
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขา ตา 

      
จังหวัด ล าพูน เขตสุขภาพที่.1....ตรวจราชการวันที่.. 19 กุมภาพันธ์ 2561 

 
หัวข้อ/ประเด็นการตรวจราชการ ผลการด าเนินงาน Service plan 
 
ตัวชี้วัด 

 
1.อัตราการคดักรอง สายตาในผูส้งูอายุ 60 ปีข้ึนไป 
2.ร้อยละผู้ป่วย blinding cataract ไดร้ับการผ่าตดัต้อกระจกใน 30 วัน 
3. ความครอบคลมุการคดักรองเบาหวานข้ึนจอประสาทตาในผูป้่วยเบาหวาน 
4. เด็กทารกคลอดก่อนก าหนด ไดร้ับการตรวจคัดกรอง 
5.เด็กป.1ไดร้ับการคัดกรอง โดยการวัดสายตา 
 

ผู้รับผิดชอบ 1.นายแพทย์พิชาญ เมฆรัตนวรกลุ   โทรศัพท์ 084-6166544 
2.นางมยุรี           นิชกูล             โทรศัพท์ 081-7065789 

 

1.ประเด็นการตรวจราชการ (ตัวช้ีวัด) 

(1) ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกระยะตาบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ≥ ร้อยละ 80  

2.สถานการณ์.  ผู้ป่วยต้อกระจกมีเกิดขึ้นใหม่ อีกทั้งยังมีผู้ป่วยต้อกระจก ตกค้างในชุมชนที่ไม่ประสงค์จะผ่าตัด และผู้
ที่สูงอายุมีอุปสรรคในการเข้ารับบริการ 

3.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น)  
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ..ผลงานย้อนหลัง 2 ปี. 

(3.1.1.) การคัดกรองผู้ป่วยต้อกระจก  
ข้อมูล/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 

2559 2560 2561(ตค60-ธค60) 
1. อัตราการคัดกรอง สายตาในผู้สูงอายุ 60 ปี

ขึน้ไป  
75% 82.85% 85.73% 33.54% 

2. ร้อยละผู้ป่วย blinding cataract ได้รับการ
ผ่าตัดต้อกระจกใน 30 วัน 

80% 81.51% 
 

81.57% 
 

74.05% 

3. ผู้ป่วย Low vision cataract ได้รับการผ่าตัด
ต้อกระจกใน 90 วัน 

     80% 93.25% 
 

100% 
 

98.04% 

4. ความครอบคลุมการใช้ วีซ่าผ่าตัด(Surgical 
coverage) เทียบกับ case ที่ออกวีซ่าผ่าตัด
ทั้งหมดร้อยละ 60 

 60% 65.33% 91.59% 55.75% 

248



สถิติการผ่าตัดต้อกระจก 
ปี จ านวนผ่าตัด 

( ข้าง) 
ต้อกระจกชนิดบอด ต้อกระจกชนิดบอด 

ได้รับการผ่าตัดภายใน 30วัน 
2559 1267 535 447 
2560  1277 633 532 

2561(ต.ค.60 –ธ.ค.60) 338 190 127 
 
   (3.1.2.)การคัดกรอง Diabetic Retinopathy (DR) 

ข้อมูล/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 
2559 2560 

 
2561 

(ต.ค.60 –ธ.ค.60) 
1. ความครอบคลุมการคัดกรองเบาหวานขึ้นจอ
ประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน 

60% 67.77% 76.41% 34.97% 

2.ผู้ป่วย High risk DR ได้รับการรักษาภายใน 
30 วัน ร้อยละ 100 

100% 100% 
33ราย/40ตา 

100% 
31ราย/38ตา 

100% 
5ราย/7ตา 

 

(3.1.3).การคัดกรองภาวะจอประสาทตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนก าหนด (ROP) 
1. ร้อยละ ความครอบคลุมการคัดกรอง  100% 100% 100% 100% 
2.จ านวนเด็กคลอดก่อนก าหนดที่ได้รับการตรวจ คน/ครั้ง 80/174 72/119 20/20 
3.จ านวนเด็กที่ส่งรักษาต่อ  2 2 0 

 
  (3.1.4).โครงการเด็กไทยสายตาดี 
1.เด็กป1 ได้รับการคัดกรอง 80% ตรวจตาโดย
คุณครู 

80% - 95.62% 
(3555/3718) 

21.51% 
(738/3430) 

2.จ านวนเด็ก ป1ที่มีสายตาผิดปกติ:ได้รับแว่น
สายตา 

 - 50 ราย 
(จาก 63 ราย) 

32 ราย 
(จาก 65 ราย) 
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2.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ...... (Blinding Cataract)....... 
   (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัดล าพูน) 

ระดับ 1. Service Delivery 2.Workforce 3. IT 4. เทคโนโลย ี 5. เงิน 6. ธรรมาภิบาล 6+. ชุมชน 
รพ.
ล าพูน 

1.คัดกรองวัดสายตาผู้ป่วย
อายุ 60ปีในเขตท่ี
รับผิดชอบ 
 
2.เพิ่ม case ผ่าตัดต้อ
กระจกและแทรกคิวผ่าตัด
ให้กับผู้ป่วย  Blinding 
cataract  
3.ให้บริการผ่าตัดผู้ป่วย 
Blinding cataract        
( VA < 10/200)  ภายใน 
1 เดือน โดยขยายวัน
ผ่าตัดเพิ่มนอกเวลา
ราชการ 
4. ให้บริการผ่าตัดผู้ป่วย   
Low vision         (VA 
20/100- 10/200) 
ภายใน 3 เดือน 
5. จัดท า  Flow การคัด
กรองวัดสายตาในผู้ป่วยที่
มีอายุ 60ปีขึ้นไปให้กับ
เจ้าหน้าที่ ระดับ M2 F 
และ รพ.สต. 

1.ทีมงานของ OPD 
Eye 
2.ประกอบด้วยจักษุ
แพทย์ 1 + ทีมงาน
ครั้งละ4 คน 
- ส่งอบรมพยาบาล
เวชปฏิบัติทางตาเพ่ิม
ปีละ 1 คน 
 
 
2.ทีมผ่าตัดจักษุแพทย์
1+ทีม2 /ราย 

- ลงข้อมูลใน
ระบบฐานข้อมูล
www.vision202
0thailand 
.org.th 
- รายงานผลการ
ผ่าตัดโดยแยก
จ านวนผู้ป่วย 
Blinding 
cataract  และ 
Low vision 
- รายงาน Visa 
ผู้ป่วย cataract 
 

-  มีอุปกรณ์ในการตรวจ
รักษา 
- กล้องขยายตรวจตา 
- กล้องขยายผ่าตัด 
-  เครื่องมือผ่าตัด 
-  Phacoemulsifier 
- A scan 
- Auto- tonometer 
- YAG Laser 
-  Keratometer 
- Schiozt 
- Snellen chartพร้อม 
occlude 
-ไฟฉาย 
-จัดซื้อ Set ผ่าตัด Basic 
Cataract Surgery อีก 1 
set 
.- จัดท าแผ่นวัดสายตา
Snellen chart และ E 
chart ที่มีขนาดตาม
มาตรฐาน ให้กับสถาน
บริการระดับ รพ.สต.เพ่ือ
สะดวกในการคัดกรองและ
การแปลผล 

- งบประมาณ
ของ รพ.และ
Service 
Plan จังหวัด  
 
 

คณะกรรมการ
ระดับจังหวัด
ด าเนินงานและ
ติดตาม
ความก้าวหน้า 

- ร่วมกันค้นหา
ผู้ป่วยต้อ
กระจกใน
ชุมชนโดย อส
ม. และ
เจ้าหน้าที ่รพ
สต. 
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ระดับ 1. Service Delivery 2.Workforce 3. IT 4. เทคโนโลย ี 5. เงิน 6. ธรรมาภิบาล 6+. ชุมชน 
 6. รับ Referจาก รพช รพ.สต.(ใน

เขตพวงบริการ)จังหวัดล าพูน และ
ส่งต่อผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน 
และเกินศักยภาพไป รพ.นครพิงค์ / 
รพ.มหาราชเชียงใหม่ 

      

รพช.
ของ
จังหวัด
ล าพูน 

1. คัดกรองตรวจวัดสายตาผู้ป่วย
อายุ 60ปีขึ้นไป โดยใช้Snellen 
chart วัดสายตา ในเขตสถาน
บริการที่รับผิดชอบ เพ่ือค้นหา
ผู้ป่วย Blinding cataract รายใหม่
ในชุมชน  
2.ส่งต่อผู้ป่วยต้อกระจกที่มี ข้อบ่งชี้
ตามเกณฑ์( VA < 20/100)เพ่ือเข้า
รับการตรวจและผ่าตัดในรพ. ล าพูน 

เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบ SP สาขา
จักษุได้รับการนิเทศ
การตรวจวัดสายตา
และอบรมการลง
ข้อมูลในฐานข้อมูล 

-รวบรวมข้อมูลการ
คัดกรองวัดสายตาใน
ระบบฐานข้อมูล
www.vision2020th
ailand 
.org.th 
  
 

- Snellen 
chart พร้อม 
occlude 
-Schiozt 
-ไฟฉาย 
 

- งบประมาณ
ของ รพช. 
 (ปฏิบัติงาน
ในงานประจ า
ประสานร่วม
ทีมผู้สูงอายุ) 

คณะกรรมการ
ระดับจังหวัด
ด าเนินงานและ
ติดตาม
ความก้าวหน้า 

อสม. เครือข่าย
สุขภาพชุมชน 

รพ.สต. 1.คัดกรอง วัดสายตาผู้ป่วยอายุ60ปี
ขึ้นไปเพ่ือค้นหาผู้ป่วยต้อกระจกท่ีมี
VA ≤ 20/200 เข้ารับการผ่าตัด  
2.ส่งต่อผู้ป่วยต้อกระจกที่มี ข้อบ่งชี้
ตามเกณฑ์( VA < 20/100) เพ่ือ 
Confirm  VAไปยัง รพช.  
3.ให้ อสม. ร่วมค้นหาผู้ป่วยใน
ชุมชน โดยใช้แผ่น E   ผู้ป่วยที่ไม่
เห็นในระยะ 3 เมตร ให้ส่งเข้ามาท่ี 
รพ.สต. เพื่อ Confirm VA และส่ง
ต่อการรักษาตามล าดับ 

- พยาบาลเวชปฏิบัติ
ทั่วไป ที่ได้รับการ
อบรมทางตาตรวจวัด
สายตาผู้ป่วยอายุ 60
ปีขึ้นไป 
 
2. อสม. มีส่วนร่วม
ในการค้นหาผู้ป่วย 
Blinding cataract 

- จนท. ที่รับผิดชอบ
ได้รับการนิเทศน์และ
การลงข้อมูลการคัด
กรองวัดสายตา 
-ลงข้อมูลการคัด
กรองวัดสายตาใน
ระบบฐานข้อมูล 
www.vision2020th
ailand.org.th 
 

- Snellen 
chart พร้อม 
occlude 
-ไฟฉาย 
 

- งบประมาณ
ของรพ.สต. 
(ปฏิบัติงาน
ในงานประจ า
ประสานร่วม
ทีมผู้สูงอายุ) 

คณะกรรมการ
ระดับจังหวัด
ด าเนินงานและ
ติดตาม
ความก้าวหน้า 

อสม. เครือข่าย
สุขภาพชุมชน 
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4.สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

- ยังมีผู้ป่วยต้อกระจกตกค้างในชุมชน เนื่องจากความไมพ่ร้อมของผู้ป่วยและญาติ ,ระยะทางไกลในการเดินทางมาผ่าตัด
ท าให้เป็นอุปสรรคในการเข้ารับบริการ 

- มีผู้ป่วยเบาหวานยังไม่ได้รับการตรวจจอประสาทตา และผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองที่รพช. มีการแปลผลล่าช้าและไม่
ถูกต้อง จ านวนกล้องถ่ายรูปจอประสาทตาไม่เพียงพอ  ระบบการส่งต่อมายังรพ.ล าพูนยังไม่สมบูรณ์ 

- มีผู้ป่วยเด็กทารกไม่ได้รับการตรวจรักษาจนสิ้นสุดการรักษา 
- การคัดกรองสายตาเด็ก ป.1 โดยครูพบว่ายังไม่แม่นย าครูยังขาดทักษะในการวัดสายตา 
- แผนด าเนินงานตามมาตรการ และ Small success รอบ 3,6,9 และ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด Service Plan 2560 แผนงานโครงการ 
Small success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
อัตราการคัดกรองสายตา
ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

-จัดระบบ Fast track ส าหรับ 
 ผู้ป่วย Blinding Cataract 
-โครงการผ่าตัดต้อกระจกนอก
เวลาราชการ 
 

50 
(33.54) 

75 
 

75 75 

ร้อยละของ Blinding cataract 
ที่ได้รับการผ่าตัดผ่าตัดภายใน 
30 วัน 

80 
(74.05) 

80 
 

80 80 

ร้อยละของ Non Blinding 
cataract ที่ได้รับการผ่าตัด
ผ่าตัดภายใน 90 วัน 

80 
(98.04) 

80 
 

80 80 

อัตราการคัดกรองเบาหวานขึ้น
จอประสาทตา 

-จัดคัดกรองเบาหวานเข้าจอ
ตาโดยใช้กล้องถ่ายภาพจอตา 
(Fundus camera)  
-สร้างเครือข่ายเชิงรุกคัดกรอง
เบาหวานเข้าจอตาภายในเขต
อ าเภอเมือง 
-โครงการเลเซอร์ผู้ป่วย High 
risk DR Fast track 

20 
(34.97) 

40 
 

50 60 

ร้อยละของผู้ป่วย high risk DR  
ที่ได้รับการรักษาภายใน 30 วัน 

100 
(100) 

100 
 

100 100 

ร้อยละของเด็กทารกกลุ่มเสี่ยง 
ที่ได้รับการคัดกรอง 
จอประสาทตา 

-แผนงานตรวจคัดกรอง ROP  
ในเด็กคลอดก่อนก าหนด 

100 
(100) 

100 
 

100 100 

ร้อยละของเด็กนักเรียน ป.1 ที่
ได้รับการตรวจวัดสายตา 

-แผนงานตรวจคัดกรองระดับ
สายตาในเด็กนักเรียน ป.1 

25 
(21.51) 

50 75 100 

252



 

5.ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

1.ภาระงานของ จนท.รพ.สต.ต้อง
รับผิดชอบงานของ SP หลายสาขาท า
ให้ไม่มีเวลาตรวจคัดกรองวัดสายตา
และลงข้อมูลใน vision 2020 

จนท.รพ.สต. ศึกษางานของ SP 
แต่ละสาขาและออกคัดกรอง
พร้อมกัน 

ประสานกับสสจ.ในการก าหนดเป็น
งานที่ต้องด าเนินการ และลงข้อมูลใน 
vision 2020 

2.ผู้ป่วย blinding cataract ไม่มีคนมา
ส่งตรวจและดูแลเมื่อต้องเข้ารับการ
ผ่าตัด ยังห่วงภาระงานที่บ้าน  

ประสาน อภปร หรือองค์กร
บริหารส่วนท้องถิ่นช่วยรับ-ส่ง
ผู้ป่วยต้อกระจกเข้ารับการผ่าตัด 

มีการขอความร่วมมือกับองค์กรบริหาร
ส่วนท้องถิ่น 

3.ผู้ป่วยมีโรคร่วมหลายโรค ต้องได้รับ
การปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางก่อน
ผ่าตัดและอาจต้องเลื่อนคิวผ่าตัดไกล
ออกไป 

เพ่ือความปลอดภัยขณะผ่าตัด 
โดยต้องปฏิบัติตามcaremap ต้อ
กระจก 

ผู้ป่วย blinding cataract ที่มีภาวะ
โรคร่วม สามารถรอให้ภาวะโรคร่วม
สงบท าให้ผ่าตัดได้อย่างปลอดภัย 

4.แผนงานการคัดกรองระดับสายตาใน
เด็กนักเรียน ป.1 ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

ประสานงาน สสจ. เพ่ือขอความ
ร่วมมือจากจนท.สธ และคุณครู
เพ่ือท าการตรวจวัดสายตา 

มีการร่วมมือกับสพฐ. และจนท.สธ. 

 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
- มีการจัดตั้งหน่วยงานเสริมในส่วนกลาง ในการเป็นตัวกลางรับบริจาคเครื่องมือหรือเงินเพ่ือจัดซื้อเครื่องมือในส่วนขาด
ของโรงพยาบาล (นอกแผนเงินงบประมาณ และเงินบ ารุง) ซึ่งทางกลุ่มงานต่าง ๆ พิจารณาว่ามีความจ าเป็นแต่ไม่สามารถ
จัดหาได้ เนื่องจากงบประมาณไม่พอเพียง โดยใช้สื่อสมัยใหม่เพ่ือเชื่อมระหว่างความต้องการของโรงพยาบาล และความ
ต้องการบริจาคของกลุ่มคนที่มีก าลังทรัพย์ในการบริจาค (หรือน าไปหักภาษี) เช่น การจัดเป็นส่วนหนึ่งของ website หรือ
เป็น App ในมือถือ ในส่วนราชการส่วนกลางที่มีความน่าเชื่อถือ  ทดแทนส่วนขาดของงบประมาณ 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
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