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FP (การวางแผนครอบครวั) 

21 แฟ้ม 43 แฟ้ม 

ANC  

NUTRITION 

WOMEN 

FP 

ANC (ประวตักิารฝากครรภ)์  

(×) MCH  PRENATAL(ประวตักิารต ัง้ครรภ)์  

LABOR (ขอ้มูลการคลอด) 

POSRNATAL (ดูแลมารดาหลงัคลอด) 

(×) PP  NEWBORN (ประวตักิารคลอดของทารก) 

NEWBORN_CARE (ดูแลทารกหลงัคลอด) 

EPI EPI (การรบัวคัซนี) 

WOMEN (หญิงวยัเจรญิพนัธุ)์ 

NUTRITION (ภาวะโภชนาการและพฒันาการ) 
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SERVEIL SERVEILLANCE 

DENTAL (การตรวจสภาวะทนัตสุขภาพ) 

SPECIALPP (การใหบ้รกิารสง่เสรมิสุขภาพและป้องกนัโรค)  



ขอ้มูล “การใหบ้รกิารฝากครรภก์บัหญิงต ัง้ครรภท์ี่มารบับรกิาร” และ “ประวตักิารฝาก

ครรภข์องหญงิต ัง้ครรภใ์นเขตรบัผิดชอบ”  

การลงบนัทกึขอ้มูลใน HOSxP 

• ผูม้ารบับรกิารฝากครรภท์ ัง้ในเขต และนอกเขตรบัผิดชอบ 

•การลงบนัทึกขอ้มูลประวตัิการฝากครรภข์องหญิงต ัง้ครรภใ์นเขตรบัผิดชอบที่ไปรบั

บรกิารจากสถานพยาบาลอืน่ๆ เพือ่ประเมินความครอบคลมุ และควรจะเช่ือมโยงกบั

ประวตักิารต ัง้ครรภใ์นแฟ้ม PRENATAL 
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ตารางที่ตอ้งตรวจสอบ/แกไ้ข 

person_anc_preg_week  ตารางก าหนดอายคุรรรภ ์
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ขอ้มูลประวตักิารต ัง้ครรภข์องหญิงต ัง้ครรภ ์ในเขตรบัผิดชอบ และหญิงต ัง้ครรภน์อก

เขตรบัผิดชอบที่มารบับรกิาร 
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ขอ้มูลผล LAB 
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ขอ้มูลประวตัิการคลอดของหญิงคลอด ในเขตรบัผิดชอบ และ หญิงคลอดผูม้ารบั

บรกิารที่อาศยัอยู่นอกเขตรบัผิดชอบ 

การบนัทกึขอ้มูล---> บญัชี 2 
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ขอ้มูลประวตัิการคลอดของหญิงคลอด ในเขตรบัผิดชอบ และ หญิงคลอดผูม้ารบั

บรกิารที่อาศยัอยู่นอกเขตรบัผิดชอบ 
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ขอ้มูลประวตั ิ“การดูแลมารดาหลงัคลอดของหญิงคลอดในเขตรบัผิดชอบ” และ 

“หญงิหลงัคลอดผูม้ารบับรกิาร” 

 

การบนัทกึขอ้มูลใน HOSxP 

•ลงบนัทกึการตรวจมารดาหลงัคลอดในเขตรบัผิดชอบ และหญิงหลงัคลอดนอกเขต

ที่มาใชบ้รกิาร 

•กรณีหญิงหลงัคลอดในเขตรบัผิดชอบไดร้บัการดูแลหลงัคลอดจากสถานบริการ

อืน่ๆ ใหล้งบนัทกึเพือ่เกบ็ขอ้มูลประเมินความครอบคลมุ 
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ขอ้มูลประวตักิารคลอดของทารก ในเขตรบัผิดชอบ ทารกหลงัคลอดที่เกดิจากหญิง

ตัง้ครรภท์กุคนที่อาศยัในเขตรบัผิดชอบ 
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ตารางที่ตอ้งตรวจสอบ/แกไ้ข 

person_labour_doctor_type ประเภทผูท้ าคลอด 

person_labour_type  วธิีการคลอด 

person_labour_place  สถานที่คลอด 
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ขอ้มูล “การดูแลทารกหลงัคลอดในเขตรบัผิดชอบ” ทารกทกุคนที่คลอดจากหญิง

ตัง้ครรภท์กุคนที่อาศยัในเขตรบัผิดชอบ 

 

การบนัทกึขอ้มูลใน HOSxP 

• ลงบนัทกึการดูแลหลงัคลอดทารกในเขตรบัผิดชอบ 

•  กรณีทารกในเขตรบัผิดชอบไดร้บัการดูแลหลงัคลอดจากสถานบรกิารอื่นๆ ใหล้ง

บนัทกึเพือ่เกบ็ขอ้มูลประเมินความครอบคลมุ 
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ตารางที่ตอ้งตรวจสอบ/แกไ้ข 

person_nutrition_food_type   ตารางอาหารที่รบัประทาน 

person_wbc_post_care_result_type  ผลการตรวจทารก 
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ขอ้มูลการใหบ้รกิารบรกิารวคัซีนกบั “ผูม้ารบับรกิาร” และ “ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

ของการฉีดวคัซีนในเขตรบัผิดชอบ”  

1. เด็กต า่กว่า 7 ปี และหญงิต ัง้ครรภ ์ท ัง้ในและนอกเขตรบัผิดชอบ 

2. นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1,2 และ 6 ทกุคน “ในโรงเรยีนที่รบัผิดชอบ” 

3. ประชาชนกลุม่เป้าหมายอืน่ๆที่มารบับรกิารวคัซีน 

การลงบนัทกึขอ้มูลการใหบ้รกิารใน HOSxP 

• ผูร้บับรกิารหมายถงึ ท ัง้ที่อยู่ในเขต และนอกเขตรบัผิดชอบ 

• การใหบ้รกิารวคัซีน หมายถงึ ท ัง้ใน และนอกสถานพยาบาล  

• กรณีรบัวคัซีนจากที่อืน่ บนัทกึใน HOSxP เพือ่ประเมินความครอบคลมุ 

เครือขา่ยพฒันาระบบสารสนเทศ                                                                                                                                                             www.im-hospital.blogspot.com 



เครือขา่ยพฒันาระบบสารสนเทศ                                                                                                                                                             www.im-hospital.blogspot.com 



เครือขา่ยพฒันาระบบสารสนเทศ                                                                                                                                                             www.im-hospital.blogspot.com 



เครือขา่ยพฒันาระบบสารสนเทศ                                                                                                                                                             www.im-hospital.blogspot.com 



เครือขา่ยพฒันาระบบสารสนเทศ                                                                                                                                                             www.im-hospital.blogspot.com 



ตารางที่ตอ้งตรวจสอบ/แกไ้ข 

person_vaccine  ขอ้มูลวคัซีนทัง้หมด 

vaccine_combination  ขอ้มูลวคัซีน (ใชก้รณีก าหนดวคัซีนรวม)** 

wbc_vaccine   วคัซีนเด็ก 0-1 ปี 

epi_vaccine  วคัซีนเด็ก 1-5 ปี 

student_vaccine วคัซีนเด็กนกัเรยีน 

women_vaccine  วคัซีนหญงิต ัง้ครรภ ์

baby_items   วคัซีน 
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ขอ้มูลการใหบ้ริการวางแผนครอบครวักบัผูม้ารบับริการและหญิงวยัเจริญพนัธุใ์น

เขตรบัผิดชอบ และบริการในสถานพยาบาล หญิงที่มาใชบ้ริการวางแผนครอบครวั

ในโรงพยาบาล รพ.สต./หญิงวยัเจริญพนัธุท์ี่อยู่กินกบัสามีรบับริการวางแผน

ครอบครวัที่สถานบรกิารอืน่/ 

การลงบนัทกึขอ้มูลใน HOSxP 

หากไม่ลง ICD10 ผลวนิิจฉยั  

 ไม่สง่ออกแฟ้ม Service  

 ไม่สง่ออกแฟ้ม Diag  

 ไม่สง่ออกแฟ้ม Drug (หากมีการส ัง่ยาดว้ย)  

 ไม่สง่ออกแฟ้ม Person 

เครือขา่ยพฒันาระบบสารสนเทศ                                                                                                                                                             www.im-hospital.blogspot.com 



เครือขา่ยพฒันาระบบสารสนเทศ                                                                                                                                                             www.im-hospital.blogspot.com 



ขอ้มูลหญิงวยัเจรญิพนัธุ ์อายรุะหว่าง 15-60 ปี ที่อยู่กนิกบัสามี ท ัง้ที่แต่งงานและไม่

แต่งงานทกุคน ที่อาศยัอยู่ในเขตรบัผิดชอบ 

ตารางที่ตอ้งตรวจสอบ/แกไ้ข 

women_birth_control  ประเภทการคมุก าเนิด 

provis_fptype   รหสัสง่ออกประเภทการคุมก าเนิด 

nofp_type   สาเหตทุี่ไม่คุมก าเนิด 
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ขอ้มูลการวดัระดบั “โภชนาการ” และ “พฒันาการ” เด็ก 0-5 ปี และนกัเรยีน ใน

เขตรบัผิดชอบ 

1. เด็ก 0-5 ปี เกบ็ขอ้มูลปีละ 4 คร ัง้ ตลุาคม, มกราคม, เมษายน, และกรกฎาคม 

2. เด็ก 6-18 ปี เกบ็ขอ้มูลปีละ 2 คร ัง้ เทอมที่ 1 และ เทอมที่ 2  

การลงบนัทกึขอ้มูลใน HOSxP 

• อาย ุ18 ปีข้ึนไปใชข้อ้มูลจาก NCDSCREEN 

• การวดัระดบัโภชนาการ/พฒันาการ รวมขอ้มูลท ัง้ที่ท าในและนอก

สถานพยาบาล 
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ตอ้งบงัคบัสง่ออกเม่ือเสรจ็ทกุกจิกรรม 

โปรแกรม HOSxP สง่ออกใหท้กุคร ัง้ที่มีบรกิาร 
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ตอ้งบงัคบัสง่ออกเม่ือเสรจ็ทกุกจิกรรม 

โปรแกรม HOSxP สง่ออกใหท้กุคร ัง้ที่มีบรกิาร 
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ขอ้มูลการผูป่้วยดว้ยโรคที่ตอ้งเฝ้าระวงัมารบับรกิาร 
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ตารางที่ตอ้งตรวจสอบ/แกไ้ข 

name506  ขอ้มูลรหสัโรคทางระบาดวทิยา 

code506    ขอ้มูลรหสัโรค 
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ขอ้มูลการตรวจสภาวะสขุภาพของฟนัทกุซี่ และขอ้มูลวางแผนสง่เสรมิ ป้องกนั รกัษา 

1. หญงิตัง้ครรภท์ี่มารบับรกิารคลนิิก ANC ไดร้บัการตรวจอย่างนอ้ย 1 คร ัง้ 

2. เด็กในโรงเรยีนที่อยู่ในเขตรบัผิดชอบไดร้บัการตรวจสภาวะสขุภาพของฟนัทกุซี่ 

3. ผูร้บับรกิารตรวจสภาวะทนัตสขุภาพในกรณีตรวจสขุภาพทัง้ปาก 
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ขอ้มูลการใหบ้รกิารสง่เสรมิสุขภาพป้องกนัโรคเฉพาะส าหรบัผูม้ารบับรกิาร และ 

ประวตักิารไดร้บับรกิารสง่เสรมิ ป้องกนัโรคเฉพาะส าหรบักลุม่เป้าหมาย 

การลงบนัทกึใน HOSxP 

• ประชาชนกลุม่เป้าหมายไดร้บับรกิารใน/นอกสถานบรกิาร 

• ประชาชนกลุม่เป้าหมายไดร้บับรกิารจากสถานบรกิารอืน่ 
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ตารางที่ตอ้งตรวจสอบ/แกไ้ข 

pp_special_type   ขอ้มูลประเภทกจิกรรมที่ใหบ้รกิาร 

pp_special_service_place_type ขอ้มูลบรกิารใน-นอกสถานที่ 


