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การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก 

ในกลุ่มประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 

Development of a Database System for Integrated Proactive Mobile Medical Examination 

Project for Population of Chiang Mai Municipality  
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บทคัดย่อ 

เทศบาลนครเชยีงใหม่ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหมไ่ด้เล็งเห็นความส าคัญด้านปัญหา

สุขภาพของประชาชน  จึงได้จัดท าโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการเชิงรุกขึน้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขต

เทศบาลนครเชียงใหม่ในด้านการตรวจสุขภาพ แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยไมีการจัดเก็บรายงานผลการตรวจสุขภาพไว้ใน

รูปแบบเอกสารกระดาษ ซึ่งข้อมูลมจี านวนเพิ่มมากขึน้ในแตล่ะป ีก่อให้เกิดความล าบากในการรวบรวมและเช่ือมโยงข้อมูล 

ทางผู้ศึกษาจึงได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการ  

เชิงรุกในกลุ่มประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่ให้เป็นรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่ น โดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูล 

มายเอสคิวแอล (MySQL) ในการสร้างและจัดการฐานข้อมูล ใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) และภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML)  

ในการพัฒนาโปรแกรมในส่วนต่อประสาน (User Interface) ซึ่งจะช่วยลดความซ้ าซ้อน สามารถเชื่อมโยงข้อมูล  

และรายงานผลออกมาได้อยา่งสะดวกมากขึ้น ท้ังนี้เมื่อได้มีการน าระบบฐานข้อมูลไปทดลองใช้งานโดยเจ้าหนา้ท่ีเทศบาล

นครเชียงใหม่พบว่า ระบบช่วยจัดเก็บและค้นหาข้อมูลประวัติผู้เข้ารับการตรวจได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สะดวกต่อ  

การสืบค้นข้อมูลและการเรียกใช้งาน สามารถบันทึกผลการตรวจสุขภาพของผู้เข้ารับการตรวจจ าแนกตามประเภทของ

ข้อมูล และสามารถเรียกดูประวัติผลการตรวจสุขภาพของผู้เข้ารับการตรวจย้อนหลังได้อย่างรวดเร็ว อีกท้ังยังสามารถ

สร้างรายงานผลเชิงสถติจิากผลการตรวจสุขภาพ รวมถึงสามารถออกรายงานได้ตามความตอ้งการของผู้ใช้งานท่ีแตกต่าง

กัน 

ABSTRACT  

Chiang Mai Municipality in cooperation with Chiang Mai Municipality Health Insurance Fund has foreseen the 

importance of inhabitants’  health problem and has created the integrated approach health checkup mobile project, 

which aimed to help inhabitants in Chiang Mai Municipality area at no cost. There was a health checkup record keeping 

into documents. This information has increased each year and caused difficulty in the compilation and linkage of data. 
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Therefore, the researcher has seen the importance of the database system development of the integrated approach 

health checkup mobile project among the inhabitants of Chiang Mai Municipality to be in a web application by using 

the MySQL database program in creating and managing the database. With the use of PHP programing language and 

HTML programing language in the development of the User Interface of the program, it would help decrease the 

complication, create the ability in data linkage, and report the result more conveniently. Moreover, when bringing the 

database system into the experimental use by Chiang Mai Municipality Officials, it was found that the system helped 

keeping and searching the check up patient profile fast and correctly.  It was convenient for both data searching and 

program access. It could record the health checkup results of patients divided by data types and could see the health 

check up history of patients backwardly fast.  Furthermore, It could create statistical report from the health checkup 

results including issuing the report following the different preference of users. 

บทน า  

ในประเทศไทยท่ีมีจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี สอดคล้องกับดัชนีปัญหาด้านสุขภาพและการเจ็บป่วย

เรื้อรังในประเทศท่ีส่วนใหญ่เกิดในผู้สูงอายุ ท าให้กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และหันมาให้

ความส าคัญในเร่ืองของการดูแลสุขภาพของประชาชนมากขึน้ ทางเทศบาลนครเชียงใหมจ่ึงได้ตอบสนองนโยบายดังกล่าว 

จึงได้จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการเชิงรุกขึ้นมา เพื่อช่วยให้ประชาชนทราบถึงปัญหาสุขภาพของตนเอง 

โดยไม่มีคา่ใชจ้่ายในการตรวจสุขภาพ ซึ่งได้เร่ิมจัดโครงการมาตัง้แต่ พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบันเป็นประจ าทุกปี  

 การจัดเก็บข้อมูลของประชาชนผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพอยู่ในรูปแบบเอกสารกระดาษ ท าให้ยากต่อการจัดการ

ข้อมูล การเชื่องโยงขอ้มูล ตลอดจนการค้นหาและเปรียบเทียบผล ผู้ศึกษาจึงได้เล็งเห็นความส าคัญ และมีความต้องการท่ี

จะจัดท าระบบฐานข้อมูลของโครงการตรวจสุขภาพดังกล่าวให้เป็นรูปแบบของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งง่ายต่อ  

การจัดการข้อมูลมากกว่าเป็นรูปแบบเอกสารกระดาษช่วยลดการเก็บข้อมูลท่ีซ้ าซ้อน อีกท้ังยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลใน

แต่ละปี และรายงานผลออกมาได้อย่างสะดวกชัดเจนมากขึ้น รวมท้ังเป็นการลดภาระงานในการจัดการเอกสารของ

เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นสามารถน าไปใช้ประกอบการวางแผนการจัดโครงการของทางผู้บริหารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต 

แนวคดิและทฤษฎี  

ฐานข้อมูล (Database) เป็นการจัดเก็บข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีกระบวนการจัดเก็บเป็น

ระเบียบแบบแผน มปีระโยชนใ์นดา้นการเชื่องโยงขอ้มูล ลดความซ้ าซ้อน ง่ายต่อการค้นหาและเรียกใช้ 

ระบบฐานข้อมูล (Database System) เกิดขึ้นโดยมีซอฟต์แวร์ท่ีใช้จัดการฐานข้อมูล (DBMS) ท าหน้าท่ีก าจัด

ความซ้ าซ้อนของข้อมูลและเก็บแฟ้มข้อมูลเหล่านี้ไว้ท่ีศูนย์กลาง เพื่อท่ีจะน าข้อมูลเหล่านี้มาใช้ร่วมกัน และควบคุมดูแล
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รักษาข้อมูลก าหนดสทิธ์ิการเข้าถึง โดยท่ัวไปแลว้ องคก์รต่าง ๆ จะสรา้งฐานข้อมูลไว้เพื่อเก็บข้อมูลขององคก์ร เชน่ ข้อมูล

ลูกค้า ข้อมูลสนิค้า ข้อมูลลูกจ้าง ข้อมูลการจ้างงาน เป็นต้น 

วิธีการด าเนินการวิจัย  

1. ขอบเขตเนื้อหา 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนเขต

เทศบาลนครเชยีงใหม่มีการใชข้้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

- ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บข้อมูลในการตรวจสุขภาพประจ าปีในแต่ละท้องท่ีในรูปแบบเอกสาร น ามาจ าแนก

ประเภทของขอ้มูล แลว้น าไปบันทึกลงในฐานขอ้มูล  

- ข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีใช้จัดเก็บแผนการด าเนินงาน เช่น ข้อมูลด้านงบประมาณการใชง้าน 

สรุปแผนด าเนินงานประจ าปี ความต้องการเพิ่มเติมของผู้บริหารในปีนัน้ๆเพื่อใชใ้นการวางแผนและตัดสินใจ

ของผู้บริหาร หรอืผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในอนาคต  

2. ขอบเขตของระบบ 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนเขตเทศบาล

นครเชียงใหม่จะมีการพัฒนาเป็นเว็บแอพพลิเคชั่น โดยขอบเขตของระบบ ประกอบด้วย 5 ฐานข้อมูล คือ ฐานข้อมูล  

User, Patient, Physical, Laboratory และ Checkup โดยระบบสามารถจ ากัดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูล เพิ่มข้อมูล แก้ไข  

และลบข้อมูลได้ สามารถค้นหาข้อมูล เรียกดูข้อมูลท้ังแบบกลุ่มและแบบรายการเดี่ยว เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งาน

ในวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน ระบบสามารถแปลผลการวินิจฉัยของแพทย์เบื้องต้นได้ รวมท้ังสามารถออกรายงานตาม

ความต้องการของผู้ใช้งาน หรือตามสิทธ์ิการเข้าถึงของผู้ใช้งานนั้นๆ เช่น ผลสรุปข้อมูลการตรวจสุขภาพรายบุคคล  

รวมถึงแนวโน้มความเสี่ยงตอ่การเกิดโรคต่าง ๆ ท่ีทางเทศบาลให้ความสนใจ 

3. เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา  

ใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือ (Hardware) ประกอบด้วย เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และโฮสต์ติ้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ของ

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชยีงใหม่ ใชโ้ปรแกรม (Software) ส าหรับใชใ้นการพัฒนาโปรแกรม ประกอบด้วย 

โปรแกรมฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) โปรแกรมพัฒนาระบบภาษาพีเอชพี (PHP) ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML)  

โปรแกรมโน้ตแพดพลัสพลัส (NodePad++)   โปรแกรมอัพโหลดไฟล์ซิลลา (Filezilla)  และโปรแกรมฟร็อกซิทพีดีเอฟ 

(Froxit PDF) 
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ผลการศึกษา 

1. การวิเคราะห์ระบบงานเดิม และระบบงานใหม่ 

ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบงานเดิมกับระบบงานใหม่ ท า ให้ทราบถึงความแตกต่างในด้านต่างๆ  

ของท้ังสองระบบงาน ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการจัดการข้อมูล การเข้าถึงขอ้มูล การค้นหาข้อมูล และการสร้าง

รายงาน แสดงรายละเอยีดได้ดังนี้ 

- การจัดการข้อมูล ในระบบงานเดิมมีความล าบากในการเชื่อมโยงและรวบรวมข้อมูลของแต่ละปีเข้าด้วยกัน 

เนื่องจากมีการจัดเก็บขอ้มูลในรูปแบบเอกสารท่ีเพิ่มมากขึน้ทุกป ีรวมท้ังเกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูลจากการ

เก็บข้อมูลของผู้เข้ารับการตรวจใหม่ทุกคร้ังท่ีเข้ารับการตรวจ ท้ังนี้ ระบบงานใหม่จะสามารถเพิ่ม ลบ  

และแก้ไขข้อมูลการตรวจสุขภาพได้ รวมท้ังมีการจัดเก็บขอ้มูลลงในระบบฐานขอ้มูล ซึ่งชว่ยลดความซ้ าซ้อน

ของขอ้มูลดังกล่าว 

- การเข้าถึงขอ้มูล ในระบบงานเดิมนัน้ มกีารเก็บขอ้มูลท่ีเป็นความลับของผู้เข้ารับการตรวจในรูปแบบเอกสาร

กระดาษ ท าให้สามารถเข้าถึงได้ทุกคน ขาดการรักษาความปลอดภัย รวมถึงข้อมูลท่ีมีเป็นระบบออฟไลน์  

ซึ่งหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม จะต้องเดินทางไปค้นหาเอกสารท่ีเก็บไวท่ี้เทศบาลนครเชยีงใหม่เท่านั้น แต่ใน

ระบบงานใหม่จะมีการจ ากัดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูล ท าให้มีความปลอดภัยสูง มีการเก็บข้อมูลในระบบ

ออนไลน์ ท าให้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ท่ีมีอินเทอร์เน็ต 

- การค้นหาข้อมูล ในระบบงานเดิมต้องใช้เวลามากในการสืบค้นเอกสารจากกระดาษ แต่ระบบงานใหม่นั้น

สามารถค้นหาข้อมูลได้จากหมายเลขบัตรประชาชน เพื่อเรียกดูข้อมูลแบบรายการเดี่ยว หรือค้นหาจากเพศ 

หรือชุมชน เพื่อเรียกดูข้อมูลแบบกลุ่ม ท าให้การค้นหาข้อมูลสามารถท าได้รวดเร็ว ถูกตอ้ง และแมน่ย า 

- การสร้างรายงาน ในระบบงานเดิมนั้น ผู้บริหารจะได้รับสรุปผลการตรวจสุขภาพทางการแพทย์ในรูปแบบ

เล่มรายงาน ท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์ในเชิงสถิติเพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจต่อได้  

อีกท้ังเจ้าหน้าท่ีต้องท ารายงานเพิ่มเติมตามความต้องการของผู้บริหาร ซึ่งต้องใช้เวลานาน เนื่องจากต้อง

ค้นหาเอกสารเป็นจ านวนมาก แต่ในระบบงานใหม่จะสามารถเรียกดูรายงานได้ตรงตามความต้องการของ

ผู้ใช้  เช่น เรียกดูสรุปผลการตรวจสุขภาพของแต่ละชุมชน เปรียบเทียบจากปีก่อนหน้าและในปีปัจจุบัน  

เพื่อน าไปใชใ้นการติดตามผลการด าเนนิงานของโครงการได้ 

2. การพัฒนาระบบ และการทดลองใช้งาน 

ขั้นตอนการพัฒนาระบบ ได้มีการพัฒนาเป็นเว็บแอพพลิเคชั่น โดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 

(MySQL) ในการสร้างและจัดการฐานข้อมูล ใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) และภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ในการพัฒนา

โปรแกรมในส่วนต่อประสาน (User Interface) เมื่อได้มีการน าระบบฐานข้อมูลไปทดลองใช้งานพบว่า ระบบช่วยให้

ด าเนนิการจัดการขอ้มูลผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ รวมถึงขอ้มูลสุขภาพได้อยา่งรวดเร็ว และระบบสามารถสร้างรายงานผล

เชิงสถิติจากผลการตรวจสุขภาพได้ในทันที  โดยผู้ใช้ไม่ต้องประมวลผลเอง อีกท้ังข้อมูลดังกล่าวสามารถน าไปเป็นข้อมูล

ส่วนกลางให้ หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ได้ ซึ่งตอบสนองต่อนโยบายของผู้บริหาร ว่าด้วยจ านวนผู้เข้ารับการตรวจ
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สุขภาพในแตล่ะป ีและการเข้ารับการตรวจซ้ าในปถีัดไป ท าให้ทราบถึงจ านวนผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลง 

ตลอดจนการตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของผู้เข้ารับการตรวจ ผลจากค่าสถิตสิามารถทราบถึงแนวโน้มของการเกิดโรค 

แยกตาม เพศ อายุ หรือชุมชน ช่วยให้ทางเทศบาลทราบถึงอัตราการเพิ่มขึน้ หรือลดลงของโรคดังกล่าว เป็นประโยชนต์อ่

การวางแผนโครงการ ก าหนดนโยบาย และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในอนาคต 

อภิปรายผลการศึกษา 

ระบบฐานขอ้มูลของโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่ 

ได้ถูกออกแบบและพัฒนาเป็นเว็บแอพพลิเคชั่นโดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล ในการสร้างและจัดการ

ฐานข้อมูล ใช้ภาษาพีเอชพีและภาษาเอชทีเอ็มแอล ในการพัฒนาโปรแกรมในส่วนต่อประสาน สอดคล้องกับ ณัฐชาสิทธ์ิ  

ชูเกียรติขจร (2554) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลา้นนา ภาคพายัพ เชยีงใหม่ ได้ผลการศึกษาคือ ระบบสามารถท างานบนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต ระบบมรูีปแบบเป็น

เว็บแอพพลิเคชั่น โดยใช้มายเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล และใช้ภาษาพีเอชพีเป็นภาษา  

ในการประมวลผล  

ผลจากการน าระบบฐานข้อมูลไปทดลองใช้งานพบว่า ระบบสามารถช่วยจัดเก็บและค้นหาข้อมูลผู้เข้ารับ  

การตรวจ เรียกดูประวัตกิารตรวจได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สามารถบันทึกผลการตรวจสุขภาพจ าแนกตามประเภทของ

ข้อมูล สามารถเรียกดูผลการตรวจสุขภาพในปีก่อนหน้าได้ สามารถสร้างรายงานผลเชิงสถิติจากผลการตรวจสุขภาพ 

รวมท้ังสามารถจัดพิมพ์รายงานได้ สอดคล้องกับ ไกรวุฒ ิตันตคิะเนดี (2552) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ส าหรับโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ท่ีมีผลการศึกษาจากการน าระบบไปใช้งานจริงโดยเจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารของโรงพยาบาล 

พบวา่ ระบบมกีารตอบสนองตอ่ความต้องการท้ังทางด้านการใชง้านและคุณภาพ  

การจัดท ารายงานเพื่อให้ได้รายงานผลสรุปการวิเคราะห์ของแต่ละกลุ่มโรค สาเหตุ หรือการติดตามโรคในกลุ่ม  

NCDs เพื่อให้ผู้บริหารสามารถน าเอาข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ และตัดสินใจวางแผนป้องกันและติดตามควบคุมโรคใน  

แตล่ะชุมชนให้มีจ านวนลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ พสิุทธ์ิ ชื่นจงกลกุล (2558) ที่ได้กลา่วว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรือ้รัง หรือกลุ่ม

โรค NCDs เป็นกลุ่มโรคที่ไมไ่ด้มีสาเหตุจากการติดเชื้อ มักเกิดจากปัจจัยเสี่ยง คือ เหลา้ บุหร่ี อาหาร การออกก าลังกายไม่

เพียงพอ ความเครียด และกรรมพันธ์ุ โดยคนไทยเสียชีวิตด้วยกลุ่มโรคนี้สูงกว่าอัตราการเสียชีวิตของทุกประเทศในโลก 

และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเร่ือย ๆ ซึ่งการขับเคลื่อนการท างานในรูปแบบ NCDs Network จะชว่ยเชื่อมโยงข้อมูลในการท างาน 

และแนวทางในการรณรงค์ ปอ้งกัน ตลอดจนหลกีเล่ียงปัจจัยเสี่ยงท่ีสง่ผลตอ่การเกิดโรคเหลา่นี้ 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาท าให้ค้นพบว่า ผู้จัดท าระบบต้องท าการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลการตรวจสุขภาพ เพื่อให้มีความรู้

ความเข้าใจท่ีถูกต้องและสามารถพัฒนาระบบได้ เนื่องจากความรู้ทางด้านสุขภาพเป็นความรู้เฉพาะทาง ในการบันทึกและ

เรียกใช้ผลการตรวจรักษา ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลเอ็กซ์เรย์ และการแปลค่า ท้ังนี้  ทางผู้จัดท าระบบต้อง            

ท าการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานเพิ่มเติม รวมท้ังไปออกพื้นท่ีตรวจสุขภาพร่วมกับเจ้าหน้าท่ี เพื่อให้เข้าใจกระบวนการท างาน  
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และสามารถออกแบบระบบได้ตรงความต้องการของผู้ใช้งานมากท่ีสุด นอกจากนี้ยังพบว่า การท่ีระบบได้ก าหนดข้อมูล

การตรวจสุขภาพไว้ตามประเภทการตรวจท่ีทางเทศบาลนครเชียงใหม่ใช้ในปัจจุบัน อาจมีผลในการจัดการข้อมูล  

หากมีการเปลี่ยนแปลงการตรวจในอนาคต  ดังนั้น การออกแบบระบบฐานข้อมูลควรมีความยืดหยุ่นมากขึ้นส าหรับ         

การเปลี่ยนแปลงตามความต้องการในอนาคตได้ 

บรรณานุกรม 

ไกรวุฒ ิตันตคิะเนดี. (2552). กำรพัฒนำระบบฐำนขอ้มูลส ำหรับโรงพยำบำลสัตวเ์ล็ก. (การค้นคว้าแบบอสิระวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชยีงใหม)่. 

ณัฐชาสิทธ์ิ ชูเกียรตขิจร. (2554). กำรพัฒนำฐำนขอ้มูลงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคล

ล้ำนนำ ภำคพำยัพ เชยีงใหม่. (การค้นคว้าแบบอสิระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่). 

พสิุทธ์ิ ชื่นจงกลกุล. (2558). ปัญหำและแนวโนม้ของโรคไมต่ดิตอ่ในประเทศไทย. สบืค้นจาก http://goo.gl/B2AM1V 

 


