
สรุปผลการจัดส่งข้อมูลเข้า datacenter และการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้า สปสช. ประจ าเดือนพฤษภาคม 2559 

1. การส่ง 43 แฟ้ม(ส่งให้กระทรวงสาธารณสุข)   เดือน เมษายน  2559   

             ทุกหน่วยบริการส่งข้อมูลเข้า HDC ครบทุกแห่ง    

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

                   รพ.สต.ส่งข้อมูลเข้า สปสช.ครบทุกแห่ง จ านวน  82 แห่ง  และมี รพ.ชานุมาน ที่ส่งข้อมูล ที่เหลือโรงพยาบาล

ยังไม่มีการส่งข้อมูลเดือนเมษายน 2559 ซึ่งจะหมดเขตการส่งข้อมูลของเดือนเมษายน 59  คือวันที่ 31 พ.ค. 59  

            คุณภาพข้อมูลงานบริการ Service เดือนมีนาคม 2559  ผ่านการตรวจของ ร้อยละ 99.73   

อ าเภอ ข้อมูลทั้งหมด ข้อมูลที่ผ่าน ร้อยละ 
เมือง 42,707 42,524 99.57 
ชานุมาน 8,818 8,815 99.97 
ปทุมราชวงศา 11,069 11,069 100.00 
พนา 8,478 8,384 98.89 
เสนางคนิคม 7,946 7,946 100.00 
หัวตะพาน 12,519 12,518 99.99 
ลืออ านาจ 11,996 11,996 100.00 

รวม          103,533         103,252 99.73 
 

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

สาธารณสุข 

             ข้อมูลการให้บริการเดือนเมษายน 2559  หน่วยบริการที่มีการส่งข้อมูลรายสัปดาห์ ทั้งหมด 86  แห่ง   

ไมม่ีการส่งข้อมูลและส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน(มีการบันทึกข้อมูลน้อยกว่า 15 วัน)    7 แห่ง   ได้แก่ อ าเภอเมือง  3  แห่ง 

ศูนย์บริการเทศบาลแห่งที่ 1,ศูนย์บริการเทศบาลแห่งที่ 3 และ ศูนย์แพทย์ชมชนเมืองอ านาจเจริญ    

อ าเภอหัวตะพาน 3 แห่ง รพ.สต.ค าพระ,รพ.สต.เค็งใหญ่,รพ.สต.หนองยอ  อ าเภอลืออ านาจ  1 แห่ง รพ.สต.ดงมะยาง 

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

             หน่วยบริการที่มีการส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วนโดยการ sync data เข้ามาที่ Datacenter    

ทันเวลาทุกหน่วยบริการ 

 

5. ศูนย์ ICT ร่วมกับกลุ่มงาน จะออกอบรมฟ้ืนฟูการบันทึกข้อมูล 43 แฟูม ประจ าปี 2559 ระหว่างวันที่ 3 – 13 มิ.ย.59 

เปูาหมาย รพ.สต.ละ 2 คน (นักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) ส าหรับโรงพยาบาล สามารถหมุนเวียน

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมรับฟังได้ โดยให้ทุกหน่วยบริการน าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมฐานข้อมูลมาฝึกปฏิบัติด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

6. การบันทึกข้อมูลเพื่อจัดสรร QOF ปี 2559 

             การประมวลผลข้อมูลเพื่อการจัดสรรข้อมูล QOF ปี 2559  (ใช้ข้อมูลการให้บริการตั้งแต่ 1 เม.ย. 58 ถึง 31 

มีนาคม 59  จาก 43 แฟ้ม) ผลการด าเนินงานเป็นดังนี้  

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

ตัวช้ีวัดที่ผ่านทั้งหมด  12  ตัวช้ีวัด  ยังไม่ผ่าน 4  ตัวชีวัด    ตัวชีวัดที่ไมผ่่านได้แก่ 

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

                  2. อัตราการรับเข้าโรงพยาบาลจากโรคหืด(น้อยกว่าร้อยละ 6.63) 

             3. อตัราผู้ ป่วยเบาหวานท่ีสามารถควบคมุน า้ตาลได้ดี (ร้อยละ 40) 

             4. อัตราผู้เป็นความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี (ร้อยละ 50) 

          ตารางแสดงรายละเอียดตัวชี้วัด QOF ปี 2559  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 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 
อัตราผู้ปุวยเบาหวานไดร้ับการตรวจจอประสาทตาประจ าปี (ร้อย
ละ 60) 

ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 

6 อัตราผู้ปุวยเบาหวานท่ีสามารถควบคุมน้ 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 ในผู้ปุวย DM HT (ร้อยละ 50) ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

 ข้อมูล ณ วันที่  30 พ.ค.  2559 เวลา 08.30 น. 
 

7.  สรุปจ านวนผู้ปุวยที่เสียชวีิตแล้ว แต่สถานะในบัญชี 1 ยังมีชีวิตอยู่ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตค. 58 ถึง 30 พฤษภาคม 59) 
 

อ าเภอ เสียชีวิตแล้ว ในบัญชี 1 ยังไม่เสียชีวิต ร้อยละ 
เมือง 5,302.00 372.00 7.02 
ชานุมาน 1,507.00  33.00  2.19 
ปทุมราชวงศา 1,984.00 18.00 0.91 
พนา 1,221.00 26.00 2.13 
เสนางคนิคม 1,975.00 79.00 4.00 
หัวตะพาน 2,186.00 229.00  10.48 
ลืออ านาจ 1,709.00  127.00   7.43 

รวม 15,884.00       884.00 5.57   
  

 



8. ระบบ Cockpit เพ่ิมตัวชี้วัดส าหรับการติดตามประเมินคุณภาพการบันทึกข้อมูลใน หมวดอ่ืนๆ จ านวน 12 ตัวชี้วัด  

ขอให้ทุกหน่วยบริการด าเนินการตรวจสอบข้อมูล Individual ด้วย  

         1. ทะเบียนหญิงคลอด  Online  ปี 59  เทียบกับ labor และ diagnosis_ipd ปี 59 

         2. ผู้ปุวยที่เสียชีวิตแลว้  แต่บัญชี 1 ยังมีชีวิตอยู่ ปี 59 

         3. ผู้ปุวยที่เสียชีวิต แต่มาตามรับบริการ  ปี59 (งาน OP และ NCD Screen) 

         4. ประชากรอายุมากกว่า 100 ปี ยังมีชีวิตอยู่ ไม่เกินร้อยละ 10 

         5. ประชากร UC ที่ type ไม่ใช่ 1,3 ที่บัญชี 1 

         6. CID Generate ไม่เกิน ร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับ person ทั้งหมด 

         7. ประชาชน Type 1,3 มี CID ซ้ าซ้อน ระหว่างหน่วยบริการ  ไม่เกินร้อยละ 1 

         8. มีผู้รับบริการผู้ปุวยนอกระหว่างที่เป็นผู้ปุวยในอยู่สถานบริการอ่ืน 

         9. Chronic เปรียบเทียบกับ pt DM HT ในเขต 

        10.Labor เปรียบเทียบกับทะเบียนการเกิด Online แตกต่างไม่เกินร้อยละ 10 (เฉพาะ type13) 

        11.Postnatal(ดูแลหลังคลอด) เปรียบเทียบกับ ทะเบียนการเกิด Online แตกต่างไม่เกินร้อยละ 10 

        12.Newborn เปรียบเทียบกับ ทะเบียนการเกิด Online แตกต่างไม่เกินร้อยละ 10 

 
 

 


