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P&P Area Based สปสช 2561
การบรหิารงบงบคา่ใชจ้า่ยบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคทเีป็น

ปัญหาพนืทรีะดบัเขตหรอืจงัหวดั (P&P Area Based) ปี2561

คปสอ.ปากพะยูน
ตดิปัญหาการใชง้านและการตดิตงัตดิตอ่ งานสารสนเทศ รพ.ปาก

พะยนู
K. วเิชยีร , K.ลกัขณา ,Line Group Pakphayun datacenter

4 บาทต่อ 1 คนทรีบับรกิาร
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รหสัและชอืโครการทงัหมด ของเขต 7 ตวั
ID ชื่อโครงการ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ระดับ

รหัสโครงการ

ยอย
หมายเหตุ

1 บรกิารคดักรองและประเมนิภาวะเสยีงในหญงิตงัครรภใ์นระยะฝากครรภ ์และ
ระยะคลอด

ศูนยอ์นามยัท ี
12 ยะลา เขต PA010161

2 บรกิารคดักรองและตรวจพฒันาการเดก็ในชว่ง “1,000” วนัแรก ศูนยอ์นามยัท ี
12 ยะลา เขต PA010261

3 บรกิารตดิตามส่งเสรมิสุขภาพภาคเีครอืข่ายและครอบครวัในหญงิตงัครรภ ์
และเด็ก

ศูนยอ์นามยัท ี
12 ยะลา เขต PA010361

4 โครงการปรบัเปลยีนพฤตกิรรมสุขภาพลดโรคเรอืรงั เพอืพฒันาคุณภาพชวีติ
ระดบัอาํเภอ เขตสุขภาพท ี12 ปี 2561 สสจ.สงขลา เขต PA0261

ปากพะยูน
ไม่ตอ้งคยี ์
(รพ.กงหรา
คยี)์

5 โครงการส่งเสรมิสุขภาพหญงิตงัครรภด์ว้ยการออกกาํลงักาย เขตสุขภาพท ี
12 ปี 2561

โรงพยาบาล
หาดใหญ่ เขต PA0361

6 โครงการตรวจคดักรองมะเรง็เตา้นมแบบ CBE เขตสุขภาพท ี12 ปี 2561 โรงพยาบาล
หาดใหญ่ เขต PA0461

7 โครงการบรกิารคดักรองมะเรง็ปากมดลูกแกสตรวียัเจรญิพนัธใ์น ๗ จงัหวดั
ภาคใตต้อนล่าง ปี 2561

สมาคม
วางแผน
ครอบครวัฯ

เขต PA8661

สสจ.
พทัลุง/ปาก
พะยูนไม่
ตอ้งคยี ์

รหสัและชอืโครงการ ส่วนกลาง 5 ตวั ตอ้งดาํเนินการ
บนัทกึ
ID รหัส/ช่ือโครงการ รหัสหนวยบริการ ชื่อหนวยบริการ เปาหมาย การบันทึก การ Diag

182
PA010161 : บริการคัดกรองและประเมินภาวะเสี่ยงในหญิงต้ังครรภ

ในระยะฝากครรภ และระยะคลอด
ระดับเขต รอรายชื่อหนวยบริการ        980 บันทึกลง CC ตามรหัสโครงการ  

183
PA010261 : บริการคัดกรองและตรวจพัฒนาการเด็กในชวง 

“1,000” วันแรก
ระดับเขต รอรายชื่อหนวยบริการ     1,400 บันทึกลง CC ตามรหัสโครงการ  

184
PA010361 : บริการติดตามสงเสริมสุขภาพภาคีเครือขายและ

ครอบครัวในหญิงต้ังครรภและเด็ก
ระดับเขต รอรายชื่อหนวยบริการ     1,000 บันทึกลง CC ตามรหัสโครงการ  

166
PA0361 : โครงการสงเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภดวยการออกกําลัง

กาย เขตสุขภาพที่ 12 ป 2561
ระดับเขต รอรายชื่อหนวยบริการ     5,000 บันทึกลง CC ตามรหัสโครงการ  

167
PA0461 : โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมแบบ CBE เขต

สุขภาพที่ 12 ป 2561
ระดับเขต รอรายชื่อหนวยบริการ     3,000 บันทึกลง CC ตามรหัสโครงการ  
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รหสัและชอืโครการทงัหมด ของ สสจ.พทัลุง 6 ตวั
ID ชื่อโครงการ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ระดับ

รหัสโครงการ

ยอย
หมายเหตุ

18
โครงการสรางเสริมสุขภาพชองปากโดยการใชชุดโปรแกรมทันตสุขภาพแบบบูรณาการเพื่อลดการเกิดฟนผุใน

เด็กอายุตํ่ากวา 3 ป ที่มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคฟนผุ จังหวัดพัทลุง  
สสจ.พัทลุง จังหวัด PA4161

19 จัดบริการเย่ียมบานผูปวยวัณโรคโดยเจาหนาที่สาธารณสุขหรือทีมสหวิชาชีพ  สสจ.พัทลุง จังหวัด PA420161

20 จัดบริการสรางเสริมสุขภาพในผูเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย สสจ.พัทลุง จังหวัด PA420261

ปากพะยูนไม

ตองคีย (ของ

รพ.ตะโหมด)

21 ประเมินคัดกรองและใหบริการสุขภาพที่เปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน และใหคําปรึกษา สสจ.พัทลุง จังหวัด PA430161

22 บริการ “เยี่ยมบาน วัยรุน วัยใส”เชิงรุกในกลุมเสี่ยง สสจ.พัทลุง จังหวัด PA430261

23
โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานโดยการทดสอบความทนทานตอกลูโคส (75 กรัม Oral Glucose 

Tolerance Test, OGTT) ในตําบลนํารองจังหวัดพัทลุง
สสจ.พัทลุง จังหวัด PA4461

รหสัและชอืโครการและเป้าหมายของ คปสอ.ปาก
พะยูน 5 ตวั ตอ้งดาํเนินการบนัทกึ
ID รหัส/ช่ือโครงการ รหัสหนวยบริการช่ือหนวยบริการ เปาหมาย การบันทึก การ Diag

78

PA4161 : โครงการสรางเสริมสุขภาพชองปากโดยการใชชุดโปรแกรมทันต

สุขภาพแบบบูรณาการเพื่อลดการเกิดฟนผุในเด็กอายุตํ่ากวา 3 ป ท่ีมีภาวะ

เสี่ยงตอการเกิดโรคฟนผุ จังหวัดพัทลุง  

11418 รพ.ปากพะยูน        130 บันทึกลง CC ตามรหัสโครงการ  

134
PA420161 : จัดบริการเยี่ยมบานผูปวยวัณโรคโดยเจาหนาที่สาธารณสุขหรือ

ทีมสหวิชาชีพ  
11418 รพ.ปากพะยูน          20 บันทึกลง CC ตามรหัสโครงการ  

146
PA430161 : ประเมินคัดกรองและใหบริการสุขภาพที่เปนมิตรสําหรับวัยรุน

และเยาวชน และใหคําปรึกษา 
11418 รพ.ปากพะยูน        824 บันทึกลง CC ตามรหัสโครงการ  

157 PA430261 : บริการ “เยี่ยมบาน วัยรุน วัยใส”เชิงรุกในกลุมเส่ียง 11418 รพ.ปากพะยูน        395 บันทึกลง CC ตามรหัสโครงการ  

89

PA4461 : โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานโดยการทดสอบความทนทาน

ตอกลูโคส (75 กรัม Oral Glucose Tolerance Test, OGTT) ในตําบลนํา

รองจังหวัดพัทลุง

11418 รพ.ปากพะยูน        294 บันทึกลง CC ตามรหัสโครงการ  
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การตงัคา่โปรแกรมและการบนัทกึขอ้มูล PPA 2561 
โปรแกรม JHCIS โดย Run ชดุคําสงั

2 คดัลอกไฟลล์งบน 
Navicat > กดปุ่ ม 
Run

1 ดาวนโ์หลด เว็บไซต ์รพ. เมนู ดาวนโ์หลด >
โปรแกรมพนืฐาน

http://www.pakphayunhospital.net/index.php/downloads/cat
egory/5-programs

การตงัคา่โปรแกรมและการบนัทกึขอ้มูล PPA 2561 
โปรแกรม JHCIS โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู

สาํหรบัตดิตงับน 
windows 64 bit

สาํหรบัตดิตงับน 
windows 32 bit

2 แตก
ไฟล ์3 ตดิตงั

http://www.pakphayunhospital.net/index.php/downloads/category/5-
programs

1 ดาวนโ์หลด เว็บไซต ์รพ. เมนู ดาวนโ์หลด >
โปรแกรมพนืฐาน
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การตงัคา่โปรแกรมและการบนัทกึขอ้มูล PPA 2561 
โปรแกรม JHCIS โดยใชช้ดุคําสงั SQL บน Navicat

2 เปิดไฟล ์ppa2561_pattalung_jhcis.txt > คดัลอกไป
วางใน Navicat

http://www.pakphayunhospital.net/index.php/downloads/categ
ory/5-programs

1 ดาวนโ์หลด เว็บไซต ์รพ. เมนู ดาวนโ์หลด >
โปรแกรมพนืฐาน

การตงัคา่โปรแกรมและการบนัทกึขอ้มูล PPA 2561 
โปรแกรม JHCIS โดยใชช้ดุคําสงั SQL บน Navicat
(ตอ่)

3. เปิดโปรแกรม Navicat >เลอืกฐาน jhcisdb > เลอืก 
Query

4. คลกิ New Query > คดัลอกชดุคําสงัจาก ไฟล ์
ppa2561_pattalung_jhcis.txt  มาวาง > กดปุ่ม Run เป็น
อนัเสรจ็
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โปรแกรม JHCIS คยีร์หสัและชอืโครงการในชอ่ง ใน
ชอ่ง CC : Chiefcomp

1 คลกิขวา ใน
ชอ่ง อาการ
สาํคญั
2. เลอืกรหสั 
PPA ตามการ
ใหบ้รกิารผูป่้วย

โปรแกรม HOSxP คยีร์หสัและชอืโครงการในชอ่ง ใน
ชอ่ง CC : Chiefcomp

บนัทกึในหนา้ซกั
ประวตัผูิป่้วยนอก


