
การบนัทกึข้อมลูทางการแพทย์และสขุภาพ เพ่ือการสง่ออก  43 แฟ้ม                                       ศนูย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ 
โครงการจดัท าคลงัข้อมลูด้านการแพทย์และสขุภาพ (Data Center) ระดบัจงัหวดั และระบบเช่ือมโยงข้อมลูภายใน 5 จงัหวดัน าร่อง และสว่นกลาง สนย. 

สารบัญ 
หัวข้อเรื่อง 

1 การก าหนดค่าเริ่มต้น (Main Setting) ส าหรับ HOSxP และ  HOSxP PCU 1 

  การก าหนดค่าเริ่มต้น (Main Setting) ส าหรับ HOSxP 1 

  การก าหนดค่าเริ่มต้น (Main Setting) ส าหรับ HOSxP PCU 2 

2 การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน (System Setting) ส าหรับ HOSxP และ  HOSxP PCU 2 

3 การตรวจสอบรหัสมาตรฐานตาม สนย. ส าหรับ รพ. และ รพ.สต. (เพ่ือส่งออกข้อมูล) 15 

4 การบันทึกข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพ่ือการส่งออก  43 แฟ้ม 23 

 1. แฟ้ม PERSON 25 

 2. แฟ้ม ADDRESS 28 

 3. แฟ้ม CARD 30 

 4. แฟ้ม HOME 31 

 5. แฟ้ม DEATH 33 

 6. แฟ้ม COMMUNITY_SERVICE 34 

 7. แฟ้ม VILLAGE 35 

 8. แฟ้ม COMMUNITY_ACTIVITY 39 

 9. แฟ้ม PRENATAL 40 

 10. แฟ้ม ANC 42 

 11. แฟ้ม LABOR 44 

 12. แฟ้ม POSTNATAL 46 

 13. แฟ้ม NEWBORN 49 

 14. แฟ้ม NEWBORNCARE 51 

 15. แฟ้ม EPI 53 

 16. แฟ้ม NUTRITION 57 



การบนัทกึข้อมลูทางการแพทย์และสขุภาพ เพ่ือการสง่ออก  43 แฟ้ม                                       ศนูย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ 
โครงการจดัท าคลงัข้อมลูด้านการแพทย์และสขุภาพ (Data Center) ระดบัจงัหวดั และระบบเช่ือมโยงข้อมลูภายใน 5 จงัหวดัน าร่อง และสว่นกลาง สนย. 

 สารบัญ  

 หัวข้อเรื่อง  

 17. แฟ้ม WOMEN 60 

 18. แฟ้ม FP 61 

 19. แฟ้ม SERVICE 62 

 20. แฟ้ม DIAGNOSIS_OPD  66 

 21. แฟ้ม DRUGALLERGY 69 

 22. แฟ้ม DRUG_OPD 71 

 23. แฟ้ม PROCEDURE_OPD 76 

 24. แฟ้ม APPOINTMENT 79 

 25. แฟ้ม CHARGE_OPD 80 

 26. แฟ้ม DENTAL 82 

 27. แฟ้ม SPECIALPP 84 

 28. แฟ้ม ACCIDENT 85 

 29. แฟ้ม DISABILITY 87 

 30. แฟ้ม ICF 88 

 31. แฟ้ม FUNCTIONAL 89 

 32. แฟ้ม REHABILITATION 90 

 33. แฟ้ม PROVIDER 93 

 34. แฟ้ม SURVEILLANCE 94 

 35. แฟ้ม NCDSCREEN 96 

 36. แฟ้ม CHRONIC 98 

 37. แฟ้ม CHRONICFU 100 

 38. แฟ้ม LABFU 103 



การบนัทกึข้อมลูทางการแพทย์และสขุภาพ เพ่ือการสง่ออก  43 แฟ้ม                                       ศนูย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ 
โครงการจดัท าคลงัข้อมลูด้านการแพทย์และสขุภาพ (Data Center) ระดบัจงัหวดั และระบบเช่ือมโยงข้อมลูภายใน 5 จงัหวดัน าร่อง และสว่นกลาง สนย. 

 สารบัญ  

 หัวข้อเรื่อง  

 39. แฟ้ม ADMISSION 106 

 40. แฟ้ม DIAGNOSIS_IPD 110 

 41. แฟ้ม PROCEDURE_IPD 111 

 42. แฟ้ม DRUG_IPD 114 

 43. แฟ้ม CHARGE_IPD 116 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         1          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

คู่มือการบันทึกข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟม้ 

การบันทึกข้อมูลเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของข้อมูล ท าให้ข้อมูลที่น าส่งออกมาให้หน่วยงานต่างๆมีความ 
 ครบถ้วนและถูกต้องได้ จะต้องเริ่มจากการ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1.การก าหนดค่าเริ่มต้น (Main Setting) 
2.การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน (System Setting) 
3.การตรวจสอบรหัสมาตรฐานตาม สนย. ส าหรับ รพ. และ รพ.สต.   (เพ่ือส่งออกข้อมูล)       

1.การก าหนดค่าเริ่มต้น (Main Setting) ส าหรับ HOSxP      

 การตั้งค่า เมนู รหัสคลินิก 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         2          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

การก าหนดค่าเริ่มต้น (Main Setting) ส าหรับ HOSxP PCU  

 

2.การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน (System Setting) ส าหรับ HOSxP และ HOSxP PCU 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         3          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

การก าหนดบุคลากรในโรงพยาบาล (HOSxP) 

 

การก าหนดแพทย์และพยาบาล ส าหรับ HOSxP PCU  

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         4          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

 การตรวจสอบข้อมูลสิทธิ์การรักษาส าหรับ HOSxP และ HOSxP PCU 

   เมนู TOOL  >> System Setting >> สิทธิ์การรักษา 

 

 

การตรวจสอบรายการเวชภัณฑ์ (ยา) 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         5          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

การตรวจสอบรายการเวชภัณฑ์  ส าหรับ HOSxP 

 

การตรวจสอบรายการเวชภัณฑ์  ส าหรับ HOSxP PCU 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         6          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

การตรวจสอบข้อมูลหัตถการ 

เมนู TOOL  >> System Setting >> หัตถการ 

 

 

การตรวจสอบข้อมูลหัตถการ ER ส าหรับ HOSxP 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         7          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

การตรวจสอบข้อมูลหัตถการ ส าหรับ HOSxP PCU 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบข้อมูลหัตถการผู้ป่วยใน ส าหรับ HOSxP  

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         8          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

การตรวจสอบข้อมูลหัตถการทันตกรรม   

เมนู TOOL  >> System Setting >> หัตถการทันตกรรม 

 

 
การตรวจสอบข้อมูลหัตถการทันตกรรม ส าหรับ HOSxP  

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         9          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

การตรวจสอบข้อมูลหัตถการทันตกรรม ส าหรับ HOSxP PCU  

 

การตรวจสอบรายการเวชศาสตร์ฟื้นฟู ส าหรับ HOSxP  

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         10          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานงานแพทย์แผนไทย ส าหรับ HOSxP  

 

การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานงานแพทย์แผนไทย ส าหรับ HOSxP PCU  

 

 

  



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         11          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

 การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานงานแพทย์แผนไทย 

 ผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         12          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

 ผู้ท าการตรวจวินิจฉัยด้านการแพทย์แผนไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         13          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

 หัตถการแพทย์แผนไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         14          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

การก าหนดข้อมูล Lab Link  ส าหรับ HOSxP  

 

การก าหนดข้อมูล Lab Link  ส าหรับ HOSxP PCU  

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         15          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

3.ตรวจสอบรหัสมาตรฐาน (สนย.) ส าหรับ HOSxP  และ HOSxP PCU  

 HOSxP  :: เมน ูงานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8  >> ส่งออกข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณ 2555  

 HOSxP PCU :: เมน ูTool >> ส่งออกข้อมูล18/21 แฟ้ม >> ส่งออกข้อมูล 21 แฟ้ม สนย.ปีงบประมาณ 
2555  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         16          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

 ตรวจสอบรหัสมาตรฐานอาชีพ 

 

 ตรวจสอบรหัสมาตรฐานเชื้อชาติ 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         17          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

 ตรวจสอบรหัสมาตรฐานศาสนา 

 

 ตรวจสอบรหัสมาตรฐานประเภทบุคคล 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         18          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

 ตรวจสอบรหัสมาตรฐานโรคเรื้อรัง 

 

 ตรวจสอบรหัสมาตรฐานสิทธิ์การรักษา 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         19          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

 ตรวจสอบรหัสมาตรฐานรายการยา 

 

 

 ตรวจสอบรหัสมาตรฐานของรายการหัตถการ 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         20          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

 ตรวจสอบรหัสมาตรฐานของรายการคุมก าเนิด 

 

 

 ตรวจสอบรหัสมาตรฐานของวัคซีน 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         21          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

 ตรวจสอบรหัสมาตรฐานของแผนก 

 

 ตรวจสอบรหัสมาตรฐานของการศึกษา 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         22          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

 ตรวจสอบรหัสมาตรฐานของสถานะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         23          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

โครงสร้างฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ในรูปแบบ 43 แฟ้มมาตรฐาน 

แฟ้มที ่ ชื่อแฟ้ม จาก  21  แฟ้ม 

แฟ้มข้อมูลประชาชนในเขตรับผิดชอบและผู้ป่วย   

1 แฟ้ม PERSON PERSON 

2 แฟ้ม ADDRESS PERSON 

3 แฟ้ม DEATH DEATH 

4 แฟ้ม CARD CARD 

5 แฟ้ม DRUGALLERGY   

แฟ้ม ข้อมูลครัวเรือนของประชาชนในเขตรับผิดชอบ   

6 แฟ้ม HOME HOME 

แฟ้มข้อมูลการให้บริการ   

7 แฟ้ม SERVICE SERVICE 
8 แฟ้ม APPOINTMENT APPOINT 

แฟ้มข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก   

9 แฟ้ม ACCIDENT   
10 แฟ้ม DIAGNOSIS_OPD DIAG 
11 แฟ้ม PROCEDURE_OPD PROCED 
12 แฟ้ม DRUG_OPD DRUG 
13 แฟ้ม CHARGE_OPD   

แฟ้มข้อมูลบริการผู้ป่วยใน   

14 แฟ้ม ADMISSION   
15 แฟ้ม DIAGNOSIS_IPD   
16 แฟ้ม PROCEDURE_IPD   
17 แฟ้ม DRUG_IPD   
18 แฟ้ม CHARGE_IPD   

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         24          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

แฟ้มข้อมูลบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค   

19 แฟ้ม SURVEILLANCE SURVEIL 
20 แฟ้ม WOMEN WOMEN 
21 แฟ้ม FP FP 
22 แฟ้ม EPI EPI 
23 แฟ้ม NUTRITION NUTRI 
24 แฟ้ม PRENATAL MCH 
25 แฟ้ม ANC ANC 
26 แฟ้ม LABOR MCH 
27 แฟ้ม POSTNATAL MCH 
28 แฟ้ม NEWBORN PP 
29 แฟ้ม NEWBORN_CARE PP 
30 แฟ้ม DENTAL   
31 แฟ้ม SPECIALPP   

แฟ้มข้อมูลคัดกรองและติดตามผู้ป่วยโรคเร้ือรัง   

32 แฟ้ม NCDSCREEN NCDSCREEN 
33 แฟ้ม CHRONIC CHRONIC 
34 แฟ้ม CHRONICFU CHRONICFU 
35 แฟ้ม LABFU LABFU 

แฟ้มข้อมูลบริการในชุมชน   

36 แฟ้ม COMMUNITY_SERVICE   

แฟ้มข้อมูลความบกพร่องทางสุขภาพและบริการฟ้ืนฟูสภาพ   

37 แฟ้ม DISABILITY   
38 แฟ้ม ICF   
39 แฟ้ม FUNCTIONAL   
40 แฟ้ม REHABILITATION   

แฟ้มข้อมูลชุมชนและกจิกรรมในชุมชน   

41 แฟ้ม VILLAGE   
42 แฟ้ม COMMUNITY_ACTIVITY   

แฟ้มข้อมูลผู้ให้บริการ   

43 แฟ้ม PROVIDER   

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         25          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

PERSON 
ข้อมูลทั่วไปของประชาชนในเขตรับผิดชอบและผู้ท่ีมาใช้บริการ 
1.ประชาชนทุกคนที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ 

 2.ประชาชนทุกคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ  
 3.ผู้มารับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ 

ลักษณะแฟ้ม  : เป็นแฟ้มสะสม  

เมนูที่เข้าใช้งาน 

 กรณี รพ. 
การมารับบริการ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >>ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่                                   
การส ารวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >>ระบบบัญชี 1-8 >>บัญชีที่ 1  

 กรณี รพ.สต. 
การมารับบริการ(เชิงรับ)HOSxP PCU >>ระบบงานเชิงรับ >>เวชระเบียนผู้ป่วย 
การส ารวจ  (เชิงรุก)HOSxP PCU >>ระบบบัญชี 1-8 >>ระบบงานบัญชี 1 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม PERSON 
ระบบผู้ป่วยนอก >>ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่                                   

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         26          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         27          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

 

ระบบบัญชี 1-8 >>ระบบงานบัญชี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชี 
1 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         28          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

ADDRESS 
ข้อมูลที่อยู่ของบุคคลนอกเขต 
1.ประชาชนทุกคนที่อาศัยในเขตรับผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน   อยู่นอกเขตรับผิดชอบ 

     2. ผู้มารับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ 

หมายเหตุ        :  ประชาชนผู้ที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ ข้อมูลที่อยู่ จะอยู่ในแฟ้ม HOME 

ลักษณะแฟ้ม    :  เป็นแฟ้มสะสม  
 

เมนูที่เข้าใช้งาน 

 กรณี รพ. 
การมารับบริการ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >>ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่                                   
การส ารวจ  (เชิงรุก)      งานเชิงรุก >>ระบบบัญชี 1-8 >>บัญชีที่ 1  

 กรณี รพ.สต. 
การมารับบริการ(เชิงรับ)HOSxP PCU >>ระบบงานเชิงรับ >>เวชระเบียนผู้ป่วย 
การส ารวจ  (เชิงรุก)HOSxP PCU >>ระบบบัญชี 1-8 >>ระบบงานบัญชี 1 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม ADDRESS 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         29          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         30          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

CARD 
ข้อมูลประวัติการมีหลักประกันสุขภาพของประชาชน 

 1. ประชาชนทุกคนที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ 
 2.ผู้ป่วยที่มารับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ 

หมายเหตุ        :  หากมีสิทธิใดที่สิ้นสุด ให้บันทึกวันที่สิ้นสุดของสิทธินั้น 

ลักษณะแฟ้ม : เป็นแฟ้มสะสม  

เมนูที่เข้าใช้งาน 

 กรณี รพ. 
การมารับบริการ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >>ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่                                   
การส ารวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >>ระบบบัญชี 1-8 >>บัญชีที่ 1  

 กรณี รพ.สต. 
 การมารับบริการ(เชิงรับ)HOSxP PCU >>ระบบงานเชิงรับ >>เวชระเบียนผู้ป่วย 
 การส ารวจ  (เชิงรุก)HOSxP PCU >>ระบบบัญชี 1-8 >>ระบบงานบัญชี 1 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม CARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         31          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

HOME 
ข้อมูลที่ตั้งและสุขาภิบาลของหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบ 

 1.หลังคาเรือนทุกหลังในเขตรับผิดชอบ   

ลักษณะแฟ้ม : เป็นแฟ้มสะสม  

เมนูที่เข้าใช้งาน 

 กรณี รพ. 
การส ารวจ  (เชิงรุก)       งานเชิงรุก >>ระบบบัญชี 1-8 >>บัญชีที่ 1 ,7 

 กรณี รพ.สต. 
การส ารวจ  (เชิงรุก)HOSxP PCU >>ระบบบัญชี 1-8 >>ระบบงานบัญชี 1,7 

ระบบบัญชี 1  

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         32          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

ระบบบัญชี 1,7 (ต่อ)  

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         33          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

DEATH 
ข้อมูลประวัติการเสียชีวิตของประชาชนทุกคนที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ และผู้ป่วยที่มารับบริการ 

ประกอบด้วย 
     1.  ประชาชนทุกคนที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ 
     2.  ผู้ป่วยที่มารับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ   

ลักษณะแฟ้ม : เป็นแฟ้มสะสม  

เมนูที่เข้าใช้งาน 

 กรณี รพ. 
        การมารับบริการ(เชิงรับ)   ระบบผู้ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ >> สถานภาพ >> บันทึกการเสียชีวิต 
                                        ระบบผู้ป่วยนอก >> ทะเบียนผู้เสียชีวิต 
        การส ารวจ  (เชิงรุก)        งานเชิงรุก >>ระบบบัญชี 1-8 >>บัญชีที่ 1 >> ทะเบียนผู้เสียชีวิต 
                                      

 กรณี รพ.สต. 
   การส ารวจ  (เชิงรุก)        HOSxP PCU >>ระบบบัญชี 1-8 >>ระบบงานบัญชี 1 

 

ข้อมูลการเสียชีวิต 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         34          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

COMMUNITY_SERVICE 
ข้อมูลการให้บริการในชุมชนส าหรับกลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ และผู้ป่วยนอกเขตรับผิดชอบ 

 1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยในเขตรับผิดชอบที่ได้รับบริการในชุมชน    
 2.ผู้ป่วยที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ(CUP เดียวกัน) ที่ได้รับบริการในชุมชน 

ลักษณะแฟ้ม : เป็นแฟ้มบริการ 

เมนูที่เข้าใช้งาน 

 กรณี รพ. 
การมารับบริการ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> One stop service >>งานอ่ืนๆ>>community_service 

 กรณี รพ.สต. 
การมารับบริการ(เชิงรับ)HOSxP PCU >> One stop service>> งานอ่ืนๆ>>community_service 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม COMMUNITY_SERVICE 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         35          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

VILLAGE 
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของชุมชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ 

 1.ชุมชนหรือหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ 

ลักษณะแฟ้ม    : แฟ้มสะสม 

เมนูที่เข้าใช้งาน 

 กรณี รพ. 
การมารับบริการ(เชิงรุก) งานเชิงรุก >>ระบบงานบัญชี 8 

 กรณี รพ.สต. 
 การมารับบริการ(เชิงรุก)HOSxP PCU >>ระบบบัญชี 1-8 >>  ระบบบัญชี 8 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม VILLAGE 

 

แถบโรงเรียน 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         36          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

แถบวัด/โบสถ์ 

 

แถบร้านค้า 

 

แถบองค์กรชุมชน 

 

แถบชมรม 

 

แถบ ศสมช 

 

แถบแพทย์ประจ าต าบล 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         37          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

แถบหอกระจายข่าว 

 

แถบวิทยุชุมชน 

 

แถบร้านขายยา 

 

แถบสถานพยาบาล 

 

แถบโรงงาน 

 

แถบแหล่งอบายมุข 

 

แถบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         39          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

COMMUNITY_ACTIVITY 
ข้อมูลกิจกรรมในชุมชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ 

 1.กิจกรรมในชุมชนที่ด าเนินการโดยโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ 

ลักษณะแฟ้ม    : แฟ้มบริการ 

No CAPTION NAME 
NOT 
NULL 

DESCRIPTION 
การ

ตรวจสอบ 

1 รหสัสถานบริการ HOSPCODE 
Y รหสัสถานพยาบาลตามมาตรฐานส านกันโยบาย

และยทุธศาสตร์ 


2 รหสัชมุชนท่ีจดั
กิจกรรม 

VID Y รหสัชมุชนท่ีจดักิจกรรม ตามมหาดไทย เป็น
จงัหวดั อ าเภอ ต าบล 
หมูบ้่าน (CCAATTMM) หากจดัในระดบัต าบล ใน
สว่นของหมูบ้่านให้ใส ่
“00”  



3 วนัท่ีเร่ิมจดักิจกรรม DATE_START 
Y วนัเดือนปีทีใ่ห้บริการ ก าหนดเป็น ค.ศ.

(YYYYMMDD) 


4 
วนัท่ีสิน้สดุการจดั
กิจกรรม DATE_FINISH 

  วนัเดือนปีทีใ่ห้บริการ ก าหนดเป็น ค.ศ.
(YYYYMMDD) 



5 
รหสักิจกรรมใน
ชมุชน COMACTIVITY 

Y รหสักิจกรรมในชมุชน ตามรหสัมาตรฐานของ 
สนย. 



6 เลขที่ผู้ให้บริการ PROVIDER   เลขที่ผู้ให้บริการ ออกโดยโปรแกรม ไมซ่ า้กนัใน
สถานพยาบาลเดยีวกนั 



7 วนัเดือนปีที่
ปรับปรุง 

D_UPDATE Y วนัท่ีเพิ่มและปรับปรุงข้อมลูก าหนดรูปแบบเป็น ปี
เดือนวนัชัว่โมงนาทวีินาที 
(YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสตศกัราช 



 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         40          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

PRENATAL 
ข้อมูลประวัติการตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ และหญิงผู้มารับบริการ 

 1.  หญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 
 2.  หญิงตั้งครรภ์ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ ที่มาใช้บริการฝากครรภ ์

ลักษณะแฟ้ม :แฟ้มสะสม 

เมนูที่เข้าใช้งาน 

 กรณี รพ. 
การมารับบริการ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสริม  >>บันทึกฝากครรภ์ 
การส ารวจ  (เชิงรุก)      งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8 

 กรณี รพ.สต. 
การมารับบริการ(เชิงรับ)   HOSxP PCU >> ระบบงานเชิงรับ >> one stop service >>  ฝากครรภ์ 
การส ารวจ  (เชิงรุก)        HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 2  

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม PRENATAL 

แถบข้อมูลการฝากครรภ์ 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         41          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

แถบ Vacciene / Lab 

 

แถบผลการตรวจ THALASSAEMIA 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         42          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

ANC 
ข้อมูลการให้บริการฝากครรภ์กับหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ และประวัติการฝากครรภ์ของหญิง

ตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ ประกอบด้วย 
1.  หญิงตั้งครรภ์ที่มาใช้บริการฝากครรภ์   ในโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ 
2.  หญิงตั้งครรภ์ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ  ที่รับบริการฝากครรภ์ที่สถานพยาบาลอ่ืน 

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มบริการกึ่งส ารวจ 

เมนูที่เข้าใช้งาน 

 กรณี รพ. 
การมารับบริการ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสริม  >>บันทึกฝากครรภ์ 
การส ารวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8  

 กรณี รพ.สต. 
 การมารับบริการ(เชิงรับ)   HOSxP PCU >> ระบบงานเชิงรับ >> one stop service >> ฝากครรภ์ 
 การส ารวจ  (เชิงรุก) HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 2  

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม ANC 

แถบขอ้มูลการฝากครรภ์ 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         43          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

หน้าจอการบันทึกการตรวจครรภ์ 

 

 

 

 

 
 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         44          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

LABOR 
ข้อมูลประวัติการคลอด ของหญิงคลอดในเขตรับผิดชอบ และหญิงคลอดผู้มารับบริการ 
1.   หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 
2.   หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ ที่มาใช้บริการคลอด   

ลักษณะแฟ้ม :แฟ้มสะสม 

เมนูที่เข้าใช้งาน 

 กรณี รพ. 
การมารับบริการ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสริม>> บันทึกฝากครรภ์ 
การส ารวจ  (เชิงรุก)      งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8 

 กรณี รพ.สต. 
การมารับบริการ(เชิงรับ)   HOSxP PCU >> ระบบงานเชิงรับ >> one stop service >> ฝากครรภ์ 
การส ารวจ  (เชิงรุก) HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 2  

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม  LABOR 

แถบข้อมูลการฝากครรภ์ 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         45          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

แถบข้อมูลการคลอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         46          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

POSTNATAL 
ข้อมูลประวัติการดูแลมารดาหลังคลอด ของหญิงคลอดในเขตรับผิดชอบ และหญิงคลอดผู้มารับบริการ 
1.  หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 
2.  หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ   ที่มาใช้บริการตรวจหลังคลอด 

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มบริการกึ่งส ารวจ 

เมนูที่เข้าใช้งาน 

 กรณี รพ. 
การมารับบริการ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสริม >>บันทึกฝากครรภ์ 
การส ารวจ  (เชิงรุก)      งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8 

 กรณี รพ.สต. 
การมารับบริการ(เชิงรับ)   HOSxP PCU >> ระบบงานเชิงรับ >> one stop service  >>ฝากครรภ์ 
การส ารวจ  (เชิงรุก) HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 2  

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม POSTNATAL    

แถบข้อมูลการฝากครรภ์ 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         47          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

แถบข้อมูลการคลอด 

 

แถบตรวจหลังคลอด 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         48          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         49          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

NEWBORN 
ข้อมูลประวัติการคลอดของทารก  ในเขตรับผิดชอบ 

1.  ทารกหลังคลอดที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ  

ลักษณะแฟ้ม :แฟ้มสะสม 

เมนูที่เข้าใช้งาน 

 กรณี รพ. 
การมารับบริการ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสริม >> 0-1 ปี 
การส ารวจ  (เชิงรุก)      งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 3 

 กรณี รพ.สต. 
การมารับบริการ(เชิงรับ)   HOSxP PCU >> ระบบงานเชิงรับ >> one stop service >> Vaccine เด็ก
แรกเกิด 
การส ารวจ  (เชิงรุก) HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 3  

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม NEWBORN 

แถบข้อมูลเด็ก 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         50          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

แถบข้อมูลการคลอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         51          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

NEWBORNCARE 
ข้อมูลการดูแลทารกหลังคลอด ในเขตรับผิดชอบ 

1. ทารกหลังคลอดที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มบริการกึ่งส ารวจ 

เมนูการใช้งาน 

 กรณี รพ. 
การมารับบริการ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสริม  >>Vaccine 0-1 ปี 
การส ารวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 3 

 กรณี รพ.สต. 
การมารับบริการ(เชิงรับ)   HOSxP PCU >> ระบบงานเชิงรับ >> one stop service  >>Vaccine เด็ก
แรกเกิด 
การส ารวจ  (เชิงรุก) HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 3  

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม NEWBORNCARE 

แถบข้อมลูการคลอด 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         52          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

แถบการเยี่ยมหลังคลอด 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         53          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

EPI 
 ข้อมูลการให้บริการวัคซีนกับผู้ท่ีมารับบริการ และประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการฉีดวัคซีนในเขต
รับผิดชอบ 

1.เด็กอายุต่ ากว่า 7 ปี และหญิงตั้งครรภ์ ที่มาใช้บริการวัคซีน ในโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ 
2.เด็กอายุต่ ากว่า 7 ปี และหญิงตั้งครรภ์ ในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับบริการวัคซีนจากสถานพยาบาลอื่น 
3.เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 ทุกคนในโรงเรียนที่  รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน 
4.เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 2 ทุกคนในโรงเรียนที่ รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน   
5.เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 ทุกคนในโรงเรียนที่ รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน 6.  ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆที่มารับบริการวัคซีน 

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มบริการกึ่งส ารวจ 
เมนูเข้าใช้งาน 

 กรณี รพ. 
การมารับบริการ(เชิงรับ)  

ระบบผู้ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสริม >>  บันทึกบริการฝากครรภ์ 
ระบบผู้ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสริม >> Vaccine 0-1 ปี 
ระบบผู้ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสริม >> Vaccine 1-6 ปี 
ระบบผู้ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสริม >> Vaccine เด็กวัยเรียน   
ระบบงานอ่ืน ๆ >> ระบบห้องฉุกเฉิน >> ปุ่ม Vaccine 
ระบบผู้ป่วยนอก >> one stop serviec >> แถบ Vaccine                                  
การส ารวจ  (เชิงรุก)         
งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8  >> ระบบงานบัญชี 5 

 กรณี รพ.สต. 
การมารับบริการ(เชิงรับ)    

HOSxP PCU >> ระบบงานเชิงรับ >> one stop service >> ฝากครรภ์ 
HOSxP PCU >> ระบบงานเชิงรับ >> one stop service >> Vaccine เด็กแรกเกิด 
HOSxP PCU >> ระบบงานเชิงรับ >> one stop service >> เด็ก 1-6 ปี 
HOSxP PCU >> ระบบงานเชิงรับ >> one stop service >> แถบ Vaccine 
การส ารวจ  (เชิงรุก)  
HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 5  

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         54          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม EPI   ระบบงานบัญชี 2  

 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม EPI   ระบบงานบัญชี 3  

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         55          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม EPI   ระบบงานบัญชี 4 

 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม EPI   ระบบงานบัญชี 5 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         56          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม EPI   กลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ (ส าหรับ รพ.)  

 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม EPI   กลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ (ส าหรับ รพ. และ รพ.สต.)  

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         57          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

NUTRITION 
ข้อมูลการวัดระดับโภชนาการและพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี และนักเรียนในเขตรับผิดชอบ 

1.  เด็ก 0-5 ปี เก็บข้อมูลปีละ 4 ครั้ง  
  ครั้งที ่1 เดือนตุลาคม  
  ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม  
  ครั้งที่ 3 เดือนเมษายน 
  ครั้งที่ 4 เดือนกรกฏาคม  
 2.  อายุ 6 -18 ปี เก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง  
      ครั้งที่ 1 เทอมที่ 1 และครั้งที่ 2 เทอมที่ 2   *****  

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มบริการกึ่งส ารวจ 

เมนูที่เข้าใช้งาน 

 กรณี รพ. 
การมารับบริการ(เชิงรับ)  
ระบบผู้ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสริม >> Vaccine 0-1 ปี 
ระบบผู้ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสริม >> Vaccine 1-6 ปี 
ระบบผู้ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสริม >> Vaccine เด็กวัยเรียน   
การส ารวจ  (เชิงรุก)         
งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8  >> ระบบงานบัญชี 5 

 กรณี รพ.สต. 
การมารับบริการ(เชิงรับ)    
HOSxP PCU >> ระบบงานเชิงรับ >> one stop service >> Vaccine เด็กแรกเกิด 
HOSxP PCU >> ระบบงานเชิงรับ >> one stop service >> เด็ก 1-6 ปี 
การส ารวจ  (เชิงรุก)  
HOSxP PCU >> ระบบบญัชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 5  

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         58          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม NUTRITION   ระบบงานบัญชี 3  

 

 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม NUTRITION   ระบบงานบัญชี 4  

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         59          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม NUTRITION   ระบบงานบัญชี 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         60          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

WOMEN 
ข้อมูลหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่อยู่กินกับสามี ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 

1. หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุระหว่าง 15-49 ปี ที่อยู่กินกับสามี ทั้งที่แต่งงานและไม่แต่งงาน ทุกคนที่อาศัยอยู่
ในเขตรับผิดชอบ 

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มสะสม 

เมนูที่เข้าใช้งาน 

 กรณี รพ. 
การส ารวจ  (เชิงรุก)     งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 6 

 กรณี รพ.สต. 
การส ารวจ  (เชิงรุก) HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี  

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม WOMEN 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         61          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

FP 
 ข้อมูลการให้บริการวางแผนครอบครัวกับผู้ที่มารับบริการ และหญิงวัยเจริญพันธุ์ในเขตรับผิดชอบ และ
บริการในสถานพยาบาล 
  1. หญิงที่มาใช้บริการวางแผนครอบครัว ได้แก่ ยาเม็ดคุมก าเนิด   ยาฉีดคุมก าเนิด ยาฝังคุมก าเนิด ห่วง
อนามัย ท าหมัน ในโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ 
  2.  หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่อยู่กินกับสามีที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ที่รับบริการวางแผนครอบครัวที่
สถานพยาบาลอ่ืน 
  3.  ผู้ชายที่มารับบริการอุปกรณ์คุมก าเนิด และการท าหมันในผู้ชาย  
 

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มบริการกึ่งส ารวจ 

เมนูที่เข้าใช้งาน 

 กรณี รพ. 
การมารับบริการ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสริม  >>บันทึกบริการวางแผน
ครอบครัว 
การส ารวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 6 

 กรณี รพ.สต. 
การมารับบริการ(เชิงรับ)   HOSxP PCU >> ระบบงานเชิงรับ >> one stop service  >>วางแผน
ครอบครัว 
การส ารวจ  (เชิงรุก)        HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 6  

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม FP 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         62          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

SERVICE 
ข้อมูลประวัติการมารับบริการของผู้ที่มารับบริการ และการให้บริการนอกสถานพยาบาล 

หมายเหตุ    ข้อมูลการให้บริการ 1 ครั้ง มี 1 record และอาจจะมีการรับบริการหลายอย่างในการรับบริการครั้ง
เดียวกันได้  โดยจะมีเลขท่ี SEQ เดียวกัน  

ลักษณะแฟ้ม : เป็นแฟ้มบริการ  

เมนูที่เข้าใช้งาน 

 กรณี รพ. 
การมารับบริการ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก>>ระบบคัดกรอง / ห้องแพทย์/ทันตกรรม/ห้อง ER/ส่งเสริม 

 กรณี รพ.สต. 
การมารับบริการ(เชิงรับ)HOSxP PCU >>ระบบงานเชิงรับ >> one stop service 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม SERVICE 

หน้าจอการส่งตรวจ 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         63          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

หน้าคัดกรอง , หน้าห้องแพทย์ , ทันตกรรม, ER , แพทย์แผนไทย 

 

 

การส่ง refer 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         64          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

การรับ Refer 

 

 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         65          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

หน้าจอ One stop service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         66          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

DIAGNOSIS_OPD 
ข้อมูลวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยนอกและผู้มารับบริการ 

หมายเหตุ -  วินิจฉัยโรค 1 โรค หรือข้อมูล 1 รหัส จะมี 1 record หากมีมากกว่า 1 โรค หรือ 1 รหัสบริการ จะมี
มากกว่า 1 record        ในการรับบริการครั้งเดียวกัน 

ลักษณะแฟ้ม : เป็นแฟ้มบริการ 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม DIAGNOSIS_OPD 

 

หน้าจอคัดกรอง 

 

หน้าจอห้องแพทย์ , หน้าจอห้อง ER 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         67          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

 

 

หน้าจอทันตกรรม, แพทย์แผนไทย , งานบัญชี 2-6 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         68          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

One stop service , ทันตกรรม 

 

 

แพทย์แผนไทย 

 

 

ระบบงานบัญชี 2-6 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         69          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

DRUGALLERGY 
ข้อมูลประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วยที่มารับบริการ  ประกอบด้วย 
1.  ผู้ป่วยที่มารับบริการ 

ลักษณะแฟ้ม :  แฟ้มสะสม 

เมนูที่เข้าใช้งาน 
 กรณี รพ. 

การมารับบริการ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง / ห้องแพทย์ 
                                        ระบบงานอ่ืนๆ   >>  ทันตกรรม/ห้องยา/แพทย์แผนไทย 

 กรณี รพ.สต. 
การมารับบริการ(เชิงรับ)HOSxP PCU >>ระบบงานเชิงรับ >> one stop service  

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม DRUGALLERGY 

หน้าคัดกรอง ,ห้องแพทย์ ,แพทย์แผนไทย, ห้อง er ,ทัตกรรม ,ผ่าตัด ,ห้องยา 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         70          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

One stop service 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         71          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

DRUG_OPD 
ข้อมูลการจ่ายยาส าหรับผู้ป่วยนอก  และผู้มารับบริการ 

หมายเหตุ-  การให้ยา 1 รายการ จะมี 1 record หากมีการให้ยามากกว่า 1 รายการ จะมีมากกว่า 1 record ใน
การรับบริการ      ครั้งเดียวกัน 

ลักษณะแฟ้ม : เป็นแฟ้มบริการ  

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม DRUG_OPD 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         72          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

หน้าคัดกรอง>> สั่งยา 

 

 

หน้าคัดกรอง, หน้าห้อง ER 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         73          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

หน้าห้องแพทย์ 

 

 

หน้าแพทย์แผนไทย 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         74          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

หน้าผ่าตัด , วิสัญญี 

 

 
 

หน้าทันตกรรม 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         75          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

หน้า one stop service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         76          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

PROCEDURE_OPD 
ข้อมูลการให้บริการหัตถการและผ่าตัดของผู้ป่วยนอก และผู้มารับบริการ 

ลักษณะแฟ้ม : เป็นแฟ้มบริการ  

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม PROCEDURE_OPD 

 

หน้าจอคัดกรอง 

 

หน้าจอห้องแพทย์ 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         77          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

หน้าจอห้อง ER 

 

 

หน้าจอทันตกรรม, แพทย์แผนไทย 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         79          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

APPOINTMENT 
ข้อมูลการนัดมารับบริการครั้งต่อไปของผู้ที่มารับบริการ ประกอบด้วย 
1.ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน(ที่ได้รับการจ าหน่ายแล้ว)ท่ีได้รับการนัดหมายมารับบริการครั้งต่อไป 
2.ผู้ที่มารับบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ที่ได้รับการนัดหมายมารับบริการครั้งต่อไป 
3.การให้บริการนอกสถานพยาบาล ที่มีการนัดหมายให้มารับบริการ 

ลักษณะแฟ้ม : เป็นแฟ้มบริการ 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม APPOINTMENT 

หน้าคัดกรอง , ห้องแพทย์, แพทย์แผนไทย , ห้อง er ,ทันตกรรม, ผ่าตัด 

 

ระบบงานบัญชี 2-6 

 

หน้า one stop service 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         80          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

CHARGE_OPD 
ข้อมูลค่าใช้จ่ายของบริการแต่ละรายการส าหรับผู้ป่วยนอกผู้มารับบริการ ประกอบด้วย 

           1. ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่โรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ 
           2. ผู้มารับบริการอย่างอ่ืน ที่มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มบริการ 

เมนูเข้าใช้งาน 

 กรณี รพ. 
การมารับบริการ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >>ระบบคัดกรอง / ห้องแพทย์/แพทย์แผนไทย                               
                    ระบบงานอ่ืน >>ทันตกรรม/ห้อง ER/ส่งเสริม 

 กรณี รพ.สต. 
การมารับบริการ(เชิงรับ)HOSxP PCU >>ระบบงานเชิงรับ >> one stop service 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม CHARGE_OPD 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         81          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         82          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

DENTAL 
ข้อมูลการตรวจสภาวะทันตสุขภาพของฟันทุกซี่ และข้อมูลวางแผนการส่งเสริม ป้องกันและรักษา ของ

ผู้ที่มารับบริการ ซึ่งประกอบด้วย 

       1.หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการที่คลินิก ANC ที่ได้รับการตรวจ สภาวะทันตสุขภาพของฟันทุกซ่ี อย่างน้อย 1 
ครั้ง 
       2.เด็กในโรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับบริการตรวจ สภาวะทันตสุขภาพของฟันทุกซ่ี 
       3.ผู้รับบริการตรวจสภาวะทันตสุขภาพในกรณีที่ตรวจสุขภาพท้ังปาก ในโรงพยาบาลและสถานบริการระดับ
ปฐมภูมิ 

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มบริการ 

เมนูเข้าใช้งาน 

 กรณี รพ. 
การมารับบริการ(เชิงรับ)HOSxP>>ระบบผู้ป่วยนอก>> one stop service >>งานทันตกรรม>>ตรวจ
สุขภาพฟัน 

 กรณี รพ.สต. 
การมารับบริการ(เชิงรับ)HOSxP PCU >>ระบบงานเชิงรับ >> one stop service                                                    
>>งานทันตกรรม>>ตรวจสุขภาพฟัน 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม DENTAL 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         83          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         84          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

SPECIALPP 
           ข้อมูลการให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะส าหรับ   ผู้ที่มารับบริการ และประวัติการได้รับ
บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะส าหรับ กลุ่มเป้าหมายในเขต 

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มบริการกึ่งส ารวจ 

เมนูเข้าใช้งาน 

 กรณี รพ. 
การมารับบริการ(เชิงรับ)HOSxP>>ระบบผู้ป่วยนอก>> one stop service  >>งานอ่ืนๆ>>special 
project 

 กรณี รพ.สต. 
การมารับบริการ(เชิงรับ)HOSxP PCU >>ระบบงานเชิงรับ one stop service >>งานอ่ืนๆ>> special 
project 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม SPECIALPP 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         85          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

ACCIDENT 
ข้อมูลผูป้่วยอุบัติเหตุ ที่มารับบริการที่แผนกฉุกเฉิน (ER) ของโรงพยาบาล และแผนกทั่วไปของ รพ.สต. 

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มบริการ 

เมนูเข้าใช้งาน 

 กรณี รพ. 
การมารับบริการ(เชิงรับ) ระบบงานอื่นๆ>>ระบบห้องฉุกเฉิน 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม ACCIDENT 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         86          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         87          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

DISABILITY 
ข้อมูลผู้พิการ ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 

หมายเหตุ      : -  ตาม พรบ. มาตร4  ผู้พิการ หมายถึง คนที่มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางร่างกาย ทาง
สติปัญญา หรือจิตใจตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เนื่องจากมีความบกพร่อง ทางการเห็น การได้ยิน การ
เคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใด 
    -  ข้อมูลผู้พิการในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยและ/หรือรักษาโดยสถานพยาบาลอื่นจะเป็น
การเก็บข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลผู้พิการในเขตรับผิดชอบ 
      -  ผู้พิการที่มี 1 ประเภทความพิการ จะมี 1 record หากมีมากกว่า 1 ประเภทความพิการ ก็จะมี
มากกว่า 1 record 

ลักษณะแฟ้ม    : เป็นแฟ้มสะสม 

เมนูเข้าใช้งาน 
 กรณี รพ. 

การมารับบริการ(เชิงรุก) ระบบงานบัญชี 1 -> ข้อมูลบุคคล -- > ความพิการ 
 กรณี รพ.สต. 

 การมารับบริการ(เชิงรุก)ระบบงานบัญชี 1 -> ข้อมูลบุคคล -- > ความพิการ 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม DISABILITY 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         88          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

ICF 
ข้อมูลการประเมินสภาวะสุขภาพ ความสามารถ และปัจจัยอ่ืนๆ กลุ่มเป้าหมายที่มารับ             

บริการในโรงพยาบาล 

หมายเหตุ      : - ผู้พิการที่มารับบริการที่โรงพยาบาล (ไม่รวมรพ.สต.) และบันทึกเฉพาะ รหัสมาตรฐาน 60 รหัส
ของ ICF ที่ก าหนดโดยกระทรวงฯ                           
  - กลุ่มเป้าหมายแต่ละราย ในการประเมินแต่ละครั้ง จะมีสภาวะสุขภาพตาม ICF  ได้มากกว่า 1 
record ตามหลักเกณฑ์การประเมินตาม ICF 

ลักษณะแฟ้ม    : เป็นแฟ้มบริการ 

เมนูเข้าใช้งาน 

 กรณี รพ. 
การมารับบริการ(เชิงรับ)ระบบงาน One Stop Service --> การประเมินภาวะสุขภาพ 

 กรณี รพ.สต. 
การมารับบริการ(เชิงรับ)ระบบงาน One Stop Service --> การประเมินภาวะสุขภาพ 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม ICF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         89          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

FUNCTIONAL 
ข้อมูลการตรวจประเมินความบกพร่องทางสุขภาพ 

หมายเหตุ : - กลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการที่โรงพยาบาล (ไม่รวมรพ.สต.) ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ 20 กลุ่มโรค 
sub-acute, non-acute  
      -  การตรวจประเมินความบกพร่องทางสุขภาพ 1 ครั้ง ส าหรับ 1 วิธีการประเมิน  จะมี 1 record หาก
มีการใช้วิธีการประเมินความบกพร่องหลายวิธี ในการ  ประเมินครั้งเดียวกัน ก็จะมีมากกว่า 1 record  

ลักษณะแฟ้ม    : เป็นแฟ้มบริการ 

เมนูเข้าใช้งาน 

 กรณี รพ. 
การมารับบริการ(เชิงรับ)ระบบงาน One Stop Service --> การตรวจประเมินความบกพร่องทางสุขภาพ 

 กรณี รพ.สต. 
การมารับบริการ(เชิงรับ)ระบบงาน One Stop Service --> การตรวจประเมินความบกพร่องทางสุขภาพ 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม FUNCTIONAL 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         90          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

REHABILITATION 
ข้อมูลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ (ผู้พิการหรือผู้สูงอายุ ที่ช่วยตัวเองไม่ได้) 

 1. ผู้ที่ได้รับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ 
 2. ประชาชนในเขตรับผิดชอบที่มีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ที่ได้รับบริการฟ้ืนฟูสภาพโดยสถานพยาบาลอ่ืน 

ลักษณะแฟ้ม    : เป็นแฟ้มบริการกึ่งส ารวจ 

เมนูเข้าใช้งาน 

 กรณี รพ. 
การส ารวจ  (เชิงรับ)  ระบบผู้ป่วยนอก >> ห้องท างานแพทย์>>วินิจฉัย>>เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

                                     ระบบผู้ป่วยใน   >> ลงผลวนิิจฉัย/การท าหัตถการ 

 กรณี รพ.สต. 
การส ารวจ  (เชิงรับ)  HOSxP PCU >> ระบบงานเวชระเบียน>>one stop service 

หน้าห้องแพทย์ 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         91          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

ผู้ป่วยใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         92          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

One stop service 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         93          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

PROVIDER 

ž  ข้อมูลผู้ให้บริการของสถานพยาบาล 
1.แพทย์และทันตแพทย์ผู้ตรวจรักษาผู้ป่วย  

 2.บุคลากรสาธารณสุขที่ท าหน้าที่ตรวจรักษา หรือให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 
 3.บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยฯ ที่ให้บริการ 
 4.บุคลากรสาขาอ่ืน (ท่ีก าหนด) ที่ท าหน้าที่ให้บริการ 
 5.อาสาสมัครสาธารณสุข 

ลักษณะแฟ้ม : เป็นแฟ้มสะสม  

เมนูเข้าใช้งาน 

 กรณี รพ. 
System >> system setting >> บุคลากรในโรงพยาบาล 

 กรณี รพ.สต. 
HOSxP PCU >> Tools >>system setting >>แพทย์/พยาบาล 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม PROVIDER 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         94          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

SURVEILLANCE 
ข้อมูลผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังท่ีมารับบริการ 

 1.  ผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ทั้งผู้ป่วยนอกที่มารับ บริการของโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐม
ภูมิ  และผู้ป่วยในของโรงพยาบาล 

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มบริการ 

เมนูเข้าใช้งาน 

 กรณี รพ. 
ระบบผู้ป่วยนอก >>ระบบรายงาน 506 

 กรณี รพ.สต. 
HOSxP PCU >>ระบบงานอ่ืน ๆ >>รายงานระบาดวิทยา 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม SURVEILLANCE 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         95          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         96          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

NCDSCREEN   
 ข้อมูลการให้บริการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงส าหรับผู้ท่ีมารับบริการ และประวัติการ

ได้รับบริการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ในเขต
รับผิดชอบ โดยยังไม่เป็นผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง 

1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ที่ได้รับบริการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ใน
โรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ ทั้งในสถานพยาบาลและนอกสถานพยาบาล 

2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับบริการคัดกรอง
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่สถานพยาบาลอื่น 

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มบริการกึ่งส ารวจ 

เมนูเข้าใช้งาน 

 กรณี รพ. 
ระบบผู้ป่วยนอก >>คลินิกพิเศษ >> คัดกรองความเสี่ยง  

 กรณี รพ.สต. 
HOSxP PCU >>ระบบงานส ารวจข้อมูล >> ระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง(DM/HT/Stroke/Obesity) 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม NCDSCREEN  

แถบการสัมภาษณ์ 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         97          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

แถบนะดับน้ าตาลในเลือด 

 

 

แถบการวัดความดัน 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         98          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

CHRONIC  
ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 

  1.  ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ได้รับการวินิจฉัยจากโรงพยาบาล ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มสะสม 

เมนูเข้าใช้งาน 

 กรณี รพ. 
ระบบผู้ป่วยนอก >> คลินิกพิเศษ >> ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง  

 กรณี รพ.สต. 
HOSxP PCU >> ระบบงานเชิงรับ>> ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง  

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม CHRONIC  

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         99          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         100          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

CHRONICFU  
ข้อมูลการตรวจติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) 
1.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง) ที่ได้รับการตรวจติดตาม โดยโรงพยาบาลและสถาน
บริการระดับปฐมภูมิ 

ลักษณะแฟ้ม : เป็นแฟ้มบริการ 

เมนูเข้าใช้งาน 

 กรณี รพ. 
การมารับบริการ(เชิงรับ)   ระบบผู้ป่วยนอก >> คัดกรอง/ห้องแพทย์ 

                                           ระบบผู้ป่วยนอก >> คลินิกพิเศษ>>ทะเบียนเบาหวาน/ความดัน 

 กรณี รพ.สต. 
การมารับบริการ(เชิงรับ)    HOSxP PCU >> ระบบงานเชิงรับ >> one stop service 
                                 HOSxP PCU >> ระบบงานเชิงรับ >> ทะเบียนเบาหวาน/ความดัน 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม CHRONICFU 

คลิกเลือกคลินิกพิเศษ 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         101          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

คลิกเลือกโรคเรื้อรัง 

 

หน้าจอบันทึกข้อมูลคัดกรองถาวะแทรกซ้อน 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         102          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         103          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

LABFU  
ข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) 

1. ข้อมูลการรายงานผล LAB ในการมารับบริการ 

ลักษณะแฟ้ม : เป็นแฟ้มบริการ 

เมนูเข้าใช้งาน 

 กรณี รพ. 
การมารับบริการ(เชิงรับ)   ระบบผู้ป่วยนอก >> คัดกรอง/ห้องแพทย์ 

 กรณี รพ.สต. 
การมารับบริการ(เชิงรับ)    HOSxP PCU >> ระบบงานเชิงรับ >> one stop service 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม LABFU 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         104          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

 

 

หน้าจอการลงผล Lab 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         105          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

การ Link รายการ Lab 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         106          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

ADMISSION  
แฟ้มที่เก็บข้อมูลประวัติการรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด ทั้งในเขตรับผิดชอบและนอกเขต

รับผิดชอบ 

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มบริการ 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม ADMISSION 

หน้าจอ ส่งตรวจคนไข้ 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         107          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

หน้าจอรับตัวผู้ป่วยจาก รพ.อ่ืน (รับ Refer) 

 

 

หน้าจอ คัดกรองผู้ป่วย 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         108          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

หน้าจอ  ลงทะเบียนผู้ป่วยใน 

 

 

หน้าจอ  จ าหน่ายผู้ป่วยใน กรณีแพทย์อนุญาต ให้กลับ 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         109          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

หน้าจอจ าหน่ายผู้ป่วยใน กรณีส่งต่อไปรักษา รพ.อ่ืน 

 

หน้าจอ  ส่งตัวผู้ป่วยไปรับการรักษา รพ.อื่น  (ส่ง Refer) 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         110          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

DIAGNOSIS_IPD 
แฟ้มที่เก็บข้อมูลวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยใน ทั้งในเขตรับผิดชอบและนอกเขตรับผิดชอบ 

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มบริการ 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม DIAGNOSIS_IPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         111          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

PROCEDURE_IPD 
แฟ้มที่เก็บข้อมูลการให้บริการหัตถการและผ่าตัดของผู้ป่วยใน 

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มบริการ 

หน้าจอ  หัตถการผู้ป่วยใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         112          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

หน้าจอ  ส่ังผ่าตัดผู้ป่วยใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         113          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

หน้าจอ  ลงข้อมูลผ่าตัดผู้ป่วยใน 

 

 

หน้าจอ การวินิจฉัยโรค ผู้ป่วยใน 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         114          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

DRUG_IPD 
แฟ้มที่เก็บข้อมูลการจ่ายยาส าหรับผู้ป่วยใน ในขณะที่รับการรักษาในโรงพยาบาล และยาที่จ่ายให้

ผู้ป่วยใน เพื่อกลับไปใช้ต่อที่บ้าน 

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มบริการ 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม DRUG_IPD 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         115          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         116          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

CHARGE_IPD 
แฟ้มที่เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายของบริการแต่ละรายการส าหรับผู้ป่วยใน 

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มบริการ 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล แฟ้ม CHARGE_IPD 

หน้าสั่งยาผู้ป่วยใน 

 

สรุปค่าใช้จ่ายตามรายการ 

 



คู่มือการบันทกึข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการส่งออก  43 แฟ้ม         117          ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ (Data Center) ระดบัจังหวัด และระบบเชือ่มโยงขอ้มูลภายใน 5 จังหวัดน าร่อง และส่วนกลาง สนย. 
 

สรุปค่าใช้จ่ายตามหมวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


