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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 
เป้าหมาย  - ร้อยละ 85 ผู้สูงอายุ 60 ปี ได้รับการคัดกรองสายตาต้อกระจก   
   - ร้อยละ 85 ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน30 วัน   
   - ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองต้อหิน ร้อยละ 60 

สถานการณ์และสภาพปัญหา   
โรคต้อกระจกเป็นโรคที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของเลนส์ตาพบมากในผู้สูงอายุ โรคต้อกระจก

เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้คนไทยตาบอดร้อยละ 51.89 (ข้อมูลจากรายงานการสำรวจของคณะทำงานส่งเสริม
สุขภาพตา กระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ2549-2550 ปัจจุบันมีผู ้ป่วยเป็นโรคต้อกระจกประมาณ 
120,000 ราย ที่รอการผ่าตัด และพบว่าผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นอีกประมาณปีละ 40,000 ราย ผู้ป่วยเหล่านี้ นอกจากจะ
ทำให้การดำรงชีวิตมีความยากลำบากแล้วยังทำให้เป็นภาระต่อครอบครัวและบุคคลรอบข้าง การผ่าตัดใส่เลนส์
แก้วตาเทียมในผู ้ป่วยต้อกระจกที ่มีข้อบ่งชี ้เป็นการรักษาที ่ได้ผลดีช่วยให้ผู ้ป่วยมองเห็นและมีการใช้
ชีวิตประจำวันและช่วยเหลือตนเองได้ดีกว่าก่อนผ่าตัดมาก รวมถึงส่วนใหญ่จะมีระดับสายตาที่ใกล้เคียงกับ
สายตาปกติ จากข้อมูลในระบบหลักประกันสุขภาพจังหวัดพัทลุงผู้ป่วยสะสมและผู้ป่วยรายใหม่ปีงบประมาณ
2550-2554 รวม 8,420 ดวงตา ได้รับการผ่าตัดจำนวน 2,928 ดวงตา คิดเป็นร้อยละ 34.77 ทำให้ยังคงเหลือ
ผู้ป่วยตกค้างสะสมและผู้ป่วยรายใหม่ในปีงบประมาณ 2555 (คิดข้อมูล Prevalence rate 9.2 และอัตรา 
incidience rate 1:1,000 จากประเมินโครงการฯ โดยนพ.ภฤศ และ คณะ) รวมทั ้งสิ ้น 5,835 ดวงตา 
ปีงบประมาณ 2555 - 2562 (ปัจจุบัน) ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด 4,121 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.63 

จังหวัดพัทลุงได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุวิทยาอย่างต่อเนื ่อง               
โดยดำเนินงานเรื่องการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (โดยอสม.) และผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก          
(Blinding Cataract) ได้ร ับการผ่าตัดภายใน 30 ว ัน ซึ ่งส ่วนใหญ่การผ่าตัดต้อกระจกจะดำเนินการที่
โรงพยาบาลพัทลุง และโรงพยาบาลชุมชนบางแห่ง โรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ  แม้ไม่ใช่โรคร้ายแรงที่ส่งผล
กระทบถึงแก่ชีวิต แต่เมื่อเป็นโรคนี้แล้ว ผู้สูงอายุหลายคนก็ย่อมเกิดความรู้สึกหงุดหงิดกับสภาพดวงตาที่
ผิดปกติ เพราะจะทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนดังเดิม ซึ่งหากปล่อยไว้จนเกิดอาการรุนแรงก็ยังเสี่ยงต่อการตา
บอดสนิทได้อีกด้วย ดังนั้น ควรใส่ใจป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ และควรพบแพทย์หากพบว่าสุขภาพดวงตามีปัญหา  
เพื่อที่แพทย์จะได้รับมือให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่ปัญหาสายตาจะแย่บานปลายหนักไปกว่าเดิม  
สำหรับภาวะแทรกซ้อนของโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุอาจจะมีอันตราย เนื่องจากเมื่อเป็นโรคต้อกระจกและ
ปล่อยให้ต้อสุกโดยที่ไม่มีการรักษาหรือดูแลใดๆ ก็จะทำให้เป็นปัญหาต่อดวงตาอย่างร้ายแรงคือ ทำให้ตาบอด
สนิท หรือบางรายก็อาจจะกลายเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดโรคต้อหิน และกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันคือ 
อาจจะปวดตาอยู่ตลอดเวลา 

สถานการณ์ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตาอัตราสายตาผิดปกติ สงสัยตาบอด (จาก
การคัดกรองโดย อสม.) ของเขตบริการสุขภาพที่ 12  ปีงบประมาณ 2559 - 2562 การคัดกรองคิดเป็นร้อยละ
71.91 69.87 77.47 และ 90.07 ตามลำดับ จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2559 - 2562 พบว่า จังหวัดพัทลุง มี
ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสายตาเพิ่มขึ้นทุกปี สูงกว่าในเขตบริการสุขภาพที่ 12 ติดต่อกัน คิดเป็นร้อยละ 
76.16, 96.16, 95.96 และ 96.22 ตามลำดับ  
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การดำเนินงานผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 
จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ.2559 - 2561 ของเขตบริการสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2559 - 2562 การคัดกรอง 
คิดเป็นร้อยละ 83.88 85.69 82.48 และ 90.07 ตามลำดับ พบว่า จังหวัดพัทลุง มีผู้สูงอายุได้รับการผ่าตัด 
ต้อกระจกชนิดบอด  คิดเป็นร้อยละ 80.68 , 99.79 และ 98.84 ตามลำดับ ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาล
พัทลุง ไดร้ับการผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 338 ดวงตา และมีโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 3 แห่ง คือโรงพยาบาล
ควนขนุน โรงพยาบาลปากพะยูน และโรงพยาบาลเขาชัยสน ได้จัดทำโครงการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุก ซึ่งมี
ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด  จำนวน 46, 52, 117 ดวงตา ตามลำดับ รวมทั้งสิ้น 553 ดวงตา ได้รับการผ่าตัดภายใน 
30 วัน คิดเป็นร้อยละ 100 

การบริหารจัดการ 
จังหวัดพัทลุงได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุวิทยาอย่างต่อเนื่อง  โดย

ดำเนินงานเรื่องการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (โดยอสม.) และผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก          
(Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน เพื ่อลดอัตราความชุกของตาบอดจากต้อกระจก ซึ่ง
สามารถป้องกันได้ด้วยการผ่าตัด โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัด
พัทลุง ตามคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 112/2562 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 ขับเคลื่อนงานทั้งจังหวัดแบบบูรณา
การกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกท้ังส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนบริการสุขภาพในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการลดอัตราความชุกของภาวะตาบอดจากต้อ
กระจก โดยใช้แนวทางเชิงรุกทั้งการคัดกรอง รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบบริการ สาขาจักษุวิทยา
อย่างยั่งยืน ด้วยการเพิ่มคุณภาพ และการเข้าถึงบริการ ลดระยะการรอคอย และลดการส่งต่อออกนอกเขต  
ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การดำเนินงาน ระบบเฝ้าระวังการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ 
60 ปี ขึ้นไป (โดย อสม.) บันทึกข้อมูลการคัดกรองฯในโปรแกรม Vision2020 thailand.org.th ส่งต่อพบจักษุ
แพทย์ ผู ้ป่วยได้รับการผ่าตัด ดำเนินงานตาม CPG และคืนข้อมูลให้พื้นที่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาและกำกับ
ติดตาม เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีประสานความร่วมมือ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับตาต้อกระจก ในทุกระดับทั้งแนวดิ่งและ
แนวราบเน้นเชิงรุกให้อสม.   มีจิตอาสาในการช่วยคัดกรอง ส่งต่อ รพ.สต ติดตามผู้สูงอายุที่มีสายตาผิดปกติ 
และจนท.คืนข้อมูล คุณภาพการเฝ้าระวังให้อสม.ติดตามหลังจากได้รับการผ่าตัด         

3. การบูรณาการในการดำเนินงานต้อกระจกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกระดับ 
4. พัฒนาระบบการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการระดับ จังหวัด และอำเภอ  
5. ส่งเสริมและสนับสนุน สถานบริการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ดำเนินงานตามมาตรฐาน 

CPG ของกรมการแพทย์ 
6. ส่งเสริมสนับสนุนสถานบริการ และภาคีเครือข่าย ในการคัดกรอง ติดตามผู้ป่วยต้อกระจก 

อายุ 60 ปี ขึ้นไป 
7. พัฒนากลไกการสนับสนุนการกำกับติดตามงานในทุกระดับ 
8.  มีการประชุมติดตาม กำกับงาน และนิเทศงาน คณะกรรมการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้

เครื่องมือในการคัดกรอง  “พี่สอนน้อง” และการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Vision2020thailand.org.th เพ่ือ
ขับเคลื่อนงานต้อกระจกให้ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดและมีคุณภาพในทุกด้านๆ 
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ผลการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ2562 การดำเนินงานคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (โดย อสม.) มีผล

การดำเนินงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นปีมหามงคลบรมราชาภิเษก ได้มีการจัดกิจกรรมการคัดกรองต้อกระจกใน
กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในสี่ของกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระบรมราชาภิเษก โดยมี
การจัดกิจกรรมคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ ทุกสถานบริการพร้อมกันทั่วประเทศ “รวมพลังจิตอาสา เราทำ
ความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” มีกิจกรรมรณรงค์การคัดกรองต้อกระจกทุกเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม – 
มิถุนายน 2562 ซึ่งมีผลการดำเนินงานการคัดกรองต้อกระจก ภาพรวมทั้งจังหวัดมีดังนี้ คือ (มีค.62-มิย.62) 
เท่ากับร้อยละ 52.18, 67.64, 84.73 และ95.75 ตามลำดับ ส่งผลทำให้มีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 
2562 (ตค.61 –กย.62) บรรลุตามเป้าหมาย คือมีการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีความครอบคลุมใน
การคัดกรองสายตา เท่ากับร้อยละ 96.22 (เป้าหมายร้อยละ85)  

.ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด :  ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา ร้อยละ 85  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 85 เมืองพัทลุง 22,149 21,148 95.48 
73.13 76.57 78.62 กงหรา 5,322 5,099 95.81 

เขต 12 เขาชัยสน 7,851 7,560 96.29 
71.91 69.87 77.47 ตะโหมด 3,999 3,855 96.40 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 17,367 16,705 96.19 
76.16 96.16 95.96 ปากพะยูน 8,331 8,255 99.09 

 ศรีบรรพต 2,899 2,773 95.65 
ป่าบอน 7,005 6,614 94.42 
บางแก้ว 4,032 3,894 96.58 
ป่าพะยอม 5,230 5,018 95.95 
ศรีนครินทร์ 4,095 4,029 98.39 

รวม 88,280 84,950 96.22 

ที่มา :  โปรแกรม Vision2020thailand.org.th ณ 30 กันยายน 2562 
 
จากตาราง ข้อมูลการดำเนินงานการคัดกรองสายตา ปีงบประมาณ 2562 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

เป้าหมายจำนวน 88,280 ราย ได้รับการคัดกรองสายตา จำนวน 84,950 คน  คิดเป็นร้อยละ 96.22 (เป้าหมาย
ร้อยละ85) ผ่านเกณฑ์ครอบคลุมทุกอำเภอทั้ง 11 อำเภอ อำเภอที่ผ่านเกณฑ์มากที่สุดคือ อำเภอปากพะยูน 
อำเภอศรีนครินทร์ และอำเภอบางแก้ว เท่ากับ ร้อยละ 99.09, 98.39 และ 96.58 ตามลำดับ 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การคัดกรองในช่วงไตรมาสแรกผลการดำเนินงานค่อนข้างต่ำ จังหวัดพัทลุง (โดยกลุ่มงานพัฒนา

ยุทธศาสตร์ฯ งาน IT คุณธวัชชัย อรุณรัตน์) นำข้อมูลพื้นฐานผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งหมดส่งให้โปรแกรมเมอร์ 
(อจ.เอกชัย โพธินันทวงศ์) นำเข้าใน โปรแกรมVision 2020thailand.org.th ให้ทุกสถานบริการ มีบางหน่วย
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บริการได้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน ทำให้การบันทึกข้อมูลล่าช้า ไม่สามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลได้ พื้นที่ได้ขอ
คำปรึกษาทางโทรศัพท์ และทางไลน์ มายังจังหวัด และขอคำปรึกษาคุณวินิจ อินพรหม นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ IT ของอำเภอเมืองพัทลุง และงาน IT อำเภออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอ Password ของหน่วยงาน 
สามารถให้คำปรึกษากับพื้นที่ ทำให้ผลงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ขาดขวัญ กำลังใจ 
อยากให้ทางเขตให้ขวัญ กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. มีการวิเคราะห์ข้อมูล นำเข้าประชากรให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงกับข้อมูลใน HDC 
2. เน้นให้ทุกหน่วยบริการมีการติดตามและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ

ในการคัดกรองสายตาเบื้องต้น โดยใช้ภาคีเครือข่าย และอสม. ค้นหาและติดตาม ให้มาตามนัดทันเวลา ภายใน 
30 วัน ส่งต่อผู้ป่วยในรายผิดปกติ  

3. มีการคืนข้อมูลให้พื้นที่และภาคีเครือข่ายเพื่อติดตามดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมและกระตุ้น
ผลงานให้ผ่านเกณฑ์ บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Vision 2020thailand.org.th   

4. ประสานงานพื้นที่บูรณาการกับภาคีเครือข่าย แก้ไขข้อมูลและบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Vision 
2020thailand.org.th    

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
อำเภอปากพะยูน เป็นอำเภอที่มีผลงานการดำเนินงานการคัดกรองต้อกระจกได้อันดับที่ 1 ของ

จังหวัด ติดต่อกันทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – 2562 ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 4 ปี ผลการคัดกรองเท่ากับ
ร้อยละ 96.82, 99.09, 99.21 และ 99.09 ตามลำดับ 

 
ตัวช้ีวัด :  ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน30 วัน  ร้อยละ 85  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 รพ. เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 85 พัทลุง 338 338 100 
81.16 84.46 84.89 กงหรา    

เขต 12 เขาชัยสน 117 117 100 
83.88 85.69 82.48 ตะโหมด    

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 46 46 100 
80.68 99.79 98.84 ปากพะยูน 52 52 100 

 ศรีบรรพต    
ป่าบอน    
บางแก้ว    
ป่าพะยอม    
ศรีนครินทร์    

รวม 553 553 100 

ที่มา : โปรแกรม Vision2020thailand.org.th ณ 30 กันยายน 2562 
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ผลการดำเนินงาน 
จากตาราง ข้อมูลผลการดำเนินงานผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการ

ผ่าตัดภายใน 30 วัน จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ.2559 - 2561 พบว่า จังหวัดพัทลุง มีผู้สูงอายุได้รับการผ่าตัด
ต้อกระจกชนิดบอด ในเขตบริการสุขภาพที ่ 12 คิดเป็นร้อยละ 80.72, 99.79 และ 98.85 ตามลำดับ 
ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพัทลุง ได้ผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 338 ดวงตา และมีโรงพยาบาลชุมชน
จำนวน 3 แห่ง คือโรงพยาบาลควนขนุน โรงพยาบาลปากพะยูน และโรงพยาบาลเขาชัยสน ได้จัดทำโครงการ
ผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุก ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด  จำนวน 46, 52, 117 ดวงตา ตามลำดับ รวมทั้งสิ้น 553 ดวงตา 
ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน คิดเป็นร้อยละ 100 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
จากออกการเยี่ยมบ้านพบว่า ผู้ป่วยบางคนไม่ยอมเดินทางมาผ่าตัดต้อกระจกที่ โรงพยาบาล

พัทลุง ต้องการผ่าตัดที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน และมีผู้ป่วยบางส่วนจำเป็นต้องรอคิวยาวนานถึง ปีงบประมาณ
2563  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
สนับสนุนให้โรงพยาบาลพัทลุง และโรงพยาบาลชุมชนเพิ่มบริการผ่าตัดเชิงรุกมากขึ้น เนื่องจาก

จะสิ้นสุดโครงการร่วมกับ สป.สช. ในปีงบประมาณ 2564 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
1. โรงพยาบาลเขาชัยสน  
 ได้จัดทำโครงการเชิงรุกผ่าตัดต้อกระจก นำโดยแพทย์หญิงอภิญญา เพ็ชรศรี ผู ้อำนวยการ

โรงพยาบาล เขาชัยสน และคณะเจ้าหน้าทีภ่าคีเครือข่ายอำเภอเขาชัยสน ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ให้บริการ
คัดกรองแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 965 ดวงตา ทั่วหล้ามองเห็น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมา รี 
ให้บริการผ่าตัดต้อกระจกในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 โดยมีผู้รับบริการได้รับการผ่าตัด จำนวน 140 ราย 
จำนวน 141 ดวงตา (ไม่มีผู้ป่วยส่งต่อ)          

2. โรงพยาบาลปากพะยูน  
อำเภอปากพะยูน เป็นอำเภอที่มีผลงานการดำเนินงานการคัดกรองต้อกระจกได้อันดับที่ 1 ของ

จังหวัด ติดต่อกันทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – 2562 ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 4 ปี ผลการคัดกรองเท่ากับ
ร้อยละ 96.82, 99.09, 99.21 และ 99.09 ตามลำดับ ผลการคัดกรองทำให้พบผู้ป่วยต้อกระจกท่ีต้องได้รับการ
ผ่าตัด   แต่ระยะทางไกลทำให้ผู้ป่วยไม่สะดวกในการเดินทาง ดังนั้นโรงพยาบาลปากพะยูนจึงได้จัดทำโครงการ
รองรับ โดยได้จัดทำโครงการเชิงรุกผ่าตัดต้อกระจก นำโดย นายแพทย์พิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลปากพะยูน นางสาวศุภวัลย์ รักมาก หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพ
ร่วมกับทีมแพทย์รักษ์ตา จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจก “รวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์
ราชัน” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้รับบริการได้รับการผ่าตัด ในวันที่ 20 
เมษายน 2562 จำนวน 114 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 (ไม่มีผู้ป่วยส่งต่อ)          
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3. โรงพยาบาลควนขนุน ได้ดำเนินการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุก มีกิจกรรมดังนี้ 
3.1 ลงพื้นที่คัดกรองในเขตอำเภอควนขนุน ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 พฤศจิกายน 2561 มี

ผู้รับบริการคัดกรองทั้งหมด 448 คน พบผิดปกตินัดมาคัดกรองกับทีมแพทย์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำนวน 202 
คน พบผู้รับบริการที่มีความผิดปกติคิดเป็นร้อยละ 45.09 ของผู้รับบริการที่มาคัดกรอง 

3.2 คัดกรองจากทีมแพทย์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มีผู้รับบริการ
คัดกรองทั้งหมด 202 คน พบผิดปกติทั้งหมด 113 คน คิดเป็นร้อยละ 55.94 นัดผ่าตัดต้อกระจกกับทีม
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำนวน 75 คน  ส่งต่อโรงพยาบาลพัทลุง 38 คน ประกอบด้วย 
   - senile cataract  จำนวน 12 คน 
   - Glaucoma        จำนวน 10 คน 
   - Pterygium        จำนวน   7 คน 
   - Macula Hole     จำนวน   2 คน 
             - other               จำนวน  7  คน 

กิจกรรมการผ่าตัดต้อกระจก ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 มีผู้รับบริการผ่าตัดต้อกระจก
ทั้งหมด 69 คน ติดตามผู้ป่วยจากที่นัดผ่าตัดทั้งหมด 75 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ไม่มาผ่าตัดตามนัด 6 คน สาเหตุ
เนื่องจาก 
   - ไม่ประสงค์ผ่าตัด 4 คน 
   - ผู้รับบริการความดันโลหิตสูงแพทย์ off case จำนวน 1 คน  
   - ผู้รับบริการน้ำตาลในเลือดสูง       off case  จำนวน 1 คน 
 
ตัวช้ีวัด :  ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองต้อหิน ร้อยละ 60  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 60 เมืองพัทลุง 22,149 2,912 13.15 
   กงหรา 5,322   

เขต 12 เขาชัยสน 7,851 197 2.51 
     9.00  ตะโหมด 3,999 1,033 25.83 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 17,367 1,147 6.60 
 6.00 12.92 ปากพะยูน 8,331 500 6.00 

 ศรีบรรพต 2,899   
ป่าบอน 7,005   
บางแก้ว 4,032 1,031 25.57 
ป่าพะยอม 5,230 1,229 23.50 
ศรีนครินทร์ 4,095   

รวม 88,280 8,049 9.05 

ที่มา :  ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบงานของโรงพยาบาล/สสอ./รพ.สต  ณ  30 กันยายน 2562 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
จากตาราง ข้อมูลผลการดำเนินงานคัดกรองต้อหิน ปีงบประมาณ2560 – 2562 เท่ากับร้อยละ 

6.00, 12.92 และ 9.05 ตามลำดับ (เป้าหมาย 60%) เพราะระยะเวลาการใช้เครื่องมีจำนวนจำกัด และความ
ต้องการในการคัดกรองเป็นช่วงเวลาเดียวกัน และมีอีก 4 อำเภอ ที่ไม่ได้เครื่องตรวจต้อหินไปหมุนเวียนคือ กง
หรา ศรีบรรพต ป่าบอน และศรีนครินทร์ นอกจากนี้การรวบรวมผลงานระดับจังหวัด ยังไม่มีโปรแกรมรองรับ 
ยกเว้น รพ.พัทลุง เมื่อพบผู้ป่วยยังไม่สามารถดูแลรักษาได้ทันท่วงที เนื่องจากมีเครื่องคัดกรองต้อหินใช้งาน
เพียงเครื่องเดียว (ได้รับการสนับสนุนมาจากเขตสุขภาพที่ 12) ถึงแม้จะมีการทำแผนหมุนเวียนการใช้งานก็ตาม 
แต่ไม่สามารถทำผลงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. ต้องการสนับสนุนเครื ่องคัดกรองต้อหิน อีก 2 เครื ่องเพื ่อหมุนเวียนภายในจังหวัดการ

ดำเนินงานให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 
2. ได้ประสานงาน IT (คุณจิรพงษ์  แสงทอง) เพื่อเพิ่มช่องทางในการรวบรวมผลการดำเนินงาน

ให้กับพื้นที่ภาคเครือข่ายในระบบกิจกรรมสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง     โดยเพ่ิม
รายงานผลการคัดกรองต้อหินในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง   
-            

 
ผู้รับผิดชอบ    นางอมรรัตน์  ฤทธิ์ทอง 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ 
โทร 0918493098 
E-mail Muk850@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 30 กันยายน 2562 
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