
 

แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง 
รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  

การพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาจักษุ 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
1.1 ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตาร้อยละ75 
1.2 ต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ร้อยละ 85   
 

2.  สถานการณ์ 
ปัจจุบันผู้ป่วยโรคต้อกระจกมีมากขึ้น ด้วยกลุ่มประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นและความสามารถ

เข้าถึงบริการในการตรวจรักษา  การคัดกรองสายตาที่ รพ.สต. ยังพบผู้ป่วย Blinding Cataract อยู่ใน
ชุมชนจ านวนหนึ่ง ซึ่งจ าเป็นต้องผ่าต้อกระจกอย่างเร่งด่วนก่อนเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ท าให้ตาบอด จากการ
ส ารวจ พบว่าประชากรไทยมีความชุกของภาวะตาบอด 0.59% สายตาเลือนราง 1.57% สาเหตุส าคัญของ
ภาวะตาบอด คือ ต้อกระจก (51%) ร้อยละ 80 ของภาวะตาบอดสามารถป้องกันหรือรักษาได้ องค์การ
อนามัยโลก (WHO) ได้ตั้งเป้าหมายการลดความชุกภาวะตาบอดให้ต่ ากว่า 0.50% ภายในปี พ.ศ. 2563 
เป้าประสงค์ของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาตา คือ การลดความชุกภาวะตาบอดให้ต่ ากว่า 0.50% 
ลดระยะเวลารอคอยและลดการส่งต่อออกนอกเขต  จึงก าหนดนโยบายลดสภาวะตาบอด รณรงค์ผ่าตัดต้อ
กระจกอย่างต่อเนื่อง การคัดกรองต้อกระจกค้นหาผู้ป่วย Blinding Cataract เพ่ือส่งต่อเข้ารักษาเป็น
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาสภาวะตาบอดและสายตาเลือนรางของ
ประชากรในประเทศภายใต้กรอบแนวคิด vision 2020 ขององค์การอนามัยโลก 
  การค้นหา Blinding cataract ของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้วางแนวทางการคัดกรองทั้งจังหวัด
ตลอดทั้งการด าเนินงานในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี เพ่ือชาติ ศาสตร์ กษัตริย์  เข้าตรวจตา
ผู้ต้องขังชายและผู้ต้องขังหญิง กลุ่มผู้สูงอายุและโรคเบาหวาน  มีการบันทึกข้อมูลการคัดกรองและผ่าตัด
ต้อกระจกใน www.vision2020thailand.org เพ่ือประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและติดตาม
ประเมินผลเพ่ือให้การด าเนินงานถึงเป้าหมาย ประชุมคณะกรรมการ Service plan ระดับจังหวัด แจ้ง
นโยบายการคัดกรองค้นหา Blinding Cataract ไปยังเครือข่าย ร่วมมือในการรับส่งต่อเพ่ือเข้ารักษา 
ประสานงานกับ สสจ. เพื่อชี้แจงนโยบายไปยังเครือข่าย 
                เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)แพร่กระจาย
มากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ถึงปัจจุบัน   ท าให้การด าเนินงานชะลอลง ลดส่งต่อ  ปรับรูปแบบNew 
normalลดแออัด ลดรอคอย 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์           
                                                                      

ตัวช้ีวัด :1. ร้อยละของผู้สูงอายุ60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณ

ฑ์ 

ปีงบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ 30ธันวาคม 2563 

2561 2562 2563 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน 
ร้อยละ/
อัตรา 

ระดับประเทศ  เมือง 27256 18811 69.02 
74.82% 79.92% 73.19% เดิมบางนางบวช 16761 15505 92.49 

เขต 5 ด่านช้าง 9158 5065 55.31 
66.41% 67.15% 67.79% บางปลาม้า 13671 7971 58.31 

จังหวัดสุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 12799 5903 46.12 
37.93% 56.63% 91.79% ดอนเจดีย์ 8881 8778 98.84 

ปีงบประมาณ 2564 สองพ่ีน้อง  21139 8959 42.38 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 สามชุก 12129 9167 75.58 

64.36%(85453/132774)  อู่ทอง 5167 2947 57.04 
ไตรมาส3 
 

หนองหญ้าไซ 5813 2350 40.43 
รวม 132774 85453 64.36 

 
 

ตัวช้ีวัด :2.ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30วัน 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณ

ฑ์ 

ปีงบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ 30ธันวาคม 2563 

2561 2562 2563 โรงพยาบาล เป้าหมาย ผลงาน 
ร้อยละ/
อัตรา 

ระดับประเทศ  เจ้าพระยายมราช 182 170 93.41 
83.95% 82.78% 83.25% สมเด็จพระ 

สังฆราชองค์ที่ 17 
46 38 82.61 

เขต 5 เดิมบางนางบวช 82 51 62.20 
82.45% 79.44% 78.17% ด่านช้าง    

จังหวัดสุพรรณบุรี ศรีประจันต์    
ยมราช 90.12% 97.27% 93.41% ดอนเจดีย์    

สังฆราช 85.91% 81.25% 82.61% บางปลาม้า    

เดิมบาง 71.07% 74.24% 62.20% สามชุก    

ปีงบประมาณ 2564 อู่ทอง    
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 หนองหญ้าไซ    

83.55%(259/310)  รวม 310 259 83.55 
ที่มา : ข้อมูลจากโปรแกรม  vision 2020 thailand  Report ณ. 30/12/63 
 
 



 
 

  

4. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 

Small Success รอบ 3 เดือน ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละของผู้สูงอายุ60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง

สายตา (เป้าหมาย ร้อยละ 75) 
64.36% (85453/132774) 

2.ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก(Blinding 
Cataract)ได้รับการผ่าตัดภายใน 30วัน (เป้าหมาย 
ร้อยละ 85) 

            83.55%(259/ 310) 

 
5. ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที ่1 
 

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
ของผู้ตรวจราชการ 

ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

5.1ขอให้ทบทวนเรื่องการRefer out: 
ให้เห็นภาพของการมุ่งแก้ไขปัญหาของง
จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น               
   
   
   
     
   
                                                                                                                   
 
 
5.2เน้นการป้องกันตาบอด                                                                             

     5.1.1น าประเด็นเข้าท่ีประชุมCSO จังหวัด  ทบทวนการ
ส่งออก    พบว่าเป็นโรคเก่ียวกับRetina/cornea ซึ่งเกิน
ศักยภาพของจังหวัดสุพรรณบุรี    จึงมีจ าเป็นต้อง refer out 
ไปรพ.เมตตาประชารักษ์ เนื่องจากมีแพทย์ด้านจอประสาทตา
และLaser PRPแล้วแต่ยังขาดเครื่องมือผ่าตัดจอประสาทตา  
ส่วนแพทย์ด้านcorneaก าลังศึกษาอยู่   -แนวทางการแก้ไข มี
การเพ่ิมศักยภาพเตรียมความพร้อมเครื่องมือผ่าตัด 
     5.1.2 เนื่องจากสถานการณ์โควิด19referเฉพาะcaseที่
เสี่ยงต่อตาบอดและมีreferกลับมาเนื่องจากเลื่อนนัดให้มา
ตรวจใกล้บ้านก่อนในช่วงนี้หากมีอาการผิดปกติ 
 
    5.2.1ด าเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี เพ่ือ
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์  เข้าตรวจตาผู้ต้องขังชายและผู้ต้องขัง
หญิง กลุ่มผู้สูงอายุและโรคเบาหวาน  5.2.2ตรวจวัดสายตาเด็ก
ก่อนวัยเรียนอายุ4ปีที่มารับวัคซีนที่รพ.  
    5.2.3รับนโยบาย โครงการเด็กไทยสายดี(วัยเรียนป.1-ป.6) 
และ ตรวจสายตาเด็กที่ผิดปกติส่งพบจักษุแพทย์และวัดแว่นใน
รายที่มีภาวะสายตาผิดปกติ              
    5.2.4ตรวจคัดกรองจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานทุก
หน่วยงานเชิงรุกถึงชุมชน   
    5.2.5คัดกรองต้อหิน 
    5.2.6คัดกรองROP ด าเนินการร่วมกับNew born 
    5.2.7ออกหน่วยตรวจตาที่ รพ.บางปลาม้า และ    รพ.ด่าน
ช้างทุก3เดือนเป้าหมายกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีความ
ผิดปกติทางตา  



 
 

  

6. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

6.1  ขาดแคลนบุคลากรในทุกระดับ ตั้งแต่หน่วยงานปฐมภูมิ รพช. รพท. รพศ. ท าให้การด าเนินงานต่างๆ    
ตามนโยบายไม่สามารถท าได้ครอบคลุม 

6.2การแพร่ระบาดของโควิด19มีการด าเนินงานsocial  distancingลดแออัด ลดรอคอย ลดผ่าตัด  
จะผ่าตัดเฉพาะในราย blinding  cataract                                                                               
6.3การตรวจตาผู้ต้องขังตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี เพ่ือชาติ ศาสตร์ กษัตริย์  ส่งต่อรักษาที่ 

รพ.20คนไม่ได้ส่งเข้ามาตรวจ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-

19)แพร่กระจายและผู้ต้องขังพ้นโทษ  
6.4 การลงทะเบียนเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนจากภาระงานมากและบุคลากรไม่เพียงพอ แก้ไขปัญหาเพ่ิม 

ศักยภาพของบุคลากรในการลงข้อมูลมอบหมายบุคคลรับผิดชอบ  
 
7. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

การคัดกรองต้อกระจก ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย ขอความร่วมมือจากอ.ส.ม.คัดกรองส่งรายงาน  
การลงรายงานและการเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน ปรับปรุงระบบจัดเก็บฐานข้อมูล 
- บุคลากรขาดทักษะ  เครื่องมือเริ่มช ารุด ฝึกอบรมบุคลากร  ท าแผนเบิกเครื่องมือ     

มีข้อจ ากัดระบบระเบียบราชการ  
 
 8. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

  8.1 การจัดสรรงบประมาณในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการรักษา และการวางแผน
อัตราก าลังให้มีความเพียงพอเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่    

-ต้องการเครื่องมือดังต่อไปนี้อยู่ในแผนงบประมาณปี2564  
1) กล้องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้าความละเอียดสูงและวัดเลนส์แก้วตาเทียม= pentacam( AXL) 
2) เครื่องตรวจกระจกตา = corneal  specular 
3) เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ (IOL  master) = optical biometry  for intraocular 

Lens calculation 
4) เครื่องวิเคราะห์ความโค้งของกระจกตา = corneal topography 

          -ขาดแคลนผู้รับการอบรมวัดแว่นเด็กสืบเนื่องจากพยาบาลที่อบรมวัดแว่นเด็กลาออกและแผนการ
อบรมปี63 ถูกยกเลิกจากสถานการณ์โควิด19  

8.2 การสร้างเสริมขวัญก าลังใจของบุคลากรระดับต่างๆ รวมทั้งความก้าวหน้ามั่นคงในวิชาชีพ  
 

9. ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง   
      9.1ด าเนินงานในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์  เข้าตรวจตาผู้ต้องขังชาย
และผู้ต้องขังหญิง กลุ่มผู้สูงอายุและโรคเบาหวาน   



 
 

  

      9.2นโยบายพัฒนาระบบบริการจับคู่พัฒนาโรงพยาบาลพ่ี -โรงพยาบาลน้องให้การตรวจรักษาที่แผนก  
 ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบางปลาม้าทุก 3 เดือน ( 2 ต.ค. 63 งด 21 ม.ค. 64 เนื่องจากสถานการณ์โควิด19) 
     9.3 ออกหน่วยตรวจตาเพ่ิมที่รพ.ด่านช้างเพ่ิมการเข้าถึงการรับบริการ เนื่องจากปัญหาพ้ืนที่ห่างไกล
ประกอบกับขาดแคลนจักษุแพทย์ที่รพ.เดิมบางนางบวช ซึ่งระยะทางอยู่ใกล้กว่าสะดวกต่อการส่งต่อ        
(เริ่ม 12 พ.ย. 63 งด 15 ก.พ. 64 เนื่องจากสถานการณ์โควิด19)  
     9.4 ตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในชุมชน(29รพ.สต.+PCC)ไตรมาสแรก   
     9.5 ตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตาท่ีคลีนิกพิเศษอายุรกรรม วันราชการช่วงเวลา 8.00-10.00น.
one stop  service ลดแออัดและรอคอย 
     9.6เพ่ิมการเข้าถึงบริการ ลดแออัดและรอคอย เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางตานอกเวลา(SMC)วันจันทร์ 
อังคาร พุธ  เวลา 16.30-20.00น. เริ่ม 5 ต.ค. 63และให้บริการผ่าตัดต้อกระจกนอกเวลา  ในรายที่ต้องการ
ผ่าตัดเร็ว 
 
10.ผู้รับผิดชอบ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

นพ.ไชยรัตน์  ตั้งศรีสกุล นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 081-9321717 Chairat1708@hotmail.com. 
นางกษมาพร  ชุ่มเพ็งพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 081-9812679 Kasamaporn.ch@gmail.com 
น.ส.เครือวัลย์  อินทขันตี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 061-8240670 Koongnest8@:outlook.co.th 
 


