
รายงานผลการดําเนินงานและขอมูลการเฝาระวังการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม  
ตัวชี้วัดที่ 13-15  

รอบ 5 เดือน (ต.ค.60-ก.พ.61)  ปงบประมาณ 2561 

********************** 
 

1. สถานการณ 
จากการศึกษาสถานการณทางระบาดวิทยาของสภาวะตาบอด ตาเลือนรางและโรคตาที่เปน

สาเหตุสําคัญและเปนปญหาสาธารณสุขในกลุมประชากรเด็กไทยอายุ 1 ถึง 14 ป โดยการวิเคราะหขอมูลทุติย
ภูมิเฉพาะกลุมประชากรวัยเด็กอายุ 1-14 ป  จํานวน 2,743 ราย ของโครงการสํารวจสภาวะตาบอด สายตา
เลือนรางและโรคตาที่เปนปญหาสาธารณสุขในประเทศไทย พ.ศ. 2545-2550 ซึ่งเก็บตัวอยางในพ้ืนที่ 22 
จังหวัด พบวา ภาวะสายตาผิดปกติเปนสาเหตุของสภาวะตาบอดถึง 1 ใน 3 ของเด็กไทย และเปนสาเหตุของ
สภาวะตาเลือนราง รอยละ 28 ในป พ.ศ. 2555 การศึกษาเรื่อง การคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติโดยครูในเด็ก
กอนประถมศึกษาและประถมศึกษาในโรงเรียน จํานวน 17 แหง ในพ้ืนที่  4 จังหวัด ไดแก จังหวัด
สมุทรปราการ สุราษฎรธานี ลําพูน และนครพนม พบวา เด็กมีภาวะสายตาผิดปกติรอยละ 6.6 และ
จําเปนตองใสแวนสายตารอยละ 4.1 ซึ่งการประมาณการในภาพประเทศคาดวาจะมีเด็กจําเปนตองใสแวน
สายตาประมาณ 260,000 คน ซึ่งเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติและไมไดรับการแกไขจะมีผลกระทบในเชิงลบตอ
การศึกษาและโอกาสในการทํางานในอนาคต ซึ่งอาจสงผลตอคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และคนใน
สังคมดวยเชนกัน ขอสรุปจากการศึกษาโดยองคการอนามัยโลกแนะนําวาการคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติใน
เด็กเปนเรื่องเรงดวนและควรทําในระดับชุมชนรวมกับโรงเรียนโดยใหบุคลากรสาธารณสุขและการศึกษา
รวมมือกันดําเนินการตรวจวัดสายตาและสงเสริมสุขภาพสายตาเด็กวัยเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ทั่วประเทศ 
และนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติทุกคนไดรับการแกไขหรือสงตอเพ่ือทําการรักษาตอไป   

การดําเนินงานภายใตประเด็นยุทธศาสตรเด็กวัยเรียนที่มุงเนนสงเสริมใหเด็กวัยเรียนแข็งแรงและ
ฉลาด ไดใชกรอบเครื่องมือ A2IM ในการประเมินและคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน และพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค (Assessment) โดยแบงเปน 3 กลุม ไดแก กลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมเสี่ยงสูงและปวย ช้ีนําเสริม
พลัง (Advocacy) ใหครอบคลุมประชาชน คือเด็กวัยเรียน บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรทางการศึกษา ภาคี
เครือขาย ทองถิ่นชุมชน การสรางและพัฒนานวัตกรรม (Intervention) โดยใชกรอบชุดความรู NuPETHS               
ที่ครอบคลุมประเด็นสุขภาพที่สําคัญและจําเปนสําหรับกลุมเด็กวัยเรียน และบริหารจัดการ (Management) 
ใหครอบคลุมทั้ง 3 ระดับ คือระดับชาติ เขต และพ้ืนที่ โดยใชกลยุทธ PIRAB (Partnership ,Investment, 
Regulate, Advocate, Building capacity) ซึ่งการดําเนินงานคัดกรองและเฝาระวังภาวะสายตานักเรียนน้ัน 
เปนประเด็นที่สําคัญที่ยังตองดําเนินการอยางตอเน่ือง เพราะสงผลกระทบตอเด็กวัยเรียนโดยตรงโดยเฉพาะ
การเรียนรู อีกทั้งผลการดําเนินงานในปที่ผานมายังไมไดตามเปาหมายที่กําหนด ทั้งดานการคัดกรองและการ
สงตอ รวมทั้งการบันทึกขอมูล ซึ่งจะทําใหมีขอมูลสําหรับการนําไปวิเคราะหใหเกิดประเด็นในการกําหนด
นโยบาย การวางแผนแนวทางการดําเนินงานที่มีความเช่ือมโยงและมีประสิทธิภาพ  
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2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ/ผูเก่ียวของ 
1. ประชุม ทบทวนและวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
เพ่ือกําหนดและปรับวิธีการดําเนินงาน 

ต.ค.-ธ.ค. 60 - สํานักสงเสรมิสุขภาพ 
- Service Plan สาขาตา 
- สํานักงานหลกัประกัน
สุขภาพแหงชาติ 

2. ทบทวนและปรับปรุง Template รายการ
ขอมูลเพ่ือการเฝาระวังเพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจ
ของหนวยงาน และสงกองแผนงานเพ่ือรวบรวม
และเผยแพร 

ต.ค.-ธ.ค. 60 - สํานักสงเสรมิสุขภาพ 
- กองแผนงาน 
- ศูนยอนามัย 

3. จัดเก็บรวบรวมขอมูล ผาน 
http://www.vision2020thailand.org และคืน
ขอมูลใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือติดตามผล
การดําเนินงานและวิเคราะหปญหาอุปสรรค   

ธ.ค. 60-ม.ค. 61 - สํานักสงเสรมิสุขภาพ 
- ศูนยอนามัย  
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

4. วิเคราะหสรปุและรายงานผลการเฝาระวัง ก.พ.-เม.ย. 61 - สํานักสงเสรมิสุขภาพ 
- กองแผนงาน 

5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูล 
vision2020thailand 

มี.ค.-พ.ค. 61 - สํานักสงเสรมิสุขภาพ 
- Service Plan สาขาตา 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ/ผูเก่ียวของ 
6. จัดเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห สรุปและ
รายงานผล 

พ.ค.-ก.ค. 61 - สํานักสงเสรมิสุขภาพ 
- กองแผนงาน 

7. สรุปผลการดําเนินงาน ถอดบทเรียน และ
เผยแพร 

ก.ค.-ก.ย. 61 - สํานักสงเสรมิสุขภาพ 
- กองแผนงาน 
- ศูนยอนามัย  
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 
3. ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงานตามกิจกรรมสําคัญ 
1) การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือวางแนวทางและการสนับสนุนแวนตาเด็ก รวมกับ Service Plan 

สาขาตา กรมการแพทย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร ในวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2560 ณ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เพ่ือติดตามและวางแผนการเนินงาน โดยรวมกัน
วิเคราะหปญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนด
ไว พบวาอุปสรรคสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานการสนับสนุนแวนตานักเรียนที่ผิดปกติไมเปนไปตามเปาหมาย 
เน่ืองจากชองวางรอยตอระหวางการคัดกรองสายและการสงตอไปยัง สถานบริการ ระบบการขนสงนักเรียนยัง
ไมชัดเจน รวมทั้งการขาดงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนและหนวยงานระดับพ้ืนที่ ซึ่งแนวทางการสนับสนุน
และการแกปญหาในเบ้ืองตน ที่ประชุมเสนอใหใชงบกองทุนสุขภาพระดับพ้ืนที่ โดยใหหนวยงานสาธารณสุขที่
เกี่ยวของ เชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
เปนผู เขียนโครงการเสนอของบประมาณสําหรับการจัดสงนักเรียนเขาสูระบบบริการ ซึ่งทาง สปสช.              
เปนผูรางตัวอยางโครงการ และใหกรมอนามัยและโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) ปรับปรุงขั้นตอน
การดําเนินงานใหครบถวนมากขึ้น 

2) การสัมมนาเสริมสรางประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบการคัดกรองสายตาและสุขภาพเด็ก           
วัยเรียน (เด็กไทยสายตาดี) วันที่ 9-10 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรท จังหวัดปทุมธานี 
วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพบุคลากร ในการเฝาระวังสุขภาพเด็กวัยเรียน รวมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพการพัฒนาระบบการคัดกรองสายตานักเรียนใหเปนระบบ และไรรอยตอ กลุมเปาหมายไดแก 
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตาจากโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไปที่มีคลินิกตา นักวิชาการจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ศูนยอนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มุงเนนใหเกิดการพัฒนาระบบ
การคัดกรองและเฝาระวังสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองครวม และเปนเวทีในการสื่อสารและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขใหเกิดความเขาใจและเห็นความสําคัญการคัดกรองและเฝาระวังอวัยวะที่สงผลตอการ
เรียนรูและสุขภาพเด็กวัยเรียน รวมทั้งการสะทอนปญหาการดําเนินงานที่ผานมา โดยใหแตละเขตสุขภาพได
รวมกันวิเคราะห  Gap Analysis และวางแผนการดําเนินงาน เพ่ือให เปนขอมูลในการวางแผนและ                    
ปรับกระบวนการดําเนินงานตอไป  
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ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
3.1 รอยละของนักเรียนชัน้ ป. 1 ไดรับการตรวจคัดกรองสายตา ไมนอยกวารอยละ 80 

 ผลการดําเนินงานในภาพรวมประเทศ พบวานักเรียนช้ัน ป.1 ไดรับการตรวจคัดกรองสายตา                
รอยละ 36.7 (พฤษภาคม 2560-กุมภาพันธ 2561, ปการศึกษา 2560) ซึ่งยังไมไดตามเปาหมายที่กําหนด                  
เมื่อพิจารณารายเขตพบวาศูนยอนามัยที่ 2 เปนเขตที่มีผลการดําเนินงานสูงที่สุด เทากับรอยละ 71.7 
รองลงมาคือศูนยอนามัยที่ 11 รอยละ 45.1 สวนศูนยอนามัยที่ 5 มีผลการดําเนินงานตํ่าที่สุด เพียงรอยละ 
26.0  

 

ศูนยอนามัย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนท่ีผานเกณฑ จํานวนทั้งหมด รอยละ/อัตรา 
ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม 19,785 55,968 35.4 
ศูนยอนามัยท่ี 2 พิษณุโลก 26,497 36,935 71.7 
ศูนยอนามัยท่ี 3 นครสวรรค 12,074 29,616 40.8 
ศูนยอนามัยท่ี 4 สระบุร ี 15,222 51,861 29.4 
ศูนยอนามัยท่ี 5 ราชบุร ี 14,790 56,905 26.0 
ศูนยอนามัยท่ี 6 ชลบุร ี 27,141 71,943 37.7 
ศูนยอนามัยท่ี 7 ขอนแกน 16,187 50,009 32.4 
ศูนยอนามัยท่ี 8 อุดรธาน ี 23,880 59,729 40.0 
ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 31,664 74,779 42.3 
ศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธาน ี 15,454 50,914 30.4 
ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 24,615 54,614 45.1 
ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา 29,241 75,359 38.8 
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง - 30,157 - 

ภาพรวมประเทศ 256,550 698,789 36.7 
ท่ีมา www.vision2020thailand.org ณ วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2561 

 
3.2 รอยละของนักเรียนชัน้ ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ  ไมนอยกวารอยละ 2 
ผลการดําเนินงานในภาพรวมประเทศ พบนักเรียนช้ัน ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ รอยละ 2.2            

โดยพบวาศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหมพบนักเรียนมีสายตาผิดปกติมากที่สุด (รอยละ 4.1)  

ศูนยอนามัย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนท่ีผานเกณฑ จํานวนทั้งหมด รอยละ/อัตรา 

ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม 814 19,785 4.1 
ศูนยอนามัยท่ี 2 พิษณุโลก 574 26,497 2.2 
ศูนยอนามัยท่ี 3 นครสวรรค 160 12,074 1.3 
ศูนยอนามัยท่ี 4 สระบุร ี  495 15,222 3.3 
ศูนยอนามัยท่ี 5 ราชบุร ี 423 14,790 2.9 
ศูนยอนามัยท่ี 6 ชลบุร ี 950 27,141 3.5 
ศูนยอนามัยท่ี 7 ขอนแกน 183 16,187 1.1 
ศูนยอนามัยท่ี 8 อุดรธาน ี 320 23,880 1.3 
ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 406 31,664 1.3 
ศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธาน ี 303 15,454 2.0 
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ศูนยอนามัย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนท่ีผานเกณฑ จํานวนทั้งหมด รอยละ/อัตรา 

ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 545 24,615 2.2 
ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา 579 29,241 2.0 
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง - - - 

ภาพรวมประเทศ 5,752 256,550 2.2 
ท่ีมา www.vision2020thailand.org ณ วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2561 

 
3.3 รอยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติไดรับการสงตอเพื่อแกไข/ชวยเหลือ ไมนอยกวา            

รอยละ 80 
ผลการดําเนินงานในภาพรวมประเทศพบวานักเรียนช้ัน ป. 1 พบสายตาผิดปกติไดรับการสงตอ                

เพ่ือแกไข/ชวยเหลือ (ไดรับการคัดกรองซ้ําโดยเจาหนาที่สาธารณสุขกรณีคัดกรองสายตาแลวพบความผิดปกติ
โดยครูประจําช้ัน) รอยละ 82.3  

ศูนยอนามัย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนท่ีผานเกณฑ จํานวนทั้งหมด รอยละ/อัตรา 
ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม 690 814 84.8 
ศูนยอนามัยท่ี 2 พิษณุโลก 538 574 93.7 
ศูนยอนามัยท่ี 3 นครสวรรค 137 160 85.6 
ศูนยอนามัยท่ี 4 สระบุร ี 411  495 83.0 
ศูนยอนามัยท่ี 5 ราชบุร ี 362 423 85.6 
ศูนยอนามัยท่ี 6 ชลบุร ี 719 950 75.7 
ศูนยอนามัยท่ี 7 ขอนแกน 172 183 94.0 
ศูนยอนามัยท่ี 8 อุดรธาน ี 286 320 89.4 
ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 234 406 57.6 
ศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธาน ี 236 303 77.9 
ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 467 545 85.7 
ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา 479 579 82.7 
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง - - - 

ภาพรวมประเทศ 4,731 5,752 82.3 
ท่ีมา www.vision2020thailand.org ณ วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2561 

  
 เมื่อพิจารณารอยละของนักเรียนช้ัน ป. 1 พบสายตาผิดปกติไดรับการสงตอ เพ่ือแกไข/ชวยเหลือ 
(โดยทีมจักษุแพทย) พบวาในภาพรวมประเทศมีนักเรียนเพียงรอยละ 28.9 ที่ไดรับการสงตอเพ่ือแกไข/
ชวยเหลือ 

ศูนยอนามัย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนท่ีผานเกณฑ จํานวนทั้งหมด รอยละ/อัตรา 
ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม 250 814 30.9 
ศูนยอนามัยท่ี 2 พิษณุโลก 338 574 58.9 
ศูนยอนามัยท่ี 3 นครสวรรค 119 160 74.4 
ศูนยอนามัยท่ี 4 สระบุร ี 110 495 22.2 
ศูนยอนามัยท่ี 5 ราชบุร ี 143 423 33.6 
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ศูนยอนามัย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนท่ีผานเกณฑ จํานวนทั้งหมด รอยละ/อัตรา 
ศูนยอนามัยท่ี 6 ชลบุร ี 240 950 25.2 
ศูนยอนามัยท่ี 7 ขอนแกน 71 183 38.8 
ศูนยอนามัยท่ี 8 อุดรธาน ี 31 320 9.7 
ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 9 406 2.2 
ศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธาน ี 90 303 29.7 
ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 147 545 27.0 
ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา 112 579 19.3 
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  -  

ภาพรวมประเทศ 1,660 5,752 28.9 
ท่ีมา www.vision2020thailand.org ณ วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2561 

 
4. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 

ประเดน็ ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปญหา 
ระบบการคัดกรอง
สายตา 

- ทักษะและความเช่ียวชาญการตรวจ             
คัดกรองสายของครู เน่ืองจากครูมีการ
ปรับเปลี่ยนงานบอย 

- มีการอบรมฟนฟูการคัดกรองสายตาอยาง
ตอเน่ือง  

- กําหนดชวงเวลาการคัดกรองสายตา
นักเรียนและการสงขอมูล 

ระบบการสงตอ
และแกไขรักษา  

- การเขาระบบบริการในกลุมนักเรียนที่พบ
สายตาผิดปกติยังไมครอบคลมุ ทําให
นักเรียนสวนใหญไมไดรับการแกไข/รักษา 

 

- ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน กระทรวงมหาดไทย สปสช. 
Service Plan สาขาตารวมกําหนด
แนวทาง/หลักเกณฑในการสนับสนุนการ
ขนสงนักเรียนที่พบความผิดปกติให
สามารถเขาถึงระบบบริการ 

- ลดขั้นตอนการสงตอ เชน One Stop 
Service และไมตองใชใบสงตอกรณีขาม
เขต หรือกรณมีีสิทธิขามเขต 

- ควรมีการนําขอมูลนักเรียนทีพ่บสายตา
ผิดปกติรายบุคคล มาใชในการติดตาม 
โดยใหศูนยอนามัยและสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเปน Case Manager 

ระบบการจัดการ
ขอมูล 

- การบันทึกขอมูลไมครอบคลมุและ
ครบถวน 

- ภาระงานดานการบันทึกขอมูลของ        
เจาหนาที่ 

- ระบบการบันทึกขอมูลมีความหลากหลาย 

- สนับสนุนการใชโปรแกรม vision2020 
และพัฒนาใหเช่ือมโยงกับระบบการบันทึก
ขอมูลที่มกีารใชงานเดิม 

- กําหนดชวงระยะเวลาการบันทึกขอมูลให
ชัดเจนและใหสอดคลองกับชวงเวลาการ
บันทึกขอมูลสขุภาพอ่ืน 
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ประเดน็ ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปญหา 
- พัฒนาระบบการบันทึกและประมวลผลให

มีประสิทธิภาพและงายตอผูปฏิบัติ 
ระบบบริหาร
จัดการ 

- การสื่อสารดานนโยบายและแนวทางการ

ดําเนินงานยังไมชัดเจน ทําใหหนวยงาน

รวมและหนวยงานในระดับพ้ืนที่ไมมีการ

ดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

- การดําเนินงานของพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 13 
โดยเฉพาะโรงเรียนนอกสังกัดกทม.               
ยังขาดผูรับผิดชอบหลักดําเนินการ               
ดานสุขภาพเด็กวัยเรียน  
 

- ประสานความรวมมือระดับนโยบายกับ
หนวยงานตนสังกัดเพ่ือทําหนังสือสั่งการ/
ขอความรวมดําเนินการ 

- ผลักดันการใชกลไก พชอ. เพ่ือสรางการ          
มีสวนรวมในการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน
โดยเฉพาะประเด็นที่สงผลตอการเรียนรูใน
เด็กวัยเรียนแบบองครวม 

- มีระบบนิเทศ กํากับติดตาม และการ
วิเคราะหปญหาอุปสรรค และแนวทางการ
ดําเนินงานระดับพ้ืนที่รวมกันกับภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของ 

 


