
วิธีการปฏิบัติการด าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
(ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และหัวใจ) 

ชื่อหน่วยงาน :  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำจังหวัดน่ำน 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม : งำนควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ กลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กำรด ำเนินงำนควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีประสิทธิภำพ 

การควบคุมโรค (Disease Control) หมำยถึง กำรลดอัตรำกำรเกิดโรคให้ต่ ำลงในระดับท่ีไม่
เป็นปัญหำ หรือ ควบคุมไม่ให้เกิดกำรแพร่กระจำยของโรค ซึ่งจะเป็นผลท ำให้เกิดปัญหำทำงสุขภำพที่รุนแรง
ขึ้นในชุมชน  

การป้องกัน (Prevention) หมำยถึง กำรป้องกันไม่ให้เกิดโรคขึ้นกับบุคคลหรือชุมชน โดย
กำรส่งเสริมสุขภำพให้สมบูรณ์ กำรมีสุขวิทยำท่ีดีท้ังบุคคลและชุมชน ปรับสภำพแวดล้อมให้เหมำะสม หำกเกิด
โรคขึ้นจะต้องรีบค้นหำให้พบ ให้กำรรักษำอย่ำงถูกต้องและป้องกันกำรเกิดควำมพิกำร 

โรคไม่ติดต่อ หมำยถึง กลุ่มโรคท่ีเกิดจำกควำมผิดปกติหรือกำรเส่ือมของร่ำงกำย ซึ่งไม่ติดต่อ
ไปยังบุคคลอื่น โรคกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นสำเหตุของกำรเจ็บป่วยเรื้อรัง 

วิธีปฏิบัติในการด าเนินงาน 

๑. กำรด ำเนินงำนควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อ ำเภอเวียงสำก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
ส ำหรับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดย NCD CUP BORD มีผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลภูเพียง เป็นประธำนกรรมกำร 
มีผู้รับผิดชอบงำน NCD เป็นเลขำนุกำร ตำมค ำส่ังคณะกรรมกำรประสำนงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียง
สำท่ี 1/2561 ลงวันท่ี 11 มิถุนำยน 2561 

๒. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนประชำกรอำยุ 35 ปีขึ้นไปในพื้นท่ี
รับผิดชอบ และส่งผลกำรส ำรวจข้อมูลฯ ก ำหนดเป็นเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนให้ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอภูเพียง 

๓. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ด ำเนินกำรคัดกรองกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรอำยุ 35 ปีขึ้นไปในข้อ 
2. และแยกผลกำรคัดกรองเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มป่วย กลุ่มเส่ียง และกลุ่มท่ีมีภำวะแทร
ซ้อน 

๔. ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภูเพียงและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ด ำเนินกำรตำมแนวทำง
ปฏิบัติของ NCD CUP BORD โดย 
4.1 จัดกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพทุกรูปแบบ ตำมหลัก 3 อ. 2 ส.  
4.2 จัดท ำเอกสำรคู่มือแนวทำงกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้แก่กลุ่มท่ีควบคุมน้ ำตำล / ควำมดัน
โลหิต ไม่ได้ 



4.2 อสม. ด ำเนินกำรคัดกรอง ติดตำมวัดควำมดันโลหิต / ตรวจหำน้ ำตำลในเ ลือด ให้แก่กลุ่มท่ี
ควบคุมน้ ำตำล / ควำมดันโลหิต ไม่ได้อย่ำงต่อเนื่อง และรำยงำนผลให้เจ้ำหน้ำท่ีท่ีปฏิบัติงำน
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในพื้นท่ีทรำบ 
4.3 อำสำสมัครประจ ำครอบครัว(อสค.) ติดตำม ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังท่ีบ้ำน ตำมแผนกำร
ดูแลของ Care Manager 
4.4 จัดบริกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมในคลินิก DPAC โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ในกลุ่มเส่ียง 
และกลุ่มป่วย และติดตำม ประเมินผลกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรม รวมท้ังกำรเกิดภำวะ Stroke 
4.5 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ดูแลรักษำและส่งต่อผู้ป่วยตำมแนวทำงปฏิบัติท่ี NCD CUP 
BORD ก ำหนด 

๕. ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรควบคุมและป้องกันโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ปีละ 2 ครั้งตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร และรำยงำนผลกำรติดตำม ประเมินผลให้สำธำรณสุขอ ำเภอทรำบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการด าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง                                                                                               

 
ขั้นที่ 1                                         -  NCD CUP BORD ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
        ควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 

 

ขั้นที่ 2                                         -  รพ.สต. ส ำรวจจ ำนวนข้อมูลประชำชนอำยุ 35 ปีข้ึนไป 

 

      

ขั้นที่  3     -  คัดกรองสุขภำพประชำชนอำยุ 15 ปีขึ้นไป 
-  สรุปผลกำรคัดกรองแยกเป็น 4 กลุ่ม 
 

ขั้นที่  4   

1. จัดกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพครอบคลุมทุกหมู่บ้ำนตำมหลัก 
3 อ. 2 ส. 

2. จัดท ำเอกสำรคู่มือแนวทำงกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้แก่
กลุ่มท่ีควบคุมน้ ำตำล / ควำมดันโลหิต ไม่ได้ 

3. อสม. ด ำเนินกำรคัดกรอง ติดตำมวัดควำมดันโลหิต / 
ตรวจหำน้ ำตำลในเลือด ให้แก่กลุ่มท่ีควบคุมน้ ำตำล / ควำม
ดันโลหิต ไม่ได้อย่ำงต่อเนื่อง 

4. อสค. ติดตำม ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง ท่ีบ้ำน ตำม
แผนกำรดูแลของ Care Manager 

5. รพ.สต. ดูแลรักษำและส่งต่อ ตำมแนวทำงของ NCD CUP BORD 

6. จัดบริกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ (คลินิก DPAC) ในกลุ่มป่วย 

เสี่ยง และติดตำม ประเมินผลกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และภำวะกำร

เกิด Stroke 
ขั้นที่  5     -  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำติดตำมประเมินกำร 
                                                   ด ำเนินงำนใน รพ.สต. ปีละ 2 ครั้ง และสรุปผลรำยงำน  
        สำธำรณสุขอ ำเภอทรำบ  

ก ำหนดแนวทำงฯโดย 

NCD CUP BORD 

คัดกรองกลุ่มเป้ำหมำย 

ด ำเนินกำรตำมแนว
ทำงกำรปฏิบัติงำนของ 

NCD CUP BORD 
 

ติดตามประเมนิผล  
การด าเนนิงาน 
และรายงานผล 

 

ส ำรวจข้อมูล 
กลุ่มเป้ำหมำย 


