
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที ่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 27. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาส

เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 
ค านิยาม ผู้ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)  หมายถึง 

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10 - I15) อายุ 35-60 ปี ท่ีขึ้น
ทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)   
ใน 10 ปีข้างหน้า 
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ท่ีจะน ามาประเมิน CVD Risk ได้แก่ 
 1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดท่ีตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส 
    E10. - E14. ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 
 2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9,    
    I13.0, I13.1, I13.2 , I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร่วมกับ I60 – I69  
    ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

≥ 82.5% ≥ 85% ≥ 87.5% ≥ 90% 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี                      

ท่ีขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ       
หมายเหตุ :  
1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง ( I10-I15) อายุ 35-60 ปีท่ีขึ้น
ทะเบียน Type area 1 และ 3 หมายถึง 

1.1 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี    
     Type area 1 หมายถึง ผู้ป่วยท่ีมีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ 
     และอาศัยอยู่จริง 
1.2 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี     
     Type area 3 หมายถึง ผู้ป่วยท่ีอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบแต่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ 

          เขตรับผิดชอบ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข/โปรแกรมของสถานบริการสาธารณสุข 

1. รายงานผลการคัดกรองการประเมินโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด    
    (CVD Risk) ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจากฐานข้อมูล HDC     
    กระทรวงสาธารณสุข 



2. รายงานผลการประเมินโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 
    ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในกลุ่มเส่ียงสูงมาก (≥30%) หลังเข้ารับ 
    การปรับเปล่ียนพฤติกรรมอย่างเข้มข้นและรีบด่วน ภายใน 1 เดือน รายงานผลโดย 
    ส านักงานป้องกันควบคุมโรค 

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข/โปรแกรมของสถานบริการสาธารณสุข 
1. รายงานผลการคัดกรองการประเมินโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 

(CVD Risk) ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจากฐานข้อมูล HDC 
กระทรวงสาธารณสุข 

2. รายงานผลการประเมินโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในกลุ่มเส่ียงสูงมาก (≥30%) หลังเข้า
รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมอย่างเข้มข้นและรีบด่วน ภายใน 1 เดือน รายงานผลโดย
ส านักงานป้องกันควบคุมโรค 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี    
ท่ีขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ ได้รับการประเมินโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า 
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ท่ีจะน ามาประเมิน CVD Risk ได้แก่ 
           1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดท่ีตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส              
               E10. - E14. ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 
           2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9,  
               I13.0, I13.1, I13.2 , I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร่วมกับ I60 – I69  
               ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี   
ท่ีขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ  
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ท่ีจะน ามาประเมิน CVD Risk ได้แก่ 
           1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดท่ีตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส              
               E10. - E14. ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 
           2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9,  
               I13.0, I13.1, I13.2 , I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร่วมกับ I60 – I69  
               ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4  
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
-  - - ≥ 82.5% 



 

ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ≥ 85% 
 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ≥ 87.5% 
 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ≥ 90% 

 

วิธีการประเมินผล :  ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุขเทียบกับค่าเป้าหมาย  
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ปี 2561 ดังนี้ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
72.5 75 77.5 80 82.5  

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการประเมินโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยDM/HT 
2. โปรแกรมการประเมินโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วย

เบาหวานและความดันโลหิตสูง (Thai CV Risk Score) 
3. คู่มือการจัดบริการสุขภาพ “กลุ่มวัยท างาน” แบบบูรณาการ 2558 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูงท่ีขึ้น
ทะเบียนได้รับการประเมิน
โอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD 
Risk) 

ร้อยละ - 77.89 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 
19 กันยายน 

2559 จากการ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานของ 

สคร 1-12) 

78.58 
รอบ 9 เดือน     
(จากระบบ 

HDC ข้อมลู ณ 
30 มิ.ย.60) 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายแพทย์ดิเรก  ข าแป้น  ผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903982 โทรศัพท์มือถือ : 085-0515445, 
       089-5155911 
    โทรสาร : 02-5903973  E-mail : dr.tum@hotmail.com 
2. แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ  รองผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903985   โทรศัพท์มือถือ : 081-3415408 



    โทรสาร : 02-5903973  E-mail : jurekong@gmail.com 
3. นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง  หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903986   โทรศัพท์มือถือ : 086-4099794 
    โทรสาร : 02-5903985  E-mail : nuttiwan2516@hotmail.com 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง  หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903986   โทรศัพท์มือถือ : 086-4099794 
    โทรสาร : 02-5903985            E-mail : nuttiwan2516@hotmail.com 
2. นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903974 โทรศัพท์มือถือ : 086-3839387 
    โทรสาร : 02-5903972  E-mail : ncdplan@gmail.com 
3. นางนิตยา  พันธุเวทย์    หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903979 โทรศัพท์มือถือ : 086-3839387 
    โทรสาร : 02-5903972  E-mail : ncd0424.3@gmail.com 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

 


