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การป้องกนัโรค ระดบัต่างๆ

• กลุ่มโรคเรือรงั เบาหวาน HT CVD

– Primary prevention

– Secondary prevention

– Tertiary prevention
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Migration Studies: Association Between Westernization and Diabetes 
Prevalence in Susceptible Populations

0

10

20

30

40

19
52

20
00

R
ur

al
U

rb
an

T
ra

di
ti

on
al

W
es

te
rn

iz
ed

R
ur

al
S
in

ga
po

re
T
ai

w
an

R
ur

al
 I
nd

ia
U

rb
an

 In
di

a
U

rb
an

 F
iji

%

King, Diabetes Care, 1993; 1998; Diamond J, Nature, 2003

IndianAustralian 
Aborigines

Chinese
Nauru New

Guinea





Global cardio-metabolic risk*

Gelfand EV et al, 2006; Vasudevan AR et al, 2005
* working definition



Fat Topography In Type 2 Diabetic Subjects
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Abdominal obesity is linked to an 

increased risk of coronary heart disease

Waist circumference has been shown to be independently associated with 
increased age-adjusted risk of CHD, even after  adjusting for BMI and other 

cardiovascular risk factors
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Proportion of deaths attributable to leading risk factors worldwide (2000)

WHO 2000 Report. Lancet. 2002;360:1347-1360.

Systolic blood pressure 
greater than 115 mmHg

Attributable Mortality 
0 87654321



Adapted from : Third National Health and Nutrition. Examination Survey, Hypertension 1995;25:305-13
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Blood Pressure and Risk of Stroke Mortality

Lancet 2002;360:1903-13



Blood Pressure and Risk of 

Ischemic Heart Disease (IHD) Mortality

Lancet 2002;360: 1903-13



Impact of High-Normal Blood Pressure on the Risk of Cardiovascular Disease

N Engl J Med 2001;345:1291-7

CUMULATIVE INCIDENCE OF CV  EVENTS IN MEN WITHOUT HYPERTENSION ACCORDING TO BASELINE BLOOD PRESSURE
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Treating Hypertension and Other Risk Factors

Adapted from Emberson et al. Eur Heart J. 2004;25:484-491.
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การป้องกนั เบาหวานชนิดที 2

• การดแูลผูที้เสียงต่อการเกิดโรคเบาหวานอย่างเป็นระบบ

– ลดนําหนักลง 7%

– รบัประทานอาหารทีมี ไฟเบอร ์กากใยอาหาร 14 g./1000 kcal

– เพิมการเคลือนไหวของร่างกาย

• ออกกาํลงั เช่นการเดิน 150 นาทีต่อสปัดาห ์ (50-70% max heart rate)

• Resistance training 3 ครงัต่อสปัดาห์



การให้การรกัษาเบาหวานชนิดที 2

• ลด A1C ให้เท่ากบัหรือตาํกว่า 7%

• ให้สขุศึกษาเรืองการดแูลโรคเบาหวานด้วยตนเอง

• ลดนําหนัก

– อาหารคารโ์บไฮเดรตตาํ

– อาหารไขมนัตาํ

• เพิมการออกกาํลงั เพือให้นําหนักทีลดลงอยู่คงที

• ไม่แนะนําการเสริม Vitamin E และ C



การให้การรกัษาเบาหวานชนิดที 2

• ทาํการประเมินและให้คาํปรึกษาทางด้านสขุภาพจิต การเงิน สงัคม และอารมณ์

• คมุความดนัโลหิต ให้ได้ระดบั 130/80 mmHg

• ถ้าความดนัโลหิตสงูต้องลดการบริโภค โซเดียม เพิมการบริโภคโปแตสเซียม

• รกัษาความดนัโลหิตสงูด้วยยากลุ่ม ACE inhibitor หรือ ARB

• ควบคมุระดบัไขมนัในเลือด LDL<100 HDL>50 TG<150

• ให้ยาต้านการเกาะตวัของเกรด็เลือด ชาย>50ปี หญิง>60ปี

• หยดุสบูบหุรี



การดแูลภาวะของไตในผูป่้วยเบาหวาน

• ตรวจ urine albumin

• ตรวจ serum creatinine

• ทาํการประเมิน GFR CKD

• รกัษาด้วย ACE inhibitor หรือ ARB ติดตาม serum Creatinine และ 

potassium

• หน้าทีไตบกพร่องระยะต้น ลดปริมาณโปรตีนให้อยู่ระหว่าง 0.8-1 

g./kgBW/วนั ถ้าเสือมมากให้ลดตาํกว่า 0.8



อืนๆ

• ดแูลจอประสาทตา

• ดแูลระบบประสาท distal symmetric polyneuropathy

• ดแูลเท้า



โรคความดนัโลหิตสงู
• ในผู้ทีมีอายมุากกว่า 50 ปี systolic blood pressure ทีสงูกว่า 140 mmHg จะมีผลต่อการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนทางหวัใจและหลอดเลือดในอนาคต มากกว่าค่า diastolic blood pressure

• เริมตงัแต่ความดนัที 115/75 mmHg เป็นต้นไป โอกาศของการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางหวัใจและหลอด

เลือด จะเพิมเป็น 2 เท่าทุกๆ ความดนัโลหิต 20/10 mmHg ทีเพิมขึน

• ผู้ทีมีความดนัปกติ เมืออาย ุ50 ปี จะมีโอกาสเกิดโรคความดนัโลหิตสงู ต่อไปในชวัชีวิตถึง 90%

• ผู้ทีมีภาวะ Prehypertention (SBP120-139 DBP 80-89) ต้องการการปรบัเปลียนพฤติกรรมสขุภาพเพือ

ป้องกนัความดนัโลหิตทีจะสงูขึนและป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางหวัใจและหลอดเลือดใน

อนาคต

• Thiazide diuretic มีประโยชน์มาก ในผู้ป่วยความดนัโลหิตสงูทีไม่ซบัซ้อน



โรคความดนัโลหิตสงู

• ในผูป่้วยทีมีความดนัโลหิต SBP สงูกว่าเป้าหมาย 20 mmHg DBP สงูกว่าเป้าหมาย 10 

mmHg ควรได้รบัยารกัษาความดนัโลหิตสงูสองตวัโดยตวัหนึงเป็น Thiazide diuretic

• ต้องจดัให้มีระบบการดแูลรกัษาทีจะโน้มนําให้ผูป่้วยกินยาอย่างต่อเนือง

• การมีประสบการณ์เชิงบวก ความเชือมนัในตวัแพทยผ์ูร้กัษา และการเหน็อกเหน็ใจ

ผูป่้วย จะเพิมความพึงพอใจและโน้มน้าวให้ผูป่้วยกินยาอย่างต่อเนือง
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วตัถปุระสงคของโครงการ

• เพื่อประเมินผลการดูแลรักษาผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ
กรุงเทพมหานคร

ประโยชนทีจ่ะไดจากการวิจยั
• ชวยกระตุนใหหนวยบริการในเครือขายหลักประกันสุขภาพถวนหนามีการ

พัฒนาแนวทางการดูแลผูปวยและคุณภาพการใหบริการสาธารณสุขตาม
มาตรฐานที่กําหนด

• เปนฐานขอมูลจํานวนผูปวยโรคเรื้อรังที่มีความเปนปจจุบันและนาเชื่อถือ 
• นําไปใชในการประเมินขนาดปญหาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริการ

ผูปวยของหนวยบริการในเครือขายหลักประกันสุขภาพถวนหนาในแตละ
จังหวัด



เหตผุลความจาํเปนสาํหรบัการดําเนนิงานในปที ่2

• ปงบประมาณ 2554 สปสช. มีแผนงานที่จะเพิ่มการเขาถึง

บริการการปองกันแบบทุติยภูมิและยกระดับการบริการใหได

มาตรฐานที่สูงขึ้นไป

• เพื่อใหครอบคลุมหนวยบริการระดับทองถิ่น (โรงพยาบาล

ชุมชน) ใหมากขึ้น



• การศึกษาแบบตัดขวาง (Cross-Sectional Study) 

โดยการทบทวนเวชระเบียนผูปวย

– ตัวชี้วัดผลลัพธการใหบริการตามมาตรฐานการดูแลรักษา

ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 โดย Toward Clinical 

Excellence’s Network (TCEN) จํานวน 19 รายการ

– ตัวชี้วัดผลลัพธการใหบริการตามมาตรฐานการดูแลรักษา

ผูปวยความดันโลหิตสูงโดยสปสช. จํานวน 6 รายการ

รปูแบบการวจิัย



ระยะเวลาในการดาํเนนิโครงการ
• มกราคม ถงึ ธนัวาคม 2554 รวม 12 เดอืน



สถานทีท่าํวิจัย 

• โรงพยาบาลในเครือขายหลักประกันสุขภาพถวนหนาในแตละ

จังหวัดทั่วประเทศไดแก โรงพยาบาลศูนย (รพศ.) โรงพยาบาล

ทั่วไป (รพท.) และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.)และโรงพยาบาล

ในสังกัดกรุงเทพมหานครจํานวนทั้งสิ้น 600 แหง

• รพ.ในตางจงัหวัดทั้งสิ้น 548 แหง (คิดเปน 60.72% ของรพ.

ทั่วประเทศ ยกเวนในกทม.)

• รพ.ในกทม.จํานวน 52 แหง (คิดเปน 8.47% ของรพ.ในกทม.) 



ลกัษณะประชากรทีท่าํการศึกษา

• ผูปวยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 และผูปวยโรคความดันโลหิตสูง

ที่มารับบริการที่หนวยบริการในเครือขายหลกัประกันสุขภาพ

ถวนหนาในแตละจังหวัด

• มารับบริการที่หนวยบริการในเครือขายหลักประกนัสุขภาพถวน

หนา มากกวา 12 เดือน ขึ้นไป

• ขนาดตัวอยางของประชากรที่ทําการศึกษา คือ 56,740 ราย



• ผูปวยดวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และหรือโรคความ

ดันโลหิตสูงเพศชายหรือหญิงที่มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้น

ไป ที่เขามารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขและสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งอยูใน

เครือขายหลักประกันสุขภาพถวนหนาในแตละ

จังหวัดเปนเวลามากกวาเทากับ 12 เดือนขึ้นไป

Inclusion Criteria



Exclusion Criteria
1. ผูปวยของโรงพยาบาลที่ เปนโรงเรียนแพทย  และหรือ

โรงพยาบาลเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ
กรุงเทพมหานคร

2. ผูปวยที่เปนอาสาสมัครที่กําลังอยูในโครงการวิจัยเชิงทดลอง
3. ผูปวยที่มีเลขที่ผูปวยในโรงพยาบาล (Hospital number; 

HN) แตไมพบเวชระเบียนหรือเอกสารการรักษาพยาบาล 
หรือไมปรากฏขอมูลการรักษาพยาบาลในฐานขอมูลของ
ระบบเวชระเบียนแบบอิเลคทรอนิกส

4. ผูปวยที่ขาดนัดติดตามการรักษาในวันที่เก็บขอมูลและไม
สามารถติดตามตัวใหมารักษาตอเนื่องได



การสุมตวัอยาง
เปนการสุมโรงพยาบาลในแตละจังหวัดจะจาํแนกตามประเภท และขนาดของ
โรงพยาบาล (จาํนวนเตียง) ลักษณะ Proportional to size stratified cluster 
sampling



การคัดเลอืกตวัอยาง 
• ขนาดตัวอยางทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศจํานวนทั้งสิ้น 56,740

ราย (=1.8% ของจํานวนผูปวยที่ลงทะเบียนที่โรงพยาบาลใน

เครือขายทั้งหมดทั่วประเทศกวา 3,182,202 คน)

• รพศ. หรือ รพท.จํานวนทั้งสิ้น 94 แหงทั่วประเทศ จะดําเนินการ

วิจยัในทกุแหง (โดยไมสุมเลือก)

• รพช. จํานวนทั้งสิ้น 736 แหง จะถูกสุมเลอืกตามสดัสวนของรพ.

ในแตละกลุมของ รพช.ของแตละจังหวดั



สดัสวนผูปวยทีล่งทะเบยีนจําแนกตามประเภท รพ.

รพศ.
7.6%

รพท.
14.9%

รพช.10-30
45.7%

รพช.60
19.1%

รพช.90-120
12.7%



จาํนวน รพ.ทัง้หมดในงานวจิยั

รพ.สงักัด สป.สธ.ใน

เครือขาย สปสช. (แหง)

รพ.ในงานวจิยั 

(แหง)
รอยละ

รพศ. 25 25 100.00

รพท. 69 69 100.00

รพช. 736 454 61.68

รวม รพ. 830 548 66.02



จาํนวน รพช.ในงานวจิยั

รพ.สงักัด สป.สธ.ใน

เครือขาย สปสช. (แหง)

รพ.ในงานวจิยั 

(แหง)
รอยละ

รพช. 30 539 359 66.60

รพช. 60 131 58 44.27

รพช. >60 66 37 56.06

รวม รพ. 736 454 61.68



ประเภทของ รพช. จาํแนกตามจาํนวนเตียง

• กลุมที่ 1 รพช.ขนาด 10-30 เตียง (คิดเปน 70%)

• กลุมที่ 2 รพช.ขนาด 60 เตียง (คิดเปน 20%)

• กลุมที่ 3 รพช.ขนาด 90-120 เตียง (คิดเปน 10%)

• นําอัตราสวน 70:20:10 (ภาพรวมทั้งประเทศ)มาใช

คํานวณขนาดตัวอยางในแตละกลุม รพช. (ตวัอยาง

ของจ.ขอนแกน)



สัดสวนของผูปวยในจังหวดัขอนแกน

• มีผูปวยที่ลงทะเบียนไวกับโรงพยาบาลทุกประเภทในจังหวัด

ขอนแกนทั้งสิ้น 90,725 คน (100%)

– ผูปวยที่ลงทะเบียนกับ รพศ./รพท.  = 18,261 คน (20.15%)

– ผูปวยที่ลงทะเบียนกับ รพช. ทั้งสิ้น = 72,444 ราย (79.85%)

• กลุมที่ 1 รพช.ขนาด 10-30 เตียง จํานวน 50,936 คน (70.31%)

• กลุมที่ 2 รพช.ขนาด 60 เตียง จํานวน 11,418 คน (15.76%)

• กลุมที่ 3 รพช.ขนาด 90-120 เตียง จํานวน 10,090 คน (13.93%)



จงัหวัดขอนแกน
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• ขนาดตัวอยางของจังหวัดขอนแกนทั้งจังหวัดตองอยางนอย
750 คน ขึ้นไป



ขนาดตวัอยางของจังหวดัขอนแกนจําแนกตาม
ประเภทของโรงพยาบาล

• ผูปวยที่ลงทะเบียนกับ รพศ./รพท. = 18,261 คน (20.15%) 

ดังนั้นขนาดตัวอยางตามสัดสวนของผูปวยที่ลงทะเบียนกับ

– รพศ./รพท.ไดทั้งสิ้น 750 x 20.15% = 151 ราย

• ผูปวยที่ลงทะเบียนกับ รพช.ทั้งสิ้น= 72,444 ราย (79.85%) 

ดังนั้นขนาดตัวอยางตามสัดสวนของผูปวยที่ลงทะเบียนกับ

– รพช. ไดทั้งสิ้น 750 x 79.85% = 599 ราย



ขนาดตวัอยางของจังหวดัขอนแกนจําแนกตาม
ประเภทของ รพช.

• กลุมที่ 1 รพช. ขนาด 10 และ 30 เตียง มีขนาดตัวอยางตาม

สัดสวน 599 x 70.31% = 421 ราย

• กลุมที่ 2 รพช. ขนาด 60 เตียง  มีขนาดตัวอยางตามสัดสวน 

599 x 15.76% = 94 ราย

• กลุมที่ 3 รพช. ขนาด 90 และ 120 เตียง มีขนาดตัวอยางตาม

สัดสวน 599 x 13.93% = 83 ราย



จาํนวนของ รพช. ของ จ.ขอนแกน
ทีอ่ยูในขายวจิยั

• รพศ./รพท. จํานวน  2  แหง
– เก็บขอมูลทั้ง 2 แหง

• กลุมที่ 1 รพช. ขนาด 10 และ 30 เตยีง จํานวน 16 แหง
– สุมมาตามสัดสวนรพช. 70% เทากับ 11 แหง

• กลุมที่ 2 รพช. ขนาด 60 เตียง  จํานวน  2  แหง
– สุมมาตามสัดสวนรพช. 20% เทากับ 1 แหง

• กลุมที ่3 รพช. ขนาด 90 และ 120 เตียง จํานวน  2  แหง
– สุมมาตามสัดสวนรพช. 10% เทากับ 1 แหง

• จํานวนโรงพยาบาลของจังหวัดขอนแกนเทากับ 15 แหง



การสุมตวัอยางของ กทม.
โรงพยาบาลใน กทม.ทีอ่ยู
ในเครอืขาย สปสช. (แหง)

รพ. ใน
งานวิจยั (แหง) รอยละ

รพ. สป.สธ. 3 2 66.67
รพ. กทม. 12 4 33.33
รพ.เอกชน 20 10 50.00
คลนิกิเอกชน 148 38 25.68
สังกดัอืน่ๆ 6 0 0
รวม รพ. 183 52 28.42



ขัน้ตอนการเก็บขอมูลในโรงพยาบาลที่เขารวม
1. ดําเนินการเลือกเวชระเบียน โดยเลือกเวชระเบียนจากฐานขอมูลผูปวยมา

ตรวจรักษาตามนัดในชวงวันที่ 1 เมษายน– 30 มิถุนายน 2554 และ
เก็บขอมูลไปตามลําดับผูปวยที่มาตามนัดจนครบตามจํานวนที่กําหนดในแต
ละโรคของแตละโรงพยาบาล โดยไมมีการขามเวชระเบียน ยกเวนผูปวยไมมา
ตามนัดและไมสามารถติดตามผูปวยใหมารักษาตอเนื่องได 

2. ชี้แจงเก่ียวกับโครงการและขอความยินยอมจากผูปวยโดยลงนามแสดงความ
ยินยอมในเอกสารที่เตรียมไว

3.   บันทึกขอมูลผูปวยโดยการทบทวนเวชระเบียนตามแบบบันทึกขอมูลผูปวย 
(CRF) โดยจะเก็บขอมูลผูปวยดวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 คูขนานกันกับการ
เก็บขอมูลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงใหไดจํานวนตามที่กําหนดในแตละ
โรค (แยกเก็บ) 

         ทัง้นีก้ารดาํเนนิการตองบนัทกึตามความเปนจรงิทีป่รากฏในเวชระเบยีน
ทั้งที่เปนกระดาษหรืออิเลคทรอนิกส หรือฐานขอมูลนอกจากเวชระเบียน 
กําหนดระยะเวลาใหแตละหนวยบริการเก็บขอมูลนาน 2 เดือน



การรกัษาและจัดเกบ็ขอมูลที่เปนความลบัของผูปวย

1. กําหนดใหการเก็บแบบบันทึกขอมูลผูปวย (CRF) ตองเปนความลับ
เพื่อรักษาสิทธิของผูปวย และไมสามารถจําแนกตัวผูปวยได 

2. แบบบันทึกขอมูลผูปวยรายบุคคลที่ผานการตอบสมบูรณ และ
ตรวจสอบความถูกตองเปนที่เรียบรอยแลวจะถูกบรรจุไวในซอง
เอกสารปด ผนึก และรวบรวมสงตอไปยังศูนยบริหารขอมูลและ
สนับสนุนทางชีวสถิติของ CRCN ตอไป

3. ออกรหัสแบบบันทึกขอมูลผูปวยในแตละราย
4. บันทึกขอมูลดวยการสแกน จัดทําฐานขอมูล และบริหารจัดการ

ขอมูล
5. จํากัดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลที่ศูนยบริหารขอมูลทั้งแบบบันทึก

ขอมูลผูปวยและขอมูลที่ถูกบันทึกเรียบรอยแลว
6. ประเมินผลการดําเนินการ และทําการวิเคราะห แปลผลตอไป
7. เผยแพร ตีพิมพและรายงานผลการศึกษาวิจัยใหกับหนวยที่เกี่ยวของ



การวดัผลทางการวจิัยป 54
ลาํดบั ตวัชีวดั

การวิเคราะห์

ข้อมูล

เป้าหมาย

(ร้อยละ)

ผูป่้วยโรคเบาหวาน
1 การมรีะดบั Fasting blood sugar อยูใ่นเกณฑท์คีวบคุมได ้(70-130 

mg/dl)
รอ้ยละ ≥ 60

2 มกีารตรวจหาระดบั Hb A
1c

ประจาํปี อยา่งน้อย 1 ครงัต่อปี รอ้ยละ ≥ 60
3 การมรีะดบั Hb A

1c 
< 7% รอ้ยละ ≥ 60

4 การเขา้รกัษาในโรงพยาบาลเนอืงจากภาวะแทรกซอ้นเฉยีบพลนัจาก

โรคเบาหวาน

รอ้ยละ
< 20

5 มกีารตรวจวเิคราะห์ Lipid profile ประจาํปี อยา่งน้อย 1 ครงัต่อปี รอ้ยละ ≥ 60

6 การมรีะดบั LDL < 100 mg/dl รอ้ยละ ≥ 60
7 การมรีะดบัความดนัโลหติ ≤ 130/80 mmHg รอ้ยละ ≥ 50

8 การไดร้บัยาแอสไพรนิของผูป้ว่ยเบาหวานทมีอีาย ุ40 ปีขนึไป รอ้ยละ ≥ 60

9 มกีารตรวจหาระดบั Microalbuminuria ประจําปี อยา่งน้อย 1 ครงัต่อปี รอ้ยละ ≥ 60

10 ผูป้ว่ยเบาหวานมี Microalbuminuria แลว้ไดร้บัยากลุม่ ACE inhibitor 

หรอื ARB 
รอ้ยละ ≥ 60



การวดัผลทางการวจิัยป 54

ลาํดบั ตวัชีวดั

การ

วิเคราะห์

ข้อมูล

เป้าหมาย

(ร้อยละ)

11 มกีารตรวจจอประสาทตาประจาํปี อยา่งน้อย 1 ครงัต่อปี รอ้ยละ ≥ 50

12 มกีารตรวจสขุภาพชอ่งปากประจาํปี อยา่งน้อย 1 ครงัต่อปี รอ้ยละ ≥ 60

13 มกีารตรวจเทา้อยา่งละเอยีดประจาํปี รอ้ยละ ≥ 60

14 การตรวจพบแผลทเีทา้ รอ้ยละ < 10

15 การตดันวิเทา้, เทา้ หรอืขา รอ้ยละ < 5

16 การสอนใหต้รวจและดเูทา้ดว้ยตนเองหรอืสอนผูด้แูลอยา่งน้อย 1 ครงั

ต่อปี

รอ้ยละ ≥ 60

17 มกีารไดร้บัคาํแนะนําปรกึษาใหเ้ลกิสบูบุหรี รอ้ยละ ≥ 60

18 การไดร้บัการวนิิจฉยัวา่เป็น Diabetic retinopathy รอ้ยละ < 10

19 การไดร้บัการวนิิจฉยัวา่เป็น Diabetic nephropathy รอ้ยละ < 10

20 การไดร้บัการวนิิจฉยัวา่เป็น Myocardial infarction รอ้ยละ < 5
21 การไดร้บัการวนิิจฉยัวา่เป็น Cerebral infarction รอ้ยละ < 5
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ลาํดบั ตวัชีวดั

การ

วิเคราะห์

ข้อมูล

เป้าหมาย

(ร้อยละ)

ผูป่้วยความดนัโลหิตสงู

1
การมรีะดบัความดนัโลหติอยูใ่นเกณฑท์คีวบคุมได ้(SBP 

< 140 และ DBP < 90 mmHg)
รอ้ยละ ≥ 60

2 การไดร้บัการตรวจรา่งกายประจาํปี รอ้ยละ ≥ 60

3 การไดร้บัการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารประจาํปี รอ้ยละ ≥ 60

4 การพบภาวะแทรกซอ้นของหวัใจและหลอดเลอืด รอ้ยละ < 10

5 การพบภาวะแทรกซอ้นของหลอดเลอืดสมอง รอ้ยละ < 5

6 การพบภาวะแทรกซอ้นทางไต รอ้ยละ < 10



การควบคมุคณุภาพการวจิยั

1. จัดทําคูมือในการบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกขอมูลผูปวย

2. ติดตามและคนหาปญหาการดําเนินโครงการทางโทรศัพทรวมกับ

การตรวจเยี่ยม (Site visit)

3. สุมตรวจสอบคุณภาพ โดยผูตรวจสอบอิสระเพื่อประกันคุณภาพ

ขอมูล และกํากับใหการทําวิจัยเปนไปตามโครงรางการวิจัยและ

เปนไปตามหลักปฎิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH-GCP)

4. แบบบันทึกขอมูลที่สมบูรณจะถูกสงไปยังหนวยบริหารจัดการ

ขอมูลที่สวนกลาง เพื่อใหเจาหนาที่ CRCN ตรวจสอบความถูกตอง

ในการกรอกขอมูล



ซกัถามและข้อเสนอแนะ


