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การเพิ่มวัคซนีในโปรแกรม HOSxP และ HOSxP PCU 

สรุปข้อมูลวัคซีน ประจ าปีงบประมาณ 2559 

รายการ วัคซีน รหัสวัคซีน 
เดิม/รหัสนอกแผน 

รหัสวัคซีน 
ใหม ่

รหัส 
การวินิจฉัย 

เพิ่มข้อมูลที่ตาราง
หลัก 

หมายเหต ุ

วัคซีนท่ีเปลี่ยนรหัสส่งออก หรือ
เปลี่ยนรหัสการวินิจฉัยโรค
(ICD10) 

MRs 072 075 Z244 และ Z245 student_vaccine  
MRC - 074 Z244 และ Z245  

wbc_vaccine MMRC - 076 Z244 
วัคซีนท่ีเพิ่มข้ึนมาใหม่ IPV-P - 401 Z240 wbc_vaccine  เริ่มให้บริการ           

เดือนธันวาคม 2558 

วัคซีนท่ี ณ ขณะนี้เป็นวัคซีนนอก
แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

HPVs1 H41 310 Z258  
student_vaccine 

จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น
จังหวัดน าร่องในการใช้
วัคซีน 

HPVs2 H42 320 Z258 
HPVs+ H43 311 Z258 

 
 
 
วัคซีนท่ีเพิ่มเข้ามาอยู่ในแผนงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค              
(แต่เดิมอยู่นอกแผน) 

RV2-1 R11 R11 Z258 wbc_vaccine 1. จ.สุโขทัย และ จ.
เพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดน า
ร่องในการใช้วัคซีน 
2. วัคซีนโรต้า              
ชนิดให้ 2 ครั้ง 

RV2-2 R12 R12 Z258 

RV3-1 R21 R21 Z258  
wbc_vaccine 

วัคซีนโรต้า   ชนิดให้ 3 ครั้ง 
RV3-2 R22 R22 Z258 
RV3-3 R23 R23 Z258 
JE เชื้อเป็น 1 J11 J11 Z241  

epi_vaccine 
 

JE เชื้อเป็น 2 J12 J12 Z241 

ตาราง สรุปข้อมูลวัคซีนที่มีการเปลี่ยนแปลง ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ตัวอย่างถ้าต้องการเพิ่ม วัคซีน IPV-P  เด็กจะได้รับตอนอายุ 4 เดือน ขึ้นไป  โดยวัคซีน IPV-P จะเร่ิมให้บริการได้ต้ังแต่
เดือนธันวาคม 2558  ซึ่งข้อมูลของวัคซีนที่บันทึกในโปรแกรม จะมีผลกับการส่งออกข้อมูลแฟ้ม EPI  (50 แฟ้ม)  
 
ดังน้ันโจทย์ ข้อน้ีจะเพิ่มวัคซีน IPV-P จะท าอย่างไร  ผมจึงได้ท าขั้นตอนการเพิ่มวัคซีนส าหรับ ผู้ดูแลระบบ ไว้ดังน้ีครับ  

1.ต้องทราบก่อนว่า วัคซีนชนิดน้ี เด็กกลุ่มไหนที่ต้องได้รับ และ ถ้าเปรียบเทียบกับโปรแกรม HOSxP บันทึกใน
ระบบงานใด 
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ดังน้ันผมจึงได้ท าการ แยกจ าแนกประเภท กลุ่มวัคซีนและระบบงานที่ใช้บันทึกข้อมูลได้ดังน้ี  

กลุ่มวัคซีน ระบบงาน 

วัคซีนกลุ่มหญิงตั้งครรภ์  ระบบงานบัญชี 2 

วัคซีนกลุ่มเด็กแรกเกิด  ระบบงานบัญชี 3  

วัคซีนกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน  ระบบงานบัญชี 4 

วัคซีนกลุ่มเด็กนักเรียน  ระบบงานบัญชี 5 

วัคซีนกลุ่มบุคคลท่ัวไป  ระบบห้องฉุกเฉิน , ห้องคัดกรอง และ ระบบ One Stop Service 

ตารางสรุปกลุ่มวัคซีน 

ในที่น้ี วัคซีน IPV-P เป็นวัคซีนของเด็ก 4 เดือนขึ้นไปที่ควรจะได้รับ  ดังน้ันวัคซีนตัวน้ีจะต้องบันทึกในระบบบัญชี 3 

 

รูปภาพการบันทึกข้อมูล วัคซีน IPV-P ใน ระบบงานบัญชี 3 
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2.เมื่อทราบหน้าจอระบบงานที่ใช้ส าหรับบันทึกวัคซีนแล้ว ขั้นตอนต่อไป จะต้องทราบต่อว่า วัคซีนตัวน้ี (IPV-P) 

จะต้องสร้างตัวเลือกไว้ในตารางใด จึงจะมีตัวเลือกวัคซีน IPV-P แสดงขึ้นมาให้เลือก  

ผมได้ท าสรุปตารางที่เก็บข้อมูลวัคซีนไว้ให้ดังน้ีครับ 

 
รูปภาพตารางเก็บข้อมูลวัคซีน 
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3.เมื่อรู้จักตารางส าหรับเก็บตัวเลือกของวัคซีนงานต่างๆ ไปแล้ว   ตอนน้ีเราทราบแล้วว่า วัคซีน IPV-P จะต้อง
ไปเพิ่มในตาราง wbc_vaccine (วัคซีนงานบัญชี 3)   สิ่งที่จะต้องทราบต่อคือ แล้วเราจะไปเพิ่มใน Field ใด และ มี
ตารางใดบ้างที่ต้องเชื่อมกับตารางน้ีด้วย 

 
ดังนั้นผมเลยท าสรุปไว้ให้กรณีถ้ามีการเพ่ิมวัคซีน 1 รายการเข้าไปในระบบดังนี้ครับ 

 

รูปภาพการก าหนดข้อมูลวัคซีน 
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ตัวอย่างจากโจทย์ของเรา จะเพิ่ม วัคซีน IPV-P เข้าไปในระบบจะได้รูปตามน้ีครับ 

 

รูปภาพการก าหนดข้อมูลวัคซีน IPV-P 
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4.ขั้นตอนต่อไป เรามาดูวิธีการก าหนดข้อมูลในตารางกันบ้างครับ 

1. ก าหนด รหัสวัคซีน IPV-P ใน column wbc_vaccine_code ของ Table wbc_vaccine   

และก าหนดรหัสส่งออก 401 ใน column export_vaccine_code 

 

 

รูปภาพการก าหนดข้อมูลวัคซีนในตาราง wbc_vaccine 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพการก าหนดข้อมูลวัคซีนในตาราง wbc_vaccine 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ก าหนด รหัส 
IPV-P 

1.เปิดตาราง 
wbc_vaccine 

3.ก าหนด รหัส
ส่งออก 401 
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2. ก าหนด รหัสวัคซีน IPV-P ใน column vaccine_code ของ Table person_vaccine   

และก าหนดรหัสส่งออก 401 ใน column export_vaccine_code 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพการก าหนดข้อมูลวัคซีนในตาราง person_vaccine 

 

 

 

 

 

 

 

2.ก าหนด 
รหัส IPV-P 

1.เปิดตาราง  
person_vaccine 

3.ก าหนด รหัส
ส่งออก 401 
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3. ก าหนด รหัสวัคซีน IPV-P ใน column vaccine_code และ vaccine_combine_code ของ 

Table vaccine_combination   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพการก าหนดข้อมูลวัคซีนในตาราง vaccine_combination   

 

 

 

 

 

2.ก าหนด รหัส IPV-P  

column vaccine_code  

 และ vaccine_combine_code  

1.เปิดตาราง 
vaccine_combination 


