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การตรวจร่างกายพืน้ฐานทางจักษุวทิยา มวีตัถุประสงค์หลกั 2 ข้อคอื 
1.   เพื่อประเมินการท างานของดวงตาทั้ง 2 ขา้ง โดยหนา้ท่ีส าคญัของดวงตา ไดแ้ก่ หนา้ท่ีท่ีใชใ้นการ

มองเห็นและหนา้ท่ีท่ีเก่ียวกบัดวงตา 
2. เพื่อประเมินลกัษณะทางกายวภิาคของดวงตาทั้ง 2 ขา้ง และอวยัวะขา้งเคียง เช่น เปลือกตา, เน้ือเยื่อ

บริเวณรอบดวงตา, เบา้ตา เป็นตน้  รวมถึงการตรวจวดัความดนัลูกตา 
 
เน่ืองจากดวงตาเป็นหน่ึงในอวยัวะของร่างกายท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย  การตรวจลกัษณะทางกายวภิาค

ภายนอกของลูกตาจึงสามารถท าไดโ้ดยตรงโดยไม่ตอ้งอาศยัเคร่ืองมือในการตรวจท่ียุง่ยากซบัซอ้น หรือหาก
ตอ้งการตรวจภายในลูกตาก็สามารถท าไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมือท่ีมีความละเอียดมากข้ึน มองผา่นกระจกตาท่ีใส่เขา้
ไปได ้  นอกจากน้ีดวงตายงัเป็นอวยัวะเดียวในร่างกายท่ีเราสามารถตรวจดูเน้ือเยือ่ของระบบหลอดเลือดและ
ระบบประสาท อนัไดแ้ก่ จอประสาทตาและขั้วประสาทตาไดโ้ดยตรง  ส่วนหนา้ท่ีในการมองเห็นของดวงตาก็
สามารถตรวจประเมินไดด้ว้ยวธีิการวดัระดบัการมองเห็น, ลานสายตา และค่าความผดิปกติของสายตา เช่น 
สายตาสั้น, สายตายาว, สายตาเอียง เป็นตน้ 
 

  การตรวจวดัความสามารถในการมองเห็นของดวงตา 
  
  การตรวจประเมินความสามารถในการมองเห็นของดวงตา เปรียบเสมือนการตรวจหาสัญญาณชีพ 
(vital signs) ของร่างกาย  ดงันั้นควรตรวจวดัระดบัความสามารถในการมองเห็นของผูป่้วยทุกรายเสมอไม่วา่
ผูป่้วยจะมาดว้ยปัญหาเร่ืองความผดิปกติของการมองเห็นหรือไม่ก็ตาม การท่ีคนเราจะมีการมองเห็นท่ีดีปกติ
ไดต้อ้งอาศยัดวงตาท่ีมีลกัษณะทางกายวภิาคครบถว้นสมบูรณ์, ระบบประสาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมองเห็นท่ี
ปกติ และความสามารถของตาในการรวมแสงของภาพภายในตาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 โดยทัว่ไปการประเมินความสามารถในการมองเห็นของตาขั้นพื้นฐานจะประกอบดว้ย การตรวจวดั
ระดบัการมองเห็น (visual acuity), การวดัลานสายตา (visual field), การวดัค่าสายตา (refraction)  ซ่ึงการตรวจ
ดงักล่าวขา้งตน้ลว้นเป็นการตรวจท่ีตอ้งอาศยัการตอบสนองจากผูป่้วย หรือท่ีเรียกวา่เป็น subjective tests 
 การวดัระดบัการมองเห็น (visual acuity test) เป็นการตรวจ central vision แบ่งไดเ้ป็นการวดัระดบั
การมองเห็นท่ีระยะไกล และระยะใกล ้  
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 การมองเห็นท่ีระยะไกล สามารถวดัไดโ้ดยใชแ้ผน่ทดสอบท่ีมีตวัเลข (chart) หรือตวัอกัษรท่ีมีขนาด
ต่างๆ กนับน chart แสดงให้ผูป่้วยดูท่ีระยะมาตรฐานท่ีก าหนดส าหรับ chart นัน่ๆ แลว้ใหผู้ป่้วยอ่านโดย chart 
ท่ีมีความนิยมแพร่หลายในการตรวจพื้นฐานทัว่ไปคือ “Snellen chart” ซ่ึงเป็นแผน่ทดสอบท่ีมีพื้นหลงัสีขาว มี
แสงไฟส่องมาจากดา้นหลงัเพื่อใหมี้ความคมชดัมากท่ีสุด และมีชุดของตวัเลขสีด าเรียงกนั 8 แถว ซ่ึงตวัเลขจะ
มีขนาดเล็กลงเร่ือยๆ ในแถวล าดบัถดัลงไป (รูปท่ี 1) ในแต่ละแถวจะมีค่าตวัเลขก ากบัไวซ่ึ้งแสดงถึงระยะทาง 
ซ่ึงคนปกติสามารถอ่านแถวนั้นไดถู้กตอ้งทั้งแถว เช่น ถา้มีตวัเลข “40” แสดงไวห้มายความวา่ ตวัเลขแถวนั้น
ใหญ่พอท่ีคนปกติสามารถเห็นไดจ้ากท่ีระยะ 40 ฟุต เป็นตน้ 
 หลกัทัว่ไปการตรวจวดัระดบัการมองเห็นดว้ย snellen chart จะใหผู้ป่้วยอยูใ่นท่ีท่ีมีแสงสวา่งเพียงพอ 
ยนือยูท่ี่ระยะ 20 ฟุตหรือ 6 เมตรห่างจาก chart และตรวจวดัทีละตาแยกกนั  โดยอาจเร่ิมตน้จากวดัตาขวาก่อน 
ซ่ึงจะใหผู้ป่้วยใชเ้คร่ืองมือปิดตาท่ีเรียกวา่ occluder ปิดตาซา้ย แลว้ใชต้าขวาอ่านตวัเลขโดยใหผู้ป่้วยอ่านจาก
แถวบนสุดจนถึงแถวล่างสุดท่ีสามารถอ่านไดเ้ร่ิมอ่านจากขวาไปดา้นซา้ย และตวัเลขใดท่ีไม่แน่ใจผูป่้วย
สามารถเดาได ้ หลงัจากนั้นสลบัเอา occluder ไปปิดตาขวา แลว้ใชต้าซา้ยอ่านตวัเลข  จากนั้นจะท าการบนัทึก
ผลค่า visual acuity ซ่ึงค่า visual acuity จะประกอบดว้ยตวัเลข 2 จ านวน เช่น  “20/40” ตวัแรกหรือตวัเศษ 
แสดงถึงระยะทางระหวา่ง chart กบัผูป่้วยหน่วยเป็นฟุต    ส่วนตวัท่ีสองหรือตวัส่วน แสดงถึงแถวท่ีเล็กท่ีสุดท่ี
ผูป่้วยสามารถอ่านไดจ้ากระยะท่ีตรวจ (20 ฟุต)  คนปกติจะมีค่าระดบัการมองเห็นหรือ visual acuity เท่ากบั 
20/20  หากผูป่้วยมีค่าระดบัการมองเห็นเท่ากบั 20/60 หมายความวา่ ผูป่้วยสามารถอ่านตวัเลขท่ีมีขนาดใหญ่
พอท่ีคนปกติสามารถอ่านไดจ้ากระยะ 60 ฟุต  แต่ผูป่้วยอ่านไดจ้ากท่ีระยะ 20 ฟุต 
 นอกจาก Snellen chart แลว้ยงัมี chart อ่ืนๆ ท่ีใชใ้นการวดัระดบัการมองเห็นท่ีไกล เช่น “Early 
Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) Chart” (รูปท่ี 2)  ซ่ึงเป็น chart ท่ีประกอบดว้ยตวัหนงัสือ 14 
แถวๆ ละ 5 ตวั  แต่ละแถวตวัอกัษรจะมีขนาดต่างกนั 0.1 log unit ระยะท่ีใชว้ดัคือ 4 เมตร และจะมีตาราง
เปล่ียนค่าระดบัการมองเห็นท่ีวดัไดจ้ากหน่วย log unit มาเป็นค่าระดบัการมองเห็นแบบ Snellen ได ้  วธีิการ
วดัดว้ย ETDRS chart น้ีถือเป็นวธีิการวดัระดบัการมองเห็นท่ีไกลท่ีแม่นย  าท่ีสุด แต่อาจไม่เป็นท่ีใชอ้ยา่ง
แพร่หลาย  เน่ืองจากจ านวนตวัอกัษรค่อนขา้งมาก ใชเ้วลาในการตรวจนานกวา่     

“illiterate E” chart เป็นอีก chart หน่ึงท่ีมีการน ามาใชต้รวจวดัระดบัการมองเห็นในเด็กเล็ก หรือผูท่ี้มี
ปัญหาดา้นภาษาหรือไม่สามารถอ่านตวัเลขหรือตวัหนงัสือได ้ (รูปท่ี 3) โดยใน chart จะมีรูปตวัอกัษร “E” ซ่ึง
หนัอยูใ่นทิศทางท่ีแตกต่างกนั 4 รูปแบบ และมีขนาดตั้งแต่ใหญ่จนถึงเล็ก ไล่จากแถวบนสุดถึงแถวล่างสุด  ใน
การตรวจจะใหผู้ป่้วยบอกทิศทางวา่ขาของตวัอกัษร “E” ช้ีไปทางไหน เช่น บน, ล่าง, ซา้ยหรือขวา เป็นตน้  
ส่วนใหญ่จะใชว้ธีิน้ีในเด็กตั้งแต่อาย ุ3 ½ ขวบข้ึนไป 

ระดบัการมองเห็นท่ีวดัไดโ้ดยท่ีไม่มีการใส่แวน่ หรือเลนส์สัมผสัเรียกวา่ “uncorrected visual acuity” 
แต่หากผูป่้วยใส่แวน่หรือเลนส์สัมผสัร่วมดว้ยขณะวดั จะเรียกระดบัการมองเห็นท่ีวดัไดว้า่ “corrected visual 
acuity” 
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Pinhole test 
 ในกรณีท่ีผูป่้วยมีระดบัการมองเห็นท่ีลดลงเน่ืองจากมีค่าสายตาผดิปกติ (refractive error) เช่น สายตา
สั้น (myopia), สายตายาว (hyperopia) หรือสายตาเอียง (astigmatism) หรือผูป่้วยมีแวน่สายตาอยูแ่ลว้ แต่ไม่ได้
น ามาดว้ย  เราสามารถประเมิน corrected visual acuity ของผูป่้วยไดค้ร่าวๆ  โดยการใหผู้ป่้วยตรวจวดัระดบั
การมองเห็นโดยมองผา่นอุปกรณ์ท่ีเรียกวา่ “Pinhole” 
 ในคนท่ีมีสายตาปกติ (emmetropia) แสงจากวตัถุท่ีไกลจะหกัเหผา่นตาเขา้ไปรวมภาพ (focus) บนจอ
ประสาทตาพอดีท าให้เราสามารถเห็นภาพไดค้มชดั ในขณะท่ีในคนท่ีมีสายตาสั้น แสงจากวตัถุจะหกัเหและ
ไปรวมภาพท่ีหนา้ต่อจอประสาทตา  ซ่ึงอาจเกิดจากกระจกตามีความโคง้สูงหรือลูกตามีขนาดยาวกวา่ปกติ ท า
ใหภ้าพท่ีไดบ้นจอประสาทตาไม่คมชดั เช่นเดียวกบัในคนท่ีมีสายตายาว  แสงจากวตัถุจะหกัเหและไปรวม
ภาพท่ีหลงัต่อจอประสาทตาท าใหภ้าพท่ีไดไ้ม่คมชดัเช่นกนั (รูปท่ี 4)  
 การตรวจวดัระดบัการมองเห็นดว้ยวธีิ Snellen chart โดยใหผู้ป่้วยมองผา่นรูเล็กๆ ท่ีเรียกวา่ pinhole 
จะช่วยใหล้ าแสงท่ีผา่นเขา้ไปในตาส่วนท่ีจะหกัเหแสงไม่รวมภาพบนจอประสาทตาถูกสกดักั้นไว ้ ท าให้
ล าแสงท่ีอยูบ่ริเวณตรงกลางท่ีผา่นรู pinhole แลว้ผา่นเขา้ไปในตา โดยหกัเหนอ้ยท่ีสุดถึงจอประสาทตา ส่งผล
ใหภ้าพท่ีไดมี้ความคมชดัมากข้ึน 
 โดยทัว่ไป pinhole ท่ีใชมี้ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 1.2 มิลลิเมตร และจะช่วยใหผู้ป่้วยท่ีมีค่าสายตา
ผดิปกติในช่วง +5.00 – (-) 5.00 ไดออปเตอร์ มีระดบัการมองเห็นท่ีดีข้ึนได ้
 ในกรณีท่ีผูป่้วยไม่สามารถอ่านตวัเลขหรือตวัอกัษรท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดบน chart ได ้ จะใหผู้ป่้วยเดิน
เขา้มาใกล ้ chart มากข้ึนจนกระทัง่สามารถอ่านตวัเลขหรือตวัอกัษรท่ีใหญ่ท่ีสุดได ้  จากนั้นจะบนัทึกระยะท่ี
ผูป่้วยเห็นเป็นตวัเลขแรกหรือตวัเศษ เช่น ถา้ผูป่้วยตอ้งเดินเขา้มาใกล ้ chart จนถึงระยะท่ี 5 ฟุต ห่างจาก chart 
แลว้ถึงอ่านตวัเลขท่ีใหญ่ท่ีสุดของ snellen chart ได ้ ผูป่้วยจะมีระดบัการมองเห็นเท่ากบั “5/200”  แต่ถา้ผูป่้วย
ไม่สามารถอ่านตวัเลขไดเ้ลย แมว้า่จะเดินเขา้มาใกล ้chart แลว้  เราสามารถวดัระดบัการมองเห็นดว้ยวธีินบัน้ิว 
โดยใหผู้ต้รวจยกน้ิวข้ึนมาท่ีระยะ 1 ½ - 2 ฟุต หนา้ตาผูป่้วย และใหผู้ป่้วยนบัน้ิว  หากนบัไดถู้กผูป่้วยจะมี
ระดบัการมองเห็นเท่ากบั “counting fingers (CF)” เช่น “CF ท่ี 2 ฟุต” หมายความวา่ผูป่้วยสามารถนบัน้ิวไดถู้ก
ท่ีระยะห่างไม่ไกลเกิน 2 ฟุต  เป็นตน้ 
 หากผูป่้วยไม่สามารถนบัน้ิวไดถู้กตอ้ง ใหผู้ต้รวจใชว้ธีิโบกหรือเคล่ือนไหวมือไปมาในแนวตั้งหรือ
แนวนอนก็ได ้แลว้ดูวา่ผูป่้วยสามารถรับรู้ถึงการเคล่ือนไหวของมือหรือไม่  ถา้ผูป่้วยรับรู้ไดถู้กตอ้ง ผูป่้วยจะมี
ระดบัการมองเห็นเท่ากบั “hand motions (HM)” ในกรณีท่ีผูป่้วยไม่สามารถรับรู้การเคล่ือนไหวของมือได ้ให้
ผูต้รวจใหแ้สงไฟส่องหนา้ตาผูป่้วย และใหผู้ป่้วยช้ีบอกทิศทางของต าแหน่งของแสงไฟท่ีส่องเขา้มา หาก
ผูป่้วยช้ีไดถู้กตอ้ง  ผูป่้วยจะมีระดบัการมองเห็นเท่ากบั “light projection (PJ)” แต่ถา้ผูป่้วยรับรู้แต่เพียงวา่มี
แสงไฟ  แต่ไม่สามารถบอกทิศทางของต าแหน่งของแสงไฟท่ีส่องมาได ้  แสดงวา่ผูป่้วยมีระดบัการมองเห็น
เท่ากบั “light projection (LP)” ในกรณีท่ีผูป่้วยไม่สามารถรับรู้ไดเ้ลยวา่มีแสงไฟหรือไม่ แสดงวา่ผูป่้วยมีระดบั
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การมองเห็นเท่ากบัตาบอดสนิท หรือ “no light perception (NLP)”  อยา่งไรก็ตามควรทดสอบดว้ยไฟท่ีมีความ
สวา่งมากท่ีสุดก่อนท่ีจะระบุวา่ผูป่้วยมีระดบัการมองเห็นเท่ากบั NLP 
 
การบันทกึผลการวดัระดับการมองเห็น 
 สามารถบนัทึกไดห้ลายแบบ โดยทัว่ไปจะบนัทึกเป็นตวัเลข 2 จ านวนแบบเศษส่วน เช่น 20/20 ใน
ระบบฟุต หรือ 6/6 ในระบบเมตริก ในบางแห่งจะบนัทึกเป็นหน่วย log unit หรือตวัเลขทศนิยม เช่น กรณีท่ีใช ้
ETDRS chart เป็นตน้ (ตารางท่ี 1)  ตวัอยา่งเช่น หากผูป่้วยอ่าน snellen chart ดว้ยตาขวาเปล่าๆ ไม่มี
อุปกรณ์เสริมใดๆ ไดท่ี้ระยะ 20 ฟุตอ่านไดถึ้งแถวท่ี 2 ซ่ึงมีเลขก ากบัวา่ “160” แลว้เม่ือมองผา่น pinhole อ่าน
ไดเ้พิ่มอีกจนถึงแถวท่ีมีเลขก ากบัวา่ “40”  และเม่ือเปล่ียนใหส้วมแวน่อ่านแทนสามารถอ่านไดจ้นถึงแถวท่ีมี
เลขก ากบัวา่ “20” ใหบ้นัทึกดงัน้ี 
 VA without correction (VA sc)   = 20/160 
 VA with pinhole (VA c PH)  = 20/40 
 VA with correction (VA cc) หรือ = 20/20 
 VA with glasses 
* sc = without correction, cc = with correction, ph = pinhole 
 
การวดัระดับการมองเห็นทีร่ะยะใกล้ 
 สามารถทดสอบไดโ้ดยใชแ้ผน่ทดสอบท่ีระยะใกลท่ี้เรียกวา่ “Near chart” (รูปท่ี 5) โดยใหผู้ป่้วยอ่าน
ท่ีระยะ 33 เซนติเมตร หรือ 14 น้ิว บน chart จะมีตวัเลขหรือตวัอกัษรท่ีมีขนาดลดหลัน่กนัลงมาเหมือนบน 
Snellen chart  และในแต่ละแถวจะมีเลขก ากบัซ่ึงอาจเป็นเลขท่ีเทียบเท่ากบั Snellen visual acuity เช่น 20/20, 
20/100, 20/20 เป็นตน้  หรือเป็นเลขท่ีก าหนดมาเฉพาะ chart ชนิดนั้นๆ 
 การวดัควรท าในท่ีท่ีมีแสงสวา่งเพียงพอและตรวจทีละตา ใหอ่้านตั้งแต่แถวท่ีอยูบ่นสุดจนถึงแถวท่ี
ตวัเลขเล็กท่ีสุดท่ีสามารถอ่านได ้แลว้บนัทึกผลเช่นเดียวกบัการวดัระดบัการมองเห็นในท่ีไกล 
 ในคนท่ีมีอายตุั้งแต่ 40 ปีข้ึนไป มกัมีปัญหาเร่ืองการมองใกลไ้ม่ชดั   เน่ืองจากเลนส์ตามีความหนา
และแขง็ข้ึน รวมทั้งกลา้มเน้ือตาจะอ่อนก าลงัลงเม่ืออายเุพิ่มข้ึน ท าใหค้วามสามารถในการเพง่มองใกล ้
(accommodation) ลดลง  จึงส่งผลใหม้องใกลไ้ม่ชดัเจน  ซ่ึงหากใหผู้ป่้วยอ่าน Near chart  ผูป่้วยจะอ่านไดไ้ม่
ถึงแถว 20/20  ภาวะน้ีเรียกวา่สายตายาวตามวยัหรือ “presbyopia” 
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การวดัลานสายตา (Visual field test) 
 การตรวจลานสายตาเป็นการตรวจ peripheral vision ซ่ึงการวดัลานสายตาเบ้ืองตน้สามารถทดสอบได้
ดว้ยวธีิท่ีเรียกวา่ “confrontation testing”  การวดัลานสายตามีความส าคญัและผูป่้วยควรไดรั้บการตรวจเป็น
พื้นฐานทุกคร้ัง เน่ืองจากบางคร้ังความผดิปกติของลานสายตาอาจซ่อนเร้นอยูไ่ม่แสดงออกมาให้เห็นชดัเจน
แบบความผดิปกติของระดบัการมองเห็น 
 วธีิการตรวจดว้ยเทคนิค confrontation ท  าโดยใหผู้ป่้วยนัง่เผชิญหนา้กบัผูต้รวจห่างกนัประมาณ 1 
เมตร ตรวจตาทีละขา้ง ใหผู้ป่้วยหลบัตาหรือปิดตาขา้งหน่ึงไว ้  ขณะท่ีผูต้รวจจะปิดตาขา้งตรงกนัขา้ม เช่น ถา้
ตรวจตาขวาผูป่้วยใหผู้ป่้วยปิดตาซา้ย  แต่ผูต้รวจซ่ึงนัง่เผชิญหนา้กบัผูป่้วยปิดตาขวาของตวัเอง นัน่คือตาขวา
ของผูป่้วยจะจอ้งตรงกบัตาซ้ายของผูต้รวจ  ขณะตรวจผูป่้วยจะตอ้งมองท่ีจมูกของผูต้รวจตลอดเวลา ไม่กลอก
ตาไปมองบริเวณอ่ืน  จากนั้นใหผู้ต้รวจยืน่แขนทั้ง 2 ขา้งออกไปดา้นนอกท่ีระยะก่ึงกลางระหวา่งตวัผูต้รวจ
และผูป่้วย แลว้แจง้ใหผู้ป่้วยทราบวา่หากผูป่้วยสังเกตเห็นน้ิวมือของผูต้รวจขา้งใดกระดิกใหช้ี้บอกทนัที  โดย
ผูต้รวจจะขยบัเปล่ียนต าแหน่งของมือแบบสุ่มไปมาทั้ง 4 ทิศทางของลานสายตา คือ upper และ lower 
temporal กบั upper และ lower nasal quandrants จากนั้นก็สลบัท าการตรวจอีกตาในลกัษณะเดียวกนั 
 การตรวจลานสายตาน้ี เป็นเหมือนการเปรียบเทียบลานสายตาของผูป่้วยกบัของผูต้รวจซ่ึงถือวา่อยูใ่น
เกณฑป์กติวา่มีความแตกต่างกนัหรือไม่  หากผูต้รวจสามารถสังเกตเห็นการขยบักระดิกของน้ิวตนเอง แต่
ผูป่้วยไม่เห็น  แสดงวา่ผูป่้วยน่าจะมีความผดิปกติของลานสายตาใน quandrant นั้นๆ 
 นอกจากน้ีผูต้รวจเพิ่มเติมโดยค่อยๆ ขยบัน้ิวมือจากต าแหน่งท่ีไกลนอกลานสายตา (non-seeing area) 
เขา้มาใกลเ้ร่ือยๆ จนผูป่้วยสังเกตเห็นน้ิวมือของผูต้รวจเขา้มาในลานสายตาของตนเอง (seeing area) และให้
ผูป่้วยรายงานทนัที  ผูต้รวจท าการสุ่มตรวจในแต่ละ quandrant เช่นเดิม  เม่ือตรวจครบทุก quandrant จะท าให้
เราประมาณขนาดความกวา้งของลานสายตาของผูป่้วยไดค้ร่าวๆ วา่ปกติหรือแคบกวา่ปกติหรือไม่ 
 ลานสายตาของคนปกติดา้นบน (superior ) จะแคบกวา่ดา้นล่าง (inferior) และดา้นหวัตา (nasal) จะ
แคบวา่ดา้นหางตา (temporal) โดยมีค่าประมาณดงัน้ี 

- superior field ประมาณ 60 องศา (จ ากดัโดยคิ้ว) 
- inferior field ประมาณ 75 องศา (จ ากดัโดยโหนกแกม้) 
- nasal field ประมาณ 60 องศา (จ ากดัโดยจมูก) 
- temporal field ประมาณ 95 องศา  

 
โรคท่ีอาจตรวจพบลานสายตาผดิปกติ ไดแ้ก่ โรคทางระบบประสาท, โรคของเส้นประสาทตา, โรค

ตอ้หินหรือโรคจอประสาทตาลอกหลุด เป็นตน้ 
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การวดัค่าสายตา (Refraction) 
 เป็นการทดสอบท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองมือเพิ่มเติมในการตรวจหาวา่ผูป่้วยมีความผดิปกติของค่าสายตา เช่น 
สายตาสั้น, ยาว, เอียง หรือไม่ และมีในปริมาณเท่าไร 
 
 

  การตรวจลกัษณะทางกายวภิาคของดวงตา 
 
 การตรวจลกัษณะทางกายวภิาคของดวงตา เร่ิมจากการตรวจลกัษณะภายนอกของดวงตา (external 
examination) ดว้ยการใชไ้ฟฉายตั้งแต่ ocular adnexa     อนัไดแ้ก่ เปลือกตา (eyelids) และเน้ือเยื่อรอบๆ 
ดวงตา (periocular area)  ตามดว้ยการตรวจลกัษณะของดวงตาตั้งแต่เยือ่บุตาขาว, ตาขาว,  กระจกตา,  ช่อง
หนา้ม่านตา, รูม่านตา, เลนส์ ไปจนถึงส่วนหลงัของลูกตา  ซ่ึงไดแ้ก่ น ้าวุน้ตา,  จอประสาทตา  และขั้วประสาท
ตา ซ่ึงการตรวจลกัษณะทางกายวภิาคของส่วนหลงัของลูกตาตอ้งอาศยัเคร่ืองมือพิเศษท่ีเรียกวา่ “Direct 
ophthalmoscope”  
 
Ocular adnexa 
 สามารถตรวจไดโ้ดยใชว้ธีิการดูและคล า เช่น การสังเกตดูวา่มีความผิดปกติของผวิหนงับริเวณรอบ
ดวงตา เช่น อาการบวม, แดง หรือมีกอ้น เป็นตน้  หรือมีการกดเจบ็ร่วมดว้ยหรือไม่ 
 ต าแหน่งของคิ้ว เปลือกตา และขนตา วา่มีลกัษณะผดิปกติ เช่น คิ้วตก, หนงัตาตก (ptosis) หรือหนงัตา
ยกสูงข้ึน (lid retraction) หรือไม่ ต าแหน่งของเปลือกตา 2 ขา้งเท่ากนัหรือไม่ ขอบเปลือกตารวมถึงขนตามีการ
มว้นเขา้ในหรือออกนอกหรือไม่  ความกวา้งของระยะระหวา่งเปลือกตาบนและเปลือกตาล่าง (palpebral 
fissure) เป็นอยา่งไร เท่ากนั 2 ขา้งหรือไม่  การท างานของเปลือกตา เช่น การลืมไดห้รือหลบัตาไดต้ามปกติ
หรือไม่  ต าแหน่งของลูกตา (globe) ปกติหรือไม่  มีการโปนของลูกตาออกมา (proptosis) หรือยบุลงไป 
(enophthalmos) ในหนา้ตาหรือไม่   การคล าดูบริเวณกระดูกขอบเบา้ตา (bony orbital rim) รวมถึงเน้ือเยื่อ
รอบๆ ดวงตา (periocular soft tissue) ก็มีความส าคญัโดยเฉพาะในผูป่้วยท่ีสงสัยมีอุบติัเหตุของเบา้ตา (orbital 
trauma), การติดเช้ือหรือเน้ืองอกของ ocular adnexa 
 การตรวจดูรูเปิดของท่อทางออกของน ้าตาวา่มีการอุดตนัหรือปิดไปหรือไม่ มีข้ีตาหรือหนองออกมา
ทางรูเปิดหรือไม่   นอกจากน้ีการตรวจหาความผดิปกติของอวยัวะขา้งเคียง เช่น การกดเจบ็ท่ีโพรงจมูก, ต่อม
น ้าเหลืองท่ีหนา้หูโต, มีการกดเจบ็ท่ีบริเวณของ temporal artery หรือมีความผิดปกติของผวิหนงัหรือ mucous 
membrane บริเวณใบหนา้ ก็อาจมีประโยชน์ในการวนิิจฉยัโรคบางอยา่งได ้
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Conjunctiva และ Sclera  (เยือ่บุตาขาวและตาขาว) 
 ควรตรวจดูวา่เยื่อบุตาขาวหรือตาขาวมีลกัษณะแดงอกัเสบหรือไม่อยา่งไร   มีตุ่มอกัเสบชนิด papillae 
หรือ follicle ร่วมดว้ยหรือไม่  มีพงัผดือกัเสบ (membrane) หรือแผลเป็นของเยือ่บุตาขาวหรือไม่ มีเลือดออกท่ี
ใตเ้ยือ่บุตาขาวหรือไม่ รวมถึงดูวา่มีเน้ือเยือ่ผดิปกติหรือเน้ืองอกใดๆ ท่ีเยือ่บุตาขาวหรือไม่ 
 
กระจกตาด า (Cornea) 
 โดยปกติกระจกตาด ามีลกัษณะใส, เรียบ, มีรูปร่างค่อนขา้งกลม และมีเส้นผา่นศูนยก์ลางในแนวนอน 
11-12 มิลลิเมตร  แนวตั้ง 10-11 มิลลิเมตร  ดงันั้นการตรวจกระจกตาดว้ยไฟฉายควรดูตั้งแต่ขนาดและรูปร่าง
ของกระจกตาวา่มีลกัษณะอยา่งไร กระจกตาด ามีความใสดีหรือไม่  กระจกตาท่ีใสดี  ผูต้รวจจะสามารถมอง
ผา่นกระจกตาเขา้ไปเห็นม่านตาและรูม่านตาไดช้ดัเจน  และควรตรวจดูวา่กระจกตามีความเรียบสม ่าเสมอ
หรือไม่  โดยดูจาก corneal light reflex ท่ีสะทอ้นออกมาจากกระจกตาเม่ือเราส่องไฟฉายไปท่ีกระจกตาของ
ผูป่้วย  ถา้กระจกตาเรียบดีแสง reflex ท่ีสะทอ้นออกมาจะคมชดัไม่แตกหรือไม่บิดเบ้ียว   นอกจากน้ีควร
ตรวจดูวา่กระจกตามีพยาธิสภาพอ่ืนๆ หรือไม่ เช่น แผลเป็น, กระจกตาบวม, มี infiltrations, มีแผลถลอกหรือ
มีเส้นเลือดงอกผดิปกติท่ีกระจกตา เป็นตน้ 
 
ช่องหน้าม่านตา (anterior chamber) 
 ส่ิงส าคญัท่ีควรตรวจมี 2 อยา่งคือ ควรดูวา่ช่องหนา้ม่านตามีความใสดีหรือไม่ มีเลือดหรือหนองอยูใ่น
ช่องหนา้ม่านตาหรือไม่  โดยปกติช่องหนา้ม่านตาจะมีน ้า aqueous อยูซ่ึ่งจะใส ไม่มีสี  ผูต้รวจสามารถมองผา่น
เขา้ไปเห็นม่านตาและรูม่านตาไดช้ดัเจน   หากมีหนองในช่องหนา้ม่านตาจะเรียกวา่ hypopyon แต่ถา้มีเลือดจะ
เรียกวา่ hyphema และควรตรวจดูความลึกของช่องหนา้ม่านตาวา่เป็นอยา่งไร ความลึกของช่องหนา้ม่านตาใน
ตาทั้ง 2 ขา้งเท่ากนัหรือไม่  วธีิการตรวจดูความลึกสามารถท าไดโ้ดยส่องไฟฉายเขา้ทางดา้น temporal ของตา
แต่ละขา้ง  แลว้ใหผู้ต้รวจสังเกตวา่สามารถมองเห็นม่านตาทั้งหมดของผูป่้วยไดห้รือไม่  ถา้ช่องหนา้ม่านตามี
ความลึกปกติ  ผูต้รวจจะสามารถมองเห็นม่านตาทั้งหมดของผูป่้วยได ้ โดยไม่มีเงาใดๆ บนม่านตา  แต่ถา้ช่อง
หนา้ม่านตาต้ืนกวา่ปกติ  ผูต้รวจจะสังเกตเห็นเงาบนม่านตาทางดา้น medial ดงัรูปท่ี 2   ถา้เงาทางดา้น medial 
บนม่านตากวา้งมากข้ึนบ่งบอกวา่ช่องหนา้ม่านตายิง่ต้ืนมากข้ึนนัน่เอง 
 ผูป่้วยท่ีสงสัยมีช่องหนา้ม่านตาแคบ ควรหลีกเล่ียงการหยอดยาขยายม่านตา  เน่ืองจากอาจท าใหช่้อง
หนา้ม่านตาแคบมากข้ึน และก่อใหเ้กิดการปิดของมุมช่องหนา้ม่านตา (anterior chamber angle) และเกิดตอ้
หินเฉียบพลนัข้ึนได ้
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รูม่านตา (pupil) 
 รูม่านตาปกติจะมีรูปร่างกลมขนาดเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนัทั้ง 2 ขา้ง ต่างกนัไม่เกิน 1 มิลลิเมตร และมี
การตอบสนองต่อแสงไดดี้  ดงันั้นการขยายรูม่านตาดว้ยไฟฉายควรประเมินลกัษณะต่อไปน้ี 

- ขนาด 
- รูปร่าง 
- การตอบสนองต่อแสง 
 
ลกัษณะรูม่านตาท่ีผดิปกติอาจพบไดใ้นผูป่้วยท่ีมีโรคของระบบประสาท  ผูป่้วยท่ีมีโรคม่านตาอกัเสบ 

ผูป่้วยท่ีมีความดนัลูกตาสูง  ผูป่้วยท่ีเคยไดรั้บการผา่ตดัภายในลูกตามาก่อน หรือผูป่้วยท่ีไดรั้บยาหยอดตา หรือ
ยาทานบางประเภท 

ในขั้นตอนการตรวจควรใหผู้ป่้วยมองวตัถุท่ีไกล  แลว้ใชไ้ฟฉายส่องดูรูปร่างและวดัขนาดของรูม่าน
ตาในแต่ละขา้ง  หลงัจากนั้นท าการตรวจดูการตอบสนองต่อแสงของรูม่านตา โดยควรลดแสงในหอ้งตรวจลง 
เพื่อใหก้ารตอบสนองต่อแสงของรูม่านตาสังเกตไดง่้ายข้ึน 

การตอบสนองต่อแสงของรูม่านตาแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 
1. Direct response  คือ การหดตวัของรูม่านตา เม่ือมีแสงส่องเขา้มาโดยตรงท่ีรูม่านตาขา้งนั้น โดยการ

ตอบสนองแบบน้ีอาจแบ่งไดง่้ายๆ เป็นการตอบสนองท่ีไวปกติ (brisk response) คือ รูม่านตาสามารถหดตวัได้
ทนัที, การตอบสนองท่ีนอ้ยกวา่ปกติ (sluggish response)   หรือไม่มีการตอบสนอง  (no response) คือ รูม่าน
ตาไม่มีการหดตวัเลย 

2. Consensual response คือ การหดตวัของรูม่านตาดา้นตรงขา้มซ่ึงไม่ไดรั้บแสงส่องท่ีเกิดพร้อมกบั
การหดตวัของรูม่านตาดา้นท่ีไดรั้บแสงส่อง  การตอบสนองน้ีเป็นการตอบสนองท่ีปกติและสามารถแบ่งง่ายๆ 
เช่นเดียวกบั direct response 
 
Swinging Penlight Test for Marcus Gunn Pupil 
 เม่ือเราส่องไฟไปหนา้รูม่านตาสลบัซา้ยขวาไปมา  เราจะสามารถเปรียบเทียบการตอบสนองต่อแสง
ของรูม่านตาทั้ง 2 ขา้งได ้ ซ่ึงโดยปกติเม่ือการท างานของเส้นประสาทตา หรือ optic nerve ปกติดีทั้ง 2 ขา้ง  แต่
ถา้การท างานของเส้นประสาทตาขา้งใดขา้งหน่ึงลดลง อาจตรวจพบความผดิปกติได ้ ตวัอยา่งเช่น ถา้การ
ท างานของเส้นประสาทตาขา้งซา้ยเสียไป  เม่ือส่องไฟเขา้ไปท่ีตาดา้นซา้ย การตอบสนองต่อแสงของรูม่านตา
ทั้ง 2 ขา้งจะลดลงเม่ือเทียบกบัส่องไฟเขา้ไปท่ีตาดา้นขวา  ดงันั้นเม่ือผูต้รวจแกวง่ไฟจากตาขวาไปตาซา้ย  รู
ม่านตาทั้ง 2 ขา้งจะค่อยๆ ขยายออกปกติ  เน่ืองจากแสงไดถู้กเคล่ือนออกจากตาขวา แต่จะไม่หดตวัหรือกลบั
ยิง่ขยายใหญ่  เม่ือแสงนั้นเคล่ือนมาอยูห่นา้ตาซา้ย  เน่ืองจากการท างานของเส้นประสาทตาขา้งซา้ยเสียไปท า
ให ้ direct response ของรูม่านตาขา้งซา้ยและ consensual response ของรูม่านตาขา้งขวาลดลง  จากนั้นเม่ือ
แกวง่แสงกลบัออกจากตาซา้ยไปท่ีหนา้ตาขวาอีกคร้ัง  รูม่านตาทั้งสองขา้งจะหดตวัลงทนัทีภาวะน้ีเรียกวา่ 
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“relative afferent pupillary defect (RAPD)”  ซ่ึงเป็นอาการแสดงของโรคของเส้นประสาทตา หรือโรคของจอ
ประสาทตาบางประเภท  อยา่งไรก็ตามส่ิงท่ีส าคญัคือ RAPD จะไม่พบในโรคท่ีมีแต่ ocular media opacities 
เช่น โรคของกระจกตา (corneal disease), ตอ้กระจก (cataract) หรือเลือดออกในน ้าวุน้ตา (vitreous 
hemorrhage) 
 
เลนส์ตา (lens) 
 เลนส์ตาปกติจะมีลกัษณะใสอยูห่ลงัต่อม่านตาและรูม่านตา เม่ือผูต้รวจส่องไฟเขา้ไปโดยตรงผา่นรู
ม่านตาจะสามารถสังเกตเห็น red reflex สะทอ้นออกมาจากจอประสาทตาดา้นหลงัของลูกตาได ้  แต่ถา้หาก
เลนส์ตาขุ่นผูต้รวจจะเห็นเป็น gray reflex แทน และผูต้รวจจะสังเกตเห็นเลนส์ตามีสีขาวขุ่นบริเวณหลงัรูม่าน
ตาได ้ โรคท่ีพบบ่อยท่ีท าให้เลนส์ตามีลกัษณะขาวขุ่นคือ ตอ้กระจก (cataract) 
 
Direct ophthalmoscopy 
 มีส่วนประกอบท่ีส าคญั คือ 
 1. Battery handle  เป็นดา้มมือจบัท่ีมี battery ภายในดา้ม ปัจจุบนัจะนิยมใช้ recharge battery ซ่ึงมีทั้ง
ชนิด 2.4 และ 3.6 V 
 2. Head หรือส่วนหวัซ่ึงประกอบดว้ย 
     2.1  Viewing aperture  บางรุ่นอาจมี Polaroid filter ช่วยลดแสงสะทอ้นจากกระจกตาไดถึ้ง  

           ร้อยละ 95 
2.2 Lens selection disk หรือ rekoss disk เป็น built-in dial up lens ท่ีสามารถปรับไปทางบวกจาก 

0 ถึง +40 ไดออปเตอร์ (Diopter) หรือปรับไปทางลบจาก 0 ถึง -25 ไดออปเตอร์ ส าหรับคนท่ี
สายตาสั้นจะตอ้งปรับไปทางลบ  ส่วนคนสายตายาวจะปรับไปทางบวก เพื่อใหไ้ดภ้าพท่ีโฟกสั
ชดัเจน  โดยเลนส์ท่ีเป็นลบจะเป็นตวัเลขสีแดง และเลนส์ท่ีเป็นบวกจะเป็นตวัเลขสีด าหรือสี
เขียว (แลว้แต่รุ่นของเคร่ืองมือ) 

ภาพท่ีไดเ้ม่ือมองผา่นเลนส์ท่ีตั้งเป็นศูนย ์ จะเป็นภาพเสมือนหวัตั้งขนาดขยาย 15 เท่า 
(เป็น angular magnification ซ่ึงเปรียบเทียบท่ีระยะ 25 เซนติเมตร) และจะมี field of view 
ประมาณ 5 องศา 

2.3 Aperture selection disc มีหลายรูปแบบ สามารถปรับเปล่ียนใชไ้ดต้ามความเหมาะสม ดงัน้ี 
2.3.1 Full spot จะเป็น aperture มาตรฐานใชดู้ผา่นรูม่านตาขนาดใหญ่ 
2.3.2 Small spot ใชดู้ผา่นรูม่านตาขนาดเล็ก 
2.3.3 Red-free filter จะใช ้filter สีเขียวเพื่อตดัสีแดงออกจาก spectrum ของแสง ใชดู้

เส้นเลือด ทั้งปกติและท่ีผดิปกติ และ nerve fiber layer ไดดี้ 
2.3.4 Slit ใชเ้พื่อดูวา่พยาธิสภาพบนจอประสาทตานูนหรือบุ๋มลงไป 
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2.3.5 Reticule หรือ grid เป็นวงไฟท่ีมีตารางใชช่้วยวดัขนาดหรือเส้นผา่ศูนยก์ลาง
ของเส้นเลือด โดยจะเพิ่มขีดละ 0.2 มิลลิเมตร 

2.3.6 Fixation target ใชเ้พื่อตรวจวา่การมองภาพของผูป่้วยเป็น central หรือ 
eccentric fixation  

2.4  On/Off switch และ rheostat control เป็นปุ่มท่ีใชเ้ปิด-ปิด และปรับความเขม้ของแสง 
 
การตรวจ red reflex และ fundus ด้วย direct ophthalmoscope 
 ขั้นตอนการตรวจท่ีควรปฏิบติัมีดงัน้ี 
 1. อธิบายใหผู้ป่้วยเขา้ใจและใหค้วามร่วมมือในการตรวจ และไม่ควรใชเ้วลาในการตรวจนานเกินไป 
 2. ควรตรวจในหอ้งมืดหรือค่อนขา้งมืด เพราะรูม่านตาของผูป่้วยจะมีขนาดใหญ่ข้ึน ท าใหต้รวจได้
ง่ายข้ึน 
 3. ควรจดัท่าใหผู้ป่้วยและผูต้รวจอยูใ่นระดบัเดียวกนั หนัหนา้เขา้หากนัและใหผู้ป่้วยนัง่ตวัตรงและ
เอนมาขา้งหนา้เล็กนอ้ย หรือผูต้รวจจะเอนตวัไปขา้งหนา้หาผูป่้วยก็ได ้
 4. ใหผู้ป่้วยมองตรงไปขา้งหนา้ท่ีจุดใดจุดหน่ึงขา้งหลงัผูต้รวจ เพื่อให้ตาไม่กลอกไปมาและผูต้รวจ
ตอ้งใชต้าขา้งท่ีมองผา่น direct ophthalmoscope ตรวจตาขา้งเดียวกนัของผูป่้วยเสมอ เช่น เม่ือจะตรวจตาของ
ผูป่้วย  ผูต้รวจจะใชต้าขวามองผา่น direct ophthalmoscope และถา้จะตรวจตาซา้ยของผูป่้วย  ผูต้รวจก็สลบัมา
ใชต้าซา้ยมองผา่น direct ophthalmoscope แทน 
 5. ถา้ผูป่้วยใส่แวน่ตาใหผู้ป่้วยถอดแวน่ออกก่อน  ส่วนผูต้รวจอาจจะถอดหรือใส่แวน่ก็ได ้ ถา้ผูต้รวจ
ถอดแวน่ให้ผูต้รวจปรับ lens selection disc ไปตามค่าสายตาของตนเองก่อนท าการตรวจ 
 6. หมุน rheostat เปิดไฟแลว้ใชมื้อขา้งท่ีตรวจจบัดา้มของเคร่ืองมือ โดยใชน้ิ้วช้ีวางไวท่ี้ต าแหน่งท่ีใช้
ปรับ lens selection disc เพื่อไวป้รับโฟกสัของภาพขณะตรวจ  ขณะท่ีใชมื้ออีกขา้งหน่ึงช่วยเปิดหนงัตาบนข้ึน 
 7. ผูต้รวจมองผา่น aperture เล็งหารูม่านตาจากระยะห่างจากผูป่้วยประมาณ 2 ฟุต หรือ 1 ช่วงแขน 
โดยปกติถา้ ocular media ซ่ึงหมายถึง vitreous, lens, aqueous และ cornea ของผูป่้วยใสดี  ผูต้รวจจะเห็นแสง
สะทอ้นออกมาจาก fundus ของผูป่้วยผา่นบริเวณรูม่านตาเป็นวงกลมสีแดงท่ีเรียกวา่ “red reflex”  แต่ถา้ 
ocular media ของผูป่้วยท่ีมี opacity ท่ีบริเวณใดก็ตามในแนว central optical pathway ส่วน opacity นั้นจะกั้น
แสง red reflex ท่ีสะทอ้นออกมาซ่ึงอาจกั้นบางส่วนเห็นเป็นเงาด าท่ีอาจเรียกวา่ dark spot หรือ shallow ใน red 
reflex หรือกั้นทั้งหมดของ red reflex ท าใหไ้ม่เห็น red reflex หรือเกิดเป็น gray reflex แทน  ซ่ึงข้ึนกบัพยาธิ
สภาพของ opacity นั้นวา่มีมากนอ้ยเพียงใด  นอกจากน้ีอาจบอกต าแหน่งของ opacity นั้นไดโ้ดยดูวา่มีการ
เคล่ือนไหวของ opacity ขณะท่ีผูป่้วยกลอกตาหรือไม่ ถา้มีแสดงวา่ opacity นั้นอยูภ่ายใน vitreous เช่น 
vitreous hemorrhage  แต่ถา้ไม่มีแสดงวา่ opacity อยูท่ี่ lens เช่น cataract  หรืออยูท่ี่ cornea เช่น corneal scar  
(แผลเป็นท่ีกระจกตา) 
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 8. หลงัจากเห็น red reflex แลว้ใหผู้ต้รวจพยายามรักษาแนวการมองใหค้งท่ี แลว้ค่อยๆ เล่ือนตวัพร้อม 
direct ophthalmoscope เขา้ไปใกลต้าผูป่้วยมากข้ึน ระยะท่ีเหมาะสมคือประมาณ 2-3 เซนติเมตร ต่างจากตา
ผูป่้วย โดยแนวของตาผูต้รวจควรเอียงประมาณ 15 องศาไปทางดา้นนอกต่อแนวตรงกลางขณะท่ียงัคงให้
ผูป่้วยมองตรงไปท่ี distance target  
 9. เม่ือเร่ิมเห็นจอตาผูป่้วย ให้ผูต้รวจใชน้ิ้วช้ีปรับ focusing lens ท่ี lens selection disc เพื่อใหเ้ห็นภาพ
ชดัเจน  การปรับ lens น้ีจะช่วยชดเชยค่าสายตาท่ีผดิปกติ (refractive error) ของทั้งผูต้รวจและผูป่้วยได ้ (ถา้มี) 
และยงัช่วยชดเชยความลึกหรือความหนาของพยาธิสภาพท่ีตรวจพบท่ีจอประสาทตาได ้
 10. การตรวจ fundus ควรเร่ิมจากการตรวจ optic disc, peripupillary area และ retinal blood vessels 
ก่อน  จากนั้นจึงตรวจลกัษณะทัว่ไปของจอประสาทตา (retina) ท่ีอยูร่อบๆ โดยอาจเร่ิมท่ี superonasal, 
inferonasal, inferotemporal และ superotemporal quadrant ตามล าดบั  และจะตรวจ macula เป็นล าดบัสุดทา้ย
เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ีไวต่อแสงมากท่ีสุด  โดยการตรวจ macula จะใหผู้ป่้วยเปล่ียนจากการมองท่ีไกลมามอง
ท่ีแสงไฟแทน หรือใหผู้ป่้วยยงัคงมองท่ีไกล แต่ผูต้รวจเล่ือนเคร่ืองมือจากดา้นนอกเขา้มาในดา้นในใหต้รงกบั
แนว visual axis ของผูป่้วยก็ได ้
 11. ท าการบนัทึกผลการตรวจ ซ่ึงควรประกอบดว้ย 4 ส่วนส าคญัไดแ้ก่ optic disc, retinal vessels, 
retinal background และ macula  
 
ข้อจ ากดัของการตรวจ Direct Ophthalmoscopy 
 คือสามารถใชต้รวจจอตาไดเ้ฉพาะส่วนตรงกลางหรือท่ีเรียกวา่ posterior pole เท่านั้น และภาพท่ีเห็น
จากการตรวจจะไม่มี stereopsis หรือไม่เป็น 3 มิติ และไม่มี depth of focus 
 
การใช้ยาขยายม่านตา 
 การตรวจจอตาใหล้ะเอียด หรือใหมี้ความง่ายข้ึน สามารถท าไดโ้ดยการขยายรูม่านตาใหก้วา้งกวา่ปกติ 
ดว้ยการใชย้าขยายม่านตา  ยาขยายม่านตาท่ีใชก้นัโดยทัว่ไปท่ีหอ้งตรวจตา ไดแ้ก่ 0.5-1% Tropicamide ซ่ึงมี
ฤทธ์ิเป็น parasympatholytic หรือ 2.5-10% phenylephrine ซ่ึงมีฤทธ์ิเป็น sympathominetic หลงัจากหยอดยา
ประมาณ 15-20 นาทีรูม่านตาก็จะโตกวา้งข้ึน และรูม่านตาจะค่อยๆ หดกลบัสู่สภาวะปกติใน 4-8 ชัว่โมง  
อยา่งไรก็ตามการใชย้าขยายม่านตามีขอ้หา้มและขอ้ควรระวงัดงัน้ี 

-  หา้มใชใ้นกรณีท่ีผูป่้วยมีช่องหนา้ม่านตาแคบหรือต้ืนมาก เพราะอาจท าใหเ้กิดตอ้หินแบบเฉียบพลนั
ข้ึนได ้ จากการท่ีม่านตาขยาย และท าใหมุ้มช่องหนา้ม่านตา (anterior chamber angle) ปิด 
 -  หา้มใชใ้นกรณีท่ีผูป่้วยก าลงัไดรั้บการสังเกตอาการทางระบบประสาท 
 -  ควรระวงัในผูป่้วยท่ีมีโรคของหลอดเลือดและหวัใจ 
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การตรวจวดัความดันลูกตา (Tonometry) 
 ความดนัลูกตา (intraocular pressure, IOP) ปกติมีค่าเท่ากบั 6-21 มิลลิเมตรปรอท ค่าความดนัลูกตาท่ี
สูงผดิปกติอาจพบไดใ้นโรคตอ้หินหรือโรคท่ีมีการอกัเสบในลูกตาบางชนิด ส่วนความดนัตาท่ีต ่ากวา่ปกติ
สามารถพบไดใ้นผูป่้วยท่ีมีจอประสาทตาลอกหลุด, ผูป่้วยท่ีมีลูกตาแตก หรือผูป่้วยท่ีมีการท างานของ ciliary 
process ซ่ึงเป็นตวัสร้างน ้า aqueous ลดลง เป็นตน้    เคร่ืองมือวดัความดนัตาเบ้ืองตน้ คือ Schiotz tonometer 
ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ส่วนส าคญั ไดแ้ก่ 
 1. Free flashing barrel ซ่ึงมี plunger ท่ีเคล่ือนข้ึนลงไดอ้ยูต่รงกลาง 
 2. Footplate   เป็นส่วนท่ีใชว้างสัมผสับนกระจกตาขณะวดัความดนัลูกตา โดยทัว่ไปเส้นรัศมีวงกลม
ของ footplate จะมีขนาดมากกวา่ของกระจกตา ท าใหข้ณะวาง footplate ลงบนกระจกตา  ตวักระจกตาจะถูก
กดใหแ้บนราบลงเล็กนอ้ยท่ีจุดตรงกลางของ footplate จะมีรูส าหรับให ้plunger เคล่ือนผา่นออกมาได ้
 3.  Plunger  เป็นแกนตรงกลางซ่ึงจะยืน่ผา่นส่วนของ footplate ลงมากด (indent) กระจกตา ขณะวดั
ความดนัลูกตา  นอกจากน้ีท่ีตวั plunger ดา้นบนจะเป็นท่ีส าหรับวางวงแหวนน ้าหนกั ซ่ึงจะมีตั้งแต่ 5.5 – 10 
กรัม เพื่อใชส้ าหรับการวดัความดนัลูกตา 
 4.  Scale  เป็นแถบบอกค่าท่ีวดัได ้ซ่ึงค่าตวัเลขท่ีไดด้งักล่าวจะตอ้งน ามาแปลงออกมาเป็นค่าความดนั
ลูกตา หน่วยเป็นมิลลิเมตรปรอทอีกทีหน่ึง 
 
หลกัการของการวดัความดันลูกตาด้วย Schiotz tonometer 
 การวดัความดนัลูกตาดว้ย Schiotz tonometer อาศยัหลกัการของเทคนิค indentation นัน่คือ เป็นการ
วดัปริมาณของกระจกตาท่ีถูกกดดว้ยค่าน ้าหนกัท่ีก าหนดไว ้  กระจกตาจะถูกกดนอ้ยเม่ือค่าความดนัลูกตา
สูงข้ึน  ขณะท่ี footplate และ plunger สัมผสัลงบนกระจกตา  กระจกตาจะมีแรงตา้นการกด ซ่ึงจะข้ึนกบัความ
ดนัลูกตาท าใหมี้การเคล่ือนตวัของ plunger ข้ึนดา้นบนไปท าใหเ้ขม็ mechanical pointer ตีบอก scale ท่ีอยู่
ดา้นบนของเคร่ืองมือ 
 
ข้ันตอนการวดัความดันลูกตาด้วย Schiotz tonometer 
 1. ลา้งมือใหส้ะอาด 
 2. จดัท่าใหผู้ป่้วยนอนหงายราบบนเตียงตรวจ แลว้หยอดยาชาใหก้บัผูป่้วยท่ีตาทั้ง 2 ขา้ง 
 3. ตรวจสอบเคร่ืองมือ โดยการวาง schiotz tonometer บน spherical nould ท่ีอยูใ่นกล่องเคร่ืองมือ 
โดยใชว้งแหวนน ้าหนกั 5.5 กรัม  เขม็ mechanical pointer ควรตีไปท่ี scale “0”  ถา้เขม็ไม่ตีไปท่ี scale “0” 
ควรท าการตรวจเช็คสภาพเคร่ืองมือใหม่วา่มีปัญหาหรือไม่ 
 4. ท าความสะอาดบริเวณ footplate และ plunger ส่วนท่ียืน่ผา่น footplate ออกมาดว้ยแอลกอฮอล ์
หรือดว้ยความร้อนจะไฟตะเกียงแอลกอฮอล ์แลว้รอให้แอลกอฮอลแ์หง้หรือ footplate เยน็ลงค่อยท าการวดั 
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 5. ใหผู้ป่้วยมองตรงจอ้งท่ีจุดใดจุดหน่ึง เช่น ให้ผูป่้วยยกน้ิวโป้งข้ึนมาหนา้ตาแลว้จอ้งท่ีน้ิวของตนเอง 
ไม่กลอกตาไปมา 
 6. ผูต้รวจใชน้ิ้วโป้งและน้ิวช้ีของมือขา้งท่ีไม่ไดถื้อ tonometer เปิดเปลือกตาของผูป่้วยอยา่งนุ่มนวล  
ออกแรงไปท่ี bony orbital rim โดยหลีกเล่ียงการกดตาของผูป่้วย  ขณะท่ีใชอี้กมือหน่ึงถือ tonometer แลว้ 
ค่อยๆ วาง footplate และ plunger ลงไปบนตรงกลางของกระจกตา 
 7. จากนั้นใหผู้ต้รวจสังเกตวา่ footplate และ plunger แนบลงไปบนกระจกตาดี และเขม็ pointer ตี
บอกค่า scale  
 8. ถา้ scale ท่ีอ่านไดมี้ค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบั “2” ใหย้ก tonometer ออกจากตาแลว้เปล่ียนวงแหวน
น ้าหนกัจาก 5.5 กรัม เป็น 7.5 กรัมแทน แลว้ท าการวดัซ ้ าใหม่อีกคร้ัง 
 9. ท าการวดัซ ้ าในตาอีกขา้งหน่ึงในลกัษณะเดียวกนั 
 10. ท าความสะอาดเคร่ืองมืออีกคร้ังหลงัตรวจเสร็จ และเก็บเคร่ืองมือเขา้กล่องใหเ้รียบร้อย 
 11. น าค่า scale ท่ีไดไ้ปเปิดตารางเพื่อแปลงค่า scale ท่ีไดเ้ป็นค่าความดนัลูกตา 
 
ข้อดีของ Schiotz tonometry 
 ขอ้ดีของวธีิน้ีคือง่ายๆ ขั้นตอนไม่ยุง่ยาก อาศยัเคร่ืองมือท่ีราคาประหยดัและเคล่ือนยา้ยไปมาได ้
นอกจากน้ีการวดัความดนัตาดว้ยวธีิน้ีสามารถท าไดท้ั้งท่ีขา้งเตียงผูป่้วย, ห้องฉุกเฉิน, ห้องตรวจและห้องผา่ตดั 
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