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การก�าหนดค่าเริ่มต	าเร��มต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠����น
ส�าหร�บ รพ.

3



4





6



7



8



9



การต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���รวจสอบข้อมูลพื้นฐ�อม�ลพ��นฐาน
ส�าหร�บ รพ.

การต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���รวจสอบข้อมูลพื้นฐ�อม�ลพ��นฐาน
ส�าหร�บ รพ.สต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���.
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เมนู � TOOL  >> System Setting >> สิทธิ์การรักษา�䨄p�⥻거鍔ੴ����㦈탛錸ੴૈ࿏票�ทธิ์การรักษา�䨄p�⥻거鍔ੴ����㦈탛錸ੴૈ࿏票ᅅૈ࿏�錠�
การร�กษา

ส�าหร�บ รพ.
ส�าหร�บ รพ.สต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���.

13



14



เมนู � TOOL  >> System Setting >> รายการเวชภัณฑ์ (ยา)�����������n�㐒祖�渀�Ā�ŀĀ���ĀȀȀ�─ఀ�ณฑ์ (ยา)�����������n�㐒祖�渀�Ā�ŀĀ���ĀȀȀ�─ఀ潣⽭畳⽮瑳牡� (ยา)

ส�าหร�บ รพ.

ส�าหร�บ รพ.สต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���.
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เมนู � TOOL  >> System Setting >> หัตถการڳ�뼽篳ᘖ䟼�ȁࠄp�ĀЂ鍔ੴ����聀Ā錸ੴㄴ꧸�ตถการ

ส�าหร�บ รพ.
ส�าหร�บ รพ.สต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���.
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ต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠����วอย่างก	างการลง
ข้อมูลพื้นฐ�อม�ลห�ต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���ถการ
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เมนู � TOOL  >> System Setting >> หัตถการڳ�뼽篳ᘖ䟼�ȁࠄp�ĀЂ鍔ੴ����聀Ā錸ੴㄴ꧸�ตถการท�นู ตกรรม

ส�าหร�บ รพ.สต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���.

ส�าหร�บ รพ.
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ส�าหร�บ รพ.
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ส�าหร�บ รพ.สต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���.
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การก�าหนดรห�สมาต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���รฐาน
เพ��อส	งออก
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เมนู � ระบบบ�ญช� 1-8  >> สิทธิ์การรักษา�䨄p�⥻거鍔ੴ����㦈탛錸ੴૈ࿏票�งออกข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณ"อม�ล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณ 2555��������������@�f&ม สิทธิ์การรักษา�䨄p�⥻거鍔ੴ����㦈탛錸ੴૈ࿏票นู ย. ปีงบประมาณ 2555��������������@�file:///C:/DOCUME~1(งบปีงบประมาณ 2555��������������@�file:///C:/DOCUME~1ระมาณ 2555
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เมนู � Tool >> สิทธิ์การรักษา�䨄p�⥻거鍔ੴ����㦈탛錸ੴૈ࿏票�งออกข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณ"อม�ล 18/21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณ 2555��������������@�f&ม >> สิทธิ์การรักษา�䨄p�⥻거鍔ੴ����㦈탛錸ੴૈ࿏票�งออกข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณ"อม�ล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณ 2555��������������@�f&ม สิทธิ์การรักษา�䨄p�⥻거鍔ੴ����㦈탛錸ੴૈ࿏票นู ย. 
ปีงบประมาณ 2555��������������@�file:///C:/DOCUME~1(งบปีงบประมาณ 2555��������������@�file:///C:/DOCUME~1ระมาณ 2555
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             ข้อมูลพื้นฐ�อม�ลทั่วไปของประชาชนในเข��วไปข้อมูลพื้นฐองประชาชนในเข้อมูลพื้นฐต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���ร�บผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ��� ���㜔����le덄ੴᆴ�ดชอบและผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ��� ���㜔����le덄ੴᆴ��
ทั่วไปของประชาชนในเข*�มาใช�บร�การ
1.ปีงบประมาณ 2555��������������@�file:///C:/DOCUME~1ระชาชนู ท*กคนู ท�,อาศัยในเขตรับผิดชอบ���X�ยในู เข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณตร�บผิดชอบ���X���걼ੈ����⼺⼯ꗬੴ믐ࡤ�ꗔ�ดชอบ
2.ปีงบประมาณ 2555��������������@�file:///C:/DOCUME~1ระชาชนู ท*กคนู ท�,ม�ช1,ออย��ในู ทะเบ�ยนู บ"านู ในู เข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณตร�บผิดชอบ���X���걼ੈ����⼺⼯ꗬੴ믐ࡤ�ꗔ�ดชอบ 
3.ผิดชอบ���X���걼ੈ����⼺⼯ꗬੴ믐ࡤ�ꗔ�"มาร�บบร�การท�,อาศัยในเขตรับผิดชอบ���X�ยอย��นู อกเข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณตร�บผิดชอบ���X���걼ੈ����⼺⼯ꗬੴ믐ࡤ�ꗔ�ดชอบ

ล�กษณะแฟ้ม : เป.มล�กษณะแฟ้ม : เป.ม  : เป/นแฟ้ม : เป.มสะสม 
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CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION

รหั�สสถานบร	การ HOSPCODE Y รหั�สสถานพยาบาล ตามมาตรฐานส�าน�กนโยบายและ
ย�ทธศาสตร"

เลขท%&บ�ตรประชาชน CID   เลขประจำตัวปร�าต�วประชาชน ตามกรมการปกครองก�าหันดเป1น
รหั�สประจำตัวปร�าต�วบ�คคล

ทะเบ%ยนบ�คคล PID Y ทะเบ%ยนของบ�คคลท%&มาข34นทะเบ%ยนในสถานบร	การน�4นๆ ใช7
ส�าหัร�บเช8&อมโยงหัาต�วบ�คคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼:มอ8&น ๆ (สามารถก�าหันด
ได7ต�4งแต= 1-15 หัล�ก)(program generate)

รหั�สบ7าน HID   รหั�สบ7านท%&ก�าหันดโดยโปรแกรมจำตัวปรากแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼:ม HOME และรหั�ส
น%4จำตัวประซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง4�าก�นได7หัากบ�คคลอาศ�ยอยM=ในหัล�งคาเร8อนเด%ยวก�น 
อ7างอ	งเพ8&อค7นหัาบ7านในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼:ม HOME (หัล�งคาเร8อนในเขต
ร�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩	ดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�%ท%&อาศ�ยในเขตร�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩	ดชอบ

ค�าน�าหัน7า PRENAME Y ค�าน�าหัน7าช8&อ อ7างอ	งมาตรฐานตามกรมการปกครอง
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CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION

ช8&อ NAME Y ช8&อ
นามสก�ล LNAME Y นามสก�ล
เลขท%&ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยนอก (HN) HN   เลขทะเบ%ยนการมาร�บบร	การ(สามารถก�าหันดได7ต�4งแต= 

1-15 หัล�ก) ในกรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�%ท%&ม%เลขทะเบ%ยนท%&ต=างไปจำตัวปราก PID
เพศ SEX Y 1 = ชาย , 2 = หัญิง�汢敄楳湧㈊‱䉄䍁䕃卓䡟	ง
ว�นเก	ด BIRTH Y ว�นเด8อนป\เก	ด ก�าหันดเป1น ค.ศ. (YYYYMMDD) (หัากไม=

ทราบว�น เด8อนท%&เก	ด แต=ทราบ ค.ศ เก	ด ใหั7ก�าหันดว�นเก	ด
เป1นว�นท%& 1 มกราคมของป\ ค.ศ.น�4นๆ)

สถานะสมรส MSTATUS   1 = โสด, 2 = คM=, 3 = ม=าย, 4 = หัย=า, 5 = แยก, 6 = 
สมณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�ะ,  9=ไม=ทราบ

อาช%พ(รหั�สเก=า) OCCUPATION_
OLD

 
รหั�สมาตรฐานส�าน�กนโยบายและย�ทธศาสตร"

อาช%พ(รหั�สใหัม=) OCCUPATION_
NEW

 
รหั�สมาตรฐานส�าน�กนโยบายและย�ทธศาสตร"
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CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION

เช84อชาต	 RACE   รหั�สมาตรฐานตามกรมการปกครอง
ส�ญิง�汢敄楳湧㈊‱䉄䍁䕃卓䡟ชาต	 NATION Y รหั�สมาตรฐานตามกรมการปกครอง ถ7าไม=ทราบใหั7ระบ� 

999 ตามรหั�สมาตรฐาน
ศาสนา RELIGION   รหั�สมาตรฐานส�าน�กนโยบายและย�ทธศาสตร"
ระด�บการศ3กษา EDUCATION   รหั�สมาตรฐานส�าน�กนโยบายและย�ทธศาสตร"
สถานะในครอบคร�ว FSTATUS   1 = เจำตัวปร7าบ7าน  , 2 = ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7อาศ�ย
รหั�ส CID บ	ดา FATHER   รหั�สบ�ตรประชาชนของบ	ดา
รหั�ส CID มารดา MOTHER   รหั�สบ�ตรประชาชนของมารดา
รหั�ส CID คM=สมรส COUPLE   รหั�สบ�ตรประชาชนของคM=สมรส
สถานะในช�มชน VSTATUS   1 = ก�าน�น ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ใหัญิง�汢敄楳湧㈊‱䉄䍁䕃卓䡟=บ7าน, 2 = อสม., 3 = แพทย"ประจำตัวปร�า

ต�าบล, 
4 = สมาช	กอบต., 5 = อ8&นๆ
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CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION

ว�นท%&ย7ายเข7ามาเขต
พ84นท%&ร�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩	ดชอบ

MOVEIN   ว�นเด8อนป\ท%&ย7ายเข7า ในเขตร�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩	ดชอบ ก�าหันดเป1น ค.ศ.
(YYYYMMDD)

สถานะ/สาเหัต�การ
จำตัวปร�าหัน=าย

DISCHARGE  
1 = ตาย , 2 = ย7าย  , 3 = สาบสMญิง�汢敄楳湧㈊‱䉄䍁䕃卓䡟 ,9 =ไม=จำตัวปร�าหัน=าย

ว�นท%&จำตัวปร�าหัน=าย DDISCHARGE   ว�นเด8อนป\ท%&จำตัวปร�าหัน=าย ก�าหันดเป1น ค.ศ. (YYYYMMDD)
หัมM=เล8อด ABOGROUP   1 = A , 2 = B , 3 = AB , 4 = O
หัมM=เล8อด RH RHGROUP   1 = positive , 2 = negative
รหั�สความเป1นคน
ต=างด7าว

LABOR  
รหั�สมาตรฐานส�าน�กนโยบายและย�ทธศาสตร"   

เลขท%& passport PASSPORT   เลขท%& passport
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CAPTION NAME
NOT 
NULL DESCRIPTION

สถานะบ�คคล TYPEAREA Y 1=ม%ช8&ออยM=ตามทะเบ%ยนบ7านในเขตร�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩	ดชอบและอยM=จำตัวปรร	ง
2= ม%ช8&ออยM=ตามทะเบ%บนบ7านในเขตร�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩	ดชอบแต=ต�วไม=อยM=
จำตัวปรร	ง
3= มาอาศ�ยอยM=ในเขตร�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩	ดชอบ(ตามทะเบ%ยนบ7านในเขต
ร�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩	ดชอบ)แต=ทะเบ%ยนบ7านอยM=นอกเขตร�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩	ดชอบ(มา
ท�างานอยM=ท%&น%&)
4= ท%&อาศ�ยอยM=นอกเขตร�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩	ดชอบและทะเบ%ยนบ7านไม=อยM=
ในเขตร�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩	ดชอบ เข7ามาร�บบร	การหัร8อเคยอยM=ในเขตร�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩	ด
ชอบ(แวะผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩=านมาเฉยๆๆ)
5=มาอาศ�ยในเขตร�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩	ดชอบแต=ไม=ได7อยM=ตามทะเบ%ยนบ7าน
ในเขตร�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩	ดชอบ เช=น คนเร=ร=อน ไม=ม%ท%&พ�กอาศ�ย เป1นต7น  ว�นเด8อนป\ท%&ปร�บปร�ง

ข7อมMล
D_UPDATE Y ว�นท%&เพ	&มและปร�บปร�งข7อมMล  ก�าหันดรMปแบบเป1น ป\เด8อน

ว�นช�&วโมงนาท%ว	นาท% (YYYYMMDDHHMMSS) และเป1นป\
คร	สตศ�กราช
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 กรณี � รพ.
การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ) ระบบผู้ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่    ��ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่          �วยนอก >> ลงทะเบ�ยนผู้ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่    ��ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่          �วยใหม�                                  
การสำรวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8 >> บัญชีที่ 1 ��搮捯x���ň���¡�ƅ�ʝ�ϰ�֎ݏ�ڦ��߸��ୱ�ఛ�ೄ�๊�ཡ�Ⴔ�Ø!ารวจ  (เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร#ก)         งานเชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร#ก >> ระบบบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> � 1-8 >> บ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �ท�( 1 

 กรณี � รพ.สต.
 การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ)   HOSxP PCU >> ระบบงานเชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ >> เวชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> ระเบ�ยนผู้ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่    ��ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่          �วย
 การสำรวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8 >> บัญชีที่ 1 ��搮捯x���ň���¡�ƅ�ʝ�ϰ�֎ݏ�ڦ��߸��ୱ�ఛ�ೄ�๊�ཡ�Ⴔ�Ø!ารวจ  (เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร#ก)           HOSxP PCU >> ระบบบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> � 1-8 >> ระบบงานบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> � 1
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PERSONPERSON    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PERSONPERSON รพ
.

รพ
.
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PERSON PERSON ((ต�อต�อ))    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PERSON PERSON ((ต�อต�อ))รพ
.

รพ
.

62



    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PERSON PERSON ((ต�อต�อ))    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PERSON PERSON ((ต�อต�อ))รพ
.

รพ
.
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PERSON PERSON ((ต�อต�อ))    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PERSON PERSON ((ต�อต�อ))รพ
.

รพ
.
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PERSON PERSON ((ต�อต�อ))    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PERSON PERSON ((ต�อต�อ))
บ�ญช* 
1

บ�ญช* 
1
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ข�อมูลท�ลที่อยู่
�อยู่ของบุคคล�ของบุคคลนอกเขต�氀l�腒H�คคลนอกเขต
    1.ประชาชนที่อยู่�กคนที่อยู่
�อาศัยในเขตรับผิดชอบแต่มีทะเ�ยู่ของบุคคลในเขตร�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตร!ดชอบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hแตมูลท
ที่อยู่ะเบุคคลนอกเขต�氀l�腒H
ยู่ของบุคคลนบุคคลนอกเขต�氀l�腒H�าน 
 อยู่ของบุคคล�นอกเขตร�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตร!ดชอบุคคลนอกเขต�氀l�腒H
    2. ผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตร��มูลทาร�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hร!การที่อยู่
�อาศัยในเขตรับผิดชอบแต่มีทะเ�ยู่ของบุคคลอยู่ของบุคคล�นอกเขตร�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตร!ดชอบุคคลนอกเขต�氀l�腒H

หมูลทายู่ของบุคคลเหต� หมูลทายู่ของบุคคลเหต�       : :   ประชาชนผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตร��ที่อยู่
�อาศัยในเขตรับผิดชอบแต่มีทะเ�ยู่ของบุคคลในเขตร�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตร!ดชอบุคคลนอกเขต�氀l�腒H ข�อมูลท�ลที่อยู่
�อยู่ของบุคคล� จะ
        อยู่ของบุคคล�ในแฟ้ม HOME�ي◘Ꮫǈٳ��������Ø�����_�เลขทะเบียนการมารับบริการ(สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15*มูลท HOME

ล�กษณะแฟ้ม HOME�ي◘Ꮫǈٳ��������Ø�����_�เลขทะเบียนการมารับบริการ(สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15*มูลทล�กษณะแฟ้ม HOME�ي◘Ꮫǈٳ��������Ø�����_�เลขทะเบียนการมารับบริการ(สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15*มูลท : เป1นแฟ้ม HOME�ي◘Ꮫǈٳ��������Ø�����_�เลขทะเบียนการมารับบริการ(สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15*มูลทสะสมูลท 
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No CAPTION NAME
NOT 
NULL DESCRIPTION

1 รหั�สสถานบร	การ HOSPCODE Y รหั�สสถานพยาบาล ตามมาตรฐานส�าน�กนโยบาย
และย�ทธศาสตร"

2 ทะเบ%ยนบ�คคล PID Y ทะเบ%ยนของบ�คคลท%&มาข34นทะเบ%ยนในสถานบร	การ
น�4นๆ ใช7ส�าหัร�บเช8&อมโยงหัาต�วบ�คคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼:มอ8&น ๆ 
(สามารถก�าหันดได7ต�4งแต= 1-15 หัล�ก)(program 
generate)3 ประเภทของท%&อยM= ADDRESSTYPE Y 1= ท%&อยM=ตามทะเบ%ยนบ7าน, 2= ท%&อยM=ท%&ต	ดต=อได7

4 รหั�สบ7านตามกรมการ
ปกครอง 

HOUSE_ID   เลขประจำตัวปร�าบ7าน ตามกรมการปกครองก�าหันดเป1น
รหั�สประจำตัวปร�าบ7าน

5 ล�กษณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�ะของท%&อยM= HOUSETYPE Y 1 = บ7านเด%&ยว บ7านแฝด, 2 = ทาวน"เฮาส" ทาวน"โฮม, 
3 = คอนโดม	เน%ยม, 
4 =อพาร"ทเมนท" หัอพ�ก, 5= บ7านพ�กคนงาน, 8 = 
อ8&นๆ, 9 = ไม=ทราบ
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No CAPTION NAME
NOT 
NULL DESCRIPTION

6 เลขหั7อง ROOMNO   หัมายเลขหั7อง กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�%อาคารช�ด หัร8ออพาร"ทเมนท" 
หัร8อหัอพ�ก

7 ช8&ออาคารช�ด CONDO   ช8&ออาคารช�ด หัร8ออพาร"ทเมนท" หัร8อหัอพ�ก

8 บ7านเลขท%& HOUSENO   บ7านเลขท%&
9 ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้างอยแยก SOISUB   ช8&อซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้างอยแยก 
10 ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้างอยหัล�ก SOIMAIN   ช8&อซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้างอยหัล�ก

11 ถนน ROAD   ช8&อถนน 

12 ช8&อหัมM=บ7านจำตัวปร�ดสรร VILLANAME   ช8&อหัมM=บ7านจำตัวปร�ดสรร 

13 หัมM=ท%& VILLAGE Y รหั�สเลขหัมM=ท%& เช=น 01 ค8อหัมM=ท%& 1 เป1นต7น (ใช7  99  
แทนไม=ทราบ)
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No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION

14 ต�าบล TAMBON Y รหั�สต�าบลตามกรมการปกครอง  (ใช7  99  แทนไม=
ทราบ)

15 อ�าเภอ AMPUR Y รหั�สอ�าเภอตามกรมการปกครอง (ใช7  99  แทนไม=
ทราบ)

16 จำตัวปร�งหัว�ด CHANGWAT Y รหั�สจำตัวปร�งหัว�ดตามกรมการปกครอง (ใช7  99  แทนไม=
ทราบ)

17 เบอร"โทรศ�พท" TELEPHONE   เบอร"โทรศ�พท"

18 เบอรโทรศ�พท"ม8อถ8อ MOBILE   เบอร"โทรศ�พท"ม8อถ8อ

19 ว�นเด8อนป\ท%&ปร�บปร�งข7อมMล D_UPDATE Y ว�นท%&เพ	&มและปร�บปร�งข7อมMล  ก�าหันดรMปแบบเป1น 
ป\เด8อนว�นช�&วโมงนาท%ว	นาท% 
(YYYYMMDDHHMMSS) และเป1นป\คร	สตศ�กราช
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 กรณี � รพ.
การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ) ระบบผู้ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่    ��ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่          �วยนอก >> ลงทะเบ�ยนผู้ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่    ��ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่          �วยใหม�                                  
การสำรวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8 >> บัญชีที่ 1 ��搮捯x���ň���¡�ƅ�ʝ�ϰ�֎ݏ�ڦ��߸��ୱ�ఛ�ೄ�๊�ཡ�Ⴔ�Ø!ารวจ  (เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร#ก)         งานเชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร#ก >> ระบบบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> � 1-8 >> บ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �ท�( 1 

 กรณี � รพ.สต.
 การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ)   HOSxP PCU >> ระบบงานเชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ >> เวชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> ระเบ�ยนผู้ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่    ��ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่          �วย
 การสำรวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8 >> บัญชีที่ 1 ��搮捯x���ň���¡�ƅ�ʝ�ϰ�֎ݏ�ڦ��߸��ୱ�ఛ�ೄ�๊�ཡ�Ⴔ�Ø!ารวจ  (เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร#ก)           HOSxP PCU >> ระบบบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> � 1-8 >> ระบบงานบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> � 1
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ADDRESSADDRESS        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ADDRESSADDRESS
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ADDRESS ADDRESS   (  (ต�อต�อ))        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ADDRESS ADDRESS   (  (ต�อต�อ))
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ข้อมูลพื้นฐ�อม�ลประว�ต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠����การม*หล�กประก�นส1ข้อมูลพื้นฐภาพข้อมูลพื้นฐองประชาชน
1. ประชาชนทั่วไปของประชาชนในเข1กค่าเริ่มตนทั่วไปของประชาชนในเข*�อาศัยในเขตรับผิดชอบ��X���ย่างกในเข้อมูลพื้นฐต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���ร�บผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ��� ���㜔����le덄ੴᆴ�ดชอบ
2.ผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ��� ���㜔����le덄ੴᆴ��ป4วย่างกทั่วไปของประชาชนในเข*�มาร�บบร�การทั่วไปของประชาชนในเข*�อาศัยในเขตรับผิดชอบ��X���ย่างกอย่างก�	นอกเข้อมูลพื้นฐต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���ร�บผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ��� ���㜔����le덄ੴᆴ�ดชอบ

หมาย่างกเหต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���1 หมาย่างกเหต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���1     : :   หากม*ส�ทั่วไปของประชาชนในเขธิใดที่สิ้นสุด ให้บันทึ�ใดทั่วไปของประชาชนในเข*�ส��นส1ด ให�บ�นทั่วไปของประชาชนในเข6กว�นทั่วไปของประชาชนในเข*�ส��นส1ดข้อมูลพื้นฐองส�ทั่วไปของประชาชนในเขธิใดที่สิ้นสุด ให้บันทึ�น��น
ล�กษณะแฟ้ม : เป.มล�กษณะแฟ้ม : เป.ม : เป/นแฟ้ม : เป.มสะสม 
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No CAPTION NAME
NOT 
NULL DESCRIPTION การตรวจสอบ

1 รหั�สสถานบร	การ
HOSPCODE Y รหั�สสถานพยาบาล ตามมาตรฐานส�าน�ก

นโยบายและย�ทธศาสตร"
ü

2 ทะเบ%ยนบ�คคล PID Y ทะเบ%ยนของบ�คคลท%&มาข34นทะเบ%ยนในสถาน
บร	การน�4นๆ ใช7ส�าหัร�บเช8&อมโยงหัาต�วบ�คคล
ในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼:มอ8&น ๆ (สามารถก�าหันดได7ต�4งแต= 1-15 
หัล�ก)

ü

3
ประเภทส	ทธ	การ
ร�กษา (รหั�สเด	ม)

INSTYPE_OL
D

 
รหั�สส	ทธ	มาตรฐาน เด	ม

ü

4 ประเภทส	ทธ	การ
ร�กษา

INSTYPE_NE
W

Y รหั�สส	ทธ	มาตรฐาน  ท%&ก�าหันดโดยหัน=วยงาน
ท%&เก%&ยวข7อง

ü

5
เลขท%&บ�ตรส	ทธ	

INSID   หัมายเลขของบ�ตร ตามประเภทส	ทธ	การ
ร�กษา

 

6
ว�นท%&ออกบ�ตร

STARTDATE   ว�นเด8อนป\ท%&ออกบ�ตร ก�าหันดเป1น ค.ศ. 
(YYYYMMDD)
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No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION การต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���รวจสอบ

7
ว�นท%&หัมดอาย�

EXPIREDATE   ว�นเด8อนป\ท%&บ�ตรหัมดอาย� ก�าหันดเป1น ค.ศ. 
(YYYYMMDD)

 

8 สถานบร	การหัล�ก MAIN   รหั�สสถานพยาบาลหัล�กคM=ส�ญิง�汢敄楳湧㈊‱䉄䍁䕃卓䡟ญิง�汢敄楳湧㈊‱䉄䍁䕃卓䡟า กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�% หัล�ก
ประก�นส�ขภาพถ7วนหัน7า และประก�นส�งคม 
ตามมาตรฐานส�าน�กนโยบายและย�ทธศาสตร" 

ü

9 สถานบร	การรอง SUB   รหั�สสถานพยาบาลปฐมภMม	 กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�% หัล�ก
ประก�นส�ขภาพถ7วนหัน7า และสถานพยาบาล
ในเคร8อข=าย 1 แหั=ง (ถ7าม%) ส�าหัร�บประก�น
ส�งคม ตามมาตรฐานจำตัวปราก ส�าน�กนโยบายและ
ย�ทธศาสตร" 

ü

10 ว�นเด8อนป\ท%&
ปร�บปร�ง

D_UPDATE Y ว�นท%&เพ	&มและปร�บปร�งข7อมMล  ก�าหันดรMปแบบ
เป1น ป\เด8อนว�นช�&วโมงนาท%ว	นาท% 
(YYYYMMDDHHMMSS) และเป1นป\คร	สต
ศ�กราช

ü
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 กรณี � รพ.
การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ) ระบบผู้ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่    ��ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่          �วยนอก >> ลงทะเบ�ยนผู้ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่    ��ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่          �วยใหม�                                  
การสำรวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8 >> บัญชีที่ 1 ��搮捯x���ň���¡�ƅ�ʝ�ϰ�֎ݏ�ڦ��߸��ୱ�ఛ�ೄ�๊�ཡ�Ⴔ�Ø!ารวจ  (เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร#ก)         งานเชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร#ก >> ระบบบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> � 1-8 >> บ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �ท�( 1 

 กรณี � รพ.สต.
 การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ)   HOSxP PCU >> ระบบงานเชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ >> เวชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> ระเบ�ยนผู้ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่    ��ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่          �วย
 การสำรวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8 >> บัญชีที่ 1 ��搮捯x���ň���¡�ƅ�ʝ�ϰ�֎ݏ�ڦ��߸��ୱ�ఛ�ೄ�๊�ཡ�Ⴔ�Ø!ารวจ  (เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร#ก)           HOSxP PCU >> ระบบบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> � 1-8 >> ระบบงานบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> � 1
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 CARDCARD        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 CARDCARD
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ข้อมูลพื้นฐ�อม�ลทั่วไปของประชาชนในเข*�ต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠�����งและส1ข้อมูลพื้นฐาภ�บาลข้อมูลพื้นฐองหล�งค่าเริ่มตาเร�อนในเข้อมูลพื้นฐต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���ร�บผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ��� ���㜔����le덄ੴᆴ�ดชอบ
1.หล�งค่าเริ่มตาเร�อนทั่วไปของประชาชนในเข1กหล�งในเข้อมูลพื้นฐต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���ร�บผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ��� ���㜔����le덄ੴᆴ�ดชอบ

ล�กษณะแล�กษณะแฟ้ม : เป.ฟ้ม : เป.มม : เป/นแฟ้ม : เป.มสะสม 
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No CAPTION NAME
NOT 
NULL DESCRIPTION การตรวจสอบ

1 รหั�สสถานบร	การ HOSPCODE Y รหั�สสถานพยาบาล ตามมาตรฐานส�าน�ก
นโยบายและย�ทธศาสตร"



2 รหั�สบ7าน HID  Y รหั�สบ7านท%&ก�าหันดโดยโปรแกรมเร%ยง
ล�าด�บไม=ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง4�าก�น



3 รหั�สบ7านตามกรม
การปกครอง

HOUSE_ID   เลขประจำตัวปร�าบ7าน ตามกรมการปกครอง
ก�าหันดเป1นรหั�สประจำตัวปร�าบ7าน



4 ประเภทท%&อยM= HOUSETYPE Y
1 = บ7านเด%&ยว บ7านแฝด, 2 = ทาวน"เฮาส" 
ทาวน"โฮม, 3 = คอนโดม	เน%ยม, 
4 =อพาร"ทเมนท" หัอพ�ก, 5= บ7านพ�กคน
งาน, 8 = อ8&นๆ, 9 = ไม=ทราบ
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No CAPTION NAME
NOT 
NULL DESCRIPTION การตรวจสอบ

5 เลขหั7อง ROOMNO   หัมายเลขหั7อง กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�%อาคารช�ด หัร8ออพาร"ทเม
นท" หัร8อหัอพ�ก

 

6 ช8&ออาคารช�ด CONDO   ช8&ออาคารช�ด หัร8ออพาร"ทเมนท" หัร8อหัอพ�ก  

7 บ7านเลขท%& HOUSE   บ7านเลขท%&  
8 ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้างอยแยก SOISUB   ช8&อซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้างอยแยก  
9 ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้างอยหัล�ก SOIMAIN   ช8&อซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้างอยหัล�ก  

10 ถนน ROAD   ช8&อถนน  

11 ช8&อหัมM=บ7านจำตัวปร�ดสรร VILLANAME   ช8&อหัมM=บ7านจำตัวปร�ดสรร  

12 หัมM=ท%& VILLAGE   รหั�สเลขหัมM=ท%& เช=น 01 ค8อหัมM=ท%& 1 เป1นต7น (ใช7  
99  แทนไม=ทราบ)
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No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION การตรวจสอบ

13 ต�าบล TAMBON   รหั�สต�าบลตามกรมการปกครอง  (ใช7  99  
แทนไม=ทราบ)



14 อ�าเภอ AMPUR   รหั�สอ�าเภอตามกรมการปกครอง (ใช7  99  
แทนไม=ทราบ)



15 จำตัวปร�งหัว�ด CHANGWAT   รหั�สจำตัวปร�งหัว�ดตามกรมการปกครอง (ใช7  99  
แทนไม=ทราบ)



16 เบอร"โทรศ�พท" TELEPHONE   เบอร"โทรศ�พท"



17 พ	ก�ดท%&ต�4งของคร�ว
เร8อน (ละต	จำตัวปรMด)

LATITUDE   พ	ก�ดละต	จำตัวปรMดของคร�วเร8อน จำตัวปร�ดทศน	ยม 6 
ต�าแหัน=ง



18 พ	ก�ดท%&ต�4งของคร�ว
เร8อน (ลองจำตัวปร	จำตัวปรMด)

LONGITUDE   พ	ก�ดลองจำตัวปร	จำตัวปรMดของคร�วเร8อน จำตัวปร�ดทศน	ยม 6 
ต�าแหัน=ง



19 จำตัวปร�านวนครอบคร�ว NFAMILY   เป1นต�วเลข เช=น 1,2,3 เป1นต7น หัากไม=ม%ใส= 0



20 ท%&ต�4ง LOCATYPE   1 = ในเขตเทศบาล , 2 = นอกเขตเทศบาล
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No CAPTION NAME NOT 
NULL DESCRIPTION การต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���รวจสอบ No

21 รหั�ส อสม. VHVID   มาจำตัวปรากทะเบ%ยนบ�คคลท%&ก�าหันดโดย
โปรแกรมจำตัวปรากแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼:ม PERSON

 

22 รหั�ส เจำตัวปร7าบ7าน HEADID   มาจำตัวปรากทะเบ%ยนบ�คคลท%&ก�าหันดโดย
โปรแกรมจำตัวปรากแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼:ม PERSON

 

23 การม%ส7วม TOILET  
0 = ไม=ม%,1 = ม% , 9 = ไม=ทราบ

ü

24 น4�าด8&มพอเพ%ยง WATER   0 = ไม=เพ%ยงพอ,1 = เพ%ยงพอ , 9 = ไม=
ทราบ

ü

25 ประเภทแหัล=งน4�า
ด8&ม

WATERTYP
E

  1 = น4�าฝน, 2 = น4�าประปา, 3 = น4�า
บาดาล, 4 = บ=อน4�าต84น, 
5= สระน4�า แม=น4�า, 6 = น4�าบรรจำตัวปร�เสรuจำตัวปร, 9 = 
ไม=ทราบ

ü
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No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION การตรวจสอบ

26 ว	ธ%ก�าจำตัวปร�ดขยะ GARBAGE   1 = ฝvง ,  2 = เผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩า ,  3 = หัม�กท�าป�wย , 4 = ส=ง
ไปก�าจำตัวปร�ดท%&อ8&น, 9 = ไม=ทราบ

ü

27 การจำตัวปร�ดบ7านถMกหัล�ก HOUSING   0 = ไม=ถMก,1 = ถMก , 9 = ไม=ทราบ ü
28 ความคงทน DURABILITY   1 = คงทน 1-4 ป\, 2 = คงทน 5 ป\ข34นไป, 3 = 

ไม=คงทน, 9 = ไม=ทราบ
ü

29 ความสะอาด CLEANLINES
S

 
0 = ไม=สะอาด, 1 = สะอาด ,9 = ไม=ทราบ

ü

30 การระบายอากาศ VENTILATIO
N

 
0 = ไม=ระบาย,1 = ระบาย , 9 = ไม=ทราบ

ü

31แสงสว=าง LIGHT   0 = ไม=เพ%ยงพอ, 1 = เพ%ยงพอ ,9 = ไม=ทราบ ü
32การก�าจำตัวปร�ดน4�าเส%ยในคร�ว

เร8อน
WATERTM  

0 = ไม=ก�าจำตัวปร�ด,1 = ก�าจำตัวปร�ด , 9 = ไม=ทราบ
ü
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No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION การตรวจสอบ

33สารปร�งแต=งในคร�ว MFOOD   0 = ไม=ใช7,1 = ใช7 ,  9 = ไม=ทราบ ü
34การควบค�มแมลงน�าโรค BCONTROL   0 = ไม=ควบค�ม, 1 = ควบค�ม , 9 = ไม=ทราบ ü
35การควบค�มส�ตว"น�าโรค ACONTROL   0 = ไม=ควบค�ม,1 = ควบค�ม , 9 = ไม=ทราบ ü
36การจำตัวปร�ดเกuบสารเคม%

อ�นตรายในบ7าน
CHEMICAL   0 = ไม=ม%, 1 = ม% (เช=น ยาฆ่าแมลง น้ำยาล้างห้องน้ำ), =าแมลง น4�ายาล7าง

หั7องน4�า), 9 = ไม=ทราบ
ü

37ว�นท%&แยกไปอยM=นอกเขต
ร�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩	ดชอบ

OUTDATE   ว�นท%&หัล�งคาเร8อนน%4 แยกไปอยM=นอกเขตร�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩	ด
ชอบ กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�%แบ=งพ84นท%&ใหัม=

ü

38ว�นเด8อนป\ท%&ปร�บปร�ง
ข7อมMล

D_UPDATE Y ว�นท%&เพ	&มและปร�บปร�งข7อมMล  ก�าหันดรMปแบบ
เป1น ป\ เด8อน ว�นช�&วโมงนาท%ว	นาท% 
(YYYYMMDDHHMMSS) และเป1นป\คร	สต
ศ�กราช

ü
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 กรณี � รพ.
การสำรวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8 >> บัญชีที่ 1 ��搮捯x���ň���¡�ƅ�ʝ�ϰ�֎ݏ�ڦ��߸��ୱ�ఛ�ೄ�๊�ཡ�Ⴔ�Ø!ารวจ  (เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร#ก)       งานเชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร#ก >> ระบบบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> � 1-8 >> บ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �ท�( 1 ,7

 กรณี � รพ.สต.
การสำรวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8 >> บัญชีที่ 1 ��搮捯x���ň���¡�ƅ�ʝ�ϰ�֎ݏ�ڦ��߸��ୱ�ఛ�ೄ�๊�ཡ�Ⴔ�Ø!ารวจ  (เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร#ก)         HOSxP PCU >> ระบบบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> � 1-8 >> ระบบงานบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> � 1,7
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ระบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒H�ญช
 ระบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒H�ญช
 1 1 ระบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒H�ญช
 ระบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒H�ญช
 1 1 
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ระบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒H�ญช
 ระบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒H�ญช
 1,7 (1,7 (ตอตอ) ) ระบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒H�ญช
 ระบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒H�ญช
 1,7 (1,7 (ตอตอ) ) 
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ระบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒H�ญช
 ระบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒H�ญช
 1,7 (1,7 (ตอตอ) ) ระบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒H�ญช
 ระบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒H�ญช
 1,7 (1,7 (ตอตอ) ) 
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ระบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒H�ญช
 ระบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒H�ญช
 1,7 (1,7 (ตอตอ) ) ระบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒H�ญช
 ระบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒H�ญช
 1,7 (1,7 (ตอตอ) ) 
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ข้อมูลพื้นฐ�อม�ลทั่วไปของประชาชนในเข*�ต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠�����งและส1ข้อมูลพื้นฐาภ�บาลข้อมูลพื้นฐองหล�งค่าเริ่มตาเร�อนในเข้อมูลพื้นฐต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���ร�บผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ��� ���㜔����le덄ੴᆴ�ดชอบ
1.หล�งค่าเริ่มตาเร�อนทั่วไปของประชาชนในเข1กหล�งในเข้อมูลพื้นฐต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���ร�บผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ��� ���㜔����le덄ੴᆴ�ดชอบ

ล�กษณะแล�กษณะแฟ้ม : เป.ฟ้ม : เป.มม : เป/นแฟ้ม : เป.มสะสม 
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No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION การตรวจสอบ

1 รหั�สสถานบร	การ HOSPCODE Y รหั�สสถานพยาบาล ตามมาตรฐานส�าน�กนโยบาย
และย�ทธศาสตร"

ü

2 ทะเบ%ยนบ�คคล PID  Y ทะเบ%ยนของบ�คคลท%&มาข34นทะเบ%ยนในสถาน
บร	การน�4นๆ ใช7ส�าหัร�บเช8&อมโยงหัาต�วบ�คคลใน
แฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼:มอ8&น ๆ (สามารถก�าหันดได7ต�4งแต= 1-15 หัล�ก)
(program generate)

ü

3 สถานบร	การท%&เส%ย
ช%ว	ต

HOSPDEATH   รหั�สสถานพยาบาล ท%&เป1นสถานท%&เส%ยช%ว	ต กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�%
เส%ยช%ว	ตในสถานพยาบาล
กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�%ไม=ทราบว=าตายในสถานพยาบาลใดใหั7
บ�นท3ก "99999"

ü

4 เลขท%&ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยใน 
(AN)

AN   เลขท%&ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยใน กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�%ท%&ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7เส%ยช%ว	ต เป1นผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยในของ
โรงพยาบาล

ü

5 ล�าด�บท%& SEQ   ล�าด�บท%&ของการบร	การท%&ก�าหันดโดยโปรแกรม
เร%ยงล�าด�บโดยไม=ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง4�าก�น ส�าหัร�บการมาร�บบร	การ
แต=ละคร�4ง (visit) โดยเป1นคร�4งท%&เส%ยช%ว	ต

ü
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No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION การต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���รวจสอบ

6 ว�นท%&ตาย DDEATH Y ว�นเด8อนป\ท%&ตาย ก�าหันดเป1น ค.ศ.
(YYYYMMDD) 

ü

7 รหั�สโรคท%&เป1นสาเหัต�
การตาย_a

CDEATH_A Y ตามหัน�งส8อร�บรองการตาย รหั�ส ICD - 10 - 
TM 6 หัล�ก(ไม=รวมจำตัวปร�ด)

ü

8 รหั�สโรคท%&เป1นสาเหัต�
การตาย_b

CDEATH_B   ตามหัน�งส8อร�บรองการตาย รหั�ส ICD - 10 - 
TM 6 หัล�ก(ไม=รวมจำตัวปร�ด)

 

9 รหั�สโรคท%&เป1นสาเหัต�
การตาย_c

CDEATH_C   ตามหัน�งส8อร�บรองการตาย รหั�ส ICD - 10 - 
TM 6 หัล�ก(ไม=รวมจำตัวปร�ด)

 

10 รหั�สโรคท%&เป1นสาเหัต�
การตาย_d

CDEATH_D   ตามหัน�งส8อร�บรองการตาย รหั�ส ICD - 10 - 
TM 6 หัล�ก(ไม=รวมจำตัวปร�ด)

 

11 รหั�สโรคหัร8อภาวะอ8&นท%&
เป1นเหัต�หัน�น

ODISEASE   ตามหัน�งส8อร�บรองการตาย รหั�ส ICD - 10 - 
TM 6 หัล�ก(ไม=รวมจำตัวปร�ด)
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No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION การต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���รวจสอบ

12 สาเหัต�การตาย CDEATH Y ตามหัน�งส8อร�บรองการตาย รหั�ส ICD - 10 
- TM 6 หัล�ก(ไม=รวมจำตัวปร�ด)

ü

13 การต�4งครรภ"และการ
คลอด

PREGDEAT
H

  1 = เส%ยช%ว	ตระหัว=างต�4งครรภ", 2= เส%ยช%ว	ต
ระหัว=างคลอดหัร8อหัล�งคลอดภายใน 42 
ว�น, 3 = ไม=ต�4งครรภ" , 4 = ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ชาย ,9 = ไม=
ทราบ

ü

14 สถานท%&ตาย PDEATH Y 1=ในสถานพยาบาล, 2=นอกสถาน
พยาบาล

ü

15 เลขท%&ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ใหั7บร	การ PROVIDER   เลขท%&ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ใหั7บร	การ ออกโดยโปรแกรม ไม=ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง4�า
ก�นในสถานพยาบาลเด%ยวก�น

ü

16 ว�นเด8อนป\ท%&ปร�บปร�ง
ข7อมMล

D_UPDATE Y ว�นท%&เพ	&มและปร�บปร�งข7อมMล  ก�าหันดรMป
แบบเป1น ป\เด8อนว�นช�&วโมงนาท%ว	นาท% 
(YYYYMMDDHHMMSS) และเป1นป\คร	สต
ศ�กราช

ü

94



95



 กรณี � รพ.
การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ) ระบบผู้ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่    ��ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่          �วยนอก >> ลงทะเบ�ยนผู้ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่    ��ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่          �วยใหม�

                                             ระบบผู้ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่    ��ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่          �วยนอก >> ทะเบ�ยนผู้ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่    ��เสำรวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8 >> บัญชีที่ 1 ��搮捯x���ň���¡�ƅ�ʝ�ϰ�֎ݏ�ڦ��߸��ୱ�ఛ�ೄ�๊�ཡ�Ⴔ�Ø�ยชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �ว�ต
     การสำรวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8 >> บัญชีที่ 1 ��搮捯x���ň���¡�ƅ�ʝ�ϰ�֎ݏ�ڦ��߸��ୱ�ఛ�ೄ�๊�ཡ�Ⴔ�Ø!ารวจ  (เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร#ก)        งานเชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร#ก >> ระบบบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> � 1-8 >> บ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �ท�( 1 

                                             งานเชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร#ก >> ระบบบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> � 1-8 >> บ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �ท�( 1 
                                             >> ทะเบ�ยนผู้ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่    ��เสำรวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8 >> บัญชีที่ 1 ��搮捯x���ň���¡�ƅ�ʝ�ϰ�֎ݏ�ڦ��߸��ୱ�ఛ�ೄ�๊�ཡ�Ⴔ�Ø�ยชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �ว�ต
 
 กรณี � รพ.สต.

 การสำรวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8 >> บัญชีที่ 1 ��搮捯x���ň���¡�ƅ�ʝ�ϰ�֎ݏ�ڦ��߸��ୱ�ఛ�ೄ�๊�ཡ�Ⴔ�Ø!ารวจ  (เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร#ก)        HOSxP PCU >> ระบบบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> � 1-8 >> ระบบงานบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> � 1
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PERSONPERSONPERSONPERSON

ระบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hงานบุคคลนอกเขต�氀l�腒H�ญช
 ระบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hงานบุคคลนอกเขต�氀l�腒H�ญช
 1,71,7
PERSONPERSON

ADDRESSADDRESS

CARDCARD

HOMEHOME HOMEHOMEHOMEHOME

CARDCARD

PERSONPERSONPERSONPERSON

DEATHDEATH DEATHDEATHDEATHDEATH
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ข้อมูลพื้นฐ�อม�ลประว�ต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠����การมาร�บบร�การข้อมูลพื้นฐองผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ��� ���㜔����le덄ੴᆴ��ทั่วไปของประชาชนในเข*�มาร�บบร�การ           
และการให�บร�การนอกสถานพย่างกาบาล

หมาย่างกเหต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���1
ข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณ"อม�ลการใหัตถการڳ�뼽篳ᘖ䟼�ȁࠄp�ĀЂ鍔ੴ����聀Ā錸ੴㄴ꧸"บร�การ 1 คร�2ง ม� 1 record และอาจจะม�การร�บบร�การ

หัตถการڳ�뼽篳ᘖ䟼�ȁࠄp�ĀЂ鍔ੴ����聀Ā錸ੴㄴ꧸ลายอย�างในู การร�บบร�การคร�2งเด�ยวก�นู ได"   โดยจะม�เลข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณท�, SEQ 
เด�ยวก�นู 

ล�กษณะแฟ้ม : เป.ม : เป/นแฟ้ม : เป.มบร�การ 
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No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION การตรวจสอบ

1 รหั�สสถานบร	การ HOSPCODE Y รหั�สสถานพยาบาล ตามมาตรฐานส�าน�ก
นโยบายและย�ทธศาสตร"



2 ทะเบ%ยนบ�คคล PID  Y ทะเบ%ยนของบ�คคลท%&มาข34นทะเบ%ยนในสถาน
บร	การน�4นๆ ใช7ส�าหัร�บเช8&อมโยงหัาต�วบ�คคลใน
แฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼:มอ8&น ๆ (สามารถก�าหันดได7ต�4งแต= 1-15 หัล�ก)



3 เลขท%&ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยนอก 
(HN)

HN   เลขทะเบ%ยนการมาร�บบร	การ(สามารถก�าหันดได7
ต�4งแต= 1-15 หัล�ก) ในกรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�%ท%&ม%เลขทะเบ%ยนท%&ต=าง
ไปจำตัวปราก PID



4 ล�าด�บท%& SEQ  Y ล�าด�บท%&ของการบร	การท%&ก�าหันดโดยโปรแกรม
เร%ยงล�าด�บโดยไม=ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง4�าก�น ส�าหัร�บการมาร�บบร	การ
แต=ละคร�4ง (visit)



5 ว�นท%&ใหั7บร	การ DATE_SERV Y ว�นเด8อนป\ท%&มาร�บบร	การ ก�าหันดเป1น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
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No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION การตรวจสอบ

6 เวลาท%&ใหั7บร	การ TIME_SER
V

  เวลาท%&มาร�บบร	การ ก�าหันดเป1น ช�&วโมง นาท% 
ว	นาท% (HHMMSS)



7 ท%&ต�4งของท%&อยM=ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ร�บ
บร	การ

LOCATION Y
1 = ในเขตร�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩	ดชอบ, 2 = นอกเขตร�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩	ดชอบ



8 เวลามาร�บบร	การ INTIME   1 = ในเวลาราชการ, 2 = นอกเวลาราชการ



9 ประเภทส	ทธ	การ
ร�กษา

INSTYPE Y
รหั�สส	ทธ	มาตรฐาน ท%&ใช7ในการมาร�บบร	การ



10 เลขท%&บ�ตรส	ทธ	 INSID   หัมายเลขของบ�ตร ตามประเภทส	ทธ	การร�กษา 

11 สถานบร	การหัล�ก
MAIN   รหั�สมาตรฐานจำตัวปราก ส�าน�กนโยบายและ

ย�ทธศาสตร" 



12 ประเภทการมาร�บ
บร	การ

TYPEIN Y 1 = มาร�บบร	การเอง, 2 = มาร�บบร	การตามน�ด
หัมาย, 3 = ได7ร�บการส=งต=อจำตัวปรากสถานพยาบาล
อ8&น, 4 = ได7ร�บการส=งต�วจำตัวปรากบร	การ EMS



13 สถานบร	การท%&ส=งผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7
ปTวยมา

REFERINH
OSP

 
รหั�สสถานพยาบาลท%&ส=งผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยมาร�กษาต=อ
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No CAPTION NAME
NOT 
NULL DESCRIPTION

การตรวจ
สอบ

14 สาเหัต�การส=งผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7
ปTวยมาร�บ
บร	การ

CAUSEIN   1 = เพ8&อการว	น	จำตัวปรฉ�ยและร�กษา, 2 = เพ8&อการว	น	จำตัวปรฉ�ย, 
3 = เพ8&อการร�กษาและพ84นฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼Mต=อเน8&อง, 4 = เพ8&อการดMแลต=อ
ใกล7บ7าน, 
5 = ตามความต7องการผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวย



15 อาการส�าค�ญิง�汢敄楳湧㈊‱䉄䍁䕃卓䡟 CHIEFCOM
P

 
อาการส�าค�ญิง�汢敄楳湧㈊‱䉄䍁䕃卓䡟ท%&มาใช7บร	การ



16 สถานท%&ร�บ
บร	การ

SERVPLACE Y
1 = ในสถานบร	การ , 2 = นอกสถานบร	การ



17 อ�ณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�หัภMม	
ร=างกายแรกร�บ

BTEMP   อ�ณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�หัภMม	ร=างกายแรกร�บ (เซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้างลเซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง%ยส) จำตัวปร�ดทศน	ยม 1 ต�าแหัน=ง 



18 ความด�นโลหั	ต
ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง	สโตล	กแรกร�บ

SBP   ความด�นโลหั	ต ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง	สโตล	ก แรกร�บ (มม.ปรอท) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�% 
accident ต7องบ�นท3กด7วย
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No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION การตรวจสอบ

19 ความด�นโลหั	ตได
แอสโตล	กแรกร�บ

DBP   ความด�นโลหั	ต ไดแอสโตล	ก (มม.ปรอท) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�% 
accident ต7องบ�นท3กด7วย



20 อ�ตราการเต7นของ
ช%พจำตัวปรร

PR   อ�ตราการเต7นของช%พจำตัวปรร (คร�4งต=อนาท%) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�% accident 
ต7องบ�นท3กด7วย



21 อ�ตราการหัายใจำตัวปร RR   อ�ตราการหัายใจำตัวปร (คร�4งต=อนาท%) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�% accident ต7อง
บ�นท3กด7วย



22 สถานะผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7มาร�บ
บร	การเม8&อเสรuจำตัวปรส	4น
บร	การ

TYPEOUT Y 1 = จำตัวปร�าหัน=ายกล�บบ7าน, 2 = ร�บไว7ร�กษาต=อในแผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩นกผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7
ปTวยใน, 
3 = ส=งต=อไปย�งสถานพยาบาลอ8&น, 4 = เส%ยช%ว	ต, 5= 
เส%ยช%ว	ตก=อนมาถ3ง
สถานพยาบาล, 6= เส%ยช%ว	ตระหัว=างส=งต=อไปย�งสถาน
พยาบาลอ8&น, 
7= ปฏิเสธการรักษา, 8 = หนีกลับ�፴Ơ���萀ż����ϖ�筸ż��͚͚͚͚͚͚͚͚͚͚꯸ᰖ����츠ԩἔһ䟈͛귈ᰖ��杬࿂��朔࿂䟜͛䟈͛츘ᰓ��枈࿂��朔࿂䠴͛䟈͛აᰒ��枤࿂��朔࿂䠄͛䟈͛힠ᰖ��柀࿂��朔࿂䢜͛䟈͛ퟐᰖ��柜࿂��朔࿂䣌͛䟈͛���柸࿂��朔࿂䤄͛䟈͛���栔࿂��朔࿂䤴͛��杔࿂�������������	เสธการร�กษา, 8 = หัน%กล�บ



23 สถานพยาบาลท%&ส=ง
ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยไป

REFEROUT
HOSP

 
รหั�สสถานพยาบาลท%&ส=งผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยไปร�กษาต=อ
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24 สาเหัต�การส=งต=อผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวย CAUSEOUT   1 = เพ8&อการว	น	จำตัวปรฉ�ยและร�กษา, 2 = เพ8&อการว	น	จำตัวปรฉ�ย, 
3 = เพ8&อการร�กษาและฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼��นฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼Mต=อเน8&อง, 4 = เพ8&อการดMแลต=อใกล7
บ7าน, 
5 = ตามความต7องการผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวย



25 ราคาท�นของบร	การ COST   ราคาท�นซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง3&งรวมค=ายาและเวชภ�ณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�ฑ์ทั้งหมดรวมทั้งค่าบริการทางก"ท�4งหัมดรวมท�4งค=าบร	การ
ทางการแพทย" (รวมจำตัวปร�ดทศน	ยมและเลขหัล�งจำตัวปร�ด 2 ต�าแหัน=ง)



26 ค=าบร	การท�4งหัมด (ราคา
ขาย)

PRICE Y ราคาขายซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง3&งรวมค=ายาและเวชภ�ณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�ฑ์ทั้งหมดรวมทั้งค่าบริการทางก" ท�4งหัมดรวมท�4งค=าบร	การ
ทางการแพทย" (รวมจำตัวปร�ดทศน	ยมและเลขหัล�งจำตัวปร�ด 2 ต�าแหัน=ง)



27 ค=าบร	การท%&ต7องจำตัวปร=ายเอง PAYPRICE Y จำตัวปร�านวนเง	นท%&เร%ยกเกuบ เน8&องจำตัวปรากเป1นค=าใช7จำตัวปร=ายท%&เบ	กไม=ได7 
(รวมจำตัวปร�ดทศน	ยมและเลขหัล�งจำตัวปร�ด 2 ต�าแหัน=ง) โดยถ7าไม=ม%การ
เร%ยกเกuบใหั7ใส=เลขศMนย"



28 เง	นท%&จำตัวปร=ายจำตัวปรร	ง ACTUALPAY Y จำตัวปร�านวนเง	นท%&จำตัวปร=ายจำตัวปรร	ง ถ7าไม=ม%การจำตัวปร=ายใหั7ใส=เลขศMนย"



29 ว�นเด8อนป\ท%&ปร�บปร�ง
ข7อมMล

D_UPDATE Y ว�นท%&เพ	&มและปร�บปร�งข7อมMล  ก�าหันดรMปแบบเป1น ป\ เด8อน ว�น
ช�&วโมงนาท%ว	นาท% (YYYYMMDDHHMMSS) และเป1นป\คร	สต
ศ�กราช
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 กรณี � รพ.
การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ) 

    ระบบผู้ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่    ��ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่          �วยนอก>> ระบบคัดกรอง / ห้องแพทย์/ทันตกร�ดกรอง / ห�องแพทย8/ท�นตกรรม/ห�อง ER/สำรวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8 >> บัญชีที่ 1 ��搮捯x���ň���¡�ƅ�ʝ�ϰ�֎ݏ�ڦ��߸��ୱ�ఛ�ೄ�๊�ཡ�Ⴔ�Ø�งเสำรวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8 >> บัญชีที่ 1 ��搮捯x���ň���¡�ƅ�ʝ�ϰ�֎ݏ�ڦ��߸��ୱ�ఛ�ೄ�๊�ཡ�Ⴔ�Øร�ม

 กรณี � รพ.สต.
การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ)   

     HOSxP PCU >> ระบบงานเชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ >> one stop service 
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 SERVICESERVICE    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 SERVICESERVICE
หน้�าจอการส่งตรวจ����งตรวจ
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 SERVICE SERVICE ((ต�อต�อ))    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 SERVICE SERVICE ((ต�อต�อ))
หน�าค�ดกรอง , หน�าห�องแพที่อยู่ยู่ของบุคคล9 , ที่อยู่�นตกรรมูลท , ER , แพที่อยู่ยู่ของบุคคล9แผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตรนไที่อยู่ยู่ของบุคคล
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 SERVICE SERVICE ((ต�อต�อ))    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 SERVICE SERVICE ((ต�อต�อ))
การสง refer
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 SERVICE SERVICE ((ต�อต�อ))    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 SERVICE SERVICE ((ต�อต�อ))
การร�บุคคลนอกเขต�氀l�腒H Refer
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 SERVICE SERVICE ((ต�อต�อ))    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 SERVICE SERVICE ((ต�อต�อ))
คาใช�จายู่ของบุคคลตางๆ
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 SERVICE SERVICE ((ต�อต�อ))    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 SERVICE SERVICE ((ต�อต�อ))
หน�าจอ One stop service รพ.สิทธิ์การรักษา�䨄p�⥻거鍔ੴ����㦈탛錸ੴૈ࿏票ต.

113



ข้อมูลพื้นฐ�อม�ลว�น�จฉัยโรคของผู้�ย่างกโรค่าเริ่มตข้อมูลพื้นฐองผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ��� ���㜔����le덄ੴᆴ��ป4วย่างกนอกและผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ��� ���㜔����le덄ੴᆴ��มาร�บบร�การ

หมาย่างกเหต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���1
     -  ว�นู �จฉัยโรค 1 โรค ห�ยโรค 1 โรค หัตถการڳ�뼽篳ᘖ䟼�ȁࠄp�ĀЂ鍔ੴ����聀Ā錸ੴㄴ꧸ร1อข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณ"อม�ล 1 รหัตถการڳ�뼽篳ᘖ䟼�ȁࠄp�ĀЂ鍔ੴ����聀Ā錸ੴㄴ꧸�สิทธิ์การรักษา�䨄p�⥻거鍔ੴ����㦈탛錸ੴૈ࿏票 จะม� 1 record                  

หัตถการڳ�뼽篳ᘖ䟼�ȁࠄp�ĀЂ鍔ੴ����聀Ā錸ੴㄴ꧸ากม�มากกว�า 1 โรค หัตถการڳ�뼽篳ᘖ䟼�ȁࠄp�ĀЂ鍔ੴ����聀Ā錸ੴㄴ꧸ร1อ 1 รหัตถการڳ�뼽篳ᘖ䟼�ȁࠄp�ĀЂ鍔ੴ����聀Ā錸ੴㄴ꧸�สิทธิ์การรักษา�䨄p�⥻거鍔ੴ����㦈탛錸ੴૈ࿏票บร�การ จะม�มากกว�า 1 record        
ในู การร�บบร�การคร�2งเด�ยวก�นู 

ล�กษณะแฟ้ม : เป.ม : เป/นแฟ้ม : เป.มบร�การ
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No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION การตรวจสอบ

1 รหั�สสถานบร	การ HOSPCODE Y รหั�สสถานพยาบาล ตามมาตรฐานส�าน�ก
นโยบายและย�ทธศาสตร"



2 ทะเบ%ยนบ�คคล PID  Y ทะเบ%ยนของบ�คคลท%&มาข34นทะเบ%ยนในสถาน
บร	การน�4นๆ ใช7ส�าหัร�บเช8&อมโยงหัาต�วบ�คคลใน
แฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼:มอ8&น ๆ (สามารถก�าหันดได7ต�4งแต= 1-15 หัล�ก)



3 ล�าด�บท%& SEQ  Y ล�าด�บท%&ของการบร	การท%&ก�าหันดโดยโปรแกรม
เร%ยงล�าด�บโดยไม=ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง4�าก�น ส�าหัร�บการมาร�บบร	การ
แต=ละคร�4ง (visit)



4 ว�นท%&ใหั7บร	การ DATE_SERV Y ว�นเด8อนป\ท%&มาร�บบร	การ ก�าหันดเป1น ค.ศ.
(YYYYMMDD)



5 ประเภทการว	น	จำตัวปรฉ�ย DIAGTYPE Y 1 = PRINCIPLE DX (การว	น	จำตัวปรฉ�ยโรคหัล�ก) 
2 = CO-MORBIDITY(การว	น	จำตัวปรฉ�ยโรคร=วม) 
3 = COMPLICATION(การว	น	จำตัวปรฉ�ยโรคแทรก)
4 = OTHER (อ8&น ๆ) 
5 = EXTERNAL CAUSE(สาเหัต�ภายนอก) 
6 = Additional Code (รหั�สเสร	ม) 
7 = Morphology Code (รหั�สเก%&ยวก�บเน84องอก)
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No CAPTION NAME
NOT 
NULL DESCRIPTION การตรวจสอบ

6 รหั�สการว	น	จำตัวปรฉ�ย DIAGCODE  Y 
รหั�สโรค ICD - 10 - TM



7 แผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩นกท%&ร�บบร	การ CLINIC Y รหั�สแผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩นกท%&ร�บบร	การ อ7างอ	งตามมาตรฐาน 
สนย.



8 เลขท%&ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ใหั7บร	การ PROVIDER   เลขท%&ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ใหั7บร	การ ออกโดยโปรแกรม ไม=ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง4�าก�นใน
สถานพยาบาลเด%ยวก�น



9 ว�นเด8อนป\ท%&ปร�บปร�ง
ข7อมMล

D_UPDATE Y ว�นท%&เพ	&มและปร�บปร�งข7อมMล  ก�าหันดรMปแบบ
เป1น ป\เด8อนว�นช�&วโมงนาท%ว	นาท% 
(YYYYMMDDHHMMSS) และเป1นป\คร	สต
ศ�กราช
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DIAGNOSIS_OPDDIAGNOSIS_OPD        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DIAGNOSIS_OPDDIAGNOSIS_OPD

หน�าจอค�ดกรอง
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DIAGNOSIS_OPD DIAGNOSIS_OPD   (  (ต�อต�อ))        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DIAGNOSIS_OPD DIAGNOSIS_OPD   (  (ต�อต�อ))
หน�าจอห�องแพที่อยู่ยู่ของบุคคล9 , หน�าจอห�อง ER
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DIAGNOSIS_OPD DIAGNOSIS_OPD   (  (ต�อต�อ))        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DIAGNOSIS_OPD DIAGNOSIS_OPD   (  (ต�อต�อ))
หน�าจอที่อยู่�นตกรรมูลท , แพที่อยู่ยู่ของบุคคล9แผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตรนไที่อยู่ยู่ของบุคคล , งานบุคคลนอกเขต�氀l�腒H�ญช
 2-6
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DIAGNOSIS_OPD DIAGNOSIS_OPD   (  (ต�อต�อ))        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DIAGNOSIS_OPD DIAGNOSIS_OPD   (  (ต�อต�อ))
One stop service , ที่อยู่�นตกรรมูลท 

แพที่อยู่ยู่ของบุคคล9แผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตรนไที่อยู่ยู่ของบุคคล

รพ.สิทธิ์การรักษา�䨄p�⥻거鍔ੴ����㦈탛錸ੴૈ࿏票ต.

120



        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DIAGNOSIS_OPD DIAGNOSIS_OPD   (  (ต�อต�อ))        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DIAGNOSIS_OPD DIAGNOSIS_OPD   (  (ต�อต�อ))
ระบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hงานบุคคลนอกเขต�氀l�腒H�ญช
 2-6 รพ.สิทธิ์การรักษา�䨄p�⥻거鍔ੴ����㦈탛錸ੴૈ࿏票ต.
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ข้อมูลพื้นฐ�อม�ลการให�บร�การห�ต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���ถการและผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ��� ���㜔����le덄ੴᆴ	าต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠����ดข้อมูลพื้นฐองผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ��� ���㜔����le덄ੴᆴ��ป4วย่างกนอก          ข้อมูลพื้นฐ�อม�ลการให�บร�การห�ต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���ถการและผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ��� ���㜔����le덄ੴᆴ	าต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠����ดข้อมูลพื้นฐองผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ��� ���㜔����le덄ੴᆴ��ป4วย่างกนอก          
และผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ��� ���㜔����le덄ੴᆴ��มาร�บบร�การและผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ��� ���㜔����le덄ੴᆴ��มาร�บบร�การ

ล�กษณะแฟ้ม : เป.มล�กษณะแฟ้ม : เป.ม : เป/นแฟ้ม : เป.มบร�การ 
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No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION การตรวจสอบ

1 รหั�สสถานบร	การ HOSPCODE Y รหั�สสถานพยาบาล ตามมาตรฐานส�าน�ก
นโยบายและย�ทธศาสตร"



2 ทะเบ%ยนบ�คคล PID  Y ทะเบ%ยนของบ�คคลท%&มาข34นทะเบ%ยนในสถาน
บร	การน�4นๆ ใช7ส�าหัร�บเช8&อมโยงหัาต�วบ�คคลใน
แฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼:มอ8&น ๆ (สามารถก�าหันดได7ต�4งแต= 1-15 หัล�ก)



3 ล�าด�บท%& SEQ  Y ล�าด�บท%&ของการบร	การท%&ก�าหันดโดยโปรแกรม
เร%ยงล�าด�บโดยไม=ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง4�าก�น ส�าหัร�บการมาร�บบร	การ
แต=ละคร�4ง (visit)



4 ว�นท%&ใหั7บร	การ DATE_SERV Y ว�นเด8อนป\ท%&มาร�บบร	การ ก�าหันดเป1น ค.ศ.
(YYYYMMDD)



5 แผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩นกท%&ร�บบร	การ CLINIC Y รหั�สแผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩นกท%&ร�บบร	การ อ7างอ	งตามมาตรฐาน 
สนย.



6 รหั�สหั�ตถการ PROCEDCOD
E

Y รหั�สมาตรฐาน ICD-9-CM หัร8อ ICD-10-TM 
(รหั�สหั�ตถการ)
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No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION การตรวจสอบ

7 ราคาค=าหั�ตถการ SERVICEPRIC
E

  ราคาค=าบร	การหั�ตถการ ม%ทศน	ยม 2 ต�าแหัน=ง



8 เลขท%&ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ใหั7บร	การ PROVIDER   เลขท%&ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ใหั7บร	การ ออกโดยโปรแกรม ไม=ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง4�าก�นใน
สถานพยาบาลเด%ยวก�น



9 ว�นเด8อนป\ท%&ปร�บปร�ง
ข7อมMล

D_UPDATE Y ว�นท%&เพ	&มและปร�บปร�งข7อมMล  ก�าหันดรMปแบบ
เป1น ป\เด8อนว�นช�&วโมงนาท%ว	นาท% 
(YYYYMMDDHHMMSS) และเป1นป\คร	สต
ศ�กราช
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PROCEDURE_OPDPROCEDURE_OPD        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PROCEDURE_OPDPROCEDURE_OPD

หน�าจอค�ดกรอง
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PROCEDURE_OPD PROCEDURE_OPD   (  (ต�อต�อ))        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PROCEDURE_OPD PROCEDURE_OPD   (  (ต�อต�อ))

หน�าจอห�องแพที่อยู่ยู่ของบุคคล9

126



        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PROCEDURE_OPD PROCEDURE_OPD   (  (ต�อต�อ))        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PROCEDURE_OPD PROCEDURE_OPD   (  (ต�อต�อ))
หน�าจอห�อง ER
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PROCEDURE_OPD PROCEDURE_OPD   (  (ต�อต�อ))        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PROCEDURE_OPD PROCEDURE_OPD   (  (ต�อต�อ))
หน�าจอที่อยู่�นตกรรมูลท , แพที่อยู่ยู่ของบุคคล9แผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตรนไที่อยู่ยู่ของบุคคล
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PROCEDURE_OPD PROCEDURE_OPD   (  (ต�อต�อ))        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PROCEDURE_OPD PROCEDURE_OPD   (  (ต�อต�อ))
งานบุคคลนอกเขต�氀l�腒H�ญช
 2-6
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PROCEDURE_OPD PROCEDURE_OPD   (  (ต�อต�อ))        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PROCEDURE_OPD PROCEDURE_OPD   (  (ต�อต�อ))
One stop service, ที่อยู่�นตกรรมูลท รพ.สิทธิ์การรักษา�䨄p�⥻거鍔ੴ����㦈탛錸ੴૈ࿏票ต.
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PROCEDURE_OPD PROCEDURE_OPD   (  (ต�อต�อ))        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PROCEDURE_OPD PROCEDURE_OPD   (  (ต�อต�อ))
งานบุคคลนอกเขต�氀l�腒H�ญช
 2-6 รพ.สิทธิ์การรักษา�䨄p�⥻거鍔ੴ����㦈탛錸ੴૈ࿏票ต.
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          ข้อมูลพื้นฐ�อม�ลการจ	าย่างกย่างกาส�าหร�บผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ��� ���㜔����le덄ੴᆴ��ป4วย่างกนอก  และ
ผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ��� ���㜔����le덄ੴᆴ��มาร�บบร�การ

หมาย่างกเหต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���1
-  การใหัตถการڳ�뼽篳ᘖ䟼�ȁࠄp�ĀЂ鍔ੴ����聀Ā錸ੴㄴ꧸"ยา 1 รายการ จะม� 1 record หัตถการڳ�뼽篳ᘖ䟼�ȁࠄp�ĀЂ鍔ੴ����聀Ā錸ੴㄴ꧸ากม�การใหัตถการڳ�뼽篳ᘖ䟼�ȁࠄp�ĀЂ鍔ੴ����聀Ā錸ੴㄴ꧸"ยา
มากกว�า 1 รายการ จะม�มากกว�า 1 record ในู การร�บ
บร�การ      คร�2งเด�ยวก�นู 

ล�กษณะแฟ้ม : เป.ม : เป/นแฟ้ม : เป.มบร�การ 
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No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION การตรวจสอบ

1 รหั�สสถานบร	การ HOSPCODE Y รหั�สสถานพยาบาล ตามมาตรฐานส�าน�ก
นโยบายและย�ทธศาสตร"



2 ทะเบ%ยนบ�คคล PID  Y ทะเบ%ยนของบ�คคลท%&มาข34นทะเบ%ยนในสถาน
บร	การน�4นๆ ใช7ส�าหัร�บเช8&อมโยงหัาต�วบ�คคลใน
แฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼:มอ8&น ๆ (สามารถก�าหันดได7ต�4งแต= 1-15 หัล�ก)



3 ล�าด�บท%& SEQ  Y ล�าด�บท%&ของการบร	การท%&ก�าหันดโดยโปรแกรม
เร%ยงล�าด�บโดยไม=ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง4�าก�น ส�าหัร�บการมาร�บบร	การ
แต=ละคร�4ง (visit)



4 ว�นท%&ใหั7บร	การ DATE_SERV Y ว�นเด8อนป\ท%&มาร�บบร	การ ก�าหันดเป1น ค.ศ.
(YYYYMMDD)



5 แผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩นกท%&ร�บบร	การ CLINIC Y รหั�สแผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩นกท%&ร�บบร	การ อ7างอ	งตามมาตรฐาน 
สนย. 



6 รหั�สยา 24 หัล�ก หัร8อ
รหั�สยาของสถาน
พยาบาล

DIDSTD Y รหั�สยามาตรฐานท%&ก�าหันดเป1น 24 หัล�ก หัร8อ
รหั�สยาของสถานพยาบาลในกรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�%ท%&ย�งไม=ม%รหั�ส
ยามาตรฐาน 24 หัล�ก
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No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION การต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���รวจสอบ

7 ช8&อยา DNAME   ช8&อยา



8 จำตัวปร�านวน AMOUNT   จำตัวปร�านวนยาท%&จำตัวปร=าย



9 หัน=วยน�บของยา UNIT   รหั�สมาตรฐานจำตัวปราก ส�าน�กนโยบายและ
ย�ทธศาสตร" 



10 ขนาดบรรจำตัวปร�ต=อหัน=วยน�บ UNIT_PACKIN
G

  ขนาดบรรจำตัวปร�ต=อหัน=วยน�บท%&แสดงใน Field UNIT 
ใช7ส�าหัร�บยาท%&ม%การแบ=งบรรจำตัวปร�เพ8&อการจำตัวปร=ายยาท%&
เหัมาะสม เช=น ยาน4�า หัร8อ ยากล�=มท%&ม%ทะเบ%ยน
ยาเด%ยวก�นแต=ม%ขนาดบรรจำตัวปร�ต=างก�นของบาง
บร	ษ�ท และอาจำตัวปรเป1นค=า NULL ได7



11 ราคาขาย DRUGPRICE   ราคาขายใหั7ก�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ร�บบร	การ



12 ราคาท�น DRUGCOST   ราคาซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง84อหัร8อราคายาท%&ได7ร�บจำตัวปรากโรงพยาบาล(แม=
ข=าย)
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DRUG_OPDDRUG_OPD        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DRUG_OPDDRUG_OPD
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DRUG_OPD (DRUG_OPD (ต�อต�อ))        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DRUG_OPD (DRUG_OPD (ต�อต�อ))
หน�าค�ดกรอง >> ส��งยู่ของบุคคลา
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DRUG_OPD (DRUG_OPD (ต�อต�อ))        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DRUG_OPD (DRUG_OPD (ต�อต�อ))
หน�าค�ดกรอง, หน�าห�อง ER
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DRUG_OPD (DRUG_OPD (ต�อต�อ))        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DRUG_OPD (DRUG_OPD (ต�อต�อ))
หน�าห�องแพที่อยู่ยู่ของบุคคล9
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DRUG_OPD (DRUG_OPD (ต�อต�อ))        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DRUG_OPD (DRUG_OPD (ต�อต�อ))
หน�าแพที่อยู่ยู่ของบุคคล9แผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตรนไที่อยู่ยู่ของบุคคล
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DRUG_OPD (DRUG_OPD (ต�อต�อ))        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DRUG_OPD (DRUG_OPD (ต�อต�อ))
หน�าผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตราต�ด , วิสัญญี����@��!ส�ญญ
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DRUG_OPD (DRUG_OPD (ต�อต�อ))        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DRUG_OPD (DRUG_OPD (ต�อต�อ))
หน�าที่อยู่�นตกรรมูลท
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DRUG_OPD (DRUG_OPD (ต�อต�อ))        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DRUG_OPD (DRUG_OPD (ต�อต�อ))
หน�า one stop service รพ.สต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���.
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          ข้อมูลพื้นฐ�อม�ลการน�ดมาร�บบร�การค่าเริ่มตร��งต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���	อไป     
ข้อมูลพื้นฐองผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ��� ���㜔����le덄ੴᆴ��ทั่วไปของประชาชนในเข*�มาร�บบร�การ

ล�กษณะแฟ้ม : เป.ม : เป/นแฟ้ม : เป.มบร�การ

143



No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION การต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���รวจสอบ

1 รหั�สสถานบร	การ HOSPCODE Y รหั�สสถานพยาบาล ตามมาตรฐานส�าน�ก
นโยบายและย�ทธศาสตร"



2 ทะเบ%ยนบ�คคล PID  Y ทะเบ%ยนของบ�คคลท%&มาข34นทะเบ%ยนในสถาน
บร	การน�4นๆ ใช7ส�าหัร�บเช8&อมโยงหัาต�วบ�คคลใน
แฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼:มอ8&น ๆ (สามารถก�าหันดได7ต�4งแต= 1-15 
หัล�ก)



3 เลขท%&ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยใน (AN) AN   เลขท%&ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยใน (AN)



4 ล�าด�บท%& SEQ Y รหั�สการบร	การท%&ก�าหันดโดยโปรแกรมเร%ยง
ล�าด�บไม=ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง4�าก�น



5 ว�นท%&ใหั7บร	การ DATE_SERV Y ว�นเด8อนป\ท%&มาร�บบร	การ ก�าหันดเป1น ค.ศ.
(YYYYMMDD) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�%ท%&เป1นผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยในใช7ว�นท%&ของ 
date_serv ของ service



6 แผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩นกท%&ร�บบร	การ CLINIC Y รหั�สแผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩นกท%&ร�บบร	การ อ7างอ	งตามมาตรฐาน 
สนย
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No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION การตรวจสอบ

7 ว�นท%&น�ด APDATE Y ว�นเด8อนป\ท%&น�ดคร�4งต=อไป ก�าหันดเป1น ค.ศ.
(YYYYMMDD)



8 ประเภทก	จำตัวปรกรรมท%&น�ด APTYPE Y รหั�สก	จำตัวปรกรรมการน�ด ตามท%&ส�าน�กนโยบายและ
ย�ทธศาสตร"ก�าหันด



9 รหั�สโรคท%&น�ดมาตรวจำตัวปร APDIAG   รหั�สโรค ICD - 10 - TM



10 เลขท%&ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ใหั7บร	การ PROVIDER   เลขท%&ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ใหั7บร	การ ออกโดยโปรแกรม ไม=ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง4�าก�นใน
สถานพยาบาลเด%ยวก�น



11 ว�นเด8อนป\ท%&ปร�บปร�ง
ข7อมMล

D_UPDATE Y ว�นท%&เพ	&มและปร�บปร�งข7อมMล  ก�าหันดรMปแบบ
เป1น ป\เด8อนว�นช�&วโมงนาท%ว	นาท% 
(YYYYMMDDHHMMSS) และเป1นป\คร	สต
ศ�กราช



7 ว�นท%&น�ด APDATE Y ว�นเด8อนป\ท%&น�ดคร�4งต=อไป ก�าหันดเป1น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 APPOINTMENT (APPOINTMENT (ต�อต�อ))        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 APPOINTMENT (APPOINTMENT (ต�อต�อ))
หน�าค�ดกรอง , ห�องแพที่อยู่ยู่ของบุคคล9, แพที่อยู่ยู่ของบุคคล9แผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตรนไที่อยู่ยู่ของบุคคล , ห�อง er ,
ที่อยู่�นตกรรมูลท , ผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตราต�ด
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 APPOINTMENT (APPOINTMENT (ต�อต�อ))        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 APPOINTMENT (APPOINTMENT (ต�อต�อ))
ระบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hงานบุคคลนอกเขต�氀l�腒H�ญช
 2-6
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 APPOINTMENT (APPOINTMENT (ต�อต�อ))        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 APPOINTMENT (APPOINTMENT (ต�อต�อ))
หน�า one stop service รพ.สต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���.
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          ข�อมูลท�ลประวิสัญญี����@���ต!การแพ�ยู่ของบุคคลาของผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตร��ปIวิสัญญี����@��ยู่ของบุคคลที่อยู่
�มูลทาร�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hร!การ  
ประกอบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hด�วิสัญญี����@��ยู่ของบุคคล

1)   ผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตร��ปIวิสัญญี����@��ยู่ของบุคคลที่อยู่
�มูลทาร�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hร!การ

 ล�กษณะแฟ้ม : เป.ม :  แฟ้ม : เป.มสะสม 
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No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION การตรวจสอบ

1 รหั�สสถานบร	การ HOSPCODE Y รหั�สสถานพยาบาล ตามมาตรฐานส�าน�ก
นโยบายและย�ทธศาสตร"



2 ทะเบ%ยนบ�คคล PID Y ทะเบ%ยนของบ�คคลท%&มาข34นทะเบ%ยนในสถาน
บร	การน�4นๆ ใช7ส�าหัร�บเช8&อมโยงหัาต�วบ�คคล
ในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼:มอ8&น ๆ (สามารถก�าหันดได7ต�4งแต= 1-15 
หัล�ก)



3 ว�นท%&บ�นท3กประว�ต	การ
แพ7ยา

DATERECOR
D

Y
ว�นท%&บ�นท3กข7อมMลประว�ต	การแพ7ยา



4 รหั�สยาท%&ม%ประว�ต	การ
แพ7ยา

DRUGALLER
GY

Y รหั�สยามาตรฐานท%&ก�าหันดเป1น 24 หัล�ก หัร8อ
รหั�สยาของสถานพยาบาลในกรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�%ท%&ย�งไม=ม%
รหั�สมาตรฐาน 24 หัล�ก



5 ช8&อยา DNAME   ช8&อยา



6 ประเภทการว	น	จำตัวปรฉ�ยการ
แพ7ยา

TYPEDX   ประเภทการว	น	จำตัวปรฉ�ยการแพ7ยา 5 ประเภท (1= 
certain, 2= probable,
 3= possible, 4= unlikely, 5= 
unclassified)
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No CAPTION NAME NOT 
NULL DESCRIPTION การตรวจสอบ

7 ระด�บความร�นแรง
ของการแพ7ยา

ALEVEL  
ระด�บความร�นแรงของการแพ7ยา 8 ระด�บ



        1.ไม=ร7ายแรง (Non-serious)  
        2.ร7ายแรง - เส%ยช%ว	ต (Death)  
        3.ร7ายแรง - อ�ตรายถ3งช%ว	ต (Life-threatening)  
        4.ร7ายแรง - ต7องเข7าร�บการร�กษาในโรงพยาบาล (Hospitalization-

initial)
 

        5.ร7ายแรง - ท�าใหั7เพ	&มระยะเวลาในการร�กษานานข34น 
(Hospitalization-prolonged)

 

        6.ร7ายแรง - พ	การ (Disability)  
        7.ร7ายแรง - เป1นเหัต�ใหั7เก	ดความผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩	ดปกต	แต=ก�าเน	ด (Congenital 

anomaly)
 

        8.ร7ายแรง-อ8&นๆ  
        (ค8อ เหัต�การณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�"ร7ายแรงอ8&น ๆ ท%&ส�าค�ญิง�汢敄楳湧㈊‱䉄䍁䕃卓䡟ทางการแพทย" ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง3&งส=งผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩ลใหั7ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวย

ต7องได7ร�บการร�กษาด7วยว	ธ%อ8&น เช=น การผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩=าต�ด  กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�%น%4รวมถ3งผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง3&ง
เก	ดปvญิง�汢敄楳湧㈊‱䉄䍁䕃卓䡟หัาการหัายใจำตัวปรต	ดข�ดอย=างร�นแรงและต7องร�กษาในหั7องฉ�กเฉ	น 
ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยเก	ดผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยเก	ดอาการช�ก หัมดสต	 ระบบเล8อดผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩	ดปกต	 เป1นต7น
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No CAPTION NAME
NOT 
NULL DESCRIPTION การตรวจสอบ

8 ล�กษณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�ะอาการของ
การแพ7ยาท%&พบ

SYMPTOM   ล�กษณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�ะอาการของการแพ7ยา (20 ล�กษณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�ะ) 

9 ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ใหั7ประว�ต	การแพ7
ยา

INFORMANT Y 1= ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยใหั7ประว�ต	เอง, 2= ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยใหั7ประว�ต	จำตัวปราก
การใหั7ข7อมMลของสถานพยาบาลอ8&น, 3= สถาน
พยาบาลอ8&นเป1นผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ใหั7ข7อมMล, 4= สถานพยาบาล
แหั=งน%4เป1นผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7พบการแพ7ยาเอง



10 รหั�สสถานพยาบาล
ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ใหั7ประว�ต	การแพ7
ยา

INFORMHOSP   รหั�สสถานพยาบาล ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ใหั7ข7อมMลประว�ต	การแพ7ยา 
ตามมาตรฐานส�าน�กนโยบายและย�ทธศาสตร"



11 ว�นเด8อนป\ท%&
ปร�บปร�งข7อมMล

D_UPDATE Y ว�นท%&เพ	&มและปร�บปร�งข7อมMล  ก�าหันดรMปแบบเป1น 
ป\เด8อนว�นช�&วโมงนาท%ว	นาท% 
(YYYYMMDDHHMMSS) และเป1นป\คร	สตศ�กราช
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 กรณี � รพ.
การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ) ระบบผู้ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่    ��ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่          �วยนอก >> ระบบคัดกรอง / ห้องแพทย์/ทันตกร�ดกรอง / ห�องแพทย8

                                             ระบบงานอE(นๆ >> ท�นตกรรม/ห�องยา/แพทย8แผู้ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่    นไทย

 กรณี � รพ.สต.
 การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ)   HOSxP PCU >> ระบบงานเชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ >> one stop service 
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜   DRUGALLERGYDRUGALLERGY        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜  DRUGALLERGYDRUGALLERGY

-หน�าค�ดกรอง 
- ห�องแพที่อยู่ยู่ของบุคคล9 
- แพที่อยู่ยู่ของบุคคล9แผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตรนไที่อยู่ยู่ของบุคคล  
- ห�อง er 
- ที่อยู่�ตกรรมูลท 
-ผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตราต�ด 
- ห�องยู่ของบุคคลา
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜   DRUGALLERGYDRUGALLERGY        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜  DRUGALLERGYDRUGALLERGY
-One stop 
service

รพ.สต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���.
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 APPOINTMENT (APPOINTMENT (ต�อต�อ))        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 APPOINTMENT (APPOINTMENT (ต�อต�อ))
หน�า one stop service รพ.สต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���.
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ข�อมูลท�ลคาใช�จายู่ของบุคคลของบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hร!การแตละรายู่ของบุคคลการสJาหร�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตร��ปIวิสัญญี����@��ยู่ของบุคคล
นอกผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตร��มูลทาร�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hร!การ ประกอบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hด�วิสัญญี����@��ยู่ของบุคคล

           1) ผู้ป่วยนอกที่มา��ป่วยนอกที่มารับบริ!วยน้อกที่มารับบริการที่โรงพยาบา$%มาร'บบร)การที่มารับบริการที่โรงพยาบา$%โรงพยาบาลและ
ส่งตรวจ���ถาน้บร)การระดับปฐมภูมิ�v1kj.tmp����°�����L�C:/Documents and Settings/sunv/Loca'บป่วยนอกที่มารับบริฐมภูมิ�v1kj.tmp����°�����L�C:/Documents and Settings/sunv/Local Settings/T�ม)

           2) ผู้ป่วยนอกที่มา��มาร'บบร)การอย�างอ3%น้ ที่มารับบริการที่โรงพยาบา$%ม$ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ����� ���㜔����le덄ੴ廐�าใช้จ่ายในการให้บริการ����� ���㜔����le덄ੴ廐፨ᝐᰝ廐፨�C댬�จ�ายใน้การให�
บร)การ

ล�กษณะแฟ้ม HOME�ي◘Ꮫǈٳ��������Ø�����_�เลขทะเบียนการมารับบริการ(สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15*มูลท : แฟ้ม HOME�ي◘Ꮫǈٳ��������Ø�����_�เลขทะเบียนการมารับบริการ(สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15*มูลทบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hร!การ
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No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION การตรวจสอบ

1 รหั�สสถานบร	การ HOSPCODE Y รหั�สสถานพยาบาล ตามมาตรฐานส�าน�กนโยบาย
และย�ทธศาสตร"



2 ทะเบ%ยนบ�คคล PID  Y ทะเบ%ยนของบ�คคลท%&มาข34นทะเบ%ยนในสถานบร	การ
น�4นๆ ใช7ส�าหัร�บเช8&อมโยงหัาต�วบ�คคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼:มอ8&น ๆ 
(สามารถก�าหันดได7ต�4งแต= 1-15 หัล�ก)



3 ล�าด�บท%& SEQ  Y ล�าด�บท%&ของการบร	การท%&ก�าหันดโดยโปรแกรมเร%ยง
ล�าด�บโดยไม=ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง4�าก�น ส�าหัร�บการมาร�บบร	การแต=ละ
คร�4ง (visit)



4 ว�นท%&ใหั7บร	การ DATE_SERV Y ว�นเด8อนป\ท%&มาร�บบร	การ ก�าหันดเป1น ค.ศ.
(YYYYMMDD)



5 แผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩นกท%&ร�บบร	การ CLINIC Y รหั�สแผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩นกท%&ร�บบร	การ อ7างอ	งตามมาตรฐาน สนย.



6 หัมวดของค=า
บร	การ

CHARGEITEM Y รหั�สหัมวดของค=าบร	การตามมาตรฐาน สนย.



7 รหั�สรายการค=า
บร	การ

CHARGELIST Y รหั�สรายการค=าบร	การท%&เบ	ก เป1นรายการย=อย หัาก
ไม=ม%การบ�นท3กรายการย=อย ใหั7ใส=ค=าเป1น ‘000000’
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No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION การต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���รวจสอบ

8 จำตัวปร�านวนหัน=วยท%&
เบ	ก

QUANTITY   จำตัวปร�านวนหัน=วยท%&เบ	ก



9 ส	ทธ	การร�กษาท%&
เบ	ก

INSTYPE Y รหั�สส	ทธ	มาตรฐาน ท%&ใช7ในการมาร�บบร	การ 



10 ราคาท�นของ
บร	การ

COST   ราคาท�นของบร	การ (รวมจำตัวปร�ดทศน	ยมและเลขหัล�งจำตัวปร�ด 
2 ต�าแหัน=ง)



11 ค=าบร	การท�4งหัมด 
(ราคาขาย)

PRICE Y ราคาขายของบร	การ (รวมจำตัวปร�ดทศน	ยมและเลขหัล�ง
จำตัวปร�ด 2 ต�าแหัน=ง)



12 ค=าบร	การท%&ต7อง
จำตัวปร=ายเอง

PAYPRICE   จำตัวปร�านวนเง	นท%&เร%ยกเกuบ เน8&องจำตัวปรากเป1นค=าใช7จำตัวปร=ายท%&เบ	ก
ไม=ได7 (รวมจำตัวปร�ดทศน	ยมและเลขหัล�งจำตัวปร�ด 2 ต�าแหัน=ง) 
โดยถ7าไม=ม%การเร%ยกเกuบใหั7ใส=เลขศMนย"



13 ว�นเด8อนป\ท%&
ปร�บปร�งข7อมMล

D_UPDATE Y ว�นท%&เพ	&มและปร�บปร�งข7อมMล  ก�าหันดรMปแบบเป1น ป\
เด8อนว�นช�&วโมงนาท%ว	นาท% (YYYYMMDDHHMMSS) 
และเป1นป\คร	สตศ�กราช
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 กรณี � รพ.
การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ) 

         ระบบผู้ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่    ��ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่          �วยนอก >> ระบบคัดกรอง / ห้องแพทย์/ทันตกร�ดกรอง / ห�องแพทย8/แพทย8แผู้ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่    นไทย                               
ระบบงานอE(น >> ท�นตกรรม/ห�อง ER/สำรวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8 >> บัญชีที่ 1 ��搮捯x���ň���¡�ƅ�ʝ�ϰ�֎ݏ�ڦ��߸��ୱ�ఛ�ೄ�๊�ཡ�Ⴔ�Ø�งเสำรวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8 >> บัญชีที่ 1 ��搮捯x���ň���¡�ƅ�ʝ�ϰ�֎ݏ�ڦ��߸��ୱ�ఛ�ೄ�๊�ཡ�Ⴔ�Øร�ม

 กรณี � รพ.สต.
การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ)   

    HOSxP PCU >> ระบบงานเชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ >> one stop service 
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 CHARGE_OPDCHARGE_OPD    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 CHARGE_OPDCHARGE_OPD
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 CHARGE_OPDCHARGE_OPD    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 CHARGE_OPDCHARGE_OPD
รพ.สต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���.
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         ข้อมูลพื้นฐ�อม�ลผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ��� ���㜔����le덄ੴᆴ��ป4วย่างกอ1บ�ต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠����เหต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���1 ทั่วไปของประชาชนในเข*�มาร�บบร�การทั่วไปของประชาชนในเข*�แผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ��� ���㜔����le덄ੴᆴนก
ฉัยโรคของผู้1กเฉัยโรคของผู้�น (ER) ข้อมูลพื้นฐองโรงพย่างกาบาล   และแผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ��� ���㜔����le덄ੴᆴนกทั่วไปของประชาชนในเข��วไป
ข้อมูลพื้นฐอง รพ.สต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���.

ล�กษณะแฟ้ม HOME�ي◘Ꮫǈٳ��������Ø�����_�เลขทะเบียนการมารับบริการ(สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15*มูลท : แฟ้ม HOME�ي◘Ꮫǈٳ��������Ø�����_�เลขทะเบียนการมารับบริการ(สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15*มูลทบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hร!การ

163



No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION การตรวจสอบ

1 รหั�สสถานบร	การ HOSPCODE Y รหั�สสถานพยาบาล ตามมาตรฐานส�าน�ก
นโยบายและย�ทธศาสตร"



2 ทะเบ%ยนบ�คคล PID  Y ทะเบ%ยนของบ�คคลท%&มาข34นทะเบ%ยนในสถาน
บร	การน�4นๆ ใช7ส�าหัร�บเช8&อมโยงหัาต�วบ�คคลใน
แฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼:มอ8&น ๆ (สามารถก�าหันดได7ต�4งแต= 1-15 หัล�ก)



3 ล�าด�บท%& SEQ  Y ล�าด�บท%&ของการบร	การท%&ก�าหันดโดยโปรแกรม
เร%ยงล�าด�บโดยไม=ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง4�าก�น ส�าหัร�บการมาร�บบร	การ
แต=ละคร�4ง (visit)



4 ว�นท%&และเวลามาร�บ
บร	การ

DATETIME_S
ERV

Y ว�นเด8อนป\ท%&มาร�บบร	การ ก�าหันดเป1น ค.ศ.
(YYYYMMDDHHMMSS)



5 ว�นท%&และเวลาเก	ด
อ�บ�ต	เหัต�

DATETIME_A
E

  ว�นเด8อนป\ท%&เก	ดอ�บ�ต	เหัต�/ฉ�กเฉ	น ก�าหันดเป1น 
ค.ศ.(YYYYMMDDHHMMSS)



6 ประเภทผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยอ�บ�ต	เหัต� AETYPE   รหั�สสาเหัต� 19 สาเหัต� ตามมาตรฐานอ7างอ	ง
ตามส�าน�กระบาดว	ทยา
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No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION การตรวจสอบ

7 สถานท%&เก	ดอ�บ�ต	เหัต� AEPLACE Y 01 = ท%&บ7าน หัร8ออาคารท%&พ�ก, 02 = ในสถานท%&
ท�างาน ยกเว7นโรงงานหัร8อก=อสร7าง, 03= ใน
โรงงานอ�ตสาหักรรม หัร8อบร	เวณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�ก=อสร7าง, 04 = 
ภายในอาคารอ8&นๆ, 05= ในสถานท%&สาธารณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�ะ,
 06 = ในช�มชน และไร=นา, 07 = บนถนนสาย
หัล�ก, 08 = บนถนนสายรอง, 09 = ในแม=น4�า 
ล�าคลอง หันองน4�า, 10= ในทะเล, 11 = ในปTา/
ภMเขา, 98 = อ8&นๆ, 99= ไม=ทราบ



8 ประเภทการมาร�บ
บร	การกรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�%อ�บ�ต	เหัต�
ฉ�กเฉ	น

TYPEIN_AE Y 1 = มาร�บบร	การเอง, 2 = ได7ร�บการส=งต�วโดย 
First responder , 3 = ได7ร�บการส=งต�วโดย 
BLS, 4 = ได7ร�บการส=งต�วโดย ILS ,5 = ได7ร�บ
การส=งต�วโดย ALS, 6 = ได7ร�บการส=งต=อจำตัวปราก
สถานพยาบาลอ8&น, 7 = อ8&น ๆ ,9=ไม=ทราบ



9 ประเภทผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7บาดเจำตัวปรuบ 
(อ�บ�ต	เหัต�จำตัวปรราจำตัวปรร)

TRAFFIC   1= ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ข�บข%&, 2= ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7โดยสาร, 3= คนเด	นเท7า, 8= 
อ8&นๆ, 9= ไม=ทราบ
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No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION การตรวจสอบ

10 ประเภทยานพาหันะท%&
เก	ดเหัต� (อ�บ�ต	เหัต�
จำตัวปรราจำตัวปรร)   

VEHICLE   01= จำตัวปร�กรยานและสามล7อถ3บ, 02= 
จำตัวปร�กรยานยนต", 03= สามล7อเคร8&อง, 04= รถยนต"
น�&ง/แทuกซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง%&, 05= รถป�กอ�พ,  06= รถตM7, 07= รถ
โดยสารสองแถว, 08= รถโดยสารใหัญิง�汢敄楳湧㈊‱䉄䍁䕃卓䡟= (รถบ�ส 
รถเมล"), 09= รถบรรท�ก/รถพ=วง, 10= เร8อ
โดยสาร 11= เร8ออ8&นๆ, 12= อากาศยาน, 98= 
อ8&นๆ 99= ไม=ทราบ 



11 การด8&มแอลกอฮอลล" ALCOHOL Y 1= ด8&ม, 2= ไม=ด8&ม, 9= ไม=ทราบ



12 การใช7ยาสารเสพต	ด
ขณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�ะเก	ดอ�บ�ต	เหัต�

NACROTIC_D
RUG

Y 1= ใช7, 2= ไม=ใช7, 9= ไม=ทราบ



13 การคาดเขuมข�ดน	รภ�ย BELT   1= คาด, 2= ไม=คาด, 9= ไม=ทราบ



14 การสวมหัมวกน	รภ�ย HELMET   1= สวม, 2= ไม=สวม, 9= ไม=ทราบ



15 การดMแลการหัายใจำตัวปร AIRWAY Y 1= ม%การดMแลการหัายใจำตัวปรก=อนมาถ3ง, 2= ไม=ม%
การดMแลการหัายใจำตัวปรก=อนมาถ3ง     3= ไม=จำตัวปร�าเป1น
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No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION การตรวจสอบ

16 การหั7ามเล8อด STOPBLEED Y 1= ม%การหั7ามเล8อดก=อนมาถ3ง, 2= ไม=ม%การหั7าม
เล8อดก=อนมาถ3ง , 3= ไม=จำตัวปร�าเป1น



17 การใส= splint/ slab SPLINT Y 1= ม%การใส= splint/slab ก=อนมาถ3ง, 2= ไม=ม%
การใส= splint/slabก=อนมาถ3ง ,    3= ไม=จำตัวปร�าเป1น



18 การใหั7น4�าเกล8อ FLUID Y 1= ม%การใหั7 IV fluid ก=อนมาถ3ง, 2= ไม=ม%การใหั7 
IV fluid ก=อนมาถ3ง ,             3= ไม=จำตัวปร�าเป1น



19 ระด�บความเร=งด=วน URGENCY Y ระด�บความเร=งด=วน 5 ระด�บ (1= life 
threatening, 2= emergency,           3= 
urgent, 4= acute, 5= non acute, 6 = ไม=
แน=ใจำตัวปร) 



20 ระด�บความรM7ส3กทาง
ด7านตา

COMA_EYE   ระด�บความรM7ส3กต�วว�ดจำตัวปรากการตอบสนองของตา



21 ระด�บความรM7ส3กทาง
ด7านการพMด

COMA_SPEAK   ระด�บความรM7ส3กต�วว�ดจำตัวปรากการตอบสนองของ
การพMด
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 กรณี � รพ.
การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ) ระบบงานอE(นๆ>> ระบบห�องฉุกเฉิน�������������敤ȷ效ȷ攴ȷ萀ż����͚筸ż��折ȷ技ȷ666環瓀��횼ဂ�#กเฉุกเฉิน�������������敤ȷ效ȷ攴ȷ萀ż����͚筸ż��折ȷ技ȷ666環瓀��횼ဂ��น
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜  ACCIDENTACCIDENT    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜  ACCIDENTACCIDENT
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜  ACCIDENT (ACCIDENT (ต�อต�อ))    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜  ACCIDENT (ACCIDENT (ต�อต�อ))
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           ข้อมูลพื้นฐ�อม�ลการต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���รวจสภาวะทั่วไปของประชาชนในเข�นต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���ส1ข้อมูลพื้นฐภาพข้อมูลพื้นฐองฟ้ม : เป9นทั่วไปของประชาชนในเข1กซี่ และข้อมูลวางแผนการส่งเสริม ป้องกันและรักษา ขอ*� และ
ข้อมูลพื้นฐ�อม�ลวางแผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ��� ���㜔����le덄ੴᆴนการส	งเสร�ม ป.องก�นและร�กษา ข้อมูลพื้นฐองผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ��� ���㜔����le덄ੴᆴ��ทั่วไปของประชาชนในเข*�มาร�บ
บร�การ ซี่ และข้อมูลวางแผนการส่งเสริม ป้องกันและรักษา ขอ6�งประกอบด�วย่างก

       1)  หญิงตั้งครรภ์ท)งต'9งค่าใช้จ่ายในการให้บริการ����� ���㜔����le덄ੴ廐รรภูมิ�v1kj.tmp����°�����L�C:/Documents and Settings/sunv/Local Settings/T:ที่มารับบริการที่โรงพยาบา$%มาร'บบร)การที่มารับบริการที่โรงพยาบา$%ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ����� ���㜔����le덄ੴ廐ล)น้)ก ANC ที่มารับบริการที่โรงพยาบา$%ไดับปฐมภูมิ�v1kj.tmp����°�����L�C:/Documents and Settings/sunv/Loca�ร'บการตรวจ
ส่งตรวจ���ภูมิ�v1kj.tmp����°�����L�C:/Documents and Settings/sunv/Local Settings/Tาวะที่มารับบริการที่โรงพยาบา'น้ตส่งตรวจ���?ขภูมิ�v1kj.tmp����°�����L�C:/Documents and Settings/sunv/Local Settings/Tาพของฟันทุกซี่ อย่างน้อย 1 ครั้ง������è���㝄������땔ੴ�፩【᰷�፩��딼ੴ딤ੴ䍨ᤰᎋೠᎎ��뎨ᇍ뎸ᇍ뎸ᇍ䲨ᰱ꿌ᎎ꾜ᎎ횼ဂ�����Bน้ที่มารับบริการที่โรงพยาบา?กซี่ อย่างน้อย 1 ครั้ง������è���㝄������땔ੴ�፩【᰷�፩��딼ੴ딤ੴ䍨ᤰᎋೠᎎ��뎨ᇍ뎸ᇍ뎸ᇍ䲨ᰱ꿌ᎎ꾜ᎎ횼ဂ�����㿰���㿰���㿰���$% อย�างน้�อย 1 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ����� ���㜔����le덄ੴ廐ร'9ง

       2)  เดับปฐมภูมิ�v1kj.tmp����°�����L�C:/Documents and Settings/sunv/LocaEกใน้โรงเร$ยน้ที่มารับบริการที่โรงพยาบา$%อย��ใน้เขตร'บผู้ป่วยนอกที่มา)ดับปฐมภูมิ�v1kj.tmp����°�����L�C:/Documents and Settings/sunv/Locaช้จ่ายในการให้บริการ����� ���㜔����le덄ੴ廐፨ᝐᰝ廐፨�C댬อบ ที่มารับบริการที่โรงพยาบา$%ไดับปฐมภูมิ�v1kj.tmp����°�����L�C:/Documents and Settings/sunv/Loca�ร'บบร)การตรวจ
ส่งตรวจ���ภูมิ�v1kj.tmp����°�����L�C:/Documents and Settings/sunv/Local Settings/Tาวะที่มารับบริการที่โรงพยาบา'น้ตส่งตรวจ���?ขภูมิ�v1kj.tmp����°�����L�C:/Documents and Settings/sunv/Local Settings/Tาพของฟันทุกซี่ อย่างน้อย 1 ครั้ง������è���㝄������땔ੴ�፩【᰷�፩��딼ੴ딤ੴ䍨ᤰᎋೠᎎ��뎨ᇍ뎸ᇍ뎸ᇍ䲨ᰱ꿌ᎎ꾜ᎎ횼ဂ�����Bน้ที่มารับบริการที่โรงพยาบา?กซี่ อย่างน้อย 1 ครั้ง������è���㝄������땔ੴ�፩【᰷�፩��딼ੴ딤ੴ䍨ᤰᎋೠᎎ��뎨ᇍ뎸ᇍ뎸ᇍ䲨ᰱ꿌ᎎ꾜ᎎ횼ဂ�����㿰���㿰���㿰���$%

       3)  ผู้ป่วยนอกที่มา��ร'บบร)การตรวจส่งตรวจ���ภูมิ�v1kj.tmp����°�����L�C:/Documents and Settings/sunv/Local Settings/Tาวะที่มารับบริการที่โรงพยาบา'น้ตส่งตรวจ���?ขภูมิ�v1kj.tmp����°�����L�C:/Documents and Settings/sunv/Local Settings/Tาพใน้กรณีที่ตรวจสุขภาพทั้งปาก ในโรงพยาบาลและสถานบริการ$ที่มารับบริการที่โรงพยาบา$%ตรวจส่งตรวจ���?ขภูมิ�v1kj.tmp����°�����L�C:/Documents and Settings/sunv/Local Settings/Tาพที่มารับบริการที่โรงพยาบา'9งป่วยนอกที่มารับบริาก 
ใน้โรงพยาบาลและส่งตรวจ���ถาน้บร)การระดับปฐมภูมิ�v1kj.tmp����°�����L�C:/Documents and Settings/sunv/Loca'บป่วยนอกที่มารับบริฐมภูมิ�v1kj.tmp����°�����L�C:/Documents and Settings/sunv/Local Settings/T�ม)

ล�กษณะแฟ้ม HOME�ي◘Ꮫǈٳ��������Ø�����_�เลขทะเบียนการมารับบริการ(สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15*มูลท : แฟ้ม HOME�ي◘Ꮫǈٳ��������Ø�����_�เลขทะเบียนการมารับบริการ(สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15*มูลทบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hร!การ 171



No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION การต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���รวจสอบ

1 รหั�สสถานบร	การ HOSPCODE Y รหั�สสถานพยาบาล ตามมาตรฐานส�าน�ก
นโยบายและย�ทธศาสตร"



2 ทะเบ%ยนบ�คคล PID  Y ทะเบ%ยนของบ�คคลท%&มาข34นทะเบ%ยนในสถาน
บร	การน�4นๆ ใช7ส�าหัร�บเช8&อมโยงหัาต�วบ�คคลใน
แฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼:มอ8&น ๆ (สามารถก�าหันดได7ต�4งแต= 1-15 
หัล�ก)



3 ล�าด�บท%& SEQ  Y ล�าด�บท%&ของการบร	การท%&ก�าหันดโดยโปรแกรม
เร%ยงล�าด�บโดยไม=ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง4�าก�น ส�าหัร�บการมาร�บ
บร	การแต=ละคร�4ง (visit)



4 ว�นท%&ใหั7บร	การ DATE_SERV Y ว�นเด8อนป\ท%&มาร�บบร	การ ก�าหันดเป1น ค.ศ.
(YYYYMMDD)



5 ประเภทผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ได7ร�บบร	การ
ตรวจำตัวปรสภาวะท�นต
ส�ขภาพ

DENTTYPE Y 1 = กล�=มหัญิง�汢敄楳湧㈊‱䉄䍁䕃卓䡟	งต�4งครรถ", 2 = กล�=มเดuกก=อนว�ย
เร%ยน, 3 = กล�=มเดuกว�ยเร%ยน, 4 = กล�=มผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7สMงอาย�, 
5 = กล�=มอ8&นๆ (นอกเหัน8อจำตัวปราก 4 กล�=มแรก)
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No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION การตรวจสอบ

6 บร	การใน-นอกสถานบร	การ SERVPLACE Y 1 = ในสถานบร	การ , 2 = นอกสถาน
บร	การ



7 จำตัวปร�านวนฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนแท7ท%&ม%อยM= (ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง%&) PTEETH   จำตัวปร�านวนฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนแท7ท%&ม%อยM= (ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง%&)



8 จำตัวปร�านวนฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนแท7ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩�ท%&ไม=ได7อ�ด (ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง%&) PCARIES   จำตัวปร�านวนฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนแท7ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩�ท%&ไม=ได7อ�ด (ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง%&)



9 จำตัวปร�านวนฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนแท7ท%&ได7ร�บการอ�ด (ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง%&) PFILLING   จำตัวปร�านวนฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนแท7ท%&ได7ร�บการอ�ด (ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง%&)



10 จำตัวปร�านวนฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนแท7ท%&ถอนหัร8อหัล�ด 
(ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง%&)

PEXTRACT   จำตัวปร�านวนฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนแท7ท%&ถอนหัร8อหัล�ด (ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง%&)



11 จำตัวปร�านวนฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนน4�านมท%&ม%อยM= (ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง%&) DTEETH   จำตัวปร�านวนฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนน4�านมท%&ม%อยM= (ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง%&)



12 จำตัวปร�านวนฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนน4�านมผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩�ท%&ไม=ได7อ�ด (ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง%&) DCARIES   จำตัวปร�านวนฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนน4�านมผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩�ท%&ไม=ได7อ�ด (ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง%&)



13 จำตัวปร�านวนฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนน4�านมท%&ได7ร�บการอ�ด 
(ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง%&)

DFILLING   จำตัวปร�านวนฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนน4�านมท%&ได7ร�บการอ�ด (ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง%&)
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No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION การตรวจสอบ

14 จำตัวปร�านวนฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนน4�านมท%&ถอนหัร8อหัล�ด 
(ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง%&)

DEXTRACT   จำตัวปร�านวนฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนน4�านมท%&ถอนหัร8อหัล�ด (ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง%&)



15 จำตัวปร�าเป1นต7องทา/เคล8อบฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼ลMออไรด" NEED_FLUO
RIDE

  1 = ต7องทา/เคล8อบฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼Mลออไรด", 2 = ไม=
ต7องทา/เคล8อบฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼Mลออไรด"



16 จำตัวปร�าเป1นต7องขMดหั	นน4�าลาย NEED_SCAL
ING

  1 = ต7องขMดหั	นน4�าลาย, 2 = ไม=ต7องขMดหั	น
น4�าลาย



17 จำตัวปร�านวนฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนท%&ต7องเคล8อบหัล�มร=อง
ฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vน

NEED_SEAL
ANT

  จำตัวปร�านวนฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนแท7ท%&ต7องได7ร�บการเคล8อบหัล�ม
ร=องฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vน (ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง%&)



18 จำตัวปร�านวนฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนแท7ท%&ต7องอ�ด NEED_PFILL
ING

  จำตัวปร�านวนฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนแท7ท%&ต7องได7ร�บการร�กษาโดย
การอ�ดฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vน (ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง%&)



19 จำตัวปร�านวนฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนน4�านมท%&ต7องอ�ด NEED_DFILL
ING

  จำตัวปร�านวนฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนน4�านมท%&ต7องได7ร�บการร�กษา
โดยการอ�ดฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vน (ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง%&)



20 จำตัวปร�านวนฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนแท7ท%&ต7องถอน/ร�กษา
คลองรากฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vน

NEED_PEXT
RACT

  จำตัวปร�านวนฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนแท7ท%&ต7องได7ร�บการร�กษาโดย
การถอนฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vน หัร8อร�กษาคลองรากฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vน (ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง%&)
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21 จำตัวปร�านวนฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนน4�านมท%&ต7องถอน/
ร�กษาคลองรากฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vน

NEED_DEXT
RACT

  จำตัวปร�านวนฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนน4�านมท%&ต7องได7ร�บการร�กษาโดย
การถอนฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vน หัร8อร�กษาคลองรากฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vน (ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง%&)



22 จำตัวปร�าเป1นต7องใส=ฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนเท%ยม NPROSTHES
IS

  1 = ต7องใส=ฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนเท%ยมบนและล=าง, 2 = ต7อง
ใส=ฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนเท%ยมบน, 3 =ต7องใส=ฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนเท%ยมล=าง, 4 
=ไม=ต7องใส=ฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนเท%ยม



23 จำตัวปร�านวนคM=สบฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนแท7ก�บฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนแท7 PERMANEN
T_PERMANE
NT

  จำตัวปร�านวนคM=สบฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนแท7ก�บฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนแท7



24 จำตัวปร�านวนคM=สบฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนแท7ก�บฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนเท%ยม PERMANEN
T_PROSTHE
SIS

  จำตัวปร�านวนคM=สบฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนแท7ก�บฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนเท%ยม   เฉพาะใน
กล�=มท%&ม%อาย� ³ 60 ป\ (ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง%&)



25 จำตัวปร�านวนคM=สบฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนเท%ยมก�บฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vน
เท%ยม

PROSTHESI
S_PROSTHE
SIS

  จำตัวปร�านวนคM=สบฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนเท%ยมก�บฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนเท%ยม   เฉพาะ
ในกล�=มท%&ม%อาย� ³ 60 ป\ (ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง%&)
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No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION การต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���รวจสอบ

26 สภาวะปร	ท�นต" GUM   ใช7รหั�ส CPI ของส�าน�กท�นตสาธารณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�ส�ข กรมอนาม�ย 
0 = ปกต	, 1 = ม%เล8อดออกภายหัล�งจำตัวปรากการตรวจำตัวปร
ด7วยเคร8&องม8อตรวจำตัวปรปร	ท�นต", 2 = ม%หั	นน4�าลาย แต=ย�ง
เหัuนแถบด�าบนเคร8&องม8อ, 3 = ม%ร=องล3กปร	ท�นต" 4–5 
ม.ม. (ขอบเหัง8อกอยM=ภายในแถบด�า), 4 = ม%ร=องล3กปร	
ท�นต" 6 ม.ม.หัร8อมากกว=า (มองไม=เหัuนแถบด�าบน
เคร8&องม8อ), 5 = ม%หั	นน4�าลายและม%เล8อดออกภายหัล�ง
การจำตัวปรากตรวจำตัวปรด7วยเคร8&องม8อตรวจำตัวปรปร	ท�นต", 9 = ตรวจำตัวปร
ไม=ได7/ไม=ตรวจำตัวปร
หัล�กท%& 1=ต�าแหัน=งฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนหัล�งบนด7านขวา, หัล�กท%& 2=ต�า
แหัน=งฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนหัน7าบน ,หัล�กท%& 3=ต�าแหัน=งฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนหัล�งบนด7าน
ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง7าย, หัล�กท%& 4=ต�าแหัน=งฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนหัล�งล=างด7านซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง7าย, หัล�กท%& 
5=ต�าแหัน=งฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนหัน7าล=าง ,หัล�กท%& 6=ต�าแหัน=งฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼vนหัล�ง
ล=างด7านขวา



176



No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION การต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���รวจสอบ

27 สถานศ3กษา SCHOOLTYPE   กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�%เป1นกล�=มเดuกว�ยเร%ยน ใหั7ระบ�ส�งก�ดของโรงเร%ยน 
1 = ศพด., 2 = ประถมศ3กษาร�ฐบาล, 3 = ประถมศ3กษา
เทศบาล, 4 = ประถมศ3กษาท7องถ	&น, 5 = ประถมศ3กษาเอกชน, 
6 = ม�ธยมศ3กษาร�ฐบาล, 7 = ม�ธยมศ3กษาเทศบาล, 8 = 
ม�ธยมศ3กษาท7องถ	&น, 9 = ม�ธยมศ3กษาเอกชน



28 ระด�บการศ3กษา CLASS   กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�%เป1นกล�=มเดuกว�ยเร%ยน ใหั7ระบ�ช�4นท%&เร%ยนอยM=
ศพด. ม%ช�4นท%& 1-3
ประถมศ3กษา ม%ช�4นท%& 1-6
ม�ธยมศ3กษา ม%ช�4นท%& 1-6



29 เลขท%&ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ใหั7บร	การ PROVIDER   เลขท%&ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ใหั7บร	การ ออกโดยโปรแกรม ไม=ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง4�าก�นในสถานพยาบาล
เด%ยวก�น



30 ว�นเด8อนป\ท%&ปร�บปร�ง D_UPDATE Y ว�นท%&เพ	&มและปร�บปร�งข7อมMล  ก�าหันดรMปแบบเป1น ป\เด8อนว�น
ช�&วโมงนาท%ว	นาท% (YYYYMMDDHHMMSS) และเป1นป\คร	สต
ศ�กราช



27 สถานศ3กษา SCHOOLTYPE   กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�%เป1นกล�=มเดuกว�ยเร%ยน ใหั7ระบ�ส�งก�ดของโรงเร%ยน 
1 = ศพด., 2 = ประถมศ3กษาร�ฐบาล, 3 = ประถมศ3กษา
เทศบาล, 4 = ประถมศ3กษาท7องถ	&น, 5 = ประถมศ3กษาเอกชน, 
6 = ม�ธยมศ3กษาร�ฐบาล, 7 = ม�ธยมศ3กษาเทศบาล, 8 = 
ม�ธยมศ3กษาท7องถ	&น, 9 = ม�ธยมศ3กษาเอกชน
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 กรณี � รพ.
การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ)   HOSxP >> ระบบผู้ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่    ��ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่          �วยนอก>> one stop service 

>>งานท�นตกรรม >>ตรวจสำรวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8 >> บัญชีที่ 1 ��搮捯x���ň���¡�ƅ�ʝ�ϰ�֎ݏ�ڦ��߸��ୱ�ఛ�ೄ�๊�ཡ�Ⴔ�Ø#ขภาพฟัน��������è���㝄������땔ੴ籜ᎏ뜀᱂籜ᎏ��딼ੴ딤ੴ侰᱄傸Ꮝ訠᱂笰ᎏ��汈ᇏ汐ᇏ汐ᇏ똨᱃媌Ꮟ媤Ꮟ횼ဂ��ጓጓጓ㿃ጓጓጓ㿃ጓጓጓ㿃���翯�������翯����ጓጓጓ㿃ጓጓጓ㿃ጓጓጓ㿃ጓጓጓ㿃ጓጓጓLน

 กรณี � รพ.สต.
การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ)   HOSxP PCU >> ระบบงานเชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ >> one stop service                  
                                               >>งานท�นตกรรม >>ตรวจสำรวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8 >> บัญชีที่ 1 ��搮捯x���ň���¡�ƅ�ʝ�ϰ�֎ݏ�ڦ��߸��ୱ�ఛ�ೄ�๊�ཡ�Ⴔ�Ø#ขภาพ
ฟัน��������è���㝄������땔ੴ籜ᎏ뜀᱂籜ᎏ��딼ੴ딤ੴ侰᱄傸Ꮝ訠᱂笰ᎏ��汈ᇏ汐ᇏ汐ᇏ똨᱃媌Ꮟ媤Ꮟ횼ဂ��ጓጓጓ㿃ጓጓጓ㿃ጓጓጓ㿃���翯�������翯����ጓጓጓ㿃ጓጓጓ㿃ጓጓጓ㿃ጓጓጓ㿃ጓጓጓLน
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜  DENTALDENTAL    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜  DENTALDENTAL
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜  DENTAL (DENTAL (ต�อต�อ))    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜  DENTAL (DENTAL (ต�อต�อ))
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           ข้อมูลพื้นฐ�อม�ลการให�บร�การส	งเสร�มส1ข้อมูลพื้นฐภาพป.องก�น
โรค่าเริ่มตเฉัยโรคของผู้พาะส�าหร�บ   ผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ��� ���㜔����le덄ੴᆴ��ทั่วไปของประชาชนในเข*�มาร�บบร�การ และ
ประว�ต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠����การได�ร�บบร�การส	งเสร�มส1ข้อมูลพื้นฐภาพป.องก�นโรค่าเริ่มต
เฉัยโรคของผู้พาะส�าหร�บ กล1	มเป.าหมาย่างกในเข้อมูลพื้นฐต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���

ล�กษณะแฟ้ม : เป.ม :  แฟ้ม : เป.มบร�การก6�งส�ารวจ 
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No CAPTION NAME NOT NULL DESCRIPTION การตรวจ
สอบ

1 รหั�สสถานบร	การ HOSPCODE Y รหั�สสถานพยาบาล ตามมาตรฐานส�าน�ก
นโยบายและย�ทธศาสตร"



2 ทะเบ%ยนบ�คคล PID  Y ทะเบ%ยนของบ�คคลท%&มาข34นทะเบ%ยนใน
สถานบร	การน�4นๆ ใช7ส�าหัร�บเช8&อมโยงหัา
ต�วบ�คคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼:มอ8&น ๆ (สามารถก�าหันด
ได7ต�4งแต= 1-15 หัล�ก)



3 ล�าด�บท%& SEQ    ล�าด�บท%&ของการบร	การท%&ก�าหันดโดย
โปรแกรมเร%ยงล�าด�บโดยไม=ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง4�าก�น ส�าหัร�บ
การมาร�บบร	การแต=ละคร�4ง (visit)



4 ว�นท%&ใหั7บร	การ DATE_SERV Y ว�นเด8อนป\ท%&มาร�บบร	การ ก�าหันดเป1น 
ค.ศ.(YYYYMMDD)
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No CAPTION NAME NOT 
NULL

DESCRIPTION การตรวจสอบ

5 บร	การใน-นอกสถาน
บร	การ

SERVPLACE Y
1 = ในสถานบร	การ , 2 = นอกสถานบร	การ



6 รหั�สบร	การส=งเสร	ม
ป:องก�นเฉพาะ

PPSPECIAL Y
รหั�สการใหั7บร	การส=งเสร	มป:องก�นเฉพาะ



7 สถานท%&ร�บบร	การ PPSPLACE   รหั�สสถานพยาบาลท%&ใหั7บร	การ ตามรหั�ส
มาตรฐาน สนย.



8 เลขท%&ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ใหั7บร	การ PROVIDER   เลขท%&ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ใหั7บร	การ ออกโดยโปรแกรม ไม=ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง4�าก�น
ในสถานพยาบาลเด%ยวก�น



9 ว�นเด8อนป\ท%&ปร�บปร�ง D_UPDATE Y ว�นท%&เพ	&มและปร�บปร�งข7อมMล  ก�าหันดรMปแบบ
เป1น ป\เด8อนว�นช�&วโมงนาท%ว	นาท% 
(YYYYMMDDHHMMSS) และเป1นป\คร	สต
ศ�กราช
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 กรณี � รพ.
 การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ)   HOSxP >> ระบบผู้ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่    ��ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่          �วยนอก>> one stop service                           
      >>งานอE(นๆ>>special project

 กรณี � รพ.สต.
การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ)   HOSxP PCU >> ระบบงานเชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ one stop service 

>>งานอE(นๆ>> special project 
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜  SPECIALPPSPECIALPP    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜  SPECIALPPSPECIALPP
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 หัตถการڳ�뼽篳ᘖ䟼�ȁࠄp�ĀЂ鍔ੴ����聀Ā錸ੴㄴ꧸มายถ8ง กล*�มแฟ้ม สนย. ปีงบประมาณ 2555��������������@�f&มท�,เก9บข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณ"อม�ลการร�กษาข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณองคนู ไข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณ"ในู 
ท�2งหัตถการڳ�뼽篳ᘖ䟼�ȁࠄp�ĀЂ鍔ੴ����聀Ā錸ੴㄴ꧸มดเร�,มต�2งแต� Admit จนู กระท�2ง Discharge ท:าใหัตถการڳ�뼽篳ᘖ䟼�ȁࠄp�ĀЂ鍔ੴ����聀Ā錸ੴㄴ꧸"
สิทธิ์การรักษา�䨄p�⥻거鍔ੴ����㦈탛錸ੴૈ࿏票ามารถทราบปีงบประมาณ 2555��������������@�file:///C:/DOCUME~1ระว�ต�การร�กษาข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณองคนู ในู ท�2งหัตถการڳ�뼽篳ᘖ䟼�ȁࠄp�ĀЂ鍔ੴ����聀Ā錸ੴㄴ꧸มดและม�ข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณ"อม�ล
คล"ายคล8งก�บกล*�มแฟ้ม สนย. ปีงบประมาณ 2555��������������@�f&ม OPD  โดยข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณ"อม�ลจะเร�,มสิทธิ์การรักษา�䨄p�⥻거鍔ੴ����㦈탛錸ੴૈ࿏票�งออกก9ต�อ
เม1,อคนู ไข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณ"ได"ม�การ Discharge ออกไปีงบประมาณ 2555��������������@�file:///C:/DOCUME~1ในู ช�วงข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณองเด1อนู ท�,
สิทธิ์การรักษา�䨄p�⥻거鍔ੴ����㦈탛錸ੴૈ࿏票�งออกเร�ยบร"อยแล"ว
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ห�องตรวจแพทย์���0������!

ต"กผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������ใน

ห�องชำระเ*าระเง-นผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������ใน
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ค1อ แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณ 2555��������������@�f&มท�,เก9บข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณ"อม�ลปีงบประมาณ 2555��������������@�file:///C:/DOCUME~1ระว�ต�การร�บผิดชอบ���X���걼ੈ����⼺⼯ꗬੴ믐ࡤ�ꗔ�"ปีงบประมาณ 2555��������������@�file:///C:/DOCUME~1;วยไว"ร�กษาในู 
โรงพยาบาลท�2งหัตถการڳ�뼽篳ᘖ䟼�ȁࠄp�ĀЂ鍔ੴ����聀Ā錸ੴㄴ꧸มด ท�2งในู เข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณตร�บผิดชอบ���X���걼ੈ����⼺⼯ꗬੴ믐ࡤ�ꗔ�ดชอบและนู อกเข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณตร�บ
ผิดชอบ���X���걼ੈ����⼺⼯ꗬੴ믐ࡤ�ꗔ�ดชอบ

ล�กษณะแฟ้ม : เป.ม : แฟ้ม : เป.มบร�การ
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No CAPTION NAME
NOT

 NULL
DESCRIPTION การ

ต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���รวจสอบ
1 รห.สสถานบร-การ HOSPCODE Y รหั�สสถานพยาบาล ตามมาตรฐานส�าน�กนโยบายและย�ทธศาสตร"



2 ทะเบ1ย์���0������นบ2คคล PID  Y 
ทะเบ%ยนของบ�คคลท%&มาข34นทะเบ%ยนในสถานบร	การน�4นๆ ใช7ส�าหัร�บ
เช8&อมโยงหัาต�วบ�คคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼:มอ8&น ๆ (สามารถก�าหันดได7ต�4งแต= 1-15 
หัล�ก)



3 ล*าดับ.บท16 SEQ  Y
ล�าด�บท%&ของการบร	การท%&ก�าหันดโดยโปรแกรมเร%ยงล�าด�บโดยไม=ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง4�าก�น 
ส�าหัร�บการมาร�บบร	การแต=ละคร�4ง (visit)



4 เลขท16ผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������ใน (AN) AN Y เลขท%&ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยใน (AN)



5
ว.นท16และเวลาร.บผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������
ไว�ในโรงพย์���0������าบาล

DATETIME_ADM
IT

Y
ว�นเด8อนป\และเวลาท%&ร�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยไว7ในโรงพยาบาล ก�าหันดเป1น ค.ศ.
(YYYYMMDDHHMMSS)



6 แผู้ปนกท16ร.บผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������ WARDADMIT   รหั�สแผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩นกท%&ร�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวย อ7างอ	งตามมาตรฐาน สนย.



7 ป่วยใน�ระเภทส-ทธิการรักษา-การร.กษา INSTYPE  
รหั�สส	ทธ	มาตรฐาน ท%&ใช7ในการมาร�บบร	การ (ส	ทธ	หัล�กในการ admit 
คร�4งน�4น)



8 ป่วยใน�ระเภทการมาร.บบร-การ TYPEIN  
1 = มาร�บบร	การเอง, 2 = มาร�บบร	การตามน�ดหัมาย, 3 = ได7ร�บการส=ง
ต=อจำตัวปรากสถานพยาบาลอ8&น, 4 = ได7ร�บการส=งต�วจำตัวปรากบร	การ EMS



9 สถานบร-การท16สEงผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������มา REFERINHOSP   รหั�สสถานพยาบาลท%&ส=งผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยมาร�กษาต=อ



10
สาเหต2การสEง
ผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������มาร.บบร-การ CAUSEIN  

1 = เพ8&อการว	น	จำตัวปรฉ�ยและร�กษา, 2 = เพ8&อการว	น	จำตัวปรฉ�ย, 3 = เพ8&อการร�กษา
ต=อเน8&อง, 4 = เพ8&อการดMแลต=อใกล7บ7าน, 5 = ตามความต7องการผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวย



11 นG*าหน.กแรกร.บ ADMITWEIGHT   น4�าหัน�กผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยแรกร�บ (ก	โลกร�ม) จำตัวปร�ดทศน	ยม 1 ต�าแหัน=ง



12 สEวนส$งแรกร.บ ADMITHEIGHT   ส=วนสMงผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยแรกร�บ (ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง.ม.)
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No CAPTION NAME
NOT

 NULL
DESCRIPTION การ

ต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���รวจสอบ

13 ว.นท16และเวลาจ*าหนEาย์���0������ผู้ป$�
ป่วยใน�&วย์���0������

DATETIME_DISCH Y ว�นเด8อนป\และเวลาท%&จำตัวปร�าหัน=ายผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวย ก�าหันดเป1น ค.ศ.
(YYYYMMDDHHMMSS)



14 แผู้ปนกท16จ*าหนEาย์���0������ผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������ WARDDISCH   รหั�สแผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩นกท%&จำตัวปร�าหัน=ายผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวย อ7างอ	งตามมาตรฐาน สนย.



15 สถานภาพการจ*าหนEาย์���0������ผู้ป$�
ป่วยใน�&วย์���0������

DISCHSTATUS Y รหั�สสถานภาพการจำตัวปร�าหัน=ายผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวย



16 ว-ธิการรักษา1การจ*าหนEาย์���0������ผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������ DISCHTYPE Y รหั�สชน	ดการจำตัวปร�าหัน=ายผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวย



17 สถานพย์���0������าบาลท16สEง
ผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������ไป่วยใน�

REFEROUTHOSP   รหั�สสถานพยาบาลท%&ส=งผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยไปร�กษาต=อ



18 สาเหต2การสEงตEอผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������ CAUSEOUT   1 = เพ8&อการว	น	จำตัวปรฉ�ยและร�กษา, 2 = เพ8&อการว	น	จำตัวปรฉ�ย, 3 = เพ8&อการร�กษา
ต=อเน8&อง, 4 = เพ8&อการดMแลต=อใกล7บ7าน, 5 = ตามความต7องการผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวย



19 ราคาท2นของบร-การ COST   ราคาท�นซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง3&งรวมค=ายาและเวชภ�ณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�ฑ์ทั้งหมดรวมทั้งค่าบริการทางก"ท�4งหัมดรวมท�4งค=าบร	การทางการ
แพทย" (รวมจำตัวปร�ดทศน	ยมและเลขหัล�งจำตัวปร�ด 2 ต�าแหัน=ง)



20
คEาบร-การท.Gงหมดับ 
(ราคาขาย์���0������) PRICE Y

ราคาขายซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง3&งรวมค=ายาและเวชภ�ณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�ฑ์ทั้งหมดรวมทั้งค่าบริการทางก" ท�4งหัมดรวมท�4งค=าบร	การทางการ
แพทย" (รวมจำตัวปร�ดทศน	ยมและเลขหัล�งจำตัวปร�ด 2 ต�าแหัน=ง)



21 คEาบร-การท16ต�องจEาย์���0������เอง PAYPRICE Y
จำตัวปร�านวนเง	นท%&เร%ยกเกuบ เน8&องจำตัวปรากเป1นค=าใช7จำตัวปร=ายท%&เบ	กไม=ได7 (รวม
จำตัวปร�ดทศน	ยมและเลขหัล�งจำตัวปร�ด 2 ต�าแหัน=ง) โดยถ7าไม=ม%การเร%ยกเกuบใหั7ใส=
เลขศMนย"



22 เง-นท16จEาย์���0������จร-ง ACTUALPAY Y จำตัวปร�านวนเง	นท%&จำตัวปร=ายจำตัวปรร	ง ถ7าไม=ม%การจำตัวปร=ายใหั7ใส=เลขศMนย"



23 เลขท16ผู้ป$�ให�บร-การ PROVIDER   เลขท%&ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ใหั7บร	การ ออกโดยโปรแกรม ไม=ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง4�าก�นในสถานพยาบาลเด%ยวก�น
 (หัมอผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ร�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩	ดชอบคนไข7หัล�ก)



24 ว.นเดับTอนป่วยใน�Uท16ป่วยใน�ร.บป่วยใน�ร2งข�อม$ล D_UPDATE Y ว�นท%&เพ	&มและปร�บปร�งข7อมMล  ก�าหันดรMปแบบเป1น ป\เด8อนว�นช�&วโมงนาท%
ว	นาท% (YYYYMMDDHHMMSS) และเป1นป\คร	สตศ�กราช
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ADMISSIONADMISSION    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ADMISSIONADMISSION

หน�าจอ 
สEงตรวจคนไข�
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ADMISSION ADMISSION ((ต�อต�อ))    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ADMISSION ADMISSION ((ต�อต�อ))

หน�าจอ
ร.บต.วผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������จาก รพ.อT6น 

(ร.บ Refer)
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ADMISSION ADMISSION ((ต�อต�อ))    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ADMISSION ADMISSION ((ต�อต�อ))
หน�าจอ ค.ดับกรองผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ADMISSION ADMISSION ((ต�อต�อ))    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ADMISSION ADMISSION ((ต�อต�อ))
หน�าจอ  ส.6ง admit ผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ADMISSION ADMISSION ((ต�อต�อ))    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ADMISSION ADMISSION ((ต�อต�อ))
หน�าจอ  ลงทะเบ1ย์���0������นผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������ใน
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ADMISSION ADMISSION ((ต�อต�อ))    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ADMISSION ADMISSION ((ต�อต�อ))
หน�าจอ ผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������รอ admit

200



    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ADMISSION ADMISSION ((ต�อต�อ))    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ADMISSION ADMISSION ((ต�อต�อ))
หน�าจอ  ลงทะเบ1ย์���0������นผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������ใน
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ADMISSION ADMISSION ((ต�อต�อ))    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ADMISSION ADMISSION ((ต�อต�อ))
หน�าจอ  จ*าหนEาย์���0������ผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������ใน กรณีแพทย์อนุญาต ให้กลับ�������1แพทย์���0������!อน2ญาต ให�กล.บ
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ADMISSION ADMISSION ((ต�อต�อ))    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ADMISSION ADMISSION ((ต�อต�อ))
หน�าจอ

จ*าหนEาย์���0������ผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������ใน
กรณีแพทย์อนุญาต ให้กลับ�������1สEงตEอไป่วยใน�ร.กษา รพ.อT6น
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ADMISSION ADMISSION ((ต�อต�อ))    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ADMISSION ADMISSION ((ต�อต�อ))
หน�าจอ  สEงต.วผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������ไป่วยใน�ร.บการร.กษา รพ.อT6น  (สEง Refer)
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ค1อ แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณ 2555��������������@�f&มท�,เก9บข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณ"อม�ลว�นู �จฉัยโรค 1 โรค ห�ยโรคข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณองผิดชอบ���X���걼ੈ����⼺⼯ꗬੴ믐ࡤ�ꗔ�"ปีงบประมาณ 2555��������������@�file:///C:/DOCUME~1;วยในู  ที่มารับบริการที่โรงพยาบา'9งใน้
เขตร'บผู้ป่วยนอกที่มา)ดับปฐมภูมิ�v1kj.tmp����°�����L�C:/Documents and Settings/sunv/Locaช้จ่ายในการให้บริการ����� ���㜔����le덄ੴ廐፨ᝐᰝ廐፨�C댬อบและน้อกเขตร'บผู้ป่วยนอกที่มา)ดับปฐมภูมิ�v1kj.tmp����°�����L�C:/Documents and Settings/sunv/Locaช้จ่ายในการให้บริการ����� ���㜔����le덄ੴ廐፨ᝐᰝ廐፨�C댬อบ

ล�กษณะแฟ้ม HOME�ي◘Ꮫǈٳ��������Ø�����_�เลขทะเบียนการมารับบริการ(สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15*มูลท : แฟ้ม HOME�ي◘Ꮫǈٳ��������Ø�����_�เลขทะเบียนการมารับบริการ(สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15*มูลทบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hร!การ
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No CAPTION NAME NOT
 NULL DESCRIPTION การ

ต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���รวจสอบ

1 รห.สสถานบร-การ HOSPCODE Y รหั�สสถานพยาบาล ตามมาตรฐานส�าน�กนโยบายและย�ทธศาสตร"



2 ทะเบ1ย์���0������นบ2คคล PID  Y 
ทะเบ%ยนของบ�คคลท%&มาข34นทะเบ%ยนในสถานบร	การน�4นๆ ใช7ส�าหัร�บ
เช8&อมโยงหัาต�วบ�คคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼:มอ8&น ๆ (สามารถก�าหันดได7ต�4งแต= 1-15 
หัล�ก)



3 เลขท16ผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������ใน (AN) AN Y เลขท%&ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยใน (AN)



4 ว.นท16และเวลาร.บผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������ไว�
ในโรงพย์���0������าบาล

DATETIME_ADMIT Y ว�นเด8อนป\และเวลาท%&ร�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยไว7ในโรงพยาบาล ก�าหันดเป1น ค.ศ.
(YYYYMMDDHHMMSS)



5 แผู้ปนกท16ร.บผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������ WARDDIAG Y รหั�สแผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩นกท%&ร�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวย อ7างอ	งตามมาตรฐาน สนย.



6 ป่วยใน�ระเภทการว-น-จฉัย��Ꮉ8�����	��.ย์���0������ DIAGTYPE Y

1 = PRINCIPLE DX (การว	น	จำตัวปรฉ�ยโรคหัล�ก) 
2 = CO-MORBIDITY(การว	น	จำตัวปรฉ�ยโรคร=วม) 
3 = COMPLICATION(การว	น	จำตัวปรฉ�ยโรคแทรก) 
4 = OTHER (อ8&น ๆ) 
5 = EXTERNAL CAUSE(สาเหัต�ภายนอก)  
6 = Additional Code (รหั�สเสร	ม) 
7 = Morphology Code (รหั�สเก%&ยวก�บเน84องอก)



7 รห.สการว-น-จฉัย��Ꮉ8�����	��.ย์���0������ DIAGCODE  Y รหั�สโรค ICD - 10 - TM



8 เลขท16ผู้ป$�ให�บร-การ PROVIDER   เลขท%&ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ใหั7บร	การ ออกโดยโปรแกรม ไม=ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง4�าก�นในสถานพยาบาลเด%ยวก�น



9 ว.นเดับTอนป่วยใน�Uท16ป่วยใน�ร.บป่วยใน�ร2งข�อม$ล D_UPDATE Y ว�นท%&เพ	&มและปร�บปร�งข7อมMล  ก�าหันดรMปแบบเป1น ป\เด8อนว�นช�&วโมงนาท%
ว	นาท% (YYYYMMDDHHMMSS) และเป1นป\คร	สตศ�กราช
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DIAGNOSISDIAGNOSIS__IPDIPD    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DIAGNOSISDIAGNOSIS__IPDIPD
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ค1อ แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณ 2555��������������@�f&มท�,เก9บข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณ"อม�ลการใหัตถการڳ�뼽篳ᘖ䟼�ȁࠄp�ĀЂ鍔ੴ����聀Ā錸ੴㄴ꧸"บร�การหัตถการڳ�뼽篳ᘖ䟼�ȁࠄp�ĀЂ鍔ੴ����聀Ā錸ੴㄴ꧸�ตถการและผิดชอบ���X���걼ੈ����⼺⼯ꗬੴ믐ࡤ�ꗔ�าต�ด
ข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณองผิดชอบ���X���걼ੈ����⼺⼯ꗬੴ믐ࡤ�ꗔ�"ปีงบประมาณ 2555��������������@�file:///C:/DOCUME~1;วยในู 

ล�กษณะแฟ้ม : เป.ม : แฟ้ม : เป.มบร�การ
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No CAPTION NAME NOT
 NULL DESCRIPTION การ

ต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���รวจสอบ

1 รห.สสถานบร-การ HOSPCODE Y รหั�สสถานพยาบาล ตามมาตรฐานส�าน�กนโยบายและย�ทธศาสตร"



2 ทะเบ1ย์���0������นบ2คคล PID  Y ทะเบ%ยนของบ�คคลท%&มาข34นทะเบ%ยนในสถานบร	การน�4นๆ ใช7ส�าหัร�บ
เช8&อมโยงหัาต�วบ�คคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼:มอ8&น ๆ (สามารถก�าหันดได7ต�4งแต= 1-15 
หัล�ก)



3 เลขท16ผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������ใน (AN) AN Y เลขท%&ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยใน (AN)



4 ว.นท16และเวลาร.บผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������ไว�
ในโรงพย์���0������าบาล

DATETIME_ADMIT Y ว�นเด8อนป\และเวลาท%&ร�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยไว7ในโรงพยาบาล ก�าหันดเป1น ค.ศ.
(YYYYMMDDHHMMSS)



5 แผู้ปนกท16ร.บผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������ WARDSTAY Y รหั�สแผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩นกท%&ร�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวย อ7างอ	งตามมาตรฐาน สนย.



6 รห.สห.ตถการ PROCEDCODE Y รหั�สมาตรฐาน ICD-9-CM หัร8อ ICD-10-TM (รหั�สหั�ตถการ)



7 ว.นท16และเวลาเร-6มท*า
ห.ตถการ

TIMESTART Y ว�นท%&และเวลาเร	&มท�าหั�ตถการ ก�าหันดรMปแบบเป1น ป\เด8อนว�นช�&วโมงนาท%
ว	นาท% (YYYYMMDDHHMMSS) และเป1นป\คร	สตศ�กราช



8 ว.นท16และเวลาท*าห.ตถการ
เสรYจ

TIMEFINISH   ว�นท%&และเวลาท�าหั�ตถการเสรuจำตัวปร ก�าหันดรMปแบบเป1น ป\เด8อนว�นช�&วโมง
นาท%ว	นาท% (YYYYMMDDHHMMSS) และเป1นป\คร	สตศ�กราช



9 ราคาคEาห.ตถการ SERVICEPRICE   ราคาค=าบร	การหั�ตถการ ม%ทศน	ยม 2 ต�าแหัน=ง



10 เลขท16ผู้ป$�ให�บร-การ PROVIDER  
เลขท%&ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ใหั7บร	การ ออกโดยโปรแกรม ไม=ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง4�าก�นในสถานพยาบาลเด%ยวก�น



11 ว.นเดับTอนป่วยใน�Uท16ป่วยใน�ร.บป่วยใน�ร2งข�อม$ล D_UPDATE Y ว�นท%&เพ	&มและปร�บปร�งข7อมMล  ก�าหันดรMปแบบเป1น ป\เด8อนว�นช�&วโมงนาท%
ว	นาท% (YYYYMMDDHHMMSS) และเป1นป\คร	สตศ�กราช
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PROCEDUREPROCEDURE__IPDIPD    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PROCEDUREPROCEDURE__IPDIPD
หน�าจอ  ห.ตถการผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������ใน
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PROCEDUREPROCEDURE__IPDIPD    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PROCEDUREPROCEDURE__IPDIPD
หน�าจอ  ส.6งผู้ปEาต.ดับผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������ใน
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PROCEDUREPROCEDURE__IPDIPD    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PROCEDUREPROCEDURE__IPDIPD
หน�าจอ  ลงข�อม$ลผู้ปEาต.ดับผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������ใน
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PROCEDUREPROCEDURE__IPDIPD    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PROCEDUREPROCEDURE__IPDIPD
หน�าจอ การว-น-จฉัย��Ꮉ8�����	��.ย์���0������โรค ผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������ใน
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ค1อ แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณ 2555��������������@�f&มท�,เก9บข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณ"อม�ลการจ�ายยาสิทธิ์การรักษา�䨄p�⥻거鍔ੴ����㦈탛錸ੴૈ࿏票:าหัตถการڳ�뼽篳ᘖ䟼�ȁࠄp�ĀЂ鍔ੴ����聀Ā錸ੴㄴ꧸ร�บผิดชอบ���X���걼ੈ����⼺⼯ꗬੴ믐ࡤ�ꗔ�"ปีงบประมาณ 2555��������������@�file:///C:/DOCUME~1;วยในู  ในู 
ข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณณะท�,ร�บการร�กษาในู โรงพยาบาล และยาท�,จ�ายใหัตถการڳ�뼽篳ᘖ䟼�ȁࠄp�ĀЂ鍔ੴ����聀Ā錸ੴㄴ꧸"ผิดชอบ���X���걼ੈ����⼺⼯ꗬੴ믐ࡤ�ꗔ�"ปีงบประมาณ 2555��������������@�file:///C:/DOCUME~1;วยในู  
เพ1,อกล�บไปีงบประมาณ 2555��������������@�file:///C:/DOCUME~1ใช"ต�อท�,บ"านู 

ล�กษณะแฟ้ม : เป.ม : แฟ้ม : เป.มบร�การ
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No CAPTION NAME NOT
 NULL DESCRIPTION การ

ต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���รวจสอบ

1 รห.สสถานบร-การ HOSPCODE Y รหั�สสถานพยาบาล ตามมาตรฐานส�าน�กนโยบายและย�ทธศาสตร"



2 ทะเบ1ย์���0������นบ2คคล PID  Y 
ทะเบ%ยนของบ�คคลท%&มาข34นทะเบ%ยนในสถานบร	การน�4นๆ ใช7ส�าหัร�บ
เช8&อมโยงหัาต�วบ�คคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼:มอ8&น ๆ (สามารถก�าหันดได7ต�4งแต= 1-15 
หัล�ก)



3 เลขท16ผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������ใน (AN) AN Y เลขท%&ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยใน (AN)



4 ว.นท16และเวลาร.บผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������ไว�
ในโรงพย์���0������าบาล

DATETIME_ADM
IT

Y ว�นเด8อนป\และเวลาท%&ร�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยไว7ในโรงพยาบาล ก�าหันดเป1น ค.ศ.
(YYYYMMDDHHMMSS)



5 แผู้ปนกท16ร.บผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������ WARDSTAY Y รหั�สแผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩นกท%&ร�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวย อ7างอ	งตามมาตรฐาน สนย.



6 ป่วยใน�ระเภทการจEาย์���0������ย์���0������า TYPEDRUG Y 
1= ยาท%&จำตัวปร=ายใหั7ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยระหัว=างร�กษาในโรงพยาบาล
2= ยาท%&จำตัวปร=ายใหั7ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยเม8&อจำตัวปร�าหัน=ายผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวย เพ8&อกล�บไปใช7ท%&บ7าน



7 รห.สย์���0������า 24 หล.ก หรTอรห.ส
ย์���0������าของสถานพย์���0������าบาล

DIDSTD Y 
รหั�สยามาตรฐานท%&ก�าหันดเป1น 24 หัล�ก  หัร8อรหั�สยาของสถาน
พยาบาล
ในกรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�%ท%&ย�งไม=ม%รหั�สยามาตรฐาน 24 หัล�ก 



8 ชำระเT6อย์���0������า DNAME   ช8&อยา
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No CAPTION NAME NOT
 NULL DESCRIPTION การ

ต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���รวจสอบ

9 ว.นท16เร-6มให�ย์���0������า DATESTART   ว�นท%&เร	&มใหั7ยา (กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�%ท%&เป1นยาท%&ใหั7ระหัว=างร�กษาในโรงพยาบาล) ก�าหันด
รMปแบบเป1น ป\เด8อนว�น (YYYYMMDD) และเป1นป\คร	สตศ�กราช 



10 ว.นท16เล-กให�ย์���0������า DATEFINISH   ว�นท%&เล	กใหั7ยา (กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩���氌湯g�ᄀఀ摉湥楴楦牥��
愌祮�%ท%&เป1นยาท%&ใหั7ระหัว=างร�กษาในโรงพยาบาล) 
ก�าหันดรMปแบบเป1น ป\เด8อนว�น (YYYYMMDD) และเป1นป\คร	สตศ�กราช



11 จ*านวน AMOUNT   จำตัวปร�านวนยาท%&จำตัวปร=าย 


12 หนEวย์���0������น.บของย์���0������า UNIT   รหั�สมาตรฐานจำตัวปราก ส�าน�กนโยบายและย�ทธศาสตร" 



13 ขนาดับบรรจ2ตEอหนEวย์���0������น.บ UNIT_PACKING   ขนาดบรรจำตัวปร�ต=อหัน=วยน�บท%&แสดงใน Field UNIT 

14 ราคาขาย์���0������ DRUGPRICE   ราคาขายใหั7ก�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ร�บบร	การ



15 ราคาท2น DRUGCOST  

ราคาซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง84อหัร8อราคายาท%&ได7ร�บจำตัวปรากโรงพยาบาล(แม=ข=าย)



16 เลขท16ผู้ป$�ให�บร-การ PROVIDER  

เลขท%&ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ใหั7บร	การ ออกโดยโปรแกรม ไม=ซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้าง4�าก�นในสถานพยาบาลเด%ยวก�น



17 ว.นเดับTอนป่วยใน�Uท16ป่วยใน�ร.บป่วยใน�ร2งข�อม$ล D_UPDATE Y ว�นท%&เพ	&มและปร�บปร�งข7อมMล  ก�าหันดรMปแบบเป1น ป\เด8อนว�นช�&วโมงนาท%
ว	นาท% (YYYYMMDDHHMMSS) และเป1นป\คร	สตศ�กราช
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DRUG_IPD    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DRUG_IPD
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DRUG_IPD    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DRUG_IPD
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DRUG_IPD    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 DRUG_IPD
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ค1อ แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณ 2555��������������@�f&มท�,เก9บข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณ"อม�ลค�าใช"จ�ายข้อมูล 21 แฟ้ม สนย. ปีงบประมาณองบร�การแต�ละ
รายการสิทธิ์การรักษา�䨄p�⥻거鍔ੴ����㦈탛錸ੴૈ࿏票:าหัตถการڳ�뼽篳ᘖ䟼�ȁࠄp�ĀЂ鍔ੴ����聀Ā錸ੴㄴ꧸ร�บผิดชอบ���X���걼ੈ����⼺⼯ꗬੴ믐ࡤ�ꗔ�"ปีงบประมาณ 2555��������������@�file:///C:/DOCUME~1;วยในู 

ล�กษณะแฟ้ม : เป.ม : แฟ้ม : เป.มบร�การ
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No CAPTION NAME NOT
 NULL DESCRIPTION การ

ต้น�訌�ꈡ@�쪊㙠���รวจสอบ

1 รห.สสถานบร-การ HOSPCODE Y รหั�สสถานพยาบาล ตามมาตรฐานส�าน�กนโยบายและย�ทธศาสตร"



2 ทะเบ1ย์���0������นบ2คคล PID  Y ทะเบ%ยนของบ�คคลท%&มาข34นทะเบ%ยนในสถานบร	การน�4นๆ ใช7ส�าหัร�บเช8&อม
โยงหัาต�วบ�คคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)�Ⱍ덛鴷晥噬慖奙겇穟Ę�걱슬��	�〼:มอ8&น ๆ (สามารถก�าหันดได7ต�4งแต= 1-15 หัล�ก)



3 เลขท16ผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������ใน (AN) AN Y เลขท%&ผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยใน (AN)



4 ว.นท16และเวลาร.บผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������ไว�
ในโรงพย์���0������าบาล

DATETIME_ADM
IT

Y ว�นเด8อนป\และเวลาท%&ร�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวยไว7ในโรงพยาบาล ก�าหันดเป1น ค.ศ.
(YYYYMMDDHHMMSS)



5 แผู้ปนกท16ร.บผู้ป$�ป่วยใน�&วย์���0������ WARDSTAY Y รหั�สแผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩นกท%&ร�บผิดชอบ) กรณีที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ�ᅳ��워࿀�㔲앐࿀䨨͛桳牡摥㈥慆瑵灯╩䘲㈰〰砮灨㐠琟ƨ�桳牡��Ɩ�㐒祖�阁�Ā�ŀĀ���ĀȀ�　ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥敒汰捡e�⼀ఀ潣⽭畳⽮瑳牡振湯慴湩牥堯摉湥楴楦牥捁散獳���爌灥慬散祂摉湥楴敦r�ఀ潶摩M7ปTวย อ7างอ	งตามมาตรฐาน สนย.



6 หมวดับของคEาบร-การ CHARGEITEM Y รหั�สหัมวดของค=าบร	การตามมาตรฐาน สนย.



7 รห.สราย์���0������การคEาบร-การ CHARGELIST Y รหั�สรายการค=าบร	การท%&เบ	ก เป1นรายการย=อย หัากไม=ม%การบ�นท3กรายการ
ย=อย ใหั7ใส=ค=าเป1น ‘000000’



8 จ*านวนหนEวย์���0������ท16เบ-ก QUANTITY   จำตัวปร�านวนหัน=วยท%&เบ	ก



9 ส-ทธิการรักษา-การร.กษาท16เบ-ก INSTYPE Y รหั�สส	ทธ	มาตรฐาน ท%&ใช7ในการมาร�บบร	การ 



10 ราคาท2นของบร-การ COST   ราคาท�นของบร	การ (รวมจำตัวปร�ดทศน	ยมและเลขหัล�งจำตัวปร�ด 2 ต�าแหัน=ง)  

11 คEาบร-การท.Gงหมดับ 
(ราคาขาย์���0������)

PRICE Y ราคาขายของบร	การ (รวมจำตัวปร�ดทศน	ยมและเลขหัล�งจำตัวปร�ด 2 ต�าแหัน=ง)



12 คEาบร-การท16ต�องจEาย์���0������เอง PAYPRICE Y จำตัวปร�านวนเง	นท%&เร%ยกเกuบ เน8&องจำตัวปรากเป1นค=าใช7จำตัวปร=ายท%&เบ	กไม=ได7 (รวมจำตัวปร�ดทศน	ยม
และเลขหัล�งจำตัวปร�ด 2 ต�าแหัน=ง) โดยถ7าไม=ม%การเร%ยกเกuบใหั7ใส=เลขศMนย"



13 ว.นเดับTอนป่วยใน�Uท16ป่วยใน�ร.บป่วยใน�ร2งข�อม$ล D_UPDATE Y ว�นท%&เพ	&มและปร�บปร�งข7อมMล  ก�าหันดรMปแบบเป1น ป\เด8อนว�นช�&วโมงนาท%
ว	นาท% (YYYYMMDDHHMMSS) และเป1นป\คร	สตศ�กราช
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 CHARGE_IPD    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 CHARGE_IPD
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 CHARGE_IPD    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 CHARGE_IPD
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 CHARGE_IPD    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 CHARGE_IPD
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ข�อมูลท�ลประวิสัญญี����@���ต!การต�Lงครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตร9ของหญ!งต�Lงครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตร9ใน
เขตร�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตร!ดชอบุคคลนอกเขต�氀l�腒H และหญ!งผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตร��มูลทาร�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hร!การ
1)  หญ!งต�Lงครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตร9ที่อยู่�กคนที่อยู่
�อาศัยในเขตรับผิดชอบแต่มีทะเ�ยู่ของบุคคลอยู่ของบุคคล�ในเขตร�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตร!ดชอบุคคลนอกเขต�氀l�腒H
2)  หญ!งต�Lงครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตร9ที่อยู่
�อาศัยในเขตรับผิดชอบแต่มีทะเ�ยู่ของบุคคลอยู่ของบุคคล�นอกเขตร�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตร!ดชอบุคคลนอกเขต�氀l�腒H ที่อยู่
�มูลทาใช�    
     บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hร!การฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตร9

ล�กษณะแฟ้ม HOME�ي◘Ꮫǈٳ��������Ø�����_�เลขทะเบียนการมารับบริการ(สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15*มูลท :แฟ้ม HOME�ي◘Ꮫǈٳ��������Ø�����_�เลขทะเบียนการมารับบริการ(สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15*มูลทสะสมูลท
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 กรณี � รพ.
การมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜าร�บันทึกข้อมูล แบันทึกข้อมูล แร6การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> 6งร�บันทึกข้อมูล แ) ระบันทึกข้อมูล แบันทึกข้อมูล แผู้ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสร��ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสริม �6.<วย่างการนอก >> ระบันทึกข้อมูล แบันทึกข้อมูล แคัดกรอง >> งานส่งเสริม �6.tmp����°�����N��2)  หญิงตั้งคร�ดกรอง >> งานส�งเสร6มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 

                                              >>บันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กฝากคัดกรอง >> งานส่งเสริม �6.tmp����°�����N��2)  หญิงตั้งครรรภ์�การสำรวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8���B
การสCารวจ  (เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> 6งรEก)         งานเชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> 6งรEก >> ระบันทึกข้อมูล แบันทึกข้อมูล แบันทึกข้อมูล แ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> � 1-8

 กรณี � รพ.สต.
 การมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜าร�บันทึกข้อมูล แบันทึกข้อมูล แร6การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> 6งร�บันทึกข้อมูล แ)   HOSxP PCU >> ระบันทึกข้อมูล แบันทึกข้อมูล แงานเชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> 6งร�บันทึกข้อมูล แ >> one stop service

                                                >> ฝากคัดกรอง >> งานส่งเสริม �6.tmp����°�����N��2)  หญิงตั้งครรรภ์�การสำรวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8���B
 การสCารวจ  (เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> 6งรEก)           HOSxP PCU >> ระบันทึกข้อมูล แบันทึกข้อมูล แบันทึกข้อมูล แ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> � 1-8 >> ระบันทึกข้อมูล แบันทึกข้อมูล แงานบันทึกข้อมูล แ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> � 2
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PRENATALPRENATAL    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PRENATALPRENATAL
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PRENATAL PRENATAL ((ต�อต�อ))    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PRENATAL PRENATAL ((ต�อต�อ))
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    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PRENATAL PRENATAL ((ต�อต�อ))    ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 PRENATAL PRENATAL ((ต�อต�อ))
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    ข�อมูลท�ลการให�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hร!การฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตร9ก�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hหญ!งต�Lง
ครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตร9ที่อยู่
�มูลทาร�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hร!การ และประวิสัญญี����@���ต!การฝาก
ครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตร9ของหญ!งต�Lงครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตร9ในเขตร�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตร!ดชอบุคคลนอกเขต�氀l�腒H
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1)  หญ!งต�Lงครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตร9ที่อยู่
�มูลทาใช�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hร!การฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตร9 
   ในโรงพยู่ของบุคคลาบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hาลและสถานบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hร!การระด�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hปฐมูลทภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตร�มูลท!

2)  หญ!งต�Lงครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตร9ที่อยู่
�อาศัยในเขตรับผิดชอบแต่มีทะเ�ยู่ของบุคคลอยู่ของบุคคล�ในเขตร�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตร!ดชอบุคคลนอกเขต�氀l�腒H 
   ที่อยู่
�ร�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hร!การฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตร9ที่อยู่
�สถานพยู่ของบุคคลาบุคคลนอกเขต�氀l�腒HาลอR�น

ล�กษณะแฟ้ม HOME�ي◘Ꮫǈٳ��������Ø�����_�เลขทะเบียนการมารับบริการ(สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15*มูลท :แฟ้ม HOME�ي◘Ꮫǈٳ��������Ø�����_�เลขทะเบียนการมารับบริการ(สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15*มูลทบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hร!การกS�งสJารวิสัญญี����@��จ
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 กรณี � รพ.
การมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜าร�บันทึกข้อมูล แบันทึกข้อมูล แร6การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> 6งร�บันทึกข้อมูล แ) ระบันทึกข้อมูล แบันทึกข้อมูล แผู้ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสร��ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสริม �6.<วย่างการนอก >> ระบันทึกข้อมูล แบันทึกข้อมูล แคัดกรอง >> งานส่งเสริม �6.tmp����°�����N��2)  หญิงตั้งคร�ดกรอง >> งานส�งเสร6มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 

                                               >>บันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กฝากคัดกรอง >> งานส่งเสริม �6.tmp����°�����N��2)  หญิงตั้งครรรภ์�การสำรวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8���B
การสCารวจ  (เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> 6งรEก)         งานเชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> 6งรEก >> ระบันทึกข้อมูล แบันทึกข้อมูล แบันทึกข้อมูล แ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> � 1-8

 กรณี � รพ.สต.
 การมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜าร�บันทึกข้อมูล แบันทึกข้อมูล แร6การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> 6งร�บันทึกข้อมูล แ)   HOSxP PCU >> ระบันทึกข้อมูล แบันทึกข้อมูล แงานเชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> 6งร�บันทึกข้อมูล แ >> one stop service 

                                                >> ฝากคัดกรอง >> งานส่งเสริม �6.tmp����°�����N��2)  หญิงตั้งครรรภ์�การสำรวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8���B
 การสCารวจ  (เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> 6งรEก) HOSxP PCU >> ระบันทึกข้อมูล แบันทึกข้อมูล แบันทึกข้อมูล แ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> � 1-8 >> ระบันทึกข้อมูล แบันทึกข้อมูล แงานบันทึกข้อมูล แ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> � 2
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ANCANC        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ANCANC
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ANC ANC   (  (ต�อต�อ))        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ANC ANC   (  (ต�อต�อ))
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ANC ANC   (  (ต�อต�อ))        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ANC ANC   (  (ต�อต�อ))
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ข�อมูลท�ลประวิสัญญี����@���ต!การคลอด ของหญ!งคลอดในเขตข�อมูลท�ลประวิสัญญี����@���ต!การคลอด ของหญ!งคลอดในเขต
ร�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตร!ดชอบุคคลนอกเขต�氀l�腒H และหญ!งคลอดผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตร��มูลทาร�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hร!การร�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตร!ดชอบุคคลนอกเขต�氀l�腒H และหญ!งคลอดผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตร��มูลทาร�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hร!การ
1)  1)  หญ!งต�Lงครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตร9ที่อยู่
�คลอดที่อยู่�กคนที่อยู่
�อาศัยในเขตรับผิดชอบแต่มีทะเ�ยู่ของบุคคลอยู่ของบุคคล�ในเขตร�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตร!ดชอบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hหญ!งต�Lงครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตร9ที่อยู่
�คลอดที่อยู่�กคนที่อยู่
�อาศัยในเขตรับผิดชอบแต่มีทะเ�ยู่ของบุคคลอยู่ของบุคคล�ในเขตร�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตร!ดชอบุคคลนอกเขต�氀l�腒H
2)  2)  หญ!งต�Lงครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตร9ที่อยู่
�คลอดที่อยู่
�อาศัยในเขตรับผิดชอบแต่มีทะเ�ยู่ของบุคคลอยู่ของบุคคล�นอกเขตร�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตร!ดชอบุคคลนอกเขต�氀l�腒H ที่อยู่
�มูลทาใช�หญ!งต�Lงครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตร9ที่อยู่
�คลอดที่อยู่
�อาศัยในเขตรับผิดชอบแต่มีทะเ�ยู่ของบุคคลอยู่ของบุคคล�นอกเขตร�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตร!ดชอบุคคลนอกเขต�氀l�腒H ที่อยู่
�มูลทาใช�
บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hร!การคลอด  บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hร!การคลอด  

ล�กษณะแฟ้ม HOME�ي◘Ꮫǈٳ��������Ø�����_�เลขทะเบียนการมารับบริการ(สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15*มูลท ล�กษณะแฟ้ม HOME�ي◘Ꮫǈٳ��������Ø�����_�เลขทะเบียนการมารับบริการ(สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15*มูลท ::แฟ้ม HOME�ي◘Ꮫǈٳ��������Ø�����_�เลขทะเบียนการมารับบริการ(สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15*มูลทสะสมูลทแฟ้ม HOME�ي◘Ꮫǈٳ��������Ø�����_�เลขทะเบียนการมารับบริการ(สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15*มูลทสะสมูลท
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 กรณี � รพ.
การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ) ระบบผู้ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่    ��ป่วยนอก >> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่          �วยนอก >> ระบบคัดกรอง / ห้องแพทย์/ทันตกร�ดกรอง >> งานสำรวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8 >> บัญชีที่ 1 ��搮捯x���ň���¡�ƅ�ʝ�ϰ�֎ݏ�ڦ��߸��ୱ�ఛ�ೄ�๊�ཡ�Ⴔ�Ø�งเสำรวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8 >> บัญชีที่ 1 ��搮捯x���ň���¡�ƅ�ʝ�ϰ�֎ݏ�ڦ��߸��ୱ�ఛ�ೄ�๊�ཡ�Ⴔ�Øร�ม 

                                               >> บ�นทPกฝากคัดกรอง / ห้องแพทย์/ทันตกรรรภ8
การสำรวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8 >> บัญชีที่ 1 ��搮捯x���ň���¡�ƅ�ʝ�ϰ�֎ݏ�ڦ��߸��ୱ�ఛ�ೄ�๊�ཡ�Ⴔ�Ø!ารวจ  (เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร#ก)         งานเชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร#ก >> ระบบบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> � 1-8

 กรณี � รพ.สต.
 การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ)   HOSxP PCU >> ระบบงานเชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ >> one stop service

                                                  >> ฝากคัดกรอง / ห้องแพทย์/ทันตกรรรภ8
 การสำรวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8 >> บัญชีที่ 1 ��搮捯x���ň���¡�ƅ�ʝ�ϰ�֎ݏ�ڦ��߸��ୱ�ఛ�ೄ�๊�ཡ�Ⴔ�Ø!ารวจ  (เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร#ก) HOSxP PCU >> ระบบบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> � 1-8 >> ระบบงานบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> � 2
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜  ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜  LABORLABOR        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜  ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜  LABORLABOR
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 LABOR LABOR   (  (ต�อต�อ))        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 LABOR LABOR   (  (ต�อต�อ))
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    ข�อมูลท�ลประวิสัญญี����@���ต!การด�แลมูลทารดาหล�งคลอด 
ของหญ!งคลอดในเขตร�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตร!ดชอบุคคลนอกเขต�氀l�腒H และหญ!ง
คลอดผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้าน  �อยู่นอกเขตร��มูลทาร�บุคคลนอกเขต�氀l�腒Hบุคคลนอกเขต�氀l�腒Hร!การ
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1)  หญ6งต�Wงคัดกรอง >> งานส่งเสริม �6.tmp����°�����N��2)  หญิงตั้งครรรภ์�การสำรวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8���Bทึกข้อมูล แฟ้ม PE�Xคัดกรอง >> งานส่งเสริม �6.tmp����°�����N��2)  หญิงตั้งครลอดทึกข้อมูล แฟ้ม PEEกคัดกรอง >> งานส่งเสริม �6.tmp����°�����N��2)  หญิงตั้งครนทึกข้อมูล แฟ้ม PE�Xอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ�xja5.tmp�Е발୯��ย่างการอย่างการ��ในเข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎ตร�บันทึกข้อมูล แผู้ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสร6ด
ชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> อบันทึกข้อมูล แ

2)  หญ6งต�Wงคัดกรอง >> งานส่งเสริม �6.tmp����°�����N��2)  หญิงตั้งครรรภ์�การสำรวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8���Bทึกข้อมูล แฟ้ม PE�Xคัดกรอง >> งานส่งเสริม �6.tmp����°�����N��2)  หญิงตั้งครลอดทึกข้อมูล แฟ้ม PE�Xอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ�xja5.tmp�Е발୯��ย่างการอย่างการ��นอกเข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎ตร�บันทึกข้อมูล แผู้ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสร6ดชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> อบันทึกข้อมูล แ 
   ทึกข้อมูล แฟ้ม PE�Xมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜าใชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �บันทึกข้อมูล แร6การตรวจหล�งคัดกรอง >> งานส่งเสริม �6.tmp����°�����N��2)  หญิงตั้งครลอด

ล�กษณี ะแฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 : แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜บันทึกข้อมูล แร6การก�XงสCารวจ
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 กรณี � รพ.
การมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜าร�บันทึกข้อมูล แบันทึกข้อมูล แร6การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> 6งร�บันทึกข้อมูล แ) ระบันทึกข้อมูล แบันทึกข้อมูล แผู้ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสร��ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสริม �6.<วย่างการนอก >> ระบันทึกข้อมูล แบันทึกข้อมูล แคัดกรอง >> งานส่งเสริม �6.tmp����°�����N��2)  หญิงตั้งคร�ดกรอง >> งานส�งเสร6มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜

                                             >>บันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กฝากคัดกรอง >> งานส่งเสริม �6.tmp����°�����N��2)  หญิงตั้งครรรภ์�การสำรวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8���B
การสCารวจ  (เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> 6งรEก)         งานเชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> 6งรEก >> ระบันทึกข้อมูล แบันทึกข้อมูล แบันทึกข้อมูล แ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> � 1-8

 กรณี � รพ.สต.
 การมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜าร�บันทึกข้อมูล แบันทึกข้อมูล แร6การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> 6งร�บันทึกข้อมูล แ)   HOSxP PCU >> ระบันทึกข้อมูล แบันทึกข้อมูล แงานเชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> 6งร�บันทึกข้อมูล แ >> one stop service 

                                                >>ฝากคัดกรอง >> งานส่งเสริม �6.tmp����°�����N��2)  หญิงตั้งครรรภ์�การสำรวจ  (เชิงรุก)         งานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8���B
 การสCารวจ  (เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> 6งรEก) HOSxP PCU >> ระบันทึกข้อมูล แบันทึกข้อมูล แบันทึกข้อมูล แ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> � 1-8 >> ระบันทึกข้อมูล แบันทึกข้อมูล แงานบันทึกข้อมูล แ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> � 2
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 POSTNATAL POSTNATAL             ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 POSTNATAL POSTNATAL     
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        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 POSTNATAL POSTNATAL   (  (ต�อต�อ))        ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 ต�วอย่างการ�างการบันทึกข้อมูล แ�นทึกข้อมูล แฟ้ม PE�กข้อมูล แฟ้ม PERSON�㈎�อมูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜�ล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜ੴ����䎴ᣚ궀ੴꌼ�มูล แฟ้ม PERSON�㈎耨X�毈궜 POSTNATAL POSTNATAL   (  (ต�อต�อ))
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