วิธีการปฏิบัติการดาเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
(ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และหัวใจ)
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำจังหวัดน่ำน
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม : งำนควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ กลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กำรดำเนินงำนควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีประสิทธิภำพ
การควบคุมโรค (Disease Control) หมำยถึง กำรลดอัตรำกำรเกิดโรคให้ต่ำลงในระดับที่ไม่
เป็นปัญหำ หรือ ควบคุมไม่ให้เกิดกำรแพร่กระจำยของโรค ซึ่งจะเป็นผลทำให้เกิดปัญหำทำงสุขภำพที่รุนแรง
ขึ้นในชุมชน
การป้องกัน (Prevention) หมำยถึง กำรป้องกันไม่ให้เกิดโรคขึ้นกับบุคคลหรือชุมชน โดย
กำรส่งเสริมสุขภำพให้สมบูรณ์ กำรมีสุขวิทยำที่ดีทั้งบุคคลและชุมชน ปรับสภำพแวดล้อมให้เหมำะสม หำกเกิด
โรคขึ้นจะต้องรีบค้นหำให้พบ ให้กำรรักษำอย่ำงถูกต้องและป้องกันกำรเกิดควำมพิกำร
โรคไม่ติดต่อ หมำยถึง กลุ่มโรคที่เกิดจำกควำมผิดปกติหรือกำรเสื่อมของร่ำงกำย ซึ่งไม่ติดต่อ
ไปยังบุคคลอื่น โรคกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นสำเหตุของกำรเจ็บป่วยเรื้อรัง

วิธีปฏิบัติในการดาเนินงาน
๑. กำรดำเนินงำนควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอเวียงสำกำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดย NCD CUP BORD มีผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลภูเพียง เป็นประธำนกรรมกำร
มีผู้รับผิดชอบงำน NCD เป็นเลขำนุกำร ตำมคำสั่งคณะกรรมกำรประสำนงำนสำธำรณสุข อำเภอเวียง
สำที่ 1/2561 ลงวันที่ 11 มิถุนำยน 2561
๒. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ดำเนินกำรสำรวจข้อมูลจำนวนประชำกรอำยุ 35 ปีขึ้นไปในพื้นที่
รับผิดชอบ และส่งผลกำรสำรวจข้อมูลฯ กำหนดเป็นเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนให้สำนักงำนสำธำรณสุข
อำเภอภูเพียง
๓. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ดำเนินกำรคัดกรองกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรอำยุ 35 ปีขึ้นไปในข้อ
2. และแยกผลกำรคัดกรองเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่มีภำวะแทร
ซ้อน
๔. สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอภูเพียงและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ดำเนินกำรตำมแนวทำง
ปฏิบัติของ NCD CUP BORD โดย
4.1 จัดกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพทุกรูปแบบ ตำมหลัก 3 อ. 2 ส.
4.2 จัดทำเอกสำรคู่มือแนวทำงกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แก่กลุ่มที่ควบคุมน้ำตำล / ควำมดัน
โลหิต ไม่ได้

4.2 อสม. ด ำเนินกำรคัดกรอง ติดตำมวั ดควำมดันโลหิ ต / ตรวจหำน้ำตำลในเ ลือ ด ให้แก่กลุ่ม ที่
ควบคุ ม น้ ำตำล / ควำมดั น โลหิ ต ไม่ ไ ด้ อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง และรำยงำนผลให้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง ำน
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลในพื้นที่ทรำบ
4.3 อำสำสมัครประจำครอบครัว(อสค.) ติดตำม ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่บ้ำน ตำมแผนกำร
ดูแลของ Care Manager
4.4 จัดบริกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก DPAC โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ในกลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มป่วย และติดตำม ประเมินผลกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งกำรเกิดภำวะ Stroke
4.5 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ดูแลรักษำและส่งต่อผู้ป่วยตำมแนวทำงปฏิบัติที่ NCD CUP
BORD กำหนด
๕. สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนกำรควบคุมและป้องกันโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ปีละ 2 ครั้ง ตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร และรำยงำนผลกำรติดตำม ประเมินผลให้สำธำรณสุขอำเภอทรำบ

ขั้นตอนการดาเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ขั้นที่ 1

กำหนดแนวทำงฯโดย

NCD CUP BORD

ขั้นที่ 2

สำรวจข้อมูล
กลุ่มเป้ำหมำย

ขั้นที่ 3

คัดกรองกลุ่มเป้ำหมำย

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 5

ดำเนินกำรตำมแนว
ทำงกำรปฏิบัติงำนของ
NCD CUP BORD

ติดตามประเมินผล
การดาเนินงาน
และรายงานผล

- NCD CUP BORD กำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
ควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

- รพ.สต. สำรวจจำนวนข้อมูลประชำชนอำยุ 35 ปีขึ้นไป

- คัดกรองสุขภำพประชำชนอำยุ 15 ปีขึ้นไป
- สรุปผลกำรคัดกรองแยกเป็น 4 กลุ่ม

1. จัดกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพครอบคลุมทุกหมู่บ้ำนตำมหลัก
3 อ. 2 ส.
2. จัดทำเอกสำรคู่มือแนวทำงกำรปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมให้แก่
กลุ่มที่ควบคุมน้ำตำล / ควำมดันโลหิต ไม่ได้
3. อสม. ด ำเนิ น กำรคั ด กรอง ติ ด ตำมวั ด ควำมดั น โลหิ ต /
ตรวจหำน้ำตำลในเลือด ให้แก่กลุ่มที่ควบคุมน้ำตำล / ควำม
ดันโลหิต ไม่ได้อย่ำงต่อเนื่อง
4. อสค. ติ ด ตำม ดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง ที่ บ้ ำ น ตำม
แผนกำรดูแลของ Care Manager
5. รพ.สต. ดูแลรักษำและส่งต่อ ตำมแนวทำงของ NCD CUP BORD
6. จัดบริกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ (คลินิก DPAC) ในกลุ่มป่วย
เสี่ยง และติดตำม ประเมินผลกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และภำวะกำร
เกิด Stroke

- สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำติดตำมประเมินกำร
ดำเนินงำนใน รพ.สต. ปีละ 2 ครั้ง และสรุปผลรำยงำน
สำธำรณสุขอำเภอทรำบ

