
่ ้ ่่ ้ ่สรปุตรวจเยีย่มพืน้ทีโ่ดย สรปุตรวจเยีย่มพืน้ทีโ่ดย 
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((ปีงบประมาณปีงบประมาณ 25542554))((ปงบประมาณ ปงบประมาณ 25542554))

แพทยห์ญงิเขมรัสม ี ขนุศกึเม็งรายญ ุ
ทีป่รกึษา สปสช.



รายชือ่จังหวดัทีต่รวจเยีย่ม ปี รายชือ่จังหวดัทีต่รวจเยีย่ม ปี 25542554
ภาคเหนอืภาคเหนอื ภาคภาค

กลางกลาง
ภาคภาค

ตะวนัออกตะวนัออก
ภาคภาค

ตะวนัออตะวนัออ
ภาคใต้ภาคใต้

เฉยีงเฉยีง
เหนอืเหนอื

กก
เหนอเหนอ

เชยีงรายเชยีงราย ชยันาทชยันาท นครราชสมีานครราชสมีา จันทบรุีจันทบรุี ภเูก็ตภเูก็ต

พะเยาพะเยา อทยัธานีอทยัธานี บรรีัมย์บรรีัมย์ ชลบรีชลบรี พังงาพังงาพะเยาพะเยา อทุยธานอทุยธาน บรุรมยบรุรมย ชลบรุชลบรุ พงงาพงงา

อตุรดติถ์อตุรดติถ์ สระบรุีสระบรุี ศรสีะเกษศรสีะเกษ

พษิณุโลกพษิณุโลก นครปฐมนครปฐม อบุลราชธานีอบุลราชธานี

กทมกทม.. นครพนมนครพนมกทมกทม.. นครพนมนครพนม

ขอนแกน่ขอนแกน่
มหาสารคามมหาสารคาม พัทลงพัทลงมหาสารคามมหาสารคาม พทลงุพทลงุ

((1919//23 23 แหง่แหง่)) สกลนครสกลนคร ปัตตานีปัตตานี



ภาพรวมการดําเนนิงานระดบัจังหวดัภาพรวมการดําเนนิงานระดบัจังหวดั
รายงานกจิกรรมรายงานกจิกรรม รอ้ยละจงัหวดัที่รอ้ยละจงัหวดัที่

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาเนนการดาเนนการ

ยทุธศาสตร ์ยทุธศาสตร ์NCD NCD 8989..44

มคีณะกรรมการควบคมุป้องกนัรกัษามคีณะกรรมการควบคมุป้องกนัรกัษา
โ โโ โ

9494..77
โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูรองรบั โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูรองรบั NCD NCD 
boardboard
ี ั ป้ ั ัี ั ป้ ั ั 8484 22มแีผนงานรองรบัการควบคมุป้องกนัรกัษามแีผนงานรองรบัการควบคมุป้องกนัรกัษา
โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูรองรบั โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูรองรบั NCD NCD 
boardboard

8484..22

boardboard

การบรูณาการงบประมาณจากทกุกองทนุตา่งๆการบรูณาการงบประมาณจากทกุกองทนุตา่งๆ 8989..44

มกีารพฒันาบคุคลากรมกีารพฒันาบคุคลากร 6363..11



ภาพรวมการดาํเนนิงานระดบัจงัหวดัภาพรวมการดาํเนนิงานระดบัจงัหวดั
รายงานกจิกรรมรายงานกจิกรรม รอ้ยละจงัหวดัรอ้ยละจงัหวดั

ี่ ํ ิี่ ํ ิทดีาํเนนิการทดีาํเนนิการ
มีมีManage Care ProtocolManage Care Protocol 6868 44ม ม Manage Care ProtocolManage Care Protocol 6868..44

มเีครอืขา่ยการสง่ตอ่ผป้่วยมเีครอืขา่ยการสง่ตอ่ผป้่วย 7373..66มเครอขายการสงตอผปูวยมเครอขายการสงตอผปูวย 7373..66

มเีครอืขา่ยการตรวจตามเีครอืขา่ยการตรวจตา 7878..99

มเีครอืขา่ยการสง่ มเีครอืขา่ยการสง่ LABLAB 7878..99

ระบบขอ้มลูระบบขอ้มลู 7373..66

มทีะเบยีน ผปมทีะเบยีน ผป.. 6868..44



ภาพรวมการดําเนนิงานระดบัจังหวดัภาพรวมการดําเนนิงานระดบัจังหวดั
รายงานกจิกรรมรายงานกจิกรรม รอ้ยละจงัหวดัที่รอ้ยละจงัหวดัที่

ดาํเนนิการดาํเนนิการดาเนนการดาเนนการ
Prevalence Prevalence เบาหวาน เบาหวาน //ความดนัฯ ความดนัฯ 

ั ัั ั
5252..66

ภาพรวมจงัหวดั ภาพรวมจงัหวดั 

IncidenceIncidence เบาหวานเบาหวาน //ความดนัฯความดนัฯ 5757 99Incidence Incidence เบาหวาน เบาหวาน //ความดนฯ ความดนฯ 
ภาพรวมจงัหวดั ภาพรวมจงัหวดั 

5757..99

สถานบรกิารทีม่คีลนิกิ สถานบรกิารทีม่คีลนิกิ DPACDPAC  
100100%%

1010..55
100100%%

กลุม่เสีย่งสงูเบาหวานทีไ่ดร้บัการกลุม่เสีย่งสงูเบาหวานทีไ่ดร้บัการ
่่

2626..33
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม



ภาพรวมการดาํเนนิงานภาพรวมการดาํเนนิงาน
ของจงัหวดัของจงัหวดั/ / รพศรพศ//รพทรพท//รพชรพช



ิิ ั ัั ั //
ภาพรวมการดาํเนนิงานระดบัจงัหวดัภาพรวมการดาํเนนิงานระดบัจงัหวดั//รพศรพศ//รพทรพท//รพชรพช

รายงานกจิกรรมรายงานกจิกรรม จงัหวดัจงัหวดั รพศรพศ//
รพทรพท

รพชรพช

ยทุธศาสตร ์ยทุธศาสตร ์NCD NCD ของ ของ CUPCUP -- 4242 7373..66

มคีณะกรรมการควบคมป้องกนัมคีณะกรรมการควบคมป้องกนั -- 4747..33 7373..66มคณะกรรมการควบคมุปองกนมคณะกรรมการควบคมุปองกน
รกัษาโรคเบาหวานและความดนัรกัษาโรคเบาหวานและความดนั
โลหติสงูรองรบั โลหติสงูรองรบั NCD CUP boardNCD CUP board

4747..33 7373..66

มแีผนงานรองรบัการควบคมุป้องกนัมแีผนงานรองรบัการควบคมุป้องกนั
รกัษาโรคเบาหวานและความดนัรกัษาโรคเบาหวานและความดนั

-- 6868..44 7373..66

โลหติสงูรองรบั โลหติสงูรองรบั NCD CUP boardNCD CUP board
ม ีม ีPatient care teamPatient care team -- 6363..11 7373..66

มกีารพฒันา รพมกีารพฒันา รพ..สตสต..ในเครอืขา่ยในในเครอืขา่ยใน
การดแูลผูป้่วย การดแูลผูป้่วย DMDM//HTHT

-- 5252..66 5252..66
ู ูู ู //

มกีจิกรรม มกีจิกรรม RR22R R จากการพฒันาจากการพฒันา
ระบบ ระบบ DMDM//HTHT

-- 2121 1010..55



Secondary Prevention Secondary Prevention เบาหวานจงัหวดัเบาหวานจงัหวดั//
รพศรพศ//รพทรพท//รพชรพช

รายงานกจิกรรมรายงานกจิกรรม จงัหวดัจงัหวดั รพศรพศ//รพทรพท รพชรพช
// //

จํานวน ผปจํานวน ผป..เบาหวานเบาหวาน 7878..99 6363..11 5252..66

รอ้ยล ผปรอ้ยล ผป บาหวานทีไ่ดก้ารตรวจบาหวานทีไ่ดก้ารตรวจ 100100 7373 66 6363 11รอยละ ผปรอยละ ผป..เบาหวานทไดการตรวจ เบาหวานทไดการตรวจ 
HbAHbA11cc

100100 7373..66 6363..11

รอ้ยละ ผปรอ้ยละ ผป..เบาหวานทีม่ ีเบาหวานทีม่ ีHBbAHBbA11<<77 100100 7373..66 6363..11ร ลร ล เ ว น มเ ว น ม bb 0000 33 66 6363

รอ้ยละ ผปรอ้ยละ ผป..เบาหวานทไีดร้บัการตรวจ เบาหวานทไีดร้บัการตรวจ 
LDLLDL Ch l t lCh l t l

5757..99 6868..44 6868..44
LDLLDL--  CholesterolCholesterol

รอ้ยละ ผปรอ้ยละ ผป..เบาหวานทมีีเบาหวานทมีLีDLLDL--  
Cholesterol<Cholesterol< 100100mgmg%%

6868..44 6868..44
Cholesterol< Cholesterol< 100100mgmg%%

รอ้ยละ ผปรอ้ยละ ผป..เบาหวานทีไ่ดร้บัการวดัเบาหวานทีไ่ดร้บัการวดั
ความดนัโลหติความดนัโลหติ

2121 55..22 2626..33

รอ้ยละ ผปรอ้ยละ ผป..เบาหวานทสีามารถควบคมุ เบาหวานทสีามารถควบคมุ 
ระดบัความดนัโลหติระดบัความดนัโลหติ<<130130//8080mmHgmmHg

2626..33 3636..88 4747..33



Secondary Prevention Secondary Prevention เบาหวานเบาหวาน
จงัหวดัจงัหวดั//รพศรพศ//รพทรพท//รพชรพช

รายงานกจิกรรมรายงานกจิกรรม จงัหวดัจงัหวดั รพศรพศ// รพชรพช

จงหวดจงหวด//รพศรพศ//รพทรพท//รพชรพช

รพทรพท
ตรวจตาตรวจตา 7373..66 6363..11 4242..11

ไดร้บัการตรวจ ไดร้บัการตรวจ Micro albuminMicro albumin 100100 4747..33 3636..88

ไดร้บัการตรวจเทา้ไดร้บัการตรวจเทา้ 6363 5252..66 5252..66

มกีารสอน มกีารสอน Self Care Self Care 
Management Management ใน ผปใน ผป..เบาหวานเบาหวาน

                      -- -- 2626..33

มกีารจดัต ัง้ มกีารจดัต ัง้ Clinic DPACClinic DPACใน ใน                       -- -- 2121
CUP CUP และ รพและ รพ..สตสต..



ภาวะแทรกซอ้นทีต่รวจพบ ภาวะแทรกซอ้นทีต่รวจพบ ((เบาหวานเบาหวาน))
จงัหวดัจงัหวดั//รพศรพศ//รพทรพท//รพชรพช

รายงานกจิกรรมรายงานกจิกรรม จังหวดัจังหวดั รพศรพศ//รพทรพท รพชรพช

จงหวดจงหวด//รพศรพศ//รพทรพท//รพชรพช

ตาตา 6868..44 7878..44 --

ไตไต 5252..66 5252..66 --

เท้าเท้า 6363 5252..66 --

ั ใั ใหัวใจหัวใจ 3131..55 1010..55 --

สมองสมอง 1515 77 1010 55สมองสมอง 1515..77 1010..55 --

มกีารสอน มกีารสอน Self Care Self Care 55..22 2626..33 --

Management Management ใน ผปใน ผป..เบาหวานเบาหวาน



Secondary Prevention Secondary Prevention ความดนัฯจงัหวดัความดนัฯจงัหวดั//รพศรพศ//รพทรพท

รายงานกจิกรรมรายงานกจิกรรม จังหวดัจังหวดั รพศรพศ//รพทรพท รพชรพช
จํานวน ผปจํานวน ผป..ความดนัฯความดนัฯ 6868..44 4747..33 4242..11

รอ้ยละ ผปรอ้ยละ ผป..ความดนัฯทีไ่ดก้ารตรวจ  ความดนัฯทีไ่ดก้ารตรวจ  Lipid Lipid 
ProfileProfile

6868..44 5757..99 5252..66
ProfileProfile
รอ้ยละ ผปรอ้ยละ ผป..ความดนัฯทีไ่ดร้ับการตรวจ ความดนัฯทีไ่ดร้ับการตรวจ FBSFBS 3636..88 3131..55 4242..11

รอ้ยละผปรอ้ยละผป..ความดนัฯทีไ่ดก้ารตรวจ ความดนัฯทีไ่ดก้ารตรวจ Urine Urine 
ProteinProtein

4242..11 5252..66 3636..88

รอ้ยละผปรอ้ยละผป ความดนัโลหติทสีามารถควบคมความดนัโลหติทสีามารถควบคม 3636 88 3636 88 --รอยละผปรอยละผป..ความดนโลหตทสามารถควบคมุ ความดนโลหตทสามารถควบคมุ 
ระดบัความดนัโลหติระดบัความดนัโลหติ<<140140//9090mmHgmmHg

3636..88 3636..88 --

รอ้ยละ ผปรอ้ยละ ผป..ความดนัโลหติทมีคีา่ ความดนัโลหติทมีคีา่ LDLLDL--  4242..11 3131..55 --
Cholesterol<Cholesterol<100100mgmg%%
รอ้ยละ ผปรอ้ยละ ผป..ความดนัโลหติทมีคีา่ความดนัโลหติทมีคีา่
FBS>FBS>/=/=126126 mgmg%%

2121 1515..77 --
FBS>FBS>/=/=126 126 mgmg%%
รอ้ยละ ผปรอ้ยละ ผป..ความดนัโลหติทมีคีา่ ความดนัโลหติทมีคีา่ Urine Urine 
Protein Protein 11++ขึน้ไปขึน้ไป

3636..88 2626..33 --



ภาวะแทรกซอ้นทีต่รวจพบ ภาวะแทรกซอ้นทีต่รวจพบ ((ความดนัฯความดนัฯ))
จงัหวดัจงัหวดั//รพศรพศ//รพทรพท//รพชรพชจงหวดจงหวด//รพศรพศ//รพทรพท//รพชรพช

รายงานกจิกรรมรายงานกจิกรรม จังหวดัจังหวดั รพศรพศ//
รพทรพท

รพชรพช
รพทรพท

ตาตา -- -- --

ไตไต -- -- --

หวัใจหวัใจ -- -- --

สสสมองสมอง -- -- --

มกีารสอนมกีารสอน Self CareSelf Care -- -- --มการสอน มการสอน Self Care Self Care 
Management Management ใน ผปใน ผป..เบาหวานเบาหวาน



โอกาสพัฒนาระบบโอกาสพัฒนาระบบโอกาสพฒนาระบบโอกาสพฒนาระบบ
Input Input ระบบระบบpp
 จดัทาํแนวเวชปฏบิตัขิองโรคความดนัโลหติสงูจดัทาํแนวเวชปฏบิตัขิองโรคความดนัโลหติสงู

((CPGCPG))((CPGCPG))
 การบรูณาการคลนิกิโรคเบาหวาน คลนิกิโรคการบรูณาการคลนิกิโรคเบาหวาน คลนิกิโรค
ความดนัโลหติสงู และ ความดนัโลหติสงู และ CKD CKD คลนิกิเป็น คลนิกิเป็น One One 
stop servicestop servicepp

 Model Model การดแูลเทา้ผูป้่วยเบาหวานอยา่งครบการดแูลเทา้ผูป้่วยเบาหวานอยา่งครบ
วงจรวงจรวงจรวงจร

 Model Model การจดัคา่ยเบาหวานการจดัคา่ยเบาหวาน



InputInput ระบบระบบInput Input ระบบระบบ
ดา้นพัฒนาบคุคลากรดา้นพัฒนาบคุคลากร

้
  
-ความรูค้ณะกรรมการ NCD Board จงัหวดัและ CUP

Board
้ ื่- ความรูเ้รอืงระบาดวทิยา (การคาํนวณ Prevalence 

  และ Incidence)
ํ ั ป้่-ความสาํคญัของการ Register ผูป้่วยเบาหวาน 

  ความดนัโลหติสงู  แลการแปลผล
์ ้ ื่ ป ั ป ี่ ิ- องคค์วามรูเ้รอืงการปรบัเปลยีนพฤตกิรรม   

  เชน่คาํจาํกดัความ
ํ ้ ั ํ ็ / ํ ํ ั  ของการลดนําหนกัสาํเร็จ/ คาํจาํกดัความของ

  การเปลีย่นแปลง  สถานะของโรค(Criteria &Standard)
้ ใ ใ ั ป ั- ความเขา้ใจในระบบหลกัประกนัสขุภาพ



Input Input ระบบระบบpp
ดา้นพัฒนาบคุคลากรดา้นพัฒนาบคุคลากร

์ ้ ื่ Di b ti Ed t  - องคค์วามรูเ้รอง Diabetic Educator
- องคค์วามรูเ้ร ือ่ง Self Care & Self Care management

์ ้ ื่ โ ช ํ ั ใ ั- องคค์วามรเูรองโภชบําบดัในเบาหวานและความดนั
โลหติสงู

ั ั ํ ใ ้ ้ ื่- การพฒนานกกาหนดอาหารและการใหความรเูรอง
อาหาร

์ ้ ื่ ้ สํ ั ป้่- องคความรเูรอง การดแูลเทาสาหรบผปูวยเบาหวาน
  อยา่งครบวงจร

ร ั ศ ั ภ อ ร ใ รือ่ ชปฏิ ั ิ- การพฒนาศกยภาพของบคุลากร ในเรองแนวเวชปฏบต
ของโรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู (CPG) (จงัหวดั หรอื 
สปสช ขตดาํ นนิการอบรม พือ่ใหด้าํ นนิการไปในทศิทางสปสช.เขตดาเนนการอบรมเพอใหดาเนนการไปในทศทาง
เดยีวกนั)



Input Input ดา้นดา้นpp
การพฒันา การพฒันา LaboratoryLaboratory

 การ การ StandardizeStandardize
HbAHbA11cc-- HbAHbA11cc

-- Micro albuminMicro albumin
--eGFR eGFR ((Cockcroft GaultCockcroft Gault,,MDRDMDRD,,CKDCKD--

EPIEPI))EPIEPI))
--การแปลผล การแปลผล HbAHbA11cc,,LipidLipid, , Micro Micro 
albuminalbumin



InputInput
ั ้ั ้การพฒันาระบบขอ้มลูการพฒันาระบบขอ้มลู

ระบบขอ้มลจังหวดัระบบขอ้มลจังหวดั ((ดา้นระบาดวทิยาดา้นระบาดวทิยา)) ระบบขอมลูจงหวด ระบบขอมลูจงหวด ((ดานระบาดวทยาดานระบาดวทยา))
 ระบบขอ้มลูโรงพยาบาลระบบขอ้มลูโรงพยาบาล((ดา้นคณุภาพดา้นคณุภาพ))ูู (( ุุ ))
 ระบบขอ้มลู รพระบบขอ้มลู รพ..สตสต.( .( Community folderCommunity folderและและ
ดา้นคณภาพดา้นคณภาพ))ดานคณุภาพดานคณุภาพ))

 ระบบขอ้มลู สปสชระบบขอ้มลู สปสช.(.(การจา่ยชดเชยคา่บรกิารการจา่ยชดเชยคา่บรกิาร))
้ ิ ี้ ิ ี R i tR i t ระบบขอ้มลูสมาคมวชิาชพีการ ระบบขอ้มลูสมาคมวชิาชพีการ Register Register 

Chronic Disease Chronic Disease ((เบาหวาน ความดนัฯเบาหวาน ความดนัฯ))
 การวเิคราะหข์อ้มลูนําสูก่ารพัฒนาการวเิคราะหข์อ้มลูนําสูก่ารพัฒนา



ProcessProcess
ดา้นงบประมาณดา้นงบประมาณ

 เครอืขา่ยการตรวจตาเครอืขา่ยการตรวจตา //LABLAB และการสง่ตอ่และการสง่ตอ่ เครอขายการตรวจตา เครอขายการตรวจตา //LAB LAB และการสงตอและการสงตอ
ผูป้่วย ผูป้่วย ((Service PlanService Plan))
การบรณาการระหวา่งงบการบรณาการระหวา่งงบ UCUC และและ NON UCNON UC การบรูณาการระหวางงบ การบรูณาการระหวางงบ UC UC และ และ NON UCNON UC

 การบรูณาการงบ การบรูณาการงบ UC UC จากหลายกองทนุจากหลายกองทนุ
 การคดักรองความเสีย่งหลอดเลอืดหวัใจและการคดักรองความเสีย่งหลอดเลอืดหวัใจและ
สมองในกลม่ผป้่วยเบาหวานและความดนัฯสมองในกลม่ผป้่วยเบาหวานและความดนัฯสมองในกลมุผปูวยเบาหวานแล ความดนฯสมองในกลมุผปูวยเบาหวานแล ความดนฯ

 การตอ่รองราคาระดบัประเทศ การตอ่รองราคาระดบัประเทศ ((Central Central 
BargainBargain Local purchaseLocal purchase))ของของ Lab HbALab HbA11ccBargainBargain  Local purchaseLocal purchase))ของ ของ Lab HbALab HbA11c c 
,Micro albumin Strip,Micro albumin Strip



การประเมนิผลระบบการประเมนิผลระบบ ((M&EM&E))การประเมนผลระบบ การประเมนผลระบบ ((M&EM&E))
ป้ โ ้ป้ โ ้ PP // t tt t// เปาหมายของโครงการดาน เปาหมายของโครงการดาน Process Process //out putout put/ / 

out come Indicatorout come Indicator
ป ิ ิ ื่ ํ ไป ่ ัป ิ ิ ื่ ํ ไป ่ ั แบบประเมนิระบบการบรกิารเพอืนําไปสกูารพัฒนาแบบประเมนิระบบการบรกิารเพอืนําไปสกูารพัฒนา

คณุภาพ ยังใชก้นัไมแ่พรห่ลายคณุภาพ ยังใชก้นัไมแ่พรห่ลาย
ั ้ ป้ ั ี้ ัั ้ ป้ ั ี้ ั TCENTCEN ี่ ี ั ่ี ่ ี ั ่ การตงัเป้าหมายตวัชวีดั การตงัเป้าหมายตวัชวีดั TCENTCEN    ทคีวรเทยีบกบั คา่ทคีวรเทยีบกบั คา่

มาตรฐานระดบัประเทศ หรอืระดบันานาชาต ิมาตรฐานระดบัประเทศ หรอืระดบันานาชาต ิ
ี ัี ั QQ ป็ป็ ควรมกีารวดั ควรมกีารวดั DALY DALY และ และ QALYQALY  เป็นระยะเป็นระยะ



จดักลุม่จงัหวดัทีม่ ีจดักลุม่จงัหวดัทีม่ ี
ความกา้วหนา้การดาํเนนิการความกา้วหนา้การดาํเนนิการ

ปี ปี 2554 2554 ดาํเนนิการเยีย่มดาํเนนิการเยีย่ม 19 19 จงัหวดัจงัหวดั
ความกาวหนาการดาเนนการความกาวหนาการดาเนนการ

โอกาสพฒันาโอกาสพฒันา
((OFIOFI))

Good PracticeGood Practice Best PracticeBest Practice
สงูสงู((OFIOFI))
ชลบรุีชลบรุ/ี/พะเยาพะเยา// จันทบรุีจันทบรุ/ี/// ชยันาทชยันาท//ุุ // //
เชยีงรายเชยีงราย//อตุรดติถ์อตุรดติถ/์/
กทมกทม././นครพนมนครพนม//

ุุ ////
นครราชสมีานครราชสมีา//ภเูก็ตภเูก็ต//
ศรสีะเกษศรสีะเกษ

//
บรุรีัมย ์บรุรีัมย ์//ขอนแกน่ขอนแกน่././
นครปฐมนครปฐม//พังงาพังงา// //

อทุยัธานีอทุยัธานี
นครปฐมนครปฐม//พงงาพงงา
อบุลราชธานีอบุลราชธาน/ี / 
สระบรีสระบร/ี/พษิณโลกพษิณโลกสระบรุสระบรุ//พษณุโลกพษณุโลก



ขอ้เสนอเกณฑก์ารคดัเลอืกจงัหวดัในขอ้เสนอเกณฑก์ารคดัเลอืกจงัหวดัใน
การตรวจเยีย่มปีงบประมาณ การตรวจเยีย่มปีงบประมาณ 25552555

ป้ป้ ั ัั ั เป้าหมาย เป้าหมาย : : 15 15 จงัหวดัจงัหวดั

 เกณฑก์ารคดัเลอืกจงัหวดัเกณฑก์ารคดัเลอืกจงัหวดั
11.. จงัหวดัทีล่งทะเบยีนผป้่วยเบาหวาน ความดนัจงัหวดัทีล่งทะเบยีนผป้่วยเบาหวาน ความดนั11. . จงหวดทลงท เบยนผปูวยเบาหวาน ความดนจงหวดทลงท เบยนผปูวยเบาหวาน ความดน   
      โลหติสงู นอ้ยเทยีบกบัอตัราความชุกในโลหติสงู นอ้ยเทยีบกบัอตัราความชุกใน

        จงัหวดั  จงัหวดั  ((ใชข้อ้มลูจากฐาน ใชข้อ้มลูจากฐาน OPI OPI สปสชสปสช.).)
22 ั ั ี ่ ี ํ ิ ้ ํ ่ ่ั ั ี่ ี ํ ิ ้ ํ ่ ่22. . จงัหวดัทมีกีารดาํเนนิงานดา้นคณุภาพ ตาํกวา่จงัหวดัทมีกีารดาํเนนิงานดา้นคณุภาพ ตาํกวา่
          คา่ระดบัประเทศ คา่ระดบัประเทศ ((ใชผ้ลการสาํรวจ ของ ใชผ้ลการสาํรวจ ของ 

CRCNCRCN ปีงบประมาณปีงบประมาณ 25542554))CRCN CRCN ปงบประมาณ ปงบประมาณ 25542554))
33. . จงัหวดัทีไ่มซ่ํา้กบัปี จงัหวดัทีไ่มซ่ํา้กบัปี 2553 2553 และ และ 25542554


