สรุปการประชุมแนวทางการดําเนินงาน OP-PP Individual (๑๘ แฟ้ม) ปี ๒๕๕๔
วันที่ ๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมริชมอนต์

สํานักนโยบายและยุทธสาสตร์ฯ (สนย.)
สอ.

๑๘ แฟม

รพ.

๑๘ แฟม

Server
สสจ.

PDN

สนย.

Auto

สปสช.

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ทาง สนย. ต้องการข้อมูล ๑๘ แฟ้ม ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนฯ และ Defend
งบประมาณ ซึ่งในปีที่ผ่านมาขาดข้อมูลในส่วนของโรงพยาบาล เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โรงพยาบาลจะส่งข้อมูลตรง
ไปยัง สปสช. ทําให้ สนย. ขาดข้อมูลในส่วนของโรงพยาบาล ซึ่งในด้านคุณภาพยังพบปัญหาการให้รหัส ICD ๑๐-TM จึงจะมี
การดําเนินการอบรมการให้รหัส ICD ๑๐-TM โดยให้ทุกจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้รหัสโรค และ
ส่วนแผนดังกล่าวให้ สนย. ด้วย โดยทาง สนย. จะเริ่มตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD ๑๐-TM ประมาณเดือน เมษายน
๒๕๕๔

สํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
สอ.

๑๘ แฟม

Server
สสจ.

รพ.

PDN

สนย.

Auto

สปสช.

OP-PP Package
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ทาง สปสช. ยังคงใช้ขอ้ มูลเพื่อจ่ายค่าตอบแทน และ ได้กําหนดให้ สอ. ส่งข้อมูลผ่าน สสจ.
ส่วน รพ. ให้ส่งตรงไปยัง สปสช. ในรูปแบบ OP-PP Package (ใช้เพียง 10 แฟ้ม) โดยใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สปสช. ได้
กําหนดให้ใช้แฟ้มมาตรฐานเพียงรูปแบบเดียว คือ ๑๘ แฟ้ม เท่านั้น

แนวทางการดําเนินงาน OP-PP Individual (๑๘ แฟ้ม) ปี ๒๕๕๔ จังหวัดลพบุรี

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จังหวัดลพบุรีได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานระบบ OP-PP Individual ดังนี้
สอ.

๑๘ แฟม

รพ.

๑๘ แฟม

Server
สสจ.

PDN

สนย.

Auto

สปสช.

OP-PP Package
๑. ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับอําเภอ โรงพยาบาล ทุกแห่ง
๒. สสจ.ลพบุรีได้ พัฒนาโปรแกรมส่งข้อมูล ๑๘ แฟ้ม (OP-PP StS) เพื่อส่งข้อมูลโดยตรงมายัง Server
๓. การส่งผ่านโปรแกรมขอให้ส่งเป็นรูปแบบ ๑๘ แฟ้ม ปี ๕๔ ( เวอร์ชั่น ๓.๐ ) และ ยกเลิกการส่งข้อมูลจาก LB-Provis
- สอ. ส่งข้อมูล ๑๘ แฟ้ม ผ่านโปรแกรม OP-PP StS มายัง Server สสจ. (รูปแบบชื่อไฟล์ตามคู่มือการใช้งาน)
- รพ. ส่งข้อมูล ๑๘ แฟ้ม ผ่านโปรแกรม OP-PP StS มายัง Server สสจ. (รูปแบบชื่อไฟล์ตามคู่มือการใช้งาน) และส่งข้อมูล
ในรูปแบบ OP-PP Package ไปให้ สปสช. ผ่านหน้าเวปไซด์
๔. การส่งข้อมูลมายัง Server สสจ. ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน (ข้อมูลจะถูกส่งไป สปสช.แบบอัตโนมัติ)
๕. สามารถ Download โปรแกรม OP-PP StS ได้จากเวปไซด์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สสจ.ลพบุรี
http://wwwlbo.moph.go.th/it/ หัวข้อ Download
๖. ข้อมูลเดือน ต.ค.๕๓ – ธ.ค.๕๓ หากหน่วยงานมีปัญหาในการส่ง ๑๘ แฟ้ม ให้ดําเนินการส่งข้อมูล ๓ เดือน ภายใน ๓๑ ธ.ค.
ซึ่งทาง สปสช. และ สนย. จะเริ่มรับข้อมูล ต.ค.๕๓ – ธ.ค.๕๓ ในเดือน ม.ค.๕๔
๗. ในการส่งข้อมูลมายัง สสจ. ให้ส่งผ่านโปรแกรม OP-PP StS เท่านั้น สสจ. ซึ่งขอให้อําเภอ/หน่วยงานเป็นผู้บริหารจัดการ
เรื่องการส่งข้อมูลเอง (ต่างจากปี ๕๓ คือ สสจ. จะไม่ได้เป็นผู้รับข้อมูลมานําเข้าให้) โดยสามารถตรวจสอบการส่งข้อมูลของ
หน่วยบริการได้ที่ http://wwwlbo.moph.go.th/it/op-pp_sts/
หมายเหตุ :
๑. โปรแกรม LB-Provis ได้ยกเลิกการพัฒนาแล้วจึงทําให้ไม่สามารถส่งออกรูปแบบ ๑๘ แฟ้มของปี ๕๔ ได้ ในการส่งออก
ข้อมูล ๑๘ แฟ้ม หน่วยงานต้องเปลี่ยนโปรแกรมตามมติ CUP หรือ อําเภอ สําหรับหน่วยงานนอกสังกัดขอให้ติดต่อผู้พัฒนา
โปรแกรม LB-Provis หรือ เปลี่ยนโปรแกรมมิฉะนั้น จะไม่สามารถส่งออก ๑๘ แฟ้มตามรูปแบบปี ๕๔ ได้
๒. ในการดําเนินการหากหน่วยงานใดพร้อมขอให้เริ่มส่งข้อมูล เดือน ต.ค.๕๓ เข้ามาได้เลย และ หากหน่วยงานใดมี Internet
ขอให้ส่งข้อมูลเข้ามาเป็นรายวัน หรือ รายสัปดาห์ เพื่อลดปัญหาการส่งข้อมูลมาไม่ครบ เมื่อเกิดการแย่งกันส่งข้อมูลหากส่งมา
ทุกวันปริมาณข้อมูลจะน้อยทําให้ส่งได้เร็วและครบถ้วน ลดความเสี่ยงการเกิดปัญหาข้อมูลส่งช้า หรือ ส่งไม่ครบ
๓. หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามผ่าน E-Mail : it@lbmoph (ศูนย์ ICT สสจ. ต้องส่งผ่านระบบ LB Moph Mail เท่านั้น) หรือ
hisocd@hotmail.com หรือ โทร.036-421204 ถึง 8 ต่อ 114 ติดต่อ ธนสิทธิ์

