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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.*

 ค่าความดนัลกูตาเป็นสิง่ท่ีมคีวามส�าคญัในการวนิจิฉยัและรักษาผู้ป่วยโรคต้อหิน ซึง่การวดัความดนั 
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*กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

ลูกตาแบบมาตรฐานคือ การวัดด้วยเคร่ืองวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ (Goldmann Applanation 
Tonometry:GAT) แต่ในปัจจบุนัมกีารพฒันาเคร่ืองมอืวัดความดนัลกูตาชนดิเป่าลม ไม่สมัผัสกระจกตา (Non 
Contact Air-puff Tonometer:NCAT) ทางผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่าค่าความดันลูกตาที่วัดด้วยเครื่องวัด
ความดันลูกตาชนิดเป่าลม ไม่สัมผัสกระจกตา จะมีความแตกต่างจากค่าความดันลูกตาท่ีวัดด้วยเคร่ืองวัด
ความดนัลกูตาชนดิโกลด์แมนน์ หรือไม่ โดยท�าการวจิยัเชงิวิเคราะห์เปรียบเทียบความถูกต้องของค่าความดนั 
ลูกตาที่ท�าการวัดด้วยเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดเป่าลม ไม่สัมผัสกระจกตา เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องวัด
ความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่มาใช้บริการในแผนกจักษุวิทยา โรงพยาบาล
พระนั่งเกล้า ตั้งแต่กันยายน-ตุลาคม 2558 โดยผู้เข้าร่วมงานวิจัยต้องไม่มีความผิดปกติของกระจกตา ไม่มี
ประวัติการผ่าตัดตา และไม่มีประวัติการเป็นโรคต้อหินมาก่อน จ�านวน 144 คน (288 ตา) อายุเฉลี่ย
อยู่ในช่วง 58.44 10.91 ปี พบว่าค่าความดันลูกตาเฉลี่ยท่ีวัดด้วย เคร่ืองวัดความดันลูกตาชนิดเป่าลม  
ไม่สัมผัสกระจกตา และเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ เท่ากับ 15.70 3.03 และ 15.50 2.75 
มิลลิเมตรปรอท ตามล�าดับ โดยความแตกต่างรายคู่ของค่าความดันลูกตาจากการวัดทั้งสองวิธีนั้นมีความ
แตกต่างกันอย่างมนียัส�าคญัทางสถิต ิ(p=0.003) โดยมแีนวโน้มท่ีค่าความดนัลกูตาเฉลีย่ท่ีวัดด้วย เคร่ืองวดั 
ความดันลูกตาชนิดเป่าลมไม่สัมผัสกระจกตา จะได้ค่าที่สูงกว่าเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์
ค�าส�าคัญ: ความดันลูกตา เครื่องวัดความดันลูกตาแบบเป่าลม เครื่องวัดความดันลูกตาแบบโกลด์แมนน์

บทน�า
 ต้อกระจกและต้อหินเป็นสาเหตุหลักท่ีท�าให้
สูญเสียการมองเห็นในประเทศที่พัฒนาแล้ว (ร้อยละ  
51 และ 8 ตามล�าดับ)(1-2) ต้อหินถือเป็นสาเหตุ
อันดับสองรองลงมาจากเบาหวานขึ้นตาท่ีท�าให้เกิด
การสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร(3) ต้อหินเป็นโรค
เรือ้รังท่ีมกัจะอยูคู่กั่บคนไข้ท่ีเป็นไปตลอดชวิีต แม้ว่า
ต้อหินเป็นโรคท่ีไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่
การรักษาท่ีถูกต้องและเหมาะสม สามารถหยดุยัง้การ
ท�าลายประสาทตาท่ีเหลอือยู ่และลดโอกาสตาบอดได้  
ในอนาคต การรักษาต้อหินในปัจจุบันเป็นการลด 
ความดนัภายในลกูตา เนือ่งจากภาวะความดนัในลกูตา 
สูงนั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงเพียงอย่างเดียวท่ีสามารถ
ควบคมุได้ จากการศกึษาวจิยัพบว่า การลดความดนั 
ในลูกตาจะช่วยป้องกันไม่ให้ประสาทตาถูกท�าลาย
เพิ่มเติม โดยมุ่งเป้าในการลดความดันลงประมาณ 
ร้อยละ 20-30 ส่วนในกลุ่มที่เป็นต้อหินระยะรุนแรง
ควรลดความดันตาลงประมาณ ร้อยละ 30-40 ตาม

ล�าดับ(4) ดังนั้นการวัดค่าความดันลูกตาท่ีแม่นย�า 
จึงเป็นสิ่งส�าคัญในการวินิจฉัยและติดตามการรักษา
โรคต้อหินได้(5)

 ความดันลูกตา หมายถึง ความดันของ
ของเหลวภายในลูกตา เป็นค่าความดันท่ีเกิดจาก
สมดุลระหว่างการสร้างน�้าภายในลูกตาและการ
ระบายน�้าในลูกตา(6) โดยค่าความดันลูกตาปกติจะ
อยู่ท่ี 12-20 มิลลิเมตรปรอท (ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 16 
มิลลิเมตรปรอท) โดยถ้าสูงเกิน 21 มิลลิเมตรปรอท 
ถือว่าผิดปกติ(7)

 เคร่ืองวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ 
(Goldmann Applanation Tonometer:GAT) ถือว่า
เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความแม่นย�า เชื่อถือได้ และเป็น
วิธีมาตรฐานในการวัดค่าความดันลูกตา(8) ซึ่งในการ 
วัดความดันลูกตาโดยใช้เคร่ืองมือนี้ต้องมีการหยอด 
ยาชาและย้อมสีกระจกตาด้วยสีฟลูออเรสซีนซ์  
ท�าให้เกิดอาการระคายเคือง ไม่สบายตาต่อผู้ป่วย 
บางประเภทได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กท่ีไม่สามารถ 
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ผ่าตัดภายในลูกตา การบาดเจ็บทางตา หรือมีพยาธิ
สภาพของกระจกตา รวมถึงผูป่้วยท่ีมปีระวัตแิพ้ยาชา 
ส่วนประกอบของยาชา รวมถึงแพ้ส่วนประกอบของ
กระดาษฟลูออเรสซีนซ์ เป็นต้น
 ผู ้ เข ้าร ่วมการวิจัยจะได ้ รับการอธิบาย
โครงการวิจัยให้ทราบ ผู้ป่วยที่ยินดีเข้าร่วมการวิจัย
ลงลายมือชื่อในเอกสารเซ็นยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 
จากนั้นผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับการตรวจวัดความ
ดันลูกตาด้วยเคร่ืองวัดความดันลูกตาแบบเป่าลม 
ไม่สัมผัสกระจกตา โดยเร่ิมท�าการวัดท่ีตาขวาก่อน
แล้วตามด้วยตาซ้าย ท�าการวัดสามคร้ัง และใช้ค่า
เฉลี่ยของการวัดท้ังสามคร้ังนี้ จากนั้นท้ิงระยะห่าง
ประมาณ 5 นาที แล้วเริ่มท�าการวัดความดันลูกตา
ด้วยเคร่ืองวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ โดย 
ผู้วิจัยหยอดตาด้วยยาชา 0.5% เตตราเคนไฮโดร- 
คลอไรด์ผสมฟลูออเรสซีนซ์ แล้ววัดค่าความดันตา 
ทันทีโดยใช ้กล ้องจักษุจุลทรรศน ์ชนิดล�าแสง
แคบสัมผัสกับกระจกตา ปรับให้ขนาดของแถบ 
ฟลูออเรสซีนซ์ท่ีเห็นผ่านแสงโคบอลท์ บลู กว้าง
ประมาณ 0.25 มิลลิเมตร หมุนปรับระดับน�้าหนัก
จนเห็นขอบในของแถบฟลูออเรสซีนซ์ชิดกัน โดย
เร่ิมท�าการวัดท่ีตาขวาก่อนแล้วตามด้วยตาซ้าย 
เช่นกัน โดยใช้ค่าท่ีวัดได้ค่าแรกในแต่ละตา เนือ่งจาก
เมือ่มกีารสมัผสัท่ีกระจกตาจะมแีรงท่ีกดลงสูช่่องหน้า
ม่านตาของลูกตา ท�าให้ค่าที่วัดได้หลังจากถูกสัมผัส
กับกระจกตาหลายๆ ครัง้นัน้ มค่ีาลดลงกว่าปกตไิด้(9)

 ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติ
ส�าเร็จรูป ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร่วมกับการใช้
สถิตวิิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความดนัลกูตาเฉลีย่เป็น
รายคู่โดยใช้ paired t-test โดยก�าหนดค่านัยส�าคัญ
ทางสถิติไว้ที่ 0.05

ท่ีจะร่วมมอืได้ รวมถึงผู้ป่วยท่ีมอีาการแพ้ยาชา และ
การวัดด้วยวิธีนี้จะต้องสัมผัสกับกระจกตา ซึ่งเป็น 
การเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อได้ จึงมีการพัฒนา
เคร่ืองมือวัดความดันลูกตาชนิดเป่าลมไม่สัมผัส
กระจก (Non Contact Air-puff Tonometer: 
NCAT) โดยหลักการของเครื่อง ท�าการวัดโดยท�าให้
กระจกตาแบนราบลงในพื้นท่ีเล็กๆ โดยมีแรงอัดลม
ท่ีคงท่ี แล้วน�าค่ามาแปรผันอ่านออกเป็นตัวเลข
ค่าความดันในลูกตา ซึ่งเป็นวิธีท่ีง่ายกว่า สะดวก
สบาย และลดโอกาสเสีย่งในการตดิเชือ้จากการสมัผัส
กระจกตาได้มากกว่า
 ทางผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่าค่าความดัน
ลูกตาท่ีวัดได้จาก เคร่ืองมือวัดความดันลูกตาชนิด
เป่าลมไม่สัมผัสกระจกตา จะมีความแตกต่างจาก 
ค่าความดันลูกตาที่วัดด้วย เครื่องวัดความดันลูกตา
ชนดิโกลด์แมนน์ หรือไม่ และจะสามารถน�า เคร่ืองมอื 
วัดความดันลูกตาชนิดเป่าลมไม่สัมผัสกระจก มาใช้
ในการวัดความดนัลกูตาแทนเคร่ืองวดัความดนัลกูตา
ชนิดโกลด์แมนน์ ในทางคลินิกได้หรือไม่

วัสดุและวิธีการ
 เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
ถูกต้องของค่าความดันลูกตาท่ีท�าการวัดความดัน 
ลูกตาด้วยเคร่ืองวัดความดันลูกตาแบบเป่าลม 
ไม่สัมผัสกระจกตา เมื่อเปรียบเทียบกับเคร่ืองวัด
ความดนัลกูตาชนดิโกลด์แมนน์ คดัเลอืกกลุม่ตวัอย่าง
จากผู ้ป่วยท่ีมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ท่ีมาใช้บริการ 
ในแผนกผูป่้วยนอก กลุม่งานจกัษุวิทยา โรงพยาบาล
พระนั่งเกล้า ตั้งแต่กันยายน-ตุลาคม 2558 โดยใช้
เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มศึกษา ได้แก่ผู้ป่วยท่ีไม่มี
ความผดิปกตขิองลกูตา เช่น โรคของกระจกตาต่างๆ 
ที่อาจมีผลต่อการวัดค่าความดันลูกตา มีประวัติเคย
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ผลการศึกษา
ตาราง 1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมการวิจัย (n=144)

ข้อมูล

อายุ <60 
 60
เพศ ชาย
 หญิง

อายุเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

จ�านวน (คน)

74
70
44
100

58.44 10.91

ร้อยละ

 51.4
 48.6
 30.6
 69.4

 จากตาราง 2 พบว่า ค่าความดันลูกตา 
เฉลี่ยท่ีวัดด้วยเคร่ืองวัดความดันลูกตาชนิดเป่าลม
ไม่สัมผัสกระจกตา เท่ากับ 15.70 3.03 มิลลิเมตร
ปรอท และวิธีที่วัดด้วยเครื่องวัดความดันลูกตาชนิด
โกลด์แมนน์ เท่ากับ 15.50 2.75 มิลลิเมตรปรอท 

 จากตาราง 1 ข้อมลูท่ัวไปพบว่า มผู้ีเข้าร่วม
วิจัยทั้งหมดจ�านวน 144 คน คิดเป็น 288 ตา ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.4 อายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 
58.44 10.91 ปี 

ตาราง 2 แสดงค่าความดันลูกตาท่ีวัดด้วยเคร่ืองวัดความดันลูกตาชนิดเป่าลม ไม่สัมผัสกระจกตา และวิธ ี
  ที่วัดด้วยเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ (n=288)

NCAT

 15.70  3.03

   S.D.

 15.50  2.75IOP

GAT
p-value

0.003*

*p<0.01

   S.D.

โดยรายคู่ของค่าความดันลูกตาจากการวัดด้วยวิธี
เป่าลมแบบไม่สัมผัสกระจกตา เมื่อเปรียบเทียบกับ
วิธีที่วัดด้วยเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์  
มีค่าเฉลี่ยท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(p=0.003)

ตาราง 3 เปรียบเทียบค่าความดนัลกูตาท่ีวดัด้วยเคร่ืองวดัความดนัลกูตาชนดิเป่าลม ไม่สมัผสักระจกตา และ 
  วิธีที่วัดด้วยเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ ตามช่วงอายุผู้ป่วย (n=288)

NCAT

 15.86  2.79
 15.52  3.27

   S.D.

 15.60  2.69
 15.38  2.81

<60
60

148
140

GAT
p-valueอายุ (ปี)

 0.008*
 0.143

*p<0.01

   S.D.
จ�านวนตา (ข้าง)
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 จากตาราง 3 พบว่า ในผู้ป่วยที่มีอายุน้อย
กว่า 60 ปี ค่าความดันลูกตาท่ีวัดด้วยเคร่ืองวัด 
ความดันลูกตาชนิดเป่าลม ไม่สัมผัสกระจกตา และ
เคร่ืองวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ เท่ากับ 
15.86 2.79 และ 15.60 2.69 มิลลิเมตรปรอท 
ตามล�าดับ โดยความแตกต่างรายคู่ของค่าความดัน
ลูกตาจากการวัดด้วย เคร่ืองวัดความดันลูกตาท้ัง
สองวิธีนี้มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ (p=0.008) ในขณะที่ผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี 
ขึ้นไป ค่าความดันลูกตาที่วัดด้วยเครื่องวัดความดัน
ลูกตาชนิดเป่าลม ไม่สัมผัสกระจกตา และเครื่องวัด
ความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์เท่ากับ 15.52 3.27 
และ 15.38 2.81 มิลลิเมตรปรอท ตามล�าดับ โดย
ความแตกต่างรายคู่ของค่าความดันลูกตาจากการ
วัดด้วยเคร่ืองวัดความดันลูกตาท้ังสองวิธีน้ีมีความ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p=0.143)

วิจารณ์
 ก่อนหน้านี้มีหลายงานวิจัยท่ีท�าการศึกษา
เปรียบเทียบค่าความดันลูกตาระหว ่างการวัด
ด้วยเคร่ืองวัดความดันลูกตาแบบเป่าลมไม่สัมผัส 
กระจกตาและเครือ่งวัดความดนัลกูตาชนดิโกลด์แมนน์  
เช่น จากการศึกษาของ Salim S. และคณะ(10) พบ
ว่าค่าความดันลูกตาท่ีวัดเปรียบเทียบกันท้ังสองวิธี
นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 
สามารถใช้แทนกันได้ แต่ในการวิจัยนี้ได้ท�าการ
ศึกษาเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นท่ีมีสุขภาพแข็งแรง และ
มีค่าความดันตาอยู่ในช่วงปกติเท่านั้น เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ Ogbuehi KC. และคณะ(11) พบว่า
ค่าความดนัลกูตาท่ีวัดเปรียบเทียบกันท้ังสองวิธนีัน้มี
ความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
ระหว่างท้ังสองวธิเีช่นกัน แต่มบีางการศกึษาได้ข้อมลู
ท่ีแตกต่างจากการศึกษาข้างต้นโดยพบว่าการศึกษา
ของ Masood Alam Shah. และคณะ(12) พบว่าค่า
ความดนัลกูตาท่ีวัดด้วยเคร่ืองวดัความดนัลกูตาแบบ
เป่าลมไม่สมัผัสกระจกตา มค่ีาสงูกว่า ความดนัลกูตา 

ท่ีวัดด้วยเคร่ืองวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ 
0.58 มิลลิเมตรปรอท อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(p=0.03) ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกับการศึกษาของ 
Javid Ahmad. และคณะ(13) พบว่าค่าความดนัลกูตา
ท่ีวัดด้วยเครือ่งวัดความดนัลกูตาแบบเป่าลมไม่สมัผสั
กระจกตา มีค่าสูงกว่าความดันลูกตาที่วัดด้วยเครื่อง
วัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ 2.87 มิลลิเมตร
ปรอท อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติเช่นกัน
 เนื่องด้วยข้อมูลหลักฐานทางคลินิกดังกล่าว
ยังไม่ชัดเจนในการวัดค่าความดันลูกตาด้วยเคร่ือง
มือทั้งสองวิธีนี้ จึงเป็นที่มาของการศึกษานี้ที่ท�าการ
ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าความดัน 
ลกูตาท่ีวดัได้จากการวดัความดนัลกูตาด้วยเคร่ืองวัด
ความดันลูกตาแบบเป่าลมไม่สัมผัสกระจกตา และ
ความดนัลกูตาท่ีวัดด้วยเคร่ืองวดัความดนัลกูตาชนดิ
โกลด์แมนน์ ในผู้เข้าร่วมวิจัยจ�านวนทั้งสิ้น 144 คน  
ในแผนกผูป่้วยนอก กลุม่งานจกัษุวิทยา โรงพยาบาล 
พระนั่งเกล้า พบว่าค่าเฉลี่ยความดันลูกตาท่ีวัด
ด้วยเคร่ืองวัดความดันลูกตาแบบเป่าลมไม่สัมผัส
กระจกตา มีค่าสูงกว่าความดันลูกตาที่วัดด้วยเครื่อง
วัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ 0.2 มิลลิเมตร
ปรอท ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ (p=0.003) แต่ยังขาดข้อมูลท่ีสามารถน�ามา
ยืนยันได้ว่าตัวเลขดังกล่าวมีความแตกต่างกันทาง
คลินิก จากการทบทวนวรรณกรรมไม่พบข้อมูลท่ี
กล่าวถึงความแตกต่างกันของค่าความดันลูกตาท่ีส่ง
ผลทางคลนิกิในกลุม่ผูป่้วยโรคต้อหินท่ีมาใช้อ้างอิงใน
เวชปฏิบตั ิจงึไม่สามารถจะสรุปได้อย่างชดัเจนว่าค่า
ความดนัลกูตาท่ีวดัด้วยเคร่ืองวดัความดนัลกูตาแบบ
เป่าลมไม่สมัผสักระจกตา สามารถน�ามาทดแทนการ
วัดความดันลูกตาด้วยเคร่ืองวัดความดันลูกตาชนิด
โกลด์แมนน์ ในผู้ป่วยท่ีสงสัยหรือติดตามการรักษา
ผู้ป่วยต้อหินในทางคลินิกได้ จึงควรต้องท�าการวิจัย
เพื่อหาข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมสมมติฐานดังกล่าว 
ในกลุม่ผูป่้วยท่ีเป็นต้อหิน เพือ่น�ามาประเมนิความไว 
และความจ�าเพาะของเคร่ืองมือวัดความดันลูกตา
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ท้ังสองวิธีเปรียบเทียบกัน จากการวิเคราะห์ข้อมูล
เพิ่มเติมเป็นท่ีน่าสังเกตว่าผู ้เข้าร่วมวิจัยท่ีมีอายุ
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือ
เพศชาย ความแตกต่างรายคู่ของค่าความดันลูกตา 
จากการวัดด้วยเคร่ืองวัดความดันลูกตาชนิดเป่าลม 
ไม่สัมผัสกระจกตาเมื่อเปรียบเทียบกับเคร่ืองวัด 
ความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์โดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 
0.14 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งความแตกต่างดังกล่าว 
ไม่มนียัส�าคญัทางสถิต ิ(p=0.143) ในทางตรงกันข้าม
กลุ่มท่ีมีอายุน้อยกว่า 60 ปี พบว่าความแตกต่าง 
รายคู่ของค่าความดันลูกตาจากการวัดด้วยเคร่ืองวัด 
ความดันลูกตาท้ังสองวิธีนั้นโดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 
0.26 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ (p=0.008) ในการวัดค่าความดัน 
ลูกตาด ้วยสองวิธีดังกล ่าว จากการส�ารวจใน 
ต่างประเทศพบว่า ยิง่อายมุากขึน้ ก็จะท�าให้มโีอกาส
เป็นโรคต้อหินสูงขึ้น ดังนั้นจึงเชื่อว่าอายุเป็นปัจจัย
เสี่ยงอย่างหนึ่ง จากการส�ารวจในคนอเมริกันผิวขาว 
และผิวด�าในยุโรป รวมท้ังในคนเอเชียด้วยพบว่า 
อุบัติการณ์ของโรคต้อหินสูงขึ้นอย่างชัดเจนตามอายุ 
ท่ีเพิ่มขึ้น แต่ในปัจจุบันยังไม่สามารถอธิบายได้ว่า 
ท�าไมอายุมากขึ้นถึงมีอุบัติการณ์ของโรคต้อหิน 
มากขึน้ เหตผุลหนึง่อาจจะเป็นเนือ่งจากค่าความดนั 
ลูกตาที่สูงเพิ่มขึ้นตามอายุ(14) ดังนั้นจากการศึกษานี้ 
จึงมีประโยชน ์ในการน�ามาประยุกต ์ ใช ้ ในการ 
คัดกรองวัดค่าความดันลูกตาในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ 

โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 
โดยอาจพิจารณาวัดค่าความดันลูกตาด้วยเคร่ืองวัด 
ความดันลูกตาชนิดเป่าลมไม่สัมผัสกระจกตาก่อน  
หากวัดแล ้วมีค ่าความดันลูกตาผิดปกติหรือมี 
ความเสีย่งในการเป็นโรคต้อหินจงึท�าการวัดความดนั 
ลูกตาด้วยเคร่ืองวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์
ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานเพื่อยืนยันการวินิจฉัยในขั้นตอน
ต่อไป การวัดค่าความดันลูกตาด้วยเคร่ืองวัดความ
ดนัลกูตาชนดิเป่าลมไม่สมัผสักระจกตาเป็นวิธกีารวดั
ความดันลูกตาเบื้องต้นท่ีสามารถท�าการวัดได้โดยไม่
ซับซ้อน ไม่ต้องอาศัยความช�านาญ สามารถตรวจ
ได้โดยบุคลากรท่ัวไปท่ีได้รับการฝึกอบรมในการใช้
เคร่ืองมือ โดยท่ีไม่จ�าเป็นต้องเป็นจักษุแพทย์ รวม
ถึงยังสามารถลดโอกาสการติดเชื้ออันเนื่องมาจาก
การสมัผสักระจกตาโดยตรงจากการวัดด้วยเคร่ืองวดั
ความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์

สรุป
 การวัดค่าความดันลูกตาโดยใช้เคร่ืองวัด
ความดันลูกตาชนิดเป่าลมไม่สัมผัสกระจกตาเทียบ 
กับเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยมีแนวโน้ม 
ท่ีค ่าความดันลูกตาท่ีวัดด้วยเคร่ืองวัดความดัน 
ลูกตาชนิดเป่าลมไม่สัมผัสกระจกตาจะได้ค่าท่ีสูง
กว่าเคร่ืองวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ 0.2 
มิลลิเมตรปรอท
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