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intervention and Technology Assessment Program หรือ HITAP) ขอขอบพระคุณสํานักงาน

วิ จัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก . ) สําหรับทุนสนับสนุนให ดําเนิน

โครงการวิจัยเรื่องนี้ อยางไรก็ตามหนวยงานที่เปนแหลงทุนมิไดใหการรับรองเนื้อหาและอาจมี

นโยบายหรือความเห็นที่ไมสอดคลองกับความเห็นและขอเสนอแนะที่ปรากฎในรายงานนี้   
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นโยบายสุขภาพระหวางประเทศที่ใหความอนุเคราะหดานขอมูลเพ่ือใชในการศึกษาครั้งนี้  และ

ขอขอบพระคุณแพทยผูเชี่ยวชาญทุกทานหรือผูแทนจากหนวยงานอ่ืนๆ ที่มิไดกลาวถึง ณ ที่น้ี

ดวย ที่ไดกรุณาใหขอมูลอันเปนประโยชน และใหขอคิดเห็นตอรายงานฉบับน้ี  
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การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเขาถึงการผาตัดตอกระจกและปจจัยที่มีผลตอ

การผาตัดตอกระจกในผูปวยสิทธิสวัสดิการขาราชการและสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา โดย

วิเคราะหขอมูล ไดแก (1) ขอมูลผูปวยในที่มีสิทธิสวัสดิการขาราชการและสิทธิประกันสุขภาพ

ถวนหนาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 นํามาจากสํานักงาน

กลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) และ (2) ขอมูลของผูปวยที่เขารวมโครงการการผาตัดตอ

กระจก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ นอกจากน้ันการศึกษานี้ยังประเมินความคุมคา

ของการผาตัดตอกระจกโดยใสเลนสแกวตาเทียมชนิดน่ิมเปรียบเทียบกับชนิดแข็งในประเทศ

ไทยโดยใชแบบจําลอง decision tree จากมุมมองของผูใหบริการ 

จากผลการศึกษาดานการประเมินการเขาถึงการผาตัดตอกระจก พบวา ผูปวยตอ

กระจกในประเทศไทยมีแนวโนมไดรับการผาตัดเพ่ิมมากขึ้นทุกป โดยเฉพาะผูปวยสิทธิประกัน

สุขภาพถวนหนา นอกจากนี้ผูปวยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาสวนใหญ (รอยละ 96.9) ไดรับ

การผาตัดตอกระจกในจังหวัดที่มีสิทธิการรักษา มีเพียงสวนนอยที่ไดรับการผาตัดที่จังหวัดอ่ืน 

จังหวัดที่มีขนาดใหญจะมีอัตราการผาตัดมากกวา และจังหวัดที่มีจํานวนจักษุแพทยเพ่ิมขึ้น 1 

คน จะมีอัตราการผาตัดตอกระจกมากขึ้นถึง 52 เทา นอกจากน้ีจากผลการศึกษาดานปจจัยที่มี

ผลตอการผาตัดตอกระจก ผูปวยสิทธิสวัสดิการขาราชการมีโอกาสไดรับการใสเลนสแกวตา

เทียมชนิดน่ิมมากกวาผูปวยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาถึง 22 เทา ผูปวยที่ใสเลนสแข็งมี

โอกาสเกิดภาวะแทรกซอนมากกวาเลนสน่ิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากน้ันผูปวยที่ไดรับ

การผาตัดตอกระจกที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลเอกชนมีโอกาสเกิด

ภาวะแทรกซอนมากกวาโรงพยาบาลทั่วไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 ผลการศึกษาดานการประเมินความคุมคาของการผาตัดตอกระจกใสเลนสแกวตาเทียม

ชนิดน่ิมเปรียบเทียบกับชนิดแข็ง พบวา หากระบบประกันสุขภาพมีคาความเต็มใจจายสําหรับ

การลงทุนดานสุขภาพนอยกวา 200,000 บาทตอปสุขภาวะ การผาตัดใสเลนสน่ิมจะไมมีความ

คุมคา เม่ือเปรียบเทียบกับการตัดสินใจในอดีตที่ผานมาของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุดสิทธิ

ประโยชนและระบบบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ที่มีแนวโนมจะไม

ลงทุนสําหรับเทคโนโลยีทางการแพทยที่ใหคาอัตราสวนตนทุนอรรถประโยชนที่มีคามากกวา 

200,000 บาทตอปสุขภาวะ การศึกษานี้จึงใหผลสอดคลองกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ผาน
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มาของ สปสช. ที่สนับสนุนการผาตัดตอกระจกใสเลนสชนิดแข็ง อยางไรก็ตามหากคาความเต็ม

ใจจายตอปสุขภาวะของ สปสช. มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตคือมีคามากขึ้นก็ยังพบวาโอกาสที่

การผาตัดใสเลนสน่ิมจะมีความคุมคามากกวาการผาตัดใสเลนสแข็งมีไมมากนัก  

 
นอกจากน้ีทีมวิจัยยังไดทําการสํารวจราคาเลนสแกวตาเทียมชนิดน่ิมและแข็งเพ่ือ

นํามาใชคํานวณงบประมาณที่สามารถประหยัดไดตามสถานการณที่สมมติขึ้น หากมีการ
เบิกจายคาเลนสน่ิมและเลนสแข็งเทากับราคาคาเฉลี่ยที่สํารวจได พบวา ในผูปวยสิทธิสวัสดิการ
ขาราชการ รัฐบาลจะสามารถลดคาใชจายไดปละประมาณ 55 ลานบาท และถาใหเบิกจายได
เทาราคาเลนสแข็งที่สํารวจไดเหมือนกันหมดทั้งสองสิทธิประกันสุขภาพ จะลดคาใชจายไดปละ 
140 ลานบาท ดังนั้นหากหนวยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับการเบิกจายคาเลนสแกวตาเทียม
สามารถกําหนดราคาเลนสที่จะเบิกไดอยางเหมาะสมจะชวยใหประหยัดงบประมาณไปไดเปน
จํานวนมาก ซ่ึงงบประมาณดังกลาวสามารถนําไปใชในงานสาธารณสุขดานอ่ืนที่จําเปนไดมาก
ขึ้นดวย  

 
จากผลการศึกษาทั้งหมด สามารถสรุปขอเสนอแนะเชิงนโยบายไดดังน้ี (1) รัฐบาลควรมี

การกระจายทุนฝกอบรมแพทยเฉพาะทางดานจักษุใหแกจังหวัดที่ยังขาดแคลน  (2) จาก
ผลการวิจัยชี้วาเลนสแข็งมีความคุมคากวา ดังน้ันการเบิกจายคาเลนสแกวตาเทียมของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติซ่ึงมีการเบิกจายคาเลนสในราคาของเลนสแข็งจึงมีความ
เหมาะสมแลว (3) ควรใหความรูที่ถูกตองกับประชาชนเกี่ยวกับเลนสแข็งและเลนสน่ิม เน่ืองจาก
อาจจะมีการจูงใจจากผูใหบริการใหจายเงินเพ่ิม (4) จากการสํารวจครั้งนี้พบวา ราคาเลนสถูก
กวาราคาท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และกรมบัญชีกลางใหเบิกไวคอนขางมาก ใน
กรณีเลนสแข็งราคาลดลงไดถึง 4 เทาตัว กรณีเลนสน่ิมราคาลดลงไดเกือบคร่ึงหน่ึง จึงควรมีการ
ทบทวนราคาเลนสที่เบิกจายในอนาคต 
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Executive Summary 
  
  

 

This study aimed to evaluate the access to cataract surgery as well as the 

factors associated with cataract surgery between patients under Civil Servant Medical 

Benefit scheme (CSMBS) and those under Universal Coverage scheme (UC) using the 

data containing (1) the CSMBS and UC inpatient data during January 1, 2003 and 

December 31, 2007 obtained from the Central office for Healthcare Information (CHI) 

and (2) data of patients participating in the cataract surgery project, the National Health 

Security Office (NHSO).  Moreover, this study also assessed the cost-effectiveness 

analysis of cataract surgery using a foldable compared to a rigid intraocular lens in 

Thailand using decion tree model based on healthcare provider’s perspective.   

Based on the results regarding the access to cataract surgery, it was shown that 

patients with cataract in Thailand especially those under UC increasingly received 

cataract surgery every year.  In addition, most UC patients (96.9%) performed cataract 

surgery in the provinces where they had UC eligibility and the rest had cataract surgery 

in other provinces. Large provinces had higher cataract surgery rate and the provinces 

where there were one more ophthalmalogist would have cataract surgery rate 52 times 

higher. Furthermore, based on the factors associated with cataract surgery, patients 

under CSMBS were 22 times more likely to be performed cataract surgery using 

foldable intraocular lens compared to those under UC.  The patients with rigid 

intraocular lens had significantly more complications than those with foldable intraocular 

lens. In addition, patients being performed cataract surgery at teaching hospitals or 

private hospitals had significantly higher complications than general hospitals.     

 
The cost-effectiveness results of cataract surgery using a foldable intraocular 

lens compared with a rigid intraocular lens showed that if third party payers had 

willingness to pay (WTP) less than 200,000 Baht per quality adjusted life year (QALY), 

using foldable intraocular lens would not be cost-effective.  When comparing to the 

previous decisions made by the subcommittee of the development of benefit package 



  v 

and service system, NHSO, they tended to not invest on the health technology which 

incremental cost-effectiveness ratio greater than 200,000 Baht. The result of this study 

is in accordance with the NHSO policy and practice guideline which has supported the 

cataract surgery using a rigid intraocular lens.  However, if WTP per QALY is changed 

or increased in the future, there will be a little probability that cataract surgery using a 

foldable intraocular lens is more cost-effective compared to a rigid intraocular lens.      

 

In addition, our research team also surveyed the prices of foldable and rigid 

intraocular lens in order to calculate how much saving would be based on assumed 

scenarios. If the reimbursement amount for foldable and rigid intraocular lens equal to 

the surveyed prices, the government would have cost-saving of 55 million Baht.  

Moreover, If the reimbursement amount equal to the surveyed price of rigid intraocular 

lens, both CSMBS and UC schemes would have cost-saving of 144 million Baht. 

Therefore, if the organizations responsible for reimbursement amount could determine 

the appropriate reimbursement amount of intraocular lens, it would help saving a huge 

budget which could be allocated to other necessary healthcare services.  

Based on all study results, policy recommendations are summarized as follows.  
First, the government should allocate the budget for special training on ophthalmology 
especially in the provinces where lack ophthalmologists. Second, our results indicated 
that using rigid intraocular lens was more cost-effective, so that the reimbursement 
amount equal to the price of rigid lens would be appropriate.  Third, patients should be 
correctly educated on using rigid and foldable intraocular lens, since they might be 
persuaded by healthcare providers to pay more.  Lastly, the price of intraocular lens 
based on the survey was much more inexpensive than that of NHSO and the 
Comptroller General’s Department. The price of rigid intraocular lens could be 
decreased by four times, and that of foldable lens could be reduced by 50%.  
Therefore, the reimbursement amount on the prices of both rigid and foldable 
intraocular lens should be reviewed and revised in the future.   
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โรคตอกระจก เปนภาวะที่เลนสแกวตา (Crystalline lens) มีความขุนมัว และเปนสาเหตุ

สําคัญของภาวะตาบอดในโลกและในประเทศไทย(1) สาเหตุของประชากรตาบอดทั่วโลกในป 

พ.ศ. 2545 เกิดจากโรคตอกระจก จํานวน 17.6 ลานคน คิดเปนรอยละ 47.83 จากการสํารวจ

ภาวะตาบอดแหงชาติ ป พ.ศ. 2537 ตอกระจกเปนสาเหตุตาบอดถึงรอยละ 74.6 และการสํารวจ

สภาวะตาบอดและโรคตาที่เปนปญหาสาธารณสุขในประเทศไทยในป 2549 – 2550 พบวา ตอ

กระจกยังเปนสาเหตุตาบอดที่พบมากที่สุด(2) สาเหตุของโรคตอกระจกสวนใหญเกิดจาก เลนส

แกวตาเสื่อมตามวัย ซ่ึงพบในวัยสูงอายุ ปจจุบันผูสูงอายุมีจํานวนมากขึ้น ทําใหมีผูปวยตอ

กระจกเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว  

องคการอนามัยโลกคาดวาโรคตอกระจกชนิดบอด (Blinding cataract) จะพบได

ประมาณ 100 คนตอพลเมือง 100,000 คน(2) ในประเทศไทยจากการสํารวจภาวะตาบอดแหงชาติ 

ป พ.ศ. 2537 พบความชุกของผูปวยตอกระจกชนิดบอดสูงสุดที่บริเวณภาคเหนือ ตามดวย

ภาคใต ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบเปน 5.77, 3.50, 3.16 และ 1.69 ตอผูปวย

ตอกระจก 1,000 คน ตามลําดับ โดยพบในผูปวยอายุมากกวาหรือเทากับ 60 ปถึงรอยละ 

94.34(3) จากการสํารวจสภาวะตาบอดและโรคตาที่เปนปญหาสาธารณสุขในประเทศไทย ในป 

2549 - 2550 พบวาจํานวนตอกระจกตกคาง (Cataract backlog) ไดลดลงเปนลําดับ เน่ืองจาก

แนวโนมของการผาตัดตอกระจกในประเทศไทยสูงขึ้น ผูปวยมีความสนใจและเขาถึงบริการมาก

ขึ้น (4,5)  แตก็พบวาบางพ้ืนที่มีผูปวยรอคิวผาตัดเปนจํานวนมาก ในขณะที่บางพื้นที่ไมตองรอคิว

นาน แสดงถึงวิธีบริหารจัดการ การคัดกรองผูปวย และการเขาถึงบริการที่แตกตางกัน    

นอกจากน้ีผูปวยที่ไดรับการผาตัดอาจจะเปนผูปวยที่เปนตอกระจกไมมาก แตสามารถเขาถึง

บริการไดดีกวา ในขณะที่ผูปวยที่จําเปนตองผาตัด เชน ผูปวยที่อยูในเกณฑเปนตอกระจก  

ชนิดบอดอาจจะยังไมไดรับการผาตัด    

การรักษาโรคตอกระจกโดยการใชยายังไมมีขอมูลยืนยันแนนอนวาใชไดผลดีในการ

ปองกันและรักษา ปจจุบันการผาตัดใสเลนสแกวตาเทียมในโรคตอกระจกที่มีขอบงชี้เปนการ

รักษาที่ไดผลดี เลนสแกวตาเทียมจะชวยใหผูปวยมองเห็นและใชสายตาไดใกลเคียงสายตาปกติ

มากขึ้น  การผาตัดตอกระจกเปนการผาตัดที่ทํามากที่สุดในระยะ 10 ปที่ผานมา และการใส

เลนสแกวตาเทียมก็เปนการใสอวัยวะเทียมที่มากที่สุดในปจจุบัน และเปนการลงทุนที่คุมคามาก 
(6-9) สําหรับประเทศไทยเลนสแกวตาเทียมไดรับการแนะนําใหใชในผูปวยผาตัดโรคตอกระจกทุก
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คนที่มีขอบงชี้ทางการแพทยมาตั้งแตป พ.ศ. 2537 (10)  เลนสแกวตาเทียมที่ มีจําหนายใน

ประเทศไทยในระยะแรกนั้นเปนแบบเลนสแข็งพับไมได (Rigid non-foldable lens) มีราคาตั้งแต 

700 – 4,000 บาท (11) ซ่ึงมีการศึกษาคุณภาพชีวิตของผูปวยที่ใชเลนสแกวตาเทียมที่มีราคา

แตกตางกันในการผาตัดตอกระจก พบวาราคาที่แตกตางกันของเลนสแกวตาเทียมไมไดทําให

คุณภาพชีวิตและการมองเห็นหลังผาตัดของผูปวยแตกตางกัน (12) 

ในระยะหลังการผาตัดตอกระจกพัฒนาขึ้นมาก มีการสลายตอกระจกโดยใชคลื่นเสียง

ความถี่สูง (Phacoemulsification) ซ่ึงแผลผาตัดจะมีขนาดเล็กประมาณ 3 - 4 มม.(13)  จึงมีการ

คิดคนเลนสน่ิมพับได (Foldable lens) ซ่ึงไมตองขยายแผลทําใหแผลผาตัดมีขนาดเล็กกวาเดิม  

สงผลใหระยะเวลาพักฟนหลังผาตัดนอยกวา การมองเห็นดีกวาโดยเฉพาะระยะแรกหลังการ

ผาตัด แตราคาของเลนสน่ิมก็แพงกวา (ราคาประมาณ 6,000 บาท) และยังไมมีหลักฐานยืนยัน

วาเลนสน่ิมดีกวาเลนสแข็งในแงของระดับการมองเห็นของผูปวยหลังผาตัดตอกระจก เชน

การศึกษาของ ศุภลักษณและคณะ พบวาการใสเลนสแกวตาเทียมชนิดพับไมไดจะมองเห็น

ดีกวาการใสเลนสแกวตาเทียมชนิดพับไดในทุกกลุมอายุ แตไมมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติในผูปวยกลุมอายุ 40-59 ป สวนในผูปวยอายุนอยกวา 40 ป และอายุมากกวา 

59 ป พบวาการใสเลนสแกวตาเทียมชนิดพับไมได ทําใหผูปวยมองเห็นไดดีกวาอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ อาจเน่ืองมาจากเม่ือใสเลนสพับ ผูปวยไมตองเย็บแผลหลังการผาตัด ดังนั้น

จึงอาจทําใหเกิดสายตาเอียงได อยางไรก็ดี พบวาจักษุแพทยพอใจและนิยมการใสเลนสพับ

มากกวาเพราะแผลผาตัดเล็กกวา ไมตองฉีดยาชาระหวางผาตัด และไมตองเย็บแผลหลังผาตัด (14)  

ในปจจุบันเลนสแกวตาเทียมชนิดน่ิมพับไดมีการพัฒนาตอเน่ือง เชน เลนสแกวตาเทียม

แบบมีโฟกัสหลายระยะ (Multifocal intraocular lens) ซ่ึงชวยใหมองใกลไดอยางชัดเจนโดยไม

ตองใชแวนอานหนังสือ (15) นอกจากน้ียังมีเลนสแกวตาเทียมอีกมากมายหลายชนิดที่ออกแบบ

มาเพ่ือแกไขขอบกพรองของเลนสแกวตาเทียมเดิม เพ่ือใหไดเลนสแกวตาเทียมที่เหมาะสมกับ

ลักษณะของโรคและบุคลิกภาพของผูปวย ในประเทศไทยขณะนี้ ผูปวยที่ไดรับการผาตัดตอ

กระจกจะไดรับการใสเลนสแกวตาเทียมทั้งชนิดแข็งและนิ่ม ตามวิธีการผาตัดและสิทธิในการ

รักษาของผูปวย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหทางโรงพยาบาลเบิกจายคาเลนส

แกวตาเทียมไดตามจริงแตไมเกิน 4,000 บาท ถาผูปวยตองการใสเลนสน่ิมตองรับผิดชอบ

จายเงินเพ่ิมใหแกทางโรงพยาบาลประมาณ 2,000 บาท สําหรับผูปวยเบิกไดตามสิทธิ

ขาราชการ ทางกรมบัญชีกลางอนุมัติใหเบิกได 6,000 บาท เทากับราคาเลนสน่ิม ดังนั้นสิทธิ

ประกันสุขภาพของผูปวยจึงสงผลตอการเลือกใชเลนสแกวตาเทียมระหวางชนิดน่ิมและแข็ง 
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จากการทบทวนวรรณกรรม เม่ือเปรียบเทียบความคุมคาทางการแพทยระหวางเลนส

แข็งเปรียบเทียบกับเลนสน่ิมในผูปวยที่ผาตัดตอกระจกในประเทศสกอตแลนด พบวาไมมีความ

แตกตางของภาวะแทรกซอนของการใสเลนสทั้งสองกลุมในระยะเวลา 2 ป หลังการผาตัด และ

ตนทุนของการรักษาตั้งแตการผาตัดจนถึงการติดตามหลังการผาตัดไมพบความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิต(16) นอกจากน้ียังมีการศึกษาความคุมคาของการใสเลนสชนิดโฟกัส

ระยะเดียว (Monofocal) เปรียบเทียบกับเลนสที่ มีโฟกัสหลายระยะ (Multifocal)                  

ในประเทศเนเธอแลนด พบวาคุณภาพชีวิตของทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ แมวาตนทุนในการผาตัดใสเลนสชนิดโฟกัสหลายระยะจะสูงกวาแตผูปวยที่ใส

เลนสโฟกัสระยะเดียวมีคาใชจายสําหรับการใสแวนตามากกวา เน่ืองจากผูปวยมักตัดแวนที่ใช

เลนสราคาแพงทําใหคาใชจายโดยรวมของผูที่ใสเลนสโฟกัสระยะเดียวสูงกวาเล็กนอย (17) 

อยางไรก็ตาม ในประเทศไทยยังไมเคยมีการศึกษาดานความคุมคาทางการแพทยของการใส

เลนสแข็งเปรียบเทียบกับเลนสน่ิมในการผาตัดตอกระจก ดังน้ัน จากการประชุมผูเชี่ยวชาญเพื่อ

คัดเลือกหัวของานวิจัยของสํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 

ประจําป พ.ศ. 2551 มีมติใหทีมนักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ

ดําเนินงานวิจัยเพ่ือประเมินความคุมคาของการใสเลนสน่ิมเม่ือเปรียบเทียบกับเลนสแข็งในการ

ผาตัดตอกระจกในบริบทของประเทศไทย เน่ืองจากในปจจุบันการศึกษาในหัวขอดังกลาวยังคงมี

อยูนอยมาก นอกจากน้ีจะทําการศึกษาการเขาถึงบริการของผูปวยตอกระจก และคนหาระบบ

คัดกรองที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย เพ่ือเปนขอมูลสําคัญในการผลักดันนโยบายในการ

ปรับปรุงระบบการจายเงินสําหรับการผาตัดตอกระจกในผูปวยที่มีสิทธิประกันสุขภาพตางๆ 

ภายใตระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย 

วัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือศึกษาการเขาถึงการผาตัดตอกระจกในผูปวยสิทธิสวัสดิการขาราชการและสทิธิ

ประกันสุขภาพถวนหนา 
1.2 เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขาถึงการผาตัดตอกระจกในผูปวยสทิธิสวัสดิการ

ขาราชการและสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา 
1.3 เพ่ือวิเคราะหตนทุนประสิทธิผลของการผาตัดตอกระจกใสเลนสน่ิมเปรียบเทยีบกับเลนส

แข็งของผูปวยในประเทศไทย 
 

สําหรับรายงานการวิจัยฉบับน้ีจะแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน  
สวนที่ 1. รายงานผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 1.1 และ 1.2  
สวนที่ 2. รายงานผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 1.3  
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สวนที่ 1: การศึกษาการเขาถึงการผาตัดตอกระจกและปจจัยที่มีผลตอการ
เขาถึงการผาตัดตอกระจกในผูปวยสิทธิสวสัดิการขาราชการและสิทธิประกัน
สุขภาพถวนหนา 

  
  

 
1.1 วัตถุประสงค  

 
1.1.1 เพ่ือศึกษาการเขาถึงการผาตัดตอกระจกในผูปวยสิทธิสวัสดิการขาราชการและสทิธิ

ประกันสุขภาพถวนหนา 
- อัตราการผาตดัตอกระจกแบงตามประเภทของผูปวย ไดแก ชวงอายุ เพศ สิทธิ

ในการรักษา และประเภทของเลนสแกวตาเทียม 
- ความชุกของการผาตัดตอกระจกและจักษุแพทยในแตละจังหวัด 
- อัตราการเกิดภาวะแทรกซอน (Complication) จากการผาตัดตอกระจกแบง

ตามประเภทของเลนสแกวตาเทียม 
 

1.1.2 เพ่ือวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเขาถึงการผาตัดตอกระจกที่แตกตางกัน  
- เม่ือเปรียบเทยีบระหวางผูปวยสิทธิสวัสดิการขาราชการกับผูปวยสทิธิประกัน

สุขภาพถวนหนา 
- เม่ือเปรียบเทยีบระหวางผูปวยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาที่ผาตัดในจังหวัดที่

มีการผาตัดตอกระจกมากกับจังหวัดที่มีการผาตัดตอกระจกนอย  
- เม่ือเปรียบเทยีบระหวางผูปวยที่ผาตดัตอกระจกโดยใชเลนสน่ิมและเลนสแข็ง 
  

1.1.3 เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขาถึงการผาตัดตอกระจกในผูปวยสทิธิสวัสดิการ
ขาราชการและสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา 
- ปจจัยที่มีผลตอจํานวนการผาตัดในจังหวดัที่มีการผาตัดตอกระจกเม่ือ

เปรียบเทียบกับจังหวัดที่มีการผาตัดตอกระจกนอย 
- ปจจัยที่มีผลตอชนิดของเลนสแกวตาเทยีมที่ใชสําหรับการผาตัดตอกระจก 
- ปจจัยที่มีผลตอการเกิดภาวะแทรกซอนของการผาตัดตอกระจก 
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1.2  ระเบียบวิธีวิจยั 

 
1.2.1  การจัดการฐานขอมูลของผูปวยโรคตอกระจก 

การศึกษานี้ไดรวบรวมฐานขอมูลการผาตัดตอกระจกจาก 2 ฐานขอมูล เพ่ือให
ครอบคลุมผูปวยตอกระจกทั่วประเทศ ไดแก 

(1) ฐานขอมูลจากสํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) ซ่ึงประกอบดวย
ขอมูลผูปวยในที่มีสิทธิสวัสดิการขาราชการและสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2546 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ตามรายการโรคและหัตถการที่เก่ียวของกับการ
ผาตัดตอกระจก ซ่ึงเปนฐานขอมูลในระบบกลุมวินิจฉัยโรครวม (Diagnosis related group; 
DRGs)* เทาน้ัน (ดังตารางที่ 30 และ 31 โดยโครงสรางขอมูลผูปวยในไดแสดงไวในตารางที่ 32 
ในภาคผนวก)  

(2) ฐานขอมูลในหนวยบริการเชิงรุกของการบริหารจัดการโครงการดูแลรักษาผูมีปญหา
ดานสายตาอันเนื่องจากเลนสตาหรือโครงการการผาตัดตอกระจก ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ สํานักบริหารจัดการโรคเฉพาะ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ† โครงการนี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมการเขาถึงบริการ ลดการรอคิว และเพิ่มคุณภาพการรักษาที่ถูกตอง 
รวมทั้งพัฒนาระบบการบริการแกผูปวยที่มีปญหาดานสายตาใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ไดมาตรฐาน 
ตั้งแตการคนหาผูปวย การดูแลรักษาในหนวยบริการและออกหนวยเคลื่อนที่ การฟนฟูดูแล
ตอเน่ืองหลังการรักษาเพ่ือปองกันการตาบอดเนื่องจากการรักษาที่ไมทันทวงที โครงการฯ 
ดังกลาวน้ีเริ่มดําเนินการตั้งแต 1 ตุลาคม 2549 เปนตนมา (18) ซ่ึงฐานขอมูลดังกลาวคียขอมูลใน
โปรแกรม DMIS ซ่ึงมีโครงสรางขอมูลดังตารางที่ 33 ในภาคผนวก 

 
 
 

 
 

                                                            

* ระบบปกติ รวมคาเลนส (คาเลนส 4,000 บาท + DRGs) ซ่ึงตองใชใบสงตัวเวลามีการสงตัว (Refer) และคียขอมูลในการเบิกจาย
ในระบบ NHSO ตามปกต ิ 
†

 ระบบเหมาจาย 7,000 บาท (ไมสามารถเบกิไดในระบบ DRGs) เปนคา  active case finding คาชดเชยการใหบริการผาตัด คาเลนส 
คาวัสดุดื่นๆ คา MOU คาตอบแทนเจาหนาท่ีและคา Follow up ผูปวย และคียขอมูลในการเบิกจายในโปรแกรม DMIS 
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1.2.2  การวิเคราะหขอมูลการเขาถึงการผาตัดตอกระจกในผูปวยสิทธิสวสัดิการ
ขาราชการและสทิธิประกันสุขภาพถวนหนา 

 
1.2.2.1  ความชุกของผูปวยผาตัดตอกระจก 

จํานวนผูปวยที่ผาตัดตอกระจกในผูปวยสิทธิสวัสดิการขาราชการและสิทธิประกัน
สุขภาพถวนหนาตั้งแตป พ.ศ. 2548 – 2550 ไดจากการดึงขอมูลจํานวนผูปวยที่ผาตัดตอกระจก
จากรหัสหัตถการการผาตัดตอกระจกท้ังหมด (ดังตารางที่ 31 ในภาคผนวก) ในโครงสรางขอมูล
ผูปวยใน รหัสหัตถการตัวที่ 1 ถึง 20 หลังจากน้ันเชื่อมโยงขอมูลจังหวัดที่ผูปวยผาตัดตอกระจก
อาศัยอยูโดยใชรหัสโรงพยาบาลที่มีสิทธิในการรักษาของผูปวยที่ผาตัดตอกระจกกับฐานขอมูล
ชื่อและที่ตั้งของโรงพยาบาลของศูนยมาตรฐานรหัสและขอมูลสุขภาพแหงชาติ จึงไดขอมูล
จํานวนผูปวยที่ผาตัดตอกระจกจําแนกตามจังหวัดที่อยูอาศัยเพ่ือนํามาแสดงความชุกของผูปวย
ผาตัดตอกระจกแตละจังหวัด จากน้ันนําขอมูลดังกลาวมาปรับฐานตามโครงสรางอายุของ
ประชากรรายจังหวัด‡ เพ่ือลดความโนมเอียง (bias) ของโครงสรางอายุของประชากรแตละ
จังหวัดที่แตกตางกัน ดังสูตรตอไปน้ี 

 
 
 

 

Psi = ประชากรมาตรฐานในกลุมอายุ i 
Ps  = ประชากรมาตรฐานรวม 
Ci  = อัตราผูปวยที่ผาตัดตอกระจกในกลุมอายุ i ของแตละจังหวัด 
K   = คาคงที ่1,000 (ตอประชากร 1,000 คน) 

   
หลังจากที่ไดอัตราความชุกผูปวยที่ผาตัดตอกระจกจําแนกตามจังหวัดตั้งแตป พ.ศ.

2548 – 2550 นํามาแสดงความชุกบนแผนที่ประเทศไทย โดยใชโปรแกรม ArcView GIS ทั้งนี้
ศึกษาเฉพาะสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา 

หมายเหตุ:  
1. ขอมูลรหัสโรงพยาบาลที่มีสิทธิการรักษาเริ่มมีบันทึกตั้งแตป พ.ศ.2548-2550 ในสิทธิ
ประกันสุขภาพถวนหนาเทาน้ัน  
2. ขอมูลรหัสโรงพยาบาลที่มีสิทธิของสิทธิสวัสดิการขาราชการน้ันไมมีการบันทึกขอมูล  

                                                            

‡ ประชากรรายจังหวัดในสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาใชฐานขอมูลประชากรทั้งหมดของแตละจังหวัดจาก www.dopa.go.th สวน
ประชากรรายจังหวัดในสิทธิสวัสดิการขาราชการใชฐานขอมูลประชากรขาราชการและครอบครัวรายจังหวัดจากฐานขอมูล
กรมบัญชีกลางในการปรับโครงสรางอายุของประชากร 

อัตราความชกุผูปวยที่ผาตดัตอกระจกปรับฐานโดยตรง = [(∑Psi  *  Ci) / Ps] * k 
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เน่ืองจากขอมูลป พ.ศ.2548 - 2550 มีขอมูลที่สมบูรณ จึงนําขอมูลผูปวยตามรหัส
โรงพยาบาลที่ไปรักษาโดยใชรหัส HMAIN มาวิเคราะหโดยมีทิศทางดังแสดงในรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 ทิศทางการผาตัดตอกระจกตามโรงพยาบาลที่ไปรักษา

สิทธิกรุงเทพมหานคร 

รักษา: กรุงเทพมหานคร 

รักษา: ตางจังหวัด 

สิทธิตางจังหวัด 

รักษา: จังหวัดเดียวกัน 

รักษา: คนละจังหวัด 

รักษา:  กรุงเทพมหานคร 

รักษา: อําเภอท่ีรักษา = อําเภอท่ีมีสิทธิ รักษา: อําเภอท่ีรักษา ≠ อําเภอท่ีมีสิทธิ 

สิทธิอําเภออื่น - รักษาอําเภออื่น สิทธิอําเภอเมือง - รักษาอําเภออ่ืน สิทธิอําเภออื่น - รักษาอําเภอเมือง 

ผูปวยท่ีผาตัดตอกระจก 
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1.2.2.2  การกระจายของจักษุแพทย 
 

ขอมูลจํานวนจักษุแพทยรายจังหวัดป พ.ศ.2548 – 2550 ไดมาจากรายงานทรัพยากร
สาธารณสุขป พ.ศ.2548 – 2550 (19) กระทรวงสาธารณสุข นําจํานวนจักษุแพทยรายจังหวัด
ปรับใหเปนอัตราจักษุแพทยตอประชากรอยางหยาบในแตละจังหวัด ดังสูตรตอไปนี้ 

 
 
   

No_opth  = จํานวนจักษุแพทยรายจังหวัด 
 Pp    = จํานวนประชากรรวมแตละจังหวัด 
 K    = คาคงที่ 100,000 (ตอประชากร 100,000 คน) 
 

หลังจากน้ันนําอัตราที่ไดไปแสดงการกระจายของจักษุแพทยแตละจังหวัดโดยใช
โปรแกรมแผนที่ ArcView GIS 
 
 
1.2.3 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเขาถึงการผาตัดตอกระจกที่แตกตางกัน  

 

1.2.3.1 เม่ือเปรียบเทียบระหวางผูปวยสิทธิสวัสดิการขาราชการกับผูปวยสิทธิประกัน
สุขภาพถวนหนา 

 

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขาถึงการผาตัดตอกระจกที่แตกตางกันระหวางผูปวยสิทธิ

สวัสดิการขาราชการและสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาทําไดโดยดึงขอมูลผูปวยที่ทําการผาตัดตอ

กระจกท่ีมีหัตถการใสเลนสแกวตาเทียม ระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 - วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2549 สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ Chi - square โดยใชโปรแกรม SPSS ในการ

วิเคราะห และตัวแปรที่ใชในการวิเคราะห ไดแก สิทธิการรักษา (UC=สิทธิประกันสุขภาพถวน

หนา; CSMBS=สิทธิสวัสดิการขาราชการ) เพศ (0=ชาย; 1=หญิง) ชวงอายุ ชนิดของเลนส 

(2006=เลนสชนิดน่ิม; 2007=เลนสชนิดแข็ง) 
 
 

 
 

อัตราจักษุแพทยตอประชากรรายจังหวัดอยางหยาบ = (No_opth / Pp) * k 
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1.2.3.2 เม่ือเปรียบเทียบระหวางผูปวยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาที่ผาตัดในจังหวัดทีมี่
การผาตัดตอกระจกมากกับจังหวัดทีมี่การผาตัดตอกระจกนอย 

 

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขาถึงการผาตัดตอกระจกที่แตกตางกันของผูปวยสิทธิ

ประกันสุขภาพถวนหนา ในป พ.ศ. 2549 ระหวางจังหวัดที่มีอัตราการผาตัดตอกระจกมาก (7 

คนตอประชากร 1,000 คน) ประกอบดวย จังหวัดนครพนม สมุทรสาคร และภูเก็ต จังหวัดที่มี

การผาตัดตอกระจกนอย (1 คนตอประชากร 1,000 คน) ประกอบดวย จังหวัดรอยเอ็ด สุรินทร 

สมุทรปราการ และปตตานี สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ Chi - square โดยใชโปรแกรม SPSS 

ในการวิเคราะห และตัวแปรที่ใชในการวิเคราะห ไดแก เพศ (0=ชาย; 1=หญิง) ชวงอายุ ชนิด

ของเลนส (2006=เลนสชนิดน่ิม; 2007=เลนสชนิดแข็ง) 

 
1.2.3.3 เม่ือเปรียบเทียบระหวางผูปวยที่ผาตัดตอกระจกโดยใชเลนสน่ิมและเลนสแข็ง 

 

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขาถึงการผาตัดตอกระจกที่แตกตางกันของผูปวยสิทธิ
ประกันสุขภาพถวนหนา ในป พ.ศ. 2549 ระหวางผูปวยที่ไดรับการผาตัดตอกระจกโดยใชเลนส
น่ิมและเลนสแข็ง สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ สถิติ Chi-square และ t-test ใชโปรแกรม SPSS 
ในการวิเคราะห โดยตัวแปรที่ใชในการวเิคราะหเปนขอมูลรายบุคคล ไดแก เพศ (0=ชาย; 1=
หญิง) อายุ (ป) สิทธิการรักษา (0=UC; 1=CSMBS) ประเภทโรงพยาบาลที่รักษา  
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1.2.4  การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเขาถึงการผาตัดตอกระจกในผูปวยสิทธิ
สวัสดิการขาราชการและสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา 
 

 การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขาถึงบริการการผาตัด
ตอกระจก ไดแก ปจจัยที่มีผลตอจํานวนการผาตัดในจังหวัดที่มีการผาตัดตอกระจกมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับจังหวัดที่มีการผาตัดตอกระจกนอย ปจจัยที่มีผลตอชนิดของเลนสแกวตาเทียมที่
ใชสําหรับการผาตัดตอกระจก และปจจัยที่มีผลตอการเกิดภาวะแทรกซอน (Complication) ของ
การผาตัดตอกระจก 

 
1.2.4.1 ปจจยัที่มีผลตอจาํนวนการผาตัดในจังหวดัที่มีการผาตัดตอกระจกมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับจังหวัดทีมี่การผาตัดตอกระจกนอย 

 
การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอจํานวนการผาตัดในจังหวัดที่มีการผาตัดตอกระจกมากเม่ือ

เปรียบเทียบกับจังหวัดที่มีการผาตัดตอกระจกนอยโดยทําการศึกษาในผูปวยสิทธิประกัน
สุขภาพถวนหนา ป พ.ศ. 2549 โดยดึงขอมูลจังหวัดที่มีอัตราการผาตัดตอกระจกมากที่สุด 20 
จังหวัด และจังหวัดที่มีอัตราการผาตัดตอกระจกนอยที่สุด 20 จังหวัด (ดังตารางที่ 1) วามีปจจัย
ใดบางที่มีผลตอจํานวนการผาตัดตอกระจกในแตละจังหวัด โดยทําการวิเคราะหดวยสมการ
ถดถอย Logistic regression วิธี Forward Stepwise โดยตัวแปรที่นํามาศึกษาเปนขอมูลราย
จังหวัด ไดแก  

 
1. รายได/ เดือนของครัวเรือน (บาท)§ 
2. สัดสวนจํานวนจักษุแพทย  
3. ระยะทางเฉลีย่ระหวางอําเภอตางๆ ถึงอําเภอเมือง 
4. ภาค 

 

                                                            

§
 รายไดของครัวเรือน/ เดือน จากฐานขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ www.nso.go.th 
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ตารางที่ 1 จังหวัดที่มีอัตราการผาตัดตอกระจกในสิทธปิระกันสุขภาพถวนหนา (UC) ป พ.ศ. 
2549 
จังหวัดท่ีมีอัตราการผาตัด

ตอกระจกมากท่ีสุด  
(Y=1) 

UC ปรับตามโครงสราง 
ปชก รายจังหวัด (map)-

1,000 คน 

จังหวัดท่ีมีอัตราการผาตัด
ตอกระจกนอยท่ีสุด 

 (Y=0) 

UC ปรับตามโครงสราง 
ปชก รายจังหวัด (map)-

1,000 คน 
นครพนม 6.609 สุรินทร 0.866 
สมุทรสาคร 6.540 รอยเอ็ด 1.116 
ภูเก็ต 6.296 ปตตานี 1.407 
สระบุรี 5.453 สมุทรปราการ 1.410 
ลําปาง 5.055 กาฬสินธุ 1.573 
กําแพงเพชร 4.826 อางทอง 1.600 
ตาก 4.580 นาน 1.634 
กาญจนบุรี 4.563 สมุทรสงคราม 1.735 
นครนายก 4.390 ลพบุรี 1.747 
ราชบุรี 4.262 ยะลา 1.845 
แพร 4.143 สระแกว 1.867 
หนองคาย 4.082 ประจวบคีรีขันธ 1.882 
ปทุมธานี 4.036 กระบ่ี 1.915 
สิงหบุรี 3.910 มุกดาหาร 1.937 
นครราชสีมา 3.825 นราธิวาส 1.994 
สุพรรณบุรี 3.805 นครศรีธรรมราช 1.997 
ระนอง 3.690 อุทัยธานี 2.091 
พระนครศรีอยุธยา 3.547 บุรีรัมย 2.108 
เพชรบูรณ 3.502 สกลนคร 2.132 
เลย 3.406 เชียงราย 2.143 

 
 

1.2.4.2 ปจจยัที่มีผลตอชนิดของเลนสแกวตาเทียมที่ใชสําหรับการผาตัดตอกระจก 

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอชนิดของเลนสแกวตาเทียมที่ใชสําหรับการผาตัดตอกระจกใช
ขอมูลการผาตัดตอกระจกในป พ.ศ. 2549 โดยใชขอมูลรหัสหัตถการ (ICD9) ที่มีการระบุวามี
การใสเลนสแกวตาเทียม  
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สถิติที่ใชในการศึกษา คือ สมการถดถอย Logistic regression วิธี Forward Stepwise 
โดยตัวแปรซึ่งเปนขอมูลรายบุคคลที่นํามาศึกษาไดแก  

1. เพศ (0=ชาย; 1=หญิง) 
2. อายุ (ป) 
3. สิทธิการรักษา (0=UC; 1=CSMBS) 
4. ประเภทโรงพยาบาลที่รักษา จําแนกเปน 6 ประเภท ไดแก 

- โรงพยาบาลทัว่ไป (โรงพยาบาลประจําจังหวัด) (0) 
- โรงพยาบาลชมุชน (โรงพยาบาลประจําอําเภอ) (1) 
- โรงพยาบาลศนูย (2) 
- โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย (3) 
- โรงพยาบาลเอกชน (4) 
- โรงพยาบาลอ่ืนๆ (5)** 

 
1.2.4.3  ปจจัยที่มีผลตอการเกิดภาวะแทรกซอน (Complication) ของการผาตัดตอ
กระจก 

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเกิดภาวะแทรกซอนของการผาตัดตอกระจกโดยดึงขอมูล
ผูปวย ป พ.ศ. 2549 – 2550 ซ่ึงมีรหัสหัตถการใสเลนส และขอมูลภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นหลงั
การผาตัดในระยะตน (Early complications) ไดแก  

1. ภาวะติดเชื้อในลูกตา (Purulent endophthalmitis)  

2.  ภาวะเลือดออกในชั้นใตจอประสาทตา (Choroidal hemorrhage and rupture) 

3.  ภาวะเลือดออกหนาชองมานตา (Hyphema) 

4.  ภาวะกระจกตาบวม (Other corneal edema) 

5.  ภาวะแทรกซอนอ่ืนของการผาตัด (Complication of procedures) 

6.  ภาวะเลนสเคลื่อนหรือหลุดจากตําแหนง (Mechanical complication of    

intraocular lens) 

 

สถิติทีใ่ชในการวิเคราะห คอื การวิเคราะหสมการถดถอยแบบลอจิสติกส (Logistic 

regression) วิธี Forward Stepwise โดยใชโปรแกรม SPSS ทั้งน้ีไดแสดงรายละเอียดตัวแปร

และสถติิทีใ่ชในแตละประเด็น ดังตารางที่ 2  

                                                            

**
 เชน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา โรงพยาบาลคายสุรนารี โรงพยาบาลตากสิน 

โรงพยาบาลภมูิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลตํารวจ และการแพทยสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ เปนตน 
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ตารางที่ 2 ตัวแปรและสถติทิี่ใชในการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเขาถึงบริการการผาตัดตอกระจกและการเกิดภาวะแทรกซอนจากการผาตัดตอกระจก 
สมการ สถิติ ตัวแปร 

เปรียบเทียบปจจัยที่แตกตางกันระหวางสิทธิสวัสดิการขาราชการ

และสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาของผูปวยตอกระจก 

 

Chi - square  

 

ตัวแปร:  

1. สิทธิการรักษา  

UC=สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา;  

CSMBS=สิทธิสวัสดิการขาราชการ 

2. เพศ (0=ชาย; 1=หญิง) 

3. ชวงอายุ  

4. ชนิดของเลนส (2006=เลนสชนิดนิ่ม; 2007=เลนส

ชนิดแข็ง) 

เปรียบเทียบปจจัยที่แตกตางกันระหวางจังหวัดที่มีการผาตัดตอ

กระจกมากกับจังหวัดที่มีการผาตัดตอกระจกนอยใน ป พ.ศ.

2549 ในสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา 

 

Chi - square  

 

ตัวแปร: 

1.  จังหวัดที่มีการผาตัดตอกระจกมาก (7 คน:ปชก. 

1,000 คน) ไดแก นครพนม สมุทรสาคร และภูเก็ต 

จังหวัดที่มีการผาตัดตอกระจกนอย (1 คน:ปชก. 

1,000 คน) ไดแก รอยเอ็ด สุรินทร สมุทรปราการ 

และปตตานี 

2.  เพศ 

3.  อายุ (ป) 

4. ชนิดของเลนส 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
สมการ สถิติ ตัวแปร 

ปจจัยที่มีผลตอจํานวนการผาตัดในจังหวดัที่มีการผาตัด
ตอกระจกเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดที่มีการผาตัดตอ
กระจกนอย 
 

Logistic regression 

 

ตัวแปรตาม: 

จังหวัดที่มีการผาตัดตอกระจกมาก (1) และจังหวัดนอย 

(0) (จังหวัดที่มอีัตราการผาตัด 20 อันดับแรก)  

ตัวแปรอิสระ: 

1. รายไดของครัวเรือน/ เดือน  

2. สัดสวนจํานวนจักษุแพทย 

3. ระยะหางเฉลี่ยระหวางอําเภอตางๆ ถึงอําเภอเมือง 

4. ภาค  

ปจจัยที่มีผลตอชนิดของเลนสแกวตาเทยีมที่ใชสําหรับ

การผาตัดตอกระจก 

Logistic regression ตัวแปรตาม: 

ชนิดของเลนส (0=Non-Foldable; 1=Foldable) 

ตัวแปรอิสระ: 

1. เพศ (0=ชาย; 1=หญิง) 

2. อายุ (ป) 

3. สิทธิการรักษา (0=UC; 1=CSMBS) 

ประเภทโรงพยาบาลที่รักษา (0=โรงพยาบาลทั่วไป;        

1=โรงพยาบาลชุมชน 2=โรงพยาบาลศูนย;              

3=โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย; 4=โรงพยาบาลเอกชน;     

5=โรงพยาบาลอื่นๆ) 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
สมการ สถิติ ตัวแปร 

ปจจัยที่มีผลตอการเกิดภาวะแทรกซอน (complication) ของการ

ผาตัดตอกระจก 

Chi - square และ logistic regression ตัวแปรตาม: 

1.  Purulent endophthalmitis  

2.  Choroidal hemorrhage and rupture 

3.  Hyphema 

4.  Other corneal edema 

5.  Complication of procedures 

6.  Mechanical complication of intraocular lens 
ตัวแปรอิสระ: 

1. เพศ (0=ชาย; 1=หญิง) 

2. อายุ (ป) 

3. สิทธิการรักษา (0=UC; 1=CSMBS) 

4. ชนิดของเลนส (0=Non-Foldable; 1=Foldable) 

ประเภทโรงพยาบาลที่รักษา (0=โรงพยาบาลทั่วไป;        

1=โรงพยาบาลชุมชน 2=โรงพยาบาลศูนย;              

3=โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย; 4=โรงพยาบาลเอกชน;   

5=โรงพยาบาลอื่นๆ) 
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1.3 ผลการศึกษา 

  ผลการศึกษาแบงออกเปน 3 สวน ไดแก ผลการศึกษาการเขาถึงการผาตัดตอกระจกใน
ผูปวยสิทธิสวัสดิการขาราชการและสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
การเขาถึงการผาตัดตอกระจกที่แตกตางกัน และผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขาถึงการ
ผาตัดตอกระจกในผูปวยที่สิทธิสวัสดิการขาราชการและสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา 
 
1.3.1 การเขาถึงการผาตัดตอกระจกในผูปวยสิทธิสวัสดิการขาราชการและสิทธิประกัน
สุขภาพถวนหนา 

 ผลการศึกษาในสวนนี้จะประกอบดวยอัตราการผาตัดตอกระจกแบงตามประเภทของ
ผูปวย ไดแก ชวงอายุ เพศ สิทธิในการรักษา และประเภทของเลนสแกวตาเทียม ความชุกของ
การผาตัดตอกระจกและจักษุแพทยในแตละจังหวัด และอัตราการเกิดภาวะแทรกซอน 
(Complication) จากการผาตัดตอกระจกแบงตามประเภทของเลนสแกวตาเทียม 

 
1.3.1.1 อัตราการผาตัดตอกระจกแบงตามประเภทของผูปวย ไดแก ชวงอายุ เพศ สิทธิ
ในการรักษา และประเภทของเลนสแกวตาเทียม 

 

ผลการศึกษาเพื่อประเมินการเขาถึงการผาตัดตอกระจกในผูปวยสิทธิสวัสดิการ
ขาราชการและสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา วิเคราะหขอมูลผูปวยตอกระจก ระหวางวันที่ 1 
มกราคม 2546 – 31 ธันวาคม 2550 พบวา มีผูปวยตอกระจกไดรับการผาตัดตอกระจกจํานวน
ทั้งสิ้น 456,692 ราย  

เม่ือจําแนกตามชวงอายุ พบวา ผูปวยผาตัดตอกระจกจํานวน 4 ใน 10 ราย มีอายุ
ระหวาง 65 – 74 ป (รอยละ 42.6) เม่ือจําแนกตามสิทธิการรักษาพบวา สอดคลองกับภาพรวม
กลาวคือ ผูปวยผาตัดตอกระจกจํานวน 4 ใน 10 รายจากผูปวยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาและ
สทิธิสวัสดิการขาราชการมีอายุระหวาง 65 – 74 ป (รอยละ 41.4 และ 45.3) รายละเอียดดังรูปที่ 
2 และตารางที่ 35 ในภาคผนวก   
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รูปที่ 2 จํานวนผูปวยผาตัดตอกระจกจําแนกตามอายุและสิทธิการรักษา ระหวาง ป พ.ศ. 2546 - 

2550 
 

เม่ือจําแนกตามเพศ พบวา ผูปวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย (จํานวน 256,517 ราย 
(รอยละ 57.3)  และ 191,175 ราย (รอยละ 42.7) ) เม่ือจําแนกตามสิทธิการรักษาพบวา
สอดคลองกับผลการศึกษาโดยรวม กลาวคือเพศหญิงไดรับการผาตัดตอกระจกมากกวาเพศชาย
ในทุกสิทธิการรักษาและทุกปที่ทําการศึกษา (ดังรูปที่ 3) 
 

 
รูปที่ 3 จํานวนผูปวยผาตัดตอกระจกจําแนกตามเพศและสิทธิการรักษา ระหวาง ป พ.ศ.2546 - 

2550 
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เม่ือจําแนกตามสิทธิประกันสุขภาพ พบวามีผูปวยสิทธิสวัสดิการขาราชการ (CSMBS) 
จํานวน 151,379 ราย (รอยละ 33.2) และ สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา (UC) จํานวน 305,313 
ราย (รอยละ 66.8) ซ่ึงผูปวยที่ใชสิทธิประกันสุขภาพถวนหนามีจํานวนมากกวาผูปวยที่ใชสิทธิ
สวัสดิการขาราชการประมาณ 1 เทา ซ่ึงผูปวยตอกระจกมีแนวโนมไดรับการผาตัดเพ่ิมมากขึ้น
ทุกปทั้ง 2 สิทธิ โดยผูปวยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา ไดรับการผาตัดตอกระจกมากที่สุดในป 
พ.ศ. 2549 (จํานวน 84,862 ราย) (ดังรูปที่ 4)  
 

 
รูปที่ 4  จํานวนผูปวยผาตัดตอกระจกจําแนกตามสิทธิการรักษา ระหวาง ป พ.ศ. 2546 – 2550 
 

เม่ือจําแนกตามชนิดของเลนส พบวา ผูปวยที่ทําการผาตัดตอกระจกที่มีการทําหัตถการ
ใสเลนสแกวตาเทียมมีจํานวนทั้งหมด 207,614 ตา โดยจําแนกเปนการผาตัดตอกระจกใสเลนส
แกวตาเทียมชนิดน่ิม จํานวน 86,798 ตา (รอยละ 41.8) และใสเลนสแกวตาเทียมชนิดแข็งพับ
ไมได จํานวน 120,816 ตา (รอยละ 58.2) จําแนกตามสิทธิการรักษาพบวา ผาตัดใสเลนส
แกวตาเทียมโดยใชสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา จํานวน 130,820 ตา โดยสวนใหญใสเลนส
แกวตาเทียมชนิดแข็งพับไมได จํานวน 106,480 ตา (รอยละ 81.4) สวนที่เหลือจํานวน 24,340 
ตา ใสเลนสแกวตาเทียมชนิดน่ิม (รอยละ 18.6) ในทางกลับกัน สวนผูปวยสิทธิสวัสดิการ
ขาราชการ มีการผาตัดใสเลนสแกวตาเทียมจํานวน 76,794 ตา สวนใหญใสเลนสแกวตาเทียม
ชนิดน่ิม จํานวน 62,458 ตา (รอยละ 81.3) สวนที่เหลือจํานวน 14,336 ตา ใสเลนสแกวตาเทียม
ชนิดแข็งพับไมได (รอยละ 18.7) รายละเอียดดังตารางที่ 3  
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รูปที่ 5 จํานวนผูปวยผาตัดตอกระจกจําแนกตามชนิดเลนสและสิทธกิารรักษา ระหวาง           
ป พ.ศ. 2548 - 2550 

 

ตารางที่ 3 จํานวนผูปวยที่ไดรับการทําหัตถการใสเลนสแกวตาเทียม ระหวางป 2548 – 2550  
 

ชนิดเลนส 2548 2549 2550 รวม รวม 

 UC CS UC CS UC CS UC CS  

foldable 2,356 14,558 10,169 21,769 11,815 26,131 24,340 62,458 86,798 

 (18.2) (78.3) (16.8) (81.8) (20.5) (82.7) (18.6) (81.3) (41.8) 

non-foldable 10,577 4,029 50,223 4,852 45,680 5,455 10,6480 14,336 120,816 

 (81.8) (21.7) (83.2) (18.2) (79.5) (17.3) (81.4) (18.7) (58.2) 

รวม 12,933 18,587 60,392 26,621 57,495 31,586 130,820 76,794 207,614
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1.3.1.2 ความชุกของการผาตัดตอกระจกและจักษุแพทยในแตละจงัหวัด 
 

การศึกษาความชุกของการผาตัดตอกระจกและจํานวนจักษุแพทยในแตละจังหวัด 
พบวา อัตราความชุกของการผาตัดตอกระจกตามสิทธิประกันสุขภาพถวนหนามีการกระจายใน
จังหวัดตางๆ ในทุกภาคโดยเฉพาะจังหวัดใหญ และมีความชุกของการผาตัดตอกระจกเพิ่มขึ้น
ทุกป โดยป พ.ศ. 2549 มีความชุกของการผาตัดกระจายทั่วประเทศมากที่สุด โดยจังหวัดที่มี
อัตราความชุกของการผาตัดตอกระจก ตอประชากร 1,000 ราย มากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก 
นครพนม สมุทรสาคร ภูเก็ต สระบุรี และลําปาง (6.61 6.54 6.30 5.45 และ 5.05 รายตอ
ประชากร 1,000 ราย ตามลําดับ) ในขณะท่ีจังหวัดที่มีจํานวนจักษุแพทยมากท่ีสุด 6 อันดับแรก 
ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม ภูเก็ต ปทุมธานี สงขลา และเชียงใหม (3.9 2.3 2.0 1.6 1.6 
และ 1.6 รายตอประชากร 100,000 ราย ตามลําดับ) ดังแสดงในรูปที่ 6 -11 
 
 

 
รูปที่ 6 แผนทีแ่สดงความชกุของผูปวยทีผ่าตัดตอกระจกในประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 
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รูปที่ 7 แผนทีแ่สดงการกระจายของจักษุแพทยในประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 

 
รูปที่ 8 แผนทีแ่สดงความชกุของผูปวยทีผ่าตัดตอกระจกในประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 
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รูปที่ 9 แผนทีแ่สดงการกระจายของจักษุแพทยในประเทศไทย ป พ.ศ. 2549 

 
รูปที่ 10 แผนท่ีแสดงความชุกของผูปวยที่ผาตัดตอกระจกในประเทศไทย ป พ.ศ. 2550 
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รูปที่ 11 แผนท่ีแสดงการกระจายของจักษุแพทยในประเทศไทย ป พ.ศ. 2550 
 
จากการศึกษาทิศทางการผาตัดตอกระจกของผูปวยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา ตั้งแต

ป พ.ศ.2548 – 2550 ตามรหัสโรงพยาบาลที่ไปรักษา และรหัสโรงพยาบาลที่มีสิทธิประกัน
สุขภาพ พบวาป พ.ศ.2549 ผูปวยในมีจํานวน 84,862 ราย เปนผูปวยสิทธิประกันสุขภาพถวน
หนาในโรงพยาบาลที่อยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 6,480 ราย (รอยละ 7.6) และสิทธิใน
โรงพยาบาลตางจังหวัดจํานวน 73,460 ราย (รอยละ 86.6) เม่ือพิจารณาการเขารับการรักษา
ของผูปวยตอกระจกที่มีสิทธิการรักษาในโรงพยาบาลตางจังหวัด จํานวน 73,460 ราย พบวา 
ผูปวยสวนใหญรักษาโรคตอกระจกในจังหวัดที่มีสิทธิการรักษา (รอยละ 96.9) มีเพียงสวนนอยที่
รักษาในจังหวัดอ่ืน (รอยละ 5.0) โดยโรงพยาบาลที่มีผูปวยจากจังหวัดอ่ืนๆ ไปรักษา 3 อันดับ
แรกไดแก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม จํานวน 599 ราย โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 
จํานวน 340 ราย โรงพยาบาลบานแพว จํานวน 323 ราย และที่เหลือจํานวน 1,233 ราย เขารับ
การรักษาโรคตอกระจกในกรุงเทพมหานคร (รอยละ 1.7) ไดแก โรงพยาบาลราชวิถี จํานวน 
452 ราย โรงพยาบาลศิริราช จํานวน 201 ราย โรงพยาบาลสงฆ จํานวน 161 ราย เปนตน ดัง
แสดงในรูปที่ 16 – 18 
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1.3.1.3 อัตราการเกิดภาวะแทรกซอน (Complication) จากการผาตัดตอกระจกแบงตาม
ประเภทของเลนสแกวตาเทียม 

 
จากการศึกษาภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นจากการผาตัดตอกระจก จําแนกตามประเภท

ของเลนสแกวตาเทียม พบวา ผูปวยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาที่รับการผาตัดใสเลนสแกวตา
เทียมชนิดแข็งมีภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นมากกวากลุมที่ใสเลนสแกวตาเทียมชนิดน่ิม เม่ือ
พิจารณาสัดสวนของการเกิดภาวะแทรกซอน พบวา ภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นมีสัดสวนนอยกวา
รอยละ 1 เกือบทุกภาวะแทรกซอน ยกเวนภาวะแทรกซอนอ่ืนของการผาตัด (Complication of 
procedures) ซ่ึงมีสัดสวนการเกิดคิดเปนจํานวนรอยละ 2.25 และ 1.78 ของผูปวยทั้งหมดที่ใช
สิทธิสวัสดิการขาราชการที่ทําการผาตัดใสเลนสแกวตาเทียมชนิดแข็งในป พ.ศ.2549 และ พ.ศ.
2550 ตามลําดับ (รูปที่ 12 และตารางที่ 36) 
 

 
 

รูปที่ 12 จํานวนการเกิดภาวะแทรกซอนหลังการผาตดัใสเลนสแกวตาเทียม 
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รูปที่ 13 สัดสวนของการเกดิภาวะแทรกซอนหลังการผาตัดใสเลนสแกวตาเทียม 
 



 

 26

1.3.2 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเขาถึงการผาตัดตอกระจกที่แตกตางกัน 
 

ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นปจจัยที่มีผลตอการเขาถึงการผาตัดตอกระจกที่แตกตางกัน  
เม่ือเปรียบเทียบระหวางสิทธิสวัสดิการขาราชการกับสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา หรือเม่ือ
เปรียบเทียบระหวางจังหวัดที่มีการผาตัดตอกระจกมากกับจังหวัดที่มีการผาตัดตอกระจกนอย 
ในป พ.ศ. 2549 ในผูปวยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา 

 
1.3.2.1 ปจจัยที่มีผลตอการเขาถึงการผาตัดตอกระจกที่แตกตางกันระหวางผูปวยสิทธิ
สวัสดิการขาราชการและสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา 

 
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขาถึงการผาตัดตอกระจกที่แตกตางกันระหวางผูปวยสิทธิ

สวัสดิการขาราชการและสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาที่ทําการผาตัดตอกระจกใสเลนสแกวตา
เทียม ป พ.ศ.2549 จํานวน 110,622 ราย พบวา เพศหญิงมีการผาตัดตอกระจกมากกวาเพศ
ชายทั้งสองสิทธิการรักษา (รอยละ 59.3 และ 56.8) เม่ือจําแนกตามอายุ พบวา มากกวา
คร่ึงหน่ึงของทั้งกลุมสิทธิสวัสดิการขาราชการ และกลุมสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาทําการ
ผาตัดตอกระจกในอายุระหวาง 60 – 74 ป (รอยละ 56.3 และ 56.5 ตามลําดับ)  

เม่ือจําแนกตามหัตถการตามชนิดของเลนส พบวา มีผูปวยจํานวน 23,657 ราย ที่มีการ
ผาตัดตอกระจกใสเลนสแกวตาเทียมแตไมมีการเบิกคาเลนส (รอยละ 21.4) ซ่ึงมาจากผูปวย
สิทธิประกันสุขภาพถวนหนาถึง 20,020 ราย (รอยละ 24.9) สวนที่เหลือจํานวน 3,637 ราย 
(รอยละ 12.0) เปนผูปวยสิทธิสวัสดิการขาราชการ และผูปวยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาไดรับ
การผาตัดตอกระจกโดยใชเลนสน่ิม (รอยละ 12.6) นอยกวาผูปวยสิทธิสวัสดิการขาราชการ 
(รอยละ 72.0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) เม่ือจําแนกตามประเภทของ
โรงพยาบาลที่ทําการรักษา พบวา เกือบคร่ึงหนึ่งของผูปวยที่ใชสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาทํา
การผาตัดตอกระจกในโรงพยาบาลทั่วไป (รอยละ 44.3) ในขณะที่ผูปวยสิทธิสวัสดิการ
ขาราชการผาตัดตอกระจกในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย คิดเปนจํานวนรอยละสูง
ที่สุด (รอยละ 28.4 และ 25.0) นอกจากน้ันยังพบวาผูปวยจํานวน 1 ใน 4 ราย ทําการรักษาโรค
ตอกระจกในโรงพยาบาลอื่นๆ ในขณะที่ไมพบผูปวยสิทธิสวัสดิการขาราชการเขารับการรักษา
โรคตอกระจกในโรงพยาบาลเอกชนเลย  

เม่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ตอสิทธิการรักษา โดยใชโปรแกรม SPSS 
พบวา ปจจัยเพศ อายุ เลนส และประเภทโรงพยาบาลที่ทําการรักษามีความสัมพันธกับสิทธิการ
รักษา (p-value<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอชนิดของสิทธิการรักษา 
 

ปจจัย สิทธิ Total p- Value* 

 สิทธิประกันสุขภาพ
ถวนหนา     

จํานวน (รอยละ) 

สิทธิสวัสดิการ
ขาราชการ     

จํานวน (รอยละ)  

 

เพศ      

ชาย  32,696(40.7) 13,064(43.2) 45,760(41.4) 0.000* 

หญิง  47,682(59.3) 17,180(56.8) 64,862(58.6)  

อายุ      

≤ 39 ป 1,855(2.3) 152(0.5) 2,007(1.8) 0.000* 

40 – 49 ป  3,576(4.4) 731(2.4) 4,307(3.9)  

50 – 59 ป  12,057(15.0) 2,890(9.6) 14,947(13.5)  

60 – 64 ป  11,588(14.4) 3,491(11.5) 15,079(13.6)  

65 – 69 ป  16,884(21.0) 6,014(19.9) 22,898(20.7)  

70 – 74 ป  16,938(21.1) 7,518(24.9) 24,456(22.1)  

75 – 79 ป  11,185(13.9) 5,922(19.6) 17,107(15.5)  

≥ 80 ป  6,295(7.8) 3,526(11.7) 9,821(8.9)  

หัตถการ      

Non-Foldable  50,206(62.5) 4,845(16.0) 55,051(49.8) 0.000* 

Foldable  10,152(12.6) 21,762(72.0) 31,914(28.8)  

ไมเบิกคาเลนส  20,020(24.9) 3,637(12.0) 23,657(21.4)  

ประเภทโรงพยาบาล      

โรงพยาบาลทั่วไป  35,631(44.3) 8,598(28.4) 44,229(40.0) 0.000* 

โรงพยาบาลชุมชน  7,498(9.3) 1,000(3.3) 8,498(7.7)  

โรงพยาบาลศูนย  26,465(32.9) 7,562(25.0) 34,027(30.8)  

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  3,304(4.1) 5,180(17.1) 8,484(7.7)  

โรงพยาบาลเอกชน  2,266(2.8) 0(0.0) 2,266(2.0)  

โรงพยาบาลอื่นๆ  5,214(6.5) 7,904(26.1) 13,118(11.9)  
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1.3.2.2 ปจจัยที่มีผลตอการเขาถึงการผาตัดตอกระจกที่แตกตางกันของผูปวยสิทธิ
ประกันสุขภาพระหวางการผาตัดในจังหวัดที่มีการผาตัดตอกระจกมากกับจังหวัดที่มีการ
ผาตัดตอกระจกนอย  

 
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขาถึงการผาตัดตอกระจกที่แตกตางกันของผูปวยสิทธิ

ประกันสุขภาพถวนหนาที่ทําการผาตัดตอกระจก ในป พ.ศ. 2549 ในจังหวัดที่มีอัตราการผาตัด
มาก (7 รายตอประชากร 1,000 ราย) ไดแก จังหวัดนครพนม สมุทรสาคร และภูเก็ต และ
จังหวัดที่มีอัตราการผาตัดนอย (1 รายตอประชากร 1,000 ราย) ไดแก จังหวัดสุรินทร รอยเอ็ด 
ปตตานี และสมุทรปราการ จํานวน 6,142 ราย และในจํานวนนี้มีการทําหัตถการใสเลนสจํานวน 
5,925 ราย พบวา เพศหญิงมีการผาตัดตอกระจกมากกวาเพศชายท้ังกรณีที่มีอัตราการผาตัด
มากหรือนอย (รอยละ 64.6 และ 56.3) เม่ือจําแนกตามอายุ พบวา จํานวน 1 ใน 3 ราย ของทั้ง
จังหวัดที่มีการผาตัดตอกระจกมากและจังหวัดที่มีการผาตัดตอกระจกนอย ทําการผาตัดตอ
กระจกในอายุระหวาง 70 – 74 ป (รอยละ 38.3 และ 34.0 ตามลําดับ)  

เม่ือจําแนกผูปวยที่ทําการผาตัดตอกระจกที่มีการใสเลนสแกวตาเทียม ตามชนิดของ
เลนส พบวา มีผูปวยจํานวน 5,925 ราย ที่มีการผาตัดตอกระจกใสเลนสแกวตาเทียม ซ่ึงจังหวัด
ที่มีอัตราการผาตัดตอกระจกนอยสวนใหญจะใสเลนสแกวตาเทียมชนิดแข็ง (รอยละ 77.8) 
ในขณะที่ผูปวยที่อาศัยอยูในจังหวัดที่มีอัตราการผาตัดตอกระจกมากจํานวนมากกวาคร่ึง (รอย
ละ 59.6) จะไดรับการใสเลนสแกวตาเทียมชนิดน่ิม นอกจากน้ีพบวาผูปวยที่มีการทําหัตถการใส
เลนสแกวตาเทียมจํานวน 903 ราย ไมมีการเบิกคาเลนสแกวตาเทียม  

เม่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ตออัตราการผาตัดตอกระจกในจังหวัดที่มี
การผาตัดตอกระจกมากและจังหวัดที่มีอัตราการผาตัดตอกระจกนอย โดยใชโปรแกรม SPSS 
พบวา ปจจัยเพศ อายุ และชนิดเลนสมีความสัมพันธกับสิทธิการรักษา (p-value<0.05) ดังแสดง
ในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 ความสัมพันธระหวางจังหวัดที่มีอัตราการผาตัดตอกระจกมากกับจังหวัดที่มีการ
ผาตัดตอกระจกนอย 
 

ปจจัย จังหวัดท่ีมีอัตราการผาตัด Total p- Value* 

 นอย มาก   

เพศ      

ชาย  1,020(43.7) 1,356(35.6) 2,376(38.7) 0.000* 

หญิง  1,314(56.3) 2,452(64.4) 3,766(61.3)  

อายุ      

≤ 39 ป 19(0.8) 4(0.1) 23(0.4) 0.000* 

40 – 49 ป  30(1.3) 9(0.2) 39(0.6)  

50 – 59 ป  28(1.2) 25(0.7) 53(0.9)  

60 – 64 ป  70(3.0) 105(2.8) 175(2.8)  

65 – 69 ป  480(20.6) 656(17.2) 1,136(18.5)  

70 – 74 ป  794(34.0) 1,460(38.3) 2,254(36.7)  

75 – 79 ป  729(31.2) 1,298(34.1) 2,027(33.0)  

≥ 80 ป  184(7.9) 251(6.6) 435(7.1)  

หัตถการ      

Non-Foldable  1,687(77.8) 968(25.8) 2,655(44.8) 0.000* 

Foldable  128(5.9) 2,239(59.6) 2,367(39.9)  

ไมเบิกคาเลนส  353(16.3) 550(14.6) 903(15.2)  
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1.3.2.3 ปจจยัที่มีผลตอการเขาถึงการผาตัดตอกระจกที่แตกตางกันของผูปวยที่ผาตัดตอ
กระจกโดยใชเลนสน่ิมและเลนสแข็ง 
 

จากการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอชนิดของเลนสแกวตาเทียมที่ใชสําหรับการผาตัดตอ
กระจก ในป 2549 พบวามีผูปวยที่ทําการผาตัดตอกระจก และมีรหัสใสเลนส จํานวน 89,289 
ราย เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย (จํานวน 52,520 และ 36,769 ราย) เม่ือพิจารณาจําแนก
ตามชนิดของเลนสแกวตาเทียมที่ใช พบวา ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีสัดสวนการใสเลนสทั้ง 2 
ชนิดใกลเคียงกัน โดยผูปวยผาตัดตอกระจกทั้งเพศชายและเพศหญิง จํานวน 4 รายใน 10 ราย 
ใสเลนสแกวตาเทียมชนิดน่ิม (รอยละ 36.2 และ 36.7 ตามลําดับ) สวนจํานวนที่เหลือใสเลนส
แกวตาเทียมชนิดแข็ง 

เม่ือจําแนกตามสิทธิการรักษา พบวา ผูปวยที่ใชสิทธิสวัสดิการขาราชการใสเลนส
แกวตาเทียมชนิดน่ิม (รอยละ 81.4) มากกวาชนิดแข็งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (รอยละ 18.6) 
ในขณะที่ผูปวยที่ใชสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาใสเลนสแกวตาเทียมชนิดน่ิมนอยกวาชนิดแข็ง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (รอยละ 16.9 และ 83.1 ตามลําดับ)  

เม่ือจําแนกตามประเภทโรงพยาบาล พบวา ผูปวยที่ รับการผาตัดตอกระจกใน
โรงพยาบาลใชเลนสแกวตาเทียมชนิดแข็งมากกวาชนิดน่ิมเกือบทุกประเภทโรงพยาบาล ยกเวน
ผูปวยที่ทําการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลอ่ืนๆ ซ่ึงใชเลนสแกวตาเทียม
ชนิดน่ิมมากกวาชนิดแข็งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (รอยละ 64.7 และ 68.4 ตามลําดับ)  

ผลการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรม SPSS พบวา ปจจัยชนิดสิทธิการรักษา อายุ 
และประเภทโรงพยาบาลที่ทําการรักษามีความสัมพันธกับชนิดของเลนสแกวตาเทียมที่ใส      
(p-value<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอชนิดของเลนสแกวตาเทียมที่ใส 
 

 
 
 
 

 ชนิดเลนส Total  t-test p- 

ปจจัย 

Foldable 

Non - 

Foldable  

  Value* 

เพศ       

ชาย 13,325(36.2) 23,444(63.8) 36,769(41.2) 1.835  0.176 

หญิง 19,266(36.7) 33,254(63.3) 52,520(58.8)    

ชนิดสิทธิ       

UC 10,477(16.9) 51,632(83.1) 62,109(69.6) 33927.809  0.000* 

CSMBS 22,114(81.4) 5,066(18.6) 27,180(30.4)    

อายุ 68.62 66.74   40.518 0.000* 

ประเภทโรงพยาบาล       

โรงพยาบาลทั่วไป 10,878(31.5) 23,624(68.5) 34,502(38.6) 11848.836  0.000* 

โรงพยาบาลชุมชน 1,803(36.9) 3,087(63.1) 4,890(5.5)    

โรงพยาบาลศูนย 5,785(21.4) 21,224(78.6) 27,009(30.2)    

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 5,241(64.7) 2,857(35.3) 8,098(9.1)    

โรงพยาบาลเอกชน 290(13.0) 1,937(87.0) 2,227(2.5)    

โรงพยาบาลอื่นๆ 8,594(68.4) 3,969(31.6) 12,563(14.1)    

2
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1.3.3 ปจจัยที่มีผลตอการเขาถึงการผาตัดตอกระจกในผูปวยสิทธิสวัสดิการขาราชการ
และสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา 
 

ผลการศึกษาประกอบดวยปจจัยที่มีผลตอการเขาถึงการผาตัดตอกระจกในผูปวยสิทธิ
สวัสดิการขาราชการและสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา ปจจัยที่มีผลตอจํานวนการผาตัดตอ
กระจกในแตละจังหวัด ปจจัยที่มีผลตอจํานวนการผาตัดในจังหวัดที่มีการผาตัดตอกระจกมาก
เม่ือเปรียบเทียบกับจังหวัดที่มีการผาตัดตอกระจกนอย ปจจัยที่มีผลตอชนิดของเลนสแกวตา
เทียมที่ใชสําหรับการผาตัดตอกระจก และปจจัยที่มีผลตอการเกิดภาวะแทรกซอนของการผาตัด
ตอกระจก 

 
1.3.3.1 ปจจัยที่มีผลตอจาํนวนการผาตัดในจังหวดัที่มีการผาตัดตอกระจกมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับจังหวัดทีมี่การผาตัดตอกระจกนอย 

 
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอจํานวนการผาตัดในจังหวัดที่มีการผาตัดตอกระจกมากเม่ือ

เปรียบเทียบกับจังหวัดที่มีการผาตัดตอกระจกนอย จะกําหนดตัวแปรตาม คือ จังหวัดที่มีการ
ผาตัดมาก จํานวน 20 จังหวัดแรก ไดแก นครพนม สมุทรสาคร ภูเก็ต สระบุรี ลําปาง 
กําแพงเพชร ตาก กาญจนบุ รี นครนายก ราชบุ รี แพร หนองคาย ปทุมธานี สิงหบุ รี 
นครราชสีมา สุพรรณบุรี ระนอง พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ และเลย ตามลําดับ (Y=1) สวน
จังหวัดที่มีการผาตัดนอย จํานวน 20 จังหวัดแรก ไดแก สุรินทร รอยเอ็ด ปตตานี สมุทรปราการ 
กาฬสินธุ อางทอง นาน สมุทรสงคราม ลพบุรี ยะลา สระแกว ประจวบคีรีขันธ กระบี่ มุกดาหาร 
นราธิวาส นครศรีธรรมราช อุทัยธานี บุรีรัมย สกลนคร และเชียงราย ตามลําดับ (Y=0) โดย
ทําการศึกษาดวยการวิเคราะหปจจัยดวยสมการถดถอย Logistic regression วิธี Forward 
Stepwise โดยนําตัวแปรอิสระซ่ึงเปนขอมูลรายจังหวัดเขาในสมการการวิเคราะห 4 ตัว ไดแก 
รายไดของครัวเรือน / เดือน (บาท) (X11) สัดสวนจํานวนจักษุแพทย (X12) ระยะหางเฉลีย่
ระหวางอําเภอตางๆ ถึงอําเภอเมือง (X13) และภาค (X14) เม่ือทําการตรวจสอบความเหมาะสม 
(Goodness of fit) ของสมการถดถอย Logistic regression ดวย Hosmer and Lemeshow 
Test พบวา มีคา p-value = 0.772 (p-value>0.05) แสดงวาสมการถดถอย Logistic regression 
มีความเหมาะสม  

 

จากตารางที่ 7 พบวา ปจจัยที่มีผลตอจํานวนการผาตัดตอกระจกในแตละจังหวัด ไดแก 
ระยะหางเฉลี่ยระหวางอําเภอตางๆ ถึงอําเภอเมือง และจํานวนจักษุแพทย กลาวคือ เม่ือกําหนด
ตัวแปรอ่ืนๆ คงที่ จังหวัดที่มีระยะทางเฉลี่ยระหวางอําเภอตางๆ ถึงอําเภอเมืองมากมีโอกาส
ไดรับการผาตัดมากกวา 1.049 เทา เม่ือเทียบกับจังหวัดที่มีระยะหางเฉลี่ยระหวางอําเภอตางๆ 
ถึงอําเภอเมืองนอย และขณะเดียวกันจังหวัดที่มีจํานวนจักษุแพทยเพ่ิมขึ้น 1 คน ทําใหมีอัตรา
การผาตัดตอกระจกมากขึ้น 51.802 เทา  
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ตารางที่ 7 คาสถิติจากการวเิคราะหดวยสมการถดถอย Logistic regression   
 

ตัวแปร B Exp(B) Std. 

Error 

Wald df Sig. 95% CI 

X13 .047 1.049 .024 3.979 1 .046 (1.001-1.098) 

X12 3.947 51.802 1.385 8.122 1 .004 (3.430-782.271) 

Constant -4.864 .008 1.872 6.753 1 .009  
 

 
1.3.2.2 ปจจัยที่มีผลตอชนิดของเลนสแกวตาเทียมที่ใชสําหรับการผาตัดตอกระจก 

 
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอชนิดของเลนสแกวตาเทียมที่ใชสําหรับการผาตัดตอกระจก 

โดยการวิเคราะหปจจัยดวยสมการถดถอย Logistic regression วิธี Forward Stepwise โดยนํา
ตัวแปรอิสระซ่ึงเปนขอมูลรายจังหวัดเขาในสมการการวิเคราะห 4 ตัวแปร ไดแก เพศ สิทธิใน
การรักษา ประเภทโรงพยาบาล และอายุ พบวาเม่ือทําการตรวจสอบความเหมาะสม 
(Goodness of fit) ของสมการถดถอย Logistic regression ดวย Hosmer and Lemeshow 
Test มีคา p-value = 0.997 (p-value>0.05) แสดงวาสมการถดถอย Logistic regression มี
ความเหมาะสม  

 

จากตารางที่ 8 พบวา ปจจัยที่มีผลตอชนิดของเลนสแกวตาเทียมที่ใชสําหรับการผาตัด
ตอกระจก ไดแก สิทธิ และเพศ กลาวคือ เม่ือกําหนดตัวแปรอ่ืนๆ คงที่ ผูปวยที่มีสิทธิสวัสดิการ
ขาราชการมีโอกาสใสเลนสชนิดน่ิมมากกวา 21.666 เทา เม่ือเทียบกับผูปวยที่มีสิทธิประกัน
สุขภาพถวนหนา และขณะเดียวกันเพศหญิงมีโอกาสใสเลนสชนิดน่ิมมากกวา 1.152 เทา เม่ือ
เทียบกับเพศชาย 
 
ตารางที่ 8 คาสถิติจากการวเิคราะหดวยสมการถดถอย Logistic regression   

 

 B Exp(B) Std. 

Error 

Wald df Sig. 95% CI 

CSMBS 3.076 21.666 .019 26322.479 1 .000 (20.876-22.486) 

เพศหญิง .142 1.152 .018 61.670 1 .000 (1.112-1.194) 

Constant -1.681 .186 .015 11790.786 1 .000  
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1.3.3.3 ปจจัยที่มีผลตอการเกิดภาวะแทรกซอน (Complication) ของการผาตัดตอกระจก 
 

จากการศึกษาผูปวยที่ทําการผาตัดตอกระจกที่มีการใสเลนสแกวตาเทียม ระหวางวันที่ 

1 มกราคม พ.ศ. 2549 – วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 จํานวน 221,799 ราย จากจํานวนผูปวย

ที่ทําการผาตัดตอกระจกทั้งหมด 232,242 ราย โดยแบงการศึกษาปจจัยในการเกิด

ภาวะแทรกซอนทั้งหมด 6 ภาวะ ประกอบดวย 

1. ภาวะติดเชือ้ในลูกตา (Purulent endophthalmitis)  

2. ภาวะเลือดออกในชั้นใตจอประสาทตา (Choroidal hemorrhage and 

rupture) 

3. ภาวะเลือดออกหนาชองมานตา (Hyphema) 

4. ภาวะกระจกตาบวม (Other corneal edema) 

5. ภาวะแทรกซอนอ่ืนของการผาตัด (Complication of procedures) 

6. ภาวะเลนสเคลื่อนหรือหลุดจากตําแหนง (Mechanical complication 

of intraocular lens) 

 

1.  ภาวะติดเชื้อในลูกตา (Purulent endophthalmitis)   

จากการศึกษาผูปวยที่ทําการผาตัดตอกระจกที่มีการใสเลนสแกวตาเทียม จํานวน 
221,799 ราย พบวา มีผูปวยที่มีภาวะ Purulent endophthalmitis จํานวน 89 ราย เม่ือจําแนก
ผูปวยตามชนิดเลนสที่ใส พบวา ผูปวยที่ใสเลนสแข็งมีสัดสวนของการเกิดภาวะ Purulent 
endophthalmitis มากกวาผูปวยที่ใสเลนสน่ิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) เม่ือ
จําแนกตามเพศของผูปวย พบวา เพศชายมีสัดสวนของการเกิดภาวะ Purulent 
endophthalmitis มากกวาเพศหญิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (รอยละ 0.1 และ 0.0 ตามลําดับ) 
เม่ือจําแนกตามประเภทโรงพยาบาลที่ผูปวยรักษา พบวา ผูปวยที่ทําการผาตัดในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลเอกชน มีสัดสวนของการเกิดภาวะ Purulent endophthalmitis 
มากกวาผูปวยที่ทําการผาตัดในโรงพยาบาลอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (รอยละ 0.1 
เทากัน) (ตารางที่ 9) 
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ตารางที่ 9 ภาวะ Purulent endophthalmitis (H440)  
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอ Complication ดวยการวิเคราะหปจจัยดวย Logistic 
regression โดยนําเขาตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปร ไดแก เพศ อายุ ชนิดเลนส สิทธิการรักษา  
ประเภทโรงพยาบาล พบวา เม่ือทําการตรวจสอบความเหมาะสม (Goodness of fit) ของสมการ
ถดถอย Logistic regression ดวย Hosmer and Lemeshow Test มีคา p-value = 0.696     
(p-value>0.05) แสดงวาสมการถดถอย Logistic regression มีความเหมาะสม จากสมการ
ถดถอยสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 

 
1. เพศหญิงมีโอกาสเกิดภาวะ Purulent endophthalmitis นอยกวาผูชาย 44% 
2. ผู ป ว ยที่ ผ า ตั ด ต อ ก ร ะ จกที่ มี อ า ยุ ม า กขึ้ น มี โ อ ก า ส เ กิ ด ภ า ว ะ  Purulent 

endophthalmitis นอยกวา 4% เม่ือเทียบกับผูปวยที่มีอายุนอย 
3. ผูป วยที่ทํ าการผ าตัดในโรงพยาบาลเอกชนมีโอกาสเ กิดภาวะ  Purulent 

endophthalmitis เปน 3.289 เทา เม่ือเทียบกับผูปวยที่ทําการผาตัดในโรงพยาบาล
ทั่วไป 

 

 H440 Total p-Value* 
ปจจัย 

No complications 
Purulent 

endophthalmitis   
ชนิดเลนส     

non-foldable 106,101(100.0) 53(0.0) 106,154(47.9) 0.027* 
foldable 115,609(100.0) 36(0.0) 115,645(52.1)  

ชนิดสิทธิ     
UC 156,245(100.0) 69(0.0) 156,314(70.5) 0.145 
CSMBS 65,465(100.0) 20(0.0) 65,485(29.5)  

เพศ     
ชาย 92,134(99.9) 53(0.1) 92,187(41.6) 0.001* 
หญิง 129,576(100.0) 36(0.0) 129,612(58.4)  

ประเภทโรงพยาบาล     
โรงพยาบาลทั่วไป 85,875(100.0) 35(0.0) 85,910(38.7) 0.000* 
โรงพยาบาลชุมชน 15,518(100.0) 2(0.0) 15,520(7.0)  
โรงพยาบาลศูนย 70,641(100.0) 20(0.0) 70,661(31.9)  
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 18,277(99.9) 17(0.1) 18,294(8.2)  
โรงพยาบาลเอกชน 4,575(99.9) 6(0.1) 4,581(2.1)  
โรงพยาบาลอื่นๆ 26,824(100.0) 9(0.0) 26,833(12.1)  
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ตารางที่ 10 คาสถิติจากการวิเคราะหดวยสมการถดถอย Logistic regression   
 

ปจจัย B Exp(B) Std. 
Error 

Wald df Sig. 95% CI 

เพศหญิง -.589 .555 .219 7.242 1 .007 (0.361-0.852) 
อายุ -.044 .957 .006 58.196 1 .000 (0.946-0.968) 
โรงพยาบาลทั่วไป       19.195 5 .002   
โรงพยาบาลชุมชน -1.050 .350 .727 2.083 1 .149 (0.084-1.456) 
โรงพยาบาลศูนย -.389 .678 .281 1.918 1 .166 (0.391-1.175) 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย .574 1.776 .303 3.589 1 .058 (0.980-3.217) 
โรงพยาบาลเอกชน 1.191 3.289 .442 7.242 1 .007 (1.382-7.829) 
โรงพยาบาลอื่นๆ -.215 .807 .374 .331 1 .565 (0.387-1.679) 
Constant -4.669 .009 .384 147.595 1 .000  

 
 
2. ภาวะเลือดออกในชั้นใตจอประสาทตา (Choroidal hemorrhage and rupture) 

 
จากการศึกษาผูปวยที่ทําการผาตัดตอกระจกที่มีการใสเลนสแกวตาเทียม จํานวน 

221,799 ราย พบวา มีผูปวยที่มีภาวะ Choroidal hemorrhage and rupture จํานวน 15 ราย 
เม่ือจําแนกผูปวยตามชนิดเลนสที่ใส พบวา ผูปวยที่ใสเลนสแข็งและเลนสน่ิมมีสัดสวนของการ
เกิดภาวะเลือดออกในชั้นใตจอประสาทตาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 
0.05) กลาวคือ จํานวน 7 และ 8 ราย ตามลําดับ (ตารางที่ 11) 
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ตารางที่ 11 ภาวะ Choroidal hemorrhage and rupture (H313) จําแนกตามชนดิเลนส 
 

 

 
 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอ Complication ดวยการวิเคราะหปจจัยดวย Logistic 
regression โดยนําเขาตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปร ไดแก เพศ อายุ ชนิดเลนส สิทธิการรักษา  
ประเภทโรงพยาบาล พบวา เม่ือทําการตรวจสอบความเหมาะสม (Goodness of fit) ของสมการ
ถดถอย Logistic regression ดวย Hosmer and Lemeshow Test มีคา p-value = 0.619 (p-
value>0.05) แสดงวาสมการถดถอย Logistic regression มีความเหมาะสม จากสมการถดถอย 
พบวา ผูปวยที่ทําการผาตัดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมีโอกาสเกิดภาวะ Choroidal 
hemorrhage and rupture เปน 42.285 เทา เม่ือเทียบกับผูปวยที่ทําการผาตัดในโรงพยาบาล
ทั่วไป  
 

 H313 Total p-Value* 
ปจจัย 

No complications 

Choroidal 
hemorrhage and 

rupture   
ชนิดเลนส     

non-foldable 106,147(100.0) 7(0.0) 106,154(47.9) 0.926 
foldable 115,637(100.0) 8(0.0) 115,645(52.1)  

ชนิดสิทธิ     
UC 156,306(100.0) 8(0.0) 156,314(70.5) 0.146 
CSMBS 65,478(100.0) 7(0.0) 65,485(29.5)  

เพศ     
ชาย 92,181(100.0) 6(0.0) 92,187(41.6) 0.902 
หญิง 129,603(100.0) 9(0.0) 129,612(58.4)  

ประเภทโรงพยาบาล     
โรงพยาบาลทั่วไป 85,909(100.0) 1(0.0) 85,910(38.7)  
โรงพยาบาลชุมชน 15,520(100.0) 0(0.0) 15,520(7.0)  
โรงพยาบาลศูนย 70,657(100.0) 4(0.0) 70,661(31.9)  
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 18,285(99.9) 9(0.1) 18,294(8.2)  
โรงพยาบาลเอกชน 4,581(100.0) 0(0.0) 4,581(2.1)  
โรงพยาบาลอื่นๆ 26,832(100.0) 1(0.0) 26,833(12.1)  
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ตารางที่ 12 คาสถิติจากการวิเคราะหดวยสมการถดถอย Logistic regression   
 

ปจจัย 
 

B Exp(B) Std. 
Error 

Wald df Sig. 95% CI 

โรงพยาบาลทั่วไป       24.435 5 .000   
โรงพยาบาลชุมชน -9.842 .000 322.631 .001 1 .976 (0.000-2.2E+270) 
โรงพยาบาลศูนย 1.582 4.863 1.118 2.001 1 .157 (0.544-43.514) 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 3.744 42.285 1.054 12.618 1 .000 (5.357-333.778) 
โรงพยาบาลเอกชน -9.842 .000 593.842 .000 1 .987 (0.000-0) 
โรงพยาบาลอื่นๆ 1.164 3.202 1.414 .677 1 .411 (0.200-51.190) 
Constant -11.361 .000 1.000 129.072 1 .000  
        

 
 

3.  ภาวะเลือดออกหนาชองมานตา (Hyphema) 

จากการศึกษาผูปวยที่ทําการผาตัดตอกระจกที่มีการใสเลนสแกวตาเทียม จํานวน 
221,799 ราย พบวา มีผูปวยที่มีภาวะ Hyphema (H210) จํานวน 131 ราย ซ่ึงคิดเปนจํานวน
รอยละ 0.1 ของผูปวยทั้งหมด เม่ือจําแนกผูปวยตามชนิดเลนสที่ใส พบวา ผูปวยที่ใสเลนสแข็งมี
สัดสวนของการเกิดภาวะ Hyphema มากกวาคนที่ใสเลนสน่ิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-
value < 0.05) เม่ือจําแนกผูปวยตามสิทธิ พบวา ผูปวยที่มีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนามี
สัดสวนของการเกิดภาวะ Hyphema มากกวาผูปวยที่ใชสิทธิสวัสดิการขาราชการ แตไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) (รอยละ 0.1 และ 0.0 ตามลําดับ) เม่ือ
จําแนกผูปวยตามเพศ พบวา เพศชายและเพศหญิงมีสัดสวนของการเกิดภาวะ Hyphema 
เทากัน (รอยละ 0.1 เทากัน) เม่ือจําแนกผูปวยตามประเภทโรงพยาบาล พบวา ผูปวยที่รับการ
ผาตัดใสเลนสในโรงพยาบาลเอกชนมีสัดสวนของการเกิดภาวะ Hyphema มากกวาผูปวยที่รับ
การผาตัดใสเลนสในโรงพยาบาลอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) (รอยละ 0.2) 
(ตารางที่ 13)  
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ตารางที่  13 ภาวะ Hyphema จําแนกตามชนิดเลนส 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอ Complication ดวยการวิเคราะหปจจัยดวย Logistic 
regression โดยนําเขาตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปร ไดแก เพศ อายุ ชนิดเลนส สิทธิการรักษา  
ประเภทโรงพยาบาล พบวา เม่ือทําการตรวจสอบความเหมาะสม (Goodness of fit) ของสมการ
ถดถอย Logistic regression ดวย Hosmer and Lemeshow Test มีคา p-value = 0.987     
(p-value>0.05) แสดงวาสมการถดถอย Logistic regression มีความเหมาะสม จากสมการ
ถดถอย สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 

 
1. ผูปวยที่ใสเลนสน่ิมมีโอกาสเกิดภาวะ Hyphema นอยกวาผูปวยที่ใสเลนสแข็ง 45% 
2. ผูปวยที่ทําการผาตัดตอกระจกในโรงพยาบาลชุมชนมีโอกาสเกิดภาวะ Hyphema 

เปน 2.153 เทา เม่ือเทียบกับผูปวยที่ทําการผาตัดใสเลนสในโรงพยาบาลทั่วไป 
3. ผูปวยที่ทําการผาตัดใสเลนสในโรงพยาบาลศูนยมีโอกาสเกิดภาวะ Hyphema นอย

กวาผูปวยที่ทําการผาตัดใสเลนสในโรงพยาบาลทั่วไป 51% 
4. ผูปวยที่ทําการผาตัดใสเลนสในโรงพยาบาลเอกชนมีโอกาสเกิดภาวะ Hyphema 

เปน 2.797 เทา เม่ือเทียบกับผูปวยที่ทําการผาตัดใสเลนสในโรงพยาบาลทั่วไป 

 H210 Total p-Value* 
ปจจัย No complications Hyphema   

ชนิดเลนส     
non-foldable 106,073(99.9) 81(0.1) 106,154(47.9) 0.001* 
foldable 115,595(100.0) 50(0.0) 115,645(52.1)  

ชนิดสิทธิ     
UC 156,212(99.9) 102(0.1) 156,314(70.5) 0.064 
CSMBS 65,456(100.0) 29(0.0) 65,485(29.5)  

เพศ     
ชาย 92,133(99.9) 54(0.1) 92,187(41.6) 0.937 
หญิง 129,535(99.9) 77(0.1) 129,612(58.4)  

ประเภทโรงพยาบาล     
โรงพยาบาลทั่วไป 85,853(99.9) 57(0.1) 85,910(38.7) 0.000* 
โรงพยาบาลชุมชน 15,500(99.9) 20(0.1) 15,520(7.0)  
โรงพยาบาลศูนย 70,637(100.0) 24(0.0) 70,661(31.9)  
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 18,282(99.9) 12(0.1) 18,294(8.2)  
โรงพยาบาลเอกชน 4,571(99.8) 10(0.2) 4,581(2.1)  
โรงพยาบาลอื่นๆ 26,8251(100.0) 8(0.0) 26,833(12.1)  
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ตารางที่ 14 คาสถิติจากการวิเคราะหดวยสมการถดถอย Logistic regression   
 

 B Exp(B) Std. 
Error 

Wald df Sig. 95% CI 

Foldable Lens -.605 .546 .186 10.589 1 .001 (0.379-0.786) 
โรงพยาบาลทั่วไป       38.459 5 .000   
โรงพยาบาลชุมชน .767 2.153 .262 8.568 1 .003 (1.288-3.597) 
โรงพยาบาลศูนย -.723 .485 .244 8.795 1 .003 (0.301-0.783) 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย .095 1.099 .319 .088 1 .767 (0.588-2.056) 
โรงพยาบาลเอกชน 1.029 2.797 .346 8.840 1 .003 (1.420-5.512) 
โรงพยาบาลอื่นๆ -.674 .510 .380 3.155 1 .076 (0.242-1.072) 
Constant -7.056 .001 .148 2259.218 1 .000  

 
 

4.  ภาวะกระจกตาบวม (Other corneal edema) 
 

จากการศึกษาผูปวยที่ทําการผาตัดตอกระจกที่มีการใสเลนสแกวตาเทียม จํานวน 
221,799 ราย พบวา มีผูปวยที่มีภาวะ Other corneal edema จํานวน 115 ราย ซ่ึงคิดเปน
จํานวนรอยละ 0.1 ของผูปวยทั้งหมด เม่ือจําแนกผูปวยตามชนิดเลนสที่ใส พบวา ผูปวยที่ใส
เลนสน่ิมมีสัดสวนของการเกิดภาวะ Other corneal edema มากกวาคนที่ใสเลนสแข็ง แตไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (รอยละ 0.1 และ 0.0 ตามลําดับ) เม่ือจําแนกผูปวยตาม
สิทธิ พบวา ผูปวยมีสัดสวนของการเกิดภาวะ Other corneal edema เทากันทั้ง 2 สิทธิ (รอยละ 
0.1 เทากัน) เม่ือจําแนกผูปวยตามเพศ พบวา เพศหญิงมีสัดสวนของการเกิดภาวะ Other 
corneal edema  มากกวาเพศชาย แตไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (รอยละ 0.1 และ 
0.0 ตามลําดับ) เม่ือจําแนกผูปวยตามประเภทโรงพยาบาล พบวา ผูปวยที่รับการผาตัดใสเลนส
ในโรงพยาบาลชุมชนมีสัดสวนของการเกิดภาวะ Other corneal edema มากกวาผูปวยที่รับการ
ผาตัดใสเลนสในโรงพยาบาลอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) (รอยละ 0.2) 
(ตารางที่ 15)  
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ตารางที่ 15 ภาวะ Other corneal edema จําแนกตามชนิดเลนส 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอ Complication ดวยการวิเคราะหปจจัยดวย Logistic 

regression โดยนําเขาตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปร ไดแก เพศ อายุ ชนิดเลนส สิทธิการรักษา  
ประเภทโรงพยาบาล พบวา เม่ือทําการตรวจสอบความเหมาะสม (Goodness of fit) ของสมการ
ถดถอย Logistic regression ดวย Hosmer and Lemeshow Test มีคา p-value = 0.798 (p-
value>0.05) แสดงวาสมการถดถอย Logistic regression มีความเหมาะสม จากสมการถดถอย
สามารถสรุปการศึกษาไดดังน้ี 

 
1. ผูปวยที่ทําการผาตัดตอกระจกเม่ืออายุมากข้ึน 1 ปมีโอกาสเกิดภาวะ Other 

corneal edema เปน 1.035 เทา  
2. ผูปวยที่ทําการผาตัดตอกระจกในโรงพยาบาลชุมชนมีโอกาสเกิดภาวะ Other 

corneal edema เปน 4.852 เทา เม่ือเทียบกับผูปวยที่ทําการผาตัดตอกระจกใน
โรงพยาบาลทั่วไป 

 

 H182 Total p-Value* 
ปจจัย No complications Other corneal 

edema    
ชนิดเลนส     

non-foldable 106,109(100.0) 45(0.0) 106,154(47.9) 0.061 
foldable 115,575(99.9) 70(0.1) 115,645(52.1)  

ชนิดสิทธิ     
UC 156,233(99.9) 81(0.1) 156,314(70.5) 0.992 
CSMBS 65,451(99.9) 34(0.1) 65,485(29.5)  

เพศ     
ชาย 92,145(100.0) 42(0.0) 92,187(41.6) 0.273 
หญิง 129,539(99.9) 73(0.1) 129,612(58.4)  

ประเภทโรงพยาบาล     
โรงพยาบาลทั่วไป 85,872(100.0) 38(0.0) 85,910(38.7) 0.000* 
โรงพยาบาลชุมชน 15,486(99.8) 34(0.2) 15,520(7.0)  
โรงพยาบาลศูนย 70,638(100.0) 23(0.0) 70,661(31.9)  
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 18,289(100.0) 5(0.0) 18,294(8.2)  
โรงพยาบาลเอกชน 4,580(100.0) 1(0.0) 4,581(2.1)  
โรงพยาบาลอื่นๆ 26,819(99.9) 14(0.1) 26,833(12.1)  
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ตารางที่ 16 คาสถิติจากการวิเคราะหดวยสมการถดถอย Logistic regression   
 

 B Exp(B) Std. 
Error 

Wald df Sig. 95% CI 

อายุ .035 1.035 .010 11.275 1 .001 (1.015-1.057) 
โรงพยาบาลทั่วไป       70.378 5 .000   
โรงพยาบาลชุมชน 1.579 4.852 .236 44.686 1 .000 (3.054-7.710) 
โรงพยาบาลศูนย -.306 .736 .264 1.342 1 .247 (0.439-1.236) 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย -.460 .631 .476 .934 1 .334 (0.249-1.605) 
โรงพยาบาลเอกชน -.670 .512 1.013 .437 1 .509 (0.070-3.729) 
โรงพยาบาลอื่นๆ .155 1.168 .313 .245 1 .620 (0.632-2.155) 
Constant -10.128 .000 .751 182.064 1 .000  

 

5.  ภาวะแทรกซอนอ่ืนของการผาตัด (Complication of procedures) 

 จากการศึกษาผูปวยที่ทําการผาตัดตอกระจกที่มีการใสเลนสแกวตาเทียม จํานวน 
221,799 ราย พบวา มีผูปวยที่มีภาวะ Complication of procedures จํานวน 1,924 ราย ซ่ึงคิด
เปนจํานวนรอยละ 0.9 ของผูปวยทั้งหมด เม่ือจําแนกผูปวยตามชนิดเลนสที่ใส พบวา ผูปวยที่ใส
เลนสน่ิมและเลนสแข็งมีสัดสวนของการเกิดภาวะ Complication of procedures  เทากัน    
(รอยละ 0.9 เทากัน) เม่ือจําแนกผูปวยตามสิทธิ พบวา ผูปวยที่ใชสิทธิสวัสดิการขาราชการมี
สัดสวนของการเกิดภาวะ Complication of procedures มากกวาผูปวยที่ใชสิทธิประกันสุขภาพ
ถวนหนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (รอยละ 1.0 และ 0.8 ตามลําดับ) เม่ือจําแนกผูปวยตามเพศ 
พบวา เพศชายมีสัดสวนของการเกิดภาวะ Complication of procedures มากกวาเพศหญิง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (รอยละ 1.0 และ 0.8 ตามลําดับ) เม่ือจําแนกผูปวยตามประเภท
โรงพยาบาล พบวา ผูปวยที่รับการผาตัดใสเลนสในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมีสัดสวนของการ
เกิดภาวะ Complication of procedures มากกวาผูปวยที่รับการผาตัดใสเลนสในโรงพยาบาล
อ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (รอยละ 3.3) (ตารางที่ 17)  
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ตารางที่  17 ภาวะ Complication of procedures (T81) จําแนกตามชนิดเลนส 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอ Complication ดวยการวิเคราะหปจจัยดวย Logistic 

regression โดยนําเขาตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปร ไดแก เพศ อายุ ชนิดเลนส สิทธิการรักษา  

ประเภทโรงพยาบาล พบวา เม่ือทําการตรวจสอบความเหมาะสม (Goodness of fit) ของสมการ

ถดถอย Logistic regression ดวย Hosmer and Lemeshow Test มีคา p-value = 0.093 (p-

value>0.05) แสดงวาสมการถดถอย Logistic regression มีความเหมาะสม จากสมการถดถอย

สามารถสรุปการศึกษาไดดังน้ี 

 
1. ผูปวยสิทธิสวัสดิการขาราชการมีโอกาสเกิดภาวะ Complication of procedures 

นอยกวาผูปวยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา 28% 
2. เพศหญิงมีโอกาสเกิดภาวะ Complication of procedures นอยกวาเพศชาย 17% 
3. ผูปวยที่ทําการผาตัดใสเลนสเม่ืออายุมากขึ้น 1 ปมีโอกาสเกิดภาวะ Complication 

of procedures จํานวน 1.017 เทา  

 T81 Total p-Value* 
ปจจัย No complications Complication of 

procedures   
ชนิดเลนส     

non-foldable 105,249(99.1) 905(0.9) 106,154(47.9) 0.468 
foldable 114,626(99.1) 1,019(0.9) 115,645(52.1)  

ชนิดสิทธิ     
UC 155,023(99.2) 1,291(0.8) 156,314(70.5) 0.001* 
CSMBS 64,852(99.0) 633(1.0) 65,485(29.5)  

เพศ     
ชาย 91,305(99.0) 882(1.0) 92,187(41.6) 0.000* 
หญิง 128,570(99.2) 1,042(0.8) 129,612(58.4)  

ประเภทโรงพยาบาล     
โรงพยาบาลทั่วไป 85,109(99.1) 801(0.9) 85,910(38.7) 0.000* 
โรงพยาบาลชุมชน 15,469(99.7) 51(0.3) 15,520(7.0)  
โรงพยาบาลศูนย 70,370(99.6) 291(0.4) 70,661(31.9)  
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 17,695(96.7) 599(3.3) 18,294(8.2)  
โรงพยาบาลเอกชน 4,567(99.7) 14(0.3) 4,581(2.1)  
โรงพยาบาลอื่นๆ 26,665(99.4) 168(0.6) 26,833(12.1)  
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4. ผูปวยที่ทําการผาตัดใสเลนสในโรงพยาบาลชุมชนมีโอกาสเกิดภาวะ Complication 
of procedures นอยกวาผูปวยที่ทําการผาตัดใสเลนสในโรงพยาบาลทั่วไป 66% 

5. ผูปวยที่ทําการผาตัดใสเลนสในโรงพยาบาลศูนยมีโอกาสเกิดภาวะ Complication 
of procedures นอยกวาผูปวยที่ทําการผาตัดใสเลนสในโรงพยาบาลทั่วไป 56% 

6. ผูปวยที่ทําการผาตัดใสเลนสในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมีโอกาสเกิดภาวะ 
Complication of procedures จํานวน 4 เทา เม่ือเทียบกับผูปวยที่ทําการผาตัดใส
เลนสในโรงพยาบาลทั่วไป 

7. ผูปวยที่ทําการผาตัดใสเลนสในโรงพยาบาลเอกชนมีโอกาสเกิดภาวะ Complication 
of procedures นอยกวาผูปวยที่ทําการผาตัดใสเลนสในโรงพยาบาลทั่วไป 69% 

8. ผูปวยที่ทําการผาตัดใสเลนสในโรงพยาบาลอื่นๆ มีโอกาสเกิดภาวะ Complication 
of procedures นอยกวาผูปวยที่ทําการผาตัดใสเลนสในโรงพยาบาลทั่วไป 25% 

 
ตารางที่ 18 คาสถิติจากการวิเคราะหดวยสมการถดถอย Logistic regression   
 

 B Exp(B) Std. 
Error 

Wald df Sig. 95% CI 

CSMBS -.336 .715 .055 37.807 1 .000 (0.642-0.796) 
เพศหญิง -.184 .832 .046 15.824 1 .000 (0.760-0.911) 
อายุ .017 1.017 .002 56.913 1 .000 (1.012-1.021) 
โรงพยาบาลทั่วไป       1201.965 5 .000   
โรงพยาบาลชุมชน -1.076 .341 .145 55.308 1 .000 (0.257-0.453) 
โรงพยาบาลศูนย -.813 .443 .069 140.384 1 .000 (0.388-0.507) 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 1.434 4.197 .059 589.522 1 .000 (3.738-4.712) 
โรงพยาบาลเอกชน -1.162 .313 .270 18.480 1 .000 (0.184-0.532) 
โรงพยาบาลอื่นๆ -.284 .753 .087 10.533 1 .001 (0.634-0.894) 
Constant -5.629 .004 .155 1314.086 1 .000   

 
 
6.  ภาวะเลนสเคลื่อนหรอืหลุดจากตําแหนง (Mechanical complication of intraocular 
lens) 

 
จากการศึกษาผูปวยที่ทําการผาตัดตอกระจกที่มีการใสเลนสแกวตาเทียม จํานวน 

221,799 ราย พบวา มีผูปวยที่มีภาวะ Mechanical complication of intraocular lens จํานวน 
528 ราย ซ่ึงคิดเปนจํานวนรอยละ 0.2 ของผูปวยทั้งหมด เม่ือจําแนกผูปวยตามชนิดเลนสที่ใส 
พบวา ผูปวยที่ใสเลนสน่ิมและเลนสแข็งมีสัดสวนของการเกิดภาวะ Mechanical complication 
of intraocular lens เทากัน (รอยละ 0.2 เทากัน) เม่ือจําแนกผูปวยตามสิทธิ พบวา ผูปวยที่ใช
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สิทธิสวัสดิการขาราชการมีสัดสวนของการเกิดภาวะ Mechanical complication of intraocular 
lens มากกวาผูปวยที่ใชสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(รอยละ 0.3 และ 0.2 ตามลําดับ) เม่ือจําแนกผูปวยตามเพศ พบวา เพศชายมีสัดสวนของการ
เกิดภาวะ Mechanical complication of intraocular lens มากกวาเพศหญิง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (รอยละ 0.3 และ 0.2 ตามลําดับ) เม่ือจําแนกผูปวยตามประเภทโรงพยาบาล พบวา 
ผูปวยที่ รับการผาตัดใส เลนสในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมีสัดสวนของการเกิดภาวะ 
Mechanical complication of intraocular lens มากกวาผูปวยที่รับการผาตัดใสเลนสใน
โรงพยาบาลอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (รอยละ 0.7) (ตารางที่ 19)  
 
ตารางที่ 19 ภาวะ Mechanical complication of intraocular lens จําแนกตามชนดิเลนส 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 

 T852 Total p-Value* 
ปจจัย No complications Mechanical 

complication of 
intraocular lens   

ชนิดเลนส     
non-foldable 105,891(99.8) 263(0.2) 106,154(47.9) 0.369 
foldable 115,380(99.8) 265(0.2) 115,645(52.1)  

ชนิดสิทธิ     
UC 155,957(99.8) 357(0.2) 156,314(70.5) 0.149 
CSMBS 65,314(99.7) 171(0.3) 65,485(29.5)  

เพศ     
ชาย 91,927(99.7) 260(0.3) 92,187(41.6) 0.000* 
หญิง 129,344(99.8) 268(0.2) 129,612(58.4)  

ประเภทโรงพยาบาล     
โรงพยาบาลทั่วไป 85,762(99.8) 148(0.2) 85,910(38.7) 0.000* 
โรงพยาบาลชุมชน 15,459(99.6) 61(0.4) 15,520(7.0)  
โรงพยาบาลศูนย 70,536(99.8) 125(0.2) 70,661(31.9)  
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 18,159(99.3) 135(0.7) 18,294(8.2)  
โรงพยาบาลเอกชน 4,577(99.9) 4(0.1) 4,581(2.1)  
โรงพยาบาลอื่นๆ 26,778(99.8) 55(0.2) 26,833(12.1)  
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การศึกษาปจจัยที่มีผลตอ Complication ดวยการวิเคราะหปจจัยดวย Logistic 
regression โดยนําเขาตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปร ไดแก เพศ อายุ ชนิดเลนส สิทธิการรักษา  
ประเภทโรงพยาบาล พบวา เม่ือทําการตรวจสอบความเหมาะสม (Goodness of fit) ของสมการ
ถดถอย Logistic regression ดวย Hosmer and Lemeshow Test มีคา p-value = 0.043 (p-
value>0.01) แสดงวาสมการถดถอย Logistic regression มีความเหมาะสม จากสมการถดถอย
สามารถสรุปการศึกษาไดดังน้ี  
 

1.  ผูปวยที่ทําการผาตัดใสเลนสเม่ืออายุมากขึ้น 1 ปมีโอกาสเกิดภาวะ Mechanical 
complication of intraocular lens ลดลง 1%  

2. ผูปวยที่ใสเลนสน่ิมมีโอกาสเกิดภาวะ Mechanical complication of intraocular 
lens นอยกวาผูปวยที่ใสเลนสแข็ง 23%  

3. ผูปวยที่ทําการผาตัดใสเลนสในโรงพยาบาลชุมชนมีโอกาสเกิดภาวะ Mechanical 
complication of intraocular lens เปน 2.413 เทา เม่ือเทียบกับผูปวยที่ทําการ
ผาตัดใสเลนสในโรงพยาบาลทั่วไป 

4. ผูปวยที่ทําการผาตัดใสเลนสในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมีโอกาสเกิดภาวะ 
Mechanical complication of intraocular lens เปน 4.419 เทา เม่ือเทียบกับผูปวย
ที่ทําการผาตัดใสเลนสในโรงพยาบาลทั่วไป 

 
ตารางที่ 20 คาสถิติจากการวิเคราะหดวยสมการถดถอย Logistic regression   
 

 B Exp(B) Std. 
Error 

Wald df Sig. 95% CI 

อายุ -.009 .991 .003 7.116 1 .008 (0.984-0.998) 
Foldable Lens -.257 .773 .090 8.134 1 .004 (0.648-0.923) 
โรงพยาบาลทั่วไป       208.728 5 .000   
โรงพยาบาลชุมชน .881 2.413 .153 33.042 1 .000 (1.787-3.258) 
โรงพยาบาลศูนย .002 1.002 .122 .000 1 .988 (0.789-1.272) 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 1.486 4.419 .121 151.513 1 .000 (3.488-5.599) 
โรงพยาบาลเอกชน -.761 .467 .508 2.251 1 .134 (0.173-1.263) 
โรงพยาบาลอ่ืนๆ .230 1.258 .159 2.080 1 .149 (0.921-1.719) 
Constant -5.622 .004 .244 533.109 1 .000   
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สวนที่ 2: การศึกษาความคุมคาทางการแพทย 
  
  

 

2.1 วัตถุประสงค 

เพ่ือวิเคราะหตนทุนอรรถประโยชนของการผาตัดตอกระจกใสเลนสแกวตาเทียมชนิดน่ิม
และเลนสแกวตาเทียมชนิดแข็งของผูปวยในประเทศไทย 

 
2.2 ระเบียบวิธีวิจยั 
 
2.2.1 การประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 

ในการประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของการศึกษานี้ใชวิธีการประเมินตนทุน
อรรถประโยชน (cost-utility analysis) โดยใชแบบจําลอง decision tree โดยเปรียบเทียบการ
ผาตัดตอกระจกโดยใสเลนสเลนสแกวตาเทียมชนิดแข็งเปรียบเทียบกับชนิดน่ิมโดยใชมุมมอง
ของผูใหบริการ 

 
2.2.2.1 แบบจําลองทางเศรษฐศาสตร 

แบบจําลอง decision tree (รูปที่ 14 )  แสดงทางเลือกสําหรับผูปวยที่ผาตัดตอกระจกอยู
สองทางเลือก ทางเลือกที่หน่ึง คือ การผาตัดตอกระจกโดยใสเลนสแกวตาเทียมชนิดแข็ง และ
ทางเลือกที่สอง คือ การผาตัดตอกระจกโดยใสเลนสแกวตาเทียมชนิดน่ิม โดยในแตละทางเลือก
มีโอกาสในการผาตัดสําเร็จและไมสําเร็จ ในกรณีที่การผาตัดสําเร็จก็จะมีโอกาสที่มีหรือไมมี
ภาวะแทรกซอนอยางใดอยางหนึ่ง ไดแก ถุงหุมเลนสขุน (posterior capsule opacification)  
เลือดออกหนาชองมานตา (hyphema)  และภาวะเลนสเคลื่อนหลุด (Mechanical complication 
of intraocular lens)  ขอมูลภาวะแทรกซอนดังกลาวขางตนเชน ถุงหุมเลนสขุน ไดมาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ (systematic review) และ meta-analysis หรือเลือดออก
หนาชองมานตา และภาวะเลนสเคลื่อนหลุด ไดมาจากผลการวิเคราะหขอมูลในสวนที่ 1.3.3.3  
โดยคัดเลือกเฉพาะภาวะแทรกซอนที่มีอัตราการเกิดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางการใส
เลนสแกวตาเทียมชนิดน่ิมเม่ือเปรียบเทียบกับชนิดแข็ง ในแตละภาวะแทรกซอนผูปวยอาจจะมี
โอกาสไดรับการรักษาและหลังจากการรักษาก็มีโอกาสที่อาจจะสําเร็จหรือไมสําเร็จ นอกจากน้ีใน
กรณีหากเกิดถุงหุมเลนสขุน จะไดรับการรักษาโดยการยิงเลเซอร (Nd:YAG laser 
capsulotomy) และอาจจะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนจอประสาทตาหลุดลอก (retinal 
detachment) หรือไมเกิดก็ได 
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success s cpx

Retinal detachment

success capsulotomy

no complications

success c PCO

failure capsulotomy

Rigid lens success

success c hyphema

failure

success

success c MC

failure

failure

Cataract surgery

success s cpx

Retinal detachment

success capsulotomy

no complications

success c PCO

failure capsulotomy

Foldable lens success

success c hyphema

failure

success

success c MC

failure

failure

 
 
รูปที่ 14 แบบจําลอง decision tree สําหรับประเมินความคุมคาของการผาตัดตอกระจกใสเลนส
น่ิมเปรียบเทยีบกับเลนสแขง็ 
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อัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่ม = ผลตางของตนทุน 
 ผลตางของปสุขภาวะ 

2.2.2.2 การคํานวณทางเศรษฐศาสตร 

ปสุขภาวะ (Quality-Adjusted Life Years หรือ QALY) 

‘จํานวนปสุขภาวะ’ เปนผลลัพธทางสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการรักษาหรือใชเทคโนโลยี
หน่ึงๆ ใชในการวิเคราะหตนทุนอรรถประโยชน (cost-utility analysis) ซ่ึงสามารถนํามา
เปรียบเทียบในหนวยเดียวกันระหวางทางเลือกการรักษาหรือเทคโนโลยีตางๆ ได ทําใหสามารถ
จัดลําดับความสําคัญของการรักษาโรคหรือการใชเทคโนโลยีทางการแพทยที่แตกตางกันได 
‘จํานวนปสุขภาวะ’ หาไดจากการคํานวณโดยนําคาปที่คาดวาจะมีชีวิตอยู (life year) คูณดวยคา
อรรถประโยชน (utility) ซ่ึงอาจมีคาตั้งแต 0  หมายถึงเสียชีวิต (death) ถึง 1   หมายถึงภาวะ
สุขภาพที่สมบูรณ (full health) 

อัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่ม (Incremental Cost-Effectiveness Ratio หรือ 
ICER) 

การคํานวณ ‘อัตราสวนตนทุนประสิทธิผลสวนเพิ่ม’ เปนการเปรียบเทียบตนทุนและ
ผลลัพธที่ไดจากการรักษาหรือการเลือกใชเทคโนโลยีทางการแพทยตั้งแต 2   ทางเลือกขึ้นไป 
โดยการคํานวณชนิดน้ีสามารถใชกับผลลัพธที่เปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีน้ันๆ หลายมิติ 
ตั้งแตผลลัพธขั้นกลาง (intermediate outcome) ไปจนถึงผลลัพธสุดทาย (final outcome) 
ดังน้ันการคํานวณชนิดน้ีจะชวยในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรทามกลางโรคและการเจ็บปวยที่
หลากหลาย ซ่ึงในการศึกษานี้คือ การผาตัดตอกระจกใสเลนสแกวตาเทียมชนิดน่ิมเปรียบเทียบ
กับชนิดแข็ง โดยใชหลักการวิเคราะหตนทุนอรรถประโยชนที่แสดงเปนจํานวนตนทุนที่ใชเพ่ือให
ไดปสุขภาวะที่เพ่ิมขึ้น 1  ปดังสูตร  

 

 

 

 

 

 



 

 50

2.2.2.3  คาตัวแปรในแบบจําลอง 
 

ตัวแปรดานความลมเหลวและความสําเร็จของการผาตัดตอกระจกใสเลนสแกวตาเทียม 

ขอมูลของตัวแปรไดมาจากการทบทวนวรรณกรรมจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
Pubmed ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 โดยใชคําสําคัญในการสืบคน ไดแก “outcome of 
cataract surgery”, “senile cataract”, “intraocular lens”, “rate of success cataract surgery”  
พบบทคัดยอทั้งหมดจํานวน 136 เรื่อง ซ่ึงถูกพิจารณาตามเกณฑคัดเขาและคัดออกดังน้ี 

เกณฑคัดเขา 

1. เปนงานวิจัยที่ทําการศึกษาการผาตัดตอกระจกใสเลนสแกวตาเทียมในผูปวยตอกระจก
ที่เกิดจากความเส่ือมตามธรรมชาติ 

2. เปนการศึกษาที่รายงานผลการมองเห็นเปรียบเทียบกอนและหลังการผาตัดตอกระจกใส
เลนสแกวตาเทียมชนิดแข็งหรือน่ิม 

เกณฑคัดออก 

1. เปนงานวิจัยที่มีการผาตัดตอกระจกรวมกับการรักษาหรือผาตัดโรคตาอ่ืนๆ  
2. เปนการศึกษาท่ีไมไดรายงานเปนภาษาอังกฤษหรือไทย 
3. เปนการศึกษาการผาตัดตอกระจกใสเลนสแกวตาเทียมพิเศษ เชน เลนสปรับชัดหลาย

ระยะ 
4. เปนการศึกษาท่ีใชวิธีการผาตัดตอกระจกที่ไมเปนที่แพรหลายทั่วไป 
 
จากเกณฑคัดเขาและคัดออกดังกลาวนักวิจัยไดทําการคัดเลือกเหลือนิพนธตนฉบับ 3 เร่ือง 

(20,21,22) และบทคัดยอ 1 เรื่อง (23) ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมนํามาทํา meta-analysis แบบ 
fixed-effect model พบวาความนาจะเปนที่การผาตัดตอกระจกจะมีความลมเหลวเฉลี่ยเทากับ 
0.09 

 
ตัวแปรดานการผาตัดตอกระจกใสเลนสแกวตาเทียมสําเร็จรวมกับมีภาวะแทรกซอน 

ขอมูลดานภาวะแทรกซอนในการผาตัดตอกระจกเปรียบเทียบระหวางการใสเลนสน่ิม
และแข็งไดมาจากการทบทวนวรรณกรรมจากฐานขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส Pubmed รวมทั้ง
ฐานขอมูลหองสมุดและวารสารในประเทศไทย โดยใชคําสําคัญคือ (rigid and foldable or 
silicone or acrylic intraocular lens) และ (PMMA and foldable or silicone or acrylic 
intraocular lens) สืบคนขอมูล ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2552 โดยสืบคนงานวิจัยที่ตีพิมพ
ยอนหลังจาก พ.ศ. 2552 ไป 10 ป ระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2542  ถึง 1 มกราคม พ.ศ. 
2552 และมีหลักเกณฑดังน้ี 
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เกณฑการคัดเขา 

1. เปนการศึกษาประสิทธิภาพของเลนสแกวตาเทียมชนิดแข็งไดแก rigid และ PMMA 
intraocular lens เปรียบเทียบกับเลนสชนิดน่ิมไดแก foldable, silicone หรือ acrylic 
intraocular lens  

2. เปนการศึกษาที่วัดผลลัพธของเลนสแกวตาเทียมชนิดน่ิมและชนิดแข็งในการรักษาโรค
ตอกระจก 

เกณฑการคัดออก 

1.  เปนการศึกษาเก่ียวกับเลนสแกวตาเทียมที่ใชในการรักษาโรคตาอ่ืนๆ หรือตอกระจกรวม   
     กับโรคตาอ่ืนๆ  
2.   เปนการศกึษาที่ไมมีรายงานฉบับสมบูรณ 
3. เปนการศึกษาท่ีเปนภาษาอื่นที่ไมใชภาษาอังกฤษ 
4. เปนการศึกษาวัสดุและการออกแบบของเลนสแกวตาเทียมชนิดใดชนิดหน่ึง 
5. เปนการศึกษาเก่ียวกับวธิีการผาตัดโรคตอกระจก 
6. ไมใชการศึกษาทางดานคลนิิก 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมไดการศึกษาที่เก่ียวของ 171 เร่ือง และพิจารณาจากเกณฑ
คัดเขาและคัดออกดังกลาว เหลือนิพนธตนฉบับที่เปนการศึกษาดานคลินิก 28 เร่ือง (24-51) 
พบวา ภาวะแทรกซอนที่แตกตางกันอยางชัดเจนในการผาตัดตอกระจกใสเลนสน่ิมเทียบกับ
เลนสแข็งคือ การเกิดถุงหุมเลนสขุนหลังการผาตัด (Posterior capsule opacification : PCO)
สวนภาวะแทรกซอนอ่ืนๆ ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางการใสเลนสน่ิมและแข็ง ไดจาก
การวิเคราะหขอมูลในสวนที่ 1 (ดูผลการศึกษาขอ 1.3.3.3) ไดแก ภาวะเลือดออกชองหนามาน
ตา (Hyphema) และภาวะเลนสเคลื่อนเลนสหลุด (Mechanical complication of intraocular 
lens) 

 

ภาวะถุงหุมเลนสขุน (Posterior capsule opacification : PCO) 

จากการทบทวนวรรณกรรมขางตน นิพนธตนฉบับดานคลินิกที่ไดทั้งหมด 28 เร่ือง 
นํามาคัดเฉพาะการศึกษาที่เก่ียวกับภาวะถุงหุมเลนสขุนหลังการผาตัดเปรียบเทียบระหวางการ
ใสเลนสน่ิม (Acrylic) และแข็ง (PMMA) ซ่ึงมีการรายงานจํานวนผูปวย อัตราการเกิดถุงหุมเลนส
ขุนจากการผาตัดโดยใสเลนสน่ิมและแข็ง และเปนภาวะถุงหุมเลนสขุนอยางมีนัยสําคัญจนตองมี
การรักษา ไดงานวิจัยที่คัดเลือกเขามา 7 เร่ือง ตัดการศึกษาที่ผาศพผูที่ผานการผาตัดตอกระจก
มาแลวดูวามีการรักษาถุงหุมเลนสขุนหรือไม เน่ืองจากการศึกษานี้มีจํานวนผูที่ใสเลนสแข็ง
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มากกวาเลนสน่ิมถึง 20 เทา ทําใหพบการเกิดถุงหุมเลนสขุนในผูที่ใสเลนสแข็งมากกวาเลนสน่ิม
มาก สุดทายเหลืองานวิจัยจํานวน 6 เรื่อง (48-53) นํามาทํา meta-analysis ผลสรุปวา การใสเลนส
น่ิมทําใหเกิดถุงหุมเลนสขุนนอยกวาเลนสแข็งเฉลี่ย 0.1834 เทา โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.5517  

ภาวะถุงหุมเลนสขุนสามารถรักษาดวยการใช Nd:YAG laser ยิงถุงที่ขุนนั้น 
(capsulotomy) ทําใหกลับมามองเห็นไดชัดอีกคร้ังเหมือนหลังผาตัดใหม ตัวแปรอัตราการรักษา
ภาวะถุงหุมเลนสขุนลมเหลวไดมาจากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวขางตนเชนกัน ซ่ึงมี
จํานวน 2 เรื่อง (54,55) นํามาใชคํานวณไดคาเฉลี่ยของความลมเหลวในการรักษาภาวะถุงหุม
เลนสขุนเทากับ 0.05 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐานเทากับ 0.01 สวนคาเฉลี่ยของการเกิดภาวะ
จอประสาทตาหลุดลอกจากการรักษาภาวะถุงหุมเลนสขุนดวยการใช Nd:YAG laser น้ันไดมา
จากการสืบคนขอมูลในประเทศไทยพบวามีการทําวิจัยวัดคุณภาพชีวิตของผูที่ผาตัดตอกระจก
ใสเลนสแกวตาเทียมโดยชูเสกขและคณะ (56) มีคาเทากับ 0.03 

 
ภาวะเลือดออกหนาชองมานตา (Hyphema) และภาวะเลนสเคลื่อนเลนสหลุด (Mechanical 
complication of intraocular lens) 

จากผลการวิเคราะหขอมูลการผาตัดตอกระจกในประเทศไทยเรื่องปจจัยที่มีผลตอ
ภาวะแทรกซอนในการผาตัดตอกระจก (ดูผลการศึกษาหัวขอ 1.3.3.3) พบวา ผูปวยที่ใสเลนส
น่ิมมีโอกาสเกิดภาวะเลือดออกหนาชองมานตา (Hyphema) นอยกวาผูปวยที่ใสเลนสแข็ง 45% 
และผูปวยที่ใสเลนสน่ิมมีโอกาสเกิดภาวะเลนสเคลื่อนหลุด (Mechanical complication of 
intraocular lens) นอยกวาผูปวยที่ใสเลนสแข็ง 23% แสดงวา การใสเลนสน่ิมหรือแข็งเปนปจจัย
หน่ึงที่ทําใหเกิดภาวะแทรกซอนทั้งสองอยางน้ี จึงนําเขามาคํานวณในแบบจําลองทาง
เศรษฐศาสตรรวมดวย 
 

จากการศึกษาผูปวยที่ทําการผาตัดตอกระจกที่มีการใสเลนสแกวตาเทียม ระหวางวันที่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2549 – วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 จํานวน 221,799 ราย พบวาเกิดภาวะ
เลือดออกชองหนามานตาในผูที่ใสเลนสแข็งจํานวน 81 ราย จากทั้งหมด 106,154 ราย และในผู
ที่ใสเลนสน่ิมพบจํานวน 50 ราย จากทั้งหมด 115,645 ราย สวนภาวะเลนสเคลื่อนหลุด พบในผู
ที่ใสเลนสแข็งจํานวน 263 ราย จากทั้งหมด 106,154 ราย และในผูที่ใสเลนสน่ิมพบจํานวน 265 
ราย จากทั้งหมด 115,645 ราย เม่ือนํามาคํานวณจะไดคาเฉลี่ยและความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
ดังตารางที่ 21 
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ตารางที่ 21 คาเฉลี่ยการเกิดภาวะแทรกซอนเลือดออกชองหนามานตาและภาวะเลนสเคลื่อน 
 

ภาวะแทรกซอน ชนิดของเลนส คาเฉลี่ย ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
Hyphema 

 
Rigid 0.0008 0.0001 

Foldable 0.0004 0.0001 

Mechanical 
complication of 
intraocular lens 

Rigid 0.0026 0.0025 

Foldable 0.0021 0.0023 

 

ตัวแปรดานตนทุน (Cost) 

มุมมองที่ใชในการคํานวณตนุทนในการผาตัดตอกระจกใสเลนสแกวตาเทียมชนิดน่ิม
และแข็งในการศึกษานี้ คือมุมมองของผูใหบริการ (provider’s perspective) ซ่ึงเปนตนทุนทาง
การแพทยที่เกิดขึ้นในสถานพยาบาลเทาน้ัน (direct medical cost) แบงไดเปน 

คาเลนสแกวตาเทียม 

ในการศึกษาครั้งน้ีทีมวิจัยไดทําการสํารวจคาเลนสแกวตาเทียมชนิดแข็งและนิ่ม โดยทํา
การสงจดหมายไปยังบริษัทผูจัดจําหนายเลนสแกวตาเทียมในประเทศไทยจํานวน 5 บริษัท โดย
ใหทางบริษัทเสนอราคาเลนสชนิดแข็ง (PMMA) และชนิดน่ิม (Acrylic) พรอมทั้งขอมูลคุณสมบัติ
ของเลนสน้ันๆ ในราคาที่ต่ําที่สุด ถาหากวาจะมีการสั่งซ้ือจํานวนปละประมาณ 100,000 เลนส 
ซ่ึงรวมคาขนสงไปยังโรงพยาบาลตางๆ ในประเทศไทยแลว เพ่ือนําขอมูลราคาเลนสมาใชใน
งานวิจัยโดยจะมีการปกปดชื่อบริษัท และไมมีการสัญญาวาจะมีการส่ังซ้ือเลนสจริง มีบริษัทที่สง
ราคามาตามกําหนดเวลาทั้งหมด 3 บริษัท นํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยสําหรับเปนคาเลนสเทียม
ชนิดแข็งและนิ่มที่ใชในการศึกษานี้ ดังแสดงในตารางที่ 22 และ 23  
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ตารางที่ 22 ราคาเลนสแกวตาเทียมชนิดแข็งและนิ่มของแตละบรษิทั 

ชื่อบริษัท รหัส Code No. ราคา 
  Non Foldable Lens Foldable Lens 

A A11 1,500  
 A12 1,500  
 A21  3,500 
 A13 590  
 A14 590  
B B11 1,000  
 B21  4,000 
 B22  4,500 
C C11 1,000  
 C21  5,500 
Mean  1,030 4,375 
Std.Error  166.413 426.956 
Minimum - Maximum  590 – 1,500 3,500 – 5,500 
 

ตารางที่ 23 คาตัวแปรราคาเลนสแกวตาเทียม 

ตัวแปร 
คาใชจาย (บาท) 

รูปแบบการ
กระจาย 

คาเฉลี่ย ความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

คาเลนสเทียมชนิดแข็ง  แกมมา 1,030 166 
คาเลนสเทียมชนิดน่ิม แกมมา 4,375 427 

 

คาใชจายในการผาตัดตอกระจก 

เปนคาใชจายทั้งหมดที่ใชในการผาตัดตอกระจกโดยไมรวมคาเลนสแกวตาเทียม เชน 
คาผาตัด คายา คานอนโรงพยาบาล แบงไดเปนคาใชจายในการผาตัดตอกระจกโดยไมมี
ภาวะแทรกซอน และคาใชจายในการผาตัดที่มีภาวะแทรกซอนรวมอยูดวย ซ่ึงขอมูลทั้งหมด
ไดมาจากการวิเคราะหขอมูลของสํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 24 
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ตารางที่ 24 คาตัวแปรคาใชจายในการผาตัดตอกระจก 

ตัวแปรคาใชจาย (บาท) รูปแบบการ
กระจาย 

คาเฉลี่ย ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 
คาใชจายในการผาตัดตอกระจกใสเลนสแข็งโดยไมมี
ภาวะแทรกซอน (ไมรวมคาเลนส)  

ปกต ิ 16,636 19 

คาใชจายในการผาตัดตอกระจกใสเลนสน่ิมโดยไมมี
ภาวะแทรกซอน (ไมรวมคาเลนส)  

ปกต ิ 18,105 21 

คาใชจายในการรักษาถุงหุมเลนสขุน  ปกต ิ 3,730 11 
คาใชจายในการผาตัดตอกระจกใสเลนสแข็งโดยมี
ภาวะเลือดออกชองหนามานตารวม (ไมรวมคา
เลนส)  

ปกต ิ 18,706 802 

คาใชจายในการผาตัดตอกระจกใสเลนสน่ิมโดยมี
ภาวะเลือดออกชองหนามานตารวม (ไมรวมคาเลนส)  

ปกต ิ 20,689 1,298 

คาใชจายในการผาตัดตอกระจกใสเลนสแข็งโดยมี
ภาวะเลนสเคลื่อนหลุดรวม (ไมรวมคาเลนส)  

ปกต ิ 22,559 935 

คาใชจายในการผาตัดตอกระจกใสเลนสแข็งโดยมี
ภาวะเลนสเคลื่อนหลุดรวม (ไมรวมคาเลนส)  

ปกต ิ 20,154 956 

 

คาใชจายในการรักษาภาวะถุงหุมเลนสขุน (PCO) 

ขอมูลคาใชจายการรักษาภาวะถุงหุมเลนสขุนโดยวิธีการใช Nd:YAG laser 
capsulotomy ไดจากการสํารวจขอมูลจากโรงพยาบาลทั่วไปแหงหน่ึง  ซ่ึงเปนคาเฉลี่ยของการ
ตรวจรักษา คายา ในการรักษาตอ 1 คร้ัง สวนคาใชจายในการรักษาภาวะจอประสาทตาหลุดลอก 
ซ่ึงเปนภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นไดจากการรักษาภาวะถุงหุมเลนสขุนดวยการใช Nd:YAG 
laser capsulotomy น้ันมาจากขอมูลคาใชจายของผูปวยที่เปนโรคจอประสาทตาหลุดลอกของ 
สกส. ดังแสดงในตารางที่ 25 
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ตารางที่ 25 ตัวแปรคาใชจายในการรักษาภาวะถุงหุมเลนสขุน 

ตัวแปร 
คาใชจาย (บาท) 

รูปแบบการ
กระจาย 

คาเฉลี่ย ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 
คาใชจายในการทํา Nd:YAG laser capsulotomy ปกต ิ 3,730 11 
คาใชจายในการรักษาจอประสาทตาหลุดลอก แกมมา 31,488 10,433 
 

ตัวแปรดานผลลัพททางสุขภาพ 

ผลลัพททางสุขภาพเปนการวัดคาความพึงพอใจของการใชเทคโนโลยีน้ันๆ โดยมากอยู
ในรูปอรรถประโยชนเพ่ือใชประเมินคุณภาพชีวิต ซ่ึงสามารถวัดไดทั้งทางตรงและทางออม จาก
การสืบคนขอมูลในประเทศไทยพบวามีการทําวิจัยวัดคุณภาพชีวิตของผูที่ผาตัดตอกระจกใส
เลนสแกวตาเทียมไวแลวโดยชูเสกขและคณะ (56) ซ่ึงตีพิมพในวารสารจักษุสาธารณสุข ป พ.ศ. 
2545 จึงนํามาปรับใชกับงานวิจัยน้ี ดังแสดงในตารางที่ 26 

ตารางที่ 26 คาตัวแปรอรรถประโยชนที่ใชในแบบจําลอง 

 
สภาวะ 

รูปแบบ 
การ

กระจาย 

อรรถประโยชน 

คาเฉลี่ย ความคาดเคลือ่น
มาตรฐาน 

ผาตัดตอกระจกใสเลนสแกวตาเทียมสําเร็จโดยไมมี
ภาวะแทรกซอน 

เบตา 0.92 0.05 

มีภาวะแทรกซอนถุงหุมเลนสขุน (PCO) หลังการ
ผาตัดแตรักษาดวย Nd:YAG laser capsulotomy 
สําเร็จ 

เบตา 0.92 0.05 

มีภาวะจอประสาทตาหลุดลอกจากการรักษาถุงหุม
เลนสขุนดวยการทํา Nd:YAG laser capsulotomy 

เบตา 0.75 0.06 

มีภาวะแทรกซอนถุงหุมเลนสขุน (PCO) หลังการ
ผาตัด และไมไดรับการรักษา 

เบตา 0.84 0.04 

ผาตัดตอกระจกใสเลนสแกวตาเทียมสําเร็จโดยมี
ภาวะเลือดออกหนามานตา (hyphema) และไดรับ
การรักษา 

เบตา 0.92 0.05 
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สภาวะ 

รูปแบบ 
การ

กระจาย 

อรรถประโยชน 

คาเฉลี่ย ความคาดเคลือ่น
มาตรฐาน 

ผาตัดตอกระจกใสเลนสแกวตาเทียมโดยมีภาวะ 
แทรกซอนเลนสเคลื่อนหลดุและไดรับการรักษา
สําเร็จ 

เบตา 0.92 0.05 

ผาตัดตอกระจกใสเลนสแกวตาเทียมไมสาํเร็จ เบตา 0.74 0.05 

 
 
2.2.2.4. การวิเคราะหความไวของผลลัพธ 

การศึกษาน้ีใชการวิเคราะหความไวของผลลัพธดวยวิธี Probabilistic Sensitivity 
Analysis (PSA) ซ่ึงทําการสุมคํานวณแบบ Monte Carlo simulation ดวยโปรแกรม Microsoft 
Excel® เปนการจําลองโดยใชคาตัวแปรในแบบจําลอง decision tree และสุมคาตัวแปรที่อยู
ในชวงของรูปแบบการกระจายขอมูลที่ไดกําหนดสมมติฐานไว ในการวิจัยน้ีไดกําหนดรูปแบบ
การกระจายของตัวแปรดานความลมเหลวหรือความสําเร็จของการผาตัดตอกระจกในเงื่อนไข
ตางๆ และตัวแปรดานผลลัพธทางสุขภาพเปนการกระจายแบบเบตา (beta distribution) ตัวแปร
ดานตนทุนเปนการกระจายแบบแกมมาหรือแบบปกติ  (gamma or normal distribution) การสุม
คาตัวแปรในชวงการกระจายเปนการจําลองผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหตนทุนอรรถประโยชน
ซํ้ากันเปนจํานวน 1,000 คร้ัง  และนําเสนอผลการวิเคราะหความไวของผลลัพธดวยรูปแสดง
ระดับความคุมคาที่ยอมรับได (cost-effectiveness acceptability curves) แสดงความสัมพันธ
ระหวางคาความเต็มใจที่จะจายตอหน่ึงปสุขภาวะท่ีเพ่ิมขึ้นหรือ cRatio (แกน X) และความนาจะ
เปนที่ทางเลือกน้ันจะคุมคา (แกน Y) 
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2.3 ผลการศึกษา 
 
2.3.1 การวิเคราะหความคุมคาของการผาตัดตอกระจกใสเลนสน่ิมเทียบกับเลนสแข็ง 

ตนทุนโดยรวมของการผาตัดตอกระจกใสเลนสน่ิม มีคาเฉลี่ยเทากับ 22,463 บาท คา
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเทากับ 430 สวนตนทุนโดยรวมของการผาตัดตอกระจกใสเลนส
แกวตาเทียมชนิดแข็งในมุมมองของผูใหบริการ (provider’s perspective) ตอการผาตัด 1 คร้ัง 
ไดคาเฉลี่ยเทากับ 17,665 บาท คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเทากับ 171  

คาเฉลี่ยตนทุนโดยรวมของการผาตัดรวมกับการรักษาภาวะแทรกซอนตางๆ ดังแสดง
ในตารางที่ 27 

ตารางที่ 27 คาเฉลี่ยตนทุนการผาตัดตอกระจกรวมกับการรักษาภาวะแทรกซอน 
 

ภาวะแทรกซอน ผาตัดใสเลนสแข็ง ผาตัดใสเลนสน่ิม 
คาเฉลี่ย 
(บาท) 

ความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 
(บาท) 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 
เลือดออกชองหนามานตา 
(Hyphema) 

19,724 825 25,009 1,317 

ภาวะเลนสเคลื่อนหลุด 
(Mechanical complication of 
intraocular lens) 

23,579 891 24,471 1,015 

ถุงหุมเลนสขุน (PCO) 21,395 171 26,194 430 

จอประสาทตาหลุดลอก
เน่ืองจากรักษาภาวะถุงหุม
เลนสขุน 

52,759 10,409 57,558 10,423 
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ตารางที่ 28 ตนทุนอรรถประโยชนของการผาตัดตอกระจกใสเลนสแขง็และเลนสน่ิม 

การผาตัดตอกระจก ใสเลนสแข็ง ใสเลนสน่ิม 

ตนทุนเฉลี่ย (บาท) 
(Standard error) 

18,647 
(271) 

22,662 
(434) 

ปสุขภาวะ 
(Standard error) 

9.02 
(0.96) 

9.04 
(1.03) 

สวนตางของตนทุน (บาท) 
(Standard error) 

4,015 
(488) 

สวนตางของประสิทธผิล  
(ปสุขภาวะ) 

(Standard error) 

0.02 
(0.604) 

ICER 
(Standard error) 

257,417 
(787,218) 

 
จากตารางที่ 28 แสดงตนทุนของการผาตัดตอกระจกใสเลนสน่ิมเปรียบเทียบกับการใส

เลนสแข็ง ทั้งนี้ตนทุนดังกลาวเปนตนทุนเฉลี่ยที่พิจารณาถึงตนทุนที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นอัน
เน่ืองมาจากภาวะแทรกซอนตางๆ ตาม decision tree โดยพบวาการผาตัดใสเลนสน่ิมมีตนทุน
เฉลี่ยสูงกวาการผาตัดใสเลนสแข็งอยูประมาณ 4,015 บาท ในตารางเดียวกันยังแสดงคาปสุข
ภาวะที่ไดจากการผาตัดใสเลนสแข็งเพียงเล็กนอย (0.02) และเม่ือพิจารณาคาอัตราสวนตนทุน
ประสิทธิผลที่เพ่ิมขึ้น (ICER) จากการผาตัดใสเลนสน่ิมเม่ือเปรียบเทียบกับเลนสแข็งมีคา 
257,417 บาทตอปสุขภาวะ  
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รูปที่ 15 ระดับความคุมคาที่ยอมรับไดของการผาตัดตอกระจกใสเลนสแข็งเทียบกับเลนสน่ิม 
 

จากรูปที่ 15 แสดงผลการวิเคราะหความไวของผลลัพธดวยการสุมคาตัวแปรตางๆ ที่ใช
ในแบบจําลองตามความนาจะเปนที่กําหนดไว และนําเสนอดวยรูปแสดงระดับความคุมคาที่
ยอมรับได ซ่ึงพบวาที่ความเต็มใจจายนอยกวา 200,000 บาทตอปสุขภาวะ การผาตัดใสเลนส
แกวตาเทียมชนิดแข็งมีโอกาสที่จะมีความคุมคามากกวาการผาตัดใสเลนสแกวตาเทียมชนิดน่ิม 
หากคาความเต็มใจจายตอปสุขภาวะมากกวา 200,000 บาทตอปสุขภาวะ การผาตัดใสเลนสน่ิม
มีโอกาสที่จะมีความคุมคามากกวาการผาตัดใสเลนสแข็ง อยางไรก็ตามโอกาสดังกลาวมีความ
แตกตางกันเพียงเล็กนอย กลาวคือการผาตัดใสเลนสแข็งจะมีโอกาสคุมคาสูงเชนกัน (รอยละ 
46) และพบวาแมคาความเต็มใจจายจะสูงมากเพียงใดก็ตามการผาตัดใสเลนสน่ิมยังคงมีความ
คุมคามากกวาการผาตัดใสเลนสแข็งเพียงเล็กนอย  
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อภิปรายผล 
  
  

 
3.1 อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาพบวา ผูปวยตอกระจกในประเทศไทยมีแนวโนมไดรับการผาตัดเพ่ิม
มากข้ึนทุกป โดยเฉพาะผูปวยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา เน่ืองจากประชาชนสามารถเขาถึง
การบริการมากขึ้น รวมทั้งมีการจัดบริการเชิงรุกเพ่ือผาตัดผูปวยตอกระจกตกคาง อันไดแก 
โครงการแกวตาดวงใจที่ไดดําเนินการในป พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2548 มีหนวยบริการเขารวมถึง 
149 แหง สามารถผาตัดไดเฉลี่ยเดือนละ 5,655 ราย และในป พ.ศ. 2550 ซ่ึงเปนปเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระชนมมายุครบ 80 พรรษา มีผูปวยไดรับการผาตัดทั้งสิ้น 
82,685 ราย และยังมีโครงการเพ่ือผาตัดผูปวยตอกระจกตกคางตอเน่ือง คือ โครงการพัฒนาผูที่
มีปญหาสายตาอันเนื่องมาจากเลนสตาในระบบประกันสุขภาพแหงชาติ ป 2551 (57) นอกจากน้ี
ยังมีการออกหนวยแพทยผาตัดเคลื่อนที่ไปยังพ้ืนที่ที่หางไกลอีกดวย นอกจากน้ี ผูปวยสิทธิ
ประกันสุขภาพถวนหนาสวนใหญ รอยละ 96.9 ไดรับการผาตัดตอกระจกในจังหวัดที่มีสิทธิการ
รักษา  มี เ พียงส วนน อยที่ ได รับการผ าตั ดที่ จั งหวั ด อ่ืน  ซ่ึ งจะ เปน จั งหวัด ใหญ เชน 
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม แสดงวาผูปวยสวนใหญจะรับบริการในจังหวัดภูมิลําเนาของตน 
ดังน้ันการกระจายบุคลากรรวมทั้งเคร่ืองมือที่ทั่วถึงจะทําใหมีการเขาถึงบริการไดมากขึ้น  
 

ในการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการผาตัดตอกระจกในแตละจังหวัดพบวาจังหวัดที่มี
ขนาดใหญจะมีอัตราการผาตัดมากกวา และจังหวัดที่มีจํานวนจักษุแพทยเพ่ิมขึ้น 1 คน จะมี
อัตราการผาตัดตอกระจกมากขึ้นถึง 52 เทา ดังน้ันจึงควรมีการกระจายจักษุแพทยไปยังพ้ืนที่ที่
ขาดแคลนมากขึ้น จากขอมูลการกระจายตัวของจํานวนจักษุแพทยในแตละจังหวัดพบวา 
จังหวัดที่มีจักษุแพทยมากจะเปนจังหวัดใหญโดยกรุงเทพมหานครมีจํานวนจักษุแพทยสูงสุด 
(3.9 คนตอประชากร 100,000 คน) ในขณะที่จังหวัดที่มีจํานวนจักษุแพทยนอยที่สุด (1.45 คน
ตอประชากร 100,000 คน) จึงควรมีมาตรการเพิ่มเติมเก่ียวกับการผลิตและการกระจายจักษุ
แพทยในอนาคต 
 

การศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือกชนิดของเลนสแกวตาเทียม พบวา ผูปวยสิทธิ
สวัสดิการขาราชการมีโอกาสไดรับการใสเลนสแกวตาเทียมชนิดน่ิมมากกวาผูปวยสิทธิประกัน
สุขภาพถวนหนาถึง 22 เทา จากการวิเคราะหขอมูลของสํานักงานกลางสารสนเทศบริการ
สุขภาพ พบวา รอยละ 81.4 ของผูปวยสิทธิสวัสดิการขาราชการไดรับการใสเลนสน่ิม ในขณะที่
มีเพียงรอยละ 16.9 ของผูปวยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาที่ไดรับการใสเลนสน่ิม ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากระบบการเบิกจายคาเลนสแกวตาเทียมของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
(สปสช.) โดยใหเบิกไดตามจริงไมเกิน 4,000 บาท สวนกรมบัญชีกลางใหเบิกไดถึง 6,000 บาท 
โดยราคาเลนสแข็งจะอยูที่ประมาณ 700 – 4,000 บาท (11) สวนเลนสน่ิมประมาณ 6,000 บาท 
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จึงทําใหมีความแตกตางอยางชัดเจนในการเลือกชนิดของเลนสระหวางผูปวยทั้งสองสิทธิน้ี 
นอกจากน้ีจากการศึกษายังพบวามีผูปวยที่ไดรับการผาตัดตอกระจกและใสเลนสแกวตาเทียม
แตไมไดเบิกคาเลนส ในป พ.ศ. 2549 จํานวน 23,657 รายคิดเปนรอยละ 21.4 ผูปวยจํานวนนี้
อาจจะซื้อเลนสแกวตาเทียมเอง ซ่ึงอาจจะไดรับการจูงใจจากผูใหบริการ และอาจเปนเหตุใหเกิด
ความเขาใจผิดเก่ียวกับคุณภาพและประสิทธิภาพของเลนสแกวตาเทียม รวมทั้งราคาของเลนสที่
ผูรับบริการซ้ือเองอาจจะสูงกวาราคาจริง 
 

นอกจากนั้น การศึกษาน้ียังทําการวิเคราะหขอมูลภาวะแทรกซอนของการผาตัดตอ
กระจก แตเน่ืองจากขอมูลที่ นํามาวิเคราะหเปนขอมูลที่ผูปวยไดรับการผาตัดและนอน
โรงพยาบาลในครั้งนั้นๆ จึงประเมินไดเพียงภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นขณะผาตัดหรือระยะตน
หลังผาตัดเทาน้ัน ซ่ึงผลการวิเคราะหพบวาชนิดของเลนสมีผลทําใหเกิดภาวะแทรกซอน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ คือ ภาวะเลือดออกชองหนามานตา (Hyphema) และภาวะเลนส
เคลื่อนหลุดจากตําแหนงปกติ (Mechanical complication of intraocular lens) ซ่ึงพบวา ผูปวย
ที่ใสเลนสแข็งมีโอกาสเกิดภาวะเลือดออกชองหนามานตาและภาวะเลนสเคลื่อนหลุดมากกวา
เลนสน่ิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเน่ืองมาจากวาการใสเลนสแข็งตองมีการเปดแผลผาตัดที่
ใหญกวาจึงทําใหมีโอกาสเกิดภาวะเลือดออกชองหนามานตามากกวา นอกจากน้ีหากขณะผาตัด
มีภาวะแทรกซอนอ่ืนรวมดวย เชน ถุงหุมเลนสแตก แพทยมักจะเลือกใสเลนสแข็งแทนการใส
เลนสน่ิม ซ่ึงภาวะนี้จะเสี่ยงตอการเคลื่อนหลุดของเลนสอยูแลว 
 

สถานที่ผาตัดก็เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบตอการเกิดภาวะแทรกซอนของการผาตัดตอ
กระจก จากการศึกษาพบวาผูปวยที่ไดรับการผาตัดตอกระจกที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมี
โอกาสเกิดภาวะแทรกซอนขณะผาตัด ไดแก ภาวะเลือดออกในชั้นใตจอประสาทตา (Choroidal 
hemorrhage and rupture) ภาวะเลนสเคลื่อน (Mechanical complication of intraocular lens)  
ภาวะแทรกซอนอ่ืนๆ (Complication of procedures) มากกวาโรงพยาบาลทั่วไป (หรือ
โรงพยาบาลประจําจังหวัด) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเนื่องจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมี
การเรียนการสอนแพทยประจําบานดานจักษุจึงมีการฝกทําผาตัด (learning curve) อีกทั้งยังมี
การรายงานขอมูลไดอยางครบถวนมากกวาที่อ่ืน จึงทําใหพบภาวะแทรกซอนดังกลาวมากกวา 
นอกจากน้ียังพบวาผูที่ทําการผาตัดที่โรงพยาบาลเอกชนมีโอกาสเกิดภาวะติดเชื้อในลูกตา 
(Purulent endophthalmitis) ภาวะเลือดออกชองหนามานตา (Hyphema) มากกวาโรงพยาบาล
ทั่วไปอยางมีนัยสําคัญ อาจเน่ืองมาจากโครงการผาตัดตอกระจกของ สปสช. มีโรงพยาบาล
เอกชนเขารวมโครงการและมีการผาตัดผูปวยเปนจํานวนมากจึงอาจทําใหพบภาวะแทรกซอน
มากขึ้น ดังน้ันหากจะดําเนินโครงการนี้ตอไป ควรจัดใหมีระบบการควบคุมคุณภาพของการ
ใหบริการการผาตัดรวมดวย ในสวนของการผาตัดที่โรงพยาบาลชุมชนมักจะเปนการออกหนวย
แพทยเพ่ือเขาผาตัดในพ้ืนที่จึงเปนการผาตัดผูปวยจํานวนมากเชนกัน ทําใหพบภาวะแทกซอน
ไดมากกวา 
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เม่ือพิจารณาความคุมคาของการผาตัดตอกระจกใสเลนสแกวตาเทียมชนิดน่ิม
เปรียบเทียบกับชนิดแข็ง พบวา หากระบบประกันสุขภาพมีคาความเต็มใจจายสําหรับการลงทุน
ดานสุขภาพนอยกวา 200,000 บาทตอปสุขภาวะการผาตัดใสเลนสน่ิมจะไมมีความคุมคา เม่ือ
เปรียบเทียบกับการตัดสินใจในอดีตที่ผานมาของคณะกรรมการพัฒนาชุดสิทธิประโยชนของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติที่มีแนวโนมจะไมลงทุนสําหรับเทคโนโลยีทางการแพทยที่
ใหคาตนทุนอรรถประโยชนที่มีคามากกวา 200,000 บาทตอปสุขภาวะ การศึกษานี้จึงใหผล
สอดคลองกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ผานมาของ สปสช. ที่สนับสนุนการผาตัดตอกระจก
ใสเลนสชนิดแข็ง อยางไรก็ตามหากคาความเต็มใจจายตอปสุขภาวะของ สปสช. มีการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตคือมีคามากขึ้นก็ยังพบวาโอกาสที่การผาตัดใสเลนสน่ิมจะมีความคุมคา
มากกวาการผาตัดใสเลนสแข็งไมมาก ซ่ึงอาจเปนไปไดวาตัวแปรดานผลประโยชนดานสุขภาพ
หรือคาอรรถประโยชนมีความไมแนนอนอยูมาก กลาวคือประโยชนดานสุขภาพของการผาตัดใส
เลนสน่ิมเม่ือเปรียบเทียบกับเลนสแข็งยังมีความแตกตางกันไมชัดเจน ทําใหเม่ือพิจารณาคา
ความไวของผลลัพทจึงใหผลดังรูปภาพที่ 15 ดังน้ันทีมวิจัยขอเสนอใหมีการศึกษาในอนาคตเพื่อ
เปรียบเทียบประโยชนดานสุขภาพในหนวยของคาอรรถประโยชนหรือคุณภาพชีวิตระหวาง
ผูปวยที่ผาตัดใสเลนสทั้งสองชนิดอยางละเอียดและชัดเจนเพื่อนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหใน
แบบจําลองอีกคร้ัง ซ่ึงจะทําใหสามารถนําเอาผลการวิเคราะหมาใชสําหรับการตัดสินใจไดชัดเจน
มากขึ้นวาการผาตัดใสเลนสน่ิมมีความคุมคาหรือไม ณ คาความเต็มใจจายตอปสุขภาวะตางๆ 
กัน 
 

การศึกษาครั้งน้ีนอกจากจะศึกษาการเขาถึงการผาตัดตอกระจก ปจจัยที่มีผลตอการ
ผาตัดตอกระจก และเปรียบเทียบความคุมคาในการผาตัดตอกระจกใสเลนสน่ิมและแข็ง ทีมวิจัย
ยังไดทําการสํารวจตนทุนของเลนสชนิดแข็งและเลนสน่ิมดังในตารางที่ 22 และ 23 เม่ือนํามา
คํานวณคาเลนสแกวตาเทียมที่ใชทั้งหมดตอป โดยใชคาเฉลี่ยของเลนสแข็งและนิ่มที่สํารวจไดจะ
สามารถประหยัดเงินได ดังแสดงในตารางที่ 29 
 



 

 64

ตารางที่  29 คาเลนสแกวตาเทียมที่ประหยัดไดตอป  
 

 สปสช. กรมบัญชีกลาง 
  V.1 V.2 
จํานวน (ตา)   
เลนสนิ่ม 50,206 (1) 4,845 (1) 
เลนสแข็ง 30,172 (2) 25,399 (2) 

ราคาเบิกไดตามสิทธิปจจุบัน (บาท)   
เลนสนิ่ม 4,000 (3) 4,000 (3) 
เลนสแข็ง 4,000 (3) 6,000 (4) 

ตนทุนปจจุบัน (บาท)   
เลนสนิ่ม 200,824,000 (1*3) 19,380,000 (1*3) 19,380,000 (1*3) 
เลนสแข็ง 120,688,000 (2*3) 152,394,000 (2*4) 152,394,000 (2*4) 

รวม 321,512,000 (5) 171,774,000 (5) 171,774,000 (5) 
ตนทุนจากนโยบายใหม*    
เลนสนิ่ม 51,712,180 (1*7) 51,712,180 (1*7) 4,990,350 (1*7) 
เลนสแข็ง 31,077,160 (1*7) 111,120,625 (1*8) 26,160,970 (1*7) 

รวม 82,789,340 (6) 116,110,975 (6) 31,151,320 (6) 
กําไรสุทธิ 238,722,660 (5-6) 55,663,025 (5-6) 140,622,680 (5-6) 

หมายเหตุ V.1 คือ เบิกจายไดทั้งเลนสแกวตาเทียมชนิดน่ิมและชนิดแข็ง 
V.2 คือ เบิกจายไดในราคาเลนสแกวตาเทียมชนิดแข็ง 

  * ราคา Non Foldable Lens เทากับ 1,030 บาท (7) 
* ราคา Foldable Lens เทากับ 4,375 บาท (8) 

 
จากตารางที่ 29 พบวาในผูปวยสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา หากลดอัตราการเบิกจาย

คาเลนสแข็งของ สปสช. จาก 4,000 บาท เปน 1,030 บาท จะสามารถลดคาใชจายไดถึงปละ 
149,111,820 บาท และหากคํานวณคาเลนสน่ิมโดยใชคาเฉลี่ยของราคาเลนสน่ิมที่สํารวจไดคือ 
4,375 บาทคิดรวมดวยจะสามารถลดคาใชจายไดปละ 238,722,660 บาท ในสวนของผูปวยสิทธิ
สวัสดิการขาราชการ หากมีการเบิกจายคาเลนสน่ิมและเลนสแข็งเทากับราคาคาเฉลี่ยที่สํารวจได
จะสามารถลดคาใชจายไดปละ 55,663,025 บาท และถาใหเบิกจายไดเทาราคาเลนสแข็งที่
สํารวจไดเหมือนกันหมดจะลดคาใชจายไดปละ 140,622,680 บาท ดังน้ันหากหนวยงานท่ี
รับผิดชอบการเบิกจายคาเลนสแกวตาเทียมกําหนดราคาเลนสที่จะเบิกไดอยางเหมาะสมจะชวย
ใหประหยัดงบประมาณไปไดเปนจํานวนมาก ซ่ึงงบประมาณดังกลาวสามารถนําไปใชในงาน
สาธารณสุขดานอ่ืนที่จําเปนและขาดแคลนไดมากขึ้นดวย  
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3.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

1.  ควรมีการกระจายทุนฝกอบรมแพทยเฉพาะทางดานจักษุใหแกจังหวัดที่ยังขาด
แคลน 

2.  จากผลการวิจัยชีว้าเลนสแข็งมีความคุมคากวา การเบิกจายคาเลนสแกวตาเทียม
ของสํานักงานหลักประกันสขุภาพแหงชาติ ซ่ึงมีการเบกิจายคาเลนสในราคาของ
เลนสแข็ง จึงมีความเหมาะสมแลว  

3.  ควรใหความรูที่ถูกตองกับประชาชนเกี่ยวกับเลนสแข็งและเลนสน่ิม เน่ืองจากอาจจะ

มีการจูงใจจากผูใหบริการใหจายเงินเพ่ิม 

4.  จากการสํารวจคร้ังน้ีพบวา ราคาเลนสถูกกวาราคาที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ และกรมบัญชีกลางใหเบิกไวคอนขางมาก ในกรณีเลนสแขง็ราคาลดลงได

ถึง 4 เทาตวั กรณีเลนสน่ิมราคาลดลงไดเกือบคร่ึงหน่ึง จึงควรมีการทบทวนราคา

เลนสที่เบิกจายในอนาคต 

 

3.3 ขอจํากัดของการศึกษา 
 

1. ขอมูลผูปวยทีไ่ดรับการผาตดัตอกระจกไมใชขอมูลทั้งหมดของผูปวยที่ผาตัดตอ
กระจกในประเทศไทย แตเปนขอมูลของผูปวยสวนใหญของประเทศไทยคือ ผูปวย
สิทธิประกันสขุภาพถวนหนาและสิทธิสวัสดิการขาราชการ อยางไรก็ตาม ใน
การศึกษานี้ไมมีขอมูลของผูปวยสิทธิประกันสังคม และผูปวยที่จายเงินผาตัดเอง
ทั้งหมดที่โรงพยาบาลเอกชน 

2. ในสวนของการประเมินความคุมคา 
 ไมไดใชตนทนุจริง (cost) ในการคิดคาอัตราสวนตนทนุประสิทธผิลสวนเพิ่ม

แตใชเปนคาใชจายที่เรียกเก็บจากโรงพยาบาลไปยัง สปสช. (charge)  
 ไมไดทําการศกึษาตนทุนในมุมมองทางสังคม เชน การสูญเสียรายไดจากการ

หยุดงาน รายไดของญาติทีต่องพามาตรวจ ฯลฯ 
 ไมไดศึกษาคาใชจายที่เก่ียวกับตนทุนตรงที่มิใชทางการแพทย เชน คารถ 

คาอาหารของผูปวยที่มาตรวจ 
 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการผาตัดตอกระจกในประเทศไทย เพ่ือพิจารณา
เชื่อมโยงกับนโยบายใหมีการเขาถึงการผาตัดตอกระจกมากขึ้น และใชเงินและทรัพยากรที่คุมคา
อยางไรก็ตามการศึกษานี้ยังมีขอจํากัดตางๆ ดังกลาวขางตน จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพ่ือ
ศึกษาใหครบถวนและรอบดานมากขึ้นในอนาคต 
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ภาคผนวก 
  
  

 
ตารางที่ 30 รายการโรคที่เก่ียวของกับการผาตัดตอกระจก 
 

ลําดับ
ที่ 

โรค ICD 10 

Senile cataract H25 
1 Senile incipient cataract H25.0 
2 Senile nuclear cataract H25.1 
3 Senile cataract, morgagnian type H25.2 
4 Other senile cataract H25.8 
5 Senile cataract, unspecified H25.9 

Other cataract H26 
6 Infantile, juvenile and presenile cataract H26.0 
7 Traumatic cataract H26.1 
8 Complicated cataract H26.2 
9 Drug-induced cataract H26.3 
10 Other specified cataract H26.8 
11 Cataract, unspecified H26.9 

 
Cataract and other disorders of lens in diseases classified 
elsewhere 

H28 

12 Diabetic cataract (E10-E14+ with common fourth character .3) H28.0 
13 Cataract in other endocrine, nutritional and metabolic diseases H28.1 
14 Cataract in other diseases classified elsewhere H28.2 
15 Congenital cataract Q12.0 
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ตารางที่ 31 หัตถการทีเ่ก่ียวของกับการผาตัดตอกระจก 

ลําดับ

ที่ 
หัตการ ICD 9 CM 

1 Intracapsular extraction of lens by temporal inferior route 13.11 

2 Other intracapsular extraction of lens 13.19 

3 Extracapsular extraction of lens by linear extraction technique 13.2 

4 Extracapsular extraction of lens by simple aspiration (and 

irrigation) technique 

13.3 

5 Phacoemulsification and aspiration of cataract 13.41 

6 Mechanical phacofragmentation and aspiration of cataract by 

posterior route 

13.42 

7 Mechanical phacofragmentation and other aspiration of cataract 13.43 

8 Extracapsular extraction of lens by temporal inferior route 13.51 

9 Other extracapsular extraction of lens 13.59 

10 Insertion of pseudophakos, not otherwise specified 13.70 

11 Insertion of intraocular lens prosthesis at time of cataract 

extraction, one-stage 

13.71 

12 Secondary insertion of intraocular lens prosthesis 13.72 
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ตารางที่ 32 โครงสรางขอมูลผูปวยใน (ตอกระจก) ของสํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 
(สกส.) 

ลําดับที ่ รหัสตัวแปร ตัวแปร 
1  CYRDSC   ปปฏิทินของวนัที่จําหนาย   
2 HMAIN รหัสโรงพยาลที่มิสิทธ ิ
3  HCODE   รหัสโรงพยาบาลที่รักษา   
4  HN   HN (Hospital Number)   
5  AN   AN (Admission Number)   
6  CPID   เลขทีบ่ตัรประจําตัว/บตัรตางดาว/หนังสอเดินทาง    

กรณีบัตรประชาชน (แปลงแลว)   
7  DOB   วันเดือนปเกิด   
8  SEX   เพศ 1= ชาย 2= หญิง 
9  DATEADM   วันรับเขาใน โรงพยาบาล   
10  DATEDSC   วันจําหนาย   
11  LEAVEDAY   จํานวนวันทีล่ากลับบาน   
12  DISCHS   สถานภาพการจําหนาย   

1 = Complete recovery  
2 = Improved  
3 = Not improved  
4 = Normal delivery  
5 = Un-delivery  
6 = Normal child discharge with mother  
7 = Normal child discharge separately  
8 = Stillbirth   
9 = Dead   

13 DISCHT ประเภทการจําหนาย   
1 = With approval  
2 = Against advice  
3 = Escape  
4 = By transfer  
5 = Other   
8 = Dead autopsy  
9 = Dead no autopsy   

14  DRG   กลุมวินิจฉัยโรครวม(Diagnosis Related Group)   
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ลําดับที ่ รหัสตัวแปร ตัวแปร 
15  RW   คาน้ําหนักสัมพัทธ (Relative Weight)   
16  ADJRW   คาน้ําหนักสัมพัทธที่ปรับตามคาวันนอนจริง  

(Adjusted Relative Weight)   
17  AMOUNT   จํานวนเงินคารักษาพยาบาลรวม   
18  AMLIM   จํานวนเงินคาหอง/อาหารและคาอวัยวะเทียมฯ 

สวนตามสทิธ ิ
19  AMOVLIM   จํานวนเงินคาหอง/อาหารและคาอวัยวะเทียมฯ 

สวนที่เกินสทิธ ิ  
20  AMREIMB   จํานวนเงินคารักษาพยาบาลอ่ืนสวนตามสิทธ ิ
21  AMNREIMB   จํานวนเงินคารักษาพยาบาลอ่ืนสวนที่เกินสิทธ ิ
22  TR1   คาหองและคาอาหาร   
23  TR2   คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษา   
24  TR3   คายาและสารอาหารทางเสนเลือด 
25  TR4   คายาและสารอาหารทางเสนเลือด 
26  TR5   คาเวชภัณฑทีมิ่ใชยา   
27  TR6   คาบริการโลหิตและสวนประกอบของโลหิต   
28  TR7   คาตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทยและพยาธิ

วิทยา   
29  TR8   คาวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา  
30  TR9   คาตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอ่ืนๆ   
31  TR10   คาอุปกรณของใชและเคร่ืองมือทางการแพทย  
32  TR11   คาทําหัตถการและวสิัญญี 
33  TR12   คาบริการทางการพยาบาล   
34  TR13   คาบริการทางทันตกรรม   
35  TR14   คาบริการทางกายภาพบําบดัและเวชกรรมฟนฟู   
36  TR15   คาบริการฝงเข็มและการบําบัดผูประกอบโรคศิลป

อ่ืน ๆ   
37  PDX   รหัสโรคหลัก   
38  SDX1   รหัสโรครอง(ตัวที1่)   
39  SDX2   รหัสโรครอง(ตัวที2่)   
40  SDX3   รหัสโรครอง(ตัวที3่)   
41  SDX4   รหัสโรครอง(ตัวที4่)   
42  SDX5   รหัสโรครอง(ตัวที5่)   
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ลําดับที ่ รหัสตัวแปร ตัวแปร 
43  SDX6   รหัสโรครอง(ตัวที6่)   
44  SDX7   รหัสโรครอง(ตัวที7่)   
45  SDX8   รหัสโรครอง(ตัวที8่)   
46  SDX9   รหัสโรครอง(ตัวที9่)   
47  SDX10   รหัสโรครอง(ตัวที1่0)   
48  SDX11   รหัสโรครอง(ตัวที1่1)   
49  SDX12   รหัสโรครอง(ตัวที1่2)   
50  SDX13   รหัสโรครอง(ตัวที1่3)   
51  SDX14   รหัสโรครอง(ตัวที1่4)   
52  SDX15   รหัสโรครอง(ตัวที1่5)   
53  SDX16   รหัสโรครอง(ตัวที1่6)   
54  SDX17   รหัสโรครอง(ตัวที1่7)   
55  SDX18   รหัสโรครอง(ตัวที1่8)   
56  SDX19   รหัสโรครอง(ตัวที1่9)   
57  SDX20   รหัสโรครอง(ตัวที2่0)   
58  PROC1   รหัสหัตถการ(ตัวที1่)   
59  PROC2   รหัสหัตถการ(ตัวที2่)   
60  PROC3   รหัสหัตถการ(ตัวที3่)   
61  PROC4   รหัสหัตถการ(ตัวที4่)   
62  PROC5   รหัสหัตถการ(ตัวที5่)   
63  PROC6   รหัสหัตถการ(ตัวที6่)   
64  PROC7   รหัสหัตถการ(ตัวที7่)   
65  PROC8   รหัสหัตถการ(ตัวที8่)   
66  PROC9   รหัสหัตถการ(ตัวที9่)   
67  PROC10   รหัสหัตถการ(ตัวที1่0)   
68  PROC11   รหัสหัตถการ(ตัวที1่1)   
69  PROC12   รหัสหัตถการ(ตัวที1่2)   
70  PROC13   รหัสหัตถการ(ตัวที1่3)   
71  PROC14   รหัสหัตถการ(ตัวที1่4)   
72  PROC15   รหัสหัตถการ(ตัวที1่5)   
73  PROC16   รหัสหัตถการ(ตัวที1่6)   
74  PROC17   รหัสหัตถการ(ตัวที1่7)   
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ลําดับที ่ รหัสตัวแปร ตัวแปร 
75 PROC18   รหัสหัตถการ(ตัวที1่8)   
76 PROC19 รหัสหัตถการ(ตัวที1่9)   
77 PROC20 รหัสหัตถการ(ตัวที2่0)   
78 C2006 ลนสน่ิม 
79 C2007 เลนสแข็ง 
80 TOTPAY2006 / 

TOTCGD2006 
ราคาเลนสน่ิมสวนตามสทิธ ิ

81 TOTPAY2007 / 
TOTCGD2007 

ราคาเลนสแขง็สวนตามสิทธ ิ

82 TOTPAY / TOTGCD ราคารวมเลนสน่ิมและเลนสแข็งสวนตามสิทธ ิ
83 TOTCPY06 / TOTPAT2006 ราคาเลนสน่ิมสวนเกินสิทธ ิ
84 TOTCPY07 / TOTPAT2007 ราคาเลนสแขง็สวนเกินสิทธ ิ
85 TOTCPY / TOTPAT ราคารวมเลนสน่ิมและเลนสแข็งสวนเกินสทิธ ิ
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ตารางที่ 33 โครงสรางขอมูลผูปวยตอกระจกของสํานักงานบริหารจัดการโรคเฉพาะ สํานักงาน
หลักประกันสขุภาพแหงชาต ิ

รหัสตัวแปร ตัวแปร 
REG_HCODE รหัสโรงพยาลที่มีสิทธ ิ
REG_HMAIN รหัสโรงพยาบาลที่รักษา   
REG_PROVINCE รหัสจังหวัด 
REG_MAININS สิทธ ิ
REG_SEX เพศ 1=ชาย 2= หญิง 
REG_AGE_Y อายุ (ป) 
REG_AGE_M เดือน 
REG_AGE_D วัน 
REG_VARE VA กอนผาตดัขางขวา 
REG_VALE VA กอนผาตัดขางซาย 
REG_DATE วันที่ลงทะเบยีนผาตัด 
OPER_AN  
OPER_VARE VA หลังผาตดัขางขวา 
OPER_VALE VA หลังผาตดัขางซาย 
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ตารางที่ 34 จํานวนผูปวยทีไ่ดรับการผาตดัตอกระจก ระหวางป 2546 – 2550 จําแนกตามเพศ 
  

  2546 2547 2548 2549 2550 รวม 

  UC CS UC CS UC CS UC CS UC CS UC CS 

เพศ              

ชาย 4,610 10,817 23,644 12,121 30,125 12,673 34,819 13,621 33,048 15,697 126,246 64,929 

  (41.2) (42.5) (41.6) (42.4) (41.3) (43.1) (41.0) (43.3) (41.6) (43.0) (41.3) (42.9) 

หญิง 6,569 14,615 33,204 16,453 42,856 16,763 50,043 17,829 46,395 20,790 179,067 86,450 

  (58.8) (57.5) (58.4) (57.6) (58.7) (56.9) (59.0) (56.7) (58.4) (57.0) (58.7) (57.1) 

รวม 11,179 25,432 56,848 28,574 72,981 29,436 84,862 31,450 79,443 36,487 305,313 151,379 
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ตารางที่ 35 จํานวนผูปวยทีไ่ดรับการผาตดัตอกระจก ระหวางป 2546 – 2550 จําแนกตามเพศและอายุ  

อายุ 2546 2547 2548 2549 2550 รวม 

  UC CS UC CS UC CS UC CS UC CS UC CS 

0 - 39 ป 405 184 1,905 192 2,301 189 2,331 174 2,321 166 405 184 

  (3.6) (0.7) (3.4) (0.7) (3.2) (0.6) (2.7) (0.6) (2.9) (0.5) (3.0) (0.6) 

40 - 49 ป 600 727 2,926 790 3,500 852 3,817 767 3,608 780 600 727 

  (5.4) (2.9) (5.1) (2.8) (4.8) (2.9) (4.5) (2.4) (4.5) (2.1) (4.7) (2.6) 

50 - 59 ป 1,655 2,464 8,371 2,738 10,633 2,880 12,743 3,029 11,950 3,452 1,655 2,464 

  (14.8) (9.7) (14.7) (9.6) (14.6) (9.8) (15.0) (9.6) (15.0) (9.5) (14.9) (9.6) 

60 - 64 ป 1,589 2,904 8,169 3,188 10,432 3,386 12,192 3,614 11,318 4,117 1,589 2,904 

  (14.2) (11.4) (14.4) (11.2) (14.3) (11.5) (14.4) (11.5) (14.2) (11.3) (14.3) (11.4) 

65 - 69 ป 2,357 5,518 11,823 6,105 15,173 5,922 17,675 6,221 16,359 6,941 2,357 5,518 

  (21.1) (21.7) (20.8) (21.4) (20.8) (20.1) (20.8) (19.8) (20.6) (19.0) (20.8) (20.3) 

70 - 74 ป 2,284 6,367 11,304 7,194 15,013 7,230 17,701 7,805 16,506 9,187 2,284 6,367 

  (20.4) (25.0) (19.9) (25.2) (20.6) (24.6) (20.9) (24.8) (20.8) (25.2) (20.6) (25.0) 

75 - 79 ป 1,384 4,537 7,464 5,245 10,013 5,527 11,754 6,155 11,070 7,477 1,384 4,537 

  (12.4) (17.8) (13.1) (18.4) (13.7) (18.8) (13.9) (19.6) (13.9) (20.5) (13.7) (19.1) 

80 ปขึ้นไป 905 2,731 4,886 3,122 5,916 3,450 6,649 3,685 6,311 4,367 905 2,731 

  (8.1) (10.7) (8.6) (10.9) (8.1) (11.7) (7.8) (11.7) (7.9) (12.0) (8.1) (11.5) 

รวม 11,179 25,432 56,848 28,574 72,981 29,436 84,862 31,450 79,443 36,487 305,313 151,379 
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รูปที่ 16 ทิศทางการผาตัดตอกระจกตามโรงพยาบาลที่ไปรักษาของสทิธิประกันสุขภาพถวนหนา ป 2548 

- NSHO - No-HMAIN: 2,143(2.9%) 

สิทธิกรุงเทพมหานคร 
5,033 (6.9%) 

สิทธิตางจังหวัด 
65,905 (90.16 %) 

รักษา-กรุงเทพฯ: 4,799 (95.4%) 
1. ไปตากสิน 733 (15.0) 
2. สมเด็จพระปนเกลา 446 (9.3) 
3. เจริญกรุงประชารักษ 415 (8.6) 
4. ราชวิถี 410 (8.5) 
5. นพรัตนราชธานี 356 (7.4) 

รักษา-ตางจังหวัด: 234 (4.6%) 
1. บานแพว 103 (44.0) 
2. เมตตาประชารักษ 61 (26.1) 
3. เดิมบางนางบวช 12 (5.1) 
4. การแพทยสมเด็จพระเทพฯ 10 (4.3) 
5. ทั่วไปสมุทรสาคร 4 (1.7) 

รักษา-กรุงเทพฯ: 1,093 (1.7%) 
1. สงฆ 368 (33.7) 
2. ราชวิถี 355 (32.5) 
3. ศิริราช 130 (11.9) 
4. รามาธิบดี 77 (7.0) 
5. สถาบันสุขภาพเด็กฯ 51 (4.7) 

รักษา-คนละจังหวดั: 3,310 (5.0%) 
1. เดิมบางนางบวช 352 (10.6) 
2. มหาราชนครเชียงใหม 318 (9.6) 
3. พระพุทธบาท 213 (6.4) 
4. อินทรบุรี 199 (6.0) 
5. เมตตาประชารักษ 184 (5.6) 

ตอกระจก ป 2548 
72,981 คน 

อําเภอที่รักษา ≠อําเภอที่มีสิทธิ: 
38,789(63.1%) 

อําเภอที่รักษา = อําเภอที่มีสิทธิ 
22,713 (36.91%) 

อําเภอเมือง – อําเภออื่น: 277 (0.4%) 

อําเภออื่น – อําเภอเมือง: 33,278 (45.6%) 
Mean=46.1 SD=29.8 Median=40 Mode=45 Min.=2  Max=238 

อําเภออื่น – อําเภออื่น: 6,293 (7.4%) 

รักษา-จังหวัดเดียวกัน: 
61,502 (93.3%) 
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รูปที่ 17 ทิศทางการผาตัดตอกระจกตามโรงพยาบาลที่ไปรักษาของสทิธิประกันสุขภาพถวนหนา ป 2549 

- NSHO - No-HMAIN: 2,312(2.7%) 

สิทธิกรุงเทพมหานคร 
6,480 (7.6%) 

สิทธิตางจังหวัด 
73,460 (86.6 %) 

 

รักษา-กรุงเทพฯ: 6,155 (95.0%) 
1. ไปตากสิน 781 (12.7) 
2. เกษมราษฎรประชาชื่น 586 (9.5) 
3. ราชวิถี 539 (8.8) 
4. สมเด็จพระปนเกลา 508 (8.3) 
5. วชิรพยาบาล 455 (7.4) 

รักษา-ตางจังหวัด: 325 (5.0%) 
1. บานแพว 171 (52.6) 
2. เมตตาประชารักษ 85 (26.2) 
3. การแพทยสมเด็จพระเทพฯ 22 (6.8) 
4. เดิมบางนางบวช 4 (1.2) 
5. ศูนยลําปาง 4 (1.2) 
6. ทั่วไปนครพนม 3 (0.9) 
7. ทั่วไปพิจิตร 3 (0.9) 

รักษา-กรุงเทพฯ: 1,233 (1.7%) 
1. ราชวิถี 452 (36.7) 
2. ศิริราช 201 (16.3) 
3. สงฆ 161 (13.1) 
4. สภากาชาดไทย 135 (10.9) 
5. รามาธิบดี 93 (7.5) 

รักษา-คนละจังหวดั: 3,689 (5.0%) 
1. มหาราชนครเชียงใหม 599 (16.2) 
2. เดิมบางนางบวช 340 (9.2) 
3. บานแพว 323 (8.8) 
4. เมตตาประชารักษ 241 (6.5) 
5. ศูนยสระบุรี 230 (6.2) 

ตอกระจก ป 2549 
84,862 คน 

อําเภอที่รักษา ≠อําเภอที่มีสิทธิ: 
40,220(56.5%) 

อําเภอที่รักษา = อําเภอที่มีสิทธิ 
27,289 (38.3%) 

อําเภอเมือง – อําเภออื่น: 345 (0.4%) 

อําเภออื่น – อําเภอเมือง: 37,221 (43.9%) 
Mean=46.2 SD=28.6 Median=40 Mode=45 Min.=2  Max=238 

อําเภออื่น – อําเภออื่น: 6,293 (7.4%) 

รักษา-จังหวัดเดียวกัน: 
71,163 (96.9%) 
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รูปที่ 18 ทิศทางการผาตัดตอกระจกตามโรงพยาบาลที่ไปรักษาของสทิธิประกันสุขภาพถวนหนา ป 2550 

- NSHO:   188 (0.2) 
- No-HMAIN:  2,005(2.5%) 
-21340:  772 (1.0%) 
-11894:  1 (0.0%) 

สิทธิกรุงเทพมหานคร 
6,613 (8.3%) 

สิทธิตางจังหวัด 
69,864 (86.0 %) 

 

รักษา-กรุงเทพฯ: 6,392 (95.0%) 
1. ไปตากสิน 766 (12.0) 
2. เกษมราษฎรประชาชื่น 664 (10.4) 
3. ราชวิถี 490 (7.7) 
4. สมเด็จพระปนเกลา 425 (6.6) 
5. เจริญกรุงประชารักษ 424 (6.6) 

รักษา-ตางจังหวัด: 221 (3.3%) 
1. บานแพรว 107 (48.4) 
2. เมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) 65 (29.4) 
3. ศูนยมหาราช นครราชสีมา 10 (4.5) 
4. พิจิตร 5 (2.3) 
5. สมุทรสาคร 5 (2.3) 
6. การแพทยสมเด็จพระเทพฯ 3 (0.9) 
7. ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 3 (1.4) 

รักษา-กรุงเทพฯ: 1,517 (2.2%) 
1. ราชวิถี 438 (28.9) 
2. สงฆ 349 (23.0) 
3. จุฬาฯ 225 (14.8) 
4. ศิริราช 166 (10.9) 
5. สถาบันสุขภาพเด็กฯ 108 (7.1) 

รักษา-คนละจังหวดั: 3,650 (5.2%) 
1. บานแพว 680 (9.3) 
2. มหาราชนครเชียงใหม 382 (5.2) 
3. เมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) 357 (4.9) 
4. ศรีนครินทร ขอนแกน 274 (3.8) 
5. สงขลานครินทร 240 (3.3) 

ตอกระจก ป 2550 
79,443 คน 

อําเภอที่รักษา ≠อําเภอที่มีสิทธิ: 
40,220(62.2%) 

อําเภอที่รักษา = อําเภอที่มีสิทธิ 
24,477 (37.8%) 

อําเภอเมือง – อําเภออื่น: 252 (0.6%) 

อําเภออื่น – อําเภอเมือง: 39,939 (99.3%) 
Mean=46.9 SD=29.1 Median=40 Mode=22.0 Min.=2  Max=238 

อําเภออื่น – อําเภออื่น: 29 (0.1%) 

รักษา-จังหวัดเดียวกัน: 
64,697 (92.6%) 
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ตารางที่ 36 จํานวนผูปวยทีไ่ดรับการผาตดัตอกระจกระหวางป 2548 – 2550 จําแนกตามหัตถการใสเลนสและชนิดเลนส 

สิทธิการรักษา UC CSMBS 

  2548 2549 2550 2548 2549 2550 

  
foldable 

non-
foldable foldable 

non-
foldable foldable 

non-
foldable foldable 

non-
foldable foldable 

non-
foldable foldable 

non-
foldable 

จํานวน (ขาง) 59,000 10,577 30,172 50,206 30,270 45,666 24,398 4,019 25,399 4,845 29,804 5,429 
Mechanical complication 89(0.15) 15(0.14) 80(0.27) 76(0.15) 93(0.31) 108(0.24) 31(0.13) 6(0.15) 40(0.16) 37(0.76) 52(0.17) 42(0.77) 
Complications of procedures 342(0.58) 46(0.43) 287(0.95) 257(0.51) 307(1.01) 440(0.96) 118(0.48) 41(1.02) 156(0.61) 86(1.78) 269(0.90) 122(2.25) 
Astigmtism 13(0.02) 2(0.02) 23(0.08) 13(0.03) 21(0.07) 2(0.00) 8(0.03) 1(0.02) 25(0.10) 0 47(0.16) 2(0.04) 
Myopia 91(0.15) 22(0.21) 43(0.14) 72(0.14) 56(0.19) 78(0.17) 59(0.24) 7(0.17) 94(0.37) 5(0.10) 90(0.30) 3(0.06) 
Hypermetropia 0 0 0 1(0.00) 0 0 0 0 3(0.01) 0 3(0.01) 0 
Purulent endophthalmitis 13(0.02) 2(0.02) 9(0.03) 25(0.05) 13(0.04) 22(0.05) 2(0.01) 2(0.05) 2(0.01) 2(0.04) 12(0.04) 4(0.07) 
Vitreous haemorrhage 108(0.18) 19(0.18) 52(0.17) 104(0.21) 53(0.18) 83(0.18) 35(0.14) 11(0.27) 45(0.18) 5(0.10) 65(0.22) 12(0.22) 
Retinal detachment with retinal 
break 

109(0.18) 17(0.16) 42(0.14) 83(0.17) 70(0.23) 110(0.24) 39(0.16) 5(0.12) 34(0.13) 10(0.21) 62(0.21) 15(0.28) 

Choroidal hemorrhage and rupture 2(0.00) 2(0.02) 0 1(0.00) 1(0.00) 6(0.01) 1(0.00) 0 3(0.01) 0 4(0.01) 0 
After cataract 27(0.05) 9(0.09) 12(0.04) 28(0.06) 14(0.05) 28(0.06) 36(0.15) 3(0.07) 24(0.09) 4(0.08) 24(0.08) 8(0.15) 
Hyphema 55(0.09) 6(0.06) 21(0.07) 30(0.06) 12(0.04) 39(0.09) 12(0.05) 5(0.12) 10(0.04) 5(0.10) 7(0.02) 7(0.13) 
Other corneal edema 36(0.06) 5(0.05) 31(0.10) 17(0.03) 15(0.05) 18(0.04) 14(0.06) 3(0.07) 14(0.06) 3(0.06) 10(0.03) 7(0.13) 
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