
แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง 
รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  

การพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง : DM/HT 

 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  

1.1 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 15 (ในรอบที่ 1) 
1.2 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าร้อยละ 50 (ในรอบที่ 1) 

 

2. หัวข้อ 

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ประกอบด้วยหลายกลุ่มโรค โดยโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน เป็นหนึ่ง
ในกลุ่มโรค NCD ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่คุกคามสุขภาพคนไทยเพิ่มสูงขึ้นทุกปี  
 โรคความดันโลหิตสูงมีอุบัติการณ์สูงขึ้นมากในประชากรไทยในผู้ที่มีอายุเกิน 40 ปี วัยกลางคน และ
โดยเฉพาะประชากรสูงอายุเกิน 65 ปี ซึ่งมีอัตราการเพ่ิมตัวอย่างรวดเร็ว เป็นกลุ่มที่พบอุบัติการณ์โรคความดัน
โลหิตสูงเป็นทวีคูณ ความดันโลหิตสูงเป็นโรคเงียบและมักไม่ค่อยมีอาการ  
 การคัดกรองหาผู้เป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวานมีความจ า เป็นส าหรับค้นหาผู้ที่เป็นโรคในระยะ
เริ่มแรก หากพบผู้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรค สามารถให้การป้องกันหรือชะลอไม่ให้เกิดโรคได้  
 โดยอัตราผู้ป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในปี 2563 ของเขตสุขภาพที่ 5 พบมี
แนวโน้มลดลง คือพบเบาหวานรายใหม่ อัตรา 518.73 ต่อประชากรแสนคน (ค่าเฉลี่ยระดับประเทศคือ 432.71) 

และความดันโลหิตสูงรายใหม่ อัตรา 1079.16 ต่อประชากรแสนคน (ค่าเฉลี่ยระดับประเทศคือ 955.26) 

  เมื่อคัดกรองพบกลุ่มที่สงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานแล้ว การตรวจติดตามก็มีความส าคัญ
มาก เพ่ือการวินิจฉัยและรักษา เพราะโรคในระยะที่เริ่มเป็นสามารถควบคุมให้ได้ตามเป้าหมาย 

ง่ายกว่าและป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนได้มากกว่า  
 

3. สถานการณ์ 
 จากตารางที่ 1 แสดงการตรวจติดตามผู้ป่วยสงสัยความดันโลหิตสูง ข้อมูลอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดัน
โลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน เปรียบเทียบในไตรมาสแรกของปี 2563 และ 2564 พบว่าในปี 2564

ผู้ป่วยได้รับการติดตามร้อยละ 20.25 ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์เป้าหมายที่ร้อยละ 50 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลปี 
2563 ของไตรมาสแรกเช่นกัน มีการติดตามผู้ป่วยได้ทีร้อยละ 82.71 สาเหตุที่ติดตามผู้ป่วยในปี 2564 ต่ ากว่า



เกณฑ์มากนี้คิดว่าเป็นผลจากโรคระบาด COVID-19 ท าให้การติดตามได้น้อยลง ซึ่งหากมีการควบคุมโรคระบาดได้ 
ในไตรมาสต่อๆมา จะต้องเพ่ิมการลงพ้ืนที่ติดตามผู้ป่วยสงสัยความดันโลหิตสูงได้มากขึ้น 

 

ตารางที่ 1 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มผู้ป่วยสงสัยโรคความดันและเบาหวานเปรียบเทียบไตรมาสที่ 1 ของปี 
2563 และ 2564 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2563 ปี 2564 

1. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย 

โรคความดันโลหิตสูง 
82.71 27.52 

2. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย 

โรคเบาหวาน 

71.42 20.25 

 

แผนภูมทิี่ 1 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน  
       เปรียบเทียบ ไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 และ 2564 
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  เมื่อจ าแนกแต่ละโรงพยาบาลดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 มี 2 โรงพยาบาลที่ติดตามผู้ป่วยได้มากกว่าเกณฑ์ 
คือโรงพยาบาลด่านช้างและหนองหญ้าไซ ได้ร้อยละ 77 และ 57 ตามล าดับ และพบว่าโรงพยาบาลเจ้าพระยายม
ราช และโรงพยาบาลบางปลาม้า มีข้อมูลการตรวจติดตามความดันโลหิตสูงต่ ามาก ร้อยละ 4.47 และ 4.29 

ตามล าดับ อาจเป็นจากในพ้ืนที่เขตอ าเภอเมืองมีประชากรหนาแน่นซึ่งต้องใช้เวลาในการคัดกรองในไตรมาสแรก
เมื่อพบกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในกลุ่มที่ 1 กล่าวคือ 

ถ้า SBP 140-159 และ/หรือ DBP 90-99 mmHg จะต้องได้รับการวัดความดันที่บ้านภายใน 3 เดือนและ กลุ่มท่ี 2 
ถ้า SBP 160-179 และ/หรือ DBP 100-109 mmHg จะต้องได้รับการวัดความดันที่บ้านภายใน 1 เดือนซึ่งการวัด
ความดันเพ่ือติดตามในกลุ่มสงสัยป่วยได้ด าเนินการไตรมาสแรกและต่อเนื่องในไตรมาสที่  2 ซึ่งการลงข้อมูลอาจยัง
ไม่ครอบคลุมซึ่งจะต้องมีการเร่งรัดการลงข้อมูลให้ทันก าหนดเวลาต่อไป  
 การติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานดังแสดงในตารางที่ 1 ข้อมูลรวมของทุกโรงพยาบาลในไตรมาส
แรกของปี 2564  ตามเกณฑ์การตรวจราชการรอบที่ 1 คือควรได้รับการตรวจติดตาม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
15 ซึ่งพบมีการตรวจติดตามระดับน้ าตาลภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 20.25  และเมื่อจ าแนกรายโรงพยาบาลเฉพาะ
ข้อมูลไตรมาสที่ 1 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 พบว่ามี 5 โรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์คือ โรงพยาบาลเจ้าพระยายม
ราช บางปลาม้า ศรีประจันต์ ดอนเจดีย์ และอู่ทอง ซึ่งควรจะเพ่ิมการตรวจติดตามต่อไป 

 

แผนภูมทิี่ 2 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน เปรียบเทียบในไตรมาสที่ 1 ปี 2563-2564 
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ตารางที่ 2  แสดงข้อมูลทุกโรงพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรีเปรียบเทียบร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน และความ
ดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับน้ าตาล/ความดันโลหิตได้ดีในไตรมาสแรกระหว่างปีงบประมาณ 2562 ถึง 2564 และ
ข้อมูลรายละเอียดแต่ละโรงพยาบาล แสดงในแผนภูมิที่ 3 และ 4 

ตารางที่ 2 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับน้ าตาลและความดันโลหิตได้ดีใน 

                 ไตรมาสแรก เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2562-2564 
  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี 

ร้อยละ 14.90 15.35 16.28 

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ 
ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี 

ร้อยละ 16.19 27.64 48.72 

 

ข้อมูลน ามาจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562/ 5 กุมภาพันธ์  2563 และ วันที่ 3 
กุมภาพันธ์  2564 

 

แผนภูมิที่ 3 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีในไตรมาสแรกเปรียบเทียบ 

       ปีงบประมาณ 2562-2564 
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 เกณฑ์ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดีคือ HbA1c < 7% ในผู้ที่ไม่มีโรคร่วม 
และ < 8 ในผู้ที่มีโรคร่วม ตัวชี้วัดผ่านที่ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 ส่วนตัวชี้วัดของร้อยละผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมได้ดีคือ มากกว่าเท่ากับร้อยละ 60 

 พบว่าความดันโลหิตสูง ทุกโรงพยาบาลยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ แต่มีร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมความดันโลหิตได้ดีเพ่ิมข้ึนในเกือบทุกอ าเภอ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 และ 2563 

 ส่วนผู้ป่วยเบาหวานทุกโรงพยาบาลยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ แต่พบว่าโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ 
พบว่าค่าสูงขึ้นจากปี 2562 มาก ซึ่งอาจดีขึ้นจากการรักษา หรือจากการเก็บและลงข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้นก็
เป็นได ้

 

แผนภูมิที่ 4 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดีในไตรมาสแรกเปรียบเทียบปีงบประมาณ 

                    2562-2564 

 
 

4. ปัญหาส าคัญ 

4.1ข้อมูลมีความซ้ าซ้อนค่อนข้างมากทั้งจังหวัดเป็นสาเหตุให้ตัวหารเป็นตัวเลขค่อนข้างสูงท าให้ตัวชี้วัด
ผ่านเป้าค่อนข้างน้อยงาน IT ของจังหวัดต้องวิเคราะห์ในเรื่องการลบข้อมูลซ้ าซ้อนให้หายไปจากระบบจริงๆ เพราะ
พ้ืนที่ลบแล้วข้อมูลไม่หายและจะต้องมีการติดตามควบคุมอย่างต่อเนื่องรวมทั้ง PM อ าเภอ 

ต้องมีการ monitor ร่วมด้วย   
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             4.2 ปัญหาการวินิจฉัยผู้ป่วยรายใหม่เป็น DM HT เร็วเกินไปโดยไม่ได้ใช้ รหัสR730และR030ท าให้เป็น
การเพ่ิมตัวหารจ านวนผู้ป่วยที่เป็นโรคในการค านวณเรื่องตัวชี้วัด 

             4.3 พ้ืนที่เป้าหมายในเขตเมืองประสบปัญหาการเจาะเลือดในคลินิกและภาคเอกชนของผู้ป่วยแล้วน า
ผลมาพบแพทย์เพ่ือตรวจติดตามท าให้ข้อมูลผลเลือดไม่สามารถน าเข้าสู่โปรแกรมLab FUและ 43 แฟ้มได้ซึ่งจะไป
ส่งผลต่อตัวชี้วัดที่เก่ียวกับ Lab เป็นและHDC ท าให้ไม่ได้ตามเป้าแก้ไขโดยท า Templete ไว้หน้าจอซักประวัติเพ่ือ
การน าเข้าข้อมูลLab ที่เจาะมาจากสถานบริการนอกร.พ เพ่ือเข้าสู่ บัญชี1 

4.4 ความไม่สมดุลของบุคลากร เครื่องมือกับจ านวนผู้รับบริการ ท าให้การตรวจภาวะแทรกซ้อนและการ
ตรวจติดตามไม่ได้ตามเป้าหมายซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง  

4.5 จากภาวะสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ซึ่งเริ่มระบาดตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ท าให้มี
นโยบายลดการเคลื่อนที่ของประชาชน ซึ่งส่งผลต่อการลงพ้ืนที่ติดตามผู้ป่วยมีจ ากัดมากข้ึน และนโยบายลดความ
แออัดที่โรงพยาบาล ก็อาจส่งผลต่อการติดตามเจาะเลือดค่า HbA1c, ค่าความดันโลหิต ที่จะน ามาประเมินการ
ติดตามรักษาผู้ป่วยได้ไม่ครอบคลุม 

 

5. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณที่ใช้ด าเนินการในการแก้ปัญหา ตามประเด็นตรวจราชการ 

                5.1 กลุ่มที่ยังไม่ป่วยเป็น DM/HT 

-เร่งรัดการคัดกรองในชุมชนให้ครอบคลุมโดยร่วมมือกับรพสตและPCC มีการท างานเป็นทีม 

-การติดตามกลุ่มสงสัยป่วย/กลุ่มเสี่ยงโดยการวัดความดันโลหิตที่บ้านและการเจาะ FPG  

-พัฒนาระบบส่งต่อให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมี CPG ระบบการส่งต่อ ระบบGreen 

chanal และการได้พบแพทย์เฉพาะทางอย่างเหมะสมรวดเร็ว 

                5.2 กลุ่มป่วยโดยจัดบริการแบบ New Normal 

กลุ่มควบคุมได้ 
-Referไปรักษาต่อเนื่องที่รพสต/PCC ตามแนวทางปฏิบัติการ Refer 

-การส่งยาไปบ้านโดยใช้การส่งยาทาง Kerry /ร้านขายยา 
- App QR code แสดงความจ านงรับยาที่บ้านในการนัดครั้งต่อไป 

กลุ่มควบคุมไม่ได้ 
-คัดกรองกลุ่มเสี่ยงแยกไปตรวจคลินิก ARI/PUI 

-ใช้ระบบบริการ โดยการน าหลักการ DMHT มาใช้ในคลินิกNCD 

-ตรวจรักษาเสร็จ ให้ไปรับยาที่ร้านขายยา 
-ระบบTelemedicine  

-โปรแกรมการติดตามเยี่ยมบ้าน Thai COC  



-เร่งรัดการตรวจภาวะแทรกซ้อนโดยใช้ความร่วมมือระหว่างรพและรพสต/PCC ให้ครอบคลุม 

-ผู้ป่วยเบาหวานในPCCที่เป็นเบาหวานมาน้อยกว่า5ปีมีระดับ HbA1C มากกว่า6.5และผู้ป่วยเบาหวานที่มี 
complicationมีระดับ HbA1Cมากกว่า7 ให้PCC ส่งเข้ามารักษาที่รพศ โดยผ่านระบบ Green chanel และจะมี
การส่งเยี่ยมบ้านทุกราย 

-Alert การตรวจภาวะแทรกซ้อน ในใบน าทางใช้งบประมาณเงินบ ารุง 
 

6.  สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ  
    (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

6.1 นโยบายการลดหวานมันเค็ม ในระดับประเทศ เขต จังหวัด ต้องคุมเข้ม ทั้งผู้บริโภคและผู้จ าหน่าย 

6.2โปรแกรมข้อมูลต่างๆควรเป็นแนวเดียวกันทั้งประเทศ เพราะคนละโปรแกรมท าให้ไม่สะดวก 

ในทางปฏิบัติ การคีร์ข้อมูลครั้งเดียวสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดและไปมีผลต่อตัวชี้วัดไม่ได้ตามเป้า ทั้งๆที่ผู้
ปฏิบัติท างานได้ครอบคลุม 

6.3 การโฆษณาประชาสัมพันธ์อาหารเสริม สมุนไพรยาต่างๆทาง social media ทั้งหลายไม่ได้ถูกควบคุม
อย่างจริงจัง ท าให้ประชาชนเข้าถึงง่าย เกิดภาวะแทรกซ้อนเจ็บป่วย เสียชีวิต 

6.4 สร้างโปรแกรมเมอร์ที่มีความเชี่ยวชาญให้เป็นพ่ีเลี้ยงและสร้างเครือข่ายในการดูแลข้อมูลเพราะจะ
พบว่าโรงพยาบาลใดที่มีโปรแกรมเมอร์ที่มีความเชี่ยวชาญ ข้อมูลตัวชี้วัดจะสูงขึ้น 

 

7.ปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

1.ความเชี่ยวชาญของผู้ที่จะดูแลให้ค าแนะน า 

   ที่ถูกต้องในเรื่องการลงข้อมูลเพื่อเข้า HDC 

1.ควรมีพ่ีเลี้ยงเครือข่ายที่เข้มแข็ง 

2.ขาด PM ระดับอ าเภอ ที่คอยดูแลวิเคราะห์ข้อมูล
สะท้อนข้อมูลกลับและการติดตามควบคุมอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.ก าหนดบทบาทความชัดเจนของPM CUP 

3.การโอน ย้าย ออกของ จนท. ที่รับผิดชอบงาน NCD

มีจ านวนเพิ่มขึ้น ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง 
3.ผู้บริหารให้ความส าคัญสร้างขวัญก าลังใจให้แก่
เจ้าหน้าที่ 

 

 



8.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

เมื่อก าหนดนโยบายแล้วควรมีการติดตามและเคร่งครัดการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรการที่เข้มแข็ง
เอาจริงต่อปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น 

           ในชว่งสถานการณ์ Covid-19ควรมีการวางระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยในเรื่องการใช้ Telemedicine ที่
ถูกต้องไม่ขัดต่อกฏหมาย อาจต้องมีCPG ที่เป็นแนวทางเดียวกัน 

 

9.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
- การคืนข้อมูลด้านสุขภาพให้กับผู้ป่วย  NCD เพ่ือใช้แทนสมุดสุขภาพผู้ป่วยโดย Application M-people care 

   - Application QR code แสดงความจ านงรับยาที่บ้านในการนัดครั้งต่อไป แทนการใช้โทรศัพท์ 
   - ความร่วมมือกับเอกชนในการส่งยาไปที่บ้านโดยใช้ระบบKerry ซึ่งเป็นร.พแรกของประเทศไทยที่ถูกน าไปเป็น
แบบอย่างของที่อ่ืน 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
 

ชื่อผู้รับผิดชอบงาน ต าแหน่ง/กลุ่มงาน เบอร์โทร e-mail 

พญ.รุ่งไพลิน บูรณากาญจน์ นายแพทย์ช านาญการ 

อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ 

ประธาน service plan  

สาขา NCD  

084-6476347 zizzer_firefox@hotmail.com 

คุณพันธิภา พิญญะคุณ พยาบาลวิชาชีพ 

ช านาญการ  
คณะท างานและ
เลขานุการ 

081-3781048 puntipa06@gmail.com 

คุณชวนพิศ  สถิตพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพ 

ช านาญการ 

081-7226369 Kraroog2009@hotmail.com 

คุณจันทร์เพ็ญ พ่อค้า พยาบาลวิชาชีพ 

ช านาญการ 

096-7436116 Poka.27@hotmail.com 
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