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1. หลักการสงออกขอมูลตามแฟมมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแหง มีหนาที่ตองสงขอมูลรายงานกิจกรรมที่สําคัญ
ใหกับกระทรวงสาธารณสุข โดยสงผานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแตละแหงทุกๆเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแตละแหงมีขอมูลเพื่อใชวิเคราะหใหทราบสถานะสุขภาพ
ของประชาชนในแตละตําบล อําเภอ จังหวัด เชนเดียวกับ กระทรวงสาธารณสุขก็จะไดขอมูลสถานะสุขภาพ
ดังกลาวเชนกัน เพื่อใชขอมูลดังกลาวในการติดตามผลการดําเนินการรักษาโรคและสงเสริมสุขภาพ รวมถึงการ
จัดสรรทรัพยากรตางๆใหกับสถานพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ
สถานพยาบาลแตละแหงมีภารกิจหลักคือ การสงเสริมสุขภาพ ปองกัน และรักษาโรคใหกับประชาชน
ในการดําเนิ นภารกิจ นี้จ ะเกิด ขอมูล มากมายมหาศาล อยางไรก็ต าม การสง ออกขอ มูล ให กับ สํา นัก งาน
สาธารณสุขจังหวัดนั้น กําหนดใหสงขอมูลสวนนอยเฉพาะที่จําเปนเทานั้น มิไดกําหนดใหสงขอมูลทั้งหมด
ของสถานพยาบาลออกมาให จึงตองมีการกําหนดแฟมมาตรฐาน เพื่อระบุรายละเอียดขอมูลสวนนอยเฉพาะที่
จําเปนที่สถานพยาบาลจะตองสงออกมา โดยกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดเปนชุดแฟมมาตรฐาน เรียกวา ชุด
ขอมูลแฟมมาตรฐาน 12 แฟม มาตั้งแต ป พ.ศ. 2543 ตอมามีการปรับปรุงชุดแฟมมาตรฐานหลายครั้ง เชน
เปลี่ยนเปน 18 แฟม 21 แฟม จนในปจจุบัน กําหนดเปนชุดแฟมมาตรฐาน 43 แฟม ดานการแพทยและ
สุขภาพ รุน 2.1 เริ่มใชในป 2559
1.1 แฟมมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ป

พ.ศ. 2559

ชุดแฟมมาตรฐาน 43 แฟม ดานการแพทยและสุขภาพ รุน 2.1 ป 2559 ประกอบไปดวยแฟมขอมูล
จํานวน 43 แฟม ดังมีรายนามดังตอไปนี้
ลําดับ
1

ชื�อแฟ้ม
PERSON

2

ADDRESS

3

DEATH

4

CHRONIC

5

CARD

6

HOME

7

VILLAGE
1

ลําดับ
8

ชื�อแฟ้ม
DISABILITY

9

PROVIDER

10

WOMEN

11

DRUGALLERGY

12

FUNCTIONAL

13

ICF

14

SERVICE

15

DIAGNOSIS_OPD

16

DRUG_OPD

17

PROCEDURE_OPD

18

CHARGE_OPD

19

SURVEILLANCE

20

ACCIDENT

21

LABFU

22

CHRONICFU

23

ADMISSION

24

DIAGNOSIS_IPD

25

DRUG_IPD

26

PROCEDURE_IPD

27

CHARGE_IPD

28

APPOINTMENT

29

DENTAL

30

REHABILITATION

31

NCDSCREEN

32

FP

33

PRENATAL

34

ANC
2

ลําดับ
35

ชื�อแฟ้ม
LABOR

36

POSTNATAL

37

NEWBORN

38

NEWBORNCARE

39

EPI

40

NUTRITION

41

SPECIALPP

42

COMMUNITY_ACTIVITY

43

COMMUNITY_SERVICE

รายละเอียด 43 แฟม โปรดดูในหนังสือ มาตรฐาน 43 แฟม ประจําป พ.ศ. 2559 โดยสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข หรือดูภาพรวมแตละแฟมในบทที่ 2
1.2 แนวทางปฏิบัติในการสงออกขอมูลไปยังแฟมตางๆ

ดังที่กลาวแลววา การสงออกขอมูลตามรูปแบบแฟมมาตรฐาน 43 แฟมนั้น กําหนดใหสงขอมูลสวน

น อ ยเฉพาะที่ จํ า เป น ออกมาเท า นั้ น มิ ไ ด กํ า หนดให ส ง ข อ มู ล ทั้ ง หมดของสถานพยาบาลออกมา
สถานพยาบาลจึง ต องมีก ระบวนการดําเนิ นงานเพื่ อดึง ขอมูล จากเวชระเบียนผูปวยหรือฐานขอ มูล ของ
โรงพยาบาลออกมาใหตรงกับรายการที่กําหนดไวแฟมมาตรฐานทั้ง 43 แฟม ทั้งนี้ สถานพยาบาลไมจําเปนตอง
มีขอมูลครบทั้งหมดที่กําหนดไวใน 43 แฟม เพราะสถานพยาบาลบางแหงอาจไมไดเปดใหบริการบางดาน ก็จะ
ไมมีขอมูลในดานนั้น เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไมไดรับผูปวยไวรักษาในโรงพยาบาล ก็จะไม มี
ขอมูล ผูปวยในที่จ ะสง ออกมาเปน แฟม ADMISSION,

DIAGNOSIS_IPD, PROCEDURE_IPD,

CHARGE_IPD เปนตน

แนวทางปฏิบัติมาตรฐานในการสงออกขอมูลไปยังแฟมตางๆ ประกอบดวยขั้นตอนทั่วไปดังนี้
1.

ดึงขอมูลจากเวชระเบียนผูป วยหรือฐานขอมูลที่ตรงกับรายการที่กําหนดไวในแฟมมาตรฐาน

2.

ตรวจสอบวามีขอมูลใดทีจ่ ําเปนตองรายงานแตยังไมมีขอมูลนั้นในระบบขอมูล หากมีตอง
ดําเนินการบันทึกขอมูลเพิ่มเติมเขาไปใหครบตามขอกําหนด
3

3.

ตรวจสอบขอมูลทัง้ หมดวาอยูในรูปแบบทีก่ ําหนดหรือไม ถามีรายการใดที่ไมตรงตามรูปแบบที่
กําหนด เชน ไมตรงตามรหัสมาตรฐาน หรือ ขอมูลสลับตําแหนง ฯลฯ ก็ตองแกไขใหรปู แบบ
ถูกตองตามที่กําหนด

4.

บันทึกขอมูลลงในแฟมมาตรฐาน ตั้งชื่อแฟมโดยระบุปและเดือนที่สงขอมูล

5.

สงแฟมขอมูลทั้งหมดใหกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามวันเวลาที่กําหนด

6.

การสงแฟมขอมูลเพื่อแกไขหรือเพิ่มเติมนอกเหนือจากวันเวลาที่กําหนด สามารถทําไดตาม
ระเบียบปฏิบัติการสงขอมูลในระบบแฟมมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

โดยทั่วไป ขั้นตอนมาตรฐานการดําเนินการดังกลาว ควรทําโดยระบบคอมพิวเตอร แตการตรวจสอบ
และแกไขขอมูล ตามขั้นตอนขอที่ 2-3 นั้น ควรมีเ จาหนาที่ผูรับผิดชอบคุณภาพขอมูล ของสถานพยาบาล
ดําเนินการเพื่อตรวจสอบและแกไขใหไดคุณภาพครบถวน ถูกตอง ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด
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2. การสงออกขอมูลตามแฟมมาตรฐาน 43 แฟม
2.1 การสงออกขอมูลทั่วไปของผูปวยและประชาชนในเขตรับผิดชอบ

การสงออกขอมูลทั่วไปของผูปวยและประชาชนในเขตรับผิดชอบ เปนการสงออกขอมูลไปยังแฟม PERSON
โดย แฟม PERSON ใชเพื่อขึ้นทะเบียนผูที่มารับบริการ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

เลขที�บตั รประชาชน

3

ทะเบียนบุคคล

4

รหัสบ้ าน

5

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
เลขประจําตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกําหนด
เป็ นรหัสประจําตัวบุคคล
หมายเหตุ : เป็ นเลขจํานวนเต็ม 13 หลัก
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการนั �นๆ
ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ (สามารถ
กําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)
รหัสบ้ านที�กําหนดโดยโปรแกรมจากแฟ้ม HOME และ
รหัสนี �จะซํ �ากันได้ หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือน
เดียวกัน อ้ างอิงเพื�อค้ นหาบ้ านในแฟ้ม HOME (หลังคา
เรือนในเขตรับผิดชอบ) กรณีที�อาศัยในเขตรับผิดชอบ
หมายเหตุ : กรณีไม่เป็ นค่าว่างอ้ างอิงตาม HID ในแฟ้ม
HOME

HOSPCODE

คํานําหน้ า

คํานําหน้ าชื�อ อ้ างอิงมาตรฐานตามกรมการปกครอง

PRENAME

6

ชื�อ

ชื�อ

NAME

7

นามสกุล

นามสกุล

LNAME

8

เลขที�ผ้ ปู ่ วยนอก (HN)

เลขทะเบียนการมารับบริ การ(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่
1-15 หลัก) ในกรณีที�มีเลขทะเบียนที�ต่างไปจาก PID

HN

9

เพศ

10

วันเกิด

11

สถานะสมรส

SEX
1 = ชาย , 2 = หญิง
วันเดือนปี เกิด กําหนดเป็ น ค.ศ. (YYYYMMDD) (หากไม่ BIRTH
ทราบวัน เดือนที�เกิด แต่ทราบ ค.ศ เกิด ให้ กําหนดวัน
เกิดเป็ นวันที� 1 มกราคมของปี ค.ศ.นั �นๆ)
1 = โสด, 2 = คู่, 3 = ม่าย, 4 = หย่า, 5 = แยก, 6 =
MSTATUS
สมณะ, 9=ไม่ทราบ
5

CID

PID

HID

ลําดับ
13

หัวข้ อ

คําอธิบาย

อาชีพ(รหัสใหม่)
รหัสมาตรฐานสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
OCCUPATION_N
EW
RACE

14

เชื �อชาติ

15

สัญชาติ

รหัสมาตรฐานตามกรมการปกครอง
รหัสมาตรฐานตามกรมการปกครอง ถ้ าไม่ทราบให้ ระบุ
999 ตามรหัสมาตรฐาน

16

ศาสนา

รหัสมาตรฐานสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์

RELIGION

17

ระดับการศึกษา

รหัสมาตรฐานสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์

EDUCATION

18

สถานะในครอบครัว

1 = เจ้ าบ้ าน , 2 = ผู้อาศัย

FSTATUS

19

รหัส CID บิดา

รหัสบัตรประชาชนของบิดา
หมายเหตุ : กรณีที�เป็ นเด็กอายุตํ�ากว่า 15 ปี

FATHER

20

รหัส CID มารดา

รหัสบัตรประชาชนของมารดา
หมายเหตุ : กรณีที�เป็ นเด็กอายุตํ�ากว่า 15 ปี

MOTHER

21

รหัส CID คู่สมรส

COUPLE

22

สถานะในชุมชน

รหัสบัตรประชาชนของคู่สมรส
1 = กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน, 2 = อสม., 3 = แพทย์ประจํา
ตําบล, 4 = สมาชิกอบต., 5 = อื�นๆ

23

วันเดือนปี ที�ย้ายเข้ า ในเขตรับผิดชอบ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
1 = ตาย , 2 = ย้ าย , 3 = สาบสูญ ,9 =ไม่จําหน่าย

MOVEIN

25

วันที�ย้ายเข้ ามาเขตพื �นที�
รับผิดชอบ
สถานะ/สาเหตุการ
จําหน่าย
วันที�จําหน่าย

26

24

NATION

VSTATUS

DISCHARGE
DDISCHARGE

หมู่เลือด

วันเดือนปี ที�จําหน่าย กําหนดเป็ น ค.ศ. (YYYYMMDD)
หมายเหตุ : บันทึกเฉพาะกรณีสถานะ/สาเหตุการ
จําหน่าย (No.24) เป็ น 1 = ตาย , 2 = ย้ าย , 3 =
สาบสูญ
1 = A , 2 = B , 3 = AB , 4 = O

27

หมู่เลือด RH

1 = positive , 2 = negative

RHGROUP

28

รหัสความเป็ นคนต่าง
ด้ าว

LABOR

29

เลขที� passport

รหัสมาตรฐานสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
หมายเหตุ : เฉพาะกรณีที�เป็ นประชากรต่างด้ าว
เลขที� passport
หมายเหตุ : กรณีที�เป็ นประชากรต่างด้ าวที�มีเลขที�
passport
6

ABOGROUP

PASSPORT

ลําดับ

หัวข้ อ

30

สถานะบุคคล

31

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

1=มีชื�ออยู่ตามทะเบียนบ้ านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริ ง TYPEAREA
2= มีชื�ออยู่ตามทะเบียนบ้ านในเขตรับผิดชอบแต่ตวั ไม่
อยู่จริง
3= มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้ านใน
เขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้ านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
4= ที�อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้ านไม่อยู่
ในเขตรับผิดชอบ เข้ ามารับบริ การหรือเคยอยู่ในเขต
รับผิดชอบ
5=มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้ อยู่ตามทะเบียน
บ้ านในเขตรับผิดชอบ เช่น คนเร่ร่อน ไม่มีที�พักอาศัย
เป็ นต้ น
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี เดือน D_UPDATE
วันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็ น
ปี คริ สตศักราช
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การสงออกขอมูลไปยังแฟม PERSON มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน
การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก

รายละเอียด
1. ทะเบียนผูป
 วยที่เคยมารับบริการในสถานพยาบาล
2. ทะเบียนประชาชนที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานภายในเขตรับผิดชอบ
รหัสบาน (ตองลงทะเบียนบานในแฟม HOME เพื่อใหไดรหัสบานกอน)
รหัสบานทีอ่ ยูใ นแฟม PERSON นี้ ตองมีปรากฏอยูในแฟม HOME
เสมอ
1. รหัสเพศ
2. รหัสสถานภาพสมรส
3. รหัสอาชีพ
4. รหัสเชื้อชาติ
5. รหัสสัญชาติ
6. รหัสศาสนา
7. รหัสระดับการศึกษา
8. รหัสสถานะในครอบครัว
9. รหัสสถานะในชุมชน
10. รหัสสถานะ สาเหตุการจําหนาย
11. รหัสหมูเลือด
12. รหัสหมูเลือด Rh
13. รหัสความเปนคนตางดาว
14. รหัสสถานะบุคคล
สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข
1. ตรวจสอบขอมูลประชาชนที่มีอายุเกิน 100 ป แตยังไมเสียชีวิต
2. ตรวจสอบวันเดือนปเกิดผูทเี่ กิดหลังวันเดือนปที่สง ขอมูล
3. ตรวจสอบเพศ โดยเทียบกับแฟม DIAGNOSIS_OPD,
DIAGNOSIS_IPD วาเปนเพศที่ไมสอดคลองกับโรคทีเ่ ปนหรือไม
4. ตรวจสอบจํานวน Records ทั้งหมดตองไมนอยกวาจํานวนประชาชน
ที่อยูในเขตรับผิดชอบ
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2.2 การสงออกขอมูลที่อยูจ
 ริงของผูปวยและประชาชนในเขตรับผิดชอบ

การสง ออกขอ มูล ที่อ ยู จ ริ ง ของผูป วยและประชาชนในเขตรับ ผิด ชอบ เปน การสง ออกข อมูล ไปยัง แฟ ม
ADDRESS โดย แฟม ADDRESS ใชบันทึกที่อยูจริงของผูที่มารับบริการ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้

ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
HOSPCODE
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
PID
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)(program
generate)

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

5

ประเภทของที�อยู่
รหัสบ้ านตามกรมการ
ปกครอง
ลักษณะของที�อยู่

6

เลขห้ อง

7

ชื�ออาคารชุด

ชื�ออาคารชุด หรืออพาร์ ทเมนท์ หรือหอพัก

CONDO

8

บ้ านเลขที�

บ้ านเลขที�

HOUSENO

9

ซอยแยก

ชื�อซอยแยก

SOISUB

10

ซอยหลัก

ชื�อซอยหลัก

SOIMAIN

11

ถนน

ชื�อถนน

ROAD

12

ชื�อหมู่บ้านจัดสรร

ชื�อหมู่บ้านจัดสรร

VILLANAME

13

หมู่ที�

14

ตําบล

15

อําเภอ

4

1= ที�อยู่ตามทะเบียนบ้ าน, 2= ที�อยู่ที�ติดต่อได้
เลขประจําบ้ าน ตามกรมการปกครองกําหนดเป็ นรหัส
ประจําบ้ าน
1 = บ้ านเดี�ยว บ้ านแฝด, 2 = ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม, 3
= คอนโดมิเนียม,
4 =อพาร์ ทเมนท์ หอพัก, 5= บ้ านพักคนงาน, 8 =
อื�นๆ, 9 = ไม่ทราบ
หมายเลขห้ อง กรณีอาคารชุด หรืออพาร์ ทเมนท์ หรือ
หอพัก

ADDRESSTYPE
HOUSE_ID
HOUSETYPE

ROOMNO

รหัสเลขหมู่ที� เช่น 01 คือหมู่ที� 1 เป็ นต้ น (ใช้ 99 แทน
VILLAGE
ไม่ทราบ)
รหัสตําบลตามกรมการปกครอง (ใช้ 99 แทนไม่
TAMBON
ทราบ)
รหัสอําเภอตามกรมการปกครอง (ใช้ 99 แทนไม่
AMPUR
ทราบ)
9

ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

16

จังหวัด

รหัสจังหวัดตามกรมการปกครอง (ใช้ 99 แทนไม่
ทราบ)

CHANGWAT

17

เบอร์ โทรศัพท์

เบอร์ โทรศัพท์

TELEPHONE

18

เบอร์ โทรศัพท์ มือถือ

เบอร์ โทรศัพท์ มือถือ

MOBILE

19

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม ADDRESS มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน
การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก

รายละเอียด
1. ทะเบียนผูป
 วยที่เคยมารับบริการในสถานพยาบาล
2. ทะเบียนบานภายในเขตรับผิดชอบ
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
ที่อยูในแฟมนี้คือที่อยูท ี่ผปู วยอยูจริง อาจไมตรงกับทีอ่ ยูตามทะเบียนบาน
ของผูปวยที่บันทึกไวในแฟม HOME
1. รหัสตําบล
2. รหัสอําเภอ
3. รหัสจังหวัด
สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข
1. ตรวจสอบจํานวน Records ทั้งหมดตองไมนอยกวาจํานวนบานอยูใน
เขตรับผิดชอบ
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2.3 การสงออกขอมูลการเสียชีวิตของผูปวยและประชาชนในเขตรับผิดชอบ

การสง ออกขอมูล การเสียชีวิตของผูปวยและประชาชนในเขตรับ ผิดชอบเปนการสง ออกขอมูล ไปยัง แฟม
DEATH โดย แฟม DEATH ใชบันทึกขอมูลผูเสียชีวิตและสาเหตุการตาย กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้

ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

สถานบริการที�เสียชีวิต

4

เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN)

5

ลําดับที�

6
7
8
9
10
11

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย

HOSPCODE

วันที�ตาย

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)(program
generate)
รหัสสถานพยาบาล ที�เป็ นสถานที�เสียชีวิต กรณี
เสียชีวิตในสถานพยาบาล
กรณีไม่ทราบว่าตายในสถานพยาบาลใดให้ บนั ทึก
"00000"
เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน กรณีที�ผ้ เู สียชีวิต เป็ นผู้ป่วยในของ
โรงพยาบาล
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit) โดยเป็ นครั �งที�เสียชีวิต
วันเดือนปี ที�ตาย กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDD)

รหัสโรคที�เป็ นสาเหตุ
การตาย_a
รหัสโรคที�เป็ นสาเหตุ
การตาย_b
รหัสโรคที�เป็ นสาเหตุ
การตาย_c
รหัสโรคที�เป็ นสาเหตุ
การตาย_d
รหัสโรคหรือภาวะอื�นที�
เป็ นเหตุหนุน

ตามหนังสือรับรองการตาย รหัส ICD - 10 - TM 6
หลัก(ไม่รวมจุด)
ตามหนังสือรับรองการตาย รหัส ICD - 10 - TM 6
หลัก(ไม่รวมจุด)
ตามหนังสือรับรองการตาย รหัส ICD - 10 - TM 6
หลัก(ไม่รวมจุด)
ตามหนังสือรับรองการตาย รหัส ICD - 10 - TM 6
หลัก(ไม่รวมจุด)
ตามหนังสือรับรองการตาย รหัส ICD - 10 - TM 6
หลัก(ไม่รวมจุด)

CDEATH_A
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PID

HOSPDEATH

AN
SEQ

DDEATH

CDEATH_B
CDEATH_C
CDEATH_D
ODISEASE

ลําดับ

หัวข้ อ

12

สาเหตุการตาย

13

การตั �งครรภ์ และการ
คลอด

14

สถานที�ตาย

15

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

16

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

คําอธิบาย
ตามหนังสือรับรองการตาย รหัส ICD - 10 - TM 6
หลัก(ไม่รวมจุด)
หมายเหตุ : ไม่เป็ นค่าว่างและอ้ างอิงตามรหัส
ICD10TM ยกเว้ นรหัส S,T,Z เนื�องจากรหัส S,T เป็ น
การให้ รหัสการบาดเจ็บและการเป็ นพิษ ส่วนรหัส Z
เป็ นรหัสการให้ บริการด้ านสุขภาพ
1 = เสียชีวิตระหว่างตั �งครรภ์ , 2= เสียชีวิตระหว่าง
คลอดหรือหลังคลอดภายใน 42 วัน, 3 = ไม่ตั �งครรภ์ ,
4 = ผู้ชาย ,9 = ไม่ทราบ (ตัด 3 4 9 ออก)
หมายเหตุ : เฉพาะหญิงตั �งครรภ์
1=ในสถานพยาบาล, 2=นอกสถานพยาบาล
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
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ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
CDEATH

PREGDEATH

PDEATH
PROVIDER
D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม DEATH มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน
การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก

รายละเอียด
1. ทะเบียนผูป
 วยที่เสียชีวิตในสถานพยาบาล
2. ผลการสํารวจประชาชนในเขตรับผิดชอบทีเ่ สียชีวิตแลว
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
เชื่อมโยงเลขที่ผูใหบริการกับแฟม PROVIDER
1. รหัส ICD ของโรคที่เปนสาเหตุการตาย
2. รหัสสถานที่ตาย
3. รหัสการตัง้ ครรภและการคลอด
สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข
1. ตรวจสอบรหัส ICD ของสาเหตุการตายตองไมเปนรหัส S,T และ Z
2. ตรวจสอบผูเสียชีวิตที่ไมมีขอมูลอยูในแฟม PERSON
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2.4 การสงออกทะเบียนผูปวยโรคเรื้อรัง

การสงออกทะเบียนผูปวยโรคเรื้อรัง เปนการสงออกขอมูลไปยังแฟม CHRONIC โดย แฟม CHRONIC ใช
ขึ้นทะเบียนผูปวยโรคเรื้อรัง กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ
1

หัวข้ อ
รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

วันที�ตรวจพบครั �งแรก

4

รหัสวินิจฉัยโรคเรื �อรัง

5

สถานพยาบาลที�
วินิจฉัยครัง� แรก
สถานพยาบาลที�รับ
บริการประจํา
วันที�จําหน่าย

6
7

8

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)(program
generate)
วันเดือนปี ที�ตรวจพบครั �งแรก
หมายเหตุ : วันเดือนปี ที�ได้ รับการวินิจฉัย/ตรวจพบครั �ง
แรก
รหัสโรค ICD - 10 - TM (โรคเรื �อรัง)

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE
PID

DATE_DIAG

CHRONIC

รหัสสถานพยาบาลที�วินิจฉัยครั �งแรก

HOSP_DX

รหัสสถานพยาบาลที�ไปรับบริการประจํา

HOSP_RX

วันเดือนปี ที�จําหน่าย กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : บันทึกกรณีที�สามารถระบุประเภทการ
จําหน่าย หรือ สถานะของผู้ป่วยที�ทราบผลหลังสุด
(No. 8) ยกเว้ น 03 = ยังรักษาอยู่, 05 = รอจําหน่าย/
เฝ้าระวัง
ประเภทการจําหน่าย
01 = หาย , 02 = ตาย , 03 = ยังรักษาอยู่ , 04 = ไม่
หรือสถานะของผู้ป่วยที� ทราบ(ไม่มีข้อมูล) ,
ทราบผลหลังสุด
05 = รอจําหน่าย/เฝ้าระวัง, 06 = ขาดการรักษาไม่มา
ติดต่ออีก
(ทราบว่าขาดการรักษา), 07 = ครบการรักษา, 08 =
โรคอยู่ในภาวะสงบ
(inactive) ไม่มีความจําเป็ นต้ องรักษา, 09 = ปฏิเสธ
การรักษา,
10 = ออกจากพื �นที�
14

DATE_DISCH

TYPEDISCH

ลําดับ
9

หัวข้ อ
วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

คําอธิบาย
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม CHRONIC มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

รายละเอียด
1. ทะเบียนผูป
 วยโรคเรื้อรังทีร่ ักษาในสถานพยาบาล
2. ผลการสํารวจประชาชนในเขตรับผิดชอบทีเ่ ปนโรคเรื้อรัง
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
1. รหัสสถานพยาบาล
2. รหัสประเภท การจําหนาย

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน
การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก

สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข
1. ตรวจสอบรหัส ICD-ของโรคเรือ้ รังตองไมเปนรหัส S,T,V,W,X,Y
และ Z

15

2.5 การสงออกประวัติสิทธิการรักษาของผูปวยและประชาชนในเขตรับผิดชอบ

การสงออกประวัติสิทธิการรักษาของผูปวยและประชาชนในเขตรับผิดชอบ เปนการสงออกขอมูลไปยังแฟม
CARD โดยแฟม CARD

ลําดับ

ใชบันทึกสิทธิการรักษาของผูมารับบริการแตละราย กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

ประเภทสิทธิการรักษา
(รหัสเดิม)
ประเภทสิทธิการรักษา

4
5
6

เลขที�บตั รสิทธิ
วันที�ออกบัตร

7

วันที�หมดอายุ
8

สถานบริการหลัก

9

สถานบริการรอง

10

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
รหัสสิทธิมาตรฐาน เดิม

HOSPCODE

รหัสสิทธิมาตรฐานที�กําหนดโดยหน่วยงานที�
เกี�ยวข้ อง

INSTYPE_NEW

หมายเลขของบัตร ตามประเภทสิทธิ การรักษา
วันเดือนปี ที�ออกบัตร กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
วันเดือนปี ที�บตั รหมดอายุ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
รหัสสถานพยาบาลหลักคู่สญ
ั ญา กรณี หลักประกัน
สุขภาพถ้ วนหน้ า และประกันสังคม ตามมาตรฐาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ หมายเหตุ : บันทึก
กรณีประเภทสิทธิการรักษา เป็ นสิทธิ UC
รหัสสถานพยาบาลปฐมภูมิ กรณี หลักประกัน
สุขภาพถ้ วนหน้ า และสถานพยาบาลในเครือข่าย 1
แห่ง (ถ้ ามี) สําหรับประกันสังคม ตามมาตรฐานจาก
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
หมายเหตุ : บันทึกกรณีประเภทสิทธิการรักษา เป็ น
สิทธิ UC
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
หมายเหตุ : ไม่เป็ นค่าว่างและมีรูปแบบคือ

INSID
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PID

INSTYPE_OLD

STARTDATE
EXPIREDATE
MAIN

SUB

D_UPDATE

ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

YYYYMMDDHHMMSS โดยบันทึกเป็ น ค.ศ.

การสงออกขอมูลไปยังแฟม CARD มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

รายละเอียด
1. ทะเบียนผูป
 วยที่เคยมารับบริการในสถานพยาบาล
2. ทะเบียนสิทธิการรักษาของประชาชนในเขตรับผิดชอบ
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
1. รหัสสถานพยาบาล
2. รหัสสิทธิการรักษา

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน
การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก

สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข
1. ตรวจสอบผูปวยที่อยูในแฟม PERSON แตไมมีขอมูลอยูในแฟม
CARD
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2.6 การสงออกขอมูลบานที่อยูในเขตรับผิดชอบ

การสงออกขอมูลบานที่อยูในเขตรับผิดชอบ เปนการสงออกขอมูลไปยังแฟม HOME โดย แฟม HOME ใช
ขึ้นทะเบียนบานทุกหลังคาเรือนที่อยูในเขตรับผิดชอบ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

รหัสบ้ าน

3
4

รหัสบ้ านตามกรมการ
ปกครอง
ประเภทที�อยู่

5

เลขห้ อง

6

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
รหัสบ้ านที�กําหนดโดยโปรแกรมเรี ยงลําดับไม่ซํ �ากัน

HOSPCODE

HOUSE_ID

ชื�ออาคารชุด

เลขประจําบ้ าน ตามกรมการปกครองกําหนดเป็ นรหัส
ประจําบ้ าน
1 = บ้ านเดี�ยว บ้ านแฝด, 2 = ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม, 3
= คอนโดมิเนียม,
4 =อพาร์ ทเมนท์ หอพัก, 5= บ้ านพักคนงาน, 8 = อื�นๆ
, 9 = ไม่ทราบ
หมายเลขห้ อง กรณีอาคารชุด หรืออพาร์ ทเมนท์ หรือ
หอพัก
ชื�ออาคารชุด หรืออพาร์ ทเมนท์ หรือหอพัก

7

บ้ านเลขที�

บ้ านเลขที�

HOUSE

8

ซอยแยก

ชื�อซอยแยก

SOISUB

9

ซอยหลัก

ชื�อซอยหลัก

SOIMAIN

10

ถนน

ชื�อถนน

ROAD

11

ชื�อหมู่บ้านจัดสรร

ชื�อหมู่บ้านจัดสรร

VILLANAME

12

หมู่ที�

รหัสเลขหมู่ที� เช่น 01 คือหมู่ที� 1 เป็ นต้ น

VILLAGE

13

ตําบล

รหัสตําบลตามกรมการปกครอง

TAMBON

14

อําเภอ

รหัสอําเภอตามกรมการปกครอง

AMPUR

15

จังหวัด

รหัสจังหวัดตามกรมการปกครอง

CHANGWAT

16

เบอร์ โทรศัพท์

เบอร์ โทรศัพท์ เสนอปรับความกว้ างเป็ น 21

TELEPHONE

17

พิกดั ที�ตั �งของครัวเรือน
(ละติจดู )

พิกดั ละติจดู ของครัวเรือน ระบุเป็ นตัวเลขไม่เกิน 3
หลัก และทศนิยม 6 ตําแหน่ง เช่น 13.847719 เป็ น
ต้ น

LATITUDE

18

HID

HOUSETYPE

ROOMNO
CONDO

ลําดับ

หัวข้ อ

18

พิกดั ที�ตั �งของครัวเรือน
(ลองจิจดู )

19

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

จํานวนครอบครัว

พิกดั ลองจิจดู ของครัวเรือน ระบุเป็ นตัวเลขไม่เกิน 3
หลัก และทศนิยม 6 ตําแหน่ง เช่น 13.847719 เป็ น
ต้ น
เป็ นตัวเลข เช่น 1,2,3 เป็ นต้ น หากไม่มีใส่ 0

NFAMILY

20

ที�ตั �ง

1 = ในเขตเทศบาล , 2 = นอกเขตเทศบาล

LOCATYPE

21

รหัส อสม.

VHVID

22

รหัส เจ้ าบ้ าน

23

การมีส้วมและประเภท
ของส้ วม

24

นํ �าดื�มพอเพียงตลอดปี

มาจากทะเบียนบุคคลที�กําหนดโดยโปรแกรมจากแฟ้ม
PERSON
มาจากทะเบียนบุคคลที�กําหนดโดยโปรแกรมจากแฟ้ม
PERSON
0=ไม่มี,1=มี ส้ วมนัง� ราบ บําบัดด้ วยบ่อเกรอะ, 2=มี
ส้ วมนัง� ยอง บําบัดด้ วยบ่อเกรอะ,
3=มี ส้ วมนัง� ราบ บําบัดด้ วยถังสําเร็จรูป, 4=มี ส้ วมนั�ง
ยอง บําบัดด้ วยถังสําเร็ จรูป, 5=มีมากกว่า 1 ประเภท,
9=ไม่ทราบ
0 = ไม่เพียงพอ ,1 = เพียงพอ , 9 = ไม่ทราบ

29

DRINKINGWATE
R
ประเภทแหล่งนํ �าดื�มที� 1 = นํ �าฝน, 2 = นํ �าประปา, 3 = นํ �าบาดาล, 4 = บ่อนํ �า WATERTYPE
บริโภคเป็ นประจํา
ตื �น, 5= สระนํ �า แม่นํ �า,
6 = นํ �าบรรจุเสร็ จ , 7 = นํ �าตู้หยอดเหรียญ , 9 = ไม่
ทราบ
วิธีการกําจัดมูลฝอย
1=กําจัดเองโดยการฝั ง, 2=กําจัดเองโดยการเผา, 3= GARBAGE
ทัว� ไป
กําจัดเองโดยการหมักทําปุ๋ย,
4=กองทิ �ง, 5=ท้ องถิ�นให้ บริ การ, 9=ไม่ทราบ
การจัดบ้ านเป็ นระเบียบ 0 = ไม่ถกู ,1 = ถูก , 9 = ไม่ทราบ
HOUSING
เรียบร้ อยและถูก
สุขลักษณะ
ความคงทนถาวร
0 = ไม่คงทน , 1 = คงทน 1-4 ปี , 2 = คงทน 5 ปี ขึ �น DURABILITY
ไป , 9 = ไม่ทราบ
ความสะอาด
0 = ไม่สะอาด, 1 = สะอาด ,9 = ไม่ทราบ
CLEANLINESS

30

การระบายอากาศ

0 = ไม่ระบาย,1 = ระบาย , 9 = ไม่ทราบ

VENTILATION

31

แสงสว่าง

0 = ไม่เพียงพอ, 1 = เพียงพอ ,9 = ไม่ทราบ

LIGHT

25

26

27

28

19

LONGITUDE

HEADID
TOILET

ลําดับ
32

33
34
35

หัวข้ อ

คําอธิบาย

การบําบัด/กําจัดนํ �าเสีย 0 = ไม่บําบัด/กําจัด , 1 = ลงบ่อซึม , 2 = ลงบ่อเกรอะ
, 3 = ลงระบบบําบัดนํ �าเสียรวม ,
9 = ไม่ทราบ
สารปรุงแต่งในครัว
0 = ไม่ใช้ ,1 = ใช้ , 9 = ไม่ทราบ หมายเหตุ : ไม่เป็ น
ค่าว่างและอ้ างอิงรหัสมาตรฐาน สนย.
การควบคุมแมลงนํา
0 = ไม่ควบคุม, 1 = ควบคุม , 9 = ไม่ทราบ
โรค
การควบคุมสัตว์นําโรค 0 = ไม่ควบคุม,1 = ควบคุม , 9 = ไม่ทราบ

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
WATERTM

MFOOD
BCONTROL
ACONTROL

36

การจัดเก็บสารเคมี
อันตรายในบ้ าน

0 = ไม่มีการจัดเก็บ, 1 = เก็บในตู้มิดชิด, 2 = เก็บใส่
ในภาชนะอื�นๆ , 9 = ไม่ทราบ

37

วันที�แยกไปอยู่นอกเขต
รับผิดชอบ

38

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

วันที�หลังคาเรือนนี � แยกไปอยู่นอกเขตรับผิดชอบ กรณี OUTDATE
แบ่งพื �นที�ใหม่ กรณีไม่เป็ นค่าว่างมีรูปแบบคือ
YYYYMMDDHHMMSS โดยบันทึกเป็ น ค.ศ.
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
D_UPDATE
เดือน วันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

20

CHEMICAL

การสงออกขอมูลไปยังแฟม HOME มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

รายละเอียด
1. ผลการสํารวจบานในเขตรับผิดชอบ

1. รหัสตําบล
2. รหัสอําเภอ
3. รหัสจังหวัด
4. รหัสประเภทที่อยู
5. รหัสที่ตั้ง
6. รหัสสวม
7. รหัสน้ําดื่ม
8. รหัสประเภทแหลงน้ําดื่ม
9. รหัสวิธีกําจัดขยะ
10. รหัสการจัดบาน
11. รหัสความคงทนถาวร
12. รหัสความสะอาด
13. รหัสการระบายอากาศ
14. รหัสแสงสวาง
15. รหัสการบําบัดหรือกําจัดน้ําเสีย
16. รหัสสารปรุงแตงในครัว
17. รหัสการควบคุมแมลงนําโรค
18. รหัสการควบคุมสัตวนําโรค
19. รหัสการจัดเก็บสารเคมีอันตราย

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน

สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข

การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก
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2.7 การสงออกขอมูลหมูบานและชุมชนที่อยูในเขตรับผิดชอบ

การสงออกขอมูลหมูบานและชุมชนที่อยูในเขตรับผิดชอบ เปนการสงออกขอมูลไปยังแฟม VILLAGE โดย
แฟม VILLAGE ใชบันทึกขอมูลหมูบานและชุมชน กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

รหัสชุมชนในเขต
รับผิดชอบ

3

จํานวนแพทย์แผนไทย
แพทย์พื �นบ้ าน แพทย์
ทางเลือก
จํานวนพระในชุมชน

4
5
6
7
8

จํานวนผู้ในศาสนาใน
ชุมชน
จํานวนหอกระจายข่าว
จํานวนสถานีวิทยุ
ชุมชน
จํานวนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน

9

จํานวนคลินิก

10

จํานวนร้ านขายยา

11

จํานวนศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก
จํานวนโรงเรียน
ประถมศึกษา
จํานวนโรงเรียน
มัธยมศึกษา

12
13

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ HOSPCODE
ยุทธศาสตร์
รหัสชุมชน ตามมหาดไทย เป็ นจังหวัด อําเภอ ตําบล
VID
หมู่บ้าน (CCAATTMM) หากจัดในระดับตําบล ในส่วน
ของหมู่บ้านให้ ใส่ “00”
จํานวนแพทย์แผนไทย แพทย์พื �นบ้ าน แพทย์ทางเลือก NTRADITIONAL
ในชุมชนหรือหมู่บ้าน ระบุเป็ นตัวเลขไม่เกิน 4 หลัก
จํานวนพระ ในชุมชนหรือหมู่บ้าน ระบุเป็ นตัวเลขไม่
เกิน 4 หลัก
จํานวนผู้นําศาสนา ในชุมชนหรือหมู่บ้าน ระบุเป็ น
ตัวเลขไม่เกิน 4 หลัก
จํานวนหอกระจายข่าว ในชุมชนหรือหมู่บ้าน ระบุเป็ น
ตัวเลขไม่เกิน 2 หลัก
จํานวนสถานีวิทยุชมุ ชน ในชุมชนหรือหมู่บ้าน ระบุ
เป็ นตัวเลขไม่เกิน 2 หลัก
จํานวนศูนย์ สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในชุมชนหรือ
หมู่บ้าน ระบุเป็ นตัวเลขไม่เกิน 2 หลัก
จํานวนคลินิก ในชุมชนหรือหมู่บ้าน ระบุเป็ นตัวเลข
ไม่เกิน 3 หลัก
จํานวนร้ านขายยา ในชุมชนหรือหมู่บ้าน ระบุเป็ น
ตัวเลขไม่เกิน 3 หลัก
จํานวนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ในชุมชนหรือหมู่บ้าน ระบุ
เป็ นตัวเลขไม่เกิน 3 หลัก
จํานวนโรงเรียนประถมศึกษา ในชุมชนหรือหมู่บ้าน
ระบุเป็ นตัวเลขไม่เกิน 2 หลัก
จํานวนโรงเรียนมัธยมศึกษา ในชุมชนหรือหมู่บ้าน
ระบุเป็ นตัวเลขไม่เกิน 2 หลัก
22

NMONK
NRELIGIONLEADER
NBROADCAST
NRADIO
NPCHC
NCLINIC
NDRUGSTORE
NCHILDCENTER
NPSCHOOL
NSSCHOOL

ลําดับ
14
15

16

หัวข้ อ

จํานวนวัด ในชุมชนหรือหมู่บ้าน ระบุเป็ นตัวเลขไม่เกิน NTEMPLE
2 หลัก
จํานวนศาสนสถาน
จํานวนศาสนสถาน เช่น โบสถ์ มัสยิด สถานปฏิบตั ิ
NRELIGIOUSPLACE
อื�นๆ
ธรรม ในชุมชนหรือหมู่บ้าน ระบุเป็ นตัวเลขไม่เกิน 2
หลัก
จํานวนตลาดประเภทที� จํานวนตลาดประเภทที� 1 (ตลาดสด) ในชุมชนหรือ
NMARKET
1
หมู่บ้าน ระบุเป็ นตัวเลขไม่เกิน 2 หลัก
จํานวนร้ านขายของชํา

18

จํานวนร้ านอาหาร

19
20

จํานวนแผงลอย
จําหน่ายอาหาร
จํานวนถังเก็บนํ �าฝน

21

จํานวนฟาร์ มสัตว์ปีก

22

จํานวนฟาร์ มเลี �ยงสัตว์
(สุกร, โค, กระบือ, ม้ า,
ฯลฯ)
ระบบกําจัดนํ �าเสียใน
ชุมชน
สถานที�จดั การมูลฝอย
ในชุมชน

24

25
26

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

จํานวนวัด

17

23

คําอธิบาย

จํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรม
พิกดั ที�ตั �งของหมู่บ้าน
(ละติจดู )

จํานวนร้ านขายของชํา ในชุมชนหรือหมู่บ้าน ระบุเป็ น
ตัวเลขไม่เกิน 3 หลัก
จํานวนร้ านอาหาร ในชุมชนหรือหมู่บ้าน ระบุเป็ น
ตัวเลขไม่เกิน 3 หลัก
จํานวนแผงลอยจําหน่ายอาหารในชุมชนหรือหมู่บ้าน
ระบุเป็ นตัวเลขไม่เกิน 3 หลัก
จํานวนถังเก็บนํ �าฝน ในชุมชนหรือหมู่บ้าน ระบุเป็ น
ตัวเลขไม่เกิน 3 หลัก
จํานวนฟาร์ มเลี �ยงสัตว์ปีก ในชุมชนหรือหมู่บ้าน ระบุ
เป็ นตัวเลขไม่เกิน 3 หลัก
จํานวนฟาร์ มเลี �ยงสัตว์ (สุกร, โค, กระบือ, ม้ า, ฯลฯ)
ในชุมชนหรือหมู่บ้าน ระบุเป็ นตัวเลขไม่เกิน 3 หลัก

NSHOP
NFOODSHOP
NSTALL
NRAINTANK
NCHICKENFARM
NPIGFARM

0 = ไม่มี 1= มี, 9 = ไม่ทราบ

WASTEWATER

0 = ไม่ทราบ, 1 = ไม่ม,ี 2 = มีสถานที�ฝังกลบ, 3 = มี
สถานที�เผา, 4 = มีสถานที�รวบรวม คัดแยก และนํามูล
ฝอยไปใช้ ประโยชน์ , 5 = มีสถานที�รวบรวมมูลฝอย
เพื�อนําไปกําจัดที�อื�น, 6 = มีสถานที�หมักทําปุ๋ย, 9=
กําจัดขยะด้ วยวิธีอื�น
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ในชุมชนหรือหมู่บ้าน
ระบุเป็ นตัวเลขไม่เกิน 3 หลัก
พิกดั ละติจดู ของหมู่บ้าน (ใจกลางหมู่บ้าน) ระบุเป็ น
ตัวเลขไม่เกิน 3 หลัก และทศนิยม 6 ตําแหน่ง เช่น
13.847719 เป็ นต้ น

GARBAGE
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NFACTORY
LATITUDE

ลําดับ
27

28

29

30
31
32
33
34
35
36

หัวข้ อ

คําอธิบาย

พิกดั ที�ตั �งของหมู่บ้าน
(ลองจิจดู )

พิกดั ลองจิจดู ของหมู่บ้าน (ใจกลางหมู่บ้าน) ระบุเป็ น
ตัวเลขไม่เกิน 3 หลัก และทศนิยม 6 ตําแหน่ง เช่น
13.847719 เป็ นต้ น
วันที�แยกชุมชนออก
วันที�ชมุ ชนนี � แยกไปอยู่นอกเขตรับผิดชอบ กรณีแบ่ง
นอกเขต
พื �นที�ใหม่
หมายเหตุ : ไม่เป็ นค่าว่างและ มีรูปแบบคือ
YYYYMMDD โดยบันทึกเป็ น ค.ศ.
จํานวนแหล่งอบายมุข บ่อนการพนัน สถานบริ การทางเพศ คาราโอเกะ ผับ
บาร์ รวมทั �งที�ถกู ต้ องและไม่ถกู ต้ องตามกฎหมาย
ระบุเป็ นตัวเลขไม่เกิน 2 หลัก
หมายเหตุ : ไม่เป็ นค่าว่างและเป็ นตัวเลขมีค่ามากกว่า
หรือเท่ากับศูนย์
ประเภทของความเสีย� ง ลักษณะความเสีย� งต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ต่อภัยพิบตั ิ
จํานวนชุมชนต่างด้ าว จํานวนชุมชนต่างด้ าวในหมู่บ้าน ระบุเป็ นตัวเลขไม่
เกิน 3 หลัก
จํานวนชมรมออกกําลัง จํานวนชมรมออกกําลังกาย ในชุมชนหรือหมู่บ้าน
กาย
ระบุเป็ นตัวเลขไม่เกิน 3 หลัก
จํานวนชมรมผู้สงู อายุ จํานวนชมรมผู้สงู อายุ ในชุมชนหรือหมู่บ้าน ระบุเป็ น
ตัวเลขไม่เกิน 3 หลัก
จํานวนชมรมผู้พิการ
จํานวนชมรมผู้พิการ ในชุมชนหรือหมู่บ้าน ระบุเป็ น
ตัวเลขไม่เกิน 3 หลัก
จํานวนชมรม To Be
จํานวนชมรม To Be Number 1 ในชุมชนหรือหมู่บ้าน
Number 1
ระบุเป็ นตัวเลขไม่เกิน 3 หลัก
วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
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ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
LONGITUDE

OUTDATE

NUMACTUALLY

RISKTYPE
NUMSTATELESS
NEXERCISECLUB
NOLDERLYCLUB
NDISABLECLUB
NNUMBERONECLUB
D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม VILLAGE มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง

รายละเอียด
1. ทะเบียนหมูบ
 านและชุมชนในเขตรับผิดชอบ

ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

1. รหัสสถานทีจ่ ัดการมูลฝอย
2. รหัสลักษณะความเสี่ยงตอภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน

สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข

การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก
2.8 การสงออกขอมูลผูพิการที่อาศัยอยูในเขตรับผิดชอบ

การสงออกขอมูลผูพิการที่อาศัยอยูในเขตรับผิดชอบ เปนการสงออกขอมูลไปยังแฟม DISABILITY โดย
แฟม DISABILITY ใชขึ้นทะเบียนผูปวยที่เปนผูพิการ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

เลขทะเบียนผู้พิการ

3

ทะเบียนบุคคล

4

ประเภทความพิการ

5

สาเหตุความพิการ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
เลขทะเบียนผู้พิการหรือทุพลภาพ (ออกโดยกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน� คงของมนุษย์)

HOSPCODE

ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
รหัสประเภทความพิการ (7 ประเภท)

PID

1 = ความพิการแต่กําเนิด, 2 = ความพิการจากการ
บาดเจ็บ,
3 = ความพิการจากโรค

DISABCAUSE
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DISABID

DISABTYPE

ลําดับ
6

7

หัวข้ อ
รหัสโรคหรือการ
บาดเจ็บที�เป็ นสาเหตุ
ของความพิการ
วันที�ตรวจพบความ
พิการ

8

วันที�เริ�มมีความพิการ

9

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

รหัสโรคหรือการบาดเจ็บตาม ICD - 10 – TM ที�เป็ น
สาเหตุของความพิการ

DIAGCODE

วันเดือนปี ที�ตรวจพบความพิการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
วันเดือนปี ที�เริ�มมีความพิการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

DATE_DETECT

DATE_DISAB

D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม DISABILITY มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน
ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน
การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก

รายละเอียด
1. ทะเบียนผูพกิ ารในเขตรับผิดชอบ
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
เมื่อบันทึกขอมูลในแฟมนี้แลว ตองบันทึกขอมูลในแฟม ICF ดวย
1. รหัสประเภทความพิการ
2. รหัสสาเหตุความพิการ
สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข
1. ตรวจสอบรหัส ICD-ของโรคที่เปนสาเหตุความพิการตองไมเปนรหัส
S,T และ Z
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2.9 การสงออกขอมูลเจาหนาที่ของสถานพยาบาลเฉพาะผูใหบริการรักษา สงเสริมสุขภาพ

และปองกันโรค
การสงออกขอมูลเจาหนาที่ของสถานพยาบาลเฉพาะผูใหบริการรักษา สงเสริมสุขภาพ และปองกันโรค เปน
การสง ออกขอมูลไปยังแฟม PROVIDER โดยแฟม

PROVIDER ใชบั นทึ กข อมู ลเจา หน าที่ ของสถาน

พยาบาลเฉพาะผูใหบริการรักษา สงเสริมสุขภาพ และปองกันโรค แตละราย กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ
1

หัวข้ อ
รหัสสถานบริการ

2
3

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ
หมายเลขทะเบียน
วิชาชีพ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
หมายเลขทะเบียนที�ออกให้ โดยสภาวิชาชีพ

HOSPCODE

COUNCIL
CID
PRENAME

PROVIDER
REGISTERNO

4
5

รหัสสภาวิชาชีพ
เลขที�บตั รประชาชน

6

คํานําหน้ า

รหัสสภาวิชาชีพผู้ออกหมายเลขทะเบียนวิชาชีพ
เลขประจําตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกําหนด
เป็ นรหัสประจําตัวบุคคล
คํานําหน้ าชื�อ มาตรฐานตามกรมการปกครอง

7

ชื�อ

ชื�อ

NAME

8

นามสกุล

นามสกุล

LNAME

9

เพศ

10

วันเกิด

11

รหัสประเภทบุคลากร

SEX
1 = ชาย , 2 = หญิง
วันเดือนปี เกิด กําหนดเป็ น ค.ศ. (YYYYMMDD) (หาก BIRTH
ไม่ทราบวันเดือนที�เกิด แต่ทราบ ค.ศ เกิด ให้ กําหนด
วันเกิดเป็ นวันที� 1 มกราคมของปี ค.ศ.นั �นๆ)
หมายเหตุ : กําหนดรูปแบบเป็ น ค.ศ. (YYYYMMDD)
YYYY =ปี ค.ศ. ,MM=เดือน 2 หลัก 01-12,DD=วันที� 2
หลัก 01-31
รหัสประเภทบุคลากร
PROVIDERTYPE

12

วันที�เริ�มปฏิบตั ิงานที�สถานพยาบาลนี �

STARTDATE

13

วันที�เริ�มปฏิบตั ิงาน
วันที�สิ �นสุดการ
ปฏิบตั ิงาน

วันที�สิ �นสุดการปฏิบตั ิงานสถานพยาบาลนี �

OUTDATE

14

รหัสสถานพยาบาลที�

รหัสสถานพยาบาลที�ย้ายมา ตามมาตรฐานสํานัก

MOVEFROM
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ลําดับ

15
16

หัวข้ อ

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย

ย้ ายมา

นโยบายและยุทธศาสตร์

รหัสสถานพยาบาลที�
ย้ ายไป
วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

รหัสสถานพยาบาลที�ย้ายไป ตามมาตรฐานสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

MOVETO
D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม PROVIDER มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

รายละเอียด
1. ทะเบียนเจาหนาที่ของสถาน พยาบาลเฉพาะผูใหบริการรักษา สงเสริม
สุขภาพ และปองกันโรค

1. รหัสคํานําหนา
2. รหัสประเภท บุคลากร

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน

สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข

การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก
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2.10 การสงออกขอมูลหญิงวัยเจริญพันธุที่อาศัยอยูกับสามีในเขตรับผิดชอบ

การสงออกขอมูล หญิง วัยเจริญพันธุที่อาศัยอยูกับสามีในเขตรับ ผิดชอบ เปนการสง ออกขอมูล ไปยัง แฟม
WOMEN โดยแฟม WOMEN ใชขึ้นทะเบียนผูรับบริการที่เปนหญิงวัยเจริญพันธุ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึก

ดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

รหัสวิธีการคุมกําเนิด
ปั จจุบนั

4

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE

สาเหตุที�ไม่คมุ กําเนิด

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
1 = ยาเม็ด, 2 = ยาฉีด, 3 = ห่วงอนามัย, 4 = ยาฝั ง, 5
= ถุงยางอนามัย,
6= หมันชาย, 7= หมันหญิง, 8= นับระยะปลอดภัย,
9= ไม่คมุ กําเนิด
1 = ต้ องการบุตร , 2 = หมันธรรมชาติ ,3 = อื�นๆ

5

จํานวนบุตรทั �งหมดที�
เคยมี

จํานวนบุตรที�คลอดมีชีวิตทั �งหมดที�เคยมี รวมที�
เสียชีวิตแล้ ว เป็ นเลขจํานวนเต็ม หากไม่มีใส่ 0

TOTALSON

6

จํานวนบุตรที�มีชีวิต

NUMBERSON

7

จํานวนการแท้ งบุตร

8

จํานวนทารกตายใน
ครรภ์ หรือตายคลอด

9

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

จํานวนบุตรที�มีชีวิตอยู่ เป็ นเลขจํานวนเต็ม หากไม่มีใส่
0
จํานวนการแท้ งบุตร เป็ นเลขจํานวนเต็ม หากไม่มีใส่ 0
บันทึกเฉพาะกรณีที�มีการแท้ ง
จํานวนทารกตายในครรภ์ หรือตายคลอด เป็ นเลข
จํานวนเต็ม หากไม่มใี ส่ 0 บันทึกเฉพาะกรณีที�บตุ ร
ตายในครรภ์ หรือตายคลอด
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
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PID

FPTYPE

NOFPCAUSE

ABORTION
STILLBIRTH

D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม WOMEN มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน

รายละเอียด
1. ทะเบียนหญิงวัยเจริญพันธุที่อยูกบ
ั สามีในเขตรับผิดชอบ
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)

ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

1. รหัสวิธีการคุมกําเนิดปจจุบัน
2. รหัสสาเหตุที่ไมคุมกําเนิด

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน
การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก

สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข
1. ตรวจสอบขอมูลผูที่มีอายุนอ ยกวา 15 ป และผูทม
ี่ ีอายุมากกวา 49 ป

2.11 การสงออกขอมูลการแพยาของผูปวย

การสง ออกขอมูล การแพยาของผูปวย เปนการส ง ออกขอมูล ไปยัง แฟม DRUGALLERGY โดยแฟ ม
DRUG_ALLERGY

ลําดับ

ใชขึ้นทะเบียนการแพยาของผูมารับบริการ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

วันที�บนั ทึกประวัติการ
แพ้ ยา

4

รหัสยาที�มีประวัติการ
แพ้ ยา

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
วันที�บนั ทึกข้ อมูลประวัติการแพ้ ยา
หมายเหตุ : วันที�ตรวจพบอาการแพ้ และ กรณีบนั ทึก
ย้ อนหลัง ให้ บนั ทึกวันที�รับบริการจริง

HOSPCODE

รหัสยามาตรฐานที�กําหนดเป็ น 24 หลัก หรือรหัสยา
ของสถานพยาบาลในกรณีที�ยงั ไม่มีรหัสมาตรฐาน 24
หลัก
หมายเหตุ : ไม่ต้องลงครบทั �ง 24 หลัก

DRUGALLERGY
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PID

DATERECORD

ลําดับ
5
6

7

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

ชื�อยา

DNAME
ชื�อยา
ประเภทการวินิจฉัยการ ประเภทการวินิจฉัยการแพ้ ยา 5 ประเภท (1= certain, TYPEDX
แพ้ ยา
2= probable, 3= possible, 4= unlikely, 5=
unclassified)
ระดับความรุ นแรงของ
ALEVEL
การแพ้ ยา
ระดับความรุ นแรงของการแพ้ ยา 8 ระดับ
1.ไม่ร้ายแรง (Non-serious)
2.ร้ ายแรง - เสียชีวิต (Death)
3.ร้ ายแรง - อาจถึงชีวิต (Life-threatening)
4.ร้ ายแรง - ต้ องเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล
(Hospitalization-initial)
5.ร้ ายแรง - ทําให้ เพิ�มระยะเวลาในการรักษานานขึ �น
(Hospitalization-prolonged)
6.ร้ ายแรง - พิการ (Disability)
7.ร้ ายแรง - เป็ นเหตุให้ เกิดความผิดปกติแต่กําเนิด
(Congenital anomaly)

8
9

10

8.ร้ ายแรง-อื�นๆ
(คือ เหตุการณ์ ร้ายแรงอื�น ๆ ที�สาํ คัญทางการแพทย์ ซึง�
ส่งผลให้ ผ้ ปู ่ วยต้ องได้ รบั การรักษาด้ วยวิธีอื�น เช่น การ
ผ่าตัด กรณีนี �รวมถึงผู้ป่วยซึ�งเกิดปั ญหาการหายใจ
ติดขัดอย่างรุนแรงและต้ องรักษาในห้ องฉุกเฉิน ผู้ป่วย
เกิดผู้ป่วยเกิดอาการชัก หมดสติ ระบบเลือดผิดปกติ
เป็ นต้ น
ลักษณะอาการของการ ลักษณะอาการของการแพ้ ยา (20 ลักษณะ)
SYMPTOM
แพ้ ยาที�พบ
ผู้ให้ ประวัติการแพ้ ยา 1= ผู้ป่วยให้ ประวัติเอง, 2= ผู้ป่วยให้ ประวัติจากการ INFORMANT
ให้ ข้อมูลของสถานพยาบาลอื�น, 3= สถานพยาบาลอื�น
เป็ นผู้ให้ ข้อมูล, 4= สถานพยาบาลแห่งนี �เป็ นผู้พบการ
แพ้ ยาเอง
รหัสสถานพยาบาลผู้ให้ รหัสสถานพยาบาล ผู้ให้ ข้อมูลประวัติการแพ้ ยา ตาม INFORMHOSP
ประวัติการแพ้ ยา
มาตรฐานสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
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ลําดับ
11

หัวข้ อ
วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม DRUGALLERGY มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

รายละเอียด
1. ทะเบียนการแพยาของผูม
 ารับบริการ
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
1. รหัสยาที่แพ
2. รหัสประเภท การวินิจฉัยการแพยา
3. รหัสระดับความรุนแรงของการแพยา
4. รหัสลักษณะการแพยาทีพ
่ บ
5. รหัสผูใหประวัติการแพยา

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน

สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข

การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก
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2.12 การสงออกขอมูลการตรวจประเมินความบกพรองทางสุขภาพ

การส ง ออกข อ มู ล การตรวจประเมิ น ความบกพร อ งทางสุ ข ภาพเป น การส ง ออกข อ มู ล ไปยั ง แฟ ม
FUNCTIONAL

แฟม

FUNCTIONAL

ใชบันทึกการประเมินความบกพรองทางสุขภาพของผูมารับ

บริการ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ
1

หัวข้ อ
รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

วันที�ประเมินความ
บกพร่อง

5
6

วิธีประเมินความ
บกพร่อง

7
8

คะแนนความบกพร่อง
ภาวะพึง� พิงของ
ผู้สงู อายุ
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

9

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�การบริการที�กําหนดโดยโปรแกรมเรียงลําดับ
ไม่ซํ �ากัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit
หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit) หลาย
คลินิกใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริ การเป็ นตัวเลข
เดียวกัน
วันเดือนปี ที�ประเมิน กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทึกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� น
วันกลับเป็ นวันที�รับบริ การจริ ง
รหัสชนิดของเครื�องมือประเมินความบกพร่องทาง
สุขภาพ
ผลการประเมินความบกพร่องทางสุขภาพ (ระดับ
คะแนน)

HOSPCODE
PID

SEQ

DATE_SERV

FUNCTIONAL_TEST
TESTRESULT

1= ไม่พงึ� พิง, 2= พึง� พิงน้ อย, 3= พึง� พิงมาก
DEPENDENT
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
PROVIDER
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี D_UPDATE
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
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การสงออกขอมูลไปยังแฟม FUNCTIONAL มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน
ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน
การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก

รายละเอียด
1. ผลการตรวจประเมินความบกพรองทางสุขภาพกลุม
 เปาหมายในเขต
รับผิดชอบ
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
ตองบันทึกแฟม ICF พรอมกับแฟม FUNCTIONAL
1. รหัสภาวะพึ่งพิงของผูส ูงอายุ
สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข
ตรวจสอบขอมูลผูที่อยูในแฟม FUNCTIONAL แตไมอยูในแฟม ICF

2.13 การสงออกขอมูลการประเมินสภาวะสุขภาพ

การสงออกขอมูลการประเมินสภาวะสุขภาพ เปนการสงออกขอมูลไปยังแฟม ICF โดยแฟม ICF ใชบันทึก
รหัส ICF ของของผูมารับบริการที่มีความบกพรองทางสุขภาพ และผานการประเมินจากแพทยที่ตรวจรับรอง
ความบกพรอง กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ
1

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

รหัสสถานบริการ

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

HOSPCODE

2

เลขทะเบียนผู้พิการ

DISABID

3

ทะเบียนบุคคล

4

ลําดับที�

เลขทะเบียนผู้พิการหรือทุพลภาพ(ออกโดยกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน� คงของมนุษย์)
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�การบริการที�กําหนดโดยโปรแกรมเรียงลําดับ
ไม่ซํ �ากัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit
หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit) หลายคลินิก
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PID

SEQ

ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

ใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ นตัวเลข เดียวกัน

5

วันที�ประเมินสภาวะ
สุขภาพ

วันเดือนปี ที�ประเมิน กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทึกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง

DATE_SERRV

6

9

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

รหัสสภาวะสุขภาพ ตามมาตรฐาน ICF
ระดับของสภาวะสุขภาพ (ICF) ที�ประเมินได้ แบ่งเป็ น
0-4 ,8 และ 9
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

ICF

7
8

รหัสสภาวะสุขภาพ
ระดับของสภาวะ
สุขภาพ
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

QUALIFIER
PROVIDER
D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม ICF มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน
ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน
การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก

รายละเอียด
1. ทะเบียนหมูบ
 านและชุมชนในเขตรับผิดชอบ
2. ผลการสํารวจประชาชนในเขตรับผิดชอบทีเ่ ปนโรคเรื้อรัง
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
ตองบันทึกแฟม FUNCTIONAL พรอมกันกับแฟม ICF
1. รหัสสภาวะสุขภาพ
สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข
ตรวจสอบขอมูลผูที่อยูในแฟม ICF แตไมอยูในแฟม FUNCTINAL
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2.14 การสงออกขอมูลการใหบริการรายบุคคลทั้งในและนอกสถานพยาบาล

การสง ออกขอมูล การใหบ ริการรายบุคคลทั้ง ในและนอกสถานพยาบาล เปนการสง ออกขอมูลไปยัง แฟม
SERVICE ใชบริการการมารับบริการแตละครั้งของผูปวย กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้

ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

เลขที�ผ้ ปู ่ วยนอก (HN)

4

ลําดับที�

5

วันที�ให้ บริการ

6

เวลาที�ให้ บริการ

7
8

ที�ตั �งของที�อยู่
ผู้รับบริการ
เวลามารับบริการ

9

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ HOSPCODE
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
PID
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
เลขทะเบียนการมารับบริ การ(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ HN
1-15 หลัก) ในกรณีที�มีเลขทะเบียนที�ต่างไปจาก PID
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit) หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit)
หลายคลินิกใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ น
ตัวเลข เดียวกัน
วันเดือนปี ที�มารับบริการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทึกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
เวลาที�มารับบริการ กําหนดเป็ น ชัว� โมง นาที วินาที
(HHMMSS)
1 = ในเขตรับผิดชอบ, 2 = นอกเขตรับผิดชอบ

SEQ

DATE_SERV

TIME_SERV
LOCATION

1 = ในเวลาราชการ, 2 = นอกเวลาราชการ

INTIME

ประเภทสิทธิการรักษา

รหัสสิทธิมาตรฐาน ที�ใช้ ในการมารับบริการ

INSTYPE

10
11

เลขที�บตั รสิทธิ
สถานบริการหลัก

หมายเลขของบัตร ตามประเภทสิทธิ การรักษา

INSID

รหัสมาตรฐานจาก สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์

MAIN

12

ประเภทการมารับ
บริการ

1 = มารับบริ การเอง, 2 = มารับบริ การตามนัดหมาย,
3 = ได้ รับการส่งต่อจากสถานพยาบาลอื�น, 4 = ได้ รับ
การส่งตัวจากบริการ EMS

TYPEIN
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ลําดับ
13

หัวข้ อ

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย

15

สถานบริการที�สง่ ผู้ป่วย รหัสสถานพยาบาลที�ส่งผู้ป่วยมารักษาต่อ
REFERINHOSP
มา
สาเหตุการส่งผู้ป่วยมา 1 = เพื�อการวินิจฉัยและรักษา, 2 = เพื�อการวินิจฉัย,
CAUSEIN
รับบริการ
3 = เพื�อการรักษาและพื �นฟูต่อเนื�อง, 4 = เพื�อการดูแล
ต่อใกล้ บ้าน,
5 = ตามความต้ องการผู้ป่วย
อาการสําคัญ
อาการสําคัญที�มาใช้ บริการ
CHIEFCOMP

16

สถานที�รับบริ การ

17

20

อุณหภูมิร่างกายแรกรับ อุณหภูมิร่างกายแรกรับ (เซลเซียส) จุดทศนิยม 1
ตําแหน่ง
ความดันโลหิตซิสโตลิก ความดันโลหิต ซิสโตลิก แรกรับ (มม.ปรอท)
แรกรับ
หมายเหตุ : ไม่ต้องบันทึกในกรณีที�วดั ค่าไม่ได้ เช่น
กลุม่ เด็ก
ความดันโลหิตได
ความดันโลหิต ไดแอสโตลิก (มม.ปรอท)
แอสโตลิกแรกรับ
หมายเหตุ : ไม่ต้องบันทึกในกรณีที�วดั ค่าไม่ได้ เช่น
กลุม่ เด็ก
อัตราการเต้ นของชีพจร อัตราการเต้ นของชีพจร (ครั �งต่อนาที)

PR

21

อัตราการหายใจ

อัตราการหายใจ (ครั �งต่อนาที)

RR

22

สถานะผู้มารับบริ การ
เมื�อเสร็จสิ �นบริการ

TYPEOUT

23

สถานพยาบาลที�ส่ง
ผู้ป่วยไป
สาเหตุการส่งต่อผู้ป่วย

1 = จําหน่ายกลับบ้ าน, 2 = รับไว้ รักษาต่อในแผนก
ผู้ป่วยใน,
3 = ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื�น, 4 = เสียชีวิต, 5 =
เสียชีวิตก่อนมาถึง
สถานพยาบาล, 6 = เสียชีวิตระหว่างส่งต่อไปยัง
สถานพยาบาลอื�น,
7= ปฏิเสธการรักษา, 8 = หนีกลับ
รหัสสถานพยาบาลที�ส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อ

14

18

19

24

1 = ในสถานบริการ , 2 = นอกสถานบริการ

SERVPLACE
BTEMP
SBP

DBP

REFEROUTHOSP

1 = เพื�อการวินิจฉัยและรักษา, 2 = เพื�อการวินิจฉัย,
CAUSEOUT
3 = เพื�อการรักษาและฟื น� ฟูต่อเนื�อง, 4 = เพื�อการดูแล
ต่อใกล้ บ้าน,
5 = ตามความต้ องการผู้ป่วย

37

ลําดับ
25

26

27

28
29

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ราคาทุนของบริการ

ราคาทุนซึง� รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ทั �งหมดรวมทั �ง
ค่าบริการทางการแพทย์ (รวมจุดทศนิยมและเลขหลัง
จุด 2 ตําแหน่ง)
ค่าบริการทั �งหมด
ราคาขายซึง� รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ ทั �งหมดรวมทั �ง
(ราคาขาย)
ค่าบริการทางการแพทย์ (รวมจุดทศนิยมและเลขหลัง
จุด 2 ตําแหน่ง)
ค่าบริการที�ต้องจ่ายเอง จํานวนเงินที�เรี ยกเก็บ เนื�องจากเป็ นค่าใช้ จ่ายที�เบิก
ไม่ได้ (รวมจุดทศนิยมและเลขหลังจุด 2 ตําแหน่ง) โดย
ถ้ าไม่มีการเรียกเก็บให้ ใส่เลขศูนย์
เงินที�จ่ายจริง
จํานวนเงินที�จ่ายจริง ถ้ าไม่มีการจ่ายให้ ใส่เลขศูนย์
วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือน วันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
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ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
COST

PRICE

PAYPRICE

ACTUALPAY
D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม SERVICE มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน
การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก

รายละเอียด
1. การใหบริการผูปวยและผูมารับบริการทุกคน
2. การออกไปใหบริการรายบุคคลนอกสถานพยาบาล
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
เมื่อบันทึกรายการในแฟมนี้แลวตองบันทึกรายการในแฟม
DIAGNOSIS_OPD ดวย ยกเวนกรณีที่รบ
ั เขารักษาในโรงพยาบาล
1. รหัสที่อยูของผูม
 ารับบริการ
2. รหัสเวลาที่มารับบริการ
3. รหัสสิทธิการรักษา
4. รหัสประเภทการมารับบริการ
5. รหัสสาเหตุการสงมารับบริการ
6. รหัสสถานทีร่ ับบริการ
7. รหัสสถานะเมื่อเสร็จสิ้นการบริการ
8. รหัสสาเหตุการสงตอ
สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข
ตรวจสอบรายการผูที่อยูในแฟม SERVICE แตไมมีขอมูลอยูในแฟม
DIAGNOSIS_OPD ยกเวนกรณีทรี่ ับเขารักษาในโรงพยาบาล
กรณีมารับบริการในโรงพยาบาลโดยไมพบแพทย และกรณีการตรวจ
สิ่งสงตรวจโดยไมมีตัวผูป วยมา
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2.15 การสงออกขอมูลรหัสกลุมโรคของผูปวยนอก

การสงออกขอมูลรหัสกลุมโรคของผูปวยนอก เปนการสงออกขอมูลไปยังแฟม DIAGNOSIS_OPD โดย
แฟม DIAGNOSIS_OPD ใชบันทึกรหัส ICD ของผูที่มารับบริการ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

วันที�ให้ บริการ

5

ประเภทการวินิจฉัย

6

รหัสการวินิจฉัย

7

แผนกที�รับบริการ

8

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

9

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit)
หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit) หลายคลีนิค
ใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ นตัวเลข เดียวกัน
วันเดือนปี ที�มารับบริการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
1 = PRINCIPLE DX (การวินิจฉัยโรคหลัก) ,4 =
OTHER (อื�น ๆ), 5 = EXTERNAL CAUSE(สาเหตุ
ภายนอก) และ 7 = Morphology Code (รหัสเกี�ยวกับ
เนื �องอก) เท่านั �น

HOSPCODE

รหัสโรค ICD - 10 - TM
รหัสแผนกที�รับบริ การ อ้ างอิงตามมาตรฐาน สนย.
หมายเหตุ : กรณี รพ.สต. ให้ ลงรหัสแผนกบริการ ตาม
การให้ บริการจริง
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

DIAGCODE
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PID

SEQ

DATE_SERV

DIAGTYPE

CLINIC

PROVIDER
D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม DIAGNOSIS_OPD มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน
การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก

รายละเอียด
1. รหัส ICD ที่ลงรหัสโดยบุคลากรที่รบ
ั ผิดชอบการใหรหัสแกผูมารับ
บริการแตละราย
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
เมื่อบันทึกขอมูลในแฟมนี้ ตองมีการบันทึกขอมูลในแฟม SERVICE
ดวย
1. รหัสแผนกที่รบ
ั บริการ
2. รหัส ICD ที่บอกกลุมโรค
3. รหัสประเภทการวินิจฉัย
สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข
1. ตรวจสอบรหัส ICD-ของโรคประเภทที่ 1 ตองไมเปนรหัส V,W,X
และ Y
่ ีอยูในตารางนี้ และไมมีขอมูลอยูในตาราง
2. ตรวจสอบรายการผูปวยทีม
SERVICE

2.16 การสงออกขอมูลการจายยาใหกับผูปวยและผูรับบริการแผนกผูปวยนอก

การสงออกขอมูลการจายยาใหกับผูปวยและผูรับบริการแผนกผูปวยนอก เปนการสงออกขอมูลไปยังแฟม
DRUG_OPD โดยแฟม DRUG_OPD ใชบันทึกขอมูลการจายยาใหกับผูมารับบริการ

กําหนดหัวขอที่ควร

บันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
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ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE
PID

ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

3

ลําดับที�

4

วันที�ให้ บริการ

5

แผนกที�รับบริการ

6

7

รหัสยา 24 หลัก หรือ
รหัสยาของ
สถานพยาบาล
ชื�อยา

ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit)
หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit) หลายคลินิก
ใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ นตัวเลข เดียวกัน
วันเดือนปี ที�มารับบริการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
รหัสแผนกที�รับบริ การ อ้ างอิงตามมาตรฐาน สนย.
หมายเหตุ : กรณี รพ.สต. ให้ ลงรหัสแผนกบริการ ตาม
การให้ บริการจริง
รหัสยามาตรฐานที�กําหนดเป็ น 24 หลัก หรือรหัสยา
ของสถานพยาบาลในกรณีที�ยงั ไม่มีรหัสยามาตรฐาน
24 หลัก
ชื�อยา

8

จํานวน

จํานวนยาที�จ่าย

AMOUNT

9

หน่วยนับของยา

รหัสมาตรฐานจาก สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์

UNIT

10

ขนาดบรรจุต่อหน่วยนับ ขนาดบรรจุต่อหน่วยนับที�แสดงใน Field UNIT ใช้
สําหรับยาที�มีการแบ่งบรรจุเพื�อการจ่ายยาที�เหมาะสม
เช่น ยานํ �า หรือ ยากลุม่ ที�มีทะเบียนยาเดียวกันแต่มี
ขนาดบรรจุต่างกันของบางบริษัท และอาจเป็ นค่า
NULL ได้
ราคาขาย
ราคาขายให้ กบั ผู้รบั บริ การ
หมายเหตุ : ราคาขายทั �งหมด

11

SEQ

DATE_SERV

CLINIC

DIDSTD

DNAME

UNIT_PACKING

DRUGPRICE

12

ราคาทุน

ราคาซื �อหรือราคายาที�ได้ รับจากโรงพยาบาล(แม่ข่าย)

DRUGCOST

13

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

PROVIDER

14

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
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D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม DRUG_OPD มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน

รายละเอียด
การจายยาใหกับผูปวยและผูม ารับบริการแตละราย
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
ตองบันทึกรายการในแฟม SERVICE และ DIAGNOSIS_OPD รวม
ดวยเสมอ
1. รหัสแผนกที่รบ
ั บริการ
2. รหัสยา
สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข
ตรวจสอบรายการผูที่มีขอมูลอยูในแฟมนี้ แตไมมีขอมูลอยูในแฟม
SERVICE และ DIAGNOSIS_OPD

ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน
ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน
การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก

2.17 การสงออกขอมูลรหัสหัตถการและการผาตัดของผูปวยนอก

การส ง ออกข อ มู ล รหั ส หั ต ถการและการผ า ตั ด ของผู ป ว ยนอก เป น การส ง ออกข อ มู ล ไปยั ง แฟ ม
PROCEDURE_OPD

โดยแฟม

PROCEDURE _OPD

ใชบันทึกขอมูลการทําหัตถการใหกับผูมารับ

บริการ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit)
หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit) หลายคลินิก
ใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ นตัวเลข เดียวกัน
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ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE
PID

SEQ

ลําดับ

หัวข้ อ

4

วันที�ให้ บริการ

5

แผนกที�รับบริการ

6

รหัสหัตถการ

7

ราคาค่าหัตถการ

8

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

9

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย
วันเดือนปี ที�มารับบริการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
รหัสแผนกที�รับบริ การ อ้ างอิงตามมาตรฐาน สนย.
หมายเหตุ : กรณี รพ.สต. ให้ ลงรหัสแผนกบริการ ตาม
การให้ บริการจริง
รหัสมาตรฐาน ICD-9-CM หรือ ICD-10-TM (รหัส
หัตถการ)
ราคาค่าบริ การหัตถการ มีทศนิยม 2 ตําแหน่ง
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

DATE_SERV

CLINIC

PROCEDCODE
SERVICEPRICE
PROVIDER
D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม PROCEDURE_OPD มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน
ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน
การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก

รายละเอียด
การทําหัตถการใหกับผูปวยและผูม ารับบริการแตละราย
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
ตองบันทึกรายการในแฟม SERVICE และ DIAGNOSIS_OPD รวม
ดวยเสมอ
1. รหัสแผนกที่รบ
ั บริการ
2. รหัสหัตถการ
สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข
ตรวจสอบรายการผูที่มีขอมูลอยูในแฟมนี้ แตไมมีขอมูลอยูในแฟม
SERVICE และ DIAGNOSIS_OPD
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2.18 การสงออกขอมูลคาใชจายแตละรายการของผูปวยนอกและผูรับบริการ

การสง ออกขอมูลคาใชจายแตละรายการของผูปวยนอกและผูรับบริก าร เปนการสงออกขอมูล ไปยัง แฟม
CHARGE_OPD โดยแฟม CHARGE_OPD ใชบันทึกคาใชจายของการมารับบริการแตละครั้ง

หัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit)
หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit) หลายคลีนิค
ใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ นตัวเลข เดียวกัน
วันเดือนปี ที�มารับบริการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD) หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูล
ย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวันกลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
รหัสแผนกที�รับบริ การ อ้ างอิงตามมาตรฐาน สนย.
หมายเหตุ : กรณี รพ.สต. ให้ ลงรหัสแผนกบริการ ตาม
การให้ บริการจริง
รหัสหมวดของค่าบริ การตามมาตรฐาน สนย.

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

วันที�ให้ บริการ

5

แผนกที�รับบริการ

6

หมวดของค่าบริ การ

7

รหัสรายการค่าบริการ

รหัสรายการค่าบริการที�เบิก เป็ นรายการย่อย หากไม่มี CHARGELIST
การบันทึกรายการย่อย ให้ ใส่ค่าเป็ น ‘000000’

8

จํานวนหน่วยที�เบิก

จํานวนหน่วยที�เบิก

QUANTITY

9

สิทธิการรักษาที�เบิก

รหัสสิทธิมาตรฐาน ที�ใช้ ในการมารับบริการ

INSTYPE

10

ราคาทุนของบริการ

COST

11

ค่าบริการทั �งหมด
(ราคาขาย)

ราคาทุนของบริการ (รวมจุดทศนิยมและเลขหลังจุด 2
ตําแหน่ง)
ราคาขายของบริการ (รวมจุดทศนิยมและเลขหลังจุด
2 ตําแหน่ง)
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HOSPCODE
PID

SEQ

DATE_SERV

CLINIC

CHARGEITEM

PRICE

กําหนด

ลําดับ
12

13

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

ค่าบริการที�ต้องจ่ายเอง จํานวนเงินที�เรี ยกเก็บ เนื�องจากเป็ นค่าใช้ จ่ายที�เบิก
PAYPRICE
ไม่ได้ (รวมจุดทศนิยมและเลขหลังจุด 2 ตําแหน่ง) โดย
ถ้ าไม่มีการเรียกเก็บให้ ใส่เลขศูนย์
วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
D_UPDATE
ข้ อมูล
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

การสงออกขอมูลไปยังแฟม CHARGE_OPD มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง

ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น

รายละเอียด
1. ทะเบียนหมูบ
 านและชุมชนในเขตรับผิดชอบ
2. ผลการสํารวจประชาชนในเขตรับผิดชอบทีเ่ ปนโรคเรื้อรัง
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
การบันทึกขอมูลในแฟมนี้ ตองบันทึกรวมกับแฟม SERVICE และแฟม

รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

1. รหัสแผนกที่รบ
ั บริการ

ขอมูลที่ตองมีอยูก อน

DIAGNOSIS_OPD

2. รหัสหมวดคาบริการ
3. รหัสคาบริการ

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน
การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก

สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข
ตรวจสอบรายการผูที่มีขอมูลอยูในแฟมนี้ แตไมมีขอมูลอยูในแฟม
SERVICE และ DIAGNOSIS_OPD
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2.19 การสงออกขอมูลผูปวยโรคที่ตองเฝาระวัง

การสงออกขอมูลผูปวยโรคที่ตองเฝาระวัง เปนการสงออกขอมูลไปยังแฟม SURVIELLANCE โดยแฟม
 โรคที่ตองเฝาระวัง
SURVIELLANCE ใชบันทึกขอมูลเมื่อพบวาผูมารับบริการอาจเปนโรคติดตอทีอ่ ยูในกลุม
กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

วันที�ให้ บริการ

5

เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN)

6

วันที�และเวลารับผู้ป่วย
ไว้ ในโรงพยาบาล

7

รหัสกลุม่ อาการที�เฝ้า
ระวัง

8

รหัสการวินิจฉัยแรกรับ

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit)
หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit) หลายคลินิก
ใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ นตัวเลข เดียวกัน
วันเดือนปี ที�มารับบริการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN) กรณีเป็ นผู้ป่วยในหมายเหตุ :
บันทึกเฉพาะกรณีที�นอนโรงพยาบาลเท่านั �น

HOSPCODE

วันเดือนปี และเวลาที�รับผู้ป่วยไว้ ในโรงพยาบาล
กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDDHHMMSS)
หมายเหตุ : บันทึกเฉพาะกรณีที�นอนโรงพยาบาล
เท่านั �น
รหัสกลุม่ อาการหรืออาการที�ต้องเฝ้าระวัง (syndromic
surveillance) สําหรับโรคติดต่อและโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ�งแวดล้ อม
รหัสโรค ICD - 10 - TM (โรคที�เฝ้าระวังทางระบาด
วิทยา) เมื�อแรกรับ

DATETIME_ADMI
T
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PID

SEQ

DATE_SERV

AN

SYNDROME

DIAGCODE

ลําดับ

หัวข้ อ

9

รหัส 506 แรกรับ

10

รหัสการวินิจฉัยล่าสุด

11

รหัส 506 ล่าสุด

12

วันที�เริ�มป่ วย

13

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

รหัสโรคที�ต้องเฝ้าระวังจากสํานักระบาดวิทยา เมื�อแรก
รับ
หมายเหตุ : อ้ างอิงรหัสโรคที�ต้องเฝ้าระวังจากสํานัก
ระบาดวิทยา
รหัสโรค ICD - 10 - TM (โรคที�เฝ้าระวังทางระบาด
วิทยา) จากวินิจฉัยล่าสุด
รหัสโรคที�ต้องเฝ้าระวังจากสํานักระบาดวิทยา จาก
วินิจฉัยล่าสุด
หมายเหตุ : อ้ างอิงรหัสโรคที�ต้องเฝ้าระวังจากสํานัก
ระบาดวิทยา
วันเดือนปี ที�เริ�มป่ วย กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDD)

CODE506

บ้ านเลขที�

บ้ านเลขที� และถนน หรือซอย
หมายเหตุ : ขณะป่ วย

ILLHOUSE

14

รหัสหมู่บ้าน

ILLVILLAGE

15

รหัสตําบล

16

รหัสอําเภอ

17

รหัสจังหวัด

18

พิกดั ที�อยู่(ละติจดู )

รหัสเลขหมู่ที� เช่น 01 คือหมู่ที� 1 เป็ นต้ น (ใช้ 99 แทน
ไม่ทราบ)
หมายเหตุ : ขณะป่ วย
รหัสตําบลตามกรมการปกครอง (ใช้ 99 แทนไม่
ทราบ) ขณะป่ วย
รหัสอําเภอตามกรมการปกครอง (ใช้ 99 แทนไม่
ทราบ) ขณะป่ วย
รหัสจังหวัดตามกรมการปกครอง (ใช้ 99 แทนไม่
ทราบ) ขณะป่ วย
พิกดั ละติจดู ของที�อยู่ขณะป่ วย จุดทศนิยม 6 ตําแหน่ง

19

พิกดั ที�อยู่(ลองจิจดู )

20

DIAGCODELAST
CODE506LAST

ILLDATE

ILLTAMBON
ILLAMPUR
ILLCHANGWAT
LATITUDE
LONGITUDE

สภาพผู้ป่วย

พิกดั ลองจิจดู ของที�อยู่ขณะป่ วย จุดทศนิยม 6
ตําแหน่ง
1 = หาย , 2 = ตาย , 3 = ยังรักษาอยู่ , 9 = ไม่ทราบ

21

วันที�ตาย

วันเดือนปี ที�เสียชีวิต กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDD)

DATE_DEATH

22

สาเหตุการป่ วย

รหัสแยกสาเหตุการป่ วย ของกลุม่ โรคที�มีการแยก
สาเหตุการป่ วย เช่น อุบตั ิเหตุ ฯลฯ

COMPLICATION

23

ชนิดของเชื �อโรค

รหัสชนิดของเชื �อโรค ของกลุม่ โรคที�ต้องการบ่งชี �ชนิด
ของเชื �อโรค เช่น บิด ฯลฯ

ORGANISM

48

PTSTATUS

ลําดับ

หัวข้ อ

24

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

25

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

คําอธิบาย
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
PROVIDER
D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม SURVILLANCE มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

รายละเอียด
ทะเบียนผูป วยโรคที่ตองเฝาระวัง
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
การบันทึกขอมูลในแฟมนี้ ตองบันทึกรวมกับแฟม SERVICE และแฟม
DIAGNOSIS_OPD
1. รหัส ICD ที่บอกกลุมโรค

2. รหัสกลุมอาการที่ตองเฝาระวัง
3. รหัสโรคที่ตองเฝาระวัง

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน
การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก

สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข
ตรวจสอบรายการผูที่มีขอมูลอยูใ นแฟมนี้ แตไมมีขอมูลอยูในแฟม
SERVICE และ DIAGNOSIS_OPD
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2.20 การสงออกขอมูลผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

การส ง ออกข อ มู ล ผู บ าดเจ็ บ จากอุ บั ติ เ หตุ เป น การส ง ออกข อ มู ล ไปยั ง แฟ ม

ACCIDENT

โดยแฟ ม

ACCIDENT ใชบันทึกขอมูลผูมารับบริการที่ไดรับอุบัติเหตุ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้

ลําดับ
1
2

3

4

5

6
7

หัวข้ อ

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย

รหัสสถานบริการ

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์
ทะเบียนบุคคล
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่
ละครัง� (visit)
หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit) หลาย
คลินิกใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริ การเป็ นตัวเลข
เดียวกัน
วันที�และเวลามารับ
วันเดือนปี ที�มารับบริการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
บริการ
(YYYYMMDDHHMMSS) : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูล
ย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวันกลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
วันที�และเวลาเกิด
วันเดือนปี ที�เกิดอุบตั ิเหตุ/ฉุกเฉิน กําหนดเป็ น ค.ศ.
อุบตั ิเหตุ
(YYYYMMDDHHMMSS)
หมายเหตุ:กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
ประเภทผู้ป่วยอุบตั ิเหตุ รหัสสาเหตุ 19 สาเหตุ ตามมาตรฐานอ้ างอิงตาม
สํานักระบาดวิทยา
สถานที�เกิดอุบตั ิเหตุ
01 = ที�บ้าน หรืออาคารที�พกั , 02 = ในสถานที�
ทํางาน ยกเว้ นโรงงานหรือก่อสร้ าง, 03= ในโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือบริเวณก่อสร้ าง, 04 = ภายใน
อาคารอื�นๆ, 05= ในสถานที�สาธารณะ, 06 = ใน
ชุมชน และไร่นา, 07 = บนถนนสายหลัก, 08 = บน
ถนนสายรอง, 09 = ในแม่นํ �า ลําคลอง หนองนํ �า,
10= ในทะเล, 11 = ในป่ า/ภูเขา, 98 = อื�นๆ, 99= ไม่
ทราบ
50

HOSPCODE
PID

SEQ

DATETIME_SERV

DATETIME_AE

AETYPE
AEPLACE

ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

8

ประเภทการมารับ
บริการกรณีอบุ ตั ิเหตุ
ฉุกเฉิน

9

ประเภทผู้บาดเจ็บ
(อุบตั ิเหตุจราจร)

10

ประเภทยานพาหนะที�
เกิดเหตุ

11

การดื�มแอลกอฮอลล์

12

การใช้ ยาสารเสพติด
ขณะเกิดอุบตั ิเหตุ

1= ใช้ , 2= ไม่ใช้ , 9= ไม่ทราบ

NACROTIC_DRUG

13

การคาดเข็มขัดนิรภัย

1= คาด, 2= ไม่คาด, 9= ไม่ทราบ

BELT

14

การสวมหมวกนิรภัย

1= สวม, 2= ไม่สวม, 9= ไม่ทราบ

HELMET

15

การดูแลการหายใจ

1= มีการดูแลการหายใจก่อนมาถึง, 2= ไม่มีการ
ดูแลการหายใจก่อนมาถึง ,3= ไม่จําเป็ น

AIRWAY

16

การห้ ามเลือด

STOPBLEED

17

การใส่ splint/ slab

18

การให้ นํ �าเกลือ

19

ระดับความเร่ งด่วน

20

ระดับความรู้ สกึ
ทางด้ านตา

1= มีการห้ ามเลือดก่อนมาถึง, 2= ไม่มีการห้ ามเลือด
ก่อนมาถึง , 3= ไม่จําเป็ น
1= มีการใส่ splint/slab ก่อนมาถึง, 2= ไม่มีการใส่
splint/slabก่อนมาถึง , 3= ไม่จําเป็ น
1= มีการให้ IV fluid ก่อนมาถึง, 2= ไม่มีการให้ IV
fluid ก่อนมาถึง , 3= ไม่จําเป็ น
ระดับความเร่ งด่วน 5 ระดับ (1= life threatening,
2= emergency, 3= urgent, 4= acute, 5= non
acute, 6 = ไม่แน่ใจ)
ระดับความรู้ สกึ ตัววัดจากการตอบสนองของตา

1 = มารับบริ การเอง, 2 = ได้ รับการส่งตัวโดย First
responder , 3 = ได้ รับการส่งตัวโดย BLS, 4 =
ได้ รับการส่งตัวโดย ILS ,5 = ได้ รับการส่งตัวโดย
ALS, 6 = ได้ รับการส่งต่อจากสถานพยาบาลอื�น, 7
= อื�น ๆ ,9=ไม่ทราบ
1= ผู้ขบั ขี�, 2= ผู้โดยสาร, 3= คนเดินเท้ า, 8= อื�นๆ,
9= ไม่ทราบ

TYPEIN_AE

TRAFFIC

01= จักรยานและสามล้ อถึบ, 02= จักรยานยนต์ ,
VEHICLE
03= สามล้ อเครื�อง, 04= รถยนต์นงั� /แท็กซี�, 05= รถ
ปิ กอัพ, 06= รถตู้, 07= รถโดยสารสองแถว, 08= รถ
โดยสารใหญ่ (รถบัส รถเมล์), 09= รถบรรทุก/รถพ่วง
, 10= เรือโดยสาร 11= เรืออื�นๆ, 12= อากาศยาน,
98= อื�นๆ 99= ไม่ทราบ
หมายเหตุ : เฉพาะอุบตั ิเหตุจราจร
1= ดื�ม, 2= ไม่ดื�ม, 9= ไม่ทราบ
ALCOHOL
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SPLINT
FLUID
URGENCY

COMA_EYE

ลําดับ
21
22

23

หัวข้ อ
ระดับความรู้ สกึ
ทางด้ านการพูด
ระดับความรู้ สกึ
ทางด้ านการ
เคลือ� นไหว
วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

ระดับความรู้ สกึ ตัววัดจากการตอบสนองของการพูด

COMA_SPEAK

ระดับความรู้ สกึ ตัววัดจากการตอบสนองของการ
เคลือ� นไหว

COMA_MOVEMENT

วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี D_UPDATE
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
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การสงออกขอมูลไปยังแฟม ACCIDENT มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น

รายละเอียด
ทะเบียนผูป วยที่ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
การบันทึกขอมูลในแฟมนี้ ตองบันทึกรวมกับแฟม SERVICE และแฟม

รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

1. รหัสประเภทผูปวย

DIAGNOSIS_OPD

2. รหัสสถานทีเ่ กิดอุบัติเหตุ
3. รหัสประเภทการมารับบริการ
4. รหัสประเภทผูบาดเจ็บ
5. รหัสประเภทยานพาหนะ

่ แอลกอฮอล
6. รหัสการดืม
7. รหัสการใชยาเสพติด
8. รหัสการคาดเข็มขัดนิรภัย
9. รหัสการใสหมวกนิรภัย
10. รหัสการดูแลการหายใจ
11. รหัสการหามเลือด
12. รหัสการใส Splint/Slab
13. รหัสการใหน้ําเกลือ
14. รหัสระดับความเรงดวน

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน
การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก

สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข
ตรวจสอบรายการผูที่มีขอมูลอยูในแฟมนี้ แตไมมีขอมูลอยูในแฟม
SERVICE และ DIAGNOSIS_OPD
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2.21 การสงออกขอมูลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

การสงออกขอมูลการตรวจทางหองปฏิบัติการ เปนการสงออกขอมูลไปยังแฟม LABFU โดยแฟม LABFU
ใชบันทึกขอมูลการตรวจทางหองปฏิบัติการสําหรับผูปวยโรคเรื้อรัง กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1
2

รหัสสถานบริการ
ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

วันที�ตรวจ

5

รหัสการตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั ิการ

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�การบริการที�กําหนดโดยโปรแกรมเรียงลําดับ
ไม่ซํ �ากัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE
PID

SEQ

วันเดือนปี ที�ตรวจ กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDD)
DATE_SERV
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทึกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
รหัสการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ 01=ตรวจนํ �าตาลใน LABTEST
เลือด จากหลอดเลือดดํา หลังอดอาหาร 02=ตรวจ
นํ �าตาลในเลือด จากหลอดเลือดดํา โดยไม่อดอาหาร
03=ตรวจนํ �าตาลในเลือด จากเส้ นเลือดฝอย หลังอด
อาหาร 04=ตรวจนํ �าตาลในเลือด จากเส้ นเลือดฝอย
โดยไม่อดอาหาร 05=ตรวจ HbA1C06=ตรวจ
Triglyceride 07=ตรวจ Total Cholesterol 08=ตรวจ
HDL Cholesterol 09=ตรวจ LDL Cholesterol 10=
ตรวจ BUN ในเลือด 11=ตรวจ Creatinine ในเลือด
12=ตรวจโปรตีน microalbumin ในปั สสาวะ (ใน filed
ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace,
2=positive)13=ตรวจ CREATININE ใน
ปั สสาวะ14=ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปั สสาวะ
(ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace,
2=positive)15=ตรวจหาค่า eGFR (ใช้ สตู ร CKD-EPI
formula)16=ตรวจ Hb
��=ตรวจ UPCR (Urine protein creatinine
ratio)��=ตรวจ K (กรณี CKD stage � ขึ �นไป หรือได้
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ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

ยา ACEI//ARBs)��=ตรวจ Bicarb (กรณี CKD
stage � ขึ �นไป)��=ตรวจ phosphate (กรณี CKD
stage � ขึ �นไป)��=ตรวจ PTH (กรณี CKD stage �
ขึ �นไป) หรือรหัส Lab เลข 7 ตัว

6
7

ผลของการตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั ิการ
วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

ผลของการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ (จุดทศนิยม 2
หลัก)
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
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LABRESULT
D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม LABFU มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง

ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน
ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน

รายละเอียด
1. การตรวจทางหองปฏิบัติการของผูปวยโรคเรื้อรัง
2. ผูปวยโรคไมเรือ้ รังที่ตรวจ microalbumin หรือ macroalbumin ใน
ปสสาวะไดผลบวก หรือคา eGFR < 60
 วยมารับบริการ
3. การตรวจทางหองปฏิบัติการโดยไมมีตัวผูป
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
รหัสการตรวจทางหองปฏิบัติการ
สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข

การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก
2.22 การสงออกขอมูลการตรวจติดตามโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

การสง ออกขอมูลการตรวจติดตามโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เปนการสง ออกขอมูล ไปยัง แฟม
CHRONICFU

โดยแฟม CHRONICFU ใชบันทึกขอมูลการตรวจติดตามผลสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน

และความดันโลหิตสูง กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ
1

หัวข้ อ
รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�การบริการที�กําหนดโดยโปรแกรมเรียงลําดับ
ไม่ซํ �ากัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit
หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit) หลายคลินิก
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ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE
PID

SEQ

ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

ใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ นตัวเลข เดียวกัน
4

วันที�ตรวจ

5

นํ �าหนัก

6
7

ส่วนสูง
เส้ นรอบเอว (ซ.ม.)

8

10

ความดันโลหิต ซิสโต
ลิก
ความดันโลหิต ได
แอสโตลิก
ตรวจเท้ า

11

ตรวจจอประสาทตา

12

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

13

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

9

วันเดือนปี ที�ตรวจ กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
นํ �าหนักในวันที�มารับบริการ (กิโลกรัม) จุดทศนิยม 1
หลัก
ส่วนสูงในวันที�มารับบริการ (ซม.)
เส้ นรอบเอว (ซม.)
ความดันโลหิต ซิสโตลิก (มม.ปรอท) สําหรับผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิต ไดแอสโตลิก (มม.ปรอท) สําหรับผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูง
ตรวจเท้ า (ตรวจแผล ผิวหนัง รูปเท้ า การรับความรู้ สกึ
ชีพจร) 1 = ตรวจ ผลปกติ, 2 = ไม่ตรวจ , 3 = ตรวจ
ผลไม่ปกติ , 9 = ไม่ทราบ
ตรวจจอประสาทตา 1 = ตรวจ opthalmoscope ผล
ปกติ , 2 = ตรวจด้ วย fundus camera ผลปกติ, 3 =
ตรวจ opthalmoscope ผลไม่ปกติ, 4 = ตรวจด้ วย
fundus camera ผลไม่ปกติ, 8 = ไม่ตรวจ, 9 = ไม่
ทราบ
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
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DATE_SERV

WEIGHT
HEIGHT
WAIST_CM
SBP
DBP
FOOT

RETINA

PROVIDER
D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม CHRONICFU มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

รายละเอียด
ทะเบียนการตรวจติดตามผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
1. รหัสการตรวจเทา
2. รหัสการตรวจจอประสาทตา

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน

สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข

การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก
2.23. การสงออกทะเบียนผูปวยใน

การสงออกทะเบียนผูปวยใน เปนการสงออกขอมูลไปยังแฟม ADMISSION โดยแฟม ADMISSION ใช
เพื่อขึ้นทะเบียนผูปวยใน กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN)

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit)
หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit) หลายคลินิก
ใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ นตัวเลข เดียวกัน
เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN)
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HOSPCODE
PID

SEQ

AN

หัวข้ อ

5

วันที�และเวลารับผู้ป่วย
ไว้ ในโรงพยาบาล

วันเดือนปี และเวลาที�รับผู้ป่วยไว้ ในโรงพยาบาล
กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDDHHMMSS)

DATETIME_ADMIT

6

แผนกที�รับผู้ป่วย

รหัสแผนกที�รับผู้ป่วย อ้ างอิงตามมาตรฐาน สนย.

WARDADMIT

7

ประเภทสิทธิการรักษา

รหัสสิทธิมาตรฐาน ที�ใช้ ในการมารับบริการ (สิทธิหลัก INSTYPE
ในการ admit ครั �งนั �น)

8

ประเภทการมารับ
บริการ

9
10

11
12
13
14
15
16
17

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

ลําดับ

1 = มารับบริ การเอง, 2 = มารับบริ การตามนัดหมาย, TYPEIN
3 = ได้ รับการส่งต่อจากสถานพยาบาลอื�น, 4 = ได้ รับ
การส่งตัวจากบริการ EMS
สถานบริการที�สง่ ผู้ป่วย รหัสสถานพยาบาลที�ส่งผู้ป่วยมารักษาต่อ
REFERINHOSP
มา
สาเหตุการส่งผู้ป่วยมา 1 = เพื�อการวินิจฉัยและรักษา, 2 = เพื�อการวินิจฉัย, 3 CAUSEIN
รับบริการ
= เพื�อการรักษาต่อเนื�อง, 4 = เพื�อการดูแลต่อใกล้
บ้ าน, 5 = ตามความต้ องการผู้ป่วย
นํ �าหนักแรกรับ
นํ �าหนักผู้ป่วยแรกรับ (กิโลกรัม) จุดทศนิยม 1
ADMITWEIGHT
ตําแหน่ง
ส่วนสูงแรกรับ
ส่วนสูงผู้ป่วยแรกรับ (ซ.ม.)
ADMITHEIGHT
วันที�และเวลาจําหน่าย
ผู้ป่วย
แผนกที�จําหน่ายผู้ป่วย

วันเดือนปี และเวลาที�จําหน่ายผู้ป่วย กําหนดเป็ น ค.ศ. DATETIME_DISCH
(YYYYMMDDHHMMSS)
รหัสแผนกที�จําหน่ายผู้ป่วย อ้ างอิงตามมาตรฐาน
WARDDISCH
สนย.
สถานภาพการจําหน่าย รหัสสถานภาพการจําหน่ายผู้ป่วย
DISCHSTATUS
ผู้ป่วย
วิธีการจําหน่ายผู้ป่วย รหัสชนิดการจําหน่ายผู้ป่วย
DISCHTYPE

18

สถานพยาบาลที�ส่ง
ผู้ป่วยไป
สาเหตุการส่งต่อผู้ป่วย

19

ราคาทุนของบริการ

รหัสสถานพยาบาลที�ส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อ

REFEROUTHOSP

1 = เพื�อการวินิจฉัยและรักษา, 2 = เพื�อการวินิจฉัย, 3 CAUSEOUT
= เพื�อการรักษาต่อเนื�อง, 4 = เพื�อการดูแลต่อใกล้
บ้ าน, 5 = ตามความต้ องการผู้ป่วย
ราคาทุนซึง� รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ทั �งหมดรวมทั �ง
COST
ค่าบริการทางการแพทย์ (รวมจุดทศนิยมและเลขหลัง
จุด 2 ตําแหน่ง)
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ลําดับ
20

หัวข้ อ

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย

PRICE

22

ราคาขายซึง� รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ ทั �งหมดรวมทั �ง
ค่าบริการทางการแพทย์ (รวมจุดทศนิยมและเลขหลัง
จุด 2 ตําแหน่ง)
ค่าบริการที�ต้องจ่ายเอง จํานวนเงินที�เรี ยกเก็บ เนื�องจากเป็ นค่าใช้ จ่ายที�เบิก
ไม่ได้ (รวมจุดทศนิยมและเลขหลังจุด 2 ตําแหน่ง)
โดยถ้ าไม่มีการเรียกเก็บให้ ใส่เลขศูนย์
เงินที�จ่ายจริง
จํานวนเงินที�จ่ายจริง ถ้ าไม่มีการจ่ายให้ ใส่เลขศูนย์

23

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน (หมอผู้รับผิดชอบคนไข้ หลัก)

PROVIDER

24

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

D_UPDATE

21

ค่าบริการทั �งหมด
(ราคาขาย)

PAYPRICE

ACTUALPAY

การสงออกขอมูลไปยังแฟม ADMISSION มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน
การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก

รายละเอียด
ทะเบียนผูป วยใน
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
ตองบันทึกขอมูลรวมกับการบันทึกแฟม DIAGNOSIS_IPD
1. รหัสประเภทการมารับบริการ
2. รหัสสาเหตุการสงตอผูปวยมารับบริการ
3. รหัสสิทธิการรักษา
4. รหัสสถานภาพการจําหนาย
5. รหัสประเภทการจําหนาย
6. รหัสสาเหตุการสงตอผูปวย
สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข
ตรวจสอบรายการผูปวยทีม่ ีขอมูลอยูในแฟมนี้ แตไมมีขอมูลในแฟม
DIAGNOSIS_IPD
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2.24 การสงออกขอมูลรหัสกลุมโรคของผูปวยใน

การสงออกขอมูลรหัสกลุมโรคของผูปวยใน เปนการสงออกขอมูลไปยังแฟม DIAGNOSIS_IPD โดยแฟม
แฟม DIAGNOSIS_IPD ใชบันทึกรหัส ICD ของผูปวยใน กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN)

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ HOSPCODE
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
PID
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN)
AN

4

วันที�และเวลารับผู้ป่วย
ไว้ ในโรงพยาบาล

วันเดือนปี และเวลาที�รับผู้ป่วยไว้ ในโรงพยาบาล
กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDDHHMMSS)

DATETIME_ADMIT

5

แผนกที�รับผู้ป่วย

รหัสแผนกที�รับผู้ป่วย อ้ างอิงตามมาตรฐาน สนย.

WARDDIAG

6

ประเภทการวินิจฉัย

1 = PRINCIPLE DX (การวินิจฉัยโรคหลัก) 2 = COMORBIDITY(การวินิจฉัยโรคร่วม) 3 =
COMPLICATION(การวินิจฉัยโรคแทรก) 4 =
OTHER (อื�น ๆ) 5 = EXTERNAL CAUSE(สาเหตุ
ภายนอก) 6 = Additional Code (รหัสเสริม) 7 =
Morphology Code (รหัสเกี�ยวกับเนื �องอก)

DIAGTYPE

7

รหัสการวินิจฉัย

รหัสโรค ICD - 10 - TM

DIAGCODE

8

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

PROVIDER

9

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
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D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม DIAGNOSIS_IPD มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน
ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน
การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก

รายละเอียด
รหัสกลุมโรค ICD สําหรับผูป วยในแตละราย
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
ตองบันทึกขอมูลผูป วยในแฟม ADMISSION รวมดวย
1. รหัสกลุมโรค ICD
2. รหัสประเภทการวินิจฉัย
สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข
1. ตรวจสอบรหัส ICD-ของโรคหลักตองไมเปนรหัส V,W,X และ Y
2. ตรวจสอบรหัสโรคที่ไมสอดคลองกับเพศและอายุของผูป
 ว ย
3. ตรวจสอบขอมูลผูปวยที่มอี ยูในแฟมนี้ แตไมมีอยูในแฟม
ADMISSION

2.25 การสงออกขอมูลการจายยาใหกับผูปวยใน

การสงออกขอมูลการจายยาใหกับผูปวยใน เปนการสงออกขอมูลไปยังแฟม DRUG_IPD โดยแฟม แฟม
DRUG_IPD ใชบันทึกการใหยาแกผูปวยใน กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้

ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN)

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ HOSPCODE
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
PID
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN)
AN

4

วันที�และเวลารับผู้ป่วย
ไว้ ในโรงพยาบาล

วันเดือนปี และเวลาที�รับผู้ป่วยไว้ ในโรงพยาบาล
กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDDHHMMSS)

DATETIME_ADMIT

5

แผนกที�รับผู้ป่วย

รหัสแผนกที�รับผู้ป่วย อ้ างอิงตามมาตรฐาน สนย.
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ลําดับ

หัวข้ อ

6

ประเภทการจ่ายยา

7

8

รหัสยา 24 หลัก หรือ
รหัสยาของ
สถานพยาบาล
ชื�อยา

9

วันที�เริ�มให้ ยา

10

วันที�เลิกให้ ยา

11

คําอธิบาย
1= ยาที�จ่ายให้ ผ้ ปู ่ วยระหว่างรักษาในโรงพยาบาล
2= ยาที�จ่ายให้ ผ้ ปู ่ วยเมื�อจําหน่ายผู้ป่วย เพื�อกลับไป
ใช้ ที�บ้าน
รหัสยามาตรฐานที�กําหนดเป็ น 24 หลัก หรือรหัสยา
ของสถานพยาบาลในกรณีที�ยงั ไม่มีรหัสยามาตรฐาน
24 หลัก
ชื�อยา

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
TYPEDRUG

DIDSTD

DNAME
DATESTART

จํานวน

วันที�เริ�มให้ ยา (กรณีที�เป็ นยาที�ให้ ระหว่างรักษาใน
โรงพยาบาล) กําหนดรูปแบบเป็ น ปี เดือนวัน
(YYYYMMDD) และเป็ นปี คริ สตศักราช
วันที�เลิกให้ ยา (กรณีที�เป็ นยาที�ให้ ระหว่างรักษาใน
โรงพยาบาล) กําหนดรูปแบบเป็ น ปี เดือนวัน
(YYYYMMDD) และเป็ นปี คริ สตศักราช
จํานวนยาที�จ่าย

12

หน่วยนับของยา

รหัสมาตรฐานจาก สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์

UNIT

13

ขนาดบรรจุต่อหน่วยนับที�แสดงใน Field UNIT

UNIT_PACKING

14

ขนาดบรรจุต่อหน่วย
นับ
ราคาขาย

ราคาขายให้ กบั ผู้รับบริ การ

DRUGPRICE

15

ราคาทุน

ราคาซื �อหรือราคายาที�ได้ รับจากโรงพยาบาล(แม่ข่าย) DRUGCOST

16

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

17

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
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DATEFINISH

AMOUNT

PROVIDER
D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม DRUG_IPD มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน
การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก

รายละเอียด
การใชยาของผูป วยใน
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
ตองบันทึกขอมูลผูป วยในแฟม ADMISSION รวมดวย
1. รหัสประเภทการจายยา
2. รหัสยา
3. รหัสหนวยนับของยา
สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข
ตรวจสอบขอมูลผูปวยที่มอี ยูในแฟมนี้ แตไมมีอยูในแฟม ADMISSION

2.26 การสงออกขอมูลรหัสหัตถการและการผาตัดของผูปวยใน

การส ง ออกข อ มู ล รหั ส หั ต ถการและการผ า ตั ด ของผู ป ว ยใน เป น การส ง ออกข อ มู ล ไปยั ง แฟ ม
PROCEDURE_IPD โดยแฟม PROCEDURE_IPD ใชบันทึกรหัสหัตถการของผูปวยใน

กําหนดหัวขอที่

ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN)

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ HOSPCODE
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
PID
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
AN
เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN)

4

วันที�และเวลารับผู้ป่วย
ไว้ ในโรงพยาบาล

วันเดือนปี และเวลาที�รับผู้ป่วยไว้ ในโรงพยาบาล
กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDDHHMMSS)

DATETIME_ADMIT

5

แผนกที�รับผู้ป่วย

รหัสแผนกที�รับผู้ป่วย อ้ างอิงตามมาตรฐาน สนย.
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ลําดับ

หัวข้ อ

6

รหัสหัตถการ

7

วันที�และเวลาเริ�มทํา
หัตถการ

8

วันที�และเวลาทํา
หัตถการเสร็จ

9

ราคาค่าหัตถการ

10

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

11

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย
รหัสมาตรฐาน ICD-9-CM หรือ ICD-10-TM (รหัส
หัตถการ)
วันที�และเวลาเริ�มทําหัตถการ กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
วันที�และเวลาทําหัตถการเสร็จ กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
ราคาค่าบริ การหัตถการ มีทศนิยม 2 ตําแหน่ง

PROCEDCODE

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

PROVIDER

TIMESTART

TIMEFINISH

SERVICEPRICE

D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม PROCEDURE_IPD มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน
ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน
การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก

รายละเอียด
รายการรหัสหัตถการของผูปวยในแตละราย
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
ตองบันทึกขอมูลในแฟม ADMISSION รวมดวย
1. รหัสหัตถการและการผาตัด
2. รหัสแผนก
สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข
ตรวจสอบขอมูลผูปวยที่มอี ยูในแฟมนี้ แตไมมีอยูในแฟม ADMISSION
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2.27 การสงออกขอมูลคาใชจายแตละรายการของผูปวยใน

การสงออกขอมูลคาใชจายแตละรายการของผูปวยใน เปนการสงออกขอมูลไปยังแฟม CHARGE_IPD โดย
แฟม CHARGE_IPD ใชบันทึกคารักษาพยาบาลผูปวยใน กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN)

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ HOSPCODE
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
PID
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN)
AN

4

วันที�และเวลารับผู้ป่วย
ไว้ ในโรงพยาบาล

วันเดือนปี และเวลาที�รับผู้ป่วยไว้ ในโรงพยาบาล
กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDDHHMMSS)

DATETIME_ADMIT

5

แผนกที�รับผู้ป่วย

รหัสแผนกที�รับผู้ป่วย อ้ างอิงตามมาตรฐาน สนย.
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6

หมวดของค่าบริ การ

รหัสหมวดของค่าบริ การตามมาตรฐาน สนย.

CHARGEITEM

7

รหัสรายการค่าบริการ

รหัสรายการค่าบริการที�เบิก เป็ นรายการย่อย หากไม่
มีการบันทึกรายการย่อย ให้ ใส่ค่าเป็ น ‘000000’

CHARGELIST

8

จํานวนหน่วยที�เบิก

จํานวนหน่วยที�เบิก

QUANTITY

9

สิทธิการรักษาที�เบิก

รหัสสิทธิมาตรฐาน ที�ใช้ ในการมารับบริการ

INSTYPE

10

ราคาทุนของบริการ

11
12

13

ราคาทุนของบริการ (รวมจุดทศนิยมและเลขหลังจุด 2
ตําแหน่ง)
ค่าบริการทั �งหมด
ราคาขายของบริการ (รวมจุดทศนิยมและเลขหลังจุด
(ราคาขาย)
2 ตําแหน่ง)
ค่าบริการที�ต้องจ่ายเอง จํานวนเงินที�เรี ยกเก็บ เนื�องจากเป็ นค่าใช้ จ่ายที�เบิก
ไม่ได้ (รวมจุดทศนิยมและเลขหลังจุด 2 ตําแหน่ง)
โดยถ้ าไม่มีการเรียกเก็บให้ ใส่เลขศูนย์
วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
ข้ อมูล
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
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COST
PRICE
PAYPRICE

D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม CHARGE_IPD มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน
การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก

รายละเอียด
รายการคาใชจายของผูปวยในแตละราย
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
ตองบันทึกขอมูลในแฟม ADMISSION รวมดวย
1. รหัสแผนกที่รบ
ั บริการ
2. รหัสหมวดคาบริการ
3. รหัสคาบริการ
4. รหัสสิทธิการรักษา
สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข
ตรวจสอบขอมูลผูปวยที่มอี ยูในแฟมนี้ แตไมมีอยูในแฟม ADMISSION

2.28 การสงออกขอมูลการนัดมารับบริการครั้งตอไป

การสงออกขอมูลการนัดมารับบริการครั้งตอไป เปนการสงออกขอมูลไปยังแฟม APPOINTMENT โดยแฟม
แฟม APPOINTMENT ใชบันทึกขอมูลการนัดตรวจครั้งตอไปของผูมารับบริการ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึก
ดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN)

4

ลําดับที�

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN)

HOSPCODE
PID

AN

รหัสการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรมเรียงลําดับไม่ซํ �า SEQ
กัน
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ลําดับ

หัวข้ อ

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย

5

วันที�ให้ บริการ

วันเดือนปี ที�มารับบริการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD) กรณีที�เป็ นผู้ป่วยในใช้ วนั ที�ของ
date_serv ของ service

DATE_SERV

6

แผนกที�รับบริการ

CLINIC

7

วันที�นดั

8

ประเภทกิจกรรมที�นัด

รหัสแผนกที�รับบริ การ อ้ างอิงตามมาตรฐาน สนย
วันเดือนปี ที�นดั ครั �งต่อไป กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
รหัสกิจกรรมการนัด ตามที�สาํ นักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กําหนด

9

รหัสโรคที�นัดมาตรวจ

APDIAG

10

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

11

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

รหัสโรค ICD - 10 - TM
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

APDATE
APTYPE

PROVIDER
D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม APPOINTMENT มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

รายละเอียด
รายการนัดผูปวยแตละรายมาติดตามผล
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
1. รหัสแผนกที่รบ
ั บริการ
2. รหัสประเภทกิจกรรมการนัด
3. รหัสโรคที่นัดมาตรวจ

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน

สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข

การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก
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2.29 การสงออกขอมูลการตรวจสุขภาพฟนเฉพาะการตรวจสุขภาพฟนทุกซี่ทั้งชองปาก

การสงออกขอมูลการตรวจสุขภาพฟนเฉพาะการตรวจสุขภาพฟนทุกซี่ทั้งชองปาก เปนการสงออกขอมูลไปยัง
แฟม DENTAL โดยแฟม DENTAL ใชบันทึกขอมูลการตรวจรักษาฟนของผูมารับบริการ กําหนดหัวขอที่
ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

วันที�ให้ บริการ

5

ประเภทผู้ได้ รับ
บริการตรวจสภาวะ
ทันตสุขภาพ
บริการใน-นอก
สถานบริการ
จํานวนฟั นแท้ ที�มีอยู่
(ซี�)
จํานวนฟั นแท้ ผทุ ี�
ไม่ได้ อดุ (ซี�)
จํานวนฟั นแท้ ที�
ได้ รับการอุด (ซี�)

6
7
8
9

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถาน
บริการนั �นๆ ใช้ สําหรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลใน
แฟ้มอื�น ๆ (สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15
หลัก)
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับ
บริการแต่ละครัง� (visit)
หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit)
หลายคลินิกใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการ
เป็ นตัวเลข เดียวกัน
วันเดือนปี ที�มารับบริการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทึกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้
เปลีย� นวันกลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
1 = กลุม่ หญิ งตั �งครรภ์ , 2 = กลุ่มเด็กก่อนวัย
เรียน, 3 = กลุม่ เด็กวัยเรี ยน, 4 = กลุม่ ผู้สงู อายุ
, 5 = กลุม่ อื�นๆ (นอกเหนือจาก 4 กลุม่ แรก)

ชื�อในระบบฐานข้ อมูล
HOSPCODE
PID

SEQ

DATE_SERV

DENTTYPE

SERVPLACE
1 = ในสถานบริการ , 2 = นอกสถานบริการ
จํานวนฟั นแท้ ที�มีอยู่ (ซี�)

PTEETH

จํานวนฟั นแท้ ผทุ ี�ไม่ได้ อุด (ซี�)

PCARIES

จํานวนฟั นแท้ ที�ได้ รับการอุด (ซี�)

PFILLING
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ลําดับ

หัวข้ อ

10

จํานวนฟั นแท้ ที�ถอน
หรือหลุด (ซี�)
จํานวนฟั นนํ �านมที�มี
อยู่ (ซี�)
จํานวนฟั นนํ �านมผุที�
ไม่ได้ อดุ (ซี�)
จํานวนฟั นนํ �านมที�
ได้ รับการอุด (ซี�)

11
12
13

คําอธิบาย

ชื�อในระบบฐานข้ อมูล

จํานวนฟั นแท้ ที�ถอนหรือหลุด (ซี�)

PEXTRACT

จํานวนฟั นนํ �านมที�มีอยู่ (ซี�)

DTEETH

จํานวนฟั นนํ �านมผุที�ไม่ได้ อดุ (ซี�)

DCARIES

จํานวนฟั นนํ �านมที�ได้ รับการอุด (ซี�)

DFILLING

14

จํานวนฟั นนํ �านมที�
ถอนหรือหลุด (ซี�)

จํานวนฟั นนํ �านมที�ถอนหรือหลุด (ซี�)

DEXTRACT

15

จําเป็ นต้ องทา/
เคลือบฟลูออไรด์
จําเป็ นต้ องขูดหิน
นํ �าลาย
จํานวนฟั นที�ต้อง
เคลือบหลุมร่องฟั น

1 = ต้ องทา/เคลือบฟูลออไรด์ , 2 = ไม่ต้องทา/
เคลือบฟูลออไรด์
1 = ต้ องขูดหินนํ �าลาย, 2 = ไม่ต้องขูดหิน
นํ �าลาย
จํานวนฟั นแท้ ที�ต้องได้ รับการเคลือบหลุมร่อง
ฟั น (ซี�)

NEED_FLUORIDE

จํานวนฟั นแท้ ที�ต้อง
อุด
จํานวนฟั นนํ �านมที�
ต้ องอุด
จํานวนฟั นแท้ ที�ต้อง
ถอน/รักษาคลอง
รากฟั น
จํานวนฟั นนํ �านมที�
ต้ องถอน/รักษา
คลองรากฟั น
จําเป็ นต้ องใส่ฟัน
เทียม

จํานวนฟั นแท้ ที�ต้องได้ รับการรักษาโดยการอุด NEED_PFILLING
ฟั น (ซี�)
จํานวนฟั นนํ �านมที�ต้องได้ รับการรักษาโดยการ NEED_DFILLING
อุดฟั น (ซี�)
จํานวนฟั นแท้ ที�ต้องได้ รับการรักษาโดยการ
NEED_PEXTRACT
ถอนฟั น หรือรักษาคลองรากฟั น (ซี�)

16
17
18
19
20

21

22

23
24

จํานวนคู่สบฟั นแท้
กับฟั นแท้
จํานวนคู่สบฟั นแท้

NEED_SCALING
NEED_SEALANT

จํานวนฟั นนํ �านมที�ต้องได้ รับการรักษาโดยการ NEED_DEXTRACT
ถอนฟั น หรือรักษาคลองรากฟั น (ซี�)
1 = ต้ องใส่ฟันเทียมบนและล่าง, 2 = ต้ องใส่
ฟั นเทียมบน, 3 =ต้ องใส่ฟันเทียมล่าง, 4 =ไม่
ต้ องใส่ฟันเทียม
จํานวนคู่สบฟั นแท้ กบั ฟั นแท้

NPROSTHESIS

จํานวนคู่สบฟั นแท้ กบั ฟั นเทียม เฉพาะใน

PERMANENT_PROSTHESIS
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PERMANENT_PERMANENT

ลําดับ

หัวข้ อ
กับฟั นเทียม

25

จํานวนคู่สบฟั น
เทียมกับฟั นเทียม

26

สภาวะปริทนั ต์

27

สถานศึกษา

28

ระดับการศึกษา

29

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

คําอธิบาย
กลุม่ ที�มีอายุ  60 ปี (ซี�)
จํานวนคู่สบฟั นเทียมกับฟั นเทียม เฉพาะใน
กลุม่ ที�มีอายุ  60 ปี (ซี�)
ใช้ รหัส CPI ของสํานักทันตสาธารณสุข กรม
อนามัย 0 = ปกติ, 1 = มีเลือดออกภาย
หลังจากการตรวจด้ วยเครื�องมือตรวจปริทนั ต์ ,
2 = มีหินนํ �าลาย แต่ยงั เห็นแถบดําบน
เครื�องมือ, 3 = มีร่องลึกปริทนั ต์ 4–5 ม.ม.
(ขอบเหงือกอยู่ภายในแถบดํา), 4 = มีร่องลึก
ปริทนั ต์ 6 ม.ม.หรือมากกว่า (มองไม่เห็นแถบ
ดําบนเครื�องมือ), 5 = มีหินนํ �าลายและมี
เลือดออกภายหลังการจากตรวจด้ วยเครื�องมือ
ตรวจปริทนั ต์ , 9 = ตรวจไม่ได้ /ไม่ตรวจ
หลักที� 1=ตําแหน่งฟั นหลังบนด้ านขวา, หลักที�
2=ตําแหน่งฟั นหน้ าบน ,หลักที� 3=ตําแหน่งฟั น
หลังบนด้ านซ้ าย, หลักที� 4=ตําแหน่งฟั นหลัง
ล่างด้ านซ้ าย, หลักที� 5=ตําแหน่งฟั นหน้ าล่าง ,
หลักที� 6=ตําแหน่งฟั นหลังล่างด้ านขวา
กรณีเป็ นกลุม่ เด็กวัยเรียน ให้ ระบุสงั กัดของ
โรงเรี ยน
1 = ศพด., 2 = ประถมศึกษารัฐบาล, 3 =
ประถมศึกษาเทศบาล, 4 = ประถมศึกษา
ท้ องถิ�น, 5 = ประถมศึกษาเอกชน, 6 =
มัธยมศึกษารัฐบาล, 7 = มัธยมศึกษาเทศบาล
, 8 = มัธยมศึกษาท้ องถิ�น, 9 = มัธยมศึกษา
เอกชน
กรณีเป็ นกลุม่ เด็กวัยเรียน ให้ ระบุชั �นที�เรียนอยู่
ศพด. มีชั �นที� 1-3
ประถมศึกษา มีชั �นที� 1-6
มัธยมศึกษา มีชั �นที� 1-6
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากัน
ในสถานพยาบาลเดียวกัน
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ชื�อในระบบฐานข้ อมูล
PROSTHESIS_PROSTHESIS
GUM

SCHOOLTYPE

CLASS

PROVIDER

ลําดับ
30

หัวข้ อ

คําอธิบาย

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบ
เป็ น ปี เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที
(YYYYMMDDHHMMSS) และเป็ นปี คริ สต
ศักราช

ชื�อในระบบฐานข้ อมูล
D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม DENTAL มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

รายละเอียด
ผลการตรวจสภาวะทันตสุขภาพทั้งชองปาก
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
1. รหัสประเภทผูไดรบ
ั บริการ
2. รหัสประเภทการบริการ
3. รหัสจําเปนตองใชฟลูออไรด
4. รหัสจําเปนตองขูดหินน้ําลาย
5. รหัสจําเปนตองใชฟนเทียม
6. รหัสสภาวะปริทันต
7. รหัสสถานศึกษา

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน

สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข

การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก
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2.30 การสงออกขอมูลการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพ

การสงออกขอมูลการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพ เปนการสงออกขอมูลไปยังแฟม REHABILITATION โดย
แฟม REHABILITATION ใชบันทึกขอมูลการบริการเวชศาสตรฟนฟูแกผมู ารับบริการ กําหนดหัวขอที่ควร
บันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน

5

วันที�รับผู้ป่วยไว้ ใน
โรงพยาบาล

6

วันที�ได้ รับบริการฟื น� ฟู
สมรรถภาพ

7

วันที�เริ�มรับบริการฟื น� ฟู
ฯ ผู้ป่วยใน

8

วันที�สิ �นสุดบริ การฟื น� ฟู
ฯ ผู้ป่วยใน

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�การบริการที�กําหนดโดยโปรแกรมเรียงลําดับ
ไม่ซํ �ากัน มีความหมายเท่ากับ 1 visitหมายเหตุ : ใน
กรณีที�มารับบริการ (visit) หลายคลินิกใน 1 ครั �ง ให้ มี
ลําดับการให้ บริการเป็ นตัวเลข เดียวกัน
เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN) กรณีเป็ นผู้ป่วยใน

HOSPCODE

วันเดือนปี ที�มารับผู้ป่วยไว้ ในโรงพยาบาล กําหนดเป็ น
ค.ศ.(YYYYMMDDHHMMSS) กรณีเป็ นผู้ป่วยในให้ ใช้
วันที� DATE_SERV ใน SERVICE
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
วันเดือนปี ที�ได้ รับบริการฟื น� ฟูสภาพ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
วันเดือนปี ที�เริ�มรับบริ การฟื น� ฟูสภาพ กรณีให้ บริการ
ต่อเนื�อง
แผนกผู้ป่วยใน
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
วันเดือนปี ที�สิ �นสุดบริการฟื น� ฟูสภาพ กรณีให้ บริการ
ต่อเนื�อง
แผนกผู้ป่วยใน

DATE_ADMIT
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PID

SEQ

AN

DATE_SERV

DATE_START

DATE_FINISH

ลําดับ

หัวข้ อ

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง

9

รหัสบริการฟื น� ฟู
รหัสบริการฟื น� ฟูสภาพที�ได้ รับ
สมรรถภาพ
รหัสกายอุปกรณ์ที�ได้ รับ รหัสกายอุปกรณ์เครื�องช่วยคนพิการที�ได้ รับ

REHABCODE

จํานวนกายอุปกรณ์ที�ได้ รับ (ชิ �น)

AT_NO

12

จํานวนกายอุปกรณ์ที�
ได้ รับ
สถานที�รับบริ การ

REHABPLACE

13

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

14

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

รหัสสถานพยาบาลที�ให้ บริการ ตามรหัสมาตรฐาน
สนย.
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

10
11

AT_DEVICE

PROVIDER
D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม REHABILITATION มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

รายละเอียด
1. การฟนฟูสมรรถนะผูปวยแตละราย
2. ผลการสํารวจประชาชนในเขตรับผิดชอบทีไ่ ดรบ
ั การฟนฟูสมรรถนะ
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
1. รหัสการบริการฟนฟูสมรรถนะ
2. รหัสกายอุปกรณ

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน

สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข

การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก

74

2.31. การสงออกขอมูลการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

การสง ออกข อ มู ล การคัด กรองโรคเบาหวานและความดัน โลหิ ต สู ง เปน การส ง ออกข อ มูล ไปยัง แฟ ม
NCDSCREEN

โดยแฟม

NCDSCREEN ใชบันทึกขอมูลการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดั น

โลหิตสูง กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1
2

รหัสสถานบริการ
ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

วันที�ตรวจ

5

บริการใน-นอกสถาน
บริการ
ประวัติสบู บุหรี�

6

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�การบริการที�กําหนดโดยโปรแกรมเรียงลําดับ
ไม่ซํ �ากัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit
หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit) หลายคลีนิค
ใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ นตัวเลข เดียวกัน
วันเดือนปี ที�ตรวจ กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
1 = ในสถานบริการ , 2 = นอกสถานบริการ

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE
PID

SEQ

DATE_SERV

SERVPLACE

9
10

ประวัติเบาหวานใน
ญาติสายตรง
ประวัติความดันสูงใน
ญาติสายตรง
นํ �าหนัก

1 = ไม่สบู , 2 = สูบนานๆครั �ง, 3 = สูบเป็ นครั �งคราว, 4
= สูบเป็ นประจํา,
9 = ไม่ทราบ
1 = ไม่ดื�ม, 2 = ดื�มนานๆครั �ง, 3 = ดื�มเป็ นครั �งคราว, 4
= ดื�มเป็ นประจํา,
9 = ไม่ทราบ
1 = มีประวัติเบาหวานในญาติสายตรง, 2 = ไม่มี, 9 =
ไม่ทราบ
1 = มีประวัติความดันโลหิตสูงในญาติสายตรง, 2 =
ไม่มี, 9 = ไม่ทราบ
นํ �าหนัก (กก.) จุดทศนิยม 1 ตําแหน่ง

HTFAMILY
WEIGHT

11

ส่วนสูง

ส่วนสูง (ซม.)

HEIGHT

7

8

ประวัติดื�มเครื�องดื�ม
แอลกอฮอลล์
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SMOKE

ALCOHOL

DMFAMILY

ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

12

เส้ นรอบเอว (ซ.ม.)

เส้ นรอบเอว (ซม.)

WAIST_CM

13

ความดันโลหิต ซิสโต
ลิก ครัง� ที� 1
ความดันโลหิต ได
แอสโตลิก ครัง� ที� 1
ความดันโลหิต ซิสโต
ลิก ครัง� ที� 2
ความดันโลหิต ได
แอสโตลิก ครัง� ที� 2
ระดับนํ �าตาลในเลือด

ความดันโลหิต ซิสโตลิก การวัดครั �งที� 1 (มม.ปรอท)

SBP_1

ความดันโลหิต ไดแอสโตลิก การวัดครั �งที� 1 (มม.
ปรอท)
ความดันโลหิต ซิสโตลิก การวัดครั �งที� 2 (มม.ปรอท)

DBP_1

ความดันโลหิต ไดแอสโตลิก การวัดครั �งที� 2 (มม.
ปรอท)
ผลการตรวจนํ �าตาลในเลือด (มก./ดล.) จุดทศนิยม 2
หลัก
รหัสการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ 1 = ตรวจนํ �าตาลใน
เลือด จากหลอดเลือดดํา หลังอดอาหาร 2 = ตรวจ
นํ �าตาลในเลือด จากหลอดเลือดดํา โดยไม่อดอาหาร 3
=ตรวจนํ �าตาลในเลือด จากเส้ นเลือดฝอย หลังอด
อาหาร 4 = ตรวจนํ �าตาลในเลือด จากเส้ นเลือดฝอย
โดยไม่อดอาหาร
รหัสสถานพยาบาลที�ให้ บริการ ตามรหัสมาตรฐาน
สนย. หมายเหตุ : ไม่เป็ นค่าว่างและอ้ างอิงรหัสสถาน
บริการ สนย.
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

DBP_2

14
15
16
17
18

วิธีการตรวจนํ �าตาลใน
เลือด

19

สถานที�รับบริ การคัด
กรอง

20

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

21

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
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SBP_2

BSLEVEL
BSTEST

SCREENPLACE

PROVIDER
D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม NCDSCREEN มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

รายละเอียด
ผลการตรวจคัดกรองการเปนโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบ
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
1. รหัสการสูบบุหรี่
2. รหัสการดืม
่ แอลกอฮอล
3. รหัสเบาหวานในญาติสายตรง
4. รหัสความดันโลหิตสูงในญาติสายตรง
5. รหัสวิธีการตรวจน้ําตาลในเลือด
6. รหัสสถานพยาบาลที่คัดกรอง

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน

สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข

การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก
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2.32 การสงออกขอมูลการใหบริการวางแผนครอบครัว

การสงออกขอมูลการใหบริการวางแผนครอบครัว เปนการสงออกขอมูลไปยังแฟม FP โดยแฟม FP ใชบันทึก
ขอมูลการวางแผนครอบครัวแกผูมารับบริการ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

วันที�ให้ บริการ

5

รหัสวิธีการคุมกําเนิด

6

สถานที�รับบริ การ

7

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

8

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit) หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit)
หลายคลีนิคใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ น
ตัวเลข เดียวกัน
วันเดือนปี ที�มารับบริการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
1 = ยาเม็ด , 2 = ยาฉีด , 3 = ห่วงอนามัย , 4 = ยาฝั ง,
5 = ถุงยางอนามัย
6 = หมันชาย, 7 = หมันหญิง
รหัสสถานพยาบาลที�ให้ บริการ ตามรหัสมาตรฐาน
สนย.
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
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ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE
PID

SEQ

DATE_SERV

FPTYPE

FPPLACE
PROVIDER
D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม FP มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน
ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน

รายละเอียด
การใหบริการวางแผนครอบครัวแตละราย
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
รหัสวิธีการคุมกําเนิด
สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข

การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก
2.33 การสงออกขอมูลการตั้งครรภ

การสงออกขอมูลการตั้งครรภ เปนการสงออกขอมูลไปยังแฟม PRENATAL โดยแฟม PRENATAL ใชขึ้น
ทะเบียนหญิงตั้งครรภ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ
1
2

3
4
5

หัวข้ อ

คําอธิบาย

รหัสสถานบริการ

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนบุคคล
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ครรภ์ ที�
การตั �งครรภ์ ครั �งที� กรอกเป็ นตัวเลข เช่น ครรภ์ ที�
1,2,10 เป็ นต้ น
วันแรกของการมี
วันแรกของการมีประจําเดือนครั �งสุดท้ าย กําหนดเป็ น
ประจําเดือนครั �งสุดท้ าย ค.ศ.(YYYYMMDD)
วันที�กําหนดคลอด

วันเดือนปี ที�กําหนดคลอด กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : ถ้ าบันทึกค่า LMP
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ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE
PID

GRAVIDA
LMP
EDC

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

6
7

ผลการตรวจ
VDRL_RS
ผลการตรวจ HB_RS

8

ผลการตรวจ HIV_RS

9

วันที�ตรวจ HCT.

10

ผลการตรวจ HCT

1 = ปกติ, 2 = ผิดปกติ, 3=ไม่ตรวจ, 4=รอผลตรวจ, 9
=ไม่ทราบ
1 = ปกติ, 2 = ผิดปกติ, 3=ไม่ตรวจ, 4=รอผลตรวจ, 9
=ไม่ทราบ
1 = ปกติ, 2 = ผิดปกติ, 3=ไม่ตรวจ, 4=รอผลตรวจ, 9
=ไม่ทราบ
วันเดือนปี ที�ตรวจ กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
ระดับฮีมาโตคริค (%)

11

ผลการตรวจ
THALASSAEMIA
วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

12

VDRL_RESULT
HB_RESULT
HIV_RESULT
DATE_HCT

HCT_RESULT

1 = ปกติ, 2 = ผิดปกติ, 3=ไม่ตรวจ, 4=รอผลตรวจ, 9 THALASSEMIA
=ไม่ทราบ
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
D_UPDATE
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

การสงออกขอมูลไปยังแฟม PRENATAL มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง

รายละเอียด
1. ทะเบียนหญิงตั้งครรภ
2. ผลการสํารวจประชาชนในเขตรับผิดชอบที่ตั้งครรภ

ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
1. รหัสผลการตรวจ VDRL
2. รหัสผลการตรวจ HB
3. รหัสผลการตรวจ HIV
4. รหัสผลการตรวจ Thalassemia

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน

สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข
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การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก
2.34 การสงออกขอมูลการใหบริการฝากครรภ

การสงออกขอมูลการใหบริการฝากครรภ เปนการสงออกขอมูลไปยังแฟม ANC โดยแฟม ANC ใชบันทึก
ขอมูลการฝากครรภของหญิงตั้งครรภ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

วันที�ให้ บริการ

5

ครรภ์ ที�

6

ANC ช่วงที�

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit)
หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit) หลายคลีนิค
ใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ นตัวเลข เดียวกัน
วันเดือนปี ที�มารับบริการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD) หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูล
ย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวันกลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
การตั �งครรภ์ ครั �งที� กรอกเป็ นตัวเลข เช่น ครรภ์ ที�
1,2,10 เป็ นต้ น
การนัดช่วงที� 1 เมื�ออายุครรภ์ ≤12 สัปดาห์
การนัดช่วงที� 2 เมื�ออายุครรภ์ 18 สัปดาห์
การนัดช่วงที� 3 เมื�ออายุครรภ์ 26 สัปดาห์
การนัดช่วงที� 4 เมื�ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์
การนัดช่วงที� 5 เมื�ออายุครรภ์ 38 สัปดาห์
หมายเหตุ กรณีอายุครรภ์ ไม่อยู่ในช่วงของการฝาก
ครรภ์ ให้
หมายเหตุ : บันทึกเฉพาะอายุครรภ์ บันทึกช่วงครรภ์
กรณีมาตรงช่วงการนัดฝากครรภ์ เท่านั �น
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ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE
PID

SEQ

DATE_SERV

GRAVIDA
ANCNO

ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

7

อายุครรภ์

อายุครรภ์ ( สัปดาห์) เป็ นเลขจํานวนเต็ม

GA

8

ผลการตรวจ

1 = ปกติ, 2 = ผิดปกติ, 9 = ไม่ทราบ

ANCRESULT

9

11

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

รหัสสถานพยาบาลที�ให้ บริการ ตามรหัสมาตรฐาน
สนย.
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

ANCPLACE

10

สถานที�รับบริ การฝาก
ครรภ์
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

PROVIDER
D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม ANC มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง

ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน
ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน
การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก

รายละเอียด
1. ทะเบียนหญิงตั้งครรภที่มารับบริการฝากครรภ
2. ผลการสํารวจประชาชนในเขตรับผิดชอบที่ตั้งครรภแตไปฝากครรภที่
สถานพยาบาลอื่น
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
ตองบันทึกขอมูลในแฟม PRENATAL รวมดวย
1. รหัสผลการตรวจ
2. รหัสสถานพยาบาลทีร่ บ
ั ฝากครรภ
สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข
ตรวจสอบรายการผูที่มีขอมูลในแฟมนี้แตไมมีขอมูลในแฟม
PRENATAL
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2.35 การสงออกขอมูลการคลอด

การสงออกขอมูลการคลอดเปนการสงออกขอมูลไปยังแฟม LABOR โดยแฟม LABOR ใชบันทึกขอมูลการ
คลอด กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ
1
2

3
4

หัวข้ อ
รหัสสถานบริการ

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนบุคคล
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ครรภ์ ที�
การตั �งครรภ์ ครั �งที� กรอกเป็ นตัวเลข เช่น ครรภ์ ที�
1,2,10 เป็ นต้ น
วันแรกของการมี
วันแรกของการมีประจําเดือนครั �งสุดท้ าย กําหนดเป็ น
ประจําเดือนครั �งสุดท้ าย ค.ศ.(YYYYMMDD)

5

วันที�กําหนดคลอด

6
7

วันคลอด / วันสิ �นสุด
การตั �งครรภ์
ผลสิ �นสุดการตั �งครรภ์

8

สถานที�คลอด

9

รหัสสถานพยาบาลที�
คลอด
วิธีการคลอด / สิ �นสุด
การตั �งครรภ์

10

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE
PID

GRAVIDA
LMP

วันเดือนปี ที�กําหนดคลอด กําหนดเป็ น ค.ศ.
EDC
(YYYYMMDD)
วันเดือนปี ที�คลอด / วันสิ �นสุดการตั �งครรภ์ กําหนดเป็ น BDATE
ค.ศ.(YYYYMMDD)
รหัสโรค ICD - 10 TM
BRESULT
1=โรงพยาบาล, 2=สถานีอนามัย, 3=บ้ าน, 4=
ระหว่างทาง, 5=อื�นๆ
รหัสมาตรฐานจาก สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์

BPLACE
BHOSP

1 = NORMAL, 2 = CESAREAN, 3 = VACUUM, 4
= FORCEPS, 5 = ท่าก้ น, 6 = ABORTION

BTYPE

11

ประเภทของผู้ทําคลอด

1 = แพทย์, 2 = พยาบาล,
3 = จนท.สาธารณสุข(ที�ไม่ใช่แพทย์ พยาบาล),
4 = ผดุงครรภ์ โบราณ, 5 = คลอดเอง, 6 = อื�นๆ

BDOCTOR

12

จํานวนเกิดมีชีพ

จํานวนเด็กเกิดมีชีพจากการคลอด ไม่มีให้ ใส่ 0

LBORN

13

จํานวนตายคลอด

จํานวนเด็กเกิดไร้ ชีพจากการคลอด ไม่มีให้ ใส่ 0

SBORN
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ลําดับ
14

หัวข้ อ
วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม LABOR มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

รายละเอียด
ทะเบียนหญิงทีม่ าคลอดบุตรแตละราย
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
1. รหัสสถานที่คลอด

่ ลอด
2. รหัสสถานพยาบาลทีค
3. รหัสวิธีการคลอดหรือสิ้นสุดการตั้งครรภ
4. รหัสประเภทผูทําคลอด

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน

สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข

การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก
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2.36 การสงออกขอมูลการดูแลหลังคลอด

การส ง ออกข อ มู ล การดู แ ลหลั ง คลอด เป น การส ง ออกข อ มู ล ไปยั ง แฟ ม
POSTNATAL

ลําดับ
1
2

3

4
5
6

7
8
9
10

POSTNATAL

โดยแฟ ม

ใชบันทึกขอมูลการตรวจหลังคลอด กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
หัวข้ อ

คําอธิบาย

รหัสสถานบริการ

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนบุคคล
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทึกความครอบคลุมจะไม่มี
SEQ
ครรภ์ ที�
การตั �งครรภ์ ครั �งที� กรอกเป็ นตัวเลข เช่น ครรภ์ ที�
1,2,10 เป็ นต้ น
วันคลอด / วันสิ �นสุด
วันเดือนปี ที�คลอด / วันสิ �นสุดการตั �งครรภ์ กําหนดเป็ น
การตั �งครรภ์
ค.ศ.(YYYYMMDD)
วันที�ดแู ลแม่
วันเดือนปี ที�ได้ รับการดูแลแม่หลังคลอด กําหนดเป็ น
ค.ศ. (YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
รหัสสถานพยาบาลที�
รหัสสถานพยาบาลที�ให้ บริการ ตามรหัสมาตรฐาน
ดูแลแม่
สนย.
ผลการตรวจมารดาหลัง 1=ปกติ, 2=ผิดปกติ, 9 = ไม่ทราบ
คลอด
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
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ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE
PID

SEQ

GRAVIDA
BDATE
PPCARE

PPPLACE
PPRESULT
PROVIDER
D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม POSTNATAL มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

รายละเอียด
ทะเบียนหญิงคลอดที่มารับการตรวจหลังคลอด
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
1. รหัสสถานพยาบาลทีต
่ รวจหลังคลอด
2. รหัสผลการตรวจหลังคลอด

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน

สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข

การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก
2.37 การสงออกขอมูลทารกแรกเกิด

การสงออกขอมูลทารกแรกเกิดเปนการสงออกขอมูลไปยังแฟม NEWBORN โดยแฟม NEWBORN ใช
บันทึกขอมูลเด็กแรกเกิด กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล (เด็ก)

3

ทะเบียนบุคคล (แม่)

4

ครรภ์ ที�

5

อายุครรภ์ เมื�อคลอด

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ทะเบียนบุคคลที�กําหนดโดยโปรแกรมจากแฟ้ม
PERSON และทะเบียนนี �จะซํ �ากันได้ หากบุคคลนั �นมี
มารดาเป็ นบุคคลเดียวกัน ใช้ อ้างอิงในแฟ้ม Person
การตั �งครรภ์ ครั �งที� กรอกเป็ นตัวเลข เช่น ครรภ์ ที�
1,2,10 เป็ นต้ น
หมายเหตุ : ประมวลผลจาก labor
อายุครรภ์ ( สัปดาห์) เป็ นเลขจํานวนเต็ม
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ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE
PID

MPID

GRAVIDA

GA

ลําดับ

หัวข้ อ

6

วันที�คลอด

7

เวลาที�คลอด

8

9
10

11

12

13
14

คําอธิบาย
วันเดือนปี ที�คลอด กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDD)

เวลาที�คลอด กําหนดเป็ น ชัว� โมง นาที วินาที
(HHMMSS)
สถานที�คลอด
1=โรงพยาบาล, 2=สถานีอนามัย, 3=บ้ าน, 4=
ระหว่างทาง, 5=อื�นๆ หมายเหตุ : ประมวลผลจาก
labor
รหัสสถานพยาบาลที�
รหัสมาตรฐานจาก สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
คลอด
หมายเหตุ : ประมวลผลจาก labor
ลําดับที�ของทารกที�
ลําดับที�ของการคลอด 1 = คลอดเดี�ยว, 2 = เป็ นเด็ก
คลอด
แฝดลําดับที� 1,
3 = เป็ นเด็กแฝดลําดับที� 2, 4 = เป็ นเด็กแฝดลําดับที�
3,
5 = เป็ นเด็กแฝดลําดับที� 4
วิธีการคลอด
1 = NORMAL, 2 = CESAREAN, 3 = VACUUM, 4
= FORCEPS,
5 = ท่าก้ น
หมายเหตุ : ประมวลผลจาก labor
ประเภทของผู้ทําคลอด 1 = แพทย์, 2 = พยาบาล, 3 = จนท.สาธารณสุข (ที�
ไม่ใช่แพทย์ พยาบาล), 4 = ผดุงครรภ์ โบราณ, 5 =
คลอดเอง, 6 = อื�นๆ
หมายเหตุ : ประมวลผลจาก labor
นํ �าหนักแรกคลอด(กรัม) หน่วยนับเป็ นกรัม

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
BDATE
BTIME
BPLACE

BHOSP
BIRTHNO

BTYPE

BDOCTOR

BWEIGHT

ภาวการณ์ขาด
ออกซิเจน
ได้ รับ VIT K หรือไม่

1 = ขาด , 2 = ไม่ขาด, 9 = ไม่ทราบ

ASPHYXIA

1 = ได้ รับ , 2 = ไม่ได้ รับ, 9 = ไม่ทราบ

VITK

1 = ได้ รับการตรวจ , 2 = ไม่ได้ ตรวจ, 9 = ไม่ทราบ

TSH

17

ได้ รับการตรวจ TSH
หรือไม่
ผลการตรวจ TSH

TSHRESULT

18

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

ผลการตรวจระดับ TSH บันทึกเป็ นค่า (จุดทศนิยม 1
ตําแหน่ง)
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
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D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม NEWBORN มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง

รายละเอียด
1. ทะเบียนเด็กแรกเกิด
2. ทะเบียนหญิงทีม
่ าคลอด

ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน ทั้งแมและทารกและเกิด)
1. รหัสสถานที่คลอด
2. รหัสสถานพยาบาลทีค
่ ลอด
3. รหัสวิธีการคลอด
4. รหัสประเภทผูทําคลอด
5. รหัสการขาดออกซิเจน
6. รหัสการไดรับวิตามินเค
7. รหัสการตรวจ TSH

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน

สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข

การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก
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2.38 การสงออกขอมูลการดูแลทารกแรกเกิด

การสง ออกขอมูลการดูแลทารกแรกเกิดเปนการสงออกขอมูลไปยังแฟม NEWBORNCARE โดยแฟม
NEWBORNCARE

ลําดับ

ใชบันทึกขอมูลการดูแลเด็กแรกเกิด กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล (เด็ก)

3

ลําดับที�

4

วันที�คลอด

5

วันที�ดแู ลลูก

6

8

รหัสสถานพยาบาลที�
ดูแลลูก
ผลการตรวจทารกหลัง
คลอด
อาหารที�รับประทาน

9

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

10

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

7

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit)
หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit) หลายคลินิก
ใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ นตัวเลข เดียวกัน
วันเดือนปี ที�คลอด กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDD)

HOSPCODE

วันเดือนปี ที�ลกู ได้ รับการดูแล กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
รหัสสถานพยาบาลที�ให้ บริการ ตามรหัสมาตรฐาน
สนย.
1=ปกติ, 2=ผิดปกติ, 9 = ไม่ทราบ

BCARE

1 = นมแม่อย่างเดียว, 2 = นมแม่และนํ �า, 3 = นมแม่
และนมผสม,
4 = นมผสมอย่างเดียว
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
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PID

SEQ

BDATE

BCPLACE
BCARERESULT
FOOD

PROVIDER
D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม NEWBORNCARE มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

รายละเอียด
การดูแลทารกแรกเกิดแตละราย
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
1. รหัสสถานพยาบาลที่ดูแลทารกแรกเกิด
2. รหัสผลการตรวจ
3. รหัสอาหารทีท
่ ารกไดรบั

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน

สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข

การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก
2.39 การสงออกขอมูลการใหวัคซีนของผูรับบริการและประชาชนในเขตรับผิดชอบ

การสงออกขอมูลการใหวัคซีนของผูรับบริการและประชาชนในเขตรับผิดชอบ เปนการสงออกขอมูลไปยังแฟม
EPI โดยแฟม EPI ใชบันทึกขอมูลการใหวัคซีนแกผูมารับบริการ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้

ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit) หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit)
หลายคลีนิคใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ น
ตัวเลข เดียวกัน
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ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE
PID

SEQ

ลําดับ

หัวข้ อ

4

วันที�ให้ บริการ

5

รหัสวัคซีน

6

สถานที�รับวัคซีน

7

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

8

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย
วันเดือนปี ที�มารับบริการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
รหัสมาตรฐานสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (การรับ
วัคซีนแต่ละครั �ง ไม่ควรฉีดชนิดเดียวกันเกินหนึง� เข็ม)

DATE_SERV

รหัสสถานพยาบาลที�ให้ บริการ ตามรหัสมาตรฐาน
สนย.
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

VACCINEPLACE

VACCINETYPE

PROVIDER
D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม EPI มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง

รายละเอียด
1. ทะเบียนการใหวัคซีน
2. ผลการสํารวจประชาชนในเขตรับผิดชอบทีไ่ ปรับวัคซีนทีอ่ ื่น

ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
1. รหัสวัคซีน
2. รหัสสถานทีร่ ับวัคซีน

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน

สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข

การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก
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2.40 การสงออกขอมูลการตรวจวัดระดับโภชนาการของประชาชนในเขตรับผิดชอบ

การสงออกขอมูลการตรวจวัดระดับโภชนาการของประชาชนในเขตรับผิดชอบ เปนการสงออกขอมูลไปยังแฟม
NUTRITION โดยแฟม NURITION ใชบันทึกขอมูลการไดรับโภชนาการของผูมารับบริการ กําหนดหัวขอ

ที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

วันที�ให้ บริการ

5

สถานที�รับบริ การ

6

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย

HOSPCODE

นํ �าหนัก(กก.)

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit) หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit)
หลายคลินิกใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ น
ตัวเลข เดียวกัน
วันเดือนปี ที�มารับบริการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
รหัสสถานพยาบาลที�ให้ บริการ ตามรหัสมาตรฐาน
สนย.
นํ �าหนัก(กก.) จุดทศนิยม 1 ตําแหน่ง

7

ส่วนสูง (ซม.)

ส่วนสูง (ซม.)

HEIGHT

8

เส้ นรอบศีรษะ (ซม.)

เส้ นรอบศีรษะ (ซม.)

HEADCIRCUM

9

ระดับพัฒนาการเด็ก

CHILDDEVELOP

10

อาหารที�รับประทาน
ปั จจุบนั

1 = ปกติ, 2 = สงสัยช้ ากว่าปกติ, 3 = ช้ ากว่าปกติ
หมายเหตุบนั ทึกเฉพาะอายุเด็ก 0-5 ปี 11 เดือน 29
วัน
1 = นมแม่อย่างเดียว, 2 = นมแม่และนํ �า, 3 = นมแม่
และนมผสม,
4 = นมผสมอย่างเดียว
หมายเหตุ เพิ�มรหัส 0 = เลิกดื�มนมแล้ ว บันทึกเฉพาะ
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PID

SEQ

DATE_SERV

NUTRITIONPLACE
WEIGHT

FOOD

ลําดับ

หัวข้ อ

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย
อายุเด็ก 0-2 ปี 11 เดือน 29 วัน

11

การใช้ ขวดนม

1 = ใช้ ขวดนม, 2 = ไม่ใช้ ขวดนม

BOTTLE

12

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

PROVIDER

13

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม NUTRITION มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

รายละเอียด
1. ทะเบียนการตรวจวัดระดับโภชนาการ
2. ผลการตรวจวัดระดับโภชนาการของประชาชนในเขตรับผิดชอบ
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
1. รหัสสถานที่ใหบริการ
2. รหัสพัฒนาการเด็ก
3. รหัสอาหารทีร่ ับประทาน
4. รหัสการใชขวดนม

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน

สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข

การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก
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2.41 การสงออกขอมูลการใหบริการสงเสริมสุขภาพปองกันเฉพาะบางโรค

การสง ออกขอมู ล การใหบ ริ ก ารสง เสริม สุ ขภาพป องกั นเฉพาะบางโรคเปน การสง ออกขอมู ล ไปยัง แฟ ม
SPECIALPP โดยแฟม SPECIALPP ใชบันทึกขอมูลการใหบริการสงเสริมปองกันโรคที่กําหนดเฉพาะตาม

แผนการปองกันโรคตางๆ แกผูมารับบริการ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

วันที�ให้ บริการ

5

7

บริการใน-นอกสถาน
บริการ
รหัสบริการส่งเสริม
ป้องกันเฉพาะ
สถานที�รับบริ การ

8

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

9

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

6

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit) หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit)
หลายคลินิกใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ น
ตัวเลข เดียวกัน
วันเดือนปี ที�มารับบริการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE
PID

SEQ

DATE_SERV
SERVPLACE

1 = ในสถานบริการ , 2 = นอกสถานบริการ
รหัสการให้ บริการส่งเสริมป้องกันเฉพาะ
รหัสสถานพยาบาลที�ให้ บริการ ตามรหัสมาตรฐาน
สนย.
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
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PPSPECIAL
PPSPLACE
PROVIDER
D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม SPECIALPP มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง

ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน

รายละเอียด
1. ทะเบียนการใหบริการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคเฉพาะ
2. ผลการใหบริการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคเฉพาะประชาชนในเขต
รับผิดชอบ
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
1. รหัสบริการสงเสริมปองกันโรคเฉพาะ
2. รหัสสถานพยาบาลที่ใหบริการ

ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน

สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข

การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก
2.42 การสงออกขอมูลกิจกรรมการใหบริการในชุมชนทั้งชุมชน

การส ง ออกข อ มู ล กิ จ กรรมการให บ ริ ก ารในชุ ม ชนทั้ ง ชุ ม ชน เป น การส ง ออกข อ มู ล ไปยั ง แฟ ม
COMMUNITY_ACTIVITY

โดยแฟม

COMMUNITY_ACTIVITY

ใชบันทึกการใหบริการใน

ชุมชนทั้งชุมชน กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ
1
2

3

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
รหัสสถานบริการ
ยุทธศาสตร์
HOSPCODE
รหัสชุมชนที�จัดกิจกรรม รหัสชุมชนที�จัดกิจกรรม ตามมหาดไทย เป็ นจังหวัด
VID
อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน (CCAATTMM) หากจัดใน
ระดับตําบล ในส่วนของหมู่บ้านให้ ใส่ “00”
วันที�เริ�มจัดกิจกรรม
วันเดือนปี ที�ให้ บริ การ กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDD) DATE_START
YYYY =ปี ค.ศ. ,MM=เดือน 2 หลัก 01-12,DD=วันที� 2
หลัก 01-31
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ลําดับ

หัวข้ อ

4

วันที�สิ �นสุดการจัด
กิจกรรม

5

รหัสกิจกรรมในชุมชน

6

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

7

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย

วันเดือนปี ที�ให้ บริ การ กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDD) DATE_FINISH
YYYY =ปี ค.ศ. ,MM=เดือน 2 หลัก 01-12,DD=วันที� 2
หลัก 01-31
รหัสกิจกรรมในชุมชน ตามรหัสมาตรฐานของ สนย.
COMACTIVITY
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

PROVIDER
D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม COMMUNITY_ACTIVITY มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน
ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน

รายละเอียด
ทะเบียนการออกไปทํากิจกรรมในชุมชน

รหัสกิจกรรมในชุมชน
สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข

การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก
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2.43 การสงออกขอมูลกิจกรรมการใหบริการรายบุคคลนอกสถานพยาบาล

การสง ออกข อมูล กิ จ กรรมการใหบ ริก ารรายบุคคลนอกสถานพยาบาลเปนการสง ออกขอ มูล ไปยัง แฟ ม
COMMUNTIY_SERVICE

โดยแฟม

COMMUNTIY_SERVICE

ใชบันทึกกิจกรรมการใหบริการ

รายบุคคลนอกสถานพยาบาลกําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

วันที�ให้ บริการ

5
6

รหัสการให้ บริการใน
ชุมชน
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

7

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�การบริการที�กําหนดโดยโปรแกรมเรียงลําดับ
ไม่ซํ �ากัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit
วันเดือนปี ที�ให้ บริ การ กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDD)
YYYY =ปี ค.ศ. ,MM=เดือน 2 หลัก 01-12,DD=วันที� 2
หลัก 01-31
รหัสการให้ บริการสุขภาพระดับบุคคลในชุมชน ตาม
รหัสมาตรฐานของ สนย. (5 หลัก)
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
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ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE
PID

SEQ
DATE_SERV

COMSERVICE
PROVIDER
D_UPDATE

การสงออกขอมูลไปยังแฟม COMMUNTIY_SERVICE มีหัวขอและรายละเอียดดังตอไปนี้
หัวขอ
แหลงขอมูลตนทาง
ขอมูลที่ตองมีอยูก อน
ความเกี่ยวของกับแฟมอื่น
รายการที่ตองใชรหัสมาตรฐาน
ความถี่ในการสงออกขอมูล
จํานวนขอมูลทีส่ งในแตละเดือน

รายละเอียด
ทะเบียนการใหบริการรายบุคคลนอกสถานพยาบาลแตละราย
เลขทะเบียนบุคคล (ตองลงทะเบียนบุคคลในแฟม PERSON เพื่อใหได
เลขทะเบียนบุคคลกอน)
รหัสการใหบริการในชุมชน
สงออกทุกเดือน ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
เดือนพฤศจิกายน สงขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในทะเบียน
เดือนอื่นๆ – สงเฉพาะขอมูลทีเ่ พิ่มเติมหรือแกไข

การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
กอนการสงออก
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