แนวทางปฏิบัตสิ าหรับโรงพยาบาลที่ขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิ พอ.สว.
การคัดกรอง
1. ระดับสายตา
เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ข ที่จะช่วยเหลือผูป้ ่ วยที่ตาบอด และสายตา
เลือนรางจากต้อกระจก มูลนิธิ พอ.สว จะพิจารณาเลือกผ่าตัดผูป้ ่ วยต้อกระจกกลุ่มดังกล่าวก่อนโดยคัดกรองผูป้ ่ วยที่มี
สายตา 20/200 หรื อต่ากว่า
2. ขั้นตอนการตรวจคัดกรอง
จากการตรวจคัดกรอง ถ้าขั้นตอนแรกเป็ นการตรวจคัดกรองโดยบุคลากรทางสาธารณสุ ข
เพื่อค้นหาและรวบรวมผูป้ ่ วยที่สงสัยจะเป็ นต้อกระจกแล้ว ในขั้นตอนสุ ดท้าย ผูป้ ่ วยทุกรายจะต้องได้รับการตรวจ
จากจักษุแพทย์เพื่อวินิจฉัยว่าสมควรได้รับการผ่าตัดหรื อไม่ ตามขั้นตอนการตรวจคัดกรองทางการแพทย์ คือ
1. วัดระดับสายตา (Visual acuity) c PH
2. วัดความดันตาด้วยเครื่ องวัดและบันทึกผล
3. ตรวจตาด้วย Slit lamp และเครื่ องมืออื่นๆ ที่จาเป็ นในผูป้ ่ วยบางราย
4. ขยายม่านตา และตรวจจอประสาทตาด้วย Indirect ophthalmoscope ยกเว้นรายที่เป็ น
Intumesecnt lens หรื อ Mature Cataract
5. สอบถาม (ซัก) ประวัติโรคประจาตัว
5.1 โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสู ง ≥160/90 mmHg
5.2 การได้รับยาละลายลิ่มเลือด
5.3 อาการแพ้ต่าง ๆ เช่น แพ้ยา,อาหาร,พลาสเตอร์ ,ยาชา เป็ นตัน
ผูท้ ี่มีประวัติมีโรคประจาตัว หรื อได้รับยาละลายลิ่มเลือด หรื อได้รับการผ่าตัดใหญ่
หรื อรายที่สงสัยว่าจะมีความเสี่ ยงต่อการทนต่อการผ่าตัดไม่ได้ จะต้องได้รับการตรวจ และเห็นชอบจากแพทย์
เวชปฏิบตั ิ หรื ออายุรแพทย์ รับรองว่าสามารถเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกได้โดยปลอดภัย

การเตรียมความพร้ อมผู้ป่วยก่อนวันผ่ าตัด
ผูป้ ่ วยที่ผา่ นการตรวจโดยจักษุแพทย์ และได้รับความเห็นชอบจากแพทย์เวชปฏิบตั ิ
หรื ออายุรแพทย์แล้ว จะได้รับการเตรี ยมตัวเป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
1. ล้างท่อน้ าตา ถ้ามีการอุดตัน หรื อมีหนองหรื อเมือกขาว ให้ส่งไปพบจักษุแพทย์รักษาก่อน
2. วัดค่ากาลังเลนส์แก้วตาเทียม
2.1 กาหนดค่ า A-constant = 118.3 สาหรับการผ่าตัด M – Sics โดยเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนี้มูลนิธิ
พอ.สว. ให้การสนับสนุน
2.2 กาหนดค่า A-constant ตามค่ากาลังเลนส์แก้วตาเทียมที่ทางโรงพยาบาลเลือกใช้
(เช่น 118.0 หรื อ 118.4) สาหรับการผ่าตัด Phaco
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3. ตรวจร่ างกาย Vital signs
4. ตรวจน้ าตาลด้วย Dextro stick ในกรณี ที่ไม่มีโรคประจาตัว
5. ส่ งตรวจทางเทคนิคการแพทย์ : CBC, U/A, CxR และ EKG ถ้ามีประวัติเป็ นโรคเบาหวาน
จะต้องตรวจ FBS ทุกราย (ตามความเหมาะสม)
6. ผูป้ ่ วยและญาติ จะต้องได้รับคาอธิบาย
- รายละเอียด ข้อดี ข้อเสี ยของการผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างผ่าตัด
และหลังผ่าตัด โดยเฉพาะเรื่ องการติดเชื้ อ อาการของการติดเชื้ อ การปฏิบตั ิตวั ขณะอยูโ่ รงพยาบาล ขณะผ่าตัด
และหลังการผ่าตัด และเมื่อกลับไปพักรักษาที่บา้ น
- การเตรี ยมตัว อาบน้ า สระผม ตัดผม ตัดเล็บให้สะอาดเรี ยบร้อยก่อนมาโรงพยาบาล
7. เซ็นต์ใบยินยอมการรับการผ่าตัด
8. มอบหมายใบนัดผ่าตัด (รู ปแบบของโรงพยาบาล)
9. รวบรวมรายชื่ อผูป้ ่ วย พร้อมค่ากาลังของแก้วตาเทียมทั้งหมด ส่ งไปยัง งานรักษาเฉพาะโรค สานักงานมูลนิธิ
พอ.สว. โทรสาร 0-2225-5411 , 0-2225-5510 หรื อ E-mail ดังนี้
9.1 งานรักษาเฉพาะโรค มูลนิธิพอ.สว.
cataract.sur@pmmv.or.th
9.2. คุณจิราพันธ์ โชติพนั ธุ์ ผูป้ ระสานงาน มูลนิธิพอ.สว.
soawsoaw@gmail.com
9.3 คุณจารุ ณี บุญเรื อง
หัวหน้างานรักษาเฉพาะโรค
jarunee.b@pmmv.or.th
9.4 คุณสุ ภาพร ศรี อนุรักษ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานรักษาเฉพาะโรค supaporn.s@pmmv.or.th
9.5 คุณทศพร อินทรยงค์ เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานรักษาเฉพาะโรค tossaporn.i@pmmv.or.th
หมายเหตุ ให้ส่งข้อมูลไปยัง E-mail : cataract.sur@pmmv.or.th และ สาเนา CC ไปยัง E mail ตามข้อ 2 – 5 ทุกครั้ง
ขั้นตอนที่ 2
การเตรี ยมผ่าตัด
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ Admit เข้าพักในโรงพยาบาล 1 วันก่อนผ่าตัด (Pre-op) ให้การพยาบาล
ตาม Doctor Order for one day และการเตรี ยมความพร้อมตาข้างที่ผา่ ตัด
1. เปลี่ยนเสื้ อผ้าเป็ นชุดของโรงพยาบาล อธิ บายให้ผปู ้ ่ วยและญาติปฏิบตั ิตามระเบียบของตึกนอน
2. ตรวจวัด Vital Signs
3. ล้างหน้า ตัดขนตา
4. Poly oph eye drop qid
5. ถ้าเป็ น DM ให้ NPO หลังเที่ยงคืน และเจาะ FBS เช้าวันผ่าตัด
6. Cloxacillin 1 tab  סּวัน Admit และเช้าวันผ่าตัด
7. Valium 2 mg. 1 tab  סּhs ก่อนวันผ่าตัด และวันผ่าตัด
หมายเหตุ บริษัทที อาร์ บี สนับสนุน ocusoft สาหรับเช็ดตา ก่อนนอน เจ้ าหน้ าทีช่ ่ วยสอนพยาบาลเช็ดตา และช่ วย
เช็ดตาในบางจังหวัดทีบ่ ริษัทไปได้
2

สาหรับโรงพยาบาลที่มี pre-op ,post-op order การผ่าตัดต้อกระจกอยูแ่ ล้ว ให้ใช้ pre-op,post-op ของทาง
โรงพยาบาล
ขั้นตอนที่ 3
การเตรี ยมวันผ่าตัด
1. ทาป้ายแขวนระบุ ชื่อ –นามสกุล อายุ ตาข้างที่ทาผ่าตัด ค่ากาลังเลนส์ และ โรคประจาตัว
2. Mark site ทาเครื่ องหมาย โดยใช้เทปติดบนหมวกบริ เวณโคนผมผูป้ ่ วยข้างที่จะผ่าตัด
3. ขยายม่านตา
เนื่องจากมีการผ่าตัดผูป้ ่ วยในวันเดียวเป็ นจานวนมาก จึงควรแบ่งผูป้ ่ วยเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน
ประกอบด้วยผูป้ ่ วยที่จะผ่าตัดตาขวา 5 คน และ ตาซ้าย 5 คน ผูป้ ่ วยทุกคนล้างหน้า แปรงฟันให้สะอาด
รับประทานอาหารอ่อนพอสมควร การเตรี ยมขยายม่านตา 10 คนแรก และเริ่ มขยายม่านตา หยอดตาตาม
คาสัง่ แพทย์ เวลา 06.00 น. แล้วส่ งผูป้ ่ วยไปห้องผ่าตัด 07.00 น. และทยอยขยายม่านตากลุ่มต่อไปเรื่ อย ๆ
เวลา 11.00 น. ให้ผปู ้ ่ วยที่ยงั คอยผ่าตัดได้รับประทานอาหารกลางวัน และขยายม่านตาและส่ งต่อไปที่หอ้ งผ่าตัด
Case ที่

เริ่มเวลาหยอดตา

คนที่ 1 ถึง 10

6 น.

11 - 20

7 น.

21 - 30

8 น.

31 - 40

9 น.

41 - 50

10น.

การผ่ าตัด
ผูป้ ่ วยจะได้รับการดูแลจากทีมจักษุแพทย์ พอ.สว. ร่ วมกับเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดของโรงพยาบาล
ที่มีการวางแผน การดูแลร่ วมกัน

ห้ องผ่ าตัด (Operating room)
เพื่อการดูแลผูป้ ่ วยขณะรับการผ่าตัดตามหลักการความปลอดภัยของผูป้ ่ วยที่เข้ารับการผ่าตัด
1. การเตรียมสถานที่ แบ่งเขตพื้นที่เป็ นโซนต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวก และรวดเร็ ว
ประกอบด้วย
1.1 บริ เวณที่พกั คอยของผูป้ ่ วย (ก่อนเข้าห้องฉี ดยาชา) จัดที่นงั่ แบ่งเป็ น 2 แถว แถวผ่าตัด
ตาข้างขวา และตาข้างซ้าย แถวละประมาณ 5 - 6 คน
1.2 จุดลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสารและการเตรี ยมเลนส์แก้วตาเทียม
1.3 บริ เวณ (ห้อง) ฉี ดยาชาเฉพาะที่
1.4 บริ เวณปลอดเชื้อ (ห้องผ่าตัด)
1.5 บริ เวณนัง่ พักคอย เพื่อเตรี ยมส่งผูป้ ่ วยกลับตึกนอน
1.6 ห้องล้างเครื่ องมือ เตรี ยมที่ต้งั หม้อนี่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ า (Autoclave) และพัดลม
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1.7 ห้องเก็บเครื่ องมือ และเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อต่างๆ เลือกห้องที่มิดชิด ประตูตอ้ งปิ ดตลอดเวลา
ห่างไกลจากห้องสุขา และบริ เวณจุดพักเก็บขยะ
1.8 บริ เวณการเก็บ (พัก) ขยะ
1.9 บริ เวณอ่างล้างมือแพทย์และพยาบาล

1.10 ให้กาจัดฝุ่ น และแมลง จาพวกแมลงหวี่ แมลงวัน ยุง และ มด บริ เวรห้องผ่าตัด ห้องน้ า
และห้องอาหารบริ เวณโดยรอบ
2. อัตรากาลังและเจ้าหน้าที่
การจัดอัตรากาลังเพื่อเสริ มสนับสนุนทีมผ่าตัด พอ.สว. แต่ละจุดนั้น ขอให้จดั ตามอัตรากาลัง
หน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน เอกสารหมายเลข 2
3. ครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัด
แนวคิดและหลักการ
3.1 ไม่วางโต๊ะสาหรับวางเครื่ องมือ Sterile ไว้ใต้ เครื่ องปรับอากาศ เพราะเสี่ ยงต่อการติดเชื้อ
เนื่องจากฝุ่ น และน้ าในกรณี เครื่ องปรับอากาศรั่ว
3.2 การไหลเวียน (Flow) ของเครื่ องมือและเวชภัณฑ์ ควรวางโต๊ะให้เจ้าหน้าที่ช่วยทัว่ ไป
(Circulate )ทางานได้สะดวกในการเปิ ดเครื่ องมือและเวชภัณฑ์ ต่างๆ
3.3 การเช็ดแอลกอฮอล์ที่ขวดสารน้ าที่ใช้ในการทาผ่าตัด(เช่น BSS หรื อ occusol) และการเสี ยบ
สายน้ าเกลือ ปฏิบตั ิตามหลักเทคนิคการ ปลอดเชื้ ออย่างเคร่ งครัด
3.4 การทาความสะอาดโต๊ะ เตียง และผนังห้องผ่าตัด
3.4.1 หลังการจัดอุปกรณ์ โต๊ะ เตียง และ Set กล้องผ่าตัดเรี ยบร้อยแล้ว (ในวันก่อนผ่าตัด)
3.4.2 ตอนเช้าวันผ่าตัด ก่อนเปิ ดผ้า Sterile ที่ผนังห้องผ่าตัด
3.5 แบ่งแยกอุปกรณ์ต่างๆ อย่างชัดเจน ดังนี้
3.5.1 ปลอดเชื้ อ (Sterile)
- โต๊ะสาหรับวางเครื่ องมือผ่าตัด และเวชภัณฑ์ที่ปลอดเชื้อ
1 ตัว : 1ห้อง
(เพื่อจัดเครื่ องมือผ่าตัด)
- อ่างเดี่ยวปลอดเชื้ อวางบนรถเข็น
1อ่าง : 1ห้อง
( เพื่อเปิ ดเวชภัณฑ์ต่างๆ)
- โต๊ะสาหรับวางเครื่ องมือทาความสะอาดตาผูป้ ่ วย
1ตัว : 1ห้อง
( เพื่อทาความสะอาดตาผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด)
- Mayo Stand + Mayo tray
4 อัน : 1ห้อง
3.5.2 สะอาด (Non sterile)
- โต๊ะสาหรับวางเวชภัณฑ์ (Supply) ต่างๆ ที่ตอ้ งใช้ในการผ่าตัด, เทปกาว และกรรไกร
- ตะกร้า ถัง หรื อถุงขยะ สาหรับทิ้งผ้าเช็ดมือ
1 ถัง /ห้อง
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- ตะกร้า ถัง หรื อถุงขยะ สาหรับทิ้งถุงมือ
1 ถัง/ห้อง
- ถังขยะและถุงแดง ทิ้งขยะติดเชื้อ
4 ถัง/ห้อง
- ถุงสี ดา ขนาดใหญ่ - ใส่ ขยะแห้ง 1 ใบ, ใส่ เสื้ อ Gown 1 ใบ
ใส่ กระดาษฟ้าและปลอก Mayo 1 ใบ (รวมประมาณ 20 ใบ เตรี ยมไว้สาหรับเปลี่ยน)
- เตียงผ่าตัด, บันไดขึ้นเตียง, เก้าอี้แพทย์
4 เตียง/ห้อง
- เสาน้ าเกลือ
4 เสา/ห้อง
- เสาน้ าเกลือสาหรับแขวนน้ ายาล้างมือก่อนผ่าตัด (Avagard) 1 เสา/ห้อง
4. ตรวจสอบความพร้อมระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอุณหภูมิ และเครื่ องปรับอากาศ และคานวณ
กาลังไฟฟ้าสาหรับติดตั้งเครื่ อง Autoclave ที่ทางมูลนิธิ พอ.สว. จัดเตรี ยมไป ตามรายละเอียดแนบท้าย
5. ทาความสะอาดห้องผ่าตัดตามหลักมาตรฐานของห้องผ่าตัด
6. การทาความสะอาดเครื่ องมือผ่าตัด
เครื่ องมือทุกชิ้นที่ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจกสาหรับผูป้ ่ วยทุกรายจะต้องได้รับการทาให้ปราศจาก
เชื้อโรคโดยการนึ่ง Autoclave หรื อ อบแก๊สเท่านั้น

บันทึกการผ่ าตัด
แพทย์ผูท้ าการผ่า ตัดหรื อผูช้ ่ วยจะต้องบันทึ ก การผ่า ตัดลงใน Operative note ในกรณี ที่ มี ภาวะ
แทรกซ้อนระหว่างผ่าตัด โดยขอให้ลงรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อให้ทางโรงพยาบาลได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องสู งสุ ด

การดูแลหลังผ่ าตัด (Post-op care)
เมื่อผูป้ ่ วยกลับจากห้องผ่าตัดให้การพยาบาลดูแลผูป้ ่ วย ดังนี้
1. ให้นอนพัก
2. Observe Vital signs อาการทัว่ ไป และอาการผิดปกติ เช่น ปวดตา หรื อคลื่นไส้อาเจียน
หรื อ BP สู ง ให้รายงานไปยังห้องผ่าตัด หรื อแพทย์เวร
3. ดูแลช่วยเหลือทัว่ ไป
4. ให้ยาตาม Doctor ‘s Order for continuation

การเตรียมผู้ป่วย เพื่อรับการตรวจภายหลังผ่ าตัด 1 วัน
1.
2.
3.
4.

เช็ดทาความสะอาดใบหน้าด้วยผ้าชุบน้ าสะอาด
เช็ดตา Sterile
ให้ยา และหยอดยาตาม Doctor’s for continuation
ปิ ด eye Shield และให้นงั่ รอแพทย์ตรวจ
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การจัดสถานที่ และอุปกรณ์ ต่างๆ
1. เก้าอี้ให้ผปู ้ ่ วยนัง่ รอตรวจเป็ นแถว แต่ละแถวให้มีที่วา่ งสาหรับแพทย์เดินเข้าตรวจตาได้
2. Slit Lamp
3. ไฟฉาย
4. cotton bud แห้ง
5. ถุงใส่ ขยะ

การวางแผนจาหน่ ายผู้ป่วย
5.1 การให้ยาหลังผ่าตัด (เมื่อผูป้ ่ วยพักที่บา้ น)
ให้แพทย์ของหน่วยผ่าตัดพิจารณาให้ยารับประทาน และยาหยอดตาตามความเหมาะสม
(กรณี ที่ตอ้ งได้รับยามากกว่าปกติ)
5.2 การให้ความรู ้ และการปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัดต้อกระจก
ผูป้ ่ วยและญาติจะต้องได้รับการอธิ บายถึงการปฏิบตั ิตวั การป้ องกันตาโดยสวมแว่น หรื อ
ครอบ Eye shield วิธีการทาความสะอาดตา และการใช้ยาหยอดตา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้ทราบถึงอาการที่ไม่พึง
ประสงค์หลังผ่าตัด เช่น อาการเริ่ มต้นของการติดเชื้ อ ได้แก่ ปวดตา ตามัว ตาแดง เป็ นต้น ถ้ามีอาการดังกล่าว
ให้รีบมาพบแพทย์ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งรอให้ถึงเวลานัด พร้อมทั้งแจ้งสถานที่ที่จะต้องมารับการตรวจหรื อติดต่อ เมื่อ
มีอาการดังกล่าวเกิดขึ้น

การติดตามผลการรักษา
ผูป้ ่ วยจะต้องได้รับการตรวจโดยจักษุแพทย์ในวันรุ่ งขึ้นหลังการผ่าตัด และได้รับการตรวจติดตามผลการรักษา
ประมาณ 7 วัน และ 1 เดือนหลังผ่าตัด โดยจักษุแพทย์ แพทย์ทวั่ ไป หรื อพยาบาลเวชปฏิบตั ิทางตา บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ มที่ 4 ส่ งมาที่มูลนิธิ พอ.สว. ทางโทรสาร 0-2226-5666 ต่อ 2806 หรื อ E-mail
1 งานรักษาเฉพาะโรค มูลนิธิพอ.สว.
cataract.sur@pmmv.or.th
2 คุณจิราพันธ์ โชติพนั ธุ์ ผูป้ ระสานงาน มูลนิธิพอ.สว.
soawsoaw@gmail.com
3 คุณจารุ ณี บุญเรื อง หัวหน้างานรักษาเฉพาะโรค
jarunee.b@pmmv.or.th
4 คุณสุ ภาพร ศรี อนุรักษ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานรักษาเฉพาะโรค
supaporn.s@pmmv.or.th
5 คุณทศพร อินทรยงค์ เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานรักษาเฉพาะโรค
tossaporn.i@pmmv.or.th
หมายเหตุ ให้ส่งข้อมูลไปยัง E-mail : cataract.sur@pmmv.or.th และ สาเนา CC ไปยัง E mail ตามข้อ 2 – 5 ทุกครั้ง
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สาหรับโรงพยาบาลทีย่ งั ไม่ เคยออกหน่ วยร่ วมกับมูลนิธิ พอ.สว
ขอความร่ วมมือจากโรงพยาบาลส่ งทีมพยาบาลหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องมาศึกษาระบบ และวิธีการทางาน
ในการออกหน่วยผ่าตัดกับโรงพยาบาลใกล้เคียง ในระหว่างที่มีการออกหน่วยผ่าตัดกับมูลนิธิ พอ.สว ก่อนถึงกาหนด
ออกหน่ ว ยของโรงพยาบาลท่ า น โดยสามารถดู ต ารางการออกหน่ ว ยของมู ล นิ ธิ พอ.สว ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์
www.pmmv.or.th พร้ อมทั้ง ท าหนัง สื อถึ ง โรงพยาบาลแจ้ง วันที่ ที่ ท่ า นสะดวกมาดู ง าน ณ โรงพยาบาลดัง กล่ าว
และแจ้งมายังมูลนิธิ พอ.สว. ตามเบอร์ โทรศัพท์ดงั นี้
1. งานรักษาเฉพาะโรค มูลนิธิ พอ.สว. เบอร์ ติดต่อ 092-2522531
1.1 คุณจารุ ณี บุญเรื อง
เบอร์ ติดต่อ 0-2226-5666 ต่อ 2804
E-mail : jarunee.b@pmmv.or.th
2. คุณจิราพันธ์ โชติพนั ธุ์
เบอร์ ติดต่อ 086-0117360
E-mail : soawsoaw@gmail.com
2. คุณสุ รีรัตน์ ศรี พรชัยเจริ ญ
เบอร์ ติดต่อ 081-5656188
E-mail : s.sripohnchaicharoen@gmail.com
3. คุณกรรณิ กา ตั้งสิ นพลูชยั
เบอร์ ติดต่อ 089 -4782525
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สาหรับโรงพยาบาลทีไ่ ม่ มจี ักษุแพทย์ และไม่ เคยมีการผ่ าตัดเกีย่ วกับต้ อกระจก
ตามที่ มู ล นิ ธิ พอ.สว. ได้ใ ห้ ก ารสนับ สนุ นกิ จ กรรมรณรงค์ผ่า ตัด ต้อ กระจก เพื่ อ ตอบสนองต่ อ
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ จะช่ วยเหลื อผูป้ ่ วยที่ ตาบอด และสายตาเลื อนรางจากต้อกระจก และเพื่อให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ พอ.สว. ในการช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล ป้ องกันโรค ส่ งเสริ มและฟื้ นฟูสุขภาพ
อนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่ างไกลคมนาคม หรื อผูป้ ่ วยด้อยโอกาสให้ได้รับบริ การอย่าง
ทัว่ ถึ ง โดยการจัดหาจักษุ แพทย์ พยาบาลอาสาสมัครจากส่ วนกลางและส่ วนภู มิ ภาค ซึ่ งจากการสอบถามความเห็ น
และขอคาแนะนาของอาสาสมัครให้จดั เตรี ยมสารน้ า เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแทพย์ ที่จาเป็ นต้องใช้สาหรับการ
ผ่าตัดต้อกระจก ดังนี้
1. สารหนืด (IAL-F) เบอร์ ติดต่อ
1.1 คุณโส : 081 – 482 – 4892
1.2 คุณเมย์ : 085 – 705 – 9184
2. สารน้ า Occusol บริ ษทั เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อานวยเภสัช)
เบอร์ ติดต่อ 02 – 2510 – 0021
3. Cressent knife , Slit knife (3mm.) , Clear Cut (Blade 2.75 mm) , 15 องศา
คุณประทุม เบอร์ ติดต่อ 02 – 666 – 8953 – 4 บริ ษทั อัลคอน
คุณนฤมล เบอร์ ติดต่อ 089 – 202 – 9804 บริ ษทั บี.เค.
4. ถุงมือไม่มีแป้ ง
4.1 Protexis คุณอ้อย : 098 – 658 – 5597
4.2 Ansell คุณยุย้ : 098 – 829 – 6945
5. เลนส์แก้วตาเทียมชนิ ดแข็งสาหรับ การผ่าตัด M - SICS บ.พรพล
คุณวาสนา เบอร์ ติดต่อ 095 – 207 – 0591
6. เลนส์แก้วตาเทียมชนิ ดนิ่ม สาหรับ การผ่าตัด PE บริ ษทั แม็กซิม
คุณรุ ้ง เบอร์ ติดต่อ 081 – 918 – 1794
หรื อ บริ ษทั อื่น ที่โรงพยาบาลจัดหาตามความเหมาะสม
7. เสื้ อกาวน์ผา่ ตัด Thai Hospital Products
คุณรัตนาพร : 084 – 642 – 8516 , 0 – 2674 – 9798
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เอกสารหมายเลข 1
การเตรียมผู้ป่วยก่ อนผ่ าตัด และการดูแลผู้ป่วยหลังผ่ าตัดที่ Ward
1. การเตรี ยมผ่าตัด วันที่ 1 เมื่อผูป้ ่ วยมา Admit
1.1 เปลี่ยนใส่ ชุดของโรงพยาบาล และให้ผปู ้ ่ วยปฏิบตั ิตามระเบียบของ ward
1.2 ให้การพยาบาลตาม Doctor Order for one day
1.3 วันที่ 2 ของการ Admit หลังจากผูป้ ่ วยเสร็ จภารกิจ แบ่งผูป้ ่ วยเป็ นกลุ่มๆ ละ 10 คน(ตาซ้าย 5คน ตาขวา 5
คน)
กลุ่มที่ 1 - เริ่ มขยายม่านตา เวลา 06.00 น.
- เมื่อม่านตาขยายเต็มที่แล้ว ส่ งไปห้องผ่าตัดเวลาประมาณ 07.30 น.
- ถ้าผูป้ ่ วยคนไหนที่ม่านตายังไม่ขยายเต็มที่ ให้หยอดยาซ้ าอีกรอบ
- ถ้ามีผปู ้ ่ วยที่มีปัญหาหรื อข้อสงสัย ให้ประสานสอบถามมาที่ OR
กลุ่มที่ 2 และกลุ่มต่อๆ ไป เริ่ มทยอยขยายม่านตาห่างกัน 1 ชัว่ โมง
Case ที่

เริ่มเวลาหยอดตา

คนที่ 1 ถึง 10

6 น.

11 - 20

7 น.

21 - 30

8 น.

31 - 40

9 น.

41 - 50

10น.

1.4 สอนการปฏิบตั ิตวั ขณะเข้ารับการผ่าตัด, หลังผ่าตัด
2. การดูแลหลังผ่าตัด
2.1 ให้ผปู ้ ่ วยนอนพัก เมื่อกลับจากห้องผ่าตัด
2.2 ให้ Valium (2 mg) 1 tab  סּhs
2.3 ดูแลช่วยเหลือทัว่ ไป
2.4 Observe Vital sign + pain
2.5 รายงานไป OR ด่วน กรณี ผดิ ปกติ เช่น ปวดตามาก
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เอกสารหมายเลข 2

หน้ าทีผ่ ู้ปฏิบัติงานในห้ องผ่ าตัด
บุคลากร และตาแหน่งที่อยู่
1. เจ้ าหน้ าที่ (จานวน 2คน)
บริเวณทีพ่ กั คอยของผู้ป่วยก่ อนเข้ าห้ องฉีดยา จุดรับผูป้ ่ วยจาก ward
หน้าที่
ดูแลความเรี ยบร้อยผูป้ ่ วยจาก ward
1. ตรวจสอบ (check) ชื่อ และบัตรเวชระเบียน ตรงกับเครื่ องหมาย (ตาข้างที่จะผ่าตัด)
2. แบ่งผูป้ ่ วยเป็ น 2 กลุ่ม ตามตาข้างที่จะผ่าตัด (กลุ่ม 1 คือ ตาขวา, กลุ่ม 2 คือ ตาซ้าย)
3. เตรี ยมความพร้อมของตาข้างที่ทาผ่าตัด โดยใช้ ยาหยอดตา ดังนี้
3.1 poly-oph
3.2 0.5% Tetracaine
3.3 1% Mydriacyl
3.4 Phenylephrine (ระมัดระวังผูป้ ่ วยที่มีความดันโลหิ ตสู ง หรื อโรคหัวใจ )
3.5 แจกสาลีแห้ง หรื อ Gauze 1 ชิ้น
3.6 เมื่อม่านตาขยายดีแล้ว นาผูป้ ่ วยไปจุด Block ตา
หมายเหตุ ขณะรอการ Block ตา ควรสอนผูป้ ่ วยเรื่ อง
1. การปฏิบตั ิตวั ขณะผ่าตัด (ให้ผปู ้ ่ วยนอนนิ่งๆ เฉยๆ ห้ามส่ ายศีรษะไปมา ถ้าจะไอหรื อจาม
ให้บอกแพทย์ที่ทาผ่าตัดล่วงหน้า ถ้าเจ็บระหว่างผ่าตัดให้พูดบอกห้ามเอามือขึ้นมาบริ เวณผ่าตัด)
2. สอบถาม แนะนา ให้ผปู ้ ่ วยปั สสาวะก่อนเข้าห้อง Block ตา
3. เจ้ าหน้ าที่ (จานวน 5 คน) จุด Block ตา
หน้าที่ ดูแล ควบคุม (IOL) เลนส์แก้วตาเทียม
1. เลือกเลนส์ให้ตรงตามขนาด (Power) ของผูป้ ่ วยแต่ละคน โดยเขียนชื่ อลงบนกล่องเลนส์(หรื อติด
สติ๊กเกอร์ ที่ลอกออกได้) และให้ผปู ้ ่ วยถือไว้ (เพื่อกันผิดพลาด)
2. ช่วยผูป้ ่ วยขึ้น-ลงเตียง
3. ช่วยล้างตาหลังจากที่ผปู ้ ่ วยได้รับการฉี ดยาชาเรี ยบร้อยแล้ว
4. ช่วยรับ-ส่ งผูป้ ่ วยเข้าห้องผ่าตัด
หมายเหตุ บริ เวณนี้ควรมีพยาบาลวิสัญญีอย่างน้อย 1 ท่าน (ถ้าโรงพยาบาลไม่มีขอให้แจ้ง พอ.สว. ทราบล่วงหน้า)
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4. เจ้าหน้าที่ ช่วยทัว่ ไป( Circulate ) ในห้องผ่าตัด ( 4-5 คน) ควรเป็ นพยาบาลที่ทราบเทคนิก Sterile

เป็ นอย่างดี อย่างน้อย 2 คน
4.1 เจ้าหน้าที่ ช่วยทัว่ ไปภายใน OR(อยูบ่ ริ เวณปลายเตียง ) มีหน้าที่ ดังนี้
1. ช่วยนาผูป้ ่ วยขึ้นเตียง
2. จัดให้ผปู ้ ่ วย นอนราบ ศีรษะติดชิดขอบริ มเตียงตามข้าง(ที่ผา่ ตัด) ในกรณี ที่แพทย์ทาผ่าตัด
เข้าด้านข้าง หรื อตามที่แพทย์บอก
3. ลงบันทึก ชื่อผูป้ ่ วยในแบบฟอร์มบันทึกของ พอ.สว. และใบ Operative Note
4. เสี ยบสายจี้
5. เสี ยบสาย IV
6. หยอดยา Antibiotic และป้ายยาเมื่อเสร็ จการผ่าตัด
7. ปิ ดตาด้วย Eye pad ร่ วมกับ Scrub nurse
8. นา (ช่วย) ผูป้ ่ วยลงจากเตียง ส่ งให้ เจ้าหน้าที่ช่วยนอก OR
9. นาผูป้ ่ วยคนต่อไปขึ้นเตียง
10. ช่วยเหลือแพทย์ และพยาบาล ตามคาร้องขอ
4.2 เจ้าหน้าที่ช่วยทัว่ ไปภายใน OR (อยูบ่ ริ เวณหัวเตียง 1-2 คน)
1. จัดเตรี ยม Supply ทุกชนิด
2. เปิ ดเครื่ องมือ และเวชภัณฑ์ให้ Scrub nurse
3. ตรวจสอบเครื่ องมือ และวัสดุเวชภัณฑ์ทุกชิ้น (ดูวนั หมดอายุ) และวันปลอดเชื้ อ
4. ประสานงานกับห้องล้าง และนึ่งเครื่ องมือผ่าตัด
5. ประสานฝ่ ายควบคุม Supply
6. หยอดตาผูป้ ่ วยก่อน Paint ทาความสะอาดตาด้วย 0.5%betadine solution
5. ลงทะเบียน และ เจ้ าหน้ าทีจ่ ุดตรวจสอบผู้ป่วยก่ อนส่ งกลับ Ward (บริเวณนั่งพักคอยเพื่อเตรียมผู้ป่วยกลับตึก
นอน) (จานวน 3 คน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ลงทะเบียน หลังผ่าตัด
ถอดหมวก
เช็ดทาความสะอาดรอบดวงตา และใบหน้าด้วย Sterile water
ปิ ด Eye Shield
วัด BP
ตรวจสอบเอกสาร
ส่ งผูป้ ่ วยกลับตึกนอน

หมายเหตุ ขอเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ชู ายสาหรับยกอุ้มผู้ป่วยในห้ องผ่ าตัด 2 – 3 คน
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เอกสารหมายเลข 3
การเตรียมความพร้ อมตาข้ างทีท่ าผ่ าตัด
1. การตัดขนตา
วัตถุประสงค์
อุปกรณ์เครื่ องมือ

เพื่อทาความสะอาดก่อนผ่าตัด
1. กรรไกรเล็กปลายมนโค้ง
2. ขี้ผ้ งึ ป้ ายตาปลอดเชื้ อ
3. ผ้าก๊อสปลอดเชื้ อ 1 ชิ้น
4. ถาดสี่ เหลี่ยม 1 ใบ
5. ไฟฉายหรื อไฟตั้ง 1 ดวง
6. เครื่ องใช้สาหรับล้างตา 1 ชุด

การเตรี ยมเครื่ องมือ
1. ใช้ข้ ีผ้ งึ ป้ ายตาทาปลายกรรไกรจานวนเล็กน้อย และป้ ายลงตรงกลางผ้าก๊อส แล้วพับครึ่ งผ้าก๊อส ให้ข้ ีผ้ งึ
ป้ ายตาอยูด่ า้ นใน พร้อมกับสอดปลายกรรไกรไว้ในผ้าก๊อส
2. จัดเครื่ องมือใช้ใส่ ถาด
วิธีทา
1. ยกเครื่ องมือใช้ไปที่เตียงผูป้ ่ วย
2. อธิ บายให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจจุดประสงค์ของการตัดขนตา และทบทวนคาสั่งแพทย์ หรื อเตรี ยมตา
ข้างที่ผา่ ตัดให้ถูกต้อง
3. จัดท่านอนให้ผปู ้ ่ วย ให้ศีรษะชิดขอบเตียงที่พยาบาลเข้าไปได้สะดวก และไม่ตอ้ งให้หนุ นหมอน
4. ถ้าแสงสว่างไม่พอให้ใช้ไฟตั้งหรื อไฟฉายช่วย ถ้าใช้ไฟฉายจะต้องหาผูช้ ่วยคอยส่ องไฟอีกคน
หนึ่ง ควรปรับไฟให้สาแสงส่ องเข้าไปเฉี ยงๆ กับดวงตาเพื่อผูป้ ่ วยจะได้ไม่เคืองตา
5. พยาบาลยืนหรื อนัง่ ตามถนัดอาจจะอยูเ่ หนือศีรษะผูป้ ่ วยหรื ออยูด่ า้ นเดียวกับตาที่จะตัดก็ได้
6. หยิบก๊อสที่ป้ายขี้ผ้ งึ ป้ ายตา และกรรไกรขึ้นมาใช้มือขวาจับกรรไกรในท่าที่ถนัดที่สุด
แตะปลายกรรไกรกับขี้ผ้ งึ ป้ ายตาพอเหนียวๆ แล้ววางก๊อสชิ้นนั้นลงตามเดิม
7. บอกให้ผูป้ ่ วยลื มตามองขึ้ นข้างบน ใช้หัวแม่มือซ้ายดึ งหนังตาล่ างข้างที่ จะตัดลงมา ใช้กรรไกร
ค่ อ ยๆ บรรจงขลิ บ ขนตาให้ เ กื อ บชิ ด หนัง ตาผู ้ป่ วยที ล ะน้ อ ย ขนตาที่ ต ัด ออกจะติ ด กับ ขี้ ผึ้ ง ป้ า ยตาที่ ก รรไกร
ทาให้ไม่ร่วงเข้าตา แล้วจึงเช็ดออกด้วยก๊อสชิ้นที่เตรี ยมไว้
8. เช็ดขนตาที่ปลายกรรไกรทุกครั้ง และก่อนจะเริ่ มตัดต่อไป ต้องแตะปลายกรรไกรกับขี้ผ้ งึ ป้ ายตา
เหมือนตอนเริ่ มต้นครั้งแรก
9. เมื่อตัดขนตาล่างเสร็ จแล้วจึงตัดขนตาบนบอกให้ผปู ้ ่ วยมองข้างล่างใช้นิ้วมือซ้ายดึงหนังตาบนขึ้น
จนกระทัง่ เห็นแนวขนตาได้ถนัดสามารถตัดได้สะดวก ลงมือตัดเช่นเดียวกันกับที่ตดั ขนตาล่าง
10. ทาการล้างตาผูป้ ่ วย
11. ถามความรู ้สึกของผูป้ ่ วยว่ามีอาการระคายเคืองหรื อไม่ เพราะว่าอาจจะมีขนตาค้างอยูใ่ นถุงเยือ่ บุ
ตาก็ได้ ถ้ามีอาการเคืองอยูต่ อ้ งล้างตาอีกครั้งหนึ่ง
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ข้ อควรระวัง
1. กรรไกรที่ใช้ตดั ขนตาควรจะเป็ นกรรไกรปลายโค้งมน เพื่อความปลอดภัยแก่ผปู ้ ่ วย และสะดวกในการใช้
2. ไม่ควรตัดให้ติดขอบตา เพราะอาจจะตัดเอาขอบหนังตา ทาให้บาดเจ็บได้
3. การทาขี้ผ้ งึ ป้ ายตาที่ปลายกรรไกรควรจะให้มากพอที่จะทาให้ขนตาติดอยูไ่ ด้ในขณะทาการตัด แต่ถา้ มาก
เกินไปจะทาให้ลื่น เปิ ดหนังตาไม่ถนัด
4. ระหว่างตัดห้ามผูป้ ่ วยกระพริ บตา ฉะนั้นถ้าผูป้ ่ วยไม่ร่วมมือไม่ควรบังคับ โดยเฉพาะในผูป้ ่ วยที่มีอาการ
หลงลืมมักจะตัดไม่ได้
5. ขนตาบนมักจะแข็ง ควรระวังให้มาก เพราะร่ วงเข้าตาผูป้ ่ วยได้ง่าย
6. กรรไกรจะต้องคม เพราะถ้าไม่คมจะดึงขนตาทาให้ผปู ้ ่ วยเจ็บและไม่ให้ความร่ วมมือ
7. ต้องตรวจสอบก่อนและหลังทาทุกครั้งว่าเป็ นตาข้างที่แพทย์จะทาการผ่าตัด
2. การหยอดยา
วัตถุประสงค์

1.
2.
3.
ยา และอุปกรณ์เครื่ องมือ 1.
2.

เพื่อฆ่าเชื้อโรค
เพื่อหดหรื อขยายม่านตา
เพื่อให้ยาชาเฉพาะที่
สาลีปลอดเชื้อ
ยาหยอดตา ที่หอผูป้ ่ วย
2.1 Poly-oph
2.2 0.5% Tetracaine
2.3 1% Mydriacyl
2.4 Phenyleprine eye drop 1 หยอดก่อนส่ ง OR.

วิธีทา
1. บอกให้ผปู ้ ่ วยทราบและอธิบายให้เข้าใจ
2. จัดให้ผปู ้ ่ วยนอนหงาย ถ้าเปิ ดพัดลมอยูใ่ ห้ปิดให้เรี ยบร้อยก่อน
3. ผูใ้ ห้การพยาบาลทาความสะอาดมือ
4. หยิบขวดยาหยอดตาขึ้นมาตรวจดูชื่อยา
5. ถ้าสังเกตเห็นว่ามีข้ ีตาต้องเช็ดออกให้สะอาดเสี ยก่อน
6. หยิบสาลีมาถือไว้อุง้ มือซ้าย ตรวจดูชื่อยาให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เมื่อแน่ใจว่าไม่ผดิ จึงใช้มือขวาหยิบขวด
ยา มือซ้ายหมุนฝาเปิ ดออก ระวังอย่าหงายขวด ดูให้แน่ใจว่าตาข้างไหนของผูป้ ่ วย จึงยกหลอดหยอดตาเข้าไปใกล้ตา
ข้างนั้น
7. ให้ผปู ้ ่ วยลืมตามองขึ้นข้างบน ใช้หวั แม่มือซ้ายช่วยดึงตาล่างลงไปโดยให้แรงกดจากหัวแม่มืออยูท่ ี่โหนก
แก้ม บีบขวดยาเบาๆ ให้น้ าหยดลงที่ดา้ นในของเปลือกตาล่างเพียง 1-2 หยดเท่านั้น
8. ให้ผปู ้ ่ วยหลับตา เพื่อยาจะได้กระจ่ายไปทัว่ มือซ้ายถือสาลีคอยซับยาที่ไหลออกเท่านั้น
9. ปิ ดฝาขวดให้แน่นตามเดิม ตรวจดูชื่อยาอีกครั้งว่าถูกต้องหรื อไม่
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ข้ อควรระวัง
1. ห้ามหยอดตาลงบนกระจกตา (Cornea) โดยตรง
2. ถ้าเป็ นยาชาต้องบอกให้ผปู ้ ่ วยหลับตาไว้สักครู่ “ห้ ามผู้ป่วยขยีต้ าเด็ดขาด”
3. ยาบางชนิดทาให้ตาพร่ ามัว เช่น ยาขยายม่านตา ต้องบอกให้ผปู ้ ่ วยทราบล่วงหน้า
4. ควรสังเกตดูอาการผูป้ ่ วยภายหลังการหยอดตาทุกครั้ง โดยเฉพาะเมื่อไหลลงจมูกแล้วจะดูดซึ ม ทางเยือ่ บุ
จมูก ทาให้เกิดอาการแพ้ได้โดยเฉพาะในเด็กเล็กๆ
5. ระวังหยอดตาผิดข้าง ถ้ายืนเหนือศีรษะผูป้ ่ วย มือขวาพยาบาลจะเป็ นตาขวาของผูป้ ่ วย ถ้ายืนข้างๆผูป้ ่ วย
และหันหน้าไปทางศีรษะ มือขวาของพยาบาลจะเป็ นตาซ้ายของผูป้ ่ วย
6. ถ้าตาของผูป้ ่ วยติดเชื้ อต้องแยกเครื่ องใช้ในการหยอดตาไว้เฉพาะผูป้ ่ วยแต่ละราย
7. ยาหยอดตาทุกชนิดหลังเปิ ดขวดแล้วใช้ได้ภายใน 1 เดือน และควรเก็บยาหยอดตาในตูเ้ ย็นช่องธรรมดา
(ไม่ใช่ช่องแช่แข็ง)
8. ยาหยอดตาจะต้องปลอดเชื้ อ ดังนั้นควรจับต้องอย่างระมัดระวัง อย่าให้ปลายหลอดสัมผัสกับมือพยาบาล
หรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของตาผูป้ ่ วย
9. ในกรณี ที่มียาหยอดตามากกว่า 1 ชนิ ด ไม่ควรหยอดในเวลาเดียวกัน ต้องเว้นระยะห่ างกันประมาณ 5-10
นาที

--------------------------------------
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เอกสารหมายเลข 4
การปฏิบัติตัวภายหลังผ่าตัด
1. วิธีการเช็ดตา
1.1 ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเช็ดตา
1.2 เทน้ าเกลือที่ได้จากโรงพยาบาลลงบนสาลี บีบน้ าออกให้พอหมาดๆ และเช็ดตาเบาๆ โดยปฏิบตั ิ ดังนี้
ตาแหน่งที่ 1 เช็ดขอบเปลือกตาล่าง โดยให้ผปู ้ ่ วยเหลือบตามองขึ้นด้านบน (มองหนีสาลี) ผูเ้ ช็ด กด ดึง
(เบาๆ) เปลือกตาล่างลง เช็ดขอบตาจากหัวตาไปหางตา
ตาแหน่งที่ 2 เช็ดขอบตาเปลือกตาบน โดยให้ผปู ้ ่ วยมองลงด้านปลายเท้า ผูเ้ ช็ด กด ดึง (เบาๆ)
เปลือกตาบนขึ้น แล้วเช็ดจากหัวตาไปหางตา
ตาแหน่งที่ 3 เช็ดบริ เวณหัวตา ใช้สาลีพนั ปลายไม้ (ทีได้รับจากโรงพยาบาล) ชุบน้ าเกลือ หมาด ๆ
เช็ดหัวตา หางตาที่มีเลือดหรื อน้ าเหลืองแห้งติดแน่นอยูอ่ อก หลังจากเช็ดตา ใช้ฝาพลาสติกครอบตาไว้ หรื อสวมแว่น
กันแดด (ทาความสะอาดฝาครอบตาหรื อ แว่นกันแดดทุกวันด้วยสบู่ลา้ งด้วยน้ าสะอาด และเช็ด ให้แห้ง)
*********** หมายเหตุ ขณะเช็ดตาระวังอย่าให้น้ าหยดลงถูกตาผูป้ ่ วย ***********
2. การหยอดยาตา
2.1 ล้างมือให้สะอาด และเช็ดให้แห้งก่อนหยอดยาตาทุกครั้ง
2.2 ตรวจสอบชนิ ดยาถูกต้องทุกครั้ง
2.3 ให้ผปู ้ ่ วยนัง่ แหงนหน้า หรื อนอนหงาย
2.4 ใช้นิ้วมือดึงหนังตาล่างลง จะเห็นกระพุง้ ตาล้างเป็ นแอ่ง หยอดยาลงในแอ่งนี้ 1-2 หยด
โดยระวังอย่าให้ปลายขวดยาสัมผัสถูกดวงตา หรื อขนตา ขณะหยอดยา หลับตาลงเบาๆ ใช้สาลีสะอาดซับ
น้ ายาส่ วนที่ลอ้ นออกนอกตา ถ้าต้องหยอดยามากกว่า 1 ขนาด ให้หยอดห่างกัน 5-10 นาที
การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดต้ อกระจกเมื่อกลับบ้ าน
1. ไม่ให้น้ าเข้าตาประมาณ 1 เดือน
* ไม่อาบน้ าฝักบัวหรื อลงอาบน้ าในแม่น้ าลาคลอง ขณะอาบน้ าไม่ควรเทน้ าราดศีรษะ
* ห้ามสระผมเอง ต้องนอนให้ผอู ้ ื่นสระให้
* ห้ามใช้น้ าล้างหน้า ให้ใช้ผา้ สะอาดชุบน้ าบิดพอหมาดๆ เช็ดหน้าเบาๆ ไม่ขยี้ตา
2. อย่าเข้าใกล้บริ เวณที่มีฝนหรื
ุ่ อควัน เช่น บริ เวณที่มีการก่อสร้างหรื อมีควันไฟ เพราะอาจทาให้มีการติดเชื้อ
ที่ตาได้ ควรงดสู บบุหรี่
3. ระมัดระวังไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนถึงตา ได้แก่
* ครอบตาด้วยฝาครอบพลาสติกไว้นานประมาณ 1 เดือน โดยเฉพาะเวลานอนเพื่อป้ องกัน การเผลอขยี้ตา
ตอนนอนหลับ (ใส่ แว่นตาตอนกลางวันได้)
* แปรงฟันเบาๆ ไม่ส่ายหน้าไปมา ระวังอย่าให้มีคลื่นไส้อาเจียน
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* ไม่ควรไอหรื อจามแรงๆ เพราะจะทาให้แผลผ่าตัดแยกหรื อมีเลือดออกในลูกตาได้
* เคี้ยวหมากได้ แต่หา้ มตาหมากเอง ให้ผอู ้ ื่นตาให้
* หลังผ่าตัด 2 เดือนแรก ไม่ควรยกของหนักหรื อทางานหนักที่จะกระทบกระเทือนถึงตา เช่น ขุดดิน ผ่าฟื น
ซักผ้า งดดื่มเครื่ องดื่มที่ทาให้มนั เมา เพราะอาจทาให้เกิดอุบตั ิเหตุหกล้มได้
* ห้ามนอนคว่าหรื อก้มหน้ามาก เพราะอาจทาให้เลนส์เทียมที่ใส่ ไว้เคลื่อนจากที่ได้ ไม่กม้ ลงเก็บของให้นงั่
ลงแล้วเก็บแทนการก้มตัว
* การเบ่งถ่ายอุจจาระแรงๆ จะทาให้เลือดออกในตาได้ ป้ องกันได้โดยการรับประทานผักและผลไม้ เพื่อ
ไม่ให้ทอ้ งผูก
* ยังไม่ควรใช้สายตามาก เช่น อ่านหนังสื อหรื อดูโทรทัศน์ติดต่อกันนานกว่าครึ่ งชัว่ โมง ควรหยุดพักสายตา
เมื่อรู ้สึกแสบตา
* ไม่ควรเดินทางไกลๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเดินทางที่กระทบกระเทือนมากๆ หรื อเส้นทางถนนที่มีฝนุ่
ละออง
* รับประทานอาหารได้ตามปกติ ยกเว้นอาหารเข็งที่เคี้ยวยาก เช่น เนื้ อแห้ง หรื ออาหารที่ใส่ เครื่ องเทศมาก
เพราะจะทาให้ไอหรื อจามได้
4. การเช็ดตาและการหยอดยา
4.1 วิธีการเช็ดตา
4.1.1 ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเช็ดตา
4.1.2 เทน้ าเกลือที่ได้จากโรงพยาบาลลงบนสาลี บีบน้ าออกให้พอหมาดๆ และเช็ดตาเบาๆ
โดยปฏิบตั ิ ดังนี้
ตาแหน่งที่ 1
เช็ดขอบเปลือกตาล่าง โดยให้ผปู ้ ่ วยเหลือบตามองขึ้นด้านบน (มองหนีสาลี) ผูเ้ ช็ด กด ดึง
(เบาๆ) เปลือกตาล่างลง เช็ดขอบตาจากหัวตาไปหางตา
ตาแหน่งที่ 2 เช็ดขอบตาเปลือกตาบน โดยให้ผปู ้ ่ วยมองลงด้านปลายเท้า ผูเ้ ช็ด กด ดึง (เบาๆ) เปลือก
ตาบนขึ้น แล้วเช็ดจากหัวตาไปหางตา
ตาแหน่งที่ 3 เช็ดบริ เวณหัวตา ใช้สาลีพนั ปลายไม้ (ทีได้รับจากโรงพยาบาล) ชุบน้ าเกลือ หมาดๆ เช็ดหัว
ตา หางตาที่มีเลื อดหรื อน้ าเหลืองแห้งติดแน่ นอยู่ออก หลังจากเช็ดตา ใช้ฝาพลาสติกครอบตาไว้ หรื อสวมแว่นกัน
แดด (ทาความสะอาดฝาครอบตาหรื อแว่นกันแดดทุกวันด้วยสบู่ลา้ งด้วยน้ าสะอาด และเช็ดให้แห้ง)
*********** หมายเหตุ ขณะเช็ดตาระวังอย่าให้น้ าหยดลงถูกตาผูป้ ่ วย ***********
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4.2 การหยอดยาตา
4.2.1 ล้างมือให้สะอาด และเช็ดให้แห้งก่อนหยอดยาตาทุกครั้ง
4.2.2 ตรวจสอบชนิ ดยาถูกต้องทุกครั้ง
4.2.3 ให้ผปู ้ ่ วยนัง่ แหงนหน้า หรื อนอนหงาย
4.2.4 ใช้นิ้วมือดึงหนังตาล่างลง จะเห็นกระพุง้ ตาล้างเป็ นแอ่ง หยอดยาลงในแอ่งนี้ 1-2 หยด
โดยระวังอย่าให้ปลายขวดยาสัมผัสถูกดวงตา หรื อขนตา ขณะหยอดยา หลับตาลงเบาๆ ใช้สาลีสะอาด
ซับน้ ายาส่ วนที่ลอ้ นออกนอกตา ถ้าต้องหยอดยามากกว่า 1 ขนาด ให้หยอดห่างกัน 5-10 นาที
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แบบฟอร์มหมายเลข 1
แบบฟอร์มการรายงานผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน
ชื่อผู้ป่วย..............................................................................................HN. ……………………………………
ทำกำรผ่ำตัดวันที่.....................................โรงพยำบำล..................................จังหวัด........................................
ตำข้ำงที่ผ่ำตัด

 ซ้ำย

 ขวำ

สำยตำก่อนผ่ำตัด c PH………………………………

วิธีกำรผ่ำตัด

 PHACO

 ECCE

 Manual SICS

มูลนิธิที่ทำกำรผ่ำตัด.......................................................................................................................................
แพทย์ผู้ดูแลกำรผ่ำตัด..................................................................... โทรศัพท์มือถือ.........................................
รำยละเอียดของภำวะแทรกซ้อนและกำรรักษำที่ให้ (เช่น ระหว่ำงผ่ำตัดมี Rupture posterior capsule , ได้แก่
Anterior vitrectomy , ใส่ IOL ใน AC , หรือ Sulcus หรือ Scleral fixation , หรือหลังผ่ำตัดพบว่ำมี Wound leak
หรือ Endophthalmitis) รวมทั้งแผนกำรกำรตรวจติดตำม , กำรรักษำต่อ / refer ……………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………..……
…………………….....................………………………………………………………………………………………………………………………….…...
………………………………………………………………………………………………………………
โรงพยำบำลที่รับ Refer ……………………………………………… จังหวัด ..................................................................................
แพทย์ผู้รับ Refer ……………………………………………………… โทรศัพท์มือถือ ......................................................................
วันที่แจ้ง................................................................................................................... .....................................

โปรดส่งแบบฟอร์มนี้ไปยังรำชวิทยำลัยจักษุฯ โดยทำง e-mail : admin@rcopt.org หรือ Fax. 02 – 718 0717
โดยเร็วที่สุดเมื่อพบภำวะแทรกซ้อน
ข้อมูลนี้จะไม่ถูกนาไปเปิดเผย
หมายเหตุ

ถ่ำยเอกสำรแนบใส่แฟ้มผู้ป่วยก่อนเข้ำห้องผ่ำตัดทุกคน
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แบบฟอร์มหมายเลข 2
แบบบันทึกรายงานการผ่าตัดต้อกระจก
ในโครงการพัฒนาระบบผู้มีปัญหาด้านสายตาอันเนื่องมาจากเลนส์ตา
ชื่อสถำนพยำบำลที่รับประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ...................................................................................................................
ชื่อผู้ป่วย........................................................................อำยุ ...............ปี HN............................ AN………………………….
วันที่ผ่ำตัด ..............................สถำนที่ผ่ำตัด...............................................................จังหวัด.............................................
มูลนิธิแพทย์อำสำสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี (พอ.สว.)
มูลนิธิที่ทำกำรผ่ำตัด............................................................................................................................................................
แพทย์ผ่ำตัด................................................................................เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ...............................................
เวลำผ่ำตัด.....................................น. สิ้นสุด................................... น.
โปรดระบุพยำธิสภำพทำงตำของผู้ป่วยที่อำจมีผลต่อกำรเห็นหลังผ่ำตัดต้อกระจก
 ไม่มี
 มี ได้แก่  Corneal scar
 Old iritis
 Retinal disease (AMD, DR etc.)
 Glaucoma  Optic nerve disease
 Other…………………….………………………………………………
1. ตำข้ำงที่ผ่ำตัด
 ตำขวำ
 ตำซ้ำย
2. ชนิดของกำรผ่ำตัด  Phaco
 ECCE
 Manual SICS
3. เปิดแผล
 Clear cornea
 Limbal
 Scleral tunnel
4. Capsulotomy
 CCC
 Can opener
 Other……………………
5. ภำวะแทรกซ้อนระหว่ำงผ่ำตัด
 ไม่มี
 มี ได้แก่  rupture posterior capsule : vitreous loss
 yes  no
 retained lens material
 drop nucleus
 zonule dehiscence
6. กำรแก้ไขภำวะแทรกซ้อน
 vitrectomy  scleral fix IOL  อื่นๆ
7. IOL  ไม่ใส่
 ใส่
 In bog
 AC IOL
 In sulcus
 Iris Clip
ปิ ด sticker IOL

 ไม่เย็บ
 เย็บ continuous
 เย็บ interrupted………………….stitches
หมายเหตุ 1. ถ่ำยเอกสำรแนบใส่แฟ้มผู้ป่วยก่อนเข้ำห้องผ่ำตัดทุกคน
2. หลังผู้ป่วยผ่ำตัดเสร็จ ถ่ำยสำเนำให้กับเจ้ำหน้ำที่ พอ.สว. เพื่อนำกลับมูลนิธิ พอ.สว.
(คุณจำรุณี บุญเรือง / คุณสุภำพร ศรีอนุรักษ์ / คุณทศพร อินทรยงค์)
8. เย็บแผล
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แบบฟอร์มหมายเลข 3

Doctor’s Order sheet
Date

Orders for 1 day only

Date

Pre – op
1. ล้างหน้า สระผม ตัดขนตา RE , LE
2. Polyoph eye drop
To RE , LE qid เริ่มตั้งแต่ผู้ป่วย Admit
3. Dilate RE , Le วันทาผ่าตัด with
 0.5 % Tetracaine x 1 ครั้ง
 1 % Midriacyl eye drop
To RE , LE q 5 min x 6 ครั้ง
 ถ้าไม่มีโรคหัวใจหยอด Phenyleprine
eye drop To RE , LE q 5 min x 6 ครั้ง
4. เจาะ Blood Sugar เมื่อ Admit
5. ถ้าเป็น DM ให้ NPO After midnight
แล้วเจาะ FBS เช้าวันผ่าตัด
6. Dicloxacillin (500mg.) 1 เม็ดเย็นวัน Admit
และ 1 เม็ด เช้า
7. Valium (2 mg.) 1 เม็ด Hs ก่อนวันผ่าตัด
และวันผ่าตัด

Orders for Continuation
Post – op Order
1. Dicloxacillin (500mg.)
# 20
1 x 4  ac
2. Paracetamol 500 mg.
# 20
2 tap  ทุก 4 – 6 Hr. P.R.N. for pain
3. Dex – oph หยอดตาข้างที่ผ่าตัด # 1 ขวด
วันละ 4 ครั้ง เช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน
4. Poly – oph หยอดตาข้างที่ผ่าตัด # 1 ขวด
วันละ 4 ครั้ง เช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน
หยอดหลังหยอด Dex – oph 10 นาที
5. Cho – oph eye ointment
# 1 หลอด
ป้ายตาก่อนนอน
6. ชุดเช็ดตา ประกอบด้วย
# 1 ชุด
- สาลี Sterile
# 2 ห่อ
- เทปปิด ขนาด ½ นิ้ว
# 1 ม้วน
- NSS หรือ Sterile water 100ml. # 2 ขวด
- Eye Pad
# 2 ชิ้น
- Eye shield
# 1 อัน

ยากลับบ้าน
รายการ
1. Dicloxacillin 500 mg. 1 x 4 ac
2. paracetamol 500 mg. 2tap  ทุก 4 – 6 hr. PRN for pain
3. Dex – oph หยอดตาข้างที่ผ่าตัด วันละ 4 ครั้ง
เช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน
4. Poly – oph หยอดตาข้างที่ผ่าตัด วันละ 4 ครั้ง
เช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน
5. Cho – oph eye ointment ป้ายตาก่อนนอน
6. ชุดเช็ดตา ประกอบด้วย
- สาลี Sterile
# 2 ห่อ
- เทปปิด ขนาด ½ นิ้ว
# 1 ม้วน
- NSS หรือ Sterile water 100ml. # 2 ขวด
- Eye Pad
# 2 ชิ้น
- Eye shield
# 1 อัน

จานวน
20 เม็ด
20 เม็ด
1 ขวด
1 ขวด
1 หลอด
1 ชุด
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ตัวอย่ าง บันทึกการผ่าตัดชนิด Phaco

แบบฟอร์มหมายเลข 2

แบบบันทึกรายงานการผ่าตัดต้อกระจก
ในโครงการพัฒนาระบบผู้มีปัญหาด้านสายตาอันเนื่องมาจากเลนส์ตา
ชื่อสถานพยาบาลที่รับประกันสุขภาพถ้วนหน้า...................................................................................................................
ชื่อผู้ป่วย........................................................................อายุ ...............ปี HN............................ AN………………………….
วันที่ผ่าตัด ..............................สถานที่ผ่าตัด...............................................................จังหวั ด.............................................
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
มูลนิธิที่ทาการผ่าตัด............................................................................................................................................................
แพทย์ผ่าตัด................................................................................เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ...............................................
9.00
9.10
เวลาผ่าตัด.....................................น.
สิ้นสุด...................................
น.
โปรดระบุพยำธิสภำพทำงตำของผู้ป่วยที่อำจมีผลต่อกำรเห็นหลังผ่ำตัดต้อกระจก
 ไม่มี
 มี ได้แก่  Corneal scar
 Old iritis
 Retinal disease (AMD, DR etc.)
 Glaucoma  Optic nerve disease
 Other…………………….………………………………………………
1. ตำข้ำงที่ผ่ำตัด
 ตำขวำ
 ตำซ้ำย
2. ชนิดของกำรผ่ำตัด  Phaco
 ECCE
 Manual SICS
3. เปิดแผล
 Clear cornea
 Limbal
 Scleral tunnel
4. Capsulotomy
 CCC
 Can opener
 Other……………………
5. ภำวะแทรกซ้อนระหว่ำงผ่ำตัด (ถ้ามีแพทย์จะแจ้งให้ทราบ)
 ไม่มี
 มี ได้แก่  rupture posterior capsule : vitreous loss
 yes  no
 retained lens material
 drop nucleus
 zonule dehiscence
6. กำรแก้ไขภำวะแทรกซ้อน
 vitrectomy  scleral fix IOL  อื่นๆ
7. IOL  ไม่ใส่
(หากไม่ใส่ หรือใส่แบบอืน่ แพทย์จะแจ้งให้ทราบ)
 ใส่
 In bog
 AC IOL
 In sulcus
 Iris Clip
ปิ ด sticker IOL

8. เย็บแผล

 ไม่เย็บ
(หากมีการเย็บแผลแพทย์จะแจ้งให้ทราบ)
 เย็บ continuous
 เย็บ interrupted………………….stitches

หมายเหตุ 1. ถ่ำยเอกสำรแนบใส่แฟ้มผู้ป่วยก่อนเข้ำห้องผ่ำตัดทุกคน
2. หลังผู้ป่วยผ่ำตัดเสร็จ ถ่ำยสำเนำให้กับเจ้ำหน้ำที่ พอ.สว. เพื่อนำกลับมูลนิธิ พอ.สว.
(คุณจำรุณี บุญเรือง / คุณสุภำพร ศรีอนุรักษ์ / คุณทศพร อินทรยงค์)
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ตัวอย่ าง บันทึกการผ่าตัดชนิด M-SICS

แบบฟอร์มหมายเลข 2

แบบบันทึกรายงานการผ่าตัดต้อกระจก
ในโครงการพัฒนาระบบผู้มีปัญหาด้านสายตาอันเนื่องมาจากเลนส์ตา
ชื่อสถานพยาบาลที่รับประกันสุขภาพถ้วนหน้า...................................................................................................................
ชื่อผู้ป่วย........................................................................อายุ ...............ปี HN............................ AN………………………….
วันที่ผ่าตัด ..............................สถานที่ผ่าตัด...............................................................จังหวั ด.............................................
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
มูลนิธิที่ทาการผ่าตัด............................................................................................................................................................
แพทย์ผ่าตัด................................................................................เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ...............................................
9.00
9.15
เวลาผ่าตัด.....................................น.
สิ้นสุด...................................
น.
โปรดระบุพยำธิสภำพทำงตำของผู้ป่วยที่อำจมีผลต่อกำรเห็นหลังผ่ำตัดต้อกระจก
 ไม่มี
 มี ได้แก่  Corneal scar
 Old iritis
 Retinal disease (AMD, DR etc.)
 Glaucoma
 Optic nerve disease
 Other…………………….………………………………………………
1. ตำข้ำงที่ผ่ำตัด
 ตำขวำ
 ตำซ้ำย
2. ชนิดของกำรผ่ำตัด  Phaco
 ECCE
 Manual SICS
3. เปิดแผล
 Clear cornea
 Limbal
 Scleral tunnel
4. Capsulotomy
 CCC
 Can opener
 Other……………………
5. ภำวะแทรกซ้อนระหว่ำงผ่ำตัด (ถ้ามีแพทย์จะแจ้งให้ทราบ)
 ไม่มี
 มี ได้แก่  rupture posterior capsule : vitreous loss
 yes  no
 retained lens material
 drop nucleus
 zonule dehiscence
6. กำรแก้ไขภำวะแทรกซ้อน  vitrectomy  scleral fix IOL  อื่นๆ (แพทย์จะแจ้งให้ทราบหรือบันทึกเอง)
7. IOL  ไม่ใส่
(แพทย์จะแจ้งให้ทราบ)
 ใส่
 In bog
 AC IOL
 In sulcus
 Iris Clip
ปิ ด sticker IOL

(แพทย์บางท่านไม่เย็บ)

 ไม่เย็บ
 เย็บ continuous
 เย็บ interrupted………………….stitches
หมายเหตุ 1. ถ่ำยเอกสำรแนบใส่แฟ้มผู้ป่วยก่อนเข้ำห้องผ่ำตัดทุกคน
2. หลังผู้ป่วยผ่ำตัดเสร็จ ถ่ำยสำเนำให้กับเจ้ำหน้ำที่ พอ.สว. เพื่อนำกลับมูลนิธิ พอ.สว.
(คุณจำรุณี บุญเรือง / คุณสุภำพร ศรีอนุรักษ์ / คุณทศพร อินทรยงค์)
8. เย็บแผล
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รายชื่ อผู้ประสานงาน
กิจกรรม “รณรงค์ ผ่าตัดต้ อกระจกมูลนิธิ พอ.สว.”
มูลนิธิ พอ.สว
1. นายแพทย์พิษณุ
มณี โชติ
รองเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว.
2. นางสาวจารุ ณี
บุญเรื อง
3. นางสาวสุ ภาพร
ศรี อนุรักษ์
4. นายทศพร
อินทรยงค์

เบอร์ ติดต่อ 081 – 814 – 1166
เบอร์ ติดต่อ 092 – 252 – 2531
เบอร์ ติดต่อ 090 – 959 – 9188
เบอร์ ติดต่อ 096 – 705 – 1085

ฝ่ ายจักษุแพทย์
1. นายแพทย์ศุภชัย
2. นายแพทย์วฑ
ิ ูรย์

โชติบุตร
เรื องสุ ขศรี วงค์

เบอร์ ติดต่อ 081 – 559 – 5659 ,086 – 342 – 8916
เบอร์ ติดต่อ 086 – 700 – 0909 ,085 – 999 – 9292

ฝ่ ายพยาบาล
1. นางสาวจิราพันธ์
2. นางสาวสุ รีรัตน์
3. นางสาวกรรณิ การ์

โชติพนั ธุ์
ศรี พรชัยเจริ ญ
ตั้งสิ นพลูชยั

เบอร์ ติดต่อ 086 – 011 – 7360
เบอร์ ติดต่อ 081 – 565 – 6188
เบอร์ ติดต่อ 089 – 478 – 2525
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