
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

๑. ชื่อโครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา  ปี ๒๕๖3 
เพ่ืออุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคต้อกระจกในพ้ืนที่อ าเภอเทพา และอ าเภอใกล้เคียงได้รับการรักษาโดย การผ่าตัดต้อ  
      กระจกเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม 

 ๒.2 เพ่ือป้องกันและลดอัตราการตาบอดจากโรคต้อกระจก 
๒.3 เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการมองเห็น ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ 

๓.  ผลการด าเนินงาน  
๓.๑  ผลผลิต 
  3.1.1 มีการประชุมติดตามเพ่ือเตรียมการด าเนินงานตามโครงการ  2 ครั้ง 

  3.1.2 กิจกรรมตรวจ กรองกลุ่มเสี่ยงที่มีระดับการมองเห็นผิดปกติโดยจักษุแพทย์ 
           กิจกรรมตรวจคัดกรองกลุม่เสี่ยงท่ีมีระดบัการมองเห็นผิดปกตโิดยจกัษุแพทย ์ไดจ้ัดขึน้ในวัน   
      ศุกร์ที่  6 ธันวาคม 2562 ที่อาคารอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน หลังใหม่ โรงพยาบาลเทพา โดยมี  
      นายสนอง จันทรักษ์ นายอ าเภอเทพา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีตัวแทนเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ  
      เทพา จากภาคส่วนต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี  มีกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมคัดกรอง ทั้งหมด 215 คน  
      เข้าเกณฑ์ผ่าตัด 119 คน คิดเป็นร้อยละ 55.34  
       3.1.๒ ให้บริการผ่าตัดต้อกระจกกลุ่มเป้าหมาย 
           จัดบรกิารผา่ตัดตอ้กระจกกลุม่เป้าหมาย ไดจ้ัดด าเนนิการข้ึน เปน็ระยะเวลา 1 วัน คือวันเสาร์  
       ที ่7 ธันวาคม 2562 มีผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดรวม 110 คน คิดเป็น ร้อยละ 92.44 ( เข้าเกณฑ์ผ่าตัด  
  119 คน ) 
       3.1.3 จัดพิธีเปิดตาผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาเทียม 
            จัดพิธีเปดิตาผู้ป่วยหลงัผา่ตัดเปลีย่นเลนส์เทียม และมอบแว่นตา วนัอาทิตย ์ที ่8 ธันวาคม  
       2562 โดยมี นายณรงค์ ด้วงปาน  ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   
       เป็นประธานในพิธีเปดิ และมีตัวแทนเครือข่ายสุขภาพอ าเภอเทพา จากภาคส่วนต่างๆ ร่วมเป็น 
       เกียรตใินพิธี   
       3.1.4 ติดตามผลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลตนเองหลังผ่าตัด ๑ สัปดาห์  ๑ เดือน   
            การติดตามผลหลังผ่าตดั 1 สัปดาห์ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม 2562 ที่อาคาร 
  อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน หลังใหม่ โรงพยาบาลเทพา มีผู้ป่วยหลังผ่าตัดมารับการติดตามอาการ  
      แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลตนเองหลังผ่าตัด จ านวน 108 คน  
   การติดตามผลหลังผ่าตัด 1 เดือน จัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 26 มกราคม 2563 อาคารผู้สูงอายุ  
       โรงพยาบาลเทพา มีผู้ป่วยหลงัผา่ตัดมารบัการติดตามอาการ แลกเปลีย่นเรียนรู้การดูแลตนเองหลัง 
       ผ่าตดั จ านวน  98 คน  
๓.๒  ผลลัพธ์:  

  ๓.2.๑    ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีระดับการมองเห็นผิดปกติ ได้รับการตรวจคัดกรองโดยจักษุแพทย์ 
             จ านวน  215  คน คิดเป็นร้อยละ 47.78 

  ๓..2.๒  ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ผ่าตัด จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 55.34   มารับการ ผ่าตัด เปลี่ยน 
             เลนส์ตาเทียมโดยจักษุแพทย์ จ านวน 110 คน  คิดเป็นร้อยละ 92.44 



                                
๓..2.๓  ประเมินโดยสอบถามจากผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับคุณภาพการมองเห็นหลังเข้ารับการ  

   ผ่าตัด ดังนี้ 
   1.) การมองเห็นชัดขึ้นกว่าเดิมมาก คิดเป็นร้อยละ 50.77 
   2.) การมองเห็นชัดขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย คิดเป็น ร้อยละ 46.15 
   3.) การมองเห็นไม่แตกต่างจากเดิม คิดเป็น ร้อยละ 3.08  
   4.) ไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการแย่ลงกว่าเดิม /มองไม่เห็นเลย 
   5.) พบผู้ป่วยมีการติดเชื้อหลังผ่าตัด จากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง 2 ราย 
    - รายที่ 1 นัดมา Admit  2 คืน ให้การดูแลเรื่อง Hygine และการหยอดยาที่ถูกต้อง 
    - รายที่ 2 refer โรงพยาบาลสงขลา  

๔. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
4.1 ส าหรับค่าอาหารกิจกรรมประชุมชี้แจงแผนการด าเนินงานและติดตามงานตามโครงการ จ านวน 2 ครั้ง  

        เป็นเงิน 6 ,120 บาท 
          4.2 กิจกรรมคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ผ่าตัดต้อกระจกกลุ่มเป้าหมาย และพิธีเปิดตาผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์  
       ตาเทียม  
               4.2.1 ส าหรับค่าอาหารผู้ร่วมกิจกรรมในโครงการและกลุ่มเป้าหมาย เป็นเงิน 53,880บาท  
       4. 2.2 ค่าเหมาจ่ายทางการแพทย์ส าหรับผ่าตัดต้อกระจก เป็นเงิน 865,200 บาท  
  4. 3 ประชุมประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ ไม่ได้ด าเนินการ  
  4. 4 ส าหรับค่าอาหารผู้ร่วมกิจกรรมในโครงการและกลุ่มเป้าหมายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลตนเองและติด  
                ตามหลังผ่าตดั ๑ สัปดาห์  และ ๑ เดือน  รวม  2 ครั้ง เป็นเงิน 10,275 บาท      
       รวมค่าใช้จ่ายในโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 935,475 บาท 
5. ผลการประเมินแผนงาน/โครงการตามประเด็นที่ระบุไว้ในแผนงาน/โครงการ  
     (ปัจจัยน าเข้า,กระบวนการ,ผลลัพธ์) 

๕.๑  ปัจจัยน าเข้า (ทรัพยากร เครื่องมือ)  
                 - ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการท าโครงการจาก สปสช.เขต 12 
                 - ได้รับการสนับสนุนทีมแพทย์ในการตรวจคัดกรองและผ่าต้อกระจก จากทีม พ.อ.นพ.โสรัฐ พลชัย จักษุ 
                   แพทย์จากโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี 
         - ได้รับการสนุนอัตราก าลังส าหรับการด าเนินงานโครงการ จากโรงพยาบาลเทพา เครือข่ายสุขภาพอ าเภอ  
                   เทพา และจิตอาสาในพ้ืนทีอ่ าเภอเทพา  

๕.๒  กระบวนการ  
       ใช้กระบวนการสร้างการมีสว่นร่วมของภาคีเครือข่าย 

๖. ปัญหาอุปสรรค  
๖.๑  การประชาสัมพันธ์ยังไม่ท่ัวถึง ท าให้ประชาชนในพื้นท่ีห่างไกลได้รับข้อมูลการด าเนินงานโครงการไม่ทั่วถึง  
๖.๒  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายบางส่วนถึงแม้จะเป็นส่วนน้อย เสียโอกาสไม่ได้รับการผ่าตัด เนื่องจากไม่มีผู้ดูแล  

๗. ข้อเสนอแนะ 
๗.๑  ควรเพิ่มช่องทางให้มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการให้ครอบคลุมประชาชนในพื้นท่ีและพ้ืนที่
ใกล้เคียงมากขึ้น  
๗.๒ ควรมีการวางแผนในระดับเครือข่าย เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่ขาดผู้ดูแล เพ่ือเพ่ิมโอกาสการ  

          มองเห็น และส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย  
 

 


