หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
2564

Promotion, Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
จังหวัด
19. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วย
ความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
1.1 กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (Pre-DM) หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีค่าระดับ
FBS 100 – 125 mg/dl หรือค่าระดับ RPG 140-199 mg/dl ในปีที่ผ่านมาในเขต
รับผิดชอบ
1.2 ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานราย
ใหม่ ในปีงบประมาณ โดยการวินิจฉัยของแพทย์ และได้รับการขึ้นทะเบียนในคลินิก
โรคเรื้อรัง
2. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
2.1 กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีค่า
ระดับความดันโลหิต ≥ 140/90 mmHg ในเขตรับผิดชอบและรอการวิ นิจฉัยของแพทย์
ในปีงบประมาณ
2.2 การวัดความดันโลหิตที่บ้าน หมายถึง กลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
ได้รับการตรวจความดันโลหิตซ้้าอีกครั้งที่บ้าน โดย อสม.หรือด้วยตนเอง (กรณีที่วัดความ
ดั น โลหิ ต เป็ น ) ตามแนวทางการวั ด ความดั น โลหิ ต ที่ บ้ า น* หลั ง จากมารั บ บริ ก ารการ
คัดกรองที่โรงพยาบาลแล้ว
เบาหวาน
อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกิน
ร้อยละ 2.40
อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกิน
ร้อยละ 2.40
อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกิน
ร้อยละ 2.28
อัตราผู้ป่วยเบาหวาน รายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกิน
ร้อยละ 2.16

ความดันโลหิตสูง
อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดัน
โลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน ≥ร้อยละ 10
อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดัน
โลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน ≥ร้อยละ 20
อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดัน
โลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน≥ ร้อยละ 30
อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดัน
โลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน ≥ร้อยละ 40

วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
รายการข้อมูล 3
รายการข้อมูล 4
สูตรคานวณตัวชี้วัด

1. เพื่อลดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
2. เพื่อลดผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ จากกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
(โดยการคัดกรอง)
1. ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
เบาหวานในปีงบประมาณที่ผ่านมา
2. ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่ม
สงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ
บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล
43 แฟ้ม เข้าส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข
A = จ้านวนประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ถูกวินิจฉัย
ว่าเป็นผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ และขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ
B = จ้านวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
C = จ้านวนประชากรสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับ
การวัดความดันโลหิตที่บ้าน
D = จ้านวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดัน
โลหิตสูงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ
1. ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน = (A/B) x 100
2. กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
= (C/D) x 100
ไตรมาส 4

ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
DM อัตราประชากร Pre-DM
ในเขตรับผิดชอบของปีที่
ผ่านมาได้รับการตรวจ
น้้าตาลซ้้าและได้รับ
ค้าแนะน้าเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
≥ร้อยละ 30
HT มีการเตรียมความพร้อม
และแผนงานในการ
ด้าเนินงานส้าหรับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน

รอบ 6 เดือน
อัตราประชากร Pre-DM
ในเขตรับผิดชอบของปีที่
ผ่านมาได้รับการตรวจ
น้้าตาลซ้้าและได้รับ
ค้าแนะน้าเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
≥ร้อยละ 80
อัตราประชากรกลุ่ม
สงสัยป่วยความดันโลหิต
สูง ในเขตรับผิดชอบ
ได้รับการวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน ≥ร้อยละ 5

รอบ 9 เดือน
อัตราประชากร PreDM ในเขตรับผิดชอบ
ของปีที่ผ่านมาได้รับการ
ตรวจน้้าตาลซ้้าและ
ได้รับค้าแนะน้าเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
≥ร้อยละ 90
อัตราประชากรกลุ่ม
สงสัยป่วยความดัน
โลหิตสูง ในเขต
รับผิดชอบได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน ≥
ร้อยละ 8

รอบ 12 เดือน
อัตราผู้ป่วยเบาหวานราย
ใหม่จาก Pre-DM
ไม่เกินร้อยละ 2.40

อัตราประชากรกลุ่มสงสัย
ป่วยความดันโลหิตสูง ใน
เขตรับผิดชอบได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน ≥
ร้อยละ 10

เกณฑ์การประเมิน : ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
DM
HT

-

เกณฑ์การประเมิน : ปี 2563 :
รอบ 3 เดือน
DM
-

HT

-

เกณฑ์การประเมิน : ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
DM
-

HT

-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

-

-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

-

-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

-

-

รอบ 12 เดือน
อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่
เกินร้อยละ 2.40
อัตราประชากรกลุ่มสงสัย
ป่วยความดันโลหิตสูง ใน
เขตรับผิดชอบได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน ≥ร้อย
ละ 20
รอบ 12 เดือน
อัตราผู้ป่วยเบาหวานราย
ใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน ไม่เกินร้อยละ
2.28
อัตราประชากรกลุ่ม
สงสัยป่วยความดันโลหิต
สูง ในเขตรับผิดชอบ
ได้รับการวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน ≥ร้อยละ
30
รอบ 12 เดือน
อัตราผู้ป่วยเบาหวานราย
ใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน ไม่เกิน ร้อยละ
2.16
อัตราประชากรกลุ่ม
สงสัยป่วยความดันโลหิต
สูง ในเขตรับผิดชอบ
ได้รับการวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน ≥ร้อยละ
40

หมายเหตุ : ค้าแนะน้าเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ
1. งดสูบบุหรี่ และดมควันบุหรี่ อย่างน้อย 6 เดือน
2. ถ้าดัชนีมวลกายมากกว่า 30.0 กก./ม2 ให้ลดน้้าหนักลง 5% ของน้้าหนักเดิม ภายใน 1 ปี ด้วยวิธกี าร

ออกก้าลังกายและควบคุมการบริโภคอาหาร (โดยเฉพาะการลดเกลือและโซเดียม)
3. งดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 6 เดือน
4. สถานบริการมีรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างชัดเจนอย่างน้อย 1 วิธี
* วิธีการวัดความดันโลหิตที่บ้าน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมินผล :
ติดตามจากระบบรายงานใน HDC
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline data
หน่วย ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
วัด
2558
2559
2560
อัตราผู้ป่วยเบาหวาน อัตรา
2.09
2.40
2.07
รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
รอบ 9 เดือน
เบาหวาน
(ข้อมูล HDC
ณ 30 มิ.ย.60)
อัตราประชากรกลุ่ม
อัตรา
สงสัยป่วยความดัน
โลหิตสูง ในเขต
รับผิดชอบได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน
ที่มา : ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
1. นายแพทย์ดิเรก ข้าแป้น
ผู้อ้านวยการส้านักโรคไม่ติดต่อ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5903982 โทรศัพท์มือถือ : 085-0515445
โทรสาร : 02-5903973
E-mail : dr.tum@hotmail.com
2. แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5903963 โทรศัพท์มือถือ : 089-5155911
โทรสาร : 02-5903964
E-mail : wsu_1978@hotmail.com
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
หน่วยงานประมวลผลและ ส้านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดทาข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล 1. แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
การดาเนินงาน
โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5903963 โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-5903964
E-mail : wsu_1978@hotmail.com
2. นางเมตตา ค้าพิบูลย์
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5903963 โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-5903963
E-mail : mettakum@gmail.com
3. นางสาวอีสตีน่า อุสนุน
นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5903963 โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-5903964
E-mail : isteena_143@hotmail.com
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

