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ภาพรวมการบันทึกขอมูล การใหรหัส และการสงขอมูลในระบบคอมพิวเตอรผาน 43 แฟม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติของโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสมกับการนํามาใชบันทึกขอมูลกิจกรรมสถานพยาบาล 
 

1. ตองสามารถบันทึกขอมูลท่ีสําคัญและจําเปนอยางย่ิงตอการดูแลสุขภาพประชาชนอยางตอเนื่องได 
   โดยอยางนอยตองสามารถบันทึกขอมูลท่ีสําคัญดังนี้ 
 a. คําวินิจฉัยโรคท่ีบอกรายละเอียดชนิดโรค และตําแหนงโรค ตามท่ีผูรักษาโรคได เขียนคําวินิจฉัย 
              ไวจริงๆ (ไมใชคําบรรยายรหสั ICD) 

b. อาการสําคัญ ประวัติการเจ็บปวย และผลการตรวจรางกาย 
c. ชื่อหัตถการสําคัญท่ีบอกรายละเอียดและตําแหนงท่ีทําหัตถการ ตามท่ีผูรักษาโรคไดบันทึกไวจริง 

              (ไมใชคําบรรยายรหัส ICD) 

2. ตองไมมีกระบวนการใหรหัส ICD แบบอัตโนมัติจากโปรแกรม 

a. หามกําหนดไวอยางตายตัววา คําวินิจฉัยโรค โรคหนึ่งตองตรงกับรหัส ICD เพียงรหัสเดียวเทานั้น 
b. หามสื่อสารใหผูใชเขาใจผิดวา การใหรหัส ICD ทําไดโดยเพียงการพิมพชื่อโรคเขา ไปในโปรแกรม 

              แลวเลือกรหัสจากรายการท่ีโปรแกรมแสดงข้ึนมาให เทานี้ก็พอแลว 

3. ตองใชรายการรหัสมาตรฐานท่ีถูกตอง ทันสมัย เปนปจจุบันเทานั้น 

a. รหัสโรคและหัตถการแพทยแผนไทย ICD-10-TM ฉบับ 2015 
b. รหัสโรคและหัตถการแพทยแผนจีน ICD-10-TM ฉบับ 2016 
c. รหัสกลุมกิจกรรมการใหบริการปฐมภูมิในชุมชน ICD-10-TM for PCU เลม 4 ฉบับ 2012 
d. รหัสอ่ืนๆตามประกาศของ ศูนยมาตรฐานรหัสและขอมูลสุขภาพแหงชาติ 
    (Thai Health Coding Center : THCC) http://thcc.or.th/index.php 

 

หมายเหตุ 
ปรับปรุงจาก แนวทางมาตรฐาน การบันทึกขอมูล การใหรหัส ดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
ผานแฟมมาตรฐาน 43 แฟม สําหรับสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ ของ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับ พฤษภาคม พ.ศ. 2556  รุน 1.0  

ใหคําแนะนํา / 

การนัดการรักษาตอเนื่อง 

การซักประวัติ/ 

การตรวจรางกาย 

ซักประวัติเบ้ืองตน / 

การตรวจสัญญาชีพ 

การทําบัตรผูปวย ไดแก 
บัตรใหม/บัตรเกา  

บันทึกขอมูลในคอมฯ 

หรือในบัตร OPD card 

การสั่งการรักษาหรือใหหัตถการ 

ดานการแพทยแผนไทย 

บันทึกขอมูลการบริการ 

การแพทยแผนไทย 
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Guidelines 1 การบันทึกขอมูลบริการบําบัดรักษาความเจ็บปวย (OPD)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เมื่อเกิดกิจกรรมการรักษา 
บันทึกขอมูลลงในเอกสาร ดังนี้  
1. ช่ือ นามสกุล เพศ อายุ ผูรับบรกิาร 
2. วันท่ีและเวลาท่ีใหบริการ 
3. อาการสําคัญ 
4. ประวัติปจจุบัน 
5. โรคประจําตัวท่ีเปนอยูเดิมท้ังหมด 
6. Vital Signs 
7. ผลการตรวจรางกาย 
8. คําวินิจฉัยโรค (ถารักษาตามอาการใหบันทึกอาการสําคัญ) 
9. การทําหัตถการเพ่ือการรักษา 
10. รายการยาท้ังหมด 
11. ลงนามผูใหบริการ 
12. ลงรหัส บัญชีจาํแนกโรคระหวางประเทศ (ICD-10-TM) 

ฉบับ 2015 (บัญชีรหัสกลุมโรค อาการ และหัตถการ 
ดานการแพทยแผนไทย) และ 
ฉบับ 2016 (บัญชีรหัสกลุมโรค อาการ และหัตถการ 
ดานการแพทยแผนจีน) 

โปรแกรมบันทึกขอมลูลงแฟม 
1. PERON 
2. PROVIDER 
3. SERVICE 
4. DIAGNOSIS_OPD 
5. PROCEDURE_OPD 
6. DRUG_OPD 
7. LABOR 

นําขอมูลกลับมาบันทึกลงโปรแกรม 

การบันทึกลงแฟม PERSON 
ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล ลักษณะสําคัญ 

รหัสสถานบริการ HOSPCODE ตองม ี  
เลขท่ีบัตรประชาชน CID ตองม ี  
ทะเบียนบุคคล PID ตองม ี  
เพศ SEX ตองม ี 1 = ชาย 

2 = หญิง 
วันเกิด BIRTH ตองม ี วันเดือนปเกิด กําหนดเปน ค.ศ. (YYYYMMDD) 

*หากไมทราบวัน เดือนท่ีเกิด แตทราบ ค.ศ. เกิด 
 ใหกําหนดวันเกิดเปนวันท่ี 1 มกราคมของป ค.ศ.น้ัน ๆ) 

 

ดําเนินการตอในหนาถัดไป 

Field ท่ีสําคัญอ่ืน ให Program ดึงขอมูล 
จาก PID ผูปวย จากแฟมอ่ืนหรือใหผูบันทึก 
ขอมูลบันทึกเพ่ิมเติมตามความจําเปน 
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Guidelines 1 การบันทึกขอมูลบริการบําบัดรักษาความเจ็บปวย (OPD) (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การบันทึกลงแฟม Service 
ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล ลักษณะสําคัญ 

รหัสสถานบริการ HOSPCODE ดึงจาก PID ผูปวย  
ทะเบียนบุคคล PID ตองม ี  
ลําดับท่ี SEQ ตองม ี กําหนดโดยโปรแกรมเรียงลําดับโดยไมซ้ํากัน 

สําหรับการมารับบริการแตละครั้ง (visit) 
หมายเหตุ : ในกรณีท่ีมารับบริการ (visit) 
หลายคลินิกใน 1 ครั้ง ใหมีลําดับการให 
บริการเปนตัวเลขเดียวกัน 

วันท่ีใหบริการ DATE_SERV ตองม ี วันเดือนปท่ีมารับบริการ กําหนดเปน ค.ศ. 
(YYYYMMDD) 
หมายเหตุ : กรณีท่ีบันทึกขอมูลยอนหลัง 
ใหเปลี่ยนวันกลับเปนวันท่ีรับบริการจริง 

เวลาท่ีใหบริการ TIME_SERV ตองม ี กําหนดเปนช่ัวโมง นาที วินาที (HHMMSS) 
เวลามารับบริการ INTIME  1 = ในเวลาราชการ  2 = นอกเวลาราชการ 
ประเภทสิทธิการรักษา INSTYPE ตองม ี  
ประเภทการมารับ
บริการ 

TYPEIN ตองม ี 1 = มารับบริการเอง 
2 = มารับบริการตามนัดหมาย 
3 = ไดรับการสงตอจากสถานพยาบาลอ่ืน 
4 = ไดรับการสงตัวจากบริการ EMS 

อาการสําคญั CHIEFCOMP ตองม ี อาการสําคญัท่ีมาใชบริการ 
Vital Signs BTEMP/SBP/DBP/PR/RR ตองม ี  
สถานท่ีรับบริการ SERVPLACE ตองม ี 1 = ในสถานบริการ  2 = นอกสถานบริการ 
 

การบันทึกลงแฟม PROVIDER 
ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล ลักษณะสําคัญ 

รหัสสถานบริการ HOSPCODE ดึงจาก PID ผูปวย  
เลขท่ีผูใหบริการ PROVIDER ตองม ี  
รหัสประเภทบุคลากร PROVIDERTYPE ตองม ี 01 = แพทย 

03 = พยาบาลวิชาชีพ (ท่ีทําหนาท่ีตรวจรักษา) 
04 = เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
05 = นักวิชาการสาธารณสุข 
07 = อสม.(ผูใหบริการในชุมชน) 
08 = บุคลากรแพทยแผนไทยฯ 
(ท่ีมีวุฒิการศึกษาหรือผานการอบรมตามเกณฑ) 

วันท่ีสิ้นสุดการปฏิบัติงาน OUTDATE   

 

ดําเนินการตอจากหนาที่แลว 

ดําเนินการตอในหนาถัดไป 

ผูรับผิดชอบ สาํนักงานขอมูลและคลังความรู หนา 4 
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Guidelines 1 การบันทึกขอมูลบริการบําบัดรักษาความเจ็บปวย (OPD) (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การบันทึกลงแฟม DIAGNOSIS_OPD (ตอ 1 รหัสกลุมโรค) 
ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล ลักษณะสําคัญ 

รหัสสถานบริการ HOSPCODE ดึงจาก PID ผูปวย  
ทะเบียนบุคคล PID ตองม ี  
ลําดับท่ี SEQ ดึงจาก PID ผูปวย  
วันท่ีใหบริการ DATE_SERV ดึงจาก PID ผูปวย  
ประเภทการวินิจฉัย DIAGTYPE ตองม ี มีคาได 2 แบบ 

1 = การวินิจฉัยโรคหลัก 
2 = การวินิจฉัยโรครวม 

รหัสการวินิจฉัย DIAGCODE ตองม ี รหัสโรค ICD-10-TM 
U50-U75 = ดานการแพทยแผนไทย 
U78-U79 = ดานการแพทยแผนจนี 

 

รหัสการวินิจฉัยโรคและอาการ 
(ดานการแพทยแผนไทย) 

ประกอบดวย 6 กลุม 
U50 – U52 โรคของสตร ี
U54 – U55 โรคของเดก็ 
U56 – U60 โรคท่ีเกิดอาการหลายระบบ 
U61 – U72 โรคท่ีเกิดเฉพาะตําแหนง 
U74 – U75 โรคและอาการอ่ืนๆ 
U77 การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค 

ดําเนินการตอจากหนาที่แลว 

Field ท่ีสําคัญอ่ืน ให Program ดึงขอมูล 
จาก PID ผูปวย จากแฟมอ่ืนหรือใหผูบันทึก 
ขอมูลบันทึกเพ่ิมเติมตามความจําเปน 

ตรวจสอบวาบันทึกรหัส 
กลุมโรคครบทุกรหัส

 

ดําเนินการตอในหนาถัดไป 

รหัสการวินิจฉัยโรคและอาการ 
(ดานการแพทยแผนจีน) 

ประกอบดวย 2 กลุม 
U78 Diseases in Chinese Medicine 
U79 Pattern identification/Syndrome 
differentiation in Chinese Medicine 
 

ไมครบ 

ครบ 

ผูรับผิดชอบ สาํนักงานขอมูลและคลังความรู หนา 5 
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Guidelines 1 การบันทึกขอมูลบริการบําบัดรักษาความเจ็บปวย (OPD) (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ดําเนินการตอจากหนาที่แลว 

การบันทึกลงแฟม PROCEDURE_OPD (ตอ 1 รหัสหัตถการ) 
ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล ลักษณะสําคัญ 

รหัสสถานบริการ HOSPCODE ดึงจาก PID ผูปวย  
ทะเบียนบุคคล PID ตองม ี  
ลําดับท่ี SEQ ดึงจาก PID ผูปวย  
วันท่ีใหบริการ DATE_SERV ดึงจาก PID ผูปวย  
รหัสหัตถการ PROCEDCODE ตองม ี รหัสหตัถการ ICD-10-TM 

(ใชรหัส 7 หลัก) 
 

xxx-xx-xx  แบงเปน 3 สวน 
สวนตน ประกอบดวยเลข 3 หลัก 
- แสดงอวยัวะหรือสวนของรางกายที่ทําหัตถการ 
สวนกลาง ประกอบดวยเลข 2 หลัก 
- แสดงประเภทของหัตถการ 
สวนทาย ประกอบดวยเลข 2 หลัก 
- แสดงชนิดของหัตถการ 

กําหนดประเภทของหัตถการ 
77 การบริบาลมารดาและทารก 
78 การบําบัดรักษาโรคและอาการ 
79 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
 

รหัสตําแหนงอวัยวะ 
(ควรสอดคลองกับการวินิจฉัย) 

100 ศีรษะ 722 ตนแขน 
154 ใบหนา 726 ขอศอก 
185 จมูก 724 แขนทอนลาง 
200 คอ 725 ขอมือ 
233 ปาก 726 มือ 
236 ลิ้น 728 น้ิวมือ 
300 เหงือก 730 แขนท้ังหมด 
302 หนาอก 871 สะโพก, เอว 
306 เตานม 872 ตนขา 
400 รักแร 873 หัวเขา 
402 หนาท่ีสะดือ 874 ขาทอนลาง 
411 ขาหนีบ 875 ขอเทา 
455 ทวารหนัก 876 เทา 
527 อาวัยวะสืบเพศหญิง 878 น้ิวเทา 
590 หลัง 880 ขาท้ังหมด 
650 สะบัก 900 ท่ัวรางกาย 
721 ไหล, บา 999 ไมระบุตําแหนง 
 

ผูรับผิดชอบ สาํนักงานขอมูลและคลังความรู หนา 6 
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Guidelines 1 การบันทึกขอมูลบริการบําบัดรักษาความเจ็บปวย (OPD) (ตอ) 
 

 
   

2J1 หยาเหมิน (GV15 哑门 ) 1C2 ทิงกง (SI19 听宫 ) 1G8 ซวยกู (GB8  率谷 )

2J2 ฟงฝู (GV16 风府 ) 1G2 ทิงฮุย (GB2 听会 ) 1GE หยางไป (GB14  阳白 )

1J2 ไปฮุย (GV20 百会 ) 1A1 อิ๋งเซียง (LI20 迎香 ) 2G0 เฟงฉือ (GB20  风池 )

1J6 เสินถิง (GV24 神庭 ) 1B4 ตี้ชาง (ST4 地仓 ) 3B5 โถวเหวย (ST8  头维 )

2H0 เทียนทู (CV22 天突 ) 1B6 เจี๋ยเชอ (ST6 颊车 ) 1F0 อี้เฟง (TE17   翳风 )

2H1 เหลียนเฉวียน (CV23 廉泉 ) 1B7 เซี่ยกวน (ST7 下关 ) 1F3 เขี่ยวซุน (TE20  角孙 )

1R1 ซื่อเสินชง (EX-HN1 四神聪 ) 1F4 เออรเหมิน (TE21 耳门 ) 1R5 ไทหยาง (EX-HN5  太阳 )

1R3 อิ๋นถาง (EX-HN3 印堂 ) 1F6 ซือจูคง (TE23 丝竹空 ) 1D2 จั่นจู (BL2  攒竹 )

อาซื่อ.....................จุด 5D2 เฟงเหมิน (BL12  风门 )

5DT เกาฮวง (BL43   膏肓 )

4H2 จงจี๋ (CV3 中级 ) 6G0 เจียนจิ่ง (GB21  肩井 ) 5D3 เฟยซู (BL13   肺俞 )

4H3 กวนหยวน (CV4 关元 ) 6A9 เจียนอวี๋ (LI15  肩髃 )  5D7 เกอซู (BL17  膈俞 )

4H5 ซี่ไห (CV6 气海 ) 6FA เจียนเหลียว (TE14  肩窌 ) 5D8 กันซู (BL18   肝俞 )

4HB จงหวาน (CV12 中脘 ) 6U4 เจียนเฉียน (EX-UE12 肩前 )  5DA ผีซู (BL20  脾俞 )

3H1 ถานจง (CV17 膻中 ) 6C4 เจียนจิน (SI9  肩贞  ) 5DB เวยซู (BL21  胃俞 )

5J2 เยาหยานกวน (GV3 腰阳关 ) 5C0 เนาซู (SI10 臑俞 ) 5DD เซิ่นซู (Bl23  肾俞 )

5J3 มิ่งเหมิน (GV4 命门 )  5C1 เทียนจง (SI11 天宗 )  5DF ตาฉางซู (BL25  大肠俞 )

2J0 ตาจุย (GV14 大椎 ) 5C2 ปงเฟง (SI12 秉风 ) 8G1 หวนเที่ยว (GB30  环跳 )

อาซื่อ...................จุด 5T0 เจียงจี (EX-B2 夹脊 ) 5E6 จื้อเปยน (BL54  秩边 )

7A4 เหอกู (LI4 合谷 )  6Q5 ทงหลี่ (HT5  通里 ) 6K2 ฉือเจอ (LU5  尺泽 )

6A4 โสวซานหลี่ (LI10 手三里 ) 6Q7 เสินเหมิน (HT7 神门 ) 6K3 ขงจุย (LU6  孔最 )

6A5 ชวี่ฉื่อ (LI11 曲池 ) 6N4 เนยกวน (PC6   内关 )  6K4 เลี่ยเชวีย (LU7  列缺 )

7F3 จงจู (TE3 中渚 )  6N5 ตาหลิน (PC7 大陵 )  6N1 ชวี่เจอ (PC3  曲泽 )

6F0 หยางฉือ (TE4 阳池 ) 6N6 เหลากง (PC8  劳宫 ) 7U5 ปาเสีย (EX-UE9  八邪 )

6F1 ไวกวน (TE5  外关 ) 7C3 โฮวซี (SI3  后溪 )

6F2 จือโกว (TE6 支沟 ) 7C4 วานกู (SI4  腕骨 )

อาซื่อ....................จุด

 8B1 ฝูทู (ST32 伏兔 ) 8L6 ซานอินเจียว (SP6 三阴交 ) 8P3 ไทชง (LR3 太冲 )

8B3 เหลียงชิว (ST34 梁丘 ) 8L8 ตี้จี (SP8  地机 ) 8G2 เฟงซื่อ (GB31 风市 )

8B5 จูซานหลี่ (ST36 足三里 ) 8L9 อินหลิงเฉวียน (SP9 阴陵泉 ) 8G5 หยางหลิงเฉวียน (GB34 阳陵泉 )

 8B7 เถียวโขว (ST38 条口 ) 8LA เซวี่ยไห (SP10 血海 ) 8GA เสวียนจง (GB39  悬钟 )

 8B9 เฟงหลง (ST40 丰隆 ) 8M3 ไทซี (KI3  太溪 ) 8GB ชิวซวี (GB40 丘墟 )

8BA เจี่ยซี (ST41  解溪 ) 8M6 เจาไห (KI6 照海 ) 8GD ตี้อูฮุย (GB42  地五会 )

8BD เนยถิง (ST44  内廷 )  8M7 ฟูลิว (KI7 复溜 ) 8GE เสียซี (GB43 侠溪 )

8E2 เฉิงซาน (BL57 承山 ) 8MA อินกู (KI10 阴谷 ) หลี่เนยถิง (EX-LE  里内廷 )

8E5 คุนหลุน (BL60 昆仑 ) 8D4 เหวยจง (BL40 委中 ) 8W2 เฮยติ่ง (EX-LE2 鹤顶 )

 8E7 เซินไม (BL62 申脉 ) 8WA ปาเฟง (EX-LE10 八风 ) 8GC จูหลินซี (GB41  足临泣 )

8W5 ชีเหยียน (EX-LE5) หลิงโฮว (EX-LE **)   陵后

อาซื่อ.....................จุด

Leg

Head

Body

Arm

จุดฝงเข็มทีใ่ช Acupuncture 
 

กําหนดประเภทของหัตถการ 

18 acupuncture and moxibustion 
19 therapeutic interventions 
 

ดําเนินการตอในหนาถัดไป 

ผูรับผิดชอบ สาํนักงานขอมูลและคลังความรู หนา 7 



กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine 

Guidelines 1 การบันทึกขอมูลบริการบําบัดรักษาความเจ็บปวย (OPD) (ตอ) 
  

การบันทึกลงแฟม DRUG_OPD 
ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล ลักษณะสําคัญ 

รหัสสถานบริการ HOSPCODE ดึงจาก PID ผูปวย  
ทะเบียนบุคคล PID ตองม ี  
ลําดับท่ี SEQ ดึงจาก PID ผูปวย  
วันท่ีใหบริการ DATE_SERV ดึงจาก PID ผูปวย  
รหัสยา 24 หลัก หรือ 

รหัสยาของสถานพยาบาล 

DIDSTD ตองม ี  

ช่ือยา DNAME ตองม ี  

จํานวน AMOUNT ตองม ี จํานวนยาท่ีจาย ระบุเปนตัวเลขไมเกิน 12 หลัก 

ราคาขาย DRUGPRICE ตองม ี ราคาขายใหกับผูรับบริการ 
หมายเหตุ : ราคาขายตอหนวย (ทีเ่ล็กที่สุด) 

ราคาทุน DRUGCOST ตองม ี ราคาซื้อ หรือราคายาท่ีไดรับจาก รพ. (แมขาย) 
หมายเหตุ : ราคาทุนตอหนวย (ที่เล็กที่สุด) 

 

โครงสรางรหัสยาแผนไทย 24 หลัก 

หลักที่ 1 ประเภทของยา 

หลักที่ 17-19 รูปแบบยา 

หลักที่ 12-16 ขนาดความแรง 

หลักที่ 20-24 ผูผลิต 

หลักที่ 2 ประเภทตาํรับยา  1 = ยาเด่ียว  2 = ยาตํารับ 

หลักที่ 3-11 ตัวยาสําคัญประเภทของยา -รหัสตัวยาสําคัญของชื่อยา

 

4-0-000000000-00000-000-00000 
    

ดําเนินการตอจากหนาที่แลว 

การขอรหัสยาแผนไทย 24 หลัก ตองดําเนินการอยางไร? 
เสนอเรื่องขอรหัสยาแผนไทย 24 หลัก พรอมแนบแบบฟอรมการขอ มาท่ีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

(ข้ันตอนการขอรหัสยาแผนไทย 24 หลัก) 

 - สามารถดาวนโหลด รหัสยาแผนไทย 24 หลัก และ แบบฟอรมการขอรหัสยาแผนไทย 24 หลัก 

ไดท่ี : www.dtam.moph.go.th หัวขอ   (เมนูอยูดานซายมือของหนาเว็บไซต)  
 
สอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี:  
 กลุมงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการการแพทยแผนไทย สถาบันการแพทยแผนไทย 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โทร. 02-5902614 โทรสาร. 02-5902614 

e-mail (หลัก): dq2559@gmail.com หรือ mit19072524@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ สาํนักงานขอมูลและคลังความรู หนา 8 



กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine 

 

Guidelines 1 การบันทึกขอมูลบริการบําบัดรักษาความเจ็บปวย (OPD) (ตอ) 
กรณีมีการบริการหญิงหลังคลอด 

 
 
 

  

การบันทึกลงแฟม LABOR 
ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล ลักษณะสําคัญ 

รหัสสถานบริการ HOSPCODE ดึงจาก PID ผูปวย  
เบียนบุคคล PID ตองม ี  
วันท่ีคลอด BDATE ตองม ี วันเดือนปท่ีคลอด กําหนดเปน ค.ศ. 

(YYYYMMDD) 
 

บริบาลมารดาและทารก หญิงหลังคลอด รับบริการ 1 ครั้ง 
หัตถการตองครบท้ัง 5 รายการ 

1. การบริบาลหญิงหลังคลอดดวยการทับหมอเกลือท่ีท่ัวรางกาย 900-77-12 
2. การบริบาลหญิงหลังคลอดดวยการนวดท่ีท่ัวรางกาย 900-77-13 
3. การบริบาลหญิงหลังคลอดดวยการประคบสมุนไพรท่ีท่ัวรางกาย 900-77-14 
4. การบริบาลหญิงหลังคลอดดวยการอบไอนํ้าสมุนไพรท่ีท่ัวรางกาย 900-77-16 
5. การบริบาลหญิงหลังคลอดดวยการปฏิบัตติัวสําหรับหลังคลอดท่ีท่ัวรางกาย 900-77-30 

 

ผูรับผิดชอบ สาํนักงานขอมูลและคลังความรู หนา 9 



กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine 

 
Guidelines 2 การบันทึกขอมูลบริการสงเสริมสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เมื่อเกิดกิจกรรมการรักษา 
บันทึกขอมูลลงในเอกสาร ดังนี้  
1. ช่ือ นามสกุล เพศ อายุ ผูรับบรกิาร 
2. วันท่ีและเวลาท่ีใหบริการ 
3. ช่ือบริการ 
4. รายละเอียดการบริการ 
5. เหตุผลท่ีมารับบริการ 
6. รายการยาท้ังหมด (ถามี) 
7. ลงนามผูใหบริการ 
8. ลงรหัส บัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ (ICD-10-TM) ฉบับ 2015 
    (บัญชีรหัสกลุมโรค อาการ และหัตถการดานการแพทยแผนไทย) 

นําขอมูลกลับมาบันทึกลงโปรแกรม 

โปรแกรมบันทึกขอมลูลงแฟม 
1. PERON 
2. PROVIDER 
3. SERVICE 
4. DIAGNOSIS_OPD 
5. PROCEDURE_OPD 

การบันทึกลงแฟม PERSON 
ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล ลักษณะสําคัญ 

รหัสสถานบริการ HOSPCODE ตองม ี  
เลขท่ีบัตรประชาชน CID ตองม ี  
ทะเบียนบุคคล PID ตองม ี  
เพศ SEX ตองม ี 1 = ชาย 

2 = หญิง 
วันเกิด BIRTH ตองม ี วันเดือนปเกิด กําหนดเปน ค.ศ. (YYYYMMDD) 

*หากไมทราบวัน เดือนท่ีเกิด แตทราบ ค.ศ. เกิด 
 ใหกําหนดวันเกิดเปนวันท่ี 1 มกราคมของป ค.ศ.น้ัน ๆ) 

 

Field ท่ีสําคัญอ่ืน ให Program ดึงขอมูล 
จาก PID ผูปวย จากแฟมอ่ืนหรือใหผูบันทึก 
ขอมูลบันทึกเพ่ิมเติมตามความจําเปน 

ดําเนินการตอในหนาถัดไป 

ผูรับผิดชอบ สาํนักงานขอมูลและคลังความรู หนา 10 



กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine 

 

Guidelines 2 การบันทึกขอมูลบริการสงเสริมสุขภาพ (ตอ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การบันทึกลงแฟม PROVIDER 
ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล ลักษณะสําคัญ 

รหัสสถานบริการ HOSPCODE ดึงจาก PID ผูปวย  
เลขท่ีผูใหบริการ PROVIDER ตองม ี  
รหัสประเภทบุคลากร PROVIDERTYPE ตองม ี 01 = แพทย 

03 = พยาบาลวิชาชีพ (ท่ีทําหนาท่ีตรวจรักษา) 
04 = เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
05 = นักวิชาการสาธารณสุข 
07 = อสม.(ผูใหบริการในชุมชน) 
08 = บุคลากรแพทยแผนไทยฯ 
(ท่ีมีวุฒิการศึกษาหรือผานการอบรมตามเกณฑ) 
09 = อ่ืนๆ 
10 = ผูดูแลผูปวยท่ีบาน 

 

ดําเนินการตอจากหนาที่แลว 

การบันทึกลงแฟม Service 
ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล ลักษณะสําคัญ 

รหัสสถานบริการ HOSPCODE ดึงจาก PID ผูปวย  
ทะเบียนบุคคล PID ตองม ี  
ลําดับท่ี SEQ ตองม ี กําหนดโดยโปรแกรมเรียงลาํดับโดยไมซ้ํากัน 

สําหรับการมารับบริการแตละครั้ง (visit) 
หมายเหตุ : ในกรณีท่ีมารับบริการ (visit) 
หลายคลินิกใน 1 ครั้ง ใหมีลําดับการให 
บริการเปนตัวเลขเดียวกัน 

วันท่ีใหบริการ DATE_SERV ตองม ี วันเดือนปท่ีมารับบริการ กําหนดเปน ค.ศ. 
(YYYYMMDD) 
หมายเหตุ : กรณีท่ีบันทึกขอมูลยอนหลัง 
ใหเปลี่ยนวันกลับเปนวันท่ีรับบริการจริง 

เวลาท่ีใหบริการ TIME_SERV ตองม ี กําหนดเปนช่ัวโมง นาที วินาที (HHMMSS) 
เวลามารับบริการ INTIME  1 = ในเวลาราชการ   2 = นอกเวลาราชการ 
ประเภทสิทธิการรักษา INSTYPE ตองม ี  
ประเภทการมารับบริการ TYPEIN ตองม ี 1 = มารับบริการเอง 

2 = มารับบริการตามนัดหมาย 
3 = ไดรับการสงตอจากสถานพยาบาลอ่ืน 
4 = ไดรับการสงตัวจากบริการ EMS 

อาการสําคญั CHIEFCOMP ตองม ี อาการสําคญัท่ีมาใชบริการ 
Vital Signs BTEMP/SBP/DBP/PR/RR ตองม ี  
สถานท่ีรับบริการ SERVPLACE ตองม ี 1 =ในสถานบริการ  2 = นอกสถานบริการ 
 

ดําเนินการตอในหนาถัดไป 

ผูรับผิดชอบ สาํนักงานขอมูลและคลังความรู หนา 11 



กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine 

 

Guidelines 2 การบันทึกขอมูลบริการสงเสริมสุขภาพ (ตอ)  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การบันทึกลงแฟม DIAGNOSIS_OPD (ตอ 1 รหัสกลุมโรค) 
ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล ลักษณะสําคัญ 

รหัสสถานบริการ HOSPCODE ดึงจาก PID ผูปวย  
ทะเบียนบุคคล PID ตองม ี  
ลําดับท่ี SEQ ดึงจาก PID ผูปวย  
วันท่ีใหบริการ DATE_SERV ดึงจาก PID ผูปวย  
ประเภทการวินิจฉัย DIAGTYPE ตองม ี 4 = อ่ืนๆ 

รหัสการวินิจฉัย DIAGCODE ตองม ี รหัสโรค ICD-10-TM 
ใชรหัส U77 

 

ควรระบรุหัสวินิจฉยัดานการสงเสรมิฯ ใหชดัเจน 
U77.0 การบริบาลหญิงต้ังครรภปกติ  
U77.1 การบริบาลฟนฟูสภาพในหญิงหลังคลอดปกติ 
U77.2 การบริบาลทารกปกติ 
U77.3 การดูแลบุคคลกลุมอื่นๆปกติ 
U77.8 การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค 

 ที่ระบุรายละเอียด 
U77.9 การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค 

 ไมระบุรายละเอยีด 

ดําเนินการตอจากหนาที่แลว 

การบันทึกลงแฟม PROCEDURE_OPD (ตอ 1 รหัสหัตถการ) 
ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล ลักษณะสําคัญ 

รหัสสถานบริการ HOSPCODE ดึงจาก PID ผูปวย  
ทะเบียนบุคคล PID ตองม ี  
ลําดับท่ี SEQ ดึงจาก PID ผูปวย  
วันท่ีใหบริการ DATE_SERV ดึงจาก PID ผูปวย  
รหัสหัตถการ PROCEDCODE ตองม ี รหัสหตัถการ ICD-10-TM 

(ใชรหัส 7 หลัก) 
 

การสงเสริมและปองกนัโรคแผนไทย 
รหัส U77 ตองคูกับ รหัสหตัถการสงเสริมสุขภาพแพทยแผนไทยฯ 

การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคดวยการนวดเพ่ือสุขภาพ 900-79-00 
การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคดวยการอบไอนํ้าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 900-79-01 
การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคดวยการบรหิารรางกายดวยทาฤๅษีดัดตน 900-79-02 
การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคดวยการน่ังสมาธิ 900-79-03 
การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคดวยการรับประทานอาหารสขุภาพ 900-79-04 
การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคดวยการประคบสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 900-79-05 
การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคดวยการแชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 900-79-06 
การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคดวยวิธีอ่ืน 900-79-98 
การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค, ไมระบุวิธี 900-79-99 

 

กําหนดประเภทของรหัสหัตถการ 
77 การบริบาลมารดาและทารก 
78 การบําบัดรักษาโรคและอาการ 
79 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
 

ผูรับผิดชอบ สาํนักงานขอมูลและคลังความรู หนา 12 



กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine 

 

Guidelines 3 การบันทึกขอมูลการบริการปฐมภูมิในชุมชน– Community Services 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เมื่อเกิดกิจกรรมการรักษา 
หมวด 1 กิจกรรมบริการบุคคล 
บันทึกขอมูลลงในเอกสาร ดังน้ี  
1. ช่ือ นามสกุล เพศ อายุ ผูรับบรกิาร 
2. วันท่ีและเวลาท่ีใหบริการ 
3. อาการสําคัญ 
4. ประวัติปจจุบัน 
5. โรคประจําตัวท่ีเปนอยูเดิมท้ังหมด 
6. Vital Signs 
7. ผลการตรวจรางกาย 
8. คําวินิจฉัยโรค 

(ถารักษาตามอาการใหบันทึกอาการสําคญั) 
9. การทําหัตถการเพ่ือการรักษา 
10. รายการยาท้ังหมด 
11. ลงนามผูใหบริการ 
12. ลงรหัส บัญชีจําแนกโรค (ICD-10-TM for PCU) 

ฉบับ 2012 (เลมท่ี 4 ) 

นําขอมูลกลับมาบันทึกลงโปรแกรม 

โปรแกรมบันทึกขอมลูลงแฟม 
1. PERON 
2. PROVIDER 
3. SERVICE 
4. COMMUNITY SERVICE 
 

การบันทึกลงแฟม PERSON 
ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล ลักษณะสําคัญ 

รหัสสถานบริการ HOSPCODE ตองม ี  
เลขท่ีบัตรประชาชน CID ตองม ี  
ทะเบียนบุคคล PID ตองม ี  
เพศ SEX ตองม ี 1 = ชาย 

2 = หญิง 
วันเกิด BIRTH ตองม ี วันเดือนปเกิด กําหนดเปน ค.ศ. (YYYYMMDD) 

*หากไมทราบวัน เดือนท่ีเกิด แตทราบ ค.ศ. เกิด 
 ใหกําหนดวันเกิดเปนวันท่ี 1 มกราคมของป ค.ศ.น้ัน ๆ) 

 

Field ท่ีสําคัญอ่ืน ให Program ดึงขอมูล 
จาก PID ผูปวย จากแฟมอ่ืนหรือใหผูบันทึก 
ขอมูลบันทึกเพ่ิมเติมตามความจําเปน 

ดําเนินการตอในหนาถัดไป 
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Guidelines 3 การบันทึกขอมูลการบริการปฐมภูมิในชุมชน– Community Services (ตอ) 
 
 

 
 
  

ดําเนินการตอจากหนาที่แลว 

การบันทึกลงแฟม PROVIDER 
ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล ลักษณะสําคัญ 

รหัสสถานบริการ HOSPCODE ดึงจาก PID ผูปวย  
เลขท่ีผูใหบริการ PROVIDER ตองม ี  
รหัสประเภทบุคลากร PROVIDERTYPE ตองม ี 01 = แพทย 

03 = พยาบาลวิชาชีพ (ท่ีทําหนาท่ีตรวจรักษา) 
04 = เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
05 = นักวิชาการสาธารณสุข 
07 = อสม.(ผูใหบริการในชุมชน) 
08 = บุคลากรแพทยแผนไทยฯ 
(ท่ีมีวุฒิการศึกษาหรือผานการอบรมตามเกณฑ) 
09 = อ่ืนๆ 
10 = ผูดูแลผูปวยท่ีบาน 

 

การบันทึกลงแฟม Service 
ขอมูล ลง Field ตองมีขอมูล ลักษณะสําคัญ 

รหัสสถานบริการ HOSPCODE ดึงจาก PID ผูปวย  
ทะเบียนบุคคล PID ตองม ี  
ลําดับท่ี SEQ ตองม ี กําหนดโดยโปรแกรมเรียงลาํดับโดยไมซ้ํากัน 

สําหรับการมารับบริการแตละครั้ง (visit) 
หมายเหตุ : ในกรณีท่ีมารับบริการ (visit) 
หลายคลินิกใน 1 ครั้ง ใหมีลําดับการให 
บริการเปนตัวเลขเดียวกัน 

วันท่ีใหบริการ DATE_SERV ตองม ี วันเดือนปท่ีมารับบริการ กําหนดเปน ค.ศ. 
(YYYYMMDD) 
หมายเหตุ : กรณีท่ีบันทึกขอมูลยอนหลัง 
ใหเปลี่ยนวันกลับเปนวันท่ีรับบริการจริง 

เวลาท่ีใหบริการ TIME_SERV ตองม ี กําหนดเปนช่ัวโมง นาที วินาที (HHMMSS) 
เวลามารับบริการ INTIME  1 = ในเวลาราชการ   2 = นอกเวลาราชการ 
ประเภทสิทธิการรักษา INSTYPE ตองม ี  
อาการสําคญั CHIEFCOMP ตองม ี อาการสําคญัท่ีมาใชบริการ 
Vital Signs BTEMP/SBP/DBP/PR/RR ตองม ี  
สถานท่ีรับบริการ SERVPLACE ตองม ี 2 = นอกสถานบริการ 
 

ดําเนินการตอในหนาถัดไป 
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การบันทึกลงแฟม Community Service 
ขอมูล Field ตองมีขอมูล ลักษณะสําคัญ 

รหัสสถานบริการ HOSPCODE ดึงจาก PID ผูปวย  
เบียนบุคคล PID ตองม ี  
ลําดับท่ี SEQ ดึงจาก PID ผูปวย  
วันท่ีใหบริการ DATE_SERV ดึงจาก PID ผูปวย  
รหัสการใหบริการในชุมชน COMSERVICE ตองม ี ใชรหัส 1I0 
เลขท่ีผูใหบริการ PROVIDER ดึงจาก PID ผูปวย  
 

รหัส 1I0 บริการการแพทยแผนไทยท่ีบาน 
1I00 ผูปวยไดรับการนวดเพ่ือรักษาท่ีบาน 
1I01 ผูปวยไดรับการนวดเพ่ือการสงเสรมิสุขภาพท่ีบาน 
1I02 ผูปวยไดรับการประคบสมุนไพรเพ่ือรักษาท่ีบาน 
1I03 ผูปวยไดรับการอบสมุนไพรเพ่ือรักษาท่ีบาน 
1I04 ประชาชนไดรับการอบสมุนไพรเพ่ือการสงเสริมสุขภาพท่ีบาน 
1I05 หญิงหลังคลอดไดรับการอบสมุนไพรท่ีบาน 
1I06 หญิงหลังคลอดไดรับการทับหมอเกลือท่ีบาน 
1I07 การใหคําแนะนํา การสอน สาธิตดานการแพทยแผนไทย 
1I08 การใหบริการการแพทยแผนไทยอ่ืน ๆ ท่ีบาน 

 

ดําเนินการตอจากหนาที่แลว 
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