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แนวทางการด าเนินงานและการบันทึกข้อมูล  
โครงการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี FIT test 

ความเป็นมา 
 โรคมะเร็งล ำไส้ใหญ่และไส้ตรงเป็นโรคมะเร็งที่พบเป็นอันดับสำมในเพศชำย และเป็นอันดับสี่ในเพศ
หญิง ในปี พ.ศ. 2554 พบผู้ป่วยใหม่ปีละประมำณ 10,624 รำย โดยในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจำกมะเร็งล ำไส้
ใหญ่และไส้ตรงประมำณ 3,000 รำย โรคมะเร็งล ำไส้ใหญ่และไส้ตรงเป็นโรคมะเร็งที่สำมำรถท ำกำรตรวจหำได้
ตั้งแต่อยู่ในระยะเริ่มแรก ซึ่งสำมำรถท ำกำรรักษำให้หำยได้และเสียค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำกำรรักษำมะเร็งในระยะ
ลุกลำม นอกจำกนี้ยังสำมำรถตรวจพบในระยะที่ยังไม่เป็นมะเร็งคือ Adenomas ซึ่งเมื่อท ำกำรรักษำโดยกำร
ตัดทิ้งแล้วจะสำมำรถป้องกันกำรเกิดมะเร็งล ำไส้ใหญ่ได้ สถำบันมะเร็งแห่งชำติจึงเสนอโครงกำรตรวจคัดกรอง
มะเร็งล ำไส้ใหญ่และไส้ตรงให้กับประชำชนที่มีอำยุ 50-70 ปีขึ้นไป โดยกำรตรวจเม็ดเลือดแดงแฝงในอุจจำระ 
ด้วยวิธี Fecal Immunochemical Test (FIT) ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันในปัจจุบันเนื่องจำกขั้นตอนในกำรเตรียม
ตัวไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และสำมำรถท ำกำรตรวจคัดกรองได้ที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 

วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้ประชำชนมีควำมรู้ในเรื่องมะเร็งล ำไส้ใหญ่และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิดโรคมะเร็งล ำไส้ใหญ่ 
 2. เพ่ือค้นหำโรคมะเร็งล ำไส้ใหญ่ ในระยะเริ่มแรก และระยะก่อนเป็นมะเร็ง โดยมีระบบส่งต่อเพ่ือกำร
ตรวจวินิจฉัยและกำรรักษำอย่ำงครบวงจร  
 3. เพ่ือให้มีกำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยต่ำงๆที่เกี่ยวข้องในกระทรวงสำธำรณสุข รวมทั้ง
หน่วยงำนอื่นๆ ในภำครัฐและเอกชนในกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ได้ก ำหนดไว้ 

การบันทึกข้อมูลในโครงการ  

 ข้อมูลการคัดกรองประชำกรอำยุ 50-70 ปี 
  บันทึกข้อมูลในแฟ้ม SPECIAL PP (ผลลบ = 1B0060 และ ผลบวก = 1B0061) 

 ข้อมูลท าหัตถการกำรส่องกล้องในผู้ที่มีผลกำรคัดกรอง FIT ผิดปกติ 
  บันทึกข้อมูลกำรท ำ Colonoscopy ในแฟ้ม PROCEDURE_OPD หรือ PROCEDURE_IPD 
 รหัสการส่องกล้อง 

  - Colonoscopy    = รหัส 45.23 (ICD-9-CM 2010) หรือ 453-00-21 (ICD-10-TM 2014) 
- Colonoscopy with polypectomy = รหัส 45.42 (ICD-9-CM 2010) หรือ 453-26-20 (ICD-10-TM 2014) 
- Colonoscopy with biopsy of colon = รหัส 45.25 (ICD-9-CM 2010) หรือ 453-04-39 (ICD-10-TM 2014) 
รหัสผลการส่องกล้อง (Findings) [บันทึกลงแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD หรือ DIAGNOSIS_ IPD] 
- Normal = รหัส Z12.1 (ICD-10)  
- Polyp of colon = รหัส K63.5 (ICD-10)  Non Polyp = รหัส K57.3, K51. - (ICD-10)  

 ข้อมูลกำรวินิจฉัยโรคของแพทย์ [บันทึกลงแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD หรือ DIAGNOSIS_ IPD]   
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แนวทางการตรวจคัดกรอง/ตรวจยืนยันมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง 
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Template ตัวชี้วัด  

โครงการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญแ่ละไส้ตรง (Colorectal) 

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)สาขาโรคมะเร็ง 

(ยุทธศาสตร์ที่ 2 Cancer Screening and Early Detection) 

ตัวช้ีวัด ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง (Colorectal) 
ด้วยวิธี FIT test (การตรวจหาเลือดในอุจจาระ)  

ค านิยาม # ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
หมำยถึง ประชำกรเพศชำยและหญิง ที่มีอำยุ 50-70 ปี 

# วิธีนับอายุกลุ่มเป้าหมายของปี 2561-2562 
ปี 2561 ประชำกรทั้งเพศชำยและหญิง ที่เกิด พ.ศ.2491-2511 ได้รับกำรคัดกรองมะเร็ง
ล ำไส้ใหญ่และไส้ตรง (Colorectal) ด้วยวิธ ีFIT test (กำรตรวจหำเลือดในอุจจำระ) จำก
สถำนพยำบำลในโครงกำรตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561 
ปี 2562 ประชำกรทั้งเพศชำยและหญิง ที่เกิด พ.ศ.2492-2512 ได้รับกำรคัดกรองมะเร็ง
ล ำไส้ใหญ่และไส้ตรง (Colorectal) ด้วยวิธ ีFIT test (กำรตรวจหำเลือดในอุจจำระ) จำก
สถำนพยำบำลในโครงกำรตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562 

หมายเหต ุ
วงรอบท่ี 1 ของกำรคัดกรองฯ คือ ปี 2561-2562  ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่คัดกรองแล้ว
มีผลปกต ิ(ผลลบ) นับกำรตรวจ 1 ครั้ง / 2 ปี 
# วิธี FIT test (Fecal Immunochemical Test) 

เป็นกำรตรวจหำเลือดแฝงในอุจจำระโดยอำศัยปฏิกิริยำทำงอิมมูโนที่จ ำเพำะต่อ
ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงที่มีควำมจ ำเพำะของคนเท่ำนั้น ผู้รับกำรตรวจไม่จ ำเป็นต้อง
ควบคุมอำหำรก่อนกำรตรวจ  

# วิธีการ ท ำโดย 
1. เจ้ำหน้ำทีแ่จกขวดน้ ำยำให้กลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือเก็บตัวอย่ำงอุจจำระด้วยวิธีกำรและ

ปริมำณที่ก ำหนด (กำรอธิบำยและเอกสำร)  
2. กลุ่มเป้ำหมำย น ำสิ่งที่เก็บในข้อ 1. มำส่งยังหน่วยบริกำร  
3. เจ้ำหน้ำที่ ตรวจหำเลือดในชุดน้ ำยำตำมแนวทำง 
4. กำรรำยงำนผล: จะรำยงำนผลเป็น  

# ค่ำผลลบ (Negative) หมำยถึง ไม่พบเลือดในอุจจำระ 
# ค่ำผลบวก (Positive) หมำยถึง ตรวจพบเลือดในอุจจำระ 



โครงการคดักรองมะเร็งล าไส้ด้วยวิธี FIT test ภายใต้แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โรคมะเร็ง หน้า 4 
 

การด าเนินการในโครงการ 
1. สถานที่ด าเนินการ สถำนพยำบำลในโครงกำรทุกแห่ง (รพ.สต./ รพช. /รพท. / รพศ.) 
2. ค่าการรายงานผลการคัดกรอง ผลลบ (Negative)  และ ผลบวก (Positive) 
3. การปฏิบัติหลังทราบผลการคัดกรอง 

#  ผลลบ (Negative) ให้ค ำแนะน ำกำรดูแลตนเองและแนะน ำให้ได้รับกำรคัดกรอง 
    ทุก 2 ปี 

 #  ผลบวก (Positive) ส่งต่อไปโรงพยำบำลตำมที่ก ำหนดไว้ในเขตสุขภำพ เพื่อท ำ  
 กำรส่องกล้องดูล ำไส้ (Colonoscopy) และให้กำรวินิจฉัยโรค 
 กรณีท่ีคัดกรองในโรงพยำบำลที่เป็นหน่วยส่องกล้อง Colonoscopy ให้ส่งต่อ 
ภำยในโรงพยำบำล 
 ***  ท าการบันทึกข้อมูลตามแนวทางของเขตบริการสุขภาพ และบันทึกเพื่อส่งผ่าน  
43 แฟ้มมายัง HDC 
4. ส าหรับหน่วยส่องกล้อง Colonoscopy บันทึกผลกำรตรวจพบ (Findings) และ

หัตถกำรที่ท ำ รวมทั้งบันทึกกำรวินิจฉัยทั้ง ปกติ และ ที่พบควำมผิดปกติ ไม่ใช่มะเร็ง 
หรือ เป็นมะเร็ง 

ข้อเสนอแนะ 
กำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยส่งต่อ (เม่ือพบผล FIT test เป็นบวก) กับหน่วยหน่วยส่อง
กล้อง Colonoscopyเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล จะช่วยให้ระบบข้อมูลกำรคัดกรองในโครงกำร 
รวมถึงกำรติดตำมกลุ่ม Drop out มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 

เกณฑ์เป้าหมาย:  
1. ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรคัดกรองมะเร็งล ำไส้ใหญ่และล ำไส้ตรง ด้วยวิธี FIT test (กำรตรวจหำ

เลือดในอุจจำระ) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ........ของจ ำนวนเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
2. ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่มีผลตรวจเป็นบวก (Positive) ได้รับกำรส่องกล้องดูล ำไส้ (Colonoscopy) ไม่

น้อยกว่ำร้อยละ........ 
 

หมายเหตุ: ปีงบประมำณ 2561 เป็นปีแรกของโครงกำร จึงไม่ได้ก ำหนดร้อยละควำมส ำเร็จ ให้แต่ละเขตด ำเนินกำร
คัดกรองให้ได้ตำมเป้ำหมำยประชำกรที่ได้รับมอบหมำย 

วัตถุประสงค์ เพ่ือตรวจหำผู้ป่วยในระยะก่อนเป็นมะเร็งหรือมะเร็งล ำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะต้น 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชำกรเพศชำยและหญิง ที่มีอำยุ 50-70 ปี 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล #  จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่สำมำรถส่งรำยงำน 43 แฟ้ม มำที่ HDC ได้และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนจำกทุกสถำนพยำบำลตำมแนวทำงของเขตบริกำรสุขภำพ 
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#  การบันทึกข้อมูลด้วยระบบ Electronics เพื่อ การน าส่ง HDC ตามข้อก าหนด 43 
แฟ้ม เป็นดังนี้ 
A(1) = จ ำนวนประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรคัดกรองด้วยวิธี FIT test 
         (ผลรวมของผู้ที่มีผลลบ และผลบวก) 
บันทึก ผลกำรตรวจคัดกรองมะเร็งล ำไส้ ในแฟ้ม Special PP ด้วย  
 รหัส1B0060 (ผลลบ) หรือ    
 รหัส1B0061 (ผลบวก) 

A(2) = จ ำนวนประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่มีผลตรวจเป็นบวก (Positive) ได้รับกำรท ำ  
         Colonoscopy 
บันทึก กำรท ำ Colonoscopy ในประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่มีผลตรวจเป็นบวก 

(Positive) ใน แฟ้ม PROCEDURE_OPD หรือ แฟ้ม PROCEDURE_IPD  

รหัสที่เลือกใช้ในการบันทึก ได้แก่ 
1. การส่องกล้องตรวจล าไส้ (Colonoscopy)  

[บันทึกหัตถการ ในแฟ้ม PROCEDURE_OPD หรือ PROCEDURE_IPD] 
รหัส 45.23 (รหัสมำตรฐำน ICD-9-CM 2010) หรือ 
รหัส 453-00-21 (รหัสมำตรฐำน ICD-10-TM 2014) 

2. ผลการส่องกล้องตรวจล าไส้ (Colonoscopic Findings) 
[บันทึกผลการตรวจพบ ในแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD หรือ DIAGNOSIS_IPD] 
2.1 Normal Findings  รหัส Z12.1 (รหัสมำตรฐำน ICD-10) 
2.2 Abnormal Findings :  

(1)  พบติ่งเนื้อ (Polyp of Colon) รหัส K63.5 (รหัสมำตรฐำน ICD-10) 
(2)  ควำมผิดปกติที่ไม่ใช่ติ่งเนื้อ (Non Polyp) รหัส K57.3, K51.- 
(รหัสมำตรฐำน ICD-10) 

3.   การวินิจฉัยโรค [บันทึก ในแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD หรือ DIAGNOSIS_IPD]  
  (1)  ผลกำรวินิจฉัย เป็นมะเร็ง :  
   รหัส C18-C20 (รหัสมำตรฐำน ICD-10) 
  (2)  ผลกำรวินิจฉัย ไม่ใช่มะเร็ง :  
 ให้บันทึกรหัส ICD-10 ตำมกำรวินิจฉัยของแพทย์ผู้ตรวจรักษำ 

หมายเหตุ 
      หน้ำจอในกำรบันทึกข้อมูล เป็นไปตำมโปรแกรมระบบโรงพยำบำล (HIS) ของแต่ละ
โรงพยำบำล หรือแต่ละโปรแกรมที่ใช้ โดยแนะน ำให้ท่ำนประสำนกับผู้ดูแลโปรแกรมระบบ
โรงพยำบำลของท่ำน เพ่ือทรำบว่ำ จะต้องบันทึกข้อมูลกำรให้บริกำรตำม วิธีกำรจัดเก็บ
ข้อมูลA (1)  A (2 )  ในหน้ำจอใดบ้ำงที่ข้อมูลเหล่ำนั้นจะได้รับกำรส่งออก (Export) ไปที่ HDC 
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แหล่งข้อมูล สถำนพยำบำลทุกระดับ (รพ.สต. / รพช. / รพท. / รพศ.)  ในเขตบริกำรสุขภำพ 
 

รายการข้อมูล 1 1. ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรคัดกรองมะเร็งล ำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี FIT test 
(กำรตรวจหำเลือดในอุจจำระ) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ......ของจ ำนวนเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 A(1) = จ านวนประชากรกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการคัดกรองด้วยวิธี FIT test 

           (ผลรวมของผู้ที่มีผลลบ และผลบวก) 
2. ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่มีผลตรวจเป็นบวก (Positive) ได้รับกำรท ำ Colonoscopy

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ........ 

 A(2) = จ านวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีผลตรวจเป็นบวก (Positive) ได้รับ 

           การท า Colonoscopy 
หมายเหตุ: ปีงบประมำณ 2561 เป็นปีแรกของโครงกำรจึงไม่ได้ก ำหนดร้อยละควำมส ำเร็จ 
ให้แต่ละเขตด ำเนินกำรคัดกรองให้ได้ตำมเป้ำหมำยประชำกรที่ได้รับมอบหมำย 
 

รายการข้อมูล 2  B(1) = จ านวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดในเขตบริการสุขภาพ 

 B(2) = จ านวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีผลตรวจเป็นบวก (Positive) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินทุก 3 เดือน 
เอกสารสนับสนุน :  - 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
  - - - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นพ. อาคม   ชัยวีรวัฒนะ 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน : 0-2202-6800 ต่อ 1405  โทรศัพท์มือถือ : 08-1567-3823  
โทรสำร : 02-354-8898            E-mail : arkom70@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ดร. ศุลีพร   แสงกระจ่าง 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน : 0-2202-6800 ต่อ 1405  โทรศัพท์มือถือ : 08-9661-0451 
โทรสำร : 02-202-6800 ต่อ 1414 E-mail : suleesa@yahoo.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. คณะกรรมการ Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ของเขตบริการสุขภาพ 
2. น.ส.จุติกาญจน ์  ภเูก้าล้วน  
โทรศัพท์ที่ท ำงำน : 0-2202-6800 ต่อ 2406  โทรศัพท์มือถือ : 09-2695-0056 
โทรสำร : ..........-.................     E-mail : jutikarn_15@hotmail.com 
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กระบวนการคัดกรอง/ตรวจยืนยันมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง 

ล าดับ กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1  กำรรณรงค์ ส่งเสริม ให้ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักใน

กำรดูแลตนเองเห็นควำมส ำคัญของกำรตรวจคัดกรอง
มะเร็งล ำไส้ใหญ่และไส้ตรง   

 ให้ค ำแนะน ำกำรเก็บสิ่งส่งตรวจ (อุจจำระ)  
 กำรจัดพ้ืนที่ให้กับประชำชนที่มำเข้ำร่วมโครงกำรฯ 

 พยาบาล 
 เจ้าหน้าที่  

รพ.สต. / รพช. 
 

 

2 กำรตรวจเลือดแฝงในอุจจำระด้วยชุดตรวจ FIT Test และ
กำรบันทึกผล 

นักเทคนิคการแพทย์  

3 กำรส่งตัวผู้ป่วยที่มีผลบวกเพ่ือกำรส่องกล้อง แพทย์ / พยาบาล 
 

ด ำเนินกำรตำม
แนวทำงของ
โครงกำรฯ 

4 ติดต่อประสำนกับผู้ป่วยที่มีผลบวกและส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
กำรส่องกล้องและติดตำมกำรรักษำ 

พยาบาล  

 
กรณีด าเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจ (อุจจาระ) ที่ รพ.สต. 

1. เจ้ำหน้ำที่ รพ.สต. ติดต่อประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ รพช. เพ่ือส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมกับเอกสำรรำยชื่อ

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

2. เจ้ำหน้ำที่ รพช. บันทึกผลกำรคัดกรองฯ เข้ำสู่ระบบ เพ่ือกำรส่งข้อมูลไปยัง HDC (ข้อมูล 43 แฟ้ม) และ

แจ้งผลกลับไปทำง รพ.สต. (ทั้งผลลบ และ ผลบวก) 

 ผู้ที่มีผลกำรตรวจ FIT test เป็นบวก จะแนบใบส่งตัว เพ่ือกำรประสำนงำนในกำรนัดตรวจส่องกล้อง

ล ำไส้ใหญ่ ตำมแนวทำงของโครงกำรฯ ต่อไป 

3. เจ้ำหน้ำที่ รพ.สต. แจ้งผลกับผู้รับกำรคัดกรอง 

 ส ำหรับผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวก เจ้ำหน้ำที่ รพ.สต จะด ำเนินกำรประสำนกับผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวก 

และโรงพยำบำลที่ท ำกำรตรวจ Colonoscopy ในโครงกำรฯ เพ่ือนัดวันส่องกล้อง 

 
หมายเหตุ กำรด ำเนินงำนนี้ เป็นกระบวนกำรท ำงำนตำมมติจำกที่ประชุมของกระทรวงสำธำรณสุข (สถำบัน

มะเร็งแห่งชำติและกองบริหำรกำรสำธำรณสุข) สภำเทคนิคกำรแพทย์ และสภำกำรพยำบำล เพ่ือใช้
เป็นแนวทำงเท่ำนั้น โดยเขตสุขภำพแต่ละแห่งสำมำรถจัดท ำขั้นตอนกำรด ำเนินงำนได้ตำมควำม
เหมำะสม 
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ตัวอย่าง แบบรายงานผลการตรวจ FIT test 
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ตัวอย่าง แบบฟอร์ม การส่งน้ ายาเก็บตัวอย่างอุจจาระ 
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ภาคผนวก 
 

โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (43 แฟ้ม) 
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โครงการคดักรองมะเร็งล าไส้ด้วยวิธี FIT test ภายใต้แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โรคมะเร็ง หน้า 15 
 

ตัวอย่างหน้าจอ การบันทึกข้อมูลการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ในโปรแกรม HosXP 
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ตัวอย่างหน้าจอ การบันทึกข้อมูลการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ในโปรแกรม JHCIS 
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ขอขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือ 

โครงการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี FIT test 

 

 ขอขอบพระคุณศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มพัฒนามาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ 

(Thai Health Coding Center) ในการออกรหัสการคัดกรองมะเร็งล าไส้ 

 ขอขอบพระคุณศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (HDC) 

เรื่องการบันทึกผลและรายงานผลการด าเนินงานจาก 43 แฟ้ม  

 ขอขอบพระคุณในการอนุเคราะห์ตัวอย่างหน้าจอการบันทึกข้อมูล ดังนี้ 

 1. ส ำนักงำนสำธำรณสุข จังหวัดนนทบุรี 

 2. นำยพีระพนต์ บุญศรีสด  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  

    รพ.สต.วัดสุนทรธรรมิกำรำม ต.ปลำยบำง อ.บำงกรวย  จ.นนทบุรี 

 3. นำงสำวสุมิตรำ  ยำน้ ำทอง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 

    รพ.สต.อ้อมเกร็ด ต.อ้อมเกร็ด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 

 4. นำงทัศนีย์ ช่วยรักษำ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

    กลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพ ส ำนักงำนสำธำรณสุข จ.นนทบุรี 

 5. นำยสมบัติ เหลืองโสมนภำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 

    โรงพยำบำลเกำะกดู อ. เกำะกูด จ.ตรำด 


