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ภาพรวมการบันทึกขอมูล การใหรหัส และการสงขอมูลในระบบคอมพิวเตอรผาน 43 แฟม  
 

 
 

**การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรจะเริ่มใชเม่ือถึงข้ันตอนที่ 4 แลวเทาน้ัน  

หามใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในข้ันตอนที่ 1-3 โดยเฉพาะในการใหรหัส ICD  

 

1. ให้บริการรายบคุคล 4 ประเภท 

ได้แก ่

     A. ส่งเสริมสุขภาพ  หรือ  

      B. รักษาความเจบ็ป่วย หรือ  

      C. ติดตามหลังการรักษา  หรือ 

      D. ออกใบส่งตัว หรือ บริการอืนๆ 

กิจกรรมทีเกดิขนึในสถานพยาบาล 

ขันตอนที 1 

บนัทึกข้อมลูประเภทผู้มารับบริการ   

และเหตผุลทีมา ลงในเอกสาร  

(OPD Card หรือ Family Folder) 

บนัทึกข้อมลูตามมาตรฐานทีกําหนดไว้ใน 

หนงัสือ ICD-10-TM for PCU เลม่ที 3 

กิจกรรมการจัดการข้อมูล 

2. ให้การวินิจฉยัโรค หรือ สรุปอาการที

รักษา หรือ สรุปรายละเอียดการสง่เสริม

สขุภาพ 

ขันตอนที 2 

เขียนคําวินิจฉัยโรค หรืออาการทีเป็น

เหตผุลให้มา หรือรายละเอียดการสง่เสริม

สขุภาพ ลงในเอกสาร  

(OPD Card หรือ Family Folder) 

3. ให้รหสั ICD-10-TM เพือการจดักลุม่

โรค และรหสัหตัถการ 

4. รวบรวมเอกสารสง่ให้เจ้าหน้าทีฝ่าย

บนัทึกข้อมลูเพือบนัทึกเข้าระบบ

คอมพิวเตอร์ 

ขันตอนที 3 

เขียนรหสั ICD-10-TM ทงัหมด ทงัรหสัจดั

กลุม่โรคและรหสัหตัถการลงในเอกสาร  

(OPD Card หรือ Family Folder) 

ขันตอนที 4 

บนัทึกข้อมลูทงัหมดเข้าสูโ่ปรแกรม เพือสง่

เข้าแฟ้มข้อมลูมาตรฐาน 43 แฟ้ม 
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คุณสมบัติของโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสมกับการนํามาใชบันทึกขอมูลกิจกรรม

สถานพยาบาล 

 

1. ตองสามารถบันทึกขอมูลที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการดูแลสุขภาพประชาชน

อยางตอเน่ืองได โดยอยางนอยตองสามารถบันทึกขอมูลที่สําคัญดังน้ี 

a. คําวินิจฉัยโรคท่ีบอกรายละเอียดชนิดโรค และตําแหนงโรค ตามท่ีผูรักษาโรคได

เขียนคําวินิจฉัยไวจริงๆ (ไมใชคําบรรยายรหัส ICD) 

b. อาการสําคัญ ประวัติการเจ็บปวย และผลการตรวจรางกาย 

c. ชื่อการผาตัดและหตัถการสําคัญท่ีบอกรายละเอยีดและตําแหนงท่ีทําหตัถการ 

ตามท่ีผูรักษาโรคไดบันทึกไวจริง (ไมใชคําบรรยายรหัส ICD) 

d. ผลการตรวจชนัสูตรทางหองปฏิบัติการหรือการตรวจทางรังสีวิทยา 

e. รายงานสรุปการรักษา(กรณีผูปวยใน) ท่ีผูรักษาโรคไดสรุปไว 

2. ตองไมมีกระบวนการใหรหัส ICD แบบอัตโนมัติจากโปรแกรม  

a. หามใหรหสัโดยอตัโนมัติในทุกรูปแบบ กรณีท่ีพบความผิดพลาด ไดแก เมื่อผูใช

บันทึกวาใหบริการวัคซีน โปรแกรมใสรหสัวัคซีน รหสัฉีดยา รหสัการใหคําแนะนํา 

รหสัการตรวจสุขภาพเด็กเขาไปในฐานขอมูล โดยอตัโนมัติ 

b. หามกําหนดไวอยางตายตัววา คําวินิจฉัยโรค โรคหนึ่งตองตรงกับรหสั ICD เพียง

รหสัเดียวเทานั้น 

c. หามสื่อสารใหผูใชเขาใจผิดวา การใหรหสั ICD ทําไดโดยเพียงการพิมพชื่อโรคเขา

ไปในโปรแกรมแลวเลือกรหสัจากรายการท่ีโปรแกรมแสดงข้ึนมาให เทานี้ก็พอแลว 

3. ตองใชรายการรหัสมาตรฐานที่ถูกตอง ทันสมัย เปนปจจุบันเทาน้ัน 

a. รหสักลุมโรค ICD-10-TM for PCU รหสัหตัถการ ICD-10-TM for PCU version 

2556 

b. รหสัหตัถการทันตกรรม ICD-10-TM for PCU version 2553 

c. รหสัโรคและหตัถการแพทยแผนไทย ICD-10-TM version 2552 

d. รหสักิจกรรมการใหบริการนอกสถานท่ีสาํหรับสถานพยาบาลระดับปฐมภูม ิ2556 

e. รหสัอืน่ๆตามประกาศของ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
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Guidelines การบันทึกขอมูล การใหรหัส และการลงขอมูลใน 43 แฟม  

สําหรับสถานพยาบาลระดับปฐมภูม ิ 
 

 
 
 
 

  

สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ 

(รพ.สต. , PCU ในรพ.) 
ประชาชนผูใชบริการ 

เขามาใชบริการ 

สงเจาหนาที่ออกไป

ใหบริการภายนอก  

บริการบําบัดรักษาความเจ็บปวย 

(Out Patient –OP) 
Guideline Group 1 

บริการสงเสริมสุขภาพ 

(Prevention and 
Promotion –PP) 

Guideline Group 2 

บริการนอกสถานที่  

(Community Service –CS) 
Guideline Group 3 

การบันทึกขอมูลและการทําสถิติกรณีเฉพาะดานตางๆ ใหดู Guideline Group 4 เชน 

4.1 การตรวจคัดกรองโรคตางๆ 

4.2 การใหยาตามคํารองขอของผูมารับบริการ (การขอยาเพิ่มเติมโดยไมใชยาเพื่อรักษาความเจ็บปวยปจจุบัน) 

4.3 การใหบริการการแพทยแผนไทยประยุกต 

4.4 กรณีผูมารับบริการแจงขอตรวจรักษาโรค แตเปล่ียนใจไมเขารับบริการเม่ือถึงเวลา 

4.5 กรณีผูปวยเจ็บทองมาคลอด โดยผานแผนก OPD หรือ ER แลวสงตอเขาหองคลอด 

4.6 กรณีหญิงตั้งครรภมาฝากครรภในหนวยบริการ 
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Guidelines 1.1 บริการบําบัดรักษาความเจ็บปวย –Out Patient(OP)ขั้นตอนการบันทึกขอมลู  

 

 

เม่ือเกิดกิจกรรมการรักษา 

บันทึกขอมูลลงในเอกสารตามรายการดังน้ี 

1. ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ ผูรับบริการ 

2. วันที่และเวลาที่ใหบริการ 

3. อาการสําคัญ 

4. ประวัติปจจุบัน 

5. ชื่อโรคประจําตัวที่เปนอยูเดิมทั้งหมด 

6. Vital Signs 
7. ผลการตรวจรางกาย 

8. คําวินิจฉัยโรค (ถารักษาตามอาการให

บันทึกอาการสําคัญ) 

9. การทําหัตถการเพื่อการรักษา 

10. รายการยาทั้งหมด 

11. ลงนามผูใหบริการ 

ลงรหัส  บัญชีจําแนกโรค (ICD-10-TM 

for PCU เลม 1) และรหัสหัตถการ 

(ICD-10-TM for PCU เลม 2) ให

ครบตามแนวทางมาตรฐาน (ICD-10-

TM for PCU เลม 3) แลวเขียนรหัส

ท้ังหมดไวในเอกสาร 

นําข้อมลูบนัทกึลงโปรแกรม 

โปรแกรมบันทึกขอมูลลงแฟม 

1. SERVICE 
2. DIAGNOSIS_OPD 
3. PROCEDURE_OPD 
4. DRUG_OPD 
5. CHARGE_OPD 
6. APPOINTMENT (กรณีมีการนัดตอ) 

การบนัทกึลงแฟ้ม  Service 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

  เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี 

เวลามารับบริการ TIME_IN ตองมี 

(ใสเลข 1 ) SERVPLACE ตองมี 

อาการสําคัญ CHIEFCOMP ตองมี 

Vital Signs BTEMP/SBP/DBP 
/PR/RR 

ตองมี 

ประเภทการมารับ

บริการ 

TYPEIN ตองมี 

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึง

ขอมูลจาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น 

หรือใหผูบันทึกขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตาม

ดําเนนิการต่อในหน้าถดัไป 
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Guidelines 1.1 บริการบําบัดรักษาความเจ็บปวย –Out Patient(OP)ขั้นตอนการบันทึกขอมลู(ตอ) 

 

 

การบนัทกึลงแฟ้ม  Diagnosis_OPD (ต่อ 1 รหสักลุม่โรค) 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? ลักษณะสําคัญ 

  เลขผูปวย PID ตองมี  

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี  

ประเภทการวินิจฉัย DIAG_TYPE ตองมี มีคาได 3 แบบ 

1= การวินิจฉัยหลัก 

4= การวินิจฉัยอ่ืนๆ 

5 = สาเหตุการบาดเจ็บหรือไดรับพิษ 

รหัสกลุมโรค DIAGCODE ตองมี รหัสน้ีจะบอกไมไดวาผูปวยเปนโรคอะไร 

บอกเพียงวา โรคที่ผูปวยเปนน้ันอยูในกลุม

ใดตามบัญชีจําแนกโรค (บางครั้ง ชื่อกลุม

โรคอาจตรงกับคําวินิจฉัยโรคจริงที่บันทึก

ไวใน OPD Card แตสวนใหญชื่อกลุม

โรคจะไมตรงกับคําวินิจฉัยโรคจริง) 

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูล

จาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น หรือใหผูบันทึก

ขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

ดําเนนิการต่อในหน้าถดัไป 

ดําเนนิการต่อจากหน้าทีแล้ว 

ตรวจสอบวาบันทึกรหัส

กลุมโรคครบทุกรหัสหรือไม 
ไม่ครบ 

ครบทกุรหสัแล้ว 
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Guidelines 1.1 บริการบําบัดรักษาความเจ็บปวย –Out Patient(OP)ขั้นตอนการบันทึกขอมลู(ตอ) 

 

 

การบนัทกึลงแฟ้ม  Procedure_OPD (ต่อ 1 รหสัหตัถการ) 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? ลักษณะสําคัญ 

  เลขผูปวย PID ตองมี  

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี  

รหัสหัตถการ PROCEDCODE ตองมี  

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูล

จาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น หรือใหผูบันทึก

ขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

ดําเนนิการต่อจากหน้าทีแล้ว 

ตรวจสอบวาบันทึกรหัส

กลุมโรคครบทุกรหัสหรือไม 
ไม่ครบ 

ครบทกุรหสัแล้ว 

บันทึกขอมูลการจายยา คารักษา และการนัด

หมาย ตามมาตรฐานท่ีเกี่ยวของตอไป  
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Guidelines 1. บริการบาํบัดรักษาความเจ็บปวย – Out Patient (OP) ขั้นตอนการบันทึกขอมลู 

1.2 กรณีออกหนวยบริการสุขภาพเคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ี 

 
 

เม่ือเกิดกิจกรรมออกหนวยบริการสุขภาพ

เคล่ือนที่ในพื้นที่ 

บันทึกขอมูลลงในเอกสารตามรายการดังน้ี 

1. ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ ผูรับบริการ 

2. วันที่และเวลาที่ใหบริการ 

3. อาการสําคัญ 

4. ประวัติปจจุบัน 

5. ชื่อโรคประจําตัวที่เปนอยูเดิมทั้งหมด 

6. Vital Signs 
7. ผลการตรวจรางกาย 

8. คําวินิจฉัยโรค (ถารักษาตามอาการให

บันทึกอาการสําคัญ) 

9. การทําหัตถการเพื่อการรักษา 

10. รายการยาทั้งหมด 

11. ลงนามผูใหบริการ 

ลงรหัส  บัญชีจําแนกโรค (ICD-10-TM 

for PCU เลม 1) และรหัสหัตถการ 

(ICD-10-TM for PCU เลม 2) ให

ครบตามแนวทางมาตรฐาน (ICD-10-

TM for PCU เลม 3)  

แลวเขียนรหัสท้ังหมดไวในเอกสาร 

นําข้อมลูบนัทกึลงโปรแกรม 

โปรแกรมบันทึกขอมูลลงแฟม 

1. SERVICE 
2. DIAGNOSIS_OPD 
3. PROCEDURE_OPD 
4. DRUG_OPD 
5. CHARGE_OPD 
6. COMMUNITY ACTIVITY 

การบนัทกึลงแฟ้ม  Service 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

  เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี 

เวลามารับบริการ TIME_IN ตองมี 

(ใสเลข 2 ) SERVPLACE ตองมี 

อาการสําคัญ CHIEFCOMP ตองมี 

Vital Signs BTEMP/SBP/DBP 
/PR/RR 

ตองมี 

ประเภทการมารับ

บริการ 

TYPEIN ตองมี 

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึง

ขอมูลจาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น 

หรือใหผูบันทึกขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตาม

ดําเนนิการต่อในหน้าถดัไป 
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Guidelines 1. บริการบาํบัดรักษาความเจ็บปวย – Out Patient(OP) ขั้นตอนการบันทึกขอมลู 

1.2 กรณีออกหนวยบริการสุขภาพเคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ี (ตอ) 
 

 
 
 

การบนัทกึลงแฟ้ม  Diagnosis_OPD (ต่อ 1 รหสักลุม่โรค) 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? ลักษณะสําคัญ 

  เลขผูปวย PID ตองมี  

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี  

ประเภทการวินิจฉัย DIAG_TYPE ตองมี มีคาได 3 แบบ 

1= การวินิจฉัยหลัก 

4= การวินิจฉัยอ่ืนๆ 

5 = สาเหตุการบาดเจ็บหรือไดรับพิษ 

รหัสกลุมโรค DIAGCODE ตองมี รหัสน้ีจะบอกไมไดวาผูปวยเปนโรคอะไร 

บอกเพียงวา โรคที่ผูปวยเปนน้ันอยูในกลุม

ใดตามบัญชีจําแนกโรค (บางครั้ง ชื่อกลุม

โรคอาจตรงกับคําวินิจฉัยโรคจริงที่บันทึก

ไวใน OPD Card แตสวนใหญชื่อกลุม

โรคจะไมตรงกับคําวินิจฉัยโรคจริง) 

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูล

จาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น หรือใหผูบันทึก

ขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

ดําเนนิการต่อในหน้าถดัไป 

ดําเนนิการต่อจากหน้าทีแล้ว 

ตรวจสอบวาบันทึกรหัส

กลุมโรคครบทุกรหัสหรือไม 

ไม่ครบ 

ครบทกุรหสัแล้ว 



9 
 

Guidelines 1. บริการบาํบัดรักษาความเจ็บปวย – Out Patient(OP) ขั้นตอนการบันทึกขอมลู(ตอ) 

1.2 กรณีออกหนวยบริการสุขภาพเคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ี (ตอ) 
 

 

การบนัทกึลงแฟ้ม  Procedure_OPD (ต่อ 1 รหสัหตัถการ) 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? ลักษณะสําคัญ 

  เลขผูปวย PID ตองมี  

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี  

รหัสหัตถการ PROCEDCODE ตองมี  

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูล

จาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น หรือใหผูบันทึก

ขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

ดําเนนิการต่อจากหน้าทีแล้ว 

ตรวจสอบวาบันทึกรหัส

กลุมโรคครบทุกรหัสหรือไม 

ไม่ครบ 

ครบทกุรหสัแล้ว 

บันทึกขอมูลการจายยา คารักษา และการนัด

หมาย ตามมาตรฐานท่ีเกี่ยวของตอไป  

การบนัทกึลงแฟ้ม  COMMUNITY_ACTIVITY 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

  เลขที่หมูบาน VID ตองมี 

เลขทึ่หมูบานมีคาเปน 01-98 

คา 00 หมายถึงทุกหมูบาน 

วันที่ใหบริการ DATE_START ตองมี 

รหัสการบริการ COMACTIVITY ตองมี 

เลขที่ผูใหบริการ PROVIDER ตองมี 

ใส่รหัสกลุ่ม 2G0 เช่น  2G00 การ

ออกหน่วยบริการทางการแพทย์

เคลอืนทีในชุมชน 
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Guidelines 1. บริการบาํบัดรักษาความเจ็บปวย – Out Patient (OP) ขั้นตอนการบันทึกขอมลู 

1.3 กรณีใหบริการแพทยแผนไทยในหนวยบริการ 

 
 

เม่ือเกิดกิจกรรมบริการแพทยแผนไทยใน

หนวยบริการ 

บันทึกขอมูลลงในเอกสารตามรายการดังน้ี 

1. ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ ผูรับบริการ 

2. วันที่และเวลาที่ใหบริการ 

3. อาการสําคัญ 

4. ประวัติปจจุบัน 

5. ชื่อโรคประจําตัวที่เปนอยูเดิมทั้งหมด 

6. Vital Signs 
7. ผลการตรวจรางกาย 

8. คําวินิจฉัยโรค (ถารักษาตามอาการให

บันทึกอาการสําคัญ) 

9. การทําหัตถการเพื่อการรักษา 

10. รายการยาทั้งหมด 

11. ลงนามผูใหบริการ 

ลงรหัส  บัญชีจําแนกโรค (ICD-10-TM 

for PCU เลม 1) หรือรหัสโรคแผนไทย 

และรหัสหัตถการ แผนไทย (ICD-10-TM 

แผนไทย) ใหครบตามแนวทางมาตรฐาน 

(ICD-10-TM for PCU เลม 3)  

แลวเขียนรหัสท้ังหมดไวในเอกสาร 

นําข้อมลูบนัทกึลงโปรแกรม 

โปรแกรมบันทึกขอมูลลงแฟม 

1. SERVICE 
2. DIAGNOSIS_OPD 
3. PROCEDURE_OPD 
4. DRUG_OPD 
5. CHARGE_OPD 
6. COMMUNITY ACTIVITY 

การบนัทกึลงแฟ้ม  Service 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

  เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี 

เวลามารับบริการ TIME_IN ตองมี 

(ใสเลข 1 ) SERVPLACE ตองมี 

อาการสําคัญ CHIEFCOMP ตองมี 

Vital Signs BTEMP/SBP/DBP 
/PR/RR 

ตองมี 

ประเภทการมารับ

บริการ 

TYPEIN ตองมี 

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึง

ขอมูลจาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น 

หรือใหผูบันทึกขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตาม

ดําเนนิการต่อในหน้าถดัไป 
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Guidelines 1. บริการบาํบัดรักษาความเจ็บปวย – Out Patient(OP) ขั้นตอนการบันทึกขอมลู 

1.3 กรณใีหบริการแพทยแผนไทยในหนวยบริการ (ตอ) 
 

 
 
 

การบนัทกึลงแฟ้ม  Diagnosis_OPD (ต่อ 1 รหสักลุม่โรค) 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? ลักษณะสําคัญ 

  เลขผูปวย PID ตองมี  

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี  

ประเภทการวินิจฉัย DIAG_TYPE ตองมี มีคาได 3 แบบ 

1= การวินิจฉัยหลัก 

4= การวินิจฉัยอ่ืนๆ 

5 = สาเหตุการบาดเจ็บหรือไดรับพิษ 

รหัสกลุมโรค DIAGCODE ตองมี รหัสน้ีถาแพทยแผนไทยประยุกตเปนผู

วินิจฉัยตองเปนรหัสในกลุม U50-U77

เทาน้ัน แตถาแพทยแผนปจจุบันหรือ

พยาบาลหรือเจาหนาทีเปนผูวินิจฉัยจะ

เปนรหัสตัวอ่ืนที่ไมใช U 

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูล

จาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น หรือใหผูบันทึก

ขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

ดําเนนิการต่อในหน้าถดัไป 

ดําเนนิการต่อจากหน้าทีแล้ว 

ตรวจสอบวาบันทึกรหัส

กลุมโรคครบทุกรหัสหรือไม 

ไม่ครบ 

ครบทกุรหสัแล้ว 
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Guidelines 1. บริการบาํบัดรักษาความเจ็บปวย – Out Patient(OP) ขั้นตอนการบันทึกขอมลู(ตอ) 

1.3 ใหบริการแพทยแผนไทยในหนวยบริการ (ตอ) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การบนัทกึลงแฟ้ม  Procedure_OPD (ต่อ 1 รหสัหตัถการ) 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? ลักษณะสําคัญ 

  เลขผูปวย PID ตองมี  

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี  

รหัสหัตถการ PROCEDCODE ตองมี  

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูล

จาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น หรือใหผูบันทึก

ขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

ดําเนนิการต่อจากหน้าทีแล้ว 

ตรวจสอบวาบันทึกรหัส

กลุมโรคครบทุกรหัสหรือไม 

ไม่ครบ 

ครบทกุรหสัแล้ว 

บันทึกขอมูลการจายยา คารักษา และการนัด

หมาย ตามมาตรฐานท่ีเกี่ยวของตอไป  
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Guidelines 2. บริการบาํบัดรักษาความเจ็บปวย – Out Patient(OP) การทําสถิติ 

  

 

แฟมท่ีใชวิเคราะหและทําสถิติกลุมโรคและหัตถการ 

1. SERVICE 
2. DIAGNOSIS_OPD 
3. PROCEDURE_OPD 

การวิเคราะห์แฟ้ม  Service 

ขอมูล จาก Field การวิเคราะหที่ทําได ตัวอยาง 

  เลขผูปวย PID ใชนับจํานวนคน  สถิติจํานวนผูที่ไดรับบริการ 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ใชจําแนกวันที่ใหบริการ  สถิติการใหบริการจําแนกตามวัน 

 แนวโนมการเปล่ียนแปลง 

เวลาที่ใหบริการ TIME_SERV ใชจัดกลุมประเภทการบริการ  สถิติการใหบริการจําแนกตามวัน 

 

กรณีบริการนอก

สถานที่ มีคาเปน 

1 

SERVPLACE ใชจําแนกสถานที่บริการ  สถิติการใหบริการในสถานที่ 

 

 

การวิเคราะห์แฟ้ม  Diagnosis_OPD 

ขอมูล จาก Field การวิเคราะหที่ทําได ตัวอยาง 

  ประเภทการ

วินิจฉัย 

DIAGTYPE ใชนับประเภทกลุมโรคของผูมารับ

บริการ แบงเปน โรคหลัก โรคอ่ืน 

และสาเหตุการบาดเจ็บ 

 สถิติกลุมโรคที่เปนสาเหตุใหมา

รักษา 

 สถิติสาเหตุการบาดเจ็บ 

รหัสกลุมโรค 

(ICD) 

DIAGCODE จัดกลุมโรคเพื่อกําหนดประเภท

โรคของผูปวย นับกลุมโรค 

 สถิติกลุมโรค 10 อันดับแรก 

 สถิติโรคเรื้อรัง  

 สถิติการบาดเจ็บ 

การนับรหัสกลุมโรค –ICD ในแฟม Diagnosis_OPD จะมีหนวยนับเปนครั้งที่มารับบริการ เชน นับไดวา มีผูปวย

กลุมโรคความดันโลหิตสูงมารับบริการก่ีครั้ง ไมใชจํานวนคนที่เปนโรค 

การวิเคราะห์แฟ้ม  Procedure_OPD 

ขอมูล จาก Field การวิเคราะหที่ทําได ตัวอยาง 

รหัสหัตถการ PROCEDCODE ใชนับการทําหัตถการที่สําคัญ เปน

หัตถการเพื่อการรักษา 

 สถิติการทําหัตถการ 10 อันดับ

แรก 

 สถิติตําแหนงที่ทําหัตถการ 
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Guidelines 2. บริการสงเสริมสขุภาพ – Prevention & Promotion (PP) ขั้นตอนการบันทึกขอมลู 

 

 

เม่ือเกิดกิจกรรมการรักษา 

บันทึกขอมูลลงในเอกสารตามรายการดังน้ี 

1. ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ ผูรับบริการ 

2. วันที่และเวลาที่ใหบริการ 

3. ชื่อบริการ 

4. รายละเอียดการบริการ 

5. เหตุผลที่มารับบริการ 

6. รายการยาทั้งหมด (ถามี) 

7. ลงนามผูใหบริการ 

ดูรายละเอียดการบันทึกขอมูลตามแนวทาง

มาตรฐาน (ICD-10-TM for PCU เลม 

3) แลวลงรหัส  บัญชีจําแนกโรค (ICD-

10-TM for PCU เลม 1) ใหครบตาม

แนวทางมาตรฐาน  แลวเขียนรหัสท้ังหมด

ไวในเอกสาร 

นําข้อมลูบนัทกึลงโปรแกรม 

โปรแกรมบันทึกขอมูลลงแฟม 
1. SERVICE 
2. FP (เฉพาะกรณีวางแผนครอบครัว) 

3. EPI (เฉพาะการฉีดวัคซีนปองกันโรค) 

4. NUTRITION (เฉพาะกรณีตรวจพัฒนาการเด็ก) 

5. PRENATAL (กรณีฝากครรภครัง้แรก) 

6. ANC (เฉพาะกรณฝีากครรภ) 

7. POSTNATAL (เฉพาะกรณีตรวจหลังคลอด) 

8. NEWBORNCARE (เฉพาะกรณีตรวจทารกหลงัคลอด) 

9. DENTAL (เฉพาะกรณีตรวจสุขภาพชองปาก) 

10. DIAGNOSIS_OPD 
11. DRUG_OPD (ถามีการจายยา) 

12. APPOINTMENT (กรณีมีการนัดตอ) 

การบนัทกึลงแฟ้ม  Service 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

  เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี 

เวลามารับบริการ TIME_IN ตองมี 

(ใสเลข 1 ) SERVPLACE ตองมี 

ชื่อบริการ CHIEFCOMP ตองมี 

ประเภทการมารับ

บริการ 

TYPEIN ตองมี 

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูล

จาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น หรือใหผูบันทึก

ขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

ดําเนนิการต่อในหน้าถดัไป 



15 
 

Guidelines 2. บริการสงเสริมสขุภาพ – Prevention & Promotion (PP) ขั้นตอนการบันทึกขอมลู 

(ตอ)

 
  

การบนัทกึลงแฟ้ม  Diagnosis_OPD (ต่อ 1 รหสักลุม่โรค) 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? ลักษณะสําคัญ 

  เลขผูปวย PID ตองมี  

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี  

ประเภทการวินิจฉัย DIAG_TYPE ตองมี มีคาได 2 แบบ 

1= บริการหลัก  

2= บริการอ่ืนๆ 

รหัสกลุมโรค DIAGCODE ตองมี ใชรหัสบทที่ 21 หมวดรหัส Z ที่เปนการ

บริการสงเสริมสุขภาพสําหรับผูที่ไม

เจ็บปวย 

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูล

จาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น หรือใหผูบันทึก

ขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

ดําเนนิการต่อจากหน้าทีแล้ว 

ตรวจสอบวาบันทึกรหัส

กลุมโรคครบทุกรหัสหรือไม 
ไม่ครบ 

ครบทกุรหสัแล้ว 

บันทึกขอมูลในแฟมท่ีสัมพันธกับการสงเสริมสุขภาพ การจาย

ยา และการนัดหมาย ตามมาตรฐานท่ีเกี่ยวของตอไป  
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Guidelines 2. บริการสงเสริมสขุภาพ – Prevention & Promotion (PP)  การทําสถิติ 

  

 

แฟมท่ีใชวิเคราะหและทําสถิติบริการสงเสริมสุขภาพ 

1. SERVICE 
2. DIAGNOSIS_OPD 
3. FP (เฉพาะกรณีวางแผนครอบครัว) 

4. EPI (เฉพาะการฉีดวัคซีนปองกันโรค) 

5. NUTRITION (เฉพาะกรณีตรวจพัฒนาการเด็ก) 

6. PRENATAL (กรณีฝากครรภครั้งแรก) 

7. ANC (เฉพาะกรณีฝากครรภ) 

8. POSTNATAL (เฉพาะกรณีตรวจหลังคลอด) 

9. NEWBORNCARE (เฉพาะกรณีตรวจทารกหลังคลอด) 

10. DENTAL (เฉพาะกรณีตรวจสุขภาพชองปาก) 

การวิเคราะห์แฟ้ม  Service 

ขอมูล จาก Field การวิเคราะหที่ทําได ตัวอยาง 

  เลขผูปวย PID ใชนับจํานวนคน  สถิติจํานวนผูที่ไดรับบริการ 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ใชจําแนกวันที่ใหบริการ  สถิติการใหบริการจําแนกตามวัน 

 แนวโนมการเปล่ียนแปลง 

เวลาที่ใหบริการ TIME_SERV ใชจัดกลุมประเภทการบริการ  สถิติการใหบริการจําแนกตามวัน 

 

กรณีบริการนอก

สถานที่ มีคาเปน 

1 

SERVPLACE ใชจําแนกสถานที่บริการ  สถิติการใหบริการในสถานที่ 

 

 

การวิเคราะห์แฟ้ม  Diagnosis_OPD 

ขอมูล จาก Field การวิเคราะหที่ทําได ตัวอยาง 

  ประเภทการ

วินิจฉัย 

DIAGTYPE ใชนับประเภทกลุมโรคของผูมารับ

บริการ แบงเปน บริการหลักและ

บริการอ่ืนๆ 

 สถิติประเภทกลุมบริการ 

 

รหัสกลุมโรค 

(ICD) 

DIAGCODE จัดกลุมรหัสเพื่อกําหนดประเภทผู

มารับบริการ 

 สถิติการบริการสงเสริมสุขภาพ 

10 อันดับแรก 

การนับรหัสกลุมโรค –ICD ในแฟม Diagnosis_OPD จะมีหนวยนับเปนครั้งที่มารับบริการ เชน นับไดวา มีผูปวย

รับบริการวางแผนครอบครัวก่ีครั้ง ไมใชจํานวนคนที่มารับบริการวางแผนครอบครัว 
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Guidelines 2. บริการสงเสริมสขุภาพ – Prevention & Promotion (PP)  การทําสถิติ (ตอ) 

  

 

การวิเคราะห์แฟ้ม  FP 

ขอมูล จาก Field การวิเคราะหที่ทําได ตัวอยาง 

  เลขผูปวย PID ใชนับจํานวนคน  สถิติจํานวนผูที่ไดรับบริการ 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ใชจําแนกวันที่ใหบริการ  สถิติการใหบริการจําแนกตามวัน 

 แนวโนมการเปล่ียนแปลง 

รหัสวิธีคุมกําเนิด FPTYPE ใชจัดกลุมประเภทวิธีคุมกําเนิด  สถิติวิธีคุมกําเนิด 

 

 

การวิเคราะห์แฟ้ม  EPI 

ขอมูล จาก Field การวิเคราะหที่ทําได ตัวอยาง 

  เลขผูปวย PID ใชนับจํานวนคน  สถิติจํานวนผูที่ไดรับบริการ 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ใชจําแนกวันที่ใหบริการ  สถิติการใหบริการจําแนกตามวัน 

 แนวโนมการเปล่ียนแปลง 

รหัสวัคซีน VACCINETYPE ใชระบุวัคซีนที่ให  สถิติการใหวัคซีน 

 

 

การวิเคราะห์แฟ้ม  NUTRITION 

ขอมูล จาก Field การวิเคราะหที่ทําได ตัวอยาง 

  เลขผูปวย PID ใชนับจํานวนคน  สถิติจํานวนผูที่ไดรับบริการ 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ใชจําแนกวันที่ใหบริการ  สถิติการใหบริการจําแนกตามวัน 

 แนวโนมการเปล่ียนแปลง 

รหัสพัฒนาการ

เด็ก 

CHILDDEVELOP ใชระบุประเภทเด็กที่มีพัฒนาการ

ตางกันไป 

 สถิติจํานวนเด็กที่มีพัฒนาปกติ 

ผิดปกติ 
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Guidelines 2. บริการสงเสริมสขุภาพ – Prevention & Promotion (PP)  การทําสถิติ (ตอ) 

  

 
  

การวิเคราะห์แฟ้ม  PRENATAL 

ขอมูล จาก Field การวิเคราะหที่ทําได ตัวอยาง 

  เลขผูปวย PID ใชนับจํานวนคน  สถิติจํานวนผูที่ไดรับบริการ 

ครรภที ่ GRAVIDA ใชจําแนกลําดับครรภ  สถิติจํานวนครั้งทีตั้งครรภ 

ผลการตรวจ

ตางๆ 

VRRL, HB, 
HIV, HCT, 
THALASSEMIA 

ใชจําแนกผลที่ปกติและผิดปกติ  สถิติหญิงตั้งครรภที่พบผลการ

ตรวจทางหองปฏิบัติการผิดปกต ิ

 

การวิเคราะห์แฟ้ม  ANC 

ขอมูล จาก Field การวิเคราะหที่ทําได ตัวอยาง 

  เลขผูปวย PID ใชนับจํานวนคน  สถิติจํานวนผูที่ไดรับบริการ 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ใชจําแนกวันที่ใหบริการ  สถิติการใหบริการจําแนกตามวัน 

 แนวโนมการเปล่ียนแปลง 

ครรภที ่ GRAVIDA ใชจําแนกลําดับครรภ  สถิติจํานวนครั้งทีตั้งครรภ 

อายุครรภ GA ใชจําแนกอายุครรภ  สถิติการฝากครรภในชวงอายุ

ครรภตางๆ 

ผลการตรวจ ANC_RESULT ใชจําแนกการฝากครรภปกติและ

ไมปกติ 

 สถิติการฝากครรภปกติและไม

ปกติ 

 

การวิเคราะห์แฟ้ม  POSTNATAL 

ขอมูล จาก Field การวิเคราะหที่ทําได ตัวอยาง 

  เลขผูปวย PID ใชนับจํานวนคน  สถิติจํานวนผูที่ไดรับบริการ 

วันที่ดูแลเม PPCARE ใชจําแนกวันที่ใหบริการ  สถิติการใหบริการจําแนกตามวัน 

 แนวโนมการเปล่ียนแปลง 

ผลการตรวจ PPRESULT ใชระบุการตรวจหลังคลอดที่พบ

ความผิดปกติ 

 สถิติจํานวนมารดาที่ผลการตรวจ

หลังคลอดปกติ และผิดปกติ 
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Guidelines 2. บริการสงเสริมสขุภาพ – Prevention & Promotion (PP)  การทําสถิติ (ตอ) 

  

 
  

การวิเคราะห์แฟ้ม  DENTAL 

ขอมูล จาก Field การวิเคราะหที่ทําได ตัวอยาง 

  เลขผูปวย PID ใชนับจํานวนคน  สถิติจํานวนผูที่ไดรับบริการ 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ใชจําแนกวันที่ใหบริการ  สถิติการใหบริการจําแนกตามวัน 

 แนวโนมการเปล่ียนแปลง 

ประเภทผูปวย DENTTYPE ใชจําแนกประเภทผูรับบริการ  สถิติประเภทผูรับบริการ 

ฟนผุ PCARIES, 
PFILLING, 
DCARIES, 
DFILLING 

ใชจําแนกผูปวยฟนผุ  สถิติผูปวยฟนผุ 

ความตองการ

บริการ 

NEED_* ใชจําแนกความตองการรับบริการ

ทันตกรรม 

 สถิติความตองการรับบริการทัน

ตกรรม 

สภาวะปริทันต GUM ใชจําแนกลักษณะโรคเหงือก  สถิติผูปวยโรคเหงือก 

 

การวิเคราะห์แฟ้ม  NEWBORNCARE 

ขอมูล จาก Field การวิเคราะหที่ทําได ตัวอยาง 

  เลขผูปวย PID ใชนับจํานวนคน  สถิติจํานวนผูที่ไดรับบริการ 

วันที่ดูแลเม BBCARE ใชจําแนกวันที่ใหบริการ  สถิติการใหบริการจําแนกตามวัน 

 แนวโนมการเปล่ียนแปลง 

ผลการตรวจ BBRESULT ใชระบุการตรวจเด็กหลังคลอดที่

พบความผิดปกติ 

 สถิติจํานวนเด็กที่ผลการตรวจหลัง

คลอดปกติ และผิดปกติ 
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Guidelines 3. การบริการนอกสถานท่ี – Community Services ขั้นตอนการบนัทึกขอมูล 

 

 

หมวด 1 กิจกรรมบริการรายบุคคล 

บันทึกขอมูลลงในเอกสารดังน้ี 

1. ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ ผูรับบริการ 

2. วันที่และเวลาที่ใหบริการ 

3. คําบรรยายรายละเอียดการใหบริการ 

4. ลงนามผูใหบริการ 

ลงรหัส  กิจกรรมการใหบริการปฐมภูมิใน

ชุมชน (ICD-10-TM for PCU เลม 4) 

โดยใชรหัสในหมวด 1 

  แลวเขียนรหัสไวในเอกสาร 

หมวด 2 กิจกรรมบริการชุมชน 

บันทึกขอมูลลงในเอกสารดังน้ี 

1. ชื่อหมูบาน พื้นที่ที่ใหบริการ 

2. วันที่และเวลาที่ใหบริการ 

3. คําบรรยายรายละเอียดการใหบริการ 

4. ลงนามผูใหบริการ 

ลงรหัส  กิจกรรมการใหบริการปฐมภูมิ

ในชุมชน (ICD-10-TM for PCU 

เลม 4) โดยใชรหัสในหมวด 2 

 แลวเขียนรหัสไวในเอกสาร 

นําข้อมลูกลบัมาบนัทกึลงโปรแกรม 

โปรแกรมบันทึกขอมูลลงแฟม 

1. COMMUNITY_SERVICE 
2. SERVICE 

การบนัทกึลงแฟ้ม  Community Service 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

  เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี 

รหัสการบริการ COMSERVICE ตองมี 

เลขที่ผูใหบริการ PROVIDER ตองมี 

 

โปรแกรมบันทึกขอมูลลงแฟม 

1. COMMUNITY_ACTIVITY 

การบนัทกึลงแฟ้ม  Community Activity 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

  เลขที่หมูบาน VID ตองมี 

เลขทึ่หมูบาน

มีคาเปน 01-

98 
คา 00 

หมายถึงทุก

หมูบาน 

วันที่ใหบริการ DATE_START ตองมี 

รหัสการบริการ COMACTIVITY ตองมี 

เลขที่ผูใหบริการ PROVIDER ตองมี 

 

การบนัทกึลงแฟ้ม  Service 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

  เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี 

เวลาที่ใหบริการ TIME_SERV ตองมี 

(ใสเลข 2) SERVPLACE ตองมี 

รายละเอียดการ

ใหบริการ 

CHIEFCOMP ตองมี 

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูล

จาก PID ผูปวย และบันทึกขอมูลการจายยา 

คารักษา การนัดหมาย หรือแฟมอื่นๆ ตาม

มาตรฐานท่ีเกี่ยวของตอไป  
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Guidelines 3. การบริการนอกสถานท่ี – Community Services การทําสถิติ 

 

 

แฟมท่ีใชวิเคราะหและทําสถิติ 

1. COMMUNITY_SERVICE 
2. SERVICE 
3. COMMUNITY_ACTIVITY 

การวิเคราะห์แฟ้ม  Community Service 

ขอมูล จาก Field การวิเคราะหที่ทําได ตัวอยาง 

  เลขผูปวย PID ใชนับจํานวนคนที่รับบริการ 

 

 สถิติจํานวนผูที่ไดรับบริการ 

 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ใชจําแนกวันที่ใหบริการ  สถิติการใหบริการจําแนกตามวัน 

 แนวโนมการเปล่ียนแปลง 

รหัสการบริการ COMSERVICE ใชจัดกลุมประเภทการบริการ  สถิติประเภทการใหบริการ 

 

เลขที่ผูใหบริการ PROVIDER ใชจําแนกผูใหบริการ  ภาระงานของผูใหบริการ 

 

 

การวิเคราะห์แฟ้ม  Service 

ขอมูล จาก Field การวิเคราะหที่ทําได ตัวอยาง 

  เลขผูปวย PID ใชนับจํานวนคน  สถิติจํานวนผูที่ไดรับบริการ 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ใชจําแนกวันที่ใหบริการ  สถิติการใหบริการจําแนกตามวัน 

 แนวโนมการเปล่ียนแปลง 

เวลาที่ใหบริการ TIME_SERV ใชจัดกลุมประเภทการบริการ  สถิติการใหบริการจําแนกตามวัน 

 

กรณีบริการนอก

สถานที่ มีคาเปน 

2 

SERVPLACE ใชจําแนกสถานที่บริการ  สถิติการใหบริการนอกสถานที่ 
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Guidelines 3. การบริการนอกสถานท่ี – Community Services การทําสถิติ (ตอ) 

 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แฟมท่ีใชวิเคราะหและทําสถิติ 

1. COMMUNITY_SERVICE 
2. SERVICE 
3. COMMUNITY_ACTIVITY 

การวิเคราะห์แฟ้ม  Community Activity 

ขอมูล จาก Field การวิเคราะหที่ทําได ตัวอยาง 

  เลขหมูบาน VID ใชนับจํานวนหมูบาน   สถิติจํานวนหมูบานที่ไดรับบริการ 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ใชจําแนกวันที่ใหบริการ  สถิติการใหบริการจําแนกตามวัน 

 แนวโนมการเปล่ียนแปลง 

รหัสการบริการ COMSERVICE ใชจัดกลุมประเภทการบริการ  สถิติประเภทการใหบริการ 

 

เลขที่ผูใหบริการ PROVIDER ใชจําแนกผูใหบริการ  ภาระงานของผูใหบริการ 
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Guidelines 3. การบริการนอกสถานท่ี – Community Services  

3.1 การใหบริการหญิงต้ังครรภในชมุชน 

 
 

เม่ือเกิดกิจกรรมการใหบริการหญิงตั้งครรภใน

ชุมชน 

บันทึกขอมูลลงในเอกสารตามรายการดังน้ี 

1. ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ ผูรับบริการ 

2. วันที่และเวลาที่ใหบริการ 

3. ครรภที่ วันที่ขาดประจําเดือน วันที่

กําหนดคลอด 

4. ผลการตรวจตางๆ 

5. ลงนามผูใหบริการ 

 
ลงรหัส  กิจกรรมการใหบริการปฐมภูมิใน

ชุมชน (ICD-10-TM for PCU เลม 4) 

 
แลวเขียนรหัสท้ังหมดไวในเอกสาร 

นําข้อมลูบนัทกึลงโปรแกรม 

โปรแกรมบันทึกขอมูลลงแฟม 

1. ANC (เฉพาะกรณีที่เปนการบริการฝากครรภ) 

2. PRENATAL (เฉพาะกรณีที่ยังไมเคยลงทะเบียน

หญิงตั้งครรภ) 

3. COMMUNITY_SERVICE 
4. SERVICE  

การบนัทกึลงแฟ้ม  ANC 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

เลขผูปวย PID ตองมี 

ครรภที ่ GRAVIDA ตองมี 

ANC ชวงที่ ANCNO ตองมี 

อายุครรภ GA ตองมี 

ผลการตรวจ ANCRESULT ตองมี 

วันที่ใหบริการ DATESERV ตองมี 

สถานที่ใหบริการ ANCPLACE ตองมี 

เลขที่ผูใหบริการ PROVIDER ตองมี 

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึง

ขอมูลจาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น 

หรือใหผูบันทึกขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตาม

ดําเนนิการต่อในหน้าถดัไป 
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Guidelines 3.1 การใหบริการหญิงต้ังครรภในชุมชน 

(ตอ)

 
  

ดําเนนิการต่อจากหน้าทีแล้ว 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูลจาก PID ผูปวย จาก

แฟมอื่น หรือใหผูบันทึกขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

การบนัทกึลงแฟ้ม  PRENATAL (เฉพาะกรณีทียงัไม่มีข้อมูลในแฟ้มน)ี 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

เลขผูปวย PID ตองมี 

ครรภที ่ GRAVIDA ตองมี 

วันแรกของประจําเดือนครั้ง

สุดทาย 

LMP ตองมี 

วันที่ครบกําหนดคลอด EDC ตองมี 

ผลการตรวจ Lab ตางๆ *_RESULT ตองมี 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี 

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูล

จาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น หรือใหผูบันทึก

ขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

การบนัทกึลงแฟ้ม  Community Service 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

  เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี 

รหัสการบริการ COMSERVICE ตองมี 

เลขที่ผูใหบริการ PROVIDER ตองมี 

 
ใส่รหัสกลุ่ม 1A20 เช่น  

1A200 เยียมหญิงตงัครรภ์แรก 

ดําเนนิการต่อในหน้าถดัไป 
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Guidelines 3.1 การใหบริการหญิงต้ังครรภในชุมชน 

(ตอ)

 
  

ดําเนนิการต่อจากหน้าทีแล้ว 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูลจาก PID ผูปวย 

จากแฟมอื่น หรือใหผูบันทึกขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

การบนัทกึลงแฟ้ม  Service 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี 

เวลามารับบริการ TIME_IN ตองมี 

(ใสเลข 2 ) SERVPLACE ตองมี 

อาการสําคัญ CHIEFCOMP บันทึก

กิจกรรมที่ทํา 

ประเภทการมารับ

บริการ 

TYPEIN ตองมี 
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Guidelines 3. การบริการนอกสถานท่ี – Community Services  

3.2 การใหบริการหญิงหลังคลอดในชุมชน 

 
 

เม่ือเกิดกิจกรรมการใหบริการหญิงหลังคลอด

ในชุมชน 

บันทึกขอมูลลงในเอกสารตามรายการดังน้ี 

1. ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ ผูรับบริการ 

2. วันที่และเวลาที่ใหบริการ 

3. ครรภที่ วันที่คลอด วิธีการคลอด 

4. ผลการคลอด จํานวนเด็กที่คลอด 

5. ลงนามผูใหบริการ 

ลงรหัส  กิจกรรมการใหบริการปฐมภูมิใน

ชุมชน (ICD-10-TM for PCU เลม 4) 

 
ลงรหัส  ผลลัพธการคลอด (รหัส O ใน 

ICD-10-TM for PCU เลม 1) เฉพาะ

กรณีท่ียังไมเคยลงทะเบียนการคลอด 

 
แลวเขียนรหัสท้ังหมดไวในเอกสาร 

นําข้อมลูบนัทกึลงโปรแกรม 

โปรแกรมบันทึกขอมูลลงแฟม 

1. POSTNATAL 
2. LABOR (เฉพาะกรณีที่ยังไมเคยลงทะเบียนการ

คลอด) 

3. COMMUNITY_SERVICE  
4. SERVICE 

การบนัทกึลงแฟ้ม  POSTNATAL 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

เลขผูปวย PID ตองมี 

ครรภที ่ GRAVIDA ตองมี 

วันคลอด BDATE ตองมี 

ผลการตรวจ PPRESULT ตองมี 

วันที่ดูแลแม PPCARE ตองมี 

สถานที่ใหบริการ PPCPLACE ตองมี 

เลขที่ผูใหบริการ PROVIDER ตองมี 

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึง

ขอมูลจาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น 

หรือใหผูบันทึกขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตาม

ดําเนนิการต่อในหน้าถดัไป 
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Guidelines 3.2 การใหบริการหญิงหลังคลอดในชมุชน 

(ตอ)

 
  

ดําเนนิการต่อจากหน้าทีแล้ว 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูลจาก PID ผูปวย จาก

แฟมอื่น หรือใหผูบันทึกขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

การบนัทกึลงแฟ้ม  LABOR (เฉพาะกรณีทียงัไม่มีข้อมูลในแฟ้มน)ี 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

เลขผูปวย PID ตองมี 

ครรภที ่ GRAVIDA ตองมี 

วันคลอด/ส้ินสุดการตงครรภ BDATE ตองมี 

ผลส้ินสุดการตั้งครรภ BRESULT ตองมี 

สถานที่คลอด BPLACE ตองมี 

วิธีการคลอด BTYPE ตองมี 

ประเภทของผูทําคลอด BDOCTOR ตองมี 

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูล

จาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น หรือใหผูบันทึก

ขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

การบนัทกึลงแฟ้ม  Community Service 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

  เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี 

รหัสการบริการ COMSERVICE ตองมี 

เลขที่ผูใหบริการ PROVIDER ตองมี 

 
ใส่รหัสกลุ่ม 1A21 เช่น  

1A210 เยียมหญิงหลงัคลอดครัง

ที 1 ทีไม่มีภาวะผิดปกติ 

ใส่รหัสกลุ่ม O80.- เช่น  O80.0  

การคลอดปกติ เด็กคลอดผ่าน

ทางช่องคลอด 

ดําเนนิการต่อในหน้าถดัไป 
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Guidelines 3.2 การใหบริการหญิงหลังคลอดในชมุชน 

(ตอ)

 
  

ดําเนนิการต่อจากหน้าทีแล้ว 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูลจาก PID ผูปวย 

จากแฟมอื่น หรือใหผูบันทึกขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

การบนัทกึลงแฟ้ม  Service 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี 

เวลามารับบริการ TIME_IN ตองมี 

(ใสเลข 2 ) SERVPLACE ตองมี 

อาการสําคัญ CHIEFCOMP บันทึก 

กิจกรรมที่ทํา 

ประเภทการมารับ

บริการ 

TYPEIN ตองมี 
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Guidelines 3. การบริการนอกสถานท่ี – Community Services  

3.3 การใหบริการทารกแรกเกิดในชุมชน 

 
 

เม่ือเกิดกิจกรรมการใหบริการทารกแรกเกิดใน

ชุมชน 

บันทึกขอมูลลงในเอกสารตามรายการดังน้ี 

1. ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ ผูรับบริการ 

2. วันที่และเวลาที่ใหบริการ 

3. ครรภที่ วันที่เกิด วิธีการคลอด ผูทําคลอด 

4. สถานที่เกิด ลําดับที่ของทารก 

5. นํ้าหนักแรกคลอด ผลการตรวจ 

6. ลงนามผูใหบริการ 

 
ลงรหัส  กิจกรรมการใหบริการปฐมภูมิใน

ชุมชน (ICD-10-TM for PCU เลม 4) 

 
แลวเขียนรหัสท้ังหมดไวในเอกสาร 

นําข้อมลูบนัทกึลงโปรแกรม 

โปรแกรมบันทึกขอมูลลงแฟม 

1. NEWBORNCARE 
2. NEWBORN (เฉพาะกรณีที่ยังไมเคยลงทะเบียน

ทารกแรกเกิด) 

3. COMMUNITY_SERVICE 
4. SERVICE  

การบนัทกึลงแฟ้ม  NEWBORNCARE 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

เลขผูปวย PID ตองมี 

วันคลอด BDATE ตองมี 

ผลการตรวจ BCARERESULT ตองมี 

วันที่ดูแลลูก BCARE ตองมี 

อาหารที่กิน FOOD ตองมี 

สถานที่ใหบริการ BCCPLACE ตองมี 

เลขที่ผูใหบริการ PROVIDER ตองมี 

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึง

ขอมูลจาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น 

หรือใหผูบันทึกขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตาม

ดําเนนิการต่อในหน้าถดัไป 
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Guidelines 3.3 การใหบริการทารกแรกเกิดในชมุชน 

(ตอ)

 
  

ดําเนนิการต่อจากหน้าทีแล้ว 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูลจาก PID ผูปวย จาก

แฟมอื่น หรือใหผูบันทึกขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

การบนัทกึลงแฟ้ม  NEWBORN (เฉพาะกรณีทียงัไม่มีข้อมูลในแฟ้มนี) 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่คลอด BDATE ตองมี 

สถานที่คลอด BPLACE ตองมี 

ประเภทของผูทําคลอด BDOCTOR ตองมี 

วิธีการคลอด BTYPE ตองมี 

นํ้าหนักแรกคลอด BWEIGHT ตองมี 

ลําดับที่ของทารก BNO ตองมี 

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูล

จาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น หรือใหผูบันทึก

ขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

การบนัทกึลงแฟ้ม  Community Service 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

  เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี 

รหัสการบริการ COMSERVICE ตองมี 

เลขที่ผูใหบริการ PROVIDER ตองมี 

 
ใส่รหัสกลุ่ม 1A22 เช่น  

1A220 เยียมทารกแรกเกิด ครังที 

1 ทีไม่มีภาวะผิดปกติ 

ดําเนนิการต่อในหน้าถดัไป 
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Guidelines 3.3 การใหบริการทารกแรกเกิดในชมุชน 

(ตอ)

 
  

ดําเนนิการต่อจากหน้าทีแล้ว 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูลจาก PID ผูปวย 

จากแฟมอื่น หรือใหผูบันทึกขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

การบนัทกึลงแฟ้ม  Service 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี 

เวลามารับบริการ TIME_IN ตองมี 

(ใสเลข 2 ) SERVPLACE ตองมี 

อาการสําคัญ CHIEFCOMP บันทึก 

กิจกรรมที่ทํา 

ประเภทการมารับ

บริการ 

TYPEIN ตองมี 
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Guidelines 3. การบริการนอกสถานท่ี – Community Services  

3.4 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคในชุมชน 

 
 

เม่ือเกิดกิจกรรมการตรวจคัดกรองความเส่ียง

โรคในชุมชน 

บันทึกขอมูลลงในเอกสารตามรายการดังน้ี 

1. ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ ผูรับบริการ 

2. วันที่และเวลาที่ใหบริการ 

3. โรคหรือภาวะที่ตรวจคัดกรอง 

4. ผลการตรวจตางๆ 

5. ลงนามผูใหบริการ 

 
ลงรหัส  กิจกรรมการใหบริการปฐมภูมิใน

ชุมชน (ICD-10-TM for PCU เลม 4) 

 
แลวเขียนรหัสท้ังหมดไวในเอกสาร 

นําข้อมลูบนัทกึลงโปรแกรม 

โปรแกรมบันทึกขอมูลลงแฟม 

1. COMMUNITY_SERVICE  
2. NCDSCREEN (เฉพาะกรณีที่ตรวจคัดกรอง

เบาหวานและความดันโลหิตสูง) 

3. SERVICE 

การบนัทกึลงแฟ้ม  COMMUNITY_SERVICE 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

  เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี 

รหัสการบริการ COMSERVICE ตองมี 

เลขที่ผูใหบริการ PROVIDER ตองมี 

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูลจาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น หรือ

ใหผูบันทึกขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

ใส่รหัสกลุ่ม 1B0 เช่น  1B000 

การตรวจคดักรองเบาหวาน 

การบนัทกึลงแฟ้ม  NCDSCREEN (เฉพาะกรณีที่ตรวจคัดกรอง

เบาหวานและความดันโลหิตสูง) 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ตรวจ DATE_SERV ตองมี 

สถานที่ใหบริการ SERVPLACE ตองมี 

ความดันโลหิต *BP_* ตองมี 

ระดับนํ้าตาลในเลือด BSLEVEL ตองมี 

เลขที่ผูใหบริการ PROVIDER ตองมี 

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให 

Program ดึงขอมูล

จาก PID ผูปวย จาก

แฟมอื่น หรือใหผูบันทึก

ขอมูลบันทึกเพิ่มเติม

ตามความจําเปน  

 

ดําเนนิการต่อในหน้าถดัไป 
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Guidelines 3.4 การตรวจคัดกรองความเสีย่งโรคในชมุชน 

(ตอ)

 
  

ดําเนนิการต่อจากหน้าทีแล้ว 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูลจาก PID ผูปวย 

จากแฟมอื่น หรือใหผูบันทึกขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

การบนัทกึลงแฟ้ม  Service 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี 

เวลามารับบริการ TIME_IN ตองมี 

(ใสเลข 2 ) SERVPLACE ตองมี 

อาการสําคัญ CHIEFCOMP บันทึก 

กิจกรรมที่ทํา 

ประเภทการมารับ

บริการ 

TYPEIN ตองมี 
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Guidelines 3. การบริการนอกสถานท่ี – Community Services  

3.5 การตรวจสุขภาพชองปากในชุมชนหรือในโรงเรียน 

 
 

เม่ือเกิดกิจกรรมการตรวจสุขภาพชองปากใน

ชุมชนหรือในโรงเรียน 

บันทึกขอมูลลงในเอกสารตามรายการดังน้ี 

1. ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ ผูรับบริการ 

2. วันที่และเวลาที่ใหบริการ 

3. สถานที่ที่ไหบริการ 

4. ผลการตรวจ 

5.  ลงนามผูใหบริการ 

 
ลงรหัส  กิจกรรมการใหบริการปฐมภูมิใน

ชุมชน (ICD-10-TM for PCU เลม 4) 

 
แลวเขียนรหัสท้ังหมดไวในเอกสาร 

นําข้อมลูบนัทกึลงโปรแกรม 

โปรแกรมบันทึกขอมูลลงแฟม 

1. COMMUNITY_SERVICE  
2. DENTAL, DIAGNOSIS_OPD (กรณีที่พบ

รอยโรค) 

3. SERVICE 

การบนัทกึลงแฟ้ม  COMMUNITY_SERVICE 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

  เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี 

รหัสการบริการ COMSERVICE ตองมี 

เลขที่ผูใหบริการ PROVIDER ตองมี 

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูลจาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น หรือ

ใหผูบันทึกขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

ใส่รหัสกลุ่ม 1D1, 1H0  เช่น  1D10 

ตรวจรอยโรคฟันผใุนเด็กอาย ุ3-5 ปี 

การบนัทกึลงแฟ้ม  DENTAL 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ตรวจ DATE_SERV ตองมี 

สถานที่ใหบริการ SERVPLACE ตองมี 

ประเภทผูรับบริการ DENTTYPE ตองมี 

สภาพฟน ฟลดที่เก่ียวของทั้งหมด ตองมี 

เลขที่ผูใหบริการ PROVIDER ตองมี 

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให 

Program ดึงขอมูลจาก 

PID ผูปวย จากแฟมอื่น 

หรือใหผูบันทึกขอมูล

บันทึกเพิ่มเติมตามความ

จําเปน  

 

ดําเนนิการต่อในหน้าถดัไป 
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Guidelines 3.5 การตรวจสุขภาพชองปากในชุมชนหรือในโรงเรียน 

(ตอ)

 
  

ดําเนนิการต่อจากหน้าทีแล้ว 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูลจาก PID ผูปวย 

จากแฟมอื่น หรือใหผูบันทึกขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

การบนัทกึลงแฟ้ม  Service 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี 

เวลามารับบริการ TIME_IN ตองมี 

(ใสเลข 2 ) SERVPLACE ตองมี 

อาการสําคัญ CHIEFCOMP บันทึก 

กิจกรรมที่ทํา 

ประเภทการมารับ

บริการ 

TYPEIN ตองมี 
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Guidelines 3. การบริการนอกสถานท่ี – Community Services  

3.6 การตรวจภาวะโภชนาการเด็กในชุมชนหรือในโรงเรียน 

 
 

เม่ือเกิดกิจกรรมการภาวะโภชนาการเด็กใน

ชุมชนหรือในโรงเรียน 

บันทึกขอมูลลงในเอกสารตามรายการดังน้ี 

1. ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ ผูรับบริการ 

2. วันที่และเวลาที่ใหบริการ 

3. สถานที่ที่ไหบริการ 

4. ผลการตรวจ 

5. ลงนามผูใหบริการ 

 
ลงรหัส  กิจกรรมการใหบริการปฐมภูมิใน

ชุมชน (ICD-10-TM for PCU เลม 4) 

 
แลวเขียนรหัสท้ังหมดไวในเอกสาร 

นําข้อมลูบนัทกึลงโปรแกรม 

โปรแกรมบันทึกขอมูลลงแฟม 

1. COMMUNITY_SERVICE  
2. NUTRITION 
3. SERVICE 

การบนัทกึลงแฟ้ม  COMMUNITY_SERVICE 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

  เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี 

รหัสการบริการ COMSERVICE ตองมี 

เลขที่ผูใหบริการ PROVIDER ตองมี 

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูลจาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น หรือ

ใหผูบันทึกขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

ใส่รหัสกลุ่ม 1E1, 1H3 เช่น  1E10 

การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก

อาย ุ0-5 ปี 

การบนัทกึลงแฟ้ม  NUTRITION 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ตรวจ DATE_SERV ตองมี 

สถานที่ใหบริการ NUTRITIONPLACE ตองมี 

นํ้าหนัก WEIGHT ตองมี 

สวนสูง HEIGHT ตองมี 

ระดับพัฒนาการเด็ก CHILDDEVELOP ตองมี 

เลขที่ผูใหบริการ PROVIDER ตองมี 

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให 

Program ดึงขอมูลจาก 

PID ผูปวย จากแฟมอื่น 

หรือใหผูบันทึกขอมูล

บันทึกเพิ่มเติมตามความ

จําเปน  

 

ดําเนนิการต่อในหน้าถดัไป 
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Guidelines 3.6 การตรวจภาวะโภชนาการเด็กในชุมชนหรือในโรงเรียน 

(ตอ)

 
  

ดําเนนิการต่อจากหน้าทีแล้ว 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูลจาก PID ผูปวย 

จากแฟมอื่น หรือใหผูบันทึกขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

การบนัทกึลงแฟ้ม  Service 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี 

เวลามารับบริการ TIME_IN ตองมี 

(ใสเลข 2 ) SERVPLACE ตองมี 

อาการสําคัญ CHIEFCOMP บันทึก 

กิจกรรมที่ทํา 

ประเภทการมารับ

บริการ 

TYPEIN ตองมี 
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Guidelines 3. การบริการนอกสถานท่ี – Community Services  

3.7 การใหบริการวัคซีนในชุมชนหรือในโรงเรียน 

 
 

เม่ือเกิดกิจกรรมการใหบริการวัคซีนในชุมชน

หรือในโรงเรียน 

บันทึกขอมูลลงในเอกสารตามรายการดังน้ี 

1. ชื่อ นามสกุล เพศ อาย ุผูรับบริการ 

2. วันที่และเวลาที่ใหบริการ 

3. สถานที่ที่ไหบริการ 

4. รายละเอียดวัคซีน 

5. ลงนามผูใหบริการ 

 
ลงรหัส  กิจกรรมการใหบริการปฐมภูมิใน

ชุมชน (ICD-10-TM for PCU เลม 4) 

 
แลวเขียนรหัสท้ังหมดไวในเอกสาร 

นําข้อมลูบนัทกึลงโปรแกรม 

โปรแกรมบันทึกขอมูลลงแฟม 

1. COMMUNITY_SERVICE  
2. EPI 
3. SERVICE 

การบนัทกึลงแฟ้ม  COMMUNITY_SERVICE 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

  เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี 

รหัสการบริการ COMSERVICE ตองมี 

เลขที่ผูใหบริการ PROVIDER ตองมี 

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูลจาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น หรือ

ใหผูบันทึกขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

ใส่รหัสกลุ่ม 1G0 เช่น  1G08 การ

ให้บริการอืนทีระบรุายละเอียดแก่

ผู้ ป่วยในชมุชน 

การบนัทกึลงแฟ้ม  EPI 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ตรวจ DATE_SERV ตองมี 

รหัสวัคซีน VACCINETYPE ตองมี 

สถานที่ใหบริการ VACCINEPLACE ตองมี 

เลขที่ผูใหบริการ PROVIDER ตองมี 

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให 

Program ดึงขอมูล

จาก PID ผูปวย จาก

แฟมอื่น หรือใหผูบันทึก

ขอมูลบันทึกเพิ่มเติม

ตามความจําเปน  

 

ดําเนนิการต่อในหน้าถดัไป 
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3.7 การใหบริการวัคซีนในชุมชนหรือในโรงเรียน 

(ตอ)

 
  

ดําเนนิการต่อจากหน้าทีแล้ว 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูลจาก PID ผูปวย 

จากแฟมอื่น หรือใหผูบันทึกขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

การบนัทกึลงแฟ้ม  Service 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี 

เวลามารับบริการ TIME_IN ตองมี 

(ใสเลข 2 ) SERVPLACE ตองมี 

อาการสําคัญ CHIEFCOMP บันทึก 

กิจกรรมที่ทํา 

ประเภทการมารับ

บริการ 

TYPEIN ตองมี 
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Guidelines 3. การบริการนอกสถานท่ี – Community Services  

3.8 การใหบริการกิจกรรมกายภาพบําบัดในชุมชน 

 
 

เม่ือเกิดกิจกรรมการใหบริการกายภาพบําบัด

ในชุมชน บันทึกขอมูลลงในเอกสารตาม

รายการดังน้ี 

1. ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ ผูรับบริการ 

2. วันที่และเวลาที่ใหบริการ 

3. สถานที่ที่ไหบริการ 

4. รายละเอียดการบริการ 

5. ลงนามผูใหบริการ 

ลงรหัส  กิจกรรมการใหบริการปฐมภูมิใน

ชุมชน (ICD-10-TM for PCU เลม 4) 

ลงรหัส  กิจกรรมกายภาพบําบัด (ICD-10-

TM for PCU เลม 2) 

แลวเขียนรหัสท้ังหมดไวในเอกสาร 

นําข้อมลูบนัทกึลงโปรแกรม 

โปรแกรมบันทึกขอมูลลงแฟม 

1. COMMUNITY_SERVICE  
2. REHAB 
3. SERVICE 

การบนัทกึลงแฟ้ม  COMMUNITY_SERVICE 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

  เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี 

รหัสการบริการ COMSERVICE ตองมี 

เลขที่ผูใหบริการ PROVIDER ตองมี 

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูลจาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น หรือ

ใหผูบันทึกขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

ใส่รหัสกลุ่ม 1G0 เช่น  1G00 การ

ให้บริการกิจกรรมกายภาพบําบัด 

การบนัทกึลงแฟ้ม  REHAB 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี 

รหัสบริการ REHABCODE ตองมี 

สถานที่ใหบริการ REHABPLACE ตองมี 

เลขที่ผูใหบริการ PROVIDER ตองมี 

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให 

Program ดึงขอมูลจาก 

PID ผูปวย จากแฟมอื่น 

หรือใหผูบันทึกขอมูล

บันทึกเพิ่มเติมตามความ

จําเปน  

 

ดําเนนิการต่อในหน้าถดัไป 
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3.8 การใหบริการกิจกรรมกายภาพบําบัดในชุมชน 

(ตอ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนนิการต่อจากหน้าทีแล้ว 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูลจาก PID ผูปวย 

จากแฟมอื่น หรือใหผูบันทึกขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

การบนัทกึลงแฟ้ม  Service 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี 

เวลามารับบริการ TIME_IN ตองมี 

(ใสเลข 2 ) SERVPLACE ตองมี 

อาการสําคัญ CHIEFCOMP บันทึก 

กิจกรรมที่ทํา 

ประเภทการมารับ

บริการ 

TYPEIN ตองมี 
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Guidelines 4. กรณีเฉพาะดานตางๆ 

4.1 การตรวจคัดกรองโรคตางๆ ขั้นตอนการบันทึกขอมูล 
 

 

เม่ือเกิดกิจกรรมการตรวจคัดกรอง 

บันทึกขอมูลลงในเอกสารตามรายการดังน้ี 

1. ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ ผูรับบริการ 

2. วันที่และเวลาที่ใหบริการ 

3. โรคที่ตรวจคัดกรอง 

4. วิธีตรวจ 

5. ผลการตรวจคัดกรอง (ปกติ หรือ ผิดปกติ) 

6. ลงนามผูใหบริการ 

กรณีตรวจในสถานพยาบาล 

ลงรหัส  บัญชีจําแนกโรค (ICD-10-TM 

for PCU เลม 1) ใหครบตามแนวทาง

มาตรฐาน (ICD-10-TM for PCU เลม 

3)  
กรณีตรวจนอกสถานพยาบาล 

ลงรหัส  กิจกรรมการใหบริการปฐมภูมิใน

ชุมชน (ICD-10-TM for PCU เลม 4) 

 
แลวเขียนรหัสท้ังหมดไวในเอกสาร 

นําข้อมลูบนัทกึลงโปรแกรม 

โปรแกรมบันทึกขอมูลลงแฟม 

1. SERVICE 
2. DIAGNOSIS_OPD (เฉพาะการตรวจใน

สถานพยาบาล 

3. COMMUNITY_SERVICE (เฉพาะการตรวจ

นอกสถานพยาบาล) 

การบนัทกึลงแฟ้ม  Service 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

  เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี 

เวลามารับบริการ TIME_IN ตองมี 

เปนการตรวจใน

หรือนอกสถานที่ 

SERVPLACE ตองมี 

ลักษณะการตรวจ

และผลการตรวจ 

CHIEFCOMP ตองมี 

ประเภทการมารับ

บริการ 

TYPEIN ตองมี 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึง

ขอมูลจาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น 

หรือใหผูบันทึกขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตาม

ดําเนนิการต่อในหน้าถดัไป 

บรรยาย โรคทีตรวจและผล

การตรวจ เช่น  ตรวจคดักรอง

เบาหวาน ผลการตรวจผิดปกติ 

โดยพบระดบันําตาลในเลอืดสงู 
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Guidelines 4.1 การตรวจคัดกรองโรคตางๆ ขั้นตอนการบันทึกขอมลู

(ตอ)

 
  

การบนัทกึลงแฟ้ม  Diagnosis_OPD (ต่อ 1 รหสักลุม่โรค) (เฉพาะกรณีตรวจคดักรองในสถานพยาบาล) 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? ลักษณะสําคัญ 

  เลขผูปวย PID ตองมี  

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี  

ประเภทการวินิจฉัย DIAG_TYPE ตองมี มีคาได 2 แบบ 

1= บริการหลัก  

2= บริการอ่ืนๆ 

รหัสกลุมโรค DIAGCODE ตองมี ใชรหัสบทที่ 21 หมวดรหัส Z ที่เปนการ

ตรวจคัดกรองแลวไมพบความผิดปกติ 

หรือ รหัส R สําหรับกรณีตรวจพบความ

ผิดปกติ 

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูล

จาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น หรือใหผูบันทึก

ขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

ดําเนนิการต่อจากหน้าทีแล้ว 

ตรวจสอบวาบันทึกรหัส

กลุมโรคครบทุกรหัสหรือไม 
ไม่ครบ 

ครบทกุรหสัแล้ว 

ดําเนนิการต่อในหน้าถดัไป 
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Guidelines 4.1 การตรวจคัดกรองโรคตางๆ ขั้นตอนการบันทึกขอมลู

(ตอ)

 
  

ดําเนนิการต่อจากหน้าทีแล้ว 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูล

จาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น หรือใหผูบันทึก

ขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

การบนัทกึลงแฟ้ม  Community Service 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

  เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี 

รหัสการบริการ COMSERVICE ตองมี 

เลขที่ผูใหบริการ PROVIDER ตองมี 
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Guidelines 4.1 การตรวจคัดกรองโรคตางๆ : การทําสถิติ  

 

 
 
 

  

แฟมท่ีใชวิเคราะหและทําสถิติ 

1. SERVICE 
2. SPECIALPP 

การวิเคราะห์แฟ้ม  Specialpp 

ขอมูล จาก Field การวิเคราะหที่ทําได ตัวอยาง 

เลขประจําตัว PID ใชนับจํานวนผูรับบริการ   สถิติจํานวนผูที่ไดรับบริการ 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ใชจําแนกวันที่ใหบริการ  สถิติการใหบริการจําแนกตามวัน 

 แนวโนมการเปล่ียนแปลง 

รหัสการบริการ PPSPECIAL ใชจัดกลุมประเภทการบริการ  สถิติประเภทการใหบริการ 

 

เลขที่ผูใหบริการ PROVIDER ใชจําแนกผูใหบริการ  ภาระงานของผูใหบริการ 
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Guidelines 4. กรณีเฉพาะดานตางๆ 

4.2 การใหยาตามคาํรองขอของผูมารบับริการ ขั้นตอนการบันทึกขอมลูและการทําสถิติ 
 

 

เม่ือเกิดการใหยาตามคํารองขอ

ของผูมารับบริการ 

นําข้อมลูบนัทกึลงโปรแกรม 

บันทึกขอมูลเหมือน

การตรวจรักษาโรค

ตามกรอบท่ี 1 และ 

 
บันทึกยาท่ีจายให

เพิ่มเติมตามคํารองขอ 

ดําเนินการบันทึกขอมูลลงแฟมตามแนวทาง

กรอบท่ี 1 ตอไป 

เป็นการขอยาเพิมเติม

นอกเหนือจากยาทีจําเป็น 

เป็นการขอยาโดยไม่มี

อาการเจ็บป่วยแต่อย่างไร 

บันทึกเหตุผลท่ีผูมารับบริการรอง

ขอยาหรือวัสดุอุปกรณ โดยไมมี

อาการเจ็บปวย 

 
บันทึกยาท่ีจายใหเพิ่มเติมตามคํา

รองขอ 

ลงรหัส Z76.8 เปนรหัสโรคหลัก 

นําข้อมลูบนัทกึลงโปรแกรม 

การทําสถิติการจายยาตามคํารองขอ 

 นับรายการยาที่ไมสอดคลองกับรหัสการวินิจฉัย หรือ 

 นับรายการยาหรือวัสดุอุปกรณที่ใชกับผูปวยที่มีรหัสโรคหลักเปน Z76.8 
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Guidelines 4. กรณีเฉพาะดานตางๆ 

4.3 การใหบริการการแพทยแผนไทยประยุกต ขั้นตอนการบันทึกขอมูลและการทําสถิติ 
 

 

ใหบริการการแพทยแผนไทย

ประยุกตแกผูมารับบริการ 

นําข้อมลูบนัทกึลงโปรแกรม 

บันทึกขอมูลเหมือนการตรวจ

รักษาโรคตามกรอบท่ี 1 และ 

ลงรหัสการวินิจฉัยโดยใชรหัส 

กลุม U 

ลงรหัสหัตถการแผนไทย (ถามี) 

ลงรหัสยาแผนไทย (ถามี) 

ดําเนินการบันทึกขอมูลลงแฟมตามแนวทาง

กรอบท่ี 1 ตอไป 

วินิจฉยัโดยแพทย์แผนไทย

ประยกุต์ 

วินิจฉยัโดยแพทย์แผน

ปัจจบุนั 

บันทึกขอมูลเหมือนการตรวจรักษาโรค

ตามกรอบท่ี 1 และ 

ลงรหัสการวินิจฉัยแบบแผนปจจุบัน 

และ ไมใชรหัส U  

ลงรหัสหัตถการแผนไทย (ถามี) 

ลงรหัสยาแผนไทย (ถามี) 

นําข้อมลูบนัทกึลงโปรแกรม 

การทําสถิติบริการแพทยแผนไทยประยุกต 

 นับรหัสกลุมโรค U เพื่อทําสถิติการใหบริการโดยแพทยแผนไทยประยุกต  

 นับรหัสหัตถการแผนไทยเพื่อทําสถิติการใหบริการหัตถการแผนไทย 
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Guidelines 4. กรณีเฉพาะดานตางๆ 

4.4 กรณีผูมารับบริการแจงขอตรวจรักษาโรค แตเปลี่ยนใจไมเขารับบริการเมื่อถึงเวลาตรวจ  
ขั้นตอนการบันทึกขอมูลและการทําสถิติ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือผูมารับบริการแจงขอตรวจ

รักษาโรค แตเปล่ียนใจไมเขารับ

บริการเม่ือถึงเวลาตรวจ 

ไม่ต้องนําข้อมลูไปบนัทึกลงโปรแกรม 

บันทึกขอมูลลงในเอกสารตาม

รายการดังน้ี 

1. ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ 

ผูรับบริการ 

2. วันที่และเวลาที่ใหบริการ 

3. บันทึกวา ผูปวยไมเขารับบริการ 

ไมตองลงรหัส ICD ใดๆ 
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Guidelines 4. กรณีเฉพาะดานตางๆ 

4.5 กรณีผูปวยเจ็บทองมาคลอด โดยผานแผนก OPD หรือ ER แลวสงตอเขาหองคลอด 
ขั้นตอนการบันทึกขอมูลและการทําสถิติ 

 

 

เม่ือผูปวยเจ็บทองมาคลอด โดย

ผานแผนก OPD หรือ ER  

นําข้อมลูบนัทกึลงโปรแกรม ท่ี OPD หรือ ER บันทึกขอมูล

ลงในเอกสารตามรายการดังน้ี 

1. ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ 

ผูรับบริการ 

2. วันที่และเวลาที่ใหบริการ 

3. บันทึกวา เจ็บทองคลอด 

 
ไมตองลงรหัส ICD ใดๆ 

การทําสถิติผูเจ็บทองคลอด ท่ีผาน OPD และ ER 

 นับจากแฟม Service โดยดูจาก Field Chiefcomp ที่มีขอความวาเจ็บทองคลอด 

โปรแกรมบันทึกขอมูลลงแฟม 

1. SERVICE 

การบนัทกึลงแฟ้ม  Service 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี 

เวลามารับบริการ TIME_IN ตองมี 

(ใสเลข 1 ) SERVPLACE ตองมี 

อาการสําคัญ CHIEFCOMP บันทึกวา เจ็บ

ทองคลอด 

ประเภทการมารับ

บริการ 

TYPEIN ตองมี 

 Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูล

จาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น หรือใหผูบันทึก

ขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  



 
 

Guidelines 4. กรณีเฉพาะดานตางๆ 

4.6 กรณีหญิงต้ังครรภมาฝากครรภในหนวยบริการ 

 
 

เม่ือเกิดกิจกรรมหญิงตั้งครรภมาฝากครรภใน

หนวยบริการ 

บันทึกขอมูลลงในเอกสารตามรายการดังน้ี 

1. ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ ผูรับบริการ 

2. วันที่และเวลาที่ใหบริการ 

3. วันทึ่มีประจําเดือนครั้งสุดทาย 

4. ครรภที่ อายุครรภ 

5. วันที่คาดวาจะคลอด 

6. ผลการตรวจรางกาย 

7. คําวินิจฉัยโรค (ถาตรวจพบโรค) 

8. การทําหัตถการเพื่อการรักษา (ถามี) 

9. รายการยาทั้งหมด 

10. ลงนามผูใหบริการ 

ลงรหัส  บัญชีจําแนกโรค (ICD-10-TM 

for PCU เลม 1)  

และรหัสหัตถการ (ICD-10-TM for 

PCU เลม 2) ใหครบตามแนวทาง

มาตรฐาน (ICD-10-TM for PCU เลม 

3)  
แลวเขียนรหัสท้ังหมดไวในเอกสาร 

นําข้อมลูบนัทกึลงโปรแกรม 

โปรแกรมบันทึกขอมูลลงแฟม 

1. SERVICE 
2. DIAGNOSIS_OPD 
3. PROCEDURE_OPD 
4. DRUG_OPD 
5. CHARGE_OPD 
6. ANC 
7. PRENATAL (เฉพาะกรณีที่ไมเคยมา) 

การบนัทกึลงแฟ้ม  Service 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

  เลขผูปวย PID ตองมี 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี 

เวลามารับบริการ TIME_IN ตองมี 

(ใสเลข 1 ) SERVPLACE ตองมี 

อาการสําคัญ CHIEFCOMP ตองมี 

Vital Signs BTEMP/SBP/DBP 
/PR/RR 

ตองมี 

ประเภทการมารับ

บริการ 

TYPEIN ตองมี 

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึง

ขอมูลจาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น 

หรือใหผูบันทึกขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตาม

ดําเนนิการต่อในหน้าถดัไป 
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Guidelines 4. กรณีเฉพาะดานตางๆ 

4.6 กรณีหญิงต้ังครรภมาฝากครรภในหนวยบริการ (ตอ) 
 

 
 
 

การบนัทกึลงแฟ้ม  Diagnosis_OPD (ต่อ 1 รหสักลุม่โรค) 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? ลักษณะสําคัญ 

  เลขผูปวย PID ตองมี  

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี  

ประเภทการวินิจฉัย DIAG_TYPE ตองมี มีคาได 3 แบบ 

1= การวินิจฉัยหลัก 

4= การวินิจฉัยอ่ืนๆ 

5 = สาเหตุการบาดเจ็บหรือไดรับพิษ 

รหัสกลุมโรค DIAGCODE ตองมี กรณีฝากครรภปกติใชรหัส Z ในกลุม 

Z30.- เปนรหัสหลัก แตถาตรวจพบโรค

ไมตองใชรหัส Z แตใหใชรหัส O เปนรหัส

หลัก 

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูล

จาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น หรือใหผูบันทึก

ขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

ดําเนนิการต่อในหน้าถดัไป 

ดําเนนิการต่อจากหน้าทีแล้ว 

ตรวจสอบวาบันทึกรหัส

กลุมโรคครบทุกรหัสหรือไม 

ไม่ครบ 

ครบทกุรหสัแล้ว 
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Guidelines 4. กรณีเฉพาะดานตางๆ 

4.6 กรณีหญิงต้ังครรภมาฝากครรภในหนวยบริการ (ตอ) 
 

 
 

การบนัทกึลงแฟ้ม  Procedure_OPD (ต่อ 1 รหสัหตัถการ) 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? ลักษณะสําคัญ 

  เลขผูปวย PID ตองมี  

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี  

รหัสหัตถการ PROCEDCODE ตองมี  

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูล

จาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น หรือใหผูบันทึก

ขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

ดําเนนิการต่อจากหน้าทีแล้ว 

ตรวจสอบวาบันทึกรหัส

กลุมโรคครบทุกรหัสหรือไม 

ไม่ครบ 

ครบทกุรหสัแล้ว 

บันทึกขอมูลการจายยา คารักษา 

และการนัดหมาย ตามมาตรฐานท่ี

เกี่ยวของตอไป  

การบนัทกึลงแฟ้ม  ANC 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

เลขผูปวย PID ตองมี 

ครรภที ่ GRAVIDA ตองมี 

ANC ชวงที่ ANCNO ตองมี 

อายุครรภ GA ตองมี 

ผลการตรวจ ANCRESULT ตองมี 

วันที่ใหบริการ D_UPDATE ตองมี 

สถานที่ใหบริการ ANCPLACE ตองมี 

เลขที่ผูใหบริการ PROVIDER ตองมี 

 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึง

ขอมูลจาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น 

หรือใหผูบันทึกขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตาม

ดําเนนิการต่อในหน้าถดัไป 
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Guidelines 4.6 กรณีหญิงต้ังครรภมาฝากครรภในหนวยบริการ 

(ตอ)

 
 

ดําเนนิการต่อจากหน้าทีแล้ว 

Field ท่ีสําคัญอื่น ให Program ดึงขอมูลจาก PID ผูปวย จากแฟมอื่น 

หรือใหผูบันทึกขอมูลบันทึกเพิ่มเติมตามความจําเปน  

 

และหากมีขอมลูการต้ังครรภครั้งนั้นใน Prenatal อยูแลว แตมี

ขอมูลเพ่ิมเติมจากการ ANC ครั้งนั้น เชน ขอมูลการตรวจเลือด 

(VDRL, HB, HIV, HCT, Thalassemia) จะตองเขาไปบนัทึกขอมูล

การตรวจเลือดนั้น ในแฟม Prenatal โดยแกไขขอมูลใน record 

เดิมของการต้ังครรภครั้งนั้นดวย 

 

การบนัทกึลงแฟ้ม  PRENATAL (เฉพาะกรณีทียงัไม่มีข้อมูลในแฟ้มน)ี 

ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล? 

เลขผูปวย PID ตองมี 

ครรภที ่ GRAVIDA ตองมี 

วันแรกของประจําเดือนครั้ง

สุดทาย 

LMP ตองมี 

วันที่ครบกําหนดคลอด EDC ตองมี 

ผลการตรวจ Lab ตางๆ *_RESULT ตองมี 

วันที่ใหบริการ DATE_SERV ตองมี 

 


