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

ประจ าเดือนเมษายน 2559 

1. การส่ง 43 แฟ้ม(ส่งให้กระทรวงสาธารณสุข)   เดือน มีนาคม  2559   

             ทุกหน่วยบริการส่งข้อมูลเข้า HDC ครบทุกแห่ง    

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

                   มีการส่งข้อมูลเข้า สปสช.   83 แห่ง   ยังไม่ส่งข้อมูล 6 แห่ง ได้แก่ รพ.ปทุมราชวงศา  รพ.พนา  

รพ.อ านาจเจริญ รพ.ลืออ านาจ รพ.หัวตะพาน และ รพ.ลืออ านาจ  และคุณภาพข้อมูลงานบริการ Service เดือน

กุมภาพันธ์ ผ่านการตรวจของ ร้อยละ 99.94   

อ าเภอ ข้อมูลทั้งหมด ข้อมูลที่ผ่าน ร้อยละ 
เมือง 69,912 69,817 99.86 
ชานุมาน 20,322 20,320 99.99 
ปทุมราชวงศา 27,176 27,175 100.00 
พนา 8,926 8,926  100.00 
เสนางคนิคม 13,177 13,175 99.98 
หัวตะพาน 21,421 21,420 100.00 
ลืออ านาจ 20,695 20,695 100.00 

รวม 181,629 181,528 99.94 
 

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

สาธารณสุข 

             ข้อมูลการให้บริการเดือนเมษายน 2559  หน่วยบริการที่มีการส่งข้อมูลรายสัปดาห์ ทั้งหมด 84  แห่ง   

ไมม่ีการส่งข้อมูลและส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน(มีการบันทึกข้อมูลน้อยกว่า 10 วัน)   5 แห่ง   ได้แก่ อ าเภอเมือง  1  แห่ง 

ศูนย์บริการเทศบาลแห่งที่ 1  อ าเภอปทุมราชวงศา 1 แห่ง รพ.สต.ค าโพน อ าเภอเสนางคนิคม 2 แห่ง รพ.สต.โพนทอง

และ รพ.สต.หนองคล้า อ าเภอหัวตะพาน 1 แห่ง รพ.สต.ค าพระ  

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 

             การจัดสรรงบประมาณ QOF งวดที่ 1/59  วงเงินของเขต 109,429,870  บาท  ค่าเฉลี่ย  31.40  บาทต่อ

ประชากรUC   จังหวัดอ านาจเจริญ ได้รับจัดสรร 9,796,206.48 บาท    ประชากร UC ทั้งสิ้น  289,633 คน เฉลี่ย 

33.82  บาทต่อปชก.UC  

จังหวัด ประชากรUC(คน) จ านวนเงิน บาทต่อปชก.UC 
อุบลราชธานี 1,414,867 42,405,406.40 29.97 
ศรีสะเกษ 1,108,838 33,269,436.56 30.00 
ยโสธร 402,843 14,329,719.72 35.57 
อ านาจเจริญ 289,633 9,796,206.48 33.82 
มุกดาหาร 269,264 9629100.84 35.76 
 

การจัดสรรงบ QOF รอบท่ี 1 จังหวัดอ านาจเจริญ 
 

 POP UC(1 กค.58) จ านวนเงิน ตอ่
ประชากร 

รพ.อ านาจเจริญ 101,976.00        2,950,475.52       28.93  

รพ.ชานุมาน 31,737.00        1,172,473.48       36.94  

รพ.ปทุมราชวงศา 38,803.00        1,359,288.37       35.03  

รพ.พนา 20,579.00           821,768.36       39.93  

รพ.เสนางคนิคม 30,492.00        1,144,706.73       37.54  

รพ.หัวตะพาน 37,748.00        1,403,566.55       37.18  

รพ.ลืออ านาจ 28,298.00           943,927.46       33.36  

 

การประมวลผลข้อมูลเพื่อการจัดสรรข้อมูล QOF ปี 2559  (ใช้ข้อมูลการให้บริการตั้งแต่ 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  10  ตัวช้ีวัด  ยังไม่ผ่าน 6  ตัวชีวัด    ตัวชีวัดที่ไมผ่่านได้แก่ 

             1. สัดสว่น OP ปฐมภูมิ /รพ.(มากกว่าร้อยละ 1.51) 

                  2. อัตราการรับเข้าโรงพยาบาลจากโรคหืด(น้อยกว่าร้อยละ 6.63) 

             3. อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตาประจ าปี (ร้อยละ 60) 

             4. อตัราผู้ ป่วยเบาหวานท่ีสามารถควบคมุน า้ตาลได้ดี (ร้อยละ 40) 

             5. อัตราผู้เป็นความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี (ร้อยละ 50) 

             6. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี (ร้อยละ 60) 



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

อ าเภอ ตัวช้ีวัดที่ผ่าน ตัวช้ีวัดที่ไม่ผ่าน ร้อยละที่ผ่าน 
เมือง 9 7 56.25 
ชานุมาน 13 3 81.25 
ปทุมราชวงศา 13 3 81.25 
พนา 12 4 75.00 
เสนางคนิคม 11 5 68.75 
หัวตะพาน 11 5 68.75 
ลืออ านาจ 13 3 81.25 
    

  
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 ผ่าน ผ่าน 

3 
รัอยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ในสตร ี30-60 ปี  

ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

4 
ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (ร้อยละ 
90) 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

5 
ร้อยละหญิงหลังคลอดได้รบัการดแูลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (ร้อย
ละ 65) 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

6 
ร้อยละของประชาชนอายุตั้งแต ่35 ปีขึ้นไปได้รบัการคดักรองDM 
(ร้อยละ 90) 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

7 
ร้อยละของประชาชนอายุตั้งแต ่35 ปีขึ้นไปได้รบัการคดักรองHT 
(ร้อยละ 90) 

ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

  การจัดการปฐมภมู ิ
       

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



  เมือง 
ชานุ
มาน 

ปทุม
ราช พนา 

เสนางค
นิคม 

หัว
ตะพาน 

ลือ
อ านาจ 

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 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

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

 ข้อมูล ณ วันที่  27 เมษายน  2559 เวลา 16.30 น. 
 

6. สรุปจ านวนผู้ป่วยที่เสียชวีติแล้ว แต่สถานะในบัญชี 1 ยังมีชีวิตอยู่ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตค.58 ถึง 28 เมษายน 2559) 
 

อ าเภอ เสียชีวิตแล้ว ในบัญชี 1 ยังไม่เสียชีวิต ร้อยละ 
เมือง 5,305  448 8.44 
ชานุมาน 1,508      36 2.39 
ปทุมราชวงศา 1,983 16 0.81 
พนา 1,223 47 3.84 
เสนางคนิคม 1,976 89 4.50 
หัวตะพาน 2,185 248 11.35 
ลืออ านาจ 1,709     129 7.55   

รวม 15,889 1,013  6.38 
  

7. สรุปการบันทึกข้อมูลงาน EPI ของจังหวัดอ านาจเจริญ (OPV3)  เด็ก 1 ปี  (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 

2558)  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขติดตามความก้าวหน้าในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ HDC ทุกเดือน (ระบบ HDC กระทรวง) 

     7.1  ภาพรวมทั้งประเทศ บันทึกข้อมูล ได้ร้อยละ              85.26  

     7.2  ภาพรวมของเขตบริการที่ 10  บันทึกข้อมูลได้ ร้อยละ  87.18 

     7.3  จังหวัดอ านาจเจริญ  บันทึกข้อมูลได้ ร้อยละ             81.67 

        

 

 

 



 สรุปข้อมูลแยกรายอ าเภอ ดังนี้  

อ าเภอ เป้าหมาย ได้รับวัคซีน(ระบบ HDC) ร้อยละ 
เมือง 741 594 80.16 
ชานุมาน 331 288 87.01 
ปทุมราชวงศา 285           240 84.21 
พนา 183 156 85.25 
เสนางคนิคม 232            183 78.88 
หัวตะพาน 262 191 72.90 
ลืออ านาจ 176 153 86.93 

รวม 2,210 1,805 81.67 
 


