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กรณีศึกษาที่ 7

ผูป่้วยหญิงอายุ 72 ปี มาดว้ยตาขวามวั 2-3 ปี มีโรคประจ าตวัเป็นเบาหวาน
ความดนัโลหิตสูง รักษาดว้ยการรับประทานยา

ตรวจร่างกาย VA ตาขวา 20/200 , C PH 20/100 ตาซา้ย 20/70
Tn. 16 mmHg BE

Dx senile cataract right eye set OR for Phaco c IOL under LA RE
tomorrow 10.00 น. แบบ ODS



Pre-operative order
- สระผม ฟอกหนา้ใหส้ะอาด งดใชแ้ป้งและเคร่ืองส าอางทุกชนิด
- OcuSofe lid scrub plus : scrub รอบตาขา้งท่ีผา่ตดั
- หยอดตาขา้งท่ีผา่ตดัดว้ย

- 0.5%tetracain ed. 1 คร้ัง ก่อน dilate
- 1% Mydriacyl ed. q 15 นาที x 4 คร้ัง
- 10% Phenylephrine ed q 15 นาที x 4 คร้ัง
- Poly oph ed. q 15 นาที x 4 คร้ัง
- Paracetamol (500) 1 tab O on call
- Ciprobay (250) 2 tab O on call

กรณีศึกษาที่ 7

8.00 
8.05-8.20-8.35-8.50
8.10-8.25-8.40-8.55
8.15-8.30-8.45-9.00



Post-operative order
- V/S as usual
- Observe pain if > 4 notify
- หลงัผา่ตดั 1 ชัว่โมง กลบับา้นได ้
- Home medication as order
- F/U  1st day Post-op  วนัท่ี…….
- พรุ่งน้ีเปิดตาท่ีผา่ตดั เช็ดตา sterile c NSS + ครอบ eye shield
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ต้อกระจก

การขุ่นของแกว้ตาซ่ึงส่งผลใหแ้สงทะลุผา่นไปไดท้ าใหต้ามวัหรืออาจมองไม่เห็น
สาเหตุ 
1. ปัจจยัทัว่ไป เช่น อาย ุผูท่ี้ท างานกลางแจง้ 
2. ปัจจยัทางดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ พนัธุกรรม ผูป่้วยเร้ือรัง
3. ปัจจยัทางสภาพแวดลอ้ม 



ชนิดตอ้กระจก
1. ตอ้กระจกในวยัสูงอายุ (Senile cataract) 
2. ตอ้กระจกโดยก าเนิด (congenital cataract ) 
3. ตอ้กระจกทุติยภูมิ(secondary cataract) 

ต้อกระจก



พยาธิสภาพ

ต้อกระจก

ไดรั้บO2 ลดลง
น ้าเพ่ิมข้ึนตอนแรก

ต่อมาลดลง

Na,Ca
K,Pro

โปรตีนเปล่ียนจาก
ใสเป็นขุ่น



อาการและอาการแสดง 
1. ตามวัลงชา้ๆ
2. มองเห็นภาพซอ้น (diplopia)
3. สายตาสั้นลง
4. รูม่านตาจะเห็นขุ่นขาวเม่ือส่องดูดว้ยไฟฉาย
5. ส่องตาดว้ย Direct opthalmoscopy บริเวณรูม่านตาจะเห็นเป็นเงาด าตามขนาด
และรูปร่างของแกว้ตาท่ีขุ่น

ต้อกระจก



การประเมินทางการพยาบาล
- visual field
- Visual acuity test
- Tonometry
- Slit lamp examination

ต้อกระจก

- Snellen chart
- E chart



ชนิดของการผา่ตดั 
1. Intracapsular cataract extraction (ICCE)
2. Extracapsular cataract extraction (ECCE)
3. Extracapsular cataract extraction with Intraocular Lens (ECCE C IOL)
4. Phacoemulsification with Intraocular Lens (PE C IOL)

ต้อกระจก



อาการแทรกซอ้นหลงัผา่ตดัตอ้กระจก
1. ความดนัลูกตาสูง(Increase intraocular pressure:IOP)
2. การดึงร้ังของแผลเยบ็(Stress on the suture line)
3. เลือดออกในช่องหนา้ม่านตา (Hyphema)  
4. การติดเช้ือ (Infection)
5. Vetreous prolapsed
6. ท่อทางเดินน ้าตาเกิดการติดเช้ือ

ต้อกระจก



ขอ้วินิจฉยัการพยาบาล
ระยะก่อนผา่ตดั
1 เส่ียงต่อเกิดอุบติัเหตุเน่ืองจากตามวั
2 วติกกงัวลหรือกลวั เน่ืองจากขาดความรู้ในการปฏิบติัตวัก่อนผา่ตดั
3 มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอ้นภายหลงัท าผา่ตดัเน่ืองจากขาดความพร้อมใน
การผา่ตดั

ต้อกระจก



การพยาบาลก่อนผา่ตดั

ต้อกระจก



ขอ้วินิจฉยัการพยาบาล
ระยะหลงัผา่ตดั
1 ปวดตาเน่ืองจากเน้ือเยือ่บาดเจบ็หลงัผา่ตดั
2 เส่ียงต่อการติดเช้ือท่ีตาขา้งท่ีผา่ตดั
3 เส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุเน่ืองจากถูกปิดตา
4 ปฏิวติักิจวตัรประจ าวนัไม่ครบถว้นเน่ืองจากถูกปิดตา
5 พร่องในการดูแลตนเองเม่ือกลบับา้นเน่ืองจากขาดความรู้

ต้อกระจก



การพยาบาลหลงัผา่ตดั

ต้อกระจก



การพยาบาลหลงัผา่ตดั: F/U 1st day Post-op 

ต้อกระจก



เส่ียงต่อการติดเช้ือท่ีตาขา้งท่ีผา่ตดั
• ประเมินอาการและอาการแสดงของการติด
• แนะน าผูป่้วยเก่ียวกบัวธีิท าความสะอาดใบหนา้
• เนน้ไม่ใหผู้ป่้วยเปิดตา ใชน้ิ้วมือแยงตาหรือขยี้ตา 
• ปิดผา้ปิดตา และครอบท่ีครอบตา 
• ปฏิบติัการพยาบาลอยา่งถูกตอ้งดว้ยวธีิปลอดเช้ือทุกขั้นตอน 
• หยอดยาตามแผนการรักษา

ต้อกระจก



พร่องในการดูแลตนเองเม่ือกลบับา้นเน่ืองจากขาดความรู้
1. อธิบายการปฏิบติัตวัเม่ือกลบัไปอยูบ่า้น ไดแ้ก่
2. เช็ดตาขา้งท่ีผา่ตดัและลา้งฝาครอบวนัละคร้ัง
3. ครอบฝาครอบตาเป็นเวลา 1เดือนคร่ึงถึง 2เดือน
4. หา้มน ้าเขา้ตาขา้งท่ีผา่ตดั เป็นเวลา 1เดือนคร่ึงถึง 2เดือน
5. หา้มขยี้ตา เช็ดตาแรงๆ

ต้อกระจก



พร่องในการดูแลตนเองเม่ือกลบับา้นเน่ืองจากขาดความรู้
6. หลีกเล่ียงการอยูใ่นท่ีมีฝุ่ นละอองมากๆและไม่ใหล้มตีปะทะหนา้แรงๆ
7. หา้มท างานหนกัและหา้มสะเทือนตาขา้งท่ีผา่ตดั
8. สระผมไดโ้ดยนอนสระในท่านอนหงาย
9. อ่านหนงัสือ ดูโทรทศัน์ได ้ถา้รู้สึกเม่ือยตากห็ยดุพกั
10. สอนผูป่้วยและญาติเก่ียวกบัการเช็ดตา ยาหยอดตา ยาป้ายตา ตามแผนการรักษา 
แนะน าใหผู้ป่้วยทราบเก่ียวกบัอาการผดิปกติท่ีควรมาพบแพทยท์นัที 

ต้อกระจก



ค ำแนะน ำเม่ือจ ำหน่ำยผู้ป่วยกลบับ้ำน
• รับประทานยา หยอดตาป้ายตาตามแพทยส์ัง่
• ใหคู่้มือ แผน่พบั ค าแนะน า การปฏิบติัตนเม่ือกลบับา้น
• ยาโรคประจ าตวัเดิมรับประทานไดต้ามปกติ ยาละลายล่ิมเลือดท่ีแพทยส์ัง่งดใหเ้ร่ิม
รับประทานไดห้ลงัผา่ตดั 1วนั
• ควรเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ หลีกเล่ียงของท่ีแขง็และเหนียวและเคร่ือง
หมกัดอง สุรา บุหร่ี
• อาการท่ีผดิปกติท่ีควรมาพบแพทยท์นัที
• ควรมาตรวจตามแพทยน์ดัทุกคร้ัง

ต้อกระจก



อุปกรณ์การเช็ดตา
• ส าลี sterile
• Sterile water for irrigation 
• NSS, alcohol
• Glove sterile
• ผา้เช็ดมือ sterile
• ชามรูปไต
• Eye shield , พลาสเตอร์

ต้อกระจก

อุปกรณ์การหยอดตา
• ยาหยอดตา 
• Cotton bud sterile
• ชามรูปไต

การเช็ดตา ยาหยอดตา



: 

LMS




