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Summary 

 

 Public health ophthalmology is a branch of ophthalmology that is quite different from 

clinical ophthalmology. While clinical ophthalmologist has a goal of the best possible eye 

health status for each single patient, the public health ophthalmology’s goal is to get the best 

possible eye health status of the community as a whole. Thus, the public health 

ophthalmology personnel should know not only clinical ophthalmology, but also other 

branches of science such as epidemiology, health information system, health system 

management, and health economics. To reach the good eye health status in community, the 

health care personnel could provide eye health promotion, disease prevention, treatment and 

also visual rehabilitation. In general, providing primary eye care services and diseases 

prevention are the most cost-effective method to improve eye health status in the community.  

 Globally, there are 37 million people who are blinded. Cataract accounts for about 

50% of all blindness, follows by glaucoma (16%), age-related macular degeneration (AMD) 

(9%), corneal ulcers (10%), and diabetic retinopathy (DR) (6%). The blindness prevalence in 

developed countries are between 0.1-0.4%. The major causes of blindness in developed 

countries are age-related macular degeneration, glaucoma, DR. and hereditary and congenital 

diseases. This group of diseases is difficult to prevent blindness. The blindness prevalence in 

developing and under-developed countries ranges from 0.5% to 1.5%. The major causes are 

cataract, glaucoma, corneal ulcers, vitamin A deficiency and other infectious diseases. These 

conditions are more easily to prevent blindness. 

 We can classify eye diseases into 4 groups. This classification is useful in planning 

and controlling and preventing blindness. 

 1. Diseases which are easy to treat and have good treatment results. This group 

includes cataract, refractive errors, and should be the first group to focus on. 

 2. Endemic diseases which can be managed by primary eye care, such as trachoma, 

vitamin A deficiency. This group is not the major problem in South East Asia anymore. 

 3. More complex diseases, such as glaucoma, DR, and amblyopia. This group of 

diseases needs ophthalmologists to manage and control. Community eye care team is also 

important in screening, referring, and health education. 

 4. Complex diseases such as AMD, congenital disorders, retinopathy of prematurity 

(ROP), and hereditary diseases. The results of treatment in this group are not very good. 

There is need in research and development to find ways to control this group of diseases. 

 We can classify the eye care services into 3 levels. 

 1. Primary eye care includes self care and basic eye screening and basic eye treatment 

and health education. This level is the first contact that the people can access eye health 

services. Community participation is the key success. 

 2. If the people have more serious condition that cannot be served by primary level, he 

or she can access secondary eye care. This level is usually taken care by general nurses, 

ophthalmic nurses (mid-level eye care personnel), general physicians, and in some places, 

ophthalmologists. The services in this level may include pterygium excision, removal of 

corneal foreign body, providing glaucoma medication and intraocular pressure measurement, 

DR screening, and in some places cataract surgery. Personnel in this level should support the 

workforce in the primary level. 



 
 3. Tertiary eye care level provide eye care for complex diseases such as retinopathy of 

retinopathy (ROP), retinal surgery, corneal surgery, and also provide complex diagnostic 

procedures and investigations. This level should also provide visual rehabilitation (low vision 

clinics). 

 Eye care is an important part of health care. Health care personnel should broaden 

their attitude from individual eye care to appreciate the public health concepts. To ensure 

success of the goal of elimination of the avoidable blindness by the year 2020, we should 

integrate primary eye care into the existing primary health care system, providing appropriate 

diseases control plans, and support the human resource in all levels. 

 

    

 

 
 
 
 
 
 จกัษุสาธารณสขุ (Public Health Ophthalmology) เป็นวิชาจกัษุวิทยาท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหาร
จดัการระบบบริการสขุภาพ (health service system) เพ่ือให้เกิดสขุภาพตาท่ีดี ในกลุ่มประชากร   ได้แก่การ
ป้องกนั การรักษา และการส่งเสริมสขุภาพทางตา รวมทัง้การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการมองเห็น  เม่ือเกิด
ความพิการขึน้แล้ว  โดยเน้นไปท่ีการป้องกนัตาบอดเป็นหลกั  โดยครอบคลมุถึงการจดัการเร่ือง Primary Eye 
Care, Occupational Health และ Environmental Health ด้วย ตลอดจนด้านสขุศกึษา1 
 
 องค์การอนามยัโลกได้ให้ค าขวญัส าหรับทางจกัษุวิทยาไว้วา่ VISION 2020 the right to sight2-4 
ซึง่หมายความถึงในปี ค.ศ. 2020  ทกุคนควรมีสิทธ์ิเข้าถึงบริการทางจกัษุวิทยา เพ่ือให้สามารถมองเห็นได้ 
(ถ้าเป็นไปได้มี VA = 20/20) และไมค่วรตาบอดจากโรคท่ีสามารถป้องก้นได้ จงึมีการมองกนัวา่ถ้าจะท าให้
บรรลเุป้าหมายดงักลา่ว บคุลากรทางสาธารณสขุ และประชาชนควรมีบทบาทอยา่งไรบ้าง 
 
ค าจ ากัดความ 
 องค์การอนามยัโลก ให้ความหมายของความพิการทางสายตาอยา่งง่าย ๆ2, 5 โดยให้ถือเอาสายตา
ข้างท่ีดีสดุ เม่ือแก้ไขด้วยแวน่ท่ีมีอยู่แล้ว ยงัอยูใ่นเกณฑ์ตอ่ไปนี ้
  Visual Impairment  <6/18-/6/60 
  Severe Visual Impairment <6/60-3/60 
  Blind     <3/60-NLP 
 



 

 สว่นในประเทศไทยตามพระราชบญัญัตฟืิน้ฟสูมรรถภาพคนพิการ ได้จ าแนกความพิการทาง
สายตาเป็นระดบัตา่ง ๆ ตามตารางท่ี 1 (Table 1) ทัง้นีห้มายถึงวา่เม่ือแก้ไขด้วยแวน่ตาท่ีมีอยู่แล้ว ตาข้างท่ี
ดีท่ีสดุก็ยงัอยูใ่นระดบัดงักล่าว 
 
สถานการณ์ 
 จากการประมาณการขององค์การอนามยัโลก ประมาณว่าในปี พ.ศ. 2545 มีคนตาบอดทัว่โลก
รวมกนัประมาณ 37 ล้านคน สว่นใหญ่อยูใ่นประเทศโลกท่ีสาม  โดยเฉพาะในเอเชีย และอฟัริกา  เฉพาะใน
เอเชียคาดว่ามีจ านวนรวมกนัประมาณ ๖๐% ของคนตาบอดทัว่โลก5   ส าหรับในประเทศไทยจากการ
ส ารวจครัง้หลงัสดุเม่ือปี 25496 พบวา่มีอตัราตาบอด 0.59%  หรือประมาณ 360,000 คน ซึง่เป็นอตัราท่ีอยู่
ในประเทศท่ีก าลงัพฒันา  
 
สาเหต ุ
 ในระดบัโลก5 พบวา่ สาเหตสุ่วนใหญ่เป็นต้อกระจก (50%) ต้อหิน (16%) จอประสาทตาเส่ือมใน
ผู้สงูอาย ุ(age-related macular degeneration, AMD) (9%) แผลเป็นท่ีกระจกตา (10%)  และเบาหวาน 
(6%)  โดยมีความแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ จงึอาจจะแบง่ได้เป็น 2 กลุม่ใหญ่ ๆ คือ 
 1. กลุม่ประเทศท่ีมีเศรษฐฐานะดีและมีบริการสขุภาพท่ีดี ในกลุม่นีจ้ะมีความชกุของคนตาบอด 
0.1-0.4% สาเหตขุองตาบอดสว่นใหญ่เป็นจาก จอประสาทตาเส่ือมตามวยั (Age-related macular 
degeneration) ต้อหิน เบาหวานเข้าจอประสาทตา โรคท่ีเป็นแตก่ าเนิดและโรคทางกรรมพนัธ์ ซึง่โรคกลุม่นี ้
สว่นใหญ่เรายงัไมค่อ่ยเข้าใจในเร่ืองการเกิดโรคได้ดีนกั สามารถป้องกนัได้แคป่ระมาณร้อยละ 20 และ
มกัจะเป็นกบัส่วนหลงัของลกูตา ซึง่การรักษาคอ่นข้างยุง่ยาก 
 2. ประเทศท่ีมีเศรษฐฐานะไมดี่และบริการสขุภาพไมเ่พียงพอ จะมีความชกุของคนตาบอดถึง 0.5-
1.5% สาเหตสุ่วนใหญ่เป็นจาก โรคต้อกระจก ต้อหิน แผลกระจกตา  พยาธิในตาและ ภาวะการขาดวิตามิน
เอ ซึง่สว่นใหญ่โรคในกลุม่นีส้ามารถป้องกนัได้ถึงประมาณกวา่ร้อยละ 80 และมกัจะเป็นกบัส่วนหน้าของ
ลกูตา    ซึง่การรักษาไมยุ่ง่ยาก 
 
 ส าหรับในประเทศไทย จากการส ารวจในปี 25496 พบวา่สาเหตสุว่นใหญ่เป็นจากต้อกระจก (52%)  
รองมาเป็นต้อหิน (10%)  สายตาเส่ือมตามวยั (7%)  ตามล าดบั ซึง่เม่ือเทียบกบัการส ารวจในปี 2537 จะ
พบวา่ ถึงแม้อตัราตาบอดจะมากขึน้ (จากร้อยละ 0.31มาเป็นร้อยละ 0.59) แตส่ดัสว่นของตาบอดจากต้อ
กระจกกลบัลดลงเป็นอยา่งมาก นา่จะแสดงวา่ประเทศเรามีการให้บริการรักษาโรคต้อกระจกได้มากขึน้ 
แบบแผนของการเกิดโรคมีแนวโน้มจะพฒันาเป็นแบบของประเทศพฒันาแล้วในไมช้่า 
 
แนวโน้มในอนาคต 



 

 คาดวา่ในภาพรวมแล้ว จ านวนคนตาบอดยงัอาจจะเพิ่มขึน้ไมม่าก หรือคงตวั ทัง้นีแ้ม้วา่ทัว่โลกมี
การให้บริการดแูลรักษาทางจกัษุวิทยาแก่ประชาชนมากขึน้ แตป่ระชากรโลกโดยรวมจะเพิ่มขึน้ และมี
สดัสว่นของกลุม่ประชากรสงูอาย ุ(ซึง่เป็นกลุม่ท่ีมีความชกุของตาบอดสงู) เพิ่มขึน้มาก มีแนวโน้มวา่ต้อ
กระจก ต้อหิน เบาหวานเข้าจอประสาทตา และจอประสาทตาเส่ือมจะมากขึน้  แตข่ณะเดียวกนัพบวา่แผล
ท่ีกระจกตา ภาวะการขาดวิตามินเอ การติดเชือ้ และพยาธิในตาจะลดลง ส าหรับสาเหตท่ีุอาจท าให้จ านวน
คนตาบอดเพิ่มขึน้ คาดกนัวา่เป็นจาก 
 1. มีการเพิ่มขึน้ของประชากรมากขึน้เร่ือย ๆ โดยเฉพาะในประเทศด้อยพฒันา ส าหรับในประเทศ
ไทยพบวา่อตัราเพิ่มของประชากรอยูท่ี่ร้อยละ 0.6 ในปี 2549 และอตัราการเพิ่มประชากรมีแนวโน้มจะ
ลดลงเร่ือย ๆ จนน่าจะถึงจดุสงูสดุในปี 2565 คาดวา่ประชากรในประเทศไทยจะอยู่ท่ีประมาณ 65 ล้านคน 
หลงัจากนัน้จะลดลงเล็กน้อย 
 2. การให้บริการสขุภาพพืน้ฐานดีขึน้ ประชากรในประเทศมีอายยืุนยาวขึน้ ท าให้อายขุยัเฉล่ีย
เพิ่มขึน้ นอกจากนีค้นตาบอดเองก็มีชีวิตท่ียืนยาวขึน้และสะสมจ านวนมากขึน้เร่ือย ๆ ขณะท่ีผู้สงูอายมุาก
ขึน้ ก็มีโอกาสเกิดโรคท่ีเก่ียวข้องกบัอาย ุได้แก่ ต้อกระจก ต้อหิน จอประสาทตาเส่ือม ฯลฯ มากขึน้ และมี
โอกาสท่ีจะตาบอดได้มากขึน้ โดยพบวา่ ส าหรับกลุม่อายนุ้อยกวา่ 45 ปี จะมีอตัราตาบอดน้อยกว่าร้อยละ 
0.1 แตใ่นกลุม่อาย ุ45 ถึง 59 ปี อตัราตาบอดจะเพิ่มเป็นร้อยละ 1.9 และเพิ่มเป็นร้อยละ 4.4 ในคนกลุม่
อายตุัง้แต ่60 ปีขึน้ไป ในประเทศไทย life expectancyมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ประมาณปีละ 0.4 ปี ในปี 2552
พบวา่มี life expectancy เฉล่ีย 72.83 ปี (ชาย 70.51 ปี หญิง 75.21ปี) และมีผู้สงูอาย ุ(ตัง้แต๖่๐ปีขึน้ไป) 
ในอตัราสว่นท่ีมากขึน้เร่ือย ๆ ในปี 2548 พบวา่มีผู้สงูอายใุนอตัราสว่นร้อยละ 10 และคาดวา่จะเพิ่มเป็น
ร้อยละ 16.6 ในปี 2563  
 3. การบริการสขุภาพในด้านจกัษุวิทยาท่ียงักระจายตวัไปไมส่อดคล้องกบัการกระจายของการ
ให้บริการทางสขุภาพพืน้ฐาน ในประเทศไทยมีการเพิ่มการผลิตจกัษุแพทย์ ท าให้สดัส่วนของจกัษุแพทย์ตอ่
ประชากรดีขึน้เร่ือย ๆ แตก่ารกระจายยงัไมดี่นกั จกัษุแพทย์สว่นใหญ่ยงักระจกุตวัอยูใ่นสว่นกลาง 
 
 ปัญหาด้านสขุภาพตาส าหรับในประเทศไทย พบวา่โรคทางตาท่ีป้องกนัได้ เชน่ ริดสีดวงตา  
ภาวะการขาดวิตามินเอ พบได้น้อยมาก โรคต้อกระจกท่ีท าให้ประชาชนตาบอดคอ่นข้างทรงตวั แสดงวา่การ
ให้บริการคอ่นข้างพอดีกบัอตัราการเกิดโรคใหม่ และปัญหาตาบอดจากต้อกระจกคาดวา่จะคอ่ย ๆ ลดลงใน
อนาคต แตค่งต้องใช้เวลาพอสมควรในการควบคมุตาบอดจากต้อกระจก สว่นกลุม่โรคท่ีจะมีปัญหาเพิ่มขึน้ 
ได้แก่ โรคจอประสาทตาเส่ือม ต้อหิน เบาหวานเข้าจอประสาทตา ท าให้ประเทศไทยจะต้องปรับกล
ยทุธในการดแูลสขุภาพตาให้กบัประชาชน เพราะโรคท่ีเป็นสาเหตขุองตาบอดท่ีส าคญัใหม ่ๆ นัน้ เป็นโรค
เรือ้รัง ซึง่จะต้องตดิตามดแูลรักษากนัในระยะยาว 
 
การควบคุมตาบอด 



 

 เราอาจแบง่โรคตา่ง ๆ ออกเป็น 4 กลุม่ ตามการป้องกนั และผลการรักษา เพ่ือใช้ในการวางแผน
ควบคมุตาบอด ได้ดงัตอ่ไปนี ้
 1. กลุม่ของโรคทางตาท่ีสามารถรักษาแล้วได้ผลดี และคุ้มคา่ตอ่การลงทนุ ได้แก่ ต้อกระจก และ
ความผิดปกตขิองสายตา (Refractive errors) พบวา่โรคกลุม่นีเ้ป็นสาเหตใุหญ่ ๆ ของตาบอด (ประมาณ 
50-70%) จงึถือวา่เป็นกลุม่ท่ีต้องให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก 
 2. กลุม่โรคท่ีเป็นในท้องถ่ินท่ีสามารถป้องกนัได้ ได้แก่ ริดสีดวงตา ภาวะการขาดวิตามินเอ โรคใน
กลุม่นีไ้มเ่ป็นปัญหาในประเทศไทยแล้ว แตย่งัพบได้ในประเทศท่ีระดบัการพฒันายงัต ่าอยู ่เป็นกลุม่โรคท่ี
สามารถป้องกนัได้โดยกระบวนการของสาธารณสขุมลูฐาน และการฝึกอบรมบคุลากรในท้องถ่ิน 
 3. กลุม่โรคท่ีซบัซ้อน ได้แก่ ต้อหิน เบาหวานเข้าจอประสาทตา สายตาขีเ้กียจ (amblyopia) พบได้
ประมาณ 20% เป็นกลุม่ท่ีต้องอาศยัจกัษุแพทย์ในการวินิจฉยั และต้องดแูลผู้ ป่วยตอ่เน่ืองเพ่ือควบคมุโรค
ในระยะยาว หากผู้ ป่วยปลอ่ยให้โรคลกุลามจนการมองเห็นลดลงแล้วจะเป็นการยากท่ีจะรักษาและกู้การ
มองเห็นกลบัคืนมา ในทางกลบักนัถ้าได้รับการรักษาท่ีเหมาะสมตัง้แตเ่ร่ิมแรกและติดตามดแูลตอ่เน่ืองแล้ว
จะได้ผลดีกว่า แนวทางการควบคมุจงึน่าจะเป็นการตรวจหาคนไข้ตัง้แตร่ะยะแรก และการสง่ตวัไปรักษา
ตอ่เน่ืองท่ีเหมาะสม 
 4. กลุม่โรคซบัซ้อนท่ีท าให้ตาบอด ได้แก่ จอประสาทตาเส่ือมในผู้สงูอาย ุ โรคท่ีเป็นแตก่ าเนิด จอ
ประสาทตาผิดปกตใินเดก็ท่ีคลอดก่อนก าหนด (retinopathy of prematurity, ROP)  และโรคทางพนัธุกรรม 
กลุม่นีย้งัไมมี่การป้องกนัท่ีได้ผลและการรักษาก็ยงัไม่ได้ผลดีนกั จงึมกัลงเอยด้วยตาบอด  แตเ่น่ืองจากมี
จ านวนไมม่ากนกั จงึเป็นการยากท่ีจะควบคมุ แตต้่องท าการศกึษาวิจยัเพ่ือหามาตรการในการรักษาและ
ป้องกนัโรคตอ่ไป  
 การแบง่กลุม่แบบนี ้แตล่ะโรคอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความก้าวหน้าทางการแพทย์และ
สาธารณสขุ 
 
 จะเห็นวา่เม่ือจดัแบง่กลุม่โรคดงักลา่วแล้ว เราอาจแยกบริการทางจกัษุวิทยา เป็นสองสว่น ตามจดุ
ท่ีให้บริการ ได้แก่ 
 1.  โรงพยาบาล ในประเทศไทย มีจกัษุแพทย์ประจ าอยูใ่นระดบัจงัหวดัทกุจงัหวดั และเร่ิมมีจกัษุ
แพทย์ประจ าในโรงพยาบาลระดบัอ าเภอบางแหง่ การให้บริการในระดบันีค้วรเป็นระดบัตตยิภมูิ เพ่ือให้การ
รักษาและบริการทางจกัษุวิทยาในโรคท่ีจ าเป็นต้องได้รับการรักษาโดยจกัษุแพทย์ ไมว่่าจะโดยการผา่ตดั 
หรือให้ยา ส าหรับในระดบัโรงพยาบาลชมุชน ซึง่สว่นใหญ่ยงัไมมี่จกัษุแพทย์ประจ า แตมี่แพทย์ทัว่ไป
ให้บริการอยู่ สามารถให้บริการดแูลรักษาโรคทางจกัษุวิทยาท่ีไมซ่บัซ้อน เชน่การผา่ตดัตากุ้งยิง เย่ือบตุา
อกัเสบ ตลอดจนการตรวจคดักรองโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา เป็นต้น 
 2. ระดบัชมุชน ในประเทศไทยมีสถานีอนามยั และศนูย์ให้บริการสาธารณสขุปฐมภมูิ (Primary 
care unit, PCU) เป็นจดุให้บริการท่ีอยูใ่กล้ชมุชน โดยทัว่ไปจะมีพยาบาลประจ า และในบางแหง่เร่ิมมี
แพทย์ทัว่ไปประจ าอยู ่สามารถให้บริการจกัษุวิทยามลูฐาน (primary eye care) เพ่ือป้องกนัและควบคมุ



 

โรคตาง่าย ๆ ท่ีเป็นปัญหา และสามารถให้สขุศกึษาเข้าถึงประชาชนได้ ไมจ่ าเป็นต้องอาศยัจกัษุแพทย์ใน
การด าเนินการ และหากพบผู้ ป่วยท่ีมีปัญหา สามารถสง่ตวัผู้ มีปัญหาไปยงัโรงพยาบาลอีกตอ่หนึง่ด้วย 
 
 ส าหรับการควบคมุการป้องกนัในแตล่ะโรคนัน้ก็ยงัใช้กลวิธีทางการป้องกนัโรคทัว่ไป กลา่วคือ 
 1. การป้องกนัแบบปฐมภมูิ  เพ่ือป้องกนัการเกิดโรค โดยการก าจดัหรือจ ากดัสาเหตท่ีุท าให้เกิดโรค 
โดยมีวิธีท่ีน ามาใช้ 
 1.1 การเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัตอ่สิ่งแวดล้อมในชมุชน ได้แก่ การสร้างเสริมสขุอนามยั การสร้างสขุ
นิสยัท่ีดี การดแูลเร่ืองโภชนาการ การให้ภมูิคุ้มกนั หรือยาป้องกนัโรค ตลอดถึงการควบคมุทางพนัธุกรรม 
 1.2 การจดัสิ่งแวดล้อมในชมุชนให้เหมาะสม ได้แก่ งานด้านสขุาภิบาล การก าจดัพาหะน าโรค การ
ดแูลอาชีวอนามยั และการจดัการเร่ืองสิ่งแวดล้อม 
 1.3 การจดัการทางด้านสาธารณสขุ ได้แก่ การให้สขุศกึษา ความรู้พืน้ฐาน การดแูลรักษาเบือ้งต้น 
การออกกฎหมาย และการจดัระบบบริการตา่งๆ 

ในลกัษณะนีท้างจกัษุวิทยามีการด าเนินการท่ีได้ผล และควรศกึษา ได้แก่ การควบคมุภาวะการ
ขาดวิตามินเอ การควบคมุโรคริดสีดวงตา  การควบคมุการตดิเชือ้ท่ีกระจกตาในเด็กอ่อน  การบริการด้าน
อาชีวอนามยั  
 2.  การป้องกนัแบบทตุิยภมูิ เป็นการป้องกนัความพิการจากโรค เน้นท่ีการตรวจหาและรักษาตัง้แต่
เร่ิมเป็นโรค พบว่ามีเพียงบางโรคเทา่นัน้ท่ีอาจได้ประโยชน์จากการป้องกนัแบบนี ้โดยพิจารณาได้จาก 

2.1 ความรุนแรง  มีผลให้เกิดความพิการหรือสญูเสียชีวิต 
2.2 อบุตัิการณ์หรือความชกุของโรค ควรพบได้บอ่ย 
2.3 การด าเนินโรค  ควรเป็นภาวะท่ีเรามีความรู้ความเข้าใจดีเก่ียวกบัการด าเนินโรค 
2.4 การรักษา ควรมีวิธีการรักษาท่ีได้ผลเป็นท่ียอมรับแล้ว  และถ้าเร่ิมรักษาตัง้แตเ่ร่ิมเป็นจะ
ได้ผลท่ีดีกวา่ 
2.5 เคร่ืองมือตรวจตา ต้องเช่ือถือได้ ให้ผลแนน่อน สะดวก  และราคาเหมาะสม 

ในทางจกัษุวิทยา พบวา่โรคท่ีนา่จะได้ประโยชน์  ได้แก่  ต้อกระจก เบาหวานเข้าจอประสาทตา  
สายตาขีเ้กียจ และต้อหิน เป็นต้น โดยจดัให้มีการคดักรองผู้ ป่วยอยา่งตอ่เน่ือง 

3. การป้องกนัแบบตติยภมูิ ได้แก่ การฟืน้ฟสูมรรถภาพ หรือการรักษาความพิการในทางจกัษุวิทยา 
หมายถึงวา่ เป็นโรคจนสายตาเสียมากแล้ว จงึมารักษาเพ่ือให้สายตาดีขึน้ การเปล่ียนดวงตาและการ
ให้บริการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ ป่วยสายตาเลือนรางในรายท่ีไมส่ามารถรักษาให้ดีขึน้ได้แล้ว 

 
ระบบบริการสุขภาพส าหรับงานจักษุสาธารณสุข  
 เน่ืองจากงานสาธารณสขุตา่งจากการรักษาทางการแพทย์ โดยจะเน้นท่ีการสง่เสริมสขุภาพและ
ป้องกนัโรค ในกลุม่ประชากรสว่นใหญ่หรือชมุชน  ดงันัน้ในการด าเนินการจงึมีความแตกตา่งกนั เร่ิมตัง้แต่



 

การส ารวจปัญหา  การวิเคราะห์ การวางแผนการแก้ไข และขัน้ตอนการปฏิบตัิ ทัง้หมดนีต้้องอาศยัเวลาท่ี
ยาวนานกวา่การรักษาโรคมาก แตผ่ลลพัธ์ท่ีได้จะคุ้มคา่มาก  
 จากแนวคดิของ งานสาธารณสขุมลูฐาน (Primary health care)  การมีสว่นร่วมของคนในชมุชน 
เป็นตวัจกัรส าคญัในการผลกัดนัให้ชมุชนมีระบบสาธารณสขุท่ีดีขึน้อยา่งยัง่ยืน และมีผลให้สขุภาพทกุด้าน
ของชมุชนดีขึน้ การด าเนินการทางจกัษุสาธารณสขุท่ีให้ได้ผลอย่างเตม็ท่ี จงึจ าเป็นต้องผสมผสานงานจกัษุ
สาธารณสขุเข้าไปในงานสาธารณสขุมลูฐาน โดยก าหนดบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ให้ครอบคลมุ
งานด้านงานจกัษุสาธารณสขุขัน้ต้น7 (Primary eye care) ไปด้วย ทัง้นีต้้องมีกระบวนการในการสนบัสนนุ
ให้อาสาสมคัรสาธารณสขุ สามารถท างานให้ได้ควบคูก่นัไป ได้แก่การฝึกอบรม การสนบัสนนุด้านเคร่ืองมือ
และเวชภณัฑ์ ตามความเหมาะสม 
 เราอาจแบง่ระดบัการให้บริการของจกัษุสาธารณสขุได้เป็น 3 ระดบัดงัตอ่ไปนี ้
 1. Primary eye care ได้แก่ การตรวจรักษาโรคตาง่ายๆ การคดักรองและสง่ตอ่ผู้ ป่วยโรคตาท่ี
ส าคญัและเป็นปัญหา การป้องกนัโรคตาในชมุชน และการสง่เสริมสขุภาพ โดยอาศยัความร่วมมือของ
ชมุชน เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ และแพทย์ทัว่ไปท่ีประจ าในโรงพยาบาลชมุชน โดยเน้นท่ีการให้ความรู้และ
การมีสว่นร่วมของชมุชน 
 2. Secondary eye care ได้แก่ การตรวจรักษาโรคตาทัว่ไป โดยอาศยัจกัษุแพทย์ตามโรงพยาบาล
ทัว่ไป หรือประจ าจงัหวดั ซึง่สามารถท าการผา่ตดัทางตาพืน้ฐาน ได้แก่ ต้อกระจก ต้อเนือ้ ต้อหิน อบุตัเิหตุ
ทางตา ตาเข การยิงเลเซอร์ส าหรับ ต้อหิน เบาหวานเข้าจอตา และให้ยารักษาโรคตาทั่วไปได้แก่ ต้อหิน 
มา่นตาอกัเสบ เย่ือบตุาอกัเสบเรือ้รัง และการสง่ตอ่ผู้ ป่วยท่ีมีภาวะแทรกซ้อน หรือมีความยุง่ยากในการ
รักษา รวมทัง้การฝึกอบรม ให้ความรู้ ให้ค าแนะน า แก่บคุลากรในระดบัชมุชนเพ่ือสนบัสนนุ Primary eye 
care 
            3. Tertiary eye care ได้แก่การตรวจรักษาโรคตาท่ีมีความซบัซ้อน ต้องอาศยัจกัษุแพทย์
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ซึง่มกัอยู่ตามโรงพยาบาลศนูย์หรือ โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั การฝึกอบรมจกัษุ
แพทย์ ตลอดจนบคุลากรท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ รวมทัง้การศกึษาค้นคว้าและพฒันาหามาตรการการป้องกนัตา
บอดท่ีได้ผล และผลกัดนัให้เกิดนโยบายสาธารณะท่ีดีและเอือ้ตอ่การปฏิบตัิ 

เน่ืองจากในปัจจบุนัการกระจายตวัของจกัษุแพทย์ยงัไมดี่ ในบางท้องท่ีจ านวนจกัษุแพทย์ยงัไม่
เพียงพอ อาจจดัให้มี หน่วยเฉพาะกิจ (mobile clinic) เพ่ือรณรงค์การป้องกนัตาบอดในบริเวณท่ีมีปัญหา
มาก โดยอาจจดัในรูปแบบการตรวจหาผู้ ป่วยแล้วสง่ตอ่ หรือตรวจรักษาในโรคง่าย ๆ ก็ได้  ซึง่สามารถท าได้
ในระดบั primary และ secondary eye care และอาจท าผสมผสานกบักิจกรรมอ่ืน ๆ ไปพร้อมกนั ตวัอยา่ง
ท่ีท าได้ผลดี ได้แก่ การผา่ตดัต้อกระจก และการวดัสายตาประกอบแว่น การจ้ดหนว่ยเฉพาะกิจนีค้วรท า
เพียงชัว่คราวเท่านัน้ แล้วต้องจดัให้มีบริการท่ียัง่ยืนมาทดแทน 
 



 

Eye Screening in Asymptomatic Patients 

 ภาวะบางอย่างอาจมีผลตอ่สายตาโดยท่ีไมมี่อาการแสดงอะไรน ามาก่อนเน่ืองจาก  1) ถ้าเป็นท่ีตา
ข้างเดียว  ตาอีกข้างสามารถใช้ทดแทนกนัได้  2) การสญูเสียสายตาอาจคอ่ยเป็นคอ่ยไป หรือมีผลเฉพาะ
ตอ่ peripheral vision  3) มีความผิดปกตเิกิดขึน้แล้วแตย่งัไมมี่การสญูเสียสายตา  ดงันัน้ถ้าเราสามารถให้
การวินิจฉยัได้แตเ่นิ่นๆจะท าให้ผลการรักษาดีขึน้ 

  เราอาจแบง่กลุม่ประชากรตามความเส่ียงท่ีจะมีการสญูเสียสายตาและอายไุด้เป็น 4 กลุม่ดงันี ้

1. เดก็ท่ีมีความเส่ียงน้อย 
 ควรตรวจตัง้แตแ่รกเกิด และเม่ืออายุ 6 เดือน  3 ปี และ 5-6 ปี หลงัจากนัน้ใช้ตามเกณฑ์แบบ
ผู้ใหญ่  โดยแนะน าให้ตรวจดงันี ้
เดก็แรกเกิด 
 External eye examination เพ่ือหาความผิดปกตขิองลกูตา และอวยัวะข้างเคียง 
 Ocular alignment โดยดท่ีู corneal light reflex วา่อยู่ตรงกลางทัง้สองข้างหรือไม่ 
 Ophthalmoscope โดยเน้นท่ีการด ูred reflex 
เดก็อาย ุ6 เดือน 
 Visual aquity โดยดท่ีูความสามารถในการจ้อง หรือมองตาม ไฟ หน้า หรือวตัถท่ีุมีขนาดเล็ก ๆ 
 External eye examination 
 Pupillary examination 
 Ocular alignment (Hirschberg’s test) 
 Ophthalmoscope (red reflex) 
เดก็อาย ุ3 ปี 
 Visual aquity (Picture chart, E game)    
 External eye examination 
 Pupillary examination 
 Ocular motility and alignment (EOM, cover test, Hirschberg’s test) 
 Ophthalmoscope (red reflex, fundus) 
เดก็อาย ุ5-6 ปี 
 Visual aquity (Snellen chart) 
 External eye examination 
 Pupillary examination 
 Ocular motility and alignment 
 Ophthalmoscope (red reflex, fundus) 
 



 

2. เดก็ท่ีมีความเส่ียงสงู 
 ได้แก่กลุม่ท่ี  
 1. คลอดก่อนก าหนด  
 2. มีประวตัิครอบครัวเป็นโรคตามาตัง้แตเ่กิด (Cataract, retinoblastoma) หรือมีตาเข ตาเหล่ หรือ
ตาขีเ้กียจ  
 3. มีการติดเชือ้หรือได้รับสารผิดปกตริะหว่างอยูใ่นครรภ์   
 4. มีโรคทางกายอยา่งอ่ืน   
  ในกลุม่เหลา่นีค้วรสง่ตอ่ให้จกัษุแพทย์เพ่ือดแูล รักษา และตดิตามผลตอ่ไป 
 
3. ผู้ใหญ่ท่ีมีความเส่ียงน้อย 
 อาจแบง่ตามชว่งอายไุด้เป็น 2 กลุม่ 
กลุม่อาย ุ6-40 ปี  ควรตรวจ visual acuity ทกุสามปี 
กลุม่อายมุากกว่า 40 ปี  ควรให้จกัษุแพทย์ตรวจทกุ 2-4 ปีเพ่ือดปัูญหาเร่ือง Presbyopia และตรวจความ
ดนัลกูตา เพ่ือด ูGlaucoma ตอ่ไป 
 
4. ผู้ใหญ่ท่ีมีความเส่ียงสงู 
 ได้แก่กลุม่ท่ี  
 1. มีประวตัิ Retinal detachment หรือ Ocular trauma ท่ีรุนแรง หรือมีการสญูเสียสายตาข้างใด
ข้างหนึง่หรือทัง้สองข้าง  
 2. มีโรคประจ าตวัเชน่ เบาหวาน ความดนัโลหิตสงู  
 3. มีประวตัิครอบครัวเป็น Glaucoma หรือโรคทางตาอยา่งอ่ืน  
 4. อายตุัง้แต ่65 ปีเป็นต้นไป  
  ในกลุม่เหลา่นีค้วรให้จกัษุแพทย์ตรวจทกุ 1-2 ปี 
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Table 1  Classification of visual impairment according to the Rehabilitation for Disable 
Persons Act of Thailand  
 

Classification Level Visual Acuity Visual Field 
Low vision 1 6/18-6/60 <30 to 10 degree 
Visual disability 2 <6/60-3/60  
Blind level 1 3 <3/60-1/60 <10 to 5 degree 
Blind level 2 4 <1/60-Light perception <5 degree 
Blind level 3 5 No light perception  
 
 
Table 2  Shows the major causes of global blindness (Data from WHO)5 

Condition % 
Cataract 48 



 

Glaucoma 12 
Age-related macular degeneration 9 
Diabetic retinopathy 4.9 
Corneal opacities 5.2 
Childhood blindness 3.8 
Trachoma 3.5 
Onchocerciasis 0.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


