
โดย นางปนัดดา จ่ันผ-อง 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สำนักส-งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

แนวทางการคัดกรองภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียน    
“สายตาและการไดKยิน”



เด็กวัยเรียนวัยรุ,น

แข็งแรงและฉลาด

IQ EQ
พฤติกรรมสุขภาพ           

ท่ีพึงประสงคA

สูงดี                      

สมส,วน

ฟDนดี                

ไม,มีผุ

พัฒนาระบบเฝJาระวัง 

สารสนเทศและติดตาม

ประเมินผล

พัฒนามาตรฐานและนวัตกรรม

พัฒนาและเสริมสรMาง

ศักยภาพบุคลากร

พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรA

กรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานดMานสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ,น

มีความพรMอมเขMา

โรงเรียน

(Education Readiness)

เจริญเติบโตสมวัย

Golden Period

มีทักษะสุขภาพ 

ทักษะชีวิต 

ลดพฤติกรรมเสี่ยง

A2IM

คกก.แห,งชาติ                               
เพ่ือเด็กไทย
สุขภาพดี

คกก.วัยเรียน
วัยรุ,น       

ระดับเขต

กดยช.ระดับ
จังหวัด /สภาเด็ก

และเยาวชน
พชอ.

ภาคีเครือข,าย 
ทMองถ่ิน ชุมชน 
ผปค. คกก.
สถานศึกษา

HLS : Health 

Literate 

School
HPS : Health 

Promoting School

• เครือข,ายเด็กไทยฟDนดี
• ChOPA & ChiPA
• เด็กไทยอMวน ผอม เตี้ย
• สายตา การไดMยิน
• สุขอนามัย สุขบัญญัติ 

เพศวิถี  
• สิ่งแวดลMอม: น้ำ สMวม

ขยะ
• สุขภาพจิต : SDQ
• ปลอดโรคปลอดภัย : 

Vaccine NCD จมน้ำ
อุบัติเหตุ พยาธิมาลาเรีย
• อย.นMอย

NuPETHS

HL : กิน นอน 

เล,น แปรง 

สะอาด ฉลาด

•ยกระดับพัฒนา ร.ร.

•พัฒนาฐานขMอมูลร,วม

•สื่อสารความรอบรูMดMาน

สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ,น

• เสริมสรMางและพัฒนา

ระบบเฝJาระวังและจัดการ

กลุ,มเสี่ยง

- 4H : ลดเวลาเรียน

เพิ่มเวลารูM เวลาเล,น

- Active Learning

ร.ร.ตMนแบบ

นักเรียนไทย

สุขภาพดี : สพฐ.

MOU 

ราช

วิทยาลัย

•พฤติกรรมบริโภค
อMวน ผอม  เต้ีย ซีด  
PA ฟDน ตา หู เหา 
•4 โรคทางจิตเวช  

ส,งผลต,อการเรียนรูM
เด็ก ( เรียนรูMชMา 
สมาธิสั้น LD 
ออทิสติก)

• จัดสิ่งแวดลMอมที่เอ้ือ

ต,อสุขภาพ

•ลดเสี่ยงสาร

ปนเปÑÖอน

เด็กวัยเรียนวัยรุ,น

ใน-นอกระบบสถานศึกษา
Risk Factors

Protective Factors

กลยุทธA

Setting

Individual

เด็กปฐมวัย 0-5 ปâ

พัฒนาการเด็กสมวัย

กลไกการขับเคล่ือน

LCA







ผลการศึกษาวิจัยการประเมินงานอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษาของ
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด>านสุขภาพ (HITAP)

•ประเมินงานอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา ปKพ.ศ. 2557 พบวPา งานบริการคัดกรอง

สุขภาพในโรงเรียนยังขาดประสิทธิภาพ

• โรงเรียนจำนวนเกินครึ่งรายงานวPาเด็กไมPได>รับการตรวจสุขภาพด>านการได>ยิน

• อัตราการตรวจพบปXญหาสุขภาพต่ำกวPาท่ีคาดการณ\ เชPน ปXญหาการมองเห็น

• งานบริการขาดการบูรณาการด>านนโยบายของหนPวยงานท่ีเกี่ยวข>อง



“ “

การศึกษาสถานการณ+สภาวะตาบอด ตาเลือนราง และโรคตาท่ีเป?นป@ญหาสาธารณสุข

ในเด็กไทยอายุ 1-14 ปM พ.ศ. 2549-2550

โรคท่ีเป?นสาเหตุของสภาวะตาบอด

§ โรคจอตาในทารกคลอดกUอน

กำหนด (ROP)

§ ภาวะตามัวจากสายตาส้ันมาก

(Amblyopia)

การพัฒนาระบบคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติและประกอบแวUนสายตาสำหรับ 

เด็กวัยกUอนประถมศึกษาและประถมศึกษาในประเทศไทย ปM 2554-2555

สถานการณ+ภาวะสายผิดปกติ



โรคตาท่ีพบได-ค.อนข-างบ.อยในเด็กท่ีองค8การอนามัยโลก  (WHO)  
แนะนำให-ตรวจค-นหาเพื่อการตรวจรักษาในระยะเร่ิมต-นมีดังน้ี

เด็กคลอดก.อนกำหนด เด็กทารก เด็กก.อนวัยเรียน 
(3-5 ปP)

เด็กวัยเรียน 
(>6ปP)

• โรคจอประสาทตา
เส่ือม

• โรคต-อกระจก
• โรคต-อหิน
• โรคท่ีมีความผิดปกติ

ในส.วนหน-าของตา

• โรคสายตาขี้เกียจ
• โรคตาเข
• ภาวะสายตาท่ีมาก

และไม.เท.ากัน

• ภาวะสายตาผิดปกติ



วัดสายตาเด็กไปทำไม?

• เด็ก 1 ใน 3 ท่ีมีสายตาผิดปกติอาจจะมีรุนแรงจนทำใหB 
“ตาบอดไดB”

• เด็ก 2 ใน 3 ท่ีมีสายตาผิดปกติแกBไขโดยการใสIแวIน
• การคัดกรองสายตาของเด็กวัยเรียนอยIางตIอเน่ือง เพื่อปMองกันปNญหา 

โรคตาขี้เกียจ (Amblyopia) ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ตาเข สายตาสั้น ยาว 
หรือ เอียงก็ไดB หากตรวจพบความผิดปกติของการมองเห็นท่ีนBอยกวIา 
20/40 หรือ 6/12 แนะนาใหBสIงตIอ 

• ผูBปกครอง ครู เจBาหนBาท่ีสาธารณสุขชIวยกันประเมินและคัดกรอง
เบ้ืองตBนไดB

ท่ีมา:พญ.สุธาทิพยi เอมเปรมศิลปk
คณะแพทยiศาสตรi รพ.รามาธิบดี



ส"งต"อ รพท./รพศ.

ปกติ

สายตาผิดปกติ

VA< 20/40

วัดแว"น

ประกอบการตัดแว"น

ตรวจ/วัด 

VA ซํ #า

โรคตาอ่ืน

ส"งต"อเขFาระบบการรักษา

ตามสิทธิ์

ผิดปกติ

คัดกรองสายตา

ปกติ

ผิดปกติ

VA < 20/40

ส"งต"อ รพสต.

ผิดปกติ

V/A < 20/40

โรงเรียน

ตรวจซ้ำตามระบบ

บริการอนามัย

โรงเรียน

ติดตามการประเมิน

สายตา และการใชFแว"น

ทุก 3 เดือน

Glass Prescription

ปกติ

วัด VA ซ้ำ       FLOW CHART 

การคัดกรอง

สายตานักเรียน



“เด็กไทยสายตาดี”

คณะกรรมการฯ
วางแผนและพัฒนา

รูปแบบการดำเนินงาน

อบรม
บุคลากรที่
เก่ียวขFอง

ครู ค แจFง
ผูFปกครองและ
ติดตIอครู ข เพ่ือ

สIงตIอกรณี
ผิดปกติ

ครู ข ตรวจยืนยัน และ
ติดตIอ รพศ./รพท. 

เพื่อสIงตIอ

ครู ก ตรวจวินิจฉัยและ
ใหFการรักษา                      

(แจFงใหFครู ข ทราบ)

สายตา
ผิดปกติ

ความผิดปกติ
อ่ืนๆ 

ตัดแวIนสายตา

รักษา

ครู ข และครู ค 
รIวมกันติดตามนักเรียน 

ครู ข ประสานกับ 
ครู ก เพ่ือใหFการแกFไข
เปUนไปอยIางตIอเน่ือง

ดำเนินการตรวจ
คัดกรอง นร.

ตIอเน่ือง
ตามระบบ

ป.3 และ ป.5

ครู ข แจFงใหF
ผูFปกครองทราบ

Data Center – vision2020thailand

ครู ค ตรวจคัดกรอง     
นร.ป.1 ปjการศึกษาละ    

1 คร้ัง สIงตIอ
และรายงานผล 

ผูFเก่ียวขFอง บทบาท

ครู ก – จักษุแพทยm/พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ในรพศ./รพท./สสจ. อบรม ครู ข (รพช./รพสต. ) ,ครู ค (ครูประจำช้ัน)/ ติดตามผลการดำเนินงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ครู ข – บุคลากรสาธารณสุขใน รพช./รพสต. อบรม ครู ค/ใหFความชIวยเหลือดFานอ่ืนๆ แกIครู ค/ ติดตามผลการดำเนินงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ครู ค – ครูประจำช้ัน คัดกรองสายตาดFวยแผIนวัดสายตา Snellen’s Chart/Lea’s Chart /ติดตามใหFความชIวยเหลือนักเรียน

กรมการแพทยm
รพ.เมตตาประชารักษm (วัดไรขิง)



“เด็กไทยสายตาดี” ป0งบประมาณ 2562

รพ.เมตตาประชารักษ? (วัดไรBขิง)
ประสานไดGท่ี
• พญ.สายจินต? อิสีประดิฐ (ผอ.รพ.) 

โทร 091-0100089
• พญ.ณัฏฐิรา ชัยศรีสวัสด์ิสุข

โทร 081-8767076เปล่ียน

- ครู
- รพสต./รพช.
- งานสBงเสริมสุขภาพ
เด็กวัยเรียน สสจ.

Data & 
Information 

System

Referral 
System

Screening 
System



ร"อยละของจำนวนนักเรียนชั้นป.1 ได"รับการคัดกรองสายตาโดยครูประจำชั้น 

ร"อยละ

ที่มา : ข"อมูลจาก www.vision2020thailand.org ณ วันที่  21 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ ร"อยละของนักเรียนท่ีได"รับการคัดกรอง

สายตา คิดจากฐานข"อมูลนักเรียนท่ีมีใน vision2020

ป\การศึกษา
จำนวนนักเรียนท่ีได"รับ

การคัดกรองสายตา (คน)

2558 308,913 (51.9%)

2559 394,630 (77.2%)

2560 289,755 (42.9%)

2561 171,000 (24.1%)

69.7

86.3
81.4

46.2
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72.7

41.3 41.0
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32.6

44.2

54.9

34.1

47.3 46.4
42.9

20.2

56.0

17.7

28.6

15.0

24.9
28.0

9.5

34.4

15.7 17.1

26.8 24.1
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เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 รวม

ป\การศึกษา 2558 ป\การศึกษา 2559 ป\การศึกษา 2560 ป\การศึกษา 2561

ผลการดำเนินงานท่ีผjานมา



3.0

1.8
1.5

4.3

2.9

1.9 1.7
1.2

0.5

2.1 2.1

0.6
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1.6 1.7 
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2 2.2
1.9
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2.9
2.4
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5.2

1.3

2.7 2.8 2.8 3.1

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 รวม

ป4การศึกษา 2558 ป4การศึกษา 2559 ป4การศึกษา 2560 ป4การศึกษา 2561

ร:อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ตรวจพบสายตาผิดปกติโดยครูประจำชั้น

ร:อยละ

ที่มา : ข:อมูลจาก www.vision2020thailand.org ณ วันที่  21 ธันวาคม 2561



ภาวะสายตาผิดปกติที่พบในนักเรียนชั้นป. 1

37.8

35.9

17.4

0.3

8.9 Myopia (สายตาส้ัน)

Astigmatism (สายตาเอียง)

Hypermetropia (สายตา

ยาว)

Amblyopia (ตาขี้เกียจ)

ปYการศึกษา 2560 (N=1,297)



สถานการณ(ความผิดปกติของหูในเด็กวัยเรียน

• รายงานสุขภาวะของเด็กและวัยรุAนไทย, ราชวิทยาลัยกุมารแพทย(แหAง

ประเทศไทย, พ.ศ. 2552

• รLอยละ 4 ในเด็กกรุงเทพมหานคร และรLอยละ 6 ในเด็ก

ตAางจังหวัดมีปPญหาการไดLยินบกพรAอง สาเหตุสAวนใหญAเกิดจาก

ขี้หูอุดตันและหูชั้นกลางอักเสบ

• ผลการสำรวจจากโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรปW 2555 พบเด็กท่ี

ตรวจคัดกรองการไดLยินไมAผAาน (OAE) รLอยละ 15 ในกลุAมน้ี 

• รLอยละ 50 มีขี้หูอุดตัน 

• รLอยละ 13.5 มีหูชั้นกลางอักเสบ



โรคของหูท่ีพบบ.อย

• ขี้หูอุดตัน  เด็กมีอาการได=ยินลดลง และมีอาการปวดแน.นในหูได= 
การรักษาต=องเอาขี้หูออกโดยแพทยFหูคอจมูก

• หูอักเสบ เปIนโรคท่ีพบบ.อยถึง 30% หากไม.ได=รับการรักษาท่ีถูกต=อง
เด็กอาจจะหูหนวก 

• หูตึงแต.กำเนิด สามารถพบได= 3 ใน 1000 คน อาจมีอาการน=อยหรือ
มาก จนหนวก บางคนท่ีมีความผิดปกติข=างเดียว อาจจะไม.ทราบว.า
ตัวเองหูหนวก จนกระท้ังโตแล=ว ทำให=เด็กมีภาวะหูตึงแต.กำเนิดมา
จากการพัฒนาและเรียนรู=ช=า 



การคัดกรองการได*ยินในเด็กวัยเรียน

uการถูน้ิว (Finger Rub Test)

uการทดสอบเสียงกระซิบ (Whispered Voice Test

ถ*าพบวRามีความผิดปกติควรพบโสต ศอ นาสิกแพทยZ

Ø เพื่อค้นหาหรือการสูญเสียการได้ยินท่เีกิดขึ้นภายหลัง หรือการสูญเสีย
การได้ยินชนิดการนำเสียงเสียจากหูชั้นกลาง อักเสบเรื้อรัง ซึ่งอาจทำให้
พัฒนาการด้านการพูดและภาษาล่าช้า มีผลต่อการเรียนและสุขภาพ



แนวทางการคัดกรองการได.ยิน

อาการท่ีควรสังเกต
• พูดช.า พูดไม;ชัด
• เรียกไม;หัน เรียนช.า
• ด้ือผิดปกติ เตือนไม;ฟBง

อาการท่ีต.องรีบพบแพทยD
• ปวดหนักในหู
• ในรูหูมีน้ำ
• ฟBงคำไม;รู.เร่ือง
• ในหูมีเสียง
• เอี้ยวเอียงเวียนหัว

ทดสอบการได.ยินเบ้ืองต.น
• ฟBงเสียงน้ิวมือถูกัน
• กระซิบ

พบแพทยDหู คอ จมูก หรือกุมารแพทยD 
เพ่ือให.การวินิจฉัย รักษาดูแลต;อเน่ือง

นักเรียนทุกคน

ผิดปกติ



ปกติ

รพสต./รพช.

ตรวจซ้ำ

ปกติ ผิดปกติ

ปกติ ผิดปกติ

กรณี : ขี้หูอุดตัน และหูชั้นกลางอักเสบ รักษา

เบื้องตFน 

กรณี : Hearing loss สQงตQอเพ่ือรับสิทธิคนพิการ

ตามสิทธิหลักประกัน สุขภาพ สปสช.

คัดกรองการไดFยิน

ผิดปกติ

สQงตQอ

ตรวจซ้ำตามระบบบริการ

อนามัยโรงรียน

รพท./รพศ.

สQงตQอ

FLOW CHART 

การคัดกรอง

การไดFยิน



ต"นแบบการให"บริการอนามัยโรงเรียนและการคัดกรอง

ที่มา:พญ.สุธาทิพยA เอมเปรมศิลปE
คณะแพทยAศาสตรA รพ.รามาธิบดี




