


การบนัทึกขอ้มูลการคดักรองและติดตามผูป่้วยโรคเร้ือรงั  





ระบบการคดักรองและบนัทกึขอ้มูลโรคเรื้อรงั (เบาหวานและความดนัเลอืดสูง) 

ส่งตอ่ใหแ้พทย์

วินิจฉัย 

คดักรองแลว้พบว่าเป็นกลุ่มสี่ยง 

สงสยัรายใหม่ 

กลุม่เสี่ยงสูง 

(สงสยัรายใหม่) 

คดักรองกลุม่เสี่ยงโรคเร้ือรงั 

คน้หากลุ่มเป้าหมายประชากรในเขต

รบัผิดชอบอายุ 15 ปีข้ึนไป 

กลุม่เสี่ยงน้อย-ปานกลาง 

(เสี่ยงสูง) 

กลุม่ปกติ 

เขา้โครงการปรบัเปลี่ยน

พฤติกรรม 

ใหค้ าแนะน าดูแลตนเองและ

ตรวจคดักรองซ ้าทุก 1 ปี 



เกณฑก์ารประเมนิกลุ่มเสี่ยงความดนัโลหติสูง 

                       
>= 15    * 

                          **

             >  1    

       BP

    BP<120/80     BP >= 120-139    /     80-89     BP >= 140    /     90

                                

                               N Y

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมนิน ีไ้ด้จากมติที่ประชุมของตัวแทนผู้ รับผิดชอบงาน NCD ระดับจังหวัด ที่ทางบริษทั Bangkok Medical Software Co., Ltd. จัดขึ้น ณ วันที่ 15 มนีาคม พ.ศ.2555 



เกณฑก์ารประเมนิกลุ่มเสี่ยงความดนัโลหติสูง 

ประชากลุ่มอายุเส่ียง >=15 ปี * 

คัดกรองความเส่ียงด้วยวาจา 

กลุ่มปกติมีปัจจยั

เสี่ยง 
กลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่มสงสยัรายใหม่ 

ปัจจัยเส่ียง >= 1 ข้อ 

ค่า BP < 120 / 80 ค่า BP  >= 120-139 และ/หรือ 80-89 ค่า BP  >= 140 และ/หรือ 90 

กลุ่มปกติ 



เกณฑก์ารประเมนิกลุ่มเสี่ยงความดนัโลหติสูง 

* กลุ่มเป้าหมายของโปรแกรมไม่น าคนเป็นโรคเบาหวานและ/หรือความดนัมารวม 

** หวัขอ้คดักรองความเส่ียงความดนัโลหิตดว้ยวาจา 

1. ประวตัพิ่อ-แม่ หรอื พี-่นอ้ง เป็น HT 

2. ไขมนัในเลอืดผดิปกต ิ

3. BMI >= 23 หรอื  

   เสน้รอบเอว >= 90 CM (ส  าหรบัผูช้าย) 

   เสน้รอบเอว >= 80 CM (ส  าหรบัผูห้ญิง) 

4. สูบบหุรี ่มากกว่า 1 มวนต่อวนั หรอื 20 pack ต่อปี 

5. ไม่ออกก าลงักาย หรอื ออกก าลงักายนอ้ยกว่า 3 ครัง้ต่อสปัดาห ์

 

 

 



เกณฑก์ารประเมนิกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมนิน ีไ้ด้จากมติที่ประชุมของตัวแทนผู้ รับผิดชอบงาน NCD ระดับจังหวัด ที่ทางบริษทั Bangkok Medical Software Co., Ltd. จัดขึ้น ณ วันที่ 15 มนีาคม พ.ศ.2555 



เกณฑก์ารประเมนิกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 

ประชากลุ่มอายุเส่ียง >=15 ปี * 

คัดกรองความเส่ียงด้วยวาจา 

มีปัจจัยเส่ียงท่ีต้อง 
ตรวจน ้าตาล 

ตรวจน ้าตาลในเลือด 

อดอาหาร(FCG,FPG) ไม่อดอาหาร(FCG,FPG) 

<100 100-125 >=126 >=200 140-199 <140 

กลุ่มปกติ 

กลุ่มเสี่ยงสูง 

กลุ่มสงสยัรายใหม่ 

ตรวจน ้าตาล
ในเลือด 



ใครบา้งนอ้... ตอ้งตรวจน ้ าตาล ??? 
อาย ุ15-34 ปี ตอ้งมีปัจจยัเส่ียง 3 ใน 4 ขอ้  ถึงตรวจน ้ าตาล *** 
อาย ุ35 ปี ข้ึนไป มีปัจจยัเส่ียง 1 ขอ้ จาก 7 ขอ้ ตอ้งตรวจน ้ าตาล *** 

หมายเหต ุ: หัวข้อปัจจัยเส่ียงนีอ้้างอิงจากเอกสารของ ส านกังานบริหารยทุธศาสตร์สุขภาพดวีถิีไทย กระทรวงสาธารณสุข 



เมนูการใชง้านระบบงานคดักรองความเสี่ยงโรคเรื้ อรงั 

 ส าหรับโรงพยาบาล (HOSxP) 

งานเชิงรุก(1-8) >> งานส ารวจขอ้มูล/คดักรอง >> รายงานกลุ่มเสี่ยง

ที่ตอ้งคดักรองโรคเบาหวานและความดนั (อายุ 15 ปีขึ้ นไปในเขตรบัผิดชอบ 

 

 
 ส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต  าบล (HOSxP  PCU) 

ระบบงานส ารวจขอ้มูล >> ระบบคดักรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้ อรงั (DM/HT 

/Stroke / Obesity) 

















 







 ทะเบียนผูป่้วยโรคเรื้ อรัง บัญชี 1  



 ขอ้มูลโรคประจาตวั ในขอ้มูลบุคคล (บัญชี 1)  



 การตรวจสอบรหัสมาตรฐานใหก้ับขอ้มูลพ้ืนฐาน 



เง ือ่นไขการตรวจสอบขอ้มูล 
แฟ้ม CHRONIC 
ฟิลด ์CHRONIC รหสั ICD10 ตอ้งเป็นรหสัโรคเร ือ้รงัตามมาตรฐาน สนย. 

 
 Look up รหสัโรคเรือ้รัง 

 

 
ชือ่โรคภาษาองักฤษ รหสั ICD-10   ชือ่โรคภาษาองักฤษ รหสั ICD-10 

CVD I60 –I69   Cancer C00 – C97 

HT I10 – I15   TB A15 – A19 

Stroke I64   HIV/AIDS B20 – B24 

IHD I20 – I25   Cirrhosis of liver K70.3 ,K71.7,K74 

DM E10 – E14   Chronic hepatitis K73 

COPD J449   Chronic Renal failure N18 

Asthma J45 – J46   Osteoarthritis M15-M19,M47 

Emphysema J43   Rheumatoid arthritis M05 – M06 

 Obesity E66    



ขอ้ควรระวัง หรือตอ้งตรวจสอบการลงชอ้มูล 

 วนัที่จ  าหน่าย  

** อย่าลืมแวะไปดูโครงสรา้งดว้ยนะคะ 



ขอ้ควรระวัง หรือตอ้งตรวจสอบการลงชอ้มูล 

 การตรวจสอบรหัสมาตรฐานใหก้ับขอ้มูลพ้ืนฐาน : สถานะผูป่้วยโรคเรื้ อรัง 



ขอ้ควรระวัง หรือตอ้งตรวจสอบการลงชอ้มูล 

 กรณีที่บุคคลนั้นเสียชีวิต จะตอ้งท าอย่างไรบา้ง ??? 









น าขอ้มูลโรคประจาตวัน้ีไปส่งออก ตามวันที่แกไ้ขล่าสุด  



น าขอ้มูลโรคประจาตวัน้ีไปส่งออก หากคนไขม้ีการมารับบริการ  





 การบันทึกขอ้มูลการใหบ้ริการคัดกรองภาวะแทรกซอ้น 













การท า 
LAB Link 

เพ่ือการสง่ออก  



 



THE END  


