
 
 
 

 
โครงการการประเมนิผล 

การดแูลผูปวยโรคเบาหวานชนิดที ่2 และความดนัโลหิตสงู 
ของโรงพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสุข 

และโรงพยาบาลในสงักัดกรงุเทพมหานคร 
 

รหสัประจาํตวั  

            รหัส รพ. - -  

 

แหลงทีม่าของเวชระเบยีนผูปวยนาํมาจาก OPD ...  

  1. OPD เฉพาะโรคเบาหวาน 

  2. OPD เฉพาะโรคความดันโลหิตสูง 

  3. OPD เฉพาะโรคทั้งเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

  4. OPD อายุรกรรมทั่วไป (Gen. Med.) 

  5. OPD เวชศาสตรครอบครัว (Fam. Med.) หรือ OPD ตรวจโรคทั่วไป 

  6. OPD อื่นๆ ระบุ ............................................... 
 



 

คําอธบิายขอคาํถามชวยในการกรอกขอมลู 
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แนวทางทัว่ไปในการบนัทกึขอมลูลงใน CRF 

1. กรุณาใช ปากกาลูกล่ืนหมึกสีดําหรือสีนํ้าเงิน เขมเทานั้น หามใชดินสอหรือปากกาหมึกซึม 

2. การเลือกคําตอบ ใหขีดเครื่องหมายกากบาท  ลงในชอง  เพียงคําตอบเดียว ยกเวนขอที่ใหเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ  

3. หากเปนคําถามแบบเขียนตัวเลขใหเขียนเปนตัวเลขอารบิค ถาใหระบุรายละเอียดก็ใหเขียนตัวอักษรตัวบรรจงลงบริเวณเสนบรรทัดจุด

ไขปลาหรือเสนทึบ 

4. กรณีวันเดือนปใหบันทึกเปนตัวเลขอารบิคทั้งหมด ตัวอยางเชน วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2552 บันทึกเปน    

กรณีไมทราบวันหรือเดือนใหเขียนเลขศูนย (0) แทน เชน  ทราบแตเดือนกับปใหบันทึกเปน 00/04/2552 

5. หากเขียนผิดหรือตองการแกไขคําตอบใหใชปากกา ขีดเสนคาดกลางขอความตามแนวนอนแลวเขียนคําตอบเหนือคําตอบเดิม พรอมใส

รหัส (อักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว) ของผูทําการแกไขและวันที่แกไขคําตอบ เชน      หามใชนํ้ายาลบคําผิด 

6. ขอมูลที่เปนตัวเลขที่มีจุดทศนิยมจะใหเติมไมเกิน 2 ตําแหนง หากตัวเลขหลังจุดทศนิยมตัวสุดทายมากกวาเทากับ 5 ใหปดข้ึน เชน 

1.86 ใหบันทึกเปน 1.9 ในทางกลับกันหากนอยกวา  5 ใหปดลง เชน 1.34 ใหบันทึกเปน 1.30 

7. หัวกระดาษของขอคําถามจะมีขอมูลรหัสประจําตัวและรหัสโรงพยาบาลเหมือนกันทุกแผน โปรดกรอกรหัสประจําตัวและรหัส

โรงพยาบาลใหครบทุกหนา เพ่ือใชจําแนกวาแผนใดเปนของผูปวยรายใด (รายละเอียดและขั้นตอนการบันทึกตามเอกสารที่แจง

วิธีการบันทึก Patient Log) 

8. กอนเริ่มการตอบคําถามใดๆ กรุณาอานคําอธิบายขอคําถามชวยในการกรอกขอมูล ซึ่งจะปรากฏในหนากอนจะถึงขอคําถามให

เขาใจชัดเจน หากมีประเด็นสงสัยใหเขาไปที่ www.crcn.in.th แลว click ไอคอนชื่อโครงการ (สีเขียวอยูในคอลัมนทางซายของ

จอคอมพิวเตอร) สามารถดูรายละเอียดไดใน PowerPoint เรื่องข้ันตอนการเก็บและวิธีการกรอกขอมูล) หรือ post ขอความของทานไว

ใน web board หรือ โทรสอบถามไปที่ 02-951-0352 หรือ 085-0181919 หรือ 087-806-3939 

สวนที ่1 ขอมลูทัว่ไป  
 แหลงที่มาของเวชระเบียนผูปวยนํามาจาก OPD ใหระบุทีม่าของเวชระเบียนหากไมตรงตามขอใดๆ ใหเลือกตอบขอ 6 แลว
กรอกรายละเอียดอื่นๆ 

ขอ 1 เพศ ใหพิจารณาจากคํานําหนาชื่อในเวชระเบียน หรือบัตรสําคัญอื่น ที่ทางราชการออกให 
ขอ 2 อายุ ใหกรอกคาที่คํานวณโดยการนําปพ.ศ. 2553 ลบดวยปพ.ศ.เกิด ตัวอยางเชน ผูปวยเกิดปพ.ศ. 2518 จะคํานวณอายุไดเปน 35 

ป ทั้งนี้ใหกรอก เปนเลขจํานวนเต็มเทาน้ัน 

ขอ 3  อาชีพ ใหเลือกตอบเพียงขอเดียว กรณีที่ไมมีขอมูลบันทึกในเวชระเบียนใหเลือกตอบ “ไมมีขอมูล” 

ขอ 4 สิทธิการรักษา ใหพิจารณาจากเวชระเบียนเปนสําคัญ หรือหลักฐานอื่นใดที่จะชวยใหทราบสิทธิในการรักษา 

ขอ 5 โรคประจําตัวของผูปวย ถาเปนโรคใดโรคหนึ่งใหกรอกขอมูลของเฉพาะสวนของโรคนั้น กรณีเปนทั้งสองโรคก็ใหกรอกขอมูลทั้งใน

สวนที่ 2และสวนที่ 3 ทั้งนี้ตองพิจารณาระยะเวลาในการเปนโรคดวยวา ≥ 12 เดือนหรือไม 

ขอ 6 น้ําหนัก ใหใชขอมูลวันที่เขามาพบแพทยตามนัดครั้งลาสุด หากไมมีขอมูลลาสุดใหยอนดูเวชระเบียนกอนหนานั้น แตตองไมเกิน 3 

เดือนนับจากวันที่ผูปวยเขามาพบแพทยตามนัดครั้งสุดทาย  ถาไมมีขอมูลก็ใหตอบวา “ไมมีขอมูล” 

ขอ 7 สวนสูง ใหใชขอมูลวันที่เขามาพบแพทยตามนัดครั้งสุดทาย หากไมมีขอมูลในวันดังกลาวใหยอนดูขอมูลเวชระเบียนกอนหนานั้นวามี

บันทึกหรือไม ถาไมมีขอมูลก็ใหตอบวา “ไมมีขอมูล” 



 

รหัสประจําตวั   รหัสรพ. - -  

 

โครงการประเมินผลการดูแลผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2และความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร  Version 7 :  11 Jun  2010 
หนา 1/7 

 

สวนที ่1  ขอมลูทัว่ไป (ขอ 1-7) 
แหลงท่ีมาของเวชระเบียนผูปวยนํามาจาก OPD 

  1. OPD เฉพาะโรคเบาหวาน  

  2. OPD เฉพาะโรคความดันโลหิตสูง 

  3. OPD เฉพาะโรคท้ังเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

  4. OPD อายุรกรรมทั่วไป (Gen. Med.) 

  5. OPD เวชศาสตรครอบครัว (Fam. Med.) หรือ OPD ตรวจโรคทั่วไป 

  6. OPD อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................................................. 

1. เพศ  1. ชาย 2. หญิง 2. อายุ   ป   (พ.ศ. 2553 – พ.ศ. เกิด) 

3. อาชีพ 

 1. เกษตรกร, รับจางทําไรทํานา, ทําสวน 2. ขาราชการ, ลูกจางหนวยงานราชการ 

 3. คาขาย   4. พนักงาน หรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ  
 5. พนักงานของรัฐ, บริษัทเอกชน, โรงแรม 6. รับจาง (รับคาแรงรายวัน) 
 7. นักเรียน นักศึกษา  8. ไมไดประกอบอาชีพ, อยูบานเฉยๆ   

  9. เจาของกิจการ, ธุรกิจสวนตัว  10. พระภิกษุ นักบวช แมช ี
  11. อ่ืนๆ................................................................................................. 
  12. ไมมีขอมูล 

4. สิทธิการรักษา  

 1. ประกันสุขภาพถวนหนา 2. สวัสดิการขาราชการ 

 3. ประกันสังคม   4. สวัสดิการของบริษัท องคกร 

 5. จายเงินเอง  6. อ่ืนๆระบุ............................................................ 
5. โรคประจําตัว  

  1. โรคเบาหวาน (ตอบเฉพาะสวนที่ 2) 

  2. โรคความดันโลหิตสูง (ตอบเฉพาะสวนที่ 3)  

  3. ไดรับการวินิจฉัย ท้ังสองโรค  (ตอบท้ังสวนที่ 2 และ สวนที่ 3) 

6. นํ้าหนักลาสุด       กิโลกรัม  (รายงานเปนเลขจํานวนเต็มเทานั้น)   ไมมีขอมลู 

7. สวนสูงลาสุด         เซนติเมตร (รายงานเปนเลขจํานวนเต็มเทานั้น)   ไมมีขอมลู 
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สวนที่ 2 ตัวชี้วัดเรื่องเบาหวาน    

ระยะเวลาที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลของทาน ใหพิจารณาจากประวัติการ

รักษา การซักประวัติของแพทยที่อาจจะระบุวา ผูปวยไดรับการวินิจฉัยต้ังแตเมื่อใด กี่ปมาแลว หรือดูระยะเวลาของ

การมาติดตามการรักษาวามีระยะเวลามากกวาเทากับ 12 เดือนหรือไม กรณีที่ผูปวยเปนทั้งสองโรค; หากตอบ

ตัวเลือกที่ 2 คือ <12 เดือน แสดงวาผูปวยเพิ่งเปนโรคหรือรักษาใน รพ.นอยกวา 12 เดือนซึ่งไมเขา inclusion criteria 

ของการวิจัยก็ใหสิ้นสุดการตอบคําถามในสวนที่ 2 นี้ทั้งหมด 

วันเดือนปที่ผูปวยเขามารับการรักษาครั้งลาสุด หมายถึง วันเดือนปที่ผูปวยมาพบแพทยตามนัดรักษา

โรคเบาหวานครั้งสุดทาย 

ขอ 8  การเจาะเลือดตรวจ Fasting Plasma Glucose (FPG) ของผูปวยตองเจาะผานเสนเลือดดํา (vein) ซึ่งไมใชจาก

ปลายนิ้วและตองผานการตรวจดวยเครื่องอัตโนมัติ ใหกรอกคา FPG ที่มาติดตามการรักษาครั้งลาสุดและระบุวัน

เดือนปที่เจาะเลือดตรวจ เปนเลขอารบิค ทั้งนี้การเลือกตอบขอ “ไมไดรับการตรวจ” จะหมายรวมถึง การไม

ปรากฏขอมูลในเวชระเบียนดวย 

ขอ 9 การเจาะเลือดตรวจน้ําตาลจากปลายนิ้วแลวตรวจโดยใช Dipstick ที่เรียกวา DTx ใหกรอกคาที่มารับการรักษา

ครั้งลาสุด และระบุวันเดือนปที่เจาะเลือดตรวจ เปนเลขอารบิคทั้งนี้การเลือกตอบขอ “ไมไดรับการตรวจ” จะหมาย

รวมถึง การไมปรากฏขอมูลในเวชระเบียนดวย 

ขอ 10   การเจาะเลือดตรวจ Hb A1c ใหกรอกคาที่แพทยสั่งตรวจครั้งลาสุด เปนเลขอารบิค กําหนดใหหนวยเปนรอยละ 

(%) ทั้งนี้การเลือกตอบขอ “ไมไดรับการตรวจ” จะหมายรวมถึง การไมปรากฏขอมูลในเวชระเบียนดวย 

ขอ 11  การตรวจ Lipid profile ในชวง 12 เดือนที่ผานมา ใหกรอกผลการตรวจครั้งลาสุด เปนตัวเลขอารบิค กําหนดให

หนวยเปน mg/dL และระบุวันเดือนปที่ตรวจ Lipid profile หากไมปรากฏระดับของ LDL-cholesterol ให 

คํานวณ LDL-cholesterol ตามสูตรดังนี้  

LDL-cholesterol = Total cholesterol – (Triglyceride/5) – HDL-cholesterol 

นําผลการคํานวณกรอกลงในชองที่กําหนด แตถาไมมีผลการตรวจ Lipid profile ทั้งนี้การเลือกตอบขอ “ไมไดรับ
การตรวจ” จะหมายรวมถึง การไมปรากฏขอมูลในเวชระเบียนดวย 
กรณีที่มี Triglyceride (TG) ≥ 400 ขึ้นไป เครื่องตรวจจะไมสามารถคํานวณระดับ LDL-cholesterol ใหได และ
การคํานวณเองก็จะไดคาที่ไมถูกตอง ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ ใหเวนชองของระดับ LDL-cholesterol ไวไมตอง
กรอก  

ขอ 12  ระดับความดันโลหิตในผูปวยเบาหวาน ใหกรอกคาความดันโลหิตครั้งลาสุดของผูปวยที่มาติดตามการรักษา
เฉพาะ OPD เฉพาะโรคเบาหวาน หรือ OPD อายุรกรรมทั่วไป หรือ OPD เวชศาสตรครอบครัวของโรงพยาบาล 
และระบุวันเดือนปที่ผูปวยมาติดตามการรักษา 

ขอ 13  การไดรับยา Aspirin หรือ Clopidogrel (เชน Plavix®, Pidogen®, Apolets®, หรือชื่ออื่นๆ) หากผูปวยไมไดรับยา
และพอท่ีจะทราบเหตุผลที่ปรากฏในเวชระเบียนใหเลือกเหตุผลที่ผูปวยไมไดรับยาตามตัวเลือก หากไมทราบ
เหตุผลเพราะไมมีการระบุรายละเอียดไวในเวชระเบียนใหเลือกตอบ “ไมมีขอมูล” แตถาผูปวยไดรับยาก็ใหระบุ
วันที่ไดรับยาครั้งลาสุด 
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สวนที ่2  ตวัชีว้ดัโรคเบาหวาน  (ขอ 8 - 27) 

ระยะเวลาที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรค ณ โรงพยาบาลนี ้ 1. ≥ 12 เดือน 2. <12 เดือน (ส้ินสุดการกรอก) 

วันเดือนปท่ีผูปวยมาติดตามการรักษาคร้ังลาสุด  / /25  

8. ระดับ Fasting Plasma Glucose (FPG) ของผูปวยที่มาติดตามการรักษาคร้ังลาสุดคือ  mg/dL  

ตรวจครั้งลาสุดเมื่อ(วัน/เดือน/ป)  / /25    ไมไดรับการตรวจ 

9. ระดับนํ้าตาลในเลือดท่ีเจาะจากปลายนิ้ว  (DTx) ชนิดอดอาหารของผูปวย  ท่ีมาติดตามการรักษาคร้ังลาสุด คือ 

  mg/dL ตรวจครั้งลาสุดเมื่อ / /25   ไมไดรับการตรวจ 

10. ผูปวยตรวจหาระดับของ Hb A1c ของผูปวยที่มาติดตามการรักษาคร้ังลาสุดเทากับ    .   %    

ตรวจครั้งลาสุดเมื่อ(วัน/เดือน/ป)   / /25   ไมไดรับการตรวจ Hb A1c เลย 

11. ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา ผูปวยไดรับตรวจ Lipid profile หรือไม 

 1. ไมไดรบัการตรวจ 2. ไดรับการตรวจ  คร้ังลาสุดเมื่อ / /25  

Total Cholesterol   mg/dL เมื่อ  / /25   ไมไดรับการตรวจ   

Triglyceride    mg/dL เมื่อ  / /25   ไมไดรับการตรวจ   

HDL-Cholesterol    mg/dL เมื่อ  / /25   ไมไดรับการตรวจ   

LDL-Cholesterol    mg/dL เมื่อ  / /25   ไมไดรับการตรวจ   
12. ระดับความดันโลหิตของผูปวยที่มาติดตามการรักษาต้ังแตคร้ังลาสุด คือ 

ความดันโลหิตครั้งลาสุด /  mmHg  วัดเมื่อ (วัน/เดือน/ป) / /25  

13. ผูปวยมาติดตามการรักษาในคร้ังลาสุดไดรับ Aspirin หรือ Clopidogrel (Plavix®, Pidogen®, Apolets®) หรือไม 

 1. ไมไดรบัยาเพราะ 1.1 มีเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร (GI bleeding) 

   1.2 มีเลือดออกในระบบอื่นๆ ระบุ.............................................................................. 

   1.3 อ่ืนๆ ระบุ......................................................................... 1.4 ไมมีขอมูล 

 2. ไดรับยา ครั้งลาสุดเมื่อ / /25  
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ขอ 14 ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานในชวง 12 เดือนที่ผานมา ใหพิจารณาเฉพาะอาการแทรกซอนแบบเฉียบพลัน 
เทาน้ัน กรณีที่ผูปวยเกิดโรคแทรกซอนของเบาหวานแบบเฉียบพลันหลายโรคในเวลาที่ตางกันในรอบ 12 เดือนที่ผานมา  
สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ แตถาไมมีภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวานแบบเฉียบพลันเลยใหตอบขอ 2 และ
ขามไปทํา ขอ 16 ตอไป 
นิยามของ Diabetic ketoacidosis; DKA หมายถึง ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง ≥ 250 mg/dL และมี metabolic 
acidosis รวมกับ High anion gap และ pH < 7.35 และมี serum ketone ใหผลเปนบวก (1 : 2 dilution) 

Hyperosmolar non-ketotic hyperglycemic coma; HNHC หมายถึง ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง ≥ 500 
mg/dL และมี serum osmolality > 350 mOsm/H2O อาจมี serum ketone 0 – 1+ ได 

ขอ 15 การเขารับการรักษาในโรงพยาบาล (Admit) ของผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานแบบเฉียบพลันในชวง 12 
เดือน ตอเนื่องจากขอ 14 ถา Admit ใหระบุโรงพยาบาลที่ผูปวยเขาพักรักษาตัวตามตัวเลือก กรณีท่ีไมปรากฏขอมูล
หรือหลักฐานวาผูปวยไดรับการ Admit ใหถือวาผูปวยไมไดถูก Admit 

ขอ 16 การตรวจ Microalbuminuria เพ่ือคัดกรองภาวะแทรกซอนทางไตในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ไมวาจะตรวจโดยวิธีใด 
หากไมพบขอมูลในเวชระเบียน สมุดทะเบียนหรือฐานขอมูล ใหตอบตัวเลือกขอ 1 และขามไปตอบคําถามในขอ 
18  ผูปวยบางรายอาจจะไมไดตรวจหา Microalbuminuria เพราะมีผลการตรวจหา Macroalbuminuria เปนบวกไปกอน
แลวหรือการไดรับการวินิจฉัยวาเปน DN มากอนแลว ใหตอบตัวเลือกขอ 2 สําหรับการตรวจ Microalbuminuria ในรพ.
แตละแหงจะรายงานผลการตรวจแตกตางกันซึ่งจําแนกได 3 กรณีดังนี้ 

กรณีที่ 1 รายงานผลการตรวจ Microalbuminuria วา ผลเปนลบ กับ ผลเปนบวก  
กรณีที่ 2 รายงานผลการตรวจ Microalbuminuria เปนเลขอารบิคมีจุดทศนิยม 1-2 ตําแหนงเพียงคาเดียว 

หรือรายงานเปนชวงของผลการตรวจ ท้ังน้ีตองระบุหนวยการวัดระดับ Microalbuminuria ตาม
ฐานขอมูลที่มีอยู  

กรณีที่ 3 รายงานผลการตรวจ Microalbuminuria เปน ≤ 300 หรือ > 300 mg albumin/24 hrs  
(หรือ mg/day) 

หมายเหตุ ทั้งสามกรณีดังกลาวนี้ใหเลือกตอบเพียงกรณีเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการรายงานผลการตรวจของโรงพยาบาล 
ของทาน และใหระบุวันเดือนปท่ีไดรับการตรวจดวย 

ขอ 17 การไดรับยา ACE inhibitor (Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor) ไดแก Captopril, Enalapril, Fosinopril, 

Cilazepril, Perindopril, Quinapril, Ramipril, Lisinopril หรือ ARB (Angiotensin Receptor Blocker) ไดแก 

Candesartan, Irbesartan, Losartan, Telmisartan, Valsartan ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ใหพิจารณาทั้งผูปวยเบาหวาน

ที่ตรวจพบทั้ง Microalbuminuria หรือ Macroalbuminuria  และระบุวันที่ที่ไดรับยาครั้งลาสุดดวย  

ขอ 18 การตรวจจอประสาทตาโดยละเอียด หมายถึง ผูปวยไดรับการตรวจจอประสาทตา (eye ground) โดยจักษุแพทย 

หรือ กรณีที่โรงพยาบาลไมมีจักษุแพทยแตไดแนะนําหรือสงผูปวยไปตรวจในโรงพยาบาลที่มีจักษุแพทย หรือ ตรวจดวย

เครื่อง Fundus camera โดยมีพยาบาลหรือผูอ่ืนที่ไมใชแพทยเปนผูตรวจ ท้ังสองกรณีหลังน้ีจะตองมีเอกสารแจงผล

การตรวจชัดเจนจึงจะนับวา ผูปวยไดรับการตรวจจอประสาทตา (ผลการตรวจจะตองไปตอบในขอ 26 วาผูปวยเปน DR 

หรือไม) ทั้งนี้ตองระบุวันเดือนปที่ไดรับการตรวจดวย  

การไมไดรับการตรวจจอประสาทตา หมายถึง ผูปวยไดรับการตรวจคัดกรองการมองเห็นแคเบ้ืองตนไดแก visual 

field และ visual acutely เทานั้น และหมายรวมถึง การไมมีขอมูลหรือปรากฏหลักฐานใดๆในเวชระเบียน

เกี่ยวกับการตรวจจอประสาทตาดวย 



 

รหัสประจําตวั   รหัสรพ. - -  
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14. ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา ผูปวยมีภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานแบบเฉียบพลัน ดังตอไปน้ีบางหรือไม  

  1. มีภาวะแทรกซอนโรคเบาหวานเฉียบพลัน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

  1.1 ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (Hypoglycemia; plasma glucose < 50 mg/dL) 

  1.2 ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia) กรณีไมระบุวาเปนแบบใด 

  1.3 ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงแบบ Diabetic ketoacidosis; DKA 

  1.4 ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงแบบ Hyperosmolar non-ketotic hyperglycemic coma, HNHC 

  2. ไมมีภาวะแทรกซอนโรคเบาหวานเฉียบพลัน ( ขามไปขอ 16 ) 

15. ในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา ผูปวยตองนอนพักรักษาตัวใน รพ. (Admit) เน่ืองจากปวยดวยภาวะแทรกซอนของ
โรคเบาหวานแบบเฉียบพลัน ขางตนในขอ 14. หรือไม 

 1. นอนพักรักษาตัว (Admit) ใน รพ.  

  1.1 นอนรพ. ที่มารักษาเปนประจํา   1.2 นอนรพ. อ่ืน (Admit ที่ รพ.อ่ืน) ระบุ รพ................................... 
  1.3 สงตอรพ. อ่ืน (Refer ไป รพ.อ่ืน) ระบุ รพ. ............................................................... 

 2. ไมไดนอนรักษาตัวใน รพ. (ไมได Admit) 
16. ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา ผูปวยไดรับการตรวจ Microalbuminuria หรือไม  

   1. ไมไดตรวจ ( ขามไปขอ 18 ) 
   2. ไมไดตรวจ Microalbuminuria เพราะมีผลการตรวจ Macroalbuminuria เปนบวก หรือไดรับการวินิจฉัยวาเปน DN 
  (โรคไตจากเบาหวาน) มากอนแลว  

   3. ไดรับการตรวจ (ใหเลือกตอบเพียงกรณีเดียวตามที่โรงพยาบาลของทานตรวจไดเทาน้ัน)  

  ครั้งลาสุดเมื่อ / /25   

กรณีท่ี 1   ผลเปนลบ                              ผลเปนบวก  

กรณีท่ี 2   ระบุคา .   ถึง  .  

   ใหเลือกเพียง 1 หนวย  mg/L(mg%)   g/L   mg/24 hrs       g/day  

กรณีท่ี 3  ≤ 300 mg albumin/24 hrs    > 300 mg albumin/24 hrs 
17. ถาผูปวยตรวจพบภาวะ Microalbuminuria หรือ Macroalbuminuria ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา ผูปวยรายนี้ไดรับ

ยาลดความดันโลหิตในกลุม ACEI หรือ ARB หรือไม 

      1. ไมไดรับยา   2. ไดรับยาแลว                    เมื่อ  / /25  

18. ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา ผูปวยไดรับการตรวจจอประสาทตาอยางละเอียดหรือไม 

 1. ไมไดรบัการตรวจ/ไมมีขอมูล 2. ไดรับการตรวจแลว            เมื่อ  / /25
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ขอ 19 การตรวจสุขภาพชองปากในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ตองตรวจโดยทันตแพทยหรือบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมเทาน้ัน การ
ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก ใหหมายรวมถึงการตรวจรักษาโรคในชองปากดวยไดแก การถอนฟน การอุดฟน การรักษาเหงือก 
การรักษารากฟน การผาฟนคุด การใสฟนปลอม เปนตน ทั้งนี้ใหระบุวันเดือนปที่ไดรับการตรวจดวย กรณีที่ไมมีขอมูลเกี่ยวกับ
การสงตรวจสุขภาพชองปากใดๆในเวชระเบียน (รวมถึงเวชระเบียนในแผนกทันตกรรม) ใหถือวาไมไดรับการตรวจ 

ขอ 20 การตรวจเทาอยางละเอียดในรอบ 12 เดือนที่ผานมา โดยบุคลากรทางการแพทยที่ไดรับการฝกอบรมแลว ทั้งน้ีการตรวจเทา
อยางละเอียด หมายถึงการตรวจเทาครบทั้งสามประการดังน้ี 1) การสังเกตสภาพผิวหนังภายนอก 2) การตรวจปลาย
ประสาทเทา และ3) การคลําชีพจรเทา พรอมทั้งระบุวันที่ทําการตรวจดวย สําหรับการสังเกตผิวหนังภายนอกใหระบุดวยวา “มี
แผลหรือไม” การมีแผล หมายถึงพบแผลที่เทา ถลอก ฉีกขาด แผลแหงดํา (dry gangrene) รวมทั้งเทาที่มีลักษณะอักเสบ 
บวมแดงดวย (ทั้งน้ีไมนับกรณี การตรวจพบบาดแผลที่น้ิวมือ มือ ขอมือ และแขน) 

ขอ 21 การตัดนิ้วเทา เทา หรือขาในรอบ 12 เดือนที่ผานมาของผูปวยเบาหวานเนื่องจากมีแผลจนเกิดการติดเชื้อจนตองตัดทิ้ง 
(amputation) หมายรวมถึงการเกิด dry gangrene แลวอวัยวะนั้นหลุดออกเอง (autoamputation) ดวย ทั้งนี้ใหเก็บเฉพาะรายที่
ถูกตัดครั้งแรก หรือ ถูกตัดเพิ่มเติม รวมถึงการเกิด dry gangrene ข้ึนครั้งแรก หรือ เกิด dry gangrene มากกวาเดิมใน
รอบ 12 เดือนที่ผาน หากไมมีการตัดครั้งแรก หรือตัดเพ่ิมเติมใหขามไปขอที่ 23 

ขอ 22 กรณีทีม่ีการตัดอวัยวะนั้น หรือเกดิ autoamputation จากที่มี dry gangrene ใหระบวุาเปนอวัยวะสวนใดตามที่ระบุในตัวเลือก ทั้งน้ี
ไมนับกรณกีารตัดน้ิวมือ มือ ขอมือ แขน 

ขอ 23 ผูปวยเบาหวานหรือญาติของผูปวยไดรับการสอนที่มีรูปแบบการตรวจและดูแลเทาดวยตนเองอยางเปนระบบในรอบ 12 เดือนที่
ผานมา ทั้งน้ีการสอนอยางเปนระบบตองครอบคลุมเรื่องการสอนใหตรวจและดูแลเทาดวยตนเอง และสังเกตสภาพ
ผิวหนัง รอยช้ํา และรูปรางเทา ซึ่งอาจจะแจกแผนพับความรูหรือไมก็ได และใหระบุวันเดือนปที่ไดรับการสอนดวย 

ขอ 24 ประวัติการสูบบุหรี่ ในชวง 12 เดือนที่ผานมาของผูปวย กรณีที่ผูปวยไมเคยสูบหรือไมปรากฏหลักฐานวาสูบบุหรี่ใหขามไป
ตอบขอ 26  

ขอ 25 ตอเนื่องจากขอ 24 กรณีที่ผูปวยยังสูบอยู หรือเคยสูบแตเลิกแลวตองไดรับการไดรับคําปรึกษาแนะนําใหเลิกสูบบุหรี่อยางเปน
ระบบ หมายถึง การใหคําปรึกษาแนะนําใหเลิกสูบบุหรี่ดวยตนเองหรือเขาโปรแกรมการเลิกบุหรี่ หรือมีการใชยาเพื่อเลิก
บุหรี่ ถามีการใหคําปรึกษาหรือเขาโปรแกรมหรือใชยาเลิกบุหรี่ ใหระบุวันเดือนปครั้งลาสุดดวย 

ขอ 26 ตอเนื่องจากขอ 18 การไดรับการวินิจฉัยวาเปน Diabetic retinopathy (DR; โรคตาจากเบาหวาน) ไดแก Non-proliferative 
diabetic retinopathy (NPDR) ซึ่งแบงออกเปน 1) mild NPDR 2) moderate NPDR 3) severe NPDR หรือ Preproliferative 
diabetic retinopathy (PPDR) และ Proliferative diabetic retinopathy (PDR) ซึ่งผูปวยตองไดรับการตรวจจอประสาทตาอยาง
ละเอียดมากอนในขอที่ 18 แลว ทั้งน้ีตองมีหลักฐานการบันทึกจากแพทยยืนยันผลการตรวจดวย หากปรากฏผลการตรวจจอ
ประสาทตาอยางหนึ่งอยางใดขางตนใหถือวาผูปวยเปน DR กรณีที่แพทยไมไดใหการวินิจฉัยใดๆและไมมีเอกสารผลการ
ตรวจเปนหลักฐานยืนยัน เทากับวาไมไดรับการวินิจฉัย หรือการไมมีขอมูล 

ขอ 27 การไดรับการวินิจฉัยวาเปน Diabetic Nephropathy (DN; โรคไตจากเบาหวาน) หมายถึง การตรวจพบโปรตีนชนิดอัลบูมินรั่วออก
มาในน้ําปสสาวะ (albuminuria) ในระยะแรกมีปริมาณเล็กนอย (Microalbuminuria) คือ การตรวจพบไดดวยแถบสี
สําหรับอัลบูมินปริมาณนอยๆ (Microalbuminuria dipstick) หรือวัดปริมาณอัลบูมินในปสสาวะได 30-300 mg albumin/24 hrs 
หรือ ACR (Albumin/Creatinine Ratio) 3.4 to 34 mg/mmol (30-300 mg/g) อยางนอย 2 ใน 3 ครั้งภายในระยะเวลา 6 เดือนโดย
ไมมีสาเหตุอื่น และ ระยะตอมาปริมาณมากขึ้น (Macroalbuminuria) โดยไมไดเกิดสาเหตุอื่น คือ การตรวจพบโปรตีน
ชนิดอัลบูมินรั่วออกมาในน้ําปสสาวะดวยแถบสีปสสาวะ (dipstick) ไดต้ังแต trace ข้ึนไปหรือวัดปริมาณอัลบูมินในปสสาวะได      
> 300mg albumin/24 hrs หรือ ACR > 34 mg/mmol (300 mg/g) อยางนอย 2 ใน 3 ครั้งภายในระยะเวลา 6 เดือนโดยไมมี
สาเหตุอื่น ทั้งน้ีตองมีหลักฐานการบันทึกจากแพทยยืนยันผลการตรวจดวย กรณีที่แพทยไมไดใหการวินิจฉัยใดๆแมวา
ผลตรวจปสสาวะจะเขาไดกับ DN ก็ตาม เทากับวาไมไดรับการวินิจฉัย หรือการไมมีขอมูล 
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19. ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา ผูปวยไดรับการตรวจสุขภาพชองปากหรือไม 

 1. ไมไดรบัการตรวจ/ไมมีขอมูล 2. ไดรับการตรวจแลวครั้งลาสุดเมื่อ / /25  

20. ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา ผูปวยไดรับการตรวจเทาอยางละเอียด หรือไม 

1) การสังเกตผิวหนังภายนอก 1. ไมไดรบัการตรวจ 2. ไดรับการตรวจเมื่อ / /25  

 ผลการตรวจเทาพบวา  1. ปกติ, ไมมีแผล  2. มีแผล (รวมถึงการอักเสบ บวมแดง และdry gangrene ดวย) 
2) การตรวจปลายประสาท 1. ไมไดรบัการตรวจ 2. ไดรับการตรวจเมื่อ / /25  

3) การคลําชีพจรเทา 1. ไมไดรบัการตรวจ 2. ไดรับการตรวจเมื่อ / /25  
 

21. ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา ผูปวยไดรับการตัดน้ิวเทา เทา ขา ท่ีเปนแผลบางหรือไม 

1. ไมตัด (ขามไปขอ 23)  2. ตัดนิ้วเทา เทา ขา 

22. ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา อวัยวะของผูปวยที่ถูกตัดท้ิง หรือเกิด dry gangrene แลวหลุดออกคืออวัยวะใดบาง 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1. นิ้วเทา    2. เทา   3. ขา 

23. ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา ผูปวยหรือญาติไดรับการสอนที่มีรูปแบบการตรวจและดูแลเทาดวยตนเองอยางเปน
ระบบหรือไม 

1. ไมไดรบัการสอน/ ไมมขีอมูล 2. ไดรับการสอน เมื่อ / /25  

24. ผูปวยสูบบุหร่ีหรือไม 

1. ไมเคยสูบ ( ขามไปขอ 26 ) 2. ยังคงสูบอยูในชวง 12 เดือนที่ผานมา 

3. เคยสูบ แตเลิกสูบแลว  4. ไมมีขอมูล  ( ขามไปขอ 26 )  
25. ถาผูปวยยังคงสูบบุหร่ี หรือเคยสูบ, ในชวง 12 เดือนท่ีผานมาผูปวยเคยไดรับคําแนะนําปรึกษาอยางเปนระบบ

หรือเขาโปรแกรมใหเลิกสูบบุหร่ีหรือไม 

 1. ไมเคย / ไมมีขอมูล 2. เคยไดรับคําแนะนํา เมื่อ / /25  

26. ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา ผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปน  Diabetic Retinopathy (โรคตาจากเบาหวาน) หรือไม 

 1. ไมเปน Diabetic Retinopathy  2. เปน Diabetic Retinopathy  3. ไมไดรบัการวินิจฉัย/ ไมมีขอมูล 

27. ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา ผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปน Diabetic Nephropathy (โรคไตจากเบาหวาน) หรือไม 

 1. ไมเปน Diabetic Nephropathy 2. เปน Diabetic Nephropathy  3.ไมไดรับการวินิจฉัย/ ไมมีขอมูล 
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สวนที ่3 ตวัชีว้ดัโรคความดนัโลหติสงู  
ระยะเวลาที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูง ณ โรงพยาบาลของทาน ใหพิจารณาจาก

ประวัติการรักษา การซักประวัติของแพทยที่อาจจะระบุวา ผูปวยไดรับการวินิจฉัยตั้งแตเม่ือใด กี่ปมาแลว หรือดู
ระยะเวลาของการมาติดตามการรักษาวามีระยะเวลามากกวาเทากับ 12 เดือนหรือไม กรณีที่ผูปวยเปนทั้ง
สองโรค; หากตอบตัวเลือกที่ 2 คือ <12 เดือน แสดงวาผูปวยเพิ่งเปนโรคหรือรักษาใน รพ.นอยกวา 12 เดือนซ่ึง
ไมเขา inclusion criteria ของการวิจัยก็ใหสิ้นสุดการตอบคําถามในสวนที่ 3 น้ีทั้งหมด 

วันเดือนปที่ผูปวยเขามารับการรักษาครั้งลาสุด หมายถึง วันเดือนปที่ระบุในเวชระเบียนวา มาพบ
แพทยตามนัดรักษาโรคความดันโลหิตสูงครั้งสุดทาย 
ขอ 28 ระดับความดนัโลหิตในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงใหกรอกคาความดันโลหิตครั้งลาสุดของผูปวยที่มา

ติดตามการรักษาเฉพาะ OPD เฉพาะโรค หรือ OPD อายุรกรรมทั่วไป หรือ OPD เวชศาสตรครอบครัว
ของโรงพยาบาล และระบุวนัเดือนปที่ผูปวยมาติดตามการรักษา 

ขอ 29   การตรวจรางกายประจําป หมายถึง การตรวจรางกายและเจาะเลือดตรวจทางหองปฏิบัติ รวมถึงการตรวจ
พิเศษเฉพาะเพศและอายุ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตารางขางลางนี้ ทั้งน้ีใหพิจารณารายการที่ผูปวยไดตรวจ
ตามขอคําถาม โดยแยกตามอายุของผูปวย ดังตารางดานลางนี้ และใหระบุวันที่ตรวจในแตละรายการ
ครั้งลาสุดดวย 

 
หมายเหตุ  

“แมวาบางรายการจะเปนการถามซ้ํากับขอท่ีผานมา ก็ขอความกรุณาใหตอบ อยาเวนวางไวนะครับ” 
ขอ 29.4 CBC (Complete Blood Count) หมายถึง การตรวจวิเคราะหจํานวนเม็ดเลือดแดง ฮีโมโกลบิน ฮีมาโตคริท จํานวน
เม็ดเลือดขาว และจํานวนเกร็ดเลือด  
ขอ 29.6 Stool Examination & Stool Occult blood หมายถึง การตรวจอุจจาระโดยการสองดวยกลองจุลทรรศนและตรวจ
วิเคราะหหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระตามลําดับ 
ขอ 29.8 EKG หมายถึง การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจซึ่งในคนปกติมักจะไดรับการตรวจตั้งแตอายุ 45 ปขึ้นไป แตสําหรับผูปวย
โรคเบาหวานและหรือผูปวยความดันโลหิตสูงอาจจะไดรับการตรวจกอนอายุ 45 ปได 
ขอ 29.9 และ 29.10 การตรวจภายใน และPAP SMEAR จะตรวจเฉพาะผูปวยที่เปนเพศหญิงเทานั้น สําหรับผูปวยเพศชาย
ใหตรวจวา “ไมตรวจ” 
ขอ 29.15 LFT (Liver Function Test) หมายถึง การตรวจวิเคราะหเอนไซมตับ AST ALT และ Alkaline phosphatase (AP) 
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สวนที ่3 ตวัชีว้ดัโรคความดนัโลหติสงู (ขอ 28-33)  

ระยะเวลาที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรค ณ โรงพยาบาลน้ี 1. ≥ 12 เดือน 2. < 12 เดือน (ส้ินสุดการกรอก) 

วันเดือนปท่ีผูปวยมาติดตามการรักษาคร้ังลาสุด / /25  

28. ระดับความดันโลหิตของผูปวยที่มาติดตามการรักษาต้ังแตคร้ังลาสุด คือ  /   

mmHg วัดเมื่อ (วัน/เดือน/ป) / /25  

29. ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา ผูปวยเคยตรวจรางกายประจําปตามรายการดังตอไปน้ีบางหรือไม 

อาย ุ< 35 ป อายุ ≥ 35 ป 
รายการตรวจรางกาย 

ไมตรวจ ตรวจ ไมตรวจ ตรวจ
ตรวจเมื่อ (วนั/เดอืน/ป) 

29.1 ชั่งน้ําหนัก BW (จากขอ 6)   / /25  

29.2 วัดสวนสูง HT (จากขอ 7)   / /25  

29.3 วัดความดันโลหิต BP (จากขอ 12 หรือ

จากขอ 28)   / /25  

29.4 ตรวจเลือด CBC (RBC, WBC, Plt)   / /25  

29.5 ตรวจปสสาวะ URINE EXAM   / /25  

29.6 ตรวจอุจจาระ Stool Examination & 
Stool Occult blood   / /25  

29.7 Chest X-RAY   / /25  

29.8 EKG (จากขอ 33.8)    / /25  

29.9 PV (ตรวจภายใน) เฉพาะเพศหญิง    / /25  

29.10 PAP SMEAR เฉพาะเพศหญิง    / /25  

29.11 FPG (จากขอ 8 หรือจากขอ 32)    / /25  

29.12 ตรวจไขมัน Lipid Profile (จากขอ 

11)    / /25  

29.13 BUN     / /25  

29.14 Creatinine (จากขอ 33.1)    / /25  

29.15 ตรวจตับ LFT (AST, ALT, AP)    / /25  

29.16 Uric acid (จากขอ 33.2)    / /25  
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ขอ 30 ประวัติการสูบบุหรี่ ในชวง 12 เดือนที่ผานมาของผูปวย กรณีท่ีผูปวยไมเคยสูบหรือไมปรากฏหลักฐานวาสูบบุหร่ีให
ขามไปตอบขอ 32 

ขอ 31 ตอเนื่องจากขอ 29 กรณีที่ผูปวยยังสูบอยู หรือเคยสูบแตเลิกแลวตองไดรับ  “การไดรับคําปรึกษาแนะนําใหเลิกสูบ
บุหร่ีอยางเปนระบบ หมายถึง การใหคําปรึกษาแนะนําใหเลิกสูบบุหร่ีดวยตนเองหรือเขาโปรแกรมการเลิกบุหร่ี 
หรือมีการใชยาเพื่อเลิกบุหร่ี” ถามีการใหคําปรึกษาหรือเขาโปรแกรมหรือใชยาเลิกบุหรี่ ใหระบุวันเดือนปครั้งลาสุดดวย 

ขอ 32 ผูปวยความดันโลหิตสูงที่ไดรับการตรวจหาระดับ Fasting Plasma Glucose; FPG ของผูปวยในชวง 12 เดือนที่ผานมา 
ตองเจาะผานเสนเลือดดํา (vein) ซึ่งไมใชจากปลายนิ้วและตองผานการตรวจดวยเครื่องอัตโนมัติ ใหกรอกคา FPG ที่มา
ติดตามการรักษาครั้งลาสุดและระบุวันเดือนปที่เจาะเลือดตรวจ เปนเลขอารบิค ท้ังนี้การเลือกตอบขอ “ไมไดรับการตรวจ” 
จะหมายรวมถึง การไมปรากฏขอมูลในเวชระเบียนดวย ท้ังน้ีไมนับรวมผลการตรวจหาระดับนํ้าตาลที่เจาะเลือดจาก
ปลายนิ้ว (DTx) หรือการเจาะจากเสนเลือด vein แลวมาหยดเลือดลงบน Dipstick 

ขอ 33  การตรวจทางหองปฏิบัติการตางๆของผูปวยความดันโลหิตสูง ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา โดยปกติผูปวยความดัน

โลหิตสูงจะไดรับการตรวจเลือดและตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการชุดใหญในชวงแรกของการเขารับการ

รักษาและติดตามการรักษาอยางนอยปละคร้ังอยูแลว ดังนั้นจําเปนตองมองหาชวงเวลาที่ผูปวยไดมีการเจาะเลือด

ตรวจทางหองปฏิบัติการชุดใหญในชวงการรักษาในแตละป กรณีผูปวย Admit หลังเจาะเลือดตรวจชุดใหญ แพทย

อาจจะทําการตรวจทางหองปฏิบัติการบางอยางตามคําถาม ก็สามารถนําผลการตรวจนี้มาตอบได กลาวคือให

เลือกผลตรวจครั้งลาสุดเปนสําคัญ 

หมายเหตุ 

ขอ 33.4 การตรวจหา Creatinine clearance (Clcr) ในชวง 12 เดือนที่ผานมา Clcr คือ ปริมาตรของ creatinine ที่ถูกขับ

ทางไตใน 1 นาที มีคาปกติอยูในชวง 90-140/ml/min/1.77m3 มีสองสูตรดานลางทั้งสองสูตรตางก็ใชหนวยเปน 

“mL/minute/1.73m2” ท้ังน้ีข้ึนอยูวาโรงพยาบาลจะใชสูตรใด  

สําหรับสูตรคํานวณ Cockroft-Gault formula Creatinine Clearance (ml/min) 

กรณีผูปวยหญิง [(140-age จากขอ 2) x (Wt จากขอ 6 in kg) x (0.85)] / (72x Scrจากขอ 33.1 in mg/dl) 

กรณีผูปวยชาย  [(140-age จากขอ 2) x (Wt จากขอ 6 in kg)] / (72x Scrจากขอ 33.1 in mg/dl) 

สําหรับสูตรคํานวณ Estimated glomerular filtration rate (MDRD formula) 

กรณีผูปวยหญิง GFR (mL/minute/1.73m2)= 186 x (Scrจากขอ 33.1 in mg/dl) - 1.154 x (age จากขอ 2) - 0.203 x (0.742) 

กรณีผูปวยชาย  GFR (mL/minute/1.73m2)= 186 x (Scrจากขอ 33.1 in mg/dl) - 1.154 x (age จากขอ 2) - 0.203 

ในกรณีที่เวชระเบียนมีผลลัพธของการคํานวณอยูแลวก็ใหกรอกไดเลย แตถายังไมมีคาในเวชระเบียนก็ใหเวนวางไว ไมตอง

คํานวณเอง เพราะผูวิจัยจะคํานวณเอง ซึ่งจําเปนตองมีคา Serum creatinine 

ขอ 33.8 การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ (Electrocardiogram) ภายใน 12 เดือนที่ผานมา หลักฐานที่ผูปวยไดรับการตรวจ

คล่ืนไฟฟาหัวใจ (EKG) คือ ปรากฏเอกสารแสดง EKG ท่ีระบุวันเดือนปในชวงเวลาดังกลาว หรือแพทยไดเขียน

ผลการตรวจ EKG ไวในเวชระเบียน โปรดระบุวันเดือนปที่ไดรับการตรวจคร้ังลาสุดดวย 
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30. ผูปวยสูบบุหร่ีหรือไม 

1. ไมเคยสูบ (ขามไปขอ 32) 2. ยังคงสูบอยูในชวง 12 เดือนที่ผานมา 

3. เคยสูบ แตเลิกสูบแลว  4. ไมมีขอมูล  (ขามไปขอ 32) 

31. ถาผูปวยยังคงสูบบุหร่ี หรือเคยสูบ, ในชวง 12 เดือนท่ีผานมาผูปวยเคยไดรับคําแนะนําปรึกษาอยางเปนระบบ 
หรือเขาโปรแกรมใหเลิกสูบบุหร่ีหรือไม 

1. ไมเคย / ไมมีขอมูล  2. เคยไดรับคําแนะนํา เมื่อ / /25  

32. ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา ผูปวยไดรับการตรวจหา Fasting Plasma Glucose; FPG หรือไม (ไมรวมผลการตรวจ
จาก DTx ) 

 1. ไมเคยไดรับการตรวจ 2. เคยตรวจ  ระดับ FPG เทากับ     mg/dL  

 เมื่อ / /25  

33. ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา ผูปวยไดรับการตรวจทางหองปฏิบัติการตางๆ หรือไม (คร้ังลาสุด) 

 

การตรวจทางหองปฏิบัติการตางๆ ไมตรวจ ตรวจ ระบุคา ตรวจเมื่อ 

33.1 Serum Creatinine (ครีเอตินิน)   .   mg/dL / /25  

33.2 Serum Uric acid (กรดยูริก)   .   mg/dL / /25  

33.3 Serum Potassium (โพแทสเซียม)   .   mmol/L / /25  

33.4 Creatinine clearance หรือ 

Estimated Glomerular Filtration Rate  
  

  

mL/minute/1.73 m2 
/ /25  

33.5 Hemoglobin (ฮีโมโกลบิน)    . mg/dL / /25  

33.6 Hematocrit (ฮีมาโตคริท)    % / /25  

33.7 น้ําปสสาวะ (Urine analysis)    

       ตรวจหา urine sediment 
  / /25  

33.8 คล่ืนไฟฟาหัวใจ (Electrocardiogram)   / /25  

 



 

 

 

รหัสประจําตวั   รหัสรพ. - -  

โครงการประเมินผลการดูแลผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2และความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร  Version 7 :  11 Jun  2010 

ขอ 34 การมีภาวะแทรกซอนของโรคความดันโลหิตสูงใหพิจารณาออกเปน 3 กรณีดังน้ี 

กรณีที่ 1; ไมมีภาวะแทรกซอน หมายรวมถึง ไมปรากฏหลักฐาน หรือไมมีการวินิจฉัยดวย 

กรณีที่ 2; ถามีภาวะแทรกซอนเรื้อรังที่รักษามาอยางตอเน่ืองและยังไมหายขาด (มีอยูแลวแตเดิม) 

น่ันคือผูปวยมีภาวะแทรกซอนน้ัน มากกวาเทากับ 12 เดือนข้ึนไป  

กรณีที่ 3; ภาวะแทรกซอนที่เกิดข้ึนใหมภายในรอบ 12 เดือนที่ผานมา น่ันคือผูปวยมีภาวะแทรกซอนที่

เพ่ิงเกิดขึ้นใหม ซ่ึงมีระยะเวลาการเปนนอยกวา 12 เดือน จําเปนตองไดรับการวินิจฉัยโรค

โดยแพทย ทั้งน้ีตองมีการระบุคําวินิจฉัยในเอกสารสรุปการรักษา หรือ เวชระเบียน และหรือมี

หลักฐานผลการตรวจวิเคราะหโรคชวยสนับสนุนชัดเจน  

หากพบวามีภาวะแทรกซอนหลายประการ  สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ และถาหากมี

ภาวะแทรกซอนอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการดานลาง โปรดระบุรายละเอียดอ่ืนๆ ในขอ 2.16  

หมายเหตุ  

ขอ 2.11 ไตเสื่อมสมรรถภาพ (Renal insufficiency) ปจจุบันจะใชคํานี้แทนคําวา Renal failure ดังน้ัน 

Renal insufficiency หมายถึงการสูญเสียหนาที่ของไตซ่ึงไดแก 1) Acute renal failure; ARF 2) Chronic renal 

insufficiency; CRI 3) Chronic kidney disease; CKD หรือ Chronic renal failure; CRF และ 4) End-stage 

renal disease; ESRD หากผูปวยไดรับการวินิจฉัยดวยภาวะดังกลาวนี้ถือวาเปน Renal insufficiency 

ทั้งสิ้น 
สิน้สดุการบนัทกึขอมลู ใหผูกรอกขอมูลหรือผูบันทึกตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอยางครบถวนสมบูรณ 

จากนั้นลงชื่อ-นามสกุลตวับรรจง และกรอกอักษรยอชื่อลงชองกําหนด ตัวอยางเชน 

  

ชื่อ พิรมพรรณ  ใจระทึก PIROMPUN  JAIRATEUK 

ชองแรกเปนอักษรตวัแรก  

ชองที่สองเปนอักษรตัวแรกของนามสกุล  

   ชองที่สามเปนอักษรตัวถัดไปของนามสกุล 

 

ผูตรวจสอบ คือ ผูที่ไดรับมอบหมายใหดูแลโครงการหนึ่งในจํานวนทานทีเ่ขารวมประชมุซ่ึงเปนตัวแทนของ
โรงพยาบาล มีหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวนสมบูรณ กอนนําสงแบบบันทึกมายัง
หนวยบริหารจัดการขอมูล ทั้งน้ีเม่ือเห็นวาครบถูกตองแลว ใหลงวันที่ตรวจสอบ เขียนอักษรยอชื่อ
ตามตวัอยางดานบนแลวลงลายมือชื่อกํากับดวย

P J A 
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34. ผูปวยมีภาวะแทรกซอนของโรคความดันโลหิตสูงหรือไม  

1. ไมมีภาวะแทรกซอนโรคความดันโลหิตสูงใดๆเลย 

     2. แพทยมีการวินิจฉัยวา พบภาวะแทรกซอน ของโรคความดันโลหิตสูง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  

ภาวะแทรกซอนความดนัโลหติสงู  ไมมี 

มีอยู
แลวแต
เดิม 

(> 12 เดือน) 

เพิ่ง
เกิดข้ึน
ในชวง 

12 เดือน 

2.1 เสนเลือดในสมองตีบ (Ischemic stroke)    
2.2 เสนเลือดในสมองแตก (Hemorrhagic stroke )    
2.3 เลือดออกในสมอง (Cerebral hemorrhage)    
2.4 ภาวะ Transient ischemic attack (TIA)    
2.5 เจ็บแนนหนาอกซีกซาย (Angina pectoris)    
2.6 โรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Myocardial infarction; MI) รวมถึง ischemic heart 

disease; IHD 
   

2.7 การเกิดหลอดเลือดเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจเกิดขึ้นใหม (Coronary revascularization)    
2.8 โรคหัวใจวาย (Congestive heart failure; CHF)    
2.9 โรคหลอดเลือดแดงสวนปลาย (Peripheral Arterial Disease; PAD)    
2.10 โรคไตจากเบาหวาน (Diabetic nephropathy)  กรณีผูปวยเปนท้ังสองโรค    
2.11 ไตเสื่อมสมรรถภาพ (Renal insufficiency ไดแก ARF, CRI, CKD, ESRD)    
2.12 พบไขขาวในน้ําปสสาวะ (Albuminuria > 300 มก./วัน หรือ Proteinuria > 500 มก./วัน)    
2.13 มีเลือดออกที่จอประสาทตา (Retinal hemorrhage)    
2.14 มี Exudate ที่จอประสาทตา    
2.15 มีจอประสาทตาบวม (Papilledema)     
2.16 ภาวะแทรกซอนอื่นๆ ระบุ....................................................................................... 

....................................................................................... .............................................. 
   

 

ผูลงบันทึก  ……………………………….……………...…….  วันท่ีลงบันทึก   / /25  

ผูตรวจสอบ …………………………….….……………..……  วันท่ีตรวจสอบ / /25  

  


