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 กระบวนการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสนับสนุน 

ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและการจัดบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มี

คุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหาร

จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ  

ผู้ให้บริการ และผู้เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งการระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ เพื่อให้

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบ

การดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงบริการและ

ได้รับบริการสาธารณสุขตามสิทธิที่พึงได้ในฐานะความเป็นประชาชนไทย  

 คูม่อืการบรหิารกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเปน็สว่นหนึง่ของการกำหนดรายละเอยีด 

หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้  

ผู้ให้บริการได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ในปีงบประมาณ 2557 คู่มือบริหารกองทุน  

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย 

 เล่มที่ 1 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 

 เลม่ที ่2 การบรหิารงบบรกิารผูต้ดิเชือ้เอชไอวแีละผูป้ว่ยเอดสแ์ละการบรหิารงบผูป้ว่ยวณัโรค 

 เล่มที่ 3 การบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 

 เลม่ที ่4 การบรหิารงบบรกิารควบคมุ ปอ้งกนัและรกัษาโรคเรือ้รงั (บรกิารควบคมุปอ้งกนัและ 

รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง) 

 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เชื่อมั่นว่าคู่มือทุกเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับ  

ทุกภาคส่วนในการร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจ 

ผู้ให้บริการมีความสุข และก่อให้เกิดความเป็นธรรมที่ประชาชนพึงได้รับจากระบบประกันสุขภาพ

ของประเทศไทย 
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|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 8   

1. ความเป็นมา 
 

  การเจบ็ปว่ยดว้ยโรคเรือ้รงัโดยเฉพาะโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู ซึง่หากดแูลสขุภาพ

ไม่ด ี จะนำไปสู่การเจ็บป่วยแทรกซ้อนด้วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ตาบอดจาก  

เบาหวาน และภาวะไตวายเรื้อรัง ในประเทศไทยจากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ

ร่างกาย ครั้งที ่ 3 พ.ศ. 2546-2547 และครั้งที ่ 4 พ.ศ. 2551-2552 พบว่าความชุกโรคเบาหวาน  

ในประชากรอาย ุ15 ป ีขึน้ไปในป ีพ.ศ.2552 (รอ้ยละ 6.9) ไมแ่ตกตา่งจากป ีพ.ศ.2547 (รอ้ยละ 6.85) 

และหนึ่งในสามของผู้ที่เป็นเบาหวานไม่ทราบว่าตนเองเป็นเบาหวานมาก่อน ส่วนผู้ที่เคยได้รับการ

วนิจิฉยัโดยแพทยว์า่เปน็เบาหวาน มรีอ้ยละ 3 ทีไ่มไ่ดร้บัการรกัษา สว่นผูท้ีเ่ปน็เบาหวานและไดร้บัการ

รกัษากม็เีพยีงรอ้ยละ 28.5 เทา่นัน้ ทีส่ามารถควบคมุระดบันำ้ตาลในกระแสเลอืดได ้ สำหรบัโรคความดนั

โลหิตสูงพบว่าความชุก โรคความดันโลหิตสูงในประชากรอาย ุ 15 ปีขึ้นไปในป ี พ.ศ.2552 (ร้อยละ 

21.4) ซึง่ไมแ่ตกตา่งจาก ป ีพ.ศ.2547 (รอ้ยละ 22.0) และมผีูท้ีเ่ปน็ความดนัโลหติสงูถงึรอ้ยละ 50.3  

ที่ไม่ทราบว่าตนเองเป็นผู้ที่มีความดันโลหิตสูง และร้อยละ 8.7 ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นความดัน  

โลหติสงูแตไ่มร่กัษา โดยมผีูท้ีเ่ปน็ความดนัโลหติสงูทีไ่ดร้บัการรกัษาและควบคมุไดเ้พยีงรอ้ยละ 20.9  

  สำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ (สปสช.) ตระหนกัและเหน็ความจำเปน็ทีจ่ะตอ้งมกีาร

ลงทนุดา้นสขุภาพเพือ่เรง่รดัดำเนนิการอยา่งจรงิจงั ในการลดหรอืชะลอการเจบ็ปว่ยดว้ยโรคเบาหวาน

และความดันโลหิตสูงมิให้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งผู้ที่เจ็บป่วยแล้วก็สามารถเข้าถึงบริการ

ควบคุมป้องกันความรุนแรงที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น ตั้งแต่

ปงีบประมาณ 2553 เปน็ตน้มา คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตไิดจ้ดัใหม้งีบบรกิารควบคมุ 

ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังขึ้น ซึ่งในเบื้องต้นครอบคลุมบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของ  

กรอบแนวคิดการบริหารจัดการบริการควบคุม ป้องกัน
และรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

บทที่ 1
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บ ท ที่ 1

โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู เปน็งบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตเิพิม่เตมิจากงบบรกิาร

ทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว เป็นค่าบริการในการค้นหาผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนและป้องกันความ

รุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง หรือที่เรียกว่า “การป้องกันโรคระดับทุติยภูมิ” 

(Secondary Prevention) จะทำให้เพิ่มการเข้าถึงบริการและยกระดับบริการให้ได้ตามมาตรฐาน  

ทีก่ำหนดและในปงีบประมาณ 2557 มงีบประมาณจำนวนทัง้สิน้ 801,240,000 บาท 

 
 

2. กรอบแนวคิดการบริหารจัดการ 
 

 โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรมและวิถีการดำเนินชีวิต  

ซึง่สามารถปอ้งกนัได ้ การบรหิารจดัการโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูดว้ยการจดัใหม้บีรกิารดแูล

รกัษาภายหลงัการเกดิโรคแตเ่พยีงอยา่งเดยีว ไมอ่าจลดภาระผูป้ว่ย/ครอบครวัและสงัคมในระยะยาวได ้

ดังนั้นการป้องกันก่อนการเกิดโรคเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องทำควบคู่กันไป สำนักงานหลักประกัน

สขุภาพแหง่ชาต ิจงึไดก้ำหนดกรอบการบรหิารจดัการทีส่ำคญั ดงันี้ 

2.1 บูรณาการการดำเนินงานบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขรายการต่างๆ

ของกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตใิหเ้ปน็ไปในทศิทางทีส่ง่เสรมิและสนบัสนนุการบรหิารจดัการ

โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู ดงันี้ 

2.1.1 การสง่เสรมิและปอ้งกนัโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู  

1) สนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรคในสว่นบรกิาร

สรา้งเสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรคสำหรบับรกิารพืน้ฐาน (P&P Basic Service) 

เพิ่มเติมแก่หน่วยบริการและสถานพยาบาลที่เข้าร่วมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคก่อนป่วย (Primary Prevention) โดยสนับสนุนให้มีบริการตรวจ  

คดักรองความเสีย่งและตรวจยนืยนัตลอดจนการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในกลุม่

ทีม่คีวามเสีย่งสงูตอ่การเกดิโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู (Pre-Diabetic, 

Pre-Hypertension) บรกิารดงักลา่วยงัชว่ยใหเ้กดิการคน้พบผูป้ว่ยโรคเบาหวาน

และความดนัโลหติสงูแตแ่รกดว้ย (Early Diagnosis)  

2) สนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรคสำหรบับรกิาร

ระดบัพืน้ที ่(P&P Area Health Service) ใหอ้งคก์รปกครองทอ้งถิน่เพือ่จดังบ

สมทบร่วมกันจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่

(กองทนุ อบต./เทศบาล) เพือ่สนบัสนนุหนว่ยบรกิารหรอืสถานบรกิาร ดำเนนิ

กิจกรรมการ คัดกรองความเสี่ยง การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่ด ี
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ตลอดจนการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยใหก้ลุม่ประชาชนหรอืองคก์รประชาชนจดัทำ

กจิกรรมเพือ่การสรา้งสขุภาพ การปอ้งกนัโรค อาท ิ สง่เสรมิจดัตัง้ชมรมผูป้ว่ย

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย

อย่างต่อเนื่องในชุมชน นอกจากนั้นงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและ  

ป้องกันโรคระดับพื้นที่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้รับยังสามารถใช้เพื่อ

การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงทั้งระดับ  

ปฐมภมูแิละทตุยิภมู ิ โดยไมซ่ำ้ซอ้นกบัการดำเนนิงานของหนว่ยบรกิารประจำ

และเครอืขา่ย  

2.1.2 การสนบัสนนุและสง่เสรมิการจดับรกิารปฐมภมู ิใหส้ามารถดำเนนิการสง่เสรมิและ

ปอ้งกนัโรคและรองรบัดแูลรกัษาผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัอยา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้การจดัระบบสง่ตอ่/สง่กลบัขอ้มลู

ผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัเชือ่มโยงกบัโรงพยาบาลแมข่า่ย โดยการจดัคา่ใชจ้า่ยเพือ่สนบัสนนุและสง่เสรมิบรกิาร

ปฐมภูมิในการพัฒนาศักยภาพบริการและจัดสรรงบเพิ่มเติมให้หน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อกระตุ้นการ

พฒันาคณุภาพบรกิาร  

2.1.3 การควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงภายหลัง

การเจบ็ปว่ย เพือ่ลดหรอืชะลอการเกดิภาวะแทรกซอ้น ปอ้งกนัโดยการจดัคา่ใชจ้า่ยควบคมุ ปอ้งกนั

และรักษาโรคเรื้องรัง เพื่อจัดบริการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโรคระดับทุติยภูม ิ

(Secondary Prevention) 

2.1.4 การป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในระดับตติยภูม ิ (Tertiary 

Prevention) สนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยเปน็การเฉพาะเพือ่จดัการภาวะแทรกซอ้นอนัเนือ่งมาจากโรคเบาหวาน

และความดนัโลหติสงู เชน่ โรคไตวายเรือ้รงั (จดัใหม้บีรกิารลา้งไตทางชอ่งทอ้ง ฟอกเลอืด เปลีย่นไต) 

จอประสาทตาเสื่อมจากโรคเบาหวาน (จัดให้มีบริการฉายเลเซอร์) โรคหลอดเลือดสมอง (บริการ 

Stroke Fast Track) และโรคหวัใจขาดเลอืด (บรกิาร STEMI Fast Track) 

2.1.5 การดแูลรกัษาผูป้ว่ยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู ซึง่จดัคา่ใชจ้า่ยรวมไวใ้น  

งบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัวในประเภทบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทั่วไป ทั้งนี ้  

ความเชื่อมโยงการดำเนินงานโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงทั้งในระดับ Primary, Secondary 

และ Tertiary Prevention ตามแผนภาพที ่ 
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2.2 ประสานและรว่มมอืกบักระทรวงสาธารณสขุในระดบันโยบายและทศิทางการดำเนนิงาน

ทีส่อดคลอ้งตอ้งกนั เพือ่เสรมิพลงัในการปอ้งกนัและการบรหิารจดัการโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู

ในระดับประเทศ ตลอดจนประสานและร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษาและองค์กรอื่น  

ทีเ่กีย่วขอ้ง  

2.3 สนบัสนนุสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั (สสจ.) ใหม้บีทบาทขบัเคลือ่นบรูณาการการสง่เสรมิ

ปอ้งกนัและการบรหิารจดัการโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูในระดบัพืน้ที่ 

2.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการข้อมูลในพื้นที ่ เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบริการผู้ป่วยและ  

การบรหิารจดัการของหนว่ยบรกิารและ สสจ. ลดภาระการจดัสง่ขอ้มลูไปยงั สปสช. 

2.5 การสนับสนุนงบประมาณเป็นแบบจ่ายจริงล่วงหน้า มุ่งเน้นคุณภาพบริการตามข้อมูล  

ผลงานของปีที่ผ่านมาเพื่อให้หน่วยบริการทราบวงเงินที่จะได้รับและสามารถวางแผนการปฏิบัติงาน  

ไดช้ดัเจน 

2.6 ให้ความสำคัญกับการประเมินผลการดำเนินงานในหน่วยบริการและสะท้อนข้อมูลกลับ

เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาระบบบรกิารในพืน้ทีอ่ยา่งตอ่เนือ่ง 

แผนภาพที่ 1 แนวคิดการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

PP 

คัดกรองปัจจัยเสี่ยง 
DM HT COPD 
โรคหลอดเลือด 

(ไขมัน) 

กองทุนตำบล/
เทศบาล 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การลงทะเบียน 

DM/HT 

การตรวจคัดกรองภาวะ 
แทรกซ้อนต่อหลอดเลือด 
และการตรวจร่างกาย 

1.HbA1C < 7% 
2.LDL-Chol < 100 mg% 
3.BP 130/80 mmHg 
4.Microalbumin 
5.Eye Exam 
6.Foot Exam 

การรักษาด้วยยา 
การสนับสนุนการจัดการตนเอง 

กลุ่มเสี่ยง  
Pre-DM 
Pre-HT 

Secondary Prevention Tertiary Prevention 

Micro Vascular Complication 
Kidney Disease 

Retinopathy 

Storke 
Storke Fast Track 

Macro Vascular 
Complication 

Heart 
Acute STEMI 

ST Elevated EKG 

Storke Alert 

ชุมชม, EMS,  
IP, OP/ER 

1.มุมปากตก 
2.แขนอ่อนแรง 
3.พูดไม่ชัด 

1. เจ็บหน้าอก 
 เค้นนานๆ 
2. ปวดร้าวแขนคาง 

ACS Alert 

ชุมชม, EMS,  
IP, OP/ER 

Macro Vascular  
Complication 

CKD Clinic 
1. ชะลอการเสื่อมของไต 
2. ประเมินและรักษา 
3. ลดความเสี่ยง CVD 
4. เตรียมผู้ป่วย RRT 

1. CAPD 
2. HD 
3. KT 

Primary Prevention 

คัดกรองออก 
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3.สิ่งที่คาดหวัง 
 

 คาดหวงัทีจ่ะใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีส่ำคญัในชว่ง 5 ป ีระหวา่ง พ.ศ. 2556-2560 ดงันี้ 

3.1 ระดับตำบล/เทศบาล  

 โดยกองทุนสุขภาพ อบต./เทศบาล สนับสนุนให้มีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงและ

สนับสนุนการจัดตั้งชมรมผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และมีกิจกรรมการดำเนินงาน  

ทุกชุมชน โดยศูนย์แพทย์ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานีอนามัยมีการจัดระบบ  

การใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู ทีเ่ปน็เครอืขา่ยเชือ่มโยงกบัโรงพยาบาลแมข่า่ย 

รวมทัง้มกีารสนบัสนนุกจิกรรมของกองทนุสขุภาพ อบต./เทศบาลและชมรมผูป้ว่ยครอบคลมุทกุพืน้ที่ 
 

3.2 หน่วยบริการประจำระดับอำเภอและจังหวัด  

 มกีารปรบัการบรกิารคลนิกิโรคเบาหวานใหเ้ปน็บรกิารดแูลรกัษาอยา่งตอ่เนือ่ง (Chronic 

Care Model) มผีูจ้ดัการรบัผดิชอบการจดับรกิาร (Case Manager) ประสานเชือ่มโยงบรกิาร จดัใหม้ี

ขอ้มลูและระบบ การสง่ตอ่ผูป้ว่ยสูเ่ครอืขา่ยหนว่ยบรกิารปฐมภมู ิ รวมทัง้เพิม่การมสีว่นรว่มในการเรยีนรู้

และดูแลตนเอง ของผู้ป่วยและญาติอย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางคลินิก NCD คุณภาพของระบบ 

Service Plan ของกระทรวงสาธารณสขุ 
 

3.3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  

 จดัใหม้หีนว่ยงานเจา้ภาพและผูร้บัผดิชอบในการดำเนนิงานบรหิารจดัการโรคเบาหวาน

และความดนัโลหติสงู (System Manager) ทำหนา้ทีเ่ปน็ศนูยก์ลางฐานขอ้มลูเพือ่การบรหิารจดัการ  

ในจงัหวดั โดยมฐีานขอ้มลูของจงัหวดัทีค่รบถว้นสมบรูณแ์ละมคีณุภาพ 
 

3.4 ระดับเขต  

 มกีารบรูณาการทัง้หนว่ยงานและงบประมาณเพือ่สนบัสนนุงานบรหิารจดัการโรคเบาหวาน

และความดนัโลหติสงูในหนว่ยบรกิารและองคก์รภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง 
 

3.5 องค์กรวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข  

 กระตุ้นให้เกิดการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การดูแลรักษาโรคเบาหวานและ  

ความดนัโลหติสงูอยา่งมสีว่นรว่ม และจดัใหม้กีจิกรรมและเวทวีชิาการในระดบัตา่งๆ เพือ่แลกเปลีย่น

เรยีนรูใ้นทกุระดบั ทีห่ลากหลายและตอ่เนือ่ง 
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3.6 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข  

 สนบัสนนุการจดัการบรหิารจดัการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสงูเปน็นโยบายเนน้หนกั 

รวมถงึสนบัสนนุกลไกการทำงานของคณะกรรมการและคณะทำงานในระดบัตา่งๆ ใหส้ามารถทำงาน

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และใหก้องทนุตา่งๆ บรูณาการการทำงานอยา่งเปน็รปูธรรม 
 

3.7 สังคม  

 เกิดกระแสสังคมที่ใส่ใจกับภัยเงียบของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพื่อกระตุ้น  

ให้สังคมหันมาตระหนักและมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกัน  

และควบคมุโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูอยา่งเปน็รปูธรรม 
 

 

4. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
สถานการณ์ของการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และการเจ็บป่วยที่เป็น

ภาวะแทรกซอ้นของผูเ้ปน็โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูดขีึน้ ดงันี้ 

สถานการณ์ ระยะสั้น 
(2553-2555) 

ระยะกลาง 
(2556-2560) 

ระยะกลาง 
(2556-2560) 

อัตราการเกิดโรค DM&HT ลดลง              
 
อัตราตัดขา ลดลง    
 
อัตราตาบอดจาก DM ลดลง               
 
อัตราเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลง          
 
อัตราเกิดโรคหัวใจ ลดลง      
 
เกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต ลดลง       

- 
 

50% 
 

30% 
 

10% 
 

10% 
 

10% 

2% 
 

80% 
 

50% 
 

30% 
 

30% 
 

30% 

3% 
 

90% 
 

90% 
 

50% 
 

50% 
 

50% 





การบริหารค่าใช้จ่าย
เพื่อบริการควบคุมป้องกัน

และรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง

บทที่ 2
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1. แนวคิด 
 

 คา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารควบคมุ ปอ้งกนั ความรนุแรงของโรคเรือ้รงั (โรคเบาหวานและความดนั  

โลหติสงู) เปน็คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่เตมิจากงบบรกิารทางการแพทยเ์หมาจา่ยรายหวั เพือ่เรง่รดัการดำเนนิงาน

อยา่งจรงิจงัในการลดหรอืชะลอ การเกดิโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูในกลุม่เสีย่งและประชาชน

ทัว่ไป รวมทัง้เพือ่ลดหรอืชะลอการเกดิภาวะแทรกซอ้นในกลุม่ผูป้ว่ยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู 

โดยมเีปา้หมายเพิม่การเขา้ถงึบรกิารควบคมุปอ้งกนั (Secondary Prevention) และยกระดบัคณุภาพ

บรกิารตามมาตรฐานการดแูลรกัษาโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูอยา่งตอ่เนือ่ง 
 

 

2. เป้าประสงค์  
 

2.1 เพิม่การคน้หาและการเขา้ถงึบรกิารของผูป้ว่ยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู 

2.2 เพิม่การเขา้ถงึบรกิารคดักรองภาวะแทรกซอ้นของโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู 

2.3 ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานเพื่อลดหรือ

ชะลอภาวะแทรกซอ้น 

 
 

การบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อบริการควบคุมป้องกัน
และรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

บทที่ 2
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3. วัตถุประสงค์ 
 

3.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยบริการประจำและเครือข่ายพัฒนาระบบบริการ  

โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูเปน็แบบแผนการดแูลรกัษาโรคเรือ้รงัอยา่งตอ่เนือ่ง 

3.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีกลไกในการพัฒนาระบบ

บรหิารจดัการโรคเรือ้รงั (โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู) อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ป่วยรวมทั้งผู้มีจิตอาสารวมตัวกันเป็นกลุ่ม/ชมรม  

ใหม้สีว่นรว่มในการสนบัสนนุดแูลตนเองและครอบครวัแบบเพือ่นชว่ยเพือ่นในชมุชน 

  
4. พื้นที่เป้าหมายการดำเนินงาน 
 

4.1 หน่วยบริการประจำและเครือข่ายระบบบริการปฐมภูมิ/กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

อบต./เทศบาล  

4.2 สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

 
 

5. หลักเกณฑ์การบริหารจัดการงบประมาณ 
 

5.1 กรอบวงเงิน  

 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวานและความดัน

โลหติสงู) ปงีบประมาณ 2557 จำนวน 801.240 ลา้นบาท จดัสรรเปน็การบรกิารควบคมุปอ้งกนัและ

รกัษาผูป้ว่ยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู โดยเนน้การควบคมุปอ้งกนัระดบัทตุยิภมู ิ (Secondary 

Prevention)  
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งบบริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
 (801.240 ลบ.) 

ค่าบริการ 2nd Prevention 
(748 ลบ.) 

1. จัดสรรเป็นวงเงินระดับจังหวัดตามจำนวนผู้ป่วย  
 ที่มีในทะเบียน : ความครอบคลุมและคุณภาพ  
 บริการ 2nd Prevention ในสัดส่วน = 60:40 
2. จ่ายเงินให้หน่วยบริการ ตามข้อเสนอของ 
 คณะกรรมการโรคเรื้อรังของจังหวัด  
 (NCD Board) โดย 
 2.1 ไม่น้อยกว่า 90% ให้หน่วยบริการ 
 2.2 ไม่เกิน 10% ให้เป็นการดำเนินการร่วมกัน  
  ระดับจังหวัด เน้นการควบคุมป้องกันตาบอด  
  จากภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา 

1. เพื่อพัฒนาระบบบริการ 2nd Prevention 
2. พัฒนาบุคลากร 
3. ระบบสารสนเทศและ M&E 

ค่าสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการ  
(53.240 ลบ) 

แผนภาพที่ 2  การบริหารงบบริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและ 
 ความดันโลหิตสูง ปี 2557 

5.2  หลักเกณฑ์การจัดสรรงบค่าบริการ Secodary Prevention 

 งบประมาณคา่ใชจ้า่ยเพือ่การควบคมุปอ้งกนัระดบัทตุยิภมู ิ (Secondary Prevention) 

สำหรับความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ป ี 2557 จำนวน 801.240 ล้านบาท   

จะจัดสรรงบค่าบริการเพิ่มเติมจากงบเหมาจ่ายรายหัวให้หน่วยบริการตามผลผลิตและผลลัพธ์บริการ  

ผูป้ว่ยโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการโรคเรือ้รงัของจงัหวดั (NCD Board) ทัง้นี ้ ในปงีบประมาณ 

2557 เปน็ตน้ไป สปสช. ไดใ้หค้วามสำคญักบัคณุภาพผลลพัธใ์นการดแูลรกัษาผูป้ว่ยโรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง โดยได้ปรับสัดส่วนของปริมาณผู้ป่วยต่อคุณภาพ การดูแลรักษาผู้ป่วยจากเดิม   

80:20 เพิม่ขึน้เปน็ 60:40 โดยประมาณดงันี้ 

5.2.1 จำนวนรอ้ยละ 60 จดัสรรใหห้นว่ยบรกิารในภาพรวมของจงัหวดัตามจำนวนผูป้ว่ย

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ ที่มีข้อมูลเข้ารับบริการ  

กับหน่วยบริการประจำ (Hmain OP) ในจังหวัดนั้นๆ โดยจำนวนผู้ป่วยได้มาจากฐานข้อมูล   

OP Individual Record ของ สปสช. ซึง่หนว่ยบรกิารประจำและเครอืขา่ยไดส้ง่ขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิส ์  

ให ้สปสช.เปน็ประจำทกุเดอืน โดยตดัยอด ณ วนัที ่30 มถินุายน พ.ศ.2556 

5.2.2 จำนวนร้อยละ 40 จัดสรรให้หน่วยบริการในภาพรวมจังหวัดตามผลงานบริการ

และผลลพัธใ์นการดแูลรกัษาผูป้ว่ยตามตวัชีว้ดัทีก่ำหนด โดยมุง่เนน้การกระตุน้ใหห้นว่ยบรกิารประจำ

และเครือข่ายมีการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  

อยา่งตอ่เนือ่ง โดยมหีลกัเกณฑก์ารจดัสรร ใชเ้กณฑผ์ลลพัธแ์ละผลงานบรกิารสำคญัจากการดแูลรกัษา  
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ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ได้จากการประเมินผลการดูแลรักษาผู้ป่วย  

โรคเบาหวานชนิดที ่ 2 และความดันโลหิตสูงของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ  

สงักดักรงุเทพมหานครประจำป ี 2556 ซึง่ดำเนนิการสำรวจโดยเครอืขา่ยวจิยักลุม่สถาบนัแพทยศาสตร์

แหง่ประเทศไทย (Medical Research Network of the Consortium of Thai Medical Schools) 

หรอื MedResNet (Thailand) จำนวน 9 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 

1) ด้านความครอบคลุมการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

และความดนัโลหติสงู 

1.1)  อตัราการตรวจ HbA1c อยา่งนอ้ย 1 ครัง้ตอ่ปี 

1.2) อตัราการตรวจ LDL หรอื Lipid Profile ผูป้ว่ยโรคเบาหวานอยา่งนอ้ย  

 1 ครัง้ตอ่ปี 

1.3) อตัราการตรวจ Microalbuminuria อยา่งนอ้ย 1 ครัง้ตอ่ปี 

1.4)  อตัราการตรวจจอประสาทตาอยา่งนอ้ย 1 ครัง้ตอ่ปี 

1.5) อตัราการตรวจเทา้อยา่งละเอยีด อยา่งนอ้ย 1 ครัง้ตอ่ปี 

1.6) อัตราการตรวจ LDL หรือ Lipid Profile ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  

 อยา่งนอ้ย 1 ครัง้ตอ่ปี 

2)  ดา้นคณุภาพการดแูลรกัษาผูป้ว่ยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู 

2.1) อตัราผูป้ว่ยโรคเบาหวานทีม่รีะดบั HbA1c ตำ่กวา่ 7%    

2.2) อตัราผูป้ว่ยโรคเบาหวานทีม่แีผลทีเ่ทา้ 

2.3) อตัราผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงูมคีา่ BP ตำ่กวา่ 140/90 mmHg 
 

5.3 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ 

 งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวาน  

และความดนัโลหติสงู จำนวน 53,240,000 บาท จดัใหม้เีพือ่การเขา้ถงึบรกิารทีม่คีณุภาพมาตรฐาน

สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดย สปสช.กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  

การสนบัสนนุการดำเนนิงานตามกรอบประเดน็ ดงันี้ 

5.3.1 การพัฒนาระบบ กลไกการบริหารจัดการและการบริการ ได้แก ่ การตรวจเยี่ยม

ตดิตามสนบัสนนุการดำเนนิงานในพืน้ทีข่องคณะกรรมการพฒันาและกำกบัทศิทางการควบคมุปอ้งกนั

และรกัษาโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ การสนบัสนนุระบบ

ขอ้งมลูและสารสนเทศ เพือ่การตดิตามและประเมนิผลในระดบัจงัหวดั รวมทัง้การสนบัสนนุสง่เสรมิ  

ให้มีการใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  

ในจงัหวดัอยา่งตอ่เนือ่ง เปน็ตน้ 
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5.3.2 การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสำหรับจังหวัดและหน่วยบริการ ได้แก ่ การพัฒนา

ศกัยภาพผูบ้รหิารจดัการโรคเรือ้รงั (System Manager) สำหรบัสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัใหค้รบ

ทกุแหง่ พฒันาศกัยภาพพยาบาลในคลนิกิเบาหวาน และความดนัโลหติสงูในหลกัสตูรพยาบาลผูจ้ดัการ

รายกรณโีรคเรือ้รงั (Case Manager) รวมทัง้สนบัสนนุการจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารบรหิารจดัการ

โรคเรือ้รงัในระดบัชาติ 

5.3.3 การสนบัสนนุสง่เสรมิการจดับรกิารควบคมุปอ้งกนัภาวะแทรกซอ้นในหนว่ยบรกิาร 

ได้แก ่ การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการวัดความดันโลหิตและการติดตามผลการรักษาด้วยตนเอง  

(Self Monitoring) สำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการ

ควบคมุปอ้งกนัภาวะแทรกซอ้นเทา้/จอประสาทตาเสือ่ม เปน็ตน้ 

5.3.4 การสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรคเรื้อรัง ทั้งใน

ระดับเขตและจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาแนวทางและคู่มือในการบริหารจัดการส่งต่อและส่งกลับของ

โรคเรือ้รงัในจงัหวดั และเขตบรกิารสขุภาพ 

5.3.5 การพัฒนานโยบายและการสนับสนุนอื่นๆ อาท ิ การต่อรองราคาวัสดุ/อุปกรณ์  

การตรวจชนัสตูร เปน็ตน้ 
 

5.4 ข้อแตกต่างการจัดสรรงบค่าบริการจากปี 2556 

  การจัดสรรงบประมาณค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและ  

ความดันโลหิตสูง ในป ี 2557 มีความแตกต่างจากปีงบประมาณ 2556 เนื่องจากในระยะต่อไป  

จะเน้นคุณภาพและวัดผลลัพธ ์ การดูแลผู้ป่วย รวมทั้งเน้นการดูแลรักษาเพื่อการควบคุมป้องกัน  

ภาวะแทรกซอ้นสำคญัๆ มากขึน้ ดงันี้ 

5.4.1 ปรบัสดัสว่นของการจดัสรรงบประมาณ ในดา้นจำนวนผูป้ว่ยตอ่คณุภาพการดแูล

รกัษาผูป้ว่ยจากเดมิ 80 : 20 เพิม่ขึน้เปน็ 60 : 40 

5.4.2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยคณะกรรมการโรคเรื้อรังของจังหวัด  

(NCD Board) สามารถกนังบประมาณไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของงบคา่บรกิารระดบัจงัหวดัเพือ่สนบัสนนุ

การจดับรกิารควบคมุปอ้งกนัภาวะแทรกซอ้นรว่มกนัระดบัจงัหวดั โดยเนน้การควบคมุปอ้งกนัตาบอด  

จากภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาและการป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน  

รายละเอียดการดำเนินงานควบคุมป้องกันตาบอดจากภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา อยู่ในบทที ่ 3 

ทั้งนี ้ สปสช.ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าบริการรักษาเพื่อการป้องกันตาบอด จากเบาหวาน  

ขึน้จอประสาทตา รายละเอยีดดงัประกาศ สปสช. 
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5.4.3 ปรับลดจำนวนตัวชี้วัดที่ใช้ในการคำนวณเพื่อการจัดสรรงบประมาณจากเดิม  

ใชต้วัชีว้ดั 15 ตวัปรบัลดเหลอื 9 ตวัชีว้ดั รายละเอยีดตามขอ้ 5.2.2 

 
 

6. แนวทางและขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ
6.1. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินการแจ้งกรอบแนวทางการจัดสรรงบ  

คา่บรกิารและยอดการจดัสรรรายจงัหวดัแก ่สปสช.เขต ภายใน เดอืนตลุาคม 2556 

6.2. สปสช.เขต แจ้งกรอบแนวทางการจัดสรรงบค่าบริการและยอดการจัดสรรแก ่ สสจ. 

ภายใน เดอืนตลุาคม 2556 

6.3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยคณะกรรมการโรคเรื้อรังของจังหวัด (NCD Board) 

พิจารณาจัดสรรงบค่าบริการตามกรอบแนวทางการจัดสรรและยอดการจัดสรรที่ได้รับให้แก ่ 

หนว่ยบรกิารและแจง้ให ้ สปสช.เขต เพือ่ดำเนนิการตรวจสอบรายละเอยีดความถกูตอ้ง และสง่ไปยงั

แผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคเรื้อรังและโรคเฉพาะ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ  

ภายในเดอืนธนัวาคม 2556  

6.4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ โดยแผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคเรื้อรัง  

และโรคเฉพาะตรวจสอบความถูกต้องและโอนงบประมาณและแจ้งให้หน่วยบริการทุกแห่ง ภายใน

เดอืนมกราคม 2557 

6.5 หนว่ยบรกิารทีจ่ะไดร้บัจดัสรรงบคา่บรกิาร คอื หนว่ยบรกิารประจำในระบบหลกัประกนั

สขุภาพแหง่ชาต ิ 

6.6 สำหรับเขต13 กรุงเทพมหานคร สามารถกำหนดแนวทางการจัดสรรที่แตกต่างได ้  

ทัง้นี ้ใหเ้ปน็ไปตามเงือ่นไขทีก่ำหนด 

6.6.1 ไมข่ดัแยง้กบัหลกัเกณฑต์ามมตขิองคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ 

6.6.2 แนวทางการจัดสรรต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหลักประกัน

สขุภาพระดบัเขต (อปสข.) 
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ขั้นตอน กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

แผนงานฯ โรคเรื้อรัง สปสช. ทำหนังสือแจ้งยอดการจัดสรรไปยัง 
สปสช. เขตทุกเขต 
 
สปสช.เขต ทำหนังสือแจ้งยอดการจัดสรรไปยัง สสจ. 
 
 
สสจ.จัดทำรายละเอียดการจัดสรรงบให้หน่วยบริการภายในจังหวัด 
ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคเรื้อรังของจังหวัด 
(NCD Board) ส่งกลับ สปสช.เขต เป็นหนังสือราชการและ 
เป็นรูป Excel File ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  
 
สปสช.เขต วิเคราะห์/ตรวจสอบความถูกต้อง และทำหนังสือราชการ/ 
Excel File ส่งแผนงานฯโรคเรื้อรัง สปสช. (ส่งทาง E-mail และ 
เป็นหนังสือราชการ) 
 
แผนงานฯ โรคเรื้อรัง สปสช. ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำ 
รายละเอียดการจัดสรรและขออนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณ 
ให้หน่วยบริการประจำ 

ภายในวันที่  
10  ตุลาคม 2556 

 
ภายในวันที่  

30 ตุลาคม 2556 
 

ภายในวันที่  
30 พฤศจิกายน 2556 

 
 
 
 

ภายใน  
15 ธันวาคม 2556 

 
 

ภายใน  
31 มกราคม  2557 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 

ตารางที่ สรุปขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยบริการประจำ 



การบริหารจัดการโรคเรื้อรัง
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การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เกี่ยวข้องกับ  

สาขาวิชาชีพ ที่หลากหลายซึ่งส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยบริการประจำ และบางส่วนปฏิบัติงาน  

อยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นเครือข่าย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์สุขภาพชุมชน  

ศนูยแ์พทยช์มุชนและคลนิกิชมุชนอบอุน่) ในการดำเนนิงานดงักลา่ว สาขาวชิาชพีเหลา่นีต้อ้งปฏบิตังิาน

เพื่อประสานและวางแผนการจัดบริการและการดูแลรักษาร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงจะทำให้  

ผูป้ว่ยเขา้ถงึและไดร้บับรกิารทีม่คีณุภาพ  
 
 

 

1. การบริหารจัดการโรคเรื้อรัง 
 

 จากการดำเนินการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ตามโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย 

ในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน ที่ขับเคลื่อนโดยกระทรวงสาธารณสุขและการสนับสนุน  

ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ เป็นผลให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงสิทธ ิ 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั้งรายเก่าและใหม ่ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

แตก่เ็ปน็ภาระมหาศาลสำหรบัหนว่ยบรกิารประจำและเครอืขา่ย (หนว่ยบรกิารปฐมภมู)ิ ปจัจบุนัการ

ดแูลรกัษาผูป้ว่ยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู เปน็การดแูลรกัษาแบบเฉยีบพลนัและโรคตดิเชือ้  

ซึ่งไม่เหมาะสมกับโรคเรื้อรังซึ่งต้องการ การดูแลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการดูแลรักษาโรคเรื้อรัง  

(โรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง) จึงจำเป็นตอ้งปรบัเปลี่ยนการบริหารจดัการใหม่ไปสูก่ารบรหิาร

จดัการทีเ่รยีกวา่ การบรหิารจดัการโรคเรือ้รงั (Chronic Disease Management)  

การบริหารจัดการโรคเรื้อรัง
บทที่ 3
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 การบรหิารจดัการโรคเรือ้รงั คอื การบรหิารจดัการโรคในภาพรวมแบบเชงิรกุ (Pro-active, 

Population-Based Approach) เพือ่ระบหุรอืคน้หาผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัตัง้แตเ่ริม่แรกของวงจรการเกดิโรค 

(ซึง่ยงัไมม่ภีาวะแทรกซอ้น) เพือ่ปอ้งกนัหรอืชะลอภาวะแทรกซอ้นทีม่แีนวโนม้จะเกดิขึน้ องคป์ระกอบ

สำคญัของการบรหิารจดัการโรคเรือ้รงัประกอบดว้ย 1) การดแูลรกัษาเชงิรกุทีม่กีารวางแผนลว่งหนา้ 

โดยให้ความสำคัญ กับการมีสุขภาพที่ดีของผู้ป่วยเท่าที่เป็นไปได้มากกว่าการคอยตั้งรับเมื่อผู้ป่วย  

มอีาการกำเรบิ 2) ผูป้ว่ยและครอบครวัเปน็ศนูยก์ลางของการรกัษา โดยผูป้ว่ยมบีทบาทเชงิรกุในการ

จดัการภาวะสขุภาพของตนเอง 3) การดแูลรกัษาอยา่งเปน็ระบบและเชือ่มโยง ประกอบดว้ยการตรวจ

คัดกรองภาวะแทรกซ้อนอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนการจัดการตนเอง ช่วยเหลือในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมและวิถีชีวิต 4) การดูแลรักษาร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ และ 5) ให้การดูแลรักษา  

อยา่งตอ่เนือ่ง ณ จดุบรกิารทีเ่หมาะสม  

 จากประสบการณข์องประเทศองักฤษพบวา่การบรหิารจดัการโรคทีด่นีัน้ หนว่ยบรกิารมกีาร

ดำเนนิการ ทีส่ำคญั ดงันี ้1) ใชร้ะบบสารสนเทศเพือ่เขา้ถงึขอ้มลูสำคญัรายบคุคลและภาพรวมทัง้หมด 

2) ระบแุละคน้หาผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั 3) แบง่กลุม่ผูป้ว่ยตามความเสีย่ง 4) ใหผู้ป้ว่ยมบีทบาทเปน็เจา้ของ

ในการดแูลรกัษา 5) การดแูลรกัษาทีเ่ชือ่มโยง 6) ใชท้มีสหสาขาวชิาชพี 7) บรูณาการการดแูลรกัษา

ระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 8) บูรณาการการดูแลรักษาระหว่างหน่วยงาน   

9) มุ่งลดการเข้ารับบริการที่ไม่จำเป็น ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และ 10) ให้การดูแลรักษา ณ  

หนว่ยบรกิารปฐมภมูซิึง่ซบัซอ้นนอ้ยทีส่ดุ  

 
 

2. แบบแผนการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง  
(Chronic Care Model) 
 

 การบริหารจัดการโรคเรื้อรังที่เป็นต้นแบบแพร่หลาย คือ แบบแผนการดูแลรักษาอย่าง  

ต่อเนื่องหรือ Wagner Model เอ็ดเวิร์ด วากเนอร์เสนอว่าการจัดการโรคเรื้อรังไม่ได้ต้องการอะไร  

มากไปกว่าการปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาจากระบบเชิงรับที่ตอบสนองเมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้น  

ไปสูร่ะบบเชงิรกุและเนน้การดแูลรกัษาใหผู้ป้ว่ยยงัคงมสีขุภาพดเีทา่ทีเ่ปน็ไปได ้แบบแผนการดแูลรกัษา

อยา่งตอ่เนือ่งดงัรปูภาพ มอีงคป์ระกอบ 6 ดา้น ทีส่มัพนัธก์นั  
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ชุมชน 
นโยบายและทรัพยากร 

ผู้ป่วยที่มีความรู้ 
และตื่นตัว 

ปฏิสัมพันธ์ 
ที่มีประสิทธิผล 

ทีมบริการที่พร้อมและ
กระตือรือร้น 

ระบบสุขภาพ 
นโยบายองค์กรสุขภาพ 

แผนภาพที่ 3  แบบแผนการดูแลรักษาต่อเนื่อง 

ระบบสารสนเทศ 
ทางคลินิก การสนับสนุน 

การตัดสินใจ 

การออกแบบ
ระบบบริการ 

การสนับสนุนการจัดการ
ตนเอง 

ที่มา : ICIC At Group Health’s MacColl Institute : Does The Chronic Care Model Work  

2.1 นโยบายขององค์กรสุขภาพ (Health Care Organization) ตอ้งสง่เสรมิวฒันธรรม 

ระบบและกลไก ทีส่นบัสนนุการดแูลรกัษาทีม่คีณุภาพและมาตรฐาน สิง่สำคญัคอืผูบ้รหิารตอ้งเปน็ผูน้ำ

และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดบริการที่คุ้นเคยกับการตั้งรับและตอบสนองเมื่อมีการ  

เจ็บป่วยไปสู่การจัดบริการเชิงรุกที่มีการวางแผนตามแบบแผนการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องและ

สนบัสนนุการพฒันาในทกุระดบัอยา่งเปน็รปูธรรม ใชว้ธิกีารทีม่ปีระสทิธผิลเพือ่มุง่เปลีย่นแปลงระบบ

อย่างเบ็ดเสร็จ ส่งเสริมการจัดการ กับปัญหาและข้อผิดพลาดอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได ้ 

เพือ่พฒันาการดแูลรกัษา สนบัสนนุทมีบรกิารใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะปฏบิตังิานใหบ้รกิารเชงิรกุ สนบัสนนุ  

สิง่จงูใจ/คา่ตอบแทนเพือ่การดแูลรกัษาทีม่คีณุภาพ  

2.2 ระบบสารสนเทศทางคลินิก ( Clinical Information System) เพือ่จดัการขอ้มลู  

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงสูง ให้เป็นหมวดหมู ่ สามารถใช้ติดตามการดูแลรักษาได้อย่างมีประสิทธิผล   

สิง่สำคญัคอื หนว่ยบรกิารประจำ และเครอืขา่ยตอ้งจดัใหม้กีารลงทะเบยีนผูป้ว่ยโรคเบาหวาน ความดนั

โลหติสงู และกลุม่เสีย่งสงู ประกอบดว้ยขอ้มลูทางประชากรและขอ้มลูบรกิารดแูลรกัษาทีส่ำคญั เชน่ 

วัน/เดือน/ปีที่ตรวจ ชนิดการตรวจ ผลการตรวจของแต่ละรายการ ฯลฯ ในรูปของอิเล็กทรอนิกส ์ 

ทีเ่ปน็ Spreadsheet ของ Excel หรอื Database ของ Access ทะเบยีนผูป้ว่ยนีไ้ดม้าจากฐานขอ้มลู

อิเล็คทรอนิกส์ของหน่วยบริการที่มีอยู่แล้ว หากฐานข้อมูลมีข้อมูลไม่ครบถ้าจำเป็นให้บันทึกเพิ่มเติม  

ใน Spreadsheet หรอื Database หรอืใชโ้ปรแกรม Chronic Disease Surveillance ของสำนกั

ระบาดวิทยา (เป็นทั้งฐานข้อมูลการจัดบริการ ทะเบียน และการวิเคราะห์เชิงระบาดวิทยา) หรือ 
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โปรแกรม Smart DM ของ สปสช. สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีขนาดเล็กและปริมาณผู้ป่วย  

โรคเรื้อรังที่รับส่งกลับไม่มาก เช่น ศูนย์แพทย์ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานี

อนามยั สามารถใชโ้ปรแกรม Excel หรอื Access จดัทำทะเบยีนได ้ ทะเบยีนผูป้ว่ยยงัสามารถใชเ้ปน็

ระบบเตอืน (Recall) เพือ่ตดิตามผูป้ว่ยมารบับรกิาร ตลอดจนการทบทวนการดแูลรกัษา (Review)   

ว่าผู้ป่วยได้รับบริการตามมาตรฐานแนวทางเวชปฏิบัติหรือไม ่ ระบบสารสนเทศช่วยแบ่งปันข้อมูล

บริการผู้ป่วยและเชื่อมโยงระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพที่ดูแลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  

ชว่ยแบง่ปนัขอ้มลูและความรูแ้กผู่ป้ว่ย ชว่ยตดิตามกำกบัผลการปฏบิตังิานของระบบบรกิารดแูลรกัษา

และทมี 

2.3 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support) เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษา  

ทางคลนิกิทีอ่งิหลกัฐานเชงิประจกัษแ์ละสอดคลอ้งกบัรสนยิมและวถิกีารดำรงชวีติของผูป้ว่ย สิง่สำคญั

คอื ใชแ้นวทางเวชปฏบิตัสิำหรบัโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูเปน็แนวทางในการดแูลรกัษาผูป้ว่ย 

หรืออิงหลักฐานที่ได้รับการยืนยัน ทั้งนี้การดูแลรักษาควรสอดคล้องกับความสนใจและรสนิยมของ  

ผู้ป่วย อธิบายให้ผู้ป่วยทราบ แนวทางการดูแลรักษาเพื่อให้มีส่วนร่วมและจัดการตนเอง จัดทำ 

Management Protocol/Care Pathway เพื่อบอกถึงขั้นตอนและรายละเอียดวิธีปฏิบัติการดูแล

รักษาที่ระดับคลินิกผู้ป่วยนอกของหน่วยบริการประจำจนถึงระดับหน่วยบริการปฐมภูม ิ การส่งต่อ/  

สง่กลบั จดัระบบการใหค้ำปรกึษาระหวา่งแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ กบัแพทยเ์วชปฏบิตัทิัว่ไป ระหวา่งแพทย์

กับทีมดูแลผู้ป่วย และระหว่างแพทย์/ทีมดูแลผู้ป่วยที่หน่วยบริการประจำกับพยาบาลผู้ดูแลที ่ 

หนว่ยบรกิารปฐมภมูผิา่นทางโทรศพัท ์วทิย ุSkype Telemedicine 

2.4 การออกแบบระบบการให้บริการ (Delivery System Design) เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ไดใ้ห้

บรกิารดแูลรกัษา ทีม่ปีระสทิธภิาพและสนบัสนนุการจดัการตนเอง สิง่สำคญัคอื การกำหนดบทบาท

และแบ่งงานกันให้ชัดเจนภายในทีมสหสาขาวิชาชีพที่ดูแลรักษาผู้ป่วย จัดให้ม ี Case/Disease 

Manager เพือ่ประสานทมีผูด้แูลรกัษาผูป้ว่ย และทบทวนทะเบยีนเพือ่ประเมนิการจดับรกิารผูป้ว่ยเปน็

รายบคุคลและภาพรวมทกุๆ รอบ 3-4 เดอืน และรอบ 1 ป ี มกีารวางแผนลว่งหนา้ในการใหบ้รกิารที่  

อิงหลักฐานเชิงประจักษ ์ มีการให้บริการดูแลที่เข้มข้นและลงรายละเอียดสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ  

โรคซบัซอ้น ใหค้ำแนะนำการดแูลรกัษาทีผู่ป้ว่ยสามารถเขา้ใจไดง้า่ยและสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติ จดัระบบ  

นัดหมายอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการติดตามทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย ์ จัดระบบและศูนย์ประสาน  

การสง่กลบั/สง่ตอ่ไปยงัหนว่ยบรกิารปฐมภมูหิรอืหนว่ยบรกิารรบัสง่ตอ่ และประสานตดิตามการดแูล  

ผูป้ว่ยทีส่ง่กลบัไปยงัหนว่ยบรกิารปฐมภมูอิยา่งสมำ่เสมอ 
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2.5 การสนับสนุนการจัดการดูแลตนเอง (Self-Management Support) เพือ่พฒันา

ศกัยภาพของผูป้ว่ย ใหพ้รอ้มและสามารถจดัการตนเองทัง้สขุภาพและการดแูลรกัษาได ้ สิง่สำคญัคอื 

เน้นหรือให้ความสำคัญ กับบทบาทของผู้ป่วยในการจัดการสุขภาพตนเอง ใช้วิธีการสนับสนุนการ

จดัการดแูลตนเองทีม่ปีระสทิธผิล ซึง่ประกอบดว้ยการประเมนิตนเอง การตัง้เปา้หมาย การวางแผน

ปฏิบัติตัว การแก้ปัญหาและการนัดพบอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนให้ผู้ป่วยและญาติรวมตัวกันเป็น  

กลุ่มหรือชมรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน จัดหาสิ่งสนับสนุนทั้งจากภายในและ

ภายนอกหนว่ยบรกิารและชมุชนเพือ่ใหก้ารสนบัสนนุ การจดัการดแูลตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง  

2.6 การเชื่อมต่อกับชุมชน (Community) เพื่อแสวงหาทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนใน

ชมุชนใหส้นองตอบความจำเป็นของผูป้ว่ย สิ่งสำคัญคอื คน้หาวา่มีกลุม่หรือชมรม อาท ิ ชมรมผูป้่วย  

โรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสงู ชมรมสขุภาพด้านการออกกำลงักายหรอือาหารในชมุชนหรอืไม ่

เพื่อแนะนำผู้ป่วยไปเข้าร่วมกิจกรรม ส่งต่อผู้ป่วยไปใช้บริการดูแลต่อเนื่องที่หน่วยบริการปฐมภูมิหรือ

สถานพยาบาลอืน่ สรา้งความรว่มมอื กบัองคก์รชมุชนเพือ่สนบัสนนุและสง่เสรมิในสว่นทีห่นว่ยบรกิาร  

ไมส่ามารถจดัใหไ้ด ้ เสนอแนะผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืหนว่ยงานทีม่ศีกัยภาพสนบัสนนุ

การดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น จัดให้มีบริการวัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาล หรือสนับสนุนวัสดุ  

ทีจ่ำเปน็ เปน็ตน้ 

2.7 หน่วยบริการประจำ สามารถใชแ้บบแผนการดแูลรกัษาอยา่งตอ่เนือ่งเปน็กรอบในการ

ประเมนิตนเองเพือ่คน้หาโอกาสของการพฒันาหรอืสิง่ทีจ่ะตอ้งเปลีย่นแปลงเชงิระบบซึง่จำเปน็สำหรบั

การปรบัปรงุการดแูลรกัษาผูป้ว่ยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู การจดัการเชงิระบบจะทำใหม้ัน่ใจ

ว่าเกิดการบริการเชิงรุก ที่บูรณาการและยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาระบบบริการให้เป็น

แบบแผนการดูแลอย่างต่อเนื่อง ต้องจัดลำดับความสำคัญที่จะดำเนินการ ไม่มีความจำเป็นต้องทำ  

ทกุองคป์ระกอบไปพรอ้มกนั  

นอกจากการพัฒนาปรับปรุงภายในหน่วยบริการแล้ว หน่วยบริการประจำยังต้องพัฒนา

ศักยภาพเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูม ิ เพื่อให้หน่วยบริการปฐมภูมิสามารถรองรับการดูแลรักษา  

ผูป้ว่ยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูทีส่ง่กลบัไปได ้ สิง่ทีส่ำคญั คอื การสรา้งความเขา้ใจแบบแผน

การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนการจัดการดูแลตนเอง Management Protocol/Care 

Pathway การสนับสนุนชมรมผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง การเชื่อมโยงกับชุมชน  

ตลอดจนองคค์วามรูท้ีจ่ำเปน็ อาท ิกจิกรรมทางกายและอาหาร เปน็ตน้ 
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3. การบริการ Secondary Prevention  
ในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  

Secondary Prevention ในผูป้ว่ยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู หมายถงึการดำเนนิ

การคดักรอง หรอืปอ้งกนัภาวะแทรกซอ้นของโรคโดยใหก้ารวนิจิฉยัภาวะแทรกซอ้นแตแ่ตเ่นิน่ๆ และ

หากตรวจพบภาวะแทรกซอ้นตอ้งใหก้ารดแูลรกัษาอยา่งทนัทว่งท ี ซึง่มกีจิกรรมทีส่ำคญัประกอบดว้ย   

1) การรักษาด้วยยา 2) การตรวจคัดกรองความเสี่ยง/ภาวะแทรกซ้อน และ 3) การสนับสนุนการ

จัดการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วย รายละเอียดอ่านในแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2554   

และแนวทางการรกัษาโรคความดนัโลหติสงูในเวชปฏบิตัทิัว่ไป พ.ศ. 2555 และทีจ่ะปรบัปรงุเพิม่เตมิ 

การตรวจคัดกรองความเสี่ยง/ภาวะแทรกซ้อน ประกอบด้วยการคัดกรองความเสี่ยงต่อ Cardio-

Vascular Disease (CVD), Nephropathy, Retinopathy, Neuropathy และการตรวจเท้า  

(Foot Exam) บรกิารตรวจคดักรองทีส่ำคญัประกอบดว้ย การตรวจรา่งกาย การตรวจชนัสตูรทางหอ้ง

ปฏบิตักิารและการประเมนิความเสีย่งดว้ยแบบประเมนิ สำหรบับรกิารตรวจคดักรองขัน้ตำ่อยา่งนอ้ย  

ปีละ 1 ครั้ง ที่หน่วยบริการประจำควรจัดให้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในระบบ  

หลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ ซึ่งยังไม่มีภาวะแทรกซ้อน ตารางที ่ 2 อย่างไรก็ตามแพทย์ที่ดูแลรักษา  

อาจใชด้ลุยพนิจิไดต้ามความเหมาะสมภายใตแ้นวทางเวชปฏบิตัิ 

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

ตรวจ HbA1c ตรวจ Lipid Profile  
 
ตรวจ Lipid Profile  ตรวจ Urine Macro Protein / Sediment 
 
ตรวจ Urine Micro Albumin  ตรวจ FBS  
 
ตรวจตา - 
 
ตรวจเท้า - 

ตารางที่ 2 บริการตรวจคัดกรองขั้นต่ำสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

 สำหรบัการคน้หากลุม่เสีย่งสงูและผูป้ว่ยรายใหมน่ัน้ หนว่ยบรกิารไดด้ำเนนิการตรวจคดักรอง

กลุม่เสีย่ง และตรวจยนืยนัวนิจิฉยัโดยไดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณจากงบบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพ

และปอ้งกนัโรคแลว้ ซึง่จะไมก่ลา่ว ณ ทีน่ี้ 
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4. แนวทางการบริหารจัดการเพื่อป้องกันตาบอดจากภาวะ 
เบาหวานขึ้นจอประสาทตา 
 

 โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา (Diabetic Retinopathy) หรือจอประสาทตาเสื่อม  

เป็นโรคแทรกซอ้นของเบาหวานที่ควบคุมไมไ่ด ้ ความผดิปกตเิกดิจากการทำลายของเสน้เลือดทีเ่ลีย้ง  

จอรับภาพ ทำให้เส้นเลือดบวมและรั่วจนทำให้จอรับภาพบวม เมื่อเป็นมากขึ้นจะเกิดเส้นเลือด  

มาทดแทน แต่จะเจริญผิดปกติลุกลามไปที่ตาและจะทำให้เกิดอันตราย ตั้งแต่ตามัว เห็นภาพซ้อน  

มองภาพแคบลงไปจนถงึมองไมเ่หน็และอาจทำใหส้ญูเสยีการมองเหน็ เนือ่งจากเสน้เลอืดเหลา่นีเ้ปราะ

และแตกงา่ยจงึทำใหม้เีลอืดออกในลกูตาและบดบงั การมองเหน็ทำใหต้าบอดในทีส่ดุ โดยพบวา่รอ้ยละ 

2.46 ของผูป้ว่ยเบาหวานขึน้จอประสาทตาเปน็สาเหต ุของภาวะตาบอดในประเทศไทย 

 ทั้งนี ้ จากเกณฑ์ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความครอบคลุมการเข้าถึงบริการของการคัดกรองภาวะ

แทรกซ้อนของโรคในเชิงปริมาณ ที่กำหนดให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องได้รับการตรวจจอประสาทตา 

(Fundus) ประจำปีอย่างน้อย 1 ครั้งต่อป ี ซึ่งจากผลการสำรวจโดยเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบัน

แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (2553-2555) พบว่า มีผู้ป่วย  

โรคเบาหวาน ไดร้บัการตรวจจอประสาทตาประจำป ีเพยีงรอ้ยละ 43.2, 50.30, และ 55.13 ตามลำดบั 

แมว้า่ผูป้ว่ยโรคเบาหวานจะไดร้บัการตรวจจอประสาทตาในอตัราเพิม่ขึน้ในทกุๆ ป ี แตอ่ตัราดงักลา่ว  

ยังไม่สามารถสะท้อนถึงความครอบคลุมการเข้าถึงบริการในภาพรวม ดังนั้น สำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาต ิ จึงได้กำหนดจัดสรรงบประมาณจากงบ บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วย  

โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู จำนวนวงเงนิไมเ่กิน 10 % ของคา่บรกิาร Secondary Prevention 

ให้กับหน่วยบริการ ตามข้อเสนอและความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคเรื้อรังของจังหวัด   

(NCD Board) เปน็คา่ใชจ้า่ยในการดำเนนิงานเพือ่ลดอตัราการตาบอดจากโรคเบาหวานขึน้จอประสาทตา 

ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

 4.1 วัตถุประสงค์  

4.1.1 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจจอประสาทตา ด้วยการ  

ถา่ยภาพ Fundus Camera เพิม่ขึน้ในทกุจงัหวดัอยา่งตอ่เนือ่ง 

4.1.2 เพือ่สนบัสนนุใหผู้ป้ว่ยโรคเบาหวาน ทีต่รวจพบวา่มภีาวะเบาหวานขึน้จอประสาท

ตาตั้งแต่ระดับ Moderate ขึ้นไป ได้รับการส่งต่อให้ได้รับการตรวจตาโดยจักษุแพทย์ในเครือข่าย

บรกิารดา้นจกัษ ุครอบคลมุผูป้ว่ยทกุรายทีต่รวจพบ 
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4.1.3 เพือ่สนบัสนนุใหผู้ป้ว่ยโรคเบาหวาน ทีต่รวจพบวา่มภีาวะเบาหวานขึน้จอประสาทตา

ไดร้บัการดแูลรกัษาอยา่งครบถว้น ตามแนวทางเวชปฏบิตัดิา้นการรกัษาภาวะเบาหวานขึน้จอประสาทตา 

โดยราชวทิยาลยัจกัษแุพทยแ์หง่ประเทศไทย 

4.1.4 เพื่อสนับสนุนให้เกิดกลไกการบริหารจัดการ, การพัฒนาเครือข่ายบริการ  

เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้เกิดการจัดบริการตรวจคัดกรอง การส่งต่อผู้ป่วยการรักษาและการติดตาม  

ผลการรกัษาอยา่งตอ่เนือ่ง มปีระสทิธภิาพทัง้ภายในจงัหวดัและเขตพืน้ทีบ่รกิารดา้นจกัษุ 
 

4.2 แนวทางการดำเนินงาน  

4.2.1 สปสช. จดัสรรงบประมาณงบบรกิารควบคมุปอ้งกนัและรกัษาผูป้ว่ยโรคเบาหวาน

และความดนัโลหติสงู ในสว่นของคา่บรกิาร Seconday Prevention จำนวนไมเ่กนิ 10% เพือ่เปน็  

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันตาบอดจากภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา   

ภายใตก้ารบรหิารจดัการโดยคณะกรรมการโรคเรือ้รงัของจงัหวดั (NCD Board) 

4.2.2 คณะกรรมการโรคเรือ้รงัของจงัหวดั (NCD Board) พจิารณาสนบัสนนุงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัการจดัสรรจากสปสช.ใหก้บัหนว่ยบรกิาร เพือ่ดำเนนิงานใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงค ์ โดยกำหนด

เกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการโรคเรื้อรังของจังหวัด  

(NCD Board) ในเบือ้งตน้ดงันี้ 

1) สนบัสนนุกจิกรรมการตรวจคดักรองภาวะแทรกซอ้นจากโรคเบาหวานดว้ยการ

ตรวจจอประสาทตาด้วยการถ่ายภาพ Fundus Camera รวมทั้งการตรวจ  

คัดกรองภาวะความผิดปกติทางสายตาอื่นๆ เพื่อจำแนกความผิดปกติทาง

สายตากลุม่โรคตา่งๆ ในผูป้ว่ยโรคเบาหวานและกลุม่เสีย่งอืน่ๆ โดยเฉพาะกลุม่  

ผูส้งูอายุ 

2) สนับสนุนการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายบริการให้เกิดการ

ดำเนินงานร่วมกันระหว่างทีมผู้บริหารจัดการเบาหวานและทีมผู้ปฏิบัติงาน

ดา้นจกัษทุีเ่กีย่วขอ้งในจงัหวดั 

3) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองภาวะ

เบาหวาน ขึ้นจอประสาทตาและการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาอื่น

ภายในเครอืขา่ยบรกิารในจงัหวดั 

4) สนบัสนนุสำหรบัการจดัหา วสัด ุ อปุกรณ ์ เพือ่ใชใ้นการดำเนนิกจิกรรมการตรวจ

คัดกรอง ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาและการตรวจคัดกรองภาวะความ  

ผดิปกตทิางสายตาอืน่ ตามความจำเปน็และความเหมาะสมในแตล่ะจงัหวดั 
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5) อืน่ๆ ตามที ่ คณะกรรมการโรคเรือ้รงัของจงัหวดั (NCD Board) พจิารณาเพือ่

ให้เกิดผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามเกณฑ์ตัวชี้วัด  

ที่แสดงถึงความครอบคลุมการเข้าถึงบริการด้านการคัดกรองภาวะเบาหวาน  

ขึน้จอประสาทตาการดแูลรกัษาผูป้ว่ยทีม่ภีาวะเบาหวานขึน้จอประสาทตาและ

ภาวะความผดิปกตทิางสายตาอืน่ๆ อยา่งครบวงจร 

4.2.3 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ ได้กำหนดให้มีการจ่ายชดเชยค่าบริการ

รกัษา จอประสาทตาเสือ่มใหก้บัหนว่ยบรกิาร ในกรณทีีผู่ป้ว่ยไดร้บัการตรวจคดักรองพบภาวะเบาหวาน 

ขึน้จอประสาทตาและจำเปน็ตอ้งสง่ตอ่เขา้รบัการรกัษา ดงันี้ 

1) การจ่ายชดเชยเป็นยาให้กับหน่วยบริการ ที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะ  

เบาหวานขึ้นจอประสาทตาด้วยการใช้ยา Bevacizumab ตามแนวทางการ

สนับสนุนยาเวชภัณฑ์และวัคซีน ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักบริหาร

จดัการยา/เวชภณัฑแ์ละวคัซนีของสำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ 

2) การจา่ยชดเชยคา่บรกิารเลเซอรต์า สำหรบัผูป้ว่ยทีจ่ำเปน็ตอ้งไดร้บัการรกัษา

ดว้ยการเลเซอรต์ามแนวทางเวชปฏบิตัดิา้นจกัษแุละตามแนวทางการเบกิจา่ย

ชดเชยคา่บรกิารเลเซอร ์ (Laser Project for Diabetic Retinopathy) และ

อตัราการจา่ยชดเชยทีส่ำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตกิำหนด  

3) การสนบัสนนุคา่บรกิารผา่ตดั สำหรบัผูป้ว่ยทีม่ภีาวะเบาหวานขึน้จอประสาท

ตาที่มีระดับความรุนแรงไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีการใช้ยาหรือการเลเซอร ์

โดยใหม้กีารเบกิจา่ยในระบบปกต ิ(DRGs) 

2.2.4 สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัรวบรวมผลการดำเนนิงานดา้นปอ้งกนัภาวะตาบอด

จากเบาหวานขึ้นจอประสาทตา การรายงานสรุปผลการสนับสนุนงบประมาณการควบคุมป้องกัน

ตาบอดจากภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาและผลการดำเนินงานในภาพรวมระดับจังหวัดให้กับ

สำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตเิขต และสว่นกลางรวบรวม เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูสำหรบัการพฒันา

ระบบบริการในระดับเครือข่ายเขตบริการ ตามนโยบายการจัดระบบริการสุขภาพ (Service Plan)  

ของกระทรวงสาธารณสขุ 
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4.3 การประเมินติดตามคุณภาพบริการและการเข้าถึงบริการควบคุมป้องกันตาบอด  

จากภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา 

4.3.1 ประเมินติดตามการเข้าถึงบริการด้านการตรวจจอประสาทตาด้วยการถ่ายภาพ 

Fundus Camera และผลการวนิจิฉยัภาวะเบาหวานขึน้จอประสาทตา จากผลการสำรวจโดยเครอืขา่ย

วิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) ในระดับจังหวัดและในภาพรวม  

ระดบัประเทศ 

4.3.2 ประเมนิภาพรวมการดำเนนิงานดา้นการคดักรองภาวะเบาหวานขึน้จอประสาทตา

และ ภาวะความผิดปกติทางสายตาอื่นๆ และการส่งต่อเพื่อได้รับการรักษาจากการรวบรวม  

ผลการดำเนนิงานโดยสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

4.3.3 การประเมนิตดิตามคณุภาพบรกิารการตรวจคดักรองดว้ยการถา่ยภาพ Fundus 

Camera และคุณภาพการให้บริการการรักษา ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ด้วยการลงพื้นที่  

ตรวจเยี่ยม และแนวทางอื่นๆ โดยความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 

กระทรวงสาธารณสขุ  และสำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ 





บทบาทหน้าที่
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 4
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การควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง มิอาจดำเนินการได ้

อยา่งครบถว้นดว้ยหนว่ยบรกิารประจำแตเ่พยีงแหง่เดยีว นอกจากนัน้ การบรหิารจดัการโรคเบาหวาน 

และความดันโลหิตสูงให้บรรลุความสำเร็จ ยังจำเป็นต้องดำเนินการอย่างครบวงจรตั้งแต่ระดับ 

Primary, Secondary และ Tertiary Prevention ซึ่งต้องอาศัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในแนวดิ่ง  

และแนวราบรว่มกนัดำเนนิการ ตอ่ไปนีเ้ปน็บทบาทของหนว่ยงานทีส่ามารถปฏบิตัไิด้ 

 
 

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบระดับพื้นที ่ เป็นผู้นำที่มีบทบาท

สำคญัในการบรหิารจดัการโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูอยา่งครบวงจร สปสช. โดย สปสช.เขต

สนับสนุนงบประมาณพัฒนาระบบบริการแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพิ่มเติม นอกเหนือจาก  

งบบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรคระดบัพืน้ที ่ เพือ่พจิารณาดำเนนิงานตามลำดบัความสำคญั

ของพืน้ที ่ดงันี้ 

1.1 จัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและ  

ความดันโลหิตสูง ของคณะกรรมการโรคเรื้อรังของจังหวัด (NCD Board) โดยการมีส่วนร่วมจาก  

ทกุภาคสว่น 

1.1.1 ดำเนินงาน/จัดกิจกรรมตามแผนงาน/แผนปฏิบัติการฯ ที่กำหนดให้บรรลุตาม  

เปา้หมาย และวตัถปุระสงค ์ 

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 4
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1.1.2 บริหารจัดการ/จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่ได้รับจากกองทุนโรคเรื้อรัง  

ใหแ้กห่นว่ยบรกิาร โดยบรูณาการงบประมาณจากกองทนุอืน่ๆ ทีไ่ดร้บัจาก สปสช.ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ดำเนนิงานโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู เชน่ งบสง่เสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรค/งบพฒันาระบบ

บรกิารปฐมภมู ิเปน็ตน้ 

1.1.3 ประสานระดบันโยบาย/สรา้งความรว่มมอื และการสนบัสนนุจากองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ (กองทนุ อบต.) รวมทัง้หนว่ยงานภาครฐั เอกชน ชมุชน ทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี 

1.1.4 จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้ และถา่ยทอดความรู ้ นวตักรรมระดบัจงัหวดั เพือ่พฒันา

ศกัยภาพบคุลากรและพฒันาระบบการดแูลโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูใหก้า้วหนา้ยิง่ๆ ขึน้ไป 

1.1.5 กำกบัตดิตาม ประเมนิผลการดำเนนิงานของหนว่ยบรกิารภายในจงัหวดั รวมทัง้

การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์สรปุ และจดัทำรายงานผลการดำเนนิงานในภาพรวมของจงัหวดั เพือ่การพฒันา

คณุภาพอยา่งตอ่เนือ่ง 
 

1.2 สนบัสนนุการจดัระบบบรกิาร การดแูล การควบคมุปอ้งกนัความรนุแรงของโรคเบาหวาน 

และความดนัโลหติสงูของหนว่ยบรกิารและเครอืขา่ยบรกิารในระดบัจงัหวดั 

1.2.1 พฒันาระบบเครอืขา่ยบรกิาร การสง่ตอ่ สง่กลบัระหวา่งหนว่ยบรกิารตัง้แตร่ะดบั

ปฐมภูม ิ ทุติยภูม ิ และตติยภูม ิ โดยจัดทำแนวทางการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

(Management Care Protocol/Care Pathway) โดยใช้แนวทางเวชปฏิบัต ิ (CPG) ของสมาคม

วชิาชพีอา้งองิ 

1.2.2 กระตุ้น ส่งเสริมให้หน่วยบริการทุกระดับพัฒนารูปแบบการจัดการดูแล  

โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู โดยใชแ้นวทางการดแูลโรคเรือ้รงั ( Chronic Care Model) 

1.2.3 จัดการให้มีบริการภาพรวมของจังหวัดในกิจกรรมที่หน่วยบริการไม่สามารถ  

ดำเนินการได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดำเนินการให้เกิดการลดต้นทุนค่าใช้บริการและ  

การจัดบริการ เช่น การจัดบริการตรวจคัดกรอง การดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนเบาหวานเข้า  

จอประสาทตา (DR) รวมถงึการตรวจชนัสตูร ทีม่รีาคาแพง 

1.2.4 สนบัสนนุใหห้นว่ยบรกิาร จดับรกิารดแูลผูป้ว่ยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู  

ทีม่ภีาวะแทรกซอ้นระยะเริม่ตน้ในคลนิกิโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูใหไ้ดร้บัการดแูลอยา่งตอ่เนือ่ง 

เพือ่ปอ้งกนั/ชะลอและลดความรนุแรงของภาวะแทรกซอ้นกอ่นเขา้สูร่ะบบการดแูลระดบัตตยิภมูิ 

1.2.5 จัดให้มีการประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  

ในหนว่ยบรกิาร ตามแนวทางการประเมนิคณุภาพของ CRCN อยา่งตอ่เนือ่ง 
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1.2.6 จัดให้มีระบบฐานข้อมูลลงทะเบียนการดุแล ควบคุมป้องกันโรคเรื้อรัง ได้แก ่  

ฐานข้อมูล การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงในระดับประชากร ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/  

การบรกิารการดแูลรกัษาทางคลนิกิทีส่ำคญั รวมถงึขอ้มลูอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัหนว่ยบรกิารและ

ระดบัจงัหวดั ตามทีเ่หน็สมควร เพือ่ใชใ้นการตดิตามระบาดวทิยาของโรค รวมทัง้การดแูลอยา่งตอ่เนือ่ง

ในระดบัหนว่ยบรกิารและชมุชน 

  
2. หน่วยบริการประจำและเครือข่าย

 

2.1 หน่วยบริการประจำ 

  หน่วยบริการประจำมีบทบาทสำคัญการจัดบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของ  

โรคเบาหวาน และความดนัโลหติสงู ทัง้นี ้ สปสช.ไดส้นบัสนนุงบบรกิารควบคมุปอ้งกนัและรกัษาผูป้ว่ย

โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู งบบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรค และงบบรกิารทีจ่า่ย

ตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูม ิ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ เพื่อดำเนินการ

แบบบูรณาการ หน่วยบริการสามารถดำเนินการพัฒนาเชิงโครงสร้าง กำลังคนและการจัดบริการ  

ทีม่คีณุภาพและมปีระสทิธผิล ดงันี ้ 

2.1.1 ผูบ้รหิารกำหนดเปน็นโยบายทีจ่ะพฒันาระบบบรกิารโรคเรือ้รงัโดยใชแ้บบแผนการ

ดแูลรกัษาอยา่งตอ่เนือ่ง สนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพบคุลากรและสรา้งแรงจงูใจ 

2.1.2 กำหนดให้มีคณะหรือทีมงานดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  

และมผีูร้บัผดิชอบจดัการในภาพรวมเปน็ Case/Care/Disease Manager เพือ่เชือ่มโยงและประสาน

บริการตลอดจนการประเมินทบทวนทะเบียนผู้ป่วยเป็นรายบุคคลและภาพรวม โดยใช้แบบแผนการ

ดแูลรกัษาอยา่งตอ่เนือ่ง 

2.1.3 ประเมนิตนเองเกีย่วกบัการจดับรกิารดแูลรกัษาผูป้ว่ยโรคเบาหวานและความดนั

โลหติสงู ทีด่ำรงอยูโ่ดยใชแ้บบประเมนิการดแูลรกัษาอยา่งตอ่เนือ่งดว้ยตนเอง (เลอืกใชแ้บบใดแบบหนึง่) 

และวางแผนการพฒันาตนเองไปสูแ่บบแผนการดแูลรกัษาอยา่งตอ่เนือ่ง 

2.1.4 ลงทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงรวมทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงทุกราย  

ทีม่สีทิธ ิUC ทีล่งทะเบยีนกบัหนว่ยบรกิาร (Hmain) รวมทัง้ผูม้สีทิธอิืน่ ในรปูของอเิลก็ทรอนกิส์ 

2.1.5 ใหบ้รกิารดแูลรกัษาตามแนวทางเวชปฏบิตัสิำหรบัผูป้ว่ยโรคเบาหวานและความดนั

โลหติสงู และบรกิาร Secondary Prevention สำหรบัผูป้ว่ยทีย่งัไมม่ภีาวะแทรกซอ้น 

2.1.6 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วย  

อยา่งตอ่เนือ่งทีช่มุชน ตามแผนการรกัษาทีต่กลงรว่มกบัผูป้ว่ย 
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2.1.7 สง่เสรมิสนบัสนนุชมรมผูป้ว่ยโรคบาหวานและความดนัโลหติสงู  

2.1.8 ประสานเชือ่มโยงชมุชนเพือ่แสวงหาทรพัยากรสนบัสนนุการดแูลผูป้ว่ยหรอืแนะนำ

ใหผู้ป้ว่ยใชท้รพัยากรในชมุชน 

2.1.9 สง่ขอ้มลูผูป้ว่ยและบรกิารทีจ่ำเปน็ใหส้ำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั  

2.1.10 ประเมนิผลการจดับรกิาร 
 

2.2 หน่วยบริการปฐมภูมิ 

 ศูนย์แพทย์ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยที่ตั้งอยู่ในชุมชน  

มีบทบาทสำคัญในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องจากหน่วยบริการประจำ โดยได้รับ  

งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยบริการประจำ นอกจากนั้น สปสช.ยังได้สนับสนุนงบบริการที่จ่าย  

ตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูม ิ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ และงบบริการ

สรา้งเสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรค เพือ่ดำเนนิงาน บทบาทของหนว่ยบรกิารปฐมภมู ิดงันี ้ 

2.2.1 ค้นหากลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม่  

ดว้ยการตรวจคดักรองผูท้ีม่อีาย ุ35 ปขีึน้ไป  

2.2.2 สง่ตอ่ผูป้ว่ยรายใหมต่รวจยนืยนัและไปลงทะเบยีนทีห่นว่ยบรกิารประจำ พรอ้มทัง้

รบัและวางแผนการรกัษากบัแพทยท์ีห่นว่ยบรกิารประจำหรอืศนูยแ์พทยช์มุชน  

2.2.3 จัดให้มีบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ทำทะเบียน  

ผูป้ว่ยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูทีร่บัสง่กลบัและดแูลอยา่งตอ่เนือ่งตามแผนการรกัษาทีแ่พทย์

และทมีดแูลผูป้ว่ยโรคเบาหวานความดนัโลหติสงูของหนว่ยบรกิารประจำตกลงรว่มกบัผูป้ว่ย 

2.2.4 สง่เสรมิสนบัสนนุชมรมผูป้ว่ยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู  

2.2.5 ประสานเชือ่มโยงชมุชนเพือ่แสวงหาทรพัยากรสนบัสนนุการดแูลผูป้ว่ยหรอืแนะนำ

ใหผู้ป้ว่ย ใชท้รพัยากรในชมุชน 
 

2.3 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต./เทศบาล 

  กองทุนสุขภาพตำบล/เทศบาลมีอำนาจพิจารณาดำเนินการเพื่อสนับสนุนการควบคุม

ป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้ตามความจำเป็น กิจกรรมที่กองทุน

สามารถดำเนนิการได ้ดงันี้ 

2.3.1 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงและคัดกรองโรค (ส่งตรวจยืนยันที่หน่วยบริการประจำ) 

ประชาชนในชมุชนทีม่อีาย ุ35 ปขีึน้ไป 
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2.3.2 จดัสรรทรพัยากรเพือ่สนบัสนนุการดแูลผูป้ว่ยในชมุชน 

2.3.3 สง่เสรมิสนบัสนนุชมรมผูป้ว่ยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู 

2.3.4 สง่เสรมิสภาพแวดลอ้มทัง้ทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ตอ่การมสีขุภาพทีด่ี 

3. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต
 

3.1 จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อดำเนินงานตามข้อตกลงระหว่าง 

สปสช.เขต และสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

3.2 สนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพบคุลากรของหนว่ยบรกิารในพืน้ที่ 

3.3 ผลักดัน สนับสนุน ช่วยเหลือการดำเนินงานของจังหวัดและกองทุนสุขภาพตำบล/

เทศบาลตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิผล 

 
 

4. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ ดำเนินการขับเคลื่อนและประสานนโยบายในระดับ

ประเทศกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างบรรยากาศทางวิชาการการดูแล  

รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง การพัฒนากำลังคน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา  

ชุดข้อมูลที่เกี่ยวกับโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง การพัฒนาทะเบียนผู้ป่วยระดับประเทศ   

การตดิตามและประเมนิผล การจดัสรรเงนิและการจา่ยเงนิ ดงัทีก่ลา่วในบทที ่2 



การติดตาม ประเมินผลและตัวชี้วัด
บทที่ 5
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1. การติดตามและประเมินผล
 

การดำเนินการในระยะ 5 ปีหลัง (พ.ศ. 2556-2560) สปสช.จะให้ความสำคัญกับการปรับ  

และพฒันาระบบบรหิารจัดการของ สสจ.และหน่วยบริการและเนน้ผลลพัธ์ของการใหบ้รกิารมากขึน้  

การตดิตามและประเมนิผล สปสช.ใชว้ธิกีาร ดงันี ้ 

1.1 การตรวจเยีย่มตดิตาม 

1.2 การรายงานทีไ่มเ่ปน็ภาระมากเกนิไป 

1.3 การวเิคราะหแ์ละแปรผลขอ้มลูจากฐานขอ้มลู OP/PP และ IP Individual Record 

1.4 การสำรวจ เชน่ การสำรวจความพรอ้มของการบรหิารจดัการโรคเบาหวานและความดนั 

โลหติสงู  

1.5 ความพร้อมของการจัดบริการ การสำรวจประเมินผลการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย 

เปน็ตน้ 

1.6 การวเิคราะหข์อ้มลูจากการสำรวจหรอืรายงานของหนว่ยงานอืน่ 

 
 

2. ตัวชี้วัด
2.1 ตวัชีว้ดักระบวนการ 

2.1.1 สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

1) มีคณะกรรมการป้องกันควบคุมและรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ของจังหวัด (NCD Board) ซึ่งดูแลภาพรวมการดำเนินการในทุกระดับ  

ตัง้แตร่ะดบัปฐมภมู ิทตุยิภมู ิและตตยิภมูิ 

การติดตาม ประเมินผลและตัวชี้วัด
บทที่ 5
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2) มผีูจ้ดัการหรอืผูร้บัผดิชอบระบบบรหิารจดัการโรคเรือ้รงั (System Manager) 

อยา่งชดัเจน 

3) มีแผนยุทธศาสตร์/แผนงาน/แผนปฏิบัติการในการป้องกันและควบคุมโรค  

เบาหวานและความดนัโลหติสงูทีม่กีารบรูณาการงานกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

4) มกีารจดัทำแนวทางการจดัการโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูในภาพรวม

ของจงัหวดั โดยอา้งองิแนวทางเวชปฏบิตัทิีจ่ดัทำขึน้โดยสมาคมวชิาชพี 

5) มีระบบและฐานข้อมูลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในภาพรวม  

ของจงัหวดั 

6) มีการจัดระบบการตรวจตาด้วย Fundus Camera หรือการชันสูตรทาง  

หอ้งปฏบิตักิาร อยา่งเปน็ระบบในภาพรวมของจงัหวดั 

7) มีแผนพัฒนากำลังคนและศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันและ  

รกัษาโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูภายในจงัหวดั 

8) มกีารจดัการความรูแ้ละแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายในจงัหวดั 

2.1.2 หนว่ยบรกิารประจำ 

1) มีผู้รับผิดชอบจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (Case Manager)  

ในภาพรวมทีช่ดัเจน 

2) มีการประเมินตนเองด้วยแบบประเมินการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง 

และผลประเมินการดูแลรักษาผู้ป่วยประจำป ี แล้วจัดทำแผนพัฒนาในส่วนที ่ 

ยงัไมถ่งึเกณฑ ์ 

3) มทีะเบยีนผูป้ว่ยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

4) มกีารดแูลรกัษาผูป้ว่ยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูตามแนวเวชปฏบิตัิ 

5) ส่งต่อผู้ป่วยไปดูแลต่อเนื่องที่หน่วยบริการปฐมภูมิไม่น้อยกว่าร้อยละ 50   

ของผูป้ว่ย 

6) มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในและเครือข่ายเพื่อรองรับการจัดการ  

โรคเรือ้รงั 

7) มกีารสนบัสนนุชมรมและเชือ่มโยงกบัชมุชน 

2.1.3 หนว่ยบรกิารปฐมภมู ิ 

1) มกีารสนบัสนนุชมรมและเชือ่มโยงกบัชมุชน 

2) ค้นหาผู้ป่วยรายใหม ่ ส่งต่อเพื่อตรวจยืนยันและลงทะเบียนที่หน่วยบริการ

ประจำ 
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3) มกีารจดับรกิารรองรบัการดแูลรกัษาผูป้ว่ยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู  

ทีถ่กูสง่กลบัมาอยา่งตอ่เนือ่งตามแผนการรกัษา 

4) มีการสนับสนุนชมรมผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและเชื่อมโยง  

กบัชมุชน 

2.1.4 กองทนุหลกัประกนัสขุภาพ อบต./เทศบาล 

1) มีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงและหรือคัดกรองโรค (ส่งตรวจยืนยันที่  

หน่วยบริการประจำ) ประชาชนในชุมชน อย่างน้อย 50% ของประชากร  

อาย ุ35 ปขีึน้ไป 

2) มกีารสนบัสนนุชมรมผูป้ว่ยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู ใหม้กีารพฒันา

ความรูแ้ละทกัษะในการดแูลตนเองเพือ่ควบคมุปอ้งกนัภาวะแทรกซอ้น 
 

2.2 ตัวชี้วัดผลผลิต  

2.2.1 ความครอบคลมุในการตรวจ HbA1c, LDL, Micro Albumin ตรวจตาและเทา้  

ผูป้ว่ยโรคเบาหวาน  

2.2.2 ความครอบคลมุในการตรวจ Lipid, Urine Protein และตรวจ FBS ผูป้ว่ยโรค

ความดนัโลหติสงู  
 

2.3 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

2.3.1 อตัราผูป้ว่ยโรคเบาหวานทีม่คีา่ HbA1c ตำ่กวา่ 7%  

2.3.2 อตัราผูป้ว่ยโรคเบาหวานทีม่คีา่ LDL ตำ่กวา่ 100 mg/dl 

2.3.3 อตัราผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงูทีม่คีา่ BP ตำ่กวา่ 140/90 mmHg  

2.3.4 อตัราการเขา้รกัษาของผูป้ว่ยทีย่งัไมม่แีทรกซอ้นแตค่วบคมุไมไ่ด ้ 

2.3.5 อตัราการเขา้รกัษาภาวะแทรกซอ้นระยะสัน้ 

2.3.6 อตัราการเขา้รกัษาภาวะแทรกซอ้นระยะยาว 

2.3.7 อตัราการกลบัมารกัษาซำ้ในแผนกผูป้ว่ยในภายใน 28 วนั 

นอกจากนี ้หนว่ยบรกิารประจำสามารถใชต้วัชีว้ดัตอ่ไปนีซ้ึง่ประกอบดว้ย Process Indicator, 

Outcome Indicator และหรือ Structure Indicator ในการประเมินตนเองและเปรียบเทียบกับ  

หน่วยบริการอื่น และพัฒนาตนเองมุ่งสู่คุณภาพ เช่น ตัวชี้วัดโรคเบาหวาน ใช้ตัวชี้วัดที่พัฒนาและ

กำหนดโดยเครอืขา่ย TCEN (Toward Clinical Excellence’ Network) ดงันี ้ 

1) อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับ Fasting Blood Sugar อยู่ในเกณฑ ์ 

ทีค่วบคมุได ้(สงูกวา่หรอืเทา่กบั 70 mg/dl และ ตำ่กวา่หรอืเทา่กบั 130 mg/dl) 



บทที่ 5  การติดตาม ประเมินผลและตัวชี้วัด   |   45

บ ท ที่ 5

2) อตัราผูป้ว่ยโรคเบาหวานทีไ่ดร้บัการเจาะ HbA1c ประจำปี 

3) อตัราผูป้ว่ยโรคเบาหวาน ทีม่รีะดบั HbA1c ตำ่กวา่ 7%  

4) อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน  

จากโรคเบาหวาน  

5) อตัราผูป้ว่ยโรคเบาหวานทีไ่ดร้บัการตรวจ Lipid Profile ประจำป ี 

6) อตัราผูป้ว่ยโรคเบาหวานทีม่รีะดบั LDL ตำ่กวา่ 100 mg/dl 

7) อตัราระดบัความดนัโลหติในผูป้ว่ยโรคเบาหวานทีม่รีะดบัความดนัโลหติตำ่กวา่  

หรอืเทา่กบั 130/80 mmHg  

8) อตัราผูป้ว่ยโรคเบาหวานทีไ่ดร้บัการตรวจ Micro Albuminuria ประจำป ี 

9) อตัราผูป้ว่ยโรคเบาหวานทีม่ ีMicro Albuminuria ทีไ่ดร้บัการรกัษาดว้ย ACE 

Inhibitor หรอื ARB 

10) อตัราผูป้ว่ยโรคเบาหวานทีไ่ดร้บัการตรวจจอประสาทตาประจำป ี 

11) อตัราผูป้ว่ยโรคเบาหวานทีไ่ดร้บัการตรวจสขุภาพชอ่งปากประจำป ี 

12) อตัราผูป้ว่ยโรคเบาหวานทีไ่ดร้บัการตรวจเทา้อยา่งละเอยีดประจำป ี 

13) อตัราผูป้ว่ยโรคเบาหวานทีม่แีผลทีเ่ทา้  

14) อตัราผูป้ว่ยโรคเบาหวานทีไ่ดร้บัการตดันิว้เทา้, เทา้ หรอืขา  

15) อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการสอนให้ตรวจและดูเท้าด้วยตนเองหรือ  

สอนผูด้แูลอยา่งนอ้ย 1 ครัง้ตอ่ป ี 

16) อตัราผูป้ว่ยโรคเบาหวานทีส่บูบหุรีซ่ึง่ไดร้บัคำแนะนำปรกึษาใหเ้ลกิสบูบหุรี ่ 

17) อตัราผูป้ว่ยโรคเบาหวานทีเ่ปน็ Diabetic Retinopathy  

18) อตัราผูป้ว่ยโรคเบาหวานทีเ่ปน็ Diabetic Nephropathy  

19) อตัราผูป้ว่ยโรคเบาหวานรายใหมจ่ากกลุม่เสีย่ง Impaired Fasting Glucose 

(IFG) 

สำหรบัการดแูลรกัษาโรคความดนัโลหติสงู หนว่ยบรกิารประจำอาจใชต้วัชีว้ดั ดงันี ้ 

1) อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุม  

     ได ้(SBP ตำ่กวา่ 140 และ DBP ตำ่กวา่ 90) 

2) อตัราผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงูทีไ่ดร้บัการตรวจรา่งกายประจำปี 

3)  อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  

     ประจำปี 

4)   อตัราผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงูทีม่ภีาวะแทรกซอ้นหวัใจและหลอดเลอืด 
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5) อตัราผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงูทีม่ภีาวะแทรกซอ้นหลอดเลอืดสมอง 

6) อตัราผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงูทีม่ภีาวะแทรกซอ้นทางไต 

7) อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่สูบบุหรี่ซึ่งได้รับคำแนะนำปรึกษา  

     ใหเ้ลกิสบูบหุรี่ 

หน่วยบริการประจำและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถพิจารณาเลือกตัวชี้วัด  

เชงิกระบวนการ ผลผลติ ผลลพัธ ์บางสว่นหรอืทัง้หมด เพือ่วดัและประเมนิผลไดต้ามตอ้งการ  

สำหรับตัวชี้วัดที ่ สปสช. ใช้สำหรับการประเมินผลนั้น เน้นที่ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการและ  

ตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับ Secondary Prevention โดยมุ่งเน้นการกระตุ้นให้หน่วยบริการ

ประจำ และเครือข่ายมีการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดัน  

โลหิตสูงอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรร ใช้เกณฑ์ผลลัพธ์สำคัญจากการดูแลรักษาผู้ป่วย  

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ได้จากการประเมินผลการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค  

เบาหวานชนิดที ่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัด

กรุงเทพมหานคร ประจำป ี 2556 ซึ่งดำเนินการสำรวจโดยเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์  

แหง่ประเทศไทย (Medical Research Network of the Consortium of Thai Medical Schools) 

หรอื MedResNet (Thailand) จำนวน 9 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 
 

ด้านความครอบคลุมการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานและ 

ความดันโลหิตสูง 

1) อตัราการตรวจ HbA1c อยา่งนอ้ย 1 ครัง้ตอ่ปี 

2) อตัราการตรวจ LDL หรอื Lipid Profile อยา่งนอ้ย 1 ครัง้ตอ่ปใีนผูป้ว่ยโรคเบาหวาน 

3) อตัราการตรวจ Microalbuminuria อยา่งนอ้ย 1 ครัง้ตอ่ปี 

4) อตัราการตรวจจอประสาทตาอยา่งนอ้ย 1 ครัง้ตอ่ปี 

5) อตัราการตรวจเทา้อยา่งละเอยีด อยา่งนอ้ย 1 ครัง้ตอ่ปี 

6) อตัราการตรวจ LDL หรอื Lipid Profile อยา่งนอ้ย 1 ครัง้ตอ่ปใีนผูป้ว่ยโรคความดนั  

                      โลหิตสงู 

ด้านคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

1) อตัราผูป้ว่ยโรคเบาหวานทีม่รีะดบั HbA1c ตำ่กวา่ 7%   

2) อตัราผูป้ว่ยโรคเบาหวานทีม่แีผลทีเ่ทา้ 

3) อตัราผูป้ว่ยโรคความดนัโลหติสงูมคีา่ BP ตำ่กวา่ 140/90 mmHg 



ภาคผนวก
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Measurement Template
ภาคผนวก 1

 
ประเด็น รายละเอียด 

1.1 Measurement Template ของตัวชี้วัดโรคเบาหวาน 
ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราของระดับ Fasting Blood Sugar ในผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้  

 (> 70 mg/dl และ <130 mg/dl)  

1. ชือ่ของตวัชีว้ดั อตัราของระดบั Fasting Blood Sugar ในผูป้ว่ยโรคเบาหวานอยูใ่นเกณฑ์ 
 ทีค่วบคมุได ้( > 70 mg/dl และ < 130 mg/dl)  
 
2. ความหมายของตวัชีว้ดั การตรวจ Fasting Blood Sugar หมายถงึ การตรวจระดบันำ้ตาล 
 ในเลอืดหลงัการอดอาหารอยา่งนอ้ย 8 ชัว่โมง 
 
3. วตัถปุระสงคข์องตวัชีว้ดั สามารถควบคมุระดบันำ้ตาลในเลอืดใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 
 
4. สตูรในการคำนวณ ตวัตัง้ : จำนวนครัง้ทีต่รวจระดบันำ้ตาลในเลอืดในผูป้ว่ยโรคเบาหวาน 
 แลว้มรีะดบั Fasting Blood Sugar อยูใ่นเกณฑท์ีค่วบคมุได ้ 
 (> 70 mg/dl และ < 130 mg/dl) ในรอบ 1 เดอืน X 100 
 ตวัหาร: จำนวนครัง้ทีต่รวจระดบันำ้ตาลในเลอืดในผูป้ว่ยโรคเบาหวาน 
 ในรอบ 1 เดอืน (นบัตาม Visit) 
 
5. เปา้หมาย  
 
6.ความถีใ่นการเกบ็ขอ้มลู ทกุ 1 เดอืน 
 
7.แหลง่ขอ้มลู เกบ็ขอ้มลูจากเวชระเบยีน สมดุทะเบยีนหรอืฐานขอ้มลูคอมพวิเตอร์ 
 ทีค่ลนิกิโรคเบาหวาน 
 
8. รอบเวลาในการนำเสนอตวัชีว้ดั 1 ปี 
 
9. หนว่ยทีใ่ชใ้นการวดั รอ้ยละ 
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ภาคผ
นวก 1

ประเด็น รายละเอียด 

ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1c ประจำปี 

1. ชื่อของตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1c ประจำปี 
 
2. ความหมายของตัวชี้วัด การตรวจ HbA1c ประจำปี หมายถึงผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจ 
  HbA1c อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
 
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 
 
4. สูตรในการคำนวณ ตัวตั้ง : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1c อย่างน้อย 
 1 ครั้งต่อปี X 100 
 ตัวหาร : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับรักษาที่คลินิกโรคเบาหวาน 
 ในรอบ 1 ปี  
 
5. เป้าหมาย  
 
6.ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 
 
7.แหล่งข้อมูล เก็บข้อมูลจากเวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 ที่คลินิกโรคเบาหวาน 
 
8. รอบเวลาในการนำเสนอตัวชี้วัด  1 ปี 
 
9. หน่วยที่ใช้ในการวัด ร้อยละ 
 
10. หมายเหตุ • ในกรณีที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างต้องเขียน 
   หมายเหตุไว้เนื่องจากตัวหารคือ N ที่สุ่มมา 
 • ตัวตั้งเมื่อนับแล้วไม่นับซ้ำ 
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ประเด็น รายละเอียด 

ตัวชี้วัดที่ 3 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับ HbA1c ต่ำกว่า 7% 

1. ชื่อของตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ที่มีระดับ HbA1c ต่ำกว่า 7% 
 
2. ความหมายของตัวชี้วัด ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับ HbA1c ต่ำกว่า 7% หมายถึง 
 ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจค่าระดับน้ำตาลที่จับกับ Hemoglobin 
 ในกระแสเลือด ที่เรียกว่า HbA1c มีค่าต่ำกว่า 7%   
 
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
 
4. สูตรในการคำนวณ ตัวตั้ง : จำนวนครั้งของการตรวจ HbA1c ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีผล 
 การตรวจ HbA1c ต่ำกว่า 7% ในรอบ 1 ปี X 100 
 ตัวหาร : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1c ในรอบ 1 ปี 
 
5. เป้าหมาย  
 
6.ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 
 
7.แหล่งข้อมูล เก็บข้อมูลจากเวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 ที่คลินิกโรคเบาหวาน 
 
8. รอบเวลาในการนำเสนอตัวชี้วัด  1 ปี 
 
9. หน่วยที่ใช้ในการวัด ร้อยละ 
 
10. หมายเหตุ สำหรับหน่วยงานที่ต้องการเก็บเป็นรายคน ให้กำหนดเป็นช่วงดังนี้ 
  - HbA1c < 6.5% 
  - HbA1c  6.6 - 7 % 
  - HbA1c  7.1 - 8 % 
  - HbA1c  8.1 - 9 % 
  - HbA1c  > 9 % 
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ภาคผ
นวก 1

ประเด็น รายละเอียด 

ตัวชี้วัดที่ 4 อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจากโรคเบาหวาน 

1. ชื่อของตัวชี้วัด อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซ้อน 
 เฉียบพลันจากโรคเบาหวาน 
 
2. ความหมายของตัวชี้วัด การรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจาก 
 โรคเบาหวาน หมายถึงการที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องรับไว้รักษา 
 ในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะฉุกเฉินที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง 
 (Hyperglycemia) (เช่น ภาวะคีโตซีส ภาวะโคมาจากน้ำตาลในเลือดสูง 
 และภาวะเป็นกรดในเลือด) และภาวะฉุกเฉินที่มีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ 
 (Hypoglycemia) ยกเว้น ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับส่งต่อมาจาก 
 โรงพยาบาลอื่น 
 
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 
 
4. สูตรในการคำนวณ ตัวตั้ง: จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจาก 
 ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจากโรคเบาหวานในรอบ 1 ปี X 100 
 ตัวหาร: จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารักษาที่คลินิกโรคเบาหวาน  
 ในรอบ 1 ปี 
 
5. เป้าหมาย  
 
6.ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 
 
7.แหล่งข้อมูล เก็บข้อมูลจากเวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 ที่คลินิกโรคเบาหวาน 
 
8. รอบเวลาในการนำเสนอตัวชี้วัด  1 ปี 
 
9. หน่วยที่ใช้ในการวัด ร้อยละ 
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ประเด็น รายละเอียด 

ตัวชี้วัดที่ 5  อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Lipid Profile ประจำปี 

1. ชื่อของตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Lipid Profile ประจำปี 
 
2. ความหมายของตัวชี้วัด การตรวจ Lipid Profile หมายถึง ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ 
 ไขมันในเลือด ทั้ง Total Cholesterol, Triglyceride, High-density 
 Lipoprotein (HDL) Cholesterol, Low-density Lipoprotein (LDL)  
 Cholesterol ทุกตัวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 
 
4. สูตรในการคำนวณ ตัวตั้ง : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาได้รับการตรวจ 
 Lipid Profile อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี X 100 
 ตัวหาร : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารักษาที่คลินิกโรคเบาหวาน 
 ในรอบ 1 ปี 
 
5. เป้าหมาย  
 
6.ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 
 
7.แหล่งข้อมูล เก็บข้อมูลจากเวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์   
 ที่คลินิกโรคเบาหวาน 
 
8. รอบเวลาในการนำเสนอตัวชี้วัด  1 ปี 
 
9. หน่วยที่ใช้ในการวัด ร้อยละ 
 
10. หมายเหตุ ค่า LDL สามารถใช้จากวิธีการคำนวณได้ 
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ภาคผ
นวก 1

ประเด็น รายละเอียด 

ตัวชี้วัดที่ 6  อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับ LDL ต่ำกว่า 100 mg/dl 

1. ชื่อของตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับ LDL < 100 mg/dl 
 
2. ความหมายของตัวชี้วัด LDL หมายถึง Low-density Lipoprotein  
 
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 
 
4. สูตรในการคำนวณ ตัวตั้ง : จำนวนครั้งของการตรวจ LDL ที่มีระดับ  LDL < 100 mg/dl 
 ในรอบ 1 ปี X 100 
 ตัวหาร: จำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ LDL 
 ในรอบ 1 ปี 
 
5. เป้าหมาย  
 
6.ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 
 
7.แหล่งข้อมูล เก็บข้อมูลจากเวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 ที่คลินิกโรคเบาหวาน 
 
8. รอบเวลาในการนำเสนอตัวชี้วัด  1 ปี 
 
9. หน่วยที่ใช้ในการวัด ร้อยละ 
 
10. หมายเหตุ การตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL) ถ้าสูงกว่าเป้าหมายให้ควบคุม 
 อาหารและ Lifestyle ของผู้ป่วยก่อนประมาณ 3 เดือน ถ้ายังสูงอยู่ 
 จึงให้การรักษาโดยการให้ยาอีกประมาณ 3 เดือน แล้วตรวจหาระดับ 
 ไขมันในเลือด (LDL) ซ้ำ 
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ประเด็น รายละเอียด 

ตัวชี้วัดที่ 7 อัตราของระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับความดันโลหิตต่ำกว่า 

 หรือเท่ากับ 130/80 mmHg 

1. ชื่อของตัวชี้วัด อัตราของระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับความดัน 
 โลหิตต่ำกว่าหรือเท่ากับ 130 / 80 mmHg 
 
2. ความหมายของตัวชี้วัด ความดันโลหิตต่ำกว่าหรือเท่ากับ 130 / 80 mmHg หมายถึงผู้ป่วย 
 โรคเบาหวานที่มีระดับความดันโลหิตสูง Systolic Blood Rressure 
 < 130 / mmHg และ Diastolic Blood Pressure < 80 / mmHg 
 
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 
 
4. สูตรในการคำนวณ ตัวตั้ง: จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับความดันโลหิตต่ำกว่า 
 หรือเท่ากับ 130 / 80 mmHg  ในรอบ 1 เดือน X 100 
 ตัวหาร: จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับการรักษาที่คลินิก 
 โรคเบาหวานในรอบ 1 เดือน 
 
5. เป้าหมาย  
 
6.ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 
 
7.แหล่งข้อมูล เก็บข้อมูลจากเวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 ที่คลินิกโรคเบาหวาน 
 
8. รอบเวลาในการนำเสนอตัวชี้วัด  1 ปี 
 
9. หน่วยที่ใช้ในการวัด ร้อยละ 
 
10. หมายเหตุ  • ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต  (Diabetic 
   Nephropathy) ต้องมีระดับความดันโลหิตต่ำกว่าหรือเท่ากับ 
   120 / 80 mmHg  ในรอบ 1 เดือน X 100 
  • การวัดความดันโลหิตควรวัดในท่านั่ง 
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ใช้ยาลดความดันโลหิตต้องให้ผู้ป่วย 
   รับประทานยามื้อเช้าตามปกติ 
  • ถ้าผู้ป่วยมีระดับความดันโลหิตสูงกว่า 130 / 80 mmHg  
   ต้องให้การรักษาทั้งโดยการให้ยาลดความดันโลหิตหรือ Lifestyle 
   Change ก่อนประมาณ 3 เดือน โดยไม่ใช่ 1st Visit 
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ภาคผ
นวก 1

ประเด็น รายละเอียด 

ตัวชี้วัดที่ 8  อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Microalbuminuria ประจำปี  

1. ชื่อของตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Microalbuminuria ประจำปี  
 
2. ความหมายของตัวชี้วัด การตรวจ Microalbuminuria ประจำปี หมายถึง ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ 
 รับการตรวจ Microalbuminuria  เพื่อคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต 
 อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี  ไม่ว่าจะตรวจโดยวิธีใดก็ได้ 
 
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ลดความเสี่ยงด้าน Microvascular 
 
4. สูตรในการคำนวณ ตัวตั้ง: จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไต 
 และได้รับการตรวจ Microalbuminuria อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี X 100 
 ตัวหาร: จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับการรักษาที่คลินิก 
 โรคเบาหวานในรอบ 1 เดือน 
 
5. เป้าหมาย  
 
6.ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 
 
7.แหล่งข้อมูล เก็บข้อมูลจากเวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 ที่คลินิกโรคเบาหวาน 
 
8. รอบเวลาในการนำเสนอตัวชี้วัด  1 ปี 
 
9. หน่วยที่ใช้ในการวัด ร้อยละ 
 
10. หมายเหตุ  • ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต หมายถึงผู้ป่วย 
   โรคเบาหวานที่ตรวจพบ Microalbumin หรือระดับ Creatinine  
   < 1.4 ในผู้หญิง และระดับ Creatinine <1.5 ในผู้ชาย 
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ตรวจพบ Microalbuminuria แต่ตรวจ 
   Macroalbuminuria แล้ว Positive และได้รับการรักษาด้วยยา 
   ACE Inhibitor หรือ ARB ไม่ต้องเก็บข้อมูลนี้ 
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ประเด็น รายละเอียด 

ตัวชี้วัดที่ 9 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Microalbuminuria ที่ได้รับการตรวจ ACE   

 Inhibitor หรือ ARB 

1. ชื่อของตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Microalbuminuria ที่ได้รับ 
 การตรวจ ACE Inhibitor หรือ ARB 
 
2. ความหมายของตัวชี้วัด การได้รับการรักษาด้วยยา ACE Inhibitor หรือ ARB หมายถึง  
 การใช้ยา ACE (Angiotensin Receotor Blocker) Iinhibitor ในผู้ป่วย 
 โรคเบาหวานที่ตรวจพบว่ามี Microalbuminuria 
 
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ลดความเสี่ยงด้าน Microvascular 
 
4. สูตรในการคำนวณ ตัวตั้ง: จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มี Microalbuminuria และได้รับ 
 การรักษาด้วยยา ACE Inhibitor หรือ ARB  ในรอบ 1 ปี X 100 
 ตัวหาร: จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มี Microalbuminuria ทั้งหมด 
 ในรอบ 1 ปี 
 
5. เป้าหมาย  
 
6.ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 
 
7.แหล่งข้อมูล เก็บข้อมูลจากเวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์  
 ที่คลินิกโรคเบาหวาน 
 
8. รอบเวลาในการนำเสนอตัวชี้วัด  1 ปี 
 
9. หน่วยที่ใช้ในการวัด ร้อยละ 
 
10. หมายเหตุ • รวมถึงการได้รับยาในกลุ่ม Nonhydropyridine 
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายที่ไม่ได้ตรวจ Microalbuminuria  
  แต่ตรวจ Macroalbuminuria แล้ว Positive และได้รับการรักษา 
  ด้วยยา ACE Inhibitor หรือ ARB  ไม่ต้องนับ 
 • เป็น Optional Indicator ให้ใส่ N/Aได้ 
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ภาคผ
นวก 1

ประเด็น รายละเอียด 

ตัวชี้วัดที่ 10  อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจจอประสาทตาประจำปี 

1. ชื่อของตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจจอประสาทตาประจำปี 
 
2. ความหมายของตัวชี้วัด การตรวจจอประสาทตาประจำปี หมายถึงผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับ 
 การตรวจจอประสาทตาโดยละเอียด โดยจักษุแพทย์หรือใช้ Fundus  
 Camera อย่างน้อย 1 ครั้ง  1 ครั้งต่อปี 
 
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ลดความเสี่ยงด้าน Microvascular 
 
4. สูตรในการคำนวณ ตัวตั้ง: จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจจอประสาทตา 
 อย่างน้อย 1 ครั้ง ปี X 100 
 ตัวหาร: จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับการรักษาที่คลินิก 
 โรคเบาหวานในรอบ 1 ปี 
 
5. เป้าหมาย  
 
6.ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 
 
7.แหล่งข้อมูล เก็บข้อมูลจากเวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 ที่คลินิกโรคเบาหวาน 
 
8. รอบเวลาในการนำเสนอตัวชี้วัด  1 ปี 
 
9. หน่วยที่ใช้ในการวัด ร้อยละ 
 
10. หมายเหตุ ถ้าผู้ป่วยได้รับการตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์ภายนอกและ 
 มีเอกสารผลการตรวจให้นับด้วย 
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ประเด็น รายละเอียด 

ตัวชี้วัดที่ 11  อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากประจำปี 

1. ชื่อของตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากประจำปี 
 
2. ความหมายของตัวชี้วัด การตรวจจอสุขภาพช่องประจำปี หมายถึง ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับ 
 การตรวจสุขภาพช่องปาก โดยทันตแพทย์หรือบุคลากรได้รับการ 
 ฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
 
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพปาก 
 
4. สูตรในการคำนวณ ตัวตั้ง: จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
 อย่างน้อย 1 ครั้ง ปี X100 
 ตัวหาร: จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับการรักษาที่คลินิก 
 โรคเบาหวานในรอบ 1 ปี 
 
5. เป้าหมาย  
 
6.ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 
 
7.แหล่งข้อมูล เก็บข้อมูลจากเวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 ที่คลินิกโรคเบาหวาน 
 
8. รอบเวลาในการนำเสนอตัวชี้วัด  1 ปี 
 
9. หน่วยที่ใช้ในการวัด ร้อยละ 
 
10. หมายเหตุ ถ้าผู้ป่วยได้รับการตรวจสุขภาพโดยบุคลากรภายนอก 
 และมีเอกสารการตรวจให้นับด้วย 
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ภาคผ
นวก 1

ประเด็น รายละเอียด 

ตัวชี้วัดที่ 12  อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจเท้าอย่างละเอียดประจำปี 

1. ชื่อของตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจเท้าอย่างละเอียดประจำปี 
 
2. ความหมายของตัวชี้วัด ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจเท้าอย่างละเอียด หมายถึงผู้ป่วย 
 โรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจเท้าอย่างละเอียด โดยบุคลากร 
 ทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว ทั้งโดยการสังเกต 
 สภาพผิวหนังภายนอก (Visual Inspection) การตรวจปลาย 
 ประสาทเท้า (Sensory Exam) และคลำชีพจรที่เท้า (Pulse Exam ) 
 
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ลดความเสี่ยงด้าน  Macro Vascular และ Neuropathy 
 
4. สูตรในการคำนวณ ตัวตั้ง: จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจเท้าอย่างละเอียด 
 อย่างน้อย 1 ครั้ง ปี X100 
 ตัวหาร: จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับการรักษาที่คลินิก 
 โรคเบาหวานในรอบ 1 ปี 
 
5. เป้าหมาย  
 
6.ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 
 
7.แหล่งข้อมูล เก็บข้อมูลจากเวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 ที่คลินิกโรคเบาหวาน 
 
8. รอบเวลาในการนำเสนอตัวชี้วัด  1 ปี 
 
9. หน่วยที่ใช้ในการวัด ร้อยละ 
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ประเด็น รายละเอียด 

ตัวชี้วัดที่ 13  อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีแผลที่เท้า 

1. ชื่อของตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีแผลที่เท้า 
 
2. ความหมายของตัวชี้วัด แผลที่เท้าหมายถึงผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีแผลที่เท้าถลอก ฉีกขาด 
 (Epithelial Abrasion) แผลแห้งดำ (Dry Gangrene) รวมทั้ง 
 ที่มีลักษณะอักเสบ บวมแดงซึ่งต้องทำการรักษาโดยการเจาะหรือผ่าตัด 
 
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ลดความเสี่ยงด้าน  Macro Vascular และ Neuropathy 
 
4. สูตรในการคำนวณ ตัวตั้ง : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีแผลที่เท้าอย่างละเอียด 
 อย่างน้อย 1 ปี X 100 
 ตัวหาร : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับการรักษาที่คลินิก 
 โรคเบาหวานในรอบ 1 ปี 
 
5. เป้าหมาย  
 
6.ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 
 
7.แหล่งข้อมูล เก็บข้อมูลจากเวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 ที่คลินิกโรคเบาหวาน 
 
8. รอบเวลาในการนำเสนอตัวชี้วัด  1 ปี 
 
9. หน่วยที่ใช้ในการวัด ร้อยละ 
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ภาคผ
นวก 1

ประเด็น รายละเอียด 

ตัวชี้วัดที่ 14  อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตัดนิ้วเท้า เท้า หรือขา 

1. ชื่อของตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตัดนิ้วเท้า เท้า หรือขา 
 
2. ความหมายของตัวชี้วัด การตัดนิ้วเท้า เท้า หรือขา หมายถึงการที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานถูกตัดนิ้วเท้า 
 หรือขา จนเกิดการติดเชื้อต้องรักษาด้วยการ Amputation 
 หรือกรณีที่เกิด Auto Amputation จาก Dry Gangrene 
 
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด มีระบบเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่เท้า 
 
4. สูตรในการคำนวณ ตัวตั้ง: จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตัดนิ้วเท้า เท้า หรือขา 
 ในรอบ 1 ปี X 100 
 ตัวหาร: จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับการรักษาที่คลินิก 
 โรคเบาหวานในรอบ 1 ปี 
 
5. เป้าหมาย  
 
6.ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 
 
7.แหล่งข้อมูล เก็บข้อมูลจากเวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 ที่คลินิกโรคเบาหวาน 
 
8. รอบเวลาในการนำเสนอตัวชี้วัด  1 ปี 
 
9. หน่วยที่ใช้ในการวัด ร้อยละ 
 
10. หมายเหตุ การเก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตัดนิ้วเท้า เท้า หรือขา 
 ให้เก็บเฉพาะรายที่ถูกตัดครั้งแรก หรือถูกตัดเพิ่มกว่าเดิมในรอบปี 
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ประเด็น รายละเอียด 

ตัวชี้วัดที่ 15  อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการสอนให้ตรวจและดูแลเท้าด้วยตนเองหรือสอน 

 ผู้ดูแลอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

1. ชื่อของตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการสอนให้ตรวจและดูแลเท้า 
 ด้วยตนเองหรือสอนผู้ดูแลอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
 
2. ความหมายของตัวชี้วัด การสอนให้ตรวจหรือดูแลเท้าด้วยตนเอง หรือสอนผู้ดูแลหมายถึง 
 การที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือผู้ดูแลได้รับการสอนให้ตรวจและดูแลเท้า 
 ด้วยตนเอง หรือโดยผู้ดูแลโดยการสังเกตสภาพผิวหนัง รอยช้ำและ 
 รูปร่างเท้ารวมถึงการสอนการดูแลเท้า 
 
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลตนเองและ 
 มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 
 
4. สูตรในการคำนวณ ตัวตั้ง : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการการสอนให้ตรวจและดูแล 
 เท้าด้วยตนเอง หรือสอนผู้ดูแลอย่างน้อย 1 ครั้งต่อ 1 ปี X 100 
 ตัวหาร : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับการรักษาที่คลินิก 
 โรคเบาหวานในรอบ 1 ปี 
 
5. เป้าหมาย  
 
6.ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 
 
7.แหล่งข้อมูล เก็บข้อมูลจากเวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 ที่คลินิกโรคเบาหวาน 
 
8. รอบเวลาในการนำเสนอตัวชี้วัด  1 ปี 
 
9. หน่วยที่ใช้ในการวัด ร้อยละ 
 
10. หมายเหตุ • การสอนให้ตรวจเท้า ต้องเป็นการสอนที่มีรูปแบบที่ชัดเจนเป็น 
  ระบบ 
 • ผู้ป่วยต้องได้รับการสอนอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี ดังนั้นเมื่อนับแล้ว 
  ไม่ต้องนับซ้ำ(ตัวตั้ง) 
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ตัวชี้วัดที่ 16  อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สูบบุหรี่ซึ่งได้รับคำแนะนำปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่ 

1. ชื่อของตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สูบบุหรี่ซึ่งได้รับคำแนะนำปรึกษา 
 ให้เลิกสูบบุหรี่ 
 
2.ความหมายของตัวชี้วัด การได้รับคำปรึกษาแนะนำให้เลิกสูบบุหรี่ หมายถึง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 ที่สูบบุหรี่ได้รับคำปรึกษาแนะนำให้เลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเอง 
 หรือใช้ยาเพื่อเลิกบุหรี่ 
 
3.วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ลดความเสี่ยงด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด 
 
4. สูตรในการคำนวณ ตัวตั้ง: จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สูบบุหรี่ซึ่งได้รับคำแนะนำปรึกษา 
 ให้เลิกสูบบุหรี่ X100 
 ตัวหาร: จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สูบบุหรี่และมารักษาที่คลินิก 
 โรคเบาหวานในรอบ 1 ปี 
 
5. เป้าหมาย  
 
6.ความถี่ในการเก็บข้อมูล เดือนละ 1 ครั้ง 
 
7.แหล่งข้อมูล เก็บข้อมูลจาก เวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 ที่คลินิกโรคเบาหวาน 
 
8. รอบเวลาในการนำเสนอตัวชี้วัด 1 ปี 
 
9. หน่วยที่ใช้ในการวัด ร้อยละ 
 
10. หมายเหตุ • การให้คำแนะนำปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่ต้องเป็นการสอน 
  อย่างมีระบบ หรือเป็นโปรแกรม 
 • สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่เริ่มดำเนินการให้ลงว่า N/A 
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ตัวชี้วัดที่ 17  อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็น Diabetic Retinopathy 

1. ชื่อของตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็น Diabetic Retinopathy 
 
2.ความหมายของตัวชี้วัด Diabetic Retinopathy  หมายถึงภาวะจอประสาทตาผิดปกติจาก 
 เบาหวาน มีรอยโรคแบ่งได้เป็น 
 • Non-proliferative Diabetic Retinopathy (NPDR) ซึ่งแบ่งเป็น 
  Mild NPDR Moderate NPDR Severe NPDR) หรือ 
  Preproliferative Diabetic Retinopathy (PPDR) 
 • Proliferative Diabetic Retinopathy (PDR) 
 
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ติดตามผลของระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 
4. สูตรในการคำนวณ ตัวตั้ง: จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็น Diabetic Retinopathy 
 ในรอบ1 ปี  X 100 
 ตัวหาร: จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับรักษาที่คลินิกโรคเบาหวาน 
 ในรอบ 1 ปี  
 
5. เป้าหมาย  
 
6.ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 
 
7.แหล่งข้อมูล เก็บข้อมูลจากเวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 ที่คลินิกโรคเบาหวาน 
 
8. รอบเวลาในการนำเสนอตัวชี้วัด  1 ปี 
 
9. หน่วยที่ใช้ในการวัด ร้อยละ  
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ตัวชี้วัดที่ 18  อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็น Diabetic Nephropathy 

1. ชื่อของตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็น Diabetic Nephropathy 
 
2.ความหมายของตัวชี้วัด Diabetic Nephropathy  หมายถึงภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังทางไต 
 ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีการตรวจพบโปรตีนชนิดอัลบูมินรั่วออกมา 
 ในปัสสาวะ (Albuminuria) ซึ่ง 
 • ในระยะแรกมีปริมาณเล็กน้อย (Microalbuminuria ) และ 
 • ระยะต่อมาปริมาณมากขึ้น (Macroalbuminuria หรือ Over  
  Proteinuria) โดยไม่เกิดจากสาเหตุอื่น  
 Microalbuminuria หมายถึงตรวจพบได้ด้วยแถบสีสำหรับอัลบูมิน 
 ปริมาณน้อยๆ (Microalbuminuria Dipstick ) หรือวัดปริมาณ 
 อัลบูมินในปัสสาวะได้ 30-300 mg Albumin/24 hrs หรือ ACR  
 (Albumin/Cretinine Ratio) 3.4 to 34.0 mg/mmol (30-300 mg/g)  
 อย่างน้อย 2 ใน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยไม่มีสาเหตุอื่น 
 Microalbuminuria หมายถึง ตรวจพบโปรตีนชนิดอัลบูมินในปัสสาวะ 
 ด้วยแถบสีตรวจปัสสาวะ (Dipstick ) ได้ตั้งแต่ Trace ขึ้นไป 
 หรือวัดปริมาณอัลบูมินในปัสสาวะได้ > 300 mg Albumin/24 hrs หรือ  
 ACR > 34 mg/mmol (300 mg/g) อย่างน้อย 2 ใน 3 ครั้ง ภายในระยะ 
 เวลา 6 เดือน โดยไม่มีสาเหตุอื่น 
 
 
3.วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ติดตามผลของระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 
4. สูตรในการคำนวณ ตัวตั้ง : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็น Diabetic Nephropathy  
 ในรอบ 1 ปี  X 100 
 ตัวหาร : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับรักษาที่คลินิกโรคเบาหวาน  
 ในรอบ 1 ปี  
 
5. เป้าหมาย  
 
6.ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 
 
7.แหล่งข้อมูล เก็บข้อมูลจากเวชระเบียน สมุดทะเบียนหรือฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 ที่คลินิกโรคเบาหวาน 
 
8.รอบเวลาในการนำเสนอตัวชี้วัด  1 ปี 
 
9. หน่วยที่ใช้ในการวัด ร้อยละ 
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ตัวชี้วัดที่ 19  อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง Impaired Fasting Glucose (IFG) 

1. ชื่อของตัวชี้วัด อัตราของผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง Impaired Fasting 
 Glucose (IFG) 
 
2.ความหมายของตัวชี้วัด ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง  
 ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน (มีระดับน้ำตาลในเลือดหลัง 
 อดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง > 126 mg/dl สองครั้ง) 
 กลุ่มเสี่ยง Impaired Fasting Glucose (IFG) หมายถึงผู้ที่มีระดับน้ำตาล 
 ในเลือดหลังอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง > 100-125 mg/dl 
 
3.วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ระบบการดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยง IFG 
 มีประสิทธิภาพ 
 
4. สูตรในการคำนวณ ตัวตั้ง: จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ จากกลุ่มเสี่ยง IFG  
 ที่ขึ้นทะเบียนรักษาในรอบ 1 ปี  X 100 
 ตัวหาร: จำนวนผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง IFG ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ 
 
5. เป้าหมาย  
 
6.ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 
 
7.แหล่งข้อมูล เก็บข้อมูลจากเวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 ที่คลินิกโรคเบาหวาน 
 
8. รอบเวลาในการนำเสนอตัวชี้วัด  1 ปี 
 
9. หน่วยที่ใช้ในการวัด ร้อยละ 
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1.2 Measurement Template ของตวัชีว้ดัโรคความดนัโลหติสงู 

ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์  

 < 140/90 มม.ปรอท 

1. ชื่อของตัวชี้วัด  อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิต 

 อยู่ในเกณฑ์ <140/90 มม.ปรอท 

2. ความหมายของตัวชี้วัด ระดับความดันโลหิต ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมอยู่ในเกณฑ์   

 <140/90 มม.ปรอท หมายถึงระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิต 

 สูงที่วัดครั้งสุดท้าย อยู่ในเกณฑ์ SBP < 140 มม.ปรอทและ DBP < 90 

 มม.ปรอท ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั่วไป 

3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ในภาพรวม  

4. สูตรในการคำนวณ ตัวตั้ง: จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิต 

 อยู่ในเกณฑ์ < 140/90 มม.ปรอท X 100 

 ตัวหาร: จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารักษาในรอบระยะเวลา 

 ที่คำนวณ 

5. เป้าหมาย  

6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล เดือนละ 1 ครั้ง 

7. แหล่งข้อมูล เก็บข้อมูลจาก เวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

8. รอบเวลาในการนำเสนอตัวชี้วัด 1 ปี 

9. หน่วยที่ใช้ในการวัด  ร้อยละ 

10. หมายเหตุ สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่มีอายุน้อย ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ผู้ป่วยหลังกล้ามเนื้อหัวใจตาย และผู้ป่วยหลังเป็น 

 อัมพฤกษ์/อัมพาต ระดับความดันโลหิตที่เหมาะสม ควรควบคุมให้อยู่ 

 ในเกณฑ์ < 130/80 มม.ปรอท 

ตัวชี้วัดโรคความดันโลหิตสูงและ Measurement Template ยกร่างโดย นพ.สมเกียรติ โพธิสัตย ์

จากการประชมุผูท้รงคณุวฒุ ิ เมือ่วนัที ่ 24 กมุภาพนัธ ์ 2533 ณ สำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ  

ซึ่งประกอบด้วย 

1. พญ.วิไล พัววิไล ตัวแทนสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย 

2. นพ.สมเกียรติ โพธิสัตย์ ตัวแทนกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

3. รศ.พีระ บูรณะกิจเจริญ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

4. นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ ตัวแทนสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 

5. พ.ต.อ.นพ.เกษม รัตนสุมาวงศ์ ตัวแทนสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย 
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ตัวชี้วัดที่ 2  อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจติดตาม (Follow Up) อย่างน้อย 

 สองครั้งในรอบปีที่ผ่านมา 

1. ชื่อของตัวชี้วัด  อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจติดตาม (Follow up) 
 อย่างน้อยสองครั้งในรอบปีที่ผ่านมา 
 
2. ความหมายของตัวชี้วัด การตรวจติดตาม (Follow Up)  หมายถึง ผู้ป่วยได้ตรวจติดตามและตรวจ 
 วัดระดับความดันโลหิต โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝน 
 ในการวัดเป็นอย่างดี ด้วยวิธีการมาตรฐานที่มีอยู่ในแนวทางเวชปฏิบัติ  
 
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้รับการดูแลตนเองต่อเนื่อง เหมาะสม 
 
4. สูตรในการคำนวณ ตัวตั้ง: จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจติดตาม 
 Follow Up) อย่างน้อยสองครั้งในรอบปีที่ผ่านมา X 100 
 ตัวหาร: จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารักษาในรอบระยะเวลา 
 ที่คำนวณ 
 
5. เป้าหมาย  
 
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 
 
7. แหล่งข้อมูล เก็บข้อมูลจากเวชระเบียนสมุดทะเบียน หรือฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 
8. รอบเวลาในการนำเสนอตัวชี้วัด 1 ปี 
 
9. หน่วยที่ใช้ในการวัด  ร้อยละ 



ภาคผนวก  |   69

ภาคผ
นวก 1

ประเด็น รายละเอียด 

ตัวชี้วัดที่ 3 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจร่างกาย และตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

 ประจำปี 

1. ชื่อของตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจร่างกาย และตรวจ 
 ทางห้องปฏิบัติการ ประจำปี 
2. ความหมายของตัวชี้วัด การตรวจร่างกาย และตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปี หมายถึง 
 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจร่างกาย 
 และตรวจทางห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม และประเมิน 
 เพื่อป้องภาวะเสี่ยง  
4. สูตรในการคำนวณ ตัวตั้ง: ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจร่างกาย และตรวจ 
 ทางห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี X 100 
 ตัวหาร: จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารักษาในรอบระยะเวลา 
 ที่คำนวณ 
5. เป้าหมาย  
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 
7. แหล่งข้อมูล เก็บข้อมูลจาก เวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
8. รอบเวลาในการนำเสนอตัวชี้วัด 1 ปี 
9. หน่วยที่ใช้ในการวัด ร้อยละ 
10. หมายเหตุ ข้อแนะนำในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้ตรวจทุกรายการเมื่อ 
 แรกพบผู้ป่วยและตรวจซํ้าปีละครั้ง (ยกเว้นรายการที่ 4, 7, 9 เลือกทำ*) 
 หรืออาจส่งตรวจบ่อยขึ้นตามดุลยพินิจของแพทย์ หากพบความผิดปกติ 
             1. Fasting Plasma Glucose 
             2. Serum Total Cholesterol, HDL-C, LDL-C, Triglyceride 
             3. Serum Creatinine 
             4. Serum Uric Acid * 
             5. Serum Potassium** 
             6. Estimated Creatinine Clearance (Cockroft-Gault Formula) หรือ 
  Estimated Glomerular Filtration Rate (MDRD Formula) 
              7. Hemoglobin และ Hematocrit * 
             8. Urinalysis (Dipstick Test และ Urine Sediment) 
             9. Electrocardiogram * 
 * ในรายการที่ 4, 7 และ 9 เป็นข้อพิจารณาเลือกทำเมื่อมีข้อบ่งชี้  
  (Optional If Indicate) หรือตามดุลยพินิจของแพทย์ 
 ** ควรตรวจ Serum Sodium เพิ่มเติม ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
   ที่จะได้รับการรักษาด้วยยา Dichlorothiazide 
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ประเด็น รายละเอียด 

ตัวชี้วัดที่ 4  อัตราผู้โรคป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหัวใจและหลอดเลือด 

1. ชื่อของตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหัวใจและหลอดเลือด 
 
2. ความหมายของตัวชี้วัด ภาวะแทรกซ้อนหัวใจและหลอดเลือด หมายถึงผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  
 ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือหลอดเลือด 
 หัวใจ ได้แก่ 
      - Left Ventricular Hypertrophy (LVH) หรือ 
       - Myocardial Infarction หรือ 
        - Angina Pectoris หรือ 
       - Coronary Revascularization หรือ 
        - (Congestive) Heart Failure ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 
 
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ลดความเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน ด้านหัวใจและหลอดเลือด 
 
4. สูตรในการคำนวณ ตัวตั้ง: จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหัวใจและ 
 หลอดเลือด  X 100 
 ตัวหาร: จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารักษาในรอบระยะเวลา 
 ที่คำนวณ 
 
5. เป้าหมาย  
 
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 
 
7. แหล่งข้อมูล เก็บข้อมูลจาก เวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 
8. รอบเวลาในการนำเสนอตัวชี้วัด 1 ปี 
 
9. หน่วยที่ใช้ในการวัด  ร้อยละ 

ภาคผ
นวก 3 
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ภาคผ
นวก 1

ประเด็น รายละเอียด 

ตัวชี้วัดที่ 5 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดสมอง 

1. ชื่อของตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดสมอง 
 
2. ความหมายของตัวชี้วัด ภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดสมอง หมายถึงผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
 ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ 
       - Ischemic Stroke หรือ 
        - Cerebral Hemorrhage หรือ 
  - Transient Ischemic Attack (TIA) 
 
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ลดความเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน หลอดเลือดสมอง 
 
4. สูตรในการคำนวณ ตัวตั้ง: จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือด 
 สมอง  X 100 
 ตัวหาร: จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารักษาในรอบระยะเวลา 
 ที่คำนวณ 
 
5. เป้าหมาย  
 
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 
 
7. แหล่งข้อมูล เก็บข้อมูลจาก เวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 
8. รอบเวลาในการนำเสนอตัวชี้วัด 1 ปี 
 
9. หน่วยที่ใช้ในการวัด  ร้อยละ 
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ประเด็น รายละเอียด 

ตัวชี้วัดที่ 6 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะผิดปกติทางไต 

1. ชื่อของตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะผิดปกติทางไต 
 
2. ความหมายของตัวชี้วัด ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะผิดปกติทางไต หมายถึง 
 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไต ได้แก่  
     - Estimated Glomerular Filtration Rate* (eGFR) < 60 มล./นาท/ี1.73 
   ตร.ม. หรือ 
    - Microalbuminuria Positive หรือมีค่า 30-300 มก./วัน หรือ 
     - ไตเสื่อมสมรรถภาพ: Plasma Creatinine >1.5 มก./ดล.ในผู้ชาย, 
   > 1.4 มก./ดล. ในผู้หญิง หรือ 
    - Albuminuria > 300 มก./วัน หรือ Proteinuria > 500 มก./วัน 
 
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ลดความเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อนทางไต 
 
4. สูตรในการคำนวณ ตัวตั้ง: จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะผิดปกติทางไตร่วม X 100 
 ตัวหาร: จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารักษาในรอบระยะเวลา 
 ที่คำนวณ 
 
5. เป้าหมาย  
 
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 
 
7. แหล่งข้อมูล เก็บข้อมูลจาก เวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 
8. รอบเวลาในการนำเสนอตัวชี้วัด 1 ปี 
 
9. หน่วยที่ใช้ในการวัด ร้อยละ 
 
หมายเหตุ Estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR) ตาม Cockroft-Gault 
 Formula 
 Cockcroft-Gault GFR = (140-age) * (Wt in kg) 
 * (0.85 if Female) / (72 * Cr) 
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ภาคผ
นวก 1

ประเด็น รายละเอียด 

ตัวชี้วัดที่ 7 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่สูบบุหรี่ซึ่งได้รับคำแนะนำปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่ 

1. ชื่อของตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่สูบบุหรี่ซึ่งได้รับคำแนะนำปรึกษา 
 ให้เลิกสูบบุหรี่ 
 
2. ความหมายของตัวชี้วัด การได้รับคำปรึกษาแนะนำให้เลิกสูบบุหรี่ หมายถึงผู้ป่วยโรคความดัน 
 โลหิตสูงที่สูบบุหรี่ได้รับคำปรึกษาแนะนำให้เลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเอง 
 หรือใช้ยาเพื่อเลิกบุหรี่ 
 
3. วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ลดความเสี่ยงด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด 
 
4. สูตรในการคำนวณ ตัวตั้ง: จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่สูบบุหรี่ซึ่งได้รับคำแนะนำ 
 ปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่  X 100 
 ตัวหาร: จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารักษาในรอบระยะเวลา 
 ที่คำนวณ 
 
5. เป้าหมาย  
 
6. ความถี่ในการเก็บข้อมูล เดือนละ 1 ครั้ง 
 
7. แหล่งข้อมูล เก็บข้อมูลจาก เวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 
8. รอบเวลาในการนำเสนอตัวชี้วัด 1 ปี 
 
9. หน่วยที่ใช้ในการวัด  ร้อยละ 
 
10. หมายเหตุ • การให้คำแนะนำปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่ต้องเป็นการสอน 
  อย่างมีระบบหรือเป็นโปรแกรม  
 • สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่เริ่มดำเนินการให้ลงว่า N/A 
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Case Report Form (CRF)
ภาคผนวก 2

 สำหรับเก็บข้อมูลประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง  

พฒันาโดยเครอืขา่ยวจิยักลุม่สถาบนัแพทยศาสตรแ์หง่ประเทศไทย (MedResNet) 
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ภาคผ
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ภาคผ
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ภาคผ
นวก 2
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รายชื่อผู้ประสานงาน
ภาคผนวก 3

หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์ อีเมล์ 

แผนงานสนับสนุน 

ระบบบริการโรค 

เรื้อรังและโรคเฉพาะ 

สำนักสนับสนุน 

เครือข่ายระบบ 

บริการทุติยภูมิและ 

ตติยภูมิ สปสช. 

 

สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ 

 

สปสช.เขต 2 พิษณุโลก 

 

สปสช.เขต 3 

นครสวรรค์ 

สปสช.เขต 4 สระบุรี 

  

 

นายแพทย์กิตติ  ปรมัตถผล 

 

นางสิริกร ขุนศรี 

 

นางสาวน้องนุช  บ่อคำ 

 

นางสาวสุขิตา  สละ 

 

นายศตกร ธนูสนธิ์ 

 

นางนพวรรณ ไพบูลย์ 

 

นางนิภาภัทร  คงโต 

 

นางสุวรรณี ศรีปราชญ์  

 

นายมนตรี ผาทอง 

02-1415040 

084-7510931 

02-141-4211 

085-485-9414 

02-141-4344 

090-197-5139 

02-141-4151 

090-1975072 

053-285-355 ต่อ 5023  

081-993-3151 

055-245-111 ต่อ 5172  

090-197-5161 

056-371-831 ต่อ 5058  

090-197-5173 

036-213-205 ต่อ 5262 

090-197-5183 

036-213-205 

090-1975185 

kitti.p@nhso.go.th 

 

sirikorn.k@nhso.go.th 

 

nongnuch.b@nhso.go.th 

 

suketa.s@nhso.go.th 

 

satakorn.t@nhso.go.th 

 

nopavan.p@nhso.go.th 

 

nipapapt.k@nhso.go.th 

 

suwannee.s@nhso.go.th 

 

montri.p@nhso.go.th 
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หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์ อีเมล์ 

สปสช.เขต 5  ราชบุรี 

 

สปสช.เขต 6 ระยอง 

 

สปสช.เขต 7 ขอนแก่น 

 

สปสช.เขต 8 อุดรธานี 

 

สปสช.เขต 9 

นครราชสีมา 

สปสช.เขต 10 

อุบลราชธานี 

สปสช.เขต 11 

สุราษฎร์ธานี 

สปสช.เขต 12 สงขลา 

 

สปสช.เขต 13 

กรุงเทพมหานคร 

 

นางจินตนา แววสวัสดิ์ 

 

นายสุรพล เอกวณิชสกุลพร 

 

นางสาวสิทธิพร  จันโทภาส 

 

นางระวิวรรณ วันศรี 

 

นางสาวอรุณรัศมิ์ กุนา 

 

นางสาวพรทิพย์  ชนะภัย 

 

นางอวยพร พรวิริยล้ำเลิศ 

 

นางสาวภรชุลี  บริสุทธิ์ 

 

น.ท.หญิงจุไรพร  

นรินทร์สรศักดิ์ 

032-332-590 

090-197-5194 

038-864-313 ต่อ 3624  

090-1975199 

043-365-111 

090-197 5205 

045-240-591 

084-439-0144 

044-248-870-4 

090-197-5223 

045-240-591ต่อ 5027 

084-439-0126 

077-274-811ต่อ 5106 

084-439-0126 

074-233-888 ต่อ 5369 

090-197-5262 

02-142-0931 

090-197-5274 

jintana.w@nhso.go.th 

 

surapol.a@nhso.go.th 

 

sithiporn.c@nhso.go.th 

 

raviwan.w@nhso.go.th 

 

arunruch.k@nhso.go.th 

 

porntip.c@nhso.go.th 

 

uayporn.p@nhso.go.th 

 

pornchulee.b@nhso.go.th 

 

juraiporn.n@nhso.go.th 
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