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มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูลในสถานพยาบาล
สถานพยาบาลทุกระดับตั้งแตระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลชุมชน ขึ้นมาจนถึง
โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย มีภารกิจหลัก ในการใหการดูแลรัก ษาโรคตลอดจนสง เสริม การมี
สุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ การดําเนินการตามภารกิจหลักนี้ ยอมเกี่ยวของกับจัดการขอมูล
จํานวนมาก ทั้งขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการรักษาพยาบาลและขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของ การจัดการขอมูลให
ไดขอมูล ที่ดีมีคุณภาพตองเริ่ม จากการเก็บ รวบรวมและบันทึกขอมูล ที่ดี ดําเนินการไดตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากมาตรฐานการเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection) และมาตรฐานการบันทึกขอมูล
(Data Recording) ดังตอไปนี้

บทที่ 1. หลักการพื้นฐานการเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection)
การเก็บรวบรวมขอมูล หมายถึง การสอบถาม ขอขอมูลที่ตองการจากแหลงขอมูล โดยแหลงขอมูลที่
สําคัญของสถานพยาบาลไดแก ผูปวยและญาติ ที่ตองใหขอมูลที่ถูกตองแมนยําแกแพทยและเจาหนาที่ของ
สถานพยาบาล เพื่อนํามาใชในการวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาโรคหรือสงเสริมสุขภาพใหไดผลที่ดี การ
เก็บรวบรวมขอมูลจากผูปวยและญาติที่สถานพยาบาลจะเกิดขึ้นหลายครั้ง หลายแผนก เชน เมื่อแรกเขามาใน
โรงพยาบาล ฝายตอนรับหรือแผนกทะเบียนผูปวยก็จะตองสอบถามชื่อ นามสกุล เพื่อคนหาประวัติเกา หาก
เปนผูปวยใหม ก็ตองสอบถามที่อยู เลขประจําตัว สถานภาพสมรส ชื่อบิดา มารดา ฯลฯ เพื่อลงทะเบียนผูปวย
เมื่อมาที่หองตรวจแพทย พยาบาลก็จะซักประวัติการเจ็บปวย เมื่อพบแพทย แพทยก็จะซักประวัติการเจ็บปวย
เพิ่มเติม ตรวจรางกาย เมื่อไดรับใบสั่งยา ไปที่หองจายยา เภสัชกรก็จะซักถามประวัติการแพยา ความเขาใจใน
การใชยา ฯลฯ เหลานี้ จะเห็นไดวา การเก็บ รวบรวมขอมูล จะเกิดขึ้นที่ห ลายจุดในโรงพยาบาล โดยมีผูที่
ปฏิบตั ิงานหลายตําแหนงมีหนาที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งตองมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ดี
เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน ไมขาดตกบกพรองไป
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล มีวิธีการที่แตกตางกันได 5 วิธี ไดแก 1. การลงทะเบียน 2. การใหตอบ
แบบฟอรมหรือแบบสอบถาม 3. การซักถามหรือสัมภาษณ 4. การสังเกตโดยตรงจากผูเก็บรวบรวมขอมูล และ
5. การดูรายงานจากแหลงอื่น
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1A. การลงทะเบียน

การลงทะเบียน หมายถึง การขอขอมูล จากผูปวยแลวบันทึกลงไปในสมุดทะเบียนหรือฐานขอมูล
เพื่อใหมีรายชื่อของผูปวยพรอมรายละเอียดที่สําคัญเขาไปอยูในทะเบียนนั้น เชน เมื่อแพทยนัดผาตัดผูปวย
เจาหนาที่ผูดูและทะเบียนนัดผาตัดจะขอขอมูลผูปวยแลวบันทึกชื่อผูปวยพรอมรายละเอียดสําคัญบางเรื่อง ไว
ในทะเบียนนัดผาตัด เมื่อถึงเวลาที่ตองจัดคิวเขาหองผาตัด ก็จะเปดดูรายชื่อในทะเบียนแลวดําเนินการจัดคิว
ผาตัดไดโดยสะดวก ตัวอยางทะเบียนที่มีใชในสถานพยาบาล ไดแก
-

ทะเบียนผูปวยใหม

-

ทะเบียนผูปวยใน

-

ทะเบียนนัดตรวจแผนกผูปวยนอก

-

ทะเบียนนัดผาตัด

-

ทะเบียนผูปวยโรคเบาหวาน

-

ทะเบียนนัดติดตามผลหลังการรักษา

1B. การใหตอบแบบฟอรมหรือแบบสอบถาม

การขอขอมูลจากผูปวยอาจทําไดโดยการใหผูปวยตอบแบบฟอรมหรือแบบสอบถาม โดยมีหัวขอที่
สําคัญอยูในแบบฟอรม แลวใหผูปวยกรอกขอมูลเขาไป การใชวิธีนี้จะชวยลดภาระงานของเจาหนาที่ในการเก็บ
รวมรวมขอมูล เชน เมื่อผูปวยใหมเพิ่งมารับบริการเปนครั้งแรก จะไดรับแจกแบบฟอรมการลงทะเบียนผูปวย
เพื่อใหผูปวยกรอก ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว วันเดือนปเกิด ที่อยู ชื่อบิดา ชื่อมารดา สถานภาพสมรส อาชีพ
สัญชาติ ศาสนา ฯลฯ เขาไปในแบบฟอรมกอนสงใหเจาหนาที่ดําเนินการตอ แตวิธีนี้อาจมีขอจํากัดในกรณีที่
ผูปวยเขียนหนังสือไมได จากขอจํากัดทางรางกายหรือสติปญญา ตัวอยางแบบฟอรมหรือแบบสอบถามที่มีใช
ในสถานพยาบาลไดแก
-

แบบฟอรมลงทะเบียนผูปวยใหม

-

แบบฟอรมขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลในทะเบียนผูปวย

-

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ
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1C. การซักถามหรือสัมภาษณ

การซักถามหรือสัมภาษณ เปนการ พูดคุย สอบถามขอมูลจากผูป วยโดยเจาหนาที่เปนผูถามตามหัวขอ
สําคัญที่ไดกําหนดไวลวงหนา วิธีการนี้มีขอดี คือ สะดวกตอผูปวย รวดเร็ว แตมีขอจํากัดในกรณีที่สื่อสารดวย
คําพูดไมได เชน ผูปวยตางชาติ หรือผูปวยที่พูดไมไดจากขอจํากัดทางรางกายหรือสติปญญา นอกจากนั้น ผูที่
ซักถามตองไดรับ การฝกฝนวิธีการซัก ถามเพื่อใหไดขอมูลสําคัญ ครบถวนภายในเวลาที่จํากัด ตัวอยางการ
ซักถามหรือสัมภาษณที่ใชในสถานพยาบาลไดแก
-

เจาหนาที่เวชระเบียนสอบถามขอมูลผูปวยเพื่อทําบัตร

-

พยาบาลสอบถามอาการเจ็บปวยเพื่อพิจารณาวาจะสงตรวจที่แพทยแผนกใด

-

แพทยซักถามประวัติการเจ็บปวยเพื่อนําประวัติมาวินิจฉัยโรค

-

เจาหนาที่หองยาสอบถามประวัติและอาการแพยาในอดีต

1D. การสังเกตโดยตรงจากผูเก็บรวบรวมขอมูล

การสัง เกตโดยตรง เปนวิธีก ารที่ผูเ ก็บ รวบรวมขอมูล สัง เกตลัก ษณะ ทาทาง หรือตรวจรางกาย
ตรวจวัดสัญญาณตางๆจากตัวผูปวย โดยวิธที ี่ไดกําหนดไวลวงหนา เปนวิธีการที่ใชกันมาในสถานพยาบาล เชน
การตรวจรางกายผูปวยโดยแพทย เปนตัวอยางที่ชัดเจนของการสังเกตโดยตรงจากแพทย เมื่อแพทยตรวจ
รางกายผูปวย แพทยจะใชการดู คลํา เคาะ และฟงสวนตางๆของรางกาย เพื่อคนหาอาการแสดงผิดปกติ แลว
บันทึกไวเปนผลการตรวจรางกาย เพื่อนําไปประกอบการวินิจฉัยโรคตอไป ตัวอยางการสังเกตโดยตรงที่ใชใน
สถานพยาบาลไดแก
-

การตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย วัดความดัน จับชีพจรของผูปวย

-

การตรวจวัดสายตา วัดความหนาของชั้นไขมัน ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง

-

การตรวจเอ็กซเรย อัลตราซาวนด

-

การตรวจทางหองปฏิบัติการตางๆ
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1E. การดูรายงานจากแหลงอื่น

การดูร ายงานจากแหลงอื่น หมายถึง รายงานที่ผูปวยนํามาใหดูห รือผูเ ก็บรวบรวมขอมูลขอดู เชน
แพทยซักประวัติผูปวย ไดความวาผูปวยซื้อยามากิน 2-3 อยาง แพทยอาจขอดูตัวยา ชื่อยาหรือฉลากยา ก็ถือ
ว า เป น การดู ร ายงานจากแหล ง อื่ น เช น กั น บางครั้ ง ผู ป ว ยอาจนํ า ผลการเอ็ ก ซเรย ผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการที่ผูปวยเคยไปตรวจมาจากสถานพยาบาลอื่นมาใหแพทยดู รายงานจากแหลงอื่นที่พบบอยใน
สถานพยาบาลไดแก
-

จดหมายสงตอ จากแพทยในสถานพยาบาลอื่น รายงานผลการตรวจวินิจฉัยครั้งกอน

-

ผลการตรวจเอ็กซเรย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่ผูปวยนํามาจากสถานพยาบาลอื่น

-

ซองยา ฉลากยาที่ผูปวยซื้อหรือไดมาจากรานขายยาหรือสถานพยาบาลอื่น

-

ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา บอกลักษณะเซลลมะเร็ง ที่รายงานมาจากพยาธิแพทยที่ปฏิบัติงาน
ในสถานพยาบาลอื่น

การเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆนี้ จะทําใหไดขอมูลที่มาจากหลายแหลงเขามาอยูดวยกันในเวช
ระเบียนของผูปวย โดยทั่วไป ขอมูลในทะเบียนตางๆจะมาจากการลงทะเบียน ขอมูลทั่วไปของผูปวยจะมาจาก
การกรอกแบบฟอรมและการสอบถามเพิม่ เติม ขอมูลประวัติการเจ็บปวยจะมาจากการซักถามสัมภาษณ ขอมูล
การตรวจรางกายจะมาจากการสังเกตโดยตรง สิ่งที่ควรระวังคือ ขอมูลที่มาจากแหลงอื่นควรบันทึกไวตางหาก
ใหเห็นวาเปนขอมูลที่ผปู วยนํามา เชน ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่ผปู ว ยนํามาจากสถานพยาบาลอื่น ควร
บันทึกแยกไวใหเห็นชัดเจนวา เปนขอมูลที่มาจากแหลงอื่น
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บทที่ 2. หลักการพื้นฐานการบันทึกขอมูล (Data Recording)
การบันทึ ก ขอมูล หมายถึง การทําให ขอมูล อยูในรูป แบบที่นํ าเสนอได เผยแพรไ ด ทําสํ าเนาได
โดยทั่วไปการบันทึกจะบันทึกไวในสื่อบันทึกขอมูล ไดแก กระดาษ และสื่ออิเล็กทรอนิกสรูปแบบตางๆ รวมถึง
การบันทึกและจัดเก็บขอมูลในระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอร การบันทึกขอมูลทําใหเกิดหลักฐานที่เชื่อถือได ใช
อางอิงและนํามาใชประโยชนในการสรางสารสนเทศและความรูใหมๆไดโดยสะดวก
การบันทึกขอมูล ถือเปนหนาที่หลักของบุคลากรทุกฝายในสถานพยาบาล และถือเปนจรรยาของ
บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขทุ ก ๆฝายที่ ตองถือเป นหนาที่ที่ต องปฏิบัติต ามมาตรฐานวิชาชี พ
โดยเฉพาะกิจกรรมที่เ กี่ยวของกับการดูแลรัก ษาผู ปวย ตองบันทึกไวใหครบถวน ถูก ตอง มีรายละเอียดที่ดี
ภายในเวลาที่กําหนด
ปจจุบันการบันทึกขอมูลในสถานพยาบาล มีรูปแบบที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป 3 รูปแบบ คือ 1. การ
บันทึก ขอมูลลงกระดาษ 2. การบันทึก ขอมูลเขาในระบบฐานขอมูล และ 3. การบันทึกขอมูล เปนแฟม
อิเล็กทรอนิกส โดยมีรายละเอียดแตละรูปแบบดังนี้
2A. การบันทึกขอมูลลงกระดาษ

การบันทึกขอมูลลงกระดาษ เปนการบันทึกที่ทํากันมานานแลว ตั้งแตเกิดสถานพยาบาลแผนปจจุบัน
ในประเทศไทย เริ่มจากใบสั่งยาที่แพทยจะตองบันทึกชื่อยา ขนาดและวิธีใชยาที่สั่งใหกับผูปวยโดยละเอียดเพื่อ
สงใหเภสัชกรไปจัดยาใหกับผูปวย นอกจากนั้น ทุกสถานพยาบาลจะมีสมุดบันทึกกิจกรรมการดูแลรักษาผูปวย
ที่แพทย พยาบาล และเจาหนาที่อื่นๆจะจดบันทึกกิจกรรมการดูแลรักษาผูปวยทุกรายลงสมุด เมื่อบันทึกจน
สมุดเลมเกาเต็ม ก็จะเปลี่ยนสมุดเปนเลมใหม แลวจัดเก็บสมุดเลม เกาไวอยางเปนระบบเพื่อ ใหสามารถดึง
กลับมาคนหาขอมูลไดเมื่อตองการโดยสะดวก
ตอมาเมื่อมีระบบเวชระเบียน เชน บัตรผูปวย (OPD Card) หรือ แฟมผูปวยใน (In-patient File)
แลว แพทย พยาบาลและเจาหนาที่อื่นๆก็ตองจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลของผูปวยไวใน
เวชระเบียนของผูปวยแตละราย สวนใหญจะบันทึกขอมูลเปนตัวอักษรและตัวเลข บางครั้ง แพทยอาจวาด
รูปแสดงตําแหนงรางกายที่มีอาการผิดปกติ หรือวาดรูปแสดงลักษณะการผาตัด เปนรูปประกอบคําบรรยายที่
เปนตัวหนัง สือ เมื่อสถานพยาบาลนําพิม พดีดเขามาใช เจาหนาที่บ างฝายจะใชวิธีพิม พขอมูล เขาไปในเวช
ระเบียนแทนการเขียน ทําใหขอมูลในเวชระเบียนอานงายกวาการเขียนดวยลายมือ
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การบันทึกขอมูลลงกระดาษมีขอดีคือ บันทึกไดโดยงาย ทําไดโดยใชเพียงปากกาเขียนลงกระดาษ ไม
ตองใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส โดยมีขอปฏิบัติมาตรฐานการบันทึกขอมูลลงกระดาษสําหรับสถานพยาบาลดังนี้
2A.1 ขอปฏิบัติมาตรฐานการบันทึกขอมูลลงกระดาษสําหรับสถานพยาบาล
2A.1 ขอปฏิบัติมาตรฐานการบันทึกขอมูลลงกระดาษสําหรับสถานพยาบาล
1.

บันทึกดวยปากกา หรือ เครื่องพิมพเทานั้น หามใชดินสอ

2.

บันทึกดวยลายมือบรรจง หรือ กึ่งบรรจง ใหอานงาย

3.

มีการลงวันและเวลาทีบ่ ันทึก กํากับขอความทีบ่ ันทึกเสมอ

4.

บันทึกขอความทีม่ ีรายละเอียดชัดเจน ไมบันทึกกํากวมหรือไมมีรายละเอียด เชน บันทึกเพียง
วา จายยาเดิม หรือ RM โดยไมมีรายละเอียดอื่นใด

5.

ไมบันทึกคํายอ หรือ สัญลักษณที่ไมไดกําหนดไวเปนมาตรฐานของสถานพยาบาล
(สถานพยาบาลควรกําหนดคํายอและสัญลักษณที่อนุญาตใหใชในการบันทึกขอมูล หากคํา
ยอหรือสัญลักษณใด ไมอยูในรายการ ใหถือวาเปนคํายอหรือสัญลักษณที่ไมไดมาตรฐาน)

6.

บันทึกเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้นโดยทันทีหรือหลังจากจบเหตุการณไมนาน เชน เมื่อรักษาผูปวย
ฉุกเฉินจนปลอดภัยแลวตองบันทึกการรักษาโดยทันที

7.

ลงชื่อผูบ ันทึกใหอานไดโดยงายวาใครเปนผูบันทึก หากใชลายเซ็นตองมีขอ ความกํากับวาเปน
ใคร หรือมีสมุดทะเบียนลายเซ็นทีส่ ามารถตรวจสอบลายเซ็นไดวาเปนลายเซ็นของใคร

8.

หากตองการแกไขขอความที่บันทึก ใหทําการแกไขโดยการขีดเสนตรง 1 เสนทับขอความเดิม
เขียนขอความใหม แลวลงนามกํากับการแกไข หามแกไขโดยการขูดขอความเดิม หรือ ลบ
ดวยวิธีการใดๆ หามใชน้ํายาลบคําผิดแกไขขอความ

ขอเสียของการบันทึกขอมูล ลงกระดาษไดแก มีโอกาสสูญ หายหรือขอความเลอะเลือนไดโ ดยงาย
ลายมือบางคนอานไมออก การทําสําเนากระดาษเก็บไวมีตนทุนสูงกวารูปแบบอื่น
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2B. การบันทึกขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูล

การบันทึกขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูล เริ่มเกิดขึ้นในสถานพยาบาลของประเทศไทยในราวป พ.ศ.
2530 เปนตนมาหลังการนําคอมพิวเตอรและโปรแกรมระบบโรงพยาบาลเขามาใช การบันทึกขอมูลเขาสูระบบ

ฐานขอมูลมีขอเสียคือ ตองมีเครื่องคอมพิวเตอรจึงจะสามารถบันทึกได และผูใชตองมีทักษะการใชแปนพิมพ
อยางดีจึง จะบันทึก ขอมูลในอยางสะดวก รวดเร็ว นอกจากนั้น การเรียกดูขอมูลก็จะตองเรียกดูผานหนา
จอคอมพิวเตอรเทานั้น ยกเวนจะสั่งพิมพขอมูลที่บันทึกออกมาเปนกระดาษ จึงจะดูไดในแฟมเวชระเบียน
ขอดีของการบันทึกขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูล คือการทําใหขอมูลพรอมใชในเวลาเดียวกันหลายๆจุด
เชน แพทยห ลายคนที่ชวยกันดูแลรักษาผูปวยรายเดียวกัน สามารถเรียกดูขอมูลผูปวยพรอมๆกันไดจ าก
คอมพิวเตอรคนละเครื่องในเวลาเดียวกัน ลดปญหาการอานลายมือไมออก นอกจากนั้น การใชคอมพิวเตอร
บันทึกทําใหสามารถใชการคัดลอกและตัดแปะ (copy and paste) ได ทําใหการพิมพขอความรูปแบบเดียวกัน
ที่มีขอความยาว สามารถดําเนินการไดสะดวก รวดเร็ว
ในปจจุบัน สถานพยาบาลสวนใหญในประเทศไทย ขอความรวมมือใหแพทยบันทึกขอมูลผูปวยเขาสู
ระบบฐานขอมูล โดยมีจํานวนแพทยทใี่ หความรวมมือมากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหผบู ริหารโรงพยาบาลบางคนคิดวาจะ
ยกเลิกการใชกระดาษบันทึกขอมูล อยางไรก็ตาม การบันทึกขอมูลผูปวยที่สําคัญทั้งหมดยังไมสามารถบันทึก
โดยคอมพิวเตอรไดครบถวน เชน ผลการตรวจรางกายที่แพทยอาจตองวาดภาพประกอบยังไมสามารถวาด
ภาพโดยใชคอมพิวเตอรได หรือ การบันทึกคําวินิจฉัยโรคเขาไปในระบบฐานขอมูล บางโปรแกรมยังทําไมได (มี
ความเขาใจผิดคิดวาการใสรหัส ICD เขาไปคือการบันทึกคําวินิจฉัยโรค) สถานพยาบาลจึงยังไมควรยกเลิกการ
ใชกระดาษบันทึก ขอมูลผูปวย หากพบวา โปรแกรมบันทึก ขอมูลยังไมไ ดม าตรฐานที่จะทําใหยกเลิกการใช
กระดาษได ดังมาตรฐานการตรวจสอบโปรแกรมบันทึกขอมูลในสถานพยาบาลกอนยกเลิกการบันทึกกระดาษ
ในหัวขอ 2B.1
กอนสั่งยกเลิกการบันทึกกระดาษในสถานพยาบาล ผูบริหารตองจัดใหมีกระบวนการทดสอบวา การ
ใชโปรแกรม แทนการเขียนกระดาษ สามารถทําใหแพทยบันทึกขอมูลไดปริมาณเทากับการเขียนกระดาษ หาก
ตรวจสอบพบวาการใชโปรแกรมทําใหแพทยบันทึกขอมูลไดนอยกวาการเขียนกระดาษก็ยังไมควรสัง่ ยกเลิกการ
บันทึกในกระดาษ เชน การเขียนผลการตรวจรางกายในกระดาษทําไดโดยสะดวกกวาการใชโปรแกรมบันทึก
ผลการตรวจรางกาย หากใชโปรแกรมแลวแพทยไมบันทึกผลการตรวจรางกายเลย ก็จะทําใหขอมูลสําคัญ
หายไป
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2B.1 มาตรฐานการตรวจสอบโปรแกรมบันทึกขอมูลในสถานพยาบาลกอนยกเลิกการบันทึกกระดาษ
2B.1 มาตรฐานการตรวจสอบโปรแกรมบันทึกขอมูลในสถานพยาบาลกอนยกเลิกการบันทึกกระดาษ
1.

ตรวจสอบวาโปรแกรมมีชองใหบันทึกขอมูลครบตามรายการขอมูลมาตรฐานที่ตองบันทึก
ของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม เชน ตองมีชองใหบันทึกชื่อโรค ไมใชรหัส ICD มาบันทึก
แทนชื่อโรค

2.

โปรแกรมตองมีการลงวันและเวลาทีบ่ ันทึก กํากับขอความทีบ่ ันทึกเสมอ

3.

โปรแกรมตองไมมรี ะบบอัตโนมัติที่ทําใหเกิดการบันทึกขอความที่กํากวมหรือไมมีรายละเอียด
เชน บันทึกเพียงวา จายยาเดิม หรือ RM โดยไมมรี ายละเอียดอื่นใด

4.

โปรแกรมตองมีระบบตรวจสอบการใชคํายอ หรือ สัญลักษณที่ไมไดกําหนดไวเปนมาตรฐาน
ของสถานพยาบาล (สถานพยาบาลควรกําหนดคํายอและสัญลักษณท่อี นุญาตใหใชในการ
บันทึกขอมูล หากคํายอหรือสัญลักษณใด ไมอยูในรายการ ใหถือวาเปนคํายอหรือสัญลักษณ
ที่ไมไดมาตรฐาน)

5.

โปรแกรมตองมีระบบตรวจสอบและบันทึกวาใครเปนผูบันทึกรายการ บันทึกเมื่อใด

6.

โปรแกรมจะตองไมอนุญาตใหผูใชลบรายการทีบ่ ันทึกไวแลวออกไปจากฐานขอมูล หาก
ตองการแกไขขอความทีบ่ ันทึก ใหเพิ่มขอความเปนรายการใหม แลวทําเครื่องหมายยกเลิก
และแกไขรายการเกาโดยมีหมายเลขอางอิงวารายการใหมทแี่ กไขใชทดแทนรายการเกา
หมายเลขใด พรอมบันทึกชื่อผูแกไขและวันเวลาที่แกไข

7.

ระบบฐานขอมูลตองมีการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยขัน้ สูงสุด มีการทําสําเนาขอมูล มี
ระบบ log ที่บันทึกการเขาไปแกไขฐานขอมูลหรือสําเนาฐานขอมูลทุกรายการ

2C. การบันทึกขอมูลเปนแฟมอิเล็กทรอนิกส

การบันทึกขอมูล เปนแฟม อิเ ล็กทรอนิกสเกิดขึ้นเมื่อมีการนําคอมพิวเตอรเ ขามาใชในโรงพยาบาล
เชนเดียวกับ การบันทึกขอมูล เขาสูร ะบบฐานขอมูล การบันทึก ขอมูลเปนแฟม อิเล็ก ทรอนิก สจึง มีขอเสีย
เหมือนกับการบันทึกขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูล กลาวคือ ตองมีเครื่องคอมพิวเตอรจึงจะสามารถบันทึกได
และผูใชตองมีทักษะการใชแปนพิมพอยางดีจึงจะบันทึกขอมูลในอยางสะดวก รวดเร็ว นอกจากนั้น การเรียกดู
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ขอมูลก็จะตองเรียกดูผานหนาจอคอมพิวเตอรเทานั้น ยกเวนจะสั่งพิมพขอมูลที่บันทึกออกมาเปนกระดาษ จึง
จะดูไดในแฟมเวชระเบียน
การบันทึกขอมูลเปนแฟมอิเล็กทรอนิกสมักจะเก็บขอมูลไวแยกจากขอมูลในเวชระเบียนและขอมูลใน
ฐานขอ มู ล จึ ง มั ก จะอยูแ ยกแผนก เช น ข อ มู ล รายงานผลการตรวจทางรัง สี วิ ท ยา อาจเก็บ ในรูป แฟ ม
Microsoft Word Document ที่เก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอรของรังสีแพทยเทานั้น

หากขอมูลเหลานี้ไมถูก

จัดการอยางเหมาะสม จะทําใหเกิดผลเสีย คือ ไมสามารถนําขอมูลมาใชประโยชนในระบบเวชระเบียนหรือ
ฐานขอมูลกลางของสถานพยาบาล หรือใชขอมูลรวมกันหลายๆแผนกได
การจัดการขอมูลที่จัดบันทึกเปนแฟมอิเล็กทรอนิกสแยกเก็บไวในแผนกตางๆนั้น ควรมีมาตรฐานการ
จัดการดังขอ 2C.1
2C.1 มาตรฐานการจัดการขอมูลที่จัดเก็บเปนแฟมอิเล็กทรอนิกสแยกไวในแผนกตางๆ
2C.1 มาตรฐานการจัดการขอมูลที่จัดเก็บเปนแฟมอิเล็กทรอนิกสแยกไวในแผนกตางๆ
1.

ดําเนินการลงทะเบียนใหทราบวาขอมูลทีจ่ ัดเก็บเปนแฟมอิเล็กทรอนิกสแยกไวในแผนกตางๆ
นั้น มีขอมูลอะไร เก็บไวที่แผนกใดบาง

2.

หากขอมูลทีเ่ ก็บแยกไวเปนขอมูลทีเ่ กี่ยวของกับการดูแลรักษาผูปวย เชน รายงานผลการ
ตรวจทางรังสีวิทยา ใหพิมพเปนรายงานออกมาเก็บไวในเวชระเบียนผูป วยแตละรายทุกครัง้ ที่
จัดทํารายงาน

3.

จัดการใหมั่นใจวามีการสํารองแฟมขอมูลที่ขึ้นทะเบียนไวเปนระยะๆ ตรวจสอบไฟลที่สํารอง
วาใชไดจริงอยูเสมอ

4.

ในระยะกลางควรสรางกลไกเชื่อมโยงแฟมขอมูลทีเ่ ก็บแยกเขากับระบบฐานขอมูลกลางของ
โรงพยาบาล

5.

ในระยะยาวควรสรางคลังขอมูลที่นําขอมูลทีเ่ ก็บแยกแฟมไวเขามาใชในการบริการขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลเพื่อนํามาพัฒนาสถานพยาบาลตอไป
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บทที่ 3. การเก็บรวบรวมขอมูลผูปวย (Patient Data Collection)
การเก็บรวบรวมขอมูลผูปวย เปนกิจกรรมที่สําคัญที่สุดของการเก็บรวบรวมขอมูลของสถานพยาบาล
เพราะกิจกรรมหลักคือการดูแลรักษาและสงเสริมสุขภาพ ทุกๆครั้งที่มีผูปวยมารับบริการ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ตองบันทึกขอมูลของผูปวยในสวนที่ตนเอง เชน เมื่อแรกเขามาในโรงพยาบาล ฝายตอนรับหรือแผนกทะเบียน
ผูปวยก็จ ะตองสอบถามชื่อ นามสกุล เพื่อคนหาประวัติเ กา หากเปนผูปวยใหม ก็ตองสอบถามที่อยู เลข
ประจําตัว สถานภาพสมรส ชื่อบิดา มารดา ฯลฯ เพื่อลงทะเบียนผูป วย เมื่อมาที่หองตรวจแพทย พยาบาลก็จะ
ซักประวัติการเจ็บปวย เมื่อพบแพทย แพทยก็จะซักประวัติการเจ็บปวยเพิ่มเติม ตรวจรางกาย เมื่อไดรับใบสั่ง
ยา ไปที่หองจายยา เภสัชกรก็จะซักถามประวัติการแพยา ความเขาใจในการใชยา ฯลฯ เหลานี้ จะเห็นไดวา
การเก็บ รวบรวมขอ มูล จะเกิ ดขึ้น ที่ห ลายจุดในโรงพยาบาล โดยมีผู ที่ป ฏิ บัติง านหลายตํา แหน ง มีห นา ที่
รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งตองมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ดีเพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน ไมขาดตก
บกพรองไป
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลผูปวย ใชวิธีการพื้นฐานที่กลาวมาแลวครบทั้ง 5 วิธี ไดแก 1. การ
ลงทะเบียน 2. การใหตอบแบบฟอรมหรือแบบสอบถาม 3. การซักถามหรือสัมภาษณ 4. การสังเกตโดยตรง
จากผูเก็บรวบรวมขอมูล และ 5. การดูรายงานจากแหลงอื่น
3A. การลงทะเบียนผูปวย

การลงทะเบียนผูปวยจะเกิดขึ้นได 2 รูป แบบ รูป แบบแรกเกิดขึ้นเมื่อผูปวยเขามารับ บริก ารใน
สถานพยาบาลเปนครั้งแรก สวนรูปแบบที่ 2 จะเกิดขึ้นเมื่อผูปวยไดรับการวินิจฉัยโรคบางอยางที่เขาเกณฑตอง
ลงทะเบียน ไดแก โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง ฯลฯ หรือเกิดขึ้นเมื่อผูปวยจะตองไดรับบริการตอไปทําให ตอง
ลงทะเบียนกิจกรรมที่กําหนด เชน นัดตรวจ นัดผาตัด เปนตน
การลงทะเบียนอาจทําไดโดยการใหผูปวยกรอกแบบฟอรมลงทะเบียนแลวเจาหนาที่ของโรงพยาบาล
นํามาบันทึก ในสมุดทะเบียน (รวมสมุดทะเบียนที่อยูในระบบฐานขอมูล ) เชน การทําบัตรผูปวยครั้ง แรก
สถานพยาบาลจะจัดเตรียมแบบฟอรมใหผูปวยกรอกขอมูลพื้นฐานของตนเองแลวเจาหนาที่รับมาทําบัตรให
แตการลงทะเบียนสวนใหญในสถานพยาบาล เจาหนาที่ของโรงพยาบาลจะเปนผูบันทึกขอมูลของผูปวยลงไป
ในสมุดทะเบียนเอง เชน การลงทะเบียนนัดรับเขาโรงพยาบาล ตารางนัดผาตัด ทะเบียนนัดตรวจเอ็กซเรย
คอมพิวเตอร เปนตน
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การลงทะเบียนผูปวยไดครบถวนสมบูร ณ จะทําใหส ามารถคนหาผูปวยกลุ ม เปาหมายที่ตองการ
ติดตามหรือเฝาระวังไดอยางรวดเร็ว เพื่อการรักษาและปองกันโรคอยางมีคุณภาพ การกรอกสมุดทะเบียนจึง
ควรทําดวยความระมัดระวัง ไมเวนขอมูลที่สําคัญ โดยหากขอมูลไมครบ ควรสอบถามจากผูปวยหรือญาติ
เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนกอนลงทะเบียน นอกจากนั้ น ควรใชแบบฟอรมหรือสมุดทะเบียนที่มี หัวขอขอมูล
สําคัญที่ตองบันทึกครบถวนตามมาตรฐาน (ดูภาคผนวก) เพื่อใหมั่นใจวา มีขอมูลที่สามารถนํามาวิเคราะหใช
ประโยชนในภายหนาไดครบถวนทุกประเด็น
ผู ที่ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการตรวจสอบคุ ณ ภาพข อ มู ล ต อ งตรวจสอบระบบการลงทะเบี ย นของ
สถานพยาบาล ใหมั่นใจวา ไมมีผูปวยรายใดที่ตองลงทะเบียนแตยังไมไดลงทะเบียน เชน การลงทะเบียนผูปวย
เบาหวาน ควรทําเครื่องหมายไวในเวชระเบียนใหทราบวา ผูปวยเบาหวานรายใดลงทะเบียนแลวหรือไม หาก
ลงทะเบียนแลว ใครเปนคนดําเนินการลงทะเบียนและดําเนินการในวันเวลาใด
3B. การใหตอบแบบฟอรมหรือแบบสอบถาม

การใหผูปวยกรอกแบบฟอรมที่มีหัวขอที่สําคัญอยูในแบบฟอรมกอนสงใหเจาหนาที่ดําเนินการจะชวย
ลดภาระงานของเจาหนาที่ในการเก็บรวมรวมขอมูลผูปวยไดมาก เชน เมื่อผูปวยใหมเพิ่งมารับบริการเปนครั้ง
แรก จะไดรับแจกแบบฟอรมการลงทะเบียนผูปวย เพื่อใหผูปวยกรอก ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว วันเดือนป
เกิด ที่อยู ชื่อบิดา ชื่อมารดา สถานภาพสมรส อาชีพ สัญชาติ ศาสนา ฯลฯ เขาไปในแบบฟอรมกอนสงให
เจาหนาที่ทําบัตรให ขอดีของวิธีการนี้คือทําใหไดขอมูลที่คอนขาง แมนยํา ตรงตามความเปนจริง อยางไรก็ตาม
หากเจาหนาที่พบวาผูปวยกรอกแบบฟอรมไมครบ ก็ตองขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูปวยหรือญาติ แลวนํามาใสใน
แบบฟอรมใหครบ เพื่อมิใหขอมูลสําคัญขาดหายไป
แบบฟอรมที่ผูปวยกรอกทุกแผน ใหจัดเก็บไวในแฟมเอกสารหรือตูเอกสารโดยจัดเรียงตามขอมูลที่
สําคัญ เชน แบบฟอรมขอทําบัตรผูปวยใหมที่ไดม าในแตละวัน ใหแยกตามนามสกุล ของผูปวย แลวนําไป
จัดเก็บเรียงลําดับอักษรของนามสกุล หากนามสกุลเดียวกันใหเรียงลําดับอักษรของชื่ อตอไป ตูเอกสารชิ้นนี้
สามารถใชเปนแหลงคนหาขอมูลสํารองไดในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอรติดขัด หรือไฟฟาดับ ไมสามารถคนหา
ขอมูลของผูปวยในระบบคอมพิวเตอรได
แบบสอบถามที่ใชกันมากที่สุดในสถานพยาบาลคือแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชบริก าร
สถานพยาบาลควรดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของผูปวยและญาติในการไดรับบริการเปนระยะๆ อยาง
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นอยทุกๆ 6 เดือน ควรมีการสํารวจความพึงพอใจ โดยอาจสํารวจดานการบริการผูปวยนอก แยกกับดานการ
บริการผูปวยใน แตอาจสํารวจแยกบริการใหละเอียดขึ้น ถาตองการนําผลมาใชปรับปรุงคุณภาพการบริการ
3C. การซักถามหรือสัมภาษณ

การซักถามหรือสัมภาษณ เปนการ พูดคุย สอบถามขอมูลจากผูปวย เปนวิธีการที่ใชมากทีสุดใน
โรงพยาบาล เพราะเจาหนาที่ทุกฝายตองพูดคุยและขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูปวยทั้งสิ้น โดยขอมูลสวนที่สํ าคัญ
ที่สุดคืออาการที่เจ็บปวยไมสบายนั่นเอง โดยผูที่รับผิดชอบซักถามขอมูลสวนนี้ คือ แพทย และ พยาบาล
แพทยจะสัมภาษณประวัติผูปวยตามโครงสรางหัวขอการซักประวัติผูปวยตามมาตรฐานการซักประวัติ
ของวิชาชีพแพทย โดยมีหัวขอที่สําคัญดังนี้
-

ลักษณะผูปวย (Patient Profile) ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ภูมิลําเนา

-

อาการสําคัญ (Chief Complaint)

-

ประวัติปจจุบัน (Present Illnesses)

-

ประวัติอดีต (Past History)

-

ประวัติครอบครัว (Family History)

-

ประวัติทางสังคม (Social History)

-

ทบทวนอาการตามระบบ (Review of System)

การสัมภาษณประวัติผูปวยโดยแพทยมีรายละเอียดที่ตองสอบถามดังตอไปนี้
ลักษณะผูปวย
เนื้อหาสวนนี้ เปน การบรรยายสั้นๆเพื่อสรุปลักษณะของผูปวย โดยกลาวถึง เพศ เชื้อชาติ สถานภาพ
สมรส อายุ อาชีพ ที่อยู โดยสวนใหญจะบันทึกไวไมเกิน 1-2 บรรทัด ดังตัวอยางเชน

“ผูปวยชายไทยโสด อายุ 25 ป อาชีพขับจักรยานยนตรับจาง บานอยูปทุมธานี”
“ผูปวยหญิงจีนสมรสแลว อายุ 38 ป อาชีพคาขาย บานอยูลาดพราว”
“ผูปวยหญิงไทยหมาย อายุ 69 ป ไมไดทํางาน บานอยูดอนเมือง”
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บางครั้ง แพทยอาจบันทึกรายละเอียดแหลงขอมูล และประเมินความนาเชื่อถือได โดยเขียนตอดัง
ตัวอยางเชน
“ขอมูลไดจากผูปวยเอง เชื่อถือได 90 %”
“ขอมูลไดจากมารดาผูปวย และแฟมประวัติเกา เชื่อถือได 80%”
“ขอมูลไดจากเจาหนาที่มูลนิธิผูนําสง เชื่อถือได 70%”
การประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล แพทยจะประเมินจากความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณตามที่
ผูปวยหรือผูใหขอมูลเลา โดยแพทยอาจถามย้ําหลายครั้งโดยเปลี่ยนคําถามแลวดูวา คําตอบจะเหมือนเดิม
หรือไม หากผูใหขอมูลเลาเหตุการณหลายๆครั้งแตรายละเอียดเปลี่ยนไปทั้งๆที่เปนเหตุการณเดียวกัน แพทย
จะประเมินคาความนาเชื่อถือของขอมูลต่ําลง
ในกรณีที่ ผูปว ยได รับ การสง ตัวต อมาจากแพทย คนอื่ น ใหร ะบุ ร ายละเอียดในสว นนี้ไ วดว ย ดั ง
ตัวอยางเชน
“สงตัวมาจากโรงพยาบาลชุมชน ….”
“สงตัวมาจากคลินิกแพทย …..”
อาการสําคัญ
เนื้อหาสวนนี้ เปน การบรรยายสั้นๆไมเกิน 1 บรรทัด เพื่อบอกอาการสําคัญที่สุดที่ทําใหผูปวยตองมา
ใหแพทยรักษา และระยะเวลาที่เปนอาการนั้น นับจากเวลาเมื่อเริ่มเกิดอาการจนถึงเวลาที่มาพบกับแพทย ดัง
ตัวอยางเชน
“ปวดทอง 3 ชั่วโมง”
“ไข หนาวสั่น 1 วัน”
“ตาเหลือง 5 วัน”
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ขอความในสวนอาการสําคัญนี้ ไมจําเปนตองลงทายดวยคําวา “กอนมาโรงพยาบาล” เพราะเปนที่รู
กันดีอยูแลววา ระยะเวลาที่เปนอาการนั้น จะนับจากเวลาเมื่อเริ่มเกิดอาการจนถึงเวลาที่มาพบกับแพทย จึงไม
จําเปนตองเขียนขอความ “กอนมาโรงพยาบาล” ลงไป
ประวัติปจจุบัน
เนื้อหาสวนนี้ เปน การบรรยายอาการสําคัญโดยขยายความใหมีรายละเอียดมากขึ้น โดยอธิบาย
ตามลําดับเวลา เริ่มตนจากเหตุการณเมือ่ เริม่ เกิดอาการสําคัญ จนมาถึงนาทีที่พบกับแพทย รายละเอียดในสวน
นี้ มีองคประกอบสําคัญ ดังนี้





รายละเอียดอาการสําคัญ
อาการอื่นที่พบรวม
อาการอื่นที่ไมพบรวมกับอาการสําคัญ
การรักษาที่ผูปวยอาจไดรับกอนมาพบกับแพทยในครั้งนี้

ตัวอยาง การเขียนประวัติปจจุบันไดแก

(อาการสําคัญ ปวดทอง 3 ชั่วโมง))
“3 ชั่วโมง กอนมาโรงพยาบาล ขณะที่ผูปวยกําลัง ดูโ ทรทัศนอยูที่บาน รูสึก ปวดทองอยางมาก
ทันทีทันใด และรูสึกหนามืดเหมือนจะเปนลม ตองนอนลงใชมือกุมหนาทอง ภรรยาชวยชงยาผงที่ลด
กรดในกระเพาะใสน้ําใหกิน ผูปวยกินยาแลวรูสึกดีขึ้นเล็กนอย นั่งพักตอ
2

ชั่วโมง กอนมาโรงพยาบาล อาการปวดทองเปนมากขึ้น ปวดจุกแนน ตลอดเวลา ไมบรรเทาลง

ปวดมากบริเวณลิ้นป ไมมีคลื่นไส ไมอาเจีย น ไมมีทองเสีย ผูปวยจึงไปพบแพทยที่คลีนิกใกลบาน
แพทยฉีดยาแกปวดให 1 เข็ม แลว แนะนําใหมาโรงพยาบาล ผูปวยจึงมาที่โรงพยาบาล”

(อาการสําคัญ ตาเหลือง 5 วัน))
“5 วัน กอนมาโรงพยาบาล บุตรที่อยูกับผูปวยเริ่มทักวา ดูตาผูปวยเหมือนตาเหลือง แตผูปวยยัง ไมมี
อาการอะไร ไมมีไข ไมคัน ไมปวดทอง ไมคลื่นไส ไมอาเจียน จึงไมไดไปตรวจรักษา
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3 วัน กอนมาโรงพยาบาล เริ่มมีอาการคันตามตัว ผูปวยเห็นมีผื่นคลายลมพิษขึ้น บริเวณหนาอก และ

หนาทอง และขา จึงไปซื้อยาจากรานขายยามาทา
1 วัน กอนมาโรงพยาบาล รูสึกปสสาวะมีสีเหลืองเขม บุตรทักวาตาเหลืองมากขึ้น ผื่นลมพิษหายไปแต

ยังมีอาการคันตามผิวหนังอยู ไมปวดทอง ไมคลื่นไส ไมอาเจียน ไมมีไข ถายอุจจาระไดตามปกติ สี
อุจจาระเปนสีน้ําตาลออน บุตรชวนมาตรวจ จึงมาพบแพทยที่โรงพยาบาล”
ประวัติอดีต
เนื้อหาสวนนี้ เปน การบรรยายความเจ็บปวยและโรคที่ผูปวยไดรับการวินิจฉัยและรักษาในอดีต โดย
อาจจะเปนโรคที่ยังคงเปนมาจนถึงปจจุบัน หรือโรคที่ไดรับการรักษาจนหายไปแลว รายละเอียดในสวนนี้ มี
องคประกอบสําคัญ ดังนี้






โรคประจําตัวที่ไดรับการวินิจฉัยในอดีต และรักษาตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
โรคสําคัญอื่นที่เคยเปนและรักษาหายไปแลวแตแพทยคิดวาอาจสงผลมาถึงในปจจุบัน
ประวัติการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลครั้งกอน
การผาตัดสําคัญในอดีต
หากผูปวยเปนผูหญิงวัยเจริญพันธุ ควรบันทึกประวัติการตั้งครรภและการคลอดในอดี ตไว
ดวย

ตัวอยาง การเขียนประวัติอดีตไดแก
“ผูปว ยมีโรคประจําตัว เปนความดันโลหิตสูง ไดรับการวินิจฉัย เมื่อ 10 ปกอน รักษาโดยการกินยา
ตอเนื่อง รับยาจากโรงพยาบาลชุมชนใกลบาน
เคยเปนโรคตับอักเสบจากไวรัสบี เมื่อ 15 ปกอน รักษาหายแลว โดยแพทยแจงวาผลการตรวจเลือดไม
พบวายังมีเชื้อไวรัสอยู
6 เดือนกอน เคยมีอาการแขนซายออนแรง ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล แพทยบอกวาเปนอัม

พฤกษ นอนโรงพยาบาลอยู 1 สัปดาห อาการดีขึ้น แขนซายมีกําลังเปนปกติ
เคยไดรับการผาตัดไสติ่ง เมื่อ 20 ปกอน ปจจุบันไมมีอาการปวดทองเรื้อรัง”
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ประวัติครอบครัว
เนื้อหาสวนนี้ เปน การบรรยายโรคและสถานะสุขภาพของบุคคลครอบครัว ไดแก บิดา มารดา พี่นอง
ลูกของผูปวย และคูสมรส เพื่อมองหาความสัมพันธของโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรมโดยตรง เชน ฮีโมฟเลีย
หรือโรคที่มีปจจัยเสี่ยงจากองคประกอบทางพันธุกรรม เชน ความดันโลหิตสูง มะเร็งเตานม ไขมันในเลือดสูง
โรคหัวใจขาดเลือด เปนตน การซักประวัติครอบครัวอยางละเอียดจะชวยใหการวินิจฉัยโรคของผูปวยเปนไปได
โดยงายขึ้นหากเปนโรคมีปจจัยเสี่ยงดานพันธุกรรม และยังอาจทําใหแพทยคนพบโรคที่เปนปญหาสําคัญใน
ครอบครัวผูปวย ขยายการดูแลรักษาไปยังคนอื่นๆในครอบครัวผูปวยไดดวย
ตัวอยาง การเขียนประวัติครอบครัวไดแก

“บิดาผูปวยเสียชีวิตแลว เมื่ออายุ 74 ป จากโรคมะเร็งตับ มารดาผูปวยอายุ 75 ป ในปจจุบัน มีโรค
ประจําตัวเปนความดันโลหิตสูง รักษาโดยการใชยา
ผูปวยมีพี่และนองสาว 3 คน พี่สาวคนโตและนองสาวคนเล็กเปนมะเร็งเตานม รักษาโดยการผาตัด
และใหยาเคมีบําบัด ปจจุบันไมมีอาการ ผูปวยมีนองชาย 1 คน มีโรคประจําตัวเปนความดันโลหิตสูง
รักษาโดยการใชยา
ผูปวยแตงงานแลว สามีอายุ 48 ป มีโรคประจําตัวเปนเบาหวาน รักษาโดยการใชยา มีลูกชาย 2 คน
อายุ 19 และ 15 ป ปจจุบันศึกษาอยู ไมมีโรคประจําตัว”
ประวัติสังคม
เนื้อหาสวนนี้ เปน เรื่องลักษณะการใชชีวิตของผูปวย ที่อยูอาศัย การเดินทาง การประกอบอาชีพ การ
เขาสังคม พฤฒิกรรมเสี่ยงตางๆทีอ่ าจสงผลตอสุขภาพ เชน การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ฯลฯ แพทยควรซักประวัติ
และบันทึกประวัติสงั คมเสมอ เพราะมีโรคหลายโรคที่เกิดจากดําเนินวิถีชีวิตที่แตกตางกันไป เชน โรคติดเชื้ อ
โรคมะเร็ง โรคและหัวใจหลอดเลือด เปนตน

16

ตัวอยาง การเขียนประวัติสังคมไดแก
“ผูปวยทํางานเปนชางกอสราง สูบบุหรี่วันละ 2 ซอง มา 10 ป ดื่มสุราสัปดาหละ 3-4 วัน ไมมี
พฤติกรรมเสี่ยงดานเพศสัมพันธ”
“ผูปวยทํางานบริการในไนทคลับ ไมสูบบุหรี่ ดื่มสุร าเปนเพื่อนกับลูกคาสัปดาหละ 6 วัน ไมมี มี
เพศสัมพันธโดยใชถุงยางอนามัยทุกครั้ง”
การทบทวนตามระบบ
เนื้อหาสวนนี้ เปน การสอบถามอาการที่เกี่ยวของกับระบบตางๆของรางกายที่ผูปวยอาจเคยมีอาการ
ผิดปกติในอดีต หรือในปจจุบัน เริ่มจาก อาการทั่วไป แลวไลรายละเอียดไปตามระบบรางกายตางๆ จากหัว
จรดเทา ในลักษณะเดียวกับการตรวจรางกาย ตามรายการดังนี้















อาการทั่วไป
ระบบผิวหนัง
หัว ตา หู จมูก ลําคอ (HEENT)
เตานม
ระบบหายใจ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ระบบยอยอาหาร
ระบบปสสาวะ
อวัยวะสืบพันธุ
ระบบกลามเนื้อ กระดูก
ระบบประสาท
ระบบเลือด
ระบบตอมไรทอ
สภาวะทางจิต

เมื่อแพทยสอบถามทบทวนอาการตามระบบแลว หากพบวามีอาการตามระบบที่ผิดปกติ และคิดวา
นาจะเกี่ยวของกับอาการเจ็บปวยในปจจุบัน แพทยควรนําอาการที่พบวาผิดปกตินี้ ไปเขียนไวในสวน ประวัติ
ปจจุบัน หรือประวัติอดีตที่เกี่ยวของ ไมควรแยกเขียนไวตรงสวนนี้
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ตัวอยางรายงานประวัติผูปวย
ผูปวยหญิงไทยหมาย อายุ 70 ป อยูบานเลี้ยงหลาน ที่จังหวัดนครราชสีมา
ประวัติไดจากผูปวย เชื่อถือได
อาการสําคัญ

ตัวเหลืองตาเหลือง มา 2 สัปดาห

ประวัติปจจุบัน
2 สัปดาห กอนมาโรงพยาบาล มีคนทักวาดูตาเหลืองขึ้น ไมมีไข ไมปวดทอง ไมคลื่นไส ไมอาเจียน

ไม

คันตามตัว ผูปวยไมคิดวาเปนอะไรมาก
1 สัปดาห กอนมาโรงพยาบาล เริ่มมีอาการคันตามตัว ไปซื้อยาจากรานขายยามากินและทา

อาการดี

ขึ้นบาง
3 วัน กอนมาโรงพยาบาล มีไข ไมหนาวสั่น ไปพบแพทยที่คลินิก แพทยใหยาลดไข

และบอกวาเปนดี

ซาน แนะนําใหมาตรวจที่โรงพยาบาล กินยาแลวอาการไขหายไป เริ่มมีปสสาวะสีเหลืองเขม อาการคันตามตัว
เปนมากขึ้น แตไมปวดทอง ไมคลื่นไส ไมอาเจียน ผูปวยรอใหลูกขับรถมารับแลวใหลูกมาโรงพยาบาล
ประวัติอดีต
มีโรคประจําตัวเปนความดันโลหิตสูง 20 ป รักษาโดยการกินยา รับยาที่สถานีอนามัยใกลบานเปน
ประจํา
1 ป กอน ผาตอกระจกและเปลี่ยนเลนสที่ตาซาย ที่โรงพยาบาลประจําจังหวัด
3 ป กอน เคยเขารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน

แพทยวินิจฉัยวาเปนกรวยไตอักเสบ รักษาโดย

การใหยาทางหลอดเลือดอยู 5 วัน จนหาย
40 ป กอนเคยผาทองคลอดลูกคนที่ 2 เนื่องจากคลอดลําบากที่โรงพยาบาลประจําจังหวัด

ประวัติครอบครัว
บิดา เสียชีวิต ตอน อายุ 50 ป จากโรคมะเร็งตับ มารดา เสียชีวิต ตอนอายุ 60 ป จากโรคปอดบวม
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สามี เสียชีวิต ตอน อายุ 48 ป จากโรคมะเร็งทอน้ําดี มีบุตรชาย 2 คน คนโตอายุ 50 ป มีโรค
ประจําตัวเปนความดันโลหิตสูง คนเล็กอายุ 40 ป ยังแข็งแรง
มีพี่นองรวม 5 คน ผูปวยเปนลูกคนกลาง พี่นองทุกคนมีโรคความดันโลหิตสูง
ประวัติสังคม
ไมสูบบุหรี่ ไมดื่มเหลา ทุกวันนี้ อยูที่บานทํางานบาน และเลี้ยงหลาน 2 คน อายุ 13 และ 10 ขวบ
สวนใหญกินอาหารพื้นบานที่ทําเอง บางครั้งกินปลาราและปลาน้ําจืดที่ไมไดปรุงสุก
ทบทวนตามระบบ
อาการทั่วไป – น้ําหนักไมลด ไมออนเพลีย ไมวิงเวียน ไมมีหนามืดเปนลม
ระบบผิวหนัง – ไมมีผื่นขึ้นตามตัว ผิวแหงเล็กนอย
HEENT – ไมปวดหัว ตาขางขวามัวเล็กนอย แพทยแนะนําใหตรวจทุก 6 เดือน ตาซายเปลี่ยนเลนสแลว หูตึง

บางเล็กนอย เปนหวัดไมบอย ไมมีเลือดออกตามไรฟน มีหินปูนบาง ขูดหินปูนลาสุดเมื่อ 1 ปกอน
ไมมีกอนที่คอ
เตานม – ไมมีกอน ไมเจ็บที่เตานม
ระบบหายใจ – ไมเหนื่อยหอบ มีไอบางเวลาเปนหวัด เอ็กซเรยปอดครั้งสุดทาย 1 ปกอน
ระบบหัวใจและหลอดเลือด – ไมมีใจสั่น, ไมเจ็บหนาอก ไมมีอาการขาบวม ไมมีเสนเลือดขอดที่ขา
ระบบยอยอาหาร – มีจุกแนนทองบางครั้งในชวง 2 ปที่ผานมา กินยาธาตุนํา้ แดงแลวอาการดีขึ้น ไมเบื่ออาหาร
ถายอุจจาระทุกวัน แตบางครั้งเมื่อทองผูกจะถายทุกๆ 2 วัน ไมเคยตรวจเอ็กซเรยชองทอง
ระบบปสสาวะ – ถายปสสาวะไดดี ไมเคยถายเปนกอนนิ่ว ไมมีปสสาวะเปนสีแดง
ระบบสืบพันธุ – ไมมีตกขาว ประจําเดือนหมดไปเมื่อตอนอายุ 51 ป ตรวจภายในครั้งสุดทาย 20 ปกอน
ระบบกลามเนื้อและกระดูก – ไมมีอาการปวดหลัง มีปวดเมื่อยกลามเนื้อบางเวลาทํางานหนัก รักษาโดยการ
ขอรับยาจากสถานีอนามัยใกลบาน ไมเคยมีกระดูกหัก ไมปวดเขาหรือปวดตามขอ เดินไดสะดวกดี
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ระบบประสาท – ไมมีอาการชาตามผิดหนัง ไมเคยชัก ความจํายังดีอยู จําลูกหลานได จําเหตุการณอดีตและ
ปจจุบันได
ระบบเลือด – ไมมีโลหิตจาง ไมมีจ้ําเลือดตามผิวหนัง ไมมีเลือดออกผิดปกติที่ใด
ระบบตอมไรทอ – ไมมีคอพอก ไมมีอาการปสสาวะบอยตอนกลางคืน ไมมีน้ําหนักลด
สภาวะจิต – อารมณดี ไมหงุดหงิดงาย ไมทะเลาะกับใคร บางครั้งบนวาหลานที่ดื้อและซนบาง เปนหวงกังวล
วาหลานจะไปทําความเดือดรอนใหกับเพื่อนบาน

ในกรณีที่แพทยมีเวลาไมมาก หัวขอที่ถามอาจถามไดไมครบตามมาตรฐานที่กําหนด แตอยางนอย ก็
ตองมี อาการสําคัญ ประวัติปจจุบัน และ ประวัติอดีตที่สําคัญ และบันทึกใหครบ 3 หัวขอนี้
ในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เจาหนาที่ใหบริการตรวจรักษา
โรคสวนใหญไมใชแพทย จึงอาจไมสามารถสัมภาษณประวัติไดเหมือนกับที่แพทยเปนผูดําเนินการ แตสํานัก
นโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุ ข ไดกํ า หนดมาตรฐานการเก็ บ รวบรวมขอ มู ล ประวั ติ ผู ปว ย ดั ง
รายละเอียดตอไปนี้
“ประวัติความเจ็บปวย

ประกอบดวย อาการสําคัญ ไดแก อาการนํา (chief complaint) ระยะเวลา
ที่เปน รายละเอียดของอาการ และการดําเนินโรค สวนนี้เปนสวนที่จําเปนสําคัญ และอาจตองใช
ประกอบการวินิจฉัยโรค ประวัติอดีต ประวัติครอบครัว การทบทวนตามระบบประวัตสิ วนตัวที่สําคัญ
เชน การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา สารเสพติด ประวัติการแพยา ในสวนที่สําคัญและเกี่ยวของกับการเจ็บปวย
ครั้งนี”้
3D. การสังเกตโดยตรงจากผูเก็บรวบรวมขอมูล

การสังเกตโดยตรง เปนวิธีการที่ใชเก็บขอมูลในระหวางการตรวจรางกาย หรือตรวจวัดสัญญาณตางๆ
จากตัวผูปวย โดย แพทย และ พยาบาล จะใชการดู คลํา เคาะ และฟงสวนตางๆของรางกาย เพื่อคนหาอาการ
แสดงผิดปกติ แลวบันทึกไวเปนผลการตรวจรางกาย เพื่อนําไปประกอบการวินิจฉัยโรคตอไป
การตรวจรางกายจะทําใหไดขอมูลตามหัวขอตอไปนี้
-

สภาพทั่วไปที่ปรากฏ (General Appearance)
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-

สัญญาณชีพ (Vital Signs)

-

ศีรษะ ตา หู จมูก คอ (Head Eye Ear Nose Throat – HEENT)

-

ระบบหายใจ (Respiratory System)

-

ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular System)

-

ชองทอง (Abdominal Region)

-

อวัยวะเพศ (Genital Area)

-

การตรวจชองคลอดและทวารหนัก (Per Vaginal – PV and Per Rectal Exam – PR)

-

แขนและขา (Extremities)

-

ระบบประสาท (Nervous System)

-

สุขภาพจิต (Mental Health)

การตรวจรางกายผูปวยโดยแพทยมีรายละเอียดที่ตองตรวจ ดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยางการเขียนบันทึกการตรวจรางกาย
Vital Signs
BT 37.5° C, BP 130/90 mmHg, PR 100/min RR 18/min
GA
a thin middle-aged woman, acutely ill, not toxic
HEENT
Head: no scalp lesion, smooth texture black hair
Eyes: pupil 3 mm. both reactive to light, no pale conjunctiva, no jaundice, no limitation of
eyes movement
Ears: no pinna deformity, acuity good to whispered voice
Nose: no septum deviation, no sinus tenderness, pink mucosa
Mouth: pink oral mucosa, no bleeding per gum, no injected pharynx
Neck : trachea in midline, no thyroid gland enlargement, no cervical lymph nodes
enlargement
Chest
Beast; not examined
Symmetric thorax, clear and equal breath sound, no adventitious sound
Regular S1 and S2, no S3 , no S4, no murmur, no heave , no thrill
Abdomen
soft, not distended, no tender, no guarding
Liver span 7 cm at right midclavicular line, no mass
Active bowel sound. Tympany on percussion
Groin and Genitalia no swelling or hernia at both groins
Genitalia not examined
Extremities no deformity, no edema, warm, not tender, no limitation of movements
Nervous System
Mental Status tense but alert and cooperative
Cranial Nerves: pupil 3 mm both reactive to light, no facial palsy, no tongue deviation
Motor : muscle power strength 5/5 all extremities
Sensory : no decrease pain and temperature sensory
Reflex : 2+ all Barbinski’s sign : dorsiflex

21

ในกรณีที่แพทยมีเวลาไมมาก หัวขอที่ตรวจอาจไดไมครบตามมาตรฐานที่กําหนด แตอยางนอย ก็ตอง
มี ผลการตรวจรางกายในสวนที่เกี่ยวของกับอาการที่เจ็บปวย และบันทึกไวใหชัดเจน
ในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เจาหนาที่ใหบริการตรวจรักษา
โรคสวนใหญไมใชแพทย จึงอาจไมส ามารถตรวจรางกายไดเ หมือนกับ ที่แพทยเปนผูดําเนินการ แตสํานัก
นโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดมาตรฐานการเก็บรวบรวมผลการตรวจรางกายผูปวย ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
“การตรวจรางกาย

ประกอบดวย การบันทึกเฉพาะสวนตามอาการนํา เชน มาตรวจดวยอาการปวด
ทอง บันทึกการตรวจเฉพาะการตรวจชองทอง ควรบันทึกการตรวจรางกายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน
บันทึกลักษณะทั่วไปของผูปวย เชน ซีด เหลือง ตรวจรางกายระบบปอด และหัวใจทีอ่ าจเปนรอยโรค
ที่ทําใหปวดราวมาชองทองได สวนนี้เปนสวนที่จําเปน และสําคัญ การบันทึกอาจมีรายละเอียดมาก
นอยตามความสําคัญของระบบรางกายสวนที่เกี่ยวของกับการเจ็บปวยครัง้ นี”้

3E. การดูรายงานจากแหลงอื่น

ขอมูลหรือรายงานจากแหลงอื่น เชน ยาที่ผูปวยกิน แพทยหรือผูตรวจรักษา อาจขอดูตัวยา ชื่อยาหรือ
ฉลากยา แลวบันทึก ไวชวงทายประวัติ โดยบันทึกใหชัดเจนวาเปนขอมูลทีไ่ ดจากแหลงภายนอก สวนรายงานที่
เปนกระดาษมาจากภายนอก ใหคัดลอกไวในหัวขอขอมูลจากแหลงภายนอกเชนเดียวกัน เพื่อใหไดขอมูลที่
ครบถวนทุกแงมุมมาอยูในเวชระเบียน
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บทที่ 4. การบันทึกขอมูลกิจกรรมการดูแลผูปวยนอก (Out Patient Data Recording)
ผูที่มารับบริการสงเสริมสุขภาพหรือรักษาโรคโดยไมรับไวรักษาตอในสถานพยาบาล เรียกวา ผูปวย
นอก (Out Patient) ผูท่ใี หบริการตองกิจกรรมการดูแลผูปวยนอกทุกประการเปนลายลักษณอักษร จัดเก็บ
เอาไวในระบบเวชระเบียน และ/หรือ ระบบฐานขอมูลของสถานพยาบาล การบันทึกกิจกรรมการดูแลผูปวย
นอกของสถานพยาบาลแบงไดเปน 2 กลุม คือ 1. การบันทึกขอมูลตามแนวทางมาตรฐานแฟมขอมูล 43 แฟม
ของกระทรวงสาธารณสุข และ 2. การบันทึกขอมูลที่สําคัญแตไมอยูในขอกําหนดมาตรฐาน 43 แฟม
4A. การบันทึกขอมูลตามแนวทางมาตรฐานแฟมขอมูล 43 แฟม

ของกระทรวงสาธารณสุข

มาตรฐานแฟมขอมูล 43 แฟม มีแฟมที่ตองใชในการบันทึกขอมูลผูปวยนอกทุกราย 6 แฟม และแฟม
ที่ใชในการบันทึกขอมูลผูปวยบางราย 27 แฟม รวม 33 แฟม ดังตอไปนี้
1. PERSON
2. ADDRESS
3. CARD
4. SERVICE
5. DIAGNOSIS_OPD
6. CHARGE_OPD
7. DEATH
8. CHRONIC
9. DISABILITY
10. WOMEN
11. DRUGALLERGY
12. FUNCTIONAL
13. ICF
14. DRUG_OPD
15. PROCEDURE_OPD
16. SURVIELLANCE
17. ACCIDENT
18. LABFU
19. CHRONICFU
20. APPOINTMENT
21. DENTAL
22. REHABILITATION
23. NCDSCREEN
24. FP
25. PRENATAL
26. ANC
27. LABOR
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28. POSTNATAL
29. NEWBORN
30. NEWBORN_CARE
31. EPI
32. NUTRITION
33. SPECIALPP

แฟมที่ตองใชบันทึกขอมูลผูปวยนอกทุกราย คือ PERSON,

ADDRESS, CARD, SERVICE

และ CHARGE_OPD
4A.1 การบันทึกแฟม PERSON

แฟม PERSON ใชเพื่อขึ้นทะเบียนผูที่มารับบริการ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

เลขที�บตั รประชาชน

3

ทะเบียนบุคคล

4

รหัสบ้ าน

5

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
เลขประจําตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกําหนด
เป็ นรหัสประจําตัวบุคคล
หมายเหตุ : เป็ นเลขจํานวนเต็ม 13 หลัก
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการนั �นๆ
ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ (สามารถ
กําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)
รหัสบ้ านที�กําหนดโดยโปรแกรมจากแฟ้ม HOME และ
รหัสนี �จะซํ �ากันได้ หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือน
เดียวกัน อ้ างอิงเพื�อค้ นหาบ้ านในแฟ้ม HOME (หลังคา
เรือนในเขตรับผิดชอบ) กรณีที�อาศัยในเขตรับผิดชอบ
หมายเหตุ : กรณีไม่เป็ นค่าว่างอ้ างอิงตาม HID ในแฟ้ม
HOME

HOSPCODE

คํานําหน้ า

คํานําหน้ าชื�อ อ้ างอิงมาตรฐานตามกรมการปกครอง

PRENAME

6

ชื�อ

ชื�อ

NAME

7

นามสกุล

นามสกุล

LNAME

8

เลขที�ผ้ ปู ่ วยนอก (HN)

เลขทะเบียนการมารับบริ การ(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่
1-15 หลัก) ในกรณีที�มีเลขทะเบียนที�ต่างไปจาก PID

HN

9

เพศ

1 = ชาย , 2 = หญิง

SEX
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CID

PID

HID

ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

10

วันเกิด

11

สถานะสมรส

13

อาชีพ(รหัสใหม่)

14

เชื �อชาติ

15

สัญชาติ

รหัสมาตรฐานตามกรมการปกครอง ถ้ าไม่ทราบให้ ระบุ
999 ตามรหัสมาตรฐาน

NATION

16

ศาสนา

รหัสมาตรฐานสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์

RELIGION

17

ระดับการศึกษา

รหัสมาตรฐานสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์

EDUCATION

18

สถานะในครอบครัว

1 = เจ้ าบ้ าน , 2 = ผู้อาศัย

FSTATUS

19

รหัส CID บิดา

รหัสบัตรประชาชนของบิดา
หมายเหตุ : กรณีที�เป็ นเด็กอายุตํ�ากว่า 15 ปี

FATHER

20

รหัส CID มารดา

รหัสบัตรประชาชนของมารดา
หมายเหตุ : กรณีที�เป็ นเด็กอายุตํ�ากว่า 15 ปี

MOTHER

21

รหัส CID คู่สมรส

COUPLE

22

สถานะในชุมชน

รหัสบัตรประชาชนของคู่สมรส
1 = กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน, 2 = อสม., 3 = แพทย์ประจํา
ตําบล, 4 = สมาชิกอบต., 5 = อื�นๆ

23

วันเดือนปี ที�ย้ายเข้ า ในเขตรับผิดชอบ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
1 = ตาย , 2 = ย้ าย , 3 = สาบสูญ ,9 =ไม่จําหน่าย

MOVEIN

25

วันที�ย้ายเข้ ามาเขตพื �นที�
รับผิดชอบ
สถานะ/สาเหตุการ
จําหน่าย
วันที�จําหน่าย

26
27

24

วันเดือนปี เกิด กําหนดเป็ น ค.ศ. (YYYYMMDD) (หากไม่ BIRTH
ทราบวัน เดือนที�เกิด แต่ทราบ ค.ศ เกิด ให้ กําหนดวัน
เกิดเป็ นวันที� 1 มกราคมของปี ค.ศ.นั �นๆ)
1 = โสด, 2 = คู,่ 3 = ม่าย, 4 = หย่า, 5 = แยก, 6 =
MSTATUS
สมณะ, 9=ไม่ทราบ
OCCUPATION_N
รหัสมาตรฐานสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
EW
RACE
รหัสมาตรฐานตามกรมการปกครอง

VSTATUS

DISCHARGE
DDISCHARGE

หมู่เลือด

วันเดือนปี ที�จําหน่าย กําหนดเป็ น ค.ศ. (YYYYMMDD)
หมายเหตุ : บันทึกเฉพาะกรณีสถานะ/สาเหตุการ
จําหน่าย (No.24) เป็ น 1 = ตาย , 2 = ย้ าย , 3 =
สาบสูญ
1 = A , 2 = B , 3 = AB , 4 = O

หมู่เลือด RH

1 = positive , 2 = negative

RHGROUP

25

ABOGROUP

ลําดับ

หัวข้ อ

28

รหัสความเป็ นคนต่าง
ด้ าว

29

เลขที� passport

30

สถานะบุคคล

31

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

คําอธิบาย
รหัสมาตรฐานสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
หมายเหตุ : เฉพาะกรณีที�เป็ นประชากรต่างด้ าว
เลขที� passport
หมายเหตุ : กรณีที�เป็ นประชากรต่างด้ าวที�มีเลขที�
passport
1=มีชื�ออยู่ตามทะเบียนบ้ านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริ ง
2= มีชื�ออยู่ตามทะเบีบนบ้ านในเขตรับผิดชอบแต่ตวั ไม่
อยู่จริง
3= มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้ านใน
เขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้ านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
4= ที�อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้ านไม่อยู่
ในเขตรับผิดชอบ เข้ ามารับบริ การหรือเคยอยู่ในเขต
รับผิดชอบ
5=มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้ อยู่ตามทะเบียน
บ้ านในเขตรับผิดชอบ เช่น คนเร่ร่อน ไม่มีที�พักอาศัย
เป็ นต้ น
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี เดือน
วันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็ น
ปี คริ สตศักราช

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
LABOR
PASSPORT

TYPEAREA

D_UPDATE

4A.2 การบันทึกแฟม ADDRESS

แฟม ADDRESS ใชบันทึกที่อยูของผูมารับบริการ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
HOSPCODE
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
PID
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)(program
generate)
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ลําดับ
3

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

ประเภทของที�อยู่

1= ที�อยู่ตามทะเบียนบ้ าน, 2= ที�อยู่ที�ติดต่อได้

5

รหัสบ้ านตามกรมการ
ปกครอง
ลักษณะของที�อยู่

6

เลขห้ อง

เลขประจําบ้ าน ตามกรมการปกครองกําหนดเป็ นรหัส
HOUSE_ID
ประจําบ้ าน
1 = บ้ านเดี�ยว บ้ านแฝด, 2 = ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม, 3 HOUSETYPE
= คอนโดมิเนียม,
4 =อพาร์ ทเมนท์ หอพัก, 5= บ้ านพักคนงาน, 8 =
อื�นๆ, 9 = ไม่ทราบ
หมายเลขห้ อง กรณีอาคารชุด หรืออพาร์ ทเมนท์ หรือ
ROOMNO
หอพัก

7

ชื�ออาคารชุด

ชื�ออาคารชุด หรืออพาร์ ทเมนท์ หรือหอพัก

CONDO

8

บ้ านเลขที�

บ้ านเลขที�

HOUSENO

9

ซอยแยก

ชื�อซอยแยก

SOISUB

10

ซอยหลัก

ชื�อซอยหลัก

SOIMAIN

11

ถนน

ชื�อถนน

ROAD

12

ชื�อหมู่บ้านจัดสรร

ชื�อหมู่บ้านจัดสรร

VILLANAME

13

หมู่ที�

14

ตําบล

15

อําเภอ

16

จังหวัด

17

เบอร์ โทรศัพท์

รหัสเลขหมู่ที� เช่น 01 คือหมู่ที� 1 เป็ นต้ น (ใช้ 99 แทน
ไม่ทราบ)
รหัสตําบลตามกรมการปกครอง (ใช้ 99 แทนไม่
ทราบ)
รหัสอําเภอตามกรมการปกครอง (ใช้ 99 แทนไม่
ทราบ)
รหัสจังหวัดตามกรมการปกครอง (ใช้ 99 แทนไม่
ทราบ)
เบอร์ โทรศัพท์

18

เบอร์ โทรศัพท์ มือถือ

เบอร์ โทรศัพท์ มือถือ

MOBILE

19

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

D_UPDATE

4
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ADDRESSTYPE

VILLAGE
TAMBON
AMPUR
CHANGWAT
TELEPHONE

4A.3 การบันทึกแฟม CARD

แฟม CARD ใชบันทึกสิทธิการรักษาของผูมารับบริการแตละราย กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1
2

รหัสสถานบริการ
ทะเบียนบุคคล

3
4

ประเภทสิทธิการรักษา
(รหัสเดิม)
ประเภทสิทธิการรักษา

5

เลขที�บตั รสิทธิ

6

วันที�ออกบัตร

7
8

วันที�หมดอายุ
สถานบริการหลัก

9

สถานบริการรอง

10

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
รหัสสิทธิมาตรฐาน เดิม

HOSPCODE

รหัสสิทธิมาตรฐานที�กําหนดโดยหน่วยงานที�
เกี�ยวข้ อง

INSTYPE_NEW

หมายเลขของบัตร ตามประเภทสิทธิ การรักษา
วันเดือนปี ที�ออกบัตร กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
วันเดือนปี ที�บตั รหมดอายุ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
รหัสสถานพยาบาลหลักคู่สญ
ั ญา กรณี หลักประกัน
สุขภาพถ้ วนหน้ า และประกันสังคม ตามมาตรฐาน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ หมายเหตุ : บันทึก
กรณีประเภทสิทธิการรักษา เป็ นสิทธิ UC
รหัสสถานพยาบาลปฐมภูมิ กรณี หลักประกัน
สุขภาพถ้ วนหน้ า และสถานพยาบาลในเครือข่าย 1
แห่ง (ถ้ ามี) สําหรับประกันสังคม ตามมาตรฐานจาก
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
หมายเหตุ : บันทึกกรณีประเภทสิทธิการรักษา เป็ น
สิทธิ UC
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
หมายเหตุ : ไม่เป็ นค่าว่างและมีรูปแบบคือ
YYYYMMDDHHMMSS โดยบันทึกเป็ น ค.ศ.

INSID
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PID

INSTYPE_OLD

STARTDATE
EXPIREDATE
MAIN

SUB

D_UPDATE

การบันทึกขอมูลทั้ง 3 แฟม ในทางปฏิบัติ จะมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1.

เมื่อมีผูปวยมาใหม เจาหนาที่จะใหผูปวยกรอกแบบฟอรมการลงทะเบียนผูปวยใหม

2.

เจาหนาที่นําแบบฟอรมมาบันทึกเขาโปรแกรมระบบลงทะเบียนผูปวย ซึ่งโปรแกรมจะบันทึก
ขอมูลลงไปในแฟม PERSON, ADDRESS และ CARD

3.

หากตองการพิมพแบบฟอรม สามารถสั่งใหโปรแกรมพิมพแบบฟอรมแผนหนา OPD Card ดังนี้

4A.4 การบันทึกแฟม SERVICE

แฟม SERVICE ใชบริการการมารับบริการแตละครั้งของผูปวย กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ
1

หัวข้ อ
รหัสสถานบริการ

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

29

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE

ลําดับ

หัวข้ อ

2

ทะเบียนบุคคล

3

เลขที�ผ้ ปู ่ วยนอก (HN)

4

ลําดับที�

5

วันที�ให้ บริการ

6

เวลาที�ให้ บริการ

7
8

ที�ตั �งของที�อยู่
ผู้รับบริการ
เวลามารับบริการ

9

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
PID
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
เลขทะเบียนการมารับบริ การ(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ HN
1-15 หลัก) ในกรณีที�มีเลขทะเบียนที�ต่างไปจาก PID
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit) หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit)
หลายคลินิกใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ น
ตัวเลข เดียวกัน
วันเดือนปี ที�มารับบริการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทึกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
เวลาที�มารับบริการ กําหนดเป็ น ชัว� โมง นาที วินาที
(HHMMSS)
1 = ในเขตรับผิดชอบ, 2 = นอกเขตรับผิดชอบ

SEQ

DATE_SERV

TIME_SERV
LOCATION

1 = ในเวลาราชการ, 2 = นอกเวลาราชการ

INTIME

ประเภทสิทธิการรักษา

รหัสสิทธิมาตรฐาน ที�ใช้ ในการมารับบริการ

INSTYPE

10
11

เลขที�บตั รสิทธิ
สถานบริการหลัก

หมายเลขของบัตร ตามประเภทสิทธิ การรักษา

INSID

รหัสมาตรฐานจาก สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์

MAIN

12

ประเภทการมารับ
บริการ

13
14

15

1 = มารับบริ การเอง, 2 = มารับบริ การตามนัดหมาย,
3 = ได้ รับการส่งต่อจากสถานพยาบาลอื�น, 4 = ได้ รับ
การส่งตัวจากบริการ EMS
สถานบริการที�สง่ ผู้ป่วย รหัสสถานพยาบาลที�ส่งผู้ป่วยมารักษาต่อ
มา
สาเหตุการส่งผู้ป่วยมา 1 = เพื�อการวินิจฉัยและรักษา, 2 = เพื�อการวินิจฉัย,
รับบริการ
3 = เพื�อการรักษาและพื �นฟูต่อเนื�อง, 4 = เพื�อการดูแล
ต่อใกล้ บ้าน,
5 = ตามความต้ องการผู้ป่วย
อาการสําคัญ
อาการสําคัญที�มาใช้ บริการ
30

TYPEIN

REFERINHOSP
CAUSEIN

CHIEFCOMP

ลําดับ

หัวข้ อ

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย

16

สถานที�รับบริ การ

17

20

อุณหภูมิร่างกายแรกรับ อุณหภูมิร่างกายแรกรับ (เซลเซียส) จุดทศนิยม 1
ตําแหน่ง
ความดันโลหิตซิสโตลิก ความดันโลหิต ซิสโตลิก แรกรับ (มม.ปรอท)
แรกรับ
หมายเหตุ : ไม่ต้องบันทึกในกรณีที�วดั ค่าไม่ได้ เช่น
กลุม่ เด็ก
ความดันโลหิตได
ความดันโลหิต ไดแอสโตลิก (มม.ปรอท)
แอสโตลิกแรกรับ
หมายเหตุ : ไม่ต้องบันทึกในกรณีที�วดั ค่าไม่ได้ เช่น
กลุม่ เด็ก
อัตราการเต้ นของชีพจร อัตราการเต้ นของชีพจร (ครั �งต่อนาที)

PR

21

อัตราการหายใจ

อัตราการหายใจ (ครั �งต่อนาที)

RR

22

สถานะผู้มารับบริ การ
เมื�อเสร็จสิ �นบริการ

TYPEOUT

23

สถานพยาบาลที�ส่ง
ผู้ป่วยไป
สาเหตุการส่งต่อผู้ป่วย

1 = จําหน่ายกลับบ้ าน, 2 = รับไว้ รักษาต่อในแผนก
ผู้ป่วยใน,
3 = ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื�น, 4 = เสียชีวิต, 5 =
เสียชีวิตก่อนมาถึง
สถานพยาบาล, 6 = เสียชีวิตระหว่างส่งต่อไปยัง
สถานพยาบาลอื�น,
7= ปฏิเสธการรักษา, 8 = หนีกลับ
รหัสสถานพยาบาลที�ส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อ

18

19

24

25

26

27

1 = ในสถานบริการ , 2 = นอกสถานบริการ

1 = เพื�อการวินิจฉัยและรักษา, 2 = เพื�อการวินิจฉัย,
3 = เพื�อการรักษาและฟื น� ฟูต่อเนื�อง, 4 = เพื�อการดูแล
ต่อใกล้ บ้าน,
5 = ตามความต้ องการผู้ป่วย
ราคาทุนของบริการ
ราคาทุนซึง� รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ทั �งหมดรวมทั �ง
ค่าบริการทางการแพทย์ (รวมจุดทศนิยมและเลขหลัง
จุด 2 ตําแหน่ง)
ค่าบริการทั �งหมด
ราคาขายซึง� รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ ทั �งหมดรวมทั �ง
(ราคาขาย)
ค่าบริการทางการแพทย์ (รวมจุดทศนิยมและเลขหลัง
จุด 2 ตําแหน่ง)
ค่าบริการที�ต้องจ่ายเอง จํานวนเงินที�เรี ยกเก็บ เนื�องจากเป็ นค่าใช้ จ่ายที�เบิก
ไม่ได้ (รวมจุดทศนิยมและเลขหลังจุด 2 ตําแหน่ง) โดย
31

SERVPLACE
BTEMP
SBP

DBP

REFEROUTHOSP
CAUSEOUT

COST

PRICE

PAYPRICE

ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

ถ้ าไม่มีการเรียกเก็บให้ ใส่เลขศูนย์
28

เงินที�จ่ายจริง

จํานวนเงินที�จ่ายจริง ถ้ าไม่มีการจ่ายให้ ใส่เลขศูนย์

ACTUALPAY

29

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือน วันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

D_UPDATE

4A.5 การบันทึกแฟม DIAGNOSIS_OPD

แฟม DIAGNOSIS_OPD ใชบันทึกรหัส ICD ของผูที่มารับบริการ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

วันที�ให้ บริการ

5

ประเภทการวินิจฉัย

6

รหัสการวินิจฉัย

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit)
หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit) หลายคลีนิค
ใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ นตัวเลข เดียวกัน
วันเดือนปี ที�มารับบริการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
1 = PRINCIPLE DX (การวินิจฉัยโรคหลัก) ,4 =
OTHER (อื�น ๆ), 5 = EXTERNAL CAUSE(สาเหตุ
ภายนอก) และ 7 = Morphology Code (รหัสเกี�ยวกับ
เนื �องอก) เท่านั �น

HOSPCODE

รหัสโรค ICD - 10 - TM

DIAGCODE
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PID

SEQ

DATE_SERV

DIAGTYPE

ลําดับ

หัวข้ อ

7

แผนกที�รับบริการ

8

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

9

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

คําอธิบาย
รหัสแผนกที�รับบริ การ อ้ างอิงตามมาตรฐาน สนย.
หมายเหตุ : กรณี รพ.สต. ให้ ลงรหัสแผนกบริการ ตาม
การให้ บริการจริง
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
CLINIC

PROVIDER
D_UPDATE

4A.6 การบันทึกแฟม CHARGE_OPD

แฟม CHARGE_OPD ใชบันทึกคาใชจายของการมารับบริการแตละครั้ง กําหนดหัวขอที่ควรบันทึก
ดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

วันที�ให้ บริการ

5

แผนกที�รับบริการ

6

หมวดของค่าบริ การ

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit)
หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit) หลายคลีนิค
ใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ นตัวเลข เดียวกัน
วันเดือนปี ที�มารับบริการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD) หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูล
ย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวันกลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
รหัสแผนกที�รับบริ การ อ้ างอิงตามมาตรฐาน สนย.
หมายเหตุ : กรณี รพ.สต. ให้ ลงรหัสแผนกบริการ ตาม
การให้ บริการจริง
รหัสหมวดของค่าบริ การตามมาตรฐาน สนย.
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ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE
PID

SEQ

DATE_SERV

CLINIC

CHARGEITEM

หัวข้ อ

7

รหัสรายการค่าบริการ

รหัสรายการค่าบริการที�เบิก เป็ นรายการย่อย หากไม่มี CHARGELIST
การบันทึกรายการย่อย ให้ ใส่ค่าเป็ น ‘000000’

8

จํานวนหน่วยที�เบิก

จํานวนหน่วยที�เบิก

QUANTITY

9

สิทธิการรักษาที�เบิก

รหัสสิทธิมาตรฐาน ที�ใช้ ในการมารับบริการ

INSTYPE

10

ราคาทุนของบริการ

11
12

13

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

ลําดับ

ราคาทุนของบริการ (รวมจุดทศนิยมและเลขหลังจุด 2
ตําแหน่ง)
ค่าบริการทั �งหมด
ราคาขายของบริการ (รวมจุดทศนิยมและเลขหลังจุด
(ราคาขาย)
2 ตําแหน่ง)
ค่าบริการที�ต้องจ่ายเอง จํานวนเงินที�เรี ยกเก็บ เนื�องจากเป็ นค่าใช้ จ่ายที�เบิก
ไม่ได้ (รวมจุดทศนิยมและเลขหลังจุด 2 ตําแหน่ง) โดย
ถ้ าไม่มีการเรียกเก็บให้ ใส่เลขศูนย์
วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
ข้ อมูล
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

COST
PRICE
PAYPRICE

D_UPDATE

แฟมที่เหลือ เปนการบันทึกขอมูลเฉพาะผูปวยรายที่มีลักษณะเฉพาะเทานั้น เชน แฟม DEATH ใช
บันทึกขอมูลผูเสียชีวิตเทานั้น เปนตน

4A.7 การบันทึกแฟม DEATH

แฟม DEATH ใชบันทึกขอมูลผูเสียชีวิตและสาเหตุการตาย กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)(program
generate)
34

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE
PID

ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

3

สถานบริการที�เสียชีวิต

4

เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN)

5

ลําดับที�

6

วันที�ตาย

รหัสสถานพยาบาล ที�เป็ นสถานที�เสียชีวิต กรณี
เสียชีวิตในสถานพยาบาล
กรณีไม่ทราบว่าตายในสถานพยาบาลใดให้ บนั ทึก
"00000"
เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน กรณีที�ผ้ เู สียชีวิต เป็ นผู้ป่วยในของ
โรงพยาบาล
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit) โดยเป็ นครั �งที�เสียชีวิต
วันเดือนปี ที�ตาย กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDD)

7

รหัสโรคที�เป็ นสาเหตุ
การตาย_a
รหัสโรคที�เป็ นสาเหตุ
การตาย_b
รหัสโรคที�เป็ นสาเหตุ
การตาย_c
รหัสโรคที�เป็ นสาเหตุ
การตาย_d
รหัสโรคหรือภาวะอื�นที�
เป็ นเหตุหนุน
สาเหตุการตาย

13

การตั �งครรภ์ และการ
คลอด

14

สถานที�ตาย

ตามหนังสือรับรองการตาย รหัส ICD - 10 - TM 6
หลัก(ไม่รวมจุด)
ตามหนังสือรับรองการตาย รหัส ICD - 10 - TM 6
หลัก(ไม่รวมจุด)
ตามหนังสือรับรองการตาย รหัส ICD - 10 - TM 6
หลัก(ไม่รวมจุด)
ตามหนังสือรับรองการตาย รหัส ICD - 10 - TM 6
หลัก(ไม่รวมจุด)
ตามหนังสือรับรองการตาย รหัส ICD - 10 - TM 6
หลัก(ไม่รวมจุด)
ตามหนังสือรับรองการตาย รหัส ICD - 10 - TM 6
หลัก(ไม่รวมจุด)
หมายเหตุ : ไม่เป็ นค่าว่างและอ้ างอิงตามรหัส
ICD10TM ยกเว้ นรหัส S,T,Z เนื�องจากรหัส S,T เป็ น
การให้ รหัสการบาดเจ็บและการเป็ นพิษ ส่วนรหัส Z
เป็ นรหัสการให้ บริการด้ านสุขภาพ
1 = เสียชีวิตระหว่างตั �งครรภ์ , 2= เสียชีวิตระหว่าง
คลอดหรือหลังคลอดภายใน 42 วัน, 3 = ไม่ตั �งครรภ์ ,
4 = ผู้ชาย ,9 = ไม่ทราบ (ตัด 3 4 9 ออก)
หมายเหตุ : เฉพาะหญิงตั �งครรภ์
1=ในสถานพยาบาล, 2=นอกสถานพยาบาล

15

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน

8
9
10
11
12
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ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPDEATH

AN
SEQ

DDEATH
CDEATH_A
CDEATH_B
CDEATH_C
CDEATH_D
ODISEASE
CDEATH

PREGDEATH

PDEATH
PROVIDER

ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

สถานพยาบาลเดียวกัน
16

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

D_UPDATE

4A.8 การบันทึกแฟม CHRONIC

แฟม CHRONIC ใชขึ้นทะเบียนผูปวยโรคเรื้อรัง กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1
2

รหัสสถานบริการ
ทะเบียนบุคคล

3

วันที�ตรวจพบครั �งแรก

4

รหัสวินิฉยั โรคเรื �อรัง

5

สถานพยาบาลที�
วินิจฉัยครัง� แรก
สถานพยาบาลที�รับ
บริการประจํา
วันที�จําหน่าย

6
7

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)(program
generate)
วันเดือนปี ที�ตรวจพบครั �งแรก
หมายเหตุ : วันเดือนปี ที�ได้ รับการวินิจฉัย/ตรวจพบครั �ง
แรก
รหัสโรค ICD - 10 - TM (โรคเรื �อรัง)

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE
PID

DATE_DIAG

CHRONIC

รหัสสถานพยาบาลที�วินิจฉัยครั �งแรก

HOSP_DX

รหัสสถานพยาบาลที�ไปรับบริการประจํา

HOSP_RX

วันเดือนปี ที�จําหน่าย กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : บันทึกกรณีที�สามารถระบุประเภทการ
จําหน่าย หรือ สถานะของผู้ป่วยที�ทราบผลหลังสุด
(No. 8) ยกเว้ น 03 = ยังรักษาอยู่, 05 = รอจําหน่าย/
เฝ้าระวัง

DATE_DISCH
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ลําดับ
8

9

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ประเภทการจําหน่าย
01 = หาย , 02 = ตาย , 03 = ยังรักษาอยู่ , 04 = ไม่
หรือสถานะของผู้ป่วยที� ทราบ(ไม่มีข้อมูล) ,
ทราบผลหลังสุด
05 = รอจําหน่าย/เฝ้าระวัง, 06 = ขาดการรักษาไม่มา
ติดต่ออีก
(ทราบว่าขาดการรักษา), 07 = ครบการรักษา, 08 =
โรคอยู่ในภาวะสงบ
(inactive) ไม่มีความจําเป็ นต้ องรักษา, 09 = ปฏิเสธ
การรักษา,
10 = ออกจากพื �นที�
วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
TYPEDISCH

D_UPDATE

4A.9 การบันทึกแฟม DISABILITY

แฟม DISABILITY ใชขึ้นทะเบียนผูปวยที่เปนผูพิการ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

เลขทะเบียนผู้พิการ

3

ทะเบียนบุคคล

4

ประเภทความพิการ

5

สาเหตุความพิการ

6

รหัสโรคหรือการ
บาดเจ็บที�เป็ นสาเหตุ
ของความพิการ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
เลขทะเบียนผู้พิการหรือทุพลภาพ (ออกโดยกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน� คงของมนุษย์)

HOSPCODE

ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
รหัสประเภทความพิการ (7 ประเภท)

PID

1 = ความพิการแต่กําเนิด, 2 = ความพิการจากการ
บาดเจ็บ,
3 = ความพิการจากโรค
รหัสโรคหรือการบาดเจ็บตาม ICD - 10 – TM ที�เป็ น
สาเหตุของความพิการ

DISABCAUSE
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DISABID

DISABTYPE

DIAGCODE

ลําดับ

หัวข้ อ

7

วันที�ตรวจพบความ
พิการ

8

วันที�เริ�มมีความพิการ

9

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

คําอธิบาย
วันเดือนปี ที�ตรวจพบความพิการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
วันเดือนปี ที�เริ�มมีความพิการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
DATE_DETECT

DATE_DISAB

D_UPDATE

4A.10 การบันทึกแฟม WOMEN

แฟม WOMEN ใชขึ้นทะเบียนผูรับบริการที่เปนหญิงวัยเจริญพันธุ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

รหัสวิธีการคุมกําเนิด
ปั จจุบนั

4

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE

สาเหตุที�ไม่คมุ กําเนิด

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
1 = ยาเม็ด, 2 = ยาฉีด, 3 = ห่วงอนามัย, 4 = ยาฝั ง, 5
= ถุงยางอนามัย,
6= หมันชาย, 7= หมันหญิง, 8= นับระยะปลอดภัย,
9= ไม่คมุ กําเนิด
1 = ต้ องการบุตร , 2 = หมันธรรมชาติ ,3 = อื�นๆ

5

จํานวนบุตรทั �งหมดที�
เคยมี

จํานวนบุตรที�คลอดมีชีวิตทั �งหมดที�เคยมี รวมที�
เสียชีวิตแล้ ว เป็ นเลขจํานวนเต็ม หากไม่มีใส่ 0

TOTALSON

6

จํานวนบุตรที�มีชีวิต

จํานวนบุตรที�มีชีวิตอยู่ เป็ นเลขจํานวนเต็ม หากไม่มีใส่ NUMBERSON
0
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PID

FPTYPE

NOFPCAUSE

ลําดับ

หัวข้ อ

7

จํานวนการแท้ งบุตร

8

จํานวนทารกตายใน
ครรภ์ หรือตายคลอด

9

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

จํานวนการแท้ งบุตร เป็ นเลขจํานวนเต็ม หากไม่มีใส่ 0 ABORTION
บันทึกเฉพาะกรณีที�มีการแท้ ง
จํานวนทารกตายในครรภ์ หรือตายคลอด เป็ นเลข
STILLBIRTH
จํานวนเต็ม หากไม่มใี ส่ 0 บันทึกเฉพาะกรณีที�บตุ ร
ตายในครรภ์ หรือตายคลอด
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
D_UPDATE
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

4A.11 การบันทึกแฟม DRUG_ALLERGY

แฟม DRUG_ALLERGY ใชขึ้นทะเบียนการแพยาของผูมารับบริการ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึก
ดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

วันที�บนั ทึกประวัติการ
แพ้ ยา

4

รหัสยาที�มีประวัติการ
แพ้ ยา

5

ชื�อยา

6

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
วันที�บนั ทึกข้ อมูลประวัติการแพ้ ยา
หมายเหตุ : วันที�ตรวจพบอาการแพ้ และ กรณีบนั ทึก
ย้ อนหลัง ให้ บนั ทึกวันที�รับบริการจริง

HOSPCODE

รหัสยามาตรฐานที�กําหนดเป็ น 24 หลัก หรือรหัสยา
ของสถานพยาบาลในกรณีที�ยงั ไม่มีรหัสมาตรฐาน 24
หลัก
หมายเหตุ : ไม่ต้องลงครบทั �ง 24 หลัก

DRUGALLERGY

PID

DATERECORD

DNAME
ชื�อยา
ประเภทการวินิจฉัยการ ประเภทการวินิจฉัยการแพ้ ยา 5 ประเภท (1= certain, TYPEDX
แพ้ ยา
2= probable, 3= possible, 4= unlikely, 5=
unclassified)
39

ลําดับ

หัวข้ อ

7

ระดับความรุ นแรงของ
การแพ้ ยา

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
ALEVEL

ระดับความรุ นแรงของการแพ้ ยา 8 ระดับ
1.ไม่ร้ายแรง (Non-serious)
2.ร้ ายแรง - เสียชีวิต (Death)
3.ร้ ายแรง - อาจถึงชีวิต (Life-threatening)
4.ร้ ายแรง - ต้ องเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล
(Hospitalization-initial)
5.ร้ ายแรง - ทําให้ เพิ�มระยะเวลาในการรักษานานขึ �น
(Hospitalization-prolonged)
6.ร้ ายแรง - พิการ (Disability)
7.ร้ ายแรง - เป็ นเหตุให้ เกิดความผิดปกติแต่กําเนิด
(Congenital anomaly)

8
9

10
11

8.ร้ ายแรง-อื�นๆ
(คือ เหตุการณ์ ร้ายแรงอื�น ๆ ที�สาํ คัญทางการแพทย์ ซึง�
ส่งผลให้ ผ้ ปู ่ วยต้ องได้ รบั การรักษาด้ วยวิธีอื�น เช่น การ
ผ่าตัด กรณีนี �รวมถึงผู้ป่วยซึ�งเกิดปั ญหาการหายใจ
ติดขัดอย่างรุนแรงและต้ องรักษาในห้ องฉุกเฉิน ผู้ป่วย
เกิดผู้ป่วยเกิดอาการชัก หมดสติ ระบบเลือดผิดปกติ
เป็ นต้ น
ลักษณะอาการของการ ลักษณะอาการของการแพ้ ยา (20 ลักษณะ)
SYMPTOM
แพ้ ยาที�พบ
ผู้ให้ ประวัติการแพ้ ยา 1= ผู้ป่วยให้ ประวัติเอง, 2= ผู้ป่วยให้ ประวัติจากการ INFORMANT
ให้ ข้อมูลของสถานพยาบาลอื�น, 3= สถานพยาบาลอื�น
เป็ นผู้ให้ ข้อมูล, 4= สถานพยาบาลแห่งนี �เป็ นผู้พบการ
แพ้ ยาเอง
รหัสสถานพยาบาลผู้ให้ รหัสสถานพยาบาล ผู้ให้ ข้อมูลประวัติการแพ้ ยา ตาม INFORMHOSP
ประวัติการแพ้ ยา
มาตรฐานสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
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D_UPDATE

4A.12 การบันทึกแฟม FUNCTIONAL

แฟม FUNCTIONAL ใชบันทึกการประเมินความบกพรองทางสุขภาพของผูมารับบริการ กําหนด
หัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1
2

รหัสสถานบริการ
ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

วันที�ประเมินความ
บกพร่อง

5
6

วิธีประเมินความ
บกพร่อง

7
8

คะแนนความบกพร่อง
ภาวะพึง� พิงของ
ผู้สงู อายุ
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

9

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�การบริการที�กําหนดโดยโปรแกรมเรียงลําดับ
ไม่ซํ �ากัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit
หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit) หลาย
คลินิกใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริ การเป็ นตัวเลข
เดียวกัน
วันเดือนปี ที�ประเมิน กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทึกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� น
วันกลับเป็ นวันที�รับบริ การจริ ง
รหัสชนิดของเครื�องมือประเมินความบกพร่องทาง
สุขภาพ
ผลการประเมินความบกพร่องทางสุขภาพ (ระดับ
คะแนน)

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE
PID

SEQ

DATE_SERV

FUNCTIONAL_TEST
TESTRESULT

1= ไม่พงึ� พิง, 2= พึง� พิงน้ อย, 3= พึง� พิงมาก
DEPENDENT
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
PROVIDER
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี D_UPDATE
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
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4A.13 การบันทึกแฟม ICF

แฟม

ICF

ใชบันทึกรหัส ICF ของของผูมารับบริการที่มีความบกพรองทางสุขภาพ และผานการ

ประเมินจากแพทยที่ตรวจรับรองความบกพรอง กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1
2

รหัสสถานบริการ
เลขทะเบียนผู้พิการ

3

ทะเบียนบุคคล

4

ลําดับที�

5

วันที�ประเมินสภาวะ
สุขภาพ

6
7
8

รหัสสภาวะสุขภาพ
ระดับของสภาวะ
สุขภาพ
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

9

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
เลขทะเบียนผู้พิกการหรือทุพลภาพ(ออกโดยกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน� คงของมนุษย์)
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�การบริการที�กําหนดโดยโปรแกรมเรียงลําดับ
ไม่ซํ �ากัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit
หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit) หลายคลีนิค
ใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ นตัวเลข เดียวกัน
วันเดือนปี ที�ประเมิน กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
รหัสสภาวะสุขภาพ ตามมาตรฐาน ICF
ระดับของสภาวะสุขภาพ (ICF) ที�ประเมินได้ แบ่งเป็ น
0-4 ,8 และ 9
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
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ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE
DISABID
PID

SEQ

DATE_SERRV

ICF
QUALIFIER
PROVIDER
D_UPDATE

4A.14 การบันทึกแฟม DRUG_OPD

แฟม DRUG_OPD ใชบันทึกขอมูลการจายยาใหกับผูมารับบริการ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

วันที�ให้ บริการ

5

แผนกที�รับบริการ

6

7

รหัสยา 24 หลัก หรือ
รหัสยาของ
สถานพยาบาล
ชื�อยา

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit)
หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit) หลายคลินิก
ใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ นตัวเลข เดียวกัน
วันเดือนปี ที�มารับบริการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
รหัสแผนกที�รับบริ การ อ้ างอิงตามมาตรฐาน สนย.
หมายเหตุ : กรณี รพ.สต. ให้ ลงรหัสแผนกบริการ ตาม
การให้ บริการจริง
รหัสยามาตรฐานที�กําหนดเป็ น 24 หลัก หรือรหัสยา
ของสถานพยาบาลในกรณีที�ยงั ไม่มีรหัสยามาตรฐาน
24 หลัก
ชื�อยา

8

จํานวน

จํานวนยาที�จ่าย

AMOUNT

9

หน่วยนับของยา

รหัสมาตรฐานจาก สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์

UNIT

10

ขนาดบรรจุต่อหน่วยนับ ขนาดบรรจุต่อหน่วยนับที�แสดงใน Field UNIT ใช้
สําหรับยาที�มีการแบ่งบรรจุเพื�อการจ่ายยาที�เหมาะสม
เช่น ยานํ �า หรือ ยากลุม่ ที�มีทะเบียนยาเดียวกันแต่มี
ขนาดบรรจุต่างกันของบางบริษัท และอาจเป็ นค่า
NULL ได้
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HOSPCODE
PID

SEQ

DATE_SERV

CLINIC

DIDSTD

DNAME

UNIT_PACKING

ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

11

ราคาขาย

ราคาขายให้ กบั ผู้รบั บริ การ
หมายเหตุ : ราคาขายทั �งหมด

DRUGPRICE

12

ราคาทุน

ราคาซื �อหรือราคายาที�ได้ รับจากโรงพยาบาล(แม่ข่าย)

DRUGCOST

13

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

PROVIDER

14

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

D_UPDATE

4A.15 การบันทึกแฟม PROCEDURE_OPD

แฟม PROCEDURE _OPD ใชบันทึกขอมูลการทําหัตถการใหกับผูมารับบริการ กําหนดหัวขอที่
ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

วันที�ให้ บริการ

5

แผนกที�รับบริการ

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit)
หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit) หลายคลินิก
ใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ นตัวเลข เดียวกัน
วันเดือนปี ที�มารับบริการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
รหัสแผนกที�รับบริ การ อ้ างอิงตามมาตรฐาน สนย.
หมายเหตุ : กรณี รพ.สต. ให้ ลงรหัสแผนกบริการ ตาม
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ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE
PID

SEQ

DATE_SERV

CLINIC

ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

การให้ บริการจริง
6

รหัสหัตถการ

7

ราคาค่าหัตถการ

8

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

9

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

รหัสมาตรฐาน ICD-9-CM หรือ ICD-10-TM (รหัส
หัตถการ)
ราคาค่าบริ การหัตถการ มีทศนิยม 2 ตําแหน่ง

PROCEDCODE

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

PROVIDER

SERVICEPRICE

D_UPDATE

4A.16 การบันทึกแฟม SURVIELLANCE

แฟม SURVIELLANCE ใชบันทึกขอมูลเมื่อพบวาผูมารับบริการอาจเปนโรคติดตอที่อยูในกลุมโรค
ที่ตองเฝาระวัง กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

วันที�ให้ บริการ

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit)
หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit) หลายคลินิก
ใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ นตัวเลข เดียวกัน
วันเดือนปี ที�มารับบริการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
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ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE
PID

SEQ

DATE_SERV

ลําดับ

หัวข้ อ

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย

5

เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN)

เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN) กรณีเป็ นผู้ป่วยในหมายเหตุ :
บันทึกเฉพาะกรณีที�นอนโรงพยาบาลเท่านั �น

AN

6

วันที�และเวลารับผู้ป่วย
ไว้ ในโรงพยาบาล

DATETIME_ADMI
T

7

รหัสกลุม่ อาการที�เฝ้า
ระวัง

8

รหัสการวินิจฉัยแรกรับ

9

รหัส 506 แรกรับ

10

รหัสการวินิจฉัยล่าสุด

11

รหัส 506 ล่าสุด

12

วันที�เริ�มป่ วย

วันเดือนปี และเวลาที�รับผู้ป่วยไว้ ในโรงพยาบาล
กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDDHHMMSS)
หมายเหตุ : บันทึกเฉพาะกรณีที�นอนโรงพยาบาล
เท่านั �น
รหัสกลุม่ อาการหรืออาการที�ต้องเฝ้าระวัง (syndromic
surveillance) สําหรับโรคติดต่อและโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ�งแวดล้ อม
รหัสโรค ICD - 10 - TM (โรคที�เฝ้าระวังทางระบาด
วิทยา) เมื�อแรกรับ
รหัสโรคที�ต้องเฝ้าระวังจากสํานักระบาดวิทยา เมื�อแรก
รับ
หมายเหตุ : อ้ างอิงรหัสโรคที�ต้องเฝ้าระวังจากสํานัก
ระบาดวิทยา
รหัสโรค ICD - 10 - TM (โรคที�เฝ้าระวังทางระบาด
วิทยา) จากวินิจฉัยล่าสุด
รหัสโรคที�ต้องเฝ้าระวังจากสํานักระบาดวิทยา จาก
วินิจฉัยล่าสุด
หมายเหตุ : อ้ างอิงรหัสโรคที�ต้องเฝ้าระวังจากสํานัก
ระบาดวิทยา
วันเดือนปี ที�เริ�มป่ วย กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDD)

13

บ้ านเลขที�

บ้ านเลขที� และถนน หรือซอย
หมายเหตุ : ขณะป่ วย

ILLHOUSE

14

รหัสหมู่บ้าน

ILLVILLAGE

15

รหัสตําบล

16

รหัสอําเภอ

17

รหัสจังหวัด

รหัสเลขหมู่ที� เช่น 01 คือหมู่ที� 1 เป็ นต้ น (ใช้ 99 แทน
ไม่ทราบ)
หมายเหตุ : ขณะป่ วย
รหัสตําบลตามกรมการปกครอง (ใช้ 99 แทนไม่
ทราบ) ขณะป่ วย
รหัสอําเภอตามกรมการปกครอง (ใช้ 99 แทนไม่
ทราบ) ขณะป่ วย
รหัสจังหวัดตามกรมการปกครอง (ใช้ 99 แทนไม่
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SYNDROME

DIAGCODE
CODE506

DIAGCODELAST
CODE506LAST

ILLDATE

ILLTAMBON
ILLAMPUR
ILLCHANGWAT

ลําดับ

หัวข้ อ

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย
ทราบ) ขณะป่ วย

18

พิกดั ที�อยู่(ละติจดู )

พิกดั ละติจดู ของที�อยู่ขณะป่ วย จุดทศนิยม 6 ตําแหน่ง LATITUDE

19

พิกดั ที�อยู่(ลองจิจดู )

LONGITUDE

20

สภาพผู้ป่วย

พิกดั ลองจิจดู ของที�อยู่ขณะป่ วย จุดทศนิยม 6
ตําแหน่ง
1 = หาย , 2 = ตาย , 3 = ยังรักษาอยู่ , 9 = ไม่ทราบ

21

วันที�ตาย

วันเดือนปี ที�เสียชีวิต กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDD)

DATE_DEATH

22

สาเหตุการป่ วย

รหัสแยกสาเหตุการป่ วย ของกลุม่ โรคที�มีการแยก
สาเหตุการป่ วย เช่น อุบตั ิเหตุ ฯลฯ

COMPLICATION

23

ชนิดของเชื �อโรค

รหัสชนิดของเชื �อโรค ของกลุม่ โรคที�ต้องการบ่งชี �ชนิด
ของเชื �อโรค เช่น บิด ฯลฯ

ORGANISM

24

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

PROVIDER

25

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

PTSTATUS

D_UPDATE

4A.17 การบันทึกแฟม ACCIDENT

แฟม ACCIDENT ใชบันทึกขอมูลผูมารับบริการที่ไดรับอุบัติเหตุ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
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HOSPCODE
PID

ลําดับ
3

4

5

6
7

8

9

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ลําดับที�

ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่
ละครัง� (visit)
หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit) หลาย
คลินิกใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริ การเป็ นตัวเลข
เดียวกัน
วันที�และเวลามารับ
วันเดือนปี ที�มารับบริการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
บริการ
(YYYYMMDDHHMMSS)หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีก
ข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวันกลับเป็ นวันที�รับบริการ
จริง
วันที�และเวลาเกิด
วันเดือนปี ที�เกิดอุบตั ิเหตุ/ฉุกเฉิน กําหนดเป็ น ค.ศ.
อุบตั ิเหตุ
(YYYYMMDDHHMMSS)
หมายเหตุ:กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
ประเภทผู้ป่วยอุบตั ิเหตุ รหัสสาเหตุ 19 สาเหตุ ตามมาตรฐานอ้ างอิงตาม
สํานักระบาดวิทยา
สถานที�เกิดอุบตั ิเหตุ
01 = ที�บ้าน หรืออาคารที�พกั , 02 = ในสถานที�
ทํางาน ยกเว้ นโรงงานหรือก่อสร้ าง, 03= ในโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือบริเวณก่อสร้ าง, 04 = ภายใน
อาคารอื�นๆ, 05= ในสถานที�สาธารณะ, 06 = ใน
ชุมชน และไร่นา, 07 = บนถนนสายหลัก, 08 = บน
ถนนสายรอง, 09 = ในแม่นํ �า ลําคลอง หนองนํ �า,
10= ในทะเล, 11 = ในป่ า/ภูเขา, 98 = อื�นๆ, 99= ไม่
ทราบ
ประเภทการมารับ
1 = มารับบริ การเอง, 2 = ได้ รับการส่งตัวโดย First
บริการกรณีอบุ ตั ิเหตุ
responder , 3 = ได้ รับการส่งตัวโดย BLS, 4 =
ฉุกเฉิน
ได้ รับการส่งตัวโดย ILS ,5 = ได้ รับการส่งตัวโดย
ALS, 6 = ได้ รับการส่งต่อจากสถานพยาบาลอื�น, 7
= อื�น ๆ ,9=ไม่ทราบ
ประเภทผู้บาดเจ็บ
1= ผู้ขบั ขี�, 2= ผู้โดยสาร, 3= คนเดินเท้ า, 8= อื�นๆ,
(อุบตั ิเหตุจราจร)
9= ไม่ทราบ
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ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
SEQ

DATETIME_SERV

DATETIME_AE

AETYPE
AEPLACE

TYPEIN_AE

TRAFFIC

หัวข้ อ

10

ประเภทยานพาหนะที�
เกิดเหตุ

11

การดื�มแอลกอฮอลล์

12

การใช้ ยาสารเสพติด
ขณะเกิดอุบตั ิเหตุ

1= ใช้ , 2= ไม่ใช้ , 9= ไม่ทราบ

NACROTIC_DRUG

13

การคาดเข็มขัดนิรภัย

1= คาด, 2= ไม่คาด, 9= ไม่ทราบ

BELT

14

การสวมหมวกนิรภัย

1= สวม, 2= ไม่สวม, 9= ไม่ทราบ

HELMET

15

การดูแลการหายใจ

1= มีการดูแลการหายใจก่อนมาถึง, 2= ไม่มีการ
ดูแลการหายใจก่อนมาถึง ,3= ไม่จําเป็ น

AIRWAY

16

การห้ ามเลือด

STOPBLEED

17

การใส่ splint/ slab

18

การให้ นํ �าเกลือ

19

ระดับความเร่ งด่วน

20

ระดับความรู้ สกึ
ทางด้ านตา
ระดับความรู้ สกึ
ทางด้ านการพูด
ระดับความรู้ สกึ
ทางด้ านการ
เคลือ� นไหว
วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

1= มีการห้ ามเลือดก่อนมาถึง, 2= ไม่มีการห้ ามเลือด
ก่อนมาถึง , 3= ไม่จําเป็ น
1= มีการใส่ splint/slab ก่อนมาถึง, 2= ไม่มีการใส่
splint/slabก่อนมาถึง , 3= ไม่จําเป็ น
1= มีการให้ IV fluid ก่อนมาถึง, 2= ไม่มีการให้ IV
fluid ก่อนมาถึง , 3= ไม่จําเป็ น
ระดับความเร่ งด่วน 5 ระดับ (1= life threatening,
2= emergency, 3= urgent, 4= acute, 5= non
acute, 6 = ไม่แน่ใจ)
ระดับความรู้ สกึ ตัววัดจากการตอบสนองของตา
ระดับความรู้ สกึ ตัววัดจากการตอบสนองของการพูด

COMA_SPEAK

ระดับความรู้ สกึ ตัววัดจากการตอบสนองของการ
เคลือ� นไหว

COMA_MOVEMENT

21
22

23

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

ลําดับ

01= จักรยานและสามล้ อถึบ, 02= จักรยานยนต์ ,
VEHICLE
03= สามล้ อเครื�อง, 04= รถยนต์นงั� /แท็กซี�, 05= รถ
ปิ กอัพ, 06= รถตู้, 07= รถโดยสารสองแถว, 08= รถ
โดยสารใหญ่ (รถบัส รถเมล์), 09= รถบรรทุก/รถพ่วง
, 10= เรือโดยสาร 11= เรืออื�นๆ, 12= อากาศยาน,
98= อื�นๆ 99= ไม่ทราบ
หมายเหตุ : เฉพาะอุบตั ิเหตุจราจร
1= ดื�ม, 2= ไม่ดื�ม, 9= ไม่ทราบ
ALCOHOL

SPLINT
FLUID
URGENCY

COMA_EYE

วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี D_UPDATE
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
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ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

และเป็ นปี คริ สตศักราช

4A.18 การบันทึกแฟม LABFU

แฟม LABFU ใชบันทึกขอมูลการตรวจทางหองปฏิบัติการสําหรับผูปวยโรคเรื้อรัง กําหนดหัวขอที่
ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1
2

รหัสสถานบริการ
ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

วันที�ตรวจ

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�การบริการที�กําหนดโดยโปรแกรมเรียงลําดับ
ไม่ซํ �ากัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit
วันเดือนปี ที�ตรวจ กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทึกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
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ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE
PID

SEQ
DATE_SERV

ลําดับ

หัวข้ อ

5

รหัสการตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั ิการ

6

ผลของการตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั ิการ
วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

7

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

รหัสการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ 01=ตรวจนํ �าตาลใน LABTEST
เลือด จากหลอดเลือดดํา หลังอดอาหาร 02=ตรวจ
นํ �าตาลในเลือด จากหลอดเลือดดํา โดยไม่อดอาหาร
03=ตรวจนํ �าตาลในเลือด จากเส้ นเลือดฝอย หลังอด
อาหาร 04=ตรวจนํ �าตาลในเลือด จากเส้ นเลือดฝอย
โดยไม่อดอาหาร 05=ตรวจ HbA1C06=ตรวจ
Triglyceride 07=ตรวจ Total Cholesterol 08=ตรวจ
HDL Cholesterol 09=ตรวจ LDL Cholesterol 10=
ตรวจ BUN ในเลือด 11=ตรวจ Creatinine ในเลือด
12=ตรวจโปรตีน microalbumin ในปั สสาวะ (ใน filed
ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace,
2=positive)13=ตรวจ CREATININE ใน
ปั สสาวะ14=ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปั สสาวะ
(ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace,
2=positive)15=ตรวจหาค่า eGFR (ใช้ สตู ร CKD-EPI
formula)16=ตรวจ Hb
��=ตรวจ UPCR (Urine protein creatinine
ratio)��=ตรวจ K (กรณี CKD stage � ขึ �นไป หรือได้
ยา ACEI//ARBs)��=ตรวจ Bicarb (กรณี CKD
stage � ขึ �นไป)��=ตรวจ phosphate (กรณี CKD
stage � ขึ �นไป)��=ตรวจ PTH (กรณี CKD stage �
ขึ �นไป) หรือรหัส Lab เลข 7 ตัว
ผลของการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ (จุดทศนิยม 2
LABRESULT
หลัก)
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
D_UPDATE
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
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4A.19 การบันทึกแฟม CHRONICFU

แฟม CHRONICFU ใชบันทึกขอมูลการตรวจติดตามผลสําหรับผูปวยโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1
2

รหัสสถานบริการ
ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

วันที�ตรวจ

5

นํ �าหนัก

6
7

ส่วนสูง
เส้ นรอบเอว (ซ.ม.)

8

10

ความดันโลหิต ซิสโต
ลิก
ความดันโลหิต ได
แอสโตลิก
ตรวจเท้ า

11

ตรวจจอประสาทตา

9

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�การบริการที�กําหนดโดยโปรแกรมเรียงลําดับ
ไม่ซํ �ากัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit
หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit) หลายคลินิก
ใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ นตัวเลข เดียวกัน
วันเดือนปี ที�ตรวจ กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
นํ �าหนักในวันที�มารับบริการ (กิโลกรัม) จุดทศนิยม 1
หลัก
ส่วนสูงในวันที�มารับบริการ (ซม.)
เส้ นรอบเอว (ซม.)
ความดันโลหิต ซิสโตลิก (มม.ปรอท) สําหรับผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิต ไดแอสโตลิก (มม.ปรอท) สําหรับผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูง
ตรวจเท้ า (ตรวจแผล ผิวหนัง รูปเท้ า การรับความรู้ สกึ
ชีพจร) 1 = ตรวจ ผลปกติ, 2 = ไม่ตรวจ , 3 = ตรวจ
ผลไม่ปกติ , 9 = ไม่ทราบ
ตรวจจอประสาทตา 1 = ตรวจ opthalmoscope ผล
ปกติ , 2 = ตรวจด้ วย fundus camera ผลปกติ, 3 =
ตรวจ opthalmoscope ผลไม่ปกติ, 4 = ตรวจด้ วย
fundus camera ผลไม่ปกติ, 8 = ไม่ตรวจ, 9 = ไม่
ทราบ
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ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE
PID

SEQ

DATE_SERV

WEIGHT
HEIGHT
WAIST_CM
SBP
DBP
FOOT

RETINA

ลําดับ

หัวข้ อ

12

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

13

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

PROVIDER
D_UPDATE

4A.20 การบันทึกแฟม APPOINTMENT

แฟม APPOINTMENT ใชบันทึกขอมูลการนัดตรวจครั้งตอไปของผูมารับบริการ กําหนดหัวขอที่
ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN)

4

ลําดับที�

5

วันที�ให้ บริการ

6

แผนกที�รับบริการ

7

วันที�นดั

8

ประเภทกิจกรรมที�นัด

9

รหัสโรคที�นัดมาตรวจ

10

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN)

HOSPCODE
PID

AN

รหัสการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรมเรียงลําดับไม่ซํ �า SEQ
กัน
วันเดือนปี ที�มารับบริการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
DATE_SERV
(YYYYMMDD) กรณีที�เป็ นผู้ป่วยในใช้ วนั ที�ของ
date_serv ของ service
CLINIC
รหัสแผนกที�รับบริ การ อ้ างอิงตามมาตรฐาน สนย
วันเดือนปี ที�นดั ครั �งต่อไป กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
รหัสกิจกรรมการนัด ตามที�สาํ นักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กําหนด
รหัสโรค ICD - 10 - TM
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
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APDATE
APTYPE
APDIAG
PROVIDER

ลําดับ
11

หัวข้ อ
วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

D_UPDATE

4A.21 การบันทึกแฟม DENTAL

แฟม DENTAL ใชบันทึกขอมูลการตรวจรักษาฟนของผูมารับบริการ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

วันที�ให้ บริการ

5

ประเภทผู้ได้ รับ
บริการตรวจสภาวะ
ทันตสุขภาพ
บริการใน-นอก
สถานบริการ
1 = ในสถานบริการ , 2 = นอกสถานบริการ
จํานวนฟั นแท้ ที�มีอยู่ จํานวนฟั นแท้ ที�มีอยู่ (ซี�)
(ซี�)

6
7

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถาน
บริการนั �นๆ ใช้ สําหรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลใน
แฟ้มอื�น ๆ (สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15
หลัก)
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับ
บริการแต่ละครัง� (visit)
หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit)
หลายคลินิกใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการ
เป็ นตัวเลข เดียวกัน
วันเดือนปี ที�มารับบริการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทึกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้
เปลีย� นวันกลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
1 = กลุม่ หญิ งตั �งครรภ์ , 2 = กลุ่มเด็กก่อนวัย
เรียน, 3 = กลุม่ เด็กวัยเรี ยน, 4 = กลุม่ ผู้สงู อายุ
, 5 = กลุม่ อื�นๆ (นอกเหนือจาก 4 กลุม่ แรก)
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ชื�อในระบบฐานข้ อมูล
HOSPCODE
PID

SEQ

DATE_SERV

DENTTYPE

SERVPLACE
PTEETH

ลําดับ

หัวข้ อ

8

จํานวนฟั นแท้ ผทุ ี�
ไม่ได้ อดุ (ซี�)
จํานวนฟั นแท้ ที�
ได้ รับการอุด (ซี�)
จํานวนฟั นแท้ ที�ถอน
หรือหลุด (ซี�)
จํานวนฟั นนํ �านมที�มี
อยู่ (ซี�)
จํานวนฟั นนํ �านมผุที�
ไม่ได้ อดุ (ซี�)
จํานวนฟั นนํ �านมที�
ได้ รับการอุด (ซี�)

จํานวนฟั นแท้ ผทุ ี�ไม่ได้ อุด (ซี�)

PCARIES

จํานวนฟั นแท้ ที�ได้ รับการอุด (ซี�)

PFILLING

จํานวนฟั นแท้ ที�ถอนหรือหลุด (ซี�)

PEXTRACT

จํานวนฟั นนํ �านมที�มีอยู่ (ซี�)

DTEETH

จํานวนฟั นนํ �านมผุที�ไม่ได้ อดุ (ซี�)

DCARIES

จํานวนฟั นนํ �านมที�ได้ รับการอุด (ซี�)

DFILLING

14

จํานวนฟั นนํ �านมที�
ถอนหรือหลุด (ซี�)

จํานวนฟั นนํ �านมที�ถอนหรือหลุด (ซี�)

DEXTRACT

15

จําเป็ นต้ องทา/
เคลือบฟลูออไรด์
จําเป็ นต้ องขูดหิน
นํ �าลาย
จํานวนฟั นที�ต้อง
เคลือบหลุมร่องฟั น

1 = ต้ องทา/เคลือบฟูลออไรด์ , 2 = ไม่ต้องทา/
เคลือบฟูลออไรด์
1 = ต้ องขูดหินนํ �าลาย, 2 = ไม่ต้องขูดหิน
นํ �าลาย
จํานวนฟั นแท้ ที�ต้องได้ รับการเคลือบหลุมร่อง
ฟั น (ซี�)

NEED_FLUORIDE

จํานวนฟั นแท้ ที�ต้อง
อุด
จํานวนฟั นนํ �านมที�
ต้ องอุด
จํานวนฟั นแท้ ที�ต้อง
ถอน/รักษาคลอง
รากฟั น
จํานวนฟั นนํ �านมที�
ต้ องถอน/รักษา
คลองรากฟั น
จําเป็ นต้ องใส่ฟัน
เทียม

จํานวนฟั นแท้ ที�ต้องได้ รับการรักษาโดยการอุด NEED_PFILLING
ฟั น (ซี�)
จํานวนฟั นนํ �านมที�ต้องได้ รับการรักษาโดยการ NEED_DFILLING
อุดฟั น (ซี�)
จํานวนฟั นแท้ ที�ต้องได้ รับการรักษาโดยการ
NEED_PEXTRACT
ถอนฟั น หรือรักษาคลองรากฟั น (ซี�)

9
10
11
12
13

16
17
18
19
20

21

22

คําอธิบาย

ชื�อในระบบฐานข้ อมูล

NEED_SCALING
NEED_SEALANT

จํานวนฟั นนํ �านมที�ต้องได้ รับการรักษาโดยการ NEED_DEXTRACT
ถอนฟั น หรือรักษาคลองรากฟั น (ซี�)
1 = ต้ องใส่ฟันเทียมบนและล่าง, 2 = ต้ องใส่
ฟั นเทียมบน, 3 =ต้ องใส่ฟันเทียมล่าง, 4 =ไม่
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NPROSTHESIS

ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบฐานข้ อมูล

ต้ องใส่ฟันเทียม
23
24
25

จํานวนคู่สบฟั นแท้
กับฟั นแท้
จํานวนคู่สบฟั นแท้
กับฟั นเทียม
จํานวนคู่สบฟั น
เทียมกับฟั นเทียม

26

สภาวะปริทนั ต์

27

สถานศึกษา

จํานวนคู่สบฟั นแท้ กบั ฟั นแท้

PERMANENT_PERMANENT

จํานวนคู่สบฟั นแท้ กบั ฟั นเทียม เฉพาะใน

PERMANENT_PROSTHESIS

กลุม่ ที�มีอายุ  60 ปี (ซี�)
จํานวนคู่สบฟั นเทียมกับฟั นเทียม เฉพาะใน

PROSTHESIS_PROSTHESIS

กลุม่ ที�มีอายุ  60 ปี (ซี�)
ใช้ รหัส CPI ของสํานักทันตสาธารณสุข กรม GUM
อนามัย 0 = ปกติ, 1 = มีเลือดออกภาย
หลังจากการตรวจด้ วยเครื�องมือตรวจปริทนั ต์ ,
2 = มีหินนํ �าลาย แต่ยงั เห็นแถบดําบน
เครื�องมือ, 3 = มีร่องลึกปริทนั ต์ 4–5 ม.ม.
(ขอบเหงือกอยู่ภายในแถบดํา), 4 = มีร่องลึก
ปริทนั ต์ 6 ม.ม.หรือมากกว่า (มองไม่เห็นแถบ
ดําบนเครื�องมือ), 5 = มีหินนํ �าลายและมี
เลือดออกภายหลังการจากตรวจด้ วยเครื�องมือ
ตรวจปริทนั ต์ , 9 = ตรวจไม่ได้ /ไม่ตรวจ
หลักที� 1=ตําแหน่งฟั นหลังบนด้ านขวา, หลักที�
2=ตําแหน่งฟั นหน้ าบน ,หลักที� 3=ตําแหน่งฟั น
หลังบนด้ านซ้ าย, หลักที� 4=ตําแหน่งฟั นหลัง
ล่างด้ านซ้ าย, หลักที� 5=ตําแหน่งฟั นหน้ าล่าง ,
หลักที� 6=ตําแหน่งฟั นหลังล่างด้ านขวา
กรณีเป็ นกลุม่ เด็กวัยเรียน ให้ ระบุสงั กัดของ
SCHOOLTYPE
โรงเรี ยน
1 = ศพด., 2 = ประถมศึกษารัฐบาล, 3 =
ประถมศึกษาเทศบาล, 4 = ประถมศึกษา
ท้ องถิ�น, 5 = ประถมศึกษาเอกชน, 6 =
มัธยมศึกษารัฐบาล, 7 = มัธยมศึกษาเทศบาล
, 8 = มัธยมศึกษาท้ องถิ�น, 9 = มัธยมศึกษา
เอกชน
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ลําดับ
28

29
30

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ระดับการศึกษา

กรณีเป็ นกลุม่ เด็กวัยเรียน ให้ ระบุชั �นที�เรียนอยู่
ศพด. มีชั �นที� 1-3
ประถมศึกษา มีชั �นที� 1-6
มัธยมศึกษา มีชั �นที� 1-6
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากัน
ในสถานพยาบาลเดียวกัน
วันเดือนปี ที�ปรับปรุง วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบ
เป็ น ปี เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที
(YYYYMMDDHHMMSS) และเป็ นปี คริ สต
ศักราช

ชื�อในระบบฐานข้ อมูล
CLASS

PROVIDER
D_UPDATE

4A.22 การบันทึกแฟม REHABILITATION

แฟม REHABILITATION ใชบันทึกขอมูลการบริการเวชศาสตรฟนฟูแกผูมารับบริการ กําหนด
หัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน

5

วันที�รับผู้ป่วยไว้ ใน
โรงพยาบาล

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�การบริการที�กําหนดโดยโปรแกรมเรียงลําดับ
ไม่ซํ �ากัน มีความหมายเท่ากับ 1 visitหมายเหตุ : ใน
กรณีที�มารับบริการ (visit) หลายคลินิกใน 1 ครั �ง ให้ มี
ลําดับการให้ บริการเป็ นตัวเลข เดียวกัน
เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN) กรณีเป็ นผู้ป่วยใน

HOSPCODE
PID

SEQ

AN

วันเดือนปี ที�มารับผู้ป่วยไว้ ในโรงพยาบาล กําหนดเป็ น DATE_ADMIT
ค.ศ.(YYYYMMDDHHMMSS) กรณีเป็ นผู้ป่วยในให้ ใช้
วันที� DATE_SERV ใน SERVICE
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
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ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

6

วันที�ได้ รับบริการฟื น� ฟู
สมรรถภาพ

7

วันที�เริ�มรับบริการฟื น� ฟู
ฯ ผู้ป่วยใน

8

วันที�สิ �นสุดบริ การฟื น� ฟู
ฯ ผู้ป่วยใน

9

วันเดือนปี ที�ได้ รับบริการฟื น� ฟูสภาพ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
วันเดือนปี ที�เริ�มรับบริ การฟื น� ฟูสภาพ กรณีให้ บริการ
ต่อเนื�อง
แผนกผู้ป่วยใน
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
วันเดือนปี ที�สิ �นสุดบริการฟื น� ฟูสภาพ กรณีให้ บริการ
ต่อเนื�อง
แผนกผู้ป่วยใน
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
รหัสบริการฟื น� ฟูสภาพที�ได้ รับ

รหัสบริการฟื น� ฟู
สมรรถภาพ
รหัสกายอุปกรณ์ที�ได้ รับ รหัสกายอุปกรณ์เครื�องช่วยคนพิการที�ได้ รับ

REHABCODE

จํานวนกายอุปกรณ์ที�ได้ รับ (ชิ �น)

AT_NO

12

จํานวนกายอุปกรณ์ที�
ได้ รับ
สถานที�รับบริ การ

REHABPLACE

13

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

14

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

รหัสสถานพยาบาลที�ให้ บริการ ตามรหัสมาตรฐาน
สนย.
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

10
11
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DATE_SERV

DATE_START

DATE_FINISH

AT_DEVICE

PROVIDER
D_UPDATE

4A.23 การบันทึกแฟม NCDSCREEN

แฟม NCDSCREEN ใชบันทึกขอมูลการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง กําหนด
หัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1
2

รหัสสถานบริการ
ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

วันที�ตรวจ

5

บริการใน-นอกสถาน
บริการ
ประวัติสบู บุหรี�

6

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�การบริการที�กําหนดโดยโปรแกรมเรียงลําดับ
ไม่ซํ �ากัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit
หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit) หลายคลีนิค
ใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ นตัวเลข เดียวกัน
วันเดือนปี ที�ตรวจ กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
1 = ในสถานบริการ , 2 = นอกสถานบริการ

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE
PID

SEQ

DATE_SERV

SERVPLACE

9
10

ประวัติเบาหวานใน
ญาติสายตรง
ประวัติความดันสูงใน
ญาติสายตรง
นํ �าหนัก

1 = ไม่สบู , 2 = สูบนานๆครั �ง, 3 = สูบเป็ นครั �งคราว, 4
= สูบเป็ นประจํา,
9 = ไม่ทราบ
1 = ไม่ดื�ม, 2 = ดื�มนานๆครั �ง, 3 = ดื�มเป็ นครั �งคราว, 4
= ดื�มเป็ นประจํา,
9 = ไม่ทราบ
1 = มีประวัติเบาหวานในญาติสายตรง, 2 = ไม่มี, 9 =
ไม่ทราบ
1 = มีประวัติความดันโลหิตสูงในญาติสายตรง, 2 =
ไม่มี, 9 = ไม่ทราบ
นํ �าหนัก (กก.) จุดทศนิยม 1 ตําแหน่ง

HTFAMILY
WEIGHT

11

ส่วนสูง

ส่วนสูง (ซม.)

HEIGHT

12

เส้ นรอบเอว (ซ.ม.)

เส้ นรอบเอว (ซม.)

WAIST_CM

13

ความดันโลหิต ซิสโต

ความดันโลหิต ซิสโตลิก การวัดครั �งที� 1 (มม.ปรอท)

SBP_1

7

8

ประวัติดื�มเครื�องดื�ม
แอลกอฮอลล์
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SMOKE

ALCOHOL

DMFAMILY

ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

ลิก ครัง� ที� 1
14
15
16
17

ความดันโลหิต ได
แอสโตลิก ครัง� ที� 1
ความดันโลหิต ซิสโต
ลิก ครัง� ที� 2
ความดันโลหิต ได
แอสโตลิก ครัง� ที� 2
ระดับนํ �าตาลในเลือด

18

วิธีการตรวจนํ �าตาลใน
เลือด

19

สถานที�รับบริ การคัด
กรอง

20

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

21

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

ความดันโลหิต ไดแอสโตลิก การวัดครั �งที� 1 (มม.
ปรอท)
ความดันโลหิต ซิสโตลิก การวัดครั �งที� 2 (มม.ปรอท)

DBP_1

ความดันโลหิต ไดแอสโตลิก การวัดครั �งที� 2 (มม.
ปรอท)
ผลการตรวจนํ �าตาลในเลือด (มก./ดล.) จุดทศนิยม 2
หลัก
รหัสการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ 1 = ตรวจนํ �าตาลใน
เลือด จากหลอดเลือดดํา หลังอดอาหาร 2 = ตรวจ
นํ �าตาลในเลือด จากหลอดเลือดดํา โดยไม่อดอาหาร 3
=ตรวจนํ �าตาลในเลือด จากเส้ นเลือดฝอย หลังอด
อาหาร 4 = ตรวจนํ �าตาลในเลือด จากเส้ นเลือดฝอย
โดยไม่อดอาหาร
รหัสสถานพยาบาลที�ให้ บริการ ตามรหัสมาตรฐาน
สนย. หมายเหตุ : ไม่เป็ นค่าว่างและอ้ างอิงรหัสสถาน
บริการ สนย.
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

DBP_2

SBP_2

BSLEVEL
BSTEST

SCREENPLACE

PROVIDER
D_UPDATE

4A.24 การบันทึกแฟม FP

แฟม FP ใชบันทึกขอมูลการวางแผนครอบครัวแกผูมารับบริการ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ
1

หัวข้ อ
รหัสสถานบริการ

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
60

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE

ลําดับ

หัวข้ อ

2

ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

วันที�ให้ บริการ

5

รหัสวิธีการคุมกําเนิด

6

สถานที�รับบริ การ

7

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

8

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit) หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit)
หลายคลีนิคใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ น
ตัวเลข เดียวกัน
วันเดือนปี ที�มารับบริการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
1 = ยาเม็ด , 2 = ยาฉีด , 3 = ห่วงอนามัย , 4 = ยาฝั ง,
5 = ถุงยางอนามัย
6 = หมันชาย, 7 = หมันหญิง
รหัสสถานพยาบาลที�ให้ บริการ ตามรหัสมาตรฐาน
สนย.
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

PID

SEQ

DATE_SERV

FPTYPE

FPPLACE
PROVIDER
D_UPDATE

4A.25 การบันทึกแฟม PRENATAL

แฟม PRENATAL ใชขึ้นทะเบียนหญิงตั้งครรภ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
61

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE
PID

ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
3

การตั �งครรภ์ ครั �งที� กรอกเป็ นตัวเลข เช่น ครรภ์ ที�
1,2,10 เป็ นต้ น
วันแรกของการมี
วันแรกของการมีประจําเดือนครั �งสุดท้ าย กําหนดเป็ น
ประจําเดือนครั �งสุดท้ าย ค.ศ.(YYYYMMDD)

GRAVIDA

5

วันที�กําหนดคลอด

EDC

6
7

ผลการตรวจ
VDRL_RS
ผลการตรวจ HB_RS

8

ผลการตรวจ HIV_RS

9

วันที�ตรวจ HCT.

10

ผลการตรวจ HCT

11

ผลการตรวจ
THALASSAEMIA
วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

4

12

ครรภ์ ที�

วันเดือนปี ที�กําหนดคลอด กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : ถ้ าบันทึกค่า LMP
1 = ปกติ, 2 = ผิดปกติ, 3=ไม่ตรวจ, 4=รอผลตรวจ, 9
=ไม่ทราบ
1 = ปกติ, 2 = ผิดปกติ, 3=ไม่ตรวจ, 4=รอผลตรวจ, 9
=ไม่ทราบ
1 = ปกติ, 2 = ผิดปกติ, 3=ไม่ตรวจ, 4=รอผลตรวจ, 9
=ไม่ทราบ
วันเดือนปี ที�ตรวจ กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
ระดับฮีมาโตคริค (%)

LMP

VDRL_RESULT
HB_RESULT
HIV_RESULT
DATE_HCT

HCT_RESULT

1 = ปกติ, 2 = ผิดปกติ, 3=ไม่ตรวจ, 4=รอผลตรวจ, 9 THALASSEMIA
=ไม่ทราบ
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
D_UPDATE
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
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4A.26 การบันทึกแฟม ANC

แฟม ANC ใชบันทึกขอมูลการฝากครรภของหญิงตั้งครรภ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

วันที�ให้ บริการ

5

ครรภ์ ที�

6

ANC ช่วงที�

7

อายุครรภ์

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit)
หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit) หลายคลีนิค
ใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ นตัวเลข เดียวกัน
วันเดือนปี ที�มารับบริการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD) หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูล
ย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวันกลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
การตั �งครรภ์ ครั �งที� กรอกเป็ นตัวเลข เช่น ครรภ์ ที�
1,2,10 เป็ นต้ น
การนัดช่วงที� 1 เมื�ออายุครรภ์ ≤12 สัปดาห์
การนัดช่วงที� 2 เมื�ออายุครรภ์ 18 สัปดาห์
การนัดช่วงที� 3 เมื�ออายุครรภ์ 26 สัปดาห์
การนัดช่วงที� 4 เมื�ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์
การนัดช่วงที� 5 เมื�ออายุครรภ์ 38 สัปดาห์
หมายเหตุ กรณีอายุครรภ์ ไม่อยู่ในช่วงของการฝาก
ครรภ์ ให้
หมายเหตุ : บันทึกเฉพาะอายุครรภ์ บันทึกช่วงครรภ์
กรณีมาตรงช่วงการนัดฝากครรภ์ เท่านั �น
อายุครรภ์ ( สัปดาห์) เป็ นเลขจํานวนเต็ม

8

ผลการตรวจ

1 = ปกติ, 2 = ผิดปกติ, 9 = ไม่ทราบ

ANCRESULT

9

สถานที�รับบริ การฝาก
ครรภ์
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

รหัสสถานพยาบาลที�ให้ บริการ ตามรหัสมาตรฐาน
สนย.
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน

ANCPLACE

10
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HOSPCODE
PID

SEQ

DATE_SERV

GRAVIDA
ANCNO

GA

PROVIDER

ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

สถานพยาบาลเดียวกัน
11

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

D_UPDATE

4A.27 การบันทึกแฟม LABOR

แฟม LABOR ใชบันทึกขอมูลการคลอด กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ
1
2

3
4

หัวข้ อ
รหัสสถานบริการ

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนบุคคล
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ครรภ์ ที�
การตั �งครรภ์ ครั �งที� กรอกเป็ นตัวเลข เช่น ครรภ์ ที�
1,2,10 เป็ นต้ น
วันแรกของการมี
วันแรกของการมีประจําเดือนครั �งสุดท้ าย กําหนดเป็ น
ประจําเดือนครั �งสุดท้ าย ค.ศ.(YYYYMMDD)

5

วันที�กําหนดคลอด

6
7

วันคลอด / วันสิ �นสุด
การตั �งครรภ์
ผลสิ �นสุดการตั �งครรภ์

8

สถานที�คลอด

9

รหัสสถานพยาบาลที�
คลอด
วิธีการคลอด / สิ �นสุด
การตั �งครรภ์

10

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE
PID

GRAVIDA
LMP

วันเดือนปี ที�กําหนดคลอด กําหนดเป็ น ค.ศ.
EDC
(YYYYMMDD)
วันเดือนปี ที�คลอด / วันสิ �นสุดการตั �งครรภ์ กําหนดเป็ น BDATE
ค.ศ.(YYYYMMDD)
รหัสโรค ICD - 10 TM
BRESULT
1=โรงพยาบาล, 2=สถานีอนามัย, 3=บ้ าน, 4=
ระหว่างทาง, 5=อื�นๆ
รหัสมาตรฐานจาก สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
1 = NORMAL, 2 = CESAREAN, 3 = VACUUM, 4
= FORCEPS, 5 = ท่าก้ น, 6 = ABORTION
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BPLACE
BHOSP
BTYPE

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

ลําดับ

หัวข้ อ

11

ประเภทของผู้ทําคลอด

1 = แพทย์, 2 = พยาบาล,
3 = จนท.สาธารณสุข(ที�ไม่ใช่แพทย์ พยาบาล),
4 = ผดุงครรภ์ โบราณ, 5 = คลอดเอง, 6 = อื�นๆ

BDOCTOR

12

จํานวนเกิดมีชีพ

จํานวนเด็กเกิดมีชีพจากการคลอด ไม่มีให้ ใส่ 0

LBORN

13

จํานวนตายคลอด

จํานวนเด็กเกิดไร้ ชีพจากการคลอด ไม่มีให้ ใส่ 0

SBORN

14

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

D_UPDATE

4A.28 การบันทึกแฟม POSTNATAL

แฟม POSTNATAL ใชบันทึกขอมูลการตรวจหลังคลอด กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

ครรภ์ ที�

5

วันคลอด / วันสิ �นสุด
การตั �งครรภ์
วันที�ดแู ลแม่

6

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทึกความครอบคลุมจะไม่มี
SEQ
การตั �งครรภ์ ครั �งที� กรอกเป็ นตัวเลข เช่น ครรภ์ ที�
1,2,10 เป็ นต้ น
วันเดือนปี ที�คลอด / วันสิ �นสุดการตั �งครรภ์ กําหนดเป็ น
ค.ศ.(YYYYMMDD)
วันเดือนปี ที�ได้ รับการดูแลแม่หลังคลอด กําหนดเป็ น
ค.ศ. (YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
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ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE
PID

SEQ

GRAVIDA
BDATE
PPCARE

ลําดับ

หัวข้ อ

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง

7

9

รหัสสถานพยาบาลที�
ดูแลแม่
ผลการตรวจมารดาหลัง
คลอด
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

10

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

8

รหัสสถานพยาบาลที�ให้ บริการ ตามรหัสมาตรฐาน
สนย.
1=ปกติ, 2=ผิดปกติ, 9 = ไม่ทราบ
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

PPPLACE
PPRESULT
PROVIDER
D_UPDATE

4A.29 การบันทึกแฟม NEWBORN

แฟม NEWBORN ใชบันทึกขอมูลเด็กแรกเกิด กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล (เด็ก)

3

ทะเบียนบุคคล (แม่)

4

ครรภ์ ที�

5

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE

อายุครรภ์ เมื�อคลอด

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ทะเบียนบุคคลที�กําหนดโดยโปรแกรมจากแฟ้ม
PERSON และทะเบียนนี �จะซํ �ากันได้ หากบุคคลนั �นมี
มารดาเป็ นบุคคลเดียวกัน ใช้ อ้างอิงในแฟ้ม Person
การตั �งครรภ์ ครั �งที� กรอกเป็ นตัวเลข เช่น ครรภ์ ที�
1,2,10 เป็ นต้ น
หมายเหตุ : ประมวลผลจาก labor
อายุครรภ์ ( สัปดาห์) เป็ นเลขจํานวนเต็ม

6

วันที�คลอด

วันเดือนปี ที�คลอด กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDD)

BDATE

7

เวลาที�คลอด

เวลาที�คลอด กําหนดเป็ น ชัว� โมง นาที วินาที
(HHMMSS)

BTIME
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PID

MPID

GRAVIDA

GA

ลําดับ
8

9
10

11

12

13
14

หัวข้ อ

คําอธิบาย

สถานที�คลอด

1=โรงพยาบาล, 2=สถานีอนามัย, 3=บ้ าน, 4=
ระหว่างทาง, 5=อื�นๆ หมายเหตุ : ประมวลผลจาก
labor
รหัสสถานพยาบาลที�
รหัสมาตรฐานจาก สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
คลอด
หมายเหตุ : ประมวลผลจาก labor
ลําดับที�ของทารกที�
ลําดับที�ของการคลอด 1 = คลอดเดี�ยว, 2 = เป็ นเด็ก
คลอด
แฝดลําดับที� 1,
3 = เป็ นเด็กแฝดลําดับที� 2, 4 = เป็ นเด็กแฝดลําดับที�
3,
5 = เป็ นเด็กแฝดลําดับที� 4
วิธีการคลอด
1 = NORMAL, 2 = CESAREAN, 3 = VACUUM, 4
= FORCEPS,
5 = ท่าก้ น
หมายเหตุ : ประมวลผลจาก labor
ประเภทของผู้ทําคลอด 1 = แพทย์, 2 = พยาบาล, 3 = จนท.สาธารณสุข (ที�
ไม่ใช่แพทย์ พยาบาล), 4 = ผดุงครรภ์ โบราณ, 5 =
คลอดเอง, 6 = อื�นๆ
หมายเหตุ : ประมวลผลจาก labor
นํ �าหนักแรกคลอด(กรัม) หน่วยนับเป็ นกรัม

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
BPLACE

BHOSP
BIRTHNO

BTYPE

BDOCTOR

BWEIGHT

ภาวการณ์ขาด
ออกซิเจน
ได้ รับ VIT K หรือไม่

1 = ขาด , 2 = ไม่ขาด, 9 = ไม่ทราบ

ASPHYXIA

1 = ได้ รับ , 2 = ไม่ได้ รับ, 9 = ไม่ทราบ

VITK

1 = ได้ รับการตรวจ , 2 = ไม่ได้ ตรวจ, 9 = ไม่ทราบ

TSH

17

ได้ รับการตรวจ TSH
หรือไม่
ผลการตรวจ TSH

TSHRESULT

18

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

ผลการตรวจระดับ TSH บันทึกเป็ นค่า (จุดทศนิยม 1
ตําแหน่ง)
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

15
16
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D_UPDATE

4A.30 การบันทึกแฟม NEWBORNCARE

แฟม NEWBORNCARE ใชบันทึกขอมูลการดูแลเด็กแรกเกิด กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล (เด็ก)

3

ลําดับที�

4

วันที�คลอด

5

วันที�ดแู ลลูก

6

8

รหัสสถานพยาบาลที�
ดูแลลูก
ผลการตรวจทารกหลัง
คลอด
อาหารที�รับประทาน

9

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

10

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

7

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit)
หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit) หลายคลินิก
ใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ นตัวเลข เดียวกัน
วันเดือนปี ที�คลอด กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDD)

HOSPCODE

วันเดือนปี ที�ลกู ได้ รับการดูแล กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
รหัสสถานพยาบาลที�ให้ บริการ ตามรหัสมาตรฐาน
สนย.
1=ปกติ, 2=ผิดปกติ, 9 = ไม่ทราบ

BCARE

1 = นมแม่อย่างเดียว, 2 = นมแม่และนํ �า, 3 = นมแม่
และนมผสม,
4 = นมผสมอย่างเดียว
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
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PID

SEQ

BDATE

BCPLACE
BCARERESULT
FOOD

PROVIDER
D_UPDATE

4A.31 การบันทึกแฟม EPI

แฟม EPI ใชบันทึกขอมูลการใหวัคซีนแกผูมารับบริการ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

วันที�ให้ บริการ

5

รหัสวัคซีน

6

สถานที�รับวัคซีน

7

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

8

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit) หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit)
หลายคลีนิคใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ น
ตัวเลข เดียวกัน
วันเดือนปี ที�มารับบริการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
รหัสมาตรฐานสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (การรับ
วัคซีนแต่ละครั �ง ไม่ควรฉีดชนิดเดียวกันเกินหนึง� เข็ม)

HOSPCODE

รหัสสถานพยาบาลที�ให้ บริการ ตามรหัสมาตรฐาน
สนย.
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

VACCINEPLACE
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PID

SEQ

DATE_SERV

VACCINETYPE

PROVIDER
D_UPDATE

4A.32 การบันทึกแฟม NUTRITION

แฟม NURITION ใชบันทึกขอมูลการไดรับโภชนาการของผูมารับบริการ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึก
ดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

วันที�ให้ บริการ

5

สถานที�รับบริ การ

6

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย

HOSPCODE

นํ �าหนัก(กก.)

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit) หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit)
หลายคลินิกใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ น
ตัวเลข เดียวกัน
วันเดือนปี ที�มารับบริการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)
หมายเหตุ : กรณีที�บนั ทีกข้ อมูลย้ อนหลัง ให้ เปลีย� นวัน
กลับเป็ นวันที�รับบริ การจริง
รหัสสถานพยาบาลที�ให้ บริการ ตามรหัสมาตรฐาน
สนย.
นํ �าหนัก(กก.) จุดทศนิยม 1 ตําแหน่ง

7

ส่วนสูง (ซม.)

ส่วนสูง (ซม.)

HEIGHT

8

เส้ นรอบศีรษะ (ซม.)

เส้ นรอบศีรษะ (ซม.)

HEADCIRCUM

9

ระดับพัฒนาการเด็ก

CHILDDEVELOP

10

อาหารที�รับประทาน
ปั จจุบนั

11

การใช้ ขวดนม

1 = ปกติ, 2 = สงสัยช้ ากว่าปกติ, 3 = ช้ ากว่าปกติ
หมายเหตุบนั ทึกเฉพาะอายุเด็ก 0-5 ปี 11 เดือน 29
วัน
1 = นมแม่อย่างเดียว, 2 = นมแม่และนํ �า, 3 = นมแม่
และนมผสม,
4 = นมผสมอย่างเดียว
หมายเหตุ เพิ�มรหัส 0 = เลิกดื�มนมแล้ ว บันทึกเฉพาะ
อายุเด็ก 0-2 ปี 11 เดือน 29 วัน
1 = ใช้ ขวดนม, 2 = ไม่ใช้ ขวดนม
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PID

SEQ

DATE_SERV

NUTRITIONPLACE
WEIGHT

FOOD

BOTTLE

ลําดับ

หัวข้ อ

12

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

13

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

คําอธิบาย
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
PROVIDER
D_UPDATE

4A.33 การบันทึกแฟม SPECIALPP

แฟม SPECIALPP ใชบันทึกขอมูลการใหบริการสงเสริมปองกันโรคที่กําหนดเฉพาะตามแผนการ
ปองกันโรคตางๆ แกผูมารับบริการ กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

ลําดับที�

4

วันที�ให้ บริการ

5

7

บริการใน-นอกสถาน
บริการ
รหัสบริการส่งเสริม
ป้องกันเฉพาะ
สถานที�รับบริ การ

8

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

6

คําอธิบาย
รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit) หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit)
หลายคลินิกใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ น
ตัวเลข เดียวกัน
วันเดือนปี ที�มารับบริการ กําหนดเป็ น ค.ศ.
(YYYYMMDD)

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
HOSPCODE
PID

SEQ

DATE_SERV
SERVPLACE

1 = ในสถานบริการ , 2 = นอกสถานบริการ
รหัสการให้ บริการส่งเสริมป้องกันเฉพาะ
รหัสสถานพยาบาลที�ให้ บริการ ตามรหัสมาตรฐาน
สนย.
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
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PPSPECIAL
PPSPLACE
PROVIDER

ลําดับ
9

หัวข้ อ
วันเดือนปี ที�ปรับปรุง

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

4B. การบันทึกขอมูลผูปวยนอกที่สําคัญสําหรับสถานพยาบาล

D_UPDATE

แตไมกําหนดในมาตรฐานแฟมขอมูล 43

แฟม
มาตรฐานแฟมขอมูล 43 แฟม กําหนดรายการขอมูลที่จําเปนสําหรับสงรายงานใหกับ กระทรวง
สาธารณสุข ถื อเปนมาตรฐานแฟม ขอมูล ที่กํ าหนดใหมีขอมู ล เทาที่จําเปน สําหรับ การสง รายงานเทานั้ น
(Minimal Data Set) แตยังมีขอมูลที่สําคัญอยางยิ่งอีกหลายรายการ

ซึ่งมิไดกําหนดใหสงออกเปน 43 แฟม

แตสถานพยาบาลจะตองบันทึกขอมูลที่สําคัญเหลานี้ เพราะเปนขอมูลที่ตองมี ไวเพื่อใชประโยชนดานอื่นๆ
ตัวอยางเชน ชื่อโรคของผูปวย ไมกําหนดไวในมาตรฐานแฟมขอมูล 43 แฟม แตสถานพยาบาลตองบันทึกชื่อ
โรคของผูปวยไวในระบบของตนเอง เพื่อใหผูที่ดูแลรักษาผูปวยคนใหม สามารถรูวา แพทยหรือผูรักษาคนเกา
เคยวินิจฉัยโรคไววาอยางไร ทําใหดูแลรักษาผูปวยไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ เปนตน ขอมูล ที่สําคัญ
เหลานี้ไดแก
1.

ประวัติการเจ็บปวย

2.

ผลการตรวจรางกาย

3.

ชื่อโรคที่ผูปวยเปน

4.

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

5.

ผลการตรวจทางรังสีวิทยา

6.

ผลการตรวจพิเศษอื่นๆ

7.

แผนการรักษา รวมถึงการใหความรูผูปวย

8.

ผลลัพธของการรักษา
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4B.1 ประวัติการเจ็บปวย

ประวัติการเจ็บปวยที่สมบูรณ จะตองประกอบไปดวยหัวขอหลัก (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 3)
ดังนี้
-

ลักษณะผูปวย

-

อาการสําคัญ

-

ประวัติปจจุบัน

-

ประวัติอดีต

-

ประวัติครอบครัว

-

ประวัติการใชชีวิตในสังคม

-

ทบทวนตามระบบ

มาตรฐาน 43 แฟม กําหนดใหบันทึกเพียงแคอาการสําคัญ แตจริงๆแลว ประวัติปจจุบัน ประวัติอดีต
ก็มีความสําคัญไมนอย แตบางครั้งแพทยหรือผูตรวจรักษามีภาระงานมาก ทําใหไมสามารถซักประวัติไดครบ
ทุกหัวขอ จึงอาจไมสามารถบันทึกประวัติไดครบ เชน ไมสามารถทบทวนตามระบบได คูมือคําแนะนําการ
บันทึกเวชระเบียนของสํานักนโยบายและแผน พ.ศ. 2556 จึงกําหนดใหการบันทึกอาการสําคัญและ ประวัติ
ปจจุบัน เปนหัวขอเพียง 2 หัวขอที่ตองบันทึก อยางไรก็ตามถาสามารถบันทึกไดมากขึ้น ละเอียดขึ้น ก็จะถือวา
ทําใหขอมูลประวัติมีคุณภาพมากขึ้น ดังหลักเกณฑการใหคะแนนคุณภาพเวชระเบียนผูปวย (2558)
4B.2 ผลการตรวจรางกาย

ผลการตรวจรางกายที่สมบูรณ จะตองประกอบไปดวยหัวขอหลัก (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 3)
ดังนี้
-

สภาพทั่วไปที่ปรากฏ (General Appearance)

-

สัญญาณชีพ (Vital Signs)

-

ศีรษะ ตา หู จมูก คอ (Head Eye Ear Nose Throat – HEENT)

-

ระบบหายใจ (Respiratory System)

-

ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular System)

-

ชองทอง (Abdominal Region)

-

อวัยวะเพศ (Genital Area)
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-

การตรวจชองคลอดและทวารหนัก (Per Vaginal – PV and Per Rectal Exam – PR)

-

แขนและขา (Extremities)

-

ระบบประสาท (Nervous System)

-

สุขภาพจิต (Mental Health)

มาตรฐาน 43 แฟม มิได กําหนดใหบันทึก ผลการตรวจรางกายของผูปวยทุกราย แตผลการตรวจ
รางกายก็มีความสําคัญอยางยิง่ แตบางครั้งแพทยหรือผูตรวจรักษามีภาระงานมาก ทําใหไมสามารถซักประวัติ
ไดครบทุกหัวขอ จึงอาจไมสามารถบันทึก ผลการตรวจรางกายไดครบ เชน อยางนอยก็ตองมีผลการตรวจ
รางกายในระบบที่ผปู วยมีอาการ คูมือคําแนะนําการบันทึกเวชระเบียนของสํานักนโยบายและแผน พ.ศ. 2556
จึงกําหนดใหการตรวจรางกายมีคะแนนคุณภาพระดับต่ําสุด คือตองตรวจรางกายในระบบที่มีอการเจ็บปวย
อยางไรก็ตามถาสามารถบันทึก ไดม ากขึ้น ละเอียดขึ้น ก็จ ะถือวาทําใหขอมูลประวัติมีคุณภาพมากขึ้น ดัง
หลักเกณฑการใหคะแนนคุณภาพเวชระเบียนผูปวย (2558)
4B.3 ชื่อโรคที่ผูปวยเปน

การบันทึกชื่อโรคของผูปวย จะตองบันทึกใหครบทุกโรค และแตละโรคตองมีคําบรรยายชื่อโรค ชนิด
โรคและตําแหนงที่เปนโรคโดยละเอียด ไมเขียนหวนๆเพียงคําเดียว และตองไมใชรหัส ICD (International
Statistical Classification of Diseases) หรือคําบรรยายรหัส ICD มาเปนชื่อโรค

เพราะ ICD ใชแทนชื่อ

โรคไมได
เทคนิคการใชคําในการวินิจฉัยโรค (วรรษา 2556) เปนแนวทางการบันทึกคําวินิจฉัยโรคใหมีคุณภาพ
ดังนี้
เทคนิคการใชคําในการวินิจฉัยโรค
นอกจากการสรุปการรักษาโดยแจกแจงเปนโรคหลัก, โรครวม, โรคแทรกและโรคอื่นๆแลว เรื่องการใช
คําในการวินิจฉัยโรคก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน โดยหลักการที่ดีในการใชคําวินิจฉัยโรค ใหยึดหลักวา
ใหเ รียกชื่อโรคของผูปวยแตละโรคใหชัดเจนและมีรายละเอียดของโรคใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดย
นอกจากการฝกลายมือใหเขียนหนังสือแลวอานออกแลว ควรอาศัยเทคนิคเพิ่มเติมดังนี้
1. ไมใชคํายอ หรือ ใชคํายอเฉพาะที่เปนสากล
2. หลีกเลี่ยงคํากํากวม หรือ คําเรียกชื่อโรคแบบกวางๆ
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3. ใสรายละเอียดของโรคหลายๆแงมุม
4. ระวังการเขียนอาการแทนชื่อโรค

เทคนิคที่ 1

แกปญหาคํายอ

แพทยชอบใชคํายอในการเรียกชื่อโรคหรือชื่อการผาตัด เพราะงาย สะดวก รวดเร็ว แตคํายอ ของ
แพทยมักเปนปญหาสําหรับผูใหรหัสโรค เนื่องจากไมสามารถแปลคํายอเปนชื่อเต็มได ดังนั้น วิธีที่นาจะดีที่สุด
คือ การหามเขียนหรือขอความรวมมือแพทย ไมใหเขียนคํายอในใบสรุปการรักษาผูป วย
หากไมสามารถหามหรือขอความรวมมือไมใหแพทยเขียนคํายอ ควรมีขอตกลงในการแกไขปญหาดังนี้
1. คํายอในลักษณะใดที่ควรเขียนหรือไมควรเขียน เชน ตกลงกันวาหามเขียนคํายอที่ไมเปนสากล

โดย

คํายอที่เปนสากลคือ คํายอที่แพทยมากกวา 2 แผนก เห็นพองตองกันวาเปนโรคเดียวกัน เชน คํายอ DM เปน
คําที่ศัล ยแพทย อายุร แพทย กุม ารแพทยและสูติแพทย เห็นพองตองกันวา เปนคํายอของโรค
Mellitus

Diabetes

ดังนั้น DM ถือวาเปนคํายอสากล ที่แพทยตกลงกันใหเขียนลงในใบสรุปการรักษาได

สวนคํายอ

ET นั้น จักษุแพทยบอกวา ยอมาจากคําวา Esotropia อายุรแพทย บอกวา ยอมาจากคํา

วา Essential Thrombocytopenia สวนโสตศอนาสิกแพทย บอกวา ยอมาจากคําวา Endotracheal Tube
ดังนั้น ถือเปนคํายอที่ไมเปนสากล หามเขียนโดยเด็ดขาด
2. คํายอที่ซ้ํากัน ตองตกลงกันวาคําเต็มควรเปนคําวาอะไร เมื่อตกลงกันไดแลว

อื่น เชน คํายอ MI ตองตกลงวาจะใชเ ปนคํายอของคําเต็มวา Mitral

หามใชในความหมาย

Insufficiency

หรือ Myocardial

Infarction กันแน หรือ คํายอ CHF ตองตกลงกันวา จะเปนคํายอของโรค Chronic Hepatic Fibrosis หรือ
Congestive Heart Failure
3.

กันนี้

ถาพบคํายอที่ไมสามารถแปลเปนคําเต็มได แพทยตองรับผิดชอบในการแปลเปนคําเต็ม โดย

กําหนดใหเจาหนาที่ผูลงรหัสสามารถสอบถามแพทยผูใชคํายอไดตลอดเวลา เพื่อลดความผิดพลาดในการแปล
คํายอ
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เทคนิคที่ 2

ไมใชคํากํากวมในการวินิจฉัยโรค

แพทยทั่วโลกมักนิยมใชคํากํากวมในการวินิจฉัยโรค โดยเฉพาะในการตรวจโรคที่ OPD หรือในหอง
ฉุกเฉิน คํากํากวมคือคําเรียกชื่อโรคเปนกลุมๆ ครอบคลุมรายละเอียดของโรคมากกวา 5 ชนิด คํากํากวมบาง
คําอาจครอบคลุมรายละเอียดของโรคเปนแสนหรือลานแบบ
ตัวอยางคํากํากวม เชน Multiple Injury (ครอบคลุมรายละเอียดโรคมากกวา 1000 แบบ), Head
Injury, Blunt Trauma Abdomen, Ankle Injury , Cerebrovascular Accident, Urinary Tract
Infection ฯลฯ

สาเหตุที่แพทยชอบใชคํากํากวมเกิดจาก
1. ยังไมรูวาผูปวยเปนโรคชนิดใดกันแน
2. กลัววาถาใชคําที่ละเอียดกวานัน
้ จะกลายเปนวินิจฉัยโรคผิด

แพทยมักใชคํากํากวมในสถานการณฉุกละหุก ตองวินิจฉัยโรคอยางเรงดวน เฉพาะหนา เชนใน OPD
หรือ ที่ ER ดังนั้น เรามักพบคํากํากวมในการวินิจฉัยโรคแรกรับของแพทยสวนใหญ
ในการสรุปการรักษาผูปวย แพทยไมควรใชคํากํากวม เนื่องจากวา ไดทําตรวจอยางละเอียด และทํา
การรักษาผูปวยจนเสร็จสิ้นการรักษา ผูปวยกลับบานไดแลว (หรือเสียชีวิตแลว) นาจะวินิจฉัยโรคผูปวยได
ชัดเจนขึ้น ตัวอยางเชน ผูปวยรายหนึ่งใหประวัติวาหกลมหัวฟาดพื้นสลบ แพทยวินิจฉัยโรคแรกรับวา Head
Injury เพราะตอนแรกรับแพทยยังไมทราบวาผูปวยมีบาดเจ็บในสมองหรือไม

กะโหลกราวหรือไม (ยังไมได

ตรวจภาพรังสี) แตหลังจากนั้น 3 วัน แพทยทําการตรวจรักษาเสร็จสิ้นแลวอนุญาตใหกลับบาน โดยผลการ
ตรวจทุกอยาง ไมพบรอยกะโหลกราว หรือสมองบาดเจ็บ ควรเปลี่ยนการวินิจฉัยโรคจากเดิม Head Injury ให
กลายเปน Cerebral Concussion และ บันทึก Cerebral Concussion ลงในการสรุปการรักษาผูปวย
เทคนิคที่ 3

การเพิ่มรายละเอียดของโรค

ควรยึดหลักการที่วา ใหเรียกชื่อโรคของผูปวยแตละโรคใหชัดเจนและมีรายละเอียดของโรคใหมาก
ที่สุดเทาที่จะเปนไปได เสมอ โดยเฉพาะกรณีที่ไดทําการตรวจภาพรังสี เอกซเรยคอมพิวเตอร หรือทําการตรวจ
ชันสูตรทางหองปฏิบัติการอยางละเอียดไปแลว
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บางครั้งพบวา แพทยเขียนชื่อโรคแบบลวกๆ ไมบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมลงไปทั้งๆที่รูรายละเอียด
ของโรคชัดเจน โดยมีสาเหตุจาก ความเคยชินในการใชคําแบบเดิมๆ

ตัวอยางการเขียนชื่อโรคไมละเอียด ไดแก
เขียนชื่อโรควา Fracture Femur ทั้งๆที่รูวา ผูปวยเปน Supracondylar Fracture of Left Femur
เขียนชื่อโรควา CA Stomach ทั้งๆที่รูวา ผูปวยเปน Adenocarcinoma at Antrum of Stomach
เขียนชื่อโรควา MI

(Myocardial Infarction)

ทั้ง ๆที่รูวา ผูปวยเปน Acute

Inferior wall

Myocardial
Infarction at Left Ventricle

เขียนชื่อโรควา DM (Diabetes Mellitus) ทั้งๆที่รูวา ผูปวยเปน Diabetes Mellitus type 2
เขียนชื่อโรควา Cataract ทั้งๆที่รูวา ผูปวยเปน Senile Nuclear Cataract
เขียนชื่อโรควา Pneumonia ทั้งๆที่รูวา ผูปวยเปน Staphylococcal Pneumonia at Right Upper
Lung

การเขียนชื่อโรคไมละเอียด ทําใหผูลงรหัสลงรหัสโรคในประเภทที่เปนรหัส unspecified ซึ่งถาไป
คํานวณจัดกลุม โรคตามระบบการจัดกลุมวินิจฉัยโรครวม (Diagnosis Related Group – DRG) จะทําใหจัด
กลุมเปนกลุมที่มีน้ําหนักสัมพัทธต่ํา ทําใหเบิกเงินคารักษาไดนอยกวาความเปนจริง 30-200% แพทยจึงควร
ปรับพฤติก รรมในการเรียกชื่อโรค จากเดิม เคยเรียกชื่อโรคแบบสั้นๆหวนๆ ใหเ รี ยกชื่อโรคใหล ะเอียดขึ้น
โดยเฉพาะในกรณีที่ทําการชันสูตรโดยละเอียดไปแลว(ขอยกเวน คือกรณีที่ยังไมทราบชนิดของโรคโดยละเอียด
ตามหลักวิชาการ ก็ใหวินจิ ฉัยโรคไปตามจริง อยาฝนเขียนใหละเอียดเกินไป อาจเขาขายการสรางขอมูลเปน
เท็จได)
เทคนิคที่ 4

ระวังการเขียนอาการแทนชื่อโรค

ถาแพทยสามารถวินิจฉัยโรคไดชัดเจนแลว ไมควรเขียนอาการแมแตคําเดียวในการสรุปการรักษา
ผูปวย เชน รูวาผูปวยเปน Intracerebral Hemorrhage แลว ก็ไมควรเขียนคําวา Coma ในใบสรุปการรักษา
ในอดีต พบวา แพทยเขียนอาการเปนโรคหลักอยูบาง โดยเฉพาะในแบบฟอรมเดิมที่มีจุดออน
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เราสามารถหลีกเลี่ยงอาการโดยเขียนเฉพาะการวินิจฉัยโรคขั้นสุดทาย เมื่อจําหนายผูปวยแลวเทานั้น
ตัวอยางการไมเขียนอาการแทนชื่อโรค
ไมควรเขียนคําวา

Alteration of Conscious

ถารูว าผูปวยเปน Subarachnoid Hemorrhage
ไมควรเขียนคําวา

Paraplegia

ถารูวาผูปวยเปน Spinal Cord Transection
ไมควรเขียนคําวา Upper GI Bleeding
ถารูวาผูปวยเปน Bleeding Chronic Duodenal Ulcer
ไมควรเขียนคําวา

Chest Pain

ถารูวาผูปว ยเปน Acute Myocardial Infarction
ไมควรเขียนคําวา

Acute Abdomen

ถารูวาผูปวยเปน Peptic Ulcer Perforated

มาตรฐาน 43 แฟม มิไดกําหนดใหบันทึกชื่อโรค เพราะกระทรวงสาธารณสุขไมตองการชื่อโรคไป
วิเคราะหผล แตสถานพยาบาลตองมีชื่อโรคเก็บไวในเวชระเบียนหรือในระบบฐานขอมูลของสถานพยาบาล
เพราะชื่อโรคเปนขอมูลสําคัญที่จะทําใหผูดูแลรักษาผูปวยดูแลรักษาไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน จะมีขั้นตอนการตรวจวาสถานพยาบาลเก็บชื่อโรคของผูปวยทุกรายไวใ นเวช
ระเบียนหรือในระบบฐานขอมูลหรือไม ดังหลักเกณฑการใหคะแนนคุณภาพเวชระเบียนผูปวย (2558)
4B.4 ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการของผูปวยทุกคน ตองมีระบบบันทึกไวใหครบถวน เชน แพทยอาจ
คัดลอกผลการตรวจลงไปในเวชระเบียน หรือเจาหนาที่หองปฏิบัติการบันทึกผลเขาไปในระบบฐานขอมูลของ
โรงพยาบาล ผลการตรวจในอดีตจะถูกนําผลเปรียบเทียบผลการตรวจในปจจุบันอยูเสมอ ทําใหแพทยสามารถ
รูความกาวหนาหรือการเปลี่ยนแปลงของโรคตางๆในตัวผูปวยได
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มาตรฐาน 43 แฟม มิไดกําหนดใหบันทึกผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ เพราะกระทรวงสาธารณสุข
ยังไมไดวิเคราะหผลการตรวจสําหรับผูปวยแตละราย แตสถานพยาบาลตองบันทึกผลการตรวจของผูปวยทุก
ราย โดยครบถวน เพราะทําใหผูปวยไดรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4B.5 ผลการตรวจทางรังสีวิทยา

ผูปวยทุกรายที่ไดรับ การตรวจทางรังสีวิทยา เชน เอ็กซเรย อัลตราซาวนด ฯลฯ จะมีผ ลการตรวจ
ออกมาก็ตองมีระบบบันทึกไวใหครบถวน เชน แพทยอาจคัดลอกผลการตรวจลงไปในเวชระเบียน หรือแพทย
ผูอานผลตองบันทึกเขาไปในระบบ เชนเดียวกับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ผลการตรวจทางรังสีวิทยาใน
อดีตจะถูกนําผลเปรียบเทียบผลการตรวจในปจจุบันอยูเสมอ ทําใหแพทยสามารถรูความกาวหนาหรือการ
เปลี่ยนแปลงของโรคตางๆในตัวผูปวยได
มาตรฐาน 43 แฟม มิไดกําหนดใหบันทึกผลการตรวจทางรังสีวิทยา เพราะกระทรวงสาธารณสุขยัง
ไมไดวิเคราะหผลการตรวจสําหรับผูปวยแตละราย แตสถานพยาบาลตองบันทึกผลการตรวจของผูปวยทุกราย
โดยครบถวน เพราะทําใหผูปวยไดรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4B.6 ผลการตรวจพิเศษอื่นๆ

การตรวจพิเศษนอกเหนือจากการตรวจทางหองปฏิบัติการและรังสีวิทยา ไดแก การตรวจดวยวิธีอื่นๆ
เชน ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ ตรวจลักษณะเซลลมะเร็ง ผูปวยทุกรายที่ไดรับการตรวจทางพิเศษ จะมีผลการตรวจ
ออกมาก็ตองมีระบบบันทึกไวใหครบถวน เชน แพทยอาจคัดลอกผลการตรวจลงไปในเวชระเบียน หรือแพทย
ผูอานผลตองบันทึกเขาไปในระบบ เชนเดียวกับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ผลการตรวจพิเศษในอดีตจะ
ถูก นํ า ผลเปรี ย บเที ย บผลการตรวจในป จ จุ บั น อยู เ สมอ ทํ า ให แ พทยส ามารถรู ค วามก า วหน า หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงของโรคตางๆในตัวผูปวยได
มาตรฐาน 43 แฟม มิไดกําหนดใหบันทึกผลการตรวจพิเศษอื่นๆ เพราะกระทรวงสาธารณสุขยังไมได
วิเคราะหผลการตรวจสําหรับผูปวยแตละราย แตสถานพยาบาลตองบันทึกผลการตรวจของผูปวยทุกราย โดย
ครบถวน เพราะทําใหผูปวยไดรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4B.7 แผนการรักษา รวมถึงการใหความรูผูปวย

เมื่อแพทยหรือผูตรวจรักษาโรคอื่นๆ ทราบวาผูปวยเปนโรคอะไร ก็จะวางแผนการรักษา กอนเริ่ม
ดําเนินการรักษา แพทยจึงควรแผนการรักษาไวใหชัดเจน โดยมีหัวขอที่สําคัญดังนี้
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-

แผนการตรวจทางหองปฏิบัติการ รังสิวิทยา หรือการตรวจพิเศษเพิ่มเติม

-

แผนการรักษาตามอาการ

-

แผนการรักษาที่จําเพาะตอโรค

-

การใหขอมูลและความรูผูปวย เพื่อใหผูปวยรวมมือปฏิบัติตามแผนการรักษา

มาตรฐาน 43 แฟม มิไดกําหนดใหบันทึกแผนการรักษา เพราะกระทรวงสาธารณสุขยังไมไดวิเคราะห
แผนการรักษาสําหรับผูปว ยแตละโรค แตในอนาคตการวิเคราะหแผนการรักษาจะเปนสวนหนึ่งในการวิเคราะห
คุณภาพการดูแลรักษาผูปวย สถานพยาบาลตองบันทึกแผนการรักษาของผูปวยทุกราย โดยครบถวน เพราะ
ตรวจสอบไดวา มีกระบวนการรักษาที่มีคุณภาพตามหลักวิชาการมากนอยเพียงใด
4B.8 ผลลัพธของการรักษา

เมื่อแพทยห รือผูตรวจรัก ษาโรคอื่นๆ ไดใหก ารดูแลรักษาผูปวยไปแลว เมื่อนัดผูปวยมาติดตามดู
ผลการรักษา ควรมีการบันทึกผลลัพธของการรักษา โดยมีผลลัพธไดหลายแบบดังนี้
-

กรณีรักษาโรคเฉียบพลัน ใหประเมินผลกวา หายขาดจากโรคแลว หรือ ยังไมหายดีแตอาการไมดี
ขึ้น หรือ อาการเปนเทาเดิม/เปนมากขึ้น

-

กรณีรักษาโรคเรื้อรัง ใหประเมินผลวา สามารถควบคุมโรคไดอยางไร หรือ ควบคุมโรคไดปาน
กลาง หรือ ควบคุมไดนอย/ไมได

มาตรฐาน 43 แฟม มิไดกําหนดใหบันทึก ผลลัพธก ารรัก ษา เพราะกระทรวงสาธารณสุขยัง ไมได
วิเคราะหผลลัพธการรักษาสําหรับผูปวยแตละโรค แตในอนาคตการวิเคราะหผลลัพธการรักษาจะเปนสวนหนึ่ง
ในการวิเคราะหคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย สถานพยาบาลตองบันทึกแผลลัพธการรักษาของผูปวยทุกราย
โดยครบถวน เพราะตรวจสอบไดวา มีกระบวนการรักษาที่ไดผลลัพธตามหลักวิชาการมากนอยเพียงใด
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บทที่ 5. การบันทึกขอมูลกิจกรรมการดูแลผูปวยใน (In Patient Data Recording)
ผูปวยในหมายถึง ผูที่แพทยไวรักษาในโรงพยาบาล ผูที่ใหบริการตองกิจกรรมการดูแลผูปวยในทุก
ประการเปนลายลักษณอักษร จัดเก็บเอาไวในระบบเวชระเบียน และ/หรือ ระบบฐานขอมูลของสถานพยาบาล
การบันทึกกิจกรรมการดูแลผูปวยในของสถานพยาบาลแบงไดเปน 2 กลุม คือ 1. การบันทึกขอมูล ตาม
แนวทางมาตรฐานแฟมขอมูล 43 แฟม ของกระทรวงสาธารณสุข และ 2. การบันทึกขอมูลที่สําคัญแตไมอยูใน
ขอกําหนดมาตรฐาน 43 แฟม
5A. การบันทึกขอมูลผูปวยในตามแนวทางมาตรฐานแฟมขอมูล 43 แฟม

ของกระทรวงสาธารณสุข

มาตรฐานแฟมขอมูล 43 แฟม มีแฟมที่ตองใชในการบันทึกขอมูลผูปวยในทุกราย 4 แฟม และแฟมที่
ใชในการบันทึกขอมูลผูปวยในบางราย 2 แฟม รวม 6 แฟม ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ADMISSION
DIAGNOSIS_IPD
DRUG_IPD
PROCEDURE_IPD
CHARGE_IPD
DEATH

แฟ ม ที่ ต อ งใช บั น ทึ ก ข อ มู ล ผู ป ว ยในทุ ก ราย คื อ

ADMISSION,

DIAGNOSIS_IPD,

DRUG_OPD, CHARGE_IPD แฟม PROCEDURE_IPD ใชบันทึกขอมูลผูปวยในที่มีการทําหัตถการ

หรือการผาตัดเทานั้น แฟม DEATH ใชบันทึกขอมูลผูปวยในที่เสียชีวิตเทานั้น
5A.1 การบันทึกแฟม ADMISSION

แฟม ADMISSION ใชเพื่อขึ้นทะเบียนผูปวยใน กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ HOSPCODE
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
PID
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
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ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

3

ลําดับที�

4

เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN)

ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
SEQ
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit)
หมายเหตุ : ในกรณีที�มารับบริการ (visit) หลายคลินิก
ใน 1 ครั �ง ให้ มีลาํ ดับการให้ บริการเป็ นตัวเลข เดียวกัน
เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN)
AN

5

วันที�และเวลารับผู้ป่วย
ไว้ ในโรงพยาบาล

วันเดือนปี และเวลาที�รับผู้ป่วยไว้ ในโรงพยาบาล
กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDDHHMMSS)

DATETIME_ADMIT

6

แผนกที�รับผู้ป่วย

รหัสแผนกที�รับผู้ป่วย อ้ างอิงตามมาตรฐาน สนย.

WARDADMIT

7

ประเภทสิทธิการรักษา

รหัสสิทธิมาตรฐาน ที�ใช้ ในการมารับบริการ (สิทธิหลัก INSTYPE
ในการ admit ครั �งนั �น)

8

ประเภทการมารับ
บริการ

9
10

11
12
13
14
15
16
17

1 = มารับบริ การเอง, 2 = มารับบริ การตามนัดหมาย, TYPEIN
3 = ได้ รับการส่งต่อจากสถานพยาบาลอื�น, 4 = ได้ รับ
การส่งตัวจากบริการ EMS
สถานบริการที�สง่ ผู้ป่วย รหัสสถานพยาบาลที�ส่งผู้ป่วยมารักษาต่อ
REFERINHOSP
มา
สาเหตุการส่งผู้ป่วยมา 1 = เพื�อการวินิจฉัยและรักษา, 2 = เพื�อการวินิจฉัย, 3 CAUSEIN
รับบริการ
= เพื�อการรักษาต่อเนื�อง, 4 = เพื�อการดูแลต่อใกล้
บ้ าน, 5 = ตามความต้ องการผู้ป่วย
นํ �าหนักแรกรับ
นํ �าหนักผู้ป่วยแรกรับ (กิโลกรัม) จุดทศนิยม 1
ADMITWEIGHT
ตําแหน่ง
ส่วนสูงแรกรับ
ส่วนสูงผู้ป่วยแรกรับ (ซ.ม.)
ADMITHEIGHT
วันที�และเวลาจําหน่าย
ผู้ป่วย
แผนกที�จําหน่ายผู้ป่วย

วันเดือนปี และเวลาที�จําหน่ายผู้ป่วย กําหนดเป็ น ค.ศ. DATETIME_DISCH
(YYYYMMDDHHMMSS)
รหัสแผนกที�จําหน่ายผู้ป่วย อ้ างอิงตามมาตรฐาน
WARDDISCH
สนย.
สถานภาพการจําหน่าย รหัสสถานภาพการจําหน่ายผู้ป่วย
DISCHSTATUS
ผู้ป่วย
วิธีการจําหน่ายผู้ป่วย รหัสชนิดการจําหน่ายผู้ป่วย
DISCHTYPE
สถานพยาบาลที�ส่ง
ผู้ป่วยไป

รหัสสถานพยาบาลที�ส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อ
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REFEROUTHOSP

ลําดับ

หัวข้ อ

18

สาเหตุการส่งต่อผู้ป่วย

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

PRICE

22

1 = เพื�อการวินิจฉัยและรักษา, 2 = เพื�อการวินิจฉัย, 3
= เพื�อการรักษาต่อเนื�อง, 4 = เพื�อการดูแลต่อใกล้
บ้ าน, 5 = ตามความต้ องการผู้ป่วย
ราคาทุนของบริการ
ราคาทุนซึง� รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ทั �งหมดรวมทั �ง
ค่าบริการทางการแพทย์ (รวมจุดทศนิยมและเลขหลัง
จุด 2 ตําแหน่ง)
ค่าบริการทั �งหมด
ราคาขายซึง� รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ ทั �งหมดรวมทั �ง
(ราคาขาย)
ค่าบริการทางการแพทย์ (รวมจุดทศนิยมและเลขหลัง
จุด 2 ตําแหน่ง)
ค่าบริการที�ต้องจ่ายเอง จํานวนเงินที�เรี ยกเก็บ เนื�องจากเป็ นค่าใช้ จ่ายที�เบิก
ไม่ได้ (รวมจุดทศนิยมและเลขหลังจุด 2 ตําแหน่ง)
โดยถ้ าไม่มีการเรียกเก็บให้ ใส่เลขศูนย์
เงินที�จ่ายจริง
จํานวนเงินที�จ่ายจริง ถ้ าไม่มีการจ่ายให้ ใส่เลขศูนย์

23

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน (หมอผู้รับผิดชอบคนไข้ หลัก)

PROVIDER

24

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

D_UPDATE

19

20

21

CAUSEOUT

COST

PAYPRICE

ACTUALPAY

5A.2 การบันทึกแฟม DIAGNOSIS_IPD

แฟม DIAGNOSIS_IPD ใชบันทึกรหัส ICD ของผูปวยใน กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN)

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ HOSPCODE
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
PID
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN)
AN
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คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

ลําดับ

หัวข้ อ

4

วันที�และเวลารับผู้ป่วย
ไว้ ในโรงพยาบาล

วันเดือนปี และเวลาที�รับผู้ป่วยไว้ ในโรงพยาบาล
กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDDHHMMSS)

DATETIME_ADMIT

5

แผนกที�รับผู้ป่วย

รหัสแผนกที�รับผู้ป่วย อ้ างอิงตามมาตรฐาน สนย.

WARDDIAG

6

ประเภทการวินิจฉัย

1 = PRINCIPLE DX (การวินิจฉัยโรคหลัก) 2 = COMORBIDITY(การวินิจฉัยโรคร่วม) 3 =
COMPLICATION(การวินิจฉัยโรคแทรก) 4 =
OTHER (อื�น ๆ) 5 = EXTERNAL CAUSE(สาเหตุ
ภายนอก) 6 = Additional Code (รหัสเสริม) 7 =
Morphology Code (รหัสเกี�ยวกับเนื �องอก)

DIAGTYPE

7

รหัสการวินิจฉัย

รหัสโรค ICD - 10 - TM

DIAGCODE

8

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

PROVIDER

9

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

D_UPDATE

5A.3 การบันทึกแฟม DRUG_IPD

แฟม DRUG_IPD ใชบันทึกการใหยาแกผูปวยใน กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN)

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ HOSPCODE
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
PID
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN)
AN

4

วันที�และเวลารับผู้ป่วย
ไว้ ในโรงพยาบาล

วันเดือนปี และเวลาที�รับผู้ป่วยไว้ ในโรงพยาบาล
กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDDHHMMSS)

DATETIME_ADMIT

5

แผนกที�รับผู้ป่วย

รหัสแผนกที�รับผู้ป่วย อ้ างอิงตามมาตรฐาน สนย.

WARDSTAY
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ลําดับ

หัวข้ อ

6

ประเภทการจ่ายยา

7

8

รหัสยา 24 หลัก หรือ
รหัสยาของ
สถานพยาบาล
ชื�อยา

9

วันที�เริ�มให้ ยา

10

วันที�เลิกให้ ยา

11

คําอธิบาย
1= ยาที�จ่ายให้ ผ้ ปู ่ วยระหว่างรักษาในโรงพยาบาล
2= ยาที�จ่ายให้ ผ้ ปู ่ วยเมื�อจําหน่ายผู้ป่วย เพื�อกลับไป
ใช้ ที�บ้าน
รหัสยามาตรฐานที�กําหนดเป็ น 24 หลัก หรือรหัสยา
ของสถานพยาบาลในกรณีที�ยงั ไม่มีรหัสยามาตรฐาน
24 หลัก
ชื�อยา

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล
TYPEDRUG

DIDSTD

DNAME
DATESTART

จํานวน

วันที�เริ�มให้ ยา (กรณีที�เป็ นยาที�ให้ ระหว่างรักษาใน
โรงพยาบาล) กําหนดรูปแบบเป็ น ปี เดือนวัน
(YYYYMMDD) และเป็ นปี คริ สตศักราช
วันที�เลิกให้ ยา (กรณีที�เป็ นยาที�ให้ ระหว่างรักษาใน
โรงพยาบาล) กําหนดรูปแบบเป็ น ปี เดือนวัน
(YYYYMMDD) และเป็ นปี คริ สตศักราช
จํานวนยาที�จ่าย

12

หน่วยนับของยา

รหัสมาตรฐานจาก สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์

UNIT

13

ขนาดบรรจุต่อหน่วยนับที�แสดงใน Field UNIT

UNIT_PACKING

14

ขนาดบรรจุต่อหน่วย
นับ
ราคาขาย

ราคาขายให้ กบั ผู้รับบริ การ

DRUGPRICE

15

ราคาทุน

ราคาซื �อหรือราคายาที�ได้ รับจากโรงพยาบาล(แม่ข่าย) DRUGCOST

16

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

17

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
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DATEFINISH

AMOUNT

PROVIDER
D_UPDATE

5A.4 การบันทึกแฟม CHARGE_IPD

แฟม CHARGE_IPD ใชบันทึกคารักษาพยาบาลผูปวยใน กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN)

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ HOSPCODE
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
PID
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN)
AN

4

วันที�และเวลารับผู้ป่วย
ไว้ ในโรงพยาบาล

วันเดือนปี และเวลาที�รับผู้ป่วยไว้ ในโรงพยาบาล
กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDDHHMMSS)

DATETIME_ADMIT

5

แผนกที�รับผู้ป่วย

รหัสแผนกที�รับผู้ป่วย อ้ างอิงตามมาตรฐาน สนย.

WARDSTAY

6

หมวดของค่าบริ การ

รหัสหมวดของค่าบริ การตามมาตรฐาน สนย.

CHARGEITEM

7

รหัสรายการค่าบริการ

รหัสรายการค่าบริการที�เบิก เป็ นรายการย่อย หากไม่
มีการบันทึกรายการย่อย ให้ ใส่ค่าเป็ น ‘000000’

CHARGELIST

8

จํานวนหน่วยที�เบิก

จํานวนหน่วยที�เบิก

QUANTITY

9

สิทธิการรักษาที�เบิก

รหัสสิทธิมาตรฐาน ที�ใช้ ในการมารับบริการ

INSTYPE

10

ราคาทุนของบริการ

11
12

13

ราคาทุนของบริการ (รวมจุดทศนิยมและเลขหลังจุด 2
ตําแหน่ง)
ค่าบริการทั �งหมด
ราคาขายของบริการ (รวมจุดทศนิยมและเลขหลังจุด
(ราคาขาย)
2 ตําแหน่ง)
ค่าบริการที�ต้องจ่ายเอง จํานวนเงินที�เรี ยกเก็บ เนื�องจากเป็ นค่าใช้ จ่ายที�เบิก
ไม่ได้ (รวมจุดทศนิยมและเลขหลังจุด 2 ตําแหน่ง)
โดยถ้ าไม่มีการเรียกเก็บให้ ใส่เลขศูนย์
วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
ข้ อมูล
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
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COST
PRICE
PAYPRICE

D_UPDATE

5A.5 การบันทึกแฟม PROCEDURE_IPD

แฟม PROCEDURE_IPD ใชบันทึกรหัสหัตถการของผูปวยใน กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

คําอธิบาย

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN)

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ HOSPCODE
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
PID
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)
AN
เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN)

4

วันที�และเวลารับผู้ป่วย
ไว้ ในโรงพยาบาล

วันเดือนปี และเวลาที�รับผู้ป่วยไว้ ในโรงพยาบาล
กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDDHHMMSS)

DATETIME_ADMIT

5

แผนกที�รับผู้ป่วย

WARDSTAY

6

รหัสหัตถการ

7

วันที�และเวลาเริ�มทํา
หัตถการ

8

วันที�และเวลาทํา
หัตถการเสร็จ

9

ราคาค่าหัตถการ

รหัสแผนกที�รับผู้ป่วย อ้ างอิงตามมาตรฐาน สนย.
รหัสมาตรฐาน ICD-9-CM หรือ ICD-10-TM (รหัส
หัตถการ)
วันที�และเวลาเริ�มทําหัตถการ กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
วันที�และเวลาทําหัตถการเสร็จ กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
ราคาค่าบริ การหัตถการ มีทศนิยม 2 ตําแหน่ง

10

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

11

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช
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PROCEDCODE
TIMESTART

TIMEFINISH

SERVICEPRICE
PROVIDER
D_UPDATE

5A.6 การบันทึกแฟม DEATH

แฟม DEATH ใชบันทึกขอมูลผูเสียชีวิตและสาเหตุการตาย กําหนดหัวขอที่ควรบันทึกดังนี้
ลําดับ

หัวข้ อ

1

รหัสสถานบริการ

2

ทะเบียนบุคคล

3

สถานบริการที�เสียชีวิต

4

เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน (AN)

5

ลําดับที�

6
7
8
9
10
11

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย

HOSPCODE

วันที�ตาย

รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทะเบียนของบุคคลที�มาขึ �นทะเบียนในสถานบริการ
นั �นๆ ใช้ สาํ หรับเชื�อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื�น ๆ
(สามารถกําหนดได้ ตั �งแต่ 1-15 หลัก)(program
generate)
รหัสสถานพยาบาล ที�เป็ นสถานที�เสียชีวิต กรณี
เสียชีวิตในสถานพยาบาล
กรณีไม่ทราบว่าตายในสถานพยาบาลใดให้ บนั ทึก
"00000"
เลขที�ผ้ ปู ่ วยใน กรณีที�ผ้ เู สียชีวิต เป็ นผู้ป่วยในของ
โรงพยาบาล
ลําดับที�ของการบริการที�กําหนดโดยโปรแกรม
เรียงลําดับโดยไม่ซํ �ากัน สําหรับการมารับบริการแต่ละ
ครั �ง (visit) โดยเป็ นครั �งที�เสียชีวิต
วันเดือนปี ที�ตาย กําหนดเป็ น ค.ศ.(YYYYMMDD)

รหัสโรคที�เป็ นสาเหตุ
การตาย_a
รหัสโรคที�เป็ นสาเหตุ
การตาย_b
รหัสโรคที�เป็ นสาเหตุ
การตาย_c
รหัสโรคที�เป็ นสาเหตุ
การตาย_d
รหัสโรคหรือภาวะอื�นที�
เป็ นเหตุหนุน

ตามหนังสือรับรองการตาย รหัส ICD - 10 - TM 6
หลัก(ไม่รวมจุด)
ตามหนังสือรับรองการตาย รหัส ICD - 10 - TM 6
หลัก(ไม่รวมจุด)
ตามหนังสือรับรองการตาย รหัส ICD - 10 - TM 6
หลัก(ไม่รวมจุด)
ตามหนังสือรับรองการตาย รหัส ICD - 10 - TM 6
หลัก(ไม่รวมจุด)
ตามหนังสือรับรองการตาย รหัส ICD - 10 - TM 6
หลัก(ไม่รวมจุด)

CDEATH_A
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PID

HOSPDEATH

AN
SEQ

DDEATH

CDEATH_B
CDEATH_C
CDEATH_D
ODISEASE

ลําดับ

หัวข้ อ

12

สาเหตุการตาย

13

การตั �งครรภ์ และการ
คลอด

14

สถานที�ตาย

15

เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ

16

วันเดือนปี ที�ปรับปรุง
ข้ อมูล

5B.

ชื�อในระบบ
ฐานข้ อมูล

คําอธิบาย
ตามหนังสือรับรองการตาย รหัส ICD - 10 - TM 6
หลัก(ไม่รวมจุด)
หมายเหตุ : ไม่เป็ นค่าว่างและอ้ างอิงตามรหัส
ICD10TM ยกเว้ นรหัส S,T,Z เนื�องจากรหัส S,T เป็ น
การให้ รหัสการบาดเจ็บและการเป็ นพิษ ส่วนรหัส Z
เป็ นรหัสการให้ บริการด้ านสุขภาพ
1 = เสียชีวิตระหว่างตั �งครรภ์ , 2= เสียชีวิตระหว่าง
คลอดหรือหลังคลอดภายใน 42 วัน, 3 = ไม่ตั �งครรภ์ ,
4 = ผู้ชาย ,9 = ไม่ทราบ (ตัด 3 4 9 ออก)
หมายเหตุ : เฉพาะหญิงตั �งครรภ์
1=ในสถานพยาบาล, 2=นอกสถานพยาบาล
เลขที�ผ้ ใู ห้ บริการ ออกโดยโปรแกรม ไม่ซํ �ากันใน
สถานพยาบาลเดียวกัน
วันที�เพิ�มและปรับปรุงข้ อมูล กําหนดรูปแบบเป็ น ปี
เดือนวันชัว� โมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS)
และเป็ นปี คริ สตศักราช

CDEATH

PREGDEATH

PDEATH
PROVIDER
D_UPDATE

การบันทึกขอมูลผูปวยในที่สําคัญสําหรับสถานพยาบาล แตไมกําหนดในมาตรฐานแฟมขอมูล 43
แฟม
มาตรฐานแฟมขอมูล 43 แฟม กําหนดรายการขอมูลที่จําเปนสําหรับสงรายงานใหกับ กระทรวง

สาธารณสุข ถื อเปนมาตรฐานแฟม ขอมูล ที่กํ าหนดใหมีขอมู ล เทาที่จําเปน สําหรับ การสง รายงานเทานั้ น
(Minimal Data Set) แตยังมีขอมูลที่สําคัญอยางยิ่งอีกหลายรายการ

ซึ่งมิไดกําหนดใหสงออกเปน 43 แฟม

แตสถานพยาบาลจะตองบันทึกขอมูลที่สําคัญเหลานี้ เพราะเปนขอมูลที่ตองมีไวเพื่อใชประโยชนดานอื่นๆ
ตัวอยางเชน ขอมูลสรุปการรักษา (Discharge Summary) ไมกําหนดไวในมาตรฐานแฟมขอมูล 43 แฟม แต
สถานพยาบาลตองบันทึกการสรุปการรักษา เพื่อใหผูที่ดูแลรักษาผูปวยคนใหม สามารถรูวา แพทยหรือผูรักษา
คนเกา เคยวินิจฉัยโรคไววาอยางไร เคยรักษาอยางไร มีเหตุการณที่เกิดขึ้นระหวางอยูในโรงพยาบาลอยางไรทํา
ใหดูแลรักษาผูปวยไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ เปนตน ขอมูลที่สําคัญเหลานี้ไดแก
1.

ประวัติการเจ็บปวยของผูปวยใน
89

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
16. สรุปการรักษา
17. แบบฟอรมการใหขอมูลและการขอความยินยอมเพื่อรักษา
18. บันทึกอื่นๆ เชน บันทึกการใหยาระงับความรูสึก
5B.1 ประวัติการเจ็บปวย

ประวัติผูปวย เปนขอมูลที่แพทยไดจากการซักถาม พูดคุยกับผูปวย แลวบันทึกลงไปในเวชระเบียน
ผูปว ย การบันทึกประวัติโดยละเอียด สะทอนใหเห็นวา แพทยไดใหความสําคัญกับการซักถาม พูดคุยผูปวย
และใหเวลากับผูปวยมากพอ
สวนประกอบของประวัติผูปวย มีองคประกอบที่สําคัญดังนี้







อาการสําคัญ
ประวัติปจจุบัน
ประวัติอดีต
ประวัติครอบครัว
ประวัติสังคม
ทบทวนอาการตามระบบ

Chief complaint
Present illness
Past history
Family history
Social history
Review of system
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บันทึกประวัติผูปวยที่ดีมีคุณภาพ ควรมีคุณลักษณะดังนี้







มีองคประกอบที่สําคัญครบถวนทุกหัวขอ
ขอมูลประวัติผูปวยของแพทย ไมขัดแยงกับขอมูลของบุคลากรฝายอื่น
มีรายละเอียดที่ดี เมื่ออานแลว สามารถเห็นภาพความเจ็บปวยของผูปวยไดชัดเจน ตั้งแตเริ่มเกิด
อาการในอดีต มาจนถึงเวลาที่รับไวรักษาในโรงพยาบาล
มีขอมูลครอบครัว สภาพแวดลอม พฤติกรรม และปจจัยเสี่ยงตางๆของผูปวย
มีการทบทวนอาการตามระบบโดยละเอียด

5B.2 ผลการตรวจรางกายแรกรับ

บันทึกการตรวจรางกาย เปนขอมูลที่แพทยไดจากการตรวจรางกายผูปวยแลวบันทึกลงไปในเวช
ระเบียน โดยขอมูลการตรวจรางกายจะสะทอนคุณภาพการตรวจของแพทย รวมทั้งเวลาที่แพทยใหกับผูปวย
การอานบันทึกการตรวจรางกาย จะทําใหทราบวา แพทยตรวจรางกายสวนใดของผูปวย โดยยึดหลักวา หาก
มิได บันทึกผลการตรวจสวนใด แสดงวาแพทยมิไดตรวจสวนนั้น เชน ไมบันทึก วา ผลการตรวจหัวใจเปน
อยางไร แสดงวา แพทยมิไดทําการตรวจหัวใจผูปวยรายนั้น(มิใชตีความวาปกติ)
บันทึกประวัติผูปวยมีองคประกอบที่สําคัญ โดยสามารถจําแนกไดตามลักษณะรายการที่ตองมีบันทึก
ไวดังนี้
รายการที่ควรมีในบันทึกประวัติ

ความสําคัญ
(ตองมีบันทึก, ควรมีบันทึก, ควรมีเฉพาะบางกรณี

สัญญาณชีพ (Vital signs)

ตองมีบันทึก

ลักษณะทั่วไป (General appearance)

ควรมีบันทึก

ศีรษะ ตา หู คอ จมูก (HEENT)

ควรมีบันทึก

ทรวงอก ปอด หัวใจ (Chest and heart)

ตองมีบันทึก

ทอง (Abdomen)

ตองมีบันทึก

แขน ขา (Extremities)

ควรมีบันทึก
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รายการที่ควรมีในบันทึกประวัติ

ความสําคัญ
(ตองมีบันทึก, ควรมีบันทึก, ควรมีเฉพาะบางกรณี

ระบบประสาท (Neuro-signs)

ผิวหนัง (Skin)

ควรมีบันทึกในผูปวยที่มีอาการทางระบบ
ประสาท หรือ ผูปวยโรคเรื้อรังที่อาจแสดงผล
ทางระบบประสาท
ควรมีบันทึกในผูปวยที่มีอาการทางผิวหนัง

การตรวจภายใน (Vaginal examination)

ควรมีบันทึกในผูปวยโรคทางนรีเวช

การตรวจทางทวารหนัก (Rectal examination)

ควรมีบันทึกในผูปวยปวดทอง ถายผิดปกติ

การตรวจสภาพจิต

ควรมีบันทึก

(Mental status examination)

บันทึกผลการตรวจรางกายที่ดีมีคุณภาพ ควรมีคุณลักษณะดังนี้






มีองคประกอบที่สําคัญครบถวนทุกหัวขอที่ตองมีบันทึกหรือควรมีบันทึก
มีรายละเอียดที่ดี เชน บรรยายลักษณะการตรวจพบ มิใชเขียนเพียง normal หรือ WNL
บันทึกแงมุมที่สําคัญของการตรวจ เชน ตําแหนงโรค ขนาด รูปราง ลักษณะ สี ผิวสัมผั สความ
ยืดหยุน ฯลฯ
มีรูปภาพประกอบชัดเจน ในกรณีที่ตองหรือควรใชรูปอธิบาย

5B.3 ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการของผูปวยทุกคน ตองมีระบบบันทึกไวใหครบถวน เชน แพทยอาจ
คัดลอกผลการตรวจลงไปในเวชระเบียน หรือเจาหนาที่หองปฏิบัติการบันทึกผลเขาไปในระบบฐานขอมูลของ
โรงพยาบาล ผลการตรวจในอดีตจะถูกนําผลเปรียบเทียบผลการตรวจในปจจุบันอยูเสมอ ทําใหแพทยสามารถ
รูความกาวหนาหรือการเปลี่ยนแปลงของโรคตางๆในตัวผูปวยได
มาตรฐาน 43 แฟม มิได กําหนดใหบันทึก ผลการตรวจทางหองปฏิบัติก ารของผูปวยใน เพราะ
กระทรวงสาธารณสุขยังไมไดวิเคราะหผลการตรวจสําหรับผูป วยแตละราย แตสถานพยาบาลตองบันทึกผลการ
ตรวจของผูปวยทุกราย โดยครบถวน เพราะทําใหผูปวยไดรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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5B.4 ผลการตรวจทางรังสีวิทยา

ผูปวยทุกรายที่ไดรับ การตรวจทางรังสีวิทยา เชน เอ็กซเรย อัลตราซาวนด ฯลฯ จะมีผ ลการตรวจ
ออกมาก็ตองมีระบบบันทึกไวใหครบถวน เชน แพทยอาจคัดลอกผลการตรวจลงไปในเวชระเบียน หรือแพทย
ผูอานผลตองบันทึกเขาไปในระบบ เชนเดียวกับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ผลการตรวจทางรังสีวิทยาใน
อดีตจะถูกนําผลเปรียบเทียบผลการตรวจในปจจุบันอยูเสมอ ทําใหแพทยสามารถรูความกาวหนาหรือการ
เปลี่ยนแปลงของโรคตางๆในตัวผูปวยได
มาตรฐาน 43 แฟม มิไดกําหนดใหบันทึกผลการตรวจทางรังสีวิทยาของผูปวยใน เพราะกระทรวง
สาธารณสุขยังไมไดวิเคราะหผลการตรวจสําหรับผูป วยแตละราย แตสถานพยาบาลตองบันทึกผลการตรวจของ
ผูปวยทุกราย โดยครบถวน เพราะทําใหผูปวยไดรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5B.5 ผลการตรวจพิเศษอื่นๆ

การตรวจพิเศษนอกเหนือจากการตรวจทางหองปฏิบัติการและรังสีวิทยา ไดแก การตรวจดวยวิธีอื่นๆ
เชน ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ ตรวจลักษณะเซลลมะเร็ง ผูปวยทุกรายที่ไดรับการตรวจทางพิเศษ จะมีผลการตรวจ
ออกมาก็ตองมีระบบบันทึกไวใหครบถวน เชน แพทยอาจคัดลอกผลการตรวจลงไปในเวชระเบียน หรือแพทย
ผูอานผลตองบันทึกเขาไปในระบบ เชนเดียวกับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ผลการตรวจพิเศษในอดีตจะ
ถูก นํ า ผลเปรี ย บเที ย บผลการตรวจในป จ จุ บั น อยู เ สมอ ทํ า ให แ พทยส ามารถรู ค วามก า วหน า หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงของโรคตางๆในตัวผูปวยได
มาตรฐาน 43 แฟม มิไดกําหนดใหบันทึกผลการตรวจพิเ ศษอื่นๆของผูปวยใน เพราะกระทรวง
สาธารณสุขยังไมไดวิเคราะหผลการตรวจสําหรับผูป วยแตละราย แตสถานพยาบาลตองบันทึกผลการตรวจของ
ผูปวยทุกราย โดยครบถวน เพราะทําใหผูปวยไดรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5B.6 รายการปญหา

เมื่อแพทยบันทึกประวัติและผลการตรวจรางกายผูปวยเสร็จแลว แพทยตองระบุปญหาทั้งหมดของ
ผูปวยโดยเขียนเปนรายการปญ หา (Problem

List)

รายการปญ หาเปนเอกสารที่สํ าคัญ มาก เพราะ

เปรียบเสมือนเปนสารบัญหลักในเวชระเบียนผูปวย ใชสื่อสารกันในทีมแพทย พยาบาลที่รวมดูแลผูปวย โดย
เมื่ออานรายการปญหานี้แลว ทุกคนจะทราบวาในปจจุบันผูปวยมีปญหาอะไรอยูบาง ปญหาใดไดรับการแกไข
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จนหมดปญหาแลว ปญหาใดยังมีอยู ไดรับการจัดการมากี่วันแลว แพทยจะตองปรับปรุงรายการปญหานี้ ให
ทันสมัยอยูเสมอ โดยปรับปรุงรายการนี้ทุกวัน หรือทุกครั้งที่ผูปวยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
การเขียนรายการปญหา จะใชตัวเลขนําหนาปญหาทุกปญหา และใชตัวเลขเดิมอางอิงไปตลอดการ
เขียนเวชระเบียนผูปวยรายนั้น โดยเฉพาะการเขียนบันทึกความกาวหนา แพทยจะอางอิงตัวเลขของปญหาที่
ติดตามตอเนื่องไปตลอด เมื่อเกิดปญหาใหม แพทยจะใชตัวเลขตอจากรายการปญหาเดิม เปนเลขอางอิงปญหา
ที่เกิดขึ้นใหม
เพื่อปญหาเปลี่ยนแปลงไป เชน ปญหาหมดไป หรือ ปญหา 2 รายการ รวมกันเหลือรายการเดียว
แพทยจะตองเขียนสัญลักษณในรายการปญหา เชน สัญลักษณลูกศร รวมปญหา เพื่อปรับปรุงรายการปญหา
สะทอนความเปลี่ยนแปลงของผูปวย ใหทันสมัยอยูเสมอ
ในรายการปญ หาแตละรายการ สามารถแยกไดเ ปน Active หรือ Inactive
Active Problems แพทยอาจเขียนรายละเอียดเพิ่มเติม

Problem สํา หรั บ

เชน การวินิจฉัยแยกโรค ชนิดของโรค สาเหตุการ

เกิดโรค ฯลฯ ลงไปภายใตหัวขอปญหานั้น ตามตัวอยางดังตอไปนี้
ตัวอยางรายการปญหา (Problem List)
ACTIVE PROBLEMS

INACTIVE PROBLEMS

#1. Ischemic heart disease
#2. Seizure disorder
#3. Diabetes Mellitus
#4.

Cholecystectomy

#5. Anemia

การเขียน




Problem Lists ที่ดี มีหลักการทั่วไปดังตอไปนี้

ปญหาที่ยกขึ้นมา อาจเปน อาการ (symptoms) อาการแสดง (symptoms) ภาวะ (condition)
หรือ ชื่อโรค (diagnosis) ก็ได โดยหากไมมั่นใจวาอาการหลายอาการเกิดจากโรคเดียวกัน แพทย
อาจเขียนเริ่มจากการเขียน อาการแตละอาการเปนปญหา และเมื่อคนพบภายหลังวาอาการใด
สามารถนํามารวมเปนโรคเดียวกันได ก็คอยปรับปรุงรวมเปนปญหาเดียวกัน
ไมควรเขียนเครื่องหมาย อัศเจรีย (เครื่องหมายคําถาม ?) อยูกับชื่อปญหา เพราะปญหาที่ยกขึ้นมา
ควรเปนปญหาที่แพทยแนใจแลววา เกิดขึ้นกับผูปวย
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หากทราบวาอาการหรืออาการแสดงเกิดจากโรคอะไรอยูแลว ใหเขียนชื่อโรคนั้นเปนปญหาโดยไม
ตองเขียนอาการ
หากทราบวาโรคใดมีสาเหตุมาจากโรคอื่น ใหระบุสาเหตุในรายการปญหาได แตห ากไมท ราบ
สาเหตุ ก็ใชคําบรรยายเพิ่มเติม เปน unknown etiology

5B.7 แผนการรักษา

การวางแผนขั้นตน (Initial) เปนกระบวนการที่แพทยจะวิเคราะหขอมูลจาก Database ของผูปวย
วินิจฉัยแยกโรค แลววางแผนการรักษาผูปวยในวันแรก โดยการวางแผนจะอางอิง รายการปญ หาเปนหลัก
กลาวคือทุกๆปญหาที่แพทยบันทึกไวในรายการปญหา ควรมีแผนการรักษาของปญหานั้นแยกออกมาจาก
แผนการรักษาของปญหาอื่นโดยชัดเจน โดยมีหัวขอยอยดังตอไปนี้
1.
2.
3.

หมายเลขและชื่อของปญหา
ขอมูลจากประวัติผูปวยที่แพทยคิดวาสัมพันธกับปญหาในขอ 1 (Subjective Data - S)
ขอมูลจากบันทึก การตรวจรางกายผูปวยที่แพทยคิดวาสัม พันธกับ ปญหาในขอ 1 (Objective

Data - O)
4.

การประเมินความหมายของขอมูลในสวนที่ 2 และ 3 การสันนิษฐานสาเหตุของโรค วินิจฉัยแยก
โรค จํ า แนกประเภทของโรค ประเมิ น ความรุ น แรงของโรค ตามความคิ ด เห็น ของแพทย
(Assessment – A)

การวางแผน เพื่อการตรวจเพิ่มเติม เพื่อการรักษา และเพื่อใหความรูกับผูปวย (Plan – P)
ลักษณะรายละเอียดการบันทึกหัวขอยอยในแตละปญหาเรียงจากหัวขอยอยที่ 2 ถึง 5 อาจเรียกตาม

5.

ตัวยอภาษาอังกฤษเรียงกันไดวา การบันทึกแบบ S-O-A-P หรือ SOAP
ขอมูลในสวน SOAP ตองมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกับปญหาที่ตั้งไวแตละปญหา โดยแพทยจะ
เปนผูพิจารณาวา ขอมูลในประวัติและตรวจรางกายรายการใดที่เชื่อมโยงกับปญหาแตละปญหา แลวเลือก
ขอมูลมาสวนที่เกี่ยวของมาเขียนไวแยกกันในแตละหัวขอปญหา หลังจากนั้นประเมินความหมายของขอ มูล
แลววินิจฉัยแยกโรค หรือถาวินิจฉัยโรคไดแลว ก็ประเมินความรุนแรงของโรค จําแนกชนิดของโรค แลวจบลง
ดวยการวางแผนตรวจเพิ่มเติม การรักษาและการใหความรูกับผูปวย

95

5B.8 บันทึกการสั่งการรักษาของแพทย

บันทึกการสั่งการรักษาของแพทย (Doctor’s Orders) เปนบันทึกที่แพทยสั่งใหพยาบาลดําเนินการ
ดูแลรักษาผูปวยตามคําสั่งของแพทย ประกอบดวยการสั่งการรักษาครั้งเดียว และการสั่งการรักษาตอเนื่อง
โดยมีหัวขอยอยดังตอไปนี้


วันที่และเวลาที่สั่งการรักษา



คําสั่งตรวจเพิ่มเติม เชน การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ หรือสงตรวจทางรังสีวิทยา



คําสั่งใหทําหัตถการตางๆ



การใหยา การใหสารน้ํา



กิจกรรมการรักษาพยาบาลอื่นเชน เชน งดน้ําและอาหาร หรือ การใหอาหารเฉพาะ การใหลุกนั่ง
บอยๆ ฯลฯ



ลายมือชื่อของแพทยที่สั่ง

การเขียนบันทึกสั่งการรักษาที่ดี มีหลักการทั่วไปดังตอไปนี้




เขียนใหบรรจง อานงาย เพราะหากพยาบาลอานคําสั่งผิด จะเกิดอันตรายตอผูปวย
ไมควรเขียนเครื่องหมาย สัญลักษณ ตัวยอ ที่ไมเปนมาตรฐาน
หากสั่งการรักษาดวยวาจาในกรณีเรงดวน แพทยตองบันทึกเปนลายลักษณอักษรภายหลังในเวลา
รวดเร็วที่สุดหลังการสั่งดวยวาจา

5B.9 บันทึกการใหคําปรึกษา

บันทึกความเห็นแพทยที่ปรึกษา เปนบันทึกที่แสดงใหผูอานทราบวา แพทยที่ปรึกษาที่มาตรวจเยี่ยม
ผูปวยมีความเห็นเฉพาะดาน เกี่ยวกับผูปวยอยางไร มีการวินิจฉัยโรค หรือ วินิจฉัยแยกโรคอยางไร และ ควร
วางแผนรักษาอยางไร
บันทึกความเห็นแพทยที่ปรึกษาที่มีคุณภาพดี ควรมีคุณลักษณะดังนี้





มีการบันทึกวัน เวลาที่แพทยที่ปรึกษามาตรวจเยี่ยมผูปวย
มีรายละเอียดผลการซักประวัติและตรวจรางกายโดยแพทยที่ปรึกษา
มีการวินิจฉัยโรคและการวินิจฉัยแยกโรคโดยแพทยที่ปรึกษา
มีการวางแผนระยะสั้น และระยะยาวในการดูแลรักษาผูปวย
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5B.10 บันทึกการทําผาตัดหรือหัตถการ

บันทึกการผาตัด เปนบันทึกรายละเอียดการตรวจพบและขั้นตอนการผาตัดที่เกิดขึ้นในการผาตัด
ผูปวยแตละครั้ง โดยแพทยผูผาตัดมักจะเปนผูบันทึกรายละเอียดเหลานี้ดวยตนเอง
สวนประกอบที่สําคัญของบันทึกการผาตัด ควรมีองคประกอบดังนี้
วัน เวลา ที่เริ่มทําผาตัดและสิ้นสุดการผาตัด
 ชื่อแพทยผูทําผาตัด รวมทั้งทีมผูชวย
 การวินิจฉัยโรคกอนและหลังการผาตัด
 สิ่งที่ตรวจพบในระหวางการผาตัด
 แนวการลงมีด(Incision)
 รายละเอียดขั้นตอนการผาตัด ตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุดการผาตัด
 มีรูปภาพประกอบ
การบันทึกการผาตัด ควรเกิดขึ้นทุกครั้งที่ผูปวยไดรับการผาตัด ในกรณีที่การผาตัดเกิดขึ้นในหอง


ผาตัดเล็ก แพทยอาจบันทึกเปน Short operative note โดยควรมีหัวขอ Diagnosis, operative finding,
operation, anesthetic technique

และ Result

บันทึกการผาตัดที่ดีมีคุณภาพ ควรมีคุณลักษณะดังนี้





มีการบันทึกทุกครั้งที่ทําการผาตัด
มีหัวขอที่จําเปนตองมีครบถวน
มีรายละเอียดขั้นตอนการผาตัด มิใชสรุปเพียง Appendectomy was done ฯลฯ
มีรูปภาพประกอบที่ชัดเจน

5B.11 บันทึกความกาวหนา

บันทึกความกาวหนา เปนเอกสารที่แสดงใหเห็นสภาวะผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล โดย
บันทึกความกาวหนาที่ดี จะทําใหผูอานเห็นภาพผูป วย และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของตัวผูปวยและเหตุผล
ของการตัดสินใจใหก ารรักษาในชวงเวลาตางๆกัน ตั้งแตวันแรกที่ผูปวยเขารับการรักษาจนถึงวันจําหนาย
ผูปวยออกจากโรงพยาบาล
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รูปแบบของบันทึกความกาวหนามีหลายแบบ แตแบบที่สามารถแสดงแงมุมตางๆไดครบถวนที่สุดคือ
แบบ S-O-A-P โดย S = Subjective คือความรูสึกของผูปวย, O = Objective คือขอมูลที่ไดจากการตรวจ
รางกายหรือการตรวจพิเศษ , A = Assessment คือการประเมิน, P = Plan คือการวางแผนการรักษา
บันทึกผลการตรวจรางกายที่ดีมีคุณภาพ ควรมีคุณลักษณะดังนี้








มีการบันทึกทุกวัน ในชวงหลังจากรับผูปวยเขารักษา 72 ชั่วโมงแรก
มีการบันทึกในวันที่ ผูปวยไดรับการผาตัด
มีการบันทึกในวันที่ เกิดโรคแทรกซอน
มีการบันทึกในวันที่ มีการเปลี่ยนแผนการรักษา
มีการบันทึกในวันที่ จําหนายผูปวย
มีการบันทึกครบทุกหัวขอที่จําเปน S-O-A-P
มีการบรรยายรายละเอียดชัดเจนมากกวา คําวา same, WNL, OK

5B.12 บันทึกทางการพยาบาล

บันทึกการพยาบาล เปนเอกสารสําคัญที่สามารถใชในการตรวจสอบคุณภาพการใหการพยาบาลได
โดยพยาบาลผูดูแลรักษาจะเปนผูบันทึกทุกชวงเวลาที่กําหนด เชน ทุกๆ 8 ชั่วโมง หรือ ทุกๆ 16 ชั่วโมงตอง
บันทึก 1 ครั้ง
โดยบันทึกการพยาบาลที่ดี ควรมีคุณลักษณะดังนี้



มีการบันทึกทุกครั้งหลังปฏิบัติการพยาบาล
บันทึกขอมูลสมบูรณในแงมุมตางๆดังนี้
 S (Subjective data)
ขอมูลที่ผูปวยบอกเลา
 O (Objective data)
ขอมูลที่ไดจากการสังเกต ตรวจรางกาย และการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการ
การประเมินปญหาจากขอมูลที่รวบรวมได
 P (Planning)
จุดประสงคและการวางแผนแกไขปญหา
 E (Evaluation)
การประเมินผลหลังการแกไขปญหา
มีขอมูลสะทอนใหเห็นภาพรวมของกระบวนการพยาบาล
อธิบายการดําเนินโรคของผูปวยไดตอเนื่อง
สอดคลองกับแผนการพยาบาลเฉพาะราย
 A (Assessment)
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เอื้อตอการศึกษาขอมูลในการวิจัย การประเมินคุณภาพการพยาบาล
มีขอมูลชวยสนับสนุนเพิ่มเติมการวินิจฉัยโรค และการทําหัตถการที่เกิดขึ้นกับผูปวย

5B.13 บันทึกการคลอด

บันทึก การคลอด มีประโยชนทําใหท ราบวา สภาวะมารดากอนเขาสูร ะยะการคลอดเปนอยางไร
ความกาวหนาของการคลอดเปนอยางไร ตรวจพบภาวะแทรกซอนอยางไร เด็กในทองเปนอยางไร คลอดได
สําเร็จหรือไม เมื่อคลอดแลวทารกเปนอยางไร
บันทึกการคลอดที่ดี ควรมีคุณลักษณะดังนี้







มีบันทึกสถานะของมารดาเมื่อเริ่มเขาหองคลอด
มีรายละเอียดความกาวหนาของการคลอด เชน การเปดของปากมดลูก ตําแหนงศีรษะเด็ก
ตามระยะเวลาที่ผานไป และ/หรือมีการ เขียนเปนกราฟ
มีรายละเอียดการตรวจประเมินปจจัยเสี่ยงตอมารดาและเด็กในครรภเปนระยะๆ
บันทึก mode of delivery, การตัดฝเย็บ การเย็บซอม ภาวะมารดาหลังคลอด
มีบันทึกเวลาคลอด ภาวะของเด็กเมื่อคลอด Apgar score

5B.14 บันทึกกิจกรรมเวชศาสตรฟนฟู

บันทึกกิจกรรมเวชศาสตรฟนฟูหรือการทํากายภาพบําบัดของผูปวย แสดงใหเห็นรายละเอียดการทํา
กายภาพบําบัด วัน เวลา การวินิจ ฉัย การบําบัด การวางแผน เวชระเบียนผูปวยทุก รายที่ไดรับ การทํา
กายภาพบําบัด ตองมี Rehabilitation record อยูในแฟม
โดยบันทึกกิจกรรมเวชศาสตรฟนฟูที่ดี ควรมีคุณลักษณะดังนี้






มีบันทึกการวินิจฉัยโรค และการประเมินสภาวะผูปวย
บันทึกแผนการรักษา ชนิดการบําบัด ระยะเวลาชัดเจน
มีการบันทึกกิจกรรมกายภาพบําบัดโดยละเอียด
มีบันทึกเรื่องการใหคําแนะนําผูปวยและญาติ
มีการประเมินผลการทํากายภาพบําบัดแตละครั้ง
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5B.15 บันทึกการรักษาแบบแผนไทย แผนจีน หรือ การแพทยทางเลือก

บันทึก การรักษาแบบแผนไทย แผนจีน หรือ การแพทยท างเลือก ควรแสดงใหเห็นรายละเอียด
ประวัติ การตรวจรางกาย การวินิจฉัย และการรักษาตามหลักการแพทยแผนไทย แผนจึน หรือการแพทย
ทางเลือก
โดยบันทึกการรักษาแบบแผนไทย แผนจีน หรือ การแพทยทางเลือก ที่ดี ควรมีคุณลักษณะดังนี้





มีบันทึกประวัติที่ซักตามแนวทางหลักการแพทยแผนไทย แผนจีน หรือการแพทยทางเลือก
มีผลการตรวจรางกายตามแนวทางหลักการแพทยแผนไทย แผนจีน หรือการแพทยทางเลือก
บันทึกแผนการรักษา ตามแนวทางหลักการแพทยแผนไทย แผนจีน หรือการแพทยทางเลือก
มีการบันทึกกิจกรรมการรักษาเชน การนวด ประคบ อบสมุนไพร ฝงเข็ม ฯลฯ โดยละเอียด

5B.16 สรุปการรักษา

สรุปการรักษาหรือ Discharge summary เปนเอกสารที่แพทยใชสรุป ผลการวินิจฉัยโรคเมื่อสิ้นสุด
การรักษา สรุปรายการการทําผาตัดและหัตถการที่สําคัญทั้งหมด เพื่อประโยชนตอการทบทวนขอมูลการ
รัก ษาผูปวยในแต ล ะครั้ ง ในอนาคตเมื่อ ผูปวยมารั บ การรัก ษาในโรงพยาบาล แพทย ผูรัก ษาก็ส ามารถ
ตรวจสอบขอมูลการรักษาแตละครั้งไดอยางรวดเร็วโดยอาจดูเพียง Discharge summary เทานั้น
นอกจากนั้น Discharge summary ยังเปนเอกสารสําคัญที่ผูใหรหัสโรค (Coder) จะใชขอมูลโรค
และการผาตัดที่บันทึกไว เปนขอมูลเบื้องตนในการใหรหัสโรคตามหลักการของ ICD-10 ตอไป โดย Doctor
discharge summary











ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

มีเลขที่ผูปวย HN, AN และ เลขประจําตัวประชาชน 13 หลักครบถวน
บันทึกชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วันเดือนปเกิด ที่อยูครบถวนชัดเจน
บันทึกขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน น้ําหนักแรกเกิดในทารกแรกเกิด ประวัติการตั้งครรภและการ
แทง ฯลฯ
ตองมีวันที่รับไวรักษา และวันที่จําหนายออกจากโรงพยาบาล รวมทั้งจํานวนวันนอนโรงพยาบาล
ครบถวน
ชองรายการที่ไมมีขอมูล ตองใสเครื่องหมาย – หรือเขียน none แสดงใหเห็นชัดเจนวาไมมี ขอมูล
แพทยบันทึกโรคหลัก(Principal diagnosis) เพียงโรคเดียวเทานั้น
บันทึกโรครวมครบถวนทุกโรคที่พบในผูปวย
บันทึกโรคแทรกครบทุกโรคที่เกิดขึ้นภายหลังผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
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ไมบันทึกโรคสลับตําแหนง เชน ตองไมเขียนโรคแทรกเปนโรคหลัก
บันทึกการผาตัดครบถวนทุกครั้ง
บันทึกหัตถการที่สําคัญครบถวน เชน การทํา tracheostomy ฯลฯ
บันทึกรายละเอียดของโรคแตละโรครบทุกแงมุม ทั้งตําแหนง พยาธิสภาพ และสาเหตุของโรค
ไมใชคํายอ ในการเขียนชื่อโรค และชื่อการผาตัด
ลายมืออานออก ชัดเจน
สรุปลักษณะการจําหนาย (discharge status, discharge type)
แพทยที่สรุปลงนามรับรอง

5B.17 แบบฟอรมการใหขอมูลและการขอความยินยอมเพื่อรักษา

หนังสือแสดงความยินยอมใหรักษา ดังตัวอยางในภาพที่ 5.1 เปนเอกสารสําคัญที่ตองมีอยูในเวช
ระเบียนผูปวยใน เพราะถือเปนหลักฐานสําคัญแสดงใหเห็นวา ผูปวยไดรับทราบขอมูลที่จําเปน เชน โรคที่
ตัวเองเปน แผนการรักษาที่แพทยจะดําเนินการ และแสดงใหเห็นวา ผูปวยยินยอม หรือ อนุญาตใหแพทยทํา
การรักษาได ทั้งนี้ เปนที่รับทราบกันโดยทั่วไปวา หากผูปวยยินยอมใหแพทยรักษา ก็หมายความวาผูปวยให
ความไววางใจตอ การรักษาของแพทย โดยผลการรักษาที่เกิดขึ้น เปนสิ่งที่ผูปวยรวมรับผิดชอบตอตัวเองดวย
ถึงแมการรักษาอาจจบลงดวยการเสียชีวิตของผูปวย ญาติผูปวยก็สามารถยอมรับไว ตามธรรมเนียม “ฝากผี
ฝากไข” ของวัฒนธรรมไทย
แตเดิม โรงพยาบาลอาจมิเครงครัดมากนัก ตอการดําเนินการใหมีการลงนามในหนังสือยินยอมให
การรักษา แตในปจจุบัน การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไดใหความสําคัญตอการใหขอมูลผูปวย สิทธิผูปวย
และการปองกันความเสี่ยงอยางมาก ทําใหการลงนามในหนังสือยินยอมใหการรักษากลายเปนสิ่งที่ตองทําใน
ทุกโรงพยาบาล
หลักการที่สําคัญของการลงนามยินยอมใหการรักษา ประกอบดวยประเด็นหลักดังนี้





ผูปวยรับทราบวาตนเองเปนโรคอะไร
แพทยหรือตัวแทนทีมรักษาไดใหคําอธิบายตอผูปวยเกี่ยวกับโรค และแผนการรักษาโดยละเอียด
แลว
ผูปวยไดซักถามรายละเอียด ประเด็นขอสงสัยตางๆเกี่ยวกับโรคและการรักษา จนหมดขอสงสัย
แลว
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ผูปวยยินยอมใหการรักษา บนพื้นฐานที่วา หากแพทยไดดําเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพอยาง
ถูกตอง ผูปวยจะยอมรับผลของการรักษาไดทุกรูปแบบ
 การใหความยินยอม จะไมคุมครองแพทย และผูปวยจะไมเสียสิทธิในการขอชดเชยความเสียหาย
หากแพทย หรือทีมผูรักษา ทําการรักษาโดยประมาท ขาดความระมัดระวัง
โดยทั่วไป การลงนามยินยอมใหการรักษา มักเกิดขึ้นในหวงเวลาตางๆดังนี้


เมื่อผูปวยเขารับการรักษาเปนผูปวยใน(รวมการผาตัดรักษา)
 เมื่อมีการทําผาตัดเพิ่มเติมนอกเหนือแผนการรักษาเดิม หลังจากผูปวยนอนในรพ.แลว
 เมื่อมีการทําหัตถการเพิ่มเติมนอกเหนือแผนการรักษาเดิม หลังจากผูปวยนอนในรพ.แลว
 เมื่อมีการทําหัตถการในหนวยตรวจโรคผูปวยนอก
การดําเนินการใหมีการลงนามยินยอม มักกระทํากันในหนวยตรวจโรคผูปวยนอก หรือในตึกผูปวย


โดยผูดําเนินการหลักสวนใหญคือ พยาบาล โดยกระบวนการดําเนินการจะมีลําดับขั้นตอนที่
สําคัญดังนี้
แพทย พยาบาล หรือตัวแทนทีมผูรักษา ใหขอมูลโรคและแผนการรักษา
 ผูปวยซักถามจนหมดขอสงสัย
 ผูปวยลงนามในเอกสาร ในชอง ผูปวย(ผูใหความยินยอม)
 แพทยหรือตัวแทนทีมผูรักษาลงนามในเอกสาร ในชองผูรักษา(ผูรับมอบความยินยอม)
 พยาบาล ลงนามในชองพยาน(ฝายแพทย)
 ญาติผูปวย หรือ บุคคลที่มิใชเจาหนาที่โรงพยาบาล ลงนามในชองพยาน(ฝายผูปวย)
การดําเนินการขั้นตอนดังกลาว มิจําเปนจะตองเกิดขึ้นในหวงเวลาเดียวกัน เชน แพทยอาจใหขอมูล


โรคและแผนการรักษาในหองตรวจโรคและผูปว ยซักถามจนหมดขอสงสัยแลว แพทยอาจนัดใหผูปวยมาเขา
รับการรักษาอีก 2-3 วันตอมา เมื่อผูปวยเขานอนโรงพยาบาลจึงลงนามในเอกสาร หลังจากนั้น แพทย และ
พยานทั้งสองฝาย จึงลงนามในหวงเวลาตอไป อยางไรก็ตาม การลงนามในเอกสารทั้งหมด ควรเกิดขึ้นกอน
Discharge
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(ตัวอยาง) หนังสืออนุญาตของผูปวย

โรงพยาบาล ……………………………………………………………

---------------------------------------------------------------------------------------

ข า พเจ า นางสาว /นาง /นาย ………………………………………………………..…...ซึ่ ง
เป น

[

]

ผู ป ว ย หรื อ

]เป น ผู แ ทนผู ป ว ยในฐานะ ……………...ของนางสาว /นาง /

[

นาย………………………… ไดรับ การอธิบ าย ตอบขอซัก ถาม

โดย นพ .

/

พญ .

/

ทพ .

/

ทญ.…………………………………………ผูมีหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ ประกอบโรค
ศิลป เลขที่…………………………. ในฐานะตัวแทนคณะแพทยที่ใหการดูแลแกผูปวย ภายใตขอบเขต
ของแพทยแผนปจจุบัน เกี่ยวกับเรื่อง โรค สภาวะของโรค การวินิจฉัย การตรวจรักษา โดยการใชยา
การผาตัด การระงับความรูสึก หรือวิธีการอื่น ๆ ผลของการรักษาตามวิธีการเหลานั้น และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของแพทยศาสตร หรือวิทยาศาสตรสุขภาพที่เกี่ยวของ
พอใจ

และโรคแทรกซอน

ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดจากวิธีการรักษานั้น ๆ

รวมถึงผลอันไมเปนที่พึง
ตลอดถึงอาการและผลอัน

อาจเกิดขึ้นกรณีที่ไมไดรับการรักษา หรือตรวจวินิจฉัยตามคําอธิบายดังกลาว ขาพเจาเขาใจและรับทราบ
วามีสิทธิที่จะเลือกไมรับการรักษาก็ได ตามคําประกาศสิทธิผูปวยซึ่งปรากฏอยูดานหลังของหนังสือฉบับนี้
ขาพเจา ยืนยันวา
1. [

]

อนุญาต [

]

ไมอนุญาต ใหคณะแพทยทําการดูแล ตรวจและรักษา แกขาพเจา / ผูปวยของ

ขาพเจา
2.

[

]

อนุญาต

[

ผาตัด…………………………………………

3.

]

ไมอนุญาต

ใหคณะแพทยทําการ

แกขาพเจา / ผูปวยของขาพเจา

ขาพเจาทราบวาคณะแพทยไดตั้งใจทําการตรวจรักษา/ ผาตัด ผูปวย ตามมาตรฐานทางการแพทยแผน

ปจจุบัน ซึ่ง เปนการกระทําโดยใชความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว ขาพเจาจะไมกลาวโทษใด ๆ ทัง้ สิ้น
ทราบดีอยูแลววา แพทย / คณะแพทย

ทัง้ นี้ขาพเจา

ไมสามารถรับประกันผลการรักษาได เพราะการรักษาพยาบาลนั้น
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ยังมีขอจํากัดอื่น ๆ อยูอ ีกมาก

จึงไดลงนามไวเปนหลักฐาน เพื่อแพทย และ/หรือ คณะแพทย จะไดใหการ

ดูแล ตรวจรักษาแกขาพเจา/ ผูปวยของขาพเจาตอไป

ลงนามผูอนุญาต………………………….

ลงนามพยานฝายผูปวย………………………

(…………………………………)

(……………………………)

ความเกี่ยวของกับผูปวย………………….

ความเกี่ยวของกับผูป วย…………………

ลงนามแพทย ……………………………

ลงนามพยานฝายแพทย………………………

(…………………………………)

(………………………………)

วันที่………เดือน…………………….พ.ศ…………………เวลา………….น.
ภาพที่ 5.1 ตัวอยางหนังสืออนุญาตของผูป วยใหแพทยทําการตรวจรักษา/ผาตัด
การประเมินคุณภาพ Informed Consent
เปนการประเมิน 2 ดาน คือ เนื้อหาในแบบฟอรมเอกสาร และ การบันทึกขอมูลรวมถึงการลงนามใน
เอกสาร โดย Informed consent ที่มีคุณภาพดี ควรมีลักษณะดังนี้คือ







มีขอความแสดงวา ผูปวยไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโรค และแผนการรักษาโดยละเอียด
มีขอความแสดงวา ผูปวยไดซักถามขอสงสัยตางๆแลว และผูปวยมีสิทธิที่จะไมรับการรักษาก็ได
มีขอความแสดงวา ไดใหความยินยอมตอแพทย /ตัวแทนทีมแพทย ชื่ออะไร เลขที่ ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมเลขที่เทาไร
มีการลงนามครบทุกฝาย
มีการเขียนชื่อ-นามสกุลเต็มของทุกฝายอยางชัดเจน อานออกไดงาย

5B.18 บันทึกอื่นๆ เชน บันทึกการใหยาระงับความรูสึก

บันทึกการระงับความรูสึก เปนเอกสารที่กําหนดรูปแบบไวชัดเจน โดยผูมีหนาที่บันทึกคือ วิสัญญี
พยาบาล และ วิสัญญีแพทย
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การระงับความรูสึกที่ดี ควรมีคุณลักษณะดังนี้





มีการประเมินสถานะของผูปวย เชน Class 1,2,3,4,5 เปน emergency หรือไม
บันทึกขอมูลครบถวนทุกชองรายการ
ระบุรายละเอียดเทคนิค การเปลี่ยนแปลงสัญญาณชีพ ยาที่ใช
สรุปเวลาการผาตัด, Intake/output และ Estimate blood loss ครบถวน
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บทที่ 6. การใหรหัสมาตรฐาน (Standard Coding)
การใหรหัสมาตรฐาน เปนขั้นตอนการทํางานของเจาหนาที่สถานพยาบาลขั้นตอนหนึ่ง โดยขั้นตอนนี้
อยูระหวาง การบันทึกขอมูล และ การสงออกขอมูลไปสูหนวยงานภายนอก โดยกอนการสงออกขอมูลจาก
สถานพยาบาลไปสูหนวยงานภายนอกนั้น ขอมูลบางอยางตองการการเขารหัสเปนรหัสมาตรฐาน เนื่องจาก
ปลายทางที่รับขอมูลตองการรับขอมูลเปนรหัสมาตรฐาน ไมตองการรับขอมูลเปนขอความ เชน กองทุนประกัน
สุขภาพตางๆ ตองการรับขอมูลรหัสกลุมโรค (International

Classification of Diseases – ICD)

ไม

ตองการรับชื่อโรคของผูปวย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตองการรับรหัสสัญชาติ รหัสสถานภาพสมรส ไม
ตองการรับขอความบรรยายสัญชาติ หรือสถานภาพสมรสของผูปวยเปนตน
การให ร หั ส มาตรฐาน หรื อ ขั้ น ตอนการเปลี่ ย นข อ ความให ก ลายเป น รหั ส จึ ง เป น หน า ที่ ข อง
สถานพยาบาลที่ตองดําเนินการใหขอมูลที่สงออกมีร หัส มาตรฐานตามขอกําหนดของผูที่รับขอมูล การให
รหัสมาตรฐานสวนใหญ สามารถดําเนินการไดโดยใชระบบคอมพิวเตอรเปนตัวชวยใหรหัส แตมีรหัสบางอยางที่
เราไมส ามารถใชร ะบบคอมพิวเตอรชวยในการใหร หัสได เนื่องจากระบบรหัส สลับ ซับ ซอนเกินกวาจะใช
คอมพิวเตอรเขารหัส กรณีนั้น ก็ตองมีบุคลากรที่ฝกอบรมเปนอยางดีแลวมาทําหนาที่ใหรหัสนั้น เราสามารถ
แบงการใหรหัสมาตรฐานในสถานพยาบาลไดเปน 2 แบบ คือ 1. การใหรหัสมาตรฐานโดยบุคลากร และ 2.
การใหรหัสมาตรฐานโดยระบบคอมพิวเตอร
6A. การใหรหัสมาตรฐานโดยบุคลากร

รหัส ICD หรือรหัสกลุม โรค เปนรหัสที่ไมสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยคนหารหัสได (วรรษา)
เพราะรหัส ICD ไมเหมือนรหัสไปรษณีย หรือ รหัสทั่วไป ที่สามารถกําหนดรหัสจากขอความที่แตกตางกันได
การใหรหัส ICD จึงตองดําเนินการโดยมนุษยเทานั้น หากฝนธรรมชาตินี้โดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
เทียบชื่อโรคกับ รหัสและใหรหัสโดยคอมพิวเตอร จะทําใหเ กิดความผิดพลาดในการใหรหัสในอัตราความ
ผิดพลาดที่สูงได
รหัส

ICD-10

และ

ICD-10-TM

เปนรหัสที่ไมเหมาะสมจะนําไปใชในโปรแกรมคอมพิวเตอรของ

โรงพยาบาล นอกจากผูใชโปรแกรมจะเขาใจขอจํากัด และขอควรระวังใหดเี สียกอนจึงจะนําไปใชได โดยตอง
ระมัดระวังวาขอมูลอาจผิดพลาดไดทกุ เวลา สาเหตุเพราะฐานขอมูล
มาตรฐานในการใหรหัสโรค
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ICD

ในคอมพิวเตอรมิใชเครื่องมือ

ในปจจุบัน เครื่องมือมาตรฐานในการใหรหัสโรคที่สมบูรณมากที่สุด
ICD-10

ครบชุดทั้ง

3

เลม หรือ หนังสือ

ICD-10-TM

ทั้ง

5

(Gold standard)

คือ หนังสือ

เลม โดยองคการอนามัยโลกก็ไดแนะนําให

ประเทศสมาชิกใชหนังสือ ICD-10 ครบทัง้ ชุด โดยมิใหแยกใชเพียงเลมใดเลมหนึ่ง
อยางไรก็ตาม การใหรหัสโรค
รหัสโรคโดยมิไดใชหนังสือของ

ICD-10

ICD-10

ที่ดําเนินการในประเทศไทยในชวงแรกเริ่ม พบวา มีการให

ครบชุด เนื่องจากความเขาใจผิดเรื่องรหัส หรือความไมเขาใจในเรือ่ ง

วิธีปฏิบัติมาตรฐานในการใหรหัสโรค ทําใหงานสํารวจวิธีการใหรหัสโรคในประเทศไทย พบวา บางโรงพยาบาล
ไมมีหนังสือ ICD-10 หรือใชหนังสือ ICD-10 เพียงเลมใดเลมหนึง่
การใชหนังสือ

ICD-10

เพียงเลมใดเลมหนึ่ง จะทําใหความถูกตองในการใหรหัสลดต่ําลงอยางมาก

เชน หากใชหนังสือดรรชนีเพียงอยางเดียว จะทําใหไดรหัสไมครบทุกตัวอักขระ หรือไดรหัสที่ไมเหมาะสมกับ
กรณีของผูปวย หรือหากใชหนังสือรายการรหัสโรค (เลมที่ 1 ของ ICD-10) เพียงเลมเดียวโดยไมมีดรรชนี ก็
จะทําใหคนหารหัสที่เหมาะสมไมพบ และผูใชอาจตัดสินใจเลือกรหัสผิดไป
การไมใชหนังสือ

ICD-10

ในการลงรหัสยิง่ ทําใหเกิดความผิดพลาดมากขึ้นไปอีก ในอดีตบาง

โรงพยาบาลใชสมุดจดรายการโรคทีพ่ บบอยๆ เทียบกับรหัส

ICD-10

เปนเครือ่ งมือหลักในการใหรหัส แลว

เปดหารหัสจากสมุดเลมนี้แทน ดังตัวอยางการจดโรคเทียบกับรหัส ICD-10 ในหนาตอไป
การใชสมุดจดรหัสดังกลาวเปนเครื่องมือในการคนหารหัสโรคนอกจากจะถือไดวาเปนการละเมิด
มาตรฐานการทํางานแลว ยังทําใหเกิดความผิดพลาดเปนปริมาณมาก โดยผูใชไมรสู ึกตัวอีกดวย ทั้งนี้ เนื่องจาก
ตรรกะของ

ICD-10

ไมเอื้ออํานวยใหสามารถกําหนดชื่อโรคเทียบกับรหัสใดรหัสหนึ่งตามรูปแบบดังกลาวนี้ได

โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตรรกะที่สําคัญที่สดุ ของรหัส ICD-10 คือเปนรหัสที่มิไดยึดคําเรียกชื่อโรคเปนหลักในการกําหนดรหัส
คําที่แพทยใชในการเรียกชื่อโรค เปนเพียงสวนประกอบสวนหนึ่งที่ผูใหรหัสโรคใชในการลงรหัสให
ถูกตอง โดยสวนประกอบอื่นๆที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาชื่อโรค ไดแก อายุ เพศ ภาวะตั้งครรภ สาเหตุของโรค
ตําแหนงที่เปนโรค และ บริบทอื่นๆ ดังภาพที่ 6.1 นี้
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อายุของผู้ป่วย
ชื�อโรคที�แพทย์เขียน
เพศของผู้ป่วย
ภาวะตั �งครรภ์

รหัสโรคหลัก
การสังเคราะห์ข้อมูล

สาเหตุของโรค

รหัสโรคแทรก

รหัสโรคร่วม
รหัสเสริม
รหัสโรคอื�นๆ

ตําแหน่งที�เป็ นโรค
บริบทอื�นๆ

ภาพที่ 6.1 องคประกอบที่สําคัญในการพิจารณาใหรหัสโรค
สวนประกอบตางๆเหลานี้ มีความสําคัญไมเทากันในการใหรหัสผูปวยแตละชนิด เชน ตําแหนงที่เปน
โรคจะสําคัญในกรณี ผูปวยโรคมะเร็ง และบาดเจ็บ, สาเหตุของโรคจะสําคัญในกรณี โรคติดเชื้อ และบาดเจ็บ
หรือ อายุของผูปวยจะสําคัญในกรณี ผูปวยเปนเด็กทารก ฯลฯ
การใหรหัสโรคที่ถูกตองตามมาตรฐาน จึงจะไมใชคําที่แพทยใชเรียกชื่อโรคเปนหลักเทานั้น แตผูให
รหัสจะตองตรวจสอบขอมูลอื่นๆที่จําเปนดวยเชน แพทยวินิจฉัยโรควา Hemorrhoid ซึ่งถาใหรหัสจากคํานี้
โดยไมตรวจสอบขอมูลอื่นๆจะไดรหัสเปน I84.9 Hemorrhoid unspecified แตถาผูใหรหัสตรวจสอบ
พบวา ผูปวยเปนหญิงตั้งครรภ ก็จะเลือกรหัสเปน O22.4 Hemorrhoid in pregnancy แทน หรือ
กรณี แพทยวินิจฉัยโรควา Bronchitis ซึ่งถาใหรหัสจากคํานี้โดยไมตรวจสอบขอมูลอื่นๆจะไดรหัสเปน J40
Bronchitis, unspecified แตถาผูใหรหัสตรวจสอบพบวา ผูปวยเปนเด็กอายุ 10 ป ก็จะเลือกรหัสเปน
J20.9 Acute bronchitis, unspecified เชนนี้ เปนตน

ความรูเรื่องการจัดหมวดหมูโรคใน ICD-10 เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหผใู หรหัสสามารถใหรหัสไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
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ความสัมพันธระหวางรหัส ICD-10 กับชื่อโรค
รหัส ICD-10 แตละรหัส มีความสัมพันธกับชื่อโรคแตละชือ่ ได 2 แบบดังนี้คือ
1. รหัส ICD-10 รหัสนั้น ตรงกับชื่อโรคเพียงชื่อเดียว

พบนอย

2. รหัส ICD-10 รหัส นั้น ตรงกับชื่อโรคหลายชื่อ

พบบอยกวา

แบบที � 1 รหัส ICD-10 ตรงกับชือ� โรคเพียงชือ� เดี ยว

Diagnosis

แบบที � 2 รหัส ICD-10 ตรงกับชือ� โรคหลายโรค

Diagnosis
Diagnosis
Diagnosis
Diagnosis
Diagnosis
ในทํานองกลับกัน ชื่อโรคแตละชื่อ ก็มีความสัมพันธกับรหัส ICD-10 ไดสองแบบ ดังนี้ คือ
1. ชื่อโรคชื่อหนึ่ง ตรงกับรหัส ICD-10 เพียงรหัสเดียว

พบนอย

2. ชื่อโรคชื่อหนึ่ง ตรงกับรหัส ICD-10 ไดหลายรหัส

พบบอยกวา
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แบบที � 1 ชือ� โรคชือ� หนึ�ง ตรงกับรหัส ICD-10 เพียงรหัสเดียว

แบบที � 2 ชือ� โรคชือ� หนึ�ง ตรงกับรหัส ICD-10 ได้หลายรหัส

การที่ชื่อโรคแตละชื่อมีรหัสไดหลายรหัส เปนเพราะวา บริบทของ ICD-10 ไมไดกําหนดรหัสจากคํา
วินิจฉัยโรคของแพทยเพียงอยางเดียว แตใชภาวะอื่นๆของผูปวย (อายุ เพศ หญิงตั้งครรภ) และ รายละเอียด
ลักษณะอื่นๆ ของโรคมากําหนดรหัสดวย ตัวอยางเชน คําวา Fracture Clavicle เพียงคําเดียว อาจเขารหัส
เปนรหัส ICD-10 ได 3 รหัส ขึ้น อยูกับบริบทของการใชคํานั้นๆ ดังนี้
คําวา Fracture Clavicle
หากพบในเด็กทารกแรกเกิด

ใหรหัสเปน P13.4

หากพบเพียงโรคเดียวในบุคคลทั่วๆไป

ใหรหัสเปน S42.0

หากพบเปนโรครวมกับภาวะกระดูกบริเวณหัวไหลหัก

ใหรหัสเปน S42.7

ดังนั้น ขอควรระวังในการใชรหัส ICD-10 ที่สําคัญที่สุด คือ อยาคิดวา ชื่อโรคชื่อใดชื่อหนึ่ง ตรงกับ
รหัสโรครหัสเดียวเสมอ และหามใชเครื่องมือคนหารหัสโรคที่ออกแบบในลักษณะดังกลาว เชน
1. หามใชสมุดจดชื่อโรคที่พบบอย ในลักษณะที่บอกวา โรคใดตรงกับรหัสใด
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2. หามใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

ที่ตั้งไววา โรคใดตรงกับรหัสใด เชน โปรแกรมคอมพิวเตอรหลาย

โปรแกรม ใหผูใชพิมพคําวา Fracture Clavicle เขาไป แลว ใหรหัสออกมาเปน S42.0 ก็จะทําใหลงรหัสผิด
ในกรณี เด็กทารกแรกเกิด หรือ กรณีเปนโรคที่พบรวมกับภาวะกระดูกบริเวณหัวไหลหัก
ขั้นตอนการใหรหัส ICD ที่ถูก ตองจึงตองดําเนินการใหรหัสจากหนังสือ ICD-10 เทานั้น โดยมี
ขั้นตอนมาตรฐานรวม 6 ขั้นตอนดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตรวจสอบโรคที่ปรากฏในใบสรุปการรักษาใหสอดคลองกับขอมูลในเวชระเบียน
เปลี่ยนคํายอทุกคําใหเปนคําเต็ม
เลือกคําหลักของโรคทั้งหมด
ใชคําหลักเปดหารหัส ICD-10 จากดรรชนี
ตรวจสอบรายละเอียดจากหนังสือ ICD-10 เลมที่ 1 แลวเลือกรหัสทีเ่ หมาะสม
กําหนดรหัสโรคหลัก โรครวม โรคแทรก และโรคอื่นๆ

่ รากฏในใบสรุปการรักษากับขอมูลในเวชระเบียน
6A.1 การตรวจสอบโรคทีป
ทําโดยการอานใบสรุปการรักษา อานขอมูลทั้งหมดในเวชระเบียน แลวพิจารณาวาขอมูลสอดคลองกัน
หรือไม บางครั้ง อาจพบวา แพทยสรุปการรักษาไมครบถวน หรือ มีรายละเอียดไมสอดคลองกับในเวชระเบียน
ทําใหผูใหรหัส อาจตองนําขอมูลในเวชระเบียน มาเพิ่มเติมรหัส หรือใหรหัสไดละเอียดขึ้น
ขอมูลที่มีคุณคาและมีน้ําหนักเทากับใบสรุปการรักษา ที่ทําใหสามารถใหรหัสโรคเพิ่มเติมหรือลงรหัส
ละเอียดมากขึ้น ไดแก ขอมูล จากแพทยคนอื่น เชน ผลการตรวจทางรัง สีวิท ยา ใบบันทึก ความเห็นจาก
ผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ ที่มาชวยดูแลผูปวย ฯลฯ
บางครั้ง ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ อาจบงชี้ใหเห็นลักษณะโรคแทรกซอนบางอยางที่แพทย
มองขา มไป เชน ผลการเพาะเชื้ อจากเสมหะ พบวา มี เ ชื้ อ Klebsiella
aeruginosa

แต แ พทย มิ ไ ด ส รุ ป โรค

Escherichiae coli

Pneumonia

ปริมาณมากกวา 105

pneumonia, Pseudomonas

เอาไว หรื อ ผลการตรวจป ส สาวะ พบว า ขึ้ น เชื้ อ

colony/ml

แตแพทยไมระบุโรค Urinary

Tract Infection

เหลานี้ ควรปรึก ษาแพทยเ พื่อใหแพทยบันทึก โรคแทรกเพิ่มเติม กอนใหรหัสโรคแทรก Pneumonia หรือ
Urinary Tract Infection หรือไม

111

การเก็บขอมูลเพิม่ เติมจากเวชระเบียน ตองเปนขอมูลที่มีการบันทึกไวอยางชัดเจนแลวเทานั้น หามทํา
การตีความ หรือวินิจฉัยโรคใหมโดยไมมีขอมูลเพียงพอ
6A.2 การเปลี่ยนคํายอใหเปนคําเต็ม

ในหนังสือ ICD-10 ทั้งเลมที่ 1 และเลมที่ 3 มีคํายอไมมากนัก หากตรวจสอบจากหนังสือดรรชนี
แลวไมพบคํายอนั้นๆ ตองสอบถามจากแพทยผูใชคํายอวา คําเต็มของชื่อโรคนั้นคือคําวาอะไร หรืออาจทํา
ความตกลงกับแพทยวา ขอใหใชคําเต็มในการวินจิ ฉัยโรคหรือ เรียกการผาตัด เพื่อลดความผิดพลาดในการ
แปลงคําเต็ม
ตัวอยางการเปลี่ยนคํายอใหเปนคําเต็ม
คําวา DM

เปลี่ยนเปน

Diabetes Mellitus

คําวา HT

เปลี่ยนเปน

Hypertension

คําวา CVA

เปลี่ยนเปน

Cerebrovascular Accident

บางครัง้ พบคํายอที่ไมมาตรฐาน หรือคํายอทีม่ ีคําเต็มซ้ํากันหลายคํา กรณีนี้ ตองสอบถามแพทยผูใช
คํายอ เพื่อลดความผิดพลาดในการลงรหัส ตัวอยางเชน
คํายอวา MI

ควรเปลี่ยนเปน Myocardial Infarction? หรือ Mitral Insufficiency

คํายอวา ET

ควรเปลี่ยนเปน Esotropia? หรือ Essential Thrombocytopenia?

คํายอวา CHF ควรเปลี่ยนเปน Congestive Heart Failure? หรือ Chronic Hepatic
Fibrosis?

6A.3 เลือกคําหลักของโรคทัง้ หมด

การเลือกคําหลัก คือ การเลือกคําทีส่ ําคัญทีส่ ุด มาใชเปนคําแรกที่นํามาเปดหารหัส โดยทั่วไป การ
เรียกชื่อโรคในทางการแพทยมักใชคําประกอบกันหลายๆคํา ตัวอยางเชน
 Diabetes Mellitus

ใชคํา 2 คํา
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 Chronic Obstructive Pulmonary Disease ใชคํา 4 คํา
 Congestive Heart Failure ใชคํา 3 คํา

แตคําหลักในแตละโรคมักมีเพียงคําเดียว เปนคําทีบ่ อกวาผูป วยเปนโรคอะไร เชน
 Diabetes Mellitus

คําหลักคือคําวา

Diabetes

 Chronic Obstructive Pulmonary Disease
 Congestive Heart Failure

คําหลักคือคําวา

คําหลักคือคําวา

Disease

Failure

6A.4 การใชคําหลักคนหารหัสในดรรชนี

เมื่อผูใช ICD เลือกคําหลักไดแลว ตองใชคําหลักมาคนหารหัส ทําโดย เปดหนังสือดรรชนีคนหารหัส
หรือหนังสือเลมที่ 3 (Volume 3) ของ ICD-10
ในหนังสือดรรชนีรหัสโรค ของ ICD-10 จะเรียงคําหลักตางๆตามลําดับอักษรภาษาอังกฤษใน
พจนานุกรม ตั้งแต A-Z หลักการคนหารหัสดังกลาว จึงใชหลักการเดียวกับการคนหาคําศัพทในพจนานุกรม
6A.5 ตรวจสอบรายละเอียดจากหนังสือ ICD-10 เลมที่ 1 แลวเลือกรหัสที่เหมาะสม

ขั้นตอนนี้ คือการตรวจสอบคําอธิบายรหัส คําอธิบายกลุม รหัส คําอธิบายตนหมวดและตนบท เพื่อให
แนใจวา รหัสโรคที่ไดจากการเปดดรรชนี เปนรหัสทีเ่ หมาะสมตรงกับโรคที่พบในผูปวยจริงๆ และอาจตอง
คนหารหัสยอยที่ซอนอยูในหนังสือเลมที่ 1 จะใสปดทายรหัสที่หามาไดจากหนังสือดรรชนี
ขั้นตอนนี้ ถือเปนขั้นตอนสําคัญที่ไมอาจละเลยได เพราะเปนขั้นตอนทีผ่ ูใช

ICD-10

ตองตรวจสอบ

บริบทอื่นๆนอกเหนือจากคําวินิจฉัยโรค เพื่อนําขอมูลอื่นๆเหลานี้ มาประกอบการตัดสินใจเลือกรหัสที่ถูกตอง
ตอไป หากละเลยขั้นตอนนี้ อาจทําใหเกิดความผิดพลาดอยางรายแรงในการใหรหัส
6A.6 กําหนดรหัสโรคหลัก โรครวม โรคแทรก และโรคอื่นๆ

ขัน้ ตนสุดทาย ของการใชรหัส ICD-10 เปนขั้นตอนการเลือกรหัสโรคหลัก โรครวม โรคแทรก และ
โรคอื่นๆ ตามคําจํากัดความ
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คําจํากัดความประเภทของโรคตางๆในผูปวยนอก
โรคที่พบในผูป วยนอก จําแนกไดเปน 3 ประเภท คือ 1. โรคหรือภาวะหลัก (Main Condition) 2.
โรคหรือภาวะอื่นๆ (Other Conditions) และ 3. สาเหตุของการบาดเจ็บ (External Causes of Injuries)
6A6.1

โรคหลัก ของผูปวยนอก
โรคหลัก (Main Condition) ของผูปวยนอก หมายถึง โรคที่ทําใหผปู วยตองมารับการรักษาในครั้งนี้

ซึ่งผูร ักษาบันทึกไดเพียงโรคเดียวเทานั้น

โดยหากโรคทีท่ ําใหผปู วยตองมารับการรักษามีพรอมกันหลายโรค

ผูรักษาตองเลือกโรคที่มอี าการรุนแรงทีส่ ุดเปนโรคหลัก หากวินิจฉัยโรคไมได และรักษาไปตามอาการ สามารถ
บันทึกอาการเปนโรคหลักได สําหรับกรณีผทู ี่มารับบริการสงเสริมสุขภาพ ใหระบุรายละเอียดการสงเสริม
สุขภาพนั้นเปนโรคหลักได ดังตัวอยางตอไปนี้
ผูปวย เปน ไข เจ็บคอ ตรวจพบน้ํามูก คอแดง วินิจฉัยวาเปนไขหวัด ใหการรักษาแบบไขหวัด รายนี้
โรคหลัก คือ โรคหวัด
ผูปวย มีอาการ เจ็บคอ ตรวจพบวาไมมีไข แตคอแดง ไมทราบวาเปนโรคอะไรแน ใหการรักษาตาม
อาการ รายนี้ โรคหลัก คือ เจ็บคอ
ผูมารับบริการสบายดี มารับวัคซีนปองกันโรคบาดทะยักเข็มที่ 2 ตามนัด โรคหลัก คือ รับวัคซีน
ปองกันโรคบาดทะยักเข็มที่ 2 ตามนัด
6A6.2

โรคอื่นๆ ของผูปวยนอก
โรคอื่นๆ (Other Conditions) ของผูป วยนอก หมายถึง โรคที่มิใชโรคหลัก อันเกิดขึ้นอยูในตัวผูปวย

แลวในวันที่มารักษาโรคหลัก ไดแก โรคประจําตัวของผูปวย แผลถลอกที่เกิดรวมกับโรคหลักคือขอเทาแพลง
เปนตน ดังตัวอยางตอไปนี้
ผูปวย เปน ไข เจ็บคอ ตรวจพบน้ํามูก คอแดง วินิจฉัยวาเปนไขหวัด มีโรคประจําตัวเปน เบาหวาน
และ ความดันโลหิตสูง ใหการรักษาแบบไขหวัด รายนี้ โรคหลัก คือ โรคหวัด โรคอื่นๆ คือ เบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง
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ผูปว ย มีอาการปวดหลัง ตรวจพบว ากดเจ็บ บริเ วณหลัง สว นลา งเล็ก น อย มี โ รคประจํา ตัว เป น
เบาหวาน และ ความดันโลหิตสูง ไมทราบวาเปนโรคอะไรแน ใหการรักษาตามอาการ รายนี้ โรคหลัก คือ ปวด
หลัง โรคอื่นๆ คือ เบาหวาน และ ความดันโลหิตสูง
ผูปวย ขับรถจัก รยานยนตลมเอง รูสึก ขอเทาแพลง มีแผลถลอกที่แขนซาย และ เขาซาย มาปฐม
พยาบาลและทําแผลที่ รพ.สต. รายนี้โรคหลัก คือ ขอเทาแพลง โรคอื่นๆ คือ แผลถลอกที่แขนซาย และ แผล
ถลอกที่เขาซาย
ผูม ารับ บริก ารสบายดี มารับ วัคซีนปองกันโรคบาดทะยักเข็ม ที่ 2 ตามนัด มีโ รคประจําตัวเปน
เบาหวาน โรคหลัก คือ รับวัคซีนปองกันโรคบาดทะยักเข็มที่ 2 ตามนัด โรคอื่นๆ คือ เบาหวาน
6A6.3

สาเหตุการบาดเจ็บของผูปวยนอก
สาเหตุการบาดเจ็บ

(External Causes of Injuries)

ของผูปวยนอก หมายถึง ประวัติการไดรับ

บาดเจ็บ ที่ทําใหตองมารับการรักษาบาดแผลหรือการบาดเจ็บในครั้งนี้ บันทึกเพียงครั้งแรกในวันที่เริ่มมา
รักษาการบาดเจ็บเทานั้น หามบันทึกสาเหตุการบาดเจ็บเปนโรคหลัก เชน ผูปวยโดนสุนัขกัดมีแผลที่นองขวา
หามบันทึกโรคหลักเปน สุนัขกัด ตัวอยางการบันทึกสาเหตุการบาดเจ็บ ไดแก
ผูปวย ขับรถจัก รยานยนตลมเอง รูสึก ขอเทาแพลง มีแผลถลอกที่แขนซาย และ เขาซาย มาปฐม
พยาบาลและทําแผลที่ รพ.สต. รายนี้โรคหลัก คือ ขอเทาแพลง โรคอื่นๆ คือ แผลถลอกที่แขนซาย และ แผล
ถลอกที่เขาซาย สาเหตุการบาดเจ็บคือ ขับรถจักรยานยนตลมเอง
ผูปวยคนดังกลาว มารับบริการลางแผลอีกครั้งในวันที่ 3 หลังรถจักรยานยนตลม ครั้งนี้ โรคหลัก คือ
บริการทําแผล ไมตองบันทึก สาเหตุการบาดเจ็บ
ผูมารับบริการสบายดี เคยโดนสังกะสีบาดตองรักษาโดยการเย็บแผลเมื่อ 3 เดือนกอน วันนี้สบายดี
มารับ วัคซีนปองกันโรคบาดทะยักเข็มที่ 2 ตามนัด มีโรคประจําตัวเปน เบาหวาน โรคหลัก คือ รับ วัคซีน
ปองกันโรคบาดทะยักเข็มที่ 2 ตามนัด โรคอื่นๆ คือ เบาหวาน ไมตองบันทึกสาเหตุการบาดเจ็บ
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คําจํากัดความประเภทของโรคตางๆของผูป วยใน
กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตรไดกําหนดคําจํากัดความประเภทของโรค
ตางๆ ที่ใชในระบบขอมูลขาวสารของสุขภาพของประเทศไทย ในหนังสือ ICD-10-TM (ICD-10-Thai
Modification)1 เลมที่ 5 Standard coding guidelines ดังนี้
GN001

PRINCIPAL DIAGNOSIS (การวินิจฉัยหลัก)

การวินิจฉัยหลัก (principal diagnosis หรือ main condition) มีคําจํากัดความตามหนังสือ ICD10

วา “The

condition, diagnosed at the end of the episode of health care, primarily

responsible for the patient’s need for treatment or investigation. If there is more than one
such condition, the one held most responsible for the greatest use of resources should be
selected. If no diagnosis was made, the main symptom, abnormal finding or problem should
be selected as the main condition”

1.
2.

3.

4.

องคประกอบทีส่ ําคัญตามคําจํากัดความ ไดแก
การวินิจฉัยหลักมีไดเพียงการวินิจฉัยเดียวเทานั้น แพทยผูบันทึกตองเขียนคําวินิจฉัยโรคไวเพียงโรค
เดียว
การวินิจฉัยวาโรคใดเปนการวินจิ ฉัยหลักใหกระทําเมือ่ สิ้นสุดการรักษาแลวเทานั้น
เพื่อใหไดคํา
วินิจฉัยโรคขั้นสุดทาย (final diagnosis) ซึ่งจะเปนคําวินิจฉัยโรคที่ละเอียดชัดเจนมากที่สุด ดังนั้นการ
วินิจฉัยหลักอาจแตกตางไปจากการวินิจฉัยเมื่อแรกรับ (admitting หรือ provisional diagnosis)
ในกรณีของผูปวยใน โรคที่บันทึกเปนการวินจิ ฉัยหลักตองเปนโรคทีเ่ กิดขึ้นในตัวผูปวยตั้งแตกอ นรับเขา
ไวรักษาในโรงพยาบาล มิใชโรคแทรกทีเ่ กิดขึ้นมาภายหลัง ถึงแมโรคแทรกทีเ่ กิดมาภายหลังจะทําให
สูญเสียทรัพยากรหรือคาใชจายในการรักษามากกวา แพทยก็มิอาจเลือกโรคแทรกมาบันทึกเปนการ
วินิจฉัยหลักได
ในผูปวยที่มโี รคหลายโรคปรากฏขึ้นพรอมๆกันตั้งแตกอนรับเขาไวรักษาในโรงพยาบาล ใหเลือกโรคที่
ไดทําการรักษาเปนการวินิจฉัยหลัก หากรักษาหลายโรคพรอมๆกัน ใหเลือกโรคที่รุนแรงที่สุดเปนการ
วินิจฉัยหลัก หากโรคทีร่ ักษาพรอมๆกันหลายโรคมีความรุนแรงใกลเคียงกัน ใหเลือกโรคที่ใชทรัพยากร
ในการรักษาสูงสุดเปนการวินจิ ฉัยหลัก

1

ICD-10-TM(ICD-10-Thai modification) คือระบบรหัส ICD ที�ถูกดัดแปลงเพิม� เติมโรคต่างๆที�พบมากในประเทศไทย ประกอบด้ วย
หนังสือ 5 เล่ม คือ 1.Tabular list of diseases 2.Alphabetical indexs to diseases 3. Procedure codes 4.Index to
procedures 5.Standard coding guidelines
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5.

ในผูปวยบางรายที่แพทยวินิจฉัยโรคใหแนชัดไมไดจนสิ้นสุดการรักษาแลว
(ผูปวยหายจากอาการ
เจ็บปวยเองโดยไมทราบสาเหตุ หรือผูป วยเสียชีวิตโดยยังวินิจฉัยโรคไมได หรือสงตอผูป วยไปรักษายัง
โรงพยาบาลอื่น) ใหแพทยบันทึกอาการ (symptom) หรือ อาการแสดง (sign) หรือ กลุม อาการ
(syndrome) ที่สําคัญทีส่ ุดเปนการวินิจฉัยหลัก

GN002

COMORBIDITY (การวินิจฉัยรวม)

โรคที่เปน การวินิจฉัยรวม (comorbidity) คือ โรคที่ปรากฏรวมกับโรคที่เปนการวินิจฉัยหลัก

และเปน

โรคที่มีความรุนแรงของโรคมากพอที่จะทําใหผูปวยมีความเสี่ยงชีวิตสูงมากขึ้น หรือใชทรัพยากรในการรักษา
เพิ่มขึ้นระหวางการรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งนี้
องคประกอบทีส่ ําคัญตามคําจํากัดความของโรคทีเ่ ปนการวินิจฉัยรวม ไดแก
1. เปนโรคที่พบรวมกับการวินิจฉัยหลัก

หมายความวา เกิดขึ้นกอน หรือ พรอมๆ กับโรคที่เปนการวินจิ ฉัย

หลัก คือเปนโรคทีเ่ กิดขึ้นในตัวผูป วยตั้งแตกอนรับเขาไวรักษาในโรงพยาบาล มิใชโรคแทรกที่เกิดขึน้
มาภายหลัง
2.

3.

เปนโรคที่มีความรุนแรงมากพอที่ทําใหผูปวยมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคแทรก เสี่ยงตอการเสียชีวิตหรือ
พิการระหวางรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล ทําใหตองเพิ่มการตรวจพิเศษ เพิ่มยาหรือเวชภัณฑ ตอง
ไดรับการดูแลเพิ่มเติมจากแพทยผเู ชี่ยวชาญแผนกอื่นๆ ตองทําการรักษาเพิ่มเติม
แพทยสามารถบันทึกการวินจิ ฉัยรวมไดมากกวา 1 โรค โดยไมจํากัดจํานวนสูงสุดที่จะบันทึกได
โรคที่มักเปนการวินิจฉัยรวม ไดแก โรคเรื้อรังตาง ๆ เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตวายเรื้อรัง

โรคหั ว ใจขาดเลื อ ด หรื อ โรคประจํ า ตั ว ผู ป ว ย เช น
cerebrovascular accident

ฯลฯ

systemic

lupus

erythematosus,

old

ในกรณีผูปวยบาดเจ็บหลายตําแหนง มักมีบาดแผลตางๆที่มีความ

รุนแรงนอยกวาบาดแผลหลักเปนโรครวมอยูเสมอ
การใหรหัสโรคที่เปนการวินจิ ฉัยรวมทุกรหัส ตองมีการวินิจฉัยโรคอยางเปนลายลักษณอกั ษรของ
แพทยผูดูแล หรือรวมกันรักษาเปนหลักฐานรับรองการบันทึกรหัสเสมอ ผูใหรหัสไมสามารถนําเอาผลการตรวจ
เลือด การตรวจปสสาวะ หรือการตรวจพิเศษอื่นใดที่มิใชคําวินิจฉัยโรคของแพทยมาตีความเปนการวินิจฉัยรวม
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เองโดยพลการ

ถาหากมีขอสงสัยวาผูป วยจะมีโรคที่เปนการวินิจฉัยรวมอื่นใดที่แพทยลมื บันทึก ผูใหรหัส

อาจสงเวชระเบียนใหแพทยพจิ ารณาทบทวนวินิจฉัยโรคเพิ่มเติมไดกอนใหรหัส
GN003

COMPLICATION (โรคแทรก)

โรคแทรก (complication) คือ โรคที่ไมปรากฏรวมกับโรคที่เปนการวินิจฉัยหลักแตแรก แตเกิดขึ้น
หลังจากผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาลไปแลว และเปนโรคที่มีความรุนแรงของโรคมากพอที่จะทําให
ผูปวยมีความเสี่ยงตอชีวิตสูงมากขึ้น หรือใชทรัพยากรในการรักษาเพิ่มขึ้นระหวางการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ครั้งนี้
1.
2.

3.
4.

องคประกอบทีส่ ําคัญตามคําจํากัดความของโรคแทรก ไดแก
เปนโรคที่เกิดขึ้นภายหลัง ไมเกิดขึ้นกอน หรือ ไมเกิดพรอมกับโรคที่เปนการวินิจฉัยหลัก คือเปนโรคที่
เกิดขึ้นหลังจากผูป วยเขารับการรักษาในโรงพยาบาลแลว
เปนโรคที่มีความรุนแรงมากพอที่ทําใหผูปวยมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคแทรก
เสี่ยงตอการเสียชีวิต
หรือพิการระหวางรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล หรือทําใหตองเพิ่มการตรวจพิเศษ เพิ่มยาหรือเวชภัณฑ
ตองไดรับการดูแลเพิ่มเติมจากแพทยผูเชี่ยวชาญแผนกอื่นๆ ตองทําการรักษาเพิม่ เติม
โรคแทรกอาจเปนโรคตางระบบกับโรคทีเ่ ปนการวินิจฉัยหลัก และอาจไมเกี่ยวเนื่องกับการวินิจฉัยหลัก
แพทยสามารถบันทึกโรคแทรกไดมากกวา 1 โรค โดยไมจํากัดจํานวนโรคสูงสุด
ตัวอยางโรคที่มักเปนโรคแทรก ไดแก โรคที่มักเกิดขึ้นอยางเฉียบพลันในโรงพยาบาล ทําใหผูปวย

เดือดรอนมากขึ้น เชน โรคติดเชื้อตางๆ หลอดเลือดอุดตันเฉียบพลัน กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน การแพ
ยา ผื่นลมพิษ รวมถึงผลขางเคียงที่เกิดจากการรักษาหรือผาตัดดวย
การใหรหัสโรคแทรกทุกรหัส จะตองมีการวินิจฉัยโรคอยางเปนลายลักษณอักษรของแพทยผูดูแลหรือ
รวมกันรักษาเปนหลักฐานรับรองการบันทึกรหัสเสมอ ผูใหรหัสไมสามารถนําเอาผลการตรวจเลือด การตรวจ
ปสสาวะ หรือการตรวจพิเศษอื่นใดที่มิใชคําวินิจฉัยโรคของแพทยมาตีความเปนรหัสโรคแทรกเองโดยพลการ
หากมีขอสงสัยวาผูปว ยจะมีโรคแทรกอื่นใดที่แพทยลืมบันทึก ผูใหรหัสอาจสงเวชระเบียนใหแ พทยพิจารณา
ทบทวนวินิจฉัยโรคแทรกเพิ่มเติมไดกอนใหรหัส
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GN004

OTHER DIAGNOSES (การวินิจฉัยอื่นๆ)

การวินิจฉัยอื่นๆ (other diagnoses) คือ โรคของผูปวยที่ไมเขาขายคําจํากัดความของการวินิจฉัย
หลัก การวินิจฉัยรวม หรือโรคแทรก กลาวคือเปนโรคที่ความรุนแรงของโรคไมมากพอที่จะทําใหผูปว ยมีความ
เสี่ ยงตอ ชีวิ ตสู ง มากขึ้น หรือ เป นโรคที่ ไม ตอ งใชท รัพ ยากรในการรั ก ษาเพิ่ ม ขึ้ นระหวา งการรัก ษาตัว ใน
โรงพยาบาลครั้ง นี้ อาจเปนโรคที่พบรวมกับโรคที่เ ปนการวินิจ ฉัยหลัก หรือพบหลังจากเขารัก ษาตัวใน
โรงพยาบาลแลวก็ได
องคประกอบที่สําคัญตามคําจํากัดความของการวินิจฉัยอื่นๆ ไดแก
1. เปนโรคเล็กนอย หรือเปนโรคที่มีความรุนแรงไมมากพอที่ทําใหผูปวยมีความเสี่ยงตอการเกิดโรค

แทรกเสี่ยงตอการเสียชีวิต หรือพิการระหวางรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล ไมทําใหตองเพิ่มการตรวจ
พิเศษ ไมตองเพิ่มยาหรือเวชภัณฑ ไมตองทําการรักษาเพิ่มเติม
2. เปนโรคพบรวมกับโรคที่เปนการวินิจฉัยหลัก

หรือพบหลังจากเขารักษาตัวในโรงพยาบาลแลวก็ได

3. อาจเปนโรคระบบเดียวกันกับการวินิจฉัยหลัก

หรืออาจไมเกี่ยวเนื่องกับการวินิจฉัยหลักก็ได

4. แพทยสามารถบันทึกการวินิจฉัยอื่นๆไดมากกวา 1 อยาง โดยไมจํากัดจํานวนสูงสุด
GN005

EXTERNAL CAUSE OF INJURY AND POISONING
(กลไกการบาดเจ็บ หรือการไดรับพิษ)

กลไกการบาดเจ็บหรือกลไกการไดรับพิษ

(external cause of injury and poisoning)

คือ ขอมูล

ที่ไดจากการซักประวัตผิ ูปวย เพื่อใหทราบวาบาดเจ็บมาอยางไร เปนอุบัตเิ หตุ ถูกทําราย ฆาตัวตาย ฯลฯ
เพื่อใหไดขอมูลมาใชปองกันการบาดเจ็บที่อาจเปนสาเหตุใหสูญเสียประชาชนไทยกอนวัยอันควร แพทยตอง
ระบุกลไกการบาดเจ็บของผูปวยบาดเจ็บทุกราย
องคประกอบทีส่ ําคัญของ กลไกการบาดเจ็บ ไดแก
1.

บอกลักษณะกลไกการบาดเจ็บไดอยางละเอียด เชน บรรยายวานั่งซอนทายรถจักรยานยนตจะไป
ทํางาน แลวรถจักรยานยนตสะดุดกอนหินลื่นลมเอง หรือบรรยายวาถูกฟนดวยมีดอีโตขณะไปเที่ยวที่
งานวัด
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2.

ระบุไดชัดเจนวาเปนอุบัติเหตุ หรือถูกทําราย หรือเปนการฆาตัวตาย/ทํารายตัวเอง

ผูใหรหัสมีหนาที่สําคัญยิ่งในการบันทึกรหัสผูปวยบาดเจ็บ ถาหากแพทยไมระบุกลไกการบาดเจ็บ
หรือ ระบุกลไกไมชัดเจน ผูใหรหัสตองสืบคนขอมูลเพิ่มเติมจากเวชระเบียน เพื่อใหรหัสสาเหตุการบาดเจ็บ
ไดครบถวนและถูกตองตรงตามมาตรฐานการใหรหัสผูปวยบาดเจ็บ โดยเฉพาะอยางยิ่งรหัสกิจกรรม, รหัส
สถานที่เกิดเหตุ และรหัสตําแหนงผูปวยในยานพาหนะแตละแบบ
6A.7 การบันทึกรหัส ICD

เมื่อใหร หัส เสร็ จ แลว ใหบันทึก รหัส โดยใชป ากกาหมึก สีดําหรือ สีน้ําเงินลงในเวชระเบียนผูปว ย
ดานขางของคําวินิจฉัยโรค แลวลงนามผูใหรหัสกํากับดวยเสมอ
6B. การใหรหัสมาตรฐานโดยระบบคอมพิวเตอร

การใหร หัส มาตรฐานอื่นๆ โดยระบบคอมพิวเตอรส ามารถดําเนินการไดไมยาก ผูเขียนโปรแกรม
สามารถฝงรายการรหัสเขาไปไวในหนาจอบันทึกขอมูล เพื่อใหผูใชสามารถบันทึกรหัสมาตรฐานตางๆ เชน รหัส
สัญชาติ สถานภาพสมรส อาชีพ สิทธิการรักษา ฯลฯ เขาไปในระบบฐานขอมูลไดโดยตรง
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บทที่ 7. การจัดการเวชระเบียนในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
(Medical Record Management in Tambon Health Promoting Hospital)

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) หรือสถานีอนามัยหรือศูนยสุขภาพชุมชน เปนหนวยงาน
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่ใหบริการดูแลรักษาอาการเจ็บปวย และสงเสริมสุขภาพของประชาชน เปนดาน
หนาของการบริการสุขภาพของประเทศ ซึ่งตองมีระบบจัดการขอมูลผูปวยหรือเวชระเบียนที่เปนระบบชัดเจน
เพื่อมั่นใจวาข อมูลที่จัดเก็บ มีความครบถวน ถูก ตอง มีรายละเอียดชัดเจนที่ดี และทันสมัยทันเวลา เพื่อให
สามารถนําขอมูลมาใชใหบริการผูป วย จัดทําสถิติและวิเคราะหขอมูลเพื่อหาโอกาสพัฒนาตอไป การจัดการเวช
ระเบียนในรพ.สต. จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง โดยมีดานตางๆ ที่สําคัญ 4 ดานดังนี้
1.

รายการเอกสารและขอมูลสําคัญที่ตองเก็บรวบรวมและบันทึก

2.

วิธีบันทึกขอมูล แกไขขอมูล จัดระเบียบเอกสารและจัดเก็บ

3.

การจัดการควบคุมคุณภาพขอมูล

4.

การสงออกขอมูล

7A. รายการเอกสารและขอมูลสําคัญที่ตองเก็บรวบรวมและบันทึก

เมื่อผูปวยหรือประชาชนมารับบริการ ตองจัดทําเวชระเบียนของผูม ารับบริการทุกคน โดยเอกสารและ
ขอมูลสําคัญ ที่ตองเก็บ รวบรวมและบันทึกไวใน รพ.สต. ของผูม ารับบริการแตละรายจะตองประกอบดวย
รายการดังตอไปนี้
1.

รายละเอียดผูปวย/ประชาชนผูมารับบริการ

2.

รายการปญหาทางสุขภาพ รวมถึงการแพยา/อาหาร

3.

รายการยาทีผ่ ูปวยใชในปจจุบัน และยาที่เคยใชในอดีต

4.

รายการวัคซีนปองกันโรคที่ผูปวยเคยไดรับ

5.

รายละเอียดการมารับบริการในแตละครั้ง
a.

วันที่และเวลาที่มารับบริการ

b.

อาการสําคัญ

c.

ประวัติปจจุบัน

d.

ผลการตรวจรางกาย
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e.

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการหรือการตรวจพิเศษอื่นๆ

f.

ผลการรักษาในกรณีที่นัดติดตามผล

g.

คําวินิจฉัยโรค

h.

การรักษา

i.

การใหคําแนะนํา

j.

วันที่นัดติดตามผล

k.

ชื่อและการลงลายมือชื่อของผูรักษา

รายการที่ 1-4 จะอยูในรูปแบบของบัตรผูปวยสวนหนา ซึ่งจัดทําขึ้นในครั้งแรกที่ผูปวยมารับบริการ
แตอาจเพิ่มเติมแกไขขอมูลไดถามีการเปลีย่ นแปลง สวนรายการที่ 5 จะเปนบัตรสวนเสริมซึง่ จะเพิ่มเติมจํานวน
แผนตามลําดับครั้งที่มารับบริการในครั้งตอไป
7A.1 รายละเอียดผูปวย/ประชาชนผูมารับบริการ

รายละเอียดผูปวย/ประชาชนผูมารับบริการ ควรมีรายละเอียดดังตอไปนี้
-

ชื่อ นามสกุล

-

เลขประจําตัวประชาชน

-

ที่อยูบาน และ หมายเลขโทรศัพท

-

วันเดือนปเกิด

-

เพศ

-

สถานภาพสมรส

-

เชื้อชาติ สัญชาติ

-

ศาสนา

-

สิทธิการรักษา

-

ชื่อนามสกุลบิดา ชื่อนามสกุลมารดา

-

อาชีพ

-

สถานที่ทํางาน

-

ทื่อยูสถานที่ทํางาน และ หมายเลขโทรศัพท

-

ชื่อนามสกุลญาติผูใกลชิด
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-

ที่อยูของญาติผูใกลชิด และ หมายเลขโทรศัพท

-

ความสัมพันธกับญาติผูใกลชิด (เกี่ยวของเปนอะไร)

7A.2 รายการปญหาทางสุขภาพรวมทั้งการแพยา/แพอาหาร

รายการปญหาทางสุขภาพ (Problem List) เปนรายการปญหาทางสุขภาพทั้งหมดของตัวผูปวย ซึ่ง
ครอบคลุมโรคประจําตัวทั้งหมด โรคสําคัญที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ปจจัยเสี่ยง การแพยา/แพอาการ โดยแพทยทุก
คนที่ดูแลรักษาผูปวยจะตองบันทึก ปรับปรุง แกไขรายการนี้ใหทันสมัย เพื่อใหแพทยที่มาอานรายการนี้ใน
ภายหลังสามารถอานแลวเห็นภาพปญหาสุขภาพทั้งหมดของผูปวยไดในกระดาษแผนเดียว ดังตัวอยางรายการ
Problem List ในภาพ 7.1
Problem List

นาย ประชา

ชนไทย

HN 23678

ลําดับ วันที่เกิดปญหา ชื่อปญหา
1
2

8 ส.ค. 2535

3

พ.ศ. 2520
เม.ย. 2540

4

ก.ย. 2545

5

12 ก.ค. 2550

สถานะ

ความดันโลหิตสูง
สูบบุหรี่ วันละ 1 ซอง
นิ่วถุงน้ําดี -> ผาตัดถุงน้ําดีออกดวย
การสองกลอง ที่ รพท. จังหวัด
กระดูกไหปลาราหัก จากขับมอเตอร
ไซดลม
ไขมันในเลือดสูง

(Active/Inactive)
Active

วันที่ปญหาหายไป

Active
Inactive

พ.ค. 2540

Inactive

ม.ค. 2546

Active

ภาพที่ 7.1 ตัวอยาง Problem List
หลักการที่สําคัญในการบันทึก Problem List


บันทึกโรคเรื้อรัง โรคเฉียบพลันที่มีความรุนแรงพอสมควร ไมบันทึกโรคไมรุนแรง ซึ่งเปนแลว
รักษาหายโดยงาย เชน โรคหวัด ทองเสียเล็กนอย ปวดกลามเนื้อ ฯลฯ



ไมบันทึกกรณีที่ไมทราบแนชัดวาเปนโรคอะไร



ปรับปรุงรายการปญหาโดยสม่ําเสมอ อยางนอยทุกๆ 6 เดือน เพื่อใหรายการทันสมัย



กรณีปญหาหมดไป ใหบันทึกสถานะเปน Inactive
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7A.3 รายการยาที่ผูปวยใชในปจจุบัน และยาที่เคยใชในอดีต

รายการยาที่ผูปวยใชในปจจุบัน และยาที่เคยใชในอดีต (Medication List) เปนรายการยาที่ผูปวย
กําลังใชอยูในปจจุบันที่รักษาโรคประจําตัวทั้งหมด รวมยาที่เคยใชรักษาโรคสําคัญที่เคยเกิดขึ้นในอดีต โดย
แพทยทุก คนที่ดูแลรัก ษาผูปวยจะตองบันทึก ปรับ ปรุง แกไขรายการนี้ใหทันสมัย เพื่อใหแพทยที่มาอ าน
รายการนี้ในภายหลังสามารถอานแลวเห็นภาพรวมการใชยาทั้งหมดของผูปวยไดในกระดาษแผนเดียว ดัง
ตัวอยางรายการ Medication List ในภาพ 7.2
Medication List

ชื่อยา

Amlodipine 10 mg tab
Air-X tablet
Ibuprofen 400 mg tab
Atorvastatin 20 mg
tab

นาย ประชา ชนไทย

HN 23678

วิธีใชยา
วันที่เริ่ม
วันที่หยุด
กินวันละเม็ด ตอนเชา
10 ม.ค. 36
เคี้ยวครั้ง ละเม็ด วันละ 3 2 ก.พ. 40 3 เม.ย. 40
ครั้ง หลังอาหาร
กินครั้งละ 1 เม็ด เชา เย็น 14 ก.ย. 45 20 ก.ย. 45
หลังอาหาร
กินวันละเม็ด ตอนเชา
15 ก.ค. 50

สําหรับปญหา
1

3
4
5

ภาพที่ 7.2 ตัวอยาง Medication List
หลักการที่สําคัญในการบันทึก Problem List


บันทึกยาทุกตัวที่ผูปวยไดรับอยางตอเนื่องเปนเวลานาน เพื่อรักษาโรคประจําตัวซึ่งมักเปนโรค
เรื้อรัง



ไมบันทึกยาที่ใชบรรเทาอาการชั่วคราวที่ใชนานๆครั้ง เชน กินยา Paracetamol เมื่อมีไข นานๆ
ครั้ง



ไมจําเปนตองบันทึกยาที่ใชรักษาโรคเฉียบพลัน ซึ่งรักษาไดโดยงาย เชน ให ORS รักษาอาการ
ทองเสีย หรือใชยา Chlorpheniramine รักษาอาการน้ํามูกไหล



หากมีอาการติดเชื้อซ้ําๆหลายๆครั้ง ใหบันทึกโรคติดเชื้อนั้นๆในรายการปญ หาและบันทึกยา
ปฏิชีวนะที่ใหในรายการยาดวย
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7A3.4 รายการวัคซีนปองกันโรคที่ผูปวยเคยไดรับ

รายการวัคซีนปองกันโรคที่ผูปวยเคยไดรับ (Vaccination List) เปนรายการวัคซีนที่ผูปวยเคยไดรับ
ในอดีตทั้งหมด เพื่อใหทราบวาผูปวยนาจะมีภูมิคุมกันโรคอะไรแลวบาง และใชติดตามการใหวัคซีนใหมั่นใจวา
ผูปวยไดรับวัคซีนตามประเภทและเวลาที่กําหนด ดังตัวอยางรายการวัคซีนที่ผูปวยเคยไดรับ ในภาพที่ 7.3
Vaccination List

วันที่รับวัคซีน
4 มี.ค. 2558
4 พ.ค. 2558
4 พ.ค. 2558
11 ก.ค. 2558
11 ก.ค. 2558

เด็กหญิง มีนา ชนไทย HN 38456

ชื่อวัคซีน

ครั้งที่

BCG

1

OPV

1

DTP

1

OPV

2

DTP

2

หมายเหตุ

ผูปวยเปนไขในวันที่นัด จึงไดรับวัคซีนชาไปกวา
กําหนด 1 สัปดาห

ภาพที่ 7.3 ตัวอยาง Vaccination List
7A3.5 รายละเอียดการมารับบริการในแตละครั้ง

รายละเอียดการมารับบริการในแตละครั้ง ควรบันทึกตามหลักการตอไปนี้
7A3.51 การบันทึกขอมูลผูป
 วยในกรณีทผี่ ูปวยมาตรวจครัง้ แรก ควรประกอบดวยขอมูลตอไปนี้

ก. ประวัติความเจ็บปวย ประกอบดวย อาการสําคัญ ไดแก อาการนํา (chief complaint)
ระยะเวลาที่เปนรายละเอียดของอาการ และการดําเนินโรค สวนนี้เปนสวนทีจ่ ําเปนสําคัญ และ
อาจประวัติอดีต ประวัติครอบครัว การทบทวนตามระบบประวัติสวนตัวที่สําคัญ เชน การสูบบุหรี่
ดื่มสุรา สารเสพติด ประวัติการแพยา ในสวนทีส่ ําคัญและเกีย่ วของกับการเจ็บปวยครั้งนี้
ข. การตรวจรางกาย ประกอบดวย การบันทึกเฉพาะสวนตามอาการนํา เชน มาตรวจดวยอาการ
ปวดทอง บันทึกการตรวจเฉพาะการตรวจชองทอง ควรบันทึกการตรวจรางกายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เชน บันทึกลักษณะทั่วไปของผูปวย เชน ซีด เหลือง ตรวจรางกายระบบปอด และหัวใจที่อาจเปน
รอยโรคที่ทําใหปวดราวมาชองทองได สวนนี้เปนสวนที่จําเปน และสําคัญ การบันทึกอาจมี
รายละเอียดมากนอยตามความสําคัญของระบบรางกายสวนที่เกี่ยวของกับการเจ็บปวยครั้งนี้
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ค. การวินิจฉัย/การวินิจฉัยแยกโรค เมื่อบันทึกประวัติ และการตรวจรางกายแลว ตองควรบันทึกการ
วินิจฉัย โดยไมใชคํายอ (เชน DM) ไมเปนคํากํากวม (เชน URI) ตองไมใชคําบรรยายรหัส ICD
เปนคําวินิจฉัยโรค และ คําวินิจฉัยโรคตองบอก ชื่อโรค ชนิดโรคและตําแหนงทีเ่ ปนโรคใหชัดเจน
ง. การตรวจทางหองปฏิบัติการ หลังจากบันทึกประวัติตรวจรางกายและการวินิจฉัยแลว บางโรค
ตองการการตรวจทางหองปฏิบัติการ เพือ่ ยืนยันการวินจิ ฉัย และการวินิจฉัยแยกโรค สวนที่
จําเปนและสําคัญคือ บันทึกการตรวจทัง้ หมดที่สงั่
จ. การรักษา สวนที่สําคัญคือ การบันทึกการรักษา ซึ่งไดแก การผาตัด การทําหัตถการ การใหยาทุก
ขนาน พรอมขนาดยา และการใหคําแนะนํา
ฉ. หัตถการและการทําผาตัดเล็ก ตองบันทึกสิ่งที่ตรวจพบระหวางทําหัตถการ วิธีระงับความรูส ึก
และวิธีการทําหัตถการโดยสรุป อาจวาดภาพประกอบ บอกรายละเอียดการทําในแตละขั้นตอน
รวมถึงวัสดุอปุ กรณที่ใช เชน วัสดุเย็บแผล เปนตน
ช. การนัดตรวจติดตามผล (ถามี)
ซ. ชื่อผูใหบริการ ตองมีชื่อ นามสกุลบันทึกไวใหอานออกไดชัดเจน ไมเปนลายเซ็นเพียงอยางเดียว
7A3.52 การบันทึกขอมูลผูปวยกรณีที่มาตรวจติดตามหลังไดรับการรักษาไปแลว

ควรประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
ก. ประวัติการติดตาม บันทึกตรงตามโรคที่มาติดตาม เชน มาตรวจโรคเบาหวาน บันทึกประวัติ
อาการของโรคเบาหวาน เชน ปสสาวะบอย หิวน้ําบอย กินเกง น้ําหนักลด อาจบันทึกอาการของ
โรคแทรกซอน เชน อาการระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา ไดแก อาการเปนลม หิว ใจสั่น เหงื่อแตก
อาการโรคแทรกซอนเรื้อรัง เชน ชาปลายมือ ปลายเทา บวม ตามัว
ข. การตรวจรางกายทีจ่ ําเปน บันทึกตรงตามโรคทีม่ าติดตาม เชน มาตรวจโรคความดันโลหิตสูง ควร
วัดความดันโลหิต มาลางแผลหลังการทําแผล ตองบันทึกลักษณะแผล อาจบันทึกการตรวจ
รางกายทีเ่ ปนโรคแทรกซอน เชน วัดอุณหภูมิรางกาย เปนประเมินวาเกิดไขจากแผลติดเชื้อ
หรือไม
ค. ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ บันทึกผลการตรวจทางหองปฏิบัติการใหครบถวน อาจบันทึก
การแปลผล การตรวจทางหองปฏิบัตกิ ารนั้นวาผลเปนอยางไร เชน ผูปวยเบาหวาน ตรวจระดับ
fasting plasma glucose ได 135 มก./ดล. HbA1c 8.0% แปลผลวาระดับการควบคุมยังไมได
ตามเปาหมายคือ FPG < 130 มก./ดล. HbA1c < 7.0% เปนตน
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ง. การวินิจฉัย บันทึกการวินิจฉัย โดยไมใชคํายอ เชน Hypertension ไมเขียน HT อาจบันทึกให
สมบูรณ โดยบันทึกชนิดความรุนแรง และโรคแทรกซอน เชน บันทึกวาเปน Diabetes Mellitus
type 2 กลุมเสี่ยงต่ํา และมีโรคแทรกซอนเปน Diabetic ulcer left foot
จ. ผลการรักษา ใหระบุวา อาการดีขึ้น อาการเทาเดิม หรือ อาการแยลง หากเปนโรคเรือ้ รังใหระบุ
วา ควบคุมได ไมมีอาการ หรือ ยังควบคุมไมได
ฉ. การรักษา บันทึกการรักษา เชน ชื่อยา พรอมขนาดยา และวิธีรับประทาน รวมทั้งการรักษาวิธีอื่น
เชน การแนะนํา การควบคุมอาหาร ออกกําลังกาย อาจบันทึกรายละเอียดวามีการเปลี่ยนแปลง
การรักษาอยางไร เชน เพิ่มหรือลดขนาดยา เพิ่มหรือลดชนิดของยาใด พรอมคําแนะนําและ
อธิบายเหตุผล
ช. การนัดตรวจติดตามผล (ถามี)
ซ. ชื่อผูใหบริการ ตองมีชื่อ นามสกุลบันทึกไวใหอานออกไดชัดเจน ไมเปนลายเซ็นเพียงอยางเดียว
7A3.53 การบันทึกขอมูลผูมารับบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค

การบันทึกขอมูลผูมารับบริการสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรค ไดแก กลุมผูที่ไมไดมีอาการเจ็บปวย
แตมารับบริการสงเสริมสุขภาพหรือปองกันโรค เชน มารับยาคุมกําเนิ ด มารับวัคซีนปองกันโรค มาตรวจคัด
กรองโรคแลวไมพบวาเปนโรค (ในกรณีที่ผูปวยไมมีอาการ แตผลการตรวจคัดกรองพบความผิดปกติ ใหใช
หลักการบันทึกขอมูลผูปวยกรณีที่มาตรวจรักษาครั้งแรก)
การบันทึกขอมูลผูม ารับบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ควรประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
ก. เหตุผลการมา ใหระบุประเภทของบริการและรายละเอียด เชน มารับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บาเข็มที่ 4 มารับยาคุมกําเนิดครั้งแรก มาฝากครรภครัง้ ที่ 5 อายุครรภ 36 สัปดาห เปนตน
ข. การตรวจรางกายที่จําเปน บันทึกตรงตามลักษณะของบริการ เชน เด็กมารับวัคซีนคอตีบ ไอกรน
บาดทะยักเมื่ออายุ 6 เดือน ตองบันทึกการตรวจรางกาย และการตรวจพัฒนาการของเด็ก มา
ฝากครรภ ตองบันทึกรายละเอียดการฝากครรภ ตามมาตรฐานการบันทึกขอมูลผูม าฝากครรภ
ค. ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ บันทึกผลการตรวจทางหองปฏิบัติการใหครบถวน อาจบันทึก
การแปลผล การตรวจทางหองปฏิบัตกิ ารนั้นวาผลเปนอยางไร
ง. การรักษา บันทึกการใหยา (ถามี) มีรายละเอียดชื่อยา พรอมขนาดยา และวิธีรับประทาน รวมทั้ง
การแนะนํา การดูแล การควบคุมอาหาร ออกกําลังกาย และกําหนดนัดครัง้ ตอไป
จ. ชื่อผูใหบริการ ตองมีชื่อ นามสกุลบันทึกไวใหอานออกไดชัดเจน ไมเปนลายเซ็นเพียงอยางเดียว
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7B. วิธบ
ี ันทึกขอมูล

แกไขขอมูล จัดระเบียบเอกสารและจัดเก็บ

แนวทางมาตรฐานการบันทึก ขอมูล แกไขขอมูล จัดระเบียบเอกสาร และจัดเก็บ ควรมีแนวทาง
มาตรฐานดังตอไปนี้
1.

การลงทะเบียนผูปวยรายใหมใหกระทําทันทีเมื่อผูปวยมารับบริการครั้งแรก โดยบันทึกขอมูลให
ครบทุกหัวขอตามที่กําหนด หากขอมูลสําคัญขาดหายไป เชนเลขประจําตัวประชาชน ตองรอง
ขอใหผูปวยนําบัตรประชาชนมาแสดงภายในเวลาเร็วที่สุดหลังจากใหบริการครั้งแรก

2.

ถามีแบบฟอรมลงทะเบียนที่ผูปวยเปนผูกรอกขอมูลเบื้องตนใหตรวจสอบรายละเอียดขอมูลที่
ผูปวยกรอกกับตัวผูปวย หากพบความผิดพลาดตองแกไขใหถูกตองครบถวน และเก็บแบบฟอรม
ไวเปนหลักฐานเสมอ

3.

การแกไขรายละเอียดการลงทะเบียนผูปวยสามารถทําได โดยใหผูปวยกรอกแบบฟอรมเพื่อข อ
แก ไข พรอ มอธิ บ ายเหตุ ผ ลที่ข อแก ไขรว มกั บ เอกสารประกอบ การแกไ ขรายละเอีย ดการ
ลงทะเบียนผูปวยใดๆตองใหผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมายเปนผูอนุมัติเสมอ

4.

ผูใหบ ริก ารผูปวยทุก รายตองบันทึก รายละเอียดกิจ กรรมสวนที่ตนเองดําเนินการลงไปในเวช
ระเบียนผูปวยนอกทุกกิจกรรม การบันทึกใหกระทําทันทีระหวางการรักษาหรือหลังการสิ้นสุด
การรักษาไมนาน ไมควรรอไวบันทึกในวันตอไป และใหบันทึกวันเวลาที่ทํากิจกรรมดวยเสมอ

5.

การบันทึกขอความลงในเอกสาร ใหใชปากกาหมึกสีดําหรือสีน้ําเงิน เขียนดวยความบรรจง ให
อานไดงาย ชัดเจน หากเขียนผิดหามใชปากการะบายสีทึบทับ ขอความจนไมเห็นขอความเดิม
หามใชน้ํายาลบคําผิดในเวชระเบียนผูปวย การแกไขทําไดโดยการลากเสนทับขอความเดิมเพียง
เสนเดียว แลวเขียนขอความที่แกไขไวใกลกับ ขอความเดิม พรอมลงนามกํากับ และวันเวลาที่
แกไข

6.

เวชระเบียนผูปวยนอก ใหจัดเรียงตามลําดับ ดังนี้
a.

รายละเอียดผูปวย/ประชาชนผูม ารับบริการ

b.

รายการปญหาทางสุขภาพ รวมถึงการแพยา/อาหาร

c.

รายการยาที่ผูปวยใชในปจจุบัน และยาที่เคยใชในอดีต

d.

รายการวัคซีนปองกันโรคที่ผูปวยเคยไดรับ

e.

รายละเอียดการมารับบริการในแตละครั้ง โดยครั้งสุดทายจะอยูหลังสุด
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7.

การจัดเก็บเวชระเบียนผูปวยนอกในตูเอกสารใหจัดเก็บโดยเรียงลําดับตามเลขทายของหมายเลข
ผูปวย หรือเรียงลําดับตามบานเลขที่ หรือเรียงลําดับตามแนวทางมาตรฐานอื่นๆที่กําหนดโดย
กระทรวงสาธารณสุข อาจใชแถบสีชวยในการจัดหมวดหมูเวชระเบียน

8.

เวชระเบียนผูปวยนอกของผูที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบของรพ.สต. ใหจัดเก็บไวตลอดไป หากผูปวย
เสียชีวิต ใหแยกเวชระเบียนของผูเสียชีวิตออกมาเก็บไวในสถานที่เก็บเวชระเบียนผูเสียชีวิต โดย
หากเปนการเสียชีวิตผิดธรรมชาติใหเ ก็บ รัก ษาไวไม ต่ํากวา 20 ป หากมิใชก ารเสี ยชีวิตผิ ด
ธรรมชาติใหเก็บรักษาไวไมต่ํากวา 10 ป แลวอาจพิจารณาทําลายเวชระเบียน ถามีปญหาพื้นที่
จัดเก็บไมเพียงพอ

9.

หากตองการยกเลิกการเก็บเวชระเบียนผูปวยนอกในรูปแบบกระดาษ แลวเปลี่ยนมาใชระบบ
ฐานขอมูลเพื่อจัดเก็บและเรียกกลับมาใชเมื่อตองการผานระบบคอมพิ วเตอร ตองตรวจสอบ
คุณสมบัติของโปรแกรมวามีคุณสมบัติดังนี้ กลาวคือ
a.

โปรแกรมสามารถบั น ทึก ข อมู ล สํ าคั ญ ทั้ ง หมดของผู ปว ยตามที่ สํา นั ก นโยบายและ
ยุทธศาสตรกําหนด เชน ตองบันทึกชื่อโรคของผูปวยไวได ไมใช ICD แทนชื่อโรค ฯลฯ

b.

โปรแกรมสามารถพิมพรายงานออกมาไดตามรูปแบบรายงานมาตรฐานที่สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตรกําหนด เชน ตองพิมพรายการปญหาของผูปวยออกมาได ฯลฯ

c.

โปรแกรมมีมาตรการปองกันการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลผูปวยอยางเครงครัด มีระบบ
เขารหัส ขอมูล มีร ะบบ Digital

Signature

และระบบรัก ษาความปลอดภัยอยาง

เครงครัด ตามมาตรฐานที่สํานักนโยบายและยุทธศาสตรกําหนด
10. หากรพ.สต.ใดใชโปรแกรมที่ยังไมไดมาตรฐานตามขอ 9 หามยกเลิกเอกสารเวชระเบียนผูปวย

นอกที่เปนกระดาษ เพราะจะทําใหขอมูล สําคัญของผูปวยหายไป หรือละเมิดความลับ ความ
ปลอดภัยของขอมูลผูป วย ขอมูลสําคัญใดที่ยังไมสามารถบันทึกเขาโปรแกรมใดตองเขียนบันทึกไว
ในกระดาษเวชระเบียนของผูปวยแตละรายแลวจัดเก็บไวตามระบบเวชระเบียนกระดาษ
11. ตองจัดใหมีระบบสํารองขอมูลทั้งเวชระเบียนกระดาษและขอมูลที่อยูในระบบฐานขอมูล

โดยใช

ระบบ Scan หรือถายภาพเอกสารเวชระเบียนกระดาษ และใชระบบสํารองขอมูลจากฐานขอมูล
ของ รพ.สต. โดยตองกําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติการสํารองขอมูล กําหนดผูรับผิดชอบ และรอบ
ระยะเวลาการสํารองขอมูล อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
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7C. การจัดการควบคุมคุณภาพขอมูล

ขอมูลคุณภาพดีมีลกั ษณะที่สําคัญ 4 ลักษณะดังนี้
1.
2.
3.
4.

ครบถวน
ถูกตอง
ละเอียด
ทันสมัย

มีขอมูลการใหบริการทุกราย มีขอมูลทุกดานทีจ่ ําเปน
ไมมีขอผิดพลาด เชื่อถือได
ไมกํากวม ชัดเจน แยกแยะประเภทตางๆได
เปนขอมูลปจจุบัน บันทึกหรือสงภายในเวลาทีก่ ําหนด

การจัดการใหขอมูลมีคุณภาพดี เปนหนาที่ของทีมงานที่กํากับดูแลระบบขอมูล โดยตองมีกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพขอมูลอยางสม่ําเสมอเปนระยะ ปล ะ 2-4 ครั้ง โดยถาตรวจพบวา ขอมูลมีปญ หาดาน
คุณภาพ ก็ตองมีกิจกรรมแกไขและพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง และหากขอมูลมีคุณภาพดีแลว ก็ตองมี
ระบบควบคุมคุณภาพใหมีคุณภาพดีอยางตอเนื่อง
การตรวจสอบคุณภาพขอมูลผูปวยนอกระดับสถานพยาบาล ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

การสุมตัวอยางขอมูลผูปวยนอก
การตรวจสอบคุณภาพขอมูลการใหบริการ
การตรวจสอบคุณภาพการใหรหัส ICD
การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ การสรุปปญหา และแนวทางแกไขปญหา

7C.1 การสุมตัวอยางขอมูลผูปวยนอก

การสุมตัวอยางขอมูลผูปวยนอก มีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้
หัวขอ
จํานวนขอมูล

แหลงขอมูลที่ใชสุมตัวอยาง

วิธีการสุมตัวอยาง

รายละเอียด
สุมตัวอยางใหได 5 % ของจํานวนผูปวยที่มารับบริการในชวงเวลาที่
กําหนด ถาผูปวยมีปริมาณมาก อาจลดสัดสวนเหลือ 3 % แตอยาง
นอยไมควรต่ํากวา 40 รายการตอการตรวจสอบแตละครั้ง
สุมตัวอยางจากขอมูลผูปวยที่มาตรวจแบบผูปวยนอก ที่บันทึกไวใน
ระบบฐานข อ มู ล ของสถานพยาบาล เช น สุ ม ตั ว อย า งจากแฟ ม
DIAGNOSIS_OPD ในระบบ 43 แฟม โดยกําหนดสถานะในฟลด
DIAGTYPE เปน 1 เพื่อเลือกโรคหลักเปนตัวโยง PID
สุมตัวอยางโดยวิธีการ Stratified Random Sampling
130

หัวขอ
รายละเอียดการสุมตัวอยาง

การเลือก HN

รายละเอียด
สุมตัวอยางใหไดขอมูลผูปวยที่มีสัดสวนรหัสโรคหลัก ดังตอไปนี้
รหัส A,B สัดสวน รอยละ 8
รหัส D50-D89 สัดสวน รอยละ 4
รหัส E สัดสวน รอยละ 4
รหัส I สัดสวน รอยละ 4
รหัส J สัดสวน รอยละ 4
รหัส K สัดสวน รอยละ 4
รหัส M สัดสวน รอยละ 8
รหัส O สัดสวน รอยละ 8
รหัส R สัดสวน รอยละ 8
รหัส S สัดสวน รอยละ 8
รหัส Z สัดสวน รอยละ 20
รหัส อื่นๆ สัดสวน รอยละ 20
เมื่อสุมตัวอยางแลวจะไดรายการรหัสโรคหลักที่มี PID อยูคู ใหนํา
PID ไปเปรียบเทียบกับ HN ในแฟมที่เก็บขอมูลผูปวย PERSON
เพื่อนํารายงาน HN ไปคน เอกสารผูปวยเพื่อนําออกมาตรวจสอบ
ตอไป
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7C.2 การตรวจสอบคุณภาพขอมูลการใหบริการ

การตรวจสอบคุณภาพขอมูลการใหบริการ มีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้
หลักเกณฑการตรวจสอบและประเมินคะแนนคุณภาพขอมูลการใหบริการผูปวยนอก
การประเมินคะแนนคุณภาพ
คะแนน 0 : ไมบันทึกวันหรือเวลาที่มารับบริการ
คะแนน 1 : บันทึกวันและเวลาที่มารับบริการครบถวน
คะแนน 0 : ไมบันทึกอาการสําคัญหรือเหตุผลที่มา
อาการสําคัญ CC
(กรณีม ารักษาความเจ็บปวย) คะแนน 1 : บันทึกอาการสําคัญแตไมระบุระยะเวลา หรือบันทึก
หรือ
เหตุผลที่มาแตไมมีความหมายใชแยกรายละเอียดไมได เชน บันทึกวา
เหตุผลที่มา (กรณีมารับบริการ “มาตามนัด” หรือ “มารับยาเดิม” ฯลฯ
คะแนน 2 : บันทึก อาการสําคัญ และระบุร ะยะเวลา หรือ บันทึก
สงเสริมสุขภาพ)
เหตุ ผ ลที่ ม าที่ ใ ชแ ยกรายละเอีย ดได เชน บัน ทึ ก ว า มารั บ วั ค ซี น
OPV, DPT ครั้งที่ 2
ประวัติการเจ็บปวย
คะแนน 0 : ไมบันทึกประวัติการเจ็บปวย
คะแนน 1 : บันทึกประวัติการเจ็บปวยเฉพาะประวัติปจจุบัน
คะแนน 2 : บันทึกประวัติการเจ็บปวยทั้งประวัติปจจุบัน และโรค
ประจําตัวหรือประวัติอดีต
คะแนน 3 : บันทึกประวัติการเจ็บปวยทั้งประวัติปจจุบัน และโรค
ประจําตัวหรือประวัติอดีต และประวัติสวนตัว ปจจัยเสี่ยงตางๆ
ผลการตรวจรางกาย และผล คะแนน 0 : ไมบันทึกผลการตรวจรางกาย
การตรวจชันสูตร
คะแนน 1 : บันทึกผลการตรวจรางกายเพียงระบบเดียว
คะแนน 2 : บันทึกผลการตรวจรางกายสองระบบ
คะแนน 3 : บันทึก ผลการตรวจรางกายมากกวาสองระบบแตไม
บันทึกผลการตรวจชันสูตร หรือบันทึกสองระบบแตไมมี lab
คะแนน 4 : บันทึกผลการตรวจรางกายมากกวาสองระบบและมี
บันทึกผลการตรวจชันสูตร
หัวขอ
วันเวลาที่มารับบริการ
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หลักเกณฑการตรวจสอบและประเมินคะแนนคุณภาพขอมูลการใหบริการผูปวยนอก (ตอ)
หัวขอ
คําวินิจฉัยโรค

การรักษา

การประเมินคะแนนคุณภาพ
ไมประเมิน NA : กรณีผูปวยไมมีโรคใดๆอยูเลย
คะแนน 0 : ไมบันทึกคําวินิจฉัยโรค หรือ ใชร หัส ICD แทนคํา
วินิจฉัยโรค หรือใชคําบรรยายรหัส ICD แทนคําวินิจฉัยโรค
คะแนน 1 : บันทึกคําวินิจฉัยโรคไมครบตามจํานวนโรคทั้งหมดที่
ผูปวยเปนอยูในปจจุบัน
คะแนน 2 : บันทึกคําวินิจฉัยโรคครบตามจํานวนโรคทั้งหมดที่ผูปวย
เปนอยูในปจจุบัน แตมีบางคํากํากวม ขาดรายละเอียดชนิดโรคหรือ
ตําแหนงโรค
คะแนน 3 : บันทึกคําวินิจฉัยโรคครบตามจํานวนโรคทั้งหมดที่ผูปวย
เปนอยูในปจจุบัน รายละเอียดชนิดโรคและตําแหนงโรคทั้งหมด แตมี
บางคําวินิจฉัยโรคเปนคํายอหรืออานไมออก
คะแนน 4 : บันทึกคําวินิจฉัยโรคครบตามจํานวนโรคทั้งหมดที่ผูปวย
เปนอยูในปจจุบัน รายละเอียดชนิดโรคและตําแหนงโรคทั้งหมด ไมมี
คําวินิจฉัยโรคที่เปนคํายอ ลายมืออานไดโดยชัดเจน
ไมประเมิน NA : กรณีไมมีการรักษาใดๆ
คะแนน 0 : มีการรักษา แตไมมีการบันทึก หรือบันทึกขอความที่ไมมี
รายละเอียดเชน RM , same, ใหยาเดิม ฯลฯ
คะแนน 1 : บันทึก การรัก ษา แตขาดรายละเอียดสวนใหญ เชน
บันทึกชื่อยา แตไมระบุวิธีการใชยาและปริมาณยาทั้งหมด บันทึกการ
ทําหัตถการแตไมมีรายละเอียดการทําหัตถการ
คะแนน 2 : บันทึกการรักษา แตขาดรายละเอียดปลีก ยอย เชน
บัน ทึ ก ชื่ อ ยา วิ ธีก ารใช ย าและปริ ม าณยาทั้ ง หมดแต อ าจไม บ อก
รูปแบบยาวาเปนยาเม็ด บันทึกการทําหัตถการมีรายละเอียดการทํา
หัตถการพอสมควร
คะแนน 3 : บันทึกการรักษา โดยมีรายละเอียดทั้งหมด บันทึกชื่อยา
วิธีการใชยาและปริมาณยาทั้งหมด ขนาด รูปแบบยา บันทึกการทํา
หัตถการโดยมีรายละเอียดทุกดาน คือ ขั้นตอนการใหยาชา การทํา
ผาตัด รวมถึงวัสดุเย็บแผล
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7C.3 การตรวจสอบคุณภาพขอมูลการใหรหัส ICD กรณีผูปวยนอก

การตรวจสอบคุณภาพขอมูลการใหรหัส ICD มีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้
หัวขอ
การใหรหัส ICD
โดยผูตรวจสอบ

รายละเอียด
ผูตรวจสอบดูคําวินิจฉัยโรคทั้งหมดที่อยูในบันทึกผูปวย แลวดําเนินการให
รหัสโดย
1. คนหาคําหลักตามชื่อโรคจากดรรชนี ICD-10-TM for PCU vol.
1 หรือกรอบแนวทางมาตรฐาน vol. 3
2. ตรวจสอบความเหมาะสมของรหัสจาก Tabular list
3. เติมเลขรหัสใหครบถวนทุกหลัก
4. จัดเรียงลําดับรหัสเปน รหัสโรคหลัก type =1, รหัสโรคอื่นๆ type =
4 และ รหัสสาเหตุภายนอก type = 5
5. ใหรหัสหัตถการตามหนังสือ ICD-10-TM for PCU vol.2
การตรวจสอบคุ ณ ภาพ ผูตรวจสอบเปรียบเทียบรหัสโรคหลักของตนเองกับรหัสโรคหลักของขอมูล
ของ รหัสโรคหลัก
ที่ตรวจสอบ แลวรายงานผลการตรวจสอบเปนสัญลัก ษณดัง นี้(เลือกผล
เพียงอยางเดียวสําหรับความผิดพลาดแตละรหัส)
สัญลักษณ Y : ใหรหัสโรคหลักถูกตอง
สัญลักษณ A : ใหรหัสโรคหลักผิดพลาด
สัญลักษณ B : มีรหัสโรคหลักทั้งๆที่ไมมีคําวินิจฉัยโรคในบันทึก
สัญลักษณ C : รหัสโรคหลักเปนรหัสดอยคุณภาพ โดยมีสาเหตุมาจากคํา
วินิจฉัยโรคที่ดอยคุณภาพ เชน ไมบอกชนิด หรือ ตําแหนงโรค
สัญลักษณ D : รหัสโรคหลักมีตัวเลขไมครบทุกตําแหนง
สัญลักษณ E : ใชสาเหตุภายนอก (V,W,X,Y) เปนรหัสโรคหลัก
สัญลักษณ F : รหัสโรคหลักมีตัวเลขมากเกินไป
การตรวจสอบคุ ณ ภาพ ผูตรวจสอบเปรียบเทียบรหัสโรคที่ไมใชโรคหลักของตนเองกับรหัสที่ไมใช
ของ รหั ส โรคอื่ น ๆและ โรคหลักของขอมูลที่ตรวจสอบ แลวรายงานผลการตรวจสอบทุกรหัสเปน
สัญลักษณดังนี้ (เลือกผลเพียงอยางเดียวสําหรับความผิดพลาดแตละรหัส)
รหัสสาเหตุภายนอก
สัญลักษณ Y : ใหรหัสถูกตอง
สัญลักษณ A : ใหรหัสโรคผิดพลาด
สัญลักษณ B : มีรหัสโรคทั้งๆที่ไมมีคําวินิจฉัยโรคในบันทึก
สัญ ลัก ษณ C : รหั ส เปน รหั ส ด อ ยคุ ณภาพ โดยมี ส าเหตุม าจากคํ า
วินิจฉัยโรคที่ดอยคุณภาพ เชน ไมบอกชนิด หรือ ตําแหนงโรค
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สัญลักษณ D : รหัสมีตัวเลขไมครบทุกตําแหนง
สัญลักษณ F : รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
สัญลักษณ G : ควรมีรหัสนี้ แตรหัสไมปรากฏในขอมูลที่ตรวจสอบ
สัญลักษณ H : ไมควรมีรหัสนี้ แตมีรหัสในขอมูลที่ตรวจสอบ
การตรวจสอบคุณภาพขอมูลการใหรหัส ICD กรณีผูปวยนอก (ตอ)
หัวขอ
รายละเอียด
การตรวจสอบคุ ณ ภาพ ผูตรวจสอบเปรียบเทียบรหัส หัตถการของตนเองกับรหัส หัตถการของ
รหัสหัตถการ
ขอมูลที่ตรวจสอบ แลวรายงานผลการตรวจสอบทุกรหัสเปนสัญลักษณ
ดังนี้ (เลือกผลเพียงอยางเดียวสําหรับความผิดพลาดแตละรหัส)
สัญลักษณ Y : ใหรหัสถูกตอง
สัญลักษณ A : ใหรหัสหัตถการผิดพลาด
สัญลักษณ B : มีรหัสหัตถการทั้งๆที่ไมมีการทําหัตถการในบันทึก
สัญลักษณ D : รหัสมีตัวเลขไมครบทุกตําแหนง
สัญลักษณ F : รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
สัญลักษณ G : ควรมีรหัสนี้ แตรหัสไมปรากฏในขอมูลที่ตรวจสอบ
สัญลักษณ H : ไมควรมีรหัสนี้ แตมีรหัสในขอมูลที่ตรวจสอบ
การบันทึกผลการตรวจ ใหผูตรวจสอบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพในตารางบันทึกผล
ดังตัวอยางในหนาถัดไป
การกรอกขอมูลในตารางบันทึกผล
ตารางผลการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกขอมูล
-

กรอกขอมูลโดยกําหนดให ขอมูลผูปวย 1 ราย อยูใ น 1 บรรทัด
คะแนนเต็ม คือ การรวมคะแนนสูงสุดที่เปนไปได ถารายการใดผลการประเมินเปน na ไมตองนํา
คะแนนเต็มของรายการนั้นมารวม
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ตารางผลการตรวจสอบคุณภาพการใหรหัส
-

กรอกขอมูลโดยกําหนดให ขอมูลผูปวย 1 ราย อาจอยูใน 1 หรือ หลาย บรรทัด
โดยหากขอมูลผูป วยรายใด มีรหัส ICD มากกวา 1 รหัส ใหกรอกขอมูล โดยกําหนดใหรหัส ICD
ที่มีอยูในขอมูล1 รหัสอยูใน 1 บรรทัดเทานั้น
หามกรอกรหัส ICD ที่ตองการตรวจสอบ มากกวา 1 รหัสในแตละบรรทัด
การกรอกขอมูลประเภทรหัสหัตถการ ใหกําหนดประเภทรหัสเปน P
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12345678
15789678

HN

เวลา

20/01/2015 08:50

20/01/2015 08:30

วันที่

1
1

วัน/เวลา

1
2

ประวัติ

สรุปผลการตรวจ

2
3

CC

1
2

2
3

คําวินิจฉัย

2
3

การรักษา

17
17

คะแนนเต็ม

9
14

คะแนนที่ได
-

หมายเหตุ
คําวินิจฉัย Myalgia ไมบอกตําแหนง
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คะแนนที่ไดทั้งหมด_______ คะแนนเต็ม __________สัดสวน ________ %

ตรวจรางกาย

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกขอมูลผูปวยนอก รหัสสถานพยาบาล _______ ชื่อ ______________________วันที่_____________ตรวจโดย___________

Form A1

1
2
3

--

ลางแผลที่นองขวา

2

--

โดนหมากัดที่นองขาขวา

1

Diarrhea

P

5

1

4

1

4

1

1

1

4

-

-

W54

Z01.3

A09.99

-

Z25.1

B83.9

J06.9

E11.9

M79.1

ICD

900-80-70

W54.99

S81.8

-

A09.9

I10

Z25.1

xx

J06.9

E14.9

M79.19

AuditICD

G

G

E

H

F

G

Y

B

C

A

D

ผลการตรวจ

ใหรหัสไมครบ
รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
ใหรหัสเกินมา
ใชสาเหตุภายนอกเปนรหัสโรคหลัก
ใหรหัสไมครบ
ใหรหัสไมครบ

วินิจฉัยโรคไมบอกตําแหนง
ใหรหัสผิด
นาจะบอกไดวาเปนโรคคออักเสบ
มีรหัสโรคโดยที่ไมมีคําวินิจฉัย

หมายเหตุ
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สรุปผลการตรวจ Error A ____ B _____ C _____ D _____ E_____F_____G_____H____ จํานวนรหัสที่ผิด______ รหัสทั้งหมด________ผิดพลาด______ %

20/01/2015 10:45

12545678

2

Hypertension

20/01/2015 10:30

1

มาฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ

20/01/2015 09:55

12544678

1

--

20/01/2015 09:45

1

2

DM

URI

1

Myalgia

1

ลําดับ ประเภท

20/01/2015 09:30

การวินิจฉัย หรือ เหตุผลที่มารับบริการ

87654321
87358321
81448321

เวลา

20/01/2015 08:30

วันที่

12345678

HN

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพการใหรหัส ICD ผูปวยนอก รหัสสถานพยาบาล _______ ชื่อ ____________________ วันที่_____________ ตรวจโดย___________

7C.4 การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ การสรุปปญหา และแนวทางการแกปญหา

ผูตรวจสอบควรจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ การสรุปปญหา และ แนวทางการแกปญ
 หา ดังตัวอยางตอไปนี้
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพขอมูล และ คุณภาพการใหรหัส
สถานพยาบาล …………
วันที่ตรวจสอบ …10 เมษายน 2558…. ชวงระยะเวลาของขอมูลที่ตรวจสอบ ม.ค.- มี.ค. 2558
สุมตัวอยางขอมูลผูปวย จํานวน 40 คน มีรหัส ICD ทั้งหมด 68 รหัส
ผลการตรวจสอบการบันทึกขอมูล
คะแนนเฉลี่ยคุณภาพขอมูล
คุณภาพเฉลี่ยโดยรวม

65.27 %

คุณภาพการบันทึกวันเวลา

75 %

คุณภาพการบันทึกอาการสําคัญ

92.25 %

คุณภาพการบันทึกประวัติ

72.35 %

คุณภาพการบันทึกตรวจรางกาย

37.5 %

คุณภาพการบันทึกคําวินิจฉัยโรค

52.5 %

คุณภาพการบันทึกการรักษา

85.17 %

ผลการตรวจสอบการใหรหัส ICD
ใหรหัสถูกตอง

47.5 %

ใหรหัสผิด

52.5 %
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ลักษณะความผิดพลาด
A
B
C
D
E
F
G
H

ใหรหัสผิดพลาด
มีรหัสโรคหลักทั้งๆที่ไมมีคําวนิจฉัยโรคในบันทึก
รหัสดอยคุณภาพ กํากวม
ใหรหัสไมครบทุกตําแหนง
ใชรหัสสาเหตุการบาดเจ็บเปนรหัสโรคหลัก
รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
ใหรหัสไมครบ
ใหรหัสมากเกิน

12.5 %
20 %
2.0 %
4.5 %
5.5 %
0%
3.5 %
4.5 %

สรุปปญหา
ปญหาที่พบบอยคือ การไมบันทึกคําวินิจฉัยโรคแตใสรหัสไปเลย การใหรหัสผิดพลาด และ การใชรหัส
สาเหตุภายนอกเปนรหัสโรคหลัก
สาเหตุ
สาเหตุหลัก มาจากการไมบันทึกคําวินิจฉัย เพราะบางครั้งผูตรวจรักษาไมวินิจฉัยโรค
วิธีการใหรหัสผิดพลาด ใชโปรแกรมในการคนหารหัส ICD ไมใชคูมือมาตรฐาน
การขาดความรูและความชํานาญในการใหรหัส
การแกปญหา
1.
2.
3.

ควรวางระบบควบคุมใหผูตรวจรักษาโรคทุกคน ตองบันทึกคําวินิจฉัยโรค
กําหนดมาตรฐาน หามคนหารหัส ICD จากโปรแกรม
อบรมเพิ่มความรูความชํานาญดานการใหรหัส ICD
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7D. การสงออกขอมูล

การสงออกขอมูลจาก รพ.สต. ไปสูภายนอก คือ การสงขอมูลใหกับหนวยงานภายนอกซึ่งอาจเปน
หนวยงานที่เ ปนตนสัง กัดของ รพ.สต. เชน สํานัก งานสาธารณสุขจัง หวัด สํานัก นโยบายและยุท ธศาสตร
กระทรวงสาธารณสุข หรือ หนวยงานอื่นๆ เชน สํานักทะเบียนราษฎร โรงพยาบาลเอกชน บริษัท ประกันชีวิต
โดยการสงออกมีแนวทางมาตรฐาน แบงออกเปน 2 แนวทาง คือ แนวทางมาตรฐานการสงออกขอมูลเปน
เอกสาร และ แนวทางมาตรฐานการสงออกขอมูลเปนแฟมขอมูล 43 แฟม
7D.1 แนวทางมาตรฐานการสงออกขอมูลเปนเอกสาร

การสงออกขอมูลจากเวชระเบียนผูป วยนอกไปยังหนวยงานภายนอก ควรมีแนวทางมาตรฐานดังนี้
1.

การสงออกขอมูลไปยังหนวยงานภายนอกที่ไมใชตนสังกัดของรพ.สต.

ตองไดรบั อนุมัตจิ าก

ผูอํานวยการเทานั้น
2.

ผูขอขอมูลตองสงคํารองพรอมอธิบายเหตุผลที่ตองการขอมูลเปนลายลักษณอักษรมายัง
ผูอํานวยการกอนการสงออกขอมูล

โดยผูอํานวยการสามารถปฏิเสธมิใหขอมูลไดหากพิจารณา

แลววาการใหขอมูลจะเปนการปฏิบัติงานที่ผิดระเบียบหรือละเมิดความเปนสวนตัวของผูปวย
3.

ไมควรถายเอกสารเวชระเบียนผูปวยนอกสงใหกบั หนวยงานอื่นภายนอก

เพราะจะทําใหผูขอ

ขอมูลไดขอมูลมากเกินความตองการ และอาจละเมิดความเปนสวนตัวหรือเปดเผยความลับผูป วย
ได ควรจัดทําเปนรายงานแยกที่ตอบคําถามเฉพาะผูทรี่ องขอขอมูลตองการเทานั้น
4.

ขอมูลจากเวชระเบียนผูปวยนอก

ใหถือเปนเอกสารลับ

ตองดําเนินการตามแนวทางจัดการ

เอกสารลับ เชน ตองใสซองปดผนึกใหเรียบรอย ไมใหผรู บั ถือกระดาษที่มีขอมูลไปโดยไมใสซอง
ปดผนึก
5.

การสงออกขอมูลตองบันทึกลงในทะเบียนเอกสารสงออกทุกครั้ง โดยบันทึกวันที่ เวลา ผูรบั ให
ชัดเจนเพือ่ เปนหลักฐานในการตรวจสอบตอไป
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7D.2 แนวทางมาตรฐานการสงออกขอมูลเปนแฟมขอมูล 43 แฟม

การสงออกขอมูลเปนแฟมขอมูล 43 แฟมไปยังหนวยงานภายนอก ควรมีแนวทางมาตรฐานดังนี้
1.

กอนสงออกขอมูล ผูทรี่ ับผิดชอบควรตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง มีรายละเอียดที่ดี ของ
ขอมูลทัง้ หมดเพื่อใหแนใจวาสามารถสงขอมูลไดครบถวน มีคุณภาพ

2.

สงขอมูลภายในเวลาทีก่ ําหนด เชน ภายในวันที่ 15 ของเดือนตอไป หากไมสามารถดําเนินการได
ตองชี้แจงเหตุผลตอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และดําเนินการสงขอมูลทันทีเมื่อพรอม

3.

การขอสงขอมูลเพิม่ เติมหรือแกไขขอผิดพลาดใหสามารถดําเนินการได

แตตองไมลาชาเกินกวา

90 วันหลังจากใหบริการผูป
 วย
4.

หากรพ.สต.

อนุญาตให

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผูดําเนินการดึงขอมูลจากระบบ

ฐานขอมูลโดยฝายรพ.สต.ไมตอ งดําเนินการสงขอมูล ฝาย รพ.สต. ตองรับผิดชอบดูแลใหขอมูลมี
ความครบถวน ถูกตองกอนถึงเวลาการดึงขอมูล
5.

แฟมขอมูลที่กําหนดใหรายงานปละ

1

ครั้ง ใหสงภายในเดือนที่กําหนด แตหากมีการปรับปรุง

แกไขเพิ่มเติมขอมูลในแฟม ใหสง ขอมูลแกไขเพิ่มเติมไดทันทีโดยไมตองรอใหครบรอบป
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บทที่ 8. การจัดการเวชระเบียนในโรงพยาบาล
(Medical Record Management in Hospital)

โรงพยาบาล เปนหนวยงานบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ ซึ่งตองมีระบบจัดการขอมูล
ผูปวยหรือเวชระเบียนที่เปนระบบชัดเจน เพื่อมั่นใจวาขอมูลที่จัดเก็บมีความครบถวน ถูกตอง มีรายละเอียด
ชัดเจนที่ดี และทันสมัยทันเวลา เพื่อใหสามารถนําขอมูลมาใชใหบริการผูปวย จัดทําสถิติและวิเคราะหขอมูล
เพื่อหาโอกาสพัฒนาตอไป การจัดการเวชระเบียนในโรงพยาบาล จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง โดยมีดานตางๆ ที่
สําคัญ 4 ดานดังนี้
1.

รายการเอกสารและขอมูลสําคัญที่ตองเก็บรวบรวมและบันทึก

2.

วิธีบันทึกขอมูล แกไขขอมูล จัดระเบียบเอกสารและจัดเก็บ

3.

การจัดการควบคุมคุณภาพขอมูล

4.

การสงออกขอมูล

8A. รายการเอกสารและขอมูลสําคัญที่ตองเก็บรวบรวมและบันทึก

เอกสารและขอมูลสําคัญที่ตองเก็บรวบรวมและบันทึกในโรงพยาบาลประกอบไปดวยเอกสาร 2 กลุม
คือเอกสารสําหรับการดูแลรักษาผูปวยนอก และเอกสารสําหรับการดูแลรักษาผูปวยใน
สําหรับเอกสารการดูแลรักษาผูปวยนอกจะมีลักษณะเหมือนกันกับการจัดการเอกสารใน รพ.สต. (ดู
บทที่ 7) ดังนี้
1.

รายละเอียดผูปวย/ประชาชนผูมารับบริการ

2.

รายการปญหาทางสุขภาพ รวมถึงการแพยา/อาหาร

3.

รายการยาที่ผูปวยใชในปจจุบัน และยาที่เคยใชในอดีต

4.

รายการวัคซีนปองกันโรคที่ผูปวยเคยไดรับ

5.

รายละเอียดการมารับบริการในแตละครั้ง
a.

วันที่และเวลาที่มารับบริการ

b.

อาการสําคัญ

c.

ประวัติปจจุบัน
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d.

ผลการตรวจรางกาย

e.

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการหรือการตรวจพิเศษอื่นๆ

f.

ผลการรักษาในกรณีที่นัดติดตามผล

g.

คําวินิจฉัยโรค

h.

การรักษา

i.

การใหคําแนะนํา

j.

วันที่นัดติดตามผล

k.

ชื่อและการลงลายมือชื่อของผูรักษา

รายการที่ 1-4 จะอยูในรูปแบบของบัตรผูปวยสวนหนา ซึ่งจัดทําขึ้นในครั้งแรกที่ผูปวยมารับบริการ
แตอาจเพิ่มเติมแกไขขอมูลไดถามีการเปลีย่ นแปลง สวนรายการที่ 5 จะเปนบัตรสวนเสริมซึง่ จะเพิ่มเติมจํานวน
แผนตามลําดับครั้งที่มารับบริการในครั้งตอไป (ดูรายละเอียดในบทที่ 7)
เอกสารการดูแลรัก ษาผูปวยในจะมีลัก ษณะบางสวนคลายกับ การดูแลรัก ษาผูปวยนอก แตจ ะมี
รายละเอียด เพิ่มเติม มากกวา ดังนี้
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
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15. บันทึกการรักษาแบบแผนไทย แผนจีน หรือ การแพทยทางเลือก
16. สรุปการรักษา
17. แบบฟอรมการใหขอมูลและการขอความยินยอมเพื่อรักษา
18. บันทึกอื่นๆ เชน บันทึกการใหยาระงับความรูสึก

รายละเอียดวิธีการบันทึกขอมูลในเอกสารตางๆเหลานี้ในกลาวถึงไวแลวในเนื้อหาบทที่

5 (ดูบทที่ 5

หากตองการทบทวน)
8B. วิธีบันทึกขอมูล

แกไขขอมูล จัดระเบียบเอกสารและจัดเก็บ

แนวทางมาตรฐานการบันทึก ขอมูล แกไขขอมูล จัดระเบียบเอกสารผูปวยใน และจัดเก็บ ควรมี
แนวทางมาตรฐานดังตอไปนี้
1.

การลงทะเบียนผูปวยในรายใหมใหก ระทําทันทีเ มื่อแพทยสั่ง ใหรับ ผูปวยเขารับ การรักษาใน
โรงพยาบาล โดยบันทึกขอมูลใหครบทุกหัวขอตามที่กําหนด หากขอมูลสําคัญขาดหายไป เชน
หนัง สือรับรองสิทธิการรัก ษาแจงตนสังกัด ตองขอใหญาติผูปวยนําแสดงภายในเวลาเร็วที่สุด
หลังจากรับเขารักษาในโรงพยาบาล

2.

การลงทะเบียนผูปวยในครั้งใหม ใหออกเลขทะเบียนผูปวยใน (Admission Number) ใหมทุก
ครั้ง

3.

ผูใหบ ริก ารผูปวยทุก รายตองบันทึก รายละเอียดกิจ กรรมสวนที่ตนเองดําเนินการลงไปในเวช
ระเบียนผูปวยนอกทุกกิจกรรม การบันทึกใหกระทําทันทีระหวางการรักษาหรือหลังการสิ้นสุด
การรักษาไมนาน ไมควรรอไวบันทึกในวันตอไป และใหบันทึกวันเวลาที่ทํากิจกรรมดวยเสมอ

4.

การบันทึกขอความลงในเอกสาร ใหใชปากกาหมึกสีดําหรือสีน้ําเงิน เขียนดวยความบรรจง ให
อานไดงาย ชัดเจน หากเขียนผิดหามใชปากการะบายสีทึบทับ ขอความจนไม เห็นขอความเดิม
หามใชน้ํายาลบคําผิดในเวชระเบียนผูปวย การแกไขทําไดโดยการลากเสนทับขอความเดิมเพียง
เสนเดียว แลวเขียนขอความที่แกไขไวใกลกับ ขอความเดิม พรอมลงนามกํากับ และวันเวลาที่
แกไข

5.

เวชระเบียนผูปวยใน เมื่อสิ้นสุดการรักษา ใหจัดเรียงตามลําดับ ดังนี้
a.

รายละเอียดผูปวยใน ขอมูลสวนตัวที่เกี่ยวของ

b.

สรุปการรักษา
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6.

c.

รายการปญหา

d.

แผนการรักษา

e.

ประวัติการเจ็บปวยของผูปวยใน

f.

ผลการตรวจรางกายแรกรับ

g.

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

h.

ผลการตรวจทางรังสีวิทยา

i.

ผลการตรวจพิเศษอื่นๆ

j.

แบบฟอรมการใหขอมูลและการขอความยินยอมเพื่อรักษา

k.

บันทึกการสั่งการรักษาของแพทย

l.

บันทึกการใหคําปรึกษา (ถามี)

m.

บันทึกการทําการผาตัดหรือหัตถการ (ถามี)

n.

บันทึกความกาวหนา

o.

บันทึกทางการพยาบาล

p.

บันทึกการคลอด (ถามี)

q.

บันทึกกิจกรรมเวชศาสตรฟนฟู (ถามี)

r.

บันทึกการรักษาแบบแผนไทย แผนจีน หรือ การแพทยทางเลือก (ถามี)

s.

บันทึกอื่นๆ เชน บันทึกการใหยาระงับความรูสึก (ถามี)

การจัดเก็บ เวชระเบีย นผูปวยในที่อยู ในตูเ อกสารใหจัดเก็บ โดยเรีย งลําดับ ตามเลขทายของ
หมายเลขประจําตัวผูปวยใน หรือเรียงลําดับตามแนวทางมาตรฐานอื่นๆที่กําหนดโดยกระทรวง
สาธารณสุข อาจใชแถบสีชวยในการจัดหมวดหมูเวชระเบียน

7.

เวชระเบียนผูปวยในของผูที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล ใหจัดเก็บไวตลอดไป หาก
ผูปวยเสียชีวิต ใหแยกเวชระเบียนของผูเสียชีวิตออกมาเก็บไวในสถานที่เก็บเวชระเบียนผูเสียชีวิต
โดยหากเปนการเสียชีวิตผิดธรรมชาติใหเก็บรักษาไวไมต่ํากวา 20 ป หากมิใชก ารเสียชีวิตผิด
ธรรมชาติใหเก็บรักษาไวไมต่ํากวา 10 ป แลวอาจพิจารณาทําลายเวชระเบียน ถามีปญหาพื้นที่
จัดเก็บไมเพียงพอ

8.

หากตองการยกเลิก การเก็บ เวชระเบี ยนผูปวยในในรูป แบบกระดาษ แลวเปลี่ยนมาใชระบบ
ฐานขอมูลเพื่อจัดเก็บและเรียกกลับมาใชเมื่อตองการผานระบบคอมพิวเตอร ตองตรวจสอบ
คุณสมบัติของโปรแกรมวามีคุณสมบัติดังนี้ กลาวคือ
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a.

โปรแกรมสามารถบั น ทึก ข อมู ล สํ าคั ญ ทั้ ง หมดของผู ปว ยตามที่ สํา นั ก นโยบายและ
ยุทธศาสตรกําหนด เชน ตองบันทึกชื่อโรคของผูปวยไวได ไมใช ICD แทนชื่อโรค ฯลฯ

b.

โปรแกรมสามารถพิมพรายงานออกมาไดตามรูปแบบรายงานมาตรฐานที่สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตรกําหนด เชน ตองพิมพรายการปญหาของผูปวยออกมาได ฯลฯ

c.

โปรแกรมมีมาตรการปองกันการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลผูปวยอยางเครงครัด มีระบบ
เขารหัส ขอมูล มีร ะบบ Digital

Signature

และระบบรัก ษาความปลอดภัยอยาง

เครงครัด ตามมาตรฐานที่สํานักนโยบายและยุทธศาสตรกําหนด
9.

หากโรงพยาบาลใดใชโปรแกรมที่ยังไมไดมาตรฐานตามขอ 9 หามยกเลิกเอกสารเวชระเบียน
ผูปวยนอกที่เ ปนกระดาษ เพราะจะทํา ใหขอมูล สําคัญ ของผูปวยหายไป หรือละเมิดความลับ
ความปลอดภัยของขอมูลผูปวย ขอมูลสําคัญใดที่ยังไมสามารถบันทึกเขาโปรแกรมใดตองเขียน
บันทึกไวในกระดาษเวชระเบียนของผูปวยแตละรายแลวจัดเก็บไวตามระบบเวชระเบียนกระดาษ

10. ตองจัดใหมีระบบสํารองขอมูลทั้งเวชระเบียนกระดาษและขอมูลที่อยูในระบบฐานขอมูล

โดยใช

ระบบ Scan หรือถายภาพเอกสารเวชระเบียนกระดาษ และใชระบบสํารองขอมูลจากฐานขอมูล
ของ โรงพยาบาล โดยตองกําหนดใหมีแนวทางปฏิบัติการสํารองขอมูล กําหนดผูรับผิดชอบ และ
รอบระยะเวลาการสํารองขอมูล อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
8C. การจัดการควบคุมคุณภาพขอมูล

การตรวจสอบคุณภาพขอมูลผูปวยใน ระดับสถานพยาบาล ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

การสุมตัวอยางขอมูลผูปวยใน
การตรวจสอบคุณภาพขอมูลการใหบริการ
การตรวจสอบคุณภาพการใหรหัส ICD
การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ การสรุปปญหา และแนวทางแกไขปญหา

8C.1 การสุมตัวอยางขอมูลผูปวยใน

การสุมตัวอยางขอมูลผูปวยใน มีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้
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หัวขอ
จํานวนขอมูล

รายละเอียด
สุมตัวอยางใหได 5 % ของจํานวนผูปวยที่มารับบริการในชวงเวลาที่
กําหนด ถาผูปวยมีปริมาณมาก อาจลดสัดสวนเหลือ 3 % แตอยาง
นอยไมควรต่ํากวา 40 รายการตอการตรวจสอบแตละครั้ง
แหลงขอมูลที่ใชสุมตัวอยาง
สุม ตัวอยางจากขอมูลผูปวยที่ม ารัก ษาเปนผูปวยใน ที่บันทึก ไวใน
ระบบฐานข อ มู ล ของสถานพยาบาล เช น สุ ม ตั ว อย า งจากแฟ ม
DIAGNOSIS_IPD ในระบบ 43 แฟม โดยกําหนดสถานะในฟลด
DIAGTYPE เปน 1 เพื่อเลือกโรคหลักเปนตัวโยง AN
วิธีการสุมตัวอยาง
สุมตัวอยางโดยวิธีการ Stratified Random Sampling
รายละเอียดการสุมตัวอยาง
สุมตัวอยางใหไดขอมูลผูปวยที่มีสัดสวนรหัสโรคหลัก ดังตอไปนี้
รหัส A,B สัดสวน รอยละ 10
รหัส C สัดสวน รอยละ 10
รหัส I สัดสวน รอยละ 10
รหัส J สัดสวน รอยละ 10
รหัส K สัดสวน รอยละ 10
รหัส M สัดสวน รอยละ 5
รหัส N สัดสวน รอยละ 5
รหัส O สัดสวน รอยละ 10 ไมรวม O80.0 – O80.9
รหัส P สัดสวน รอยละ 10
รหัส S สัดสวน รอยละ 10
รหัส อื่นๆ สัดสวน รอยละ 10 ไมรวม Z38.0 – Z38.9
การเลือก AN
เมื่อสุมตัวอยางแลวจะไดรายการรหัสโรคหลักที่มี AN อยูคู ใหนํา
รายการ AN ทั้งหมดไปคน เอกสารผูปวยเพื่อนําออกมาตรวจสอบ
ตอไป
รายการเอกสารที่ ใ ช ใ นการ
1. Discharge Summary
2. บันทึกประวัติ และ การตรวจรางกาย
ตรวจสอบ
3. Progress Note
4. บันทึกการผาตัด (ถามี)
5. บันทึกการคลอด (ถามี)
6. บันทึกการพยาบาล (Nurses' Notes)
รหัส ICD ทั้งหมดที่บันทึกไวใน AN นี้ (อาจดึงจากโปรแกรม
สงขอมูลเบิกเงิน)
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8C.2 การตรวจสอบคุณภาพขอมูลการใหบริการ

การตรวจสอบคุณภาพขอมูลการใหบริการ มีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้
หลักเกณฑการตรวจสอบและประเมินคะแนนคุณภาพขอมูลการใหบริการผูปวยใน
หัวขอ
Discharge Summary

สวนของแพทย

Discharge Summary

สวนอื่น

ประวัติการเจ็บปวย

การประเมินคะแนนคุณภาพ
คะแนน 1 : ไมบันทึกโรคหลักหรือสรุปโรคหลักมากกวา 1 โรค
หรือบันทึกโรคแทรกเปนโรคหลัก
คะแนน 2 : บันทึกโรครวม โรคแทรก ไมครบ ไมระบุกลไกการ
บาดเจ็บ บันทึกหัตถการและการผาตัดไมครบ
คะแนน 3 : บันทึกโรคและหัตถการครบ แตขาดรายละเอียด
คะแนน 4 : บันทึกโรคและหัตถการครบถวน ถูกตอง รายละเอียดดี
คะแนน 0 : ไมมีเลขประจําตัวประชาชน ขาดขอมูลสําคัญ
คะแนน 1 : บันทึกขอมูลสําคัญครบถวน แตขาดขอมูลบางเรื่อง
คะแนน 2 : บันทึกขอมูลครบถวน แตขาดรายละเอียดบางเรื่อง
คะแนน 3 : บันทึกไดครบถวน มีรายละเอียดทุกชอง
คะแนน 0 : ไมบันทึกประวัติการเจ็บปวย
คะแนน 1 : บันทึกประวัติการเจ็บปวยเฉพาะอาการสําคัญ
คะแนน 2 : บันทึกประวัติการเจ็บปวยทั้งอาการสําคัญและประวัติ
ปจจุบัน แตประวัติอื่นๆไมครบถวน
คะแนน 3 : บันทึกประวัติการเจ็บปวยทั้งประวัติปจจุบัน และโรค
ประจําตัวหรือประวัติอดีต และประวัติสวนตัว ปจจัยเสี่ยงตางๆ แต
ขาด Review of System
คะแนน 4: บันทึกประวัติการเจ็บ ปวยทั้งประวัติปจ จุบัน และโรค
ประจํ าตัวหรือประวัติอ ดีต และประวัติส วนตัว ปจ จั ยเสี่ย งตางๆ
รวมถึง Review of System
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หลักเกณฑการตรวจสอบและประเมินคะแนนคุณภาพขอมูลการใหบริการผูปวยใน (ตอ)
หัวขอ
ผลการตรวจรางกาย

Progress Note

บันทึกการผาตัด

บันทึกการคลอด

การประเมินคะแนนคุณภาพ
คะแนน 0 : ไมบันทึกผลการตรวจรางกาย
คะแนน 1 : บันทึกผลการตรวจรางกายเพียงระบบเดียว
คะแนน 2 : บันทึกผลการตรวจรางกายหลายระบบแตไมครบทั้งหมด
ที่จําเปน
คะแนน 3 : บันทึกผลการตรวจรางกายครบทุกระบบที่จําเปน
คะแนน 4 : บันทึกผลการตรวจรางกายครบทุกระบบโดยละเอียด
คะแนน 0 : ไมบันทึก Progress Note
คะแนน 1 : มีการบันทึกเล็กนอย ไมไดมาตรฐาน SOAP
คะแนน 2 : มีการบันทึกใน 3 วันแรก วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สําคัญ และ วันจําหนาย แตมีรายละเอียดนอย
คะแนน 3 : มีการบันทึกใน 3 วันแรก วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สําคัญ และ วันจําหนาย มีรายละเอียดมาก แตไมครบ SOAP
คะแนน 4 : มีการบันทึกใน 3 วันแรก วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สําคัญ และ วันจําหนาย มีรายละเอียดมาก ครบ SOAP ทุกดาน
ไมประเมิน NA : กรณีไมมีการผาตัดใดๆ
คะแนน 0 : ไมบันทึก
คะแนน 1 : บันทึกเฉพาะชื่อการผาตัด
คะแนน 2 : บันทึกชื่อการผาตัดและมีรายละเอียดพอสมควร
คะแนน 3 : บันทึกชื่อการผาตัดและมีรายละเอียดมาก
คะแนน 4 : บันทึก ชื่อการผาตัดและมีร ายละเอียดมากครบทุก
ประเด็นสําคัญ มีภาพประกอบ
ไมประเมิน NA : กรณีไมมีการคลอด
คะแนน 0 : ไมบันทึก
คะแนน 1 : บันทึกเฉพาะชื่อวิธีการคลอด
คะแนน 2 : บันทึกวิธีการคลอดและมีรายละเอียดพอสมควร
คะแนน 3 : บันทึกวิธีการคลอดและมีรายละเอียดมาก
คะแนน 4 : บันทึก วิธีก ารคลอดและมีร ายละเอียดมากครบทุก
ประเด็นสําคัญ มีภาพประกอบ
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หลักเกณฑการตรวจสอบและประเมินคะแนนคุณภาพขอมูลการใหบริการผูปวยใน (ตอ)
หัวขอ
Nurses’ Note

การประเมินคะแนนคุณภาพ
คะแนน 0 : ไมบันทึก Nurses’ Note
คะแนน 1 : มีการบันทึกเล็กนอย ไมครบทุกเวรที่กําหนด
คะแนน 2 : บันทึกครบทุกเวรที่กําหนด แตมีรายละเอียดนอย
คะแนน 3 : บันทึกครบทุกเวรที่กําหนด มีรายละเอียดมาก
คะแนน 4 : บันทึก ครบทุก เวรที่กําหนด มีรายละเอียดมาก ครบ
SOAPE ทุกดาน

8C.3 การตรวจสอบคุณภาพขอมูลการใหรหัส ICD กรณีผป
ู วยใน

การตรวจสอบคุณภาพขอมูลการใหรหัส ICD มีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้
หัวขอ
การใหรหัส ICD
โดยผูตรวจสอบ

รายละเอียด
ผูตรวจสอบดูคําวินิจฉัยโรคทั้งหมดที่อยูใน Discharge Summary แลว
ดําเนินการใหรหัสโดย
1. คนหาคําหลักตามชื่อโรคจากดรรชนี ICD-10-TM vol.2
2. ตรวจสอบความเหมาะสมของรหัสจาก Tabular list
3. เติมเลขรหัสใหครบถวนทุกหลัก
4. จัดเรียงลําดับรหัสเปน รหัสโรคหลัก type =1, รหัสโรครวม type =
2 รหัส โรคแทรก type=3 รหั สโรคอื่น type=4 และ รหัสสาเหตุ
ภายนอก type = 5
5. ใหรหัสหัตถการตามหนังสือ ICD-10-TM for PCU vol.3
การตรวจสอบคุ ณ ภาพ ผูตรวจสอบเปรียบเทียบรหัสโรคหลักของตนเองกับรหัสโรคหลักของขอมูล
ของ รหัสโรคหลัก
ที่ตรวจสอบ แลวรายงานผลการตรวจสอบเปนสัญลักษณดังนี้ (เลือกผล
เพียงอยางเดียวสําหรับความผิดพลาดแตละรหัส)
สัญลักษณ Y : ใหรหัสโรคหลักถูกตอง
สัญลักษณ A : ใหรหัสโรคหลักผิดพลาด
สัญลักษณ B : มีรหัสโรคหลักทั้งๆที่ไมมีคําวินิจฉัยโรคในบันทึก
สัญลักษณ C : รหัสโรคหลักเปนรหัสดอยคุณภาพ โดยมีสาเหตุมาจากคํา
วินิจฉัยโรคที่ดอยคุณภาพ เชน ไมบอกชนิด หรือ ตําแหนงโรค
สัญลักษณ D : รหัสโรคหลักมีตัวเลขไมครบทุกตําแหนง
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การตรวจสอบคุ ณ ภาพ
ของ รหัส โรคอื่นๆที่ไมใช
โรคหลัก และรหัส สาเหตุ
ภายนอก

การตรวจสอบคุ ณ ภาพ
รหัสหัตถการ

การบันทึกผลการตรวจ

สัญลักษณ E : ใชสาเหตุภายนอก (V,W,X,Y) เปนรหัสโรคหลัก
สัญลักษณ F : รหัสโรคหลักมีตัวเลขมากเกินไป
ผูตรวจสอบเปรียบเทียบรหัสโรคที่ไมใชโรคหลักของตนเองกับรหัสที่ไมใช
โรคหลักของขอมูลที่ตรวจสอบ แลวรายงานผลการตรวจสอบทุกรหัสเปน
สัญลักษณดังนี้ (เลือกผลเพียงอยางเดียวสําหรับความผิดพลาดแตละรหัส)
สัญลักษณ Y : ใหรหัสถูกตอง
สัญลักษณ A : ใหรหัสโรคผิดพลาด
สัญลักษณ B : มีรหัสโรคทั้งๆที่ไมมีคําวินิจฉัยโรคในบันทึก
สัญ ลัก ษณ C : รหั ส เปน รหั ส ด อ ยคุ ณภาพ โดยมี ส าเหตุม าจากคํ า
วินิจฉัยโรคที่ดอยคุณภาพ เชน ไมบอกชนิด หรือ ตําแหนงโรค
สัญลักษณ D : รหัสมีตัวเลขไมครบทุกตําแหนง
สัญลักษณ F : รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
สัญลักษณ G : ควรมีรหัสนี้ แตรหัสไมปรากฏในขอมูลที่ตรวจสอบ
สัญลักษณ H : ไมควรมีรหัสนี้ แตมีรหัสในขอมูลที่ตรวจสอบ
ผูตรวจสอบเปรียบเทียบรหัส หัตถการของตนเองกั บรหัส หัตถการของ
ขอมูลที่ตรวจสอบ แลวรายงานผลการตรวจสอบทุกรหัสเปนสัญลักษณ
ดังนี้ (เลือกผลเพียงอยางเดียวสําหรับความผิดพลาดแตละรหัส)
สัญลักษณ Y : ใหรหัสถูกตอง
สัญลักษณ A : ใหรหัสหัตถการผิดพลาด
สัญลักษณ B : มีรหัสหัตถการทั้งๆที่ไมมีการทําหัตถการในบันทึก
สัญลักษณ D : รหัสมีตัวเลขไมครบทุกตําแหนง
สัญลักษณ F : รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
สัญลักษณ G : ควรมีรหัสนี้ แตรหัสไมปรากฏในขอมูลที่ตรวจสอบ
สัญลักษณ H : ไมควรมีรหัสนี้ แตมีรหัสในขอมูลที่ตรวจสอบ
ใผูตรวจสอบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพในตารางบันทึกผล
ดังตัวอยางในหนาถัดไป
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การกรอกขอมูลในตารางบันทึกผล :
ตารางผลการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกขอมูล
กรอกขอมูลโดยกําหนดให ขอมูลผูปวย 1 ราย อยูใน 1 บรรทัด
- คะแนนเต็ม คือ การรวมคะแนนสูงสุดที่เปนไปได ถารายการใดผลการประเมินเปน na ไมตองนํา
คะแนนเต็มของรายการนั้นมารวม
* DS1 = Discharge Summary สวนของแพทย, DS2 = Discharge Summary สวนอื่น,
Hx = บันทึก ประวัต,ิ PE = บันทึกการตรวจรางกาย, Progress = Progress Note,
Op = บันทึกการผาตัด, OB = บันทึก การคลอด, Nurse = Nurses’ Note
-

ตารางผลการตรวจสอบคุณภาพการใหรหัส
-

กรอกขอมูลโดยกําหนดให ขอมูลผูปวย 1 ราย อาจอยูใน 1 หรือ หลาย บรรทัด
โดยหากขอมูลผูป วยรายใด มีรหัส ICD มากกวา 1 รหัส ใหกรอกขอมูล โดยกําหนดใหรหัส ICD
ที่มีอยูในขอมูล1 รหัสอยูใน 1 บรรทัดเทานั้น
หามกรอกรหัส ICD ที่ตองการตรวจสอบ มากกวา 1 รหัสในแตละบรรทัด
การกรอกขอมูลประเภทรหัสหัตถการ ใหกําหนดประเภทรหัสเปน P
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2

3

20/01/2015

20/01/2015

58000015
58000024

DS 1

วันที่จําหนาย

AN

3

3

DS 2
2

3

Hx
1

2

PE

สรุปผลการตรวจ

2

1

Progress
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na

1

Op
3

3

Nurse
27

27

คะแนนเต็ม
16

15

คะแนนที่ได
-

หมายเหตุ
บันทึกการผาตัด มีขอมูลบรรทัดเดียว

คะแนนที่ไดทั้งหมด_______ คะแนนเต็ม __________สัดสวน ________ %

2

na

OB

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกขอมูลผูปวยใน รหัสสถานพยาบาล _______ ชื่อ ______________________วันที่_____________ ตรวจโดย___________

20/01/2015

20/01/2015

58000015

81448321

Assisted delivery with
episiotomy

526-54-01

526-54-01

P

4

Z37.0

O80.9

-

3

--

O70.1

O70.1

426-21-19

426-21-00

2
2

2

Second degree perineal tear

P

E14.9

-

K80.0

AuditICD

E11.9

K80.1

K81.1

O80.9

4

Cholecystectomy

2

2

1

ICD

1

3

DM
1

2

Gall stones

Normal delivery

1

ลําดับ ประเภท

Empyema gall bladder

การวินิจฉัย หรือ เหตุผลที่มารับบริการ

Y

G

A

A

A

A

H

A

ผลการตรววจ

ใหรหัสผิด
ใหรหัสเกินมา
ใหรหัสผิด
ใหรหัสผิด
ใหรหัสผิด
ใหรหัสผิด
ใหรหัสไมครบ

หมายเหตุ

155

สรุปผลการตรวจ Error A ____ B _____ C _____ D _____ E_____F_____G_____H____ จํานวนรหัสที่ผิด______ รหัสทั้งหมด________ผิดพลาด______ %

วันที่จําหนาย

AN

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพการใหรหัส ICD ผูปวยใน รหัสสถานพยาบาล _______ ชื่อ ______________________วันที่_____________ตรวจโดย___________

Form A3

8C.4 การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ การสรุปปญหา และแนวทางการแกปญหา

ผูตรวจสอบควรจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ การสรุปปญหา และ แนวทางการแกปญหา ดังตัวอยางตอไปนี้
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพขอมูล และ คุณภาพการใหรหัสผูปวยใน
สถานพยาบาล …………
วันที่ตรวจสอบ …10 เมษายน 2558…. ชวงระยะเวลาของขอมูลที่ตรวจสอบ ม.ค.- มี.ค. 2558
สุมตัวอยางขอมูลผูปวย จํานวน 40 คน มีรหัส ICD ทั้งหมด 112 รหัส
ผลการตรวจสอบการบันทึกขอมูล
คะแนนเฉลี่ยคุณภาพขอมูล
คุณภาพเฉลี่ยโดยรวม
75.27 %
คุณภาพการบันทึก Discharge Summary สวนของแพทย
คุณภาพการบันทึก Discharge Summary สวนอื่น
คุณภาพการบันทึกประวัติ
คุณภาพการบันทึกตรวจรางกาย
คุณภาพการบันทึก Progess Note
คุณภาพการบันทึก Operative Note
คุณภาพการบันทึก Labour Record
คุณภาพการบันทึก Nurses’ Note
ผลการตรวจสอบการใหรหัส ICD
ใหรหัสถูกตอง

67.5 %

ใหรหัสผิด

32.5 %
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85.75 %
95.0 %
72.35 %
67.5 %
52.5 %
85.17 %
95.0 %
87.25 %

ลักษณะความผิดพลาด
A
B
C
D
E
F
G
H

ใหรหัสผิดพลาด
มีรหัสโรคหลักทั้งๆที่ไมมีคําวนิจฉัยโรคในบันทึก
รหัสดอยคุณภาพ กํากวม
ใหรหัสไมครบทุกตําแหนง
ใชรหัสสาเหตุการบาดเจ็บเปนรหัสโรคหลัก
รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
ใหรหัสไมครบ
ใหรหัสมากเกิน

12.5 %
0%
2.0 %
4.5 %
5.5 %
0%
3.5 %
4.5 %

สรุปปญหา
ปญ หาที่พบบอยคือ แพทยวินิจ ฉัยโรคร วม และ โรคแทรกไมครบ คําวินิจ ฉั ยโรคบางคํายัง ขาด
รายละเอียด การใหรหัสยังผิดพลาดในรายที่สลับซับซอน
สาเหตุ
สาเหตุหลัก มาจาก แพทยไมสรุปโรคที่ไมไดอยูสาขาวิชาที่ตนเองชํานาญ
วิธีการใหรหัสผิดพลาด ไมไดตรวจสอบ Standard Coding Guideline
การขาดความรูและความชํานาญในการใหรหัส
การแกปญหา
1.
2.
3.

มีระบบตรวจสอบและสงเวชระเบียนใหแพทยทบทวน
กําหนดมาตรฐาน ใหตรวจสอบแนวทางการใหรหัสใน Standard Coding Guideline
อบรมเพิ่มความรูความชํานาญดานการใหรหัส ICD

157

8D. การสงออกขอมูล

การสงออกขอมูลจาก โรงพยาบาล ไปสูภายนอก คือ การสงขอมูลใหกับหนวยงานภายนอกซึ่งอาจ
เปน หนว ยงานที่ เ ปน ตน สัง กั ดของ โรงพยาบาล เชน สํา นัก งานสาธารณสุข จัง หวัด สํา นัก นโยบายและ
ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข หรือ หนวยงานอื่นๆ เชน สํานักทะเบียนราษฎร โรงพยาบาลเอกชน บริษัท
ประกันชีวิต โดยการสงออกมีแนวทางมาตรฐาน แบงออกเปน 2 แนวทาง คือ แนวทางมาตรฐานการสงออก
ขอมูลเปนเอกสาร และ แนวทางมาตรฐานการสงออกขอมูลเปนแฟมขอมูล 43 แฟม
8D.1 แนวทางมาตรฐานการสงออกขอมูลเปนเอกสาร

การสงออกขอมูลจากเวชระเบียนผูป วยนอกไปยังหนวยงานภายนอก ควรมีแนวทางมาตรฐานดังนี้
1.

การสง ออกขอมูล ไปยัง หนวยงานภายนอกที่ไมใชตนสัง กัดของรพ.สต. ตองไดรับ อนุมัติจ าก
ผูอํานวยการเทานั้น

2.

ผูข อข อมู ล ต อ งส ง คํ าร อ งพรอ มอธิบ ายเหตุ ผ ลที่ต อ งการข อ มูล เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรมายั ง
ผูอํานวยการกอนการสงออกขอมูล โดยผูอํานวยการสามารถปฏิเสธมิใหขอมูลไดหากพิจารณา
แลววาการใหขอมูลจะเปนการปฏิบัติงานที่ผิดระเบียบหรือละเมิดความเปนสวนตัวของผูปวย

3.

ไมควรถายเอกสารเวชระเบียนผูปวยในสงใหกับหนวยงานอื่นภายนอก เพราะจะทําใหผูขอขอมูล
ไดขอมูลมากเกินความตองการ และอาจละเมิดความเปนสวนตัวหรือเปดเผยความลับผูปวยได
ควรจัดทําเปนรายงานแยกที่ตอบคําถามเฉพาะผูที่รองขอขอมูลตองการเทานั้น

4.

ขอมูลจากเวชระเบียนผูปวยใน ใหถือเปนเอกสารลับ ตองดําเนินการตามแนวทางจัดการเอกสาร
ลับ เชน ตองใสซองปดผนึกใหเรียบรอย ไมใหผูรับถือกระดาษที่มีขอมูลไปโดยไมใสซองปดผนึก

5.

การสงออกขอมูลตองบันทึกลงในทะเบียนเอกสารสงออกทุกครั้ง โดยบันทึกวันที่ เวลา ผูรับ ให
ชัดเจนเพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบตอไป
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8D.2 แนวทางมาตรฐานการสงออกขอมูลเปนแฟมขอมูล 43 แฟม

การสงออกขอมูลเปนแฟมขอมูล 43 แฟมไปยังหนวยงานภายนอก ควรมีแนวทางมาตรฐานดังนี้
1.

กอนสงออกขอมูล ผูทรี่ ับผิดชอบควรตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง มีรายละเอียดที่ดี ของ
ขอมูลทัง้ หมดเพื่อใหแนใจวาสามารถสงขอมูลไดครบถวน มีคุณภาพ

2.

สงขอมูลภายในเวลาทีก่ ําหนด เชน ภายในวันที่ 15 ของเดือนตอไป หากไมสามารถดําเนินการได
ตองชี้แจงเหตุผลตอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และดําเนินการสงขอมูลทันทีเมื่อพรอม

3.

การขอสงขอมูลเพิม่ เติมหรือแกไขขอผิดพลาดใหสามารถดําเนินการได

แตตองไมลาชาเกินกวา

90 วันหลังจากใหบริการผูป
 วย
4.

หากโรงพยาบาล อนุญาตให สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผูดําเนินการดึงขอมูลจากระบบ
ฐานขอมูลโดยฝายโรงพยาบาลไมตองดําเนินการสงขอมูล ฝายโรงพยาบาล ตองรับผิดชอบดูแลให
ขอมูลมีความครบถวน ถูกตองกอนถึงเวลาการดึงขอมูล

5.

แฟมขอมูลที่กําหนดใหรายงานปละ

1

ครั้ง ใหสงภายในเดือนทีก่ ําหนด แตหากมีการปรับปรุง

แกไขเพิ่มเติมขอมูลในแฟม ใหสง ขอมูลแกไขเพิ่มเติมไดทันทีโดยไมตองรอใหครบรอบป
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บทที่ 9. แนวทางปฏิบัติมาตรฐานที่สําคัญแตอาจยังปฏิบัติไมถูกตองบางเรื่อง
โรงพยาบาล เปนหนวยงานบริการสุขภาพซึ่งใหบริการดูแลรักษา ปองกันโรค และสงเสริมสุขภาพ มี
กิจกรรมบริก ารมากมายหลายดาน ทําใหมีกรณีป ลีก ยอยตางๆมากมายในการบันทึก ขอมูล บางเรื่องไมมี
แนวทางกําหนดไวชัดเจน ผูป ฏิบัติ จึง ปฏิบัติ ไมตรงตามมาตรฐาน ในบทนี้จึง จะกลาวถึง แนวทางปฏิบั ติ
มาตรฐานที่สําคัญแตอาจยังปฏิบัติไมถูกตองบางเรื่อง 4 แนวทางดังนี้
1.

แนวทางการบันทึกขอมูลแยกผูปวยนอกและผูปวยใน

2.

แนวทางการใหรหัส ICD กรณีผูปวยนอกและผูปวยใน

3.

แนวทางปฏิบัติในกรณีผูปวยนอกมารับบริการในโรงพยาบาลโดยไมพบแพทย

4.

แนวทางปฏิบัติในกรณีไมมีตัวผูปวยมารับบริการในโรงพยาบาล แตตองบันทึกขอมูล

9A. แนวทางการบันทึกขอมูลและจัดทําสถิตแ
ิ ยกผูปวยนอกและผูปวยใน

เมื่อผูปวยมารับบริการตรวจรักษาที่หองตรวจโรคผูปวยนอก หรือแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หาก
แพทยสั่งรับไวรักษาภายในโรงพยาบาล ผูปวยรายนี้ ไมตอง นับรวมยอดเปนผูปวยนอกที่มาตรวจในวันนี้ และ
การบันทึกขอมูลลงแฟมมาตรฐานใหบันทึกในแฟม SERVICE,

DIAGNOSIS_OPD, DRUG_OPD,

CHARGE_OPD, PROCEDURE_OPD แตการนับสถิติผูปวยนอก เนื่องจากรายนี้ในฟลด TYPEOUT

ของแฟม SERVICE จะมีสถานะเปน 2 คือรับไวรักษาตอในแผนกผูปวยใน จึงไมนับยอดรวมเปนผูปวยนอก
ตามคําจํากัดความป พ.ศ. 2559 ของกระทรวงสาธารณสุข
กรณีผูปวยเจ็บ ครรภ รับ เขาหองคลอด และ ผูปวยมาเขาหอผูปวยในตามที่แพทยนัดใหม านอน
โรงพยาบาล ไม ต อ ง ลงบั น ทึ ก ข อ มู ล ในแฟ ม
CHARGE_OPD, PROCEDURE_OPD

SERVICE,

DIAGNOSIS_OPD,

DRUG_OPD,

และไมตองใหรหัส ICD เมื่อเขามารักษา ใหรอจนจําหนาย

ออกจากโรงพยาบาลแลวจึงบันทึกขอมูลในแฟม ADMISSION และแฟมอื่นๆที่เกี่ยวของกับการบันทึกขอมูล
ผูปวยใน
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9B. แนวทางการใหรหัส ICD กรณีผูปวยนอกและผูปวยใน

การใหรหัส ICD ทั้งกรณีผูปวยนอกและผูปวยในมีหลักการสําคัญดังนี้
1.

หามใชรหัส ICD แทนคําวินิจฉัยโรค แพทยจะตองเขียนหรือพิมพคําวินิจฉัยโรคเปนลายลักษณ
อักษรใหเสร็จ สิ้นกอนการใหรหัส ICD ทุกกรณี ในกรณีที่ผูปวยไดรับการตรวจรักษาโรคจาก
พยาบาล พยาบาลก็ตองเขียนหรือพิมพคําวินิจฉัยโรคเปนลายลักษณอักษรใหเสร็จสิ้นกอนการให
รหัส ICD เชนกัน

2.

การใหรหัส ICD จะตองเขียนหรือพิมพไวเปนลายลักษณอักษรอยูใกลกับกลุมคําวินิจฉัยโรค ใน
OPD Cards หรือในเวชระเบียนผูปวยใน

การเขียนรหัส ICD ตองใชปากกาเขียน หามใชดินสอ

และตองลงลายมือชื่อผูใหรหัสทุกครั้ง เพื่อใหรูวาใครเปนผูรับผิดชอบรหัสนี้
3.

การใหรหัส ICD ในผูปวยในนั้น จํานวนรหัส ICD ไมจําเปนตองมีจํานวนตรงกับจํานวนชื่อโรคที่
แพทยบันทึกไว ตําแหนง ของรหัส ICD ไมจําเปนวาจะตรงตามตําแหนงโรคที่แพทยบันทึกไว
เพราะมีกฎเกณฑการใหรหัสตาม Standard Coding Guideline ของกระทรวงสาธารณสุข ที่อาจ
ทําใหจํานวนและตําแหนงรหัสไมตรงกับชื่อโรคที่แพทยบันทึกไว

4.

การใหรหัส

ICD

ทั้งกรณีผูปวยนอกและผูปวยใน ตองกระทําเมื่อสิ้นสุดการรักษาแลวเทานั้น

กรณีผูปวยใน ตองไมใหรหัสตอนเริม่ รักษา แตใหรหัสเมื่อจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาลแลว
กรณีผูปวยนอก ถามีการใหรหัส ICD กอนสิ้นสุดการรักษา เชน ใหรหัสตั้งแตผูปวยยังอยูในหอง
ตรวจของแพทยที่ OPD ฯลฯ ตองมีกระบวนการตรวจสอบและยืนยันรหัสเมื่อผูปวยกลับไปบาน
แลวอีกครั้ง โดยผูใหรหัสตองลงนามกํากับรหัส ICD ทุกรหัส เพื่อยืนยันความถูกตองมีคุณภาพ
ของรหัส ICD หากแพทยหรือพยาบาลใหรหัส ICD โดยไมมีผูใดยืนยันรหัสเมื่อสิ้นสุดวัน ใหถือวา
แพทยหรือพยาบาลผูนั้นเปนผูรับผิดชอบคุณภาพรหัส หากตรวจสอบพบวา รหัส ICD ผิดพลาด
แพทยหรือพยาบาลผูใหรหัสตองรับผิดชอบดําเนินการแกไขใหถูกตองตามกระบวนการตรวจสอบ
และแกไขคุณภาพรหัสของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร ปพ.ศ. ๒๕๕๙
5.

โรงพยาบาลไม ค วรใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร ในการให ร หัส
คอมพิว เตอร ใดๆที่ เ ป นสาเหตุ ทํา ใหเ กิด การใหร หัส

ICD

ICD

โดยผู พั ฒ นาโปรแกรม

ในสถานพยาบาลผิด พลาดตอ ง

ดําเนินการแกไข โดยนําระบบที่ทําใหเกิดการใหรหัส ICD ผิดพลาดออกไปจากโปรแกรม มิฉะนั้น
จะถูกประกาศเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไมไดมาตรฐาน โดยกระทรวงสาธารณสุข
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9C. แนวทางปฏิบัติในกรณีผูปวยนอกมารับบริการในโรงพยาบาลโดยไมพบแพทย

กรณีผูปวยนอกมารับบริการในโรงพยาบาลโดยไมพบแพทย หมายถึง ผูปวยนอกที่ไมไดผานขั้นตอน
ซักประวัติ ตรวจรางกายและวินิจฉัยโรคโดยแพทยหรือพยาบาลที่ปฏิบัติหนาที่แทนแพทย เชน มาตรวจทาง
หองปฏิบัติการ ตรวจเอ็กซเรยตามที่นัด มาทําแผล ฉีดยา ฯลฯ
1.

ไมตองนําเวชระเบียนหรือ OPD Cards ออกมาบันทึก

2.

จั ด ให มี ส มุ ด ทะเบี ย นเพื่ อ บั น ทึ ก ข อ มู ล การให บ ริ ก าร เช น สมุ ด ทะเบี ย นผู ม าตรวจทาง
หองปฏิบัติการตามนัด สมุดทะเบียนผูมาตรวจเอ็กซเรยตามนัด สมุดทะเบียนผูมาทําแผล ฉีดยา
ฯลฯ

3.

เจาหนาที่ที่ใหบริการ บันทึกขอมูลในสมุดทะเบียน และบันทึกขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอร ซึ่ง
จะบันทึกขอมูลเขาในแฟม SERVICE โดยบันทึก ฟลด TYPEOUT ของแฟม SERVICE
เปนรหัส 9 คือการใหบ ริก ารที่ไมมีก ารวินิจ ฉัยโรค ,

PROCEDURE_OPD

(ถามีก ารทํา

หัตถการ), DRUG_OPD (ถามีการจายยา) ,CHARGE_OPD (ถามีการคิดคาบริการ) แตไม
ตองบันทึกขอมูลเขาแฟม DIAGNOSIS_OPD เพราะไมมีการวินิจฉัยโรคและการบันทึกเวช
ระเบียนโดยแพทย
4.

การนับสถิติผูปวยนอกของโรงพยาบาลจะไมนับรวมการบริการผูปวยกรณีนี้ แตจะนับเปนสถิติ
การใหบริการของหนวยตางๆที่เกี่ยวของ

9D. แนวทางปฏิบัติในกรณีไมมีตัวผูปวยมารับบริการ

แตตองบันทึกขอมูล

กรณีมีกิจกรรมที่ดําเนินการโดยไมมีตัวผูปวยมารับบริการ เชน สงเลือดหรือสิ่งสงตรวจมาตรวจใน
หองปฏิบัติการของโรงพยาบาล แพทยออกไปรักษาผูปวยภายนอก แพทยออกไปชันสูตรพลิกศพภายนอก
ฯลฯ โดยไมมีตัวผูปวยมารับบริการในโรงพยาบาล มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1.

ไมตองนําเวชระเบียนหรือ OPD

Cards

ออกมาบันทึก ไมตองบันทึกกิจกรรมเหลานี้ในเวช

ระเบียน
2.

จั ด ให มี ส มุ ด ทะเบี ย นเพื่ อ บั น ทึ ก ข อ มู ล การให บ ริ ก าร เช น สมุ ด ทะเบี ย นสิ่ ง ส ง ตรวจทาง
หองปฏิบัติการ สมุดทะเบียนการออกไปชันสูตรพลิกศพ ฯลฯ

3.

เจาหนาที่ที่ใหบริการ บันทึกขอมูลในสมุดทะเบียน และบันทึกขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอร ซึ่ง
จะบันทึกขอมูลเขาในแฟม SERVICE โดยบันทึก ฟลด TYPEOUT ของแฟม SERVICE
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เปนรหัส 9 คือการใหบ ริก ารที่ไมมีก ารวินิจ ฉัยโรค ,

PROCEDURE_OPD

(ถามีก ารทํา

หัตถการ), DRUG_OPD (ถามีการจายยา) ,CHARGE_OPD (ถามีการคิดคาบริการ) แตไม
ตองบันทึกขอมูลเขาแฟม DIAGNOSIS_OPD เพราะไมมีการวินิจฉัยโรคและการบันทึกเวช
ระเบียนโดยแพทย
4.

การนับสถิติผูปวยนอกของโรงพยาบาลจะไมนับรวมการบริการผูปวยกรณีน้ี แตจะนับเปนสถิติ
การใหบริการของหนวยตางๆที่เกี่ยวของ
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