
แนวทางขจัดปัญหาตาบอด
ประเทศไทย

คณะทํางานร่วมระหว่าง
ราชวิทยาลัยจักษุแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาจักษุ กระทรวงสาธารณสุข
7 พย. 2557



ตาบอด
WHO : ในปี 2020 อัตราตาบอดน้อยกว่า 0.5% ของ
ประชากร (ไทย 0.6%)

กว่า 50% ของตาบอด คือ ต้อกระจก

เน้นผ่าตัด ต้อกระจกที่ตาบอด ** Blinding Cataract

ต้อกระจกที่ตาบอด ตกค้าง Backlog

ต้อกระจกที่ตาบอด รายใหม่ New case



การดําเนินการที่ผ่านมา
อัตราตาบอด ลดลงมาตลอด จากการรณรงค์ผ่าตัด เช่น พอสว.
แก้วตาดวงใจ มูลนิธิต่างๆ (จาก 1.14% เหลือ 0.6% ก่อน
สปสช.เริ่มโครงการ Vertical program)

DMIS : NHSO เริ่ม 2549

2550 ตาบอดตกค้าง     98,000 ราย

2556      ,,     ,,          70,000 ราย

เบิกจ่ายไป 1,000,000 ราย 10,000 ล้านบาท
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กลไกการเงินในปัจจุบัน 
ไม่ได้ลดความเหลื่อมล้ําของแต่ละพ้ืนที่



66

กลไกการเงินปัจจุบัน
จูงใจรพ.บางแห่ง esp เอกชน
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ผ่าตา



NEVER BEFORE BETTER
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Blinding Cataract เป็นเรื่องเชิงรุกทั้งการคัดกรองและการ
ดําเนินการให้ได้รับผ่าตัด

Low Vision Cataract เป็นหน้าที่ที่ต้องให้บริการ ไม่จําเป็น
ต้องเชิงรุก แต่ต้องติดตามกํากับระยะเวลารอคอย

นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคสุวพลา 
สปช. และอดีตที่ปรึกษารมว.

Blinding Cataract เป็นเรื่องของนโยบาย

Low Vision Cataract เป็นหน้าที่

คณะทํางานราชวิทยาลัยจักษุฯ



ข้อเสนอราชวิทยาลัยจักษุร่วมกับ 
คกก.Service Plan สาขาจักษุ สธ.

• เน้น คัดกรอง ตาบอดจากต้อกระจกในชุมชน (Active
Case Finding)

• กําหนดเป้าหมายผ่าตัด จากการคัดกรอง/ยืนยัน

• รณรงค์ผ่าตัด โดยจักษุแพทย์ในพ้ืนที่ 

• ทีมจักษุของเขต ทีมจักษุของส่วนกลาง (รพ.เมตตาฯร่วมกับ
ราชวิทยาลัยฯเป็นผู้ประสาน) ในกรณีที่ศักยภาพไม่พอ



• ถ้ายังมีโครงการกองทุนเฉพาะโรค หรือ Vertical program  
ให้ดําเนินการเฉพาะกลุ่ม Blinding cataract โดยใช้
แนวทางของคณะทํางาน Service Plan สาขาจักษุของ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเน้น กระบวนการคัดกรองเพ่ือค้นหา
เป้าหมายผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก 

• กรณี Low vision cataract บริหารจัดการภายในเขตฯ

ข้อเสนอราชวิทยาลัยจักษุร่วมกับ 
คกก.Service Plan สาขาจักษุ สธ.
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ประเด็น ภาคเอกชน
• ความน่าเชื่อถือ ของการคัดกรองโดยทีมเอกชน

• การคัดกรอง โดยทีมงานพ้ืนที่ตามระบบของ Service 
Plan

• ลดการผ่าตัดที่ไม่จําเป็น

• เน้นจูงใจเฉพาะ Blinding Cataract

• เอกชน มาช่วยเติมเต็มทีมเชิงรุกส่วนกลาง ในการออกช่วยพ้ืนที่ 
ศักยภาพไม่พอ
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กิจกรรม
• รณรงค์คัดกรองผู้สูงอายุทุกราย โดย อสม.  ใช้แผ่น E ที่ 3 เมตร

• ตรวจยืนยัน โดยทีมจักษุแพทย์ หรือ พยาบาลเวชฯทางตา ที่
รพช.หรือ รพ.สต. ในกลุ่มที่อสม.คัดกรองแล้วสงสัยตาบอด
VISA fast track

• จัดระบบผ่าตัด Blinding cataract ให้ภายใน 30 วัน

• กรณี Low vision cataract ที่มีอาการเข้าตรวจในรพ. ให้
ได้รับผ่าตัด ภายใน 90 วัน 

        (ไม่จําเป็นต้องเชิงรุก เพ่ือลด False  demand)



2
0

ข้อเสนองบดําเนินการ

• อบรม อสม. พร้อม E

• อบรม รพ.สต. รพช. พร้อม Snellen

• งบดําเนินการ ค่าตอบแทนสําหรับ ทีมพยาบาลเวชฯตา (+ จักษุ
แพทย์) ออกตรวจ confirm ในพ้ืนที่ (รพช.หรือรพ.สต.ขนาด
ใหญ่)

• งบดําเนินการ ค่าใช้จ่ายในการนําผู้ป่วยเข้าผ่าตัด (ค่าเดินทาง ไป
กลับ 100 บาท x 2 คน + ค่าอาหาร 40 บาทต่อมื้อ x 2 คน)



ระบบติดตาม Monitor
• บันทึกข้อมูลทั้งหมด ใน www.vision2020thailand.org

• กก. Service plan ระดับจังหวัดและเขต เป็นผู้ติดตาม 

• อัตราการคัดกรอง การตรวจยืนยัน

• ยอด Blinding cataract 

• อัตรา Blinding cataract ได้รับการผ่าตัด

• ระยะเวลารอคอยผ่าตัด

• ทีมราชวิทยาลัย / กรมการแพทย์ ติดตามระบบการเข้าถึงบริการ ในภาพรวมทั้งประเทศ 
รายเขต รายจังหวัด

• ขึ้นทะเบียน ทีมผ่าตัดเชิงรุก เพ่ือจัดให้ลงช่วยพ้ืนที่ที่ร้องขอ หรือพ้ืนที่ที่ระยะเวลารอคอย
นานกว่าเกณฑ์
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ทีมเชิงรุก
• พอสว.  ทีมรร.แพทย์

• มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน

• มูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ลําปาง

• รพ.คริสเตียน (พ.วีระพันธ์)

• ทีมอีสาน (พ.สุวัฒน์ พ.ศิริวัฒน์ พ.อภิรักษ์)

• กองบรรเทาทุกข์

• รพ.เมตตาฯ

• รพ.บ้านแพ้ว รพ.เอกชน
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