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กายวิภาคของดวงตา

 กายวิภาคศาสตรข์องตา ซ่ึงสามารถแบง่เป็นส่วนใหญ่ๆ ได้ 3 ส่วนดงัน้ี 
 อวยัวะภายนอกลกูตา (external eye segment) 
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อวยัวะภายในลกูตาส่วนหน้า (anterior eye segment)
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อวยัวะภายในลกูตาส่วนหลงั (posterior eye segment)
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ภาวะต้อกระจก (CATARACT)

 หมายถงึ ภาวะที่ Lens ของตามกีารบวม ขุน่ โดยอาจจะเกดิที ่
Nucleous, Cortex  หรอื Subcapsule กไ็ด้

 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
 แบบปฐมภมิู (primary cataract)

 ตอ้กระจกโดยก าเนิด (Congenital or Developmental Cataract)

 ตอ้กระจกก่อนวยัสงูอายุ (Juvenile or Presenile Cataract)

 ตอ้กระจกในผูส้งูอาย ุ(Senile Cataract)

 แบบทุติยภมิุ (secondary cataract)
 ตอ้กระจกแทรกซอ้น (Complication Cataract)

 ตอ้กระจกภยนัตราย (Traumatic Cataract) 

 ตอ้กระจกจากพษิของยา (Toxic Cataract)

 ตอ้กระจกรว่ม (Associated Cataract)

 ตอ้กระจกเกดิซ ้า (After Cataract)
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การรกัษาภาวะต้อกระจก

 การใช้ยา 

 การผา่ตดั
 Intracapsular cataract extraction (ICCE)

 Extracapsular cataract extraction (ECCE)

 Phacoemulsification   

 Small incision cataract surgery
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เลนสแ์ก้วตาเทียม (INTRAOCULAR LENS)

ขาแกว้ตาเทยีม (loop or haptic portion)

แกว้ตาเทยีม (optic portion)
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ชนิดแก้วตาเทียม 

 Anterio Chamber Lens 

 Iris Supportal Lens 

 Iridocapsular Lens 

 Posterior Chamber Lens 
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ตวัอย่างเลนสแ์ก้วตาเทียม 

เลนสแ์ก้วตาเทียมไมส่ามารถพบัได้ เลนสแ์ก้วตาเทียมแบบพบัได้
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ตวัอย่างเลนสแ์ก้วตาเทียม 

 เลนสแ์ก้วตาเทียมส าหรบั Scleral fixation
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SCLERAL FIXATION

 ข้อบง่ช้ีในการท า scleral fixation

 ถุงหุม้เลนสไ์ม่แขง็แรง (zonule dialysis)

 ไมม่ถุีงหุม้เลนส์

 แบง่ออกเป็น 2 วิธี
 Ab-externo scleral fixation

 Ab-interno scleral fixation 
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รายงานผูป่้วย  

  ประวติัผูป่้วย 

รายท่ี 1 รายท่ี 2

เพศ หญงิ หญงิ

อายุ (ปี) 35 69

อาชีพ รบัจา้ง แมบ่า้น

อาการ ตาซา้ยมวั ตาขวามวั 

สาเหตุ อุบตัเิหตุ เลนสต์าเคลื่อน 

ประวติัการรกัษา/ ผา่ตดั Repair cornea, 
sclera, excision 
prolapse iris 

ECCE และ anterior 
vitrectomy
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รายงานผูป้ว่ย (ต่อ)

 การตรวจตาและการมองเหน็

รายท่ี 1 รายท่ี 2

ลกัษณะตา มรีอยแผลเป็น 
ยาวประมาณ 2 ซม. 
บรเิวณเปลอืกตา และ
แผลเป็นยาวตัง้แต่ 11 
นาฬกิา ถงึ 5 นาฬกิา 
ทีเ่ยือ่บุตา ตาขาว และ
กระจกตาด า

ปกติ

ความสามารถในการมองเหน็ ตาซา้ย 1 ฟุต FC ตาขวา 1 ฟุต FC
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รายงานผูป้ว่ย (ต่อ)

รายท่ี 1 รายท่ี 2

การประเมินสภาพจิตใจ ไมส่ามารถยอมรบัสภาพ
การมองเหน็ได ้กงัวลต่อ
การผา่ตดั และภาพลกัษณ์

วติกกงัวลเกีย่วกบัการ
มองเหน็ และผลขา้งเคยีง
ของการผา่ตดั 

การวินิจฉัยโรค aphakia aphakia

แผนการรกัษา Anterior 
vitrectomy and
scleral fixation 
IOL os

Scleral fixation 
IOL od 

การให้ยาระงบัความรู้สึก Local anesthesia Local anesthesia
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แนวทางการพยาบาลผูป่้วยผา่ตดัใส่เลนสแ์ก้วตาเทียมด้วยวิธี 
SCLERAL FIXATION

 ระยะก่อนผา่ตดั
 ประเมนิสภาวะรา่งกาย และจติใจ

 ใหค้ าแนะน าการปฏบิตัติวัก่อนผา่ตดั และระหวา่งผา่ตดั

 ระยะผา่ตดั
 ดแูลความปลอดภยั ใหค้วามมัน่ใจต่อผูป้ว่ย

 อธบิายสิง่ทีผู่ป้ว่ยตอ้งพบระหวา่งการผา่ตดั

 ระยะหลงัผา่ตดั
 ใหค้ าแนะน าการปฏบิตัติวัทีส่ าคญั ขอ้หา้ม และสิง่ทีไ่มค่วรกระท า

 ใหค้ าแนะน าการดูแลตนเอง สงัเกตอาการผดิปกตติ่างๆ
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การพยาบาลระยะผา่ตดั

 มกีารวางแผนล่วงหน้า

 ศกึษาการผา่ตดั

 การจดัทา่นอนผูป้่วย

 การเตรยีมเครือ่งมอืและสง่ผา่ตดั
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กิจกรรมการพยาบาล 
รายท่ี 1 รายท่ี 2

เย่ียมประเมินก่อนผา่ตดั ทีห่อ้งผา่ตดั ก่อนการผา่ตดั ทีห่อผูป้ว่ยหน่ึงวนัก่อนการ
ผา่ตดั

การให้ความร่วมมือใน
การผา่ตดั

ใหค้วามรว่มมอืในการ
ผา่ตดัดี

ใหค้วามรว่มมอืในการ
ผา่ตดัด ีแต่มอีาการเจบ็จงึ
ตอ้งเตมิยาชาในระหวา่ง
ผา่ตดั

การเตรียมและส่ง
เคร่ืองมือผา่ตดั

- สอด Lens guide เขา้ใน
Posterior chamber 
- น าเขม็ Nylon 10/0 ทีผ่กู
ขาLens Haptic ไวแ้ลว้
สอดมาบน Lens guide ที่
ใสค่าไว ้

- สอด เขม็ no 26 ทีด่ดัเป็น
angle เขา้ใน Posterior 

chamber 
- น าเขม็ Nylon 10/0 ทีผ่กู
ขาLens Haptic ไวแ้ลว้
แทงมาในเขม็no 26 ทีใ่สค่าไว ้
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กิจกรรมการพยาบาล 

รายท่ี 1 รายท่ี 2

ติดตามเย่ียมหลงัผา่ตดั 
24 ชัว่โมง

มSีubconjunctival

Hemorrhage 
เลก็น้อย Cornea ใสด ี
ไมม่ี Discharge

Cornea ใสด ีไมม่ี
Discharge

ติดตามเย่ียมหลงัผา่ตดั 
48 ชัว่โมง

ไมม่ภีาวะแทรกซอ้น พบมCีornea edema
Conjunctiva แดง
เลก็น้อย

ติดตามผลการรกัษาตามนัด
หลงัผา่ตดั

ในวนัที ่10 พฤศจกิายน 2554 
เคอืงตาซา้ยเลก็น้อย ยงัมตีาซา้ยมวั
อยูบ่า้ง
ความสามารถในการมองเหน็
ตาซา้ย= 20/50  

c  PH  20/20

ในวนัที ่9 มกราคม 2555 
มอีาการเคอืงตาขวาเลก็น้อย 
ความสามารถในการมองเหน็
ตาขวา= 2 ฟุตนบัน้ิว

c  PH   20/40 + 3 
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บทสรปุ

 การท าผา่ตดัใสเ่ลนสแ์กว้ตาเทยีมดว้ยวธิี Scleral fixation นัน้ สว่นใหญ่ท า
ในรายทีไ่มม่ถุีงหุม้เลนส ์หรอื เกดิการฉีกขาด แลว้ ตอ้งแกไ้ขดว้ยการผา่ตดัใสเ่ลนส์
แกว้ตาเทยีมดว้ยวธิเียบ็แขวนไวก้บัตาขาว เลนสแ์กว้ตาเทยีมทีใ่ชจ้ะมรีสู าหรบัเยบ็
ผกูกบัตาขาว วธิกีารผา่ตดัสว่นใหญ่มกัใช ้Prolene 10/0 เขม็ตรงคู ่แทงเขา้ใต้
Scleral tunnel ที ่9นาฬกิา และออกที่ 3 นาฬกิา ซึง่ข ัน้ตอนการผา่ตดัที่
ยุง่ยากน้ี จ าเป็นตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากผูป้ว่ยเป็นอยา่งมาก พยาบาลหอ้งผา่ตดั
จงึมบีทบาทส าคญัอกีบทบาทหนึ่งในการใหค้ าแนะน าทีถ่กูตอ้งในการเตรยีมตวัก่อน
ผา่ตดั ปฏบิตัติวัขณะผา่ตดั ใหก้ารพยาบาลผา่ตดั และการดแูลหลงัผา่ตดัแก่ผูป้ว่ย
และญาติ
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ขอบคณุค่ะ
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