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การประกวดผลงานวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ประเภท Oral presentation 

1. [ ] เรื่องเล่า  2. [ ] CQI (Clinic)  3.[√ ] CQI (Non-Clinic) 
ประเภทหน่วยงาน หน่วยงาน: 

1. [√  ] รพ.สต./ ศสม.  2. [ ] รพช. 3.[ ] รพท./รพศ.   4. [] สสอ./สสจ. 
การเสนอผลงาน: 

1. [√ ] ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน 2.[ ] เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด) 
3. [] ผลอันดับรางวัลที่ได้ของ สสจ- สสอ. /รพศ.-รพท. /รพช /รพ.สต.-ศสม. 

3.1 [] ชนะเลิศ  3.2 [ ] รองฯ 1  3.3 [ ] รองฯ 2  3.4 [ ] ชมเชย 
ชื่อเรื่อง:   

การพัฒนาระบบการเข้าถึงการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวาน  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านสวนโหนดอ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 
ผู้น าเสนอ :   

นางสุรีภรณ์  ชูปลอด   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

โทร.098-0700243 
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บทคัดย่อ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสวนโหนด  อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง  ได้ร่วมมือกันพัฒนา

ระบบการด าเนินงานการเข้าถึงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตั้งแต่ ปี 2559- 

2563  โดยใช้กลยุทธ์แบบบูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ควบคู่กับการให้ความรู้ทั้งด้านเจ้าหน้าที่  

อาสาสมัครสาธารณสุขและกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานถึงความส าคัญของการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน             

ทางตา โดยมีระบบการส่งต่อที่เป็นระบบในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่พบความผิดปกติทางตา   เพ่ือพัฒนาการ

เข้าถึงให้ได้มาตรฐานและให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  จากผลการด าเนินงานการเข้าถึงการคัดกรอง

ภาวะแทรกซ้อนทางตาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตั้งแต่ ปี 2559- 2563 จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานเข้าถึงการคัด

กรองภาวะแทรกซ้อนทางตาเป็นไปในทิศทางที่เพ่ิมขึ้น 
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การพัฒนาระบบการเข้าถึงการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวาน  
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสวนโหนดอ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 
 

1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา : การพัฒนาระบบการเข้าถึงการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วย
เบาหวาน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสวนโหนดอ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 

2. ผู้จัดท า :   

นางสุรีภรณ์  ชูปลอด   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

3. บทน า :  

          โรคเบาหวาน  (Diabetes Mellitus: DM) เป็นภาวะที่ร่างกายมีน  าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องจาก
การขาดฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) หรือการดื อต่อฮอร์โมนอินซูลิน ส่งผลให้กระบวนการดูดซึมน  าตาลในเลือด
ให้เป็นพลังงานของเซลล์ในร่างกายมีความผิดปกติหรือท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จนเกิดน  าตาลสะสมใน
เลือดปริมาณมาก หากปล่อยให้ร่างกายอยู่ในสภาวะนี เป็นเวลานานจะท าให้อวัยวะต่าง ๆ เสื่อม เกิดโรคและ
เกิดภาวะแทรกซ้อนเรื อรังต่ออวัยวะอ่ืน เช่น ตา ไต และเท้า เป็นต้น  แต่ที่ส าคัญ คือ ภาวะแทรกซ้อนทางตา  
พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะเบาหวานขึ นจอตา  ได้แก่  อายุ  ระยะการเป็นโรค  วิธีการรักษา ระดับ
น  าตาลในเลือด  ระดับไขมันในเลือด ระดับความดันโลหิต   และพบภาวะเบาหวานขึ นจอตาในผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร้อยละ 31.4และพบ ร้อยละ 80-90 ในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนานกว่า 15 ปี   
เนื่องจากโรคเบาหวานท าให้เกิดโรคที่จอรับภาพ น  าตาลในเลือดที่สูง ร่วมกับความดันโลหิตที่สูง จะเข้าไป
ท าลายหลอดเลือดจอรับภาพ  เริ่มแรกหลอดเลือดแดงจะบวมท าให้เลือดไปเลี ยงจอรับภาพไม่พอช่วงนี ยัง
มองเห็นปกติหากไม่ควบคุมเบาหวานให้ดีพอ หลอดเลือดจะถูกท าลายมากขึ น และมีการสร้างหลอดเลือดขึ น
ใหม่และมีน  าเหลืองไหลออกจากหลอดเลือด ระยะนี ของโรคอาจจะเห็นเส้นเลือดเล็กๆรอบๆ และอาจจะเห็น
แสงสว่างแปล๊บๆ อาจจะเกิดตาบอดเฉียบพลันได้เนื่องจากมีการลอกของจอรับภาพออกจากเส้นประสาทตา 
เพราะฉะนั นการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตาจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ส าคัญอย่างยิ่ง   

จากการด าเนินงาน พบว่า กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานเข้าถึงการรับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตาน้อย 
เมื่อเทียบกับการตรวจภาวะแทรกซ้อนส่วนอื่นๆ  ดังข้อมูล ย้อนหลัง 5 ปี  ตั งแต่ ปี 2559-2562 ดังนี  

ระดับ เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 
จังหวัด 
 

60 % 32.16% 52.80% 57.46% 52.65% 33.38% 

อ าเภอ 
 

55.10% 43.42% 48.04% 44.90% 60.02% 

รพ.สต. 
 

49.57% 33.33 % 47.24 % 46.67 % 71.11 % 

ที่มา:HDC  on  cloud  (สสจ.พัทลุง)   ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 
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จากการติดตามผู้ป่วยโรคเบาหวาน พบว่า  สภาพปัญหาที่เกิดขึ นในการด าเนินงาน การเข้าถึงการตรวจ
ภาวะแทรกซ้อนทางตาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน    ในเขตพื นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสวนโหนด   
อ าเภอศรีบรรพต    จังหวัดพัทลุง จ าแนกรายด้านดังนี  

ด้านระบบการด าเนินงาน 

 - ระบบการประสานงานในแต่ละขั นตอนยังไม่ชัดเจน 

 - ระยะเวลาในการด าเนินงานน้อย (1 วัน/รพ.สต.) 

 -ขาดเครื่องมือในการด าเนินงาน 

ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

 -  ขาดเจ้าหน้าที่เฉพาะทางตาในการตรวจ 

 - การประสานงานและการให้ข้อมูลเพื่อการส่งต่อแก่ผู้ป่วยยังไม่ชัดเจน 

-ขาดการติดตามการแจ้งชื่อกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

ด้านอาสาสมัครสาธารณสุข 

 -  ขาดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโรค 

          - การแจ้งกลุ่มเป้าหมายล่าช้า/ลืมแจ้ง 

          - การแจ้งข้อมูลไม่ชัดเจนบางครั งท าให้กลุ่มเป้าหมายสับสน  เช่น มาตรวจที่ รพ.สต. ในความ
เป็นจริงต้องไปตรวจที่ รพ.  

          - ขาดเทคนิคท่ีใช้ในการเชิญชวน 

ด้านผู้ป่วย 

- ขาดความรู้เรื่องโรคที่เป็น  และไม่ทราบถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ นได้ 

- ไม่เห็นความส าคัญของการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา (ตายังมองเห็น) 

- ความกลัวในการตรวจตา 

- ไม่ได้รับหนังสือเชิญ 

- ไม่สามารถเดินทางมาตรวจได้เอง (ไม่มีใครรับ-ส่ง) 

- ไม่กล้าจะบอกบุตรหลานว่าต้องไปตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา 

- ระยะทางไกล จากบ้าน-รพ. 
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 จากสภาพปัญหาพบว่า หากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่มีระบบการด าเนินงานที่เป็นระบบอย่าง
ชัดเจน  อาสาสมัครสาธารณสุขไม่มีความรู้มากพอ  ผู้ป่วยขาดความรู้และความตระหนักในการให้ความส าคัญ
กับการตรวจตา  ก็จะส่งผลให้การเข้าถึงการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตาในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนดและโอกาสที่มีภาวะเสี่ยงเกิดขึ นโดยไม่ได้รับการคัดกรอง ระดับความรุนแรงก็จะมากกตามไปเป็น
ล าดับ   และเม่ือพบปัญหาก็จะส่งผลกระทบในด้านต่างๆตามมา  เช่น  เกิดความพิการทางตา ช่วยเหลือตนอง
ได้น้อยลงหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  ไม่มีใครดูแล  เป็นต้น 

4. วิธีการ :  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสวนโหนด จึงมีการวางระบบการด าเนินงาน ในการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง  

โดยใช้กระบวนการดังนี  
1.รวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
2.จัดประชุมทีม อสม.  เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับโรค 
3.จัดประชุมอบรมกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค 
4.ประชุมทีมเพ่ือวางแผนในการพัฒนาระบบติดตามการด าเนินงาน ได้แก่  ผู้น าชุมชน  เจ้าหน้าที่  

อสม. เป็นต้น 
5.ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
6.สรุปและประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละปี 
7.ทบทวนกระบวนงานที่เป็นปัญหาและวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาในปีต่อไป 
8.การคืนกลับข้อมูลสู่พื นที่ 
 

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตาไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60   และกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการคัดกรองได้รับการรักษาต่อเนื่องเมื่ อตรวจพบภาวะที่ผิดปกติ   
(รายละเอียดกระบวนการในแต่ละปีน าเสนอในหัวข้อผลการด าเนินงาน) 

5.ผลการศึกษา 

ปี เกณฑ์
เป้าหมาย 

ร้อยละของเข้ารับการตรวจ
ภาวะแทรกซ้อนทางตา 

ร้อยละพบผิดปกติ/ส่งต่อ 

2559 ร้อยละ 60 49.57 2.38 
2560 33.33 0 
2561 47.24 0 
2562 46.67 2.90 
2563 71.11 0 
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6. วิจารณ์ผล/ข้อเสนอแนะ :  

จากผลการด าเนินงานพัฒนาระบบการเข้าถึงการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ตั งแต่ปี 2559 – 2563  โดยส่วนใหญ่เป็นการพัฒนากระบวนงาน ที่เน้นการท างานแบบบูรณาการโดยภาคี
เครือข่าย เช่น การอบรมให้ความรู้ในผู้รับผิดชอบงาน  ให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข  จัดอบรมให้ความรู้
กลุ่มเป้าหมาย  การจัดประชุมการติดตามงานและประสานงานกับภาคีเครือข่าย ซึ่งกระบวนการเหล่านี เน้นการให้
ความรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ และความเชื่อด้านสุขภาพ ที่น าไปสู่การการเข้าถึงการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา ที่
สอดคล้องกับการศึกษาของ ประภาพร จอมเทพมาลา ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน
เพ่ือป้องกันภาวะเบาหวานขึ นจอประสาทตา จังหวัดระนอง ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ป่วยเบาหวานมีการดูแล
สุขภาพยังไม่เหมาะสม ซึ่งเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาดเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ  ซึ่ง
แนวทางและวิธีการพัฒนาการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานเพ่ือป้องกันภาวะเบาหวานขึ นจอประสาทตา คือ  
การเพ่ิมพูนความรู้ เสริมสร้างเจตคติที่ดีและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานเพ่ือ
ป้องกันการเกิดภาวะเบาหวานขึ นจอประสาทตา  โดยใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญ  คือ  การเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยเบาหวานโดยทีมหมอครอบครัว  การให้ความรู้ การจัดหน่วยตรวจตาเคลื่อนที่ ซึ่งผลท าให้ผู้ป่วย
เบาหวานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีและมีการปฏิบัติที่เหมาะสมในการ
ดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานมากยิ่งขึ น   การศึกษาของ นิภาพร พวงมีและคณะ ได้ศึกษาเรื่อง ความชุกและ
ปัจจัยเสี่ยงของภาวะเบาหวานขึ นจอตา ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 หน่วยตรวจโรคจักษุ  โรงพยาบาล         
ศิริราช  ผลการศึกษาพบว่า ความรู้  ความเชื่อ  ทัศนคติและปัญหาทางการเงินมีผลต่อภาวะเบาหวานขึ นตา  
การศึกษาของ ชายหาญ  รุ่งศิริแสงรัตน๋  ศึกษาเรื่อง ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเบาหวานขึ นจอ
ประสาทตา ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ สวาทยานนท์  การศึกษาพบว่า ความ
ชุกของภาวะเบาหวานขึ นจอประสาทตาพบร้อยละ 7.40 (68 คน) โดยแบ่งเป็น เบาหวานขึ นจอประสาทตา
ชนิดไม่มีเส้นเลือดงอกใหม่ผิดปกติ ร้อยละ 7.20 และเบาหวานขึ นจอประสาทตา ชนิดมีเส้นเลือดงอกใหม่
ผิดปกติ ร้อยละ 0.20 โดยปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับภาวะเบาหวานขึ นจอประสาทตา ได้แก่ ระยะเวลาการเป็น
เบาหวานนานกว่า 5 ปี  ระดับการมองเห็น 20/60 ถึง 20/200  และการใช้อินซูลินรักษาเพียงอย่างเดียว  
ควรมีการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานขึ นจอประสาทตาอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะในผู้ป่วย ที่เป็นเบาหวาน
มานาน มีระดับการมองเห็นที่ลดลง และใช้อินซูลินในการรักษาเพียงอย่างเดียว  โดยให้ความรู้และการสร้าง
ทัศนคติที่ดีในการตรวจคัดกรองจอประสาทตา   

ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดประชุม  อบรมให้ความรู้ เป็นช่องทางให้ผู้รับผิดชอบงาน  อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้ป่วยมี
ความรู้และมีทัศนคติที่ดีในการตรวจจอประสาทตา  และได้มีการน าเสนอผลการด าเนินงาน สภาพปัญหา และ
สามารถปรึกษาเพ่ือหาแนวทางในการดูแลผู้ป่วยและกสนเข้าถึงการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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2. การเข้าถึงการตรวจจอประสาทตา ต้องมีการด าเนินงานแบบบูรณาการ โดยอาศัยการท างานเป็น
ทีมที่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อาสาสมัครสาธารณสุข บุตรหลาน  ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
รวมทั งภาคี เครือข่ าย  เช่น ผู้ น าชุมชน สามารถพัฒนาแนวทางการด า เนินงานได้อย่ า งชัด เจน                   
และจะน าไปสูค่วามส าเร็จตามเป้าหมายได้ 

7. สรุป : 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสวนโหนด  อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง  ได้ร่วมมือกันพัฒนา
ระบบการด าเนินงานการเข้าถึงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตั งแต่ ปี 2559- 
2563  โดยใช้กลยุทธ์แบบบูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ควบคู่กับการให้ความรู้ทั งด้านเจ้าหน้าที่  
อาสาสมัครสาธารณสุขและกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานถึงความส าคัญของการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน             
ทางตา โดยมีระบบการส่งต่อที่เป็นระบบในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่พบความผิดปกติทางตา   เพ่ือพัฒนาการ
เข้าถึงให้ได้มาตรฐานและให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  จากผลการด าเนินงานการเข้าถึงการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางตาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตั งแต่ ปี 2559- 2563 จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานเข้าถึงการ
คัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาเป็นไปในทิศทางที่เพ่ิมขึ น 
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