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ลข ๐ ด้านหน้

YPE) ต้อ

ซีนซ้ํา โดยตรว

คซีน (EPI)  จ
าคม ๒๕๕๔ –
ประชากรของ 
วจสอบ ๑ ราย

บครัว (FP) 
ช้ข้อมูลจากแฟ้
ผนครอบครวั

ด์ที่กําหนด (ต

ย. กระทรวงส
มูลบุคคล ต้อ
อม) 
ต้องเป็นไปตาม
กับเพศ โดย 

าเนินงานการพัฒน
บุคคล (OP/PP In

งคลอด แฟ้ม 
 PP 

และ PERSON
รวจสอบตามเ
ตามรายละเอี

กระทรวงสาธ
ต้องสามารถเ

องมีการระบุสัญ
หรือ PID ในแ
น้า HN ให้ครบ

องเป็นรหัสวัค

จสอบจาก PC

จะคิดดังนี ้
– ๓๐ มิถุนาย
สปสช. 

ยการ (๑ Reco

ฟ้ม FP และ
๑ ครั้ง (๑ 

ามตามรายละ

สาธารณสุข (ร
งสามารถเช่ือ

มที่มาตรฐานก

นาระบบข้อมูลกา
ndividual Data) ปี

MCH 

N ตามโครงส
เง่ือนไขต่อไปน
อียด Flow 

ธารณสุข (รหั
เช่ือมโยงข้อมู

ัญชาติที่ไม่ใช่ส
แฟ้ม SERVICE
บ ๑๓ หลกั 

คซีนตามที่  ส

CUCODE, PI

น ๒๕๕๕ 

ord) จะได้ ๐

ะ PERSON 
Record) จ

ะเอียด Flow

รหัส ๕ หลัก) 
อมโยงข้อมูลบุ

กําหนด  

รให้บริการผู้ป่วยน
ปงีบประมาณ ๒๕

สร้างมาตรฐาน
น้ี 
การตรวจสอ

หัส ๕ หลัก) 
มูลบุคคลในแฟ

สญัชาติไทย 
E) ลงในฟิลด์ 

สนย. กระทร

D, VCCTYPE

๐.๒๕ Point 

ตามโครงสร้
ะตรวจสอบต

w การตรวจสอ

คคลในแฟ้ม F

 
นอก 
๕๕๕ 

๗  

นที่

อบ

ฟ้ม 

รวง

E 

ร้าง
าม

อบ

FP 
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โครงสร้า
เง่ือนไขต่

PERSON
ตามเง่ือน

ารการจัดสรรกอ

๕.๑
๕.๒

๖) ตรวจ
FPT
 

การคิดค
๑) 
๒) ม
๓) ข

๒.๒.๓ ก
การตรว

งมาตรฐานที่ก
ต่อไปน้ี 

๑) ตรวจ
โครง

๒) ตรวจ
๓) ตรวจ

ANC
๔) ตรวจ
๕) ตรวจ

(ANC
๖) ตรวจ
 
การคิดค

๑) 
๒) ม
๓) ข

๒.๒.๔ ก
การตรว

N ตามโครงสร้
นไขต่อไปนี้ 

๑) ตรวจ
โครง

๒) ตรวจ

องทุน (สบจ.) 

และข้อมูล

) กรณี FPTY
) กรณี FPTY
จสอบความซ้ํ

TYPE 

คะแนน Point
เป็นข้อมูลการ
มีเลขประชาช
ข้อมูลการให้บ
๐.๒๕ Point 

การตรวจสอบ
จสอบข้อมูลก
กําหนด โดยก

จสอบข้อมูลให
งสร้างแฟ้ม A
จสอบ PCUC
จสอบการเช่ือ
C กับแฟ้ม PE
จสอบเพศจาก
จสอบอายุครร
CRES) 
จสอบความซ้ํ

คะแนน Point
เป็นข้อมูลการ
มีเลขประชาช
ข้อมูลการให้บ

การตรวจสอบ
จสอบข้อมูลก
ร้างมาตรฐานที

จสอบข้อมูลให
งสร้างแฟ้ม M
จสอบ PCUCO

ลการให้บริการสร้า

PE = 1,2,3,4
PE = 6 ต้องเ
้าซ้อนของขอ้ม

t ของการให้บ
รให้บริการต้ัง
ชน ๑๓ หลักใน
บริการวางแผน

บข้อมูลการฝ
การฝากครรภ์
การบันทกึข้อม

ห้ครบและถกู
NC ในภาคผน

CODE ต้องมีรห
อมโยงการให้บ
RSON (ใช้ฟิล
ก ต้องเป็นเพศ
รภ์ (GA) ต้อง

้าซ้อนของขอ้ม

t ของการให้บ
รให้บริการต้ัง
ชน ๑๓ หลักใน
บริการฝากคร

บข้อมูลการต้ั
การต้ังครรภ์ ก
ที่กําหนด โดย

ห้ครบและถกู
CH ในภาคผน
ODE ต้องมีรห

้างเสริมสุขภาพแล

4 และ 7 ต้อง
เป็น เพศชาย
มูลโดยตรวจส

บริการวางแผ
แต่ ๑ กรกฎา
นฐานข้อมูลป
นครอบครัวที่

ฝากครรภ์ (AN
จะใช้ข้อมูลจา
มูลการให้บรกิ

กต้องตามฟิลด์
นวก ๑) 
หัสอยู่ใน สนย
บริการ กับข้
ลด์ PID เป็นฟิ
ศหญิง อายุระ
งอยู่ระหว่าง ๔

มูลโดยตรวจส

บริการฝากคร
แต่ ๑ กรกฎา
นฐานข้อมูลป
รรภ์ที่ผ่านการ

ต้ังครรภ์ การค
การคลอดและ
ยการบันทึกข้อ

ต้องตามฟิลด์
นวก ๑) 
หัสอยู่ใน สนย

 แนวทางการดํ
ละป้องกันโรครายบ

เป็น เพศหญิง

สอบจากฟิลด์ 

ผนครอบครัว
าคม ๒๕๕๔ –
ประชากรของ 
ีผ่านการตรวจ

NC) 
ากชุดข้อมูลจา
การฝากครรภ์

ด์ที่กําหนด (

ย. กระทรวงส
ข้อมูลบุคคล 
ฟลด์เช่ือม)  
ะหว่าง ๙ – ๖
๔ – ๔๕ สัปดา

สอบจากฟิลด์ 

รรภ์ (ANC) จ
าคม ๒๕๕๔ –
ประชากรของ 
ตรวจสอบ ๑ 

คลอดและดูแล
ะดูแลแม่หลังค
อมูลการทีส่มบู

์ที่กําหนด (ตา

ย. กระทรวงส

าเนินงานการพัฒน
บุคคล (OP/PP In

งและอายุต้องไ

PCUCODE, 

(FP) จะคิดดั
– ๓๐ มิถุนาย
สปสช. 
จสอบ ๑ รา

ากแฟ้ม AN
์ ๑ ครั้ง (๑ 

ตามรายละเอี

สาธารณสุข (ร
ต้องสามารถ

๖๐ ปี 
าห์ และต้องมี

PCUCODE, 

จะคิดดังนี ้
– ๓๐ มิถุนาย
สปสช. 
รายการ (๑ R

ลแม่หลังคลอ
คลอดจะใช้ข้อ
บูรณ์ ๑ ครั้ง (

ามรายละเอียด

าธารณสุข (รห

นาระบบข้อมูลกา
ndividual Data) ปี

งไม่ตํ่ากว่า ๙ ปี

CID, DATE_

ดังนี ้
น ๒๕๕๕ 

ายการ (๑ R

NC และ P
Record) จ

อียด Flow 

รหัส ๕ หลัก) 
ถเช่ือมโยงข้อมู

มีผลการตรวจ

CID, DATE_

น ๒๕๕๕ 

Record) จะไ

อด (MCH) 
อมูลจากแฟ้ม 
(๑ Record) จ

ด Flow การต

หัส ๕ หลัก) 

รให้บริการผู้ป่วยน
ปงีบประมาณ ๒๕

ปี ไม่เกิน ๖๐

_SERV และ 

Record) จะ

PERSON ต
ะตรวจสอบต

การตรวจสอ

มูลบุคคลในแฟ

ครรภ์ 

_SERV  

ได้ ๐.๒๕ Poin

MCH และ 
จะตรวจสอบ

ตรวจสอบ

 
นอก 
๕๕๕ 

๘  

 ปี 

ะได้ 

าม
าม

อบ

ฟ้ม 

nt 
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๒ Point

ตามโครง
ต่อไปน้ี 

ารการจัดสรรกอ

๓) ตรวจ
MCH

๔) ตรวจ
๕) วันที่
๖) ตรวจ

รูปแ
วันที่

๗) ตรวจ
๑ คร
อีกจ

 
การคิดค
ข้อมูลกา

t ตามเง่ือนไข
๑) ต้อง

– ๓๐
๒) มีเลข

๒.๒.๕ ก
การตรว

งสร้างมาตรฐา

๑) ตรวจ
แฟ้ม

๒) ตรวจ
๓) ตรวจ

กับแ
๔) ตรวจ
๕) วันที
๖) ตรวจ

รูปแ
วันที

๗) ตรวจ
คลอ
ใหม่

 
 
 

องทุน (สบจ.) 

และข้อมูล

จสอบการเช่ือ
H กับแฟ้ม PE
จสอบเพศจาก
ดูแม่ต้องมาก
จสอบข้อมูลวั
บบวันที่ถูกต้อ
ดูแลแม่ต้องม
จสอบข้อมูลซ้ํ
รั้ง จะส่งขอ้มลู
ะถือว่าเป็นขอ้

คะแนน Point
รต้ังครรภ์ กา
ดังน้ี ดังน้ี 
มีวันที่ดูแลแม
๐ มิถุนายน ๒
ขประชาชน ๑

การตรวจสอบ
จสอบข้อมูลก
านที่กําหนด โ

จสอบข้อมูลให
ม PP ในภาคผ
จสอบ PCUC
จสอบการเช่ือ
แฟ้ม PERSON
จสอบน้ําหนัก

ที่ดูเด็กต้องมาก
จสอบวันข้อมู

แบบวันที่ถูกต้อ
ที่ดูแลเด็กต้องม
จสอบความซ้ํ
อด ๑ คน จะส
อีกจะถือว่าเป็

ลการให้บริการสร้า

อมโยงการให้บ
ERSON (ใช้ฟิล
กฐานข้อมูลปร
กว่ากว่าวันคล
ันที่ดูแลแม ่
อง สําหรับข้อ
มากกว่าครั้งก่อ
้ําโดยตรวจสอ
ลที่สมบูรณไ์ด้
อมูลซ้ํา 

t ของข้อมูลก
ารคลอดและดู

ม่ครั้งที ่๒ แล
๒๕๕๕โดยต้อง
๑๓ หลักในฐา

บข้อมูลการค
การ การคลอด
โดยการบันทกึ

ห้ครบและถกู
ผนวก ๑) 
CODE ต้องมีรห
อมโยงการให้บ
N (ใช้ฟิลด์ PID
กแรกเกิดต้องไ
กกว่ากว่าวันค
มูลวันที่ดูแลเด็
อง สําหรับขอ้
มากกว่าครั้งก
้าซ้อนของขอ้ม
ส่งข้อมูลที่สมบ
ป็นข้อมูลซ้ํา 

้างเสริมสุขภาพแล

บริการ กับข้
ลด์ PID เป็นฟิ
ระชากรของ ส
ลอด (PPCAR
โดยต้องมีข้อม
มูลในฟิลด์  P
อนเสมอ (PPC
อบจากฟิลด์ P
ด้เพียง ๑ ครั้ง 

การต้ังครรภ์ ก
ดูแลแม่หลังคล

ละการดูแลครั้
งวันที่ดูแลแม่
นข้อมูลประช

คลอดและดูแล
ดและดูแลเด็ก
กข้อมูลการที่ส

กต้องตามฟิลด์

หัสอยู่ใน สนย
บริการ กับข้อ
D เป็นฟิลด์เช่ื
ไม่ตํ่ากว่า ๕๐
คลอด (BCARE
ก โดยต้องมี
อมูลในฟิลด์ 
ก่อน (BCARE3
มูลโดยดูจากฟิ
บูรณ์ได้เพียง 

 แนวทางการดํ
ละป้องกันโรครายบ

ข้อมูลบุคคล 
ฟิลด์เช่ือม)  
สปสช. ต้องเป็

RE1>BDATE)
มูลในฟิลด์วัน
PPCARE2 แล
CARE3 > PPC
PCUCODE, C
หากข้อมูลผา่

การคลอดแล
ลอดที่ผ่านการ

ัง้สุดท้ายต้องอ
ครั้งที่ ๒ ห่าง

ชากรของ สปส

ลเด็กหลงัคลอ
กหลังคลอดจะ
สมบูรณ์ ๑ ค

ด์ที่กําหนด (ตา

ย. กระทรวงส
มูลบุคคล ต้อ
อม)  

๐๐ กรัม 
E1 > BDATE
ข้อมูลในฟิลด์
BCARE2 แล

3> BCARE2 
ฟิลด์ PCUCO
๑ ครั้ง หากข้

าเนินงานการพัฒน
บุคคล (OP/PP In

ต้องสามารถ

ป็นเพศหญิง อ

ที่ดูแลแม่ครั้ง
ละ PPCARE3 
CARE2 > PP

CID และ GRA
านการตรวจส

ะดูแลแม่หลัง
รตรวจสอบ ๑

อยู่ในช่วงต้ังแ
จากวันที่คลอ
สช. 

อด แฟ้ม PP 
ะใช้ข้อมูลจาก
รั้ง (๑ Recor

ามรายละเอียด

สาธารณสุข (ร
องสามารถเช่ือ

) 
์วันที่ดูแลเด็ก
ละ BCARE3 
> BCARE1) 
ODE และ 
อ้มูลผ่านการ

นาระบบข้อมูลกา
ndividual Data) ปี

ถเช่ือมโยงข้อมู

อายุระหว่าง ๙

ที ่ ๑ (PPC
 จะมีหรือไมม่ี

PCARE1) 
AVIDA ดังน้ันใ
สอบแล้วมีการ

งคลอด (MCH
๑ รายการ (๑ 

แต่วันที่ ๑ กร
อด ไม่น้อยกว่า

กจากแฟ้ม PP
rd) จะตรวจส

ด Flow การต

รหัส ๕ หลัก) 
อมโยงข้อมูลบุ

ครัง้ที่ ๑ (B
จะมีหรือไมม่ี

CID ดังน้ันก
รตรวจสอบแล้

รให้บริการผู้ป่วยน
ปงีบประมาณ ๒๕

มูลบุคคลในแฟ

๙ – ๖๐ ปี 

CARE1) และ
มก็ีได้ และหาก

ในการต้ังครรภ
รสง่เข้ามาใหม่

H) จะคิดดังนี้
Record) จะ

รกฎาคม ๒๕๕
า ๑๖ วัน 

P และ PERSO
สอบตามเง่ือน

ตรวจสอบข้อม

คคลในแฟ้ม 

CARE1) และ
มีก็ได้ และหาก

การดูแลเด็กห
้วมกีารส่งเข้า

 
นอก 
๕๕๕ 

๙  

ฟ้ม 

ะมี
กมี

ภ์ 

นี ้
ะได้ 

๕๔ 

ON 
นไข

มูล

PP 

ะมี
กมี

หลัง
มา
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พบว่ามีก

Budget 
เป็นผู้กําห

ปีงบประ

 ใ
สามารถจ
เกณฑ์คณุ
Global 
กําหนดแ

ารการจัดสรรกอ

การคิดค
ข้อมูลกา
ตามเง่ือน

๑) 

๒) 

ทั้งนี้ สป
การบนัทึกขอ้

 
๓. การจัดส

ในส่วนขอ
ซึ่งในปีงบปร
หนดกรอบวงเ

สําหรับวิธี
๑) กรณี
๒) กรณี
 
ทั้งน้ีจําน

มาณ ๒๕๕๕ 

๔. การตรวจ
ในปีงบประม
จัดทําข้อมูลได้
ณภาพข้อมูลเท
Budget โดย

และแจ้งให้ทรา
๔.๑) ร้อยละ
สัมพันธ์กับแฟ้
แฟ้มดังกล่าว

แฟ้ม
แฟ้ม
แฟ้ม
ร้อย
จําน
     

องทุน (สบจ.) 

และข้อมูล

คะแนน Point
รคลอดและดู
นไขดังน้ี 
ต้องมีวันที่ดูแ
๒๕๕๔ – ๓๐
๑๖ วัน 
มีเลขประชา
 

ปสช. อาจมีกา
อมูลทีผ่ดิปกติ

รรงบประมาณ
องงบประมาณ
ระมาณ ๒๕๕๕
เงินของแต่ละ
ธีการโอนงบป

ณเีป็นหน่วยบริ
ณไีม่ใช่หน่วยบ

วนเงินงบประ

 

จสอบข้อมูลเพื
าณ ๒๕๕๕ 
ด้ถูกต้องและมี
ท่าน้ัน (ไม่เก่ีย
ยแบ่งการจัดส
าบในภายหลัง
ความถูกต้องข
ฟ้ม SERVICE
จะถือว่าเป็นข้
ม PERSON ถู
ม PERSON ถู
ม PERSON ถู
ละความถูกต้
วนข้อมูลในแ
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ตัดยอดข้อมูล คื
๕๔ 

้างเสริมสุขภาพแล

ทา้ยของการสง่
 คิดคะแนน 

ชาติ จะดําเนิน
ขภาพ เขตต่า

งวดและวันออ
๐ ๕๔
๕๔ 

๒๐ ธ

คือ ๓๑ 

๓) บอก State
ส่งข้อมูล ๕๔๑
ข้อมูลของเดือน

 แนวทางการดํ
ละป้องกันโรครายบ

งข้อมูลของแต
(Point) เพ่ือ

นการตัดยอดข
างๆ ตามตารา

อก  Stateme
๔๑๑ 

 
ธ.ค. ๕๔ 
  ๒

ment ของเดือน
๑๐ ก็หมายถึงกา
น ต.ค. ๕๔ 

าเนินงานการพัฒน
บุคคล (OP/PP In

ต่ละเดือน ซึ่งก็
อใช้การจัดสรร

ข้อมูลเพ่ือออ
างการตัดยอด

ent 
๕๔๑๒ 

 
 

๒๐ ม.ค. ๕๕ 

นท่ีให้
ารส่ง

นาระบบข้อมูลกา
ndividual Data) ปี

ก็คือวัดสุดท้า
รงบประมาณ

กรายงานสรุป
ดข้อมูลและออ

๔) วันท่ีออก S
เดือนท่ีส่งข้อมู
คือ ๒๐ พ.ย. 

รให้บริการผู้ป่วยน
ปงีบประมาณ ๒๕

๑

ยของเดือนน้ัน
ณตามผลงานจ

ป (Statemen
อก Stateme

Statement การ
มูล ต.ค. ๕๔ 
๕๔ 

 
นอก 
๕๕๕ 

๑๓  

นๆ 
าก

nt) 
ent 



เดือนที่ส่ง
ข้อมูล  

ต.ค. ๕๔ 
พ.ย. ๕๔ 
ธ.ค. ๕๔ 
ม.ค. ๕๕ 
ก.พ. ๕๕ 
มี.ค. ๕๕ 
เม.ย. ๕๕ 
พ.ค. ๕๕ 
มิ.ย. ๕๕ 
ก.ค. ๕๕ 
ส.ค. ๕๕ 
ก.ย. ๕๕ 

 

 

 

ปฏิทิน
วันตัดยอด 
การส่งข้อมูล 
 ๓๑ ต.ค. ๕๔ 
๓๐ พ.ย. ๕๔ 
๓๑ ธ.ค. ๕๔ 
๓๑ ม.ค. ๕๕ 
๒๙ ก.พ. ๕๕ 
๓๑ มี.ค. ๕๕ 
๓๐ เม.ย. ๕๕ 
๓๑ พ.ค. ๕๕ 
๓๐ มิ.ย. ๕๕ 
๓๑ ก.ค. ๕๕ 
๓๑ ส.ค. ๕๕ 
๓๐ ก.ย. ๕๕ 

     
  หมายเหตุ  
         1)  วันออ

2)  การนับ
3)  สปสช

 
 
 
 
 

นการออก Statemen

๕๔๑๐ ๕
๒๐ พ.ย. ๕๔ 

  ๒๐ 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

ก Statement หากต
บว่าส่งข้อมูลทันกําหน
. อาจมีการเปลี่ยนแป

 

nt  สําหรับข้อมูลการใ

๕๔๑๑ ๕๔๑๒
  

ธ.ค. ๕๔  
  ๒๐ ม.ค. ๕
    
    
    
    
    

    
    
    
    

รงกับวันหยุด จะเลื่อน
นดคือส่งภายในวันตัดย
ปลงวันที่ตัดยอดข้อมูล

 

ให้บริการผู้ป่วยนอก แ

๒ ๕๕๐๑ 
 
 

๕๕  
๒๐ ก.พ.๕๕ 

  
  
  
  

  
  
  
  

นเป็นวันทําการถัดไป 
ยอดการส่งข้อมูล  
และวันออก Stateme

และข้อมูลกา

และข้อมูลการให้บริกา
งวดแ

๕๕๐๒ ๕
 
 
 
 

๒๐ มี.ค. ๕๕ 
  ๒๐
  
  

  
  
  
  

   

ent ซึ่งจะแจ้งให้หน่ว

ารให้บริการสร้างเสริมสุขภ

ารสร้างเสริมสุขภาพแ
และวันออก  Stateme
๕๕๐๓ ๕๕๐๔

  
  
  
  
  

เม.ย. ๕๕  
  ๒๐ พ.ค. ๕
    

    
    
    
    

ยบริการและหน่วยงา

 
 แนวทางการดํา

ภาพและป้องกันโรครายบ

ละป้องกันโรครายบุค
ent 

๔ ๕๕๐๕ 
 
 
 
 
 
 

๕๕  
๒๐ มิ.ย. ๕๕ 

  
  
  
  

นที่เกี่ยวข้องทราบในภ

าเนินงานการพัฒนาระบบ
บุคคล (OP/PP Individua

คล  ประจําปีงบประม

๕๕๐๖ ๕๕
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ ก.ค. ๕๕ 
  ๒๐ ส
  
  

ภายหลัง 

บข้อมูลการให้บริการผู้ป่ว
al Data) ปีงบประมาณ ๒

มาณ ๒๕๕๕ 

๕๐๗ ๕๕๐๘ 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ส.ค. ๕๕  

  ๒๐ ก.ค. ๕
    

ยนอก 
๒๕๕๕ 
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๕๕  
๒๐ ต.ค. ๕๕ 
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ารการจัดสรรกอองทุน (สบจ.) 

และข้อมูลลการให้บริการสร้า

ภ

้างเสริมสุขภาพแล

ภาคผน

 แนวทางการดํ
ละป้องกันโรครายบ

นวก 

าเนินงานการพัฒน
บุคคล (OP/PP In

นาระบบข้อมูลกา
ndividual Data) ปี

รให้บริการผู้ป่วยน
ปงีบประมาณ ๒๕

๑

 
นอก 
๕๕๕ 

๑๕  
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 ารการจัดสรรกอ

ภาคผ

องทุน (สบจ.) 

และข้อมูล

ผนวก
ปี

ลการให้บริการสร้า

 ๑ Fl
ปงีบปร

้างเสริมสุขภาพแล

low ก
ระมาณ
สปส

 แนวทางการดํ
ละป้องกันโรครายบ

ารตรว
ณ ๒๕
ช. 

าเนินงานการพัฒน
บุคคล (OP/PP In

วจสอ
๕๕๕ 

นาระบบข้อมูลกา
ndividual Data) ปี

บข้อมู

รให้บริการผู้ป่วยน
ปงีบประมาณ ๒๕

๑

มูล 

 
นอก 
๕๕๕ 

๑๖  
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๑. 

ารการจัดสรรกอ

การกําหนด Er

 

องทุน (สบจ.) 

และข้อมูล

FLOW

rror Code 

A

ช่ือแฟม/เรื่อง

รหัสย่อย 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 

07 - 08 
09 
10 
11 
12 
13 

20 - 24 
25 - 29 
30 – 39 
40 – 98 

99 

ลการให้บริการสร้า

W การตรวจสอบ

B

งที่ตรวจสอบ

0

1 = OP Pac
3 = PP Pac
9 = แฟมปร

การเชื่อมโ
รหัสหน่วย
เลขประจาํ
เลขประจาํ
ลําดับการใ
วันท่ีบริการ
คลินิก (CL
เกี่ยวกับเพ
วันเดือนปเี
สถานะสมร
อาชีพ (OC
สัญชาติ (N
วันท่ีปรับป
เกี่ยวกับกา
เกี่ยวกับกา
การให้รหัส
การตรวจส
ข้อมูลซํ้า 

้างเสริมสุขภาพแล

 
บข้อมูล ปีงบป

0 00

ckage
ckage
ระมวลผล

1 =
2 =
 

รายละเอียดรห
รายละเ

ยงข้อมูล 
บริการ (PCUC
าตัวประชาชน (
าตัวผู้รับบริการ 
ให้บริการ (SEQ
ร (DATE_SERV

LINIC) 
พศ (SEX) 
เกิด (BIRTH, D
รส (MSTATUS
CCUPA) 
NATION) 
ปรุงข้อมูล (D_U
ารเงิน 
ารรับส่งต่อผู้ป่ว
สโรค หัตถการ ร
สอบในเรื่องต่าง

 แนวทางการดํ
ละป้องกันโรครายบ

ประมาณ ๒๕๕๕

 ตรวจสอบ S
 การประมวล

รหัสย

หัสย่อย 
เอียดการตรวจส

CODE) 
CID) 
(PID) 

Q) 
V) 

OB) 
S) 

UPDATE) 

ย 
รหัสยา รหัสวัค
ๆ เฉพาะเร่ือง

าเนินงานการพัฒน
บุคคล (OP/PP In

๕ ของ สปสช. 

Structure
ลผล

ย่อย

สอบ 

ซีน 

นาระบบข้อมูลกา
ndividual Data) ปี

 

 

รให้บริการผู้ป่วยน
ปงีบประมาณ ๒๕

๑

 
นอก 
๕๕๕ 

๑๗  
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๒. 

OP920

จบการทํ

มีรหัสหัตถกา
ถูกต้อง

(PROCED)

มีรหัสยา
ที่ถูกต้อง
(DRUG)

มีข้อมูลการ
ส่งต่อที่ถูกต้อ

ารการจัดสรรกอ

FLOW การตร

01

OP

OP

OP

Yes

OPํางาน

ารที่

)

ร
อง

No

Yes

Yes

องทุน (สบจ.) 

และข้อมูล

รวจสอบข้อมูลผู

รหัสหน่วยบริก
(PC

P9206 No

P9230 No

P9299 N

2

3

4

P9200 No

ลการให้บริการสร้า

ผู้ป่วยนอก (OP

การต้องมีอยู่ใน สนย
CUCODE)

จ

Ye

No

A1

้างเสริมสุขภาพแล

P Individual 

Star

ย.

รหัสคลินิค
(CLIN

มีข้อมูลการวินิจฉั
จากผลการตรวจสอบ

อย่างน้อย 1 

Yes

ไม่มีข ้อมูลซ

ตรวจสอบ Struct
SERVI

es

Yes

Yes

จบการทํ

เชื่อมโยงข้อมูลบุ
PERSON

ตรวจสอบ Struct
PERSO

Ye

ข้อมูลผ่านการ

คิดคะแนน
ตรวจสอบข้อมู

 

 แนวทางการดํ
ละป้องกันโรครายบ

Record)  

t

ถูกต้อง
IC)

ัยโรคท่ีถูกต้อง
บการวินิจฉัยโรค
รายการ

ซ้ําซ้อน

ture ของแฟ้ม
CE

างาน

บุคคลในแฟ้ม
N ได้

ture ของแฟ้ม
ON

วั
es

Yes

รตรวจสอบ

(Point)
ล Add On

าเนินงานการพัฒน
บุคคล (OP/PP In

การตรวจสอบข
(OP I

การตรวจสอบคว

PCUCODE,PID,DA

Fields ท่ีใช้

PID (SERV

ันท่ีให้บริการอยู่ใน ี
2555 (DATE_

No

นาระบบข้อมูลกา
ndividual Data) ปี

ข้อมูลการให้บริการ
Individual Record

1Yes

ามซํ้าซ้อนของข้อมู

ATE_SERV,SEQ,CL

ตรวจสอบข้อมูลกา
แฟ้ม DIA

ช้เช่ือมโยงข้อมูล

VICE), PID (PERSO

B1

นปีงบประมาณ
_SERV)

O

Yes

5

รให้บริการผู้ป่วยน
ปงีบประมาณ ๒๕

๑

รผู้ป่วยนอก
d )

ล

INIC

ารวินิจฉัยโรค
AG

N)

No

OP9205

5

 
นอก 
๕๕๕ 

๑๘  
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SE1125

SE1127

ารการจัดสรรกอ

SE1101

SE1103

SE1104

SE1105

SE1120

SE1121

No

No

SE1106

SE11

องทุน (สบจ.) 

และข้อมูล

No

3 No

4

5

0 No

No

REFER

REFERO

6 No

No

No

140 No

ลการให้บริการสร้า

(N

(N

RIN = 0

No

OUT = 0

No

Yes

Yes

้างเสริมสุขภาพแล

A1

PCUCODE มีคร

PID ไม่เป็นค
(Not Nu

SEQ ไม่เป็นค
(Not Nu

DATE_SERV = YY
และ YYYY เป็น

PRICE ไม่เป็น
Not Null ) และมีทศนิ

REFERIN 

REFEROUT

Yes

Yes

Yes

Yes

PAY ไม่เป็นค
Not Null ) และมีทศนิ

Yes

Yes

จบการทํา

SERVICE_TYPE 

Yes

CLINIC ไม่เป็น
มีครบ 5 ห

Yes

s

s

 แนวทางการดํ
ละป้องกันโรครายบ

รบ 5 หลัก

ค่าว่าง
ll)

ค่าว่าง
ll)

YYYMMDD 
นปี ค.ศ.

นค่าว่าง
นิยม 2 ตําแหน่ง

= 1

T = 1

ค่าว่าง
นิยม 2 ตําแหน่ง

างาน

=1 หรือ 2

นค่าว่าง
หลัก

Yes

Yes

าเนินงานการพัฒน
บุคคล (OP/PP In

การ
ข้อมูล

REFINHOS มีคร

Yes

REFOUHOS มีค

Yes

นาระบบข้อมูลกา
ndividual Data) ปี

รตรวจสอบ Struct
ลการให้บริการผู้ป่ว

แฟ้ม SERVICE

รบ 5 หลัก

ครบ 5 หลัก

รให้บริการผู้ป่วยน
ปงีบประมาณ ๒๕

๑

ture 
วยนอก

SE112

SE112No

No

 
นอก 
๕๕๕ 

๑๙  
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PE1101

PE1102

PE1103

PE1107

PE1109

PE1110

PE1111

PE1112

PE1140

ารการจัดสรรกอ

No

No

No

No

No

No

No

No

No

องทุน (สบจ.) 

และข้อมูล

o

o

o

o

o

o

o

o

o

ลการให้บริการสร้า

PCUCODE

CID มีค

PID ไม
(No

SEX =

BIRTH = YY
YYYY 

MSTATUS

OCCUPA มี

NATION 

จบกา

TYPEA

้างเสริมสุขภาพแล

B1

E มีครบ 5 หลัก

ครบ 13 หลัก

ม่เป็นค่าว่าง
ot Null )

= 1 หรือ 2

YYYMMDD และ
เป็นปี ค.ศ.

S = 1-6 หรือ 9

มีครบ 3-4 หลัก

มีครบ 3 หลัก

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

ารทํางาน

AREA = 0-4

Yes

Yes

 แนวทางการดํ
ละป้องกันโรครายบ

าเนินงานการพัฒน
บุคคล (OP/PP In

กา
ข้อมูล

(O

นาระบบข้อมูลกา
ndividual Data) ปี

ารตรวจสอบ Stru
ลการให้บริการผู้

OP Individual Re
แฟ้ม PERSO

รให้บริการผู้ป่วยน
ปงีบประมาณ ๒๕

๒

ucture 
้ป่วยนอก
ecord)

ON

 
นอก 
๕๕๕ 

๒๐  
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PE92

No

ฟิลด์

PID 

ารการจัดสรรกอ

PE9

PE9

เช่ือม

200

o

ด์ที่ใช้ตรวจสอบข้อม

(PERSON), PID (

องทุน (สบจ.) 

และข้อมูล

9202 No

9203 No

No

มโยงข้อมูลกับแฟ้ม

มูล

SERVICE)

ลการให้บริการสร้า

ไมมี่

ไม่มี

SERVICE ได้

้างเสริมสุขภาพแล

5

มีข้อมูล CID ซํ้าซ้อ

มีข ้อมูล PID ซ้ําซ้อ

Yes

OP Package

Yes

 แนวทางการดํ
ละป้องกันโรครายบ

กา
แฟ้

อน

อน

ฟิล

PID
PID
PID
PID
PID
PID

าเนินงานการพัฒน
บุคคล (OP/PP In

รประมวลผล
ฟ้ม PERSON

การตรวจสอ

CID ซํ้าในไฟ

การตรวจสอบ

PID ซํ้าในไฟล์

Yes

เช่ือมโยงข้อมูลกั
PP Package

ลด์ที่ใช้ตรวจสอบข้

D (PERSON) กับ
D (ANC) หรือ
D (FP) หรือ
D (EPI) หรือ
D (PP) หรือ
D (MCH)

นาระบบข้อมูลกา
ndividual Data) ปี

อบความซํ้าซ้อนขอ

ฟล์เดียวกัน

บความซํ้าซ้อนของ

ล์เดียวกัน

กับแฟ้มใน
e ได้

ข้อมูล

รให้บริการผู้ป่วยน
ปงีบประมาณ ๒๕

๒

องข้อมูล

งข้อมูล

PE9200

No

 
นอก 
๕๕๕ 

๒๑  
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 ารการจัดสรรกอองทุน (สบจ.) 

และข้อมูลลการให้บริการสร้า้างเสริมสุขภาพแล
 แนวทางการดํ

ละป้องกันโรครายบ
าเนินงานการพัฒน
บุคคล (OP/PP In

นาระบบข้อมูลกา
ndividual Data) ปี

รให้บริการผู้ป่วยน
ปงีบประมาณ ๒๕

๒

 
นอก 
๕๕๕ 

๒๒  



สํานักบริหา

 
 

 

 

DX1101

DX1103

DX1104

DX1105

DX1130

DX1131

DX1106

ารการจัดสรรกอ

1 N

3 N

4 N

No

No

No

No

องทุน (สบจ.) 

และข้อมูล

No

No

No

ลการให้บริการสร้า

PCUCO

PID

SE

DATE_S
และ Y

DIAGC

DIA

จ

CLIN

้างเสริมสุขภาพแล

 

D1

ODE มีครบ 5 หลั

D ไม่เป็นค่าว่าง
(Not Null)

Q ไม่เป็นค่าว่าง
(Not Null)

ERV = YYYYMM
YYYY เป็นปี ค.ศ.

CODE ไม่เป็นค่าว่า
(Not Null)

Yes

Yes

Yes

AGTYPE = 1-5

Yes

Yes

จบการทํางาน

NIC มีครบ 5 หลัก

Yes

Yes

 
 

 

 แนวทางการดํ
ละป้องกันโรครายบ

ก

ัก

DD 

ง

าเนินงานการพัฒน
บุคคล (OP/PP In

การตรวจสอบ Stru
(OP

นาระบบข้อมูลกา
ndividual Data) ปี

ucture ข้อมูลการ
P Individual Reco

แฟ้ม DIAG

รให้บริการผู้ป่วยน
ปงีบประมาณ ๒๕

๒

ให้บริการผู้ป่วยนอ
ord )

 
นอก 
๕๕๕ 

๒๓  

อก

 



สํานักบริหา

 
 

 

 

PX9200

PX9230

PX9299

ารการจัดสรรกอ

No

No

9 No

องทุน (สบจ.) 

และข้อมูล

เช่ือมโ

รหัสห
หรือ ICD 10

และเป็นรหัสที่กํา

ตรวจสอ

ลการให้บริการสร้า

2

ยงข้อมูลการให้บร ิก

Yes

หัตถการมีใน ICD9 C
0 TM หรือรหัสแพท
าหนดให้สามารถให้ไ

ไม่มีข้อมูลซํ้าซ ้

Yes

อบ Structure ของต
PROCED

คิด Point Add

No

้างเสริมสุขภาพแล

การได้

CM
ทย์แผนไทย
ได้ (VALID = T)

ซ้อน

ก

P
P

ตาราง

d On

NoPX9299

 
 
 

 แนวทางการดํ
ละป้องกันโรครายบ

การตร

กา

ารตรวจสอบความซ้ํ

CUCODE ,PID,SEQ,
ROCED,CLINIC

Fields ที่ใช้เช่ือมโย

PCUCODE,PID,SE

Y

o

าเนินงานการพัฒน
บุคคล (OP/PP In

รวจสอบข้อมูลการให้
(OP Individual R

ารให้รหัสหัตถการ แ

้ําซ้อนของข้อมูล

,DATE_SERV,

ยงข้อมูล

EQ,DATE_SERV,CL

E1

Yes

หัตถการเก่ียวกบั
การทําฟัน

Y

ให้รหัสหัตถกา
การทําฟัน <

Yes

นาระบบข้อมูลกา
ndividual Data) ปี

ห้บริการผู้ป่วยนอก
Record )
แฟ้ม PROCED

LINIC

CLINIC = 011xx

บ

Yes

Yes

ารเก่ียวกับ
<= 6 คร้ัง

รให้บริการผู้ป่วยน
ปงีบประมาณ ๒๕

๒

x

No

 
นอก 
๕๕๕ 

๒๔  

 



สํานักบริหา

 
 

 

 ารการจัดสรรกอ

PX1101

PX1103

PX1104

PX1105

PX1130

PX1106

องทุน (สบจ.) 

และข้อมลู

No

No

No

No

No

No

ลการให้บริการสร้า

PCUCO

PID 
(

SEQ
(

DATE_SE
และ YY

PROCE
(

จบ

CLINI

้างเสริมสุขภาพแล

E1

DE มีครบ 5 หลัก

ไม่เป็นค่าว่าง
Not Null )

Q ไม่เป็นค่าว่าง
Not Null )

Yes

Yes

Yes

ERV = YYYYMMD
YYYY เป็นปี ค.ศ.

ED ไม่เป็นค่าว่าง
Not Null)

Yes

Yes

บการทํางาน

C มีครบ 5 หลัก

Yes

 
 
 
 
 

 แนวทางการดํ
ละป้องกันโรครายบ

ก

การตรวจสอบ

DD 

าเนินงานการพัฒน
บุคคล (OP/PP In

Structure ข้อมูล
(OP Individual 

แฟ้ม PROC

นาระบบข้อมูลกา
ndividual Data) ปี

ลการให้บริการผู้ป่
Record )
CED

รให้บริการผู้ป่วยน
ปงีบประมาณ ๒๕

๒

ปวยนอก

 

 
นอก 
๕๕๕ 

๒๕  



สํานักบริหา

 
 

 

 ารการจัดสรรกอองทุน (สบจ.) 

และข้อมลูลการให้บริการสร้า้างเสริมสุขภาพแล

 
 

 แนวทางการดํ
ละป้องกันโรครายบ

าเนินงานการพัฒน
บุคคล (OP/PP In

นาระบบข้อมูลกา
ndividual Data) ปี

รให้บริการผู้ป่วยน
ปงีบประมาณ ๒๕

๒

 

 
นอก 
๕๕๕ 

๒๖  



สํานักบริหา

 
 

 

 ารการจัดสรรกอองทุน (สบจ.) 

และข้อมลูลการให้บริการสร้า้างเสริมสุขภาพแล

 
 
 
 

 แนวทางการดํ
ละป้องกันโรครายบ

าเนินงานการพัฒน
บุคคล (OP/PP In

นาระบบข้อมูลกา
ndividual Data) ปี

รให้บริการผู้ป่วยน
ปงีบประมาณ ๒๕

๒

 

 
นอก 
๕๕๕ 

๒๗  



สํานักบริหา

 
 

 

 ารการจัดสรรกอ

RX1101

RX1103

RX1104

RX1105

RX1120

RX1121

RX1130

RX1131

RX1106

องทุน (สบจ.) 

และข้อมลู

No

No

No

No

No

No

No

No

No

ลการให้บริการสร้า

PCUCO

PID
(

SEQ
(

DATE_SE
และ Y

DRUGPR
(Not Null ) แล

DRUGCO
(Not Null ) แล

DIDS

AMOU
(

จบ

CLINI

้างเสริมสุขภาพแล

G1

ODE มีครบ 5 หลัก

D ไม่เป็นค่าว่าง
(Not Null)

Q ไม่เป็นค่าว่าง
(Not Null)

ERV = YYYYMMDD
YYYY เป็นปี ค.ศ.

RICE ไม่เป็นค่าว่าง
และมีทศนิยม 2 ตําแ

Yes

Yes

Yes

COST ไม่เป็นค่าว่าง
และมีทศนิยม 2 ตําแ

Yes

Yes

STD = 24 หลัก

Yes

UNT ไม่เป็นค่าว่าง
(Not Null)

Yes

บการทํางาน

IC มีครบ 5 หลัก

Yes

Yes

 แนวทางการดํ
ละป้องกันโรครายบ

D 

แหน่ง

การตรวจ

แหน่ง

าเนินงานการพัฒน
บุคคล (OP/PP In

จสอบ Structure ข้อ
(OP Individu

แฟ้ม D

นาระบบข้อมูลกา
ndividual Data) ปี

อมูลการให้บริการผู้ป
ual Record )
DRUG

รให้บริการผู้ป่วยน
ปงีบประมาณ ๒๕

๒

ป่วยนอก

 

 
นอก 
๕๕๕ 

๒๘  



สํานักบริหา

 
 

 

 

๓.  

๓.๑

EP923

EP929

EP9201

DEN

ารการจัดสรรกอ

   FLOW การ

๑  FLOW การตร

EP9200

30

99

No

No

No

NY No

องทุน (สบจ.) 

และข้อมลู

รตรวจสอบข้อมู

รวจสอบข้อมูลก

No

รหัสหน่วยบร ิการต้อ
(PCUCO

มี
ฐา

ลการให้บริการสร้า

มูลส่งเสริมป้องก

การให้วัคซีน (EP

มีการใหร้
ตามรหัสมาต

Y

ไม่มีข้อมู

ตรวจสอบ Struct

St

องมีอยู่ใน สนย.
ODE )

เช่ือมโยงข้อ

ตรวจสอบ Stru
PER

Yes

จบการทํางาน

มีเลขประชาชนใน
านประชากร สปสช .

(CID)

Yes

้างเสริมสุขภาพแล

กัน (PP Indivi

PI)

รหัสวัคซีน
ตรฐาน สนย.

Yes

มูลซ ้ําซ้อน

ture ของแฟ้ม EPI

tart

อมูลบุคคลได้

ucture ของแฟ้ม
RSON

Yes

 

 แนวทางการดํ
ละป้องกันโรครายบ

idual Record

การ

PID,

Yes

Fields 

PID (EP

วันที

Yes

No

าเนินงานการพัฒน
บุคคล (OP/PP In

d)  

ตรวจสอบความซํ้าซ้อ

,PCUCODE,DATE_S

การตรวจสอบ
แฟ้ม P

ที่ใช้เ ช่ือมโยงข้อมูล

PI) กับ PID (PERSON

H1

B3

ที่ให้บริการอยู่ในปีงบป
2555 (DATE_SER

ไ

นาระบบข้อมูลกา
ndividual Data) ปี

อนของข้อมลู

SERV,VCCTYPE

บข้อมูลการให้วัคซ ีน
PERSON และ EPI

N)

ประมาณ
RV)

ไม่เป็นสัญชาติไทย
(NATION)

รให้บริการผู้ป่วยน
ปงีบประมาณ ๒๕

๒

(EPI)

EP9205

No

 

 
นอก 
๕๕๕ 

๒๙  



สํานักบริหา

 
 

 

 ารการจัดสรรกอ

EP3101

EP3103

EP3105

EP3130

EP3131

องทุน (สบจ.) 

และข้อมลู

No

No

No

No

No

ลการให้บริการสร้า

PCUC

P

DATE_
และ

VCCT

VCCP

้างเสริมสุขภาพแล

H1

CODE มีครบ 5 ห

ID ไม่เป็นค่าว่าง

_SERV = YYYYM
ะ YYYY เป็นปี ค.ศ

CTYPE ไม่เป็นค่าว่
(Not Null)

Yes

Yes

Yes

Yes

PLACE ไม่เป็นค่าว
(Not Null )

จบการทํางาน

Yes

 
 
 
 

 แนวทางการดํ
ละป้องกันโรครายบ

แ

หลัก

MDD 
ศ.

าง

ว่าง

าเนินงานการพัฒน
บุคคล (OP/PP In

การตรวจสอบ St
แฟ้มข้อมูลการให้วั

นาระบบข้อมูลกา
ndividual Data) ปี

tructure 
วัคซีน (EPI)

รให้บริการผู้ป่วยน
ปงีบประมาณ ๒๕

๓

 

 
นอก 
๕๕๕ 

๓๐  



สํานักบริหา

 
 

 

 

P

P

P

P

P

P

P

P

P

ารการจัดสรรกอ

PE3101

PE3102

PE3103

PE3107

PE3109

PE3110

PE3111

PE3112

No

E3140

องทุน (สบจ.) 

และข้อมลู

No

No

No

No

No

No

No

o

No

ลการให้บริการสร้า

PCUCOD

CID มีค

PID ไม่
(No

SEX =

BIRTH = YY
YYYY 

MSTATUS

OCCUPA 

NATION มี

จบกา

TYPEA

้างเสริมสุขภาพแล

E เป็น 5 หลัก

รบ 13 หลัก

ม่เป็นค่าว่าง
ot Null )

= 1 หรือ 2

YYYMMDD และ
เป็นปี ค.ศ.

S = 1-6 หรือ 9

มีครบ 3 หลัก

มีครบ 3-4 หลัก

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

ารทํางาน

AREA = 0-4

Yes

Yes

B3

 แนวทางการดํ
ละป้องกันโรครายบ

าเนินงานการพัฒน
บุคคล (OP/PP In

การตรวจ
ข้อมูลการให้บริ

(PP Indiv
แฟ้ม

นาระบบข้อมูลกา
ndividual Data) ปี

จสอบ Structure 
ริการส่งเสริมป้องกันโ
vidual Record )
ม PERSON

รให้บริการผู้ป่วยน
ปงีบประมาณ ๒๕

๓

โรค

 

 
นอก 
๕๕๕ 

๓๑  



สํานักบริหา

 
 

 

 

FP9207

F

FP9201

No

No

FP9240

FP9200

ารการจัดสรรกอ

๓.๒  FLOW 
 

FP9299

No

เป็นเพศ
(SEX =

Yes

No

อายุ 9 –

No

Deny

หมายเหตุ   

องทุน (สบจ.) 

และข้อมลู

การตรวจสอบข

Y

ไม

รหั

หญิง
= 2)

s

60 ปี

ตร

ต

Yes

No

- การตรว

ลการให้บริการสร้า

ข้อมูลการวางแ

es

ม่มีข้อมูลซํ้าซ้อน

Start

หัสหน่วยบริการต้องมีอย
(PCUCODE)

รวจสอบ Structure ขอ

เช่ือมโยงข้อมูลบุคค

ตรวจสอบ Structure ข
PERSON 

Yes

Yes

มีเลขประชาชน
สปสช

Y

จบการ

จสอบ B3 สาม

้างเสริมสุขภาพแล

ผนครอบครัว (

วิธีการคุมกําเนิด
= 1 or 2 or 3 

กา

PI

ก

ยู่ใน สนย.

วิธีการคุมก ําเนิด (F

No

องแฟ้ม FP

ลได้

ของแฟ้ม

No

นในฐานประชากร
ช. (CID)

Yes

รทํางาน

ารถดูได้ใน FLO
 

 แนวทางการดํ
ละป้องกันโรครายบ

FP) 

(FPTYPE)
or 4 or 7

ารตรวจสอบความซํ้าซ้อ

D, PCUCODE ,DATE_

การตรวจสอบข้อมูลกา
แฟ้ม PERS

FPTYPE) = 6

K

Fields ที่ใช้เช่ือมโย

PID (FP) กับ  PID 

B

Yes

OW ของการตร

าเนินงานการพัฒน
บุคคล (OP/PP In

อนของข้อมูล

_SERV,FPTYPE

รวางแผนครอบครัว (F
ON แฟ้ม FP

Yes

K1

ยงข้อมูล

(PERSON)

B3

วันที่ให้บริการอยู่ใน
2555 (DATE

Yes

Yes

วจสอบการให้วั

นาระบบข้อมูลกา
ndividual Data) ปี

FP)

เป็นเพศชาย
(SEX = 1)

FP

นปีงบประมาณ
E_SERV)

วัคซีน (EPI) 

รให้บริการผู้ป่วยน
ปงีบประมาณ ๒๕

๓

P9208

FP9205

No

No

 
นอก 
๕๕๕ 

๓๒  

 



สํานักบริหา

 
 

 

 ารการจัดสรรกอ

FP31

FP31

FP31

FP31

FP31

องทุน (สบจ.) 

และข้อมลู

01 No

03 No

05 No

30 No

31 No

ลการให้บริการสร้า

P

DAT

ไ

้างเสริมสุขภาพแล

K1

PCUCODE มีครบ

PID ไม่เป็นค่าว
(Not Null )

ATE_SERV = YYY
และ YYYY เป็นปี

FPTYPE = 1-

Yes

Yes

Yes

จบการทํางาน

Yes

FPPLACE 
ไม่เป็นค่าว่าง (Not

Yes

 
 
 
 
 
 
 

 แนวทางการดํ
ละป้องกันโรครายบ

5 หลัก

ว่าง
)

YYMMDD 
ป ค.ศ.

-7

ก
แฟ้มข้อ

น

t Null )

าเนินงานการพัฒน
บุคคล (OP/PP In

การตรวจสอบ Stru
อมูลการวางแผนคร

นาระบบข้อมูลกา
ndividual Data) ปี

ucture 
รอบครัว (FP)

รให้บริการผู้ป่วยน
ปงีบประมาณ ๒๕

๓

 

 
นอก 
๕๕๕ 

๓๓  
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AN9207

AN9299

AN9201

AN9240

AN9241

AN9200

 

ารการจัดสรรกอ

 ๓.๓ FLO

No

No

No

No

No

No

หมายเหตุ   

องทุน (สบจ.) 

และข้อมลู

OW การตรวจสอ

รหัสหน่วยบริการ
(PCUC

อ

ตรวจ

ตรว

- การตรว

ลการให้บริการสร้า

อบข้อมูลการฝา

เป็นเพศหญิง (SEX

Yes

ไม่มีข้อมูลซ้ําซ้อ

Yes

Start

ต้องมีอยู่ใน สนย.
CODE )

อายุ 9-60 ปี

Yes

อายุครรภ์ (GA) 4-45 

Yes

จสอบ Structure ขอ

เช่ือมโยงข้อมูลบุคค

วจสอบ Structure ข
PERSON

Yes

จบการทํางาน

จสอบ B3 สาม

้างเสริมสุขภาพแล

ากครรภ์ (ANC)

X=2)

อน

 สัปดาห์

องแฟ้ม ANC

คลได้

ของตาราง

Ye

น

ารถดูได้ใน FLO
 

 แนวทางการดํ
ละป้องกันโรครายบ

 

การตรวจส

PID, PCUC

การ

Fields ท่ีใช้เ ช่ือ
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