ขอกําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานที่โปรแกรมระบบโรงพยาบาลตองมี
สําหรับการรับรองใหใชงานไดในสถานพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(รพ.สต. รพช. รพท. รพศ.)
ฉบับรางที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ระบบโปรแกรมที่ใชในสถานบริการดานสาธารณสุขที่จะไดรับการรับรองวามีคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน
เพียงพอสําหรับการใชงานในสถานพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ควรมีคณ
ุ สมบัติ
ดังตอไปนี้
ก. ดานขอมูล
ก๑. ระบบตองมีชองใหบันทึกขอมูลครบตามรายการขอมูลมาตรฐานที่ตองบันทึกของกระทรวง
สาธารณสุข (ดูภาคผนวก ก. มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูลในสถานพยาบาล พ.ศ.
๒๕๕๙)
ก๒. ระบบตองสามารถตรวจสอบและบันทึกวาใครเปนผูบันทึกรายการ บันทึกเมื่อใด วันและเวลาที่
บันทึก กํากับรายการที่บันทึกทุกๆรายการ
ก๓. ระบบตองไมมีระบบอัตโนมัติที่ทําใหเกิดการบันทึกขอความหรือรายการที่ผูบันทึกไมทราบวาเกิด
การบันทึก หรือไมตั้งใจที่จะบันทึก เชน การใสรหัส ICD เขาไปโดยอัตโนมัติ โดยผูบันทึกไมรับรู
ก๔. ระบบตองไมอนุญาตใหผูใชลบรายการที่บันทึกไวแลวออกไปจากฐานขอมูล หากตองการแกไข
ขอความที่บันทึก ใหเพิ่มรายการที่แกไขเปนรายการใหม แลวทําเครื่องหมายยกเลิกและแกไขรายการ
เกาโดยมีหมายเลขอางอิงวารายการใหมที่แกไขใชทดแทนรายการเกาหมายเลขใด พรอมบันทึกชื่อผู
แกไขและวันเวลาที่แกไข
ก๕. ระบบตองมีชองใหแพทยบันทึกคําวินิจฉัยโรค โดยไมตองใช ICD มาแทนคําวินิจฉัยโรค
ก๖. ระบบตองไมใหผูใชปอนชื่อโรคแลวแสดงรายการรหัส ICD มาใหเลือก (เนื่องจากเปนการกระทํา
ที่ทําใหเกิดรหัส ICD ที่ผิดพลาดจํานวนมากในปจจุบัน) การบันทึกรหัส ICD ในโปรแกรมตองไมผูกกับ
ชื่อโรค ผูใชควรคนหารหัส ICD โดยวิธีมาตรฐานของศูนยรหัสมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (ดู
ภาคผนวก ข.) แลวใชโปรแกรมเพื่อบันทึกรหัสเขาฐานขอมูลเทานั้น
1

ก๗ ถาระบบมีการคนหารหัส ICD วิธีการคนหารหัสตองเปนไปตามขั้นตอนมาตรฐานของศูนย
รหัสมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (ดูภาคผนวก ข.) และตองทําใหไดรหัสที่ถูกตอง
ก๘. ระบบตองสงออกขอมูลจากฐานขอมูลออกมาเปนรูปแบบแฟมมาตรฐานไดโดยมีขอมูลครบถวน
ตามที่กําหนดในมาตรฐานของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่
ประกาศไวลาสุด (ดูภาคผนวก ค.)
ข. ดานเทคโนโลยี
ข๑. ระบบตองสามารถสงออกแฟมมาตรฐานเพื่อการแกไขขอมูลที่สถานพยาบาลเคยสงออกไปแลว
และแฟมนโยบาย ตามที่กําหนดในมาตรฐานของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ประกาศไวลาสุด
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ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานโปรแกรมระบบโรงพยาบาล
๑. การยื่นคํารอง ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๑. ผูพัฒนาโปรแกรมสามารถยื่นคํารองขอรับรองมาตรฐานโปรแกรมระบบโรงพยาบาล ตามแบบฟอรม
มปสธ ๐๑ (ดูเอกสารแนบทาย) ไดที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๒. โปรแกรมระบบโรงพยาบาลที่ผูพัฒนาไมไดยื่นคํารองขอรับรองมาตรฐาน ภายใน วัน ที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ แตมีการใชงานอยูในสถานพยาบาลของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตรและศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของโปรแกรม
เหลานั้นเองทุกโปรแกรมและทุกรุนที่สถานพยาบาลใชอยู
๒. การดําเนินการตรวจสอบโปรแกรม
๒.๑ คณะกรรมการตรวจสอบจะเชิญผูพัฒนาโปรแกรมมานําเสนอโปรแกรมที่ขอรับรองมาตรฐาน ตั้งแตวันที่
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓ ๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผูพัฒนาตองนําเสนอหนาจอโปรแกรมและ
กระบวนการทํางานเพื่อแสดงใหเห็นวาสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานใหคณะกรรมการพิจารณา
๒.๒. คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบโปรแกรมระบบโรงพยาบาลที่ผูพัฒนาไมไดยื่นคํารองขอรับรอง
มาตรฐาน โดยเดินทางไปตรวจสอบ ณ ตัวแทนสถานพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ใช
โปรแกรมแบบเดียวกันและรุน (version) เดียวกันอยางละ ๑ แหง
๓. การประกาศรับรองมาตรฐานขั้นพื้นฐาน
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข โดยคณะกรรมการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร ก ระทรวง
สาธารณสุข จะประกาศรับรองโปรแกรมระบบโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานขั้นพื้นฐานภายในเดือน ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ โดยระบุรายละเอียดดังนี้
๓.๑ ชื่อโปรแกรมที่ไดรับการรับรอง
๓.๒ รุนของโปรแกรม
๓.๓ ชื่อผูพัฒนาหรือผูที่เปนเจาของลิขสิทธิ์
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ภาคผนวก
ก. มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๙
Download เอกสารอางอิงฉบับเต็มไดที่ www.thcc.or.th

บทที่ 4. การบันทึกขอมูลกิจกรรมการดูแลผูปวยนอก (Out Patient Data Recording)
ผูที่มารับบริการสงเสริมสุขภาพหรือรักษาโรคโดยไมรับไวรักษาตอในสถานพยาบาล เรียกวา ผูปวยนอก (Out
Patient)

ผูที่ใหบริการตองกิจกรรมการดูแลผูปวยนอกทุกประการเปนลายลักษณอักษร จัดเก็บเอาไวในระบบเวชระเบียน

และ/หรือ ระบบฐานขอมูลของสถานพยาบาล การบันทึกกิจกรรมการดูแลผูปวยนอกของสถานพยาบาลแบงไดเปน 2 กลุม
คือ 1. การบันทึกขอมูลตามแนวทางมาตรฐานแฟมขอมูล 43 แฟม ของกระทรวงสาธารณสุข และ 2. การบันทึกขอมูลที่
สําคัญแตไมอยูในขอกําหนดมาตรฐาน 43 แฟม
4A. การบันทึกขอมูลตามแนวทางมาตรฐานแฟมขอมูล 43 แฟม ของกระทรวงสาธารณสุข

มาตรฐานแฟมขอมูล 43 แฟม มีแฟมที่ตองใชในการบันทึกขอมูลผูปวยนอกทุกราย 6 แฟม และแฟมที่ใชในการ
บันทึกขอมูลผูปวยบางราย 27 แฟม รวม 33 แฟม ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

PERSON
ADDRESS
CARD
SERVICE
DIAGNOSIS_OPD
CHARGE_OPD
DEATH
CHRONIC
DISABILITY
WOMEN
DRUGALLERGY
FUNCTIONAL
ICF
DRUG_OPD
PROCEDURE_OPD
SURVIELLANCE
ACCIDENT
LABFU
CHRONICFU
APPOINTMENT
DENTAL
REHABILITATION
NCDSCREEN
FP
4

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

PRENATAL
ANC
LABOR
POSTNATAL
NEWBORN
NEWBORN_CARE
EPI
NUTRITION
SPECIALPP

4B. การบันทึกขอมูลผูปวยนอกที่สําคัญสําหรับสถานพยาบาล แตไมกําหนดในมาตรฐานแฟมขอมูล 43 แฟม

มาตรฐานแฟมขอมูล 43 แฟม กําหนดรายการขอมูลที่จําเปนสําหรับสงรายงานใหกับกระทรวงสาธารณสุข ถือเปน
มาตรฐานแฟมขอมูลที่กําหนดใหมีขอมูลเทาที่จําเปนสําหรับการสงรายงานเทานั้น (Minimal

Data Set)

แตยังมีขอมูลที่

สําคัญอยางยิ่งอีกหลายรายการ ซึ่งมิไดกําหนดใหสงออกเปน 43 แฟม แตสถานพยาบาลจะตองบันทึกขอมูลที่สําคัญเหลานี้
เพราะเปนขอมูลที่ตองมีไวเพื่อใชประโยชนดานอื่นๆ ตัวอยางเชน ชื่อโรคของผูปวย ไมกําหนดไวในมาตรฐานแฟมขอมูล 43
แฟม แตสถานพยาบาลตองบันทึกชื่อโรคของผูปวยไวในระบบของตนเอง เพื่อใหผูที่ดูแลรักษาผูปวยคนใหม สามารถรูวา
แพทยหรือผูรักษาคนเกา เคยวินิจฉัยโรคไววาอยางไร ทําใหดูแลรักษาผูปวยไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ เปนตน ขอมูลที่
สําคัญเหลานี้ไดแก
1.

ประวัติการเจ็บปวย

2.

ผลการตรวจรางกาย

3.

ชื่อโรคที่ผูปวยเปน

4.

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

5.

ผลการตรวจทางรังสีวิทยา

6.

ผลการตรวจพิเศษอื่นๆ

7.

แผนการรักษา รวมถึงการใหความรูผูปวย

8.

ผลลัพธของการรักษา

บทที่ 5. การบันทึกขอมูลกิจกรรมการดูแลผูปวยใน (In Patient Data Recording)
ผูปวยในหมายถึง ผูที่แพทยไวรักษาในโรงพยาบาล ผูที่ใหบริการตองกิจกรรมการดูแลผูปวยในทุกประการเปนลาย
ลักษณอักษร จัดเก็บเอาไวในระบบเวชระเบียน และ/หรือ ระบบฐานขอมูลของสถานพยาบาล การบันทึกกิจกรรมการดูแล
ผูปวยในของสถานพยาบาลแบงไดเปน 2 กลุม คือ 1. การบันทึกขอมูลตามแนวทางมาตรฐานแฟมขอมูล 43 แฟม ของ
กระทรวงสาธารณสุข และ 2. การบันทึกขอมูลที่สําคัญแตไมอยูในขอกําหนดมาตรฐาน 43 แฟม
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5A. การบันทึกขอมูลผูปวยในตามแนวทางมาตรฐานแฟมขอมูล 43 แฟม ของกระทรวงสาธารณสุข

มาตรฐานแฟมขอมูล 43 แฟม มีแฟมที่ตองใชในการบันทึกขอมูลผูปวยในทุกราย 4 แฟม และแฟมที่ใชในการบันทึก
ขอมูลผูปวยในบางราย 2 แฟม รวม 6 แฟม ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ADMISSION
DIAGNOSIS_IPD
DRUG_IPD
PROCEDURE_IPD
CHARGE_IPD
DEATH

5B. การบันทึกขอมูลผูปวยในที่สําคัญสําหรับสถานพยาบาล แตไมกําหนดในมาตรฐานแฟมขอมูล 43 แฟม

มาตรฐานแฟมขอมูล 43 แฟม กําหนดรายการขอมูลที่จําเปนสําหรับสงรายงานใหกับกระทรวงสาธารณสุข ถือเปน
มาตรฐานแฟมขอมูลที่กําหนดใหมีขอมูลเทาที่จําเปนสําหรับการสงรายงานเทานั้น (Minimal

Data Set)

แตยังมีขอมูลที่

สําคัญอยางยิ่งอีกหลายรายการ ซึ่งมิไดกําหนดใหสงออกเปน 43 แฟม แตสถานพยาบาลจะตองบันทึกขอมูลที่สําคัญเหลานี้
เพราะเปนขอมูลที่ตองมีไวเพื่อใชประโยชนดานอื่นๆ ตัวอยางเชน ขอมูลสรุปการรักษา (Discharge Summary) ไมกําหนด
ไวในมาตรฐานแฟมขอมูล 43 แฟม แตสถานพยาบาลตองบันทึกการสรุปการรักษา เพื่อใหผูที่ดูแลรักษาผูปวยคนใหม สามารถ
รูวา แพทยหรือผูรักษาคนเกา เคยวินิจฉัยโรคไววาอยางไร เคยรักษาอยางไร มีเหตุการณที่เกิดขึ้นระหวางอยูในโรงพยาบาล
อยางไรทําใหดูแลรักษาผูปวยไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ เปนตน ขอมูลที่สําคัญเหลานี้ไดแก
1.

ประวัติการเจ็บปวยของผูปวยใน

2.

ผลการตรวจรางกายแรกรับ

3.

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

4.

ผลการตรวจทางรังสีวิทยา

5.

ผลการตรวจพิเศษอื่นๆ

6.

รายการปญหา

7.

แผนการรักษา

8.

บันทึกการสั่งการรักษาของแพทย

9.

บันทึกการใหคําปรึกษา

10.

บันทึกการทําการผาตัดหรือหัตถการ

11.

บันทึกความกาวหนา

12.

บันทึกทางการพยาบาล

13.

บันทึกการคลอด

14.

บันทึกกิจกรรมเวชศาสตรฟนฟู

15.

บันทึกการรักษาแบบแผนไทย แผนจีน หรือ การแพทยทางเลือก
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16.

สรุปการรักษา

17.

แบบฟอรมการใหขอมูลและการขอความยินยอมเพื่อรักษา

18.

บันทึกอื่นๆ เชน บันทึกการใหยาระงับความรูสึก
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ภาคผนวก
ข. ขั้นตอนมาตรฐานการใหรหัส ICD-10
1. เลือกคําหลักจากคําวินิจฉัยโรค
2. ใชคาํ หลักคนหาดรรชนีจากรายการดรรชนีมาตรฐาน (ที่มีคําคนหาประมาณ 300,000 รายการ)
3. เลือกรหัสขั้นตนเพื่อดําเนินการในขั้นตอไป
4. นํารหัสขั้นตนไปตรวจสอบกฎการใชรหัส ขอหามและขอยกเวนตางๆ
5. ตรวจสอบและเติมตัวเลขทายรหัสเพิ่มเติม
6. ตรวจสอบกฎการใชรหัสตาม Standard Coding Guideline
7. บันทึกรหัสเขาระบบขอมูล
ข. มาตรฐานการสงออกขอมูลตามแฟมมาตรฐานสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๙ (๔๓ แฟม)
Download เอกสารอางอิงฉบับเต็มไดที่ www.thcc.or.th

8

