


ประเทศไทย 4.0 ด้านสุขภาพ 



ระบบบริการสุขภาพ 

บุคลากรทางการแพทย์และก าลังคน  

ระบบสารสนเทศสุขภาพ 

ยาวัคซีนเวชภัณฑ์เทคโนโลยีทางการแพทย์  

ระบบการคลังสุขภาพ 

ระบบอภิบาลและการน า 

สุขภาพดี 

ตอบสนองความตองการ 

คุมครองความเสี่ยงทางดานสังคมและการเงิน 

เพิ่มประสิทธิภาพ 

The WHO Health Systems Framework 



เราบันทึกข้อมูลเพื่อ? 



     ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริง หรือ เหตุการณจ์ริง ที่เกี่ยวข้องกับส่ิง
ต่างๆ ที่เป็นตัวเลข ข้อความหรือรายละเอียดซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ 
  

     ข้อมูลด้านสุขภาพและสาธารณสุข คือ ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณจ์ริง 
ที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชน รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคล รวมถึงข้อมูล
ด้านทรัพยากรสาธารณสุขและกิจกรรมสาธารณสุข 

ข้อมูลด้านสุขภาพและสาธารณสุข 



พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 

มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระท าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
(๑) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง น ำเข้ำสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่
ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ 
โดยประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่ประชำชน อันมิใช่
การกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมาย
อาญา 



หน่วยบริการ 

หน่วยบริการ 

หน่วยบริการ 

ข้อมูล 52 แฟ้ม 

Health Data Center 
(HDC) 

ชุดข้อมูลมาตรฐาน (Standard Dataset) 



1.PERSON 
2.CHRONIC 
3.CARD 
4.HOME 
5.VILLAGE 
6.DISABILITY 
7.PROVIDER 
8.WOMEN* 
9. DRUGALLERGY 
10. PRENATAL 

แฟ้มสะสม 
1.FUNCTIONAL 14.CHARGE_IPD 
2.ICF  15.APPOINTMENT* 
3.SERVICE  16.DENTAL 
4.DIAGNOSIS_OPD 17.FP 
5.DRUG_OPD  18.COMMUNITY_ACTIVITY 
6.PROCEDURE_OPD 19.COMMUNITY_SERVICE 
7.CHARGE_OPD 20.CARE_REFER 
8.SURVEILLANCE 21.CLINICAL_REFER 
9.ACCIDENT  22.DRUG_REFER 
10.ADMISSION  23.INVESTIGATION_REFER 
11.DIAGNOSIS_IPD  24.PROCEDURE_REFER 
12.DRUG_IPD  25.REFER_HISTORY 
13.PROCEDURE_IPD 26.REFER_RESULT 

แฟ้มบริการ 

1.REHABILITATION 
2.NCDSCREEN 
3.ANC 
4.LABOR 
5.POSTNATAL 
6.NEWBORN 
7.NEWBORNCARE 
8.EPI 
9.NUTRITION 
10.SPECIALPP 
11.ADDRESS 
12.DEATH 
13.LABFU 
14.CHRONICFU 

แฟ้มบริการกึ่งส ารวจ 

1. POLICY 

แฟ้มตามนโยบาย 

1.DATA_CORRECT 

แฟ้มแก้ไข 

ประเภทของแฟ้ม
ฐานข้อมูลตาม

โครงสร้างมาตรฐาน
ข้อมูลด้านสุขภาพ 



ค าถามคาใจที่ต้องหาค าตอบ... 

ข้อมูลดีแล้วประชาชนสุขภาพด?ี 

ผลงานดี กระบวนการเย่ียม? 

น าข้อมูลที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด? 

1. 

2. 

3. 



จุดหมายปลายทางไม่ส าคัญเท่าเรื่องราวระหว่างทาง 

ประชาชน ตัวช้ีวัด 

     อะไรที่มันอยู่ตรงกลางระหว่างหมอ,ประชาชนและตวัช้ีวัด 
  
      



การบันทึกข้อมูลการให้บริการ 
งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 



ตารางการให้วัคซีนตามช่วงอายุ แรกเกดิ – 12 ปี 

วัคซีนที่ต้องให้
ส าหรับเด็กไทย
ตามช่วงอาย ุ



แฟ้มมาตรฐานที่ใช้จดัเก็บข้อมูลการรับวัคซีน 

 การรับบริการฉีดวัคซีนของผู้รับบริการทัง้บุคคลในเขตและนอกเขตแต่ละ
ครัง้ ข้อมูลการบริการครัง้นัน้ๆจะถูกส่งออกตามรูปแบบชุดข้อมูลมาตรฐาน 52 
แฟ้ม ในแฟ้ม EPI ซ่ึงเป็นแฟ้มประเภทบริการกึ่งส ารวจ  สามารถบันทึกประวัติ
การรับวัคซีนจากหน่วยบริการอื่นเพื่อนับความครอบคลุมได ้



แฟ้มมาตรฐานที่ใช้จดัเก็บข้อมูลการรับวัคซีน 



แฟ้มมาตรฐานที่ใช้จดัเก็บข้อมูลการรับวัคซีน 



รหัสมาตรฐานส าหรับวัคซีน 

 ในการส่งออกข้อมูลวัคซีน หน่วยบริการแต่ละแห่งจะต้องส่งออกรหัส
วัคซีนตามรหัสมาตรฐานที่ก าหนดโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวง
สาธารณสุข โดยตารางที่เก็บรายการวัคซีนส าหรับโปรแกรม HOSxP และ HOSxP 
PCU มีจ านวน 4 ตาราง คือ 

• person_vaccine (รายการวัคซีนที่มีทัง้หมด) 
• wbc_vaccine (รายการวัคซีนส าหรับเด็กแรกเกิด – ต ่ากว่า 1 ปี) 
• epi_vaccine (รายการวัคซีนส าหรับเด็ก 1 – ต ่ากว่า 6 ปี) 
• student_vaccine (รายการวัคซีนส าหรับนักเรียน) 

 โดยแต่ละหน่วยบริการจะต้องท าการก าหนดรหัสที่ใช้ในการส่งออกให้
ถูกต้องตามรหัสมาตรฐานที่ก าหนด 



รหัสมาตรฐานส าหรับวัคซีน 

อาย ุ ชื่อวัคซีน รหัส ICD-10-TM รหัสวัคซีน 

แรกเกิด 
BCG (บีซีจี) 
HBV1 (ตับอักเสบบี คร้ังท่ี 1) 

Z23.2 
Z24.6 

010 
041 

1 เดือน HBV2 (ตับอักเสบบี คร้ังท่ี 2) Z24.6 042 

2 เดือน 
DTPHB1 (ดีทีพีตับอักเสบบี1) 
OPV1 (โอพีว1ี) 

Z27.1, Z24.6 
Z24.0 

091 
081 

4 เดือน 
DTPHB2 (ดีทีพีตับอักเสบบี2) 
OPV2 (โปลิโอ ชนิดหยอด คร้ังท่ี 2) 
IPV-P (ไอพีว-ีพี) 

Z27.1, Z24.6 
Z24.0 
Z24.0 

092 
082 
401 

6 เดือน 
DTPHB1 (ดีทีพีตับอักเสบบี3) 
OPV1 (โอพีว3ี) 

Z27.1, Z24.6 
Z24.0 

093 
083 

9 เดือน MMR1(หัด คางทูม หัดเยอรมัน) Z27.4 061 

1 ปี LAJE1 : Lived attenuated (เจอีเชื้อเป็น 1) Z24.1 J11 

1 ปี 6 เดือน DTP4(ดีทีพี กระตุ้น 1) 
OPV4(โอพีวี กระตุ้น 1) 

Z27.1 
Z24.0 

034 
084 

2 ปี 6 เดือน LAJE2  : Lived attenuated(เจอีเชื้อเป็น 2) 
MMR2(หัด คางทูม หัดเยอรมัน) 

Z24.1 
Z27.4 

J12 
073 

4 ปี DTP5(ดีทีพี กระตุ้น 2) 
OPV5(โอพีวี กระตุ้น 2) 

Z27.1 
Z24.0 

035 
085 

** หมำยเหตุ **   
ใช้รหัส ICD-10-TM  =  Z27.3 แทน 
Z27.1 และ Z24.0  ในกรณีได้มารับวัคซีน 
DTPและOPV พร้อมกัน  



รหัสมาตรฐานส าหรับวัคซีน 

อาย ุ ชื่อวัคซีน รหัส ICD-10-TM รหัสวัคซีน 

7 ปี (ป.1) 

MRs / MMRs (หัด หัดเยอรมัน เอส/หัด คางทูม หัดเยอรมัน เอส) 
HBVs1 (ตับอักเสบบี เอส 1) 
LAJEs1 (เจอีเชื้อเป็น เอส 1) 
IPVs (ไอพีวี เอส) 
dTs1 (ดีทเีอส 1) 
OPVs1 (โอพีวีเอส 1) 
BCGs (บีซีจีเอส) 

Z27.4 
Z24.6 
Z24.1 
Z24.0 

Z23.5,Z23.6 
Z24.0 
Z23.2 

075 / 072 
044 
054 
402 
021 
086 
011 

11 ปี  
(นักเรียนหญิง ป.5) 

HPVs1 (เอชพีวเีอส 1) 
HPVs2 (เอชพีวเีอส 2) 

Z25.8 
Z25.8 

310 
320 

12 ปี (ป.6) dTs4 (ดีทเีอส 4) Z23.5,Z23.6 024 

รณรงค์วัคซีนโปลิโอ OPVC (โอพีวีซี) Z24.0 089 

รณรงค์วัคซีนหัด  
หัดเยอรมัน 

MRC (หัด หัดเยอรมัน ซี) Z24.4,Z24.5 074 

สร้างภูมิคุ้มกัน
บาดทะยักกลุ่มอื่นๆ 

TT (ทีที) Z23.5 101 

สร้างภูมิคุ้มกันคอตีบ
บาดทะยักกลุ่มอื่นๆ 

dT (ดีท)ี Z23.5,Z23.6 106 

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Flu (ไข้หวัดใหญ่) Z25.1 815 



รหัสมาตรฐานส าหรับวัคซีน 



ขั้นตอนการให้บริการวัคซีน 



การเตรียมกลุ่มเป้าหมาย 

 ส าหรับโปรแกรม HOSxP และ HOSxP PCU การเตรียม
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้จากเมนูต่างๆดังนี้ 

1. ทะเบียนนัด ระบบงานเชิงรับ 
2. ระบบบัญชี 2 หญิงต้ังครรภ์และหลังคลอด 
3. ระบบบัญชี 3 เด็กแรกเกิด – ต ่ากว่า 1 ปี 
4. ระบบบัญชี 4 เด็ก 1 – ต ่ากว่า 6 ปี 
5. ระบบบัญชี 5 งานอนามัยเด็กวัยเรียน 



การเตรียมกลุ่มเป้าหมาย 



การบันทึกข้อมูล Lot วัคซีน 

LotNo. 



การบันทึกข้อมูลบริการวัคซีน 

 ส าหรับการบันทึกข้อมูลการรับบริการวัคซีนในโปรแกรม HOSxP 
และ HOSxP PCU แนะน าให้บันทึกผ่านเมนู OneStopService แล้วค่อยกด
เลือกการรับบริการไปยังบัญชีต่างๆตามกลุ่มเป้าหมาย แต่ถ้าหากเป็นการ
บันทึกความครอบคลุมท่ีไม่ได้ให้บริการเองให้ไปบันทึกการรับวัคซีนจากท่ีอ่ืน
ในระบบบัญชีต่างๆตามกลุ่มเป้าหมายได้เลย 

 
 

 

 
 
 



การบันทึกข้อมูลบริการวัคซีน 



การบันทึกข้อมูลบริการวัคซีน 



การบันทึกข้อมูลบริการวัคซีน 

ลงข้อมูลโภชนาการ
และพัฒนาและ

อาการส าคัญอื่นๆ 
 



การบันทึกข้อมูลบริการวัคซีน 



การบันทึกข้อมูลบริการวัคซีน 



การบันทึกข้อมูลบริการวัคซีน 



ค าถามที่พบบ่อย 

Q : เด็กนอกเขตที่มาขอรับการฉีดวัคซีนจ าเป็นต้องลงทะเบียนในบัญชี 3 
หรือบัญชี 4 หรือไม ่

A : ในกรณีที่เป็นบุคคลนอกเขตที่เราไม่ต้องติดตามความครอบคลมุมารับ
บริการ ไม่จ าเป็นต้องลงทะเบียนในบัญชี 3,4 แต่สามารถบันทึกที่ Tab 
Vaccine ในเมนู OneStopService เหมือนวัคซีนผู้ป่วยนอกทั่วไปได้เลย 



ค าถามที่พบบ่อย 

Q : ตรวจสอบดูข้อมูลหน้ารายละเอียดวัคซีนที่ได้รับในฐานขอ้มูลมีครบแต่
ท าไมรายงานใน HDC ขึ้นไม่ครบ 

A : กรณีในฐานข้อมูลครบแต่ HDC ไม่ครบให้ท าการตรวจสอบรหัสส่งออก
มาถูกต้องตามรหัสมาตรฐานที่ก าหนดหรือไมแ่ละให้ลองตรวจสอบดูว่าได้ท า
การบันทึกย้อนหลัง หลังจากท าการส่งข้อมูลในแต่รอบหรือไม ่



ค าถามที่พบบ่อย 

Q : เด็กมีประวัติได้รับวัคซีนเจอีชนิดเช้ือตายมาแล้ว 2 ครัง้ หากมาครั้งนี้
จะต้อง ได้ฉีดวัคซีนเจอีชนิดเช้ือเป็นอ่อนฤทธิ์ จะต้องลงบันทึกอย่างไร 

A : กรณีเด็กมีประวัติได้รับวัคซีนเจอีชนิดเช้ือตาย 2 ครัง้ มาก่อนแล้ว 
เจ้าหน้าที่ให้บริการวัคซีนเจอีชนิดเช้ือเป็นอ่อนฤทธิ์ อีก 1 ครัง้   
ดังนั้น การบันทึกรหัสวัคซีนเจอีในครัง้นี้ควรบันทึกเป็น รหัส J11 หรือ 
วัคซีน LAJE เข็มที่ 1 



ค าถามที่พบบ่อย 

Q : เด็กมีประวัติได้รับวัคซีนเจอีชนิดเช้ือตายมาแล้ว 1 ครัง้ ตอนอายุ 1 ปี 
มารับบริการครัง้นี้อายุ 1 ปี 1 เดือน จะต้องลงบันทึกอย่างไร 

A : กรณีเด็กมีประวัติได้รับวัคซีนเจอีชนิดเช้ือตาย 1 ครัง้ มาก่อนแล้ว ครัง้
นี้เจ้าหน้าที่ให้บริการวัคซีนเจอีชนิดเช้ือเป็นอ่อนฤทธิ์ อีก 1 ครัง้   
ดังนั้น การบันทึกรหัสวัคซีนเจอีในครัง้นี้ควรบันทึกเป็น รหัส J11 หรือ 
วัคซีน LAJE เข็มที่ 1 และครั้งต่อไปนัดตอนอายุ 2 ปี 6 เดือน เพ่ือรับวัคซีน
เจอีชนิดเช้ือเป็นอ่อนฤทธ์ิ ครัง้ท่ี 2 และบันทึกเป็น รหัส J12 หรือ วัคซีน 
LAJE เข็มที่ 2   



ระบบรายงานใน HOSxP และ HOSxP PCU 



การตรวจสอบผลการด าเนินงานบนระบบ HDC 

 ในติดตามผลการด าเนนิงานระดับจังหวัดและกระทรวง จะท าการ
ติดตามผ่านระบบ HDC หรือ Health Data Center ซ่ึงหน่วยบริการ
จ าเป็นต้องท าการจัดส่งข้อมูลตามรูปแบบแฟ้มมาตรฐาน ตามที่ได้กล่าวไป
แล้วขัน้ต้น ซ่ึงสามารถท่ีจะติดตามดูได้ตัง้แต่ภาพรวมระดับประเทศ เขต
บริการ จังหวัด อ าเภอ และลงรายละเอียดไปถึงรายหน่วยบริการและหมู่บ้าน 
โดยสามารถเข้าไปดูได้ในเมนู กลุ่มรายงานมาตรฐานของระบบ HDC 



การตรวจสอบผลการด าเนินงานบนระบบ HDC 



การตรวจสอบผลการด าเนินงานบนระบบ HDC 



การตรวจสอบผลการด าเนินงานบนระบบ HDC 

ปัจจุบัน(20 ธ.ค. 2560) มีรายงานในกลุม่รายงานมาตรฐาน  
การสร้างเสริมภูมคุ้มกันโรค จ านวน 13 รายงาน 



การตรวจสอบผลการด าเนินงานบนระบบ HDC 

 ส าหรับการประมวลผลของกลุ่มรายงานมาตรฐาน >> หมวดการ
สร้างเสริมภูมคุ้มกัน จะประมวลผลจาก 2 แฟ้มหลักๆ คือ แฟ้ม PERSON 
และแฟ้ม EPI โดยตาราง PERSON จะถูกน าไปประมวลผลเพ่ือตัดข้อมูลที่ไม่
ถูกต้องและซ ้ าซ้อนกับหน่วยบริการอ่ืนออกไปเพ่ือให้ได้กลุม่เป้าหมาย และจะ
น ามาเช่ือมโยงกับแฟ้ม EPI เพ่ือน ามาประมวลผลการด าเนินงานโดยมี
เง่ือนไขในเบ้ืองต้นดังนี ้



•

•

•

•

•

การตรวจสอบผลการด าเนินงานบนระบบ HDC 

HOSPCODE 
PID 
CID 
HID 
BIRTH 
NATION 
TYPEAREA 
DISCHARGE 
 

แฟ้ม PERSON 

HOSPCODE 
HID 

แฟ้ม HOME 

left join 
[HOSPCODE,HID] 

HOSPCODE 
PID 
CID 
DATE_SERV 
VACCINETYPE 
VACCINEPLACE 
 

แฟ้ม EPI 

•

•

•

•
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 Data Exchange เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่จะช่วยให้หน่วยบริการ
สามารถตรวจสอบข้อมูลลงลกึถึงระดับบุคคล เพ่ือดูว่าข้อมูลที่อยู่ใน HDC 
กับฐานข้อมูลของตัวเองเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ข้อมูลที่บันทึกสามารถ
น าเข้า HDC ได้อย่างถูกต้องหรือไม่ แต่ต้องท าการ Login เข้าใช้งานด้วย 
CID ของผู้รับผิดชอบในหน่วยงาน 
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