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แนวทางการสืบค้นรายงานสถิตโิรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในระบบ Health Data Center (HDC) ก 

ค าน า 
การพัฒนารายงานสถิติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในระบบ Health data center (HDC) 

เป็นความร่วมมือระหว่างส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในปี พ.ศ.2559 เป็นการพัฒนาข้อมูลโรคในกลุ่มประชากรคนไทย ประกอบด้วย
กลุ่มโรคส าคัญที่ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯด าเนินการเฝ้าระวัง จ านวน 15 กลุ่มโรค ได้แก่ พิษสารก าจัด
ศัตรูพืช พิษโลหะหนัก พิษสารตะกั่วพิษปรอทและสารประกอบ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคเรื้อรังของทางเดิน
หายใจส่วนล่าง โรคหัวใจขาดเลือด การบาดเจ็บจากการท างาน โรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis) โรคระบบทางเดินหายใจ
ที่เกิดจากแอสเบสตอส โรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดมีโซทิลิโอมา (Mesothelioma) โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง พิษ
สารตัวท าละลายอินทรีย์ โรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการท างาน และโรคจากความร้อน (กลุ่ม Heat stroke)  

เอกสารแนวทางการสืบค้นรายงานสถิติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในระบบ Health data 
center (HDC) ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่นักวิชาการของหน่วยงานสาธารณสุขระดับส่วนกลาง
และระดับเขต สามารถสืบค้นรายงานโรคผ่านเว็บไซต์ HDC service หรือ http://hdcservice.moph.go.th ซึ่ง
เอกสารฉบับนี้จะท าให้มีความเข้าใจในลักษณะของข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และรูปแบบรายงานสถิติโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในระบบ HDC มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังท าให้ทราบวิธีการสืบค้นและการใช้ประโยชน์
ข้อมูลส าหรับการด าเนินงานได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การด าเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ หากมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาสามารถแจ้งกลุ่มข่าวกรองและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โทรศัพท์ 02 590 4389 หรืออีเมล 
phergroup@googlegroups.com 
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แนวทางการสืบค้นรายงานสถิติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
ในระบบ Health Data Center (HDC) 

กระทรวงสาธารณสุขไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบข้อมูลสุขภาพ เพ่ือก าหนดนโยบาย ก ากับ 
ทิศทางแนวทางการบริหารจัดการระบบข้อมูลสุขภาพและตัดสินใจในประเด็นส าคัญๆ โดยมีแนวทางในการปฏิรูป
ระบบข้อมูลสุขภาพหลายเรื่อง โดยเฉพาะในประเด็นยกเลิกการส่งข้อมูล Individual จากจังหวัดสูสวนกลาง โดย
ข้อมูล Individual ใช้บริหารจัดการเฉพาะภายในจังหวัด ส าหรับส่วนกลางและเขตสุขภาพจะรับเฉพาะข้อมูล 
Summary ตาม Standard report โดยมีรูปแบบการรับส่งข้อมูล ดังนี้ 

 
                                                                              ที่มา:เอกสารประกอบการอบรม HDC 

    รูปที่ 1 รูปแบบการรับส่งขอ้มูล ส าหรับ ระบบ Health Data Center (HDC) 

1 ข้อมูลโรคในระบบ Health Data Center (HDC) 

1.1 ลักษณะการไหลของข้อมูล 

หลักการด าเนินงานจัดท าข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) คือ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
รวมถึงจัดท ารายงานโรคฯตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ 43 แฟ้ม ซึ่งมีไหลของข้อมูล
ตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลจังหวัด จะส่งข้อมูล 43 แฟ้ม  
ไปที่ HDC on Cloud ของแต่ละจังหวัด โดยข้อมูลจะถูก transform ให้เป็นรูปแบบของตาราง summary ในทุกๆ
วันหลังเที่ยงคืน จากนั้นตารางข้อมูล summary ของแต่ละจังหวัดนี้จะถูกส่งให้ 2 แห่ง คือ ส่งให้ HDC Service 
ส่วนกลางในตอนเช้า และส่งกลับให้จังหวัดผ่าน HDC SSJ เพ่ือเป็นการคืนข้อมูลให้แต่ละจังหวัด 

1.2 การประมวลผลข้อมูล 

การประมวลผลแสดงข้อมูลในระบบ Health data center (HDC) เป็นการประมวลผลรายวันซึ่งข้อมูลจะมี
การเปลี่ยนแปลงทุกวันขึ้นอยู่กับระบบการจัดส่งข้อมูลจากจังหวัด โดยในระบบการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มของหน่วย
บริการสุขภาพมีรายละเอียด ดังนี้ (อ้างอิงจาก คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้าง
มาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพฯ Version2.1 (มกราคม 2559)) 



 

แนวทางการสืบค้นรายงานสถิตโิรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในระบบ Health Data Center (HDC) 2 

1.2.1 กรณีผู้ป่วยนอก 

- ระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลมายัง
คลังข้อมูล Data Center ระดับจังหวัด โดยส่งไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  

- ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ส่งข้อมูลรายบุคคลมายังคลังข้อมูล Data Center ระดับ
จังหวัด โดยส่งไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  

1.2.2 กรณีผู้ป่วยใน 

- ระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ส่งข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคลมายัง
คลังข้อมูล Data Center ระดับจังหวัด โดยส่งไม่เกินสิ้นเดือนของเดือนถัดไป  

ดังนั้นการดูรายงานโรคฯ ในระบบ Health data center (HDC) ต้องค านึงถึงวันที่หน่วยบริการสุขภาพ
จัดส่งข้อมูลด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง 

2 ข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในระบบ Health data center (HDC) 

รายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในระบบ Health data center (HDC) มีจ านวนทั้งหมด 
15 กลุ่มโรค 45 รายงาน โดยการพัฒนารายงานโรคในปีงบประมาณ 2559 ได้ระบุเงื่อนไขรหัส ICD-10 ที่ไม่รวมรหัส
สาเหตุภายนอก (เช่นY96, รหัสหลักที ่5 เป็น.2 และ Y97) เนื่องจากหน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ยังมีการลงรหัส
สาเหตุนอกค่อนข้างน้อย ดังนั้นเพ่ือให้มีข้อมูลที่สามารถแสดงแนวโน้มของโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม และสามารถน าข้อมูลโรคมาใช้ในการวางแผนและก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้ 
จึงก าหนดเงื่อนไขรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1  รายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในระบบ Health data center (HDC) 
กลุ่มโรค รหัส ICD-10 รายงาน 

 วินิจฉัยหลัก สาเหตุภายนอก  
1. พิษสารก าจัด

ศัตรูพืช 
 

T60.0-T60.4, 
T60.8-T60.9 

ไม่รวมรหัส  
ICD-10 ที่คู่กับ 
X68 ฆ่าตัวตาย 

1) อัตราป่วยจากพิษสารก าจดัศัตรูพืช 
2) อัตราส่วนของผู้ป่วยจากพิษสารก าจัดศัตรูพืชต่อจ านวน

ครั้งของการไปรับบริการ 
3) อัตราป่วยจากพิษสารก าจัดศัตรูพืช จ าแนกรายกลุ่มอายุ 
4) จ านวนผู้ป่วยจากพิษสารก าจัดศัตรูพืช จ าแนกรายอาชีพ 

2. พิษโลหะหนัก 
 

T56.0-T56.9 - 5) อัตราป่วยจากพิษโลหะหนัก 
6) อัตราป่วยจากพิษโลหะหนัก จ าแนกรายกลุ่มอาย ุ
7) จ านวนผูป้่วยจากพษิโลหะหนัก จ าแนกรายอาชีพ 

3. พิษสารตะกั่ว 
 

T56.0 - 8) อัตราป่วยจากพิษสารตะกั่ว 
9) อัตราป่วยจากพิษสารตะกั่ว จ าแนกรายกลุ่มอายุ 
10) จ านวนผูป้่วยจากพษิสารตะกั่ว จ าแนกรายอาชีพ 

4. พิษปรอทและ
สารประกอบ 

T56.1 - 11) อัตราป่วยจากพิษปรอทและสารประกอบ 
12) อัตราป่วยจากพิษปรอทและสารประกอบ จ าแนกราย

กลุ่มอายุ 
13) จ านวนผูป้่วยจากพษิปรอทและสารประกอบ จ าแนก

รายอาชีพ 



 

แนวทางการสืบค้นรายงานสถิตโิรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในระบบ Health Data Center (HDC) 3 

ตารางที่ 1  รายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในระบบ Health data center (HDC) 
กลุ่มโรค รหัส ICD-10 รายงาน 

 วินิจฉัยหลัก สาเหตุภายนอก  
5. โรคระบบทางเดิน

หายใจ 
 

 

J00-J39, 
J60-J99 

- 14) อัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ 
15) จ านวนครั้งการไปรับบริการของผู้ป่วยโรคระบบทางเดิน

หายใจ จ าแนกรายเดือน 
16) อัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจจ าแนกรายกลุ่มอายุ 

6. โรคเร้ือรังของ
ทางเดินหายใจ
ส่วนลา่ง 

J40-J47 - 17) อัตราป่วยโรคเร้ือรังของทางเดินหายใจส่วนลา่ง 
18) จ านวนคร้ังการไปรับบริการของผู้ป่วยโรคเร้ือรังของ

ทางเดินหายใจส่วนล่าง จ าแนกรายเดือน 
19) อัตราป่วยโรคเร้ือรังของทางเดินหายใจส่วนลา่ง 

จ าแนกรายกลุ่มอาย ุ
7. โรคหัวใจขาดเลือด I20-I25 - 20) อัตราป่วยโรคหัวใจขาดเลือด 

21) จ านวนคร้ังการไปรับบริการของผู้ป่วยโรคหัวใจขาด
เลือด จ าแนกรายเดือน 

22) อัตราป่วยโรคหัวใจขาดเลือด จ าแนกรายกลุ่มอายุ 
8. การบาดเจ็บจาก

การท างาน 
 

S00-S99, 
T00-T29 

ให้ดึงข้อมูลตาม
รหัสดังกล่าว โดย 
ดึงเฉพาะรหัส 
หลักที5่ 
(กิจกรรม)  เป็น 
.2 ท างานใน
หน้าที่ หารายได ้

23) อัตราการบาดเจ็บจากการท างาน 
24) อัตราส่วนของผู้บาดเจ็บจากการท างานต่อการไปรบั

บริการ 
25) อัตราการบาดเจ็บจากการท างาน จ าแนกรายกลุ่มอายุ 
26) จ านวนผูบ้าดเจ็บจากการท างาน จ าแนกรายอาชีพ 
27) ร้อยละผู้บาดเจ็บจากการท างาน จ าแนกตามสิทธิการ

รักษาพยาบาล 
9. โรคปอดฝุ่นหิน 

(Silicosis) 
J62.8 - 28) อัตราป่วยโรคปอดฝุน่หิน (Silicosis) 

29) อัตราป่วยโรคปอดฝุน่หิน (Silicosis) จ าแนกรายอาย ุ
10. โรคระบบทางเดิน

หายใจที่เกิดจาก
แอสเบสตอส 

J61,  
J92.0 

- 30) อัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากแอสเบส
ตอส 

31) อัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากแอสเบส
ตอส จ าแนกรายกลุ่มอาย ุ

11. โรคมะเร็งเยื่อหุ้ม
ปอดมีโซทิลโิอมา 
(Mesotilioma) 

C45.0-C45.9 - 32) อัตราป่วยโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดมีโซทิลิโอมา
(Mesotilioma) 

33) อัตราป่วยโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดมีโซทิลิโอมา
(Mesotilioma) จ าแนกรายกลุ่มอายุ 

12. โรคประสาทหู
เสื่อมจากเสียงดัง 

H83.3 
H90.3-H90.5 

- 34) อัตราป่วยโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง 
35) อัตราป่วยโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง จ าแนกราย

กลุ่มอายุ 
36) จ านวนผูป้่วยโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง จ าแนก

รายอาชีพ 



 

แนวทางการสืบค้นรายงานสถิตโิรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในระบบ Health Data Center (HDC) 4 

ตารางที่ 1  รายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในระบบ Health data center (HDC) 
กลุ่มโรค รหัส ICD-10 รายงาน 

 วินิจฉัยหลัก สาเหตุภายนอก  
13. พิษสารตัวท า

ละลายอินทรีย ์
 
 

 

T52.0-T52.9 - 37) อัตราป่วยจากพิษสารตัวท าละลายอินทรีย์ 
38) อัตราป่วยจากพิษสารตัวท าละลายอินทรีย์ จ าแนก

รายกลุ่มอาย ุ
39) จ านวนผูป้่วยจากพษิสารตัวท าละลายอินทรีย์ จ าแนก

รายอาชีพ 
14. โรคกระดูกและ

กล้ามเนื้อจากการ
ท างาน 

M00-M99 
G56.0  

Y96 40) อัตราป่วยโรคกระดูกและกลา้มเนื้อจากการท างาน 
41) อัตราป่วยโรคกระดูกและกลา้มเนื้อจากการท างาน 

จ าแนกรายกลุ่มอาย ุ
42) จ านวนผูป้่วยโรคกระดูกและกลา้มเนื้อจากการท างาน 

จ าแนกรายอาชีพ 
15. โรคที่เกิดจาก

ความร้อน 
T67.0-T67.9 - 43) อัตราป่วยโรคที่เกิดจากความร้อน 

44) อัตราป่วยโรคที่เกิดจากความร้อน จ าแนกรายกลุ่มอายุ 
45) จ านวนผู้ป่วยโรคที่เกิดจากความร้อน จ าแนกรายอาชีพ 

ในอนาคตหากมีการติดตาม ตรวจสอบ และสนับสนุนให้หน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่มีการการบันทึก
ข้อมูลรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมและรหัสสาเหตุภายนอกเพ่ิมมากข้ึน เช่น การลงรหัส 
Y96, รหัสหลักท่ี 5 เป็น.2 และ Y97 เป็นต้น หน่วยงานส่วนกลางก็จะพัฒนารายงานโรคที่ก าหนดเงื่อนไข ICD-10 
โรคหลักร่วมกับรหัสสาเหตุภายนอก เพื่อให้ข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมมีความชัดเจนและตรง
ประเด็นมากยิ่งขึ้น  

 

2.1 รูปแบบรายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

รายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในระบบ Health data center (HDC) มีจ านวน  
45 รายงาน โดยแต่ละรายงานจะมีหนังสือรับรองค าสั่งประมวลผล หรือ Template ที่อธิบายรายละเอียดและ
เงื่อนไขของการดึงข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมจากฐานข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม 
ท าให้ผู้ใช้งานเข้าใจที่มาของข้อมูลมากยิ่งขึ้น 

โดยรูปแบบของรายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 รูปแบบ ได้แก ่ 

2.1.1 ตารางอัตราป่วยต่อแสนประชากร มีการแสดงข้อมูล 2 รูปแบบ ได้แก่  

1) ข้อมูลผลรวมจ านวนผู้ป่วยรายปี แสดงข้อมูลจ านวนผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยใหม่ (ความชุก : 
Prevalence) ประกอบด้วย 12 กลุ่มโรค ได้แก่ พิษสารก าจัดศัตรูพืช พิษโลหะหนัก พิษสารตะกั่ว 
พิษปรอทและสารประกอบ การบาดเจ็บจากการท างาน โรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis) โรคมะเร็งเยื่อหุ้ม
ปอดมีโซทิลิโอมา (Mesotilioma) โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง พิษสารตัวท าละลายอินทรีย์ โรค
กระดูกและกล้ามเนื้อจากการท างาน และโรคที่เกิดจากความร้อน ตัวอย่างดังรูปที่ 2 
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  รูปที่ 2  ตัวอย่างตารางแสดงอัตราป่วยต่อแสนประชากร 

 

2) ข้อมูลผลรวมจ านวนผู้ป่วยจ าแนกรายเดือน แสดงข้อมูลผู้ป่วยใหม่ของเดือนนั้นๆ ประกอบด้วย 3 
กลุ่มโรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง และโรคหัวใจขาดเลือด 
ตัวอย่างดังรูปที่ 3 

 
  รูปที่ 3 ตัวอย่างตารางแสดงจ านวนป่วยจ าแนกรายเดือน 
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2.1.2 ตารางอัตราป่วยต่อแสนประชากร จ าแนกรายกลุ่มอายุ  

แสดงผลรวมจ านวนผู้ป่วยและค านวณเป็นอัตราป่วยต่อแสนประชากร โดยจ าแนกเป็น 5 กลุ่มอายุ ได้แก่ 
น้อยกว่า 5 ปี, 5-9 ปี, 10-14 ปี, 15-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งแสดงข้อมูลทั้ง 15 กลุ่มโรค ตัวอย่างดังรูปที่ 4 

 
  รูปที่ 4  ตัวอย่างตารางแสดงอัตราป่วยต่อแสนประชากรจ าแนกรายกลุ่มอายุ 
 

2.1.3 ตารางจ านวนผู้ป่วย จ าแนกรายอาชีพ  

แสดงผลรวมจ านวนผู้ป่วยโรคนั้นๆ รายอาชีพ ซึ่งจ าแนกตามรหัสอาชีพ 4 หลักของส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 9 กลุ่มโรค ได้แก่ พิษสารก าจัดศัตรูพืช พิษโลหะหนัก 
พิษสารตะกั่ว พิษปรอทและสารประกอบ การบาดเจ็บจากการท างาน โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง พิษสารตัวท า
ละลายอินทรีย์ โรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการท างาน และโรคที่เกิดจากความร้อน ตัวอย่างดังรูปที่ 5 
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  รูปที่ 5 ตัวอย่างตารางแสดงจ านวนผู้ป่วยจ าแนกรายอาชีพ 

 

2.1.4 ตารางอัตราส่วนของผู้ป่วยต่อจ านวนครั้งของการไปรับบริการ มีการแสดงข้อมูล 2 รูปแบบ ได้แก่  

1) ข้อมูลผลรวมจ านวนครั้งการเข้ารับบริการรายปี และค านวณเป็นอัตราส่วนของผู้ป่วยต่อจ านวนครั้ง
การไปรับบริการ (คน:visit) ประกอบด้วย 2 กลุ่มโรค ได้แก่ พิษสารก าจัดศัตรูพืช และการบาดเจ็บ
จากการท างาน ตัวอย่างดังรูปที่ 6 

 
  รูปที่ 6  ตัวอย่างตารางแสดงอัตราส่วนของผู้ป่วยต่อการไปรับบริการ 
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2) ข้อมูลผลรวมจ านวนครั้งการไปรับบริการจ าแนกรายเดือน ประกอบด้วย 3 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคระบบ
ทางเดินหายใจ โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง และโรคหัวใจขาดเลือด ตัวอย่างดังรูปที่ 7  

 
  รูปที่ 7 ตัวอย่างตารางแสดงจ านวนครั้งของการไปรับบริการจ าแนกรายเดือน 

 

2.1.5 ตารางจ านวนผู้ป่วยจ าแนกตามสิทธิการรักษาพยาบาล  

แสดงผลรวมจ านวนผู้ป่วยโรคนั้นๆ รายสิทธิการรักษาพยาบาล 5 กลุ่ม ได้แก่ ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ประกันสังคม ประกันสุขภาพ (UC) ต่างด้าว และรหัสสิทธิไม่ตรงรหัสมาตรฐาน ซึ่ งแสดงเพียง 1 กลุ่มโรค คือ  
การบาดเจ็บจากการท างาน ตัวอย่างดังรูปที่ 8 
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  รูปที่ 8 ตัวอย่างตารางแสดงจ านวนผู้ป่วยจ าแนกตามสิทธิการรักษาพยาบาล 

 

2.2 การสืบค้นรายงานสถิติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมจาก Health data center (HDC) 
เว็บไซต ์http://hdcservice.moph.go.th 

2.2.1 วิธีการสืบค้นรายงานสถิติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

การสืบค้นรายงานสถิติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมจาก Health data center (HDC) ผู้ใช้งาน
สามารถสืบค้นผ่านเว็บไซต์ http://hdcservice.moph.go.th ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลไม่ต้องใช้รหัสผ่านใดๆ โดยผู้ใช้งาน
สามารถเลือกแสดงข้อมูลได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงานนั้นๆ ดังนี้ 

1) เลือกแสดงข้อมูลเป็นเขตพ้ืนที่ 

หมายถึง แสดงข้อมูลโรคในภาพของพ้ืนที่เขตบริการสุขภาพ จังหวัด อ าเภอ ต าบล ท าให้ทราบว่ามีผู้ป่วย
อยู่ในพ้ืนที่ใดบ้าง เป็นประโยชน์ต่อการค้นหาและวิเคราะห์สถานการณ์โรคในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสุขภาพได้ตรงประเด็นยิ่งขึ้น โดยมีระดับของข้อมูล ดังนี้ 

1.1) ระดับเขตบริการสุขภาพ จะแสดงข้อมูลโรคของเขตสุขภาพท่ี 1 ถึง 12 โดยข้อมูลทั้งหมดจะไม่
รวมกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างรายงานแสดงดังรูปที่ 9 

1.2) ระดับจังหวัด จะแสดงข้อมูลโรคเป็นรายจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขตบริการสุขภาพ
ที่เลือกให้แสดงข้อมูล ตัวอย่างรายงานแสดงดังรูปที่ 10 

1.3) ระดับอ าเภอ จะแสดงข้อมูลโรคเป็นรายอ าเภอในจังหวัดที่เลือกให้แสดงข้อมูล ตัวอย่างรายงาน
แสดงดังรูปที่ 11 



 

แนวทางการสืบค้นรายงานสถิตโิรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในระบบ Health Data Center (HDC) 10 

1.4) ระดับต าบลหรือหน่วยบริการ จะแสดงข้อมูลโรคได้ 2 รูปแบบ คือ แสดงรายต าบลในอ าเภอที่
เลือกให้แสดงข้อมูล และแสดงรายหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอ
ที่เลือกให้แสดงข้อมูล ตัวอย่างรายงานแสดงดังรูปที่ 12 และรูปที่ 13 

 

  รูปที่ 9  ตัวอย่างหน้าแสดงผลรายงานโรคฯ ระดับเขตบริการสุขภาพ 

 

 
  รูปที่ 10  ตัวอย่างหน้าแสดงผลรายงานโรคฯ ระดับจังหวัด 
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  รูปที่ 11  ตัวอย่างหน้าแสดงผลรายงานโรคฯ ระดับอ าเภอ 

 

 
  รูปที่ 12  ตัวอย่างที่หน้าแสดงผลรายงานโรคฯ ระดบัต าบล 
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  รูปที่ 13  ตัวอย่างหน้าแสดงผลรายงานโรคฯ ระดับหน่วยบริการ 

 

2) เลือกแสดงข้อมูลเป็นรายโรงพยาบาล 

หมายถึง แสดงข้อมูลโรคในภาพของโรงพยาบาล ท าให้ทราบว่าผู้ป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลใด แต่เนื่องจากการแสดงข้อมูลโรคได้พิจารณาแค่ประชากรที่มี
สถานะการอยู่อาศัย (Typeare) 1 และ 3 (ประชากรที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ) เท่านั้น ท าให้ผลการแสดงข้อมูล
โรครายโรงพยาบาลจะไม่เท่ากับการแสดงข้อมูลโรครายเขตพ้ืนที่ ทั้งนี้การแสดงข้อมูลโรคมี 2 รูปแบบ คือ แสดง
แบบเขตบริการสุขภาพ และแสดงแบบจังหวัด โดยข้อมูลโรคที่แสดงจะเป็นรายชื่อของโรงพยาบาลในเขตบริการ
สุขภาพ และในจังหวัดนั้นๆ ตัวอย่างดัง รูปที่ 14 

 

 
  รูปที่ 14  ตัวอย่างหน้าแสดงผลรายงานโรคฯ เป็นรายโรงพยาบาล 
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2.2.2 การใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานส่วนกลาง ระดับเขต และระดับจังหวัดสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อมจากระบบ Health data center (HDC) เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับวิเคราะห์สถานการณ์โรคและ
วางแผนก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค โดยส านักฯ มีแนวทางในการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติโรค 
ดังนี้ 

1) ข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพ่ือจัดท ารายงานสถานการณ์โรคประจ าปีงบประมาณ 

1.1) ลักษณะข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 15 กลุ่มโรค 45 
รายงาน โดยมีรายละเอียดของระดับข้อมูล ดังนี้ 

- รายงานอัตราป่วย หรือ ครั้งการไปรับบริการ จะดึงข้อมูลระดับเขตบริการสุขภาพ และรายจังหวัด 

- รายงานอัตราป่วย จ าแนกอายุ จะดึงข้อมูลรายเขตบริการสุขภาพ และรายจังหวัด 

- จ านวนผู้ป่วย จ าแนกอาชีพ จะดึงข้อมูลภาพรวมระดับประเทศ 

- จ านวนผู้ป่วย จ าแนกตามสิทธิการรักษาพยาบาล จะดึงข้อมูลภาพรวมระดับประเทศ 

1.2) การบันทึกจัดเก็บข้อมูล ก าหนดวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี  

1.3) ผู้รับผิดชอบ คือ กลุ่มข่าวกรองและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

2) ข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูลโรคในการจัดท ารายงาน
สถานการณ์ประจ าปีงบประมาณของระดับจังหวัด 

2.1) ลักษณะข้อมูล ขึ้นอยู่กับการก าหนดวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ของหน่วยงานนั้นๆ ส าหรับ
ระดับข้อมูลที่จัดเก็บควรเป็นระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล เพ่ือจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วยงานเอง 

2.2) การบันทึกจัดเก็บข้อมูล ก าหนดวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี เช่นเดียวกัน 

2.3) ผู้รับผิดชอบ คือ ส านักป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 และหน่วยงานระดับจังหวัด 

3) ข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้ด าเนินงานของกลุ่มวิชาการต่างๆ  

3.1) ลักษณะข้อมูล ขึ้นอยู่กับกลุ่มวิชาการต่างๆ ก าหนดวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ข้อมูลโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เช่น โรคระบบทางเดินหายใจจากปัญหามลพิษทางอากาศ 
โรคที่เกี่ยวข้องกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น โรคพิษตะกั่วในเด็ก เป็นต้น 

3.2) วันที่ดึงข้อมูล ขึ้นอยู่กับกลุ่มวิชาการต่างๆ โดยการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์จะต้องระบุวันที่
สืบค้นข้อมูลทุกครั้ง 

3.3) ผู้รับผิดชอบ คือ กลุ่มวิชาการต่างๆ เช่น กลุ่มเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่มอาชีวอนามัย เป็นต้น 
หรือหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
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2.2.3 การตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมจากระบบคลังข้อมูล
ด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center : HDC) 

ข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในระบบ Health data center (HDC) ได้แสดงให้ทราบ
ถึงคุณภาพของข้อมูลโรค ซึ่งถ้าหากพบความผิดปกติของข้อมูลโดยเฉพาะโรคที่รุนแรง ได้แก่ โรคซิลิโคสิส โรคระบบ
ทางเดินหายใจที่เกิดจากแอสเบสตอส  และโรคพิษสารตะกั่ว หน่วยงานส่วนกลางและระดับเขตสามารถร่วม
ตรวจสอบข้อมูลในพ้ืนที่ เพ่ือค้นหาสาเหตุความผิดปกติของข้อมูลและด าเนินการแก้ไขต่อไป ถือว่าเป็นการร่วม
พัฒนาคุณภาพข้อมูล รวมถึงการวินิจฉัยโรคและการให้รหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  
แสดงขั้นตอนดังตารางที่ 2 
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จริง 

ตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูล 

1.ประสานหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล 
เช่น สนย. ศูนย์เทคฯ สสจ. รพ. 
2.ลงพื้นที่หน่วยงานระดับจังหวัด 
เช่น สสจ. รพ. 
 

 

ตารางที่ 2 ข้อเสนอแนวทางการตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมจากระบบคลังข้อมูล
ด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center : HDC) 

ผู้รับผิดชอบ กระบวนการ ช่องทาง/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

-ระดับส านักฯ ได้แก่กลุม่
วิชาการต่างๆ 
-ระดับพื้นท่ี ได้แก่ สคร. 
สสจ. รพ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

เว็บไซต์ 
http://hdcservice.mop
h.go.th/ 

-ระดับส านักฯ ได้แก่กลุม่
วิชาการต่างๆ 
-ระดับพื้นท่ี ได้แก่ สคร. 
สสจ. รพ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

-ระดับส านักฯ ไดแ้ก่กลุ่ม
วิชาการต่างๆ 
-ระดับพื้นท่ี ได้แก่ สคร. 
สสจ. รพ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

บันทึกแจ้งผลการ
ตรวจสอบข้อมูลฯ  
(ดังภาคผนวก 1) 

-ระดับส านักฯ ได้แก่ กลุ่ม
ข่าวกรองฯ 

-ระดับพื้นท่ี ได้แก่ สคร. 
สสจ. รพ.  

 

ประสานหน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล ผ่าน โทรศัพท์ 
อีเมล หนังสือราชการ 
ฯลฯ 

-ระดับส านักฯ ได้แก่ 
คณะท างานสอบสวนโรคฯ 
-ระดับพื้นท่ี ได้แก่ ทีม
สอบสวนโรคฯ ของ สคร. 
สสจ. รพ. 

 
 

 

-ระดับส านักฯ ได้แก่ กลุ่ม
ข่าวกรองฯ กลุ่มวิชาการ
ต่างๆ 
-ระดับพื้นท่ี ได้แก่ สคร. 
สสจ. รพ. 

 

ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
ผ่าน โทรศัพท์ อีเมล 
หนังสือราชการ ฯลฯ 

-ระดับส านักฯ ได้แก่ กลุ่ม
ข่าวกรองฯ กลุ่มวิชาการ
ต่างๆ 
-ระดับพื้นท่ี ได้แก่ สคร. 
สสจ. รพ. 

 
 

รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

 

ตรวจสอบข้อมลูโรคเพื่อหาความผดิปกต ิ

สังเคราะห์ความผิดปกติที่เกิดขึ้น  
เพื่อหาปัจจัย/สาเหตุ ของข้อมูลที่เกิดขึ้น 

แจ้งรายละเอียดใหผู้้รับผิดชอบงานข้อมูลทราบ 

และด าเนินการต่อ 

สอบสวนโรค/หาสาเหตุการเกิดโรค 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ด าเนินการแกไ้ข/พัฒนาระบบข้อมูลต่อไป 

สรุปผลการด าเนินงาน 

ไม่จริง 
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3 ข้อเสนอแนะ 

- หน่วยงานระดับเขตและจังหวัดสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการด าเนินงานด้านการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของตนเองได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และตรงตามความเสี่ยง/โรคและภัย
ที่พบในพ้ืนที่รับผิดชอบได้ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายหลักของการน าเสนอข้อมูลในระบบ Health data 
center (HDC) ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมคือประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

- การรวบรวมข้อมูลหรือการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ให้พิจารณาวันที่ประมวลผลของข้อมูลเป็นส าคัญ 
เนื่องจากระบบ Health data center (HDC) ประมวลผลรายวัน ท าให้ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
การจัดส่งข้อมูลจากหน่วยงานในพ้ืนที่ ดังนั้นแต่ละหน่วยงานสามารถก าหนดช่วงเวลาที่จะดึงข้อมูลมา
ออกมาจากระบบ HDC เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เปรียบเทียบแต่ละปีได้และยังเป็นข้อตกลงร่วมกันของ
ผู้ปฏิบัติงานด้วย เช่น กรณีต้องน าข้อมูลมาตอบตัวชี้วัดหรือก าหนดเป้าหมายของงาน กรณีต้องน าข้อมูล
จ านวนผู้ป่วยมาวิเคราะห์สถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
เป็นต้น ทั้งนี้ควรระบุวันที่ประมวลผลข้อมูลมาใช้ประโยชน์ด้วย 
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ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
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ภาคผนวก 1 
แบบบันทึกแจ้งผลการตรวจสอบปัญหาและความผิดปกติของข้อมูล 

โรคจากการประกอบอาชีพฯ จากระบบ Health Data Center (HDC) 
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