
โปรแกรม เอ๊ะ EH (ข้อมูลน่าสงสัย) 

http://203.157.178.13/eh 

ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจรญิ  



โปรแกรม เอ๊ะ EH (ข้อมูลน่าสงสัย) 



1.ประชากร (12ข้อ) 

• 1.1 ตรวจสอบ TypeArea ไม่ใช่ 1-5 

• 1.2 ตรวจสอบ คนมีสัญชาติไทย แต่ Cid ไม่ถูกต้อง 

• 1.3 ตรวจสอบ PERSON มีอายุเกิน 100 ปี 

• 1.4 ตรวจสอบ คนไทย แต่มีนามสกุล เป็น พม่า,เขมร,ลาว 

• 1.5 ตรวจสอบ ไม่ใช่คนไทย แต่ Typearea เป็น 1 และ 3 

• 1.6 ตรวจสอบ ประชากร มีประวัติเสียชีวิตแล้ว แต่ไม่มีการจ าหน่าย 

• 1.7 ตรวจสอบ คนไทยได้รับวัคซีน แต่มี CID ไม่ถูกต้อง 

• 1.8 ตรวจสอบ Type area 1,3 ซ้ าซ้อนระหว่างหน่วยบริการ 



• 1.9 ตรวจสอบ มีการให้บริการหลังเสียชีวิต 

• 1.10 ประชากรสัญชาติไทยในพื้นที่รับผิดชอบไม่มีบ้านพักอาศัย 

• 1.11 ประชากรในเขตรับผิดชอบหรือคนไทยที่เข้ารับบริการ                        

             ในปีงบประมาณมีเลขประชาชนไม่ครบ 13 หลัก    

             หรือไม่ถูกต้องตามนิยาม 

• 1.12 ประชากรผิดเพศในพื้นที่รับผิดชอบที่กระทบเป้าหมายงานเชิงรุก 

1.ประชากร (12ข้อ) 



2. อนามัยมารดา (12ข้อ) 

• 2.1 ตรวจสอบความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม ANC กับ PERSON 

• 2.2 ตรวจสอบผลการฝากครรภ์ที่ผิดปกติ 

• 2.3 ตรวจสอบการเยี่ยมมารดาหลังคลอด 

• 2.4 ตรวจสอบอายุครรภ์ไม่อยู่ระหว่าง 1-45 สัปดาห ์

• 2.5 ตรวจสอบวันที่เยี่ยมมารดาหลังคลอดเป็นวันก่อนคลอด 
       หรือวันเดียวกับวันทีค่ลอด 

• 2.6 ตรวจสอบ ครรภ์ที่คลอดไม่ตรงกับครรภ์ที่ฝากครรภ์ 



• 2.7 ตรวจสอบความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABOR กับ PERSON 

• 2.8 ตรวจสอบ การบันทึกผลการคลอดไม่ตรงมาตรฐาน 

• 2.9 ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABORกับ ANC 

• 2.10 ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABOR กับ NEWBORN 

• 2.11 ตรวจสอบ มีวันคลอดในอนาคต 

• 2.12 ตรวจสอบ มีรายการยาเม็ดเสริม IODINE ที่รหัสไม่ถูกต้อง 

2. อนามัยมารดา (12ข้อ) 



3. อนามัยทารก (6ข้อ) 
• 3.1 ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม NEWBORN กับ PERSON 

• 3.2 ตรวจสอบ น้ าหนักทารกแรกเกิดผิดปกติ 

• 3.3 ตรวจสอบ ผลการเยี่ยมทารกหลังคลอด เท่ากับไม่ทราบ 

• 3.4 ตรวจสอบ เยี่ยมทารกก่อนเกิดหรือในวันเกิด 

• 3.5 ตรวจสอบ เด็กอายุมากกว่า6 เดือนยังกินนมแม่อย่างเดียวอยู ่

• 3.6 ตรวจสอบ การบันทึก วันคลอดในแฟ้ม Labor ไม่สัมพันธ์ กับวันลูกเกิด ในแฟ้ม Newborn 



4. วัคซีน(5ข้อ) 

• 4.1 ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม EPI กับ PERSON 

• 4.2 ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนก่อนวันเกิดในเด็กอายุน้อยกว่า 16 ปี 

• 4.3 ตรวจสอบ ได้รับวัคซีนแรกเกิด BCG อายุมากกว่า 1 ปี 

• 4.4 ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนแรกเกิด HBV1 อายุเด็กมากกว่า 60 วัน 

• 4.5 ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนที่ไม่มีรหัสมาตรฐานกลาง 

 



5. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (7ข้อ) 

• 5.1 ตรวจสอบ มีการตรวจจอประสาทตาให้คนที่ไม่ได้อยู่ในChronic 

• 5.2 ตรวจสอบ อาจมีการบันทึกค่าความดันผิดพลาด 

• 5.3 ตรวจสอบ ผลตรวจตาไม่อยู่ในรหัสมาตรฐาน 

• 5.4 ตรวจสอบ ผลตรวจเท้าไม่อยู่ในรหัสมาตรฐาน 

• 5.5 ตรวจสอบ ผู้ป่วย DM มี HbA1c นอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 ) 

• 5.6 ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM มี Creatinine นอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้  
(0.01 - 25 ) 

• 5.7 ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM รายงานผล microalbumin/macroalbumin 
ไม่ใช่รหัสมาตรฐานตามก าหนด (0 ,1 , 2) 



6. คัดกรองเบาหวานและความดัน (3ข้อ) 

• 6.1 ตรวจสอบ NCDSCREEN บันทึกค่าความดันผิดพลาด 

• 6.2 ตรวจสอบช่วงค่าความดัน Pulse Pressure ผิดปกติ 

• 6.3 ตรวจสอบ มกีารน าคนป่วยทั้ง 2 โรคมาคัดกรอง DM HT 



7. ทันตสุขภาพ (1ข้อ) 
• 7.1 ตรวจสอบ ตรวจสภาวะทันตสุขภาพแต่ละประเภท 



8. ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก (9ข้อ) 
• 8.1 ตรวจสอบ มีการให้บริการก่อนเกิด 

• 8.2 ตรวจสอบ วันที่ให้บริการเป็นวันที่หลัง d_update 

• 8.3 ตรวจสอบ ประเภทการวินิจฉัยของผู้ป่วยนอกในแฟ้ม diagnosis opd  
ไม่ถูกต้อง 

• 8.4 ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยในกลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd 

• 8.5 ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยที่มิใช่กลุ่ม External cause ในแฟ้ม 
diagnosis_opd 

• 8.6 ตรวจสอบ มีการให้รหัสโรคที่มีการยกเลิกการใช้งานแล้ว 

• 8.7 ตรวจสอบ มูลค่าการให้บริการเป็น 0 บาทในแฟ้ม charge_opd 

• 8.8 ตรวจสอบผู้ป่วยนอกมีส่งต่อแต่ไม่ระบุสถานพยาบาลปลายทา หรือเหตุผลการส่งต่อ 

• 8.9 ตรวจสอบ ผล macroalbumin หรือ microalbumin ที่ไม่ใส่ค่า 0,1,2 



9. ข้อมูลบริการผู้ป่วยใน (4ข้อ) 
• 9.1 ตรวจสอบ น้ าหนักแรกรับ เป็น 0 

• 9.2 ตรวจสอบวันที่จ าหน่ายก่อนวัน admit 

• 9.3 ตรวจสอบ มูลค่าให้บริการ (ราคาขาย) เป็น 0 admission 

• 9.4 ตรวจสอบ ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นแต่ไม่ระบุสาเหตุ 



10. ข้อมูลการให้บริการหัตการ (2ข้อ) 

• 10.1 ตรวจสอบ มีการให้รหัสหัตถการที่เป็น icd9cm ใน รพ.สต. 

• 10.2 ตรวจสอบ มูลค่าหัตถการ เป็น 0 บาท 

 



11. ข้อมูลค่าใช้จ่ายของบริการ (3ข้อ) 

• 11.1 ตรวจสอบ หมวดค่ารักษาท่ีไม่ตรงมาตรฐาน 

• 11.2 ตรวจสอบ ค่ารักษาท่ีไม่ควรมีใน รพ.สต. 

• 11.3 ตรวจสอบ ค่ารักษาท่ีไม่ควรมีในผู้ป่วยนอกของ รพ. 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

สถานะบุคคล (typearea) ไม่ใช่ 1-5 ตามกฎของ สนย. 

person 

แนวทางแก้ไข (เลือกประเภทการอยู่อาศัยให้ถูกต้อง) 
            ***  HOSxP  ที่ระบบลงทะเบียนผู้ปว่ยนอก และ ระบบบัญช ี1 
             *** HOSxP PCU ที่บัญชี 1 และตรวจสอบ patient link ให้ถูกตอ้งกับเวชระเบยีน 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

สถานะบุคคล (typearea) ไม่ใช่ 1-5 ตามกฎของ สนย. 

person 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

บุคคลที่มีสัญชาติไทย(099) แต่เลขที่บัตรประชาชน (cid) ขึ้นต้นด้วย 0  

person 

แนวทางแก้ไข  !!! คนไทยมีเลขประจ าตัวประชาชนไม่ถูกต้อง(หาเลข 13 หลักที่ถูกต้อง) 
            ***  HOSxP  ที่ระบบลงทะเบยีนผู้ป่วยนอก และ ระบบบัญชี 1 
             *** HOSxP PCU ที่บัญชี 1 และเวชระเบยีน เลขประจ าตัวประชาชน ห้ามกด G 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบประชากรที่มีอายุเกนิ 100 ปี  

person 

แนวทางแก้ไข     !!! วันเกดิไม่ถูกต้องหรือไม่ 
            ***  HOSxP  ที่ระบบลงทะเบยีนผู้ป่วยนอก และ ระบบบัญชี 1 
             *** HOSxP PCU ที่บัญชี 1 และ เวชระเบียน ตรวจสอบวันเกิด 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ ไม่ใช่คนไทย แต่ Typearea เป็น 1 และ 3 

person 

แนวทางแก้ไข   !!! ประเภทการอยู่อาศัยผิด หรือ สัญชาติผิด (กรณีที่ไม่อยู่จริง)  
            ***  HOSxP  ที่ระบบลงทะเบยีนผู้ป่วยนอก และ ระบบบัญชี 1 
** HOSxP PCU ที่บัญชี 1 และเวชระเบยีน ตรวจสอบสัญชาติและประเภทการอยู่อาศัย 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ประชากร มีประวัติเสียชีวิตแล้ว แต่ไม่มีการจ าหน่าย 

person 

แนวทางแก้ไข   !!!เสียชีวิตแล้วแต่ สถานะปัจจุบันยังไม่เสียชวีติ 
                            (มีข้อมูลที่แฟ้ม Death) 
            ***  HOSxP  ที่ระบบลงทะเบียนผู้ปว่ยนอก และ ระบบบัญช ี1 
             *** HOSxP PCU ที่บัญชี 1  สถานะปัจจุบัน  



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

คนที่มสีัญชาติไทยได้รับวัคซีนแต่เลขประจ าตัวประชาชนไม่ถูกต้อง 

person 

แนวทางแก้ไข   !!!เลขประจ าตัวประชาชนไม่ถูกต้อง มี 0 ข้างหน้า เด็ก <15 ปี 
            ***  HOSxP  ที่ระบบลงทะเบยีนผู้ป่วยนอก และ ระบบบัญชี 1 
          *** HOSxP PCU ที่บัญชี 1 และเวชระเบยีน เลขประจ าตัวประชาชน  ห้ามกด G 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ประชากรในเขตรับผิดชอบ มี typearea ซ้ าซ้อนกับหน่วยบริการอื่นๆ 

person 

แนวทางแก้ไข   !!!ประชากร Type 1  3  มากกว่าหนึ่งหน่วยบริการ 
            ***  HOSxP  ที่ระบบลงทะเบยีนผู้ป่วยนอก และ ระบบบัญชี 1 
             *** HOSxP PCU ที่บัญชี 1  ประเภทการอยู่อาศัย typearea  



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ประชากรในเขตรับผิดชอบ มี typearea ซ้ าซ้อนกับหน่วยบริการอื่นๆ 

person 

ผลงานจะเป็นของหน่วยบรกิารที่มวีันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ให้บริการผู้ป่วยหลังเสียชีวิตแล้ว 

person 

แนวทางแก้ไข   !!!มีข้อมูลการตายแต่สถานะปัจจุบันยังอาศัยอยู่,ไม่ท า patient link 
            ***  HOSxP  ที่ระบบลงทะเบยีนผู้ป่วยนอก และ ระบบบัญช ี1 
             *** HOSxP PCU ที่บัญชี 1  สถานะปัจจุบัน 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ประชากรไทยในรับผิดชอบไม่ถูกน าเข้าแฟ้มที่พักอาศัย(HOME) / ประเภทที่พักผิดมาตรฐาน 

person 

แนวทางแก้ไข   !!!ประเภทการอยู่อาศัยของบ้านเลขที่ไม่ตรงถูกต้อง  
                   ** หมู่ 0 ควรมีแค่ Type 4  และหมู่ปกต ิควรไม่มี Type 4 
            ***  HOSxP  ที่ระบบลงทะเบียนผู้ปว่ยนอก และ ระบบบัญชี 1 
             *** HOSxP PCU ที่บัญชี 1  แก้ไขข้อมูลบ้านเลขที่ให้ถูกตอ้ง 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ประชากรไทยในรับผิดชอบไม่ถูกน าเข้าแฟ้มที่พักอาศัย(HOME) / ประเภทที่พักผิดมาตรฐาน 

person 

แนวทางแก้ไข   !!! ประเภทการอยู่อาศัย ไม่ตรงกับหมู่รับผิดชอบ และ ข้อมูล
หลังคาเรือน ไม่ครบถ้วน 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ประชากรผิดเพศในพื้นที่รับผิดชอบที่กระทบเป้าหมายงานเชิงรุก 

person 

แนวทางแก้ไข   !!! ค าน าหน้าชื่อไม่สัมพันธ์กับเพศ  
            ***  HOSxP  ที่ระบบลงทะเบยีนผู้ป่วยนอก และ ระบบบัญชี 1 
            *** HOSxP PCU ที่บัญชี 1 และ เวชระเบียน  เพศ กับ ค าน าหน้าชื่อ 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม ANC กับ PERSON 

อนามัยมารดา 

แนวทางแก้ไข   !!! ประชากรในบัญชี 1  ข้อมูลบุคคลไม่ครบถ้วน 
            ***  HOSxP  ที่ระบบงานเชิงรุก  ระบบบัญช ี1,2 
            *** HOSxP PCU ที่บัญชี 1,2  ตรวจสอบรายละเอียดบุคคล/เพิ่มบุคคล 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

การบันทกึผลการฝากครรภ์ มีผลการตรวจ(ancresult) = 2 (ผิดปกต)ิ 

อนามัยมารดา 

แนวทางแก้ไข   !!! ผลการตรวจครรภ์ของแต่ละครั้งผดิปกติ 
            ***  HOSxP  ที่ระบบงานเชิงรุก  ระบบบัญช ี2 
            *** HOSxP PCU ที่บัญชี 2  เครื่องหมายถูก  ที่ผลการตรวจผิดปกติ   



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบการเยี่ยมมารดาหลังคลอด 

อนามัยมารดา 

แนวทางแก้ไข   !!! วันทีค่ลอด(bdate) เป็นวันเดียวกับวันที่ดูแลแม่(ppcare) 
            ***  HOSxP  ที่ระบบงานเชิงรุก  ระบบบัญช ี2 
            *** HOSxP PCU ที่บัญชี 2 ตรวจสอบวันที่ตรวจหลังคลอด กับวันคลอด   



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบอายุครรภ์ไม่อยู่ระหว่าง 1-45 สัปดาห์ 

อนามัยมารดา 

แนวทางแก้ไข   !!!อายุครรภ์ ไม่อยู่ระหว่าง 1 ถึง 45 สัปดาห์ ท้องนานเกิน,ลงวัน
ฝากครรภ์ผิด  (อายุครรภ์ดูจากวันที่ฝากครรภ์ ลบ กับ LMP)  
            ***  HOSxP  ที่ระบบงานเชิงรุก  ระบบบัญช ี2 
            *** HOSxP PCU ที่บัญชี 2 อายุครรภ์,สถานะปัจจุบัน ,วันที่ฝากครรภ์ 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ ครรภ์ที่คลอดไม่ตรงกับครรภ์ที่ฝากครรภ์ 

อนามัยมารดา 

แนวทางแก้ไข   !!! ครรภ์ที่คลอดไม่ตรง  กับครรภ์ที่ฝากครรภ์ 
            ***  HOSxP  ที่ระบบงานเชิงรุก  ระบบบัญช ี2 
            *** HOSxP PCU ที่บัญชี 2 แก้ไขครรภ์ที่ให้ถูกต้อง 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABOR กับ PERSON 

อนามัยมารดา 

แนวทางแก้ไข   !!! มีข้อมูลคลอด แต่ไม่มีชื่อคนในบัญช ี1/ข้อมูลบุคคลไม่ครบถ้วน 
           ***  HOSxP  ที่ระบบงานเชิงรุก  ระบบบัญช ี2 
            *** HOSxP PCU ที่บัญชี 2 ตรวจสอบรายละเอียดบุคคล/เพิ่มบุคคล 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

การบันทกึผลการคลอดไม่ตรงมาตรฐาน 

อนามัยมารดา 

แนวทางแก้ไข   !!! ให้รหัส ICD10 ผลการคลอดไม่ถูกต้องหรือเป็นค่าว่าง 
           ***  HOSxP  ที่ระบบงานเชิงรุก  ระบบบัญช ี2 
            *** HOSxP PCU ที่บัญชี 2 ตรวจสอบ ICD10 ผลการคลอด O80X-O89X 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABOR  กับ ANC 

อนามัยมารดา 

แนวทางแก้ไข   !!! มีการคลอด  แต่ไม่มีฝากครรภ์/ข้อมูลฝากครรภ์ไม่ครบ 
           ***  HOSxP  ที่ระบบงานเชิงรุก  ระบบบัญช ี2 
            *** HOSxP PCU ที่บัญชี 2 ข้อมูลการฝากครรภ์ ข้อมูลการคลอด 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABOR กับ NEWBORN 

อนามัยมารดา 

แนวทางแก้ไข   !!! มีข้อมูลแม่คลอดแต่หาลูกไม่เจอ(ห้ามพิมพ์ชื่อมารดา ต้องค้นหา
เท่านั้น) ครรภ์ที่ และวันที่คลอดกับวันที่เกดิต้องเป็นวันเดียวกัน 
           ***  HOSxP  ที่ระบบงานเชิงรุก  ระบบบัญชี 2(แม่) บัญช ี3 (เด็ก) 
     ** HOSxP PCU ระบบบัญชี 2(แม่) บัญช ี3 (เด็ก) (ต้องน าเด็กเข้าเข้าบช.3ทุกราย) 
                ตรวจสอบเลข13 หลักของแม่ในข้อมูลการคลอด ให้ตรงกับข้อมูลลูก 

บังคับส่งออกข้อมูล ต้องวันที่ตรงกัน ระหว่างแม่กับลูก 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ มีรายการยาเม็ดเสริม IODINE ที่รหัสไม่ถูกต้อง 

อนามัยมารดา 

แนวทางแก้ไข   !!! รหัส 24 หลักของยาเม็ดเสริมไอโอดีนไม่ถูกต้อง 
           ***  HOSxP  ที่ระบบเวชภัณฑ์ 
          ** HOSxP PCU ที่ system setting แก้ไขรหัส 24 หลักของยา
201120320037726221781506,201110100019999920381199, 
101110000003082121781506,201110100019999920381341, 
201110100019999921881341 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม NEWBORN กับ PERSON 

อนามัยทารก 

แนวทางแก้ไข   !!!เพิ่มประชากรในบัญช ี1/ ข้อมูลบุคคลไม่ครบถ้วน 
           ***  HOSxP  ที่ระบบลงทะเบียน และ งานเชิงรุกบัญชี 1 และ บัญชี 3 
            ** HOSxP PCU ที่ ระบบบัญช ี1 ,3  ตรวจสอบข้อมูลบุคคล ข้อมูลเด็กคลอด 

บังคับส่งออกข้อมูล ต้องวันที่ตรงกัน ระหว่างแม่กับลูก 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ น้ าหนักทารกแรกเกดิผิดปกติ 

อนามัยทารก 

แนวทางแก้ไข   !!! น้ าหนักแรกคลอด น้อยกว่า 1,000 กรัม หรือ มากกว่า 4,500 กรัม           
***  HOSxP  ที่ระบบงานเชิงรุกบัญชี 3 
       ** HOSxP PCU ที่ ระบบบัญช ี3  ตรวจสอบน้ าหนักข้อมูลเด็กและน้ าหนัก ข้อมูล
การคลอด  ต้องบันทึกเป็นกรัม 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ ผลการเยี่ยมทารกหลังคลอด เท่ากับไม่ทราบ 

อนามัยทารก 

แนวทางแก้ไข   !!! เยี่ยมทารกหลังคลอด มีผลการเยี่ยม เทา่กับ  ไม่ทราบ(9) 
       ***  HOSxP  ที่ งานเชงิรุกบัญช ี3 
       ** HOSxP PCU ที่ ระบบบัญช ี3  ตรวจสอบ ผลการตรวจทารก 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ เยี่ยมทารกก่อนเกดิหรือในวันเกดิ 

อนามัยทารก 

แนวทางแก้ไข   !!! มีการดูแลลูก (bcare) ก่อนหรือเป็นวันเดียวกับวันที่คลอด 
       ***  HOSxP  ที่ระบบงานเชิงรุกบัญชี 3 
       ** HOSxP PCU ที่ ระบบบัญช ี3  ตรวจสอบวันที่เยี่ยมหลังหลอด 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ เด็กอายุมากกว่า6 เดือนยังกินนมแม่อย่างเดยีวอยู่ 

อนามัยทารก 

แนวทางแก้ไข   !!! บันทึกการรับประทานอาหารในงานโภชนาการผิด 
       ***  HOSxP  ที่ระบบงานเชิงรุกบัญชี 3,4 
       ** HOSxP PCU ที่ ระบบบัญช ี3,4  ภาวะโภชนาการ อาหารที่รับประทาน 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

  การบันทกึ วันคลอดในแฟ้ม Labor ไม่สัมพันธ์ กับวันลูกเกิด ในแฟ้ม Newborn 

อนามัยทารก 

แนวทางแก้ไข   !!! วันเกดิของเด็กไม่ตรงกันกับวันที่แม่คลอด 
       ***  HOSxP  ที่ระบบงานเชิงรุกบัญชี 2,3 
       ** HOSxP PCU ที่ ระบบบัญช ี2,3  บันทึกวันคลอดของแม่และวันเกดิของลูก 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

  ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม EPI กับ PERSON 

วัคซนี EPI 

แนวทางแก้ไข   !!! มีการฉีดวัคซนี แต่ไม่มีชื่อคนในบัญชี 1/ข้อมูลบุคคลไม่ครบถ้วน 
       ***  HOSxP  ที่ระบบลงทะเบียน และ งานเชิงรุกบัญชี 1,3,4 
       ** HOSxP PCU ที่ ระบบบัญช ี1,3,4  ตรวจสอบข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

  ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซนีก่อนวันเกิดในเด็กอายุน้อยกว่า 16 ปี 

วัคซนี EPI 

แนวทางแก้ไข   !!! บันทึกวันเกดิผิด หรือบันทึกวันที่ บริการฉีดวัคซีนผดิ 
       ***  HOSxP  ที่ระบบลงทะเบียน และ งานเชิงรุกบัญชี 1,3,4 
       ** HOSxP PCU ที่ ระบบบัญช ี1,3,4  ตรวจสอบวันเกิดและวันให้บรกิารฉีดวัคซีน 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

  ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซนีแรกเกดิ HBV1 อายุเด็กมากกว่า 60 วัน 

วัคซนี EPI 

แนวทางแก้ไข   !!! บันทึกวันที่ บริการฉีดวัคซนี HBV1 ผิด 
       ***  HOSxP  ที่ระบบงานเชิงรุกบัญชี 3 
       ** HOSxP PCU ที่ ระบบบัญช ี3  ตรวจสอบวันให้บริการฉีดวัคซนี HBV1 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

  ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซนีที่ไม่มรีหัสมาตรฐานกลาง 

วัคซนี EPI 

แนวทางแก้ไข   !!! บันทึกวัคซนีที่ยกเลิกไปแล้ว 
       ***  HOSxP  ที่ระบบงานเชิงรุกบัญชี 3,4 
       ** HOSxP PCU ที่ ระบบบัญช ี3,4  ตรวจสอบชื่อวัคซนีที่เลือก  



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

  ตรวจสอบ มีการตรวจจอประสาทตาให้คนที่ไม่ได้อยู่ใน Chronic 

ผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง 

แนวทางแก้ไข   !!! ไม่ได้ป่วยเป็น DM แต่มีหัตถการตรวจจอประสาทตา (9511) 
    ***  HOSxP  ที่ระบบคลีนกิพิเศษ 
       ** HOSxP PCU ที่ ระบบบัญช ี1  ทะเบียนคลินิกพิเศษเบาหวาน   ตรวจสอบโรค
ประจ าตัวเรื้อรัง  



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

  ตรวจสอบ อาจมกีารบันทกึค่าความดันผิดพลาด 

ผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง 

แนวทางแก้ไข   !!! บันทึกค่าความดันโลหิตผิด  
    ***  HOSxP  ที่ระบบงานคัดกรอง ห้องซักประวัติ 
       ** HOSxP PCU ที่  One Stop Service ตรวจสอบค่าความดันโลหิต  



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ ผู้ป่วย DM มี HbA1c  นอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 ) 

ผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง 

แนวทางแก้ไข   !!! บันทึกค่าผล LAB  HbA1C ผิด  
    ***  HOSxP  ที่ระบบงานชันสูตร 
       ** HOSxP PCU ที่  One Stop Service  ลงผลlab  ตรวจสอบค่าผล LAB HbA1C 
          ช่วงที่บันทึกได้คือ 0.01 - 25  



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM มี Creatinine นอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (0.01 - 25 ) 

ผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง 

แนวทางแก้ไข   !!! บันทึกค่าผล LAB Creatinine  ผิด  
    ***  HOSxP  ที่ระบบงานชันสูตร 
       ** HOSxP PCU ที่  One Stop Service  ลงผลlab  ตรวจสอบค่าผล LAB Creatinine          
ช่วงที่บันทึกได้คือ 0.01 - 25  



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM รายงานผล microalbumin/macroalbumin  
ไม่ใช่รหัสมาตรฐานตามก าหนด (0 ,1 , 2) 

ผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง 

แนวทางแก้ไข   !!! บันทึกค่าผล LAB microalbumin/macroalbumin  ผิด  
    ***  HOSxP  ที่ระบบงานชันสูตร 
       ** HOSxP PCU ที่  One Stop Service  ลงผลlab  ตรวจสอบค่าผล LAB 
microalbumin/macroalbumin 

select vn,micro_albumin  from opdscreen   
where (micro_albumin not in (0,1,2)) and vstdate > "2016-09-30" 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM/CKD มี ค่า LDL นอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (10 -400) 

ผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง 

แนวทางแก้ไข   !!! บันทึกค่าผล LAB  LDL  ผิด  
    ***  HOSxP  ที่ระบบงานชันสูตร 
       ** HOSxP PCU ที่  One Stop Service  ลงผลlab  ตรวจสอบค่าผล LAB LDL 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ NCDSCREEN บันทึกค่าความดันผิดพลาด 

คัดกรองเบาหวานและความดัน 

แนวทางแก้ไข   !!! บันทึกค่าความดันผิดในงานคัดกรอง  
    ***  HOSxP  ที่ระบบคลินกิพิเศษ คัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
    ** HOSxP PCU ที่ ระบบคัดกรองกลุม่เสี่ยงโรคเร้ือรัง ตรวจสอบค่าความดัน 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบช่วงค่าความดัน Pulse Pressure ผิดปกต ิ

คัดกรองเบาหวานและความดัน 

แนวทางแก้ไข   !!! มีช่วงค่าความดัน Pulse Pressure น้อยกว่า 15 หรือ มากกว่า 105 
    ***  HOSxP  ที่ระบบคลินกิพิเศษ คัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
    ** HOSxP PCU ที่ ระบบคัดกรองกลุม่เสี่ยงโรคเร้ือรัง ตรวจสอบช่วงค่าความดัน 

ผลต่างระหว่าง คา่บนกับคา่ล่าง ต้องอยู่ในช่วง 15 -105) 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ มีการน าคนป่วยทั้ง 2 โรคมาคัดกรอง DM HT 

คัดกรองเบาหวานและความดัน 

แนวทางแก้ไข   !!! น าคนป่วยทั้ง 2 โรคมาคัดกรอง 
    ***  HOSxP  ที่ระบบคลินกิพิเศษ คัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
    ** HOSxP PCU ที่ ระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเร้ือรัง (ลบการตรวจคัดกรอง และไม่ต้อง 
 Active Person) 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ ตรวจสภาวะทันตสุขภาพแต่ละประเภท 

ทันตสุขภาพ 

แนวทางแก้ไข   !!!   ประเภทผู้ได้รับบริการตรวจสภาวะทันตสุขภาพ ไม่ใช่ 1-5 
    ***  HOSxP  ที่ระบบทันตกรรม ตรวจสุขภาพฟัน 
    ** HOSxP PCU ที่ one stop service ระบบบัญชี 2,4,5 เลือกประเภทผู้มารับบริการ 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ ตรวจสภาวะทันตสุขภาพแต่ละประเภท 

แนวทางแก้ไข   !!!   ประเภทผู้ได้รับบริการตรวจสภาวะทันตสุขภาพ ไม่ใช่ 1-5 
    ***  HOSxP  ที่ระบบทันตกรรม ตรวจสุขภาพฟัน 
    ** HOSxP PCU ที่ one stop service ระบบบัญชี 2,4,5 เลือกประเภทผู้มารับบริการ 

ทันตสุขภาพ 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ มีการให้บริการก่อนเกดิ 

แนวทางแก้ไข   !!!   บันทึกวันเกดิผู้รับบริการผิด 
    ***  HOSxP  ที่ระบบผู้ปว่ยนอกและระบบบัญชี 1 
    ** HOSxP PCU ที่ ระบบบัญช ี1 และเวชระเบยีน  ดูวันเดือนปีเกิด และวันมารับบรกิาร 

ข้อมูลบรกิารผู้ปว่ยนอก 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ มูลค่าการให้บรกิารเป็น 0 ในแฟ้ม SERVICE 

แนวทางแก้ไข   !!!มูลค่าการให้บรกิาร (ราคาขาย)=0 /ราคาขายน้อยกว่าราคาทุน     
    ***  HOSxP  ที่ระบบเวชภัณฑ์ (ตรวจสอบชื่อยาและเวชภัณฑ์) ที่จ่ายในวันที่ error) 
    ** HOSxP PCU ที่ ระบบเวชภัณฑ์   ตรวจสอบราคาทุน ราคาขาย ประเภทบัญชยีา 

ข้อมูลบรกิารผู้ปว่ยนอก 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ ประเภทการวินจิฉัยของผู้ป่วยนอกในแฟ้ม diagnosis opd ไม่ถูกต้อง 

แนวทางแก้ไข !!! มีประเภทการวินจิฉัยของผู้ป่วยนอก(Diag Type) ไม่อยู่ระหว่าง 1-7      
    ***  HOSxP  ที่ระบบห้องตรวจโรค งานคลินกิพิเศษ งานอุบัตเิหตุ 
    ** HOSxP PCU ที่ One Stop Service  ตรวจสอบ ประเภทการวินจิฉัย 

ข้อมูลบรกิารผู้ปว่ยนอก 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ มีการวนิิจฉัยในกลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd 

แนวทางแก้ไข !!!  วนิิจฉัยที่ เป็น V,W,X,Y ((Diag Type) เป็น 5 เท่านั้น  และ 
            ต้องมรีหัส S หรือ T เป็น type 1 ด้วย     
    ***  HOSxP  ที่ระบบห้องตรวจโรค งานคลนิิกพิเศษ งานอุบัติเหตุ 
 ** HOSxP PCU ที่ One Stop Service  ตรวจสอบประเภทการวนิิจฉัยของรหัส V,W,X,Y 

ข้อมูลบรกิารผู้ปว่ยนอก 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ มีการวนิิจฉัยที่มใิช่กลุ่ม External cause  

แนวทางแก้ไข !!!  วนิิจฉัยที่ ไม่ใช่ V,W,X,Y ต้องไม่เป็น Diag Type 5 
    ***  HOSxP  ที่ระบบห้องตรวจโรค งานคลินกิพิเศษ งานอุบัตเิหตุ 
 ** HOSxP PCU ที่ One Stop Service  ตรวจสอบTYPE วนิจิฉัยของรหัสที่ไม่ใช่ V,W,X,Y 

ข้อมูลบรกิารผู้ปว่ยนอก 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ มีการให้รหัสโรคทีม่ีการยกเลิกการใช้งานแล้ว  

แนวทางแก้ไข !!!  มีการวนิิจฉัยรหัสโรคที่ ยกเลิกการใช้แล้ว ต้องมตีัวเลข 3 ตัว 
      ***  HOSxP  ที่ระบบห้องตรวจโรค งานคลินกิพิเศษ งานอุบัตเิหตุ 
      ** HOSxP PCU ที่ One Stop Service  ตรวจสอบรหัส IDC10 

ข้อมูลบรกิารผู้ปว่ยนอก 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ มูลค่าการให้บรกิารเป็น 0 บาทในแฟ้ม charge_opd  

ข้อมูลบรกิารผู้ปว่ยนอก 

แนวทางแก้ไข   !!!มูลค่าการให้บรกิาร (ราคาขาย)=0 /ราคาขายน้อยกว่าราคาทุน     
    ***  HOSxP  ที่ระบบเวชภัณฑ์ 
    ** HOSxP PCU ที่ ระบบเวชภัณฑ์   ตรวจสอบราคาทุน ราคาขาย ประเภทบัญชยีา 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ผู้ป่วยนอกมสี่งต่อ แต่ไม่ระบุสถานพยาบาลปลายทาง หรือเหตุผลการส่งต่อ  

ข้อมูลบรกิารผู้ปว่ยนอก 

แนวทางแก้ไข   !!! HISไม่ส่งออกข้อมูลรหัสหน่ายบริการที่รับส่งต่อ/เหตุผลการส่งต่อ             
 ***  HOSxP  ตรวจสอบ Version HIS /ตารางรหัสมาตรฐานการส่งต่อ 
            ** HOSxP PCU ที่ ตรวจสอบ Version HIS /ตารางรหัสมาตรฐานการสง่ต่อ 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ น้ าหนักแรกรับ เป็น 0  

ข้อมูลบรกิารผู้ปว่ยใน 

แนวทางแก้ไข   !!! น้ าหนักแรกรับ admitweight เป็นค่าว่าง/เท่ากับ 0 ในเด็กอายุ <1 ปี
 ***  HOSxP  ระบบงานผู้ปว่ยใน  ตรวจสอบน้ าหนักก่อน admit        



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบวันที่จ าหน่ายก่อนวัน admit 

แนวทางแก้ไข   !!!บันทึกวันที่จ าหน่ายผิด 
 ***  HOSxP  ระบบงานผู้ปว่ยใน  ตรวจสอบวันจ าหน่าย       

ข้อมูลบริการผู้ป่วยใน 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ มูลค่าให้บรกิาร (ราคาขาย) เป็น 0 admission 

แนวทางแก้ไข   !!! มูลค่าการให้บรกิาร (ราคาขาย) เป็น 0 หรือมูลค่าบริการน้อยกว่า
ราคาทุน ในแฟ้ม admission 
        ***  HOSxPที่ ระบบเวชภัณฑ์   ตรวจสอบราคาทุน ราคาขาย ประเภทบัญชียา      

ข้อมูลบรกิารผู้ปว่ยใน 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นแต่ไม่ระบุสาเหตุ 

แนวทางแก้ไข   !!! HISไม่ส่งออกข้อมูลรหัสหน่ายบริการที่รับส่งต่อ/เหตุผลการส่งต่อ             
 ***  HOSxP  ตรวจสอบ Version HIS /ตารางรหัสมาตรฐานการส่งต่อ         

ข้อมูลบรกิารผู้ปว่ยใน 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ มีการให้รหัสหัตถการที่เป็น icd9cm ใน รพ.สต. 

ข้อมูลการให้บริการหัตถการ 

แนวทางแก้ไข   !!! สนย.ยกเลิกการใช้ ICD9CM แต่โปรแกรมยังใช้ ICD9CM            
 ***  HOSxP PCU  ตรวจสอบการ Base data Sync และ Version HIS 
ท าการ Resync VN  ที่ one stop service  ส่งออก แฟ้ม Procedure_opd 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ มูลค่าหัตถการ เป็น 0 บาท 

ข้อมูลการให้บริการหัตถการ 

แนวทางแก้ไข   !!! มูลค่าหัตถการ เป็น 0 บาท ในแฟ้ม procedure_opd 
      ***  HOSxP   ตรวจสอบมูลค่าหัตถการของระบบ  
    ***  HOSxP PCU  ตรวจสอบมูลค่าหัตถการ(งานทันตกรรม),หัตการแพทย์แผนไทย 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ มูลค่าหัตถการ เป็น 0 บาท หัตถการแผนไทย 

ข้อมูลการให้บริการหัตถการ 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ หมวดค่ารักษาที่ไม่ตรงมาตรฐาน 

ข้อมูลค่าใชจ้่ายของบรกิาร 

แนวทางแก้ไข   !!! มีหมวดค่ารักษาที่ไม่ตรงตามหมวดมาตรฐาน ในแฟ้ม charge_opd 
    ***  HOSxP  ที่ระบบเวชภัณฑ์ 
    ** HOSxP PCU ที่ ระบบเวชภัณฑ์   ตรวจสอบราคาทุน ราคาขาย ประเภทบัญชยีา 
  



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

ตรวจสอบ ค่ารักษาที่ไม่ควรมใีนผู้ป่วยนอกของ รพ. 

ข้อมูลค่าใชจ้่ายของบรกิาร 

แนวทางแก้ไข   !!! หมวดค่ารักษานี้ ไม่ควรมีในผู้ป่วยนอกของ รพ./รพ.สต  
                         (หมวดค่าห้องและอาหาร)    
      ***  HOSxP  ที่ รายการบัญชคีา่รักษาพยาบาล 
       ** HOSxP PCU ที่ คา่บรกิาร  ตรวจสอบหมวดค่าบริการให้ตรงกับรหัสมาตรฐาน 



แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 



* ส่งเข้า Mail : Saiphon.amnat@gmail.com 

แนวทางการแก้ไขข้อมูล EH 

การส่งออก 43 แฟ้มเพื่อแก้ไขข้อมูล  

*  เลือกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตค.59  ถึง 19 ก.ย 60  

* ส่งภายในวันที่  19 ก.ย. 60 ก่อนเวลา 16.00 น. 


