
โครงการ “มุมนี ้ สายตาด”ี
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม & กลุ่มงานจกัษุ

โรงพยาบาลพุทธโสธร





โดย...
นพ.สุรชัย อมรานันทกจิ
ฐิตาภรณ์  เรืองสวสัดิ์
พรธิรา  สุพรรณชนะบุรี
กลัยา  เพยีรแก้ว
บุษยา  พรหมศรี



ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ

ประโยชน์ของดวงตา
-  รับความรู้สึก
-  แปลความหมายของภาพที่มองเห็น
- บอกมติิ   และความสามารถในการป้องกนั
   อนัตรายหรือการตอบสนองต่อส่ิงเร้า





หากสุขภาพดวงตาเสียไป

         ไม่สามารถด ารงชีวติได้ตามปกติ

ต้องพึง่พาผู้อืน่และเป็นภาระการดูแลของ
ครอบครัวและสังคม

           คุณภาพชีวติเปลีย่นไป
           



โรคทางดวงตา

สายตาส้ัน / ยาว / เอยีง
แก้ไขโดย    สวมใส่แว่นตาทีเ่หมาะสม

ต้อหิน / กระจก / เบาหวานเข้าจอประสาทตา
แก้ไขได้ยาก  การด าเนินของโรคเป็นไปอย่าง
ช้าๆ มกัไม่มอีาการ     ผู้ป่วยไม่ทราบ
ว่าตนเองป่วยเป็นโรคนี้



ตาบอด   สายตาเลอืนลาง



ผู้ป่วยต้อหินทีม่ารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก

                   



ผู้ป่วยต้อกระจกทีม่ารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก
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ผู้ป่วยเบาหวานเข้าจอประสาทตาทีม่ารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก



การส ารวจ Family FolderและHHC

ร้อยละ 80 ของประชาชนเขตเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา มีปัญหาทางสายตา แต่
ไม่เคยเข้ารับบริการตรวจสุขภาพตา  และ
ไม่สามารถประเมินความผดิปกตทิาง
สายตาเบือ้งต้นได้



ด้วยความร่วมมือของแกนน า

กลุ่มงานจกัษุและกลุ่มงานเวชกรรม
สังคม  ประสานความร่วมมือกบั
กลุ่มการพยาบาล ช่างไฟ งานเวชสถติิ  
อสม. แกนน าชุมชน  และจติอาสา



ประชาชนจ านวน 502 ราย ได้รับ         
การตรวจคดักรองความผิดปกติทาง

สายตาเบือ้งต้นแบบ one stop service



วตัถุประสงค์
1.  เพือ่ให้กลุ่มเป้าหมายมคีวามรู้เกีย่วกบัการ

ประเมนิความผดิปกตขิองสายตา
2.  เพือ่ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความสะดวก

รวดเร็วในการตรวจคดักรองความผดิปกตขิองสายตา
เบือ้งต้น

3.  เพือ่ให้กลุ่มเป้าหมายทีต่รวจพบความ
ผดิปกตทิางสายตาได้รับการรักษาต่อไป



กลุ่มเป้าหมาย / ระยะเวลาด าเนินการ

    ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร กลุ่มเส่ียง 
กลุ่มด้อยโอกาส และผู้สนใจ 
    - จ านวน 161 คน (คร้ังที่ 1 จ านวน 2 วนั)

    - จ านวน 341 คน (คร้ังที่ 2 จ านวน 4 วนั)



สถานที่ด าเนินการ

    ห้องตรวจตา  งานผู้ป่วยนอก           
รพ.พทุธโสธร 



การประเมินผล

1.  ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ  พงึ
พอใจในบริการ

2.  ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ สามารถ
ประเมินความผิดปกติของสายตาเบือ้งต้น

3.  ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบความ
ผดิปกติของสายตาได้รับการตรวจรักษาสายตา



งบประมาณ

คร้ังที่ 1  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากส านักงาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในหมวดสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกนัโรคในพืน้ที่ (PP. Area Based) 

คร้ังที่ 2  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพในระดบัท้องถิน่ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา



ขั้นตอนการด าเนินงาน





การด าเนินงาน

- ตรวจสอบประวติัการตรวจตาจากเวชระเบียนผูป่้วย
- ประสานความร่วมมือจากทีมสหสาขาวชิาชีพ
- วางแผนการจดับริการเพื่อลดขั้นตอน
- น าเสนอแผนงานโครงการต่อคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเพื่อของบประมาณมาด าเนินการ
- ขออนุมติัโครงการ



อบรมให้ความรู้



ตรวจคดักรองความผดิปกติของสายตาเบือ้งต้น



เข้ารับการตรวจความผดิปกติ
ของสายตาจากกลุ่มงานจกัษุ



ตรวจวดั VA



ตรวจความดนัลูกตา



ตรวจ Fundus



แจ้งผลการตรวจเบือ้งต้น



รอประสานการส่งต่อ



ยืน่บัตร

(ตนเอง)

ตรวจสอบสิทธ์ิ

(ตนเอง)

รับการวดัความดันโลหิต
และคัดกรองอาการ

รับการตรวจรักษาฟังผลการตรวจลงทะเบียน/บัตรนัด

ติดต่อศูนย์ข้อมูล ช าระเงิน รับยา กลบับ้าน

ขั้นตอนการตรวจเดิม

*** ใช้เวลา 7.00 - 11.00 น. รวม 4 ช่ัวโมง  9  ขั้นตอน *** 



ยืน่บัตรเพือ่
ประกอบสิทธ์ิ
(ตนเอง)

ลงทะเบียน

(ตนเอง)

รับการอบรม สอนการตรวจ

คดักรองความผดิปกติ

ทางสายตาเบือ้งต้น

รับบัตรนัด ฟังผลการตรวจ รับการตรวจสายตาเบือ้งต้น

กลบับ้าน

ปรับขั้นตอนแบบ One Stop Service

*** ใช้เวลา 7.00 - 9.00 น. รวม 2 ช่ัวโมง 6  ขั้นตอน *** 



ผลงานตามตัวช้ีวดั และความครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย

ส่ิงทีผู้่เข้าร่วมโครงการได้รับ (คร้ังที่ 1)
กลุ่มเป้าหมาย 160 คน มผู้ีเข้าร่วมโครงการ 161 คน คดิ

เป็นร้อยละ 100.63 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย ในจ านวนนี ้     
หลงัตรวจคดักรองความผดิปกตขิองสายตาเบือ้งต้น พบว่ามี   ผู้
มีสายตาผดิปกติ ดงันี้



ตาแห้ง 5  ราย คดิเป็นร้อยละ 3.11 
สายตาผู้สูงอายุ 7  ราย คดิเป็นร้อยละ 4.35 
สายตายาว 3  ราย คดิเป็นร้อยละ 1.86 
สายตาส้ัน 2  ราย คดิเป็นร้อยละ 1.24 
ต้อหิน 1  ราย คดิเป็นร้อยละ 0.62 
ต้อกระจก 11 ราย คดิเป็นร้อยละ 6.83 
ต้อเนือ้ 3  ราย คดิเป็นร้อยละ 1.86 
ต้อลม 3 ราย คดิเป็นร้อยละ 1.86 
เบาหวานขึน้จอประสาทตา   2  ราย
คดิเป็นร้อยละ 1.24



ผลงานตามตัวช้ีวดั และความครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย

รวมผู้มีสายตาผดิปกตทิั้งส้ิน 37 ราย 
คดิเป็นร้อยละ 22.98 ของกลุ่มเป้าหมาย ในจ านวนนี้
เป็นโรคต้อหิน  ต้อกระจก ต้อเนือ้ และเบาหวานขึน้
จอประสาทตา คดิเป็นร้อยละ 10.56 ของ
กลุ่มเป้าหมาย



ผลงานตามตัวช้ีวดั และความครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย

หัวข้อประเมิน ผลการประเมนิ

      ความคดิเห็นต่อโครงการ 

     เป็นโครงการทีม่ีประโยชน์ มาก- มากทีสุ่ด 100%

     พงึพอใจทีไ่ด้รับความสะดวก
รวดเร็วในการตรวจจากการลด
ขั้นตอนบริการ จาก 4 ช่ัวโมงเหลอื 
2 ช่ัวโมง

มาก - มากทีสุ่ด 91.79% 
ปานกลาง 6.21%

     มั่นใจในการตรวจคดักรองความ
ผดิปกตขิองสายตาเบือ้งต้นด้วย
ตนเอง จากผลการ Empowerment

มาก - มากทสุีด 88.82% 
ปานกลาง 6.83% น้อย 4.35%



ผลงานตามตวัช้ีวดั และความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

ส่ิงทีผู้่เข้าร่วมโครงการได้รับ (คร้ังที่ 2)
     กลุ่มเป้าหมาย 400 คน มผู้ีเข้าร่วมโครงการ 341 คน 
คดิเป็นร้อยละ 85.25 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย   



ผลงานตามตัวช้ีวดั และความครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย

ตาแห้ง 8  ราย คดิเป็นร้อยละ 2.35 
สายตาผู้สูงอายุ (ตามวยั) 16  ราย คดิเป็นร้อยละ 4.39 
สายตายาว 125  ราย คดิเป็นร้อยละ 36.66 
สายตาส้ัน 25 ราย คดิเป็นร้อยละ 7.33 
ต้อหิน 3  ราย คดิเป็นร้อยละ 0.88 
ต้อกระจก 29 ราย คดิเป็นร้อยละ 8.50
ต้อเนือ้ 12  ราย คดิเป็นร้อยละ 3.52 
ต้อลม 33 ราย คดิเป็นร้อยละ 9.68 
เบาหวานขึน้จอประสาทตา -  ราย คดิเป็นร้อยละ    -    
จอตาผดิปกติ 14  ราย                                                                         
คดิเป็นร้อยละ 4.11



ผลงานตามตวัช้ีวดั และความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

   รวมผู้มสีายตาผดิปกตทิั้งส้ิน 265 ราย คดิเป็น
ร้อยละ 77.72 ของกลุ่มเป้าหมาย  ในจ านวนนีเ้ป็นโรคต้อ
หิน ต้อกระจก ต้อเนือ้ จอตาผดิปกต ิคดิเป็น ร้อยละ 
39.90 ซ่ึงได้รับการตรวจรักษาต่อไปทุกคน คดิเป็น      
ร้อยละ 100 ของผู้ทีม่คีวามผดิปกตทิางสายตา



ผลการประเมนิโครงการ

หัวข้อประเมิน ผลการประเมิน

ความคดิเห็นต่อโครงการ 

     เป็นโครงการที่มีประโยชน์ มาก-มากที่สุด 99.67% 
ปานกลาง 0.33%

    พงึพอใจที่ ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการตรวจจากการลดขั้นตอนบริการ

มาก- มากที่สุด 97.71% มาก
ปานกลาง 2.29%

     มั่นใจในการตรวจคดักรองความ
ผดิปกตขิองสายตาเบือ้งต้นด้วยตนเอง 

มาก- มากทีสุด 93.12% 
 ปานกลาง 6.88% 



การด าเนินงานต่อไป

วางแผนจะติดตาม Empowerment 

ประชาชนที่มปัีญหาสายตาเป็นระยะๆทาง
โทรศัพท์ และตดิตามเยีย่มในชุมชนอย่าง
ต่อเน่ืองที่บ้าน



แนวปฏิบัติที่ด ี(Best Practice)

   การดูแลแบบเบ็ดเสร็จ โดยผสมผสานความร่วมมอืให้
ได้รับการดูแลทั้ง 4 มติิต่อให้เกดิบริการ one stop 

service แก่ผู้มปัีญหาสายตา นอกจากน้ันกจิกรรม 
Empowerment จะสร้างความเช่ือมัน่ของการ
พึง่พาตนเองทีย่ัง่ยนื










