
       บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ     กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  โรงพยาบาลวังสะพุง 
ท่ี ลย.๐๐๓๒.๓๐๔ / 78                  ลงวันท่ี  27  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖4 
เร่ือง   รายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง เขตเทศบาลเมืองวังสะพุง  อ.วังสะพุง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖4 
.......................................................................................................................................................... 
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง 
  

ด้วย  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  โรงพยาบาลวังสะพุง  ได้จัดทำโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เขตเทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย   ปีงบประมาณ ๒๕๖4  เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงมีความรู้และทักษะด้าน
พฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยได้จัดกิจกรรม ในวันที่ 30 มิถุนายน, 
21 กรกฎาคม และ 25  สิงหาคม 64  ที่ห้องประชุม 3 โรงพยาบาลวังสะพุง, ศาลากลางบ้านศรีบุญเรือง 
และ ศาลากลางบ้านบุ่งคล้า ตำบลวังสะพุง ตามลำดับ มีผู้เข้าร่วมโครงการ วันละ 42 คน มีการจัดกิจกรรม
ประเมินภาวะสุขภาพ การให้ความรู้ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ตามภาระกิจ
ในโครงการ  
ในการนี้ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  โรงพยาบาลวังสะพุง จึงขอรายงานผลการจัดกิจกรรมตาม
โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เขตเทศบาลเมืองวังสะ
พุง  อ.วังสะพุง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖4 มาเพื่อโปรดทราบ  และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสารช่องทางอื่น ๆ  ของโรงพยาบาลวังสะพุง  มาพร้อมนี้  เพื่อพิจารณาอนุมัติให้
ดำเนินงาน ต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และพิจารณาอนุมัติ 
 

 
(นางสาวรัตนา สารบุญ) 

       ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 

      
                                                                                             

        อนุมัติ 

 
(นายรณรงค์  ศรีพล) 

                                                                               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง 
 



........................................... 
 

........................................... 
 

........................................... 
 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  โรงพยาบาลวังสะพุง 
ตามประกาศโรงพยาบาลวังสะพุง 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
ช่ือหน่วยงาน : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  โรงพยาบาลวังสะพุง  จังหวัดเลย   
 
หัวข้อ : รายงานการจัดกิจกรรมโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง เขตเทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖4 
  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

             กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  โรงพยาบาลวังสะพุง  จังหวั ดเลย  จัด
กิจกรรมโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เขตเทศบาล
เมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖4ในวันท่ี 30 มิถุนายน, 21 กรกฎาคม และ 
25  สิงหาคม 64  ท่ีห้องประชุม 3 โรงพยาบาลวังสะพุง, ศาลากลางบ้านศรีบุญเรือง และ ศาลากลางบ้าน
บุ่งคล้า ตำบลวังสะพุง ตามลำดับ มีผู ้เข้าร่วมโครงการ วันละ 42 คน มีการจัดกิจกรรมประเมินภาวะ
สุขภาพ การให้ความรู้ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ตามภาระกิจในโครงการ  
 Link ภายนอก :ไม่มี    
หมายเหตุ : ................................................................... 
 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 

(นางสาวรัตนา สารบุญ) 
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

วันท่ี 27 เดือน  สิงหาคม  ๒๕๖4 
 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

(นางจิตติมา  ศรีสวัสด์ิ)  
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 

(หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม) 
วันท่ี 27 เดือน  สิงหาคม ๒๕๖4 

 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

(นายฉัตรพงศ์  มงคลสิน) 
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

วันท่ี 27 เดือน สิงหาคม  ๒๕๖4 
 



........................................... 
 

........................................... 
 

........................................... 
 

 
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  โรงพยาบาลวังสะพุง 

ตามประกาศโรงพยาบาลวังสะพุง 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  พ.ศ. ๒๕๖4 

 
ช่ือหน่วยงาน : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  โรงพยาบาลวังสะพุง  จังหวัดเลย   
 
หัวข้อ : แนวทางการคัดกรองค้นหากลุ่มเสียงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน   
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  โรงพยาบาลวังสะพุง  จังหวัดเลย  ประชุมคณะทำงาน 
ค้นหากลุ่มเสียงเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและ  เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การคัดกรองกลุ่มเส่ียงเพื่อการจัดบริการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงเบาหวานและความดันโลหิตสูง ใน
เขตตำบลวังสะพุง   
Link ภายนอก: ไม่มี    
หมายเหตุ : ................................................................... 
 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
 

(นางสาวรัตนา  สารบุญ) 
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

วันท่ี ๒7 เดือน  สิงหาคม๒๕๖4 
 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

(นางจิตติมา  ศรีสวัสด์ิ) 
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 

(หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม) 
วันท่ี 27 เดือนสิงหาคม๒๕๖4 

 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

(นายฉัตรพงศ์  มงคลสิน) 
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

วันท่ี 30 เดือน สิงหาคม ๒๕๖4 
 

 



  

 

     โรงพยาบาลวังสะพุง หน้าท่ี   จากจำนวน  ๔ หน้า 
      ฉบับที่ 3.ออกเอกสาร ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 

ระเบียบปฏิบัติที่ : WP - HPP - FAM  - ๐๓๙                                   แก้ไขครั้งที่ : 02 
เรื่อง : แนวทางการค้นหากลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน 
ผู้จัดทำ :1. นางจิตติมา  ศรีสวัสด์ิ 
           2.นางสาวรัตนา สารบุญ 

 

ผู้อนุมัติใช้ : นายรณรงค์  ศรีพล 
               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง 

 

เอกสารควบคุมสำหรับใช้ในหน่วยงานที่ระบุภายในโรงพยาบาลวังสะพุง  ห้ามทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต 

 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

                               
ผู้จัดทำ 

 

(นางสาวรัตนา สารบุญ) 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 
                                                       

ผู้ตรวจสอบ 

  
 

(นางจิตติมา  ศรีสวัสด์ิ) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

 
 

ผู้อนุมัติ 

 

(นายรณรงค์  ศรีพล) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง 

 
 
 
 
สำเนาฉบับที่ :  
 
 
 
 
 
 
 



  

 

     โรงพยาบาลวังสะพุง หน้าท่ี   จากจำนวน  ๔ หน้า 
      ฉบับที่ 3.ออกเอกสาร ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 

ระเบียบปฏิบัติที่ : WP - HPP - FAM  - ๐๓๙                                   แก้ไขครั้งที่ : 02 
เรื่อง : แนวทางการค้นหากลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน 
ผู้จัดทำ :1. นางจิตติมา  ศรีสวัสด์ิ 
           2.นางสาวรัตนา สารบุญ 

 

ผู้อนุมัติใช้ : นายรณรงค์  ศรีพล 
               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง 

 

เอกสารควบคุมสำหรับใช้ในหน่วยงานที่ระบุภายในโรงพยาบาลวังสะพุง  ห้ามทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต 

 

1.  วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง   
 2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับครอบคลุม 
 3. เพื่อให้กลุ่มเส่ียงได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและกลุ่มป่วยได้รับการดูแลรักษาทันท่วงที 
2.  ขอบเขต   

ใช้เป็นแนวทางในการคัดกรองค้นหากลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในเขตตำบลวังสะพุง อำเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย 

3. ผู้รับผิดชอบ  
 เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
4. นิยาม 
 การตรวจคัดกรองค้นหากลุ่มเสียงเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมายถึง การตรวจร่างกายเพื่อค้นหา
ความผิดปกติของภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในประชาชน อายุ 35 – 74 ปี ด้วยการ
ซักประวัติ และตรวจร่างกายตามระบบคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตในประชากร อายุ 35 ปี ขึ้นไป 
(รายบุคคล) 
5.    วิธีปฏิบัติ 
 1. สำรวจกลุ่มเป้าหมายประชาชน อายุ 35 – 74 ปี ทุกหมู่บ้าน ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
 2. จัดทำแผนในการออกปฏิบัติงานชุมชน 
 3. เตรียมบุคลากร , วัสดุอุปกรณ์ , และยานพาหนะในการปฏิบัติงานในชุมชน 
 4. ประสานแผนกผู้ป่วยนอก ห้องช้ันสูตร ในการรักษาส่งต่อในรายผิดปกติ 
 5. ประสานชุมชน อสม. ผู้นำชุมชน เตรียมกลุ่มเป้าหมาย 
 6. แจ้งแผนการออกปฏิบัติงานกับชุมชน และเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้อง 
 7. แจ้งชุมชน (อสม.) เพื่อเชิญกลุ่มเป้าหมายเตรียมตัวอดอาหารอย่างน้อย 8 ช่ัวโมง 
 8. ออกปฏิบัติงานตามแผนออกตรวจคัดกรองในชุมชน 
 9. ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
 10. ส่งต่อในรายท่ีมีค่าน้ำตาลและค่าความดันโลหิตผิดปกติ 
  - ค่าน้ำตาล ≥ 126 มก./ดล. 
  - ค่าความดันโลหิต ≥ 1๔0/๙0 มม.ปรอท 
 11. จัดเก็บข้อมูลโดยการบันทึกใน Hosxp 
 12. รายปกตินัดตรวจคัดกรองทุกปี 
 13. สรุปประเมินผล วิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการ 
5. เอกสารอ้างอิง : สำนักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ (256๓) : แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน   

                    256๓. 
  



  

 

     โรงพยาบาลวังสะพุง หน้าท่ี   จากจำนวน  ๔ หน้า 
      ฉบับที่ 3.ออกเอกสาร ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 

ระเบียบปฏิบัติที่ : WP - HPP - FAM  - ๐๓๙                                   แก้ไขครั้งที่ : 02 
เรื่อง : แนวทางการค้นหากลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน 
ผู้จัดทำ :1. นางจิตติมา  ศรีสวัสด์ิ 
           2.นางสาวรัตนา สารบุญ 

 

ผู้อนุมัติใช้ : นายรณรงค์  ศรีพล 
               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง 

 

เอกสารควบคุมสำหรับใช้ในหน่วยงานที่ระบุภายในโรงพยาบาลวังสะพุง  ห้ามทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต 

 

 
7. ภาคผนวก : แผนภูมิแนวทางการตรวจคัดกรองค้นหารกลุ่มเสีบงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 
 

- แนวทางการคัดกรองค้นหากลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน 
  เขตตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

  1. สำรวจกลุ่มเป้าหมายประชาชน อายุ 35 – 74 ปี ทุกหมู่บ้าน ตำบลวังสะพุง 
2. เตรียมบุคลากรในการปฏิบัติงาน , วัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะในการออกคัดกรอง
เบาหวาน  ลดความดันโลหิตสูงในชุมชน 
3. ประสานงานผู้ป่วยนอกในการส่งต่อตรวจรักษาในรายผิดปกติ 
4. ประสานชุมชน อสม. ผู้นำชุมชน เตรียมกลุ่มเป้าหมาย 
5. แจ้งแผนการออกปฏิบัติงานกับผู้เกี่ยวข้องทราบ 
6. แจ้งชุมชน (อสม.) เพื่อเชิญกลุ่มเป้าหมายเตรียมตัวมาตรวจคัดกรอง 
 

 
       
- ลงทะเบียน  - ซักประวัติ  - เจาะ DTX  บันทึกข้อมูลลงใน Hosxp 
- ช่ังน้ำหนัก     - วัด BP 
- วัดส่วนสูง      
- วัดรอบเอว    แจ้งผลตรวจท้ังรายปกติและผิดปกติ 

      
      
  
 
 
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ (แบบสอบทาน/คำอธิบายตัวชี้วัด)  
   
๑. ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรไทยอายุ ๓๕-๗๔ ปี ได้รับการคัดกรองกลุ่มเส่ียงเบาหวาน โดยการตรวจวัด

ระดับน้ำตาลในเลือด   
คำนิยาม : การคัดกรองกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน  หมายถึง การคัดกรองเบาหวานโดยวิธีตรวจน้ำตาลในเลือด  ในกลุ่ม
ท่ียังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน (ตามแนวทางการรักษาโรคเบาหวาน พ.ศ. ๒๕๖๑)    

๒. ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรไทยอายุ ๓๕-๗๔ ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง   

ออกปฏิบัติงานตามแผนออกคัดกรองในชุมชน 

จัดกิจกรรม/โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 



  

 

     โรงพยาบาลวังสะพุง หน้าท่ี   จากจำนวน  ๔ หน้า 
      ฉบับที่ 3.ออกเอกสาร ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 

ระเบียบปฏิบัติที่ : WP - HPP - FAM  - ๐๓๙                                   แก้ไขครั้งที่ : 02 
เรื่อง : แนวทางการค้นหากลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน 
ผู้จัดทำ :1. นางจิตติมา  ศรีสวัสด์ิ 
           2.นางสาวรัตนา สารบุญ 

 

ผู้อนุมัติใช้ : นายรณรงค์  ศรีพล 
               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง 

 

เอกสารควบคุมสำหรับใช้ในหน่วยงานที่ระบุภายในโรงพยาบาลวังสะพุง  ห้ามทำสำเนาก่อนได้รับอนุญาต 

 

ระยะเวลา : 5 นาที 

ระยะเวลา : 10 นาที 

ระยะเวลา : 5 นาที 

ระยะเวลา : 5 นาที 

ระยะเวลา : 15 นาที 

ระยะเวลา : 10 นาที 

คำนิยาม : การคัดกรองภาวะความดันโลหิต หมายถึง การคัดกรองโดยการวัดความดันโลหิต  ในกลุ่มประชากร
เป้าหมายท่ีไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงมาก่อน (ตามแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงใน
เวชปฏิบัติท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๕  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๘)    
 

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน 
ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

 
 

 
  
 
  
  
 
 

ลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายประชาชน อายุ 35 -74 ปี ท่ีมารับบริการตรวจคัดกรอง  
ณ จุดบริการ และรับเอกสาร 

ช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว 

เจาะ DTX หาค่าน้ำตาลในเลือด 

ซักประวัติ โดยสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายตามแบบฟอร์ม 

วัดความดันโลหิต 

แจ้งผลการตรวจคัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตในชุมชน 
พร้อมให้สุขศึกษาในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ค่าน้ำตาลในเลือด ค่าความดันโลหิต 

ปกติ 
ค่า 70-99 
มก./ดล. 

ตรวจซ้ำทุกปี 

เส่ียง 
ค่า≥ 100 – 125 
มก./ดล. ให้ความรู้

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
นัดตรวจซ้ำ 

    ทุก 3 – 6 เดือน 

สงสัยป่วย 
ค่า≥ 126       
มก./ดล.  
ส่งต่อพบแพทย์ 

ปกติ 
ค่า

100/70-
119/79 
มม.ปรอท 
นัดตรวจซ้ำ

ทุกปี 

เส่ียง 
ค่า 120/80 –   
139 /89  มม.
ปรอท ให้ความรู้

ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมนัดตรวจ
ซ้ำทุก 3 – 6 เดือน 

สงสัยป่วย     
ค่า≥ 140/90 

มม.ปรอท 
ส่งต่อพบแพทย์ 
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