การประเมินการค ัดกรองความด ันโลหิตสูง
้ นวคิดการว ัดความครอบคลุมอย่างมีประสท
ิ ธิผล
โดยใชแ

กุลพิมน เจริญดี
สานั กโรคไม่ตด
ิ ต่ อ กรมควบคุ มโรค
11 ธันวาคม 2561

ห ัวข้อการนาเสนอ


ความเป็ นมาและความสาคัญ



ึ ษา
วิธก
ี ารศก



ึ ษา
ผลการศก



สรุปและอภิปรายผล

ความเป็นมาและความสาค ัญ
ิ ธิผล
ความครอบคลุม อย่า งมีประสท
“Effective Coverage”
 แนวคิดเสนอโดย WHO ปี 2001 ต่อยอดจากการวัด coverage
ิ ธิผลของ
หรือ Crude coverage ในมิตข
ิ องคุณภาพหรือประสท
บริการ เชื่อมโยงการได้รับบริการกับผลที่ได้รับจากบริการ
 เป็น health metric and evaluation ระดบ
ั ประชากร
สาหรับ “tracking performance” ของระบบสุข ภาพ (ไม่ใช ่
ิ ธิผลและผลกระทบจาก intervention)
การวัดประสท

 วัดบุคคลที่มีความจ าเป็นทางสุขภาพต่อบริการหนึง่ ๆ มารับ
บริการและได ้รั บประส ิทธิผลจากบริการ รวมเป็ นหน่วยวัดหน่วย
เดียว(สัดส่วนหรือร ้อยละ)
วัดระดับ
 สามารถใช้ติดตามความก้าวหน้ า/ผลงานระหวางกลาง
่

WHO 2001

บุคคล/กิจกรรมเดียวหรือชุดกิจกรรม และเปรียบเทียบกันได้

ความเป็นมาและความสาค ัญ
ึ ษา:
ตัวอย่างการศก

3 องค์ประกอบหลก
ั ของ
การว ด
ั Effective coverage



Need (N): health need (true
need) ความจาเป็นทางสุขภาพ



Utilization (U): โอกาสการมาใช ้
บร ิการ/ได ้ร ับบร ิการ



Effectiveness/Quality (Q):
ิ
ประสทธิผลหร
ือคุณภาพทีไ่ ด ้รบจาก
ั
บร ิการ



EC



EC



“ Effective coverage as the fraction of maximum possible health
gain an individual with health care need can expect to receive
from the health system”

Shengelia, 2005

Effective Coverage:
EC = U*Q│N=1



Lopez-Lopez E, Gutierrez-Soria D, Idrovo AJ.
Evaluation of a diabetes care program using the
effective coverage framework. Int J Qual Health
Care. 2012;24(6):619-25.
Lozano R, Soliz P, Gakidou E, Abbott-Klafter J,
Feehan DM, Vidal C, et al. Benchmarking of
performance of Mexican states with effective
coverage. Lancet. 2006;368(9548):1729-41.
Rios-Blancas MJ, Cahuana-Hurtado L, LamadridFigueroa H, Lozano R. Effective coverage of
treatment of hypertension in Mexican adults by
states. Salud Publica Mex. 2017;59(2):154-64.

Engle-Stone R, Nankap M, Ndjebayi AO, Vosti SA,
Brown KH. Estimating the Effective Coverage of
Programs to Control Vitamin A Deficiency and Its
Consequences Among Women and Young Children
in Cameroon. Food Nutr Bull. 2015;36(3
Suppl):S149-71.

ความเป็นมาและความสาค ัญ








ี่ งหลักของ
HT เป็ นปั จจัยเสย
การเกิด CVD ซงึ่ เป็ นภาระ
โรคอันดับหนึ่งของโลกและ
ประเทศไทย
เป้ าหมายการจัดการ HT
คือ การลดผู ้ป่ วยรายใหม่
ี ชวี ต
และลดการเสย
ิ ก่อนวัย
อันควรจาก CVD
การคัดกรองดันโลหิตสูง ถือ
เป็ นด่านแรกทีจ
่ ะนาไปสู่การ
จัดบริการในขัน
้ ต่อไปให ้ตาม
ความจาเป็ นทางสุขภาพ
การคัดกรองจะเกิดประโยชน์
อย่างแท ้จริงเมือ
่ มีการดูแล
อย่างเหมาะสมตามความจา
เป็ นหลังจากคัดกรอง

ประชาชนทีไ่ ม่เคยได ้ร ับ
การวินิจฉ ัย HT

กรอบแนวทางการ
จัดบริการคัดกรอง
ความดันโลหิตสูง

ค ัดกรองความด ันโลหิตสูง
ปกติ

ี่ HT
กลุม
่ เสยง

ี่
ประเมินและจ ัดการลดเสยง

ั HT
สงสย
ติดตามวินิจฉ ัยยืนย ัน

HT

ก่อนการวินจ
ิ ฉัย
หลังการวินจ
ิ ฉั ย

ี่
ตรวจประเมินความเสยงต่
อโรคห ัวใจ
และหลอดเลือด
ี่
การร ักษาและลดปัจจ ัยเสยงร่
วม

ี วี ิตจากโรคห ัวใจและหลอดเลือด
ลดอุบ ัต ิการณ์ความด ันโลหิตสูง การป่วยและเสยช

ความเป็นมาและความสาค ัญ






ประเทศไทยนโยบายการคัดกรองความดันโลหิตสูง เริม
่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2540 “นโยบายเมืองไทย
แข็งแรง”
ั สว่ นผู ้ทีไ่ ม่รู ้ตัวว่าเป็ น
สถานการณ์รอบ 5 ปี ทีผ
่ า่ นมา ความครอบคลุมของบริการคัดกรองเพิม
่ ขึน
้ แต่สด
ความดันโลหิตสูงยั งค่อนข ้างคงที่ และความชุกความดันโลหิตสูงเพิม
่ ขีน
้
การวัดผลงานการคัดกรองความดันโลหิตสูงด ้วยการวัดความครอบคลุมของการให ้บริการ มีข ้อจากัด
ั เจน และไม่สามารถเชอ
ื่ มโยงการได ้รั บบริการคัด
ไม่สามารถบอกประโยชน์ทเี่ กิดกับผู ้รับบริการได ้ชด
กรองและคุณภาพการดูแลต่อเนื่องตามแนวทางทีก
่ าหนด
ึ ษา:
ว ัตถุประสงค์ของการศก

เพือ
่ ประเมินผลงานการคัดกรองความดันโลหิตสูงระดับจังหวัดโดยประยุกต์แนวคิดการวัดความ
ิ ผล
ครอบคลุมอย่างมีประสทธิ
ึ ษานี้เป็ นส่วนหนึ่งของการศก
ึ ษาวิจัยเรือ
ิ ธิผลของบริการป้ องกัน
การศก
่ ง “ การวัดดัชนีความครอบคลุมอย่างมีประสท
และควบคุมความดันโลหิตสูงระดับจังหวัด”

ึ ษา
วิธก
ี ารศก
ึ
รูปแบบการศกษา:
Cross-sectional descriptive study โดยใชข้ ้อมูลทุตย
ิ ภูม ิ
ึ ษา
วิธก
ี ารศก


ประชากร: ประชากรไทย อายุ 15 ปี ขึนไป
้
ทีไ่ ม่เป็ นความดันโลหิตสูง



ั อยูใ่ นพื้นทีแ
กลุ่มตวั อย่าง: ประชากรไทยทีม
่ ีรายชื่อในฐานทะเบียนข ้อมูลของหน่วยบริการและอาศย
่ ละไม่เคยได ้รับการวินจ
ิ ฉัยเป็ นความ
ดันโลหิตสูง



การรวบรวมข้อมูล: ข ้อมูลทุตยิ ภูมฐ
ิ านข ้อมูล 21 แฟ้ ม (43 แฟ้ ม) ของสปสช. ปี พ.ศ. 2556 จานวน 8 แฟ้ มหลัก
ได ้แก่ PERSON/DIAGNOSIS/SERVICES/CHRONIC/NCDSCREEN/CHRONICFU/LABFU/DEATH ของ 76 จังหวัด ยกเว ้น

กรุงเทพมหานคร


ั สว่ น ร ้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความครอบคลุมอย่าง
การวิเคราะห์ขอ
้ มูล: STATA version 12.0 สถิตเิ ชงิ พรรณนา: สด
ิ ธิผลโดยอาศย
ั สมการพื้นฐาน ECij = Uij*Qij│Nij=1 โดยใชเกณฑ์
้
มีประสท
การวัดองค์ประกอบทีส
่ ร ้างขึน
้

จริยธรรมการวิจ ัย: ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจย
ั ในคน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เลขที่ 117/ถ57) และได ้รับ
อนุญาตให ้ใชข้ ้อมูลจากสปสช. โดยข ้อมูลได ้ถูกแปลงรหัสบุคคล (encrypted) เรียบร ้อยแล ้ว

ึ ษา
วิธก
ี ารศก
ิ
องค์ประกอบที่ 3 ประสทธิผลหร
ือคุณภาพของบร ิการ (Effectiveness/Quality:Q)

เกณฑ ์การว ัดองคป
์ ระกอบ

Effectiveness criteria 5 ตชว. ( 7 ตชว.) ทีส
่ ร ้างขึน
้ โดยว ัดการได ้รบบร
ั
ิการตามขนตอนเร
ั้
มต
ิ่ งแต่
ั้
การค ัดกรองไปจนถ ึงการร ักษาผูป
้ ่ วยรายใหม่ 6 เดือนแรก อย่างครบถ ้วนและวดผลล
ั
ัพธ์

องค์ประกอบที่ 1
ความจาเป็นทางสุขภาพ (Need: N)
population in need by program
specify
=> ประชาชนที่มอ
ี ายุ 15 ปี ขึน
้ ไปทีย
่ ังไม่
เคยได ้รับการวินิจฉัยเป็ นความดันโลหิตสูง
ึ ษา
มาก่อนปี ที่ศก

ั ว่ นประชากรเป้าหมายทีไ่ ด ้ร ับบร ิการและได ้รบประส
ิ
=> สดส
ั
ทธิผลจากบร
ิการตามเกณฑ ์
กลุม
่ เป้าหมาย
(subgroups)

ก ิจกรรม/บร ิการ

Effectiveness criteria (Q)

Normotension

วั ดความดันโลหิต

ได ้รั บการวั ดความดันโลหิตอย่างน ้อย 1 ครั ้ง/ปี

Pre HT

ี่ งต่อ HT& CVD 1
ประเมินโอกาสเสย

ี่ งต่อ HT& CVD
1 ได ้รั บการประเมินโอกาสเสย

Suspected HT

ตรวจวินิจฉั ยยืนยัน

2. ได ้รั บการติดตามและReceiving repeated BP measurement
within 2 months after initial screening

Newly diagnosed HT

รั กษาระยะเริ่มแรก
ี่ งต่อ CVD 2
ประเมินโอกาสเสย
ลด/ควบคุมระดับความดันโลหิตและ
ี่ งร่วม
ปั จจัยเสย

3. ได ้รั บการรั กษาระยะเริ่มแรกต่อเนื่อง 6 เดือน และได ้รั บประเมิน
ี่ งต่อ CVD
โอกาสเสย

องค์ประกอบที่ 2
การได้ร ับบร ิการ (Utilization: U)

=>สัดส่วนประชากรเป้ าหมายที่ได ้รับ
บริการ

4. ระดับความดันโลหิตลดลงจากเดิมหรืออยูใ่ นเกณฑ์ควบคุมได ้
(Systolic BP < 140 mmHg and Diastolic BP < 90 mmHg)
5. ระดับไขมั นในเลือดดีขน
ึ้

HT&CVD risk assessment for the pre-HT group includes history taking on age, sex, diabetic, smoking, and alcohol
drinking history, and physical check-up for weight, height, waist circumference, and blood pressure measurement.
2 CVD risk assessment for newly diagnosed HT case includes blood test for total cholesterol, low-density lipoprotein,
and high-density lipoprotein level.
1

ึ ษา
ผลการศก
ข้อมูลทว่ ั ไปของจ ังหว ัด ปี 2556 ( 76 จ ังหว ัด)
MEAN

SD

MIN

MAX

0.8

0.47

0.2

2.6

1-14 ปี

19.0

2.83

13.3

27.6

60 ปี ขึน
้ ไป

13.4

2.15

8.9

18.6

อัตราการอ่านออกเขียนได ้

95.3

5.72

72.1

99.6

1.4

1.40

0.4

10.3

34.4

15.03

11.3

74.5

51.3

27.83

8.2

178.6

จานวนประชากร (1,000 คน) ต่อรพ.สต.

6.1

2.74

3.3

17.9

จานวนประชากร (1,000 คน) ต่อแพทย์

4.2

1.41

1.8

12.0

จานวนประชากร (1,000 คน) ต่อพยาบาล

0.6

0.21

0.3

1.4

จานวนประชากร (1,000 คน) ต่อเจ ้าหน ้าทีส
่ าธารณสุข

1.6

0.57

0.7

3.8

ประชากรกลางปี (ล ้านคน)
กลุ่มอายุ (%)

ึ ษา (%)
การศก

GPP (100,000 บาท) per Capita
เขตที่อยู่อาศัย (%)

เขตเทศบาล

ทรัพยากรทางสุขภาพ
ความหนาแน่นของ รพ.สต. (กม2)

ึ ษา
ผลการศก
ั ส่วนประชากรอายุ 15 ปี ขึน
สด
้ ไปทีไ่ ม่เ คยได้ร บ
ั
การวินจ
ิ ฉัยเป็ นความดน
ั โลหิตสู ง
76 จังหว ัด ปี 2556 จาแนกตามกลุ่มอายุ
15-34y

12.2 %
38.2%

11.1%

35-44y

female

45-54y

male

55-64y

17.9%

>= 65y

20.6%

ั ส่วนประชากรอายุ 15 ปี ขึน
สด
้ ไปทีไ่ ม่เ คย
ได้ร บ
ั การวิน จ
ิ ฉัย ความดน
ั ลิตสู ง 76 จังหว ัด
ปี 2556 จาแนกตามเพศ

50.1%

49.9%

ึ ษา
ผลการศก
จานวนประชากรอายุ 15 ปี ขึนไปที
้
ไ่ ม่เคยได ้ร ับการว ินิจฉ ัยความด ัน
โลหิตสูง ทีไ่ ดร ับการค ัดกรองความด ันโลหิตสูง 76 จ ังหว ัด ปี 2556
เร ียงจากจ ังหว ัดทีมี
่ ประชากรเป้าหมายน้อยทีส
่ ด
ุ ไปมากทีส
่ ด
ุ

จานวน(คน)

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

-

1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75

ลาด ับจ ังหว ัด
ได ้คัดกรอง

ไม่ไดคั้ ดกรอง

จานวนประชากรเป้าหมายทงหมด
ั้
42 ล้านคน
ได้ร ับการค ัดกรองความด ันโลหิตสูง 23 ล้านคน
คิดเป็นร ้อยละเฉลียของประชากรเป
่
้ าหมายทีไ่ ด ้น ับการค ัด
กรองความด ันโลหิตสูง = 54.6 (min 8.5 %, max 83.9%)

ั ว่ นของการได ้ร ับการค ัดกรอง
การกระจายของจ ังหว ัดตามสดส
ความดนโลหิ
ั
ตสูง ใน 76 จ ังหว ัด ปี พ.ศ. 2556

ึ ษา
ผลการศก
ั ว่ นผูท
สดส
้ ไี่ ม่ได ้ร ับการค ัดกรอง และได ้รบการ
ั

ค ัดกรองความด ันโลหิตสูง ตามระด ับความด ันโลหิต
จาแนกตามกลุมอายุ
่
100%
90%

1.2
11.7

3.1
15.4

4.2
17.7

80%
70%
60%

41.6

36.1

ั ว่ นของผูท
สดส
้ ไม่
ี่ ได ้ร ับการค ัดกรองและ
ได ้ร ับการค ัดกรองความดนโลหิตสู
ั
งตาม
ระด ับความด ันโลหิต จาแนกตามเพศ
100%

3.1

3.0

90%

15.9

15.1

34.5

37.8

46.5

44.2

male

female

80%
70%

32.7

60%

50%

50%

40%

40%

30%

20%

45.5

45.4

45.4

10%

30%

20%
10%

0%

all

15-34y

>=35y

0%

not received ht screening

normal BP

not received ht screening

normal BP

pre hypertension

suspected hypertension

pre hypertension

suspected hypertension

ึ ษา
ผลการศก
ั ส่วนประชากรเป้ าหมายทีไ่ ด้ร บ
ิ ธิผลของบริก าร
สด
ั บริการและได้รบ
ั ประสท
ตามเกณฑ์ทก
ี่ าหนด ตาม pathway การค ัดกรองความด ันโลหิตสูง 76 จังหว ัด ปี 2556
Effective criteria
1

2

3

4

5

กลุ่ม pre Ht ได ้รับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงต่อ HT/CVD
กลุ่ม suspected HT ได ้รับ
การติดตามเพื่อวินจ
ิ ฉัย ภายใน
2 เดือน

กลุ่มป่ วยรายใหม่ได ้รักษา
ต่อเนื่อง 6 เดือนแรกและ
ได ้ประเมิน โอกาสเสี่ยงต่อ CVD
กลุ่มป่ วยรายใหม่ ที่รักษามีระดั บ
ความดันโลหิตลดลงหรืออยู่ ใน
เกณฑ์
กลุ่มป่ วยรายใหม่ ที่รักษาและ
มีโอกาสเสี่ยงต่อ CVD ลดลง

ผลการว ด
ั
82.6%
(sd=9.29, min 51.6%,max 91.1%)

38.0%
(sd=6.48, min24.0%, max62%)

21.8%
(sd=8.55, min2.1%, max52,1%)

50.8%
(sd=7.39, min28.5%, max65.8%)

0.7 %
(sd=0.64, min 0%, max 3.3%)

ึ ษา
ผลการศก
ิ
Twoway scatter plot ความครอบคลุมอย่างมีประสทธิผล
และ
ิ
ร ้อยละประสทธิผลโดยรวมของการค
ัดกรองความด ันโลหิตสูงใน
76 จ ังหว ัด ปี พ.ศ. 2556
100%
90%
80%

effectiveness

ั ส่วน
Matrix scatter plots ของจังหว ัดตามสด
ิ ธิผลของบริการคด
ประสท
ั กรองความดน
ั โลหิตสู งตาม
เกณฑ์ตวั ชวี้ ด
ั 76 จังหว ด
ั ปี 2556
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ึ ษา
ผลการศก
ความครอบคลุม และความครอบคลุมอย่ างมีประส ิทธิผล 76 จังหว ัด ปี
2556 เรียงจากจังหว ัดทีม
่ ป
ี ระชากรเป้าหมายน้อยทีส
่ ุดไปมากทีส
่ ุด

Effective coverage ของการคัดกรองความดัน โลหิตสู ง
เฉลี่ยiร ้อยละ 49.9 (min 6.9, max 80.5)
 ค่าความต่างระหว่างความครอบคลุมและความครอบคลุมอยางมี
ิ ธิผล 1.3 -14.2
ประสท


การกระจายของจ ังหว ัดตามร ้อยละของความครอบคลุม
ิ
อย่างมีประสทธิผลของการค
ดกรองความด
ั
นโลหิ
ั
ตสูง
76 จ ังหว ัด ปี พ.ศ. 2556

ข้อค้นพบ








ิ ผลหรือคุณภาพของบริการ และความ
ความครอบคลุมของการคัดกรองความดันโลหิตสูง ประสทธิ
ิ ผล มีความแตกต่างระหว่างจังหวัดค่อนข ้างสูง
ครอบคลุมอย่างมีประสทธิ
ประมาณครึง่ หนึง่ ของประชากรอายุ 15 ปี ขึนไปที
้
ไ่ ม่เคยได ้รั บการวินิจฉัยเป็ นความดันโลหิตสูงไดรั้ บ
การคัดกรองและไดผลลั
้
พธ์ทด
ี่ ต
ี ามเกณฑ์
่ งว่างสาหรั บพัฒนาการเข ้าถึงบริการคัดกรองและคุณภาพ
การให ้บริการคัดกรองความดันโลหิตสูงยั งมีชอ
บริการในกลุม
่ จาเพาะหลังการคัดกรอง
ิ ผลเป็ นเครื่องมือทีน
การประเมินด ้วยกรอบแนวคิดการวัดความครอบคลุมอย่างมีประสทธิ
่ ่าจะมีประโยชน์
้
ต่อการประเมินบริการป้ องกันและควบคุมความดันโลหิตสูง และสามารถนาไปใชประโยชน์
สาหรั บผู ้ที่
้
ิ ผลในการติดตามประเมินผลการใหบริ
ต ้องการใชกรอบแนวคิดการวั
ดความครอบคลุมอย่างมีประสทธิ
้ การ
ตามปกติอน
ื่ ๆ

ึ ษา
ข้อจาก ัดของการศก
1. ข้อมูล
 ข ้อมูลในฐานข ้อมูล 21แฟ้ ม ไม่มข
ี ้อมูลบางรายการสาหรับวัดคุณภาพตามเกณฑ์ทก
ี่ าหนด รวมทัง้ ความแตกต่าง
ึ ษาทีพ
หลากหลายของคุณภาพข ้อมูลของแต่ละจังหวัด ทาให ้ผลการศก
่ บจึงมีข ้อจากัดในการบ่งชวี้ ่าเกิดจาก
อิทธิพลของคุณภาพการบริการอย่างชัดเจน
ึ ษาแบบเชงิ พรรณนาภาคตัดขวาง ทาให ้ไม่สามารถแสดงให ้เห็นแนวโน ้มหรือผลงานของจังหวัดในเวลาที่
 การศก
ต่างกัน
ิ ผล/คุณภาพ
2. เกณฑ ์การว ัดประสทธิ




ิ ธิผลยังไม่ครบถ ้วน มีประเด็นประสท
ิ ธิผลหลายด ้านทีย
่
เกณฑ์การวัดองค์ประกอบด ้านประสท
่ ังไม่ได ้วัด เชน
ิ ธิผลของบริการทีใ่ ห ้กับกลุ่ มปกติและกลุ่มที่มภ
ประสท
ี าวะก่อนความดันโลหิตสูง างตัวชวี้ ัดไม่สามารถวัดได ้
ึ ษาไปใช ้
ครบถ ้วนหรือตรงตามเกณฑ์ทก
ี่ าหนด ซงึ่ เป็ นข ้อควรระมัดระวังในการนาผลการศก
ิ ธิผล โดยวัดประสท
ิ ธิผลของบริการต่อเนื่องในแต่ละกลุ่มทีจ
การประเมินองค์ประกอบด ้านประสท
่ าเพาะหลังจากการ
คัดกรองฯ ประกอบด ้วยหลายตัวชวี้ ด
ั ย่อยทีไ่ ม่ได ้ปรับค่าน้ าหนั กของตัวชวี้ ัดแต่ละตัวตามความสาคัญทีส
่ ่งผลต่อ
ผลลัพธ์ของบริการป้ องกันและควบคุมความดันโลหิตสูง
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