โครงสรางรหัสกิจกรรมการใหบริการปฐมภูมิในชุมชน
โครงสรางรหัสกิจกรรมการใหบริการปฐมภูมิในชุมชน กําหนดเปนตัวเลขอารบิกผสมกับตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ประกอบดวยรหัส 3- 5 หลัก รายละเอียดรหัสมีครอบคลุมถึง 5 ชั้น มีรหัสกิจกรรมการ
ใหบริการ ทั้งสิ้น จํานวน 308 รหัส รายละเอียด ดังนี้
ชั้นที่ 1 หลักแรก เปนตัวเลขหมวดใหญ จํานวน 1 หลัก ดังนี้
หมวดที่ 1 กลุมกิจกรรมบริการบุคคล
หมวดที่ 2 กลุมกิจกรรมบริการชุมชน
ชั้นที่ 2 หลักที่สอง เปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ A – Z แบงตามกลุมกิจกรรมของแตละหมวดใหญ
รายละเอียด ดังนี้
หมวดที่ 1 กลุมกิจกรรมบริการบุคคล ประกอบดวย 10 กลุม ดังนี้
A กิจกรรมเยีย่ มบาน
B การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรค
C การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
D ทันตสาธารณสุข
E โภชนาการ
F การใหคําปรึกษาในชุมชน
G การใหบริการผูปวยในชุมชน
H อนามัยโรงเรียน
I บริการการแพทยแผนไทย
J การเผยแพรความรู / ใหสขุ ศึกษา
หมวดที่ 2 กลุมกิจกรรมบริการชุมชน ประกอบดวย 7 กลุม ดังนี้
A คุมครองผูบริโภค
B สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
C สุขาภิบาลอาหาร
D การควบคุมปองกันโรค
E โภชนาการ
F การใหความรูและสุขศึกษาชุมชน
G งานบริการสุขภาพชุมชน
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ชั้นที่ 3 หลักที่ 3 เปนตัวเลขอารบิกแบงกลุม กิจกรรม ในแตละกลุมใหญ เริ่มตนที่ 0, 1, 2, 3…
ชั้นที่ 4 หลักที่ 4 เปนตัวเลขอารบิก แบงรายกิจกรรมในแตละกลุม เริ่มตนที่ 0, 1, 2, 3…
ชั้นที่ 5 หลักที่ 5 เปนตัวเลขอารบิก แบงรายกิจกรรมในแตละกลุมยอย เริ่มตนที่ 0, 1, 2, 3…
ในกรณีที่แตละชั้นรหัสที่ไมมีกิจกรรมยอยแบงรายละเอียดรายกิจกรรม รหัสก็จะมีแค 3 หลัก หรือ
4 หลัก
ตัวอยางรหัส
1. ตัวอยางรหัสที่ครบ 5 ชั้น จํานวน 5 หลัก หมวดที่ 1 กิจกรรมบริการบุคคล
หลักที่ 1: หมวด 1
กิจกรรมบริการบุคคล

หลักที่ 2 : A
กิจกรรมเยี่ยมบาน

หลักที่ 5 : 0
ผูปวยโรคความดันโลหิต

1A000 เยี่ยมผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
หลักที่ 3: 0
เยี่ยมผูปวยที่เปนโรค

หลักที่ 4 : 0
เยี่ยมผูปวยโรคเรื้อรัง

2. ตัวอยางรหัส ที่ไมมีกิจกรรมยอยแบงรายละเอียดรายกิจกรรม มี 3 หลัก
หลักที่ 1: หมวด 2
กลุมกิจกรรมบริการชุมชน

หลักที่ 2 : F
การใหความรูและ
สุขศึกษาชุมชน

2F1 ออกหนวยสุขศึกษาและหนวยคลื่อนทีใ่ นชุมชน
หลักที่ 3 : 1
ออกหนวยสุขศึกษา และหนวยเคลื่อนที่

2

รายการรหัสสามหลัก
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รายการรหัสสามหลัก
หมวดที่ 1
A
1A0
1A1
1A2
1A3
1A4
1A5
1A9
B
1B0
1B1
C
1C0
1C1
1C2
1C3
1C4
D
1D0
1D1
1D2
E
1E0
1E1
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กลุมกิจกรรมบริการบุคคล
กิจกรรมเยี่ยมบาน
เยี่ยมผูปว ยที่เปนโรคตางๆ
เยี่ยมผูปว ยหลังไดรับการรักษา
เยี่ยม(กลุม)หญิงตั้งครรภ / หลังคลอด และทารกแรกเกิด
เยี่ยมกลุมผูพิการ
เยี่ยมประชากรตามกลุมอายุ
เยี่ยมผูประสบภัยพิบัติ
เยี่ยมบานประชาชนสุขภาพดี
การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรค
การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรค / ภาวะสุขภาพ
การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / เฉพาะเรื่อง / เฉพาะกลุม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานสารเสพติด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกําลังกาย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงโรคเบาหวาน
ทันตสาธารณสุข
การใหบริการทันตสาธารณสุข
การตรวจสุขภาพชองปาก
การตรวจ และคัดกรองมะเร็งชองปาก
โภชนาการ
โภชนาการในหญิงตั้งครรภ
โภชนาการเฉพาะเรื่อง / เฉพาะกลุม

รายการรหัสสามหลัก
หมวดที่ 1
F
1F0
1F1
1F2
1F3
1F4
1F8
G
1G0
1G1
H
1H0
1H1
1H2
1H3
I
1I0
J
1J0
1J1
1J2

กลุมกิจกรรมบริการบุคคล (ตอ)
การใหบริการปรึกษาในชุมชน
การใหบริการปรึกษาทางดานจิตเวช
การใหบริการปรึกษาทางดานสารเสพติด
การใหบริการปรึกษาในวัยรุน
การใหบริการปรึกษาทางการแพทยและสังคมแกผูปวยกามโรค
การใหบริการปรึกษาทางดานการวางแผนครอบครัว
การใหบริการปรึกษาทางดานสุขภาพอื่น
การใหบริการผูปวยในชุมชน
การใหบริการผูปวยในชุมชนที่รับผิดชอบ
การใหคําแนะนําญาติที่ดูแลผูปวย
อนามัยโรงเรียน
การใหบริการสุขภาพชองปาก
การใหบริการทางดานจิตเวช
การตรวจสุขภาพประจําป
โภชนาการในโรงเรียน
บริการการแพทยแผนไทย
บริการการแพทยแผนไทยทีบ่ าน
การเผยแพรความรู / ใหสุขศึกษา
การเผยแพรความรู / ใหสุขศึกษา กลุมบุคคลทั่วไป
การเผยแพรความรู / ใหสุขศึกษา บุคคลเฉพาะกลุม
การเผยแพรความรู / ใหสุขศึกษา บุคคลเฉพาะกลุมดานกายภาพบําบัด
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รายการรหัสสามหลัก
หมวดที่ 2
A
2A0
B
2B0
C
2C0
D
2D0
E
2E0
F
2F0
2F1
2F2
G
2G0
2G1
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กลุมกิจกรรมบริการชุมชน
คุมครองผูบ ริโภค
กิจกรรมการใหบริการชุมชนดานการคุมครองผูบริโภค
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
กิจกรรมการใหบริการชุมชนดานการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
สุขาภิบาลอาหาร
กิจกรรมการใหบริการชุมชนดานการตรวจสุขาภิบาลอาหาร
การควบคุมปองกันโรค
กิจกรรมการใหบริการชุมชนดานการควบคุมปองกันโรค
โภชนาการ
กิจกรรมการใหบริการชุมชนดานโภชนาการ
การใหความรูและสุขศึกษาชุมชน
การใหความรูและสุขศึกษาในชุมชนผานหอกระจายขาว/วิทยุชุมชน/เสียงตามสาย
ออกหนวยสุขศึกษาและหนวยเคลื่อนทีใ่ นชุมชน
จัดอบรมใหความรู
งานบริการสุขภาพชุมชน
ออกหนวยแพทยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ในชุมชน
ออกหนวยบริการสุขภาพในพื้นที่

รหัสกิจกรรมการใหบริการปฐมภูมิในชุมชน
หมวดที่ 1 กลุมกิจกรรมบริการบุคคล
A กิจกรรมเยี่ยมบาน
การจัดบริการเต็มรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับผูปวยและครอบครัวรายหนึ่งๆ โดยเริ่มตั้งแต
การประเมินสภาพผูปวยที่บา น การประสานงานกับทีมรักษาวาจะรักษาที่บาน ที่โรงพยาบาล หรือสงตอ
การมอบหมายใหหนวยงานหรือแผนกตางๆ รับผิดชอบหนาที่ใดบางเพื่อการดูแลผูปวยรายนั้นๆ รวมกัน
การประเมินความตองการดานตางๆ ของผูปวยที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจประจําวันไดตามปกติ เชน หุงหา
อาหารไปซื้อขาวของ ทําความสะอาดบานเรือน ซักเสื้อผา น้ํากิน น้ําใช ฟนไฟ ความปลอดภัยของ
ทรัพยสินในบาเปนตน
จุดประสงคในการเยี่ยมบาน คือ
1. เพื่อรูจัก เขาใจผูปวยและครอบครัวมากขึ้น
2. เพื่อใหเกิดบริการอยางเปนองครวม
3. เพื่อประเมินการดูแลตนเองของผูปวยและครอบครัว
4. เพื่อใหบริการตอผูปวย

1A0 เยี่ยมผูปวยที่เปนโรคตางๆ
1A00 เยี่ยมผูป วยโรคเรื้อรัง
1A000
1A001
1A002
1A003
1A004
1A005

เยี่ยมผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
เยี่ยมผูปวยโรคเบาหวาน
เยี่ยมผูปวยโรคมะเร็ง
เยี่ยมผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ
เยี่ยมผูปวยโรคสมองเสื่อม
เยี่ยมผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
รวม : เยี่ยมเพื่อฟนฟูสมรรถภาพผูปวยอัมพฤกษ และอัมพาต
1A008 เยี่ยมผูปวยโรคเรื้อรังอื่น ๆ
1A009 เยี่ยมผูปวยโรคเรื้อรังที่ไมระบุรายละเอียด

1A01 เยี่ยมผูป วยโรคติดตอ
1A010 เยี่ยมผูปวยโรคไขเลือดออก
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1A011
1A012
1A013
1A014
1A015
1A016
1A018
1A019

เยี่ยมผูปวยโรคอุจจาระรวง
เยี่ยมผูปวยโรคไขหวัดใหญ 2009
เยี่ยมผูปวยโรคไขหวัดใหญอื่นๆ หรือไมระบุรายละเอียด
เยี่ยมผูปวยโรควัณโรค
เยี่ยมผูปวยโรคกามโรค/สัมผัสกามโรค
เยี่ยมผูปวยโรคเอดส
เยี่ยมผูปวยโรคติดตออื่น ๆ
เยี่ยมผูปวยโรคติดตอที่ไมระบุรายละเอียด

1A02 เยี่ยมผูป วยโรคทางจิตเวช
1A020
1A021
1A022
1A023
1A024
1A025
1A028
1A029

เยี่ยมผูปวยโรคจิต
เยี่ยมผูปวยโรควิตกกังวล
เยี่ยมผูปวยโรคซึมเศรา
เยี่ยมผูปวยโรคปญญาออน
เยี่ยมผูปวยโรคลมชัก
เยี่ยมผูพยายามฆาตัวตาย
เยี่ยมผูปวยโรคจิตและปญหาสุขภาพจิตอื่นๆ
เยี่ยมผูปวยโรคจิตและปญหาสุขภาพจิต ไมระบุรายละเอียด

1A03 เยี่ยมผูป วยที่ไดรบั บาดเจ็บจากสาเหตุภายนอก
1A030
1A031
1A032
1A038
1A039

เยี่ยมผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
เยี่ยมผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บจากการถูกทํารายโดยคน
เยี่ยมผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บจากการถูกทํารายโดยสัตว
เยี่ยมผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บจากสาเหตุภายนอกอื่น ๆ
เยี่ยมผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บจากสาเหตุภายนอกที่ไมระบุรายละเอียด

1A1 เยี่ยมผูป วยหลังไดรับการรักษา
1A10
1A11
1A12
1A13
1A14
1A18
1A19
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เยี่ยมผูป วยหลังผาตัด
เยี่ยมผูป วยที่มีใบติดตามจากโรงพยาบาล
เยี่ยมผูป วยที่ตองการดูแลอยางตอเนื่องจากโรงพยาบาล
เยี่ยมติดตามผูปวยขาดนัด
เยี่ยมผูป วยหลังจากรับ/สงตอ (refer) จากโรงพยาบาล
เยี่ยมผูป วยหลังไดรับการรักษาอื่นๆ
เยี่ยมผูป วยหลังไดรับการรักษา ไมระบุรายละเอียด

1A2 เยี่ยม (กลุม) หญิงตั้งครรภ / หลังคลอด และทารกแรกเกิด
1A20 เยี่ยมหญิงตั้งครรภ
1A200 เยี่ยมหญิงตั้งครรภแรก
1A201 เยีย่ มหญิงตั้งครรภน้ําหนักนอยกวาเกณฑ
• ประเมินภาวะโภชนาการ/การเจริญเติบโต(ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง แปลผล) ทุกเดือน
• ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารทุกสัปดาห/ทุก 2 สัปดาห/ทุกเดือน/ทุก 2 เดือน
• ใหคําแนะนํา/ความรูดานโภชนาการ
1A202 เยี่ยมหญิงตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยง
(ภาวะเสี่ยงตามรายการในภาคผนวก)
1A203 เยี่ยมหญิงตั้งครรภที่แยกทางกับสามี
1A208 เยี่ยมหญิงตั้งครรภที่มีปญหาอื่นๆ
1A209 เยี่ยมหญิงตั้งครรภ ไมระบุรายละเอียด

1A21 เยี่ยมหญิงหลังคลอด
1A210
1A211
1A212
1A213
1A214
1A215
1A216
1A217
1A218
1A219

เพื่อแนะนําการดูแลลูก การใหนมแม โภชนาการ การวางแผนครอบครัว และอื่นๆที่เกี่ยวของ
เยี่ยมหญิงหลังคลอด ครั้งที่ 1 (1-2 สัปดาห) ที่ไมมีภาวะผิดปกติ
เยี่ยมหญิงหลังคลอด ครั้งที่ 1 (1-2 สัปดาห) ที่มีภาวะผิดปกติ
เยี่ยมหญิงหลังคลอด ครั้งที่ 1 (1-2 สัปดาห) ไมระบุรายละเอียด
เยี่ยมหญิงหลังคลอด ครั้งที่ 2 (4-6 สัปดาห) ที่ไมมีภาวะผิดปกติ
เยี่ยมหญิงหลังคลอด ครั้งที่ 2 (4-6 สัปดาห) ที่มีภาวะผิดปกติ
เยี่ยมหญิงหลังคลอด ครั้งที่ 2 (4-6 สัปดาห) ไมระบุรายละเอียด
เยี่ยมหญิงหลังคลอด ครั้งอื่น ที่ไมมีภาวะผิดปกติ
เยี่ยมหญิงหลังคลอด ครั้งอื่น ที่มีภาวะผิดปกติ
เยี่ยมหญิงหลังคลอด ครั้งอื่น ไมระบุรายละเอียด
เยี่ยมหญิงหลังคลอด ไมระบุรายละเอียด

1A22 เยี่ยมทารกแรกเกิด
เพื่อดูแลดาน โภชนาการ พัฒนาการเด็ก การดูแลสุขภาพชองปากของลูก และการสราง
ภูมิคุมกันโรค
1A220 เยี่ยมทารกแรกเกิด ครั้งที่ 1 (1-2 สัปดาห) ที่ไมมีภาวะผิดปกติ
1A221 เยี่ยมทารกแรกเกิด ครั้งที่ 1 (1-2 สัปดาห) ที่มีภาวะผิดปกติ
1A222 เยี่ยมทารกแรกเกิด ครั้งที่ 1 (1-2 สัปดาห) ไมระบุรายละเอียด
1A223 เยี่ยมทารกแรกเกิด ครั้งที่ 2 (4-6 สัปดาห)
1A224 เยี่ยมทารกแรกเกิด ครั้งที่ 2 (4-6 สัปดาห) ที่มีภาวะผิดปกติ
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1A225
1A226
1A227
1A228
1A229

เยี่ยมทารกแรกเกิด ครั้งที่ 2 (4-6 สัปดาห) ไมระบุรายละเอียด
เยี่ยมทารกแรกเกิด ครั้งอื่น ที่ไมมีภาวะผิดปกติ
เยี่ยมทารกแรกเกิด ครั้งอื่น ที่มีภาวะผิดปกติ
เยี่ยมทารกแรกเกิด ครั้งอื่น ไมระบุรายละเอียด
เยี่ยมทารกแรกเกิด ไมระบุรายละเอียด

1A3 เยี่ยมกลุมผูพิการ
คนพิการ หมายถึง บุคคลซึ่งมีความสามารถถูกจํากัดใหปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันและการมีสวนรวมทางสังคมไดโดยวิธีการทั่วไป เนื่องจากมีความบกพรอง
ทางการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา
และการเรียนรูและมีความตองการจําเปนพิเศษ ดานตาง ๆ เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตและมี
สวนรวมในสังคมไดอยางบุคคลทั่วไป
รวม : สอน/แนะนํา ใหผูดูแล หรือตัวผูพิการ แปรงฟน ถูกวิธี ตามสภาพของตัวผูพิการดวย
ยาสีฟนผสมฟลูออไรด
1A30 เยี่ยมผูพ ิการทางการมองเห็น
1A31 เยี่ยมผูพ ิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
1A32 เยี่ยมผูพ ิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
1A33 เยี่ยมผูพ ิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก
1A34 เยี่ยมผูพ ิการทางสติปญญา
1A35 เยี่ยมผูพ ิการทางการเรียนรู
1A39 เยี่ยมผูท ี่ความพิการยังไมไดรับการวินิจฉัยยืนยัน

1A4 เยี่ยมประชากรตามกลุมอายุ
1A40 เยี่ยมเด็กอายุ 0 – 5 ป
ไมรวม: เยี่ยมทารกแรกเกิด (1A22)
1A400 เยี่ยมเด็กอายุ 0 – 5 ป ขาดอาหาร
• ประเมินภาวะโภชนาการ/การเจริญเติบโต(ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง แปลผล) ทุกเดือน
• ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารทุกสัปดาห/ทุก 2 สัปดาห/ทุกเดือน/ทุก 2 เดือน
• ใหคําแนะนํา/ความรูดานโภชนาการ
1A401 เยี่ยมเด็กอายุ 0 – 5 ป อวน
• ประเมินภาวะโภชนาการ/การเจริญเติบโต(ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง แปลผล) ทุกเดือน
• ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารทุกสัปดาห/ทุก 2 สัปดาห/ทุกเดือน/ทุก 2 เดือน
• ใหคําแนะนํา/ความรูดานโภชนาการ
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1A402 เยี่ยมเด็กอายุ 0 – 5 ป กลุมเสี่ยง(คอนขางเตี้ย คอนขางผอม น้ําหนักคอนขางนอย ทวม)
• ประเมินภาวะโภชนาการ/การเจริญเติบโต(ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง แปลผล) ทุกเดือน
• ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารทุกสัปดาห/ทุก 2 สัปดาห/ทุกเดือน/ทุก 2 เดือน
• ใหคําแนะนํา/ความรูดานโภชนาการ
1A403 เยี่ยมเด็กอายุ 0 – 5 ป ที่มีการเจริญเติบโตดีแตแนวโนมการเจริญเติบโตไมดี
• ประเมินภาวะโภชนาการ/การเจริญเติบโต(ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง แปลผล) ทุกเดือน
• ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารทุกสัปดาห/ทุก 2 สัปดาห/ทุกเดือน/ทุก 2 เดือน
• ใหคําแนะนํา/ความรูดานโภชนาการ
1A404 เยี่ยมเด็กอายุ 0 – 5 ป เพือ่ ติดตามพัฒนาการเด็กที่บกพรอง / พัฒนาการไมสมวัย
1A405 เยี่ยมเด็กอายุ 0 – 5 ป เพือ่ ติดตามเด็กที่มีโรคประจําตัว/ โรครายแรง/ โรคที่ตองเฝาระวัง
1A406 เยี่ยมเด็กอายุ 0 – 5 ป เพือ่ ติดตามเด็กใหไดรับวัคซีนครบตามเกณฑ/ เด็กขาดการรับวัคซีนตามนัด
1A407 เยี่ยมเด็กอายุ 0 – 5 ป เพื่อแนะนําผูปกครอง เรื่อง การแปรงฟนที่ถูกตอง ดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรด
1A408 เยี่ยมเด็กอายุ 0 – 5 ป กิจกรรมการใหบริการอื่น
1A409 เยี่ยมเด็กอายุ 0 – 5 ป ไมระบุกิจกรรม

1A41 เยี่ยมเด็กอายุ 6 - 18 ป
กิจกรรมที่ภายหลังคัดกรองจากอนามัยโรงเรียนแลว (ไมนับกรณีเยี่ยมที่โรงเรียน)
1A410 เยี่ยมเด็กอายุ 6 - 18 ป ขาดอาหาร
• ประเมินภาวะโภชนาการ/การเจริญเติบโต(ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง แปลผล) ทุกเดือน
• ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารทุกสัปดาห/ทุก 2 สัปดาห/ทุกเดือน/ทุก 2 เดือน
• ใหคําแนะนํา/ความรูดานโภชนาการ
1A411 เยี่ยมเด็กอายุ 6 - 18 ป อวน
• ประเมินภาวะโภชนาการ/การเจริญเติบโต(ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง แปลผล) ทุกเดือน
• ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารทุกสัปดาห/ทุก 2 สัปดาห/ทุกเดือน/ทุก 2 เดือน
• ใหคําแนะนํา/ความรูดานโภชนาการ
1A412 เยี่ยมเด็กอายุ 6 - 18 ป อยูในกลุมเสี่ยง (คอนขางเตี้ย คอนขางผอม น้ําหนักคอนขางนอย ทวม)
• ประเมินภาวะโภชนาการ/การเจริญเติบโต(ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง แปลผล) ทุกเดือน
• ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารทุกสัปดาห/ทุก 2 สัปดาห/ทุกเดือน/ทุก 2 เดือน
• ใหคําแนะนํา/ความรูดานโภชนาการ
1A413 เยี่ยมเด็กอายุ 6 - 18 ป ที่มีการเจริญเติบโตดีแตแนวโนมการเจริญเติบโตไมดี
• ประเมินภาวะโภชนาการ/การเจริญเติบโต(ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง แปลผล) ทุกเดือน
• ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารทุกสัปดาห/ทุก 2 สัปดาห/ทุกเดือน/ทุก 2 เดือน
• ใหคําแนะนํา/ความรูดานโภชนาการ
1A418 เยี่ยมเด็กอายุ 6 - 18 ป กลุมอื่น
1A419 เยี่ยมเด็กอายุ 6 – 18 ป ไมระบุรายละเอียด
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1A42 เยี่ยมกลุมวัยแรงงาน
1A420 เยี่ยมกลุมวัยแรงงานเพื่อติดตามภาวะเสี่ยงในการทํางาน ดานการเกษตร
การใชสารเคมีทางการเกษตร
1A421 เยี่ยมกลุมวัยแรงงานเพื่อติดตามภาวะเสี่ยงในการทํางาน ในโรงงานอุตสาหกรรม
1A422 เยี่ยมกลุมวัยแรงงานเพื่อติดตามภาวะเสี่ยงในการทํางานดานอุตสาหกรรมในครัวเรือน
1A428 เยี่ยมกลุมวัยแรงงานเพื่อติดตามภาวะเสี่ยงในการทํางานดานอื่น ๆ
1A429 เยี่ยมกลุมวัยแรงงาน ไมระบุรายละเอียด

1A43 เยี่ยมผูสงู อายุ
•
•
•
•

แนะนําการดูแลตนเอง
แนะนําดานโภชนาการ
ติดตามปญหาดานจิตใจ
แนะนําการดูแลสุขภาพชองปาก โดยสอน/แนะนํา ใหผูดูแล หรือตัวผูสูงอายุ แปรงฟน
ถูกวิธี ตามสภาพของผูสูงอายุ ดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรด

1A430 เยี่ยมผูสูงอายุที่อยูเพียงลําพัง
1A431 เยีย่ มผูสูงอายุที่ไมอยูเพียงลําพัง
1A439 เยีย่ มผูสูงอายุ ไมระบุรายละเอียด

1A5 เยี่ยมผูประสบภัยพิบัติ
1A50 เยี่ยมผูป ระสบภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
1A51 เยีย่ มผูป ระสบภัยพิบตั ิที่เกิดจากไฟ
ไมรวม : ไฟปาที่เกิดจากธรรมชาติ (1A50)

1A52 เยี่ยมผูป ระสบภัยพิบตั ิทางสงคราม
1A53 เยีย่ มและเยียวยาผูประสบภัยพิบตั จิ ากการเขาแทรกแซงตามกฎหมาย
รวม : การปราบจลาจล

1A54 เยี่ยมและเยียวยาผูประสบภัยพิบตั จิ ากการกอการราย/จลาจล
1A58 เยีย่ มและเยียวยาผูประสบภัยพิบตั อิ ื่น ๆ
1A59 เยีย่ มและเยียวยาผูประสบภัยพิบตั ทิ ี่ไมระบุรายละเอียด

1A9 เยี่ยมบานประชาชนสุขภาพดี
1A90 เยี่ยมบานประชาชนสุขภาพดีเพื่อกิจกรรมการใหบริการเฉพาะเรื่อง
1A99 เยี่ยมบานประชาชนสุขภาพดีทั่วไป
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B การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรค
1B0 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรค / ภาวะสุขภาพ
1B00 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรคเรื้อรัง
1B000
1B001
1B002
1B003
1B004
1B005

การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรคเบาหวาน
การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรคความดันโลหิตสูง
การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรคหัวใจและหลอดเลือด
การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรคมะเร็งเตานม
การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรคมะเร็งปากมดลูก
การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรคธาลาสซีเมีย
รวม : หญิงตั้งครรภ
1B008 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรคเรื้อรัง อื่นๆ
1B009 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง ไมระบุรายละเอียด

1B01 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรคติดตอ
1B02 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรคทางจิตเวช
1B020
1B021
1B022
1B023
1B024
1B025
1B028
1B029

การตรวจคัดกรองโรคจิต
การตรวจคัดกรองโรคซึมเศรา
การตรวจคัดกรองโรคออทิสติก ในเด็กอายุ 0 – 6 ป
การตรวจคัดกรองภาวะเครียด
ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย
ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย
การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรคทางจิตเวช อื่น ๆ
การตรวจคัดกรองความเสี่ยง ไมระบุรายละเอียด

1B1 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / เฉพาะเรื่อง / เฉพาะกลุม
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1B10 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / เฝาระวัง ในเด็ก
1B100 การตรวจคัดกรองเพื่อคนหาเด็กพิการทางกายและทางจิต
1B101 การตรวจคัดกรองเพื่อคนหาเด็กพัฒนาการชา
• พัฒนาการไมสมวัย
• พัฒนาการไมสมวัยสงไปรักษาตอ
1B102 การตรวจคัดกรองเพื่อคนหาเด็กกระดูกสันหลังคด
1B103 การตรวจคัดกรองเพื่อคนหาเด็กอวนที่มีกิจกรรมทางกายต่ํา
1B108 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / เฝาระวัง ในเด็ก อื่น ๆ
1B109 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / เฝาระวัง ในเด็ก ไมระบุรายละเอียด

1B11 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / เฝาระวัง ในประชากรวัยแรงงาน
1B110
1B111
1B112
1B118
1B119

การตรวจคัดกรองเพื่อคนหาผูที่อาจมีภาวะเสี่ยงตอการบาดเจ็บจากการทํางาน
การตรวจคัดกรองเพื่อคนหาคนทํางานที่มีกิจกรรมทางกายต่ํา
การตรวจคัดกรองเพื่อติดตามโรคทางจิต
การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / เฝาระวัง ในประชากรวัยแรงงาน อื่น ๆ
การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / เฝาระวัง ในประชากรวัยแรงงาน ไมระบุรายละเอียด

1B12 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / เฝาระวังในผูสงู อายุ
1B120
1B121
1B128
1B129
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การตรวจคัดกรองเพื่อคนหาผูสูงอายุที่เสี่ยงตอการหกลม
การตรวจคัดกรองเพื่อคนหาผูสูงอายุที่มีกิจกรรมทางกายต่ํา
การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / เฝาระวังในผูสูงอายุ อื่น ๆ
การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / เฝาระวังในผูสูงอายุ ไมระบุรายละเอียด

C การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1C0 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานสารเสพติด
1C00 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกสุรา
1C01 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกบุหรี่
1C02 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกยาเสพติด

1C1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกําลังกาย
1C10 การฝกทักษะการออกกําลังกาย
1C11 การฝกทักษะการออกกําลังกายเพื่อการฟนฟูสภาพ

1C2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
1C20 การติดตามพฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภคของกลุมวัยแรงงาน

1C3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
1C4 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงโรคเบาหวาน
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D ทันตสาธารณสุข
1D0 การใหบริการทันตสาธารณสุข
1D00
1D01
1D02
1D03

ทาฟลูออไรดในเด็กอายุ 0-2 ป
แจกแปรงสีฟนในเด็กอายุ 18 เดือน
ใหทันตสุขศึกษาหญิงตั้งครรภ
สอน/แนะนํา ใหผดู ูแลหรือผูพิการ แปรงฟน ถูกวิธี ตามสภาพของตัวผูพิการดวย
ยาสีฟน ผสมฟลูออไรด
1D04 สอน/แนะนํา ใหผดู ูแลหรือผูสูงอายุ แปรงฟน ถูกวิธี ตามสภาพของตัวผูสงู อายุดวย
ยาสีฟน ผสมฟลูออไรด
1D05 ฝกแปรงฟนดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรดโดยผูป กครองแปรงใหเด็กเปนรายคน
1D08 การใหบริการทันตสาธารณสุขอื่น ๆ
1D09 การใหบริการทันตสาธารณสุข ไมระบุรายละเอียด

1D1 การตรวจสุขภาพชองปาก
1D10 ตรวจรอยโรคฟนผุในเด็กอายุ 3-5 ป
1D11 ตรวจความสะอาดชองปากในเด็กอายุ 3-5 ป
1D12 ตรวจรอยโรคฟนผุหญิงตั้งครรภ
1D13 ตรวจสภาพเหงือกหญิงตั้งครรภ
1D18 ตรวจสุขภาพชองปากอื่น ๆ
1D19 ตรวจสุขภาพชองปาก ไมระบุรายละเอียด

1D2 การตรวจ และคัดกรองมะเร็งชองปาก
1D20 การตรวจ และคัดกรองรอยโรคกอมะเร็งในชองปาก
1D21 การตรวจรอยโรคมะเร็งในชองปาก
1D28 การตรวจ และคัดกรองมะเร็งชองปากอื่น ๆ
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E โภชนาการ
1E0 โภชนาการในหญิงตั้งครรภ
1E00 การเฝาระวังโภชนาการในหญิงตัง้ ครรภ
1. ประเมินภาวะโภชนาการทุกครั้งที่มารับบริการในANC
• ชั่งน้ําหนัก
• วัดสวนสูง
• แปลผลโดยจุดน้ําหนักบนกราฟโภชนาการหญิงตั้งครรภ และลากเสนเชื่อมจุด
2. ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารทุกทุกครั้งที่มารับบริการในANC
3. แจงและอธิบายผลการประเมินภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารทุกครั้ง
4. นําขอมูลมาใชประโยชน โดยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของวิเคราะหขอมูลภาวะโภชนาการ
และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อกําหนดนโยบาย และวางแผนการดําเนินงาน
5. ดําเนินการสงเสริมโภชนาการ
6. ดําเนินการปองกันและแกไขหญิงตั้งครรภน้ําหนักนอยและกลุมเสี่ยงตอการขาดอาหาร
7. ติดตามหญิงตั้งครรภน้ําหนักนอยและกลุมเสี่ยงตอการขาดอาหาร โดยการประเมินการ
เจริญเติบโตทุกเดือนประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารทุกสัปดาห ทุก 2 สัปดาห ทุก
เดือนและทุก 2 เดือน

1E01 การประเมินสารไอโอดีนในหญิงตัง้ ครรภ

1E1 โภชนาการเฉพาะเรื่อง / เฉพาะกลุม
1E10 การเฝาระวังการเจริญเติบโตของเด็กในกลุมอายุ 0-5 ป
1. ประเมินการเจริญเติบโตของเด็กทุก 3 เดือน
• ชั่งน้ําหนัก
• วัดสวนสูง
• แปลผลโดยจุดน้ําหนักสวนสูงบนกราฟน้ําหนักตามเกณฑอายุ สวนสูงตามเกณฑอายุ
และน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง และลากเสนเชื่อมจุด
2. ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารทุก 3 เดือน
3. แจงและอธิบายผลการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กและพฤติกรรมการบริโภคอาหารทุก
ครั้ง
4. นําขอมูลมาใชประโยชน โดยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของวิเคราะหขอมูลการเจริญเติบโต
ของเด็กและพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อกําหนดนโยบาย และวางแผนการดําเนินงาน
5. ดําเนินการสงเสริมการเจริญเติบโต
6. ดําเนินการปองกันและแกไขเด็กขาดอาหารและกลุมเสี่ยง
7. ดําเนินการปองกันและแกไขเด็กอวนและกลุมเสี่ยง
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8. ติดตามเด็กขาดอาหาร เด็กอวน กลุมเสี่ยงตอการขาดอาหาร กลุมเสี่ยงตอภาวะอวน เด็กที่มี
แนวโนมการเจริญเติบโตไมดี โดยการประเมินการเจริญเติบโตทุกเดือน ประเมินพฤติกรรม
การบริโภคอาหารทุกสัปดาห ทุก 2 สัปดาห ทุกเดือน และทุก 2 เดือน

1E11 การตรวจคัดกรองภาวะอวนในประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป โดยการวัดเสนรอบเอว
หรือประเมินคาดัชนีมวลกาย
1E12 การตรวจคัดกรองภาวะอวนในประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป ที่มีภาวะอวนลงพุง
(โดยการวัดเสนรอบเอว)
1E13 การตรวจคัดกรองภาวะอวนในประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป ที่มภี าวะอวน
(ประเมินคาดัชนีมวลกาย)
1E18 กิจกรรมโภชนาการเฉพาะเรื่อง / เฉพาะกลุมอื่น ๆ
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F การใหบริการปรึกษาในชุมชน
1F0 การใหบริการปรึกษาทางดานจิตเวช
1F00 การใหบริการปรึกษาทางดานสุขภาพจิตทางโทรศัพท
1F08 การใหบริการปรึกษาทางดานจิตเวชอื่น ๆ
1F09 การใหบริการปรึกษาทางดานจิตเวช ไมระบุรายละเอียด

1F1 การใหบริการปรึกษาทางดานสารเสพติด
1F10
1F11
1F12
1F18
1F19

การใหบริการปรึกษาผูที่ติดสุราเพื่อลด/เลิกสุรา
การใหบริการปรึกษาผูที่ติดบุหรี่เพื่อลด/เลิกบุหรี่
การใหบริการปรึกษาผูที่ติดยาเสพติดเพื่อลด/เลิกยาเสพติด
การใหบริการปรึกษาทางดานสารเสพติดอืน่ ๆ
การใหบริการปรึกษาทางดานสารเสพติด ไมระบุรายละเอียด

1F2 การใหบริการปรึกษาในวัยรุน
1F20
1F21
1F28
1F29

การใหบริการปรึกษาเรื่องเพศสัมพันธ
การใหบริการปรึกษาเรื่องปญหาครอบครัว
การใหบริการปรึกษาในวัยรุนเรื่องสุขภาพอืน่ ๆ
การใหบริการปรึกษาในวัยรุน ไมระบุรายละเอียด

1F3 การใหบริการปรึกษาทางการแพทยและสังคมแกผูปวยกามโรค
1F4 การใหบริการปรึกษาทางดานการวางแผนครอบครัว
1F8 การใหบริการปรึกษาทางดานสุขภาพอื่น
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G การใหบริการผูปวยในชุมชน
1G0 การใหบริการผูปวยในชุมชนที่รบั ผิดชอบ
1G00
1G01
1G08
1G09

การใหบริการกิจกรรมกายภาพบําบัด
การใหบริการผูปวยรวมกับหนวยงานอื่น / สหวิชาชีพ
การใหบริการอื่นที่ระบุรายละเอียดแกผูปวยในชุมชน
การใหบริการผูปวยในชุมชน ไมระบุรายละเอียด

1G1 การใหคําแนะนําญาติที่ดูแลผูปวย
1G10
1G11
1G12
1G13
1G14
1G18
1G19
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การใหคําแนะนําญาติที่ดูแลผูป วยใสสายใหอาหาร (NG tube)
การใหคําแนะนําญาติที่ดูแลผูป วยใสทอหลอดลม คอ และการดูดเสมหะ
การใหคําแนะนําญาติที่ดูแลผูป วยใสสายสวนปสสาวะ
การใหคําแนะนําญาติที่ดูแลผูป วยที่มียาฉีด เชน อินซูลิน ฯลฯ
การใหคําแนะนําญาติที่ดูแลผูป วยที่มีบาดแผล
การใหคําแนะนําญาติที่ดูแลผูป วยอื่น ๆ
การใหคําแนะนําญาติที่ดูแลผูป วย ไมระบุรายละเอียด

H อนามัยโรงเรียน
1H0 การใหบริการสุขภาพชองปาก
1H00 ตรวจรอยโรคฟนผุ
1H000 ตรวจรอยโรคฟนผุในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (อายุ 6-7 ป)
1H001 ตรวจรอยโรคฟนผุในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 (อายุ 7-8 ป)

1H01 การใหบริการ Need for Sealant
1H010 การใหบริการ Need for Sealant ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (อายุ 6-7 ป)

1H02 การใหบริการ Need for E-application
1H020 การใหบริการ Need for E-application ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (อายุ 6-7 ป)

1H03 ตรวจการยึดติดไมสมบูรณของสารเคลือบหลุมรองฟน
1H030 ตรวจการยึดติดไมสมบูรณของสารเคลือบหลุมรองฟน ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา (อายุ 6-12 ป)

1H04 ตรวจเหงือกตามระบบเฝาระวังทันตสุขภาพ
1H040 ตรวจเหงือกตามระบบเฝาระวังทันตสุขภาพ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา (อายุ 6-12 ป)
1H041 ตรวจเหงือกตามระบบเฝาระวังทันตสุขภาพ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (อายุ 13-18 ป)

1H05 ตรวจฟนผุตามระบบเฝาระวังทันตสุขภาพ
1H050 ตรวจฟนผุตามระบบเฝาระวังทันตสุขภาพ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา (อายุ 6-12 ป)
1H051 ตรวจฟนผุตามระบบเฝาระวังทันตสุขภาพ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (อายุ 13-18 ป)

1H06 ตรวจฟนตกกระตามระบบเฝาระวังทันตสุขภาพ
1H060 ตรวจฟนตกกระตามระบบเฝาระวังทันตสุขภาพ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา (อายุ 6-12 ป)
1H061 ตรวจฟนตกกระตามระบบเฝาระวังทันตสุขภาพ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (อายุ 13-18 ป)

1H07 ตรวจสุขภาพชองปากตามเกณฑโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
1H070 ตรวจสุขภาพชองปากตามเกณฑโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในนักเรียนชั้นประถมศึกษา (อายุ 6-12 ป)
1H071 ตรวจสุขภาพชองปากตามเกณฑโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (อายุ 13-18 ป)

1H08 การใหบริการสุขภาพชองปากอื่น ๆ
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1H1 การใหบริการทางดานจิตเวช
1H10 ติดตามภาวะทางจิตในกลุมวัยเรียนอายุ 6 - 18 ป และเด็กวัยรุน
คัดกรองความฉลาดทางอารมณ (หลังจากที่พบความเสี่ยง)
1H18 การใหบริการทางดานจิตเวชอื่น ๆ
1H19 การใหบริการดานจิตเวช ไมระบุรายละเอียด

1H2 การตรวจสุขภาพประจําป
1H20 การตรวจหู
1H200
1H201
1H202
1H203
1H204
1H205
1H206
1H207

ตรวจหูในนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตรวจหูในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
แกไขโรคของหูในนักเรียนชั้นประถมศึกษา
แกไขโรคของหูในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตรวจการไดยินในนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตรวจการไดยินในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
แกไขอาการผิดปกติของการไดยินในนักเรียนชั้นประถมศึกษา
แกไขอาการผิดปกติของการไดยินในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

1H21 การตรวจตา
1H210
1H211
1H212
1H213
1H214
1H215
1H216
1H217

ตรวจตาในนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตรวจตาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
แกไขโรคตาในนักเรียนชั้นประถมศึกษา
แกไขโรคตาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตรวจสายตาในนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตรวจสายตาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
แกไขอาการสายตาผิดปกติในนักเรียนชั้นประถมศึกษา
แกไขอาการสายตาผิดปกติในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

1H28 การตรวจสุขภาพประจําปอื่นในเด็กนักเรียน
1H280 นักเรียนที่ไดรับยาถายพยาธิ
1H281 นักเรียนที่ไดรับการตรวจเหาและไดรับการแกไข
1H288 นักเรียนที่ไดรับการตรวจสุขภาพประจําปอื่น ๆ
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1H3 โภชนาการในโรงเรียน
1H30 การเฝาระวังการเจริญเติบโตในกลุม วัยเรียน 6 – 18 ป
1H300 นักเรียนไดรับการเฝาระวังการเจริญเติบโต
1. ประเมินการเจริญเติบโตของเด็กทุก 6 เดือน
• ชั่งน้ําหนัก
• วัดสวนสูง
• แปลผลโดยจุดน้ําหนักสวนสูงบนกราฟสวนสูงตามเกณฑอายุและน้ําหนักตามเกณฑ
สวนสูง และลากเสนเชื่อมจุด
2. ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารทุก 6 เดือน
3. แจงและอธิบายผลการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กและพฤติกรรมการบริโภคอาหารทุกครั้ง
4. นําขอมูลมาใชประโยชน โดยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของวิเคราะหขอมูลการเจริญเติบโต
ของเด็กและพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อกําหนดนโยบาย และวางแผนการดําเนินงาน
5. ดําเนินการสงเสริมการเจริญเติบโต
6. ดําเนินการปองกันและแกไขเด็กขาดอาหารและกลุมเสี่ยง
7. ดําเนินการปองกันและแกไขเด็กอวนและกลุมเสี่ยง
8. ติดตามเด็กขาดอาหาร เด็กอวน กลุมเสี่ยงตอการขาดอาหาร กลุมเสี่ยงตอภาวะอวน เด็กที่มี
แนวโนมการเจริญเติบโตไมดี โดยการ ประเมินการเจริญเติบโตทุกเดือนและ ประเมิน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารทุกสัปดาห ทุก 2 สัปดาห ทุกเดือน และ ทุก 2 เดือน
1H301 นักเรียนไดรับการตรวจภาวะโลหิตจาง
• ตรวจจากคา Hct, Hb
• ตรวจจากการดูเปลือกตาลาง
1H302 นักเรียนไดรับการตรวจคอพอก
1H308 นักเรียนไดรับการเฝาระวังการเจริญเติบโตอื่นๆ
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I บริการการแพทยแผนไทย
1I0 บริการการแพทยแผนไทยที่บาน
1I00
1I01
1I02
1I03
1I04
1I05
1I06
1I07
1I08

ผูป วยไดรับการนวดเพื่อการรักษาที่บาน
ประชาชนไดรับการนวดเพื่อการสงเสริมสุขภาพที่บา น
ผูป วยไดรับการประคบสมุนไพรเพือ่ การรักษาที่บาน
ผูป วยไดรับการอบสมุนไพรเพื่อการรักษาที่บาน
ประชาชนไดรับการอบสมุนไพรเพื่อการสงเสริมสุขภาพที่บา น
หญิงหลังคลอดไดรับการอบสมุนไพรที่บาน
หญิงหลังคลอดไดรับการทับหมอเกลือที่บาน
การใหคาํ แนะนํา การสอน สาธิตดานการแพทยแผนไทย
การใหบริการการแพทยแผนไทยอื่น ๆ ที่บาน

J การเผยแพรความรู / ใหสุขศึกษา
1J0 การเผยแพรความรู / ใหสขุ ศึกษา กลุมบุคคลทัว่ ไป
1J00 ใหความรู/ สุขศึกษาเกี่ยวกับโรคและการปองกันโรคตาง ๆ
โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขหวัด 2009 ฯลฯ

1J01 ใหความรู/ สุขศึกษาเกี่ยวกับโรคตามฤดูกาล
โรคตาแดง อีสุกอีใส ไขเลือดออก ฯลฯ

1J02
1J03
1J04
1J05
1J08
1J09
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แนะนํา / ใหความรู เรื่องการใชยา
ใหความรูและจัดกิจกรรมการออกกําลังกายที่ถูกตองและเหมาะสม
ใหสุขศึกษาในแหลงแพรกามโรค
ใหความรูดานโภชนาการ
ใหความรู/ สุขศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอื่น ๆ
การเผยแพรความรู/ใหสุขศึกษาแกกลุมบุคคลทั่วไป ไมระบุรายละเอียด

1J1 การเผยแพรความรู / ใหสขุ ศึกษา บุคคลเฉพาะกลุม
1J10
1J11
1J18
1J19

ใหความรู/ สุขศึกษาแกหญิงขายบริการ
ใหความรูเกี่ยวกับการดูแลเทาในผูป ว ยเบาหวาน
ใหความรู/ สุขศึกษาบุคคลเฉพาะกลุมอื่น ๆ
การเผยแพรความรู/ใหสุขศึกษาแกบุคคลเฉพาะกลุม ไมระบุรายละเอียด

1J2 การเผยแพรความรู / ใหสขุ ศึกษา บุคคลเฉพาะกลุมดานกายภาพบําบัด
1J20 ใหความรูและจัดกิจกรรมออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับผูปวยโรคเรื้อรัง
1J21 ใหความรูและจัดกิจกรรมออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับผูปวยที่มีปญหาทางระบบ
ทางเดินหายใจ เชน ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด
1J22 ใหความรูและจัดกิจกรรมออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับผูปวยที่มีปญหาทางระบบ
หัวใจหลอดเลือด
1J23 ใหความรูและจัดกิจกรรมออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับเด็กอวนที่มีกิจกรรมทางกายต่ํา
1J24 ใหความรูและจัดกิจกรรมออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับหญิงตัง้ ครรภและหลังคลอด
1J25 ใหความรูและจัดกิจกรรมออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับประชากรกลุมเสี่ยงตอการ
บาดเจ็บจากการทํางาน
1J26 ใหความรูและจัดกิจกรรมออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับกลุม คนทํางานที่มีกิจกรรม
ทางกายต่ํา
1J27 ใหความรูและจัดกิจกรรมออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับผูสงู อายุที่เสี่ยงตอการหกลม
1J28 ใหความรูบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพดีเกี่ยวกับทาทางการทํางานและทาทางในชีวิตประจําวัน
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รหัสกิจกรรมการใหบริการปฐมภูมิในชุมชน
หมวดที่ 2 กลุมกิจกรรมบริการชุมชน
A คุมครองผูบริโภค
2A0 กิจกรรมการใหบริการชุมชนดานการคุมครองผูบริโภค
2A00 เก็บตัวอยาง/ตรวจสารปนเปอนในอาหาร ผัก และผลไมทุกชนิด
สารบอแรกซ ฟอรมาลิน สารฟอกขาว สารกันรา ฯลฯ
2A01 ตรวจรานคาของชํา
2A02 ตรวจใหคําแนะนําสถานที่ผลิตอาหาร
2A03 ตรวจสถานที่จําหนายบุหรี่/แอลกอฮอล
2A04 ตรวจรานกวยเตี๋ยว/หมอกวยเตี๋ยว
2A08 กิจกรรมการใหบริการชุมชนดานการคุมครองผูบริโภคอื่น ๆ
2A09 กิจกรรมการใหบริการชุมชนดานการคุมครองผูบริโภค ไมระบุรายละเอียด

B สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
2B0 กิจกรรมการใหบริการชุมชนดานการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
2B00
2B01
2B02
2B03

2B04
2B05
2B06
2B08

2B09
26

การกําจัดน้ําเสีย/ขยะ/มูลสัตว
ตรวจโรงฆาสัตว
ตรวจเรือนจํา
ตรวจคุณภาพน้ํา
น้ําอุปโภค/บริโภค
ตรวจฟลูออไรคในน้ําบริโภค
ตรวจโรงงาน / ตรวจสุขภาพพนักงาน
ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ
การพัฒนา/การจัดการสวมใหถูกสุขลักษณะ
กิจกรรมการใหบริการชุมชนอื่น ๆ ดานการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ตรวจสุขาภิบาลที่พักอาศัย
รณรงคทําความสะอาดสิ่งแวดลอมในชุมชน
กิจกรรมการใหบริการชุมชนดานการสุขาภิบาลสิง่ แวดลอม ไมระบุรายละเอียด

C สุขาภิบาลอาหาร
2C0 กิจกรรมการใหบริการชุมชนดานการตรวจสุขาภิบาลอาหาร
2C00
2C01
2C02
2C08

ตรวจสุขาภิบาลรานอาหารในตลาดสด
ตรวจสุขาภิบาลรานอาหารแผงลอย
ตรวจสุขาภิบาลรานอาหารในโรงเรียน
ตรวจสุขาภิบาลอาหารอื่น ๆ

D การควบคุมปองกันโรค
2D0 กิจกรรมการใหบริการชุมชนดานการควบคุมปองกันโรค
2D00 การกําจัดลูกน้ํา ยุงลาย
2D000 การพนหมอกควันเพื่อกําจัดยุงลาย
2D001 การหยอดทรายอะเบทเพื่อกําจัดยุงลาย
2D002 รณรงคการเลี้ยงปลาหางนกยูงการกําจัดลูกน้ํา ยุงลาย
2D003 รณรงคการปดภาชนะ/คว่ําภาชนะ เพื่อกําจัดยุงลาย
2D01 การกําจัดแมลงและสัตวนําโรคตาง ๆ
2D02 การสอบสวนโรคและควบคุมโรคระบาดในชุมชน
2D03 ตรวจประเมินสถานการณการประสบภัยพิบตั ิในชุมชน
2D08 กิจกรรมการใหบริการชุมชนอื่น ๆ ดานการควบคุมปองกันโรค
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E โภชนาการ
2E0 กิจกรรมการใหบริการชุมชนดานโภชนาการ
2E00 การตรวจสอบคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในชุมชน
2E01 จัดนิทรรศการดานโภชนาการ
• เรื่องการเจริญเติบโต “สูงและสมสวน”
• เรื่องไอโอดีน
• เรื่องคนไทยไรพุง
2E02 รณรงคดานโภชนาการ
• เรื่องการเจริญเติบโต “สูงและสมสวน”
• เรื่องไอโอดีน
• เรื่องคนไทยไรพุง
2E03 ประกวดดานโภชนาการ
• เรื่องการเจริญเติบโต “สูงและสมสวน”
• เรื่องไอโอดีน
• เรื่องคนไทยไรพุง
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F การใหความรูและสุขศึกษาชุมชน
2F0 การใหความรูและสุขศึกษาในชุมชนผานหอกระจายขาว/วิทยุชุมชน/เสียง
ตามสาย
2F00 การใหความรู/ขอมูลดานโภชนาการ
• เรื่องการเจริญเติบโต “สูงและสมสวน”
• เรื่องไอโอดีน
• เรื่องคนไทยไรพุง
2F08 การใหความรูและสุขศึกษาเรื่องสุขภาพอื่น ๆ
2F09 การใหความรูและสุขศึกษาเรื่องสุขภาพ ไมระบุรายละเอียด

2F1 ออกหนวยสุขศึกษาและหนวยเคลื่อนที่ในชุมชน
2F2 จัดอบรมใหความรู
2F20 จัดอบรมใหความรูดานการสงเสริมปองกันโรคแก อสม. / แกนนําชุมชน
2F21 จัดอบรมใหความรูดานการสงเสริมปองกันโรคแกประชาชนกลุม เปาหมาย
2F22 จัดอบรมใหความรูดานโภชนาการ
• เรื่องการเจริญเติบโต “สูงและสมสวน”
• เรื่องไอโอดีน
• เรื่องคนไทยไรพุง
2F23 จัดอบรมใหความรูดานทันตสุขภาพแกแกนนํา/ กลุม ผูปวย/ ชมรม
2F24 จัดอบรมใหความรูดานทันตสุขภาพแก /อสม./ผูดแู ลเด็ก (ผดด.)
2F25 จัดอบรมใหความรูดานทันตสุขภาพแกแกนนํานักเรียน/ครู
2F28 จัดอบรมใหความรูเรื่องสุขภาพอื่น ๆ
2F29 จัดอบรมใหความรูเรื่องสุขภาพ ไมระบุรายละเอียด
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G งานบริการสุขภาพชุมชน
2G0 ออกหนวยแพทยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ในชุมชน
2G00 ออกหนวยบริการทางการแพทย/ทันตกรรม เคลื่อนที่ในชุมชน
2G01 ออกหนวยบริการทางการแพทย/ทันตกรรม พอ.สว. เคลื่อนที่ในชุมชน

2G1 ออกหนวยบริการสุขภาพในพืน้ ที่
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ดรรชนีรหัสกิจกรรมการใหบริการปฐมภูมิในชุมชน
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