
HDC NCD 2018



• เลขบัตรประชาชน(CID)ทุกแฟ้มข้อมูลบริการที่เกี่ยวกับบุคคล เพื่อสะดวกในการ
เชื่อมโยงประวัติบุคคลเมื่อใช้ในฐานข้อมูล ระดับจังหวัด เขต และประเทศ

• ย้ายเบอร์ โทรศัพท์และเบอร์ โทรศัพท์มือถือ (TELEPHONE,MOBILE) จากแฟ้ม 
ADDRESS มาไว้แฟ้ม PERSON เพื่อรองรับการติดต่อบุคคล/Register/OTP ยืนยันตัว
บุคคล  เดิม ADDRESS เก็บได้เฉพาะคนนอกเขต

• ปรับนิยามข้อมูลแฟ้ม NCDSCREEN ให้ชัดเจนมากขึ้นสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติงาน

• เพิ่มรายละเอียดและขยายขนาดข้อมูล PROVIDERTYPE ของแฟ้ม PROVIDER เป็น 3 
หลักและเพิ่มรายละเอียด เช่น บุคลากรแพทย์แผนไทย,แผนจีน

• เพิ่ม รหัสสถานบริการรอง (HSUB) ในแฟ้ม SERVICE เพื่อสามารถวิเคราะห์การ
ให้บริการข้ามเครือข่ายได้สะดวกยิ่งขึ้น

มีอะไรใหม?่ ในโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (43แฟ้ม) 
VERSION 2.3 



• อฺธิบาย DRUGPRICE,DRUGCOST ในแฟ้ม DRUG_OPD,DRUG_IPD ให้ชัดเจนขึ้น 

เรื่องยังไม่ได้คูณจ านวนที่จ่าย เนื่องจากมีความเข้าใจผิดในหลาย vender

• ปรับนิยามแฟ้ม LABFU ให้สามารถบันทึกแบบความครอบคลุมได้ และเพิ่มสถานที่

ตรวจ(LABPLACE) เพื่อความครอบคุลมในการบันทึก LAB ที่ตรวจเอกชน/สถาน

บริการอื่นๆ

• ปรับนิยามแฟ้ม CHRONICFU ให้สามารถบันทึกแบบความครอบคลุมได้ และเพิ่ม

สถานท่ีตรวจ(CHRONICPLACE)

• ปรับนิยามแฟ้ม EPI ให้สามารถบันทึกการให้บริการวัคซีนกลุ่มอื่นๆเพิ่มเติมได้ เช่น dT 

ผู้ใหญ่

มีอะไรใหม?่ ในโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (43แฟ้ม) 
VERSION 2.3 



• ปรับนิยามแฟ้ม NUTRITION ให้สามารถบันทึกการให้บริการกลุ่มอื่นๆ เพิ่มได้ 

นอกเหนือจากเด็ก 0-5 ปีและเด็กนักเรียน

• ปรับแฟ้ม DATA_CORRECT ให้การส่งข้อมูลใน JSON เป็น Primary key ของ table 

ข้อมูลที่จะส่งมาลบ/ลบเพ่ือการแก้ไขข้อมูล

• เพ่ิมรหัส SPECIALPP คัดกรองโรคมะเร็งล าไส้ , คัดกรองแอลกอฮอล์  การให้ค าปรึกษา

ส าหรับงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

• ปรับชื่อหน่วยงานจากส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็น กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

มีอะไรใหม?่ ในโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (43แฟ้ม) 
VERSION 2.3 



รู้วธีิประเมิน
WHAT?

รู้เป้าหมาย
WHO?

วิธีคิด 43 แฟ้ม HDC

ลงมือท า
WHEN?

รู้วธีิแก้ไข
WHERE?

Data Exchange

รู้วธีิแก้ข้อมูลใน HIS

ความร่วมมือ
ของหน่วยงาน

แนวคิดความส าเร็จการจัดการข้อมูล HDC



ตัวชี้วัด NCD 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย ตัวชี้วัดด าเนินงาน 

ลดผู้ป่วย
รายใหม่

คัดกรอง
เบาหวาน

เสี่ยงเบาหวานได้รับ
การตรวจน้ าตาลซ้ า

ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน

คัดกรอง
ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงรายใหม่จาก
กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง

สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
ได้รับการวัดความดันโลหิตที่
บ้าน

https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=626c89f6b8d9f7ed90c72c719775eb07
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=cc7ca5d68ea315208e2039d7c64792ce
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=d3aad6d7729c370287f43d1f094b3dd1
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=9702fa28cd2ec73ecc6af89d14f46874
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=e0d72f9ec9848a10b70f5872bb6830e8
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=1d1f760554763b3ff098d5b696ecb8f3


ตัวชี้วัด NCD 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย ตัวชี้วัดด าเนินงาน 

ลดภาวะ
แทรกซ้อน

ผู้ป่วยเบาหวาน
ควบคุมน้ าตาลได้ดี

ผู้ป่วยเบาหวาน
ได้รับการตรวจ LDL
ลดอ้วนลงพุง

ผู้ป่วยเบาหวานได้รับ
การตรวจตา,ตรวจเท้า

ผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงควบคุม
ความดันได้ดี

- DM ,HT คัดกรองไต
- DM,HT คัดกรอง CVD
- DM,HT ขึ้นทะเบียนรักษา

- DM ลดการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนเฉียบพลัน
- DM ควบคุมความดันได้ดี

https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=626c89f6b8d9f7ed90c72c719775eb07
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=cc7ca5d68ea315208e2039d7c64792ce
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=d3aad6d7729c370287f43d1f094b3dd1
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=9702fa28cd2ec73ecc6af89d14f46874
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=e0d72f9ec9848a10b70f5872bb6830e8
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=e0d72f9ec9848a10b70f5872bb6830e8
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=b06544333648315e83c83445a62dd94e
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=1d1f760554763b3ff098d5b696ecb8f3


• อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน

ข้อมูล NCD ตัวชี้วัด

NCDSCREEN
คดักรองปีท่ีแล้วเสี่ยง

Diagnosis ,Chronic
ปีนีมี้การวินิจฉยั

ค่าน้ าตาล BSLEVEL มีค่าดังนี้
# อดอาหาร(BSTEST 1,3)  

มีค่า 100–125 mg/dl
# ไม่อดอาหาร (BSTEST 2,4)  

มีค่า 140-199 mg/dl

DIAG E10-E14

https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=1&flag_kpi_year=2018&source=pformated/format1.php&id=d3aad6d7729c370287f43d1f094b3dd1


• อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รบัการวัดความดันโลหิตที่บา้น

ข้อมูล NCD ตัวชี้วัด

NCDSCREEN
คัดกรองปีปัจจุบันสงสัยป่วย

จนท.รพ.สต./
PMอ าเภอ/
PMจังหวัด

บันทึกค่าลง HDC

ค่าความดัน (BP) มีค่าดังนี้
SBP >=140 DBP >=90 ออกรายงาน

เลือกกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ป่วยบันทึก

การวัดความดัน
7 วันลงกระดาษ



การบันทึก HOME BP



การบันทึก HOME BP



• ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี

ข้อมูล NCD ตัวชี้วัด

CHRONIC,DIAG

DIAG E10-E14

CHRONICFU
มารับบริการ
บันทกึทุกครัง้

ขึ้นทะเบียน CHRONIC
ของหน่วยริการ ติดตามการ
รับบริการ

LABFU
ปีปัจจุบัน

Lab HbA1C < 7
Labtest รหัส 05, 0531601

ปัญหาคือ
ไม่สั่งตรวจ/ตรวจแล้วเกินค่า/ 
ไม่บันทึก/บันทึกไม่ตรงรหัส

เลขบัตรประชาชน
หน่วยตรวจและ

หน่วยที่คนเป้าหมาย
ต้องถูกต้องเท่านั้น

จึงจะเชื่อมโยงประวัติ
กันได้



• ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคมุความดันโลหิตได้ดี

ข้อมูล NCD ตัวชี้วัด

CHRONIC,DIAG

DIAG I10-I15

CHRONICFU
มารับบริการ
บันทกึทุกครัง้

ขึ้นทะเบียน CHRONIC
ของหน่วยรกิาร ติดตามการ
รับบริการ

ต้องมีข้อมูลความดันใน
2 ครั้งของการมารับบริการ
(2visit) ในปีงบประมาณ

เลขบัตรประชาชน
หน่วยวัดความดันและ
หน่วยที่คนเป้าหมาย
ต้องถูกต้องเท่านั้น

จึงจะเชื่อมโยงประวัติ
กันได้

ค่าความดัน
SBP ต่ ากว่า 140

และ DBP ต่ ากว่า 90
ทั้ง 2 visit ติดกัน
ในปีงบประมาณ

https://aya.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=1&flag_kpi_year=2018&source=pformated/format1.php&id=2e3813337b6b5377c2f68affe247d5f9


• อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL และมีค่า LDL < 100 mg/dl

ข้อมูล NCD ตัวชี้วัด

CHRONIC,DIAG

DIAG E10-E14

CHRONICFU
มารับบริการ
บันทกึทุกครัง้

ขึ้นทะเบียน CHRONIC
ของหน่วยริการ ติดตามการ
รับบริการ

LABFU
0541402

เลขบัตรประชาชน
หน่วยตรวจและ

หน่วยที่คนเป้าหมาย
ต้องถูกต้องเท่านั้น

จึงจะเชื่อมโยงประวัติ
กันได้

ต่ ากว่า 100 
ในปีงบประมาณ

https://aya.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=1&flag_kpi_year=2018&source=pformated/format1.php&id=2e3813337b6b5377c2f68affe247d5f9
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=248b7569c486ae7a01551bcb20bb15cf


• ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา

ข้อมูล NCD ตัวชี้วัด

CHRONIC,DIAG

DIAG E10-E14

CHRONICFU
มารับบริการ
บันทกึทุกครัง้

ขึ้นทะเบียน CHRONIC
ของหน่วยริการ ติดตามการ
รับบริการ

RETINA
1 = ตรวจ opthalmoscope
ผลปกติ  
2 = ตรวจด้วย fundus 
camera ผลปกติ 
3 = ตรวจ opthalmoscope
ผลไม่ปกต,ิ 
4 = ตรวจด้วย fundus 
camera ผลไม่ปกต,ิ 
8 = ไม่ตรวจ, 
9 = ไม่ทราบ

เลขบัตรประชาชน
หน่วยตรวจและ

หน่วยที่คนเป้าหมาย
ต้องถูกต้องเท่านั้น

จึงจะเชื่อมโยงประวัติ
กันได้ ข้อสังเกต

เครื่องมือตามข้อมูลมีใช้ไหม?

https://test.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=d0726b6e82496162f596395050cb6c8c


• ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า

ข้อมูล NCD ตัวชี้วัด

CHRONIC,DIAG

DIAG E10-E14

CHRONICFU
มารับบริการ
บันทกึทุกครัง้

ขึ้นทะเบียน CHRONIC
ของหน่วยริการ ติดตามการ
รับบริการ

FOOT 
1 = ตรวจ ผลปกต,ิ 
2 = ไม่ตรวจ , 
3 = ตรวจ ผลไม่ปกติ , 
9 = ไม่ทราบ

เลขบัตรประชาชน
หน่วยตรวจและ

หน่วยที่คนเป้าหมาย
ต้องถูกต้องเท่านั้น

จึงจะเชื่อมโยงประวัติ
กันได้



• อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 mmHg

ข้อมูล NCD ตัวชี้วัด

CHRONIC,DIAG

DIAG E10-E14

CHRONICFU
มารับบริการ
บันทกึทุกครัง้

ขึ้นทะเบียน CHRONIC
ของหน่วยริการ ติดตามการ
รับบริการ

SBP,DBP 
- SBP น้อยกว่า 140 และ 
- DBP น้อยกว่า 90

เลขบัตรประชาชน
หน่วยตรวจและ

หน่วยที่คนเป้าหมาย
ต้องถูกต้องเท่านั้น

จึงจะเชื่อมโยงประวัติ
กันได้

https://test.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=ac9019f14a00b66984dd9efc3afc06a6


• อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอว มากกกว่า (ส่วนสูง(ซม.)/2) )

ข้อมูล NCD ตัวชี้วัด

CHRONIC,DIAG

DIAG E10-E14

CHRONICFU
มารับบริการ
บันทกึทุกครัง้

ขึ้นทะเบียน CHRONIC
ของหน่วยริการ ติดตามการ
รับบริการ

WAIST_CM
HEIGHT

เลขบัตรประชาชน
หน่วยตรวจและ

หน่วยที่คนเป้าหมาย
ต้องถูกต้องเท่านั้น

จึงจะเชื่อมโยงประวัติ
กันได้

ข้อสังเกต
ไม่ได้วัดจะถือว่าเกินหรือไม่?

https://test.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=fd0779ee615c2e4adcb73187a2cbc328


• อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน

ข้อมูล NCD ตัวชี้วัด

CHRONIC,DIAG

DIAG E10-E14

CHRONICFU
มารับบริการ
บันทกึทุกครัง้

ขึ้นทะเบียน CHRONIC
ของหน่วยริการ ติดตามการ
รับบริการ

DIAGNOSIS_OPD
DIAGNOSIS_IPD

เลขบัตรประชาชน
หน่วยวินิจฉัยและ

หน่วยที่คนเป้าหมาย
ต้องถูกต้องเท่านั้น

จึงจะเชื่อมโยงประวัติ
กันได้

รหัส ICD-10 
E16.0, E16.1, E16.2, 
E10.0, E11.0, E12.0, 
E13.0, E14.0

ข้อสังเกต  มีมากไม่ดี

https://test.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=b06544333648315e83c83445a62dd94e


• อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในพื้นที่รับผิดชอบของปีที่ผ่านมาได้รับการตรวจน้ าตาลซ้ า

ข้อมูล NCD ตัวชี้วัด

NCDSCREEN
คดักรองปีท่ีแล้วเสี่ยง

ค่าน้ าตาล BSLEVEL มีค่าดังนี้
# อดอาหาร(BSTEST 1,3)  

มีค่า 100–125 mg/dl
# ไม่อดอาหาร (BSTEST 2,4)  

มีค่า 140-199 mg/dl

NCDSCREEN
คดักรองปัจจบุนัมีคา่น า้ตาล
มากกวา่เทา่กบั 70 mg/dl

https://test.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=cc7ca5d68ea315208e2039d7c64792ce


• ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน

ข้อมูล NCD ตัวชี้วัด

คัดกรองปัจจุบันมีค่าน้ าตาล
มากกว่าเท่ากับ 70 mg/dl

หักออกด้วยผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ที่มีวันที่เริ่มป่วยก่อนวันคัดกรอง

CHRONIC,DIAGNOSIS 
E10-E14

ผลงานการคัดกรอง

NCDSCREEN,PERSON

https://test.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=626c89f6b8d9f7ed90c72c719775eb07


• ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง

ข้อมูล NCD ตัวชี้วัด

NCDSCREEN,PERSON

คัดกรองปัจจุบันมีค่า
ความดันโลหิต SBP,DBP >50

หักออกด้วยผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ที่มีวันที่เริ่มป่วยก่อนวันคัดกรอง

CHRONIC,DIAGNOSIS 
I10-I15

ผลงานการคัดกรอง

https://test.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=9702fa28cd2ec73ecc6af89d14f46874


• ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมิน

โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 

ข้อมูล NCD ตัวชี้วัด

CHRONIC,DIAG

DIAGCODE 
E10-E14,I10-I15

ขึ้นทะเบียน CHRONIC
ของหน่วยริการ ติดตามการ
รับบริการ

DIAGNOSIS_OPD
DIAGNOSIS_IPD

หักออกด้วย I60-I69 
I11.0*,I11.9,I13.0,
I13.1,I13.2,I13.9 

PERSON=>sex,birth

CHRONICFU=>height,
waist_cm,sbp

NCDSCREEN=>height,
waist_cm,sbp,smoke

SPECIALPP=>ppspecial

LABFU=>labtest
0541602 labresult= ?

ข้อมูลครบองค์ประกอบ
ตามสูตรค านวนถือว่าคัดกรอง

https://test.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=71cff4a5f828ddbe688784c2659abfe9


การประเมิน THAI CV RISK SCORE

PERSON
อาย(ุปี ใช้ Birth นับถึงวันที่ 1 ม.ค.ของปีงบประมาณ)

เพศ(Sex ชาย=1 หญิง =0)

การป่วยเป็นเบาหวานCHRONIC

LABFU Total cholesterol

ค่า SBP ,  ค่ารอบเอว (WAIST_CM)
ส่วนสูง (ซม.) , การสูบบุหร่ี NCDSCREEN

CHRONICFU

SPECIALPP



สูตรการค านวณ CVD RISK SCORE

• กรณีมีค่า total cholesterol ใช้สูตร Thai ASCVD score 2

FullScore = (0.08183 * AGE) + (0.39499 * SEX) + 

(0.02084 * SBP) +(0.69974 * DM) + 

(0.00212 * CHOL) +(0.41916 * SMOKING)

PFullScore(%)= (1 - (0.978296)exp(FullScore - 7.04423)) * 100          
กรณีมีไม่มีค่า total cholesterol ใช้สูตร Thai ASCVD score 

FullScore = (0.079 * AGE) + (0.128 * SEX) + 

(0.019350987 * SBP) + (0.58454 * DM) + 

(3.512566 * (Waist / Height)) + (0.459 * SMOKING);

PFullScore(%) =(1-(0.978296)exp(FullScore - 7.720484)) * 100



แฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลรายงาน
SERVICE PLAN สาขาไต

PERSON SERVICE

DIAGNOSIS_OPD

CHRONIC

DRUG_OPD LABFU

DIAGNOSIS_IPDHOME CHRONICFU

DRUG_IPD

ADMISSION



HDC SERVICE PLAN สาขาไต 

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการคัดกรอง



ผลการบนัทกึข้อมูลประชากร แบบที่ 1

นาย พ.จ. บันทึก สถานพยาบาลที่ 1

สถานพยาบาลที่ 2

นาย พ.จ. บันทึก 

CID 31406xxx89098

CID 31406xxx89098

TYPEARA 1 หรือ 3 

TYPEARA 2 หรือ 4 หรือ 5

D_UPDATE 2017-10-01PERSON แฟ้ม 

D_UPDATE 2018-10-01

HDC     ประมวลผล
เป็นเป้าหมายคนในเขต

สถานพยาบาลที่ 1



คนๆเดียวกัน เป็นคน
ในเขตทัง้ 2 ที่ไม่ได้

ผลการบนัทกึข้อมูลประชากร แบบที่ 2

นาย พ.จ. บันทึก สถานพยาบาลที่ 1

สถานพยาบาลที่ 2

นาย พ.จ. บันทึก 

CID 31406xxx89098

CID 31406xxx89098

TYPEARA 1 หรือ 3

TYPEARA 1 หรือ 3

D_UPDATE 2017-10-01PERSON แฟ้ม 

D_UPDATE 2018-10-01

HDC     ประมวลผล
เป็นเป้าหมายคนในเขต

สถานพยาบาลที่ 2



ทัง้ๆที่เป็นคนเดียวกัน
ประวัตกิารตรวจ/รับ
บริการต่างๆจะไม่

เช่ือมโยงกัน 

ผลการบนัทกึข้อมูลประชากร แบบที่ 3

นาย พ.จ. บันทึก สถานพยาบาลที่ 1

สถานพยาบาลที่ 2

นาย พ.จ. บันทึก 

CID 31406xxx89097

CID 31406xxx89098

TYPEARA 1 หรือ 3

TYPEARA 1 หรือ 3

D_UPDATE 2017-10-01PERSON แฟ้ม 

D_UPDATE 2018-10-01

HDC     ประมวลผล
เป็นเป้าหมายคนในเขต

สถานพยาบาลที่ 2

สถานพยาบาลที่ 1



คนเป็นคนละคนกัน
แต่เลขประชาชนเดียวกัน
ประวัตจิะถูกรวมกัน

ผลการบนัทกึข้อมูลประชากร แบบที่ 4

นาย พ.จ. บันทึก สถานพยาบาลที่ 1

สถานพยาบาลที่ 2

ดข. ส.ช. คิดใหม่ 

CID 11406xxx89098

CID 11406xxx89098

TYPEARA 1 หรือ 3

TYPEARA 1 หรือ 3

D_UPDATE 2017-10-01PERSON แฟ้ม 

D_UPDATE 2018-10-01

HDC     ประมวลผล
เป็นเป้าหมายคนในเขต

สถานพยาบาลที่ 2


