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 การบันทึกขอมูลในโปรแกรม HOSxP XE และ HOSxP XE PCU V4 เพื่อประมวลผลตาม KPI 

หมวด Free Schedule ป 64  สปสช. 

    1. หญิงตั้งครรภไดรับดูแลคร้ังแรกและดูแลการฝากครรภใหครบ 5 คร้ัง  

Template 

     ตัวตั้ง  A1  =จํานวนหญิงตั้งครรภที่ยังไมคลอดในป 64 ไดรับการดูแลการฝากครรภครั้งแรก 

     ตัวตั้ง  A2  =จํานวนหญิงตั้งครรภที่ยังไมคลอดในป 64 ไดรับการดูแลการดูแลฝากครรภ 5 ครั้ง  

     ตัวหาร B   = จํานวนหญงิตั้งครรภมีครรภทุกสิทธ ิตั้งครรภและยังไมคลอด ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563  

                       ถึง 30  กันยายน 2564 ในหนวยบริการทั้งหมด 

 

การบันทึกขอมูลบริการการฝากครรภ  ใน HOSxP V4 

1.1 เขาเมนู Nurse (สําหรับ รพ.) และ Doctor (สําหรับ รพ.สต.)  One Stop Service  ใหบันทึกขอมูล 

Vital Sign,การตั้งครรภ,CC,HPI ใหครบถวน 

 
 

1.2  เลือกเมนู งานสงเสริมสุขภาพ –> งานขึ้นทะเบียน  ขึ้นทะเบียนเปนผูมารับบริการฝากครรภที ่(บช.2) 

บันทึกขอมูลการฝากครรภ ไดแก วันที่ขึ้นทะเบียน,ผูรับฝากครรภ,เลขที่ฝากครรภ,ครรภที่,สถานะปจจุบัน

,LMP,EDC
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บันทึกขอมูลการตรวจเลือด เสร็จแลวกดปุม บันทึก 

 

1.3 เมนู ตรวจกอนคลอด กดปุม เพิ่ม ระบุวันที่เวลาที่มารับบริการ เลือก ตกลง  

 

1.4 กด เลือกรายการเดิม 

 

1.5 เลือก ตรวจครรภ  บันทึกรายละเอียดการตรวจครรภ ไดแก อายุครรภ นับเปนผลงานของท่ีนี้ หรือ เปนการ

ตรวจเยี่ยมท่ีบาน เมื่อบันทึกครบถวนแลวกดปุม บันทึก 

 

หมายเหตุ  การนับอายุครรภ  จะคิดจากวันที่มปีระจําเดือนครั้งสุดทาย (LMP)  ลบ วันที่มารับบริการ  
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1.6  กรณีมาฝากครรภครั้งแรกตองบันทึกผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ดวย เมนู ผลการตรวจ Lab  เพิ่ม  

 บันทึกผลการตรวจ lab (ถามีการสั่งใบ Lab และบันทึกผลเรียบรอยแลว สามารถกดปุม Update ผล 

Lab ไดเลย) 

 

 

1.7 เลือก บังคับสงขอมูล(Prenatal) ระบุเปนวันที่ปจจุบัน เสร็จแลวเลือกปุม บันทึก 

 

 

 

 

 



หนา. 4                                                                                    สายฝน  จันทะบุตร นักวิชาการสาธารณสขุชาํนาญการ ป 2564 

1.8 บันทึกรหัส ICD10 และ Diagnosis Text ใหเรียบรอย 

  

1.9 การตรวจสอบผลงาน สงออก 43 แฟม ดูที่แฟม anc และ prenatal 

 

 
 

    2. หญิงตั้งครรภไดรับการบริการอัลตราซาวด  1 คร้ัง (บันทึกที่โรงพยาบาลเทานั้น) 

       2.1  ใชเมนู หัตถการทั่วไป  เพิ่ม  เลือก หัตภการที่เปนอัตราซาวตหญิงตั้งครรภ และ รหัส ICD9 

เปน 8878 
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  3. การบริการทันตกรรมสงเสริมปองกันในหญิงตั้งครรภ  

       หญิงตั้งครรภตองไดรับบริการ 2 กิจกรรม ไดแกบริการตรวจสุขภาพชองปากและ  

        ขัดทําความสะอาดฟน (Oral prophylaxis)   

   3.1 ใหบันทึกขอมูลที่เมนู ทันตกรรม  หัตถการ   เพิ่มหัตถการ  

 

     3.2 เลือกหัตถการ ตรวจสุขภาพชองปาก ที่ม ีICD10TM  2330011, 2330013 (รหัสใดรหัสหนึ่ง) 

 

     3.3 เพิ่มหัตถการ ขัดและทําความสะอาดฟน 2387010, 2277310, 2277320, 2287310, 2287320  

(มีรหัสใดรหัสหนึ่งหรือหลายรหัส) 
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3.4 การสงออก 43 แฟมใหตรวจสอบท่ีแฟม Procedure_opd ตองมีอยางนอย 2 รหัส 
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   4.รอยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกูในสตรี 30-60 ป  

กลุมเปาหมาย หมายถึง สตรีสัญชาติไทยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาที่มีอายุ 30-60 ป ทุกสิทธิ 

การตรวจปากมดลูก หมายถึง HPV 

ตัวตัง้ A= จํานวนสตรีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา อายุ 30-60 ปที่ไดรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกรายใหมสะสม 

ตั้งแต 1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2564 จัดกลุมตามหนวยลงทะเบียน 

         1) ขอมูล 43 แฟม (แฟม DIAGNOSIS_OPD รหัส Z014 หรือ Z124)   และ 

         2) SPECIAL PP รหัส 1B0046 

ตัวหาร  B = จํานวนหญิงไทย อายุ  30-60 ปจัดกลุมตามหนวยลงทะเบียน 

 

การบันทึกขอมูลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ใน HOSxP V4 

4.1.เขาเมนู Nurse (สําหรับ รพ.) และ Doctor (สําหรับ รพ.สต.)  One Stop Service  ใหบันทึกขอมูล 

Vital Sign,CC,HPI ใหครบถวน 
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4.2 เลือกเมนู งานปองกันโรค –> งานสงเสริมปองกันโรค  

     เลือกปุม เพิ่ม บันทึกขอมูลที่สําคัญไดแก สถานที่,เจาหนาที่,วันที่รับบริการ,เลือกรหัส SpecailPP 

 รหัส 1B0046 เสร็จแลว บันทึก 

 

4.3 บันทึกการสั่ง lab เลือก การสั่ง Lab  สั่งใหม เลือกแบบฟอรม LAB พยาบาลทําเอง เลือกชนิด lab เปน 

HPV Genotyping Test 

 

4.4 บันทึกรหัส ICD10 =Z124 และ Diagnosis Text= ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกHPV  ใหเรียบรอย 
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4.5 ตรวจสอบผลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกไดที่แฟม Daignosis_opd 

 

Specliapp 

 

 

5. บริการทันตกรรมสงเสริมปองกันในเด็กวัยเรียน 

    กลุมเปาหมาย เด็กวัยเรียน อายุ 4-12  ป คนไทย ทุกสิทธิ 

      *  บริการเคลือบฟลูออไรดเฉพาะที่ สําหรับเด็กอายุ 4-12 ป ใหบริการในโรงเรียนและหรือสถานบริการ 
 

    การบันทึกขอมูลการบริการเคลือบฟลูออไรดเฉพาะที่ สําหรับเด็กอายุ 4-12 ป ใน HOSxP V4 

     5.1  เขาเมนู Nurse (สําหรับ รพ.) และ Doctor (สําหรับ รพ.สต.)  One Stop Service  ใหบันทึก

ขอมูล Vital Sign,CC,HPI ใหครบถวน 
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   5.2 ใหบันทึกขอมูลที่เมนู ทันตกรรม  หัตถการ   เพิ่มหัตถการ  

 

5.3 เลือกหัตถการ บริการเคลือบ/ทาฟลูออไรด รหัส ICD10TM 2377020 หรือ 2377021 
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   *  เด็กวัยเรียน (๖-๑๒  ป) ไดรับการเคลือบหลุมรองฟนในฟนกรามแทซ่ีที่ ๑ และ ๒ (ตําแหนงซ่ีที่ ๖, ๗) 

5.4  เลือกหัตถการ บริการเคลือบ/ทาฟลูออไรด รหัส ICD10TM 2377020 หรือ 2377021  

 

เมื่อบันทึกหัตถการ ครบแลว จะแสดงรายการหัตถการ 2 รายการ 

 
 

5.5 การตรวจสอบผลการสงออกขอมูล 43 แฟม ใหดูที่แฟม Procedure_opd ที่ชอง Procedure 
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6. งานแพทยแผนไทย  

6.1  เขาเมนู Nurse (สําหรับ รพ.) และ Doctor (สําหรับ รพ.สต.)  One Stop Service  ใหบันทึกขอมูล 

Vital Sign,CC,HPI ใหครบถวน 

 

6.2 เลือก ที่ tab การตรวจรางกาย  แพทยแผนไทย  ใหทําการ บันทึกขอมูล ผูตรวจวินิจฉัย ประเภทการ

ใหบริการ  เลือกวาเปนการ ใหบริการในสถานบริการหรือนอกสถานบริการ  

 

6.3 บันทึก การทําการรักษา  ประเภทหัตถการ ชื่อหัตถการ อวัยวะ และ ผูใหบริการ 
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6.4 การใหบริบาลหญิงหลังคลอด  

       ใหตรวจสอบการสงออกขอมูลการคลอด เมน ู PCU  Account 2  คนหารายชื่อหญิงตั้งครรภ 

หญิงหลังคลอดที่จะสามารถบันทึกขอมูลการทําบริบาลหญิงหลังคลอดไดตองมีสถานะเปน คลอดแลว และ มีการ

บังคับสงออกขอมูล(Labor) แลวเทานั้น 

 

 

ชื่อหัตถการที่ใชสําหรับการบริบาลหญิงหลังคลอด 

9007712  การบริบาลหญิงหลังคลอดดวยการทับหมอเกลือที่ทั่วรางกาย 

9007713  การบริบาลหญิงหลังคลอดดวยการนวดท่ีทั่วรางกาย 

9007714  การบริบาลหญิงหลังคลอดดวยการประคบสมุนไพรที่ท่ัวรางกาย 

9007716  การบริบาลหญิงหลังคลอดดวยการอบไอน้ําสมุนไพรที่ท่ัวรางกาย 

9007730    การบริบาลหญิงหลังคลอดดวยการปฏิบัติตัวสําหรับหลังคลอดที่ท่ัวรางกาย 

 

6.5 ตรวจสอบผลการสงขอมูล 43 แฟมไดที่แฟม Procedure_opd ที่ชอง Procedure 

 


