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ศูนย์สลายต้อกระจกและ
ศูนย์เลสิกระบบไร้ใบมีดธรรมศาสตร์

“ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด

ในการรักษา
โรคตาด้วยเฟมโตเลเซอร์

gmail.com

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

”

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

วารสารจักษุธรรมศาสตร์
THAMMASAT THAI JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY
วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร :

เพือ่ ตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านจักษุวทิ ยาทัง้ จากบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพือ่ เป็นตัวกระตุน้ ให้เกิดการสร้าง
งานวิจัยที่มีคุณภาพตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และช่วยเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านจักษุวิทยาทั้งในส่วนของ
จักษุแพทย์ แพทย์ประจำ�บ้าน และพยาบาลที่ปฏิบัติงานด้านตา โดยทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers)
ตามเกณฑ์มาตรฐานจึงจะได้รับการตีพิมพ์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Homepage : www.tec.in.th

คณะบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล
รองศาสตราจารย์นายแพทย์กัมมาล กุมาร ปาวา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัชชัย ปานเสถียรกุล
					

บรรณาธิการหลัก

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
					

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ยศอนันต์ ยศไพบูลย์
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมสงวน อัษญคุณ
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงมัญชิมา มะกรวัฒนะ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความประจำ�วารสาร
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุดารัตน์ ใหญ่สว่าง
					
รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุชิต ปุญญทลังค์
อาจารย์แพทย์หญิงโสฬส วุฒิพันธ์
พันโทนายแพทย์ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ
อาจารย์แพทย์หญิงสุรีพร ภัทรสุวรรณ
					
อาจารย์แพทย์หญิงบุษบา สาธรสุเมธี
รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิพัฒน์ คงทรัพย์
พันตรีนายแพทย์ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์โกศล คำ�พิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณวพล กาญจนารัณย์

คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาจักษุวิทยา
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ อดีตประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ อดีตประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี (อาจารย์พิเศษ)
กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ
สาขาจักษุวิทยา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ภาควิชาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณาจารย์ประจำ�ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัย ลีละวงศ์เทวัญ
			
รองศาสตราจารย์นายแพทย์โกศล คำ�พิทักษ์			
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงมัญชิมา มะกรวัฒนะ				

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณวพล กาญจนารัณย์
อาจารย์แพทย์หญิงวราภรณ์ มิตรสันติสุข 			
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ไพบูลย์ บวรวัฒนดิลก
อาจารย์นายแพทย์กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิมลวรรณ ตั้งปกาศิต
อาจารย์นายแพทย์ณัฐพล วงษ์คำ�ช้าง
อาจารย์นายแพทย์วรนาถ ทัตติยกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุพินดา ลีอมรสิริ
อาจารย์แพทย์หญิงสุนทรี ฐิติวิเชียรเลิศ
อาจารย์นายแพทย์อนุวัชร์ พฤทธิพงศ์สิทธิ์
อาจารย์แพทย์หญิงทิพย์นภา พัฒนธำ�รงเกษม
อาจารย์นายแพทย์ดวงมนตรี โรจน์ด�ำ รงรัตนา

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

นางสาวรุ้งจิรา บุญเทียม
นางสาวปณพร เหลืองพฤกษชาติ

กำ�หนดออก ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน
					

ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

สำ�นักงาน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์

ชั้น 1 อาคาร มรว.สุวพรรณ สนิทวงศ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-926-9957 โทรสาร 02-986-9212

Website : www.tec.in.th
E-mail : tueyecenter@gmail.com
พิมพ์ที่

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		 ศูนย์รังสิต ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-564-3105-11 โทรสาร 02-564-3119
		 ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 02-224-1350 โทรสาร 02-224-7358
สนใจส่งบทความวิชาการออนไลน์ทาง www.tec.in.th
สมัครสมาชิกวารสารทาง E-mail : tueyecenter@gmail.com หรือ www.tec.in.th
ติดต่อสอบถาม E-mail : vsakchai@hotmail.com หรือ 081-8332043
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Abstract

A 57- year- old Thai woman presented with a
history of right eye irritation and redness for 2 weeks.
A slit-lamp examination was revealed a papillary
lesion with prominent vascular tufts on the nasal
conjunctiva and cornea of her right eye. The extent of
corneal invasion was 2 mm, 4 mm, and 2 mm away
from superior, nasal, and inferior limbus, respectively.
Neither anterior chamber cells nor orbital invasions.
The impression cytology was performed
and cytological diagnosis was positive for dysplasia,
possibly squamous cell carcinoma. Mitomycin C
(MMC) was given as 0.02% eye drop four times
daily, with 4 cycles (one week on and one week off).
Treatment with topical MMC has been effective without
significant adverse effects. The lesion was regress
without recurrence during the follow-up period.

Introduction

Squamous cell carcinoma (SCC) of the
conjunctiva is a rare malignancy; however, it is the most
common malignant tumors of the ocular surface(1). The
incidence varies from 0.02 to 3.5 per 100,000(2, 3). In
Thailand, the previous study(4) reported the incidence
of squamous cell carcinoma and carcinoma in situ of
the conjunctiva approximately 30% of the malignant

tumors of the ocular adnexa during 2000 to 2005.
Although conjunctival SCC is regarded as a low grade
malignancy, SCC known to be sight and life threatening
because tumor has the potential aggressive behavior
to invade the intraocular structures, sclera, orbit,(5)
and there are studies(6,7) reported some patients died of
metastatic disease.
In regard to their modalities of treatment;
surgical excision with wide margins of about 4 mm and
adjuvant cryotherapy is the main traditional treatment.
Topical chemotherapy–mitomycin C (MMC) has a
role for preoperative use in large tumors to reduce the
tumor size(8).Yousef YA, et al., reported the recurrence
rate of conjunctival SCC following excision with or
without cryotherapy, topical chemotherapy, irridation
or exenteration was 22.2%(9). More recently, in 2014
Miller CV, et al., found 52% of recurrence rate
after primary excision alone(10). We report a case of
conjunctival SCC with topical MMC has been effective
without significant adverse effects.

Case report

A 57 year old Thai woman presented with a
history of right eye irritation, redness with minimally
yellow discharge for 2 weeks. She did not suffer from
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blurred vision. From the past history, she had blunt
ocular trauma of left eye last many years that lead to
poor visual acuity, without history of medical diseases
or systemic cancers. At the initial examination, her
best corrected visual acuities were 20/40 OD and
count finger 1 foot OS. The ocular motility was full
in both eyes. A slit-lamp examination was revealed a
papillary lesion with prominent vascular tufts on the
nasal conjunctiva and cornea of the right eye as shown

(1a)

in figure 1. The extent of corneal invasion was 2 mm, 4
mm, and 2 mm away from superior, nasal, and inferior
limbus, respectively. No anterior chamber cells were
found. She had grade two nuclear sclerotic cataract
in her both eyes. A dilated fundus examination was
revealed normal optic disc appearance and macula in
right eye, whereas pale disc in left eye which possible
related to her past history of ocular trauma.

(1b)

Figure 1 Photograph of the right eye showing a papillary lesion with vascular tufts on the nasal conjunctiva with
extensive corneal involvement, temporal (1a) and primary position view (1b).
Due to the appearance of papillary conjunctival
lesion, the location and the extensive corneal
involvement, the ocular surface squamous neoplasia
(OSSN) have to be rule out. The impression cytology
was performed and cytological diagnosis was positive
for dysplasia, possibly squamous cell carcinoma.
Because the large- sized lesion in this patient may need
the surgery with large excision that may cause limbal

stem cell deficiency. Topical chemotherapy has a role
for preoperative use in large tumors to reduce the tumor
size. Due to the limited availability of topical interferon
(IFN)-α 2b in our hospital, we used topical 0.02%
MMC four times daily, with 4 cycles (a cycle mean
one week on and one week off). During the treatment
period, her symptom was improved and the lesion size
was decreased (Figure 2a-2c). The serology test (anti-
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required and the patient was satisfied with the result of
medication treatment.

HIV) was done and showed the non-reactive result.
A complete tumor regression was found at 3 months
after start topical MMC. Surgical treatment was not

(2a)

(2b)

(2c)

Figure 2 Photography of the right eye showing the clinical response of topical MMC at 1 week (2a),
one month (2b) and 3 months (2c) after starting; a complete tumor regression was found at 3 months
follow-up periods (2c).

Discussion

Currently, the accept treatment modalities in
conjunctival SCC are surgical excision with or without
cryotherapy(11). Other modalities are combination
of surgical excision with absolute alcohol, excimer
laser(12), and the adjunctive topical chemotherapy(13, 14).
Using topical chemotherapy as a primary
option has a role for large tumors since the large
excision area can lead to limbal stem cell deficiency
and ocular surface irregularity. Topical MMC is one
of topical chemotherapy, the dose varies from 0.02 %
to 0.04%. The regimen was given four times daily,
with cycles of one to two weeks “on” and one to two

weeks “off”(15). The reported adverse effects of topical
MMC are photosensitivity, redness, allergic reaction,
severe epitheliopathy and punctual stenosis; the careful
monitoring has importance during the treatment period
and the artificial tear was used to relieve the symptom.
We report a case of conjunctival SCC with
topical 0.02% MMC of 4 cycles regimen has been
effective without significant adverse effects. The tumor
was completely regressed without recurrence during the
follow-up period of 3 months with impression cytology
was normal finding. Since the SCC has the potential to
recurrent, therefore the long-term follow-up should be
advised to the patient.
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รายงานผูป้ ว่ ย: Squamous Cell Carcinoma ของเยือ่ บุตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิมลวรรณ ตั้งปกาศิต
แพทย์หญิงฐณิชยา เหรียญภิญญวัฒน์
นายแพทย์อนันต์ พรมาตา
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 57 ปี มาด้วยอาการเคืองตา
และตาแดงข้างขวามา 2 สัปดาห์ ผลการตรวจด้วยกล้อง
slit lamp พบเยื่อบุตาและกระจกตาทางด้านใกล้จมูก
(nasal part) มีลักษณะเป็น papillary ที่มีกลุ่มเส้นเลือด
ร่วมด้วย โดยรอยโรคมีการลุกล�ำ้ เข้ามาทีก่ ระจกตาขนาด
2, 4, และ 2 มิลลิเมตร ทางด้านบน, ด้านใกล้จมูก และ
ด้านล่างตามลำ�ดับ ไม่พบเซลล์อกั เสบในช่องหน้าม่านตา
หรือการลุกล้ำ�เข้าในลูกตา

ผลการตรวจเซลล์ทางห้องปฏิบตั กิ าร (impression
cytology) พบเป็นกลุ่มเซลล์ dysplasia ซึ่งอาจเป็น
squamous cell carcinoma ผูป้ ว่ ยรายนีไ้ ด้รบั การรักษาโดย
การหยอด 0.02% Mitomycin C (MMC) วันละ 4 ครั้ง
นาน 1 สัปดาห์ และหยุด 1 สัปดาห์ จากนั้นให้หยอดตา
อีก ทั้งหมดรวมเป็น 4 รอบ (cycles) หลังจากการรักษา
ด้วย MMC ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยไม่พบการกลับเป็น
ซำ้�และอาการไม่พึงประสงค์ ในช่วงเวลาที่ทำ�การตรวจ
ติดตามการรักษาในผู้ป่วยรายนี้
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ภาวะแก๊สในช่องหน้าวุ้นตาหลังการฉีดแก๊สเพื่อรักษาจอตาลอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณวพล กาญจนารัณย์
แพทย์หญิงวรรณิศา ศุภเจียรพันธ์

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ของภาวะแก๊สใน
ช่ อ งหน้ า วุ้ น ตาหลั ง การฉี ด แก๊ ส เพื่ อ รั ก ษาจอตาลอก
รวมถึงการดำ�เนินโรค การรักษา และปัจจัยเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะแก๊สในช่องหน้าวุ้นตา เพื่อนำ�ไปสู่วิธีป้องกัน
ที่เหมาะสม
รูปแบบการวิจัย: การศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนา
วิธีการวิจัย: รวบรวมประวัติการรักษาของผู้ที่เกิดภาวะ
แก๊สในช่องหน้าวุ้นตาจากกลุ่มผู้ป่วยจอตาลอกที่ได้รับ
การรักษาโดยการฉีดแก๊สในช่องวุ้นตา โดยเก็บข้อมูล
ประวัตกิ อ่ นการรักษา ข้อมูลการฉีดแก๊ส ข้อมูลหลังการ
ฉีดแก๊ส การดำ�เนินของโรค วิธีการรักษา และผลการ
รักษาสุดท้าย แล้วนำ�ผลดังกล่าวมาหาอุบัติการณ์ ปัจจัย
เสีย่ ง และสรุปการดำ�เนินโรคและผลการรักษาภาวะแก๊ส
ในช่องหน้าวุ้นตา
ผลการวิจยั : จากการรวบรวมข้อมูลตัง้ แต่ ธันวาคม 2552
ถึง ตุลาคม 2556 พบว่ามีผู้ป่วยจอตาลอกที่ได้รับการ
รักษาโดยการฉีดแก๊สเข้าในช่องวุ้นตาทั้งสิ้น 258 คน
โดยพบผูท้ เี่ กิดภาวะแก๊สในช่องหน้าวุน้ ตา 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.77 โดยทั้ง 2 คนพบว่าภาวะแก๊สในช่องหน้า
วุ้นตาหายไปเองได้หลังจากแนะนำ�ให้ผู้ป่วยนอนคว่ำ�
หน้าที่ 6 สัปดาห์และ 4 วันหลังฉีดแก๊ส ตามลำ�ดับ
มีผปู้ ว่ ย 1 คนทีต่ อ้ งได้รบั การผ่าตัดอีก 2 ครัง้ จอตาจึงติดดี
ส่วนอีกคนจอตากลับมาติดได้หลังการฉีดแก๊สครัง้ เดียว

โดยไม่ต้องผ่าตัดเพิ่มเติม ผลการรักษาสุดท้ายจอตาติดดี
ทัง้ 2 คนทีร่ ะยะเวลา 5 เดือน และ 2 สัปดาห์หลังเริม่ การ
รักษาตามลำ�ดับ
สรุปผลการวิจัย: ภาวะแก๊สในช่องหน้าวุ้นตาหลังการ
ฉีดแก๊ส ถึงแม้จะพบอุบัติการณ์เกิดขึ้นน้อย แต่ก็เป็น
สาเหตุที่ทำ�ให้การรักษาจอตาลอกนั้นล้มเหลวได้ แต่
ภาวะนี้สามารถหายไปได้เองโดยการให้ผู้ป่วยนอนควำ่�
หน้า และสามารถป้องกันการเกิดภาวะดังกล่าวได้ด้วย
วิธีการฉีดแก๊สที่ถูกต้อง
คำ�สำ�คัญ: ภาวะแก๊สในช่องหน้าวุ้นตา, การฉีดแก๊สเพื่อ
รักษาจอตาลอก, จอตาลอก

บทนำ�

โรคจอตาลอกเป็นโรคทางตาที่พบได้บ่อย โดย
เฉพาะในคลินิกจอตา ชนิดของจอตาลอกแบ่งได้เป็น 3
แบบ คือ จอตาลอกชนิดมีรอยฉีกขาด (rhegmatogenous
retinal detachment) จอตาลอกที่ เ กิ ด จากการดึ ง รั้ ง
(tractional retinal detachment) และ จอตาลอกจากน�ำ้ ใต้
จอตาโดยไม่มรี อยฉีกขาด (exudative retinal detachment)
ซึ่งชนิดที่พบบ่อยที่สุดคือจอตาลอกชนิดมีรอยฉีกขาด
โดยพบได้ถงึ ร้อยละ 90-95 ของผูป้ ว่ ยจอตาลอกทัง้ หมด1
กลไกการเกิดจอตาลอกแบบมีรอยฉีกขาดมีดังนี้ เริ่มต้น
จากน�้ำ วุน้ ตาส่วนกลางเกิดการสลายตัว (liquefaction or
synchysis) กลายสภาพจากเจลเป็นนำ�้ ตามอายุที่มากขึ้น
ทำ�ให้วุ้นตามีการยุบตัวลง (syneresis) จึงเกิดแรงดึงจาก
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ภาวะแก๊สในช่องหน้าวุ้นตาหลังการฉีดแก๊สเพื่อรักษาจอตาลอก

รอบนอกเข้าสูศ่ นู ย์กลางวุน้ ตา วุน้ ตาด้านหลังจึงเกิดการ
ลอกตัวออกจากจอตา แต่จะมีบางตำ�แหน่งทีว่ นุ้ ตายึดติด
กับจอตาแน่นกว่าบริเวณอื่น เช่น บริเวณ vitreous base,
ora serrata, macula, along major vessel, optic nerve,
chorioretinal scar และขอบของ lattice degeneration
ทำ�ให้เกิดแรงดึงต่อจอตาที่ตำ�แหน่งดังกล่าวจนเกิดเป็น
รอยฉีกขาดตามมาได้ เมื่อเกิดรอยฉีกขาดของจอตาขึ้น
นำ้�วุ้นตาที่เหลวจะแทรกผ่านรอยฉีกขาดนี้เข้าไปอยู่ใต้
จอตาจนเกิดเป็นจอตาลอกในที่สุด โดยสาเหตุอาจเกิด
ขึ้นเองหรือเกิดจากมีอุบัติเหตุน�ำ มาก่อนก็ได้1,2
การรักษาจอตาลอกชนิดมีรอยฉีกขาดวิธหี นึง่ คือ
การฉีดแก๊สเข้าในช่องวุ้นตา เพื่อให้เกิดแรงดันให้จอตา
ที่หลุดลอกกลับไปติดได้ ซึ่งมีโอกาสประสบผลสำ�เร็จ
ประมาณร้อยละ 40 ของการรักษาจอตาลอกชนิดมีรอยฉีก
ขาด โอกาสทีจ่ ะประสบผลสำ�เร็จขึน้ กับหลายปัจจัย เช่น
ตั้งแต่การคัดเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสม และความร่วมมือ
ของผู้ป่วยในการวางตำ�แหน่งศีรษะหลังฉีดแก๊ส ข้อดี
ของการฉีดแก๊สที่เหนือกว่าการผ่าตัดคือ เป็นการรักษา
ที่ไม่ซับซ้อน สามารถทำ�ได้ในหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก
ใช้อุปกรณ์เครื่องมือน้อยกว่า และเสียค่าใช้จ่ายในการ
รักษาน้อยกว่า3-6
นอกจากข้อดีของการฉีดแก๊สดังที่กล่าวข้าง
ต้นแล้ว การฉีดแก๊สอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตาม
มาได้4 ที่พบได้บ่อยคือ การรักษาที่ล้มเหลว เนื่องจากมี
รอยฉีกขาดของจอตาใหม่เกิดขึ้น หรือมีรอยฉีกขาดเดิม
ที่ตรวจไม่พบก่อนการฉีดแก๊ส3,7 หรือทำ�ให้ต้อกระจก
เป็นมากขึ้นได้8-9 เกิดภาวะแก๊สใต้เยื่อบุตา8 ภาวะแก๊ส
ใต้จอตา3-4,10 ภาวะแก๊สอยู่ในช่องหน้าม่านตา11 ภาวะ
แก๊สในช่องหน้าวุ้นตา3-5,8-9 การติดเชื้อของลูกตา8-9 การ
เกิดรูที่จุดรับภาพ3-4 ภาวะวุ้นตาหรือเนื้อเยื่อม่านตาออก
มาจากแผลฉีดแก๊ส4,8-9 เกิดการอักเสบของม่านตาหรือ
วุ้นตาขุ่น4,8 เกิดการบวมของจุดรับภาพ4,12 เลือดออก
ในลูกตา4,8-9 เกิดพังผืดหน้าจุดรับภาพ4,13 prolifertive
retinochoroidopathy 4,8-9 เกิ ด การหลุ ด ลอกของชั้ น

choroid4,8,14 เกิดภาวะสายตาสัน้ มากขึน้ 4,14 ความดันลูกตา
สูงขึน้ หรือเกิดเป็นต้อหินได้15-16 เกิดการขาดเลือดของขัว้
ประสาทตา การอุดตันของเส้นเลือดในจอตา4,7,9 เป็นต้น
ภาวะแทรกซ้ อ นหนึ่ ง ที่ พ บได้ ไ ม่ บ่ อ ย และ
ทำ�ให้การรักษาไม่ประสบความสำ�เร็จ คือการเกิดภาวะ
แก๊ ส ในช่ อ งหน้ า วุ้ น ตา ซึ่ ง จากการศึ ก ษาของ Paul
และ Tornambe พบว่าเกิดภาวะแก๊สในช่องหน้าวุ้นตา
ร้อยละ 1.37 แม้จะพบไม่บอ่ ยแต่กเ็ ป็นปัจจัยหนึง่ ทีท่ �ำ ให้
การรักษาผูป้ ว่ ยจอตาลอกไม่ประสบผลสำ�เร็จ ดังนัน้ การ
ศึกษานี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอุบัติการณ์ของภาวะ
แทรกซ้อนดังกล่าว รวมถึงศึกษาการดำ�เนินโรค และ
การรักษา เพื่อหาวิธีการป้องกันที่เหมาะสม

วิธีการศึกษา

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบการศึกษาย้อน
หลังเชิงพรรณนา (descriptive retrospective study) ได้
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยมีกลุม่ ประชากรเป้าหมายคือ ผูป้ ว่ ยจอตาลอกทีไ่ ด้รบั
การรักษาโดยการฉีดแก๊สเข้าในช่องวุ้นตา ที่มารับการ
ตรวจรักษาที่หน่วยตรวจตา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ โดยการสืบค้นข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดที่
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นจอตาลอก และได้รับการรักษา
โดยการฉีดแก๊สเข้าในช่องวุน้ ตาจากงานสถิตขิ อ้ มูล ผ่าน
ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 -2556
และรวบรวมข้อมูลประวัตขิ องผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดภาวะแก๊สใน
ช่องหน้าวุ้นตาโดยละเอียด ดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไป :
- เพศ อายุ
- โรคประจำ�ตัว
- ประวัติการผ่าตัดในลูกตา
2) ผลการตรวจร่างกายทางตาทั่วไป :
- ระดับค่าสายตา (visual acuity)
- ความดันตา

8
- การตรวจด้วย slit lamp biomicroscope โดย
บันทึกความผิดปกติที่พบเกี่ยวกับตาทั่วไป
- ชนิดของเลนส์ตา
- การตรวจทางจอตาอย่ า งละเอี ย ด ได้ แ ก่
ตำ�แหน่งทีเ่ กิดจอตาลอก ตำ�แหน่งรอยฉีกขาดของจอตา
ระดับของ proliferative vitreoretinopathy
3) ข้อมูลการฉีดแก๊สเข้าในช่องวุ้นตา
- ชนิดของแก๊สที่ใช้ฉีด
- ตำ�แหน่งที่ฉีดแก๊สเข้าในช่องวุ้นตา
4) ข้อมูลหลังการฉีดแก๊สเข้าในช่องวุ้นตา
- ระยะเวลาที่ตรวจพบภาวะแก๊สในช่องหน้า
วุ้นตา
- การดำ�เนินของโรคหลังจากเกิดภาวะแก๊สใน
ช่องหน้าวุ้นตา
- การรักษาที่ได้รับ
- ผลการรักษาสุดท้าย

ผลการศึกษา

ผลการสืบค้นข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการ
วินจิ ฉัยว่าเป็นจอตาลอก และได้รบั การรักษาโดยการฉีด
แก๊สเข้าในช่องวุน้ ตา โดยการสืบค้นฐานข้อมูลการผ่าตัด
ทางระบบคอมพิวเตอร์ พบข้อมูลที่มีการบันทึกตั้งแต่
ธันวาคม 2552 ถึง ตุลาคม 2556 พบว่ามีผปู้ ว่ ยจอตาลอก
ที่ได้รับการฉีดแก๊สเข้าในช่องวุ้นตาทั้งสิ้น 258 คน โดย
พบว่ามีผู้ที่เกิดภาวะแก๊สในช่องหน้าวุ้นตา 2 คน ดังนี้
Case 1
ผู้ป่วยชายไทย 49 ปี มาด้วยอาการตาขวามัวมา
1 เดือน เห็นจุดดำ�ลอยไปมาและเห็นแสงวาบ ก่อนหน้านี้
มีประวัตถิ กู กระแทกทีศ่ รี ษะ (head trauma) ก่อนอาการ
ตามัวประมาณ 1 เดือน ตรวจร่างกายแรกรับ พบว่า
การมองเห็นตาขวาอยู่ในระดับ counting finger 2 ฟุต
ตาซ้าย 20/20 ความดันตาขวา 6 mmHg, ตาซ้าย 16 mmHg,
ตรวจตาส่วนหน้าอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งสองข้าง clear
cystalline lens ตรวจจอตาขวาพบจอตาลอกด้านบน
ตั้งแต่ 8-5 นาฬิกา รวม 9 clock hours ตรวจพบกลุ่มของ

ณวพล กาญจนารัณย์, วรรณิศา ศุภเจียรพันธ์

จอตาฉีกขาดบริเวณ 12 นาฬิกา รวมพื้นที่ประมาณ 1½
clock hours ตรวจพบ proliferative vitreoretinopathy
(PVR) grade B โดยเริ่มมี retinal stiffness ที่ 7-8 นาฬิกา
macula off ส่วนจอตาข้างซ้ายอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ผู้ ป่ ว ยได้ รั บ การรั ก ษาโดยการฉี ด แก๊ ส
(pneumatic retinopexy) 100% C3F8 0.3 ml ในวันที่
มารับการตรวจ โดยฉีดด้วยเข็ม 27 guage ทีต่ �ำ แหน่ง 6½
นาฬิกา ห่างจาก limbus 4 มิลลิเมตร ร่วมกับการเจาะ
ระบายนำ้�ในช่องหน้าม่านตาออก 0.15 ml ที่ตำ�แหน่ง
8 นาฬิกา ตรวจหลังฉีดแก๊สพบว่า การมองเห็นตาขวา
15/200 ความดันตาขวา 11 mmHg ตรวจตาส่วนหน้าอยู่
ในเกณฑ์ปกติ ตรวจตาส่วนหลังพบแก๊สอยู่ในช่องหน้า
วุ้นตา (anterior hyaloid gas) ไม่พบแก๊สในช่องวุ้นตา
ด้านหลัง จอตาที่ลอกลดลง เหลือบริเวณด้านบน 10-2
นาฬิกาและมี macular striae ผู้ป่วยได้รับการแนะนำ�ให้
นอนคว่ำ�หน้า และได้ยาหยอด Poly-oph หยอด 4 ครั้ง
ต่อวัน ยังคงนัดผู้ป่วยติดตามอาการ นัดตรวจติดตามที่
1, 2 และ 4 สัปดาห์ ตรวจพบระดับการมองเห็นตาขวา
counting finger 2 ฟุต ความดันลูกตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ยังคงพบ anterior hyaloid gas อยู่ แต่ปริมาณแก๊สลดลง
เรื่อยๆ โดยพบแก๊สอยู่ในช่องวุ้นตาด้านหลังประมาณ
ร้อยละ 5 ของลูกตา และยังพบจอตาลอกอยู่ โดยพบ
บริเวณที่หลุดลอกมากขึ้นเรื่อยๆ หลังตรวจติดตามที่
6 สัปดาห์หลังฉีดแก๊ส พบ anterior hyaloid gas หายไป
จนหมด มีแก๊สในช่องวุน้ ตาด้านหลังร้อยละ 10 น�ำ้ วุน้ ตา
ขุ่นเล็กน้อย และจอตาด้านหลังติดดี แต่ตรวจติดตามที่
7 สัปดาห์ พบมีจอตาลอกเกือบทั้งหมดโดยเป็น bullous
ที่ด้านล่าง พบแก๊สอยู่ในช่องวุ้นตาด้านหลังร้อยละ 10
และไม่พบ anterior hyaloid gas ผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษาโดย
การผ่าตัด pars plana vitrectomy with air-fluid exchange
with endolaser with 15% C3F8 injection หลังจากการ
ผ่าตัดตรวจพบมีจอตาลอกอีกครั้ง จึงผ่าตัดรอบที่ 2
โดยการทำ � pars plana vitrectomy with air-fluid
exchange with endolaser with silicone oil หลังจากนี้
จอตาติดดี โดยครั้งสุดท้ายตรวจติดตามที่ 5 เดือนหลัง
มาตรวจวันแรก
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Case 2

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 23 ปี มีประวัติสายตาสั้น
-8.00 D ทั้งสองข้าง มาด้วยอาการตาขวามัวลงทันที
1 สัปดาห์ ร่วมกับมีจุดดำ�ลอยไปมาและแสงวาบ ตรวจ
ร่างกายแรกรับ การมองเห็น (with glasses) ตาขวา
hand motion, ตาซ้าย 20/50 PH 20/40, ความดันตา (air
puff) ข้างขวา 7 mmHg, ตาซ้าย 15 mmHg ตรวจตา
ส่วนหน้าอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งสองข้าง clear crystalline
lens ตรวจจอตาข้างขวาพบจอตาลอกทั้งหมด พบมีรอย
ฉีกขาด (horseshoe tear) ที่ตำ�แหน่ง 2 นาฬิกา ขนาด
1 clock hour PVR grade B พบ retinal stiffness ทั่วๆ
และพบ tobacco dust ส่วนจอตาซ้ายพบจอตาบางตัว
หลายตำ�แหน่งบริเวณ peripheral retina โดยไม่พบจอตา
ฉีกขาดและไม่พบจอตาลอก พบ peripapillary atrophy
ด้าน temporal ต่อ optic disc
ผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษาโดยการฉีดแก๊ส (pneumatic
retinopexy) 100% C3F8 0.3 ml ในวันที่มารับการตรวจ
โดยฉีดด้วยเข็ม 27 guage ที่ตำ�แหน่ง 8 นาฬิกา ห่างจาก
limbus 4 มิลลิเมตร ตรวจหลังฉีดแก๊สพบว่า การมองเห็น
ตาขวาดีขนึ้ เป็น 5/200 ตรวจพบความดันตาขวา 4 mmHg
ตรวจตาส่วนหน้าพบ cell 3+ ตรวจตาส่วนหลังพบแก๊ส
ในช่องหน้าวุ้นตา (anterior hyaloid gas) เป็น donut
shape ไม่ พ บแก๊ ส ในช่ อ งวุ้ น ตาด้ า นหลั ง จอตาลอก
ทั้งหมด PVR grade B ไม่พบ subretinal gas ผู้ป่วยได้
รับคำ�แนะนำ�ให้นอนคว่ำ�หน้า นัดตรวจติดตามหลังฉีด
แก๊ส 4 วัน การมองเห็นตาขวา 20/70 ความดันตาขวา
6 mmHg พบว่า anterior hyaloid gas หายไปหมด พบ
แก๊สในช่องวุ้นตาร้อยละ 20 จอตาส่วนใหญ่ติดดี เหลือ
subretinal fluid เล็กน้อยรอบรอยฉีกขาด 2 ตำ�แหน่งที่
2 นาฬิกา นัดตรวจติดตามต่อที่ 2 สัปดาห์หลังฉีดแก๊ส
พบการมองเห็นตาขวาดีขึ้นเป็น 20/50 ความดันตาขวา
(air puff) สูง 28 mmHg แก๊สอยูใ่ นช่องวุน้ ตาเป็นลักษณะ
fish egg ร้อยละ 20 จอตาติดดีทงั้ หมด จึงรักษาโดยการทำ�
ยิงเลเซอร์รอบรอยฉีกขาด (laser retinopexy) และเพิม่ ยา
หยอดลดความดันตา ตาขวา 2 ครั้งต่อวัน

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ พบอุบัติการณ์
ของภาวะแก๊สในช่องหน้าวุ้นตา 2 คน คิดเป็นร้อยละ
0.77 โดยทั้ง 2 คนพบว่าภาวะแก๊สในช่องหน้าวุ้นตา
หายไปเองได้หลังจากแนะนำ�ให้ผู้ป่วยนอนคว่ำ�หน้าที่ 6
สัปดาห์และ 4 วันหลังฉีดแก๊สตามลำ�ดับ มีผู้ป่วย 1 คน
ที่ต้องผ่าตัด pars plana vitrectomy 2 ครั้ง จอตาจึงติดดี
ส่วนอีกคนจอตากลับมาติดได้หลังการฉีดแก๊สครัง้ เดียว
โดยไม่ต้องผ่าตัดเพิ่มเติม ผลการรักษาสุดท้ายจอตาติดดี
ทั้ง 2 คนที่ระยะเวลา 5 เดือนและ 2 สัปดาห์หลังเริ่มการ
รักษาตามลำ�ดับ

วิจารณ์

ภาวะแก๊สในช่องหน้าวุ้นตาเกิดจากแก๊สไปอยู่
ในช่องระหว่างเลนส์ตากับวุ้นลูกตา (Canal of Petit)
โดยมีขอบเขตด้านหน้าคือ Wieger’s hyaloideocapsular
ligament และเลนส์ตา ขอบเขตด้านข้าง โดย anterior
pars plana epithelium, pars plicata of ciliary body และ
lens zonules และขอบเขตด้านหลังโดยผิวด้านหน้าของ
วุ้นตา4,8,9 การตรวจจะพบแก๊สหน้าวุ้นตาเป็น ลักษณะ
วงแหวนหลังขอบเลนส์ เรียกว่า “sausage sign” หรือ
“donut sign”4,17,18
อุ บั ติ ก ารณ์ ข องภาวะแก๊ ส ในช่ อ งหน้ า วุ้ น ตา
หลังการฉีดแก๊สเพื่อรักษาจอตาลอกพบได้น้อย โดยใน
รายงานนี้พบเพียงร้อยละ 0.77 ใกล้เคียงกับการศึกษา
ก่อนหน้านีข้ อง Tornambe7 พบภาวะนี้ 4 คนในผูเ้ ข้าร่วม
การศึกษาทั้งหมด 302 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3
ภาวะแก๊สในช่องหน้าวุ้นตาหลังการฉีดแก๊ส
แม้จะพบอุบัติการณ์เกิดขึ้นน้อย แต่ก็เป็นสาเหตุ สำ�คัญ
ที่ทำ�ให้การรักษาจอตาลอกล้มเหลว ซึ่งภาวะนี้สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ โดย Tornambe ได้แนะนำ�วิธีการฉีดแก๊ส
ดั ง นี้ ให้ ใ ช้ เ ข็ ม ฉี ด ให้ ลึ ก เข้ า ไปในวุ้ น ตาประมาณ 7
มิลลิเมตร จากนั้นให้ถอนเข็มออกเล็กน้อย โดยให้เหลือ
ปลายเข็มอยู่ในลูกตาประมาณ 2 มิลลิเมตร จากนั้นจึง
ค่อยฉีดแก๊สเข้าไปในวุ้นตา เพื่อให้แน่ใจว่าปลายเข็ม
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เข้าไปอยู่ในวุ้นตาจริง และจะไม่เกิดภาวะแก๊สในช่อง
หน้าวุ้นตาเกิดขึ้น4,7
ส่ ว นการรั ก ษาภาวะแก๊ ส ในช่ อ งหน้ า วุ้ น ตา
ปัจจุบันพบว่าถ้ามีปริมาณแก๊สอยู่น้อย อาจไม่จำ�เป็น
ต้องมีการรักษาที่จำ�เพาะ แต่ควรแนะนำ�ให้ผู้ป่วยนอน
ควำ�่ หน้าประมาณ 24 ชั่วโมง เพื่อให้แก๊สขยายตัว แทรก
ผิวหน้าวุน้ ตาและเข้าไปในวุน้ ตาได้ ถ้าแก๊สมีปริมาณมาก
หรือรักษาโดยการคว่ำ�หน้าแล้วยังไม่ดีขึ้น แนะนำ�ให้ใช้
เข็มดูดแก๊สดังกล่าวออก ซึ่ง Hilton ได้แนะนำ�วิธีการ
ดังนี้ ใช้เข็มสั้นเบอร์ 27 ต่อกับหลอดฉีด insulin ที่ถอด
แกนกลางออก และใส่ balanced salt solution หรือ saline
ลงไปในหลอดฉีด insulin ดังกล่าว โดยให้ผู้ป่วยตะแคง
ศีรษะให้ตำ�แหน่งที่จะดูดแก๊สออกอยู่สูงสุด แทงเข็ม
เข้าไปในตำ�แหน่ง pars plana สามารถสังเกตได้ว่าแก๊ส
ได้ออกมาหรือไม่จากการตรวจพบฟองแก๊สในหลอดฉีด
insulin ผ่าน balanced salt solution หรือ saline ขึ้นมา
และแนะนำ�ให้ท�ำ การฉีดแก๊สเข้าในวุน้ ตาซ�้ำ ในตำ�แหน่ง
ที่ต่างจากตำ�แหน่งที่ฉีดเดิม4,5,7 ซึ่งจากการศึกษานี้ในผู้
ป่วยทั้ง 2 คนที่เกิดภาวะแก๊สในช่องหน้าวุ้นตา พบว่า
แก๊สสามารถหายไปได้เอง โดยแนะนำ�ให้ผปู้ ว่ ยนอนคว�่ำ
หน้า ซึ่งในผู้ป่วยรายแรกพบว่าแก๊สในช่องหน้าวุ้นตา
หายไปที่ 6 สัปดาห์หลังฉีดแก๊ส ส่วนในรายที่ 2 พบว่า
ใช้เวลาเพียง 4 วัน จากข้อมูลดังกล่าวจึงแนะนำ�ว่า ถ้าพบ
ภาวะแก๊สในช่องหน้าวุ้นตา อาจแนะนำ�ให้ผู้ป่วยนอน
ควำ�่ หน้าก่อน แต่ถ้าแก๊สไม่หายไปหลัง 6 สัปดาห์ หรือ
เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น เช่น ภาวะต้อหินมุมปิด หรือ
ต้อกระจก จึงค่อยพิจารณาดูดแก๊สดังกล่าวออก
การศึกษานีพ้ บอุบตั กิ ารณ์ของภาวะแก๊สในช่อง
หน้าวุ้นตาเพียง 2 คน ซึ่งเป็นจำ�นวนที่น้อยเกินกว่าที่จะ
นำ�มาหาปัจจัยเสีย่ งทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือเพียงพอได้ แต่เป็น
ที่น่าสังเกตว่าทั้ง 2 คนเป็นผู้ป่วยอายุน้อย ซึ่งยังไม่เกิด
ภาวะ complete posterior hyaloid detachment ซึ่งอาจ
จะเป็นความเสี่ยงหนึ่งต่อการเกิดภาวะแก๊สในช่องหน้า
วุน้ ตาได้ รวมถึงในผูป้ ว่ ยรายแรกมีประวัตไิ ด้รบั อุบตั เิ หตุ
ทางตามาก่อน ส่วนรายที่สองมีภาวะสายตาสั้นมาก

ณวพล กาญจนารัณย์, วรรณิศา ศุภเจียรพันธ์

ซึ่ ง เป็ น ข้ อ สั ง เกตที่ ค วรศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ต่ อ ไปว่ า ภาวะ
ดังกล่าวเป็นปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดภาวะแก๊สในช่องหน้า
วุน้ ตาได้หรือไม่ แต่จากการทบทวนบทความก่อนหน้านี้
ยังไม่พบมีผู้รายงานความเสี่ยงดังกล่าวต่อการเกิดแก๊ส
ในช่องหน้าวุ้นตา ซึ่งอาจเนื่องมาจากภาวะนี้เกิดขึ้น
ได้ไม่บ่อย ทางผู้วิจัยจึงขอแนะนำ�ว่าในอนาคตควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมที่สามารถเก็บข้อมูลของภาวะแก๊สใน
ช่องหน้าวุ้นตาได้มากกว่านี้ เพื่อที่จะสามารถหาปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดที่มีความน่าเชื่อถือที่เพียงพอได้
ข้อจำ�กัดของการศึกษานี้ ได้แก่ การศึกษานี้
เป็นการศึกษาย้อนหลัง (retrospective study) ทำ�ให้อาจ
ได้ข้อมูลที่บันทึกไม่ครบถ้วนในรายละเอียด รวมถึง
การศึกษานี้ได้ข้อมูลผู้ป่วยค่อนข้างน้อย จึงไม่สามารถ
วิเคราะห์หาปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดภาวะแก๊สในช่องหน้า
วุ้นตาได้อย่างน่าเชื่อถือ

สรุปผลการวิจัย

ภาวะแก๊สในช่องหน้าวุ้นตาหลังการฉีดแก๊ส
แม้จะพบอุบตั กิ ารณ์เกิดขึน้ น้อย แต่กเ็ ป็นสาเหตุทที่ �ำ ให้
การรักษาจอตาลอกล้มเหลวได้ แต่ภาวะนี้ส่วนหนึ่ง
สามารถหายไปได้เองโดยการให้ผปู้ ว่ ยนอนคว�ำ่ หน้า และ
สามารถป้องกันการเกิดภาวะดังกล่าวได้ด้วยวิธีการฉีด
แก๊สที่ถูกต้อง
การศึ ก ษานี้ อ าจช่ ว ยให้ แ พทย์ ร ะมั ด ระวั ง ใน
การฉีดแก๊สในกลุ่มผู้ป่วยที่อายุน้อย ที่ยังไม่เกิดภาวะ
complete posterior vitreous detachment รวมถึงผู้ที่มี
โอกาสที่จะมีโครงสร้างในลูกตาที่ผิดปกติ เช่น ผู้ที่เคย
ได้รับอุบัติเหตุทางตามาก่อน หรือผู้ที่มีภาวะสายตาสั้น
มาก เป็นต้น โดยควรฉีดให้เข็มเข้าไปลึกเพียงพอที่จะ
ผ่าน anterior hyaloid ไปก่อน และจากการติดตามการ
ดำ�เนินโรคของผูท้ เี่ กิดภาวะแก๊สในช่องหน้าวุน้ ตาในการ
ศึกษานีพ้ บว่า ภาวะดังกล่าวสามารถหายไปได้เองหลังให้
ผูป้ ว่ ยนอนคว�่ำ หน้า จึงแนะนำ�ให้แพทย์อาจยังไม่จ�ำ เป็น
ต้องรีบดูดแก๊สที่อยู่ในช่องหน้าวุ้นตาออกตั้งแต่แรก
ยกเว้นว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น ต้อหินมุมปิด
หรือต้อกระจก

ภาวะแก๊สในช่องหน้าวุ้นตาหลังการฉีดแก๊สเพื่อรักษาจอตาลอก
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Abstract

Objective: To observe the incidence of anterior hyaloid
gas entrapment after pneumatic retinopexy in treatment
of rhegmatogenous retinal detachment, including
clinical presentation, management and risk factors.
Design: Descriptive retrospective study
Methods: Data of the patients with anterior hyaloid
gas entrapment after pneumatic retinopexy in
rhegmatogenous retinal detachment treatment were
collected, including pre-operative data, type of injected
gas and process of pneumatic retinopexy, post-operative
disease presentation, management and final anatomical
and visual outcome. The data were analyzed to explore
the incidence, risk factors, disease progression,
management and final treatment outcome.
Results: The data was collected from December 2009
to October 2013. In 258 cases of rhegmatogenous
retinal detachment that treated with pneumatic
retinopexy, there were two cases of anterior hyaloid gas

entrapment (0.77%). Anterior hyaloid gas can resolve
spontaneously after advise the patients to maintain
appropriate head position in all 2 cases at 6th week and
4th day after pneumatic retinopexy respectively. There
was 1 case require 2 additional procedures (par plana
vitrectomy) to reattach the retina. Attached retina after
single pneumatic retinopexy procedure was found in
one case. Final anatomical success was reached at the 5th
month and 2nd week respectively after initial treatment.
Conclusions: Anterior hyaloid gas entrapment is not
the common complication of pneumatic retinopexy,
but is the importance cause of treatment failure. This
condition will resolve spontaneously after maintain
the appropiate head position. Anterior hyaloid gas
entrapment can be prevented by appropiated and careful
gas injection procedure.
Keywords: anterior hyaloid gas, pneumatic retinopexy,
rhegmatogenous retinal detachment

วารสารจั
ษุธยรรมศาสตร์
ที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธั
นวาคม 2557
การเปรียกบเที
บประสิทธิภปีาพของการตรวจคั
ดกรองภาวะเบาหวานขึ
้นจอตาจากการถ่ายภาพจอตาดิจิทัลโดยแพทย์ทั่วไป
และการใช้กล้องจักษุจุลทรรศน์โดยจักษุแพทย์
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวาน
ขึ้นจอตาจากการถ่ายภาพจอตาดิจิทัลโดยแพทย์ทั่วไป
และการใช้กล้องจักษุจุลทรรศน์โดยจักษุแพทย์
อาจารย์นายแพทย์กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล
แพทย์หญิงสุรักษ์ พัฒนกนก

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพการตรวจคัดกรอง
ภาวะเบาหวานขึน้ จอตาด้วยการถ่ายภาพจอตาดิจทิ ลั โดย
แพทย์ทวั่ ไปเปรียบเทียบกับการตรวจภาวะเบาหวานขึน้
จอตาด้วยกล้องจักษุจุลทรรศน์โดยจักษุแพทย์
รู ป แบบการวิ จั ย : เป็ น การศึ ก ษาแบบ Prospective,
comparative, instrumental validation study
วิธีการวิจัย: ศึกษาโดยคัดเลือกผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1
และ 2 จำ�นวน 62 คน อายุระหว่าง 20-80 ปี ที่ยังไม่เคย
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะเบาหวานขึ้นจอตา ผู้ป่วย
จะได้รบั การถ่ายภาพจอตาโดยไม่ขยายม่านตาด้วยกล้อง
ถ่ายภาพจอตาดิจิทัล รูปภาพทั้งหมดจะได้รับการอ่าน
และแปลผลผ่านจอคอมพิวเตอร์โดยแพทย์ทั่วไป แล้ว
รายงานผลว่า พบจุดเลือดออก จุดรั่วซึมจากเส้นเลือด
จุดขาดเลือด ภาวะเส้นเลือดผิดปกติ ภาวะเส้นเลือด
งอกใหม่ ภาวะพังผืดที่เกิดขึ้น และจำ�แนกความรุนแรง
ของภาวะเบาหวานขึ้นจอตาตามหลักเกณฑ์ของ Early
Treatment of Diabetic Retinopathy Study (ETDRS)
รวมทัง้ รายงานว่ามีการบวมทีจ่ ดุ รับภาพหรือไม่ หลังจากนัน้
ผู้ป่วยจะได้รับการขยายม่านตาด้วย 1% Mydriacyl 1 หยด
ทุ ก 5 นาที ทั้ ง สองข้ า ง และรั บ การตรวจด้ ว ยการใช้
กล้องจักษุจุลทรรศน์โดยจักษุแพทย์ รายงานผลตาม

หลั ก เกณฑ์ ลั ก ษณะเดี ย วกั น หลั ง จากนั้ น นำ � ผลการ
วินิจฉัยด้วยการถ่ายภาพจอตาดิจิทัลโดยแพทย์ทั่วไป
และจากการใช้กล้องจักษุจุลทรรศน์โดยจักษุแพทย์มา
เปรียบเทียบกัน
ผลการวิจัย: ค่าความไวของการตรวจผู้ป่วยด้วยการ
ถ่ายภาพจอตาดิจิทัลโดยไม่ขยายม่านตาและอ่านผลโดย
แพทย์ทวั่ ไปในการวินจิ ฉัยเบาหวานขึน้ จอตา คือ 80.95%
ค่าความเฉพาะของการตรวจผูป้ ว่ ยด้วยการถ่ายภาพจอตา
ดิจิทัลโดยไม่ขยายม่านตาในการวินิจฉัยเบาหวานขึ้นจอ
ตา คือ 97.56% ความน่าจะเป็นที่ผู้ป่วยจะมีเบาหวาน
ขึ้นจอตาจริงเมื่อตรวจด้วยการถ่ายภาพจอตาดิจิทัลโดย
ไม่ขยายม่านตา คือ 94.44% ความน่าจะเป็นที่ผู้ป่วยจะ
ไม่มีเบาหวานขึ้นจอตาจริงเมื่อตรวจด้วยการถ่ายภาพ
จอตาดิจิทัลโดยไม่ขยายม่านตา คือ 90.91% ความชุก
ของเบาหวานขึ้นจอตา 33.87% ค่า Weighted Kappa
เท่ากับ 0.898 Standard error เท่ากับ 0.0428 โดยมี 95%
Confidence interval เท่ากับ 0.814-0.982
สรุป: การถ่ายภาพจอตาดิจิทัลโดยไม่ขยายม่านตาและ
อ่านผลโดยแพทย์ทั่วไปที่ถูกฝึกมาเพื่อวินิจฉัยเบาหวาน
ขึ้นจอตามีประสิทธิภาพในการวินิจฉัยเบาหวานขึ้น
จอตาได้ ใ กล้ เ คี ย งกั บ การตรวจด้ ว ยการใช้ ก ล้ อ งจั ก ษุ
จุลทรรศน์โดยจักษุแพทย์ได้ แต่ยังมีความจำ�เป็นต้อง
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ใช้กล้องถ่ายจอตาดิจิทัลที่มีความละเอียดสูง จอที่ใช้ดู
ในการแปลผลต้องมีความคมชัด และแพทย์ทั่วไปต้อง
ได้รับการฝึกอ่านภาพและแปลผลภาวะเบาหวานขึ้น
จอตาเป็นอย่างดี
คำ�สำ�คัญ: การคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอตา, การ
ถ่ายภาพจอตาดิจิทัล, กล้องจักษุจุลทรรศน์
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม: การวิจยั นีไ้ ด้ผา่ นการอนุมตั ิ
ด้านจริยธรรมการทำ�วิจัยในคนโดยคณะอนุกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 24
เมษายน 2556 หนังสือรับรองเลขที่ 038/2556
*ภาควิ ช าจั ก ษุ วิ ท ยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทนำ�

เบาหวานเป็นโรคเรือ้ รังทีส่ �ำ คัญทางสาธารณสุข
ของทั้งโลก1 จำ�นวนผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยพบ
ประมาณ 9.6% หรือประมาณ 2.4 ล้านคน2 จำ�นวนผู้ป่วย
เบาหวานมีแนวโน้มทีม่ ากขึน้ เรือ่ ยๆ เนือ่ งจากประชากร
มีจำ�นวนที่เพิ่มมากขึ้น ประชากรมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น
มีการเพิม่ ขึน้ ของคนน�้ำ หนักเกิน และมีการออกกำ�ลังกาย
ที่น้อยลง3-4 ภาวะแทรกซ้อนที่สำ�คัญของเบาหวานคือ
ภาวะเบาหวานขึ้นจอตาซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด
สำ�หรับผู้ป่วยที่ตาบอดในคนอายุ 20-60 ปี5 ความชุกของ
ภาวะเบาหวานขึ้นจอตาในประเทศไทย 31.4%6 โดยแบ่ง
เป็นภาวะเบาหวานขึน้ จอตาทีไ่ ม่มเี ส้นเลือดงอกใหม่ 22%
และภาวะเบาหวานขึ้นจอตาที่มีเส้นเลือดงอกใหม่ 9.4%
จาก Diabetic Retinopathy Study7 และ Early
Treatment of Diabetic Retinopathy Study (ETDRS)8
แสดงให้เห็นว่า การฉายแสงเลเซอร์ที่ทำ�ให้เกิดความ
ร้อนที่ระดับจอตา (laser photocoagulation) สามารถ
ยั บ ยั้ ง หรื อ ชะลอการเกิ ด และการเจริ ญ เติ บ โตของ

กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล, สุรักษ์ พัฒนกนก

เส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาได้ จึงมีความจำ�เป็นที่จะต้อง
ตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานเพื่อค้นหาภาวะเบาหวาน
ขึ้นจอตาที่มีเส้นเลือดงอกใหม่ในระยะแรกแต่เนิ่นๆ
ในระยะทีผ่ ปู้ ว่ ยยังไม่มอี าการทางตา เพือ่ ทีจ่ ะดำ�เนินการ
รักษาได้ทันทีถ้าพบเลือดงอกใหม่หรือจุดภาพชัดบวม
เป็นการป้องกันการเกิดภาวะตาบอดอย่างรุนแรง การ
ตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานขึน้ จอตาจึงเป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญ
แนวทางการตรวจคั ด กรองภาวะเบาหวานขึ้ น จอตา
ส่วนใหญ่แนะนำ�ให้ผู้ป่วยตรวจเป็นประจำ�อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้งในรายที่ยังไม่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอตา9-10
วิธีการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอตาที่นิยมใช้
ในปัจจุบันคือการตรวจจอตาด้วยกล้องจักษุจุลทรรศน์
แบบต้องขยายม่านตา และการถ่ายภาพจอตาด้วยกล้อง
ถ่ายภาพจอตาดิจิทัลแบบไม่ขยายม่านตา11
ปัจจุบันพบว่าการถ่ายภาพจอตาด้วยกล้องถ่าย
ภาพจอตาดิจทิ ลั แบบไม่ขยายม่านตา มีความไวและความ
จำ�เพาะที่สูงพอเมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจจอตาด้วย
กล้องจักษุจุลทรรศน์แบบต้องขยายม่านตา12-14 หากเรา
สามารถตรวจพบภาวะเบาหวานขึ้นจอตาได้ในระยะ
เนิน่ ๆ ก็สามารถลดการสูญเสียสายตาได้มากถึง 90%15 แต่
ในความเป็นจริงพบว่าผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานมากกว่าครึง่ ไม่
ได้รับการตรวจตาเป็นประจำ�ทุกปี16 ส่วนหนึ่งมาจาก
การตรวจจอตาด้วยกล้องจักษุจุลทรรศน์แบบต้องขยาย
ม่านตาจำ�เป็นต้องตรวจโดยจักษุแพทย์เท่านั้น ซึ่งจักษุ
แพทย์ในประเทศไทยมีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ ประมาณ 1,200 คน
จำ�นวนจักษุแพทย์เกินกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ
ที่ เ หลื อ กระจายอยู่ ต ามจั ง หวั ด ต่ า งๆ เฉลี่ ย ประมาณ
2-3 คนต่อ 1 จังหวัด17-18 จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงเกิด
ปัญหาจำ�นวนจักษุแพทย์มีไม่เพียงพอในต่างจังหวัด
จึงเป็นทีม่ าของการศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอตาจากการ
ถ่ายภาพจอตาดิจิทัลโดยแพทย์ทั่วไปและการใช้กล้อง
จักษุจุลทรรศน์โดยจักษุแพทย์ เพื่อนำ�มาพัฒนาระบบ
สาธารณสุ ข ของการคั ด กรองภาวะเบาหวานขึ้ น จอ

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอตาจากการถ่ายภาพจอตาดิจิทัลโดยแพทย์ทั่วไป
และการใช้กล้องจักษุจุลทรรศน์โดยจักษุแพทย์

ตาให้มีความรวดเร็ว ลดขั้นตอนการตรวจแบบเดิมที่
ซำ้�ซ้อน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ดวงตาของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน

วิธีการวิจัย

งานวิจัยนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคัดเลือกผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 1 และ 2 จำ�นวน 62 คนที่เดินทางมาตรวจคัด
กรองเบาหวานขึน้ จอตาครัง้ แรกทีแ่ ผนกผูป้ ว่ ยจักษุวทิ ยา
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และมีความ
ยินยอมเข้าร่วมในงานวิจัยนี้
เกณฑ์การรับอาสาสมัครเข้าร่วมงานวิจัยคือ
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 หรือ 2 มีอายุ
ระหว่าง 20-80 ปี มารับการตรวจคัดกรองเบาหวาน
ขึ้นจอตาครั้งแรกซึ่งยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยภาวะ
เบาหวานขึ้นจอตามาก่อนเลย ผู้ป่วยมีความสมัครใจที่
จะรับการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอตาด้วย
การถ่ายภาพจอตาดิจิทัลโดยไม่ขยายม่านตาและการใช้
กล้องจักษุจุลทรรศน์โดยการขยายม่านตา ส่วนเกณฑ์
การไม่ รั บ อาสาสมั ค รเข้ า ร่ ว มงานวิ จั ย คื อ ผู้ ป่ ว ยไม่
สามารถนั่งเพื่อตรวจได้ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมตาให้
จ้องวัตถุได้ ผู้ป่วยที่ตรวจแล้วพบว่าไม่สามารถประเมิน
จอตาเพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ระยะของโรคได้ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น การ
ถ่ายภาพจอตาดิจิทัลหรือการใช้กล้องจักษุจุลทรรศน์
และผู้ป่วยที่มีความดันตาผิดปกติ
ผู้ป่วยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการวิจัยทุกคน
จะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับภาวะเบาหวานขึ้นจอตา
ขัน้ ตอนในการวิจยั ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั โดยละเอียดก่อน
เข้าสู่การวิจัย หลังจากนั้นหากผู้ป่วยยินยอมให้ทำ�การ
วิจยั ผูป้ ว่ ยจะได้รบั ใบยินยอมให้ท�ำ การวิจยั เพือ่ ลงรายชือ่
และกรอกข้อมูลในแบบสอบถามเพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐาน
เช่น อายุ เพศ ระยะเวลาจากการวินิจฉัยโรคเบาหวาน
จนถึงการตรวจตาครั้งแรก ระดับนำ้�ตาล โรคประจำ�ตัว
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อื่นๆ ยาที่ทานอยู่ เป็นต้น ต่อจากนั้นผู้ป่วยจะได้รับ
การตรวจวัดระดับสายตา วัดความดันลูกตาและตรวจ
โครงสร้างตาทางด้านหน้า
จากนั้นผู้ป่วยจะได้รับการถ่ายภาพจอตาดิจิทัล
โดยไม่ขยายม่านตาด้วยกล้องถ่ายภาพจอตาดิจิทัล ยี่ห้อ
KOWA ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล โดยภาพที่ถ่าย
นั้นจะต้องเป็นส่วนหลังของจอตา ขั้วประสาทตาและ
จุดภาพชัดที่คมชัด ภาพที่มีคุณภาพตำ่�จะถูกถ่ายใหม่
ซำ้�ทันที ภาพทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์และ
จะถูกเปิดเพื่ออ่านผลผ่านจอคอมพิวเตอร์โดยแพทย์
ทั่วไป แพทย์ทั่วไปจะรายงานผลว่า พบจุดเลือดออก
จุดรั่วซึมจากเส้นเลือด จุดขาดเลือด ภาวะเส้นเลือด
ผิดปกติ ภาวะเส้นเลือดงอกใหม่ ภาวะพังผืดที่เกิดขึ้น
และจำ�แนกความรุนแรงของภาวะเบาหวานขึ้นจอตา
ตามหลั ก เกณฑ์ ข อง Early Treatment of Diabetic
Retinopathy Study (ETDRS) และรายงานว่ามีการบวม
ทีจ่ ดุ ภาพชัดหรือไม่ หลังจากนัน้ ผูป้ ว่ ยจะได้รบั การขยาย
ม่านตาด้วย 1% Mydriacy l 1 หยดทุก 5 นาทีทั้งสอง
ข้างและรับการตรวจด้วยการใช้กล้องจักษุจุลทรรศน์
โดยจักษุแพทย์ ซึง่ จะรายงานผลตามหลักเกณฑ์เดียวกัน
จากนัน้ นำ�ผลทีไ่ ด้จากการวินจิ ฉัยด้วยการถ่ายภาพจอตา
ดิจทิ ลั โดยแพทย์ทวั่ ไปมาเปรียบเทียบกับการวินจิ ฉัยด้วย
ใช้กล้องจักษุจุลทรรศน์โดยจักษุแพทย์

ผลการวิจัย

ข้อมูลทางสถิตจิ ากประชากรทีน่ �ำ มาศึกษา ตาม
ตารางที่ 1 พบว่าประชากรเป็นชายมากกว่าหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 58.06 และ 41.94 ตามลำ�ดับ กลุ่มอายุที่มีจ�ำ นวน
ประชากรมากที่สุดคืออยู่ในช่วงระหว่าง 61-70 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 35.48 ระยะเวลาที่ตรวจพบเบาหวานส่วนใหญ่
ไม่เกิน 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 74.20 ประชากรส่วนใหญ่
เป็นโรคเบาหวานเพียงอย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 54.84
ส่ ว นโรคอื่ น ๆ ที่ พ บร่ ว มอาทิ เ ช่ น ความดั น โลหิ ต สู ง
โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจขาดเลือด
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กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล, สุรักษ์ พัฒนกนก

ตารางที่ 1 ข้อมูลทางสถิติของประชากรที่ศึกษา
เพศ
		 ชาย
		 หญิง
อายุ (ปี)
		 20 – 30
		 31 – 40
		 41 – 50
		 51 – 60
		 61 – 70
		 71 – 80
ระยะเวลาที่เป็นเบาหวาน (ปี)
		 0 – 5
		 6 – 10
		 มากกว่า 10
โรคประจำ�ตัว
		 เบาหวานอย่างเดียว
		 เบาหวานและความดันโลหิตสูง
		 เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง
		 เบาหวานและอื่นๆ
ผลจากการตรวจผู้ป่วยด้วยการถ่ายภาพจอตา
ดิจิทัลโดยไม่ขยายม่านตาและอ่านผลโดยแพทย์ทั่วไป
เป็นดังนี้คือ ไม่พบเบาหวานขึ้นจอตา (no DR) จำ�นวน
40 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.51 เบาหวานขึ้นจอตาระดับ
ตำ�่ (mild NPDR) จำ�นวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.19
เบาหวานขึ้นจอตาระดับปานกลาง (moderate NPDR)
จำ�นวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.07 เบาหวานขึ้นจอตา
ระดับรุนแรง (severe NPDR) จำ�นวน 1 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 1.61 เบาหวานขึ้นจอตาแบบมีเส้นเลือดงอก
ใหม่ (PDR) จำ�นวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.61 ไม่มีราย
ใดตรวจพบจุดภาพชัดบวม ส่วนผลจากการตรวจผู้ป่วย

จำ�นวนคน (%)
36 (58.06 %)
26 (41.94 %)
จำ�นวนคน (%)
0 (0.00 %)
2 (3.23 %)
7 (11.29 %)
20 (32.26 %)
22 (35.48 %)
11 (17.74 %)
จำ�นวนคน (%)
46 (74.20 %)
11 (17.74 %)
5 (8.06 %)
จำ�นวนคน (%)
34 (54.84 %)
21 (33.87 %)
5 (8.06 %)
2 (3.23 %)
ด้วยการขยายม่านตาด้วย 1% Mydriacyl 1 หยดทุก 5
นาทีทั้งสองข้างและรับการตรวจด้วยการใช้กล้องจักษุ
จุลทรรศน์โดยจักษุแพทย์เป็นดังนี้คือ ไม่พบเบาหวาน
ขึ้นจอตา (no DR) จำ�นวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.51
เบาหวานขึ้นจอตาระดับตำ่� (mild NPDR) จำ�นวน 12
ราย คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 19.35 เบาหวานขึ้ นจอตาระดั บ
ปานกลาง (moderate NPDR) จำ�นวน 8 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 12.90 เบาหวานขึ้นจอตาระดับรุนแรง (severe
NPDR) จำ�นวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.61 เบาหวาน
ขึ้นจอตาแบบมีเส้นเลือดงอกใหม่ (PDR) 1 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 1.61 และไม่มีรายใดตรวจพบจุดภาพชัดบวม
(macular edema)

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอตาจากการถ่ายภาพจอตาดิจิทัลโดยแพทย์ทั่วไป
และการใช้กล้องจักษุจุลทรรศน์โดยจักษุแพทย์

เมื่ อ นำ � ผลจากการตรวจผู้ ป่ ว ยทั้ ง สองวิ ธี ม า
เปรียบเทียบกันพบว่า แปลผลตรงกันทั้งสิ้น 57 ราย
คิดเป็นร้อยละ 91.93 ส่วนอีก 5 รายที่เหลือ คิดเป็น
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ร้อยละ 8.07 ผลการอ่านจากกล้องถ่ายภาพจอตาดิจิทัล
ให้ผลที่คลาดเคลื่อนจากการตรวจด้วยการใช้กล้องจักษุ
จุลทรรศน์โดยจักษุแพทย์ตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการตรวจจอตาทั้ง 2 วิธี
		
จักษุแพทย์
No DR
แพทย์ทั่วไป			

Mild
NPDR

Moderate Severe PDR
NPDR NPDR		

No Macular Macular
edema edema

No DR
40(64.51%)						
Mild NPDR		
11(17.74%) 4(6.45%)				
Moderate NPDR		
1(1.61%) 4(6.45%)				
Severe NPDR				
1(1.61%)			
PDR					
1(1.61%)		
No Macular edema						
62(100%)
Macular edema							
0(0%)

ค่าความไวของการตรวจผูป้ ว่ ยด้วยการถ่ายภาพ
จอตาดิจิทัลโดยไม่ขยายม่านตาและอ่านผลโดยแพทย์
ทั่ ว ไปในการวิ นิ จ ฉั ย เบาหวานขึ้ น จอตาคื อ 80.95%
ค่าความเฉพาะของการตรวจผู้ป่วยด้วยการถ่ายภาพ
จอตาดิจิทัลโดยไม่ขยายม่านตาในการวินิจฉัยเบาหวาน
ขึ้ น จอตาคื อ 97.56% ความน่ า จะเป็ น ที่ ผู้ ป่ ว ยจะมี
เบาหวานขึ้นจอตาจริงเมื่อตรวจด้วยการถ่ายภาพจอตา
ดิจิทัลโดยไม่ขยายม่านตาคือ 94.44% ความน่าจะเป็นที่
ผู้ป่วยจะไม่มีเบาหวานขึ้นจอตาจริงเมื่อตรวจด้วยการ
ถ่ า ยภาพจอตาดิจิทัล โดยไม่ข ยายม่านตาคื อ 90.91%
ความชุกของภาวะเบาหวานขึ้นจอตาเท่ากับ 33.87%
ค่า Weighted Kappa เท่ากับ 0.898 Standard error
เท่ากับ 0.0428 โดยมี 95% Confidence interval เท่ากับ
0.814-0.982
สำ�หรับการวินิจฉัยจุดภาพชัดบวม การตรวจ
จอตาด้วยการใช้กล้องจักษุจุลทรรศน์โดยจักษุแพทย์ไม่
พบผู้ป่วยที่มีจุดภาพชัดบวมเลยเช่นเดียวกับการตรวจ

จอตาด้วยการถ่ายภาพจอตาดิจิทัลโดยไม่ขยายม่านตา
และอ่านผลโดยแพทย์ทั่วไป

วิจารณ์

จากผลการศึกษาพบว่า ค่าความไวและความ
จำ � เพาะของการตรวจผู้ ป่ ว ยด้ ว ยการถ่ า ยภาพจอตา
ดิจิทัลโดยไม่ขยายม่านตาและอ่านผลโดยแพทย์ทั่วไป
ในการวินจิ ฉัยเบาหวานขึน้ จอตาอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก และ
ค่าความน่าจะเป็นที่ผู้ป่วยจะมีหรือไม่มีเบาหวานขึ้น
จอตาจริงเมื่อตรวจด้วยการถ่ายภาพจอตาดิจิตัลโดยไม่
ขยายม่านตาอยู่ในเกณฑ์ดีมากเช่นกัน เมื่อคำ�นวณค่า
สัมประสิทธิ์ (Weighted Kappa) แล้วพบว่าได้คา่ ค่อนข้าง
ใกล้ 1 จึงสรุปว่าการใช้การถ่ายภาพจอตาดิจิทัลโดยไม่
ขยายม่านตาและอ่านผลโดยแพทย์ทั่วไปที่ถูกฝึกมาเพื่อ
วินจิ ฉัยเบาหวานขึน้ จอตามีประสิทธิภาพในการวินจิ ฉัย
เบาหวานขึ้นจอตาได้ใกล้เคียงกับการตรวจด้วยการใช้
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กล้องจักษุจุลทรรศน์โดยจักษุแพทย์ แต่ก็มีข้อจำ�กัด
เกีย่ วกับคุณภาพของกล้องถ่ายภาพจอตาดิจทิ ลั จอทีใ่ ช้ใน
การอ่านผล และการฝึกอ่านผลของแพทย์ทวั่ ไปคนอืน่ ๆ
ที่อาจคลาดเคลื่อนก่อให้เกิดการวินิจฉัยที่ผิดพลาดได้
ส่วนการวินิจฉัยจุดภาพชัดบวม เนื่องจากการ
ตรวจด้วยกล้องจักษุจุลทรรศน์และโดยจักษุแพทย์ใน
กลุม่ ประชากรทีศ่ กึ ษาไม่พบจุดภาพชัดบวมเช่นเดียวกับ
การตรวจผูป้ ว่ ยด้วยการถ่ายภาพจอตาดิจทิ ลั โดยไม่ขยาย
ม่านตาและอ่านผลโดยแพทย์ทวั่ ไป จึงยังไม่สามารถสรุป
ได้ว่าการตรวจผู้ป่วยด้วยการถ่ายภาพจอตาดิจิทัลโดย
ไม่ขยายม่านตาและอ่านผลโดยแพทย์ทั่วไปสามารถใช้
วินิจฉัยจุดภาพชัดบวมได้ทดแทนการตรวจด้วยการใช้
กล้องจักษุจุลทรรศน์โดยจักษุแพทย์

สรุป

จากผลการศึกษานี้สรุปได้ว่าการตรวจผู้ป่วย
ด้วยการถ่ายภาพจอตาดิจทิ ลั โดยไม่ขยายม่านตาและอ่าน
ผลโดยแพทย์ทว่ั ไปสามารถใช้ทดแทนการตรวจโดยการ
ใช้กล้องจักษุจุลทรรศน์โดยจักษุแพทย์ได้ จึงเป็นข้อดีที่
สามารถใช้ในการตรวจคัดกรองหาภาวะเบาหวานขึ้น
จอตาได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่ค่อนข้าง
ขาดแคลนจักษุแพทย์ ทำ�ให้สามารถเข้าถึงการบริการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและสามารถคัดกรองเบาหวาน
ขึ้นจอตาได้มากขึ้น อีกทั้งการถ่ายภาพจอตาดิจิทัลใช้
เวลาในการตรวจทีร่ วดเร็วและไม่จ�ำ เป็นต้องขยายม่านตา
ทำ�ให้เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติมากขึ้นเช่น
กัน แต่ก็ยังมีจำ�เป็นต้องใช้กล้องถ่ายภาพจอตาดิจิทัลที่
มีความละเอียดสูง จอที่ใช้ในการแปลผลมีความคมชัด
และแพทย์ทวั่ ไปต้องได้รบั การฝึกอ่านภาวะเบาหวานขึน้
จอตามาเป็นอย่างดี
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The Efficiency Comparative Evaluation of Digital Fundus Photography
by General Practitioners versus Slit-lamp Biomicroscopy
by Ophthalmologists in Screening for Diabetic Retinopathy
Kittichai Akrapipatkul, M.D.
Surak Patanakanog, M.D.

Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Thammasat University

Abstract

Objective: To compare the efficiencies of diabetic
retinopathy screening using digital fundus photography
by general practitioners versus dilated fundus examination
using slit-lamp biomicroscopy by ophthalmologists.
Design: Prospective, comparative, instrumental
validation study.
Participants: Sixty-two diabetes mellitus patients aged
20-80 years with no history of diabetic retinopathy were
included.
Methods: The fundus photographs through non-dilated
pupils were taken using the digital fundus camera,
evaluated by general practitioners, and graded for
diabetic retinopathy according to the Early Treatment
of Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) including
the presence or absence of macular edema. The
pupils were dilated using 1% Mydriacyl every 5
minutes for 6 times. Ophthalmologists then performed
comprehensive fundoscopic examination using the slitlamp biomicroscopy.
Results: Two methods were assessed for comparative
agreement. Sensitivity, specificity, positive and negative

predictive value of the digital fundus photography for
diabetic retinopathy screening by general practitioners
were 80.95%, 97.56%, 94.44% and 90.91%, respectively.
Prevalence of diabetic retinopathy was 33.87%. The
weighted kappa was 0.898. Standard error and 95%
Confidence interval were 0.0428 and 0.814 – 0.982.
Conclusion: This study suggested that the screening
efficiency of using nonmydriatic digital fundus
photography by general practitioners was comparable to
the dilated fundus examination by ophthalmologists. Both
methods can be used for diabetic retinopathy screening.
However, the fundus photographs must be high quality,
and the general practitioners must be well-trained.
Keywords: Diabetic Retinopathy Screening, Digital
Fundus Photography, Slit-lamp Biomicroscopy
Ethics: This study was approved for ethical research
in human with the human research ethics committee of
Thammasat university (No.1: faculty of medicine), by
resolution meeting held on April 24, 2013. Certificate
number 038/2556.
*Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine,
Thammasat University

วารสารจั
กษุธรรมศาสตร์
ปีทาี่ ยจอตาบริ
9 ฉบับที่ เวณเดี
2 กรกฎาคม-ธั
นวาคม 2557 วยเลนส์ก�ำ ลังขยายสูงในการคัดกรองเบาหวานเข้าจอตา
การศึกษาเปรี
ยบเทียบภาพถ่
ยวกับการตรวจมาตรฐานด้
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การศึกษาเปรียบเทียบภาพถ่ายจอตาบริเวณเดียวกับการตรวจมาตรฐาน
ด้วยเลนส์ก�ำ ลังขยายสูงในการคัดกรองเบาหวานเข้าจอตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ไพบูลย์ บวรวัฒนดิลก
นายแพทย์ดวงมนตรี โรจน์ด�ำ รงรัตนา

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์์

บทคัดย่อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ เ ชิ ง วิ นิ จ ฉั ย ของ
ภาพถ่ายจอตาบริเวณเดียวเปรียบเทียบกับการตรวจ
มาตรฐานในการคัดกรองโรคเบาหวานเข้าจอตา
รู ป แบบการศึ ก ษา: การวิ จั ย เชิ ง วิ นิ จ ฉั ย ด้ ว ยรู ป แบบ
cross-sectional
วิธีการศึกษา: ค้นหาผู้ป่วยที่มาตรวจที่คลินิกเบาหวาน
เข้าจอตาและคลินิกจอตา ณ หน่วยตรวจตาโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ มิถุนายน 2555
ถึง ธันวาคม 2556 โดยผู้ป่วยจะได้รับการถ่ายรูปจอตา
ด้ ว ยกล้ อ งถ่ า ยภาพจอตาแบบไม่ ข ยายม่ า นตา (nonmydriatic fundus camera) และทำ�การตรวจจอตาโดย
จักษุแพทย์จอตา ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างภาพถ่าย
จอตาบริเวณเดียวที่อ่านโดยจักษุแพทย์ที่ชำ�นาญในการ
อ่านภาพถ่ายจอตากับการตรวจจอตาด้วยวิธีมาตรฐาน
โดยจักษุแพทย์จอตา
ผลการศึกษา: ภาพถ่ายทั้งหมด 267 รูป มีภาพถ่ายที่
สามารถแปลผลได้ จำ � นวน 239 รู ป การใช้ ภ าพถ่ า ย

จอตาบริเวณเดียวเพื่อวินิจฉัยผู้ป่วยเบาหวานเข้าจอตา
พบว่ามีคา่ ความไวเท่ากับ 81.8% (95% CI 74.6-87.6) และ
ความจำ � เพาะ 98.9% (95% CI 94.0-100.0) โดยมี
ค่าการทำ�นายผลบวก 99.2% (95% CI 99.5-100.0)
และค่าการทำ�นายผลลบ 76.9% (95% CI 68.2-84.2)
การวินิจฉัยผู้ป่วยเบาหวานเข้าจอตาชนิดพบเส้นเลือด
งอก (proliferative diabetic retinopathy) มีค่าความไว
เท่ากับ 64.2% (95% CI 52.8-74.6) และความจำ�เพาะ
98.7% (95% CI 95.5-98.8) ค่าการทำ�นายผลบวก 96.3%
(95% CI 87.3-99.5) และค่าการทำ�นายผลลบ 84.3%
(95% CI 78.3-89.2)
สรุป: ภาพถ่ายจอตาบริเวณเดียวสามารถคัดกรองเบา
หวานเข้าจอตาได้ เป็นวิธีที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ในการ
คัดกรองผู้ป่วยเบาหวานเข้าจอตา แต่ไม่สามารถใช้แทน
การตรวจมาตรฐานได้ เพราะไม่สามารถใช้แยกกลุ่ม
ผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอตาชนิดพบเส้นเลือดงอกได้ดีพอ
คำ�สำ�คัญ: กล้องถ่ายภาพจอตาแบบไม่ขยายม่านตา, เบา
หวานเข้าจอตา, เบาหวานเข้าจอตาชนิดเส้นเลือดงอก
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บทนำ�

จากข้ อ มู ล ขององค์ ก ารอนามั ย โลก 1 ในปี
พ.ศ. 2543 พบว่าทั่วโลกมีคนเป็นเบาหวาน 171 ล้านคน
และจะเพิม่ ขึน้ เป็น 366 ล้านคนในปี 2573 ซึง่ เป็นปัญหา
ในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ท่ีถือว่าเป็นโรคเรื้อรัง สามารถ
เกิดภาวะแทรกซ้อนได้
เบาหวานเข้ า จอตา เป็ น ภาวะแทรกซ้ อ นที่
พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานมาเป็นระยะเวลา
นาน โดยมีการศึกษาพบว่า เมื่อติดตามผู้ป่วยเป็นระยะ
เวลา 20 ปี จะพบผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิด
ที่ 2 มีโอกาสเป็นเบาหวานเข้าจอตาสูงถึง 99% และ
60% ตามลำ�ดับ2 เบาหวานจะมีผลต่อหลอดเลือดของ
จอตา โดยเฉพาะหลอดเลือดขนาดเล็ก ทำ�ให้เกิดการ
รั่ ว ซึ ม หรื อ ตี บ ตั น ของหลอดเลื อ ด เกิ ด เลื อ ดออกใน
นำ้�วุ้นตา, จอตาลอกชนิดดึงรั้งหรือจุดภาพชัดบวม ซึ่ง
ทำ�ให้ผู้ป่วยสูญเสียสายตาเป็นบางส่วนหรือตาบอดได้
การรักษาเบาหวานเข้าจอตาที่สำ�คัญคือ การควบคุม
ระดับน�ำ้ ตาลให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม3-4 ซึง่ จะสามารถ
ป้ อ งกั น การดำ � เนิ น โรคไม่ ใ ห้ แ ย่ ล ง นอกจากนี้ ผู้ ป่ ว ย
เบาหวานควรได้รบั การตรวจคัดกรองเบาหวานเข้าจอตา
อย่างสม่ำ�เสมอ เนื่องจากการวินิจฉัยเบาหวานเข้าจอตา
ในระยะต้นและได้รับการรักษาในช่วงเวลาที่เหมาะสม
จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียสายตาได้5-9
ในการตรวจคัดกรองเบาหวานเข้าจอตาทีด่ ที สี่ ดุ
คือ การตรวจจอตาโดยจักษุแพทย์ แต่ด้วยข้อจำ�กัดของ
จำ�นวนจักษุแพทย์ที่ไม่เพียงพอ รวมทั้งผู้ป่วยเบาหวาน
ที่ มี เ ป็ น จำ � นวนมาก ทำ �ให้ ไ ม่ ส ามารถตรวจคั ด กรอง
เบาหวานเข้าจอตาได้เพียงพอ จึงมีการนำ�กล้ องถ่ าย
ภาพจอตาแบบไม่ขยายม่านตา (non- mydriatic fundus
camera) มาใช้ในการตรวจคัดกรองเบาหวานเข้าจอตา
มากขึ้น มีรายงานการศึกษาการใช้ภาพถ่ายจอตาเพื่อ
ตรวจคัดกรองเบาหวานเข้าจอตาพบว่าการใช้ภาพถ่าย
จอตาบริเวณเดียวสามารถตรวจคัดกรองเบาหวานเข้าจอ
ตาได้ดี เป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เสียค่า

ไพบูลย์ บวรวัฒนดิลก, ดวงมนตรี โรจน์ดำ�รงรัตนา

ใช้จ่ายน้อย สามารถนำ�ไปใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย
ได้จ�ำ นวนมาก10-12 แต่กม็ ขี อ้ จำ�กัดหลายอย่างทีไ่ ม่สามารถ
ทดแทนการตรวจด้วยวิธีมาตรฐานโดยจักษุแพทย์ได้
อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั มีการพัฒนากล้องถ่ายภาพจอตา
ที่มีความละเอียดมากขึ้นในการตรวจคัดกรองเบาหวาน
เข้าจอตา การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
แม่นยำ�ของการตรวจเบาหวานเข้าจอตา โดยการถ่ายภาพ
จอตาบริเวณเดียวด้วย non- mydriatic fundus camera ที่
มีความละเอียด 6 ล้านพิกเซล ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด

วิธีการศึกษา

ทำ � การศึ ก ษาในผู้ ป่ ว ยคลิ นิ ก เบาหวานเข้ า
จอตาและคลินิกจอตา ณ หน่วยตรวจตา โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ในช่ ว งระหว่ า งเดื อ น
มิถนุ ายน 2555 ถึง ธันวาคม 2556 โดยถ่ายรูปจอตาผูป้ ว่ ย
ด้วย non- mydriatic fundus camera (Kowa, nonmyd7,
Shizuoka; Japan.) ที่มีความละเอียด 6 ล้านพิกเซล มุม
ในการถ่ายภาพ 45 องศา โดยนักเทคนิคผู้ชำ�นาญและ
ขยายม่านตา ตรวจจอตาด้วยวิธมี าตรฐานโดยจักษุแพทย์
จอตาจำ�นวน 4 คน โดยใช้ biomicroscopic lens (90D,
70D หรือ superfield lens) ทำ�การจดบันทึกการวินิจฉัย
จอตาที่ได้ โดยมีเกณฑ์ในการคัดออกคือ ผู้ป่วยเคยได้
รับการรักษาด้วยการยิงเลเซอร์มาก่อน, ภาพถ่ายจอตา
ที่ไม่ชัด.
นำ � ภาพถ่ า ยจอตาที่ ชั ด สามารถแปลผลได้
ทัง้ หมดมาสุม่ แบ่งให้จกั ษุแพทย์ทมี่ ปี ระสบการณ์ในการ
อ่านภาพถ่ายจอตาจำ�นวน 4 คน อ่านแปลผลเปรียบเทียบ
กับผลการวินิจฉัยจอตาด้วยวิธีมาตรฐานโดยจักษุแพทย์
จอตา และนำ�ผลมาคำ�นวณทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
stata (statistics/data analysis) เพื่อหาค่าความไวและ
ความจำ�เพาะ สำ�หรับการอ่านภาพถ่ายจอตาใช้เกณฑ์
ตาม international clinical diabetic retinopathy disease
severity scale13 โดยแบ่งระดับความรุนแรงคือ
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1. No diabetic retinopathy (DR): ไม่พบความ
ผิดปกติของจอตา
2. Mild non proliferative diabetic retinopathy
(NPDR): พบ microaneurysm เพียงอย่างเดียว
3. Moderate NPDR: พบความผิดปกติมากกว่า
microaneurysm แต่ผิดปกติน้อยกว่า severe NPDR
4. Severe NPDR: พบความผิดปกติอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้
- มีเลือดออกในจอตามากกว่า 20 จุดในแต่ละ
ส่วน (quadrant) ของจอตาทั้ง 4 ส่วน
- มี venous beading ในพืน้ ที่ 2 quadrant ของจอตา
- มี intraretinal microvascular abnormalities
(IRMA) ในพื้นที่ 1 quadrant ของจอตา
- ไม่มีอาการแสดงของ proliferative diabetic
retinopathy
5. Proliferative diabetic retinopathy (PDR):
พบความผิ ด ปกติ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ มากกว่ า คื อ
neovascularization หรือ vitreous/preretinal hemorrhage
ในกลุ่มของ proliferative diabetic retinopathy
ยังสามารถแบ่งตาม ETDRS (Early Treatment Diabetic
Retinopathy Study)14 เป็น early PDR และ high risk PDR

ผลการศึกษา

ภาพถ่ายทั้งหมดจำ�นวน 267 รูป มีภาพถ่ายที่
สามารถแปลผลโดยจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการอ่าน
ภาพถ่ายจอตาได้จ�ำ นวน 239 รูป คิดเป็นร้อยละ 89.51 ผล
จากการใช้ภาพถ่ายจอตาบริเวณเดียวด้วย non- mydriatic
fundus camera เปรียบเทียบกับการตรวจจอตาด้วยวิธี
มาตรฐานโดยจักษุแพทย์จอตาพบว่า สามารถใช้คดั กรอง
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ผูป้ ว่ ยได้โดยสามารถแยกระหว่างผูป้ ว่ ยทีม่ เี บาหวานเข้า
จอตากับผู้ป่วยที่ไม่มีเบาหวานเข้าจอตาได้ เมื่อคำ�นวณ
โดยใช้โปรแกรม stata (statistics/data analysis) พบว่า
มีค่าความไวเท่ากับ 81.8% (95% CI 74.6-87.6) และ
ความจำ � เพาะ 98.9% (95% CI 94.0-100.0) โดยมี
ค่าการทำ�นายผลบวก 99.2% (95% CI 99.5-100.0) และ
ค่าการทำ�นายผลลบ 76.9% (95% CI 68.2-84.2)
เมื่ อ แยกตามกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การตรวจจอ
ตาด้วยวิธีมาตรฐานโดยจักษุแพทย์จอตา พบว่ากลุ่มที่
สามารถติดตามอาการเบาหวานเข้าจอตาโดยยังไม่ต้อง
ให้การรักษาคือระยะ no DR ถึง severe NPDR มีผู้ป่วย
จำ�นวน 158 ราย (ตารางที่ 1) และกลุม่ ทีจ่ �ำ เป็นต้องรักษา
โดยการยิงเลเซอร์ (panretinal photocoagulation) คือ
ผู้ป่วยเบาหวานเข้าจอตาชนิด PDR (early PDR และ
high risk PDR) มีผู้ป่วย 81 ราย ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญเสีย
สายตาถ้าไม่ได้รับการรักษา เมื่อนำ�ผลภาพถ่ายจอตา
บริเวณเดียวที่อ่านโดยจักษุแพทย์ที่ชำ�นาญในการอ่าน
ภาพถ่ายจอตามาเปรียบเทียบกับการตรวจจอตาด้วยวิธี
มาตรฐานโดยจักษุแพทย์จอตา สามารถตรวจคัดกรอง
ผู้ป่วยเบาหวานเข้าจอตาชนิด PDR ได้เพียง 52 รายจาก
81 ราย เมื่อคำ�นวณโดยใช้โปรแกรม stata (statistics/
data analysis) พบว่ามีค่าความไวเท่ากับ 64.2% (95%
CI 52.8-74.6) และความจำ�เพาะเท่ากับ 98.7% (95%
CI 95.5-98.8) โดยมีค่าการทำ�นายผลบวก 96.3% (95%
CI 87.3-99.5) และค่าการทำ�นายผลลบ 84.3% (95%
CI 78.3-89.2) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้ภาพถ่ายจอตา
บริเวณเดียวด้วย non- mydriatic fundus camera ทีม่ คี วาม
ละเอียด 6 ล้านพิกเซล จะไม่สามารถแยกผู้ป่วยเบาหวาน
เข้าจอตาชนิด PDR ได้ดีพอ
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ตารางที่ 1 แสดงจำ�นวนผู้ป่วยคัดกรองเบาหวานเข้าจอตา

Fundus photography

		
No DR
			
NO DR
Mild NPDR*
Mod NPDR
Severe NPDR
Early PDR**
High risk PDR
Total

90
1
0
0
0
0
91

Gold standard (biomicroscopic lens)
Mild
Mod Severe
Early High risk
NPDR* NPDR NPDR PDR**
PDR
21
4
14
0
1
0
40

2
3
7
0
0
0
12

1
0
9
4
1
0
15

3
2
5
4
4
0
18

0
0
2
13
5
43
63

Total
117
10
37
21
11
43
239

*NPDR= non proliferative diabetic retinopathy, **PDR= proliferative diabetic retinopathy

วิจารณ์

การคั ด กรองเบาหวานเข้ า จอตาโดยการใช้
ภาพถ่ายจอตาบริเวณเดียวด้วย non- mydriatic fundus
camera พบว่าเป็นวิธีที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว ทำ�ให้ผู้ป่วย
เบาหวานสามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารได้ ม ากขึ้ น เป็ น วิ ธี ที่
คุ้มค่าในการคัดกรองเบาหวานเข้าจอตาโดยเฉพาะใน
พื้นที่ห่างไกลความเจริญเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย
ของผู้ป่วยในการต้องเดินทางมาโรงพยาบาลเพื่อตรวจ
กับจักษุแพทย์ 12, 15-19
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาการคัดกรอง
เบาหวานเข้าจอตาโดยใช้ภาพถ่ายจอตาบริเวณเดียวที่มี
ความละเอียด 6 ล้านพิกเซล ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้
มีความใกล้เคียงกับการศึกษาอื่น12, 15-19 โดยพบว่าการใช้
ภาพถ่ายจอตาบริเวณเดียว สามารถใช้ในการคัดกรอง
ผู้ป่วยเบาหวานเข้าจอตาได้ดีโดยสามารถแยกระหว่าง
ผู้ป่วยที่มีเบาหวานเข้าจอตากับผู้ป่วยที่ไม่มีเบาหวาน
เข้ า จอตาได้ (ค่ า ความไวเท่ า กั บ 81.8% (95% CI
74.6-87.6) ความจำ�เพาะ 98.9% (95% CI 94.0-100.0)
ค่าการทำ�นายผลบวก 99.2% (95% CI 99.5-100.0)

ค่ า การทำ � นายผลลบ 76.9% (95% CI 68.2-84.2)
แต่อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณาเฉพาะในกลุม่ ทีม่ เี บาหวาน
เข้าจอตาชนิด PDR (early PDR และ high risk PDR)
ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียสายตาถ้าไม่ได้รับการ
รักษาโดยการยิงเลเซอร์ pan retinal photocoagulation
พบว่าความแม่นยำ�ในการตรวจโดยใช้ภาพถ่ายจอตา
บริเวณเดียวลดลง (ค่าความไวเท่ากับ 64.2% (95% CI
52.8-74.6) ความจำ�เพาะ 98.7% (95% CI 95.5-98.8)
ค่าการทำ�นายผลบวก 96.3% (95% CI 87.3-99.5) ค่า
การทำ�นายผลลบ 84.3% (95% CI 78.3-89.2)) และมี
29 รายจาก 81 รายทีไ่ ม่ได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นเบาหวาน
เข้าจอตาชนิด PDR และเมือ่ พิจารณาในกลุ่ม early PDR
ที่ ส ามารถอ่ า นได้ โ ดยภาพถ่ า ยจอตาเพี ย ง 4 รายจาก
18 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.2 จะเห็นได้ว่าในผู้ป่วยที่มี
เบาหวานเข้าจอตาชนิด PDR มีโอกาสที่จะตรวจไม่
พบด้วยภาพถ่ายจอตาบริเวณเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในระยะ early PDR ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะทำ�ให้ผู้ป่วย
สูญเสียสายตา ผลจากการวิจัยในงานครั้งนี้พบว่าการใช้
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ภาพถ่ายในการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานเข้าตาบริเวณ
เดียวไม่สามารถใช้แทนการตรวจมาตรฐานได้ทั้งหมด
แต่สามารถใช้เพื่อเสริมการวินิจฉัยเท่านั้น
โดยสาเหตุที่ทำ�ให้การใช้ภาพถ่ายในการตรวจ
คัดกรองโรคเบาหวานเข้าจอตาบริเวณเดียวไม่สามารถ
ใช้แทนการตรวจมาตรฐานได้ดีพอ อาจเกิดจากมุมใน
การถ่ายภาพที่มีความกว้างเพียง 45 องศา ไม่เพียงพอ
ในการตรวจหาความผิดปกติอื่นๆ หรือเส้นเลือดงอก
(peripheral neovascularization) ที่ อ ยู่ น อกบริ เ วณ
ภาพถ่าย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายที่เป็นที่ยอมรับ
คือ ETDRS photography20 (ETDRS seven standard
field 35-mm stereoscopic color 30 degrees fundus
photographs) พบว่าภาพถ่ายจอตาบริเวณเดียวก็เป็น
ของจำ � กั ด ที่ สำ � คั ญ อย่ า งหนึ่ ง และนอกจากนี้ ส าเหตุ
อืน่ ๆ ทีท่ �ำ ให้ภาพถ่ายในการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
เข้าจอตาบริเวณเดียวไม่ดีพออาจเกิดจากความชัดของ
ภาพถ่ายที่ไม่เพียงพอซึ่ง อาจเกิดจากพยาธิสภาพของ
บริเวณส่วนหน้าต่อจอตาเช่น ต้อกระจกหรือกระจกตา
ทำ�ให้การแปลผลภาพถ่ายไม่สามารถทำ�ได้หรือไม่ดีพอ
ถึงแม้ว่าในการศึกษานี้คัดเลือกเฉพาะภาพถ่ายที่มีความ
ชัดที่เพียงพอโดยผู้วิจัยแล้ว จากรูปถ่ายทั้งหมด 267 รูป
ทีถ่ กู คัดเลือก แต่สามารถทำ�การอ่านภาพโดยจักษุแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญได้ 239 รูปเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 89 แต่ใน
ความเป็นจริงภาพถ่ายที่ได้อาจจะไม่ได้ถูกคัดกรองรูปที่
ชัดอย่างในงานวิจัยนี้ ดังนั้นข้อผิดพลาดในการวินิจฉัย
ด้วยภาพถ่ายจอตาอาจจะมีความคลาดเคลื่อนมากกว่า
งานวิจัยนี้อีกมาก หรือความละเอียดของภาพถ่ายที่ยังมี
ความละเอียดไม่เพียงพอรวมทั้งจอภาพแสดงผลในการ
อ่าน (computer display) อาจมีความละเอียดไม่เพียงพอที่
จะค้นหาเส้นเลือดงอกในระยะแรกๆ ได้ ถึงแม้วา่ ปัจจุบนั
จะมีกล้องถ่ายภาพจอตาจะมีความละเอียดที่สูงแล้ว
ก็ตาม ก็อาจจะมีข้อจำ�กัดหลายๆ อย่างเช่น เทคนิคใน
การถ่ายภาพ รวมทั้งข้อจำ�กัดต่างๆ ที่ได้กล่าวในข้างต้น
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การถ่ายภาพจอตาเพื่อตรวจคัดกรองเบาหวาน
เข้ า จอตาในอนาคตอาจเป็ น มาตรฐานใหม่ โ ดยการ
เปลี่ ย นแปลงจากการตรวจที่ ซั บ ซ้ อ นยุ่ ง ยากสำ � หรั บ
ผู้ป่วยไปเป็นการตรวจที่ง่าย แต่มีความไว และความ
จำ�เพาะสูง ซึ่งสามารถใช้ได้จริงในการตรวจคัดกรอง
ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียการมองเห็นใน
อนาคต การพัฒนาอย่างรวดเร็วของการถ่ายภาพดิจติ อล
และการเชือ่ มโยงข้อมูลคอมพิวเตอร์ท�ำ ให้ยทุ ธศาสตร์นี้
มีความเป็นไปได้สูงมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามต้องมีการ
พัฒนานักเทคนิคถ่ายภาพ และศูนย์กลางการอ่านและ
แปลผลข้อมูลโดยจักษุแพทย์จอตาควบคูไ่ ปด้วยเพือ่ เพิม่
ความมั่นใจในมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย และในอนาคต
อาจมีการพัฒนาการแปลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการ
แปลผลก็ได้
ข้อเสนอแนะสำ�หรับประเทศกำ�ลังพัฒนาซึ่ง
ยังมีอัตราการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอตาอยู่ใน
ระดับตำ่�นั้น การใช้กล้องถ่ายภาพจอตาบริเวณเดียวมี
ประโยชน์ในการเพิม่ การคัดกรองผูป้ ว่ ยโดยเฉพาะสถาน
บริการปฐมภูมิ โดยอุปสรรคของการกล้องถ่ายภาพจอ
ตาบริเวณเดียวที่อาจเป็นอุปสรรคในการคัดกรองที่ยัง
ต้องพัฒนาเช่น การไม่สามารถคัดกรองผู้ป่วยบางกลุ่ม
ได้ ข้อกำ�หนดและกฎหมายที่ยังไม่ออกมาควบคุมและ
รับรองการตรวจ
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Comparison between High Resolution Single-field Digital
Fundus Photography and Gold Standard Microscopic Lens for
Diabetic Retinopathy Screening
Paiboon Bowornwattanadilok, MD
Duangmontree Rojdamrongratana, MD

Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Thammasat University

Abstract

Objective: To evaluate the agreement between using
the single-field digital fundus camera compared with
gold standard microscopic lens for diabetic retinopathy
(DR) screening.
Design: Diagnostic study.
Methods: This is a prospective study receiving data
from DR screening in diabetic patient at diabetic
retinopathy clinic and retina clinic, Thammasat
University hospital from June 2012 to December 2013.
In all case, the diagnosis was made by biomicroscopic
lens as a gold standard compared with the fundus
photograph classified by experienced ophthalmologist.
Results: There were 239 eyes from 267 eyes that
have good quality picture included in this study. The
sensitivity and specificity for DR screening were 81.8%

(95% CI 74.6-87.6) and 98.9% (95% CI 94.0-100.0)
respectively. The positive predictive value and negative
predictive value were 99.2% (95% CI 99.5-100.0) and
76.9% (95% CI 68.2-84.2) respectively. The sensitivity
and specificity for proliferative diabetic retinopathy
screening were 64.2% (95%CI 52.8-74.6) and 98.7%
(95%CI 95.5-98.8) respectively. The positive predictive
value and negative predictive value were 96.3% (95%CI
87.3-99.5) and 84.3% (95%CI 78.3-89.2) respectively.
Conclusion: Digital fundus camera is a method for
DR screening. It is easy, convenient and fast method.
But it is not ideal as a standard examination due to low
correlation in proliferative diabetic retinopathy cases
that should be treated with laser photocoagulation.
Keywords: Non- mydriatic fundus camera, diabetic
retinopathy screening, proliferative diabetic retinopathy.
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Definition

Ocular surface squamous neoplasia (OSSN)
ประกอบด้วย โรคความผิดปกติของเซลล์เยื่อบุตาและ
กระจกตา ตั้งแต่ผิดปกติเล็กน้อย (dysplastic lesion)
จนถึ ง เป็ น มะเร็ ง ลุ ก ลาม (invasive squamous cell
carcinoma)1

Introduction

ชั้นเยื่อบุผิว (epithelium) ของกระจกตาและ
เยื่อบุตา (conjunctiva) นั้นเป็นชนิด nonkeratinized
stratified squamous epithelia ได้รับการเจริญมาจากชั้น
ectoderm ซึง่ มีความต่อเนือ่ งกัน ดังนัน้ หากการเกิดความ
ผิดปกติของเซลล์ในชั้นเยื่อบุผิวจะไม่สามารถแยกออก
จากกันได้อย่างชัดเจนว่าเกิดที่กระจกตาหรือเยื่อบุตา
และชั้น substantia propria ของเยื่อบุตานั้นเชื่อมต่อกับ
ชั้น Bowman’s layer ของกระจกตา โดยชั้น Bowman’a
layer ทำ � หน้ า ที่ ใ นการป้ อ งกั น การลุ ก ลามของเซลล์
ผิดปกติของเซลล์ในชั้นเยื่อบุผิว (epithelial neoplasia)
เซลล์เยื่อบุผิวที่รอยต่อระหว่างกระจกตาและตาขาว
(limbal stem cell) เป็นเซลล์ทมี่ คี วามสามารถในการแบ่ง
ตัวสูง และเป็นต้นกำ�เนิดของเซลล์เยื่อบุผิวกระจกตา
ใหม่ ถ้ามีอบุ ตั เิ หตุท�ำ ให้เซลล์เยือ่ บุผวิ ของกระจกตาหลุด
ลอกไป เซลล์เยือ่ บุผวิ ใหม่นจี้ ะขยับเข้ามาแทนทีจ่ ากข้าง
นอกเข้าด้านใน ดังนั้น เนื้อร้ายของเซลล์เยื่อบุผิว จึงมัก
จะเกิดที่บริเวณรอยต่อระหว่างกระจกตาและตาขาว
และค่อยกระจายตัวไปยังบริเวณข้างเคียง เช่น กระจกตา
เยื่อบุตาขาว เป็นต้น2

Conjunctival squamous papilloma

Conjunctival squamous papillomas เป็ น
เนื้ อ งอกชั้ น ไม่ ร้ า ยแรง (benign lesion) พบ 1 หรื อ
2 ข้ า งก็ ไ ด้ สามารถพบได้ ทุ ก ตำ � แหน่ ง ของเยื่ อ บุ ต า
(conjunctiva) และไม่ค่อยพบที่กระจกตา (cornea) เนื้อ
งอกนี้ถูกเรียกว่า Papilloma เนื่องจากมีลักษณะของ
เส้ นเลื อ ดเป็ นแกนกลาง ล้ อ มรอบด้ ว ยเยื่ อ บุ ผิ ว ชนิ ด
squamous epithelium ลักษณะทางคลินกิ ทีพ่ บมี 2 ชนิด
คือ ก้อนยื่น (exophytic lesion) และก้อนแบน (sessile
lesion) โดยส่วนใหญ่มักเป็นชนิดก้อนยื่น อาจพบหนึ่ง
ตำ�แหน่งหรือหลายตำ�แหน่งก็ได้ โดยหากพบว่ามีหลาย
ตำ�แหน่งเชื่อว่าน่าจะสัมพันธ์กับการติดเชื้อ Human
papilloma virus (HPV) subtype 6, 11, 16, 18, 33 and 45
เนื้องอกชนิดนี้ (Papilloma) สามารถพบได้
ทุกตำ�แหน่งของผิวเยื่อบุตา (conjunctival surface)
โดยมี ลั ก ษณะผิ ว ใสโปร่ ง แสง มั น วาว สามารถเห็ น
เส้นเลือดฝอยที่มาเลี้ยงได้ โดยเส้นเลือดฝอยที่มาเลี้ยง
จะมีลักษณะ เป็นจุดแดง (red dot) เมื่อเนื้องอกเกิดการ
อักเสบ จะมีการกระตุ้นการสร้างขี้ไคล (keratinization)
ซึ่งอาจจะบดบังเส้นเลือดฝอยได้ สามารถพบจุดสีดำ�
(pigmentation) ได้ในผู้ป่วยผิวสี
เนื้องอกชนิด papilloma ส่วนใหญ่ ไม่ค่อยเป็น
เนื้อร้าย แต่สามารถกลายเป็นเนื้อร้ายได้ โดยอาจพบ
ลักษณะดังนี้ คือ พบมีการสร้างขี้ไคล (keratinization),
มีการติดกันของเยื่อบุผิวฝั่งเปลือกตาและลูกตา, พบ
มีการอักเสบบริเวณก้อน หรือมีก้อนบริเวณเยื่อบุผิว
ฝั่งเปลือกตา เป็นต้น
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ลักษณะทางจุลวิทยาของเนื้องอก papilloma จะพบว่า
มีการหนาตัวของชั้นเยื่อบุผิว (acanthosis) เป็นลักษณะ
papillary projection มีเส้นเลือดเป็นแกนกลาง โดย
ลักษณะเซลล์ทพี่ บจะมีการเรียงตัวและการเจริญเติบโตที่
ปกติ (normal polarity and maturation) ขอบของเนือ้ งอก
จะไม่ค่อยมีความแตกต่างกับเนื้อเยื่อข้างเคียงยกเว้น
ความหนาเท่านั้น อาจพบ melanocyte และ goblet cell
ได้ ถ้าหากพบ koilocytotic cell (hyperchromatic nuclei
surrounded by clear cytoplasm) บ่งบอกว่าสาเหตุน่าจะ
เกิดจากเชื้อไวรัส
การรักษาค่อนข้างทำ�ได้ยาก และมีโอกาสเกิด
ซ�ำ้ ได้สงู โดยเฉพาะในเด็ก โดยวิธกี ารรักษาทีไ่ ด้ผลดีทสี่ ดุ
คือ การตัดก้อนออกแล้วตามด้วยการจีเ้ ย็นทีบ่ ริเวณฐาน
และขอบของเนื้องอก ในกรณีที่ก้อนมีขนาดใหญ่ อาจ
มีการใช้เยื่อหุ้มรกช่วยปิดแผล การใช้ยากิน cimetidine
(Tagamet) อาจจะช่วยเป็น immunomodulator และใช้
ในการรักษาแบบ systemic

Conjunctival intraepithelial neoplasia

Conjunctival intraepithelial neoplasia (CIN)
คือ การเจริญทีผ่ ดิ ปกติของเซลล์ทผี่ ดิ ปกติของ squamous
epithelium โดยทีย่ งั ไม่มกี ารลุกลาม basement membrane
ชื่อเดิม เช่น Bowen’s disease, conjunctival squamous
dysplasia, intraepithelial epithelioma และ dyskeratosis
สาเหตุการเกิด CIN ยังไม่แน่ชดั แต่เชือ่ ว่าน่าจะ
เกิดจากหลายปัจจัย โดยมากกว่าร้อยละ 95 ของโรคเกิด
บริเวณรอยต่อระหว่างกระจกตากับตาขาว (limbal stem
cell) โดยเฉพาะบริเวณที่โดนแสงแดด (interpalpebral
fissure) แสงแดด (ultravilolet radiation) จะทำ�ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของสารภายในเซลล์ ทำ�ให้เซลล์เยื่อ
บุตาขาวตาย ซึ่งมีผลทำ�ให้การดำ�เนินโรคเป็นมากขึ้น
ปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ การเกิ ด โรค เช่ น การสู บ บุ ห รี่
ผิวขาว เพศชาย การสัมผัสสารปิโตเลียม การได้รับยา
กดภูมิคุ้มกัน การติดเชื้อภูมิคุ้นกันบกพร่อง การติดเชื้อ

โกศล คำ�พิทักษ์, สุธี อนันต์ประเสริฐ

human papilloma virus (HPV) และโรค xeroderma
pigmentosum เป็นต้น
HPV subtypes 6, 8 และ 11 มีความสัมพันธ์กับ
การเจริญทีผ่ ดิ ปกติของเยือ่ บุตาขาวแบบไม่รนุ แรง ขณะ
ที่ types 16 and 18 มีความสัมพันธ์กบั การเจริญแบบเนือ้
ร้าย
ปัจจัยในการเกิดโรคอาจจะเกิดจากการกลาย
พันธ์ุหรือการหายไปของ tumor suppressor gene p53
โดยเชื่อว่าเป็นปัจจัยที่พบบ่อยของการเกิดโรคมะเร็งใน
มนุษย์ จากการศึกษาของ Dushku และคณะ แนะนำ�
ว่าแสงแดดสามารถก่อให้เกิดการกลายพันธ์ุของ tumor
suppressor gene p53 ได้ ซึ่งมีบทบาทสำ�คัญในการเกิด
โรคของต้อเนื้อและเนื้อร้ายชนิด squamous Toth และ
คณะ พบว่าการกลายพันธ์ุของ p53 gene พบบ่อยใน
มะเร็งชนิด squamous ที่กระจกตา ในการศึกษาอื่นๆ
ก็พบว่า p53 มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่รุนแรงของ
มะเร็ง เช่น การลุกลามเข้าไปในลูกตา หรือกระจายไป
อวัยวะอื่น เป็นต้น ร้อยละ 95 ของ CIN มักพบที่บริเวณ
รอยต่อระหว่างกระจกตาและตาขาวทัง้ ฝัง่ หัวตาและหาง
ตาบริเวณทีโ่ ดนแสงแดด แต่สามารถพบได้ทบี่ ริเวณขอบ
เปลือกตาและ caruncle ในกรณีทโี่ รคแสดงผลช้า อาจจะ
มีการกระจายไปทั่วทั้งผิวของเยื่อบุตาขาวได้
ลั กษณะทางคลิ นิก จะพบก้ อ นมี ก ารโตที่ ช้ า
บ่อยครั้งผู้ป่วยไม่ทราบว่ามีก้อนอยู่ การวินิจฉัยมักพบ
ในการตรวจตาประจำ�ปี ร้อยละ 10 ของก้อนเท่านั้น
ที่ จ ะมี ลั ก ษณะเป็ น ฝ้ า ขาว (leukoplakia) ส่ ว นใหญ่
จะมีลักษณะโปร่งใส หรือคล้ายเจล (translucent or
gelatinous) ของเยือ่ บุตาขาว โดยเส้นเลือดทีม่ าเลีย้ งจะมี
ลักษณะเป็น hairpin configuration (รูปที่ 1) ซึ่งจะแตก
ต่างจาก red dot ที่พบได้ใน papilloma แต่อาจจะพบ
ลักษณะ papillomatous pattern ในผู้ป่วย CIN ได้ CIN
มักกระจายจาก limbus ไปบริเวณกระจกตาข้างเคียง
ลึกถึงชั้น Bowman’s layer ลักษณะขอบของก้อนจะมี
ลักษณะเป็น frosted appearance with fimbriated margin
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ถ้ า ก้ อ นมี ก ารกระจายไปที่ ก ระจกตาจะได้ รั บ อาหาร
ผ่านทาง pannus ซึ่งเส้นเลือดจะมีลักษณะเป็น hairpin
ถ้าก้อนส่วนใหญ่อยูบ่ นกระจกตา เราจะเรียกว่า primary
corneal dysplasia หรือ primary corneal epithelial

dysmaturation การใช้ fluorescein หรือ rose bengal
สามารถช่วยแสดงขอบเขตของก้อนได้ ซึ่งมีประโยชน์
ในการผ่าตัด เนื่องจากก้อนมีแนวโน้มที่ขอบเขตจะไม่
ชัดเจน (รูปที่ 2)

รูปที่ 1 Mild conjunctival intraepithelial neoplasia, moderate to severe corneal intraepithelial neoplasia. Translucent
fimbriated-edge lesion on both conjunctiva and cornea.

รูปที่ 2 Conjunctival intraepithelial neoplasia. Extent identification by fluorescein solution.

32
ลั ก ษณะทาง Histology พบว่ า CIN อาจ
จะมาด้วย partial or full thickness of conjunctival
epithelial dysplasia เพราะ basement membrane ไม่ได้
ถูกลุกลาม ลักษณะของเซลล์จะมีการเพิ่มสัดส่วนของ
nuclear ต่อ cytoplasm ตั้งแต่น้อยถึงมาก โดยเซลล์ที่พบ
ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ spindle cell ซึ่งมีขนาดเล็ก
ตัวยาวติดสี eosinophli ที่ cytoplasm และมี moderately
hyperchromatic nucleus Epidermoid cell มีขนาด
ตัวใหญ่กว่า มี large vesicular nuclei และ prominent
nucleoli เมื่อพิจารณาเป็นภาพรวมจะพบว่า มีการเรียง
ตัวของเซลล์และการเจริญที่ผิดปกติของเซลล์ อาจพบ
มีการแบ่งตัวของเซลล์ในทุกชั้นของเยื่อบุผิว ที่บริเวณ
ขอบจะพบรอยแบ่งแยกชัดเจนระหว่างเซลล์ผิดปกติ
กั บ ปกติ CIN อาจจะมาด้ ว ยก้ อ นสี ดำ �ได้ เ นื่ อ งจากมี
melanocyte ในก้อนได้ ลักษณะที่ช่วยแยก CIN จาก
squamous papilloma และ PEH (pseudoepitheliomatous
hyperplasia) คื อ อย่ า งหลั ง จะมี normal หรื อ low
nuclear- cytoplasm ratio และที่บริเวณขอบจะพบการ
ผสมกลมกลืนของเซลล์ ไม่สามารถแยกขอบเขตได้
อย่างชัดเจน
เนื่องจาก CIN เกิดจากเซลล์ตัวเดียวที่มีความ
ผิ ด ปกติ ดั ง นั้ น ก้ อ นจะมี ลั ก ษณะโตอย่ า งช้ า ๆ ไม่ มี
ลักษณะกระจายไปที่อื่น เนื่องจาก basement membrane
ปกติ พบน้อยมากที่ CIN จะเปลีย่ นกลายไปเป็น invasive
squamous cell carcinoma การวินิจฉัยก่อนการผ่าตัด
สามารถทำ�ได้โดยการทำ� impression cytology แต่อย่างไร
ก็ตามไม่สามารถทีจ่ ะดูขอบเขตและความลึกของเซลล์ได้
การรักษาขึ้นกับว่า เป็นก้อนใหม่ เกิดซ้ำ� หรือ
เกิดตามหลังการตัดไม่หมด โดยหากเป็นก้อนที่เกิดขึ้น
ใหม่ ควรตัด uninvolved conjunctiva margin 1-2 มม.
และ bare sclera (รูปที่ 3) ความสำ�คัญของการตัดขอบเขต
กว้าง คือ ทางคลินกิ เราเห็นเยือ่ บุตาขาวปกติ แต่สามารถ
ตรวจพบความผิดปกติทาง histopathology ได้ ถ้ามีการ
เข้ากระจกตา ให้ทำ�การเอาออกด้วย การหยอด cocaine
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solution เพื่อที่จะลดความแข็งแรงของชั้น epithelium
ตามด้วยการใช้ Bard-Parker surgical blade ขูดออก
โดยขอบเขตที่ผิดปกติและเส้นเลือดทั้งหมดควรจะต้อง
มีการนำ�ออกจากกระจกตา ต่อจากนั้นตามด้วยการจี้
เย็นบริเวณ limbus ขอบของเยือ่ บุตาขาว ฐานของตาขาว
ด้วย double or triple freeze-thaw technique มากกว่า
ร้อยละ 90 สามารถคุมไม่ให้ก้อนกลับมาใหม่ได้โดย
วิธีการนี้
อัตราการเกิดซ�้ำ ขึน้ กับความพอเพียงของการตัด
รอบแรก ถ้าเราตัดขอบได้ไม่หมด อัตราการเกิดซ�ำ้ จะสูง
ถึงร้อยละ 50 โดยไม่สนใจลักษณะก่อนผ่าตัด ชนิดของ
เซลล์ และระดับของความผิดปกติ ดังนั้นการนัดตรวจ
ติดตามระยะยาวนั้นยังมีความจำ�เป็น เมื่อมีการเกิดซ้ำ�
CIN มีแนวโน้มที่จะกระจายมากขึ้น และเปลี่ยนแปลง
ไปชนิดที่รุนแรงมากขึ้น คือ Invasive squamous cell
carcinoma โดยก้อนที่เกิดซ้ำ� เราจะให้การรักษาเหมือน
กันคือ wide local excision แต่จะต้องจี้เย็นให้มากกว่า
เดิม ถ้าแพทย์ผทู้ �ำ การรักษากังวลว่าจะมีการลุกลามลงไป
เนือ้ เยือ่ ด้านล่าง อาจจะพิจารณาใช้ cryogun ในการทำ�ให้
เกิด full-thickness transcleral ice ball หลังการรักษาอาจ
เกิดการอักเสบตามหลังการรักษาได้ เราจะให้การรักษา
ด้วย ยาสเตรียรอยด์ชนิดกิน ยาหยอดสเตรียรอยด์ และ
ยาลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อม่านตา (cycloplegics)
ขนาดของก้อนถ้ามีการลุกล้ำ�ส่วนของรอยต่อ
ระหว่างกระจกตาและตาขาว (limbal stem cell) มากกว่า
ร้อยละ 50 มีแนวโน้มว่าจะมีผลหลังการรักษาโดยการตัด
และจีเ้ ย็นไม่ดี เพราะว่าจะมีการทำ�ลายส่วนของเซลล์ตน้
กำ�เนิดบริเวณดังกล่าว การใช้ conjunctival และ buccal
mucous membrane autograft มักไม่ค่อยเพียงพอ การ
ตัดแล้ววางด้วย secondary limbal autograft มักจะให้ผล
การรักษาทีด่ กี ว่าทัง้ ในแง่ของโครงสร้างและการทำ�งาน
การใช้ Topical mitomycin-C มีประโยชน์ในการรักษา
ก้อนที่ตัดไม่หมดหรือเกิดซ้ำ� แต่การใช้ mitomycin-C
มีผลเสียทำ�ให้เกิด iatrogenic punctal stenosis ดังนั้น
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แนะนำ�ให้มีการใช้ punctal plugs ก่อนเริ่มการรักษา
มี ง านวิ จั ย อื่ น ๆ ที่ แ สดงว่ า การใช้ 5-FU, intereron
alpha-2b และ cidofovir สามารถใช้ในการรักษาได้
มีการศึกษาอย่างแพร่หลายว่าสามารถการใช้ Interferon

alpha-2b ในการรักษาโรคที่เป็นครั้งแรกและเป็นซำ้�
วิธอี นื่ ๆ เช่น modified Mohs’ techniques, brachyradiation,
phototherapeutic keratectomy พบว่าสามารถรักษาได้
สำ�เร็จบ้าง

รูปที่ 3 2 months post excisional biopsy with cryotherapy and 95% alcohol adjunctive treatment
(คนไข้รูปที่ 1 หลังผ่าตัด)

Invasive squamous cell carcinoma

พบว่า invasive squamous cell carcinoma พบ
อุบัติการณ์น้อยกว่า CIN CIN เป็น lesion เริ่มต้นของ
invasive squamous cell carcinoma เริม่ ต้นโดย dysplastic
epithelial cell ลุกลามเข้าไปใต้ basement membrane
ทำ�ให้เกิดการลุกลามเข้าไปใน subconjunctival space
เนื่องจากความแข็งแรงของ Bowman’s membrane ของ
กระจกตา ทำ�ให้การลุกลามของโรคมักเกิดในส่วนของ
เยื่อบุตาเท่านั้น
ลักษณะทางคลินกิ คล้ายกับ CIN แต่มกั จะมีการ
ยกนูนมากกว่า เกิดตรงตำ�แหน่งของ limbus (รูปที่ 4)
และมีลักษณะ gelatinous, translucent, leukoplakic
หรือ papilliform apperance หรืออาจจะมาด้วยลักษณะ
keratoacanthoma ขณะที่ palpebral conjunctival

squamous cell carcinoma อาจมาด้ ว ยก้ อ นบริ เ วณ
หนังตาคล้ายกุ้งยิง (chalazion) ในกรณีที่เป็น bilateral
conjunctival lesion มักมีลักษณะ verrucous, papillary,
keratinized และมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ HPV
pigmentation อาจจะพบได้ในผู้ป่วยผิวสี ทำ�ให้สับสน
กับ melanoma ได้ เนื่องจากโรคที่ค่อยเป็นค่อยไป ทำ�ให้
squamous cell carcinoma ส่วนใหญ่จะพบเมื่อมีการ
ลุกลามไปมาก และมีขนาดใหญ่มากกว่า CIN เมื่อเวลา
ที่วินิจฉัย บางครั้งอาจจะมาด้วยเปลือกหนังตาอักเสบ
เรื้อรัง ลักษณะก้อน squamous cell carcinoma จะมี
engorged feeder vessel มาเลี้ยง และก้อนจะมีการติด
แน่นกับเนื้อเยื่อข้างใต้ (รูปที่ 4) ซึ่งบ่งบอกว่ามีการ
ลุกลามแล้ว ผู้ป่วยอาจมาด้วยเห็นภาพซ้อน ถ้าก้อนมี
การลุกลามไปยัง extraocular muscle การใช้ ultrasound
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(USG) สามารถช่วยในการกำ�หนดขอบเขตของก้อน
ได้ในรายที่เราสงสัย invasive squamous carcinoma
นอกจากนี้เรายังสามารถพบ invasive squamous cell
carcinoma ได้ในผู้ป่วย anopthalmic socket ที่มีการใช้

ตาเทียม (prosthesis) ดังนั้น จึงมีความจำ�เป็นที่จะต้อง
ตรวจเยื่อบุตาด้านหลังตาเทียมโดยการเอาตาเทียมออก
ก่อนทุกครั้ง

รูปที่ 4 Conjunctival Squamous Cell Carcinoma (SCCA)
ลักษณะทาง Histopathology พบว่ามีลักษณะ
ใกล้เคียงกับ severe CIN โดยเยื่อบุที่ปกติถูกแทนที่ด้วย
เซลล์มะเร็งที่มีลักษณะ high nuclear-cytoplasmic ratio
และประกอบด้วย spindle และ epithelioid shape cell
ซึ่งเซลล์จะมีขนาดไม่เท่ากัน (pleomorphic) มีการสร้าง
ขีไ้ คลผิดปกติ (dyskeratoses) มีการหนาตัวของชัน้ เยือ่ บุ
(acanthosis) และมีการเรียงตัวที่ไม่เป็นระเบียบ (loss
of polarity) โดย basement membrane จะแสดงการถูก
ลุกลามโดยพบ เซลล์มะเร็งใต้ชั้น basement membrane
เนื้ อ ร้ า ยชนิ ด squamous ที่ เ ยื่ อ บุ ต า พบว่ า มี
ปริมาณของ epidermal growth factor สูง ซึ่งทำ�ให้การ
เจริญเติบโตของก้อนนั้นมีลักษณะรุนแรงและลุกลาม
HLA class I antigens and Beta 2-microglubulins
อาจจะลดลงใน conjunctival dysplasia และไม่พบเลยใน
carcinoma in situ และ carcinoma ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
cytotoxic T lymphocytes มีบทบาทในการเกิดโรค ขณะที่

การไม่มี HLA class II antigen ใน conjunctival squamous
cell carcinomas แสดงว่า helper T lymphocyte มีสว่ นใน
การควมคุมการเจริญเติบโตของเนือ้ ร้าย มีการเพิม่ การรับ
สารกลูโคสเข้า dysplastic cell ซึ่งแสดงให้เห็นโดยติดสี
ของ GLUT-1 ที่เพิ่มขึ้น
Invasive conjunctival squamous cell carcinoma
ปกติมักจะไม่พบการกระจายไปยังอวัยวะอื่น แต่มัก
จะรุนแรงในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV หรือโรค xeroderma
pigmentosum โดยการรั ก ษากรณี ลุ ก ลามไม่ ม าก
สามารถให้การรักษาได้โดยการทำ� wide local excision
และ aggressive cryotherapy บ่อยครั้งอาจจะมีความ
จำ�เป็นต้องทำ� superficial lamellar sclerectomy หรือ
keratectomy การใช้ ก ารจี้ เ ย็ น บริ เ วณขอบที่ ผ่ า ตั ด
สามารถลดอั ต ราการเกิ ด ซำ้ � ลง จากร้ อ ยละ 40 เป็ น
ร้อยละ 10 (รูปที่ 5) การใช้ยาหยอด chemotherapy เช่น
mitomycin-C เสริ มก่ อ นและหลั งผ่ า ตั ด มี ประโยชน์

Ocular surface squamous neoplasia

ในการรั ก ษา ในกรณี ที่ ม ะเร็ ง มี ก ารลุ ก ลามเข้ า ไปใน
ลูกตา การรักษามักทำ�โดยการ enucleation หรือในกรณี
ที่มีลุกลามเข้าโพรงตา (orbital) ต้องรักษาโดยการทำ�
exenteration ในกรณีผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาโดยการ
ผ่าตัด หรือมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังให้การ
รักษาโดยวิธีการปกติ เช่น ก้อนขนาดใหญ่หรือเกิดซำ้�
พบว่าการรักษาโดย photodynamic therapy สามารถให้
ผลการรักษาที่ดีได้ แม้ว่าการรักษานี้จะทำ�ให้โรคเป็น
มากขึ้นได้ในผู้ป่วย xeroderma pigmentosum โอกาส
ในการตัดก้อนขนาดใหญ่สำ�เร็จจะมากขึ้นถ้าใช้ร่วมกับ
การวางเยื่อหุ้มรก
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ทั้ง conjunctival intraepithelial neoplasia และ
invasive squamous cell carcinoma มีความสัมพันธ์กับ
การติดเชื้อ HPV ซึ่งเป็นไปได้ว่าวัคซีนสำ�หรับป้องกัน
การติดเชื้อ HPV จะสามารถลดโอกาสเกิดมะเร็งชนิดนี้
ได้ เหมือนในการป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูก
ตัวแปรที่มีความสำ�คัญสำ�หรับการเกิดซ้ำ�ของ
conjunctival squamous cell carcinoma คือ ขนาดของ
ก้ อ น, ตั ด ก้ อ นออกไม่ ห มด, อายุ ม าก และการมี ก าร
ลุกลามเข้าตาขาว อุบัติการณ์ของการลุกลามเข้าลูกตา
พบได้ร้อยละ 2-13 ขณะที่อัตราตายพบได้ร้อยละ 0-8

รูปที่ 5 Squamous Cell Carcinoma (SCCA) of conjunctiva. Elevated leukoplakic appearance lesion on both
conjunctiva and cornea with feeder vessels

Recent topical chemotherapy

ในอดีต วิธีการรักษา conjunctival neoplasm
คือ การตัดให้ขอบแผลกว้าง ร่วมหรือไม่ร่วมกับ การจี้
เย็นที่ขอบแผล แต่ลักษณะของมะเร็งที่มีการกระจาย
หรื อ มี ห ลายตำ � แหน่ ง อี ก ทั้ ง ขอบเขตของก้ อ นยั ง ไม่
สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ดังนั้นการรักษาโดยวิธี
การใช้ยาหยอดจะสามารถใช้รกั ษาโรคทีเ่ กิดจากเยือ่ บุได้

ทั้งหมดโดยไม่ขึ้นกับขอบของก้อนเนื้อ การใช้ยาหยอด
จะสามารถนำ�ยาที่มีความเข้มข้นสูงไปที่ผิวเยื่อบุได้โดย
มีผลข้างเคียงทางร่ายกายน้อย สามารถปรับขนาดยาได้
ให้ซ้ำ�ได้ตามการตอบสนองต่อยาของโรค มีค่าใช้จ่าย
ยาน้อยกว่า และมีความเสี่ยงต่อการกระจายของเซลล์
มะเร็งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการผ่าตัด จากข้อดีทั้งหมด
ที่กล่าวมา ทำ�ให้การใช้ยาหยอด chemotherapy จึงได้รับ
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ความสนใจมากขึน้ เรือ่ ยในการรักษาโรคมะเร็งทีเ่ ยือ่ บุตา
หลายๆ ชนิด3
โดยทั่ ว ไปการรั ก ษาของ ocular surface
squamous neoplasia จะรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด โดยตัด
ให้ขอบแผลกว้าง 4 มม. ห่างจากตัวก้อน และจีด้ ว้ ยความ
เย็นต่อที่ขอบแผล แต่อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีแผลผ่าตัด
มีขนาดใหญ่ สามารถทำ�ให้เกิดภาวะ limbal stem cell
deficiency, ผิวของกระจกตาไม่สมำ�่ เสมอ หรือเกิดแผล
เป็นได้4
ปัจจุบัน การรักษาด้วยยาหยอด chemotherapy
เช่น mitomycin-C, 5-fluorouracil หรือ interferon alpha2b ถือเป็นทางเลือกที่เกิดใหม่ในการรักษาโรคกลุ่มนี้
โดยข้อดีคือ เป็นการรักษาที่ไม่ต้องรับการผ่าตัด (less
invasive) และยังสามารถรักษาตัวโรคที่ไม่สามารถเห็น
ได้ด้วยตาเปล่าได้ (subclinical disease)4
นอกจากการใช้ยาหยอด chemotherapy ในการ
รักษาโรคโดยไม่ผ่าตัดแล้ว แพทย์บางท่านยังใช้กับก้อน
มะเร็งขนาดใหญ่โดยใช้เพือ่ ลดขนาดของก้อนมะเร็งเพือ่
ช่วยในการผ่าตัดให้ง่ายขึ้น หรืออาจจะใช้หลังการผ่าตัด
ทีผ่ ลชิน้ เนือ้ บ่งบอกว่ายังตัดออกไม่หมด หรือใช้ในกรณี
ที่มีการเกิดซำ�้ 4

MMC (mitomicin-C)

MMC สกัดมาจาก Streptomyces caespitosus
มีการนำ�มาใช้เพือ่ เป็น chemotherapeutic และ antibiotic
agent เนื่องจากคุณสมบัติ alkylating โดย MMC ทำ�ให้
เกิดสารอนุมูลอิสระซึ่งมีผลต่อสารพันธุกรรม ทำ�ให้
เกิดการแตกตัวและลดการสร้างของสารพันธุกรรม
เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตของมะเร็งนั้นสูง ดังนั้น
เซลล์มะเร็งจะได้รับผลกระทบมากกว่าเซลล์ปกติ
การใช้ ย าหยอด MMC ใช้ ไ ด้ ดี ใ นการรั ก ษา
ocular surface squamous neoplasia โดยมีประสิทธิภาพ
อยู่ระหว่างร้อยละ 70-100 5 โดยความเข้มข้นของยา
อยู่ระหว่างร้อยละ 0.02-0.04 โดยให้หยอดวันละ 4 เวลา

โกศล คำ�พิทักษ์, สุธี อนันต์ประเสริฐ

เป็นชุดๆ กล่าวคือจะให้มกี ารใช้ยาติดต่อกัน 1-2 อาทิตย์
สลับด้วยการงดใช้ยา 1-2 อาทิตย์
MMC มีอุบัติการณ์ของผลข้างเคียงมากกว่า
5-FU และ interferon โดยอาการที่พบบ่อยคือ อาการ
ปวด ตาแดง เกิดแผลที่เยื่อบุกระจกตาได้ ความเสี่ยงที่มี
ความสำ�คัญคือ การเกิด limbal stem cell deficiency ซึ่ง
เกิดตามหลังการใช้ยาเป็นเวลานาน ตามมาด้วยการเกิด
การหลุดลอกของเซลล์เยื่อบุตา ส่วนผลข้างเคียงอื่นๆที่
พบได้ ได้แก่ ท่อนำ�้ ตาอุดตัน, เยื่อบุตาอักเสบ, อาการแพ้
แสง และอาการภูมิแพ้
เนื่องจากความเสี่ยงในการเกิดทางน้ำ�ตาอุดตัน
(punctual canalicular stenosis) ดังนั้นจึงมีการแนะนำ�
ให้มีการใช้ที่อุดท่อน้ำ�ตา (punctual plug) เพื่อป้องกัน
การขับออกของยาผ่านทาง nasolacrimal duct ส่วนข้อดี
อื่นๆ ของการใช้ที่อุดท่อนำ้�ตา คือสามารถใช้เพื่อยืด
เวลาที่ยาจะสัมผัสกับกระจกตาได้นานขึ้น

5-FU (5-Fluorouracil)

กลไกการออกฤทธิ์ คื อ จะยั บ ยั้ ง การสร้ า ง
thymidine synthase ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถของ
เซลล์ในการสร้าง nucleic acid ซึ่งสำ�คัญในการสร้าง
โปรตีน ซึ่งจะส่งผลกับเซลล์มะเร็งมากกว่าเซลล์ปกติ
การรักษา ocular surface squamous neoplasia
ด้วยยาหยอด 5-FU พบว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาดี
และมีอัตราการเกิดซ้ำ�ร้อยละ 7.36 โดยขนาดของยาที่ใช้
คือ 1% topical 5-FU หยอดวันละ 4 เวลา โดยหยอดต่อ
กันเป็นเวลา 4-7 วัน และงดใช้ยานาน 30 วัน หรืออาจ
จะใช้ต่อเนื่อง 3-4 อาทิตย์ พบว่าการรักษาโดยวิธีแรกมี
ประสิทธิภาพเท่ากับการใช้ยาต่อเนือ่ งและเกิดผลอาการ
เป็นพิษน้อยกว่า
แม้ว่าผลข้างเคียงของ 5-FU น้อยไม่รุนแรงเท่า
MMC แต่ก็พบว่าสามารถทำ�ให้เกิด แผลที่กระจกตา
ได้, การอักเสบของเยื่อบุตาและเคืองตา ผู้เชี่ยวชาญบาง
ท่านแนะนำ�ให้ทำ�การกดท่อน้ำ�ตานาน 1 นาที หลังจาก
หยอดยา
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IFN-α2b (interferon-alpha2b)

เป็น low-molecularweight glycoprotein ซึ่ง
ถูกสร้างโดยเซลล์เม็ดเลือดขาว มีฤทธิ์ในการต่อต้าน
มะเร็ ง และไวรั ส กลไกการทำ � งานผ่ า นหลายกลไก
รวมถึงการชะลอรอบการเจริญเติบโตของเซลล์ด้วย
กระตุน้ ระบบภูมคิ มุ้ กันของร่างกาย และการตอบสนอง
ต่อต้านมะเร็ง โดยคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาต
ให้ใช้ได้ในหลายๆ โรค รวมทั้ง hairy cell leukemia
IFN- α2b สามารถให้ได้โดยวิธีการหยอด หรือ
ให้ทางฉีดเข้าใต้เยือ่ บุตา (subconjunctival injection) โดย
วิธีการหยอดยา จะให้ผลการรักษาเฉลี่ยที่ 12 สัปดาห์
ส่วนการฉีดเข้าใต้เยื่อบุตาร่วมกับการหยอดยา สามารถ
ให้ผลการรักษาที่เร็วกว่า คือประมาณ 6 สัปดาห์7 มี
การศึกษาพบว่า อัตราการตอบสนองต่อการรักษาอยู่ที่
ร้อยละ 96.4 และอัตราการเกิดซำ้�ของโรคอยู่ที่ร้อยละ
3.7 ต่อปี8
วิ ธี ก ารให้ ย าหยอด IFN- α 2b คื อ ให้ ค วาม
เข้มข้น 1 million IU/ml หรือ 3 million IU/mL โดยให้หยอด
วันละ 4 เวลา หรือ ฉีด 3 million IU/0.5mL เข้าทางใต้
เยื่อบุตา อาทิตย์ละ 1 ครั้ง โดยที่ผลการรักษาไม่มีความ
แตกต่างกัน
การให้ IFN- α2b โดยวิธกี ารหยอดยานัน้ พบว่า
ผู้ป่วยสามารถใช้ได้ดีกว่าและมีผลข้างเคียงน้อยกว่า
การฉีดยาเข้าใต้เยือ่ บุตา โดยผลข้างเคียงทีร่ า่ งกายทีพ่ บได้
ในการฉีดยาเข้าใต้เยือ่ บุตา คือ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนือ้
และไข้ ซึ่ ง สามารถรั ก ษาได้ ด้ ว ยยาพาราเซตตามอล
เมือ่ เริม่ การรักษาด้วยการหยอดยา IFN- α2b แล้ว ผูป้ ว่ ย
ควรหยอดตาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์หรือ
มากกว่า ดังนั้นควรเน้นยำ้�ให้ผู้ป่วยใช้ยาอย่างต่อเนื่อง
โดยไม่มีความจำ�เป็นต้องใช้การอุดท่อน้ำ�ตา
สำ�หรับการรักษาทัง้ Preinvasive และ invasive
ocular surface squamous neoplasia การใช้ยา topical
MMC และ 5-FU พบว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาดี
เมื่อใช้เป็นการรักษาเริ่มแรก ไม่มีงานวิจัยเปรียบเทียบ

ระหว่างยา 2 ชนิดนี้ แต่การใช้ยาหยอดตา MMC มี
การใช้ ม าอย่ า งยาวนาน และมี ก ารยื น ยั น ว่ า สามารถ
ใช้ได้หลากหลายกว่า คือ นอกจากใช้รักษาเริ่มแรกแล้ว
ยังสามารถใช้ก่อนผ่าตัดเพื่อลดขนาดของก้อน และใช้
หลังการผ่าตัดเพือ่ ลดโอกาสเกิดซ�้ำ ของโรค การใช้ 5-FU
พบว่ า มี อั ต ราการเกิ ด ซ้ำ� สู งกว่ า ในงานวิ จั ย ก่ อ นหน้ า
แต่งานวิจัยปัจจุบันของ Midena and colleagues แสดง
ให้เห็นว่า การใช้ยาหยอด 5-FU มีประสิทธิภาพในการ
รักษา invasive SCC เมื่อใช้เป็นยาเริ่มแรก เมื่อพิจารณา
การใช้ MMC และ 5-FU ในโรคที่เกิดซ้ำ�แล้ว พบว่าตอบ
สนองค่อนข้างดี เมื่อให้ซำ้�ในคอร์สที่ 2 และ 3 และมี
ผู้ป่วยจำ�นวนเล็กน้อยเท่านั้นที่ต้องให้การรักษาโดยวิธี
การผ่าตัด ผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วย 5-FU มีผลข้างเคียง
น้อยกว่า MMC การใช้ยาหยอด interferon มีบทบาท
ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถทนผลข้างเคียงของยาอื่น
ได้ แม้ว่าจำ�นวนผู้ป่วยที่รักษาได้ผลดีมีจำ�นวนเล็กน้อย
และการใช้ยามีความจำ�เป็นต้องใช้ติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานาน (อย่างน้อย 3-4 เดือน)3

บทสรุป

การรักษาโดยการผ่าตัดให้ขอบแผลกว้าง ตาม
ด้วยการจี้เย็น ถือเป็นการรักษามาตรฐานในการรักษา
OSSN แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ยาหยอด chemotherapy
ถือเป็นการรักษาที่เพิ่งมาใหม่ และถือเป็นการรักษาทาง
เลือกที่มีประสิทธิภาพในการรักษาแทนการผ่าตัด และ
กำ�ลังได้รบั ความนิยมในการมากขึน้ ในการรักษาเริม่ แรก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีโรคเกิดซ้ำ� หรือโรคที่ก้อนมี
ขนาดใหญ่ หรือในกรณีใช้ก่อนผ่าตัด เพื่อลดขนาดก้อน
หรือใช้หลังผ่าตัดที่ตัดขอบเขตไม่หมดหรือโรคเกิดซำ�้
แม้ว่าไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ MMC,
5-FU และ IFN-α2b สำ�หรับการรักษา ocular surface
squamous neoplasia แต่มีงานวิจัยที่รายงานว่ายาแต่ละ
ตัวมีประสิทธิภาพดีในการรักษา การตัดสินใจเลือกว่า
จะใช้ยาตัวใด แพทย์ควรพิจารณาหลายปัจจัย ทั้งผลข้าง
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เคียงของยา ราคา และวิธีการใช้ยา โดยทั่วไป หากเริ่ม
การรักษาไปแล้ว ควรนัดตรวจติดตามหลังรักษา 1 เดือน
หรือหลังให้การรักษาไป 1-2 รอบ หากไม่ดีขึ้น แนะนำ�
ให้พิจารณาใช้ยาตัวอื่นหรือผ่าตัดแทน
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ปีที่ 9 TTJO
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
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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

28
50

ÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹º·¤ÇÒÁÅ§ TTJO

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

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

การตีพิมพ์ Case Report ภาษาไทย

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

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

รายงานผู้ป่วย: การรักษาผู้ป่วยถุงนํ้าที่ม่านตาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก
2.ชื่อผู้เขียนโดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right)
โดยชื่อภาษาไทยให้ใส่ยศและพิมพ์ยศติดกับชื่อไปเลย และเคาะ 1 space bar ระหว่างชื่อและนามสกุล
เช่น
นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
3.บรรทัดรองจากชื่อผู้วิจัยให้พิมพ์คําว่า
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) และเคาะ
space bar 1 ครั้ง ระหว่างคําว่า
ภาควิชาจักษุวิทยา และ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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4. บทนํา
ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
5.เนื้อหาในบทนํา
-ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular)
-เมื่อขึ้นต้น paragraph ให้เคาะ 1 tab
-ส่วนที่เว้นวรรคใช้ 1 เคาะ space bar
-กด enter เฉพาะขึ้นต้น paragraph ใหม่เท่านั้น
-มี citation โดยให้ใช้ตัวยกโดยไม่ต้องเคาะ space bar เช่น อ้างอิง1-4
-หลีกเลี่ยงการ copy เนื้อหาตรงๆ
-หลีกเลี่ยงการใช้รูป/diagram ที่ copy มาจากในหนังสือ
- เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์เล็กหมดยกเว้นคําที่เป็นชื่อเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
-กรณีใช้วงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด
แล้วต่อด้วยอักษรเลย จากนั้นต่อด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น
ultraviolet (UV) radiation
-ขัดเกลาเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และแทรกรูปเพิ่มได้หากไม่ผิดลิขสิทธิ์
-ตัวหนังสือชิดด้านซ้ายของกระดาษเสมอ ยกเว้นหัวเรื่องจะอยู่ตรงกลาง และขึ้นต้น paragraph
จะเว้น 1 tab
-หากมีรูป ใต้รูปให้พิมพ์ว่า
ภาพที่……..แสดง………………..
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับภาพ เช่น
ภาพที่1 แสดงการวัดความดันตา
-หากมีตาราง ใต้ตารางให้พิมพ์ว่า
ตารางที่……..แสดง………………..
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับตาราง เช่น
ตารางที่1 แสดงค่าความดันตา
-พิมพ์ภาษาไทยแล้ววงเล็บภาษาอังกฤษในวงเล็บถ้าเป็นศัพท์เฉพาะเช่น
เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ (optical coherence tomography)
-หากเปลี่ยนภาษาให้เว้น 1 เคาะ space bar เช่น หลับตาไม่สนิทเรียก Bell palsy เป็นต้น
-หากใช้ comma ให้เคาะ1 space bar หลัง comma ตามด้วยเนื้อหา แล้วเว้น 1 space bar ก่อนจบ
comma เช่น Abc, 1 ,def
-หากใช้เครื่องหมาย – ให้ใช้ติดกับตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space bar
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มาตรฐานการเขียน Case Report ภาษาไทยลง TTJO
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ÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹º·¤ÇÒÁÅ§ TTJO
-เนื่องจากวารสาร TTJO จะมีการจัดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ
ฉบับที4.่ 1บทนํ
คือ มกราคม-มิ
ถุนายน และ
า
ฉบับทีใช้่ 2 AngsanaUPC
คือ กรกฎาคม size
- ธัน16
วาคม
ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะนําบทความลงใน TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO
ตามกํา5.เนื
หนดเวลาดั
งนี้คือา
้อหาในบทนํ
ฉบับที-ใช้
่ 1 ภายในวั
นที่ 30 size
เมษายน
AngsanaUPC
16 ตัและ
วปกติ (Regular)
ฉบับที-เมื
่ 2 ่อภายในวั
ที่ 31 ตุลาคม
ขึ้นต้น นparagraph
ให้เคาะ 1 tab
-หากมี-ส่รายงานเป็
ภาษาอัง1กฤษจะต้
องมีbar
บทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย
วนที่เว้นนวรรคใช้
เคาะ space
-กด enter เฉพาะขึ้นต้น paragraph ใหม่เท่านั้น
ใช้ตัวภาษาไทย
ยกโดยไม่ต้องเคาะ space bar เช่น อ้างอิง1-4
การตี-มี
พิมcitation
พ์ Caseโดยให้
Report
่ยงการ copy เนืsize
้อหาตรงๆ
1.ชื่อเรื-หลี
่องใช้กเลีAngsanaUPC
18 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อเรื่องให้อยู่ตรงกลาง (Center Text)
-หลีกาเลีขึ้น่ยงการใช้
/diagram
่ copy
สือ
หัวข้อและคํ
ต้นย่อหน้รูปาให้
ขึ้นต้นด้ทีวยตั
วพิมมาจากในหนั
พ์ใหญ่ยกเว้นงpreposition
ให้ใช้ตัวเล็กหมดโดยพิมพ์คําว่า
- เนื้ป้อ่วหาที
ตัวพิ1มspace
พ์เล็กbar
หมดยกเว้
นชื่อเฉพาะให้
เช่น ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
รายงานผู
ย ต่อ่เด้ป็วนยภาษาอั
colon (:งกฤษใช้
) แล้วเคาะ
ตามด้วนยหัคําวทีข้อ่เป็ภาษาไทย
-กรณีใช้วงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด
แล้วต่รายงานผู
อด้วยอักษรเลย
อด้วยเครื
่องหมายวงเล็
บปิดแล้
วเว้น 1าเคาะ
space กbar เช่น
้ป่วย:จากนั
การรั้นกต่ษาผู
้ป่วยถุ
งนํ้าที่ม่านตาด้
วยการผ่
ตัดแผลเล็
ultraviolet (UV) radiation
เกลาเนื้อAngsanaUPC
หาให้เหมาะสมกั
และแทรกรู
่มได้อยูห่ชากไม่
ลิขสิทText
ธิ์ Right)
2.ชื่อผู-ขั
้เขีดยนโดยใช้
sizeบวั16ตถุตัปวระสงค์
หนา (Bold)
โดยจัดปชืเพิ
่อให้
ิดขวาผิด(Align
วหนังสือชิใดส่ด้ยาศและพิ
นซ้ายของกระดาษเสมอ
ยกเว้นและเคาะ
หัวเรื่องจะอยู
่ตรงกลาง
และขึ
น paragraph
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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วารสารจั
ปีที่ 9ªï∑ฉบั
ที่ ∫2∑’Ë กรกฎาคม-ธั
ปริ
(Photo
quiz)
ª√‘ศ»นาคลิ
«“√
π“§≈‘
“√®—ก°นษุπ…ÿิกธ‘°รรมศาสตร์
∏(Photo
√√¡»“ quiz)
μ√å
’Ë 5 บ©∫—
1 ¡°√“§¡-¡‘น∂วาคม
ÿπ“¬π2557
2553

‡©≈¬ª√‘
»π“§≈‘
π‘° (Photo
©∫—∫∑’Ë 2 -¡‘ธั∂นÿπวาคม
“¬π- ∏—π2557
«“§¡ 2552
ปริศนาคลิ
นิก (Photo
quitz) ปีทquiz)
ี่ 9 ฉบับทีªï∑่ 2’Ë 4กรกฎาคม
1.1. A‡¥Á°70-year-old
™“¬‰∑¬Õ“¬ÿ
ªï ¡“¥â
«¬·with∫μ“¢â
“ß¢«“√“«
1 ‡¥◊onÕπhisμ√«®æ∫¥—
Thai11male
came
acute
visual loss
right eyeß¿“æ
since yesterday?
His visual acuity was pL, 20/70. His fundus examination was 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“¢«“
¢¬“¬¡“°°«à
“¬ findings?
1) Please
describe“¢Õßμ“´â
the fundus
2.2) How
management?
What tois the
diagnosis?
‡∑à“°—π (anisocoria) ¡’ “‡Àμÿ‰¥â®“°À≈“¬‚√§ ¥—ßπ—Èπ®÷ß
¥ª°μ‘
‡π◊ËÕß¢Õß√Ÿ¡for
à“πμ“‰¡à
3) WhatμÕ∫
is the§«“¡º‘
proper
management
this patient?
®”‡ªìπμâÕß¡’·π«∑“ß„π°“√«‘π‘®©—¬ ‚¥¬ √ÿª¥—ßπ’È
หมายเหตุ : ผู้ส่งคำ�ตอบที่ถูกต้อง 3 ท่านแรก ทาง E-mail : tueyecenter@gmail.com (ดูตามวันเวลาที่ส่งเป็นหลัก)
จะได้รับ หนังสือแนวทางจักษุวิทยา สำ�หรับเวชปฏิบัติทั่วไป 1 เล่ม ฟรี
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ปริศนาคลินิก (Photo quiz)

เฉลย ปริศนาคลินิก (Photo quiz) ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557
ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 18 ปีมีอาการตาขวามัวมา 3 เดือน ค่อยๆ มัว ไม่ปวดตา ตาไม่แดง
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

คำ�ถาม
1. What is/are positive finding?
คำ�ตอบ : - Funnel shaped excavation of the posterior fundus
- Surrounding retinal pigment epithelium is elevated
- Increased numbers of blood vessels looping of the edges of the disc
2. What is most likely diagnosis?
คำ�ตอบ : Morning glory disc
3. Associated ophthalmic complication?
คำ�ตอบ : - Strabismus
- Leukocoria
4. Associated systemic findings?
คำ�ตอบ : - Basal encephalocele in patients with midfacial anomalies
- Moyamoya disease (progressive-steno-occlusion of the proximal intracranial
		
arteries combined with hypertrophy of collateral vessels at the base of
		 the brain)

ศูนย์สลายต้อกระจกและ
ศูนย์เลสิกระบบไร้ใบมีดธรรมศาสตร์

“ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด

ในการรักษา
โรคตาด้วยเฟมโตเลเซอร์

gmail.com

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

”

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