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The Comparison of Intraocular Pressure Measurement
by Non-Contact (Air-Puff) Tonometer with Goldmann Applanation
Tonometer in Pranangklao Hospital.
Abstract

Sritul Bunditarporn, M.D.*
An accurate assessment of Intraocular pressure (IOP) is vital in establishing
diagnosis of glaucoma and decision making regarding various treatment modalities available.
Goldmann Applanation Tonometer (GAT) and Non Contact Air Puff Tonometer (NCAT) are
usually commonly used in day-to-day ophthalmic clinic practice. Usually it is thought that
GAT is superior, more reliable and is considered the ‘gold standard’. The purpose of this
study is to compare GAT with NCAT. This Cross-sectional comparative study was done
from September to October 2015, 288 eyes from 144 patients were included in this study
and intraocular pressure (IOP) was measured by GAT and NCAT at Pranangklao Hospital.
Patients with corneal diseases and previous corneal surgery were excluded from the study.
Patients did not have glaucoma based on medical history or previous exams. The study
found that the mean age of the patients was 58.44 10.91 years. The mean intraocular
pressure was 15.70 3.03 mmHg for NCAT, and 15.50 2.75 mmHg for GAT respectively. Mean
IOP measurements showed significant differences in measurements performed by the two
tonometers (p-value=0.003). The non-contact air-puff tonometer provides IOP measurements
higher than GAT. Compared to non-contact air-puff tonometer, the Goldmann applanation
tonometer is a reliable and consistent technique for measurement of intraocular pressure.
Keywords: Intraocular pressure, Goldmann applanation tonometry, Non-contact air puff
		tonometer

*Out Patient Department, Pranangklao Hospital, Nonthaburi Province

การศึกษาเปรียบเทียบการวัดความดันลูกตาโดยเครื่องวัดความดันลูกตา
แบบเป่าลมไม่สัมผัสกระจกตากับเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์
ในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
บทคัดย่อ

ศรีตุลย์ บัณฑิตอาภรณ์, พ.บ.*
ค่าความดันลูกตาเป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญในการวินจิ ฉัยและรักษาผูป้ ว่ ยโรคต้อหิน ซึง่ การวัดความดัน
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ลูกตาแบบมาตรฐานคือ การวัดด้วยเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ (Goldmann Applanation
Tonometry:GAT) แต่ในปัจจุบนั มีการพัฒนาเครือ่ งมือวัดความดันลูกตาชนิดเป่าลม ไม่สมั ผัสกระจกตา (Non
Contact Air-puff Tonometer:NCAT) ทางผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่าค่าความดันลูกตาที่วัดด้วยเครื่องวัด
ความดันลูกตาชนิดเป่าลม ไม่สัมผัสกระจกตา จะมีความแตกต่างจากค่าความดันลูกตาที่วัดด้วยเครื่องวัด
ความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ หรือไม่ โดยท�ำการวิจยั เชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบความถูกต้องของค่าความดัน
ลูกตาที่ท�ำการวัดด้วยเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดเป่าลม ไม่สัมผัสกระจกตา เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องวัด
ความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่มาใช้บริการในแผนกจักษุวิทยา โรงพยาบาล
พระนั่งเกล้า ตั้งแต่กันยายน-ตุลาคม 2558 โดยผู้เข้าร่วมงานวิจัยต้องไม่มีความผิดปกติของกระจกตา ไม่มี
ประวัติการผ่าตัดตา และไม่มีประวัติการเป็นโรคต้อหินมาก่อน จ�ำนวน 144 คน (288 ตา) อายุเฉลี่ย
อยู่ในช่วง 58.44 10.91 ปี พบว่าค่าความดันลูกตาเฉลี่ยที่วัดด้วย เครื่องวัดความดันลูกตาชนิดเป่าลม
ไม่สัมผัสกระจกตา และเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ เท่ากับ 15.70 3.03 และ 15.50 2.75
มิลลิเมตรปรอท ตามล�ำดับ โดยความแตกต่างรายคู่ของค่าความดันลูกตาจากการวัดทั้งสองวิธีนั้นมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p=0.003) โดยมีแนวโน้มทีค่ า่ ความดันลูกตาเฉลีย่ ทีว่ ดั ด้วย เครือ่ งวัด
ความดันลูกตาชนิดเป่าลมไม่สัมผัสกระจกตา จะได้ค่าที่สูงกว่าเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์
ค�ำส�ำคัญ: ความดันลูกตา เครื่องวัดความดันลูกตาแบบเป่าลม เครื่องวัดความดันลูกตาแบบโกลด์แมนน์
*กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

บทน�ำ

ต้อกระจกและต้อหินเป็นสาเหตุหลักที่ท�ำให้
สูญเสียการมองเห็นในประเทศที่พัฒนาแล้ว (ร้อยละ
51 และ 8 ตามล�ำดับ)(1-2) ต้อหินถือเป็นสาเหตุ
อันดับสองรองลงมาจากเบาหวานขึ้นตาที่ท�ำให้เกิด
การสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร(3) ต้อหินเป็นโรค
เรือ้ รังทีม่ กั จะอยูค่ กู่ บั คนไข้ทเี่ ป็นไปตลอดชีวติ แม้วา่
ต้อหินเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่
การรักษาทีถ่ กู ต้องและเหมาะสม สามารถหยุดยัง้ การ
ท�ำลายประสาทตาทีเ่ หลืออยู่ และลดโอกาสตาบอดได้
ในอนาคต การรักษาต้อหินในปัจจุบันเป็นการลด
ความดันภายในลูกตา เนือ่ งจากภาวะความดันในลูกตา
สู ง นั้ น เป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งเพี ย งอย่ า งเดี ย วที่ ส ามารถ
ควบคุมได้ จากการศึกษาวิจยั พบว่า การลดความดัน
ในลูกตาจะช่วยป้องกันไม่ให้ประสาทตาถูกท�ำลาย
เพิ่มเติม โดยมุ่งเป้าในการลดความดันลงประมาณ
ร้อยละ 20-30 ส่วนในกลุ่มที่เป็นต้อหินระยะรุนแรง
ควรลดความดันตาลงประมาณ ร้อยละ 30-40 ตาม

ล�ำดับ(4) ดังนั้นการวัดค่าความดันลูกตาที่แม่นย�ำ
จึงเป็นสิ่งส�ำคัญในการวินิจฉัยและติดตามการรักษา
โรคต้อหินได้(5)
ความดันลูกตา หมายถึง ความดันของ
ของเหลวภายในลูกตา เป็นค่าความดันที่เกิดจาก
สมดุ ล ระหว่ า งการสร้ า งน�้ ำภายในลู ก ตาและการ
ระบายน�้ำในลูกตา(6) โดยค่าความดันลูกตาปกติจะ
อยู่ที่ 12-20 มิลลิเมตรปรอท (ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 16
มิลลิเมตรปรอท) โดยถ้าสูงเกิน 21 มิลลิเมตรปรอท
ถือว่าผิดปกติ(7)
เครื่องวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์
(Goldmann Applanation Tonometer:GAT) ถือว่า
เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นย�ำ เชื่อถือได้ และเป็น
วิธีมาตรฐานในการวัดค่าความดันลูกตา(8) ซึ่งในการ
วัดความดันลูกตาโดยใช้เครื่องมือนี้ต้องมีการหยอด
ยาชาและย้ อ มสี ก ระจกตาด้ ว ยสี ฟ ลู อ อเรสซี น ซ์
ท�ำให้เกิดอาการระคายเคือง ไม่สบายตาต่อผู้ป่วย
บางประเภทได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กที่ไม่สามารถ

วารสารวิชาการ รพศ/รพท เขต 4

ทีจ่ ะร่วมมือได้ รวมถึงผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการแพ้ยาชา และ
การวัดด้วยวิธีนี้จะต้องสัมผัสกับกระจกตา ซึ่งเป็น
การเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อได้ จึงมีการพัฒนา
เครื่ อ งมื อ วั ด ความดั น ลู ก ตาชนิ ด เป่ า ลมไม่ สั ม ผั ส
กระจก (Non Contact Air-puff Tonometer:
NCAT) โดยหลักการของเครื่อง ท�ำการวัดโดยท�ำให้
กระจกตาแบนราบลงในพื้นที่เล็กๆ โดยมีแรงอัดลม
ที่คงที่ แล้วน�ำค่ามาแปรผันอ่านออกเป็นตัวเลข
ค่าความดันในลูกตา ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายกว่า สะดวก
สบาย และลดโอกาสเสีย่ งในการติดเชือ้ จากการสัมผัส
กระจกตาได้มากกว่า
ทางผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่าค่าความดัน
ลูกตาที่วัดได้จาก เครื่องมือวัดความดันลูกตาชนิด
เป่าลมไม่สัมผัสกระจกตา จะมีความแตกต่างจาก
ค่าความดันลูกตาที่วัดด้วย เครื่องวัดความดันลูกตา
ชนิดโกลด์แมนน์ หรือไม่ และจะสามารถน�ำ เครือ่ งมือ
วัดความดันลูกตาชนิดเป่าลมไม่สัมผัสกระจก มาใช้
ในการวัดความดันลูกตาแทนเครือ่ งวัดความดันลูกตา
ชนิดโกลด์แมนน์ ในทางคลินิกได้หรือไม่

วัสดุและวิธีการ

เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
ถูกต้องของค่าความดันลูกตาที่ท�ำการวัดความดัน
ลู ก ตาด้ ว ยเครื่ อ งวั ด ความดั น ลู ก ตาแบบเป่ า ลม
ไม่สัมผัสกระจกตา เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องวัด
ความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
จากผู ้ ป ่ ว ยที่ มี อ ายุ 20 ปี ขึ้ นไป ที่ ม าใช้ บ ริ ก าร
ในแผนกผูป้ ว่ ยนอก กลุม่ งานจักษุวทิ ยา โรงพยาบาล
พระนั่งเกล้า ตั้งแต่กันยายน-ตุลาคม 2558 โดยใช้
เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มศึกษา ได้แก่ผู้ป่วยที่ไม่มี
ความผิดปกติของลูกตา เช่น โรคของกระจกตาต่างๆ
ที่อาจมีผลต่อการวัดค่าความดันลูกตา มีประวัติเคย

169

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2558

ผ่าตัดภายในลูกตา การบาดเจ็บทางตา หรือมีพยาธิ
สภาพของกระจกตา รวมถึงผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ระวัตแิ พ้ยาชา
ส่วนประกอบของยาชา รวมถึงแพ้ส่วนประกอบของ
กระดาษฟลูออเรสซีนซ์ เป็นต้น
ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มการวิ จั ย จะได้ รั บ การอธิ บ าย
โครงการวิจัยให้ทราบ ผู้ป่วยที่ยินดีเข้าร่วมการวิจัย
ลงลายมือชื่อในเอกสารเซ็นยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
จากนั้นผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับการตรวจวัดความ
ดันลูกตาด้วยเครื่องวัดความดันลูกตาแบบเป่าลม
ไม่สัมผัสกระจกตา โดยเริ่มท�ำการวัดที่ตาขวาก่อน
แล้วตามด้วยตาซ้าย ท�ำการวัดสามครั้ง และใช้ค่า
เฉลี่ยของการวัดทั้งสามครั้งนี้ จากนั้นทิ้งระยะห่าง
ประมาณ 5 นาที แล้วเริ่มท�ำการวัดความดันลูกตา
ด้วยเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ โดย
ผู้วิจัยหยอดตาด้วยยาชา 0.5% เตตราเคนไฮโดรคลอไรด์ผสมฟลูออเรสซีนซ์ แล้ววัดค่าความดันตา
ทั น ที โ ดยใช้ ก ล้ อ งจั ก ษุ จุ ล ทรรศน์ ช นิ ด ล� ำ แสง
แคบสั ม ผั ส กั บ กระจกตา ปรั บให้ ข นาดของแถบ
ฟลูออเรสซีนซ์ที่เห็นผ่านแสงโคบอลท์ บลู กว้าง
ประมาณ 0.25 มิลลิเมตร หมุนปรับระดับน�้ำหนัก
จนเห็นขอบในของแถบฟลูออเรสซีนซ์ชิดกัน โดย
เริ่ ม ท� ำ การวั ด ที่ ต าขวาก่ อ นแล้ ว ตามด้ ว ยตาซ้ า ย
เช่นกัน โดยใช้คา่ ทีว่ ดั ได้คา่ แรกในแต่ละตา เนือ่ งจาก
เมือ่ มีการสัมผัสทีก่ ระจกตาจะมีแรงทีก่ ดลงสูช่ อ่ งหน้า
ม่านตาของลูกตา ท�ำให้ค่าที่วัดได้หลังจากถูกสัมผัส
กับกระจกตาหลายๆ ครัง้ นัน้ มีคา่ ลดลงกว่าปกติได้(9)
ประมวลผลข้ อ มู ลโดยใช้ โ ปรแกรมสถิ ติ
ส�ำเร็จรูป ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร่วมกับการใช้
สถิตวิ เิ คราะห์เปรียบเทียบค่าความดันลูกตาเฉลีย่ เป็น
รายคู่โดยใช้ paired t-test โดยก�ำหนดค่านัยส�ำคัญ
ทางสถิติไว้ที่ 0.05
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ผลการศึกษา

ตาราง 1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมการวิจัย (n=144)
จ�ำนวน (คน)
ข้อมูล
ร้อยละ
74
51.4
อายุ <60
70
48.6
60
44
30.6
เพศ ชาย
100
69.4
หญิง
58.44 10.91
อายุเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
จากตาราง 1 ข้อมูลทัว่ ไปพบว่า มีผเู้ ข้าร่วม
วิจัยทั้งหมดจ�ำนวน 144 คน คิดเป็น 288 ตา ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.4 อายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง
58.44 10.91 ปี

ตาราง 2 แสดงค่าความดันลูกตาที่วัดด้วยเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดเป่าลม ไม่สัมผัสกระจกตา และวิธี
		 ที่วัดด้วยเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ (n=288)
NCAT
GAT
p-value
S.D.
S.D.
15.70 3.03
IOP
0.003*
15.50 2.75
*p<0.01
จากตาราง 2 พบว่า ค่าความดันลูกตา
เฉลี่ยที่วัดด้วยเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดเป่าลม
ไม่สัมผัสกระจกตา เท่ากับ 15.70 3.03 มิลลิเมตร
ปรอท และวิธีที่วัดด้วยเครื่องวัดความดันลูกตาชนิด
โกลด์แมนน์ เท่ากับ 15.50 2.75 มิลลิเมตรปรอท

โดยรายคู่ของค่าความดันลูกตาจากการวัดด้วยวิธี
เป่าลมแบบไม่สัมผัสกระจกตา เมื่อเปรียบเทียบกับ
วิธีที่วัดด้วยเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์
มีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p=0.003)

ตาราง 3 เปรียบเทียบค่าความดันลูกตาทีว่ ดั ด้วยเครือ่ งวัดความดันลูกตาชนิดเป่าลม ไม่สมั ผัสกระจกตา และ
		 วิธีท่วี ัดด้วยเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ ตามช่วงอายุผู้ป่วย (n=288)
GAT
NCAT
อายุ (ปี)
p-value
จ�ำนวนตา (ข้าง)
S.D.
S.D.
0.008*
15.86 2.79
15.60 2.69
<60
148
0.143
15.52 3.27
15.38 2.81
60
140
*p<0.01
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จากตาราง 3 พบว่า ในผู้ป่วยที่มีอายุน้อย
กว่า 60 ปี ค่าความดันลูกตาที่วัดด้วยเครื่องวัด
ความดันลูกตาชนิดเป่าลม ไม่สัมผัสกระจกตา และ
เครื่องวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ เท่ากับ
15.86 2.79 และ 15.60 2.69 มิลลิเมตรปรอท
ตามล�ำดับ โดยความแตกต่างรายคู่ของค่าความดัน
ลูกตาจากการวัดด้วย เครื่องวัดความดันลูกตาทั้ง
สองวิธีน้ีมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p=0.008) ในขณะที่ผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี
ขึ้นไป ค่าความดันลูกตาที่วัดด้วยเครื่องวัดความดัน
ลูกตาชนิดเป่าลม ไม่สัมผัสกระจกตา และเครื่องวัด
ความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์เท่ากับ 15.52 3.27
และ 15.38 2.81 มิลลิเมตรปรอท ตามล�ำดับ โดย
ความแตกต่างรายคู่ของค่าความดันลูกตาจากการ
วัดด้วยเครื่องวัดความดันลูกตาทั้งสองวิธีนี้มีความ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p=0.143)

วิจารณ์

ก่อนหน้านี้มีหลายงานวิจัยที่ท�ำการศึกษา
เปรี ย บเที ย บค่ า ความดั น ลู ก ตาระหว่ า งการวั ด
ด้วยเครื่องวัดความดันลูกตาแบบเป่าลมไม่สัมผัส
กระจกตาและเครือ่ งวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์
เช่น จากการศึกษาของ Salim S. และคณะ(10) พบ
ว่าค่าความดันลูกตาที่วัดเปรียบเทียบกันทั้งสองวิธี
นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
สามารถใช้แทนกันได้ แต่ในการวิจัยนี้ได้ท�ำการ
ศึกษาเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่มีสุขภาพแข็งแรง และ
มีค่าความดันตาอยู่ในช่วงปกติเท่านั้น เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ Ogbuehi KC. และคณะ(11) พบว่า
ค่าความดันลูกตาทีว่ ดั เปรียบเทียบกันทัง้ สองวิธนี นั้ มี
ความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p>0.05)
ระหว่างทัง้ สองวิธเี ช่นกัน แต่มบี างการศึกษาได้ขอ้ มูล
ที่แตกต่างจากการศึกษาข้างต้นโดยพบว่าการศึกษา
ของ Masood Alam Shah. และคณะ(12) พบว่าค่า
ความดันลูกตาทีว่ ดั ด้วยเครือ่ งวัดความดันลูกตาแบบ
เป่าลมไม่สมั ผัสกระจกตา มีคา่ สูงกว่า ความดันลูกตา
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ที่วัดด้วยเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์
0.58 มิลลิเมตรปรอท อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p=0.03) ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกับการศึกษาของ
Javid Ahmad. และคณะ(13) พบว่าค่าความดันลูกตา
ทีว่ ดั ด้วยเครือ่ งวัดความดันลูกตาแบบเป่าลมไม่สมั ผัส
กระจกตา มีค่าสูงกว่าความดันลูกตาที่วัดด้วยเครื่อง
วัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ 2.87 มิลลิเมตร
ปรอท อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเช่นกัน
เนื่องด้วยข้อมูลหลักฐานทางคลินิกดังกล่าว
ยังไม่ชัดเจนในการวัดค่าความดันลูกตาด้วยเครื่อง
มือทั้งสองวิธีนี้ จึงเป็นที่มาของการศึกษานี้ที่ท�ำการ
ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าความดัน
ลูกตาทีว่ ดั ได้จากการวัดความดันลูกตาด้วยเครือ่ งวัด
ความดันลูกตาแบบเป่าลมไม่สัมผัสกระจกตา และ
ความดันลูกตาทีว่ ดั ด้วยเครือ่ งวัดความดันลูกตาชนิด
โกลด์แมนน์ ในผู้เข้าร่วมวิจัยจ�ำนวนทั้งสิ้น 144 คน
ในแผนกผูป้ ว่ ยนอก กลุม่ งานจักษุวทิ ยา โรงพยาบาล
พระนั่งเกล้า พบว่าค่าเฉลี่ยความดันลูกตาที่วัด
ด้วยเครื่องวัดความดันลูกตาแบบเป่าลมไม่สัมผัส
กระจกตา มีค่าสูงกว่าความดันลูกตาที่วัดด้วยเครื่อง
วัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ 0.2 มิลลิเมตร
ปรอท ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p=0.003) แต่ยังขาดข้อมูลที่สามารถน�ำมา
ยืนยันได้ว่าตัวเลขดังกล่าวมีความแตกต่างกันทาง
คลินิก จากการทบทวนวรรณกรรมไม่พบข้อมูลที่
กล่าวถึงความแตกต่างกันของค่าความดันลูกตาที่ส่ง
ผลทางคลินกิ ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคต้อหินทีม่ าใช้อา้ งอิงใน
เวชปฏิบตั ิ จึงไม่สามารถจะสรุปได้อย่างชัดเจนว่าค่า
ความดันลูกตาทีว่ ดั ด้วยเครือ่ งวัดความดันลูกตาแบบ
เป่าลมไม่สมั ผัสกระจกตา สามารถน�ำมาทดแทนการ
วัดความดันลูกตาด้วยเครื่องวัดความดันลูกตาชนิด
โกลด์แมนน์ ในผู้ป่วยที่สงสัยหรือติดตามการรักษา
ผู้ป่วยต้อหินในทางคลินิกได้ จึงควรต้องท�ำการวิจัย
เพื่อหาข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมสมมติฐานดังกล่าว
ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นต้อหิน เพือ่ น�ำมาประเมินความไว
และความจ�ำเพาะของเครื่องมือวัดความดันลูกตา
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ทั้งสองวิธีเปรียบเทียบกัน จากการวิเคราะห์ข้อมูล
เพิ่มเติมเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีอายุ
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือ
เพศชาย ความแตกต่างรายคู่ของค่าความดันลูกตา
จากการวัดด้วยเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดเป่าลม
ไม่ สั ม ผั ส กระจกตาเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เครื่ อ งวั ด
ความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์โดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ
0.14 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งความแตกต่างดังกล่าว
ไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ (p=0.143) ในทางตรงกันข้าม
กลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี พบว่าความแตกต่าง
รายคู่ของค่าความดันลูกตาจากการวัดด้วยเครื่องวัด
ความดันลูกตาทั้งสองวิธีนั้นโดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ
0.26 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p=0.008) ในการวัดค่าความดัน
ลู ก ตาด้ ว ยสองวิ ธี ดั ง กล่ า ว จากการส� ำ รวจใน
ต่างประเทศพบว่า ยิง่ อายุมากขึน้ ก็จะท�ำให้มโี อกาส
เป็นโรคต้อหินสูงขึ้น ดังนั้นจึงเชื่อว่าอายุเป็นปัจจัย
เสี่ยงอย่างหนึ่ง จากการส�ำรวจในคนอเมริกันผิวขาว
และผิวด�ำในยุโรป รวมทั้งในคนเอเชียด้วยพบว่า
อุบัติการณ์ของโรคต้อหินสูงขึ้นอย่างชัดเจนตามอายุ
ที่เพิ่มขึ้น แต่ในปัจจุบันยังไม่สามารถอธิบายได้ว่า
ท� ำไมอายุ ม ากขึ้ น ถึ ง มี อุ บั ติ ก ารณ์ ข องโรคต้ อ หิ น
มากขึน้ เหตุผลหนึง่ อาจจะเป็นเนือ่ งจากค่าความดัน
ลูกตาที่สูงเพิ่มขึ้นตามอายุ(14) ดังนั้นจากการศึกษานี้
จึ ง มี ป ระโยชน์ ใ นการน� ำ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
คัดกรองวัดค่าความดันลูกตาในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ
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โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
โดยอาจพิจารณาวัดค่าความดันลูกตาด้วยเครื่องวัด
ความดันลูกตาชนิดเป่าลมไม่สัมผัสกระจกตาก่อน
หากวั ด แล้ ว มี ค ่ า ความดั น ลู ก ตาผิ ด ปกติ ห รื อ มี
ความเสีย่ งในการเป็นโรคต้อหินจึงท�ำการวัดความดัน
ลูกตาด้วยเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์
ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานเพื่อยืนยันการวินิจฉัยในขั้นตอน
ต่อไป การวัดค่าความดันลูกตาด้วยเครื่องวัดความ
ดันลูกตาชนิดเป่าลมไม่สมั ผัสกระจกตาเป็นวิธกี ารวัด
ความดันลูกตาเบื้องต้นที่สามารถท�ำการวัดได้โดยไม่
ซับซ้อน ไม่ต้องอาศัยความช�ำนาญ สามารถตรวจ
ได้โดยบุคลากรทั่วไปที่ได้รับการฝึกอบรมในการใช้
เครื่องมือ โดยที่ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นจักษุแพทย์ รวม
ถึงยังสามารถลดโอกาสการติดเชื้ออันเนื่องมาจาก
การสัมผัสกระจกตาโดยตรงจากการวัดด้วยเครือ่ งวัด
ความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์
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การวัดค่าความดันลูกตาโดยใช้เครื่องวัด
ความดันลูกตาชนิดเป่าลมไม่สัมผัสกระจกตาเทียบ
กับเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยมีแนวโน้ม
ที่ ค ่ า ความดั น ลู ก ตาที่ วั ด ด้ ว ยเครื่ อ งวั ด ความดั น
ลูกตาชนิดเป่าลมไม่สัมผัสกระจกตาจะได้ค่าที่สูง
กว่าเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ 0.2
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