120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรัฐประศาสนภักดี “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02 141 4000 โทรสาร 02 143 9730

แนวทางการดําเนินงานระบบขอมูลการใหบริการผูปวยนอก
และการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรครายบุคคล
(Individual Data)
ปงบประมาณ 2559

สํานักบริหารการจัดและชดเชยคาบริการ
สํานักบริหารสารสนเทศการประกัน
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต ทั้ง 12 เขต
1 | แนวทางการดําเนินงานระบบขอมูลการบริการผูปว ยนอก การบริการสรางเสริมสุขภาพ และปองกันโรครายบุคคล
(Individual data) ปงบประมาณ 2559 (เวอรชัน วันที่ 1 ตุลาคม 2558)
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สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

แนวทางการดําเนินงานระบบขอมูลการใหบริการผูปวยนอก และบริการสรางเสริมสุขภาพ
และปองกันโรครายบุคคล (Individual data) ป 2559
1. การสงขอมูล
การสงขอมูลการใหบริการผูปวยนอก และบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรครายบุคคล (Individual
data) จากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่ สปสช. กําหนดเพิ่มเติมที่มี
ฐานะเปนหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มีรายละเอียดดังนี้
1.1 โครงสรางแฟมขอมูล
ปงบประมาณ 2559 หนวยบริการที่จะสงขอมูลให สปสช. สามารถใชโครงสรางมาตรฐานขอมูลดาน
การแพทยและสุขภาพ และการสงตอผูปวย Version 2.0 (43 แฟม หรือ 50 แฟม) ประกาศใชโดย กระทรวง
สาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
เริ่มรับขอมูลที่สงตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ซึ่ง สามารถใชโครงสราง
มาตรฐานขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ และการสงตอผูปวย Version 2.0 (43 แฟม หรือ 50 แฟม) นี้ จนกวาจะมี
การประกาศแจงยกเลิกโครงสรางมาตรฐานนี้จากกระทรวงสาธารณสุข
กรณีที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ และการสงตอผูปวย
จากกระทรวงสาธารณสุข ที่เกิดขึ้นระหวางปงบประมาณ 2559 ใหถือตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยจะมีการ
แจงใหทราบในการกําหนดรับขอมูลตามมาตรฐานใหมตอไป
1.2 รูปแบบแฟมขอมูล
รูปแบบของแฟมขอมูลที่จะสงให สปสช. ตองเปน Text file เทานั้น และสงเปน Zip file เพียงชุดเดียว
ที่รวมขอมูลไวดวยกันโดยมีชื่อแฟม และชื่อฟลด (field) ตรงตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลที่กําหนดตามขอ 1.1
โดยใชเครื่องหมายไปป ( | ) คั่นระหวางฟลดทุกฟลด ทั้งนี้ ใหใส Header มาในแฟมขอมูลดวยเพื่อความ
รวดเร็วในการตรวจสอบ
รูปที่ 1 ตัวอยางขอมูลภายในแฟม EPI ที่สงให สปสช. ตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ
และการสงตอผูปวย Version 2.0 (43 แฟม)

HOSPCODE|PID|SEQ|DATE_SERV|VACCINCETYPE|VACCINEPLACE|PROVIDER|D_UPDATE
1.1.
ขั้นตอนการจัดทําแฟมขอมูลเพื่อสงให สปสช.
90821|091211|2011120120264644|20111201|010|10821|20111201184932|20111201
รูป90821|091202|2011120120264558|20111201|041|10821|20111201004752|20111201
ที่ 2 ตัวอยางขอมูลภายในแฟม EPI ที่สงให สปสช. ตามโครงสรางขอมูล 43 แฟม
90821|040429|2011120110107616|20111201|111|10821|20111201133200|20111201

2 | แนวทางการดําเนินงานระบบขอมูลการบริการผูปว ยนอก การบริการสรางเสริมสุขภาพ และปองกันโรครายบุคคล
(Individual data) ปงบประมาณ 2559 (เวอรชัน วันที่ 1 ตุลาคม 2558)
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1.3 ขั้นตอนการจัดทําแฟมขอมูลเพื่อสงให สปสช.
1.3.1 การตั้งชื่อแฟมขอมูล กําหนดใหตั้งชื่อตามรูปแบบตอไปนี้
PERSON.txt
ต
ADDRESS.txt
าDEATH.txt
รCHRONIC.txt
าCARD.txt
งHOME.txt
ทีVILLAGE.txt
่
DISABILITY.txt
1PROVIDER.txt
WOMEN.txt
ชื่
DRUGALLERGY.txt
อ
FUNCTIONAL.txt
แ
ICF.txt
ฟ

SERVICE.txt
DIAGNOSIS_OPD.txt
DRUG_OPD.txt
PROCEDURE_OPD.txt
CHARGE_OPD.txt
SURVEILANCE.txt
ACCIDENT.txt
LABFU.txt
CHRONICFU .txt
ADMISSION.txt
DIAGNOSIS_IPD.txt
DRUG_IPD.txt
PROCEDURE_IPD.txt

CHARGE_IPD.txt
APPOINTMENT.txt
DENTAL.txt
REHABITATION.txt
NCDSCREEN.txt
FP.txt
PRENATAL.txt
ANC.txt
LABOR.txt
POSTNATAL.txt
NEWBORN.txt
NEWBORNCARE.txt
EPI.txt

NUTRITON.txt
SPECIALPP.txt
COMMUNITY_ACCTIVITY.txt
COMMUNITY_SERVICE.txt
CARE_REFER
CLINICAL_REFER
DRUG_REFER
INVESTIGATION_REFER
PROCEDURE_REFER
REFER_HISTORY
REFER_RESULT

ตารางที่ 1 แฟมที่รับตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ และการสงตอผูปวย Version 2.0 (43 แฟม)

หมายเหตุ แฟมทีข่ ีดเสนใต เปนแฟมทีร่ ับแตไมไดประมวลผล

1.3.2 รับแฟมทั้งหมด 50 แฟมประมวลผล 37 แฟม (ไมประมวลผล 13 แฟม ดัง ตารางที่ 1)
1.3.3 สราง Folder แฟม กําหนดใหสรางตามรูปแบบดังนี้
ชื่อ Folder: F43_HOSPCODE_YYYYMMDDhhmmss
HOSPCODE = รหัสสถานพยาบาล, YYYYMMDD = ป (พ.ศ. หรือ ค.ศ.) เดือน วันที่
hhmmss = ชั่วโมง นาที วินาที (วินาที อาจระบุเปน 00 ไดกรณีไมทราบชัดเจน)
ตัวอยาง เชน F43_12345_25581101120101 เปนตน
1.3.3 ทําการบีบอัดขอมูล (ZIP) ทั้ง Folder ในชื่อเดิม (จากขอ 1.1.2) ดวยโปรแกรม WinZip หรือ
โปรแกรมอื่นใดที่สามารถสรางไฟลที่มีนามสกุล .zip ได
- ชื่อไฟล zip : F43_HOSPCODE_YYYYMMDDhhmmss.zip
- ตัวอยาง เชน F43_12345_25581101120101.zip
รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการจัดทําชุดขอมูลเพื่อสงให สปสช.

1. จัดทําแฟมขอมูล

2. สราง Folder ตามรูปแบบทีก่ ําหนด
นําแฟมขอมูลทั้งหมดใสใน Folder

3. จัดทําเปน zip file
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1.4 ชองทางการสงขอมูล
1.4.1 หนวยบริการที่ไมใชหนวยบริการประจํา เชน ศูนยสุขภาพชุมชน (PCU) หรือโรงพยาบาลสงเสริม สุขภาพตําบล (รพ.สต.) ทั้งของรัฐ และของเอกชน ใหสงขอมูลไปที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(สสจ.) และให สสจ. จัดสงขอมูลใหกับ สปสช. ผานทางเว็บไซต http://op.nhso.go.th/op
1.4.2 หนวยบริการประจํา และ หนวยบริการสงตอ เชน โรงพยาบาล หรือ รพ.สต. ที่มีฐานะเปนหนวย
บริการประจํา ใหสงขอมูล โดยตรง ผานทางเว็บไซต http://op.nhso.go.th/op
1.4.3 Username และ Password ในการสงขอมูล และเขาใชงานเว็บไซต http://op.nhso.go.th/op
สามารถขอไดจากไดจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขตฯ ตามพื้นที่รับผิดชอบ
1.5 เงื่อนไขการรับสงขอมูล
1.5.1 แฟมขอมูลที่สงตองมีโครงสรางที่ถูกตองตรงตามโครงสรางแฟมขอมูลมาตรฐานที่กําหนด ในขอ 1.1
กรณีชื่อแฟม หรือรูปแบบการสงไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ระบบ Individual records จะ
ปฏิเสธการรับสงขอมูล
1.5.2 แฟมขอมูลใดที่ไมมีขอมูล ไมตองสงแฟมเปลา หรือโครงสราง Header ใหกับระบบ ฯ (สามารถเลือกสง
เฉพาะบางแฟม หรือสงไมครบแฟมไดตามที่กําหนด)
1.5.3 จํานวนแฟมขอมูลที่รับได 50 แฟม (ตารางที่ 1 ขอ 1.1.1)
1.5.4 ตองสงแฟม PERSON และ แฟมที่ใหบริการ แฟมบริการกึ่งสํารวจ แฟมสะสม ขอมูลตองสามารถ
เชื่อมโยงกันไดกับแฟม PERSON เพื่อที่จะระบุบุคคลได ตามเงื่อนไขฟลดที่กําหนด ยกเวนแฟมที่ไมตอง
เชื่อมโยงกับแฟม PERSON คือ PROVIDER , COMMUNITY_ACCTIVITY , VILLAGE , HOME
1.5.5 แฟม PERSON และแฟมบริการ แฟมบริการกึ่งสํารวจ แฟมสะสม ที่เชื่อมโยงกันได ตองสงมาในไฟล
zip เดียวกันในกรณีที่ขนาดเกิด 20 MB ใหแยก zip file เปนไฟลใหม (เพื่อประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบและการสงขอมูล แนะนําขนาดไฟล ที่ไมเกิน 10 MB)
1.5.6 แฟมที่รับแตไมไดประมวลผลจัดเก็บลงฐานขอมูล
ADDRESS,DEATH,CARD,HOME,WOMEN,APPONTMENT,CARE_REFER,CLINICAL_REFER,
DRUG_REFER, INVESTIGATION_REFER,PROCEDURE_REFER,REFER_HISTORY,REFER_RESULT
ระบบ ฯ จะรับไว แตไมแจงผลรายงานการตรวจสอบ
1.5.7 การสงขอมูลในฟลดใด ๆ ก็ตามที่มีจํานวนขอมูลมากกวาขนาดความกวางของฟลด นั้น ระบบ ฯ จะ
ไมนําเขาขอมูลของฟลดนั้น ๆ (ขอมูลในฟลดจะกลายเปนคาวาง หรือ null)
1.5.8 แฟมสะสมอื่นฯ เชน CHRONIC,VILLAGE,DISABLITY,PROVIDER,DRUGALLERGY ฯลฯ สามารถ
พิจารณาสงไดตามเงื่อนไขการตรวจสอบ และ ระยะเวลาที่กําหนดในรอบปงบประมาณ
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2. การตรวจสอบขอมูลและการคิดคะแนน (คะแนน)
การตรวจสอบขอมูลการใหบริการ รายบุคคล จะมีการตรวจสอบทั้งความถูกตอง ความครบถวนตาม
โครงสรางมาตรฐานขอมูลแตละแฟม และคุณภาพของขอมูล โดยมีขอกําหนดและเงื่อนไขการตรวจสอบ ดังตอไปนี้
2.1 การตรวจสอบขอมูลตามผลงานการใหบริการ (Individual Data)
การตรวจสอบขอมูลการใหบริการผูปวยนอกจะตรวจสอบจากการเชื่อมโยงเปนขอมูลการใหบริการ ดังนี้
ตารางที่ 2 การเชื่อมโยงขอมูลการใหบริการผูปวยนอก (OP)

มาตรฐานโครงสราง
43 แฟม / 50 แฟม

แฟมที่ใชตรวจสอบ
PERSON.txt*
SERVICE.txt*
DIAGNOSIS_OPD.txt*
PROCEDURE_OPD.txt
DRUG_OPD.txt
CHARGE_OPD.txt

ฟลดที่ใชเชื่อมโยงขอมูล
HOSPCODE
PID
SEQ
DATE_SERV

* จําเปนตองมีขอมูล
2.2 เงื่อนไขการตรวจสอบขอมูลตามผลงานการใหบริการ
2.2.1 ตรวจสอบความครบถวน และความถูกตองของฟลดที่กําหนดในแตละแฟม
2.2.2 ตรวจสอบ HOSPCODE ตองมีรหัส (5 หลัก) ในฐานขอมูลหนวยบริการสุขภาพ ของสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร (สนย.) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.2.3 รหัสทะเบียนบุคคล (PID) ไมเปนคาวาง
2.2.4 มีขอมูลการวินิจฉัยโรค (Diagnosis) ที่ถูกตอง และเชื่อมโยงกับบริการได (สามารถเชื่อมโยงขอมูลใน
แฟม DIAGNOSIS_OPD กับ SERVICE ได) ทั้งนี้การใหรหัสการวินิจฉัยโรคที่ถูกตอง มีเงื่อนไขดังนี้
(1) มีการใหรหัสโรคหลัก (Principle Diagnosis) อยางนอย 1 รหัส ถูกตองตามหลักการลงรหัสโรค
และรหัสปญหาสุขภาพ ICD-10 (WHO), ICD-10 TM หรือรหัสดานแพทยแผนไทย ที่ประกาศใช
เวอรชันลาสุด ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร (สนย.) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(2) ตรวจสอบประเภทการวินิจฉัย (Diagnosis Type) ตองมีคาตั้งแต 1 – 7
2.3 เงื่อนไขการคิดคะแนนของผลงานการใหบริการ ตามโครงสรางจะคิดดังนี้
2.3.1 แฟมขอมูลการใหบริการตั้งแต 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559
2.3.2 ทะเบียนของบุคคล (PID) สามารถเชื่อมโยงกับแฟม PERSON ของหนวยบริการการได
2.3.3 การใหบริการผูปวย 1 คนใน 1 วัน จะได 1 คะแนน (บริการหลายครั้งใน 1 วัน จะคิด 1 คะแนน
2.3.4 การคิดคะแนน จะพิจารณาเฉพาะรหัสการวินิจฉัยที่บงชี้วาเปนโรค หรืออาการแสดงวาเจ็บปวย หรือ
เงื่อนไขอื่นที่ระบุวาเปนผูปวยเทานั้น
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2.4 การตรวจสอบขอมูลเพื่อใหคาตอบแทนขอมูลการใหบริการ เพิ่มเติม (Add on)
2.4.1 แฟม PROCEDURE_OPD (หัตถการ) หากผานตามเงื่อนไข จะไดเพิ่มรายการละ 0.01 คะแนน โดยมี
เงื่อนไขดังนี้
(1) เปนรหัสที่อยูใน ICD 9 CM และ ICD 10 TM และตองเปนรหัสที่กําหนดใหสามารถใหได (กรณี
ที่เปนรหัสกลุมของหัตถการหากมีรหัสยอยรหัสกลุมนั้นไมสามารถใชได)
(2) เปนรหัสที่เปนการใหหัตถการกับผูมารับบริการจริง ทั้งนี้เปนไปตามที่ สปสช. กําหนด
2.4.2 แฟม DRUG_OPD (การใชยา) หากผานตามเงื่อนไข จะไดเพิ่มรายการละ 0.01 คะแนน
2.5 การตรวจสอบขอมูลเพื่อจัดสรรเพิ่มเติมจากขอมูลที่ผานการตรวจสอบ หรือ ตามเกณฑคุณภาพของ
ขอมูล (OP Performance)
ในปงบประมาณ 2559 สปสช. มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับหนวยบริการที่จัดทําขอมูลไดถูกตองและมี
คุณภาพแยกตามรายแฟมขอมูล โดยจะเปนการจัดสรรจากคะแนนที่ไดจากผลการคิดตามเกณฑคุณภาพขอมูลเทานั้น
(ไมเ กี่ยวข องกับ คะแนนตามขอมูล ผลงานการใหบริ การ) ทั้งนี้จะจัดสรรในระบบ Point system with global
budget ระดับเขต โดยมีหลักเกณฑดังนี้
ขอมูลแตละแฟมจะไดรับการตรวจสอบโครงสราง (Validate) และความถูกตองของขอมูล (Verify) โดย
ขอมูลที่ตรวจสอบผานทุกเงื่อนไข และมีความถูกตองตรงกับเงื่อนไขการคิดคะแนนทุกขอ จะไดรับคะแนนตามที่
กําหนด แตทั้งนี้ หากปรากฏวาแฟมขอมูลใดที่ผานการตรวจสอบแลวมีความผิดปกติ สปสช. จะชะลอ (Pending) การ
จายเงินตามผลงานบริการในแตละแฟมนั้นไวชั่วคราว เพื่อทําการตรวจสอบความถูกตอง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่ 3 แฟมที่ขอมูลจัดสรรตามเกณฑคุณภาพการใหบริการ (OP individual data)

ลําดับ

แฟมขอมูล

1
2
3
4
5

PERSON
SERVICE
DIAGNOSIS_OPD
DRUG_OPD
PROCEDURE_OPD

การตรวจสอบ
ความถูกตอง
ซ้ําซอน
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ทันเวลา
√
-

หมายเหตุ
43 หรือ 50 แฟม
43 หรือ 50 แฟม
43 หรือ 50 แฟม
43 หรือ 50 แฟม
43 หรือ 50 แฟม
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2.5.1 หลักเกณฑและเงื่อนไขการคํานวณความถูกตองของขอมูลแตละแฟม
1) สูตรการคํานวณรอยละความถูกตองของแฟมขอมูล
จํานวนขอมูลที่ผานการตรวจสอบ x 100
จํานวนขอมูลทั้งหมด (ไมนับรวมขอมูลซ้ําซอน)
2) หลักเกณฑการคิดคะแนนความถูกตอง
แฟมขอมูลถูกตองมากกวา รอยละ 95.00 ได 1.00 คะแนน
แฟมขอมูลถูกตอง รอยละ 90.01 – 95.00 ได 0.50 คะแนน
แฟมขอมูลถูกตอง รอยละ 85.01 – 90.00 ได 0.25 คะแนน
2.5.2 หลักเกณฑและเงื่อนไขการคํานวณความซ้ําซอนของขอมูลแตละแฟม
1) สูตรการคํานวณรอยละความซ้ําซอนของแฟมขอมูล
จํานวนขอมูลที่ซ้ําซอน x 100
จํานวนขอมูลที่ตรวจสอบผานทั้งหมด
2) หลักเกณฑการคิดคะแนนความซ้ําซอน
แฟมขอมูลซ้ําซอนนอยกวา รอยละ 5
ได 1.00 คะแนน
แฟมขอมูลซ้ําซอนนอยกวา รอยละ 5.1–10 ได 0.50 คะแนน
2.5.3 หลักเกณฑและเงื่อนไขการคํานวณความทันเวลาของขอมูลแตละแฟม
1) สูตรการคํานวณรอยละความทันเวลาของแฟมขอมูล
จํานวนขอมูลที่สงทันเวลาและผานการตรวจสอบ x 100
จํานวนขอมูลตรวจสอบผานทั้งหมด
2) หลักเกณฑการคิดคะแนนความทันเวลา
แฟมขอมูลทันเวลามากกวา รอยละ 95.00 ได 1.00 คะแนน
แฟมขอมูลทันเวลา รอยละ 90.01 – 95.00 ได 0.50 คะแนน
แฟมขอมูลทันเวลา รอยละ 85.01 – 90.00 ได 0.25 คะแนน
3) การสงขอมูลทันเวลา
การสงขอมูลทันเวลา หมายถึง การสงขอมูลการใหบริการภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยมี
กําหนดใหสงขอมูลของเดือนที่ใหบริการ ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป
2. การตัดยอดขอมูล
วันที่ตัดยอดขอมูล หมายถึง วันสุดทายของการสงขอมูลของแตละเดือน ซึ่งก็คือวันสุดทายของเดือนนั้นๆ
เพื่อนําขอมูลมาออกรายงานสรุป และคิดคะแนน (Point) เพื่อใชการจัดสรรงบประมาณตามผลงานจากการบันทึก
ขอมูลตอไป
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