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บทคัดย่อ
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้ดําเนินการเฝ้าระวัง
สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546
และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี พบรายงานโรคเบาหวานสูงเป็นอันดับสอง
และยังพบภาวะแทรกซ้อนของโรคอีกด้วย ผู้วิจัยจึงดําเนินการศึกษา
ความครบถ้วนและความถูกต้องในการรายงานผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ภาวะแทรกซ้อน โรคร่วม และค่าระดับน้ําตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด ปี
พ.ศ. 2555-2556 ในจังหวัดอ่างทอง ลําพูน มุกดาหาร และตรัง ซึ่ง
รวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาลชุมชน 16 แห่ง และโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป 4 แห่ง พบว่าความครบถ้วนของตัวแปร เพศ และ
อายุ มีความครบถ้วนสูงที่สุด ร้อยละ 85.93 เท่ากัน ความถูกต้องของ
ตัวแปร เพศ สูงที่สุด ร้อยละ 99.78 รองลงมา อายุ ร้อยละ 66.86
ความครบถ้วนของการรายงานภาวะแทรกซ้อนทางเท้าสูงที่สุดร้อยละ
69.08 รองลงมา ภาวะแทรกซ้อนทางไตร้อยละ 50.00 ความถูกต้อง
ของการรายงานฯ พบตัวแปรโรคร่วม หลอดเลือดสมองสูงที่สดุ ร้อยละ
100.00 รองลงมาภาวะแทรกซ้อนทางเท้า ร้อยละ 81.22 รายงานใน
แฟ้ ม DIAG มี ข้ อมู ลเดือนและปีที่ เริ่ มป่วยเป็นเบาหวาน ครบถ้วน
ร้อยละ 83.65 และมีข้อมูลตรงกับที่หน่วยบริการร้อยละ 60.69 หาก
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สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
พิ จารณาเฉพาะข้ อมู ลปี ที่ วิ นิ จฉั ย มี ความถู กต้ องร้ อยละ 92.62
ขณะที่รายงานในแฟ้ม CHRONIC มีข้อมูลเดือน และ ปีที่เริ่มป่วยเป็น
เบาหวานครบถ้วนร้อยละ 76.62 และมีข้อมูลตรงกับข้อมูลที่หน่วย
บริการร้อยละ 80.68 จากการศึกษาข้อมูลผู้ป่วย 1,621 ราย พบว่ามี
เพี ย งร้ อ ยละ 28.75 ที่ มี ข้ อ มู ล รายงานอยู่ ใ นแฟ้ ม DIAG และ
CHRONIC ที่มีข้อมูล เดือน และ ปี พ.ศ. ได้รับการวินิจฉัยตรงกัน
ระหว่าง 2 แฟ้ม และร้อยละ 57.96 ที่มีข้อมูล ปี พ.ศ. ที่ได้รับการ
วินิจฉัยตรงกันระหว่าง 2 แฟ้ม ดังนั้นข้อมูลรายงานในแฟ้มข้อมูล
บริการทางการแพทย์และสุขภาพ (แฟ้ม DIAG และ CHRONIC) มี
ความครบถ้ ว นและถู ก ต้ อ งในระดั บ ต่ํ า โดยเฉพาะการรายงาน
ภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดหัวใจซึ่งในปัจจุบันข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล
บริการทางการแพทย์และสุขภาพ จากแฟ้ม DIAG หรือ CHRONIC
การใช้ข้อมูลจากแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งเพียงอย่างเดียวจะทําให้ข้อมูลที่ได้
ยังไม่สมบรูณ์เพียงพอ ควรใช้ข้อมูลทั้งสองแฟ้มประกอบกัน จึงจะทํา
ให้ข้อมูลที่ได้มีความสมบรูณ์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม คุณภาพของทั้ง 2
แฟ้ม ควรได้รับการพัฒนาเพื่อสามารถใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
ได้อย่างแท้จริง
คําสําคัญ: เบาหวาน, การรายงาน, ความครบถ้วน, ความถูกต้อง
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ระบาดวิ ท ยา ได ต รวจสอบและแก ไ ขให ถู ก ต อ ง ครบถ ว น
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บทนํา
นโยบายรัฐบาลจัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมาย
เพื่อลดอัตราป่วย อัตราตาย และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
อย่างบูรณาการและครบวงจร ตั้งแต่การมีนโยบายที่เอื้อต่อการลด
ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ จัดให้มีการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้ความรู้ป้องกันโรคเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การให้บริการ
เชิงรุกตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขได้
จัดทําโครงการบูรณาการ การสร้างสุขภาพดีวิถีไทย(1) ลดภัยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง พ.ศ. 2555-2558 นอกจากนี้ยังตระหนักในความสําคัญ
ได้กําหนดเป็นเป้าหมายตัวชี้วัดที่สําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (2,3) เพื่อป้องกันปัญหา
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สามารถป้องกันได้ หรือโรควิถีชีวิตจากวิถีการ
ดํ าเนิ นชี วิ ตที่ ไม่ พอเพียงและขาดความสมดุ ล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกําลังกายไม่สามารถ
จัดการกับอารมณ์ได้เหมาะสม ทําให้เกิดการเจ็บป่วย พิการ เสียชีวิต
มีภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพและการสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมา
อย่างมหาศาล
สํานักระบาดวิทยา ได้ดําเนินการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2546 โดยเริ่มดําเนินการเฝ้าระวังใน 3 โรคก่อน
ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหัวใจขาดเลือด ในปี พ.ศ.
2549 เพิ่มอีก 2 โรค คือ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเรื้อรังทางเดิน
หายใจส่วนล่าง รวม 5 โรค(4) ข้อมูลในการเฝ้าระวังดังกล่าว สํานักระบาดวิทยาได้รับข้อมูลจากจังหวัดในรูปแบบแฟ้มข้อมูลบริการทาง
การแพทย์และสุขภาพ มีแฟ้มที่เกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรัง 3 แฟ้ม คือ
Person, Chronic และ Death โดยผู้รับผิดชอบโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งมาที่สํานักระบาดวิทยา นํามา
ตรวจสอบความซ้ําซ้อนของข้อมูล ทําการประมวลผลด้วยโปรแกรม
Chronic Disease Surveillance(5) ที่สํานักระบาดวิทยาพัฒนาขึ้น
เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นรายงานสถานการณ์ทาง
ระบาดวิทยาซึง่ สํานักระบาดวิทยาจะได้รับข้อมูลประมาณ 46 จังหวัด
ต่อปี ปัจจุบันสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ทําการพัฒนาแฟ้มข้อมูลบริการทางการแพทย์และ
สุ ข ภาพมาตรฐานเป็ น 43 แฟ้ ม สํ า นั กระบาดวิ ทยาจึ งปรั บปรุ ง
โปรแกรม Chronic Disease Surveillance เป็นโปรแกรม Disease
Surveillance(6) เพื่ อรองรั บการใช้ แฟ้ มข้ อมู ลที่ เกี่ ยวข้ องกั บโรค
เรื้อรัง จํานวน 6 แฟ้ม คือ Person, Chronic, Death, NCDscreen,
ChronicFU และ LabFU ซึ่งสํานักระบาดวิทยาได้พัฒนาเครื่องมือที่
ใช้ให้มีคุณภาพ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการข้อมูล และ
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ทํารายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นปัญหาสุขภาพที่สําคัญในระดับโลก
และประเทศไทยซึ่งมีสถานการณ์แนวโน้มทวีความรุนแรงมาโดย
ตลอด จากรายงานขององค์การอนามัยโลก(7) พบว่าในปี พ.ศ. 2551
ประชากรกว่า 36 ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ ในจํานวน
นี้ 9.1 ล้านคนมีอายุต่ํากว่า 60 ปี โรคที่พบเสียชีวิตมากอันดับแรก
คือ โรคหลอดเลือดสมอง พบร้อยละ 48 รองลงมา คือ มะเร็งร้อยละ
21 โรคเรื้อรังทางเดินหายใจร้อยละ 12 และโรคเบาหวานร้อยละ 3
ส่วนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สําหรับประเทศไทย(8) ปี พ.ศ. 2555 ผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่มีอัตราป่วย 523.24 ต่อประชากรแสนคน และ
ผู้ ป่ ว ยสะสมมี อั ต ราป่ ว ย 2,800.81 ต่ อ ประชากรแสนคน ซึ่ ง มี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
สํานักระบาดวิทยาได้เลือกโรคที่เป็นปัญหาและมีอัตราป่วย
เป็นอันดับที่ 2 รองจากโรคความดันโลหิตสูง คือ โรคเบาหวาน(8)
เนื่องจากผู้ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานมักมีภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ซึ่ง
จะทํ า ให้ ท ราบการรายงานโรคในระบบแฟ้ ม ข้ อ มู ล บริ ก ารทาง
การแพทย์และสุขภาพตั้งแต่ระดับ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ศูนย์ หรือโรงพยาบาลทั่วไป จนถึงสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ทราบคุ ณ ภาพข้ อ มู ล ซึ่ ง
สามารถนํ า มาให้ ข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นาระบบการรายงาน
โรคเบาหวานให้ดีขึ้ นต่ อไป โดยมี วั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความ
ครบถ้ ว นและความถู ก ต้ อ งการรายงานผู้ ป่ ว ย โรคเบาหวาน
ภาวะแทรกซ้อน และค่า HbA1C ในระบบรายงาน 43 แฟ้ม
วิธีการศึกษา
เป็ น การศึ ก ษาแบบภาคตั ด ขวาง (Cross-sectional
study) ดําเนินการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง มุกดาหาร ลําพูน
และตรัง ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูล ระว่างวันที่ 1 มกราคม–31
ธันวาคม 2555 และติดตามภาวะแทรกซ้อนของผู้ปว่ ยเบาหวานจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1
มกราคม–กรกฎาคม 2557 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะห์สัดส่วน ร้อยละของแต่ละตัวแปร
ประชากรที่ศึกษา
ประชากรไทยที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ
และอยู่ จ ริ ง (type area 1) และประชากรที่ ม าอาศั ย อยู่ ใ นเขต
รับผิดชอบแต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ (type area 3)
อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ที่ยังมีชีวิตอยู่ และได้รับการวินิจฉัยเป็นหรือ
โรงพยาบาลศูนย์ตามฐานข้อมูลประชากรกลางปี พ.ศ. 2555 และ

ได้รับการติดตามรักษา จนกระทั่งสิ้นปี พ.ศ. 2556
เวชระเบี ย นผู้ ป่ ว ยทั้ ง ผู้ ป่ ว ยนอกและผู้ ป่ ว ยใน ตามการ
วินิจฉัยโรค จากผู้มารับบริการที่โรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2555–31 ธันวาคม 2556 ที่มีรหัส ICD-10-TM ได้แก่
E10.0, E11.0 เบาหวาน
(E10 – E14).2 เบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต
(E10 – E14).3 เบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางตา
(E10 – E14).4 เบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางระบบ
ประสาท
(E10 – E14).5 เบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือด
แดง
(E10 – E14).7 เบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง
(E10 – E14).0, .1, .8 เบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ
ขนาดประชากรผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ที่จะศึกษา
สูตรคํานวณ N = Z2pq/d2
Z = 1.96 p = 0.1 q = 0.9 d = 0.05
ขั้นแรก คํานวณหาจํานวนประชากรที่ได้รับการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนที่จะสุ่ม โดยใช้อัตราการพบภาวะแทรกซ้อนโรคตา
หัวใจ เท้า และหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยเบาหวานจากการข้อมูล
การประเมิ น ผลการดู แ ลผู้ ป่ ว ยเบาหวานของ MedResNet ปี
2556(9) ภาวะแทรกซ้อนทางตาในรอบ 12 เดือน ร้อยละ 3.50, พบ
แผลที่เท้า ร้อยละ 1.80, ภาวะแทรกซ้อนทางไตในรอบ 12 เดือน
ร้ อ ยละ 8.20 ดั ง นั้ น จึ ง เลื อ กใช้ p = 0.1 สํ า หรั บ คํ า นวณขนาด
ประชากรสุ่มในขั้นที่ 1
Z = 1.96
p = 0.1 q = 0.9 d = 0.05
N = 1.96 x 1.96 x 0.1 x 0.9 / 0.05 x 0.05= 138
ขั้นที่สอง คํานวณหาจํานวนที่ต้องสุ่มในผู้ป่วยเบาหวาน
รายใหม่โดยใช้เกณฑ์ความครอบคลุมการตรวจ ภาวะแทรกซ้อน
โรคตา หัวใจ เท้า และ โรคร่วม หลอดเลือดสมองในกลุ่มเสี่ยงจาก
ข้อมูลการประเมินผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของ MedResNet ปี
2556(9) โดยความครอบคลุมการตรวจตา ร้อยละ 55.8, การตรวจ
เท้าละเอียดประจําปี ร้อยละ 62.4, การตรวจหา microalbumin
ประจําปี ร้อยละ 56.0 ดังนั้นจึงเลือกใช้ p = 0.5 สําหรับคํานวณ
ขนาดประชากรสุ่มในขั้นที่สอง
Z = 1.96
p = 0.5 q = 0.5 d = 0.05
N = 1.96 x 1.96 x 0.5 x 0.5 / 0.05 x 0.05 = 384
สํารองกรณีเอกสารหายอีกประมาณ 10% รวมเป็น 400 คน
สรุป การสุ่มผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จํานวน 400 คน

http://www.boe.moph.go.th/
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การคัดเลือกประชากรศึกษา
ดําเนินการคัดเลือกประชากรโดยการสุ่มแบบอิสระ จาก
ประชากรอายุ ตั้ ง แต่ 15 ปี ขึ้ น ไปที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย เป็ น ผู้ ป่ ว ย
เบาหวานรายใหม่ จ ากโรงพยาบาลศู น ย์ ห รื อ โรงพยาบาลทั่ ว ไป
จํานวน 1 แห่ง (จํานวน 100 คน) และจากโรงพยาบาลชุมชนจํานวน
3 แห่ง (แห่งละ 100 คน) ถ้าจํานวนผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดที่ศึกษา
มี น้ อ ยกว่ า 400 คน ให้ เ ลื อ กผู้ ป่ ว ยรายใหม่ ทุ ก รายจากทุ ก
โรงพยาบาลในจังหวัด และถ้าจํานวนผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดที่
ศึกษามีมากกว่า 400 คน แต่จํานวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ศึกษามี
จํานวนไม่ถึง 100 หรือจํานวนผู้ป่วยรายใหม่ทั้งหมดในโรงพยาบาล
ที่สุ่มเลือกมีน้อยกว่า 400 ราย ให้สุ่มโรงพยาบาลที่จะศึกษาเพิ่ม
ผลการศึกษา
ความครบถ้ ว นและความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล โดยศึ ก ษา
เปรียบเทียบความถูกต้ องของข้ อมูลผู้ป่วยเบาหวานที่ได้ รั บ การ
วิ นิ จ ฉั ย เป็นผู้ป่ว ยรายใหม่ ใน ปี พ.ศ. 2555 จํ า นวน 1,621 ราย
จากโรงพยาบาลของรัฐจํานวน 25 แห่ง ใน 4 จังหวัด กับข้อมูลใน
แฟ้มมาตรฐาน 21 แฟ้ม โดยใช้เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
สําหรับระบุตัวบุคคล ตัวแปรที่ใช้สําหรับเปรียบเทียบ ได้แก่ อายุ
เพศ ที่ อยู่ (ตํ าบล, อํ าเภอ) อาชี พ ปี ที่ วิ นิ จฉั ยโรคเบาหวาน และ
ภาวะแทรกซ้อน เป็นตัวแปรเปรียบเทียบ โดยใช้ฐานข้อมูลจาก OPD
card และ Chart ของสถานบริการเป็นมาตรฐาน พบว่า ตัวแปรที่มี
ความครบถ้วนสูงที่สุด คือ เพศและอายุ รองลงมา อาชีพและที่อยู่
(ตําบล, อําเภอ) ตามลําดับ ความถูกต้องสูงที่สุด คือ เพศ รองลงมา

อายุ, ที่อยู่ (ตําบล, อําเภอ) และ อาชีพ ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
การรายงานข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ยเบาหวาน ในแฟ้ ม CHRONIC
และ แฟ้ ม DIAG โดยใช้ เ กณฑ์ พิ จ ารณา 2 รู ป แบบ คื อ 1) การ
รายงานในปีเดียวกันกับปีที่วินิจฉัย ให้ถือว่ารายงานถูกต้อง 2) การ
รายงานในเดื อ น และปี เ ดี ย วกั น กั บ ปี ที่ วิ นิ จ ฉั ย ให้ ถื อ ว่ า รายงาน
ถูกต้อง พบว่าผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยมีการบันทึกข้อมูล
ผู้ป่วยในแฟ้ม DIAG มากกว่า แฟ้ม CHRONIC เพราะว่าผู้ป่วยทุก
รายเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานจึงจะไปขึ้นทะเบียนในแฟ้ม
CHRONIC บางครั้งอาจจะไม่ได้ขึ้นทะเบียนในแฟ้ม CHRONIC ครบ
ทุกราย จึงทําให้ข้อมูลไม่มีความครบถ้วน (ตารางที่ 2) อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลที่ตรงกันในสองแฟ้มมีความครบถ้วนในระดับต่ํา ดังนั้นการนํา
ข้ อ มู ล ไปใช้ ควรใช้ ข้ อ มู ล จากทั้ ง สองแฟ้ ม จะทํ า ให้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้มี
ความสมบรูณ์กว่าที่จะใช้จากแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง (ตารางที่ 3)
ความครบถ้วนและความถูกต้องในการคัดกรองภาวะแทรกซ้ อ น และโรคร่ วมของโรคเบาหวาน พบว่ า ผู้ ป่ วยเบาหวานที่ มี
ภาวะแทรกซ้อนที่เท้า มีรายงานความครบถ้วนสูงที่สุด รองลงมา โรค
หลอดเลื อ ดสมอง (Stroke), ไต (Serum Creatinine) และ ตา
ตามลําดับ สําหรับความถูกต้อง พบว่า ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนโรค
หลอดเลือดสมอง (Stroke) มีความถูกต้องสูงที่สุด รองลงมา เท้า, ไต
(Serum Creatinine) และตา ตามลําดับ
สําหรับภาวะแทรกซ้อนหัวใจขาดเลือด (IHD) มีจํานวน 11
ราย ที่ต้องรายงาน แต่จากการศึกษาไม่มีการรายงานจึงไม่สามารถ
ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลได้ (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 1 ร้อยละความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน เปรียบเทียบกับแฟ้ม PERSON ของโรงพยาบาลใน 4 จังหวัด
ปี พ.ศ. 2555 (N = 1621 ราย)
ตัวแปร
เพศ
อายุ
ที่อยู่ (ตําบล, อําเภอ)
อาชีพ

มีข้อมูลในแฟ้ม PERSON
1,393
1,393
1,228
1,351

ข้อมูลถูกต้อง
1,390
1,359
821
879

ร้อยละความครบถ้วน
85.93
85.93
75.76
83.34

ร้อยละความถูกต้อง
99.78
97.56
66.86
65.06

ตารางที่ 2 ร้อยละความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลการรายงานผู้ป่วยเบาหวาน เปรียบเทียบกับแฟ้ม DIAG และ CHRONIC
โดยใช้ตัวแปรวันที่วินิจฉัย ของโรงพยาบาลใน 4 จังหวัด ปี พ.ศ. 2555 (N=1,621 ราย)
เปรียบเทียบ
ข้อมูลกับแฟ้ม
แฟ้ม DIAG
แฟ้ม CHRONIC
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เงื่อนไข
เดือน และปีตรง
ปีตรง
เดือน และปีตรง
ปีตรง

มีข้อมูล
ในแฟ้ม
1,356
1,356
1,242
1,242

ข้อมูล
ถูกต้อง
823
1,256
481
1,002

ร้อยละความครบถ้วน
ในการรายงาน
83.65
83.65
76.62
76.62

ร้อยละความถูกต้อง
ในการรายงาน
60.69
92.62
38.73
80.68
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบข้อมูลรายงานผู้ป่วยเบาหวานในแฟ้ม DIAG กับแฟ้ม CHRONIC ของโรงพยาบาลใน 4 จังหวัด ปี พ.ศ. 2555
(N = 1,621 ราย)
เปรียบเทียบแฟ้ม CHRONIC กับ DIAG ไม่มีรายงาน
ตรง
ไม่ตรง
ร้อยละของข้อมูลที่ตรงกัน
เดือน และปีตรง
394
466
761
28.75
ปีตรง
394
972
255
59.96
ตารางที่ 4 ความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลภาวะแทรกซ้อน โรคร่วมของผู้ป่วยเบาหวาน เปรียบเทียบกับแฟ้ม CHRONIC FU
และ LAB FU ของโรงพยาบาลใน 4 จังหวัด ปี พ.ศ. 2555 (N = 1,621)
ตัวแปร
ได้รับการ
มีข้อมูล
ข้อมูล
ร้อยละความครบถ้วน ร้อยละความถูกต้อง
ตรวจ/วินิจฉัย
ในแฟ้ม
ถูกต้อง
ในการรายงาน
ในการรายงาน
ตา*
495
128
86
25.86
67.19
เท้า*
524
362
294
69.08
81.22
ไต (cr)**
958
470
365
49.06
77.66
IHD***
11
0
0
0
0
Stroke***
4
2
2
50.00
100.00
หมายเหตุ: * = เทียบกับแฟ้ม Chronic FU, ** = เทียบกับแฟ้ม Lab FU, *** = เทียบกับแฟ้ม Diag
การคัดเลือกประชากรศึกษา
ดําเนินการคัดเลือกประชากรโดยการสุ่มแบบอิสระ จาก
ประชากรอายุ ตั้ ง แต่ 15 ปี ขึ้ น ไปที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย เป็ น ผู้ ป่ ว ย
เบาหวานรายใหม่ จ ากโรงพยาบาลศู น ย์ ห รื อ โรงพยาบาลทั่ ว ไป
จํานวน 1 แห่ง (จํานวน 100 คน) และจากโรงพยาบาลชุมชนจํานวน
3 แห่ง (แห่งละ 100 คน) ถ้าจํานวนผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดที่ศึกษา
มีน้อยกว่า 400 คน ให้เลือกผู้ป่วยรายใหม่ทุกรายจากทุกโรงพยาบาล
ในจังหวัด และถ้าจํานวนผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดที่ศึกษามีมากกว่า
400 คน แต่จํานวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ศึกษามีจํานวนไม่ถึง 100
หรือจํานวนผู้ป่วยรายใหม่ทั้งหมดในโรงพยาบาลที่สุ่มเลือกมีน้อยกว่า
400 ราย ให้สุ่มโรงพยาบาลที่จะศึกษาเพิ่ม
ผลการศึกษา
ความครบถ้ ว นและความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล โดยศึ ก ษา
เปรียบเทียบความถูกต้ องของข้ อมูลผู้ป่วยเบาหวานที่ได้ รั บ การ
วิ นิ จ ฉั ย เป็นผู้ป่ว ยรายใหม่ ใน ปี พ.ศ. 2555 จํ า นวน 1,621 ราย
จากโรงพยาบาลของรัฐจํานวน 25 แห่ง ใน 4 จังหวัด กับข้อมูลใน
แฟ้มมาตรฐาน 21 แฟ้ม โดยใช้เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
สําหรับระบุตัวบุคคล ตัวแปรที่ใช้สําหรับเปรียบเทียบ ได้แก่ อายุ
เพศ ที่ อยู่ (ตํ าบล, อํ าเภอ) อาชี พ ปี ที่ วิ นิ จฉั ยโรคเบาหวาน และ
ภาวะแทรกซ้อน เป็นตัวแปรเปรียบเทียบ โดยใช้ฐานข้อมูลจาก OPD
card และ Chart ของสถานบริการเป็นมาตรฐาน พบว่า ตัวแปรที่มี
ความครบถ้วนสูงที่สุด คือ เพศและอายุ รองลงมา อาชีพและที่อยู่
(ตําบล, อําเภอ) ตามลําดับ ความถูกต้องสูงที่สุด คือ เพศ รองลงมา

อายุ, ที่อยู่ (ตําบล, อําเภอ) และ อาชีพ ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
การรายงานข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ยเบาหวาน ในแฟ้ ม CHRONIC
และ แฟ้ ม DIAG โดยใช้ เ กณฑ์ พิ จ ารณา 2 รู ป แบบ คื อ 1) การ
รายงานในปีเดียวกันกับปีที่วินิจฉัย ให้ถือว่ารายงานถูกต้อง 2) การ
รายงานในเดื อ น และปี เ ดี ย วกั น กั บ ปี ที่ วิ นิ จ ฉั ย ให้ ถื อ ว่ า รายงาน
ถูกต้อง พบว่าผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยมีการบันทึกข้อมูล
ผู้ป่วยในแฟ้ม DIAG มากกว่า แฟ้ม CHRONIC เพราะว่าผู้ป่วยทุก
รายเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานจึงจะไปขึ้นทะเบียนในแฟ้ม
CHRONIC บางครั้งอาจจะไม่ได้ขึ้นทะเบียนในแฟ้ม CHRONIC ครบ
ทุกราย จึงทําให้ข้อมูลไม่มีความครบถ้วน (ตารางที่ 2) อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลที่ตรงกันในสองแฟ้มมีความครบถ้วนในระดับต่ํา ดังนั้นการนํา
ข้ อ มู ล ไปใช้ ควรใช้ ข้ อ มู ล จากทั้ ง สองแฟ้ ม จะทํ า ให้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้มี
ความสมบรูณ์กว่าที่จะใช้จากแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง (ตารางที่ 3)
ค ว า ม ค ร บ ถ้ วนและความถู กต้ องในการคั ดกรอง
ภาวะแทรกซ้ อ นของโรคเบาหวาน พบว่ า ผู้ ป่ ว ยเบาหวานที่ มี
ภาวะแทรกซ้อนที่เท้า มีรายงานความครบถ้วนสูงที่สุด รองลงมา โรค
หลอดเลื อ ดสมอง (Stroke), ไต (Serum Creatinine) และ ตา
ตามลําดับ สําหรับความถูกต้อง พบว่า ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนโรค
หลอดเลือดสมอง (Stroke) มีความถูกต้องสูงที่สุด รองลงมา เท้า, ไต
(Serum Creatinine) และตา ตามลําดับ
สําหรับภาวะแทรกซ้อนหัวใจขาดเลือด (IHD) มีจํานวน 11
ราย ที่ต้องรายงาน แต่จากการศึกษาไม่มีการรายงานจีงไม่สามารถ
ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลได้ (ตารางที่ 4)

http://www.boe.moph.go.th/
รายงานการเฝ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาประจํา สั ป ดาห ป ท่ี 47 ฉบั บ ที่ 29 : 29 กรกฎาคม 2559

453

ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตครั้งสุดท้าย > 140/90 มิลลิเมตร
ปรอท จํานวน 389 คน ร้อยละ 26.55 ผู้ป่วยที่เคยได้รับการตรวจ
HbA1C อย่ า งน้ อ ย 1 ครั้ ง จํ า นวน 795 คน ร้ อ ยละ 49.04 ใน
จํานวนนี้เป็นผู้ที่เคยตรวจ HbA1C เพียง 1 ครั้ง จํานวน 660 คน
ร้อยละ 83.02 มีผู้ที่มีระดับ HbA1C < 7 จํานวน 340 คน ร้อยละ
51.52 มีผู้ที่มีระดับ HbA1C >7 จํานวน 320 คน ร้อยละ 48.48
สําหรับผู้ที่เคยตรวจ 2 ครั้ง มีจํานวน 135 คน ร้อยละ 16.98 มีผู้ที่
มีระดับ HbA1C < 7 ทั้ง 2 ครั้ง จํานวน 41 คน ร้อยละ 30.37 ผู้ที่
มี ร ะดั บ HbA1C > 7 อย่ า งน้ อ ย 1 ครั้ ง จํ า นวน 94 คน ร้ อ ยละ
69.63 ดั ง นั้ น ในระยะเวลา 1 ปี ที่ ศึ ก ษา พบว่ า มี ผู้ ที่ มี HbA1C
ผิดปกติอย่างน้อย 1 ครั้ง จํานวน 414 คน ร้อยละ 52.08 ค่าเฉลี่ย
ของค่ า HbA1C โดยใช้ ค่ า HbA1C ของผู้ ป่ ว ย ในการตรวจครั้ง
สุดท้าย จากฐานข้อมูลโรงพยาบาลทั้งหมด 795 คน เท่ากับ 7.49
จากฐานข้อมูลรายงานในแฟ้ม LabFU ทั้งหมด 337 คน เท่ากับ
7.39 พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
อภิปรายผล
การศึ ก ษาความครบถ้ ว นและถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ใน
แฟ้มข้อมูลบริการทางการแพทย์และสุขภาพใน 4 จังหวัดเท่านั้น
ซึ่งไม่ใช่เป็นตัวแทนในภาพของประเทศแต่เป็นการศึกษานํา ร่อง
เพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ข้อมูลจากแฟ้มได้ทราบถึงคุณลักษณะของ
ข้อมูล จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานทุกโรงพยาบาลมีคลินิก
เบาหวานในการติดตามผู้ป่วยส่วนใหญ่มารับบริการต่อเนื่องอยู่ใน
ระดั บ ที่ สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 92 สํ า หรั บ ข้ อ มู ล ในแฟ้ ม มี ค วามครบถ้ ว น
ระหว่างร้อยละ 75-85 ความถูกต้องร้อยละ 65-99 การรายงาน
ภาวะแทรกซ้อนความครบถ้วนระหว่างร้อยละ 0-69 ความถูกต้อง
ระหว่างร้อยละ 0-100 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลเวชระเบียนโรงพยาบาลเทียบกับแฟ้มข้อมูลที่สํานักระบาดวิทยาได้รับ
จากสํ า นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุ ข พบว่ า ข้ อ มู ล ในแฟ้ ม ที่ นํ า มาใช้ ใ นการศึ ก ษา (แฟ้ ม
DIAG, CHRONIC, CHRONICFU และ LABFU) มีข้อมูลที่มีความ
ครบถ้ ว นและถู ก ต้ อ งต่ํ า กว่ า ความเป็ น จริ ง ซึ่ ง อาจจะมี ผ ลจาก
โปรแกรมที่โรงพยาบาลใช้ส่งออกข้อมูลในรูปแฟ้มข้อมูลได้ออกมา
ไม่ครบ จึงมีผลกระทบกับข้อมูลในแฟ้มข้อมูลบริการทางการแพทย์
และสุขภาพที่ส่งมาที่สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ทําให้ข้อมูลที่
ส่วนกลางได้รับขาดความครบถ้วน สําหรับบุคลากรที่บันทึกข้อมูล
ในแฟ้มข้อมูลบริการทางการแพทย์และสุขภาพในการศึกษาครั้งนี้
พบว่ า มี ค วามหลากหลายมากประกอบด้ ว ยลู ก จ้ า ง นั ก วิ ช าการ
สาธารณสุข โปรแกรมเมอร์ และพยาบาล ซึ่งความรู้และความเข้าใจ
ในการบันทึกข้อมูลมีความแตกต่างกันจึงมีผลกับคุณภาพของข้อมูล
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นอกจากนี้ความครอบคลุมในการตรวจ HbA1C ยังอยู่ใน
เกณฑ์ที่ไม่สูงนัก ในขณะเดียวกันผู้ที่ได้รับการตรวจ HbA1C เกือบ
ร้ อ ยละ 52.08 มี ค่ า HbA1C ผิ ด ปกติ อ ย่ า งน้ อ ยครั้ ง ใดครั้ ง หนึ่ ง
โรงพยาบาลบางแห่งตรวจ HbA1C เพียง 1 ครั้ง บางแห่งตรวจ
HbA1C2 ครั้ง บางแห่งพิจารณาระดับ HbA1C ในการตรวจแล้ว
จึงพิจารณานัดตรวจติดตามอีกครั้ง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ในกลุ่ม
ผู้ป่วยไม่ว่าจะได้รับการตรวจเพียงครั้งเดียวหรือ 2 ครั้งนั้น มีผู้ที่มี
ระดับ HbA1C ผิดปกติในการตรวจครั้งแรกร้อยละ 50.20 อย่างไร
ก็ตาม มีผู้ป่วยเพียงร้อยละ 16.98 ที่ได้รับการตรวจติดตาม 2 ครั้ง
และในผู้ที่ได้รับการตรวจติดตาม HbA1C 2 ครั้ง ทั้งที่ค่า HbA1C
จากการตรวจครั้งแรกให้ผลปกติ พบว่ามีผู้ที่มีค่า HbA1C จากการ
ตรวจครั้งถัดไปผิดปกติร้อยละ 26.8 และยังพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ
56.29 ยังมีค่า HbA1C ผิดปกติในการตรวจติดตามครั้งที่สอง แต่
อย่างไรก็ตาม การศึกษาไม่ได้พิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของค่า HbA1C ซึ่งในการส่งตรวจขึ้นกับแพทย์และนโยบายของ
ผู้บริหารในแต่ละโรงพยาบาล ดังนั้นการใช้ข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล
บริ ก ารทางการแพทย์ แ ละสุ ข ภาพควรใช้ ข้ อ มู ล จากทุ ก แฟ้ ม ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อจะให้ได้ข้อมูลที่สมบรูณ์ที่สุดที่จะทําให้ข้อมูล ที่จะ
นํามาใช้ในการติดตามสถานการณ์แนวโน้มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจํากัดในการศึกษา
1. การสุ่มยังไม่เป็นการสุ่มที่เป็นระบบ ถึงแม้การศึกษาจะ
ออกแบบการสุ่มแบบอิสระแล้ว แต่ผู้ที่เตรียมเวชระเบียนผู้ป่วยยังมี
การเตรียมที่อาศัยการสุ่มแบบ convenient sampling อยู่
2. ข้ อ มู ล ผลทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ เ ป็ น ตั ว เลขไม่ ส ามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องโดยเปรียบเทียบกับรายงานได้เนื่องจากวันที่
ตรวจที่ ร ะบุ ใ น OPD และ CHART แฟ้ มข้ อ มู ล โรงพยาบาลกับที่
รายงานในแฟ้มข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ตรงกัน
ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาข้อมูลในแฟ้มข้อมูลบริการทางการแพทย์และ
สุ ข ภาพในครั้ ง นี้ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล จากเวชระเบี ย น
โรงพยาบาลกั บ แฟ้ ม ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากสํ า นั ก นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ควรจะ
เปรียบเทียบเพิ่มเติม คือ เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างเวชระเบียนกับ
ข้ อ มู ล ที่ บั น ทึ ก ในโปรแกรมของโรงพยาบาล,ข้ อ มู ล ที่ บั น ทึ ก ใน
โปรแกรมของโรงพยาบาลกับข้อมูลที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ได้รับ และข้อมูลที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกับแฟ้มข้อมูลจาก
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อจะได้ทราบว่าข้อมูลมีการตกหล่นที่จุดใดบ้างจะได้แก้ปัญหาได้
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ตรงจุดและชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ค่า HbA1C ผิดปกติสูงถึง ร้อยละ 52.08 ดังนั้น ควรมี
การศึกษาเปรียบเทียบค่า HbA1C กับระดับน้ําตาลในเลือดในวันที่
ตรวจวันเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบว่าการติดตามระดับน้ําตาลใน
เลือดนั้นมีโอกาสคลาดเคลื่อนมากเพียงใด
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาในครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยความอนุเคราะห์
จากหลายท่าน ขอขอบคุณนายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลโรคไม่ติดต่อ สํานักงานป้องกัน
ควบคุ ม โรค ที่ 1 เชี ย งใหม่ , สํ า นั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 4
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ABSTRACT
Background: In Thailand, the situation of chronic non-communicable diseases has been monitored by the Bureau
of Epidemiology since 2003 and the reports have been increasing throughout these years. Diabetes was reported
as the second highest rate of patients due to its complications. The reporting system for diabetes and its
complications is being carried out in 4 provinces, including Angthong, Lampoon, Mukdahan, and Trang. This study
aimed to evaluate the diabetes reporting system from the Standard Data Set in the “43 files” from 4 provinces
and provide recommendations for further improvement of the reporting system.
Methods: A cross-sectional study was performed during June-August 2014. Data on demographic information and
disease outcome from 16 district hospitals and 4 provincial hospitals during 2012 and 2013 were reviewed and
compared with the reported information in the Bureau of Policy and Strategy.
Results: Completeness of the reported gender, age, occupation and address (subdistrict) were 85.93%, 85.93%,
83.34% and 75.76% respectively. Accuracy of the reported sex, age, occupation and address were 99.78%, 97.56%,
65.06% and 66.86% respectively. Completeness of the reported diabetic foot, diabetic nephropathy, stroke,
diabetic retinopathy and ischemic heart disease were 69.08, 50.0%, 49.06%, 25.86%, and 0% respectively.
Meanwhile, accuracy of the reported stroke, diabetic foot, diabetic retinopathy and diabetic nephropathy were
100%, 81.22%, 77.66%, and 67.19% respectively. Comparing two important files in “43 file” reporting system,
“Diag file” and “Chronic file”, completeness in month and year of onset in “Diagnosis file” was 83.65% and the
accuracy was only 60.69. The accuracy was increased to 92.62% when considering only the year of onset.
Completeness and accuracy of the reported month and year of onset in “Chronic file” were 76.62% and 80.68%.
From 1,621 records, only 28.75% of those were reported to both “Chronic file” and “Diagnosis file” with the same
month and year of onset, and 57.96% with the same year of onset.
Conclusions: Completeness of diabetes-related reporting system through “43 file” system was quite low. Using
combination of report in “Diagnosis file” and “Chronic file” would increase the completeness of diabetes report.
However, the data quality and reliability could be improved by increasing knowledge, skill and technology for
data management.
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