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Copy right
คณะผู้จัดทำาขอสงวนสิทธ์ิในการใช้งานเน้ือหาและข้อความของคู่มือน้ี ห้ามมิให้ทำาการ
คัดลอก ทำ า ซ้ำ า  แ ก้ไข  เป ล่ียนแปลง เผยแพร่เ น้ือหาและ ข้อความ ส่วนห น่ึงส่วนใด
หรือทั ้งหมดโดยไม่ได้ร ับอนุญาตจากคณะผู ้จ ัดทำาผู ้ใดละเมิดถือเป็นความผิดตามกฏหมาย

กิตติกรรมประก�ศ

การ	พัฒนา	คู่มือ	การ	คัด	กรองระดับการ		เห็น	 	ใน	ระดับ	ชั้น	อนุบาล	 และ																			
ชั้น	ประถม	เล่ม	นี้		 ไม่	อาจ	สำาเร็จ	ลุล่วง	ลง	ได้	หาก	ปราศจาก	การ	สนับสนุน				
งบ	ประมาณ	จาก	สำานักงาน	หลัก	ประกัน	สุขภาพ	แห่ง	ชาติ	(สปสช.)		

นอกจาก	นี้คณะ	ผู้	จัด	ทำาขอ	ขอบพระคุณ	นาย	แพทย์	พัฒ	พงษ์	กุล	ยา	นนท	์
กลุ่ม	งาน	จักษุ	วิทยา	โรง	พยาบาล	ศูนย์	ยะลา	และ	นาย	แพทย์ว	รา	กร	เทียม	ทัด	
โรง	พยาบาล	เลิดสิน	 ที่	สนับสนุน	ข้อมูล	การ	คัด	กรอง	สายตา	เด็ก	นักเรียน	
อัน	เป็น	ประโยชน์	ต่อ	การ	พัฒนา	คู่มือ	ใน	ครั้ง	นี้	
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บทนำา 
ระบบ	การ	เห็น	ใน	มนุษย์	เป็น	ระบบ	ที่	มี	ความซับซ้อน	 และ	มี	การ	

พัฒนาการ	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	 ซึ่ง	หาก	มี	ความ	ผิด	ปกติ	ใด	มาร	บก	วน	พัฒนาการ	
ของ	ระบบ	การ	เห็น	โดย	เฉพาะ	ใน	ช่วง	อายุ	ตั้งแต่	แรก	เกิด	ถึง	9	ปี	และ	ไม่	ได้	รับ	
การ	แก้ไข	อย่าง	ถูก	ต้อง	 เหมาะ	สมและรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบต่อการเห็น
ในระยะยาวหรือแม้กระทั่งทำาให้เกิดความพิการด้านการเห็นได้ในที่สุด

คู่มือการตรวจคัดกรองระดับการเห็นในเด็ก จัดทำาขึ้นสำาหรับครูใน
ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการตรวจคัดกรอง
เด็กนักเรียนที่มีภาวะสายตาผิดปกติ และส่งต่อไปตรวจรักษากับแพทย์
ผู้เชีย่วชาญแมว้า่การตรวจคดักรองนี้จะไม่สามารถทดแทนการตรวจวนิิจฉยั
โดยจกัษุแพทย์ได้แต่สามารถช่วยตรวจความผิดปกติของการเห็นเบ้ืองต้นได้

การตรวจคัดกรองน้ีจำาเป็นต้องอาศัยการทำางานและการประสานร่วมมือ
กันอย่างใกล้ชิดจากครูประจำาชั้น ครูพยาบาล ผู้รับผิดชอบงานอนามัย
โรงเรียนกลุม่งานเวชกรรมสงัคมและกลุม่งานจกัษุวิทยาจากโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติ

ด้านการเห็นของเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาได้
อย่างถูกต้องเป็นระบบและตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน

กลุ่ม เป้า หมาย
นกัเรยีนชัน้อนบุาลและช้ันประถมศกึษาทกุคนในโรงเรยีนที่เขา้รว่ม

โครงการ
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อธิบายคำาศัพท์เฉพาะ

คำาศัพท์ ความหมาย

สายตาผิดปกติ  

(Refractive Error)

ความ	ผิด	ปกติ	ที่	เกิด	จาก	แสง	ที่	ตกกระ	ทบ	ผ่าน	กระจกตา		 และ	
แก้วตา	โดย	การ	รวม	แสง	ไม่	พอดี	กับ	ความ	ยาว	ของ	ลูก	ตา	ทำาให้	
แสง	ท่ี	ตกกระ	ทบ	ไม่	โฟกัส	ท่ี	จอ	ประสาท	ตา	จึง	มอง	เห็นภาพ		หรือ	
วัตถุ	ไม่	ชัดเจน	 ลักษณะ	ของ	สายตา	ผิด	ปกติ	 ได้แก่	 สายตา	ส้ัน		
สายตา	ยาว	และ	สายตา	เอียง

ระดับสายตา  

(VA: Visual Acuity)

ระดับ	ความ	สามารถ	ใน	การ	เห็น	โดย	ทั่วไป	หมาย	ถึง	
การ	อ่าน	ตัวเลข	 รูปภาพ	 หรือ	สัญลักษณ์	 มี	การ	วัดผล	
เป็น	ตัวเลข	ใน	ลักษณะ	เศษส่วน	 โดย	ตัวเลข	เศษ	หมาย	ถึง		
ระยะ	ห่าง	ใน	การ	เห็น	ของ	ผู้รับ	การ	ตรวจ	 และ	ตัวเลข	
ส่วน	 หมาย	ถึง	 	ระยะ	ห่าง	ใน	การ	เห็น	ของ	คน	ปกติ
สามารถ	บันทึกระยะ	ห่าง	โดย	มี	หน่วย	เป็น	เมตร	หรือ	ฟุต	
เช่น	 VA	 =	 20/20	 หรือ	 VA	 =	 6/6	 หมาย	ถึ ง	
ผู้รับ	การ	ตรวจ	สามารถ	เห็น	ตัว	อักษร	ใน	แถว	นั้น	ได้ 	
เมื่อ	ยืน	อยู่	ที่	ระยะ	 20	 ฟุต	 หรือ	 6	 เมตร	 เช่น	เดียว	กับ	
คน	ปกติ	 และ	 VA	 =	 20/200	 หรือ	 VA	 =	 6/60	
หมาย	ถึง	ผู้รับ	การ	ตรวจ	สามารถ	เห็น	ตัว	อักษร	แถว	น้ัน	
ได้	ก็	ต่อ	เมื่อ	ยืน	ที่	ระยะ	 20	 ฟุต	 หรือ	 6	 เมตร	 ใน	ขณะ	ท่ี	
คนปกติยืนที่ระยะ	200	ฟุต	หรือ	60	เมตร	ก็สามารถเห็น
ตัวอักษรแถวเดียวกันนี้ได้
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คำาศัพท์ ความหมาย

  

  Snellen Chart 

แผ่น	ทดสอบ	ระดับ	สายตา	 เป็น	ตัว เลข	สี 	ดำ า 	อยู่ 	บน		
	พื ้นสีขาว	 ขนาด	ของ	ตัวเลข	แตก	ต่าง	กัน	ใน	แต่ละ	แถว	
โดย	แถว	บน	สุด	ตัวเลข	จะ	มี	ขนาด	ใหญ่	ที่สุด	 และ	ขนาด	
จะ	ค่อยๆ	 ลด	ลง	ใน	แถว	ถัด	ไป	 บน	แผ่น	ทดสอบ	ระดับ	สายตา	
Snellen	Chart	จะ	ม	ีตัวเลข	กำากบั	ระดับ	สายตา	(VA)	ใน	แตล่ะ	
แถว	ทัง้หมด	7	แถว	ตัง้แต	่แถว	ใหญ	่สดุ	ไป	จนถงึ	แถว	เลก็	สดุ	ใน	
ระยะ	เปน็	ฟตุ	ได้แก	่20/200,	20/100,	20/70,	20/50,	20/40,	
20/30	และ	20/20	ตาม	ลำาดับ	หรอื	ระยะ	เปน็	เมตร	ตาม	ตาราง

แถวท่ี

  1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

ระยะเป็นฟุต 

 20/200
 20/100
 20/70
 20/50
 20/40
 20/30
 20/20     

ระยะเป็นเมตร

 6/60
 6/30
 6/21
 6/15
 6/12
 6/9
 6/6

แผ่น 	ทดสอบ	ระดับ 	สายตา 	 เป็น 	รู ปภาพ	สี่ เ หลี่ ยม	
วงกลม	 บ้าน	 และ	แอปเปิ้ล			 โดย	มี 	จำานวน	 5	 ภาพ		
ใน	แต่ละ	แถว	 แถว	บน	สุด	ภาพ	จะ	มี 	ขนาด	ใหญ่	ท่ีสุด		
และ	ขนาด	ค่อยๆ		ลด	ลง	ใน	แถว	ถัดไปเหมือน	Snellen	Chart	
แผ่นทดสอบ	Lea	Chart	ใช้สำาหรับวัดสายตาในเด็กเล็ก

Lea Chart

ตารางแสดงการอ่านระดับการเห็น
หน่วยเป็นฟุตเทียบกับเมตรโดยประมาณ
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คำาศัพท์ ความหมาย

การ วัด ระดับ 

สายตา แบบ 

Bottom up 

Technique

การ	วัด	ระดับ	สายตา	โดย	ให้	ผู้		รับ	การ	ตรวจ	อ่าน	จาก	
ล่าง	ข้ึน	บน	 (เล็ก	ไป	ใหญ่)	 ใช้	สำาหรับ	การ	วัด	สายตา		
ใน	เด็ก	เล็ก	เพื่อ	ดึง	ความ	สนใจ	 ทำาให้	ไม่	เบื่อ	 หรือ	ป้องกัน	
การ	ท่องจำา	ภาพ	หรือ	ตัว	อักษร

การ วัด ระดับ 

สายตา แบบ 

Matching 

Technique

การ	วดั	ระดบั	สายตา	โดย	ให	้ผู	้รบั	การ	ตรวจ	จบั	คู	่รปูภาพ	โดย	
หยบิ	รปู	หรอื	วตัถุ	ท่ี	ม	ีรปู	รา่ง	เหมอืน	กบั	ภาพ	ที	่เหน็ให	้เหมอืน	
เป็นการ	เล่น	เกม	วิธี	การ	วัด	ระดับ	สายตา	ลักษณะ	นี้	เหมาะ	
สำาหรับ	เด็ก	เล็ก

การ วัด ระดับ 

สายตา แบบ 

Random  

Technique

การ	วัด	ระดับ	สายตา	โดย	ให้	ผู้		รับ	การ	ตรวจ	อ่าน	ตัว	อักษร	
หรือ	ภาพ	แบบ	สุ่ม	โดย	ไม่	เรียง	ตาม	ลำาดับ	 เพื่อ	ป้องกัน	การ	
ท่องจำา	และ	ดึง	ความ	สนใจ

การ สังเกต พฤติกรรม และ อาการ ของ เด็ก
คุณครู	ควร	สังเกต	ความ	ผิด	ปกติ	ของ	อวัยวะ	ตา	 อาการ	 และ	การ	แสดงออก	

ของ	เด็ก	ขณะ	ทำา	กิจกรรม	ที่	ต้อง	ใช้	สายตา	 หาก	พบ	อาการ	ผิด	สังเกต	 ให้	จด	บันทึก	
ลง	ใน	แฟ้ม	ประวัติ	ของ	เด็ก	แต่ละ	คน	 และ	ส่ง	มอบ	ให้	พยาบาล	และ	แพทย์	 ร่วม	กับ	
ข้อมูล	การ	ตรวจ	คัด	กรอง	สายตา

พฤติกรรม การ แสดงออก

• อ่าน	หนังสือ	ชิด	ตา	มาก	ผิด	ปกติ
• ชอบ	ขอ	นั่ง	ข้าง	หน้า	หรือ	ชิด	กระดาน	ดำา
• พยายาม	โน้ม	ตัว	หรือ	ยื่น	ศีรษะ	มา	ข้าง	หน้า	ให้	มาก	ที่สุด	เมื่อ	ให้	อ่าน		

ตัว	หนังสือ	บน	กระดาน
• เกร็ง	หรือ	ใช้	ความ	พยายาม	มาก	เมื่อ	ให้	อ่าน	ตัว	หนังสือ	บน	กระดาน
• หรี่	ตา	หรือ	ทำาตา	หยี	เมื่อ	เพ่ง	มอง
• ขมวด	คิ้ว	เมื่อ	อ่าน	หนังสือ
• ขยี้	ตา	บ่อยๆ	เมื่อ	เพ่ง	มอง
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• กะพริบ	ตา	ถี่	กว่า	ปกติ	เมื่อ	ให้	อ่าน	ตัว	หนังสือ	บน	กระดาน
• นำาตา	ไหล		เมื่อ	ให้	อ่าน	หนังสือ	เป็น	ระยะ	เวลา	นาน
• ใช้	มือ	ปิด	ตา	หนึ่ง	ข้าง	เมื่อ	ตั้งใจ	อ่าน	หนังสือ
• เอียงหรือตะแคงศีรษะเพื่อให้เห็นชัดเจน

คำา บอก เล่า ปัญหา การ เห็น จาก เด็ก

• สายตา	สู้	แสง	ไม่	ได้
• มี	อาการ	เจ็บ	คัน	ร้อน	หรือ	แสบ	ตา
• มอง	ไม่	ชัด	หรือ	เห็น	เป็น	สอง	ภาพ
• เห็น	ตัว	หนังสือ	ติด	กัน	เป็น	เส้น
• ปวด	ศีรษะ	และ	รอบ	ตา

สิ่ง ผิด ปกติ ที่ ปรากฏ

• มี	คราบ	เป็น	แผ่น	ที่	ขอบ	ตา	ขอบ	ตาแดง	บวม	มี	ขี้	ตา	มาก	ผิด	ปกติ
• มี	ฝ้า	ขาว	ที่	ตา	ดำา
• นำาตา	ไหล	มาก	ตาแดง	กำา
• ตาเข	ตาเหล่

พฤติกรรม การ เรียน

• อ่าน	หนังสือ	ช้า	เรียนรู้ช้า	ส่งงานไม่ทันและไม่ถูกต้อง
• ไม่มี	สมาธิ	ใน	การ	เรียน

การ เล่น กีฬา

• เล่นกีฬาไม่ทันเพื่อน
• ตา	กับ	มือ	ทำางาน	ประสาน	กัน	ได้ไม่ดีี
• สะดุด	สิ่งของ	ล้ม	บ่อยๆ

ข้อมูล จาก แหล่ง อื่น

• เด็กมีประวัติความผิดปกติตอนคลอด
• เด็กมีประวัติด้านการตรวจรักษากับจักษุแพทย์เคยตัดแว่นสายตา
• เด็กมีประวัติการใช้ยารักษาตาเป็นประจำา
• เด็กมีประวัติเคยผ่าตัดตา
• บุคคลในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคทางสายตา
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การ เลือก ห้อง ตรวจ และ เตรียม สถาน ที่
1. ห้อง	สำาหรับ	ใช้	ตรวจ	คัด	กรอง	ควร	เป็น	ห้อง	ที่	มี	ขนาด	กว้าง	และ	ยาว		

อย่าง	น้อย	6	เมตร	หรือ	20	ฟุต	
2. เลือก	ผนัง	ด้าน	ที่	ไม่มี	รูปภาพ	เกะกะ		มี	แสง	สว่าง	ส่อง	ถึง	เพียง	พอ
3. ติด	แผ่น	‘Snellen	Chart’	หรือ	‘Lea	Chart’	บน	ผนัง		โดย	ให้	ตัวเลข	

แถว	ที่	5	หรือ	แถว	40	ฟุต	(20/40)	อยู่	ใน	ระดับ	เดียว	กับ	ตา	ของ	เด็ก	ที่	มี	
ระดับ	ความ	สูง	เฉลี่ย	(ขณะ	อยู่	ใน	ท่า	ทดสอบ)

4. วาง	โต๊ะ	1	ตัว	และ	เก้าอ้ี	2	ตัว	ไว้	ข้างๆ	ตำาแหน่ง	เด็ก	ท่ี	จะ	เข้า	รับ	การ	ตรวจ	คัด	กรอง	
5. ติด	เทป	กาว	บน	พ้ืน	ระยะ	ห่าง	จาก	แผ่น	ทดสอบ	ระดับ	สายตา	ประมาณ		

6	เมตร	(20	ฟุต)	สำาหรับ		Snellen	Chart	หรือ	ประมาณ	3	เมตร	(10	ฟุต)	
สำาหรับ		Lea	Chart

6. ผู้	ทดสอบ	ไม่	ควร	ยืน	บัง	เด็ก	 แต่	หัน	หลัง	ให้	ผนัง	 และ		เห็น	หน้า	เด็ก	ตลอด	
เวลา	ที่	ตรวจ

7. แยก	พื้นที่	สำาหรับก	ลุ่ม	เด็ก	ที่	กำาลัง	รอ	เข้า	รับ	การ	ตรวจ	แยก	อยู่	ห่าง																									
จาก	บริเวณ	ห้อง	ตรวจ	

8. ไม่ทำากิจกรรมอื่นๆ	ภายในห้องขณะตรวจ	เพื่อไม่ให้เด็กเสียสมาธิิ

รูปที่	1:	ตัวอย่างการวัดสายตา

6เมตร(20ฟุต)สำาหรับSnellenChart

และ3เมตร(10ฟุต)สำาหรับLeaChart
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อุปกรณ์
1. แผ่นทดสอบ	‘Snellen	chart’	หรือ	‘Lea	chart’	
2. ไม้บังตา
3. ไม้สำาหรับชี้ตัวเลข

1. ก�รตรวจระดับก�รเห็นในเด็กนักเรียนอนุบ�ล 
   หรือเด็กที่ไม่ส�ม�รถอ่�นตัวเลขได้  โดยใช้ Lea Chart

วิธีการตรวจวัดการเห็นในเด็ก 
จะตรวจแยกตามระดับชั้นเรียนดังนี้

รูปที่2:LeaChart

ไม้บังตา
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ขั้น ตอน
1. ให้	เด็ก	ยืน	หรือ	นั่ง	ห่าง	จาก	แผ่น	ทดสอบ	เป็น	ระยะ	10	ฟุต	หรือ	3	เมตร		

(ดู	รูป	ที่	1	ประกอบ)
2. เริ่ม	การ	ทดสอบ	ที	ละ	ตา	เริ่ม	จาก	ตาขวา	ใช้	ไม้	ปิด	ตา	ข้าง	ซ้าย	ให้	มิด	โดย	

ไม่	ต้อง	หลับตา	หรือ	หรี่	ตา	ข้าง	ซ้าย	

3. ให้	เดก็	อา่น	ภาพ	จาก	แถว	ตัว	บน	สุด	กอ่น	จาก	นัน้	คอ่ยๆ	อา่น	ภาพ	แถว	ถดั	มา	
	จน	กระทั่ง	ไม่	สามารถ	อ่าน	ภาพ	ได้	หรือ	ใช้	วิธี	MatchingTechnique

4. หาก	อา่น	ภาพ	ตัง้แต	่แถว	ที	่1	ไม่	ได้	ให้	จด	บนัทกึ	ว่า	“<20/200”	หมาย	ถงึ		
เห็น	น้อย	กว่า	20/200

5. Lea	Chart	ใน	แต่ละ	แถว	มี	จำานวน	ภาพ	เท่า	กัน	คือ		5	ภาพ	(หรือ	อักษร)	
ดัง	นั้น	ต้อง	อ่าน	ภาพ	ได้	อย่าง	น้อย	เท่ากับ	3	ภาพ	จึง	ถือว่า	อ่าน	ภาพ	แถว	
นั้น	ได้		โดย	แถว	ใหญ่	สุด	คือ	20/200,	20/100,	20/70,	20/50,	20/40,	
20/30	และ	20/20	ตาม	ลำาดับ	

6. วิธี	บันทึก	ระดับ	การ	เห็น
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กรณี ที่ 1หากสามารถอ่านภาพได้น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง	เช่น	2	ใน	5	ภาพ		
หรือ	 1	 ใน	 5	 ภาพ	 ให้จดบันทึกจำานวนภาพที่อ่านได้เป็นค่าบวกของ
ระยะที่ปรากฏในแถวก่อนหน้าที่อ่านภาพได้

ตัวอย่างการอ่าน Lea Chart กรณีที่1 การจดบันทึกผล

 (ระยะที่ปรากฏท้ายแถว) 20/40 20/40

1.1   (ระยะที่ปรากฏท้ายแถว) 20/30 20/40+1

1.2  (ระยะที่ปรากฏท้ายแถว) 20/30 20/40+2

หมายเหตุ:	 	แทน	ภาพ	ที่	อ่าน	ได้			 	แทน	ภาพ	ที่	อ่าน	ไม่	ได้

กรณีที่ 2หากสามารถอ่านภาพได้มากกว่ากึ่งหนึ่ง	เช่น	3	ใน	5	ภาพ	
หรือ	4	ใน	5	ภาพ	ให้จดบันทึกจำานวนภาพที่อ่านไม่ได้เป็นค่าลบของระยะ
ที่ปรากฏในแถวที่อ่านได้

ตัวอย่างการอ่าน Lea Chart กรณีที่2 การจดบันทึกผล

 (ระยะที่ปรากฏท้ายแถว) 20/40 20/40

2.1   (ระยะที่ปรากฏท้ายแถว) 20/30 20/30-1

2.2   (ระยะท่ีปรากฏท้ายแถว) 20/30 20/30-2

หมายเหตุ:	 	แทน	ภาพ	ที่	อ่าน	ได้			 	แทน	ภาพ	ที่	อ่าน	ไม่	ได้
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7. สลับ	มา	ทดสอบ	ตา	ซ้าย

เกณฑ ์การ ตดัสนิ วา่ ผดิ ปกติคอื	เหน็	นอ้ย	กวา่	5	แถว	(<	20/40)	ใน	ตาขา้ง	ใด	
ข้าง	หนึ่ง	หรือ	ตา	สอง	ข้าง	เห็น	ต่าง	กัน	ตั้งแต่	สอง	แถว	ขึ้น	ไป

คำา แนะนำา เพิ่ม เติม 
1. เด็ก	วัย	นี้	สามารถ	จดจำา	ได้	รวดเร็ว	 ควร	ตรวจ	เด็ก	ที	ละ	คนใน	ห้อง	แยก		

ไม่	ให้	เด็ก	ที่	ยัง	ไม่	ตรวจ	ทราบ	และ	แยก	เด็ก	ที่	ตรวจ	แล้ว	ออก	ต่าง	หาก	
2. อธิบาย	ให้	เด็ก	ฟัง	ถึง	ขั้น	ตอน	การ	ตรวจก่อน	เข้า	ห้อง	ตรวจ	
3. ระหวา่ง	การ	ตรวจ	ให้	สมมุติ	สถาน	การณ์	ที	่นา่	ตืน่	เตน้	ม	ีการ	ให	้ของ	รางวลั	

เล็ก	น้อย	ใน	เด็ก	ที่	เริ่ม	หมด	ความ	สนใจ
4. หาก	เด็ก	เริม่	เบือ่	ไม	่ให	้ความ	รว่ม	มอื	ใน	การ	ตรวจ	ลอง	อ่าน	ภาพจาก	แถว	ที	่	

เล็ก	สุด	ที่	เด็ก	อ่าน	ภาพได้	 ไล่	ขึ้น	มา	แถว	ใหญ่	มาก	ขึ้น	 เรียก	เทคนิค	นี้	ว่า	
การ	วดั	ระดบั	สายตา	แบบ	Bottomup	หรือ	ถา้	ตอ้งการ	ให	้สนุก	มาก	ขึน้	
อาจ	สร้าง	สถานการณ์	เหมือน	การ	เล่น	เกม	 โดย	การ	สุ่ม	เลือก	ภาพ	สลับ	
แถว	ไป	เรื่อยๆ	 เรียก	เทคนิค	นี้	ว่า	 การ	วัด	ระดับ	สายตา	แบบ	Random	
หรือ	ให้	เด็ก	เล่น	จับ	คู่	กับ	วัตถุ	ที่	มี	ลักษณะ	คล้าย	ภาพ	ที่	เห็น	แทน	การ	อ่าน	
เรียก	เทคนิค	นี้	ว่า	การ	วัด	ระดับ	สายตา	แบบ	Matching	สิ่งเหล่านี้เป็น
ตัวช่วยสำาคัญที่ช่วยให้การตรวจระดับการเห็นสนุกมากยิ่งขึ้น	
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ขั้น ตอน
1. ให้	เด็ก	ยืน	หรือ	นั่ง	ห่าง	จาก	แผ่น	ทดสอบ	เป็น	ระยะ	20	ฟุต	หรือ	6	เมตร	

(ดู	รูป	ที่	1	ประกอบ)
2. เริ่ม	การ	ทดสอบ	ที	ละ	ตา	เริ่ม	จาก	ตาขวา	ใช้	ไม้	ปิด	ตา	ข้าง	ซ้าย	ให้	มิด	โดย	

ไม่	ต้อง	หลับตา	หรือ	หรี่	ตา	ข้าง	ซ้าย

2. ก�รตรวจระดับก�รเห็นในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษ�
ที่ส�ม�รถอ่�นตัวเลขได้                               

รูปที่	4:	Snellen	Chart

โดยใช้ Snellen Chart
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3. ให้	เด็ก	อ่าน	ตวัเลข	จาก	แถว	ตวั	บน	สุด	กอ่น	จาก	น้ัน	คอ่ยๆ	อา่น	แถว	ถดั	มา	
จน	กระทั่ง	ไม่	สามารถ	อ่าน	ตัวเลข	ได้

4. หาก	อ่าน	ตัวเลข	ต้ังแต่	แถว	ที่	 1	 ไม่	ได้	 ให้	จด	บันทึก	ว่า	 	 “<20/200”			
หมาย	ถึง	เห็น	น้อย	กว่า	20/200

5. ให้	เด็ก	อ่าน	ตัวเลข	ใน	แผ่น	ทดสอบ	 เรียง	ลำาดับ	ที	ละ	ตัว	จาก	ซ้าย	ไป	ขวา	
และ	เรียง	จาก	แถว	บน	สุด	ลง	มา	ที	ละ	แถว	จน	อ่านตัวเลข	ต่อ	ไป	อีก	ไม่	ได้		
เม่ือ	สิน้	สดุ	ที	่แถว	ใด	ให	้ด	ูตวัเลข	แสดง	ระดบั	การ	เหน็	ที	่กำากบั	อยู	่ทา้ย	แถว	
จาก	นั้น	ให้	จด	บันทึก	 เช่น	ถ้า	อ่าน	ตัวเลขได้	ถึง	แถว	ที่	 7	 ระดับ	การ	เห็น	
คือ	20/20	หรือ	6/6

6. แถว	สุดท้าย	ที่	อ่านตัวเลข	ได้	 คือ	แถวตัวเลข	ที่	อ่าน	แล้ว	 ถูก	ต้อง	เท่ากับ	
หรือ	มากกว่า	ครึ่ง	ของ	จำานวน	ตัวเลข	ใน	แถว	นั้น

7. วิธี	บันทึก	ระดับ	การ	เห็น

กรณี ที่ 1หาก	สามารถ	อ่านตัวเลข	ได้	น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง	 เช่น	 2	 ใน	 5	
ตัวเลข	 หรือ	 1	 ใน	 5	 ตัวเลข	 ให้	ลง	จำานวนตัวเลข	ที่	อ่าน	ได้	เป็น	ค่าบวกของ
ระยะที่ปรากฏในแถวก่อนหน้าที่อ่านตัวเลขได้

หมายเหตุ:	 	แทน	ตัวเลข	ที่	อ่าน	ได้			 	แทน		ตัวเลข	ที่	อ่าน	ไม่	ได้

ตัวอย่างการอ่าน Snellen Chart กรณีที่1 การจดบันทึกผล

 (ระยะที่ปรากฏท้ายแถว) 20/70 20/70

1.1   (ระยะที่ปรากฏท้ายแถว) 20/50 20/70+1

1.2   (ระยะท่ีปรากฏท้ายแถว) 20/50 20/70+2
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หมายเหตุ:	 	แทน	ตัวเลข	ที่	อ่าน	ได้			 	แทน		ตัวเลข	ที่	อ่าน	ไม่	ได้

ตัวอย่างการอ่าน Snellen Chart กรณีที่2 การอ่านผล

 (ระยะที่ปรากฏท้ายแถว) 20/70 20/70

2.1   (ระยะท่ีปรากฏท้ายแถว) 20/50 20/50-1

2.2  (ระยะท่ีปรากฏท้ายแถว) 20/50 20/50-2

8. กรณี	ที	่เด็ก	มี	แวน่	สายตา	อยู	่แลว้		ขัน้	แรก	ให	้อา่น	ดว้ย	ตา	เปลา่	กอ่น	จาก	นัน้		
ให้	อ่าน	ซำา	อีก	ครั้ง	โดย	สวม	แว่น	 	 แล้ว	จด	บันทึก	ผล	การ	อ่าน	ด้วย	แว่น	ว่า		
“VA	with	gl	=……..”			(gl	ย่อ	มา	จาก	glasses)	

เกณฑ์ การ ตัดสิน ว่า ผิด ปกติคือเห็นน้อยกว่า6แถว(<20/30)
ในตาข้างใดข้างหนึ่งหรือตาสองข้างเห็นต่างกันตั้งแต่สองแถวขึ้นไป

9.สลับมาทดสอบตาซ้าย

กรณีที่ 2หากสามารถอ่านตัวเลขได้มากกว่าก่ึงหน่ึง	เช่น	3	ใน	5	
ตัวเลข	หรือ	4	ใน	5	ตัวเลข	ให้ลงจำานวนตัวเลขที่อ่านไม่ได้เป็นค่าลบของ
ระยะที่ปรากฏในแถวที่อ่านตัวเลขได้



15

หมายเหตุ
1. สำาหรับเด็กชั้นประถมศึกษา	 ถ้าไม่แน่ใจว่าเด็กสามารถอ่านตัวเลขได้	

ให้ใช้แผ่นทดสอบ	LeaChart
2. ขณะ	ตรวจ	ผู้	ทดสอบ	ควร	สังเกต	พฤตกิรรม	การ	อา่น	ของ	เดก็	วา่	ม	ีทา่ทาง	

ผิด	ปกติ	หรือ	ไม่	เช่น	หรี่	ตา	ตะแคง	เอียง	คอ		ขมวด	คิ้ว	หรือ	มี	นำาตา	ไหล	
หาก	มี	ให้	สงสัย	ว่า	เด็ก	มี	ความ	ผิด	ปกติ	ทาง	สายตา	และ	ให้	จด	บันทึก	ลง	ใน	
แฟ้ม	ประวัติ	ของ	เด็ก	เพื่อ	ส่ง	ต่อ	ให้	แพทย์	ผู้	เชี่ยวชาญ

ตัวอย่างการจดบันทึกระดับการเห็น
สำ�หรับเด็กท่ีไม่่มีแว่นส�ยต�

ตาขวา ตาซ้าย

VA 20/100 20/50

สำ�หรับเด็กที่มีแว่นส�ยต�

ตาขวา ตาซ้าย

VA 20/100 20/50

VA with gl 20/50 20/20

การ บันทึก ข้อมูล และ ส่ง ต่อ
1. บันทึก	ข้อมูล	การ	ตรวจ	คัด	กรอง	ลง	ใน	แบบ	ฟอร์ม
2. ทำา	หนังสือ	แจ้ง	ผล	การ	ตรวจ	คัด	กรอง	สายตา	ให้	กับ	ผู้	ปกครอง
3. ส่ง	ต่อ	เด็ก	ที่	ตรวจ	พบ	ความ	ผิด	ปกติ	 หรือ	เด็ก	ที่	มี	อาการ	ผิด	ปกติ		

แต่	ระดับ	การ	เห็น	ปกติ	ให้	แก่	แพทย์	ผู้	เชี่ยวชาญ
4. ในเด็กที่มีผลการตรวจคัดกรองปกติ	 ควรได้รับการตรวจคัดกรอง	

เป็นประจำาทุก	1-2	ปี
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แบบฟอร์มส่งต่อเด็กนักเรียนท่ีได้รับการตรวจคัดกรองสายตาแล้วพบว่า
ผิดปกติเพื่อพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

NO.…………...

ชือ่นกัเรยีน..........................................................................อาย.ุ..................เพศ..........................
ที่อยู่...................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
โรงเรียน.............................................................................................................................................
ชัน้....................หอ้ง.........................ชือ่ครปูระจำาชัน้..................................................................
เอกสารที่แนบมาด้วย
แฟ้มประวัติของเด็ก

เรียนแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง
 ทางโรงเรียนได้ทำาการตรวจคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนในโรงเรียน
เสรจ็สิน้เป็นท่ีเรียบร้อยจากผลการตรวจพบความผิดปกติดังรายละเอียดการตรวจ
ต่อไปน้ี
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ผลตรวจคัดกรอง      วันที่ตรวจ...........................

1. ระดับการเห็น (VA)              

ตาขวา ตาซ้าย

VA

VA with PH  

สำาหรับเด็กท่ีไม่่มีแว่นสายตา

ตาขวา ตาซ้าย

VA

VA with gl

แปลผลการทดสอบเบื้องต้น OปกติOผิดปกติOไม่ได้ทดสอบ

2.ความผดิปกตอิืน่ๆระบุ  .....................................................................................

ขอแสดงความนับถือ

ครูประจำาชั้น/ครูพยาบาลโทร...............................................

สำาหรับเด็กที่มีแว่น



แบบฟอร์มจดหมายแจ้งผู้ปกครอง - ผลการตรวจคัดกรองสายตา
เด็กนักเรียน

โรงเรียน....................................................
วันท่ี...............................................

เรียนท่านผู้ปกครองท่ีนับถือ

 ทาง	โรงเรียน	ได้	ตระหนัก	ถึง	ความ	สำาคัญ	ของ	สุขภาพ	ตา	ของ	นักเรียน		
ใน	ปกครอง	ของ	ท่าน	 โดย	จัด	ให้	มี	การ	ตรวจ	คัด	กรอง	สายตา	แก่	เด็ก	นักเรียน	ใน	
โรงเรียน	 ขณะ	น้ี	การ	ตรวจ	คัด	กรอง	สายตา	นักเรียน	ได้	ดำาเนิน	การ	เสร็จ	ส้ิน	เป็น	ท่ี	
เรียบร้อย	แล้ว		ทาง	โรงเรียน	ใคร่	ขอ	แจ้ง	ผล	การ	ตรวจ	ให้	ผู้	ปกครอง	ทราบ	ว่า	
ด.ช./ด.ญ.	.................................................มี	ระดับ	การ		เห็น	อยู่	ใน	เกณฑ์	....................
จึง	เรียน	มา	เพ่ือ	ทราบ			
		 อน่ึง	การ	ตรวจ	คัด	กรอง	เบ้ือง	ต้น	ใน	คร้ัง	น้ี	 ไม่	สามารถ	ทดแทน	การ	ตรวจ	
วินิจฉัย	โรค	โดย	แพทย์	ได้	 กล่าว	คือ	หาก	มี	โรค	ใด	ท่ี	ยัง	ไม่	ปรากฏอาการ	ชัด	แจ้ง	หรือ	
มี	ผล	เสีย	ต่อ	การ	เห็น	แล้ว	การ	คัด	กรอง	คร้ัง	น้ี	อาจ	ไม่	สามารถ	ตรวจ	พบ	โร	คน้ันๆได้			
อย่างไร	ก็ตาม	 หาก	ตรวจ	พบ	ความ	ผิด	ปกติ		 ทาง	โรงเรียน	จะ	ประสาน	งาน	กับ		
โรง	พยาบาล	เพ่ือ	ส่ง	ต่อ	ให้	ได้	รับ	การ	ตรวจ	วินิจฉัย	โดย	ละเอียด	จาก	แพทย์	ผู้	เช่ียวชาญ	
ต่อ	ไป	หาก	ท่าน	ผู้	ปกครอง	มี	ข้อ	สงสัย	ประการ	ใด		กรุณา	ติดต่อ	สอบถาม	ครู	พยาบาล	
และ	ครู	ประจำา	ช้ัน

ขอแสดงความนับถือ

ครูประจำาช้ัน/ครูพยาบาล
โทร.	................................................
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บทสรุปการศึกษาภาวะสายตาผิดปกติ
ในเด็กนักเรียน 17 โรงเรียนนำาร่อง

“เด็กที่เกิดมาพร้อมภาวะสายตาผิดปกติ(สายตาสั้น,ยาวหรือเอียง)
จะไม่รู้ว่าตนเองตามัวเพราะเห็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดผู้ปกครองก็ไม่ทราบ
จนกระทั่งโตขึ้นมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำาวันหรือการเรียนจึงค่อยเรียน
รู้ว่าตนเองเห็นไม่เหมือนคนอื่นแล้วพยายามหาทางแก้ไขแต่หารู้ไม่ว่าเมื่อ
ถึงเวลานั้น....อาจสายเกินไปและอาจจะมองไม่ชัดอีกเลยตลอดชีวิต”

สายตาผิดปกติ	 (Refractive	 errors)	 หมายถึง	 ความผิดปกติที่เกิด
จากการที่แสงตกกระทบผ่านกระจกตาและเลนส์แก้วตา	 โดยที่การรวมแสง																														
ไม่พอดีกับความยาวของลูกตา	 ทำาให้แสงท่ีตกกระทบไม่โฟกัสท่ีจอประสาทตา																		
จึงมองเห็นไม่ชัดเจน	ได้แก่	สายตาส้ัน	สายตายาว	สายตาเอียง	และสายตายาว
ตามอายุ	ภาวะสายตาผดิปกตเิป็นสาเหตสุำาคญัของความผดิปกตใินการมองเห็น
และเป็นสาเหตุที่พบมากเป็นอันดับสองของภาวะตาบอดทั่วโลก	

การวินิจฉัยและรักษาภาวะสายตาผิดปกติไม่ยุ่งยาก	 แต่การเข้าถึง
กลุ่มเด็กยังเป็นปัญหาเนื่องจากการขาดความกระตือรือร้น	 ความไม่พร้อม	
หรือ	 	 	 การบริการท่ีไม่เพียงพอของหน่วยงานด้านสาธารณสุข	 เด็กที่มีภาวะ
สายตาผิดปกติและไม่ได้รับการแก้ไขอาจจะเกิดภาวะตาข้ีเกียจ	 (lazy	 eye)																																									
ซึ่งไมส่ามารถรักษาหรือแก้ไขได้เม่ือโตเป็นผู้ใหญ่	 ดังน้ันจะมีผลกระทบในเชิงลบ
ต่อการศึกษา	และโอกาสในการทำางานในอนาคต	ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของตนเอง	ครอบครัว	และคนในสังคมด้วยเช่นกัน

	 ภาวะสายตาผิดปกติสามารถแก้ไขได้โดยการสวมแว่นสายตา																																	
การใส่คอนแทคเลนส์	หรือการผ่าตัดโดยใช้เลเซอร์	การสวมแว่นสายตาเป็นวิธี
ทีส่ะดวกและมคีา่ใช้จา่ยตำาท่ีสดุ	การศกึษาในหลายประเทศเสนอแนะใหท้ำาการ
ตรวจคัดกรองเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติและจัดหาแว่นสายตาที่เหมาะสมให้	
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อย่างไรก็ดียังไม่มีข้อตกลงท่ีชัดเจนว่าวิธีการคัดกรองแบบใดเป็นวิธี
ท่ีดีท่ีสุดเน่ืองจากในปัจจุบันยังไม่มีนโยบายระดับชาติในเร่ืองการคัดกรอง
และรักษาภาวะสายตาผิดปกติในเด็กไทยการวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาระบบการคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติและจัดหาแว่นสายตา
ให้กับเด็กนักเรียนในเด็กวัยก่อนประถมศึกษาและเด็กวัยประถมศึกษาใน
ประเทศไทย

เด็กนักเรียนระดับอนุบาลและประถมในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง
จำานวน5,303คน17โรงเรียนใน4จังหวัดได้แก่สมุทรปราการ
นครพนมลำาพูนและสุราษฎ์ธานีได้รับการตรวจคัดกรองการเห็นโดยคุณครู
ประจำาช้ันท่ีผ่านการอบรมจากจักษุแพทย์จำานวน226คนหลังจากน้ัน
จะมีการตรวจคัดกรองซ้ำาในเด็กกลุ่มเดิมโดยจักษุแพทย์และพยาบาลเวช
ปฏิบัติทางตาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของคุณครูเด็กท่ีคัดกรองว่าผิด
ปกติจะถูกส่งต่อไปพบจักษุแพทย์เด็ก ซ่ึงจะเป็นผู้ตรวจวัดประเภทของ
ความผิดปกติทางสายตา และส่ังตัดแว่นให้กับเด็กท่ีจำาเป็นต้องใส่แว่น
สายตา หลังจากนั้นจะมีการจัดการสนทนากลุ่มคุณครูและผู้ปกครอง
ของเดก็ทีม่สีายตาผดิปกตแิละสายตาปกติเพือ่หาอปุสรรคในการเขา้ถงึ
แว่นสายตาและเพือ่ประเมนิความเปน็ไปได้ของโครงการในพ้ืนทีต่วัอย่าง
ในอนาคต
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การศึกษานี้พบว่ามีเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะสายตาผิดปกติ
จำานวน	6.6%	และจำาเปน็ตอ้งใสแ่วน่สายตาจำานวน	4.1%	นอกจากนีต้รวจ
พบเด็กที่มีภาวะตาขี้เกียจจำานวน	0.7%	และยังตรวจพบโรคตาอื่นๆ	เช่น	
ตาเข	ตาซ่อนเร้น	หนังตาตกตั้งแต่กำาเนิด

เด็กที่มีสายตาผิดปกติและจำาเป็นต้องใส่แว่น	มีเพียง	26%	ที่มีแว่น
สายตาใส่อยู่แล้วก่อนได้รับการตรวจคัดกรอง	 ในจำานวนนี้มีเด็กเพียง																	
6%	เท่านั้นที่แว่นมีความถูกต้องตรงตามสายตาของเด็ก

การศึกษาเปรียบเทียบความไวและความจำาเพาะของการคัดกรอง
กับการคัดกรองโดยผู้เช่ียวชาญ	พบว่า	 ความไวของการคัดกรองโดยคุณครู
อนุบาลเท่ากับ	 25%	 (95%	 confidence	 interval	 23%	 to	 27%)	
ในขณะที่ความไวของการคัดกรองโดยคุณครูประถมเท่ากับ	 60%																																																																																	
(95%	 confidence	 interval	 57%	 to	 61%)	 ค่าความจำาเพาะของการ							
คัดกรอง	 โดยคุณครูอนุบาลและประถมค่อนข้างสูงประมาณ	 98%											
ในทุกกลุ่ม		

การศึกษานี้เป็นการศึกษาแรกที่ประเมินความเป็นไปได้และความ	
ถูกต้อง	 ของการตรวจคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติในเด็กอนุบาลโดย
คณุคร	ูซึง่พบว่า	คณุครตูรวจคัดกรองพบเดก็ทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ผดิปกตจิำานวน
นอ้ยกวา่การตรวจคดักรองโดยผูเ้ชีย่วชาญ	แตเ่ดก็ผดิปกตสิว่นใหญท่ีค่ณุครู
คัดกรองไม่พบความผิดปกตินั้น	เป็นเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติเล็กน้อย	
ซึ่งไม่มีปัญหาทางสุขภาพที่ร้ายแรงหากตรวจวินิจฉัยไม่พบ	



การสนทนากลุ่มคุณครูและผู้ปกครองพบว่า	 คุณครูส่วนใหญ่มีความเห็น
ว่าการคัดกรองท่ีต้องดำาเนินการปีละคร้ังไม่เป็นภาระงานมาก	 และรู้สึกภูมิใจท่ี
ได้ช่วยเหลือลูกศิษย์	 และยังเห็นว่าควรเพ่ิมระยะเวลาการฝึกอบรมในส่วนของ
ฝึกปฏิบัติให้มากข้ึน	 ในส่วนของคู่มือการคัดกรองน้ันมีประโยชน์	 แต่ไม่สามารถ
ทดแทนการฝึกอบรมได้	

ผู้ปกครองส่วนใหญ่คิดว่าภาวะสายตาผิดปกติจะเกิดข้ึนเม่ือเป็นวัยรุ่นหรือ
วัยผู้ใหญ่	 และไม่ตระหนักถึงภาวะน้ีเม่ือพบว่าบุตรหลานมีพฤติกรรมการเห็นท่ี
ผิดปกติ	แต่คิดว่าบุตรหลานด้ือร้ัน	เกียจคร้าน	ซุ่มซ่ามหรือโง่			ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจและยอมรับในผลการตรวจคัดกรองในโรงเรียนโดยคุณครูท่ีผ่านการฝึก
อบรมจากจักษุแพทย์	 ท้ังสองกลุ่มคิดว่าเป็นโครงการท่ีดี	 และควรมีการให้ความ
รู้แก่ผู้ปกครอง	รวมท้ังควรมีการประสานงาน	 ส่งต่อเด็กผิดปกติท่ีเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง	จึงควรเป็นนโยบายระดับประเทศ

การสนทนากลุ่มคุณครูและผู้ปกครอง



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

1.	มีความเป็นไปได้ในการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาใน		
เด็กโดยครูในโรงเรียน	
2.	ควรมีวิธีการบริหารจัดการและประสานงานระหว่างกระทรวง	
ศึกษาธิการ	กระทรวงสาธารณสุข	และสภาการพยาบาล	
3.	ควรมกีารอบรมจกัษุแพทยท์ัว่ไปเพือ่เพ่ิมศกัยภาพในการวนิจิฉยั
และรักษาภาวะสายตาผิดปกติ	ในเด็ก
4.	มคีวามจำาเป็นตอ้งจดัการรองรบัเดก็ทีส่ง่ตอ่จากคณุครอูยา่งเปน็
ระบบ	เข้าถึงได้	และต่อเนื่องทั่วประเทศ






