หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม
(ตัวชี้วัดยอยที่ 1

ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ
(PP&P Excellence)
3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
5. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
จังหวัด
13. รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง
13.1 รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน
1. กลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน หมายถึง ประชากรสงสัยปวยโรคเบาหวานอายุ 35 ปขึ้นไปใน
เขตรับผิดชอบ ไดรับการตรวจระดับน้ําตาลโดยวิธีเจาะจากปลายนิ้ว หลังอดอาหารมากกวา 8
ชั่วโมง (FPG) มีคา ≥ 126 mg/dl หรือการตรวจระดับน้ําตาลโดยวิธีเจาะจากปลายนิ้วจากการที่
ไมอดอาหาร (RCBG หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคสจากการที่ไมอดอาหาร (RPG) มีคา
≥200 mg/dl และยังไมไดรับการวินิจฉัยเปนผูปวยโรคเบาหวาน
2. การไดรับการตรวจติดตาม กลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน ไดรับการตรวจยืนยันโดยการตรวจ
ระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกวา 8 ชั่วโมง (FPG) ทางหองปฏิบัติการ ในสถานบริการ
สาธารณสุข ภายในปงบประมาณ (ทั้งนี้ควรตรวจติดตามภายใน 3-6 เดือน

เกณฑเปาหมาย
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวย
≥รอยละ 30
โรคเบาหวาน
วัตถุประสงค
เพื่อยืนยันวากลุมสงสัยปว ยมี คาระดั บน้ําตาลในเลือดสูงจริง และสงตอพบแพทยเ พื่ อรั บ การ
วินิจฉัยโรคเบาหวาน
ประชากรกลุมเปาหมาย ประชากรอายุ 35 ป ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ไดรับการคัดกรองวาเปนกลุมสงสัยปวยเบาหวาน
typearea 1,3 (1 (มีชื่ออยูตามทะเบียนบานในเขตรับผิดชอบและอยูจริง, 3 (มาอาศัยอยูในเขต
รั บ ผิ ด ชอบ แต ท ะเบี ย นบ า นอยู น อกเขต และ PERSON.DISCHARGE=“9” (ไม จํ า หน า ย
PERSON.NATION=“099” (สัญชาติไทย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
บันทึกผานโปรแกรมพื้นฐานของหนวยบริการ และสงออกขอมูลตามมาตรฐานขอมูล 43 แฟม
เขาระบบ Health Data Center (HDC) On Cloud
แหลงขอมูล
ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข
รายการขอมูล 1
A = จํานวนประชากรสงสัยปวยโรคเบาหวานอายุ 35 ป ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบไดรับการตรวจ
ยื น ยั น โดยการตรวจระดั บ พลาสมากลู โ คสหลั ง อดอาหารมากกว า 8 ชั่ ว โมง (FPG) ทาง

หองปฏิบัติการ ในสถานบริการสาธารณสุข ภายในปงบประมาณ (ทั้งนี้ควรตรวจติดตามภายใน
3-6 เดือน
รายการขอมูล 2
B = จํานวนประชากรอายุ 35 ป ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ไดรับการคัดกรองโรคเบาหวานและ
เปนกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน
(A/B) x 100
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
12 เดือน
เกณฑการประเมิน : ป 2563
ตัวชี้วัด
รอบ 3 เดือน รอบ 6
รอบ 9
รอบ 12
เดือน
เดือน
เดือน
รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน
≥รอยละ 15 ≥รอยละ 45 ≥รอยละ 30
วิธีการประเมินผล :
A: จํานวนกลุมสงสัยปวยเบาหวาน จากแฟม NCDSCREEN และไดรับการตรวจยืนยัน โดยการ
ตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกวา 8 ชั่วโมง (FPG) ทางหองปฏิบัติการ ในสถาน
บริการสาธารณสุข ภายในปงบประมาณ (ทั้งนี้ควรตรวจติดตามภายใน 3-6 เดือน ประมวลผล
จาก
- แฟ ม NCDSCREEN.BSTEST = 1 (ตรวจน้ํ า ตาลในเลื อ ด จากหลอดเลื อ ดดํ า หลั ง อด
อาหาร ,หลังจากตรวจคัดกรองภายในปงบประมาณ (ทั้งนี้ควรตรวจติดตามภายใน 3-6
เดือน หรือ
- แฟ ม LABFU ที่ ร หั ส LABTEST = 0531002 (การตรวจหาน้ํ า ตาลกลู โ คสในซี รั่ ม /
พลาสมา , หลังจากตรวจคัดกรองภายในปงบประมาณ (ทั้งนี้ควรตรวจติดตามภายใน
3-6 เดือน
B: จํานวนกลุมสงสัยปวยเบาหวาน จากแฟม NCDSCREEN ประมวลผลจาก
- BSTEST เปน 1 (ตรวจน้ําตาลในเลือด จากหลอดเลือดดําหลังอดอาหาร , 3 (ตรวจ
น้ําตาลในเลือดจากเสนเลือดฝอย หลังอดอาหาร โดยที่ BSLEVEL ≥ 126 mg/dl
- BSTEST เปน 2 (ตรวจน้ําตาลในเลือด จากหลอดเลือดดํา โดยไมอดอาหาร , 4 (ตรวจ
น้ําตาลในเลือดจากเสนเลือดฝอย โดยไมอดอาหาร โดยที่ BSLEVEL ≥ 200 mg/dl
เอกสารสนับสนุน :
แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับโรคเบาหวานป 2560

รายละเอียดขอมูล
พื้นฐาน

Baseline data

หนวยวัด

รอยละการตรวจติดตามกลุม
สงสัยปวยโรคเบาหวาน
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 1.แพทยหญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์
ผูประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903982
โทรสาร : 02-5903973
2.แพทยหญิงจุรีพร คงประเสริฐ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903963
โทรสาร : 02-5903964
3.นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903887
โทรสาร : 02-5903893
4. นางสาวณัฐธิวรรณ พันธมุง
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903867
โทรสาร : 02-5903893
หนวยงานประมวลผล
กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
และจัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง
ผูรับผิดชอบการรายงาน 1. นางสาวณัฐธิวรรณ พันธมุง
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903867
โทรสาร : 02-5903893
2. นางสาววรัญญา ตรีเหลา
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903867
โทรสาร : 02-5903893
3. นางสาวสุภาพร หนอคํา
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903867
โทรสาร : 02-5903893
4. นางสาวรุงนภา ลั่นอรัญ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903867

รอยละ

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ
2561
2562
2563
2564
-

ผูอํานวยการกองโรคไมติดตอ
โทรศัพทมือถือ :
E-mail : Sasitth@gmail.com
รองผูอํานวยการกองโรคไมติดตอ
โทรศัพทมือถือ :
E-mail : jurekong@hotmail.com
หัวหนากลุมยุทธศาสตร แผนและประเมินผล
โทรศัพทมือถือ :
E-mail : ncdplan@gmail.com
หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพบริการ
โทรศัพทมือถือ :
E-mail : nuttiwan2516@hotmail.com

หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพบริการ
โทรศัพทมือถือ :
E-mail : nuttiwan2516@hotmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทมือถือ :
E-mail : ploysaiwaranya@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพทมือถือ :
E-mail : maymmay2343@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพทมือถือ :

คํานิยาม
(ตัวชี้วัดยอยที่ 2

เกณฑเปาหมาย

วัตถุประสงค
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล

แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

โทรสาร : 02-5903893
E-mail : rukmoei@hotmail.com
5. นางสาวณัฐกฤตา บริบูรณ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903887
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : 02-5903893
E-mail : ncdplan@gmail.com
13.2 รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง
1. กลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ป ขึ้นไป ที่ไดรับการคัด
กรองความดันโลหิตสูงและมีคาระดับความดันโลหิตตัวบน (SBP) ในชวง 140-179 mmHg และ/
หรือคาระดับความดันโลหิตตัวลาง (DBP) ในชวง 90-109 mmHg ในเขตรับผิดชอบและยังไมได
รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงในปงบประมาณ
2. การไดรับการตรวจติดตาม หมายถึง การตรวจวัดความดันโลหิตซ้ําที่บาน ตามแนวทางการ
วัดความดันโลหิตที่บาน *(เอกสารแนบ หลังจากไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูงที่สถาน
บริการสาธารณสุข หรือในชุมชนแลว
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
รอยละการตรวจติดตามกลุม
≥รอยละ 52 ≥รอยละ 70
สงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง
เพื่อยืนยันวากลุมสงสัยปวยมีความดันโลหิตสูงจริง
ประชากรอายุ 35 ป ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ (type area 1 และ 3 ที่ไดรับการคัดกรองวาเปน
กลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง ในปงบประมาณ
1. บันทึกผานโปรแกรมพื้นฐานของหนวยบริการ และสงออกขอมูลตามมาตรฐานขอมูล 43 แฟม
เขาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. กรณีขอมูลการวัดความดันโลหิตที่บานใหบันทึกผานระบบ HDC
ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข
A = จํานวนประชากรสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูงอายุ 35 ป ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบไดรับ
การวัดความดันโลหิตที่บาน*
B = จํานวนประชากรอายุ 35 ป ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
และเปนกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง ในปงบประมาณ
(A/B) x 100**
12 เดือน

เกณฑการประเมิน : ป 2563
ตัวชี้วัด
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน
รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดัน
≥ รอยละ 40 ≥ รอยละ 50 ≥รอยละ 52
โลหิตสูง
วิธีการประเมินผล :
ติดตามจากระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ
* B : กลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง ที่มีคาระดับความดันโลหิตตัวบน (SBP ในชวง
140-179 mmHg และ/หรือคาระดับความดันโลหิต ตัวลาง (DBP ในชวง 90-109 mmHg
ในเขตรับผิดชอบและยังไมไดรับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง

เอกสารสนับสนุน :

* A : กลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง ที่มีคาระดับความดันโลหิตตัวบน (SBP ในชวง 140179 mmHg และ/หรือคาระดับความดันโลหิต ตัวลาง (DBP ในชวง 90-109 mmHg ใน
เขตรับผิดชอบและยังไมไดรับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง และไดรับการทํา Home BP
โดยตองรายงานผลคาเฉลี่ย Home BP ถัดจากวันสงสัยปวย อยางนอย 8 วันและไมเกิน 120
วัน
ตัวอยางการคํานวณเปาหมายผลงาน
1. ไดรับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและเปนกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง ใน
วันที่ 1 กันยายน 2562 จะตองไดรับการวัดความดันโลหิตที่บานภายใน 120 วัน ดังนั้นวันสุดทาย
ของการวัดความดันโลหิตที่บาน จะตองไมเกินวันที่ 30 ธันวาคม 2562 จึงจะนับเปนเปาหมาย
และผลการดําเนินงานของไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2563
2. ไดรับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและเปนกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง ใน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จะตองไดรับการวัดความดันโลหิตที่บานภายใน 120 วัน ดังนั้นวัน
สุดทายของการวัดความดันโลหิตที่บาน จะตองไมเกินวันที่ 29 กุมภาพันธ 2563 จึงจะนับเปน
เปาหมายและผลการดําเนินงานของไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2563
รูปแบบการบริการปองกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยกองโรคไมติดตอ กรม
ควบคุมโรค

รายละเอียดขอมูล
พื้นฐาน

Baseline data

หนวย
วัด

รอยละการตรวจติดตามกลุม
สงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง

รอยละ

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 1.แพทยหญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์
ผูประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903893
โทรสาร : 02-5903893
2.แพทยหญิงจุรีพร คงประเสริฐ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903893
โทรสาร : 02-5903893
3.นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903887
โทรสาร : 02-5903893
4. นายแพทยอรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ

หนวยงานประมวลผล
และจัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง

โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903892
โทรสาร : 02-5903893
กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

ผูรับผิดชอบการรายงาน 1.นายแพทยอรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903892
โทรสาร : 02-5903893
2.นางสาวสุธาทิพย ภัทรกุลวณิชย
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903892
โทรสาร : 02-5903893

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ
2558 2559 2560 2561 2562
-

-

-

-

-

ผูอํานวยการกองโรคไมติดตอ
โทรศัพทมือถือ :
E-mail : Sasitth@gmail.com
รองผูอํานวยการกองโรคไมติดตอ
โทรศัพทมือถือ :
E-mail : jurekong@hotmail.com
หัวหนากลุมยุทธศาสตร แผนและ
ประเมินผล
โทรศัพทมือถือ :
E-mail : ncdplan@gmail.com
หัวหนากลุมเทคโนโลยี ระบาดวิทยาและ
มาตรการชุมชน
โทรศัพทมือถือ : 0818201894
E-mail : auttakiat@yahoo.com

หัวหนากลุมเทคโนโลยี ระบาดวิทยาและ
มาตรการชุมชน
โทรศัพทมือถือ : 0818201894
E-mail : auttakiat@yahoo.com
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทมือถือ :
E-mail : suthathip.ncd@gmail.com

3.นางสาวคุณกัญญศศิ พิมพขันธ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903892
โทรสาร : 02-5903893
4.นายกัณฑพล ทับหุน
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903892
โทรสาร : 02-5903893
5.นางสาวณัฐกฤตา บริบูรณ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5903887
โทรสาร : 02-5903893

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทมือถือ :
E-mail : kunkansasi89@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทมือถือ :
E-mail : kanthabhon@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทมือถือ :
E-mail : ncdplan@gmail.com

1.

2.
3.
4.

5.

แนวทางการวัดความดันโลหิตที่บาน
ในกรณีที่ความดันโลหิต Systolic มากกวาหรือเทากับ 140 และ/หรือ ความดันโลหิต Diastolic มากกวาหรือ
เทากับ 90 ควรไดรับการวัดความดันโลหิตที่บานภายใน 3 เดือน สวนกรณีที่ความดันโลหิต systolic มากกวา
หรือเทากับ 160 และ/หรือ ความดันโลหิต Diastolic มากกวาหรือเทากับ 100 ควรไดรับการวัดความดัน
โลหิตที่บานภายใน 1 เดือน
เครื่องวัดความดันโลหิตเปนเครื่องเดิมทุกครั้ง
ผูวัดความดันโลหิตตองเปนบุคคลเดิมทุกครั้ง
สิ่งแวดลอมในการวัดความดันโลหิต
4.1 วัดความดันโลหิตในที่เงียบสงบ
4.2 นั่งวัดเกาอี้ที่มีพนักพิงหลังและไมนั่งไขวหาง และนั่งพัก 1 - 2 นาที กอนวัดความดันโลหิต
4.3 ระหวางวัดความดันโลหิต ไมพูดหรือออกเสียงใดๆ
4.4 งดสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน กอนมาวัดความดันโลหิต ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง
4.5 แผนผาที่พับตนแขน (Upper-arm cuff) ใหวางอยูในระดับเดียวกับหัวใจ
4.6 ผูที่ใสแขนเสื้อที่หนา ควรถอดเสื้อใหแผนพับตนแขนติดกับผิวหนังตนแขนโดยไมมีแขนเสื้อคั้นกลาง
การวัดความดันโลหิตดวยตนเองที่บาน หลังตื่นนอนตอนเชาใหวัดภายใน 1 ชั่วโมง (หลังจากอุจจาระ ปสสาวะ
แลว ไมวัดความดันโลหิตขณะกลั้นอุจจาระ ปสสาวะ โดยวัดกอนกินยา และกินอาหารเชา) สวนการวัดความ
ดันโลหิตสูงกอนนอนเวลากลางคืน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการวัดความดันโลหิตหลังตื่นนอนตอนเชา
วันที่

ตัวอยาง
30 มี.ค. 60

ชวงเชา
ชวงกอนนอน
หลังตื่นนอนไมเกิน 1 ชั่วโมง
ครึ่งชั่วโมงกอนเขานอน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
คาบน คาลาง ชีพจร คาบน คาลาง ชีพจร คาบน คาลาง ชีพจร คาบน คาลาง ชีพจร
132

84

76

128

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ความดันโลหิต เฉลี่ย 7 วัน = ....................... mmHg

82

74

130

76

70

126

74

70

Dashboard แสดงผลการดําเนินงาน

เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 3
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 12
รวม

จํานวนสงสัย มีผลวัดความ
ปวยความดัน ดันโลหิตที่
โลหิตสูง
บาน

ไตรมาส 1
จํานวน

รอยละ

ไตรมาส 2
จํานวน

รอยละ

ไตรมาส 3
จํานวน

รอยละ

ไตรมาส 4
จํานวน

รอยละ

ภาพรวม
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