
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที ่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
ระดับการแสดงผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    26. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้  
ค านิยาม ระดับค่าน้ าตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ หมายถึง ค่าระดับ HbA1c ครั้งสุดท้าย  

น้อยกว่า 7 mg% ในปีงบประมาณท่ีวิเคราะห์  
ผู้ป่วยเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ป่วยท่ีถูกวินิจฉัยด้วย
รหัสโรค ICD10  = E10 - E14  และ Type area = 1 และ 3 
หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายการควบคุมน้้าตาลในผู้ป่วยเบาหวาน ให้ใช้ตามแนวทางเวชปฏิบัติ
ส้าหรับโรคเบาหวาน 2557 ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุมเข้มงวดมาก ควบคุม
เข้มงวด และควบคุมไม่เข้มงวด แต่ในการวัดค่าเป้าหมายปี 2559 ให้ใช้แบบเดิม เพื่อ
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา ส้าหรับในปี 2560 อาจมีการปรับเปล่ียนตามมาตรฐานแนว
ปฏิบัติ 
ระดับความดันโลหิตที่ควบคุมได้ตามเป้าหมาย หมายถึง ค่าระดับความดันโลหิต 2 ครั้ง
สุดท้าย (SBP/DBP) น้อยกว่า 140/90 มม.ปรอท. (ให้ใช้ข้อมูลจากแฟ้ม CHRONICFU) ใน
ปีงบประมาณท่ีวิเคราะห์ ท้ังนี้ ไม่ว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะมีโรคเบาหวานร่วมด้วย
หรือไม่  
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงท่ีได้รับการวินิจฉัยโรคด้วยรหัส = I10 - I15 และ Type area = 1 และ 3 

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละของผู้ป่วยที่สามารถควบคุมได้  
ปีงบประมาณ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
2561 - 2564  มากกว่าหรือเท่ากับ 40%  มากกว่าหรือเท่ากับ 50% 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้้าตาลได้ดี 
2. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดี 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีลงทะเบียนและอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ (Type area 1 และ 3)  
2. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงท่ีลงทะเบียนและอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ (Type area 1 และ 3) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
แหล่งข้อมูล ใช้ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีลงทะเบียนและอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ ท่ีระดับค่าน้้าตาล 

      อยู่ในเกณฑ์ท่ีควบคุมได้  
รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีลงทะเบียนและอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ   
รายการข้อมูล 3 C = จ้านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงท่ีลงทะเบียนและอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบท่ีควบคุมระดับ 

      ความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด  
รายการข้อมูล 4 D = จ้านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงท่ีลงทะเบียนและอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ  



สูตรค านวณตัวชี้วัด 
(เบาหวาน) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (ความ
ดันโลหิตสูง) 

1. (A/B) x 100 
 
2. (C/D) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
หมายเหตุ : ใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม ของปีงบประมาณท่ีวิเคราะห์ 

เกณฑ์การประเมิน :  
ปี 2561 – 2564 : 

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
เบาหวาน - - - มากกว่าหรือเท่ากับ 40% 

ความดันโลหิตสูง - - - มากกว่าหรือเท่ากับ 50% 
 

วิธีการประเมินผล :  1. วัดผลลัพธ์จากรายงานตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้้าตาลได้ดี 
2. วัดผลลัพธ์จากรายงานตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดัน   
    โลหิตได้ดี 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางเวชปฏิบัติส้าหรับโรคเบาหวานปี 2557 
2. คู่มือการจัดบริการสุขภาพกลุ่มวัยท้างานแบบบูรณาการ 2558 
3. แนวทางการรักษาการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติท่ัวไป ฉบับปรับปรุง 2558 
4. รูปแบบการบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ส้าหรับการ  
   ด้าเนินงาน NCD Clinic Plus 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวานท่ีสามารถ

ควบคุมระดับน้้าตาลได้ดี 

ร้อยละ 25.24 28.82 
 

20.21 
รอบ 9 เดือน (จาก

ระบบ HDC  
ข้อมูล ณ 30  มิ.ย.60) 

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงท่ี
ควบคุมระดับความดัน

โลหิตได้ดี 

ร้อยละ 22.82 27.00 
 

32.45 
รอบ 9 เดือน (จาก

ระบบ HDC  
ข้อมูล ณ 30 มิ.ย.60) 

หมายเหตุ : ข้อมูล จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายแพทย์ดิเรก  ข้าแป้น  ผู้อ้านวยการส้านักโรคไม่ติดต่อ  
    โทรศัพท์ท่ีท้างาน : 02-5903982 โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร : 02-5903973  E-mail : dr.tum@hotmail.com 
2. แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ  รองผู้อ้านวยการส้านักโรคไม่ติดต่อ 
   โทรศัพท์ท่ีท้างาน : 02-5903985   โทรศัพท์มือถือ : 081-3415408 



   โทรสาร : 02-5903973   E-mail : jurekong@gmail.com 
3. แพทย์หญิงสุมนี  วัชรสินธุ์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข 
   โทรศัพท์ท่ีท้างาน : 02-5903963 โทรศัพท์มือถือ :  
   โทรสาร : 02-5903964   E-mail : wsu_1978@hotmail.com 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส้านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. แพทย์หญิงสุมนี  วัชรสินธุ์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข 
   โทรศัพท์ท่ีท้างาน : 02-5903963   โทรศัพท์มือถือ :  
   โทรสาร : 02-5903964   E-mail : wsu_1978@hotmail.com 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

 
 


