
ชื่อโครงการ   :  ตรวจสุขภาพประจ าปีด้วยวิธีเจาะเบาหวานและวัดความดันโลหิต ปี ๒๕๖6  
ลักษณะโครงการ  :  โครงการต่อเนื่อง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์/ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    1.1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศฯ 
     1.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสจ.นครปฐม         

การบริหารจัดการและให้บริการด้านสาธารณสุข 
     1.3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสอ.ดอนตูม           

สร้างสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดี 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายในการสร้างสุขภาพน าซ่อมเพ่ือแก้ปัญหาโรคเรื้อรัง โดยเน้นการคัดกรอง

สุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระยะแรก และสามารถปรับพฤติกรรมตนเองให้พ้น
จากการเป็นผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม่ จากผลการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงของประชาชน
จังหวัดนครปฐมที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563-2565 เป็นความครอบคลุมร้อยละ 86.69, 84.87 และ 
84.00 ตามล าดับ แยกเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 4.57, 4.13 และ 3.97 ตามล าดับ กลุ่มสงสัย
ป่วยความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 1.57,1.27 และ 0.90 ตามล าดับ ผลการคัดกรองโรคเบาหวานของประชาชน
อายุ 35 ปีขึ้นไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 - 2565 คิดเป็นความครอบคลุมร้อยละ 84.88, 82.92 และ 81.72 
ตามล าดับ ซึ่งในจ านวนนี้พบเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 4.37,3.55 และ 5.76 ตามล าดับ เป็น
กลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 0.41, 0.26 และ 0.17 ตามล าดับ   

ส าหรับอ าเภอดอนตูม ได้ด าเนินการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงของประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป ผลการ     
คัดกรองพบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 - 2565 สามารถด าเนินตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง ครอบคลุมร้อยละ 
93.60, 94.69 และ 92.77 ตามล าดับ ในจ านวนนี้พบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 6.06, 
7.36 และ 8.06 ตามล าดับ เป็นกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงร้อยละ 1.11, 1.98 และ 1.97 ตามล าดับ         
ผลการคัดกรองโรคเบาหวานของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 - 2565 คิดเป็นความครอบคลุม  
ร้อยละ 92.97, 94.37 และ 90.45 ตามล าดับ ในจ านวนนี้มีผลการคัดกรองแยกเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานร้อยละ  
8.34 ,8.50 และ 8.88 ตามล าดับ กลุ่มสงสัยป่วยคิดเป็นร้อยละ 0.58, 0.56 และ 1.04 ตามล าดับ   

จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานมีจ านวน
เพ่ิมข้ึนทุกปี แสดงให้เห็นว่าประชาชนต้องการทราบระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของตนเองมากขึ้น ทั้งนี้ผลจากการ
วิเคราะห์ปัญหาในการด าเนินงานในพ้ืนที่ และจากการท าสนทนากลุ่มร่วมกับประชาชนและภาคีเครือข่ายพบว่ายังมี
ประชาชนบางส่วนยังไม่ยินยอมเข้ารับการตรวจคัดกรอง เนื่องจากกลัวเจ็บหรือไม่มีเวลา ซึ่งต้องอาศัยการให้ข้อมูล
ความรู้และการโน้มน้าวจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. เพราะคนที่เคยตรวจคัดกรองครั้งแรกแล้วมักจะยินยอม
ตรวจซ้ าในปีถัดไป  เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง และ
โรงพยาบาลดอนตูม จึงได้จัดท าโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรกลุ่มอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป  
เพ่ือค้นหากลุ่มเสี่ยงและหาแนวทางป้องกันมิให้กลายเป็นผู้ป่วยในอนาคตต่อไป 



3. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
          2. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
          3. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มสงสัยป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ได้รับการวินิจฉัยยืนยัน       
และได้รับการรักษาท่ีถูกต้อง 

4. เป้าหมายของโครงการ 
          ประชาชนอายุ ๓๕ ปขีึ้นไปในพ้ืนที่ ที่ไม่มีประวัติป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง และไม่มีประวัติป่วยด้วย
โรคเบาหวาน ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยยืนยัน 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
          1. ประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปที่ไม่มีประวัติป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง และไม่มีประวัติป่วยด้วย
โรคเบาหวาน จ านวน 15,047 คน 

- รพ.สต.บ้านตะโกสูง  1,104  คน 
- รพ.สต.ห้วยพระ  1,396  คน 
- รพ.สต.บ้านเลาเต่า  1,151  คน 
- รพ.สต.ล าเหย  1,461  คน 
- รพ.สต.บ้านภูมิ  1,284  คน 
- รพ.สต.ดอนพุทรา  1,829  คน 
- รพ.สต.บ้านหลวง  1,329  คน 
- รพ.สต.ดอนรวก  1,399  คน 
- รพ.สต.ห้วยด้วน  1,071  คน 
- รพ.สต.ล าลูกบัว  971 คน 
- รพ.ดอนตูม   2,052  คน 

          2. ประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นที่เสี่ยงด้วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน จ านวน 3,093 คน 
- รพ.สต.บ้านตะโกสูง  78  คน 
- รพ.สต.ห้วยพระ  126  คน 
- รพ.สต.บ้านเลาเต่า  282  คน 
- รพ.สต.ล าเหย  278  คน 
- รพ.สต.บ้านภูมิ  413  คน 
- รพ.สต.ดอนพุทรา  145  คน 
- รพ.สต.บ้านหลวง  327  คน 
- รพ.สต.ดอนรวก  509  คน 
- รพ.สต.ห้วยด้วน  112  คน 
- รพ.สต.ล าลูกบัว  100 คน 
- รพ.ดอนตูม   723  คน 



6. ระยะเวลา 
เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566 

7. สถานที่ด าเนินการ 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

           2. โรงพยาบาลดอนตูม 

8. วิธีการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม / งานที่ส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดประชุมชี้แจงโครงการ และให้
ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และวิธีการตรวจคัดกรอง 
ให้แก่ อสม. และแกนน าสุขภาพ 
 

ต.ค.๖5 
 

- - รพ.สต. /   
รพ.ดอนตูม 

๒. แต่งตั้งทีม ตรวจคัดกรอง 
 - จัดท าทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย 
 - จัดท าแผนด าเนินการ 
 - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
ในการตรวจ 
(รพ.แม่ข่าย ส ารองวัสดุอุปกรณ์ให้  
รพ.สต.ในพ้ืนที่เบิกไปใช้ก่อน กรณี
ได้รับงบประมาณล่าช้า) 
 
 

ต.ค.65 
 
 
 
 
 

 

- ค่าวัสดุการแพทย์ (แผ่น
ตรวจน้ าตาลในเลือดพร้อม
เข็มเจาะ) กล่องละ 25 ชิ้น
ราคา ๑65 บาท 
- ค่าเครื่องตรวจระดับน้ าตาล
ในเลือด เครื่องละ 1,200 
บาท  
- ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรอง
(หน้า-หลัง) แผ่นละ   ๑ บาท 
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(ถ่านอัลคาไลน์ ส าหรับใช้กับ
เครื่องวัดความดันโลหิต) หมู่
ละ 12 ก้อนๆละ 25 บาท 
-ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ถ่าน
เครื่องเจาะน้ าตาลในเลือด) 
หมู่ละ 3 ก้อนๆละ40 บาท 
- ค่าจ้างเหมาท าสื่อประชา 
สัมพันธ์ หมู่ละ 300 บาท 
 
 

เงินบ ารุง รพ.สต. /   
รพ.ดอนตูม 



๓. เจ้าหน้าที ่อสม.และแกนน าสุขภาพ 
(ท่ีผ่านการอบรมทักษะการตรวจคัด
กรอง) ด าเนินการตรวจคัดกรองโรค 
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง  เชิงรุก 
ตามหมู่บ้าน อย่างน้อยหมู่ละ 1 ครั้ง 
(ช่วงเช้า เวลา 06.00 – 08.30 น.) 
- ซักประวัติสุขภาพ /ประวัติครอบครัว 
- ชั่งน้ าหนัก / ส่วนสูง/วัดรอบเอว เพื่อ
ประเมิน BMI 
- ตรวจวัดความดันโลหิต 
- ตรวจน้ าตาลในเลือด (งดอาหาร 
อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง)  
-ให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงรายบุคคล โดยให้  
ค าแนะน าและแจกเอกสารความรู้ 
(3อ, 2ส)  ขณะคัดกรอง 
- BP = 130/85-139/89 mmHg 
- FCG = 100-125  mg/dl (กรณ ี  
งดอาหาร)     

ต.ค. 65 – 
มี.ค. ๖6 

 
 
 
 
 

-ค่าตอบแทนคัดกรองเชิงรุก 
นอกเวลา จ านวน 4 คนๆละ 
3 ชม.ๆละ 75/80 บาท  
(หมู่ละ 2 ครั้ง/ปี) 
- ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร
ความรู้ (3อ,2ส.)  ชุดละ      
2 บาท 

เงินบ ารุง 
 
 
 
 
 

รพ.สต. /อสม.   
รพ.ดอนตูม 
 
 
 
 

4. บันทึกข้อมูลผลการคัดกรองโรค 
เบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง  
ลงในโปรแกรม HOSxP_PCU XE  

ต.ค. 65 – 
มี.ค. ๖6 

 

- - รพ.สต. /   
รพ.ดอนตูม 

5. รพ.สต. นัดผู้ที่พบผลการตรวจ    
คัดกรองแล้วพบว่าอยู่ในกลุ่มสงสัยป่วย 
โรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง 
ให้ได้รับการติดตามวินิจฉัยยืนยัน  
- สงสัยป่วยความดัน (BP≥140/90 
mmHg) 
- สงสัยป่วยเบาหวาน 
 (FCG ≥ 126 mg/dl (งดอาหาร) 
***สงสัยป่วยเบาหวานให้เจาะ FBS 
ส่งตรวจ รพ.ดอนตูม 
***สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ให้ท า 
Home BP 

ต.ค.65 - 
ก.ย. ๖6 

 
 
 
 
 

-เครื่องวัดความดันโลหิต
อัตโนมัติ เครื่องละ 2,500 
บาท 

เงินบ ารุง รพ.สต. /   
รพ.ดอนตูม 



6.อบรมให้ความรู้การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (3อ,2ส)  ในกลุ่มสงสัยป่วย
ที่ วิ นิ จ ฉั ย แล้ ว ว่ า ไม่ ป่ ว ย  จ านวน        
30 คน 

 

ม.ค.- มี.ค.
66 

- ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  คนละ 
115 บาท 

- ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารสี
ชุดคู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เล่มละ 35 บาท 

- ค่าวัสดุส านักงาน  คนละ 
20 บาท 

เงินบ ารุง รพ.สต. /   
รพ.ดอนตูม 
 
 
 
 

7.ติดตามประเมินผลทุก 2 เดือน 
(2,4,6 เดือน หลังการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม)  

- กลุ่มกลุ่มสงสัยป่วยที่วินิจฉัยแล้วว่า
ไม่ป่วย เข้ารับการติดตามและให้
ความรู้ในคลินิก DPAC ที่หน่วยบริการ  
จ านวน ๓ ครั้ง (ตรวจ DTX วัดความ
ดันโลหิต ชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูง        วัด
รอบเอว ) 

มี.ค.- ก.ย.
66 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
เพ่ือสุขภาพ จ านวน 3 ครั้งๆ
ละ 35 บาท /คน 

เงินบ ารุง รพ.สต. /   
รพ.ดอนตูม 
 
 
 

8. ส่งต่อพบแพทย์เพ่ือรับการตรวจ
รักษาที่ถูกต้องตามมาตรฐาน 
-น้ าตาล ≥ 126 mg/dl 
-BP ≥ 180/110 mmHg 
(ส่งต่อผู้ที่ยืนยันสงสัยป่วยหลังจาก  
ติดตามท า Home BP/เจาะ FBS    
ส่งตรวจแล้ว ไม่เกิน 7 วัน) 
 

ต.ค.65.-
ก.ย. ๖6 

 
 

- - รพ.สต. /   
รพ.ดอนตูม 
 
 
 

9.รพ.สต.มีการจัดบริการคลินิก ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิต
สูง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 

ต.ค.65.-
ก.ย. ๖6 

-ค่าตอบแทนคลินิกพิเศษนอก
เวลา จ านวน 4 คนๆละ 3 
ชม.ๆละ 80 บาท  

เงินบ ารุง รพ.สต. 
 
 

10.สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ก.ย. ๖5 - - รพ.สต. 

 
 



9. ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นกับโครงการ และแนวทางแก้ไข 
   - 

10. ตัวชี้วัดและเกณฑ์วัดความส าเร็จของโครงการ 
    10.1 ด้านปริมาณ (ผลผลิต) 
 1. ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 
          2. ร้อยละ 10 ของการคัดกรอง พบกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 
          3. ร้อยละ 8 ของการคัดกรอง พบกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 
          4. ร้อยละ 1 ของการคัดกรอง  พบกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน  
          5. ร้อยละ 2 ของการคัดกรอง  พบกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
    10.2 ด้านคุณภาพ (ผลลัพธ์) 
 1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มสงสัยป่วย โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ได้รับการตรวจติดตามวินิจฉัยยืนยัน 
          2. กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง  ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และติดตาม (1 ครั้ง/2 เดือน) 
          3. รพ.สต. มีการจัดบริการคลินิก ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
11. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
๑. ร้อยละ 90 ของประชาชน 
อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ป่วย 
ด้วยโรคเบาหวาน ได้รับการ 
คัดกรองโรคเบาหวาน 
 

จ านวนประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ที่ยังไม่
ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ได้รับการคัดกรอง
โรคเบาหวาน 
- ร้อยละ ๙0 ขึ้นไป =  10 คะแนน 
- ร้อยละ 85-89 =  8 คะแนน 
- ร้อยละ 80-84 =  6 คะแนน 
- ร้อยละ 75-79 =  4 คะแนน 
- ต่ ากว่าร้อยละ 75 =  2 คะแนน 

- จ านวนประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปที่ยัง
ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน 
- จ านวนผู้ได้รับการคัดกรองโรค 
- ภาพถ่ายกิจกรรมทุกหมู่ (รวมกับการ
คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงได้) 
- ครบถ้วน ถูกต้อง     = 5 คะแนน 
- ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง  = 3 คะแนน 
- ไม่ครบถ้วน           = 1 คะแนน 
(ดHูDC 1.1) ดูผลงาน 
เลือก กลุ่มรายงานมาตรฐาน 
 
   ข้อมูลเพื่อตอบสนองService Plan  
 
 สาขาโรคไม่ติดต่อ NCD DM,HT,CVD  
 
                 ข้อ 1.1  ) 
 



๒. ร้อยละ 90 ของประชาชน
อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ป่วย 
ด้วยโรคความดันโลหิตสูง  
ได้รับการคัดกรองโรคความดัน
โลหิตสูง 
 

จ านวนประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ที่ยังไม่
ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ได้รับการคัด
กรองโรคความดันโลหิตสูง 
- ร้อยละ ๙0 ขึ้นไป    =  5 คะแนน 
- ร้อยละ 85-89 =  4 คะแนน 
- ร้อยละ 80-84 =  3 คะแนน 
- ร้อยละ 75-79 =  2 คะแนน 
- ต่ ากว่าร้อยละ 75 =  1 คะแนน 
 

- จ านวนประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปที่ยัง
ไม่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง 
- จ านวนผู้ได้รับการคัดกรองโรค 
- ภาพถ่ายกิจกรรมทุกหมู่ (รวมกับการ
คัดกรองโรคเบาหวานได้) 
- ครบถ้วน ถูกต้อง     = 5 คะแนน 
- ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง  = 3 คะแนน 
- ไม่ครบถ้วน           = 1 คะแนน 
(HDC ข้อ 2.1) ดูผลงาน 
    เลือก กลุ่มรายงานมาตรฐาน 
  
   ข้อมูลเพื่อตอบสนองService Plan  
 
   สาขาโรคไม่ติดต่อ NCD DM,HT,CVD  
 
                 ข้อ 2.1  

3. ร้อยละ 10 ของการคัด
กรอง  พบ กลุ่มเสี่ยงโรค 
เบาหวาน 

จ านวนประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ที่ยังไม่
ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ได้รับการคัดกรอง
แล้วพบว่าเสี่ยงโรคเบาหวาน 
- ร้อยละ 10 ขึ้นไป    =  ๕ คะแนน 
- ร้อยละ 8-9 =  ๔ คะแนน 
- ร้อยละ 6-7 =  ๓ คะแนน 
- ร้อยละ 4-5 =  ๒ คะแนน 
- ต่ ากว่าร้อยละ 4 =  ๑ คะแนน 
 

ดูจาก HDC ข้อ 5  ดูผลงาน 
    เลือก กลุ่มรายงานมาตรฐาน 
  
         ส่งเสริมป้องกันโรค  
 
              การคัดกรอง 
 
                 ข้อ 5 

4. ร้อยละ 8 ของการคัดกรอง 
พบกลุ่มเสี่ยงโรคความดัน 
โลหิตสูง 

จ านวนประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ที่ยังไม่
ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ได้รับการคัด
กรองแล้วพบว่าเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 
- ร้อยละ 8 ขึ้นไป      =  ๕ คะแนน 
- ร้อยละ 6-7 =  ๔ คะแนน 
- ร้อยละ 4-5 =  ๓ คะแนน 
- ร้อยละ 2-3 =  ๒ คะแนน 
- ต่ ากว่าร้อยละ 2 =  ๑ คะแนน 
 

ดูจาก HDC ข้อ 2 ดูผลงาน 
    เลือก กลุ่มรายงานมาตรฐาน 
  
         ส่งเสริมป้องกันโรค  
 
              การคัดกรอง 
 
                 ข้อ 2 



5. ร้อยละ 1 ของการคัดกรอง 
พบกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน  
 

จ านวนประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ที่ยังไม่
ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ได้รับการคัดกรอง
แล้วพบว่าสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
- ร้อยละ 2.0 ขึ้นไป    =  ๕ คะแนน 
- ร้อยละ 1.5-1.9 =  ๔ คะแนน 
- ร้อยละ 1.0-1.4 =  ๓ คะแนน 
- ร้อยละ 0.5-0.9 =  ๒ คะแนน 
- ต่ ากว่าร้อยละ 0.5   =  ๑ คะแนน 

ดูจาก HDC ข้อ 1.5 ดูผลงาน 
    เลือก กลุ่มรายงานมาตรฐาน 
  
   ข้อมูลเพื่อตอบสนองService Plan  
 
สาขาโรคไม่ติดต่อ NCD DM,HT,CVD  
 
                 ข้อ 1.5 

6. ร้อยละ 2 ของการคัดกรอง 
พบกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง 
 

จ านวนประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ที่ยังไม่
ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ได้รับการคัด
กรองแล้วพบว่าสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง 
- ร้อยละ 2.0 ขึ้นไป    =  ๕ คะแนน 
- ร้อยละ 1.5-1.9 =  ๔ คะแนน 
- ร้อยละ 1.0-1.4 =  ๓ คะแนน 
- ร้อยละ 0.5-0.9 =  ๒ คะแนน 
- ต่ ากว่าร้อยละ 0.5 =  ๑ คะแนน 
 

ดูจาก HDC ข้อ 2.3 ดูผลงาน 
    เลือก กลุ่มรายงานมาตรฐาน 
  
   ข้อมูลเพื่อตอบสนองService Plan  
 
   สาขาโรคไม่ติดต่อ NCD DM,HT,CVD  
 
                 ข้อ 2.3 

7. ร้อยละ ๗0 ของกลุ่มสงสัย
ป่วยโรคเบาหวาน  ได้รับการ
ติดตามวินิจฉัยยืนยัน ภายใน 
180 วัน 

กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน  ได้รับการ
ติดตามวินิจฉัยยืนยัน ภายใน 180 วัน 
- ร้อยละ ๗0 ขึ้นไป    =  ๕ คะแนน 
- ร้อยละ ๖5-๖9 =  ๔ คะแนน 
- ร้อยละ ๖0-๖4 =  ๓ คะแนน 
- ร้อยละ ๕5-๕9 =  ๒ คะแนน 
- ต่ ากว่าร้อยละ ๕5 =  ๑ คะแนน 
 

ดูจาก HDC ข้อ 1.5 ดูผลงาน 
    เลือก กลุ่มรายงานมาตรฐาน 
  
   ข้อมูลเพื่อตอบสนองService Plan  
 
 สาขาโรคไม่ติดต่อ NCD DM,HT,CVD  
 
                 ข้อ 1.5 

8. ร้อยละ ๙๓ ของกลุ่มสงสัย
ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ได้ 
รับการติดตามวินิจฉัยยืนยัน 
ภายใน ๙0 วัน 

กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง  ได้รับ 
การติดตามวินิจฉัยยืนยัน ภายใน 180 วัน 
- ร้อยละ ๙๓ ขึ้นไป    =  ๕ คะแนน 
- ร้อยละ ๘๗-๙๒ =  ๔ คะแนน 
- ร้อยละ ๘๑-๘๖ =  ๓ คะแนน 
- ร้อยละ ๗๕-๘๐ =  ๒ คะแนน 
- ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ =  ๑ คะแนน 
 

ดูจาก HDC ข้อ 2.3 ดูผลงาน 
    เลือก กลุ่มรายงานมาตรฐาน 
  
   ข้อมูลเพื่อตอบสนองService Plan  
 
  สาขาโรคไม่ติดต่อ NCD DM,HT,CVD  
 
                 ข้อ 2.3 
 



9. กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ
ติดตาม (1 ครั้ง/2 เดือน) 

กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิต
สูง  ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
- ร้อยละ ๙0 ขึ้นไป     =  ๕ คะแนน 
- ร้อยละ 85-89 =  ๔ คะแนน 
- ร้อยละ 80-84 =  ๓ คะแนน 
- ร้อยละ 75-79 =  ๒ คะแนน 
- ต่ ากว่าร้อยละ 75 =  ๑ คะแนน 
 
 

- ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเสี่ยง 
- ลายมือชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
- ภาพถ่ายกิจกรรมอบรม 
- แบบติดตาม จ านวน 3 ครั้ง 
- ครบถ้วน ถูกต้อง     = 5 คะแนน 
- ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง  = 3 คะแนน 
- ไม่ครบถ้วน           = 1 คะแนน 
 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ประชาชนที่มีภาวะสงสัยป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ
ได้รับการตรวจติดตามวินิจฉัยยืนยัน  เพ่ือรับการรักษาที่ถูกต้องต่อไป 

13. งบประมาณ 
          จากเงินบ ารุง  จ านวน 500,000 บาท   
หมวดค่าใช้สอย 

1. ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรอง (หน้า-หลัง) จ านวน 13,000 แผ่นๆละ ๑ บาท  เป็นเงิน 13,000 บาท 
2. ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์ (ขนาด 1 x 2 ม.) จ านวน 10 แผ่นๆละ 300 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 
3. ค่าเอกสารความรู้ (3อ., 2ส.) จ านวน 13,000 ชุดๆละ 2 บาท เป็นเงิน 26,000 บาท 
3. ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ านวน 500  
คนๆ ละ 115 บาท เป็นเงิน 57,500 บาท 
4. ค่าจ้างเหมาท าเอกสารสี คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ านวน 500 เล่มๆ 35 บาท เป็นเงิน 17,500 บาท 
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสุขภาพ จ านวน 500 คนๆละ 3 ครั้งๆละ 35 บาท เป็นเงิน 52,500 บาท 

หมวดค่าวัสดุ 
1. ค่าวัสดุการแพทย์ (แผ่นตรวจน้ าตาลในเลือดพร้อมเข็มเจาะ) (25 ชิ้น/กล่อง) จ านวน 520 กล่องๆละ ๑

65 บาท เป็นเงิน 85,800 บาท 
2. ค่าเครื่องตรวจระดับน้ าตาลในเลือด จ านวน 30 เครื่องๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท 
3. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ถ่านอัลคาไลน์) จ านวน 740 ก้อนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 18,500 บาท 
4. ค่าเครื่องวัดความดันโลหิต จ านวน 30 เครื่องๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท 

หมวดค่าตอบแทน 

          1. ค่าตอบแทนคัดกรองเชิงรุกนอกเวลา จ านวน 10 แห่งๆละ 4 คนๆละ 6 วันๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 80 บาท  
เป็นเงิน 57,600 บาท 
          2. ค่าตอบแทนคลินิกพิเศษนอกเวลา จ านวน 10 แห่งๆ ละ 12 วันๆ 2 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 80 บาท 
เป็นเงิน 57,600 บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 



14. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 1. โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

 2. โรงพยาบาลดอนตูม 

 3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
 

ลงช่ือ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงช่ือ                            ผู้เสนอโครงการ 

       (นางกันยา    วิเวก)                    (นายจิติวัฒน ์ ศิลปเจริญ) 
         ผอ.รพ.สต.ล าเหย                ผอ.รพ.สต.บ้านภูม ิ

 
ลงช่ือ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงช่ือ                            ผู้เสนอโครงการ 

   (นางสาวเกล้ากร  รัตนชาญกร)         (นางสมวรรณ   จันตะนา) 
    รก.ผอ.รพ.สต.บ้านตะโกสูง               ผอ.รพ.สต.ล าลูกบัว 

 
ลงช่ือ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงช่ือ                           ผู้เสนอโครงการ 

       (นายธรีะ  อนุตธโต)                   (นางเบญจมา   หารัญดา) 
       ผอ.รพ.สต.ห้วยพระ             รก.ผอ.รพ.สต.บา้นเลาเต่า 

 
ลงช่ือ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงช่ือ                          ผู้เสนอโครงการ 

   (นายฉัตรชัย  เหล่ากรุงเก่า)        (นายช านาญ   ตรีอินทอง) 
      ผอ.รพ.สต.ดอนพุทรา              ผอ.รพ.สต.ห้วยด้วน 

 
ลงช่ือ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงช่ือ                          ผู้เสนอโครงการ 

    (นางสาวพันธ์ทิพย ์  อุ่นศิริ)         (นางชมนาด   คงประเสริฐ) 
     รก.ผอ.รพ.สต.บา้นหลวง                          ผอ.รพ.สต.ดอนรวก 
 

ลงช่ือ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงช่ือ                          ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวอุไรรัตน์   กุลมี)        (นางพรพรรณ   เหมสะอาด) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

ลงช่ือ                          ผู้เห็นชอบโครงการ   

             (นายสายันต์   มั่นใจจริง)         
       สาธารณสุขอ าเภอดอนตมู                                          
 
 

ลงช่ือ               ผู้อนุมัติโครงการ  

 
 
 

 


