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41.2 ร้อยละของกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง 

ได้รับการวัดความดันโลหิตถ่ีบ้าน (ร้อยละ 60) 803026 
แผนที่  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ  โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ลักษณะหน่วยวัด ระดับความส าเร็จ 
ระดับการวัดผล อ าเภอ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูงได้รับการ

ติดตาม  
- ร้อยละ ≥60 กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานไดร้ับการติดตาม 
- ร้อยละ ≥60  ของการได้รับการวัดความดันโลหติที่บ้านในกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง 

ค านิยาม กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ประชากรสงสัยป่วยโรคเบาหวานอายุ 35 ปีข้ึนไปในเขตรับผดิชอบ 
ได้รับการตรวจระดับน้้าตาลในเลอืดโดยวิธีเจาะจากปลายนิ้ว(Capillary Blood Glucose) หลังงดน้้างดอาหาร
อย่างน้อย 8 ช่ัวโมง มีค่า ≥ 126 mg/dl หรือการที่ไม่อดอาหารเวลาใดๆ มีค่า ≥200 mg/dl และยังไม่ไดร้ับ
การวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในปีงบประมาณ 
กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจติดตาม  หมายถึง ผู้ที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจ
ระดับน้้าตาลโดยวิธีเจาะจากปลายนิ้ว (Capillary Blood Glucose) หลังงดน้้างดอาหารอย่างน้อย 8 ช่ัวโมง มี
ค่า ≥ 126 mg/dl หรือ การที่ไม่อดอาหารเวลาใดๆ มีค่า ≥200 mg/dl แล้วได้รับการตรวจระดับน้้าตาลใน
เลือดที่สถานบริการสาธารณสุขซ้้า โดยการตรวจระดับพลาสมากลโูคสตอนเช้าหลังอดอาหารมากกว่า 8 ช่ัวโมง 
(FPG) ภายใน 3 เดือน 
กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
และมีค่าความดันโลหิตตัวบน (SBP) ในช่วง 140-179 mmHg และหรือค่าความดันโลหิตตัวล่าง (DBP) ในช่วง 
90-109 mmHg ในเขตรับผิดชอบและยังไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ  
กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการตรวจติดตาม หมายถึง การตรวจวัดความดันโลหิตซ้้าที่บ้าน ตาม
แนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน หลังจากมารับบริการการคัดกรองที่สถานบริการสาธารณสุขแล้ว 

วัตถุประสงค ์ เพื่อพัฒนาระดับความส้าเร็จการด้าเนินการในติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง  
ประชากรกลุม่เป้าหมาย 1.ประชากรอายุ 35 ป ขึ้นไปในเขตรับผดิชอบ ท่ีไดรับการคัดกรองวาเปนกลุมสงสัยป่วย เบาหวานในป

งบประมาณ type area 1,3  
2.ประชากรอายุ 35 ป ขึ้นไปในเขตรับผดิชอบ ท่ีไดรับการคัดกรองวาเปนกลุ่มสงสัยป่วย ความดันโลหติสูง ในป
งบประมาณ  type area 1,3 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู รวบรวมข้อมลูจากผลการด้าเนินงานระดับอ้าเภอ ตามขั้นตอนท่ี 1-5   
แหล่งข้อมลู ข้อมูลจากผลการด้าเนินงานระดับอ้าเภอ โดยดูจากเอกสารหลักฐาน 
รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนประชากรสงสัยป่วยโรคเบาหวานอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผดิชอบไดร้ับการตรวจระดับน้้าตาลใน

เลือดที่สถานบริการสาธารณสุขซ้้า โดยการตรวจระดับพลาสมากลโูคสตอนเช้าหลังอดอาหารข้ามคืน มากกว่า 8 
ช่ัวโมง (FPG) ภายใน 3 เดือน 

รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและเป็นกลุ่มสงสัย
ป่วยโรคเบาหวาน ในปีงบประมาณ  

รายการข้อมูล 3 C = จ้านวนประชากรสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
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รายการข้อมูล 4 D = จ้านวนประชากรอายุ 35 ปี ข้ึนไป ในเขตรับผิดชอบท่ีไดร้ับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเปน็กลุ่ม
สงสัยป่วยความดันโลหติสูง ในปีงบประมาณ 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 1.ร้อยละกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานได้รบัการตดิตาม= (A/B) x 100  
2.ร้อยละของการได้รบัการวดัความดันโลหติที่บ้านในกลุม่สงสยัป่วยความดันโลหติสูง= (C/D) x 100 

เกณฑ์การประเมินผล 

รอบการ
ประเมิน 

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมินผล 

  
 
 
 
 
 
 รอบที่ 1 

1 ร้อยละของกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานไดร้ับการติดตามการตรวจ
น้้าตาลซ้า้ ในเขตรับผิดชอบ  ใน รอบ 6 เดือน  
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแน
น 

0.5 1 1.5 2 2.5 

ร้อยละ ≤15.9 16-

20.9 

21-

24.9 

25-

29.9 

>30 

หมายเหตุ : ตัดข้อมลูจาก HDC  

2.5 1. รายงานผลการตรวจน้้าตาลซ้้าใน
กลุ่มสงสัยป่วย รอบ 6 เดือน พร้อม
ระบุปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บรหิาร  

2 ร้อยละของการได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านในกลุม่สงสัยป่วย
ความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ ใน รอบ 6 เดือน  
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแน
น 

0.5 1 1.5 2 2.5 

ร้อย
ละ 

≤15.9

0 

16-

20.90 

21-

24.90 

25-

29.90 

>30 

 

2.5 2. รายงานผลการได้รับการวัดความ
ดันโลหติที่บ้านในกลุ่มสงสยัป่วย
ความดันโลหิตสูง พร้อมระบุปัญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

รอบที่ 2 

3. ร้อยละของกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานไดร้ับการติดตามการตรวจ
น้้าตาลซ้า้ ในเขตรับผิดชอบ 
รอบ 12 เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแน
น 

0.5 1 1.5 2 2.5 

ร้อยละ ≤44 45-49 50-54 55-59 >60 
 

2.5 3. รายงานผลการตรวจน้้าตาลซ้า้ ใน
กลุ่มสงสัยป่วย รอบ 12 เดือน พรอ้ม
ระบุปัญหาอุปสรรค  
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ    เสนอ
ผู้บริหาร   
 

       
 
 

รอบการ
ประเมิน 

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมินผล 
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รอบการ
ประเมิน 

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมินผล 

  
 
 
 
 
 
 รอบที่ 2 

4. ร้อยละของการไดร้ับการวดัความดันโลหิตที่บ้านในกลุ่มสงสัยป่วย
ความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ ใน รอบ 12 เดือน  
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแน
น 

0.5 1 1.5 2 2.5 

ร้อยละ ≤44 45-49 50-54 55-

59 

>60 

หมายเหตุ : ตัดข้อมลูจาก HDC  

2.5 4. รายงานผลการได้รับการวัดความ
ดันโลหติที่บ้านในกลุ่มสงสยัป่วย
ความดันโลหิตสูง พร้อมระบุปัญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Bestline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 

1.ร้อยละกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวานได้รับการติดตาม 

ร้อยละ - - - 

2.ร้อยละของการได้รบัการวดั
ความดนัโลหติที่บ้านในกลุม่
สงสยัป่วยความดันโลหติสงู 

ร้อยละ - 72.45 88.60 

ที่มา ระบบรายงาน HDC สสจ.อ้านาจเจรญิ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด นายประภาส วีระพล นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจรญิ                              

เบอร์ติดต่อ 0 45523247-50 ต่อ 201 
ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
 

นางสาวส้าราญ  เหล็กงาม นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ  
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจรญิ  โทร 087-2438730 
นางสาวอนุสรา  ธนาคณุ พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจรญิ  โทร 087-0588698 

 

 

 

 


