
สรุปผลการจัดส่งข้อมูลเข้า datacenter ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้า สปสช. และประมวลผลข้อมูล QOF ปี 59 

ประจ าเดือนมีนาคม 2559 

1. การส่ง 43 แฟ้ม(ส่งให้กระทรวงสาธารณสุข)   เดือน กุมภาพันธ์  2559   

             ทุกหน่วยบริการส่งข้อมูลเข้า HDC ครบทุกแห่ง    

2. การส่ง 43 แฟ้ม เข้าระบบ op individual  สปสช.   เดือน กุมภาพันธ์  2559   

                   มีการส่งข้อมูลเข้า สปสช.   86 แห่ง   ยังไม่ส่งข้อมูล 3 แห่ง ได้แก่ รพ.ปทุมราชวงศา  รพ.พนาและ 

      รพ.หัวตะพาน และคุณภาพข้อมูลงานบริการ Service ผ่านการตรวจร้อยละ 99.88   

อ าเภอ ข้อมูลทั้งหมด ข้อมูลที่ผ่าน ร้อยละ 
เมือง 47,358 47,234 99.74 
ชานุมาน 17,189 17,184 99.97 
ปทุมราชวงศา 14,967 14,967 100.00 
พนา 9,773 9,750 99.76 
เสนางคนิคม 9,816 9,816 100.00 
หัวตะพาน 12,533 12,533 100.00 
ลืออ านาจ 13,491 13,491  100.00 

รวม 125,127 124,975 99.88 
 

3. การส่งข้อมูล 43 แฟ้ม รายสัปดาห์ เดือนมีนาคม 2559 เข้า HDC จังหวัดอ านาจเจริญ และ HDC กระทรวง

สาธารณสุข 

             ข้อมูลการให้บริการเดือนมีนาคม 2559  หน่วยบริการที่มีการส่งข้อมูลรายสัปดาห์ ทั้งหมด 87  แห่ง   

ไมม่ีการส่งข้อมูลและส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน(มีการบันทึกข้อมูลน้อยกว่า 7 วัน)   3 แห่ง   ได้แก่ อ าเภอเมือง  2  แห่ง 

รพ.สต.ภักดีเจริญ และ รพ.สต.หนองมะแซว  อ าเภอลืออ านาจ  1 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.น้ าท่วม 

4. การส่งข้อมูล (Sync Data) เข้า Datacenter (ควร Sync Data ตลอดเวลา/หากไม่ได้ ไม่ควรเกิน 7 วัน) 

             หน่วยบริการที่มีการส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วนโดยการ sync data เข้ามาที่ Datacenter    

ทันเวลาทุกหน่วยบริการ 

  

5. การบันทึกข้อมูลเพื่อจัดสรร QOF ปี 2559 

             การประมวลผลข้อมูลเพื่อการจัดสรรข้อมูล QOF ปี 2559  เพ่ือจัดสรรงบประมาณ  QOF  (ใช้ข้อมูลการ

ให้บริการตั้งแต่ 1 เม.ย. 58 ถึง 31 ม่ีนาคม 59  จาก 43 แฟ้ม) ผลการด าเนินงานเป็นดังนี้ 

             ตัวชี้วัดที่ได้จากระบบฐานข้อมูล  43 แฟ้ม  จ านวน 16 ตัวชี้วัด จากท้ังหมด 21 ตัวชี้วัด จังหวัดอ านาจเจริญ 

ตัวช้ีวัดที่ผ่านทั้งหมด  8  ตัวช้ีวัด  ยังไม่ผ่าน 8  ตัวชีวัด    ตัวชีวัดที่ผ่านได้แก่ 



 

             1. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 

                  2. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (ร้อยละ 60) 

             3. ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ในปี 2558 ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 40 

             4. ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการตรวจสขุภาพช่องปาก (ร้อยละ 90)  

             5. ร้อยละหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (ร้อยละ 65) 

             6. อัตราการรับเข้ารพ.จากภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นของโรค DM(น้อยกว่าร้อยละ 3.64) 

            7.  อัตราการรับเข้ารพ.จากภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นของโรค HT(น้อยกว่าร้อยละ1) 

             8. ร้อยละของการคัดกรอง CVD risk ในผู้ป่วย DM HT (ร้อยละ 50) 

 

ตารางแสดงรายละเอียดตัวชี้วัดQOF แยกรายอ าเภอ งวด 1 /59  ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เม.ย 58 - 31 มี.ค.59 

อ าเภอ ตัวช้ีวัดที่ผ่าน ตัวช้ีวัดที่ไม่ผ่าน ร้อยละที่ผ่าน 
เมือง 8 8 50.00 
ชานุมาน 11 5 68.75 
ปทุมราชวงศา 11 5 68.75 
พนา 12 4 75.00 
เสนางคนิคม 8 8 50.00 
หัวตะพาน 6 10 37.50 
ลืออ านาจ 9 7 56.25 
    

  
อ าเภอ 

  
เมือง 

ชานุ
มาน 

ปทุม
ราช พนา 

เสนางค
นิคม 

หัว
ตะพาน 

ลือ
อ านาจ 

ข้อ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 
       

1 
ร้อยละหญิงตั้งครรภไ์ดร้ับการฝากครรภค์รั้งแรกอายุครรภ์น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห ์ 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

2 
ร้อยละหญิงตั้งครรภไ์ดร้ับการฝากครรภค์รบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 
(ร้อยละ 60) 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 

3 
รัอยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ในสตร ี30-60 ปี  

ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 

4 
ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (ร้อยละ 
90) 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 

5 
ร้อยละหญิงหลังคลอดได้รบัการดแูลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (ร้อย
ละ 65) 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 



  
เมือง 

ชานุ
มาน 

ปทุม
ราช 

พนา 
เสนางค
นิคม 

หัว
ตะพาน 

ลือ
อ านาจ 

6 
ร้อยละของประชาชนอายุตั้งแต ่35 ปีขึ้นไปได้รบัการคดักรองDM 
(ร้อยละ 90) 

ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 

7 
ร้อยละของประชาชนอายุตั้งแต ่35 ปีขึ้นไปได้รบัการคดักรองHT 
(ร้อยละ 90) 

ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 

  การจัดการปฐมภมู ิ
       

1 สัดส่วน OP ปฐมภูมิ /รพ.(มากกว่าร้อยละ 1.51) ผ่าน ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 

2 อัตราการรับเข้าโรงพยาบาลจากโรคหืด(น้อยกว่าร้อยละ 6.63) 
ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 

3 
อัตราการรับเข้ารพ.จากภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นของโรค DM(
น้อยกว่าร้อยละ 3.64) 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

4 
อัตราการรับเข้ารพ.จากภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นของโรค HT(น้อย
กว่าร้อยละ1) 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 

5 
อัตราผู้ป่วยเบาหวานไดร้ับการตรวจจอประสาทตาประจ าปี (ร้อย
ละ 60) 

ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 

         

6 อัตราผู้ป่วยเบาหวานท่ีสามารถควบคุมน้ าตาลได้ดี (ร้อยละ 40) 
ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

7 
 อัตราผู้เป็นความดันโลหติสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี (ร้อยละ 
50) 

ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 

  บริการที่จ าเป็นตอบสนองปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที ่
  

     

1 
ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงไดร้ับการคดักรองมะเร็งท่อน้ าดี 
(ร้อยละ 60) 

ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

3 ร้อยละของการคัดกรอง CVD risk ในผู้ป่วย DM HT (ร้อยละ 50) ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

 ข้อมูล ณ วันที่  28  มีนาคม  2559 เวลา 10.30 น. 
 

6. สรุปจ านวนผู้ป่วยที่เสียชวีติแล้ว แต่สถานะในบัญชี 1 ยังมีชีวิตอยู่ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตค.58 ถึง 28 มี.ค. 59) 
 

อ าเภอ เสียชีวิตแล้ว ในบัญชี 1 ยังไม่เสียชีวิต ร้อยละ 
เมือง 4,898 615 12.56 
ชานุมาน 1,509 37 2.45 
ปทุมราชวงศา 1,991 62 3.11 
พนา 1,223 60 4.91 
เสนางคนิคม 1,976 89 4.50 
หัวตะพาน 2,187 276 12.62 
ลืออ านาจ 1,709 160 9.36 

รวม 15,493   1,299   8.38 



7. ผู้ป่วยที่เสียชีวิตมาตามรับบริการปี59 (งาน OP และ NCD Screen) (ข้อมูลบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตค.58 ถึง 28 มี.ค. 

59) 

อ าเภอ เสียชีวิตแล้ว มารับบริการ  ร้อยละ 
เมือง 11,358 197   1.73 
ชานุมาน 2,511 31 1.23 
ปทุมราชวงศา 3,216           87  2.7 
พนา 2,419 66  2.73 
เสนางคนิคม 2,765            74 2.68 
หัวตะพาน 3,211   200   6.23 
ลืออ านาจ 2,706   70 2.59 

รวม     28,186         725   2.57 
 

8. ประชากรอายุมากกว่า 100 ปี ยังมีชีวิตอยู่ (ข้อมูล  ณ วันที่ 28 มี.ค. 59) 

อ าเภอ อายุมากกว่า 100 ปี อายุมากกว่า 100 ปี 
ยังไม่เสียชีวิต 

ร้อยละ 

เมือง 739 465 62.92 
ชานุมาน 108 44 40.74 
ปทุมราชวงศา 273         199 72.89 
พนา 183 81     44.26 
เสนางคนิคม 152          61 40.13 
หัวตะพาน 209 123 58.85 
ลืออ านาจ 173 94 54.33 

รวม     1,837      1,067 58.08 

 
9. สรุปการบันทึกข้อมูลงาน EPI ของจังหวัดอ านาจเจริญ (OPV3)  เด็ก 0-1 ปี  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขติดตามความก้าวหน้า

ในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ HDC ทุกเดือน  

  9.1  ภาพรวมทั้งประเทศ บันทึกข้อมูล ได้ร้อยละ              82.24  

  9.2  ภาพรวมของเขตบริการที่ 10  บันทึกข้อมูลได้ ร้อยละ  86.30 

  9.3  จังหวัดอ านาจเจริญ  บันทึกข้อมูลได้ ร้อยละ             78.43 

        

 

 



 สรุปข้อมูลแยกรายอ าเภอ ดังนี้  

อ าเภอ เป้าหมาย ได้รับวัคซีน(ระบบ HDC) ร้อยละ 
เมือง 739 568  76.86 
ชานุมาน 330 286  86.67 
ปทุมราชวงศา 285      239  83.86 
พนา 178 142  79.78 
เสนางคนิคม 236      177  75.00 
หัวตะพาน 260 183  70.38 
ลืออ านาจ 174 132  75.86 

รวม 2,202      1,727  78.43 
 


