แนวทางการบันทึกข้อมูลรายการกิจกรรม ตามผลงาน itemize สปสช.
1. รายการกิจกรรมตามผลงาน itemize

2. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

3. ผลงานปี 60
3.1 ภาพรวมประเทศ จาแนกรายเขต

บาท/ปชก.ไทย (86.78 บาท)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
บาท/ปชก.ไทย 78.60227 90.37703 91.33596 62.56958 83.26616 71.284 99.81465 101.7899 84.63116 102.7623 82.58226 111.7515

3.2 ภาพรวมเขต จาแนกรายจังหวัด
(1) อัตราการจ่ายของแต่ละจังหวัด (อัตราบาท/คน)
อัตราบาท/คน

เชียงใหม่

ลาพูน

ลาปาง

แพร่

น่าน

พะเยา

เชียงราย

แม่ฮ่องสอ
รวม
น
อัตราบาท/คน 50.4654525 78.6083162 93.6736024 88.8426076 98.9346596 66.8329283 97.1104416 122.10485 78.6022734

(2) ยอดจัดสรรตามอัตราที่ได้รับแต่ละจังหวัด
0010
0011
0012
0013
0016
ื่ แถวสปสธ.
ป้ ายชอ
สธ.นอกสป. รัฐนอกสธ. เอกชน
อปท.
ผลรวมทั ง้ หมด
ี งราย
เชย
105,169,935.37
18,735.42
105,188,670.79
ี งใหม่
เชย
81,822,307.19
11,435.11 607,361.48
2,457,188.33
109,501.01
85,007,793.12
น่าน
41,947,108.44
41,947,108.44
พะเยา
29,044,710.02
12,977.38
29,057,687.40
แพร่
35,367,742.73
2,453.88
35,370,196.61
่ งสอน 26,631,189.83
แม่ฮอ
26,631,189.83
ลาปาง
63,825,762.81
41,102.60
8,883.07
63,875,748.48
ลาพูน
30,401,801.34
106,178.45
1,111,193.48
31,619,173.27
ผลรวมทั ง้ หมด
414,210,557.73
11,435.11 648,464.08
2,606,416.53
1,220,694.49
418,697,567.94
4,487,010.21

4. เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล
ข้อ 4.1, 4.2 จานวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับบริการดูแลก่อนคลอดครั้งที่ 1
เขตตาม
รพ.
รักษา

จังหวัด
ตามรพ.
รักษา

Aplace H-type ตาม Subtypeรพ.รักษา nameรพ.
(รัฐใน,รัฐ
รักษา
นอก,เอกชน) (รพท.
รพช.สอ.
ฯลฯ)

ไตรมาส 3,4 ปี 60 + 1,2 ปี 61
ANC (คน) ANC (ครั้ง)
A
B

ANC no. 1
(คน)
C

1. แหล่งข้อมูลจากแฟ้ม ANC
2. นับเพศหญิงและรหัส 13 หลัก ต้องถูกต้องและเป็นคนไทย
3. จัดกลุ่มข้อมูลตาม APLACE (สถานบริการที่ให้บริการ) นับทุกสิทธิ
4. เงื่อนไขการดึงข้อมูล
- คอลัมน์ A นับคน (CID ไม่ซ้า) ซึ่งเป็นผู้รับบริการ ANC ทังหมดในปีในหน่วยบริการนัน
* ไม่ต้องดึงประวัติย้อนหลัง
- คอลัมน์ B นับจ้านวนครังของผู้รับบริการทังหมดที่มา ANC ในหน่วยบริการนัน
* ไม่ต้องดึงประวัติย้อนหลัง
- คอลัมน์ C นับ CID ไม่ซ้า เฉพาะรายที่ ANC no=1 ในหน่วยบริการนัน
* ไม่ต้องดึงประวัติย้อนหลัง
หากมี ANC no 1 ซ้า ถ้าเป็น no.1 เหมือนกันระดับรพ. ให้เลือกรพ.ที่มาครังแรก แต่ถ้าระดับรพ.กับรพ.
สต.ให้เลือก รพ. และพิจารณาล้าดับการตังครรภ์ร่วมด้วย GA น้อยที่สุด (gravida) เน้นให้ รพ. ต้องบันทึก ANC
No = 1 ถึงแม้ว่าจะเคยไปฝากที่ รพ.สต. มาแล้วก็ตาม
5. น้าเสนอข้อมูลใหม่รายไตรมาสตาม date_serv (เม.ย. 60 – มี.ค. 2561)
6. กรณีส่งข้อมูลวันเดียวกันให้นับ date_serv กรณี CID ซ้าให้นับ date_sent **
(date_serv และ date_sent ตรงกัน ให้ใช้การสุ่ม ==> เลือก record แรกที่พบ )
7. ANC (คน) Distinct คนไม่ซ้ากันในแต่ละไตรมาส (คนใหม่ของสถานพยาบาลในแต่ละไตรมาส)
8. ค้านวณเฉพาะ date_serv ในช่วง เดือนเมษายน 60 - มีนาคม 2561
9. คิดทังที่ตรวจผ่านและไม่ผ่าน ในเรื่องคุณภาพข้อมูล

ข้อ 4.3 จานวนหญิงหลังคลอดที่ได้รับบริการดูแลหลังคลอดตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป
เขตตาม
รพ.
รักษา

จังหวัด
ตามรพ.
รักษา

PPplace H-type Subtypeตามรพ. nameรพ.
รักษา
รักษา
(รัฐใน
(รพท.
,รัฐนอก รพช.สอ.
,เอกชน) ฯลฯ)

ไตรมาส 3,4 ปี 60 + 1,2 ปี 61
PPCARE1
(คน)
A

PPCARE 1+2
(คน)
B

PPCARE
1+2+3 (คน)
C

1. แหล่งข้อมูลจากแฟ้ม POSTNATAL
2. นับเพศหญิงคลอด จากรหัส 13 หลัก ทุกราย
3. จัดกลุ่มข้อมูลตาม PPplace (สถานพยาบาลที่เยี่ยมหลังคลอด)
4. เกณฑ์การตรวจหลังคลอด
- ตรวจหลังคลอดครังที่ 1 (ภายใน 7 วัน หลังคลอด PPCARE ลบ BDATE <=7)
- ตรวจหลังคลอดครังที่ 2 (ภายใน 8-15 วันหลังคลอด PPCARE ลบ BDATE ระหว่าง 8-15
วัน)
- ตรวจหลังคลอดครังที่ 3 ( ภายใน 16-42 วันหลังคลอด PPCARE ลบ BDATE ระหว่าง 1642 วัน)
5. คอลัมน์ A นับ CID ไม่ซ้าเฉพาะราย PNC ที่มีรายการ ตรวจหลังคลอดครังที่ 1 เท่านัน
6. คอลัมน์ B นับ CID ไม่ซ้าเฉพาะราย PNC ที่มีรายการ ตรวจหลังคลอดครังที่ 1+2
7. คอลัมน์ C นับ CID ไม่ซ้าเฉพาะราย PNC ที่มีรายการ ตรวจหลังคลอดครังที่ 1+2+3 รายการ 4
5 6 7 นับลงได้หนเดียวต่อ CID เท่านัน (ลงได้เพียง 1 ช่องต่อคน)
8. น้าเสนอข้อมูลใหม่รายไตรมาสตาม date_serv (เมย. 60 - มีค. 61 )
9. กรณีส่งข้อมูลวันเดียวกันให้ นับ date_serv กรณี CID ซ้าให้นับ date sent ** (date_serv และ
date sent ตรงกัน ให้ใช้การสุ่ม )
10. ค้านวณเฉพาะ Date_serv ในช่วงเวลา เมษายน 60 - มีนาคม 6111. คิดทังที่ตรวจผ่านและไม่ผ่าน ในเรื่องคุณภาพข้อมูล
ข้อสรุป ให้ทุกสถานบริการทาตามเงื่อนไขทั้ง 10 ข้อและเมื่อมีการคลอดในเดือนใดให้ส่งข้อมูลตาราง
คลอด labor ในเดือนนั้นโดยไม่ต้องรอ การเยี่ยมหลังคลอดครบ

ข้อ 4.4 จานวนผู้รับบริการคุมกาเนิด

1. แหล่งข้อมูลจากแฟ้ม FP
2. นับจาก CID โดยจัดกลุ่มตาม FP Place
3. คอลัมน์ A นับ ผู้ได้รับบริการทังหมดไม่ว่าคุมก้าเนิดโดยวิธีใดก็ตาม (FPTYPE = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
โดย CID ไม่ซ้า ในหน่วยบริการนัน
4. คอลัมน์ B นับจ้านวนครังของผู้รับบริการทังหมด (เท่ากับ จ้านวนรวมของ C จนถึง I)
5. คอลัมน์ C-I ใช้ field FPTYPE โดยแยกตามวิธีคุมก้าเนิด FPTYPE = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 โดยนับ
CID นับซ้าได้แต่ละ FP TYPE
6. น้าเสนอข้อมูลใหม่รายไตรมาสตาม date_ serv (เม.ย. 2559 - มี.ค. 2560)
7. กรณีส่งข้อมูลวันเดียวกันให้ นับ date_ serv กรณี CID ซ้าให้นับ date sent ** (date_ serv และ
date sent ตรงกัน ให้ใช้การสุ่ม)
8. ค้านวณเฉพาะ Date_serv ในช่วงเวลา เมษายน 2559 - มีนาคม 2560
9. คิดทังที่ตรวจผ่านและไม่ผ่าน ในเรื่องคุณภาพข้อมูล

ข้อ 4.5 จานวนเด็ก 0-5 ปีได้รับการตรวจพัฒนาการทั้งหมด ตารางที่
4 การตรวจพัฒนาการเด็กในแต่ละหน่วยบริการ
เขตตาม
จังหวัด NUTRITION H-type Subtypeเม.ย. 60 – มี.ค. 61
รพ.รักษา ตามรพ.
PLACE
ตามรพ. nameรพ.
รักษา
รักษา
รักษา
จ้านวนเด็กที่
จ้านวนเด็กที่ได้รับการ
(รัฐใน,รัฐ
(รพท.
ได้รับการตรวจ
ตรวจพัฒนาการทังหมด
นอก
,รพช.สอ. พัฒนาการทังหมด
(ครัง)
,เอกชน)
ฯลฯ)
(คน)
B
A
1. แหล่งข้อมูลจากแฟ้ม Nutrition Field Childdevelop เป็น 1,2,3 อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ รวมกับ
แฟ้ม special PP รหัสกิจกรรมขึนต้นด้วย 1B2
2. นับตาม CID จัดกลุ่มตาม NUTRITIONPLACE จากแฟ้ม nutrition และ PPSPLACE จากแฟ้ม
special PP
3. คอลัมน์ A นับเด็กทังหมดที่ได้รับการตรวจพัฒนาการทังหมดที่อายุ 0-5 ปี CID ไม่ซ้าในหน่วยบริการ
นัน (เด็กตรวจพัฒนาการที่พบว่ามี Nutrition Field Childdevelop รหัส 1, 2, 3 อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
หรือ special PP รหัสกิจกรรมขึนต้นด้วย 1B2 แล้ว distinct ตาม PID & หน่วยบริการ
4. ข้อมูลหน่วยเป็นคนใน A แต่ละไตรมาสเป็นอิสระต่อกัน (Run ใหม่ทุกรอบประมวลผล ห้ามน้าผลงาน
แต่ละช่วงเวลามารวมกัน (เพราะอาจมีการให้บริการซ้าในแต่ละช่วง)
5. น้าเสนอข้อมูลใหม่รายไตรมาสตาม date_ serv (เม.ย. 60 – มี.ค. 61)
6. กรณีส่งข้อมูลวันเดียวกันให้ นับ date_ serv กรณี CID ซ้าให้นับ date sent ** (date_ serv และ
date sent ตรงกัน ให้ใช้การสุ่ม)
7. ค้านวณเฉพาะ Date_serv ในช่วงเวลา เมษายน 60 - มีนาคม 61
8. คิดทังที่ตรวจผ่านและไม่ผ่าน ในเรื่องคุณภาพข้อมูล
สรุป เดิมผลการคัดกรองมาจาก nutrition คอลัมน์ Childdevelop เป็น 1 หรือ 2 หรือ 3 ในช่วงก่อน
รณรงค์ในเดือน กรกฎาคม 2559 ต่อมาได้มีการบันทึกผ่าน Special pp แทน ในแฟ้ม Special pp คอลัมน์
pp special รหัสขึนต้นด้วย 1B2.* จากการเทียบฐานข้อมูล HDC มีความใกล้เคียงกัน แต่ขอให้เน้นการตรวจ
คัดกรองทุกคนตามกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมมากที่สุดโดยไม่ต้องคานึงถึงช่วงอายุที่ใช้คัดกรอง 9, 18, 30,
42 เดือน

ข้อ 4.6 จานวนเด็ก 6-12 ปี ได้รับการชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
1. แหล่งข้อมูลจากแฟ้ม Nutrition
2. นับตาม CID จัดกลุ่มตาม หน่วยบริการ (hos p code)
3. คอลัมน์ A นับเด็กทังหมดที่ได้รับการชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง ที่อายุ 6-12 ปี CID ไม่ซ้า
4. คอลัมน์ B นับเด็กทังหมดที่ได้รับการชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง ที่อายุ 6-12 ปี นับทุก visits
5. ข้อมูลหน่วยเป็นคนใน A แต่ละไตรมาสเป็นอิสระต่อกัน (Run ใหม่ทุกรอบประมวลผล ห้ามน้าผลงาน
แต่ละช่วงเวลามารวมกัน (เพราะอาจมีการให้บริการซ้าในแต่ละช่วง)
6. น้าเสนอข้อมูลใหม่รายไตรมาสตาม date_ serv (เม.ย. 60 - มี.ค. 61 )
7. กรณีส่งข้อมูลวันเดียวกันให้ นับ date_serv กรณี CID ซ้าให้นับ date sent ** (date_ serv และ
date_sent ตรงกัน ให้ใช้การสุ่ม )
8.น้าหนักและส่วนสูง > 0
9. ค้านวณเฉพาะ Date_serv ในช่วงเวลา เมษายน 60 - มีนาคม 61
10. คิดทังที่ตรวจผ่านและไม่ผ่าน ในเรื่องคุณภาพข้อมูล
ข้อ 4.7 จานวนได้รับบริการวัคซีน EPI ทุกชนิดในเด็กแรกเกิด
1. แหล่งข้อมูลจากแฟ้ม EPI
2. ใช้ field VCCTYPE
3. นับจ้านวนคนโดยใช้ CID จัดตาม VCCPLACE แยกตามรหัสวัคซีน ทังนีในวัคซีนแต่ละชนิด ที่ฉีดวัน
เดียวกันให้ดู date_serv หากมี CID ซ้าในการฉีดวัคซีนตัวเดียวกันในวันเดียวกัน ต้องตัดซ้าก่อน
4. น้าเสนอข้อมูลใหม่รายไตรมาสตาม date_ serv (เมย. 60- มีค. 61 )
5. กรณีส่งข้อมูลวันเดียวกันให้ นับ date_ serv กรณี CID ซ้าให้นับ date sent ** (date_ serv และ
date sent ตรงกัน ให้ใช้การสุ่ม)
6. ค้านวณเฉพาะ Date_serv ในช่วงเวลา เมษายน 60 - มีนาคม 61
7. คิดทังที่ตรวจผ่านและไม่ผ่าน ในเรื่องคุณภาพข้อมูล
ข้อ 4.8 จานวนหญิง 30-60 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
1. แหล่งข้อมูลจาก แหล่ง Pap registry & แฟ้ม diag & SPECIAL pp
2. ในแฟ้ม Diag ใช้ field DIAGCODE รหัสที่ขึนต้นด้วย = Z014 หรือ Z124 ( นับ pdx หรือ sdx
ก็ได้) หรือ แฟ้ม special PP รหัส 1B30 หรือ 1B40 หรือ 1B004
3. นับตาม CID จัดกลุ่มตาม หน่วยบริการ (h code) หรือ PPSPLACE จากแฟ้ม special PP
4. การนับคนภายในปี ให้ดึง PID จาก 3 แหล่ง จัดกลุ่มตาม H code/PPSPLACE ที่ให้บริการ แล้ว
distinct PID
5. น้าเสนอข้อมูลใหม่รายไตรมาสตาม date_ serv (เม.ย. 60 - มี.ค. 61)
6. กรณีส่งข้อมูลวันเดียวกันให้ นับ date_ serv กรณี CID ซ้าให้นับ date sent ** (date_ serv และ
date sent ตรงกัน ให้ใช้การสุ่ม)
7. ค้านวณเฉพาะ date_serv ในช่วงเวลา เมษายน 60 - มีนาคม 61

ข้อ 4.9 จานวนผู้อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปได้รับบริการตรวจคัดกรองเบาหวาน/ความดันฯ
1. แหล่งข้อมูลจากแฟ้ม NCD Screen
2. นับตาม CID จัดกลุ่มตาม หน่วยบริการ (hoscode) นับ ตาม screen place
3. เงื่อนไขการดึง A&B หากเข้าเงื่อนไข การคัดกรอง DM หรือ การคัดกรอง DM (หรือการคัดกรองเบาหวาน
และความดัน)
A - การคัดกรองDM (คน) หมายถึง จ้านวนผู้ได้รับการคัดกรองเบาหวาน จากแฟ้ม NCD
screen นับจากเลขประจ้าตัว 13 หลัก (ไม่ซ้า) ที่ปรากฏ field DMFAMILY & HTFAMILY&
((WEIGHT+HIGHT) or WAIST_CM) or (BSLEVEL>0) (ให้ นั บ รวมผล DMFAMILY
&
HTFAMILY ที่ตอบว่า ไม่ทราบด้วย) (โดยตัดผู้ที่เสียชีวิตก่อนวันคัดกรอง (DATE_SERV) รวมถึง
รายที่มี PID error หรือ PID ที่เคยเป็นโรคเบาหวานหรือความดันจากฐานข้อมูล IP/OP e-claim
แฟ้ม DIAGNOSIS ฟิลด์ DIAGCODE หรือฐานข้อมูล OP/PP แฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ฟิลด์
DIAGCODE รหั ส ขึ นต้ น ด้ ว ย E10-E14 รวมทั ง PID ที่ ป รากฏในแฟ้ ม CHRONIC ฟิ ล ด์
CHRONIC รหัสขึนต้นด้ว ย E10-E14 ก่อนวันมีผลคัดกรองดังกล่าวออกจากการค้านวณ)
B - การคัดกรอง HT (คน) หมายถึง จ้านวนผู้ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงจากแฟ้ม NCD
screen นับจากเลขประจ้าตัว 13 หลัก (ไม่ซ้า) ที่ปรากฏ field ที่ปรากฏ field SBP_1 >30
และ DBP_1 > 20 (โดยตัดผู้ที่เสียชีวิตก่อนวันคัดกรอง (DATE_SERV) รวมถึงรายที่มี PID
error หรือ PID ที่เคยเป็นโรคเบาหวานหรือความดันจากฐานข้อมูล IP/OP e-claim แฟ้ม
DIAGNOSIS
ฟิ ล ด์ DIAGCODE หรื อ ฐานข้ อ มู ล OP/PP แฟ้ ม DIAGNOSIS_OPD ฟิ ล ด์
DIAGCODE รหัสขึนต้นด้วย I10-I15 ก่อนรวมทัง PID ที่ปรากฏในแฟ้ม CHRONIC ฟิลด์
CHRONIC รหัสขึนต้นด้วย I10-I15 ก่อนวันมีผลคัดกรองดังกล่าวออกจากการค้านวณ)
C- การคัดกรอง DM และ HT (คน) หมายถึง จ้านวนผู้ได้รับการคัดกรองทังเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง จากแฟ้ม NCD screen นับจากเลขประจ้าตัว 13 หลัก (ไม่ซ้า) ทังนี ผู้นันต้องเข้า
เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ดังนี
1) เป็นรายที่ปรากฏ field ที่ปรากฏ field SBP_1 >30 และ DBP_1 > 20
(โดยตัดผู้ที่เสียชีวิตก่อนวันคัดกรอง (DATE_SERV) รวมถึงรายที่มี PID error หรือ PID ที่เคย
เป็ น โรคเบาหวานหรื อ ความดั น จากฐานข้ อ มู ล IP/OP e-claim แฟ้ ม DIAGNOSIS ฟิ ล ด์
DIAGCODE หรือฐานข้อมูล OP/PP แฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ฟิลด์ DIAGCODE รหัสขึนต้นด้วย
I10 - I15 ก่อนรวมทัง PID ที่ปรากฏในแฟ้ม CHRONIC ฟิลด์ CHRONIC รหัสขึนต้นด้วย I10 I15 ก่ อ น วั น มี ผ ล คั ด ก ร อ ง ดั ง ก ล่ า ว อ อ ก จ า ก ก า ร ค้ า น ว ณ ) ห รื อ
2) เป็นรายที่ปรากฏ field DMFAMILY and HTFAMILY and ((WEIGHT and
HIGHT) or WAIST_CM) or ( BSLEVEL>0 ) (.ให้นับรวมผล DMFAMILY & HTFAMILY ที่
ตอบว่า ไม่ทราบด้วย ) ( โดยตัดผู้ที่เสียชีวิตก่อนวันคัดกรอง (DATE_SERV) รวมถึงรายที่มี PID
error หรือ PID ที่เคยเป็นโรคเบาหวานหรือความดันจากฐานข้อมูล IP/OP e-claim แฟ้ม
DIAGNOSIS ฟิลด์ DIAGCODE หรือฐานข้อมูล OP/PP แฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ฟิลด์
DIAGCODE รหัสขึนต้นด้วย E10-E14 รวมทัง PID ที่ปรากฏในแฟ้ม CHRONIC ฟิลด์

CHRONIC รหัสขึนต้นด้วย E10-E14 ก่อนวันมีผลคัดกรองดังกล่าวออกจากการค้านวณ)"
5. A B และ C จัดกลุ่มตามอายุ 30-59 ปี และ >=60 ปี
6. น้าเสนอข้อมูลใหม่รายไตรมาสตาม date_ serv (เมย. 60- มีค. 61)
7. กรณีส่งข้อมูลวันเดียวกันให้ นับ date_ serv กรณี CID ซ้าให้นับ date sent ** (date_
serv และ date sent ตรงกัน ให้ใช้การสุ่ม)
8. ค้านวณเฉพาะ Date_serv ในช่วงเวลา เมษายน 60 - มีนาคม 61
9. คิดทังที่ตรวจผ่านและไม่ผ่าน ในเรื่องคุณภาพข้อมูล
ข้อ 4.10 จานวนผู้ที่อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
(1) บันทึกใน SPECIALPP
1B13-1B139 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรือรัง
1B14-1B149 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในหญิงตังครรภ์/หลังคลอด
1B15-1B159 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้มีปัญหาสุรา/สารเสพติด
1B16-1B169 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้าชัดเจน
1B17-1B179 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีอาการทางกายเรือรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้
1B18-1B189 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในกลุ่มที่มีการสูญเสีย
(2) บันทึกใน COMMUNITY_SERVICE รหัส 1B023 – การตรวจคัดกรองภาวะเครียด
สรุป สถานบริการในจังหวัดพะเยาไม่มีการบันทึกข้อมูลในตารางทังสองตาราง ส่วนใหญ่บันทึกในตาราง Diag
กลุ่ม Z

