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ปฏิมา อภิวัฒน์การุญ  พ.บ.ว.ว* 
โรงพยาบาลสงขลา 

บทน ำ :Tear breakup time (TBUT) เป็นการทดสอบความเสถียรของฟิล์มน ้าตาเพื่อใช้ในการวินิจฉัยและติดตามการ
รักษาโรคตาแห้งที่ใช้มากที่สุด ตามมาตรฐานการทดสอบก้าหนดให้ใช้  non-preservative saline ท้าให้กระดาษ 
fluorescein ชุ่ม เพื่อน้าไปย้อมสีฟิล์มน ้าตาในการทดสอบ แต่เนื่องจากขนาดบรรจุภัณฑ์ของ non-preservativesaline 
มีปริมาณที่มากเกินไปต่อการใช้งานแต่ละครั งจึงท้าให้สิ นเปลือง อีกทั งไม่สะดวกในการจัดหาในคลินิกจักษุ  งานวิจัยนี จึง
ต้องการศึกษาว่ายาหยอดตาปฏิชีวนะสูตรผสมสามารถน้ามาใช้ทดแทน non-preservative saline ในการทดสอบ TBUT 
ได้หรือไม่ 
วัตถุประสงค์ :ศึกษาเปรียบเทียบการใช้ยาหยอดตาปฏิชีวนะสูตรผสม Neomycin, PolymyxinB, Gramicidin  (Poly-Oph®)  
กับการใช้non-preservative saline ในการทดสอบความเสถียรของฟิล์มน ้าตา (TBUT test: tear breakup time test) 
วิธีกำรศึกษำ :แบบ randomized controlled trial โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างใช้อาสาสมัครซึ่งเป็นคนปกติในโรงพยาบาล
สงขลา จ้านวน 60 คน 60 ตา อายุตั งแต่ 18 ปีขึ นไป วิธีการคือทดสอบ TBUT ในคนเดียวกันและตาข้างเดียวกัน โดยใช้ 
non-preservative saline และยาหยอดตาปฏิชีวนะสูตรผสม Neomycin, PolymyxinB, Gramicidin (Poly-Oph®) 
เป็นตัวท้าให้กระดาษ fluorescein ชุ่มก่อนน้าไปย้อมฟิล์มน ้าตาบนกระจกตาด้าโดยล้าดับการใช้สารทดสอบตัวใด
ก่อนหลังใช้วิธีการสุ่ม แปลผลโดยจับเวลาจนเกิดรอยแยกของฟิล์มน ้าตาวัดค่า TBUT 3 ครั งติดต่อกันในแต่ละสาร  
โดยการทดสอบแต่ละสารเว้นระยะห่างมากกว่า 10 นาที 
 สถิติวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส้าหรับตัวแปรต่อเนื่องและวิเคราะห์เป็น
ความถี่ร้อยละส้าหรับตัวแปรแบ่งกลุ่ม เปรียบเทียบค่า TBUT ระหว่างสารทั งสองชนิด วิเคราะห์โดยสถิติ Paired t-test  
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

ผลกำรศึกษำ : 
การทดสอบในกลุ่มตัวอย่าง 60 คน 60 ตา อายุ 18-66 ปีเป็นผู้หญิง 43 คน (71.67%) และผู้ชาย 17 คน 

(28.33%) อายุเฉลี่ย 39.18±13.81 ปีTBUT ในกลุ่มที่ใช้ non-preservative saline ได้ค่าเฉลี่ย 8.13±3.27วินาที และใน
กลุ่มที่ใช้ยาหยอดตาปฏิชีวนะสูตรผสม Neomycin, PolymyxinB, Gramicidin(Poly-Oph®) ได้ค่าเฉลี่ย 8.07±3.43 
วินาทีพบว่าค่า TBUTทั ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P-value=0.689) 

เปรียบเทียบกำรใช้ยำหยอดตำปฏิชีวนะสตูรผสม Neomycin, PolymyxinB, 

Gramicidin (Poly-Oph®)กับ Non-preservative saline ในกำรทดสอบ  

Tear breakup time (TBUT) ในกลุ่มอำสำสมัครโรงพยำบำลสงขลำ 

 

บทคัดย่อ 
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สรุป : ผลการทดสอบ TBUT โดยการใช้ยาหยอดตาปฏิชีวนะสูตรผสม Neomycin, PolymycxinB, Gramicidin  
(Poly-Oph®) ละลายสีกระดาษ  fluorescein ให้ค่าการทดสอบความเสถียรของฟิล์มน ้าตาไม่แตกต่างกับ non-preservative 
saline  จึงสามารถน้ามาใช้ทดแทนกันได้ 
ค ำส ำคัญ : 
Tear breakup time, non-preservative saline, combination antibiotic eye drops. 
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Patima ApiwatgaroonMD. Songkhla hospital 

(Eye medicine) 

Background: Tear breakup time (TBUT) is the most common clinical test for tear film stability, which is 
routinely used to diagnose and follow up after treatment for dry eyes. As the standard method, 
fluorescein was instilled by wetting strip with non-preservative saline to dye tear film, in order to observe 
its stability. However, the package of non-preservative saline comes in an excessive amount for single 
use, and it is also not available in many eye clinics. These lead to the question: can an antibiotic eye 
drops be used in TBUT test instead of non-preservative saline. 
Objectives:To compare the reliability of tear breakup time (TBUT) between using combination antibiotic 
eye drops Neomycin, PolymyxinB, Gramicidin (Poly-Oph®) and the standard, non-preservative saline. 
Methodology: 
Randomized controlled trial study was conducted in 60 eyes of 60 normal volunteers in Songkhla 
hospital, with age more than 18 years old. TBUT was perform in the same eye, using non-preservative 
saline and combination antibiotic eye drops Neomycin, PolymyxinB, Gramicidin (Poly-Oph®) to wet 
fluorescein strip to dye tear film on cornea. Observed the time until tiny dry spots develop.  
3 consecutive measurements in each solution were done. The order is random in each test, with an 
interval of 10 minutes. 
Statistical analysis: Descriptive statistics were analyzed by using mean with standard deviation for 
continuous data, frequency and percentage for categorical data. For compared TBUT between two 
groups was analyzed by paired t-test and 95% confidence interval.   
Results: A total of 60 subjects completed the study: 43 females (71.67%), 17 males (28.33%),  
age 18-66 years old, mean age 39.18±13.81years old. Mean TBUT in non-preservative saline group and 

Comparison of combination antibiotic eye drops Neomycin, 

PolymyxinB,Gramicidin(Poly-Oph®) and Non-preservative saline in 

Tear breakup time test in volunteers, Songkhla Hospital 

Abstract 
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in combination antibiotic eye drops (Poly-Oph®) group were 8.13±3.27 and 8.07±3.43seconds, 
respectively. Paired t-Test  demonstrates no statisticaly difference between the two groups 
(P-value=0.689). 
Conclusions: Both non-preservative saline and combination antibiotic eye drops ( Poly-oph®)  use for 
wetted fluorescein strip in TBUT Test were no statisticaly difference therefore combination antibiotic 
eye drops (Poly-oph®)come instead non-preservative saline in TBUT Test. 
Keyword: Tear breakup time, non-preservative saline, combination antibiotic eye drops. 
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ปัจจุบันภาวะตาแห้งเป็นภัยคุกคามที่เพิ่มขึ น
อย่างมากต่อประชากรในทุกวัย ในปี 2016 มีการวิจัย
จากโรงพยาบาลรามาธิบดีพบความชุกอาการตาแห้งใน
กลุ่มอาสาสมัคร จ้านวน 550 คน ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี
สูงถึง 34% ซึ่งพบว่าสูงกว่าที่เคยรายงานในกลุ่มคนขาว 
ถึง 2-3เท่า(1) นอกจากในผู้สูงอายุที่พบว่า มีความชุกของ
โรคตาแห้งมากกว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆ(2) ยังมีรายงานว่าโรคตา
แห้งพบได้มากขึ นในกลุ่มประชากรทุกวัยที่มีการใช้
คอมพิวเตอร ์โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตนานๆ (3,4) 

โ รคตาแ ห้งนอกจากท้ า ใ ห้ประสิทธิ ภาพ 
ในการท้างานลดลง ยังท้าให้คุณภาพในการใช้ชีวิตลดลง
ด้วย จึงมีคนไข้มาพบที่คลินิกจักษุด้วยอาการแสบเคือง
ตา ตาแห้งน ้าตาไหล ตาอ่อนล้า ดูภาพไม่ชัด ซึ่งเป็น
อาการตาแห้งเพิ่มมากขึ นเรื่อย ๆ(2) เมื่อคนไข้มาที่คลินิก
จักษุแพทย์จะต้องท้าการทดสอบคุณภาพและปริมาณ
ของน ้าตาเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคตาแห้ง  การทดสอบ
ที่ใช้บ่อยที่สุดและถือเป็นมาตรฐานในการทดสอบตาแห้ง
คือ  การวัดความเสถียรของฟิล์ มน ้ าตาที่ เ รี ยกว่ า  
Tear breakup time (TBUT) 

TBUT เป็นการทดสอบคุณภาพของน ้ าตา 
ที่ สามารถท้ า ได้ ง่ าย  ใช้ เวลาและอุปกรณ์ ไม่มาก 
วิธีทดสอบจะใช้สีจากกระดาษ fluorescein ย้อมฟิล์ม
น ้าตาแล้วสังเกตดูว่าฟิล์มน ้าตานั นสามารถเกาะอยู่บน
กระจกตาด้าได้นานเท่าไหร่ก่อนที่จะแยกสลายการ
ทดสอบมาตรฐานจะใช้ non-preservative saline หยด
ลงบนกระดาษ  fluoresceinให้ชุ่มแล้วใช้สีที่ละลาย
ออกมาเป็นตัวย้อมฟิล์มน ้าตาแล้วจับเวลา ค่าปกติคือใช้
เวลามากกว่า 10 วินาที เวลา 5-10 วินาทีถือว่าก ้ากึ่ง 
และถ้าน้อยกว่า 5 วินาที ถือว่ามีภาวะตาแห้ง(5) 

ใ น ท า ง ป ฏิ บั ติ  non-preservative saline  
ที่ใช้ในการทดสอบ TBUT นั นใช้ปริมาณเพียง 1-2 หยด แต่

บรรจุภัณฑ์มีขนาดมากเกินไปต่อการใช้งาน เช่น 100 
มล. 500 มล. หรือ 1000 มล.ท้าให้สิ นเปลือง อีกทั งไม่
สะดวกในการจัดหาในคลินิกจักษุทั่วไป 

ในทางคลินิก สี fluorescein น้ามาใช้ในการ
วินิจฉัยโรคทางตาได้หลายโรคเช่นย้อมดู  corneal 
abrasion, corneal ulcer, rupture cornea (Seidel test) ซึ่ง
จักษุแพทย์มักจะใช้ยาหยอดตาปฏิชีวนะซึ่งมีประจ้าอยู่ที่
โต๊ะตรวจ เป็นตัวละลายสีจากกระดาษ fluoresceinเพื่อ
ทดสอบโรคดังกล่าวอยู่แล้ว แต่พบว่ายาหยอดตาหลาย
ขนานใช้ benzalkonium chloride เป็นpreservative 

 จากงานวิจัย ของ William และคณะ(6) พบว่า
benzalkonium chloride ท้ า ใ ห้ ค่ า  TBUT สั น ล ง 
เนื่องจากคุณสมบัติเป็น detergent จึงไม่ให้ใช้สารที่มี
ส่วนผสมนี ในการทดสอบ TBUT(7) ปัจจุบันยาหยอดตาใน
ประเทศไทย  หลายชนิดใช้สารประกอบMercury เป็น 
Preservative ซึ่งยังไม่มีหลักฐานที่แสดงว่ามีผลต่อความ
เสถียรของฟิล์มน ้าตา ผู้วิจัยจึงตั งสมมติฐานว่า ยาหยอด
ต า ป ฏิ ชี ว น ะ สู ต ร ผ ส ม  Neomycin, PolymyxinB, 
Gramicidin (Poly-Oph®) ซึ่ ง มี phenylmercuric 
nitrate เป็ น  preservativeส า ม า ร ถน้ า ม าทดแทน  
non-preservative saline ในการทดสอบ TBUT ได้หรือไม่  

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบค่าความ
เสถียรของฟิล์มน ้าตา(TBUT: Tear breakup time)ใน
การทดสอบภาวะตาแห้ง ระหว่างการใช้ยาหยอดตา
ปฏิชีวนะสูตรผสมNeomycin, PolymyxinB,Gramicidin 
( Poly-Oph®) กั บ ก า ร ใ ช้ non-preservative saline 
(standard method) มีความแตกต่างหรือไม่ 
 

วัตถุประสงค์(Objectives) 

บทน ำ 
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ศึ กษาแบบ Randomized controlled trial 
ตัวอย่างการวิจัยเป็นอาสาสมัครซึ่ งเป็นคนปกติ ใน
โรงพยาบาลสงขลา จ้านวน 60 ราย 60 ตา 
เกณฑ์กำรคัดเข้ำ 

1. อายุมากกว่า 18 ปีขึ นไป 
2. ไม่มีอาการผิดปกติทางตา ไม่มีโรคทางตา

ยกเว้นค่าสายตาผิดปกติ ต้อลมที่ไม่อักเสบ 
ต้อกระจก 

3. ไม่ใส่คอนเทคเลนส์  
4. ไม่ได้ใช้ยาหยอดตาใดๆ 
5. ไม่มีประวัติการผ่าตัดทางตา 
6. ไม่แพ้สารทดสอบทั งสองชนิด 

เกณฑ์กำรคัดออก 
1. ผล TBUT ที่มากกว่า 20 วินาที เนื่องจาก 

ไม่มีผลต่อการวินิจฉัยตาแห้ง(8) 
2. มีความผิดปกติของกระจกตาท้าให้กระจกตา

ไม่เรียบ ยกเว้นรอย punctate epithelium erosion ใน
ผู้ป่วยตาแห้ง 

3. ไม่สามารถร่วมมือในการทดสอบให้ลุล่วง 
วิธีกำรทดสอบดังนี้ 
  1.ผู้ร่วมทดสอบ 60 คน ได้ร่วมการทดสอบ
เปรียบเทียบระหว่างการใช้ยาหยอดตาปฏิชีวนะสูตรผสม 
Neomycin,PolymyxinB,Gramicidin (Poly-Oph®) 
กั บnon-preservative saline ในกา รทดสอบความ
เสถียรของฟิล์มน ้าตา (TBUT Test) 

2. การทดสอบจะท้าโดยแพทย์ 1 คน 
3. ใช้ Slit Lamp biomicroscope เปิด 

Cobalt blue filter, wide beam slit, 10 
magnification power 

4. หยดกระดาษ fluorescein strip ด้วย non-
preservative saline หรือยาหยอดตาปฏิชีวนะสูตรผสม

Neomycin, PolymyxinB, Gramicidin ( Poly-Oph®) 
ให้กระดาษชุ่ม 

5. แตะกระดาษ  fluoresce in strip ที่ชุ่ม
บริเวณเปลือกตาล่างด้านใน 

6. ให้ผู้ป่วยกระพริบตา 3 ครั ง แล้วไม่ให้ 
กระพริบตาอีก 

7. จับเวลาตั งแต่กระพริบครั งสุดท้ายจนกระทั ง
เร่ิมเห็นรอยแยกของ ฟิล์มน ้าตา (Dark spot)  
บนกระจกตาด้า 

8. ท้าซ ้า 3 ครั งติดต่อกัน เพื่อหาค่าเฉลี่ย 
 9. จากนั นให้ผู้ป่วยพักตาอย่างน้อย 10 นาที
และสังเกตว่าไม่มีสี fluorescein ตกค้างอยู่ 

10. ท้าการทดสอบซ ้าในสารที่เหลืออีกตัว โดย
วิธีการเดียวกันในตาข้างเดียวกัน 

11. ล้าดับการทดสอบว่าจะใช้สารใดก่อน-หลัง
ใช้วิธีการสุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 กราฟแสดงผลการหาจ้านวน 
ตัวอย่างในกลุ่มทดลอง 
 
 
 

วิธีกำรศึกษำ ระเบียบวิธีวิจัย 
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จริยธรรมกำรวิจัย 
งานวิจัยผ่ านการพิจารณาคณะกรรมการ

จริยธรรมในมนุษย์โรงพยาบาลสงขลา ใบรับรองเลขที่ 
SKH IRB 2022-MD-IN3-1042  
รับรอง วันที่ 29  กันยายน พ.ศ. 2565 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่อาสาสมัคร 
ซึ่ ง เป็นคนปกติในโรงพยาบาลสงขลาค้านวณกลุ่ม 
ตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G* Power ใช้ Test family 
เ ลื อ ก  T-test ก้ า ห น ด ค่ า อิ ท ธิ พ ล ข น า ด ก ล า ง 
(Effect size) = 0.5  (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) ค่าความคลาด
เคลื่อน (Alpha) เท่ากับ 0.05 และค่า Power เท่ากับ 
0.95 ได้กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 54 คน 
ตัวแปรที่ศึกษำ  

1. ข้อมูลทั่วไป เพศ อายุ 
2. Tear breakup time (TBUT) ค่าความ 

เสถียรของฟิล์มน ้าตาที่ได้จาการใช้non-preservative 
saline และที่ได้จากการหยอดตาปฏิชีวนะสูตรผสม
Neomycin, PolymyxinB, Gramicidin (Poly-Oph®) 
 

 
 

กลุ่มตัวอย่าง 60 คน 60 ตา อายุ 18-66 ปี  
แบ่งเป็นผู้หญิง 43 คน คิดเป็น 71.67% และผู้ชาย  
17 คนคิดเป็น  28.33 % อายุเฉลี่ย 39.18±13.80ปีอายุ
น้อยสุด 18 ปีและอายุมากสุด 66 ปี ดังแสดงตารางที่ 1 

- TBUT ในกลุ่มที่ใช้ non-preservative  
Saline น้อยที่สุด 3.47 วินาที มากที่สุด 17.63 วินาที 
ค่าเฉลี่ย 8.13±3.27 วินาที และในกลุ่มที่ใช้ยาหยอดตา
ปฏิชีวนะสูตรผสมNeomycin, PolymyxinB, Gramicidin 
(Poly-Oph®) น้อยที่สุด 3.55 วินาที มากที่สุด 18.77 
วินาทีคิด เป็นค่า เฉลี่ ย  8 .07±3.43 วินาทีดั งแสดง 
ตารางที่ 2 

- เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเสถียรน ้าตา (TBUT) 
ระหว่างสารทั งสองกลุ่ม ไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติ 
(P-value = 0.689)  ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
 
 

ตำรำงที่ 1 ตำรำงแสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มทดลอง 
 

ลักษณะทั่วไป 
จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง (%) 

N=60 
เพศ 

ชาย 17 (28.33%) 
หญิง 43 (71.67%) 

อำยุ(ปี) 
อายุต่้าสุด 18 
อายุมากสุด 66 

อายุเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 39.18±13.80 
 

ผลกำรวิจัย (Results) 
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ตำรำงที่ 2 แสดงค่ำ TBUT ที่ได้จำกกำรทดสอบ 
 

ชนิดของสำรที่ใช้ละลำยสี 
Fluorescein 

TBUT 
น้อยที่สุด 

TBUT 
มำกที่สุด 

TBUT 
ค่ำเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ยำหยอดตำปฏิชีวนะสูตรผสม 
(n=60) 

3.55 18.77 8.07 3.43 

non-preservative saline 
(n=60) 

3.47 17.63 8.13 3.27 

 
 

ตำรำงที่ 3 แสดง Paired sample statistics 
 

 t-Test df Sig (z-tailed) 
Pair1 
XS-XP 

 
-0.403 

 
59 

 
0.689 

 
 

ค่าเฉลี่ย TBUT ที่ ได้จากการวิจัยในกลุ่มที่
ทดสอบด้วย non-preservative saline กับ ยาหยอด
ตาปฏิชีวนะสูตรผสม มีค่าเฉลี่ย 8.13±3.27 วินาทีและ 
8.07±3.43 วินาที ตามล้าดับ ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัย
ของ Cho P และคณะ(15)พบว่า TBUT ในคนปกติที่เป็น
ชาวฮ่องกง-จีน ได้ค่าเฉลี่ย 6.5±0.4 วินาที และในคน
สิงคโปร-์จีน ได้ค่าเฉลี่ย 7.8±2.4 วินาที 

TBUT แม้จะท้าได้สะดวก และใช้กันอย่าง
กว้ า งขวาง  แต่พบว่ ามีค่ า  sensitivity 84.4% และ 
specificity 45.3% ในกา รวิ นิ จ ฉั ย โ รคตาแ ห้ ง  ( 10 ) 

แม้ DEWS II (The Dry Eye Workshop II) เสนอให้ใช้ 
non-invasive TBUT (NITBUT) แทน เพราะ 

ให้ sensitivity และ specificity ที่ดีกว่า (9 ) 
แต่ เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ เ ช่ น  Tearscope, keratometers, 
videokeratoscopy, interferometer เป็นเครื่องมือที่มี
ราคาแพงและไม่ได้มีอยู่ตามห้องตรวจจักษุทั่วไปTBUT 
จึงยังคงเป็นมาตรฐานในการใช้วินิจฉัยและรักษาโรคตา
แห้งต่อไป มีรายงานถึงความน่าเชื่อถือของการทดสอบ 
TBUT ว่ามีปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อค่าที่ ได้  เช่นความ
แตกต่างระหว่างผู้สังเกตแต่ละคนในการจับเวลาการเกิด
รอยแยกของน ้าตา , ความล้าเอียงในผู้สังเกต ,ความ
เข้มข้นและปริมาณสี fluorescein(14),การกระพริบตาที่
ไม่สมบูรณ์ของผู้ถูกทดสอบ (11), การกระจายสีที่ ไม่
สม่้าเสมอ(11), สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื น 
แอร์คอนดิชั่น(12,13) 
  

ในการศึกษาครั งนี  ผู้วิจัยพบว่านอกจากปัจจัยดังกล่าว 
ยังพบปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ความเข้มแสง cobalt blue  

ที่ส่อง ถ้ามากเกินไปคนไข้จะเกิด reflex tear ท้าให้สีถูก
เจือจางไปอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าความเข้มแสงน้อยเกินไปก็

อภิปรำยผลกกำรวิจัย (Discussion) 
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จะสังเกต dark spot ได้ยาก , การกระพริบตาที่แรง
เกินไป อาจท้าให้ไขมันจากเปลือกตาออกมามากกว่า
ปกติท้าให้ได้ค่า TBUT ที่มากขึ น, ลมจากแอร์คอนดิชั่น
ในห้องตรวจที่มีทิศทางเข้าสู่ตาผู้ถูกทดสอบท้าให้ได้ค่า 
ที่น้อยกว่าความเป็นจริง, ลมหายใจที่ลอดผ่านหน้ากาก
อนามัยท้าให้คนไข้มีอาการแสบตาและกระพริบตาก่อน
การเกิดรอยแยกฟิล์มน ้าตา. 

ยาหยอดตาปฏิชีวนะสูตรผสม Neomycin, 
PolymyxinB, Gramicidin ที่ใช้ในการวิจัยนี  มีชื่อทาง
กา รค้ า  คื อ  Poly-Oph®  ซึ่ ง มี  preservative เป็ น 
Phenyl mercuric nitrate ในการทดสอบ    ค่าความ
เสถียรของฟิล์มน ้าตา (TBUT) พบว่าการใช้ยาหยอดตา
ปฏิ ชี วนะผสม Neomycin, Polymyxin, Gramicidin 
(Poly-Oph®) ละลายสีกระดาษ fluorescein 

ให้ค่าการทดสอบความเสถียรของฟิล์มน ้าตาไม่แตกต่าง
กับการใช้non-preservative salineซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน 
ที่ใช้ทดสอบความเสถียรของฟิล์มน ้าตา 
  ดังนั นยาหยอดตาปฏิชีวนะสูตรผสม Neomycin, 
PolymyxinB, Gramicidin (Poly-Oph ®)  จึ งส า ม า รถ
น้ามาใช้ทดแทน non-preservative saline  

การที่ สามารถใช้ยาปฏิชีวนะผสม Neomycin, 
PolymyxinB, Gramicidin (Poly-Oph®) ซึ่งมีวางประจ้า
โต๊ะตรวจในการทดสอบTBUT มีข้อดีดังนี  

1. ท้าให้จักษุแพทย์มีความสะดวกมากขึ น 
2. เป็นสารที่ปลอดภัยและสามารถฆ่าเชื อที่

ปนเปื้อนได้ 
3. ท้าให้ลดการสิ นเปลืองทรัพยากรทาง 

การแพทย์ 
นอกจากนี ยังมี ยาหยอดตาปฏิชีวนะสูตรผสม

Neomycin, PolymyxinB, Gramicidin ที่ มี preservative 
เ ป็ น  Thiomersal เ ช่ น  Opsacin®, Xanalin® ยั ง
ต้องการการวิจัยว่าสามารถใช้ทดแทน non-preservative 
saline ในการทดสอบค่า (TBUT) ได้หรือไม่ 
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