
นพ.ไชยสทิธิ* เทพชาตร ี
คณะกรรมการ SP ตา

นราธวิาส 
วนัที7 7 เมษายน 2559 













1. ดําเนนิการคดักรองสายตาเด็ก ป1 จํานวน 14,683 คนในทกุ  
    จังหวดัโดย คร ูที;ผา่นการอบรมจาก ทมี SPตาจังหวดั 
2. คร ูก (จักษุแพทยใ์น รพศ. /รพท.) เขา้รับการอบรมจากกรม    
    อนามยั เพื;อมาอบรมคร ูข (แพทยแ์ละพยาบาลในรพช./รพ.สต.)  
    และ คร ูค (ครปูระจําชั Kนประถมศกึษาปีที; 1)  
3. ครปูระจําชั Kนประถมศกึษาปีที; 1 ตรวจคดักรองสายตานักเรยีน  
    บนัทกึในสมดุสขุภาพประจําตวั และสง่สรปุรายงานสง่ตน้สงักดั  
    พรอ้มทั Kงสง่ตอ่นักเรยีนสายตาผดิปกตไิปยงั รพสต /รพช เพื;อสง่ 
    ตอ่รับการรักษากบั จักษุแพทย ์โดยสํานักงานสาธารณสขุจังหวดั  
    รวบรวมขอ้มลูจากโรงพยาบาล จัดทําฐานขอ้มลู 

แนวทางการดาํเนนิงานโครงการเด็กไทยสายตาด
ี
เขตสขุภาพที7 12 



4. จักษุแพทย/์พยาบาลเวชปฏบิตัทิางตาทําการตรวจวดัสายตา
ในเด็กนักเรยีนที;สงสยัวา่มสีายตาผดิปกต ิและขอดําเนนิการ
ขอแวน่สายตา จากสถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาตมิหาราชนิ ี 

5. ตดิตามและประเมนิผลอยา่งตอ่เนื;อง   

แนวทางการดาํเนนิงานโครงการเด็กไทยสายตาด
ี
เขตสขุภาพที7 12 



จาํนวนนกัเรยีนป.1 
ท ัDงหมด 

ประมาณการ
นกัเรยีนสายตาผดิ 
ปกตทิ ัDงหมด (5%)

จาํนวนนกัเรยีนป.1 
ที7อยูใ่นโรงเรยีน
โครงการลดเวลา

ประมาณการ
นกัเรยีนสายตาผดิ
ปกตทิี7อยูใ่น

ตรงั 9,227 461 1,447 72

นราธวิาส 13,996 700 2,613 130

ปตัตานี 10,961 548 3,002 150

พทัลงุ 6,404 320 932 47

ยะลา 11,252 563 1,737 87

สงขลา 16,231 812 3,994 200

สตลู 4,809 240 958 48

รวม 72,880 3,644 14,683 734

จาํนวนนกัเรยีนในโครงการและประมาณการ

นกัเรยีนที7มสีายตาผดิปกติ



จาํนวนครทุกุโรงเรยีน 
(หอ้งละ 1 คน)                 
เป็นคร ูค

จาํนวนครใูนโรงเรยีนที7
เขา้โครงการลดเวลา
เรยีน(หอ้งละ 1 คน)   

เป็นคร ูค

จาํนวนเจา้หนา้ที7 รพ.สต./
ศสม. ที7ตอ้งเขา้รบัการ
อบรมเป็นคร ูข  

ตรงั 694 52 136

นราธวิาส 768 83 131

ปตัตานี 764 102 140

พทัลงุ 570 38 135

ยะลา 500 57 98

สงขลา 1,130 129 219

สตลู 432 35 61

รวม 4,548 496 920

จาํนวนครแูละเจา้หนา้ที7 รพ.สต./รพช./รพท. 

ที7ตอ้งเขา้รบัการอบรมเป็นคร ูข ค



1. ดําเนนิการอบรม 


    1.1 รพ.สต. ทกุแหง่แหง่ละ1คน ประมาณ100คน ที; รพ.นราธวิาส
โดยทมีจักษุ รพ.นรา และ รพ.สไุหงโกลก วนัที; 7 เมษายน โดยใชง้บ
สง่เสรมิจาก สสจ.นราธวิาส  

    1.2 อบรม ครปูระจําหอ้งเรยีนทกุหอ้งทกุโรงเรยีนในจังหวดัประมาณ 
600คน โดยแบง่ให.้ รพ.นราและโก-ลก อบรม แหง่ละ 300 คน แบง่
เป็น 2 รุน่ วนัละ 150 คน ในวนัที; 12-13 พ.ค. ใชง้บสง่เสรมิ จาก
สสจ. 

2. ดําเนนิการคดักรองสายตาเด็ก ป.1 ทกุคน ทกุโรงเรยีนในจังหวดั 
จํานวน 13,996 คน โดยครทูี;ผา่นการอบรมจาก ทมี SP ตาจังหวดั

โครงการเด็กไทยสายตาดจีงัหวดันราธวิาส



3. สง่เด็ก ป1ที;คดักรองแลว้มสีายตาผดิปกตใินโรงเรยีนเป้าหมาย 
ที;เขา้โครงการลดเวลาเรยีน มาพบจักษุแพทยก์อ่นถา้ตรวจหมด
แลว้ จงึรับนักเรยีนที;มสีายตาผดิปกตจิากโรงเรยีนที;เหลอืมารับการ
ตรวจเพิ;ม


 4. เริ;มดําเนนิการคดักรองเด็กป.1 ประจําปีการศกึษา 2559               
ในเดอืน พ.ค.วนัที;เด็กเปิดเทอมและดําเนนิการอบรมคร ู          
เรยีบรอ้ยแลว้

โครงการเด็กไทยสายตาดจีงัหวดันราธวิาส



         เป็นงบ PPA (งบนี(หา้มใชอ้บรม)ใหโ้ครงการเด็กไทยสายตา
ดจํีานวน 5 แสนบาท จะแบง่งบเป็น 2 สว่น 

➢ สว่นที@ 1 นําไปจัดทําที@ปิดตา, LEA chart และ Snellen chart 
แจกใหท้กุจังหวดั 

➢ สว่นที@ 2 จา่ยเป็นคา่ดําเนนิการใหท้กุสถานพยาบาลที@ดําเนนิการ
ตรวจวนิฉัิยโดยจักษุแพทยห์รอืพยาบาลเวชตาจํานวน 1,500 
ราย

ความคบืหนา้โครงการที0ของบจากเขต





ผงักาํกบัการดาํเนนิงานโครงการเด็กไทยสายตาด
ี
จงัหวดันราธวิาส 

กจิกรรม
ระยะเวลาดาํเนนิงาน

ก.พ. ม.ีค. เม.ษ. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

- จกัษุแพทย/์พยาบาลเวชตา 
เขา้รบัการอบรมเป็นคร ูก

- อบรมเจา้หนา้ที0 รพ.สต./
รพช./   รพศ./รพท. เป็นคร ูข 
โดยทมี SP ตาจงัหวดั
- อบรมครโูรงเรยีนเป็นคร ูค โดย
ทมี SP ตาจงัหวดั

- ดาํเนนิการคดักรองสายตา
นกัเรยีน ป.1

- สง่นกัเรยีน ป.1 ที0มสีายตาผดิ
ปกตมิาเขา้รบัการตรวจวดั
สายตาจากจกัษุแพทย ์และขอ
แวน่ตาจากสว่นกลาง

- สรปุและประเมนิผล


