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การวัดระดับสายตา และการตรวจจอตา 
(Visual Acuity and Ophthalmoscopy) 

 
ในการประเมนิผูปวยที่มีปญหาเรื่องการมองเห็น นอกจากจะตองตรวจดูลักษณะทางกายวิภาค

ของลูกตาวามีสิ่งใดที่ผิดปกติแลว ยังตองมีการตรวจหรือทดสอบการมองเห็น( Visual function) ซ่ึงมีได
ทั้งการทดสอบที่เปน subjective tests ไดแก การวัดระดับสายตา (visual acuity), การตรวจตาบอดส ี
(color vision), ลานสายตา (visual field) เปนตน หรือ objective tests ไดแก การตอบสนองของรูมานตา 
การวัดความดนัลูกตา เปนตน การตรวจอยางสมบูรณและถูกตองมีสวนชวยในการวินิจฉัยถงึสาเหตุของ
ความผดิปกตเิหลานั้นได 

ในที่น้ีจะเนนการตรวจตาเบื้องตน โดยใหนักศึกษารูจักและเขาใจถึงการวัดระดับสายตา (Visual 
Acuity) และ การตรวจจอประสาทตา (Ophthalmoscopy) กอนที่นักศึกษาจะไดฝกปฏบิัตเิพ่ือเตรียม
ความพรอมในการที่จะดูแลรักษาผูปวยตอไป 

 
ระดับสายตา (Visual Acuity) 

 
การมองเห็นของคนเราตองอาศัยปจจัยหลายอยางไดแก โครงสรางของตาในการหักเหแสงจาก

วัตถุใหไปตกที่จอรับภาพ รวมถึงการทํางานของประสาทตาและสมองในการแปรผลสัญญาณภาพ (รูป ที่
1,2) ตลอดจนความสวาง(Luminance) และ ความคมชดั (contrast) ของแสง  “ระดับสายตา” หรือ 
“Visual acuity” (VA) หมายถึงความสามารถในการแยกความแตกตางที่นอยที่สุดระหวางวตัถุสองชิ้น 
หรือโดยทั่วไปหมายถึงความคมชัดของสายตานั่นเอง  การตรวจวัด VA จึงมีความสําคัญในการประเมิน
ผูปวยทางตา และควรวัด VA ไวในการตรวจรางกายทางตาทุกครั้ง แมผูปวยไมไดมาดวยปญหาเรื่อง
สายตา 
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รูปที่ 1. กายวภิาคของลูกตา 
                                        (จาก www.stlukeeye.com/Anatomy.asp) 

 
รูปที่ 2. แสงทีผ่านเขามาในลูกตาจะถูกหักเหใหไปตกที่จอรับภาพ 

(จาก www.stlukeeye.com/Anatomy.asp) 
 

โดยทั่วไปควรวัด VA ที่สองระยะ คือที่ไกล (distance VA) คือที่ระยะ 6 เมตร( หรือ 20ฟุต) และ 
ที่ใกล(near) คือที่ระยะ 33 เซนตเิมตร (หรือ 14 น้ิว) ซ่ึงเปนระยะทํางานบนโตะ(working distance) 
ทั่วไปนัน่เอง         การทดสอบสามารถทําไดหลายวธิี  วิธทีี่เปนมาตรฐานและใชกันแพรหลายคือ 
“Snellen Visual Acuity” โดยใช แผนทดสอบที่เรียกวา Snellen chart  (รูปที่3) ซ่ึงเปนแผนที่มีพ้ืนขาว 
และมีแสงไฟสองมาจากดานหลังเพ่ือใหมีความคมชัดที่สุด โดยมีตัวเลขหรือตัวอักษรเปนตัวทดสอบ 
(optotypes)     ตัวทดสอบสายตาแบบอืน่ อาจเปนตัวอักษร “E” (รูปที่ 4)  สําหรับผูที่ไมรูหนังสือ หรือใน
เด็กเล็กกอนวยัเรียน 

สวนแผนทดสอบอื่นๆ ไดแก ETDRS chart  ซ่ึงเปนที่นิยมในการศึกษาหรืองานวิจัยเน่ืองจาก
ขนาดของตวัอักษรเปน log unit (log MAR system) สําหรับการตรวจ VA ในเด็กเล็ก ๆ อาจใชแผน
ทดสอบที่รูปการตูน หรือรูปภาพ (Allen picture or cards) เพ่ือใหเด็กสนใจและรวมมือในการตรวจ  
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                  รูปที่ 3.  Snellen’s chart                                             รูปที่ 4. E chart 

หลักในการวดัระดับสายตา 
- ตรวจทีละตา 
- เร่ิมจากใชตาเปลามองกอน ( VA without correction) 
- จากนั้นวัดในขณะที่สวมแวนสายตาหรือ contact lens (VA with correction) ในผูทีมี่แวน

สายตาหรือ contact lens 
- ใหมองผานรูเล็กๆ (VA with pinhole)หากการมองเห็นดวยตาเปลาไมปกต ิ
 
PINHOLE VA 

 
การมองผานรูเล็กๆ มักชวยใหการมองเห็นดีขึ้น โดยเฉพาะผูที่มีสายตาผิดปกติ 

(refractive errors) โดยทั่วไปขนาดของรูมานตา(pupil) มีผลตอการมองเห็น หาก pupil มีขนาด
โตความคมชดัของภาพจะลดลงไปเพราะบริเวณทีล่ําแสงไปตกบนจอประสาทตาจะมีขนาดกวาง 
การมองผานpinhole คลายกับเปนการทําใหเกิดรูมานตาใหมที่มีขนาดเล็กลง จะไปชวยบีบ
ลําแสงที่ผานเขามาในตาใหแคบและแสงที่ไปตกบนจอประสาทตาเปนจุดหรือขนาดเล็กลง เปน
การเพิ่มความลึกในการโฟกสั (depth of focus) ทําใหภาพที่เห็นความคมชัดมากขึ้น จะสังเกต
วาคนสายตาสั้นที่ไมไดรับการแกไข มักหยีตาเพื่อใหการมองเห็นชัดขึ้น เพ่ือใหเกิด “pinhole 
effect” น่ันเอง  โดยทั่วไป pinhole ที่นํามาใชตรวจระดับสายตามขีนาด 1.2 มิลลิเมตร หาก 
pinhole มีขนาดเล็กกวานีภ้าพที่เห็นจะไมชัดเนื่องจากจะเกิดการกระเจิงของแสง (Diffraction) 
มากขึ้น     ดังน้ัน Pinhole  จึงเปนเครือ่งมือที่มีประโยชนสําหรับชวยประเมินวาระดับสายตาที่
มัวลงไปเกิดจากภาวะสายตาผิดปกติหรือไม 
 
วิธีการวัดระดับการสายตาที่ระยะไกล (Distance VA) 
 
- ใหผูปวยอยูทีร่ะยะ 6 เมตร หรือ 20 ฟุตหางจากแผนทดสอบ Snellen Chart  จากนั้นเริ่ม

อานตัวทดสอบจากบนสุด (ตัวโตสุด) ลงมาเรื่อยๆที่ละแถวจนถึงตวัเล็กที่สดุเทาที่อานได 
บันทึกคาไว เชน หากอานไดถูกตองสองแถว  เทากับ VA 6/36  หมายความวา ผูปวย
มองเห็นที่ระยะ 6 เมตร ในขณะที่คนปกติเห็นที่ระยะ 36 เมตร  หรือหากอานไดจนถึงแถว 
6/6  หมายความวา ผูปวยเห็นที่ระยะ 6 เมตร และคนปกติเห็นที่ 6 เมตรเชนกัน 

- หากผูปวยอานไมไดถึงแถว 6/6  ใหสวมแวนสายตาอานหากมีแวนสายตาอยู หรืออานผาน 
pinhole เชน หากตาเปลาอานไดแถวเดยีว เม่ือสวมแวนอานไดสองแถว และเม่ือมองผาน 
pinhole แลวอานไดปกติ ใหบันทึกวา  

VA sc 6/60(sc = without correction) 
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VA cc 6/36(cc = with correction) 
VA c PH  6/6(c PH = with pinhole) 

- หากที่ระยะ 6 เมตรไมสามารถอานแถวที่อยูบนสุดได ใหคอยๆขยับเขาไปใกลที่ละ เมตร 
หากอานไดที่ระยะ 5 เมตร ใหบันทึกวา VA 5/60  หรือหากอานไดที่ระยะ 1 เมตร เทากับ 
VA 1/60 เปนตน 

- ถาอยูหาง chart ที่ 1 เมตรแลวยังอานไมไดใหผูตรวจ ชูน้ิวมือไวหนาตาผูปวยแลวถามวา
เห็นกี่น้ิว เชนหากนับน้ิวไดถูกตองที่ระยะ 2 ฟุตใหบันทึกวา FC 2 ft.(FC = counting 
finger), หรือ หากนับไดที่ระยะ 1 ฟุตใหบันทึกวา FC 1 ft 

- หากนับน้ิวไมไดแสดงวาสายตามัวมาก ใหแกวงมือหนาตาผูปวยแลวถามวาเห็นอะไร
เคลื่อนไหวหรือไม ถาเห็น ใหบันทึกเปน HM (hand movement) ควรระวังไมแกวงมือไป
โดนคิ้ว หรือขนตาผูปวย 

- หากมองไมเห็นวัตถุเคลื่อนไหว ใหใชไฟฉายสองหนาตาผูปวย แลวถามวาเห็นไฟ หรือไม 
ถาเห็นแสงจากไฟที่สอง แตไมสามารถบอกทิศทางของแสงไฟ ใหบันทึกวา PL (perception 
of light)  หากสามารถบอกทิศทางของแสงที่สองมาจากทิศตางๆ ไดถูกตองใหบนัทึกวา PJ 
(projection of light)    

- แตถามองไมเห็นแสงไฟที่สองเลย ใหบันทึกวา No PL (no light perception) บงวาบอดสนิท 
อยางไรก็ตามการทดสอบควรใชไฟที่มีความสวางทีสุ่ด กอนที่จะระบวุา No PL 

 
การบันทึกผลการวัดระดับสายตา 
  
สามารถบันทึกไดหลายแบบ โดยทั่วไปมกับันทึกเปนสัดสวน เชน 6/6(ระบบเมตริก) หรือ 20/20 (ระบบฟุต)  
หรือบางแหงเปนตัวเลขทศนิยม หรือเปน log unit เปนตน (ตารางที่ 1)   

 
โดยสรุป ลําดับสายตาโดย Snellen VA จากปกตไิปจนมองไมเห็น (ระบบเมตริก) 

  6/6, 6/9…………….6/60 
 6/60,5/60……………….1/60 
 FC (counting finger) 
 HM (hand movement) 
 PJ (projection of light) 
 PL (perception of light) 
 No PL (no light perception หรือ total blindness) 
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ตารางที่ 1. คาระดับสายตาแบบตางๆ (Visual acuity conversion chart)  

Snellen acuity 
Feet Meters 

Decimal LogMAR 

20/200 6/60 0.10 1.00 
20/160 6/48 0.125 0.90 
20/125 6/38 0.16 0.80 
20/100 6/30 0.20 0.70 
20/80 6/24 0.25 0.60 
20/63 6/20 0.32 0.50 
20/50 6/15 0.40 0.40 
20/40 6/12 0.50 0.30 
20/32 6/10 0.63 0.20 
20/25 6/7.5 0.80 0.10 
20/20 6/6 1.00 0.00 
20/10 6/3 2.00 -0.30 

 
SNELLEN’S OPTOTYPES 
 

ตัวเลข หรือตวัอักษร บนแผนวัดสายตา Snellen  โดยแตละตวัจะทํามุมที่เรียกวา “visual angle”
ขนาด  5 minute of arcหากแบงขนาดของ optotype เปน 5 สวน (รูปที ่ 5) แตละสวนจะมีขนาด 1 
minute of arc ซ่ึงถือวาเปน minimal angle of resolution ในคนปกติ  หมายความวาวัตถุทีมี่ขนาด 1 
minute of arc จะสามารถกระตุน เซลลประสาท (photoreceptor) ที่จอรับภาพได ดังน้ันหากจุดสองจุดมี
ระยะหางกันนอยกวา 1 minute of arc ตาของคนเราจะไมสามารถแยกความแตกตางนี้ได และจะเห็น
เปนจุดเดยีว 
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              รูปที่ 5 . Snellen optotype (จาก Parrish II RK, In: The University of Miami,  

                          Bascom Palmer Eye Institute, Atlas of Ophthalmology. CD-ROM) 
 
VISUAL ANGLE คืออะไร 
 

Visual angle เปนมุมที่เกิดจากเสนสมมติขึ้นสองเสนตัดกันที่จุด Nodal ซ่ึงอยูหลังกระจกตา 7 
มิลลิเมตร และอยูหนาตอจอรับภาพ 15 มิลลิเมตร  ตัวอักษร หรือตัวเลขบนแผนวัดสายตา จะมีขนาด 
visual angle  5 minute of arcโดยมุมน้ีจะมีขนาดคงที่ไมวาที่ระยะใด (รูปที ่6 )     ตัวอยางเชน ตัวเลข
บนแถว 6/6 จะมีขนาด 5 minute of arc ที่ระยะ 6 เมตร  หรือตัวเลขบนแถว 6/12  จะมีขนาด 10 
minute of arc  ที่ระยะ 6 เมตรหรือ 5 minute of arc ที่ระยะ 12 เมตร  

 

 
               รูปที่ 6. Viusal angle : วตัถ ุA และ B มี visual angle เทากัน แตมีขนาดตางกัน    
                         เพราะอยูที่ระยะหางจากตาไมเทากัน (จาก www.psych.ucalgary.ca ) 

 
ระดับสายตาที่ระยะใกล (Near visual acuity) 
 

ทดสอบไดโดยการใชแผนทดสอบที่ระยะใกล (Near card) ใหผูปวยอานที่ระยะ 33 เซนตเิมตร 
(หรือ 14 น้ิว) โดยบนแผนปายจะมีตวัเลข หรือ ตวัอักษรที่มีขนาดลดหลั่นกันเหมือนบน Snellen chart 
น่ันเอง  ในแตละแถว จะมีเลขกํากบั โดยอาจเปนเลขที่เทียบเทากบั Snellen VA เชน 20/200, 20/100 
…..20/20  หรือ  Jaeger’s type เชน J10, J9…….J1  หรือบางครั้งอาจจะมีตัวหนังสือเปนประโยคให
ผูปวยอาน (รูปที ่7) 
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การวัดควรทําในที่มีแสงสวางเพียงพอ และวัดทีละตา ใหอานตั้งแตแถวที่อยูบนสดุ จนถึงแถวที่
ตัวเล็กสุดที่อานไดแลวบันทกึคาไว 

 
ในคนที่มีอาย ุ 40 ปขึ้นไป มักมีปญหาเรื่องมองใกลไมชัด จากการที่เลนสตามีการเปลี่ยนแปลง

เม่ืออายุมากขึ้น เลนสจะแขง็ขึ้น รวมทั้งกลามเนื้อในตามีการออนกําลังลง ทําใหความสามารถในการเพง 
(accommodation) นอยลงไป จึงมองใกลไมชัด เวลาอานหนังสืออาจตองเหยียดแขนใหหนังสอือยูหาง
ออกไป  หรือหากใหอานแผนทดสอบที่ระยะใกล จะอานตัวเลขแถว 20/20 หรือ J1 ไมได       ภาวะนี้
เรียกวา “สายตายาวตามวัย”หรือ “presbyopia”   ซ่ึงแกไขไดดวยการใหใสแวนเลนสบวก (plus lens) 
 

 
รูปที่ 7. แผนทดสอบสายตาที่ใกล (Near card) 

 
 
OPHTHALMOSCOPY: A Look at The Inside 

 
การตรวจจอประสาทตา หรือ “Ophthalmoscopy” เปนการตรวจลักษณะภายในของลูกตา(ocular  

fundus) ไดแก จอรับภาพ (retina) และขัว้ประสาทตา(optic nerve headหรือเรียกอีกอยางวา optic disc) 
ซ่ึงเปนสวนทีพั่ฒนามาจากระบบประสาทสวนกลาง รวมถึงการตรวจลักษณะของเสนเลือดที่จอรับภาพ 
(retinal blood vessels) จึงถือเปนวิธีการตรวจรางกายวิธีเดียวที่จะประเมินลักษณะของเสนเลือดใน
รางกาย ไดดวยตาเปลา 

Ophthalmoscopy จึงเปนเครื่องมือที่ชวยในการวินิจฉยัถึงความผิดปกตติางๆ ทีท่ําใหเกิดภาวะ 
ตามัวรวมไปถึงโรคทางระบบประสาท หรือโรคทางรางกายบางอยางที่อาจเริ่มจากลักษณะผิดปกติทีต่า
กอนได 

 
กายวิภาคของจอรับภาพและประสาทตา  
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          จอรับภาพ (retina)  เปนสวนของลูกตาที่เจริญมาจากเนื้อเยื่อของระบบประสาทสวนกลาง    
(neural ectoderm ) และเปนสวนสําคญัสวนหนึ่งของลูกตาทีท่ําใหคนเราสามารถมองเห็นภาพได การ
มองเห็นเริ่มจากการที่แสงจากวัตถุเดินทางผานเขาไปในตา โดยแสงจะตองผานตัวกลางทีใ่สของลูกตา
และเดินทางผานชั้นตางๆของ  retina เขาไปกระตุน  photosensitive pigments  ในเซลล 
photorecepters ( rods  และ cones ) ซ่ึงอยูชั้นนอกสุดของ  sensory retina  เพ่ือที่จะทําใหเกิด
สัญญาณภาพจากนั้นสัญญาณภาพนี้จะถูกสงผานไปยัง  ganglion cell  ของ retina ซ่ึงจะใหใยประสาท 
(axons) ไปเปนชั้นในสดุของจอประสาทตา หรือ nerve fiber layers    แลวไปรวมกันที่ขัว้ประสาทตา  
(optic disc)  กลายเปนเสนประสาทตา (optic nerve) เพ่ือที่จะนําสญัญาณภาพสงตอไปยังสมองเพื่อแปร
ผลการมองเห็นตอไป  (รูป ที่ 8)     

 

 
 

รูปที่ 8. Retinal histology   
(จาก thalamus.wustl.edu) 

 
Macula  เปนบริเวณพเิศษของ retina  อยูหางจากขอบของ  optic discไปทางดานนอก 

ประมาณ 2 เทาของความกวางของ optic disc และอยูต่ํากวา optic disc เล็กนอย macular เปนที่มีสีแดง
เขมกวา retina ที่อยูรอบๆ   สวนตรงกลาง  macula เรียกวา  “fovea” ซ่ึงประกอบดวยเซลล  
photoreceptors  ชนิดพิเศษ และเปนเพียงแหงเดียวของ  retina  ที่มีการมองเห็นดีที่สุด (VA 20/20) 
(รูป ที่ 9) 
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รูปที่ 9. Ocular fundus  
(จาก www.stlukeeye.com/Anatomy.asp) 

DIRECT OPHTHALMOSCOPE 
 

Charles Babbage ไดคิดและประดษิฐ Direct Ophthalmoscope ขึ้นมาในป ค.ศ. 1847 แตไม
เปนที่นิยม จนตอมา  von Helmholtz ไดพัฒนาและนาํมาใชในการตรวจจอตาจนแพรหลายถึงปจจุบัน  
หลักการทํางานของ Direct ophthalmoscope หรือการมองเขาไปทีจ่อตาเปรียบเสมือนกับการมองผานรู
กุญแจเขาไปในหองมืด  ถาเราเอาตาของเราไวที่รูกญุแจ  โดยที่แสงผานเขาไปไมได เราจะไมเห็นอะไร
เลย และถาเราเอาแสงไฟไวที่รูกุญแจเราก็ไมสามารถมองผานไปได เราจะเห็นภาพในหองไดก็ตอเม่ือเรา
ฉายแสงไฟ และมองผานรูกุญแจเขาไปในหองไดพรอมๆกัน(รูป ที่ 10) 
 

 
รูปที่ 10. หลกัการของ Direct ophthalmoscope  (จาก American Academy of Ophthalmology. Basic and  
              Clinical Science Course. Section 3.Optic, Refraction and Contact Lens. San Francisco : American     
              academy of ophthalmology.  2001-2) 
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    การทํางานของ direct ophthalmoscope  จึงตองอาศัยกระจก หรือปริซ่ึม (prism)  สําหรับใหหักเห
แสงใหเขาตาผูปวยในแนวใกลเคียงกบัแนวของสายตา ( visual axis) ของผูตรวจ เราจึงสามารถเห็นจอตา
ของผูปวยไดโดยมองผานรูมานตาซึ่งเปรยีบเหมือนมองผานรูกุญแจเขาไป 

สวนประกอบของ direct ophthalmoscope ประกอบดวยสวนสําคญั 3 อยาง คือ  เลนส, แสง  
และไดอะแฟรม(diaphragm) (รูปที่ 11) 
 
เลนส(Lenses) 
          ภายใน  Ophthalmoscope  จะมีเลนสที่มีกําลังตางๆกันอยูจํานวนหนึ่งซ่ึงเลนสเหลานีช้วยใหเรา
สามารถ  โฟกัสภาพที่ตองการมองใหชัดได  หากผูตรวจ และผูถูกตรวจไมมีสายตาผิดปกติ แสงที่สะทอน
จากจอตาผูที่ถูกตรวจจะตกบนจอตาขอผูตรวจพอดี      แตหากฝายใดฝายหนึ่งมีสายตาผิดปกติ จะตอง
ปรับที่ปุมปรบักําลังของเลนส (lens dial) เพ่ือใหเห็นภาพชัดโดยเลนสบวก(plus lenses)  จะชวยใหภาพ
ขยาย   มักจะมีเครื่องหมายเปนตวัเลขสดํีาหรือเขียว (แลวแตรุนของเครื่องมือ)  สวนเลนสลบ  (minus 
lenses)  จะทําใหภาพยอเล็กลงมักจะมีเครื่องหมายเปนตัวเลขสีแดง  ยกตัวอยาง ในผูปวยที่เปนสายตา
สั้น (myopia) ตองปรับกําลงัไปที่เลนสลบเพ่ือใหเห็นภาพชัด 
 

 
 

รูปที่ 11. สวนประกอบของ direct ophthalmoscope  (จาก Ophthalmoscopy : Basic Self-Instruction for  
              Medical students, study guide : BP-2543-9. Washington D.C. : National Medical Audiovisual Center  
             (GSA). 1972) 
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แสง (Light) 
           Ophthalmoscope มีทั้งชนิดที่ใชถานไฟฉายและใชไฟฟาเวลาจะใชใหเปดไฟแลวถือเครื่องมือ
โดยใหแสงไฟฉายแสงออกจากตัวเรา 
 
ไดอะแฟรม (Diaphragm)  
        เม่ือเปดเครื่อง  ophthalmoscope  แลว ใหฉายแสงไฟลงบนฝามือแลวปรบัที่ปุมปรบัไดอะแฟรม 
จะเห็นวามีลักษณะของไฟทีส่องออกมาปรับเปลี่ยนไปดวยดังน้ี 

• ไฟเปนรูปแทง (white vertical slit)   
• ไฟวงเลก็ (small white circle) สําหรับตรวจ ในรายที่รูมานตาไมขยาย 
• ไฟวงใหญ (large white circle) สําหรับตรวจ ในรายทีรู่มานตาขยายกวาง  
• ไฟสีเขียว (green filter  เปน red free light)  ชวยใหเห็นเสนเลือดและชั้น  nerve fiber ได

ชัดยิ่งขึ้น 
• วงไฟที่มีตาราง (grid)  เปนเสนหรือตาราง 

 
หมายเหต ุ: direct ophthalmoscope แตละรุนอาจมีความแตกตางกนัไปบาง ใหศกึษาเพิ่มเติมจากคูมือ
ที่มาพรอมกับเครื่อง 
 
เทคนิคการตรวจจอตาดวย Direct Ophthalmoscope 
การจับเครื่องมือ  

หลักสําคัญในการตรวจจอตาดวย direct  ophthalmoscope คือพยายามใหรูมานตาของผูตรวจ    
เครื่องมือ  ophthalmoscope  และรูมานตาของผูถูกตรวจ อยูในแนวเดียวกันตลอด ซ่ึงเปนสิ่งที่นักศึกษา
ตองหม่ันฝกหัดอยูเสมอขั้นแรกใหใชมือขวาถือเครื่องมือ    แลวปรับกําลังไปที่ 0 จับใหเครื่องมือ  ตรงกับ
รูมานตาของเรา วิธีจะฝกควรจะถือให  ophthalmoscope  แนบกบัแกมวธิีทดสอบวาแนวของแสงดีและ
ถูกตองหรือไม ทําไดโดยหลับตาซายแลวใชตาขวามองผานเครื่องมือ แลวมองไปรอบๆหอง มองไป
ทางซาย,ขวา,บน,ลาง ตอไปก็หัดกับตาซายบางโดยใชมือซาย Ophthalmoscope  ไว แลวทํา
เชนเดียวกับตาขวา  หากฝกจนชํานาญแลวเวลามองผานเครื่องมือ อาจไมตองหลับตาอีกขาง 
 
การตรวจมชัฌิมและจอตา (Ocular media and fundus)  

การตรวจควรจะทําในหองตรวจที่คอนขางมืด จะชวยใหตรวจไดงายเพราะมานตาผูปวยจะมี 
ขนาดโตขึ้นกวาปกต ิ          เพ่ือใหการตรวจทําไดงายกอนลงมือตรวจ ควรบอกผูปวยใหน่ังตัวตรงและ
เอนมาขางหนาเล็กนอยหรือผูตรวจจะเอนตัวไปขางหนาหาผูปวยก็ได  และบอกผูปวยใหพยายามมอง
ตรงไปขางหนาที่จุดใดจุดหนึ่งขางหลังผูตรวจ และพยายามมองนิ่งตรงจุดนั้น(เพ่ือไมใหตากลอกไปมา)  
ผูตรวจไมควรเองศีรษะไปบงัแนวสายตาของผูปวยดวยเชนกัน  เม่ือจะตรวจตาขางขวาของผูปวย ควรจะ
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ถือ  Ophthalmoscope ดวยมือขวาและใชตาขวาตรวจ และทําเชนกันกับตาซาย ถาผูปวยใสแวนตอง
ถอดแวนออกกอน แตผูตรวจอาจจะถอดแวนของตวัเองหรือไมก็ได 
 
 
การตรวจมชัฌิมของตา 

เม่ือปรับเครื่องมือแลวใหฉายไฟไปที่รูมานตาผูปวยโดยอยูหางจากผูปวยประมาณ 2 ฟุต จะเห็น
แสงสะทอนออกมาจากจอตาที่บริเวณรมูานตาเปนวงสีแดง เรียกวา  “red reflex” (ลักษณะที่เห็นคลาย
กับรีเฟลกซตาแมวของภาพถาย)  หากเหน็เปนเงาดําใน  red reflex บงวานาจะมีความผิดปกติของ
มัชฌิมในลูกตา      การใช  direct ophthalmoscope สามารถบอกถงึตําแหนงของความผิดปกตไิดวาอยู
ที่สวนใดของมัชฌิมของลูกตา ในที่น้ีไดแก กระจกตา, เลนสแกวตา หรือนํ้าวุนตา(vitreous) การหา
ตําแหนงของเงาดําหรือรอยขุนสามารถทาํไดโดยการเคลื่อนเขาไปใกลผูปวยประมาณ 4 –6 น้ิว แลวปรบั
เลนสใหเห็นเงาดําชัดขึ้น แลวเคลื่อนศีรษะไปในทศิตางๆ สังเกตการเคลื่อนไหวของเงาดาํนั้น(รูปที่12)  

 
 
หากเงาดําเคลื่อนในทศิตรงกันขาม = ความผิดปกติอยูที่กระจกตา 
หากเงาดําอยูกับที่ = ความผิดปกติอยูที่เลนสตา หรือนํ้าวุน 
หากเงาดําเคลื่อนตาม= ความผิดปกติอยูที่เลนสตาสวนหลัง หรือนํ้าวุน 

 
 

รูปที่ 12. ความผิดปกติของ Red reflex และการบอกตําแหนง (จาก Ophthalmoscopy : Basic Self- 
              Instruction for Medical students, study guide : BP-2543-9. Washington D.C. : National Medical  
              Audiovisual Center    (GSA). 1972) 
 
การตรวจจอตา 

หลังจากตรวจดู red reflex   ใหเคลื่อนตวัเขาไปชิดผูปวยมากขึ้น เพ่ือตรวจรายละเอียดของจอ 
ตา  ระยะที่เหมาะสมคือประมาณ 2-3 เซนติเมตรจากตาผูปวย โดยแนวของตาผูตรวจและเครื่องมือควร
เอียงประมาณ 15 องศาไปทางดานนอกตอแนวตรงกลางขณะทีใ่หผูปวยมองตรง (เพ่ือใหเห็น  optic disc  
ไดงายขึ้น) (รูปที่13-14) เม่ือเริ่มมองเห็นจอตาใหปรับปุมปรับเลนส(lens dial)ใหภาพชัด การตรวจควร
เร่ิมจากดูลักษณะของ optic disc, retinal vessel  โดยใหตามเสนเลือดไปยังบริเวณที่มีการแยกของเสน
เลือดซึ่งอยูที่  optic disc  จากนั้นจึงตรวจลักษณะทั่วไปของจอตาที่อยูรอบๆ(back ground fundus)   
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และตรวจ  macula  เปนลาํดับสุดทายเนื่องจากเปนบริเวณที่ไวกบัแสงมาก การตรวจ macula ทําไดโดย
บอกใหผูปวยจองไฟ  

 
 

รูปที่ 13. ในการตรวจจอตา แนวของผูตรวจและผูปวยควรอยูเยื้องกนัประมาณ 15 องศา 
              (จาก Ophthalmoscopy : Basic Self-Instruction for Medical students, study guide : BP-2543-9.  
              Washington D.C. : National Medical Audiovisual Center (GSA). 1972)  

 

 
 

รูปที่ 14. ภาพแสดงทาที่ใชในการตรวจจอตา (จาก Ophthalmoscopy : Basic Self-Instruction for Medical  
             students, study guide : BP-2543-9. Washington D.C. : National Medical Audiovisual Center (GSA).  
            1972) 

 
 

ขณะตรวจนักศึกษาควรใหแสงไฟอยูที่กึ่งกลางรูมานตาตลอด ภาพที่เห็นจะขยายจากของจริง
ประมาณ 15 เทา  สิ่งสําคัญหลังจากตรวจจอตาจนครบทั้ง 4 สวนที่สําคญั (disc, vessels, general 
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background, macula) แลวควรบันทึกผลการตรวจที่ไดวาปกติ หรือผิดปกติ หรือเปน normal variants 
(ตารางที่ 2-3)  

ขอจํากัดของการใช Direct ophthalmoscope คือสามารถตรวจจอตาไดเฉพาะสวนตรงกลางของ
จอตา หรือ posterior pole เทานั้น            การตรวจสวนที่อยูรอบนอกของจอตาตองใชวธิีการอ่ืนซึ่งจะ
ไมกลาวถึงรายละเอียดในทีน้ี่ 
 
การใชยาขยายมานตา 

     การตรวจจอตาใหละเอียดควรขยายมานตาใหกวางดวยยาขยายมานตา  จึงจะสามารถตรวจจอ
ตาสวนที่อยูบริเวณรอบนอกได ยาที่ใชขยายมานตาที่ใชทัว่ไปที่หองตรวจตา ไดแก  Mydriacyl ® 
(Tropicamide) 0.5%  หรือ  1% หรือ Phenylephrine® (Neo-synephrine) 2.5  หรือ 10 %  แลวรอ
ประมาณ 15-20 นาทีรูมานตาจึงจะโตขึน้                    อยางไรก็ตามยาขยายมานตาอาจกอใหเกิด
ผลขางเคียงและอันตรายตามมาไดเน่ืองจากยาจะไปออกฤทธิ์ตอระบบประสาทออโตนอมิกซ    ขอหาม
ในการใชยาไดแกรายที่มีความดันตาสูง หรือมีชองหนาลูกตา  (anterior chamber)ตื้น เพราะอาจเกิด
ความดันตาขึน้สูงหรือเปนตอหินแบบฉบัพลันได  และควรระวังในผูปวยที่มีโรคของหลอดเลือดและหัวใจ 
 
 
 
ควรทําการตรวจจอตาเมือ่ใด? 

Ophthalmoscopy เปนสวนหน่ึงของการตรวจรางกายทางตาที่สมบูรณ อยางไรก็ตามควรให
ความสําคัญเปนพิเศษในผูปวยตอไปน้ี 

1) ผูปวยที่มีอาการตามัว 
2) ผูที่มีอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป เน่ืองจากอุบัติการณของโรคตอหิน (glaucoma) สูงขึ้นตาม

อายุ 
3) ผูปวยที่มีอาการทางระบบประสาท โดยเฉพาะในรายที่สงสัยวามีความดันในกะโหลกศรีษะ

สูง ซ่ึงอาจจะพบวามีขัว้ประสาทตาบวม (papilledema)   
4) ผูปวยที่มีโรคของหลอดเลือดไดแก เบาหวาน หรือ ความดันโลหิตสงู เปนตน 

 
ตารางที่ 2. ลกัษณะจอตาที่ปกต ิ
Optic Disc 

Color : Pink, temporal side usually pallor 
Margin : Sharp and flat, nasal margin maybe relatively blurred and raised(in 

hypermetropia).    
Many normal variations including pigmentation and scleral crescent. 
Cup : Varies in size and depth, situate at center of the disc and slopes temporally. 
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 Retinal Vessels 
From the disc, retinal arterioles and veins emerge and bifurcate and extend toward four 

quadrants of the retina. 
Color : Arteries lighter than veins. Retinal vein is larger and darker. 
Diameter : Arteries narrower than veins. Artery to vein ratio approximately 2:3. 
Crossing : Arteries cross anterior to vein at the arteriovenous crossing. 

General Background 
Color : Red fundal background because of the choroidal vessels and retinal pigment  
          layer. Darker in pigmented races. In lightly pigmented person, large choroidal    
          vessels seen against the white sclera. Tessellated (tigroid appearance) in  
          myopia. 

Macula 
Color : Normally darker than the rest of fundus. 
Normal foveal reflex (glistening oval reflex) at the center. 

 
 
 
ตารางที ่3. การบันทกึผลการตรวจตา 
 
Optic Disc 
                    Describe : shape and margins, color, cup-to-disc ratio. 
                   Recognize normal variations : scleral crescent, myelinated nerve fiber. 
                   Document the following abnormalities when observed : 
                                   Margins – indistinct or blurred or hemorrhage 
                                   Color – too pale(optic atrophy), too red(hyperemia) 
                                   Cup/disc ratio – 0.5 or more, different bilaterally 
Blood  Vessels 
                Describe : pattern, diameter, A-V crossing 
                Recognize the following abnormal changes : 
                                 Caliber – generalized narrowing of the arterioles       Dilation of veins 
                                 A:V ratio of less than 1:2 
                                 Irregularities, focal constriction 
                                 A-V crossing – document any changes with disruption of venous blood  
                                                      flow. 
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Background 
             Recognize the wide variations : color, visibility of the choroidal vascular pattern 
             Document the traits and abnormalities : 
                               Uneven distribution of pigment 
                               Hemorrhages 
                               Exudate 
                               Retinal edema 
                               Cotton wool spots 
 Macula 
             Recognize the normal appearance. 
             Document the traits and abnormalities : 
                              Uneven distribution of pigment 
                              Hemorrhages 
                              Exudate 
                              Edema 
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