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โครงการวิจัยนี้  ไม่อาจส าเร็จลุล่วงลงได้ ถ้าไม่ได้รับความเสียสละ ความอนุเคราะห์ และน้ าใจจากบุคคล
หลายท่าน  ซึ่งไม่อาจจะน ามากล่าวได้ทั้งหมด 

ขอกราบขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงพยาบาล หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมด าเนินงานกับเราทั้ง 
602 แห่ง ที่เสียสละและท างานวิจัยกับคณะผู้วิจัยอย่างมุ่งมั่น ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ในอันที่จะด าเนินงานวิจัยให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยความเสียสละอดทน จนกระทั่งงานวิจัยประสบผลส าเร็จน ามาซึ่งประโยชน์ต่อประชาชนและ
ประเทศชาติ 

ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนโรคเรื้อรัง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทุก
ท่าน ที่ช่วยเหลือในการประสานงานและเตรียมความพร้อมให้กับนักวิจัยในการด าเนินงาน  ก่อให้เกิดการรวมตัวของ
องค์กรวิชาชีพในการพัฒนาระบบคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ที่ส าคัญขอกราบขอบพระคุณท่านผู้เชี่ยวชาญ จากสาขาวิชาชีพทางแพทย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ศ.นพ.พีระ บรูณะกิจเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาความดันโลหิตสูง ภาควิชาอายุรศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พอ.พญ.
ยุพิน เบ็ญจสุรัตน์วงศ์ แพทย์ที่ปรึกษาโรคต่อมไร้ท่อ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และผศ.พญ.สายพิณ หัตถี
รัตน์ รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ข้อคิดเห็นเพ่ือการ
พัฒนาแบบบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้  

ขอกราบขอบพระคุณบุคลากรในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศที่บูรณาการ ให้งานวิจัยนี้
ขับเคลื่อนและสามารถบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาทรัพยากรให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

ท้ายสุดนี้ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ช่วยท าให้งานมีการเริ่มต้นและสิ้นสุดลงได้
ด้วยความส าเร็จตามเป้าหมาย 
  



 
 

ค าน า 
 

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาคุกคามสุขภาพของคนไทยที่ส าคัญเป็น
ปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของผู้ป่วยในระยะเวลาที่ยาวนาน และมีผลต่อ
ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจโดยรวมต่อการพัฒนาประเทศ   ทั้งนี้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยกองทุนบริหาร
จัดการโรคเรื้อรัง ร่วมกับเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ให้ความส าคัญกับปัญหาของโรค
เรื้อรัง โดยสร้างให้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนด าเนินการ การพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่เข้ามารับบริการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยบริการในเครือข่าย
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความส าคัญและได้ร่วมด าเนินการ
ศึกษาวิจัยโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 ของการด าเนินโครงการวิจัย ที่ได้ด าเนินการศึกษาเพ่ือ
เปรียบเทียบผลการประเมินการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งสองโรคทั่วประเทศ โดยค้นหาความชุกของผลลัพธ์ทางคลินิกของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงที่เข้ารับการรักษาในหน่วยบริการในเครือข่ายหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าให้สมบูรณ์ เพ่ือเป็นภาพของผลลัพธ์ในระดับจังหวัดทั้งนี้เพ่ือให้เป็นข้อมูลในการวางแผนด าเนินการ
เรื่องการพัฒนาการเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐานของผู้ป่วยทั้งสองโรคนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในภาพรวมต่อไป 



 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

โครงการการประเมินผลการดูแลโรคผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ประจ าปี 2555 เป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้น
จากต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการด าเนินโครงการนี้ในปี พ.ศ. 2553 และ 2554 เพ่ือศึกษาผลลัพธ์และกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย ในสถานพยาบาลระดับโรงพยาบาล ในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการแสดงข้อเท็จจริงถึงการให้บริการของผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวในประเทศไทย ซึ่งข้อมูลจากการศึกษาจะน าไปสู่การ
พัฒนาการวางแผนดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ ได้อย่างตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) โดยเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการรักษามาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยท าการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประมาณ 60,000 รายทั่วประเทศ กระจายตามโรงพยาบาลในระดับต่างๆ โดยมี
โรงพยาบาลเข้าร่วมในการศึกษา 602 แห่ง จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างได้วางแผนที่จะให้
เป็นตัวแทนของผู้ป่วยได้ในแต่ละจังหวัด โดยการเก็บข้อมูลจะเป็นการทบทวนบันทึกการรักษาพยาบาลจากผู้ป่วยที่
ได้เซ็นใบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยแล้ว โดยแบบเก็บข้อมูลเรียงตามล าดับโดยไม่เว้น (Consecutive cases) 
จนกว่าจะครบตามจ านวนที่วางแผนไว้ในแต่ละจุดบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิต
สูง ของแต่ละโรงพยาบาลที่เข้าร่วมการศึกษา ตัวแปรที่จัดเก็บได้พัฒนามาจากตัวชี้วัดคุณภาพการบริการผู้ป่วย
เบาหวานของ Toward Clinical Excellence’ Network (TCEN) และตัวชี้วัดผลลัพธ์การให้บริการตามมาตรฐาน
การดูแลรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงถูกก าหนดโดยสมาคมวิชาชีพและกรมการแพทย์ ที่จะตอบสนองความต้องการที่
จะพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโดยใช้ Clinical Conditions เป็นจุดเริ่มต้น 
 
 การศึกษาในครั้งนี้สามารถเก็บข้อมูลผู้ป่วยได้ทั้งสิ้น จ านวน 61,709 ราย ในช่วงระยะเวลาระหว่าง 
พฤษภาคม 2555 – สิงหาคม 2555 โดยในจ านวนนี้เป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เพียงโรคเดียวจ านวน 8,571 ราย 
เป็นโรคความดันโลหิตสูงเพียงอย่างเดียว จ านวน 32,768 ราย และเป็นทั้งโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมกับโรคความดัน
โลหิตสูง จ านวน 20,370 ราย 
 
 ผลการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ทั่วประเทศ พบว่า ผู้ป่วยได้รับการตรวจ Fasting Plasma 
Glucose ในการตรวจรักษาครั้งล่าสุด คิดเป็นร้อยละ 87.5 และมีระดับน้ าตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ ที่ระดับ 70-
130 mg/dl คิดเป็นร้อยละ 39.2 การได้รับการตรวจ HbA1c ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 79.0 และมี
ระดับ HbA1c ต่ ากว่า 7% คิดเป็นร้อยละ 33.4 และระดับความดันโลหิตที่สามารถควบคุมได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 
130/80 mmHg คิดเป็นร้อยละ 54.6 นอกจากนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการมีระดับ HbA1c ต่ ากว่า 7% อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ พ้ืนที่เขต ระดับของโรงพยาบาล สิทธิการรักษา อายุ และเพศ  
 
 ผลการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูง พบว่าผู้ป่วยทั่วประเทศที่มีระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสม (ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 140/90 mmHg ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีเบาหวานร่วมด้วย หรือต่ ากว่าหรือเท่ากับ 
130/80 mmHg ในกรณีที่ผู้ป่วยมีเบาหวานร่วมด้วย) คิดเป็นร้อยละ 44.8 โดยปัจจัยที่มีผลต่อการมีระดับระดับความ
ดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ได้แก่ พ้ืนที่เขต ระดับของโรงพยาบาล สิทธิ
การรักษา อายุ และเพศ 



 
 

 
 โดยสรุปการเก็บข้อมูลพร้อมกันทั่วประเทศ จาก โรงพยาบาล 602 แห่ง จ านวนขนาดตัวอย่าง กว่า 
60,000 ราย ในระยะเวลาสั้น สามารถด าเนินการได้ หากมีระบบบริหารจัดการและเทคโนโลยีที่ดี ประมาณ 3 ใน 4 
ของผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ในระบบการรักษาส่วนใหญ่ของประเทศ ได้รับการตรวจ HbA1c โดยมีผู้ป่วย
เบาหวานประเภทที่ 2 ประมาณ 1 ใน 3 มีระดับ HbA1c อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ สิทธิในการรักษา ประเภทของ
โรงพยาบาล พ้ืนที่การให้บริการ อายุ และเพศ มีความสัมพันธ์กับอัตราการควบคุมระดับน้ าตาลของผู้ป่วยในผู้ป่วย
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาของโครงการ 
  ประชากรไทยในปัจจุบันก าลังประสบปัญหาโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตนตามพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม เช่น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเหมาะสม ออกก าลังกายแบบแอโรบิค จากสภาวการณ์
ปัจจุบันนี้เองก่อเกิดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพมากมาย ท าให้ประชาชนคนไทยมีแนวโน้มเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังมากขึ้น 
นั่นก็คือ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รวมไปถึงการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเหล่านี้ ที่ส่งผลให้คุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยตกต่ า และผู้ป่วยในบางพ้ืนที่ของประเทศยังขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐานที่ควรจะได้รับตาม
สิทธิ์ ทั้งนี้เนื่องมาจาก การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะทีมบริการเฉพาะโรค  การขาดแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา การกระจุกตัวของแพทย์ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ การขาดอุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองหรือ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจรักษา เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องอาศัยเวลาในการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและเหมาะสม 
  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีหน้าที่ในการซื้อบริการด้านสุขภาพจากหน่วยงานที่
ให้บริการ และมีหน้าที่ในการตรวจประเมินคุณภาพการบริการผู้ป่วยกลุ่มโรคนี้ของหน่วยบริการควบคู่ไปด้วย  โดยมี
กองทุนบริหารจัดการโรคเรื้อรังด าเนินการตามแผนงานในการด าเนินการประเมินคุณภาพการให้บริการการดูแล
ผู้ป่วยโรคเบาหวานและหรือโรคความดันโลหิตสูงเพ่ือจะได้ทราบถึงขนาดของปัญหาการดูแลที่ไม่ได้มาตรฐานของ
หน่วยบริการด้านสุขภาพ เพ่ือสามารถให้การสนับสนุน และช่วยเหลือในการพัฒนาระบบการดูแลให้ได้ตามมาตรฐาน
ที่ก าหนดต่อไป 

  สืบเนื่องจาก โครงการนี้ได้ด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ปรากฏผลการศึกษาที่สะท้อนถึงการเข้าไม่ถึง
บริการที่มีมาตรฐานของผู้ป่วยโรคเบาหวานและหรือโรคความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของ
โรงพยาบาลชุมชน ทั้งนี้ มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการให้บริการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้  กอปรกับ
การศึกษาในครั้งนั้นมีโรงพยาบาลชุมชนหลายแห่งในแต่ละจังหวัดไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมการศึกษาเพ่ือสะท้อนสภาพ
ปัญหาที่แท้จริงของการเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน 
 
1.2 เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องวิจัย 

  ในปีงบประมาณ 2553 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้อนุมัติให้มีงบประมาณ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพ่ิมเติมจากงบอัตราเหมาจ่ายรายหัวที่มีอยู่แล้ว เป็นงบบริการควบคุมป้องกันและรักษา
โรค เบาหวานและความดันโลหิตสูง เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการและยกระดับการบริการให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
โดยให้เป็นค่าบริการในการค้นหาผู้ที่จะมีภาวะแทรกซ้อนและค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง (Secondary Prevention) ดังนั้นจึงต้องมีการส ารวจและจัดท าข้อมูล
ประเมินผลการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพ่ือวางแผนในการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ต่อไป  

 
  ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญและตัดสินใจศึกษาวิจัยโครงการนี้ต่อไปอีก 2 ปี เพื่อให้
ครอบคลุมหน่วยบริการระดับชุมชน คือ โรงพยาบาลชุมชนให้มากขึ้น อันจะเป็นการประเมินการดูแลผู้ป่วยทั้ง
สองโรคทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับชุมชนว่า มีตามมาตรฐานที่ สมาคมวิชาชีพ ก าหนดมากน้อยเพียงใด 
มีขีดความสามารถในการให้การบริการที่มีมาตรฐานเฉกเช่นเดียวกับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัด และ
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โรงพยาบาลทั่วไปหรือไม่  รวมถึงต้องการเปรียบเทียบผลการประเมินการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่  2 
และหรือโรคความดันโลหิตสูงจากเวชระเบียนผู้ป่วยตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยบริการในเครือข่ายหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค้นหาความชุกของผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 และหรือโรคความดันโลหิตสูงที่เข้ารับการรักษาในหน่วยบริการในเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้
สมบูรณ์ ครอบคลุมข้อพิจารณาทางการแพทย์มากขึ้น ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นข้อมูลในการวางแผนด าเนินการเรื่องการ
พัฒนาการเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐานของผู้ป่วยทั้งสองโรคนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนในภาพรวมต่อไป 
 
1.3 ประโยชน์ที่จะได้จากการวิจัย 
 1.3.1 ช่วยกระตุ้นให้หน่วยบริการในเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการพัฒนาแนวทางการ
ดูแลผู้ป่วยและคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานที่ก าหนด อันจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน
หน่วยบริการนั้นๆ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในการบริการของหน่วยบริการต่อผู้ป่วยที่มาใช้บริการ 
 1.3.2 เป็นฐานข้อมูลจ านวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีความเป็นปัจจุบันและน่าเชื่อถือ  อีกทั้งยังสามารถ
น าไปใช้ในการประเมินขนาดปัญหาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการบริการผู้ป่วยของหน่วยบริการในเครือข่ายหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าในแต่ละจังหวัด ตามคุณภาพบริการของหน่วยนั้นๆ 
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1.4  การทบทวนวรรณกรรม 
  1.4.1 จากการส ารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายทั้งสามครั้ง  เมื่อ
เปรียบเทียบความชุกโรคเบาหวาน พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน กล่าวคือ 

 การส ารวจครั้งที่ 1 พ.ศ. 2534-2535 (1) ระดับน้ าตาลกลูโคสในเลือดหลังอดอาหารสูงกว่า 140 
mg/dL ส ารวจในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป กลุ่มอายุ 55-59 ปี มีความชุกสูงสุด เพศชายร้อยละ 
4.8 เพศหญิงร้อยละ 7.8 ความชุกรวมทุกกลุ่มอายุ เพศชายร้อยละ 2.0 เพศหญิงร้อยละ 2.8 

 การส ารวจครั้งที่ 2 พ.ศ. 2539-2540 (2) ระดับน้ าตาลในเลือดสูงกว่าหรือเท่ากับ 126 mg/dL 
ส ารวจในวัยแรงงาน อายุ 15-59 ปี ไม่มีข้อมูลในกลุ่มผู้สูงอายุ ความชุกรวมทั้งเพศชายและเพศ
หญิงร้อยละ 4.4 

 การส ารวจครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546-2547 (3) ระดับน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหารสูงกว่าหรือเท่ากับ 
126 mg/dL หรือผู้ที่ก าลังรักษาด้วยการรับประทานยาลดน้ าตาล หรือฉีดอินซูลิน ส ารวจใน
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า มีความชุกของโรคเบาหวานรวม ร้อยละ 6.7 เพศหญิงร้อยละ 
7.3 และเพศชายร้อยละ 6.4 มีแนวโน้มสูงขึ้นตามอายุ พบความชุกสูงสุดในกลุ่มอายุ 60-69 ปี ใน
เพศชายร้อยละ 13.8 ในเพศหญิงร้อยละ 18.9 พบความชุกมากที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครร้อย
ละ12.4 ในกลุ่มท่ีเป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 66.0 ในเพศชาย และร้อยละ 49.0 ในเพศหญิง ไม่เคย
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานมาก่อน ส าหรับในสภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน 
(ระดับน้ าตาลในเลือดสูงกว่าปกติแต่ยังไม่ถึงระดับเป็นโรคเบาหวาน) มีร้อยละ 15.4 ในประชากร
ชายอายุ 15 ปีขึ้นไป และร้อยละ 10.6 ในประชากรหญิงอายุเดียวกัน 

 การส ารวจครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 (4) ความชุกของโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ 15 ปี
ขึ้นไป มีร้อยละ 6.9 ผู้หญิงมีความชุกสูงกว่าในผู้ชาย (ร้อยละ 7.7 และ 6.0 ตามล าดับ) กลุ่มอายุที่
มีความชุกของโรคสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 60-69 ปี คือพบผู้ป่วยโรคเบาหวานร้อยละ 16.7 ในส่วนผู้ที่
เคยได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าเป็นเบาหวานแต่ไม่ได้รับการรักษาพบร้อยละ  3.3 ของผู้เป็น
เบาหวานทั้งหมด ส่วนที่เหลือประมาณ 2 ใน 3 ของผู้ที่เป็นเบาหวานได้รับการรักษาอยู่ และร้อย
ละ 28.5 ของผู้ที่เป็นเบาหวานทั้งหมดมีระดับน้ าตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ต่ ากว่า  <126 
mg/dL ส่วนความชุกของภาวะบกพร่องของน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหาร (Impaired Fasting 
Glucose; IFG) โดยรวมร้อยละ 10.7 ผู้ชายมีความชุกสูงกว่าผู้หญิงเล็กน้อยความชุกเพ่ิมตามอายุ
ที่เพ่ิมขึ้นในผู้ชาย ส าหรับความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากรไทยอายุ  15 ปีขึ้นไป มี
ร้อยละ 21.4 ซึ่งผู้ชายและผู้หญิงมีความชุกใกล้เคียงกัน ทั้งนี้  ความดันโลหิต systolic และ 
diastolic เฉลี่ยของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่ากับ 122.0 และ 75.2 mmHg ตามล าดับ 
ผู้ชายมีระดับความดันโลหิตสูงกว่าผู้หญิง (systolic : 124 และ 120 mmHg, diastolic : 76.7 
และ 73.8 mmHg ตามล าดับ) ระดับความดันโลหิตสูงขึ้นตามอายุ จนสูงสุดในผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้น
ไป ส่วน diastolic เพ่ิมข้ึนตามอายุจนถึงวัย 45-59 ปี หลังจากนั้นความดันโลหิต diastolic ลดลง
เมื่ออายุเพิ่มขึ้น 

 
  1.4.2 ประเทศไทยพบความชุกของโรคเบาหวานในเพศชายร้อยละ 9.3 และเพศหญิงร้อยละ 9.9 ความ
ชุกของโรคเบาหวานในประเทศไทยนับว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง  เมื่อใช้ผลการส ารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยครั้งที่สามและค่าอุบัติการณ์ของโรคเบาหวาน (11.4 per 1000 person-years) ในกลุ่มอายุ 35-60 ปี 
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(5) แต่ละปีจะมีผู้ป่วยเบาหวานเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 320,762 คน ดังนั้นคาดว่าในปี พ.ศ. 2552-2553 จะมีผู้ป่วย
เบาหวาน 5,397,559 คน และหากประมาณการค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยในภาพรวมพบว่า การควบคุมน้ าตาลใน
ผู้ป่วยเบาหวาน 1 ราย จะมีค่าใช้จ่ายในปี 2539 เป็น 7,702-18,724 บาท (6) และเมื่อประมาณการว่ามีผู้ป่วย
จ านวน 4.9 ล้านคนในปี 2552 ประเทศไทยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 3.8 – 9.2 หมื่นล้านบาท 

 
  1.4.3 จากรายงานของโครงการลงทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทย  (Thailand Diabetes 
Registry; TDR) ที่มารับการรักษา ที่คลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลตติยภูมิ 11 แห่ง เมื่อปี พ.ศ. 2546 พบว่า ความ
ชุกของภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากไตเสื่อมสูงสุดถึงร้อยละ 43.9 ต้อกระจกร้อยละ 42.8 และจอประสาทตาเสื่อมร้อย
ละ 30.7 และพบว่ามีภาวะแทรกซ้อนจากโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 8.1 และ 4.4 
ตามล าดับ (7) 

  1.4.4 จากการรวบรวมข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2546 พบว่า ภาวะแทรกซ้อนทางไตใกล้เคียงกันพบไข่ขาว
ในปัสสาวะ (Proteinuria) ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร้อยละ 17.8 ภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 พบ non-proliferative retinopathy ร้อยละ 22.0 ภาวะแทรกซ้อนทางโรคหัวใจขาดเลือดที่แน่ชัด 
(Definite ischemic heart disease) ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิด ที่ 2 พบร้อยละ 4.5 และ ภาวะสมองขาดเลือด 
(Ischemic stroke) ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิด   ที่ 2 พบร้อยละ 3.6 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะแทรกซ้อนของ
โรคเบาหวาน ได้แก่ ระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวาน อายุ ดัชนีมวลกาย การสูบบุหรี่ ผลกระทบของการสูบบุหรี่ท าให้
การดื้ออินซูลิน (Insulin resistance) ผลการรักษาเบาหวานเลวลง เกิดกลุ่มอาการเมตาบอลิค มีภาวะแทรกซ้อนของ
หลอดเลือดเล็กและหลอดเลือดใหญ่ตลอดจนอัตราตายสูงขึ้น (8) 

  1.4.5 จากผลการศึกษาแบบ Systematic review และ Meta-analysis จากการศึกษาวิจัยเหล่านี้ 
พบว่าต้นแบบการดูแลโรคเรื้อรังส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน (9-11) 

 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยเมื่อเปรียบเทียบกับคู่มือแนวทางปฏิบัติทางคลินิก เช่น 
เพ่ิมสัดส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ HbA1c ตรวจ Microalbuminuria ในปัสสาวะ ตรวจ
ระดับไขมันในเลือด และตรวจตาประจ าปี และเพ่ิมสัดส่วนผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยา 
Metformin และยากลุ่ม Angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI) 

 ช่วยเพ่ิมคุณภาพผลการดูแลรักษา เช่น ท าให้ผู้ที่มีระดับ HbA1c ความดันโลหิต ระดับ
ไขมันในเลือดในเกณฑ์ที่ก าหนดมีสัดส่วนสูงขึ้น แต่ไม่พบว่าช่วยลดการมีภาวะแทรกซ้อน
หรือโรคอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับโรคเบาหวาน และไม่ช่วยลดอัตราตาย 
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บทท่ี 2 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
2.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
  2.1.1 เพ่ือประเมินผลการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และหรือโรคความดันโลหิตสูงจากเวช
ระเบียนผู้ป่วยตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยบริการในเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
  2.1.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลการประเมินการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และหรือโรคความดัน
โลหิตสูงจากเวชระเบียนผู้ป่วยตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยบริการในเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี พ.ศ. 
2554 – 2555 กับผลการประเมินการดูแลรักษาของปีที่ผ่านมา 
  2.1.3 เพ่ือหาความชุกของผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และหรือโรคความดัน
โลหิตสูงที่เข้ารับการรักษาในหน่วยบริการในเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีความสมบูรณ์ ครอบคลุม
มากกว่าที่ได้ด าเนินการในปี 2553 และ 2554 
  
2.2  สถานที่ท าวิจัยและระยะเวลาในการท าวิจัย 
  2.2.1 สถานที่ท าวิจัย โรงพยาบาลในเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ 
ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) และโรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานคร  
  2.2.2 ระยะเวลา ในการด าเนินโครงการวิจัย ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2555 
 
2.3 รูปแบบการวิจัย 
 เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Study) โดยการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยหรือ
ฐานข้อมูลอื่นนอกจากเวชระเบียนแล้วบันทึกผลตามตัวชี้วัด ผลลัพธ์การให้บริการตามมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ถูกก าหนดโดย Toward Clinical Excellence’ Network (TCEN) และตัวชี้วัดผลลัพธ์การ
ให้บริการตามมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงถูกก าหนดโดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ใช้ในการประเมิน  
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2.4 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

 2.4.1 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ (Inclusion criteria) 
  ผู้ป่วยที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครในโครงการ มีคุณสมบัติดังนี้ 

1) ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และหรือโรคความดันโลหิตสูงที่เข้ามารับบริการใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในเครือข่าย
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในแต่ละจังหวัดเป็นเวลามากกว่าเท่ากับ 12 เดือนขึ้นไป 

2) เพศชายหรือหญิงท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์และไม่มีอาการ
เจ็บป่วยทางจิต 

3) ให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการโดยการลงนามในเอกสารขอความยินยอมจาก
อาสาสมัครก่อนเริ่มกระบวนการวิจัย 

  2.4.2 เกณฑ์ในการคัดกลุ่มประชากรออกจากการศึกษา (Exclusion criteria) 

 ผู้ป่วยท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ไม่เลือกเข้าโครงการวิจัย 
1) ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และรักษาด้วยยา insulin เพียงอย่างเดียว 
2) ผู้ป่วยของโรงพยาบาลเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลใน

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
3) ผู้ป่วยที่เป็นอาสาสมัครที่ก าลังอยู่ในโครงการวิจัยเชิงทดลอง 
4) ผู้ป่วยที่มีเลขท่ีผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Hospital number; HN) แต่ไม่พบเวชระเบียน

หรือ เอกสารการรักษาพยาบาล หรือไม่ปรากฏข้อมูลการรักษาพยาบาลในฐานข้อมูล
ของระบบเวชระเบียนแบบอิเลคทรอนิกส์ 

5) ผู้ป่วยที่ขาดนัดติดตามการรักษาในวันที่เก็บข้อมูลและไม่สามารถติดตามตัวให้มา
รักษาต่อเนื่องได ้
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2.5 การสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  การศึกษาครั้งนี้ มีการสุ่มตัวอย่างแบบ Proportional to size, stratified cluster sampling จาก
ข้อมูลโรงพยาบาลทั่วประเทศ ตามตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 ประเภทของโรงพยาบาลสังกัด สป.สธ. ในเครือข่าย สปสช. 

 
ประเภทของโรงพยาบาลสังกัด สป.สธ. ในเครือข่าย สปสช.   

ทั่วประเทศ 76 จังหวัด* 
จ านวน (แห่ง) 

1. โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 25 
2. โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 71  
3. โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 736  

3.1. ขนาด10-30 เตียง 539  
3.2. ขนาด 60 เตียง 131  
3.3. ขนาด 90-120 เตียง 66  

รวมทั้งสิ้น 832 
         * ยกเว้น กรุงเทพมหานคร 
 และการสุ่มโรงพยาบาลในแต่ละจังหวัดจ าแนกตามประเภท และขนาดของโรงพยาบาล  (จ านวนเตียง) 
ดังนี้  โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป (รพศ. หรือ รพท.) ทั้งประเทศมีจ านวนทั้งสิ้น 96 แห่งทั่วประเทศ 
ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยในทุกแห่ง (โดยไม่สุ่มเลือก) 
 โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ซึ่งในแต่ละจังหวัดมี รพช. หลายแห่ง ทั่วประเทศมี รพช.จ านวนทั้งสิ้น 736 
แห่ง ถูกสุ่มจ าแนกตามขนาดของโรงพยาบาล (จ านวนเตียง) ซึ่งจ าแนกกลุ่มตามขนาดโรงพยาบาล ดังนี้ 

  กลุ่มท่ี 1 รพช. ขนาด 10 และ 30 เตียง  (คิดเป็น 70% ของ รพช.ทั้งหมดท่ัวประเทศ) 
  กลุ่มท่ี 2 รพช. ขนาด 60 เตียง  (คิดเป็น 20% ของ รพช.ทั้งหมดท่ัวประเทศ) 
  กลุ่มท่ี 3 รพช. ขนาด 90 และ 120 เตียง (คิดเป็น 10% ของ รพช.ทั้งหมดท่ัวประเทศ) 

 ทั้งนี้ การสุ่มเลือกโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) สุ่มเลือกในสัดส่วน 70 : 20 : 10 (ซึ่งเป็นสัดส่วนภาพรวม
ของ รพช. ในแต่ละกลุ่ม) อีกทั้งจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 DM) และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
(HT) ถูกสุ่มแยกกันให้ได้จ านวนที่เหมาะสมตามสัดส่วนของผู้ป่วยที่มาลงทะเบียนรับบริการใน รพช. นั้น ดังภาพที ่1 
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โรงพยาบาลในเครือข่าย 
ทั้ง 76 จังหวัด (ยกเว้น กทม.) 

รพศ./รพท. 
96 แห่ง  

(ด าเนินการในทุกแห่ง) 

ผู้ป่วย DM ที่มาลงทะเบียนใน
สัดส่วนของ รพศ./รพท. = 

nDM1 

ผู้ป่วย HT ที่มาลงทะเบียน ใน
สัดส่วนของ รพศ./รพท. = 

nHT1 

รพช.  
736 แห่ง 

รพช.ขนาด 10 และ 30 เตียง 
(70%) 

ผู้ป่วย DM = nDM2 

ผู้ป่วย HT = nHT2 

รพช.ขนาด 60 เตียง 
(20%) 

ผู้ป่วย DM = nDM3 

ผู้ป่วย HT = nHT3 

รพช.ขนาด 90 และ 120 เตียง 
(10%) 

ผู้ป่วย DM = nDM4 

ผู้ป่วย HT = nHT4 

ภาพที่ 1 แสดงการสุ่มเลือกโรงพยาบาลชุมชน 
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2.6 การค านวณของขนาดตัวอย่าง 

 การได้มาซึ่งขนาดตัวอย่างของแต่ละจังหวัด 
  สูตรที่ใช้ในการค านวณตัวอย่างรายจังหวัด คือ 
 

   

   
 

       ))

(      ))    
 

       ))
 

  nจังหวัด = n x Design effect 
   
 ก าหนดให้ 
 nจังหวัด = ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแต่ละจังหวัด 
 N = จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรวมของจังหวัด 
   นั้นๆ 
 P = สัดส่วนการได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากร้อยละ 20.5 หรือเท่ากับ 0.205 
 Z = 1.96 ก าหนดระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.95 
 e = ความแม่นย าของการประมาณค่า เท่ากับ 0.05 
 Design effect = 3 
  

 เมื่อแทนค่าในสูตรข้างต้นในแต่ละจังหวัดจะได้ ขนาดตัวอย่าง (nจังหวัด) ที่ใช้ในการวิจัยของแต่ละจังหวัด 
ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2554 ขนาดตัวอย่างในแต่ละจังหวัดถูกค านวณตามสูตรข้างต้นรวม 76 จังหวัดทั่วประเทศ ดังนั้น 
ขนาดตัวอย่างทั่วประเทศที่ใช้ในโครงการวิจัยทั้งสิ้น 56,740 ราย (คิดเป็นประมาณ 1.7% ของจ านวนผู้ป่วยที่
ลงทะเบียนที่โรงพยาบาลในเครือข่ายทั้งหมดทั่วประเทศกว่า 3,373,089 คน) ส าหรับปี พ.ศ. 2555 ขนาดตัวอย่างใน
แต่ละจังหวัดถูกค านวณตามสูตรข้างต้นรวม 77 จังหวัดทั่วประเทศ ดังนั้น ขนาดตัวอย่างทั่วประเทศที่ใช้ใน
โครงการวิจัยทั้งสิ้น 57,500 ราย 

  
 การได้มาซึ่งขนาดตัวอย่างในแต่ละโรงพยาบาล 

1) หลังจากท่ีค านวณขนาดตัวอย่างที่ต้องใช้ในแต่ละจังหวัดได้เรียบร้อยแล้ว 
ตัวอย่าง จังหวัดขอนแก่น มีฐานข้อมูล พบว่า จังหวัดขอนแก่นมีจ านวนผู้ป่วยที่ลงทะเบียนไว้กับ

โรงพยาบาลทุกประเภทในจังหวัด ทั้งสิ้น 90,725 คน จ าแนกเป็น 
  − ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนกับ รพศ./รพท.  = 18,261 คน (ร้อยละ 20.15) 
 − ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนกับ รพช. ทั้งสิ้น = 72,444 ราย (ร้อยละ 79.85) โดยจ าแนกในแต่ละกลุ่ม รพช. 

เป็นสัดส่วนดังนี้ 
  กลุ่มท่ี 1 รพช. ขนาด 10 และ 30 เตียง  จ านวน  50,936  คน คิดเป็นร้อยละ 70.31 
 กลุ่มท่ี 2 รพช. ขนาด 60 เตียง  จ านวน  11,418  คน คิดเป็นร้อยละ 15.76 

กลุ่มท่ี 3 รพช. ขนาด 90 และ 120 เตียง จ านวน  10,090  คน คิดเป็นร้อยละ 13.93 
แทนค่าตามสูตร 
 

9



 
 

  

    205.01205.02)96.1(1725,902)05.0(

205.01205.02)96.1(725,90






 


srsn  

xDeffnn srsclus     
375.249 xnclus   

750clusn  
 

 จะได้ขนาดตัวอย่างของจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างน้อย = 750 คน 
 

2) การสุ่มเลือกโรงพยาบาลของแต่ละจังหวัด  
กรณีของ รพศ./รพท. ในแต่ละจังหวัดเก็บข้อมูลในทุกแห่งของจังหวัดนั้น (โดยไม่มีการสุ่มเลือก) 
กรณีของ รพช. ทั้ง 3 กลุ่มข้างต้น สุ่มเลือกจ านวน รพช. ตามสัดส่วนของกลุ่ม รพช. ในสัดส่วน 70 : 

20 : 10 (ซึ่งเป็นสัดส่วนภาพรวมของ รพช. ในแต่ละกลุ่ม) 
เมื่อค านวณขนาดตัวอย่างและจ านวนโรงพยาบาลในแต่ละจังหวัดแล้ว ได้ภาพรวมของโรงพยาบาลทั่ว

ประเทศ ดังตารางที่ 2  
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ตารางท่ี 2 ประเภทของโรงพยาบาลสังกัด สป.สธ. ในเครือข่าย สปสช. 

   รพ.สังกัด สป.สธ.ทั่วประเทศ 76 จังหวัด*       ที่อยู่ในข่ายการวิจัย ร้อยละของจ านวน      รพ.
ทั้งหมด 

1. โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 
 

25 แห่ง 100 
2. โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 

 
71 แห่ง 100 

3. โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 
 

454 แห่ง 61.68 
3.1 ขนาด10-30 เตียง 

 
359 แห่ง 66.60 

3.2 ขนาด 60 เตียง 
 

58 แห่ง 44.27 
3.3 ขนาด 90-120 เตียง 

 
37 แห่ง 56.06  

รวมทั้งสิ้น 550 แห่ง 66.11 
* ยกเว้น กรุงเทพมหานคร 
 

3) ขนาดตัวอย่างในแต่ละโรงพยาบาลถูกค านวณในลักษณะ proportional to size ของจ านวนผู้ป่วย
ที่มาลงทะเบียนในโรงพยาบาลที่สุ่มได้ในแต่ละจังหวัด และท าการค านวณเพ่ือกระจายตัวอย่างลงในแต่ละแห่งของ
โรงพยาบาลที่ถูกสุ่มเลือก 2 ขั้นตอน คือ  

− Proportional to size ตามประเภทของโรงพยาบาลคือ รพศ./รพท. และ รพช. ได้สัดส่วนของ
ผู้ป่วยที่มาลงทะเบียนของ รพศ./รพท. 

− ส าหรับจ านวนผู้ป่วยของกลุ่ม รพช. ก็ต้อง Proportional to size ตามกลุ่ม รพช. ทั้ง 3 กลุ่ม
ข้างต้น ได้ขนาดของผู้ป่วยที่มาลงทะเบียนของ รพช. 
 
ตัวอย่างการค านวณ จ านวนโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น 
ประเภทของโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น 

 รพศ./รพท.  จ านวน  2  แห่ง เก็บข้อมูลทั้ง 2 แห่ง 
 รพช. ขนาด 10 และ 30 เตียง จ านวน 16 แห่ง ค านวณขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนของ รพช. ใน

กลุ่มนี้ (ร้อยละ 70) เท่ากับ 11 แห่ง 
 รพช. ขนาด 60 เตียง จ านวน 2 แห่ง ค านวณขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนของ รพช. ในกลุ่มนี้ (ร้อย

ละ20) เท่ากับ 1 แห่ง 
 รพช. ขนาด 90 และ 120 เตียง จ านวน 2 แห่ง ค านวณขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนของ รพช. ใน

กลุ่มนี้ (ร้อยละ 10) เท่ากับ 1 แห่ง 
รวมจ านวนโรงพยาบาลที่ต้องเก็บข้อมูลในจังหวัดขอนแก่น = 15 แห่ง 

จ านวนผู้ป่วยของแต่ละประเภทโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น 
− ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนกับ รพศ./รพท. = 18,261 ราย (ร้อยละ 20.15) ค านวณขนาดตัวอย่างตาม

สัดส่วนของผู้ป่วยท่ีลงทะเบียนกับ รพศ./รพท. ได้ทั้งสิ้น 151 ราย 
− ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนกับ รพช. ทั้งสิ้น = 72,444 ราย (ร้อยละ 79.85) ค านวณขนาดตัวอย่างตาม

สัดส่วนของผู้ป่วยที่ลงทะเบียนกับ รพช. ได้ทั้งสิ้น 599 ราย ทั้งนี้ จ าแนกตามกลุ่ม รพช. ทั้ง 3 กลุ่มได้ ขนาด
ตัวอย่างในแต่ละกลุ่มดังนี้ 
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กลุ่มที่ 1 รพช. ขนาด 10 และ 30 เตียง มีขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนของผู้ป่วย ซึ่งมีร้อยละ 70.31 
ของจ านวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ลงทะเบียน ดังนั้น ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม คือ 599 x 70.31% = 421 รายเป็นอย่าง
น้อย 

กลุ่มที ่2 รพช. ขนาด 60 เตียง  มีขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนของผู้ป่วย ซึ่งมีร้อยละ 15.76 ของจ านวน
ผู้ป่วยทั้งหมดที่ลงทะเบียน ดังนั้น ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม คือ 599 x 15.76% = 94 รายเป็นอย่างน้อย 

กลุ่มที่ 3 รพช. ขนาด 90 และ 120 เตียง มีขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนของผู้ป่วย ซึ่งมีร้อยละ 13.93 
ของจ านวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ลงทะเบียน ดังนั้น ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม คือ 599 x 13.93% = 83 รายเป็นอย่างน้อย 

ดังนั้น เมื่อค านวณขนาดตัวอย่างครบทั้ง 76 จังหวัด (ยกเว้น กทม.) ได้ขนาดตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 
57,500 ราย ซึ่งสามารถกระจายตามประเภทของโรงพยาบาลเป็นสัดส่วนได้ ดังภาพที่ 2 

 
 

ภาพที่ 2 สัดส่วนของขนาดตัวอย่างในการวิจัยจ าแนกตามประเภทของโรงพยาบาล 
 
  

รพศ. 
7.6% 

รพท. 
14.9% 

รพช.10-30 
45.7% 

รพช.60 
19.1% 

รพช.90-120 
12.7% 
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ส าหรับ กรุงเทพมหานคร มีจ านวนผู้ป่วยที่มาลงทะเบียนกับหน่วยบริการร้อยละ 6.8 ของผู้ป่วยที่
ลงทะเบียนทั่วประเทศ และมีหน่วยบริการที่อยู่ในเครือข่ายจ านวนทั้งสิ้น 183 แห่งจ าแนกเป็น ดังตารางที่ 3  
 
ตารางท่ี 3 ประเภทของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครที่อยู่ในเครือข่ายของ สปสช.  

กลุ่มที่ โรงพยาบาลในกทม.ที่อยู่ในเครือข่าย สปสช. 
1 รพ.สังกัด สป.สธ.     3  แห่ง 
2 รพ.สังกัด กทม.   12  แห่ง 
3 รพ.เอกชน   20  แห่ง 
4 คลินิกเอกชน      148  แห่ง 

รวมทั้งสิ้น      183  แห่ง 
 
 การสุ่มเลือกโรงพยาบาลจะจ าแนกตามประเภท สังกัดและขนาดจ านวนเตียงของโรงพยาบาลโดย

หลักการเดียวกันกับ รพช. กล่าวคือ ค านวณขนาดตัวอย่างและจ านวนหน่วยบริการตามสัดส่วนของผู้ป่วยที่มา
ลงทะเบียนในแต่ละกลุ่มที่แจกแจงข้างต้น ได้จ านวนหน่วยบริการในส่วนของ กทม.  จ านวน 52 แห่ง ดังตารางที่ 4 
แล้วค านวณขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนผู้ป่วยที่มาลงทะเบียนกับหน่วยบริการในกลุ่มต่างๆ  และกระจายจ านวน
ตัวอย่างตามสัดส่วนในแต่ละหน่วยบริการ จนได้ขนาดตัวอย่างของแต่ละหน่วยบริการที่อยู่ในข่ายการวิจัย 
 
ตารางท่ี 4 ประเภทของโรงพยาบาลใน กทม. ที่อยู่ในข่ายการวิจัย 

กลุ่มที่ โรงพยาบาลใน กทม.ที่อยู่ในข่ายการวิจัย 
ร้อยละของ 

หน่วยบริการทั้งหมด 
1 รพ.สังกัด สป.สธ.  2  แห่ง 66.67 
2 รพ.สังกัด กทม.  4  แห่ง 33.33 
3 รพ.เอกชน  10  แห่ง 50.00 
4 คลินิกเอกชน  36  แห่ง 25.68 

รวมทั้งสิ้น  52  แห่ง 28.42 
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2.7 วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาประเภทไม่มีการทดลองใดๆ โดยใช้โรงพยาบาลเป็นฐาน เป็นการศึกษาแบบ

ภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Study) โดยการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยย้อนหลังส าหรับปี พ.ศ. 2554 จ านวน 
56,740 ราย ส าหรับปี พ.ศ. 2555 จ านวน 57,500 ราย ซึ่งมารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในแต่ละจังหวัดเป็นเวลามากกว่าเท่ากับ  
12 เดือนขึ้นไป  
 
2.8 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนเวชระเบียนหรือฐานข้อมูลนอกจากเวชระเบียนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้
แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย (CRF) ที่ระบุถึงตัวชี้วัดผลลัพธ์การให้บริการตามมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่ก าหนดโดย Toward Clinical Excellence’ Network (TCEN) ซึ่งส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ใช้อ้างอิงในการประเมิน ซึ่งมีประเด็นการเก็บข้อมูลดังนี้ 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์การให้บริการตามมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ดังนี้ 

1) การตรวจหาระดับ Fasting Plasma Glucose  
2) การตรวจหาระดับ HbA1c ประจ าปี 
3) การตรวจพบว่าผู้ป่วยเบาหวานมีระดับ HbA1c < 7% 
4) การรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจากโรคเบาหวาน 
5) การตรวจวิเคราะห์ Lipid profile ประจ าปี 
6) การตรวจหาระดับ LDL ประจ าปี 
7) การตรวจวัดระดับความดันโลหิตสูง 
8) การได้รับยาแอสไพรินของผู้ป่วยเบาหวานอายุ 40 ปีขึ้นไป 
9) การตรวจหาระดับ Microalbuminuria ประจ าปี 
10) การได้รับยากลุ่ม ACE inhibitor หรือ ARB ของผู้ป่วยเบาหวานที่มีMicroalbuminuria  
11) การตรวจจอประสาทตาประจ าปี 
12) การตรวจสุขภาพช่องปากประจ าปี 
13) การตรวจเท้าอย่างละเอียดประจ าปี 
14) การตรวจพบแผลที่เท้า 
15) การตัดนิ้วเท้า, เท้า หรือขา 
16) การสอนให้ตรวจและดูเท้าด้วยตนเองหรือสอนผู้ดูแลอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี  
17) การให้ค าแนะน าปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่  
18) การตรวจหา Diabetic Retinopathy  
19) การตรวจหา Diabetic Nephropathy  

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์การให้บริการตามมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ดังนี้ 

1) ระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ (SBP < 140 และ DBP < 90 mmHg)  
2) ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจร่างกายประจ าปี 
3) ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการประจ าปี 

14



 
 

4) ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนหัวใจและหลอดเลือด 
5) ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดสมอง 
6) ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต 

 
2.9 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพ่ือประเมินผลการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงตามมาตรฐานของหน่วยบริการในเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า วิเคราะห์ข้อมูลของ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดข้างต้นในแต่ละประเด็น ร่วมกับการอธิบายเชิงพรรณนาลักษณะทั่วไปของประชากรโดยการระบุ 
จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และมัธยฐาน การวัดผลการวิจัยการพิจารณาการประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงตามตัวชี้วัดว่าผ่านการประเมินหรือไม่นั้น พิจารณาจากผลร้อยละของผลการศึกษาตามตัวชี้วัด
ผลลัพธ์การให้บริการตามมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ถูกก าหนดโดย Toward Clinical 
Excellence’ Network (TCEN) และตัวชี้วัดผลลัพธ์การให้บริการตามมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงถูกก าหนดโดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และก าหนดให้เกณฑ์การผ่านผลการประเมิน
ตามตัวชี้วัดหรือเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดต้องมีร้อยละตามท่ีก าหนด  
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2.10 การวัดผล 
ตารางท่ี 5 การประเมินผลจะพิจารณาตามเกณฑ์ (เป้าหมาย) ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
การวิเคราะห์

ข้อมูล 

ผู้ป่วยเบาหวาน ที่เข้ามารับการรักษาใน รพ. มากกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน ขึ้นไป ร้อยละ 

1 การมีระดับ Fasting Plasma Glucose อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ 70-130 mg/dL ร้อยละ 

2 มีการตรวจหาระดับ HbA1c ประจ าปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อป ี ร้อยละ 

3 การมีระดับ HbA1c < 7% ร้อยละ 

 
− FPG 70-130 mg/dL มี HbA1c < 7% ร้อยละ 

 
− FPG <70/>130 mg/dL มี HbA1c < 7% ร้อยละ 

4 การเข้ารักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจากโรคเบาหวาน * ร้อยละ 

5 มีการตรวจวิเคราะห ์Lipid profile ประจ าปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ร้อยละ 

6 การมีระดับ LDL < 100 mg/dL ร้อยละ 

7 การมีระดับความดันโลหิต ≤ 130/80 mmHg ร้อยละ 

8 มีการตรวจหาระดับ Albumin หรือ Protein ประจ าปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อป ี ร้อยละ 

9 ผู้ป่วยเบาหวานม ีMicroalbuminuria แล้วได้รับยากลุ่ม ACE inhibitor หรือ ARB ร้อยละ 

10 มีการตรวจจอประสาทตาประจ าป ีอย่างน้อย 1 ครั้งต่อป ี ร้อยละ 

11 มีการตรวจสุขภาพช่องปากประจ าปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อป ี ร้อยละ 

12 มีการตรวจเท้าอย่างละเอียดประจ าปี ร้อยละ 

13 การตรวจพบแผลทีเ่ท้า * ร้อยละ 

14 การตัดนิ้วเท้า, เท้า หรือขา * ร้อยละ 

15 การสอนให้ตรวจและดูเท้าด้วยตนเองหรือสอนผูดู้แลอย่างน้อย 1 ครั้งต่อป ี ร้อยละ 

16 ได้รับค าแนะน าปรึกษาให้เลิกสูบบหุรี่ ในรายที่ปัจจุบันยังสูบบุหรี ่ ร้อยละ 

 
− ชาย ร้อยละ 

 
− หญิง ร้อยละ 

17 การไดร้ับการวินจิฉัยว่าเป็น Diabetic Retinopathy * ร้อยละ 

18 การไดร้ับการวินจิฉัยว่าเป็น Diabetic Nephropathy * ร้อยละ 

19 การพบภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด * ร้อยละ 

20 การพบภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดสมอง * ร้อยละ 

21 การพบภาวะแทรกซ้อนทางไต * ร้อยละ 

22 การพบภาวะแทรกซ้อนทางตา * ร้อยละ 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด 
การวิเคราะห์

ข้อมูล 

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ท่ีเข้ามารับการรักษาใน รพ. มากกว่าเท่ากับ 12 เดือน ขึ้นไป  

1 การมีระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ ร้อยละ 

 
− การมีระดับความดันโลหิต ≤ 130/80 mmHg กรณีที่มีโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมด้วย ร้อยละ 

 
− การมีระดับความดันโลหิต ≤ 140/90 mmHg กรณีเป็นโรคความดนัโลหิตสูงอย่างเดยีว ร้อยละ 

2 
การไดร้ับการตรวจติดตาม follow up อย่างน้อยสองครั้งในรอบปทีี่ผ่านมา 
ใช้ข้อมูลการตรวจ BP ของผู้ป่วยท่ีได้รับการตรวจ 2 ครั้ง 

ร้อยละ 

3 การไดร้ับการตรวจทางห้องปฏิบตักิารประจ าปี  10 รายการ ร้อยละ 

 
− ตรวจหาระดับ Fasting Plasma Glucose ร้อยละ 

 
− ตรวจไขมัน Lipid profile Cho, Tri, HDL, LDL ร้อยละ 

 
− Serum Creatinine ครีเอตินิน ร้อยละ 

 
− Serum Uric Acid กรดยูริก ร้อยละ 

 
− Serum Potassium โพแทสเซยีม ร้อยละ 

 
− Estimated Creatinine Clearance หรือ Estimated Glomerular Filtration Rate ร้อยละ 

 
− Hemoglobin ฮีโมโกลบิน ร้อยละ 

 
− Hematocrit ฮีมาโตคริท ร้อยละ 

 
− น้ าปัสสาวะ (Urine Analysis) ทั้ง dipstick และ Urine sediment ร้อยละ 

 
− คลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram ร้อยละ 

4 การพบภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด * ร้อยละ 

5 การพบภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดสมอง * ร้อยละ 

6 การพบภาวะแทรกซ้อนทางไต * ร้อยละ 

7 การพบภาวะแทรกซ้อนทางตา * ร้อยละ 

8 การมีระดับ Fasting Plasma Glucose ร้อยละ 

 
− Impaired fasting glucose 100-125 mg/dL ร้อยละ 

 
− มีแนวโน้มเป็นโรคเบาหวาน ≥ 126 mg/dL * ร้อยละ 

9 ได้รับค าแนะน าปรึกษาให้เลิกสูบบหุรี่ ในรายที่ปัจจุบันยังสูบบุหรี่ ร้อยละ 

 
− ชาย ร้อยละ 

 
− หญิง ร้อยละ 
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2.11 ตัวแปรส าคัญในการเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนและการแปลผล 
1. เพศ พิจารณาจากค าน าหน้าชื่อในเวชระเบียน หรือบัตรส าคัญท่ีทางราชการออกให้  
2. อายุ เป็นค่าที่ค านวณได้โดยการน า ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ.เกิด ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยเกิดปี 

พ.ศ. 2518 จะค านวณอายุได ้2555 - 2518 = 37 ปี โดยกรอกเป็นเลขจ านวนเต็มเท่านั้น 
3. อาชีพ  หมายถึง การประกอบอาชีพของผู้ป่วยในปัจจุบันที่ปรากฏในเวชระเบียน  
4. ศาสนา  หมายถึง การนับถือศาสนาของผู้ป่วยที่ปรากฏในเวชระเบียน  
5. สิทธิการรักษา หมายถึง สิทธิการรักษาของผู้ป่วยที่ได้รับการบันทึกในเวชระเบียน หรือหลักฐานอ่ืน

ใดที่จะช่วยให้ทราบสิทธิในการรักษา 
6. โรคประจ าตัวของผู้ป่วย หมายถึง ข้อมูลที่ได้มีการบันทึกว่าผู้ป่วยมีโรคประจ าตัวเบาหวานอย่าง

เดียว โรคความดันโลหิตสูงอย่างเดียว หรือได้รับการวินิจฉัยร่วมทั้งโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง  โดยที่
ระยะเวลาการเป็นโรคต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน 

7. น้ าหนัก หมายถึง ข้อมูลที่ได้มีการบันทึกในวันที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ตามนัดครั้งล่าสุด หากไม่มีข้อมูล
ล่าสุดท าการย้อนดูเวชระเบียนก่อนหน้านั้น แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ผู้ป่วยเข้ามาพบแพทย์ตามนัดครั้ง
สุดท้าย  

8. ส่วนสูง หมายถึง ข้อมูลที่ได้มีการบันทึกในวันที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ตามนัดครั้งล่าสุด หากไม่มีข้อมูล
ล่าสุดให้ท าการย้อนดูเวชระเบียนก่อนหน้านั้น แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ผู้ป่วยเข้ามาพบแพทย์ตามนัดครั้ง
สุดท้าย 

9. รอบเอว  หมายถึง ข้อมูลที่ได้มีการบันทึกในวันที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ตามนัดครั้งล่าสุด หากไม่มี
ข้อมูลล่าสุดให้ท าการย้อนดูเวชระเบียนก่อนหน้านั้น แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ผู้ป่วยเข้ามาพบแพทย์ตาม
นัดครั้งสุดท้าย แบ่งตามต าแหน่งที่วัด ดังนี้ 

 รอบสะดือ (Umbilicus); L4-L5 ตามกระทรวงสาธารณสุข 
 จุดกึ่งกลางระหว่างซี่โครงซี่สุดท้ายกับส่วนบนสุดของกระดูกสะโพก (Mid way between 

lowest rib and top of iliac crest); L2-L3 ตาม IDF 2005 
 ส่วนบนสุดของกระดูกสะโพก (Highest point of iliac crest) ส่วนนี้มักจะตรงกับระดับเข็ม

ขัด; L1 ตาม NCEP ATP III & AHA 2005 
10. ระยะเวลาที่ได้มารับการรักษาโรค ณ โรงพยาบาลนี้ หมายถึง ระยะเวลาของการมาติดตามการ

รักษาด้วยโรคเบาหวานและหรือโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลที่ท าการเก็บข้อมูลมากกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน 
หรือน้อยกว่า 12 เดือน 

11. ระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน หมายถึง ประวัติการรักษาด้วยโรคเบาหวานที่
บันทึกในเวชระเบียน หรือจากการซักประวัติของแพทย์ที่ระบุว่า ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่เมื่อใด ปี พ.ศ. ใด  

12. ผู้ป่วยที่มารักษาประจ าที่โรงพยาบาล หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาที่ OPD หรือ
คลินิกของโรงพยาบาลเป็นประจ า โดยไม่ได้ถูกส่งต่อมาจาก PCU หรือส่งปรึกษามาจากโรงพยาบาลอ่ืน  

13. ผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อมาจาก PCU หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาที่หน่วยบริการปฐมภูมิ 
หรือ รพ.สต. หรือสถานีอนามัยเป็นประจ า แล้วถูกส่งต่อมาปรึกษา หรือมารับยา หรือมาประเมินภาวะแทรกซ้อนที่
โรงพยาบาลของท่านเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจจะมีหลายครั้งในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หรือนานๆ ครั้ง แต่มีประวัติใน
โรงพยาบาลมานานกว่า 12 เดือน 
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14. วันเดือนปีท่ีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาครั้งล่าสุด หมายถึง วันเดือนปีที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ตามนัด
เพ่ือรักษาโรคเบาหวานและเป็นวันเดียวกับวันที่ลงลายมือชื่อยินยอมเข้าร่วมโครงการ  

15. การเจาะเลือดตรวจ Fasting Plasma Glucose (FPG) ของผู้ป่วย หมายถึง ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่ปรากฏในเวชระเบียน จากการเจาะเลือดตรวจน้ าตาลหลังอดอาหาร โดยเจาะผ่านเส้นเลือดด า 
(vein) ซึ่งไม่ใช่จากปลายนิ้วและต้องผ่านการตรวจด้วยเครื่องอัตโนมัติ โดยไม่นับรวมผลการตรวจหาระดับน้ าตาล
เจาะจากเส้นเลือด vein แล้วมาหยดเลือดลงบน Dipstick 

 FPG ครั้งล่าสุด หมายถึง ค่าที่ปรากฏในวันที่มาตรวจตามนัดครั้งล่าสุด หากไม่มีข้อมูลล่าสุด
ให้ท าการย้อนดูเวชระเบียนก่อนหน้านั้น แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ผู้ป่วยเข้ามาพบ
แพทย์ตามนัดครั้งสุดท้าย 

 FPG ก่อนหน้าครั้งล่าสุด หมายถึง ค่าที่ปรากฏในวันก่อนเข้าร่วมโครงการ (ก่อนหน้าครั้ง
ล่าสุด) หากไม่มีข้อมูลล่าสุดให้ท าการย้อนดูเวชระเบียนก่อนหน้านั้น แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือน
นับจากวันที่ผู้ป่วยเข้ามาพบแพทย์ตามนัดครั้งสุดท้าย 

16. DTx หมายถึง ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ปรากฏในเวชระเบียน จากการเจาะเลือดตรวจ
น้ าตาลหลังอดอาหารจากปลายนิ้วแล้วตรวจโดยใช้ Dipstick หากไม่มีข้อมูลล่าสุดให้ท าการย้อนดูเวชระเบียนก่อน
หน้านั้น แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ผู้ป่วยเข้ามาพบแพทย์ตามนัดครั้งสุดท้าย 

17. Postprandial Blood Glucose หมายถึง ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ปรากฏในเวชระเบียน 
จากการเจาะเลือดตรวจน้ าตาลหลังรับประทานอาหาร หากไม่มีข้อมูลล่าสุดให้ท าการย้อนดูเวชระเบียนก่อนหน้านั้น 
แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ผู้ป่วยเข้ามาพบแพทย์ตามนัดครั้งสุดท้าย 

18. HbA1c หมายถึง ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ปรากฏในเวชระเบียน เป็นค่าที่แพทย์สั่งตรวจครั้ง
ล่าสุด หากไม่มีข้อมูลล่าสุดให้ท าการย้อนดูเวชระเบียนก่อนหน้านั้น แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ผู้ป่วยเข้ามา
พบแพทย์ตามนัดครั้งสุดท้าย ก าหนดให้หน่วยเป็นร้อยละ (%)  

19. Hemoglobin หมายถึง ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ปรากฏในเวชระเบียน เป็นค่าที่แพทย์สั่ง
ตรวจครั้งล่าสุด หากไม่มีข้อมูลล่าสุดให้ท าการย้อนดูเวชระเบียนก่อนหน้านั้น แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่
ผู้ป่วยเข้ามาพบแพทย์ตามนัดครั้งสุดท้าย ก าหนดให้หน่วยเป็น g/dL 

20. BUN หมายถึง ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ปรากฏในเวชระเบียน เป็นค่าที่แพทย์สั่งตรวจครั้ง
ล่าสุด หากไม่มีข้อมูลล่าสุดให้ท าการย้อนดูเวชระเบียนก่อนหน้านั้น แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ผู้ป่วยเข้ามา
พบแพทย์ตามนัดครั้งสุดท้าย ก าหนดให้หน่วยเป็น mg/dL 

21. Creatinine หมายถึง ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ปรากฏในเวชระเบียน เป็นค่าที่แพทย์สั่ง
ตรวจครั้งล่าสุด หากไม่มีข้อมูลล่าสุดให้ท าการย้อนดูเวชระเบียนก่อนหน้านั้น แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่
ผู้ป่วยเข้ามาพบแพทย์ตามนัดครั้งสุดท้าย ก าหนดให้หน่วยเป็น mg/dL  

22. Potassium หมายถึง ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ปรากฏในเวชระเบียน เป็นค่าท่ีแพทย์สั่งตรวจ
ครั้งล่าสุด หากไม่มีข้อมูลล่าสุดให้ท าการย้อนดูเวชระเบียนก่อนหน้านั้น แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ผู้ป่วย
เข้ามาพบแพทย์ตามนัดครั้งสุดท้าย ก าหนดให้หน่วยเป็น mmol/L  

23. Uric acid หมายถึง ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ปรากฏในเวชระเบียน เป็นค่าที่แพทย์สั่งตรวจ
ครั้งล่าสุด หากไม่มีข้อมูลล่าสุดให้ท าการย้อนดูเวชระเบียนก่อนหน้านั้น แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ผู้ป่วย
เข้ามาพบแพทย์ตามนัดครั้งสุดท้าย ก าหนดให้หน่วยเป็น mg/dL  
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24. การตรวจ Lipid profile หมายถึง ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ปรากฏในเวชระเบียน เป็นค่าที่
แพทย์สั่งตรวจครั้งล่าสุด หากไม่มีข้อมูลล่าสุดให้ท าการย้อนดูเวชระเบียนก่อนหน้านั้น แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือนนับ
จากวันที่ผู้ป่วยเข้ามาพบแพทย์ตามนัดครั้งสุดท้าย ก าหนดให้หน่วยเป็น mg/dL มีการตรวจหาค่า ดังนี้ 

 Total Cholesterol  
 Triglyceride 
 HDL Cholesterol  
 LDL Cholesterol และมีการวิเคราะห์แบบ 

 Measured-LDL / Direct-LDL หมายถึง เครื่องตรวจวัดระดับ LDL โดยตรงจากเลือด 

 Calculated-LDL หมายถึง เครื่องตรวจค านวณตามสูตร LDL Cholesterol = Total 
Cholesterol – (Triglyceride/5) – HDL Cholesterol 

25. การตรวจประเมินประสิทธิภาพการกรองของเสียของไต หรือ Estimated Glomerular 
Filtration Rate หมายถึง ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ปรากฏในเวชระเบียน เป็นค่าที่แพทย์สั่งตรวจครั้งล่าสุด 
หากไม่มีข้อมูลล่าสุดให้ท าการย้อนดูเวชระเบียนก่อนหน้านั้น แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ผู้ป่วยเข้ามาพบ
แพทย์ตามนัดครั้งสุดท้าย โดยระบุค่าที่ตรวจได้ในหน่วย mL/min/1.73 m3 และมีการค านวณแบบ (1) Cockroft-
Gault formula (2) MDRD formula (3) CKD-EPI 2009 formula 

26. ระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยเบาหวาน ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา หมายถึง ค่าความดันโลหิต
ของผู้ป่วยที่มาติดตามการรักษาท่ี OPD เฉพาะโรคเบาหวาน หรือ OPD อายุรกรรมทั่วไป หรือ OPD เวชศาสตร์
ครอบครัวของโรงพยาบาลในวันที่เข้าร่วมโครงการ หากไม่มีข้อมูลล่าสุดให้ท าการย้อนดูเวชระเบียนก่อนหน้านั้น แต่
ต้องไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ผู้ป่วยเข้ามาพบแพทย์ตามนัดครั้งสุดท้าย จ านวน 2 ครั้ง คือ  

 ครั้งที ่1 หมายถึง ค่า BP ครั้งล่าสุดที่มาติดตามการรักษา  
 ครั้งที่ 2 หมายถึง ค่า BP ก่อนหน้าครั้งล่าสุด นั่นคือวันก่อนเข้าร่วมโครงการ  

27. การได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด หมายถึง การได้รับยา Aspirin หรือ Clopidogrel (เช่น 
Plavix®, Pidogen®, Apolets®, หรือชื่ออ่ืนๆ) หรือ ได้รับยาทั้งยา Aspirin และ Clopidogrel ร่วมกัน ในช่วง 12 
เดือนที่ผ่านมา 

28. ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คือ อาการแทรกซ้อนแบบ
เฉียบพลันเท่านั้น  

 Hypoglycemia หมายถึง ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า plasma glucose < 70 mg/dL, มี
อาการแสดง และอาการหายไปเม่ือได้รับน้ าตาล  

 Diabetic ketoacidosis; DKA หมายถึง ภาวะน้ าตาลในเลือดสูง ≥ 250 mg/dL และมี 
metabolic acidosis ร่วมกับ High anion gap และ pH < 7.35 และมี serum ketone ให้ผลเป็นบวก (1:2 
dilution)  

 Hyperosmolar non-ketotic hyperglycemic syndrome; HNHS หมายถึง ภาวะ
น้ าตาลในเลือดสูง ≥ 500 mg/dL และมีผลตรวจ serum osmolality > 350 mOsm/H2O อาจมี serum ketone 
0 – 1+ ได้ 

 Hyperglycemia หมายถึง ภาวะน้ าตาลในเลือดสูง ที่ไม่ระบุว่าเป็นแบบใด 
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และได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (Admit) หรือไม่ หากไม่ปรากฏข้อมูลหรือหลักฐานว่าผู้ป่วย
ได้รับการ Admit ให้ถือว่าผู้ป่วยไม่ได้ถูก Admit 

29. การตรวจหา Albumin/Protein ในน้ าปัสสาวะ หมายถึง ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ปรากฏ
ในเวชระเบียน เป็นค่าที่แพทย์สั่งตรวจครั้งล่าสุด หากไม่มีข้อมูลล่าสุดให้ท าการย้อนดูเวชระเบียนก่อนหน้านั้น แต่
ต้องไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ผู้ป่วยเข้ามาพบแพทย์ตามนัดครั้งสุดท้าย โรงพยาบาลแต่ละแห่งจะรายงานผลการ
ตรวจแตกต่างกันซึ่งจ าแนกได้ 4 กรณ ีดังนี้ 

   กรณีที่ 1 ใช้ Urine Dipstick ทั่วไปจะให้ผลการตรวจหา Albumin/Protein ว่า ผลเป็นลบ ซึ่งไม่
พบ Albumin/Protein แต่จ าเป็นต้องตรวจ Alb/Cr ratio ยืนยันต่อไป และถ้า ผลเป็นบวก แสดงว่าตรวจพบภาวะ 
Macroproteinuria 

   กรณีที่ 2 ใช้ Microalbuminuria Dipstick จะให้ผลการตรวจหา Albumin/ Protein ว่า ผลเป็น
ลบ คือ ไม่มีโปรตีนในน้ าปัสสาวะเลย และถ้า ผลเป็นบวก แสดงว่า พบ Microalbuminuria ซึ่งต้องมีค่า ≥ 20 mg/L 
ขึ้นไป  

   กรณีที่ 3 Morning urine หา Albumin/Creatinine ratio รายงานผลการตรวจเป็นช่วงค่าตั้งแต่ 
< 30 ถึง ≥ 300 mg/g ถ้าตรวจพบปริมาณ 30-299 mg/g แสดงว่า มีภาวะ Microalbuminuria แต่ถ้ามากกว่า 
300 mg/g แสดงว่า มีภาวะ Macroproteinuria   

   กรณีที่ 4 ระบุค่า Urine Albumin โดยรายงานผลการตรวจเป็นค่าตัวเลขอารบิคมีจุดทศนิยม 2 
ต าแหน่งเพียงค่าเดียว หรือ เป็นช่วงของผลการตรวจ และระบุหน่วยวัดที่ก าหนดให้ 

30. Diabetic Nephropathy (DN; โรคไตจากเบาหวาน) หมายถึง การตรวจพบโปรตีนชนิดอัลบู
มิน รั่วออกมาในน้ าปัสสาวะ (Albuminuria)  

Microalbuminuria คื อ  ก า ร ต ร ว จ พ บ ไ ด้ ด้ ว ย แ ถ บ สี ส า ห รั บ อั ล บู มิ น  ป ริ ม า ณ น้ อ ย ๆ 
(Microalbuminuria dipstick) หรือวัดปริมาณอัลบูมินในน้ าปัสสาวะได้ 30-299 mg albumin/24 hrs หรือ ACR 
(Albumin/Creatinine Ratio) 3.4 to 34 mg/mmol (30-299 mg/g) อย่างน้อย 2 ใน 3 ครั้งภายในระยะเวลา 6 
เดือนโดยไม่มีสาเหตุอ่ืน และ ระยะต่อมาปริมาณมากขึ้น (Macroalbuminuria) โดยไม่ได้เกิดสาเหตุอ่ืน คือ การ
ตรวจพบโปรตีนชนิดอัลบูมินรั่วออกมาในน้ าปัสสาวะด้วยแถบสีปัสสาวะ (dipstick) ได้ตั้งแต่ trace ขึ้นไปหรือวัด
ปริมาณอัลบูมินในน้ าปัสสาวะได้≥ 300mg albumin/24 hrs หรือ ACR > 34 mg/mmol (≥ 300 mg/g) อย่าง
น้อย 2 ใน 3 ครั้งภายในระยะเวลา 6 เดือนโดยไม่มีสาเหตุอื่น  

31. การได้รับยา ACE inhibitor (Angiotensin-Converting Enzyme inhibitor) หมายถึง การ
ได้รับยา Captopril, Enalapril, Fosinopril, Cilazepril, Perindopril, Quinapril, Ramipril, Lisinopril   

32. การได้รับยา ARB (Angiotensin Receptor Blocker) หมายถึง การได้รับยา Candesartan, 
Irbesartan, Losartan, Telmisartan, Valsartan  

33. การตรวจวัดสายตา (Visual Acuity; VA) หมายถึง ผู้ป่วยได้รับการตรวจวัดสายตา เพ่ือประเมิน
การมองเห็น โดยจักษุแพทย์ หรือ เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการอบรม โดยให้บันทึกผลการตรวจสายตาทั้งสองข้าง โดยผู้ป่วย
จะอยู่ห่างจากแผ่นทดสอบ Snellen Chart 6 ฟุต หรือ 20 เมตร จากนั้นเริ่มอ่านตัวทดสอบจากแถวบนสุด (ตัวโต
สุด) ลงการเรื่อยๆ ทีละแถวจนถึงตัวเล็กที่สุดเท่าที่อ่านได้ และบันทึกค า  

 VA without correction หรือ VA ที่ไม่ระบุ หมายถึง การอ่านแผ่นทดสอบสายตาโดยไม่
สวมแว่นตา 

 VA with correction หมายถึง การอ่านแผ่นทดสอบสายตาโดยสวมแว่นตา 
 VA with pinhole หมายถึง การอ่านแผ่นทดสอบสายตาโดยมองผ่านรูเล็กๆ (pinhole) 

21



 
 

 VA ระดับ ได้แก่ 
 Counting finger; FC หมายถึง ผู้ป่วยอยู่ห่างจากแผ่นทดสอบ 1 เมตรแล้วยังอ่านไม่ได้ 

ให้ผู้ตรวจชูนิ้วมือไว้ด้านหน้าตรงตาผู้ป่วยแล้วถามว่าเห็นกี่นิ้ว 
 Hand Movement; HM หมายถึง ผู้ป่วยไม่สามารถนับนิ้วได้ แสดงว่าสายตามัวมาก ให้

แกว่งมือด้านหน้าตรงตาผู้ป่วยแล้วถามว่าเห็นอะไรเคลื่อนไหวหรือไม่ 
 Projection of light; PJ หมายถึง ผู้ป่วยไม่สามารถมองเห็นวัตถุเคลื่อนไหว ให้ใช้ไฟ

ฉายส่องด้านหน้าตรงตาผู้ป่วย แล้วถามว่าเห็นไฟหรือไม่ 
 Perception of light; PL หมายถึง ผู้ป่วยไม่สามารถมองเห็นวัตถุเคลื่อนไหว ให้ใช้ไฟ

ฉายส่องด้านหน้าตรงตาผู้ป่วย แล้วถามว่าเห็นไฟหรือไม่ 
 No light perception; No PL หมายถึง ผู้ป่วยไม่สามารถมองเห็นแสงไฟที่ส่องเลย 

(แสดงว่าตาบอดสนิท) อย่างไรก็ตามการทดสอบควรใช้ไฟที่มีความสว่างที่สุด ก่อนที่จะ
ระบุว่า No PL 

34. การตรวจจอประสาทตาอย่างละเอียด หมายถึง ผู้ป่วยได้รับการตรวจจอประสาทตา (eye 
ground) โดยจักษุแพทย์ หรือ กรณีที่โรงพยาบาลไม่มีจักษุแพทย์ แต่ได้แนะน าหรือส่งผู้ป่วยไปตรวจในโรงพยาบาลที่
มีจักษุแพทย์ หรือ ตรวจด้วยเครื่อง Fundus camera โดยมีพยาบาลหรือผู้อ่ืนที่ไม่ใช่แพทย์เป็นผู้ตรวจ ในสองกรณี
หลังนี้จะต้องมีเอกสารแจ้งผลการตรวจชัดเจนจึงจะนับว่า ผู้ป่วยได้รับการตรวจจอประสาทตา ทั้งนี้ต้องระบุวันเดือน
ปีที่ได้รับการตรวจด้วย กรณีที่ได้รับการตรวจด้วย Fundus camera ต้องระบุว่าได้ส่งต่อจักษุแพทย์เพ่ือยืนยันผลการ
ตรวจหรือไม่  

35. การไม่ได้รับการตรวจจอประสาทตา หมายถึง ผู้ป่วยได้รับการตรวจคัดกรองการมองเห็นแค่
เบื้องต้น ได้แก่ Visual field และ Visual acuity เท่านั้น และหมายรวมถึง การส่งต่อเพ่ือ ไปตรวจตา หรือ แนะน า
ให้ไปตรวจตาที่โรงพยาบาลจังหวัด แต่ไม่ปรากฏหลักฐานใบส่งตัว หรือผลการตรวจจากจักษุแพทย์ ถือว่า “ไม่ได้รับ
การส่งตรวจจอประสาทตา”  

36. การได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Diabetic Retinopathy; DR (โรคตาจากเบาหวาน) หมายถึง มี
ผลการตรวจพบ  

 Non-Proliferative Diabetic Retinopathy (NPDR) ซึ่งแบ่งออกเป็น     (1) mild 
NPDR (2) moderate NPDR (3) severe NPDR/Preproliferative  

 Proliferative Diabetic Retinopathy (PDR)  
 Macular Edema  

ทั้งนี้ ต้องมีหลักฐานการบันทึกจากแพทย์ยืนยันผลการตรวจด้วย หากปรากฏผลการตรวจจอประสาท
ตาอย่างหนึ่งอย่างใดข้างต้นให้ถือว่าผู้ป่วยเป็น DR และให้ระบุด้วยว่าเป็นชนิดใดข้างต้น  

37. การตรวจสุขภาพช่องปาก หมายถึง การตรวจคัดกรองสุขภาพฟัน และการตรวจรักษาโรคในช่อง
ปาก ได้แก่ การถอนฟัน การอุดฟัน การรักษาเหงือก การรักษารากฟัน การผ่าฟันคุด การใส่ฟันปลอม เป็นต้น ซึ่ง
ตรวจโดยทันตแพทย์หรือบุคลากรท่ีได้รับการฝึกอบรมเท่านั้น  

38. การไม่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก หมายถึง การส่งต่อเพ่ือ ไปตรวจฟัน หรือแนะน าให้ไป
ตรวจสุขภาพฟันที่โรงพยาบาลจังหวัด แต่ไม่ปรากฏหลักฐานใบส่งตัว หรือผลการตรวจจากแผนกทันตกรรม ถือว่า 
“ไม่ได้รับการส่งตรวจสุขภาพช่องปาก”  
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39. การตรวจเท้าอย่างละเอียด หมายถึง การตรวจเท้าครบทั้งสี่ประการดังนี้ 1) การสังเกตสภาพ
ผิวหนังภายนอก 2) การสังเกตรูปเท้า 3) การตรวจปลายประสาทเท้า 4) การคล า ชีพจรเท้า (หรือ ABI) โดยบุคลากร
ทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว  

 การมีแผล หมายถึง การพบแผลที่เท้า ถลอก ฉีกขาด แผลแห้งด า (dry gangrene) รวมทั้ง
เท้าท่ีมีลักษณะอักเสบ บวมแดง และโรคน้ ากัดเท้าด้วย (ไม่นับกรณี การตรวจพบบาดแผลที่นิ้ว
มือ มือ ข้อมือ และแขน) ส าหรับ ตาปลา ถ้ามีอาการกดเจ็บ อักเสบ บวมแดงชัดเจน ให้ถือว่า
มีแผลด้วย (ถ้าตาปลากดไม่เจ็บ ไม่มีการอักเสบ บวมแดง ถือว่าไม่มีแผล)  

40. การสอนที่มีรูปแบบการตรวจและดูแลเท้าด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ หมายถึง การสอนนั้นต้อง
ครอบคลุมเรื่องตรวจและดูแลเท้าด้วยตนเอง และสังเกตสภาพผิวหนัง รอยช้ า และรูปร่างเท้า ซึ่งอาจจะแจกแผ่นพับ
ความรู้หรือไม่ก็ได้  

41. การตัดนิ้วเท้า เท้า หรือ ขาของผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง การตัดเนื่องจากมีแผลจนเกิดการติด
เชื้อจนต้องตัดทิ้ง (Amputation) หมายรวมถึง การเกิด dry gangrene แล้วอวัยวะนั้นหลุดออกเอง 
(Autoamputation) ด้วย ทั้งนี้ ให้เก็บเฉพาะรายที่ถูกตัดครั้งแรก หรือ ถูกตัดเพ่ิมเติม รวมถึงการเกิด dry gangrene 
ขึ้นครั้งแรก หรือ เกิด dry gangrene มากกว่าเดิมในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา  

 กรณีถูกตัดท่ีขาให้ระบุระดับท่ีถูกตัดขาว่า ถูกตัดขาเหนือหัวเข่า (AKA) หรือ ถูกตัดขาใต้หัวเข่า 
(BKA)   

42. ประวัติการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย หมายถึง ข้อมูลที่ปรากฏในเวชระเบียน ดังนี้ 
 ยังคงสูบอยู่ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา นับจากวันที่มาตามนัดครั้งสุดท้าย 
 เคยสูบ แต่เลิกสูบแล้ว  
 ไม่เคยสูบ 

43. การได้รับค าปรึกษาแนะน าให้เลิกสูบบุหรี่อย่างเป็นระบบ หมายถึง การให้ค าปรึกษาแนะน าให้
เลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเอง หรือเข้าโปรแกรมการเลิกบุหรี่ หรือมีการใช้ยาเพื่อเลิกบุหรี่ 

44. การรักษาของผู้ป่วยเบาหวานในการติดตามการรักษา หมายถึง แพทย์ให้การรักษาโรคเบาหวาน
ด้วยวิธีการดังนี้ 

 Biguanides ได้แก่ Metformin (Glucophage®, Siamformet®), Buformin และ 
Phenformin  

 Sulfonylurea ได้แก่ Glipizide (Minidiab®), Glibenclamide (Daonil®, Euglucon®), 
Gliclazide (Diamicron®), Gliquidone (Glurinor®), Glimepiride (Amaryl®) และ 
Glyclopyramide 

 Non – Sulfonylurea ได้แก่ Repaglinide (Novonorm®), Nateglinide และ Mitiglinide 
 Thiazolidinedione ได้แก่ Rosiglitazone (Avandia®), Pioglitazone (Actos®), 

Rivoglitazone และ Troglitazone 
 Alpha – glucosidase Inhibitor (α-Gl) ได้แก่ Acarbose (Glucobay®), Miglitol และ 

Voglibose (Basen®)  
 DPP – 4 Inhibitor ได้แก่ Alogliptin, Linagliptin, Saxagliptin (Onglyza®), Sitagliptin 

(Januvia®) และ Vildagliptin (Galvus®) 
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 GLP – 1 Analog ได้แก่ Exenatide, Liraglutide, Taspoglutide, Albiglutide และ 
Lixisenatide 

 Insulin ได้แก่ ยาฉีด Insulin ทุกประเภท 
 ไม่ใช้ยาเบาหวานใดๆ (ควบคุมอาหาร ลดน้ าหนัก ออกก าลังกาย) 

45. ภาวะแทรกซ้อนเร้ือร ังของโรคเบาหวาน หมายถึง 
45.1 การพบภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดสมอง  ได้แก่  โรคหลอดเลือดสมอง 

(CerebroVascular Accident; CVA), โรคเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด (Cerebral 
Infarction), เส้นเลือดในสมองตีบ (Ischemic Stroke), เส้นเลือดในสมองแตก 
(Hemorrhagic Stroke), Stroke ไม่ทราบชนิด, เลือดออกในสมอง (Cerebral 
Hemorrhage), ภาวะ Transient Ischemic Attack (TIA)  

45.2 การพบภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดหัวใจ ได้แก่ อาการเจ็บแน่นหน้าอกซีกซ้าย 
(Angina Pectoris), ภาวะหัวใจวาย (Congestive Heart Failure; CHF), โรคกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด (Myocardial Infarction; MI) รวมถึง Ischemic Heart Disease; IHD, 
การถ่างขยายเปิดหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Revascularization) หมายรวมถึง การ
ท าบอลลูน หรือ การท า Coronary Artery Bypass Graft; CABG, โรคหลอดเลือดแดง
ส่วนปลาย (Peripheral Arterial Disease; PAD) 

45.3 ภาวะแทรกซ้อนของระบบประสาทส่วนปลาย  ได้แก่ Painful Neuropathy, 
Autonomic Neuropathy, Neurogenic Bladder 

45.4 ไตเสื่อมสมรรถภาพ (Renal Insufficiency) หมายถึง การสูญเสียหน้าที่ของไต ได้แก่ 
1) Chronic Renal Insufficiency; CRI 2) Chronic Kidney Disease; CKD หรือ 
Chronic Renal Failure; CRF และ 3) End-Stage Renal Disease; ESRD  

45.5 โรคไตจากเบาหวาน (Diabetic Nephropathy; DN) 
45.6 โรคตาจากเบาหวาน (Diabetic Retinopathy; DR) 

46. ระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ประวัติการรักษาด้วยโรค
ความดันโลหิตสูงที่บันทึกในเวชระเบียน หรือจากการซักประวัติของแพทย์ที่ระบุว่า ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่
เมื่อใด ปี พ.ศ. ใด  

47. ระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา หมายถึง ค่าความดัน
โลหิตครั้งล่าสุดของผู้ป่วยที่มาติดตามการรักษาที่ OPD เฉพาะโรคความดันโลหิตสูง หรือ OPD อายุรกรรมทั่วไป หรือ 
OPD เวชศาสตร์ครอบครัวของโรงพยาบาลในวันที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น จ านวน 2 ครั้ง คือ  

 ครั้งที ่1 หมายถึง ค่า BP ครั้งล่าสุดที่มาติดตามการรักษา 
 ครั้งที่ 2 หมายถึง ค่า BP ก่อนหน้าครั้งล่าสุด นั่นคือวันก่อนเข้าร่วมโครงการ  

48. การตรวจ Urine Analysis; UA หมายถึง ผลทางห้องปฏิบัติการที่ปรากฏในเวชระเบียน เป็น
ค่าที่แพทย์สั่งตรวจครั้งล่าสุด หากไม่มีข้อมูลล่าสุดให้ท าการย้อนดูเวชระเบียนก่อนหน้านั้น แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือน
นับจากวันที่ผู้ป่วยเข้ามาพบแพทย์ตามนัดครั้งสุดท้าย โดยระบุผลการตรวจด้วยว่า พบ RBC หรือ WBC หรือ Cast 
หรือ Protein กรณีของ Cast ให้ระบุด้วยว่าเป็น Cast ชนิด Granular หรือ Hyaline  และกรณีของ Proteinuria 
ให้ระบุค่าโปรตีนที่ตรวจพบว่าเป็น Trace,  1+, 2+, 3+, 4 

49. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram; ECG) หมายถึง หลักฐานที่ผู้ป่วยได้รับการ
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ที่ปรากฏเอกสารแสดง ECG หรือแพทย์ได้เขียนผลการตรวจ ECG ไว้ในเวชระเบียน ซึ่ง
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ต้องเป็นผลการอ่านจากแพทย์เท่านั้น ไม่ใช่การอ่านจากเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  (ไม่นับรวมผลการอ่าน
คลื่นไฟฟ้าหัวใจจากเครื่อง) โดยระบุผลการตรวจด้วยว่า พบความผิดปกติ ให้ระบุด้วยว่า เป็นแบบ LVH (ผนัง
กล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายหนา), LAE (หัวใจห้องบนซ้ายโต) หรือ AF (หัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดสั่นพริ้ว) 

50. ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังของโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง 
 พบไข่ขาวในน้ าปัสสาวะ (Albuminuria >300 mg/day หรือ Proteinuria > 500 

mg/day) 

  กรณีท่ีแพทย์ไม่ได้ให้การวินิจฉัยใดๆ และไม่มีเอกสารผลการตรวจเป็นหลักฐานยืนยัน เท่ากับว่าไม่ได้รับ
การวินิจฉัย หรือการไม่มีข้อมูล ถือว่า “ไม่มีข้อมูลในเวชระเบียน”  
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บทท่ี 3  
ผลการศึกษา 

 
3.1 ข้อมูลทั่วไป 

 จากจ านวนอาสาสมัครทั้งหมด 62,223 ราย ที่ก าหนดให้สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการด าเนินการเก็บ
ข้อมูล มีจ านวนอาสาสมัครทั้งสิ้น 61,709 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.17 จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (นับถึงวันที่ 31 
สิงหาคม 2555) ที่ยินยอมเข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งเป็นอาสาสมัครที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
(โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูง) ที่มาจากสถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค
ระดับโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) จ านวน 7,265 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.4 โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) จ านวน 12,324 
ราย คิดเป็นร้อยละ 21.1 และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) จ านวน 38,909 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.5 ดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 สัดส่วนอาสาสมัครที่ยินยอมเข้าร่วมโครงการจ าแนกตามประเภทของโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค 

   

รพศ,  7,265 , 
12.4% 

รพท,  12,324 , 
21.1% รพช,  38,909 , 

66.5% 
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 ในจ านวนอาสาสมัครทั้งหมด 61,709 ราย มีอาสาสมัครที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น โรคเบาหวานชนิดที่ 2 
และหรือโรคความดันโลหิตสูง ในสถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย  มี
จ านวน 3,211 ราย แบ่งเป็นอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จ านวน 470 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.6 โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 1,206 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.6 
โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 849 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.4 และคลินิกเอกชน จ านวน 686 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.4 
ดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 ประเภทสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร (N = 3,211) 

 อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยในครั้งนี้ จ านวนทั้งสิ้น 61,709 ราย มีสัดส่วนของอาสาสมัครที่เป็น
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เพียงอย่างเดียว จ านวน 8,571 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.9 อาสาสมัครที่เป็นโรคความดัน
โลหิตสูงเพียงอย่างเดียว จ านวน 32,768 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.1 และอาสาสมัครที่เป็นทั้งโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
ร่วมกับโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 20,370 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.0 ดังภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 สัดส่วนของอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และหรือโรคความดันโลหิตสูง (N = 61,709) 
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 อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยมีอายุเฉลี่ย (Mean±SD) เท่ากับ 61.5±11.3 ปี ช่วงอายุของอาสาสมัคร
ที่พบมากที่สุด คือ 60 - 69 ปี จ านวน 19,120 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.0 อาสาสมัครเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
โดยมีจ านวน 40,590 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.8 อาชีพของอาสาสมัครมากที่สุด คือ การท าเกษตรกรรม (เกษตรกร, 
รับจ้างท าไร่ท านา, ท าสวน) จ านวน 24,348 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.0  
 สัดส่วนร่างกายของอาสาสมัคร พบว่า มีน้ าหนักเฉลี่ย (Mean±SD) เท่ากับ 62.4±12.7 กิโลกรัม มีความสูง
เฉลี่ย (Mean±SD) เท่ากับ 157.2±8.1 เซนติเมตร และมีดัชนีมวลกายเฉลี่ย (Mean±SD) เท่ากับ 25.2±4.5 จัดอยู่ใน
กลุ่มท่ีมีน้ าหนักเกินจนถึงโรคอ้วนจ านวนมากที่สุด จ านวน 38,693 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.6 และสิทธิการรักษาของ
อาสาสมัครมากท่ีสุด คือ การประกันสุขภาพถ้วนหน้า จ านวน 46,568  ราย คิดเป็นร้อยละ 75.6 รองลงมา คือ เบิก
ตรง สวัสดิการข้าราชการ จ านวน 11,841 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.2  ตามรายละเอียดดังแสดงในตารางที ่5 
 อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการและมารับการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในระยะเวลามากกว่าหรือเท่ากับ 
12 เดือน มีจ านวนทั้งสิ้น 28,649 ราย โดยจ าแนกเป็นอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพียงอย่างเดียว 
8,571 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.9 และอาสาสมัครที่เป็นทั้งโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมกับโรคความดันโลหิตสูง 20,078 
ราย คิดเป็นร้อยละ 70.1 ดังภาพที ่6 

 

ภาพที่ 6 สัดส่วนการรับการรักษาโรคเบาหวานโดยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมกับ
โรคความดันโลหิตสูง (N = 28,649) 
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 ส าหรับอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการและมารับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในระยะเวลามากกว่าหรือ
เท่ากับ 12 เดือน มีจ านวนทั้งสิ้น 52,428 ราย โดยอาสาสมัครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเพียงอย่างเดียว 32,768 
ราย คิดเป็นร้อยละ 62.5 และอาสาสมัครที่เป็นทั้งโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จ านวน 19,660 
ราย คิดเป็นร้อยละ 37.5 ดังภาพที่ 7 

 
 
ภาพที่ 7 สัดส่วนการรับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงโดยเป็นโรคความดันโลหิตสูง และเป็นโรคความดันโลหิตสูง

ร่วมกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (N = 52,428) 

  

HT,  32,768 
, 62.5% 

HT+DM,  
19,660 , 
37.5% 
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ตารางท่ี 6 ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัครในโครงการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร จ านวน (ราย) ร้อยละ 

เพศ    
- ชาย 21,119 34.2 
- หญิง 40,590 65.8 

รวม 61,709 100.0 
อาย ุ(ปี)    

- 20-29  130  0.2 
- 30-39  1,297  2.1 
- 40-49  7,543  12.2 
- 50-59  17,860  28.9 
- 60-69  19,120  31.0 
- 70-79  12,392  20.1 
- ≥ 80  3,359  5.4 

           ค่าเฉลี่ยเลขคณิต±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 61.5±11.3 
           มัธยฐาน (ค่าต่ าสุด - ค่าสูงสุด) 61.0 (20-107) 

รวม 61,701 100.0 

อาชีพ    

- เกษตรกร, รับจ้างท าไร่ท านา, ท าสวน         24,348  41.0 
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ, แม่บ้าน, อยู่บ้านเฉยๆ         15,123  25.5 
- รับจ้างทั่วไป         11,251  18.9 
- ค้าขาย           3,790  6.4 
- ข้าราชการ, ลูกจ้างหน่วยงานราชการ           2,356  4.0 
- ข้าราชการบ านาญ           1,488  2.5 
- พนักงานบริษัทเอกชน              301  0.5 
- พระภิกษุ นักบวช แม่ชี              240  0.4 
- พนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ               192  0.3 
- เจ้าของกิจการ, ธุรกิจส่วนตัว              142  0.2 
- นักเรียน, นักศึกษา                11  0.0 
- อ่ืน ๆ              140  0.2 

รวม         59,382 100.0 
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ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร จ านวน (ราย) ร้อยละ 

สิทธิการรักษา    
- ประกันสุขภาพถ้วนหน้า  46,568  75.6 
- เบิกตรง สวัสดิการข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ  11,841  19.2 
- ประกันสังคม   2,421  3.9 
- จ่ายเงินเอง  399  0.6 
- สวัสดิการของบริษัท องค์กร รัฐวิสาหกิจ  315  0.5 
- อ่ืนๆ ระบ ุ  33  0.1 

รวม         61,577 100.0 
โรคประจ าตัว    

- โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 DM) 8,571  13.9 
- โรคความดันโลหิตสูง (HT) 32,768  53.1 
- โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูง 20,370  33.0 

รวม 61,709  100.0 
น้ าหนักตัว (กิโลกรัม) (n= 61,701)          61,207  99.2 
           ค่าเฉลี่ยเลขคณิต±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 62.4±12.7 
           มัธยฐาน (ค่าต่ าสุด - ค่าสูงสุด) 61.0 (25-148) 
ความสูง (เซนติเมตร) (n=61,701)  57,353  93.0 
           ค่าเฉลี่ยเลขคณิต±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 157.2±8.1 
           มัธยฐาน (ค่าต่ าสุด - ค่าสูงสุด) 156.0 (130-199) 
ดัชนีมวลกาย (BMI) (n=61,701) 59,750 92.6 
           ค่าเฉลี่ยเลขคณิต±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 25.2±4.5 
           มัธยฐาน (ค่าต่ าสุด - ค่าสูงสุด) 24.8 (10.3-49.9) 

- <18.5   (น้ าหนักตัวน้อย) 2,990  5.2 
- 18.5-22.9   (ปกติ) 15,476  27.1 
- 23.0-24.9   (น้ าหนักเกินประเภทที่ 1) 11,403  19.9 
- 25.0-29.9   (น้ าหนักเกินประเภทที่ 2) 19,849  34.7 

- ≥ 30.0      (โรคอ้วน) 7,441  13.0 

รวม 57,159  100.0 
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ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร จ านวน (ราย) ร้อยละ 

แหล่งที่มาของเวชระเบียนของอาสาสมัคร  
- OPD เฉพาะโรคเบาหวาน          12,160  19.8 
- OPD เฉพาะโรคความดันโลหิตสูง          20,577  33.5 
- OPD เฉพาะโรคทั้งเบาหวานและความดันโลหิตสูง          11,859  19.3 
- OPD อายุรกรรมทั่วไป (Gen. Med.)           9,245  15.1 
- OPD เวชศาสตร์ครอบครัว หรือ OPD ตรวจโรคทั่วไป           6,446  10.5 
- OPD อ่ืนๆ*           1,114  1.8 

รวม          61,401  100.0 
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3.2 ผลการศึกษาตัวชี้วัดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในภาพรวมทั่วประเทศ 
 อาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่รับการรักษาในโรงพยาบาลนั้นๆ เป็นระยะเวลามากกว่าหรือ
เท่ากับ 12 เดือน มีจ านวนทั้งสิ้น 28,649 ราย แบ่งเป็นอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพียงอย่างเดียว 
8,571 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.9  และอาสาสมัครที่เป็นทั้งโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมกับโรคความดันโลหิตสูง 
20,078 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.1  

เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า ในเขตภูมิภาคมีอาสาสมัครที่เข้า
รับบริการจากโรงพยาบาลชุมชนจ านวนมากที่สุด ร้อยละ 63.5 ส่วนในเขตกรุงเทพมหานครอาสาสมัครที่เข้ารับ
บริการในโรงพยาบาลสังกัดกทม. มีจ านวนมากที่สุด ร้อยละ 40.0 ดังภาพที่ 8 และ ภาพที่ 9 

 
ภาพที่ 8 สัดส่วนของอาสาสมัครที่ร่วมในโครงการวิจัยจ าแนกตามประเภทของโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค           

(N = 28,649) 

 
ภาพที่ 9 สัดส่วนของอาสาสมัครที่ร่วมในโครงการวิจัยจ าแนกตามประเภทของสังกัดของสถาน พยาบาลใน

กรุงเทพมหานคร (N = 1,881) 

  

รพศ,  
3,869 , 
14.5% 

รพท,  5,901 
, 22.0% 

รพช,  
16,998 , 
63.5% 

โรงพยาบาล 
กระทรวง, 

298, 15.8% 

โรงพยาบาล 
กทม, 752, 

40.0% 

โรงพยาบาล
เอกชน, 471, 

25.0% 

คลินิกเอกชน, 
360, 19.1% 
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ตัวชี้วัดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 

 1. ร้อยละของระดับ Fasting Plasma Glucose ในผู้ป่วยเบาหวานที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (≥70 
mg/dL และ ≤130 mg/dL) 
 อาสาสมัครที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่รับการรักษาในโรงพยาบาลนั้นๆ เป็นระยะเวลา
มากกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน มีจ านวนทั้งสิ้น 28,649 ราย ผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัครที่มีผลของการตรวจค่า
ระดับน้ าตาลในรอบ 12 เดือน จ านวน 25,055 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.5 โดยในอาสาสมัครกลุ่มดังกล่าว มีระดับ 
Fasting Plasma Glucose อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (≥70 mg/dL และ ≤130 mg/dL) จ านวน 9,826 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 39.2 
 อาสาสมัครที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพียงอย่างเดียว จ านวน 8,571 ราย พบว่า มี
อาสาสมัครที่มีผลของการตรวจค่าระดับน้ าตาลในรอบ 12 เดือน จ านวน 7,350 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.8 โดยใน
อาสาสมัครกลุ่มดังกล่าว พบว่า เป็นอาสาสมัครที่มีระดับ Fasting Plasma Glucose ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานที่
อยู่ในเกณฑ์ท่ีควบคุมได้ (≥70 mg/dL และ ≤130 mg/dL) จ านวน 2,505 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.1 
 ส่วนอาสาสมัครที่เป็นทั้งโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 20,078 ราย พบว่า มี
อาสาสมัครที่มีผลของการตรวจค่าระดับน้ าตาลในรอบ 12 เดือน จ านวน 17,705 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.2 โดยใน
อาสาสมัครกลุ่มดังกล่าว พบว่า เป็นอาสาสมัครที่มีระดับ Fasting Plasma Glucose ในผู้ป่วยเบาหวานที่อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีควบคุมได้ (≥70 mg/dL และ ≤130 mg/dL) จ านวน 7,321 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.3 
 จากการศึกษา พบว่า อาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพียงโรคเดียว มีค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ของ
ระดับ Fasting Plasma Glucose (FPG) เท่ากับ 159.2±60.5 mg/dL ในอาสาสมัครที่เป็นทั้งโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
และโรคความดันโลหิตสูง มีค่าเฉลี่ย (Mean±SD) เท่ากับ 150.3±55.9 mg/dL รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 7 
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ตารางท่ี 7 จ านวนและร้อยละของอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จ าแนกตามชนิดของการตรวจระดับน้ าตาลหลังการอดอาหาร 

ตัวชี้วัดของผู้ป่วยเบาหวาน 
ผู้ป่วย DM ผู้ป่วย DM+HT ผู้ป่วยรวม 

จ านวน (ราย) ร้อยละ จ านวน (ราย) ร้อยละ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

อาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 8,571  20,078  28,649  

การตรวจระดับ Fasting Plasma Glucose  (FPG) ในการติดตามการรักษาคร้ังล่าสุด 7,350 85.8 17,705 88.2 25,055 87.5 
           ค่าเฉลี่ยเลขคณิต±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 159.2±60.5 150.3±55.9 152.9±57.4 
           มัธยฐาน (ค่าต่ าสุด - ค่าสูงสุด) 146 (5 – 759) 138 (34 – 826) 140 (5 – 826) 
           เกณฑ์ที่ควบคุมได้ 70 - 130 mg/dL 2,505 34.1 7,321 41.3 9,826 39.2 
           เกณฑ์ที่ควบคุมไม่ได้ 4,845 65.9 10,384  58.7 15,229  60.8 
                   < 70 mg/dL  86 1.2 171 1.0 257 1.0 
                   >130 mg/dL  4,759 64.7 10,213 57.7 14,972 58.4 

รวม 7,350 100.0 17,705 100.0 25,055 100.0 
การตรวจระดับน้ าตาลจากปลายนิ้ว (DTx) ในการติดตามการรักษาคร้ังล่าสุด*ค าอธิบายค่าความ

แตกต่างของน้ าตาลในเลือดจาก FPG 4,617 53.9 10,546 52.5 15,163 52.9 

           ค่าเฉลี่ยเลขคณิต±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 159.6±58.5 152.0±54.9 154.3±56. 
           มัธยฐาน (ค่าต่ าสุด - ค่าสูงสุด) 146 (52 – 500) 140 (50 – 500) 142 (50 – 500) 
           เกณฑ์ที่ควบคุมได้ 70 - 130 mg/dL 1,045  32.5 2,753  39.1 3,798  37.0 
           เกณฑ์ที่ควบคุมไม่ได้ 2,174  67.5       4,285  60.9 6,459  63.0 
                  < 70 mg/dL  16 0.5 53 0.8 69 0.7 
                  >130 mg/dL  2,158 67.0 4,232  60.1 6,390  62.3 

รวม 3,219 100.0       7,038 100.0     10,257 100.0 
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 2. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจระดับ HbA1c  ประจ าปี 
 อาสาสมัครที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จ านวน  28,649 ราย พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานชนิด
ที่ 2 ได้รับการเจาะเลือดตรวจหาระดับของ HbA1c อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี มีจ านวน  22,618 ราย คิดเป็นร้อยละ 
79.0  

 3. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ HbA1c น้อยกว่า 7.0% 

 อาสาสมัครที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการเจาะเลือดตรวจหาระดับของ HbA1c 
ในรอบ 12 เดือน จ านวน 22,618 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.0 พบว่า มีค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ของ HbA1c เท่ากับ 
8.0±2.2 โดยอาสาสมัครที่มีระดับ HbA1c น้อยกว่า 7.0% มีจ านวน 7,549 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.1 

ในกลุ่มอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับ Fasting Plasma Glucose ที่อยู่ในเกณฑ์ที่
ควบคุมได้ (≥70 mg/dL และ ≤130 mg/dL) พบว่า มี HbA1c น้อยกว่า 7.0% จ านวน 4,193  ราย คิดเป็นร้อยละ 
51.3 

ในกลุ่มอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับ Fasting Plasma Glucose ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่
ควบคุมได้ (<70 mg/dL และ >130 mg/dL) พบว่า มี HbA1c น้อยกว่า 7.0% จ านวน 2,710  ราย คิดเป็นร้อยละ 
22.0 

 ส าหรับกลุ่มอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มี HbA1c ที่มีภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลัน จ านวน 
653 ราย พบว่ามีระดับ HbA1c ≥ 8.0% มากที่สุดจ านวน 388 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.4 ดังรายละเอียดในตารางที่ 
8 เมื่อพิจารณาร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับ HbA1c น้อยกว่า 7.0% ระหว่างปี 2554 กับ 2555 
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) และเมื่อเปรียบเทียบผลการ
ตรวจตั้งแต่ปี 2553 – 2555 พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) 
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ตารางท่ี 8 จ านวนและร้อยละของอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีการตรวจระดับ HbA1c 

ตัวชี้วัดของผู้ป่วยเบาหวาน 
ผู้ป่วย DM ผู้ป่วย DM+HT ผู้ป่วยรวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

มีการตรวจหาระดับ HbA1c       
- มีการตรวจอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 6,716 78.4 15,902 79.2 22,618 79.0 

- ไม่ได้รับการตรวจในรอบ 1 ปี 1,853 21.6 4,174 20.8 6,027 21.0 

รวม  8,569 100.0  20,076 100.0  28,645 100.0 
ระดับ HbA1c ในการติดตามการรักษาครั้งล่าสุด       
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.4±2.2 7.9±2.2 8.0±2.2 
 มัธยฐาน (ค่าต่ าสุด - ค่าสูงสุด) 8.0 (0.1 – 38.3) 7.5 (0.8 – 93.0) 7.6 (0.1 – 93.0) 
 เกณฑ์ที่ควบคุมได้  HbA1c < 7.0% 1,826 27.8 5,723 36.7 7,549 34.1 
 เกณฑ์ที่ควบคุมไม่ได้ 4,746 72.2 9,865 63.3 14,611 65.9 
  HbA1c 7.0 - 7.9%  1,351 20.6 3,485 22.4 4,836 21.8 
  HbA1c ≥ 8.0%  3,395 51.7 6,380 40.9 9,775 44.1 

รวม 6,572 100.0 15,588 100.0 22,160 100.0 
ระดับ FPG เมื่อมีระดับ HbA1c ที่แตกต่างกัน       

- มีระดับ FPG ที่ควบคุมได้ (70 - 130 mg/dL) และมีระดับ HbA1c ที่เหมาะสม         
(< 7.0%)  

915 44.0 3,278 53.7 4,193 51.3 

- มีระดับ FPG ที่ควบคุมได้ (70 - 130 mg/dL) แต่มีระดับ HbA1c ≥ 7.0%   1,164  56.0  2,824  46.3  3,988  48.7 

รวม  2,079  100.0  6,102  100.0  8,181  100.0 
- มีระดับ FPG ที่ไม่เหมาะสม (< 70 หรือ >130 mg/dL) แต่มีระดับ HbA1c ที่เหมาะสม 

(<7.0%)  
725 18.5 1,985 23.6 2,710 22.0 

- มีระดับ FPG ที่ไม่เหมาะสม (< 70 หรือ >130 mg/dL) และมีระดับ HbA1c ≥ 7.0%   3,186  81.5  6,434  76.4  9,620  78.0 
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ตัวชี้วัดของผู้ป่วยเบาหวาน 
ผู้ป่วย DM ผู้ป่วย DM+HT ผู้ป่วยรวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

รวม  3,911  100.0  8,419  100.0  12,330  100.0 
ระดับ HbA1c ที่แตกต่างกันกับการมีภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันที่ต้องเข้ารักษาใน
โรงพยาบาล 

      

- มีระดับ HbA1c < 7.0%   39  22.9  137  28.4  176  27.0 
- มีระดับ HbA1c 7.0 - 7.9%   17  10.0  72  14.9  89  13.6 
- มีระดับ HbA1c ≥ 8.0%   114  67.1  274  56.7  388  59.4 

รวม  170   100.0   483   100.0   653   100.0  
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 4. ร้อยละของการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจากโรคเบาหวาน 

 อาสาสมัครที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จ านวน 28,649 ราย พบว่า ในช่วง 12 เดือนที่
ผ่านมา มีอาสาสมัครที่มีรายงานการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจากโรคเบาหวาน ซึ่งได้แก่ ภาวะน้ าตาลในเลือด
ต่ า (Hypoglycemia; plasma glucose < 50 mg/dL), ภาวะน้ าตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia) กรณีไม่ระบุว่า
เป็นแบบใด, ภาวะน้ าตาลในเลือดสูงแบบ Diabetic ketoacidosis; DKA หรือภาวะน้ าตาลในเลือดสูงแบบ 
Hyperosmolar Non-ketotic Hyperglycemic Syndrome; HNHS จนต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล จ านวน 936 
ราย คิดเป็นร้อยละ 3.3 
 จากการศึกษาพบว่า อาสาสมัครที่มีรายงานการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจากโรคเบาหวานจนต้องรับ
ไว้รักษาในโรงพยาบาลเนื่องจาก มีภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า (Hypoglycemia) จ านวน 498 รายจากผู้ที่มีมีภาวะ
น้ าตาลในเลือดสูงทั้งหมด 916 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.4 
 เมื่อพิจารณาร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีรายงานการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจาก
โรคเบาหวานจนต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ระหว่างปี 2554 กับ 2555 พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) และเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจตั้งแต่ปี 2553 – 2555 พบว่า มีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) 
 

39



 
 

ตารางท่ี 9 จ านวนและร้อยละของอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลัน 

ตัวชี้วัดของผู้ป่วยเบาหวาน 
ผู้ป่วย DM ผู้ป่วย DM+HT ผู้ป่วยรวม 

จ านวน (ราย) ร้อยละ จ านวน (ราย) ร้อยละ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
มีภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันในช่วง 12 เดือน ท่ีผ่านมา       
มีภาวะแทรกซ้อน 595 7.0 1,435 7.2 2,030 7.1 

1. ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า (Hypoglycemia) 222 2.6 694 3.5 916 3.2 
2. ภาวะน้ าตาลในเลือดสูงแบบ Diabetic ketoacidosis; DKA 49 0.6 100 0.5 149 0.5 
3. ภาวะน้ าตาลในเลือดสูงแบบ Hyperosmolar Non-ketotic Hyperglycemic 

Syndrome; HNHS 
33 0.4 93 0.5 126 0.4 

4. ภาวะน้ าตาลในเลือดสูงแบบไม่ได้วินิจฉัยเจาะจงชนิดของภาวะน้ าตาลในเลือดสูง 384 4.5 796 4.0 1,180 4.1 
ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 7,936 93.0 18,544 92.8 26,480 92.9 

รวม 8,531 100.0 19,979 100.0 28,510 100.0 
การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันในช่วง 12 เดือน     
ที่ผ่านมา 

      

นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 251 2.9 685 3.4 936 3.3 
1. ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า (Hypoglycemia) 125 56.3 373 53.7 498 54.4 
2. ภาวะน้ าตาลในเลือดสูงแบบ Diabetic ketoacidosis; DKA 18 36.7 23 23.0 41 27.5 
3. ภาวะน้ าตาลในเลือดสูงแบบ Hyperosmolar Non-ketotic Hyperglycemic 

Syndrome; HNHS 
5 15.2 19 20.4 24 19.0 

4. ภาวะน้ าตาลในเลือดสูงแบบไม่ได้วินิจฉัยเจาะจงชนิดของภาวะน้ าตาลในเลือดสูง 118 30.7 301 37.8 419 35.5 
ไม่ได้นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 8,320 97.1 19,393 96.6 27,713 96.7 

รวม 8,571 100.0 20,078 100.0 28,649 100.0 
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 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระดับ HbA1c กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานแบบ
เฉียบพลัน พบว่า ระดับ HbA1c มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนเบาหวานแบบเฉียบพลัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ในอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับ HbA1c 7.0 - 7.9% เกิด
ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานแบบเฉียบพลันมากกว่า อาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับ HbA1c 
น้อยกว่า 7.0% เป็น 0.8 เท่า (95%CI, 0.6 - 1.0) และในอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับ HbA1c 
8.0% ขึ้นไป เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานแบบเฉียบพลันมากกว่า อาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่
มีระดับ HbA1c น้อยกว่า 7.0% เป็น 1.7 เท่า (95%CI, 1.4 – 2.1) ดังตารางที่ 10 
 
ตารางท่ี 10 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ HbA1c กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานแบบเฉียบพลัน 

  
ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน 

ในช่วง 12 เดือน OR* 95% CI of OR p-value 
มี       (%) ไม่มี       (%) 

ระดับ HbA1c         < 0.001 
< 7 7,525 334 (4.4) 7,191 (95.6) 1   
7.0 - 7.9 4,487 229 (4.8) 4,592 (95.2) 0.8 0.6 to 1.0 0.066 
≥ 8.0 9,717 898 (9.2) 8,819 (90.8) 1.7 1.4 to 2.1 < 0.001 

รวม 21,729 1,461 (6.6) 20,602 (93.4)    
*OR = Odds Ratio 

 5. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Lipid Profile ประจ าปี 
 อาสาสมัครที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จ านวน 28,649 ราย พบว่า ในช่วง 12 เดือนที่
ผ่านมา อาสาสมัครได้รับการตรวจระดับไขมันในเลือด ทั้งระดับ Total Cholesterol (TC), Triglyceride  (TG), 
High-density lipoprotein (HDL) และ Low-density lipoprotein (LDL) ทุกตัว อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี จ านวน
ทั้งสิ้น 21,326 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.6 
 เมื่อพิจารณาร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการตรวจระดับไขมันในเลือด ทั้งระดับ Total 
Cholesterol (TC), Triglyceride (TG), High-density lipoprotein (HDL) และ Low-density lipoprotein (LDL) 
ทุกตัว ระหว่างปี 2554 กับ 2555 พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (p-value 
<0.001) และเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจตั้งแต่ปี 2553 – 2555 พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) 
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 6. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ LDL < 100 mg/dL 
 อาสาสมัครที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการตรวจระดับไขมันในเลือด Low-
density lipoprotein (LDL) จ านวน 24,550 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.7 พบว่า มีค่าเฉลี่ย (Mean±SD) เท่ากับ 
109.7±38.0 mg/dL และมีระดับ Low-density lipoprotein (LDL) น้อยกว่า 100 mg/dL จ านวน 10,686 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 43.5  
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระดับไขมันในเลือด Low-density lipoprotein (LDL) กับการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานแบบเฉียบพลัน พบว่า ระดับไขมันในเลือด Low-density lipoprotein (LDL) มี
ความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนเบาหวานแบบเฉียบพลัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ใน
อาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับไขมันในเลือด Low-density lipoprotein (LDL) ≥100 mg/dL 
เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานแบบเฉียบพลันมากกว่า อาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับ LDL 
น้อยกว่า 100 เป็น 1.0 เท่า (95%CI, 0.9 - 1.2) ดังตารางที่ 11 
 
ตารางท่ี 11 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ LDL กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานแบบเฉียบพลัน 

ระดับ LDL (mg/dL) 
ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานเฉียบพลันในช่วง 12 

เดือน OR* 
95% CI of 

OR 
p-value 

ไม่               (%) มี          (%) 
<100 10,653 9,941 (93.3) 712 (6.7) 1   0.870 
≥100 13,806 12,827 (92.9) 979 (7.1) 1.0 0.9 to 1.2  

รวม 24,459 22,768 (93.1) 1,691 (6.9)     
*OR = Odds Ratio 
 
 จากการศึกษา ระดับไขมันในเลือดในแต่ละชนิด พบว่า ระดับโคเลสเตอรอล มีค่าเฉลี่ย (Mean±SD) 

เท่ากับ 187.4±46.1 mg/dL โดยพบร้อยละของอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับโคเลสเตอรอลอยู่
ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (น้อยกว่า 170 mg/dL) ร้อยละ 37.8, ระดับไตรกลีเซอไรด์ (TG) มีค่าเฉลี่ย (Mean±SD) 
เท่ากับ 177.0±118.1 mg/dL โดยพบร้อยละของอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับไตรกลีเซอไรด์อยู่
ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม (น้อยกว่า 150 mg/dL) ร้อยละ 50.7 

เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า ระดับเอชดีแอล (HDL) ในเพศหญิง มีค่าเฉลี่ย (Mean±SD) เท่ากับ 46.9±13.2 
mg/dL โดยพบร้อยละของอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีเอชดีแอล  (HDL) อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 
(≥50 mg/dL) ร้อยละ 63.2 ส่วนในเพศชาย พบว่า ระดับเอชดีแอล  (HDL) มีค่าเฉลี่ย (Mean±SD) เท่ากับ 
43.4±12.4 mg/dL โดยพบร้อยละของอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีเอชดีแอล  (HDL) อยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสม (≥40 mg/dL) ร้อยละ 40.9 ดังรายละเอียดในตารางที่ 12 
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ตารางท่ี 12 จ านวนและร้อยละของอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีการตรวจ Lipid profile 

ตัวชี้วัดของผู้ป่วยเบาหวาน 
ผู้ป่วย DM ผู้ป่วย DM+HT ผู้ป่วยรวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
 

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีการตรวจวิเคราะห์ 
Lipid profile  

      

 ตรวจครบทุกตัว (TC, TG, HDL, LDL) อย่างน้อย 
1 ครั้งต่อป ี

6,274 73.2 15,088 75.1 21,362 74.6 

 ตรวจไม่ครบทุกตัว *บางรพ.จะรายงานเฉพาะ LDL 1,450 16.9 3,075 15.3 4,525 15.8 
ไม่ได้รับการตรวจในรอบ 1 ปี 847 9.9 1,915 9.5 2,762 9.6 

รวม 8,571 100.0 20,078 100.0 28,649 100.0 

ระดับ Total Cholesterol        
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 188.0±46.3 187.1±46.0 187.4±46.1 
 มัธยฐาน (ค่าต่ าสุด - ค่าสูงสุด) 184 (41 – 1,197) 182 (39 – 566) 182 (39 – 1,197) 
           < 170 mg/dL (เหมาะสม) 2,520 36.1 6,428 38.5 8,948 37.8 
           ≥ 170 mg/dL 4,465 63.9 10,261 61.5 14,726 62.2 

รวม 6,985  100.0 16,689 100.0  23,674  100.0 
ระดับ Triglyceride       
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 177.4±128.9 176.9±113.2 177.0±118.1 
 มัธยฐาน (ค่าต่ าสุด - ค่าสูงสุด) 147 (14 – 3,269) 151 (12 – 2,310) 151 (12 – 3,269) 
          < 150 mg/dL (เหมาะสม) 3,781  52.0  8,656  50.1  12,437  50.7 
          ≥ 150 mg/dL 3,493  48.0  8,623  49.9  12,116  49.3 

รวม 7,274  100.0   17,279   100.0   24,553   100.0  

ระดับ HDL-Cholesterol        
เพศชาย  1,877 28.5 4,960 31.4 6,837 30.5 
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 42.0±12.8 43.3±12.2 43.4±12.4 
 มัธยฐาน (ค่าต่ าสุด - ค่าสูงสุด) 42.0 (10.0 – 142.0) 42.(12.0–132.0) 42.0 (10.0–142.0) 
           ≥ 40 mg/dL (เหมาะสม)  757  40.3  2,040  41.1  2,797  40.9 
           < 40 mg/dL  1,120  59.7  2,920  58.9  4,040  59.1 

รวม  1,877  100.0  4,960  100.0  6,837  100.0 
เพศหญิง  4,699 71.5 10,846 68.6 15,545 69.5 
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 46.5±13.5 47.1±13.0 46.9±13.2 
  มัธยฐาน (ค่าต่ าสุด - ค่าสูงสุด) 45.0 (10.0 – 145.0) 46.0 (10.0–149.0) 45.0 (10.0–149.0) 

          ≥ 50 mg/dL (เหมาะสม)  3,034  64.6  6,793  62.6  9,827  63.2 

          < 50 mg/dL  1,665  35.4  4,053  37.4  5,718  36.8 
รวม 4,699  100.0  10,846  100.0  15,545  100.0  
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ตัวชี้วัดของผู้ป่วยเบาหวาน 
ผู้ป่วย DM ผู้ป่วย DM+HT ผู้ป่วยรวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
 

ระดับ LDL-Cholesterol       
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 110.4±37.0 109.3±38.4 109.7±38.0 
 มัธยฐาน (ค่าต่ าสุด - ค่าสูงสุด) 107 (11 – 565) 105 (10 – 400) 105 (10 – 565) 
           < 100 mg/dL (เหมาะสม)  3,035  41.4  7,651  44.4  10,686  43.5 
           ≥ 100 mg/dL   4,296  58.6  9,568  55.6  13,864  56.5 

รวม 7,331  100.0  17,219  100.0  24,550  100.0  

* ในโรงพยาบาลบางแห่งจะตรวจและหรือรายงานเฉพาะระดับ LDL-Cholesterol  
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 7. ร้อยละของระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับความดันโลหิตต่ ากว่าหรือเท่ากับ 
130/80 mmHg  

 จากจ านวนอาสาสมัครที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการวัดระดับความดันโลหิต 
จ านวน 28,629 ราย พบว่า มีจ านวนอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับความดันโลหิตต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 130/80 mmHg จ านวน 15,780 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.1 

จากการศึกษา พบว่า อาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร้อยละ 99.9 ที่ได้รับการวัดระดับความดัน
โลหิตและพบว่า มีค่าเฉลี่ยของระดับความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (Systolic Blood Pressure; SBP) และคลายตัว 
(Diastolic Blood Pressure; DBP) เท่ากับ 128.6±16.4 mmHg และ 74.3±10.2 mmHg ตามล าดับ โดยมี
ค่าเฉลี่ยความแตกต่างระหว่างระดับความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคลายตัว (Pulse pressure; PP) เท่ากับ 
54.3±14.3 mmHg  ดังตารางที่ 13  
 

ตารางท่ี 13 จ านวนและร้อยละของอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีการตรวจวัดระดับความดันโลหิต 

ตัวชี้วัดของผู้ป่วยเบาหวาน 
ผู้ป่วย DM ผู้ป่วย DM+HT ผู้ป่วยรวม 

จ านวน (ราย) ร้อยละ จ านวน (ราย) ร้อยละ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยเบาหวานชนิด
ที่ 2 

      

Systolic Blood Pressure (SBP)  8,561  20,069  28,630  
           ค่าเฉลี่ยเลขคณิต±ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

121.4±14.4 131.6±16.2 128.6±16.4 

           มัธยฐาน (ค่าต่ าสุด - ค่าสูงสุด) 120 (73 – 245) 130 (65 – 257) 130 (65 – 257) 
Diastolic Blood Pressure (DBP)  8,561  20,068  28,629  
           ค่าเฉลี่ยเลขคณิต±ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

72.7±9.3 75.0±10.5 74.3±10.2 

           มัธยฐาน (ค่าต่ าสุด - ค่าสูงสุด) 71 (30 – 114) 75 (29 – 164) 74 (29 – 164) 
Pulse pressure (PP)   8,560  20,066  28,626  
           ค่าเฉลี่ยเลขคณิต±ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

48.8±12.1 56.6±14.6 54.3±14.3 

           มัธยฐาน (ค่าต่ าสุด - ค่าสูงสุด) 49 (10 – 155) 55 (6 – 138) 52 (6 – 155) 
การควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วย
เบาหวาน 

      

     ≤ 130/80 mmHg (เหมาะสม) 6,205 72.5 9,575 47.7       15,780  55.1 
      > 130/80 mmHg   2,356 27.5 10,493 52.3       12,849  44.9 

รวม 8,561 100.0 20,068 100.0 28,629 100.0 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความดันโลหิต กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานแบบ
เฉียบพลัน พบว่า ระดับความดันโลหิต มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนเบาหวานแบบเฉียบพลัน อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ในอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับความดันโลหิตสูงกว่า 130/80 
mmHg เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานแบบเฉียบพลันเท่ากันกับอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มี
ระดับความดันโลหิตต่ ากว่าหรือเท่ากับ 130/80 mmHg เป็น 1.0 เท่า (95%CI, 0.9 - 1.1) ดังตารางที่ 14 
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ตารางท่ี 14 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความดันโลหิตกับการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานแบบเฉียบพลัน 

ระดับความดันโลหิต 
(mmHg) 

 
ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

เฉียบพลันในช่วง 12 เดือน OR* 
95% CI 
of OR 

p-
value 

มี (%) ไม่มี (%) 
BP≤130/80 14,831 482 (3.2) 14,349 (96.8) 1 

0.9 to 1.1 0.902 
BP>130/80 13,798 452 (3.3) 13,346 (96.7) 1.0 

รวม 28,629 934 (3.3) 27,695 (96.7)    
*OR = Odds Ratio 
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 8. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Microalbuminuria ประจ าปี  
 อาสาสมัครที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จ านวน 28,649 ราย พบว่า ในช่วง 12 เดือนที่
ผ่านมา อาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีภาวะผลการตรวจ Macroalbuminuria เป็นบวก หรือได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็น Diabetic Nephropathy; DN (โรคไตจากเบาหวาน) มาก่อนแล้ว จ านวน 453 ราย คิดเป็นร้อยละ 
1.6 และอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการตรวจหาระดับ Microalbuminuria ในปัสสาวะอย่าง
น้อย 1 ครั้งต่อปี จ านวน 20,133 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.4 
 เมื่อพิจารณาร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการตรวจหาระดับ Microalbuminuria ใน
ปัสสาวะอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ระหว่างปี 2554 กับ 2555 พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) และเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจตั้งแต่ปี 2553 – 2555 พบว่า มีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) 

 9. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานมี Microalbuminuria ที่ได้รับการรักษาด้วยยา ACE inhibitor หรือ 
ARB  
 อาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการตรวจหาระดับ Microalbuminuria ในปัสสาวะอย่าง
น้อย 1 ครั้งต่อปี จ านวน 20,113 ราย มีการตรวจพบ Microalbuminuria ในปัสสาวะ จ านวน 7,060 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 50.6 ซึ่งในอาสาสมัครกลุ่มนี้ได้รับยาลดความดันโลหิตกลุ่ม Angiotensin-converting enzyme Inhibitor 
(ACEI) หรือ Angiotensin receptor blocker (ARB) จ านวน 4,141 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.7 ดังตารางที่ 15  
  
 เมื่อพิจารณาร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีการตรวจพบ Microalbuminuria ที่ได้รับยาลดความ
ดันโลหิตกลุ่ม Angiotensin-converting enzyme Inhibitor (ACEI) หรือ Angiotensin receptor blocker (ARB) 
ระหว่างปี 2554 กับ 2555 พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) 
และเม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจตั้งแต่ปี 2553 – 2555 พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
0.05 (p-value < 0.001) 
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ตารางท่ี 15 จ านวนและร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีการตรวจหาระดับ Microalbuminuria 

ตัวชี้วัดของผู้ป่วยเบาหวาน 
ผู้ป่วย DM ผู้ป่วย DM+HT ผู้ป่วยรวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

การตรวจหาระดับ Microalbuminuria ในปัสสาวะ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา       
ได้รับการตรวจ  6,077  71.0  14,036  70.1  20,113  70.4 
 กรณีที่ 1 Urine Dipstick        
  ลบ  2,265  80.4  4,772  73.4  7,037  75.5 
  บวก  553  19.6  1,730  26.6  2,283  24.5 

รวม  2,818  100.0  6,502  100.0  9,320  100.0 
 กรณีที่ 2 Microalbuminuria Dipstick       
  ลบ  1,408  49.2  2,392  40.4  3,800  43.3 
  บวก  1,451  50.8  3,524  59.6  4,975  56.7 

รวม  2,859  100.0  5,916  100.0  8,775  100.0 
 กรณีที่ 3 Morning urine หา Alb/Cr ratio         

  < 30 mg /g  256  55.3  782  49.9  1,038  51.2 
  30-299  mg /g  165  35.6  621  39.6  786  38.7 
  > 300 mg /g  42  9.1  164  10.5  206  10.1 

รวม  463  100.0  1,567  100.0  2,030  100.0 
 กรณีที่ 4 ระบุค่า  Urine albumin       
  หน่วยเป็น มิลลิกรัม/ลิตร (mg/L) 1,097 81.8 2,144 70.8 3,241 74.2 
   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 75.5±195.2 87.8±204.1 83.7±201.2 
   มัธยฐาน (ค่าต่ าสุด - ค่าสูงสุด) 30.0 (0 – 5,000.0) 33.1 (0 – 4,764.8) 30.0 (0 – 5,000.0) 
  หน่วยเป็น มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ (mg%) 20 1.5 102 3.4 122 2.8 
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ตัวชี้วัดของผู้ป่วยเบาหวาน 
ผู้ป่วย DM ผู้ป่วย DM+HT ผู้ป่วยรวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 19.0±26.6 45.3±65.4 41.0±61.5 
   มัธยฐาน (ค่าต่ าสุด - ค่าสูงสุด) 9.5 (4.0 – 120.3) 20.0 (3.5 – 300.0) 19.0 (3.5 – 300.0) 
  หน่วยเป็น กรัม/ลิตร (g/L) 9 0.7 21 0.7 30 0.7 
   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.7±1.0 4.8±17.3 3.6±14.5 
   มัธยฐาน (ค่าต่ าสุด - ค่าสูงสุด) 0.2 (0.2 – 3.0) 1.0 (0.2 – 80.0) 0.3 (0.2 – 80.0) 
  หน่วยเป็น กรัม/เดซิลิตร (g/dL) 5 0.4 13 0.4 18 0.4 
   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 65.9±131.1 35.8±82.8 44.1±95.3 
   มัธยฐาน (ค่าต่ าสุด - ค่าสูงสุด) 3.9 (2.0 – 300.0) 3.8 (0.2 – 300.0) 3.8 (0.2 – 300.0) 
  หน่วยเป็น มิลลิกรัม/เดซิลิตร (mg/dL) 200 14.9 685 22.6 885 20.3 
   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 47.9±82.3 166±576.6 139.9±511.2 
   มัธยฐาน (ค่าต่ าสุด - ค่าสูงสุด) 14.3 (0 – 615.0) 23.9 (0 – 7,319.0) 22.0 (0 – 7,319.0) 
  หน่วยเป็น มิลลิกรัม/24 ช่ัวโมง (mg/24 hrs) 10 0.7 62 2.1 72 1.6 
   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 38.0±103.8 157.8±458.4 141.2±428.5 
   มัธยฐาน (ค่าต่ าสุด - ค่าสูงสุด) 5.8 (1.0 – 333.3) 23.1 (1.3 – 3,407.0) 18.7 (1.0 – 3,407.0) 

รวม  1,341  100.0  3,027  100.0  4,368  100.0 

       

ได้รับการตรวจ แต่พบว่ามีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 32 0.4 72 0.4 104 0.4 
ไม่ได้ตรวจ Microalbuminuria เพราะมีผลการตรวจ Macroalbuminuria เป็นบวก หรือ
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น DN (โรคไตจากเบาหวาน) มาก่อนแล้ว  

 80  0.9 373 1.9  453  1.6 

ไม่ได้รับการตรวจ  2,365  27.7 5,548 27.6  7,913  27.6 
รวม 8,554 100.0 20,029 100.0 28,583 100.0 
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ตัวชี้วัดของผู้ป่วยเบาหวาน 
ผู้ป่วย DM ผู้ป่วย DM+HT ผู้ป่วยรวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

การตรวจพบ Albuminuria       
 พบ Microalbuminuria 2,016 47.2 5,044 52.2 7,060 50.6 
 พบ Macroalbuminuria 110 2.6 354 3.7 464 3.4 
 ไม่พบ Albuminuria 2,149 50.2 4,268 44.1 6,417 46.0 

รวม 4,275 100.0 9,666 100.0 13,941 100.0 
ผู้ป่วยเบาหวานที่ตรวจพบ Microalbuminuria แล้วได้รับยาลดความดันโลหิตกลุ่ม ACE 
inhibitor หรือ ARB ในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมา  

      

 ได้รับยา  602  30.8 3,539  71.1  4,141  59.7 
 ไม่ได้รับยา  1,355  69.2 1,435  28.9  2,790  40.3 

รวม  1,957  100.0 4,974  100.0  6,931  100.0 
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 10. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจจอประสาทตา ประจ าปี 
 อาสาสมัครที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการตรวจจอประสาทตา ประจ าปี จ านวน  
15,795 ราย ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่า มีจ านวนอาสา สมัครที่ได้รับการตรวจจอประสาทอย่างละเอียดโดย
จักษุแพทย์ หรือใช้ Fundus camera อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี จ านวน 10,691 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.7  
 เมื่อพิจารณาร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการตรวจจอประสาทอย่างละเอียดโดยจักษุแพทย์ 
หรือใช้ Fundus camera อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ระหว่างปี 2554 กับ 2555 พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) และเม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจตั้งแต่ปี 2553 – 2555 พบว่า 
มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) 

 11. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ประจ าปี 
 อาสาสมัครที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จ านวน 28,649 ราย ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 
พบว่า อาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากประจ าปี โดยทันตแพทย์หรือ
บุคลากรที่ได้รับการอบรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จ านวน 10,009 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.2 ดังตารางที่ 16 
 เมื่อพิจารณาร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากประจ าปี ระหว่างปี 
2554 กับ 2555 พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) และเมื่อ
เปรียบเทียบผลการตรวจตั้งแต่ปี 2553 – 2555 พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
(p-value < 0.001) 
 

ตารางท่ี 16 จ านวนและร้อยละของอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีการตรวจจอประสาทตาและช่องปาก 

ตัวชี้วัดของผู้ป่วยเบาหวาน 
ผู้ป่วย DM ผู้ป่วย DM+HT ผู้ป่วยรวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

การตรวจจอประสาทตา ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา        
 ได้รับการตรวจ  4,802 56.1 10,993 54.9 15,795 55.3 
 ไม่ได้รับการตรวจ 762 8.9 1,884 9.4 2,646 9.3 
 ไม่มีข้อมูลในเวชระเบียน 2,992 35.0 7,141 35.7 10,133 35.5 

รวม 8,556 100.0 20,018 100.0 28,574 100.0 
การตรวจสุขภาพช่องปากในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา        
 ได้รับการตรวจ  3,153 37.1 6,856 34.3 10,009 35.2 
 ไม่ได้รับการตรวจ 1,006 11.8 2,418 12.1 3,424 12.0 
 ไม่มีข้อมูลในเวชระเบียน  4,348  51.1  10,688  53.5  15,036  52.8 

รวม 8,507 100.0 19,962 100.0 28,469 100.0 

 12. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจเท้าอย่างละเอียด ประจ าปี 
 อาสาสมัครที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการตรวจเท้า ในช่วง  12 เดือนที่ผ่านมา 
จ านวน 18,806 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.2 และอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้รับการตรวจสุขภาพเท้า
อย่างละเอียดครบทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ การสังเกตผิวหนังภายนอก (visual inspection), การตรวจปลายประสาท 
(sensory exam) และ การคล าชีพจรเท้า (pulse exam) จ านวน 17,162 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.9 ดังตารางที่ 17 
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 เมื่อพิจารณาร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการตรวจเท้าอย่างละเอียด ครบทั้ง 3 ส่วน 
ระหว่างปี 2554 กับ 2555 พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) 
และเม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจตั้งแต่ปี 2553 – 2555 พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
0.05 (p-value < 0.001) 

 13. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า 
 อาสาสมัครที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จ านวน 28,649 ราย ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 
อาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้รับการสังเกตผิวหนังภายนอก พบว่า มีแผลที่เท้า จ านวน 594 ราย คิด
เป็นร้อยละ 2.1 
 เมื่อพิจารณาร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ มีแผลที่เท้า ระหว่างปี 2554 กับ 2555 พบว่า มีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) แต่เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจตั้งแต่ปี 
2553 – 2555 มีความแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.075)  
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 14. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตัดนิ้วเท้า, เท้า หรือขา 
 อาสาสมัครที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จ านวน 28,649 ราย พบว่า ในช่วง 12 เดือนที่
ผ่านมา อาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการผ่าตัดบริเวณอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของขาหรือเกิด dry 
gangrene (นิ้วเท้า เท้า ขา) แล้วหลุดออกร่างกาย จ านวน 83 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.3 โดยพบว่าอวัยวะที่ถูกตัดหรือ
เกิด dry gangrene มากที่สุด คือ นิ้วเท้า จ านวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.5 ของผู้ที่ได้รับการตัดอวัยวะ 
 เมื่อพิจารณาร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการผ่าตัดบริเวณอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของขา
หรือเกิด dry gangrene (นิ้วเท้า เท้า ขา) แล้วหลุดออกร่างกาย ระหว่างปี 2554 กับ 2555 พบว่า มีความแตกต่าง
กัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.414) และเม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจตั้งแต่ปี 2553 – 
2555 พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) 
 

 15. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการการสอนให้ตรวจและดูแลเท้าด้วยตนเอง หรือสอนผู้ดูแล
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
 อาสาสมัครที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จ านวน 28,649 ราย พบว่า อาสาสมัครที่เป็น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการสอนให้ตรวจและดูแลเท้าด้วยตนเอง หรือสอนผู้ดูแลผู้ป่วยในการสังเกตสภาพ
ผิวหนัง รอยช้ า และรูปร่างเท้า รวมถึงการสอนดูแลเท้า ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จ านวน 18,301 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 64.1 ดังตารางที่ 17 
  
 เมื่อพิจารณาร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการสอนให้ตรวจและดูแลเท้าด้วยตนเอง หรือ
สอนผู้ดูแลผู้ป่วยในการสังเกตสภาพผิวหนัง รอยช้ า และรูปร่างเท้า รวมถึงการสอนดูแลเท้า ในช่วง  12 เดือนที่ผ่าน
มา ระหว่างปี 2554 กับ 2555 พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (p-value <0.001) 
และเม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจตั้งแต่ปี 2553 – 2555 พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
0.05 (p-value < 0.001) 
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ตารางท่ี 17 จ านวนและร้อยละของอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีการตรวจเท้า 

ตัวชี้วัดของผู้ป่วยเบาหวาน 
ผู้ป่วย DM ผู้ป่วย DM+HT ผู้ป่วยรวม 

จ านวน (ราย) ร้อยละ จ านวน (ราย) ร้อยละ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
การตรวจเท้าอย่างละเอียด ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา        
ได้รับการตรวจเท้าท้ังสองข้าง 5,835  68.6       12,971  65.2       18,806  66.2 

1. ได้รับการตรวจเพียงอย่างเดียว 313  5.4 785  6.1 1,098  5.8 
1) สังเกตผิวหนังภายนอก 303 3.5 779 3.9 1,082  3.8 
2) ตรวจปลายประสาท 7 0.1 4 0.0 11 0.0 
3) คล าชีพจรเท้า 3 0.0 2 0.0 5 0.0 

2. ได้รับการตรวจเพียงสองอย่าง 180  3.1 366  2.8 546  2.9 
1) สังเกตผิวหนังภายนอก และตรวจปลายประสาท 168 2.0 300 1.5 468 1.6 
2) สังเกตผิวหนังภายนอก และคล าชีพจรเท้า 12 0.1 64 0.3 76 0.3 
3) ตรวจปลายประสาท และคล าชีพจรเท้า 0 0.0 2 0.0 2 0.0 

3. ได้รับการตรวจเท้าอย่างละเอียด (ครบทั้งสามอย่าง) 5,342  62.3       11,820  58.9       17,162  59.9 
ไม่ได้รับการตรวจเท้า 2,672  31.4 6,921  34.8 9,593  33.8 

รวม 8,571 100.0 20,078 100.0 28,649 100.0 
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ผลการตรวจเท้าพบว่า       
 มีแผล 172 2.0 422 2.1 594 2.1 
 ไม่มีแผล 8,399  98.0 19,656  97.9 28,055  97.9 

รวม 8,571  100.0 20,078  100.0 28,649  100.0 
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ตัวชี้วัดของผู้ป่วยเบาหวาน 
ผู้ป่วย DM ผู้ป่วย DM+HT ผู้ป่วยรวม 

จ านวน (ราย) ร้อยละ จ านวน (ราย) ร้อยละ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
การถูกตัดหรือเกิด dry gangrene ที่นิ้วเท้า, เท้า หรือขา แล้วหลุดออกร่างกาย ในช่วง 12 
เดือนที่ผ่านมา 
 ได้รับการตัดหรือหลุดออก (> 1 อวัยวะ) 17 0.2 66 0.3 83 0.3 

1. ขาใต้หัวเข่า 3 17.6 6 9.1 9 10.8 
2. ขาเหนือหัวเข่า 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
3. เท้า 1 5.9 1 1.5 2 2.4 

  3.  นิ้วเท้า 12 70.6 54 81.8 66 79.5 
 ไม่มีการตัด 8,395  99.8 19,580  99.7 27,975  99.7 

รวม 8,428 100.0 19,707 100.0 28,135 100.0 
การสอนที่มีรูปแบบการตรวจและดูแลเท้าด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่าน
มา 

      

 ได้รับการสอน          5,637  66.0          12,664  63.3          18,301  64.1 
 ไม่ได้รับการสอน          2,909  34.0            7,332  36.7          10,241  35.9 

รวม          8,546  100.0          19,996  100.0 28,542  100.0 
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 16. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่สูบบุหรี่ ซึ่งได้รับค าแนะน าปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่ 
 อาสาสมัครที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่  2 จ านวน 28,649 ราย พบว่า 
อาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ยังคงสูบบุหรี่ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (Current smoker) และ
ได้รับค าแนะน าปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่อย่างเป็นระบบหรือเข้าโปรแกรมเลิกสูบบุหรี่ จ านวน 573 ราย คิด
เป็นร้อยละ 51.2 ดังตารางที่ 18 
 เมื่อพิจารณาร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ยังคงสูบบุหรี่ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 
(Current smoker) และได้รับค าแนะน าปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่อย่างเป็นระบบหรือเข้าโปรแกรมเลิกสูบ
บุหรี่ ระหว่างปี 2554 กับ 2555 พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (p-
value = 0.157) และเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจตั้งแต่ปี 2553 – 2555 พบว่า มีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) 

 17. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่เป็น Diabetic Retinopathy  
 อาสาสมัครที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่  2 จ านวน 28,649 ราย พบว่า 
อาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Diabetic Retinopathy คือ ภาวะจอ
ประสาทตาผิดปกติจากเบาหวาน มีรอยโรค ได้แก่ Non-proliferative Diabetic Retinopathy (NPDR) 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 1) mild NPDR 2) moderate NPDR 3) severe NPDR หรือ Preproliferative 
Diabetic Retinopathy (PPDR) และ Proliferative Diabetic Retinopathy (PDR) ในช่วง 12 เดือนที่
ผ่านมา จ านวน 2,384 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.4 
 เมื่อพิจารณาร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Diabetic 
Retinopathy คือ ภาวะจอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวาน มีรอยโรค ได้แก่ Non-proliferative 
Diabetic Retinopathy (NPDR) ซึ่งแบ่งออกเป็น 1) mild NPDR 2) moderate NPDR 3) severe 
NPDR หรือ Preproliferative Diabetic Retinopathy (PPDR) และ Proliferative Diabetic 
Retinopathy (PDR) ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ระหว่างปี 2554 กับ 2555 พบว่า มีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) และเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจตั้งแต่ปี 
2553 – 2555 พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) 
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 18. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่เป็น Diabetic Nephropathy 
 อาสาสมัครที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จ านวน 28,649 ราย ในช่วง 12 เดือน
ที่ผ่านมา พบว่า อาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น  Diabetic 
Nephropathy จ านวน 4,266 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.9 
 จากการศึกษา พบว่า อาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น 
Diabetic Nephropathy มีระดับความดันโลหิตที่เหมาะสม (≤120/80 mmHg) จ านวน 1,303 ราย ร้อย
ละ 30.7 ดังตารางที่ 18 
 เมื่อพิจารณาร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Diabetic 
Nephropathy ระหว่างปี 2554 กับ 2555 พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
0.05 (p-value < 0.001) และเม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจตั้งแต่ปี 2553 – 2555 พบว่า มีความแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) 
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ตารางท่ี 18 จ านวนและร้อยละของอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีการสูบบุหรี่ Diabetic Retinopathy และ Diabetic Nephropathy 

ตัวชี้วัดของผู้ป่วยเบาหวาน 
ผู้ป่วย DM ผู้ป่วย DM+HT ผู้ป่วยรวม 

จ านวน (ราย) ร้อยละ จ านวน (ราย) ร้อยละ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
การสูบบุหร่ี       

1. ยังคงสูบบุหรี่ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา              425  5.0     696  3.5        1,121  3.9 
2. เคยสูบบหุรี่ แตเ่ลิกแล้ว              484  5.7    1,199  6.0        1,683  5.9 
3. ไม่เคยสูบบุหรี ่          6,689  78.6 15,542  77.9       22,231  78.1 
4. ไม่มีข้อมลู              916  10.8    2,512  12.6 3428 12.0 

รวม          8,514  100.0 19,949  100.0       28,463  100.0 
ผู้ที่ยังคงสูบบุหร่ีอยู่ ได้รับค าแนะน าปรึกษาให้เลิกสูบบุหร่ีอย่างเป็นระบบหรือเข้า
โปรแกรมเลิกสูบบุหร่ี  

      

 ได้รับค าแนะน าปรึกษา  213 50.1 360 51.9 573 51.2 
 ไม่ได้รับค าแนะน าปรึกษา /ไม่มีข้อมูล 212 49.9 334 48.1 546 48.8 

รวม 425 100.0 694 100.0 1,119 100.0 
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Diabetic Retinopathy*        
 เป็น Diabetic Retinopathy              594  7.0   1,790  9.0        2,384  8.4 
 ไม่เป็น Diabetic Retinopathy           3,906  45.8   8,657  43.4       12,563  44.1 
 ไม่ได้รับการวินิจฉัย/ ไม่มีข้อมูล          4,022  47.2    9,506  47.6       13,528  47.5 

รวม          8,522  100.0 19,953  100.0       28,475  100.0 
 
 
 
 
 
 

      

58



 

ตัวชี้วัดของผู้ป่วยเบาหวาน 
ผู้ป่วย DM ผู้ป่วย DM+HT ผู้ป่วยรวม 

จ านวน (ราย) ร้อยละ จ านวน (ราย) ร้อยละ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Diabetic Nephropathy*       
 เป็น Diabetic Nephropathy              994  11.6   3,272  16.3        4,266  14.9 
 ไม่เป็น Diabetic Nephropathy          3,067  35.9    5,806  29.0         8,873  31.0 
 ไม่ได้รับการวินิจฉัย/ ไม่มีข้อมูล          4,492  52.5 10,963  54.7       15,455  54.0 

รวม          8,553  100.0 20,041  100.0       28,594  100.0 
ความดันโลหิตของผู้ที่เป็น Diabetic Nephropathy       
 ≤ 120/80 mmHg  (เหมาะสม)  493  49.6  810  24.8  1,303  30.6 
 > 120/80 mmHg   500  50.4  2,461  75.2  2,961  69.4 

รวม  993   100.0   3,271   100.0   4,264   100.0  
* ในปี 2555 ใช้ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการและค าวินิจฉัยของแพทย์ใน บันทึกว่าเป็น DN
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 19. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนเรื้อรัง 
 อาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะแทรกซ้อนเรื้อรัง ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่า 
ภาวะแทรกซ้อนที่พบมากที่สุด คือ ภาวะแทรกซ้อนทางไต จ านวน 2,269 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.9 รองลงมา คือ 
ภาวะแทรกซ้อนทางตา จ านวน 1,345 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.7 ล าดับต่อมาคือ ภาวะแทรกซ้อนของระบบประสาทส่วน
ปลาย จ านวน 289 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.0 และภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด จ านวน 304 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 1.1  ส่วนภาวะแทรกซ้อนที่พบน้อยที่สุด คือ ภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดสมอง จ านวน 104 ราย คิดเป็นร้อยละ 
0.4 ดังตารางที่ 19 
 
ตารางท่ี 19 จ านวนและร้อยละของอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีการตรวจหาภาวะแทรกซ้อนเรื้อรัง 

ภาวะแทรกซ้อนเร้ือรังท่ีเพ่ิงเกิดในช่วง 12 เดือน 
ผู้ป่วย DM ผู้ป่วย DM & HT ผู้ป่วยรวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

ภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดสมอง 12 0.1 92 0.5 104 0.4 
1. โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular accident; 

CVA)  
2 0.0 28 0.1 30 0.1 

2. โรคเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด (Cerebral 
Infarction) 

3 0.0 15 0.1 18 0.1 

3. เส้นเลือดในสมองตีบ (Ischemic stroke) 4 0.0 19 0.1 23 0.1 
4. เส้นเลือดในสมองแตก (Hemorrhagic stroke) 1 0.0 5 0.0 6 0.0 
5. Stroke ไม่ทราบชนิด 2 0.0 14 0.1 16 0.1 
6. เลือดออกในสมอง (Cerebral hemorrhage) 0 0.0 2 0.0 2 0.0 
7. ภาวะ Transient ischemic attack (TIA) 2 0.0 16 0.1 18 0.1 
ภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด 43 0.5 261 1.3 304 1.1 
1. เจ็บแน่นหน้าอกซีกซ้าย (Angina pectoris) 12 0.1 61 0.3 73 0.3 
2. โรคหัวใจวาย (Congestive heart failure; CHF) 14 0.2 105 0.5 119 0.4 
3. โรคกลา้มเนื้อหัวใจขาดเลือด (Myocardial 

infarction; MI) รวมถึง ischemic heart disease; 
IHD 

19 0.2 114 0.6 133 0.5 

4. การถ่างขยายเปดิหลอดเลือดหัวใจ (Coronary 
revascularization) 

0 0.0 8 0.0 8 0.0 

5. โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Peripheral Arterial 
Disease; PAD) 

4 0.0 13 0.1 17 0.1 

การพบภาวะแทรกซ้อนทางไต 542 6.3 1,727 8.6 2,269 7.9 

1) โรคไตจากเบาหวาน (Diabetic Nephropathy; 
DN)   

184 2.1 795 4.0 979 3.4 
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ภาวะแทรกซ้อนเร้ือรังท่ีเพ่ิงเกิดในช่วง 12 เดือน 
ผู้ป่วย DM ผู้ป่วย DM & HT ผู้ป่วยรวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

2) ไตเสื่อมสมรรถภาพ (Renal insufficiency : ARF, 
CRI, CKD, ESRD) 

448 5.2       1,330  6.6       1,778  6.2 

ภาวะแทรกซ้อนทางตา 379 4.4 966 4.8 1,345 4.7 

ภาวะแทรกซ้อนของระบบประสาทส่วนปลาย ได้แก่ 
Painful neuropathy หรือ autonomic 
neuropathy หรือ Neurogenic bladder 

82 1.0 207 1.0 289 1.0 
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3.3 ผลการศึกษาตัวชี้วัดในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในภาพรวมทั่วประเทศ 
 อาสาสมัครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ที่รับการรักษาในโรงพยาบาลนั้นๆ เป็นระยะเวลามากกว่าหรือเท่ากับ 
12 เดือน มีจ านวนทั้งสิ้น 52,428 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.0 ของจ านวนอาสาสมัครทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 61,709 
ราย แบ่งเป็นอาสาสมัครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเพียงอย่างเดียว จ านวน 32,768 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.5 และ
อาสาสมัครที่เป็นทั้งโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จ านวน 20,370 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.9  
 เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของอาสาสมัครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ พบว่า ใน
เขตภูมิภาคมีอาสาสมัครที่เข้ารับบริการจากโรงพยาบาลชุมชนจ านวนมากที่สุด ร้อยละ 65.7 ส่วนในเขตกรุงเทพมหานคร
อาสาสมัครที่เข้ารับบริการในสถานบริการสังกัดกรุงเทพมหานครมีจ านวนมากที่สุด ร้อยละ 38.6 ดังภาพที่ 10 และ ภาพ
ที่ 11  

 
ภาพที่ 10 กราฟสัดส่วนของอาสาสมัครที่ร่วมในโครงการวิจัยจ าแนกตามประเภทของโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค        

(N = 49,644) 

 
ภาพที่ 11 สัดส่วนของอาสาสมัครที่ร่วมในโครงการวิจัยจ าแนกตามประเภทของสังกัดของสถานพยาบาลใน

กรุงเทพมหานคร (N = 2,784) 

  

รพศ,  6,386 
, 12.9% 

รพท,  
10,625 , 
21.4% รพช,  

32,633 , 
65.7% 

โรงพยาบาล 
กระทรวง,  

413 , 
14.8% 

โรงพยาบาล 
กทม,  1,075 

, 38.6% 

โรงพยาบาล
เอกชน,  761 

, 27.3% 

คลินิกเอกชน
,  535 , 
19.2% 
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ตัวชี้วัดในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

 1. ร้อยละของการมีระดับความดันโลหิต ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (SBP<140 
และ DBP<90 mmHg) 
 อาสาสมัครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ที่รับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นระยะเวลามากกว่าหรือเท่ากับ 12 
เดือน มีจ านวนทั้งสิ้น 52,428 ราย ได้รับการวัดความดันโลหิต จ านวน 52,411 ราย พบว่า จ านวนอาสาสมัครที่เป็นโรค
ความดันโลหิตสูง มีระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ คือ SBP<140 และ DBP<90 mmHg และ SBP≤130 
และ DBP≤80 mmHg กรณีท่ีมีเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมด้วย จ านวน 31,168 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.5  
 อาสาสมัครที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคความดันโลหิตสูงเพียงโรคเดียว จ านวน 32,768 ราย ได้รับการวัดความ
ดันโลหิต จ านวน 32,761 ราย พบว่า จ านวนอาสาสมัครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง มีระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่
ควบคุมได้ คือ SBP<140 และ DBP<90 mmHg และ SBP≤130 และ DBP≤80 mmHg กรณีที่มีเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วม
ด้วยจ านวน 21,866 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7  
 ในอาสาสมัครที่เป็นทั้งโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จ านวน 20,370 ราย ได้รับการวัดความ
ดันโลหิต จ านวน 19,650 ราย จ านวนอาสาสมัครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง มีระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุม
ได้ คือ SBP<140 และ DBP<90 mmHg และ SBP≤130 และ DBP≤80 mmHg จ านวน 9,302 ราย คิดเป็นร้อยละ 
47.0 
 จากผลการศึกษา พบว่า อาสาสมัครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเพียงโรคเดียว  มีค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ของ
ระดับความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (SBP) และคลายตัว (DBP) เท่ากับ 131.1±15.4 และ 76.0±10.6 mmHg 
ตามล าดับ โดยมีค่าเฉลี่ยความแตกต่างระหว่างความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคลายตัว  (PP) เท่ากับ 55.1±13.7 
mmHg  ในอาสาสมัครที่เป็นทั้งโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ของระดับความ
ดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (SBP) และคลายตัว (DBP) เท่ากับ 131.8±16.3 และ 75.0±10.5 mmHg ตามล าดับ โดยมี
ค่าเฉลี่ยความแตกต่างระหว่างความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคลายตัว  (PP) เท่ากับ 56.7±14.6 mmHg ดังตารางที่ 
20 
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ตารางท่ี 20 จ านวนและร้อยละของอาสาสมัครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ที่มีการวัดระดับความดันโลหิต 

ตัวชี้วัดของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
ผู้ป่วย HT ผู้ป่วย HT&DM ผู้ป่วยรวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
 

ระดับความดันโลหิต (mmHg)       
Systolic Blood Pressure (SBP) 32,761  19,651  52,412  
           ค่าเฉลี่ยเลขคณิต±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 131.1±15.4 131.8±16.3 131.3±15.7 
           มัธยฐาน (ค่าต่ าสุด - ค่าสูงสุด) 130 (71-270) 130 (65-257) 130 (65-270) 
Diastolic Blood Pressure (DBP) 32,760  19,650  52,410  
           ค่าเฉลี่ยเลขคณิต±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 76.0±10.6 75.0±10.5 75.6±10.6 
           มัธยฐาน (ค่าต่ าสุด - ค่าสูงสุด) 76 (17-140) 75 (29-164) 76 (17-164) 
Pulse pressure (PP) 32,760  19,648  52,408  
           ค่าเฉลี่ยเลขคณิต±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 55.1±13.7 56.7±14.6 55.7±14.1 
           มัธยฐาน (ค่าต่ าสุด - ค่าสูงสุด) 54 (4-163) 56 (6-138) 54 (4-163) 
การควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง        
         เหมาะสม: < 140/90 mmHg (ไม่เป็นเบาหวานร่วม) & ≤ 130/80 
mmHg (มีเบาหวานร่วม)  21,866 66.7 9,302 47.0 31,168  59.5 

          ≥ 140/90 mmHg & > 130/80 mmHg 10,910 33.7 9,233 53.0 20,143 40.5 
รวม 32,761 100.0 19,650 100.0 52,411 100.0 

 2. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงท่ีได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจ าปี 
 อาสาสมัครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง จ านวนทั้งสิ้น 52,428 ราย ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ส าคัญ 
จ านวน 10 รายการเป็นประจ าทุกปี ได้แก่ Fasting Plasma Glucose, Serum Creatinine, Serum Uric Acid, 
Serum Potassium, Acid , Lipid profile (Total Cholesterol, Triglyceride, HDL-Cholesterol และ LDL-
Cholesterol), Estimated Creatinine Clearance หรือ Estimated Glomerular Filtration Rate, Hemoglobin, 
Hematocrit, Urine analysis  และ Electrocardiogram โดยอาสาสมัครโรคความดันโลหิตสูง ได้รับการตรวจประเมิน
ทางห้องปฏิบัติการดังกล่าว แต่ไม่ครบทั้ง 10 รายการ จ านวน 43,367 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.7 โดยมีการตรวจ Serum 
Creatinine จ านวนมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ ร้อยละ 87.3 รองลงมา คือ การตรวจ Triglyceride ร้อยละ 85.2 
ส าหรับการตรวจที่ อาสาสมัครโรคความดันโลหิตสูงมีการตรวจน้อยที่สุ ด คือ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัว ใจ
(Electrocardiogram) มีเพียงร้อยละ 16.8 ทั้งนี้ มีผู้ที่ได้รับการตรวจครบทั้ง 10 รายการ จ านวน 5,878 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 11.2 ดังตารางที่ 21 
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ตารางท่ี 21 จ านวนและร้อยละของอาสาสมัครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการประจ าปี 

ตัวชี้วัดของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
ผู้ป่วย HT ผู้ป่วย HT&DM ผู้ป่วยรวม 

จ านวน (ราย) ร้อยละ จ านวน (ราย) ร้อยละ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
การได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการประจ าปี       

1) Fasting Plasma Glucose 25,585 78.2 17,336 88.2 42,921 82.0 
2) Lipid profile (ครบ 4 รายการ) 23,385 71.4 14,940 76.0 38,325 73.2 
 Total Cholesterol 26,101 79.8 16,337 83.1 42,438 81.1 
 Triglyceride 27,504 84.1 17,091 87.0 44,595 85.2 
 HDL-Cholesterol 24,541 75.2 15,491 78.8 40,032 76.6 
 LDL-Cholesterol 26,315 80.7 16,889 85.9 43,204 82.6 

3) Serum Creatinine  27,535 84.4 18,086 92.0 45,621 87.3 
4) Serum Uric Acid  10,234 31.6 4,828 24.6 15,062 28.9 
5) Serum Potassium  13,648 42.1 8,424 42.9 22,072 42.4 
6) Creatinine Clearance หรือ Estimated Glomerular Filtration Rate  9,674 29.5 7,292 37.1 16,966 32.4 
7) Hemoglobin  7,891 24.3 5,068 25.8 12,959 24.8 
8) Hematocrit  9,793 30.1 5,873 30.2 15,666 30.1 
9) Urine analysis เพื่อตรวจหา Urine sediment 10,857 33.4 6,520 33.6 17,377 33.4 
10) Electrocardiogram 5,658 17.4 3,087 15.9 8,745 16.8 

1. ตรวจครบทั้ง 10 รายการ 3,540 10.8 2,338 11.9 5,878 11.2 
2. ตรวจไม่ครบทั้ง 10 รายการ 26,465 80.8 16,902 86.0 43,367 82.7 
3. ไม่ได้ตรวจรายการใดเลย 2,763 8.4 420 2.1 3,183 6.1 

รวม 32,768 100.0 20,370 100.0 53,138 100.0 
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 3. ร้อยละของการพบภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
 อาสาสมัครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง จ านวนทั้งสิ้น 52,428 ราย มีภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดสมอง 
ที่เพ่ิงเกิดขึ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จ านวนทั้งสิ้น 241 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.5 
 จากการศึกษา พบว่า อาสาสมัครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเพียงอย่างเดียว  มีภาวะแทรกซ้อนของหลอด
เลือดสมอง ที่เพ่ิงเกิดขึ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จ านวนทั้งสิ้น 153 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.5 ส่วนอาสาสมัครที่เป็น
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดสมองที่ เพ่ิงเกิดขึ้นในช่วง 12 เดือน
ที่ผ่านมา จ านวนทั้งสิ้น 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.4 ดังตารางที่ 22 

 4. ร้อยละของการพบภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
 อาสาสมัครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง จ านวนทั้งสิ้น 52,428 ราย มีภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอด
เลือด ที่เพ่ิงเกิดขึ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จ านวนทั้งสิ้น 695 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.3  
 จากการศึกษา พบว่า อาสาสมัครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเพียงอย่างเดียว มีภาวะแทรกซ้อนของหัวใจ
และหลอดเลือด ที่เพ่ิงเกิดขึ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จ านวนทั้งสิ้น 392 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.2 ส่วนอาสาสมัครที่
เป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด ที่เพ่ิงเกิดขึ้นในช่วง 
12 เดือนที่ผ่านมา จ านวนทั้งสิ้น 303 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.5 ดังตารางที่ 22 

 5. ร้อยละของการพบภาวะแทรกซ้อนทางไต ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
 อาสาสมัครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง จ านวนทั้งสิ้น 52,428 ราย มีภาวะแทรกซ้อนทางไต ที่เพ่ิงเกิดขึ้น
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จ านวนทั้งสิ้น 2,606 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.0 
 จากการศึกษา พบว่า อาสาสมัครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเพียงอย่างเดียว  มีภาวะแทรกซ้อนทางไต ที่
เพ่ิงเกิดขึ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จ านวนทั้งสิ้น 880 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.7 ส่วนอาสาสมัครที่เป็นโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีภาวะแทรกซ้อนทางไต ที่เพ่ิงเกิดขึ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จ านวนทั้งสิ้น 
1,726 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.0 ดังตารางที่ 22  
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ตารางท่ี 22 จ านวนและร้อยละของอาสาสมัครโรคความดันโลหิตสูง ที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เพ่ิงเกิดข้ึนในช่วง 12 
เดือนที่ผ่านมา 

ภาวะแทรกซ้อนที่เพ่ิงเกิดในช่วง 12 เดือน 
ผู้ป่วย HT ผู้ป่วย HT&DM ผู้ป่วยรวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

ภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดสมอง 153 0.5 88 0.4 241 0.5 

1) โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular accident; CVA) 53 0.2 28 0.1 81 0.2 

2) โรคเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด (Cerebral Infarction) 46 0.1 16 0.1 62 0.1 

3) เส้นเลือดในสมองตีบ (Ischemic stroke) 42 0.1 20 0.1 62 0.1 

4) เส้นเลือดในสมองแตก (Hemorrhagic stroke) 8 0.0 3 0.0 11 0.0 

5) Stroke ไม่ทราบชนิด 26 0.1 12 0.1 38 0.1 

6) เลือดออกในสมอง (Cerebral hemorrhage) 5 0.0 2 0.0 7 0.0 

7) ภาวะ Transient ischemic attack (TIA) 16 0.0 13 0.1 29 0.1 

ภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด 392 1.2 303 1.5 695 1.3 

1) เจ็บแน่นหน้าอกซีกซ้าย (Angina pectoris) 63 0.2 57 0.3 120 0.2 

2) โรคกลา้มเนื้อหัวใจขาดเลือด (Myocardial infarction; MI) 
รวมถึง ischemic heart disease; IHD 

130 0.4 118 0.6 248 0.5 

3) โรคหัวใจวาย (Congestive heart failure; CHF) 99 0.3 103 0.5 202 0.4 

4) การถ่างขยายเปดิหลอดเลือดหัวใจ (Coronary 
revascularization) 

8 0.0 5 0.0 13 0.0 

5) ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดสั่นพริ้ว (Atrial Fibrillation; 
AF) 

128 0.4 44 0.2 172 0.3 

6) โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Peripheral Arterial 
Disease; PAD) 

8 0.0 22 0.1 30 0.1 

การพบภาวะแทรกซ้อนทางไต 880 2.7 1,726  9.0 2,606  5.0 

1) โรคไตจากเบาหวาน (Diabetic Nephropathy)  กรณี
ผู้ป่วยเป็นท้ังสองโรค 

9 0.0 1,253 6.6 1,262 3.5 

2) ไตเสื่อมสมรรถภาพ (Renal insufficiency : ARF, CRI, 
CKD, ESRD) 

796 2.4 770 3.9 1,566 3.0 

3) พบไข่ขาวในน้ าปัสสาวะ (Albuminuria > 300 mg/day 
หรือ Proteinuria > 500 mg/day) 

95 0.3 132 0.7 227 0.4 
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3.4 ผลการศึกษาประเด็นตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 1. อาสาสมัครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่สูบบุหรี่ได้รับค าแนะน าปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่ 
 อาสาสมัครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเพียงอย่างเดียว จ านวนทั้งสิ้น 32,768 ราย ที่ยังคงสูบบุหรี่ในช่วง 
12 เดือนที่ผ่านมา (Current smoker) มีจ านวน 1,510 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.6 ในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวได้รับ
ค าแนะน าปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่อย่างเป็นระบบหรือเข้าโปรแกรมเลิกสูบบุหรี่ จ านวน 806 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.9 
ดังตารางที่ 23 

 2. การได้รับการตรวจหาระดับ Fasting Plasma Glucose (FPG)  
 อาสาสมัครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเพียงอย่างเดียวที่มาติดตามการรักษาครั้งล่าสุด ณ โรงพยาบาลนั้นๆ 
และได้รับการเจาะตรวจหาระดับ Fasting Plasma Glucose (FPG) จ านวนทั้งสิ้น 25,585 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.2 
 จากการศึกษา พบว่า อาสาสมัครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการเจาะตรวจหาระดับ Fasting 
Plasma Glucose (FPG) มีค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ของระดับ FPG เท่ากับ 100.2±16.2 mg/dL ทั้งนี้ มีอาสาสมัครที่
มีระดับ FPG อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (<100 mg/dL) จ านวน 13,835 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.1 ส่วนอาสาสมัครที่
เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่มีความบกพร่องของการควบคุมน้ าตาลในเลือด ซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นโรคเบาหวานใน
อนาคต (≥126 mg/dL) จ านวน 1,228 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.8  มีระดับ FPG (Impaired fasting glucose) อยู่
ระหว่าง 100-125 mg/dL  จ านวน 10,494 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.1 ดังตารางที่ 23 
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ตารางท่ี 23 จ านวนและร้อยละของอาสาสมัครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง จ าแนกตามการสูบบุหรี่ และการตรวจ
ระดับน้ าตาลหลังการอดอาหาร 

ตัวชี้วัดของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

ผู้ป่วย HT ผู้ป่วย HT&DM ผู้ป่วยรวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

 

จ านวน 

(ราย) 

ร้อยละ 

 

จ านวน 

(ราย) 

ร้อยละ 

 

การสูบบุหร่ี        

1. ยังคงสูบบุหรี่ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา  1,510 4.6 668 3.4 2,178 4.2 
2. เคยสูบบุหรี่ แต่เลิกแล้ว  2,670 8.2 1,186 6.1 3,856 7.4 
3. ไม่เคยสูบบุหรี่  23,380 71.5 15,221 77.7 38,601 73.8 
4. ไม่มีข้อมูล  5,151 15.7 2,523 12.9 7,674 14.7 

รวม 32,711 100.0 19,598 100.0 52,309 100.0 
มีการได้รับค าแนะน าปรึกษาให้เลิกสูบบุหร่ีอย่างเป็น
ระบบหรือเข้าโปรแกรมเลิกสูบบุหร่ี       

 ได้รับค าแนะน าปรึกษา  806 54.9 302 46.1 1,108 52.2 
 ไม่ได้รับค าแนะน าปรึกษา /ไม่มีข้อมูล 661 45.1 353 53.9 1,014 47.8 
รวม 1,467 100.0 655 100.0 2,122 100.0 
การตรวจหาระดับ Fasting Plasma Glucose  
(เฉพาะผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอย่างเดียว)       

 ได้รับการตรวจ 25,585  78.2     
 ไม่ได้รับการตรวจ 7,128  21.8     

รวม 32,713 100.0     
ผู้ที่ได้รับการตรวจ FPG       
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 100.2±16.2     
 มัธยฐาน (ค่าต่ าสุด - ค่าสูงสุด) 98 (14-338)     

1) ระดับน้ าตาลในเลือด < 100 mg/dL 13,835 54.1     
2) Impaired fasting glucose (100-125 mg/dL) 10,494 41.1     
3) มีแนวโน้มเป็นโรคเบาหวาน (≥ 126 mg/dL) 1,228 4.8     

รวม 25,557 100.0     
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3.5 ผลการศึกษาตัวชี้วัดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จ าแนกตามเขต สปสช. 

 1. ระดับน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหาร (Fasting Plasma Glucose; FPG) ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 
2 จ าแนกตามเขต สปสช. 
 เมื่อพิจารณาระดับน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหาร ในอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จ าแนกตาม
เขต พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหาร มีความแตกต่างกันในแต่ละเขต ซึ่งเขตที่มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหาร ต่ าที่สุด 3 ล าดับแรก คือ เขต 2 พิษณุโลก มีค่าเฉลี่ยของระดับน้ าตาลในเลือด
หลังอดอาหาร เท่ากับ 143.3 mg/dL รองลงมา คือ เขต 1 เชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยของระดับน้ าตาลในเลือดหลังอด
อาหาร เท่ากับ 145.3 mg/dL ล าดับต่อมา คือ เขต 13 กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยของระดับน้ าตาลในเลือดหลังอด
อาหาร เท่ากับ 147.5 mg/dL รายละเอียดดังภาพที่ 12 
 

 
ภาพที่ 12 ระดับน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหาร (Fasting Plasma Glucose; FPG) ในอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวาน

ชนิดที่ 2 จ าแนกตามเขต สปสช. 
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 2. การมีระดับน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหาร (Fasting Plasma Glucose; FPG) อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุม
ได้ (70-130 mg/dL) ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จ าแนกตามเขต 
 เมื่อพิจารณาการมรีะดับน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหาร ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุม
ได้ (≥70 mg/dL และ ≤130 mg/dL) จ าแนกตามเขต สปสช. พบว่า มีความแตกต่างกันในแต่ละเขต ซึ่งเขตที่มี
ระดับน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหาร ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (≥70 mg/dL และ ≤130 
mg/dL) มากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ เขต 2 พิษณุโลก มีระดับน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหาร ในผู้ป่วยที่เป็น
โรคเบาหวานที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (≥70 mg/dL และ ≤130 mg/dL) ร้อยละ 47.6 รองลงมา คือ เขต 13 
กรุงเทพมหานคร มีระดับน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหาร ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (≥70 
mg/dL และ ≤130 mg/dL) ร้อยละ 45.3 และเขต 1 เชียงใหม่ มีระดับน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหาร ในผู้ป่วยที่เป็น
โรคเบาหวานที่อยู่ในเกณฑ์ท่ีควบคุมได้ (≥70 mg/dL และ ≤130 mg/dL) ร้อยละ 44.0 รายละเอียดดังภาพที่ 13 
 

 
ภาพที่ 13 ร้อยละของการมีระดับน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหาร (Fasting Plasma Glucose; FPG) อยู่ในเกณฑ์ที่

ควบคุมได้ (70-130 mg/dL) ในอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยจ าแนกตามเขต สปสช. 
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 3. ระดับ HbA1c  ในอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จ าแนกตามเขต 
 เมื่อพิจารณาระดับฮีโมโกลบิน เอวันซี (HbA1c) ในอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จ าแนกตามเขต 
พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับ HbA1c มีความแตกต่างกันในแต่ละเขต ซึ่งเขตที่มีค่าเฉลี่ยของระดับ HbA1c ต่ าที่สุด 3 
ล าดับแรก คือ เขต 13 กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยของระดับ HbA1c เท่ากับ 7.6% รองลงมา คือ เขต 4 สระบุรี มี
ค่าเฉลี่ยของระดับ HbA1c เท่ากับ 7.7% และล าดับต่อมา คือ เขต 2พิษณุโลก มีค่าเฉลี่ยของระดับ HbA1c 
ประมาณ 7.8% รายละเอียดดังภาพที่ 14 

 
ภาพที่ 14 ระดับ HbA1c ในอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยจ าแนกตามเขต สปสช. 
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 4.การมีระดับ HbA1c น้อยกว่า 7 % ในอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จ าแนกตามเขต 
สปสช. 
 เมื่อเปรียบเทียบในระดับเขต จากจ านวนอาสาสมัครที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับ
การเจาะเลือดตรวจหาระดับของ HbA1c พบว่า ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ HbA1c น้อยกว่า 7.0% มี
ความแตกต่างกันในแต่ละเขต ซึ่งเขตที่มีร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ HbA1c น้อยกว่า 7.0% มากที่สุด 3 
ล าดับแรก คือ เขต 13 กรุงเทพมหานคร มีร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ HbA1c น้อยกว่า 7.0% ร้อยละ 45.3 
รองลงมา คือ เขต 4 สระบุรี มีร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ HbA1c น้อยกว่า 7.0% ร้อยละ 40.8 และเขต 
11 สุราษฎร์ธานี มีร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ HbA1c น้อยกว่า 7.0% ร้อยละ 38.5 ดังภาพที่ 15 
 

 
ภาพที่ 15 ร้อยละของการมีระดับ HbA1c น้อยกว่า 7%  ในอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยจ าแนกตาม

เขต สปสช. 
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 5.ร้อยละของระดับความดันโลหิตของอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับความดันโลหิต 
≤ 130/80 mmHg จ าแนกตามเขต 
 เมื่อพิจารณาร้อยละของระดับความดันโลหิตของอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับความ
ดันโลหิต ≤ 130/80 mmHg จ าแนกตามเขต พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันมาก ซึ่งเขตที่มีร้อยละของระดับความดัน
โลหิตของอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับความดันโลหิต ≤ 130/80 mmHg สูงที่สุด จ านวน 3 เขต
แรก คือ เขต 10 อุบลราชธานี มีร้อยละของระดับความดันโลหิตของอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มี
ระดับความดันโลหิต ≤ 130/80 mmHg เท่ากับ 68.7% รองลงมา คือ เขต 7 ขอนแก่น มีร้อยละของระดับความดัน
โลหิตของอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับความดันโลหิต ≤ 130/80 mmHg เท่ากับ 63.8% ล าดับ
ต่อมา เขต 8 อุดรธานี คือ มีร้อยละของระดับความดันโลหิตของอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับ
ความดันโลหิต ≤ 130/80 mmHg เท่ากับ 59.0% รายละเอียดดังภาพที่ 16 

 
ภาพที่ 16 ร้อยละของความดันโลหิตของอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับความดันโลหิต ≤130/80 

mmHg โดยจ าแนกตามเขต สปสช. 
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3.6 ความสัมพันธ์ของดัชนีคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิต
สูง ในสถานบริการที่ดูแลผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับสิทธิการรักษา 

 1. ความสัมพันธ์ของดัชนีคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กับสิทธิการรักษา 
 เมื่อพิจารณาถงึความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีตัวชี้วัดของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กับสิทธิการรักษาระหว่างสิทธิ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า, สิทธิสวัสดิการข้าราชการ และสิทธิประกันสังคม พบว่า การมีระดับ Fasting Plasma 
Glucose อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (70-130 mg/dL) การตรวจหาระดับ HbA1c ประจ าปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี, 
การมีระดับ HbA1c < 7%, การเข้ารักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจากโรคเบาหวาน , การ
ได้รับการตรวจวิเคราะห์ Lipid profile ประจ าปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี, การมีระดับ LDL < 100 mg/dL, การมี
ระดับความดันโลหิต ≤ 130/80 mmHg, การได้รับการตรวจหาระดับ Microalbuminuria ประจ าปี อย่างน้อย 1 
ครั้งต่อปี, การตรวจสุขภาพช่องปากประจ าปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี, การตรวจเท้าอย่างละเอียดประจ าปี, การสอนให้
ตรวจและดูเท้าด้วยตนเองหรือสอนผู้ดูแลอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี และการได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Diabetic 
Nephropathy มีความสัมพันธ์กับสิทธิการรักษาระหว่างสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า, สิทธิสวัสดิการข้าราชการ และ
สิทธิประกันสังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 24 โดยสิทธิสวัสดิการข้าราชการ มีค่าดัชนี
ตัวชี้วัดที่มากกว่าสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสิทธิประกันสังคม ได้แก่ การมีระดับ Fasting Plasma Glucose 
อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (70-130 mg/dL), การได้รับการตรวจหาระดับ HbA1c ประจ าปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี, 
การมีระดับ HbA1c < 7%, การได้รับการตรวจวิเคราะห์ Lipid profile ประจ าปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี, การมีระดับ 
LDL <100 mg/dL, การตรวจหาระดับ Microalbuminuria ประจ าปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี และ การได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็น Diabetic Nephropathy  
 

 2. ความสัมพันธ์ของดัชนีคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงกับสิทธิการรักษา 
 เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีตัวชี้วัดของโรคความดันโลหิตสูง กับสิทธิการรักษาระหว่างสิทธิ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า, สิทธิสวัสดิการข้าราชการ และสิทธิประกันสังคม พบว่า การมีระดับความดันโลหิต ≤ 
130/80 mmHg กรณีที่มีโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมด้วย, การได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการประจ าปี (10 
รายการ) และระดับ Fasting Plasma Glucose มีความสัมพันธ์กับสิทธิการรักษา ระหว่างสิทธิประกันสุขภาพถ้วน
หน้า, สิทธิสวัสดิการข้าราชการ และสิทธิประกันสังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 25 โดย
สิทธิสวัสดิการข้าราชการ และสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า จะมีค่าดัชนีตัวชี้วัดสูงกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิทธิ
ประกันสังคม  
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ตารางท่ี 24 ความสัมพันธ์ดัชนีคุณภาพการให้บริการในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กับสิทธิการรักษา 

ล าดับ ตัวช้ีวัดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
ประกั นสุ ขภ าพ
ถ้วนหน้า 

ส วั ส ดิ ก า ร
ข้าราชการ 

ประกันสังคม p-
value 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 การมีระดับ Fasting Plasma Glucose อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (70-130 

mg/dL) 
7,238  38.0 2,017  44.2  409  37.4 < 0.001 

2 มีการตรวจหาระดับ HbA1c ประจ าปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 17,211  77.9 4,116  82.6  961  81.4 < 0.001 
3 การมีระดับ HbA1c< 7% 5,412  31.4 1,673  40.6  327  34.0 < 0.001 
 − FPG 70 - 130 mg/dL มี HbA1c< 7% 2,916  48.9 1,003  58.2  184  52.6 < 0.001 
 − FPG <70/>130 mg/dL มี HbA1c< 7% 1,976  20.9 566  26.3  123  22.0 0.001 
4 การเข้ารักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจาก

โรคเบาหวาน  
803 3.6 110 2.2 20 1.7 < 0.001 

5 มีการตรวจวิเคราะห์ Lipid profile ประจ าปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 16,270  73.7 3,936  79.0 876  74.2 < 0.001 
6 การมีระดับ LDL < 100 mg/dL 7,852  41.8 2,233  50.6 439  41.9 < 0.001 
7 การมีระดับความดันโลหิต ≤ 130/80 mmHg 12,407  56.2 2,587  51.9 598  50.7 < 0.001 
8 การได้รับยาแอสไพรินของผู้ป่วยเบาหวานที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป          
9 มีการตรวจหาระดับ Microalbuminuria ประจ าปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 15,570  72.1 3,557  73.0 822  70.6 < 0.001 
10 ผู้ป่วยเบาหวานมี Microalbuminuria แล้วได้รับยากลุ่ม ACE inhibitor หรือ 

ARB 
3,197 58.9 694 62.7 174 60.4 0.698 

11 มีการตรวจจอประสาทตาประจ าปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 12,204  55.3 2,713  54.4 676  57.3 0.762 
12 มีการตรวจสุขภาพช่องปากประจ าปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 7,885  35.7 1,690  33.9 351  29.7 < 0.001 
13 มีการตรวจเท้าอย่างละเอียดประจ าปี 13,599  61.6  2,804  56.2 570  48.3 < 0.001 
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ล าดับ ตัวช้ีวัดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
ประกั นสุ ขภ าพ
ถ้วนหน้า 

ส วั ส ดิ ก า ร
ข้าราชการ 

ประกันสังคม p-
value 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
14 การตรวจพบแผลที่เท้า    480  2.2   82  1.6   25  2.1 0.054 
15 การตัดนิ้วเท้า, เท้า หรือขา      66  0.3   11  0.2     5  0.4 0.401 
16 การสอนให้ตรวจและดูแลเท้าด้วยตนเองหรือสอนผู้ดูแลอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 14,437  65.7 3,032  60.9 623  52.9 < 0.001 
17 ได้รับค าแนะน าปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่ ในรายที่ปัจจุบันยังสูบบุหรี่ 445 51.7 75 49.7 49 52.7 0.575 
 − ชาย 393 51.7 68 50.0 46 52.3 0.856 
 − หญิง 52 51.5 7 46.7 3 60.0 0.090 
18 การได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Diabetic Retinopathy  1,783  8.1 419  8.5 143  12.2 0.083 
19 การได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Diabetic Nephropathy  3,259  14.8 767  15.4 173  14.7 < 0.001 
20 การพบภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด    235  1.1   58  1.2     5  0.4 0.510 
21 การพบภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดสมอง      86  0.4   12  0.2     4  0.3 0.300 
22 การพบภาวะแทรกซ้อนทางไต  1,770  8.0 393 7.9 82 6.9 0.189 
23 การพบภาวะแทรกซ้อนทางตา  1,023  4.6 239  4.8   69  5.8 0.240 
 
  

77



 

 

ตารางท่ี 25 ความสัมพันธ์ดัชนีคุณภาพการให้บริการในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงกับสิทธิการรักษา 

ล าดับ ตัวช้ีวัดของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
ประกันสุขภาพถ้วน
หน้า 

ส วั ส ดิ ก า ร
ข้าราชการ 

ประกันสังคม p-
value 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 การมีระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ท่ีควบคุมได้ 23,268 59.6 6,371 60.2 1,087 54.5 0.122 
 − การมีระดับความดันโลหิต ≤ 130/80 mmHg กรณีที่มี

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมด้วย 
18,574 47.6 4,986 47.1 768 38.5 < 0.001 

 − การมีระดับความดันโลหิต ≤ 140/90 mmHgกรณีเป็นโรคความ
ดันโลหิตสูงอย่างเดียว 

25,944 66.4 7,113 67.2 1,270 63.6 0.854 

2 การได้รับการตรวจติดตาม (follow up) อย่างน้อย 2 ครั้ง ในรอบปีที่
ผ่านมา ใช้ข้อมูลการตรวจ BP ของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ 2 ครั้ง ในข้อ 
36 

39,005 99.9 10,576 99.9 1,992 99.8 0.687 

3 การได้รับการตรวจร่างการประจ าปี 16 รายการ ตามกรมบัญชีกลาง - - - - - - - 
4 การได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการประจ าปี 10 รายการ 4,211 10.8 1,384 13.1 215 10.8 < 0.001 
 − ตรวจหาระดับ Fasting Plasma Glucose 31,597 81.0 8,965 84.7 1,711 85.8 < 0.001 
 − ตรวจไขมัน Lipid profile Cho, Tri, HDL, LDL 28,347 72.6 8,024 75.8 1,432 71.8 < 0.001 
 − Serum Creatinine ครีเอตินิน 34,011 87.3 9,245 87.6 1,701 85.3 < 0.001 
 − Serum Uric Acid กรดยูริก 10,377 26.8 3,820 36.3 626 31.5 < 0.001 
 − Serum Potassium โพแทสเซียม 16,069 41.4 4,852 46.1 807 40.6 < 0.001 
 − Estimated Creatinine Clearance หรือ Estimated 

Glomerular Filtration Rate 
12,742 32.6 3,409 32.2 587 29.4 0.431 

 − Hemoglobin ฮีโมโกลบิน 8,993 23.1 3,260 30.9 490 24.6 < 0.001 
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ล าดับ ตัวช้ีวัดของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
ประกันสุขภาพถ้วน
หน้า 

ส วั ส ดิ ก า ร
ข้าราชการ 

ประกันสังคม p-
value 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 − Hematocrit ฮีมาโตคริท 11,187 28.9 3,692 35.2 540 27.2 < 0.001 
 − น้ าปัสสาวะ (Urine Analysis) ทั้ง dipstick และ Urine 

sediment 
12,390 32.0 4,055 38.6 682 34.3 < 0.001 

 − คลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram 6,323 16.3 2,001 19.1 290 14.6 < 0.001 
5 การพบภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด * 189  0.5 41  0.4 8  0.4 0.792  
6 การพบภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดสมอง * 528  1.4 138  1.3 18  0.9 0.851 
7 การพบภาวะแทรกซ้อนทางไต * 2,018  5.2 486 4.6 74 3.7 0.075 
8 การพบภาวะแทรกซ้อนทางตา * - - - - - - - 
9 การมีระดับ Fasting Plasma Glucose       < 0.001 
 − Impaired fasting glucose 100 - 125 mg/dL 10,732 34.0 3,428 38.3 582 34.1  
 − มีแนวโน้มเป็นโรคเบาหวาน ≥126 mg/dL * 9,172 29.1 2,321 25.9 523 30.6  
10 ในรายที่ปัจจุบันยังสูบบุหรี่ได้รับค าแนะน าปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่ 801 48.5 144 45.6 60 48.4 0.174 
 − ชาย 707 48.7 132 45.7 55 47.0 0.473 
 − หญิง 94 47.0 12 44.4 5 71.4 0.013 
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3.7 การเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิต
สูง ในสถานบริการที่ดูแลผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
และโรงพยาบาลชุมชน 
 
 เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูง 
ในสถานบริการที่ดูแลผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในโรงพยาบาลระดับต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้
ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบดัชนีคุณภาพ ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งมีความ
ครบถ้วนของการให้บริการที่แตกต่างกัน มีความหลากหลายของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการ และมี
ลักษณะของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการที่แตกต่างกันจากระบบของการส่งต่อการรักษา จากโรงพยาบาลชุมชนมายัง
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ ตามล าดับ โดยการศึกษาครั้งนี้จัดเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนก
ตรวจโรคผู้ป่วยนอกเท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลจากผู้ป่วยใน ที่อาจจะมีความแตกต่างของความรุนแรงของการเจ็บป่วย
มากกว่าจากผลของการส่งต่อผู้ป่วย 
 

 การเปรียบเทียบในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
 ดัชนีคุณภาพการให้บริการในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ทั่วประเทศ พบว่า ดัชนีคุณภาพการให้บริการ 
โดยส่วนมากของโรงพยาบาลในระดับโรงพยาบาลศูนย์ จะมีดัชนีคุณภาพการให้บริการที่สูงกว่าโรงพยาบาลทั่วไป 
และโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งดัชนีคุณภาพดังกล่าว ได้แก่  ร้อยละของการได้รับการตรวจ HbA1c ประจ าปี อย่างน้อย 1 
ครั้งต่อปี, ระดับ HbA1c ที่อยู่ในระดับที่ต่ ากว่า 7%, การได้รับการตรวจ Lipid profile ประจ าปี อย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปี, ระดับ LDL-Cholesterol ที่เหมาะสม, ผู้ป่วยเบาหวานมี Microalbuminuria แล้วได้รับยากลุ่ม ACE 
inhibitor หรือ ARB, การได้รับการตรวจจอประสาทตาอย่างละเอียด , การได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Diabetic 
Retinopathy, Diabetic Nephropathy และ การพบภาวะแทรกซ้อนทางตา 
 ดัชนีคุณภาพการให้บริการส่วนหนึ่ง พบว่า โรงพยาบาลชุมชนจะมีดัชนีคุณภาพดีกว่าโรงพยาบาลทั่วไป 
และโรงพยาบาลทั่วไปอยู่ ในระดับที่ดีกว่าโรงพยาบาลศูนย์ ได้แก่ การเข้ารักษาในโรงพยาบาลเนื่องจาก
ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจากโรคเบาหวาน, การควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม และ การสอนให้ตรวจและดูแลเท้าด้วยตนเอง  
 ดัชนีคุณภาพการให้บริการที่ไม่พบความแตกต่างระหว่างโรงพยาบาลทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ การตรวจพบแผล
ที่เท้า, การตัดนิ้วเท้า และ การได้รับค าแนะน าปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่ รายละเอียดดังตารางที่ 26 
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ตารางท่ี 26 ความสัมพันธ์ดัชนีคุณภาพการให้บริการในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กับประเภทโรงพยาบาล 

ล าดับ ตัวช้ีวัดของผู้ป่วยเบาหวาน 
รพศ. รพท. รพช. 

p-value 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 การมีระดับ Fasting Plasma Glucose อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ (70-130 
mg/dL) 

1,595 41.8 2,385 42.3 5,145 36.6 < 0.001 

2 มีการตรวจหาระดับ HbA1c ประจ าปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 3,415 88.3 4,812 81.5 13,000 76.5 < 0.001 
3 การมีระดับ HbA1c < 7% 1,281 37.5 1,708 35.5 3,930 30.2 0.027 
 − FPG 70-130 mg/dL มี HbA1c < 7% 792 56.1 1,077 53.3 1,940 46.6 0.083 
 − FPG <70/>130 mg/dLมี HbA1c < 7% 483 24.5 590 21.9 1,435 20.5 0.029 
4 การเข้ารักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจาก

โรคเบาหวาน  
80 2.1 166 2.8 661 3.9 < 0.001 

5 มีการตรวจวิเคราะห์ Lipid profile ประจ าปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 3,126 80.8 4,281 72.5 13,045 76.7 < 0.001 
6 การมีระดับ LDL < 100 mg/dL 1,760 52.2 2,295 47.0 6,034 40.5 < 0.001 
7 การมีระดับความดันโลหิต ≤ 130/80 mmHg 1,878 48.6 3,037 51.5 10,179 59.9 < 0.001 
8 การได้รับยาแอสไพรินของผู้ป่วยเบาหวานที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป        
9 มีการตรวจหาระดับ Albumin หรือ Protein ประจ าปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 2,786 73.8 3,830 66.7 12,637 75.9 < 0.001 
10 ผู้ป่วยเบาหวานมี Microalbuminuria แล้วได้รับยากลุ่ม ACE inhibitor หรือ 

ARB 
359 65.4 846 63.9 2,721 57.4 < 0.001 

11 มีการตรวจจอประสาทตาประจ าปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 2,327 60.1 3,138 53.2 9,617 56.6 < 0.001 
12 มีการตรวจสุขภาพช่องปากประจ าปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 1,136 29.4 1,573 26.7 7,066 41.6 < 0.001 
13 มีการตรวจเท้าอย่างละเอียดประจ าปี 2,023 52.3 2,946 49.9 11,332 66.7 < 0.001 
14 การตรวจพบแผลที่เท้า  58 1.5 101 1.7 367 2.2 0.196 
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ล าดับ ตัวช้ีวัดของผู้ป่วยเบาหวาน 
รพศ. รพท. รพช. 

p-value 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

15 การตัดนิ้วเท้า, เท้า หรือขา  9 0.2 13 0.2 52 0.3 0.585 
16 การสอนให้ตรวจและดูเท้าด้วยตนเองหรือสอนผู้ดูแลอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 2,186 56.6 3,453 58.7 11,741 69.4 < 0.001 
17 ได้รับค าแนะน าปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่ ในรายที่ปัจจุบันยังสูบบุหรี่ 52 40.6 121 57.3 389 53.1 0.104 
 − ชาย 49 40.5 104 56.5 345 53.1 0.327 
 − หญิง 3 42.9 17 63.0 44 53.0 0.043 

18 การได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Diabetic Retinopathy  497 12.9 642 10.9 1,033 6.1 < 0.001 
19 การได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Diabetic Nephropathy  646 16.7 953 16.2 2,443 14.4 < 0.001 
20 การพบภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด  41 1.1 65 1.1 173 1.0 0.005 
21 การพบภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดสมอง  15 0.4 21 0.4 55 0.3 0.016 
22 การพบภาวะแทรกซ้อนทางไต  315 8.1 465 7.9 1,371 8.1 0.020 
23 การพบภาวะแทรกซ้อนทางตา  240 6.2 316 5.4 695 4.1 < 0.001 
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3.8 ความสัมพันธ์ของดัชนีคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงกับประเภทของ
โรงพยาบาล 
 
 เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง กับประเภท
ของโรงพยาบาล พบว่า ดัชนีคุณภาพการให้บริการโดยส่วนมากของโรงพยาบาลศูนย์ จะมีดัชนีคุณภาพการให้บริการ
ที่สูงกว่าโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลทั่วไป มีดัชนีคุณภาพการให้บริการดีกว่าโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งดัชนี
คุณภาพดังกล่าว ได้แก่ การได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการประจ าปี (10 รายการ) เป็นบางรายการ เช่น การ
ตรวจหาระดับ Fasting Plasma Glucose, การตรวจ Hemoglobin, การตรวจ Hematocrit และการตรวจน้ า
ปัสสาวะ (Urine Analysis) ทั้ง dipstick และ Urine sediment, ภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดสมอง , 
ภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด และระดับ Fasting Plasma Glucose ที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคเบาหวาน  
 
 ส าหรับการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ของดัชนีคุณภาพการให้บริการ และประเภทของโรงพยาบาล พบว่า 
การมีระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ท่ีควบคุมได้, การได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการประจ าปี  10 รายการ, การ
พบภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด, ภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดสมอง, การพบภาวะแทรกซ้อนทางไต, 
การมีระดับ Fasting Plasma Glucose มีความสัมพันธ์กับประเภทของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
 ดัชนีคุณภาพการให้บริการ พบว่า โรงพยาบาลศูนย์ ดัชนีคุณภาพการให้บริการที่น้อยกว่าโรงพยาบาล
ทั่วไป และโรงพยาบาลทั่วไป มีดัชนีคุณภาพการให้บริการน้อยกว่าโรงพยาบาลชุมชน คือ การมีระดับความดันโลหิต
ที่ควบคุมได้ โดยมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 27 
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ตารางท่ี 27 ความสัมพันธ์ดัชนีคุณภาพการให้บริการในกลุ่มผู้ป่วยของโรคความดันโลหิตสูงกับประเภทโรงพยาบาล 

ล าดับ ตัวช้ีวัดของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 

p-value 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 การมีระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ท่ีควบคุมได้ 3,434 53.8 6,015 56.6 20,475 62.8 < 0.001 
 − การมีระดับความดันโลหิต ≤ 130/80 mmHg กรณีท่ีมี

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมด้วย 
2,627 41.1 4,789 45.1 16,300 50.0 < 0.001 

 − การมีระดับความดันโลหิต ≤ 140/90 mmHg กรณีเป็น
โรคความดันโลหิตสูงอย่างเดียว 

4,102 64.3 6,775 63.8 22,392 68.6 < 0.001 

2 การได้รับการตรวจติดตาม (follow up) อย่างน้อย 2 ครั้ง 
ในรอบปีที่ผ่านมา 

6,379 99.9 10,613 99.9 32,593 99.9 0.510 

3 การได้รับการตรวจร่างการประจ าปี 16 รายการตาม
กรมบัญชีกลาง 

          

4 การได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการประจ าปี  10 รายการ  924 14.5 1,283 12.1 3,580 11.0 < 0.001 
 − ตรวจหาระดับ Fasting Plasma Glucose 5,649 88.5 9,009 84.8 26,194 80.3 < 0.001 
 − ตรวจไขมัน Lipid profile: Cholesterol, 

Triglyceride, HDL, LDL 
4,878 76.4 7,366 69.3 24,895 76.4 < 0.001 

 − Serum Creatinine ครีเอตินิน 5,651 88.6 8,930 84.3 28,842 88.6 0.002 
 − Serum Uric Acid กรดยูริก 3,233 50.8 5,571 52.6 12,461 38.5 < 0.001 
 − Serum Potassium โพแทสเซียม 1,783 28.0 3,643 34.5 9,086 28.1 < 0.001 
 − Estimated Creatinine Clearance หรือ 

Estimated Glomerular Filtration Rate 
2,090 32.7 2,928 27.6 11,549 35.4 < 0.001 

 − Hemoglobin ฮีโมโกลบิน 2,447 38.4 3,240 30.6 6,555 20.2 < 0.001 
 − Hematocrit ฮีมาโตคริท 2,545 40.1 3,424 32.4 8,886 27.5 < 0.001 
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ล าดับ ตัวช้ีวัดของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 

p-value 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

 − น้ าปัสสาวะ (Urine Analysis) ทั้ง dipstick และ 
Urine sediment 

2,853 44.9 4,322 40.9 9,624 29.8 < 0.001 

 − คลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram 874 13.8 2,377 22.5 5,176 16.0 < 0.001 
5 การพบภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด * 98 1.5 146 1.4 407 1.3 < 0.001 
6 การพบภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดสมอง * 29 0.5 57 0.5 140 0.4 0.001 
7 การพบภาวะแทรกซ้อนทางไต * 358 5.6 486 4.6 1,640 5.0 < 0.001 
8 การพบภาวะแทรกซ้อนทางตา *           
9 การมีระดับ Fasting Plasma Glucose       < 0.001 
 − Impaired fasting glucose 100-125 mg/dL 1,974 35.0 3,111 34.6 9,181 35.1  
 − มีแนวโน้มเป็นโรคเบาหวาน ≥126 mg/dL 1,970 34.9 2,697 30.0 6,739 25.8  

10 ในรายที่ปัจจุบันยังสูบบุหรี่ได้รับค าแนะน าปรึกษาให้เลิกสูบ
บุหรี่ 

64 34.8 148 44.6 787 50.6 0.079 

 − ชาย 62 37.1 129 44.8 696 50.3 0.116 
 − หญิง 2 11.8 19 43.2 79 46.5 0.487 
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บทท่ี 4 
สรุป อภิปรายผลการศกึษา 

 
 โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูง เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของทั่วโลกและประเทศ
ไทย ผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องการการดูแลรักษา รวมถึงการให้สุขศึกษา การสนับสนุนการดูแลที่ต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังที่จะเกิดตามมาในอนาคต 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวางเพ่ือประเมินคุณภาพการบริการในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 
2 และผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มารับบริการในสถานพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค และ
สถานพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ที่ให้บริการผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งนี้สามารถเก็บข้อมูล
จ านวนทั้งสิ้น 61,709 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.17  ของจ านวนประชากรที่ก าหนด โดยประชากรที่ท าการศึกษามา
จากหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 602 แห่ง ทั่วประเทศ การสืบค้นและการบันทึกข้อมูลได้ผ่านกระบวนการ
การตรวจสอบคุณภาพอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งนับได้ว่าเป็นการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในรูปแบบของการวิจัยทาง
คลินิกครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งได้ด าเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่สาม 
 การเก็บข้อมูลคุณภาพการให้บริการในครั้งนี้เป็นเพียงข้อมูลของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่
เป็นระดับโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค รวมทั้งคลินิกและโรงพยาบาลในส่วนของกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รวมถึงผู้ป่วย
โรคเรื้อรังท่ีเข้ารับบริการในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิโดยทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะได้ข้อมูลพ้ืนฐานของดัชนีชี้วัด
ของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงที่เข้ารับบริการทั่วประเทศ ทั้งนี้อาสาสมัครในส่วน
ภูมิภาคส่วนใหญ่ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 63.0 ส าหรับสถานพยาบาลที่
ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครมีอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการจากโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครมากที่สุด ร้อยละ 
37.6 
 ประชากรที่ท าการศึกษาทั้งสิ้น 61,709 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงถึงร้อยละ 65.8 ส่วนเพศชายมีร้อยละ 
34.2 และอายุเฉลี่ยของกลุ่มที่ศึกษา คือ 61.5 ปี โดยสามารถจ าแนกเป็น ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ร้อยละ 13.9 และเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 53.1 ส่วนในกลุ่มผู้ป่วยที่
ได้รับการวินิจฉัยทั้งสองโรค คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.0 
 ส าหรับสิทธิในการรักษาของอาสาสมัคร พบว่า ในปี 2555 อาสาสมัครส่วนใหญ่ใช้สิทธิจากหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 75.6 รองมา คือ การเบิกตรง สวัสดิการข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ ร้อยละ 19.2 และ
สิทธิประกันสังคม ร้อยละ 3.9  ซึ่งในปี 2553 - 2554 อาสาสมัครส่วนใหญ่ใช้สิทธิจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
มากที่สุดเช่นเดียวกับปี 2555 โดยมีค่า ร้อยละ 74.5 และ 76.2 ตามล าดับ 
 จากประชากรที่ท าการศึกษาทั้งหมด พบว่าส่วนใหญ่ได้รับบริการตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอกจากคลินิกที่จัด
เฉพาะส าหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมา คือ  คลินิกเฉพาะโรคเบาหวาน คิด
เป็นร้อยละ 19.8 ซึ่งใกล้เคียงกับกลุ่มผู้ป่วยนอกจากคลินิกเฉพาะโรคทั้งเบาหวานและความดันโลหิตสูง คือ ร้อยละ 
19.3 จะเห็นได้ว่า มีผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงของประเทศไทย ประมาณ หนึ่งในสาม ที่ไม่ได้รับการตรวจ
รักษาแบบต่อเนื่องในคลินิกที่จัดเฉพาะส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ โรคความดันโลหิตสูง 
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คุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของสถานพยาบาลในเครือข่ายระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลของปี 2553 2554 และ 2555 
 
 จากการศึกษาพบว่า อาสาสมัครที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อยู่ในระบบการดูแล
มามากกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือนนั้น มีผลของการตรวจค่าระดับ Fasting Plasma Glucose ร้อยละ 87.5 เมื่อ
ทดสอบหาความแตกต่างตั้งแต่ปี 2553- 2555 พบว่า มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งนี้กลุ่ม
อาสาสมัครที่มีระดับ Fasting Plasma Glucose ในผู้ป่วยเบาหวานที่อยู่ในเกณฑ์ท่ีควบคุมได้ (70 - 130 mg/dL) ใน
ปี 2555 มีร้อยละ 39.2 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับข้อมูลทั้ง 3 ปี โดยปี 2553 ร้อยละ 
ที่มีค่า 42.6 และปี 2554 ร้อยละ 40.7 (ตารางท่ี 2 ภาคผนวก 1)  
 เมื่อพิจารณาการเจาะเลือดตรวจหาระดับของ HbA1c ของอาสาสมัคร ในปี 2555 พบว่า ร้อยละ 79.0  
ได้รับการตรวจหาระดับ HbA1c ในรอบ 12 เดือน โดยทั้ง 3 ปีมีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ใน
กลุ่มที่มีค่า HbA1c ของปี 2555นี้ พบว่า ร้อยละ 33.4 มีระดับ HbA1c < 7% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และเมื่อ
น าไปทดสอบหาความแตกต่างกับข้อมูลเมื่อปี 2553- 2554 พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยในปี 2553 ที่อาสาสมัครที่มีค่า HbA1c < 7% ร้อยละ 35.6 และปี 2554 มีร้อยละ 34.6  (ตารางที่ 2  
ภาคผนวก 1) จะเห็นได้ว่าการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในประเทศไทยทั้งระบบ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการเพ่ือให้เกิดผลต่อประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้ 
 ในการเข้ารักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจากโรคเบาหวาน พบว่า ร้อยละ 3.3 
เข้ารักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
กับกลุ่มอาสาสมัครทั้ง 3 ปี ส าหรับในการตรวจทางห้องปฏิบัติการในด้านอ่ืนๆ เช่น การตรวจไขมัน (Lipid profile) 
พบว่า อาสาสมัครร้อยละ 75.4 ได้รับการตรวจอย่างน้อย 1 ใน 4 รายการ  ส่วนในปี 2553 ได้รับการตรวจที่ร้อยละ 
71.7 และปี 2554 ได้รับการตรวจที่ร้อยละ 72.9  ซึ่งทั้ง 3 ปีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ส่วนการตรวจหาระดับ Albumin หรือ Protein อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี พบว่าอาสาสมัครได้รับการตรวจร้อยละ  
53.0 ส่วนในปี 2553 มีร้อยละ 36.2 และ ปี 2554 ร้อยละ 65.0 โดยทดสอบความแตกต่างแล้วพบว่ามีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  (ตารางท่ี 2 ภาคผนวก 1) 
 ส าหรับการตรวจจอประสาทตาประจ าปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี การตรวจสุขภาพช่องปากประจ าปี การ
ตรวจเท้าอย่างละเอียด พบว่า การตรวจในอาสาสมัครทั้ง 3 ปี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และการตัดนิ้วเท้า, เท้า หรือขา ก็มีความแตกต่างกันในทั้ง 3 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตาราง
ที่ 2 ภาคผนวก 1) 
 ส่วนการสอนให้ตรวจและดูแลเท้าด้วยตนเองหรือสอนผู้ดูแลอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี พบว่า ในปี 2555 มี
ร้อยละ 64.1 ที่ได้รับการสอน ส่วนในปี 2553 มีร้อยละ 53.5 และปี 2554 ร้อยละ 60.8 โดยมีความแตกต่างกันในทั้ง 
3 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านการได้รับค าแนะน าปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่ในรายปัจจุบันที่ยังสูบ
บุหรี่อยู่ พบว่า ในปี 2555 มีร้อยละ 51.2 ส่วนปี 2553 มีร้อยละ 39.5 และปี 2554 ร้อยละ 42.5 และเมื่อน าไป
ทดสอบหาความแตกต่าง พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางท่ี 2 ภาคผนวก 1) 
 การได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Diabetic retinopathy และ การได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Diabetic 
nephropathy ในปี 2555 พบว่า มีร้อยละ 8.4 และ ร้อยละ 5.6 ตามล าดับ โดยเมื่อน าไปทดสอบความแตกต่างกับ
ข้อมูลในปี 2553 - 2554 พบว่า ทั้ง 3 ปีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 2 
ภาคผนวก 1) 
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 การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการอย่างบูรณาการครบถ้วนในหลาย
องค์ประกอบ ซึ่งมีความซับซ้อนและมิใช่เพียงการให้ความสนใจเพียงระดับน้ าตาลในเลือดเท่านั้น โดยเป้าหมายหลัก
ของการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องก็คือการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จะติดตามมาต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มแรกที่จะต้องท าการติดตามอย่างใกล้ชิดคือ ภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (Cardiovascular Diseases) รวมถึงการควบคุมระดับความดันโลหิต การดูแลระดับไขมันในเลือด การ
ให้ยาป้องกันการเกาะตัวของเกร็ดเลือด การหยุดสูบบุหรี่ และการคัดกรองและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่ 
 ในเรื่องการควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ≤ 130/80 mmHg ของผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ในภาพรวมของประเทศปี 2555 ร้อยละ 51.8  โดยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 กับข้อมูลปี 2553 หรือ 2554 ซึ่งมีค่าร้อยละเท่ากับ 51.2 และ 54.6 ตามล าดับ ส าหรับระดับไขมันในเลือดนั้น
พบว่า อาสาสมัครที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มีระดับ LDL < 100 mg/dL อยู่ที่ร้อยละ 43.6 และเมื่อน าไป
เปรียบเทียบกับข้อมูลปี 2553 - 2554 พบว่า ทั้ง 3 ปีไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (ตารางที่ 
2 ภาคผนวก 1) 
 เมื่อน าข้อมูลการเจาะเลือดตรวจหาระดับของ HbA1c < 7% ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จ าแนกตาม
สิทธิการรักษา 3 กองทุน ได้แก่ สิทธิการรักษาจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิข้าราชการ(จากกรมบัญชีกลาง) 
และ สิทธิประกันสังคม ในปี 2555 มาทดสอบความแตกต่างเทียบกับข้อมูลของปี 2553 - 2554 พบว่า กลุ่มสิทธิการ
รักษาจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีทั้ง 3 ปี มีความแตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มที่มี
ระดับของ HbA1c < 7% เป็นผู้ใช้สิทธิข้าราชการมากที่สุด ซึ่งในปี 2553 ร้อยละ 41.6 ส่วนปี 2554 ร้อยละ 40.1 
และปี 2555 ร้อยละ 40.6 (ตารางท่ี 3 ภาคผนวก 1) 
 เมื่อน าข้อมูลปี 2555 ในกลุ่มอาสาสมัครที่มีค่า HbA1c <7%มาทดสอบความแตกต่างโดยจ าแนกตามสิทธิ
ในการรักษา พบว่า การควบคุมให้ระดับค่า HbA1c <7% ของทั้ง 3 สิทธิ ได้แก่ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
กรมบัญชีกลาง และประกันสังคม มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  (ตารางที่ 4 ภาคผนวก 1) ซึ่ง
อาสาสมัครที่ที่มีค่า HbA1c <7% ในกลุ่มของผู้ที่ใช้สิทธิจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีมากที่สุด คือ ร้อยละ 
73.0 รองลงมาคือ กรมบัญชีกลาง ร้อยละ 22.6 และประกันสังคม ร้อยละ 4.4  
 นอกจากนั้น เมื่อน าข้อมูลการเจาะเลือดตรวจหาระดับของ HbA1c < 7% ของอาสาสมัครผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 จ าแนกตามประเภทของโรงพยาบาล พบว่า การเข้ารับบริการจากโรงพยาบาลศูนย์ในปี 2553 - 2555 มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นเดียวกับในโรงพยาบาลชุมชน ส่วนในโรงพยาบาลทั่วไป ไม่มี
ความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งมีสัดส่วนของผู้ที่มีระดับของ HbA1c < 7% จากโรงพยาบาล
ศูนย์มากที่สุด โดยในปี 2553 มีร้อยละ 39.2 ปี 2554 ร้อยละ 36.0 และปี 2555 ร้อยละ 37.5 (ตารางที่  5 
ภาคผนวก 1)  
 ส าหรับการทดสอบทางสถิติเพ่ิมเติม เพ่ือหาความแตกต่างของกลุ่มอาสาสมัครที่มีค่า  HbA1c <7% 
จ าแนกตามประเภทของโรงพยาบาล พบว่า การควบคุมให้ระดับค่า  HbA1c <7% ในกลุ่มอาสาสมัครจาก
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ในปี 2555 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (ตารางที่ 6 ภาคผนวก 1) โดยมีกลุ่มโรงพยาบาลชุมชนมีมากที่สุด คือ ร้อยละ 56.8 รองลงมาคือ โรงพยาบาล
ทั่วไป ร้อยละ 24.7 และโรงพยาบาลศูนย์ ร้อยละ 18.5  
 จากข้อค้นพบข้างต้น สามารถน าไปใช้ในการจัดสรรทรัพยากรให้แก่โรงพยาบาลระดับต่างๆ อาทิเช่น 
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือทางการแพทย์ ยา และงบประมาณ  เป็นต้น รวมถึ งการรณรงค์
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล ต่อไป 
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 การควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในระดับที่เหมาะสม คือ ≤ 130/80 mmHg 
ส าหรับผู้ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีร้อยละ 65.2 ที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าผู้ที่ใช้สิทธิ
ข้าราชการ (กรมบัญชีกลาง) และสิทธิประกันสังคม เมื่อน าข้อมูลเปรียบเทียบกันทั้ง 3 ปี พบว่า ในกองทุนประกัน
สุขภาพถ้วนหน้ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส่วนอีกสองกองทุนไม่พบว่ามีความ
แตกต่างกัน (ตารางท่ี 7 ภาคผนวก 1) 
 การทดสอบความแตกต่างของข้อมูลปี 2555 ในกลุ่มของการควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ในระดับที่เหมาะสม ( ≤ 130/80 mmHg) จ าแนกตามสิทธิในการรักษา พบว่า ระดับความดัน
โลหิตที่เหมาะสม ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรมบัญชีกลาง และสิทธิ
ประกันสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 8 ภาคผนวก 1) โดยในกลุ่มของผู้ที่ใช้สิทธิ
จากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีมากที่สุด คือ ร้อยละ 56.2 รองลงมา คือ จากกรมบัญชีกลาง ร้อยละ 51.9 และ
ประกันสังคม ร้อยละ 50.7  
 ส าหรับการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากภาวะไตเสื่อมนั้น พบว่า การควบคุมระดับน้ าตาลและความดัน
โลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมนั้นเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด โดยควรมีการคัดกรองภาวะไตเสื่อมโดยการตรวจดูภาวะ 
Albuminuria จากการตรวจปัสสาวะ ซึ่งหากตรวจพบภาวะ albumiuria แล้วควรให้ยาในกลุ่ม ACE inhibitors 
หรือ ARBs ซึ่งในปี 2555 ผู้ป่วยเบาหวานที่ตรวจพบ Microalbuminuria แล้วได้รับยาลดความดันโลหิตกลุ่ม ACE 
inhibitor หรือ ARB ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมามีสัดส่วนของผู้ที่ได้รับยาร้อยละ 59.7 โดยในปี 2554 มีร้อยละ 51.7 
และ ปี 2553 มีร้อยละ 55.4 ส่วนการตรวจจอประสาทตาและช่องปาก ของปี 2555 ผู้ได้รับการตรวจมีร้อยละ 55.1 
และ 34.9 ตามล าดับ  ซึ่งเมื่อน าข้อมูลทั้ง 3 ประเภท  ทดสอบหาความแตกต่างกับการได้รับยาของปี 2553 - 2555 
พบว่า มีความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (ตารางท่ี 9-10 ภาคผนวก 1) 
 การตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า มีร้อยละ 59.9 ได้รับการตรวจอย่างละเอียดครบถ้วน โดยมี
ร้อยละ 2.1 ที่ตรวจพบแผลที่เท้า และร้อยละ 0.3 ถูกตัดหรือเกิด dry gangrene ที่นิ้วเท้า, เท้า หรือขา แล้วหลุด
ออกร่างกาย 
 ส าหรับกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ยังคงสูบบุหรี่ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ที่ได้รับค าแนะน าให้เลิก
สูบบุหรี่อย่างเป็นระบบหรือเข้าโปรแกรมเลิกสูบบุหรี่  ร้อยละ 51.2 จากข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่า ควรมีมาตรการใน
การให้ค าแนะน าในกลุ่มดังกล่าวเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังตามมา 
 ข้อค้นพบเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มอ่ืนๆ ที่นอกเหนือไปจาก โรคหัวใจและ
หลอดเลือด (Cardiovascular Diseases) เช่น  ภาวะไตเสื่อม ภาวะจอประสาทตาเสื่อม ภาวะเสื่อมของระบบ
ประสาท และการดูแลเท้า จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ทั่วประเทศ ที่เข้ารับการรักษาแบบ
ผู้ป่วยนอก มีภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังของโรคตาจากเบาหวาน (Diabetic Retinopathy : DR) และ โรคไตจาก
เบาหวาน (Diabetic Nephropathy : DN) อยู่ที่ร้อยละ 8.4 และ 5.6 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับปี 2555 
พบว่า ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังของโรคตาจากเบาหวานมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
โรคไตจากเบาหวาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นเดียวกัน (ตารางท่ี 11 ภาคผนวก 1) 
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คุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของสถานพยาบาลในเครือข่ายระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลของปี 2553 2554 และ 2555 
 
 โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ทวีความส าคัญขึ้นเป็นอย่างมากทั้งทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของ
ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย โดยโรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยโดยตรงที่หากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อเนื่องจะไปสู่ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือดท่ีส าคัญ เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและ
โรคหลอดเลือดสมอง 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่เข้ารับการรักษาแบบ
ผู้ป่วยนอกมาอย่างน้อย 12 เดือนในโรงพยาบาลเครือข่ายของระบบประกันสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศ พบว่า ใน
กลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีโรคเบาหวานร่วมด้วยนั้น มีระดับความดันโลหิตอยู่ในระดับที่เหมาะสม  (<140/90 
mmHg) อยู่ที่ร้อยละ 66.7 ส่วนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคเบาหวานร่วมด้วย พบว่ามีระดับความดันโลหิตอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม (≤ 130/80 mmHg) อยู่ที่ร้อยละ 47.1 หากน ามาทดสอบความแตกต่าง พบว่า ระดับความดัน
โลหิตอยู่ในระดับที่เหมาะสมของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีโรคเบาหวานร่วมด้วย และ ระดับความดันโลหิตอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคเบาหวานร่วมด้วย ของปี 2553 - 2555 มีความแตกต่างกันอย่าง
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (ตารางท่ี 12 ภาคผนวก 1) 

การควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ในระดับที่เหมาะสม ส าหรับผู้ที่ใช้สิทธิ
ข้าราชการ (กรมบัญชีกลาง)มีร้อยละ 67.8 ที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าผู้ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วน
หน้า และสิทธิประกันสังคม เมื่อน าข้อมูลของปี 2553 - 2555 มาเปรียบเทียบกัน พบว่า ในทั้ง 3 กองทุนมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  (ตารางที่ 13 ภาคผนวก 1) และเมื่อทดสอบความแตกต่างข้อมูล
ปี 2555 ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มที่สามารถควบคุมความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (<140/90 
mmHg) จ าแนกตามสิทธิในการรักษา พบว่า ระดับความดันโลหิตที่เหมาะสม ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ซึ่งใช้สิทธิ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรมบัญชีกลาง และสิทธิประกันสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(ตารางที่ 14 ภาคผนวก 1) 

และเมื่อน าข้อมูลมาจ าแนกตามประเภทของโรงพยาบาล พบว่า ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุม
ความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 62.8 หากน าข้อมูลมาเทียบ
กับปี 2553 - 2554 พบว่า ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในสถานพยาบาลทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ทั้ง 3 ปี มีความแตกต่างกันอย่างระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (ตารางที่ 
15 ภาคผนวก 1) 

จากการน าข้อมูลปี 2555 มาทดสอบความแตกต่างของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มที่สามารถควบคุม
ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (<140/90 mmHg) จ าแนกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่า ระดับความดัน
โลหิตที่เหมาะสม ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาล
ชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยในโรงพยาบาลชุมชนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่สามารถ
ควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมมากท่ีสุด ร้อยละ 68.6  (ตารางที่ 16 ภาคผนวก 1) 
 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เพ่ิงเกิดขึ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่า เกิด
ภาวะแทรกซ้อนทางไตมีมากที่สุด คือ ร้อยละ 5.0 รองลงมา คือ ภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด และ
ภาวะแทรกซ้อนของเลือดสมอง โดยมีค่าร้อยละ 1.3 และ 0.5 ตามล าดับ ซึ่งในปี 2553 - 2554 ก็มีแนวโน้ม
เช่นเดียวกัน หากน าข้อมูลเทียบกับปี 2553 และปี 2554 พบว่า ภาวะแทรกซ้อนของเลือดสมอง และ
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ภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด ของทั้ง 3 ปี ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วน
ภาวะแทรกซ้อนทางไตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางท่ี 17 ภาคผนวก 1) 
 การให้การรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงให้มีระดับความดันที่เหมาะสมนั้นจะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อ
ผู้ป่วยที่จะช่วยป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงที่ส าคัญในอนาคตซึ่ง เช่น การลดอุบัติการณ์
ภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด และภาวะแทรกซ้อนทางไต 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ยังได้แสดงให้เห็นภาพของร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเครือข่ายระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศ ซึ่ง
พบว่า ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีโรคเบาหวานร่วมด้วยมีร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือด
สมอง ภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด และภาวะแทรกซ้อนทางไต อยู่ที่ร้อยละ 0.5 1.2 และ 2.7 
ตามล าดับ ส่วนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคเบาหวานร่วมด้วยมีร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนของหลอด
เลือดสมอง ภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด และภาวะแทรกซ้อนทางไต อยู่ที่ร้อยละ 0.4 1.5 และ 9.0 
ตามล าดับ ซึ่งร้อยละของดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ส าหรับใช้เป็นร้อยละของพ้ืนฐานเพ่ือเปรียบเทียบประเมินผล
ด าเนินการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของประเทศไทยในอนาคตได้เป็นอย่าง ดี นอกจากนั้นยังสามารถเป็นข้อมูล
ประกอบในการระบุหรือค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อรังตั้งแต่เริ่มแรกของวงจรการเกิดโรค (ซึ่งยังไม่มีภาวะแทรกซ้อน) เพ่ือ
ป้องกันหรือชะลอมิให้โรคพัฒนาไปและลดภาวะแทรกซ้อนที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น 
 
ผลการศึกษาระดับประเทศและระดับเขต 
  จากการส ารวจดัชนีคุณภาพการรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูง ที่เข้ารับบริการใน
โรงพยาบาลในเครือข่ายของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในครั้งนี้ ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากหน่วย บริการ
จ านวน 602 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งข้อมูลผลของการประเมินในครั้งนี้ ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานส าคัญของการดูแลผู้ป่วย
ของโรคท้ังสองในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินในอนาคตเพ่ือพิจาณาการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 
 ผลของการประเมินพบว่าในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ดัชนีชี้วัดหลักได้แก่ ระดับ HbA1c < 7% ของ
ข้อมูลทั่วประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 33.4 และในกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ดัชนีชี้วัดหลักที่สามารถควบคุมระดับความ
ดันโลหิตได้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (< 140/90 mmHg) ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีเบาหวานร่วมด้วยอยู่ที่
ร้อยละ 66.7 และส่วนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีโรคเบาหวานร่วมด้วยจ านวนร้อยละ 47.3 สามารถควบคุม
ระดับความดันโลหิตได้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม (≤ 130/80 mmHg)  
 เมื่อพิจารณาสัดส่วนของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ 70-130 mg/dL พบว่าในปี 
2555 สปสช.เขต 2 (พิษณุโลก) มีสัดส่วนมากที่สุด คือ ร้อยละ 47.6 รองลงมาคือ สปสช.เขต 13 (กทม.) ร้อยละ 
45.3 และ สปสช.เขต 1 (เชียงใหม่) ร้อยละ 44.0 ส่วนในปี 2554 ค่าร้อยละที่มากที่สุด คือ สปสช.เขต 1 (เชียงใหม่) 
ร้อยละ 48.2 รองลงมา  คือ สปสช.เขต 2 (พิษณุโลก) ร้อยละ 47.5 ส่วนอันดับสาม คือ สปสช.เขต 3 (นครสวรรค์) 
ร้อยละ 43.3 และ  ในปี 2553 สปสช.เขต 1 (เชียงใหม่) มีสัดส่วนมากที่สุด คือ ร้อยละ 48.2 รองลงมาคือ สปสช.เขต 
2 (พิษณุโลก) ร้อยละ 47.5 และ สปสช.เขต 4 (สระบุรี)  ร้อยละ 44.4  
 ส าหรับร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับ HbA1c ที่ต่ ากว่า 7% พบว่า ในปี 2555 สปสช. เขต 
13 (กรุงเทพฯ) สามารถควบคุมให้มีระดับที่เหมาะสมได้มากที่สุด คือ ร้อยละ 45.3 รองลงมา คือ สปสช.เขต 4 
(สระบุรี) ร้อยละ 40.8 และ ล าดับถัดมา คือ สปสช.เขต 11 (สุราษฎร์ธานี) ร้อยละ 38.5 ส่วนในปี 2554 อันดับสูง
ที่สุด คือ สปสช.เขต 13 (กรุงเทพฯ) ร้อยละ 40.5 เช่นเดียวกับปี 2555  รองลงมา คือ สปสช.เขต 3 (นครสวรรค์) 
ร้อยละ 39.6 และ สปสช.เขต 6 (ระยอง) ร้อยละ 39.2 และป ี2553 สปสช.เขต 3 (นครสวรรค์) มีจ านวนร้อยละมาก
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ที่สุด คือ 44.4 รองลงมาคือ สปสช.เขต13 (กรุงเทพฯ) และ สปสช.เขต 4 (สระบุรี) โดยมีค่าร้อยละ 44.1 และ 42.4 
ตามล าดับ (ภาพท่ี 2 ภาคผนวก 1) 
 ข้อมูลร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ในปี 
2553-2555 พบว่า สปสช.เขต10 (อุบลราชธานี) มีสัดส่วนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมความดัน
โลหิตอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมมากที่สุด  คือ ร้อยละ 72.3, 68.3 และ 70.9 ตามล าดับ (ภาพท่ี 3 ภาคผนวก 1) 
 จากข้อค้นพบข้างต้น ผู้ให้บริการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย /ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานอื่น สามารถน าข้อมูลส าคัญไปใช้ในการวางแผนด าเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์
เพ่ือการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของงานป้องกัน การรักษา และการดูแลในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และความ
ดันโลหิตสูงต่อไปได้ หรือศึกษาเชิงลึกถึงรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2และความดันโลหิตสูงในพ้ืนที่ที่มี
ข้อมูลสะท้อนให้เห็นถึงผลส าเร็จของการดูแลผู้ป่วย เช่น สปสช.เขต 11 (สุราษฎร์ธานี) ที่สามารถควบคุมระดับ 
HbA1c < 7% ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือใน สปสช.เขต 2 (พิษณุโลก) สามารถ
ควบคุมระดับ Fasting Plasma Glucose ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ 70 -130 mg/dL ได้อยู่ในระดับคงที่ต่อเนื่อง
ตลอด 3 ปี ส่วนเขต 13 (กรุงเทพฯ) สามารถควบคุมให้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนในกลุ่มโรคความดันโลหิตสูง พบว่า 
สปสช.เขต 10 (อุบลราชธานี) สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมได้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง
ต่อเนื่องกันถึง 3 ปี ส่วน สปสช.เขต 2 (พิษณุโลก) มีการดูแลควบคุมได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า การให้บริการผู้ป่วยตามสิทธิต่างๆ ได้แก่ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิ
สวัสดิการข้าราชการ (กรมบัญชีกลาง) และสิทธิประกันสังคม ยังมีความแตกต่างในหลายตัวชี้วัดส าคัญส าหรับการ
ดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง เช่น  การควบคุมระดับ HbA1c < 7% การควบคุมระดับความดันโลหิตให้
อยู่ในเกณฑ์ ≤ 130/80 mmHg เป็นต้น ฉะนั้นจึงถือเป็นความท้าทายของผู้ก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการกองทุนทั้งสาม ในการสร้างแนวทางปฏิบัติร่วมกันเพ่ือพัฒนาให้เกิดมาตรฐานกลางในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม
ดังกล่าว  
 ส าหรับข้อมูลในปี 2555 หากพิจารณาด้านการดูแลผู้ป่วยเมื่อแบ่งตามประเภทของโรงพยาบาล ได้แก่ 
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน พบว่า การควบคุมระดับ HbA1c < 7% ในกลุ่มผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2  มีความแตกต่างกันใน 3 ประเภทโรงพยาบาล เช่นเดียวกับด้านการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีเหมาะสม โดยที่โรงพยาบาลชุมชนสามารถควบคุมได้ดีกว่า โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป  
 ในการบริหารจัดการเพื่อดูแลกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และ ความดันโลหิตสูง ต้องอาศัยวิธีการท างาน
แบบเชิงรุกโดยประสานความมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วนและหลายระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติ จนถึงระดับ
นโยบาย อาทิเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ./ทศ./อบต.) หน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ(รพ.สต.) 
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม./อผส.) สถานศึกษา ภาคชุมชน และหน่วยงานส่วนกลาง เพ่ือร่วมกันวางแผนล่วงหน้า 
โดยมุ่งให้ความส าคัญกับการมีสุขภาพที่ดีของผู้ป่วย เช่น ครอบครัวเป็นศูนย์กลางของการรักษา โดยมีการจัดการ
สุขภาพที่ดีด้วยตนเอง หรือการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบมีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน ผู้ให้บริการใน
ระดับต่างๆ หรือการดูแลรักษาร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ บูรณาการการดูแลรักษาระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกับ
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เป็นต้น อันเป็นเป้าหมายใหญ่เพ่ือให้การด าเนินการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และความดัน
โลหิตสูงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และน าไปสู่การขยายผลให้เกิดการพัฒนาการด าเนินงานครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป 
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