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∫√‘°“√«‘™“°“√
»Ÿπ¬åμ“∏√√¡»“ μ√å

»Ÿπ¬åμ“∏√√¡»“ μ√å ‚√ßæ¬“∫“≈∏√√¡»“ μ√å‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√μ‘ ‡ªî¥„Àâ∫√‘°“√«‘™“°“√„π¥â“πμà“ßÊ ‡æ◊ËÕ
√—∫ àßμàÕºŸâªÉ«¬®“°‚√ßæ¬“∫“≈Õ◊Ëπ∑’Ë¡’§«“¡μâÕß°“√„π°“√ àßμàÕºŸâªÉ«¬¡“√—∫∫√‘°“√ ‰¥â·°à
@ °“√μ√«® “¬μ“ª√–°Õ∫·«àπ§√∫«ß®√ ÈÙ¹ÂμÒ¸ÃÃÁÈÒÊμÃÂÔ¹´ÕÃÑºμÃÇ¨ÇÑ´ÊÒÂμÒá¡‹
¼ŒÙ»†ÇÂ·Ñé§à´ç¡áÅÐ¼ŒÙãËÞ‹ â´ÂÁÕ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºáÇ‹¹¤ÃºÇ§¨Ãã¹âÃ§¾ÂÒºÒÅ¸ÃÃÁÈÒÊμÃÏ ÊÒÁÒÃ¶Ê‹§μ‹Í
¼ŒÙ»†ÇÂÃÑº¡ÒÃÇÑ´áÇ‹¹ áÅÐμÑ´áÇ‹¹ä´Œ·Ø¡ÇÑ¹ÃÒª¡ÒÃàÇÅÒ 9.00-12.00 ¹. (¼ŒÙ»†ÇÂà´ç¡ÊÒÁÒÃ¶Ê‹§ÁÒμÃÇ¨
cycloplegic refraction ä´Œã¹àÇÅÒ 8.00-10.00 ¹. ·Ø¡ÇÑ¹¾ÄËÑÊº´ÕËÃ×Í 16.00-18.00 ¹. ¤ÅÔ¹Ô¡¹Í¡àÇÅÒ·Ø¡ÇÑ¹
æƒÀ— ∫¥’)
@ ∫√‘°“√∂à“¬¿“æ‚√§μ“∑—Èßμ“ à«πÀπâ“·≈–®Õª√– “∑μ“ „π°√≥’¡’ºŸâªÉ«¬´÷Ëß¡’√Õ¬‚√§
™—¥‡®π∑’ËμâÕß°“√∂à“¬¿“æ‡°Á∫‰«â‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå „π°“√¥Ÿ·≈√—°…“À√◊Õ¥â“π«‘™“°“√ “¡“√∂ àßºŸâªÉ«¬¡“√—∫°“√
∂à“¬¿“æ digital ∑—Èßμ“ à«πÀπâ“ (anterior segment) ¥â«¬ Digital slit lamp À√◊Õ¿“æ®Õª√– “∑μ“ ®“°
Non-Mydriatic fundus camera ·≈â«»Ÿπ¬åμ“œ®– àß¿“æ„Àâ∑à“π∑“ß E-mail (‚¥¬‰¡à§‘¥§à“„™â®à“¬‡æ‘Ë¡®“°
°“√μ√«®ª°μ‘) ‚ª√¥√–∫ÿμ”·Àπàß∑’ËμâÕß°“√∂à“¬¿“æ ™◊ËÕ®—°…ÿ·æ∑¬åºŸâ àß ·≈– E-mail address „ÀâºŸâªÉ«¬
π”¡“¬◊ËπμàÕ®—°…ÿ·æ∑¬å¢Õß»Ÿπ¬åμ“∏√√¡»“ μ√å
@ ∫√‘°“√∂à“¬¿“æ fundus fluorescein angiography (FFA) »Ÿπ¬åμ“∏√√¡»“ μ√å¬π‘ ¥’ „Àâ∫√‘°“√∂à“¬¿“æ
FFA ¥â«¬√–∫∫ digital ”À√—∫ºŸâªÉ«¬∑’Ë®—°…ÿ·æ∑¬å π„® “¡“√∂μ‘¥μàÕ¢Õ¿“æ FFA °≈—∫‰ª‰¥â ‚¥¬ “¡“√∂ àß
¼ŒÙªÉ«¬¡“√—∫°“√μ√«®‰¥â∑ÿ°«—π®—π∑√å ‡«≈“ 10.00-12.00 π.À√◊Õ‡æ◊ËÕ§«“¡ –¥«°·≈–ª≈Õ¥¿—¬¢ÕßºŸâªÉ«¬ Õ“® àß
ºŸâªÉ«¬¡“ª√÷°…“°—∫®—°…ÿ·æ∑¬å¥â“π®Õª√– “∑μ“‰¥â∑ÿ°«—π√“™°“√‡«≈“ 9.00-12.00 π.
@ ∫√‘ ° “√∂à “ ¬¿“æ®Õª√– “∑μ“·≈–¢—È « ª√– “∑μ“ ¥â « ¬‡§√◊Ë Õ ß Optical
Coherence Tomography »Ÿπ¬åμ“∏√√¡»“ μ√å¬‘π¥’ „Àâ∫√‘°“√∂à“¬¿“æ·≈–«‘‡§√“–Àåº≈®Õ
ª√– “∑μ“·≈–¢—È«ª√– “∑μ“¥â«¬‡§√◊ËÕß spectral domain technology, Cirrus HD-OCT ´÷Ëß
‡ªì π ‡∑§‚π‚≈¬’ ≈à“ ÿ ¥ ¢Õß°“√∂à “ ¬ Optical Coherence Tomography ®— ° …ÿ · æ∑¬å
“¡“√∂μ‘¥μàÕ¢Õ file digital °≈—∫‰ª‰¥â ‚¥¬ “¡“√∂ àßºŸâªÉ«¬¡“√—∫°“√μ√«®‰¥â∑ÿ°«—π
√“™°“√ ‡«≈“ 10.00-12.00 π.

@ ºÃÔ¡ÒÃ¶‹ÒÂÀÒ¾ÇÔà¤ÃÒÐË¡ÃÐ¨¡µÒ´ŒÇÂà¤Ã×Íè § confocal microscopy ÃØ¹‹ Confo
Scan 4 ; CS4 «Öè§ä´ŒÃÑººÃÔ¨Ò¤¨Ò¡ÁÙÅ¹Ô¸Ô·‹Ò¹·ŒÒÇÁËÒ¾ÃËÁ à¤Ã×èÍ§Á×Í¹ÕéÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔâ´´à´‹¹
·ÕèãËŒàÃÒàËç¹ÅÑ¡É³Ð·Ò§¡ÒÂÀÒ¾¢Í§¡ÃÐ¨¡µÒä´Œâ´ÂÅÐàÍÕÂ´ áÂ¡ã¹áµ‹ÅÐªÑé¹¢Í§¡ÃÐ¨¡µÒâ´Â
à©¾ÒÐªÑé¹ endothelium «Öè§à»š¹ªÑé¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÊØ´¢Í§¡ÃÐ¨¡µÒ ÃÇÁ·Ñé§ÊÒÁÒÃ¶ÇÑ´¤ÇÒÁË¹Ò¢Í§¡ÃÐ¨¡µÒ
(pachymetry) ä»¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹ä´Œ ¼ÙŒ»†ÇÂ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃµÃÇ¨´ŒÇÂà¤Ã×èÍ§Á×Íª¹Ô´¹Õé¨ÐÃÙŒÊÖ¡ÊºÒÂµÒ à¹×èÍ§¨Ò¡ãªŒÃÐºº
non contact áÅÐÊÒÁÒÃ¶ scan ÀÒÂã¹àÇÅÒÍÑ¹ÊÑé¹ (»ÃÐÁÒ³ 15 ÇÔ¹Ò·Õµ‹Í¡ÒÃµÃÇ¨) ¼Å·Õèä´ŒÊÒÁÒÃ¶
·íÒ¡ÒÃÇÔ¹Ô¨©ÑÂâÃ¤·Ò§¡ÃÐ¨¡µÒä´ŒÃÇ´àÃçÇáÅÐáÁ‹¹ÂíÒ â´ÂÊÒÁÒÃ¶Ê‹§¼ÙŒ»†ÇÂÁÒÃÑº¡ÒÃµÃÇ¨ä´Œ·Ø¡ÇÑ¹¨Ñ¹·Ã àÇÅÒ
13.00-14.30 ¹.
@ ºÃÔ¡ÒÃÃÑºÊ‹§µ‹Í¼ÙŒ»†ÇÂâÃ¤µÒà´ç¡ ÈÙ¹ÂµÒ¸ÃÃÁÈÒÊµÃÂÔ¹´ÕÃÑºÊ‹§µ‹Í´ÙáÅ¼ÙŒ»†ÇÂâÃ¤¨Ñ¡ÉØÇÔ·ÂÒã¹à´ç¡áÅÐµÒà¢ â´Â
ÊÒÁÒÃ¶Ê‹§¼Ù»Œ Ç† ÂÁÒÃÑº¡ÒÃµÃÇ¨ä´Œ·¡Ø ÇÑ¹¾ÄËÑÊº´Õ àÇÅÒ 9.00-12.00 ¹. ÊíÒËÃÑº¼Ù»Œ Ç† ÂâÃ¤¡ÅŒÒÁà¹×Íé µÒáÅÐµÒà¢ ÊÒÁÒÃ¶
Ê‹§¼Ù»Œ Ç† ÂÁÒÃÑº¡ÒÃµÃÇ¨ä´Œ·¡Ø ÇÑ¹¾Ø¸ÃÐËÇ‹Ò§àÇÅÒ 9.00-12.00 ¹.
@ ºÃÔ¡ÒÃÃÑºÊ‹§µ‹Í¼ÙŒ»†ÇÂâÃ¤µŒÍËÔ¹ ÈÙ¹ÂµÒ¸ÃÃÁÈÒÊµÃÂÔ¹´ÕÃÑºÊ‹§µ‹Í´ÙáÅ¼ÙŒ»†ÇÂâÃ¤µŒÍËÔ¹ à¾×èÍÃÑº¡ÒÃµÃÇ¨
ÇÔ¹Ô¨©ÑÂ áÅÐÃÑ¡ÉÒ ËÃ×Íà¾×èÍµÃÇ¨ÅÒ¹ÊÒÂµÒ â´ÂÊÒÁÒÃ¶Ê‹§¼ÙŒ»†ÇÂÁÒÃÑº¡ÒÃµÃÇ¨ä´Œ·Ø¡ÇÑ¹¾Ø¸ àÇÅÒ 9.00-12.00 ¹.
@ ºÃÔ¡ÒÃÃÑºÊ‹§µ‹Í¼Ù»Œ Ç† Â¨Í»ÃÐÊÒ·µÒ ÈÙ¹ÂµÒ¸ÃÃÁÈÒÊµÃÂ¹Ô ´ÕÃºÑ Ê‹§µ‹Í´ÙáÅ¼Ù»Œ Ç† ÂâÃ¤¨Í»ÃÐÊÒ·µÒ à¾×Íè ÃÑº¡ÒÃ
µÃÇ¨ÇÔ¹Ô¨©ÑÂ áÅÐÃÑ¡ÉÒ â´ÂÊÒÁÒÃ¶Ê‹§¼ÙŒ»†ÇÂÁÒÃÑº¡ÒÃµÃÇ¨ä´Œ·Ø¡ÇÑ¹¨Ñ¹·Ã ¶Ö§ÇÑ¹ÈØ¡Ã àÇÅÒ 9.00-11.00 ¹.
@ ºÃÔ¡ÒÃµÃÇ¨ ocular ultrasound ã¹¡Ã³ÕÁ¼Õ »ŒÙ Ç† Â«Ö§è µŒÍ§¡ÒÃµÃÇ¨¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔÀÒÂã¹ÅÙ¡µÒ ´ŒÇÂà¤Ã×Íè § B scan
ultrasonography ÊÒÁÒÃ¶Ê‹§¼Ù»Œ Ç† ÂÁÒÃÑº¡ÒÃµÃÇ¨´ŒÇÂà¤Ã×Íè § ultrasound ·ÕÈè ¹Ù ÂµÒ¸ÃÃÁÈÒÊµÃä´Œ·¡Ø ÇÑ¹ÍÑ§¤ÒÃ àÇÅÒ 11.00-12.00 ¹.
@ ºÃÔ¡ÒÃÃÑºÊ‹§µ‹Í¼Ù»Œ Ç† ÂâÃ¤¡ÃÐ¨¡µÒ ÈÙ¹ÂµÒ¸ÃÃÁÈÒÊµÃÂ¹Ô ´ÕÃºÑ Ê‹§µ‹Í´ÙáÅ¼Ù»Œ Ç† ÂâÃ¤¡ÃÐ¨¡µÒ à¾×Íè ÃÑº¡ÒÃµÃÇ¨ÇÔ¹¨Ô ©ÑÂ
ÃÑ¡ÉÒ ËÃ×Íà¾×èÍµÃÇ¨ÅÒ¹ÊÒÂµÒ â´ÂÊÒÁÒÃ¶Ê‹§¼ÙŒ»†ÇÂÁÒÃÑº¡ÒÃµÃÇ¨ä´Œ·Ø¡ÇÑ¹¨Ñ¹·Ã ¶Ö§ÇÑ¹ÈØ¡Ã àÇÅÒ 9.00-12.00 ¹.
@ ºÃÔ¡ÒÃµÃÇ¨ corneal endothelial cells count ã¹¡Ã³ÕÁ¼Õ »ŒÙ Ç† Â«Ö§è Ê§ÊÑÂ¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ¢Í§ corneal endothelial
cell ÊÒÁÒÃ¶Ê‹§¼ÙŒ»†ÇÂÁÒÃÑº¡ÒÃµÃÇ¨´ŒÇÂà¤Ã×èÍ§ specular microscope ·Õè
ÈÙ¹ÂµÒ¸ÃÃÁÈÒÊµÃä´Œ·Ø¡ÇÑ¹ÍÑ§¤ÒÃ àÇÅÒ 10.00-12.00 ¹.
@ ¡ÒÃ¼‹ÒµÑ´á¡Œ»˜ÞËÒÊÒÂµÒ´ŒÇÂ Excimer laser ÈÙ¹ÂµÒ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ
Ã‹ÇÁ¡ÑººÃÔÉ·Ñ ÇÔª¹è Ñ á¤Ã ¨íÒ¡Ñ´ à»´ãËŒºÃÔ¡ÒÃ¼‹ÒµÑ´á¡Œä¢ÊÒÂµÒ¼Ô´»¡µÔ´ÇŒ Â Excimer laser ·Ñ§é ´ŒÇÂÇÔ¸Õ
Photo-Active Keratectomy (PRK) áÅÐ LASIK â´Âà»´ãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Ø¡ÇÑ¹ÃÒª¡ÒÃ
µÑé§áµ‹àÇÅÒ 8.00-16.00 ¹.
µÔ´µ‹ÍÊÍº¶ÒÁ ËÃ×ÍµŒÍ§¡ÒÃ¹Ñ´ËÁÒÂÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ·Õè â·Ã. 02-9269936-8 ËÃ×Í
E-mail: vsakchai@hotmail.com
´ÙÃÒÂª×èÍ¨Ñ¡ÉØá¾·Â»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ä´Œ·Õè website ÈÙ¹ÂµÒ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ www.tec.in.th
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Introduction

Purpose: To report, with supporting photodocumentation, a case of travoprost-induced
prostaglandin-associated periorbitopathy (PAP)4.
Case Report: Retrospective and observational chart
review with photo-documentation of clinical features
of prostaglandin-associated periorbitopathy resulting
from fixed-combination of 0.004% travoprost and
0.5% timolol use. Our report shows the early onset
clinical presentation of PAP4 from travoprost. This
patient developed blepharoptosis, deepening of superior
fornix eyelids skin darkening, inferior scleral show
and relative enophthalmos after a usage period of one
month.
Conclusions: Travoprost can cause early onset of
PAP4, although many literatures suggested that it
had lower severity and longer latency of onset than
those with bimatoprost. Besides cosmetic appearance
problems, PAP4 also involves in uncontrolled elevated
intraocular pressure (IOP)2 from tight lid syndrome
and inferior visual field defect from ptosis. Clinicians
should be aware of these side effects and monitor for
signs periodically and inform each patient about them

before prescribing especially in all cases of unilateral
glaucoma.
Keywords: PAP, Prostaglandin, Latanoprost,
Bimatoprost, Travoprost, Ptosis, Orbital fat atrophy

Introduction

Presently there are prostaglandin analogs and
prostamide in clinical use, including 0.005 % latanoprost
(Xalatan®) 24, 0.004% travoprost (Travatan®) 22,
0.03% bimatoprost (Lumigan®)9, 0.12% and 0.15%
unoprostone (Rescula®)19
A newest drug, 0.0015% tafloprost (Taflutan®,
Saflutan®, Taflotan® and Tapros®) 8, had also
been introduced to this group. Hollo and Aihara
have highlighted the fact that6 these groups of most
efficacious ocular hypotensive agents are now generally
considered as reasonable for first-line treatments.
One of these ocular adverse effects that should
be concerned by all ophthalmologists is ProstaglandinAssociated Periorbitopathy (PAP).4 The former name
of PAP4 was Deep Superior Sulcus Syndrome, with
acronym DUES standing for Deepening of Upper
Eyelid Sulcus.4
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This case report shows an early onset of clinical
presentation of PAP4 from fixed-combination of 0.004%
travoprost and 0.5% timolol (Duotrav®)13

Case Report

A 50-year-old Thai woman came into Thammasat
Eye Center’s outpatient department with chief
complaint of an acute redness and blurred vision in the
left eye for one week.
Her symptoms also included headache and nausea
vomiting. The underlying disease was dyslipidemia.
She had no family history of glaucoma and never
received any ocular surgery or eye trauma before. She
denied any history of long-term steroid usage via all
route.
The first eyes examination revealed that her visual
acuity (VA)2was 20/70 PH2 20/20 in the right eye and
20/70 PH NI2 in the left eye. The intraocular pressure
(IOP)2 were 24 mmHg in the right eye and 36 mmHg.
in the left eye. The right cornea was clear, but left
had generalized microcystic edema with scattered iris
pigment at the endothelium. Both anterior chambers
were shallow centrally and peripherally.
Gonioscopic examination revealed both angles
were closed grade 0 according to Modified Shaffer
grading classification system10 with high peripheral
anterior synechiae (PAS)10 around 270 degrees in the
right eye and 360 degrees in the left eye. Pupils were
3 mm with normally react to light in the right eye and
6 mm with semi-dilated configuration in the left eye.
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She had mild nuclear sclerosis in both eyes. Right cup
disc ratio was 0.8 and Left cup disc ratio was 0.7. Both
macula and retina were normally examined.
The first impressive diagnosis in this case was
acute angle closure glaucoma (AACG)1with pupillary
block (PB)10 in the left eye and chronic angle closure
glaucoma (CACG)3 in the right eye.
The definite treatment in this case was laser
peripheral iridotomy (LPI)7. This patient had received
LPI7 to both eyes and she was treated with planned
phacoemulsification with intraocular lens implantation
with goniosynechialysis15 by Barkan surgical goniolens15
in the left eye.
The eyes examination in one-week follow-up visit
after LPI7 to both eyes revealed that VA2 were improved
to 20/30 PH2 20/20 in the right eye and 20/20 in the left
eye. Intraocular pressure in the right eye were 14 mmHg
and 30 mmHg in left eye, which was still high even with
many hypotensive medication usages.
Repeated gonioscopic examination were the same.
The current medications included 3 antihypertensive
and 1 anti-inflammatory medication 1% Pred forte
left eye every 2 hours, 0.15% Brimonidine P left eye 3
times a day, Brinzolamide both eyes twice a day, she
was considered for additional fixed-combination of
0.004% travoprost and 0.5% timolol (Duotrav®)13 left
eye before bed.
Three-week after the additional treatment of this
fixed-combination antiglaucoma agent, the clinical of
prostaglandin-associated periorbitopathy in the left eye
was obviously observed as figure 1.
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Figure 1 The left eye has upper lid ptosis, MRD12 were + 3 mm and MRD22 were + 6 mm, and compared with
right eye, MRD12 were + 5 mm and MRD22 were + 5 mm. We also found deep superior fornix, inferior
scleral show, periorbital tissue darkening, mild increased prominent of lid vessels and mild lid skin
thickening. Suspected clinical diagnosis was PAP4 from fixed-combination of 0.004% travoprost and
0.5% timolol usage.
Planned phacoemulsification with intraocular
lens implantation with goniosynechialysis15 was done
urgently and all antiglaucoma medications were stopped
postoperatively.
Postoperative eye examination revealed VA2
was improved to 20/20 in the left eye. The intraocular
pressure was decreased from 21 to 10 mmHg without
any additional antihypertensive medications.

We followed clinical of PAP4 closely after she
had stopped all antiglaucoma medications including
the prostaglandin analog. The clinical presentation and
severity of PAP4 had slowly improved on 1st week , 4th
week and 10th week postoperative treatment follow-up,
as shown in figure 2 and 3.

Figure 2 An obvious improvement of the severity of
PAP4 in the left eye. Upper lid ptosis was
improved and eye lid skin thickening and
darkening were improved. Deep superior
fornix was improved.

Figure 3 On the 4-week postoperative treatment
follow-up, the presentation of PAP4 had
gradually disappeared nearly normal when
we compared with the right eye.
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Figure 4 On the 10-week postoperative treatment follow-up, presentation of PAP2 had almost completely
disappeared.

Discussion and conclusion

This paper shows you an example of the clinical
presentation of PAP4, which is a common side effect
of prostaglandinanalogs. Now medication treatment
in glaucoma, first-line options include prostaglandins
and beta-blockers23 depending on issues such as cost,
efficacy, diurnal benefit and compliance.6
Because of prostaglandin analog’s efficacy
and considerable convenience of these once-daily
antiglaucoma drugs, we usually choose them as the
first-lined treatment of POAG and OHT in the term of
no contraindications.6
As we know prostaglandin analogs have the most
efficacy in IOP2 lowering when we compare with other
groups of antihypertensive drugs.6
In the part of systemic or ocular side effects, betablockers also have been associated with many adverse
events such as corneal epithelium toxicity, nocturnal
hypotension, breathing difficulties, depression, erectile
dysfunction, and they are contraindicated in patients

with asthma, chronic obstructive pulmonary disease
and some type of heart disease.21 Furthermore, timolol
does not reduce IOP2 very effectively in patients taking
higher systemic doses of propranolol or metoprolol.21
Because PGF 2alpha ’s mechanism is not a
highly selective agonist for the FP-receptor and can
stimulate some specific EP-receptors, such as EP2
and EP4 receptors, which increase outflow facility
from uveoscleral outflow and trabecular meshwork
respectively and also mediate ocular inflammations.6
For this reason, we can expect PGF2alpha to have greater
potential effects than the FP selective agonists used
today while can also lead to greater occurrence of ocular
side effects.
The adverse effects of prostaglandin groups can
be happened in many parts of eyes, which include
eyelid, periorbital fat, ocular surface, iris, anterior
chamber reaction and posterior segment of the eyes
such as macula. All the adverse effects of prostaglandin
analogs were shown in the box below.17
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Blurred vision

Stinging, itching, foreign-body sensation
Conjunctival hyperemia
Increase pigmentation of the iris and periorbital
skin Longer, darker, and thicker lashes
Punctate epithelial keratopathy
Cystoid macular edema
Reactivation of herpetic infection
Facial rash

The term prostaglandin-associated
periorbitopathy, now commonly known, is developed
by prostaglandin analogs. The clinical of deepening of
upper lid sulcus from bimatoprost was first introduced
by Peplinski LS et al. in 2004.12 After the introduction,
many glaucoma specialists started to inspect, learn and
report the presentation of this periorbitopathy after
prostaglandin analogs usage.
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The adverse effects of prostaglandin analogs
According to Asia Paciﬁc Glaucoma Guidelines,
2008.17

In 2012, Dr. Berke had listed the clinical
presentation of PAP 4 in his interview 4 and these
include upper lid ptosis, relative enophthalmos, inferior
scleral show, periorbital fat atrophy, involution of
dermatochalasis, deepening of the upper lid sulcus,
increased prominence of lid vessels and tight eyelids.
These figure 4 and 5 are an example of the
patients with PAP4 presentation in our glaucoma clinic
at Thammasat Eye Center’s out-patient department.

Figure 5 This young female with unilateral secondary glaucoma from retinal surgery presented prostaglandinassociated periorbitopathy in the right eye.
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Figure 6 This middle-age female with unilateral secondary glaucoma from chronic cytomegalovirus anterior
uveitis presented prostaglandin-associated periorbitopathy in the left eye.
Presently, the exact onset of PAP4 is still unknown.
In 2004, Peplinski LS et al. reported the earliest clinical
presentation of PAP4 was seen in patients who had been
receivingbimatoprost for one month.12
Park J et al had revealed11 mean duration of PAP4
clinical presentation after topical usage was 2.4 ± 0.8
years in bimatoprost users, 4.8 ± 2.3 years in travaprost
users, and 5.9 ± 3.6 years in latanoprost users in 2011.
We have chosen and presented the clinical of
4
PAP of this case because of its early onset of clinical
presentation. As the review of clinical presentation of
prostaglandin analogs shows, the onset of PAP4 varies
depending on the patient and type of PGA used.4
Although the cause of PAP4 is still unclear, we
found many reports about hypothesis causing each
clinical presentation. One mechanism of periorbital
fat atrophy may come from effects on periorbital
adipocyteswas the first introduced by Filippopoulos
et al. in 2008.5
The severity of PAP 4 have been found in
bimatoprost more than travoprost and latanoprost
respectively, which supported by Dr. Berke.4,20

For travoprost, one report from Japan reviewed
2 cases of unilateral glaucoma with clinical PAP4
from travoprost monotherapy for 2 years and returned
to normal after discontinuation of travoprost in
15 months.14,25
For the improvement of this symptom, we have
been observing obvious improvements of some PAP4’s
clinical presentation after this patient had discontinued
this fixed-combination of travoprost. There is some
improvement of deepening upper lid sulcus, ptosis
and eyelid skin darkening. We want further follow-up
visits to observe the improvement of these clinical
presentation.
Because we do not have many reportson the onset
of PAP4 from either travoprost monotherapy or fixedcombination, we still have to find out why it caused the
early onset of PAP4 in this patient. Does this effectalso
involve in the combination of timolol? Does it have
other risk factors? Can we expect complete recovery
from these symptoms? If the answer is yes, how long
is the recovery?
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Ophthalmologists should be aware of the fact
that none of the drugs are the best. This is necessary
in unilateral glaucoma in cosmetic appearance aspect,
tight eyelid due to causing lid tightening and carefully
weighed in those patients with inferior visual field loss
as the development of upper eyelid ptosis artifact.16
Informing and making patients understand about
their disease are very important, followed by choosing
the right antiglaucoma drugs that can vary vastlyin
each patient.
The right drug is not to be determined only by its
cost and efficiency, but also the suitability of the drug
for each unique patient. Also, the severity of glaucoma,
including type and concentration of active gradients and
preservatives, efficacy in IOP2 lowering that compatible
with target IOP2 lowering determined by the severity,
tolerated side effects and contraindications, of which
can all produce good persistence and adherence of drug
usage and proceeding to the best quality of life, should
also be taken into considerations.
These are just a part of glaucoma medication that
has significant impact in successful treatment. Coping
with glaucoma, after all, may just boil down to the arts
of communication and prescription.
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รายงานผูป้ ว่ ย: ทีเ่ กิดภาวะ Prostaglandin Associated Periorbitopathy4
จากการใช้ยาหยอดลดความดันตาชนิด
Fixed-Combination Prostaglandin Analogs
แพทย์หญิงรวิวาร จารุเกษตรพร, นายแพทย์อนุวัชร์ พฤทธิพงศ์สิทธิ์,
แพทย์หญิงทิพย์นภา พัฒนธำ�รงเกษม, แพทย์หญิง Mrinmoyee Bordoloi,
แพทย์หญิงณฐมน ศรีสำ�ราญ, รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงมัญชิมา มะกรวัฒนะ
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์์

บทนำ�

วั ต ถุ ป ระสงค์ : รายงานผู้ ป่ ว ยที่ เ กิ ด prostaglandinassiciated periorbitopathy4 จากการใช้ยาต้อหินชนิด
fixed-combination 0.004% travoprost and 0.5% timolol
รายงานผู้ ป่ ว ย: รายงานผู้ ป่ ว ยต้ อ หิ น พร้ อ มประวั ติ
โรคตาชนิดของยาที่ใช้ประกอบรูปภาพลักษณะอาการ
blepharoptosis, deepening of superior fornix eyelids
skin darkening, inferior scleral show จากการใช้ fixedcombination 0.004% travoprost /0.5% timolol เป็น
ระยะเวลาติดต่อกันนาน 1 เดือนซึ่งอาการเหล่านี้เป็น
อาการข้างเคียงของยาต้อหินกลุ่ม prostaglandin เรียก
ว่า prostaglandin-associated periorbitopathy4 ซึ่งนับว่า
เกิดขึ้นค่อนข้างเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับรายงานอื่นก่อน
หน้านี้ 4, 5, 11, 12, 16, 18

บทสรุ ป : Travoprost สามารถทำ � ให้ เ กิ ด อาการ
prostaglandin-associated periorbitopathy4 ได้ค่อนข้าง
เร็วเช่นเดียวกับ bimatoprost จักษุแพทย์ควรจะตระหนัก
ถึงอาการข้างเคียงนีโ้ ดยเฉพาะในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งหยอด
ยาต้อหินข้างเดียวหรือผู้ป่วยที่ใช้ยากลุ่มนี้มานานและ
เริม่ เกิดอาการ relative enophthalmos โดยไม่ทราบสาเหตุ
หรือผู้ป่วยที่อาการ PAP4 เป็นมากจนเกิดภาวะ tight
lid syndrome ทำ�ให้มีความดันตาสูงขึ้นและไม่สามารถ
ควบคุมความดันตาได้ด้วยยา
คำ � สำ � คั ญ : PAP, Prostaglandin, Latanoprost,
Bimatoprost, Travoprost, Ptosis, Orbital fat atrophy
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการตรวจ
ตาบอดสีเขียวแดงชนิดเป็นแต่ก�ำ เนิดโดยใช้ application
program Ishihara color test จาก iPad 3 เปรียบเทียบกับ
standard Ishihara test แบบเดิมซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย
ว่าสามารถใช้ทดแทนกันได้หรือไม่
รูปแบบการศึกษา: cross-sectional descriptive study
ผลการศึกษา: จากผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 350 คน (เพศ
ชาย 136 คน และเพศหญิง 214 คน) อายุระหว่าง 7 ปี
ถึงอายุ 85 ปี ผลการศึกษาพบเพศชายมีภาวะตาบอด
สีแดงเขียวด้วยการตรวจโดยใช้ standard Ishihara test
แบบเดิม 2 คนจาก 136 คน (1.5%) และพบความผิดปกติ
จากการตรวจโดยใช้ application programe ishihara color
test จาก iPad 3 จำ�นวน 5 คน (3.7 %) ซึ่งรวมถึง 2 คน
ที่ตรวจพบผิดปกติด้วย standard Ishihara test ในขณะที่
ไม่พบภาวะตาบอดสีแดงเขียวในเพศหญิงจากการตรวจ
ทั้งสองวิธี
สรุป: การตรวจตาบอดสีเขียวแดงชนิดเป็นแต่กำ�เนิด
สามารถใช้ application program Ishihara color test จาก
iPad 3 เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นได้ โดยเมื่อพบ
ความผิดปกติควรตรวจด้วย standard Ishihara test เพื่อ
ยืนยันผลการตรวจอีกครั้ง

บทนำ�

ในการมองเห็นสีต่างๆ ตามปกติของมนุษย์นั้น
อาศัยความสามารถในการรับแสงและจำ�แนกแสงของ
เซลล์รบั แสงรูปกรวยทีจ่ อประสาทตา โดยปกติเซลล์รปู
กรวยแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ตามความไวต่อแสงสีปฐมภูมิ
คือ สีแดง เขียว และน�้ำ เงิน หากมีความผิดปกติของเซลล์
รูปกรวยชนิดใดชนิดหนึ่ง อาจทำ�ให้เกิดการมองเห็นสี
ผิดปกติ หรือที่เรียกว่าภาวะตาบอดสีได้
ภาวะตาบอดสีมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับว่าสีที่ขาด
หรือบกพร่องเป็นสีใด ทำ�ให้ผู้ป่วยมีความสามารถใน
การแยกแยะสีผดิ ปกติไป โรคตาบอดสีอาจเป็นแต่ก�ำ เนิด
หรือเกิดพยาธิสภาพขึ้นในภายหลังก็ได้ ตาบอดสีที่พบ
บ่อยๆ มักเป็นชนิดเป็นแต่ก�ำ เนิด โดยพบว่า ภาวะตาบอด
สีแดงเขียว (red-green color deficiency) พบได้บอ่ ยทีส่ ดุ
เมื่อเทียบกับตาบอดสีชนิดอื่นโดยเป็นความผิดปกติที่มี
การถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากยีนด้อยบนโครโมโซม
เพศ (X-linked recessive) ทำ�ให้พบภาวะนี้เป็นพาหะ
ในประชากรเพศหญิง และเป็นโรคในประชากรเพศชาย
จากการศึกษาในต่างประเทศ พบว่าในเพศชายมีปัญหา
ตาบอดสีแดงเขียวร้อยละ 5-8 และในเพศหญิง ร้อยละ
0.5 โดยในแต่ละประเทศมีความชุกที่แตกต่างกัน1-5
ในประเทศไทยเคยมี ก ารศึ ก ษาในจั ง หวั ด
ปทุ ม ธานี พ บความชุ ก ตาบอดสี แ ดงเขี ย วในเพศชาย
ร้อยละ 7.7 และไม่พบตาบอดสีในเพศหญิง6 ซึง่ ใกล้เคียง
กับการศึกษาในต่างประเทศ

การศÖกษาปรÐสÔทธÔÀา¾การตรวจตาบÍ´สีâ´ÂการãªŒ Application Program Ishihara Color Test จาก iPad 3
àปรีÂบàทีÂบกับ Standard Ishihara Test áบบà´Ôม

วิธีที่เป็นที่นิยมในการตรวจคัดกรอง (screening)
ภาวะตาบอดสี เ ขี ย วแดงที่ ใ ช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลายใน
ปัจจุบนั จะอาศัยเครือ่ งมือทีเ่ รียกว่า Pseudoisochromatic
chart หรือที่เรียกว่า standard Ishihara test (ภาพที่ 1) ซึ่ง
เป็นแผ่นภาพสีบนพื้นสีที่แตกต่างกัน โดยเลือกสีซึ่งคน
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ตาบอดสีจะสับสน ยกตัวอย่างเช่น คนตาบอดสีแดง จะ
สับสนระหว่างสีแดง และสีน้ำาเงินอมเขียวเมื่อมีตัวเลข
สีแดงบนพื้นสีน้ำาเงินอมเขียว หรือผู้ที่ตาบอดสีแดงจะ
มองไม่เห็นตัวเลขบนแผ่นทดสอบ เป็นต้น

ภาพที่ 1 แสดง Standard Ishihara Test
Standard Ishihara test แม้จะเป็นการตรวจที่นิยม
ใช้ในปัจจุบัน7 แต่ยังมีราคาค่อนข้างแพง (ประมาณ
10,000 บาท) ทำาให้มีใช้เฉพาะในโรงพยาบาลบางแห่ง
เท่านั้น ในขณะที่ปัจจุบันมีการนำา iPad มาใช้กันอย่าง
แพร่หลายรวมถึงทางด้านการแพทย์ มี application
program เป็ น ประโยชน์ ม ากมาย เช่ น application
program Ishihara color test ซึ่งคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ใน

การตรวจคัดกรองภาวะตาบอดสีเช่นเดียวกับ standard
Ishihara test จึ ง เป็ น ที่ น่ า สนใจว่ า หากพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า
application programIshihara color test จาก iPad (ภาพที่
2) สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการตรวจคัดกรองภาวะ
ตาบอดสีได้เช่นเดียวกับ Standard Ishihara test ก็จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง
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ภาพที่ 2 แสดง Application Program Ishihara Color Test บน iPad

วิธีการศึกษา

เก็บข้อมูลการตรวจตาบอดสีชนิดแดงเขียวจาก
กลุ่มประชากรเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ที่
โรงเรียนบึงเขาย้อน ตำาบลคลองสี่ อำาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี และญาติของผู้ป่วยที่มารับบริการ
ที่ แ ผนกตา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ร ะหว่ า งเดื อ น
มิถนุ ายน 2556 โดยแต่ละคนจะผ่านการทดสอบตาบอด
สีโดยใช้ standard Ishihara test ชนิด 24 แผ่น (ใน 24 แผ่น
มีแผ่นที่เป็นตัวเลขทั้งหมด 17 แผ่น) ประเมินผลจาก
การอ่านตัวเลขผิด จาก 4 ใน 17 แผ่น เปรียบเทียบกับ
การตรวจด้วย application program Pseudo Chromatic
Color Test ซึง่ เป็น free application จาก iPad 3 ซึง่ มีภาพ
เหมือนกับ standard Ishihara test ที่เป็นสมุดโดยเปด
ความสว่างของจอ 100% และใช้วธิ กี ารประเมินผลแบบ
เดียวกันแล้วนำาข้อมูลมาเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือว่า
สามารถนำามาใช้ตรวจคัดกรองภาวะตาบอดสีทดแทน
กันได้หรือไม่
เกณฑ์การรับเข้าร่วมการศึกษา (Inclusion criteria)
- บุคคลที่สามารถสื่อสารและอ่านตัวเลขจากแผ่น
ทดสอบได้ ที่ยินดีเข้าร่วมโครงการ

- ไม่มีโรคทางตาที่เป็นอุปสรรคต่อการเห็นตัวเลข
ในแผ่นทดสอบทั้ง 2 แบบ
เกณฑ์การไม่รับเข้าร่วมการศึกษา (Exclusion
criteria)
- ผู้ทดสอบที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ยินยอมใน
การเก็บข้อมูล

ผลการศึกษา

จากการเก็บข้อมูลการทดสอบตาบอดสีชนิดแดง
เขียวจากผู้เข้าร่วมวิจัยจำานวน 350 คน แบ่งเป็นเพศชาย
136 คน และเพศหญิง 214 คน มีอายุระหว่าง 7-85 ปี
(เฉลี่ย 43.50, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 18.2) ได้ข้อมูล
แจกแจงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจำานวนผู้เข้ารับการทดสอบ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ทั้งหมด
136
214
350

การศึกษาประสิทธิภาพการตรวจตาบอดสีโดยการใช้ Application Program Ishihara Color Test จาก iPad 3
เปรียบเทียบกับ Standard Ishihara Test แบบเดิม

จากการเก็บข้อมูลพบว่า การตรวจภาวะตาบอดสี
แดงเขียวโดยใช้ application programishihara color test
จาก iPad 3 พบผูท้ มี่ ภี าวะตาบอดสีแดงเขียวเป็นเพศชาย
จำ�นวน 5 คน จาก 136 คน คิดเป็น 3.7 % คลาดเคลื่อน
จากการตรวจภาวะตาบอดสีเขียวแดงโดยใช้ standard
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Ishihara test ที่เป็นสมุด ซึ่งพบผู้ที่มีภาวะตาบอดสีแดง
เขียวเป็นเพศชายเพียง 2 คน จาก 136 คน คิดเป็น 1.5 %
และไม่พบภาวะตาบอดสีในเพศหญิงจากการตรวจทัง้ 2
วิธีได้ข้อมูลแจกแจงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจตาบอดสีด้วยการตรวจทั้ง 2 วิธี
เพศ
จำ�นวน
			
ชาย
136
หญิง
214

ผลตรวจภาวะตาบอดสีเขียวแดงผิดปกติ
iPad
Ishihara Test
5
2
0
0

อย่ า งไรก็ ต าม ผู้ ที่ ต รวจพบความผิ ด ปกติ ด้ ว ย
standard Ishihara test ทั้ ง 2 คน ก็ ต รวจพบความ
ผิดปกติด้วย iPad เช่นกัน ในขณะที่มีผู้ถูกทดสอบอีก 3
คนที่สามารถอ่าน standard Ishihara test ได้ปกติแต่เมื่อ
ทดสอบด้วย applicationprogramishiharacolour test
ใน iPad 3 พบว่าอ่านผิดและแปลผลเป็นภาวะตาบอด
สีแดงเขียว

อย่างแพร่หลาย (จำ�นวน 2 ราย) ก็สามารถตรวจพบ
ความผิดปกติได้ด้วยการตรวจโดย application program
Ishihara Test จาก iPad ดังนัน้ คณะผูท้ �ำ การวิจยั จึงมีความ
เห็นว่า โรงพยาบาลทัว่ ไปทีไ่ ม่มี standard Ishihara test ใช้
แต่แพทย์หรือบุคลากรมี iPad สามารถนำ� application
program Ishihara test จาก iPad มาใช้ในการคัดกรอง
ภาวะตาบอดสีแดงเขียวเบื้องต้นได้ หากพบว่ามีความ
ผิดปกติจงึ แนะนำ�ให้ตรวจซ�้ำ ด้วย standard Ishihara test
เพื่อยืนยันผลการตรวจอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม งานวิจยั นีเ้ ป็นเพียงงานวิจยั เบือ้ งต้น
(preliminary study) โดยมีผเู้ ข้าร่วมวิจยั เพียง 350 คน อาจ
ยังให้ผลที่ไม่ชัดเจนมากนัก สมควรที่จะมีการวางแผน
การศึกษาเพิม่ เติมเพือ่ ให้สามารถนำ�ผลการศึกษาไปใช้ใน
การดูแลผู้มีปัญหาตาบอดสีในทางคลินิกได้ต่อไป

บทวิจารณ์

การที่ ไ ม่ พ บภาวะตาบอดสี ใ นกลุ่ ม ประชากร
เพศหญิงในการทดลองนี้อาจเนื่องจากภาวะตาบอดสี
แดงเขียวเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบยีนด้อย
โครโมโซมเพศ (X-linked recessive) ทำ�ให้พบภาวะ
ตาบอดสีแดงเขียวในกลุ่มประชากรเพศหญิงน้อยมาก
เช่นเดียวกับการศึกษาในหลายๆ ประเทศทั่วโลก1-5
แม้จะพบความไม่สอดคล้องของผลการทดสอบ
ด้วย application program Ishihara test จาก iPad 3 เทียบ
กับ standard Ishihara test จำ�นวน 3 คนจาก 350 คน
(คิดเป็น 0.8%) แต่ในผู้ที่ตรวจพบภาวะตาบอดสีแดง
เขียวด้วยวิธี standard Ishihara test ซึ่งได้รับการยอมรับ

เอกสารอ้างอิง

1. Abah ER, Oladigbolu KK, Samaila E,
Gani-Ikilama A. Ocular disorders in children in
Zaria children’s school. Nigerian journal of clinical
practice. 2011;14(4):473-6. Epub 2012/01/18.

14

นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล, รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์

2. Alabdelmoneam M. Prevalence of congenital
color vision defects in Saudi females of Arab origin.
Optometry (St Louis, Mo). 2011;82(9):543-8. Epub
2011/06/18.
3. Shrestha RK, Joshi MR, Shakya S, Ghising R. Color
vision defects in school going children.
JNMA; journal of the Nepal Medical Association.
2010;50(180):264-6. Epub 2011/11/05.
4. Sherpa D, Panta CR, Joshi N. Ocular morbidity
among primary school children of Dhulikhel,
Nepal. Nepalese journal of ophthalmology : a
biannual peer-reviewed academic journal of the
Nepal Ophthalmic Society : NEPJOPH.
2011;3(6):172-6. Epub 2011/08/31.

5. Niroula DR, Saha CG. The incidence of color
blindness among some school children of Pokhara,
Western Nepal. Nepal Medical College journal :
NMCJ. 2010;12(1):48-50. Epub 2010/08/04.
6. Prevalence of red-green colour vision defect in
students of Wat-KhunyingSomgene,Pathumthani
7. Basic and clinical science course. Retina
and Vitreous.Section 4.American cademy of
ophthalmology.2011-2013.

การศึกษาประสิทธิภาพการตรวจตาบอดสีโดยการใช้ Application Program Ishihara Color Test จาก iPad 3
เปรียบเทียบกับ Standard Ishihara Test แบบเดิม

15

Comparative Study of Effectiveness Between Ishihara Color Test
Program from iPad 3 and Traditional Standard Ishihara Test
Nawachon Sirikarnjanapoln, M.D.
Sakchai Vongkittirux, M.D.

Department of Ophthalmology, Faculty of Medcine, Thammasat University

Abstract
Objective: To evaluate the effectiveness between
Ishihara color test program from iPad 3 and traditional
standard ishihara test in screening red-green color
vision defect
Design: Prospective cross-sectional descriptive study
Methods: Students in grade 3-6 of Bengklaoyond
-School, Pathumthani and the relatives of patient in
Thammasat hospital were included in the study. Both
groups were subjected to color vision evaluation by
Ishihara pseudoisochromatic plates (24 plates), color
test application of ipad 3

Results: A total of 350 participants were examined (136
males and 214 females) aged 7 to 85 years . Two (1.5%)
of the male population had red-green color vision defect
tested by standard Ishihara testand five (3.7%) of the
male population had red-green color vision defect tested
by color test application of ipad 3, while none of the
female was found red-green color vision defect by the
both methods.
Conclusion: The application program Ishihara color
test of iPad 3 can use for screening the congenital redgreen color vision defect and should to confirmed by
standard Ishihara test if the abnormality was found.
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การศึกษาผลการระงับความเจ็บปวดของการฉีดยาชา Subconjunctival
Anesthesia เปรียบเทียบกับ Retrobulbar Anesthesia
ในการทำ�ผ่าตัดต้อกระจก โดยวีธี Modified Blumenthal Technique
นายแพทย์ไพศาล สหพัฒนา
นายแพทย์พิพัฒน์ คงทรัพย์

บทคัดย่อ
ความรู้ พื้ น ฐาน: การฉี ด ยาชาด้ ว ยวิ ธี retrobulbar
anesthesia ก่อนการผ่าตัดต้อกระจกแบบ manual small
incision ECCE (modified Blumenthal technique)
สามารถระงับความเจ็บปวดของผูป้ ว่ ย อีกทัง้ ยังสามารถ
ช่วยให้ตาของผูป้ ว่ ยเคลือ่ นไหวน้อยลง ทำ�ให้จกั ษุแพทย์
สามารถทำ�การผ่าตัดได้สะดวกขึ้น แต่การฉีดยาชาด้วย
วิธี retrobulbar anesthesia ก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อน
แก่ผู้ป่วย ทำ�ให้เกิดอันตรายต่อดวงตาหรือเป็นอันตราย
ถึงชีวิตได้ จักษุแพทย์จึงเลือกหาวิธีการระงับความเจ็บ
ปวดที่มีภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่า มาใช้ในการทำ�ผ่าตัด
ต้อกระจก
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลการระงับความเจ็บปวด
ขณะทำ�ผ่าตัดต้อกระจกโดยจักษุแพทย์ด้วยการฉีดยาชา
วิธี subconjunctival anesthesia เปรียบเทียบกับวิธี
retrobulbar anesthesia
วิ ธี ก ารศึ ก ษา: เป็ น การศึ ก ษาแบบ Prospective
Randomized Control Trial มีประชากรตัวอย่าง (Sample)
เป็นผู้ป่วยโรคต้อกระจก (non-complicated cataract)
ในรพ.พระปกเกล้าจันทบุรีช่วงเดือน ตุลาคม 2553กุมภาพันธ์ 2555 โดยแบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่มด้วยวิธีจับ
สลากเลือกวิธีฉีดยาชา หลังจากการผ่าตัดเสร็จแล้วให้

ผู้ป่วยทำ�การประเมิน Pain Scores ขณะได้รับการผ่าตัด
นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษามาวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วย
วิธี t-test
ผลการศึกษา: ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้าร่วมศึกษามีจ�ำ นวน 162 ราย ได้
รับการผ่าตัดรายละ 1 ตา แบ่งเป็นกลุ่ม subconjunctival
anesthesia จำ�นวน 85 ราย และผู้ป่วยกลุ่ม retrobulbar
anesthesia จำ�นวน 77 รายพบว่า
- ขณะได้รับการผ่าตัดผู้ป่วยกลุ่ม subconjunctival
anesthesia มี Pain Scores เฉลี่ย 31 (SD=25) คะแนน
น้อยกว่ากลุ่ม retrobulbar anesthesia ซึ่งมี Pain Scores
เฉลี่ย 33 (SD=25) คะแนนโดยไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(mean difference score = -2 (95%CI= -9,5 ; p> 0.05) )
- ไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอุปสรรคในการ
ทำ�ผ่าตัดหรือเป็นอันตรายต่อดวงตาจากการฉีดยาชา
ทั้ง 2 วิธี
- พบภาวะแทรกซ้ อ นจากการผ่ า ตั ด ต้ อ กระจก
ในกลุ่ม subconjunctival anesthesia 7 รายและกลุ่ม
retrobulbar anesthesia 10 ราย
- BCVA (Best corrected visual acuity)หลั ง
การผ่าตัด 1 สัปดาห์ ที่ระดับ 20/20 - 20/40 ในกลุ่ม
subconjunctival anesthesia มีจำ�นวน 82 รายและกลุ่ม
retrobulbar anesthesia มีจำ�นวน 71 ราย

การศึกษาผลการระงับความเจ็บปวดของการฉีดยาชา Subconjunctival Anesthesia เปรียบเทียบกับ Retrobulbar
Anesthesia ในการทำ�ผ่าตัดต้อกระจกโดยวีธี Modified Blumenthal Technique

สรุป: การฉีดยาชาด้วยวิธี subconjunctival anesthesia
สามารถใช้ระงับความเจ็บปวดขณะทำ�ผ่าตัดต้อกระจก
(modified Blumenthal technique) ได้ไม่แตกต่างจากวิธี
retrobulbar anesthesia

บทนำ�

การใช้ยาเฉพาะที่ (local anesthesia) เพื่อลดความ
เจ็บปวดในขณะทำ�การผ่าตัดต้อกระจกสามารถทำ�ได้
หลายวิธี ขึ้นอยู่กับเทคนิคการผ่าตัดและความร่วมมือ
ของผูป้ ว่ ยทีร่ บั การผ่าตัด การฉีดยาชาด้วยวิธี retrobulbar
anesthesia สามารถระงับความเจ็บปวดของผู้ป่วย อีก
ทั้งยังสามารถช่วยให้ตาของผู้ป่วยเคลื่อนไหวน้อยลง
ทำ�ให้จักษุแพทย์สามารถทำ�การผ่าตัดได้สะดวกขึ้น1
แต่การฉีดยาชาด้วยวิธี retrobulbar anesthesia ก็อาจจะ
เกิดภาวะแทรกซ้อนแก่ผู้ป่วย ทำ�ให้เป็นอุปสรรคต่อ
การทำ�ผ่าตัด เช่น retrobulbar hemorrhage หรือ เกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงกระทบต่อการมองเห็นของ
ผู้ป่วย เช่น เข็มฉีดยาทะลุลูกตา2 (globe perforation)
จอประสาทตาหลุดลอก3 (retinal detachment) เข็มฉีดยา
แทงเส้นประสาทตา4 (optic nerve injury) หรือฉีดยา
เข้าเส้นเลือดโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต5
จึงมีการเลือกใช้วิธีการระงับความเจ็บปวดที่มีภาวะ
แทรกซ้อนน้อยกว่า มาใช้ในการทำ�ผ่าตัดต้อกระจก
เช่น การหยอดยาชา topical anesthesia ในการทำ�ผ่าตัด
สลายต้อกระจก (phacoemulsification) การฉีดยาชา
circumferential subconjunctival anesthesia ในการทำ�
ผ่าตัด ECCE (Extracapsular Cataract Extraction) ซึ่ง
สามารถระงับความเจ็บปวดได้ดีและมีภาวะแทรกซ้อน
น้อยกว่า6,7
ปัจจุบันการผ่าตัด ECCE ได้รับการพัฒนาเทคนิค
รายละเอียดในการทำ�ผ่าตัดเพื่อลดขนาดของแผลผ่าตัด
ให้ มี ข นาดเล็ ก ลง (manual small incision ECCE)
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ conventional ECCE ซึ่ ง รพ.
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พระปกเกล้ า จั น ทบุ รี ไ ด้ นำ � วิ ธี ผ่ า ตั ด manual small
incision ECCE (modified Blumenthal technique) มา
ใช้แทนวิธีการผ่าตัดแบบ conventional ECCE ซึ่งผล
การรักษาได้ผลดี8,9 โดยยังคงระงับความเจ็บปวดขณะ
ทำ�การผ่าตัดด้วยวิธี retrobulbar anesthesia ซึ่งยังคงเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดยาชาด้วยวิธีนี้ดังที่กล่าวมา
แล้วข้างต้น
การนำ�วิธี subconjunctival anesthesia มาใช้ใน
การผ่าตัด modified Blumenthal technique จะสามารถ
ลดภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดยาชาด้วยวิธี retrobulbar
anesthesia ได้ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาผลของการระงับ
ความเจ็ บ ปวดขณะทำ � ผ่ า ตั ด ด้ ว ยวิ ธี subcojunctival
anesthesia เปรียบเทียบกับวิธี retrobulbar anesthesia
โดยนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษามาประกอบการพิจารณา
เลือกวิธกี ารฉีดยาชาระงับความเจ็บปวดในการทำ�ผ่าตัด
ต้อกระจกในรพ.พระปกเกล้าต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

- เพื่ อ ศึ ก ษาผลการระงั บ ความเจ็ บ ปวดขณะ
ทำ � ผ่ า ตั ด ต้ อ กระจกโดยจั ก ษุ แ พทย์ ด้ ว ยการฉี ด ยาชา
วิธี subconjunctival anesthesia เปรียบเทียบกับวิธี
retrobulbar anesthesia
- เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะแทรกซ้ อ นของการฉี ด ยาชา
ด้วยวิธี subconjunctival anesthesia เปรียบเทียบกับวิธี
retrobulbar anesthesia
- เพื่อศึกษาภาวะแทรกซ้อนของผ่าตัดต้อกระจก
โดยวิ ธี modified Blumenthal technique ในกลุ่ ม
subconjunctival anesthesia เปรี ย บเที ย บกั บ กลุ่ ม
retrobulbar anesthesia
- เพื่ อ ศึ ก ษาผลการผ่ า ตั ด ต้ อ กระจกในกลุ่ ม
subconjunctival anesthesia เปรี ย บเที ย บกั บ กลุ่ ม
retrobulbar anesthesia
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วิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาแบบ Prospective Randomized
Control Trial โดยประชากรตัวอย่าง (Sample) เป็นผูป้ ว่ ย
โรคต้ อ กระจก (non-complicated cataract) ในรพ.
พระปกเกล้าจันทบุรี ที่มารับการผ่าตัดโดยมีกฎเกณฑ์
การตัดออกจากการศึกษา (Exclusion criteria) ดังนี้
- ผู้ป่วยที่มีภาวะที่เป็นอุปสรรคต่อการทำ�ผ่าตัด
ต้อกระจก เช่น small pupil, poor controlled glaucoma,
corneal opacity, lens zonule weakness เป็นต้น
- ผู้ป่วยที่ไม่ร่วมมือในการทำ�ผ่าตัดด้วยวิธี local
anesthesia
- ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
จากการผ่ า ตั ด เช่ น bleeding disorder, มี ลั ก ษณะ
การติดเชื้อบริเวณดวงตาหรือบริเวณใกล้เคียง
- ผู้ป่วยที่เหลือตาที่ใช้งานได้เพียง 1 ข้าง
- ผู้ป่วยที่แพ้ยาชา xylocain
แบ่งผู้ป่วยเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่ม subconjunctival
anesthesia และกลุ่ ม retrobulbar anesthesia โดย
เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดทำ�การสุ่มจับสลากในห้องเตรียม
ผูป้ ว่ ยก่อนผ่าตัดเพือ่ เลือกวิธกี ารฉีดยาชาระงับความรูส้ กึ
หยอดยาชา 0.5% tetracain HCl ในตาข้างที่จะทำ�ผ่าตัด
1 หยดหลังจากนั้นจักษุแพทย์ผู้ทำ�การผ่าตัดจะฉีดยาชา
(1%xylocain) โดยวิ ธี subconjunctival anesthesia
(ปริมาณ 0.3-0.5 ml) หรือวิธี retrobulbar anesthesia
(ปริมาณ 2 ml) ตามสลากที่จับได้ เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด
จะประเมินระดับความเจ็บปวดขณะฉีดยาชา (Visual
Analog Pain Scores มีช่วง 0-100 คะแนน โดย 0 =
ไม่เจ็บ และ 100 = เจ็บมากที่สุด) แล้วจึงทำ�การผ่าตัด
ด้วยวิธี modified Blumenthal technique โดยจักษุแพทย์
ที่ชำ�นาญในการผ่าตัดด้วยวิธีนี้
ภายหลังการผ่าตัดเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด
ประเมินระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยขณะได้รับการ
ผ่าตัดและเจ้าหน้าทีห่ อผูป้ ว่ ยจะประเมินระดับความเจ็บ
ปวดของผู้ป่วยอีกครั้งหลังการผ่าตัด 2 ชม. แล้วเปรียบ

นายแพทย์ไพศาล สหพัฒนา, นายแพทย์พิพัฒน์ คงทรัพย์

เทียบความเจ็บปวดของแต่ละช่วงเวลาด้วยวิธี t-test
กำ�หนดให้ p < 0.05 ถือว่ามีนัยสำ�คัญทางสถิติ
นอกจากนี้ยังมีการเก็บบันทึกข้อมูลอื่นๆ ได้แก่
ภาวะแทรกซ้อนของการฉีดยาชาภาวะแทรกซ้อนของ
การผ่าตัดต้อกระจกระยะเวลาในการทำ�ผ่าตัด (เริ่มจับ
เวลาตั้งแต่ใส่ eyelid retractor จนเสร็จการผ่าตัดถอด
eyelid retractor ออก) และการเจ็บปวดขณะทำ�ผ่าตัดจน
ต้องเพิ่มยาระงับการเจ็บปวด

ผลการศึกษา

ผู้ ป่ ว ยที่ เ ข้ า ร่ ว มศึ ก ษามี จำ � นวน 162 รายอายุ
40-80 ปี เพศชาย 78 ราย เพศหญิง 84 ราย ได้รบั การผ่าตัด
รายละ 1 ตา แบ่งเป็นกลุม่ subconjunctival anesthesia มี
จำ�นวน 85 ราย และผูป้ ว่ ยกลุม่ retrobulbar anesthesia มี
จำ�นวน 77 ราย โดย
ขณะฉีดยาชา กลุ่ม subconjunctival anesthesia มี
Pain Scores เฉลี่ย 15 (SD=18) คะแนน น้อยกว่ากลุ่ม
retrobulbar anesthesia ทีม่ ี Pain Scores เฉลีย่ 32 (SD=21)
คะแนน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (mean difference
score =-17 (95%CI=-23,-11; p< 0.05))
ขณะได้ รั บ การผ่ า ตั ด กลุ่ ม subconjunctival
anesthesia มี Pain Scores เฉลี่ย 31 (SD=25) คะแนน
น้อยกว่ากลุ่ม retrobulbar anesthesia ที่มี Pain Scores
เฉลี่ย 33 (SD=25) คะแนน โดยไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(mean difference score =-2 (95%CI= -9,5 ; p> 0.05))
หลั ง การผ่ า ตั ด 2 ช.ม. กลุ่ ม subconjunctival
anesthesia มี Pain Scores เฉลี่ย 15 (SD=18) คะแนน
มากกว่ากลุ่ม retrobulbar anesthesia ที่มี Pain Scores
เฉลี่ย 13 (SD=14) คะแนน โดยไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(mean difference score = 2 (95%CI= -2,7 ; p> 0.05))
- ระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจกในกลุ่ม
subconjunctival anesthesia ใช้เวลาเฉลีย่ 27 (SD=10.75)
นาทีมากกว่ากลุ่ม retrobulbar anesthesia ที่ใช้เวลาเฉลี่ย
24 (SD=10.91) นาทีโดยไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (mean
difference score = 2 (95%CI= -0.8, 5.8 ; p> 0.05))

การศึกษาผลการระงับความเจ็บปวดของการฉีดยาชา Subconjunctival Anesthesia เปรียบเทียบกับ Retrobulbar
Anesthesia ในการทำ�ผ่าตัดต้อกระจกโดยวีธี Modified Blumenthal Technique

- ในการศึ ก ษานี้ ไ ม่ พ บภาวะแทรกซ้ อ นที่ เ ป็ น
อุปสรรคในการทำ�ผ่าตัดหรือเป็นอันตรายต่อดวงตาจาก
การฉีดยาชาทั้ง 2 กลุ่ม
- ในการศึกษานี้ไม่พบว่าผู้ป่วยมีความเจ็บปวดจน
ต้องเพิ่มยาระงับการเจ็บปวดขณะทำ�ผ่าตัด ทั้ง 2 กลุ่ม
- พบภาวะแทรกซ้อนขณะทำ�ผ่าตัด ทัง้ หมด 17 ราย
ดังตาราง
complication subconjunctiva retrobulbar
none
78
67
Rupture capsule, 		
2
no vitreous loss
Rupture capsule, 		
1
vitreous loss
zonular tear
1
1
hyphema
4
4
iris prolape
2
2
- ผลการผ่าตัดต้อกระจกที่ 1 สัปดาห์ของทั้ง 2
กลุ่ม ดังตาราง
BCVA at 1 week subconjunctiva retrobulbar
20/20-20/30
67
62
20/30-20/40
15
9
20/50-20/70
3
4
20/100-20/200		
2

วิจารณ์

ปัจจุบนั การฉีดยาชาด้วยวิธี retrobulbar anesthesia
ยังได้รับความนิยมสำ�หรับการทำ�ผ่าตัดต้อกระจกใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะวิธีผ่าตัดแบบ Extracapsular
Cataract Extraction (ECCE) ซึ่ ง การผ่ า ตั ด ด้ ว ยวิ ธี
modified Blumenthal technique จัดเป็น ECCE ชนิดหนึง่
ในรพ.พระปกเกล้าจันทบุรียังนิยมใช้วิธี retrobulbar
anesthesia ในการผ่าตัด modified Blumenthal technique
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ซึง่ ยังมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดยา
ด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้น มีจักษุแพทย์ได้ทำ�การศึกษาการ
ฉีดยาชาด้วยวิธี subconjunctival anesthesia แทนวิธี
retrobulbar anesthesia ในการผ่าตัด ECCE เพือ่ ลดความ
เสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวซึ่งสามารถใช้
ระงับความเจ็บปวดได้ไม่แตกต่างกันผู้ศึกษาจึงทำ�การ
ศึกษาเพือ่ นำ�วิธี subconjunctival anesthesia มาใช้ในการ
ผ่าตัด modified Blumenthal technique
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าวิธี subconjunctival
anesthesia สามารถใช้ระงับความเจ็บปวดขณะทำ�ผ่าตัด
ได้ไม่แตกต่างจากวิธี retrobulbar anesthesia โดยวิธี
subconjunctival anesthesia นั้น การฉีดยาทำ�ได้ง่ายโดย
หลังจากหยอดยาชา 0.5%tetracain HCl ในตาข้างที่จะ
ทำ�ผ่าตัดแล้ว ให้ผู้ป่วยกลอกตาลงล่าง ฉีด 1% xylocain
ปริมาณ 0.3-0.5 ml ใต้เยื่อบุตาตื้นๆ เหนือ superior
limbus เล็กน้อย จักษุแพทย์สามารถมองเห็นปลายเข็ม
ตลอดเวลาแตกต่างจากวิธี retrobulbar anesthesia ซึ่ง
เป็น blind technique มองไม่เห็นปลายเข็มเป็นผลให้
เสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นโดยทั้ ง 2 วิ ธี ส ามารถ
ทำ � ผ่ า ตั ด ได้ 3-5 นาที ห ลั ง จากฉี ด ยาแต่ ก ารฉี ด ยาวิ ธี
subconjunctival anesthesia ทำ�ได้ง่ายและใช้ปริมาณยา
น้อยกว่าวิธี retrobulbar anesthesia นอกจากนี้ผู้ป่วย
กลุ่ม subconjunctival anesthesia ยังรู้สึกเจ็บปวดจาก
การฉีดยาน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม retrobulbar
anesthesia
ในการฉีดยาชาด้วยวิธี subconjunctival anesthesia
ไม่ ส ามารถลดการกลอกตาของผู้ ป่ ว ยขณะทำ � ผ่ า ตั ด
ได้ ต่ า งจากวิ ธี retrobulbar anesthesia ซึ่ ง สามารถ
ลดการกลอกตาของผู้ ป่ ว ยได้ และจากผลการศึ ก ษา
พบว่าระยะเวลาในการผ่าตัดของกลุ่ม subconjunctival
anesthesia ใช้เวลามากกว่ากลุ่ม retrobulbar anesthesia
เพียงเล็กน้อยโดยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ การที่ผู้ป่วยยังกลอกตาได้ทำ�ให้จักษุแพทย์
ผู้ทำ�การผ่าตัดจำ�เป็นต้องสื่อสารกับผู้ป่วยขณะผ่าตัด
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เพื่อปรับตำ�แหน่งของดวงตาให้เหมาะสมคล้ายกับการ
ผ่าตัด phacoemulsification ที่ใช้วิธีหยอดยาชา (topical
anesthesia) ซึ่งการที่ผู้ป่วยยังกลอกตาได้ขณะทำ�ผ่าตัด
นั้นผู้ศึกษามองเห็นว่าเป็นข้อดีเนื่องจากผู้ป่วยสามารถ
ช่วยกลอกตาไปในตำ�แหน่งที่เหมาะสมได้แตกต่างจาก
วิธี retrobulbar anesthesia ที่จักษุแพทย์จำ�เป็นต้องปรับ
ตำ�แหน่งของดวงตาด้วยตนเองเพราะผู้ป่วยกลอกตาได้
ไม่สะดวก
ภายหลั ง ผ่ า ตั ด 2 ช.ม. พบว่ า ผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม
subconjunctival anesthesia เกิดความรู้สึกเจ็บปวด
มากกว่ากลุ่ม retrobulbar anesthesia นั้นอาจเป็นผล
มาจากความแตกต่างของปริมาณยาชาที่ใช้ในทั้ง 2 กลุ่ม
ซึ่งเป็นระดับความเจ็บปวดที่ไม่มากนักและไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ

บทสรุป

การฉีดยาชาด้วยวิธี subconjunctival anesthesia
สามารถใช้ระงับความเจ็บปวดขณะทำ�ผ่าตัดต้อกระจก
(modified Blumenthal technique) ได้ไม่แตกต่างจาก
วิธี retrobulbar anesthesia สามารถพิจารณาเลือกใช้
ทดแทนกันได้
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Subconjunctival Anesthesia Versus Retrobulbar Anesthesia for Modified
Blumenthal Technique Cataract Surgery in Prapokklao Hospital
Paisan Sahapattana, M.D.
Pipat Kongsap, M.D.

Abstract

Objective: To compare result of pain control between
Subconjunctival Anesthesia and Retrobulbar Anesthesia
during Modified Blumenthal Technique Cataract
Surgery
Design: Prospective Randomized Clinical Trial
Method: One hundred and sixty two eyes of 162
simple cataract patients in Prapokklao Hospital were
randomized to receiving subconjunctival anesthesia
or retrobulbar anesthesia before Modified Blumenthal
Technique Cataract Surgery with intracapsular IOL
implantation. Pain scores during cataract surgery of
two groups were evaluated.

Results: One hundred and sixty two eyes were
randomized into two groups, 85 eyes which receiving
subconjunctival anesthesia and 77 eyes receiving
retrobulbar anesthesia. During cataract surgery mean
pain scores of subconjunctival anesthesia group was
31 (SD=25) and retrobulbar anesthesia group was 33
(SD=25) (mean difference score = -2 (95%CI=-9,5 ;
p>0.05))
Conclusion: Subconjunctival Anesthesia provided pain
control equivalent to Retrobulbar Anesthesia during
Modified Blumenthal Technique Cataract Surgery.
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การเปรียบเทียบระดับน้ำ�ตาลสะสมของผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวาน
ขึ้นจอประสาทตากับผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
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บทคัดย่อ

ความเป็ น มา: องค์ ก ารอนามั ย โลก และสมาคมโรค
เบาหวานอเมริกนั ได้ก�ำ หนดค่าระดับน�้ำ ตาลทีใ่ ช้ประเมิน
ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา แต่ปัจจุบันการตรวจ
ระดับน้ำ�ตาลสะสม (HbA1c) สามารถช่วยประเมินการ
ควบคุมระดับน้ำ�ตาลของผู้ป่วยได้ดีกว่าการตรวจระดับ
น้ำ � ตาลในพลาสมาก่อนอาหาร (FPG) และยั งมี การ
ศึกษาเปรียบเทียบระดับน�้ำ ตาลสะสมของผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะ
เบาหวานขึ้ น จอประสาทตากั บ ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ม่ มี ภ าวะ
เบาหวานขึ้นจอประสาทตาน้อยมาก
รูปแบบการศึกษา: การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบ crosssectional analytic study ในช่วงเวลาตัง้ แต่ 1 มกราคม 2556
ถึง 1 มิถุนายน 2556
กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการศึกษา: ผู้ป่วยเบาหวานที่มา
รับการตรวจที่คลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาโดยใช้การถ่ายภาพจอ
ตาแบบไม่ตอ้ งขยายม่านตา (non mydriatic retina camera)
และจั ก ษุ แ พทย์ ต รวจวิ นิ จ ฉั ย ยื น ยั น โดยใช้ indirect
ophthalmoscope โดยรวบรวมข้อมูลลักษณะทั่วไปของ
ผูป้ ว่ ย เพศ อายุ โรคประจำ�ตัว เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมัน

ในเส้นเลือด ผลการตรวจจอประสาทตา ระดับน�้ำ ตาลใน
พลาสมาก่อนอาหาร และระดับน�้ำ ตาลสะสม แล้วนำ�มา
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา chi-square และ
independent t-test
ผลการศึ ก ษา: กลุ่ ม ที่ มี เ บาหวานขึ้ น จอประสาทตา
(n =157) มีค่าเฉลี่ยน้ำ�ตาลสะสมและมีค่าเฉลี่ยระดับ
น้ำ � ตาลในพลาสมาก่ อ นอาหารมากกว่ า ผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม ที่
ไม่มีเบาหวานขึ้นจอประสาทตา (n=259) (mean (SD)
HbA1C=7.4 (1.8) vs. 8.5 (2.2), p<0.001; mean (SD)
FPG=168.9 (64.8) vs. 149.8 (46.0), p=0.001) และ
พบว่าปัจจัย ได้แก่ เพศ อายุ ความดันโลหิตสูง และไขมัน
ในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานสองกลุ่มนี้ไม่แตกต่างกัน
สรุป: ผู้ป่วยกลุ่มที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
มีค่าเฉลี่ยน้ำ�ตาลสะสมมากกว่าผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มี
ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ผลการศึกษาแสดงให้
เห็นว่าการประเมินค่าเฉลี่ยน้ำ�ตาลสะสมมีความสำ�คัญ
ต่อการป้องกันการเกิดภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตา
คำ�สำ�คัญ : ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ระดับ
น้ำ�ตาลสะสม ระดับน�้ำ ตาลในพลาสมาก่อนอาหาร

การเปรียบเทียบระดับน้ำ�ตาลสะสมของผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตากับผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

บทนำ�

ในปั จ จุ บั น โรคเบาหวานเป็ น โรคที่ เ ป็ น ปั ญ หา
สำ�คัญทางสาธารณสุข มีอุบัติการณ์การเกิดโรคเพิ่ม
มากขึ้นเป็นอันดับต้นๆ ในประชากรทั่วโลกรวมทั้ง
ประเทศไทย จากการสำ�รวจของกระทรวงสาธารณสุข
พบว่า ความชุกของโรคเบาหวานในปัจจุบนั เพิม่ ขึน้ จาก
เดิมร้อยละ 4.4 ในปี พ.ศ. 2539-2540 เป็นร้อยละ 6.9
ในปี พ.ศ. 2551-25521 คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2568
จะพบผูป้ ว่ ยถึง 4.7 ล้านคน และจากรายงานสถิตสิ ขุ ภาพ
ทั่วโลกขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2555 พบว่า
1 ใน 10 ของประชาชนในวัยผูใ้ หญ่ปว่ ยเป็นโรคเบาหวาน1
โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง จะมีผลทำ�ให้หลอดเลือด
เสื่ อ มซึ่ ง รวมถึ ง การสู ญ เสี ย การมองเห็ น จากภาวะ
เบาหวานขึน้ จอประสาทตา ทีพ่ บได้ถงึ ร้อยละ 30.72 หาก
ไม่ได้รับการรักษาจะทำ�ให้ตาบอดอย่างถาวรในระยะ
รุนแรงต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ทำ�ให้รัฐบาลต้องเสียงบ
ประมาณจำ�นวนมากดังนั้นการรักษาและการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในผู้ป่วย
เบาหวานจึงเป็นความท้าทายที่จำ�เป็นต้องมีการศึกษา
วิจัย
ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ย าที่ ส ามารถป้ อ งกั น การเกิ ด
ภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตาได้ แต่การควบคุมปัจจัย
เสีย่ งต่างๆ อาจช่วยลดอุบตั กิ ารณ์ การเกิดภาวะเบาหวาน
ขึน้ จอประสาทตาได้ โดยเฉพาะการควบคุมระดับน�้ำ ตาล
ในเลือด องค์การอนามัยโลก และสมาคมโรคเบาหวาน
อเมริกัน ได้กำ�หนดค่าระดับน้ำ�ตาลที่ใช้ประเมินภาวะ
เบาหวานขึ้นจอประสาทซึ่งในปัจจุบันการตรวจระดับ
น้ำ � ตาลสะสม (HbA1c) สามารถช่ ว ยประเมิ น การ
ควบคุมระดับน้ำ�ตาลของผู้ป่วยได้ดีกว่าการตรวจระดับ
น้ำ�ตาลในพลาสมาก่อนอาหาร (FPG) ในแต่ละครั้ง
เนื่องจากระดับ HbA1c จะประเมินระดับน้ําตาลเฉลี่ย
ย้อนหลังได้ประมาณ 2-3 เดือน3 และมีการศึกษาพบว่า
ระดับ HbA1c ประเมินความสัมพันธ์ของการเกิดภาวะ
เบาหวาน เข้าจอประสาทตาได้ดีกว่าระดับ FPG4 แต่มี
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การศึกษาเปรียบเทียบระดับน้ำ�ตาลสะสมของผู้ป่วยที่มี
ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตากับผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะ
เบาหวานขึน้ จอประสาทตาน้อยมากโดยผูป้ ว่ ยเบาหวาน
ในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้รบั
การตรวจระดับ HbA1c อย่างแพร่หลาย ผูศ้ กึ ษาจึงทำ�การ
วิจัยเพื่อเปรียบเทียบการควบคุมระดับน้ำ�ตาลสะสม
(HbA1c) กับการเกิดภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตา
เพื่ อ นํ า ข้ อ มู ล มาใช้ ใ นการเฝ้ า ระวั ง โรคและพิ จ ารณา
คัดเลือกผู้ป่วยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจ
คัดกรองก่อนเพื่อแก้ไขความผิดปกติตลอดจนป้องกัน
ไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง

วัตถุประสงค์

เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยน้ำ�ตาลสะสม (HbA1C)
ของผู้ป่วยกลุ่มที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตากับ
ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
ในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

รูปแบบการศึกษา

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเชิ ง วิ เ คราะห์ แ บบ
ภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytic study) ในผู้ป่วย
เบาหวานที่มารับบริการที่คลินิกคัดกรองโรคเพื่อค้นหา
ภาวะเบาหวานขึน้ จอประสาทตาของโรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2556 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการที่คลินิกคัดกรอง
โรคเพื่อค้นหาภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ด้วย
กล้ อ งถ่ า ยภาพจอตาแบบไม่ ต้ อ งขยายม่ า นตา (non
mydriatic retina camera) ร่ ว มกั บ จั กษุ แ พทย์ ตรวจ
วินิจฉัยยืนยันด้วยวิธี indirect ophthalmoscope
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การวินิจฉัยภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา2 แบ่งได้
เป็น
1. Non proliferative diabetic retinopathy
(NPDR) หรือ เบาหวานขึ้นจอตาระยะแรก ตรวจพบ
microaneurysm, dot and blot hemorrhage, macula
edema, hard exudates, cotton wool spots, venous
beading or loop, intraretinalmicrovascular abnormalities
(IRMA)
2. Proliferative diabetic retinopathy (PDR)
หรื อ เบาหวานขึ้นจอตาระยะแพร่กระจาย เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงของจอตาระยะที่มีการสร้างหลอดเลือด
ใหม่ (neovascularization) ที่ขั้วประสาทตาหรือที่อื่นๆ
บนเรตินา พบ vitreous hemorrhage, tractional retinal
detachment ซึ่ ง เป็ น สาเหตุ สำ � คั ญ ที่ ทำ � ให้ ต าบอดใน
ผู้ป่วยเบาหวาน

วิธีการศึกษา

ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยจากการทบทวน
เวชระเบียน ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ การวินิจฉัย
โรค ข้อมูลปัจจัยทางเมตะบอลิก (metabolic) ระดับ
น้ำ�ตาลสะสม (glycosylated hemoglobin, HbA1C)
ระดับน้ำ�ตาลในพลาสมาก่อนอาหาร (fasting plasma
glucose, FPG) จากนั้นนำ�ข้อมูล มาวิเ คราะห์ โ ดยใช้
โปรแกรม SPSS สถิตเิ ปรียบเทียบใช้คา่ Chi-square และ
independent t-test

กัญญ์ชิสา วงศ์ไชยกิจ, ชยวิญญ์ ขจิตตานนท์, ชื่นฤทัย ยี่เขียน

ผลการศึกษา

ผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการที่คลินิกคัดกรอง
โรคเพื่อค้นหาภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ด้วย
กล้ อ งถ่ า ยภาพจอตาแบบไม่ ต้ อ งขยายม่ า นตา (non
mydriatic retina camera) ร่ ว มกั บ จั กษุ แ พทย์ ตรวจ
วินจิ ฉัยยืนยันด้วยวิธี indirect ophthalmoscope ตัง้ แต่วนั
ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556
มีผู้ป่วยเบาหวานที่มาคัดกรองทั้งหมด 416 คน พบ
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
(DR group) 157 คน เป็นเพศชาย 66 คน (42%) และเพศ
หญิง 91 คน (58%) และผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะเบาหวานขึ้น
จอประสาทตา (Non DR group) 259 คน โดยเป็นเพศชาย
131 คน (50.6%) และเพศหญิง 128 คน (49.4%) อายุ
เฉลี่ยของผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาท
ตาเท่ากับ 55.8 ปี และกลุ่มที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอ
ประสาทตาเท่ า กั บ 55.7 ปี ผู้ ป่ ว ยทั้ ง สองกลุ่ ม มี เ พศ
และอายุไม่แตกต่างกันผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะเบาหวานขึ้น
จอประสาทตามี ค่ า เฉลี่ ย น้ำ � ตาลสะสมและค่ า เฉลี่ ย
น้ำ�ตาลในพลาสมาก่อนอาหารน้อยกว่า กลุ่มที่มีภาวะ
เบาหวานขึน้ จอประสาทตาอย่างมีนยั สำ�คัญ (mean (SD)
HbA1C=7.4, SD=1.8 vs. 8.5 (2.2), p<0.001; mean (SD)
FPG=149.8 (46.0) vs.168.9 (64.8), p=0.001) นอกจากนี้
การศึกษาถึงปัจจัยทางเมตะบอลิก พบว่า จำ�นวนผู้ป่วย
ที่มีโรคความดันโลหิตสูง และไขมันเลือดสูง ในผู้ป่วย
เบาหวานกลุ่มที่ไม่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
และผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาไม่แตก
ต่าง (ความดันโลหิตสูง 143 ราย (ร้อยละ 55.2) vs. 98 ราย
(ร้อยละ 62.4), p=0.149; ไขมันเลือดสูง 119 ราย (ร้อยละ
45.9) vs. 87 ราย (ร้อยละ 55.4) ตามลำ�ดับ) (ตารางที่ 1)

การเปรียบเทียบระดับน้ำ�ตาลสะสมของผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตากับผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
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ตารางที่ 1 แสดงเปรียบเทียบปัจจัยเสี่ยงระหว่างกลุ่มที่ไม่มีภาวะบาหวานขึ้นจอประสาทตา และกลุ่มที่มีภาวะ
เบาหวานขึ้นจอตา
ข้อมูลทั่วไป
Male gender, number (%)
Hypertension, number (%)
Dyslipidemia, number (%)
Age, mean (SD)
FPG, mean (SD)
HbA1C, mean (SD)

Overall (n=416)
197 (47.4)
241 (57.9)
206 (49.5)
55.8 (12.4)
157.0 (54.6)
7.8 (2.0)

Non DR (n=259)
131 (50.6)
143 (55.2)
119 (45.9)
55.8 (12.4)
149.8 (46.0)
7.4 (1.8)

DR (n=157)
66 (42.0)
98 (62.4)
87 (55.4)
55.7 (12.5)
168.9 (64.8)
8.5 (2.2)

p
0.091
0.149
0.061
0.972
0.001**
<0.001**

**p<0.01

วิจารณ์

จากการศึ ก ษานี้ พ บว่ า ค่ า เฉลี่ ย น้ำ� ตาลสะสมใน
ผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะเบาหวานขึ้ น จอประสาทตามี ค่ า สู ง
กว่ากลุ่มที่ไม่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ The Diabetes Control
and Complications Trials Research Group (DCCT)5
และ United Kingdom Prospective Diabeties Study
(UKPDS)6-7 ซึ่งพบว่าผู้ป่วยที่สามารถควบคุมระดับ
น้ำ�ตาลในเลือด จะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนลดลง
โดยแสดงให้เห็นว่าการลด HbA1c 1% จะลด Microvascular
complication ลงได้ ร้อยละ 37 และยังมีการศึกษาอืน่ ๆ8-9
ที่รายงานว่า ผู้ที่ลดระดับ fasting plasma glucose และ
HbA1c ลงได้ จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิด และ
การดําเนินโรคของภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาได้
การศึกษานี้พบว่าปัจจัยเสี่ยงสําคัญที่มีผลต่อการ
เกิดภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ได้แก่ เพศ อายุ
ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดของทั้งสองกลุ่ม
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งแตกต่างจากรายงานวิจัยที่ผ่านมา
ที่ UKPDS10 รายงานว่าการควบคุมความดันโลหิตมีผล

ต่อภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา และของศรีสุดา
โอฬารวณิช11 ที่กล่าวว่าความดันโลหิต และค่าไขมัน
LDL มีผลต่อภาวะเบาหวานขึ้นจอตาเช่นเดียวกัน แต่
ค่าเฉลี่ยของน้ำ�ตาลในพลาสมาก่อนอาหาร มีค่าสูงกว่า
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติในกลุ่มที่มีภาวะเบาหวานขึ้น
จอประสาทตา
ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าการควบคุมระดับน้ำ�ตาล
สะสมที่มีประสิทธิผลเป็นปัจจัยสําคัญในการป้องกัน
การเกิดภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตา
อย่างไรก็ตามข้อจำ�กัดของการศึกษานีค้ อื เป็นการ
ศึกษาระดับน้ำ�ตาลสะสมเพียงช่วงเวลาเดียวอาจไม่ใช่
การควบคุมระดับน�้ำ ตาลระยะยาวของผูป้ ว่ ยอย่างแท้จริง
และในผู้ป่วยบางรายเกิดภาวะเบาหวานเข้าจอประสาท
ตาแล้วจึงสามารถควบคุมระดับน�้ำ ตาลในเลือดได้ จึงควร
ทําการศึกษาเพิ่มเติมในระยะยาว โดยศึกษาการควบคุม
ระดับน�้ำ ตาล และปัจจัยเสีย่ งร่วมต่างๆ ตง้ั แต่เริม่ วินจิ ฉัย
ภาวะเบาหวานจนเกิดภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตา
เช่น ภาวะแทรกซ้อนที่ไต ค่าระดับไขมัน LDL ค่าดัชนี
มวลกาย (BMI)
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สรุปและข้อเสนอแนะ

ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาท
ตาจะมีค่าเฉลี่ยน้ำ�ตาลสะสมเท่ากับ 8.5 ซึ่งมีค่ามากกว่า
กลุ่มที่ไม่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา (7.4) อย่าง
มีนัยสำ�คัญ ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานควรได้รับการตรวจ
ตาจากจั ก ษุ แ พทย์ ห ลั ง พบว่ า ป่ ว ยเป็ น เบาหวาน มี
การควบคุมระดับน้ำ�ตาลและปฏิบัติตามแพทย์อย่าง
เคร่งครัด และมาตรวจตามแพทย์นดั อย่างสมาํ่ เสมอ โดย
เฉพาะผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เช่น ระดับน�้ำ ตาลสะสมสูง
(โดยเฉพาะตั้งแต่ 8.5 ขึ้นไป)
จากการศึกษานี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
นํ า ข้ อ มู ล ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาระบบการดู แ ลผู้ ป่ ว ย
เบาหวานในด้านการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้น
จอประสาทตา ในการพิจารณาความเร่งด่วนของลำ�ดับ
การตรวจในผู้ป่วยเบาหวาน การวินิจฉัยและการดูแล
รักษา ตลอดจนการป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อลดการ
สูญเสียสายตาอย่างถาวร อันจะส่งผลให้ผปู้ ว่ ยเบาหวาน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดำ�รงชีวิตได้ตามปกติ

กิตติกรรมประกาศ

ผู้ศึกษาขอขอบคุณจักษุแพทย์ พยาบาลและเจ้า
หน้ า ที่ คลิ นิ ก คั ด กรองโรคเบาหวานจอตา และงาน
วิจัย ฝ่ายวิชาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
ณ ศรีราชา ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการวิจัย
ครั้งนี้
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Comparison of Glycosylated Hemoglobin (HbA1C) between
Diabetic Retinopathy and Non- Diabetic Retinopathy Patients
Gaanchisa Vongchaiyakit, M.D.
Jayawin Kajittanon, M.D.
Chuenrutai Yeekian, M.N.S.

Abstract
Background: Diabetic retinopathy is the common
complication of diabetic disease and a leading cause
of blindness. The World Health Organization (WHO)
and American Diabetic Association criteria for
diagnosing diabetes mellitus assume the presence of
a glycemic threshold with high sensitivity for identify
retinopathy. However, this assumption is based on data
from previous studies that had important limitations
in detecting retinopathy. This study aimed to provide
updated data for the relation between glycosylated
hemoglobin (HbA1C) and diabetic retinopathy.

reviewed. Data were collected and analyzed with
descriptive statistic, Chi-square, and independent t-test.

Research design: A cross-sectional analytic study from
January 1st, 2013 – June 1st , 2013

Conclusion: Diabetic retinopathy patient had mean
HbA1C greater than patients non-diabetic retinopathy
patient. The finding pointed to the important of HbA1C
assessment for preventing diabetes retinopathy.

Subjects and Methods: Medical records of patients
with diabetes mellitus in Queen SavangVadhana
Memorial Hospital who underwent diabetic retinopathy
screening by using photographs of non mydriatic
retina camera and confirmed by ophthalmologist were

Results: The diabetic retinopathy (DR group) had
significantly greater mean HbA1C and fasting plasma
glucose (FPG) than the non-diabetic retinopathy
patients (Non DR group) (mean (SD) HbA1C=8.5 (2.2)
vs. 7.4 (1.8), p<0.001; mean (SD) FPG=168.9 (64.8)
vs. 149.8 (46.0), p=0.001). There was no difference
of factors including gender, age, hypertension, and
dyslipidemia between the two groups.

Keywords: Diabetic retinopathy, Glycosylated
Hemoglobin, Fasting Plasma Glucose
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำ�รวจ เพื่อศึกษา
การรั บ รู้ แ ละพฤติ ก รรมในการดู แ ลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคต้อหิน ความรู้การใช้ยาหยอดตาของผู้ป่วย
ต้อหิน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคต้อหินที่ได้รับการ
รักษาโดยการใช้ยาและมารับการรักษาในหอผู้ป่วยตา
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามการรับรู้และพฤติกรรมในการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยต้อหิน ตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 3 ท่าน วิเคราะห์ความ
เที่ยงโดยสูตรค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันมีค่า
เท่ากับ .746 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
ผลการวิ จั ย : พบว่ า ผู้ ป่ ว ยต้ อ หิ น ที่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษา
โดยการใช้ ย าและมารั บ การรั ก ษาในหอผู้ ป่ ว ยตา
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์สว่ นใหญ่รบั รูว้ า่ เป็นต้อหิน
ร้อยละ 72.73 ทราบว่าโรคต้อหินมีความสัมพันธ์กับ
การเกิดความดันในลูกตาสูง ร้อยละ 68.18 ผู้ป่วยต้อหิน
ทราบว่าหากไม่ได้รักษาทำ�ให้ตาบอดได้ ร้อยละ 90.91
ในด้ า นความสามารถในการทำ � กิ จ ประจำ � วั น พบว่ า
ผู้ ป่ ว ยต้ อ หิ น ส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ ส ามารถหยอดยาได้ เ อง
ร้อยละ 87 รองลงมาคือ การอ่านฉลากยาไม่สามารถ
ทำ�ได้ ร้อยละ 82 ไม่สามารถขึน้ รถประจำ�ทาง ร้อยละ 68
พบปั ญ หาจากการใช้ ย าหยอดตาอั น ดั บ แรก คื อ

ผู้ ป่ ว ยต้ อ หิ น ลื ม หยอดยา ร้ อ ยละ 81.82 ซึ่ ง ผู้ ป่ ว ย
จะหยอดตาทั น ที ที่ นึ ก ได้ ร้ อ ยละ 45.46 และรอไป
หยอดครั้ ง ต่ อ ไป ร้ อ ยละ 36.36 โดยที่ ไ ม่ ท ราบถึ ง
ผลเสี ย ของการไม่ ห ยอดยาถึ งร้ อ ยละ 15 ปั ญ หาจาก
การใช้ยาหยอดตาอันดับ 2 คือ ผู้ป่วยต้อหินยาหมด
ก่ อ นนั ด ร้ อ ยละ 59.09 ซึ่ ง ผู้ ป่ ว ยจะมาตรวจเพื่ อ รั บ
ยาที่ โ รงพยาบาล ร้ อ ยละ 22.73 ยาหมดไม่ ไ ด้ ห ยอด
ร้อยละ 18.18 และซื้อยาหยอดตาเอง ร้อยละ 18.18
ปัญหาจากการใช้ยาหยอดตาอันดับ 3 คือ ใช้ยาหยอดตา
ขวดเก่านานมากกว่า 1 เดือนพบ ร้อยละ 54.55 การรับ
รู้และพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคต้อหิน
ที่ถูกต้องนั้นจะทำ�ให้การรักษาได้ผลดีมีประสิทธิภาพ
คำ�สำ�คัญ: การรับรู้, พฤติกรรมการดูแลตนเอง, ผู้ป่วย
ต้อหิน

บทนำ�

ต้อหินเป็นกลุ่มของโรคที่มีการทำ�ลายประสาท
ตา สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการมีความดันในลูกตาสูง
ซึ่งอาจเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันหรือค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่าง
ช้าๆ ขึ้นกับชนิดของต้อหิน และมีผลทำ�ให้ลานสายตา
แคบลงเรื่อยๆ หรือแม้กระทั่งสูญเสียการมองเห็นไปใน
ทีส่ ดุ ถ้าไม่ได้รบั การรักษาอย่างเหมาะสมและทันท่วงที1
มีการศึกษา พบว่าประชากรโลกเป็นต้อหิน 22.5 ล้าน
คนในจำ�นวนนี้ 5-6 ล้านคนตาบอด ในประเทศไทย

30
พบต้อหินเป็นสาเหตุถึงร้อยละ 10 การสำ�รวจสาเหตุ
ตาบอดระดับชาติครั้งที่ 3 ในปี 2537 โรคต้อหินเป็น
สาเหตุตาบอดอันดับ 32 ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
มีผู้ป่วยมารับการรักษาโรคต้อหินเฉลี่ย 124 ราย / ปี จัด
เป็นโรคอันดับที่ 3 ใน 5 อันดับโรคแรกของหอผูป้ ว่ ยตา3
การรักษาต้อหินทำ�ได้หลายวิธขี นึ้ อยูก่ บั ชนิดของต้อหิน
และระยะของโรคที่เป็นอยู่ปัจจุบันการใช้ยาหยอดตา
รักษาต้อหินเป็นวิธีที่ได้ผลดีและนิยมมากที่สุด อย่างไร
ก็ตามจักษุแพทย์อาจมีการปรับเปลี่ยนยาเป็นระยะๆ
ตามความเหมาะสมดังนั้นหัวใจสำ�คัญในการรักษาคือ
ความสม่ำ�เสมอในการพบแพทย์และความต่อเนื่องใน
การใช้ยา4 ทั้งนี้พบว่าปัญหาความไม่ร่วมมือของผู้ป่วย
เป็ น สาเหตุ ก ารสู ญ เสี ย การมองเห็ น ในต้ อ หิ น สู ง ถึ ง
ร้อยละ 105 การรักษาด้วยยา ได้แก่ การใช้ยาหยอดตา
และยารับประทานเพื่อลดความดันในลูกตา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มยาหยอดตาได้มีการพัฒนายาใหม่ๆ ขึ้น
มามากมายในช่วงที่ผ่านมาและมีการใช้ยาเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ จะเห็นได้จากการได้รับยาของผู้ป่วยแต่ละราย
จะต้องใช้ยา 2 - 3 ชนิด หยอดทุกวันวันละ 2 - 3 ครั้ง
ไปตลอดชีวิต ซึ่งเป็นภาระที่หนักทั้งในแง่เศรษฐกิจ
และชี วิ ต ประจำ � วั น ของผู้ ป่ ว ยสำ � หรั บ โรงพยาบาล
สงขลานคริ น ทร์ ส่ ว นใหญ่ ผู้ ป่ ว ยต้ อ หิ น จะรั ก ษา
โดยการใช้ ย าทั้ ง ยาหยอดตาและยารั บ ประทาน เช่ น
ยากระตุ้นอัลฟายาต้านเบต้ายาต้านเอนไซม์คาร์บอนิก
แอนฮัยเดรส ยาอิปิเนฟริน ยาหดรูม่านตา และยาพรอส
ตาแกลนดิน เป็นต้น ผูป้ ว่ ยต้อหินส่วนใหญ่ในระยะแรก
มักได้รับการรักษาด้วยยา ผู้ป่วยจึงต้องดูแลตนเองหรือ
มีญาติคอยดูแลในการรับประทานยาและการหยอดตา
อย่างถูกต้อง การรักษาจึงได้ผลดี ในการทำ�หน้าทีเ่ กีย่ วกับ
การให้ยาแก่ผู้ป่วยนั้นเป้าหมายที่สำ�คัญของพยาบาล
ได้ แ ก่ ผู้ ป่ ว ยได้ รั บ ยาครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งตามแผนการ
รักษา ผู้ป่วยได้รับยาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ป่วย
ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึน้ จากฤทธิข์ ้าง

จิรัชยา เจียวก๊ก, สุภาวี หมัดอะด้ำ�, อัสมา เกษตรกาลาม์

เคียงหรือพิษของยา6 กรณีการใช้ยารักษาแล้วไม่สามารถ
ควบคุมโรคดังกล่าวได้อาจต้องใช้การรักษาอืน่ ได้แก่ การ
ยิงเลเซอร์ การผ่าตัด เป็นต้น การสำ�รวจปัญหาเบื้องต้น
พบว่าผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ยาตามแบบการรักษา
ได้อย่างถูกต้องแต่ยังไม่ได้สำ�รวจถึงปัญหาการใช้ยาที่
เกิดขึ้นอย่างชัดเจนว่าสาเหตุหรือลักษณะของการใช้ยา
ไม่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไร ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงมีความ
สนใจทีจ่ ะติดตามปัญหาจากการใช้ยาในผูป้ ว่ ยต้อหินเพือ่
จะได้ใช้ผลการศึกษาเป็นแนวทางในการให้คำ�แนะนำ�
ผู้ป่วยในการใช้ยาได้ถูกต้องกับแผนการรักษา ผู้ป่วยได้
รับยาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ป่วยปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากฤทธิ์ข้างเคียงหรือพิษ
ของยาอันจะส่งผลให้ผลลัพธ์การรักษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาการรับรูแ้ ละพฤติกรรมในการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยต้อหิน
2. ศึกษาความรูก้ ารใช้ยาหยอดตาของผูป้ ว่ ยต้อหิน

คำ�ถามการวิจัย

1. การรับรู้และพฤติกรรมในการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยต้อหินเป็นอย่างไร
2. ความรู้ในการใช้ยาหยอดตาของผู้ป่วยต้อหิน
เป็นอย่างไร

วัสดุและวิธีการ

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง สำ � รวจ (survey
research) เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมในการดูแล
ตนเองของผูป้ ว่ ยโรคต้อหินความรูก้ ารใช้ยาหยอดตาของ
ผูป้ ว่ ยต้อหินทีไ่ ด้รบั การรักษาโดยการใช้ยาและมารับการ
รักษาในหอผู้ป่วยตา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดำ�เนินวิจัยดังนี้

การรับรู้และพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยต้อหิน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ ผู้ ป่ ว ยโรคต้ อ หิ น ที่ ไ ด้ รั บ การ
รักษาโดยการใช้ยาและมารับการรักษาในหอผู้ป่วยตา
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ผู้ ป่ ว ยโรคต้ อ หิ น ที่ ไ ด้ รั บ การ
รักษาโดยการใช้ยาและมารับการรักษาในหอผู้ป่วยตา
โรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์ ซึ่ ง จากสถิ ติ 3 ในปี
งบประมาณ 2555 จำ�นวนทั้งหมด 127 คน ผู้วิจัยได้เก็บ
ข้อมูล จากผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ในเดือนพฤษภาคมมิ ถุ น ายน 2556 จึ ง ได้ จำ � นวนผู้ ป่ ว ยโรคตั ด ต้ อ หิ น ที่
เข้ารับการรักษา ณ หอผู้ป่วยตา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำ�นวน 22 คน เนื่องด้วยขนาดกลุ่มตัวอย่าง
มี จำ � นวนน้ อ ยผู้ วิ จั ย จึ ง ใช้ จำ � นวนประชากร 22 คน
เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด9
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย และผู้ ช่ ว ยวิ จั ย เป็ น ผู้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล โดยขอ
อนุ ญ าตเก็ บ ข้ อ มู ล จากผู้ ป่ ว ยโรคต้ อ หิ น ที่ ไ ด้ รั บ การ
รักษาโดยการใช้ยาและมารับการรักษาในหอผู้ป่วยตา
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ก่อนกลับบ้าน ดังนี้
• ขั้นเตรียมการ
1. ผูว้ จิ ยั ทำ�หนังสือไปยังฝ่ายจริยธรรม โรงพยาบาล
สงขลานคริ น ทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย การพิทักษ์สิทธิ และขออนุญาต
เก็บรวบรวมข้อมูล
2. ภายหลังได้รับอนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูล
จากฝ่ายจริยธรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ผู้ วิ จั ย
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตของการวิจัย
การพิทักษ์สิทธิ และขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
ฝ่ายบริการพยาบาล พร้อมขอพบหัวหน้าหอผู้ป่วยตา
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โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพือ่ ขอความร่วมมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
• ขั้นดำ�เนินการ
1. ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยดำ�เนินการเก็บข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยแนะนำ�ตัว อธิบายวัตถุประสงค์การวิจัย
พร้อมทั้งชี้แจงการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง และขอ
ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่าง
ตอบแบบสอบถาม
2. นำ�แบบสอบถามทีไ่ ด้มาตรวจสอบความถูกต้อง
ความสมบูรณ์ และนำ�ไปวิเคราะห์ตามวิธกี ารทางสถิตทิ ี่
กำ�หนดไว้
เครื่องมือในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการ
วิจัย ผู้วิจัยได้นำ�ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม10 และ
แนวทางของหอผู้ป่วยตาในการดูแลผู้ป่วยต้อหิน11,12,13
มาปรับใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้และพฤติกรรม
ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยต้อหิน ซึ่งมีประกอบด้วย
แบบสอบถามมี 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 สอบถามข้อมูลเกีย่ วกับข้อมูลทัว่ ไป ส่วน
บุคคล
ส่วนที่ 2 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้และ
พฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยต้อหิน มี 2 ตอน
ตอนที่ 1 : การรับรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วย
ต้อหินใช้แบบเลือกตอบ (Selection type) ประเภทถูกผิด (true – false)9
ตอนที่ 2 : พฤติกรรมในการดูแลตนเองและการ
ใช้ยาของผู้ป่วยต้อหิน ซึ่งผู้ป่วยโรคต้อหินที่ได้รับการ
รักษาโดยการใช้ยาและมารับการรักษาในหอผู้ป่วยตา
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นผู้เลือกตอบตามความ
รู้ ว่าอยู่ในระดับใด
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การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ทำ า การพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างโดยชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์
ของการวิจยั การปกปิดข้อมูลและการเก็บรักษาความลับ
ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมวิจัยด้วยความสมัครใจ
อธิบายถึงสิทธิในการถอนตัวออกจากการวิจยั ได้ทกุ เวลา
และการถอนตัวนัน้ ไม่มผี ลเสียใดๆ หากการเข้าร่วมวิจยั
ในครั้งนี้ทำาให้ผู้ตอบแบบสอบถามเกิดความไม่สบายใจ
รู้สึกเป็นทุกข์
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน
แล้วนำามาวิเคราะห์ความเที่ยงโดยสูตรค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สันมีค่าเท่ากับ .746
สูตร

การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ทำ า การพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างโดยชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์
ของการวิจยั การปกปิดข้อมูลและการเก็บรักษาความลับ
ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมวิจัยด้วยความสมัครใจ
อธิบายถึงสิทธิในการถอนตัวออกจากการวิจยั ได้ทกุ เวลา
และการถอนตัวนัน้ ไม่มผี ลเสียใดๆ หากการเข้าร่วมวิจยั
ในครั้งนี้ทำาให้ผู้ตอบแบบสอบถามเกิดความไม่สบายใจ
รู้สึกเป็นทุกข์
การวิเคราะห์ข้อมูล
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำาเร็จรูป (SPSS) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป นำามาวิเคราะห์โดยใช้การหาค่า
เฉลี่ยแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
2. ข้อมูลการรับรูแ้ ละพฤติกรรมในการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยต้อหิน มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย การแจกแจง
ความถี่ และหาค่าร้อยละ

ผลการวิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ส่วนบุคคล
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n = 22)
อายุ (ปี)
เพศ
สถานภาพสมรส

ข้อมูลส่วนบุคคล
- 36-40
- 41-45
- 46 ปีขึ้นไป
- ชาย
- หญิง
- โสด
- คู่/สมรส
- หม้าย/หย่า/แยก

จำานวน (คน)
6
14
2
14
8
2
16
4

ร้อยละ
27.27
63.64
9.09
63.64
36.36
9.09
72.73
18.18
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n = 22) (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ระยะเวลาการเป็นต้อหิน (ปี)
		
		
สายตาในขณะนี้
		
		
		
ลานสายตาในขณะนี้
		
		
		
อุบัติเหตุจากการเดินชนสิ่งของ
		
		

จำ�นวน (คน) ร้อยละ

- น้อยกว่า 1 ปี		 9
40.91
- 1-5		 9
40.91
- 6 ปี ขึ้นไป		 4
18.18
- เห็นชัดเจนดี		 1		 4.55
- ยังมองเห็นแต่ไม่ชัดเจน		 7
31.82
- มองเห็นลางๆ		 8
36.36
- มองเห็นแสงไฟ		 6
27.27
- มองเห็นปกติ		 1		 4.55
- มองเห็นเฉพาะด้านข้าง ตรงกลางมองไม่เห็น		 5
22.73
- มองเห็นเฉพาะตรงกลาง ด้านข้างมองไม่เห็น		 6
27.27
- มองเห็นเฉพาะด้านหน้าเท่านั้น
10
45.45
- นานๆ ครั้ง		 2		 9.09
- บ่อยๆ
16
72.73
- บ่อยมาก		 4
18.18

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ป่วยต้อหินที่ได้รับการ
รักษาโดยการใช้ยาและมารับการรักษาในหอผู้ป่วยตา
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง
41-45 ปี ร้อยละ 63.64 รองลงมา อายุระหว่าง 36-40 ปี
ร้อยละ 27.27 เป็นเพศชาย ร้อยละ 63.64 สถานภาพ
คู่ / สมรส ร้ อ ยละ72.73 รองลงมา หม้ า ย/หย่ า /แยก
ร้อยละ 18.18 มีระยะเวลาในการเป็นต้อหินน้อยกว่า 1 ปี

และเป็นต้อหินในระยะเวลา 1 – 5 ปีร้อยละ 40.91 และ
เป็นต้อหินมากกว่า 5 ปีร้อยละ 18 สายตาในขณะนี้มอง
เห็นลางๆร้อยละ 36.36 รองลงมา ยังมองเห็นแต่ไม่ชดั เจน
ร้ อ ยละ 31.82 ลานสายตา มองเห็ นเฉพาะด้ า นหน้ า
เท่านัน้ ร้อยละ 45.45 รองลงมา มองเห็นเฉพาะตรงกลาง
ด้านข้างมองไม่เห็น ร้อยละ 27.27
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้และพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยต้อหิน
ตอนที่ 1 การรับรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยต้อหิน
ตารางที่ 2 แสดงการรับรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยต้อหิน (n = 22)
การรับรู้ในการดูแลตนเอง

รับรู้
ไม่รับรู้
จำ�นวน (คน) ร้อยละ จำ�นวน (คน) ร้อยละ

1. ทราบว่าท่านเป็นโรคต้อหิน
16
2. ทราบว่าโรคต้อหินมีความสัมพันธ์
15
		 กับการเกิดความดันในลูกตาสูง
3. ทราบว่าโรคต้อหินถ้าไม่ได้รักษาทำ�ให้ตาบอดได้
20
4. ทราบว่าการใช้ยาหยอดตาแบบต่อเนื่องหมายถึง
21
		 การใช้หยอดตาครบถ้วนทั้งชนิดของยาหยอด
		 จำ�นวนครั้งของการหยอดและเวลาที่หยอด
5. ทราบว่าการใช้ยาหยอดตาแบบไม่ต่อเนื่องหมายถึง
19
		 การใช้ยาหยอดตาไม่ครบถ้วนทั้งชนิดของยาหยอด
		 จำ�นวนครั้งของการหยอด และเวลาที่หยอด
6. ทราบว่าการหยอดยาอย่างสม่ำ�เสมอสามารถป้องกัน
22
		 การตาบอดจากต้อหินได้
7. รู้สึกเป็นภาระในหยอดยาตาตามเวลาที่แพทย์สั่งทุกครั้ง		 9
8. การรักษาโรคต้อหินทำ�ให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในเรื่อง
14
		 ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในเรื่องค่ารักษาพยาบาลและค่าเดินทาง
9. รู้สึกว่าการต้องหยอดยาตามเวลาอย่างสม่ำ�เสมอ
15
		 ทำ�ให้การดำ�เนินชีวิตประจำ�วันถูกรบกวน
10. รู้สึกยุ่งยากในการจำ�เวลาและจำ�นวนครั้งของการหยอดยา		 8
11. ได้รับคำ�แนะนำ�จากแพทย์และพยาบาลก่อนใช้ยา
17
12. ทราบว่าต้องใช้ยาหยอดตาในการรักษาโรคต้อหิน
16
		 ตลอดชีวิตของท่าน
13. ได้รับคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการใช้ยาหยอดตาและ
17
		 อาการข้างเคียงของยาหยอดตาจากเจ้าหน้าที่
		 หรือบุคลากรทางการแพทย์
14. ได้รับการสอนเกี่ยวกับวิธีการหยอดยาตา
20
15. ได้รับการสอนเกี่ยวกับการดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคต้อหิน 18

72.73		 6
68.18		 7

27.27
31.82

90.91		 2		 9.09
95.45		 1		 4.55
86.36		 3
100.00

13.64

--

40.91
13
63.64		 8

59.09
36.36

68.18		 7

31.82

36.36
14
77.27		 5
72.73		 6

63.64
22.73
27.27

77.27		 5

22.73

90.91		 2		 9.09
81.82		 4
18.18
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ป่วยต้อหินที่ได้รับการ
รักษาโดยการใช้ยาและมารับการรักษาในหอผู้ป่วยตา
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีการรับรู้ว่าการหยอดยา
อย่างสม่ำ�เสมอสามารถป้องกันการตาบอดจากต้อหิน
ได้ มากที่สุด ร้อยละ 100 รองลงมาทราบว่าการใช้ยา
หยอดตาแบบต่อเนือ่ งหมายถึงการใช้หยอดตาครบถ้วน

ทัง้ ชนิดของยาหยอด จำ�นวนครัง้ ของการหยอดและเวลา
ที่หยอด ร้อยละ 95.45 ส่วนไม่รับรู้ รู้สึกยุ่งยากในการจำ�
เวลาและจำ�นวนครั้งของการหยอดยา มากที่สุด ร้อยละ
63.64 รองลงมา รู้สึกเป็นภาระในหยอดยาตาตามเวลาที่
แพทย์สั่งทุกครั้ง ร้อยละ 59.09

ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการดูแลตนเองและการใช้ยาของผู้ป่วยต้อหิน
ตารางที่ 3 แสดงความสามารถในการทำ�กิจประจำ�วันได้ (n = 22)
ความสามารถทำ�กิจประจำ�วัน
สามารถการหยอดตา
การอ่านฉลากยา
ขึ้นรถประจำ�ทาง

ทำ�ได้
ทำ�ได้แต่ต้องมีคนดูแล
ทำ�ไม่ได้
จำ�นวน(คน) ร้อยละ จำ�นวน(คน) ร้อยละ จำ�นวน(คน) ร้อยละ
1
4
2
10
19
87
4
18
0
0
18
82
3
15
4
18
15
68

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ป่วยต้อหินที่ได้รับการ
รักษาโดยการใช้ยาและมารับการรักษาในหอผู้ป่วยตา
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ส่วนใหญ่จะไม่สามารถใน
การทำ�กิจประจำ�วันได้เองซึ่ง มากสุดคือการหยอดตา
ร้อยละ 87 รองลงมาคือ การอ่านฉลากยา ร้อยละ 82

ส่ ว นมี ค วามสามารถในการทำ � กิ จ ประจำ � วั น ได้ เ อง
มากทีส่ ดุ คือ การอ่านฉลากยา ร้อยละ 18 ซึง่ เท่ากับความ
สามารถในการทำ�กิจประจำ�วันที่ทำ�ได้แต่ต้องมีคนดูแล
คือ การขึ้นรถประจำ�ทาง ร้อยละ 18

ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ยาหยอดตา (n = 22)
รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ยาหยอดตา
จำ�นวน(คน)
ร้อยละ
การใช้ยาหยอดตา/วัน
1 ขวด
10
46.00
		
2 ขวด		 8
37.50
		
3 ขวด		 3
13.00
		
มากกว่า 3 ขวด		 1		 3.50
จำ�นวนเวลาที่หยอดตา/วัน 1 ครั้ง
13
61.00
		
2 ครั้ง		 4
18.50
		
3 ครั้ง		 5
20.50
จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ป่วยต้อหินที่ได้รับการ
รักษาโดยการใช้ยาและมารับการรักษาในหอผู้ป่วยตา
โรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์ ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ย าหยอด
ตา 1 ชนิดร้อยละ 46 รองลงมาใช้ยาหยอดตา 2 ชนิด

ร้อยละ 37.5 ใช้ยาหยอดตา 3 ชนิดร้อยละ 13 และใช้
ยาหยอดตา 4 ชนิดร้อยละ 3.5 ส่วนใหญ่หยอด 2 เวลา
ร้อยละ 61 รองลงมาหยอด 4 เวลาร้อยละ 20.5 และ
หยอด 3 เวลาร้อยละ 18.5
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ตารางที่ 5 แสดงสรุปปัญหาที่พบจากการใช้ยาหยอดตา (n = 22)
		

ปัญหาที่พบจากการใช้ยา

1. ใช้ยาหยอดตาขวดเก่าเกินกว่า 1 เดือน
2. ใช้ยาผิดวิธี		
3. ลืมหยอดตา		
4. ยาหยอดตาหมดก่อนวันนัด
5. อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
6. ไม่ได้รับเอกสารการหยอดตา
7. ไม่ทราบถึงผลเสียของการไม่หยอดตา
8. เช้าก่อนมาโรงพยาบาลไม่หยอดตา
จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ป่วยต้อหินที่ได้รับการ
รั ก ษาโดยการใช้ ย าและมารั บ การรั ก ษาในหอผู้ ป่ ว ย
ตา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์มีปัญหาที่พบจากการ
ใช้ยาหยอดตา มากสุดคือ ลืมหยอดตา ร้อยละ 81.82

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

12
9
18
13
8
2
3
7

54.55
40.91
81.82
59.09
36.36
9.09
13.64
31.82

รองลงมาคือ ยาหยอดตาหมดก่อนวันนัด ร้อยละ 59.09
ใช้ยาหยอดตาขวดเก่าเกินกว่า 1 เดือน ร้อยละ 54.55 ใช้
ยาผิดวิธี ร้อยละ 40.91 และ อาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยา ร้อยละ 36.36

ตารางที่ 6 แสดงการใช้ยาหยอดตา (n = 18) ใช้การแก้ปัญหาการใช้ยาเมื่อลืมหยอดตาร้อยละ 81.82
		

รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ยาหยอดตา

เมื่อลืมหยอดตาหยอดทันทีที่นึกได้
เมื่อลืมหยอดตารอไปหยอดครั้งต่อไป
จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ป่วยต้อหินที่ได้รับการ
รักษาโดยการใช้ยาและมารับการรักษาในหอผู้ป่วยตา
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีใช้การแก้ปญ
ั หาการใช้ยา

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

10
8

45.46
36.36

เมือ่ ลืมหยอดตาร้อยละ 81.82 ส่วนใหญ่ผปู้ ว่ ยจะหยอดตา
ทั น ที ที่ นึ ก ได้ ร้ อ ยละ 45.46 รองลงมารอไปหยอด
ครั้งต่อไป 36.36
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ตารางที่ 7 แสดงการใช้ยาหยอดตา (n = 13) ใช้การแก้ปัญหาการใช้ยาเมื่อยาหมดร้อยละ 59.09
		

รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ยาหยอดตา

เมื่อยาหมดไม่ได้หยอด		
เมื่อยาหมดซื้อยาหยอดตาเอง
เมื่อยาหมดมาตรวจเพื่อรับยาที่โรงพยาบาล
จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ป่วยต้อหินที่ได้รับการ
รักษาโดยการใช้ยาและมารับการรักษาในหอผู้ป่วยตา
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และใช้การแก้ปญั หาการใช้ยา

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

4
4
5

18.18
18.18
22.73

เมือ่ ยาหมด ร้อยละ 59.09 ส่วนใหญ่ มาตรวจเพือ่ รับยาที่
โรงพยาบาล ร้อยละ 22.73 รองลงมายาหมดไม่ได้หยอด
ร้อยละ 18.18 และซื้อยาหยอดตาเอง ร้อยละ 18.18

ตารางที่ 8 แสดงการใช้ยาหยอดตา (n = 22) ใช้ยาผิดวิธีจำ�นวน 9 คน เป็น ร้อยละ 40.91
		

รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ยาหยอดตา

การใช้ยามากหรือน้อยกว่ากำ�หนด
การใช้ยาหยดตาที่มากกว่า 1 ชนิดไม่ถูกวิธี
การใช้ยาหยอดตาเพิ่มอีกข้าง
ผู้ป่วยได้รับยามากหรือน้อยไม่พอกับวันนัด
ใช้ยาหยอดผิดข้าง		
การใช้ยาผิดเวลา		
จากตารางที่ 8 พบว่ า ผู้ ป่ ว ยต้ อ หิ น ที่ ไ ด้ รั บ
การรั ก ษาโดยการใช้ ย าและมารั บ การรั ก ษาในหอ
ผู้ป่วยตา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์มีการใช้ยาผิดวิธี

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

4
1
1
1
1
1

18.18
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55

ร้อยละ 40.91 ส่วนใหญ่ มีการใช้ยามากหรือน้อยกว่า
กำ�หนด ร้อยละ 18.18
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ตารางที่ 9 แสดงการปฏิบัติตามขั้นตอนการหยอดตา (n = 22)
การปฏิบัติ

ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ
จำ�นวน (คน) ร้อยละ จำ�นวน (คน) ร้อยละ

1. การตรวจสอบชื่อยา ตาข้างที่หยอด จำ�นวนหยดเวลาที่หยอด
2. ล้างมือให้สะอาด
3. เขย่าขวดก่อนใช้ยา
4. นั่งหรือนอนแหงนหน้าขึ้นข้างบนดึงหนังตาล่างให้เป็นกระพุ้ง
5. หยอดตาตามจำ�นวนลงไประวังอย่าให้ปลายหลอดยาสัมผัสตา
6. หลับตาพร้อมทั้งใช้สำ�ลีกดหัวตาไว้ประมาณ 1-2 นาที
7. กรณีหยอดตามากกว่า 1 ชนิด ในเวลาเดียวกันให้เว้น
ระยะเวลาหยอดห่างกัน 5-10 นาที
8. หยอดยาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกวันและ
ไม่ปรับลดจำ�นวนครั้งของการหยอดตาลง
9. เมื่อแพทย์นัดตรวจครั้งต่อไปท่านมารับการตรวจตามแพทย์นัด
รวม
จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้ป่วยต้อหินที่ได้รับการ
รักษาโดยการใช้ยาและมารับการรักษาในหอผู้ป่วยตา
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในการปฏิบัติตามขั้นตอน
การหยอดตา ได้ปฏิบตั ริ อ้ ยละ 76.67 ส่วนใหญ่ เมือ่ หยอด
ตามากกว่า 1 ชนิด ในเวลาเดียวกันได้เว้นระยะเวลา
หยอดห่างกัน 5-10 นาที ร้อยละ 91.5 และ เมื่อแพทย์
นัดตรวจครั้งต่อไปท่านมารับการตรวจตามแพทย์นัด
ร้อยละ 91.5 รองลงมามีการล้างมือให้สะอาด ร้อยละ 81.5
และมีการเขย่าขวดก่อนใช้ยา ร้อยละ 81.5 น้อยสุดคือ
หลับตาพร้อมทั้งใช้สำ�ลีกดหัวตาไว้ประมาณ 1-2 นาที
ร้อยละ 52 ในส่วนทีไ่ ม่ได้ปฏิบตั ิ ร้อยละ 23.33 ส่วนใหญ่
หลับตาพร้อมทั้งใช้สำ�ลีกดหัวตาไว้ประมาณ 1-2 นาที
ร้อยละ 48

16
18
18
17
16
11
20

71.50
81.50
81.50
77.50
71.50
52.00
91.50

6
4
4
5
6
11
2

28.50
18.50
18.50
22.50
28.50
48.00
8.50

16

71.50

6

28.50

20

91.50
76.67

2

8.50
23.33

อภิปรายผล
ผูป้ ว่ ยต้อหินทีไ่ ด้รบั การรักษาโดยการใช้ยาและมา
รับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยตา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 41-45 ปี ร้อยละ 63.64 เป็นเพศ
ชาย ร้อยละ 63.64 สถานภาพคู่/สมรส ร้อยละ 72.73
มีระยะเวลาในการเป็นต้อหินน้อยกว่า 1 ปีและเป็น
ต้อหินในระยะเวลา 1 – 5 ปี ร้อยละ 40.91 เป็นต้อหิน
สายตาในขณะนี้มองเห็นลางๆ ร้อยละ 36.36 รองลงมา
ยังมองเห็นแต่ไม่ชัดเจน ร้อยละ 31.82 ลานสายตา มอง
เห็นเฉพาะด้านหน้าเท่านัน้ ร้อยละ 45.45 สอดคล้องกับ
กิติกุล ลีละวงศ์ 200914 กล่าวว่า ผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า
40 ปีขึ้นไป ควรให้จักษุแพทย์ตรวจวัดความดันลูกตา
ทุก 2-4 ปี เพื่อตรวจดูโรค ต้อหิน ซึ่งถือว่าเป็นวัยนี้
เป็นวัยทำ�งานที่ต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงดูครอบครัว
มีโอกาสที่จะละเลยใส่ใจในสุขภาพ ขาดความตระหนัก
ในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมเพื่ อ ป้ อ งกั น โรค โดยเฉพาะ
พฤติกรรมการป้องกันโรคต้อหิน

การรับรู้และพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยต้อหิน

1. การรับรู้และพฤติกรรมในการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยต้อหิน
ผู้ป่วยต้อหินที่ได้รับการรักษาโดยการใช้ยาและ
มารั บ การรั ก ษาในหอผู้ ป่ ว ยตา โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ส่วนใหญ่รับรู้ว่าเป็นต้อหิน ร้อยละ 72.73
ทราบว่าโรคต้ อ หิ นมี ค วามสั ม พั นธ์ กับ การเกิด ความ
ดั น ลู ก ตาสู ง ร้ อ ยละ 68.18 หากไม่ ไ ด้ รั ก ษาทำ � ให้
ตาบอดได้ ร้อยละ 90.91 มีการรับรู้ว่าการหยอดยาอย่าง
สม�่ำ เสมอสามารถป้องกันการตาบอดจากต้อหินได้ มาก
ที่สุด ร้อยละ 100 รองลงมา รับรู้ว่าการใช้ยาหยอดตา
แบบต่ อ เนื่ อ งหมายถึ ง การใช้ ห ยอดตาครบถ้ ว นทั้ ง
ชนิดของยาหยอด จำ�นวนครั้งของการหยอดและเวลา
ที่หยอด ร้อยละ 95.45 ส่วนไม่รับรู้ คือ รู้สึกยุ่งยากใน
การจำ�เวลาและจำ�นวนครั้งของการหยอดยา มากที่สุด
ร้อยละ 63.64 รองลงมา รูส้ กึ เป็นภาระในการหยอดยาตา
ตามเวลาทีแ่ พทย์สงั่ ทุกครัง้ ร้อยละ 59.09 แสดงให้เห็นว่า
ผู้ป่วยต้อหินที่ได้รับการรักษาโดยการใช้ยาและมารับ
การรักษาในหอผู้ป่วยตา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
มีการรับรู้และพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่วย
ต้อหินสอดคล้องกับการเชื่อด้านสุขภาพของ Becker15
กล่าวว่า การรับรูถ งึ ประโยชนของการรักษาและป้องกัน
โรคเป็นการที่บุคคลรับรูถึงประโยชน หรือข้อดี ข้อเสีย
ในการปฏิบัติให้หายจากการเป็นโรคหรือปองกันไมให้
เกิดโรค ว่าเป็นการกระทำ�ทีด่ ี มีประโยชนแ ละเหมาะสม
ซึ่งสอดคลองกับ นภาพร พรมคำ�ซาว16 ได้ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตสังคมกับพฤติกรรมความ
ร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรคต้อหินชนิดเรื้อรัง
พบว่า การรับรูประโยชนของการรักษามีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผู้ป่วยต้อหินจะไม่สามารถในการทำ�กิจประจำ�วัน
ได้เองซึง่ มากสุดคือการหยอดตา ร้อยละ 87 เป็นปัจจัยเสีย่ ง
ที่สำ�คัญประการหนึ่งของการพลัดตกหกล้ม เนื่องจาก
ปั ญ หาการมองเห็ น ในที่ จำ � กั ด 5 รองลงมา การอ่ า น
ฉลากยาร้อยละ 82 สอดคล้องกับการศึกษาของวินฟิลด์
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เอเจ และคณะ5 พบว่าผูป้ ว่ ยต้อหินต้องพึง่ พาผูบ้ คุ คลอืน่
ในการหยอดตาต้อหินเป็นประจำ�ร้อยละ 21 และต้อง
พึ่งพาผู้อื่นในบางครั้งร้อยละ 33
2. ความรู้การใช้ยาหยอดตาของผู้ป่วยต้อหิน
ผู้ป่วยต้อหินที่ได้รับการรักษาโดยการใช้ยาและมา
รับการรักษาในหอผู้ป่วยตา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ส่วนใหญ่ใช้ยาหยอดตา 1 ชนิดร้อยละ 46 รองลงมาใช้
ยาหยอดตา 2 ชนิดร้อยละ 37.5 ใช้ยาหยอดตา 3 ชนิด
ร้อยละ 13 และใช้ยาหยอดตา 4 ชนิดร้อยละ 3.5 ซึ่ง
แนวทางการพิจารณาการใช้ยาในผู้ป่วยต้อหินหลักมี
อยู่ว่าจะเพิ่มยาต่อเมื่อมีข้อพิสูจน์ว่ายาตัวใหม่ได้ผลกับ
ผู้ป่วยควรยึดหลักการเปลี่ยนยา (switching) มากกว่า
การเติมยาชนิดใหม่ (adding) ใช้ยาน้อยชนิดที่สุด ใช้
ยาที่มีความเข้มข้นต่ำ�ที่สุดใช้ยาที่ง่ายที่สุดรวมทั้งก่อให้
เกิดอาการข้างเคียงน้อยที่สุดเป็นอันดับแรก17 อนึ่งพบ
ว่าการใช้ยาชนิดที่ 2 จะมีประสิทธิภาพในการลดความ
ดันลูกตาน้อยกว่าเมื่อใช้ยาชนิดเดียวและถ้าเพิ่มชนิดที่
3 เข้าไปประสิทธิภาพยิ่งน้อยลงไปอีกดังนั้นการใช้ยา
ต้อหินมากกว่า 3 ชนิดจึงเป็นประโยชน์น้อยมากและ
ยังเป็นปัญหากับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเพิ่มค่าใช้จ่ายในการ
รักษาอย่างไม่คุ้มค่ารวมทั้งลดความร่วมมือในการใช้ยา
ของผู้ป่วยอีกด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหา
จากการใช้ยาหลายชนิดจึงควรพิจารณาใช้ยาชนิด fixed
combination แทนการใช้ยาแยกขวดกัน5 แต่สำ�หรับ
ในโรงพยาบาลของรัฐบางแห่งยังไม่ได้มีการนำ�มาใช้
เนื่องจากราคาของยาค่อนข้างสูง
ด้านเวลาที่หยอดพบว่าส่วนใหญ่หยอด 2 เวลา
หยอดตาสม่ำ�เสมอร้อยละ 61 รองลงมา หยอด 4 เวลา
หยอดตาสม�่ำ เสมอร้อยละ 20.5 และหยอด 3 เวลาหยอดตา
สม�่ำ เสมอร้อยละ 18.5 สอดคล้องกับวอทเทนดีเอ็ม5 ศึกษา
การหยอด pilocarpine วันละ 4 ครัง้ ทำ�ให้ความสม�่ำ เสมอ
ในการใช้ยามีเพียง ร้อยละ 70 ในขณะที่ความสม่ำ�เสมอ
ในการใช้ยา timolol วันละ 2 ครั้งจะสูงถึง ร้อยละ 95
ที่เป็นดังนี้อาจจะเป็นเพราะผู้ป่วยต้อหินระยะเวลาที่ใช้
ยาอยู่ระหว่าง 0-5 ปีร้อยละ 82 จึงทำ�ให้ความร่วมมือ
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ในการใช้ยายังคงสูงซึ่งถ้าผู้ป่วยต้องใช้ยาต่อเนื่องตลอด
ชีวิตย่อมจะมีโอกาสละเลยการใช้ยาสูงนอกจากนี้พบว่า
ผูป้ ว่ ยต้อหินไม่หยอดตาเช้าก่อนมาร.พ. ร้อยละ 31.5 โดย
ผู้ป่วยให้เหตุผลที่ไม่ได้หยอดตาว่ารีบที่จะมาตรวจต้อง
ออกเดินทางมาจากบ้านแต่เช้ายาหมดพอดีหรือยาหมด
ก่อนหลายวันซึง่ เป็นปัจจัยทำ�ให้มคี วามดันลูกตาขึน้ เกิด
การทำ�ลายเซลล์ประสาทตาในโรคต้อหิน
3. ปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาพบว่า
อันดับ 1 ผู้ป่วยต้อหินลืมหยอดตาร้อยละ 81.824
เหตุ ผ ลที่ ลื ม คื อ ทำ � งานยุ่ ง ไปนอกบ้ า นนอนหลั บ ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของแคสเอ็มเอ 5 พบว่าผู้ป่วย
ร้อยละ 25 ที่ลืมหยอดตามากกว่า 1 วัน /เดือน ผู้ป่วย
บางคนแก้ปัญหาโดยการพกติดตัวเวลาออกนอกบ้าน
บางคนเปิดหยอดที่บ้าน 1 ชุดอีกชุดเปิดหยอดที่ทำ�งาน
บางคนวางยาไว้ที่หัวเตียงนอน นอกจากนี้ผู้ป่วยจะมีวิธี
การแก้ไขปัญหาจากการใช้ยาหยอดตาร้อยละ 81.82 ส่วน
ใหญ่ผปู้ ว่ ยจะหยอดตาทันทีทนี่ กึ ได้รอ้ ยละ 45.46 รองลง
มารอไปหยอดครั้งต่อไป ร้อยละ 36.36 และไม่ทราบถึง
ผลเสียของการไม่หยอดตาถึงร้อยละ 15 สอดคล้องกับ
การศึกษาของบิก๊ เกอร์เจเอฟ5 พบว่าผูป้ ว่ ยกลุม่ ทีส่ ามารถ
บอกได้ว่าโรคต้อหินมีส่วนเกี่ยวข้องกับระดับความดัน
ลูกตาและโรคนี้สามารถทำ�ให้ตาบอดได้แต่จะสามารถ
ป้องกันตาบอดได้ถ้าหยอดตาสม่ำ�เสมอจะมีจำ�นวนการ
ใช้ยาสม�่ำ เสมอเป็น 2 เท่าของผูป้ ว่ ยกลุม่ ทีไ่ ม่ทราบข้อมูล
ดังกล่าวเลยดังนั้นความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในบทบาท
ของตนเองที่มีต่อการรักษาจึงเป็นปัจจัยที่สำ�คัญยิ่งต่อ
วินัยในการใช้ยา5
อันดับ 2 ผูป้ ว่ ยต้อหินยาหมดก่อนนัดร้อยละ 59.09
แน่นอนว่าผู้ป่วยมีการขาดยาต้อหิน ส่วนใหญ่ มาตรวจ
เพื่อรับยาที่โรงพยาบาล ร้อยละ 22.73 รองลงมายาหมด
ไม่ได้หยอด ร้อยละ 18.18 และซื้อยาหยอดตาเอง ร้อย
ละ 18.18 จากผลการวิจยั ทำ�ให้ทราบว่า ผูป้ ว่ ยต้อหินร้อย
ละ 22.73 ยังมีการรับรูแ้ ละพฤติกรรมในการดูแลตนเอง
ส่วนอีก ร้อยละ 36.36 เหตุผลเพราะว่าผู้ป่วยไม่ทราบว่า
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ผลเสียของการไม่หยอดตาร้อยละ 15 และไม่ทราบว่าถ้า
ยาหมดสามารถมาตรวจเพือ่ รับยาได้ดงั นัน้ จึงมีผปู้ ว่ ยไม่
ได้หยอดตารอจนถึงวันนัดจึงค่อยมาตรวจเพือ่ รับยา จาก
แนวคิดของ Orem18 กล่าวว่า ความสามารถในการดูแล
ตนเองของบุคคลเมื่อมีปัญหาทางด้านสุขภาพว่าบุคคล
มีความต้องการการเรียนรู้ เข้าใจ และมองเห็นคุณค่าใน
การดูแลตนเอง เพื่อให้เกิดกระบวนการในการปฏิบัติ
ดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง Bandura15 กล่าวว่า บุคคลจะ
ตัดสินใจว่า กระทำ�พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
ไม่นั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความคาดหวังเกี่ยวกับความ
สามารถของตนเองและอีกส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความ
คาดหวังเกี่ยวกับผลกรรมที่จะเกิดขึ้น
อันดับ 3 ใช้ยาหยอดตาขวดเก่ามากกว่า 1 เดือน
พบร้อยละ 54.55 ซึ่งทำ�ให้ใช้ยาที่มีประสิทธิภาพไม่ดี
พอทั้งนี้อาจเนื่องมาจากส่วนใหญ่ไม่ได้รับเอกสารการ
หยอดตาร้อยละ 60 ซึ่งแนะนำ�เกี่ยวกับการใช้ยาจากการ
สัมภาษณ์มีผู้ป่วยเพียง 17 คนเท่านั้นที่ได้รับคำ�แนะนำ�
อาจเป็นเพราะว่าด้วยภาระงานมีผู้ป่วยคับคั่งขณะตรวจ
ในตอนเช้าจึงทำ�ให้ยังไม่มีเวลาที่จะให้คำ�แนะนำ�การ
เก็บรักษาและวันหมดอายุของยาหลักทั่วไปในการเก็บ
รักษายาหยอดตาจะมีอายุ 3 ปีนับจากวันผลิตเพราะสาร
ป้องกันการเจริญของเชือ้ โรคหมดอายุกรณีเปิดใช้ยาแล้ว
ควรใช้ให้หมดใน 1 เดือน19
อันดับ 4 ผู้ป่วยต้อหินใช้ยาผิดวิธีร้อยละ 40.91
ได้แก่ ใช้ยามากกว่าหรือน้อยกว่าทีก่ �ำ หนดร้อยละ 18.18
ส่วนใหญ่เข้าใจว่าการหยอดยามากครัง้ ทำ�ให้อาการดีขนึ้
จากตารางและการสอบถามเพิ่มเติมบางคนเพิ่มจำ�นวน
ครั้งเมื่อรู้สึกปวดตา ตามัวมากขึ้น บางคนหยอดไม่ลง
ตาจึงเพิ่มการหยอดตาการใช้ยาน้อยครั้งกว่าที่กำ�หนด
บางคนมีการลดยาหยอดตาสาเหตุมาจากไม่เข้าใจการ
ใช้ยา ใช้ยาไม่ถูก สอดคล้องกับแคสเอ็มเอ และคณะ5
พบว่า pilocarpine วันละ 4 ครั้งเหลือ 2.6 ครั้ง/วัน
ผูป้ ว่ ยประมาณ ร้อยละ 40 ขาดยา pilocarpine อย่างน้อย
ร้อยละ 10 ของจำ�นวนครั้งของการใช้ยาผู้ป่วยหยอดยา

การรับรู้และพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยต้อหิน

รีบไปทำ�งาน 4 รายมีอาการแสบเคืองตา 1 รายและ
จากตัวน้ำ�ยาหยอดตา Azopt หยอดแล้วมีตะกอนติดที่
ตาดูเหมือนขี้ตาภาพลักษณ์ไม่ดีจึงเลื่อนไปหยอดตอน
เย็นอย่างเดียวเนื่องจากหยอดตาไม่สบายตามีอาการ
ข้างเคียงจากยา บางคนไม่สะดวกที่จะพกไปที่ทำ�งาน
บางคนเข้าใจว่าอาการดีขึ้นแล้วจึงลดยาเองการใช้ยา
หยอดตาที่มากกว่า 1 ชนิดไม่ถูกวิธีร้อยละ 4.55 ใน
กรณีผู้ป่วยจำ�เป็นต้องใช้ยาหยอดตาหลายชนิดนั้นการ
จั ด ลำ � ดั บ ก่ อ นหลั ง ของการหยอดตาจะต้ อ งคำ � นึ ง ถึ ง
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของยาแต่ละชนิดด้วยยาที่
เป็น Lipid soluble จะถูกดูดซึมได้ดีกว่ายาที่เป็น Lipid
insoluble ยาที่มี pH สูงกว่าจะเข้าตาดีกว่ายาที่ pH ต่ำ�
เช่นควรหยอด timmolol (pH 6.8) ก่อน pilocarpine
(pH 5) นอกจากนี้การหยอดยาแต่ละครั้ง turnover rate
fluid = 16% perminute นาทีที่ 4 จะเหลือยา 50% ที่
นาทีที่ 10 จะเหลือยา 17% ฉะนั้นควรหยอดยาสอง
ชนิดห่างกัน 5-10 นาที20 การใช้ยาหยอดตาเพิ่มอีกข้าง
ร้ อ ยละ 4.55 ผู้ ป่ ว ยให้ เ หตุ ผ ลว่ า หยอดตาเมื่ อ รู้ สึ ก
ไม่ ส บายตาแสบตาป้ อ งกั น ตาอี ก ข้ า งไม่ ใ ห้ เ ข้ า ใจผิ ด
เนื่องจากญาติบอกวิธีใช้แล้วก็จำ�จากที่ญาติบอกไว้ ผู้
ป่วยได้รับยามากหรือน้อยไม่พอกับวันนัดร้อยละ 4.55
เกิดจากการคำ�นวณยาของผู้ป่วยไม่ถูกต้องหรือใช้ยา
หยอดผิดข้าง และเนื่องจากไม่สามารถอ่านฉลากยา
ได้ให้ผู้อื่นช่วยดูฉลากยาเข้าใจผิดข้างเกิดจากให้ผู้อื่น
หยอดเกิ ด จากมี ย าหยอดหลายชนิ ด ไม่ อ่ า นฉลากยา
ทำ�ให้สับสน ใช้ยาอื่นนอกจากแพทย์สั่ง บางท่านเล่า
ให้ฟังว่าญาติผู้ป่วยให้นำ�ยาสมุนไพรที่มีโฆษณาและ
ข่ า วดั ง เมื่ อ 2-3 ปี ที่ ผ่ า นมา มาหยอดร่ ว มกั บ ยาของ
ร.พ. ผู้ป่วยนำ�ยาหยอดตารักษาร.พ. อื่นมาหยอดด้วย
การใช้ยาหยอดตาร่วมกันผู้ป่วยพยายามปรับยาตาม
ความสะดวกของตนเองสามารถช่วยให้ผู้ป่วยใช้ยาได้
สม่ำ�เสมอได้โดยแนะนำ�วิธีการใช้ยาให้สอดคล้องกับ
กิ จ วั ต รประจำ �วั น ของผู้ ป่ ว ย เช่ น เวลาตื่ น นอนเวลา
รับประทานอาหารเช้า – กลางวัน – เย็นเวลาเลิกงาน
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หรือเวลาก่อนเข้านอนแล้วให้ผู้ป่วยเลือกใช้ยาในเวลา
ที่สะดวกที่สุดที่สัมพันธ์กับกิจวัตรเหล่านั้นก็สามารถ
หลี ก เลี่ ย งการลื ม ใช้ ย าได้ ร ะดั บ หนึ่ ง 5 และยั ง พบว่ า
ผู้ป่วยยาหมดก่อนถึงวันนัดร้อยละ 59.09 เนื่องจาก
ผู้ป่วยมีการเพิ่มยาหยอดตาร้อยละ 4.55 และการแก้
ปัญหาเมื่อยาหมดคือ ยาหมดไม่ได้หยอด ร้อยละ 18.18
และซื้อยาหยอดตาเอง ร้อยละ 18.18 การขาดยาทำ�ให้มี
ภาวะเสี่ยงต่อความดันลูกตาสูงขึ้นทำ�ให้กดประสาทตา
ขั้วประสาทตาถูกทำ�ลายได้จากผลการศึกษาทางคลินิก
พบว่ า การลดความดั น ลู ก ตาส่ ง ผลดี ต่ อ ผู้ ป่ ว ยต้ อ หิ น
ทั้งในแง่การป้องกันการเกิดการทำ�ลายของขั้วประสาท
ตาก่อนการเกิดต้อหินและในแง่ความสามารถหยุดยั้ง
การทำ�ลายอย่างต่อเนือ่ งหลังจากทีเ่ ป็นต้อหินแล้วดังนัน้
การลดความดันโดยการใช้ยาก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้5
4. การปฏิบัติตามขั้นตอนการหยอดตาพบว่า
ผูป้ ว่ ยต้อหินทีไ่ ด้รบั การรักษาโดยการใช้ยาและมา
รับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยตา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ในการปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนการหยอดตา ได้ ป ฏิ บั ติ
ร้อยละ 76.67 ส่วนใหญ่ เมื่อหยอดตามากกว่า 1 ชนิด
ในเวลาเดียวกันได้เว้นระยะเวลาหยอดห่างกัน 5-10 นาที
ร้อยละ 91.5 และ เมื่อแพทย์นัดตรวจครั้งต่อไปท่าน
มารับการตรวจตามแพทย์นัด ร้อยละ 91.5 รองลงมามี
การล้างมือให้สะอาด ร้อยละ 81.5 และ มีการเขย่าขวด
ก่อนใช้ยา ร้อยละ 81.5 น้อยสุดคือ หลับตาพร้อมทั้งใช้
สำ�ลีกดหัวตาไว้ประมาณ 1-2 นาที ร้อยละ 52 ในส่วนที่
ผู้ป่วยยังปฏิบัติไม่ถูกต้องร้อยละ 23.33 ผู้ป่วยต้อหิน
ไม่ได้หลับตาและกดหัวตาร้อยละ 48 จากการสอบถาม
ผู้ป่วยจะหลับตาแทนซึ่งวิธีการเพิ่มการดูดซึมยาและ
ลดการดู ด ซึ ม ยาเข้ า ทางเส้ น เลื อ ดทำ � ได้ โ ดยใช้ นิ้ ว กด
บริเวณหัวตาหรือให้ผปู้ ว่ ยหลับตาประมาณ 5 นาที5 ทัง้ นี้
ประมาณกันว่ายาหยอดตาถึง 80 % ที่หยดเข้าดวงตาจะ
ไหลออกจากตาผ่านทางท่อระบายน้ำ�ตาและถูกดูดซึม
เข้าสู่กระแสโลหิตทำ�ให้เกิดอาการข้างเคียงทางร่างกาย
ได้การหลับตานิ่งร่วมกับการใช้นิ้วกดที่รูเปิดท่อน้ำ�ตา
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จะช่วยลดปริมาณยา timolol ทีด่ ดู ซึมเข้าสูก่ ระแสโลหิต
ได้ถึง 60 %21สอดคล้องกับสุจินดา ริมศรีทอง22 ศึกษา
เปรียบเทียบผลของวิธีปฏิบัติ 3 วิธีหลังหยอดตาขยาย
รูม่านตาที่มีต่อการขยายรูม่านตาโดยศึกษาผลของวิธี
หลั บ ตาวิ ธี ก ดบริ เ วณหั ว ตาพร้ อ มทั้ ง หลั บ ตาและวิ ธี
กระพริบตาหลังหยอดตาขยายรูมา่ นตาพบว่าวิธหี ลับตา
และวิธีกดบริเวณหัวตาพร้อมทั้งหลับตาให้ผลขยาย
รูมา่ นตาดีกว่าวิธกี ระพริบตาอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .01 ส่วนวิธีหลับตากับวิธีกดบริเวณหัวตาพร้อม
ทัง้ หลับตาให้ผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01 พบว่าผูป้ ว่ ยต้อหินหยอดตาแล้วปลายหลอด
สัมผัสกับตา 28.5 การที่ปลายจุกขวดยาสัมผัสกับส่วน
หนึ่งส่วนใดของตาจะไม่เพียงแต่ทำ�ให้เกิดการปนเปื้อน
ของเชื้อจุลินทรีย์เข้าสู่ขวดยาเท่านั้น19 แต่การสัมผัสนั้น
ยังกระตุ้นให้เกิดการกระพริบตาบีบตาและมีน้ำ�ตาออก
มากทำ�ให้ยาที่หยดเข้าดวงตาเจือจางและไหลออกจาก
ดวงตามากขึ้น5 ทั้งนี้ยังพบว่าผู้ป่วยต้อหินนั่งหรือนอน
แหงนหน้ามองขึน้ ข้างบนแต่ไม่ได้ดงึ หนังตาล่างให้เป็น
กระพุ้งร้อยละ 77.50 ซึ่งวิธีหยอดยาที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดคือให้มองขึ้นด้านบนพร้อมทั้งเงยหน้าเล็ก
น้อยใช้มือข้างใดข้างหนึ่งดึงเปลือกตาล่างลงและออก
ห่างจากลูกตาเพื่อให้เป็นแอ่งแล้วใช้มืออีกข้างถือและ
เอี ย งขวดยาให้ ต รงกั บ ดวงตาแต่ ร ะวั ง ไม่ ให้ ป ลายจุ ก
สัมผัสกับสิ่งใดโดยให้ตามองตรงไปปลายจุกตลอดเวลา
จากนั้นบีบขวดเบาๆ เพื่อให้ยาหยดเข้าไปในดวงตา 1
หยดแต่ถ้าไม่แน่ใจว่าหยอดเข้าดวงตาหรือไม่ก็อาจหยด
เพิม่ เติมได้กอ่ นการหยอดตาควรแนะนำ�ให้น�ำ ขวดยาแช่
ตู้เย็นเพราะยาที่เย็นจะทำ�ให้ผู้ป่วยสามารถรู้สึกได้ง่าย
ว่ายาหยดเข้าไปในตาแล้ว5 ผู้ป่วยต้อหินไม่ได้ตรวจสอบ
ชื่อยาตาข้างที่หยอดจำ�นวนหยดเวลาที่หยอดร้อยละ
28.50 ผูป้ ว่ ยต้อหินจะอ่านฉลากยาไม่ได้รอ้ ยละ 82 มักให้
ผู้ อื่ น เป็ น ผู้ อ่ า นให้ แ ละจดจำ � ไว้ ป ฏิ บั ติ ซึ่ ง ทำ � ให้ เ กิ ด
ความคลาดเคลื่อนจากการใช้ยาได้สอดคล้องกับการ
ศึกษาของสกาวรัตน์ ชัยสุนทร23 ศึกษาพฤติกรรมการใช้

จิรัชยา เจียวก๊ก, สุภาวี หมัดอะด้ำ�, อัสมา เกษตรกาลาม์

ยาและปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการมารับยาอย่างต่อเนือ่ งของผูส้ งู
อายุที่มีความดันโลหิตสูงจังหวัดนครพนมพบว่ามีผู้สูง
อายุ 40 คนทีไ่ ม่สามารถอ่านฉลากยาได้ประมาณครึง่ หนึง่
จะให้บตุ รหลานอ่านแทนความเข้าใจในการใช้ยาตอบได้
ถูก 3 อันดับแรกได้แก่ความถี่เวลาและวิธีรับประทาน
ยาชื่อยาผู้สูงอายุตอบได้ถูกน้อยที่สุดผู้ป่วยต้อหินไม่ได้
หยอดในกระพุ้งตาหรือแอ่งตาร้อยละ 22.5 และไม่ได้
เขย่าขวดก่อนหยอดตาร้อยละ 18.5 สอดคล้องกับการ
ศึกษาของเอพ และคณะ5 การใช้ยาหยอดตานั้นต้องการ
การฝึกฝนมากกว่าการรับประทานยา ผู้ป่วยไม่เพียงแต่
ต้องหยอดตาให้ตรงเวลาใช้ยาในปริมาณทีถ่ กู ต้องแล้ว ยัง
ต้องฝึกฝนเทคนิคในการหยอดยาให้ตนเอง การที่ผู้ป่วย
ใช้ยาเองโดยผิดพลาดจากการฝึกฝนทีไ่ ม่เพียงพอหรือใช้
เทคนิคทีไ่ ม่ถกู ต้องอาจเกิดขึน้ ได้ตงั้ แต่การไม่เขย่าขวดยา
ที่เป็นสารละลายให้ดีก่อนใช้จึงมีปริมาณยาน้อยกว่าที่
ควรมีการศึกษาพบว่าไม่เขย่าขวดก่อนใช้รอ้ ยละ 63 และ
พบว่าร้อยละ 37 เขย่าขวดน้อยเกินไปในรายงานหนึ่ง
พบว่าผูป้ ว่ ยร้อยละ 27 หยอดตาไม่เข้าแอ่งตาโดยมากกว่า
ร้ อ ยละ 25 ไม่ ท ราบเลยว่ า ยาที่ ห ยอดไม่ เ ข้ า แอ่ ง ตา
นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยจะหยอดตาได้ถูกต้องยิ่งขึ้น
หลังจากได้รับการฝึกฝนจากบุคลากรทางการแพทย์
โดยเฉพาะถ้ามีการฝึกซ้ำ�เป็นระยะๆ5 การล้างมือเป็น
การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดสามารถทำ�ได้ง่ายและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อย
ที่สุด24
ผู้ ป่ ว ยต้ อ หิ น ไม่ ไ ด้ ล้ า งมื อ ก่ อ นหยอดตาร้ อ ยละ
18.5 สอดคล้องกับการศึกษาของจินตนา สิทธิเดช25
พบว่าพฤติกรรมการล้างมือของพยาบาลวิชาชีพและ
พยาบาลเทคนิคในหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้าก่อนทำ�กิจกรรมทีม่ คี วามเสีย่ งน้อยไม่มี
การล้างมือร้อยละ 100 หลังทำ�กิจกรรมที่มีความเสี่ยง
น้อยไม่ล้างมือร้อยละ 51 ก่อนทำ�กิจกรรมที่มคี วามเสี่ยง
สูงไม่ลา้ งมือร้อยละ 80 ภายหลังทำ�กิจกรรมทุกคนล้างมือ
กรณีใช้ยามากกว่า 1 ชนิดไม่ได้เว้นระยะเวลาหยอด
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การรับรู้และพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยต้อหิน

5-10 นาที ร้อยละ 91.50 การใช้ยาหยอดตาหลายชนิด
ควรเว้นระยะให้ห่างระหว่างยาทั้งสองชนิดอย่างน้อย
5-10 นาที เพื่อป้องกันการละลายของยาและหกล้น
ออกของยาตัวแรกก่อนที่จะถูกดูดซึมเข้าสู่ดวงตาและ
การจัดลำ�ดับก่อนหลังของการหยอดตาจะต้องคำ�นึงถึง
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของยาแต่ละชนิดด้วย5
การนำ�ผลวิจัยไปใช้
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคร่วมกันพร้อมทั้งแจก
เอกสารควบคู่ไปด้วยกรณีประเมินผู้ป่วยแล้วว่าความ
สามารถในการดูแลตัวเองน้อยเสี่ยงต่อการขาดความ
ร่วมมือในการใช้ยาต้องมีผดู้ แู ลมารับคำ�แนะนำ�ด้วยและ
อาจต้องแนะนำ�เฉพาะราย
2. ให้ค�ำ แนะนำ�ทีส่ อดคล้องกับชีวติ ประจำ�วันของ
ผูป้ ว่ ยแล้วให้ผปู้ ว่ ยเลือกใช้ยาในเวลาทีส่ ะดวกทีส่ ดุ และ
สัมพันธ์กับกิจวัตรเหล่านั้น
3. สอนสาธิ ต ขั้ น ตอนการหยอดตาอาจใช้ สื่ อ
การสอนช่วยพร้อมทั้งแจกเอกสารให้สาธิตย้อนกลับ
ทบทวนทุกครั้งที่มาตรวจตามนัด
4. จัดทำ�ตารางการหยอดตาสร้างแบบบันทึกการ
หยอดตาโดยบันทึกชื่อยาทุกชนิดขนาดเวลาที่ต้องใช้
อย่างถูกต้องลงในตาราง รวมทั้งบันทึกอาการข้างเคียง
เมื่อพบให้ระบุ กรณียาหมดก่อนสามารถมารับยาได้
ก่อนนัดแต่ควรตรวจสอบวิธีการใช้ยาของผู้ป่วยเพื่อหา
สาเหตุและแก้ไข
5. การติดตามเยี่ยมบ้านในรายที่มีปัญหาประสาน
กับเจ้าหน้าทีส่ ทิ ธิประโยชน์ให้เน้นการหยอดตาการเพิม่
การติดตามการใช้ยาทางโทรศัพท์จะทำ�ให้ความร่วมมือ
ในการใช้ยาสูงขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ผู้ป่วยต้อหินที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ ส่วนใหญ่จะไม่ได้เข้ารับการพักรักษา
ในหอผู้ป่วยตา อีกทั้งในส่วนที่เข้ารับการพักรักษาใน

หอผู้ป่วยตา ขนาดกลุ่มตัวอย่างมีจำ�นวนน้อยผู้วิจัยจึง
ใช้จำ�นวนประชากร 22 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ดั ง นั้ น ควรมี ก ารศึ ก ษาในผู้ ป่ ว ยต้ อ หิ น ทั้ ง หมดของ
โรงพยาบาลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำ�มากขึ้น
2. ควรทำ�การศึกษาในลักษณะวิจยั เชิงคุณภาพ โดย
เน้นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกถึงวิถกี ารดำ�เนินชีวติ ของ
ผู้ป่วยต้อหิน
3. ควรมีการศึกษาวิจัยกึ่งทดลอง โดยนำ�ผลการ
วิจัยครั้งนี้ไปสร้างโปรแกรมสุขศึกษา แล้วทำ�การศึกษา
ต่อเรื่องประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาการส่งเสริม
พฤติกรรมการดูแลตนเอง สำ�หรับผู้ป่วยต้อหิน
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Perception and Self-Care Behaviors in Patients with Glaucoma
Jirachaya Jeawkok (B.N.S., M.A.)
Supawee Madadam (B.N.S.)
Assama Kasetkala (B.N.S.)
Songklanagarind Hospital, Faculty of Medicine at the Prince of Songkla University

Abstract

This study is a survey research to study
the knowledge and self-care behavior in patients
with glaucoma. including how to use eye drops for
glaucoma patients who have been treated in the eyes
unit at Songklanagarind hospital. The subjects were
glaucoma patients who have been treated in the eyes
unit at Songklanagarind hospital. Tools used in the
research were questionnaire about awareness and
self-care behavior in patients with glaucoma. Content
was rechecked by a panel of experts. The validity
was analyzed by third formula Pearson correlation
coefficient is equal to 0.746 and percentage average
were used for statistical analysis of the data.
The results of the study revealed that: glaucoma
patients were treated with medications and admitted
at eyes ward, in Songklanagarind hospital. Glaucoma
patients who realize themselves as glaucoma are

72.73%. That glaucoma is related to high intraocular
pressure 68.18 %. If without treatment will get blind
90.91%. Can’t read the label of the eye drop bottle
87.82%. Three medication usage problems behaviors
are: First , forgetfulness 81.82%. which They have
immediately re-correct 45.46%. Forgot to apply eye
drop daily 36.36%. They don’t know disadvantage
of missed eye drops 15%. Second, the eye drops ran
out before the doctor’s appointment schedule 59.09%.
Patients come to the hospital to get eye drop 22.73%.
Empty of bottles made no eye drops 18.18%. Buy eye
drops by themselve to 18.18%. Third, continuing to
use the same bottle of eye drop for longer than 30 days
54.55%.
Keywords: Perception, Self-Care Behaviors, Patients
with Glaucoma
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“ภาวะจุดภาพชัดจอตาบวมจากเบาหวานขึ้นจอตา
หรือ diabetic macular edema (DME) เป็นสาเหตุ
สำ�คัญที่ทำ�ให้การมองเห็นลดลงในผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอ
ตาหรือ diabetic retinopathy (DR) ในอดีตพบว่า
การยิงเลเซอร์ focal และหรือ grid macular photocoagulation
ซึ่งได้ทำ�การศึกษาโดย Early Treatment Diabetic
Retinopathy Study (ETDRS) เป็นการรักษาเพียงอย่าง
เดียวที่สามารถทำ�ได้ ซึ่งผลการรักษายังไม่เป็นที่น่าพอใจ
แต่ในปัจจุบันแนวทางในการรักษา DME เปลี่ยนแปลงไป
มาก อาจเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาภาวะ DME ต่อไป
ในอนาคต”

Diabetic macular edema (DME) คือภาวะที่เกิด
จอตาบวมภายใน macular หรือภายใน 2 disc diameter
จากจุ ด ศู น ย์ ก ลางของ fovea ซึ่ ง มี ผ ลทำ � ให้ เ กิ ด การ
สูญเสียการมองเห็น, DME สามารถพบได้ 2 ลักษณะคือ
focal หรือ diffuse macular edema1-2 focal macular edema
เป็นการบวมของ macular ที่เกิดจากการรั่วของ fluid ที่
มักจะสัมพันธ์กับ microaneurysms อาจพบลักษณะ
ของ circinate ring ซึ่ ง เกิ ด จากการรั่ ว ของ plasma
lipoproteins ไปสะสมในชั้น outer และ inner plexiform
ของจอตา ส่วน diffuse macular edema เกิดจากการเสีย
permeability ของ inner blood retinal barrier เป็นบริเวณ
กว้างร่วมกับมีการรั่วของ fluid จนเกิดการบวมของ
macular เป็นบริเวณกว้าง โดยการรั่วของ fluid อาจเกิด
จาก microaneurysms หรือ intraretinal microvascular
abnormality (IRMA)3-4

DME สามารถพบได้ในทุกระยะของ diabetic
retinopathy (DR) ซึ่งเป็นสาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดการ
สูญเสียการมองเห็น โดยพบว่า DME จะสัมพัทธ์กบั ระยะ
หรือความรุนแรงของ DR5 ใน mild nonproliferative
diabetic retinopathy (mild NPDR) จะพบ DME
ประมาณ 3%, moderate to severe diabetic retinopathy
(moderate to severe NPDR) พบประมาณ 40% และ
proliferative diabetic retinopathy (PDR) พบประมาณ
71%
พยาธิสภาพของการเกิด DME ในปัจจุบันยังไม่
เป็นที่ทราบชัดเจนว่าเกิดจากสาเหตุใด แต่เชื่อว่าอาจ
เกิ ด จากหลายปั จ จั ย หรื อ หลายขบวนการร่ ว มกั น 6 ที่
ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเส้นเลือดของจอตาใน
ภาวะ hyperglycemia โดยพบลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ของเส้นเลือดคือมีการสูญเสียของ intramural pericytes,
capillary basement membrane มีการหนาตัวขึ้น และมี
การเกิด microaneurysms ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ทำ�ให้เกิดภาวะ hypoxia ต่อจอตา กระตุน้ ให้เกิดการหลัง่
สาร protein kinase C (PKC) และ vascular endothelial
growth factor (VEGF) มีรายงานพบว่าระดับของ VEGF
มีความเกี่ยวข้องกับการเกิด DME และการศึกษาทาง
histology พบว่ามี VEGF ปริมาณสูงใน DME ซึ่งทั้ง
PKC และ VEGF เป็ น สาเหตุ สำ � คั ญ ที่ ทำ � ให้ เ กิ ด การ
เสีย permeability ของเส้นเลือด7-9 จนเกิดการรั่วของ
fluid เข้ามาอยู่ในจอตา โดยเฉพาะ VEGF จะมีบทบาท
ที่สำ�คัญในการทำ�ให้เกิดการเสีย permeability ของ
เส้นเลือดโดยเฉพาะ VEGF-A10 ซึ่ง VEGF-A สามารถ
พบได้หลาย isoforms เช่น 121, 145, 165, 183, 189 และ
isoforms 206 ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดการ
เสีย permeability ของเส้นเลือด
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ในการวิ นิ จ ฉั ย DME นั้ น ควรได้ รั บ การตรวจ
โดย fundus biomicroscopic lens ซึ่งมี stereopsis และ
magnification ทีด่ ี ไม่แนะนำ�ให้ตรวจโดยการใช้ indirect
ophthalmoscope เพราะ stereopsis และ magnification
ไม่ดีพอในการประเมินภาวะ DME, optical coherence
tomography (OCT) เป็นการตรวจที่ non-invasive ใช้
ในการวินิจฉัย DME ได้ดี พบว่า OCT สามารถนำ�มาใช้
ในการวางแผนการรักษาหรือติดตามประเมินผลหลัง
การรักษา ลักษณะที่พบใน DME จาก OCT สามารถพบ
ได้ประมาณ 4 ลักษณะ11 คือ diffuse retinal thickening,
cystoids macular edema, serous retinal detachment และ
vitreomacular interface
การรักษา Diabetic Macular Edema
DME เป็นสาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้การมองเห็นลดลง
ในผูป้ ว่ ย DR ในอดีตพบว่าการยิงเลเซอร์ focal และหรือ
grid macular photocoagulation ซึ่งได้ทำ�การศึกษาโดย
Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS)
เป็นการรักษาเพียงอย่างเดียวที่สามารถทำ�ได้ ซึ่งผล
การรักษายังไม่เป็นที่น่าพอใจ แต่ในปัจจุบันแนวทาง
ในการรักษา DME เปลี่ยนแปลงไปมาก อาจเป็นทาง
เลือกใหม่ในการรักษาภาวะ DME ต่อไปในอนาคต การ
รั ก ษาที่ เ คยมี ทั้ ง หมดตั้ ง แต่ ใ นอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น นั้ น
ประกอบด้วยการยิงเลเซอร์ focal และ grid macular
photocoagulation, pars plana vitrectomy (PPV),
การฉีดสเตียรอยด์ และการฉีด vascular endothelial
growth factor inhibitors (VEGF-inhibitors) ซึง่ การรักษา
แต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย
ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป
Focal and Grid laser photocoagulation
ETDRS12-15 ได้สร้างแนวทางในการรักษา DME
ไว้ ซึ่งเป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานในการรักษา DME
มาตั้ งแต่ ใ นอดีต จนถึง ปัจจุบัน โดย ETDRS ทำ � การ
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ศึกษาผลของ laser photocoagulation ในผู้ป่วย DME,
DR และการได้รับ aspirin ว่ามีผลต่อการดำ�เนินโรค
หรือไม่ ซึ่งพบว่าการรักษาด้วย focal photocoagulation
ใน DME สามารถลดอัตราการเกิด moderate visual
loss (MVL) ได้มากกว่า 50% อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
โดยเฉพาะในกลุม่ ทีม่ ี retinal thickening ใน 500 microns
จากจุดศูนย์กลางของ fovea, hard exudate ภายใน 500
microns จากจุดศูนย์กลางของ fovea ร่วมกับมี retinal
edema ใกล้กับบริเวณที่พบ hard exudates และกลุ่มที่มี
retinal edema ขนาด 1 disc area โดยมีส่วนใดส่วนหนึ่ง
อยู่ภายใน 1 disc diameter จากจุดศูนย์กลางของ fovea,
โดยลักษณะดังกล่าว ETDRS ได้ให้คำ�จำ�กัดความว่า
clinically significant macular edema (CSME) ซึ่งเป็น
มาตรฐานในการรักษา DME มาจนถึงปัจจุบัน
เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น CSME ควรจะได้รับ
การรักษาด้วย focal และหรือ grid laser photocoagulation
โดย focal laser คื อ การยิ ง ในบริ เ วณที่ มี จ อตาบวม
สัมพันธ์กับ microaneurysms ในช่วงระยะ 500-3,000
microns จากจุดศูนย์กลางของ fovea สำ�หรับ diffuse
edema ให้ยิงแบบ grid laser ในบริเวณที่มีจอตาบวม
โดยยิงจุดเว้นจุดและ light burns หลังติดตามการรักษา
ถ้ายังพบว่ามีการบวมทีจ่ ดุ ศูนย์กลางของ fovea และการ
มองเห็นแย่กว่า 20/40 อาจพิจารณาทำ�การยิง focal laser
บน microaneurysms ที่อยู่ภายใน 300-500 microns จาก
จุดศูนย์กลางของ fovea.
ความรีบด่วนในการให้การรักษาด้วย focal หรือ
grid laser นั้น อาจพิจารณาโดยขึ้นอยู่กับลักษณะของ
CSME เช่นถ้าพบว่ามี retinal thickening ภายใน 500
microns จากจุดศูนย์กลางของ fovea ในกลุ่มนี้พบว่า
จะมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียการมองเห็น โดยเฉพาะ
ถ้ามีการบวมของจุดศูนย์กลาง fovea ด้วยจำ�เป็นต้อง
ได้รับการรักษาทันที15 ในกลุ่มที่พบว่ามี hard exudates
ภายใน 500 microns จากจุดศูนย์กลางของ fovea ร่วมกับ
มี retinal edema ใกล้กับบริเวณที่ติดกับ hard exudates
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พบว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่า ในการรักษาอาจจะต้อง
พิจารณาระดับการมองเห็นของผู้ป่วยร่วมด้วย ถ้าการ
มองเห็นยังดีอยู่ อาจพิจารณาติดตามเป็นระยะๆ ส่วนใน
กลุ่มที่พบว่ามี retinal thickening ขนาด 1 disc area โดย
มีบางส่วนอยู่ภายใน 1 disc diameter จากจุดศูนย์กลาง
ของ fovea พบว่ามีความเสี่ยงในการสูญเสียการมอง
เห็นน้อย ถ้าพบว่าระดับการมองเห็นยังดีอยู่ ควรติดตาม
ผู้ป่วยเป็นระยะๆ
Pars Plana Vitrectomy (PPV)
จากการศึกษาของ ETDRS14,16-17 พบว่าการทำ�
focal และหรือ grid laser photocoagulation มีเพียง 3%
จะมีการมองเห็นที่ดีขึ้น ในขณะที่ 25% การมองเห็นจะ
ลดลง แต่รายงานการวิจัยในระยะหลังพบว่า focal และ
หรือ grid laser photocoagulation ใน DME สามารถทำ�ให้
การมองเห็นดีขนึ้ ประมาณ 7-31%2,18-20 จึงได้มกี ารศึกษา
หาสาเหตุของการสูญเสียการมองเห็น พบว่า vitreous
อาจมีผลต่อการเกิด DME มีรายงานการศึกษาพบว่า
posterior hyaloids เป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการ
เกิด DME ซึ่งจะพบมากขึ้นถ้ายังไม่มี posterior vitreous
detachment21-23 รวมทั้งยังพบว่า vitreous traction24 ก็
เป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด macular edema มี
รายงานการทำ� PPV ใน DME มาตัง้ แต่ปี 199225 บทบาท
ของ vitreous และการทำ� PPV จึงได้มีการศึกษามากขึ้น
ในการรักษา DME
สมมุตฐิ านทีท่ �ำ ให้การมองเห็นดีขนึ้ สำ�หรับการทำ�
PPV ใน DME เชื่อว่าเป็นผลมาจากการลดการดึงรั้งที่
macular และทำ�ให้เกิด oxygen supply มากขึน้ ในการทำ�
PPV นั้นสามารถทำ�ได้ทั้ง PPV with posterior vitreous
detachment, with or without internal limiting membrane
(ILM) peeling โดยพบว่าสามารถเพิ่มการมองเห็นให้
ดีขึ้นได้ 25 และสามารถลดการบวมของ macular โดย
เฉพาะในกลุ่มที่มีลักษณะ chronic macular edema หรือ
ในกลุ่มที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยเลเซอร์26-27

การทำ� PPV with ILM peeling เมือ่ เปรียบเทียบกับ
การทำ� grid laser photocoagulation พบว่า การทำ� PPV
with ILM peeling จะได้ผลดีกว่าในแง่ของการลดบวม
macular แต่พบว่าทั้งสองวิธีมีการเพิ่มขึ้นของการมอง
เห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ28-29
กล่าวโดยรวมแล้วพบว่าการทำ � PPV ใน DME
มักจะได้ผลดีในกลุ่มที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วย
เลเซอร์โดยเฉพาะในกลุม่ ทีม่ ี posterior hyaloids traction
ต่อ macular
Intravitreous Triamcinolone Acetonide injection
(IVTA)
เป็นที่ทราบกันดีว่า focal และหรือ grid laser
photocoagulation สามารถลดการสูญเสียการมองเห็น
ใน DME ได้ แต่ข้อจำ�กัดของการยิงเลเซอร์ในการรักษา
DME คือไม่สามารถทำ�ให้การมองเห็นดีขึ้นได้อย่าง
น่าพอใจ ซึ่งอาจเป็นผลข้างเคียงจากการยิงเลเซอร์ เช่น
ทำ�ให้เกิด foveal burns, visual field defects, retinal
fibrosis และ laser scars30 โดยเฉพาะในผูป้ ว่ ยทีม่ ี diffuse
macular edema ทีจ่ �ำ เป็นต้องใช้จ�ำ นวนการยิงเลเซอร์มาก
ส่วนการทำ� PPV นัน้ มีประโยชน์ใน DME ทีพ่ บว่ามีการ
ดึงรัง้ ของ posterior vitreous บริเวณ macular แต่ทงั้ focal
และ grid laser photocoagulation และ PPV ไม่สามารถ
ทำ�ให้การมองเห็นดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจ triamcinolone
acetonide จึงเข้ามามีบทบาทในการให้การรักษา DME
มากขึ้น
ดังที่ได้กล่าวมาว่าสาเหตุของการเสีย permeability
ของเส้นเลือดจะเกี่ยวข้องกับ PKC และ VEGF ที่เป็น
สาเหตุสำ�คัญทำ�ให้เกิดการรั่วของ fluid จนเกิด macular
edema ดังนั้น corticosteroid น่าจะมีผลทำ�ให้ลดการ
เสีย permeability ของ blood retinal barrier โดยผล
ของ corticosteroid ทำ�ให้เกิดการ down regulation
ของ VEGF31-32 จึงได้มีการนำ� tiamcinolone acetonide
มาใช้ในการรักษา DME ซึ่งสามารถให้การรักษาได้
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หลายวิธีเช่น sub-tenon injection หรือ intravitreous
injection. วิธี sub-tenon injection เมือ่ เปรียบเทียบกับวิธี
intravitreous injection พบว่าวิธี sub-tenon injection จะมี
ประสิทธิภาพน้อยกว่าในแง่ของการซึมผ่านเข้าไปในตา
และเวลาทีอ่ ยูใ่ นตาสัน้ กว่าวิธี intravitreous injection33 มี
การศึกษาเกีย่ วกับ IVTA พบว่าเกือบทุกรายงานสามารถ
ลด macular edema และสามารถทำ�ให้การมองเห็นดีขนึ้
อย่างมีนัยสำ�คัญ โดยเฉพาะในกลุ่มที่ไม่ตอบสนองต่อ
การยิงเลเซอร์34-35 โดยบางรายงานพบว่า IVTA น่าจะ
เป็น primary treatment ใน DME36
การใช้ triamcinolone acetonide ขนาด 4 mg /0.1
ml ฉีดเข้าไปใน vitreous เป็นขนาดที่นิยมใช้มากที่สุด มี
การศึกษาการใช้ยาขนาด 2, 6 และ 8 มก. พบว่าไม่มคี วาม
แตกต่างกันในเรือ่ งการมองเห็น, central foveal thickness
(CFT) และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ โดยระยะเวลาในการ
ออกฤทธิข์ อง triamcinolone acetonide อาจจะเริม่ ตัง้ แต่
ประมาณ 1 สัปดาห์และผลของยาจะอยู่ประมาณ 3-9
เดือน37 หลังจากนั้นพบว่าจะเริ่มมีการลดลงของระดับ
การมองเห็น ส่วน CFT อาจยังเท่าเดิมหรือเพิ่มมากขึ้น
การฉีด IVTA ซ�้ำ พบว่าผลในการลด mauler edema และ
การเพิม่ ของระดับการมองเห็น จะมีการตอบสนองน้อย
กว่าการฉีด IVTA ในครัง้ แรก38 การศึกษาเกีย่ วกับการฉีด
IVTA ร่วมกับ grid macular photocoagulation พบว่าได้
ผลดี39 แต่จากการศึกษาระยะยาวถึงภาวะแทรกซ้อนจาก
การฉีด IVTA พบว่ามีการเพิ่มของความดันตา (IOP)
ประมาณ 30-40%, มีการเกิดต้อกระจก (cataract) มาก
กว่า 50% จึงอาจได้ข้อสรุปว่าการฉีด IVTA อาจไม่มี
ความคุ้มค่ากับภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น ทำ�ให้ IVTA
ไม่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน
Vascular Endothelial Growth Factor inhibitors
(VEGF-inhibitors)
VEGF-inhibitors ที่ ใ ช้ กั น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น นั้ น มี
อยู่ 3 ชนิดคือ bevacizumab (Avastin®), pegaptanib
sodium (Macugen®) และ ranibizumab (Lucentis®) โดย
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bevacizumab ได้รับการรับรองให้ใช้ในการรักษา colon
cancer แต่ไม่ได้รับรองให้ใช้ทางตา, ส่วน pegaptanib
sodium และ ranibizumab ได้รับการรับรองให้ใช้ใน
โรคทางตา โดย VEGF-inhibitors ทั้ง 3 ชนิดได้มีการ
ศึกษาในการใช้รักษาโรคเกี่ยวกับทางตาหลายโรคเช่น
aged-related macular degeneration (AMD), macular
edema จาก retinal vein occlusion, cystic macular edema
(CME) หรือ neovascular glaucoma (NVG)
ในส่วนของ DME มีรายงานการศึกษาเกีย่ วกับการ
ใช้ VEGF-inhibitors ในการรักษา DME ซึ่งส่วนใหญ่
พบว่าผลในการรักษาดีขนึ้ ทัง้ การเพิม่ ระดับการมองเห็น
และลดการบวมของ macular มีรายงานการศึกษาโดย
ใช้ bevacizumab ขนาด 1.25 มก. เปรียบเทียบกับการ
ทำ�เลเซอร์20,40 พบว่าที่ 24 เดือน ในกลุ่มที่ได้รับการฉีด
bevacizumab อย่างเดียว มีการเพิ่มของการมองเห็นดี
กว่ากลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยเลเซอร์อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ
Ranibizumab ได้ รั บ การรั บ รองโดยองค์ ก าร
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกาให้สามารถใช้รักษา
DME มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ ranibizumab ในการ
รักษา DME หลายงานวิจัยโดยเปรียบเทียบระหว่างการ
ฉีด ranibizumab ขนาด 0.5 มก. เข้าลูกตาอย่างเดียว,
ranibizumab ขนาด 0.5 มก. ฉีดเข้าลูกตาร่วมกับการยิง
เลเซอร์และการยิงเลเซอร์อย่างเดียว2,41-43 พบว่าในกลุ่ม
ที่ฉีด ranibizumab อย่างเดียวมีการมองเห็นที่ดีขึ้นและ
CFT ลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ฉีด ranibizumab ร่วมกับ
การยิงเลเซอร์หรือกลุ่มที่ยิงเลเซอร์อย่างเดียวอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติที่ระยะเวลา 6, 12, 24 และ 36 เดือน
VEGF-inhibitors ตัวอื่นๆ เช่น aflibercept ซึ่งเป็น
VEGF-inhibitors ตัวใหม่ มีการศึกษาเปรียบเทียบโดย
การฉีด aflibercept ในขนาดและจำ�นวนครั้งที่ฉีดต่างๆ
กัน เปรียบเทียบกับการยิงเลเซอร์อย่างเดียวพบว่าที่ 6
และ 12 เดือน ในกลุม่ ทีฉ่ ดี aflibercept มีการเพิม่ ขึน้ ของ
การมองเห็นและ CFT ลดลงเทียบกับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การยิง
เลเซอร์อย่างเดียวอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ แต่ในกลุ่ม
aflibercept ขนาดต่างๆ ไม่พบว่ามีความแตกต่างกัน44-45
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การรักษาอืน่ ๆเช่น protein kinase C beta inhibitors
(ruboxistaurin mesylate) ในรูปแบบการกิน มีการศึกษา
เกี่ยวกับ protein kinase C beta inhibitors ในผู้ป่วย DR
โดยให้กนิ ในขนาด8, 16 และ 32 มก.ต่อวัน พบว่าไม่มคี วาม
แตกต่างในการเปลีย่ นแปลงของ DR หรือโอกาสการเกิด
DME หรือการลดการยิงเลเซอร์46-47
สเตี ย รอยด์ ตั ว อื่ น ๆ เช่ น sustained-release
intravitreal dexamethasone implant (Ozurdex®) คือ
สเตียรอยด์ที่ฉีดเข้าไปในตาในรูปแบบ solid state มีการ
ศึกษาถึงผลข้างเคียงของ Ozurdex® พบว่ามีอาการข้าง
เคียงจากฤทธิข์ องยาค่อนข้างต�่ำ 48 และผลการศึกษาอืน่ ๆ
พบว่า Ozurdex® ขนาด 700 มก. สามารถเพิ่มระดับการ
มองเห็น มีการลดลงของ CFT และ fluorescein leakage
ลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิต49-50
ิ

ทำ�ให้การมองเห็นของผู้ป่วยดีขึ้นในระยะยาวกว่า รวม
ทั้งลด CFT และ fluorescein leakage ได้ดีแต่อาจต้องรอ
ผลการรักษาอีกระยะยาว
สำ�หรับ VEGF-inhibitors ในปัจจุบันเป็นที่นิยม
มากขึ้นเนื่องจากผลข้างเคียงของยามีค่อนข้างต่ำ�และ
ผลการรั ก ษาพบว่ า ส่ ว นใหญ่ ทำ � ให้ ก ารมองเห็ น ของ
ผู้ป่วยดีขึ้นในระยะยาว ส่วนวิธีการรักษาอื่นๆ ที่มีความ
พยายามใช้ในการรักษา DME เช่น protein kinase C beta
inhibitors พบว่าไม่สามารถลดการดำ�เนินโรคของทัง้ DR
และการเกิด DME
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า แนวทางการรั ก ษา DME มี
มากมายหลายวิธีแตกต่างกันไปซึ่งแต่ละวิธีอาจมีข้อ
จำ�กัดในบางกรณี ดังนั้นจึงจำ �เป็นที่จะต้องพิจารณา
ผู้ป่วยเป็นรายๆ ไป ว่าเหมาะสมที่จะเลือกใช้วิธีไหนที่ดี
ที่สุดในการักษา DME

สรุป

เอกสารอ้างอิง

DME เป็นสาเหตุสำ�คัญของการสูญเสียการมอง
เห็นในประเทศที่พัฒนาแล้ว ETDRS ได้ทำ�การศึกษา
ผลของการยิงเลเซอร์ในผูป้ ว่ ย DME ซึง่ เป็นการศึกษาที่
ได้รบั การยอมรับตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และพบว่าการ
ทำ� focal และหรือ grid laser photocoagulation สามารถ
ลดอัตราการสูญเสียการมองเห็นได้แต่ยังมีข้อจำ�กัดใน
การทีจ่ ะทำ�ให้ระดับสายตาของผูป้ ว่ ยดีขนึ้ แต่ focal และ
หรือ grid laser photocoagulation ยังคงเป็นวิธที ใี่ ช้ในการ
รักษา DME มาจนถึงปัจจุบัน
แต่ ใ นปั จ จุ บั น แนวทางการรั ก ษาอื่ น เข้ า มามี
บทบาทมากขึ้น เช่นการใช้สเตียรอยด์ ฉีดเข้าไปในตา
หรือ IVTA สามารถให้การรักษาผู้ป่วย DME ได้ดีแต่
ผลข้างเคียงกลับพบว่ามีมาก ไม่คุ้มต่อการรักษาและผล
ของการรักษาทำ�ให้การมองเห็นดีขึ้นชั่วคราวเท่านั้น
จึงไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน การใช้ sustained-release
intravitreal dexamethasone implant (Ozurdex®) สามารถ
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ªï ¡“¥â
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วมกับ ปวดศี
รษะมาก
Vital signs: BP 232/170 mmHg, RR 18, BT 37.1C, PR 117 bpm ตรวจตาพบลักษณะดังภาพ

VA 20/70 PH 20/20 BE
Refraction
Questions:
-1.25-0.5*180
20/20
1) WhatOD:is/are
positive ﬁnding?
20/20
2) WhatOS:is -1.00-0.75*180
most likely diagnosis?
1. What is abnormal finding?
μÕ∫ §«“¡º‘¥ª°μ‘∑’Ëμ√«®æ∫§◊Õ ¢π“¥¢Õß√Ÿ¡à“πμ“ (pupil) ∑’Ë‰¡à‡∑à“°—π °≈à“«§◊Õ¢π“¥√Ÿ¡à“πμ“¢Õß
μ“¢«“ ¢¬“¬¡“°°«à“¢Õßμ“´â“¬
2. How to management?
μÕ∫ §«“¡º‘¥ª°μ‘‡π◊ËÕß¢Õß√Ÿ¡à“πμ“‰¡à‡∑à“°—π (anisocoria) ¡’ “‡Àμÿ‰¥â®“°À≈“¬‚√§ ¥—ßπ—Èπ®÷ß
®”‡ªìπμâÕß¡’·π«∑“ß„π°“√«‘π‘®©—¬ ‚¥¬ √ÿª¥—ßπ’È
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»ÃÔÈ¹Ò¤ÅÔ¹Ô¡ (Photo quiz)

เฉลยปริศนาคลินิก (Photo quitz) ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2556
1. ผูปวยหญิงไทยอายุ 28 ป มาตรวจเรื่องสงสัยตาเข ไมมีตามัว ไมมีภาพซอน ปฏิเสธประวัติ

ตาเขในครอบครัว ตรวจรางกาย พบ Best corrected Visual Acuity 20/20, 20/20 Anterior segment
and Fundus : WNL Both Eyes Extraocular Movement in Primary Gaze and Horizontal Gaze
as Figures:

คําถาม
1. What is/are positive ﬁnding?
คําตอบ : EOM exa : Orthophoria in Primary Gaze
LE: limit abduction, narrow palpebral ﬁssure when attempt adduction
(globe retraction) no upshoot or downshoot
RE: full adduction and abduction
2. What is most likely diagnosis?
คําตอบ : Diagnosis: Duane syndrome type I Left eye
3. How to Management?
คําตอบ : Management Observe เนื่องจากผูปวยรายนี้ ไมมี signiﬁcant deviation in
primary gaze, ไมมี anomalous head position, ไมมี severe globe retraction,
ไมมี upshoot or downshoot

ÇÒÃÊÒÃ¨Ñ
¡ÉØ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ
»‚·Õè 8 TTJO
©ºÑº·Õè 2 ¡Ã¡®Ò¤Á-¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556
ÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃà¢Õ
Â¹º·¤ÇÒÁÅ§

มาตรฐานการเขียน Case Report ภาษาไทยลง TTJO

-เนื่องจากวารสาร TTJO จะมีการจัดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 คือ มกราคม-มิถุนายน และ
ฉบับที่ 2 คือ กรกฎาคม - ธันวาคม
ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะนําบทความลงใน TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO
ตามกําหนดเวลาดังนี้คือ
ฉบับที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน และ
ฉบับที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม
-หากมีรายงานเป็นภาษาอังกฤษจะต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย

การตีพิมพ์ Case Report ภาษาไทย

1.ชื่อเรื่องใช้ AngsanaUPC size 18 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อเรื่องให้อยู่ตรงกลาง (Center Text)

หัวข้อและคําขึ้นต้นย่อหน้าให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ยกเว้น preposition ให้ใช้ตัวเล็กหมดโดยพิมพ์คําว่า
รายงานผู้ป่วย ต่อด้วย colon (: ) แล้วเคาะ 1 space bar ตามด้วยหัวข้อภาษาไทย เช่น

รายงานผู้ป่วย: การรักษาผู้ป่วยถุงนํ้าที่ม่านตาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก
2.ชื่อผู้เขียนโดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right)
โดยชื่อภาษาไทยให้ใส่ยศและพิมพ์ยศติดกับชื่อไปเลย และเคาะ 1 space bar ระหว่างชื่อและนามสกุล
เช่น
นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
3.บรรทัดรองจากชื่อผู้วิจัยให้พิมพ์คําว่า
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) และเคาะ
space bar 1 ครั้ง ระหว่างคําว่า
ภาควิชาจักษุวิทยา และ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

27
57

28
58

ÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹º·¤ÇÒÁÅ§ TTJO

4. บทนํา
ใช้28AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)

ÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹º·¤ÇÒÁÅ§ TTJO

5.เนื้อหาในบทนํ
4. บทนํา า
ใช้ AngsanaUPC
sizeตัว16ปกติ
ตัวหนา
(Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
-ใช้ AngsanaUPC
size 16
(Regular)
-เมื่อขึ้นต้น paragraph ให้เคาะ 1 tab
หาในบทนํ
า space bar
-ส่วนที5.เนื
่เว้น้อวรรคใช้
1 เคาะ
-กด enter
เฉพาะขึ้นต้น paragraph
านั้น
-ใช้ AngsanaUPC
size 16 ตัวใหม่
ปกติเท่(Regular)
-เมื่อขึโดยให้
้นต้น paragraph
ให้เคาะ
1 tab space bar เช่น อ้างอิง1-4
-มี citation
ใช้ตัวยกโดยไม่
ต้องเคาะ
-หลีกเลี
เนื้อหาตรงๆ
-ส่่ยวงการ
นที่เว้copy
นวรรคใช้
1 เคาะ space bar
-กด
enter เฉพาะขึ
้นต้น ทีparagraph
ใหม่เท่านั้นงสือ
-หลีกเลี
่ยงการใช้
รูป/diagram
่ copy มาจากในหนั
- เนื้อหาที
่เป็นภาษาอั
งกฤษใช้
ตัวพิมพ์เล็ตก้อหมดยกเว้
นคํbar
าที่เป็เช่นนชือ้่อาเฉพาะให้
-มี citation
โดยให้
ใช้ตัวยกโดยไม่
งเคาะ space
งอิง1-4 ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
กเลีบ่ยหรื
งการ
copy
เนื้อหาตรงๆ
-กรณีใ-หลี
ช้วงเล็
อเครื
่องหมายคํ
าพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด
แล้วต่อ-หลี
ด้วกยอัเลีก่ยษรเลย
้นต่อด้วยเครื
่องหมายวงเล็
บปิงดสืแล้
งการใช้จากนั
รูป/diagram
ที่ copy
มาจากในหนั
อ วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น
- เนื้อ(UV)
หาที่เป็radiation
นภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์เล็กหมดยกเว้นคําที่เป็นชื่อเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
ultraviolet
-ขัดเกลาเนื
วัตถุประสงค์
และแทรกรู
เพิ่มได้barหากไม่
ผิดลิขบสิหรื
ทธิอ์ เครื่องหมายคําพูด
-กรณี้อใช้หาให้
วงเล็เบหมาะสมกั
หรือเครื่อบงหมายคํ
าพูด ให้
ใช้ 1 เคาะปspace
ก่อนวงเล็
กษรเลย
จากนั้นต่อด้วยเครื
บปิ่ตดรงกลาง
แล้วเว้นและขึ
1 เคาะ้นต้space
bar เช่น
-ตัวหนัแล้งสืวต่อชิอด้ดวด้ยอั
านซ้
ายของกระดาษเสมอ
ยกเว้่อนงหมายวงเล็
หัวเรื่องจะอยู
น paragraph
จะเว้นultraviolet
1 tab (UV) radiation
บวัตถุประสงค์และแทรกรูปเพิ่มได้หากไม่ผิดลิขสิทธิ์
ใต้รูปให้้อหาให้
พิมพ์วเหมาะสมกั
่า
-หากมี-ขัรูปดเกลาเนื
ภาพที-ตั
่…ว…..แสดง………………..
หนังสือชิดด้านซ้ายของกระดาษเสมอ ยกเว้นหัวเรื่องจะอยู่ตรงกลาง และขึ้นต้น paragraph
โดยใช้จะเว้
AngsanaUPC
น 1 tab size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 space-หากมี
bar หลั
ตัวรเลขบอกลํ
รูปงใต้
ูปให้พิมพ์าวดั่าบภาพ เช่น
ภาพทีภาพที
่1 แสดงการวั
ดความดันตา
่……..แสดง………………..
-หากมีโดยใช้
ตารางAngsanaUPC
ใต้ตารางให้พิมsize
พ์ว่า16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
ตารางที
่……..แสดง………………..
1 space
bar หลังตัวเลขบอกลําดับภาพ เช่น
่1 แสดงการวั
นตา(Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
โดยใช้ภาพที
AngsanaUPC
sizeด16ความดั
ตัวปกติ
1 space-หากมี
bar หลั
งตัวเลขบอกลํ
ตาราง
ใต้ตารางให้าดัพบิมตาราง
พ์ว่า เช่น
ตารางที
่……..แสดง………………..
ตารางที
่1 แสดงค่
าความดันตา
-พิมพ์โดยใช้
ภาษาไทยแล้
ววงเล็บภาษาอั
บถ้าเป็นโดยจั
ศัพท์ดเชืฉพาะเช่
AngsanaUPC
size 16งกฤษในวงเล็
ตัวปกติ (Regular)
่อให้อยูน่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 spaceเคราะห์
bar หลัภงตัาพตั
วเลขบอกลํ
บตาราง เช่นวยเลเซอร์ (optical coherence tomography)
เครื่องตรวจวิ
ดขวางขั้วาดัประสาทตาด้
-หากเปลี
่ยนภาษาให้
เว้นาความดั
1 เคาะนspace
ตารางที
่1 แสดงค่
ตา bar เช่น หลับตาไม่สนิทเรียก Bell palsy เป็นต้น
-พิcomma
มพ์ภาษาไทยแล้
บถ้วาเป็
พท์แล้
เฉพาะเช่
-หากใช้
ให้เคาะ1ววงเล็
spaceบภาษาอั
bar หลังงกฤษในวงเล็
comma ตามด้
ยเนืน้อศัหา
วเว้น 1นspace bar ก่อนจบ
commaเครืเช่่อนงตรวจวิ
Abc, 1เคราะห์
,def ภาพตัดขวางขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ (optical coherence tomography)
-หากเปลี
่ยนภาษาให้
bar ไม้
เช่่นต้อหลั
บตาไม่
ทเรียก Bell palsy เป็นต้น
-หากใช้
เครื่องหมาย
– ให้ใเช้ว้ตนิด1กัเคาะ
บตัวอัspace
กษรเลย
งเคาะ
spaceสนิbar
-หากใช้ comma ให้เคาะ1 space bar หลัง comma ตามด้วยเนื้อหา แล้วเว้น 1 space bar ก่อนจบ
comma เช่น Abc, 1 ,def
-หากใช้เครื่องหมาย – ให้ใช้ติดกับตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space bar
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มาตรฐานการเขียน Case Report ภาษาไทยลง TTJO

-เนื่องจากวารสาร TTJO จะมีการจัดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 คือ มกราคม-มิถุนายน และ
ฉบับที่ 2 คือ กรกฎาคม - ธันวาคม
ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะนําบทความลงใน TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO
ตามกําหนดเวลาดังนี้คือ
ฉบับที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน และ
ฉบับที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม
-หากมีรายงานเป็นภาษาอังกฤษจะต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย

การตีพิมพ์ Case Report ภาษาไทย

1.ชื่อเรื่องใช้ AngsanaUPC size 18 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อเรื่องให้อยู่ตรงกลาง (Center Text)

หัวข้อและคําขึ้นต้นย่อหน้าให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ยกเว้น preposition ให้ใช้ตัวเล็กหมดโดยพิมพ์คําว่า
รายงานผู้ป่วย ต่อด้วย colon (: ) แล้วเคาะ 1 space bar ตามด้วยหัวข้อภาษาไทย เช่น

รายงานผู้ป่วย: การรักษาผู้ป่วยถุงนํ้าที่ม่านตาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก
2.ชื่อผู้เขียนโดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right)
โดยชื่อภาษาไทยให้ใส่ยศและพิมพ์ยศติดกับชื่อไปเลย และเคาะ 1 space bar ระหว่างชื่อและนามสกุล
เช่น
นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
3.บรรทัดรองจากชื่อผู้วิจัยให้พิมพ์คําว่า
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) และเคาะ
space bar 1 ครั้ง ระหว่างคําว่า
ภาควิชาจักษุวิทยา และ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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4. บทนํา
ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
5.เนื้อหาในบทนํา
-ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular)
-เมื่อขึ้นต้น paragraph ให้เคาะ 1 tab
-ส่วนที่เว้นวรรคใช้ 1 เคาะ space bar
-กด enter เฉพาะขึ้นต้น paragraph ใหม่เท่านั้น
-มี citation โดยให้ใช้ตัวยกโดยไม่ต้องเคาะ space bar เช่น อ้างอิง1-4
-หลีกเลี่ยงการ copy เนื้อหาตรงๆ
-หลีกเลี่ยงการใช้รูป/diagram ที่ copy มาจากในหนังสือ
- เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์เล็กหมดยกเว้นคําที่เป็นชื่อเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
-กรณีใช้วงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด
แล้วต่อด้วยอักษรเลย จากนั้นต่อด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น
ultraviolet (UV) radiation
-ขัดเกลาเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และแทรกรูปเพิ่มได้หากไม่ผิดลิขสิทธิ์
-ตัวหนังสือชิดด้านซ้ายของกระดาษเสมอ ยกเว้นหัวเรื่องจะอยู่ตรงกลาง และขึ้นต้น paragraph
จะเว้น 1 tab
-หากมีรูป ใต้รูปให้พิมพ์ว่า
ภาพที่……..แสดง………………..
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับภาพ เช่น
ภาพที่1 แสดงการวัดความดันตา
-หากมีตาราง ใต้ตารางให้พิมพ์ว่า
ตารางที่……..แสดง………………..
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับตาราง เช่น
ตารางที่1 แสดงค่าความดันตา
-พิมพ์ภาษาไทยแล้ววงเล็บภาษาอังกฤษในวงเล็บถ้าเป็นศัพท์เฉพาะเช่น
เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ (optical coherence tomography)
-หากเปลี่ยนภาษาให้เว้น 1 เคาะ space bar เช่น หลับตาไม่สนิทเรียก Bell palsy เป็นต้น
-หากใช้ comma ให้เคาะ1 space bar หลัง comma ตามด้วยเนื้อหา แล้วเว้น 1 space bar ก่อนจบ
comma เช่น Abc, 1 ,def
-หากใช้เครื่องหมาย – ให้ใช้ติดกับตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space bar
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มาตรฐานการเขียน Case Report ภาษาไทยลง TTJO

-เนื่องจากวารสาร TTJO จะมีการจัดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 คือ มกราคม-มิถุนายน และ
ฉบับที่ 2 คือ กรกฎาคม - ธันวาคม
ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะนําบทความลงใน TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO
ตามกําหนดเวลาดังนี้คือ
ฉบับที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน และ
ฉบับที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม
-หากมีรายงานเป็นภาษาอังกฤษจะต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย

การตีพิมพ์ Case Report ภาษาไทย

1.ชื่อเรื่องใช้ AngsanaUPC size 18 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อเรื่องให้อยู่ตรงกลาง (Center Text)

หัวข้อและคําขึ้นต้นย่อหน้าให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ยกเว้น preposition ให้ใช้ตัวเล็กหมดโดยพิมพ์คําว่า
รายงานผู้ป่วย ต่อด้วย colon (: ) แล้วเคาะ 1 space bar ตามด้วยหัวข้อภาษาไทย เช่น

รายงานผู้ป่วย: การรักษาผู้ป่วยถุงนํ้าที่ม่านตาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก
2.ชื่อผู้เขียนโดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right)
โดยชื่อภาษาไทยให้ใส่ยศและพิมพ์ยศติดกับชื่อไปเลย และเคาะ 1 space bar ระหว่างชื่อและนามสกุล
เช่น
นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
3.บรรทัดรองจากชื่อผู้วิจัยให้พิมพ์คําว่า
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) และเคาะ
space bar 1 ครั้ง ระหว่างคําว่า
ภาควิชาจักษุวิทยา และ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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4. บทนํา
ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
5.เนื้อหาในบทนํา
-ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular)
-เมื่อขึ้นต้น paragraph ให้เคาะ 1 tab
-ส่วนที่เว้นวรรคใช้ 1 เคาะ space bar
-กด enter เฉพาะขึ้นต้น paragraph ใหม่เท่านั้น
-มี citation โดยให้ใช้ตัวยกโดยไม่ต้องเคาะ space bar เช่น อ้างอิง1-4
-หลีกเลี่ยงการ copy เนื้อหาตรงๆ
-หลีกเลี่ยงการใช้รูป/diagram ที่ copy มาจากในหนังสือ
- เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์เล็กหมดยกเว้นคําที่เป็นชื่อเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
-กรณีใช้วงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด
แล้วต่อด้วยอักษรเลย จากนั้นต่อด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น
ultraviolet (UV) radiation
-ขัดเกลาเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และแทรกรูปเพิ่มได้หากไม่ผิดลิขสิทธิ์
-ตัวหนังสือชิดด้านซ้ายของกระดาษเสมอ ยกเว้นหัวเรื่องจะอยู่ตรงกลาง และขึ้นต้น paragraph
จะเว้น 1 tab
-หากมีรูป ใต้รูปให้พิมพ์ว่า
ภาพที่……..แสดง………………..
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับภาพ เช่น
ภาพที่1 แสดงการวัดความดันตา
-หากมีตาราง ใต้ตารางให้พิมพ์ว่า
ตารางที่……..แสดง………………..
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับตาราง เช่น
ตารางที่1 แสดงค่าความดันตา
-พิมพ์ภาษาไทยแล้ววงเล็บภาษาอังกฤษในวงเล็บถ้าเป็นศัพท์เฉพาะเช่น
เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ (optical coherence tomography)
-หากเปลี่ยนภาษาให้เว้น 1 เคาะ space bar เช่น หลับตาไม่สนิทเรียก Bell palsy เป็นต้น
-หากใช้ comma ให้เคาะ1 space bar หลัง comma ตามด้วยเนื้อหา แล้วเว้น 1 space bar ก่อนจบ
comma เช่น Abc, 1 ,def
-หากใช้เครื่องหมาย – ให้ใช้ติดกับตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space bar
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มาตรฐานการเขียน Case Report ภาษาไทยลง TTJO

-เนื่องจากวารสาร TTJO จะมีการจัดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 คือ มกราคม-มิถุนายน และ
ฉบับที่ 2 คือ กรกฎาคม - ธันวาคม
ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะนําบทความลงใน TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO
ตามกําหนดเวลาดังนี้คือ
ฉบับที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน และ
ฉบับที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม
-หากมีรายงานเป็นภาษาอังกฤษจะต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย

การตีพิมพ์ Case Report ภาษาไทย

1.ชื่อเรื่องใช้ AngsanaUPC size 18 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อเรื่องให้อยู่ตรงกลาง (Center Text)

หัวข้อและคําขึ้นต้นย่อหน้าให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ยกเว้น preposition ให้ใช้ตัวเล็กหมดโดยพิมพ์คําว่า
รายงานผู้ป่วย ต่อด้วย colon (: ) แล้วเคาะ 1 space bar ตามด้วยหัวข้อภาษาไทย เช่น

รายงานผู้ป่วย: การรักษาผู้ป่วยถุงนํ้าที่ม่านตาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก
2.ชื่อผู้เขียนโดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right)
โดยชื่อภาษาไทยให้ใส่ยศและพิมพ์ยศติดกับชื่อไปเลย และเคาะ 1 space bar ระหว่างชื่อและนามสกุล
เช่น
นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
3.บรรทัดรองจากชื่อผู้วิจัยให้พิมพ์คําว่า
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) และเคาะ
space bar 1 ครั้ง ระหว่างคําว่า
ภาควิชาจักษุวิทยา และ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
โดยใช AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อใหอยูชิดขวา (Align Text Right) และเคาะ
space bar 1 ครั้ง ระหวางคําวา
28
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คณะแพทยศาสตร และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. บทนํา
4.ใช้บทนํ
า
AngsanaUPC
size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
ใช AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อใหอยูชิดซาย (Align Text Left)
เนื
้อหาในบทนํ
าใชา AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยใชหลักการเขียนเหมือนใน
5.เนื
้อหาในบทนํ
introduction
-ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular)

-เมื่อขึ้นต้น paragraph ให้เคาะ 1 tab
-ส่วนที่เว้นวรรคใช้ 1 เคาะ space bar
-กด enter เฉพาะขึ้นต้น paragraph ใหม่เท่านั้น
-มี citation โดยให้ใช้ตัวยกโดยไม่ต้องเคาะ space bar เช่น อ้างอิง1-4
-หลีกเลี่ยงการ copy เนื้อหาตรงๆ
-หลีกเลี่ยงการใช้รูป/diagram ที่ copy มาจากในหนังสือ
- เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์เล็กหมดยกเว้นคําที่เป็นชื่อเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
-กรณีใช้วงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด
แล้วต่อด้วยอักษรเลย จากนั้นต่อด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น
ultraviolet (UV) radiation
-ขัดเกลาเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และแทรกรูปเพิ่มได้หากไม่ผิดลิขสิทธิ์
-ตัวหนังสือชิดด้านซ้ายของกระดาษเสมอ ยกเว้นหัวเรื่องจะอยู่ตรงกลาง และขึ้นต้น paragraph
จะเว้น 1 tab
-หากมีรูป ใต้รูปให้พิมพ์ว่า
ภาพที่……..แสดง………………..
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับภาพ เช่น
ภาพที่1 แสดงการวัดความดันตา
-หากมีตาราง ใต้ตารางให้พิมพ์ว่า
ตารางที่……..แสดง………………..
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับตาราง เช่น
ตารางที่1 แสดงค่าความดันตา
-พิมพ์ภาษาไทยแล้ววงเล็บภาษาอังกฤษในวงเล็บถ้าเป็นศัพท์เฉพาะเช่น
เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ (optical coherence tomography)
-หากเปลี่ยนภาษาให้เว้น 1 เคาะ space bar เช่น หลับตาไม่สนิทเรียก Bell palsy เป็นต้น
-หากใช้ comma ให้เคาะ1 space bar หลัง comma ตามด้วยเนื้อหา แล้วเว้น 1 space bar ก่อนจบ
comma เช่น Abc, 1 ,def
-หากใช้เครื่องหมาย – ให้ใช้ติดกับตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space bar
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มาตรฐานการเขียน Case Report ภาษาไทยลง TTJO

-เนื่องจากวารสาร TTJO จะมีการจัดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 คือ มกราคม-มิถุนายน และ
ฉบับที่ 2 คือ กรกฎาคม - ธันวาคม
ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะนําบทความลงใน TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO
ตามกําหนดเวลาดังนี้คือ
ฉบับที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน และ
ฉบับที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม
-หากมีรายงานเป็นภาษาอังกฤษจะต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย

การตีพิมพ์ Case Report ภาษาไทย

1.ชื่อเรื่องใช้ AngsanaUPC size 18 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อเรื่องให้อยู่ตรงกลาง (Center Text)

หัวข้อและคําขึ้นต้นย่อหน้าให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ยกเว้น preposition ให้ใมิช้ตถัวุนเล็ายน
กหมดโดยพิมพ์คําว่า
รายงานผู้ป่วย ต่อด้วย colon (: ) แล้วเคาะ 1 space bar ตามด้วยหัวข้อภาษาไทย เช่น

รายงานผู้ป่วย: การรักษาผู้ป่วยถุงนํ้าที่ม่านตาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก
2.ชื่อผู้เขียนโดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right)
โดยชื่อภาษาไทยให้ใส่ยศและพิมพ์ยศติดกับชื่อไปเลย และเคาะ 1 space bar ระหว่างชื่อและนามสกุล
เช่น
นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
3.บรรทัดรองจากชื่อผู้วิจัยให้พิมพ์คําว่า
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) และเคาะ
space bar 1 ครั้ง ระหว่างคําว่า
ภาควิชาจักษุวิทยา และ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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4. บทนํา
ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
5.เนื้อหาในบทนํา
-ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular)
-เมื่อขึ้นต้น paragraph ให้เคาะ 1 tab
-ส่วนที่เว้นวรรคใช้ 1 เคาะ space bar
-กด enter เฉพาะขึ้นต้น paragraph ใหม่เท่านั้น
-มี citation โดยให้ใช้ตัวยกโดยไม่ต้องเคาะ space bar เช่น อ้างอิง1-4
-หลีกเลี่ยงการ copy เนื้อหาตรงๆ
-หลีกเลี่ยงการใช้รูป/diagram ที่ copy มาจากในหนังสือ
- เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์เล็กหมดยกเว้นคําที่เป็นชื่อเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
-กรณีใช้วงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด
แล้วต่อด้วยอักษรเลย จากนั้นต่อด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น
ultraviolet (UV) radiation
-ขัดเกลาเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และแทรกรูปเพิ่มได้หากไม่ผิดลิขสิทธิ์
-ตัวหนังสือชิดด้านซ้ายของกระดาษเสมอ ยกเว้นหัวเรื่องจะอยู่ตรงกลาง และขึ้นต้น paragraph
มิถนุ ายน
จะเว้น 1 tab
-หากมีรูป ใต้รูปให้พิมพ์ว่า
ภาพที่……..แสดง………………..
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับภาพ เช่น
ภาพที่1 แสดงการวัดความดันตา
-หากมีตาราง ใต้ตารางให้พิมพ์ว่า
ตารางที่……..แสดง………………..
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับตาราง เช่น
ตารางที่1 แสดงค่าความดันตา
-พิมพ์ภาษาไทยแล้ววงเล็บภาษาอังกฤษในวงเล็บถ้าเป็นศัพท์เฉพาะเช่น
เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ (optical coherence tomography)
-หากเปลี่ยนภาษาให้เว้น 1 เคาะ space bar เช่น หลับตาไม่สนิทเรียก Bell palsy เป็นต้น
-หากใช้ comma ให้เคาะ1 space bar หลัง comma ตามด้วยเนื้อหา แล้วเว้น 1 space bar ก่อนจบ
comma เช่น Abc, 1 ,def
-หากใช้เครื่องหมาย – ให้ใช้ติดกับตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space bar
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มาตรฐานการเขียน Case Report ภาษาไทยลง TTJO

-เนื่องจากวารสาร TTJO จะมีการจัดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 คือ มกราคม-มิถุนายน และ
ฉบับที่ 2 คือ กรกฎาคม - ธันวาคม
ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะนําบทความลงใน TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO
ตามกําหนดเวลาดังนี้คือ
ฉบับที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน และ
ฉบับที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม
-หากมีรายงานเป็นภาษาอังกฤษจะต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย

การตีพิมพ์ Case Report ภาษาไทย

1.ชื่อเรื่องใช้ AngsanaUPC size 18 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อเรื่องให้อยู่ตรงกลาง (Center Text)

หัวข้อและคําขึ้นต้นย่อหน้าให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ยกเว้น preposition ให้ใช้ตัวเล็กหมดโดยพิมพ์คําว่า
รายงานผู้ป่วย ต่อด้วย colon (: ) แล้วเคาะ 1 space bar ตามด้วยหัวข้อภาษาไทย เช่น

รายงานผู้ป่วย: การรักษาผู้ป่วยถุงนํ้าที่ม่านตาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก
2.ชื่อผู้เขียนโดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right)
โดยชื่อภาษาไทยให้ใส่ยศและพิมพ์ยศติดกับชื่อไปเลย และเคาะ 1 space bar ระหว่างชื่อและนามสกุล
เช่น
นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
3.บรรทัดรองจากชื่อผู้วิจัยให้พิมพ์คําว่า
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) และเคาะ
space bar 1 ครั้ง ระหว่างคําว่า
ภาควิชาจักษุวิทยา และ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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4. บทนํา
ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
5.เนื้อหาในบทนํา
-ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular)
-เมื่อขึ้นต้น paragraph ให้เคาะ 1 tab
-ส่วนที่เว้นวรรคใช้ 1 เคาะ space bar
-กด enter เฉพาะขึ้นต้น paragraph ใหม่เท่านั้น
-มี citation โดยให้ใช้ตัวยกโดยไม่ต้องเคาะ space bar เช่น อ้างอิง1-4
-หลีกเลี่ยงการ copy เนื้อหาตรงๆ
-หลีกเลี่ยงการใช้รูป/diagram ที่ copy มาจากในหนังสือ
- เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์เล็กหมดยกเว้นคําที่เป็นชื่อเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
-กรณีใช้วงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด
แล้วต่อด้วยอักษรเลย จากนั้นต่อด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น
ultraviolet (UV) radiation
-ขัดเกลาเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และแทรกรูปเพิ่มได้หากไม่ผิดลิขสิทธิ์
-ตัวหนังสือชิดด้านซ้ายของกระดาษเสมอ ยกเว้นหัวเรื่องจะอยู่ตรงกลาง และขึ้นต้น paragraph
จะเว้น 1 tab
-หากมีรูป ใต้รูปให้พิมพ์ว่า
ภาพที่……..แสดง………………..
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับภาพ เช่น
ภาพที่1 แสดงการวัดความดันตา
-หากมีตาราง ใต้ตารางให้พิมพ์ว่า
ตารางที่……..แสดง………………..
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับตาราง เช่น
ตารางที่1 แสดงค่าความดันตา
-พิมพ์ภาษาไทยแล้ววงเล็บภาษาอังกฤษในวงเล็บถ้าเป็นศัพท์เฉพาะเช่น
เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ (optical coherence tomography)
-หากเปลี่ยนภาษาให้เว้น 1 เคาะ space bar เช่น หลับตาไม่สนิทเรียก Bell palsy เป็นต้น
-หากใช้ comma ให้เคาะ1 space bar หลัง comma ตามด้วยเนื้อหา แล้วเว้น 1 space bar ก่อนจบ
comma เช่น Abc, 1 ,def
-หากใช้เครื่องหมาย – ให้ใช้ติดกับตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space bar
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มาตรฐานการเขียน Case Report ภาษาไทยลง TTJO

-เนื่องจากวารสาร TTJO จะมีการจัดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 คือ มกราคม-มิถุนายน และ
ฉบับที่ 2 คือ กรกฎาคม - ธันวาคม
ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะนําบทความลงใน TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO
ตามกําหนดเวลาดังนี้คือ
ฉบับที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน และ
ฉบับที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม
-หากมีรายงานเป็นภาษาอังกฤษจะต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย

การตีพิมพ์ Case Report ภาษาไทย

1.ชื่อเรื่องใช้ AngsanaUPC size 18 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อเรื่องให้อยู่ตรงกลาง (Center Text)

หัวข้อและคําขึ้นต้นย่อหน้าให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ยกเว้น preposition ให้ใช้ตัวเล็กหมดโดยพิมพ์คําว่า
รายงานผู้ป่วย ต่อด้วย colon (: ) แล้วเคาะ 1 space bar ตามด้วยหัวข้อภาษาไทย เช่น

รายงานผู้ป่วย: การรักษาผู้ป่วยถุงนํ้าที่ม่านตาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก
2.ชื่อผู้เขียนโดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right)
โดยชื่อภาษาไทยให้ใส่ยศและพิมพ์ยศติดกับชื่อไปเลย และเคาะ 1 space bar ระหว่างชื่อและนามสกุล
เช่น
นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
3.บรรทัดรองจากชื่อผู้วิจัยให้พิมพ์คําว่า
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) และเคาะ
space bar 1 ครั้ง ระหว่างคําว่า
ภาควิชาจักษุวิทยา และ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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4. บทนํา
ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
5.เนื้อหาในบทนํา
-ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular)
-เมื่อขึ้นต้น paragraph ให้เคาะ 1 tab
-ส่วนที่เว้นวรรคใช้ 1 เคาะ space bar
-กด enter เฉพาะขึ้นต้น paragraph ใหม่เท่านั้น
-มี citation โดยให้ใช้ตัวยกโดยไม่ต้องเคาะ space bar เช่น อ้างอิง1-4
-หลีกเลี่ยงการ copy เนื้อหาตรงๆ
-หลีกเลี่ยงการใช้รูป/diagram ที่ copy มาจากในหนังสือ
- เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์เล็กหมดยกเว้นคําที่เป็นชื่อเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
-กรณีใช้วงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด
แล้วต่อด้วยอักษรเลย จากนั้นต่อด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น
ultraviolet (UV) radiation
-ขัดเกลาเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และแทรกรูปเพิ่มได้หากไม่ผิดลิขสิทธิ์
-ตัวหนังสือชิดด้านซ้ายของกระดาษเสมอ ยกเว้นหัวเรื่องจะอยู่ตรงกลาง และขึ้นต้น paragraph
จะเว้น 1 tab
-หากมีรูป ใต้รูปให้พิมพ์ว่า
ภาพที่……..แสดง………………..
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับภาพ เช่น
ภาพที่1 แสดงการวัดความดันตา
-หากมีตาราง ใต้ตารางให้พิมพ์ว่า
ตารางที่……..แสดง………………..
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับตาราง เช่น
ตารางที่1 แสดงค่าความดันตา
-พิมพ์ภาษาไทยแล้ววงเล็บภาษาอังกฤษในวงเล็บถ้าเป็นศัพท์เฉพาะเช่น
เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ (optical coherence tomography)
-หากเปลี่ยนภาษาให้เว้น 1 เคาะ space bar เช่น หลับตาไม่สนิทเรียก Bell palsy เป็นต้น
-หากใช้ comma ให้เคาะ1 space bar หลัง comma ตามด้วยเนื้อหา แล้วเว้น 1 space bar ก่อนจบ
comma เช่น Abc, 1 ,def
-หากใช้เครื่องหมาย – ให้ใช้ติดกับตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space bar
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มาตรฐานการเขียน Case Report ภาษาไทยลง TTJO
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ÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹º·¤ÇÒÁÅ§ TTJO
-เนื่องจากวารสาร TTJO จะมีการจัดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ
ฉบับที4.่ 1บทนํ
คือ มกราคม-มิ
ถุนายน และ
า
ฉบับทีใช้่ 2 AngsanaUPC
คือ กรกฎาคม size
- ธัน16
วาคม
ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะนําบทความลงใน TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO
ตามกํา5.เนื
หนดเวลาดั
งนี้คือา
้อหาในบทนํ
ฉบับที-ใช้
่ 1 ภายในวั
นที่ 30 size
เมษายน
AngsanaUPC
16 ตัและ
วปกติ (Regular)
ฉบับที-เมื
่ 2 ่อภายในวั
ที่ 31 ตุลาคม
ขึ้นต้น นparagraph
ให้เคาะ 1 tab
-หากมี-ส่รายงานเป็
ภาษาอัง1กฤษจะต้
องมีbar
บทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย
วนที่เว้นนวรรคใช้
เคาะ space
-กด enter เฉพาะขึ้นต้น paragraph ใหม่เท่านั้น
ใช้ตัวภาษาไทย
ยกโดยไม่ต้องเคาะ space bar เช่น อ้างอิง1-4
การตี-มี
พิมcitation
พ์ Caseโดยให้
Report
่ยงการ copy เนืsize
้อหาตรงๆ
1.ชื่อเรื-หลี
่องใช้กเลีAngsanaUPC
18 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อเรื่องให้อยู่ตรงกลาง (Center Text)
-หลีกาเลีขึ้น่ยงการใช้
/diagram
่ copy
สือ
หัวข้อและคํ
ต้นย่อหน้รูปาให้
ขึ้นต้นด้ทีวยตั
วพิมมาจากในหนั
พ์ใหญ่ยกเว้นงpreposition
ให้ใช้ตัวเล็กหมดโดยพิมพ์คําว่า
- เนื้ป้อ่วหาที
ตัวพิ1มspace
พ์เล็กbar
หมดยกเว้
นชื่อเฉพาะให้
เช่น ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
รายงานผู
ย ต่อ่เด้ป็วนยภาษาอั
colon (:งกฤษใช้
) แล้วเคาะ
ตามด้วนยหัคําวทีข้อ่เป็ภาษาไทย
-กรณีใช้วงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด
แล้วต่รายงานผู
อด้วยอักษรเลย
อด้วยเครื
่องหมายวงเล็
บปิดแล้
วเว้น 1าเคาะ
space กbar เช่น
้ป่วย:จากนั
การรั้นกต่ษาผู
้ป่วยถุ
งนํ้าที่ม่านตาด้
วยการผ่
ตัดแผลเล็
ultraviolet (UV) radiation
เกลาเนื้อAngsanaUPC
หาให้เหมาะสมกั
และแทรกรู
่มได้อยูห่ชากไม่
ลิขสิทText
ธิ์ Right)
2.ชื่อผู-ขั
้เขีดยนโดยใช้
sizeบวั16ตถุตัปวระสงค์
หนา (Bold)
โดยจัดปชืเพิ
่อให้
ิดขวาผิด(Align
วหนังสือชิใดส่ด้ยาศและพิ
นซ้ายของกระดาษเสมอ
ยกเว้นและเคาะ
หัวเรื่องจะอยู
่ตรงกลาง
และขึ
น paragraph
1 space
bar ระหว่
างชื้น่อต้และนามสกุ
ล
โดยชื่อ-ตัภาษาไทยให้
มพ์ยศติดกับชื่อไปเลย
จะเว้
น
1
tab
เช่น
-หากมีรูป ใต้รูปให้พิมพ์ว่า
นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล
ภาพที่……..แสดง………………..
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
bar หลั
3.บรรทั1 ดspace
รองจากชื
่อผูง้วตัิจวัยเลขบอกลํ
ให้พิมพ์คาําดัว่าบภาพ เช่น
ภาพที่1 แสดงการวัดความดันตา
-หากมีตาราง ใต้ตารางให้พิมพ์ภาควิ
ว่า ชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตารางที่……..แสดง………………..
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
space bar หลัsize
งตัวเลขบอกลํ
บตาราง เช่โดยจั
น ดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) และเคาะ
โดยใช้1AngsanaUPC
16 ตัวปกติาดั(Regular)
space ตารางที
bar 1 ครั่1้งแสดงค่
ระหว่าางคํความดั
าว่า นตา
ววงเล็บภาษาอังกฤษในวงเล็บถ้าเป็นศัพท์เฉพาะเช่น
ภาควิช-พิาจัมกพ์ษุภวาษาไทยแล้
ิทยา และ คณะแพทยศาสตร์
เครื่องตรวจวิและ
เคราะห์
ภาพตั
ดขวางขั
้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ (optical coherence tomography)
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิ
ทยาลั
ยธรรมศาสตร์
-หากเปลี่ยนภาษาให้เว้น 1 เคาะ space bar เช่่น หลับตาไม่สนิทเรียก Bell palsy เป็นต้น
-หากใช้ comma ให้เคาะ1 space bar หลัง comma ตามด้วยเนื้อหา แล้วเว้น 1 space bar ก่อนจบ
comma เช่น Abc, 1 ,def
-หากใช้เครื่องหมาย – ให้ใช้ติดกับตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space bar
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4. บทนํา
ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
5.เนื้อหาในบทนํา
-ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular)
-เมื่อขึ้นต้น paragraph ให้เคาะ 1 tab
-ส่วนที่เว้นวรรคใช้ 1 เคาะ space bar
-กด enter เฉพาะขึ้นต้น paragraph ใหม่เท่านั้น
-มี citation โดยให้ใช้ตัวยกโดยไม่ต้องเคาะ space bar เช่น อ้างอิง1-4
-หลีกเลี่ยงการ copy เนื้อหาตรงๆ
-หลีกเลี่ยงการใช้รูป/diagram ที่ copy มาจากในหนังสือ
- เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์เล็กหมดยกเว้นคําที่เป็นชื่อเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
-กรณีใช้วงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด
แล้วต่อด้วยอักษรเลย จากนั้นต่อด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น
ultraviolet (UV) radiation
-ขัดเกลาเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และแทรกรูปเพิ่มได้หากไม่ผิดลิขสิทธิ์
-ตัวหนังสือชิดด้านซ้ายของกระดาษเสมอ ยกเว้นหัวเรื่องจะอยู่ตรงกลาง และขึ้นต้น paragraph
จะเว้น 1 tab
-หากมีรูป ใต้รูปให้พิมพ์ว่า
ภาพที่……..แสดง………………..
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับภาพ เช่น
ภาพที่1 แสดงการวัดความดันตา
-หากมีตาราง ใต้ตารางให้พิมพ์ว่า
ตารางที่……..แสดง………………..
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับตาราง เช่น
ตารางที่1 แสดงค่าความดันตา
-พิมพ์ภาษาไทยแล้ววงเล็บภาษาอังกฤษในวงเล็บถ้าเป็นศัพท์เฉพาะเช่น
เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ (optical coherence tomography)
-หากเปลี่ยนภาษาให้เว้น 1 เคาะ space bar เช่น หลับตาไม่สนิทเรียก Bell palsy เป็นต้น
-หากใช้ comma ให้เคาะ1 space bar หลัง comma ตามด้วยเนื้อหา แล้วเว้น 1 space bar ก่อนจบ
comma เช่น Abc, 1 ,def
-หากใช้เครื่องหมาย – ให้ใช้ติดกับตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space bar
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มาตรฐานการเขียน Case Report ภาษาไทยลง TTJO

-เนื่องจากวารสาร TTJO จะมีการจัดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 คือ มกราคม-มิถุนายน และ
ฉบับที่ 2 คือ กรกฎาคม - ธันวาคม
ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะนําบทความลงใน TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO
ตามกําหนดเวลาดังนี้คือ
ฉบับที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน และ
ฉบับที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม
-หากมีรายงานเป็นภาษาอังกฤษจะต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย

การตีพิมพ์ Case Report ภาษาไทย

1.ชื่อเรื่องใช้ AngsanaUPC size 18 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อเรื่องให้อยู่ตรงกลาง (Center Text)

หัวข้อและคําขึ้นต้นย่อหน้าให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ยกเว้น preposition ให้ใช้ตัวเล็กหมดโดยพิมพ์คําว่า
รายงานผู้ป่วย ต่อด้วย colon (: ) แล้วเคาะ 1 space bar ตามด้วยหัวข้อภาษาไทย เช่น

รายงานผู้ป่วย: การรักษาผู้ป่วยถุงนํ้าที่ม่านตาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก
2.ชื่อผู้เขียนโดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right)
โดยชื่อภาษาไทยให้ใส่ยศและพิมพ์ยศติดกับชื่อไปเลย และเคาะ 1 space bar ระหว่างชื่อและนามสกุล
เช่น
นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
3.บรรทัดรองจากชื่อผู้วิจัยให้พิมพ์คําว่า
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) และเคาะ
space bar 1 ครั้ง ระหว่างคําว่า
ภาควิชาจักษุวิทยา และ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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4. บทนํา
ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
5.เนื้อหาในบทนํา
-ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular)
-เมื่อขึ้นต้น paragraph ให้เคาะ 1 tab
-ส่วนที่เว้นวรรคใช้ 1 เคาะ space bar
-กด enter เฉพาะขึ้นต้น paragraph ใหม่เท่านั้น
-มี citation โดยให้ใช้ตัวยกโดยไม่ต้องเคาะ space bar เช่น อ้างอิง1-4
-หลีกเลี่ยงการ copy เนื้อหาตรงๆ
-หลีกเลี่ยงการใช้รูป/diagram ที่ copy มาจากในหนังสือ
- เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์เล็กหมดยกเว้นคําที่เป็นชื่อเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
-กรณีใช้วงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด
แล้วต่อด้วยอักษรเลย จากนั้นต่อด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น
ultraviolet (UV) radiation
-ขัดเกลาเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และแทรกรูปเพิ่มได้หากไม่ผิดลิขสิทธิ์
-ตัวหนังสือชิดด้านซ้ายของกระดาษเสมอ ยกเว้นหัวเรื่องจะอยู่ตรงกลาง และขึ้นต้น paragraph
จะเว้น 1 tab
-หากมีรูป ใต้รูปให้พิมพ์ว่า
ภาพที่……..แสดง………………..
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับภาพ เช่น
ภาพที่1 แสดงการวัดความดันตา
-หากมีตาราง ใต้ตารางให้พิมพ์ว่า
ตารางที่……..แสดง………………..
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับตาราง เช่น
ตารางที่1 แสดงค่าความดันตา
-พิมพ์ภาษาไทยแล้ววงเล็บภาษาอังกฤษในวงเล็บถ้าเป็นศัพท์เฉพาะเช่น
เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ (optical coherence tomography)
-หากเปลี่ยนภาษาให้เว้น 1 เคาะ space bar เช่น หลับตาไม่สนิทเรียก Bell palsy เป็นต้น
-หากใช้ comma ให้เคาะ1 space bar หลัง comma ตามด้วยเนื้อหา แล้วเว้น 1 space bar ก่อนจบ
comma เช่น Abc, 1 ,def
-หากใช้เครื่องหมาย – ให้ใช้ติดกับตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space bar
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มาตรฐานการเขียน Case Report ภาษาไทยลง TTJO

-เนื่องจากวารสาร TTJO จะมีการจัดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 คือ มกราคม-มิถุนายน และ
ฉบับที่ 2 คือ กรกฎาคม - ธันวาคม
ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะนําบทความลงใน TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO
ตามกําหนดเวลาดังนี้คือ
ฉบับที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน และ
ฉบับที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม
-หากมีรายงานเป็นภาษาอังกฤษจะต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย

การตีพิมพ์ Case Report ภาษาไทย

1.ชื่อเรื่องใช้ AngsanaUPC size 18 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อเรื่องให้อยู่ตรงกลาง (Center Text)

หัวข้อและคําขึ้นต้นย่อหน้าให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ยกเว้น preposition ให้ใช้ตัวเล็กหมดโดยพิมพ์คําว่า
รายงานผู้ป่วย ต่อด้วย colon (: ) แล้วเคาะ 1 space bar ตามด้วยหัวข้อภาษาไทย เช่น

รายงานผู้ป่วย: การรักษาผู้ป่วยถุงนํ้าที่ม่านตาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก
2.ชื่อผู้เขียนโดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right)
โดยชื่อภาษาไทยให้ใส่ยศและพิมพ์ยศติดกับชื่อไปเลย และเคาะ 1 space bar ระหว่างชื่อและนามสกุล
เช่น
นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
3.บรรทัดรองจากชื่อผู้วิจัยให้พิมพ์คําว่า
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) และเคาะ
space bar 1 ครั้ง ระหว่างคําว่า
ภาควิชาจักษุวิทยา และ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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4. บทนํา
ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
5.เนื้อหาในบทนํา
-ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular)
-เมื่อขึ้นต้น paragraph ให้เคาะ 1 tab
-ส่วนที่เว้นวรรคใช้ 1 เคาะ space bar
-กด enter เฉพาะขึ้นต้น paragraph ใหม่เท่านั้น
-มี citation โดยให้ใช้ตัวยกโดยไม่ต้องเคาะ space bar เช่น อ้างอิง1-4
-หลีกเลี่ยงการ copy เนื้อหาตรงๆ
-หลีกเลี่ยงการใช้รูป/diagram ที่ copy มาจากในหนังสือ
- เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์เล็กหมดยกเว้นคําที่เป็นชื่อเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
-กรณีใช้วงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด
แล้วต่อด้วยอักษรเลย จากนั้นต่อด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น
ultraviolet (UV) radiation
-ขัดเกลาเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และแทรกรูปเพิ่มได้หากไม่ผิดลิขสิทธิ์
-ตัวหนังสือชิดด้านซ้ายของกระดาษเสมอ ยกเว้นหัวเรื่องจะอยู่ตรงกลาง และขึ้นต้น paragraph
จะเว้น 1 tab
-หากมีรูป ใต้รูปให้พิมพ์ว่า
ภาพที่……..แสดง………………..
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับภาพ เช่น
ภาพที่1 แสดงการวัดความดันตา
-หากมีตาราง ใต้ตารางให้พิมพ์ว่า
ตารางที่……..แสดง………………..
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับตาราง เช่น
ตารางที่1 แสดงค่าความดันตา
-พิมพ์ภาษาไทยแล้ววงเล็บภาษาอังกฤษในวงเล็บถ้าเป็นศัพท์เฉพาะเช่น
เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ (optical coherence tomography)
-หากเปลี่ยนภาษาให้เว้น 1 เคาะ space bar เช่น หลับตาไม่สนิทเรียก Bell palsy เป็นต้น
-หากใช้ comma ให้เคาะ1 space bar หลัง comma ตามด้วยเนื้อหา แล้วเว้น 1 space bar ก่อนจบ
comma เช่น Abc, 1 ,def
-หากใช้เครื่องหมาย – ให้ใช้ติดกับตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space bar
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มาตรฐานการเขียน Case Report ภาษาไทยลง TTJO

-เนื่องจากวารสาร TTJO จะมีการจัดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 คือ มกราคม-มิถุนายน และ
ฉบับที่ 2 คือ กรกฎาคม - ธันวาคม
ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะนําบทความลงใน TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO
ตามกําหนดเวลาดังนี้คือ
ฉบับที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน และ
ฉบับที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม
-หากมีรายงานเป็นภาษาอังกฤษจะต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย

การตีพิมพ์ Case Report ภาษาไทย

1.ชื่อเรื่องใช้ AngsanaUPC size 18 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อเรื่องให้อยู่ตรงกลาง (Center Text)

หัวข้อและคําขึ้นต้นย่อหน้าให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ยกเว้น preposition ให้ใช้ตัวเล็กหมดโดยพิมพ์คําว่า
รายงานผู้ป่วย ต่อด้วย colon (: ) แล้วเคาะ 1 space bar ตามด้วยหัวข้อภาษาไทย เช่น

รายงานผู้ป่วย: การรักษาผู้ป่วยถุงนํ้าที่ม่านตาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก
2.ชื่อผู้เขียนโดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right)
โดยชื่อภาษาไทยให้ใส่ยศและพิมพ์ยศติดกับชื่อไปเลย และเคาะ 1 space bar ระหว่างชื่อและนามสกุล
เช่น
นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
3.บรรทัดรองจากชื่อผู้วิจัยให้พิมพ์คําว่า
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) และเคาะ
space bar 1 ครั้ง ระหว่างคําว่า
ภาควิชาจักษุวิทยา และ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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4. บทนํา
ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
5.เนื้อหาในบทนํา
-ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular)
-เมื่อขึ้นต้น paragraph ให้เคาะ 1 tab
-ส่วนที่เว้นวรรคใช้ 1 เคาะ space bar
-กด enter เฉพาะขึ้นต้น paragraph ใหม่เท่านั้น
-มี citation โดยให้ใช้ตัวยกโดยไม่ต้องเคาะ space bar เช่น อ้างอิง1-4
-หลีกเลี่ยงการ copy เนื้อหาตรงๆ
-หลีกเลี่ยงการใช้รูป/diagram ที่ copy มาจากในหนังสือ
- เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์เล็กหมดยกเว้นคําที่เป็นชื่อเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
-กรณีใช้วงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด
แล้วต่อด้วยอักษรเลย จากนั้นต่อด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น
ultraviolet (UV) radiation
-ขัดเกลาเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และแทรกรูปเพิ่มได้หากไม่ผิดลิขสิทธิ์
-ตัวหนังสือชิดด้านซ้ายของกระดาษเสมอ ยกเว้นหัวเรื่องจะอยู่ตรงกลาง และขึ้นต้น paragraph
จะเว้น 1 tab
-หากมีรูป ใต้รูปให้พิมพ์ว่า
ภาพที่……..แสดง………………..
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับภาพ เช่น
ภาพที่1 แสดงการวัดความดันตา
-หากมีตาราง ใต้ตารางให้พิมพ์ว่า
ตารางที่……..แสดง………………..
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับตาราง เช่น
ตารางที่1 แสดงค่าความดันตา
-พิมพ์ภาษาไทยแล้ววงเล็บภาษาอังกฤษในวงเล็บถ้าเป็นศัพท์เฉพาะเช่น
เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ (optical coherence tomography)
-หากเปลี่ยนภาษาให้เว้น 1 เคาะ space bar เช่น หลับตาไม่สนิทเรียก Bell palsy เป็นต้น
-หากใช้ comma ให้เคาะ1 space bar หลัง comma ตามด้วยเนื้อหา แล้วเว้น 1 space bar ก่อนจบ
comma เช่น Abc, 1 ,def
-หากใช้เครื่องหมาย – ให้ใช้ติดกับตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space bar
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มาตรฐานการเขียน Case Report ภาษาไทยลง TTJO

-เนื่องจากวารสาร TTJO จะมีการจัดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 คือ มกราคม-มิถุนายน และ
ฉบับที่ 2 คือ กรกฎาคม - ธันวาคม
ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะนําบทความลงใน TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO
ตามกําหนดเวลาดังนี้คือ
ฉบับที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน และ
ฉบับที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม
-หากมีรายงานเป็นภาษาอังกฤษจะต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย

การตีพิมพ์ Case Report ภาษาไทย

1.ชื่อเรื่องใช้ AngsanaUPC size 18 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อเรื่องให้อยู่ตรงกลาง (Center Text)

หัวข้อและคําขึ้นต้นย่อหน้าให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ยกเว้น preposition ให้ใช้ตัวเล็กหมดโดยพิมพ์คําว่า
รายงานผู้ป่วย ต่อด้วย colon (: ) แล้วเคาะ 1 space bar ตามด้วยหัวข้อภาษาไทย เช่น

รายงานผู้ป่วย: การรักษาผู้ป่วยถุงนํ้าที่ม่านตาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก
2.ชื่อผู้เขียนโดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right)
โดยชื่อภาษาไทยให้ใส่ยศและพิมพ์ยศติดกับชื่อไปเลย และเคาะ 1 space bar ระหว่างชื่อและนามสกุล
เช่น
นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
3.บรรทัดรองจากชื่อผู้วิจัยให้พิมพ์คําว่า
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) และเคาะ
space bar 1 ครั้ง ระหว่างคําว่า
ภาควิชาจักษุวิทยา และ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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4. บทนํา
ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
5.เนื้อหาในบทนํา
-ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular)
-เมื่อขึ้นต้น paragraph ให้เคาะ 1 tab
-ส่วนที่เว้นวรรคใช้ 1 เคาะ space bar
-กด enter เฉพาะขึ้นต้น paragraph ใหม่เท่านั้น
-มี citation โดยให้ใช้ตัวยกโดยไม่ต้องเคาะ space bar เช่น อ้างอิง1-4
-หลีกเลี่ยงการ copy เนื้อหาตรงๆ
-หลีกเลี่ยงการใช้รูป/diagram ที่ copy มาจากในหนังสือ
- เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์เล็กหมดยกเว้นคําที่เป็นชื่อเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
-กรณีใช้วงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด
แล้วต่อด้วยอักษรเลย จากนั้นต่อด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น
ultraviolet (UV) radiation
-ขัดเกลาเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และแทรกรูปเพิ่มได้หากไม่ผิดลิขสิทธิ์
-ตัวหนังสือชิดด้านซ้ายของกระดาษเสมอ ยกเว้นหัวเรื่องจะอยู่ตรงกลาง และขึ้นต้น paragraph
จะเว้น 1 tab
-หากมีรูป ใต้รูปให้พิมพ์ว่า
ภาพที่……..แสดง………………..
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับภาพ เช่น
ภาพที่1 แสดงการวัดความดันตา
-หากมีตาราง ใต้ตารางให้พิมพ์ว่า
ตารางที่……..แสดง………………..
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับตาราง เช่น
ตารางที่1 แสดงค่าความดันตา
-พิมพ์ภาษาไทยแล้ววงเล็บภาษาอังกฤษในวงเล็บถ้าเป็นศัพท์เฉพาะเช่น
เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ (optical coherence tomography)
-หากเปลี่ยนภาษาให้เว้น 1 เคาะ space bar เช่น หลับตาไม่สนิทเรียก Bell palsy เป็นต้น
-หากใช้ comma ให้เคาะ1 space bar หลัง comma ตามด้วยเนื้อหา แล้วเว้น 1 space bar ก่อนจบ
comma เช่น Abc, 1 ,def
-หากใช้เครื่องหมาย – ให้ใช้ติดกับตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space bar

ปที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556

