
สค.2553

คูมือการดําเนินการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตในประชากรอายุ 35 ปขึ้นไป
ภายใต “โครงการสนองน้ําพระราชหฤทัยในหลวง ทรงหวงใยสุขภาพประชาชน”

เปาหมายการดําเนินงาน : ทุกสถานีอนามัย และหนวยบริการปฐมภูมิ  ดําเนินการคัดกรองเชิงรุก

กลุมเปาหมาย : ประชาชนอายุ 35 ปข้ึนไปในพื้นที่ไดรับการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ระยะเวลาดําเนินการ : พ.ศ.2553 – 2554

หลักการคัดกรองเบาหวาน
1. ใชแบบสัมภาษณการคัดกรองเบาหวานดวยวาจา เพื่อคนหาปจจัยเสี่ยงที่สําคัญอยางใดอยางหนึ่งใน

ขอตอไปนี้

2. ถาคัดกรองแลวพบวามีปจจัยเสี่ยง ต้ังแตหนึ่งขอข้ึนไป ใหสงตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดดวยวิธี
เจาะปลายนิ้ว (Capillary Blood Glucose )โดยเจาหนาที่สาธารณสุข  ทั้งนี้ผูรับการตรวจตองอด
อาหารอยางนอย 8 ช่ัวโมงกอนเจาะเลือด

 มีประวัติพอ แม ญาติพ่ีนองสายตรงเปนเบาหวาน
 รอบเอวเกิน ในชาย > 90 ซม. หญิง > 80 ซม. หรือ มีภาวะอวน ดัชนีมวลกาย > 25 กก./ม2

 ความดันโลหิต > 140/90 มม.ปรอท หรือ เคยมีประวัติเปนโรคความดันโลหิตสูง
 มีประวัตินํ้าตาลในเลือดสูง
 มีประวัติมีภาวะไขมันในเลือดสูง
 ผูหญิงท่ีเคยมีประวัติเปนเบาหวานขณะตั้งครรภ หรือ มีบุตรท่ีมีนํ้าหนักแรกเกิดเกิน 4 กิโลกรัม
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หลักการคัดกรองความดันโลหิต
การเตรียมตัวเพื่อวัดความดันโลหิต
1. ควรหยุดกิจกรรมที่ใชพลังงานมาก 1 ช่ัวโมงกอนรับการตรวจวัดความดันโลหิต เชน ออกกําลังกายหรือ

ทํางานหนักมาก เปนตน
2. ไมดื่มสุรา ชา กาแฟ เคร่ืองดื่มที่ผสมคาเฟอีน หรือสูบบุหร่ีกอนวัดความดันโลหิต อยางนอย 30 นาที
3. ควรสวมเสื้อแขนสั้น หรือสวมเสื้อหลวมๆ สบายๆ  สามารถพับแขนเสื้อข้ึนไปเหนือขอศอกและ

ตนแขน เพื่อความสะดวกในการวัด
4. ควรปสสาวะกอนวัดความดันโลหิต
5. กอนวัดความดันโลหิต  ควรนั่งพักอยางนอย 5 นาที  โดยนั่งหลังพิงพนักเกาอ้ีและเทาทั้งสองวางราบ

กับพื้น  วางพักแขนบนโตะที่ระดับหัวใจ

ขณะวัดความดันโลหิต
1. ตองไมพูดคุยกัน
2. วัดความดันโลหิตอยางนอย 2 คร้ัง หางกัน 3 – 5 นาที
3. แจงคาและอธิบายความหมายระดับความดันโลหิตที่วัดได แกผูที่ไดรับการคัดกรอง
4. แนะนําการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับระดับความดันโลหิต

หมายเหตุ
เคร่ืองมือวัดความดันโลหิตที่มีมาตรฐานเพื่อการคัดกรอง ไดแก

1. เคร่ืองมือวัดความดันโลหิตชนิดปรอท ที่มีการสอบเทียบคาเปนระยะ
2. เคร่ืองมือวัดดิจิทอลชนิด cuff พันรอบแขน ที่มีขนาดเหมาะสมกับผูถูกคัดกรองและเทียบ

คากับเคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดปรอท ที่มีการสอบเทียบคาเปนระยะ
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แผนภูมิ แนวทางการจัดบริการคัดกรองภาวะเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

ใช

ไมใช

ไมใช

ใชใช

หมายเหตุ : BP = Blood Pressure IFG = Impaired Fasting Glucose
FCG = Fasting Capillary Blood Glucose FPG = Fasting Plasma Glucose
IGT = Impaired Glucose Tolerance

ประเมินโอกาสเส่ียงตอโรคหัวใจ
และหลอดเลือดสมอง

ลงบันทึกผานการคัดกรองกลุมโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง

แจงผลโอกาสเส่ียงและแนวการ
ปฏิบัติความดันโลหิตสูง

แจงผลโอกาสเส่ียงและแนวการ
ปฏิบัติโรคหลอดเลือดสมอง

แจงผลโอกาสเส่ียงและแนวการ
ปฏิบัติเบาหวาน

สงตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (FPG)

ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (FCG)

FCG  100 มก./ดล. FCG  100 มก./ดล.

สงตรวจ FPG ครั้งท่ี 2
เพ่ือยืนยันเปน
โรคเบาหวาน

เปนโรค คัดกรองความเสี่ยงดวยวาจา
(Verbal Screening)
โอกาสเปนเบาหวาน

ปจจัยเสี่ยง  1 ปจจัย

BP  120-139
และ/หรือ

80 -89 มม.ปรอท

สงตรวจวินิจฉัย
ยืนยันเปนโรค

โดยแพทย

BP  140 / 90
มม.ปรอท

FCG 100-125 มก./ดล
(IFG)

FCG  126 มก./ดล.

วัดความดันโลหิตตามมาตรฐานซ้ํา

BP  120 /  80
มม.ปรอท

BP  120 /  80
มม.ปรอท

ไมใช เปนโรค
คัดกรอง

วัดความดันโลหิต
ตามมาตรฐาน

ซักประวัติเปน
โรคความดันโลหิตสูง

ซักประวัติเปน
โรคเบาหวาน

ลงทะเบียนคัดกรอง

เตรียมประชากร
(ส่ือสาร แจงขาว)

ประชากรกลุมอายุเส่ียง
≥ 35 ป
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แบบคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตในประชาชนอายุ 35 ปข้ึนไป รายบุคคล
รหัสสถานบริการ………………… ช่ือสถานบริการ……………………………………...………...……
อําเภอ……………………………..จังหวัดฺ................………………………
ช่ือ-สกุล……………………………………………………………………………………………………..
บานเลขท่ี…………………หมู……ถนน…………………………ตําบล…………………………อําเภอ….…………………
จังหวัด…………………
วัน/เดือน/ปพ.ศ. เกิด………………. อายุ .............. ป   เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง

หมายเลขประจําตัวประชาชน (ตองลงขอมูล) ----
เลขประจําตัวผูปวย(สอ./หนวยบริการปฐภูมิ)………………………………………………………………………………………..

***********************************************

สวนท่ี 1 โดยจาหนาท่ีสาธารณสุข
กรณีท่ีเปนผูปวยเดิมซึ่งมีโรคประจําตัว

1. เบาหวาน
ภาวะแทรกซอน (  ) ไมมี

(  ) มี ระบุ
ตา ......................................................ไต .................................................................
เทา...................................................... อื่นๆ …………………………….………………

2. ความดันโลหิตสูง
ภาวะแทรกซอน (  ) ไมมี

(  ) มีระบุ
ตา ....................................................... ไต ............................................................
หัวใจ ................................................... สมอง .……………….…...……………………

3. มีท้ังเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ภาวะแทรกซอน (  ) ไมมี

(  ) มี ระบุ
ตา ...................................................... ไต ................................................................
เทา .................................................... หัวใจ …………………………….………………
สมอง ...............................................
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สวนท่ี 2 คัดกรองโดยอาสาสมัครสาธารณสุข/เจาหนาท่ีสาธารณสุข

สวนสูง..................... ซม. นํ้าหนัก..................... กก. รอบเอว ................ ซม. ความดันโลหิต…………………….มม.ปรอท

สัมภาษณ/คัดกรองเบาหวานดวยวาจา
( ) มีประวัติพอ แม ญาติพ่ีนองสายตรงเปนเบาหวาน
(  ) รอบเอวเกิน ในชาย > 90 ซม. หญิง > 80 ซม. หรือ มีภาวะอวน ดัชนีมวลกาย > 25 กก./ม2

( ) ความดันโลหิต > 140/90 มม.ปรอท หรือ เคยมีประวัติเปนโรคความดันโลหิตสูง หรือกําลัง
รับประทานยาควบคุมความดันโลหิตสูง หรือไม

(  ) มีประวัติผลการตรวจนํ้าตาลในเลือดผิดปกติจากการตรวจเลือดโดยการงดอาหาร (FBS หรือ FPG) เทากับ
100 – 125 มก./ดล. (IFG) หรือตรวจนํ้าตาลในเลือดหลังดื่มกลูโคส 75 กรัม 2 ช่ัวโมง (OGTT) เทากับ 140 –
199 มก./ดล. (IGT)

(  ) มีประวัติภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (ไตรกลีเซอไรด) มากกวาหรือเทากับ 250 มก./ดล. และ/หรือ
เอช ดี แอล คลอเรสเตอรอล (HDL cholesterol) นอยกวา 35 มก./ดล. หรือไม

(  ) เพศหญิงท่ีเคยมีประวัติเปนเบาหวานขณะตั้งครรภ หรือ มีบุตรท่ีมีนํ้าหนักแรกเกิดมากกวา 4 กิโลกรัม

ถาคัดกรองแลวพบวามีปจจัยเส่ียง ตั้งแตหน่ึงขอข้ึนไป ใหสงตรวจวัดระดับนํ้าตาลในเลือดดวยวิธีเจาะปลายน้ิว
(Capillary Blood Glucose )โดยเจาหนาท่ีสาธารณสุข  ท้ังน้ีผูรับการตรวจตองอดอาหารอยางนอย 8 ช่ัวโมงกอนเจาะเลือด

….…….………………………….อสม./จนท. ผูบันทึก
………………………..…......... ว/ด/ป ที่บันทึก

****************************************************************************

สวนท่ี 3 คัดกรอง โดยเจาหนาท่ีสาธารณสุข
ผลการตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดดวยวิธีเจาะปลายน้ิว = ………………มก./ดล.
วัดความดันโลหิตซํ้า =…………………….มม.ปรอท
การแปลผล
โรคเบาหวาน (  ) กลุมปกติ (  ) กลุมเส่ียงสูง (  ) กลุมสงสัยรายใหม

(  ) กลุมปวยท่ีไมมีภาวะแทรกซอน (  ) กลุมปวยท่ีมีภาวะแทรกซอน
โรคความดันโลหิตสูง (  ) กลุมปกติ (  ) กลุมเส่ียงสูง (  ) กลุมสงสัยรายใหม

(  ) กลุมปวยท่ีไมมีภาวะแทรกซอน (  ) กลุมปวยท่ีมีภาวะแทรกซอน
มีท้ังโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (  ) กลุมปวยท่ีไมมีภาวะแทรกซอน (  ) กลุมปวยท่ีมีภาวะแทรกซอน

...………………………………………………………..
…….……………………………………ผูบันทึก
………..……………......... ว/ด/ปท่ีบันทึก
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แบบรายงานสรุปผลการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตในประชาชนอายุ 35 ปข้ึนไป

รหัสถานบริการ……………… ช่ือสถานบริการ……………………………………...………...……… อําเภอ…………………………………………………….จังหวัดฺ.....................………………………
จํานวนประชากรอายุ 35 ปขึ้นไปทั้งหมดในพ้ืนที่รับผิดชอบ…………………………คน ไดรับการคัดกรองทั้งหมดจํานวน ……………………………… คน คิดเปนรอยละ ……………………………..
ผลการคัดกรองแยกตามการคัดกรองกลุมโรค

เพศ

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีท้ังเบาหวานและความดันโลหิตสูง

จํานวนคัดกรอง (คน)

กลุมปกติ (คน)

กลุมเสี่ยงสูง (คน)

สงสัยผุปวยรายใหม (คน)

ผูปวยรายเกา (คน)

กลุมผูปวยแยกตามภาวะแทรกซอน

จํานวนคัดกรอง (คน)

กลุมปกติ (คน)

กลุมเสี่ยงสูง (คน)

สงสัยผูปวยรายใหม (คน)

ผูปวยรายเกา (คน)

กลุมผูปวยแยกตามภาวะแทรกซอน

จํานวน (คน)

ไมมีภาวะแทรกซอน (คน)

มีภาวะแทรกซอน (คน)

กลุมผูปวยแยกตามภาวะแทรกซอน

ไมมีภาวะแทรกซอน (คน)

มีภาวะแทรกซอน (คน)

ภาวะแทรกซอนทางตา (ราย )

ภาวะแทรกซอนทางไต (ราย )

ภาวะแทรกซอนทางเทา (ราย )

ภาวะแทรกซอนอื่น ๆ (ราย )

ไมมีภาวะแทรกซอน (คน)

มีภาวะแทรกซอน (คน)

ภาวะแทรกซอนทางตา (ราย )

ภาวะแทรกซอนทางไต (ราย )

ภาวะแทรกซอนทางหัวใจ (ราย )

ภาวะแทรกซอนทางสมอง (ราย )

มีภาวะแทรกซอน (คน)

ภาวะแทรกซอนทางตา (ราย )

ภาวะแทรกซอนทางไต (ราย )

ภาวะแทรกซอนทางหัวใจ (ราย )

ภาวะแทรกซอนทางสมอง (ราย )

ชาย
หญิง
รวม
กลุมปกติ ก. คัดกรองเบาหวาน คือ  ผูที่ไดรับการคัดกรองเบาหวานดวยวาจาแลวไมพบปจจัยเสี่ยง หรือคาระดับน้ําตาลในเลือดนอยกวา 100 mg/dl

ข. คัดกรองความดันโลหิต คือ  ผูที่ผลการวัดความดันโลหิตนอยกวา 120/80 มม.ปรอท
กลุมสงสัยเบาหวานรายใหม หมายถึง ผูที่ไดรับการคัดกรองคร้ังนี้และมีคาระดับน้ําตาลในเลือด > 126 มก./ดล. เปนคร้ังแรก
กลุมสงสัยความดันโลหิตสูงรายใหม หมายถึง ผูที่ไดรับการคัดกรองคร้ังนี้และมีคาความดันโลหิตตัวบน > 140 มม.ปรอท หรือความดันโลหิตตัวลาง > 90 มม.ปรอท เปนคร้ังแรก

……………………………… หัวหนา สอ. / หนวยบริการปฐมภูมิ
สอบถามเพ่ิมเติมไดที่ : สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 02-5903986 - 7 ……………..…..…………… ว/ด/ปที่สงขอมูล
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การแปลความหมาย

โรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
คาระดับนํ้าตาลในเลือดวัด

จากปลายน้ิว (มก./ดล.)
ความดันโลหิตตัวบน

(มม.ปรอท)
ความดนัโลหิตตัวลาง

(มม.ปรอท)
กลุมปกติ คัดกรองดวยวาจาไมมีปจจัยเสี่ยง

หรือ คาระดับน้ําตาลในเลือด < 100
< 120 และ <80

กลุมเสี่ยงสูง
(Pre-diabetes/Pre-HT)

100-125 120-139 หรือ 80-89

กลุมสงสัยปวยราย
ใหม

>126* >140 หรือ >90

กลุมปวยที่มี
ภาวะแทรกซอน

ตา: ตอกระจก จอประสาทตาเสื่อม
หรือเบาหวานขึ้นตา

ไต: ไตเสื่อม ไตวาย
เทา: ปลายมือปลายเทาชา มีแผลที่เทา

ตัดนิ้วเทา ตัดขา
หัวใจ : หัวใจขาดเลือด
สมอง: หลอดเลือดสมองตีบ

หรืออัมพฤกษอัมพาต

หัวใจ : เหนื่อยงาย บวมเทาทั้ง 2 ขาง นอนราบ
หายใจลําบาก อึดอัด แนนหนาอก
เจ็บหนาอก หัวใจโต

สมอง : ปวดหัว มึนหัว งง ตาพรามัว คลื่นไส
อาเจียน เปนอัมพาต

ไต : ปสสาวะออกนอยลง บวม ไตเสื่อม
ตา : จอตาผิดปกติ

*กลุมปวยเบาหวานรายใหมใหยืนยันการวินิจฉัยตอดวยวิธีตรวจระดับน้ําตาลจากเสนเลือดดํา
(ขณะอดอาหารอยางนอย 8 ชม.) คา >126 มก/ดล โดยแพทย
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