
การบันทึกข้อมูล 
และ 

การส่งออกข้อมูล 50 แฟ้ม 



1. เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลถูกต้องตามโครงสร้างมาตรฐานการส่งออก 50 แฟ้ม 
    ไดอ้ย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ 
1. เพื่อการก าหนดข้อมูลพื้นฐานในการใช้งานให้สอดคล้อง 
    กับข้อมูลที่ใช้ในการส่งออก 50 แฟ้ม 
2. เพื่อเรียนรู้การบันทึกข้อมูลให้สามารถส่งออก 50 แฟ้มได้ครบถ้วนสมบูรณ ์

ส าหรับผู้ใช้งานระบบ 

ส าหรับผู้ตรวจสอบและส่งออกข้อมูล 50 แฟ้ม 
1. เพื่อเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม BMS-HOSxP XE ในการส่งออกข้อมูล 50 แฟ้ม 
2. เพื่อการก าหนดข้อมูล (Mapping) ในการส่งออกข้อมูลได้ถูกต้อง 
3. เรียนรู้วิธีการส่งออกข้อมูลผ่าน  BMSHOSxPStandard43Export 
4. เพื่อเข้าใจการบันทึกข้อมูลและสื่อสารกับผู้ใช้งานกรณีบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือบันทึกไม่ถูกต้อง  
 

วัตถุประสงค์ของการอบรม 



สามารถแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่  
1. แฟ้มสะสม  
2. แฟ้มบริการ  
3. แฟ้มบริการกึ่งส ารวจ 

ประเภทของแฟ้มฐานข้อมูลโครงสร้างมาตรฐาน
ข้อมูลด้านการแพทย์ และสุขภาพ 50 แฟ้ม 



แฟ้มสะสม 

 แฟ้มสะสม ก าหนดให้จัดเก็บข้อมูลโดยการส ารวจปีละครั้ง 
ภายในเดือนสิงหาคม และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 
ตุลาคมของทุกปี กรณีที่มีผู้มารับบริการที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน หรือมี
การปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการรายเดิมให้ปรับปรุง
ข้อมูลเพิ่มเติม และส่งให้ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้น ๆ  
มีจ านวน 12 แฟ้ม 



PERSON 
ADDRESS 
DEATH 

CHRONIC 
CARD 
HOME 

VILLAGE 
DISABILITY 
PROVIDER 
WOMEN 

DRUGALLERGY 
PRENATAL 

แฟ้มสะสม 12 แฟ้ม 



แฟ้มบริการ 

 แฟ้มบริการ ก าหนดให้จัดเก็บและบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มา
รับบริการ และส่งให้ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้นๆ มีจ านวน 
28 แฟ้ม 



แฟ้มบริการ 28 แฟ้ม 

FUNCTIONAL 

ICF 

SERVICE 

DIAGNOSIS_OPD 

DRUG_OPD 

PROCEDURE_OPD 

CHARGE_OPD 

SURVEILLANC 

ACCIDENT 

LABFU 

CHRONIC 

ADMISSION 

DIAGNOSIS_IPD 

DRUG_IPD 

PROCEDURE_IPD 

CHARGE_IPD 

APPOINTMENT 

DENTAL 

FP 

COMMUNITY_ACTIVITY 

COMMUNITY_SERVICE 

CARE_REFER 

CLINICAL_REFER 

DRUG_REFER 

INVESTIGATION_REFER 

PROCEDURE_REFER 

REFER_HISTORY 

REFER_RESULT 



แฟ้มบริการกึ่งส ารวจ 

 แฟ้มบริการกึ่งส ารวจ ก าหนดให้จัดเก็บและบันทึกข้อมูล
ทุกครั้งที่มารับบริการ พร้อมทั้งให้มีการส ารวจข้อมูลประชากรที่
อาศัยในเขตรับผิดชอบที่ไปรับบริการที่สถานบริการอื่นและบันทึก
ข้อมูล และส่งให้ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้นๆ  
มีจ านวน 10 แฟ้ม  



แฟ้มบริการกึ่งส ารวจ 10 แฟ้ม 

REHABILITATION  

NCDSCREEN  

ANC 

LABOR  

POSTNATAL 

NEWBORN  

NEWBORN_CARE 

EPI 

NUTRITION 

SPECIALPP 



แบ่งตามกลุ่มข้อมูล 



การบันทึกข้อมูล 
แฟ้มข้อมูลประชากร



PERSON 
นิยาม :  ข้อมูลทั่วไปของประชาชนในเขตรับผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ 
ลักษณะแฟ้ม :  แฟ้มสะสม 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ประชาชนทุกคนที่อาศัยในเขตรับผดิชอบ  
  2. ประชาชนทุกคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบยีนบ้านในเขตรับผดิชอบ  
  3. ผู้มารับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ 
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. ส ารวจปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 
     วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี  
  2. กรณีที่มีผู้มารับบริการรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน หรือมีการปรับแก้ข้อมูลพื้นฐาน 
     ของผู้รับบริการรายเดิม เช่น เปลี่ยนสถานะเป็นตายให้ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม และส่งให้ 
     ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้นๆ  



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม PERSON 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม PERSON 



ADDRESS 
นิยาม : ข้อมูลที่อยู่ของบุคคลนอกเขต 
ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มสะสม 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ประชาชนทุกคนที่อาศัยในเขตรับผดิชอบ แต่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ  
  2. ผู้มารับบริการที่มีทะเบียนบา้นและอาศัยอยู่นอกเขตรับผดิชอบ  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. ส ารวจปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 
ตุลาคม ของทุกปี  
  2. กรณีที่มีผู้มารับบริการรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน หรือมีการปรับแก้ข้อมูลพื้นฐานของ
ผู้รับบริการรายเดิม  



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม ADDRESS 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม PERSON 



DEATH 
นิยาม : ข้อมูลประวัติการเสียชีวิตของประชาชนทุกคนที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ และผู้ป่วยที่มา
รับบริการ  
ลักษณะแฟ้ม :  แฟ้มสะสม 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ประชาชนทุกคนที่อาศัยในเขตรับผดิชอบ แต่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ  
  2. ผู้มารับบริการที่มีทะเบียนบา้นและอาศัยอยู่นอกเขตรับผดิชอบ  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. ส ารวจปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 
ตุลาคม ของทุกปี  
  2. กรณีที่มีผู้เสียชีวิตหลังเดือนสิงหาคม ให้ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมและส่งให้ส่วนกลางภายใน
รอบของเดือนนั้น ๆ  
  3. กรณีที่มีผู้มารับบริการแล้วเสียชีวิตรายใหม่ หรือมีการปรับแก้ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้รับบริการ
ที่เสียชีวิตรายเดิม ให้ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม  



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม DEATH 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม DEATH 



CARD 
นิยาม : ข้อมูลประวัติการมีหลักประกันสุขภาพของประชาชนทุกคนที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ 
และผู้ป่วยที่มารับบริการ  
ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มสะสม 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ประชาชนทุกคนที่อาศัยในเขตรับผดิชอบ  
  2. ผู้รับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผดิชอบ  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. ส ารวจปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 
ตุลาคม ของทุกปี  
  2. เมื่อมีผู้มารับบริการรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน หรือมีการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของ
ผู้รับบริการรายเดิม 
หมายเหตุ : 1 หลังคาเรือน จะมีเพียง 1 record หากมีการเปลี่ยนแปลงเขตรับผิดชอบที่ท าให้
หลังคาเรือนนั้นอยู่นอกเขตรับผิดชอบ ให้บันทึกวันที่แยกไปอยู่นอกเขตรับผิดชอบ 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม CARD 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม CARD 



DRUGALLERGY 
นิยาม : ข้อมูลประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วยที่มารับบริการ 
ลักษณะแฟ้ม :  แฟ้มสะสม 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. เมื่อมีผู้มารับบริการรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน หรือมีการปรับแก้ข้อมูลพื้นฐานของ
ผู้รับบริการรายเดิม  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. เมื่อมีผู้มารับบริการรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน หรือมีการปรับแก้ข้อมูลพื้นฐานของ
ผู้รับบริการรายเดิม 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม DRUGALLERGY 



การบันทึกข้อมูล 
แฟ้มข้อมูลครัวเรือน



HOME 
นิยาม :  ข้อมูลที่ตั้งและสุขาภิบาลของหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบ 
ลักษณะแฟ้ม :  แฟ้มสะสม 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. หลังคาเรือนทุกหลังในเขตรับผดิชอบ  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. ส ารวจปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 
ตุลาคม ของทุกปี  
  2. เมื่อมีหลังคาเรือนใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน หรือมีการปรับแก้ข้อมูลพื้นฐานของหลังคา
เรือนเดิม 
หมายเหตุ :  1 หลังคาเรือน จะมีเพียง 1 record หากมีการเปลี่ยนแปลงเขตรับผิดชอบที่ท าให้
หลังคาเรือนนั้นอยู่นอกเขตรับผิดชอบ ให้บันทึกวันที่แยกไปอยู่นอกเขตรับผิดชอบ  



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม HOME 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม HOME 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม HOME 



การบันทึกข้อมูล 
 แฟ้มข้อมูลชุมชน



VILLAGE 
นิยาม :  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของชุมชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ 
ลักษณะแฟ้ม :  แฟ้มสะสม 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ชุมชนหรือหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. ส ารวจปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 
ตุลาคม ของทุกปี  



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม VILLAGE 



COMMUNITY_ACTIVITY 
นิยาม :  ข้อมูลกิจกรรมในชุมชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ 
ลักษณะแฟ้ม :  บริการ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. กิจกรรมในชุมชนที่ด าเนินการโดยโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ   
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ท ากิจกรรมในชุมชน  
หมายเหตุ :  กิจกรรมในชุมชน 1 กิจกรรม ในแต่ละครั้ง ในแต่ละชุมชน จะมี 1 record  



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม COMMUNITY_ACTIVITY 



การบันทึกข้อมูล 
 แฟ้มข้อมูลบริการในชุมชน



COMMUNITY_SERVICE 
นิยาม :  ข้อมูลการให้บริการในชุมชนส าหรับกลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ และผู้ป่วยนอกเขต
รับผิดชอบ  
ลักษณะแฟ้ม :  บริการ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับบริการในชุมชน โดยโรงพยาบาล
และสถานบริการระดับปฐมภูมิ  
  2. ผู้ป่วยที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ (CUP เดียวกัน) ที่ได้รับบริการในชุมชน โดย
โรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ให้บริการในชุมชน 
หมายเหตุ :  
   1. การให้บริการในชุมชน หมายถึง ทั้งที่อาศัยในเขตรับผิดชอบและนอกเขตรับผดิชอบ เช่น 
การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ  
   2. การให้บริการในชุมชน 1 ประเภทบริการ ในแต่ละครั้ง จะมี 1 record หากในบริการแต่ละ
ครั้ง มีการให้บริการมากกว่า 1 ประเภทบริการ ก็จะมีมากกว่า 1 record  



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม COMMUNITY_SERVICE 



การบันทึกข้อมูล 
 แฟ้มข้อมูลความบกพร่องทางสุขภาพ



DISABILITY 
นิยาม :  ข้อมูลผู้พิการ ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผดิชอบ  
ลักษณะแฟ้ม :  แฟ้มสะสม 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ผู้พิการ ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ   
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. ส ารวจปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 
ตุลาคม ของทุกปี  
  2. เมื่อมีผู้มารับบริการรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน หรือมีการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของ
ผู้รับบริการรายเดิม  และต้องส่งออกมาทุกครั้ง  
  3. เมื่อระบุประเภทความพิการแล้ว ต้องไปประเมินในแฟ้ม ICF ทุกครั้ง 
หมายเหตุ :  ผู้พิการที่มี 1 ประเภทความพิการ จะมี 1 record หากมีมากกว่า 1 ประเภทความ
พิการ ก็จะมีมากกว่า 1 record และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะบันทึกการแก้ไขใน record 
เดิม ส าหรับความพิการนั้น ของผู้พิการรายนั้น  



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม DISABILITY 



ICF 
นิยาม :  ข้อมูลการประเมินสภาวะสุขภาพ ความสามารถ และปัจจัยอื่น ๆ กลุ่มเป้าหมายที่มารับ
บริการในโรงพยาบาล  
ลักษณะแฟ้ม  :  บริการ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ผู้พิการที่มารับบริการในโรงพยาบาล  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. บันทึกพร้อมกันกับการประเมินประเภทความพิการในแฟ้ม DISABILITY  
หมายเหตุ :  
- บันทึกเฉพาะรหัสมาตรฐาน 60 รหัสของ ICF ที่ก าหนดโดยกระทรวงฯ  
- กลุ่มเป้าหมายแต่ละราย ในการประเมินแต่ละครั้ง จะมีสภาวะสุขภาพตาม ICF ได้มากกว่า 1 
record ตามหลักเกณฑ์การประเมินตาม ICF 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม ICF 



FUNCTIONAL 
นิยาม : ข้อมูลการตรวจประเมินความบกพร่องทางสุขภาพ 
ลักษณะแฟ้ม  :  บริการ 
ขอบเขตข้อมูล :  
   1. กลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับการตรวจประเมินความบกพร่องทางสุขภาพ โดยโรงพยาบาล  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
   1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบรกิาร  
หมายเหตุ :  
  - กลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการที่โรงพยาบาล (ไม่รวมรพ.สต.) ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ 20 
กลุ่มโรค sub-acute, non-acute  
  - การตรวจประเมินความบกพร่องทางสุขภาพ 1 ครั้ง ส าหรับ 1 วิธีการประเมิน จะมี 1 
record  
  - หากมีการใช้วิธีการประเมินความบกพร่องหลายวิธีในการประเมินครั้งเดียวกัน ก็จะมีมากกว่า 
1 record 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม FUNCTIONAL 



REHABILITATION 
นิยาม :  ข้อมูลการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (ผู้พิการหรือผู้สูงอายุ ที่ช่วยตัวเองไม่ได้)  
ลักษณะแฟ้ม  :  บริการ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ผู้ที่ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ 2. 
ประชาชนในเขตรับผิดชอบที่มีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ที่ได้รับบริการฟื้นฟูสภาพโดย
สถานพยาบาลอื่น  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. กรณีของการให้บริการ ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ  
  2. กรณีของการส ารวจ  ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ท าการส ารวจข้อมูลประชากรที่อาศัยในเขต
รับผิดชอบ ที่ไปใช้รับบริการที่สถานบริการอื่น 
หมายเหตุ :  
  - การให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 1 ครั้ง ส าหรับ 1 ประเภทบริการ จะมี 1 record หากมีการ
ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพหลายอย่างในการให้บริการครั้งเดียวกัน ก็จะมีมากกว่า 1 record 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม REHABILITATION 



การบันทึกข้อมูล 
 แฟ้มข้อมูลผู้ให้บริการ



PROVIDER 
นิยาม :  ข้อมูลผู้ให้บริการของสถานพยาบาล 
ลักษณะแฟ้ม  :  แฟ้มสะสม 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. แพทย์และทันตแพทย์ผู้ตรวจรักษาผู้ป่วย  
  2. บุคลากรสาธารณสุขที่ท าหน้าที่ตรวจรักษา หรือให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค  
  3. บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยฯ ที่ให้บริการ  
  4. บุคลากรสาขาอื่น (ที่ก าหนด) ที่ท าหน้าที่ให้บริการ  
  5. อาสาสมัครสาธารณสุข    
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. ส ารวจปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 
ตุลาคม ของทุกปี  
  2. เมื่อมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลของบุคลากรผู้ให้บริการ และต้องส่งออกมาทุกครั้ง  



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม PROVIDER 



การบันทึกข้อมูล 
 แฟ้มข้อมูลบริการ



SERVICE 
นิยาม :  ข้อมูลประวัติการมารับบริการของผู้ที่มารับบริการ และการให้บริการนอก
สถานพยาบาล 
ลักษณะแฟ้ม  :  บริการ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ผู้ป่วยทุกคนที่มารับบริการทุกครั้ง  
  2. ผู้ที่มารับบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพทุกครั้ง  
  3. การให้บริการนอกสถานพยาบาล 
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบรกิาร  



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม SERVICE 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม SERVICE 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม SERVICE 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม SERVICE 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม SERVICE 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม SERVICE 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม SERVICE 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม SERVICE 



   - การมารับบริการ 1 ครั้ง จะต้องบันทึกผลการวินิจฉัยอย่างน้อย 1     
ผลการวินิจฉัย ผลที่ได้คือ จะได้ข้อมูลส่งออก แฟ้ม SERVICE  

และแฟ้มอื่นๆ ด้วย 

   - กรณีรับบริการมากกว่า 1 Visit ในวันเดียวกัน ระบบจะส่งออก 

ทุก Visit โดยข้อมูลที่ได้ จะได้คนละ (Reccord) เมื่อตรวจสอบใน 

โปรแกรม OP-PP ไม่ติด Error  

สิ่งที่ควรรู้ 



APPOINTMENT 
นิยาม :   ข้อมูลการนัดมารับบริการครั้งต่อไปของผู้ที่มารับบริการ 
ลักษณะแฟ้ม  :  บริการ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน(ที่ได้รับการจ าหน่ายแล้ว)ที่ได้รับการนัดหมายมารับบริการครั้งต่อไป  
  2. ผู้ที่มารับบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ที่ได้รับการนัดหมายมารับบริการครั้งต่อไป  
  3. การให้บริการนอกสถานพยาบาล ที่มีการนัดหมายให้มารับบริการ  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่การนัดมารับบริการ 
หมายเหตุ :  
  1. ข้อมูลการนัด 1 ครั้ง ส าหรับ 1 ประเภทบริการ จะมี 1 record   หากมีการนัดมารับบริการ
หลายประเภทในวันเดียวกัน จะมีมากกว่า 1 record 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม APPOINTMENT 



การบันทึกข้อมูล 
 แฟ้มข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพฯ



SURVELLANCE 
นิยาม :  ข้อมูลผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังที่มารับบรกิาร 
ลักษณะแฟ้ม :  บริการ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝา้ระวัง ทั้งผู้ป่วยนอกที่มารับบรกิารของโรงพยาบาลและสถานบริการ
ระดับปฐมภูมิ และผู้ป่วยในของโรงพยาบาล 
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบรกิาร 
หมายเหตุ :  
  1. การรายงานโรค 1 โรค จะมี 1 record หากผู้ป่วยมีโรคที่ต้องเฝ้าระวังมากกว่า 1 โรค ก็จะมี
มากกว่า 1 record  
  2. หากมีการเปลี่ยนแปลงวินิจฉัยโรค ในการเจ็บป่วยครั้งเดียวกัน ถึงแม้จะมาสถานพยาบาล
หลายครั้ง ให้บันทึกวินิจฉัยโรคล่าสุด ใน record เดิมของการรายงานโรคครั้งแรกของการ
เจ็บป่วยครั้งนั้น เนื่องจากเป็นการเจ็บป่วยครั้งเดียวกัน 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม SURVELLANCE 



WOMEN 
นิยาม :  ข้อมูลหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่อยู่กินกับสามี ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 
ลักษณะแฟ้ม  :   แฟ้มสะสม 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุระหว่าง 15-49 ปี ที่อยู่กินกับสามี ทั้งที่แต่งงานและไม่แต่งงาน ทุก
คนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. ส ารวจปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 
ตุลาคม ของทุกปี  
หมายเหตุ :  
  1. หญิงวัยเจริญพันธุ์ 1 คน จะมี 1 record เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะบันทึกการแก้ไขใน 
record เดิม 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม WOMEN 



FP 
นิยาม :  ข้อมูลการให้บริการวางแผนครอบครัวกับผู้ทีม่ารับบริการ 
ลักษณะแฟ้ม  :  บริการ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. หญิงที่มาใช้บริการวางแผนครอบครัว ได้แก่ ยาเม็ดคุมก าเนิด ยาฉีดคุมก าเนิด ยาฝัง
คุมก าเนิด ห่วงอนามัย ท าหมันในโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ  
  2. ผู้ชายที่มารับบริการอุปกรณ์คุมก าเนิด  และการท าหมันในผู้ชาย  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ 
หมายเหตุ :  
  1. การให้บริการวางแผนครอบครวัแต่ละครัง้ สามารถมีได้มากกว่า 1 record 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม FP 



EPI 
นิยาม :  ข้อมูลการให้บริการวัคซีนกับผู้ที่มารับบริการ และประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการฉีดวัคซีนในเขตรับผิดชอบ  
ลักษณะแฟ้ม :   บริการกึ่งส ารวจ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ผู้รับบริการวัคซีนทั้งใน และนอกสถานพยาบาล (เช่น กรณีนักเรียนในโรงเรียน)  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. กรณีของการให้บริการ ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มผีู้รับบริการ  
  2. กรณีของการส ารวจ ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ท าการส ารวจข้อมูลประชากรทีอ่าศัยในเขตรับผิดชอบ ที่ไปใช้รับบริการที่สถานบริการอื่น 
หมายเหตุ : 
  1. เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี และหญิงตั้งครรภ์ ที่มาใช้บริการวัคซีน  
  2. เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี และหญิงตั้งครรภ์ ในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับบริการวัคซีนจากสถานพยาบาลอื่น  
  3. เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาที ่1 ทุกคนในโรงเรียนที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน  
  4. เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที ่2 ทุกคนในโรงเรียนที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน  
  5. เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที ่6 ทุกคนในโรงเรียนที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน  
  - ข้อมูลการให้บริการที่สถานพยาบาลอื่นให้กบัประชาชนกลุม่เปา้หมายที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความ
ครอบคลุมของบริการ  
  - การให้บริการวัคซีน 1 ชนิด ในแต่ละคร้ัง จะมี 1 record หากในการให้บริการครั้งหนึ่งมีการให้วัคซีนมากกว่า 1 ชนิด ก็จะมีมากกว่า 1 
record 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม EPI 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม EPI 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม EPI 



NUTRITION 
นิยาม :  ข้อมูลการวัดระดับโภชนาการและพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี และนักเรียนในเขต
รับผิดชอบ 
ลักษณะแฟ้ม  :  บริการกึ่งส ารวจ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. เด็ก 0-5 ปี เก็บข้อมูลปีละ 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม, ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม, ครั้งที่ 3 
เดือนเมษายน, ครั้งที่ 4 เดือนกรกฎาคม โดยให้จัดส่งข้อมูล ให้ส่วนกลางภายในรอบของเดือน
นั้นๆ  
  2. เด็กอายุ 6 - 18 ปี เก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เทอมที่ 1 (พ.ค.-ก.ค.) และครั้งที่ 2 เทอม
ที่ 2 (พ.ย.-ม.ค.)      โดยให้จัดส่งข้อมูลให้ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้นๆ 
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. กรณีของการให้บริการ ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ  
  2. กรณีของการส ารวจ ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ท าการส ารวจข้อมูลประชากรที่อาศัยในเขต
รับผิดชอบ ที่ไปใช้รับบริการที่สถานบริการอื่น 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม NUTRITION 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม NUTRITION 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม NUTRITION 



PRENATAL 
นิยาม :  ข้อมูลประวัติการตั้งครรภ์ ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผดิชอบ หรือหญิงตั้งครรภ์ผู้มารับ
บริการ  
ลักษณะแฟ้ม  :  แฟ้มสะสม 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. หญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ  
  2. หญิงตั้งครรภ์ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผดิชอบ ที่มาใช้บริการฝากครรภ์ 
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ทราบประวัติการตั้งครรภ์ หรือมีการปรับปรุงข้อมูลของประวัติการ
ตั้งครรภ์ครั้งเดิมของหญงิตั้งครรภ์ในเขตรับผดิชอบ  
หมายเหตุ :  
  - การตั้งครรภ์ 1 ครั้ง จะมี 1 record หากมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของการ
ตั้งครรภ์ครั้งเดียวกัน จะต้องเปลี่ยนแปลงใน record เดิมของการตั้งครรภ์ครั้งนั้น  



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม PRENATAL 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม PRENATAL 



   -  แฟ้มที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการบันทึกข้อมูลในหน้าจองานบัญชี 2 ได้แก ่

         1. ANC * 

         2. LABOR ** 

         3. POSTNATAL * 

   - การติ๊กบังคับส่งออกข้อมูล ควรเลือกไว้เมื่อมีการคลอดและข้อมูลการ
คลอดครบถ้วนแล้ว (Labor) และลงข้อมูลประวัติการตั้งครรภ์ (Prenatal) 

 

สิ่งที่ควรรู้ 



ANC 
นิยาม :  ข้อมูลการให้บริการฝากครรภ์กับหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ และประวัติการฝากครรภ์ของ
หญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ  
ลักษณะแฟ้ม  :  บริการกึ่งส ารวจ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. หญิงตั้งครรภ์ที่มาใช้บริการฝากครรภ์  
  2. หญิงตั้งครรภ์ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผดิชอบ ที่รับบริการฝากครรภ์ที่สถานพยาบาลอื่น  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. กรณีของการให้บริการ ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ  
  2. กรณีของการส ารวจ ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ท าการส ารวจข้อมูลประชากรที่อาศัยในเขต
รับผิดชอบ ที่ไปใช้รับบริการที่สถานบริการอื่น 
หมายเหตุ : 1. ข้อมูลการให้บริการที่สถานพยาบาลอื่นให้กับหญิงตั้งครรภ์ที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ 
เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความครอบคลุมของบรกิาร และควรจะเชื่อมโยงกับประวัติการ
ตั้งครรภ์ในแฟ้ม PRENATAL  
  2. การให้บริการฝากครรภ์แต่ละครั้ง จะมี 1 record  



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม ANC 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม ANC 



LABOR 
นิยาม :  ข้อมูลประวัติการคลอด หรือการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ ของหญิงคลอดในเขตรับผิดชอบ  และ/
หรือหญิงคลอดผู้มารับบรกิาร  
ลักษณะแฟ้ม  :  บริการกึ่งส ารวจ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. หญิงตั้งครรภ์ที่คลอด หรือสิ้นสุดการตั้งครรภ์ทุกคนทีอ่าศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ  
  2. หญิงตั้งครรภ์ที่คลอด หรือสิ้นสุดการตั้งครรภ์ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ ที่มาใช้บริการคลอด  
หมายเหตุ : 
  1. ข้อมูลประวัติการคลอด หรือสิ้นสุดการตั้งครรภ์ ที่สถานพยาบาลอื่นให้บริการกับหญิงคลอดที่
อาศัยในเขตรับผิดชอบ เป็นการเก็บข้อมูล เพื่อประเมินความครอบคลุมของบริการ  
  2. การคลอด 1 ครั้ง หรือสิ้นสุดการตั้งครรภ์จะมี 1 record หากมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลของการคลอดครั้งเดียวกัน จะต้องเปลี่ยนแปลงใน record เดิม   ของการคลอดครั้งนั้น 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม LABOR 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม LABOR 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม LABOR 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม LABOR 



POSTNATAL 
นิยาม : ข้อมูลประวัติการดูแลมารดาหลังคลอด ของหญิงคลอดในเขตรับผิดชอบ และหญิงคลอดผู้
มารับบริการ ลักษณะแฟ้ม  : บริการกึ่งส ารวจ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดทุกคนทีอ่าศัยอยู่ในเขตรับผดิชอบ  
  2. หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ ที่มาใช้บริการตรวจหลังคลอด  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. กรณีของการให้บริการ ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ  
  2. กรณีของการส ารวจ ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ท าการส ารวจข้อมูลประชากรที่อาศัยในเขต
รับผิดชอบ ที่ไปใช้รับบริการที่สถานบริการอื่น  
หมายเหตุ : 
  1. ข้อมูลประวัติการตรวจหลังคลอด  ที่สถานพยาบาลอื่นให้บริการกับหญิงคลอดที่อาศัยในเขต
รับผิดชอบ เป็นการเก็บข้อมูล เพื่อประเมินความครอบคลุมของบริการ  
  2. การให้บริการหลังคลอดแต่ละครั้ง จะมี 1 record  



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม POSTNATAL 



NEWBORN 
นิยาม : ข้อมูลประวัติการคลอดของทารกจากหญิง ในเขตรับผิดชอบ หรือทารกที่คลอดที่หน่วย
บริการ  
ลักษณะแฟ้ม  :  บริการกึ่งส ารวจ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ทารกหลังคลอดที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ทุกคนทีอ่าศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ  
  2. ทารกที่คลอดที่หน่วยบริการ  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ทราบประวัติการคลอดของทารก หรือมีการปรับปรุงข้อมูลของประวัติการ
คลอดของทารกในเขตรับผิดชอบ  
  2. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ทราบประวัติการคลอดของทารก หรือมีการปรับปรุงข้อมูลของประวัติการ
คลอดของทารกที่มาคลอดที่หน่วยบริการ  
หมายเหตุ : 
  1. ทารกหลังคลอด 1 คน จะมี 1 record หากในการคลอดครั้งเดียวกันมีทารกที่เกิดมีชีพมากกว่า 
1 คน จะมีมากกว่า 1 record เช่น กรณีเด็กแฝด 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม NEWBORN 



NEWBORN_CARE 
นิยาม :  ข้อมูลการดูแลทารกหลังคลอดของหญิงตั้งครรภ์ ในเขตรับผิดชอบ  
ลักษณะแฟ้ม  :  บริการกึ่งส ารวจ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ทารกหลังคลอดที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ทุกคนทีอ่าศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. กรณีของการให้บริการ ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ  
  2. กรณีของการส ารวจ ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ท าการส ารวจข้อมูลประชากรที่อาศัยในเขต
รับผิดชอบ ที่ไปใช้รับบริการที่สถานบริการอื่น  
หมายเหตุ : 
  1. ข้อมูลการดูแลหลังคลอด ที่สถานพยาบาลอื่นให้บริการกับทารกที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่อาศัย
ในเขตรับผิดชอบ เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความครอบคลุมของบริการ  
  2. การให้บริการดูแลทารกหลังคลอดแต่ละครั้ง จะมี 1 record 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม NEWBORN_CARE 



DENTAL 
นิยาม :   ข้อมูลการตรวจสภาวะทันตสุขภาพของฟันทุกซี่และข้อมูลวางแผนการส่งเสริมป้องกันและ
รักษาของผู้ที่มารับบริการ  
   1)  หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการที่คลินิก ANC ที่ได้รับการตรวจสภาวะทันตสุขภาพของฟันทุกซี่ 
อย่างน้อย 1 ครั้ง  
   2)  เด็กในโรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับบริการตรวจสภาวะทันตสุขภาพของฟันทุกซี่  
   3)  ผู้รับบริการตรวจสภาวะทันตสุขภาพในกรณีที่ตรวจสุขภาพทั้งปาก ในโรงพยาบาลและสถาน
บริการระดับปฐมภูมิ 
ลักษณะแฟ้ม  :   บริการ 
หมายเหตุ :  
   - การให้บริการตรวจสภาวะทันตสุขภาพ 1 ครั้ง จะมี 1 record 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม DENTAL 



SPECIALPP 
นิยาม : ข้อมูลการให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะส าหรับผู้ที่มารับบริการ และประวัติการ
ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะ  
ลักษณะแฟ้ม  : บริการกึ่งส ารวจ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะ ทั้งในสถานพยาบาล 
และนอกสถานพยาบาล  
  2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
เฉพาะ ที่สถานพยาบาลอื่น  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. การให้บริการ จัดเก็บ/บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ และส่งข้อมูลให้ส่วนกลางภายในรอบ
ของเดือนนั้นๆ  
  2. การส ารวจ จัดเก็บ/บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ท าการส ารวจข้อมูลประชากรที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ 
ที่ไปใช้รับบริการที่สถานบริการอื่น และส่งข้อมูลให้ส่วนกลาง    ภายในรอบของเดือนนั้นๆ 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม SPECIALPP 



การบันทึกข้อมูล 
 แฟ้มข้อมูลผู้ป่วยนอก



ACCIDENT 
นิยาม :  ข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ที่มารับบริการที่แผนกฉุกเฉิน (ER) ของโรงพยาบาล และแผนก
ทั่วไปของ รพ.สต.  
ลักษณะแฟ้ม  :  บริการ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มารับบริการในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ 
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1.  บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ 
หมายเหตุ :  
  1. ผู้ป่วย 1 ราย ที่มารับบริการแต่ละครั้ง มี 1 record โดยสามารถเชื่อมโยงกับแฟ้ม SERVICE 
ด้วยเลขที่ SEQ 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม ACCIDENT 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม ACCIDENT 



DIAGNOSIS_OPD 
นิยาม :  ข้อมูลวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยนอกและผู้มารับบริการ 
ลักษณะแฟ้ม  :  บริการ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่โรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ  
  2. ผู้มารับบริการอย่างอื่น ที่สามารถบันทึกด้วยรหัส ICD-10 ที่ไม่ได้บันทึกอยู่ในแฟ้มอื่น  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ  



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD 



DRUG_OPD 
นิยาม :  ข้อมูลการจ่ายยาส าหรับผู้ป่วยนอกและผู้มารับบริการ 
ลักษณะแฟ้ม  :    บริการ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่โรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ 
  2. ผู้มารับบริการอย่างอื่น ที่สามารถบันทึกข้อมูลการให้ยาด้วยรหัสยา ที่ไม่ได้บันทึกอยู่ในแฟ้ม
อื่น  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ 
หมายเหตุ :  
  1. การให้ยา 1 รายการ จะมี 1 record หากมีการให้ยามากกว่า 1 รายการ จะมีมากกว่า 1 
record ในการรับบริการครั้งเดียวกัน  



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม DRUG_OPD 



PROCEDURE_OPD 
นิยาม :  ข้อมูลการให้บริการหัตถการและผ่าตัดของผู้ป่วยนอกและผู้มารับบริการ 
ลักษณะแฟ้ม  :  บริการ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่โรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ  
  2. ผู้มารับบริการอย่างอื่น ที่สามารถบันทึกด้วยรหัสหัตถการ ที่ไม่ได้บันทึกอยู่ในแฟ้มอื่น   
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ 
หมายเหตุ :  
  1. หัตถการ 1 อย่าง จะมี 1 record หากมีมากกว่า 1 หัตถการ จะมีมากกว่า 1 record ใน
การรับบริการครั้งเดียวกัน  



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม PROCEDURE_OPD 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม PROCEDURE_OPD 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม PROCEDURE_OPD 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม PROCEDURE_OPD 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม PROCEDURE_OPD 



CHARGE_OPD 
นิยาม :  ข้อมูลค่าใช้จ่ายของบริการแต่ละรายการส าหรับผู้ป่วยนอกผู้มารับบริการ 
ลักษณะแฟ้ม  :  บริการ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่โรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ  
  2. ผู้มารับบริการอย่างอื่น ที่มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1.  บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ 
หมายเหตุ :  
  1. ข้อมูลค่าใช้จ่ายของบริการ 1 รายการ จะมี 1 record ซึ่งจ าแนกตามหมวดค่าบริการและ
รหัสรายการค่าบริการ  
  2. หากมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 1 รายการ จะมีมากกว่า 1 record ในการรับบริการครั้งเดียวกัน 
โดยอาจจะจ าแนกตามการใช้สิทธิการรักษาด้วย 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม CHARGE_OPD 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม CHARGE_OPD 



การบันทึกข้อมูล 
 แฟ้มข้อมูลผู้ป่วยใน



ADMISSION 
นิยาม :  ข้อมูลประวัติการรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล 
ลักษณะแฟ้ม  :  บริการ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ผู้ป่วยในที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบรกิาร  
หมายเหตุ :  
  1. การรับผู้ป่วยใน 1 ครั้ง มี 1 record ซึ่งเป็นข้อมูลตั้งแต่ตอนรับผู้ป่วยไว้รักษา จนกระทั่ง
จ าหน่ายผู้ป่วย โดยข้อมูลสรุปสุดท้ายจะเป็นข้อมูล เมื่อจ าหน่ายผู้ป่วย หากมีการบันทึกข้อมูล
เมื่อแรกรับผู้ป่วยด้วย การเพิ่มเติมข้อมูลเมื่อจ าหน่ายผู้ป่วยจะต้องท าใน record เดิม 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม ADMISSION 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม ADMISSION 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม ADMISSION 



   ข้อมูลจะส่งออกในกลุ่มแฟ้ม IPD เมื่อบันทึกข้อมูลการจ าหน่ายผู้ป่วย และวันที่
จ าหน่ายจะมีผลกับช่วงวันที่ ที่เลือกการส่งออกข้อมูล 

- การบันทึกข้อมูลหน้าจอ Admit จะมีผลเชื่อมโยงไปยังแฟ้มต่อไปนี้  ได้แก่ 

  1. drug_ipd 

  2. procedure_ipd 

  3. diagnosis_ipd 

  4. charge_ipd 

ซึ่งน าข้อมูล แผนก, AN, วันที่และเวลา Admit,สิทธิ ไปส่งออกแฟ้มดังกล่าว 

 

สิ่งที่ควรรู้ 



DIAGNOSIS_IPD 
นิยาม :  ข้อมูลวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยใน 
ลักษณะแฟ้ม  :  บริการ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ผู้ป่วยในที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบรกิาร  
หมายเหตุ :  
  1. วินิจฉัยโรค 1 โรค จะมี 1 record หากมีมากกว่า 1 โรค จะมีมากกว่า 1 record ในการรับ
ไว้รักษาในโรงพยาบาลครั้งเดียวกัน  
  2. ข้อมูลการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง ดูจากแฟ้ม ADMISSION เชื่อมโยงโดย AN  



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม DIAGNOSIS_IPD 



DRUG_IPD 
นิยาม :  ข้อมูลการจ่ายยาส าหรับผู้ป่วยใน 
ลักษณะแฟ้ม  :  บริการ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ยาที่จ่ายให้ผู้ป่วยใน ในขณะที่รับการรักษาในโรงพยาบาล  
  2. ยาที่จ่ายให้ผู้ป่วยใน เพื่อกลับไปใช้ต่อที่บ้าน  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ หลังสิ้นสุดการเป็นผู้ป่วยใน  
หมายเหตุ :  
  1. ส าหรับการจ่ายยาให้ผู้ป่วยใน ในขณะที่รับการรักษาในโรงพยาบาล 1 record จะหมายถึง
ยา 1 รายการ โดยระบุวันที่เริ่มให้ และวันที่สิ้นสุดการให้  
  2. ส าหรับการจ่ายยาให้ผู้ป่วยใน เพื่อกลับไปใช้ต่อที่บ้าน 1 record จะหมายถึงยา 1 รายการ  



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม DRUG_IPD 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม DRUG_IPD 



PROCEDURE_IPD 
นิยาม : ข้อมูลการให้บริการหัตถการและผ่าตัดของผู้ป่วยใน 
ลักษณะแฟ้ม  : บริการ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ผู้ป่วยในที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบรกิาร 
หมายเหตุ :  
  1. รหัสหัตถการ 1 รหัส จะมี 1 record ถ้าหากมีมากว่า 1 รหัส จะมีมากว่า 1 record ในการ
รับไว้รักษาในโรงพยาบาลครั้งเดียวกัน  
  2. ข้อมูลการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง ดูจากแฟ้ม ADMISSION เชื่อมโยงโดย AN 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม PROCEDURE_IPD 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม PROCEDURE_IPD 



CHARGE_IPD 
นิยาม :  ข้อมูลค่าใช้จ่ายของบริการแต่ละรายการส าหรับผู้ป่วยใน 
ลักษณะแฟ้ม  :  บริการ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ผู้ป่วยในที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล   
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบรกิาร 
หมายเหตุ :  
  1. ข้อมูลค่าใช้จ่ายของบริการ 1 รายการ จะมี 1 record ซึ่งจ าแนกตามหมวดค่าบริการและ
รหัสรายการค่าบริการ  
  2. หากมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 1 รายการ จะมีมากกว่า 1 record ในการรับไว้รักษาใน
โรงพยาบาลครั้งเดียวกัน โดยอาจจะจ าแนกตามการใช้สิทธิการรักษาด้วย  
  3. ข้อมูลค่าใช้จ่ายรวม และการจ่ายเงินรวม ของการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง อยู่
ในแฟ้ม ADMISSION  



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม CHARGE_IPD 



การบันทึกข้อมูล 
 แฟ้มข้อมูลคัดกรองและโรคเรื้อรัง



NCDSCREEN 
นิยาม : ข้อมูลการให้บริการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงส าหรับผูท้ี่มารับบรกิาร 
และประวัติการได้รับบริการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ส าหรับกลุ่มเป้าหมายใน
เขตรับผิดชอบ โดยยังไม่เป็นผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง  
ลักษณะแฟ้ม  :  บริการกึ่งส ารวจ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ผู้ที่ได้รับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ  
  2. ประชาชนในเขตรับผิดชอบที่มีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ที่ได้รับบริการฟื้นฟูสภาพโดย
สถานพยาบาลอื่น  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. กรณีของการให้บริการ ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ  
  2. กรณีของการส ารวจ  ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ท าการส ารวจข้อมูลประชากรที่อาศัยในเขต
รับผิดชอบ ที่ไปใช้รับบริการที่สถานบริการอื่น 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม NCDSCREEN 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม NCDSCREEN 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม NCDSCREEN 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม NCDSCREEN 



CHRONIC 
นิยาม :  ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผดิชอบ และหรือผู้มารับบริการ  
ลักษณะแฟ้ม  :  แฟ้มสะสม 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ได้รับการวินิจฉัยจากโรงพยาบาล ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ และ
หรือผู้มารับบริการ  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. ส ารวจปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 
ตุลาคม ของทุกปี  
  2. เมื่อมีผู้มารับบริการรายใหม่ หรือปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานของผู้รับบริการรายเดิม 
ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง 1 โรค จะมี 1 record หากมีมากกว่า 1 โรค ก็จะมีมากกว่า 1 record และ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะบันทึกการแก้ไขใน record เดิมส าหรับโรคนั้น ของผู้ป่วยรายนั้น 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม CHRONIC 



CHRONICFU 
นิยาม :  ข้อมูลการตรวจติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง)  
ลักษณะแฟ้ม  :  บริการ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) ที่ได้รับการตรวจติดตาม โดยโรงพยาบาล
และสถานบริการระดับปฐมภูมิ  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
หมายเหตุ :  
  1. ข้อมูลการตรวจภาวะแทรกซ้อน เป็นการตรวจร่างกาย คือ การตรวจเท้า และการตรวจตา 
หากตรวจพบภาวะแทรกซ้อน ให้บันทึกภาวะแทรกซ้อนที่พบ ในแฟ้มข้อมูล DIAG_OPD ใน
ส่วนของการวินิจฉัย  
  2. การตรวจติดตามผู้ป่วย 1 ครั้ง จะมี 1 record ถึงแม้ผู้ป่วยจะมีทั้งโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง แต่หากเป็นการตรวจครั้งเดียวกัน ก็จะมีเพียง 1 record 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม CHRONICFU 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม CHRONICFU 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม CHRONICFU 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม CHRONICFU 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม CHRONICFU 



LABFU 
นิยาม :  ข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ลักษณะแฟ้ม  :  บริการ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการทุกครั้ง โดย
โรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ  
  2. ผู้ป่วยที่ไม่ใช่โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ตรวจ macro albumin หรือ micro 
albumin ในปัสสาวะมีผล positive หรือ eGFR < 60 เป็นครั้งแรก แล้วบันทึกผลการตรวจทุก
ครั้งที่ติดตาม  
  3. ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังอื่นที่ได้รบัการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1.  บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ 
หมายเหตุ :  
  1. การตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วย 1 รายการ จะมี 1 record หากมีการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการมากกว่า 1 รายการ ก็จะมีมากกว่า 1 record  



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม LABFU 



การบันทึกข้อมูล 
 แฟ้มข้อมูลการ Refer



CARE_REFER 
นิยาม : ข้อมูลการให้การดูแลผู้ป่วยขณะส่งต่อ หรือส่งกลับ   
ลักษณะแฟ้ม  : บริการ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ/ส่งกลับ จากโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มีการให้การดูแลผู้ป่วยที่ส่งต่อ/ส่งกลับ และส่งข้อมูลพร้อมการส่งต่อ/
ส่งกลับผู้ป่วย  
หมายเหตุ :  
  1. ส่งข้อมูลพร้อมการส่งต่อ/ส่งกลับผู้ป่วย  
  2. การให้การดูแลผู้ป่วยขณะส่งต่อ 1 อย่าง จะมี 1 record หากมีการให้การดูแลผู้ป่วยขณะ
ส่งต่อมากกว่า 1 อย่าง จะมีมากกว่า 1 record 
  3. เชื่อมโยงกับข้อมูลประวัติการส่งต่อ ในแฟ้ม REFER_HISTORY โดย REFERID  



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม CARE_REFER 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม CARE_REFER 



CLINICAL_REFER 
นิยาม : ข้อมูลการประเมินทางคลินิกของผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ ส่งกลับ หรือตอบกลับ  
ลักษณะแฟ้ม  : บริการ, บริการกึ่งส ารวจ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ/ส่งกลับ/ตอบกลับ จากโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มีข้อมูลทางคลินิกของผูป้่วยที่ส่งต่อ/ส่งกลับ/ตอบกลับ 
หมายเหตุ :  
  1. ส่งข้อมูลพร้อมการส่งต่อ/ส่งกลับ/ตอบกลับผู้ป่วย  
  2. การประเมินทางคลินิก 1 อย่าง ในแต่ละครั้ง จะมี 1 record หากมีการให้การประเมินทาง
คลินิก หลายครั้ง ในการประเมินแต่ละอย่าง หรือมีการประเมินทางคลินิกหลายอย่าง ก็จะมี
มากกว่า 1 record  
  3. เชื่อมโยงกับข้อมูลประวัติการส่งต่อ ในแฟ้ม REFER_HISTORY โดย REFERID  



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม CLINICAL_REFER 



DRUG_REFER 
นิยาม : ข้อมูลประวัติการได้รับยา ของผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ ส่งกลับ หรือตอบกลับ  
ลักษณะแฟ้ม  : บริการ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ/ส่งกลับ/ตอบกลับ จากโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มีการให้ยากับผู้ป่วยทีส่่งต่อ/ส่งกลับ/ตอบกลับ  
หมายเหตุ :  
  1. ส่งข้อมูลพร้อมการส่งต่อ/ส่งกลับ/ตอบกลับผู้ป่วย  
  2. การได้รับยา 1 อย่าง จะมี 1 record หากมีการให้ยาหลายอย่าง ก็จะมีมากกว่า 1 record 
หากมีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ยาในยาตัวเดียวกัน ก็จะมีมากกว่า 1 record  
  3. ประวัติการให้ยาในแผนกผู้ป่วยนอก เป็นยาที่ให้ในปัจจุบัน รวมถึงยาบางตัวที่เคยให้แล้ว
หยุดไป หากมีความส าคัญต่อประวัติการรักษา  
  4. ประวัติการให้ยาในแผนกผู้ป่วยใน เป็นยาที่ให้ระหว่างการนอนโรงพยาบาลครั้งนั้น  
  5. เชื่อมโยงกับข้อมูลประวัติการส่งต่อ ในแฟ้ม REFER_HISTORY โดย REFERID  



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม DRUG_REFER 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม DRUG_REFER 



INVESTIGATION_REFER 
นิยาม : ข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ ของผู้ป่วยที่ได้รับการส่ง
ต่อ ส่งกลับ หรือตอบกลับ  
ลักษณะแฟ้ม  : บริการ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ/ส่งกลับ/ตอบกลับ จากโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ  
เวลา/รอบที่ท าการบันทึก :  
  1. ส่งข้อมูลพร้อมการส่งต่อ/ส่งกลับ/ตอบกลับผู้ป่วย  
  2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ 1 อย่าง ในแต่ละครั้ง จะมี 1 
record หากมีการให้การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ หลายครั้ง หรือมี
การตรวจหลายอย่าง ก็จะมีมากกว่า 1 record  
  3. เชื่อมโยงกับข้อมูลประวัติการส่งต่อ ในแฟ้ม REFER_HISTORY โดย REFERID  



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม INVESTIGATION_REFER 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม INVESTIGATION_REFER 



PROCEDURE_REFER 
นิยาม : ข้อมูลประวัติการได้รับการท าหัตถการและผ่าตัด ของผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ ส่งกลับ หรือตอบกลับ  
ลักษณะแฟ้ม  : บริการ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ผู้ป่วยท่ีได้รับการส่งต่อ/ส่งกลับ/ตอบกลับ จากโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ  
เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก :  
  1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มีการท าหัตถการหรือผ่าตัดผู้ป่วยที่ส่งต่อ/ส่งกลับ/ตอบกลับ  
หมายเหตุ :  
  1. ส่งข้อมูลพร้อมการส่งต่อ/ส่งกลับ/ตอบกลับผู้ป่วย  
  2. การได้รับการท าหัตถการ 1 อย่าง แต่ละครั้ง จะมี 1 record หากมีการให้หัตถการหลายอย่าง หรือหลายครั้ง ก็
จะมีมากกว่า 1 record  
  3. ประวัติการท าหัตถการในแผนกผู้ป่วยนอก เป็นหัตถการทีท่ าในการรับบริการครั้งนี้ และประวัติหัตถการท่ีเคย
ได้รับที่มีความส าคัญต่อประวัติการรักษา 
  4. ประวัติการท าหัตถการในแผนกผู้ป่วยใน เป็นหัตถการทีท่ าระหว่างการนอนโรงพยาบาลครั้งน้ัน และประวัติ
หัตถการที่เคยได้รับที่มคีวามส าคัญต่อประวัติการรักษา  
  5. เชื่อมโยงกับข้อมูลประวัติการส่งต่อ ในแฟ้ม REFER_HISTORY โดย REFERID  
 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม PROCEDURE_REFER 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม PROCEDURE_REFER 



REFER_HISTORY 
นิยาม : ข้อมูลประวัติการส่งต่อผู้ป่วย 
ลักษณะแฟ้ม  : บริการ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ  
  2. ผู้ป่วยที่ถูกส่งกลับ ไปยังสถานพยาบาลท่ีส่งผู้ป่วยมา  
  3. การตอบกลับการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลท่ีส่งมา เมื่อสิ้นสุดการรักษา โดยไม่ได้ส่งผู้ป่วยกลับ  
เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก :  
  1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มีการท าหัตถการหรือผ่าตัดผู้ป่วยที่ส่งต่อ/ส่งกลับ/ตอบกลับ  
หมายเหตุ :  
  1. ส่งข้อมูลพร้อมการส่งต่อ/ส่งกลับ/ตอบกลับผู้ป่วย  
  2. การได้รับการท าหัตถการ 1 อย่าง แต่ละครั้ง จะมี 1 record หากมีการให้หัตถการหลายอย่าง หรือ
หลายครั้ง ก็จะมีมากกว่า 1 record  
  3. ประวัติการท าหัตถการในแผนกผู้ป่วยนอก เป็นหัตถการที่ท าในการรับบริการครั้งน้ี และประวัติ
หัตถการที่เคยได้รับท่ีมีความส าคัญต่อประวัติการรักษา 
 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม REFER_HISTORY 



REFER_RESULT 
นิยาม : ข้อมูลผลการตอบรับการส่งต่อ/ส่งกลับ ผู้ป่วย  
ลักษณะแฟ้ม  : บริการกึ่งส ารวจ 
ขอบเขตข้อมูล :  
  1. การตอบรับผู้ป่วยที่ส่งต่อ/ส่งกลับ มาจากโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ  
เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก :  
  1. ส่งข้อมูลเมื่อมีการรับหรือปฏิเสธการรับผู้ป่วยส่งต่อ/ส่งกลับ  
  2. การตอบรับการส่งต่อ 1 ครั้ง จะมีการตอบรับ 1 record หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อมูล จะ
บันทึกใน record เดิม 
 



ตัวอย่างการลงข้อมูลแฟ้ม REFER_RESULT 



การใช้ Tool เพื่อส่งออก 
ข้อมูล 50 แฟ้ม 



 การใช้งาน Toos เพื่อการส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม 

1. ส่งออกข้อมูลตาราง Nutrition ออกทั้งหมด (ไม่กรองตามเดือน) : คือการส่งออกแฟ้ม Nutrition โดยเอามาทั้งหมดไมก่รอง
ตามช่วงที่โครงสร้างก าหนด 
2. Generate DBF File : คือการสร้างไฟล์ dbf หลังจากส่งออกเสร็จ  
3. ส่งเฉพาะ Visit ที่มี Dx/Vital sign : คือการเลือกส่งออกข้อมูลเฉพาะคนไข้ที่มีการลง Dx และ Vital sign เท่านั้น ได้แก่ 
น้ าหนัก, อุณหภูม,ิ อัตราเต้นชีพจร, ความดันโลหิต, อาการส าคัญ 
4. ส่งเฉพาะ person.labor ว่าง : คือการส่งออกข้อมูลเฉพาะประชากรในบัญชี 1 ที่มีช่องชนิดบุคคลว่างเท่านั้น 
5. Single Thread : คือการรันข้อมูลการส่งออกแบบทีละแฟ้ม หากไม่ได้เลอืกไว้โปรแกรมจะรันแบบ Multi Thread ซึ่งมี
ความเร็วมากกว่า 
6. Local MySQL Processing : คือการใช้การประมวลผลข้อมูลด้วย Service ของ MySQL 
7. ตรวจความซ้ าซ้อนกับ Local SQLite Repository : คือการส่งออกข้อมูลโดยให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนว่ามีความซ้ าซ้อนกบั
ข้อมูลบางตารางหรือไม่ เช่น ตาราง Chronic, Home ที่ท า SQLite ไว้ในเมนู Repository หรือไม่ 
8. ไม่ส่งข้อมูลผู้ที่ Generate CID : คือการเลือกไม่ส่งออกข้อมูลของคนไข้ที่มีการใช้เลขบัตรประชาชนจากการกด Generate 
9. ส่งข้อมูล IPD ด้วยเงื่อนไข Data OK และ Exp. Data : คือการส่งออกข้อมูลแฟ้ม Addmission เฉพาะข้อมูลที่มีความสมบูรณ์
แล้วใช้คู่กับหน้าจอ IPD ที่ต้องระบุว่าส่งออกเมื่อข้อมูลสมบูรณ์และระบุวันที่ตอ้งการสง่ข้อมูล 



 การใช้งาน Toos เพื่อการส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม 

1. Start Export : ปุ่มส าหรับการเร่ิมการส่งออกข้อมูล 50 แฟ้ม 
2. Date : ส าหรับการก าหนดช่วงเวลาของข้อมูลที่ต้องการสง่ออก 
3. Export Part : ส าหรับก าหนด Folder ที่จะเก็บไฟล์ส่งออกข้อมูล 
4. Person : เป็นการก าหนดการส่งออก Person โดยส่งทุกคนหรือเฉพาะในเดือน ได้แก่ Chronic, Death, Home, Women,  
Person, Card, Address, Drugallergy, Village, Disability,  NCDScreen 
5. Data center : เป็นการก าหนดให้สง่ข้อมูลเข้า Data Center โดยใช้ MongoDB Server เป็นตัวรับข้อมูลโดยระบุ Mongo 
Gateway IP ไว ้
   5.1 Add CSV Header : เพ่ิมหัวคอลัมน์ในการส่งออก 50 แฟ้ม ในการส่งข้อมูลเข้า Data Center 
   5.2 Drop Tmp Table : คือการก าหนดให้เมื่อส่งออก 50 แฟ้ม แล้วให้โปรแกรม Drop ตารางอัตโนมัติ หรือ หากไม่ได้เลือกไว้ 
ก็ใช้ปุ่มในข้อ 7 ในภายหลัง 
6. Status : เป็นส่วนการก าหนดให้มีการ Zip Folder / แจ้ง Version ของโปรแกรม 
7. Drop Table : ลบตารางที่สร้างขึ้นมาเมื่อมีการกดปุ่ม Start Export 
8. Close : ปิดหน้าจอส่งออกข้อมูล 50 แฟ้ม 



 ตัวอย่างการส่งออกข้อมูล 50 แฟ้ม 



 ตัวอย่างการส่งออกข้อมูล 50 แฟ้ม 



การตั้งค่า SQLite Repository 
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     ความหมายของ SQLite Repository 

SQLite Repository คือ การตรวจสอบความซ้ าซ้อนของข้อมูลที่ส่งออก โดยการสร้างฐานข้อมูล (sqlite)  
ไวใ้นเครื่องที่ใช้ในการส่งออก 43 แฟ้มและน าเข้าแฟ้มเดิมที่เคยส่งออกไว้ในเดือนก่อน หน้าเพื่อเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบ ตรวจสอบความซ้ าซ้อนในตารางบางตาราง เช่น chronic, home 

SQLite Repository 
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     การตั้งค่า SQLite Repository 
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     การตั้งค่า SQLite Repository 
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     การตั้งค่า SQLite Repository 
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     การตั้งค่า SQLite Repository 
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     การตั้งค่า SQLite Repository 
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     การตั้งค่า SQLite Repository 



การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานและรหัสมาตรฐาน
เพื่อส่งออกข้อมูล 50 แฟ้ม 
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การ MAP ข้อมูลในตาราง (DEATH) 
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  การ Map ค่า LAB (ANC)  
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- ข้อมูลแผนกในหน้าจอ Mapping 

- ข้อมูลประเภทการวินิจฉัยในตาราง  

การ Map ข้อมูล (DIAGNOSISOPD/IPD) 
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- สถานะผู้มารับบริการเมื่อเสร็จ สิ้นบริการ 

การ MAP ข้อมูลในตาราง (SERVICE) 
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การ Map ข้อมูลในตาราง (ACCIDENT) 
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  การ MAP ข้อมูลในหน้าจอ (LABFU) 

- Tools >> System >> System Setting >> ห้องตรวจทางปฏิบัติการ >> ก าหนดค่า LAB Link 
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การ MAP ข้อมูล (CHRONIC/CHRONICFU) 
- Tools >> OPD >> ประเภทคลินิก 
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การ Map ข้อมูล (REHABILITATION/PROCEDURE_OPD) 

- Tools >> กายภาพบ าบัด >> ข้อมูลพื้นฐานกายภาพบ าบัด  
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การ Map ข้อมูล (DENTAL/PROCEDURE_OPD) 
- Tools >> System >> System Setting >> Dental Setting 
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การ Map ข้อมูล (PROCEDURE_OPD) 
- Tools >> System >> ข้อมูลแพทย์แผนไทย >> ทะเบียนผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 
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การ Map ข้อมูล (PROCEDURE_OPD) 
- Tools >> System >> ข้อมูลแพทย์แผนไทย >> ข้อมูลหัตถการแพทย์แผนไทย 
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การ Map ข้อมูล (PROCEDURE_OPD) 
- Tools >> System >> ข้อมูลพ้ืนฐานงานห้องผ่าตัด >> รายการผ่าตัด 
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การ Map ข้อมูล (DRUGALLERGY/DRUG_OPD/DRUG_IPD) 

- Tools >> DISP >> รายการเวชภัณฑ์ยา 
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การ Map ข้อมูล (DRUGALLERGY/DRUG_OPD/DRUG_IPD) 
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การ Map ข้อมูลสิทธิการรักษา 
- Tools >> OPD >> สิทธิการรักษา 
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การ Map ข้อมูลหมวดค่าบริการ 

- Tools >> Finance >> รายการหมวดค่ารักษาพยาบาล 
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออก 
- Data Mapping 
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม PERSON 
แฟ้ม Person 
•house_regist_type 
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม PERSON 

person_duty  (ถ้าแห่งใด ก าหนดรหัสสง่ออกแบบนี้ บัญชี 1 ก็ไม่ต้องปรับอีก) 

หรือ บางแห่งปรับให้ตรง ตามมาตรฐาน เหลือ 5 รายการ  
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม PERSON 
ข้อมูลค าน าหน้าช่ือท าการผูกข้อมูลตาราง pname ให้มีข้อมูลฟิด์ล provis_code เหมือนกันกับตาราง 
provis_pname ฟิด์ล provis_pname_code 
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม PERSON 
ข้อมูลสถานภาพต้องผูกข้อมูลตามไฟลโ์ครงสร้างส่งออก 
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม PERSON 
ข้อมูลสัญชาติท าการผูกข้อมูลตาราง nationality ให้มีข้อมูลฟิด์ล nhso_code เหมือนกันกับตาราง 
provis_nation ฟิด์ล  code 
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม PERSON 
ข้อมูลศาสนาท าการผูกข้อมูลตาราง religion ให้มีข้อมูลฟิด์ล nhso_code เหมือนกันกับตาราง 
provis_religion ฟิด์ล  code 
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม PERSON 
หน้าจอ mapping ข้อมูลศาสนา 
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม CHRONIC 
ข้อมูลคลินิกต้องผูกข้อมูล ICD10 ด้วยมิฉะนั้นจะส่งออกข้อมูลรหัสโรคไม่ได้เนื่องจากระบบจะเอารหัส 
ICD10 ที่ข้อมูลคลินิกไปส่งออกมไิดเ้อารหัสวินิจฉยัเมื่อมารับบริการไปสง่ออก 
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม CHRONIC 
ข้อมูลสถานะการรักษาโรคเร้ือรัง ต้องผูกข้อมูลตาราง clinic_member_status ฟิด์ล provis_typedis 
ให้เหมือนกับตาราง provis_typedis ฟิด์ล code 

เรื่อง สถานะผู้ป่วยโรคเรื้อในคลินิกเบาหวาน/ความดัน เมื่อบันทึกข้อมูลการส่งต่อ (ในแถบส่งต่อ หน้าทะเบียนเบาหวาน/ความดัน) สถานะของผู้ป่วยจะ
ถูกปรับไปเป็น ล าดับที่ 2 คือ ตาย หรือหาย แล้วแต่หน่วยบริการตั้งไว้  (clinic_member_status_id=2) เสมอ ถ้าในตาราง clinic_member_status 
ของเราไม่มี ช่อง provis_typedis ที่มีค่าเป็น 0  แต่ถ้าในตาราง clinic_member_status ของเรามี ช่อง provis_typedis ที่มีค่าเป็น 0 ระบบ จะไป
ปรับสถานะของผู้ป่วยให้เป็น ล าดับที่ เราตั้ง provis_typedis=0 ให้เองอัตโนมัต ิ (clinic_member_status_id= อะไรก็ได้ ตามท่ีหน่วยบริการก าหนด
ไว้)   และจะไม่สามารถปรับแก้ข้อมูลสถานะของผู้ป่วยที่หน้าจอได้ เพราะระบบจะดูที่แถบส่งต่อ ถ้ามีการบันทึกข้อมูลระบบจะไปปรับสถานะให้เอง เพ่ือ
ช่วยให้สถานะของผู้ป่วยถูกต้อง ป้องกันเจ้าหน้าที่ลืมเปลี่ยนสถานะ และในการส่งออกของสถานะ provis_typedis=0 จะแปลงเป็น 03 ให ้
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม CHRONIC 
หน้าจอ mapping ข้อมูลสถานะผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม 
DISABILITY 

ข้อมูล person_deformed_type (ปรบัรายการให้ครบตามโครงสร้าง) 
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม SERVICE 

ข้อมูลสถานะสิ้นสดุการรับบริการ ovstist ผกูข้อมลูตามโครงสร้าง 
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม SERVICE 

ข้อมูลสถานะสิ้นสดุการรับบริการ ovstost ผกูข้อมลูตามโครงสร้าง 
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม SERVICE 

ข้อมูลสาเหตุการส่งตอ่ ตาราง rfrcs ต้องผกูข้อมลูตามโครงสร้าง 
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม 
diagnosis_opd / diagnosis_opd 

diagtype  (ก าหนดส่งออกตามภาพ เวลาใช้งานจริงก็ท าตามปกติเดิมๆ ท่ีผ่านมา ไม่ต้องไปแก้ diagtype)  
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม Women / Fp 

หน้าจอ mapping ข้อมลู women_birth_control  (***ไม่ได้คมุ เม่ือก่อนเป็น 0 ปรบัเป็น 9 
ด้วย) 
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม drugallergy 

allergy_relation  (ปรบัม ี5 รายการ แหง่ใดยงัไมไ่ดป้รบั อนัเดมิ 6 รายการ)  
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม CARD 
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม CARD 
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม Nutrition 

ขอ้มลูรหสัอาหารทีร่บัประทานปจัจุบนั แฟ้ม Nutrition 
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม ANC 

ขอ้มลูรหสัชว่งอายคุรรภ ์ตามโครงสรา้งใหก้ าหนดเกณฑก์ารฝากครรภต์ามขอ้มลู 
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม Accident 

หน้าจอ mapping ขอ้มลูประเภทการมากรณีอุบตัเิหตุ 
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม Accident 

หน้าจอ mapping ขอ้มลูสถานทีเ่กดิอุบตัเิหตุ 
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม Accident 

หน้าจอ mapping ขอ้มลูประเภทผูบ้าดเจบ็ 
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม Accident 

หน้าจอ mapping ขอ้มลูประเภทยานพาหะนะทีเ่กดิเหตุ 
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม charge_opd / 
charge_ipd 

ขอ้มลูหมวดคา่รกัษาพยาบาล 
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม charge_opd / 
charge_ipd 

หน้าจอ mapping ขอ้มลูหมวดคา่รกัษาพยาบาลที ่tools>>finance>>รายการหมวดคา่
รกัษาพยาบาล 
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม LABOR 

ขอ้มลูรหสัวธิกีารท าคลอด/สิน้สุดการตัง้ครรภ ์
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม STUDENT 

ขอ้มลูแฟ้ม Student (ใหม)่  
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม EPI 

โครงสรา้งแฟ้ม EPI จะแยกตามระบบงานบญัช ี 


