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 ข้อม�อมูลประว�ลประวัติการคลอดขอ�ติการคลอดของทาร�การคลอดข้อมองทารก 
ในเข้อมติการคลอดของทารร�บผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem�ดชอบ

1) ทารกหล�งคลอดท !เก�ดจากหญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่อาศัยอย�งติการคลอดของทาร�$งครรภ์ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ���&ท'กคนท !อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ����Ẍଢ萀ż����le醨ࢥ址ᗇ귈Ᏸ址ᗇ�o醐ࢥ酸�ยอย�*ใน
เข้อมติการคลอดของทารร�บผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem�ดชอบ 

ล�กษณะแฟ้ม :แฟ้/มูลประว :แฟ้ม :แฟ้/มูลประวสะสมูลประว
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การส่งเสริม >>�                                        Vaccine 0-1 ปี�การ(ารวจ  (เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร*ก)         งานเชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร*ก >> ระบบบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> , 1-8 >> ระบบงานบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> , 3

 ���������	�
 การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ)   HOSxP PCU >> ระบบงานเชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ >> one stop service >>
                                           Vaccine เด<กแรกเก�ด
 การส่งเสริม >>�                                        Vaccine 0-1 ปี�การ(ารวจ  (เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร*ก) HOSxP PCU >> ระบบบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> , 1-8 >> ระบบงานบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> , 3
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 ข้อม�อมูลประว�ลการด�แลทารกหล�งคลอด ในเข้อมติการคลอดของทารร�บ
ผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem�ดชอบ

        1) ทารกหล�งคลอดท !เก�ดจากหญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่อาศัยอย�งติการคลอดของทาร�$งครรภ์ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ���&ท'กคน
         ท !อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ����Ẍଢ萀ż����le醨ࢥ址ᗇ귈Ᏸ址ᗇ�o醐ࢥ酸�ยอย�*ในเข้อมติการคลอดของทารร�บผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem�ดชอบ

   ล�กษณะแฟ้ม :แฟ้/มูลประว : แฟ้ม :แฟ้/มูลประวบร�การก2!งส3ารวัติการคลอดขอจ
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การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ) ระบบผู้ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสร��ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสริม >>��วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสริม >>�                              �ดกรอง >> งานส่งเสริม >>�                                        Vaccine 0-1 ปี�การ�งเส่งเสริม >>�                                        Vaccine 0-1 ปี�การร�ม 

                                               >>Vaccine 0-1 ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสริม >>�'
การส่งเสริม >>�                                        Vaccine 0-1 ปี�การ(ารวจ  (เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร*ก)         งานเชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร*ก >> ระบบบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> , 1-8 >> ระบบงานบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> , 3

 ���������	�
 การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ)   HOSxP PCU >> ระบบงานเชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ >> one stop service 

                                                >>Vaccine เด<กแรกเก�ด
 การส่งเสริม >>�                                        Vaccine 0-1 ปี�การ(ารวจ  (เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร*ก) HOSxP PCU >> ระบบบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> , 1-8 >> ระบบงานบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> , 3
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 ข้อม�อมูลประว�ลหญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่อาศัยอย�งวัติการคลอดขอ�ยเจร�ญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่อาศัยอยพันธุ์ที่อยู่กินกับสาม�นธุ์ที่อยู่กินกับสามี ทุกค'&ท !อย�*ก�นก�บสามูลประว  
ท'กคนท !อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ����Ẍଢ萀ż����le醨ࢥ址ᗇ귈Ᏸ址ᗇ�o醐ࢥ酸�ยอย�*ในเข้อมติการคลอดของทารร�บผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem�ดชอบ

  1)  หญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่อาศัยอย�งวัติการคลอดขอ�ยเจร�ญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่อาศัยอยพันธุ์ที่อยู่กินกับสาม�นธุ์ที่อยู่กินกับสามี ทุกค'&อาย'ระหวัติการคลอดขอ*าง 15-49 ป; ท !อย�*ก�นก�บสามูลประว  
ท�$งท !แติการคลอดของทาร*งงานและไมูลประว*แติการคลอดของทาร*งงาน ท'กคนท !อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ����Ẍଢ萀ż����le醨ࢥ址ᗇ귈Ᏸ址ᗇ�o醐ࢥ酸�ยอย�*ในเข้อมติการคลอดของทารร�บผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem�ด
ชอบ
ล�กษณะแฟ้ม :แฟ้/มูลประว : แฟ้ม :แฟ้/มูลประวสะสมูลประว
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การส่งเสริม >>�                                        Vaccine 0-1 ปี�การ(ารวจ  (เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร*ก)         งานเชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร*ก >> ระบบบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> , 1-8 >> ระบบงานบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> , 6

 ���������	�
 
 การส่งเสริม >>�                                        Vaccine 0-1 ปี�การ(ารวจ  (เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร*ก) HOSxP PCU >> ระบบบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> , 1-8 >> ระบบงานบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> , 
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 ข้อม�อมูลประว�ลการให�บร�การวัติการคลอดขอางแผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Temนครอบคร�วัติการคลอดขอก�บผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem��
ท !มูลประวาร�บบร�การ และหญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่อาศัยอย�งวัติการคลอดขอ�ยเจร�ญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่อาศัยอยพันธุ์ที่อยู่กินกับสาม�นธุ์ที่อยู่กินกับสามี ทุกค'&ในเข้อมติการคลอดของทารร�บ
ผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem�ดชอบ และบร�การในสถานพันธุ์ที่อยู่กินกับสามยาบาล
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 1)  หญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่อาศัยอย�งท !มูลประวาใช�บร�การวัติการคลอดขอางแผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Temนครอบคร�วัติการคลอดขอ ได�แก* ยาเมูลประว>ดค'มูลประวก3าเน�ด  
      ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ห่วงอนามัย ทำหมัน �      ในโรงพยาบาลและสถานบร ดค'มูลประวก3าเน�ด ยาฝังคุมกำเนิด ห่วงอนามัย ทำหมัน �      ในโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ�2)  หญิงวัยเจAงค'มูลประวก3าเน�ด ห*วัติการคลอดของอนามูลประว�ย ท3าหมูลประว�น 
      ในโรงพันธุ์ที่อยู่กินกับสามยาบาลและสถานบร�การระด�บปฐมูลประวภ์ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ����มูลประว�
2)  หญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่อาศัยอย�งวัติการคลอดขอ�ยเจร�ญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่อาศัยอยพันธุ์ที่อยู่กินกับสาม�นธุ์ที่อยู่กินกับสามี ทุกค'&ท !อย�*ก�นก�บสามูลประว ท !อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ����Ẍଢ萀ż����le醨ࢥ址ᗇ귈Ᏸ址ᗇ�o醐ࢥ酸�ยอย�*ในเข้อมติการคลอดของทารร�บผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem�ดชอบ 
     ท !ร�บบร�การวัติการคลอดขอางแผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Temนครอบคร�วัติการคลอดขอท !สถานพันธุ์ที่อยู่กินกับสามยาบาลอE!น
3)  ผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem��ชายท !มูลประวาร�บบร�การอ'ปกรณ&ค'มูลประวก3าเน�ด และการท3าหมูลประว�นในผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem��ชาย 

ล�กษณะแฟ้ม :แฟ้/มูลประว : แฟ้ม :แฟ้/มูลประวบร�การก2!งส3ารวัติการคลอดขอจ
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การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ) ระบบผู้ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสร��ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสริม >>��วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสริม >>�                              �ดกรอง >> งานส่งเสริม >>�                                        Vaccine 0-1 ปี�การ�งเส่งเสริม >>�                                        Vaccine 0-1 ปี�การร�ม 

                                              >>บ�นทึกบริการวางแผนครอบครัว�การสำรวจ  (เชิงรุก)         @กบร�การวางแผู้ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสรนคัดกรอง >> งานส่งเสริม >>�                              รอบคัดกรอง >> งานส่งเสริม >>�                              ร�ว
การส่งเสริม >>�                                        Vaccine 0-1 ปี�การ(ารวจ  (เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร*ก)         งานเชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร*ก >> ระบบบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> , 1-8 >> ระบบงานบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> , 6

 ���������	�
 การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ)   HOSxP PCU >> ระบบงานเชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ >> one stop service 

                                                 >>วางแผู้ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสรนคัดกรอง >> งานส่งเสริม >>�                              รอบคัดกรอง >> งานส่งเสริม >>�                              ร�ว
 การส่งเสริม >>�                                        Vaccine 0-1 ปี�การ(ารวจ  (เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร*ก) HOSxP PCU >> ระบบบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> , 1-8 >> ระบบงานบ�ญชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> , 6
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 ข้อม�อมูลประว�ลการให�บร�การวัติการคลอดขอ�คซีนกับผู้ที่มารับบริการ แ นก�บผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem��ท !มูลประวาร�บ
บร�การ และประชาชนกล'*มูลประวเป/าหมูลประวายข้อมองการ
ฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ห่วงอนามัย ทำหมัน �      ในโรงพยาบาลและสถานบร ดวัติการคลอดขอ�คซีนกับผู้ที่มารับบริการ แ นในเข้อมติการคลอดของทารร�บผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem�ดชอบ

ล�กษณะแฟ้ม :แฟ้/มูลประว : แฟ้ม :แฟ้/มูลประวบร�การก2!งส3ารวัติการคลอดขอจ
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  1)  เด>กอาย'ติการคลอดของทาร!3ากวัติการคลอดขอ*า 7 ป; และหญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่อาศัยอย�งติการคลอดของทาร�$งครรภ์ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ���& ท !มูลประวาใช�บร�การ
      วัติการคลอดขอ�คซีนกับผู้ที่มารับบริการ แ น ในโรงพันธุ์ที่อยู่กินกับสามยาบาลและสถานบร�การระด�บปฐมูลประวภ์ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ����มูลประว�
 2)  เด>กอาย'ติการคลอดของทาร!3ากวัติการคลอดขอ*า 7 ป; และหญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่อาศัยอย�งติการคลอดของทาร�$งครรภ์ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ���& ในเข้อมติการคลอดของทารร�บผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem�ดชอบ 
      ท !ได�ร�บบร�การวัติการคลอดขอ�คซีนกับผู้ที่มารับบริการ แ นจากสถานพันธุ์ที่อยู่กินกับสามยาบาลอE!น
 3)  เด>กน�กเร ยนช�$นประถมูลประวศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ����Ẍଢ萀ż����le醨ࢥ址ᗇ귈Ᏸ址ᗇ�o醐ࢥ酸2กษาท ! 1 ท'กคนในโรงเร ยนท !  
      ร�บผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem�ดชอบท !ได�ร�บวัติการคลอดขอ�คซีนกับผู้ที่มารับบริการ แ น
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  4)  เด>กน�กเร ยนช�$นประถมูลประวศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ����Ẍଢ萀ż����le醨ࢥ址ᗇ귈Ᏸ址ᗇ�o醐ࢥ酸2กษาท ! 2 ท'กคนในโรงเร ยนท ! 
      ร�บผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem�ดชอบท !ได�ร�บวัติการคลอดขอ�คซีนกับผู้ที่มารับบริการ แ น 
 5)  เด>กน�กเร ยนช�$นประถมูลประวศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ����Ẍଢ萀ż����le醨ࢥ址ᗇ귈Ᏸ址ᗇ�o醐ࢥ酸2กษาท ! 6 ท'กคนในโรงเร ยนท !
      ร�บผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem�ดชอบท !ได�ร�บวัติการคลอดขอ�คซีนกับผู้ที่มารับบริการ แ น
 6)  ประชาชนกล'*มูลประวเป/าหมูลประวายอE!นๆท !มูลประวาร�บบร�การวัติการคลอดขอ�คซีนกับผู้ที่มารับบริการ แ น
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	��������������������������	���������������������������*Z
�*Z




ระบบงานบ�ญชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往
 ระบบงานบ�ญชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往
 22	��������������������������	���������������������������*Z
�*Z




ระบบงานบ�ญชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往
 ระบบงานบ�ญชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往
 22
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ระบบงานบ�ญชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往
 ระบบงานบ�ญชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往
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ระบบงานบ�ญชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往
 ระบบงานบ�ญชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往
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ระบบงานบ�ญชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往
 ระบบงานบ�ญชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往
 44	��������������������������	���������������������������*Z
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ระบบงานบ�ญชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往
 ระบบงานบ�ญชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往
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ระบบงานบ�ญชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往
 ระบบงานบ�ญชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往
 55	��������������������������	���������������������������*Z
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ระบบงานบ�ญชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往
 ระบบงานบ�ญชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往
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กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)��������มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�fil�าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME��นๆ กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)��������มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�fil�าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME��นๆ 
((สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALS�าหร�บ รพสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALS�าหร�บ รพ.).)
	��������������������������	���������������������������*Z
�*Z




กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)��������มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�fil�าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME��นๆ กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)��������มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�fil�าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME��นๆ 
((สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALS�าหร�บ รพสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALS�าหร�บ รพ.).)
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กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)��������มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�fil�าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME��นๆ กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)��������มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�fil�าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME��นๆ 
((สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALS�าหร�บ รพสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALS�าหร�บ รพ. . แลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������ะ รพแลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������ะ รพ..สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSตสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSต.).)
	��������������������������	���������������������������*Z
�*Z




กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)��������มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�fil�าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME��นๆ กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)��������มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�fil�าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME��นๆ 
((สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALS�าหร�บ รพสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALS�าหร�บ รพ. . แลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������ะ รพแลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������ะ รพ..สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSตสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSต.).)
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 ข้อม�อมูลประว�ลการวัติการคลอดขอ�ดระด�บโภ์ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ���ชนาการและ
พันธุ์ที่อยู่กินกับสาม�ฒนาการเด>กอาย' 0-5 ป; และน�กเร ยนในเข้อมติการคลอดของทาร
ร�บผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem�ดชอบ

    ล�กษณะแฟ้ม :แฟ้/มูลประว : แฟ้ม :แฟ้/มูลประวบร�การก2!งส3ารวัติการคลอดขอจ
43



 1)  เด>ก 0-5 ป; เก>บข้อม�อมูลประว�ลป;ละ 4 คร�$ง 
 คร�$งท ! 1 เดEอนติการคลอดของทาร'ลาคมูลประว 
 คร�$งท ! 2 เดEอนมูลประวกราคมูลประว 
 คร�$งท ! 3 เดEอนเมูลประวษายน
 คร�$งท ! 4 เดEอนกรกฏาคมูลประว 
 2)  อาย' 6 -18 ป; เก>บข้อม�อมูลประว�ลป;ละ 2 คร�$ง 
      คร�$งท ! 1 เทอมูลประวท ! 1 และคร�$งท ! 2 เทอมูลประวท ! 2   *****
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ระบบงานระบบงาน
บ�ญชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往
 บ�ญชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往
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ระบบงานระบบงาน
บ�ญชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往
 บ�ญชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往
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ระบบงานระบบงาน
บ�ญชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往
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ระบบงานระบบงาน
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ระบบงานระบบงาน
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ระบบงานระบบงาน
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 ข้อม�อมูลประว�ลผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem��ปOวัติการคลอดขอยด�วัติการคลอดขอยโรคท !ติการคลอดของทาร�องเฝังคุมกำเนิด ห่วงอนามัย ทำหมัน �      ในโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ�2)  หญิงวัยเจ/าระวัติการคลอดขอ�งท !มูลประวา
ร�บบร�การ
1)  ผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem��ปOวัติการคลอดขอยด�วัติการคลอดขอยโรคท !ติการคลอดของทาร�องเฝังคุมกำเนิด ห่วงอนามัย ทำหมัน �      ในโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ�2)  หญิงวัยเจ/าระวัติการคลอดขอ�ง ท�$งผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem��ปOวัติการคลอดขอยนอกท !มูลประวาร�บ 
     บร�การข้อมองโรงพันธุ์ที่อยู่กินกับสามยาบาลและสถานบร�การระด�บปฐมูลประวภ์ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ����มูลประว� 
     และผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem��ปOวัติการคลอดขอยในข้อมองโรงพันธุ์ที่อยู่กินกับสามยาบาล

ล�กษณะแฟ้ม :แฟ้/มูลประว : แฟ้ม :แฟ้/มูลประวบร�การ
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	��������������������������	��������������������������SURVEILLANCE SURVEILLANCE ((ต�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEต�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME))	��������������������������	��������������������������SURVEILLANCE SURVEILLANCE ((ต�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEต�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME))
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	��������������������������	��������������������������SURVEILLANCE SURVEILLANCE ((ต�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEต�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME))	��������������������������	��������������������������SURVEILLANCE SURVEILLANCE ((ต�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEต�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME))
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  ข้อม�อมูลประว�ลการให�บร�การค�ดกรองโรคเบาหวัติการคลอดขอานและควัติการคลอดขอามูลประว
ด�นโลห�ติการคลอดของทารส�งส3าหร�บผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem��ท !มูลประวาร�บบร�การ และประวัติการคลอดขอ�ติการคลอดของทาร�การได�ร�บ
บร�การค�ดกรองโรคเบาหวัติการคลอดขอานและควัติการคลอดขอามูลประวด�นโลห�ติการคลอดของทารส�ง ส3าหร�บ
กล'*มูลประวเป/าหมูลประวาย (อาย' 15 ป;ข้อม2$นไป) ในเข้อมติการคลอดของทารร�บผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem�ดชอบ โดยย�ง
ไมูลประว*เปQนผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem��ปOวัติการคลอดขอยด�วัติการคลอดขอยโรคเบาหวัติการคลอดขอาน หรEอควัติการคลอดขอามูลประวด�นโลห�ติการคลอดของทารส�ง
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1)  ประชาชนกล'*มูลประวเป/าหมูลประวาย (อาย' 15 ป;ข้อม2$นไป) ท !ได�ร�บบร�การค�ด
กรองโรคเบาหวัติการคลอดขอานและควัติการคลอดขอามูลประวด�นโลห�ติการคลอดของทารส�ง ในโรงพันธุ์ที่อยู่กินกับสามยาบาลและ
สถานบร�การระด�บปฐมูลประวภ์ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ����มูลประว� ท�$งในสถานพันธุ์ที่อยู่กินกับสามยาบาลและนอกสถาน
พันธุ์ที่อยู่กินกับสามยาบาล

2)  ประชาชนกล'*มูลประวเป/าหมูลประวาย (อาย' 15 ป;ข้อม2$นไป) ท !อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ����Ẍଢ萀ż����le醨ࢥ址ᗇ귈Ᏸ址ᗇ�o醐ࢥ酸�ยในเข้อมติการคลอดของทารร�บผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem�ด
ชอบ ท !ได�ร�บบร�การค�ดกรองโรคเบาหวัติการคลอดขอานและควัติการคลอดขอามูลประวด�นโลห�ติการคลอดของทารส�ง 
ท !สถานพันธุ์ที่อยู่กินกับสามยาบาลอE!น
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	��������������������������	��������������������������NCDSCREENNCDSCREEN  (  (ต�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEต�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME))	��������������������������	��������������������������NCDSCREENNCDSCREEN  (  (ต�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEต�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME))
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	��������������������������	��������������������������NCDSCREENNCDSCREEN  (  (ต�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEต�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME))	��������������������������	��������������������������NCDSCREENNCDSCREEN  (  (ต�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEต�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME))
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 ข้อม�อมูลประว�ลผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem��ปOวัติการคลอดขอยโรคเรE$อร�ง ท'กคนท !อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ����Ẍଢ萀ż����le醨ࢥ址ᗇ귈Ᏸ址ᗇ�o醐ࢥ酸�ยอย�*ในเข้อมติการคลอดของทารร�บผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem�ด
ชอบ
 1) ผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem��ปOวัติการคลอดขอยโรคเรE$อร�ง ท !ได�ร�บการวัติการคลอดขอ�น�จฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ห่วงอนามัย ทำหมัน �      ในโรงพยาบาลและสถานบร�ยจากโรง
พันธุ์ที่อยู่กินกับสามยาบาล ท'กคนท !อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ����Ẍଢ萀ż����le醨ࢥ址ᗇ귈Ᏸ址ᗇ�o醐ࢥ酸�ยอย�*ในเข้อมติการคลอดของทารร�บผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem�ดชอบ



73



74

��������
�.��/��01�����22
3�+�+��+,\]�22
�.,����/��01��,��
G����a
3���4��^�G+	���

���������	�
V"WX*
*&Y
22
�.�����,-+����22
�.,����/��01��,��
G����a
3���4��^�G+	���



75
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	��������������������������	��������������������������CHRONIC CHRONIC ((ต�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEต�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME))	��������������������������	��������������������������CHRONIC CHRONIC ((ต�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEต�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME))
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 ข้อม�อมูลการต�ลการตรวจต�ดตามูลการตผู้ป่วยโรคเรื้อรัง � (เ��ป่วยโรคเรื้อรัง � (เบาหวาน�วยโรคเร��อร�ง 
 (เบาหวาน ความูลการตด�นโลห�ตสูง)���䃏 �������ࣴ��넠ЕꙬᰌZ���ࠬ��넠ЕꚄᰌ����ာ��넠Еꚜᰌ����ာ��넠Еꚴᰌ����۬�ง)

    1) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง � (เ��ป่วยโรคเรื้อรัง � (เบาหวาน�วยโรคเร��อร�ง (เบาหวาน ความูลการตด�นโลห�ตสูง)���䃏 �������ࣴ��넠ЕꙬᰌZ���ࠬ��넠ЕꚄᰌ����ာ��넠Еꚜᰌ����ာ��넠Еꚴᰌ����۬�ง โรคไตเร��อร�ง) 

ที่ได้รับการตรวจติดตาม โดยโรงพยาบาลและสถานบริการ�ระดับปฐมภูมิ�����ͷ�%&ได�ร�บการตรวจต�ดตามูลการต โดยโรงพยาบาลและสูง)���䃏 �������ࣴ��넠ЕꙬᰌZ���ࠬ��넠ЕꚄᰌ����ာ��넠Еꚜᰌ����ာ��넠Еꚴᰌ����۬ถานบร�การ
ระด�บป่วยโรคเรื้อรัง � (เบาหวานฐมูลการตภูมิ�����ͷ��愆ͷ��[$�ᗄ�������Đ����������鵜ࢥᗍ皘Ꮵᗍ�ॉ鵄ࢥ鴬ࢥ碈Ꮵ轠ᖩ閸Ꮶ某ȷ绠ΐ澀ፐ⼀േಙ�ට����㿰��������������������ᴽ�Ὑ�樆�㱙�놈Ξ涰���踸ۅ����盠Ꮵ��������มูลการต�

ลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�������กษณะแฟ้ม : เป�ม : เป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�fil"นแฟ้ม : เป�มบร#การ
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No CAPTION NAME NOT 
NULL DESCRIPTION การตรวจ

สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEบ

� รหั�สสถานบร	การ ��������
	 รหั�สสถานพยาบาล ตามมาตรฐานส�าน�กนโยบาย

และย�ทธศาสตร�



 ทะเบ�ยนบ�คคล ����� 	 ทะเบ�ยนของบ�คคลท�!มาข"#นทะเบ�ยนในสถานบร	การ
น�#นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหน'ส�าหัร�บเช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหน(!อมโยงหัาต�วบ�คคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)�븘ॉ������������ፕ헔ᗍ�������o��Ę��������+มอ(!น ๆ 
สามารถก�าหันดได'ต�#งแต. �����หัล�ก�



� ล�าด�บท�! ��� 	
ล�าด�บท�!การบร	การท�!ก�าหันดโดยโปรแกรมเร�ยงล�าด�บ
ไม.ซ้ำกัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit�᪴0ᗾ����¨���靄ż���#�าก�น ม�ความหัมายเท.าก�บ �������



� ว�นท�!ตรวจ ��������� 	 ว�นเด(อนป2ท�!ตรวจ ก�าหันดเป3น ค�ศ�				����� 

� น#�าหัน�ก ��� ��
	 น#�าหัน�กในว�นท�!มาร�บบร	การ ก	โลกร�ม��จ�ดทศน	ยม ��

หัล�ก


! ส.วนส4ง ��� �� 	 ส.วนส4งในว�นท�!มาร�บบร	การ ซ้ำกัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit�᪴0ᗾ����¨���靄ż���ม�� 
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No CAPTION NAME NOT 
NULL DESCRIPTION การตรวจ

สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEบ

" เส'นรอบเอว ซ้ำกัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit�᪴0ᗾ����¨���靄ż����ม�� �������� 	 เส'นรอบเอว ซ้ำกัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit�᪴0ᗾ����¨���靄ż���ม�� 

# ความด�นโลหั	ต ซ้ำกัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit�᪴0ᗾ����¨���靄ż���	ส
โตล	ก

�$� 	 ความด�นโลหั	ต ซ้ำกัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit�᪴0ᗾ����¨���靄ż���	สโตล	ก มม�ปรอท��ส�าหัร�บผู้ป่วยความดันโลหิตสูง�rg 3/URE/bi �ms㜔4'ป6วย
ความด�นโลหั	ตส4ง



% ความด�นโลหั	ต ได
แอสโตล	ก

�$� 	 ความด�นโลหั	ต ไดแอสโตล	ก มม�ปรอท��ส�าหัร�บผู้ป่วยความดันโลหิตสูง�rg 3/URE/bi �ms㜔4'
ป6วยความด�นโลหั	ตส4ง



�& ตรวจเท'า '��� 	 ตรวจเท'า ตรวจแผู้ป่วยความดันโลหิตสูง�rg 3/URE/bi �ms㜔ล ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง�rg 3/URE/bi �ms㜔	วหัน�ง ร4ปเท'า การร�บความ
ร4'ส"ก ช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหน�พจร�
��(�ตรวจ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง�rg 3/URE/bi �ms㜔ลปกต	)�
�(�ไม.ตรวจ )���(�ตรวจ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง�rg 3/URE/bi �ms㜔ลไม.
ปกต	 )�%�(�ไม.ทราบ
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No CAPTION NAME NOT 
NULL DESCRIPTION การตรวจ

สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEบ

�� ตรวจจอประสาท
ตา

����*� 	 ตรวจจอประสาทตา ��(�ตรวจ +,�-./0+�1+,2�
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง�rg 3/URE/bi �ms㜔ลปกต	 )�
�(�ตรวจด'วย 34564��1.027.�ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง�rg 3/URE/bi �ms㜔ลปกต	)�
��(�ตรวจ +,�-./0+�1+,2�ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง�rg 3/URE/bi �ms㜔ลไม.ปกต	)���(�ตรวจ
ด'วย 34564��1.027.�ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง�rg 3/URE/bi �ms㜔ลไม.ปกต	)�#�(�ไม.ตรวจ)�%�
(�ไม.ทราบ



�
 เลขท�!ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง�rg 3/URE/bi �ms㜔4'ใหั'บร	การ ��������  
เลขท�!ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง�rg 3/URE/bi �ms㜔4'ใหั'บร	การ ออกโดยโปรแกรม ไม.ซ้ำกัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit�᪴0ᗾ����¨���靄ż���#�าก�นใน
สถานพยาบาลเด�ยวก�น



�� ว�นเด(อนป2ท�!
ปร�บปร�ง

��8����� 	 ว�นท�!เพ	!มและปร�บปร�งข'อม4ล  ก�าหันดร4ปแบบเป3น ป2
เด(อนว�นช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหน�!วโมงนาท�ว	นาท� 
				������������และเป3นป2คร	สตศ�กราช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหน
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	��������������������������	��������������������������&V#"�Z&)Y
&V#"�Z&)Y
 $$	�	�%%



	��������������������������	��������������������������&V#"�Z&)Y
&V#"�Z&)Y
 $$	�	�%%
รพ.สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSต.รพ.สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSต.
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ข้อม�อมูลการต�ลการตรวจที่ได้รับการตรวจติดตาม โดยโรงพยาบาลและสถานบริการ�ระดับปฐมภูมิ�����ͷ�างห�องป่วยโรคเรื้อรัง � (เบาหวานฏิบัติการของผู้ป่วยโรค�บ�ต�การข้อมองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง � (เ��ป่วยโรคเรื้อรัง � (เบาหวาน�วยโรคเร��อร�ง 
(เบาหวาน ความูลการตด�นโลห�ตสูง)���䃏 �������ࣴ��넠ЕꙬᰌZ���ࠬ��넠ЕꚄᰌ����ာ��넠Еꚜᰌ����ာ��넠Еꚴᰌ����۬�ง)

1. ข้อม�อมูลการต�ลการรายงานผู้ป่วยโรคเรื้อรัง � (เล LAB ในการมูลการตาร�บบร�การ

ลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�������กษณะแฟ้ม : เป�ม : เป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�fil"นแฟ้ม : เป�มบร#การ
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No CAPTION NAME NOT 
NULL DESCRIPTION การตรวจ

สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEบ

� รหั�สสถานบร	การ ��������
	 รหั�สสถานพยาบาล ตามมาตรฐานส�าน�ก

นโยบายและย�ทธศาสตร�



 ทะเบ�ยนบ�คคล ����� 	 ทะเบ�ยนของบ�คคลท�!มาข"#นทะเบ�ยนในสถาน
บร	การน�#นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหน'ส�าหัร�บเช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหน(!อมโยงหัาต�วบ�คคลใน
แฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)�븘ॉ������������ፕ헔ᗍ�������o��Ę��������+มอ(!น ๆ สามารถก�าหันดได'ต�#งแต. �����
หัล�ก�



� ล�าด�บท�! ��� 	
ล�าด�บท�!การบร	การท�!ก�าหันดโดยโปรแกรมเร�ยง
ล�าด�บไม.ซ้ำกัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit�᪴0ᗾ����¨���靄ż���#�าก�น ม�ความหัมายเท.าก�บ �������



� ว�นท�!ตรวจ ���������
	 ว�นเด(อนป2ท�!ตรวจ ก�าหันดเป3น ค�ศ�

				�����
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No CAPTION NAME NOT 
NULL DESCRIPTION การตรวจ

สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEบ

� รหั�สการตรวจทางหั'อง
ปฏิบัติการ�ᐞ��P���慼ै�	บ�ต	การ

9�$���� 	 รห�สการติการคลอดของทารรวัติการคลอดขอจทางห�องปฏ�บ�ติการคลอดของทาร�การ  
01=ติการคลอดของทารรวัติการคลอดขอจน$3าติการคลอดของทาราลในเลEอด จากหลอดเลEอดด3า หล�งอดอาหาร  
02=ติการคลอดของทารรวัติการคลอดขอจน$3าติการคลอดของทาราลในเลEอด จากหลอดเลEอดด3า โดยไมูลประว*อดอาหาร  
03=ติการคลอดของทารรวัติการคลอดขอจน$3าติการคลอดของทาราลในเลEอด จากเส�นเลEอดฝังคุมกำเนิด ห่วงอนามัย ทำหมัน �      ในโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ�2)  หญิงวัยเจอย หล�งอดอาหาร  
04=ติการคลอดของทารรวัติการคลอดขอจน$3าติการคลอดของทาราลในเลEอด จากเส�นเลEอดฝังคุมกำเนิด ห่วงอนามัย ทำหมัน �      ในโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ�2)  หญิงวัยเจอย โดยไมูลประว*อดอาหาร 
05=ติการคลอดของทารรวัติการคลอดขอจ HbA1C
06=ติการคลอดของทารรวัติการคลอดขอจ Triglyceride 
07=ติการคลอดของทารรวัติการคลอดขอจ Total Cholesterol  
08=ติการคลอดของทารรวัติการคลอดขอจ HDL Cholesterol 
09=ติการคลอดของทารรวัติการคลอดขอจ LDL Cholesterol  
10=ติการคลอดของทารรวัติการคลอดขอจ BUN ในเลEอด  
11=ติการคลอดของทารรวัติการคลอดขอจ Creatinine ในเลEอด  
12=ติการคลอดของทารรวัติการคลอดขอจโปรติการคลอดของทาร น macroalbumin ในปAสสาวัติการคลอดขอะ (ใน filed ผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Temลการติการคลอดของทารรวัติการคลอดขอจใส*ค*า 
0=negative, 1=trace, 2=positive)
13=ติการคลอดของทารรวัติการคลอดขอจโปรติการคลอดของทาร น microalbumin ในปAสสาวัติการคลอดขอะ (ใน filed ผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Temลการติการคลอดของทารรวัติการคลอดขอจใส*ค*า 
0=negative, 1=trace, 2=positive)
14=ติการคลอดของทารรวัติการคลอดขอจหาค*า eGFR (ส�ติการคลอดของทารร CKD-EPI  formula)
15=ติการคลอดของทารรวัติการคลอดขอจ Hb



        16=ติการคลอดของทารรวัติการคลอดขอจ UPCR (Urine protein creatinine ratio)
17=ติการคลอดของทารรวัติการคลอดขอจ K (กรณ  CKD stage 3 ข้อม2$นไป หรEอได�ยา ACEI//ARBs)
18=ติการคลอดของทารรวัติการคลอดขอจ Bicarb (กรณ  CKD stage 3 ข้อม2$นไป)
19=ติการคลอดของทารรวัติการคลอดขอจ phosphate (กรณ  CKD stage 3 ข้อม2$นไป)
20=ติการคลอดของทารรวัติการคลอดขอจ PTH (กรณ  CKD stage 3 ข้อม2$นไป)
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No CAPTION NAME NOT 
NULL DESCRIPTION การตรวจ

สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEบ

! ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง�rg 3/URE/bi �ms㜔ลของการตรวจทาง
หั'องปฏิบัติการ�ᐞ��P���慼ै�	บ�ต	การ

9�$���89� 	 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง�rg 3/URE/bi �ms㜔ลของการตรวจทางหั'องปฏิบัติการ�ᐞ��P���慼ै�	บ�ต	การ จ�ดทศน	ยม 

�หัล�ก�



" ว�นเด(อนป2ท�!ปร�บปร�ง ��8����� 	 ว�นท�!เพ	!มและปร�บปร�งข'อม4ล  ก�าหันดร4ปแบบเป3น 
ป2เด(อนว�นช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหน�!วโมงนาท�ว	นาท� 
				������������และเป3นป2คร	สต
ศ�กราช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหน
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	�������������������������	�������������������������

e'!)Ye'!)Y$$	�	�%%







	�������������������������	�������������������������

e'!)Ye'!)Y$$	�	�%%
รพ.สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSต.รพ.สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSต.
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	��������������������������	��������������������������e'!)Y
e'!)Y


$

$	�	�%%







	��������������������������	��������������������������e'!)Y
e'!)Y


$

$	�	�%%

การทำ L�า 
LAB 
Link
เพ��อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEการ
สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALS�งอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEก

การทำ L�า 
LAB 
Link
เพ��อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEการ
สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALS�งอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEก
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ข(อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEม)ลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������การให(บร#การในชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往�มชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往นสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALS�าหร�บกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)��������มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�fil�าหมายในเขตร�บ
ผิดชอบ และผู้ป่วยนอกเขตรับผิดชอบ��������⎤О濨��ᗲᗲ���#ดชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEบ แลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������ะผิดชอบ และผู้ป่วยนอกเขตรับผิดชอบ��������⎤О濨��ᗲᗲ���)(ป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�fil-วยนอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEกเขตร�บผิดชอบ และผู้ป่วยนอกเขตรับผิดชอบ��������⎤О濨��ᗲᗲ���#ดชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEบ
1. ประช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนาช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนนกล�.มเป+าหัมายท�!อาศ�ยในเขตร�บผู้ป่วยความดันโลหิตสูง�rg 3/URE/bi �ms㜔	ดช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนอบท�!ได'ร�บบร	การ
ในช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหน�มช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนน  
2.ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง�rg 3/URE/bi �ms㜔4'ป6วยท�!อาศ�ยอย4.นอกเขตร�บผู้ป่วยความดันโลหิตสูง�rg 3/URE/bi �ms㜔	ดช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนอบ(CUP เด�ยวก�น) ท�!ได'ร�บ
บร	การในช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหน�มช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนน

ลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�������กษณะแฟ้ม : เป�มลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�������กษณะแฟ้ม : เป�ม  : เป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�fil"นแฟ้ม : เป�มบร#การ
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No CAPTION NAME WIDTH NOT
NULL

DESCRIPTION การ
ตรวจสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEบ

� :;<==>?@
A:BC?:

�������� � 	 :;<==>?@DE?A?FGH?II?H:J?@=K?@<C
@LEA?EMFNEOPQR?=H:S




 PNTAUE@AOVVF ����� �� 	 PNTAUE@WXYAOVVFPUZI?W[\@PNTAUE@]@=>?@
A:BC?:@<\@^G]_=̀K?;:<AT_aZXILEY;?H<bAOVVF]@
McdIXaZ@G^G=?I?:>CK?;@efeH̀<\YMHgG�����
;F<C�



� FK?e<APUZ ��� �! 	 FK?e<APUZC?:A:BC?:PUZCK?;@eLeELh:MC:IT:UEY
FK?e<AfIgi\K?C<@GIUVb?I;I?ETPg?C<AG�������



� b<@PUZ];`A:BC?: ��������� # 	 b<@TeaX@hjPUZ];`A:BC?:GCK?;@eThk@GV�R�
				�����
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No CAPTION NAME WIDTH
NOT
NULL DESCRIPTION การ

ตรวจสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEบ

� :;<=C?:];`
A:BC?:
]@_OI_@

���������� " 	 :;<=C?:];`A:BC?:=OWl?D:Ne<AAOVVF]@_OI_@G
H?I:;<=I?H:J?@WXYG=@E�



! TFWPUZmn`];`A:BC?: �������� �� o TFWPUZmn`];`A:BC?:GXXCLeELh:MC:IGfIgi\K?C<@]@
=>?@DE?A?FTeUEbC<@



" b<@TeaX@hjPUZ
h:<Ah:OY

��8����� �� 	 b<@PUZTDBZIMFNh:<Ah:OYW`XInFGGCK?;@e:nhMAA
Thk@GhjTeaX@b<@_<ZbLIY@?PUbB@?PUG
				������������MFNThk@hjV:B=H
R<C:?_



98



99



 ��������
การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ) ระบบผู้ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสร��ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสริม >>��วยนอก >> One stop service >>งา
นอABนๆ>>community_service

 ���������	�
 การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ)   HOSxP PCU >> One stop service>> งา
นอABนๆ>>community_service 
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	��������������������������	��������������������������&"((Y�Z[fgW�#8Z&�&"((Y�Z[fgW�#8Z&�	��������������������������	��������������������������&"((Y�Z[fgW�#8Z&�&"((Y�Z[fgW�#8Z&�
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ข(อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEม)ลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������ผิดชอบ และผู้ป่วยนอกเขตรับผิดชอบ��������⎤О濨��ᗲᗲ���)(พ#การ ทำ L�กคนทำ L
�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ��h���ยอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEย)�ในเขตร�บผิดชอบ และผู้ป่วยนอกเขตรับผิดชอบ��������⎤О濨��ᗲᗲ���#ดชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEบ
หมายเหต� หมายเหต�           : : -  ตาม พรบ. มาตร4  ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง�rg 3/URE/bi �ms㜔4'พ	การ หัมายถ"ง คนท�!ม�ความผู้ป่วยความดันโลหิตสูง�rg 3/URE/bi �ms㜔	ดปกต	หัร(อบกพร.อง

ทางร.างกาย ทางสต	ป8ญญา หัร(อจ	ตใจตามประเภทและหัล�กเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากมีความบกพร่อง ทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบก�ท�!ก�าหันด เน(!องจาก
ม�ความบกพร.อง ทำ Lางการเห1น การได(ย#น การเคลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)��������อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEนไหว การสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALS��อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSาร จ#ตใจ 
อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEารมณ3 พฤต#กรรม สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSต#ป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�fil5ญญา การเร
ยนร)( หร�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEความบกพร�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEงอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME��นใด

                    -  ข'อม4ลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง�rg 3/URE/bi �ms㜔4'พ	การในเขตร�บผู้ป่วยความดันโลหิตสูง�rg 3/URE/bi �ms㜔	ดช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนอบ ท�!ได'ร�บการว	น	จฉัยและ/หรือรักษาโดยสถานพยาบาลอื่นจะเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลผ�ยและ/หัร(อร�กษาโดย
สถานพยาบาลอ(!นจะเป3นการเก?บข'อม4ลเพ(!อใหั'ได'ข'อม4ลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง�rg 3/URE/bi �ms㜔4'พ	การในเขตร�บผู้ป่วยความดันโลหิตสูง�rg 3/URE/bi �ms㜔	ดช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนอบ

                    -  ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง�rg 3/URE/bi �ms㜔4'พ	การท�!ม� 1 ประเภทความพ	การ จะม� 1 record หัากม�มากกว.า 1 ประเภท
ความพ	การ ก?จะม�มากกว.า 1 record

ลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�������กษณะแฟ้ม : เป�มลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�������กษณะแฟ้ม : เป�ม        :: เป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�fil"นแฟ้ม : เป�มสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSะสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSม
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No CAPTION NAME WIDTH
NOT 
NULL DESCRIPTION การ

ตรวจสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEบ

� :;<==>?@A:BC?: �������� � 	 :;<==>?@DE?A?FGH?II?H:J?@=K?@<C
@LEA?EMFNEOPQR?=H:S 


 TFWPNTAUE@mn`DBC?: ����$�� �� o
TFWPNTAUE@mn`DBC?:;:aXPODFl?DGXXCLeE
C:NP:bYC?:D<p@?=<YVIMFNVb?II<Z@VY
WXYI@OqES�



� PNTAUE@AOVVF ����� �� 	
PNTAUE@WXYAOVVFPUZI?W[\@PNTAUE@]@=>?@
A:BC?:@<\@^G]_=̀K?;:<AT_aZXILEY;?H<bAOVVF
]@McdIXaZ@G^G=?I?:>CK?;@efeH̀<\YMHgG�����
;F<C�



� h:NTlPVb?IDBC?: ����$�	�� � 	 :;<=h:NTlPVb?IDBC?:G!�h:NTlP� 

� =?T;HOVb?IDBC?: ����$��8�� � o
��(�Vb?IDBC?:MHgCK?T@Be)�

�(�Vb?IDBC?:r?CC?:A?eTrsA)�
��(�Vb?IDBC?:r?CL:V
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No CAPTION NAME WIDTH NOT 
NULL

DESCRIPTION การ
ตรวจสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEบ

!
:;<=L:V;:aXC?:
A?eTrsAPUZThk@
=?T;HOWXYVb?I
DBC?:

��� ���� ! o
:;<=L:V;:aXC?:A?eTrsAH?IG�������&�t����
PUZThk@=?T;HOWXYVb?IDBC?: 

"
b<@PUZH:brDA
Vb?IDBC?:

����������� # 	
b<@TeaX@hjPUZH:brDAVb?IDBC?:GCK?;@eThk@G
V�R�				����� 

#
b<@PUZT:BZIIUVb?I
DBC?: ���������$ # o

b<@TeaX@hjPUZT:BZIIUVb?IDBC?:GCK?;@eThk@GV�R�
				����� 

%
b<@TeaX@hjPUZ
h:<Ah:OY

��8����� �� 	

b<@PUZTDBZIMFNh:<Ah:OYWX̀InFGGCK?;@e:nhMAA
Thk@GhjTeaX@b<@_<ZbLIY@?PUbB@?PUG
				������������MFNThk@hjV:B=H
R<C:?_
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 ��������
การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร*ก) ระบบงานบ�ญชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往
 1 -> ข(อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEม)ลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������บ�คคลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������ -- > ความพ#การ

 ���������	�
 การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร*ก)ระบบงานบ�ญชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往
 1 -> ข(อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEม)ลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������บ�คคลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������ -- > ความพ#การ
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	��������������������������	��������������������������`ZW'!ZeZ[f`ZW'!ZeZ[f
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ข(อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEม)ลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������การป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�filระเม#นสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSภาวะสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALS�ขภาพ ความสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSามารถ แลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������ะป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�fil5จจ�ยอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME��นๆ 
กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)��������มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�fil�าหมายทำ L
�มาร�บ             บร#การในโรงพยาบาลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������

หมายเหต� หมายเหต�           : : - ผิดชอบ และผู้ป่วยนอกเขตรับผิดชอบ��������⎤О濨��ᗲᗲ���)(พ#การทำ L
�มาร�บบร#การทำ L
�โรงพยาบาลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������ (ไม�รวม
รพ.สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSต.) แลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������ะบ�นทำ L9กเฉพาะ รห�สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSมาตรฐาน 60 รห�สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSขอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEง ICF ทำ L
�
ก�าหนดโดยกระทำ Lรวงฯ                          

          - กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)��������มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�fil�าหมายแต�ลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������ะราย ในการป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�filระเม#นแต�ลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������ะคร�=ง 
จะม
สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSภาวะสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALS�ขภาพตาม ICF  ได(มากกว�า 1 record ตามหลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�������ก
เกณฑ์การประเมินตาม ICF�ͷ��愆ͷ��蠡�謟�跷�酂�����Đ��ቡ��{�ทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยง3การป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�filระเม#นตาม ICF

ลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�������กษณะแฟ้ม : เป�มลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�������กษณะแฟ้ม : เป�ม        :: เป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�fil"นแฟ้ม : เป�มบร#การ
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No  
  CAPTION NAME

WIDT
H

NOT 
NULL DESCRIPTION การ

ตรวจสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEบ

� :;<==>?@
A:BC?:

�������
�

� 	 :;<==>?@DE?A?FGH?II?H:J?@=K?@<C@LEA?EMFN
EOPQR?=H:S





TFWPNTAUE@mn`
DBC?:

����$�� �� o
TFWPNTAUE@mn`DBCC?:;:aXPODFl?DXXCLeEC:NP:bY
C?:D<p@?=<YVIMFNVb?II<Z@VYWXYI@OqES� 

� PNTAUE@AOVVF ��� �� 	
PNTAUE@WXYAOVVFPUZI?W[\@PNTAUE@]@=>?@A:BC?:
@<\@^G]_=̀K?;:<AT_aZXILEY;?H<bAOVVF]@McdIXaZ@G^G
=?I?:>CK?;@efe`H<\YMHgG�����;F<C�



� FK?e<APUZ ��� �! 	 FK?e<APUZC?:A:BC?:PUZCK?;@eLeELh:MC:IT:UEYFK?e<A
fIgi\K?C<@GIUVb?I;I?ETPg?C<AG�������



�
b<@PUZh:NTIB@
=l?bN=OWl?D

��������
�� # 	 b<@TeaX@hjPUZh:NTIB@GCK?;@eThk@GV�R�				����� 
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No    CAPTION NAME WIDTH NOT 
NULL DESCRIPTION การ

ตรวจสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEบ

! :;<==l?bN=OWl?D ��' ! 	 :;<==l?bN=OWl?DGH?II?H:J?@G��' 

" :Ne<AWXY=l?bN
=OWl?D

�8�9�'��� � 	 :Ne<AWXY=l?bN=OWl?DG��'��PUZh:NTIB@fe`GMAgY
Thk@G&���)#�MFNG% 

# TFWPUZmn`];`A:BC?: �������� �� o
TFWPUZmn`];`A:BC?:GXXCLeELh:MC:IGfIgi\K?C<@]@
=>?@DE?A?FTeUEbC<@ 

% b<@TeaX@hjPUZh:<Ah:OY ��8����� �� 	

b<@PUZTDBZIMFNh:<Ah:OYWX̀InFGGCK?;@e:nhMAAThk@G
hjTeaX@b<@_<ZbLIY@?PUbB@?PUG
				������������MFNThk@hjV:B=H
R<C:?_
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 ��������
การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ)
ระบบงาน One Stop Service --> การป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�filระเม#นภาวะสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALS�ขภาพ

 ���������	�
 การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ)
ระบบงาน One Stop Service --> การป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�filระเม#นภาวะสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALS�ขภาพ
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	��������������������������	��������������������������Z&)Z&)
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ข(อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEม)ลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������การตรวจป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�filระเม#นความบกพร�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEงทำ Lางสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALS�ขภาพ
หมายเหต� หมายเหต�           : : - กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)��������มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�fil�าหมายทำ L
�มาร�บบร#การทำ L
�โรงพยาบาลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������ (ไม�รวม

รพ.สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSต.) ได(แก� ผิดชอบ และผู้ป่วยนอกเขตรับผิดชอบ��������⎤О濨��ᗲᗲ���)(พ#การ ผิดชอบ และผู้ป่วยนอกเขตรับผิดชอบ��������⎤О濨��ᗲᗲ���)(สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALS)งอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEาย� แลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������ะ 20 กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)��������มโรค sub-acute, non-
acute 

         -  การตรวจป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�filระเม#นความบกพร�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEงทำ Lางสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALS�ขภาพ 1 คร�=ง 
สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALS�าหร�บ 1 ว#ธีการประเมิน  จะมี 1 record หากมีการใช้วิธีการประเมินความบกพร่องหลายว
การป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�filระเม#น  จะม
 1 record หากม
การใชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往(ว#ธีการประเมิน  จะมี 1 record หากมีการใช้วิธีการประเมินความบกพร่องหลายว
การ
ป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�filระเม#นความบกพร�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEงหลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������ายว#ธีการประเมิน  จะมี 1 record หากมีการใช้วิธีการประเมินความบกพร่องหลายว
 ในการ  ป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�filระเม#นคร�=งเด
ยวก�น ก1จะ
ม
มากกว�า 1 record 

ลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�������กษณะแฟ้ม : เป�มลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�������กษณะแฟ้ม : เป�ม        :: เป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�fil"นแฟ้ม : เป�มบร#การ
                         116



No CAPTION NAME WIDTH
NOT 
NULL DESCRIPTION

การ
ตรวจสอบ
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No CAPTION NAME WIDTH NOT 
NULL

DESCRIPTION การ
ตรวจสอบ
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 ��������
การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ)ระบบงาน One Stop Service --> การตรวจป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�filระเม#นความ
บกพร�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEงทำ Lางสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALS�ขภาพ

 ���������	�
 การมาร�บบร�การ(เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ)ระบบงาน One Stop Service --> การตรวจป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�filระเม#น
ความบกพร�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEงทำ Lางสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALS�ขภาพ
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ข(อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEม)ลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������การให(บร#การฟ้ม : เป@Aนฟ้ม : เป)สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSมรรถภาพ (ผิดชอบ และผู้ป่วยนอกเขตรับผิดชอบ��������⎤О濨��ᗲᗲ���)(พ#การหร�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME
ผิดชอบ และผู้ป่วยนอกเขตรับผิดชอบ��������⎤О濨��ᗲᗲ���)(สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALS)งอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEาย� ทำ L
�ชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往�วยต�วเอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEงไม�ได()

1. ผิดชอบ และผู้ป่วยนอกเขตรับผิดชอบ��������⎤О濨��ᗲᗲ���)(ทำ L
�ได(ร�บบร#การฟ้ม : เป@Aนฟ้ม : เป)สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSมรรถภาพ โดยโรง
พยาบาลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������แลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������ะสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSถานบร#การระด�บป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�filฐมภ)ม#

2. ป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�filระชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往าชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往นในเขตร�บผิดชอบ และผู้ป่วยนอกเขตรับผิดชอบ��������⎤О濨��ᗲᗲ���#ดชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEบทำ L
�ม
ภาวะ
บกพร�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEงทำ Lางสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALS�ขภาพ ทำ L
�ได(ร�บบร#การฟ้ม : เป@Aนฟ้ม : เป)สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSภาพโดยสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSถาน
พยาบาลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME��น

ลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�������กษณะแฟ้ม : เป�มลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�������กษณะแฟ้ม : เป�ม        :: เป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�fil"นแฟ้ม : เป�มบร#การก9�งสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALS�ารวจ
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No CAPTION NAME WIDTH NOT 
NULL

DESCRIPTION การ
ตรวจสอบ
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No CAPTION NAME WIDTH
NOT 
NULL DESCRIPTION การ

ตรวจสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEบ
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No CAPTION NAME WIDTH NOT 
NULL

DESCRIPTION การ
ตรวจสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEบ
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No CAPTION NAME
WIDT

H NOT NULL DESCRIPTION การ
ตรวจสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEบ
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 ��������
การส่งเสริม >>�                                        Vaccine 0-1 ปี�การ(ารวจ  (เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ) ระบบผู้ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสร��ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสริม >>��วยนอก>>ห้องทำงานแพทย์>>วินิจฉัย>>เวชศาสตร์ฟื�องทึกบริการวางแผนครอบครัว�การสำรวจ  (เชิงรุก)         (างานแพทึกบริการวางแผนครอบครัว�การสำรวจ  (เชิงรุก)         ยJ>>ว�น�จฉัย>>เวชศาสตร์ฟื้นฟู��蝿⍡쇱㽅誤㸉쭭㠡懜¨�㘮毧��J�                   �ย>>เวชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> ศาส่งเสริม >>�                                        Vaccine 0-1 ปี�การตรJฟื้นฟู��蝿⍡쇱㽅誤㸉쭭㠡懜¨�㘮毧��J�                                 ระบบผู้ป่วยใน>OPนฟื้นฟู��蝿⍡쇱㽅誤㸉쭭㠡懜¨�㘮毧��J�                                 ระบบผู้ป่วยใน>�
                                 ระบบผู้ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสร��ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสริม >>��วยใน>>ลงผู้ป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสรลว�น�จฉัย>>เวชศาสตร์ฟื้นฟู��蝿⍡쇱㽅誤㸉쭭㠡懜¨�㘮毧��J�                   �ย/การทึกบริการวางแผนครอบครัว�การสำรวจ  (เชิงรุก)         (าห้องทำงานแพทย์>>วินิจฉัย>>เวชศาสตร์ฟื�ตถการ

 ���������	�
การส่งเสริม >>�                                        Vaccine 0-1 ปี�การ(ารวจ  (เชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> �งร�บ)  HOSxP PCU >> ระบบงานเวชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> ระเบ,ยน>>one stop service
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    หน�าห�องแพันธุ์ที่อยู่กินกับสามทย&หน�าห�องแพันธุ์ที่อยู่กินกับสามทย&    หน�าห�องแพันธุ์ที่อยู่กินกับสามทย&หน�าห�องแพันธุ์ที่อยู่กินกับสามทย&
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    ผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem��ปOวัติการคลอดขอยในผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem��ปOวัติการคลอดขอยใน    ผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem��ปOวัติการคลอดขอยในผิดชอบ��h���C:\DOCUME~1\sunv\LOCALS~1\Tem��ปOวัติการคลอดขอยใน
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    One stop serviceOne stop service    One stop serviceOne stop service
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ข(อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEม)ลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������ทำ L��วไป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�filแลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������ะข(อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEม)ลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������ทำ L
�เก
�ยวข(อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEงก�บสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALS�ขภาพขอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEงชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往�มชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往น
ทำ L
�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEย)�ในเขตร�บผิดชอบ และผู้ป่วยนอกเขตรับผิดชอบ��������⎤О濨��ᗲᗲ���#ดชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEบ
1.ช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหน�มช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนนหัร(อหัม4.บ'านท�!อย4.ในเขตร�บผู้ป่วยความดันโลหิตสูง�rg 3/URE/bi �ms㜔	ดช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนอบ

ลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�������กษณะแฟ้ม : เป�มลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�������กษณะแฟ้ม : เป�ม        : : แฟ้ม : เป�มสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSะสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSมแฟ้ม : เป�มสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSะสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSม
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NULL DESCRIPTION

การตรวจ
สอบ
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	 :;<==>?@DE?A?FGH?II?H:J?@=K?@<C

@LEA?EMFNEOPQR?=H:S


2 :;<=_OI_@]@TWH:<AmBe
_XA

��� 	 :;<=_OI_@GH?II;?efPEGThk@r<Y;b<eG
XK?TlXGHK?AFG;IngA`?@G����������;?C
r<e]@:Ne<AHK?AFG]@=gb@WXY;IngA`?@];`]=g
�z&&{�



3 rK?@b@MDPESMm@fPEG
MDPESDa\@A`?@GMDPES
P?YTFaXC

*��������*�9 o rK?@b@MDPESMm@fPEGMDPESDa\@A`?@G
MDPESP?YTFaXCG]@_OI_@;:aX;IngA`?@



4 rK?@b@D:N]@_OI_@ *��*| o rK?@b@D:NG]@_OI_@;:aX;IngA`?@G 
5 rK?@b@mn`]@R?=@?]@
_OI_@

*��9� ��*9����� o rK?@b@mn`@K?R?=@?G]@_OI_@;:aX;IngA`?@G 

6 rK?@b@;XC:Nr?EWg?b *$�������� o rK?@b@;XC:Nr?EWg?bG]@_OI_@;:aX
;IngA`?@



7 rK?@b@=>?@UbBPEO_OI_@*����� o rK?@b@=>?@UbBPEO_OI_@G]@_OI_@;:aX
;IngA`?@


136



No CAPTION NAME
NOT 
NULL DESCRIPTION

การตรวจ
สอบ
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NULL

DESCRIPTION การตรวจ
สอบ
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21 rK?@b@c?:SI=<HbShjC *����|�*'��
�

o rK?@b@c?:SITFU\EY=<HbShjCG]@_OI_@;:aX;IngÀ?@ 
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NOT 
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การตรวจ
สอบ
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No CAPTION NAME NOT 
NULL DESCRIPTION การตรวจ

สอบ
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ข(อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEม)ลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������ก#จกรรมในชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往�มชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往นทำ L
�อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEย)�ในเขตร�บผิดชอบ และผู้ป่วยนอกเขตรับผิดชอบ��������⎤О濨��ᗲᗲ���#ดชี 2�ៜᏂ����x���뉐����٦ࢥ�눴ࢥ놔ᗓрᐕ놔ᗓ��눜ࢥ누ࢥቀᐕ睰ᖺᭈᐕ��往อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEบ
1.ก	จกรรมในช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหน�มช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนนท�!ด�าเน	นการโดยโรงพยาบาลและ

สถานบร	การระด�บปฐมภ4ม	

ลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�������กษณะแฟ้ม : เป�มลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�������กษณะแฟ้ม : เป�ม        : : แฟ้ม : เป�มบร#การแฟ้ม : เป�มบร#การ
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No CAPTION NAME WIDTH
NOT 
NULL DESCRIPTION

การ
ตรวจสอบ

1 รห้องทำงานแพทย์>>วินิจฉัย>>เวชศาสตร์ฟื�ส่งเสริม >>�                                        Vaccine 0-1 ปี�การส่งเสริม >>�                                        Vaccine 0-1 ปี�การถานบร�การ HOSPCODE 5 Y
รห้องทำงานแพทย์>>วินิจฉัย>>เวชศาสตร์ฟื�ส่งเสริม >>�                                        Vaccine 0-1 ปี�การส่งเสริม >>�                                        Vaccine 0-1 ปี�การถานพยาบาล ตามมาตรฐานส่งเสริม >>�                                        Vaccine 0-1 ปี�การ(าน�ก
นโยบายและย*ทึกบริการวางแผนครอบครัว�การสำรวจ  (เชิงรุก)         ธศาส่งเสริม >>�                                        Vaccine 0-1 ปี�การตรJ



2 รห้องทำงานแพทย์>>วินิจฉัย>>เวชศาสตร์ฟื�ส่งเสริม >>�                                        Vaccine 0-1 ปี�การชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> *มชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> นทึกบริการวางแผนครอบครัว�การสำรวจ  (เชิงรุก)         ,Bจ�ด
ก�จกรรม VID 8 Y

รห้องทำงานแพทย์>>วินิจฉัย>>เวชศาสตร์ฟื�ส่งเสริม >>�                                        Vaccine 0-1 ปี�การชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> *มชิงรับ) ระบบผู้ป่วยนอก >> นทึกบริการวางแผนครอบครัว�การสำรวจ  (เชิงรุก)         ,Bจ�ดก�จกรรม ตามมห้องทำงานแพทย์>>วินิจฉัย>>เวชศาสตร์ฟืาดไทึกบริการวางแผนครอบครัว�การสำรวจ  (เชิงรุก)         ย เป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสริม >>�bน
จ�งห้องทำงานแพทย์>>วินิจฉัย>>เวชศาสตร์ฟืว�ด อ(าเภอ ต(าบล  ห้องทำงานแพทย์>>วินิจฉัย>>เวชศาสตร์ฟืม��บ�าน 
(CCAATTMM) ห้องทำงานแพทย์>>วินิจฉัย>>เวชศาสตร์ฟืากจ�ดในระด�บต(าบล ใน
ส่งเสริม >>�                                        Vaccine 0-1 ปี�การ�วนของห้องทำงานแพทย์>>วินิจฉัย>>เวชศาสตร์ฟืม��บ�านให้องทำงานแพทย์>>วินิจฉัย>>เวชศาสตร์ฟื�ใส่งเสริม >>�                                        Vaccine 0-1 ปี�การ�   “ 00 ” 



3 ว�นทึกบริการวางแผนครอบครัว�การสำรวจ  (เชิงรุก)         ,Bเร�Bมจ�ดก�จกรรม DATE_START 8 Y ว�นเดAอนป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสริม >>�'ทึกบริการวางแผนครอบครัว�การสำรวจ  (เชิงรุก)         ,Bให้องทำงานแพทย์>>วินิจฉัย>>เวชศาสตร์ฟื�บร�การ ก(าห้องทำงานแพทย์>>วินิจฉัย>>เวชศาสตร์ฟืนดเป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสริม >>�bน คัดกรอง >> งานส่งเสริม >>�                              .ศ.
(YYYYMMDD) 

4 ว�นทึกบริการวางแผนครอบครัว�การสำรวจ  (เชิงรุก)         ,Bส่งเสริม >>�                                        Vaccine 0-1 ปี�การ�lนส่งเสริม >>�                                        Vaccine 0-1 ปี�การ*ดการจ�ด
ก�จกรรม DATE_FINISH 8   ว�นเดAอนป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสริม >>�'ทึกบริการวางแผนครอบครัว�การสำรวจ  (เชิงรุก)         ,Bให้องทำงานแพทย์>>วินิจฉัย>>เวชศาสตร์ฟื�บร�การ ก(าห้องทำงานแพทย์>>วินิจฉัย>>เวชศาสตร์ฟืนดเป่วยนอก >> ระบบคัดกรอง >> งานส่งเสริม >>�bน คัดกรอง >> งานส่งเสริม >>�                              .ศ.

(YYYYMMDD) 
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No CAPTION NAME WIDT
H
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NULL DESCRIPTION การ

ตรวจสอบ
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ข(อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEม)ลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������ผิดชอบ และผู้ป่วยนอกเขตรับผิดชอบ��������⎤О濨��ᗲᗲ���)(ให(บร#การขอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEงสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSถานพยาบาลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������ข(อื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEม)ลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������ผิดชอบ และผู้ป่วยนอกเขตรับผิดชอบ��������⎤О濨��ᗲᗲ���)(ให(บร#การขอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEงสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSถานพยาบาลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)������
1)  แพทย�และท�นตแพทย�ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง�rg 3/URE/bi �ms㜔4'ตรวจร�กษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูง�rg 3/URE/bi �ms㜔4'ป6วย 
2)  บ�คลากรสาธารณส�ขท�!ท�าหัน'าท�!ตรวจร�กษา หัร(อใหั'
บร	การด'านส.งเสร	มส�ขภาพป+องก�นโรค
3)  บ�คลากรด'านการแพทย�แผู้ป่วยความดันโลหิตสูง�rg 3/URE/bi �ms㜔นไทยฯ ท�!ใหั'บร	การ
4)  บ�คลากรสาขาอ(!น (ท�!ก�าหันด) ท�!ท�าหัน'าท�!ใหั'บร	การ
5)  อาสาสม�ครสาธารณส�ข
ลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�������กษณะแฟ้ม : เป�มลุ่มเป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�������กษณะแฟ้ม : เป�ม : เป้าหมายอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�fil"นแฟ้ม : เป�มสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSะสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSม 
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NULL DESCRIPTION การตรวจสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEบ
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DESCRIPTION การตรวจสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEบ
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NULL DESCRIPTION การตรวจสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEบ
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DESCRIPTION การตรวจสำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUME~1/sunv/LOCALSอื่นๆ (สำหรับ รพ.)�����������@�file:///C:/DOCUMEบ
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