HV. 10
ศูนย์บริการสาธารณสุข............................. ศปง. ...................

ส่วนที่ 1. ข้อมูลสุขภาพ

รหัสครอบครัว/เลขที่ HV ..............................................

แบบประเมินสุขภาพ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

ชื่อ..................................................................................นามสกุล...................................................................................
ใส่เครื่องหมาย 3  ในข้อที่เป็นจริง และเติมข้อความในข้อที่ไม่เป็นจริง หรือข้อที่ (ระบุ.....................................)
ข้อมูลสุขภาพ
1. มีไขมันสะสมเกิน (บันทึกรอบเอวทุกครั้ง)
(ชาย  >36  นิ้ว  หญิง  >32  นิ้ว)
2. ความดันโลหิต/ชีพจร  (ระบุ...................)

ครั้งที่.................. ครั้งที่.................. ครั้งที่..................
ว/ด/ป................ ว/ด/ป................ ว/ด/ป................
อายุ.................... อายุ.................... อายุ....................

3. มีประวัติเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดในอดีต  (ระบุ...............)
4. มีโรคประจำตัว/โรคเรื้อรัง  (ระบุโรค......../ยาที่ใช้........)

5. มีอาการหลงลืมจนเป็นปัญหา
6. มีอาการซึมเศร้า  (สังเกต/ถามญาติ)
7. มีการหกล้ม  2  ครั้งหรือมากกว่าในระยะ  3  เดือน
ที่ผ่านมา
8. มีปัญหาเศรษฐกิจ
9. ในช่วง  1  ปีที่ผ่านมา ได้รับการตรวจสุขภาพ
10. ออกกำลังกายอย่างน้อย  20  นาที
สัปดาห์ละ 3 วันขึ้นไป
(ถ้าผู้สูงอายุที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้ให้ทำแบบประเมิน BARTHEL ACTIVITY OF DAILY LIVING SCALE ด้วย)

ส่วนที่ 2. สรุปภาวะสุขภาพ
ครั้งที่...........................
ว/ด/ป......................... ปกติ

ภาวะสุขภาพ
เสี่ยง  (ระบุ).............................

ป่วย  (ระบุ).............................  

ส่วนที่ 3. กิจกรรมดำเนินการ
ครั้งที่..................... ครั้งที่..................... ครั้งที่.....................
ว/ด/ป.................. ว/ด/ป.................. ว/ด/ป..................

กิจกรรม
1. ให้คำแนะนำเรื่อง
การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
โภชนาการผู้สูงอายุ
การป้องกันอุบัติเหตุ
การออกกำลังกาย
การส่งเสริมสุขภาพจิต
อื่นๆ  (ระบุ..........................)
2. นัดรับบริการ/ส่งต่อ  (ระบุ..........................)
3. แจกเอกสาร  (ระบุ..........................)

ลงชื่อผู้ดำเนินการ
จัดทำโดย กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 มกราคม 2553

HV. 09
ศูนย์บริการสาธารณสุข............................. ศปง. ...................

รหัสครอบครัว/เลขที่ HV ..............................................

แบบประเมินสุขภาพ สตรีวัยทอง (อายุ 41 - 59 ปี)

ส่วนที่ 1. ข้อมูลสุขภาพ

ชื่อ..................................................................................นามสกุล...................................................................................
ประจำเดือนครั้งแรก  อายุ..................ปี  ประจำเดือนครั้งสุดท้าย  อายุ..................ปี  (ในรายที่หมดประจำเดือนแล้ว)
ใส่เครื่องหมาย 3  ในข้อที่เป็นจริง และเติมข้อความในข้อที่ไม่เป็นจริง หรือข้อที่ (ระบุ.....................................)
ครั้งที่..................
ว/ด/ป................
อายุ....................
LMP...................

ข้อมูลสุขภาพ
1.
2.
3.
4.

มีไขมันสะสมเกิน (บันทึกรอบเอวทุกครั้ง) (หญิง >32 นิ้ว)
ความดันโลหิต/ชีพจร  (ระบุ...................)
มีประวัติเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดในอดีต  (ระบุ...............)
มีโรคประจำตัว/โรคเรื้อรัง  (ระบุโรค......../ยาที่ใช้........)

5.
6.
7.
8.

การได้รับฮอร์โมน  (ระบุชื่อยา............................)
รอบปีที่ผ่านมาได้รับการตรวจมะเร็งเต้านม
รอบปีที่ผ่านมาได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก
ออกกำลังกายอย่างน้อย 20 นาที สัปดาห์ละ 3 วันขึ้นไป

ครั้งที่..................
ว/ด/ป................
อายุ....................
LMP...................

ครั้งที่..................
ว/ด/ป................
อายุ....................
LMP...................

ประเมินภาวะขาดฮอร์โมน (ถามภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา) (คะแนนรวมตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป มีความเสี่ยงต่อการขาดฮอร์โมน)
อาการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(คะแนน)
ร้อนวูบวาบตามตัว
ตื่นนอนกลางดึกพร้อมเหงื่อท่วมตัว
เหนื่อยง่ายกว่าปกติ
ช่องคลอดแห้งและเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์
ช่องคลอดอักเสบ  คัน  มีตกขาว
ถ่ายปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ
ปัสสาวะเล็ดเวลาไอ  จาม
หงุดหงิดง่าย/อารมณ์เปลี่ยนแปลง
คะแนนรวม

ครั้งที่.......................
ว/ด/ป.....................

ครั้งที่.......................
ว/ด/ป.....................

ครั้งที่.......................
ว/ด/ป.....................

บ่อย บางครั้ง น้อย ไม่เคย บ่อย บางครั้ง น้อย ไม่เคย บ่อย
(3)

(2)

(1)

(0)

(3)

(2)

(1)

(0)

(3)

บางครั้ง
(2)

น้อย ไม่เคย
(1)

(0)

ส่วนที่ 2. สรุปภาวะสุขภาพ
ครั้งที่...........................
ว/ด/ป......................... ปกติ

ภาวะสุขภาพ
เสี่ยง  (ระบุ).............................

ป่วย  (ระบุ).............................  

ส่วนที่ 3. กิจกรรมดำเนินการ
ครั้งที่..................... ครั้งที่..................... ครั้งที่.....................
ว/ด/ป.................. ว/ด/ป.................. ว/ด/ป..................

กิจกรรม
1. ให้คำแนะนำเรื่อง
การดูแลตนเองของวัยทอง
โภชนาการวัยทอง
การออกกำลังกาย
อื่นๆ  (ระบุ..........................)

2. นัดรับบริการ/ส่งต่อ  (ระบุ..........................)

3. แจกเอกสาร  (ระบุ..........................)

ลงชื่อผู้ดำเนินการ
จัดทำโดย กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 มกราคม 2553

HV. 08
ศูนย์บริการสาธารณสุข............................. ศปง. ...................

รหัสครอบครัว/เลขที่ HV ..............................................

แบบประเมินสุขภาพ ชายวัยทอง (อายุ 41 - 59 ปี)

ส่วนที่ 1. ข้อมูลสุขภาพ

ชื่อ..................................................................................นามสกุล...................................................................................
ใส่เครื่องหมาย 3  ในข้อที่เป็นจริง และเติมข้อความในข้อที่ไม่เป็นจริง หรือข้อที่ (ระบุ.....................................)
ครั้งที่.................. ครั้งที่.................. ครั้งที่..................
ว/ด/ป................ ว/ด/ป................ ว/ด/ป................
อายุ.................... อายุ.................... อายุ....................

ข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรม
1.
2.
3.
4.

มีไขมันสะสมเกิน (บันทึกรอบเอวทุกครั้ง) (ชาย >36 นิ้ว)
ความดันโลหิต/ชีพจร  (ระบุ...................)
มีประวัติเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดในอดีต  (ระบุ...............)
มีโรคประจำตัว/โรคเรื้อรัง  (ระบุโรค......../ยาที่ใช้........)

5. ออกกำลังกายอย่างน้อย 20 นาที สัปดาห์ละ 3 วันขึ้นไป

ประเมินภาวะขาดฮอร์โมน (ถามภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา) (คะแนนรวมตั้งแต่ 13 คะแนนขึ้นไป มีความเสี่ยงต่อการขาดฮอร์โมน)
อาการ

ครั้งที่.......................
ว/ด/ป.....................

ครั้งที่.......................
ว/ด/ป.....................

ครั้งที่.......................
ว/ด/ป.....................

บ่อย บางครั้ง น้อย ไม่เคย บ่อย บางครั้ง น้อย ไม่เคย บ่อย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

(คะแนน)
ไม่มีเรี่ยวแรง
นอนไม่หลับ/ตื่นกลางดึกแล้วหลับยาก
เบื่ออาหาร
ปวดเมื่อยตามกระดูกและข้อ
ร้อนวูบวาบตามร่างกาย
เหงื่อออกมาก
หัวใจเต้นเร็วหรือใจสั่น
หงุดหงิดง่าย/อารมณ์เปลี่ยนแปลง
หลงลืมมากขึ้น
ไม่มีสมาธิ
กลัว/ตกใจอย่างไม่มีเหตุผล
ไม่สนใจสิ่งต่างๆ
มีปัญหาสมรรถภาพทางเพศ
คะแนนรวม

(3)

(2)

(1)

(0)

(3)

(2)

(1)

(0)

(3)

บางครั้ง
(2)

น้อย ไม่เคย
(1)

(0)

ส่วนที่ 2. สรุปภาวะสุขภาพ
ครั้งที่...........................
ว/ด/ป......................... ปกติ

ภาวะสุขภาพ
เสี่ยง  (ระบุ).............................

ป่วย  (ระบุ).............................  

ส่วนที่ 3. กิจกรรมดำเนินการ
ครั้งที่..................... ครั้งที่..................... ครั้งที่.....................
ว/ด/ป.................. ว/ด/ป.................. ว/ด/ป..................

กิจกรรม
1. ให้คำแนะนำเรื่อง
การดูแลตนเองของวัยทอง
โภชนาการวัยทอง
การออกกำลังกาย
อื่นๆ  (ระบุ..........................)

2. นัดรับบริการ/ส่งต่อ  (ระบุ..........................)

3. แจกเอกสาร  (ระบุ..........................)

ลงชื่อผู้ดำเนินการ
จัดทำโดย กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 มกราคม 2553

HV. 07
ศูนย์บริการสาธารณสุข............................. ศปง. ...................

รหัสครอบครัว/เลขที่ HV ..............................................

แบบประเมินสุขภาพ วัยทำงาน (อายุ 21 - 40 ปี)

ส่วนที่ 1. ข้อมูลสุขภาพ

ชื่อ..................................................................................นามสกุล...................................................................................
ใส่เครื่องหมาย 3  ในข้อที่เป็นจริง และเติมข้อความในข้อที่ไม่เป็นจริง หรือข้อที่ (ระบุ.....................................)
ข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรม
1. น้ำหนัก/ส่วนสูง (กก./ซม.)
2. ดัชนีมวลกาย  (ระบุ...............................)
3. ความดันโลหิต/ชีพจร  (ระบุ...............................)
4. มีประวัติเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดในอดีต  (ระบุ.............)
5. มีโรคประจำตัว/โรคเรื้อรัง  (ระบุโรค......./ยาที่ใช้.......)

6. รอบปีที่ผ่านมาได้รับการตรวจมะเร็งเต้านม*
7. รอบปีที่ผ่านมาได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก*
8. ออกกำลังกายอย่างน้อย  20 นาที
สัปดาห์ละ  3  วันขึ้นไป
9. มีความขัดแย้งในครอบครัวจนเป็นปัญหา
10. มีปัญหาเศรษฐกิจ
11. มีความขัดแย้งในการทำงานจนเป็นปัญหา
12. ใช้สิ่งเสพติด  เช่น  สุรา,  บุหรี่,  ยาเสพติด  ฯลฯ
(ระบุ...............................)
13. มีคนให้คำปรึกษาเมื่อประสบปัญหาในชีวิต
*ถามเฉพาะผู้หญิง

ครั้งที่.................. ครั้งที่.................. ครั้งที่..................
ว/ด/ป................ ว/ด/ป................ ว/ด/ป................
อายุ.................... อายุ.................... อายุ....................

ส่วนที่ 2. สรุปภาวะสุขภาพ
ครั้งที่...........................
ว/ด/ป......................... ปกติ

ภาวะสุขภาพ
เสี่ยง  (ระบุ).............................

ป่วย  (ระบุ).............................  

ส่วนที่ 3. กิจกรรมดำเนินการ
ครั้งที่..................... ครั้งที่..................... ครั้งที่.....................
ว/ด/ป.................. ว/ด/ป.................. ว/ด/ป..................

กิจกรรม
1. ให้คำแนะนำเรื่อง
โภชนาการ
การออกกำลังกาย
การส่งเสริมสุขภาพจิต
อื่นๆ  (ระบุ..........................)

2. นัดรับบริการ/ส่งต่อ  (ระบุ..........................)

3. แจกเอกสาร  (ระบุ..........................)

ลงชื่อผู้ดำเนินการ
จัดทำโดย กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 มกราคม 2553

HV. 06
ศูนย์บริการสาธารณสุข............................. ศปง. ...................

รหัสครอบครัว/เลขที่ HV ..............................................

แบบประเมินสุขภาพ วัยรุ่น (อายุ 11 - 20 ปี)

ส่วนที่ 1. ข้อมูลสุขภาพ

ชื่อ..................................................................................นามสกุล...................................................................................
ใส่เครื่องหมาย 3  ในข้อที่เป็นจริง และเติมข้อความในข้อที่ไม่เป็นจริง หรือข้อที่ (ระบุ.....................................)
ข้อมูลสุขภาพ
1. น้ำหนัก/ส่วนสูง (กก./ซม.)
2. ภาวะโภชนาการ  (ระบุ...............................)
3. มีประวัติเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดในอดีต  (ระบุ.............)
4. มีโรคประจำตัว/โรคเรื้อรัง  (ระบุโรค......./ยาที่ใช้.......)

5. ออกกำลังกายอย่างน้อย  20 นาที
สัปดาห์ละ  3  วันขึ้นไป
6. ผู้ปกครองเข้มงวดกับการดำเนินชีวิตของท่าน
7. มีปัญหาเศรษฐกิจ  (ระบุ...............................)
8. มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน  (ระบุ...............................)
9. มีความขัดแย้งกับเพื่อนจนเป็นปัญหา
10. ใช้สิ่งเสพติด  เช่น  สุรา,  บุหรี่,  ยาเสพติด  ฯลฯ
(ระบุ...............................)
11. มีคนให้คำปรึกษาเมื่อประสบปัญหาในชีวิต

ครั้งที่.................. ครั้งที่.................. ครั้งที่..................
ว/ด/ป................ ว/ด/ป................ ว/ด/ป................
อายุ.................... อายุ.................... อายุ....................
/
/
/

ส่วนที่ 2. สรุปภาวะสุขภาพ
ครั้งที่...........................
ว/ด/ป......................... ปกติ

ภาวะสุขภาพ
เสี่ยง  (ระบุ).............................

ป่วย  (ระบุ).............................  

ส่วนที่ 3. กิจกรรมดำเนินการ
ครั้งที่..................... ครั้งที่..................... ครั้งที่.....................
ว/ด/ป.................. ว/ด/ป.................. ว/ด/ป..................

กิจกรรม
1. ให้คำแนะนำเรื่อง
โภชนาการวัยรุ่น
การคบเพื่อน
การออกกำลังกาย
สิ่งเสพติด
เพศศึกษา
อื่นๆ  (ระบุ..........................)
2. นัดรับบริการ/ส่งต่อ  (ระบุ..........................)
3. แจกเอกสาร  (ระบุ..........................)

ลงชื่อผู้ดำเนินการ
จัดทำโดย กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 มกราคม 2553

HV. 05
ศูนย์บริการสาธารณสุข............................. ศปง. ...................

รหัสครอบครัว/เลขที่ HV ..............................................

แบบประเมินสุขภาพ วัยเรียน (อายุ 6 - 10 ปี)

ส่วนที่ 1. ข้อมูลสุขภาพ

ชื่อ..................................................................................นามสกุล...................................................................................
สถานศึกษา......................................................................................กำลังศึกษาชั้น........................................................
ใส่เครื่องหมาย 3  ในข้อที่เป็นจริง และเติมข้อความในข้อที่ไม่เป็นจริง หรือข้อที่ (ระบุ.....................................)
ข้อมูลสุขภาพ
1.
2.
3.
4.

น้ำหนัก/ส่วนสูง (กก./ซม.)
ภาวะโภชนาการ  (ระบุ...............................)
มีประวัติเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดในอดีต  (ระบุ.............)
มีโรคประจำตัว/โรคเรื้อรัง   (ระบุโรค......./ยาที่ใช้.......)

5. มีการวิ่งเล่นกลางแจ้งหรือเล่นกีฬา
อย่างน้อย  20  นาที  สัปดาห์ละ  3  วันขึ้นไป
6. อาบน้ำเช้าและเย็นทุกวัน
7. ใช้ผ้าเช็ดตัวเฉพาะตนเองแยกกับผู้อื่น
8. ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าส้วมทุกครั้ง
9. ใช้ช้อนกลางทุกครั้งเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
10. ตัดเล็บอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
11. สระผมด้วยแชมพูอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
12. แปรงฟันวันละ  2  ครั้ง  ตอนเช้าและก่อนนอนทุกวัน
13. แปรงฟันหรือบ้วนปากหลังอาหารทุกมื้อ
14. ไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันทุก  6  เดือน
15. นอนพักผ่อนวันละไม่น้อยกว่า  6  ชั่วโมง
16. ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ  6  แก้ว
17. ได้รับวัคซีนที่โรงเรียนทุกครั้ง
18. มีปัญหาการเรียน

ครั้งที่.................. ครั้งที่.................. ครั้งที่..................
ว/ด/ป................ ว/ด/ป................ ว/ด/ป................
อายุ.................... อายุ.................... อายุ....................

ส่วนที่ 2. สรุปภาวะสุขภาพ
ครั้งที่...........................
ว/ด/ป......................... ปกติ

ภาวะสุขภาพ
เสี่ยง  (ระบุ).............................

ป่วย  (ระบุ).............................  

ส่วนที่ 3. กิจกรรมดำเนินการ
ครั้งที่..................... ครั้งที่..................... ครั้งที่.....................
ว/ด/ป.................. ว/ด/ป.................. ว/ด/ป..................

กิจกรรม
1. ให้คำแนะนำเรื่อง
โภชนาการเด็กวัยเรียน
การออกกำลังกาย
สุขบัญญัติ  10  ประการ
การป้องกันอุบัติเหตุ
สุขภาพจิตวัยเรียน
อื่นๆ  (ระบุ..........................)
2. นัดรับบริการ/ส่งต่อ  (ระบุ..........................)
3. แจกเอกสาร  (ระบุ..........................)

ลงชื่อผู้ดำเนินการ
จัดทำโดย กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 มกราคม 2553

HV. 04
ศูนย์บริการสาธารณสุข............................. ศปง. ...................

รหัสครอบครัว/เลขที่ HV ..............................................

แบบประเมินสุขภาพ วัยก่อนเรียน (แรกเกิด - 5 ปี)

ส่วนที่ 1. ข้อมูลสุขภาพ

ชื่อ..................................................................................นามสกุล...................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................................................ น้ำหนักแรกคลอด............................................กรัม
มีปัญหาหรือภาวะแทรกซ้อนระหว่างคลอดหรือไม่   (ระบุปัญหา)...................................................................................
เคยมีอุบัติเหตุทางสอง  (ระบุการวินิจฉัย/อายุที่เกิดอุบัติเหตุ)........................................./............................................
เคยเป็นโรคติดเชื้อทางสมอง (ระบุการวินิจฉัย/อายุที่เกิดโรค)........................................./...........................................
มีประวัติชัก  (ระบุอายุที่เกิดอาการ)...............................................................................................................................
ใส่เครื่องหมาย 3  ในข้อที่เป็นจริง และเติมข้อความในข้อที่ไม่เป็นจริง หรือข้อที่ (ระบุ.....................................)
ข้อมูลสุขภาพ
1. น้ำหนัก/ส่วนสูง  (กก./ซม.)
2. ภาวะโภชนาการ  (ระบุ...............................)
3. มีโรคประจำตัว/ปัญหาสุขภาพ
(ระบุปัญหา/ชื่อยา...............................)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

มีอาการบวม  (ระบุ...............................)
มีผมสีจาง  ร่วงง่ายและเปราะบาง
เป็นปากนกกระจอก/แผลที่มุมปากเป็นๆ  หายๆ
มีอุจจาระร่วงบ่อยๆ  (อย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง)
ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามอายุ
รับประทานนมแม่/นมผงถึง  6  เดือน
ได้รับอาหารเสริมตามวัย
รับประทานอาหารหลักกี่มื้อ  (ระบุ...............................)
มีพัฒนาการได้ตามวัย
มีปัญหาของฟัน/ช่องปาก  (ระบุ...............................)
มีปัญหาสัมพันธภาพกับผู้อื่น  (เด็กขวบครึ่งขึ้นไป)
(ไม่สบตาพ่อแม่/ไม่สนใจใคร/เล่นคนเดียว/ไม่ยิ้มตอบ/ไม่มีอาการกลัว)

15. มีปัญหาด้านการใช้ภาษา  (เด็กขวบครึ่งขึ้นไป)
(มีภาษาของตนเอง/เลียนเสียงโดยไม่เข้าใจความหมาย/พัฒนาการพูดช้า)

16. มีปัญหาพัฒนาการ  (เด็กขวบครึ่งขึ้นไป)
(ร้องไห้บ่อย  แยกตัว  เฉยเมย  ไม่สนใจตัวเอง  เหม่อลอยเป็นประจำ)

ครั้งที่.................. ครั้งที่.................. ครั้งที่..................
ว/ด/ป................ ว/ด/ป................ ว/ด/ป................
/
/
/

ส่วนที่ 2. สรุปภาวะสุขภาพ
ครั้งที่...........................
ว/ด/ป......................... ปกติ

ภาวะสุขภาพ
เสี่ยง  (ระบุ).............................

ป่วย  (ระบุ).............................  

ส่วนที่ 3. กิจกรรมดำเนินการ
ครั้งที่..................... ครั้งที่..................... ครั้งที่.....................
ว/ด/ป.................. ว/ด/ป.................. ว/ด/ป..................

กิจกรรม
1. ให้คำแนะนำเรื่อง
โภชนาการวัยเด็ก
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
การป้องกันอุบัติเหตุ
พัฒนาการเด็ก
อื่นๆ  (ระบุ..........................)

2. นัดรับบริการ/ส่งต่อ  (ระบุ..........................)

3. แจกเอกสาร  (ระบุ..........................)

ลงชื่อผู้ดำเนินการ
จัดทำโดย กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 มกราคม 2553

HV. 03
ศูนย์บริการสาธารณสุข............................. ศปง. ...................

ส่วนที่ 1. ข้อมูลสุขภาพ

รหัสครอบครัว/เลขที่ HV ..............................................

แบบประเมินสุขภาพ หญิงหลังคลอด

ชื่อ..............................................................นามสกุล..................................................................อายุ............................ปี
หลังคลอด
1-2  สัปดาห์
หลัง  2  สัปดาห์
คลอดโดยวิธี
ปกติ
ผ่าตัดคลอด
ใช้เครื่องมือทางการแพทย์
สถานที่คลอด........................................................................................บุตรมีน้ำหนักแรกเกิด.................................กรัม
ใส่เครื่องหมาย 3  ในข้อที่เป็นจริง และเติมข้อความในข้อที่ี (ระบุ............................................................................)	
1. เจ็บบริเวณฝีเย็บ หรือแผลผ่าตัดหรือไม่
มี
ไม่มี
2. ยังมีน้ำคาวปลาเป็นสีเลือดสด  (ควรเป็นน้ำสีเหลืองใส  หลังคลอด  1  สัปดาห์)
มี
ไม่มี
3. มีน้ำคาวปลามีกลิ่นเหม็นลักษณะคล้ายหนองหรือไม่
มี
ไม่มี
4. มีอาการคัดตึงเต้านม  ปวด  บวมแดง  หรือหัวนมแตกเป็นแผล
มี
ไม่มี
5. มีการวางแผนคุมกำเนิด
มี  (ระบุ)............................................
ไม่มี
6. รับประทานอาหารอะไรบ้าง  (สามารถตอบได้มากกว่า  1 ข้อ)
ครบ  5  หมู่
   ครบ  3  มื้อ
  ยาดอง
อื่นๆ   (ระบุ).........................................
7. ตรวจหลังคลอดตามนัดหรือไม่
ตรวจ
ไม่ตรวจ  (เหตุผลที่ไม่ตรวจ  (ระบุ)........................................)

ส่วนที่ 2. สรุปภาวะสุขภาพ
			 ปกติ
เสี่ยง  (ระบุ)..............................................................................................................................
ป่วย/มีปัญหาสุขภาพ   (ระบุ).........................................................................................................................

ส่วนที่ 3. กิจกรรมดำเนินการ
1. ให้คำแนะนำเรื่อง
การวางแผนครอบครัว
การเลี้ยงดูบุตร
โภชนาการ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อื่นๆ   (ระบุ).......................................................................
2. นัดรับบริการ/ส่งต่อ (ระบุ)......................................................................................................................................
3. แจกเอกสาร (ระบุ).................................................................................................................................................
ผู้ดำเนินการ.....................................................................................................วัน/เดือน/ปี......................................
จัดทำโดย กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 มกราคม 2553

HV. 02
ศูนย์บริการสาธารณสุข............................. ศปง. ...................

ส่วนที่ 1. ข้อมูลสุขภาพ

รหัสครอบครัว/เลขที่ HV ..............................................

แบบประเมินสุขภาพ หญิงตั้งครรภ์

ชื่อ.....................................................................นามสกุล.............................................................................................
อายุ.........................ปี   ครรภ์ที่...........................  ประจำเดือนครั้งสุดท้าย/LMP...........................................................
กำหนดคลอด/EDC.........................................................................................................................................................
ใส่เครื่องหมาย 3  ในข้อที่เป็นจริง และเติมข้อความในข้อที่ไม่เป็นจริง หรือข้อที่ (ระบุ.....................................)	
ปัจจัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์
มารดาอายุ  <20 ปี หรือ  >35 ปี
แต่งงานกันในเครือญาติ
มารดาสูบบุหรี่
มารดาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เคยมีประวัติแท้งลูก หรือคลอดก่อนกำหนด
เคยตกเลือดก่อนหรือหลังคลอด
เคยตั้งครรภ์นอกมดลูก  เคยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
เคยคลอดทารกโตกว่าปกติ  (น้ำหนักแรกคลอด  > 4,000  กรัม)
เคยมีประวัติทารกตายคลอด  ตายหลังคลอด  7  วัน  หรือพิการแต่กำเนิด
บิดา/มารดามีประวัติโรคทางพันธุกรรม  ธาลัสซีเมีย  ปัญญาอ่อน  พิการแต่กำเนิด  หูหนวก
มารดามีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ  โรคไต  โรคปอด  ธัยรอยด์  โรคเลือด
ประวัติการตั้งครรภ์ปัจจุบัน
ประวัติการตั้งครรภ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

น้ำหนัก  (ระบุ...............................)
ความดันโลหิต/ชีพจร  (ระบุ...............................)
อายุครรภ์เมื่อเด็กเริ่มดิ้น  (ระบุ...............................)
ฝากครรภ์ตามนัดทุกครั้ง
เด็กไม่ดิ้น  (หลังอาหาร  1  ชม.)
น้ำเดิน/เลือดออกทางช่องคลอด
ตกขาวมากผิดปกติ  มีกลิ่นเหม็น
ปวดศีรษะ  ตาพร่ามัว  จุกเสียดยอดอก
ไข้  หนาวสั่น
ปัสสาวะลำบาก  ปวด  ขัดเวลาปัสสาวะ
มีก้อนเนื้อคล้ายเม็ดสาคูออกมาจากช่องคลอด
มีความผิดปกติของเต้านม/หัวนม  (ระบุ......................)

ครั้งที่.................. ครั้งที่.................. ครั้งที่..................
ว/ด/ป................ ว/ด/ป................ ว/ด/ป................
อายุครรภ์........... อายุครรภ์........... อายุครรภ์...........

ส่วนที่ 2. สรุปภาวะสุขภาพ
ครั้งที่...........................
ว/ด/ป......................... ปกติ

ภาวะสุขภาพ
เสี่ยง  (ระบุ)..................
ป่วย/มีปัญหาสุขภาพ  (ระบุ).................. 

ส่วนที่ 3. กิจกรรมดำเนินการ
ครั้งที่..................... ครั้งที่..................... ครั้งที่.....................
ว/ด/ป.................. ว/ด/ป.................. ว/ด/ป..................

กิจกรรม
1. ให้คำแนะนำเรื่อง
โภชนาการ
การเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา
การดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์
การตรวจฟันและช่องปาก
อื่นๆ  (ระบุ..........................)

2. นัดรับบริการ/ส่งต่อ  (ระบุ..........................)

3. แจกเอกสาร  (ระบุ..........................)

ลงชื่อผู้ดำเนินการ
จัดทำโดย กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 มกราคม 2553

