
By Bangkok Medical Software Co., Ltd.



1. เพ่ือให้สามารถบันทึกข้อมูลถูกต้องตามโครงสร้างมาตรฐานการส่งออก 43 แฟ้ม ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ส าหรับผู้ดูแลระบบ

1. เพ่ือการก าหนดข้อมูลพื้นฐานในการใช้งานให้สอดคล้องกับข้อมูลท่ีใช้ในการส่งออก 43 แฟ้ม
2. เพ่ือเรียนรู้การบันทึกข้อมูลให้สามารถส่งออก 43 แฟ้มได้ครบถ้วนสมบูรณ์

ส าหรับผู้ใช้งานระบบ

ส าหรับผู้ตรวจสอบและส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม

1. เพ่ือเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม BMS-HOSxP XE ในการส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม
2. เพ่ือการก าหนดข้อมูล (Mapping) ในการส่งออกข้อมูลได้ถูกต้อง
3. เรียนรู้วิธีการส่งออกข้อมูลผ่าน BMSHOSxPStandard43Export
4. เพ่ือเข้าใจการบันทึกข้อมูลและสื่อสารกับผู้ใช้งานกรณีบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือบันทึกไม่ถูกต้อง 

วัตถุประสงค์ของการอบรม



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

ประเภทของแฟ้มฐานข้อมูลโครงสร้างมาตรฐาน
ข้อมูลด้านการแพทย์ และสุขภาพ 43 แฟ้ม 
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แฟ้มสะสม

แฟ้มสะสม ก าหนดให้จัดเก็บข้อมูลโดยการส ารวจปีละครั้ง ภายใน
เดือนสิงหาคม และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี 
กรณีที่มีผู้มารับบริการที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน หรือมีการปรับปรุงแก้ไข ข้อมูล
พื้นฐานของผู้รับบริการรายเดิมให้ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม และส่งให้ส่วนกลาง
ภายในรอบของเดือนนั้น ๆ มีจ านวน 12 แฟ้ม
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แฟ้มสะสม 12 แฟ้ม

PERSON
ADDRESS
DEATH

CHRONIC
CARD
HOME

VILLAGE
DISABILITY
PROVIDER
WOMEN

DRUGALLERGY
PRENATAL
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แฟ้มบริการ

แฟ้มบริการ ก าหนดให้จัดเก็บและบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับ
บริการ และส่งให้ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้นๆ มีจ านวน 28 แฟ้ม
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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
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แฟ้มบริการกึ่งส ารวจ

แฟ้มบริการกึ่งส ารวจ ก าหนดให้จัดเก็บและบันทึกข้อมูลทุกครั้ง
ที่มารับบริการ พร้อมท้ังให้มกีารส ารวจข้อมูลประชากรที่อาศัยในเขต
รับผิดชอบที่ไปรับบริการที่สถานบริการอื่นและบันทึกข้อมูล และส่งให้
ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้นๆ มจี านวน 10 แฟ้ม 
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แฟ้มบริการกึ่งส ารวจ 10 แฟ้ม

REHABILITATION 

NCDSCREEN 

ANC

LABOR 

POSTNATAL

NEWBORN 

NEWBORN_CARE

EPI

NUTRITION

SPECIALPP
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แบ่งตามกลุ่มข้อมูล
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1. การบันทึกข้อมูลเพื่อการส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม
2. การก าหนดข้อมูลพื้นฐานเพื่อการส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม 
3. การก าหนดข้อมูล (Mapping) เพื่อการส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม 
4. การส่งออกข้อมูล 43 แฟ้มด้วย Tool BMSHOSxPStandard43Export
5. การตรวจสอบและแก้ปัญหาเบื้องต้น

เนื้อหาส าหรับการอบรม
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การบันทึกข้อมูลประเภทแฟ้มสะสม
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PERSON
นิยาม : ข้อมูลทั่วไปของประชาชนในเขตรับผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มสะสม

ขอบเขตข้อมูล : 
1. ประชาชนทุกคนท่ีอาศัยในเขตรับผิดชอบ 

2. ประชาชนทุกคนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ 

3. ผู้มารับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. ส ารวจปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 

2. กรณีที่มีผู้มารับบริการรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน หรือมีการปรับแก้ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการรายเดิม 
เช่น เปลี่ยนสถานะเป็นตายให้ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม และส่งให้ส่วนกลางภายในรอบของเดือนน้ันๆ 
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม PERSON
- OPD Registry >> OPD Card และข้อมูลสิทธิการรักษา
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม PERSON
- OPD Registry >> OPD Card และข้อมูลสิทธิการรักษา
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม PERSON

PCU >> Account 1
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ADDRESS
นิยาม : ข้อมูลที่อยู่ของบุคคลนอกเขต

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มสะสม

ขอบเขตข้อมูล : 
1. ประชาชนทุกคนท่ีอาศัยในเขตรับผิดชอบ แต่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ 

2. ผู้มารับบริการที่มีทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. ส ารวจปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 

2. กรณีที่มีผู้มารับบริการรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน หรือมีการปรับแก้ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการรายเดิม 
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม ADDRESS
OPD Registry >> OPD Card >> ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม ADDRESS
- PCU ->ระบบงานบัญชี 1 --> ข้อมูลบุคคล --> ข้อมูลที่อยู่



20

CARD
นิยาม : ข้อมูลประวัติการมีหลักประกันสุขภาพของประชาชนทุกคนที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ และผู้ป่วยที่มารับบริการ 

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มสะสม

ขอบเขตข้อมูล : 
1. ประชาชนทุกคนท่ีอาศัยในเขตรับผิดชอบ 

2. ผู้รับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. ส ารวจปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 

2. เมื่อมีผู้มารับบริการรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน หรือมีการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการรายเดิม

หมายเหตุ : 1 หลังคาเรือน จะมีเพียง 1 record หากมีการเปลี่ยนแปลงเขตรับผิดชอบที่ท าให้หลังคาเรือนนั้นอยู่นอกเขต
รับผิดชอบ ให้บันทึกวันที่แยกไปอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม CARD
- PCU ->ระบบงานบัญชี 1 --> ข้อมูลบุคคล --> ข้อมูลสิทธิการรักษา
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DEATH
นิยาม : ขอ้มูลประวติัการเสียชีวิตของประชาชนทุกคนท่ีอาศยัในเขตรับผดิชอบ และผูป่้วยท่ีมารับบริการ 
ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มสะสม

ขอบเขตข้อมูล : 
1. ประชาชนทุกคนท่ีอาศัยในเขตรับผิดชอบ แต่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ 

2. ผู้มารับบริการที่มีทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. ส ารวจปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 

2. กรณีที่มีผู้เสียชีวิตหลังเดือนสิงหาคม ให้ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมและส่งให้ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้น ๆ 

3. กรณีที่มีผู้มารับบริการแล้วเสียชีวิตรายใหม่ หรือมีการปรับแก้ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการที่เสียชีวิตรายเดิม 
ให้ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม 
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม DEATH
- OPD Registry --> OPD Card --> ข้อมูลการเสียชีวิต
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม DEATH
- PCU --> การเสียชีวิต
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HOME
นิยาม : ข้อมูลที่ต้ังและสุขาภิบาลของหลงัคาเรือนในเขตรับผดิชอบ

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มสะสม

ขอบเขตข้อมูล : 
1. หลังคาเรือนทุกหลังในเขตรับผิดชอบ 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. ส ารวจปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 

2. เมื่อมีหลังคาเรือนใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน หรือมีการปรับแก้ข้อมูลพื้นฐานของหลังคาเรือนเดิม

หมายเหตุ : 1 หลังคาเรือน จะมีเพียง 1 record หากมีการเปลี่ยนแปลงเขตรับผิดชอบที่ท าให้หลังคาเรือนนั้นอยู่
นอกเขตรับผิดชอบ ให้บันทึกวันที่แยกไปอยู่นอกเขตรับผิดชอบ 
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม HOME
- PCU >>ระบบงานบัญชี 1 >> ข้อมูลหมู่บ้าน
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม HOME
- PCU >>ระบบงานบัญชี 1 >> ข้อมูลหมู่บ้าน
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม HOME
- PCU >>ระบบงานบัญชี 1 >>ข้อมูลการส ารวจบ้าน
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DISABILITY
นิยาม : ข้อมูลผู้พิการ ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มสะสม

ขอบเขตข้อมูล : 
1. ผู้พิการ ทุกคนท่ีอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ  

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. ส ารวจปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 

2. เมื่อมีผู้มารับบริการรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน หรือมีการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการรายเดิม  
และต้องส่งออกมาทุกครั้ง 

3. เมื่อระบุประเภทความพิการแล้ว ต้องไปประเมินในแฟ้ม ICF ทุกครั้ง

หมายเหตุ : ผู้พิการที่มี 1 ประเภทความพิการ จะมี 1 record หากมีมากกว่า 1 ประเภทความพิการ ก็จะมี
มากกว่า 1 record และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะบันทึกการแก้ไขใน record เดิม ส าหรับความพิการน้ัน 
ของผู้พิการรายน้ัน  
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม DISABILITY
- PCU >> Account 1
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VILLAGE
นิยาม : ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของชุมชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มสะสม

ขอบเขตข้อมูล : 
1. ชุมชนหรือหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. ส ารวจปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม VILLAGE
- PCU >> Account 8
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CHRONIC
นิยาม : ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ และหรือผู้มารับบริการ 

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มสะสม

ขอบเขตข้อมูล : 
1. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ได้รับการวินิจฉัยจากโรงพยาบาล ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ และหรือผู้มารับบริการ 
เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. ส ารวจปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 

2. เมื่อมีผู้มารับบริการรายใหม่ หรือปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการรายเดิม

ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง 1 โรค จะมี 1 record หากมีมากกว่า 1 โรค ก็จะมีมากกว่า 1 record และเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล จะบันทึกการแก้ไขใน record เดิมส าหรับโรคนั้น ของผู้ป่วยรายน้ัน
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม CHRONIC
- Nurse >> Nurse Workbench >>โรคเรื้อรัง
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PROVIDER
นิยาม : ข้อมูลผู้ให้บริการของสถานพยาบาล

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มสะสม

ขอบเขตข้อมูล : 
1. แพทย์และทันตแพทย์ผู้ตรวจรักษาผู้ป่วย 

2. บุคลากรสาธารณสุขที่ท าหน้าที่ตรวจรักษา หรือให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 

3. บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยฯ ที่ให้บริการ 

4. บุคลากรสาขาอื่น (ทีก่ าหนด) ทีท่ าหน้าที่ให้บริการ 

5. อาสาสมัครสาธารณสุข   

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. ส ารวจปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 

2. เมื่อมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลของบุคลากรผู้ให้บริการ และต้องส่งออกมาทุกครั้ง 
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม PROVIDER
- Tools >> OPD >>บุคลากรทางการแพทย์
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WOMEN
นิยาม : ข้อมูลหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่อยู่กินกับสามี ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มสะสม

ขอบเขตข้อมูล : 
1. หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุระหว่าง 15-49 ปี ที่อยู่กินกับสามี ทั้งท่ีแต่งงานและไม่แต่งงาน ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขต
รับผิดชอบ 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. ส ารวจปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 

หมายเหตุ :

1. หญิงวัยเจริญพันธุ์ 1 คน จะมี 1 record เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะบันทึกการแก้ไขใน record เดิม
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม WOMEN
- PCU >> Account 6>>ข้อมูลผู้รับบริการ
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DRUGALLERGY
นิยาม : ข้อมูลประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วยที่มารับบริการ

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มสะสม

ขอบเขตข้อมูล : 

1. เมื่อมีผู้มารับบริการรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน หรือมีการปรับแก้ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการรายเดิม 
เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. เมื่อมีผู้มารับบริการรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน หรือมีการปรับแก้ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้รับบริการรายเดิม



- หน้าจอบันทึกข้อมูลการแพ้ยา
ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม DRUGALLERGY
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PRENATAL
นิยาม : ข้อมูลประวัติการตั้งครรภ์ ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ หรือหญิงตั้งครรภ์ผู้มารับบริการ 

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มสะสม

ขอบเขตข้อมูล : 

1. หญิงตั้งครรภ์ทุกคนท่ีอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 

2. หญิงตั้งครรภ์ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ ที่มาใช้บริการฝากครรภ์

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ทราบประวัติการตั้งครรภ์ หรือมีการปรับปรุงข้อมูลของประวัติการตั้งครรภ์ครั้งเดิมของ
หญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ 

หมายเหตุ : 

- การตั้งครรภ์ 1 ครั้ง จะมี 1 record หากมีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของการตั้งครรภ์ครั้งเดียวกัน 
จะต้องเปลี่ยนแปลงใน record เดิมของการตั้งครรภ์ครั้งน้ัน 
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม PRENATAL
- Nurse >> Nurse workbench>>งานส่งเสริมสุขภาพ และ Account 2  แถบข้อมูลการฝาก
ครรภ์ **ต้องติ๊กบังคับส่งออก เมื่อมีการฝากครรภ์แฟ้ม ANC ครบ 5 ครั้งคุณภาพ
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม PRENATAL
- Nurse >> Nurse workbench>>งานส่งเสริมสุขภาพ และ Account 2  แถบข้อมูลการฝาก
ครรภ์ **ต้องติ๊กบังคับส่งออก เมื่อมีการฝากครรภ์แฟ้ม ANC ครบ 5 ครั้งคุณภาพ
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม PRENATAL
- Nurse >> Nurse workbench>>งานส่งเสริมสุขภาพ และ Account 2 >

ผลการตรวจ Lab
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ส่ิงทีค่วรรู้

- แฟม้ที่เก่ียวข้อง เมื่อมีการบนัทกึข้อมลูในหน้าจองานบญัชี 2 ได้แก่
1. ANC *

2. LABOR **
3. POSTNATAL *

- การบงัคบัสง่ออกข้อมลู ควรเลือกไว้เมื่อมีการคลอดและข้อมลูการคลอดครบถ้วน
แล้ว (Labor) และลงข้อมลูประวตัิการตัง้ครรภ์ (Prenatal)

*สง่ออกข้อมลูตามครัง้ท่ีมารับบริการ
**เมื่อแฟม้ Prenatal ข้อมลูครบถ้วน และบนัทกึข้อมลูแฟม้ Labor ครบถ้วน ให้บงัคบัสง่ออกได้เลย 
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การบันทึกข้อมูลประเภทแฟ้มบริการ
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FUNCTIONAL
นิยาม : ข้อมูลการตรวจประเมินความบกพร่องทางสุขภาพ

ลักษณะแฟ้ม : บริการ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. กลุ่มเป้าหมายผู้ท่ีได้รับการตรวจประเมินความบกพร่องทางสุขภาพ โดยโรงพยาบาล 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ 

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
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ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม FUNCTIONAL
- Nurse workbench, Doctor >> การประเมินภาวะสุขภาพ
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ICF
นิยาม : ข้อมูลการประเมินสภาวะสุขภาพ ความสามารถ และปัจจัยอื่น ๆ กลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการใน
โรงพยาบาล 

ลักษณะแฟ้ม : บริการ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. ผูพ้ิการที่มารับบริการในโรงพยาบาล 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. บันทึกพร้อมกันกับการประเมินประเภทความพิการในแฟ้ม DISABILITY 

หมายเหตุ : 

- บันทึกเฉพาะรหัสมาตรฐาน 60 รหัสของ ICF ทีก่ าหนดโดยกระทรวงฯ 

- กลุ่มเป้าหมายแต่ละราย ในการประเมินแต่ละครั้ง จะมีสภาวะสุขภาพตาม ICF ได้มากกว่า 1 record ตาม
หลักเกณฑ์การประเมินตาม ICF
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ระบบงานผู้ป่วยนอก>> งานป้องกันโรค> การประเมินระดับความพิการ

ตัวอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม ICF
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SERVICE
นิยาม : ข้อมูลประวัติการมารับบริการของผู้ท่ีมารับบริการ และการให้บริการนอกสถานพยาบาล

ลักษณะแฟ้ม : บริการ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. ผู้ป่วยทุกคนที่มารับบริการทุกครั้ง 

2. ผู้ท่ีมารับบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพทุกครั้ง 

3. การให้บริการนอกสถานพยาบาล

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ 
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม SERVICE
- การส่งตรวจ>> OPD Registry >> Patient Visit
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม SERVICE
- แถบ สิทธิการรักษา -- > เลือกก าหนดสิทธิ
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม SERVICE
- การสรุปการมารับบริการผู้ป่วยนอก เมนู opd registry  visit list 
Diagnosis >> การซักประวัติ
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ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม SERVICE
- แถบ สัญญาณชีพ[Ctrl+F1]  และแถบอาการส าคัญ



- หน้าคัดกรอง , หน้าห้องแพทย์ , แพทย์แผนไทย , กายภาพ--> แถบ สั่งยา

57

ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม SERVICE
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ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม SERVICE
- สถานะผู้มารับบริการเมื่อเสร็จ สิ้นบริการ
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- การส่งตัว จะอยู่ท่ี Refer Registry-->Refer Out หรือที่แถบส่งตัว ในหน้า Nurse , Doctor

ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม SERVICE
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- การลงรับ REFER จะอยู่ที่ Refer Registry-->Refer In
ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม SERVICE



- การบันทึกข้อมูล Diagnosis
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม SERVICE
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- การมารับบริการ 1 ครั้ง จะต้องบันทึกผลการวินิจฉัยอย่างน้อย 1 ผลการ
วินิจฉัย ผลที่ได้คือ จะได้ข้อมูลส่งออก แฟ้ม SERVICE และแฟ้มอื่นๆ ด้วย

- กรณีรับบริการมากกว่า 1 Visit ในวันเดียวกัน ระบบจะส่งออกทุก Visit 
โดยข้อมูลท่ีได้ จะได้คนละ (Reccord) เมื่อตรวจสอบในโปรแกรม OP-PP ไม่ติด 
Error

ส่ิงทีค่วรรู้
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DIAGNOSIS_OPD
นิยาม :ข้อมูลวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยนอกและผู้มารับบริการ

ลักษณะแฟ้ม : บริการ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่โรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ 

2. ผู้มารับบริการอย่างอื่น ที่สามารถบันทึกด้วยรหัส ICD-10 ที่ไม่ได้บันทึกอยู่ในแฟ้มอื่น 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ 
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- หน้าจอที่ใช้บันทึกข้อมูล Diag เช่น หน้าจอ Visit List,หน้าจอห้องตรวจแต่ละแผนก เป็นต้น

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม DIAGNOSIS_OPD
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DRUG_OPD
นิยาม : ข้อมูลการจ่ายยาส าหรับผู้ป่วยนอกและผู้มารับบริการ

ลักษณะแฟ้ม : บริการ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่โรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ

2. ผู้มารับบริการอย่างอื่น ที่สามารถบันทึกข้อมูลการให้ยาด้วยรหัสยา ที่ไม่ได้บันทึกอยู่ในแฟ้มอื่น 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ

หมายเหตุ : 

1. การให้ยา 1 รายการ จะมี 1 record หากมีการให้ยามากกว่า 1 รายการ จะมีมากกว่า 1 record ในการรับบริการ
ครั้งเดียวกัน 



- หน้าจอที่ใช้บันทึกข้อมูล Drug เช่น หน้าจอ Visit List,หน้าจอห้องตรวจแต่ละแผนก เป็นต้น

ตัวอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม DRUG_OPD



- หน้าจอที่ใช้บันทึกข้อมูล Drug เช่น หน้าจอ Visit List,หน้าจอห้องตรวจแต่ละแผนก เป็นต้น

ตัวอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม DRUG_OPD
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PROCEDURE_OPD
นิยาม : ข้อมูลการให้บริการหัตถการและผ่าตัดของผู้ป่วยนอกและผู้มารับบริการ

ลักษณะแฟ้ม : บริการ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่โรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ 

2. ผู้มารับบริการอย่างอื่น ที่สามารถบันทึกด้วยรหัสหัตถการ ที่ไม่ได้บันทึกอยู่ในแฟ้มอื่น  

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ

หมายเหตุ : 

1. หัตถการ 1 อย่าง จะมี 1 record หากมีมากกว่า 1 หัตถการ จะมีมากกว่า 1 record ในการรับบริการครั้งเดียวกัน 



- ระบบงานซักประวัติ , ห้องตรวจแพทย์,ทันตกรรม,ผ่าตัด,ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน แถบหัตถการ

ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม PROCEDURE_OPD



- ระบบงานซักประวัติ , ห้องตรวจแพทย์,ทันตกรรม,ผ่าตัด,ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน แถบหัตถการ

ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม PROCEDURE_OPD



- ระบบงานทันตกรรม >> แถบรายการหัตถการ

ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม PROCEDURE_OPD



- ระบบงานแพทย์แผนไทย >> แถบแพทย์แผนไทย

ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม PROCEDURE_OPD



- ระบบงานกายภาพบ าบัด>> หัตถการ

ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม PROCEDURE_OPD



- หน้าจอบันทึกหัตถการ ระบบงานห้องผ่าตัด

ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม PROCEDURE_OPD



- หน้าจอบันทึกหัตถการ ระบบงานผู้ป่วยใน

ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม PROCEDURE_OPD
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CHARGE_OPD
นิยาม : ข้อมูลค่าใช้จ่ายของบริการแต่ละรายการส าหรับผู้ป่วยนอกผู้มารับบริการ

ลักษณะแฟ้ม : บริการ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่โรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ 

2. ผู้มารับบริการอย่างอื่น ที่มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ

หมายเหตุ : 

1. ข้อมูลค่าใช้จ่ายของบริการ 1 รายการ จะมี 1 record ซึ่งจ าแนกตามหมวดค่าบริการและรหัสรายการค่าบริการ 

2. หากมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 1 รายการ จะมีมากกว่า 1 record ในการรับบริการครั้งเดียวกัน โดยอาจจะจ าแนกตาม
การใช้สิทธิการรักษาด้วย



ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม CHARGE_OPD
- หน้าจอ Visit List



ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม CHARGE_OPD
แถบการสั่งยา - -> รายละเอียดค่าใช้จ่าย
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SURVEILLANCE
นิยาม : ข้อมูลผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังที่มารับบริการ

ลักษณะแฟ้ม : บริการ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. ผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ทั้งผู้ป่วยนอกที่มารับบริการของโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ และผู้ป่วยใน
ของโรงพยาบาล

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ

หมายเหตุ : 

1. การรายงานโรค 1 โรค จะมี 1 record หากผู้ป่วยมีโรคที่ต้องเฝ้าระวังมากกว่า 1 โรค ก็จะมีมากกว่า 1 record 

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงวินิจฉัยโรค ในการเจ็บป่วยครั้งเดียวกัน ถึงแม้จะมาสถานพยาบาลหลายครั้ง ให้บันทึกวินิจฉัยโรค
ล่าสุด ใน record เดิมของการรายงานโรคครั้งแรกของการเจ็บป่วยครั้งน้ัน เนื่องจากเป็นการเจ็บป่วยครั้งเดียวกัน



- OPD Registry >> EPIDEM
ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม SURVEILLANCE



- ข้อมูล Latitude และ Longitude สามารถค้นหาจาก แผนที่ของ Google Map ปุ่ม Location ได้

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม SURVEILLANCE
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ACCIDENT
นิยาม : ข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ที่มารับบริการที่แผนกฉุกเฉิน (ER) ของโรงพยาบาล และแผนกทั่วไปของ รพ.สต. 

ลักษณะแฟ้ม : บริการ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. ผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มารับบริการในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ

หมายเหตุ : 

1. ผู้ป่วย 1 ราย ที่มารับบริการแต่ละครั้ง มี 1 record โดยสามารถเชื่อมโยงกับแฟ้ม SERVICE ด้วยเลขที่ SEQ
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม ACCIDENT
- ระบบงานอุบัติเหตุฉุกเฉินจะเข้าหน้าจอ ER >> ER Register List >>ห้องฉุกเฉิน



- ระบบงานอุบัติเหตุฉุกเฉินจะเข้าหน้าจอ ER >> ระบบงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน >> ข้อมูลอุบัติเหตุ

84

ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม ACCIDENT



- ระบบงานอุบัติเหตุฉุกเฉินจะเข้าหน้าจอ ER >> ระบบงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน >> ข้อมูลอุบัติเหตุ
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม ACCIDENT
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LABFU
นิยาม : ข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ลักษณะแฟ้ม : บริการ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการทุกครั้ง โดยโรงพยาบาลและสถานบริการระดับ
ปฐมภูมิ 

2. ผู้ป่วยที่ไม่ใช่โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ตรวจ macro albumin หรือ micro albumin ในปัสสาวะมีผล positive 
หรือ eGFR < 60 เป็นครั้งแรก แล้วบันทึกผลการตรวจทุกครั้งท่ีติดตาม 

3. ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังอื่นที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ

หมายเหตุ : 

1. การตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วย 1 รายการ จะมี 1 record หากมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการมากกว่า 1 รายการ ก็จะมี
มากกว่า 1 record 
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม LABFU
- ระบบผู้ป่วยนอก >> ห้องปฏิบัติการ
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CHRONICFU
นิยาม : ข้อมูลการตรวจติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) 

ลักษณะแฟ้ม : บริการ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) ที่ได้รับการตรวจติดตาม โดยโรงพยาบาลและสถานบริการระดับ
ปฐมภูมิ 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งท่ีมารับบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

หมายเหตุ : 

1. ข้อมูลการตรวจภาวะแทรกซ้อน เป็นการตรวจร่างกาย คือ การตรวจเท้า และการตรวจตา หากตรวจพบ
ภาวะแทรกซ้อน ให้บันทึกภาวะแทรกซ้อนที่พบ ในแฟ้มข้อมูล DIAG_OPD ในส่วนของการวินิจฉัย 

2. การตรวจติดตามผู้ป่วย 1 ครั้ง จะมี 1 record ถึงแม้ผู้ป่วยจะมีทั้งโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง แต่หากเป็น
การตรวจครั้งเดียวกัน ก็จะมีเพียง 1 record
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม CHRONICFU 
- Nurse >> Nurse Workbench >> การนัดหมาย ต้องระบุคลินิกที่เป็นโรคเรื้อรังเท่านั้น
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม CHRONICFU 
- Nurse >> Nurse Workbench >> การนัดหมาย ต้องระบุคลินิกที่เป็นโรคเรื้อรังเท่านั้น
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- ต้องบันทึกข้อมูล Diag ใน Visit นั้นด้วย
ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม CHRONICFU 
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- Nurse >> Nurse Workbench >>โรคเรื้อรัง>> หน้าจอบันทึกข้อมูลคัดกรองภาวะแทรกซ้อนตา

ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม CHRONICFU 
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- Nurse >> Nurse Workbench >>โรคเรื้อรัง>> หน้าจอบันทึกข้อมูลคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเท้า

ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม CHRONICFU 
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ADMISSION
นิยาม : ข้อมูลประวัติการรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล

ลักษณะแฟ้ม : บริการ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. ผู้ป่วยในท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาล 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ 

หมายเหตุ : 

1. การรับผู้ป่วยใน 1 ครั้ง มี 1 record ซึ่งเป็นข้อมูลตั้งแต่ตอนรับผู้ป่วยไว้รักษา จนกระทั่งจ าหน่ายผู้ป่วย โดยข้อมูล
สรุปสุดท้ายจะเป็นข้อมูล เมื่อจ าหน่ายผู้ป่วย หากมีการบันทึกข้อมูลเมื่อแรกรับผู้ป่วยด้วย การเพิ่มเติมข้อมูลเมื่อ
จ าหน่ายผู้ป่วยจะต้องท าใน record เดิม
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม ADMISSION

- IPD Registry >>Admission Center
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- IPD Registry >>Admission Center >> การรับ Admit >> การส่งต่อ

ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม ADMISSION

***ข้อมูลจะส่งออกได้เม่ือลงข้อมูลการจ าหน่าย***
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- IPD Registry >>Admission Center >>การจ าหน่าย

ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม ADMISSION
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- IPD Registry >>Admission Center การจ าหน่าย กรณี Refer

ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม ADMISSION
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ส่ิงทีค่วรรู้

ข้อมลูจะสง่ออกในกลุม่แฟม้ IPD เมื่อบนัทกึข้อมลูการจ าหน่ายผู้ ป่วย และวนัที่
จ าหน่ายจะมีผลกบัชว่งวนัที่ ที่เลือกการสง่ออกข้อมลู
- การบนัทกึข้อมลูหน้าจอ Admit จะมีผลเชื่อมโยงไปยงัแฟม้ตอ่ไปนี ้ ได้แก่
1.drug_ipd
2.procedure_ipd
3.diagnosis_ipd
4.charge_ipd
ซึง่น าข้อมลู แผนก, AN, วนัที่และเวลา Admit,สิทธิ ไปสง่ออกแฟม้ดงักลา่ว
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DIAGNOSIS_IPD
นิยาม : ข้อมูลวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยใน

ลักษณะแฟ้ม : บริการ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. ผู้ป่วยในท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาล 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ 

หมายเหตุ : 

1. วินิจฉัยโรค 1 โรค จะมี 1 record หากมีมากกว่า 1 โรค จะมีมากกว่า 1 record ในการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล
ครั้งเดียวกัน 

2. ข้อมูลการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง ดูจากแฟ้ม ADMISSION เชื่อมโยงโดย AN 
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ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม DIAGNOSIS_IPD
- IPD Registry >> Admission Center >>การวินิจฉัย

***ข้อมูลจะส่งออกได้เมื่อลงข้อมลูการจ าหน่าย***
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ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม DIAGNOSIS_IPD
- IPD Registry >> Admission Center >>การวินิจฉัย

***ข้อมูลจะส่งออกได้เมื่อลงข้อมูลการจ าหน่าย***
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DRUG_IPD
นิยาม : ข้อมูลการจ่ายยาส าหรับผู้ป่วยใน

ลักษณะแฟ้ม : บริการ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. ยาที่จ่ายให้ผู้ป่วยใน ในขณะที่รับการรักษาในโรงพยาบาล 

2. ยาที่จ่ายให้ผู้ป่วยใน เพื่อกลับไปใช้ต่อที่บ้าน 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งท่ีมารับบริการ หลังสิ้นสุดการเป็นผู้ป่วยใน 

หมายเหตุ : 

1. ส าหรับการจ่ายยาให้ผู้ป่วยใน ในขณะที่รับการรักษาในโรงพยาบาล 1 record จะหมายถึงยา 1 รายการ โดยระบุ
วันท่ีเริ่มให้ และวันท่ีสิ้นสุดการให้ 

2. ส าหรับการจ่ายยาให้ผู้ป่วยใน เพื่อกลับไปใช้ต่อที่บ้าน 1 record จะหมายถึงยา 1 รายการ 
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม DRUG_IPD
- ระบบผู้ป่วยใน IPD Registry >> Admission Center >>Med Profile>>รายการใบสั่งยา

***ข้อมูลจะส่งออกได้เมื่อลงข้อมลูการจ าหน่าย***
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม DRUG_IPD
- ระบบผู้ป่วยใน IPD Registry >> Admission Center >>Med Profile>>รายการใบสั่งยา

***ข้อมูลจะส่งออกได้เมื่อลงข้อมลูการจ าหน่าย***
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PROCEDURE_IPD
นิยาม : ข้อมูลการให้บริการหัตถการและผ่าตัดของผู้ป่วยใน

ลักษณะแฟ้ม : บริการ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. ผู้ป่วยในท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาล 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ

หมายเหตุ : 

1. รหัสหัตถการ 1 รหัส จะมี 1 record ถ้าหากมีมากว่า 1 รหัส จะมีมากว่า 1 record ในการรับไว้รักษาใน
โรงพยาบาลครั้งเดียวกัน 

2. ข้อมูลการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง ดูจากแฟ้ม ADMISSION เชื่อมโยงโดย AN
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ตัวอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม PROCEDURE_IPD

- IPD Registry >> Admission Center>>การวินิจฉัย >> ICD9CM

***ข้อมูลจะส่งออกได้เมื่อลงข้อมลูการจ าหน่าย***
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- IPD Registry >> Admission Center >>ข้อมูลการผ่าตัด
ตัวอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม PROCEDURE_IPD
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CHARGE_IPD
นิยาม :ข้อมูลค่าใช้จ่ายของบริการแต่ละรายการส าหรับผู้ป่วยใน

ลักษณะแฟ้ม : บริการ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. ผู้ป่วยในท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาล  

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ

หมายเหตุ : 

1. ข้อมูลค่าใช้จ่ายของบริการ 1 รายการ จะมี 1 record ซึ่งจ าแนกตามหมวดค่าบริการและรหัสรายการค่าบริการ 

2. หากมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 1 รายการ จะมีมากกว่า 1 record ในการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลครั้งเดียวกัน โดย
อาจจะจ าแนกตามการใช้สิทธิการรักษาด้วย 

3. ข้อมูลค่าใช้จ่ายรวม และการจ่ายเงินรวม ของการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง อยู่ในแฟ้ม ADMISSION 
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ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม CHARGE_IPD
- IPD Registry >> Admission Center >> สรุปค่ายา/บริการ >> ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

***ข้อมูลจะส่งออกได้เมื่อลงข้อมลูการจ าหน่าย***
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ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม CHARGE_IPD
- IPD Registry >> Admission Center >> ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระ

***ข้อมูลจะส่งออกได้เมื่อลงข้อมูลการจ าหน่าย***
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APPOINTMENT
นิยาม : ข้อมูลการนัดมารับบริการครั้งต่อไปของผู้ที่มารับบริการ

ลักษณะแฟ้ม : บริการ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน(ที่ได้รับการจ าหน่ายแล้ว)ที่ได้รับการนัดหมายมารับบริการครั้งต่อไป 

2. ผู้ท่ีมารับบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ที่ได้รับการนัดหมายมารับบริการครั้งต่อไป 

3. การให้บริการนอกสถานพยาบาล ที่มีการนัดหมายให้มารับบริการ 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่การนัดมารับบริการ

หมายเหตุ : 

1. ข้อมูลการนัด 1 ครั้ง ส าหรับ 1 ประเภทบริการ จะมี 1 record   หากมีการนัดมารับบริการหลายประเภทในวัน
เดียวกัน จะมีมากกว่า 1 record





ทะเบียนนัดหมาย ระบบการนัดของห้องคัดกรอง, ห้องแพทย์, แพทย์แผนไทย, ผ่าตัด,กายภาพ
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ตัวอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม APPOINTMENT
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DENTAL
นิยาม : ข้อมูลการตรวจสภาวะทันตสุขภาพของฟันทุกซี่และข้อมูลวางแผนการส่งเสริมป้องกันและรักษาของผู้ที่มารับ
บริการ 

1)  หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการที่คลินิก ANC ที่ได้รับการตรวจสภาวะทันตสุขภาพของฟันทุกซี่ อย่างน้อย 1 ครั้ง 

2)  เด็กในโรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับบริการตรวจสภาวะทันตสุขภาพของฟันทุกซี่ 

3)  ผู้รับบริการตรวจสภาวะทันตสุขภาพในกรณีที่ตรวจสุขภาพทั้งปาก ในโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ

ลักษณะแฟ้ม : บริการ

หมายเหตุ : 

- การให้บริการตรวจสภาวะทันตสุขภาพ 1 ครั้ง จะมี 1 record



- ระบบงาน Dental >> Dental Workbench >> ตรวจสุขภาพฟัน

ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม DENTAL



ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม DENTAL (ต่อ)
- ระบบงาน Dental >> Dental Workbench >> ตรวจสุขภาพฟัน



- ระบบงาน PCU >> Account 2
ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม DENTAL (ต่อ)



- ระบบงาน PCU >> Account 3
ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม DENTAL (ต่อ)



- ระบบงาน PCU >> Account 4
ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม DENTAL (ต่อ)



- ระบบงาน PCU >> Account 5
ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม DENTAL (ต่อ)



- ระบบงาน PCU >> Account 6
ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม DENTAL (ต่อ)
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FP
นิยาม : ข้อมูลการให้บริการวางแผนครอบครัวกับผู้ที่มารับบริการ

ลักษณะแฟ้ม : บริการ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. หญิงที่มาใช้บริการวางแผนครอบครัว ได้แก่ ยาเม็ดคุมก าเนิด ยาฉีดคุมก าเนิด ยาฝังคุมก าเนิด ห่วงอนามัย ท าหมัน
ในโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ 

2. ผู้ชายที่มารับบริการอุปกรณ์คุมก าเนิด และการท าหมันในผู้ชาย 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ

หมายเหตุ : 

1. การให้บริการวางแผนครอบครัวแต่ละครั้ง สามารถมีได้มากกว่า 1 record
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม FP
- Nurse Workbench>> งานส่งเสริมสุขภาพ และ  PCU >> Account 6
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COMMUNITY_ACTIVITY

นิยาม : ข้อมูลกิจกรรมในชุมชนท่ีอยู่ในเขตรับผิดชอบ

ลักษณะแฟ้ม : บริการ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. กิจกรรมในชุมชนท่ีด าเนินการโดยโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ  

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งทีท่ ากิจกรรมในชุมชน 

หมายเหตุ : 

1. กิจกรรมในชุมชน 1 กิจกรรม ในแต่ละครั้ง ในแต่ละชุมชน จะมี 1 record 
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- PCU > Screen > Community Activity > COMMUNITY_ACTIVITY

ตัวอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม COMMUNITY_ACTIVITY
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COMMUNITY_SERVICE
นิยาม : ข้อมูลการให้บริการในชุมชนส าหรับกลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ และผู้ป่วยนอกเขตรับผิดชอบ 

ลักษณะแฟ้ม : บริการ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับบริการในชุมชน โดยโรงพยาบาลและสถานบริการระดับ
ปฐมภูมิ 

2. ผู้ป่วยที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ (CUP เดียวกัน) ที่ได้รับบริการในชุมชน โดยโรงพยาบาลและสถานบริการ
ระดับปฐมภูมิ 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ให้บริการในชุมชน

หมายเหตุ : 

1. การให้บริการในชุมชน หมายถึง ทั้งท่ีอาศัยในเขตรับผิดชอบและนอกเขตรับผิดชอบ เช่น การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่
อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ 

2. การให้บริการในชุมชน 1 ประเภทบริการ ในแต่ละครั้ง จะมี 1 record หากในบริการแต่ละครั้ง มีการให้บริการ
มากกว่า 1 ประเภทบริการ ก็จะมีมากกว่า 1 record 
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- ระบบผู้ป่วยนอก >> งานป้องกันโรค >> COMMUNITY_SERVICE
ตัวอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม COMMUNITY_SERVICE
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CARE_REFER**
นิยาม : ข้อมูลการให้การดูแลผู้ป่วยขณะส่งต่อ หรือส่งกลับ 

ลักษณะแฟ้ม : บริการ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ/ส่งกลับ จากโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มีการให้การดูแลผู้ป่วยที่ส่งต่อ/ส่งกลับ และส่งข้อมูลพร้อมการส่งต่อ/ส่งกลับผู้ป่วย 

หมายเหตุ : 

1. ส่งข้อมูลพร้อมการส่งต่อ/ส่งกลับผู้ป่วย 

2. การให้การดูแลผู้ป่วยขณะส่งต่อ 1 อย่าง จะมี 1 record หากมีการให้การดูแลผู้ป่วยขณะส่งต่อมากกว่า 1 อย่าง จะมี
มากกว่า 1 record

3. เชื่อมโยงกับข้อมูลประวัติการส่งต่อ ในแฟ้ม REFER_HISTORY โดย REFERID 
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- ระบบผู้ป่วยนอก >> การส่งตัว

ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม CARE_REFER
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- ระบบผู้ป่วยนอก >> การส่งตัว >> การรักษาเบื้องต้น >> Care Summary

ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม CARE_REFER
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CLINICAL_REFER**
นิยาม : ข้อมูลการประเมินทางคลินิกของผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ ส่งกลับ หรือตอบกลับ 

ลักษณะแฟ้ม : บริการ, บริการกึ่งส ารวจ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ/ส่งกลับ/ตอบกลับ จากโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มีข้อมูลทางคลินิกของผู้ป่วยที่ส่งต่อ/ส่งกลับ/ตอบกลับ

หมายเหตุ : 

1. ส่งข้อมูลพร้อมการส่งต่อ/ส่งกลับ/ตอบกลับผู้ป่วย 

2. การประเมินทางคลินิก 1 อย่าง ในแต่ละครั้ง จะมี 1 record หากมีการให้การประเมินทางคลินิก หลายครั้ง ในการ
ประเมินแต่ละอย่าง หรือมีการประเมินทางคลินิกหลายอย่าง ก็จะมีมากกว่า 1 record 

3. เชื่อมโยงกับข้อมูลประวัติการส่งต่อ ในแฟ้ม REFER_HISTORY โดย REFERID 
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- ระบบผู้ป่วยนอก >> การส่งตัว
ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม CLINICAL_REFER
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DRUG_REFER**
นิยาม : ข้อมูลประวัติการได้รับยา ของผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ ส่งกลับ หรือตอบกลับ 

ลักษณะแฟ้ม : บริการ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ/ส่งกลับ/ตอบกลับ จากโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มีการให้ยากับผู้ป่วยที่ส่งต่อ/ส่งกลับ/ตอบกลับ 

หมายเหตุ : 

1. ส่งข้อมูลพร้อมการส่งต่อ/ส่งกลับ/ตอบกลับผู้ป่วย 

2. การได้รับยา 1 อย่าง จะมี 1 record หากมีการให้ยาหลายอย่าง ก็จะมีมากกว่า 1 record หากมีการปรับเปลี่ยน
วิธีการให้ยาในยาตัวเดียวกัน ก็จะมีมากกว่า 1 record 

หมายเหตุ : 

3. ประวัติการให้ยาในแผนกผู้ป่วยนอก เป็นยาที่ให้ในปัจจุบัน รวมถึงยาบางตัวที่เคยให้แล้วหยุดไป หากมีความส าคัญต่อประวัติการรักษา 

4. ประวัติการให้ยาในแผนกผู้ป่วยใน เป็นยาที่ให้ระหว่างการนอนโรงพยาบาลครั้งนั้น 

5. เชื่อมโยงกับข้อมูลประวัติการส่งต่อ ในแฟ้ม REFER_HISTORY โดย REFERID 
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- ระบบผู้ป่วยนอก >> การส่งตัว
ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม DRUG_REFER
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- ระบบผู้ป่วยนอก >> หน้าจอสั่งยา
ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม DRUG_REFER
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INVESTIGATION_REFER**
นิยาม : ข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ ของผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ ส่งกลับ หรือตอบกลับ 

ลักษณะแฟ้ม : บริการ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ/ส่งกลับ/ตอบกลับ จากโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. ส่งข้อมูลพร้อมการส่งต่อ/ส่งกลับ/ตอบกลับผู้ป่วย 

2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ 1 อย่าง ในแต่ละครั้ง จะมี 1 record หากมีการให้การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ หลายครั้ง หรือมีการตรวจหลายอย่าง ก็จะมีมากกว่า 1 record 

3. เชื่อมโยงกับข้อมูลประวัติการส่งต่อ ในแฟ้ม REFER_HISTORY โดย REFERID 
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- ระบบผู้ป่วยนอก >> การส่งตัว

ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม INVESTEGETION_REFER
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- ระบบผู้ป่วยนอก >> สั่ง LAB

ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม INVESTEGETION_REFER
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PROCEDURE_REFER**
นิยาม : ข้อมูลประวัติการได้รับการท าหัตถการและผ่าตดั ของผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ ส่งกลับ หรือตอบกลับ 

ลักษณะแฟ้ม : บริการ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ/ส่งกลับ/ตอบกลบั จากโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูม ิ

เวลา/รอบที่ท าการบันทึก : 

1. บันทึกข้อมูลทุกคร้ังทีม่ีการท าหัตถการหรือผ่าตัดผู้ป่วยที่ส่งตอ่/ส่งกลบั/ตอบกลับ 

หมายเหตุ : 

1. ส่งข้อมูลพร้อมการส่งตอ่/ส่งกลบั/ตอบกลบัผู้ป่วย 

2. การได้รับการท าหัตถการ 1 อย่าง แต่ละครั้ง จะมี 1 record หากมีการให้หัตถการหลายอย่าง หรือหลายครั้ง ก็จะมีมากกว่า 1 
record 

3. ประวัติการท าหัตถการในแผนกผู้ป่วยนอก เป็นหัตถการที่ท าในการรับบริการคร้ังนี ้และประวัติหัตถการทีเ่คยได้รับทีม่ีความส าคัญ
ต่อประวัติการรักษา

หมายเหตุ : 

4.ประวัติการท าหัตถการในแผนกผู้ป่วยใน เป็นหัตถการที่ท าระหว่างการนอนโรงพยาบาลครั้งนั้น และประวัติหัตถการที่เคยได้รับท่ีมี
ความส าคัญต่อประวัติการรักษา 

5. เชื่อมโยงกับข้อมูลประวัติการส่งต่อ ในแฟ้ม REFER_HISTORY โดย REFERID 
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- ระบบผู้ป่วยนอก >> การส่งตัว

ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม PROCEDURE_REFER
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- ระบบผู้ป่วยนอก >> หน้าจอคีย์หัตถการ
ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม PROCEDURE_REFER
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REFER_HISTORY**
นิยาม : ข้อมูลประวัติการส่งต่อผู้ป่วย

ลักษณะแฟ้ม : บริการ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ 

2. ผู้ป่วยที่ถูกส่งกลับ ไปยังสถานพยาบาลที่ส่งผู้ป่วยมา 

3. การตอบกลับการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่ส่งมา 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 หรือหลายครั้ง ก็จะมีมากกว่า 1 record 

3. ประวัติการท าหัตถการในแผนกผู้ป่วยนอก เป็นหัตถการที่ท าในการรับบริการครั้งนี้ และประวัติหัตถการที่เคยได้รับท่ีมีความส าคัญต่อ
ประวัติการรักษา
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- ระบบผู้ป่วยนอก >> การรับตัว
ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม REFER_HISTORY
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- ระบบผู้ป่วยนอก/ER/ห้องตรวจ/ทันตกรรม >> การส่งตัว
ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม REFER_HISTORY
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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 จะบันทึกใน record เดิม
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- ระบบ Referin >> การรับตัว หรือหน้าจอทะเบียนการรับตัวผู้ป่วย

ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม REFER_RESULT
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- ระบบ Referin >> การรับตัว หรือหน้าจอทะเบียนการรับตัวผู้ป่วย

ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม REFER_RESULT
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การบันทึกข้อมูลประเภท
แฟ้มบริการกึ่งส ารวจ
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REHABILITATION
นิยาม : ข้อมูลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ (ผู้พิการหรือผู้สูงอายุ ที่ช่วยตัวเองไม่ได้) 

ลักษณะแฟ้ม : บริการ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. ผู้ที่ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ 2. ประชาชนในเขตรับผิดชอบที่มี
ภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ที่ได้รับบริการฟื้นฟูสภาพโดยสถานพยาบาลอื่น 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. กรณีของการให้บริการ ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ 

2. กรณีของการส ารวจ ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ท าการส ารวจข้อมูลประชากรที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ ที่ไปใช้รับ
บริการที่สถานบริการอื่น

หมายเหตุ : 

- การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 1 ครั้ง ส าหรับ 1 ประเภทบริการ จะมี 1 record หากมีการให้บริการฟื้นฟู
สมรรถภาพหลายอย่างในการให้บริการครั้งเดียวกัน ก็จะมีมากกว่า 1 record
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ตัวอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม REHABILITATION

- Physic Registry >> Physic Workbench



151

NCDSCREEN
นิยาม : ข้อมูลการให้บริการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงส าหรับผู้ที่มารับบริการ และประวัติการได้รับ
บริการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ส าหรับกลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ โดยยังไม่เป็นผู้ป่วยด้วย
โรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง 

ลักษณะแฟ้ม : บริการกึ่งส ารวจ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. ผูท้ี่ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ 

2. ประชาชนในเขตรับผิดชอบที่มีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ที่ได้รับบริการฟื้นฟูสภาพโดยสถานพยาบาลอื่น 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. กรณีของการให้บริการ ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ 

2. กรณีของการส ารวจ ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ท าการส ารวจข้อมูลประชากรที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ ที่ไปใช้รับ
บริการที่สถานบริการอื่น
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม NCDSCREEN
- PCU >> NCD DM/HT Screen >> การคัดกรองเบื้องต้น 
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม NCDSCREEN
- PCU >> NCD DM/HT Screen >> คัดกรองการสูบบุหรี่
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม NCDSCREEN
- PCU >> NCD DM/HT Screen >> คัดกรองการดื่มสุรา
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม NCDSCREEN
- PCU >> NCD DM/HT Screen >> คัดกรองข้อมูลครอบครัว
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ANC
นิยาม : ข้อมูลการให้บริการฝากครรภ์กับหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ และประวัติการฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในเขต
รับผิดชอบ 

ลักษณะแฟ้ม : บริการกึ่งส ารวจ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. หญิงตั้งครรภ์ที่มาใช้บริการฝากครรภ์ 

2. หญิงตั้งครรภ์ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ที่รับบริการฝากครรภ์ที่สถานพยาบาลอื่น 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. กรณีของการให้บริการ ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ 

2. กรณีของการส ารวจ ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ท าการส ารวจข้อมูลประชากรที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ ที่ไปใช้รับบริการที่
สถานบริการอื่น

หมายเหตุ :

1. ข้อมูลการให้บริการที่สถานพยาบาลอื่นให้กับหญิงตั้งครรภ์ที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความ
ครอบคลุมของบริการ และควรจะเชื่อมโยงกับประวัติการตั้งครรภ์ในแฟ้ม PRENATAL 

2. การให้บริการฝากครรภ์แต่ละครั้ง จะมี 1 record 
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม ANC
- Nurse >> Nurse workbench>>งานส่งเสริมสุขภาพ และ Account 2 >> แถบข้อมูลการฝากครรภ์
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- Nurse >> Nurse workbench>>งานส่งเสริมสุขภาพ และ Account 2 หน้าจอการบันทึก ตรวจก่อนคลอด

ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม ANC
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- Nurse >> Nurse workbench>>งานส่งเสริมสุขภาพ และ Account 2 หน้าจอการบันทึก ตรวจครรภ์

***อายุครรภ์จะขึ้นให้อัตโนมัติ หลังจากบันทึกวันที่ประจ าเดือนมาวันสุดท้าย(LMP) และวันที่
ก าหนดคลอด(EDC) จะแสดงอายุครรภ์เมื่อมีการบันทึกการให้บริการแล้ว

ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม ANC
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LABOR
นิยาม : ข้อมูลประวัติการคลอด หรือการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ ของหญิงคลอดในเขตรับผิดชอบ  และ/หรือหญิงคลอดผู้
มารับบริการ 

ลักษณะแฟ้ม : บริการกึ่งส ารวจ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. หญิงตั้งครรภ์ที่คลอด หรือส้ินสุดการตั้งครรภ์ทุกคนท่ีอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 

2. หญิงตั้งครรภ์ที่คลอด หรือส้ินสุดการตั้งครรภ์ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ ที่มาใช้บริการคลอด 

หมายเหตุ :

1. ข้อมูลประวัติการคลอด หรือส้ินสุดการตั้งครรภ์ ที่สถานพยาบาลอื่นให้บริการกับหญิงคลอดที่อาศัยในเขต
รับผิดชอบ เป็นการเก็บข้อมูล เพื่อประเมินความครอบคลุมของบริการ 

2. การคลอด 1 ครั้ง หรือส้ินสุดการตั้งครรภ์จะมี 1 record หากมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของการคลอด
ครั้งเดียวกัน จะต้องเปลี่ยนแปลงใน record เดิม   ของการคลอดครั้งน้ัน
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม LABOR
- IPD >> แถบข้อมูลการฝากครรภ์
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม LABOR
- IPD >> แถบข้อมูลการวินิจฉัย
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม LABOR
- IPD >> แถบข้อมูลการคลอด
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม LABOR
- IPD >> แถบข้อมูลทารก
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม LABOR
- IPD  >> งานส่งเสริมสุขภาพ  และ Account 2 แถบข้อมูลการคลอด



166

POSTNATAL
นิยาม : ข้อมูลประวัติการดูแลมารดาหลังคลอด ของหญิงคลอดในเขตรับผิดชอบ และหญิงคลอดผู้มารับบริการ 
ลักษณะแฟ้ม : บริการกึ่งส ารวจ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 

2. หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ ที่มาใช้บริการตรวจหลังคลอด 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. กรณขีองการให้บริการ ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ 

2. กรณีของการส ารวจ ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งทีท่ าการส ารวจข้อมูลประชากรที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ ที่ไปใช้รับ
บริการที่สถานบริการอื่น 

หมายเหตุ :

1. ข้อมูลประวัติการตรวจหลังคลอด  ที่สถานพยาบาลอื่นให้บริการกับหญิงคลอดที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ เป็นการ
เก็บข้อมูล เพื่อประเมินความครอบคลุมของบริการ 

2. การให้บริการหลังคลอดแต่ละครั้ง จะมี 1 record 
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ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม POSTNATAL
- Nurse >> Nurse workbench>>งานส่งเสริมสุขภาพ  และ PCU >> Account 2  แถบข้อมูลการฝากครรภ์
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ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม POSTNATAL
- Nurse >> Nurse workbench>>งานส่งเสริมสุขภาพ  และ PCU >> Account 2  แถบข้อมูลการคลอด
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- Nurse >> Nurse workbench>>งานส่งเสริมสุขภาพ  และ PCU >> Account 2 แถบการตรวจหลังคลอด>>การตรวจ

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม POSTNATAL



170

NEWBORN
นิยาม : ข้อมูลประวัติการคลอดของทารกจากหญิง ในเขตรับผิดชอบ หรือทารกที่คลอดท่ีหน่วยบริการ 

ลักษณะแฟ้ม : บริการกึ่งส ารวจ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. ทารกหลังคลอดที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 

2. ทารกที่คลอดที่หน่วยบริการ 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ทราบประวัติการคลอดของทารก หรือมีการปรับปรุงข้อมูลของประวัติการคลอดของทารกในเขต
รับผิดชอบ 

2. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ทราบประวัติการคลอดของทารก หรือมีการปรับปรุงข้อมูลของประวัติการคลอดของทารกที่มาคลอดที่
หน่วยบริการ 

หมายเหตุ :

1. ทารกหลังคลอด 1 คน จะมี 1 record หากในการคลอดครั้งเดียวกันมีทารกที่เกิดมีชีพมากกว่า 1 คน จะมีมากกว่า 1 
record เช่น กรณีเด็กแฝด
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ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม NEWBORN
- Nurse >> Nurse workbench>>งานส่งเสริมสุขภาพ และ PCU >> Account 3 แถบข้อมูลคลอด 

- ***ต้องติ๊กบังคับส่งออก เมื่อบันทึกข้อมูลการคลอดแลว้
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ส่ิงทีค่วรรู้

- แฟม้ที่เก่ียวข้อง เมื่อมีการบนัทกึข้อมลูในหน้าจองานบญัชี 3 ได้แก่
1. NEWBORN_CARE 

- การบงัคบัสง่ออกข้อมลู ควรเลือกไว้เมื่อมีการคลอดแล้วและลงข้อมลูการคลอด
ครบถ้วนแล้ว
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NEWBORN_CARE
นิยาม : ข้อมูลการดูแลทารกหลังคลอดของหญิงตั้งครรภ์ ในเขตรับผิดชอบ 

ลักษณะแฟ้ม : บริการกึ่งส ารวจ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. ทารกหลังคลอดที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. กรณีของการให้บริการ ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ 

2. กรณีของการส ารวจ ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งทีท่ าการส ารวจข้อมูลประชากรที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ ที่ไปใช้รับ
บริการที่สถานบริการอื่น 

หมายเหตุ :

1. ข้อมูลการดูแลหลังคลอด ที่สถานพยาบาลอื่นให้บริการกับทารกที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ 
เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความครอบคลุมของบริการ 

2. การให้บริการดูแลทารกหลังคลอดแต่ละครั้ง จะมี 1 record
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ตัวอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม NEWBORNCARE
- Nurse >> Nurse workbench>>งานส่งเสริมสุขภาพ และ PCU >> Account 3  แถบข้อมูลคลอด
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- Nurse >> Nurse workbench>>งานส่งเสริมสุขภาพ และ PCU >> Account 3 แถบการเยี่ยมหลังคลอด

ตัวอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม NEWBORNCARE
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EPI
นิยาม : ข้อมูลการให้บริการวัคซีนกับผู้ที่มารับบริการ และประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการฉีดวัคซีนในเขตรับผิดชอบ 

ลักษณะแฟ้ม : บริการกึ่งส ารวจ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. ผู้รับบริการวัคซีนท้ังใน และนอกสถานพยาบาล (เช่น กรณีนักเรียนในโรงเรียน) 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. กรณีของการให้บริการ ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มีผู้รับบริการ 

2. กรณีของการส ารวจ ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ท าการส ารวจข้อมูลประชากรที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ ที่ไปใช้รับ
บริการที่สถานบริการอื่น
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หมายเหตุ :

1. เด็กอายตุ ่ากว่า 7 ปี และหญิงตั้งครรภ์ ที่มาใช้บริการวัคซีน 

2. เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี และหญิงตั้งครรภ์ ในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับบริการวัคซีนจากสถานพยาบาลอื่น 

3. เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 ทุกคนในโรงเรียนที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน 

4. เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 2 ทุกคนในโรงเรียนที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน 

5. เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 ทุกคนในโรงเรียนท่ีรับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน 

- ข้อมูลการให้บริการที่สถานพยาบาลอื่นให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ เป็นการเก็บข้อมูล
เพื่อประเมินความครอบคลุมของบริการ 

- การให้บริการวัคซีน 1 ชนิด ในแต่ละครั้ง จะมี 1 record หากในการให้บริการครั้งหน่ึงมีการให้วัคซีนมากกว่า 1 
ชนิด ก็จะมีมากกว่า 1 record

EPI
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม EPI
- PCU >> หน้าจอการบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนผู้ป่วยงานส่งเสริมสุขภาพ (เชิงรับ) หรือบัญชี 2,3, 4, 5 ,6
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- PCU >> หน้าจอการบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนผู้ป่วยงานส่งเสริมสุขภาพ (เชิงรุก) เช่น กรณีไป
ส ารวจแล้วหรือข้อมูลมาลง

ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม EPI
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- หน้าจอการบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาล ที่หน้าจอ 
NURSE,DOCTOR,ER

ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม EPI
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NUTRITION
นิยาม : ข้อมูลการวัดระดับโภชนาการและพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี และนักเรียนในเขตรับผิดชอบ

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 ให้ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้นๆ 

2. เด็กอายุ 6 - 18 ปี เก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เทอมที่ 1 (พ.ค.-ก.ค.) และครั้งที่ 2 เทอมที่ 2 (พ.ย.-ม.ค.)      
โดยให้จัดส่งข้อมูลให้ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้นๆ

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. กรณขีองการให้บริการ ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ 

2. กรณีของการส ารวจ ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ท าการส ารวจข้อมูลประชากรที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ ที่ไปใช้รับ
บริการที่สถานบริการอื่น 
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม NUTRITION
- Nurse >> Nurse workbench >>งานส่งเสริมสุขภาพ >> Account 3 ,4 ,5
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SPECIALPP
นิยาม : ข้อมูลการให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะส าหรับผู้ที่มารับบริการ และประวัติการได้รับบริการส่งเสริม
สุขภาพป้องกันโรคเฉพาะ 

ลักษณะแฟ้ม : บริการกึ่งส ารวจ

ขอบเขตข้อมูล : 

1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะ ทั้งในสถานพยาบาล และนอกสถานพยาบาล 

2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะ ที่สถานพยาบาลอื่น 

เวลา/รอบทีท่ าการบันทึก : 

1. การให้บริการ จัดเก็บ/บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ และส่งข้อมูลให้ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้นๆ 

2. การส ารวจ จัดเก็บ/บันทึกข้อมูลทุกครั้งทีท่ าการส ารวจข้อมูลประชากรที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ ที่ไปใช้รับบริการที่
สถานบริการอื่น และส่งข้อมูลให้ส่วนกลาง    ภายในรอบของเดือนน้ันๆ



ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม SPECIALPP
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ระบบผู้ป่วยนอก - - > Nurse Workbench - -> งานป้องกันโรค --> งานส่งเสริมป้องกันโรค 
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แฟ้มใหม่ – การบันทึกข้อมูล
ประเภทแฟ้มตามนโยบาย
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POLICY

นิยาม : ข้อมูลที่จัดเก็บตามนโยบาย

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มเก็บตามนโยบาย

ขอบเขตข้อมูล : ตามแต่ละนโยบายก าหนด

เวลา/รอบที่ท าการบันทึก : ตามแต่ละนโยบายก าหนด

หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับนโยบายแต่ละเรื่อง

นิยามที่เกี่ยวข้อง : ตามแต่ละนโยบายก าหนด

รายละเอียดข้อมูล : รายการข้อมูลตามแต่ละนโยบาย เก็บตามรูปแบบ JSON ตามที่ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ก าหนด 
- วัดเส้นรอบศีรษะเด็กแรกเกิด (HC)



187

ตวัอย่างข้อมูลทีส่่งออกเป็น Text File
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล แฟ้ม POLICY
ระบบผู้ป่วยใน- - > ข้อมูลการคลอด - -> ทารก
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แฟ้มใหม่ – การบันทึกข้อมูล
ประเภทแฟ้มแก้ไข
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DATA_CORRECT 

นิยาม : ข้อมูลที่ขอแก้ไข

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มแก้ไขข้อมูล

ขอบเขตข้อมูล : ข้อมูลที่ส่งมาแก้ไขข้อมูลเดิมที่ผิดพลาด

เวลา/รอบที่ท าการบันทึก : ตามรอบการส่งข้อมูล

หมายเหตุ : -

นิยามที่เกี่ยวข้อง : -

รายละเอียดข้อมูล : รายการข้อมูลที่แก้ไข
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ตวัอย่างข้อมูลทีส่่งออกเป็น Text File
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การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานและรหัสมาตรฐาน
เพื่อส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม



193

การ MAP ข้อมูลในตาราง (DEATH)
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การ Map ค่า LAB (ANC) 



195

- 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
ข้อมูลสถานะการรักษาโรคเรื้อรัง 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 ให้เองอัตโนมัติ (clinic_member_status_id= อะไรก็ได้ ตามท่ีหน่วยบริการก าหนด
ไว้) และจะไม่สามารถปรับแก้ข้อมูลสถานะของผู้ป่วยที่หน้าจอได้ เพราะระบบจะดูที่แถบส่งต่อ ถ้ามีการบันทึกข้อมูลระบบจะไปปรับสถานะให้เอง เพ่ือ
ช่วยให้สถานะของผู้ป่วยถูกต้อง ป้องกันเจ้าหน้าที่ลืมเปลี่ยนสถานะ และในการส่งออกของสถานะ provis_typedis=0 จะแปลงเป็น 03 ให้
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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 (ปรับรายการให้ครบตามโครงสร้าง)
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม SERVICE

ข้อมูลสถานะสิ้นสดุการรับบริการ ovstist ผูกข้อมูลตามโครงสร้าง
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม SERVICE

ข้อมูลสถานะสิ้นสดุการรับบริการ ovstost ผูกข้อมูลตามโครงสร้าง
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม SERVICE

ข้อมูลสาเหตุการส่งตอ่ ตาราง rfrcs ต้องผูกข้อมูลตามโครงสร้าง
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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 ข้อมูล women_birth_control (***ไม่ได้คุม เม่ือก่อนเป็น 0 ปรับเป็น 9 ด้วย)
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม drugallergy

allergy_relation (ปรับมี 5 รายการ แห่งใดยงัไม่ได้ปรับ อนัเดิม 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

ข้อมลูรหสัอาหารท่ีรับประทานปัจจบุนั แฟม้ Nutrition
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม ANC

ข้อมลูรหสัช่วงอายคุรรภ์ ตามโครงสร้างให้ก าหนดเกณฑ์การฝากครรภ์ตามข้อมลู
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม Accident

หน้าจอ mapping ข้อมลูประเภทการมากรณีอบุตัิเหตุ
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม Accident

หน้าจอ mapping ข้อมลูสถานท่ีเกิดอบุตัิเหตุ
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม Accident

หน้าจอ mapping ข้อมลูประเภทผู้บาดเจ็บ
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม Accident

หน้าจอ mapping ข้อมลูประเภทยานพาหะนะท่ีเกิดเหตุ
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม charge_opd / charge_ipd

ข้อมลูหมวดค่ารักษาพยาบาล
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม charge_opd / charge_ipd

หน้าจอ mapping ข้อมลูหมวดค่ารักษาพยาบาลท่ี tools>>finance>>รายการหมวดค่ารักษาพยาบาล
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม LABOR

ข้อมลูรหสัวิธีการท าคลอด/สิน้สดุการตัง้ครรภ์
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม STUDENT

ข้อมลูแฟม้ Student (ใหม)่ 
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การ MAP ข้อมูลส าหรับการส่งออกแฟ้ม EPI

โครงสร้างแฟม้ EPI จะแยกตามระบบงานบญัชี 
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การใช้ Tools เพื่อส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม
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การใช้งาน Toos เพ่ือการส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม
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การใช้งาน Toos เพ่ือการส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม
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ตวัอย่างการส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม
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ตวัอย่างการส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม
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การตั้งค่า SQLite Repository
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ความหมายของ SQLite Repository

SQLite Repository คือ การตรวจสอบความซ  าซ้อนของข้อมูลที่ส่งออก โดยการสร้างฐานข้อมูล (sqlite) 
ไวใ้นเครื่องที่ใช้ในการส่งออก 43 แฟ้มและน าเข้าแฟ้มเดิมที่เคยส่งออกไว้ในเดือนก่อน หน้าเพื่อเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบ ตรวจสอบความซ  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


