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โปรแกรมแจ้งรับ/จ ำหน่ำยผู้ป่วย ณ สถำนพยำบำลเอกชน 
(PAA : Prior Admission Authorization) 

PAA เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ  
- แจ้งการรับผู้ป่วยเข้ารักษาในสถานพยาบาล 
- แจ้งจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาล 

หลังจากติดตั้งโปรแกรม PAA แล้ว สิ่งที่ท่านต้องด าเนินการคือ 
1. ก าหนดข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล 
2. ก าหนดข้อมูลเกี่ยวกับรายการเบิก 
3. ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ 

1. ก ำหนดข้อมูลเกี่ยวกับสถำนพยำบำล มีวิธีการดังนี้ 
1. คลิกปุ่ม “Config” 

 
2. คลิกแถบ “ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนพยำบำล” เพ่ือก าหนดข้อมูลของสถานพยาบาล 
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เติมข้อมูลดังนี้ 

 
รหัส รพ.  เติมรหัสสถานพยาบาลเป็นตัวเลข 5 หลักท่ีส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ก าหนด 
ชื่อ รพ.  เติมชื่อสถานพยาบาล 
ที่อยู่ รพ.  เติมสถานที่ตั้งของสถานพยาบาล 
รหัสสถำนี เติมเลข 2 หลักเป็นรหัสสถานีที่ติดตั้งโปรแกรม PAA 
ชื่อสถำนี เติมชื่อสถานีที่ติดตั้งโปรแกรม PAA  

3. คลิกปุ่ม “บันทึก” และ “OK” ตามล าดับ 
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2. ก ำหนดข้อมูลเกี่ยวกับรำยกำรเบิก มีวิธีการดังนี้ 
1. คลิกแถบ “ข้อมูลเกี่ยวกับรำยกำรเบิก” เพ่ือก าหนดอัตราค่าห้อง/อาหารที่สามารถเบิกได้ 

 
2. เติมอัตราค่าห้อง อาหารที่เบิกได้ต่อวัน (ปัจจุบันกรมบัญชีกลางก าหนดไว้ 1000 บาท/วัน) 

 
3. คลิกปุ่ม “บันทึก” และ “OK” ตามล าดับ 
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3. ลงทะเบียนผู้ใช้งำน เป็นการก าหนดผู้ใช้ซึ่งสามารถก าหนดได้มากกว่า 1 ผู้ใช้ มีวิธีการดังนี้ 
1. คลิกกรอบสี่เหลี่ยมหน้า “ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่” 

 
จะได้หน้าต่างดังรูป 

 
ชื่อผู้ใช ้ เติมชื่อผู้ใช้งานซึ่งสถานพยาบาลก าหนดขึ้นมาเองอย่างน้อย 6 ตัวอักษร 
รหัสผู้ใช้จำกบัตร  เติมรหัสใช้งานของสถานพยาบาลที่ สกส. ก าหนดให้ (ส่งให้ทาง mailbox) 
ตั้งรหัสผ่ำน  เติมรหัสผ่าน ซึ่งสถานพยาบาลก าหนดขึ้นมาเอง 
ยืนยันรหัสผ่ำน ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง เหมือนกับท่ีเติมในช่อง “ตั้งรหัสผ่ำน”  



-5- 

แจ้งกำรรับผู้ป่วยเข้ำรักษำในสถำนพยำบำล (PAA) 

การท างานของโปรแกรม สามารถใช้งานได้ 2 แบบ คือ 
- แบบ offline ใช้ในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สามารถดูข้อมูลเดิมที่เคยแจ้ง
รับผู้ป่วยเข้ารักษาในสถานพยาบาลไว้เท่านั้น ต้อง Login โดยใช้รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่ลงทะเบียน
ไว้ในระบบ 

 
- แบบ online เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สามารถดูข้อมูลเดิมที่เคยแจ้งรับ
ผู้ป่วยเข้ารักษา และแจ้งรับผู้ป่วยใหม่เข้ารักษา  ต้อง Login โดยใช้รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่
ลงทะเบียนไว้ในระบบ 
1. Login เพ่ือเข้าโปรแกรม PAA 

 
ชื่อผู้ใช ้ เติมชื่อผู้ใช้งานทีส่ถานพยาบาลลงทะเบียนไว้ 
รหัสผ่ำน  เติมรหัสผ่านที่สถานพยาบาลลงทะเบียนไว้ 

หลังจากเติมชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านแล้วจะมีปุ่ม  แสดงขึ้นมา ให้คลิกปุ่มนี้เพ่ือเข้า
โปรแกรม 
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2. ด าเนินการแจ้งรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษา 

 

ขั้นตอนกำรแจ้งรับผู้ป่วยเข้ำรับกำรรักษำในสถำนพยำบำล กรณีผู้ป่วยท่ัวไป 
1. ใส่เลขประจ าตัวประชาชนผู้ป่วย ในช่อง เลขประจ าตัว และคลิกปุ่ม “ตรวจสอบ” ขั้นตอนนี้

โปรแกรมจะส่งเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ป่วยไปตรวจสอบสิทธิกับฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐที่ 
สกส.  และ สกส. จะส่งข้อมูลแจ้งกลับสถานพยาบาล (หากไม่พบข้อมูล หรือช่วงเวลาดังกล่าวไม่มี
สิทธิจะมีข้อความแจ้งให้ทราบ) 
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2. เติมข้อมูลทางคลินิก ดังนี้ 
 - Provisional Diag. เติมการวินิจฉัยของแพทย์ 
 - เลือกรายการการผ่าตัด/หัตถการ โดยเลือกรายการหลัก หากรายการนั้น ๆ มีรายการ

ย่อยก็จะมีรายการให้เลือกอีกครั้ง ตัวอย่างดังรูป 
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 - เลือกข้อบ่งชี้ของการผ่าตัด/หัตถการ โดยการคลิกปุ่ม  โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง
ข้อบ่งชี้ขึ้นมา ตัวอย่างดังรูป 

 
ดับเบ้ิลคลิกข้อบ่งชี้จากกรอบล่าง ข้อบ่งชี้ที่เลือกก็จะแสดงในกรอบบน ตัวอย่างดังรูป 

 
เติมข้อบ่งชี้อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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3. เติมข้อมูลประมาณค่าใช้จ่ายในการรักษาเพ่ือค านวนค่ารักษาท่ีเรียกเก็บจากผู้ป่วย 

 
 - เติมจ านวนวันนอน และอัตราค่าห้อง/ค่าอาหารต่อวันของสถานพยาบาล ในรายการค่า

ห้อง+ค่าอาหาร 

 
โปรแกรมจะค านวนจ านวนเงินรวม และแสดงจ านวนเงินที่เก็บจากผู้ป่วยให้ (จ านวน

เงินรวมค่าห้องค่าอาหาร – อัตราค่าห้องค่าอาหารที่กรมบัญชีกลางให้เบิก)  
จากตัวอย่าง 5,000 – (2 x 1000) = 3,000 บาท 

 - เติมค่าอุปกรณ์อวัยวะเทียมส่วนที่เบิกไม่ได้ ในรายการค่าอุปกรณ์อวัยวะเทียม (ส่วนเกิน
สิทธิ) ค านวนโดย : อัตราค่าอุปกรณ์ฯ ของ รพ. – อัตราอุปกรณ์ฯ ที่กรมบัญชีกลางให้เบิก) 

 - เติมค่าธรรมเนียมแพทย์ ในรายการคา่ธรรมเนียมแพทย์ (ค่าธรรมเนียมแพทย์ ได้แก่ค่าแพทย์
ผ่าตัด, ค่าแพทย์วิสัญญี, ค่าแพทย์เยี่ยมไข้)  &&& จ ำนวนเงินรวมอย่ำให้เกินอัตรำที่แจ้งไว้กับ สกส. 

 - ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge) ในรายการค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge)  
&&& จ ำนวนเงินอย่ำให้เกินอัตรำที่แจ้งไว้กับ สกส. 

โปรแกรมจะค านวนเงินรวมที่เรียกเก็บจากผู้ป่วย ตัวอย่างข้อมูลดังรูป 
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4. เติมข้อมูลการรับไว้เป็นผู้ป่วยใน  ณ สถานพยาบาล 

 
 - เติมเลขประจ าตัวผู้ป่วยนอก (Hn) และเลขประจ าตัวผู้ป่วยใน (AN) ในช่อง Hn และ 

An ตามล าดับ  
 ก าหนดความกว้างไว้ 9 ตัว 
 ไม่ใช้สัญลักษณ์พิเศษเป็นส่วนหนึ่งของ AN เช่น \ / : * ? " < > |  ขอให้ใช้

เครื่องหมาย  -  แทน 
 - เติมวันเดือนปี และเวลา ที่รับผู้ป่วยเข้ารักษา ในช่องรับไว้วันที่ และเวลา 
 - เติมชื่อแพทย์ หรือเลขประกอบวิชาชีพ ผู้ท าการรักษา ในช่องแพทย์ผู้รักษา 
ตัวอย่างข้อมูลดังรูป 

 
5. คลิกปุ่ม “ขอเลขอนุมัติ”  โปรแกรมจะส่งข้อมูลไปยัง สกส. และ สกส. แจ้งเลขอนุมัติแสดง

บนหน้าจอตัวอย่างดังรูป  หากไม่สามารถขอเลขอนุมัติได้ สกส. จะแจ้งสาเหตุที่ไม่สามารถขอเลข
อนุมัติได้ในส่วนของ “ผลการขอเลขอนุมัติจาก สกส”  

กรณียังไม่มีข้อมูลการรับไว้เป็นผู้ป่วยใน ต้องการแจ้งค่ารักษาโดยประมาณให้ผู้ป่วยทราบ ก็
สามารถคลิกปุ่ม “จอง”  และขอดูร่าง ตามล าดับ 
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คลิกปุ่ม “ดู+พิมพ์ ใบขออนุมัติ” คลิกปุ่ม 

 
โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างแบบตอบรับการขอใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ตัวอย่างดังรูป 
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พิมพ์แบบตอบรับการขอใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน และให้ผู้ป่วยลงนาม และน า

ข้อมูลไปใช้ในการเบิกค่ารักษาพยาบาล เช่น เลขอนุมัติ (AuthCode) วันที่ออกหนังสือ (AuthDT) 

กรณีผู้ป่วยมีสิทธิซ้อนประกันสังคม หลังจากเติมเลขประจ าตัวประชาชน และคลิกปุ่ม 
“ตรวจสอบ”  จะมีข้อความแจ้งว่าผู้มีสิทธิ มีสิทธิซ้อนประกันสังคม  รหัสหัตถการจะมีให้เลือกเฉพาะ
กรณีคลอดบุตรเท่านั้น 

ให้เลือกข้อบ่งชี้ และประเมินค่ารักษาตามข้ันตอนปกติ เมื่อพิมพ์ใบแจ้งรับเข้ารักษา (PAA) 
จะมีข้อความ “ผู้ป่วยมีสิทธิซอ้นประกันสังคม ให้ใช้เอกสารนี้คู่กับแบบขอใช้สิทธิส่วนเกินประโยชน์
ทดแทนฯ (แบบ 7106 ก)”  ตัวอย่างตามรูป 
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จากนั้นให้ พิมพ์ “แบบแจ้งการขอใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินประโยชน์

ทดแทนในกรณีคลอดบุตรตามกฏหมายประกันสังคม” (แบบ 7106 ก)  ให้ผู้ป่วยลงนามขอเบิก
ส่วนเกิน และ scan ส่งมาพร้อมกับเอกสาร PAA ในการส่งเวชระเบียนเพ่ือการตรวจสอบ  
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ส าหรับขั้นตอนการแจ้งรับเด็กแรกเกิดเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล จะมีวิธีการต่างจาก
การแจ้งรับผู้ป่วยโดยทั่ว ๆ ไปดังนี้ 

ขั้นตอนกำรแจ้งรับผู้ป่วยเข้ำรับกำรรักษำในสถำนพยำบำล กรณีเด็กแรกเกิด 
1. Login เพ่ือเข้าโปรแกรม PAA 

 
ชื่อผู้ใช ้ เติมชื่อผู้ใช้งานที่สถานพยาบาลลงทะเบียนไว้ 
รหัสผ่ำน  เติมรหัสผ่านที่สถานพยาบาลลงทะเบียนไว้ 

หลังจากเติมชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านแล้วจะมีปุ่ม  แสดงขึ้นมา ให้คลิกปุ่มนี้เพ่ือเข้า
โปรแกรม 
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2. คลิกปุ่ม “Authorization Docs” 

 

 
 
   คลิกปุ่ม  “Admitted” จะได้หน้าต่างประวัติการขอเลขอนุมัติ ตัวอย่างดังรูป 
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3. คลิกเลือกรายการขอเลขอนุมัติของแม่ 

 
คลิกปุ่ม “เลือก”  รายละเอียดการขอเลขอนุมัติของแม่จะแสดงในหน้าจอ ตัวอย่างดังรูป 
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4. คลิกปุ่ม “ต่อเนื่อง” 

 
คลิกตัวเลือก “เด็กแรกเกิดจากมารดาที่มาคลอดในโครงการ” 

 
 

5. เติมข้อมูลทางคลินิก เลือกหัตถการ ข้อบ่งชี้ ประมาณค่าใช้จ่าย การรับไว้เป็นผู้ป่วยใน และ
ขอเลขอนุมัติตามข้ันตอนปกติ 
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แจ้งจ ำหน่ำยผู้ป่วยออกจำกสถำนพยำบำล (PDA) 
1. Login เพ่ือเข้าโปรแกรม PAA 

 
ชื่อผู้ใช ้ เติมชื่อผู้ใช้งานที่สถานพยาบาลลงทะเบียนไว้ 
รหัสผ่ำน  เตมิรหัสผ่านที่สถานพยาบาลลงทะเบียนไว้ 

หลังจากเติมชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านแล้วจะมีปุ่ม  แสดงขึ้นมา ให้คลิกปุ่มนี้เพ่ือเข้า
โปรแกรม 
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2. คลิกแถบ “Discharge” 

 
3. คลิกปุ่ม “Authorization Docs” 

 

 
 
   คลิกปุ่ม  “Admitted” จะได้หน้าต่างประวัติการขอเลขอนุมัติ ตัวอย่างดังรูป 

 
4. คลิกเลือกรายการขอเลขอนุมัติที่ต้องการจ าหน่าย 
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คลิกปุ่ม “เลือก”  รายละเอียดการขอเลขอนุมัติของผู้ป่วยรายการนั้นจะแสดงในหน้าจอ ตัวอย่าง

ดังรูป 

 
5. หากต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 

-  แก้ไขข้อมูลทำงคลินิก ต้องใส่เหตุผลการเปลี่ยน โดยคลิกปุ่ม “เปลี่ยน” 
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จะมีหน้าต่างให้ใส่สาเหตุการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังรูป 

 
หลังจากเติมสาเหตุการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้ว ให้คลิกปุ่ม “OK” แล้วสามารถแก้ไขรหัส

หัตถการ หรือข้อบ่งชี้ได้ 

- แก้ไขค่ำใช้จ่ำย ต้องใส่เหตุผลการเปลี่ยน โดยคลิกปุ่ม “เปลี่ยน” 

 
จะมีหน้าต่างให้ใส่สาเหตุการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังรูป 

 
หลังจากเติมสาเหตุการเปลี่ยนแปลงข้อมูลค่าใช้จ่ายแล้ว ให้คลิกปุ่ม “OK” แล้วสามารถ

แก้ไขเพ่ิมเติมค่าใช้จ่ายได้ 
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6. เติมวันที่และเวลาจ าหน่ายในส่วนการรับไว้เป็นผู้ป่วยใน 

 
7. คลิกปุ่ม “ขอเลขจ าหน่าย” จะได้เลขจ าหน่าย ตัวอย่างดังรูป 

 คลิกปุ่ม “ดู+พิมพ์ใบจ าหน่าย” 

 
โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างแบบแจ้งการจ าหน่ายผู้ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ตัวอย่างดังรูป 
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ไฟล์เอกสำรสถำนะต่ำง ๆ ในโปรแกรม  

 
การตั้งชื่อไฟล์จะใช้รหัส รพ. ตามด้วย AN และปีเดือนวันเวลาที่สร้างไฟล์นั้น (Hcode-AN-

YYYYMMDDHHMMSS) เช่น ไฟล์ 11781-37777-20150915153829.XML หมายถึง รพ. 11781 
AN 37777 ไฟล์ถูกสร้างเมื่อ 15 กย. 2015 เวลา 15 นาฬิกา 38 นาที 29 วินาที 

ไฟล์เอกสาร (.XML) จะถูกเก็บแยกในกล่อง 5 กล่อง (Folder) ตามสถานะของเอกสารคือ Pre-
admit, Admitted, Pre-Discharge, Discharge และ Canceled 
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ไฟล์เอกสารที่มีสถานะตรงกับชื่อกล่องเท่านั้นที่จะท างานได้ หากไฟล์ได้ถูกเปลี่ยนสถานะไปแล้ว 
ไฟล์นั้นจะเปิดอ่านได้แต่แก้ไขไม่ได้  การแก้ไขจะต้องไปท าที่ไฟล์ของ AN นั้นในกล่องล าดับถัดไป 

1. ไฟล์สถำนะ PreAdmit 
ไฟล์นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการบันทึกข้อมูลจอง ข้อมูลในไฟล์นี้จะเก็บไว้ในเครื่องของ รพ. ภายใน

กล่อง Pre-admit โดยข้อมูลจะยังไม่ถูกส่งมา สกส. เพื่อขอเลขอนุมัติ (PAA) 
เนื่องจากการสร้างไฟล์ จะใช้เลข AN ในการตั้งชื่อไฟล์ กรณีผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ admit รพ. 

สามารถใช้เลข AN สมมุติชั่วคราวก่อนได้ เมื่อต้องการขอ PAA จึงแก้ไขเป็นเลข AN ตามจริง 
เลข AN สมมุตินี้ รพ. อาจจใช้ซ้ ากันในผู้ป่วยทุกรายก็ได้ เนื่องจากการตั้งชื่อไฟล์จะใช้เวลาที่

สร้างถึงระดับเป็นวินาที ชื่อไฟล์ที่ได้จึงไม่ซ้ ากัน 
เมื่อ รพ. บันทึกข้อมูลจองแล้ว จะสามารถพิมพ์ (ร่าง) เอกสารการรับแจ้ง PAA เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้อง หรือใช้ส าหรับแจ้งให้ผู้ป่วยรับทราบค่าใช้จ่ายก่อนที่จะ Admit จริง 
ไฟล์ PreAdmit จะมีการเปลี่ยนสถานะได้ 2 แบบ คือ 
1) Admitted 

กรณีท่ี รพ. เปิดไฟล์ PreAdmit แล้วท าการขอ PAA เมื่อได้รับเลขอนุมัติ ไฟล์เดิมจะ
ยังคงอยู่ในกล่อง Pre-admit แต่สถานะจะถูกแสดงเป็น Admit พร้อมกับสร้างไฟล์ใหม่ใน
กล่อง Admit 
2) Cancel 

กรณีท่ี รพ. เปิดไฟล์ PreAdmit แล้วท าการขอยกเลิก ไฟล์เดิมจะถูกย้ายไปในกล่อง 
Canceled โดยในไฟล์จะมีข้อความแสดงว่าถูกยกเลิกเมื่อเวลาใดเพราะสาเหตุใด 
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กรณีท่ี รพ. เปิดไฟล์ PreAdmit เพ่ือแก้ไขแล้วท าการจองใหม่อีกครั้ง เอกสารจะถูก
สร้างเป็นชื่อไฟล์ใหม่ตาม AN+วันเวลาที่สร้างไฟล์ และไฟล์เดิมจะถูกย้ายไปในกล่อง 
Canceled โดยในไฟล์จะมีข้อความแสดงว่าถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นไฟล์ชื่อใดเมื่อเวลาใด 

2. ไฟล์สถำนะ Admit 
ไฟล์นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการได้รับเลขอนุมัต ิ(PAA) ซึ่งผู้ป่วยรายนั้นจะมีการจอง (PreAdmit) 

ก่อน หรือไม่ก็ได้ ไฟล์ Admit นี้จะถูกเก็บไว้ในกล่อง Admitted 
ไฟล์ Admit จะมีการเปลี่ยนสถานะได้ 3 แบบ คือ 
1) PreDsc 

กรณีท่ี รพ. เปิดไฟล์ Admit แล้วท าการจองจ าหน่าย (PreDsc) ข้อมูลจะยังไม่ถูกส่งมา
ที่ สกส. เพ่ือขอเลขจ าหน่าย (PDA) แต่ รพ. จะสามารถพิมพ์เอกสาร (ร่าง) การตอบรับการ
แจ้งจ าหน่ายเพื่อตรวจสอบได้ โดยไฟล์เดิมจะยังคงอยู่ในกล่อง Admitted แต่สถานะจะ
แสดงเป็น PreDsc และในไฟล์จะมีข้อความว่าถูกเปลี่ยนสถานะเมื่อใด พร้อมกับสร้างไฟล์
ใหม่ในกล่อง Pre-Discharge ซ่ึงจะใช้ในการแจ้งจ าหน่าย (PDA) ต่อไป 
2) Discharge 

กรณีท่ี รพ. เปิดไฟล์ Admit แล้วท าการแจ้งจ าหน่าย (PDA) เมื่อได้รับเลขอนุมัติ ไฟล์
เดิมจะยังคงอยู่ในกล่อง Admitted แต่สถานะไฟล์จะแสดงเป็น Discharge และในไฟล์จะมี
ข้อความว่าถูกเปลี่ยนสถานะเมื่อใด พร้อมกับสร้างไฟล์ใหม่ที่มีเลข PDA ในกล่อง Discharge 

3) Cancel 
กรณีท่ี รพ. เปิดไฟล์ Admit แล้วท าการขอยกเลิก ไฟล์เดิมจะถูกย้ายไปในกล่อง 

Canceled โดยในไฟล์จะมีข้อความแสดงว่าถูกยกเลิกเมื่อเวลาใดเพราะสาเหตุใด ซึ่งการขอยกเลิก 
Admit นั้น จะท าให้เลขอนุมัติ (PAA) จะถูกยกเลิกไปด้วย รพ. จึงไม่สามารถน าเลขนั้นไปส่งข้อมูล
เบิกได้ แต่จะสามารถขอเลขอนุมัติ (PAA) ใหม่ได้ 
3. ไฟล์สถำนะ PreDsc 

ไฟล์นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการจองจ าหน่าย (PreDsc) ข้อมูลจะยังไม่ถูกส่งมาที่ สกส. เพื่อขอเลข
จ าหน่าย (PDA) แต่ รพ. จะสามารถพิมพ์เอกสาร (ร่าง) การตอบรับการแจ้งจ าหน่ายเพ่ือตรวจสอบ 
หรือแจ้งผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนจ าหน่ายได้ ไฟล์ PreDsc จะถูกเก็บไว้ในกล่อง Pre-Discharge 

ไฟล์ PreDsc จะมีการเปลี่ยนสถานะได้ 2 แบบ คือ 
1) Discharge 

กรณีท่ี รพ. เปิดไฟล์ PreDsc แล้วท าการแจ้งจ าหน่าย (PDA) เมื่อได้รับเลขอนุมัติไฟล์
เดิมจะยังคงอยู่ในกล่อง Pre-Discharge แต่สถานะไฟล์จะแสดงเป็น Discharge และในไฟล์
จะมีข้อความว่าถูกเปลี่ยนสถานะเม่ือใด พร้อมกับโปรแกรมจะสร้างไฟล์ใหม่ที่มีเลข PDA ใน
กล่อง Discharge 
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2) Cancel 
กรณีท่ี รพ. เปิดไฟล์ PreDsc แล้วท าการขอยกเลิก ไฟล์เดิมจะถูกย้ายไปในกล่อง 

Canceled โดยในไฟล์จะมีข้อความแสดงว่าถูกยกเลิกเมื่อเวลาใดเพราะสาเหตุใด และโปรแกรม
จะแก้ไขไฟล์ผู้ป่วยรายนั้นในกล่อง Admitted จากสถานะ PreDsc เป็น Admit เพ่ือให้สามารถ
ใช้งานไฟล์นั้นได้อีก 

กรณีท่ี รพ. เปิดไฟล์ PreDsc เพ่ือแก้ไขแล้วท าการจองจ าหน่ายใหม่อีกครั้ง ไฟล์จะถูก
สร้างเป็นชื่อใหม่ตาม AN+วันเวลาที่สร้างไฟล์ และไฟล์เดิมจะถูกย้ายไปในกล่อง Canceled โดย
ในไฟล์จะมีข้อความแสดงว่าถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นไฟล์ชื่อใดเมื่อเวลาใด 
4. ไฟล์สถำนะ Discharge 

ไฟล์นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อได้รับเลขจ าหน่าย (PDA) ซึ่งผู้ป่วยจะมีการจองจ าหน่าย (PreDsc) ก่อน
หรือไม่ก็ได้ ไฟล์ Discharge นี้จะถูกเก็บไว้ในกล่อง Discharge 

ไฟล์ Discharge จะมีการเปลี่ยนสถานะได้ 1 แบบ คือ 
1) Cancel 

กรณีท่ี รพ. เปิดไฟล์ Discharge แล้วท าการขอยกเลิก ไฟล์เดิมจะถูกย้ายไปในกล่อง 
Canceled โดยในไฟล์จะมีข้อความแสดงว่าถูกยกเลิกเมื่อเวลาใดเพราะสาเหตุใด ซึ่งการขอ
ยกเลิก Discharge นั้น จะท าให้เลขจ าหน่าย (PDA) จะถูกยกเลิกไปด้วย รพ. จึงไม่สามารถ
ส่งข้อมูลเบิกได้ แต่จะสามารถขอเลขจ าหน่ายใหม่ได้ และโปรแกรมจะแก้ไขไฟล์เดิมของ
ผู้ป่วยรายนั้นในกล่อง Admit จากสถานะ Discharge เป็น Admit หรือแก้ไขไฟล์ในกล่อง 
Pre-Discharge จาก Discharge เป็น PreDsc แล้วแต่ว่ามาจากไฟล์ใด ท าให้ไฟล์นั้นน า
กลับมาขอจองจ าหน่าย (PreDsc) หรือแจ้งจ าหน่าย (PDA) ได้อีกครั้ง 

ข้อสังเกต 
การเปลี่ยนสถานะไฟล์จะท าเพียง 1 ล าดับชั้น เช่น ไฟล์สถานะ Admit เมื่อท าการจอง

จ าหน่ายไฟล์นั้นจะเปลี่ยนสถานะเป็น PreDsc และจะใช้งานต่อไม่ได้ โดยการแจ้งจ าหน่าย (PDA) 
ต้องด าเนินการจากไฟล์สถานะ PreDsc ในกล่อง Pre-Discharge ซึ่งไฟล์ที่แจ้งจ าหน่าย (PDA) 
แล้วก็จะถูกเปลี่ยนสถานะเป็น Discharge แต่ไฟล์เดิมในกล่อง Admit ก็จะยังคงสถานะเป็น 
PreDsc 

 
 


