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วิจัย R2R : ประสิทธิผลของ tropicamide
ร่วมกับ phenylephrine ในการขยายรูมา่ นตา
ก่อนผ่าตัดของผูป้ ่วย
Effectiveness of pre-operative tropicamide plus phenylephrine
eye-drops for pupillary dilation in pediatric patients
คณะผูว้ ิจยั (พยาบาลวิชาชีพ) :
นางณัฐสุดา เสมทรัพย์ หอผูป้ ว่ ย ส5บี
นางศรีจติ รี สุ่นปาน และ นางสาวก้านทอง ปัญจะรักษ์ ห้องผ่าตัด
นางสุนิสา เทพหัสดิน ณ อยุธยา งานผูป้ ว่ ยนอกแผนกจักษุ
และพยาบาลวิชาชีพหอผูป้ ว่ ย ส5บี ทุกคน

Introduction

แสดงลาดับโรคทางตาทีพ่ บมากอันดับ 1–5 ที่รับรักษาในหอผูป้ ว่ ย ส5บี
ปีงบประมาณ 2553 – 2557
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Introduction



ผู้ป ่วยผ่าตัด

 Dilate pupil

ผู้ปว่ ยโรคทางตาทีร่ บั รักษาในหอผูป้ ว่ ย ส5บี
ปีงบประมาณ 2553 – 2557

Introduction
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OBJECTIVES
1. ศึกษาอัตราความสาเร็จของการขยายรูมา่ นตาได้ ≥ 7 mm.
ขึ้นไป โดยใช้สตู รยาหยอดตา 2 รูปแบบ
รูปแบบที่ 1 ใช้ขยายรูมา่ นตาผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุ ≤ 1 ปี
ยาสูตรผสม 0.75% tropicamide + 2.5% phenylephrine
(= 1% tropicamide 3 ส่วน + 10% phenylephrine 1 ส่วน)

รูปแบบที่ 2 ใช้ขยายรูมา่ นตาผูป้ ว่ ยทีม่ ี
อายุ > 1–15 ปี
ยา 1% tropicamide สลับกับ
10% phenylephrine

OBJECTIVES
2. ศึกษาระยะเวลาที่ยาแต่ละสูตรยังมีฤทธิ์ตอ่ การขยาย
รูมา่ นตา หลังจากขยายได้ ≥ 7 mm. ขึ้นไป
3. ศึกษาความปลอดภัยในการใช้สตู รยาขยายรูมา่ นตาใน
ผู้ปว่ ยเด็ก
4. ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลการขยาย
รูม่านตาในผูป้ ่วยเด็ก
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METHODS
การสังเกตเชิงวิเคราะห์

Design

(Prospective Observational Analytic Study)

Population

Sample
(n = 127)

ผู้ป่วยเด็กทีอ่ ายุ 1 เดือนขึน้ ไป–15 ปี
Dx. โรคทางจอตาหรือต้อกระจก ที่ต้องได้รบั การผ่าตัด
กลุ่มที่ 1 โรคทางจอตา 40 คน
เป็นผูป้ ว่ ยวัยทารก (อายุ 1 เดือนขึน้ ไป -1 ปี)
กลุ่มที่ 2 โรคทางจอตา 19 คน
เป็นผูป้ ว่ ยเด็ก (อายุมากกว่า 1–15 ปี)
กลุ่มที่ 3 โรคต้อกระจก 28 คน เป็นผูป้ ว่ ยวัยทารก
กลุ่มที่ 4 โรคต้อกระจก 40 คน เป็นผูป้ ว่ ยวัยเด็ก

METHODS
Setting

หอผู้ปว่ ย ส5บี (EENT)
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Period

1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2558
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METHODS

The inclusion
criteria

1. ผู้ป่วยโรคทางจอตาหรือโรคต้อกระจก ที่จะผ่าตัด
ภายในลูกตาและต้องได้รบั การขยายรูมา่ นตาก่อน
ผ่าตัดด้วยยาขยายรูมา่ นตาสูตรของสถาบันฯ
2. ผู้ปกครองร่วมมือและ/หรือยินยอมเข้าโครงการ

The exclusion
criteria

1. ผู้ป่วยเด็กทีม่ โี รคหัวใจหรือความดันโลหิตสูง
2. ผู้ป่วยเด็กทีม่ อี าการแพ้ยาขยายรูมา่ นตา

MATERIALS and METHODS
แบบสอบถามข้อมูลผูป้ ว่ ยเด็ก
พฤติกรรมทีเ่ ด็กแสดงออกระหว่าง
ช่วงเวลาของการขยายรูมา่ นตา
และการประเมินอาการไม่พงึ ประสงค์
จากการใช้ยา
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แบบประเมินการขยายของรูมา่ นตา โดยประเมินเมือ่
-ยาครบ 1 cycle +30 นาทีหลังยาครบ
- ครบ cycle ที่ 2 +30 นาทีหลังครบ
- ครบ cycle ที่ 3 +30 นาทีหลังครบ
ในราย pupil dilate ≥ 7 mm.ขึ้นไป
จะไม่มกี ารหยอดยาซ้า และจะประเมินซ้าทุก 30 นาทีจนถึงเวลา
ไปห้องผ่าตัด หรือเวลาทีร่ มู า่ นตาหดตัวลงจากเดิม 1 mm.ขึ้นไป
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แถบวัดขนาดรูมา่ นตามาตรฐาน

การทดสอบความสอดคล้อง
ของผลการประเมินขนาดของ
รูม่านตาของพยาบาล 12 คน
ของหอผูป้ ว่ ย ส5บี
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RESULTS
อายุ (ปี) X- 6.03



-

อายุ (เดือน) X 4.27  2.62

2.88

40 ราย

40 ราย

สัดส่วนผูร้ ่วมโครงการ 100%

วัยทารก
โรคทางจอตา

วัยเด็ก
โรคต้อกระจก

สัดส่วนผูร้ ่วมโครงการ 47.5%
สัดส่วนผูร้ ่วมโครงการ 70%

28 ราย
วัยทารก
โรคต้อกระจก

19 ราย

สัดส่วนผูร้ ่วมโครงการ 100%

วัยเด็ก
โรคทางจอตา

อายุ (เดือน) -X 6.68



อายุ (ปี) X- 3.48



2.77

3.48

RESULTS
แสดงค่าเฉลีย่ ของระยะเวลาจากทีห่ ยอดยาครบแต่ละ cycle จนถึงระยะเวลาที่
รูม่านตาขยายเพียงพอในกลุม่ ผูป้ ว่ ยวัยทารก
ระยะเวลาทีใ่ ช้

วัยทารก (อายุ1 เดือนขึน้ ไป - 1 ปี)

โรคจอตา (n = 40)
จานวน (ร้อยละ)

โรคต้อกระจก (n = 28)
จานวน (ร้อยละ)

24 (60.0)
1 (2.5)
0 (0.0)
6 (15.0)
0 (0.0)
9 (22.5)

8 (28.6)
0 (0.0)
1 (3.6)
4 (14.3)
3 (10.7)
12 (42.8)

dilate ≥ 7 mm. ก่อนส่ง OR
- 90 นาที (ได้ 1cycle+30 นาที)
- 110 นาที (ได้ยา 1cycle +2dose)*
- 130 นาที (ได้ยา 1cycle+3dose)*
- 180 นาที (ได้ยา 2cycle+30 นาที)
- 270 นาที (ได้ยา 3cycle+30 นาที)
dilate ได้ < 7 mm. ก่อนส่ง OR

* กรณีที่ dilate < 7 mm. และ OR. ยังไม่มารับผูป้ ว่ ย
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RESULTS
แสดงค่าเฉลีย่ ของระยะเวลาจากทีห่ ยอดยาครบแต่ละ cycle จนถึงระยะเวลาที่
รูม่านตาขยายเพียงพอในกลุม่ ผูป้ ว่ ยวัยเด็ก
ระยะเวลาทีใ่ ช้

วัยเด็ก (อายุมากกว่า 1– 15 ปี)
โรคจอตา (n = 19)
จานวน (ร้อยละ)

โรคต้อกระจก (n = 40)
จานวน (ร้อยละ)

110 นาที (ได้ยา 1cycle +30 นาที)
150 นาที (ได้ยา 1cycle+3dose)*
170 นาที (ได้ยา 1cycle+4dose)*
220 นาที (ได้ยา 2cycle+30 นาที)
330 นาที (ได้ยา 3cycle+30 นาที)

11 (57.9)
1 (5.3)
0 (0.0)
2 (10.5)
0 (0.0)

15 (37.5)
0 (0.0)
1 (2.5)
3 (7.5)
2 (5.0)

dilate ได้ < 7 mm. ก่อนส่ง OR

5 (26.3)

19 (47.5)

dilate ≥7 mm. ก่อนส่ง OR
-

* กรณีที่ dilate < 7 mm. และ OR. ยังไม่มารับผูป้ ว่ ย

RESULTS
แสดงค่าเฉลีย่ ของระยะเวลาตัง้ แต่รมู า่ นตาขยายเต็มทีจ่ นถึงเวลาทีย่ าเริม่ หมดฤทธิ์
ซึ่งวัดจากการทีร่ มู า่ นตาหดตัวลงจนมีขนาด < 7 mm.ในโรคจอตาและโรคต้อกระจก
กลุ่ม

กลุ่ม 1 ผู้ป่วยวัยทารก โรคทางจอตา
กลุ่ม 3 ผู้ป่วยวัยทารก โรคต้อกระจก
รวม
กลุ่ม 2 ผู้ป่วยวัยเด็ก โรคทางจอตา
กลุ่ม 4 ผู้ป่วยวัยเด็ก โรคต้อกระจก
รวม

จานวน
(คน)
9
6
15
6
7
13

ระยะเวลาทีร่ ูมา่ นตาเริม่ หดตัวลง
Range (min) Mean (min)
S.D.
30 - 180
130.00
56.125
35 - 160
84.17
42.002
30 - 180
111.67
54.500
30 - 180
118.33
52.694
60 - 240
130.00
60.828
30 - 240
124.62
55.169
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แสดงผลความสาเร็จของการใช้ยาสูตรขยายรูมา่ นตาชนิดเดียวกันเมือ่ ได้ยาครบก่อน
ส่งห้องผ่าตัด (cycle 1, 2, 3) ในผูป้ ว่ ยโรคทางจอตาและโรคต้อกระจก
กลุ่มโรค

ก่อนส่งห้องผ่าตัด
- กลุ่ม 1 ผู้ป่วยวัยทารก โรคทางจอตา (n = 40)
- กลุ่ม 3 ผู้ป่วยวัยทารก โรคต้อกระจก (n = 28)
- กลุ่ม 2 ผู้ป่วยวัยเด็ก โรคทางจอตา (n = 19)
- กลุ่ม 4 ผู้ป่วยวัยเด็ก โรคต้อกระจก (n = 40)
เมื่อยาครบ 1 cycle
- กลุ่ม 1 ผู้ป่วยวัยทารก โรคทางจอตา (n = 40)
- กลุ่ม 3 ผู้ป่วยวัยทารก โรคต้อกระจก (n = 28)
- กลุ่ม 2 ผู้ป่วยวัยเด็ก โรคทางจอตา (n = 19)
- กลุ่ม 4 ผู้ป่วยวัยเด็ก โรคต้อกระจก (n = 40)

การขยายรูมา่ นตา
< 7 mm.
≥7 mm.
P-value
จานวน (ร้อยละ) จานวน (ร้อยละ)
9 (22.5%)
12 (42.9%)
5 (26.3%)
19 (47.5%)

31 (77.5%)
16 (57.1%)
14 (73.7%)
21 (52.5%)

16 (40.0%)
20 (71.4%)
8 (42.1%)
25 (62.5%)

24 (60.0%)
8 (28.6%)
11 (57.9%)
15 (37.5%)

0.109
0.161

0.014
0.169

RESULTS
แสดงภาวะไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาหยอดตา 2 สูตร
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม

1 ผู้ป่วยวัยทารก โรคทางจอตา
2 ผู้ป่วยวัยเด็ก โรคทางจอตา
3 ผู้ป่วยวัยทารก โรคต้อกระจก
4 ผู้ป่วยวัยเด็ก โรคต้อกระจก
รวม

จานวน
(คน)
40
19
28
40
127

desaturation
(ครั้ง)
0
0
0
0
0

apnea
(ครั้ง)
0
0
0
0
0
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RESULTS
แสดงปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความสาเร็จในการขยายรูมา่ นตาได้ ≥ 7 mm.
ปัจจัย
RR (95% CI)
เปรียบเทียบโรคจอตากับโรคต้อกระจก
- กลุ่มผูป้ ว่ ยวัยทารก (ก่อนส่งห้องผ่าตัด)
1.356 (0.9447, 1.947)
- กลุ่มผูป้ ว่ ยวัยเด็ก (ก่อนส่งห้องผ่าตัด)
1.404 (0.9419, 2.091)
- กลุ่มผูป้ ว่ ยวัยทารก (หลังได้รบั ยา 1 cycle) 2.1 (1.11, 3.974)
- กลุ่มผูป้ ว่ ยวัยเด็ก (หลังได้รับยา 1 cycle) 1.544 (0.8871, 2.687)
เปรียบเทียบพฤติกรรมการให้ความร่วมมือกับพฤติกรรมการไม่ให้ความร่วมมือ
- กลุ่มผูป้ ว่ ยวัยทารก
1.167 (0.8449, 1.613)
- กลุ่มผูป้ ว่ ยวัยเด็ก
1.051 (0.6841, 1.613)
เพศชายเมื่อเปรียบเทียบกับเพศหญิง
- กลุ่มผูป้ ว่ ยวัยทารก
1.01 (0.7345, 1.389)
- กลุ่มผูป้ ว่ ยวัยเด็ก
1.597 (0.9554, 2.67)

p-value
0.0847
0.1337
0.0123
0.156
0.3586
0.8261
0.9510
0.0560

CONCLUSIONS
สูตรยาหยอดตาทีใ่ ช้มคี วามปลอดภัยสาหรับการขยายรูมา่ นตาใน
เด็กและทารก แต่ยังมีประสิทธิผลทีค่ อ่ นข้างจากัดในกลุม่ ผูป้ ว่ ย
เด็กอายุตงั้ แต่ 1 ปีขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ ทีเ่ ป็นโรคต้อกระจก
ผลการศึกษาบ่งชีว้ า่ ส่วนใหญ่ไม่มคี วามจาเป็นต้องหยอดยาซ้าทุกๆ
20 นาที เนื่องจากยาสามารถออกฤทธิไ์ ด้เฉลีย่ ประมาณ 2 ชั่วโมง
แต่อย่างไรก็ตาม ควรมีการเฝ้าสังเกตติดตามขนาดรูมา่ นตาผูป้ ว่ ย
ต่อเนือ่ ง เพื่อประเมินความพร้อมจนถึงเวลาก่อนเข้ารับการผ่าตัด
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ขอขอบคุณ :
แพทย์หญิงขวัญใจ วงศกิตติรกั ษ์
นายแพทย์เชีย่ วชาญหัวหน้ากลุม่ งานจักษุวทิ ยา

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์
นายแพทย์เชีย่ วชาญกลุม่ งานกุมารเวชศาสตร์

คุณวิจติ รา บุญจิตร และคุณเบญจพร พุดซา
งานวิชาการสาธารณสุข งานเสริมพลังเพื่อพัฒนางานวิจยั (REC)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินแี ละผูร้ ว่ มวิจยั ทุกๆ ท่าน
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