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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  

โรงพยำบำลกลำงเป็นโรงพยำบำลขนำดใหญ่ของส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร มีเตียงรองรับ

ผู้ป่วยในโรงพยำบำลจ ำนวน ๔๐๐ เตียง มีจ ำนวนผู้ป่วยเบำหวำนในควำมดูแลประมำณ ๕๐,๐๐๐ รำย จำก

สถิติในรอบ ๕ ปีที่ผ่ำนมำพบว่ำ กลุ่มงำนอำยุรกรรมส่งผู้ป่วยเบำหวำนเข้ำรับกำรตรวจจอประสำทตำเดือน

ละ ๖๐๐ รำย โรคเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำเป็นภำวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคเบำหวำนซึ่งป่วย

เป็นเวลำประมำณ ๕ ปีขึ้นไป โดยเฉพำะในรำยที่ไม่สำมำรถควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดให้อยู่ในระดับต่ ำ

กว่ำ ๑๔๐ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรได้ แต่เนื่องจำกกำรตรวจจอประสำทตำด้วยวิธีขยำยม่ำนตำนั้นใช้เวลำในกำร

ตรวจนำนถึง ๔๕  นำทีต่อรำย กลุ่มงำนจักษุวิทยำจึงสำมำรถรองรับกำรตรวจได้เพียงเดือนละ ๔๐๐ รำย 

ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับกำรตรวจ ๒๐๐ รำยต่อเดือนต้องสูญเสียโอกำสในกำรรับกำรรักษำ  

ซึ่งโรคเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำแบ่งออกเป็นระยะต่ำงๆดังนี้ เบำหวำนเข้ำจอประสำทตำ

ระยะแรก เป็นระยะที่ยังไม่แสดงอำกำร แต่อำจวินิจฉัยได้ด้วยกำรตรวจจอประสำทตำเท่ำนั้น เบำหวำนเข้ำ

จอประสำทตำระยะกลำง เป็นระยะที่เร่ิมแสดงอำกำรตำมัว เป็นระยะที่ผู้ป่วยอำจมำพบแพทย์ด้วยตนเอง 

เบำหวำนเข้ำจอประสำทตำระยะรุนแรง เป็นระยะที่มีเลือดออกที่จอประสำทตำและในน้ ำวุ้นตำ จอประสำท

ตำเร่ิมหลุดลอก ผู้ป่วยจะตำมัวลงอย่ำงรวดเร็ว หำกไม่ได้รับกำรรักษำจะตำบอดได้ ในระบบบริกำร

สำธำรณสุขที่มีประสิทธิภำพ จักษุแพทย์ควรตรวจพบโรคได้ตั้งแต่ในระยะเร่ิมแรกและให้กำรรักษำอย่ำง

ทันท่วงที ซึ่งจะส่งผลให้จ ำนวนผู้ป่วยในระยะรุนแรงมีสัดส่วนที่ต่ ำ ดังนั้นผู้ป่วยเบำหวำนทุกรำยต้องได้รับ

กำรตรวจจอประสำทตำเพื่อคัดกรองโรคเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำทันทีที่ได้รับกำรวินิจฉัยว่ำเป็น

โรคเบำหวำน 

โครงกำรตรวจจอประสำทตำในผู้ป่วยเบำหวำนด้วยวิธีไม่ขยำยม่ำนตำนี้ ต้องกำรปรับปรุง

ประสิทธิภำพกำรท ำงำนเพือ่ให้ผู้ป่วยโรคเบำหวำนของโรงพยำบำลกลำงซึ่งมีอยู่เป็นจ ำนวนมำกให้ได้รับ

กำรตรวจคัดกรองโรคเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำด้วยเวลำที่สั้นลง ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวจะเพิ่มประสิทธิภำพ

ในกำรท ำงำนในเวลำที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดโดยเพิ่มจ ำนวนผู้ป่วยที่ได้รับกำรตรวจคัดกรองโรคให้มีจ ำนวนที่

สงูขึ้นในขณะที่ประสิทธิภำพในกำรวินิจฉัยโรคไม่ลดลง 

ในปัจจุบันโรงพยำบำลกลำงใช้วิธีกำรตรวจจอประสำทตำแบบมำตรฐำน เป็นกำรตรวจด้วยวิธี

หยอดยำขยำยม่ำนตำซึ่งใช้เวลำในกำรตรวจประมำณ ๔๕ นำทีต่อผู้ป่วย ๑ รำย จ ำนวนผู้ได้รับกำรตรวจจึง

ถูกจ ำกัดด้วยเวลำ ส่งผลให้มีจ ำนวนผู้ป่วยรอตรวจตกค้ำงสะสมถึง ๒๐๐ รำยต่อเดือน และมีแนวโน้มที่จะ
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เป็นปัญหำสะสมเพิ่มมำกขึ้นเร่ือยๆ ซึ่งในจ ำนวนนี้มีผู้ป่วยเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำที่จะต้องได้รับกำร

วินิจฉัยและรับกำรรักษำล่ำช้ำออกไป  

นอกเหนือจำกวิธีกำรตรวจจอประสำทตำแบบมำตรฐำนดังกล่ำวแล้ว ในปัจจุบันมีกำรคิดค้นพัฒนำ

เคร่ืองมือพิเศษขึ้นคือกล้องถ่ำยภำพจอประสำทตำดิจิตอล ส่งผลให้จักษุแพทย์สำมำรถท ำกำรตรวจจอ

ประสำทตำด้วยวิธีไม่ขยำยม่ำนตำได้ โดยวิธีดังกล่ำวใช้เวลำในกำรตรวจจอประสำทตำเพียง ๑๕ นำทีต่อ

ผู้ป่วย ๑ รำย เมื่อเปรียบเทียบกำรตรวจทั้งสองวิธีดังกล่ำว พบว่ำกำรตรวจจอประสำทตำด้วยวิธีไม่ขยำยม่ำน

ตำใช้เวลำสั้นกว่ำถึง ๓ เท่ำ ในขณะที่องค์กำรอนำมัยโลกได้ท ำกำรศึกษำและให้กำรรับรองว่ำวิธีกำรตรวจจอ

ประสำทตำด้วยวิธีไม่ขยำยม่ำนตำดังกล่ำวสำมำรถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรคัดกรองโรคเบำหวำนเข้ำจอ

ประสำทตำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรน ำวิธีกำรตรวจคัดกรองโรคเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำด้วยวิธีไม่

ขยำยม่ำนตำมำใช้จึงเป็นกำรลดระยะเวลำในกำรท ำงำนให้สั้นลงในขณะที่ประสิทธิภำพในกำรวินิจฉัยคัด

กรองโรคเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำไม่ได้ลดลง 

โครงกำรดังกล่ำวสอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร คือนโยบำยกรุงเทพมหำนคร

เมืองแห่งควำมปลอดภัย โดยปรับปรุงประสิทธิภำพกำรรักษำพยำบำลให้แก่ผู้ป่วยโรคเบำหวำนทุกสิทธิ์กำร

รักษำ เป็นกำรแก้ไขปัญหำที่เร่งด่วนและจะรุนแรงขึ้นหำกปล่อยทิ้งไว้ และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ำมำ

บริหำรจัดกำร อีกทั้งสำมำรถน ำไปใช้ได้ครอบคลุมทุกโรงพยำบำล ตลอดจนสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันทีและ

เห็นผลได้ในวำระของผู้บริหำรชุดปัจจุบัน โครงกำรดังกล่ำวสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริงในโรงพยำบำล

กลำง เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบันที่มีภำระงำนมำกแต่จ ำนวนบุคลำกรมีอยู่จ ำกัด เหมำะสมกับ

ผู้รับบริกำรเนื่องจำกสะดวก ใช้เวลำน้อย เดินทำงกลับบ้ำนหลังกำรตรวจได้ทันทีอย่ำงปลอดภัย เนื่องจำกไม่

ต้องได้รับกำรขยำยม่ำนตำ วิธีกำรดังกล่ำวเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล จึงไม่มีผู้ต่อต้ำน เป็นวิธีกำรที่ใช้

เทคโนโลยีอันทันสมัยที่มีอยู่แล้วในโรงพยำบำลกลำง  และใช้เวลำในกำรท ำงำนสั้นลง  

ผู้ได้รับประโยชน์หำกโครงกำรน้ีได้รับกำรอนุมัติให้ด ำเนินกำร จึงประกอบด้วย ประชำชนผู้รับกำร

บริกำร ผู้บริหำรของกรุงเทพมหำนครซึ่งได้อนุมัติโครงกำรที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชน ตลอดจนบุคลำกร

ของโรงพยำบำลกลำงผู้ปฏิบตัิงำนเกี่ยวข้องในกระบวนกำรคัดกรองโรคเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำซึ่งจะใช้

เวลำในกำรท ำงำนสั้นลง มีจ ำนวนผู้ป่วยตกค้ำงรอกำรตรวจน้อยลงจนหมดไปในที่สุด จักษุแพทย์จะมีเวลำ

ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยได้มำกขึ้นและละเอียดมำกขึ้น ส่งผลให้สังคมเมืองของกรุงเทพมหำนครเป็นสังคมที่

ประชำชนมีสุขภำพที่ดีขึ้น แข็งแรงขึ้น และในยำมที่เจ็บป่วยก็ได้รับกำรตรวจรักษำตั้งแต่ระยะเร่ิมแรก เพิ่ม

โอกำสที่จะกลับมำมีคุณภำพชีวิตที่ดีได้อีกครั้ง 
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วัตถุประสงค ์        ๔ 

เป้ำหมำย         ๕ 

ปัจจัยควำมส ำเร็จ        ๕ 

แผนปฏิบัติกำรและงบประมำณ      ๖ 

แนวทำงในกำรบรหิำรควำมเสี่ยง              ๑๑ 

กำรประเมินผล และข้อเสนอแนะ              ๑๒ 

ประวัติผู้เขียนเอกสำรรำยงำนกำรศึกษำส่วนบคุคล           ๑๓ 
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ชื่อโครงการ  ตรวจจอประสำทตำในผู้ป่วยเบำหวำน ด้วยวิธีไม่ขยำยม่ำนตำ 

หลักการและเหตุผล 

โรงพยำบำลกลำงมีจ ำนวนผู้ป่วยเบำหวำนในควำมดูแลประมำณ ๕๐,๐๐๐ รำย โดยกลุ่มงำนจักษุวิทยำ 

โรงพยำบำลกลำง มีภำรกิจในกำรตรวจคัดกรองโรคเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำ โดยใช้วิธีกำรตรวจแบบขยำยม่ำน

ตำ ซึ่งเป็นวิธีมำตรฐำนทั่วไป ซึ่งกำรตรวจด้วยวิธีดังกล่ำวให้ผลกำรตรวจที่ละเอียดสำมำรถใช้ได้ผลดใีนกำรคัด

กรองโรคในผู้ป่วยรำยใหม่ ตลอดจนกำรตรวจเพื่อติดตำมกำรรักษำโรค 

จำกสถิติในรอบ ๕ ปีที่ผ่ำนมำพบว่ำ กลุ่มงำนอำยุรกรรมส่งผู้ป่วยเบำหวำนเข้ำรับกำรตรวจจอประสำทตำ

เดือนละ ๖๐๐ รำย โรคเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำเป็นภำวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคเบำหวำนซึ่งป่วย

เป็นเวลำประมำณ ๕ ปีขึ้นไป โดยเฉพำะในรำยที่ไม่สำมำรถควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดให้อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ 

๑๔๐ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แตเ่น่ืองจำกกำรตรวจจอประสำทตำด้วยวิธีขยำยม่ำนตำนั้นใช้เวลำในกำรตรวจนำนถึง 

๔๕  นำทีต่อรำย กลุ่มงำนจักษุวิทยำจึงสำมำรถรองรับกำรตรวจได้เพียงเดือนละ ๔๐๐ รำย ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ไม่ได้

รับกำรตรวจ ๒๐๐ รำยต่อเดือนต้องสูญเสียโอกำสในกำรรับกำรรักษำโรคเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำในระยะ

เร่ิมแรก โดยพบว่ำสัดส่วนผู้ป่วยเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำในโรงพยำบำลกลำงระยะต่ำงๆเป็นดังนี้ 

- ไม่พบเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำ ๒๐% 

- เบำหวำนเข้ำจอประสำทตำระยะแรก ๒๐%  ระยะเร่ิมแรก เป็นระยะที่ยังไม่แสดงอำกำร แต่อำจ

วินิจฉัยได้ด้วยกำรตรวจจอประสำทตำเท่ำนั้น 

- เบำหวำนเข้ำจอประสำทตำระยะกลำง ๔๐% ระยะกลำง เป็นระยะที่เร่ิมแสดงอำกำรตำมัว เป็นระยะที่

ผู้ป่วยอำจมำพบแพทย์ด้วยตนเอง 

- เบำหวำนเข้ำจอประสำทตำระยะรุนแรง ๒๐% ระยะรุนแรง เป็นระยะที่มีเลือดออกที่จอประสำทตำ

และในน้ ำวุ้นตำ จอประสำทตำเร่ิมหลุดลอก ผู้ป่วยจะตำมัวลงอย่ำงรวดเร็ว หำกไม่ได้รับกำรรักษำจะ

ตำบอดได้ 

จำกสถิติพบว่ำผู้ป่วยเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำระยะกลำงและระยะรุนแรงรวมกันมีสัดส่วนมำกถึง๖๐% 

แสดงว่ำระบบกำรคัดกรองโรคยังมีประสิทธิภำพไม่ดีพอ 
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ในระบบบริกำรสำธำรณสุขที่มีประสิทธิภำพ จักษุแพทย์ควรตรวจพบโรคได้ตั้งแต่ในระยะเร่ิมแรกและ

ให้กำรรักษำอย่ำงทันท่วงที ซึ่งจะส่งผลให้จ ำนวนผู้ป่วยในระยะรุนแรงมีสัดส่วนที่ต่ ำ ดังนั้นผู้ป่วยเบำหวำนทุก

รำยต้องได้รับกำรตรวจจอประสำทตำเพื่อคัดกรองโรคเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำทันทีที่ได้รับกำรวินิจฉัยว่ำเป็น

โรคเบำหวำน 

จำกกำรศึกษำพบว่ำ วิธีกำรตรวจจอประสำทตำวิธีมำตรฐำนซึ่งเป็นวิธีกำรตรวจที่กลุ่มงำนจักษุวิทยำ โรงพยำบำล

กลำงใช้อยู่ในปัจจุบันใช้เวลำในกำรตรวจประมำณ ๔๕ นำทีต่อผู้ป่วย ๑ รำย โดยมีขั้นตอนในกำรปฏิบัติดังนี้ 

- ผู้ป่วยได้รับกำรซักประวัติโรคประจ ำตัวโดยเฉพำะโรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ประวัติโรคต้อหิน

ชนิดมุมปิด ประวัติกำรแพ้ยำโดยเฉพำะยำที่อยู่ในส่วนผสมของยำขยำยม่ำนตำที่จะใช้ 

- ตรวจวัดระดับกำรมองเห็น ควำมดันตำ และควำมดันโลหิตโดยพยำบำลวิชำชีพ เน่ืองจำกยำขยำยม่ำนตำ

บำงชนิดสำมำรถกระตุ้นควำมดันโลหิตให้สูงขึ้นและกระตุ้นชีพจรให้เร็วขึ้นได้ 

- ตรวจตำโดยจักษุแพทย์เพื่อตรวจดูมุมม่ำนตำหำกมุมม่ำนตำแคบหรือมุมปิด กำรขยำยม่ำนตำจะเป็น

สำเหตุให้ควำมดันตำสูงขึ้นจนเป็นอันตรำยได้ จ ำเป็นต้องยิงเลเซอร์ (Laser Peripheral Iridectomy) เพื่อ

เปิดช่องระบำยน้ ำภำยในตำเอำไว้ก่อน 

- พยำบำลวิชำชีพติดป้ำยก ำหนดตำข้ำงที่ต้องกำรขยำยม่ำนตำไว้ที่อกเสื้อผู้ป่วย และเร่ิมหยอดยำขยำยม่ำน

ตำ โดยทั่วไปขั้นตอนนี้ใช้เวลำประมำณ ๒๐-๓๐ นำที 

- ผู้ป่วยที่ได้รับกำรขยำยม่ำนตำเต็มที่แล้วกลับเข้ำห้องตรวจ เพื่อพบแพทย์โดยได้รับกำรตรวจด้วยวิธี 

Indirect Ophthalmoscopy ใช้เวลำประมำณ ๑๐ นำที 

- ผู้ป่วยต้องมีญำติมำเป็นเพื่อนเพื่อเดินทำงกลับบ้ำนโดยปลอดภัย และไม่สำมำรถขับรถยนต์ได้ด้วยตนเอง 

เน่ืองจำกผู้ป่วยจะมีอำกำรตำมัวจำกฤทธิ์ของยำขยำยม่ำนตำเป็นเวลำประมำณ ๔-๖ ชั่วโมง 

จ ำนวนผู้ได้รับกำรตรวจจึงถูกจ ำกัดด้วยเวลำ ส่งผลให้มีจ ำนวนผู้ป่วยรอตรวจตกค้ำงสะสมถึง ๒๐๐ รำย

ต่อเดือน และมีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหำสะสมเพิ่มมำกขึ้นเร่ือยๆ ซึ่งในจ ำนวนนี้มีผู้ป่วยเบำหวำนเข้ำจอประสำท

ตำที่จะต้องได้รับกำรวินิจฉัยและรับกำรรักษำล่ำช้ำออกไป 

นอกจำกกำรตรวจจอประสำทตำวิธีดังกล่ำวแล้วในปัจจุบันยังมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้สำมำรถถ่ำยภำพจอ

ประสำทตำได้โดยไม่ต้องขยำยม่ำนตำก่อน ซึ่งน ำมำประยุกต์ใช้ได้คือ วิธีตรวจจอประสำทตำโดยใช้กล้องถ่ำยภำพ

จอประสำทตำดิจิตอล ชนิดไม่ต้องขยำยม่ำนตำ ซึ่งใช้เวลำในกำรตรวจประมำณ ๑๕ นำทีต่อผู้ป่วย ๑ รำย ซึ่งมี

วิธีกำรตรวจดังนี้ 
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- พยำบำลเทคนิคที่ผ่ำนกำรอบรมแล้ว เป็นผู้ถ่ำยภำพจอประสำทตำ 

- ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับวิธีกำรปฏิบัติที่ส ำคัญๆ สั้นๆได้ใจควำม 

- ลงทะเบียนผู้ป่วยในระบบฐำนข้อมูลคอมพิวเตอร์ของกล้องถ่ำยภำพจอประสำทตำ 

- ด ำเนินกำรถ่ำยภำพจอประสำทตำแต่ละข้ำงในองศำที่ก ำหนด โดยไม่ต้องหยอดยำขยำยม่ำนตำ ใช้เวลำ

ประมำณ ๕ นำที 

- ข้อมูลภำพถ่ำยจอประสำทตำของผู้ป่วยทุกรำยจะถูกเก็บบันทึกไว้ในระบบฐำนข้อมูลของคอมพิวเตอร์

โดยอัตโนมัติ จักษุแพทย์สำมำรถเรียกดูข้อมูลได้ในทันทีและเปรียบเทียบควำมเปลี่ยนแปลงของจอ

ประสำทตำระหว่ำงกำรตรวจแต่ละคร้ังได้  

เมื่อเปรียบเทียบกำรตรวจทั้งสองวิธีดังกล่ำว พบว่ำกำรตรวจจอประสำทตำด้วยวิธีไม่ขยำยม่ำนตำใช้เวลำ

สั้นกว่ำถึง ๓ เท่ำ ในประเด็นประสิทธิภำพของกำรวินิจฉัยโรค องค์กำรอนำมัยโลกมีกำรศึกษำและให้กำรรับรอง

วิธีกำรตรวจดังกล่ำวแล้วว่ำสำมำรถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรคัดกรองโรคเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ กำรน ำวิธีกำรตรวจคัดกรองโรคเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำด้วยวิธีไม่ขยำยม่ำนตำมำใช้จึงเป็นกำร

เพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนดังกล่ำวได้ 

ปัญหำที่หยิบยกมำพิจำรณำนี้สอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร ซึ่งเมื่อได้รับกำร

ด ำเนินกำรแล้วจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภำพกำรรักษำพยำบำลให้แก่ผู้ป่วยทุกสิทธิ์กำรรักษำ เป็นกำรแก้ปัญหำที่

เร่งด่วนและจะรุนแรงขึ้นหำกปล่อยทิ้งไว้ เป็นกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ำมำบริหำรจัดกำร สำมำรถน ำไปใช้

ได้ครอบคลุมทุกโรงพยำบำล ด ำเนินกำรได้ทันทีและเห็นผลได้ในวำระของผู้บริหำรชุดปัจจุบัน 

กระบวนกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวสำมำรถปฏิบัติได้จริงในโรงพยำบำลกลำง เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ใน

ปัจจุบันที่มีภำระงำนมำกแต่จ ำนวนบุคลำกรมีจ ำกัด เหมำะสมกับผู้รับบริกำรเน่ืองจำกสะดวก ใช้เวลำสั้น เดินทำง

กลับบ้ำนหลังกำรตรวจได้อย่ำงปลอดภัย เนื่องจำกไม่ต้องขยำยม่ำนตำ วิธีกำรดังกล่ำวเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 

จึงไม่มีผู้ต่อต้ำน เป็นวิธีกำรที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยที่มีอยู่แล้วในโรงพยำบำลกลำง  เหมำะสมกับเวลำโดยใช้

เวลำในกำรท ำงำนสั้นลง และปฏิบัติได้ในวำระของผู้บริหำรชุดปัจจุบัน 

 กำรป้องกันโรคและส่งเสริมให้ประชำชนมีสุขภำพที่ดี ใช้กำรสร้ำงเสริมสุขภำพน ำกำรซ่อมแซมรักษำ

โรค เป็นหลักกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร อีกทั้งในปัจจุบันประชำชน

ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรดูแลสุขภำพมำกขึ้น ประกอบกับกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ำมำช่วยจะสำมำรถ

ลดปริมำณงำนในหน่วยงำนลงแต่มีประสิทธิภำพในกำรคัดกรองโรคสูงขึ้นจึงเป็นวิธีท ำงำนที่ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง

คือผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร ผู้ป่วย แพทย์และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ได้รับประโยชน์ 



๑๐ 
 

วัตถุประสงค์ 

เน่ืองจำกโรงพยำบำลกลำงได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ เป็นโรงพยำบำลคุณภำพเพื่อประชำชน ทันสมัย ได้

มำตรฐำน บริกำรประทับใจ และได้ก ำหนดพันธกิจว่ำ เป็นโรงพยำบำลที่มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนบริกำรทำง

กำรแพทย์ พร้อมประสำนเครือข่ำยอย่ำงเป็นระบบโดยยึดผู้ใช้บริกำรเป็นศูนย์กลำง เคร่ืองมือทันสมัย ได้

มำตรฐำน มีกำรพัฒนำบุคลำกรและกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

 เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่ำว กลุ่มงำนจักษุวิทยำจึงพิจำรณำเห็นว่ำกำรน ำวิธีกำร

ตรวจจอประสำทตำด้วยวิธีไม่ขยำยม่ำนตำมำใช้ในกำรตรวจเพื่อคัดกรองโรคเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำ แทน

วิธีกำรตรวจด้วยวิธีมำตรฐำนเดิมจะส่งผลดีต่อผู้ป่วยคือ จ ำนวนผู้ป่วยตกค้ำงรอกำรตรวจจอประสำทตำมีจ ำนวน

ลดลง ผู้ป่วยได้รับกำรตรวจพบโรคเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำได้ในระยะเร่ิมแรกเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้น กลุ่มงำน

จักษุวิทยำได้รับประโยชน์คือสำมำรถลดจ ำนวนบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรขยำยม่ำนตำลงและไป

ปฏิบัติงำนอ่ืนๆที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยได้มำกขึ้น โรงพยำบำลกลำงจะได้รับประโยชน์ในกำรบรรลุพันธกิจในกำร

ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ที่เป็นเลิศโดยกำรยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลำง และจะส่งผลดีต่อกรุงเทพมหำนครให้สำมำรถ

บรรลุนโยบำยของผู้บริหำรในกำรให้บริกำรสุขภำพที่ดีแก่ประชำชน จึงก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนิน

โครงกำรดังนี้ 

๑) เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่มำรับกำรตรวจรักษำที่โรงพยำบำลกลำงทุกรำย ได้รับกำรตรวจจอประสำท

ตำเพื่อคัดกรองโรคเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำอย่ำงครบถ้วนและแม่นย ำ 

ในประเด็นดังกล่ำวมีกำรศึกษำวิจัยในต่ำงประเทศว่ำกำรตรวจคัดกรองโรคเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำ

ด้วยกำรใช้กล้องถ่ำยภำพดิจิตอลชนิดไม่ขยำยม่ำนตำนั้นให้ผลกำรตรวจคัดกรองที่มีควำมแม่นย ำเชื่อถือ

ได้ ใกล้เคียงกับวิธีกำรตรวจแบบมำตรฐำนด้วยกำรขยำยม่ำนตำ ซึ่งวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องกับนโยบำย

ศูนย์ควำมเป็นเลิศเฉพำะทำงสำขำจักษุวิทยำ ของโรงพยำบำลกลำง ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร 

๒) ใช้บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนน้อยลง 

เน่ืองจำกกำรตรวจวิธีใหม่ไม่ต้องใช้บุคลำกรในกระบวนกำรหยอดยำขยำยม่ำนตำผู้ป่วย ซึ่งเป็น

กระบวนกำรที่ใช้เวลำนำน บุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ในส่วนนี้มีจ ำนวน ๒ คน จะสำมำรถไปปฏิบัติหน้ำที่

บริกำรผู้ป่วยในส่วนอ่ืนได้ 

 

 

 



๑๑ 
 

เป้าหมาย 

เมื่อด ำเนินโครงกำรในปีงบประมำณ ๒๕๕๗ (๑ ตุลำคม ๒๕๕๗ ถึง 30 กันยำยน ๒๕๕๘) 

๑) จ ำนวนผู้ป่วยเบำหวำนที่ตกค้ำงรอกำรตรวจจอประสำทตำเป็นศูนย์ ภำยในสิ้นปีงบประมำณ ๒๕๕๗ 

เน่ืองจำกกำรตรวจคัดกรองเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำด้วยวิธีไม่ขยำยม่ำนตำใช้เวลำในกำรตรวจเพียง 15 

นำทีซึ่งสั้นกว่ำวิธีมำตรฐำนเดิมถึง ๓ เท่ำ ส่งผลให้จ ำนวนผู้ป่วยที่เคยตกค้ำงรอกำรตรวจลดลงตำมล ำดับ

และคำดว่ำจะไม่คงเหลือตกค้ำงภำยในระยะเวลำ ๑๒ เดือนนับจำกเร่ิมด ำเนินโครงกำร 

๒) จ ำนวนผู้ป่วยเบำหวำนที่ได้รับกำรตรวจจอประสำทตำมีผลกำรตรวจผิดพลำดน้อยกว่ำร้อยละ ๕ 

เน่ืองจำกมีข้อมูลในงำนวิจัยรำยงำนว่ำกำรตรวจคัดกรองโรคเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำด้วยวิธีไม่ขยำย

ม่ำนตำให้ผลกำรตรวจที่มีควำมถูกต้องแม่นย ำใกล้เคียงกับกำรตรวจด้วยวิธีมำตรฐำน 

๓) ใช้เวลำในกำรตรวจคัดกรองเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำลดลงมำกกว่ำร้อยละ๖๐ 

เน่ืองจำกวิธีกำรตรวจแบบไม่ขยำยม่ำนตำใช้เวลำในกำรตรวจเพียง ๑ ใน ๓ ของกำรด้วยด้วยวิธีมำตรฐำน

เดิม 

๔) ใช้จ ำนวนบุคลำกรในกระบวนกำรคัดกรองเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำลดลงมำกกว่ำร้อยละ ๕๐ 

เน่ืองจำกคำดกำรณ์ว่ำจะลดจ ำนวนบุคลำกรในกำรท ำงำนลง ๒ คนจำกเดิมที่ต้องใช้บุคลำกรทั้งสิ้น

จ ำนวน ๔ คน 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

๑) บุคลำกรแพทย์และพยำบำลของกลุ่มงำนจักษุวิทยำและกลุม่งำนอำยุรกรรมเห็นควำมส ำคัญและให้ควำม

ร่วมมือ 

เน่ืองจำกสำมำรถคำดหวังประโยชน์จำกโครงกำรได้ทั้งต่อผู้ป่วยที่จะได้รับกำรดูแลที่สะดวก

รวดเร็วขึ้น ได้รับกำรตรวจคัดกรองที่ถูกต้องแม่นย ำ ทันต่อกำรด ำเนินโรค และประโยชน์ต่อหน่วยงำน

และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนโดยตรง เนื่องจำกสำมำรถลดปริมำณงำนลงได้ เป็นผลดีต่อสภำพกำรท ำงำนใน

ปัจจุบันที่มีปริมำณงำนเพิ่มขึ้นแต่จ ำนวนบุคลำกรเท่ำเดิม 

๒) ผู้ป่วยเข้ำใจในกำรตรวจด้วยวิธีใหม่และให้กำรยอมรับว่ำกำรตรวจวิธีใหม่มีประสิทธิภำพเทียบเท่ำวิธีเดิม 

หำกผู้ป่วยได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับควำมถูกต้องแม่นย ำ และควำมรวดเร็วในกำรตรวจ

ย่อมมองเห็นประโยชน์และเชื่อมั่นในวิธีกำรท ำงำนและให้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มที่ 

 



๑๒ 
 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑ ตุลำคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๘ 

ใช้งบประมำณทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ บำท 

ขั้นตอนการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 

งาน/กิจกรรมหลัก รายละเอียดงาน/กิจกรรมหลัก ผลท่ีคาดหวัง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

โครงกำรตรวจจอ

ประสำทตำใน

ผู้ป่วยเบำหวำน

ด้วยวิธีไม่ขยำย

ม่ำนตำ 

๑.๑ จัดท ำแผน/โครงกำร เสนอ

แนวทำงขออนุมัติโครงกำร 

ได้รับกำรอนุมัติ

โครงกำร 

- กลุ่มงำน

จักษุวิทยำ 

กรกฎำคม  

๒๕๕๗ 

๑.๒ จัดตั้งคณะท ำงำนระดับ

กลุ่มงำน รับผิดชอบควบคุม 

ก ำกับกำรด ำเนินกำรตำม

โครงกำรประกอบด้วย หัวหน้ำ

กลุ่มงำนจักษุวิทยำ เป็น

ประธำนโครงกำร หัวหน้ำกลุ่ม

งำนอำยุรกรรม หัวหน้ำหน่วย

จอประสำทตำ หัวหน้ำพยำบำล

ผู้ป่วยนอกจักษุวิทยำ หัวหน้ำ

พยำบำลผู้ป่วยนอกอำยุรกรรม 

เป็นกรรมกำร 

จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง

คณะท ำงำน 

- กลุ่มงำน

จักษุวิทยำ 

สิงหำคม  

๒๕๕๗ 

๑.๓ กำรเตรียมอุปกรณ์ และ

เคร่ืองมือ 

จัดเตรียมระบบฐำน

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

และกล้องถ่ำยภำพจอ

ประสำทตำดิจิตอล 

หมำยเหตุ ๑ กลุ่มงำน

จักษุวิทยำ 

สิงหำคม 

๒๕๕๗ 



๑๓ 
 

หมายเหตุ ๑ เน่ืองจำกกลุ่มงำนจักษุวิทยำ โรงพยำบำลกลำงได้จัดซื้อกล้องถ่ำยภำพจอประสำทตำดิจิตอลพร้อมทั้ง

ระบบบันทึกฐำนข้อมูลคอมพิวเตอร์ มำใช้ในงำนตรวจวินิจฉัยโรคด้ำนจอประสำทตำอยู่แล้ว จึงไม่มีควำมจ ำเป็น 

ต้องจัดซื้ออุปกรณ์ต่ำงๆเพิ่มเติม เพียงด ำเนินกำรแบ่งแยกระบบบันทึกฐำนข้อมูลให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน 

งาน/กิจกรรมหลัก รายละเอียดงาน/กิจกรรมหลัก ผลท่ีคาดหวัง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

โครงกำรตรวจจอ

ประสำทตำใน

ผู้ป่วยเบำหวำน

ด้วยวิธีไม่ขยำย

ม่ำนตำ 

๑.๔ กำรอบรมให้ควำมรู้แก่

จักษุแพทย์ทุกคนของกลุ่มงำน

จักษุวิทยำ พยำบำลผู้ป่วยนอก 

พยำบำลผู้ป่วยในพยำบำล

เทคนิคทุกคนของกลุ่มงำนจักษุ

วิทยำ และอำยุรแพทย์สำขำ

โรคเบำหวำน จ ำนวน ๑ คร้ัง 

 

บุคลำกรทรำบถึง

วิธีกำรตรวจจอ

ประสำทตำด้วยวิธี

ไม่ขยำยม่ำนตำ 

ประสิทธิภำพในกำร

คัดกรอง

โรคเบำหวำนเข้ำจอ

ประสำทตำเทียบกับ

วิธีมำตรฐำน เพื่อ

สร้ำงกำรยอมรับและ

มีควำมเข้ำใจที่

ตรงกัน สำมำรถให้

ค ำแนะน ำแก่ผู้ป่วย

ได้อย่ำงถูกต้องและ

เป็นแนวทำงเดียวกัน 

๒,๐๐๐ บำท กลุ่มงำนจักษุ

วิทยำ 

ตุลำคม  

๒๕๕๗ 

๑.๕ กำรอบรมให้ควำมรู้แก่

ผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่สนใจ 

จ ำนวน ๑ คร้ัง 

 

ผู้ป่วยเบำหวำนเข้ำใจ

กำรด ำเนินโรคของ

เบำหวำนเข้ำจอ

ประสำทตำ วิธีกำร 

 

๒,๐๐๐ บำท กลุ่มงำน

จักษุวิทยำ 

ตุลำคม  

๒๕๕๗ 



๑๔ 
 

งาน/กิจกรรมหลัก รายละเอียดงาน/กิจกรรมหลัก ผลท่ีคาดหวัง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

โครงกำรตรวจจอ

ประสำทตำใน

ผู้ป่วยเบำหวำน

ด้วยวิธีไม่ขยำย

ม่ำนตำ 

๑.๕ กำรอบรมให้ควำมรู้แก่

ผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่สนใจ 

จ ำนวน ๑ คร้ัง (ต่อ) 

 

 

ตรวจคัดกรองโรค

ด้วยวิธีขยำยม่ำนตำ

และวิธีไม่ขยำยม่ำน

ตำ ข้อแตกต่ำงและ

ประสิทธิภำพที่

เทียบเท่ำกันเมื่อ

น ำมำใช้เพื่อกำรคัด

กรองโรค สร้ำงกำร

ยอมรับและ

ประชำสัมพันธ์ให้

ผู้ป่วยรำยอ่ืนๆเข้ำใจ

และให้กำรยอมรับ

เช่นเดียวกัน 

   

๑.๖ กำรประสำนงำนระหว่ำง

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำร

ประชุมร่วมของแพทย์ระหว่ำง

กลุ่มงำนจักษุวิทยำ และกลุ่มงำน

อำยุรกรรมเพื่อวำงแผนในกำร 

ส่งต่อผู้ป่วยเบำหวำนมำรับกำร

ตรวจจอประสำทตำด้วยวิธีไม่

ขยำยม่ำนตำ 

ก ำหนดจ ำนวนในกำรส่ง

ผู้ป่วยแต่ละวัน 

ก ำหนดกำรนัดตรวจ

ติดตำมในคร้ังต่อๆไป กำร

ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับ

วิธีกำรตรวจ 

จอประสำทตำและ 

กำรเตรียมตัว 

- กลุ่มงำน 

จักษุวิทยำ 

ตุลำคม  

๒๕๕๗ 

 

 

 



๑๕ 
 

ขั้นด าเนินการ 

งาน/กิจกรรมหลัก รายละเอียดงาน/กิจกรรมหลัก ผลท่ีคาดหวัง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

โครงกำรตรวจจอ

ประสำทตำใน

ผู้ป่วยเบำหวำน

ด้วยวิธีไม่ขยำย

ม่ำนตำ 

ด ำเนินกำรส่งผู้ป่วยเบำหวำน

จำกคลินิคเบำหวำน กลุ่มงำน

อำยุรกรรม มำรับกำรตรวจจอ

ประสำทตำที่กลุ่มงำนจักษุ

วิทยำตำมระบบที่ได้ตระเตรียม

ไว้  

 

-ผู้ป่วยเบำหวำนทุก

รำยได้รับกำรตรวจ

คัดกรองโรค 

เบำหวำนเข้ำจอ

ประสำทตำ 

-จ ำนวนผู้ป่วย

เบำหวำนที่ได้รับกำร

ตรวจจอประสำทตำ

มีผลกำรตรวจ

ผิดพลำดน้อยกว่ำ

ร้อยละ ๕ 

-ใช้เวลำในกำรตรวจ

คัดกรองเบำหวำนเข้ำ

จอประสำทตำลดลง

มำกกว่ำร้อยละ ๖๐ 

-ใช้จ ำนวนบุคลำกร

ในกระบวนกำรคัด

กรองเบำหวำนเข้ำจอ

ประสำทตำลดลง

มำกกว่ำร้อยละ ๕๐ 

- จักษุแพทย์

ทุกท่ำนของ

กลุ่มงำน

จักษุวิทยำ 

พยำบำล

วิชำชีพและ

พยำบำล

เทคนิคของ

กลุ่มงำน

จักษุวิทยำ 

อำยุรแพทย์

โรคเบำหวำ

นและ

พยำบำลอำยุ

รกรรม

ผู้ป่วยนอก 

ตุลำคม 

๒๕๕๗ ถึง

กันยำยน 

๒๕๕๘ 

 

 



๑๖ 
 

การติดตามผล 

งาน/กิจกรรมหลัก รายละเอียดงาน/กิจกรรมหลัก ผลท่ีคาดหวัง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

ติดตำมประเมินผล

โครงกำรตรวจจอ

ประสำทตำใน

ผู้ป่วยเบำหวำน

ด้วยวิธีไม่ขยำย

ม่ำนตำ 

ติดตำมประเมินผล โดยใช้แบบ

ประเมินผล และรำยงำนผลเข้ำ

สู่ที่ประชุมร่วมกลุ่มงำนจักษุ

วิทยำและกลุ่มงำนอำยุรกรรม 

เดือนละ ๑ คร้ัง 

-ผู้ป่วยเบำหวำนทุก

รำยได้รับกำรตรวจ

คัดกรองโรค 

เบำหวำนเข้ำจอ

ประสำทตำ 

-จ ำนวนผู้ป่วย

เบำหวำนที่ได้รับกำร

ตรวจจอประสำทตำ

มีควำมเข้ำใจและ

เห็นควำมส ำคัญของ

กำรตรวจ 

-บุคลำกรผู้เกี่ยวข้อง

มีกำรประสำนงำน

กันอย่ำงเป็นระบบ

และสำมำรถแก้ไข

ปัญหำเฉพำะหน้ำได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- ผู้รับผิดชอบ

ในแต่ละ

ขั้นตอนเป็น

ผู้ประเมิน 

ตุลำคม 

๒๕๕๗ 

ถึง

กันยำยน 

๒๕๕๘ 

(เดือนละ 

๑ คร้ัง) 

 

 

 

 



๑๗ 
 

งบประมาณท่ีต้องใช้และระยะเวลาด าเนินการ 

 ของบประมำณเพื่อใช้ในกำรจัดประชุมในขั้นตอนกำรเตรียมกำรจ ำนวน ๔,๐๐๐ บำท ไม่ของบประมำณ

ในกำรจัดซื้อเคร่ืองถ่ำยภำพจอประสำทตำด้วยวิธีไม่ขยำยม่ำนตำ เนื่องจำกอุปกรณ์เคร่ืองมือมีพร้อมแล้วที่กลุ่ม

งำนจักษุวิทยำ โรงพยำบำลกลำง 

 ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำร ตั้งแต่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๑๒ เดือน ใน

ปีงบประมำณ ๒๕๕๗ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

๑) กำรตรวจจอประสำทตำโดยใช้กล้องถ่ำยภำพจอประสำทตำชนิดไม่ต้องขยำยม่ำนตำ มีข้อจ ำกัดคือ ไม่

สำมำรถถ่ำยภำพจอประสำทตำได้ในรำยที่มีกระจกตำขุ่นมำก ต้อกระจกหนำทึบ หรือวุ้นตำขุ่นทึบจำกกำรมี

เลือดออก ซึ่งกำรตรวจโดยวิธีมำตรฐำนจะได้ข้อมูลมำกกว่ำในผู้ป่วยกลุ่มนี้ กำรวำงแผนรองรับปัญหำดัง

กล่ำวคือ พยำบำลเทคนิคผู้ถ่ำยภำพจอประสำทตำจะนัดผู้ป่วยกลุ่มดังกล่ำวมำพบจักษแุพทย์เพื่อรับกำรตรวจ

จอประสำทตำด้วยวิธีขยำยม่ำนตำต่อไป 

๒) มีกำรประชุมประเมินผลกำรด ำเนินงำนเดือนละ ๑ คร้ังตลอดระยะเวลำด ำเนินโครงกำรเพื่อสอดส่องดูแล

ผลงำน ควบคุมคุณภำพ ตำมขั้นตอน เมื่อพบปัญหำอุปสรรคจะได้รีบด ำเนินกำรแก้ไขได้ทันกำร 

๓) กำรกระจำยควำมเสี่ยง โดยให้บริษัทผู้ขำยกล้องถ่ำยภำพจอประสำทตำดิจิตอล ส่งนักเทคนิคกำรแพทย์มำ

ด ำเนินกำรตรวจสอบคุณภำพของภำพถ่ำยจอประสำทตำให้ครบถ้วนเรียบร้อยก่อนส่งมอบให้จักษุแพทย์อ่ำน

ผลต่อไป 

๔) วำงแผนรองรับปัญหำที่ไม่คำดคิดกรณีกล้องถ่ำยภำพจอประสำทตำดิจิตอลช ำรุดเสียหำยระหว่ำงด ำเนิน

โครงกำร โดยประสำนให้บริษัทผู้จ ำหน่ำยกล้องดังกล่ำวจัดเตรียมกล้องส ำรองพร้อมใช้งำนได้ทันทีหำกเกิด

เหตุกำรณ์ดังกล่ำว 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

แนวทางการประเมินผล 

ตัวชี้วัด 

๑) จ ำนวนผู้ป่วยเบำหวำนที่ตกค้ำงรอกำรตรวจจอประสำทตำเป็นศูนย์ ภำยในสิ้นปีงบประมำณ ๒๕๕๗ 

๒) จ ำนวนผู้ป่วยเบำหวำนที่ได้รับกำรตรวจจอประสำทตำมีผลกำรตรวจผิดพลำดน้อยกว่ำร้อยละ ๕ ภำยใน

สิ้นปีงบประมำณ ๒๕๕๗ 

๓) ใช้เวลำในกำรตรวจคัดกรองเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำลดลงมำกกว่ำร้อยละ ๖๐ ภำยในสิ้นปีงบประมำณ 

๒๕๕๗ 

๔) ใช้จ ำนวนบุคลำกรในกระบวนกำรคัดกรองเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำลดลงมำกกว่ำร้อยละ ๕๐ ภำยใน

สิ้นปีงบประมำณ ๒๕๕๗ 

วิธีการประเมิน 

๑) ติดตำมกระบวนกำรด ำเนินโครงกำรโดยบุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยในแต่ละขั้นตอน 

๒) ติดตำมกระบวนกำรท ำงำนโดยใช้แบบประเมิน แบบบันทึกสถิติ และแบบส ำรวจ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 

๑) แบบประเมินจ ำนวนผู้ป่วยเบำหวำนที่ตกค้ำงรอกำรตรวจจอประสำทตำ 

๒) แบบบันทึกสถิติผู้ป่วยเบำหวำนที่ได้รับกำรตรวจจอประสำทตำมีผลกำรตรวจผิดพลำด 

๓) แบบประเมินระยะเวลำที่ใช้ในกำรตรวจคัดกรองเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำ 

๔) แบบส ำรวจจ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรคัดกรองเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำ 

ข้อเสนอแนะ 

โครงกำรดังกล่ำวสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริงในโรงพยำบำลกลำง เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบันที่

มีภำระงำนมำกแต่จ ำนวนบุคลำกรมีอยู่จ ำกัด เหมำะสมกับผู้รับบริกำรเนื่องจำกสะดวก ใช้เวลำน้อย เดินทำงกลับ

บ้ำนหลังกำรตรวจได้ทันทีอย่ำงปลอดภัย เน่ืองจำกไม่ต้องได้รับกำรขยำยม่ำนตำ วิธีกำรดังกล่ำวเป็นที่ยอมรับใน

ระดับสำกล จึงไม่มีผู้ต่อต้ำน เป็นวิธีกำรที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยที่มีอยู่แล้วในโรงพยำบำลกลำง  และใช้เวลำ

ในกำรท ำงำนสั้นลง หำกกลุ่มงำนจักษุวิทยำของโรงพยำบำลอ่ืนๆในสังกัดส ำนักกำรแพทย์จะน ำไปพัฒนำ 

ปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชำชนชำวกรุงเทพมหำนครต่อไป 

 



๑๙ 
 

 

     ประวัติผู้เขียนเอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคล 

 

ชื่อ  นำยธีระพัฏ จิตต์พูลกุศล 

วันเดือนปีเกิด  10 มีนำคม 2513 

ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน  นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 

สถานท่ีท างานปัจจุบัน  หัวหน้ำกลุ่มงำนอนำมัยชุมชน โรงพยำบำลกลำง 

            ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร 

           เลขที่ 514 ถนนหลวง แขวงป้อมปรำบ 

             เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 10100 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2537 แพทยศำสตร์บัณฑิต จำกคณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

พ.ศ. 2540-2543 วุฒิบัตรผู้มีควำมช ำนำญเฉพำะทำงสำขำจักษุวิทยำ จำกโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 

พ.ศ. 2543 อนุมัติบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงสำขำเวชศำสตร์ครอบครัว จำกแพทยสภำ 

พ.ศ. 2548-2549 ประกำศนียบัตรแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอดสำขำจอประสำทตำ โรงพยำบำลรำชวิถี 

พ.ศ. 2552-2553 Certificate of Fellowship in Retina and Vitreous จำก Retina Center, Department of 

Ophthalmology,  The New York Eye and Ear Infirmary,  New York  USA 

พ.ศ. 2555 ประกำศนียบัตรนักบริหำรกำรแพทย์และสำธำรณสุข รุ่นที่ 5 จำกส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร 

 

 



๒๐ 
 

ประวัติรับราชการ 

พ.ศ. 2537 เร่ิมรับรำชกำร ต ำแหน่ง นำยแพทย์ 4 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 40 ภำษีเจริญ ส ำนักอนำมัย 

พ.ศ. 2543 ต ำแหน่ง นำยแพทย์ 7 วช. (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 23 สี่

พระยำ ส ำนักอนำมัย 

พ.ศ. 2547 ต ำแหน่ง นำยแพทย์ 7 วช. (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มงำนอนำมัยชุมชน โรงพยำบำลกลำง ส ำนัก

กำรแพทย์ และหัวหน้ำหน่วยจอประสำทตำ กลุ่มงำนจักษุวิทยำ โรงพยำบำลกลำง ส ำนักกำรแพทย์ 

พ.ศ. 2554 ต ำแหน่ง นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) หัวหน้ำกลุ่มงำนอนำมัยชุมชน 

โรงพยำบำลกลำง ส ำนักกำรแพทย์  

รางวัลหรือผลงาน (เฉพาะท่ีส าคัญ) 

1) ผลงำนวิจัยเร่ือง The Correlation between Spectral-Domain Optical Coherence Tomography and 

Fluorescein Angiography in the Diagnosis of Cystoid Macular Edema ได้รับกำรตีพิมพ์ใน The British 

Journal of Ophthalmology และได้รับกำรถูกอ้ำงอิงในงำนวิจัยทำงกำรแพทย์ทั่วโลกติดอันดับที่ 1 ใน 

Topic ที่เกี่ยวข้อง 

2) รำงวัลชนะเลิศกำรประกวดผลงำนวิจัยเป็นภำษำอังกฤษ (Oral presentation) ในงำนประชุมวิชำกำร

ประจ ำปี ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 


