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การป้ องกันตาบอดในโรคที่สาคัญ

๑. Ophthalmia Neonatorum เป็นการอักเสบของตาในเด็กแรกเกิด มีสาเหตุได้หลายอย่าง ที่
สาคัญ คือ Gonococcus และ Chlamydia มีการใช้ ๑% Silver nitrate ให้แก่เด็กแรกเกิดทุกคน ภายใน
๑ ชัวโมงหลั
่
งคลอด พบว่าสามารถลดอุบตั กิ ารณ์ของ Gonococcal infection จาก ๑๐% ลงมาเหลือ
๐.๓% แต่ทาให้เกิดChemical conjunctivitis ตามมา และไม่สามารถป้องกัน Chlamydial infection ได้
มีการเปลีย่ นมาใช้ ๑% Tetracyclin หรือ ๐.๕% Erythromycin ointment แทน ซึง่ ก็ได้ผลเช่นกัน และไม่
เกิดปญั หาเรือ่ ง Chemical conjunctivitis แต่การใช้อาจลาบาก เพราะต้องแหกตาเด็กเพื่อป้ายยา มี
รายงานการใช้ Providone iodine หยอดตา ซึง่ ก็ได้ผลดีเช่นกันและมีผลต่อ Chlamydia ได้ดว้ ย
นอกจากนี้การฝากครรภ์ทด่ี ี สามารถตรวจพบโรค และให้การรักษาได้ก่อนคลอด โดยแนะนาให้ใช้
Ceftriaxone ๒๕๐ mg ฉีดเข้ากล้าม หรือ หลอดเลือดดา ร่วมกับ Erythromycin base ๕๐๐ mg กินวันละ
๔ ครัง้ นาน ๗ วัน ถ้าการฝากครรภ์ได้ผลดีจริง อาจไม่จาเป็ นต้องให้ยาป้องกันแก่เด็กทุกคน สาหรับเด็ก
ทีเ่ ป็นแล้ว ควรรีบแยกออกจากเด็กคนอื่น และให้การรักษาโดยเร็ว กรณีทเ่ี ป็น Gonococcal infection
ให้ Ceftriaxone ๕๐ mg/kg/day วันละครัง้ ต่อกัน ๓-๗ วัน หรือครัง้ เดียว๑๒๕ mg หรือให้
Cefotaxime ๑๐๐ mg/kg ครัง้ เดียว ร่วมกับการเช็ดล้างขีต้ าด้วย NSS หรือ BSS บ่อยๆ กรณีทเ่ี ป็น
Chlamydial infection ให้ Erythromycin base ๕๐ mg/kg/day วันละ๔ ครัง้ ติดต่อกัน ๑๔ วัน ถ้าไม่
ได้ผล อาจลองดูใหม่ หรือเปลีย่ นเป็ น Trimethoprim/ Sulfamethoxazole ๐.๕ ml/kg/day วันละ๒ ครัง้
ติดต่อกัน ๑๔ วัน
๒. Amblyopia หรือ ภาวะทีม่ องเห็นได้ต่ากว่าระดับทีค่ วรจะเป็ น ส่วนใหญ่จะเป็นทีต่ าข้างใดข้าง
หนึ่งทีม่ คี วามผิดปกติ หรืออาจเป็ นทัง้ ๒ ตาก็ได้ ถ้ามีความผิดปกติอย่างมากทัง้ ๒ ตา มักมีสาเหตุจาก
สายตาทีผ่ ดิ ปกติมาก โดยเฉพาะสายตายาว และในกลุ่มตาเข ตาเหล่ พบได้ ๑ - ๔% ในเด็ก ถ้าสามารถ
ตรวจพบตัง้ แต่อายุยงั น้อย สามารถกระตุน้ ให้สายตากลับมาเป็ นปกติได้ แต่ถา้ ปล่อยจนมีอายุมากแล้ว
(ส่วนใหญ่ถอื ว่าเกิน 6 ขวบไปแล้ว) ไม่สามารถกระตุน้ ให้สายตากลับมาดีได้อกี การตรวจสายตาในวัย
เด็กเล็ก โดยเฉพาะในวัยก่อนเรียน จึงมีความสาคัญมาก การตรวจยังค่อนข้างมีปญั หา เนื่องจากการวัด
สายตาในเด็กต้องอาศัยความร่วมมือ บางครัง้ จึงทาได้ลาบาก ได้ผลไม่แน่ นอน มีการแนะนาให้ดู
Stereopsis ร่วมไปด้วย แต่เครือ่ งมือยังหาได้ยาก และราคาแพง
๓. Xerophthalmia ซึง่ เกิดจาก Vitamin A deficiency หรือมีการดูดซึม vitaminA ลดลง จาก
การทีม่ dี iarrhea, worm infestation หรือ intestinal disorderอื่นๆ โดยทีม่ กั เกิดร่วมกับภาวะทุร
โภชนาการ(protein-energy malnutrition) เดิมเคยพบได้บ่อยในบ้านเรา โดยจะเริม่ มีปญั หาการ
มองเห็นในทีม่ ดื ลดลง เริม่ มีอาการตาแห้ง เกิดเป็น Bitot’s spot ตามมาด้วย corneal perforation
โดยเฉพาะเมือ่ เป็น Measle, respiratory tract infectionsหรือ febrile illness อย่างอื่น จะทาให้มอี าการ
รุนแรงมากขึน้ เนื่องจากมีความต้องการ vitaminA มากขึน้ พบว่าหลังจากทีม่ กี ารให้สุขศึกษา แนะนา
เรือ่ งโภชนาการ การสนับสนุนการให้นมแม่ ตลอดจนการให้ Immunization ทีค่ รอบคลุมแล้ว ปจั จุบนั
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พบได้น้อยลงมาก ส่วนการให้ Vitamin A Supplement ควรให้เฉพาะในรายทีค่ ดิ ว่าจะมีปญั หา
เนื่องจาก Vitamin A สามารถไปสะสมในร่างกายได้และอาจทาให้เกิด Pseudotumor cerebri ตามมา
โดยทัวไปในเด็
่
กทีม่ ปี ญั หา Xerophthalmia ในช่วงอายุระหว่าง๑-๖ปี ให้กนิ vitaminAทันที๒๐๐,๐๐๐
หน่วย และให้ซ้ำาในวันรุ่งขึน้ และอีก๑เดือนต่อไป ถ้าครัง้ แรกกินไม่ได้ ให้ฉีด water soluble vitamin A
๑๐๐,๐๐๐หน่วยเข้าทางกล้ามเนื้อ
ในบริเวณทีม่ อี ุบตั กิ ารณ์ของภาวะการขาด vitamin A สูง ควรให้ vitamin A เสริมในเด็กทีม่ ี
ความเสีย่ งสูง ได้แก่กาลังเป็ นmeasles, severe protein calories malnutrition, chronic diarrhea, และ
acute lower respiratory tract infection โดยให้ทนั ที ๒๐๐,๐๐๐ หน่วย ถ้าอายุระหว่าง๑-๖ปี และ
๑๐๐,๐๐๐หน่วย ถ้าอายุน้อยกว่า๑ปีหรือ น้าหนักน้อยกว่า๘กิโลกรัม
นอกจากนี้อาจพิจารณาให้
vitamin A เสริมสาหรับเด็กทัวไปที
่ อ่ ายุ๑-๖ปี เป็นระยะๆ ทุก๓-๔ เดือน โดยให้๒๐๐,๐๐๐หน่วย ถ้า
น้ำาหนักมากกว่า๘ กิโลกรัม และให้ ๑๐๐,๐๐๐หน่วย ถ้าน้ำาหนักน้อยกว่านี้ แต่ถา้ อายุน้อยกว่า๑
ปี อาจให้ครัง้ ละ๒๕,๐๐๐หน่วยเมือ่ มาฉีด vaccine DPT ทัง้ ๓ครัง้ ใน๖เดือน และเมือ่ มาฉีด measles
vaccine อีกครัง้ รวมเป็ น ๑๐๐,๐๐๐ หน่วย และให้vitamin A ๒๐๐,๐๐๐หน่วยเสริมแก่มารดาทีค่ ลอด
บุตร และเลีย้ งลูกด้วยนมตนเอง
๔. Trachoma เกิดจาก Chlamydia trachomatis ทาให้ตามีการอักเสบเรือ้ รัง ตามมาด้วยอาการ
ตาแดงเคืองตา มีmembrane มาคลุมด้านในของหนังตา บางครัง้ อาจมีbacterial infection ซ้าเติม ทาให้
เกิดแผลเป็นทีเ่ ปลือกตา มีขอบตาม้วนหรือขนตาเก ทาให้เกิดCorneal ulcer หรือ scar ตามมาในทีส่ ุด
สามารถติดต่อกันโดยตรงได้งา่ ยและรวดเร็ว มักพบในท้องถิน่ ทีย่ ากจน ขาดแหล่งน้าทีส่ ะอาด และมี
แมลงชุกชุม ในแหล่งทีม่ กี ารติดเช้ำ้อชุกชุม เด็กส่วนใหญ่มกี ารติดเช้ำ้อตัง้ แต่อายุ๑-๒ขวบ โดยจะมี
prevalence ลดลงเมือ่ เข้าวัยรุน่ การป้องกันจึงต้องเน้นการพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อมและการสุขาภิบาล ให้
สุขศึกษา แนะนาสุขอนามัยโดยเฉพาะการล้างหน้าให้สะอาด ตลอดจนการให้การรักษาเบือ้ งต้น ยา
ปฏิชวี นะทีไ่ ด้ผล ได้แก่ sulfonamide, tetracyclines, erythromycin and its derivative และ rifampicin
สาหรับในแหล่งทีม่ กี ารติดเชือ้ ชุกชุม ในปจั จุบนั แนะนาให้ใช้topical tetracyclines วันละ๒ ครัง้ ติดต่อกัน
๕ วัน ซ้าทุกเดือน ต่อกัน๖ เดือน โดยให้ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในเด็ก จุดมุง่ หมาย
ใหญ่คอื เพื่อลดความรุนแรง และการแพร่กระจายของโรค แต่ไม่สามารถรักษาโรคให้หายได้จริง การ
รักษารายบุคคลจะมีปญั หาเรือ่ งการกลับมาติดเชือ้ ใหม่ ส่วนการรักษาโดยการกินยาปฏิชวี นะ ได้ผลดี
เคยมีการใช้ยาsulfonamides แต่มผี ลข้างเคียงมาก สาหรับยากลุ่มlong acting tetracyclines นัน้ ได้ผลดี
แต่ไม่สามารถใช้ในเด็กอายุน้อยกว่า๗ขวบได้ ยาerythromycin ต้องกินวันละ๒ครัง้ ส่วนยากลุ่ม new
erythromycin เช่น Azithromycin ใช้ครัง้ เดียวได้ผลดีเช่นกันแต่ยงั มีราคาสูง แต่กไ็ ด้มคี วามร่วมมือกับ
บริษทั ผูผ้ ลิตยานี้ บริจาคยาให้แก่โครงการvision2020ทาให้คาดว่าจะกาจัด trachomaได้ในเวลาไม่ชา้
นอกจากนี้ผ้ำ้ปว่ ยทีม่ ปี ญั หา ขนตาม้วน หรือขนตาเก ก็ควรได้รบั ผ่าตัดแก้ไข เพื่อป้องกัน ulcer หรือ
scar ต่อไป อาจสรุปได้ว่า แนวทางการป้องกันตาบอดจาก trachoma อาศัย SAFE regimen คือ
Surgery, Antibiotic, facial cleaning และ environment
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๕. Retinopathy of Prematurity หลังสงครามโลกครัง้ ที๒
่ เราสามารถเลีย้ งเด็กทีค่ ลอดก่อน
กาหนด ให้รอดได้มากขึน้ แต่กลับพบว่าเด็กเหล่านี้ ส่วนหนึ่งมีปญั หาเกี่ยวกับจอประสาทตา ทาให้ตา
บอดในทีส่ ุด จึงมีการศึกษาในเรือ่ งนี้ พบว่าการให้ Oxygen ทีม่ คี วามเข้มข้นสูง ทาให้เส้นเลือดในจอ
ประสาทตาตีบลง เลือดไปเลีย้ งจอประสาทตาไม่พอ ทาให้มเี ส้นเลือดใหม่เกิดขึน้ แล้วดึงรัง้ ให้จอประสาท
ตาลอกตามมา จึงได้มกี ารแนะนาเรือ่ งการให้ Oxygen ทีเ่ หมาะสม การเกิดโรคนี้กน็ ้อยลง ขณะเดียวกัน
ในเด็กทีม่ โี อกาสเกิดโรคสูง ได้แก่ เด็กทีม่ นี ้ าหนักแรกคลอดน้อยกว่า ๑๕๐๐ กรัม หรืออายุครรภ์ทเ่ี ท่ากับ
๓๐ อาทิตย์หรือน้อยกว่า หรือเด็กทีไ่ ด้รบั การประเมินจากกุมารแพทย์ว่ามีความเสีย่ งในการเกิดโรค
(ทัง้ นี้ขน้ึ กับภาระงานของแพทย์ อาจปรับเกณฑ์ให้เหมาะสมได้) เด็กเหล่านี้ควรได้รบั การตรวจโดยจักษุ
แพทย์ เพื่อดูจอประสาทตา เมือ่ อายุได้ ๔ - ๕ อาทิตย์หรือเร็วทีส่ ุดเท่าทีพ่ อจะตรวจได้ ถ้าพบว่ามีความ
ผิดปกติถงึ ระดับหนึ่ง( Threshold ROP) ก็ควรได้รบั การรักษา โดยการจีค้ วามเย็น หรือยิง Laser เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เป็ นมากขึน้ แล้วมีจอประสาทตาลอกตามมา สาหรับรายทีม่ จี อประสาทตาลอกแล้ว ก็อาจ
พิจารณาผ่าตัด แต่ทวๆไปแล้
ั่
วผลการผ่าตัดมักจะไม่ดเี ท่าทีค่ วร นอกจากนี้ เด็กเหล่านี้อาจมีปญั หาอื่นๆ
ตามมา เช่น Myopia, Glaucoma จึงจาเป็ นต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน Amblyopia
๖. Glaucoma ทีม่ คี วามสาคัญคือ POAG เพราะคนไข้กลุ่มนี้เมือ่ เป็ นแรกๆจะไม่มอี าการอะไร
จนเมือ่ เป็นมากแล้ว จึงจะพบว่ามีลานสายตาแคบลงมาก เมือ่ รักษาตอนนี้ การมองเห็นก็ไม่ดขี น้ึ จึงเป็ น
โรคทีท่ าให้เกิดตาบอดตามมาได้ง่าย อย่างไรก็ตามการให้การวินิจฉัยโรคนี้ยงั มีปญั หาอยู่ เพราะต้องมี
ปจั จัย ๓ ตัวเข้ามาเกีย่ วข้อง คือ ความดันลูกตา ลานสายตา และความผิดปกติของขัว้ ประสาทตา
(cupping) นอกจากนี้การดาเนินโรค ยังไม่สามารถสรุปได้แน่ นอน การตรวจหาในกลุ่มประชากรยังมี
ปญั หา เรือ่ งเครือ่ งมือตรวจซึง่ ต้องมี ๓ อย่างด้วย การวัดความดันลูกตา และการดูขวั ้ ประสาทตา แพทย์
ทัวไปอาจท
่
าได้ แต่ความน่ าเชื่อถือไม่แน่นอน ส่วนลานสายตาค่อนข้างทาได้ยาก และใช้เวลานาน แต่
ปจั จุบนั เริม่ มีเครือ่ งตรวจลานสายตา ระบบ computer ทีม่ pี rogram สาหรับตรวจคัดกรองผูป้ ว่ ย ซึง่ ใช้
เวลาสัน้ ลงมาก แต่เครือ่ งมือยังมีราคาแพง และไม่สะดวกในการเคลื่อนย้าย การตรวจหา จึงอาจเลือก
กลุ่มประชากรทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เช่น ผูป้ ว่ ยทีอ่ ายุเกิน๔๐ปี โดยเฉพาะในกลุ่มทีม่ ปี ระวัตคิ รอบครัว เป็น
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไทรอยด์ หรือ โรคหัวใจ มีสายตาสัน้ ควรแนะนาให้ไปตรวจกับจักษุแพทย์
เป็นระยะๆ นอกจากนี้ยงั มีตอ้ หินอีก๓ อย่างทีส่ ามารถป้องกันได้ คือ steroid induced glaucoma โดย
การไม่ใช้ยาหยอด steroid โดยไม่จาเป็ น ถ้าจะใช้ควรเน้นให้ผปู้ ว่ ยรูถ้ งึ โทษภัยของยา และใช้เท่าทีจ่ าเป็ น
ไม่ควรนานเกิน๓ อาทิตย์ ต้อหินชนิดมุมปิด (angle closure glaucoma) ถ้าพบว่าช่อลูกตาตืน้ มาก อาจ
พิจารณาทา laser iridotomy เพื่อป้องกันการเกิด acute attack ได้ ส่วนอีกโรคคือ angle recess
glaucoma ทีเ่ กิดหลังจากมีอุบตั เิ หตุ แล้วมีเลือดออกในตา ดังนัน้ จึงควรส่งต่อผูป้ ว่ ย hyphema ไปให้
จักษุแพทย์ตรวจ แม้จะรักษาจนหายแล้ว ถ้าพบว่ามี angle recession ต้องแนะนาให้ตรวจวัดความดัน
ลูกตาทุกปี ตลอดชีวติ
๗. Retinal Vascular Disease ทีส่ าคัญในบ้านเราคือเบาหวาน เพราะมีโอกาสทีจ่ ะทาให้เกิด
Diabetic Retinopathy เลือดไปเลีย้ งจอประสาทตาไม่พอ จุดรับภาพบวม มีเส้นเลือดใหม่เกิดขึน้ นาไปสู่
การมีเลือดออกในวุน้ ตา จอประสาทตาลอก และตาบอดได้ในทีส่ ุด การรักษาในปจั จุบนั ทาได้โดยการ
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ผ่าตัด แต่ยงุ่ ยาก สิน้ ค่าใช้จา่ ยมาก การยิง Laser เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ หมาะสม พบว่าช่วยป้องกันไม่ให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อน ลดโอกาสทีจ่ ะมีการสูญเสียสายตาลง แต่ไม่ทาให้สายตาดีขน้ึ แนะนาให้ทาเมือ่ เข้าระยะ
Proliferative Retinopathy แล้ว หรือในsevere Non-proliferative ทีไ่ ม่สามารถติดตามการรักษาได้ การ
ตรวจจอประสาทตาเพื่อจาแนกระยะของ Diabetic Retinopathy จึงมีความสาคัญ แนะนาให้ ขยายม่าน
ตาแล้วตรวจจอประสาทตาทุกปี จนกว่าจะพบว่ามี Diabetic Retinopathy ถ้ามีแล้วควรตรวจถีข่ น้ึ ใน
กรณีทต่ี งั ้ ครรภ์ แนะนาให้ตรวจทุก ๓ เดือน เพราะอาจมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ในทางปฏิบตั ิ
สาหรับแพทย์ทวไป
ั่
ถ้าตรวจพบว่าเริม่ มี cotton wool spot หรือไม่แน่ใจ ควรส่งปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อ
พิจารณายิง Laser ต่อไป สาหรับในกลุ่มทีเ่ ป็นเบาหวานตัง้ แต่อายุน้อยๆ (Group I DM) อาจรอได้ ๕ ปี
หลังจากเริม่ มีอาการแล้วจึงควรตรวจหาเบาหวานเข้าตาทุกปี ในปจั จุบนั เราสามารถใช้กล้องถ่ายรูปจอ
ตาเพื่อตรวจเบาหวานในตาได้โดยไม่ตอ้ งขยายม่านตา ทาให้สามารถตรวจผูป้ ว่ ยได้จานวนมาก และให้
คนทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องช่วยดูว่ามีปญั หาหรือไม่ ถ้ามีหรือไม่แน่ใจก็ส่งจักษุแพทย์ตรวจซ้าได้ โดยจะมีการ
หมุนเวียนกล้องนี้ไปตามโรงพยาบาลชุมชนต่างๆ
๘. Aged Macular Degeneration เป็นการเสื่อมของจอประสาทตาในบริเวณจุดรับภาพ ในคนที่
มีอายุตงั ้ แต่๕๐ ปี เป็นต้นไป เมือ่ เป็นแล้วจะทาให้การมองเห็นลดลงอย่างมาก โดยจะเห็นเป็นเงาดาๆบัง
อยูก่ ลางตา ซึง่ จะไม่หายไป แต่ในบางรายอาจพิจารณายิง LASER เพื่อไม่ให้สายตาเลวลงอีก หรืออาจ
พิจารณาฉีดยาในกลุ่ม
anti-VEGFก็อาจทาให้สายตาดีขน้ึ บ้างแต่อาจต้องฉีดยาต่อกันทุกเดือนเป็ น
เวลานาน ส่วนตาอีกข้างถ้ายังดีอยู่ ควรแนะนาให้ผปู้ ว่ ยคอยตรวจดูตนเอง โดยใช้ Amsler’s grid ถ้าพบ
ความผิดปกติ ควรรีบไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจรักษาต่อไป นอกจากนี้อาจพิจารณาให้ยา anti-oxidant
combination ได้แก่ vitamin C, vitamin E, beta carotene, lutein, และzinc เพื่อป้องกันอีกตาไม่ให้
เป็นมากขึน้ ได้ แต่ตอ้ งหลีกเลีย่ งการให้ beta carotene ในผูป้ ว่ ยทีย่ งั สูบบุหรีอ่ ยู่ เพราะอาจทาให้เกิด
มะเร็งปอดได้มากขึน้
๙. Ocular Trauma ทีพ่ บได้บ่อย คือ ระหว่างการทางาน หรือเล่นกีฬา อุบตั เิ หตุทางรถยนต์
หรือในบ้าน ส่วนใหญ่พบว่า ขณะเกิดอุบตั เิ หตุ มักไม่มกี ารใช้เครือ่ งป้องกัน ถ้ามีส่วนใหญ่มกั ไม่
รุนแรง การป้องกันทีด่ ที ส่ี ุด คือการบังคับให้ใช้เครือ่ งป้องกันระหว่างทางานทีอ่ าจมีปญั หา เช่น งาน
เกีย่ วกับสารเคมี งานเกีย่ วกับชิน้ ส่วนของทีอ่ าจกระเด็น งานเกีย่ วกับแสงUV. เป็นต้น โดยจะใช้เพียง
แว่นตา หรือหน้ากาก ก็แล้วแต่ชนิดของงานนัน้ ๆ นอกจากนี้จดั สุขอนามัยในสถานทีต่ ่างๆให้เหมาะสม
สาหรับคนทีม่ ปี ญั หาทางตาอยูแ่ ล้ว
โดยเฉพาะคนทีม่ เี หลือตาทีใ่ ช้งานได้เพียงข้างเดียวควรสวมแว่น
ป้องกันตลอดเวลา
Eye Screening in Asymptomatic Patient
ภาวะบางอย่างอาจมีผลต่อสายตาโดยที่ไม่มีอาการแสดงอะไรนามาก่อนเนื่องจาก ๑) ถ้ าเป็ นที่ตา
ข้ างเดียว ตาอีกข้ างสามารถใช้ ทดแทนกันได้ ๒) การสูญเสียสายตาอาจค่อยเป็ นค่อยไป หรื อมีผลเฉพาะ
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ต่อ peripheral vision ๓) มีความผิดปกติเกิดขึ ้นแล้ วแต่ยงั ไม่มีการสูญเสียสายตา ดังนันถ้
้ าเราสามารถให้
การวินิจฉัยได้ แต่เนิ่นๆจะทาให้ ผลการรักษาดีขึ ้น
เราอาจแบ่งกลุม่ ประชากรตามความเสี่ยงที่จะมีการสูญเสียสายตาและอายุได้ เป็ น ๔ กลุม่ ดังนี ้
๑ เด็กที่มีความเสี่ยงน้ อย
ควรตรวจตังแต่
้ แรกเกิด และเมื่ออายุ ๖เดือน, ๓ปี , และ๕–๖ปี หลังจากนันใช้
้ ตามเกณฑ์แบบ
ผู้ใหญ่ โดยแนะนาให้ ตรวจดังนี ้
เด็กแรกเกิด
External eye examination เพื่อหาความผิดปกติของลูกตา และอวัยวะข้ างเคียง
Ocular alignment โดยดูที่corneal light reflex ว่าอยูต่ รงกลางทังสองข้
้
างหรื อไม่
Ophthalmoscope โดยเน้ นที่การดู red reflex
เด็กอายุ ๖ เดือน
Visual aquity โดยดูที่ความสามารถในการจ้ อง หรื อมองตาม ไฟ หน้ า หรื อวัตถุที่มีขนาดเล็กๆ
External eye examination
Pupillary examination
Ocular alignment (Hirschberg’s test)
Ophthalmoscope (red reflex)
เด็กอายุ ๓ปี
Visual aquity (Picture chart, E game)
External eye examination
Pupillary examination
Ocular motility and alignment ( EOM, cover test, Hirschberg’s test)
Ophthalmoscope (red reflex, fundus)
เด็กอายุ ๕-๖ ปี
Visual aquity (Snellen chart)
External eye examination
Pupillary examination
Ocular motility and alignment
Ophthalmoscope (red reflex, fundus)
๒ เด็กที่มีความเสี่ยงสูง
ได้ แก่กลุม่ ที่
๑) คลอดก่อนกาหนด
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๒) มีประวัติครอบครัวเป็ นโรคตามาตังแต่
้ เกิด ( Cataract, retinoblastoma) หรื อมีตาเข
ตาเหล่ Amblyopia
๓) มีการติดเชื ้อหรื อได้ รับสารผิดปกติระหว่างอยูใ่ นครรภ์
๔) มีโรคทางกายอย่างอื่น
ในกลุม่ เหล่านี ้ควรส่งต่อให้ จกั ษุแพทย์เพื่อดูแล รักษา และติดตามผลต่อไป
๓ ผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงน้ อย
อาจแบ่งตามช่วงอายุได้ เป็ น ๒ กลุม่
กลุม่ อายุ ๖–๔๐ปี ควรตรวจ visual acuity ทุก๓ปี
กลุม่ อายุมากกว่า ๔๐ปี ควรให้ จกั ษุแพทย์ตรวจทุก ๒-๔ ปี เพื่อดูปัญหาเรื่ อง Presbyopia และตรวจความ
ดันลูกตา เพื่อดู Glaucoma ต่อไป
๔ ผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูง
ได้ แก่กลุม่ ที่
๑) มีประวัติ Retinal Detachment หรื อ Ocular Trauma ที่รุนแรง หรื อมีการสูญเสีย
สายตาข้ างใดข้ างหนึง่ หรื อทังสองข้
้
าง
๒) มีโรคประจาตัวเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
๓) มีประวัติครอบครัวเป็ น Glaucoma หรื อโรคทางตาอย่างอื่น
๔) อายุตงแต่
ั ้ ๖๕ ปี เป็ นต้ นไป
ในกลุม่ เหล่านี ้ควรให้ จกั ษุแพทย์ตรวจทุก ๑-๒ ปี

