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การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล 
การคัดกรองพัฒนาการเด็ก (DSPM)  

และบันทึก Social Risk 
ช่วงรณรงค์  17 – 21  กรกฎาคม  2560  

ผ่านระบบ HOSxP และ HDC  



การบันทึกข้อมูล SOCIAL RISK ใน HDC 

1.  ลงชื่อเข้าใช้งานโปรแกรม HDC  ด้วย user รหัสหน่วยบริการ (040xx) 
• เข้าสู่เมนู น าเข้า/ส่งออกข้อมูล -> Data Exchange  -> การคัดกรอง 
•  -> รายชื่อเป้าหมายคัดกรองพฒันาการในช่วงรณรงค1์7_21กค60 



การบันทึกข้อมูล SOCIAL RISK ใน HDC 

• หน้าจอแสดงรายชื่อเด็กกลุ่มเป้าหมายและจ านวนเป้าหมายทัง้หมดใน 
      ช่วงรณรงค ์ทุกคน(Type 1 3)  
• ให้เลือก show = 100  แล้วเลือกส่งออกเป็น Excle 



การบันทึกข้อมูล SOCIAL RISK ใน HDC 

2. ตรวจสอบรายชื่อกลุ่มเป้าหมายว่าตรงตามข้อมูลการอยู่จริงหรือไม่ 
 (ระยะเวลาการอยู่อาศัย 6 เดือน)  
    * ถ้าเด็กไม่ได้อยู่จริง  ให้แก้ไขประเภทการอยู่อาศัยใหถู้กต้อง ที่ ระบบบัญชี 1  
      ของ HOSxP และ HOSxP PCU(ตรวจสอบชื่อบิดา มารดา ของเด็กทุกคนด้วย)     

ชื่อบิดา  มารดา  
เลข13 หลัก  
ห้ามผิด  
ต้องกด 
ปุ่ม  ค้นหา 
เท่านั้น 



การบันทึกข้อมูล SOCIAL RISK ใน HDC 

   ส าหรับโรงพยาบาล ในโปรแกรม HOSxP   
   * ต้องมีการแก้ไขข้อมูลที่งานเวชระเบียนด้วย เพื่อให้ประเภทการอยู่อาศัยถูกต้อง 



การบันทึกข้อมูล SOCIAL RISK ใน HDC 

 3. บันทึกข้อมูลการตรวจพัฒนาการ(DSPM) ที่ ระบบ One Stop Service  
    cc = ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก ไม่ต้องบันทึก ICD10  สรุปค่าใชจ้่าย และ 
    บันทึก special project รหัสที่ใช้ได้แก่ 1B260 1B261 และ 1B262 เท่านั้น 
    (ถ้าบันทึกข้อมูลย้อนหลงัต้องดูวันที่มารับบริการ ให้อยู่ในช่วง 17 – 21 กค.60)  



การบันทึกข้อมูล SOCIAL RISK ใน HDC 

 4. ส่งออก 43 แฟ้มแบบรายวันทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 17 -  21 กค 60  
    * เลือก person ทุกคน และส่งข้อมูลเข้า HDC ภายในเวลา 16.00 น.ของทุกวัน 
    * เมื่อส่งออก 43 เสร็จเรียบร้อย ตรวจสอบแฟ้ม 31special pp มีข้อมูล 
     การคัดกรอง ppspecial ออกมาด้วยหรือป่าว(จ านวนต้องเท่ากับทีบ่ันทึกในวัน) 



การบันทึกข้อมูล SOCIAL RISK ใน HDC 

 5. ตรวจสอบการส่ง 43 แฟ้ม ในระบบ HDC (ภายหลังการสง่ข้อมูล 1 วัน)  
  *  ที่ระบบ HDC เมนู ผลการตรวจสอบข้อมูล -> ตรวจสอบข้อมูลรายวัน -> 
      การส่งไฟล์ 43 แฟ้ม   >> หน้าจอจะแสดงจ านวนไฟล์ท่ีส่งในแต่ละวัน  
      แยกรายเดือน รายหน่วยบริการ 



การบันทึกข้อมูล SOCIAL RISK ใน HDC 

6.  ลงชื่อเข้าใช้งานโปรแกรม HDC 
• เข้าสู่เมนู น าเข้า/ส่งออกข้อมูล -> ระบบบันทึกข้อมูลนอกเหนอื 

43 แฟ้ม -> บันทึกข้อมูลความเสี่ยง(Social Risk)พัฒนาการเด็ก 



• ระบบจะแสดงรายชื่อเด็กที่ต้องคัดกรองตามหนว่ยงานของ user และสิทธิ

ของ user ท่ี login (PM ระดับอ าเภอจะดูข้อมูลในภายในอ าเภอตัวเอง) 

• เลือกแก้ไขเพื่อบันทึกข้อมูล Social Risk หรือเลือกลบหากเด็กไม่อยู่ในเขต 
   (กรณีลบเด็กผิดคน/ลบโดยไม่ตั้งใจ  ไม่ต้องท าอะไร รอวันรุ่งขึ้นรายชื่อเด็กจะกลับมา

เหมือนเดิม) 

การบันทึกข้อมูล SOCIAL RISK ใน HDC 



• แก้ไขได้เฉพาะความเสี่ยงเท่านั้น ข้อมูลอื่นจะถูกปรบัปรุงจาก 43 แฟ้มทุก 

24 ชม.(ตามรอบการประมวลผล เวลา 01.00 น. ของทุกวัน)  

การบันทึกข้อมูล SOCIAL RISK ใน HDC 



• ผู้ใช้งานระดับหน่วยงาน รพ.สต. ,PCU, รพ. สามารถบันทึกข้อมูล
ได้ 
• ผู้ใช้งานระดับ สสอ. , PM อ าเภอ , PM สสจ. สามารถบันทึกข้อมูล

ได้เช่นกัน โดย Admin สสจ.ให้สิทธิการบันทึกและสิทธิ PM 
• หน่วยงานท่ีไม่มีประชากรในเขตรับผิดชอบไม่สามารถบันทึก 
   ข้อมูลได้ 

ข้อก าหนดของการบันทึกข้อมูล 



• การค านวณและการปรับปรุงขอ้มูลเป้าหมายการด าเนินงานจะประมวลผลใหม่

ทุก 24 ชม.(เวลา 01.00 น. ของทุกวัน) โดย 
• เพ่ิมเด็กไทยที่อยู่ในเขตรับผิดชอบที่ยังไม่มีการจ าหน่ายที่อายุ 

เข้าข่าย 4 กลุ่มอายุตามข้อก าหนดการคัดกรองในช่วงวันที่ 17-21 กค.60 

• ปรับปรุงข้อมูล ชื่อ,นามสกุล,เพศ,วันเดือนปีเกิด,ชื่อบิดา,ชื่อมารดา,ผลการคัดกรอง 

ตามเลขบัตรประชาชนเด็ก  

• ข้อมูลที่ USER บันทึกคือ ความเสี่ยง(Social Risk) เท่านั้น 

• เด็ก 1 คนอาจเป็นเป้าหมายของหน่วยบริการมากกว่า 1 แห่ง ขึ้นอยู่กับ  

   การบันทึก Typearea (ประชากรซ้ าซ้อนตามระบบ EH 1 3) 

การก าหนดและการปรับปรุงข้อมูลเป้าหมาย 



• เป้าหมายไม่ตรงกันระหว่าง Data-Exchange กับระบบบันทึก Social Risk เนื่องจาก

ระบบบันทึก Social Risk ไม่มีการลบโดยอัตโนมัติ ต้องลบด้วย user เองกรณี ย้าย

ออกเป็น Typearea อื่นที่ไม่ใช่ 1,3 

• ไม่พบเด็กที่ HDC ระบุว่าเป็นเด็กในเขต  เนื่องจากการท าข้อมูลแฟ้ม PERSON มีทั้ง

กลุ่มเวชกรรม(ส่งเสริม) และห้องบัตร หากห้องบัตรระบุ Typearea ผิดพลาดมาเป็น 

1,3 ซึ่งส่งเสริมไม่รู้แล้วส่งเข้าระบบ HDC จะท าให้เป้าหมายเกินและไม่สามารถ

ด าเนินการได้  ต้องแก้ไขข้อมูล Typearea แล้วส่งแฟ้ม PERSON เข้าระบบอีกครั้ง 

พร้อมลบข้อมูลในระบบบันทึก Social Risk 

ปัญหา/ข้อค าถามที่พบ 



• เด็ก 1 เลขบัตรประชาชนอาจเป็นเปา้หมายมากกว่าหนึ่งหน่วยบริการ 

เนื่องจาก HDC ห่วงว่าเด็กจะไม่ได้รับการคัดกรองจึงคนืเป้าหมายให้กับทุก

หน่วยบริการที่ลงทะเบียนเด็ก และ Typearea 1,3 มาในระบบ ดังนั้น

เป้าหมายใน Data-Exchange เมื่อ Monitor ในฐานะ Admin จะพบว่ามี

ความซ้ าซ้อนด้วยเลขบัตรประชาชน  แต่ในระบบรายงานการนับเป้าหมาย

และผลงานจะ Cleansing ความซ้ าซ้อนก่อนเพื่อใหเ้ป้าหมายไม่เกินจริง   

 

ปัญหา/ข้อค าถามที่พบ 



• หากเด็กครบการคดักรองก่อนวันที่ 17-21 กค. และได้ด าเนินการคัดกรองไป

แล้วก่อนช่วงรณรงค์  ไม่ต้องคัดกรองซ้ า ในช่วงรณรงค์  แต่ต้องบันทึก 

Social Risk 

• ภายหลังวันที่ 21 กค. 60 หากมีการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูล หน่วยบริการ

สามารถส่งข้อมูล 43 แฟ้มย้อนหลัง พร้อมทั้งบันทึก social risk ในระบบ 

HDC ได้ ภายในวันที่ 30 กค 60 

ค าถามเกี่ยวเนื่องกับการคัดกรองพัฒนาการ 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม  ติดต่อได้ที่  
                    Line id: data center amnat  


