
1คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

คำนิยม 
 

  องคการอนามัยโลก (WHO) กำหนด VISION 2020 : The Right to 
Sight เพื่อขจัดภาวะตาบอดและสายตาเลือนรางจากสาเหตุที่หลีกเล่ียงได  
(avoidable blindness) ภายในป พ.ศ. 2563 ซึ่งจากการสำรวจภาวะตาบอด 
พบวา ปจจุบันประเทศไทยยังมีคนตาบอด ทั้ง ๆ ที่สามารถหลีกเลี่ยงปองกัน
และรักษาได เชน ตอกระจก เบาหวานเขาจอตา หรือ ตอหิน เปนตน รวมทั้ง
การท่ีผูปวยไมสามารถเขาถึงระบบบริการสาธารณสุข ดังนั้น การคัดกรอง
สายตาในชุมชนอยางครอบคลุม ทั่วถึง ดวยวิธีวัดที่ไดมาตรฐาน เปนท่ียอมรับ
ในระดับสากล จึงเปนองคประกอบหลักในการแกไขปญหาสาธารณสุขที่สำคัญ 

 คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด จัดทำข้ึนเพื่อเปนคูมือสำหรับ
วิทยากรฝกอบรม อสม. ดานจักษุ และเปนคูมือสำหรับ อสม. ในการคัดกรอง
สายตาเบื้องตนในชุมชน จึงเปนเครื่องมือสำคัญในการผลักดันนโยบายขจัด
ภาวะตาบอด เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง สามารถใชสายตาปกติได
ยาวนาน ดำรงชีวิตประจำวันอยางมีความสุข สงผลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
มีพลังกายพลังใจ ในการท่ีจะดำเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหประเทศชาติเจริญ
รุงเรือง ดังคำกลาวที่วา คน คือ ทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 

 ในโอกาสนี ้ผมขออาราธนาคุณพระศรรีตันตรยั และส่ิงศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย 
ในสากลโลกโปรดดลบันดาลใหผูที่เกี่ยวของกับการจัดทำคูมือ อสม. กับการ 
คัดกรองภาวะตาบอดทุกทาน ประสบแตความสุข ความเจริญทั้งชีวิตสวนตัว 
และหนาที่การงานตลอดไป 

(ศาสตราจารยนายแพทยรัชตะ รัชตะนาวิน) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 



2 คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

คำนิยม 
 

  กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(service plan) มุงพัฒนาระบบบริการทุกระดับ ตั้งแตระดับปฐมภูมิ ระดับ
ทุติยภูมิ ระดับตติยภูมิ รวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญระดับสูง สรางระบบ
ที่เชื่อมโยงกันเปนเครือขาย ทั้งภายในจังหวัด ภายในเขต และเปนเครือขาย
ระดับประเทศ ภายใตกรอบแนวคิดการบริหารรวม การจัดบริการรวมกัน ที่มี
ระบบสงตอตามมาตรฐาน และมีการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของ 
เครือขายใหสูงขึ้นตามมาตรฐานที่กำหนด เปนการจัดระบบบริการสุขภาพ 
ในรูปแบบเขตสุขภาพที่ไรรอยตอ เพื่อใชทรัพยากรภายในเขตสุขภาพ ที่มีอยาง
จำกัดใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถเก้ือหนุนกันและกัน ภายในเขตสุขภาพ 
เกิดเปนเครือขายที่เขมแข็งในระดับประเทศ สงผลตอสุขภาพที่ดีของประชาชน 

  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) เปนระบบท่ีกระทรวง
สาธารณสุขวางไว เปนเครือขายในชุมชนที่เขมแข็ง เปนแกนสำคัญในระบบ
สุขภาพในชุมชน โดยเฉพาะการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค การใชเครือขาย 
อสม. และมีการพัฒนาอบรมใหมีความเขมแข็ง และเปนประโยชนตอสวนรวม
ในการแกปญหาสุขภาพในชุมชนเปนสิ่งท่ีควรใหการสนับสนุน ปญหาเรื่อง
ตอกระจก เปนปญหาสำคัญในทุกพื้นท่ี หากมีการวางแผนจัดการที่เหมาะสม
จะเกิดผลดีและประสิทธิภาพที่สูงภายใตขอจำกัดของงบประมาณ 

  ขอชื่นชมความอุตสาหะ และความตั้งใจจริง ของคณะผูจัดทำ ในการ
ผลิตหลักสูตรฝกอบรม และคูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด เลมนี้ 
จนสำเร็จและเปนประโยชนตอไป 

(นายสุรเชษฐ สถิตนิรามัย) 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



3คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

คำนิยม 
 

  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ดานจักษุวิทยา เปนบทบาทความ

รับผิดชอบของกรมการแพทย ซึ่งดำเนินในรูปคณะกรรมการ ประกอบดวย 

ผูแทนดานจักษุ จากหนวยงานในภาคสวนตาง ๆ ไดแก กระทรวงสาธารณสุข 

ราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย โรงเรียนแพทย เพ่ือรวมกันจัดทำ

แผนและกำหนดแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาตา โดยมุงเนน 

โรคตาท่ีเปนปญหาสาธารณสุขของประชากรไทย 5 โรคหลักที่สำคัญ คือ  

โรคตอกระจก โรคจอตา โรคตอหิน ปญหาตาบอดในเด็ก และโรคกระจกตา 

  บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) ไดสราง 

ผลงานอันเปนที่ประจักษโดยรวมกับภาคีเครือขายตาง ๆ ในชุมชน และมี

กลไกในการจัดการสุขภาพชุมชนท่ีเหมาะสม ดังนั้น อสม. จึงเปนบุคลากร

สำคัญที่จะขับเคล่ือนและดำเนินการดูแลสุขภาพตาเบ้ืองตนในชุมชน และ

บริหารการสงตออยางเหมาะสม 

  กรมการแพทย ขอขอบคุณ คณะผูจัดทำหลักสูตรฝกอบรม และคูมือ 

อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด และหวังเปนอยางยิ่งวา จะเปนประโยชน
ในการพัฒนาขีดความสามารถของ อสม. ในการดูแลสุขภาพตาในชุมชน 

 

(นายสุพรรณ ศรีธรรมมา) 
อธิบดีกรมการแพทย 



4 คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

คำนิยม 

(                                 ) 

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 



5คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

คำนำ 
 

  การพฒันาระบบบริการสขุภาพ ดานจกัษวุทิยา ไดดำเนนิการเชิงระบบ 

ในรูปคณะกรรมการ ประกอบดวย ผูแทนดานจักษุจากหนวยงานในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย โรงเรียนแพทย 

เพื่อรวมกันจัดทำแผนและกำหนดแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาตา 

โดยมุงเนนโรคตาท่ีเปนปญหาสาธารณสุขของประชากรไทย 5 โรคหลักทีส่ำคัญ 

คอื โรคตอกระจก โรคจอตา โรคตอหนิ ปญหาตาบอดในเด็ก และโรคกระจกตา  

  คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาตา ไดจัดทำแผน 5 ป 

(พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560) เพ่ือแกไขปญหาตาบอดจากตอกระจก ซ่ึงเปนปญหา

สำคัญอันดับแรก โดยเนนการคัดกรองสายตาผูสูงอายุในชุมชนใหไดอยางนอย 

รอยละ 75 ของผูสูงอายุทั้งหมดในทุกพื้นท่ี โดยใหอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมูบาน (อสม.) เปนผูคัดกรองเบ้ืองตน โดยใชอักษรตัวอี (E) ที่ระยะ 3 

เมตร และสงตอตามขั้นตอนการคัดกรองสายตาจนถึงเขาสูกระบวนการผาตัด 

  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) เปนผูที่มีบทบาทสำคัญ

ในกระบวนการคัดกรองสายตาเบ้ืองตน เพื่อคนหาผูปวยตาบอดจากตอกระจก 
ใหเขาสูกระบวนการรักษาผาตัด และไดรับการแกไขปญหาตาบอดจากตอกระจก 
เพื่อใหประชากรไทยมีสุขภาพตาดี ตามเปาหมาย vision 2020 ขององคการ

อนามัยโลก (WHO)  

 ดังนั้น จึงจำเปนตองเพ่ิมศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมูบาน (อสม.) ใหมคีวามรูเกีย่วกบัโรคทางตาเบ้ืองตน และมทีกัษะในการตรวจ 
คัดกรองสายตาเบ้ืองตนได กรมการแพทย โดยโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ 

(วัดไรขิง) จึงไดจัดทำคูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอดข้ึน หวังวา 

คูมือเลมนี้จะอำนวยประโยชน และมีสวนรวมชวยพัฒนาระบบสุขภาพตาของ 

ประเทศไทยใหเขมแข็ง 

คณะผูจัดทำ 



6 คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

สารบัญ 
                                                             หนา 

คำนิยม                        

คำนำ  

สารบัญ  

สารบัญภาพ  

สวนที่ 1 ขอแนะนำการใชหลักสูตร 1 

สวนที่ 2 ความรูพื้นฐาน  5 

 1. ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโรคตาที่สำคัญ 5 

  - กายวิภาคของดวงตา 5 

  -  ตอกระจก  7 

  -  ตอหิน             8 

  -  เบาหวานเขาจอตา 10 

 2. การใชยาหยอดและยาปายตา 11 

  -  วิธีใชยาหยอดตา  11 
  -  วิธีใชยาปายตา  14 

  -  ขอควรระวัง  14 

 3. ภาวะตาบอดและการคัดกรองสายตา 15 
  -  ภาวะตาบอด  15 
  -  หลักการวัดสายตาโดยใชอักษรตัวอี (E) 15 

สวนที่ 3 มาตรฐานหนวยการเรียนรู 16 
 หนวยการเรียนรู วิชา อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 16 
สวนที่ 4 ใบงานและใบความรู  19 

 ใบงานที่ 1  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโรคตาที่สำคัญ 20 

 ใบงานที่ 2  ภาวะตาบอดและการคัดกรองสายตา 21 



7คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

     หนา 

  ใบความรูคูใบงานที่ 2 หลักการและข้ันตอนการคัดกรอง 22 

    ภาวะตาบอดในชุมชน  

  ใบความรูคูใบงานที่ 2  ผังกระบวนงานการขจัด 24 

    ภาวะตาบอดจากตอกระจกในชุมชน  

  ใบความรูคูใบงานที่ 2 แผนอักษรตัวอี (E) 25 

สวนที่ 5  แบบประเมินความรู กอน - หลังการฝกอบรม 26 

บรรณานุกรม    

สารบัญ (ตอ) 



8 คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

สารบัญภาพ 
 

หนา 

ภาพที่ 1  แสดงภาพกายวิภาคของดวงตา 5 

ภาพที่ 2  แสดงภาพแกวตาขุน (ในตาขางขวา) 7    

   และแกวตาปกติ (ในตาขางซาย)  

ภาพที่ 3  แสดงภาพลานสายตา หรือมุมมองการเห็นของผูปวยตอหิน 8 

   จากระยะแรก จนถึงระยะสุดทาย  

ภาพที่ 4  แสดงภาพเบาหวานเขาจอตา จากซายไปขวา ปกติ 10  

   จนถึงระยะรุนแรง  

ภาพที่ 5  แสดงภาพการลางมือ 11 

ภาพที่ 6  แสดงภาพการแหงนหนาขึ้น และเหลือบตาขึ้นดานบน 12 

ภาพที่ 7  แสดงภาพการใชมือดึงเปลือกตาลาง 12 

ภาพที่ 8  แสดงภาพการหยอดยาบริเวณรองเปลือกตาลาง 13 

ภาพที่ 9  แสดงภาพการใชนิ้วกดที่บริเวณหัวตา และหลับตา 13 

ภาพที่ 10 แสดงภาพการดึงเปลือกตาลางลง และบีบยาจากหลอด 14 
ภาพที่ 11 แสดงภาพการวัดสายตาโดยใชอักษรตัวอี (E) ในชุมชน 23 
ภาพที่ 12 ผังแสดงกระบวนงานการขจัดภาวะตาบอด 24 

   จากตอกระจกในชุมชน  

ภาพที่ 13 แสดงภาพอักษรตัวอี (E) 25 



9คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 1คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

สวนที่ 1 ขอแนะนำการใชหลักสูตร 

ขอแนะนำการใชหลักสูตร 

  1. งบประมาณสำหรับฝกอบรม   

   งบประมาณจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่จัดสรรใหพื้นที่ หรือ

หนวยงานท่ีดำเนินการฝกอบรมอาจจัดหางบประมาณการฝกอบรมเพ่ิมเติม

โดยพิจารณาจาก 

   -  เงินอดุหนนุท่ัวไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ชมุชน/

หมูบานละ 15,000 บาท) จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   -  งบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล 

   -  งบประมาณอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ 

  2.  สิ่งสนับสนุนการฝกอบรม 

   หลักสูตรฝกอบรม คูมือสำหรับผูฝกอบรม คูมือสำหรับ อสม. 

  3. พื้นท่ีเปาหมาย 
   76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

  4. กลุมเปาหมายและจำนวนเปาหมาย 
   เจาหนาท่ีสาธารณสุขระดับตำบล รวมกับประธานชมรม อสม. 
ระดับตำบล หรือเครือขายสุขภาพประจำตำบล คัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 

โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตอไปน้ี 

       -  เปน อสม. ผูผานการฝกอบรมหลักสูตรอบรมมาตรฐาน อสม. 
ป 2550 
    -  มีความสมัครใจและสามารถฝกอบรมครบตามหลักสูตร 



10 คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 2 คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

  5.  การจัดการฝกอบรม  

   หนวยเรียนรู อสม. กับการคัดกรองสายตาข้ันพื้นฐานในชุมชน 

ใชเวลา 2 ชัว่โมง การฝกอบรมมลีกัษณะเปนการฝกอบรมการเรียนรูแบบผูใหญ 

เนนการเรียนรูและฝกปฏิบัติไปพรอมกัน 

   6.  ระยะเวลาการฝกอบรม 

     สามารถฝกอบรมตดิตอกนัรวมกบัหนวยเรยีนรูอืน่ หรอือาจแบงเปน 

ชวง ๆ ก็ได ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีหรือความพรอมของผูจัดการหลักสูตร 

   7.  สถานที่ฝกอบรม 

     ในพื้นที่ของ อสม. 

   8.  การเตรียมความพรอมผูเกี่ยวของ 

            8.1   การนำหลักสูตรไปใช 

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินการ 

          1)  สรางความเขาใจในหลกัสตูรใหนายแพทยสาธารณสขุจงัหวดั 

              หรือผูไดรับมอบหมาย 
            2) ชี้แจงใหผูเกี่ยวของรับทราบเก่ียวกับหลักสูตร อสม. 
          3) จดัอบรมครูฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน  

              ที่จะเปนผูมีหนาที่ใหความรู ใหคำแนะนำ ประสานงาน  
              ติดตามประเมินผลการนำหลักสูตรไปใชของจังหวัด 

          4) ติดตามประเมินผล/วิจัยประเมินผล 

    8.2 การกำหนดและมอบหมายบทบาทหนาที่ 

          1) เจาของหลกัสตูร กรมการแพทย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ  

              (วัดไรขิง) 



11คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 3คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

          2) ผูจัดการหลักสูตร คณะกรรมการสงเสริมและสนับสนุน 

              อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานระดับจังหวัด 

          3)  ผูใชหลักสูตร 1. หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

                   2.  หนวยงานอืน่ตองไดรบัความเห็นชอบจาก                       

                              คณะกรรมการกลาง ใหดำเนินการจดัการ 

                    ฝกอบรม และพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข 

                    ประจำหมูบาน 

          4)  ผูเชี่ยวชาญหลักสูตร ครูฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 

              ประจำหมูบาน 

  9. การประเมินผลสำเร็จของผูเรียน 

   เมือ่ อสม. ทีผ่านการฝกอบรมครบตามจำนวนช่ัวโมงทีก่ำหนดแลว 

และมีผลการทดสอบ ผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 80 มีสิทธ์ิไดรับประกาศนียบัตร

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผูออกให ตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุข

กำหนด 

  10. การประเมินผลการฝกอบรม 
   การประเมินผลมี 3 ดาน คือ 

   10.1 การประเมินวิทยากร เชน บุคลิกภาพ วิธีการถายทอด

ความรูและประสบการณ การจัดกิจกรรมการเรียนรู เนื้อหาสาระ สื่อการสอน

และการประเมิน 

   10.2 การประเมินการบริหารจัดการ เชน สถานที่จัดอบรม  
โสตทัศนูปกรณ อาหาร และอาหารวาง เอกสารประกอบการสอน และระยะ

เวลาที่ใชในการฝกอบรม 



12 คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 4 คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

   10.3 การประเมินผูเขารับการฝกอบรม ประเมินตามเนื้อหา 

ทุกวิชาทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 

  11. การประเมินคุณภาพ อสม. โดยครูฝก 

   11.1 เกณฑและเปาหมายการประเมิน 

      1) อสม. ที่ผานการอบรมทุกคน มีความรูผานเกณฑ 

       ไมนอยกวารอยละ 80 
      2) อยางนอยรอยละ 60 ของ อสม. ทีผ่านการอบรมสามารถ   

       ปฏิบัติงานไดตามเกณฑที่กำหนด 

   11.2 เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

      1) แบบทดสอบความรูหลังการฝกอบรม จำนวน 15 ขอ 

      2)  แบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงานของ อสม. 

   11.3 วิธีการประเมิน 

      ครูฝกทดสอบความรูของ อสม. หลังการฝกอบรม 

      ครูฝกดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานของ อสม.  
      หลังการฝกอบรม 

  12. การรายงานผล 

   1)  ผูใชหลักสูตร จัดทำทะเบียนขอมูลและผลการดำเนินงาน 

ฝกอบรม อสม. ที่ผานการฝกอบรม สงใหผูจัดการหลักสูตร 
   2)  ผูใชหลักสูตร รายงานผลการฝกอบรมภาพรวมแตละจังหวัด 
ผานเว็บไซต กองสนับสนุนสขุภาพภาคประชาชน (www.thaiphc.net) 
   3)  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รายงานผลการฝกอบรมให

เจาของหลักสูตร 



13คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 5คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

กายวิภาคของดวงตา 

สวนที่ 2  ความรูพื้นฐาน 

1.  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับโรคตาที่สำคัญ 

  กายวิภาคของดวงตา 

ภาพท่ี 1 แสดงภาพกายวิภาคของดวงตา 

ตา เปนอวัยวะที่ชวยใหเรามองเห็นสิ่งตาง ๆ มีสวนประกอบภายในดวงตา 

ที่สำคัญ ดังน้ี 

    1.  ตาขาว คือ สวนสีขาวของนัยนตา ประกอบดวยเน้ือเย่ือเหนียว 
ไมยืดหยุน แตแข็งแรงทำหนาท่ีหุมลูกตาไว มีกลามเน้ือยึด ทำใหกลอกตาไป

ทางซาย-ขวา หรือขึ้น-ลง ได 



14 คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 6 คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

    2.  มานตา มีลักษณะเปนกลามเน้ือ ยืดหดได และมีสีตามชาติพันธุ 

ตรงกลางมีรูกลม เรียกวา รูมานตา 

    3.  กระจกตา คือ ผนังดานหนาของลูกตา เปนเนื้อเยื่อใส หากมีจุด 

หรือรอยถลอกเพียงเล็กนอย จะรบกวนการมองเห็นและทำใหเคืองตาไดมาก 

ถาเปนฝาขาวทำใหการมองเห็นลดลง 

    4.  แกวตา อยูหลังรูมานตา มีลักษณะใส ๆ เหมือนแกว 

    5.  จอตา อยูดานหลงัแกวตา มผีนงัประกอบดวยใยประสาทซ่ึงไวตอแสง 

ทำหนาที่เปนจอรับภาพแลวสงความรูสึกผานเสนประสาทตา ซึ่งทอดทะลุออก

ทางหลงักระบอกตาโยงไปสูสมองเพือ่แปลความหมายใหเกดิความรูสกึเหน็ภาพ 

ทำใหเรารูวาเรามองภาพอะไรอยู 



15คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 7คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

ภาพที่ 2 แสดงภาพแกวตาขุน (ในตาขางขวา) และแกวตาปกติ (ในตาขางซาย) 

อาการ 

  สายตาพรามัวอยางตอเนื่อง จนกระท่ังมองไมเห็น อาจเห็นแสง 
เปนประกายรบกวนการมองเห็นในท่ีมีแสงจา เชน แสงจากไฟหนารถตอน 

ชวงกลางคืน 

การดูแลรักษา 

   ตอกระจกรักษาหายขาดได ดวยการผาตัดตอกระจกและใสเลนสเทียม 

ซึ่งเปนการผาตัดที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง จนปจจุบันถือวาเปนหน่ึงใน

การผาตัดที่มีประสิทธิภาพสูงและไดผลดีที่สุด 

สาระขอความสำคัญ 

   “ตอกระจกรักษาหายขาดได” 

ตอกระจก 

นิยาม 

  ภาวะขุนลงของแกวตา ซึ่งอาจเกิด ตามวัย จากอุบัติเหตุ โรคพันธุกรรม 

หรือโรคทางเมตาบอลิซึม 



16 คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 8 คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

ตอหิน 

นิยาม 

  ตอหิน เปนโรคความเสื่อมของเสนประสาทตา ทำใหลานสายตา หรือ

มุมมองของภาพแคบลงและการมองเห็นลดลง ความเสื่อมเกิดขึ้นอยางถาวร 

ถาไมไดรับการดูแลรักษาอยางเหมาะสม การตรวจพบโรคแตระยะแรกและ 

เริ่มรักษาจะชวยชะลอโรคใหเสื่อมชาลงได 

ภาพท่ี 3 แสดงภาพลานสายตาหรือมุมมองการเห็นของผูปวยตอหิน 

จากระยะแรกจนถึงระยะสดุทาย 
 

ผูที่มีความเสี่ยง คือ  

  1.  มีพอแมพี่นองเปนตอหิน  

  2.  อายุมากกวา 50 ป พบประมาณ 5% ที่เปนโรค  
  3.  มีความดันลูกตาที่สูงกวาปกติ 

อาการ 

  ตอหินมุมเปด ไมมีอาการใด ๆ ในระยะแรก จนเมื่อระยะทายจึงมี 

ลานสายตาหรือมุมมองการเห็นภาพแคบลง ตามัว การมองเห็นลดลง หากไม
ไดรับการวินิจฉัยและรักษาอยางทันทวงทีก็จะทำใหตาบอดไดในท่ีสุด 



17คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 9คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

  ตอหินมุมปด มีอาการเฉียบพลัน ปวดตา ตาแดง คลื่นไสอาเจียน 

เห็นวงกลมจารอบดวงไฟ ถาไมรักษาตาจะบอดอยางรวดเร็ว 

การดูแลรักษา 

   เปาหมายของการรักษา คือ ควบคุมความดันลูกตารักษาสมดุล 

ของน้ำหลอเลี้ยงภายในตาเพื่อชะลอความเสื่อมของโรคและคงสภาพ 

การมองเห็นของผูปวยเอาไว 

การรกัษาอาศยัความรวมมอืและความมีวนิยัของตวัผูปวยเองเปนหลกั 

  วิธีการหลักในการรักษา คือ หยอดยาอยางสม่ำเสมอ การเลเซอรหรือ

ผาตัดจะใชเมื่อรักษาดวยยา ไมไดผลหรือโรคกาวหนาอยางรวดเร็ว 

สาระขอความสำคัญ 

  “ตอหินระยะเร่ิมตนทำอันตรายตอดวงตาโดยไมมีอาการใด ๆ ตองรีบ

ตรวจพบแตเนิ่น ๆ” 
 



18 คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 10 คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

เบาหวานเขาจอตา 

นิยาม 

   เบาหวานทำใหหลอดเลือดทั่วรางกายเปราะบาง จอตาเปนเนื้อเย่ือ 

ที่ประกอบดวย เสนหลอดเลือด มากท่ีสุดแหงหน่ึง เม่ือระดับน้ำตาลในเลือด 

ไมไดรับการควบคุมดีพอ เสนเลือดก็จะเปราะบาง ทำใหเลือดและสาร 

ในหลอดเลือดรั่วไหลเขาไปในจอตาหรือวุนตา มีผลกระทบตอการมองเห็น  

นอกจากน้ีเบาหวานยังทำใหเลือดไหลเวียนเขาจอตาไมเพียงพอ ทำใหจอตา

ขาดออกซิเจน สงผลใหมีการกอตัวของเสนเลือดใหมที่ผิดปกติ และพังผืด 

ที่ทำลายกายวิภาคของจอตาและวุนตา 

ภาพท่ี 4 แสดงภาพเบาหวานเขาจอตา จากซายไปขวา  

ปกติจนถึงระยะรุนแรง 

อาการ 

  เม่ือเบาหวานเร่ิมเขาจอตา เนื้อเย่ือจะถูกทำลายโดยท่ีผูปวยอาจ 

ไมสงัเกตถึงอาการที่เกิดขึ้น ของเหลวท่ีรั่วเขาไปในจุดรับภาพทำใหสายตามัวลง 
ผูปวยอาจสังเกตเห็นจุดหรือกอนใยดำ ๆ ลอยไปมาในลานตา 



19คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 11คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

การดูแลรักษา 

   พื้นฐานการปองกันรักษาผลขางเคียงจากเบาหวาน คือ การควบคุม

ระดับน้ำตาลในเลือดใหดี เมื่อมีเบาหวานเขาจอตาแลว อาจตองรักษาดวย 

การฉายเลเซอร ฉีดยาในวุนตาหรือการผาตัด ที่สำคัญเบาหวานเขาจอตา 

เปนโรคเรื้อรัง ดังน้ัน ผูปวยเบาหวานเขาจอตาควรไดรับการดูแลติดตาม 

อยางใกลชิดจากจักษุแพทย 

สาระขอความสำคัญ 

  “การคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่ดี ชวยปองกันหรือชะลอเบาหวานเขา

จอตา และผูปวยเบาหวานตองตรวจตาอยางนอยปละหน่ึงครั้ง” 

2. การใชยาหยอดและยาปายตา 

 วิธีใชยาหยอดตา 

  1. ลางมือใหสะอาดและเช็ดใหแหงกอนหยอดหรือปายตาทุกครั้ง 

ภาพท่ี 5 แสดงภาพการลางมือ 



20 คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 12 คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

  2.  นอนหรือนั่งแหงนหนาขึ้น และเหลือบตาข้ึนดานบน 

ภาพท่ี 6 แสดงภาพการแหงนหนาขึ้น และเหลือบตาขึ้นดานบน 

 

  3. ดึงเปลือกตาลางลงดวยมือขางที่ไมถนัด 

ภาพที่ 7 แสดงภาพการใชมือดึงเปลือกตาลาง 



21คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 13คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

   4.  ใหมือขางท่ีถนัดจับขวดยา หยอดยาไปบริเวณรองเปลือกตาลาง

ดานในเพียง 1 หยด 

ภาพท่ี 8 แสดงภาพการหยอดยาบริเวณรองเปลือกตาลาง 

 

  5. หลังหยอดยาใชนิ้วชี้กดท่ีบริเวณหัวตานาน 3 นาที และหลับตาไว

เบา ๆ เปนเวลา 5 นาที 

ภาพที่ 9 แสดงภาพการใชนิ้วกดที่บริเวณหัวตา และหลับตา 



22 คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 14 คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

วิธีใชยาปายตา 

  ดึงเปลือกตาลางลง บีบยาจากหลอด โดยเร่ิมปายจากหัวตาไปหางตา 

ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ระวังอยาใหปลายหลอดสัมผัสตา 

ภาพท่ี 10 แสดงภาพการดึงเปลือกตาลางลง และบีบยาจากหลอด 

ขอควรระวัง 

  1.  ไมใชยาหยอดหรือยาปายรวมกับผูอื่น 
  2. การหยอดหรือปายตา ระวังไมใหปลายหลอดสัมผัสขนตาหรือมือ 
  3.  หยอดยาเพียง 1 หยดกพ็อ เพราะรองเปลือกตามคีวามจุรบันำ้ยา 

ไดนอย หยอดมากก็ไหลออก และเปลืองยา 

  4. หามซื้อยาใชเอง โดยเฉพาะยากลุมสเตียรอยด อาจทำใหเปน
ตอกระจกหรือตอหินได 



23คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 15คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

  5. ในกรณีที่ผูปวยเปนตอหิน ตองใชยาอยางตอเนื่อง และตรงเวลา 

ไมควรขาดยา หรือหยุดยาเอง ตองพบจักษุแพทยตามนัดอยางสม่ำเสมอ เพื่อ

ติดตามผลการรักษา 

  6. การหยอดตามากกวา 1 ชนิด ใหเวนระยะหางแตละชนิด 5 - 10 

นาที เรียงลำดับ ยาใส ยามีตะกอน เจล และขี้ผึ้ง 

  เนื่องจากถาปายเจลหรือขี้ผึ้งกอนยาหยอด จะทำใหยาไมสามารถ

กระจายเขาสูดวงตาได ยาที่มีตะกอนตองเขยาขวดกอนหยอด 

  7. ยาสวนใหญมีอายุหลังเปดใชเพียง 1 เดือน 

  8.  ยาทีต่องเกบ็ในตูเยน็ควรเก็บในชองธรรมดา อณุหภมู ิ2 - 8 องศา- 

เซลเซียส กรณีเดินทางใหใสกระติกน้ำแข็งวางไวบนน้ำแข็ง 

  9. ยาที่ไมตองเก็บในตูเย็นควรอยูที่อุณหภูมิไมเกิน 25 - 30 องศา-

เซลเซียส ไมควรวางยาไวในรถยนตที่จอดกลางแดด 

3. ภาวะตาบอดและการคัดกรองสายตา 
 ภาวะตาบอด 

  องคการอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) นิยาม
ภาวะตาบอดวา คือระดับสายตาท่ีแยกวา 20/400 หมายความวา สิ่งที่ผูมี
สายตาปกติสามารถมองเห็นชัดเจนไดจากระยะ 400 ฟุต คนตาบอดก็ยังมอง

ไมเห็น แมจะเลื่อนเขามาในระยะใกลกวา 20 ฟุต แลวก็ตาม 

หลักการวัดสายตาโดยใชอักษรตัวอี (E) 

  มาตรฐานระดับสายตา 20/400 คือ การสามารถมองเห็นอักษรตัวอี 
(E) ที่มีขนาดกวาง 8.4 เซนติเมตร สูง 8.8 เซนติเมตร ที่ระยะหาง 3 เมตร 



24 คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 16 คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

สวนที่ 3 มาตรฐานหนวยการเรียนรู 

หนวยการเรียนรู วิชา อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

1. สาระสำคัญ 

  สัญญาณชีพ (vital signs) เชน อุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และ

ความดันโลหิต คือ ดัชนีสำคัญท่ีบงช้ีถึงระดับของสุขภาพกายฉันใด ระดับสายตา

(visual acuity, VA) ก็เปนดัชนีหลักที่สะทอนสุขภาพของดวงตาฉันนั้น การวัด

สายตาจึงเปนทักษะสำคัญขั้นพื้นฐานในการดูแลสุขภาพตา  

  ปจจุบันในประเทศไทยยังมีคนตาบอดโดยที่ไมจำเปน (avoidable 

blindness) จำนวนมากนาเสียดายที่สำหรับพวกเขา โลกนี้มืดมิดเศราหมอง

โดยไมจำเปนจากโรคตาที่รักษาได เชน ตอกระจก เบาหวานเขาจอตา หรือ 

ตอหิน เปนตน 

  การท่ีคนไขเขาไมถึงระบบบริการคือสาเหตุสำคัญของภาวะตาบอด

โดยที่ไมจำเปน ดังนั้น การคัดกรองสายตาในชุมชนอยางครอบคลุม ทั่วถึง  

ดวยวิธีวัดที่ไดมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในระดับสากล จึงเปนองคประกอบหลัก
ในการแกไขปญหาสาธารณสุขท่ีสำคัญนี้ 

2. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  

  ภายหลังผานการอบรมแลว ผูเขารับการอบรมสามารถ 

  2.1  ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดกรองสายตาในชุมชน 

  2.2  อธบิายภาวะตาบอดและความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัโรคตาสำคัญได 

  2.3  อธิบายความสำคัญของการวัดสายตา  

  2.4  ระบุขั้นตอนของการวัดสายตาโดยใชอักษรตัวอี (E) ได 



25คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 17คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

  2.5  วัดสายตาดวยโดยใชอักษรตัวอี (E) ไดอยางถูกตองแมนยำ 

  2.6  มีทักษะในการบริหารจัดการสงตอผูปวยที่มีปญหาทางสายตา 

   ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

3.  ระยะเวลาในการฝกอบรม : 2 ชั่วโมง 

4.  ขอบขายของเน้ือหาสาระ 

  4.1  หลักการและข้ันตอนในการวัดสายตาโดยใชอักษรตัวอี (E)   

  4.2  นิยามของภาวะตาบอด 

  4.3  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับโรคตาสำคัญ คือ ตอกระจก เบาหวาน 

   เขาจอตา และตอหิน 

  4.4  การใชยาหยอดและยาปายตา 

  4.5  การขจัดภาวะตาบอดจากตอกระจกในชุมชน 

5.  การจัดประสบการณเรียนรู 

  5.1  เนนกระบวนการสรางความตระหนัก และกระบวนการปฏิบตัจิรงิ 

  5.2  วิทยากรบรรยายอยางกระชับ 
  5.3  แบงกลุมฝกปฏิบัติ 

  5.4  ทำแบบทดสอบกอน - หลังการเรียนรูและประเมินผล 

  5.5  สรุปความรู/บทเรียน รวมกันเติมเต็ม/ วิทยากรเพ่ิมเติมเนื้อหา 

6. สื่อประกอบการฝกอบรม 

  6.1  คูมือหลักสูตรฝกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ 

   หมูบาน (อสม.) 

  6.2  ใบงานที่ 1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโรคตาสำคัญ 

  6.3  ใบงานที่ 2 ภาวะตาบอดและการคัดกรองสายตา 



26 คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 18 คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

  6.4  ใบความรูคูใบงานที่ 2 หลักการและขั้นตอนการคัดกรองภาวะ 

   ตาบอดในชุมชน 

  6.5  ใบความรูคูใบงานท่ี 2 ผงักระบวนงานการขจัดภาวะตาบอดจาก  

   ตอกระจกในชุมชน 

  6.6  ใบความรูคูใบงานที่ 2 แผนอักษรตัวอี (E) 

  6.7  แบบประเมินความรู กอน - หลังการฝกอบรม 

  6.8  อุปกรณวัดสายตาโดยใชอักษรตัวอี (E): เชือกยาว 3 เมตร และ 

   แผนอักษรตัวอี (E) 

  6.9 วีดิทัศนแนะนำวิธีการคัดกรองสายตาโดยใชอักษรตัวอี (E) ใน 

   ชมุชน (เขาชมและดาวนโหลดไดที ่http://www.metta.go.th/  
   news-event/video หรือ https://www.youtube.com)  

   “การคัดกรองภาวะบอดในชุมชน” 

7. การวัดและประเมินผล 

  7.1 ประเมินความรูกอน - หลังการฝกอบรม 

  7.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
  7.3  ทดสอบการปฏิบัติวัดสายตาโดยใชอักษรตัวอี (E) เพ่ือคัดกรอง 

   ภาวะตาบอด 



27คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 19คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

สวนที่ 4  ใบงานและใบความรู 

  1. ใบงานท่ี 1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโรคตาที่สำคัญ 

  2.  ใบงานที่ 2 ภาวะตาบอดและการคัดกรองสายตา 

  3.  ใบความรูคูใบงานท่ี 2 หลักการและข้ันตอนการคัดกรองภาวะ 

   ตาบอดในชุมชน 

  4.  ใบความรูคูใบงานที ่2 ผงักระบวนงานการขจัดภาวะตาบอดจาก  

   ตอกระจกในชุมชน 

  5.  ใบความรูคูใบงานที่ 2 แผนอักษรตัวอี (E) 



28 คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 20 คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

ใบงานที่ 1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับโรคตาที่สำคัญ 

จุดประสงคการเรียนรู 

  1.  ตระหนักถึงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโรคตาท่ีสำคัญได 

  2.  ผูเรียนอธิบายโรคตาที่สำคัญได 

  3.  ผูเรียนสามารถอธิบายข้ันตอนการหยอดยาและขอควรระวัง 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

  1. ผูสอนอธิบายกายวิภาคของดวงตา อาจเปรียบเทียบดวงตากับ 

   กลองถายรูป 

  2.  ผูสอนอธบิาย นยิาม อาการ การดแูลรกัษา และสาระขอความสำคัญ  

   ของโรคตาแตละโรค 

  3.  ผูสอนทบทวนเชื่อมโยงโรคตาแตละโรคกับกายวิภาคของดวงตา  

   ดวยการเปดโอกาสใหผูเรียน อาสามาชี้จุดผิดปกติของโรคตา 

   แตละโรค บนแผนภูมิรูปกายวิภาคของดวงตา 

  4. ผูเรียนเปดโอกาสอภิปราย อาจเร่ิมจากการใหผูเรียนแลกเปล่ียน 

   เลาประสบการณของผูปวยโรคตาในครอบครัวหรอืเพ่ือนของผูเรียน 
  5.  ใหผูเรียนสะทอนความคิด วาไดความรูหรือความเขาใจอะไรใหม  
   เกี่ยวกับโรคตาสำคัญอาจต้ังคำถามวา ผูเรียนตั้งใจจะนำความรู 

   เก่ียวกับโรคตาสำคัญเหลานี้ไปใชอยางไรบาง 

  6.  ผูสอนสรุปเนนสาระขอความสำคัญ (slogan) ของแตละโรค 



29คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 21คูมือ อสม. กับการคัดกรองภาวะตาบอด 

ใบงานที่ 2 ภาวะตาบอดและการคัดกรองสายตา 

จุดประสงคการเรียนรู 

  1.  ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดกรองสายตาในชุมชน 

  2.  อธิบายนิยามภาวะตาบอดได 

  3.  อธิบายความสำคัญของการวัดสายตา  

  4.  ระบุขั้นตอนของการวัดสายตาโดยใชอักษรตัวอี (E) ได 

  5.  วัดสายตาโดยใชอักษรตัวอี (E) ไดอยางถูกตองแมนยำ 

  6.  มีทักษะในการบริหารจัดการสงตอผูปวยท่ีมีปญหาทางสายตาได 

   อยางถูกตองเหมาะสม        

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

  1.  ผูสอนอธิบายนิยามของภาวะตาบอด 

  2. ผูสอนอธิบายหลักการและข้ันตอนในการวัดสายตาโดยใชอักษร 

   ตัวอี (E) 

  3.  แสดงวีดิทัศนแนะนำวิธีการคัดกรองสายตาโดยใชอักษรตัวอ ี (E)  
   ในชุมชน 

  4.  จำแนกผูเรียนเปนกลุมยอย กลุมละ 6 - 10 คน เพื่อใหทบทวน 

   และฝกซอม การคัดกรอง สายตาโดยใชอักษรตัวอี (E) ในชุมชน 
  5. แตละกลุมสงตวัแทนมานำเสนอข้ันตอนการวัดสายตา และแสดงวิธ ี

   การคัดกรองสายตาโดยใชอกัษรตวัอ ี (E) หนาชัน้ ใหผูอบรมลงคะแนน  

   เสียงสวนใหญวาใหผานหรือไม ใหโอกาสกลุมแสดงซ้ำจนผาน 
  6. ผูสอนชกัชวนใหผูเรยีนสะทอนวาไดความรูหรอืความเขาใจอะไรใหม  
   เก่ียวกับการคัดกรองสายตาโดยใชอักษรตัวอี (E) ในชุมชน อาจตั้ง 

   คำถามวา เมือ่คดักรองพบผูมภีาวะตาบอด ผูเรยีนต้ังใจจะชวยเหลือ  

   ดูแลคนตาบอดเหลานี้อยางไรบาง 
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ใบความรูคูใบงานท่ี 2 :  หลักการและข้ันตอนการคัดกรอง 

             ภาวะตาบอดในชุมชน 

ภาวะตาบอด 

  องคการอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) นิยาม

ภาวะตาบอดวา คือระดับสายตาท่ีแยกวา 20/400 หมายความวา สิ่งที่ผูมี

สายตาปกติสามารถมองเห็นชัดเจนไดจากระยะ 400 ฟุต คนตาบอดก็ยังมอง

ไมเห็นแมจะเลื่อนเขามาในระยะใกลกวา 20 ฟุต แลวก็ตาม 

หลักการวัดสายตาโดยใชอักษรตัวอี (E) 

  มาตรฐานระดับสายตา 20/400 คอืการสามารถมองเห็นอกัษรตัวอ ี (E) 

ที่มีขนาดกวาง 8.4 เซนติเมตร สูง 8.8 เซนติเมตร ที่ระยะหาง 3 เมตร 

ขั้นตอนในการวัดสายตาโดยใชอักษรตัวอี (E) ในชุมชน 

  สถานที่ : ควรคัดกรองสายตาในท่ีโลงและมีแสงสวางเพียงพอ 

  วิธีการคัดกรองสายตา : 

  1. กอนเริม่คดักรอง อสม. อธบิายขัน้ตอนใหผูรบัการคดักรองเขาใจโดย  

   ใหผูรับการคัดกรองบอกทิศทางของขาอักษรตัวอ ี (E) วาชี้ไปทิศ 

   ทางไหน ซึง่จะหมนุแผนทดสอบสายตาอักษร ตวัอ ี(E) รวม 5 คร้ัง 

  2.  ถาปกติผูรับการคัดกรองใสแวนสายตาสำหรับมองไกล ใหใสแวน  
   ในระหวางวัดสายตาดวย 

  3.  เริ่มคัดกรอง โดย อสม. และผูรับการคัดกรองยืนหางกัน 3 เมตร  
   เร่ิมวดัระดบัสายตาขางขวากอน โดยใชอุงมอืซายบงัตาขางซายใหมดิ  

   อยากดตา 
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    ถาผูรบัการคัดกรองบอกทิศทางของขาอักษรตัวอ ี(E) ไดถกูตอง

    4  ครั้งขึ้นไป (จาก 5 ครั้ง)  ถือวา “ผานเกณฑ” คัดกรองภาวะ

    ตาบอด อยางนอยมีระดับสายตา VA = 20/400

    แตถาผูรับการคัดกรองบอกทิศทางของขาอักษรตัวอี (E) ได

    ถกูตอง ไมถงึ 4 ครัง้ ถอืวา “ไมผานเกณฑ”อาจมภีาวะตาบอด 

    ตองแนะนำ ใหไปตรวจเพ่ิมเติมท่ี รพ.สต. หรือ รพช. ใกลบาน

  4. ถาผูรับการคัดกรองแจงวามีสายตาผิดปกติหรือแยกวาเดิม อสม.  

   ควรแนะนำใหไปตรวจเพิ่มเติมที่ รพ.สต. หรือ รพช. ใกลบาน 

   แมวาจะ “ผานเกณฑ” คัดกรองภาวะตาบอด 

 ภาพที่ 11 แสดงภาพการวัดสายตาโดยใชอักษรตัวอี (E) ในชุมชน 
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ใบความรูคูใบงานที่ 2 :  

ผังกระบวนงานการขจัดภาวะตาบอดจากตอกระจกในชุมชน 

ภาพที่ 12 ผังแสดงกระบวนงานการขจัดภาวะตาบอดจากตอกระจกในชุมชน  

ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป 

ในชุมชน ในชุมชน 

คัดกรองโดยใชอักษรตัวอี (E) คัดกรองโดยใชอักษรตัวอี (E) 
โดย อสม. โดย อสม. 

มองเห็นและบอกทิศทาง มองเห็นและบอกทิศทาง 
ของขาอักษรตัวอี (E) ของขาอักษรตัวอี (E) 

ไดถูกตอง 4 ครั้งขึ้นไป ไดถูกตอง 4 ครั้งขึ้นไป (ผาน) (ผาน) 

บอกทิศทางของขาอักษรตัวอี (E)  บอกทิศทางของขาอักษรตัวอี (E)  
ไดถูกตองไมถึง 4 ครั้ง ไดถูกตองไมถึง 4 ครั้ง (ไมผาน) (ไมผาน) 
(สงสัยตาบอดจากตอกระจก (สงสัยตาบอดจากตอกระจก 

สายตาผิดปกติ หรือโรคตาอื่น) สายตาผิดปกติ หรือโรคตาอ่ืน) 

สงตอ รพ.สต. สงตอ รพ.สต. 
คัดกรองดวยแผนปายวัดสายตา คัดกรองดวยแผนปายวัดสายตา 
(Snellen chart หรือ E chart) (Snellen chart หรือ E chart) 
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ใบความรูคูใบงานที่ 2 : แผนอักษรตัวอี (E) 

ภาพท่ี 13 แสดงภาพอักษรตัวอี (E) 
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สวนท่ี 5  แบบประเมินความรู กอน - หลังการฝกอบรม

คำชี้แจง ใหผูเรียนทำเครื่องหมาย ✓ ในขอความที่ถูก และทำเคร่ืองหมาย ✕ 

  ในขอความที่ผิดในชองคำตอบ

1  ภาวะตาบอดไมมีผลกระทบใด ๆ ตอการใชชีวิตประจำวัน  

2  สาเหตุสำคญัของตาบอด เชน ตอกระจก ไมสามารถรักษาได  

3  ตอหนิระยะเริม่ตนทำอันตรายดวงตาโดยท่ีผูปวยไมมอีาการใด ๆ   

4  การคมุระดบัน้ำตาลในเลอืดทีด่ ีชวยปองกนัหรอืชะลอเบาหวาน  
  เขาจอตา  

5  การลดความดันตาในผูปวยตอหิน เปนสิ่งที่จำเปน  

6  ผูปวยเบาหวานตองตรวจตาอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  

7  ระดับสายตา (visual acuity, VA) เปนผลการวัดที่สะทอน 
  สุขภาพของดวงตา  

8  การวดัระดบัสายตาเปนเรือ่งยุงยาก ไมเหมาะทีจ่ะทำในชมุชน  

9  องคการอนามยัโลก (World Health Organization, WHO)  
  นิยามภาวะตาบอดวา คือระดับสายตาที่แยกวา 20/400  

10  ที่ระยะหาง 3 เมตร ถาผูรับการคัดกรองสามารถบอกทิศทาง 
  ของขาอักษรตัวอี (E) ไดถูกตอง 4 ครั้ง ข้ึนไป (จาก 5 ครั้ง)  
  ถือวาไมมีภาวะตาบอด 

ขอที่ คำตอบ ขอคำถาม 
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คำชี้แจง  ใหผูเรียนกาเครื่องหมาย X ลงบนตัวเลือกที่เห็นวาถูกตอง 
   ที่สุดเพียงขอเดียว 

11) วัตถุประสงคหลักของการคนหาคนตาบอดโดย อสม.  

  ก.  ขึ้นทะเบียน และรักษาพยาบาล 

  ข.  ขึ้นทะเบียน ประเมินความตองการชวยเหลือ และสงตอ 

  ค.  ใหบริการ 

  ง.  จัดทำฐานขอมูลคนตาบอด 

12) เครอืขายท่ีมบีทบาทในการสนับสนนุการคัดกรองภาวะตาบอดในชุมชน  

 และขจัดภาวะตาบอดจากตอกระจกในชุมชน ประกอบดวย 

  ก.  หนวยงานภาครัฐ - องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) - อสม. 

  ข.  หนวยงานภาครัฐ - นักการเมือง - กำนัน/ผูใหญบาน 

  ค.  องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) - นักการเมือง - อสม. 

  ง.  ถูกทุกขอ 

13)  ในการวัดสายตา 

  ก.  มาตรฐานระดับสายตา 20/400 คือการสามารถมองเห็นอักษร 
   ตัวอี (E) ที่มีขนาดกวาง 8.4 เซนติเมตร สูง 8.8 เซนติเมตร 
   ที่ระยะหาง 3 เมตร 

  ข.  ควรคัดกรองสายตาในท่ีโลงและมีแสงสวางเพียงพอ 

  ค.  กอนเริม่คดักรอง อสม. อธบิายขัน้ตอนใหผูรบัการคดักรองเขาใจ 
  ง.  ถูกทุกขอ 
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14) ขอใดถูกตองที่สุด 

  ก.  เบาหวานทำใหหลอดเลือดทั่วรางกายเปราะบาง 

  ข.  เบาหวานไมมีผลกระทบขางเคียงตอดวงตา 

  ค.  ผูปวยเบาหวานควรรอใหมีอาการกอนจึงจะมาตรวจตา 

  ง.  การควบคุมระดับนำ้ตาลในเลือดไมมผีลกระทบตอภาวะเบาหวาน  

   เขาจอตา 

15) หัวใจความสำเร็จในการดูแลคนตาบอด คือขอใด 

  ก.  คนตาบอดมีสวนรวม 

  ข.  สมาชิกในครอบครัวมีสวนรวม 

  ค.  บูรณาการทุกภาคสวนอยางเปนระบบ 

  ง.  ถูกทุกขอ 
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