บริการฝากครรภ์
วันที่ 25 มีนาคม 2562
ณ ห้ องประชุมวิริยกิจจา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
คณะทางานวางแผนและพัฒนาระบบข้ อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปี งบประมาณ 2561

เปรียบเทียบเกณฑ์ การประเมินผล
บริการฝากครรภ์ 5 ครัง้ คุณภาพ

หมายเหตุ : รอหนังสือแจ้ งอย่างเป็ นทางการอีกครัง้ นะครับ!!!

รายงานผลการดาเนินงานจ่ายชดเชย
กรณีบริการฝากครรภ์

จากที่ประช ุมคณะทางานบริหารข้อมูลสารสนเทศ ร่วมกับสานักงาน
สาธารณส ุขจังหวัด/หน่วยบริการ ครัง้ ที่ 1/2562
วันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประช ุมระยอง 1 โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง
สานักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ

แนวทางการบริหารจ ัดการค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องก ันโรค ปี 2562
ตามเป้าหมายประชากรทีไ่ ด้ร ับงบประมาณ โดย
ใช้
จานวนประชากรไทย ณ 1 เมษายน 2561 เป็น
ต ัวแทนในการจ ัดสรร

งบ P&P
ิ ธิ 65.700 ล้านคน)
(318.98 บาท x ปชก. ทุกสท

• ได้ร ับ 431.43 บาทต่อห ัว
• UC pop 48.575 ล้านคน
• Thai pop 65.700 ล้านคน

(ก) Central
Procurement
& NPP (29.64 บาท/คน)

(ข) P&P Area based
(ไม่เกิน 4 บาท/คน)

(ค) P&P basic services
(ไม่นอ
้ ยกว่า
231.34 บาท/คน)

(ง) จ่ายตามเกณฑ์
คุณภาพผลงานบริการ
(9 บาท/คน)

(จ) P&P ในชุมชน
(45 บาท/คน)

1. Central Procurement
(ว ัคซีน)
2. NPP ได้แก่ สมุดบ ันทึก
สุขภาพ และการบริการ
ติดตามเด็กทีผ
่ ลการตรวจ
ยืนย ัน TSH ผิดปกติ

บริหาร Global budget ระด ับ
เขต ตามจานวนประชากรไทย
ให้เป็นค่าบริการ
• ทีต
่ อ
้ งการเร่งร ัดการเข้าถึง
บริการตามนโยบายหรือ
้ ทีร่ ะด ับ
แก้ไขปัญหาพืน
เขต/จ ังหว ัดตามความ
จาเป็นทางสุขภาพ
• ให้คานึงถึงการเข้าถึง
บริการของประชาชนสิทธิ
หล ักประก ันสุขภาพต่างๆ ที่
ย ังเข้าไม่ถงึ บริการ

1. จานวน 188.12 บาทต่อ
คน จ่ายแบบเหมาจ่ายให้
หน่วยบริการ โดย
1.1 65% เหมาจ่ายต่อห ัว
ประชากร โดย Diff.
by age group
1.2 35% เหมาจ่ายตาม
workload เดือน
เม.ย.60 - มี.ค.61
2. จานวน 43.22 บาทต่อคน
จ่ายแบบ Fee schedule

• บริหารแบบ Global
budget ระด ับเขต
• แนวทางบริหาร เป็นไปตาม
งบ รายการเบิกจ่ายตาม
เกณฑ์คณ
ุ ภาพผลงาน
บริการ

1. จ ัดสรรให้กองทุนฯท้องถิน
่
ทีม
่ ค
ี วามพร้อมตามจานวน
ประชากรไทย และตาม
ประกาศการบริหารกองทุน
หล ักประก ันสุขภาพร ับ
้ ทีท
ท้องถิน
่ หรือพืน
่ จ
ี่ ะ
ปร ับปรุงใหม่
2. หากมีเงินเหลือให้ สปสช.
จ ัดสรรเป็นค่าบริการ PPB

PPB จ่ายแบบ Fee Schedule จานวน 8 รายการ
7
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายการและอัตราจ่ายบริการ PP แบบ Fee Schedule ปี 2562
รายการบริการเดิม (จ่ายต่อเนื่อง)
1. บริการตรวจยืนยันโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์และสามี
- ค่าตรวจ Hb typing
- ค่าตรวจ Alpha - thal 1
- ค่าตรวจ Beta - thal
- ค่าตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ (PND)
- ค่ายุติการตั้งครรภ์
2. บริการตรวจคัดกรองและยืนยัน Down syndrome ในหญิง
ตั้งครรภ์อายุ 35 ปี ขึ้นไป
- ค่าตรวจคัดกรองด้วยวิธี Quadruple test
- ค่าบริการเจาะเลือดและค่าขนส่ง
- ค่าตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ (PND)
- ค่าตรวจโครโมโซมยืนยันทารกในครรภ์ด้วยวิธี Karyotyping
- ค่ายุติการตั้งครรภ์
3. บริการตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ในเด็กแรกเกิด
- ค่าตรวจคัดกรอง TSH
4. บริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย
- ค่าบริการยุติการตั้งครรภ์ทุกวิธี
5. บริการคุมกาเนิดกึ่งถาวร ใน หญิง < 20 ปี
- ค่าบริการคุมกาเนิดใส่ห่วง
- ค่าบริการคุมกาเนิดด้วยยาฝัง

อัตราจ่าย (บาท/ครั้ง)
270
500
1,200
2,500
3,000
1,200
200
2,500
2,500
3,000

125

รายการบริการใหม่ ปี 2562
6. บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

อัตราจ่าย (บาท/ครั้ง)

- ค่าบริการ Pap smear หรือ VIA
- ค่าตรวจยืนยัน Colposcopy รวมค่าตัดชิ้น
เนื้อ (Biopsy/LEEP) และค่าอ่านผลพยาธิวิทยา
7. บริการฝากครรภ์ (ANC)
- ANC ครั้งแรก
- ANC ครั้งที่ 2-5 ครั้งละ
8. บริการคุมกาเนิดกึง่ ถาวรหลังยุติการตัง้ ครรภ์
ใน หญิง >= 20 ปีขึ้นไป
- ค่าบริการคุมกาเนิดใส่ห่วง
- ค่าบริการคุมกาเนิดด้วยยาฝัง

250
900

1,200
400

800
2,500

3,000
800
2,500

8

รายการ PPB จ่ายแบบ Fee Schedule ปี 2562
โปรแกรมใชเ้ บิกจ่าย

ประเภทบริการ

1. บริการตรวจค ัดกรองมะเร็งปากมดลูก

•
•

ั ัด สป.สธ. ใช ้ 43 แฟ้ม(ตรวจค ัดกรอง)
ร ัฐในสงก
ั ัดอืน
ร ัฐสงก
่ และเอกชน ใช ้ e-Claim (ค ัดกรองและตรวจ
ยืนย ัน)

้ ทีเ่ ขต 13 กทม. ใช ้ BPPDS*
•
HCODEพืน
(Bangkok Promotion & Prevention Database System)

2. บริการ ANC

ั ัด สป.สธ. ใช ้ 43 แฟ้ม
•
ร ัฐในสงก
ั ัดอืน
•
ร ัฐสงก
่ และเอกชน ใช ้ e-Claim
้ ทีเ่ ขต 13 กทม. ใช ้ BPPDS*
•
HCODEพืน
(Bangkok Promotion & Prevention Database System)

3. บริการตรวจยืนย ันโลหิตจางธาล ัสซเี มียในหญิงตงครรภ์
ั้
และสามี
4. บริการตรวจค ัดกรอง Down syndrome ในหญิงตงครรภ์
ั้
้ ไป
อายุ 35 ปี ขึน

National Perinatal Registry Portal: NPRP)
http//:nprp.nhso.go.th

5. บริการตรวจค ัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ในเด็กแรกเกิด
่ ว
6. บริการคุมกาเนิดกึง่ ถาวร(ใสห
่ ง/ฝังยาคุม) หญิง < 20 ปี

•
•

HCODE เขต1-12 ใช ้ e-Claim
้ ทีเ่ ขต 13 กทม. ใช ้ BPPDS
HCODEพืน

7. บริการป้องก ันการยุตก
ิ ารตงครรภ์
ั้
ทไี่ ม่ปลอดภ ัย

(Bangkok Promotion & Prevention Database System)

่ ว
้ ไป
8. บริการคุมกาเนิดกึง่ ถาวร(ใสห
่ ง/ฝังยาคุม) หญิง >= 20 ปี ขึน
กรณีหล ังยุตก
ิ ารตงครรภ์
ั้

•
HCODE เขต1-12 ใช ้ e-Claim
้ ทีเ่ ขต 13 กทม. ใช ้ BPPDS
•
HCODEพืน
(Bangkok Promotion & Prevention Database System)

แนวทาง เงือ
่ นไข และหล ักเกณฑ์การจ่าย กรณีบริการฝากครรภ์
ิ ธิ ตาม
หน่วยบริการต ้องให ้บริการดูแลหญิงตัง้ ครรภ์ทก
ุ สท
ิ ธิประโยชน์พน
ชุดสท
ื้ ฐานสาหรับบริการฝากครรภ์ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ
่ ง ประเภทและ
ขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2559

อ ัตราจ่าย

บริการฝากครรภ์
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและความครอบคลุมบริการฝากครรภ์

กลุ่มเป้าหมาย
หญิงตั้งครรภ์ คนไทย ทุกสิทธิ

การฝากครรภ์ครั้งแรก
หมายถึง การมารับบริการฝากครรภ์ครัง้ แรกในครรภ์นั้นๆ ของหญิงตั้งครรภ์ ไม่ว่าจะมีอายุครรภ์เท่าใด ที่หน่วย
บริการ และได้รับบริการครบถ้วนตามข้อกาหนดกิจกรรมในการฝากครรภ์ครัง้ แรก

การฝากครรภ์ครั้งต่อๆ ไปของผู้รับบริการ
หมายถึง การมารับบริการฝากครรภ์ครัง้ ที่ 2 -5 ในครรภ์นั้นๆ ของหญิงตั้งครรภ์ ที่หน่วยบริการ และได้รับบริการ
ครบถ้วนตามข้อกาหนดกิจกรรม

หน่วยที่ให้บริการ
หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน

11

บริการฝากครรภ์ (ต่อ)
อัตราจ่ายค่าบริการ
- เหมาจ่ายบริการฝากครรภ์ ครั้งแรก 1,200 บาท
- เหมาจ่ายบริการฝากครรภ์ ครั้งที่ 2,3,4 และ 5 ครั้งละ 400 บาท

หน่วยที่ให้บริการ
หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน

แนวทาง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์การจ่าย การให้บริการ
หน่วยบริการต้องให้บริการดูแลหญิงตั้งครรภ์ทุกสิทธิ ตามชุดสิทธิประโยชน์พื้นฐานสาหรับบริการฝากครรภ์ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2559
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ข้อ 1.1 – 1.9
กรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นครรภ์เสี่ยงสูง (High risk) มีความจาเป็นต้องให้การดูแลพิเศษมากกว่า 5 ครั้ง และ
ต้องประเมินเพิ่มเติมหรือตรวจติดตามพิเศษมากกว่าชุดสิทธิประโยชน์พื้นฐาน บริการส่วนนี้ถือว่าเป็นการรักษาพยาบาล
(Care)
12

สรุปกิจกรรมบริการฝากครรภ์
กิจกรรมพื้นฐาน
1 การซักประวัติ
2 การตรวจร่างกาย
2.1 วัดสัญญาณชีพ: ชีพจร ความดันโลหิต
2.2 ชั่งน้าหนัก ส่วนสูง คานวณดัชนีมวลกาย
2.3 ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ขัดและทาความสะอาดฟัน
2.4 ตรวจทางสูตินรีเวช:
-ตรวจภายใน
-ตรวจวัดความสูงยอดมดลูก ฟังเสียงหัวใจทารก
-ตรวจอัลตร้าซาวด์ (ถ้ามี)
3 ตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้า
4 ตรวจคัดกรองการสูบบุหรี่/ดื่มสุรา/ใช้สารเสพติด
5 ประเมินความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ (Classifying form)

ANC ครั้งที่ 2
ANC ครั้งแรก

ANC ครั้งที่ 3

ANC ครั้งที่ 4

ANC ครั้งที่ 5

(อายุครรภ์ 13-<20 สัปดาห์) (อายุครรภ์ 20-<26 สัปดาห์) (อายุครรภ์ 26-<32 สัปดาห์) (อายุครรภ์ 32-40 สัปดาห์)


























































หรือ

สรุปกิจกรรมบริการฝากครรภ์ (ต่อ)
กิจกรรมพื้นฐาน
6 การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
6.1 urine dipstick test
6.2 CBC-Hb/Hct
6.3 MCV และหรือ DCIP ถ้า +ve ให้ ตรวจ MCV และ
หรือ DCIP ของสามี

6.4 Blood group: ABO/Rh
6.5 VDRL
6.6 HIV
6.7 Hepatitis B
7 การให้ยา Triferdine (ยาวิตามินเสริมเหล็ก/โฟลิค/ไอโอดิน)
8 การให้วัคซีน dT ตามเกณฑ์
9 การให้คาแนะนา
10 บันทึกสมุดอนามัยมารดา

ANC ครั้งที่ 2

ANC ครั้งที่ 3

ANC ครั้งที่ 4

ANC ครั้งที่ 5

ANC ครั้งแรก

(อายุครรภ์ 13-<20
สัปดาห์)

(อายุครรภ์ 20-<26
สัปดาห์)

(อายุครรภ์ 26-<32
สัปดาห์)

(อายุครรภ์ 32-40
สัปดาห์)













































บริการฝากครรภ์: ชุดข้อมูลเพื่อค่าใช้จ่ายบริการฝากครรภ์
ข้อมูลทั่วไป
เลขบัตรประจาตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์
ชื่อ นามสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
อายุ.......ปี
ครรภ์ที่......
อายุครรภ์......สัปดาห์..... วัน
วันแรกของการมีประจาเดือนครั้งสุดท้าย(LMP)
สิทธิการรักษา
- ข้าราชการ (รวมสิทธิ อปท.)
- ประกันสังคม
- หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ช่วงอายุครรภ์ที่จ่าย
ครั้งแรกของการ ช่วงอายุครรภ์ ช่วงอายุครรภ์
13 - < 20 wks 20 - < 26 wks
ฝากครรภ์
วัน เดือน ปี
ที่รับบริการ

วัน เดือน ปี ที่รับ
บริการ

ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
 Hct……….%
 Thalassemia
 Neg
 Pos
 VDRL
 Neg
 Pos
 HBsAg
 Neg
 Pos
 Anti HIV
 ตรวจ
 ไม่ตรวจ

ผลการประเมิน
ความเสี่ยงการ
ตั้งครรภ์
 Neg
 Pos

วัน เดือน ปี ที่รับ
บริการ

ผลการประเมิน
ความเสี่ยงการ
ตั้งครรภ์
 Neg
 Pos

ช่วงอายุครรภ์

ช่วงอายุครรภ์

26 - < 32 wks

32 – 40 wksขึ้นไป

วัน เดือน ปี ที่รับ
บริการ

วัน เดือน ปี ที่รับ
บริการ

ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
 Hct……….%
 VDRL,
 Neg
 Pos
 Anti HIV
 ตรวจ
 ไม่ตรวจ

ผลการประเมิน
ความเสี่ยงการ
ตั้งครรภ์
 Neg
 Pos

หมายเหตุ
กรณีหญิงตั้งครรภ์มี
ความเสี่ยงสูง จาเป็น
ต้องได้รับการดูแลรักษา
ให้แนะนาหญิงตั้งครรภ์
ไปฝากครรภ์ที่หน่วย
บริการประจาหรือสถาน
พยาบาลคู่สัญญาหลัก
ที่ตนเองลงทะเบียนไว้
เพื่อไม่ให้หญิงตั้งครรภ์
มีภาระค่าใช้จ่าย ทั้งนี้
สปสช.ยังคงจ่ายค่า
บริการฝากครรภ์
พื้นฐาน จนครบ 5 ครั้ง

การส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายบริการฝากครรภ์
1. หน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข: ส่งข้อมูลตาม
แฟ้มฐานข้อมูลโครงสร้างฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (43 แฟ้ม)
2. หน่วยบริการนอกสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข: ส่งข้อมูล
ผ่านระบบ E-Claim สปสช.
หมายเหตุ หน่วยบริการในพื้นที่เขต 13 กทม. ใช้ BPPDS* (Bangkok Promotion & Prevention Database
System)

1.การส่งข้อมูลบริการฝากครรภ์ ตามแฟ้มฐานข้อมูลโครงสร้างฯ 43 แฟ้ม
หน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แฟ้มที่ใช้ในการประมวลผล: บริการฝากครรภ์

1. แฟ้ม (1) : PERSON
2. แฟ้ม (33) : PRENATAL
3. แฟ้ม (34) : ANC

ข้อมูล แฟ้ม (33): PRENATAL
NO
1
2
3
4
5

CAPTION
รหัสสถานบริการ
ทะเบียนบุคคล
ครรภ์ที่
วันแรกของการมีประจาเดือนครั้งสุดท้าย
วันที่กาหนดคลอด

NAME
HOSPCODE
PID
GRAVIDA
LMP
EDC

6

ผลการตรวจ VDRL_RS

VDRL _RESULT

7

ผลการตรวจ HB_RS

HB_RESULT

8

ผลการตรวจ HIV_RS

HIV_RESULT

TYPE
C
C
C
D
D

WIDTH NOT NULL
8
Y
15
Y
2
Y
8
Y
8
Y

C

1

Y

C

1

Y

C

1

Y

ตรวจสอบ




1=ปกติ
2=ผิดปกติ
1=ปกติ
2=ผิดปกติ
1=ตรวจ
3=ไม่ตรวจ

ข้อมูล แฟ้ม (33): PRENATAL (ต่อ)
NO
9

CAPTION
วันที่ตรวจ HCT

NAME
DATE_HCT

TYPE
D

WIDTH NOT NULL
8

10

ผลการตรวจ HCT

HCT_RESULT

N

11

ผลการตรวจ THALASSEMIA

THALASSEMIA

C

1

Y

12
13
14

วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุง
เลขที่ผู้ให้บริการ
เลขที่บัตรประชาชน

D_UPDATE
PROVIDER
CID

DT
C
C

14
15
13

Y

ตรวจสอบ


1=ปกติ
2=ผิดปกติ



ข้อมูล แฟ้ม (34): ANC
NO
1
2
3
4
5
6

CAPTION
รหัสสถานบริการ
ทะเบียนบุคคล
ลาดับที่
วันที่ให้บริการ
ครรภ์ที่
ANC ช่วงที่

NAME
HOSPCODE
PID
SEQ
DATE_SERV
GRAVIDA
ANC NO

TYPE
C
C
C
D
C
C

WIDTH
5
15
16
8
2
1

NOT NULL
Y
Y
Y
Y

ตรวจสอบ




ครั้งแรกของการครรภ์
ครั้งที่ 2 13 - < 20 wks
ครั้งที่ 3 20 - < 26 wks
ครั้งที่ 4 26 - < 32 wks
ครั้งที่ 5 32 – 40 wksขึ้นไป

ข้อมูล แฟ้ม (34): ANC (ต่อ)
NO
CAPTION
7 อายุครรภ์

NAME
GA

TYPE
C

WIDTH
2

NOT NULL
Y

8

ผลการตรวจ

ANCRESULT

C

1

Y

9
10
11
12

สถานที่รับบริการฝากครรภ์
เลขที่ผู้ให้บริการ
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุง
เลขที่บัตรประชาชน

ANCPLACE
PROVIDER
D_UPDATE
CID

C
C
DT
C

5
15
14
13

Y

ตรวจสอบ

1=ปกติ
2=ผิดปกติ


Y


2.การส่งข้อมูลบริการฝากครรภ์ ตามระบบ E-Claim สปสช.
หน่วยบริการนอกสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าโปรแกรม e-claim คลิกเลือก ผู้ป่วย
นอก
1. บันทึก ข้อมูลทั่วไป (F1)
2. บันทึก การวินิจฉัยโรค (F2)
3. บันทึก ข้อมูลรหัสผ่าตัด หัตถการ
(F3)
4. บันทึก บริการเฉพาะ (F6)
5. บันทึกค่ารักษา (F7)

1.การบันทึกข้อมูลทั่วไป (F1) ในโปรแกรม e-claim

บันทึกข้อมูลทั่วไป (F1)

1.การบันทึกข้อมูลทั่วไป (F1) ในโปรแกรม e-claim

1
2
3

กรณีที่คนไข้ต้องส่งต่อ ระบุ
1. เลือก มีการส่งต่อ
2. ส่งไปยัง เลือกหน่วยบริการ
3. วัตถุประสงค์ เลือกวินิจฉัย/รับรักษา
4. บันทึก

4

2.รายการข้อมูล การวินิจฉัยโรค (F2)
รายการ
การวินิจฉัยโรคหลัก

วิธีการบันทึกข้อมูล
ระบุการวินิจฉัยโรคหลัก ICD 10 ดังนี้
Z34.0 = การดูแลการตั้งครรภ์ปกติ ครรภ์แรก
Z34.8 = การดูแลการตั้งครรภ์ปกติอื่น

2.การบันทึกข้อมูล การวินิจฉัยโรค (F2) ในโปรแกรม e-claim
1
2

1.เลือก การวินิจฉัยโรค (F2)
2.วินิจฉัยโรคหลัก เลือก:
Z34.0 = การดูแลการตั้งครรภ์ปกติ ครรภ์
แรก
Z34.8 = การดูแลการตั้งครรภ์ปกติอื่น
3. บันทึก

3

3.การบันทึกข้อมูล รหัสผ่าตัดหัตถการ (F3)ในโปรแกรม e-claim
1
2

3
กดเพิ่ม
1.เลือก การผ่าตัดหัตถการ (F3)
2. ผ่าตัดหัตถการ (ถ้ามี)
3. เพิ่มรายการผ่าตัด
4. บันทึก

4

4. รายการข้อมูล บริการเฉพาะ (F6)
รายการ
1.กลุ่มรายการ
2.รายการ

3. วันที่หมดประจาเดือน
4. ครรภ์ที่
5. อายุครรภ์

วิธีการบันทึกข้อมูล
เลือกลาดับที่ 4 ANC
เลือกการช่วงของการมาฝากครรภ์
• ฝากครรภ์ครั้งที่ 1 (ครั้งแรกของการมาฝากครรภ์)
• 13 - < 20 wks
• 20 - < 26 wks
• 26 - < 32 wks
• 32 – 40 wksขึ้นไป
เลือกวัน เดือน ปี ที่หญิงตั้งครรภ์หมดประจาเดือน จากปฏิทิน
บันทึกลาดับที่ของการตั้งครรภ์ รวมการแท้ง
ระบุจานวนอายุครรภ์เป็นจานวนสัปดาห์

4. การบันทึกข้อมูล บริการเฉพาะ (F6) ในโปรแกรม e-claim
1
2

3

1. เลือก บริการเฉพาะ(F6)
2. กลุ่มรายการ เลือก: 4ANC
3. รายการ เลือก: ฝากครรภ์ครั้งที่/ช่วงอายุครรภ์

4. การบันทึกข้อมูลบริการเฉพาะ (F6) ในโปรแกรม e-claim
1
2
7

3

4

5

6
8
4. เลือก วัน เดือน ปี ที่หมดประจาเดือน
5. บันทึก ลาดับที่ของการตั้งครรภ์
6. บันทึก จานวนอายุครรภ์......สัปดาห์
7. บันทึก ผลการตรวจครรภ์
8. กดเพิ่มรายการ
9. บันทึก

9

5. รายการข้อมูล ค่ารักษาพยาบาล (F7)
รายการ
1. ค่ารักษาพยาบาล (F7)
2. รายการค่าบริการทางการแพทย์

วิธีการบันทึกข้อมูล
เลือก ค่ารักษาพยาบาล (F7)
เลือก ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
เลือก รหัสการตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
รหัสรายการ

รายการ

30104

Hematocrit (centrifuged)

30125

Osmotic fragility test, screening

36003
36318
36351

MCV
Treponema pallidum - VDRL (RPR)
(Reagin Ab, D400)
Hepatitis B virus HBs Ag (Hepatitis B
surface antigen) - PHA
HIV Ab (screening)

หน่วยนับ

รายงานผล

test

……….%
ปกติ
ผิดปกติ
………….fl
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ตรวจ

test
test
test
test

-

5.การบันทึกข้อมูล ค่ารักษาพยาบาล (F7) ในโปรแกรม e-claim
1

2
1. เลือก ค่ารักษาพยาบาล (F7)
2. รายการค่าบริการทางการแพทย์ เลือก: ตรวจวินิจฉัย
ทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา คลิกที่ “รายการ”

5.การบันทึกข้อมูล ค่ารักษาพยาบาล (F7) ในโปรแกรม e-claim

3
4
3. บันทึกรหัสแลป และรายละเอียดการเบิก
4. บันทึก ผลตรวจ: Pos/Neg หรือบันทึกตรวจ HCT ตัวเลข
2 ตาแหน่ง/MCV ตัวเลข 2 ตาแหน่ง ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
บันทึกรหัสรายการ/รายการและผลตรวจ จนครบทุกรายการ
5. กด เพิ่มรายการ

5

6

ข้อมูล :
1

รายละเอียดข้อมูลทีป
่ ระมวลผลไม่ผา่ น

หน่วยบริการแก ้ไขแล ้วจะจ่ายชดเชยได ้

CODE
คาอธิบาย
จานวนเคส
AN001 ต ้องระบุ วัน เดือน ปี ทีห
่ ญิงตัง้ ครรภ์มาฝากครรภ์
268
AN003 ต ้องมีเลขบัตรประจาตัวประชาชนถูกต ้อง
55,058
AN006 หน่วยบริการทีม
่ ศ
ี ักยภาพการให ้บริการในระบบ 43
แฟ้ ม
22,041
AN008 ต ้องมีการระบุการตัง้ ครรภ์ครัง้ ที่ ของหญิงตัง้ ครรภ์ นับ
ทุก ๆ การตัง้ ครรภ์ รวมการแท ้งและการคลอด และทุก
สามี
1,700
AN009 ต ้องระบุอายุครรภ์.........สัปดาห์ (ตัง้ แต่ 1 - ไม่เกิน45
สัปดาห์)
382
AN012 การฝากครรภ์ไม่มผ
ี ลการตรวจทางห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร /การ
่ ง ตามเงือ
ประเมินความเสีย
่ นไข
54,883
AN018 หน่วยทีใ่ ห ้บริการต ้องตรงกับหน่วยทีส
่ ง่ ข ้อมูลเข ้าระบบ
50,793
AN020 ไม่พบหน่วยบริการแม่ขา่ ยหรือลูกข่ายในฐานข ้อมูล
หน่วยบริการเครือข่ายของ สปสช
35,042
C600
กรณีฝากครรภ์ครัง้ แรกบันทึกผลการตรวจทาง
42
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร (Lab) ไม่ครบถ ้วน
C631
ไม่ใช่ข ้อมูลทีใ่ ห ้บันทึกเบิกในโปรแกรม e-Claim
125
สาหรับหน่วยบริการเขต กทม./รัฐสังกัด สป.สธ.

ข ้อมูลทีป
่ ระมวลผลไม่ผา่ น 292,565 record

2
CODE
AN002
AN004
AN005
AN015
AN016
AN017

ผิดเงือ
่ นไข จ่ายชดเชยไม่ได ้
คาอธิบาย
ต ้องมารับบริการ ตัง้ แต่วันที่ 1 ต.ค.61 เป็ นต ้นไป
ผู ้รับบริการต ้องเป็ นเพศหญิงเท่านัน
้
ผู ้รับบริการต ้องเป็ นคนไทย
ข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกมีการเบิกจ่ายแล ้วเกินจานวน 5 ครัง้
ข ้อมูลซ้า
ระยะเวลาการให ้บริการน ้อยกว่า 1 สัปดาห์จากรอบ
ล่าสุด

หมายเหตุ : 1 record ติดได้หลายเงือ
่ นไข

จานวนเคส
71,284
154
38,600
19,435
63,753
28,474

รายงานสรุ ปการขอเบิกชดเชยค่ าบริการฝากครรภ์
จังหวัดชลบุรี (ANC) – งบกองทุนฯ สปสช.
Error Code = ANC ผิดเงื่อนไข (ไม่ ชดเชย)
ชลบุรี

2,370

2,500

2,000

1,500

1,014
1,000

500

387
170

90

4
0

AN002

วันที่มารับบริการ
ไม่อยู่ในช่วง

AN004

AN005

ผู้มารับบริการ
ต้ องเป็ นคนไทย

AN015

AN016

ข้ อมูลซ ้า

AN017

ระยะเวลาการให้ บริการ
น้ อยกว่า 1 สัปดาห์จากรอบล่าสุด

http://seamlessfordmis.nhso.go.th/seamlessfordmis/faces/login.jsf

รายงานสรุ ปการขอเบิกชดเชยค่ าบริการฝากครรภ์
จังหวัดชลบุรี (ANC) – งบกองทุนฯ สปสช.
Error Code = ANC ตรวจสอบเพื่อแก้ ไข
2,990

หน่วยบริการที่มีศกั ยภาพ
การให้ บริการในระบบ 43 แฟ้ม

3,000

2,500

CID ไม่ถกู ต้ อง
1,967

2,000
1,702

ไม่มีผล Lab

1,602

1,500

หน่วยที่ส่งข้ อมูลต้ อง
เป็ นคนให้ บริการเอง

1,000

ไม่พบแม่ข่ายลูกข่าย สปสช.

602
500
0

0

15

12

0

0

0

21

0

0

0

0

0

0

0

ชลบุรี
http://seamlessfordmis.nhso.go.th/seamlessfordmis/faces/login.jsf

0

รายงานสรุ ปการขอเบิกชดเชยค่ าบริการฝากครรภ์
จังหวัดชลบุรี (ANC) – งบกองทุนฯ สปสช.
2

1

ตรวจสอบข้ อมูลวันที่บริการ
1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 62
กรณีแก้ ไขสามารถส่งข้ อมูลได้
ภายในไม่เกิน 30 เม.ย. 62

http://seamlessfordmis.nhso.go.th/seamlessfordmis/faces/login.jsf

รายงานสรุ ปการขอเบิกชดเชยค่ าบริการฝากครรภ์
จังหวัดชลบุรี (ANC) – งบกองทุนฯ สปสช.

http://seamlessfordmis.nhso.go.th/
seamlessfordmis/faces/login.jsf

แนวทางการส่ งข้ อมูลแก้ ไข หรื อ อุทธรณ์
การขอเบิกชดเชยค่ าบริการฝากครรภ์ (ANC)
เรี ยน ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล OPPP individual data ทุกท่าน
ขอแจ้ งประกาศ การรับข้ อมูลเพื่อการอุทธรณ์ ในส่วนของ การส่งข้ อมูลเพื่อขอรับค่าใช้ จ่ายบริ การฝากครรภ์ ANC
เงื่อนไขการรับข้ อมูล
1. รับข้ อมูลบริ การในปี งบประมาณ 2562 (วันที่รับบริ การ date_serv ตังแต่
้ 1 ตุลาคม 2561 เป็ นต้ นมา)
2. การส่งแก้ ไข หรื อ อุทธรณ์ ในกรณีที่ผล LAB ไม่ครบ สามารถส่ง แฟ้มข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับบริ การการฝากครรภ์ที่
จะต้ องส่งมาคือ แฟ้ม PERSON, ANC, PRENATAL
3. การแก้ ไขสามารถส่ งซา้ เข้ ามาได้ และ การประมวลผลในกรณีนี ้ จะนาข้ อมูล warninng AN9299 (ซ ้าซ้ อน)
มาใช้ ในการประมวลผล
4. ไม่ ต้องแก้ ไขผ่ าน แฟ้ม data_correct ในกรณีนี ้ (การส่งข้ อมูลเพื่อขอรับค่าใช้ จ่ายบริ การฝากครรภ์ ANC)
5. ในกรณีแฟ้มอื่นๆยังคงรับและแก้ ไขตามเงื่อนไขการประมวลผลตามปกติ
โดยดูประกาศในหน้ าเว็บ https://op.nhso.go.th/op เพื่อให้ หน่วยบริ การและผู้ที่เกี่ยวข้ องเข้ าใจตรงกัน
ในการปฏิบตั ิ

https://op.nhso.go.th/op

แนวทางการส่ งข้ อมูลแก้ ไข หรื อ อุทธรณ์
การขอเบิกชดเชยค่ าบริการฝากครรภ์ (ANC)

Date_serv (1 ต.ค. 61 – 28 ก.พ. 62)
ส่ง 3 แฟ้ม (Person,Prenatal,ANC)

Date_serv (1 มี.ค. 61 – 31 มี.ค. 62)
ส่ง ทุกแฟ้ม

ส่งข้ อมูลที่ Webเขียว สปสช.
ไม่เกิน 30 เมษายน 2562
https://op.nhso.go.th/op

จบการนาเสนอ | สวัสดี
--------------------------งานข้ อมูล กลุม่ งานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
และ
คณะทางานวางแผนและพัฒนาระบบข้ อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปี งบประมาณ 2561

