
 

 

                             เวชระเบียนผูป้่วยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง 

                        ชื่อ-สกุล...................................................................................... 

                        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล..............................................                          

                        สิทธิการรักษา…………………………………………………………………..                          

                        เครือข่ายสุขภาพอ าเภอ...................................................... 

                                จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

บ้านเลขที ่

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

หมู่ที่ 

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

ต าบล 

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

โทรศัพท ์

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

 

แผนที่บ้านโดยสังเขป 

 

ผู้ดูแลหลัก...............................................ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย................................โทรศัพท์............................ 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ าครอบครัว........................................................................โทรศัพท์........................... 

อาสาสมัครประจ าครอบครัว........................................................................................โทรศัพท์……………………………… 

หมอประจ าครอบครัว...................................................................................................โทรศัพท์.......................... 

 

 

โครงการพัฒนาระบบบรกิารปฐมภูมแิบบบูรณาการ 
      จังหวัดนครศรธีรรมราช  (MODULE  NCD) 
 



เวชระเบียนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCD) 
วัน/เดอืน/ปี  ที่มารับบริการครั้งแรก…………………………………… 

         ชื่อ-สกุล…………………………………………......................................………เลขบัตรประชาชน………….........................…..………………….HN……................…………กรุ๊ปเลือด ………........................… 
          การวินิจฉัย          เบาหวาน  วันที่วินิจฉัย………………….......…….          ความดันโลหิตสูง วันที่วินิจฉัย………………............................……. 
                                   หอบหืด/COPD  วันที่วินิจฉัย…………………. 
                                   โรคร่วม ระบุ……………………………………                 อ่ืนๆ……………………………………………….. 

 

 

 

 

 
 

 

ผังเครือญาต ิ(Family Genogram) 

                แทนผู้ชาย                          แทนผู้หญิง                                         แทนการแต่งงาน                                        แทนการหย่าร้าง 

 

                 แทนผู้ชายป่วย                    แทนผู้หญิงป่วย                          แทนผู้ชายเสียชีวิต                         แทนผู้หญิงเสียชีวิต 

โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิแบบบูรณาการ 
      จังหวัดนครศรีธรรมราช  (MODULE  NCD)  

 

 



ประวัติการเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัว 

    ชื่อหัวหน้าครอบครัว…………………………………………………………………………………………. 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล 

เลขบัตรประชาชน 
อายุ 
(ปี) 

วัน/เดือน/ปี 
เกิด 

ความสัมพันธ์
ในครอบครัว 

การศึกษา อาชีพ โรคประจ าตัว รักษาที่ สิทธิการ
รักษา 

หมายเหตุ 

 
 

 
……………………………………………………………. 
 

         

 
 

 
………………………………………………………………. 
 

         

 
 

 
……………………………………………………………… 
 

         

  
………………………………………………………………. 
 

         

 
 
 

 
……………………………………………………………… 
 

         

 
 
 

 
……………………………………………………………… 
 

         

 

โครงการพัฒนาระบบบรกิารปฐมภูมแิบบบูรณาการ 
      จังหวัดนครศรธีรรมราช  (MODULE  NCD) 

 



 

 
 

รายการ ปีงบประมาณ...... 
ว/ด/ป................ 

ปีงบประมาณ........ 
ว/ด/ป................. 

ปีงบประมาณ........ 
ว/ด/ป................... 

ปีงบประมาณ........ 
ว/ด/ป................... 

ปีงบประมาณ....... 
ว/ด/ป.................. 

FBS (74-106 mg/dL)      
HbA1c (<7%)      
BUN (7-18)      
Cr.(0.6-1.3mg/dL)      
eGFR (มากกว่า 90)      
TC. (<200mg/dL)      
TG. (<150mg/dL)      
HDL(ชาย>40mg/dL) 
     (หญิง>50mg/dL) 

     

LDL (<100 mg/dL)      
AST (0-40 U/L)      
ALT (0-40 U/L)      
Na+ (136-145mmol/L)      
K+ (3.5-5.1mmol/L)      
CO2  (98-107mmol/L)      
Cl- (23-29mmol/L)      
Uric Acid      
MAU (<30)      
Other.......................... 
……………………………...... 
………………………………… 
………………………………… 
....................................... 
....................................... 

     

ผลการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน 

รายการ ปีงบประมาณ...... 
ว/ด/ป................ 

ปีงบประมาณ........ 
ว/ด/ป................. 

ปีงบประมาณ........ 
ว/ด/ป................... 

ปีงบประมาณ........ 
ว/ด/ป................... 

ปีงบประมาณ....... 
ว/ด/ป.................. 

ตรวจเท้า 
 

ผล....................... 
............................ 

ผล....................... 
............................ 

ผล....................... 
............................ 

ผล....................... 
............................ 

ผล....................... 
............................ 

ตรวจฟัน 
 

ผล....................... 
............................ 

ผล....................... 
............................ 

ผล....................... 
............................ 

ผล....................... 
............................ 

ผล....................... 
............................ 

Retinal  Exam 
 

ผล....................... 
............................ 

ผล....................... 
............................ 

ผล....................... 
............................ 

ผล....................... 
............................ 

ผล....................... 
............................ 

CXR 
 

ผล....................... 
............................ 

ผล....................... 
............................ 

ผล....................... 
............................ 

ผล....................... 
............................ 

ผล....................... 
............................ 

EKG 
 

ผล....................... 
............................ 

ผล....................... 
............................ 

ผล....................... 
............................ 

ผล....................... 
............................ 

ผล....................... 
............................ 

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ   ชื่อ……………………………………………………………….. 

 

โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิแบบบูรณาการ 
      จังหวัดนครศรีธรรมราช  (MODULE  NCD)  

 



 

                                

                



โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิแบบบูรณาการ 
      จังหวัดนครศรีธรรมราช  (MODULE  NCD)  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

คุมได้ดี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
มีโรคแทรก

ซ้อน 

การเฝ้าระวังโรคเรื้องรงัด้วยสติ๊กเกอร ์5 ส ี

เครือข่ายสุขภาพอ าเภอ......................... 

FBS/DTX  80 -129 mg/dL 

   BP ≤ 139/89 mmHg 

 
การด าเนินงาน 

 เน้นกจิกรรม 3 อ 2 ส 

 รับประทานยาต่อเนื่อง 

 ลดการบริโภคน้ าตาล 
และอาหารมัน เค็ม 

FBS/DTX  = 130-154 mg/dL 

   BP = 140/90-159/99 mmHg 

FBS/DTX  = 155-182 mg/dL 

BP=160/100-179/109 mmHg 

 

FBS/DTX  ≥ 183 mg/dL 

BP=  ≥ 180/110mmHg 

 

โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง 
ไต/ตา/เท้า 

การด าเนินงาน 

 เน้นกจิกรรม 3 อ 2 ส 

 รับประทานยาต่อเนื่อง 

 ลดการบริโภคน้ าตาล 
และอาหารมัน เค็ม 

 ป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
เช่น ตา เท้า  และตรวจ
ปัสสาวะอย่างน้อยปลีะ 
1 คร้ัง 

 

การด าเนินงาน 

 เน้นกิจกรรม 3 อ 2 ส 

 รับประทานยาต่อเนื่อง 

 ลดการบริโภคน้ าตาล และอาหารมัน 
เค็ม 

 ป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่น ตา เท้า 
และตรวจปัสสาวะอย่างน้อยปลีะ 1 
คร้ัง 

 พบแพทยต์ามนดั/ ลงเยี่ยมบ้าน 

 ได้รับการเยี่ยมบ้าน 

การด าเนินงาน 

 เน้นกิจกรรม 3 อ 2 ส 

 รับประทานยาต่อเนื่อง 

 ลดการบริโภคน้ าตาล และอาหารมัน 
เค็ม 

 ป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่น  ตา เท้า 
และตรวจปัสสาวะอย่างน้อยปลีะ 1 
คร้ัง 

 พบแพทย์ตามนัด 

 ได้รับการเยี่ยมบ้าน 

การด าเนินงาน 

 เมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อน
ต้องน าส่งโรงพยาบาล
เพ่ือลดความรุนแรง และ
โอกาสการเสียชีวิต 



โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิแบบบูรณาการ 
      จังหวัดนครศรีธรรมราช  (MODULE  NCD)  
 

 
ใบตรวจรักษาผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง(NCD)รพ.สต.....................          เบาหวาน        ความดัน         อื่นๆ………… 

ชื่อ-สกุล………………………………………………………………อายุ…………….…….ปี เลขรหัส/HN…………………… วันที่………..…..……………. 
ประวัติการแพ้ยา……………………………………..….……………การคัดกรองภาวะซึมเศร้า 2Q            เสี่ยง           ไม่เสี่ยง   
ประวัติการได้รับสารเสพติด………….ดื่มสุรา       ดื่ม          ไม่ดื่ม   การสูบบุหรี่        สบู ............มวน/วัน              ไม่สูบ    
   

T………°C    PR………../min      RR…….…./min  
นน………….กก. ส่วนสูง…….….ซม. BMI…..….รอบเอว…...….ซม. 
 
DTX………..…………mg.%    
การเฝ้าระวัง DM           คมุดี                 เสี่ยงน้อย   
      เสี่ยงปานกลาง        เสี่ยงมาก            มีภาวะแทรกซอ้น 
 
BPครั้งที่ 1………/……mm./Hg.  BPครั้งที่ 2…..…/……mm./Hg. 
การเฝ้าระวัง HT            คุมด ี              เสี่ยงน้อย                                           
      เสี่ยงปานกลาง        เสี่ยงมาก          มีภาวะแทรกซ้อน 

การวินิจฉัย           HT                 DM              DLP 
                                    

รายการสั่งยา (วิธีใช้/จ านวน)    
ยาเบาหวาน 
         Glipizide (5mg.) ……………………………………………. 
         MFM. (500,850mg.)……………………………………….. 
         อ่ืนๆ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
ยาความดันโลหิตสูง    
           Atenolol (50,100 mg.)…………………..……………. 
           Amlodipine (5,10 mg.)…………………………….…. 
           Enalapril (5,20 mg.)……….….………………………… 
           Hydralazine (25,50 mg.)….………………………….. 
           HCTZ. (25 mg.)……………………………………….…. 
           Losartan (50 mg.)………………..………………….….. 
           อ่ืนๆ…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
.............................................................................................  
ยาป้องกันลิ่มเลือด       ASA (81 mg.)………..……………… 
ยาลดไขมัน          
           Gemfibrozill (300 mg.)……………………………….. 
           Simvas (10,20 mg.)…………………………………….. 
           อ่ืนๆ…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 
ยาอื่นๆ................................................................................. 
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
................................................................................ ............. 

 
CC:…………………………………………………………………………………... 
HPI:…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
PE:…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 
CVD Risk        < 10 %ต่ า               10-<20%  ปานกลาง 
                     20-<30%  สูง           30-<40%  สูงมาก 
                     >40% สูงอันตราย 
 

ค าแนะน า            ออกก าลังกาย      
                        การปฏิบัติตัวเหมาะสมกับโรค 
                        การรับประทานอาหาร          
                        การมาตามนัด      
                        ป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
                        การใช้ยา                  
                        อ่ืนๆ………………………..                  
                                    
ผู้ซักประวัติ…………………………....ลงชื่อผู้ตรวจ…………….............. 
 

ผู้จัดยา…………….……ผู้จ่ายยา……….……..วันนัด……………..… 

 

stroke อ่ืนๆ………………… 


