
 

 

รายงานการประชุมชี้แจงโครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปี 2563 
ครั้งที่ 1/2563 

วันที่  5พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-15.00 น. 
ณ ห้องประชุม A โรงพยาบาลเทพา 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1. นายเดชา     แซ่หลี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพา 
 2. นางสาวหทัยรัตน์  ชัยดวง  หัวหน้าพยาบาล 
 3. นายยศพงศ์   ถิระวุฒิ  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
 4. นายวัชรพงศ์   ชัยสุวเศรษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
 5.นางกาญจนา   ชูหวาน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
 6. นางอ าภา   แก้วของแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
 7. นางอรอนงค์   แซ่กี่  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
 8. นางสาวจันทร์เพ็ญ  กัวพานิช เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 9.นางสาวอุบล   ใบตาเย็บ นักรังสีการแพทย์ช านาญการ 
 10. .ว่าที่ ร.ต.หญิงสนธยา  อ ามาลี   นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  
 11. นางสาวอารินย์  นนทพันธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 12.นางสาวธนิษฐา  มิ่งประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
 13.นางฟาติมา   บูเอียด  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
 14.นางเขมรัชกร   จันทร์แก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 15.นางจรุงศรี   อุมา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 16..นางสาวปัญญาพร  อาวะภาค นักกายภาพบ าบัด   
 17.นายภูริพัฒน์   กะมิง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
 18.นางดวงแข   สติตรง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 19.นางสาวสุจิตรา  ลือเมาะ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ  
 20 .นางสาวอัสลีนา  กาเร็ง  นักโภชนาการ 
 21.นางสาวนงลักษณ์  เหนี่ยวทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 22.นางสาวรุสลาวตี  ไบเตะ  นักประชาสัมพันธ์  
 23.นายประสิทธิ์   หวันสนิ  แพทย์แผนไทย 
 24.นายอดินันท์   บาสอสิดิก นักวิชาการสาธารณสุข  
 25.นางสาวบุลัน   ใจดี  เจ้าพนักงานธุรการ 
          26.นางสาวมลฑา  อินกะโผะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

สรุปรายงานการประชุม 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
 โครงการผ่าตัดต้อกระจก เป็นโครงการที่โรงพยาบาลเทพาท าต่อเนื่องครั้ง นี้เป็นครั้งที่6 รวมผู้ป่วยที่ได้รับ



 

 

การผ่าตัดไปแล้ว รวม 683 ดวงตา จากการท าโครงการที่ผ่านมา มีเสียงตอบรับที่ดี ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอเทพา 
และพ้ืนที่ใกล้เคียง มองเห็น เพ่ิมข้ึน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และการด าเนินงานในครั้งนี้เพ่ืออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และถวายเป็นพระราชกุศล
แดส่มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

วาระท่ี 2 ทบทวนรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ไม่มี  

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง (วาระติดตาม) 
 - ชี้แจงรายละเอียดโครงการ โดย คุณมลฑา 
 หลักการและเหตุผล : องค์การอนามัยโลก ประมาณการ ในปี 2020 จะมีคนตาบอดประมาณ 90 คน  
  โรคต้อกระจกท าให้เกิดภาวะตาบอดได้ถึงร้อยละ 50  
       : ในประเทศไทยสาเหตุของตาบอด เกิดจากโรคต้อกระจกถึงร้อยละ 70 ปัจจุบัน 
   มีคนเป็นโรคต้อกระจก ถึง 12 ,000 คน เพิ่มขึ้นปีละ 4,000 คน  
   : อ าเภอเทพา มีผู้สูงอายุ 8,812 คน ที่ปัญหาสายตาเรือนรางยังไม่เข้าถึงการ 
  คัดกรองโดยจักษุแพทย์ 450 คนในปี 2563  
 วัตถุประสงค์         : 1.เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคต้อกระจกในพ้ืนที่อ าเภอเทพาและพ้ืนที่ใกล้เคียงได้รับการรักษา 
           โดยการผา่ตัดเปลีย่นเลนส์แก้วตาเทียม 
   2.เพ่ือป้องกันและลดอัตราการตาบอดจากโรคต้อกระจก 
   3 .เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการมองเห็น ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย  
 ระยะเวลาด าเนินการ :  - คัดกรองโดยทีมจักษุแพทย์ วันที่ 6ธันวาคม๒๕๖2 
   - ผ่าตัดโรคต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม วันที่ 7-8ธันวาคม ๒๕๖2 
   - เปิดตาแจกแว่น วันที่ 8- 9ธันวาคม ๒๕๖2 
   - นัดติดตามหลังผ่าตัด ๑สัปดาห์ และ ๑ เดือน 
 กลุ่มเป้าหมาย : คัดกรองโดยจักษุแพทย์ ได้แก่ ประชาชนอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป อ าเภอเทพาและใกล้เคียง  
   ที่มีสายตาเรือนลาง ค่า VA ๒๐/๑๐๐ จ านวน ๔๕๐ คน 
   : เป้าหมายเข้ารับการผ่าตัด จ านวน๒๐๐ คน  
 งบประมาณ  : จากเงินบ ารุงโรงพยาบาลเป็นเงิน 1,826,050บาท 
   : โดยเป็นค่าเหมาจ่ายทางการแพทย์ รายละ ๘,๔๐๐ บาท ที่เหลือเป็นค่าด าเนินการ 
        กิจกรรมตามโครงการ  
   : ส าหรับค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการให้เบิกผ่านฝ่ายงานโดย 
        ไม่ใช้งบประมาณจากโครงการ  

วาระท่ี ๔ เรื่องหารือ 
 ๔ .๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานและบทบาทหน้าที่  
  สืบเนื่องจากการจัดท าโครงการฯ ปี ๒๕๖ 2 ได้ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานตาม 



 

 

โครงการฯดังกล่าวไปแล้วนั้นและในปี ๒๕๖3การด าเนินงานเป็นลักษณะรูปแบบเดียวกัน ที่ประชุมมีมติให้ใช้ค าสั่ง
ตามแนวทางเดิมแต่ขอปรับรายชื่อคณะท างานบางส่วน ดังนี้ 
  ๔ .๑.1 คณะท างานฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย ปรับให้ คุณจรัญ คงสุวรรณเป็นรองประธาน 
  ๔ .๑.2 คณะท างานฝ่ายสวัสดิการอาหาร ปรับให้คุณอัสลีนากาเร็ง เป็นคณะท างานและเลขานุการ 
  ๔ .๑.3 คณะท างานฝ่ายจัดการสารสนเทศ ปรับให้ คุณภูริพัฒน์ กะมิง เป็นประธาน  
และคุณแวลาลี แวสาแม เป็นคณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๔ .2 มอบหมายงาน  
  ให้ใช้ตามแนวทาง ปี 2562 ตามเอกสารแนบ 
 ๔ .3 ก าหนดการและพิธีเปิด – ปิดโครงการ 
  ประธาน เสนอแนะให้ เชิญ นายอ าเภอเทพา เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ และวันเปิดตา  
วันแรก และเชิญพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.  เป็นประธานในพิธีเปิดตาวันที่ 2 และกล่าวปิด
โครงกลาง และเชิญปลัดอาวุโสร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติในพิธีด้วย รวมถึงเครือข่ายสุขภาพ และตัวแทนจากภาคส่วน
อ่ืนๆในอ าเภอร่วมด้วย มอบหมาย คณะท างานฝ่ายจัดการสารสนเทศ ท าเตรียมหนังสั้น และคลิปการติดตาม
คุณภาพชีวิต  ผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดต้อกระจก น าเสนอในช่วงพิธีเปิด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการต่อ
ยอด อีกทางหนึ่ง  

วาระท่ี ๕ วาระอ่ืนๆ  
 ๕ .๑ ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานตามโครงการ ปี ๒๕๖2จากการประชุม AAR หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
พบปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานดังนี้ 
  5.1. 1 Flow มีการติดขัดในช่วงลงทะเบียน เนื่องจากผู้ป่วยไม่มารับบริการตามช่วงเวลาที่นัด  
  ในขณะที่เอกสารการคัดกรองอยู่ที่ผู้รับผิดชอบงานแต่ละพ้ืนที่ซึ่งมาตามช่วงเวลานัด ส่วนจุด  
  บริการอ่ืนๆสามารถ Flow ได้ดีขึ้นรวมทั้งจุดคีย์ข้อมูล ที่ประชุมเสนอให้ ผู้รับผิดชอบงานแต่ละพ้ืน  
  ที่มา พร้อมกันในช่วงเช้าเพื่อ รอรับผู้ป่วยตาม รายพ้ืนที่ 
  5.1.2ควรเพิ่มระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ ก่อนท าโครงการให้ทั่วถึง เพ่ือให้ผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกล  
  เข้าถึงบริการได้มากขึ้น  
 5.2 การเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงให้แก่ทีมเครือข่าย ในปีที่ผ่านมา ปรับให้เบิกจากเงินบ ารุง
โรงพยาบาล และปีนี้ที่ประชุมมีมติให้ใช้ตามแนวทางดังกล่าว 
 5.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ิมเติมข้อมูลผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา ดังนี้ 
  5.3.1 ผลงานการผ่าตัดโรคต้อกระจกตามโครงการฯ ตั้งแต่ ปี 2559 – 2562 สรุปดังนี้ 
   -  กลุ่มเป้าหมายได้รับการผ่าตัด รวม 683 ดวงตา  (600 ราย) ผ่าครบ 2 ข้าง 83 ราย  
   - เป็นประชาชน ในอ าเภอเทพา 615 ดวงตา  จ านวน 540 คน 
   - จากสะบ้าย้อย  66 ดวงตา จ านวน 58 คน  
   - จากยี่งอ 1 คน ปัตตานี 1 คน 
  5.3.2 ผลข้างเคียงจากการผ่าตัด  

   - ปี 2559 ติดเชื้อรุนแรง 1 คน เนื่องจาก การดูแลหลังผ่าตัดที่บ้านไม่ดี  
  (นางเหิม หมื่นสะชุม) 

   - ปี 2560 มีตาอักเสบ 1 ราย ชื่อ บิเด๊าะจรูดมะ  สาเหตุจากตะกอนในเครื่องมือ   
  (เป็นผู้ป่วยรายที่ 10 หลังจากหม้อนึ่งเสีย)  



 

 

   - ปี 2561 หลังจ าหน่าย นัดมา admit ซ้ า 1 คืน  1 ราย (ตาอักเสบ)     
   - ปี 2562  หลังผ่าตัด  การมองเห็นไม่ดีขึ้น  1 คน ผลจากกระจกตาเสื่อมตามวัย   
  refer รพ.สงขลา 
  5.3.3 เปรียบเทียบรายรับและงบประมาณด าเนินการในปี 2562  
   
 

 

 

 

 

 จ านวน (คน) เรียกเก็บ(บาท) ชดเชย (บาท) 

เบิกได้ 21 331282.00 235468.55 

นอกเขต 21 316565.00 267565.00 

ใน CUP  122 1832910.50 1510210.5 

รวม 162+2 2,480,757.5 2,013,244.05 

 

 

หมายเหตุ: นัดประชุมติดตามงานโครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก ครั้งที่ ๒/๒๕๖3 
 วันที่ 3ธันวาคม ๒๕๖2  เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้องประชุม A โรงพยาบาลเทพา  

ปิดประชุมเวลา ๑5.00.น. 
         บันทึกการประชุม 
         มลฑา  อินกะโผะ  

   

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในการด าเนินงาน 138,650  บาท 
ค่าเหมาจ่ายแพทย์  (200 คน)                  1,680,000 บาท  
รวมเป็นเงิน 1,818,650 บาท 

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 104055 บาท 
ค่าเหมาจ่ายแพทย์    (162 คน)                 1,360,800 บาท  
รวมเป็นเงิน  1,465,300 บาท (ไม่รวม OT ) 

รายรับตามผลงาน 

ส่วนต่าง 547,944 


