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E-mail : tueyecenter@hotmail.com
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สนใจส่งบทความวิชาการออนไลน์ทาง www.tec.in.th
สมัครสมาชิกวารสารทาง E-mail : tueyecenter@hotmail.com หรือ www.tec.in.th
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รายงานผู้ป่วย: ภาวะพยาธิ Toxocara ใต้เยื่อบุตา
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : รายงานผูป้ ว่ ยทีพ่ บภาวะพยาธิ Toxocara
ใต้เยื่อบุตา

คำ�สำ�คัญ : Toxocara เยื่อบุตา

วิธีการศึกษา : รายงานผู้ป่วย (case report)

Toxocariasis เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากปรสิต
ชนิดทีเ่ ป็นหนอนตัวกลม อาจเป็นเชือ้ Toxacara cati ที่
พบในสุนัข หรือ Toxacara cati ที่พบในแมว โดย
Toxocara จะมีวงจรชีวิตที่ครบสมบูรณ์อยู่ภายในลำ�ไส้
ของทัง้ สุนขั และแมว การติดเชือ้ ทีถ่ า่ ยทอดมายังคนเกิด
จากการกินไข่ของเชือ้ เข้าไป ซึง่ มักจะปนเปือ้ นในผักดิบ
หรือเนื้อดิบ เช่น เนื้อไก่ เนื้อกระต่าย หรือเนื้อแกะ หรือ
รับประทานสิ่งที่ปนเปื้อน อุจจาระสุนัขหรือแมวที่มี
เชื้ออยู่เข้าไป ฉะนั้นผู้ป่วยมักมีประวัติสัมผัสสุนัขหรือ
แมว เชื้อที่ติดไปยังคน จะเป็นตัวอ่อนระยะที่ 2 (second
stage larvae; L2) หลังจากเชือ้ เข้าสูค่ นจะไปเจริญเติบโต
ในลำ�ไส้ เข้าสู่ portal circulation และแพร่กระจายทั่ว
ร่างกายทางกระแสเลือด ซึ่งเชื้อในคนจะไม่สามารถมี
วงจรชีวิตที่ครบสมบูรณ์ได้ เชื้อจึงสามารถแฝงตัวอยู่ใน
คนได้เป็นเดือนหรือเป็นปี1,2,3
กลุ่ ม โรคที่ พ บเกิ ด จาก Toxocara มี 2 กลุ่ ม
โรคคื อ กลุ่ ม โรคที่ พ บการติ ด เชื้ อ ในอวั ย วะภายใน
(visceral larva migrans) ซึ่งจะมีอาการไข้ หลอดลมตีบ
ไอ ภาวะโลหิตจาง ตับและม้ามโต พบเม็ดเลือดขาว
eosinophil สูงในเลือด และสามารถพบผลทาง serology
ของเชือ้ Toxocara เป็นบวกได้ มักพบในเด็กอายุนอ้ ยกว่า
3 ปี และอีกกลุ่มโรคหนึ่งเป็นการติดเชื้อในตา (ocular
toxocariasis)1

ผลการศึกษา : ผูป้ ว่ ยหญิงไทยอายุ 68 ปี มาพบแพทย์ดว้ ย
อาการเคืองและคันตาข้างขวามา 2 วัน ตาไม่มวั มีประวัติ
เลี้ยงแมว ชอบรับประทานสลัดผัก ตรวจร่างกาย VA
20/20 mild conjunctival injection พบการเคลื่อนไหว
ของตัวปรสิตลักษณะเป็นขดเส้นยาว สีขาวอยูใ่ ต้เยือ่ บุตา
ตรวจทางตาอื่นๆปกติ ไม่พบการอักเสบภายในลูกตา
และจอประสาทตาปกติ ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยการ
ผ่าตัดเพือ่ นำ�ตัวปรสิตออก ผลตรวจทางพยาธิวทิ ยาพบว่า
เป็นปรสิตในกลุ่ม Toxocara หลังจากนั้นผู้ป่วยได้รับยา
albendazole 400 mg วันละ 2 ครัง้ เป็นเวลาทัง้ สิน้ 14 วัน
นัดตรวจติดตามพบว่าเยื่อบุตาหายอักเสบ ไม่พบการ
อักเสบภายในลูกตาเกิดขึ้น และไม่พบปรสิตอีก
สรุป : การติดเชือ้ Toxocara ทีต่ าเป็นโรคทีพ่ บได้ไม่บอ่ ย
และเกือบทั้งหมดเป็นการติดเชื้อที่ จอประสาทตา หรือ
อาจพบการอักเสบในช่องหน้าม่านตาได้ถ้าการติดเชื้อ
เป็นรุนแรง แต่จากรายงานผูป้ ว่ ยนีท้ �ำ ให้ทราบว่าการติด
เชือ้ Toxocara สามารถพบทีใ่ ต้เยือ่ บุตา ทำ�ให้เกิดเยือ่ บุตา
อักเสบได้เช่นกัน ซึง่ จากการทบทวนการศึกษาก่อนหน้า
นี้ยังไม่พบว่า มีการรายงานภาวะดังกล่าว

บทนำ�

2
การติดเชือ้ Toxocara ในตา (ocular toxocariasis)
เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อย สามารถแสดงอาการได้แตก
ต่างกันในแต่ละคน จึงเป็นโรคที่ท้าทายในการวินิจฉัย
โดยจากการสำ � รวจอุ บั ติ ก ารณ์ ใ นสหรั ฐ อเมริ ก า พบ
อุบตั กิ ารณ์นอ้ ยกว่าร้อยละ 1 ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยม่านตาอักเสบ
(uveitis) โรคนี้มักพบในกลุ่มเด็กโตและคนอายุน้อย
ผู้ ป่ ว ยจะพบว่ า มี ก ารอั ก เสบในลู ก ตาที่ เ กิ ด จากการ
ตอบสนองต่อเชื้อที่ตายแล้ว อาการและอาการแสดง
ของโรคมักพบในตาข้างเดียวถึง 90% ผู้ป่วยมักมาด้วย
ตามัวและเห็น floater บางคนอาจมีอาการปวดและแพ้
แสงได้ ฉะนั้นในเด็กมักจะบอกอาการไม่ได้ และจะมา
พบแพทย์ด้วยภาวะตาเขหรือ leukocoria3 การตรวจตา
ด้านหน้า (anterior segment) มักไม่พบตาแดงหรือการ
อักเสบในช่องหน้าม่านตา แต่ในคนที่มีอาการรุนแรง
อาจพบการอักเสบแบบ nongranulomatous anterior
uveitis ได้ อาการแสดงส่วนใหญ่จะพบทีด่ า้ นหลังของตา
(posterior segment) โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มอาการดังนี2,4้
1. Moderate to severe vitreous inflammation และ
chronic endophthalmitis พบได้ 25% มักพบในช่วง
อายุ 2-9 ปี ผู้ป่วยมักมีภาวะ leukocoria
2. Localized macular granuloma พบได้ 25% มักพบใน
ช่วงอายุ 6-14 ปี
3. Peripheral granuloma พบบ่อยสุดถึง 50% พบได้ตงั้ แต่
อายุ 6-40 ปี
นอกจากนี้อาจพบอาการแสดงที่พบได้ไม่บ่อย
เช่น par planitis หรือ granuloma involving optic disc
การมองเห็นจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการ
อักเสบ ตำ�แหน่งของการอักเสบว่าอยู่ที่ fovea หรือไม่
รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่ตามมา เช่น cystoid macular
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edema, tractional membrane involving optic nerve,
macula, และ ciliary body2
การวินจิ ฉัยอาศัยอาการแสดง อาจร่วมกับใช้ผล
ทางห้องปฏิบตั กิ ารช่วยในการวินจิ ฉัย อาจจากการตรวจ
เลือดหา anti-Toxocara antibody หรือ ELISA ทีพ่ บ titer
1:8 ซึง่ จะมี sensitivity สูงถึง 91% และมี specificity 90%
แต่ถา้ ไม่พบก็ไม่สามารถตัดการวินจิ ฉัยโรคนีอ้ อกได้ หรือ
อาจนำ�ของเหลวในลูกตา (aqueous or vitreous) มาตรวจ
จะพบ eosinophil, ตรวจ ELISA ดู T. canis antibody
หรือ Goldmann-Witmer coefficient2,4

รายงานผู้ป่วย

ผู้ ป่ ว ยหญิ ง ไทยอายุ 68 ปี ภู มิ ลำ � เนาจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร มาพบแพทย์ด้วยอาการเคืองและคัน
ตาข้างขวามา 2 วัน ตาไม่มัวลง มีประวัติเลี้ยงแมว ชอบ
รับประทานสลัดผัก แต่ไม่มีประวัติรับประทานอาหาร
ดิบอื่นๆ
ตรวจร่างกาย VA 20/20, mild conjunctival
injection พบการเคลื่อนไหวของตัวปรสิตลักษณะเป็น
ขดเส้นยาวสีขาว อยู่ใต้เยื่อบุตาตั้งแต่ด้านหัวตา ด้าน
ล่าง ยาวมาถึงด้านหางตา ตรวจทางตาอืน่ ๆ ปรกติ ไม่พบ
การอักเสบภายในลูกตา และจอประสาทตาปกติ แพทย์
ตั ด สิ นใจทำ� การรั กษาโดยการผ่ า ตั ด เพื่ อ นำ�ตั ว ปรสิ ต
ออก ผลตรวจทางพยาธิวิทยาพบว่าเป็นปรสิตในกลุ่ม
Toxocara หลังจากนัน้ ผูป้ ว่ ยได้รบั ยา albendazole 400 mg
วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลาทั้งสิ้น 14 วัน
นัดตรวจติดตามพบว่าเยื่อบุตาหายอักเสบ ไม่
พบการอักเสบภายในลูกตาเกิดขึ้น และไม่พบปรสิตอีก
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ภาพที่ 1 แสดงเชื้อ Toxocara ใต้ ภาพที่ 2 แสดงเชื้อ Toxocara ใต้เยื่อบุตา ภาพที่ 3 แสดงเชื้อ Toxocara ที่ถูก
เยื่อบุตาข้างขวา
ข้างขวา
ผ่าตัดนำ�ออกมาจากตาผู้ป่วย

วิจารณ์

มีการศึกษาหาอุบัติการณ์การติดเชื้อปรสิตใน
คนในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2551 พบเชื้อปรสิตที่ก่อ
โรคมากที่สุดคือ Gnathostoma spinigerum แต่มักพบ
ติดเชื้อที่ผิวหนัง (larva migrans) มากกว่าที่ตา แต่ก็
เป็นเชื้อปรสิตหนึ่งที่พบบ่อยว่าก่อโรคทางตาทั่วโลก5
นอกจากนี้ยังมีรายงานการศึกษาเรื่อง การติดเชื้อปรสิต
ในตาในประเทศไทย พบว่าที่พบบ่อยสุด 3 อันดับคือ
cysticercosis, gnathostomiasis และ angiostrongyliasis
ตามลำ � ดั บ 6 เชื้ อ ปรสิ ต อื่ น ๆ ที่ มี ร ายงานติ ด เชื้ อ ที่ ต า
ได้ ได้แก่ Dirofilaria repens, Trematode granuloma,

Onchocerca volvulus เป็นต้น ซึ่งสามารถพบเชื้อได้ทั้ง
ในเบ้าตา (orbit), เยือ่ บุตา (conjunctiva), ช่องหน้าม่านตา
(anterior chamber), ม่านตา (iris), นำ�้ วุ้นตา (vitreous),
ใต้จอประสาทตา (subretinal space) และจอประสาทตา
(retina) โดยแสดงอาการทางตาได้ต่างๆ กัน อาจเกิด
จากเชื้อที่มีชีวิตทำ�ลายจอประสาทตา เรียกว่า diffuse
unilateral subacute neuroretinitis (DUSN) หรือเป็น
เชื้อที่ฝังตัวอยู่เฉยๆ เช่น cysticercosis หรือเกิดจากเชื้อ
ทีต่ ายแล้วทำ�ให้เกิดการอักเสบเฉียบพลันของลูกตา เช่น
cysticercosis ทีแ่ ตกออก หรือเกิดจากเชือ้ ทีต่ ายแล้วทำ�ให้
เกิด granuloma เรื้อรัง เช่น Trematode7

ตารางที่ 1 แสดงตำ�แหน่ง อาการแสดง และเชื้อที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อปรสิตในตา7

4
Toxacariasis ซึง่ มักเกิดจากเชือ้ Toxocara canis
(dog roundworm) หรือ Toxocara catis (cat roundworm)
ซึง่ พบน้อยกว่า โดยอาการทางตามักพบทีจ่ อประสาทตา
และวุน้ ตา แต่ยงั ไม่มรี ายงานว่า พบการติดเชือ้ Toxocara
ใต้เยื่อบุตา รายงานผู้ป่วยฉบับนี้จึงเป็นรายงานแรกที่
ชี้ให้เห็นว่าการติดเชื้อ Toxocara ที่ตานอกจากที่พบที่
จอประสาทตาได้แล้ว ยังสามารถพบใต้เยื่อบุตา ทำ�ให้
เกิดเยื่อบุตาอักเสบได้

สรุป

การติดเชื้อ Toxocara ที่ตาเป็นโรคที่พบได้ไม่
บ่อย และเกือบทั้งหมดเป็นการติดเชื้อที่จอประสาทตา
แต่อาจพบการอักเสบในช่องหน้าม่านตาได้ถ้าการติด
เชือ้ เป็นรุนแรง โดยอาการแสดงทางจอประสาทตาทีพ่ บ
แบ่งได้เป็น 3 กลุม่ อาการดังกล่าวข้างต้น แต่จากรายงาน
ผูป้ ว่ ยรายนีท้ �ำ ให้ทราบว่าการติดเชือ้ Toxocara สามารถ
พบที่ใต้เยื่อบุตา ทำ�ให้เกิดเยื่อบุตาอักเสบได้เช่นกัน ซึ่ง
จากการทบทวนการศึกษาก่อนหน้านี้ยังไม่พบว่ามีการ
รายงานภาวะดังกล่าว
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A Case Report: Subconjunctival Toxocara Infestation
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Abstract

Purpose: To report rare case of subconjunctival
toxocara infestation.
Methods: Case report.
Results: A 68-year-old woman presented with feeling
of irritation and itching on her right eye for 2 days with
normal vision. She had history of contact with cat and
raw vegetable ingestion. On examination found that
she had VA 20/20, mild conjunctival injection and
movable round worm parasite in subconjunctiva of her
right eye. Other eye examinations within normal limit,
including normal fundus finding and no intraocular
inflammation was observed. The parasite was surgically
removed and consult the pathologist to confirm the

diagnosis that it was Toxocara spp. The patient was
treated with albendazole 400 mg orally twice a day
for 14 days. On follow up, she was found that the
conjunctival inflammation was resolved, no intraocular
inflammation and no more parasite was found.
Conclusions: Toxocara infestation of the eye is an
uncommon presentation. Nearly all reports of toxacara
eye infestation are found within the retina, uncommonly
with anterior uveitis in severe cases. This case report
present a rare condition of subconjunctival toxocara
infestation that has never been report in other articles.
Keywords: Toxocara, subconjunctival
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การศึกษาเปรียบเทียบค่าความดันลูกตาระหว่างการวัดด้วยเครือ่ งวัดความดัน
ลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ (Goldmann applanation tonometer) และเครื่องมือ
ชนิดไอแคร์ (The I-Care rebound tonometer) ในผู้ป่วยโรคต้อหิน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
แพทย์หญิงหทัยชนก ศรีไพโรจน์
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงมัญชิมา มะกรวัฒนะ

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ
บทนำ� : ค่าความดันลูกตาเป็นสิ่งที่มีความสำ�คัญในการ
วินจิ ฉัยและรักษาในผูป้ ว่ ยโรคต้อหิน ซึง่ การวัดความดัน
ลูกตาแบบมาตรฐานคือ การวัดด้วยเครื่องวัดความดัน
ลูกตาชนิดโกลด์แมน (Goldmann applanation tonometry:
GAT) อย่างไรก็ตาม เครื่องวัดชนิดนี้ยังมีข้อจำ�กัดใน
การใช้สำ�หรับผู้ป่วยบางประเภท เช่น ผู้ป่วยเด็ก หรือ
ผู้ ป่ ว ยที่ มี อ าการแพ้ ข องยาชา กระดาษฟลู โ อเรสซี น
ที่ใช้ในการหยอดตาก่อนการวัดความดันลูกตา จึงมี
การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด ความดั น ลู ก ตาชนิ ด ไอแคร์
( I-Care R rebound tonometry: RBT) ที่ไม่ต้องใช้ยาชา
หยอดก่อนการวัด ใช้งานง่ายเหมาะสำ�หรับผู้ป่วยเด็ก
ผู้ป่วยที่ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจ และผู้ป่วยที่
ต้องการวัดความดันลูกตาเองที่บ้านด้วยตนเอง

โดยผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับการวัดความดันลูกตาด้วย
เครื่องมือสองชนิดคือ The iCare rebound tonometer
(RBT) ทั้งการใช้และไม่ใช้การหยอดยาชนิดยาหยอดตา
และวิธี Goldmann applanation tonometer (GAT)

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าความดันลูกตาที่วัดได้จากการวัดความดันลูกตา
ด้วยวิธี Goldmann applanation tonometer (GAT) และ
The iCare rebound tonometer (RBT)

ผลการศึกษา : กลุม่ ทดลอง 164 ตา จากผูป้ ว่ ยโรคต้อหิน
ทัง้ หมด 82 คน (ชาย 41 คน และ หญิง 41 คน ) อายุเฉลีย่
65 ปี (35-92 ปี) ทำ�การทดลองโดยการวัดด้วย GAT
และ RBT (ทั้งแบบหยอดยาชาและไม่หยอดยาชา) พบ
ว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญของการวัดความ
ดันลูกตาด้วย RBT แบบหยอดและไม่หยอดยาชา (mean
difference 0.037 ± 2.64 mmHg ;p 0.86) การทดลองได้
มี ก ารแบ่ ง ผู้ ป่ ว ยเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ IOP < 21 mmHg
จำ�นวน 16 คน IOP ≥ 21 mmHg จำ�นวน 66 คน พบว่า
ความดันลูกตาเฉลี่ยของกลุ่ม IOP < 21 mmHg จากการ
วัดด้วย GAT และ RBT คือ 13.6 ± 3.9 mmHg and 13.5 ± 4.9
mmHg (p 0.723) ตามลำ�ดับ ความดันลูกตาเฉลีย่ กลุม่ IOP
≥ 21 mmHg คือ 26.6±8.4 mmHg and 24.7 ± 9.7 mmHg
(p 0.06) ตามลำ�ดับ

วิ ธี ก ารศึ ก ษา : เป็ น การศึ ก ษาแบบไปข้ า งหน้ า
(prospective study) จากผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 82 คน

สรุป : ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญของการวัด
ความดันลูกตาด้วย RBT ระหว่างการหยอดและไม่หยอด

การศึกษาเปรียบเทียบค่าความดันลูกตาระหว่างการวัดด้วยเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ (Goldmann applanation
tonometer) และเครื่องมือชนิดไอแคร์ (The I-Care rebound tonometer) ในผู้ป่วยโรคต้อหินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ

ยาชา และไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั สำ�คัญของการวัด
ความดันลูกตาด้วย RBT และ GAT ในผูป้ ว่ ยทัง้ สองกลุม่
อย่างไรก็ตามกลุม่ ทีม่ คี วามดันลูกตา ≥ 21 mmHg พบว่า
มีความเบี่ยงเบนของความดันลูกตามากกว่ากลุ่มความ
ดันลูกตา < 21 mmHg
คำ�สำ�คัญ : iCare tonometer , Goldmann applanation
tonometry, Compare iCare tonometer and Goldmann
tonometer.

บทนำ�

ปัจจุบนั ผูป้ ว่ ยทีม่ าตรวจด้วยโรคต้อหินในแผนก
ผู้ป่วยนอกมีจำ�นวนมาก การวัดความดันลูกตาเป็นตัวชี้
วัดถึงอาการของโรค ความรุนแรงของโรค และผลของ
การรักษาโดยถือเป็นสิ่งสำ�คัญที่ต้องทำ�การตรวจวัด
ทุกครั้งที่ผู้ป่วยมาติดตามรักษา เครื่องมือที่ถือว่าเป็น
มาตรฐานในการวัดความดันลูกตานั้นคือ Goldmann
applanation tonometer (GAT) ซึ่งในการวัดความดัน
ลูกตาโดยใช้เครื่องมือนี้ต้องมีการหยอดยาชา และย้อม
สีกระจกตาด้วยสีฟลูออเรสซีนซ์ (Fluorescene) ที่อาจ
ทำ�ให้เกิดอาการระคายเคืองและไม่สบายตาต่อผูป้ ว่ ยทุก
ครั้งที่ตรวจ นอกจากนี้อาจทำ�การตรวจได้ยากในผู้ป่วย
เด็กเล็ก หรือผู้ป่วยที่ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจ
ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ท างด้ า น
เครื่องมือวัดความดันตาชนิดใหม่ คือ i-Care rebound
tonometer (RBT) ทีส่ ามารถวัดความดันลูกตาโดยไม่ตอ้ ง
หยอดยาชาและไม่ต้องย้อมสีกระจกตาอีกทั้งยังมีขนาด
เล็ก ใช้งานง่าย สามารถฝึกให้ผู้ที่ไม่ใช่แพทย์สามารถใช้
งานได้ นอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ป่วยเด็กหรือผู้ป่วยที่นั่ง
ตรวจไม่ได้ และยังสามารถให้ผู้ป่วยต้อหินวัดความดัน
ลูกตาที่บ้านได้ด้วย
ทางผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่าค่าความดันลูกตา
ที่วัดได้จากวิธี GAT จะมีความแตกต่างจากค่าความดัน
ลูกตาทีว่ ดั ได้ดว้ ยวิธี RBT ทีใ่ ช้และไม่ใช้ยาชาชนิดหยอดตา
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หรือไม่ และจะสามารถนำ� RBT มาใช้ในการวัดความดัน
ลูกตาแทน GAT ในทางคลินิกได้หรือไม่
วิธีการศึกษา
ทำ � การศึ ก ษาในผู้ ป่ ว ยโรคต้ อ หิ น ที่ มี อ ายุ
20 ปี ขึ้ น ไปและมารั บ การรั ก ษาที่ แ ผนกจั ก ษุ วิ ท ยา
รพ.ธรรมศาสตร์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ระหว่าง เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2554
เกณฑ์การคัดเข้าของกลุ่มศึกษา
- ผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค
ต้อหินทุกชนิดทัง้ ได้รบั การรักษาด้วยยา และไม่ได้รกั ษา
ด้วยยาในแผนกจักษุวิทยาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ
เกณฑ์การคัดออกของกลุ่มศึกษา
- โรคของกระจกตาต่างๆที่อาจมีผลต่อการวัด
ค่าความดันตา
- มีประวัติ แพ้ยาชา หรือส่วนประกอบของ
ยาชา หรือแพ้ส่วนประกอบของกระดาษ fluorescein
เกณฑ์การหยุดทำ�การศึกษา
- ผู้เข้าร่วมวิจัยไม่ยินยอมให้ทำ�การวิจัยจนครบ
ทุ กขั้ นตอนหรื อ ไม่ สามารถนำ�ผลมาวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล
ต่อได้

วิธีท�ำ การศึกษา

ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทุกคนจะถูกวัดความดันลูกตาด้วย
เครื่องมือสองชนิด คือ
เครื่องมือชนิดที่ 1 วัดความดันลูกตาด้วย The
iCare rebound tonometer (RBT) ไม่มีการหยอดยาชา
ก่อนการวัด
เครื่ อ งมื อ ชนิ ด ที่ 2 วั ด ความดั น ลู ก ตาด้ ว ย
อุปกรณ์ Goldmann applanation tonometer (GAT) มี
การใช้ยาชา (0.5% Tetracaine Hydrochloride ) หยอด 1
หยด และย้อมสีกระจกตาด้วยกระดาษ fluorescein ก่อน
ทำ�การวัดค่าความดันลูกตา
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หลังการวัดความดันลูกตาด้วย GAT จะมีการวัด
ความดันลูกตาโดย RBT อีกครั้ง เพื่อเป็นการเก็บข้อมูล
การวัด RBT แบบหยอดยาชา เพื่อนำ�ไปเปรียบเทียบ
กับ RBT แบบไม่หยอดยาชา (ซึ่งเป็นวิธีการตรวจปกติ)
เพือ่ เปรียบเทียบถึงความแตกต่างของสองวิธนี ี้ ผูเ้ ข้าร่วม
วิจยั ทีถ่ กู คัดเลือกเข้าสูก่ ารวิจยั นีท้ กุ คนจะได้รบั คำ�อธิบาย
เกี่ยวกับโรคต้อหินและความสำ�คัญของการตรวจวัด
ความดันลูกตา และผลข้างเคียงที่จะได้รับก่อนเข้าสู่การ

วิจัย ซึ่งทุกคนจะต้องลงรายมือชื่อในหนังสือยินยอมให้
ทำ�การศึกษาและตอบแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน

ผลการศึกษา

มีผู้เข้าร่วมวิจัยจำ�นวน 82 คน คิดเป็น 164 ตา
เป็นผู้ชาย 41 คน และเป็นผู้หญิง 41 คน อายุเฉลี่ย 65
ปี (53-92 ปี) ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมวิจัยแสดงใน
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมการวิจัย
ข้อมูล
อายุ (ปี)
		 20-40
		 41-50
		 51-60
		 61-70
		 71-80
		 81-90
		 91-100
เพศ
		 ชาย
		 หญิง
การวินิจฉัยโรค
		 ต้อหินมุมเปิด (POAG)
		 ต้อหินมุมปิด (PACG)
		 ต้อหินมุมปิดเรื้อรัง (CACG)
		 ผู้ที่มีมุมตาแคบ (PAC)
		 ต้อหินชนิดความดันตาปกติ (NTG)
		 ต้อหินทุติยภูมิ (2nd glaucoma)
ความดันตา (intraocular pressure)
		 น้อยกว่า 21 mmHg
		 มากกว่าหรือเท่ากับ 21 mmHg

จำ�นวน (คน)
4
8
11
29
23
6
1
41
41
19
16
16
14
7
10
66
16
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การศึกษาเปรียบเทียบค่าความดันลูกตาระหว่างการวัดด้วยเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดโกลด์แมนน์ (Goldmann applanation
tonometer) และเครื่องมือชนิดไอแคร์ (The I-Care rebound tonometer) ในผู้ป่วยโรคต้อหินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ

การวิเคราะห์ผลทางสถิติ

การวิเคราะห์ผลการวิจยั ทีไ่ ด้ใช้การคำ�นวณทาง
สถิตชิ นิด pair T-test เพือ่ หาความแตกต่างของความดัน
ลูกตาที่ได้จากการวัดด้วย GAT และ RBT โดยแบ่งกลุ่ม

ความดันลูกตาเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มที่มีความดันลูกตา
น้อยกว่า 21mmHg และกลุม่ ความดันลูกตามากกว่าหรือ
เท่ากับ 21 mmHg ได้ผลดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ pair T-test ของการวัดความดันลูกตาด้วย GAT และ RBT
		
GAT-RBT
(<21mmHg)
GAT-RBT
(≥21mmHg)

Mean of deviation

Standard deviation

P value

0.1212

3.91519

.723

1.8750

5.42842

.060

ผลการทดลองพบว่า mean ของ GAT 13.6 ±
3.9 mmHg และค่า mean ของ RBT 13.5 ± 4.9 mmHg
ซึง่ จากการวิเคราะห์ดว้ ย pair T-test พบว่าในกลุม่ ทีม่ คี า่
ความดันลูกตาน้อยกว่า 21 mmHg ไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำ�คัญของการวัดความดันลูกตาด้วย GAT
และ RBT และค่า mean difference ของการวัดสองวิธี
นี้คือ 0.1 ± 3.9 mmHg (p 0.723)
ผลการทดลองในกลุ่มความดันลูกตามากกว่า
หรือเท่ากับ 21 mmHg พบว่า mean ของการวัดด้วย
GAT 26.6 ± 8.4 mmHg และ mean ของ RBT 24.7 ± 9.7
mmHg และจากตารางการวิเคราะห์ pair T-test พบว่าใน
กลุ่มที่มีความดันลูกตามากกว่าหรือเท่ากับ 21 mmHg
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญของการวัดความดัน
ลูกตาด้วย GAT และ RBT โดยมีค่า mean difference
ของการวัดโดยสองวิธีนี้ 1.9 ± 5.5 mmHg (p 0.06)
นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบค่า
ความดันลูกตาระหว่างวัดด้วย RBT โดยไม่ใช้ยาชาหยอด
ตาก่อนวัด (ซึ่งเป็นการวัดปกติ) และวัดด้วย RBT แบบ
หยอดยาชาเพือ่ ดูความแตกต่างของสองวิธนี ี้ พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญของการใช้ RBT แบบใช้

(แสดงค่า mean IOP) และไม่ใช้หยอดยาชา (แสดงค่า
mean IOP) โดยค่า mean difference เท่ากับ 0.03 ± 2.6
mmHg (p 0.86)

บทวิจารณ์

จากการศึกษา ของ Munkwitz S. และคณะพบว่า
ความแตกต่างของค่าความดันตาระหว่าง RBT และ
GAT มีค่า ± 3 mmHg และจากการแบ่งช่วงความดันตา
เป็น 3 ช่วง พบว่า ช่วงความดันตาที่สูง (23-60 mmHg)
มีคา่ ความเบีย่ งเบนเพิม่ ขึน้ ถึงเกือบสองเท่าจึงแนะนำ�ให้
ใช้ RBT แทน GAT ได้ในกลุ่มความดันตาต่ำ�ถึงความ
ดันตาปานกลาง1 ส่วนการศึกษาของ Rehnman JB. และ
คณะพบว่า ค่า mean difference ระหว่าง RBT and GAT
มีค่า 1.5 ± 3 mmHg2
จากการศึกษาของ Flemmons MS. และคณะพบว่า
ค่า mean difference ระหว่าง RBT และ GAT เท่ากับ
2.3 ± 3.7 mm Hg (p < 0.0001) และพบว่ามีถงึ 75% ทีว่ ดั
ค่าความดันลูกตาโดย RBT มีค่าสูงกว่า GAT3
เนื่ อ งจากความดั น ลู ก ตาที่ วั ด ได้ นั้ น มี ค วาม
ผันแปรจากปัจจัยอื่นได้ เช่น ความหนาของกระจกตา
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(central corneal thickness; CCT) เป็นต้น จึงได้มีการ
ศึกษาผลของความหนาของกระจกตาต่อค่าความดัน
ลูกตาที่ได้จากการวัดความดันลูกตาด้วยวิธี GAT และ
RBT โดย Pakrou N. พบว่า การวัดโดย RBT นั้นมีค่าที่
เพิ่มขึ้นเมือ่ มีการเพิ่มขึน้ ของ CCT โดยทุก 100 ไมครอน
ของ CCT ที่เพิ่มขึ้นจะทำ�ให้ค่าความแตกต่างของ RBT
และ GAT เพิ่มขึ้น 1 mmHg4
สำ�หรับการศึกษาของ Lopez-Caballeru C. พบ
ว่า ค่าที่วัดได้จาก RBT มีค่าที่สูงกว่าที่วัดได้จาก GAT
โดยค่า mean difference ระหว่างสองเครือ่ งมือเท่ากับ 3.4
+/- 3.6 mmHg และมีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างของ
ค่าความดันลูกตาระหว่างสองเครื่องมือมากขึ้นเมื่อค่า
ความดันลูกตาทีว่ ดั เป็นค่าสูงและพบว่า มีความสัมพันธ์
กันระหว่างค่าความดันลูกตาและค่า CCT โดยความดัน
ลูกตาที่อ่านได้มีค่าต่างกันมากขึ้นเมื่อมีค่า CCT ที่สูง5
ส่วนการศึกษาของ Krzyzauowska-Berkowska
P. และคณะกลับพบว่า ค่าความดันลูกตาที่วัดได้จาก
GAT และ RBT ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญแต่
ค่าที่วัดได้จาก RBT จะมีค่าสูงกว่าทั้งผู้ร่วมวิจัยที่เป็น
โรคต้อหินและผู้ร่วมวิจัยที่ปกติ ค่า mean difference
เท่ากับ 1.1 +/- 3.6 mmHg ในผู้ร่วมวิจัยที่เป็นโรคต้อหิน
และ เท่ากับ 1.8 +/- 3.2 mmHg ในผู้ร่วมวิจัยที่ปกติ
ในการทดลองได้แบ่งกลุ่มของ CCT เป็นกลุ่มที่มีความ
หนากระจกตาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 556 ไมครอน และ
กลุ่มที่มีความหนามากกว่า 556 ไมครอนโดยพบว่ามี
ความสัมพันธ์กันของกลุ่มที่มีความหนาของ CCT มาก
กับการวัดค่าความดันลูกตาจาก RBT6
ความสัมพันธ์ของค่า CCT และความแตกต่าง
ของค่าความดันลูกตาทีว่ ดั ได้จาก GAT และ RBT จึงเป็น
สิง่ ทีน่ า่ สนใจในการทำ�การศึกษาต่อไป ซึง่ จากการศึกษา
นี้ แบ่งผูเ้ ข้าร่วมวิจยั เป็นสองกลุม่ คือ ความดันลูกตาน้อย
กว่า 21 mmHg และกลุ่มทีม่ ีความดันลูกตามากกว่าหรือ
เท่ากับ 21 mmHg เพื่อดูความแตกต่างของค่าความดัน
ลูกตาจากการวัดด้วย GAT และ RBT พบว่า ในกลุ่มที่มี
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ความดันลูกตาน้อยกว่า 21 mmHg นัน้ ไม่มคี วามแตกต่าง
กัน ของการวัดความดันตาทัง้ สองวิธคี า่ mean difference
0.1 ± 3.9 mmHg ( p 0.723) ซึ่งเป็นค่าที่ใกล้เคียงกับการ
ศึกษาอืน่ ๆ ในขณะทีก่ ลุม่ ความดันตามากกว่าหรือเท่ากับ
21 mmHg ก็ไม่พบความแตกต่างของการวัดจากสอง
วิธี โดยมี mean difference 1.9 ± 5.5 mmHg (p 0.06) อาจ
เป็นเพราะจำ�นวนผูป้ ว่ ยในกลุม่ ทีม่ คี วามดันลูกตาสูงยังมี
จำ�นวนไม่มากนัก เมือ่ เทียบกับกลุม่ ทีค่ วามดันลูกตาไม่สงู
ดังนั้นควรศึกษาเพิ่มเติมโดยการเพิ่มจำ�นวนผู้ป่วยที่มี
ความดันลูกตาสูงให้มากขึ้น

ผลสรุปการศึกษา

การวัดความดันลูกตาด้วยวิธี GAT และ RBT
ไม่มคี วามแตกต่างกันทัง้ ในผูป้ ว่ ยต้อหินทีม่ คี วามดันลูก
ตาสูง (สูงกว่าหรือเท่ากับ 21 mmHg) และผูป้ ว่ ยต้อหินที่
มีความดันตาต่ำ� (น้อยกว่า 21 mmHg) และไม่พบความ
แตกต่างของค่าความดันตาที่วัดได้โดยวิธี RBT โดยการ
ใช้หรือไม่ใช้ยาชา
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Abstract

in consent glaucoma patients between January and
May 2011. There were no significant difference of
IOP measured by RBT without and with topical 0.5%
Tetracaine. The mean difference was 0.037 ± 2.64
mmHg (p 0.86).
We categorized patients into 2 groups, IOP
< 21 mmHg (n=16) and ≥ 21 mmHg (n=66). Patients
with IOP < 21 mmHg, mean IOP of GAT and RBT
were 13.6 ± 3.9 mmHg and 13.5 ± 4.9 mmHg (p 0.723),
respectively. Patients with IOP ≥ 21 mmHg, mean
IOP of GAT and RBT were 26.6 ± 8.4 mmHg and
24.7 ± 9.7 mmHg (p 0.06), respectively.

Objective: To compare the difference of IOP values
between GAT and RBT in glaucoma patients.

Conclusion: There was no significant difference
between RBT with and without topical anesthesia.There
was no significant difference between GAT and RBT
in both subject groups. However, patients with IOP ≥
21 mmHg found higher deviation of IOP measurement
than patients with IOP < 21 mmHg.
Conclusion should be clear and specified. The
reader can understand the conclusion without the need
to read the whole abstract except the detail is needed
such as the p value, mean IOP etc

Introduction: Intraocular Pressure (IOP) is an
important value for glaucoma patients’ evaluation,
diagnostic and management. The standard IOP
measurement is Goldmann Applanation Tonometry
(GAT). However, there may be limitations in some
patients such as children, patients who are allergic
to anesthetic eye drops or fluorescein staining.
I-Care R Rebound Tonometry (RBT) has been developed
for IOP measurement without topical anesthesia. It is
claimed to be easy to use, suitable for children or non
co-operative patients and a home IOP monitoring.

Methods: This is a prospective study from 82 glaucoma
patients. The participants were examined by RBT with
and without topical anesthesia and then by GAT.
Result: One hundred and sixty-four eyes from 82
subjects (male 41, female 41) were enrolled. The mean
age was 65 year-old (range 35-92). GAT and RBT with
and without topical 0.5% Tetracaine were performed

วารสารจั
ษุธรรมศาสตร์อปีนของการฉี
ที่ 9 ฉบับดทียา
่ 1 Bevacizumab
มกราคม-มิถุนายน
ข้อบ่งชี้แกละภาวะแทรกซ้
หรือ2557
Ranibizumab เข้าน้�ำ วุ้นลูกตา ในผู้ป่วยจอประสาทตา
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
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ข้อบ่งชี้และภาวะแทรกซ้อนของการฉีดยา Bevacizumab
หรือ Ranibizumab เข้าน้ำ�วุ้นลูกตา ในผู้ป่วยจอประสาทตา
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นายแพทย์ดวงมนตรี โรจน์ด�ำ รงรัตนา
อาจารย์นายแพทย์ณัฐพล วงษ์คำ�ช้าง

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาข้อบ่งชี้และภาวะแทรกซ้อน
ของการฉีดยา Bevacizumab หรือ Ranibizumab เข้า
นำ้ � วุ้ น ลู ก ตา ในผู้ ป่ ว ยจอประสาทตา โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
รูปแบบการวิจัย: ศึกษาเชิงพรรณนาจากเวชระเบียน
ย้อนหลัง
วิธีการวิจัย: เก็บรวบรวมข้อมูลจากแฟ้มเวชระเบียน
ย้อนหลังผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการฉีดยา Bevacizumab
และ Ranibizumab เข้ า ลู ก ตา ที่ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตัง้ แต่มถิ นุ ายน
2551 – กรกฎาคม 2555 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลอายุ เพศ
ข้อบ่งชี้ในการรักษา ตลอดจนภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น
โดยพิจารณาทั้งผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
1 เดือนหลังฉีดยา
ผลการวิจยั : ผูป้ ว่ ยได้รบั การฉีดยา Ranibizumab จำ�นวน
59 คน ข้อบ่งชี้ในการรักษาที่พบมากที่สุดได้แก่ โรคจุด
รับภาพเสื่อมในผู้สูงอายุ ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดยา
Bevacizumab ทั้งสิ้นจำ�นวน 491 คน ข้อบ่งชี้ในการ
รั กษาที่พบมากที่สุดได้แก่ ภาวะจุดรับภาพบวมจาก
โรคเบาหวาน ส่วนเรื่องภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทาง

ร่างกายพบโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดภายหลังจาก
การฉีดยา Bevacizumab เข้าน้ำ�วุ้นลูกตาจำ�นวน 1 ราย
(0.2%) ไม่พบภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทางร่างกายจาก
การฉีดยา Ranibizumab และ ยาทัง้ สองชนิดไม่พบภาวะ
แทรกซ้อนรุนแรงทางตาภายในหนึง่ เดือนหลังการฉีดยา
สรุป: ในระยะที่ผ่านมามีการใช้ยา Bevacizumab และ
Ranibizumab ฉีดเข้าลูกตาอย่างแพร่หลายในโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยพบว่ามีการฉีดในภาวะ
จุดรับภาพบวมจากโรคเบาหวานมากทีส่ ดุ ทัง้ นีพ้ บภาวะ
แทรกซ้อนรุนแรงทั้งทางตาและร่างกายจากการฉีดยา
ทั้งสองน้อย
คำ�สำ�คัญ: Bevacizumab, Ranibizumab, Intravitreal
injection

บทนำ�

ยา Bevacizumab และ Ranibizumab เป็นยากลุม่
anti-vascular endothelial growth factor (anti-VEGF) มี
การออกฤทธิ์ทำ�ให้เส้นเลือดงอกใหม่หายไป, ลดการ
อักเสบและลดการบวมของจอประสาทตา จึงได้มกี ารนำ�
มาใช้ ฉี ด เข้ า ลู ก ตาเพื่ อ รั ก ษาโรคตาหลายชนิ ด ได้ แ ก่
โรคจุดรับภาพเสื่อมในผู้สูงอายุ (age-related macular
degeneration)1-4 ภาวะจุดรับภาพบวมจากโรคเบาหวาน
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(diabetic macular edema)5-6 ภาวะจุดรับภาพบวมจาก
เส้นเลือดดำ�จอตาอุดตัน (Macular edema in retinal vein
occlusion)7-8 และโรคจอตาผิดปกติในทารกคลอดก่อน
กำ�หนด (Retinopathy of prematurity)9 เป็นต้น
โดยในปั จ จุ บั น ยา Ranibizumab ได้ ผ่ า น
การรั บ รองจากองค์ ก ารอาหารและยาแห่ ง ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ให้ใช้ฉีดเข้าลูกตาสำ�หรับรักษาโรคจุด
รั บ ภาพเสื่ อ มในผู้ สู ง อายุ , ภาวะจุ ด รั บ ภาพบวมจาก
เส้ น เลื อ ดดำ � จอตาอุ ด ตั น และภาวะจุ ด รั บ ภาพบวม
จากโรคเบาหวาน จึ ง ทำ � ให้ มี ก ารฉี ด ยานี้ เ พื่ อ รั ก ษา
โรคดังกล่าวมากขึ้นเรื่อยๆ มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 ใน
ขณะเดียวกันยา Bevacizumab ที่เป็นยาในกลุ่มเดียวกัน
และมีการออกฤทธิ์คล้ายกัน แม้ว่ายังไม่ผ่านการรับรอง
จากองค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา แต่
ก็นิยมฉีดกันอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีงานวิจัยเปรียบ
เทียบผลของการฉีดยาทั้ง 2 ชนิดเพื่อรักษาโรคจุดรับ
ภาพเสื่อมในผู้สูงอายุ พบว่า ผลการรักษาจากการฉีดยา
Bevacizumab เข้าลูกตาไม่ได้ด้อยกว่า (non-inferior)
การฉีดยา Ranibizumab และ ยา Bevacizumab มีราคา
ถูกกว่า Ranibizumab ถึง 40 เท่า อย่างไรก็ดียังมีข้อ
ถกเถี ย งถึ ง การใช้ ย า Bevacizumab ประการแรก
มีรายงานจากหลายสถาบัน10-19 ถึงภาวะแทรกซ้อนจาก
การใช้ยา Bevacizumab เช่น การเกิดการอักเสบของ
ลูกตาภายหลังการฉีดยา Bevacizumab ซึง่ พบได้นอ้ ยจาก
การฉีดยา Ranibizumab และประการทีส่ องมีความกังวล
เกี่ยวกับผลของยาซึ่งมีผลเสียต่อระบบอื่นของร่างกาย
(systemic adverse effects) ซึ่งมีรายงานบางการศึกษา19
พบในการฉีดยา Bevacizumab มากกว่ายา Ranibizumab
โดยพบร้อยละ 39.9 และ 31.7 ตามลำ�ดับ
สำ � หรั บ ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เ ฉลิ ม
พระเกี ย รติ ฯ ได้ เ ริ่ ม มี ก ารใช้ ย า Bevacizumab และ
Ranibizumab ฉีดเข้าลูกตามาตั้งแต่ประมาณปี 2550
จนถึงปัจจุบัน ทางคณะผู้วิจัยจึงต้องการเก็บรวบรวม
ข้อมูลข้อบ่งชี้ที่ใช้ในการฉีดยาและภาวะแทรกซ้อนที่
เกิดขึ้นจากการฉีดยาทั้ง 2 ชนิด

ดวงมนตรี โรจน์ดำ�รงรัตนา, ณัฐพล วงษ์คำ�ช้าง

วิธีการศึกษา

เก็บรวบรวมข้อมูลจากแฟ้มเวชระเบียนย้อน
หลั ง ผู้ ป่ ว ยทั้ ง หมดที่ ไ ด้ รั บ การฉี ด ยา Bevacizumab
และ Ranibizumab เข้ า ลู ก ตา ที่ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตัง้ แต่มถิ นุ ายน
2551 – กรกฎาคม 2555 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลอายุ
เพศ สิทธิการรักษา โรคประจำ�ตัว ข้อบ่งชี้ในการรักษา
ตลอดจนภาวะแทรกซ้ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยพิ จ ารณาทั้ ง
ผลข้ า งเคี ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในระยะเวลา 1 เดื อ นหลั ง
ฉี ด ยา โดยผลข้ า งเคี ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น แยกเป็ น 2 ส่ ว นคื อ
1. ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงในระบบอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่
หัวใจขาดเลือด, หัวใจวาย, การเกิดอัมพาต, เลือดออกใน
กระเพาะอาหารและระบบอืน่ , ความดันโลหิตสูง, หลอด
เลือดแดงหรือดำ�อุดตัน และการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นจาก
ความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือด และ 2. ภาวะ
แทรกซ้อนร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับลูกตา เช่น การอักเสบ
ของลูกตา (acute intraocular inflammation), การติด
เชื้อ (infectious endophthalmitis), จอประสาทตาลอก
(retinal detachment) และเลือดออกในลูกตา (vitreous
hemorrhage) เป็นต้น

ผลการศึกษา

พบผู้ ป่ ว ยที่ พ บการฉี ด ยาจาก Ranibizumab
ทั้งสิ้นจำ�นวน 59 คน อายุเฉลี่ย 62.78 ปี โดยแบ่งเป็น
เพศชายจำ�นวน 27 คน เพศหญิงจำ�นวน 32 คน และ
Bevacizumab จำ � นวน 491 คน อายุ เ ฉลี่ ย 56.95 ปี
โดยแบ่งเป็นเพศชายจำ�นวน 226 คน เพศหญิงจำ�นวน
265 คน (ตารางที่ 1)
สำ � ห รั บ ข้ อ บ่ ง ชี้ ใ น ก า ร รั ก ษ า ด้ ว ย ย า
Ranibizumab เรียงตามลำ�ดับ ได้แก่ โรคจุดรับภาพเสือ่ ม
ในผู้สูงอายุ (age-related macular degeneration) จำ�นวน
41 คน, ภาวะจุดรับภาพบวมจากโรคเบาหวาน (diabetic
macular edema) จำ�นวน 12 คน, ภาวะจุดรับภาพบวม
จากเส้นเลือดดำ�จอตาอุดตัน (macular edema in retinal vein
occlusion) จำ�นวน 3 คน, โรคเบาหวานขึน้ ตาจำ�นวน 2 คน,

ข้อบ่งชี้และภาวะแทรกซ้อนของการฉีดยา Bevacizumab หรือ Ranibizumab เข้าน้�ำ วุ้นลูกตา ในผู้ป่วยจอประสาทตา
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรค polypoidal choroidal vasculopathy จำ�นวน 1 คน
ส่วนข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วย Bevacizumab เรียงตาม
ลำ � ดั บ ได้ แ ก่ ภาวะจุ ด รั บ ภาพบวมจากโรคเบาหวาน
(diabetic macular edema) จำ�นวน 116 คน โรคเบาหวาน
ขึน้ ตาจำ�นวน 91 คน ฉีดยาก่อนการผ่าตัดจำ�นวน 73 คน
โรค NVG จำ�นวน 70 คน จุดรับภาพเสื่อมในผู้สูงอายุ
(age-related macular degeneration) จำ�นวน 56 คน,
ภาวะจุ ด รั บ ภาพบวมจากเส้ น เลื อ ดดำ � จอตาอุ ด ตั น
(macular edema in retinal vein occlusion) 54 คน
โรค polypoidal choroidal vasculopathy จำ�นวน 1 คน

และโรคอื่ น ๆ หรื อ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ที่ แ น่ น อน
จำ�นวน 27 คน (ตารางที่ 2)
พบภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทางร่างกาย ได้แก่
โรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดภายหลังจากการฉีดยา
Bevacizumab เข้ า นำ้ � วุ้ น ลู ก ตาจำ � นวน 1 ราย แต่ ไ ม่
พบภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทางร่างกายจากการฉีดยา
Ranibizumab ทั้งนี้ ไม่พบภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทาง
ตาภายในหนึ่งเดือนหลังการฉีดยาทั้งสองชนิด (ตาราง
ที่ 3)

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้รับการฉีดยา

เพศชาย (คน)
เพศหญิง (คน)
อายุเฉลี่ย (ปี)

Ranibizumab
n=59
27
32
62.78

Bevacizumab
n=491
226
265
56.95

ตารางที่ 2 แสดงข้อบ่งชี้การฉีดยา Ranibizumab และ Bevacizumab เข้านำ�้ วุ้นลูกตา
ข้อบ่งชี้
		
Neovascularized AMD
Macula edema from RVO
Diabetic macula edema
NVG
PDR
Pre-operation for vitrectomy
PCV
other
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Ranibizumab
n=59
41
3
12
0
2
0
1
0

Bevacizumab
n=491
56
54
116
70
91
73
4
27
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ตารางที่ 3 แสดงภาวะแทรกซ้อนหลังการฉีดยาเข้าน้ำ�วุ้นลูกตา 1 เดือน
ภาวะแทรกซ้อน
Ranibizumab
		
n=59 (%)
ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทางร่างกาย
Death from any cause
0
Arteriothrombotic event		
		 • Nonfatal myocardial infarction
0
		 • Nonfatal stroke
0
		 • Death from vascular causes
0
Venous thrombotic event
0
Hypertension
0
MedDRA system organ class		
		 • Cardiac disorder
0
		 • Infection
0
		 • Nervous system disorder
0
		 • Injury or procedural complication
0
		 • Benign or malignant neoplasm
0
		 • Surgical or medical procedure
0
		 • Gastrointestinal disorder
0
		 • Any other system organ class
0
ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทางตา		
Endophthalmitis
0
Pseudoendophthalmitis
0
Vitreous hemorrhage
0
Retinal detachment
0

วิจารณ์

ปัจจุบนั มีการฉีดยา Ranibizumab เข้าลูกตาเพือ่
รักษาโรคทางจักษุวิทยามากขึ้น โดยข้อบ่งชี้ที่องค์การ
อาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริการับรองให้ใช้
ฉีดเข้าลูกตา ได้แก่ โรคจุดรับภาพเสือ่ มในผูส้ งู อายุ (agerelated macular degeneration), ภาวะจุดรับภาพบวม

Bevazicumab
n=491 (%)
0
1(0.20%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

จากโรคเบาหวาน (diabetic macular edema) และภาวะ
จุดรับภาพบวมจากเส้นเลือดดำ�จอตาอุดตัน (macular
edema in retinal vein occlusion) แต่ในขณะเดียวกันก็มี
การใช้ยา Bevacizumab ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม anti-vascular
endothelial growth factor (anti-VEGF) ฉีดเข้าลูกตาเพือ่
รักษาโรคข้างต้นเช่นกัน แม้ว่ายา Bevacizumabจะยังไม่

ข้อบ่งชี้และภาวะแทรกซ้อนของการฉีดยา Bevacizumab หรือ Ranibizumab เข้าน้�ำ วุ้นลูกตา ในผู้ป่วยจอประสาทตา
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ฉีดตามข้อบ่งชี้ดังกล่าวก็ตาม ทั้งนี้
จากการศึกษาของกลุม่ ผูว้ จิ ยั Comparison of age-related
macular degeneration treatment trial (CATT) research
group ได้รายงานถึงผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการฉีด
Ranibizumab และ Bevacizumab เข้าลูกตาโดยรวมใน
ระยะเวลา 2 ปีตามลำ�ดับ พบว่ามีการเกิดภาวะแทรกซ้อน
รุนแรงทางร่างกาย ได้แก่ arteriothrombolic event 4.7 %
และ 5.0%, venous thrombotic event 0.5% และ 1.7%,
hypertension 0.5% และ 0.7%, Gastrointestinal disorder
1.8% และ 4.8% เป็นต้น ส่วนภาวะแทรกซ้อนรุนแรง
ทางตา ได้แก่ endophthalmitis 0.7% และ 1.2%, pseudoendophthalmitis 0.2% และ 0.2% เป็นต้น19
โดยจากการศึกษานี้ ได้รวบรวมข้อมูลข้อบ่งชี้
ของผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดยาทั้งสองชนิดเข้าลูกตาและ
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติในระยะเวลา 4 ปี พบว่ามีการฉีดยา
Ranibizumab เข้าลูกตาด้วยข้อบ่งชีใ้ น 3 อันดับแรกได้แก่
โรคจุดรับภาพเสื่อมในผู้สูงอายุ (age-related macular
degeneration), ภาวะจุดรับภาพบวมจากโรคเบาหวาน
(diabetic macular edema) และภาวะจุดรับภาพบวม
จากเส้นเลือดดำ�จอตาอุดตัน (macular edema in retinal
vein occlusion) ในขณะที่มีการฉีดยา Bevacizumab
เข้าลูกตาด้วยข้อบ่งชี้ใน 3 อันดับแรกได้แก่ ภาวะจุดรับ
ภาพบวมจากโรคเบาหวาน (diabetic macular edema)
โรคเบาหวานขึ้นตาชนิดเส้นเลือดงอก (proliferative
diabetic retinopathy) และการฉีดยาก่อนการผ่าตัด
นำ้�วุ้นตา (pre-operation for vitrectomy) จากข้อมูล
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการเลือกใช้ยา Ranibizumab ส่วน
มากจะมี ก ารเลื อ กใช้ ต ามข้ อ บ่ ง ชี้ ที่ อ งค์ ก ารอาหาร
และยาของประเทศสหรัฐอเมริกากำ�หนด ในขณะที่
ยา Bevacizumab มักจะเลือกใช้ในข้อบ่งชี้อื่นจากที่
กำ�หนดและแตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นไปได้ว่าแพทย์มักจะ
เลือกใช้ยา Ranibizumab เฉพาะในผูป้ ว่ ยทีม่ ขี อ้ บ่งชีต้ าม
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องค์การอาหารและยากำ�หนด อาจเนือ่ งจากยามีราคาสูง
อย่างไรก็ตามในภาพรวมก็มกี ารเลือกใช้ยา Bevacizumab
มากกว่า Ranibizumab อาจเนื่องจากยามีราคาต่ำ�กว่า
และข้อบ่งชี้กรณีภาวะจุดรับภาพบวมจากโรคเบาหวาน
(diabetic macular edema) หรือภาวะจุดรับภาพบวมจาก
เส้นเลือดดำ�จอตาอุดตัน (macular edema in retinal vein
occlusion) เพิง่ ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา
ใน 1-2 ปีหลังของการเก็บข้อมูล
ในส่วนของภาวะแทรกซ้อน พบว่า มีผู้ป่วยที่
ได้รับการฉีดยา Bevacizumab 1 รายจากทั้งหมด 491
ราย (0.2%) เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทางร่างกาย
ได้แก่ ภาวะหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดภายหลังจากการ
ฉีดยา 1 เดือนและไม่พบภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทางตา
ในขณะที่ผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดยา Ranibizumab ไม่พบ
ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทางร่างกาย และไม่พบภาวะ
แทรกซ้อนรุนแรงทางตาภายในหนึง่ เดือนหลังการฉีดยา
ในการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการ
ฉีดยาทัง้ สองมีการเกิดน้อยมากถ้าเทียบกับการศึกษาอืน่
อาจเนือ่ งจากเป็นการเก็บข้อมูลย้อนหลังทำ�ให้อาจมีการ
บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน ดังนั้น จึงควรมีการวางแผน
ทำ�การศึกษาเก็บข้อมูลภาวะแทรกซ้อนไปข้างหน้าเพื่อ
ให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามการฉีดยาทั้งสองถือว่ามีความ
ปลอดภัย พบภาวะแทรกซ้อนน้อย แต่ควรระวังการฉีด
ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้ที่มีประวัติเส้นเลือด
อุดตัน, ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้, โรคทางเดิน
อาหารผิดปกติ เป็นต้น

สรุปผล

ในระยะทีผ่ า่ นมามีการใช้ยา Bevacizumab และ
Ranibizumab ฉีดเข้าลูกตาอย่างแพร่หลายในโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยพบว่ามีการฉีดในภาวะ
จุดรับภาพบวมจากโรคเบาหวานมากทีส่ ดุ ทัง้ นีพ้ บภาวะ
แทรกซ้อนรุนแรงทัง้ ทางตาและร่างกายจากการฉีดยาทัง้
สองน้อย
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The Indication and Adverse Effects of Intravitreal Bevacizumab or
Ranibizumab Injections in Retinal Patients at
Thammasat University Hospital
Nattapon Wongcumchang, M.D.
Duangmontree Rojdamrongratana, M.D.

Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Thammasat University

Abstract

Objective: To study the indication and adverse effects
of intravitreal Bevacizumab or Ranibizumab injections
in retina patients at Thammasat university hospital
Design: Descriptive medical chart review
Methods: From June 2008 to July 2012, we carried
out a retrospective medical chart review of patients
which have intravitreal Bevacizumab or Ranibizumab
injections in retinal clinic in Thammasat university
hospital. We collect age, gender, indication and adverse
effect after injecting each drug within 1 month.
Results: We found 59 people undergone intravitreal
Ranibizumab injection and the most indication for
injection is age-related macular degeneration. We

found 491 people undergone intravitreal Bevacizumab
injection and the most indication is diabetic macula
edema. There are only one people (0.2%) that has
serious systemic adverse effect (ischemic heart disease)
within 1 month after intravitreal Bevacizumab injection
but not found serious systemic adverse effect in patient
undergone intravitreal Ranibizumab injection. However
no serious ophthalmic complication was found in both
groups.
Conclusion: There are widely use of intravitreal
Ranibizumab and Bevacizumab injection for treatment
of ocular condition in Thammasat university hospital.
The overall most indication is diabetic macular edema.
And there are rarely serious systemic and ocular adverse
effects from each drug injection.

วารสารจั
กษุธ่อรรมศาสตร์
ปีที่ 9Loteprednol
ฉบับที่ 1 มกราคม-มิ
ถุนายน
การศึกษาเพื
เปรียบเทียบยา
Etabonate
กับยา2557
Ketorolac Tromethamine ในการป้องกันและรักษาอาการ
ปวด อาการอักเสบภายหลังการผ่าตัดต้อเนื้อร่วมกับการวางเยื่อหุ้มรก
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การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบยา Loteprednol Etabonate กับยา Ketorolac
Tromethamine ในการป้องกันและรักษาอาการปวด อาการอักเสบภายหลัง
การผ่าตัดต้อเนื้อร่วมกับการวางเยื่อหุ้มรก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิมลวรรณ ตั้งประกาศิต
แพทย์หญิงเบญจพร สิกขมาน

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : เพือ่ เปรียบเทียบยา loteprednol etabonate
กับยา ketorolac tromethamine ในการป้องกันและรักษา
อาการปวด อาการอักเสบภายหลังการผ่าตัดต้อเนื้อ
ร่วมกับการวางเยื่อหุ้มรก
รู ป แบบการศึ ก ษา: prospective, randomized,
intervention study
วิธีการศึกษา: ภายหลังการผ่าตัดต้อเนื้อร่วมกับการวาง
เยื่อหุ้มรก ผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 25 คน คิดเป็นจำ�นวน
28 ตา ทำ�การแบ่งแบบสุ่มเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกได้รับยา
หยอดตาเป็นยา loteprednol etabonate กลุ่มที่สองได้รับ
ยาหยอดตาเป็นยา ketorolac tromethamine โดยหยอดยา
วันละ 4 ครั้งเป็นเวลา 1 เดือน หลังจากนั้นหยอดยา
วันละ 2 ครัง้ เป็นเวลา 2 เดือน ประเมินอาการปวดตาโดย
การตอบแบบสอบถาม และตรวจตาประเมินการอักเสบ
ของตาหลังการผ่าตัดที่ 1 สัปดาห์, 1 เดือน, 2 เดือน และ
3 เดือน ตามลำ�ดับ
ผลการศึกษา: คะแนนเฉลี่ยเรื่องอาการปวดตาเคืองตา
ระหว่างกลุม่ ที่ 1 และกลุม่ ที่ 2 ในสัปดาห์ที่ 1 เท่ากับ 1.78
และ 1.50 (p=0.47) ในเดือนที่ 1 เท่ากับ 1.28 และ 1.18

(p=0.45) ในเดือนที่ 2 เท่ากับ 0.62 และ 0.67 (p=0.24)
และในเดื อ นที่ 3 เท่ า กั บ 0.43 และ 0.33 (p=0.15)
ตามลำ�ดับ คะแนนเฉลี่ยเรื่องอาการอักเสบที่ตาระหว่าง
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ในสัปดาห์ที่ 1 เท่ากับ 1.63 และ
1.25 (p=0.20) ในเดือนที่ 1 เท่ากับ 0.43 และ 0.54 (p=0.16)
ในเดือนที่ 2 เท่ากับ 0.25 และ 0.11 (p=0.18) และใน
เดือนที่ 3 เท่ากับ 0.06 และ 0.11 (p=0.08) ตามลำ�ดับ
บทสรุป: เมือ่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดอาการ
ปวดและอาการอักเสบภายหลังการผ่าตัดต้อเนือ้ ระหว่าง
ยา loteprednol etabonte กับ ketorolac tromethamine
พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกัน แต่พบภาวะเยือ่ หุม้ รกละลาย
ในกลุ่มที่ได้รับยา ketorolac tromethamine มากกว่า

บทนำ�

ต้ อ เนื้ อ มี ลั ก ษณะเป็ น ภาวะความเสื่ อ มของ
เยื่อบุตาที่เจริญมากกว่าปกติจนยื่นเข้าไปในกระจกตา
ความชุกของต้อเนือ้ ทัว่ โลกอยูร่ ะหว่าง 0.3-29%1 สาเหตุ
ของการเกิดต้อเนื้อโดยแท้จริงยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อ
ว่าการสัมผัสกับรังสีอัลตราไวโอเลต2 การอยู่ในสภาพ
แวดล้อมทีร่ อ้ นชืน้ มีลม และมีฝนุ่ ละอองมากเป็นสาเหตุ
สำ�คัญ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชี พ เกษตรกรรม และอยู่ ใ นภู มิ อ ากาศที่
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ร้อนชืน้ ต้อเนือ้ จึงเป็นภาวะทีพ่ บได้บอ่ ยและเป็นปัญหา
ทางตาที่ส�ำ คัญ
ผู้ ป่ ว ยที่ เ ป็ น ต้ อ เนื้ อ จะมี อ าการเคื อ งตา ไม่
สบายตา และเมื่อต้อเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้นอาจมีการกด
ที่กระจกตาทำ�ให้เกิดภาวะสายตาเอียงได้ การใช้ยาเพื่อ
ลดอาการระคายเคือง เช่น นำ้�ตาเทียมหรือยาลดการ
อักเสบ อาจสามารถช่วยบรรเทาอาการ แต่ไม่สามารถ
ทำ�ให้ต้อเนื้อลดลงได้ การรักษาหลักของต้อเนื้อคือการ
ผ่าตัด ซึ่งการผ่าตัดต้อเนื้อทำ�ได้หลายวิธีตั้งแต่การลอก
ต้อเนื้อออกอย่างเดียว ไปจนถึงการลอกต้อเนื้อร่วมกับ
การรักษาเสริมด้วยวิธตี า่ งๆ เช่น การวาง beta irradiation,
mitomycin C การใช้ conjunctival graft รวมทั้งการใช้
amniotic membrane graft
อย่ า งไรก็ ต ามพบว่ า หลั ง การผ่ า ตั ด ยั ง มี ก าร
กลับมาเป็นซำ�้ ได้ พบว่าอัตราการกลับเป็นซ้ำ�อาจพบได้
ถึง 69%3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตร้อน และมีแสงแดด
จัด สาเหตุการกลับเป็นซ้ำ�มักสัมพันธ์กับกระบวนการ
อักเสบ4 ดังนั้นการลดการอักเสบหลังการผ่าตัดจึงมี
ความสำ�คัญ ยาสเตียรอยด์แบบหยอดมักนำ�มาใช้เพื่อ
ป้องกันและลดการอักเสบของตาหลังการผ่าตัดต้อเนื้อ
อย่างไรก็ตามการใช้ยาสเตียรอยด์เป็นเวลานานอาจเกิด
ผลข้างเคียงตามมา เช่น การเพิ่มขึ้นของความดันลูกตา
การเกิดต้อกระจก การลดความต้านทานการติดเชื้อ5
Loteprednol etabonate เป็นยากลุ่มสเตียรอยด์
ที่ถูกพัฒนามาใหม่ มีความแตกต่างจากยากลุ่มเดิมโดย
เปลี่ยนที่ตำ�แหน่งคาร์บอนที่ 20 โดยเปลี่ยนจากกลุ่ม
ketone เป็นกลุ่ม ester ซึ่งช่วยให้ยาเปลี่ยนไปอยู่ในรูป
inactive form ได้เร็ว จึงมีผลข้างเคียงน้อยกว่า และการ
เพิ่มขึ้นของความดันลูกตาน้อยกว่ายาลดการอักเสบใน
กลุ่มสเตียรอยด์กลุ่มเดิม
Ketorolac tromethamine เป็นยาในกลุม่ ต้านการ
อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ เป็นยาที่มีฤทธิหยุดการสร้าง
prostaglandin ซึง่ ทำ�ให้ลดการอักเสบหลังผ่าตัดได้ โดยมี
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ผลข้างเคียงน้อยกว่ายาต้านการอักเสบในกลุม่ สเตียรอยด์
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการ
ลดการอักเสบภายหลังการผ่าตัดตาด้วยวิธี amniotic
membrane graft โดยเทียบระหว่างการหยอดยาหลัง
ผ่ า ตั ด ด้ ว ยยา loteprednol etabonate ซึ่ ง เป็ น ยาลด
การอักเสบในกลุ่มสเตียรอยด์ เทียบกับยา ketorolac
tromethamine ซึ่งเป็นยาในกลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่
สเตียรอยด์ รวมถึงเปรียบเทียบการเพิม่ ขึน้ ของความดัน
ลูกตา และการกลับมาเป็นซ้ำ�ภายหลังการผ่าตัดต้อเนื้อ

วิธีการศึกษา

การศึ ก ษานี้ เ ป็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ภายหลั ง
การผ่ า ตั ด ต้ อ เนื้ อ ภายในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติโดยมีเกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้าร่วมการ
ศึกษา ดังนี้
เกณฑ์ ก ารรั บ อาสาสมั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการ
(inclusion criteria)
- ผู้ ป่ ว ยโรคต้ อ เนื้ อ ที่ เ ป็ น ครั้ ง แรก (primary
pterygium) ที่ มี ข นาดยื่ น เข้ า มาในกระจกตาไม่ เ กิ น
5 มิลลิเมตร และขนาดความกว้างของต้อเนื้อไม่เกิน
5 มิลลิเมตร ทุกกลุ่มอายุ ไม่จำ�กัดเพศ
- ผู้ป่วยมีความสมัครใจที่จะรับการรักษาโดย
การผ่าตัดโดยใช้เนื้อเยื่อรกเย็บเสริมในการลอกต้อเนื้อ
- สามารถนัดตรวจติดตามผลได้อย่างน้อย 3
เดือน
เกณฑ์การไม่รับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ
(exclusion criteria)
- ผูป้ ว่ ยทีอ่ าจมีอนั ตรายจากการใช้ยาสเตียรอยด์
หยอดตา เช่น โรคต้อหิน
- ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการอักเสบกลุ่มอื่นอยู่
เป็นประจำ� ทั้งยาในรูปแบบหยอด แบบป้าย หรือแบบ
รับประทาน
- ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงจากยา เช่น เคยมีประวัติ
แพ้ยา

การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบยา Loteprednol Etabonate กับยา Ketorolac Tromethamine ในการป้องกันและรักษาอาการ
ปวด อาการอักเสบภายหลังการผ่าตัดต้อเนื้อร่วมกับการวางเยื่อหุ้มรก

การยุติเ ข้าร่ว มโครงการ (discontinuation
criteria)
- เมื่อผู้ป่วยขาดการนัดตรวจติดตามภายใน 3
เดือน
- เมื่อผู้ป่วยไม่สามารถหยอดยาภายหลังการ
ผ่าตัดได้

วิธีการผ่าตัด

งานวิจยั นีไ้ ด้รบั การอนุมตั จิ ากคณะอนุกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชุดที่
1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสือ
รับรองเลขที่ 016/2556 รหัสโครงการวิจัย MTU-ECOP-0-003/56
ผู้ ป่ ว ยที่ เ ข้ า ร่ ว มการวิ จั ย ทุ ก คนจะได้ รั บ การ
อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ โรคต้ อ เนื้ อ ขั้ น ตอนในการวิ จั ย ราย
ละเอียดยาทั้งสองชนิดรวมถึงผลข้างเคียงและภาวะ
แทรกซ้ อ นที่ อ าจเกิ ด ได้ จ ากยา หลั ง จากนั้ น ผู้ ป่ ว ยที่
ยินยอมเข้าร่วมการวิจยั จะลงนามในใบยินยอม และตอบ
แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลพืน้ ฐาน เช่น อายุ เพศ อาชีพ
ปัจจัยเสี่ยง ประวัติโรคประจำ�ตัว โรคทางตา
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การผ่าตัดต้อเนือ้ ของผูป้ ว่ ยทุกคนจะทำ�โดยจักษุ
แพทย์ผู้ผ่าตัดสองคน ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา
และทำ�การผ่าตัดด้วยลำ�ดับขัน้ ตอนเดียวกันคือ หลังการ
ผ่าตัดต้อเนื้อ จะวาง mitomycin C ความเข้มข้น 0.02 %
เป็นเวลา 1 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำ�เกลือร่วมกับการ
เย็บเยื่อหุ้มรกเสริม และการฉีดยาต้านการอักเสบชนิด
dexamethasone 0.2 มิลลิลิตร (4 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)
ใต้เยื่อบุตา ภายหลังการผ่าตัดจะปิดตาแน่น เป็นเวลา 1
วัน และวันต่อมาจะมาเปิดตาที่โรงพยาบาล ตรวจดูแผล
ผ่าตัดและเยื่อหุ้มรกที่เย็บไว้ หลังจากนั้นผู้ป่วยจะได้รับ
การหยอดยาโดยแบ่งผูป้ ว่ ยเป็น 2 กลุม่ กลุม่ แรกจะได้รบั
ยาลดการอักเสบเป็น loteprednol etabonate กลุ่มที่สอง
จะได้รับยาลดการอักเสบเป็น ketorolac tromethamine
โดยหยอดวันละ 4 ครั้ง เป็นเวลา 1 เดือน หลังจากนั้น
หยอดวันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 2 เดือน
การตรวจติ ด ตามจะทำ � ที่ 1 สั ป ดาห์ , 1
เดือน, 2 เดือน และ 3 เดือนหลังการผ่าตัด มีการตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับอาการทางตา การตรวจประเมิน
อาการอักเสบของตา การวัดความดันลูกตา ร่วมกับ
ประเมินการกลับมาเป็นซ้ำ�ของต้อเนื้อ

ตารางแสดงแบบสอบถามเกี่ยวกับอาการทางตาและการให้คะแนน (ocular discomfort score)
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ตารางแสดงการตรวจประเมินการอักเสบทางตาและการให้คะแนน (ocular surface inflammation score)

การวิเคราะห์ข้อมูล

การเปรียบเทียบอาการปวดและการอั กเสบ
ภายหลังการผ่าตัดต้อเนื้อระหว่างสองกลุ่มจะทำ�โดย
จักษุแพทย์คนเดียวตลอดการวิจัย ซึ่งไม่ใช่จักษุแพทย์
ผู้ผ่าตัด โดยเปรียบเทียบคะแนนระหว่างกลุ่มจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลทีใ่ ช้ในการประเมินอาการปวด
ได้แก่ อาการปวดตา อาการแสบตาเคืองตา อาการน้ำ�ตา
ไหล การประเมินอาการอักเสบได้แก่ eye discharge,
conjunctival injection และ punctate epithelial erosion
นำ�คะแนนมาเปรียบเทียบในแต่ละครั้งที่ตรวจติดตาม
โดยใช้สถิติ independent t-test นอกจากนี้เปรียบเทียบ

การกลับเป็นซำ้�ของต้อเนื้อระหว่างผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม
และภาวะความดันลูกตาสูงเกินค่าปกติ (> 21 มิลลิเมตร
ปรอท)

ผลการศึกษา

มีผปู้ ว่ ยเข้าร่วมในการศึกษาจำ�นวน 25 คน รวม
เป็นทั้งหมด 28 ตา ได้แบ่งกลุ่มโดยการสุ่มเป็นกลุ่มที่ได้
รับยา loteprednol etabonate จำ�นวน 16 ตา และกลุม่ ทีไ่ ด้
รับยา ketorolac tromethamine จำ�นวน 12 ตา โดยผู้ป่วย
ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน ดังแจกแจงในตาราง

P > 0.05

การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบยา Loteprednol Etabonate กับยา Ketorolac Tromethamine ในการป้องกันและรักษาอาการ
ปวด อาการอักเสบภายหลังการผ่าตัดต้อเนื้อร่วมกับการวางเยื่อหุ้มรก
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คะแนนอาการปวดภายหลังการผ่าตัดต้อเนื้อ
จากแผนภูมิที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนอาการ
ปวดตาเคืองตาของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดที่สัปดาห์ที่
1, เดือนที่ 1, 2 และ 3 ในผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม พบว่าไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติระหว่าง 2 กลุ่ม

(p=0.47, p=0.45, p=0.24 และ p=0.15 ตามลำ�ดับ) และ
เมื่อติดตามต่อเนื่องพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนอาการปวด
ตาเคืองตาของผู้ป่วยของผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มลดลงอย่าง
ต่อเนื่องตลอดการวิจัย

คะแนนอาการอักเสบภายหลังการผ่าตัดต้อเนื้อ
จากแผนภูมิที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนอาการ
อักเสบของผูป้ ว่ ยภายหลังการผ่าตัดทีส่ ปั ดาห์ที่ 1, เดือน
ที่ 1, 2 และ 3 ในผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม พบว่าไม่มีความแตก

ต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติระหว่าง 2 กลุ่ม (p=0.20,
p=0.16, p=0.18 และ p=0.08 ตามลำ�ดับ) และเมือ่ ติดตาม
ต่อเนื่องพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนอาการอักเสบของผู้ป่วย
ทั้งสองกลุ่มลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดการวิจัย
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ข้อแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด
ตารางที่ 2 แสดงข้อแทรกซ้อนภายหลังการ
ผ่าตัด พบอัตราการกลับมาเป็นซำ้�ของต้อเนื้อทั้งสอง
กลุ่มเท่ากับ 25% และพบภาวะความดันลูกตาเพิ่มสูง
มากกว่า 21 มิลลิเมตรปรอท 18.75% ในกลุ่มที่ได้รับยา

loteprednol etabonate และ 16.67% ในกลุ่มที่ได้รับยา
ketorolac tromethamine นอกจากนี้ยังพบภาวะเยื่อหุ้ม
รกละลายทั้งหมด 3 คน โดยทั้งหมดเป็นกลุ่มที่ได้รับยา
ketorolac tromethamine

บทวิจารณ์

ยาลดความดันลูกตาได้เมื่อมาตรวจติดตามที่ 2 เดือน
ดังนั้นความดันลูกตาสูงในช่วงแรกนี้อาจมีสาเหตุเนื่อง
มาจาก ขั้นตอนการผ่าตัดมีการฉีดยา dexamethasone
0.2 มิลลิลิตร (4 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) ที่เยื่อบุตาเพื่อลด
การอักเสบได้หลังการผ่าตัด
ภาวะเยื่อหุ้มรกละลาย พบทั้งหมด 3 ตา โดย
เป็นกลุ่มที่ได้รับยา ketorolac tromethamine ทั้งหมด
แบ่งเป็นพบเมื่อตรวจติดตามที่สัปดาห์ที่ 1 จำ�นวน 1 ตา
และเมือ่ ตรวจติดตามที่ 1 เดือน จำ�นวน 2 ตา ซึง่ เมือ่ ตรวจ
พบแล้วผูป้ ว่ ยทัง้ 3 คนได้รบั การรักษาโดยการให้หยุดยา
ketorolac tromethamine ทันทีร่วมกับการให้นำ�้ ตาเทียม
หยอดตาชนิดไม่มีสารกันเสียทุก 2 ชั่วโมงและตรวจ
ติดตามอย่างใกล้ชิด พบว่าทั้ง 3 ตาไม่มีภาวะเยื่อหุ้มรก
ละลายมากขึ้น และแผลผ่าตัดทั้งหมดปิดสนิทดีทุกราย
อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้มีข้อจำ�กัดเนื่องจากมี
ผู้เข้าร่วมงานวิจัยค่อนข้างน้อย อาจเป็นสาเหตุที่เมื่อ
นำ�มาข้อมูลเปรียบเทียบจึงไม่พบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่ม

งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพในการลดอาการปวดและอาการอักเสบ
ภายหลังการผ่าตัดลอกต้อเนื้อ ระหว่างยา 2 ชนิดคือ
loteprednol etabonate และ ketorolac tromethamine
เป็นเวลา 3 เดือน พบว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง
ยา 2 ชนิด ทั้งในการลดอาการปวดและอาการอักเสบ
การกลับมาเป็นซ้ำ�ของต้อเนื้อพบทั้งหมด 7 ตา
เป็นกลุ่มที่ได้รับยา loteprednol etabonate จำ�นวน 4 ตา
(25%) และเป็นกลุ่มที่ได้รับยา ketorolac tromethamine
จำ�นวน 3 ตา (25%)
ความดันลูกตาเพิม่ สูงขึน้ มากกว่า 21 มิลลิเมตร
ปรอท พบทั้งหมด 5 ตา เป็นกลุ่มที่ได้รับยา loteprednol
etabonate จำ�นวน 3 ตา (18.75%) และเป็นกลุ่มที่ได้รับ
ยา ketorolac tromethamine จำ�นวน 2 ตา (16.67%) ซึ่ง
ทุกตาตรวจพบในการตรวจติดตามที่ 1 สัปดาห์ และเมือ่
ผูป้ ว่ ยได้ยาลดความดันลูกตา พบว่าเมือ่ ตรวจติดตามที่ 1
เดือนไม่พบภาวะความดันลูกตาสูงอีกและสามารถหยุด

การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบยา Loteprednol Etabonate กับยา Ketorolac Tromethamine ในการป้องกันและรักษาอาการ
ปวด อาการอักเสบภายหลังการผ่าตัดต้อเนื้อร่วมกับการวางเยื่อหุ้มรก

บทสรุป

เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดอาการ
ปวดและอาการอักเสบภายหลังการผ่าตัดต้อเนือ้ ระหว่าง
ยา loteprednol etabonte กับ ketorolac tromethamine
พบว่ า ไม่ มีความแตกต่างกัน แต่พบภาวะเยื่ อ หุ้ มรก
ละลายในกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ ยา ketorolac tromethamine
มากกว่า
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Comparison of Loteprednol etabonate Versus Ketorolac tromethamine
for Postoperative Pain and Inflammation after Pterygium Excision and
Amniotic Membrane Graft
Wimolwan Tangpagasit, MD
Benjaporn Sigkaman, MD

Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Thammasat University.

Abstract

Objective: To compare the efficacy of loteprednol
etabonate and ketorolac tromethamine after pterygium
excision with amniotic membrane graft according
to postoperative ocular pain and ocular surface
inflammation.
Design: Prospective, randomized, intervention study
Methods: After pterygium excision and amniotic
membrane graft, 25 patients (28 eyes) were randomized
into 2 groups. Group-1 received topical loteprednol
etabonate and group-2 received topical ketorolac
tromethamine, 4 times daily for 1 month then twice
daily for 2 months. Patients were evaluated for
ocular pain (0-6 scoring scales) and ocular surface
inflammation (0-9 scoring scales) at 1 week and 1, 2,
and 3 months.

Results: Mean ocular discomfort scores in group-1 and
group-2 were 1.78 and 1.50 (p=0.47) at 1week, 1.28
and 1.18 (p=0.45) at 1 month, 0.62 and 0.67 (p=0.24)
at 2 months, 0.43 and 0.33 (p=0.15) at 3 months,
respectively. Mean ocular surface inflammation scores
in group-1 and group-2 were 1.63 and 1.25 (p=0.20) at
1 week, 0.43 and 0.54 (p=0.16) at 1 month, 0.25 and
0.11 (p=0.18) at 2 months, 0.06 and 0.11 (p=0.08) at 3
months, respectively. Group-2 had 3 cases of amniotic
membrane melting (25%).
Conclusion: No significant difference between topical
loteprednol etabonate and ketorolac tromethamine
controlling ocular pain and ocular surface inflammation
after pterygium excision and amniotic membrane graft.
Amniotic membrane melting was more common in
ketorolac tromethamine group.
Key words : Pterygium, recurrence pterygium,
loteprednol etabonate, ketorolac tromethamine
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LASER

ย่อมาจาก Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation หมายถึง การขยายแสงโดย
การแผ่รงั สีทเี่ กิดจากการกระตุน้ จากชือ่ เต็มของ LASER
ทำ � ให้ ท ราบการผลิ ต แสง LASER ว่ า ประกอบด้ ว ย
กระบวนการ 2 ส่วน คือ การแผ่พลังงานที่เกิดจากการ
กระตุ้น (stimulated emission) และการขยายแสง (light
amplification)
หลักของการดูดและแผ่ของแสง (Principles of
light emission and absorption)
อะตอมประกอบด้วย nucleus อยูต่ รงกลางและ
electron วนอยู่รอบนอก โดย nucleus ประกอบด้วย
proton มีประจุบวก และ neutron ที่ไม่มีประจุ ดังนั้น
nucleus จึงมีประจุเป็นบวก ส่วน electron มีประจุเป็น
ลบ electron แต่ละตัวจะอยู่ในชั้นระดับพลังงานที่แตก
ต่างกัน ซึ่งก็หมายถึง electron แต่ละชั้นก็มีพลังงานไม่
เท่ากัน ยิ่งห่างจาก nucleus มากเท่าไหร่ พลังงานจะยิ่ง
สูงขึ้น
พลังงานของ electromagnetic wave ที่เกิดจาก
เลเซอร์ เป็นไปตามสูตร
E = hv
E = hc/λ
โดย E คือ พลังงานของ electromagnetic wave
		 h คือ Planck constant (h = 6,626 x 10-34 Js)
		 c คือ ความเร็วของคลื่น (m/s)
		 v คือ ความถี่ของคลื่น (Hertz)
		 λ คือ ความยาวของคลื่น (m)

ความถี่และความยาวคลื่นเป็นตัวกำ�หนดสีของเลเซอร์
ในภาวะปกติ electron จะอยู่ภาวะพื้น (ground state)
หรือ EGL เมือ่ มีการให้พลังงาน (spontaneous absorption;
E=hv) electron ดังกล่าวจะถูกกระตุ้นให้ออกจากวง
โคจรเดิมไปอยู่วงโคจรใหม่ที่มีระดับพลังงานที่สูงขึ้น
electron ดังกล่าวเรียกว่าอยู่ภาวะเร่งเร้า (excited state)
หรือ EEL ซึ่งเป็นภาวะที่ไม่เสถียร จะคงอยู่ระดับนี้แค่
ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ก็จะปล่อยพลังงานออกมาแล้ว
กลับมาอยู่ในระดับพลังงานเดิม พลังงานที่ปล่อยออก
มาเป็นพลังงานในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ Photon
เป็นการปล่อยพลังงานแบบเกิดขึ้นเอง (spontaneous
emission) ค่าพลังงานดังกล่าว มีค่าเท่ากับ EEL-EGL นั่น
หมายความว่าพลังงานทีม่ าจาก spontaneous absorption
(E) ตอนแรก จะเท่ากับ EEL-EGL และเท่ากับพลังงาน
ที่เกิดจากการแผ่พลังงานแบบเกิดขึ้นเอง spontaneous
emission ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาที่เกิดขึ้นเมื่อ
electron ไม่เสถียร
การแผ่พลังงานแบบถูกกระตุ้น (stimulated
emission) เป็นปรากฏการณ์ที่สำ�คัญสำ�หรับการสร้าง
เลเซอร์ ก่อนที่จะเกิดการแผ่พลังงานแบบถูกกระตุ้น
electron จะถู ก กระตุ้ น อยู่ โ ดยให้ พ ลั ง งานเข้ า ไปให้
electron ทั้งหมดอยู่ในระดับพลังงานที่สูงขึ้น (EEL)
เมื่ อ ปล่ อ ยพลั งงานเข้ า ไป (stimulated photon) โดย
ค่าพลังงานที่ปล่อยเข้าไปต้องมีค่าเท่ากับ EEL-EGL จะ
กระตุ้นให้ electron ที่อยู่ในภาวะเร้าปล่อยพลังงานออก
มาเร็วขึ้นกว่าปล่อยออกมาเอง พลังงานดังกล่าวจะไม่
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ถูกดูดกลืนโดย electron ที่อยู่ใน excited state แต่จะ
ทำ�ให้ electron ดังกล่าวปล่อยพลังงานออกมาจะเท่ากับ
EEL-EGL แล้วเปลี่ยนวงโคจรกลับมาภาวะพื้นเช่นเดิม
การขยายพลังงานของการแผ่รงั สีในเลเซอร์ จึงหมายถึง
ปรากฏการณ์เกิดการแผ่ 2 photons หลังจากดูดพลังงาน
ไปเพี ย ง 1 photon ทำ � ให้ พ ลั ง งานที่ ไ ด้ มี ม ากขึ้ น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับพลังงานที่ใช้ไป
พลังงานที่ปล่อยเข้าไป (stimulated photon)
เท่ากับพลังงานที่ excited electron ปล่อยออกมา =
EEL-EGL โดยพลังงานที่แผ่ออกมานั้น นอกจากจะให้ค่า
พลังงานเท่าพลังงานทีใ่ ส่เข้าไปแล้ว ยังมีความถีเ่ ดียวกัน
และเคลือ่ นทีไ่ ปในทิศทางเดียวกันด้วย ซึง่ เป็นคุณสมบัติ
ของเลเซอร์
คุณสมบัติของเลเซอร์
1. Monochromaticity : ความยาวคลืน่ เดียว ทำ�ให้มสี เี ดียว
2. Directionality : มีทิศทางเดียว ไม่ divergence
3. Coherence : อยู่ใน phase เดียวกัน
ผลของเลเซอร์ต่อ biological tissues
1. Photochemical (photoablation และ
photoradiation) : เป็นผลจากการดูดพลังงานจากเลเซอร์
โดยโมเลกุ ล ในเนื้ อ เยื่ อ เช่ น melanin biopolymers,
enzymes, hemoglobin โดยไม่มีการทำ�ลายบริเวณรอบๆ
มักใช้ short laser pulse ของเลเซอร์พลังงานสูง (high
energy)
2. Thermal (photocoagulation และ
photovaporization) : เป็นการเพิ่มอุณหภูมิของเนื้อเยื่อ
จากการดูดพลังจากเลเซอร์ของเนือ้ เยือ่ อุณหภูมเิ นือ้ เยือ่
อาจสูงถึง 80-90 องศาเซลเซียส ทำ�ให้เกิดการตายของ
เนื้อเยื่อ และบริเวณรอบๆ
3. Ionizing (photodisruption) : เป็นผลจากการ
ปล่อยเลเซอร์พลังงานสูง ทำ�ให้เกิด shockwave มักใช้ใน
microsurgery ส่วนหน้าของตา

ณวพล กาญจนารัณย์, สุรักษ์ พัฒนกนก

Femtosecond laser
Femtosecond (FS) laser คือ Near-infrared laser
ทีม่ คี วามยาวคลืน่ 1053 nm มี pulse duration 10-15 วินาที
แสงเลเซอร์มีความแม่นยำ�สามารถโฟกัสให้ยิงได้ในจุด
หมาย 3 µm และมีระยะแม่นยำ�สูงสุดที่ 1 µm มีความ
สามารถทำ�ให้เกิด shock wave และฟองอากาศ ซึ่งก็คือ
เป็น Photodisruption ต่อเนื้อเยื่อ
กระจกตาและเลนส์ตาเป็นวัตถุโปร่งแสง ไม่ดดู
กลืนแสง electromagnetic radiation และ near-infrared
spectrum ทำ�ให้แสงสามารถผ่านได้โดยไม่ทำ�ลายหรือ
เปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อที่แสงผ่าน และสามารถ focus
ตำ�แหน่งได้ชดั เจน แต่ถา้ high power densities เนือ้ เยือ่ ดัง
กล่าวสามารถดูดพลังงานแสงได้ ทำ�ให้เกิด free electrons
และ ionized molecules (plasma) generation ทำ�ให้
เกิด acoustic shock wave และท้ายสุดทำ�ให้เกิด tissue
disruption
เดิมใช้ Nd:YAG laser ซึ่งเป็น near-infrared
laser ทำ�หน้าทีเ่ ป็น photodisruption ในการเปิด opacified
posterior lens capsules หลั ง การผ่ า ตั ด ต้ อ กระจก,
iridotomy ใน pupillary-block glaucoma Nd:YAG
laser มี pulse duration เป็น nanosecond (10-9 second)
เนือ้ เยือ่ ทีอ่ ยูร่ อบตำ�แหน่งทีโ่ ดนเลเซอร์ จะโดนทำ�ลายไป
ด้วยประมาณ 100 µm จึงไม่เหมาะในการทำ�ผ่าตัดเกี่ยว
กับกระจกตาที่ต้องการความแม่นยำ�สูง ต่อมาจึงมีการ
พัฒนา near infrared laser ให้มี pulse duration ที่น้อย
ลง จึงเกิดเป็น Femtosecond domain (10-15 second)
ข้อดีของ Femtosecond laser ทีม่ ี pulse duration
น้อยลง คือ ใช้พลังงานน้อยลงในการตัดเนือ้ เยือ่ ทำ�ให้ลด
ความเสียหายต่อเนือ้ เยือ่ ข้างเคียง (collateral shock wave
effect) ทำ�ให้ bubble size ลดลง จึงเหมาะในการผ่าตัด
เกี่ยวกับกระจกตาที่ต้องการความแม่นยำ�สูง

การใช้เลเซอร์ช่วยผ่าตัดต้อกระจก
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Femtosecond Laser-Assisted Cataract Surgery
ข้อบ่งชี้
การผ่าตัดต้อกระจกเป็นการผ่าตัดที่มีจำ�นวน
การผ่าตัดมากเป็นลำ�ดับต้นๆ ของทั้งไทยและหลายๆ
ประเทศ โดยมีแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุของ
ประชากร เป้าหมายหลักของการผ่าตัดคือ ค่าสายตา
ดีกว่า 20/40 และมีความแม่นยำ�โดยให้ค่าความคลาด
เคลือ่ น 1 diopter การศึกษาในประเทศสหราชอาณาจักร
(Benchmark study) ได้ ตั้ ง มาตรฐานในการผ่ า ตั ด
ต้อกระจกในตาทีป่ กติไว้คอื ± 0.50 diopter ใน 55% ของ
ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด และ ± 1.00 diopter ใน 85%
ของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด แต่พบว่าในความเป็นจริง
แล้วสถิตคิ วามคลาดเคลือ่ นอยู่ที่ ± 0.50 diopter ใน 45%
ของผูป้ ว่ ยทีม่ ารับการผ่าตัด, ± 1.00 diopter ใน 72% ของ
ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด
การพั ฒ นาเลนส์ แ ก้ ว ตาเที ย มระดั บ พรี เ มี่ ย ม
เป็นการพัฒนาเพื่อหวังว่าการมองเห็นหลังการผ่าตัด
จะดี ขึ้ น ใกล้ เ คี ย งสายตาปกติ แต่ เ ลนส์ แ ก้ ว ตาเที ย ม
ดังกล่าวจำ�เป็นต้องใส่อยู่ตรงกลางของถุงหุ้มเลนส์ โดย
ไม่เอียงหรือเบี้ยว เพื่อให้ได้ค่าสายตาดีที่สุดหลังการ
ผ่าตัด จึงเป็นที่มาของการใช้เทคโนโลยี Femtosecond
laser มาช่วยในการผ่าตัดต้อกระจกให้มีความแม่นยำ�
และปลอดภัยมากขึ้น
ปัจจุบัน Femtosecond laser ใช้ในขั้นตอนการ
ผ่าตัดต้อกระจกดังนี้
- Capsulotomy
- Lens fragmentation
- Astigmatic relaxing incisions
- Clear corneal incisions (CCIs) : cataract
incision and paracentesis
ขัน้ ตอนในการผ่าตัดต้อกระจกแบบ femtosecond laserassisted cataract surgery
1. ขยายม่านตาและหยอดยาชา
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2. วาง Contact lens ที่เป็น circumferential
suction บนกระจกตา การวาง contact lens suction นี้ จะ
ทำ�ให้กระจกตาอยู่นิ่งและเพิ่มความดันตาเล็กน้อย
3. Anterior segment imaging ถูกถ่ายโดยเครือ่ ง
optical coherence tomography (OCT) หลังจากได้ภาพ
จะกำ�หนดตำ�แหน่งทำ� anatomical landmarks และ
specific boundaries map ของ cornea iris anterior และ
posterior lens capsule
4. กำ�หนดบริเวณทีจ่ ะทำ�แผล corneal incisions
ในตำ�แหน่งต่างๆ เช่น temporal wound, paracentesis
และบริเวณที่ต้องการทำ� limbal-relaxing incisions
(LRIs) ตามความต้องการของผู้ผ่าตัด หรือองศาของ
สายตาเอียง
5. เริ่ ม ใช้ femtosecond laser ในการทำ �
capsulotomy เป็นอันดับแรก
6. ตามด้วย lens fragmentation เนือ่ งจากการทำ�
lens fragmentation ด้วย femtosecond laser จะทำ�ให้เกิด
ฟองอากาศ ซึ่งจะทำ�ให้ anatomy ของ anterior capsule
เสียไป
7. แผลทางเข้าที่กระจกตา (corneal incision)
จะทำ � เป็ น ลำ � ดั บ สุ ด ท้ า ย โดย incision ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
femtosecond laser จะเป็นเพียง partial thickness
8. นำ�ผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด เมื่อทำ�การปลอดเชื้อ
แล้ว จะใช้ microsurgical blade ทำ� corneal incision ให้
เป็น full thickness
9. นำ� anterior capsulotomy ออก
10. ตามด้วย standard phacoemulsification
Femtosecond laser-assisted corneal incision
Clear corneal incision ที่เกิดขึ้นในการผ่าตัด
ต้อกระจก สัมพันธ์กับโอกาสเกิดการติดเชื้อหลังการ
ผ่าตัด (postoperative endophthalmitis) และ wound
abnormalities เป็นหนึง่ ในปัจจัยเสีย่ งของ postoperative
endophthalmitis
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จากการศึกษา Early changes in clear cornea
incision after phacoemulsification: an anterior segment
optical coherence tomography study พบว่า หลังการ
ผ่าตัดต้อกระจกโดยปกติมาตรฐานมีการเปลี่ยนแปลง
ของกระจกตาดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงของแผลที่ด้าน epithelium
พบว่า มีการเกิด epithelial bulla ที่บริเวณแผลขึ้น 2 ตา
(3%) เกิดแผลแยก (gaping) ด้าน epithelium ของแผล
7 ตา (12%)
2. การสมานของแผลด้าน endothelium พบว่า
มีการเกิดแผลแยก (gaping) ด้าน endothelium 42 ตา
(70%)
3. ความหนาของกระจกตาบริ เ วณที่ แ ผล
(incision) หลังผ่าตัด 1 วัน พบว่าความหนาของกระจกตา
บริเวณที่แผลหนาขึ้นหลังผ่าตัดทุกรายประมาณ 0.75 ±
0.4 มิลลิเมตร (p = 0.023) โดยความหนาของกระจกตา
จะหนามากขึน้ ในคนไข้ทเี่ กิดแผลแยกด้าน endothelium
4. การหลุดลอกของชั้น descemet (descemet’s
membrane detachment) จากการตรวจด้วยกล้อง slit-lamp
biomicroscope ไม่พบการหลุดลอก แต่ถ้าใช้เครื่องมือ
anterior segment OCT ตรวจ จะพบการหลุดลอกได้ 49
ตา (82%)
การใช้ Femtosecond laser ช่ ว ยในการทำ �
corneal incision จะทำ�เป็นลักษณะ three planes โดย
Laser scanning จะเริ่ ม ประมาณ 200 µm หน้ า ต่ อ
posterior surface ของ stroma ภายนอกห้องผ่าตัด ซึ่ง
incision ที่ลงนั้น ไม่เป็น full thickness ส่วนท้ายสุดอีก
200 µm จะทะลุโดย microsurgical blade ในห้องผ่าตัด
แผลลักษณะนี้เมื่อเทียบกับ manual corneal incision
พบว่า
- จะให้แผลที่เป็น square architecture มากกว่า
ซึ่ ง square architecture จะต้ า นการเปลี่ ย นรู ป ของ
กระจกตา ทำ�ให้ช่วยลดการรั่วซึมของแผล
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- ความแม่นยำ�ในการลง incision จะแม่นยำ�
กว่าทั้งความยาวและความลึก ทำ�ให้เกิด one-way, selfsealing และ water-tight valve
Femtosecond laser-assisted capsulorhexis
Continuous curvilinear capsulorhexis (CCC)
เป็นวิธกี ารเปิด anterior capsule เพือ่ การผ่าตัดต้อกระจก
ด้วยวิธี phacoemulsification เนื่องจากหากเปรียบเทียบ
กับวิธีอื่น เช่น can opener จะพบว่ามีขอบที่เรียบ และ
สม่ำ�เสมอกว่า ซึ่งจะทำ�ให้ความแข็งแรงของ anterior
capsule มากกว่าและต้านทานการฉีกขาดของ anterior
capsule ได้มากกว่า
ข้อได้เปรียบของ continuous curvilinear
capsulorhexis (CCC)
- ทำ � ให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย ระหว่ า งการทำ �
phacoemulsification มากกว่าเทคนิคอื่น เนื่องจากมี
ความแข็งแรงของ anterior capsule มากกว่า
- เมื่อใส่เลนส์แก้วตาเทียมในถุงหุ้มเลนส์ที่เกิด
จากการทำ� continuous curvilinear capsulorhexis (CCC)
พบว่า
		
สามารถคงตำ�แหน่ง IOL ให้อยู่ตรง
กลางได้ดีกว่าวิธีอื่น
		
ลดความรุนแรงในการเกิด blood–
aqueous barrier breakdown เนื่องจากลด foreign-body
cellular reaction และลดการสัมผัสกันของเลนส์เทียม
กับ uveal tissue
ประสิทธิภาพของ continuous curvilinear
capsulorhexis (CCC) ขึ้นกับ
- centration
- ตำ�แหน่ง (location)
- ขนาด (size)
ขนาดของ CCC เป็นสิ่งสำ�คัญ CCC ควรมี
ขนาดที่ซ้อนทับกับ optic ของเลนส์เทียม 360 องศา

.
.

.
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. CCC ที่เล็กเกินไป จะทำ�ให้เกิด phimosis
ของ anterior capsule
. CCC ที่ใหญ่เกินไป จะทำ�ให้เกิด posterior

capsular opacity
ส่ ว น Manual continuous curvilinear
capsulorhexis นั้น มีข้อด้อย คือ ไม่สามารถคาดคะเน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและตำ�แหน่งของ CCC ได้ ส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ 2 ปัจจัยคือ
- ตำ�แหน่งของเลนส์เทียม (IOL position)
- อัตราการเกิด posterior capsular opacification
IOL.position ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ส่ ง ผลให้
เกิด refractive shift โดยส่วนมากแล้ว มักจะเกิดเป็น
progressive hyperopic shift จากการเกิด anterior capsule
fibrosis เนือ่ งจากเมือ่ ระยะเวลาผ่านไป anterior capsular
fibrosis จะดัน IOL ไปด้านหลัง ทำ�ให้เกิด hyperopic
shift ส่วนมากจะเกิดจาก small capsulorhexis เนื่องจาก
small capsulorhexis จะเหลือจำ�นวน anterior lens
epithelial cells มาก ทำ�ให้เกิด anterior capsule fibrosis
ได้ง่าย หากพบว่าเกิด hyperopic shift การรักษาคือ
anterior Nd:YAG capsulotomy
IOL.position เป็ น สาเหตุ ห ลั ก ที่ ทำ � ให้ เ กิ ด
postoperative refractive error ในผู้ป่วยต้อกระจก ใน
ทุกๆ 1 มิลลิเมตรที่เปลี่ยนแปลงไปของ IOL.position
จะเกิดการเปลี่ยนแปลง 1.25 diopter ถ้าเป็น anterior
displacement จะเกิดเป็น myopic shift ถ้าเป็น posterior
displacement จะเกิดเป็น hyperopic shift
ขนาดของ capsulorhexis กับการเกิด posterior
capsular opacification (PCO) พบว่ามีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนยั สำ�คัญ posterior capsular opacification เกิดจาก
residual lens epithelial cells ทีย่ งั เหลืออยูบ่ ริเวณ anterior
capsule และบริเวณ equator แบ่งตัวและ migrate ออกมา
เกิดเป็น posterior capsular opacification และบางส่วน
เปลี่ยนเป็น myofibroblasts ทำ�ให้เกิด capsular fibrosis
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ในรายที่มี capsulorhexis ที่มีขนาดใหญ่ ขอบ
ของ capsulorhexis จะไม่สัมผัสกับ IOL.optic จึงพบว่า
เมือ่ เวลาผ่านไป เซล epithelium บริเวณ anterior capsule
จะเคลื่อนที่ (migrate) ไปทางด้าน posterior capsule
เนื่องจากไม่โดนกั้นด้วย IOL.optic ทำ�ให้เกิดรอยย่น
(wrinkle) ขึ้นบริเวณ posterior capsule เมื่อเวลาผ่านไป
รอยย่น ดังกล่าวจะหนาขึ้นเรื่อยๆ บดบังการมองเห็น
ของผู้ป่วย
ส่วนในรายที่มี capsulorhexis ขนาดเล็ก ขอบ
ของ capsulorhexis จะสัมผัสกับขอบของ IOL.optic
ทำ�ให้เซล epithelium บริเวณ anterior capsule ไม่สามารถ
ข้ามไปยัง posterior capsule ได้ ทำ�ให้รอยย่น (wrinkle)
เกิดน้อยมาก แต่การเกิด PCO ใน small capsulorhexis
ก็สามารถเกิดได้จากเซล epithelium บริเวณ equator
ซึ่งจะทำ�ให้เกิด PCO ที่มีลักษณะบาง ไม่หนาเหมือน
แบบรอยย่น (wrinkle)
ในรายที่มี capsulorhexis ที่มีขนาดใหญ่ และ
ไม่อยู่ตรงกลาง (eccentric) จะพบว่า มีเซล epithelium
บางๆ ที่ไม่มีรอยย่น (wrinkle) เกิดขึ้นบริเวณ anterior
capsule ติดกับ optic ของ IOL ส่วนรอยย่น (wrinkle)
จะเกิดบริเวณที่ anterior capsule ติดกับ posterior capsule
อัตราการเกิด posterior capsular opacification เฉลี่ยใน
ระยะเวลา 1 ปี พบว่า large capsulorhexis เกิด 66.2%
เมื่อเปรียบเทียบกับ small capsulorhexis ที่เกิด 32.7%
Manual capsulorhexis ที่ดี พบว่าเป็นเทคนิคที่
ยากสำ�หรับจักษุแพทย์ทยี่ งั ไม่มปี ระสบการณ์มากพอ ซึง่
อาจทำ�ให้ capsulorhexis ไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการและ
ไม่อยูต่ รงกลาง ดังนัน้ การใช้ Femtosecond laser ช่วยใน
การทำ� capsulorhexis จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้
ข้ อ ดี ข อง Femtosecond laser-assisted
capsulorhexis
- สามารถกำ�หนดขนาดและความกลางของ
anterior capsulotomy ได้
- anterior capsulomy จะกลมได้รูป
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- ขนาดและตำ�แหน่งที่ต้องการ มีความคลาด
เคลื่อนตำ�่
- ทำ�ให้เกิด refractive outcome ที่ดี
จากการวิจัยของ Nagy et al., ซึ่งศึกษาเปรียบ
เทียบการเปิด anterior capsulotomy โดย LenSx laser
และ manual capsulorhexis หลังการผ่าตัดต้อกระจกเป็น
เวลา 1 สัปดาห์ พบว่า ในกลุ่ม FSL
- มีความกลมมากกว่าของ capsulotomy
- อัตราการเกิด incomplete capsulorhexis-IOL
overlap น้อยกว่าของ manual capsulorhexis
- IOL.centration ดีกว่า
- FSL-guided capsulotomy diameter ไม่ขึ้นอยู่
กับขนาดรูม่านตา, ขนาดตา, ความโค้งของกระจกตา
(ขนาด manual capsulorhexis diameter จะขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยดังกล่าว)
Femtosecond laser-assisted phacofragmentation
Phacoemulsification ทีใ่ ช้ในการผ่าตัดต้อกระจก
ปัจจุบันอาศัยหลักการ ultrasound oscillations ในนำ้�
ทำ�ให้เกิด acoustic cavitation ส่งผลให้เกิดการสลายตัว
เลนส์ phacoemulsification มีความสัมพันธ์กบั ความเสีย
หายต่อ endothelium (endothelial injury) ได้จากหลาย
สาเหตุ เช่น
- Duration ของ phacoemulsification มากเกิน
ไป ทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อ endothelium จากการมี
แรงกระแทก (mechanical) และจากความร้อน (heat)
ที่เกิดขึ้น
- ความเสียหายต่อ endothelium เกิดขึน้ จาก lens
nucleus fragment และ air bubbles
- Free radicals (hydroxyl radicals) จะทำ�ลาย
โดยตรงที่ membrane unit ทำ�ให้เกิด cellular edema หรือ
necrosis เกิดความเสียหายต่อ endothelium
ข้อดีของ Femtosecond laser ที่ใช้ในการแบ่ง
nucleus คือ
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- Laser wavelength ไม่ถกู absorb โดยกระจกตา
- Femtosecond laser เป็น photodisruption ที่มี
ความแม่นยำ�สูง จะมีผลในตำ�แหน่ง targeted lens tissue
ประมาณ 100 µm ซึ่งค่อนข้างห่างจาก endothelium
- Low-energy pulse
- ไม่จำ�เป็นต้องใส่เครื่องมือเข้าไปในตา
Phacoemulsification ปกติทใี่ ช้ มีความแตกต่าง
จาก Femtosecond laser ตรงที่ phacoemulsification
ปกติ พลังงานที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดจะอยู่ใกล้เซลชั้น
endothelium มากกว่า และเซลสามารถ absorb พลังงาน
เข้าไปได้ ทำ�ให้ Femtosecond laser มีความปลอดภัย
และลดภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่า phacoemulsification
อีกทั้งยังช่วยลดพลังงานที่ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจกลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน
ในรายต้ อ กระจกที่ มี เ ลนส์ แ ข็ ง และช่ ว ยลดภาวะ
แทรกซ้อนจากการผ่าตัดโดยรวม Nagy et al. พบว่า การ
ใช้ Femtosecond laser ในการสลายต้อกระจก จะช่วยลด
พลังงานที่ใช้ (phacoemulsification power) ลงได้ 43%
และลดเวลาทีใ่ ช้ในการผ่าตัด (operative time) ลงได้ 51%
สรุปเกี่ยวกับ Femtosecond Laser (FSL) - Assisted
Cataract Surgery ในปัจจุบัน
คาดว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า Femtosecond laser
จะใช้เพื่อช่วยในการผ่าตัดมากขึ้น เนื่องจากจะทำ�ให้
แผล corneal incision มีความแม่นยำ� (precise) และ
self-sealing มากขึ้น และทำ�ให้ capsulorhexis กลม
แข็งแรง แม่นยำ�มากขึ้น อีกทั้งจะทำ�ให้ขั้นตอนในการ
แบ่ง nucleus ใช้พลังงานลดลง ลดภาวะแทรกซ้อนที่
อาจจะเกิดขึน้ แต่เนือ่ งจาก Femtosecond Laser-Assisted
Cataract Surgery เป็นเรื่องใหม่ จึงยังมีคำ�ถามอีกหลาย
ข้ อ ที่ จำ � เป็ น ต้ อ งตอบ และต้ อ งทำ � วิ จั ย ค้ น คว้ า ต่ อ ไป
เกี่ยวกับความปลอดภัยและ efficacy เช่น
- ใน FSL-assisted corneal incision จำ�เป็นต้อง
วิจัยว่า อัตราการเกิด postoperative endophthalmitis
มีความแตกต่างกับวิธีเดิมหรือไม่
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Femtosecond Laser-Assisted Cataract Surgery

- ใน FSL-assisted capsulorhexis ต้องติดตาม
งานวิจัยว่า ความสำ�เร็จในระยะยาวเป็นอย่างไร และ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญหรือไม่
- FSL-assisted phacofragmentation ยังคงต้อง
รองานวิจยั ในมนุษย์ทสี่ นับสนุนว่า สามารถลดอัตราการ
เกิด endothelial damage ได้
- ส่ ว นข้ อ จำ � กั ด ของ Femtosecond LaserAssisted Cataract Surgery ซึ่งยังไม่มีการสร้างขึ้นมา
อย่างชัดเจน จึงอ้างอิงอยู่บนพื้นฐานของ refractive
surgery
- ระดั บ ความดั น ลู ก ตาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ขณะวาง
docking ยังไม่มีงานวิจัยสรุปว่าเป็นข้อห้ามของต้อหิน
หรือไม่
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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
ใช้28AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
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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
-ตัวหนัแล้งสืวอต่ชิอด้ดวด้ยอั
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
เช่นต้อหลั
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 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

ÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹º·¤ÇÒÁÅ§ TTJO

มาตรฐานการเขียน Case Report ภาษาไทยลง TTJO

27
51

28
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
bar ระหว่
างชื้น่อต้และนามสกุ
ล
โดยชื่อ-ตัภาษาไทยให้
มพ์ยศติดกับชื่อไปเลย
1 space
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 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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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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ปริศนาคลิ
นิก π
(Photo
quitz) ปีทquiz)
ี่ 9 ฉบับªïที∑่ ’Ë 14มกราคม
ายน∏—2557
1.1. ผู‡¥Á้ป°ว่ ™“¬‰∑¬Õ“¬ÿ
11 18
ªï ปี¡“¥â
¬· ∫μ“¢â“ß¢«“√“«
ß¿“æ ตาไม่แดง
ยหญิงไทย อายุ
มีอ«าการตาขวามั
วมา 3 เดือ1น‡¥◊ค่Õอπยๆμ√«®æ∫¥—
มัว ไม่ปวดตา
มัวที่ใกล้ ที่ไกลเท่าๆ กัน เคยใส่แว่นสายตาแต่ตาขวายังมัว
ตรวจร่างกาย   Visual acuity: 20/200 PH same, 20/20
IOP 10, 11 mmHg
Anterior segment: WNL, no RAPD
Refraction : OD +0.25-3.00 x 180◦
OS ±0.00-0.75 x 180◦
BCVA : 20/100, 20/20
Fundus as figure

VA 20/70 PH 20/20 BE
Refraction
OD: -1.25-0.5*180 20/20
OS: -1.00-0.75*180 20/20
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
Questions:
μ“¢«“
“¢Õßμ“´â
“¬
1) What¢¬“¬¡“°°«à
is/are positive
finding?
2.2) How
management?
What tois most
likely diagnosis?
μÕ∫ §«“¡º‘
¥ª°μ‘‡π◊complications?
ËÕß¢Õß√Ÿ¡à“πμ“‰¡à‡∑à“°—π (anisocoria) ¡’ “‡Àμÿ‰¥â®“°À≈“¬‚√§ ¥—ßπ—Èπ®÷ß
3) Associated
ophthalmic
®”‡ªì
πμâÕß¡’·π«∑“ß„π°“√«‘
π‘®©—¬ ‚¥¬ √ÿª¥—ßπ’È
4) Associated
systemic findings?
หมายเหตุ : ผู้ที่ส่งคำ�ตอบที่ถูกต้อง 3 ท่านแรก ทาง E-mail : tueyecenter@hotmail.com (ดูตามวันเวลาที่ส่งเป็นหลัก)
จะได้รับ หนังสือแนวทางจักษุวิทยา สำ�หรับเวชปฏิบัติทั่วไป 1 เล่ม ฟรี
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ปริศนาคลินิก (Photo quiz)

เฉลย ปริศนาคลินิก (Photo quiz) ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556
ผู้ป่วยชายอายุ 68 ปี ตามัว 2 ข้าง 1 วันก่อนมาโรงพยาบาล ร่วมกับปวดศีรษะมาก Vital signs:
BP 232/170 mmHg, RR 18, BT 37.1C, PR 117 bpm ตรวจตาพบลักษณะดังภาพ

คำ�ถาม
1. What is/are positive finding?
คำ�ตอบ : Papilledema, Exudative Retinal detachment, Circinate maculopathy,
Cotton-wool spots
2. What is most likely diagnosis?
คำ�ตอบ : Hypertensive retinopathy

ศูนย์สลายต้อกระจกและ
ศูนย์เลสิกระบบไร้ใบมีดธรรมศาสตร์

“ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด

ในการรักษา
โรคตาด้วยเฟมโตเลเซอร์

สอบถามข้อมูลศูนย์สลายต้อกระจกไร้ใบมีดได้ที่
โทร : 02-926-9957 ในวันเวลาราชการ
E-mail : tueyecenter@hotmail.com
Website : www.tec.in.th
Facebook : ศูนย์ตาธรรมศาสตร์

”

สอบถามข้อมูลศูนย์เลสิกไร้ใบมีดได้ที่
โทร : 02-926-9948 ในวันเวลาราชการ
E-mail : tueyecenter@hotmail.com
Website : www.lasikthammasat.com
Facebook : ศูนย์เลสิกธรรมศาสตร์

ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557

