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3.2 ตาต้อกระจก 

ประเด็น           - ร้อยละ 85 ผู้สูงอายุ 60 ปี ได้รับการคัดกรองสายตาต้อกระจก   
              - ร้อยละ 85 ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รบัการผ่าตัดภายใน 30 วัน   

สถานการณ์และสภาพปัญหา 

จังหวัดพัทลุงได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุว ิทยาอย่างต่อเนื่ อง               
โดยดำเนินงานเรื่องการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(โดยอสม.) และผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก          
(Blinding Cataract) ได้ร ับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ซึ ่งส่วนใหญ่การผ่าตัดต้อกระจกจะดำเนินการที่
โรงพยาบาลพัทลุง และโรงพยาบาลชุมชนบางแห่ง โรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ แม้ไม่ใช่โรคร้ายแรงที่ส่งผล
กระทบถึงแก่ชีวิต แต่เมื่อเป็นโรคนี้แล้ว ผู้สูงอายุหลายคนก็ย่อมเกิดความรู้สึกหงุ ดหงิดกับสภาพดวงตาที่
ผิดปกติ เพราะจะทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนดังเดิม ซึ่งหากปล่อยไว้จนเกิดอาการรุนแรงก็ยังเสี่ยงต่อการตา
บอดสนิทได้อีกด้วย ดังนั้น ควรใส่ใจป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ และควรพบแพทย์หากพบว่าสุขภาพดวงตามีปัญหา  
เพื่อที่แพทย์จะได้รับมือให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่ปัญหาสายตาจะแย่บานปลายหนักไปกว่าเดิม 
สำหรับภาวะแทรกซ้อนของโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุอาจจะมีอันตราย เนื่องจากเมื่อ เป็นโรคต้อกระจกและ
ปล่อยให้ต้อสุกโดยที่ไม่มีการรักษาหรือดูแลใดๆ ก็จะทำให้เป็นปัญหาต่อดวงตาอย่างร้ายแรงคือ ทำให้ตาบอด
สนิท หรือบางรายก็อาจจะกลายเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดโรคต้อหิน และกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันคือ 
อาจจะปวดตาอยู่ตลอดเวลา 

สถานการณ์ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตาอัตราสายตาผิดปกติ สงสัยตาบอด (จากการ
คัดกรองโดย อสม.) ของเขตบริการสุขภาพที่ 12  ปีงบประมาณ 2560- 2564 การคัดกรองคิดเป็นร้อยละ
69.87,77.47, 90.02,71.57และ64.94 ตามลำดับ จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2560- 2564 พบว่า จังหวัด
พัทลุง มีผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสายตาเพิ่มขึ้นทุกปี สูงกว่าในเขตบริการสุขภาพที่ 12 ติดต่อกัน คิดเป็นร้อย
ละ 96.16, 95.96 ,96.22 ,95.69และ81.27ตามลำดับ  
            การดำเนินงานผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract)  ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ป ี
พ.ศ.2560- 2564 ของเขตบริการสุขภาพที่ 12  การคัดกรองคิดเป็นร้อยละ  85.71, 82.48,80.02,84.56 และ
92.10 ตามลำดับ ปีงบประมาณ 2560- 2564 พบว่า จังหวัดพัทลงุ มีผู้สูงอายุได้รับการผ่าตัดต้อกระจกชนิดบอด  
คิดเป็นร้อยละ  99.79 .98.84,100 ,99.09 และ 98.57ตามลำดับ  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุงได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุวิทยาอย่างต่อเนื่อง                  

โดยดำเนินงานเร่ืองการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (โดยอสม.) และผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก          
(Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน เพื่อลดอัตราความชุกของตาบอดจากต้อกระจก ซึ่งสามารถ
ป้องกันได้ด้วยการผ่าตัด โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดพัทลุง ตาม
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คำสั่งจังหวัดพัทลุง ขับเคลื่อนงานทั้งจังหวัดแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนบริการสุขภาพในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้วยการลดอัตราความชุกของภาวะตาบอดจากต้อกระจก โดยใช้แนวทางเชิงรุกทั้งการคัดกรอง  
รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กบัระบบบริการ สาขาจักษุวิทยาอย่างยั่งยืน ด้วยการเพ่ิมคุณภาพ และการเข้าถึง
บริการ ลดระยะการรอคอย และลดการส่งต่อออกนอกเขต ดังนี ้

1. วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณก์ารดำเนินงาน ระบบเฝ้าระวังการคัดกรองต้อกระจกในผูสู้งอายุ 60 ป ี 

ขึ้นไป(โดย อสม.)  บันทึกข้อมูลการคัดกรองฯในโปรแกรม Vision2020 thailand.org.th ส่งต่อพบจักษุแพทย์ 

ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด ดำเนินงานตาม CPG   และคืนข้อมูลให้พื้นที่เพ่ือจดัทำแผนพัฒนาและกำกับติดตาม เพื่อ

สนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีประสานความร่วมมือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตาต้อกระจก ในทุกระดับทั้งแนวด่ิงและแนวราบเน้น 
เชิงรุกให้อสม.   มีจิตอาสาในการช่วยคัดกรอง ส่งต่อ รพ.สต ติดตามผู้สูงอายุที่มีสายตาผิดปกติ และจนท.คืน
ข้อมูล คุณภาพการเฝ้าระวังให้อสม.ติดตามหลังจากได้รับการผ่าตัด         

3. การบูรณาการในการดำเนินงานต้อกระจกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกระดับ 
4. พัฒนาระบบการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการระดับ จังหวัด และอำเภอ  

5. ส่งเสริมและสนับสนุน สถานบริการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ ดำเนินงานตามมาตรฐาน CPG ของ 

กรมการแพทย ์

6. ส่งเสริมสนับสนุนสถานบริการ และภาคีเครอืข่าย ในการคดักรอง ติดตามผู้ป่วยต้อกระจก อายุ 60 ป ี 

ขึ้นไป 

7. พัฒนากลไกการสนับสนุนการกำกับติดตามงานในทุกระดับ 

     8.   มีการประชุมติดตาม กำกับงาน และนิเทศงาน คณะกรรมการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้เครื่องมือ
ในการคัดกรอง  “พี่สอนน้อง” และการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Vision2020 thailand.org.th 
          เพื่อขบัเคลื่อนงานต้อกระจกให้ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดและมีคุณภาพในทุกด้านๆ 

ผลการดำเนินงาน 
(วิเคราะห์เชิงคุณภาพ) การดำเนินงานคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป(โดยอสม.)  

ปี 2560 - 2564 มีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายทุกปีทุกพื้นที่สูงกว่าระดับประเทศและระดับเขต ผล
การดำเนินงานระดับประเทศ เท่ากับ ร้อยละ76.57,78.62,79.92,73.19 และ63.62 ตามลำดับ 

ระดับเขต เท่ากับร้อยละ69.87,77.47,90.02 ,71.57และ64.94 ตามลำดับ โดยได้มีการจัดกิจกรรม
การคัดกรองต้อกระจกและบนัทึกข้อมูลในโปรแกรม Vision2020thailand.org.th  

จังหวัดพัทลุง เท่ากับร้อยละ 96.16,95.95,96.22 ,95.69 และ81.27 ตามลำดับ ไม่ผ่านเกณฑ์
(เป้าหมายร้อยละ85) 
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ผลการดำเนนิงานรายตัวชี้วดั 
ตารางที่ 1 : ตัวชี้วัด :  ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา ร้อยละ 85  

ข้อมูลย้อนหลงั 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 85 เมืองพัทลุง 24,063 11,356 47.19 
78.62 79.92 73.19 กงหรา 5,746 5,642 98.19 

เขต 11 เขาชัยสน 8,418 7,436 88.33 
73.72 80.90 67.88 ตะโหมด 4,074 3,699 90.80 

เขต 12 ควนขนุน 18,229 15,962 87.56 
77.47 90.02 71.57 ปากพะยูน 8,736 8,687 99.44 

จังหวัดพัทลุง ศรีบรรพต 3,179 2,914 91.66 
95.96 96.22 95.69 ป่าบอน 7037 6,576 93.45 

ปีงบประมาณ2563 บางแก้ว 4159 4,094 98.44 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ป่าพะยอม 5,606 5,369 95.77 
12.34 95.69 ศรีนครินทร ์ 4,519 4,472 98.96 

 รวม 93,766 76,207 81.27 

ที่มา :  โปรแกรมVision 2020thailand.org .th  ณ   11 พฤศจิกายน 2564  
จากตาราง ข้อมูลการดำเนินงานการคัดกรองสายตา ปีงบประมาณ2564 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เป้าหมาย
จำนวน 93,766 ราย ได้รับการคัดกรองสายตา จำนวน 76,207คน    คิดเป็นร้อยละ81.27 (เป้าหมายร้อยละ
85) ไม่ผ่านเกณฑ์(อ.เมืองพัทลุง) 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
         เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้การบันทึกข้อมูลการคัดกรองในพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุง  มีผล
การดำเนินงานค่อนข้างต่ำ ไม่ผ่านเกณฑ์ ส่งผลให้การดำเนินงานระดับจังหวัดไม่ผ่านเกณฑ์ ข้อเสนอแนะ
ติดตามพื้นที่ที่รับผิดชอบที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ทางโทรศัพท์ และทางไลน์ เพื่อให้กา รดำเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 
โอกาสพัฒนาต่อไป 

1. มีการวิเคราะห์ข้อมูล นำเข้าประชากรให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงกับข้อมูลใน HDC 
2. เน้นใหทุ้กหน่วยบริการมีการติดตามและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญใน

การคัดกรองสายตาเบ้ืองต้น โดยใช้ภาคีเครือข่าย และอสม. ค้นหาและติดตาม ให้มาตามนัดทันเวลา ภายใน 
30 วัน ส่งต่อผู้ป่วยในรายผิดปกติ  
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3. มีการคืนข้อมูลให้พื้นที่และภาคีเครือข่ายเพื่อติดตามดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมและกระตุ้นผลงาน
ให้ผ่านเกณฑ์ บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Vision 2020thailand.org.th   

4. ประสานงานพื้นที่บรูณาการกับภาคีเครือข่าย แก้ไขข้อมูลและบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Vision 
2020thailand.org.th    
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
         อำเภอปากพะยูน เป็นอำเภอที่มีผลงานการดำเนินงานการคัดกรองต้อกระจกได้อันดับที่ 1 ของ
จังหวัด ติดต่อกันทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – 2564 ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 6 ปี ผลการคัดกรอง
เท่ากับร้อยละ 96.82, 99.09, 99.21,99.09,9912และ99.44 ตามลำดับ   
  
ตารางที่ 2: ตัวชี้วัด :  ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน30 วัน  
                         ร้อยละ 85  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2561 2562 2563 รพ. เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 85 
 
 
 
 
  

พัทลุง 350 345 98.57 
84.89 84.89 83.23  

 เขต 12 
85.48 80.02 82.65 

จังหวัดพัทลุง 
98.84 100 98.83 

 รวม 350 345 98.57 

ที่มา :  โปรแกรมVision 2020thailand.org .th  ณ   11 พฤศจิกายน 2564 
ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ร้อยละ 85  

ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลพัทลุง ได้รับการผ่าตัดต้อกระจก เป้าหมาย 350 คน ผ่าตัด 345 ดวงตา  
คิดเป็นร้อยละ 98.57  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

         สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุกได้  
โอกาสพัฒนาต่อไป 

1. มีการวิเคราะห์ข้อมูล นำเข้าประชากรให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงกับข้อมูลใน HDC 
2. เน้นใหทุ้กหน่วยบริการมีการติดตามและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญใน

การคัดกรองสายตาเบ้ืองต้น โดยใช้ภาคีเครือข่าย และอสม. ค้นหาและติดตาม ให้มาตามนัดทันเวลา ภายใน 
30 วัน ส่งต่อผู้ป่วยในรายผิดปกติ  



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  
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3. มีการคืนข้อมูลให้พื้นที่และภาคีเครือข่ายเพื่อติดตามดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมและกระตุ้นผลงานให้
ผ่านเกณฑ์ บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Vision 2020thailand.org.th   

4. ประสานงานพื้นที่บูรณาการกับภาคีเครือข่าย แก้ไขข้อมูลและบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Vision 
2020thailand.org.th   

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 อำเภอปากพะยูน เป็นอำเภอที่มีผลงานการดำเนินงานการคัดกรองต้อกระจกได้อันดับที่ 1 ของจังหวัด  

ติดต่อกันทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – 2564 ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 6 ป ีผลการคดักรองเท่ากับร้อยละ 
96.82, 99.09, 99.21, 99.09,99.12 และ99.44 ตามลำดับ ทำให้เป็นการกระตุ้นให้การได้ดำเนินการบรรลุ
เป้าหมายส่งผลให้การดำเนินงานภาพรวมของจังหวัดพัทลุงมีผลงานระดับต้นๆของเขตสุขภาพที่ 12  
  


