
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI)
HOSXP , HOSXP PCU

20/10/2558 (รุ่นที่ 1)
27/10/2558 (รุ่นที่ 2)



เนื้อหา

• การบันทึกข้อมูลให้บริการวัคซีน
• ก าหนดและตรวจสอบข้อมลูพื้นฐานวคัซีน
• รายงาน
• ปัญหาและอุปสรรค



การบันทึกข้อมูล
ให้บริการวัคซีน 



การบันทึกข้อมูลให้บริการวัคซีน แบ่งออกเป็นตามช่วงอายุของผู้ได้รับ
บริการ หรือกลุ่มของผู้รับบริการ ได้ดังนี้ 

กลุ่มวัคซีน ระบบงาน
วัคซีนกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ระบบงานบัญชี 2

วัคซีนกลุ่มเด็กแรกเกิด ระบบงานบัญชี 3 

วัคซีนกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน ระบบงานบัญชี 4

วัคซีนกลุ่มเด็กนักเรียน ระบบงานบัญชี 5

วัคซีนกลุ่มบุคคลท่ัวไป ระบบห้องฉุกเฉิน , ห้องคัดกรอง และ
ระบบ One Stop Service



บันทึกข้อมูลวัคซีนใน โปรแกรม HOSXP

ระบบงานเชิงรุก >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 2-5



บันทึกข้อมูลวัคซีนใน โปรแกรม HOSxP PCU

HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 2-5



การบันทึกวัคซีน หญิงตั้งครรภ์ (บัญชี 2)



การบันทึกวัคซีน เด็กแรกเกิด (บัญชี 3)



การบันทึกวัคซีนจากที่อื่น  เด็กแรกเกิด (บัญชี 3)

EPI เพื่อความ
ครอบคลุม



การบันทึกวัคซีน เด็กก่อนวัยเรียน (บัญชี 4)



การบันทึกวัคซีนจากที่อื่น  เด็กก่อนวัยเรียน(บัญชี 4)

EPI เพื่อความ
ครอบคลุม



การบันทึกวัคซีน เด็กวัยเรียน (บัญชี 5)



การบันทึกวัคซีนจากที่อื่น  เด็กนักเรียน(บัญชี 5)

EPI เพื่อความ
ครอบคลุม



การบันทึกวัคซีน บุคคลทั่วไป (ระบบห้องฉุกเฉิน)



การบันทึกวัคซีน บุคคลทั่วไป (ระบบซักประวัติ)



การบันทึกวัคซีน บุคคลทั่วไป (ระบบ One Stop Service)



การก าหนดข้อมูลพื้นฐาน
และตรวจสอบข้อมูลวัคซีน



ตารางข้อมูลวัคซีน

person_vaccine

anc_service
wbc_vaccine
epi_vaccine

student_vaccine

วัคซีนทั้งหมด
วัคซีนงานบัญชี 2

วัคซีนงานบัญชี 3

วัคซีนงานบัญชี 4

วัคซีนงานบัญชี 5



ตารางก าหนดข้อมูลวัคซีน

บัญชี2
หญิงตั้งครรภ์

anc_service
anc_service_code

person_vaccine
vaccine_code

Vaccine_ 
combination

vaccine_code
vaccine_combine

_code

wbc_vaccine
wbc_vaccine_code

epi_vaccine
vaccine_code

student_vaccine
vaccine_code

บัญชี3
เด็กแรกเกิด

บัญชี4
เด็กก่อนวัยเรียน

บัญชี5
เด็กนักเรียน

ตารางเก็บตัวเลือก
วัคซีนบัญชีต่างๆ

ตารางเก็บตัวเลือก
วัคซีนทั้งหมด



ตัวอย่างก าหนดข้อมูลวัคซีน IPV-P

person_vaccin
evaccine_code

= IPV-P

vaccine_combination

vaccine_code
= IPV-P

vaccine_combine_code

= IPV-P

wbc_vaccine
wbc_vaccine_code

= IPV-P

บัญชี3
เพิ่ม IPV-P

1. ก าหนด รหัสวัคซีน IPV-P ใน column wbc_vaccine_code ของ Table wbc_vaccine
2. ก าหนด รหัสวัคซีน IPV-P ใน column vaccine_code ของ Table person_vaccine
3. ก าหนด รหัสวัคซีน IPV-P ใน column vaccine_code , vaccine_combine_code 

ของ Table vaccine_combination



ตัวอย่าง ก าหนดวัคซีน IPV-P ในตาราง WBC_VACCINE

ก าหนด รหัส IPV-P

ตาราง 
wbc_vaccine



ตัวอย่าง ก าหนดวัคซีน IPV-P ในตาราง PERSON_VACCINE

ก าหนด รหัส IPV-P

ตาราง 
person_vaccine



ตัวอย่าง ก าหนดวัคซีน IPV-P ในตาราง VACCINE_COMBINATION

ก าหนด รหัส IPV-P 
column vaccine_code

= 
vaccine_combine_code

ตาราง 
vaccine_combination



ก าหนดรหัสส่งออกวัคซีน มาตรฐาน 50 แฟ้ม
ก าหนดเพื่อใช้ส่งออกข้อมูล แฟ้ม EPI 
Field  vaccinetype

ก าหนดรหัสส่งออก



เมนูก าหนดรหัสส่งออกวัคซีน (HOSXP)



เมนูก าหนดรหัสส่งออกวัคซีน (HOSXP PCU)



วิธีก าหนดรหัสส่งออกวัคซีน 

1. คลิกที่ปุ่ม ก าหนดรหัสพ้ืนฐาน
2. เลือกกลุ่ม วัคซีนที่ต้องการก าหนดรหัส
3. ระบุรหัสส่งออก (อ้างอิงจากรหัสมาตรฐาน

ส่งออกของโครงสร้าง 50 แฟ้ม )



ก าหนด  LOT.NO. และ EXPIRE DATE  วัคซีน



ก าหนด  LOT.NO. และ EXPIRE DATE วัคซีน (HOSXP)



ก าหนด  LOT.NO. และ EXPIRE DATE วัคซีน(HOSXP PCU)



ก าหนด  LOT.NO. และ EXPIRE DATE วัคซีนวัคซีน

1. เลือก group วัคซีน
2.ระบุข้อมูล วันท่ีได้รับ , Lot No. ,

หมดอายุ และ คลิกถูก ยังมีใช้อยู่



ก าหนด GROUP วัคซีน
ส าคัญ จะต้องระบุ vaccine_group ให้กับวัคซีน    
ถ้าไม่ได้ก าหนด   จะไม่สามารถ ก าหนด Lot No.แะ Expire ให้กับ วัคซีน



รายงาน



รายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีน



ทะเบียนการได้รับวัคซีน (ทะเบียน Y)



ปัญหาและอุปสรรค



สาเหตุหลัก

• ก าหนดรหัส vaccine_code ในตารางของวัคซีนไม่ถูกต้อง 
และ ไม่เชื่อมโยงกับตาราง person_vaccine

• ก าหนดรหัสส่งออก 50 แฟ้ม ไม่ตรงกับชนิดของวัคซีนที่
ได้รับบริการ



เคยเจอหรือไม่ ???



โปรแกรม ไม่ได้น าส่ง
ออก แฟ้ม EPI นะครับ

ท าความเข้าใจ



ขอบคุณครับ
Q & A


