
เรียนรูการบรหิารเครอืขาย เรียนรูการบรหิารเครอืขาย 
จากงานคดักรองเบาหวานเขาตา จจากงานคดักรองเบาหวานเขาตา จ นครราชสีมานครราชสีมาจากงานคดกรองเบาหวานเขาตา จจากงานคดกรองเบาหวานเขาตา จ..นครราชสมานครราชสมา
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งานพัฒนาระบบบริการตรวจคัดกรองเบาหวานเขาจอตา งานพัฒนาระบบบริการตรวจคัดกรองเบาหวานเขาจอตา 

พศพศ..25512551

 ใ1)อบรมการอานภาพจอตาให
พยาบาล รพช.ทุกอาํเภอ

2) จัดกลองถายภาพใหม 
หมุนเวยีนทุกรพช.

3) จางเจาหนาที่เทคนิค ถายจอตา 
ดแลกลอง ประสานจักษแพทยดูแลกลอง ประสานจกษแุพทย

5) จักษ พทยนัดหมายการรกัษา5) จกษแุพทยนดหมายการรกษา 
พยาบาลรพช.สงผูปวยมารพ.มหาราชเพือ่ยิง laser

4) พยาบาล รพช. สงปรกึษาภาพจอตา
ผปวยเบาหวานเขาตาที่เสีย่งตอตาบอดผปูวยเบาหวานเขาตาทเสยงตอตาบอด
กับจกัษุแพทยทาง internet



เปรียบเทียบการพัฒนาระบบการคัดกรองเบาหวานเขาจอตาเปรียบเทียบการพัฒนาระบบการคัดกรองเบาหวานเขาจอตา

ป ป 25492549                                  ป ป 2551 2551 ((หลังการพัฒนาหลังการพัฒนาIT)IT)

1)1) การอบรมการอบรม
      จนทจนท. . รพชรพช..

-พยาบาล ถายภาพจอตา
-แพทย    อานภาพจอตา

-จางเจาหนาที่เทคนิค ถายภาพจอตา
-พยาบาล อานภาพจอตาเบื้องตน

22) ) การหมุนเวยีนการหมุนเวยีน
      กลองถายภาพกลองถายภาพ

- กลอง 5 ลานพิกเซล
-ขึ้นกับจาํนวนผูปวยเบาหวาน โดย  
ตรวจไดวันละ 100-150 ราย

-กลอง 2 ลานพิกเซล
-หมนุเวียน รพช.ละ 10 วัน

33) ) การสงปรึกษาการสงปรึกษา
      จักษุแพทยจักษุแพทย

ตรวจไดวนละ 100 150 ราย
แพทยรพช.อานภาพแลวสง 
CD-ROM ภาพทั้งหมดให
จักษุแพทย

สงปรกึษาทางinternet ทันที ที่
พบเบาหวานเขาจอตาที่เสีย่งตาบอด

44) ) ครอบคลุมครอบคลุม
          การคัดกรองของการคัดกรองของ33รพชรพช..
55) ) ระยะเวลารอรับระยะเวลารอรับ

76%22%

55) ) ระยะเวลารอรบระยะเวลารอรบ
        การรักษาดวย การรักษาดวย LaserLaser

66) ) ความเหน็พองกับจักษแพทยความเหน็พองกับจักษแพทย

13.4+ 0.2 วัน81+0.6 วัน

พยาบาลรพช.แพทยรพช.66) ) ว มเ น ง ุแว มเ น ง ุแ
ในการวินิจฉัยผูปวยเสี่ยงตาบอดในการวินิจฉัยผูปวยเสี่ยงตาบอด พอใช (K=0.44)พอใช (K=0.58)



  สรุปสรุป:: การพัฒนาระบบการคัดกรองและการรักษาการพัฒนาระบบการคัดกรองและการรักษาุุ
ภาวะเบาหวานเขาจอตาในเขตชนบท จภาวะเบาหวานเขาจอตาในเขตชนบท จ..นครราชสมีานครราชสมีา

ัั ปป1)1) ลดความแออัดลดความแออัดของผูปวยของผูปวย
ใน รพใน รพ..มหาราชมหาราช ((2020,,000 000 รายราย
ตอปตอป))
่ โ ใ  ป่ โ ใ  ป22)  )  เพิมโอกาสใหผูปวยเพิมโอกาสใหผูปวย

เขาถึงบริการเขาถึงบริการไดงายขึ้นไดงายขึ้น
33)) เพิ่มคณภาพการเพิ่มคณภาพการ33) ) เพมคุณภาพการเพมคุณภาพการ
วินิจฉัยโรควินิจฉัยโรคเบื้องตนเบื้องตน

44))  ลดระยะเวลาการรอรับการลดระยะเวลาการรอรับการ
รักษารักษาดวยดวย laserlaser ในผปวยในผปวยรกษารกษาดวย ดวย laser laser ในผูปวยในผูปวย
กลุมเบาหวานที่เสี่ยงตอตากลุมเบาหวานที่เสี่ยงตอตา
บอดบอด

)) ิ่ ั ีิ่ ั ี55) ) เพิมศักยภาพของทีมรพชเพิมศักยภาพของทีมรพช..
ในการตรวจตัดกรองในการตรวจตัดกรอง
เบาหวานเขาจอตาเบาหวานเขาจอตา



เปรียบเทียบการคลอบคลุมการคัดกรองเปรียบเทียบการคลอบคลุมการคัดกรอง
เบาหวานเขาจอตาตั้งแตปเบาหวานเขาจอตาตั้งแตป25382538--25512551 การรักษาดวยเลเซอรการรักษาดวยเลเซอร
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ถอดบทเรียนถอดบทเรียน
การบริหารเครือขายในงานทางจักษุการบริหารเครือขายในงานทางจักษุ

ยึดหลักการทํางานรวมกัน ยอมรับในความเห็นผูอื่น รูความแตกตางของกันยึดหลักการทํางานรวมกัน ยอมรับในความเห็นผูอื่น รูความแตกตางของกัน  
Set prioritySet priority กลมโรคที่เปนปญหา โรคที่เปนที่สนใจของเครือขาย กลมโรคที่เปนปญหา โรคที่เปนที่สนใจของเครือขาย Set priority Set priority กลมุโรคทเปนปญหา โรคทเปนทสนใจของเครอขาย กลมุโรคทเปนปญหา โรคทเปนทสนใจของเครอขาย 
ทําแผนงานรวมกัน แบงบทบาทหนาที่ทําแผนงานรวมกัน แบงบทบาทหนาที่ Job descriptionJob description

ั ป  ิ ี ํ ํ ิ  ัั ป  ิ ี ํ ํ ิ  ั ี ิ ัี ิ ั        แผนแผนงาน งาน วัตปุระสงค วิธีการทํางาน ผลการดําเนินการ ตองชัดเจน วัตปุระสงค วิธีการทํางาน ผลการดําเนินการ ตองชัดเจน ((มีงานวิจัยมีงานวิจัย) ) 
        แผนการจัดการแผนการจัดการคนคน  ทีมจักษุ ทีมรพชทีมจักษุ ทีมรพช. . ผูบริหารู
        แผนบริหารแผนบริหารเงิน  ครุภัณฑ คาตอบแทนบุคลากรนอกเวลาครุภัณฑ คาตอบแทนบุคลากรนอกเวลา

ติดตามงานอยางสม่ําเสมอ ติดตามงานอยางสม่ําเสมอ supportsupport ทั้งวิชาการและการบริหารจัดการทั้งวิชาการและการบริหารจัดการตดตามงานอยางสมาเสมอ ตดตามงานอยางสมาเสมอ support support ทงวชาการและการบรหารจดการทงวชาการและการบรหารจดการ
แกปญหาอยางเปนระบบ ชื่นชมใหกําลังใจกันและกนัแกปญหาอยางเปนระบบ ชื่นชมใหกําลังใจกันและกนั

ป ั ป  ไปป ั ป  ไปสรปุงาน พัฒนางานปตอไปสรปุงาน พัฒนางานปตอไป




