** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

2. ระดับความสำเร็จ :
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
-------- ย่อย : ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ : ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก

โร

3. คำนิยาม :
:: การคัดกรองโรคเบาหวาน หมายถึง การตรวจน้ำตาลในเลือดโดยวิธีเจาะเลือดจากปลายนิ้ว (DTX ? 200)
ในกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน
การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง การคัดกรองโดยการวัดความดันโลหิตในกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เคยถูกวินิจฉัยว่าเป็น
โรคความดันโลหิตสูง
4. วิธีการคำนวณ :
:: นับจำนวน
5. เป้าหมาย : 80,000 (ราย)
: ผลงานที่ทำได้ = 94.00 (ราย)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : สำนักการแพทย์ดำเนินการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น เท่ากับ
20,677 ราย
1. โรงพยาบาลกลาง
1. จัดทำโครงการการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในประชาชนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป เสนอผู้บริหาร โดยดำเนินการ 2 ส่วน คือ
การคัดกรองภายในโรงพยาบาลกลาง และการคัดกรองในชุมชน
2. ประชุมบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : การพยาบาล ฝ่ายวิชาการและแผนงาน พยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลอาชีวเวชศาสตร์
เพื่อจัดทำรูปแบบการคัดกรอง และการรายงานผลการดำเนินการ
3. กำหนดวันจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการรับทราบ
4. ข้อมูลการคัดกรองเบาหวานและความดันในประชนชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ในวันที่ 1-15 ต.ค.63 เท่ากับ 505 ราย 16 ต.ค.-15 พ.ย.63
เท่ากับ 1,320 ราย 16 พ.ย.-15 ธ.ค.63 เท่ากับ 1,267 ราย
ยอดรวมผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองทั้งหมด 3,092 ราย
2. โรงพยาบาลตากสิน
คัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลและคลินิกยาเสพติด เมื่อวันที่
16-30 พ.ย. และ 1-15 ธ.ค. 63 , ชุมชนวัดทองนพคุณ เมื่อวันที่ 1-15 ธ.ค. 63 ,และศาลาตากสินปิยรังสฤษฏ์ ในงานวันแพทย์ไทย เมื่อวันที่
27 พ.ย.63 จำนวนคัดกรอง 2124 ราย
3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ดำเนินการคัดกรองประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปให้ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง อย่างต่อเนื่อง จำนวน 3,381 ราย
4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
ดำเนินกิจกรรมการคัดกรองประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ในทุกวันราชการ และออกหน่วยคัดกรองร่วมกับการจัดกิจกรรมอื่น ๆ จำนวน 3,870
ราย
5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ให้ประชาชนรับทราบ
6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
คัดกรองคัดกรองในร.พ.และนอกร.พ. และคัดกรองวันเบาหวานโลก คัดกรองหมู่บ้านวนารมย์ คัดกรองในคลินิกผู้สูงอายุ จำนวน 7,017 ราย
7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
1. ดำเนินการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานประจำปี 2563
2.
จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานเพื่อวางแผนกระจายงานคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงตามเป้าหมา
ย

หน้าที่1/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 7-12-2021, 6:46 am)
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
3. เสนอแผนงานแก่คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและกระจายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. พัฒนาระบบการให้บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุ 15
ปีขึ้นไปที่ไม่เคยถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ทั้งภายนอกและภายในโรงพยาบาล โดยมีแนวทาง ดังนี้
- มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ เช่น ลิฟท์ จุดคัดกรอง แผนกประสัมพันธ์, ประกาศทางสื่อ ออนไลน์ Facebook,
และประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องกระจายเสียงเป็นระยะ
- ให้บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ณ บริเวณจุดคัดกรองหน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก
- ให้บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงทั้งผู้ป่วยและญาติ บริเวณหน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอกแต่ละคลินิก
- ให้บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงและเพิ่มการตรวจประเมินระดับไขมันในหลอดเลือดแก่ประชาชนที่มีอายุ 35
ปี ขึ้นไปและประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อโรคไขมันโลหิตสูงที่มีประวัติบิดา มารดาผู้ป่วยเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูง
ประสานกับหน่วยงานเวชศาสตร์ชุมชนและศูนย์ประกันสุขภาพ ในการให้บริการประชาชนทั่วไปนอกสถานที่เช่น โรงเรียน โรงงาน
5. เพิ่มอัตรากำลังพยาบาลและเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง เพื่อให้การคัดกรองผู้ป่วย
จำนวน 1,451 ราย
8. โรงพยาบาลสิรินธร
คัดกรองผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการที่รพส. โดยตั้งจุดคัดกรองบริเวณห้องตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม จำนวน 1,086 ราย
9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
1.เปิดให้บริการคลินิกเบาหวานทุกวันพุธและวันพฤหัสของสัปดาห์
มีการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
2.มีคลินิกให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่เริ่มเป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคอาหาร
และการแนะนำการออกกำลังกาย
จำนวน 133 ราย
10.โรงพยาบาลคลองสามวา
กิจกรรมตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป จำนวน 35 ราย
11. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป
-ดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไปที่ศาลอาญาพระโขนง และวัดบางนานอก
-รายงานความก้าวหน้าโครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป รายไตรมาส
จำนวน 313 ราย
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 11 แห่ง
ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป
โดยการตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยวิธีการเจาะจากปลายนิ้ว (DTX>200) และวัดความดันโลหิต
ในกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานและโรค ความดันโลหิตสูง พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพ
โดยการแจกแผ่นพับความรู้ให้ประชาชนรับรู้ถึงอันตรายของโรค และวิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค
ผลการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไปทั้งหมด เท่ากับ 29,503 ราย
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 11 แห่ง
ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป
โดยการตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยวิธีการเจาะจากปลายนิ้ว (DTX>200) และวัดความดันโลหิต
ในกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานและโรค ความดันโลหิตสูง พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพ
โดยการแจกแผ่นพับความรู้ให้ประชาชนรับรู้ถึงอันตรายของโรค และวิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค
ผลการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไปทั้งหมด เท่ากับ 20,600 ราย
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : สรุปผลการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป
ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์มีผู้ได้รับการคัดกรองทั้งหมด จำนวน 94,240 ราย พบความผิดปกติ เบาหวานจำนวน 10,062 ราย
ความดันโลหิตสูงจำนวน 16,945 ราย ในกรณีที่ผิดปกติผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 11 แห่ง ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15
ปี ขึ้นไป โดยการตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยวิธีการเจาะจากปลายนิ้ว (DTX>200) และวัดความดันโลหิต
ในกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
โดยการแจกแผ่นพับความรู้ให้ประชาชนรับรู้ถึงอันตรายของโรค และวิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค
ผลการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป ในปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. โรงพยาบาลกลาง ดำเนินการจัดโครงการ คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยคัดกรอง ณ
โรงพยาบาลกลาง และ คัดกรองในชุมชน ตลอดจนมีการให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ
พร้อมแจกแผ่นพับความรู้ให้กับประชาชนรับรู้วิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดโรค มีผู้ที่ได้รับการตรวจ
คัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ทั้งหมด จำนวน 10,262 ราย พบความผิดปกติ เบาหวานจำนวน 875 ราย
ความดันโลหิตสูงจำนวน 3,230 ราย
2. โรงพยาบาลตากสิน ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและ โรคความดันโลหิตสูงให้แก่ประชาชนทั่วไป ณ โรงพยาบาลตากสิน
มีผู้ที่ได้รับการตรวจ
คัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด จำนวน 18,768 ราย พบความผิดปกติ เบาหวานจำนวน
5,225 ราย ความดันโลหิตสูงจำนวน 3,045ราย
3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงให้กับประชาชนทั่วไป
โดยการจัดบริการทั้งเชิงรับและ เชิงรุก ดังนี้
1. วันที่ 21 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพฟรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
2. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 จัดกิจกรรมเบาหวานโลก ?The Nurse And Diabetes?
นอกจากนี้โรงพยาบาลได้ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงให้กับประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ
มีผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ทั้งหมดจำนวน 18,966 ราย พบความผิดปกติ เบาหวานจำนวน 2,002
ราย ความดันโลหิตสูงจำนวน 3,947 ราย
4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ
15 ปีขึ้นไป และการจัดกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลกระหว่างวันที่ 11 ? 15 พฤศจิกายน 2563
มีการตรวจคัดกรองหาผู้ป่วยเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง มีกิจกรรมการให้ความรู้และการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน
นอกจากนี้ทางโรงพยาบาล คัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่อง เช่น แผนกผู้ป่วยใน แผนกทันตกรรม
แผนกผู้ป่วยนอก มีผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ทั้งหมด จำนวน 7,164 ราย พบความผิดปกติ
เบาหวานจำนวน 76 ราย ความดันโลหิตสูงจำนวน 274 ราย
5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและ โรคความดันโลหิตสูงให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตหนองจอก
มีผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ทั้งหมด จำนวน 6,632 ราย พบความผิดปกติ เบาหวานจำนวน 322 ราย
ความดันโลหิตสูงจำนวน 956 ราย
6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดบริการทั้งเชิงรับและเชิงรุก ให้บริการออกหน่วยฯ
และการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงให้กับประชาชนทั่วไป ดังนี้
1. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 ? 12.00 น. ณ ชุมชนหลวงพรต ? ท่านเลี่ยม
2. เดือนมีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ชุมชนเลียบคลองมอญ
มีผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและ โรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด จำนวน 6,243 ราย พบความผิดปกติ เบาหวานจำนวน 629
ราย ความดันโลหิตสูงจำนวน 1,570 ราย
7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ดำเนินการตรวจ คัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปี ขึ้นไป
ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ เช่น ลิฟท์ จุดคัดกรอง แผนกประชาสัมพันธ์
ประกาศทางสื่อออนไลน์ Facebook และประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องกระจายเสียงเป็นระยะ
ให้กับประชาชนทั่วไปบริเวณห้องตรวจผู้ป่วยนอกแต่ละคลินิก มีผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ทั้งหมด
จำนวน 11,871 ราย พบความผิดปกติ เบาหวานจำนวน 250 ราย ความดันโลหิตสูงจำนวน 275 ราย
8. โรงพยาบาลสิรินธร ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงให้กับประชาชนอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยแบ่งเป็น 2
ส่วน ดังนี้
1. การคัดกรองภายใน
- ดำเนินการคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูง วันจันทร์ พุธ ศุกร์ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 ในเวลา 08.00 ? 12.00 น.
และในกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติและวันเบาหวานโลก
2. คัดกรองภายนอก
- ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ บริเวณท่าน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ ณ วัดกระทุ่มเสือปลา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
- จัดกิจกรรม ?วันอนุรักษ์สายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์? ณ สวนสุขภาพชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ เขตประเวศ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม
2563 โดยให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนและคัดกรองสุขภาพเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID ? 19) ได้มีการปรับการคัดกรองเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
การคัดกรองในกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019
และกลุ่มประชาชนที่มาขอรับบริการตรวจสุขภาพทั่วไป
มีผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและ โรคความดันโลหิตสูง ทั้งหมด จำนวน 12,395 ราย พบความผิดปกติ เบาหวานจำนวน 575
ราย ความดันโลหิตสูงจำนวน 3,329 ราย
9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดกรองโรคในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงตรวจคัดกรองโ
รคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงให้กับประชาชนทั่วไป และนำผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามหลัก
3 อ 2 ส ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน มีผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ทั้งหมด จำนวน 361
ราย พบความผิดปกติเบาหวานจำนวน 0 ราย ความดันโลหิตสูงจำนวน 0 ราย
10. โรงพยาบาลคลองสามวา
ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงให้กับผู้มารับบริการหรือญาติผู้ป่วยฟรีในแผนกผู้ป่วยนอกทุกวันจันทร์ ?
วันศุกร์ เวลา 08.00 ? 12.00 น. มีผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ทั้งหมด จำนวน 241 ราย
พบความผิดปกติ เบาหวานจำนวน 17 ราย ความดันโลหิตสูงจำนวน 48 ราย
11. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมดการตรวจคัดกรอง เบาหวานและความดัน- โลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ณ
โรงพยาบาล บางนากรุงเทพมหานคร และออกหน่วยเพื่อคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป ณ
ศาลอาญาพระโขนง และสำนักงานเขตบางนา ทุกวันจันทร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
มีผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ทั้งหมด จำนวน 1,157 ราย พบความผิดปกติเบาหวานจำนวน 91 ราย
ความดันโลหิตสูงจำนวน 271 ราย
สรุปผลการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป
ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์มีผู้ได้รับการคัดกรองทั้งหมด จำนวน 94,240 ราย พบความผิดปกติ เบาหวานจำนวน 10,062 ราย
ความดันโลหิตสูงจำนวน 16,945 ราย ในกรณีที่ผิดปกติผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: ผู้บริหารให้การสนับสนุนกิจกรรมการให้บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อส่งเสริมระบบพัฒนาการดูแลสุขภาพของประชาชน
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: 1.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID ? 19)
ทำให้มีผู้มารับบริการลดลงและโรงพยาบาลบางแห่งต้องปิดบริการแผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน และอุบัติเหตุฉุกเฉิน
เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรัง ที่ต้องการยา โดยการโทรศัพท์ติดต่อนัดผู้ป่วยหรือญาติมารับยาโดยมีเภสัชกรส่งมอบ
2.ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญในการตรวจคัดกรองโรค
3.บริเวณห้องตรวจผู้ป่วยนอก คับแคบ มีเสียงดังไม่เหมาะแก่การให้คำปรึกษาขณะตรวจคัดกรอง
9. หลักฐานอ้างอิง :
:: แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม จำนวน 1 แฟ้ม

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................
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