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     กรอบการน าเสนอ 

• ทบทวนการคัดกรองรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2560-2562) 
• ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ในการบันทึกข้อมูล 
• เทคนิคในการบันทึกข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
• การติดตามข้อมูลการบันทึกใน HDC 
• การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล (Data Hunt Correct) 
 

 



การบันทึกข้อมูลการบ าบัดผู้ติดบุหรี ่
ในระบบ 43 แฟ้ม HDC 



       ทบทวนการคัดกรองรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2560-2562) 

 

• เริ่มมีการบันทึกข้อมูล และติดตามข้อมูลใน HDC ปี 2560 เป็นต้นมา 

• มีการประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูล (ทางหนังสือราชการ 
และประชุมเชิงปฏิบัติการ) 

• มีการเพิ่มรหัสการคัดกรอง ใน Special PP เพิ่มขึ้น (ปลายปี 2559) 

• มีแรงจูงใจในการบันทึกข้อมูล 

• เป็นตัวชี้วัดในการประเมินงาน 

 

 



  ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ในการบันทึกข้อมูล 

• โปรแกรมการบันทึกข้อมูลของแต่ละอ าเภอไม่เหมือนกัน ข้อมูลไม่
ครบถ้วน 

• โปรแกรมการใช้งาน ไม่ได้อัปเวอร์ชั่นใหม่ (ปัจจุบันให้ ver 3.62.3.11) 

• ไม่ได้เพิ่มรหัสการคัดกรอง ใน Special PP ส่วนที่เพิ่มเติม 

• ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล 

• คนรับผิดชอบงานและคนบันทึกไม่ใช่คนเดียวกัน  

 



เทคนิคในการบันทึกข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

• ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการบันทึก (ตามนโยบายที่ก าหนด) 
• จัดท าทะเบียนในการบันทึก (เพื่อง่ายต่อการบันทึกและ

ตรวจสอบ) 
• การใช้เครื่องมือในการบันทึกที่เอือ้ประโยชน์ให้กบัผู้บันทึก (ปุ่ม 

CF) 
 



ขั้นตอนการการคัดกรองและบ าบัดผู้สูบบุหรี่  
ที่เข้ารับการบ าบัดในสถานบริการในระบบ 43 แฟ้ม 



ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการคัดกรองและบ าบัดผู้สูบบุหรี่  
ที่เข้ารับการบ าบัดในสถานบริการในระบบ 43 แฟ้ม 



ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการคัดกรองและบ าบัดผู้สูบบุหรี่  
ที่เข้ารับการบ าบัดในสถานบริการในระบบ 43 แฟ้ม 



ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการคัดกรองและบ าบัดผู้สูบบุหรี่  
ที่เข้ารับการบ าบัดในสถานบริการในระบบ 43 แฟ้ม 



ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการคัดกรองและบ าบัดผู้สูบบุหรี่  
ที่เข้ารับการบ าบัดในสถานบริการในระบบ 43 แฟ้ม 



ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการคัดกรองและบ าบัดผู้สูบบุหรี่  
ที่เข้ารับการบ าบัดในสถานบริการในระบบ 43 แฟ้ม 



ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการคัดกรองและบ าบัดผู้สูบบุหรี่  
ที่เข้ารับการบ าบัดในสถานบริการในระบบ 43 แฟ้ม 



ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการคัดกรองและบ าบัดผู้สูบบุหรี่  
ที่เข้ารับการบ าบัดในสถานบริการในระบบ 43 แฟ้ม 



สรุปการบันทึกขอ้มูล 
พฤติกรรมผู้สบูบุหรี ่
ในระบบ 43 แฟ้ม 
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ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล 

 

   นาย จ ส่งญาติมารับยาที่ รพ.สต. แล้วจนท.ได้คัดกรองบุหรี่ พบว่า  
สูบบุหรี่ก้นกรองมา 10 ปี สูบวันละซอง และตื่นขึ้นมาทุกเช้าต้อง     
สูบบุหรี่เลย จนท.รพ.สต. ได้ชวนให้เลิกบุหรี่ ซึ่งนาย ก ก็ได้ตอบรับ   
เข้ารับการเลิกบุหรี่ โดยได้รับการให้ค าปรึกษาและชาชงหญ้าดอกขาว
กลับไปรับประทานที่บ้าน นัดครั้งต่อไปอีก 1 เดือน 



บันทึกการคัดกรองบุหรี่รหัส 1B503 , 1B504   
บันทึกการให้บริการครั้งนี้  รหัส 1B532 

ผลการบันทึก  



ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล 

 
นาย ข มารับยาความดันโลหิตสูงที่ รพช. แล้วจนท.ได้คัดกรอง
บุหรี่ พบว่า สูบบุหรี่ขี้โยมา 50 ปี สูบวันละมวน และตื่นขึ้นมา
ทุกเช้าต้องสูบบุหรี่ขี้โยหลังกินข้าวเช้า จนท.ได้เชิญชวนเข้ารับ
การบาบัดเลิกบุหรี่ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าแบบสั้นๆ  
 



ICD10 :I10 โรคความดันโลหิตสูง  
กรอกรหัสการคัดกรองบุหรี่ 1B501 , 1B506  

กรอกรหัสการให้บริการ 1B530  

ผลการบันทึก  



ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล 

 
นาย ก มาตามนัด 1 เดือนที่ รพ.สต. แล้วจนท.ได้ให้ค าปรึกษา
และชาชงหญ้าดอกขาวกลับไปรับประทาน ท่ีบ้าน และเลิกสูบ
มาได้แล้ว 1 เดือน  
 
 



กรอกรหัสกรอกรหัสการให้บริการ 1B532  
กรอกรหัสการติดตามเมื่อครบ 1 เดือนแล้ว 1B542  

ผลการบันทึก  



การจัดการข้อมูลบุหรี่  

• คนที่คัดกรอง นับจากสถานบริการแรกที่คัดกรอง  
• คนที่ให้บริการ นับจากสถานบริการสุดท้ายในแต่ละครั้ง  
• การติดตาม 1, 3, 6 เดือน นับจากสถานบริการสุดท้ายในแต่

ละครั้ง  
 



การบันทึกข้อมูลผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ในระบบ 43 แฟ้ม HDC 







การบันทึกข้อมูล 
ผูด้ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

map/การบันทึกผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์.mmap


การติดตามข้อมูลการบันทึกในHDC 

 

• เพื่อดูความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
• เพื่อติดตามข้อมูลใน Data-Exchange  

 

https://pyo.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report_indiv.php?from=report&cat_id=06b9ffbd9fa83f29fef3a7e7ba8119d6&id=217bf5d3be296fad9d708affeeaff6ed&byear=2563
https://pyo.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report_indiv.php?from=report&cat_id=06b9ffbd9fa83f29fef3a7e7ba8119d6&id=217bf5d3be296fad9d708affeeaff6ed&byear=2563
https://pyo.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report_indiv.php?from=report&cat_id=06b9ffbd9fa83f29fef3a7e7ba8119d6&id=217bf5d3be296fad9d708affeeaff6ed&byear=2563


ผลงานในHDC 



ผลงานในHDC 



ดูข้อมูลรายบุคคลเพื่อตรวจสอบการบันทึก 



การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล (Data Hunt Correct) 



การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล (Data Hunt Correct) 



ฝึกปฏิบัติการการใช้ Data Hunt Correct  



ข้อซักถาม 


