
1 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-001  

เรื่อง :  การวัดสายตา(Visual acuity) 
 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ความหมาย    เป็นการตรวจความสามารถของตาในการมองเห็นหรือการตรวจการท้างานของ Fovea  centralis 
วัตถุประสงค์  1. ช่วยในการวินิจฉัยโรค 
                  2. ทราบความสามารถการมองเห็นของสายตา 
เป้าหมาย      1. ผู้ป่วยได้รับการตรวจวัดสายตาถูกต้อง แม่นย้า ตรงตามมาตรฐาน 
         2. เจ้าหน้าที่มีแนวทางปฏิบัติการวัดสายตา 
ผู้ปฏิบัติ       1. พยาบาลวิชาชีพ  
       2. ผู้ช่วยเหลือคนไข้หรือผู้ได้รับมอบหมาย ที่ผลการประเมินสมรรถนะเรื่องการวัดสายตาผ่านเกณฑ์ 
                       การประเมิน หรือวัดสายตาภายใต้การควบคุมก้ากับของพยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์        1. แผ่นป้ายวัดสายตาหรือ Snellen chart มี 3 ชนิด  คือ 
                       1.1 แบบตัวเลข 

   1.2 E - chart   
  1.3 รูปสัตว์หรือสัญลักษณ์อ่ืนๆ เช่น วงกลม  สี่เหลี่ยม  

                 

                     

     รูปภาพ 1.1 แบบตัวเลข                รูปภาพ 1.2  E – chart             รูปภาพ 1.3 รูปสัตว์หรือสัญลักษณ์ 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-001  

เรื่อง :  การวัดสายตา(Visual acuity) 
 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

อุปกรณ์ (ต่อ) 
    2. Occluder หรือแผ่นปิดตา  

 
 รูปภาพที่ 2.   Occluder หรอืแผ่นปิดตา   

 
  3. Pin hole แผ่นพลาสติกเจาะรูขนาด 1.2 mm. (ไม่เกิน 2 mm.)  

 
รูปภาพที่ 3.   Pin hole   

           
4. ไฟฉาย (ที่มีแสงไม่สว่างมากจนแสบตา)                                                       

                                                     
รูปภาพที่ 4.   ไฟฉาย 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-001  

เรื่อง :  การวัดสายตา(Visual acuity) 
 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

อุปกรณ์ (ต่อ) 
5. เก้าอ้ีมีพนักพิงตั้งห่างจากแผ่นป้ายในระยะ 20 ฟุต 

 
        รูปภาพที่ 5. แสดงระยะห่าง 20 ฟุต ในการวัดสายตา 

  6.  แว่นตา + 10.00 และกรอบแว่นตา (trial frame) 

 
รูปภาพที่ 6.  แสดงแว่นตา + 10.00 และกรอบแว่นตา (trial frame) 

        7.  สัญลักษณ์รูปตัว E หรือแผ่น E-game 
 
 

 

 

 

 E 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-001  

เรื่อง :  การวัดสายตา(Visual acuity) 
 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ตัวช้ีวัด   
1. อุบัติการณ์การวัดสายตาผิดพลาด  
2. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามแนวทางการวัดสายตา ได้ถูกต้อง แม่นย้า  

แผนการประเมิน   
1. ในเวลาราชการ หัวหน้าหนว่ยงานสังเกตจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน 
2. นอกเวลาราชการประเมินจากใบบันทึกความเสี่ยง 
3. เจ้าหน้าทุกคนที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินสมรรถนะการวัดสายตา 1 ครั้ง/ปี หรือ 

              เมื่อเกิดอุบัติการณ์หรือความเสี่ยงทีผ่ิดพลาดจากการวัดสายตา 
4. เจ้าหน้าที่ใหม่หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินสมรรถนะการวัดสายตาก่อนปฏิบัติงานจริง ถูกต้อง แม่นย้า       
   อย่างน้อย 10 ครั้ง และประเมินซ้้าทุก 6 เดือนหรือเมื่อผิดพลาด 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

1. ให้ผู้ป่วยนั่งพิงพนักเก้าอ้ี ในระยะ 20 ฟุต ห้ามโน้มตัว 
    มาข้างหน้า เพราะระยะทางจะคลาดเคลื่อนและห้าม 
    เอียงหน้าป้องกันใช้ตาอีกข้างมาช่วยอ่าน 
2. อธิบายขั้นตอนการวัด การปฏิบัติตัวและวัตถุประสงค์ 
    ในการวัด  
3. วัดสายตาด้วยตาเปล่าโดยเริ่มวัดตาขวา ปิดตาซ้ายให้ 
    ผู้ป่วยอ่านตัวเลขบนแผ่นป้ายวัดสายตา เริ่มตั้งแต่แถว 
    ที่ 1 ไปเรื่อยๆทีละแถว ถ้าสายตาปกติจะอ่านได้ถึงแถว    
    ที่ 7 ให้ลงบันทึกเป็น RV (ตาขวา) = 20/20 
         ถ้าผู้ป่วยมีสายตาผิดปกติจะอ่านตัวเลขในแถวได้ไม่ 
    ถูกต้องทุกตัว  ถ้าอ่านได้ถูกต้องมากกว่าครึ่งหนึ่งของ 
    แต่ละแถวให้อ่านไปเรื่อยๆ  จนกระทั่งถึงแถวใดแถว 
    หนึ่งที่อ่านผิดมากกว่าครึ่งหนึ่งหรืออ่านไม่ได้เลย 
 

- เพ่ือให้ได้ผลการวัดสายตาที่ถูกต้อง การจัดให้ผู้ป่วยนั่ง 
  เพ่ือป้องกันการพลัดหกล้ม โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยร่วมมือและปฏิบัติตัวถูกต้อง ส่งผลให้ได้ 
  ค่าการวัดสายตาที่ถูกต้อง 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-001  

เรื่อง :  การวัดสายตา(Visual acuity) 
 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ขั้นตอน เหตุผล 
     ให้บันทึกผลตามตัวอย่าง เช่น ถ้าอ่านมาถึงแถวที่ 5     
     (ตัวเลขเศษส่วนจะเท่ากับ 20/40 ) ซึ่งมีจ้านวน  
     ตัวเลขในแถวนี้ 6 ตัว ผู้ป่วยอ่านผิด 2 ตัว และเมื่อให้ 
     อ่านต่อไปในแถวที่ 6 ก็อ่านผิดมากกว่าครึ่งหนึ่ง หรือ 
     อ่านไม่ได้ให้บันทึกว่า 20/40-2 แต่ถ้าอ่านตัวเลขใน 
     แถวที่ 5 ได้ถูกหมดทุกตัวและสามารถอ่านแถวที่ 6  
     ได้เพ่ิมอีก 2 ตัว ให้บันทึกว่า 20/40+2 
4. กรณีวัดสายตาด้วย Pinhole จะวัดเมื่อผู้ป่วยอ่านด้วย 
    ตาเปล่าได้ไม่ถึงแถวที่ 7 โดยให้ผู้ป่วยอ่านตัวเลขบน 
    แผ่นป้ายผ่าน pinhole ( ยกเว้นในผู้ที่มีสายตาผิดปกติ  
    เช่น สายตาสั้นและมีแว่นสายตาแล้วให้สวมแว่นตา)  
    ถ้าใส่ Pinhole แล้ว ผู้ป่วยสามารถอ่านตัวเลขได้ 
    เพ่ิมข้ึนหรืออ่านได้ถึงแถวที่ 7 แสดงว่าสายตาที่ 
    ผิดปกตินั้นเกิดจากก้าลังสายตาผิดปกติ (refractive  
    error) แต่ถ้ามองผ่าน pinhole แล้วยังเห็นไม่ชัดหรือ 
    มัวมากกว่าอ่านด้วยตาเปล่า แสดงว่าตามัวจากเป็น 
    โรคตา ในกรณีท่ีผู้ป่วย Aphakiaให้วัดตาเปล่าก่อน 
    แล้วให้สวมแว่น+ 10.0  D  
5. กรณีผู้ป่วยอ่านแถวบนสุด (20/200) ไม่ได้ ให้ผู้ตรวจ 
   ใช้แผ่นสัญลักษณ์ตัว E ซึ่งมีค่าเท่ากับตัวเลขแถวที่ 1  
   คือ 20/200 เลื่อนเข้าหาผู้ป่วยครั้งละ 1 ฟุต แล้วให้ 
   ผู้ป่วยบอกทิศทางของสัญลักษณ์ตัว E ถ้าบอกได้ 
    ถูกต้อง 3 ใน 5 ครั้ง ถือว่าอ่านที่ระยะนั้นๆ ได้  
    5.1 ผู้วัดยืนห่างจากผู้ป่วยในระยะ 19 ฟุต ถ้าผู้ป่วย 
         บอกได้ถูกต้องว่าสัญลักษณ์ตัว E ชี้ไปทิศทางใด 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-001  

เรื่อง :  การวัดสายตา(Visual acuity) 
 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 4/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ขั้นตอน เหตุผล 
         ถูกต้อง 3 ใน 5 ครั้ง บันทึกเป็น 19/200  
    5.2 ความหมายคือผู้ป่วยจะมองเห็นสัญลักษณ์ตัว E  
         เมื่อยืนที่ระยะ19 ฟุตเท่านั้นในขณะที่คนปกติ 
         สามารถมองเห็นสัญลักษณ์ตัว E ที่ระยะ 200 ฟุต   
6. ในกรณีเลื่อนเข้าใกล้แผ่นป้ายจนถึงระยะ 3 ฟุตแล้ว  
    ผู้ป่วยยังมองไม่เห็นตัว E ให้ผู้ป่วยนับนิ้วมือผู้ตรวจที่  
    ระยะ 3, 2 หรือ 1 ฟุต ถ้าผู้ป่วยตอบได้ถูกต้อง 3 ใน 5  
    ครั้งที่ระยะใด ให้บันทึกผลการวัดเป็น FC ที่ระยะนั้น  
    เช่น ผู้ป่วยนับนิ้วได้ถูกต้อง 3 ใน 5 ครั้งที่ระยะ 3 ฟุต  
    บันทึกเป็น FC 3 ' 19/200  
7. ถ้านับนิ้วมือไม่ได้ ให้ผู้ป่วยมองดูมือผู้ตรวจที่โบกไปมา 
    เบาๆหน้าลูกตาผู้ป่วยในระยะ 1 ฟุต โบกในแนวตั้ง 
    และแนวนอน ถ้าสามารถเห็นมือผู้ตรวจได้ให้บันทึกว่า  
     HM (HM = Hand movement) 
8. ถ้ามองไม่เห็นมือโบก ให้ผู้ตรวจใช้ไฟส่องท่ีตาของ 
   ผู้ป่วยถ้าผู้ป่วยมองเห็นแสงไฟ และสามารถบอกทิศทาง 
   ของแสงได้ให้บันทึกว่า PJ (PJ = Light projection) 
9. ถ้าผู้ป่วยมองเห็นแสงไฟแต่ไม่สามารถบอกทิศทางของ 
    แสงได้ให้บันทึกว่า PL (PL=Light perception) 
10. ถ้าผู้ป่วยไม่เห็นแม้แต่แสงไฟให้บันทึกว่า No PL (No  
     Light perception) หมายถึง ผู้ป่วยมีสายตาบอด 
     สนิท 
11. บันทึกผลการวัดสายตาข้างขวาก่อนทุกครั้งป้องกัน 
     ความสับสนและลงผลการวัดสลับข้าง 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-001  

เรื่อง :  การวัดสายตา(Visual acuity) 
 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 5/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ขั้นตอน เหตุผล 
      ตัวเลขเศษ หมายถึง ระยะทางที่ผู้ป่วยนั่งห่างจาก
แผ่นป้าย 
      ตัวเลขส่วน หมายถึง ระยะทางที่คนสายตาปกติ
อ่านตัวเลขในแถวนั้นได้ ในผู้ป่วยที่อ่านหนังสือไม่ออก 
เด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ ใช้แผ่นป้ ายตัว E หรือแผ่น 
สัญลักษณ์อ่ืนๆ 
 

 

หมายเหตุ 
 1. วัดตาขวาก่อนตาซ้ายเสมอ  เพ่ือป้องกันการหลงลืมค่าและบันทึกค่าท่ีวัดได้ผิดข้าง 
 2. การปิดตา ถ้าใช้มือปิดตาต้องท้าเป็นกระเปาะใช้ฝ่ามือบังตาไว้  ไม่กดน้้าหนักลงบนลูกตาเพราะจะท้าให้ 
              ตาพร่าได้ค่าผิดพลาด 
 3. หลังวัดสายตาเก็บเครื่องมือท้าความสะอาดและเก็บเข้าที่พร้อมส้าหรับการวัดครั้งต่อไป 

ข้อควรระวัง 
 1. ควรวัดในที่ท่ีมีแสงสว่างเพียงพอ 
 2. ขณะอ่านควรให้ผู้ป่วยปิดตาให้สนิทเพ่ือป้องกันการใช้ตาอีกข้างช่วยอ่าน 
 3. ขณะวัดถ้าให้ผู้ป่วยใช้อุ้งมือในการปิดตาแนะน้าไม่ให้กดที่ตาเพราะเมื่อเปิดตาแล้วจะ ท้าให้ตามัวชั่วขณะ 
              อาจท้าให้ผู้ป่วยตกใจที่สายตามัวลง 

4. การลงบันทึกต้องระวังในการลงเนื่องจากอาจลงค่า VA สลับข้าง 

เอกสารอ้างอิง 
ผศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์ และนพ. กิตติชัย  อัครพิพัฒน์กุล.ต าราพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา.พิมพ์ครั้งที่1. 
       ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กรุงเทพฯ:พิมพ์ดี,2559. 
ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์ และณวพล  กาญจนารัณย์. ต าราปฏิบัติการและหัตถการทางจักษุวิทยา.พิมพ์ครั้งที่2. 
        ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กรุงเทพฯ:พิมพ์ดี,2556. 
เอ้ืองพร พิทักษ์สังข์.การพยาบาลและหัตถการทางตา.พิมพ์ครั้งที่1.โครงการต้ารา-ศิริราช ส้านักงานรองคณบดีฝ่าย    
       วิชาการ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.กรุงเทพฯ:บริษัทศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ 
       จ้ากัด,2554 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-002  

เรื่อง :  การวัดค่าความดันลูกตาด้วย 
Schiotz tonometer                                 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ความหมาย     เป็นการใช้เครื่องมือ Schiotz tonometer วางตรงยอดกึ่งกลางของกระจกในการตรวจวัดระดับ      
                    ความดันลูกตาค่าปกติคือ  10-21 mmHg 
วัตถุประสงค์    เพ่ือทราบระดับความดันลูกตาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยใช้ในการวินิจฉัยแยกโรค เช่น   
                    Glaucoma, Uveitis  และเพ่ือประเมินความก้าวหน้าของโรค และผลการรักษา 
เป้าหมาย        1. ผู้ป่วยได้รับการตรวจวัดความดันลูกตาถูกต้อง แม่นย้า ตรงตามมาตรฐาน 
           2. พยาบาลวิชาชีพมีแนวทางปฏิบัติการวัดความดันลูกตา 
                    3. ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนการวัดค่าความดันลูกตา เช่น กระจกตาถลอก ตาแตก 
ผู้ปฏิบัติ  พยาบาลวิชาชีพ  
อุปกรณ์          1. เครื่อง Schiotz tonometer  

 

 
 
                     2. กระปุกส้าลี 70 % Alcohol   

3. ยาชาส้าหรับหยอดตา 
4. ยาหยอดตาปฏิชีวนะ เช่น Poly - oph eye drop 
5. ส้าลีสะอาด 

ตัวช้ีวัด           1. อุบัติการณ์การวัดความดันลูกตาผิดพลาด  
                     2. อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการวัดความดันลูกตา เช่น กระจกตาถลอก ตาแตก 
  3. ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพทุกคนปฏิบัติตามแนวทางการวัดความดันลูกตาได้ถูกต้อง แม่นย้า  
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-002  

เรื่อง :  การวัดค่าความดันลูกตาด้วย 
Schiotz tonometer                                 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

แผนการประเมิน   
         1. ในเวลาราชการ หัวหน้าหน่วยงานสังเกตจากการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพทุกคน 
         2. นอกเวลาราชการประเมินจากใบบันทึกความเสี่ยง 
         3. พยาบาลวิชาชีพทุกคนที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินสมรรถนะการวัดความดันลูกตา   
             1 ครั้ง/ปี หรือเม่ือผิดพลาด 
         4. พยาบาลวิชาชีพใหม ่หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินสมรรถนะการวัดความดันลูกตาก่อน ปฏิบัติงานจริง ถูกต้อง  
             แม่นย้าอย่างน้อย 5 ครั้งและประเมินซ้้าทุก 6 เดือน หรือเมื่อผิดพลาด 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

1. การเตรียมผู้ป่วย 
   1.1 ตรวจสอบชื่อ - สกุล ผู้ป่วยและตาข้างที่วัดให้ 
        ถูกต้องตามแผนการรักษา 
   1.2 แจ้งวัตถุประสงค์และขั้นตอนการวัดความดันลูกตา 
        โดยย่อให้ผู้ป่วยรับทราบ 
   1.3 ให้ผู้ป่วยนอนหงายราบไม่หนุนหมอน ไม่มีวัตถ ุ
         กดทับบริเวณคอ 
    1.4 หยอดยาชาจ้านวน 1-2 หยด แจ้งให้ผู้ป่วยหลับตา  
         ไว้สักครู่ หลังหยอดตาจะรู้สึกชาคือตึงๆหรือหนักท่ี 
          ตานานประมาณ 30 นาที ห้ามเช็ดหรือขยี้ตา 
2. การเตรียมเครื่องมือดังนี้ 
    2.1 สวมแกน Plunger เข้าไปในเครื่องพร้อมใส่ตุ้ม 
         น้้าหนัก 5.5 กรัม  
    2.2 ตรวจสอบ Plunger ว่าเคลื่อนไหวไปมาอย่าง 
         อิสระ  คล่องตัวไม่ฝืด  
    2.3 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยวาง  
          Foot plate บน testing plate  
 

 
- เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องน้าไปสู่การวินิจฉัยและรักษา 
 
- เพ่ือคลายกังวลและร่วมมือขณะพยาบาลวัดความดัน 
  ลูกตา 
- ป้องกันความดันลูกตาสูงกว่าปกติจากการกดทับ     

หลอดเลือดบริเวณคอ 
- หลังหยอดยาชาผู้ป่วยจะแสบตา การหลับตาจะช่วยให้ 
   สบายขึ้น ยาชาบางชนิดมีผลให้ผิวกระจกตาลอกหลุด 
   ได้ง่าย การขยี้ท้าให้กระจกตาถลอกได้ 
-  เพ่ือให้มั่นใจว่าค่าความดันตาที่วัดได้มีความถูกต้อง   
   สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการวินิจฉัยโรคได้   
   ซึ่งถ้าเครื่องมือมีความเท่ียงตรงเข็มวัด (indicator  
    needle) จะชี้ที่เลข 0 แสดงว่าใช้วัดความดันตาได้ ถ้า 
    เข็มวัดไม่ตรงเลข 0 ให้ถอดอุปกรณ์ออก เช็ดท้าความ 
   สะอาดโดยเฉพาะส่วนท่อแกนที่สอดตัว Plunger 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-002 

เรื่อง :  การวัดค่าความดันลูกตาด้วย 
Schiotz tonometer                                 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ขั้นตอน เหตุผล 
      2.4  ใช้ส้าลีชุบ 70 % Alcohol บีบให้หมาด เช็ด  
            Foot  plate รอให้ Alcohol ระเหยแห้ง  
 
 
 
3. ขั้นตอนการวัดความดันลูกตา 
      3.1  เริ่มวัดเมื่อผู้ป่วยรู้สกึตึงๆ หรือหนักท่ีลูกตาและ 
            วัดตาข้างขวาก่อนเสมอ โดยให้ผู้ป่วยยกนิ้วหัว 
            แม่มือไว้เหนือลูกตาด้านตรงข้ามกับตาข้างที่จะ 
            วัด และมองนิ้วหัวแม่มือให้ตานิ่ง ห้ามกลอกตา 
             ไปมา 
      3.2  ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้มือข้างที่ถนัดจับ frame 

      หัน scale เครื่องมือเข้าหาผู้ตรวจ 
      3.3  ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ข้างที่ไม่ถนัดเปิดเปลือก 
             ตา ระวังอย่าให้นิ้วมือกดลงบนลูกตาผู้ป่วย 
      3.4  แจ้งผู้ป่วยว่าจะเริ่มวัด ให้มองนิ่งๆ ห้ามกลอก 
            ตาหรือบีบตา ค่อยๆวาง foot plate บน 
            กระจกตา  ตรวจสอบว่า footplate แนบกับ 
            กระจกตาและวางตั้งฉากกับกระจกตาพอดี   
            แล้วอ่านค่าบน scale 
      3.5  ใส่ตุ้มน้้าหนัก 10 กรัม แล้ววัดตามข้ันตอนที่  
            3.1 – 3.4  
      3.6  วัดตาข้างซ้ายด้วยวิธีการเดียวกันกับตาขวา 
      3.7  หยอดตาปฏิชีวนะ Poly - op BE 1 - 2 หยด  
            ใหผู้้ป่วยหลับตาและซับด้วยส้าลีสะอาด 

- ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากอุปกรณ์สู่ตาผู้ป่วยและ 
   ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้คือ cornea burn  
   (ส้าลีเปียกอาจมี Alcohol ไหลย้อนเข้าไปในท่อที่สอด  
   Plunger เมื่อวัดความดันลูกตา Alcohol จะไหลตาม  
   Plunger มา burn cornea ได้) 
 
- เพ่ือเป็นเป้าให้ผู้ป่วยจ้องให้ลูกตานิ่งตรงในต้าแหน่งตั้ง 
   ฉากกับพ้ืน การกลอกตาอาจท้าให้กระจกตาถลอกได้ 
 
 
 
- เพ่ือให้ง่ายต่อการวัดและอ่านค่า 
 
 
 
- เพ่ือให้ง่ายต่อการวัดและได้ค่าความดันลูกตาที่ 
  ถูกต้อง แม่นย้า 
- เพ่ือป้องกันกระจกตาถลอกขณะวัดจากการปฏิบัติไม่ 
   ถูกต้องหรือไม่ร่วมมือ  
 
 
 
 
- เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-002 

เรื่อง :  การวัดค่าความดันลูกตาด้วย 
Schiotz tonometer                                 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ขั้นตอน เหตุผล 
4. ท้าความสะอาดเครื่องมือโดยถอดแยกชิ้นส่วนออกเช็ด 
    ท้าความสะอาด ด้วยส้าลีชุบ 70 % Alcohol  
5. การแปลงค่า scale ที่อ่านได้และการบันทึกผลโดย 
    แปลงค่า scale ที่อ่านได้เป็น mmHg ตามตาราง   
    เทียบค่า เช่น อ่าน scale ได้ 5 ขีด ใช้น้้าหนัก 5.5  
    กรัมแปลงค่าความดันตาได้เป็น 17  mmHg 
   บันทึกความดันตา ข้างขวาก่อนข้างซ้ายเสมอ 

- เพ่ือทราบระดับความดันลูกตาว่าอยู่ในระดับปกติหรือไม่   
  การบันทึกตาขวาก่อนทุกครั้งเพ่ือป้องกันการบันทึกผิด  
  ข้าง 
 

หมายเหตุ  
การท าความสะอาดเครื่องมือ 

การท้าความสะอาด  Schiotz tonometer ทั้งในขั้นตอนก่อน ระหว่าง และหลังใช้งานมีความจ้าเป็น 
เนื่องจากเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ  ขั้นตอนการท้าความสะอาดมีดังนี้ 

1. ก่อนใช้งาน ให้เช็ด Footplate ด้วยส้าลี 70 % Alcohol ระหว่าง case เช็ดท้าความสะอาดเครื่องมือด้วย 
   ส้าลีชุบ 70 % Alcohol บิดหมาดและท้ิงให้แห้งก่อนวัด 
2. หลังการใช้งาน ให้ถอดชิ้นส่วนของเครื่องมือแยกออกจากกัน โดยถอดตุ้มน้้าหนักออกจาก Plunger แล้วดึง  
    Plunger ออกมาจากแกน ใช้ส้าลี Alcohol เช็ดภายในท่อแกนของเครื่องวัด ซึ่งอาจมีคราบไขมันของน้้าตา   
    เข้าไปเกาะภายใน  ซึ่งจะมีผลท้าให้ Plunger ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวหรือฝืด  อาจได้ค่า  
    ความดันลูกตาท่ีคลาดเคลื่อน  หลังจากนั้นน้าอุปกรณ์ท้ังหมดแช่ 70 % Alcohol ในภาชนะท่ีมีฝาปิดนาน   
    30 นาที เช็ดด้วยผ้าสะอาดให้แห้ง เก็บใส่กล่องให้เรียบร้อย 

ข้อห้ามในการวัดความดันลูกตาด้วยShiotz tonometer 
1. ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อที่ตา 
2. ผู้ป่วยมีแผลทีก่ระจกตา 
3. ผู้ป่วยอุบัติเหตุทางตา เช่น ตาแตก  กระจกตาถลอก 
4. ผู้ป่วยที่มีอาการไออย่างรุนแรง  
5. ผู้ป่วยที่มีกระจกตาบวม เพราะอาจท้าให้เซลล์ชั้น Epithelium หลุดลอกออกได้ 
6. ผู้ป่วยตากระตุกตาส่าย 
7. ผู้ป่วยบีบตามาก หรือไม่ร่วมมือ 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-002 

เรื่อง :  การวัดค่าความดันลูกตาด้วย 
Schiotz tonometer                                 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 4/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

การให้ค าแนะน าภายหลังการวัดความดันตา 
 1. ห้ามขยี้ตาภายใน 1 – 2 ชั่วโมงแรก เพื่อป้องกันกระจกตาถลอก 
 2. หลังการวัดความดันลูกตาถ้าหากมีอาการ เจ็บตา ขัดเคืองตา ลืมตาไม่ขึ้น น้้าตาไหล ควรแจ้งให้พยาบาล   
    ทราบทันท ี

ภาวะแทรกซ้อนจากการวัดความดันลูกตาที่ป้องกันได้ 
 1. กระจกตาถลอก 
 2. การติดเชื้อที่กระจกตาด้า 

           3. กระจกตา burn จาก Alcohol ไม่แห้ง 

ข้อควรระวัง 
1. เครื่องมือที่ใช้วัดกับผู้ป่วยต้องตรวจสอบก่อนว่า Alcohol ต้องแห้ง 

          2. อธิบายวธิีการวัดและการปฏิบัติตัว  ขณะและหลังการวัดทุกครั้ง 
          3. ผู้ป่วยต้องร่วมมือในทุกข้ันตอนของการวัด ดังนั้นจึงไม่ควรรีบร้อนหรือเร่งผู้ป่วย 

เอกสารอ้างอิง 
ผศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์ และนพ. กิตติชัย  อัครพิพัฒน์กุล. ต าราพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา.พิมพ์ครั้งที่1. 
       ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กรุงเทพฯ:พิมพ์ดี,2559. 
ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์และณวพล  กาญจนารัณย์. ต าราปฏิบัติการและหัตถการทางจักษุวิทยา.พิมพ์ครั้งที่2. 
       ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กรุงเทพฯ:พิมพ์ดี,2556. 
เอ้ืองพร พิทักษ์สังข์.การพยาบาลและหัตถการทางตา.พิมพ์ครั้งที่1.โครงการต้ารา-ศิริราช ส้านักงานรองคณบดีฝ่าย    
       วิชาการ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.กรุงเทพฯ:บริษัทศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ 
       จ้ากัด,2554 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-002 

เรื่อง :  การวัดค่าความดันลูกตาด้วย 
Schiotz tonometer                                 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 5/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2  เตรียมอุปกรณ์ถูกต้อง 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1 เตรียมผู้ป่วยถูกต้องเหมาะสม 
2.2 เตรียมเครื่องมือถูกต้องตามข้ันตอน 
2.3 วัดความดันลูกตาถูกต้องตามขั้นตอนและถูกเทคนิค 
2.4 ท้าความสะอาดและจัดเก็บเครื่องมือถูกต้องตามหลักการป้องกันและ

ควบคุมการติดเชื้อ (IC) 
2.5 บันทึกผลการวัดความดันตาถูกต้อง 
2.6 ให้ค้าแนะน้าการปฏิบัติตัวหลังวัดความดันตา  

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1 ผู้ป่วยร่วมมือและปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง 
3.2 ผลการวัดได้ค่าความดันตาถูกต้อง 
3.3 ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการวัดความดันลูกตา 
3.4 บันทึกผลการวัดความดันตาถูกข้าง ถูกคน 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-003 

เรื่อง :การวัดค่าความดันลูกตาด้วย 
Non contact Tonometry  

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย    เป็นการใช้เครื่องมือ  Non contact Tonometry เพ่ือตรวจวัดระดับความดันลูกตาโดยอัตโนมัติ  
                   ค่าปกติคือ 10 - 21mmHg. 
วัตถุประสงค ์   เพ่ือทราบระดับความดันลูกตาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยใช้ในการวินิจฉัยแยกโรค เช่น       
                    Glaucoma, Uveitis  และเพ่ือประเมินความก้าวหน้าของโรค และผลการรักษา 
เป้าหมาย         1. ผู้ป่วยได้รับการตรวจวัดความดันลูกตาถูกต้อง แม่นย้า ตรงตามมาตรฐาน 
  2. พยาบาลวิชาชีพมีแนวทางปฏิบัติการวัดความดันลูกตา 
ผู้ปฏิบัติ  พยาบาลวิชาชีพ  
อุปกรณ์          1. เครื่อง Non contact Tonometry  1  เครื่อง 

2. ส้าลีชุบแอลกอฮอล์ 1 ก้อน 
ตัวช้ีวัด           1. อุบัติการณ์การวัดความดันลูกตาผิดพลาด 
  2. ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพทุกคนปฏิบัติตามแนวทางการวัดความดันลูกตาได้ถูกต้อง แม่นย้า 
แผนการประเมิน   
                    1. ในเวลาราชการ หัวหน้าหน่วยงานสังเกตจากการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพทุกคน 
                    2. นอกเวลาราชการประเมินจากใบบันทึกความเสี่ยง 
                    3. พยาบาลวิชาชีพทุกคนที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินสมรรถนะการวัดลูกตา   
                       1 ครั้ง/ปี หรือเม่ือผิดพลาด 
                    4. พยาบาลวิชาชีพใหม่ หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินสมรรถนะการวัดความดันลูกตาก่อนปฏิบัติงานจริง  
                        ถูกต้อง แม่นย้าอย่างน้อย 20 ครั้งและประเมินซ้้าทุก 6 เดือนหรือเมื่อผิดพลาด 
วิธีปฏิบัติ   

ขั้นตอน เหตุผล 
1. ตรวจสอบชื่อผู้ป่วยและตาข้างที่วัดให้ถูกต้องตาม   
    แผนการรักษา 
2. บอกให้ผู้ป่วยทราบว่าจะท้าการวัดความดันของลูกตา 
    พร้อมอธิบายขั้นตอนการตรวจให้ทราบพอสังเขป 
3. ให้ผู้ป่วยนั่งบนเก้าอ้ีหน้าตรง วางคางบนแป้นและให้   
   หน้าผากชิดแผ่นกั้นโค้งด้านหน้าที่เครื่อง 

- เพ่ือป้องกันการวัดผิดข้าง ผิดคน 
 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยร่วมมือ 
 
- เพ่ือให้เครื่องอ่านค่าความดันลูกตาได้ถูกต้อง แม่นย้า 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-003 

เรื่อง :การวัดค่าความดันลูกตาด้วย 
Non contact Tonometry  

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี:1 หน้าที:่ 2/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

4. ให้ผู้ป่วยมองตรงเข้าไปในเครื่อง จะเห็นเป็นไฟ 
    สีเหลือง ให้จ้องไว้ 
5. ท้าการวัดโดยเลื่อนปรับโฟกัสให้คมชัดเป็นรูป 
    สามเหลี่ยมบนล่าง 
6. เครื่องจะอ่านค่าความดันลูกตาโดยอัตโนมัติ 
7. เขียนบันทึกความดันลูกตาข้างขวาก่อนข้างซ้ายเสมอ 

 

 
 
 
 
- เพ่ือให้เครื่องอ่านค่าความดันลูกตาได้ถูกต้อง แม่นย้า 
- เพ่ือป้องกันการบันทึกสับสน 
 

หมายเหตุ 

         การท้าความสะอาดเครื่องมือให้เช็ดด้วยส้าลี 70% alcohol บริเวณแป้นรองคางและหน้าผากก่อนและหลัง 
การวัดผู้ป่วยทุกราย 

เอกสารอ้างอิง 

ผศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์ และนพ. กิตติชัย  อัครพิพัฒน์กุล. ต าราพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา.พิมพ์ครั้งที่1. 
        ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กรุงเทพฯ:พิมพ์ดี,2551. 
ยศอนันต์  ยศไพบูลย์.Occular Examination.พิมพ์ครังที่1.  ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ออฟเซ็ทขอนแก่น,  2529. 
ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์และณวพล  กาญจนารัณย์. ต าราปฏิบัติการและหัตถการทางจักษุวิทยา.พิมพ์ครั้งที่2. 
       ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กรุงเทพฯ:พิมพ์ดี,2550. 
เอ้ืองพร พิทักษ์สังข์.การพยาบาลและหัตถการทางตา.พิมพ์ครั้งที่1.โครงการต้ารา-ศิริราช ส้านักงานรองคณบดีฝ่าย    
       วิชาการ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.กรุงเทพฯ:บริษัทศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ 
       จ้ากัด,2554 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-003 

เรื่อง :การวัดค่าความดันลูกตาด้วย 
Non contact Tonometry  

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี:1 หน้าที:่ 3/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2 เตรียมอุปกรณ์ถูกต้อง 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1มีการตรวจสอบ ชื่อ สกุลผู้ป่วย 
2.2  มีการให้ข้อมูลผู้ป่วยก่อนวัด 
2.3  จัดท่าให้ผู้ป่วยได้ถูกต้อง  เหมาะสม 
2.4  วัดค่าความดันลูกตาได้ถูกต้องตามข้ันตอน 

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1  ผลการวัดเที่ยงตรงถูกข้าง  ถูกคน 

          3.2  บันทึกผลการวัดความดันลูกตาถูกข้างถูกคน 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-004 

เรื่อง :  การวัดค่าความดันลูกตาด้วย 
Icare tonometer PRO 

 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย     เป็นการใช้เครื่องมือ Icare tonometer PRO เพ่ือตรวจวัดระดับความดันลูกตาโดยอัตโนมัติ ค่าปกติ     
                    คือ 10 – 21 mmHg. 
วัตถุประสงค์    เพ่ือทราบระดับความดันลูกตาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย ใช้ในการวินิจฉัยแยกโรค เช่น    
                    Glaucoma, Uveitis  และเพ่ือประเมินความก้าวหน้าของโรค และผลการรักษา 
เป้าหมาย        1. ผู้ป่วยได้รับการตรวจวัดความดันลูกตาถูกต้อง แม่นย้า ตรงตามมาตรฐาน 
           2.  พยาบาลวิชาชีพมีแนวทางปฏิบัติการวัดความดันลูกตา 
                    3. ผู้ป่วยปลอดภัย 
ผู้ปฏิบัติ          พยาบาลวิชาชีพ  
อุปกรณ์         เครื่อง Icare tonometer PRO   1  เครื่อง 
ตัวช้ีวัด          1. อุบัติการณ์การวัดความดันลูกตาผิดพลาด  
          2. ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพทุกคนปฏิบัติตามแนวทางการวัดความดันลูกตา ได้ถูกต้อง แม่นย้า 
แผนการประเมิน   
                   1. ในเวลาราชการ หัวหน้าหน่วยงานสังเกตจากการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพทุกคน 
                   2. นอกเวลาราชการประเมินจากใบบันทึกความเสี่ยง  
                   3. พยาบาลวชิาชีพทุกคนที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินสมรรถนะการวัดลูกตา   
                      1 ครั้ง/ปี หรือเมื่อผิดพลาด 
                  4. พยาบาลวิชาชีพใหม่หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินสมรรถนะการวัดความดันลูกตาก่อน ปฏิบัติงานจริง  
                      ถูกต้อง แม่นย้าอย่างน้อย 20 ครั้ง และประเมินซ้้าทุก 6 เดือนหรือเมื่อผิดพลาด 

วิธีปฏิบัติ   

ขั้นตอน เหตุผล 

1. กดปุ่ม Main Bottom ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีหน้าจอ 
   จะแสดงค่า Menu ต่างๆ   
   (Measure,  History, Setting, Turn off ) 
2. กดเลือกที่ Measure  หน้าจอจะแสดง Insert new  
    probe and press the main button  
 

- เพ่ือเปิดเครื่อง 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-004 

เรื่อง :  การวัดค่าความดันลูกตาด้วย 
Icare tonometer PRO 

 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ   

ขั้นตอน เหตุผล 

3. ท้าการ Load Probe  โดยเวลาที่ใส่ Probe ต้องใส่   
    Probe ในแนวตั้งตรง จากนั้นกด Probe ลงไประวัง 
    อย่าให้หัวProbe งอ (จะมีความรู้สึกว่าตัว Probe มี 
    ความฝืดเวลาที่กด Probe ลง) เมื่อใส่ Probe เป็นที่ 
    เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Main อีกครั้งตัวเครื่องจะท้า    
    การ Calibrate Probe 
4. เมื่อท้าการ Load Probe เรียบร้อย หน้าจอ Display  
    จะแสดงค่าหน้าจอให้เลือก OS/OD เครื่องพร้อมใช้ 
    งาน 
5. การใช้เครื่องวัดได้ 2 วิธี คือการวัดในแนวตั้งและ 
   แนวนอน (ตัวเครื่องต้องตั้งฉาก 90 องศา) ระยะการวัด 
   จากตัว Probe กับ Cornea จะต้องอยู่ระหว่าง 3 - 7  
   mm. 
6. เมื่อปรับระยะ Probe กับ Cornea แล้ว ให้ท้าการวัด 
   โดยการกดปุ่ม Main กดแล้วไปวางสัมผัสกับตาคนไข้  
   และต้องท้าการวัดทั้งหมด 6 ครั้งใน 1 ช่วง  เมื่อกดวัด 
   แต่ละครั้งหน้าจอจะแสดงค่าท่ีหน้าจอเป็น 0 เมื่อวัด 
   ครบ 6 ครั้ง ผลการวัดจะแสดงเป็นค่าเฉลี่ยจากการวัด 
   ทั้งหมด โดยสามารถย้อนกลับไปดูค่าของการวัดแต่ละ 
   ครั้งได้ เมื่อท้าการวัดค่าความดันลูกตาทั้ง 2 ข้าง  
   หน้าจอ Display จะแสดงค่าเฉลี่ยความดันลูกตาทั้ง 
   2 ข้าง 
 
 

- เพ่ือให้ได้ค่าการวัดที่แม่นย้า 
 
 
 
 
 
 
 

- ป้องกันการคลาดเคลื่อนของค่าความดันลูกตา 

เอกสารอ้างอิง 
User’s and Maintenance Manual.www.icaretonometer.com/products/icare.pro ค้นเมื่อ  
18 สิงหาคม 2559 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-004 

เรื่อง :  การวัดค่าความดันลูกตาด้วย 
Icare tonometer PRO 

 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2 เตรียมอุปกรณ์ถูกต้อง 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1 มีการตรวจสอบ ชื่อ สกุลผู้ป่วย 
2.2 มีการให้ข้อมูลผู้ป่วยก่อนวัด 
2.3 จัดท่าให้ผู้ป่วยได้ถูกต้อง  เหมาะสม 
2.4 วัดค่าความดันลูกตาได้ถูกต้องตามข้ันตอน 

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1 ผลการวัดเที่ยงตรงถูกข้าง  ถูกคน 

          3.2 บันทึกผลการวัดความดันลูกตาถูกข้างถูกคน 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-005 

เรื่อง : การวัดค่าสายตา/ความโค้งของ
กระจกตา 

(Autorefractor/Keratometer) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย     เป็นการตรวจความโค้งของกระจกตา เพ่ือน้ามาใช้ประโยชน์ในการค้านวณหาขนาดก้าลังของ 
                   แก้วตาเทียม 
วัตถุประสงค์    เพ่ือวัดค่าความโค้งของกระจกตา 
เป้าหมาย       1. ผู้ป่วยได้รับการตรวจวัดความโค้งของกระจกตาไดถู้กต้อง แม่นย้า ตรงตามมาตรฐาน 
          2. พยาบาลวิชาชีพมีแนวทางปฏิบัติการวัดความโค้งของกระจกตา 
ปฏิบัติ          พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์          1. เครื่องวัดความโค้งของกระจกตา  1 เครื่อง 
                    2. ส้าลีชุบแอลกอฮอล์ 1 ก้อน 
ตัวช้ีวัด          1. อุบัติการณ์การวัดค่าสายตาและความดันลูกตาผิดพลาด  
          2. ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพทุกคนปฏิบัติตามแนวทางการวัดค่าสายตาและความโค้งของกระจกตา 
                       ได้ถูกต้อง แม่นย้า 
แผนการประเมิน   
                   1. ในเวลาราชการ หัวหน้าหน่วยงานสังเกตจากการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพทุกคน 
                   2. นอกเวลาราชการประเมินจากใบบันทึกความเสี่ยง 
                   3. พยาบาลวชิาชีพทุกคนที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินสมรรถนะการวัดค่า 
                       สายตาและความโค้งของกระจกตา 1 ครั้ง/ปี หรือเมื่อผิดพลาด                                                                                                       
                   4. พยาบาลวชิาชีพใหม่หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินสมรรถนะการวัดค่าสายตาและความโค้งขอกระจกตา     
                       กระจกตาก่อนปฏิบัติงานจริง ถูกต้อง แม่นย้าอย่างน้อย 10 ครั้ง และประเมินซ้้าทุก 6 เดือนหรือ 
                       เมื่อผิดพลาด 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. ตรวจสอบชื่อผู้ป่วยและตาข้างที่วัดให้ถูกต้องตาม 
    แผนการรักษา 
2. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่าจะท้าการวัดค่าสายตาและความ 
    โค้งของกระจกตาพร้อมอธิบายขั้นตอนการตรวจให้ 
    ทราบพอสังเขป 

- เพ่ือป้องกันการวัดผิดข้าง ผิดคน 
 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยร่วมมือ 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-005 

เรื่อง :การวัดค่าสายตา/ความโค้งของ
กระจกตา 

(Autorefractor/Keratometer) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

3. ให้ผู้ป่วยวางคางบนแป้นและให้หน้าผากชิดแผ่นกั้นโค้ง 
    ด้านหน้าเครื่องและมองตรงเข้าไปในเครื่องจะเห็น 
    รูปภาพบอลลูน  ให้จ้องไว้ 
4. ผู้ตรวจปรับTelescope ให้ตรงกับตาของผู้ป่วยข้างที่   
   ต้องการวัด  
5. เมื่อผู้ตรวจมองเข้าไปในTelescope จะเห็นรูปวงกลม    
    1 วง  
6. ปรับปรุงโฟกัสในกล้องคมชัด เครื่องจะอ่านค่าและปริ้น 
    ผลการวัดอัตโนมัติ 
 

-  เพ่ือให้เครื่องอ่านค่าสายตาและความโค้งของกระจกตา 
   ได้ถูกต้อง  แม่นย้า 
 

หมายเหตุ 
         การท้าความสะอาดเครื่องมือ ให้เช็ดด้วยส้าลี 70% alcohol บริเวณแป้นรองคางและหน้าผากก่อนและหลัง
การวัดผู้ป่วยทุกราย 

เอกสารอ้างอิง 
ยศอนันต์  ยศไพบูลย์.Occular Examination.พิมพ์ครังที่1.  ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ 
        มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ออฟเซ็ทขอนแก่น,2529. 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-005 

เรื่อง :การวัดค่าสายตา/ความโค้งของ
กระจกตา 

(Autorefractor/Keratometer) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2 เตรียมอุปกรณ์ถูกต้อง 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1มีการตรวจสอบ ชื่อ สกุลผู้ป่วย 
2.2  มีการให้ข้อมูลผู้ป่วยก่อนวัด 
2.3  จัดท่าให้ผู้ป่วยได้ถูกต้อง  เหมาะสม 
2.4  วัดค่าความโค้งของกระจกตาได้ถูกต้องตามข้ันตอน 

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1  ผลการวัดเที่ยงตรงถูกข้าง  ถูกคน 

           3.2 บันทึกผลการวัดความดันลูกตาถูกข้างถูกคน 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ความหมาย เป็นการวัดความยาวของลูกตา ความหนาของแก้วตาและความลึกของช่องหน้าม่านตาเพ่ือค้านวณค่า
ก้าลังขยายของเลนส์แก้วตา ( power  lens ) 

วัตถุประสงค์  เพ่ือวัดค่า IOL 
เป้าหมาย         1. ผู้ป่วยได้รับการตรวจวัดค่าเลนส์เทียมได้ถูกต้อง แม่นย้า ตรงตามมาตรฐาน 
  2. พยาบาลวิชาชีพมีแนวทางปฏิบัติการวัดค่าเลนส์เทียม 

     3.  ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนการวัดค่าเลนส์เทียมเช่นกระจกตาถลอก 
ผู้ปฏิบัติ  พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์ 

 1. เครื่อง A - B scan  1  เครื่อง 
 2. ส้าลีชุบ 70 % Alcohol  1 ก้อน 
 3. ยาชาส้าหรับหยอดตา   

ตัวช้ีวัด           1. อุบัติการณ์การวัดค่าเลนส์เทียมผิดพลาด 
           2. อุบัติการณ์เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการวัดเลนส์เทียมเช่นกระจกตาถลอก 
                    3. ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพทุกคนปฏิบัติตามแนวทางการวัดค่าเลนส์เทียมได้ถูกต้อง แม่นย้า 
แผนการประเมิน   

         1. ในเวลาราชการ หัวหน้าหน่วยงานสังเกตจากการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพทุกคน 
                   2. นอกเวลาราชการประเมินจากใบบันทึกความเสี่ยง 
                   3. พยาบาลวชิาชีพทุกคนที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินสมรรถนะการวัด          
                       เลนส์เทียม 1 ครั้ง/ปี หรือเม่ือผิดพลาด 
                   4. พยาบาลวิชาชีพใหม่หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินสมรรถนะการวัดเลนส์เทียมก่อนปฏิบัติงานจริง  
                       ถูกต้อง แม่นย้า อย่างน้อย 20 ครั้งและประเมินซ้้าทุก 6 เดือนหรือเมื่อผิดพลาด 
 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-006 

เรื่อง : การวัดค่าเลนส์เทียม  
(IOL power) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

วิธีปฏิบัติ   

หมายเหตุ 
1. การเลือกใช้สูตรค้านวณ IOL 
    SPK II  เมื่อผลการวัดได้ค่า Axial length ≤ 24 หรือ ≥22 มิลลิเมตร 
    SPK III  เมื่อผลการวัดได้ค่า Axial  length  > 24  หรือ < 22 มิลลิเมตร 
2. ตรวจสอบ Mode ที่จะวัดว่าเป็น Aphakiaหรือ Pseudophakiaแล้วเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ 
    ผู้ป่วย 
3. เช็ดท้าความสะอาดหัว probe ด้วย Alcohol  70 % ระหว่างวัดแต่ละรายและต้องเช็ดส้าลีชุบ NSS 
    ตามเพ่ือป้องกัน Cornea  burn 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-006 

เรื่อง : การวัดค่าเลนส์เทียม  
(IOL power) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. ตรวจสอบชื่อผู้ป่วยและตาข้างที่จะท้าการวัด 
2. แจ้งผู้ป่วยว่าจะท้าการวัดค่าก้าลังขยายของเลนส์ 
    แก้วตาเทียมและข้ันตอนการวัด 
3. ให้ผู้ป่วยนอนหงายราบบนเตียงและหยอดยาชาข้างที่ 
   จะท้าการวัด 
4. ท้าการวัดโดยให้ผู้ป่วยยกนิ้วหัวแม่มือขึ้นและให้ผู้ป่วย 
    จ้องท่ีปลายนิ้วหัวแม่มือ ให้ลูกตามองตั้งฉากกับเพดาน   
    วาง Probe ตั้งฉากกับกระจกตาเบา ๆเครื่องจะอ่าน 
    ค่าความยาวลูกตา (Axial  length) และให้ลง K1 ,   
    K2 เมื่อลงค่า K1, K2 เรียบร้อย  เครื่องจะค้านวณค่า  
    IOL (โดยใช้สูตร SRK II หรือ SRK III ตามค่า Axial 
   length ซึ่งเครื่องจะ print out ค่าการวัดออกมาให้ 
5. หลังจากวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วท้าความสะอาด Probe 
    ด้วย 70 % Alcohol และถอดปลั๊กไฟคลุมผ้าที่เครื่อง 

- เพ่ือป้องกันการวัดผิดข้าง ผิดคน 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยคลายกังวลและร่วมมือ 
 
- เพ่ือความสะดวกในการวัดและผู้ป่วยร่วมมือ 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

เอกสารอ้างอิง 

ผศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์ และนพ. กิตติชัย  อัครพิพัฒน์กุล. ต้าราพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา.พิมพ์ครั้งที่1. 
        ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กรุงเทพฯ:พิมพ์ดี,2551. 
ยศอนันต์  ยศไพบูลย์.   Occular Examination.  พิมพ์ครั้งที่1.  ภาควิชาจักษุวิทยา  คณะแพทย์ศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ออฟเซ็ทขอนแก่น,  2529. 
 

ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2  เตรียมอุปกรณ์ถูกต้อง 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1 ตรวจสอบชื่อผู้ป่วย  และตาข้างที่จะท้าการวัด 
2.2 ให้ข้อมูลผู้ป่วย 
2.3 วัดค่าเลนส์เทียมตามขั้นตอนและเทคนิคการวัด 
2.4 ท้าความสะอาดเครื่องมือและเก็บเข้าที่ถูกต้อง 

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1 ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการวัดค่าเลนส์เทียมเช่น 

                กระจกตาถลอก เป็นต้น 
3.2  ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการวัด  
3.3  วัดได้ค่าถูกต้อง  ถูกข้างและถูกคน 

 

  

 

 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-006 

เรื่อง : การวัดค่าเลนส์เทียม  
(IOL power) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-007 

เรื่อง : การตัดขนตา แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/4 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย      เป็นการตัดขนตาให้สั้น ชิดโคนขนตา  ทั้งขอบตาบนและขอบตาล่าง 
วัตถุประสงค์     1. เตรียมท้าความสะอาดตาข้างที่จะท้าผ่าตัด/หัตถการ 
                     2. ลดจ้านวนเชื้อโรคบริเวณโคนขนตา 
                     3. เพ่ือความสุขสบาย 
เป้าหมาย         1. ผู้ป่วยไดร้ับการตัดขนตา ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน 
                     2. พยาบาลวิชาชีพมีแนวทางปฏิบัติการตัดขนตา 
            3. ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนการตัดขนตา เช่น ปลายกรรไกรทิ่มแทงเปลือกตา/ลูกตา 
ผู้ปฏิบัติ            พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์           1. กรรไกรตัดขนตาปลายโค้ง   1   อัน 

2. ผ้าก๊อสสะอาด   1   ชิ้น 
3. ส้าลี Sterile ชุบ 0.9 % NSS 3 - 4 ก้อน ส้าหรับเช็ดตา 
4. ยาปฏิชีวนะ Chloramp  eye ointment   1   หลอด 
5. ถาดสะอาด  1   ใบ 
6. ภาชนะใส่ส้าลีและผ้าก๊อสที่ใช้แล้ว 

ตัวช้ีวัด           1. อุบัติการณ์การบาดเจ็บจากการตัดขนตา 
  2. ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพทุกคนปฏิบัติตามแนวทางการตัดขนตา ได้ถูกต้อง 
                     3. อุบัติการณ์เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตัดขนตา เช่น ปลายกรรไกรทิ่มแทงเปลือกตา/ลูกตา 
แผนการประเมิน   
                     1. ในเวลาราชการ หัวหน้าหน่วยงานสังเกตจากการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพทุกคน 
                     2. นอกเวลาราชการประเมินจากใบบันทึกความเสี่ยง 
                     3. พยาบาลวิชาชีพทุกคนที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินสมรรถนะการตัดขนตา 
                         1 ครั้ง/ปี หรือเม่ือผิดพลาด 
                     4. พยาบาลวิชาชีพใหม่หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินสมรรถนะการตัดขนตาก่อนปฏิบัติงานจริง ถูกต้อง  
                         แม่นย้าอย่างน้อย 10 ครั้งและประเมินซ้้าทุก 6 เดือนหรือเมื่อผิดพลาด 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-007 

เรื่อง : การตัดขนตา แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/4 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ   

ขั้นตอน เหตุผล 
1. เตรียมอุปกรณไ์ปทีเ่ตียงผู้ป่วย 
2. ตรวจสอบชื่อผู้ป่วย ตาข้างที่จะตัดขนตาให้ถูกต้องกับ 
   ใบค้าสั่งการรักษาของแพทย์ 
3. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงวัตถุประสงค์และข้ันตอน 
4. จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนหงายราบไม่หนุนหมอน แสงสว่าง 
    เพียงพอ 
5. ล้างมือตามขั้นตอน 
6. บีบยาป้ายตา Kemicetine eye ointment เทา่หัวไม้ 
   ขีดไฟลงบนผ้าก๊อส 1 ชิ้นแล้วใช้ปลายกรรไกรป้ายยา 
   พอให้ยาติดปลายกรรไกร 
7. ท้าการตัดขนตาโดยแนะน้า  ห้ามผู้ป่วยกระพริบตาหรือ 
    บีบตาขณะตัดขนตา 
    7.1 การตัดขนตาบน กระท้าดังนี้ 
         7.1.1 ให้ผู้ป่วยลืมตามองลงด้านปลายเท้า 
         7.1.2 ดึงหนังตาบนขึ้นเบาๆ จนกระท่ังมองเห็น 
                 แนวขอบตาขนตาบนอย่างชัดเจน 
         7.1.3 ตัดขนตาโดยให้ปลายกรรไกรอยู่ในแนว 
                 เบนออกจากกระจกตาของผู้ป่วยเสมอ 
         7.1.4 ตัดขนตาให้สั้น โดยตัดขนตาให้ชิดขอบ 
                 หนังตามากท่ีสุด ระวังอย่าให้ตัดหนังตา 
                 ผู้ป่วย 
         7.1.5 ตัดขนตาออกทีละน้อย เมื่อมีขนตาอยู่ท่ี 
                ปลายกรรไกรให้เช็ดกับผ้าก๊อสแล้วใช้ปลาย 

- เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
- ป้องกันตัดขนตาผิดข้าง  ผิดคน 

 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยทราบขั้นตอนและให้ความร่วมมือ 
- เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 
- เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค   
- เพ่ือให้ขนตาที่ตัดแล้ว ติดอยู่กับกรรไกรจะได้ไม่ร่วงหล่น 
  เข้าตาผู้ป่วยขณะท้าการตัดขนตา       
 
- เพ่ือความสะอาดในการตัดขนตาและป้องกันอุบัติเหตุ 
   จากปลายกรรไกรทิ่มตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ป้องกันขนตาร่วงเข้าตาผู้ป่วย 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-007 

เรื่อง : การตัดขนตา แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/4 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ   

ขั้นตอน เหตุผล 
         กรรไกรป้ายยาใหม่เช่นนี้เรื่อยๆ จนตัดขนตาเสร็จ 
 
    7.2 การตัดขนตาล่างกระท้าดังนี้ 
          7.2.1 ดึงหนังตาล่างลงให้ผู้ป่วยมองขึน้ด้านบน 
          7.2.2 ท้าการตัดขนตาล่างเช่นเดียวกับข้อ  
                  7.1.3 -7.1.5 
8. หลังตัดขนตา  ปฏิบัติดังนี้ 
    8.1 เช็ดตาให้สะอาดด้วยส้าลี Sterile ชุบ 0.9 %  
          NSS 
    8.2 ให้ผู้ป่วยลืมตา กลอกตาขึ้นบนลงล่างเพ่ือ 
         ตรวจสอบว่ามีเศษขนตาร่วงเข้าตาผู้ป่วยหรือไม่ 
          (ต้องใช้ไฟฉายส่องตรวจสอบ) 
     8.3 ให้ข้อมูลผู้ป่วยว่า หลงัตัดขนตาจะมีอาการขัด 
          เคืองตาเวลากระพริบตาได้ ให้หลับตาเบาๆ ถ้า 
          หลับตาแรงๆหรือลืมตาจะเคืองมากข้ึน ห้ามขยี้ 
          หรือเช็ดตาเพราะจะท้าให้กระจกตาเป็นแผลได้   
          อาการจะดีขึ้นประมาณ 10 วัน 
 

-  เพ่ือให้แน่ใจว่าตัดขนตาสั้นเพียงพอและไม่มีขน 
   ตาร่วงหล่นเข้าตา 
 
 
 
 
 
- ท้าความสะอาดบริเวณตาเช็ดคราบยาและเศษขนตา 
  ออกป้องกันเศษขนตาร่วงเข้าตาผู้ป่วย 

หมายเหตุ 

 กรรไกรตัดขนตา  ถ้าใช้ในผู้ป่วยรายต่อไปควรเช็ดด้วย 70% Alcohol ก่อน แล้วจึงน้าไปใช้ 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-007 

เรื่อง : การตัดขนตา แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 4/4 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

เอกสารอ้างอิง 

ผศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์ และนพ. กิตติชัย  อัครพิพัฒน์กุล. ต้าราพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา.พิมพ์ครั้งที่1. 
        ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กรุงเทพฯ:พิมพ์ดี,2551. 
มาลีรัตน์  สุทธิอารมณ์.  คู่มือการพยาบาลทางจักษุวิทยา.มปท,  2530. 
ยุพดี  รัตตะรังสี. การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุทางจักษุวิทยา.กรุงเทพ:  บริษัทคอมฟอร์มจ้ากัด,2545. 

 

ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ   พยาบาล 
1.2 เตรียมเครื่องมือและเครื่องใช้ถูกต้อง   

2. เชิงกระบวนการ 
2.1 ตรวจสอบชื่อ สกุลผู้ป่วยและตาข้างที่จะท้าผ่าตัด 
2.2 ให้ข้อมูลและจัดท่าให้ผู้ป่วยได้เหมาะสม 
2.3 ล้างมือก่อนและหลังตัดขนตา 
2.4 ตัดขนตาถูกต้องตามขั้นตอนและถูกเทคนิค 

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1 ผู้ป่วยได้รับการตัดขนตาถูกต้อง  ถูกข้าง  ถูกคน 
3.2 ผู้ป่วยไม่ได้รับบาดเจ็บจากการตัดขนตา 

 

  

 

 

 



30 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-008 

เรื่อง : การล้างท่อตา แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย     เป็นการล้างท้าความสะอาดท่อน้้าตา 
วัตถุประสงค์    1. เพ่ือช่วยในการวินิจฉัยโรค 
                    2. เพ่ือการรักษา 
                    3. เพ่ือป้องกันการติดเชื้อส้าหรับผู้ป่วยผ่าตัด Cataract 
เป้าหมาย        1. ผู้ป่วยได้รบัการล้างท่อน้้าตาถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน 
                    2. พยาบาลวชิาชีพมีแนวทางปฏิบัติการล้างท่อน้้าตา            
ผู้ปฏิบัติ           พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์          1. Syring  3 cc   1   อัน 
                    2. หวัเข็มเบอร์ 26 ตัดปลายคมทิ้งและดัดปลายงอมุม 100 องศา (lacrimal cannula) 
                    3. Punctal dilator 
                    4. 0.9% NSS 
                    5. Gauze  
                    6. Antibiotic : Poly - oph or vigamox  ED 
ตัวช้ีวัด           1. อุบัติการณ์การบาดเจ็บจากการล้างท่อน้้าตาเช่น ท่อน้้าตาฉีกขาด           
           2. ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพทุกคนปฏิบัติตามแนวทางการล้างท่อน้้าตา            
แผนการประเมิน   
                    1. ในเวลาราชการ หัวหน้าหน่วยงานสังเกตจากการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพทุกคน 
                    2. นอกเวลาราชการประเมินจากใบบันทึกความเสี่ยง 
                    3. พยาบาลวชิาชีพทุกคนที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินสมรรถนะการล้าง 
                        ท่อน้้าตา  1 ครั้ง/ปี หรือเม่ือผิดพลาด 
                   4. พยาบาลวชิาชีพใหม่หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินสมรรถนะการล้างท่อน้้าตาก่อนปฏิบัติงานจริง ถูกต้อง  
                       แม่นย้าอย่างน้อย 10 ครั้ง และประเมินทุก 6 เดือน หรือเมื่อผิดพลาด 
วิธีปฏิบัติ   

ขั้นตอน เหตุผล 
1. อธิบายขั้นตอนการท้าและวัตถุประสงค์ในการล้าง 
    ท่อน้้าตา 
2. จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนหงาย ผู้ตรวจยืนด้านศีรษะผู้ป่วย 

- เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 
- ป้องกันล้างท่อน้้าตาผิดข้าง  ผิดคน 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-008 

เรื่อง : การล้างท่อตา แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ขั้นตอน เหตุผล 
3. เตรียม Syring 3 cc ใส่ 0.9 NSS พร้อมหัวเข็มเบอร์     
    26 ตัดปลายคมทิ้งและดัดปลายงอมุม 100 องศา  
     (lacrimal canula) 
4. เปิดเปลือกตาล่าง หาต้าแหน่งปากท่อน้้าตาล่าง ให้    
    ผู้ป่วยกรอกตามองขึ้นด้านบน ใส่ lacrimal cannula 
    ที่เตรียมไว้ แยงเข้าไปด้าน lower punctum แล้วแยง  
    cannula ลงไปในแนวตั้งฉาก (vertical) กับเปลือกตา 
    ตามแนว ampulla 2 มิลลิเมตร ต่อจากนั้นให้เปลี่ยน 
    ทิศทางของ Cannula ไปทางขนาน (horizontal) กับ 
    ขอบเปลือกตา 8 มิลลิเมตร 
5. ฉีด 0.9% NSS พร้อมถามผู้ป่วยว่ามีน้้ารสชาติเค็มๆ 
   ไหลลงคอหรือไม่ ถ้ามีน้้าไหลลงคอแสดงว่าทางเดินท่อ 
   น้้าตาไม่ตัน แต่ถ้าไม่มีน้้าไหลลงคอ แสดงว่าท่อทางเดิน 
   น้้าตาน่าจะตัน  
6. ล้างท่อน้้าตาทั้งท่อด้านบนและท่อด้านล่าง 
7. หลังล้างท่อน้้าตาหยอดยาปฏิชีวนะ 

- เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บต่อลูกตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  เพ่ือให้แน่ใจว่าการล้างท่อน้้าตาผ่านหรือไม่ 
 
 
 
 
-  เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 
 

เอกสารอ้างอิง 

ผศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์ และนพ. กิตติชัย  อัครพิพัฒน์กุล. ต้าราพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา.พิมพ์ครั้งที่1. 
        ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กรุงเทพฯ:พิมพ์ดี,2551. 
ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์และณวพล  กาญจนารัณย์. ต้าราปฏิบัติการและหัตถการทางจักษุวิทยา.พิมพ์ครั้งที่2. 
        ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กรุงเทพฯ:พิมพ์ดี,2550. 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-008 

เรื่อง : การล้างท่อตา แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ   พยาบาล 
1.2 เตรียมเครื่องมือและเครื่องใช้ถูกต้อง   

2. เชิงกระบวนการ 
2.1 ตรวจสอบชื่อ สกุลผู้ป่วยและตาข้างที่จะท้าผ่าตัด 
2.2 ให้ข้อมูลและจัดท่าให้ผู้ป่วยได้เหมาะสม 
2.3 ล้างมือก่อนและหลังล้างท่อน้้าตา 
2.4 ล้างท่อน้้าตาถูกต้องตามข้ันตอนและถูกเทคนิค 

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1 ผู้ป่วยได้รับการล้างท่อน้้าตาถูกต้อง  ถูกข้าง  ถูกคน 

          3.2  ผู้ปว่ยไม่ได้รับบาดเจ็บจากการล้างท่อน้้าตา 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-009 

เรื่อง : การล้างตา แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/4 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย เป็นการล้างท้าความสะอาด ช้าระล้างสิ่งสกปรก สิ่งแปลกปลอม สารเคมีและเชื้อโรคออกจากตา 
วัตถุประสงค์   1. ท้าความสะอาดก่อนผ่าตัด 

2. ช้าระล้างสิ่งแปลกปลอมหรือสารเคมีออกจากตา 
3. ลดขี้ตาหรือหนองที่บริเวณตา 
4. ลดปริมาณเชื้อโรคที่บริเวณตา 
5. ความสุขสบาย 

เป้าหมาย        1. ผู้ป่วยได้รับการล้างตาถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน 
  2. พยาบาลวิชาชีพมีแนวทางปฏิบัติการล้างตา            
ผู้ปฏิบัติ  พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์            1. ถาดสะอาด  1 ใบ หรือรถเข็นส้าหรับวางอุปกรณ์ 

2. ขวดน้้าเกลือ 0.9 % NSS ขนาด 500 ซีซ ีหรือ 1000  ซีซี พร้อม IV - set (Adult) 
3.  ยาชา , poly - oph 
4. ส้าลีสะอาด 
5. ผ้ายาง หรือผ้าขวางเตียง 
6. เสาน้้าเกลือ (ใช้แขวนขวดน้้าเกลือ) 

ตัวช้ีวัด           1. อุบัติการณ์การบาดเจ็บจากการล้างตา 
  2. ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพทุกคนปฏิบัติตามแนวทางการล้างตา ได้ถูกต้อง            
แผนการประเมิน   
                     1. ในเวลาราชการ หัวหน้าหน่วยงานสังเกตจากการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพทุกคน 
                     2. นอกเวลาราชการประเมินจากใบบันทึกความเสี่ยง 
                     3. พยาบาลวิชาชีพทุกคนที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินสมรรถนะการล้างตา 
                        1 ครั้ง/ปี หรือเม่ือผิดพลาด 
                     4. พยาบาลวิชาชีพใหม่หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินสมรรถนะการล้างตาก่อนปฏิบัติงานจริง ถูกต้อง     
                         แม่นย้าอย่างน้อย 5 ครั้ง และประเมินซ้้าทุก 6 เดือน หรือเมื่อผิดพลาด 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-009 

เรื่อง : การล้างตา แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/4 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ   

ขั้นตอน เหตุผล 
1. ตรวจสอบ ชื่อผู้ป่วย ตาข้างที่จะล้างให้ถูกต้อง 

1. 2. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบวัตถุประสงค์ และข้ันตอนการล้างตา 
3. ปูผ้ายางหรือผ้าขวางเตียงรองใต้ศีรษะผู้ป่วย   
4. ใช้ส้าลีสะอาดอุดหูข้างที่จะท้าการล้างตา จัดท่าผู้ป่วย   
    นอนราบไม่หนุนหมอนและเอียงหน้าเล็กน้อยไปทาง   
    ตาข้างที่จะล้าง 
5. หยอดยาชา 
6. ให้ผู้ป่วยหลับตาแล้วปล่อยน้้าเกลือให้ไหลลงบนแก้ม 
   ผู้ป่วยก่อนแล้ว จึงล้างหนังตาหรือผิวหนังรอบตา 
7. ล้างตาตามขั้นตอนดังนี้ 
   7.1 ดึงหนังตาล่างลง  ให้ผู้ป่วยมองขึ้นด้านบนแล้วจึง 
        ล้างเยื่อบุตาล่าง 
   7.2 ดึงหนังตาบนขึ้น  ให้ผู้ป่วยมองลงข้างล่างแล้วจึง 
        ล้างเยื่อบุตาบน 
   7.3 ให้ผู้ป่วยกลอกตาไปมาทางซ้ายและขวา สลับกันไป  
        เพ่ือล้างเยื่อบุให้ทั่วถึง 
8. ในกรณีผู้ป่วยถูกสารเคมีเข้าตาต้อง ใช้น้้าเกลือปริมาณ    
    1000 - 2000 ซีซี หรือจ้านวนตามแผนการรักษาขณะ 
    ล้างตาให้เปิดตาให้กว้างที่สุด 
9. เมื่อเสร็จแล้ว ใช้ส้าลีสะอาดเช็ดซับบริเวณรอบๆตาให้ 
   เรียบร้อย 
10. หยอด poly - oph 1 - 2 หยด 
11. เมื่อล้างตาเสร็จแล้วแจ้งให้ผู้ป่วยทราบและจัดท่าอยู่ 
     ในท่าท่ีเหมาะสม 

- ป้องกันการล้างตาผิดข้าง ผิดคน   
- ให้ผู้ป่วยเข้าใจและให้ความร่วมมือ 
 

- ป้องกันน้้าไหลซึมเปียกผ้าปูเตียง 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-009 

เรื่อง : การล้างตา แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/4 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ขั้นตอน เหตุผล 
12. เก็บส้าลีที่หูออกและแนะน้าห้ามเช็ด / ขยี้ตา 
13. เก็บอุปกรณ์ / เครื่องมือให้เรียบร้อย 
14. ล้างมือ 
 

 

หมายเหตุ 

 กรณีถูกกรดด่างต้องล้างตานานอย่างน้อย 30 นาที 

เอกสารอ้างอิง 
จรูญศรี  รุ่งสุวรรณ.  การพยาบาลผู้ป่วยจักษุ.  ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  2521. 
ธนภัทร  สุวรรณประพิศ.  การตรวจรักษาโรคตาเบื้องต้น.  คณะพยาบาลศาสตร์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2532. 
ผศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์ และนพ. กิตติชัย  อัครพิพัฒน์กุล. ต้าราพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา.พิมพ์ครั้งที่1. 
       ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กรุงเทพฯ:พิมพ์ดี,2551. 
วีณา  นานาศิลป์.  เอกสารประกอบการสอนการพยาบาล 7 ก. 250314 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ 
ของตา.  ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
       2537. 
ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์ และณวพล  กาญจนารัณย์. ต้าราปฏิบัติการและหัตถการทางจักษุวิทยา.พิมพ์ครั้งที่2. 
       ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กรุงเทพฯ:พิมพ์ดี,2550 
อภิชาติ  สงดาวนิช  และ  ญาณี  เจียมไชยศรี.  จักษุวิทยา.  กรุงเทพฯ:โชลิสติก พับลิสซิง,  2540. 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-009 

เรื่อง : การล้างตา แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 4/4 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ   พยาบาล 
1.2 เตรียมเครื่องมือและเครื่องใช้ถูกต้อง   

2. เชิงกระบวนการ 
2.1 ตรวจสอบ ชื่อ-สกุลผู้ป่วย ตาข้างที่ล้าง 
2.2 แจ้งวัตถุประสงค์และจัดท่าให้ผู้ป่วยถูกต้อง 
2.3 ล้างมือก่อนและหลังล้างตา 
2.4 ล้างตาได้ถูกวิธี  ถูกข้าง  ถูกคน 

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1 ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการล้างตา 
3.2 ตาที่ล้างสะอาดไม่มีหนอง  หรือข้ีตาติดค้างอยู่ 
3.3 หลังล้างตาไม่มีอาการระคายเคือง  หรือปวดตา 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-010 

เรื่อง : การหยอดตา แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย เป็นการใส่ยาเข้าไปในถุงเยื่อบุตา (conjunctival sac)  เพ่ือให้ยาออกฤทธิ์เฉพาะที่ 
วัตถุประสงค ์ 1. เพ่ือฆ่าเชื้อโรค 

2. เพ่ือลดการอักเสบ 
3. เพ่ือหดหรือขยายม่านตา 
4. เพ่ือลดอาการระคายเคือง 
5. เพ่ือให้ยาชาเฉพาะที่ 

เป้าหมาย        1. ผู้ป่วยได้รับยาถูกต้องตามแผนการรักษา 
           2. พยาบาลวิชาชีพมีแนวทางปฏิบัติการหยอดตา            
ผู้ปฏิบัติ        พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์           1. ใบบันทึกการให้ยา 

2. ยาหยอดตา ตามแผนการรักษา 
3. กระปุกส้าลีปราศจากเชื้อชุบ 0.9% NSS  
4. กระปุก forceps 
5. น้้ายาเช็ดมือ Waterless 
6. ภาชนะใส่ส้าลีที่ใช้แล้ว 

ตัวช้ีวัด           1. อุบัติการณ์การหยอดตาผิดพลาด 
  2. ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพทุกคนปฏิบัติตามแนวทางการหยอดตา ได้ถูกต้อง         
แผนการประเมิน   
                    1. ในเวลาราชการ หัวหน้าหน่วยงานสังเกตจากการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพทุกคน 
                    2. นอกเวลาราชการประเมินจากใบบันทึกความเสี่ยง 
                    3. พยาบาลวิชาชีพทุกคนที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินสมรรถนะการหยอดตา 
                       1 ครั้ง/ปี หรือเม่ือผิดพลาด 
                    4. พยาบาลวิชาชีพใหม่หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินสมรรถนะการหยอดตาก่อนปฏิบัติงานจริง ถูกต้อง     
                        แม่นย้าอย่างน้อย 10 ครั้ง และประเมินซ้้าทุก 6 เดือนหรือเมื่อผิดพลาด 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-010 

เรื่อง : การหยอดตา แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ   

ขั้นตอน เหตุผล 
1. ตรวจสอบชื่อ - สกุลผู้ป่วยให้ถูกต้องตรงกับใบบันทึก 
   การให้ยา  
2. ตรวจสอบยาที่จะหยอด ดูชื่อยา ความแรงและวัน 
    หมดอาย ุ
3. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบวัตถุประสงค์ของการหยอดตา 
4. จัดให้ผู้ป่วยนั่งเก้าอ้ีที่มีพนักพิงหรือนอนหงายแหงน 
    หน้าเล็กน้อย อาจหนุนหมอนหรือไม่หนุนก็ได้ 
5. ล้างมือให้สะอาดตามมาตรฐานหรือใช้น้้ายา waterless  
   เช็ดมือ 
6. ประเมินลักษณะของตา สารคัดหลั่ง ถ้ามีข้ีตาหรือ  
    คราบยาให้เช็ดท้าความสะอาดก่อนหยอดตา 
7. กดน้้ายา waterless เช็ดมอืซ้้า กรณีท่ีถนัดขวาคีบส้าลี 
    สะอาดใส่มือซ้าย บีบหมาด เก็บขุยส้าลีให้เรียบร้อย  
    เก็บไว้ในอุ้งมือซ้าย มือขวาหยิบขวดยาหยอดตา เปิด 
    ฝาขวดยาหยอดตา  โดยใช้นิ้วก้อยมือซ้ายหนีบฝาขวด 
    ยาไว้กับอุ้งมือ ใช้มือขวาหมุนขวดยาคลายเกลียวออก 
    แล้วหยอดตาดังนี้    
    7.1 ให้ผู้ป่วยแหงนหน้าขึ้นและเอียงหน้ามา ทางดั้ง 
         จมูกเล็กน้อยและกลอกตาขึ้นข้างบน 
    7.2 ใช้นิ้วหวัแม่มือซ้ายดึงเปลือกตาล่างลงให้เห็นถุง 
         เยื่อบุตาโดยให้แรงกดอยู่ที่กระดูกเบ้าตาห้ามกดลง  
         บนลูกตาผู้ป่วย มือขวาวางบนหน้าผาก คว่้าขวด 
         ยาลง หยอดตาโดยถือขวดยาให้ปลายหลอดยาห่าง 

- ป้องกันการหยอดตาผิดคน ผิดข้าง ผิดเวลา ผิดยา 
  ผิดความเข้มข้น 
 
 
- เพ่ือคลายกังวลและร่วมมือในการหยอดตา 
 
 
- ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 

 
- เพ่ือความสุขสบาย ลดแหล่งสะสมเชื้อโรค และ ลดสิ่ง  
  กีดขวางการดูดซึม ยาออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
 
 
 
 
 
- เพ่ือป้องกันยาไหลล้นออกทางด้านหางตาขณะหยอด 
   ตา การกลอกตาขึ้นบนจะช่วยให้ถุงเยื่อตาเปิดกว้างขึ้น 
   และลดกลไกการบีบตาขณะหยอดยา 
- การกดจะเพ่ิมแรงดันลูกตาเกิดอันตรายต่อตาได้ 
  โดยเฉพาะผู้ป่วยตาแตก เพ่ือให้ถือขวดยาได้มั่นคง    
  ป้องกันปลายหลอดยาสัมผัสตาผู้ป่วยเกิดการปนเปื้อน  
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-010 

เรื่อง : การหยอดตา แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ   

ขั้นตอน เหตุผล 
          จากตาผู้ป่วยประมาณ 1 - 2 เซนติเมตร 
          (1/2 หรือ 3/4 นิ้ว)  
     7.3 หยอดตาในถุงเยื่อบุตา 1-2 หยด ให้ผู้ป่วย  
          กระพริบตาเบาๆแล้วหลับตาเพ่ือเกลี่ยยาให้ทั่วตา  
          ห้ามบีบตา ถ้าผู้ป่วยบีบตาต้องหยอดยาใหม่ 
     7.4  ใช้ส้าลีที่ถือไว้กดซับหัวตาบริเวณรูเปิดท่อ 
           ทางเดินน้้าตา อย่างน้อย 30 วินาที   
     7.5 หมุนปิดฝาขวดไว้ตามเดิม ระวังไม่ให้ปลายหลอด 
           ยาสัมผัสมือ 
     7.6 ตรวจดูชื่อยาซ้้าอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ 
8. ล้างมือให้สะอาดตามมาตรฐานหรือใช้น้้ายา waterless  
    เช็ดมือ 
9. ใช้ส้าลีแอลกอฮอล์ 70 % บีบหมาด เช็ดบริเวณคอขวด 
    และฝากครอบขวดยาก่อนเก็บเข้าที่    
10. แจ้งให้ผู้ป่วยและญาติทราบอาการไม่พึงประสงค์     
     หรืออาการผิดปกติทีอ่าจเกิดข้ึน ถ้ามีอาการให้รีบแจ้ง     
     ให้พยาบาลทราบทันที พร้อมสอบถามประเมินอาการ 
     ผิดปกติหลังหยอดตา 
11. แนะน้าการปฏิบัติตัวหลังหยอดตา เช่น ห้ามเช็ดหรือ 
     ขยี้ตาหลังหยอดยาชา ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุ 
     หรือพลัดตกหกล้ม หลังหยอดยาขยายม่านตา  
     เนื่องจากตาพร่ามัว 
12. เก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย  
13. ล้างมือให้สะอาดตามมาตรฐาน 

  เชื้อโรคเข้าสู่ยา  ถ้าปลายขวดยาอยู่ห่างตามากเกินไป 
  ท้าให้เกิดแรงกระแทกกระตุ้นให้ผู้ป่วยบีบตาได้ 
- การบีบตาแน่นจะไล่ยาออกจากตาท้าให้ได้ยาปริมาณไม่ 
  เพียงพอ ไม่เกิดประสิทธิภาพในการหยอดตา 
 
- ป้องกันยาไหลลงคอและดูดซึมในระบบทางเดินอาหาร 
  แล้วออกฤทธิ์ทั่งร่างกาย เกิดอันตรายกับผู้ป่วยได้ 
- ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค 
 
 
 
 
- ป้องกันยาไหลย้อนเข้าไปในขวดยาเกิดการปนเปื้อนของ 
  เชื้อโรคได้ 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-010 

เรื่อง : การหยอดตา แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 4/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ   

ขั้นตอน เหตุผล 
14. บันทึกทางการพยาบาล เช่น  สภาพตาก่อนหยอดตา 
     และอาการไม่พึงประสงค์ 
 

 

หมายเหตุ    
1. เมื่อเปิดขวดยาหรือหยอดยาป้ายตา หลังใช้เสร็จควรปิดทันที และระมัดระวังอย่าให้ปลายจุกขวดยา 
    ปนเปื้อน 
2. ยาหยอดตาเมื่อเปิดใช้แล้วต้องระบุวันเปิดใช้และวันครบก้าหนด 1 เดือนหลังเปิดขวดทุกครั้งยกเว้นยาผสม 

              จะมีวันหมดอายุอยู่ข้างขวดยา 
 3. การล้างมือระหว่างหยอดตาผู้ป่วยแต่ละราย  ให้ใช้ waterless แทน 
 

เอกสารอ้างอิง  

ผศ.ขวัญตา  เกิดชูชื่น  และ  คณะ.  คู่มือปฏิบัติการพยาบาล NURSING MANUAL.   กรงุเทพฯ:     
        ธรรมสารจ้ากัด,  2545.   
ผศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์ และนพ. กิตติชัย  อัครพิพัฒน์กุล. ต้าราพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา.พิมพ์ครั้งที่1. 
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กรุงเทพฯ:พิมพ์ดี,2551. 
        ภัทรจิตร  บวรสมบัติ.  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ. กรุงเทพ:  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล, 
        2538. 
ยุพดี  รัตตะรังสี.  การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุทางจักษุวิทยา. กรุงเทพฯ:  บริษัทคอมฟอร์มจ้ากัด,  2545.   
ศิริลักษณ์  กิจศรีไพศาล.  การพยาบาลผู้รับบริการที่ผิดปกติทางตา. กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  
        2543.  
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-010 

เรื่อง : การหยอดตา แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 5/5 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ   พยาบาล 
1.2 เตรียมเครื่องมือและเครื่องใช้ถูกต้อง   

2. เชิงกระบวนการ 
2.1 ตรวจสอบใบแจ้งการให้ยา  ชื่อ –นามสกุลผู้ป่วย ตาข้างที่จะหยอด 

วิธีให้ ชนิดของยา วันหมดอายุ และเวลาถูกต้อง 
2.2 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบวัตถุประสงค์ของการหยอดตา 
2.3 จัดท่าผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 
2.4 ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังหยอดตา 
2.5 หยอดตาถูกต้องตามขั้นตอน 
2.6 ให้ค้าแนะน้าการสังเกตอาการผิดปกติ 
2.7 ให้ค้าแนะน้าการปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากปฏิบัติ

ตัวไม่ถูกต้อง 
2.8 มีการบันทึกถูกต้อง ครอบคลุม ครบถ้วน 

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1 ผู้ป่วยได้รับยาถูกยา ถูกคน ถูกข้าง ถูกเวลา ถูกขนาด ถูกเทคนิค 
3.2 ผู้ป่วยปฏิบัติตัวถูกต้อง 
3.3 ไม่พบความคลาดเคลื่อนจากการหยอดตา เช่น ยาไหลไปเข้าตา 

อีกข้าง 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-011 

เรื่อง : การป้ายตา แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/4 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย เป็นการใส่ยาเข้าไปในถุงเยื่อบุตา (conjunctival sac)  โดยยาอยู่ในรูปขี้ผึ้ง (Ointment) 
วัตถุประสงค ์ 1. เพ่ือฆ่าเชื้อโรค 

2. เพ่ือลดการอักเสบ 
3. เพ่ือลดอาการระคายเคือง 
4. เพ่ือหล่อลื่น เช่น ผู้ป่วยตาโปน หรือหลับตาไม่สนิท 
5. เพ่ือป้องกันยาออกฤทธิ์ทั่วร่างกายเนื่องจากยาไม่ไหลลงคอ จึงไม่มีการดูดซึมผ่านเยื่อบุจมูกหรือ           
    ระบบทางเดินอาหาร 
6. เพ่ือให้ยาติดค้างอยู่ที่เยื่อบุตาได้นานกว่า (เพ่ิมการดูดซึม) และการออกฤทธิ์ของยาได้ยาวนานกว่า 

เป้าหมาย         1. ผู้ป่วยได้รับยาถูกต้อง ตรงตามแผนการรักษา          
            2. พยาบาลวิชาชีพมีแนวทางปฏิบัติการป้ายตา            
ผู้ปฏิบัติ              พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์  1. ใบบันทึกการให้ยา 
  2. ยาป้ายตาตามแผนการรักษา 
           3. กระปุกส้าลีปราศจากเชื้อชุบ 0.9 %NSS , กระปุก forceps  
  4. กรณีท่ียังไม่ได้ปิดตาให้เตรียมผ้าก็อสปิดตาหรือที่ครอบตาปราศจากเชื้อ 

5. พลาสเตอร์ Microporeหรือ Transpor 
6. น้้ายาเช็ดมือ Waterless 
7. ภาชนะใส่ส้าลีที่ใช้แล้ว 

ตัวช้ีวัด           1. อุบัติการณ์การป้ายตาผิดพลาด 
  2. ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพทุกคนปฏิบัติตามแนวทางการป้ายตา ได้ถูกต้อง         
แผนการประเมิน   

1. ในเวลาราชการ หัวหน้าหนว่ยงานสังเกตจากการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพทุกคน 
2. นอกเวลาราชการประเมินจากใบบันทึกความเสี่ยง 

         3. พยาบาลวิชาชีพทุกคนที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินสมรรถนะการป้ายตา 
                        1 ครั้ง/ปี หรือเม่ือผิดพลาด 
                     4. พยาบาลวิชาชีพใหม่หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินสมรรถนะการป้ายตาก่อนปฏิบัติงานจริง ถูกต้อง  
                         แม่นย้าอย่างน้อย 5ครั้ง  และประเมินทุก 6 เดือนหรือเมื่อผิดพลาด 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-011 

เรื่อง : การป้ายตา แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/4 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ   
ขั้นตอน เหตุผล 

1. ปฏิบัติเหมือนการหยอดตาข้อ 1 - 8 โดยหลังการหมุน 
    คลายเกลียวเปิดฝาหลอดยา ให้บีบยาออกมาเล็กน้อย 
    เช็ดด้วยส้าลีปลอดเชื้อแล้วทิ้ง 
2. ป้ายตา ดังนี้ 

2.1  ให้ผู้ป่วยแหงนหน้าขึ้นและเอียงหน้ามาทางดั้ง     
      จมูกเล็กน้อยและกลอกตาขึ้นข้างบน 
2.2  ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้ายดึงเปลือกตาล่างลงให้เห็น       
       ถุงเยื่อบุตาให้แรง กดอยู่ที่โหนกแก้มห้ามกดลง 

           บนลูกตาผู้ป่วย 
2.3  มือขวาวางบนหน้าผากคว่้าขวดยาลง บีบยาจาก 

          หลอดลงไปด้านในของเปลือกตาล่าง ป้ายจาก 
      หัวตาไปหางตายาวประมาณ 2 เซนติเมตร ระวัง 
      ไม่ให้ปลายหลอดยาสัมผัสตาผู้ป่วย 
2.4  ให้ผู้ป่วยหลับตาแล้วกลอกตาไปมาเล็กน้อย  
2.5  หมุนปิดฝาขวดยาไว้ตามเดิม      
2.6  ตรวจดูชื่อยาซ้้าอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่       
2.7  ปิดตาผู้ป่วยไว้ตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติเรื่องการ  

          ปิดตา       
2.8  ใช้ส้าลีแอลกอฮอล์ 70 % บีบหมาด เช็ดบริเวณ 
      คอขวดและฝากครอบขวดยาก่อนเก็บเข้าที่       

3. แจ้งให้ผู้ป่วยและญาติทราบอาการไม่พึงประสงค์หรือ 
    อาการผิดปกติทีอ่าจเกิดข้ึน ถ้ามีอาการให้รีบแจ้ง 
    พยาบาลทราบทันทพีร้อมสอบถามประเมินอาการ 
    ผิดปกติหลังป้ายยา 

 
 
-  เพ่ือเกลี่ยให้ยากระจายทั่วตา 
 
 
 
 
-  ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
 
-   เพ่ือคลายกังวลและให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วม 
    ในการเฝ้าระวังอาการผิดปกติหลังหยอดตาและ 
    ปลอดภัยจาก อาการไม่พึงประสงค์ 
-   เพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติทราบความเสี่ยงที่อาจ 
    เกิดข้ึนและ มีส่วนร่วมในการดูแลตนเองสามารถ 
    ดูแลตนเองได้ถูกต้องและปลอดภัย 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-011 

เรื่อง : การป้ายตา แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563     

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ   
ขั้นตอน เหตุผล 

4. แนะน้าการปฏิบัติตัวหลังป้ายตา เช่น ระมัดระวังการ 
   เกิดอุบัติเหตุหรือพลัดตกหกล้มหลังป้ายยา  เนื่องจาก 
   ตาพร่ามัว 
5 .เก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย  

1. 6. ล้างมือให้สะอาดตามมาตรฐาน 
7. บันทึกทางการพยาบาล 

 
 
 

- เพ่ือความพร้อมในการใช้งานครั้งต่อไป 
- ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
- เพ่ือการสื่อสารและเป็นหลักฐานทางกฎหมาย 

หมายเหตุ 
1. ถ้าปลายหลอดยามีการปนเปื้อนเนื่องจากสัมผัสถูกมือพยาบาลหรือตาผู้ป่วย ให้บีบยาใส่ส้าลีทิ้ง เช็ดท้า   
   ความสะอาดปลายหลอดยาด้วยส้าลีแอลกอฮอล์บีบหมาด ใช้ส้าลีชุบ 0.9%NSS บีบหมาดเช็ดซ้้าก่อนปิดฝา 
   ให้สนิท เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย 

2. ยาป้ายตาผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อต้องแยกอุปกรณ์เครื่องใช้ในการหยอดตาโดยเฉพาะและยาป้ายตาแยกใช้ 
    เฉพาะราย 
3. หลังป้ายตาห้ามกดนวดหรือคลึงบนลูกตา เพราะอาจท้าให้เกิดอันตรายต่อลูกตา เช่น แผลแยกได้ 
4. ยาป้ายตามีอายุการใช้งานนาน 1 เดือนหลังเปิดขวด ให้ติดป้ายระบุวันที่เปิดใช้ครั้งแรกและวันหมดอายุทุก  
    ครั้ง เพื่อป้องกันการใช้ยาขาดประสิทธิภาพ 

เอกสารอ้างอิง  
ผศ.ขวัญตา  เกิดชูชื่น  และ  คณะ.  คู่มือปฏิบัติการพยาบาล NURSING MANUAL.  กรุงเทพฯ: ธรรมสารจ้ากัด,   
        2545.   
ผศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์ และนพ. กิตติชัย  อัครพิพัฒน์กุล. ต้าราพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา.พิมพ์ครั้งที่1. 
        ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กรุงเทพฯ:พิมพ์ดี,2551. 
ยุพดี  รัตตะรังสี.  การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุทางจักษุวิทยา.  กรุงเทพฯ:  บริษัทคอมฟอร์มจ้ากัด,  2545.   
ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์และณวพล  กาญจนารัณย์. ต้าราปฏิบัติการและหัตถการทางจักษุวิทยา.พิมพ์ครั้งที่2. 
       ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กรุงเทพฯ:พิมพ์ดี,2550. 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-011 

เรื่อง : การป้ายตา แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 4/4 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ   พยาบาล 
1.2 เตรียมเครื่องมือและเครื่องใช้ถูกต้อง   

2. เชิงกระบวนการ 
2.1  ตรวจสอบใบแจ้งการให้ยา  ชื่อ–นามสกุลผู้ป่วย ตาข้างที่จะป้าย วิธีให้  

ชนิดของยา วันหมดอายุ และเวลาถูกต้อง 
2.2  แจ้งให้ผู้ป่วยทราบวัตถุประสงค์การป้ายตา 
2.3  จัดท่าผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 
2.4  ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังป้ายตา 
2.5  หยอดตาถูกต้องตามขั้นตอน 
2.6  ให้ค้าแนะน้าการสังเกตอาการผิดปกติ 

          2.7  ให้ค้าแนะน้าการปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากปฏิบัติตัว 
                 ไม่ถูกต้อง 
          2.8 มีการบันทึกถูกต้อง ครอบคลุม ครบถ้วน 

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1 ผู้ป่วยได้รับยาถูกยา ถูกคน ถูกข้าง ถูกเวลา ถูกขนาด ถูกเทคนิค 
3.2 ผู้ป่วยปฏิบัติตัวถูกต้อง 
3.3 ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาเนื่องจากปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-012 

เรื่อง : การเช็ดตา แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/4 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย เป็นการใช้เทคนิคปราศจากเชื้อเพ่ือขจัดสิ่งคัดหลั่ง (Discharge) ออกจากขอบตาและขนตา 

วัตถุประสงค์    1. ความสุขสบาย 
  2. ลดปริมาณเชื้อโรคบริเวณขอบตาและขนตา  ป้องกันการติดเชื้อที่ตา 
  3. เพ่ือให้สามารถสังเกตอาการผิดปกติบริเวณขอบตา  เปลือกตาได้ชัดเจน 
เป้าหมาย         1. ผู้ป่วยไดร้ับการเช็ดตาถูกต้อง ตามมาตรฐาน 
            2. พยาบาลวิชาชีพมีแนวทางปฏิบัติการเช็ดตา            
ผู้ปฏิบัติ  พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์           1. รถเข็นส้าหรับวางอุปกรณ์ 

2. ขวดน้้าเกลือ 0.9 % NSS for irrigation 
3. ขวด 70%  Alcohol 
4. Microporeหรือ Transpore plaster 
5. ขวดน้้ายา Waterless 
6. Eye shield หรือ  Eye pad ตามแผนการรักษา 
7. Set เช็ดตา ประกอบด้วยถ้วยส้าหรับใส่น้้ายา 2 ใบ บรรจุส้าลีถ้วยละ 3 – 5 ก้อน 
8. ถุงมือ disposable (ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้เช็ดตาแพ้ Alcohol หรือมีแผลที่มือ) 
9. ภาชนะส้าหรับใส่  Eye shield  
10. ถังขยะส้าหรับทิ้ง eye pad และ ส้าลีที่ใช้แล้ว 

ตัวช้ีวัด           1. อุบัติการณ์การเช็ดตาผิดพลาด 
  2. ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพทุกคนปฏิบัติตามแนวทางการเช็ดตาได้ถูกต้อง            
แผนการประเมิน   

1. ในเวลาราชการ หัวหน้าหนว่ยงานสังเกตจากการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพทุกคน 
2. นอกเวลาราชการประเมินจากใบบันทึกความเสี่ยง 

         3. พยาบาลวิชาชีพทุกคนที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินสมรรถนะการเช็ดตา 
                         1 ครั้ง/ปี หรือเมื่อผิดพลาด 
                     4. พยาบาลวิชาชีพใหม่หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินสมรรถนะการเช็ดตาก่อนปฏิบัติงานจริง ถูกต้อง     
                         แม่นย้าอย่างน้อย 5 ครั้งและประเมินซ้้าทุก 6 เดือน หรือเมื่อผิดพลาด 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-012 

เรื่อง : การเช็ดตา แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/4 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. อธิบายให้ผู้ป่วยทราบวัตถุประสงค์ของการเช็ดตา 
2. จัดท่าให้ผู้ป่วยนั่งพิงพนักเก้าอ้ี หรือนอนหงายแหงน  
    อาจหนุนหมอนหรือไม่หนุนหมอนก็ได้ 
3. แกะ Eye shield และ Eye pad เก่าออกใส่ภาชนะท่ี 
    เตรียมไว้ โดยแยก Eye shield และ Eye pad ใส่ชาม  
    รูปไตหรือภาชนะท่ีเตรียมไว้ส้าหรับใส่ อย่างละ 1 ใบ 
4. จัดเตรียม Set เช็ดตา โดยเปิด Set เช็ดตาวางบนถาด  
    เทน้้ายา 0.9 % NSS ลงในถ้วยส้าลี 1 ใบและ70 %        
    Alcohol ลงในถ้วยส้าลี 1 ใบพอชุ่ม เตรียม Eye pad,  
    Eye shield ไว้ใน Set เช็ดตา เตรียมพาสเตอร์ส้าหรับ 
    ปิด Eye pad (ถ้าใช้) และ Eye shield 
5. ผู้เช็ดตา ล้างมือให้สะอาดตามมาตรฐาน 
6. หยิบส้าลีชุบ 70 % Alcohol บีบหมาด ๆ เช็ดปลาย 
    นิ้วมือและมือให้สะอาดอีกครั้งหนึ่ง 
7. ใช้มือท่ีถนัดหยิบส้าลีชุบ 70 % Alcohol บีบเป็นก้อน  
    แบน ๆ  ให้ผู้ป่วยหลับตาแล้วเริ่มเช็ดตาจากหัวตาไป  
    หางตาเสมอและห่างจากขอบตาเล็กน้อย 
    7.1  ส้าลีก้อนที่ 1  เช็ดหนังตาบนจากหัวตาไปหางตา 
           แล้วกลับส้าลีเช็ดหนังตาบนถอยออกไปจนถึงไร 
           ผมแล้วทิ้งส้าลีลงในชามรูปไตหรือขยะส้าหรับทิ้ง 
    7.2  ส้าลีก้อนที่ 2 เช็ดหนังตาล่างจากหัวตาไปหางตา 
          แล้วกลับส้าลีเช็ดหนังตาล่างอีกครั้ง เช็ดจาก 
 

- ให้ผู้ป่วยเข้าใจ คลายกังวลและให้ความร่วมมือใน 
   การเช็ดตา  
- ให้อยู่ในท่าที่สะดวกในการเช็ดตาและวางอุปกรณ์ได้ 
- Eye shield จะต้องน้าไปท้าความสะอาดและฆ่าเชื้อ 
  ก่อนน้ามาใช้อีกในภายหลัง ส่วน Eye pad ที่ใช้แล้วแยก 
  ทิ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ลดเชื้อโรคบริเวณผิวหนังรอบดวงตาให้และเช็ดให้ห่างตา 
   เพ่ือป้องกัน Alcohol เข้าตาซ่ึงจะท้าให้เป็นอันตรายต่อ 
   ดวงตา 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-012 

เรื่อง : การเช็ดตา แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/4 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
          ขอบในไล่ออกไปรอบนอกรัศมีประมาณ 2 นิ้ว 
          จากขอบตาล่าง 
     7.3 ส้าลีก้อนที ่3 เช็ดจากหัวคิ้วผ่านสันจมูกไปที่ 
          โหนกแก้ม 
8. หยิบส้าลีชุบ 0.9 % NSS บีบให้หมาดและท้าเป็นก้อน 
    แบน ๆ เช็ดตาอย่างนุ่มนวลและควรระวังไม่ให้สัมผัส  
    Cornea ผู้ป่วย 
     8.1 ขั้นที่ 1  เช็ดขอบตาบน  โดยใช้มือดึงหนังตาข้ึน  
           บอกให้ผู้ป่วยมองลงด้านปลายเท้า แล้วเช็ดชิด 
            ขอบตาจากหัวตาไปหางตา กลับส้าลีเช็ดอีกครั้ง  
            ถ้ายังไม่สะอาดใช้ส้าลีก้อนใหม่เช็ดเช่นเดิมอีก 
     8.2 ขั้นที่ 2  เช็ดขอบตาล่าง โดยใช้มือดึงหนังตาล่าง 
           ลงบอกให้ผู้ป่วยมองขึ้นบนหน้าผาก แล้วเช็ดชิด 
           ขอบตาจากหัวตาไปหางตา กลับส้าลีเช็ดอีกครั้ง  
           ถ้ายังไม่สะอาดใช้ส้าลีก้อนใหม่เช็ดอีกเช่นเดิม 
     8.3 ขั้นที่ 3  เช็ดบริเวณหัวตา 
9. ขณะเช็ดตาให้สังเกตบริเวณตาผู้ป่วย เช่น ดูสีของ  
    Discharge หนังตาบวมหรือไม่  เยื่อบุตาแดงหรือไม่ 
10. ปิดที่ครอบตาหรือ eye  pad 
11. ล้างมือตามมาตรฐาน 
12. บันทึกลักษณะของตาและ Discharge ในแบบบันทึก 
     ทางการพยาบาล 

 
 
 
 
- ท้าความสะอาดคราบยาหรือ Discharge ที่ตาออกได้  
   อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย 
   ต่อดวงตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประเมินสภาพตาผู้ป่วยว่ามีอาการผิดปกติหรือมีการ 
  ติดเชื้อหรือไม่ 
 
 
- เป็นหลักฐานและสื่อสารสิ่งที่พบเห็นและสิ่งผิดปกติที่ 
  เกิดข้ึน 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-012 

เรื่อง : การเช็ดตา แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 4/4 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

เอกสารอ้างอิง 

จรูญศรี  รุ่งสุวรรณ.การพยาบาลผู้ป่วยจักษุ.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2521. 
บัวลอง  ชินอ่อน  และ  คณะ. คู่มือปฏิบัติการพยาบาล.  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  2532. 
ผศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์ และนพ. กิตติชัย  อัครพิพัฒน์กุล. ต้าราพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา.พิมพ์ครั้งที่1. 
       ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กรุงเทพฯ:พิมพ์ดี,2551. 
วีณา นานาศิลป์.  เอกสารประกอบการสอนการพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตา.คณะพยาบาลศาสตร์        
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2537. 
ยุพดี  รัตตะรังสี. การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุทางจักษุวิทยา. กรุงเทพ:  บริษัทคอมฟอร์มจ้ากัด,2545. 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ   พยาบาล 
1.2 เตรียมเครื่องมือและเครื่องใช้ถูกต้อง   

2. เชิงกระบวนการ 
2.1 แจ้งวัตถุประสงค์ 
2.2 จัดท่าให้ผู้ป่วยถูกต้อง 
2.3 ล้างมือตามมาตรฐานหรือเช็ดมือด้วย Waterless 
2.4 ให้ข้อมูลการปฏิบัติตัวขณะเช็ดตา 
2.5 เช็ดตาถูกต้องตามข้ันตอน 
2.6 ล้างมือหรือเช็ดตาด้วย   Waterless 
2.7 บันทึกจ้านวน  ลักษณะสารคัดหลั่งและสภาพตาหลังเช็ดตา 

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1  ตาสะอาดไม่มี Discharge 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-013 

เรื่อง : การปิดผ้าปิดตาวิธีธรรมดา
(simple eye pad) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย การปิดตาด้วยผ้าก๊อซปิดตา หรือ Eye pad 
วัตถุประสงค์  1. ซับน้้าตา เลือด และสิ่งคัดหลั่ง (discharge) 

2. ลดการระคายเคือง 
3. ลดการเคลื่อนไหวของลูกตาหรือให้ตาได้พัก 

เป้าหมาย         1. ผู้ป่วยไดร้ับการปิดตาถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน 
            2. พยาบาลวิชาชีพมีแนวทางปฏิบัติการปิดตา            
ผู้ปฏิบัติ  พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์          1. กระปุกผ้าก๊อซปิดตาปลอดเชื้อพร้อมกระปุก forceps 
                    2. พลาสเตอร์ชนิดบางใส กว้าง 1 เซนติเมตร  ยาว 12 เซนติเมตร  จ้านวน 2 เส้น 
                    3. รถเข็นท้าการพยาบาล 
ตัวช้ีวัด          1. อุบัติการณ์การปิดตาผิดพลาด 
          2. ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพทุกคนปฏิบัติตามแนวทางการปิดตาได้ถูกต้อง 
แผนการประเมิน   
                   1. ในเวลาราชการ หัวหน้าหน่วยงานสังเกตจากการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพทุกคน 
                   2. นอกเวลาราชการประเมินจากใบบันทึกความเสี่ยง 
                   3. พยาบาลวชิาชีพทุกคนที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินสมรรถนะการปิดตา 
                      1 ครั้ง/ปี หรือเมื่อผิดพลาด 
                   4. พยาบาลวชิาชีพใหม่หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินสมรรถนะการปิดตาก่อนปฏิบัติงานจริง ถูกต้อง   
                       แม่นย้าอย่างน้อย 5ครั้ง และประเมินซ้้าทุก 6 เดือนหรือเมื่อผิดพลาด 
 
วิธีปฏิบัติ   

ขั้นตอน เหตุผล 
1. ตรวจสอบชื่อ - สกุลผู้ป่วย ตาข้างที่จะปิดให้ถูกต้อง   
    ตามแผนการรักษา 

1. 2. จัดอุปกรณ์/เครื่องมือวางบนรถเข็น เข็นไปที่เตียง 
2. 3. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบวัตถุประสงค์ของการปิดตา 

- เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการปิดตาที่ถูกข้าง ถูกคน ถูกต้องตาม 
  ชนิดของการปิดตาตามแผนการรักษา 
 
-  เพ่ือคลายกังวลและให้ความร่วมมือขณะปิดตา 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-013 

เรื่อง : การปิดผ้าปิดตาวิธีธรรมดา
(simple eye pad) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ   
ขั้นตอน เหตุผล 

4. จัดท่าผู้ป่วยให้อยู่ในท่านั่ง หรือท่านอนหงาย อาจหนุน 
    หมอนหรือไม่หนุนก็ได้ 
5. ล้างมือให้สะอาดตามมาตรฐานหรือเช็ดด้วย waterless 
6 .ให้ผู้ป่วยหลับตา คีบผ้าก๊อซแผ่นที่ 1 พับครึ่งวางด้านที่ 
    ไม่สัมผัสมือลงบนเปลือกตาผู้ป่วย 
7. พับริมปลายพลาสเตอร์ด้านหนึ่งไว้เล็กน้อยก่อนปิดลง 
    บนผ้าก๊อซ ให้ปลายพลาสเตอร์ด้านที่พับริมอยู่บริเวณ 
    สันจมูกส่วนที่ไม่พับริมอยู่บริเวณขมับ โดยปิดให้     
     พลาสเตอร์ทั้ง 2 เส้นอยู่ในแนวขนานกัน 
8. แจ้งให้ผู้ป่วยและญาติทราบว่า หลังการปิดตา 1 ข้าง 
    ผู้ป่วยจะสูญเสียการรับภาพ 3 มิติ ท้าให้การกะระยะ 
    ภาพเสียไป ให้ระมัดระวังพลัดตกหกล้มและหยิบของ 
    หลุดมือ 
9. ตรวจสอบความเรียบร้อยและสอบถามความรู้สึกและ 
   จัดท่าให้เหมาะสม 
10. เก็บอุปกรณ์เครื่องมือเข้าท่ี 
11. ล้างมือให้สะอาดตามมาตรฐาน 
12. บันทึกทางการพยาบาล 

 

- เพ่ือความสะดวกในการปิดตา 
 
- เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
 
- เพ่ือป้องกันผ้าก๊อซสัมผัสและท้าอันตรายต่อกระจกตา 
- เพ่ือความสะดวกเวลาแกะออก 
 
 
 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและ 
  ทราบวิธีปฏิบัติตัวเพ่ือการป้องกัน 
 
 
 
 
- เพ่ือความสะดวกในการใช้งานครั้งต่อไป 
- ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
- เพ่ือสื่อสารและเป็นหลักฐานทางกฎหมาย 
 

หมายเหตุ 

ต้องให้ผู้ป่วยหลับตาทุกครั้งก่อนปิดตาเพ่ือป้องกันผ้าก๊อซท้าอันตรายต่อกระจกตาและเยื่อบุตา  
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-013 

เรื่อง : การปิดผ้าปิดตาวิธีธรรมดา
(simple eye pad) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/3 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

เอกสารอ้างอิง 

ผศ.ขวัญตา  เกิดชูชื่น  และ  คณะ.  คู่มือปฏิบัติการพยาบาล NURSING MANUAL.  กรุงเทพฯ: ธรรมสารจ้ากัด,    
       2545.   
ผศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์ และนพ. กิตติชัย  อัครพิพัฒน์กุล. ต้าราพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา.พิมพ์ครั้งที่1. 
       ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กรุงเทพฯ:พิมพ์ดี,2551. 
ยุพดี  รัตตะรังสี.  การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุทางจักษุวิทยา.  กรุงเทพฯ:  บริษัทคอมฟอร์มจ้ากัด,  2545.   
 

ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ   พยาบาล 
1.2 เตรียมเครื่องมือและเครื่องใช้ถูกต้อง   

2. เชิงกระบวนการ 
  2.1  มีการตรวจสอบชื่อ – สกุลผู้ป่วย  ตาข้างที่จะปิดถูกต้องตามแผนการรักษา 
  2.2  จัดท่าผู้ป่วยเหมาะสม 
  2.3  ล้างมือให้สะอาดตามมาตรฐานก่อน – หลังการปิดตา 
  2.4  ปิดตาได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
  2.5  ให้ค้าแนะน้าผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับความเสี่ยงและการปฏิบัติตัว 
  2.6  บันทึกสภาพตาและอาการในแบบบันทึกทางการพยาบาล 
3. เชิงผลลัพธ ์
  3.1  ผู้ป่วยได้รับการปิดตาถูกคน ถูกข้างและถูกต้องตามแผนการรักษา 
  3.2  ไม่พบอันตรายต่อกระจกตา/เยื่อบุตาจากการปิดตา ผู้ป่วยสุขสบาย 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-014 

เรื่อง :  การปิดตาแบบกดแน่นปานกลาง 
 (Moderate pressure) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/4 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย เป็นการปิดตาให้มีแรงกดบนลูกตาปานกลาง 
วัตถุประสงค์  1. ท้าให้ช่องหน้าลูกตามีความลึก (Form Anterior chamber) 
  2. ลดบวม 
เป้าหมาย         1. ผู้ป่วยไดร้ับการปิดตา ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน 
            2. พยาบาลวิชาชีพมีแนวทางปฏิบัติการปิดตาแบบกดแน่นปานกลาง 
ผู้ปฏิบัติ  พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์    1. ผ้ากอ๊ซปิดตาปลอดเชื้อจ้านวน 2 แผ่น พร้อมกระปุก forceps 

 2. พลาสเตอร์ชนิดบางใส กว้าง 1 นิ้ว ยาว 3 - 5 นิ้ว (ตามลักษณะใบหน้าผู้ป่วย) จ้านวน 5 เส้น 
 3. รถเข็นท้าการพยาบาล 

ตัวช้ีวัด           1. อุบัติการณ์การปิดตาแบบกดแน่นปานกลางผิดพลาด 
  2.  ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพทุกคนปฏิบัติตามแนวทางการปิดตาแบบกดแน่นปานกลางได้ถูกต้อง 
แผนการประเมิน   
                     1. ในเวลาราชการ หัวหน้าหน่วยงานสังเกตจากการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพทุกคน 
                     2. นอกเวลาราชการประเมินจากใบบันทึกความเสี่ยง 
                     3. พยาบาลวิชาชีพทุกคนที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินสมรรถนะการปิดตา 
                         แบบกดแน่นปานกลาง1 ครั้ง/ปี หรือเมื่อผิดพลาด 
                     4. พยาบาลวิชาชีพใหม ่หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินสมรรถนะการปิดตาแบบกดแน่นปานกลางก่อน  
                        ปฏิบัติงานจริงถูกต้อง แม่นย้า อย่างน้อย 5 ครั้ง และประเมินซ้้าทุก 6 เดือนหรือเมื่อผิดพลาด 
วิธีปฏิบัติ  

ขั้นตอน เหตุผล 
1. ตรวจสอบชื่อ - สกุลผู้ป่วย ตาข้างที่จะปิดให้ถูกต้อง 

  ตามแผนการรักษา 
2. จัดอุปกรณ์/เครื่องมือวางบนรถเข็น เข็นไปที่เตียง 
3. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบวัตถุประสงค์ของการปิดตา 
4. จัดท่าผู้ป่วยให้อยู่ในท่านั่งหรือท่านอนหงาย อาจ 

    หนุนหมอนหรือไม่หนุนก็ได้ 

- เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการปิดตาที่ถูกข้าง ถูกคน ถูกต้อง 
  ตามชนิดของการปิดตาตามแผนการรักษา 
 
- เพ่ือคลายกังวลและให้ความร่วมมือขณะปิดตา 
-  เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-014 

เรื่อง :  การปิดตาแบบกดแน่นปานกลาง 
 (Moderate pressure) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/4 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ  
ขั้นตอน เหตุผล 

5. ล้างมือให้สะอาดตามมาตรฐาน หรือเช็ดด้วย  
    waterless 
6. ให้ผู้ป่วยหลับตา คีบผ้าก๊อซแผ่นที่ 1 พับครึ่งวางด้านที่ 
   ไม่สัมผัสมือลงบนเปลือกตาผู้ป่วย 
7. คลี่ผ้าก๊อซแผ่นที่ 2 ออกให้หมดแล้วขยุ้มวางบนผ้าก๊อซ 
   ปิดตาแผ่นที่ 1 ปิดพลาสเตอร์ โดยพับปลายพลาสเตอร์ 
   ด้านใดด้านหนึ่งก่อนปิดตา ดังนี้ 
    - พลาสเตอร์เส้นที่ 1 ติดปลายด้านที่พับริมบนหน้าผาก  
      คาดทับส่วนกลางผ้าก๊อซที่ขยุ้มปิดตาไว้ดึงส่วนปลาย 
      พลาสเตอร์อีกข้างปิดบริเวณโหนกแก้ม 
    - พลาสเตอร์เส้นที่ 2,3 ติดปลายด้านที่พับริมบน 
      หน้าผากทับพลาสเตอร์เส้นแรก ให้คาดทับขอบผ้า 
      ก๊อซด้านหางตา ดึงส่วนปลายพลาสเตอร์อีกข้างปิด 
      บริเวณโหนกแก้มทับปลายพลาสเตอร์เส้นที่ 1 ส่วน  
      พลาสเตอร์เส้นที่3 ปิดเช่นเดียวกับเส้นที่ 2 แต่ให้โค้ง 
       มาด้านหัวตา 
    - พลาสเตอร์เส้นที่ 4,5 ติดปลายด้านที่พับริมบน 
      หน้าผาก ทับพลาสเตอร์เส้นแรกให้คาดทับขอบผ้า 
      ก๊อซด้านหางตาทับอยู่ระหว่างพลาสเตอร์เส้นที่ 1  
      และ 2 ดึงส่วนปลายพลาสเตอร์อีกข้างปิดบริเวณ   
      โหนกแก้มทับปลายพลาสเตอร์เส้นที่  1 ส่วน       
      พลาสเตอร์เส้นที่ 5  ปิดเช่นเดียวกับเส้นที่ 4 แต่ให้ 
      โค้งมาด้านหัวตาปิดทับอยู่ระหว่างพลาสเตอร์ เส้นที่  
     1 และ 3 

- เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
 
- เพ่ือป้องกันผ้าก๊อซสัมผัสและท้าอันตรายต่อกระจกตา 
- เพ่ือความสะดวกเวลาแกะออก 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-014 

เรื่อง :  การปิดตาแบบกดแน่นปานกลาง 
 (Moderate pressure) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/4 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ  
ขั้นตอน เหตุผล 

8. แจ้งให้ผู้ป่วยและญาติทราบว่าหลังการปิดตา 1 ข้าง 
    ผู้ป่วยจะสูญเสียการรับภาพ 3 มิติ ท้าให้การกะระยะ 
    ภาพเสียไป ให้ระมัดระวังพลัดตกหกล้มและหยิบของ 
    หลุดมือ 
9. ตรวจสอบความเรียบร้อยและสอบถามความรู้สึกและ 
   จัดท่าให้เหมาะสม 
10. เก็บอุปกรณ์เครื่องมือเข้าท่ี 
11. ล้างมือให้สะอาดตามมาตรฐาน 
12. บันทึกทางการพยาบาล 

- เพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนและ 
  ทราบวิธีปฏิบัติตัวเพ่ือการป้องกัน 
 
 
 

 
-  เพ่ือความสะดวกในการใช้งานครั้งต่อไป 
-  ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
-  เพ่ือสื่อสารและเป็นหลักฐานทางกฎหมาย 

หมายเหตุ 
ต้องให้ผู้ป่วยหลับตาทุกครั้งก่อนปิดตาเพ่ือป้องกันผ้าก็อสท้าอันตรายต่อกระจกตาและเยื่อบุตา  

เอกสารอ้างอิง 

ผศ.ขวัญตา  เกิดชูชื่น  และ  คณะ.  คู่มือปฏิบัติการพยาบาล NURSING MANUAL.  กรุงเทพฯ: 
        ธรรมสารจ้ากัด,  2545.   
ยุพดี  รัตตะรังสี.  การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุทางจักษุวิทยา.  กรุงเทพฯ:  บริษัทคอมฟอร์มจ้ากัด,  2545.   
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-014 

เรื่อง :  การปิดตาแบบกดแน่นปานกลาง 
 (Moderate pressure) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 4/4 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาล 
1.2 เตรียมเครื่องมือและเครื่องใช้ถูกต้อง   

2. เชิงกระบวนการ 
2.1 มีการตรวจสอบชื่อ - สกุลผู้ป่วย ตาข้างที่จะปิดถูกต้องตามแผนการ

รักษา 
2.2 จัดท่าผู้ป่วยเหมาะสม 
2.3 ล้างมือให้สะอาดตามมาตรฐานก่อน - หลังการปิดตา 
2.4 ปิดตาได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
2.5 ให้ค้าแนะน้าผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับความเสี่ยงและการปฏิบัติตัวเพ่ือ

ป้องกัน 
2.6 บันทึกสภาพตาและอาการในแบบบันทึกทางการพยาบาล 

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1  ผู้ป่วยได้รับการปิดตาถูกคน ถูกข้างและถูกต้องตามแผนการรักษา 
3.2 ไม่พบอันตรายต่อกระจกตา/เยื่อบุตาจากการปิดตา ผู้ป่วยสุขสบาย 

 

  

 

 

 

 

 

 



57 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้ามน้าออกไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-015 

เรื่อง : การปิดตาแบบกดแน่น 
(Pressure Patch) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/2 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

ความหมาย เป็นการปิดตาให้มีแรงกดบนลูกตาแน่น 
วัตถุประสงค์  1. ห้ามเลือด 

2. ลดการบวม 
3. ลดการปวด 
4. ลดการระคายเคือง 

ผู้เป้าหมาย      1. ผู้ป่วยได้รับการปิดตาถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน 
            2. พยาบาลวิชาชีพมีแนวทางปฏิบัติการปิดตาแบบกดแน่น 

ผู้ปฏิบัติ          พยาบาลวิชาชีพ 

อุปกรณ์          1. ผ้ากอ๊ซปิดตาปลอดเชื้อจ้านวน 3 แผ่น พร้อมกระปุก forceps 
          2. พลาสเตอร์ชนิดบางใส กว้าง 1 นิ้ว ยาว 3 - 5 นิว้ (ตามลักษณะใบหน้าผู้ป่วย) จ้านวน 5 เส้น 
          3. รถเข็นท้าการพยาบาล 

ตัวช้ีวัด           1. อุบัติการณ์การปิดตาแบบกดแน่นผิดพลาด 
           2. ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพทุกคนปฏิบัติตามแนวทางการปิดตาแบบกดแน่นได้ถูกต้อง 
แผนการประเมิน   
                    1. ในเวลาราชการ หัวหน้าหน่วยงานสังเกตจากการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพทุกคน 
                    2. นอกเวลาราชการประเมินจากใบบันทึกความเสี่ยง 
                    3. พยาบาลวชิาชีพทุกคนที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินสมรรถนะการปิดตาแบบ          
                       กดแน่น 1 ครั้ง/ปี หรือเม่ือผิดพลาด 
                    4. พยาบาลวิชาชีพใหม ่หัวหน้าหอผู้ป่วยประเมินสมรรถนะการปิดตาแบบกดแน่นก่อนปฏิบัติงานจริง  
                        ถูกต้อง แม่นย้าอย่างน้อย 5ครั้ง และประเมินซ้้าทุก 6 เดือนหรือเมื่อผิดพลาด 
 
วิธีปฏิบัติ   
            ปฏิบัติเช่นเดียวกับการปิดตาแบบกดปานกลาง (moderate pressure)  แต่ผ้าก๊อซแผ่นที่ 2 และ 3 คลี่ออก
ให้หมด  แล้วขยุ้มวางบนผ้าก๊อซปิดตาแผ่นที่ 1 แล้วดึงปลายพลาสเตอร์ให้ตึง ให้มีแรงกดลงบนผ้าก๊อซมากกว่าการ    
กดปานกลาง 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR- EYE-015 

เรื่อง : การปิดตาแบบกดแน่น 
(Pressure Patch) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/2 

วันที่ประกาศใช้ : 17  กันยายน  2563   

จัดท้าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ  

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร  ปากเมย 

เอกสารอ้างอิง 
ผศ.ขวัญตา  เกิดชูชื่น  และ  คณะ.  คู่มือปฏิบัติการพยาบาล NURSING MANUAL.  กรุงเทพฯ: 
        ธรรมสารจ้ากัด,  2545.   
ผศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์ และนพ. กิตติชัย  อัครพิพัฒน์กุล. ต้าราพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา.พิมพ์ครั้งที่1. 
        ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กรุงเทพฯ:พิมพ์ดี,2551. 
ยุพดี  รัตตะรังสี.  การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุทางจักษุวิทยา.  กรุงเทพฯ:  บริษัทคอมฟอร์มจ้ากัด,  2545.   
ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์และณวพล  กาญจนารัณย์. ต้าราปฏิบัติการและหัตถการทางจักษุวิทยา.พิมพ์ครั้งที่2. 
        ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กรุงเทพฯ:พิมพ์ดี,2550. 

ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ   พยาบาล 
1.2 เตรียมเครื่องมือและเครื่องใช้ถูกต้อง   

2. เชิงกระบวนการ 
2.1 มีการตรวจสอบชื่อ – สกุลผู้ป่วย  ตาข้างที่จะปิดถูกต้องตามแผนการ

รักษา 
2.2 จัดท่าผู้ป่วยเหมาะสม 
2.3 ล้างมือให้สะอาดตามมาตรฐานก่อน – หลังการปิดตา 
2.4 ปิดตาได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
2.5 ให้ค้าแนะน้าผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับความเสี่ยงและการปฏิบัติตัวเพ่ือ

ป้องกัน 
2.6 บันทึกสภาพตาและอาการในแบบบันทึกทางการพยาบาล 

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1  ผู้ป่วยได้รับการปิดตาถูกคน ถูกข้างและถูกต้องตามแผนการรักษา 
3.2 ไม่พบอันตรายต่อกระจกตา/เยื่อบุตาจากการปิดตา ผู้ป่วยสุขสบาย 
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