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ประวัติความเป็นมาตัง้แต่ต้นจนถึงปัจจุบันของโครงการ

เด็กไทยสายตาดี น าโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

รว่มมือกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ประเทศไทยมีโครงการเกี่ยวกับแว่นตามายาวนาน

ตัง้แต่ 17-18 ปีท่ีแล้ว ซ่ึงโครงการแรก สมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีได้พระราชทานทุนทรพัย์ 

60,000 บาท ให้แก่ผู้ป่วยยากไรท่ี้มีปัญหาสายตา 

ซ่ึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและธนาคารแว่นโรงพยาบาล

เมตตาประชารกัษ์ รว่มกับบรษัิทหอแว่นกรุป๊ ได้จัด

โครงการแว่นแก้วตัง้แต่ปี 2546 ช่วยเหลือคนยากไรม้า

ตลอดทุกปีไม่ขาด นอกจากนีใ้นช่วงเวลาใกล้เคียงกันทางโรงพยาบาลศิรริาชก็มีโครงการตรวจ

แว่นให้เด็กในเขตบางกอกน้อย ทางจุฬา รามา และธรรมศาสตร์ รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ      

ตามต่างจังหวัดก็ได้มีโครงการช่วยเหลือเช่นกัน

“เด็กไทยสายตาดี”

แต่ปัญหาคือโครงการต่าง ๆ ไม่ได้

ท าอย่าง ต่อเ น่ือง จึงไ ม่ ย่ัง ยืน หลังจากนั้น

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้าน          

สุขภาพ(HITAP) ภายใต้ส า นักนโยบายและ 

ยุทธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสุขจึงได้ท าการวิจัย

ส ารวจเด็กในช่วงอายุ 3-12 ปี ตั้งแต่ปี 2554 -

2555 พบว่า......

เพราะฉะนั้นโดยค านวณแล้วจะมีเด็กประมาณ 300,000 คน

เด็กต่างจังหวัดมีความผิดปกติทางสายตาประมาณ 5-6%

 เด็กในเมืองมีความผิดปกตทิางสายตาประมาณ 7-10% 

ที่มีสายตาผิดปกติทั่วประเทศไทย ซึ่งบางส่วนยังไม่ได้รับแว่นตา
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ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว 

จนเม่ือปลายป ี2558 ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปยิะสกล 

สกลสัตยาทร รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสุข

ในขณะนั้น ได้จัดท าโครงการ“เด็กไทยสายตาด”ี รว่มกับ

กระทรวงศึกษา กระทรวงสาธารณสุข สปสช. 

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย โครงการ

ปกครองส่วนท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร และ HITAP 

โดยได้วางแผนคัดกรองสายตาเด็กท่ัวประเทศ ซ่ึงพบ

ว่า มีเดก็สายตาสัน้ 200,000 คนในช่วงปนัี้น จึงได้

รเิริ่มโครงการแจกแว่นตาแก่เด็กตัง้แต่เดือน มกราคม 

ป ี2559 ซ่ึงโครงการเริ่มโดยอบรมความรูแ้ก่ครูประจ าชัน้ 

“เด็กไทยสายตาดี”

แพทย์ พยาบาล รพ.ศูนย์ รพ.ท่ัวไป รพ.ชุมชน รพสต. ด าเนินการครัง้แรกโดยให้คุณครูตรวจวัด

สายตาเด็ก ซ่ึงเป็นครูอนามัยหรอืครูประจ าชัน้ หลังจากนั้นได้ท าการส่งต่อไปยัง รพ.ในพ้ืนท่ีเพ่ือให้

จักษุแพทย์ตรวจพรอ้มให้แว่นฟร ีหลังจากนั้นในปีถัด ๆ มาโครงการมีความติดขัดในเรื่องข้อจ ากัด

ในการรบัแว่น ท าให้ความส าคัญของโครงการลดน้อยลงไป

จนกระท่ังป ี2564 นายแพทย์ สุวรรณาชัย วัฒนาย่ิงเจรญิชัย อธิบดีกรมอนามัย ท่านได้เห็น

ถึงว่าโครงการนี้เป็นโครงการท่ีดี จึงได้ประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆทั้งในกรุงเทพมหานครและ

ต่างจังหวัด รวมถึงราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เพ่ือจะได้ท าโครงการนี้ ให้ได้อย่าง

ยั่งยืนโดยตรวจคัดกรองวัดสายตาแก่เด็กทุกปี วางแผนก าหนดวันเด็กไทยสายตาดีขึ้นมา เพ่ือให้

ประชาชนได้ตระหนักรูถ้ึงความส าคัญ

ปัจจุบันในปี 2565 เครือข่ายความร่วมมือ
ของโครงการแน่นหนาขึ้น รพสต. รพช. จะเข้าไป
ตรวจคัดกรองสายตาเด็ก หากพบความผิดปกติจะ
ส่งพบจักษุแพทย์ในพ้ืนท่ี และสามารถเบิกแว่นได้
กับโรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมโครงการได้เลย เช่น
รพ.จังหวัดทุกแห่ง ส่วนรพ.ใน กทม. ต้องรอ

อัพเดตว่ามีรพ.ใดเข้าร่วมบ้าง (รอประกาศใน
เว็บไซต์ราชวิทยาลัย) รวมถึงรพ.บ้านแพ้วและรพ.

เมตตาประชารกัษ์
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“เด็กไทยสายตาดี”
“เป้าหมายของโครงการในปี 2565”

เด็กชั้น ป.1 ทุกคนจ านวนท้ังส้ิน 750,000 คน ได้รบัการคัดกรอง ไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 80 คือคิดเป็น 600,000 คน (คาดว่าจะพบสายตาผิดปกติ
ได้รอ้ยละ 3 ของท้ังหมด) และได้รบัการตรวจวินิจฉัยได้รอ้ยละ 60 ใน 5 ป ี
ซ่ึงคิดเป็นประมาณ 10,000 คน

1.
2.

วางแผนจัดสัปดาห์รณรงค์เด็กไทยสายตาดี 
เข้า ครม.วาระแห่งชาติ 3.

อบรมครู บุคลากรสาธารณสุข 
ให้มีความรูแ้ละความเข้าใจใน
โครงการ สามารถช่วยตรวจคัดกรอง
เบ้ืองต้นได้

แว่นสายตา เข้าอยู่ในสิทธิประโยชน์ของ สปสช. ในระยะยาว4.
การวัดตรวจคัดกรองสายตาในเด็ก ได้เข้าอยู่ในพระราชบัญญัติ เพ่ือความ
ย่ังยืนของโครงการในระยะยาว ขณะนี ้สปสช. ก าลังด าเนินการทบทวนสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆอยู่ โปรดติดตามประกาศใช้ในฉบับท่ี 11 ในเรว็ ๆ นี้5.

การมีแว่นดีอย่างไร ถ้าพลาดไม่ได้วัดสายตาจะเกิดปัญหาอะไรตามมาหรือไม่ 
การคัดกรองสุขภาพตาเด็กมีความส าคัญอย่างไร

20 ปกี่อนได้ท าการส ารวจโรงเรยีนประถม 6 จังหวัด ท่ัวประเทศ พบว่ามีเดก็ไทย
สายตาผิดปกตปิระมาณ 5-6% ตอนนีจ้ากการส ารวจขึน้ไปถงึ 20% และคาดการณ์ว่า
ป ี2550 ประชากรโลกจะใส่แว่นถงึ 50% ตอนท าการส ารวจนั้นยังไม่นับรวม
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ท่ีมีการใช้ส่ือออนไลน์มากขึน้ 
และอยู่ในท่ีแคบไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอก ท าให้สายตาสัน้เยอะ
และเรว็ขึน้ไดอ้กี ดังนั้นหากนับรวมโควิด-19dเข้าไปด้วยนั้น 
สถานการณ์ความรุนแรงของภาวะสายตาผิดปกตน่ิาจะรุนแรง
เป็นเท่าตวัในปถีงึสองปขีา้งหน้าได้

“20 ปีก่อนพบว่ามีเด็กไทยสายตาผิดปกติประมาณ 5-6%” 

“ตอนนีจ้ากการส ารวจขึ้นไปถึง 20%”
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“เด็กไทยสายตาดี”

ขยายความ : เด็กอายุน้อยกว่า 10-12 ปี ท่ีมี

สายตาผิดปกติแล้วไม่ได้ใส่แว่น จะส่งผลให้

สมองไม่เกิดการเรียนรู้ ท่ีจะเห็นภาพอย่าง

ความผิดปกติของสายตาในเด็กไม่เพียงแค่สวมแว่นให้ช ัดเพียง    
เท่านั้น เพราะพัฒนาการในการมองเห็นของเด็กจะส่งผลต่อการพัฒนา

ของสมอง ส่งผลต่อการเรียนรู้และอนาคตของเด็กไทย

“ปัญหาที่ตามมาหากพลาดไม่ทราบว่าเด็กนั้นมีปัญหาด้านสายตา”

เรียนหนังสือได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ และอาจ
เรยีนตามเพ่ือนไม่ทัน เน่ืองจาก สายตาสั้นมองเห็น
กระดานเรยีนได้ไม่ชัด

ท าให้เกิดภาวะตาขีเ้กียจ
ตามมาได้ 

ชัดเจน ท าให้สมองเกี่ยวกับการมองเห็นพัฒนาได้น้อยกว่าท่ีควรจะเป็น ดังนั้นหากไม่ได้แก้

สายตาผิดปกตินี้ ตัง้แต่อายุก่อน 12-15 ปี จะท าให้เกิดภาวะตาขีเ้กียจไปตลอดชีวิตได้ แม้จะ

แก้สายตาผิดปกติได้ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถแก้ภาวะสายตาขีเ้กียจได้ทัน
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“สรุปข้อคิด และ ข้อควรตระหนักรู้”

โครงการนี้อาศัยสหวิชาชีพร่วมกันท างานทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งภาคประชาชนด้วย ดังนั้น

ขอความร่วมมือทุกท่านช่วยกันต่อยอด 
ประชาสัมพันธ์โครงการ และ

ตระหนักรู้ถึงปัญหา

โรคตาขี้เกียจ ถ้าช้าจะรักษาไม่ได้ ดังนั้นควรสังเกตพฤติกรรมการมองเห็นของลูก 
หากพบความผิดปกติ ปรึกษาจักษุแพทย์
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