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ในราคาพิเศษ

ลดสูงถึง

20%

ตําราจักษุวิทยา
บรรณาธิการ อาจารยนายแพทยศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ
รองศาสตราจารยนายแพทยโกศล คําพิทกั ษ
ราคาปกติ 300 บาท ราคาพิเศษ ลด 20% เพียง 240 บาท

ตํารา “โรคตาในเด็ก”
บรรณาธิการ :
รองศาสตราจารยนายแพทยศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ
ราคาปกติ 450 บาท ราคาพิเศษ ลด 20% เพียง 360 บาท

ตํารา “ปฏิบัติการและหัตถการทางจักษุ
บรรณาธิการ อาจารยนายแพทยศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ
อาจารยนายแพทยณวพล กาญจนารัณย
ราคาปกติ 250 บาท ราคาพิเศษ ลด 20% เพียง 200 บาท

ตํารา “จักษุวิทยาวิวัฒน”
บรรณาธิการ :
รองศาสตราจารยนายแพทยศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ
ราคาปกติ 300 บาท ราคาพิเศษ ลด 20% เพียง 240 บาท

คูมือ “สุขภาพตาดี” สําหรับประชาชน
และบุคลากรทางการแพทย
บรรณาธิการ ผูช ว ยศาสตราจารยนายแพทยศกั ดิช์ ยั วงศกิตติรกั ษ
นายแพทยศุภชัย กิจศิริไพบูลย
ราคาปกติ 120 บาท ราคาพิเศษ ลด 20% เพียง 96 บาท

ตํารา “ตอหิน” Basic Glaucoma
บรรณาธิการ :
ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงมัญชิมา มะกรวัฒนะ
ราคาปกติ 250 บาท ราคาพิเศษ ลด 20% เพียง 200 บาท

ตํารา “พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา”
บรรณาธิการ ผูช ว ยศาสตราจารยนายแพทยศกั ดิช์ ยั วงศกิตติรกั ษ
อาจารยนายแพทยกิตติชัย อัครพิพัฒนกุล
ราคาปกติ 400 บาท ราคาพิเศษ ลด 20% เพียง 320 บาท

หนังสือ “ตอหิน” ภัยเงียบ (สําหรับประชาชน)
บรรณาธิการ :
ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงมัญชิมา มะกรวัฒนะ
ราคาปกติ 120 บาท ราคาพิเศษ ลด 20% เพียง 96 บาท

ตํารา “แนวทางจักษุวิทยา สําหรับเวชปฏิบัติทั่วไป”
บรรณาธิการ ผูช ว ยศาสตราจารยนายแพทยศกั ดิช์ ยั วงศกิตติรกั ษ
ราคาปกติ 200 บาท ราคาพิเศษ ลด 20% เพียง 160 บาท
“คูมือ หมอใหม ฉบับ 4th Edition”
บรรณาธิการ รองศาสตราจารยนายแพทยศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ
ราคาปกติ 160 บาท ราคาพิเศษ ลด 20% เพียง 128 บาท
คูมือ “คูมือพยาบาล ฉบับเวชปฏิบัติ”
บรรณาธิการ รองศาสตราจารยนายแพทยศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ
ราคาปกติ 120 บาท ราคาพิเศษ ลด 20% เพียง 96 บาท

Red Eye, Lids & Lacrimal System
บรรณาธิการ :
อาจารยแพทยหญิงวราภรณ บูรณตรีเวทย
ราคาปกติ 150 บาท ราคาพิเศษ ลด 20% เพียง 120 บาท
ตํารา “สายตาเลือนราง” สําหรับบุคลากรและประชาชน
บรรณาธิการ :
รองศาสตราจารยนายแพทยศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ
อาจารยนายแพทยณัฐพล วงษคําชาง
อาจารยนายแพทยภาคภูมิ คัมภีรพันธุ
ราคาปกติ 300 บาท ราคาพิเศษ ลด 20% เพียง 240 บาท
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Case Report: Medulloblastoma Presented with Bilateral Sixth Cranial
Nerve Palsies
Suntaree Thitiwichienlert, M.D.

Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Thammasat University

Abstract

A 16 years old healthy man presented with history
of increasing frequency of headache and vomiting
, notes of blurred vision and binocular horizontal
diplopia for 1 month. Clinical findings revealed
bilateral sixth nerve palsies with bilateral optic disc
swelling. With all of these findings, this seem to be
a case of raised intracranial pressure. Neuroimaging
demonstrated a midline posterior fossa tumor with
obstructive hydrocephalus. The patient underwent
ventriculoperitoneal shunt and subtotal tumor removal.
Pathological examination revealed histological
characteristic findings of medulloblastoma. Patient was
received the craniospinal radiation and chemotherapy
to improve the survival. On follow-up visits, ocular
examination revealed his diplopia improved and
resolved of swollen disc both eyes.

Neurological deficits in extremity coordination and gait
are common. Later signs due to brain stem invasion
may cause conjugate gaze palsy and combination with
deficits of multiple cranial nerves. 3
We describe the presentation of medulloblastoma
in a young man presented with chronic intermittent
headache and vomiting with increasing frequency
of headache, blurred vision and binocular horizontal
diplopia. The fundus evaluation revealed papilledema.
The neurological examination revealed bilateral sixth
nerve palsies and truncal ataxia.
The presence of bilateral sixth nerve palsies
and papilledema is seem to be evidence of increased
intracranial pressure require urgent neuroimaging.4
Isolated sixth nerve palsies may be non-localizing
signs but the presence of ataxia is also the localizing
sign suggested the cerebellar involved lesion.5

Introduction

Case report

Medulloblastoma is the most common malignant
brain tumor in children1. Early symptoms are secondary
to increased intracranial pressure such as headache and
vomiting. The earliest sign are nonlocalized and caused
by increased intracranial pressure. Visual disturbances
more commonly are a result of papilledema. Patient
may develop double vision as the sixth cranial
nerve becomes stretched from the hydrocephalus.2

A 16-year-old healthy man presented with chronic
headache , increasing frequency of headache during
the past 2 months. Headache was became worse in the
morning and associated with intermittent vomiting. He
also notes of blurred vision and binocular horizontal
diplopia about 1 month. The parents also noticed that
patient had gait imbalance. He had history of closed
head trauma for 1 year ago. There was no significant

2
drug history and no family history of any ocular
abnormalities.
Ocular examination revealed best corrected
visual acuity were 20/30 in both eyes. Extraocular
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movement examination revealed limited abduction of
both eyes with esotropia 20 prism diopter in primary
position and increased esoropia in both ipsilateral gazes
( Figure 1).

Figure 1 Extraocular eye movement examination show mild esotropia in primary gaze and abduction deficit in
both horizontal gazes.
Slit lamp examination : no abnormalities of
anterior segment in both eyes. The pupils were 3 mm
react to light both eyes without afferent pupillary defect
(RAPD). The fundus examination reveal bilateral optic
disc swelling with inferior peripapillary flame shaped

hemorrhage in the right eye . (Figure 2). Neurological
examinations revealed truncal ataxia .The color vision
test showed normal and the perimetry showed the
enlarged blind spot in the both eyes.

Figure 2 Fundus photographs show bilateral optic disc swelling with peripapillary flame shaped hemorrhage in
the right eye.

Medulloblastoma presented with bilateral sixth cranial nerve palsies

This case is diagnosed bilateral sixth cranial nerve
palsies with papilledema. Computerized tomography
brain demonstrated a large heterogenous high density
mass within fourth ventricle, likely arise from the

3

ventricle floor . Bilateral tonsilar herniation and diffuse
brain swelling is presented. The possible diagnosis are
medulloblastoma or ependymoma with obstructive
hydrocephalus. ( Figure 3)

Figures 3 Axial plain CT brain demonstrating evidence of hyperdensity mass involving the fourth ventricle.
Shifting of the midline structures is observed.
Further magnetic resonance imaging of brain
and whole spine were done for metastasis evaluation.
There was about 3.5x3x6x4.1 cm fourth ventricular
mass causing moderate hydrocephalus and mild

tonsilar herniation ( Figure 4). There was no evidence
of leptomeningeal metastasis and no gross abnormality
detected in spinal cord ( Figure 5 ).

Figure 4 Magnetic resonance imaging brain demonstrating large heterogenous intraventricular mass in the
enlarged fourth ventricle size about 3.5 x 3.6 x 4.1 cm in AP,transverse and CC dimensions respectively.
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Figure 5 Magnetic resonance imaging whole spine demonstrating the spinal cord is normal size and signal
intensity.
The patient was underwent ventriculoperitoneal
shunt in the next day. The cytology test of the
cerebrospinal fluid specimen revealed some spindle
cells in foamy background and few degenerated
neutrophils. Differential diagnoses include involvement
by reactive gliosis, granulomatous inflammation and
neoplasm. Histological examination of the mass is
recommend for definite diagnosis. The patient was
underwent subtotal posterior fossa tumor removal
biopsy and imprint cytology. The intraoperative
findings of tumor mass locate on cerebellar vermis
and protrude to fourth ventricle with brain stem
invasion. The pathology report demonstrated round

cell tumor with rosettes shape, most likely diagnosed
of medulloblastoma, WHO grade IV. The postoperative
magnetic resonance imaging brain revealed small
amount of contrast and non contrast lesion around the
fourth ventricle which can be either residual tumor or
surgical that attended to stop bleeding intraoperative .
The clinical symptoms of patient was improved . He
was alert, well oriented without ataxia and did not
complaint of headache or vomiting. On follow- up
at two weeks, the ocular examination revealed visual
acuity 20/30 and still had abduction deficit in the same
amount. The fundus examination revealed improving
of the sectoral swollen discs in his both eyes (Figure 6).

Figure 6 Fundus photographs show improved sectoral of swollen disc in both eyes

Medulloblastoma presented with bilateral sixth cranial nerve palsies

At one month follow-up, his diplopia had
improved. The fundus examination revealed completely
improving of swollen discs in his both eyes and the
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flame-shaped peripapillary hemorrhage in the right eye
was spontaneously resolved ( Figure 7).

Figure 7 Fundus photographs show completely resolved of swollen discs in both eyes and resolved the previous
flame- shaped peripapillary hemorrhage in the right eye.
This patient was received the whole craniospinal
radiation with adjuvant chemotherapy and serial follow
up of complete recovery of diplopia from sixth nerve
palsies.

Discussion

Medulloblastoma is the most common malignant
brain tumor in children. It is a cerebellar tumor arising
predominantly from the cerebellar vermis. Patients
usually have symptoms related to increased intracranial
pressure as a consequence of hydrocephalus. Headache
is often upon awakening that is relieved by vomiting.
Initial signs of increased intracranial pressure may
present with visual symptoms from papilledema. It
may associated with diplopia from cranial nerves
dysfunction due to extension of tumor in the brainstem
or presence of raised intracranial pressure in the
subarachnoid spaces through which the nerve course6.

Binocular horizontal diplopia is the main symptom
of sixth nerve palsy. The sixth cranial nerve innervates
the lateral rectus muscle, which is responsible for
abducting the eye. Diagnosis of sixth nerve palsy is
based on the clinical findings of partial or complete
abduction deficit. The abduction deficit may be subtle
and manifest as a small esodeviation, slowed abducting
saccades and diplopia worse on ipsilateral gaze7. With
bilateral palsies, diplopia increases on both right and
left gaze. Once a diagnosis of sixth nerve palsy has
been established, a complete ocular and neurological
evaluation should be performed to determine if the
palsy has occurred in isolation. Causes of sixth nerve
palsy includes tumor, trauma, meningitis and vascular
disorders8. The presence of isolated sixth nerve palsy,
the age of patient indicate the next step management.
All children and adults under 40 years of age should
have neuroimaging. Adults over 40 years of age with
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vasculopathic risk factors do not require neuroimaging,
but should have investigation of systemic vascular
disorders as first step. Neuroimaging should be
performed if the palsy fails to resolve in 3 months or
the patient have multiple cranial neuropathy or new
neurological deficit9.
In children and young adult, tumors cause
30% of sixth nerve palsies 10. Tumor origins are
usually brainstem glioma or posterior fossa tumors
such as medulloblastoma, cerebellar astrocytoma
or epndymoma. Its long course in the subarachnoid
space make the sixth nerve vulnerable to stretch and
have indirect effects following increased intracranial
pressure result in papilledema as non-localizing sign.
We report this case of medulloblastoma whom
present the mainly ocular symptoms. A careful
history taking with complete ocular and neurological
examination are essential for establishing the diagnosis
especially evidence of increased intracranial pressure
such as significant headache and bilateral optic
disc swelling ( papilledema). Neuromaging and
cerebrospinal fluid analysis are the mainstays of the
diagnostic approach for proper further management.
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รายงานผูป้ ว่ ย: Medulloblastoma presented with bilateral sixth cranial
nerve palsies
แพทย์หญิงสุนทรี ธิติวิเชียรเลิศ
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บทนำ�

เนื้องอกสมองชนิด medulloblastoma เป็นเนื้อ
งอกสมองชนิดร้ายแรงที่พบบ่อยที่สุดในเด็ก อาการ
สำ�คัญที่พบได้ในระยะแรกเริ่มมักเป็นผลมาจากความ
ดันในสมองที่เพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ อาการปวดศีรษะและ
มักพบอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย อาการเดินเซจาก
การทรงตัวผิดปกติ ในบางรายอาจมีอาการผิดปกติทาง
สายตาได้จากเกิดภาวะขั้วประสาทตาบวมจากความดัน
ในสมองสูง บางรายเกิดอาการเห็นภาพซ้อน จากเส้น
ประสาททีค่ วบคุมกล้ามเนือ้ กลอกตาทำ�งานผิดปกติ การ
ให้การวินจิ ฉัยแยกโรคโดยอาศัยประวัติ การตรวจตาและ
การทำ�งานของระบบประสาทอย่างละเอียด ร่วมกับการ
ตรวจภาพถ่ายรังสีพิเศษเพิ่มเติมเช่น CT หรือ MRI และ
การตรวจน้ำ�ไขสันหลังจะนำ�มาซึ่งการวินิจฉัยที่ถูกต้อง

รายงานผู้ป่วย

รายงานผู้ป่วยอายุน้อย 1 รายที่มาด้วยอาการปวด
ศี ร ษะเรื้ อ รั ง เป็ น ๆ หายๆ อาการปวดศี ร ษะดั ง กล่ า ว

เป็นมากขึ้นมา 2 เดือนร่วมกับมีอาการคลื่นไส้อาเจียน
ตามัวลงทั้งสองข้างและมองเห็นภาพซ้อนในแนวนอน
การตรวจพบมีตาเขเข้าในจากความผิดปกติของกล้าม
เนื้ อ กลอกตา Lateral rectus ทั้ ง สองข้ า ง ตรวจจอ
ประสาทตาพบมีการบวมขัว้ ประสาทตาทัง้ สองข้าง การ
ตรวจร่างกายทางระบบประสาทพบมีความผิดปกติใน
การทรงตัว ให้การวินจิ ฉัยเบือ้ งต้นว่ามีภาวะขัว้ ประสาท
ตาบวมสองข้ า งจากความดั น ในสมองสู ง การตรวจ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองพบเนื้องอกสมองบริเวณ
cerebellum ภายหลังการทำ�ระบายน้ำ�ไขสันหลังเพื่อ
ลดความดันในสมอง ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเอาเนื้องอก
สมองออก การตรวจทางพยาธิวทิ ยาพบลักษณะของเนือ้
งอกสมองชนิด medulloblastoma ซึง่ ต้องได้รบั การรักษา
ด้วยการฉายแสงและการให้เคมีบ�ำ บัดเพิม่ เติม การตรวจ
ติดตามผู้ป่วยภายหลังการรักษาพบว่า ไม่มีอาการปวด
ศีรษะและคลืน่ ไส้อาเจียน ระดับการมองเห็นดีขนึ้ อาการ
เห็นภาพซ้อนลดลงจากการทำ�งานของเส้นประสาทตา
ที่ควบคุมกล้ามเนื้อกลอกตากลับฟื้นดีขึ้นได้
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รายงานผู้ป่วย: อุบัติเหตุภยันตรายที่จุดภาพชัดจากการหักเหแสงสะท้อน
เลเซอร์จากแก๊สในตา
						

บทคัดย่อ

รายงานผูป้ ว่ ยได้รบั อุบตั เิ หตุภยันตรายทีจ่ ดุ ภาพ
ชัดของจอตาผูป้ ว่ ยชายไทยอายุ 46 ปีได้รบั การวินจิ ฉัยว่า
จอตาลอกชนิดมีรอยฉีกขาด (rhegmatogenous retinal
detachment) มีรอยฉีกขาดอยู่ด้านบน ได้รับการรักษา
ด้วยวิธี pneumatic retinopexy โดยการฉีดแก๊ส 100%
C3F8 จำ�นวน 0.3 มิลลิลิตรเข้าลูกตา สองวันต่อมา ได้
รับการยิงเลเซอร์ photocoagulation ที่จอตาบริเวณรอย

นายแพทย์ดวงมนตรี โรจน์ด�ำ รงรัตนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณวพล กาญจนารัณย์
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ฉีกขาด แต่เกิดอุบัติเหตุเกิดการเผาไหม้ที่จุดภาพชัดจาก
แสงเลเซอร์ที่สะท้อนจากแก๊ส คนไข้มีอาการตามัวและ
พบน้ำ�คั่งอยู่ใต้จอตาบริเวณจุดภาพชัด หลังการติดตาม
เป็นเวลา 6 เดือน พบว่านา้ํ ทีใ่ ต้จอตาลดลง การมองเห็นดี
ขึ้น แต่มีการสูญเสียลานสายตาถาวร
คำ�สำ�คัญ อุบตั เิ หตุการเผาไหม้ทจี่ ดุ ภาพชัด, แสง
เลเซอร์สะท้อน, การรักษาด้วยเลเซอร์ในลูกตา

รายงานผู้ป่วย

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 46 ปี ภูมิลำ�เนาจังหวัดปทุมธานี มาโรงพยาบาลด้วยตาซ้ายมัวบริเวณครึ่งล่าง มีอาการ
ประมาณ 1 เดือน มี floater ปฏิเสธ flashing ไม่มีตาแดง ไม่มีขี้ตา ไม่มีน้ําตาไหล
ตรวจร่างกายแรกรับ
		
Visual acuity (VA)
IOP (mmHg)
Cornea
Anterior chamber & iris
Lens
Fundus

ตาขวา
20/70 PH 20/20
16
clear cornea
WNL
mild NS
normal fundus exam
C:D = 0.3 macula ON
Noretinal break seen

ตาซ้าย
20/50 PH 20/30
14
clear cornea
WNL
mild NS
retinal detachment with superior break
about 1 clock hour
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ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการวินิจฉัย rhegtomagenous
retinal detachment with superior break right eye ได้รับ
การรักษาด้วย pneumatic retinopexy โดยการฉีด 100%
C3F8 จำ�นวน 0.3 มิลลิลติ ร หลังทำ� pneumatic retinopexy
พบแก๊ส ลอยอยู่ด้านบนประมาณร้อยละ 30 อีกสองวัน
ถัดไปได้รบั การรักษาต่อด้วยวิธกี าร laser retinopexy ด้วย
เครือ่ งเลเซอร์ชนิด double frequency YAG โดยใช้เลนส์
ocular Mainster PRP165 magnification 0.51x laser spot
magnification 1.96x โดยตั้ง setting ของเครื่องเลเซอร์
ดังนี้ใช้พลังงาน (power) 350 มิลลิจูล duration 200
millisecond ขนาด spot size 0.2 ไมครอนจำ�นวน 230
นัดโดย focus laser ภายใต้ก๊าซ ไปยังรอบ retinal break
บริเวณ superotemporal arcade ห่างจาก center of fovea
หลังยิงเลเซอร์ตรวจพบ accidental burn of the macula
ดังรูปที่ 1 จากตรวจร่างกายภายหลังยิง laser พบ VA
20/70 ผลการตรวจ OCT macula พบ subretinal fluid
ดังรูปที่ 2 หลังติดตามการรักษาเป็นเวลา 6 เดือน ผู้ป่วย
มีการมองเห็นดีขึ้นเป็น 20/40 แต่ยังมีการสูญเสียลาน
สายตาไปบางส่วน พบรอยแผลเป็นบริเวณจุดรับภาพ
ดังรูปที่ 3 และจากการตรวจ OCT พบว่า subretinal fluid
ลดลงดังรูปที่ 4 แต่มีการสูญเสียลานสายตาถาวรไป
บางส่วน ดังรูปที่ 5
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ภาพที่ 2 แสดงภาพถ่าย OCT บริเวณจุดภาพชัดหลังยิง
laser photocoagulation ตรวจพบสารนา้ํ ใต้จอตา
(subretinal fluid)

ภาพที่ 3 แสดงภาพถ่าย fundus camera หลังติดตามผล
6 เดือน

ภาพที่ 1 แสดงภาพถ่าย fundus camera หลังยิง laser
photocoagulation
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วิจารณ์

ภาพที่ 4 แสดงภาพถ่าย OCT บริเวณจุดภาพชัดหลังติด
ตามผล 6 เดือน ตรวจพบ subretinal fluid ลดลง

ภาพที่ 5 ภาพแสดงลานสายตาของผู้ป่วยหลังติดตาม
การรักษาเป็นเวลา 6 เดือน พบการสูญเสียลาน
สายตาบางส่วน

ในปั จ จุ บั น นี้ มี ข้ อ บ่ ง ชี้ ใ นการทำ �  retinal
photocoagulation ได้แก่ panretinal scatter treatment to
ablate ischemic tissue, closure of intraretinal vascular
abnormalities, focal ablation of extrafoveal CNV,
Creation of chorioretinal adhesion, focal treatment of
pigment epithelial abnormality และ coagulation of
selected ocular tumors
การทำ� laser retinopexy โดยวิธี photocoagulation
ข้อแทรกซ้อนทีพ่ บได้มตี งั้ แต่ กระจกตาขุน่ มัว, iritis, iris
atrophy, รูม่านตาผิดปกติเกิดภายหลังความร้อนทำ�ลาย
long ciliary nerve บริเวณ suprachoroidal space การขุ่น
มัวของเลนส์ การเกิด optic neuropathy จากการทำ�ลาย
บริเวณขั้วประสาท การเกิด nerve fiber damage ส่วน
ข้อแทรกซ้อนของ chorioretina ได้แก่ accidentalfoveal
burn, Bruch membrane rupture, retinal lesions,
choroidal lesions เป็นต้น
การป้ อ งกั น การเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นเริ่ ม ตั้ ง แต่
การเตรียมผูป้ ว่ ยโดยการอธิบายถึงขัน้ ตอนการยิงเลเซอร์
ผู้ป่วยต้องมีท่านั่งที่เหมาะสมและมั่นคง แพทย์ควรให้
ความสนใจพิเศษในบริเวณศูนย์กลางจุดรับภาพในขณะ
ยิงเลเซอร์ เพือ่ ป้องกันอันตรายของเลเซอร์ตอ่ จุดรับภาพ
ในผูป้ ว่ ยรายนีไ้ ด้มขี อ้ บ่งชีใ้ นการรักษาโดยวิธี laser
photocoagulation ในการรักษา retinal break เพื่อทำ�ให้
เกิด chorioretinal scar มีการเตรียมพร้อมอธิบายขัน้ ตอน
ให้ผู้ป่วยทราบและปฏิบัติตามขั้นตอนการยิงเลเซอร์ที่
เหมาะสมโดยโฟกัสแสงเลเซอร์ห่างจากศูนย์กลางจุด
ภาพชัดของจอตา แต่ยังพบข้อแทรกซ้อนที่อันตราย
ที่สุดคือ ภยันตรายต่อศูนย์กลางจุดภาพชัดของจอตา
แสงเลเซอร์ที่ปกติต้องโฟกัสไปที่ตำ�แหน่งรอบ retinal
break บริเวณ superotemporal arcade แต่ในรายนี้แสง
เลเซอร์สะท้อนจากพื้นผิวของแก๊สในตา สะท้อนไป
โฟกัสยังบริเวณศูนย์กลางจุดภาพชัดของจอตา ทำ�ให้เกิด
รอยเลเซอร์บริเวณจุดภาพชัดดังรูปที่ 6 จากการทบทวน
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วรรณกรรมไม่เคยพบกรณีแสงสะท้อนจากแก๊สทำ�ให้
เกิดภาวะแทรกซ้อน ภยันตรายต่อศูนย์กลางจุดภาพชัด
ของจอตามาก่อน
ผู้ ป่ ว ยรายนี้ แ พทย์ ไ ด้ ใ ห้ ก ารรั ก ษาโดยการ
ติ ด ตามอาการอย่ า งใกล้ ชิ ด และเฝ้ า ระวั ง ภาวะ
แทรกซ้ อ นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น มาภายหลั ง เช่ น choroidal
neovascularization หลั ง ติ ด ตามการรั ก ษาเป็ น เวลา
หกเดื อ นพบว่ า รอยแผลเป็นที่เ กิดจากเลเซอร์ จ างลง
subretinal fluid ลดลง ผู้ป่วยมีการมองเห็นดีขึ้น แต่มี
การสูญเสียลานสายตาถาวรไปบางส่วน

สรุป

ในปั จ จุ บั น มี ก ารใช้ เ ลเซอร์ ใ นการรั ก ษาโรค
จอประสาทตาหลายชนิ ด การเลเซอร์ ต้ อ งเฝ้ า ระวั ง
แสงเลเซอร์ที่สะท้อนจากแก๊สที่อาจเกิดภยันตรายต่อ
ศูนย์กลางรับภาพของจอประสาทตาได้

ภาพที่ 6 แสดงการสะท้อนของแสงเลเซอร์ไปยังจุด
ภาพชัด
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ดวงมนตรี โรจน์ดÓรงรัตนา, ณวพล กาญจนารัณย์

A case report : Reflected Laser Beam from Intravitreal Gas Eye Causing
Accidental Burn of the Macula
Duangmontree Rojdamrongratana, M.D.
Navapol Kanchanaranya, M.D.

Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Thammasat University

Case Report
We report the case of a patient who has
accidental macular burn from laser photocoagulation. A
46-year-old-male was diagnosed with rhegmatogenous
retinal detachment and was treated with pneumatic
retinopexy with 0.3 ml 100% C3F8 injection. Two days
later, laser photocoagulation was applied at superior
break but accidental burn around macular area from the
reflected laser beam from gas was found. The patient

had blurred vision and there was subretinal fluid at
macula area. After 6 month follow-up time, there was
subsequent decrease in subretinal fluid and visual acuity
was gradually improved but there was permanent visual
field loss.
Keywords: Accidental macular burn, Reflected laser
beam, Laser photocoagulation

วารสารจั
กษุธรรมศาสตร์แดง-เขี
ปีที่ 8ยวฉบัความดั
บที่ 1 นมกราคม-มิ
2556
ความชุกภาวะตาบอดสี
ตาผิดปกติ ถคุ่นาายน
สายตาสั
้นยาวผิดปกติ และค่าสายตาสั้นยาวผิดปกติที่ไม่ได้รับการ
แก้ไข ในกลุ่มประชากรวัยทÓงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ความชุกภาวะตาบอดสีแดง-เขียว ความดันตาผิดปกติ ค่าสายตาสัน้ ยาวผิดปกติ
และค่าสายตาสั้นยาวผิดปกติที่ไม่ได้รับการแก้ไข ในกลุ่มประชากรวัยทำ�งาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ นายแพทย์กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล
นายแพทย์ดวงมนตรี โรจน์ด�ำ รงรัตนา

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์์

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความชุกภาวะตาบอดสีแดงเขียวความดันตาผิดปกติรวมทัง้ ภาวะสายตาผิดปกติ ทัง้
ที่ได้รับการแก้ไขและไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม
ของประชากรวัยทำ�งานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รูปแบบการวิจัย: เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา
วิ ธี ก ารวิ จั ย : ศึ ก ษาโดยการเก็ บ ข้ อ มู ล จากประชากร
วั ย ทำ � งานของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ที่ ม ารั บ
บริการ ตรวจคัดกรองสุขภาพตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ใ นงาน
“โครงการประชาชน-ประชาคมธรรมศาสตร์ สุขภาพ
ตาดี ” ในวั น ที่ 21 พฤศจิ ก ายน 2555 ด้ ว ยวิ ธี ต อบ
แบบสอบถามสุขภาพตาเพือ่ เก็บข้อมูลและตรวจตาบอด
สีชนิดแดง-เขียวโดยใช้ Ishihara plates วัดระดับสายตา
โดยใช้ Snellen chart ที่ระยะ 6 เมตรหรือ 20 ฟุต วัดค่า
สายตาผิดปกติโดยใช้เครือ่ ง automated refractor รวมถึง
วัดค่าความดันตาโดยใช้เครื่อง air-puff
ผลการวิ จั ย : ผู้ เ ข้ า ร่ ว มที่ รั บ การสอบถามข้ อ มู ล และ
ตรวจคัดกรองสุขภาพตาจากกลุ่มประชากรวัยทำ�งาน
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มจี �ำ นวนทัง้ หมด 120 คน

แบ่งเป็นเพศหญิงจำ�นวน 102 คน (85%) เพศชาย 18 คน
(15%) กลุ่มเข้าร่วมทั้งหมดไม่พบภาวะตาบอดสีเลย มี
ผู้ป่วยสายตาผิดปกติจำ�นวน 59 คน (49.16%) มีแว่น
สายตา สัน้ ยาวเอียงจำ�นวน 44 คน (36.66%) โดยในกลุม่
นี้มีการแก้ไขด้วยแว่นแล้วสายตายังไม่อยู่ในเกณฑ์ปกติ
14 คน (31.81%) ความดันตาเฉลี่ยตาขวา 13.15±2.70
มิลลิเมตรปรอท ตาซ้าย 13.55±3.05 มิลลิเมตรปรอท ซึง่
ทั้งหมด ความดันตาไม่เกิน 21 มิลลิเมตรปรอท
สรุป: จากการศึกษาในกลุ่มประชากรวัยทำ�งานของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่พบตาบอดสีและความดัน
ตาผิดปกติเลย ความผิดปกติที่พบได้คือสายตาผิดปกติ
ซึง่ ส่วนใหญ่แล้วมีแว่นตาเพือ่ แก้ไขความผิดปกติอยูแ่ ล้ว
แต่ก็ยังพบว่า มีบางคนมีการใช้แว่นตาที่ไม่เหมาะสมอยู่
คำ�สำ�คัญ: Color defect, Uncorrected refractive error
disorder, High intraocular pressure
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม: การวิจยั นีไ้ ด้ผา่ นการอนุมตั ิ
ด้านจริยธรรมการทำ�วิจัยในคนโดยคณะอนุกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุด
ที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 17
ตุลาคม 2555 หนังสือรับรองเลขที่ 102/2555
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บทนำ�

ตาบอดสีและภาวะสายตาผิดปกติ เป็นปัญหา
ทางตาที่พบได้บ่อยในกลุ่มประชากรทั่วๆ ไป ภาวะ
ดังกล่าว ทำ�ให้ความสามารถในการใช้ชีวิตประจำ�วัน
และประสิทธิภาพในการทำ�งานลดลง คนที่มีปัญหา
ตาบอดสีสามารถ ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำ�วัน
และประกอบอาชีพได้ดีเหมือนกับคนอื่นถ้ามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ ธรรมชาติของภาวะตาบอดสี ส่วน
คนที่มีปัญหาสายตาผิดปกติ เมื่อได้รับการแก้ไขก็จะ
ทำ�ให้คุณภาพชีวิตและ การทำ�งานในชีวิตประจำ�วันมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น นอกจากนี้สาเหตุของการเกิดภาวะ
ตาบอดที่รุนแรงและถาวรที่พบ ได้บ่อยคือ โรคต้อหิน
และโรคเบาหวานขึ้นจอตาซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าความ
ดันตาทีส่ งู เป็นปัจจัยเสีย่ งทีส่ �ำ คัญของ การเกิดโรคต้อหิน
และผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำ�ตาลในเลือดที่สูงก็มี
ความเสีย่ งในการเกิดความพิการทางสายตา จากการเกิด
ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา
ตาบอดสีเกิดจากความผิดปกติของเซลล์รับ
แสงรูปกรวย (cone cell) ในจอตา1 ทำ�ให้ความสามารถ
ในการ แยกแยะสีต่างๆ บกพร่องผิดไปจากคนปกติ ผู้ที่
เป็นก็ยงั สามารถเห็นสีได้บา้ งยกเว้นในบางรายทีม่ คี วาม
รุนแรงมาก อาจเห็นได้แต่สีขาวดำ� ตาบอดสีสามารถ
แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ใหญ่ๆ2-3 คือ กลุม่ ทีเ่ ป็นตัง้ แต่ก�ำ เนิด
(congenital color vision defect) และกลุ่มที่เกิดในภาย
หลัง (acquired color vision defect) ซึ่งมักพบกลุ่มที่
เป็นตัง้ แต่ก�ำ เนิดได้บอ่ ยกว่า กลุม่ ทีเ่ กิดในภายหลัง ความ
ชุกของตาบอดสีในสหรัฐอเมริกา พบในผู้ชายประมาณ
ร้อยละ 8 ส่วนในผูห้ ญิงประมาณ ร้อยละ 0.54-6 การศึกษา
ในประเทศไทยพบภาวะตาบอดสีประมาณร้อยละ 3.7
จากกลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลและ ร้อยละ 3.4 จาก
กลุ่มตัวอย่างนอกเขตเทศบาลตามลำ�ดับ7 มีการศึกษา
ในกลุ่มประชากรเด็กวัยเรียนอายุระหว่าง 8 ปี ถึงอายุ
13 ปี พบว่าเพศชายมีภาวะตาบอดสีแดงเขียว 7.7% และ
ไม่พบภาวะตาบอดสีแดงเขียวเลยในเพศหญิง8 สาเหตุที่

กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล, ดวงมนตรี โรจน์ดÓรงรัตนา

พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเป็นเพราะว่าภาวะตาบอดสี
มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากโครโมโซม X ในยีน
เพศ (X-link recessive) และผู้หญิงส่วนใหญ่มักเป็น
พาหะ (carrier) โดยจะพบภาวะตาบอดสีชนิดแดงเขียว
ได้บ่อยที่สุดจากบรรดาภาวะตาบอดสีทั้งหมดเรานิยม
ใช้ Ishihara test เป็น screening test สำ�หรับการตรวจ
congenital color vision defect ซึ่งเป็น red-green color
vision defect9-10 โดยไม่สามารถแยกตาบอดสีว่าเป็น
protan หรือ deutan และไม่สามารถแยกชนิด congenital
ออกจากชนิด acquired ได้ การรักษาภาวะตาบอดสีใน
ปัจจุบัน ยังคงเป็นการให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับลักษณะ
การดำ�เนินโรคแก่ผู้ที่เป็น โดยบอกถึงพฤติกรรมของ
ภาวะดังกล่าว และแนะนำ�ลักษณะงานที่เหมาะสมแก่
บุคคลนัน้ ส่วนการใช้เลนส์แว่นตายังไม่มปี ระสิทธิภาพ
เพียงพอในการรักษา ภาวะตาบอดสีได้ ซึ่งในอนาคตเรา
อาจสามารถรักษาภาวะดังกล่าวโดยการใช้ gene therapy
ซึ่งปัจจุบัน ได้ผลดีในสัตว์ทดลอง
ภาวะสายตาสั้นยาวผิดปกติเกิดจากความผิด
ปกติที่ตำ�แหน่งความโค้งของกระจกตา ความโค้งเลนส์
แก้วตา และความยาวของลูกตา ทำ�ให้แสงจากภาพหรือ
วัตถุที่เข้าตาหักเหผ่านกระจกตาและเลนส์แก้วตาไม่
ตกลงตรงตำ�แหน่งจอตาพอดีทำ�ให้ไม่สามารถเห็นภาพ
ได้ชัดเจน11 สาเหตุอาจเกิดขึ้นเองหรืออาจเกิดเนื่องจาก
พันธุกรรมก็ได้12 ภาวะสายตาผิดปกติทไี่ ม่ได้รบั การแก้ไข
เป็นสาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้การมองเห็นผิดปกติและอาจ
ทำ�ให้เกิดผลข้างเคียง ตามมา เช่น ปวดตา ปวดศีรษะ วิง
เวียน เป็นต้น หรือถ้าเป็นในเด็กอาจพบตาขี้เกียจได้13-14
จากการศึกษาพบว่า ความชุกของภาวะสายตาผิดปกติ
ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปในประชากรผู้ใหญ่ที่มีอายุ
มากกว่า 40 ปีมีถึงหนึ่งในสาม ส่วนในออสเตรเลียพบ
ได้ถึงหนึ่งในห้าของประชากร15-18
ความดันตาเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญที่สุดอย่าง
หนึ่ ง ต่ อ การเกิ ด โรคต้ อ หิ น 19 มี คำ � แนะนำ � ว่ า ในกลุ่ ม
ผูใ้ หญ่ วัยทำ�งานทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดโรคต้อหิน เช่น

ความชุกภาวะตาบอดสีแดง-เขียว ความดันตาผิดปกติ ค่าสายตาสั้นยาวผิดปกติ และค่าสายตาสั้นยาวผิดปกติที่ไม่ได้รับการ
แก้ไข ในกลุ่มประชากรวัยทÓงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีประวัติครอบครัวเป็นโรคต้อหินหรือโรคทางตาอย่าง
อื่นควร ตรวจตาและวัดความดันตาโดยจักษุแพทย์ทุก 6
เดือนถึง 1 ปีส�ำ หรับกลุม่ ทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ งต่อการเกิดโรค
ต้อหิน ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีก็ควรต้องตรวจตาทุก 1-2
ปีเพื่อดูเรื่องภาวะสายตายาวในผู้สูงอายุและตรวจความ
ดันตา เพื่อคัดกรองโรคต้อหิน20
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความชุกภาวะตาบอด
สีแดง-เขียว ค่าสายตาผิดปกติทั้งที่ได้และไม่ได้รับการ
แก้ไข รวมถึงค่าความดันตาในกลุ่มประชากรวัยทำ�งาน
ของมหาวิ ท ยาลั ยธรรมศาสตร์ ซึ่ง นอกจากจะนำ �ไป
ใช้อ้างอิง ในเชิงสถิติของภาวะต่างๆดังกล่าวได้แล้ว
โครงการวิจยั นีย้ งั เป็นส่วนหนึง่ ของปณิธานของศูนย์ตา
ธรรมศาสตร์ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ
ผูป้ ว่ ยจักษุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึง่
ตระหนักถึง ความสำ�คัญของการดูแลสุขภาพตาด้วยตัว
เองของเจ้าหน้าทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้รว่ มกัน
จัดกิจกรรม “โครงการประชาชน-ประชาคมธรรมศาสตร์
สุขภาพตาดี” เพือ่ ให้เกิดการกระตุน้ จิตสำ�นึกในการดูแล
สุขภาพตา แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และนำ�ข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการมาช่วยสะท้อนว่า
สุขภาพตา ของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มี
แนวโน้มเป็นอย่างไร ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นปัญหา
ของระบบการดูแล สุขภาพตาและนำ�ไปสู่วิธีการแก้ไข
ปัญหาของเจ้าหน้าที่ได้ถูกต้องและแม่นยำ� นอกจากนี้
ข้อมูลต่างๆที่เกิดจาก งานวิจัยนี้จะเป็นพื้นฐานสำ�หรับ
อ้างอิงและนำ�ความรู้ไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหา
สุขภาพตาในประชากร วัยทำ�งานของหน่วยงานหรือ
องค์กรอื่นๆได้อีกต่อไปในภายภาคหน้า

วิธีการศึกษา
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เก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ประชากรวั ย ทำ � งานของ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ จากผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
ประชาชน-ประชาคมธรรมศาสตร์ สุ ข ภาพตาดี ใ น
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถาม สุขภาพตาได้รับการตรวจตาบอดสีแดง
เขียวโดยใช้ Ishihara plates การทดสอบนีต้ อ้ งทำ�ในทีท่ มี่ ี
แสงสว่าง เหมือนในเวลากลางวัน สามารถมองเห็นแผ่น
ทดสอบได้อย่างชัดเจน โดยให้มองในระยะห่างประมาณ
75 เซนติเมตรจากแผ่นทดสอบ ใช้แว่นสายตาทีเ่ หมาะสม
และมีเวลาในการดูแต่ละแผ่นนานประมาณสามถึงสี่
วินาที การแปลผลผิดปกติจะยึดจากการที่ดูตัวเลขผิด
4 แผ่นใน 17 แผ่นมีการวัดระดับสายตาโดยใช้ Snellen
chart ที่ระยะ 6 เมตรหรือ 20 ฟุตวัดค่าสายตาผิดปกติ
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ autorefraction (CANON RKF2 full auto ref-keratometer) ในงานวิจัยนี้กำ�หนดให้
ผู้ที่มีสายตาสั้นยาวเอียงผิดปกติต้องมีค่าสายตาสั้นยาว
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 diopter และมีค่าสายตาเอียง
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.75 diopter21 รวมทั้งมีการวัดค่า
ความดันตาอัตโนมัติด้วยเครื่อง air-puff (CANON TX20P full autotonometer & pachymeter) ซึ่งจะกำ�หนด
ค่าความดันตาที่มากกว่า 21 มิลลิเมตรปรอทเป็นค่าที่
ผิดปกติ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการตรวจเมื่อพบความ
ผิดปกติก็จะได้รับคำ�แนะนำ� เรื่องความรู้จากพยาบาล
เวชปฏิบัติทางตาและส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่ม
เติ ม จากจั ก ษุ แ พทย์ ข องหน่ ว ยตรวจผู้ ป่ ว ยนอกจั ก ษุ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
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ผลการศึกษา

จากการศึกษาในกลุ่มประชากรวัยทำ�งานของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำ�นวน 120 คน แบ่งเป็นเพศ
หญิง จำ�นวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 85 เพศชาย 18 คน
คิดเป็นร้อยละ 15 ตามแผนภูมริ ปู ภาพที่ 1 และ 2 ทัง้ หมด
มีอายุ โดยเฉลี่ย 40.85±11.10 ปี เพศหญิงมีอายุโดยเฉลี่ย
40.46±11.39 ปี เพศชายมีอายุโดยเฉลี่ย 43.78±8.42 ปี
แบ่งเป็น ช่วงอายุ 18-30 ปี 29 คน คิดเป็นร้อยละ 24.20
ช่วงอายุ 31-40 ปี 29 คน คิดเป็นร้อยละ 24.20 ช่วงอายุ
41-50 ปี 31 คน คิดเป็นร้อยละ 25.80 ช่วงอายุ 51-60 ปี
29 คน คิดเป็นร้อยละ 25.80 ตามตารางที่ 1 ประชากร
ทั้งหมดทำ�งานใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นกลุ่มที่
ทำ�งานในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ 101 คน คิดเป็นร้อยละ
84.16 กลุ่มที่ ทำ�งานนอกโรงพยาบาล 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.83 ลักษณะงานทีต่ อ้ งใช้สายตาในการทำ�งาน
มาก (มากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน) มีจำ�นวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.18 ปานกลาง (4 ถึง 6 ชัว่ โมงต่อวัน) มีจ�ำ นวน
62 คนคิดเป็นร้อยละ 51.66 น้อย (น้อยกว่า 4 ชั่วโมงต่อ
วัน) มีจำ�นวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 13.18
กลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งหมดไม่พบภาวะ
ตาบอดสีเลย พบกลุ่มที่สายตาปกติจำ�นวน 61 คน คิด
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เป็นร้อยละ 50.83 มีผู้ที่มีสายตาสั้นยาวผิดปกติจำ�นวน
59 คนคิดเป็นร้อยละ 49.16 และได้รับการแก้ไขด้วย
แว่นหรือเลนส์สัมผัส อยู่แล้วจำ�นวน 44 คนคิดเป็น
ร้อยละ 74.57 ในจำ�นวนนีม้ จี �ำ นวน 29 คนทีย่ งั ไม่ได้รบั การ
แก้ไขค่าสายตาได้อย่าง เหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 65.90
ดังตารางที่ 2 (ซึ่งสามารถตรวจวัดจากการที่อ่านตัวเลข
จาก Snellen chart ได้มากขึ้นเมื่ออ่านผ่าน pin hole)
ส่วนค่าความดันตาโดยเฉลี่ยของตาขวาคือ13.15±2.70
มิลลิเมตรปรอทและ ตาซ้ายคือ13.55±3.05 มิลลิเมตร
ปรอท กลุ่มตัวอย่างนี้ไม่มีคนที่มีความดันตาสูงกว่า 21
มิลลิเมตรปรอท นอกจากนีใ้ นแบบสอบถามยังมีการถาม
ความรูเ้ รือ่ งเบาหวานขึน้ จอตาและโอกาสทีเ่ ข้าถึงบริการ
สุขภาพของเจ้าหน้าทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพิม่ เติม
พบว่ามีความรู้ความเข้าใจเรื่องเบาหวานขึ้นจอตาจน
สามารถทำ�ให้เกิดความผิดปกติทตี่ าและสูญเสียการมอง
เห็นเป็นจำ�นวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 94.16 ไม่มคี วามรู้
ความเข้าใจเรือ่ งเบาหวานขึน้ จอตาเป็นจำ�นวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.83 มีเจ้าหน้าที่ที่เคยเข้าถึงบริการตรวจตา
มาก่อน เป็นจำ�นวน 62 คนคิดเป็นร้อยละ 51.66 และมีเจ้า
หน้าที่ที่ไม่เคยเข้าถึงบริการตรวจตามาก่อนเป็นจำ�นวน
58 คน คิดเป็นร้อยละ 48.33 ตามลำ�ดับ
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ความชุกภาวะตาบอดสีแดง-เขียว ความดันตาผิดปกติ ค่าสายตาสั้นยาวผิดปกติ และค่าสายตาสั้นยาวผิดปกติที่ไม่ได้รับการ
แก้ไข ในกลุ่มประชากรวัยทÓงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แผนภูมิที่ 1 แสดงสัดส่วนของเพศของผู้รับการตรวจ

แผนภูมิที่ 2 แสดงจำ�นวนผู้เข้ารับการตรวจแบ่งตามช่วงอายุและเพศ
ตารางที่ 1 แสดงจำ�นวนผู้เข้ารับการตรวจตาตามช่วงอายุต่างๆ
18-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
ผลรวม

ช่วงอายุ (ปี)

จำ�นวนผู้เข้ารับการตรวจตา (คน)
29
29
31
31
120

คิดเป็นร้อยละ
24.20
24.20
25.80
25.80
100.00
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ตารางที่ 2 แสดงจำ�นวนผู้ที่มีค่าสายตาปกติ ผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้นยาวผิดปกติ ผู้ที่มีได้รับการแก้ไขด้วยแว่นตาหรือ
เลนส์สัมผัสและผู้ที่มีสายตาผิดปกติที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง แบ่งตามช่วงอายุ
		 อายุ
			
			
18-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
รวม		

วิจารณ์

จำ�นวนผู้ที่มี
ค่าสายตาปกติ
(ร้อยละ)
15 (24.59)
15 (24.59)
15 (24.59)
16 (26.22)
61 (100.00)

จำ�นวนผู้ที่มี
ค่าสายตาสั้นยาว
ผิดปกติ (ร้อยละ)
14 (23.73)
14 (23.73)
16 (27.11)
15 (25.42)
59 (100.00)

จากการศึกษาไม่พบเจ้าหน้าทีข่ องมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์เป็นตาบอดสีเลย สาเหตุทพี่ บตาบอดสี น้อย
กว่างานวิจัยชิ้นอื่นๆ อาจเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเพศหญิง ซึ่งมีอุบัติการณ์การพบตาบอดสี
น้อยอยู่แล้ว อีกทั้งยังอาจมีตัวแปรอื่นเข้ามาร่วมด้วย
เช่นก่อนการรับเข้าทำ�งานของเจ้าหน้าทีม่ กั ต้องมีการคัด
กรอง ตาบอดสีของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่
ทำ�งานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นต้น แต่กลับพบ
อุบัติการณ์ของสายตาผิดปกติค่อนข้างมากโดยสาเหตุที่
พบสายตาผิดปกติมากอาจเกีย่ วเนือ่ งสัมพันธ์กบั เชือ้ ชาติ
ซึง่ ตามสถิตพิ บว่าคนเอเชียจะมีโอกาสพบสายตาผิดปกติ
มากอยู่แล้วโดยเฉพาะสายตาสั้นและสายตาเอียง 22-26
นอกจากนี้ยังพบว่า เจ้าหน้าที่มีสายตาสั้นยาวผิดปกติ
ที่ไม่ได้รับการแก้ไขให้เหมาะสมไม่ว่าด้วยแว่นสายตา
หรือเลนส์สัมผัสมีจำ�นวนประมาณหนึ่งในสี่ของผู้ที่มี
สายตาผิดปกติทั้งหมด 26-30 อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีแว่น
สายตาหรือเลนส์สัมผัสแล้วยังมีการแก้ไขที่ไม่ถูกต้อง
อยู่เป็นจำ�นวนมาก ซึ่งจากผลดังกล่าวทางหน่วยตรวจ
ผู้ป่วยนอกจักษุ จำ�เป็นต้องขยายการบริการ การตรวจ
คัดกรองตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านจักษุแก่
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและเพียงพอ โดยจาก

จำ�นวนผู้ที่
ใส่แว่นตาหรือ
เลนส์สัมผัส (ร้อยละ)
11 (25.00)
12 (27.27)
10 (22.72)
11 (25.00)
44 (100.00)

จำ�นวนผู้ที่
ไม่ได้รับการแก้ไข
อย่างถูกต้อง (ร้อยละ)
5 (17.24)
7 (24.14)
11 (37.93)
6 (20.69)
29 (100.00)

กลุ่มตัวอย่างพบว่ามีเจ้าหน้าที่เคยเข้าถึงบริการตรวจตา
โดยจักษุแพทย์มาก่อนเพียงครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด ทำ�ให้จะต้องมีการรณรงค์จัดโครงการตรวจคัด
กรองสุขภาพตาตลอดจนอาจรวมถึงสุขภาพกายด้าน
อื่นๆ ในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ�
ค่ า ความดั น ตาเฉลี่ ย ในกลุ่ ม เจ้ า หน้ า ที่ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ มี ค่ า ใกล้ เ คี ย งกั บ กลุ่ ม คน
ปกติซึ่งถือว่า โดยรวมไม่พบว่ามีความดันตาผิดปกติ
เลย อาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีขนาดน้อยเกินไป
หรือมีค่าอายุเฉลี่ยที่ไม่สูงมากนัก สุดท้ายความรู้ความ
เข้าใจในโรคเบาหวานขึ้นจอตาในเจ้าหน้าที่วัยทำ�งาน
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีค่อนข้างมาก ซึ่งน่าจะ
สัมพันธ์กับการที่เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ค่อนข้างสูงและมีบางส่วนทำ�งานด้านสาธารณสุขใน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโดยตรง

สรุป

จากการศึกษาในกลุ่มประชากรวัยทำ�งานของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พบว่าความผิดปกติทางสายตา
เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยแม้ว่าจะเป็นบุคคลวัยทำ�งานที่มี
ระดับความรู้ขั้นปานกลางถึงสูง โดยความผิดปกติทาง
สายตา ที่พบบ่อยคือ ภาวะสายตาผิดปกติ ซึ่งส่วนใหญ่

ความชุกภาวะตาบอดสีแดง-เขียว ความดันตาผิดปกติ ค่าสายตาสั้นยาวผิดปกติ และค่าสายตาสั้นยาวผิดปกติที่ไม่ได้รับการ
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มีแว่นสายตาเพื่อแก้ไขความผิดปกติอยู่แล้วแต่ก็ยังพบ
กลุ่มที่ใช้แว่นสายตาอยู่อย่างไม่เหมาะสมเป็นจำ�นวน
มาก ซึง่ อาจต้องมีการรณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของภาวะสายตาผิดปกติและตระหนักถึงผลเสียที่เกิด
ขึ้นได้หากไม่ได้รับการรักษาหรือแก้ไขอย่างถูกต้องโดย
ขบวนการทั้งหมดจะต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อลด
โอกาสที่จะผิดพลาดต่อไปในอนาคต
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Prevalence of red-green Color Vision Defect, Refractive Error, Uncorrected
Refractive Error and Ocular Hypertension in Staff at Thammasat University
Kittichai Akrapipatkul, M.D.
Duangmontree Rojdamrongratana, M.D.

Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Thammasat University

Abstract

Objective: To study the prevalence of red-green color
vision defect, refractive error, uncorrected refractive
error and ocular hypertension among the staff of
Thammasat university.
Design: Cross sectional descriptive study
Methods: All of the staffs from Thammasat university
who received health care services at Thammasat
hospital were recruited and collected their informations
about eye care condition by filling up the questionaires.
The data comprised of the red-green color vision defect
screening by Ishihara test, the distance (best corrected
or uncorrected) visual acuity measurement by Snellen
chart, the refractive error measurement by automated
refraction and intraocular pressure measurement by air
puff tonometer.
Results: There were 120 staffs in this study. Those
were 102 females (85%) and 18 males (15%). The redgreen color vision defect was not found in this group.
Fifty-nine staffs (49.16%) had refractive error. About

44 staffs (36.66%) had their own glassed, but in this
group there were only 14 staffs (31.81%) still having
uncorrected glasses. The mean of intraocular pressure
were 13.15±2.70 mmHg in right eye and 13.55±3.05
mmHg in left eye. None of them had intraocular
pressure more than 21 mmHg.
Conclusions: There were no prevalence of red-green
color vision defect and ocular hypertension in this
study. We only found staffs with refractive error who
mostly have glasses already. But some of them still had
no the best proper glasses.
Keywords: Color defect, Uncorrected refractive error,
High intraocular pressure
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 October 17, 2012. Certificate
number 102/2012.
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างความ
หนาจอตาของจุดรับภาพกับความไวแสงและการมอง
เห็นภาพบิดเบี้ยวในตาผู้ป่วยที่มีเยื่อพังผืดที่เกิดเองบน
ผิวจุดรับภาพ
รูปแบบการศึกษา: การวิจัยเชิงวิเคราะห์ ณ จุดเวลาใด
เวลาหนึ่ง (Analytic Cross-Sectional Studies)
วิธีการศึกษา: ศึกษาในผู้ป่วย Idiopathic epimacular
membrane จำ�นวน 30 คนนำ�มาตรวจวัดความหนาของ
จุดรับภาพด้วยเครื่อง Optical coherence tomography,
ตรวจระดับการเห็นภาพบิดเบี้ยวด้วย Amsler chart
ตรวจค่าความไวของจุดรับภาพโดยเครื่อง Automated
Perimetry โปรแกรม 10-2 และ ตรวจ BCVA โดย
ETDRS chart แล้วนำ�มาหาความสัมพันธ์ในตำ�แหน่ง
ต่างๆ ที่สอดคล้องกัน
ผลการศึกษา: ในบริเวณจุดรับภาพ Central fovea และ
Central 5° ค่า macular thickness มีความสัมพันธ์กับค่า
log MAR VA (R2=0.29 และ 0.24) และระดับการมองเห็น
metamorphopsia (R2 =0.42 และ 0.28) อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ (p>0.05) แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับค่า retinal
sensitivity อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (R2 =0.02 และ

0.003, p>0.05) ส่วนในบริเวณจุดรับภาพ Central 5-10°
ค่า macular thickness มีความสัมพันธ์กับค่า log MAR
VA อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (R2 =0.15, P< 0.05) และ
มีความสัมพันธ์กับการมองเห็น metamorphopsia อย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิตเิ ฉพาะตำ�แหน่ง nasal และ temporal
(R2 =0.15 และ 0.20, P< 0.05) แต่ไม่มีความสัมพันธ์
กับค่า retinal sensitivity อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(R2 =0.02, P> 0.05)
สรุ ป : ในการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการมองเห็ น ใน
ผู้ป่วยที่เป็น idiopathic epimacular membrane จะใช้
การตรวจ BCVA และการตรวจมองเห็นภาพบิดเบี้ยว
ด้วย Amsler chart เป็นการตรวจเบื้องต้นเพื่อเป็นข้อมูล
ในการวางแผนดูแลรักษาผู้ป่วย แต่อาจยังไม่สามารถ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารตรวจวั ด ค่ า ความไวแสงของจุ ด รั บ
ภาพโดยเครื่อง Automated Perimetry โปรแกรม 10-2
มาพิจารณาร่วมด้วยได้

บทนำ�

Idiopathic epimacular membrane คือ เยื่อ
พั ง ผื ด บนผิ ว จอตา (epiretinal membrane) ที่ เ กิ ด
ขึ้ นเองโดยไม่ มีสาเหตุ ใ นบริ เ วณจุ ด รั บ ภาพ (central
macular) ซึ่งเป็นบริเวณที่สำ�คัญของดวงตา เนื่องจาก
มี เ ซลล์ รั บ ภาพอยู่ อ ย่ า งหนาแน่ น เพื่ อ ใช้ ใ นการแยก
รายละเอียดและสีของภาพที่เห็น โดยมากระยะเริ่มต้น
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จะมีการเจริญผิดปกติของกลุ่มเซลล์จำ�พวก fibroblast,
glial cells, macrophages และ retinal pigment
epithelial cells1 จนเห็นเป็นผืนพังผืดบางๆ บนผิวจอตา
(cellophane macular reflex or CMR) ซึ่งในระยะนี้
ผู้ป่วยมักจะไม่มีอาการ จนต่อมาระยะท้ายของโรคจะ
มี ก ารหนาตั ว ขึ้ น จนเป็ น เยื่ อ พั ง ผื ด บนผิ ว จุ ด รั บ ภาพ
(preretinal macular fibrosis or PMF)2-4 ร่วมกับเมื่อเยื่อ
พังผืดมีการหดตัวจะทำ�ให้เกิดการดึงรัง้ บนผิวจุดรับภาพ
ส่งผลให้จดุ รับภาพบิดเบีย้ วและหนาตัวขึน้ ผูป้ ว่ ยมักจะ
มีอาการมองเห็นภาพบิดเบี้ยว (metamorphopsia) หรือ
การมองเห็นภาพส่วนกลางลดลง (central visual loss)
หรือมองเห็นภาพมีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าความเป็นจริง
(micropsia) ได้ นอกจากนี้มีรายงานข้อสันนิษฐานเพิ่ม
เติมของการมองเห็นลดลงและภาพบิดเบี้ยวว่าอาจเป็น
จากการรัว่ ซึมของเส้นเลือด, จอตาลอกตัวจากการดึงรัง้ ,
ความขุน่ ของผืนพังผืดเอง หรือการเรียงตัวของเซลล์รบั
ภาพ (photo receptor) ผิดปกติ8 เป็นต้น
โดยทั่วไปในการตรวจประเมินการเห็นภาพใน
ผู้ป่วยโรค epimacular membrane จะมีการวัดระดับการ
มองเห็น (Visual acuity or VA) และการตรวจประเมินว่า
มีการมองเห็นภาพบิดเบีย้ ว (metamorphopsia) ด้วยแผ่น
ตรวจ Amsler chart โดยการวัด VA จะเป็นการประเมิน
ระดับการมองเห็นโดยรวมของดวงตา ซึง่ ในบางครัง้ การ
มองเห็นที่ลดลงในผู้ป่วย epimacular membrane อาจ
เป็นจากผืนพังผืดเอง หรืออาจเป็นจากสาเหตุอื่นที่เกิด
ร่วม เช่น ต้อกระจก เป็นต้น ทำ�ให้ยากในการพยากรณ์
การดำ�เนินโรคและการพิจารณาการให้การรักษา ส่วน
การประเมินด้วย Amsler chart จะสามารถบอกได้ว่า
ผู้ป่วยมีภาพบิดเบี้ยวเกิดขึ้นหรือไม่ บริเวณใด ตรงกับ
ตำ�แหน่งทีม่ พี งั ผืดหรือไม่ แต่เนือ่ งจากการตรวจวิธนี จี้ ะ
ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วยมาก ซึ่งอาจทำ�ได้ยาก
ในผู้ป่วยบางรายเช่นผู้สูงอายุ รวมถึงไม่สามารถเปรียบ
เทียบความก้าวหน้าของโรคได้อย่างชัดเจน

ในปัจจุบันมีการตรวจการทำ�งานของจุดรับ
ภาพนอกเหนือจาก 2 วิธีข้างต้นหลายวิธี ซึ่งวิธีที่มีการ
ใช้บ่อย, หาเครื่องมือได้ง่าย, วิธีการทำ�และการแปลผล
ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก วิธีหนึ่ง คือ การวัดค่าความ
ไวแสงของจุดรับภาพ (retinal sensitivity) ด้วยเครื่อง
automated perimetry โดยเครื่องจะมีการทดสอบความ
ไวแสงในแต่ละจุดของจุดรับภาพตามโปรแกรมเครื่อง
ที่ตั้งไว้ จากนั้นมีการบันทึกค่าแต่ละจุดสามารถนำ�ค่าที่
ได้มาเปรียบเทียบในแต่ละจุดและใช้ตรวจติดตามการ
ทำ�งานของจุดรับภาพได้เป็นระยะ
การศึกษานีต้ อ้ งการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของ
คุณภาพการมองเห็นกับการเปลีย่ นแปลงทางโครงสร้าง
ของจุดรับภาพในตาผู้ป่วยที่มี epimacular membrane
โดยประเมินจากการมองเห็นภาพบิดเบี้ยว ความไวแสง
และความหนาของจุดรับภาพ การศึกษาความสัมพันธ์
ดังกล่าวอาจช่วยในการตัดสินใจในการส่งตรวจ, บอก
พยากรณ์ และตัดสินใจวางแผนการรักษาได้เหมาะสม

วิธีการศึกษา

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบ Analytic CrossSectional Studies ผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคนได้ฟังคำ�อธิบาย
ร่ ว มกั บ อ่ า นใบยิ น ยอมของอาสาสมั ค ร (consent
form) และลงลายมือชื่อหลังจากนั้นได้รับการตรวจ
ตาอย่างครบถ้วนคือ slit lamp biomicroscopy, color
fundusphotography และได้รับการตรวจดังนี้
1. Best corrected visual acuity (BCVA)โดย
ประเมินด้วย EDTRS chart
2. ประเมิน metamorphopsiaโดยใช้ Amsler
chart แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
• ไม่มี metamorphopsia
• Focal metamorphopsia คือ metamorphopsia
น้อยกว่า 8 นาฬิกาของ Amsler’s grid
• Broad metamorphopsia คือ metamorphopsia≥
8 นาฬิกาของ Amsler’s grid
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3. ประเมิน macular thicknessโดย Spectral
domain Optical coherence tomography (SD-OCT)
เครื่อง CirrusTMHD-OCT (Carl Zeiss Meditec, Inc.)

4. ประเมิน retinal sensitivityโดย automated
perimetry เครื่อง HumphreyTM field analyser II (Carl
Zeiss Meditec, Inc.) โปรแกรม CTVF 10-2 (white on
white)

แผนภูมิที่ 1 แสดงตำ�แหน่ง area ต่างๆ ของ macular thickness และ corrresponding area ของ retinal sensitivity หรือ
metamorpopsia
ตาขวา

ตาซ้าย

Macular thickness

Retinal sensitivity, Metamorphopsia

Macular thickness

Retinal sensitivity, Metamorphopsia

25

ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาจอตาของจุดรับภาพกับความไวแสงและการมองเห็น
ภาพบิดเบี้ยวในตาผู้ป่วยที่มีเยื่อพังผืดที่เกิดเองบนผิวจุดรับภาพ

Area 1 แสดงถึงตำ�แหน่ง central fovea
Area 2 – Area 5 แสดงถึงตำ�แหน่งภายใน Central 5°
โดยถ้าอ้างอิงตาม Macular thickness เป็นดังนี้
- Area 2 คือ Superior central 5°
- Area 3 คือ Nasal central 5°
- Area 4 คือ Inferior central 5°
- Area 5 คือ Temporal central 5°
Area 6 – Area 9 แสดงถึงตำ�แหน่งภายใน Central 5-10°
โดยถ้าอ้างอิงตาม Macular thickness เป็นดังนี้
- Area 6 คือ Superior central 5-10°
- Area 7 คือ Nasal central 5-10°
- Area 8 คือ Inferior central 5-10°
- Area 9 คือ Temporal central 5-10°
เกณฑ์การรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ (Inclusion
criteria)
- ผู้ป่วยอายุ 40 ปี ขึ้นไป
- ผู้ป่วยที่ให้ความยินยอมเข้าร่วมการศึกษา
- ผู้ป่วยที่มาตามนัดและให้ความร่วมมือในการ
ตรวจ
- วินิจฉัยว่าเป็นโรค Idiopathic epimacular
membrane
เกณฑ์การไม่รบั อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ (Exclusion
criteria)
- ผู้ป่วยที่ไม่สามารถประเมินจอประสาทตาได้
ชัดเจนหรือ poor signal strength (< 6/10) ในการตรวจ
ด้วย Optical coherence tomography (OCT) เช่น dense
cataract, corneal scar, ม่านตาไม่ขยายขณะตรวจ เป็นต้น
- ผู้ป่วยที่มีโรคตาอื่นๆร่วมด้วยที่ทำ �ให้ best
corrected visual acuity (BCVA) หรื อ ค่ า retinal
sensitivity คลาดเคลือ่ นในการแปลผล เช่น moderate to
dense cataract, amblyopia, optic neuropathy เป็นต้น

- โรคของ macular จากสาเหตุอื่น หรือโรคตา
มีผลต่อ macular edema เช่น diabetic macular edema,
age-related macular degeneration, retinal vascular
occlusion, ocular inflammatory disease เป็นต้น
- Advanced glaucoma ที่เริ่มมี central visual
field defect
- ผู้ ป่ ว ยที่ โ รคทางตาอื่ น ที่ มี ผ ลทำ � ให้ เ กิ ด
epiretinal membrane ได้ เช่น retinal vascular disease,
ocular inflammatory diseases, diabetic retinopathy, เคย
การผ่าตัดหรือเลเซอร์ในตา, เคยมีอบุ ตั เิ หตุทตี่ า, รูฉกี ขาด
ที่จอตาเป็นต้น

ผลการศึกษา

ผูป้ ว่ ยเข้าร่วมในการศึกษาจำ�นวน 30 คน มีอายุ
เฉลี่ย 62.38±5.71 ปี, Visual acuity เฉลี่ย 75.4±8.62
letter หรือเทียบเท่า 20/32 ใน Snellen chart, Mean
central foveal thickness 353.23±74.67 µm และมีอาการ
metamorphopsia 33.3% (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Age --No.(%)
- 50-59 yr
- 60-69 yr
- 70-79 yr
- Mean –yr ± SD
Visual-acuity score and Snellen equivalent
- 81–90 letters, 20/16–20/25 — No. (%)
- 71–80 letters, 20/25–20/40 — No. (%)
- 61–70 letters, 20/40–20/63 — No. (%)
- 51–60 letters, 20/63–100 — No. (%)
- Mean score± SD
Mean central foveal thickness ±SD (µm)
- Minimum CMT
- Maximum CMT

8 (26.7)
20 (66.7)
2 (6.7)
62.38±5.71
8 (26.6)
13 (43.3)
7 (23.3)
2 (6.7)
75.4±8.62
353.23±74.67
204
534
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)
Metamorphopsia – No. (%)
- None
- Local
- Board

20 (66.7)
6 (20.0)
4 (13.3)

ความหนาของจุดรับภาพในตำ�แหน่ง central
fovea (area 1), ตำ�แหน่ง central 5° (area 2-4) และตำ�แหน่ง
Central 5-10° บริเวณ nasal และ temporal (area 7 และ 9)
มีความสัมพันธ์กับการมองเห็น metamorphopsia อย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิติ (R2=0.42, 0.28,0.15 และ 0.20 ตาม
ลำ�ดับ, p<0.05) (แผนภูมิที่ 1 และตารางที่ 2)

ความหนาของจุดรับภาพในตำ�แหน่ง central
fovea (area 1), ตำ�แหน่ง central 5° (area 2-4) และ
ตำ�แหน่ง central 5-10° (area 6-9) มีความสัมพันธ์กับค่า
logMAR VA อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (R2=0.29, 0.24
และ 0.15 ตามลำ�ดับ, p<0.05) (แผนภูมิที่ 2 และตาราง
ที่ 3)
ความหนาของจุดรับภาพในตำ�แหน่ง central
fovea (area 1), ตำ�แหน่ง central 5° (area 2-4) และ
ตำ�แหน่ง Central 5-10° (area 6-9) มีความสัมพันธ์แบบ
negative correlation กับค่า retinal sensitivity อย่างไม่มี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (R2=0.02, 0.003 และ 0.02 ตามลำ�ดับ,
p>0.05) (แผนภูมิที่ 3 และตารางที่ 4)

แผนภูมิที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Macular thickness กับระดับอาการ Metamorphopsia ใน Area ที่ 1
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่าง Macular thickness กับระดับอาการ Metamorphopsia
Area of macular
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4
Area 5
Area 6
Area 7
Area 8
Area 9

P value
0.000
0.018
0.000
0.001
0.001
0.645
0.031
0.107
0.013

R2

0.4202
0.0943
0.3828
0.2007
0.3208
0.0321
0.1564
0.0189
0.2027

แผนภูมิที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Macular thickness กับ best corrected visual acuity (BCVA) ใน Area ที่ 1

ตารางที่ 3 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่าง Macular thickness กับ best corrected visual acuity (BCVA)
Area of Macular
Central fovea (area 1)
Central fovea 5° (area 2-5)
Central fovea 5-10° (area 6-9)

Mean BCVA ( logMAR)
0.18±0.17
0.18±0.17
0.18±0.17

R2

0.2926
0.2447
0.152

P value
0.002
0.000
0.000
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แผนภูมิที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Macular thickness และ ค่า Retinal sensitivity ใน Area ที่ 1

ตารางที่ 4 แสดงค่าความสัมพันธ์ของ Macular thickness และค่า Retinal sensitivity
Area of Macular
		
Area 1
Area2
Area 3
Area 4
Area 5
Area 6
Area 7
Area 8
Area 9

วิจารณ์

Mean macular thickness
(µm ± SD)
349.93 ± 73.72
364.1 ± 43.70
368.87 ± 41.68
348.48 ± 47.61
358.03 ± 47.51
303.0 ± 33.45
320.03 ± 31.49
280.83 ± 32.38
284.6 ± 33.11

Idiopathic epimacular membrane เป็นโรคทีเ่ กิด
จากการที่มีเยื่อพังผืดที่เกิดขึ้นเองบริเวณผิวของจุดรับ
ภาพ โดยระยะแรกอาจเป็นผืนพังผืดบางๆบนผิวจอตา
(cellophane maculopathy) ซึ่งผู้ป่วยมักยังไม่มีอาการ
จนต่อมาเมือ่ เยือ่ พังผืดหนาตัวขึน้ อาจดึงรัง้ ผิวจุดรับภาพ

Mean retinal sensitivity
(dB ± SD)
28.6 ±3.05
28.92 ± 3.12
29.16 ± 2.90
28.02 ± 3.41
28.46 ± 3.63
28.37 ± 2.37
28.30 ± 2.30
27.51 ± 2.45
28.25 ± 2.66

R2

P value

0.0198
0.0037
0.0009
0.0012
0.0017
0.0356
0.0245
0.0004
0.0147

0.458
0.670
0.874
0.977
0.831
0.361
0.409
0.797
0.523

ทำ�ให้จุดรับภาพบิดเบี้ยวและหนาตัวขึ้นซึ่งมักจะทำ�ให้
ผู้ป่วยมีอาการตามัวหรือเห็นภาพบิดเบี้ยวได้
โดยทัว่ ไปในเวชปฏิบตั กิ ารตรวจประเมินผูป้ ว่ ย
จะมีการตรวจการมองเห็นภาพโดยการวัด visual acuity
(VA) หรือตรวจการมองเห็นภาพบิดเบี้ยวด้วย Amsler

ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาจอตาของจุดรับภาพกับความไวแสงและการมองเห็น
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chart และการตรวจประเมินความหนาจุดรับภาพด้วย
เครื่อง OCT แล้วนำ�ผลการประเมินทั้งหมดมาวางแผน
การดูแลผู้ป่วยต่อไป แต่อย่างไรก็ตามการวัด VA หรือ
การตรวจการมองเห็นภาพบิดเบี้ยวนั้นเป็นการตรวจ
ประเมินที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วยและผลที่ได้
ไม่สามารถนำ�มาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของการ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งจากงานวิจัยของ Karacorlu
M. และคณะ5 ได้รายงานถึงการวัดค่า macular sensitivity
ด้วยเครื่อง Fundus related microperimetry (MP-1) ใน
ผู้ป่วย idiopathic epimacular membrane ว่ามีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ best corrected VA (BCVA) ที่ ล ดลง
อย่างมีนัยสำ�คัญ (R2=0.26, p<0.001) และมี negative
correlation กับ macular thickness ที่เพิ่มขึ้น (R2=0.13,
p<0.001)
ทางผู้วิจัยจึงได้ทำ�การศึกษาหาความสัมพันธ์
ของลักษณะทางกายภาพของจอตาที่เปลี่ยนแปลงในตา
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็น idiopathic epimacular membrane โดยวัดค่า
macular thickness ด้วยเครือ่ ง SD-OCT เทียบกับคุณภาพ
การมองเห็นโดยวัด BCVA, การเห็นภาพบิดเบี้ยว และ
การวัด macular retinal sensitivity ด้วยเครือ่ ง Automated
perimetry program 10-2 โดยผลการศึกษาพบว่า ใน
บริเวณจุดรับภาพ central fovea และ central 5° ค่า
macular thickness มีความสัมพันธ์กับค่า log MARVA
และการมองเห็น metamorphopsia อย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิตแิ ต่มคี วามสัมพันธ์แบบ negative correlation กับค่า
retinal sensitivity อย่างไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p>0.05)
ส่วนในบริเวณจุดรับภาพ centra l5-10° ค่า macular
thickness มีความสัมพันธ์กับค่า logMAR VA อย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (R2=0.152, P<0.05) และมีความ
สัมพันธ์กับการมองเห็น metamorphopsia อย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติเฉพาะตำ�แหน่ง nasal และ temporal แต่
มีความสัมพันธ์แบบ negative correlationกับค่า retinal

29
sensitivity อย่างไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ ดังนั้นจากผล
การศึกษาอาจบอกได้วา่ ในตาของผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็น idiopathic
epimacular membrane ทีม่ กี ารหนาตัวของจอตาเพิม่ ขึน้
จะทำ�ให้มคี ณ
ุ ภาพในการมองเห็นของผูป้ ว่ ยลดลงทัง้ ใน
ส่วนของ visual acuity และการเห็น metamorphopsia
จึงสามารถใช้การประเมินคุณภาพการมองเห็นทั้งสอง
ดังกล่าวในการบอกพยากรณ์โรค วางแผนการรักษา
และตรวจติดตามผลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่
ไม่มีเครื่อง OCT อาจใช้การตรวจดังกล่าวประเมินและ
ติดตามผู้ป่วยได้ แต่เนื่องจากการตรวจดังกล่าวเป็นการ
ตรวจแบบ subjective test อาจต้องพิจารณาร่วมกับการ
ตรวจตาประกอบ เนื่องส่วนการนำ�การวัดค่า retinal
sensitivity ด้วยเครื่อง automated perimetry program
10-2  มาใช้ในการตรวจประเมินร่วมกันนั้นอาจยังสรุป
ได้ไม่ชัดเจนนัก
นอกจากนีใ้ นเรือ่ งของตำ�แหน่งการหนาตัวของ
จุดรับภาพก็นา่ จะมีความสำ�คัญทางคลินกิ โดยหากมีการ
หนาตัวในบริเวณภายใน central 5° (โดยเฉพาะบริเวณ
central macula) และตำ�แหน่ง central 5-10° บริเวณ
nasal และ temporal ซึ่งสัมพันธ์กับการมี BCVA ลดลง
และมีการเกิด metamorphospsia อย่างมีนยั สำ�คัญซึง่ อาจ
เป็นตัวบ่งถึงพยากรณ์โรคและอาจช่วยตัดสินใจในการ
วางแผนการรักษาได้มากขึ้น
อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้ยังรวบรวมผู้ป่วย
ได้ค่อนข้างน้อย อาจจะต้องการการศึกษาเพิ่มเติมใน
ผู้ ป่ ว ยที่ ม ากขึ้ น เพื่ อ นำ � ไปใช้ จ ริ ง ทางคลิ นิ ก และอาจ
ยังสรุปได้ไม่ชัดเจนว่า retinal sensitivity ไม่มีความ
สัมพันธ์กบั macular thickness เนือ่ งจากการตรวจ retinal
sensitivity ด้วย automated perimetry มีข้อจำ�กัดได้แก่
โปรแกรมทีใ่ ช้เป็น CTVF 10-2 ซึง่ ในการทำ�ครัง้ แรกอาจ
ทำ�ให้ค่า sensitivity ที่ได้ไม่น่าเชื่อถือมากนัก ต้องอาศัย
การเรียนรู้ในผู้ป่วยบางราย เป็นต้น

30

สรุป

ในการตรวจประเมินคุณภาพการมองเห็นใน
ผู้ป่วยที่เป็น idiopathic epimacular membrane จะใช้
การตรวจ BCVA และการตรวจมองเห็นภาพบิดเบี้ยว
ด้วย Amsler chart เป็นการตรวจเบื้องต้นเพื่อเป็นข้อมูล
ในการวางแผนดูแลรักษาผู้ป่วย แต่อาจยังไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้การตรวจวัดค่าความไวแสงของจุดรับภาพ
โดยเครื่อง automated perimetry โปรแกรม 10-2 มา
พิจารณาร่วมด้วยได้
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Correlation of Macular Thickness with Retinal Sensitivity and
Metamorphopsia in Patients with Idiopathic Epimacular Membrane
Sarinthip Phanchaicharoen, M.D.
Nattapon Wongcumchang, M.D.

Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Thammasat University

Abstract

Objective: To study the correlation of macular thickness
with the retinal sensitivity and metamorphopsia in
patients with idiopathic epimacular membrane
Study design: Analytic cross-sectional study
Method: Thirty patients with idiopathic epimacular
membrane were evaluated the macular thickness by
optical coherence tomography, the metamorphopsia
grading by Amsler chart, the retinal sensitivity by
automated perimetry program 10-2 and the best
corrected Visual acuity by the ETDRS chart. The
macular thickness was determined and correlated with
the metamorphopsia grading, the retinal sensitivity and
the logMAR BCVA following the corresponding area.
Result: In the central fovea and central5°area there
were significant correlation between the macular

thickness with the LogMAR BCVA (R2 =0.29 and
0.24) and the metamorphosia grading (R2=0.42 and
0.28) (p<0.05) but not significant correlation with the
retinal sensitivity (R2=0.02 and 0.003, p>0.05).While
in the central10° area there was significant correlation
between the macular thickness with the LogMAR
BCVA (R2=0.15, p<0.05) and the metamorphosia
grading (only in the nasal and temporal side of the
fovea) (R2=0.15 and 0.20, p<0.05) but not significant
correlation with the retinal sensitivity (R2=0.02 and
0.003, p>0.05).
Conclusion: The visual acuity and the metamorphopsia
grading by Amsler chart were the proper basic exam
for evaluation the visual function and management plan
in the patients with idiopathic epimacular membrane.
But it may not be use the applied automated perimetry
program 10-2 to evaluate these patients.
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กลุ่มโรค (syndrome) ที่มีความผิดปกติในระบบ
ต่ า งๆของมนุ ษ ย์ พ บว่ า มี ห ลาย syndrome ที่ มี ค วาม
ผิดปกติทางตาร่วมด้วย ดังนั้นจึงมีความจำ�เป็นที่จักษุ
แพทย์ กุมารแพทย์ และแพทย์ทั่วไปควรมีความรู้เกี่ยว
กับ syndrome ต่างๆ ที่อาจมีอาการผิดปกติทางตาเพื่อ
ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย เช่น กรณีจักษุแพทย์พบ
ผู้ป่วย Down’s syndrome อาจมีความผิดปกติทางตาที่
ควรนึกถึง เช่น ภาวะสายตาสั้น (myopia) จักษุแพทย์
จะได้สามารถให้การดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ในทาง
กลับกันในบางกรณีจกั ษุแพทย์อาจมีสว่ นช่วยระมัดระวัง
ภาวะผิดปกติอื่นๆที่อาจมีอันตรายต่อชีวิตผู้ป่วย เช่น
กรณีตรวจพบเด็กเป็นภาวะไม่มีม่านตา (aniridia) ควร
ส่งปรึกษากุมารแพทย์เพื่อตรวจและเฝ้าระวัง Wilm’s
tumor อันเป็นภาวะที่เป็นอันตรายและอาจเกิดร่วมกัน
ได้ นอกจากนั้นยังอาจก่อประโยชน์ในการให้ค�ำ แนะนำ�
ทางพันธุกรรม (genetic counseling) แก่ครอบครัวผูป้ ว่ ย
หรือการตรวจสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยซึ่งอาจเป็น
ภาวะของโรคที่เป็น mild form หรือ earlier form เพื่อ
ให้การดูแลที่เหมาะสมต่อไป
เกีย่ วกับภาวะความผิดปกติแต่ก�ำ เนิดของมนุษย์
มีคำ�หลายคำ�ที่เกี่ยวข้องและมีความหมายใกล้เคียงกันที่
ควรทราบมีดังนี้คือ
Hereditary หมายถึง disease หรือ trait ที่เป็นผล
โดยตรงจาก genetic composition ซึ่งสามารถถ่ายทอด
จาก generation หนึ่งไปสู่อีก generation หนึ่งได้
Genetic หมายถึง disorder ที่เกิดจาก defect ของ
gene อาจเป็น acquired หรือ inheritated ก็ได้

Familial หมายถึ ง ภาวะที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ข อง
สมาชิกในครอบครัวมากกว่า 1 คนขึ้นไป อาจเกิดจาก
gene หรือ สาเหตุอื่นๆ เช่น infectious agents หรือ
environmental agent ก็ได้
Sporadic หมายถึง ภาวะที่เกิดกับสมาชิกคนเดียว
ของครอบครัว

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Chromosomes

ภายใน cells ของมนุษย์มี segments ของ DNA ซึ่ง
เรียกว่า genes ประกอบกันเป็น chromosomes ในแต่ละ
เซลมี chromosome 46 ตัวหรือ 23 คู่ แบ่งออกเป็นพวกที่
ไม่เกีย่ วข้องกับการกำ�หนดเพศ (autosome) 22 คูแ่ ละอีก
1 คูท่ �ำ หน้าทีก่ �ำ หนดเพศเรียกว่า sex chromosome (X และ
Y chromosome) ซึ่งจากการศึกษาในระยะ metaphase
ของการแบ่ ง ตั ว ของเซล จะพบว่ า chromosome มี
ลักษณะเหมือนตัวอักษร “X” ประกอบด้วย chromatid
2 ชิน้ ติดกันตรงตำ�แหน่งทีเ่ รียกว่า centromere เรียกส่วน
ที่ยาวกว่าว่า long arm และเรียกส่วนที่สั้นกว่าว่า short
arm โดยมีการแบ่งกลุ่ม chromosome ตามขนาดและ
ตำ�แหน่ง centromere เป็น 7 กลุ่ม (London system) คือ
group A = chromosome คู่ที่ 1-3, group B = คู่ที่ 4-5 ,
group C = คูท่ ี่ 6-12 และ X , group D = คูท่ ี่ 13-15, group
E = คู่ที่ 16-18 , group F = คู่ที่ 19-20 และ group G = คือ
คู่ที่ 21-22 และ Y chromosome
ความผิดปกติที่เกิดจากสารพันธุกรรมนี้ อาจ
เกิดจากความผิดปกติในระดับของ single gene disorders
หรื อ เป็ น ความผิ ด ปกติ ใ นระดั บ ของ chromosome
(chromosomal aberrations) ก็ได้
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chromosomal aberrations แบ่งความผิดปกติเป็น
2 กลุ่ม คือ
1. ความผิ ด ปกติ ใ นด้ า นจำ � นวน (Numerical
Aberration)
มีทั้งชนิดที่เป็น polyploidy คือ มี chromosome
เพิ่มทุกตัวเป็น 3n (69) หรือ 4n (92) และชนิดที่เป็น
aneuploidy คือมีจ�ำ นวนผิดปกติของเฉพาะ chromosome
คู่ใดคู่หนึ่ง อาจเป็น monosomy หรือ trisomy ก็ได้ โดย
เกิดจากการ nondisjunction ในช่วงการแบ่งเซลแบบ
meiosis ซึง่ มักเกิดจากแม่ทมี่ อี ายุมาก, ความผิดปกติทาง
ตาที่เกิดจากภาวะ trisomy มีหลาย syndromes อาทิเช่น
Down’s syndrome (trisomy 21), Edwards’ syndrome
(trisomy 18), Patau’s syndrome (trisomy 13) และ
Turner syndrome (aneuploidy of sex chromosomes)
เป็นต้น
2. ความผิดปกติในด้านลักษณะโครงสร้างของ
chromosome (Structural Aberration)
ความผิ ด ปกติ นี้ มี ห ลายชนิ ด เช่ น duplication,
translocation, ring chromosome และ deletion ซึ่งทำ�ให้
เกิดความผิดปกติทางตาที่น่าสนใจ เช่น short arm 11
deletion (11 p 13) syndrome, long arm 13 deletion
(13p14) syndrome และ short arm 5 deletion (Cri du
Chat syndrome) เป็นต้น
การรายงาน karyotype ของ chromosome ผิด
ปกติ ตาม Chicago conference มีสัญลักษณ์มาตรฐานที่
พบบ่อยและควรทราบดังนี้คือ
A - G = กลุ่มของ chromosome
1 – 22 = หมายเลขของ autosome
X, Y = Sex chromosome
+, - = การมีสว่ นเกินหรือขาดของ chromosome
p
= short arm
q
= long arm
r
= ring chromosome
s
= satellite
t
= translocation

ส่ ว นการรายงานผล (genetic shorthand)
เกี่ยวกับความผิดปกติในด้านจำ�นวน ให้เขียนจำ�นวน
chromosome ทัง้ หมดตามด้วยลักษณะ sex chromosome
โดยมีเครือ่ งหมาย ‘‘,’’ คัน่ (เช่น 45,X) หรือถ้าเป็นความ
ผิดปกติของ autosome ให้ใส่หมายเลข autosome ตาม
ด้วยเครื่องหมายเกิน (+) หรือขาด (-) เช่น 47 , XY,21+
เป็นต้น สำ�หรับความผิดปกติในด้านโครงสร้าง ให้ใส่
เครื่องหมาย + หรือ – ต่อท้าย long arm (q) หรือ short
arm (p) ที่ผิดปกติ เช่น 2 p+ หมายถึง short arm ของ
chromosome คู่ 2 ยาวกว่าปกติ เป็นต้น

โรคที่เกิดจาก Chromosomal Aberration
ทางจักษุวิทยาที่น่าสนใจ
# Down’s syndrome (Trisomy 21) #

เป็น most common chromosomal syndrome ใน
มนุษย์ มีรายงานครัง้ แรกตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1866 มีอบุ ตั กิ ารณ์
การเกิดโรคเพิ่มขึ้นตามอายุมารดา คือ พบ~ 1:1400 live
births ในมารดาอายุ 20-24 ปี, เพิม่ ขึน้ เป็น 1:40 ในมารดา
อายุ 44 ปี และพบมากกว่า 1:11 ในมารดาทีม่ อี ายุเกิน 50
ปีขนึ้ ไป นอกจากนัน้ ยังพบมีอบุ ตั กิ ารณ์สงู ในมารดาอายุ
น้อยมาก คือพบ 1:1250 ในมารดาอายุระหว่าง 15-19 ปี

ภาพที่ 1 แสดงเด็ก Down’s syndrome
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Chromosomal disorder ในผูป้ ว่ ย Down’s (รูปที่ 1)
พบว่า 95% มีความผิดปกติแบบ extrachromosome 21
จาก meiotic nondisjunction (> 90 % เป็นความผิดปกติ
ในการแบ่งตัวของเซลมารดา) อีก 5 % ของผู้ป่วยจะพบ
ความผิดปกติแบบ translocation คือมีการ attachment
ของ long arm ของ chromosome 21 กับ long arm ของ
chromosome อื่นเช่นคู่ที่ 14 หรือ 22 ซึ่งความผิดปกติ
แบบ translocation นี้ไม่มีความสัมพันธ์กับอายุมารดา
โดยเฉลีย่ recurrence risk ในผูเ้ คยมีบตุ รเป็น Down’s จะ
~ 1% และจะสูงขึ้นตามอายุของมารดา
Systemic findings ในผู้ป่วย Down’s syndrome คือ
• Mental retardation, Short stature
• Poor muscular control (hypotonia)
• Brachycephaly with a broad flat occiput
• Hypoplasia of the middle phalanx of the fifth
finger, Wide space between the first & second toes
• Small ears, Dental hypoplasia,
Tracheoesophageal fistulas
• Infertility
• Congenital heart disease เช่น VSD & ASD
(40%)
• Single palmar crease ~50% (พบได้ 1% ในคน
ปกติ)
• Medical complications ทีท่ �ำ ให้ life span ผูป้ ว่ ย
กลุ่มนี้สั้นลง เช่น susceptible to infection, เสี่ยงต่อการ
เกิด Leukemia มากกว่าคนปกติ 20-50 เท่า
Ocular findings in Down’s syndrome
• Almond-shaped palpebral fissures
• Upslanting (Mongoloid) palpebral fissures
• Prominent epicanthal folds, Blephalitis
(usually chronic,with cicatricial ectropian) (รูปที่ 2)

ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์

• Strabismus 45% (usually esotropia)
• Iris stromal hypoplasia, Brushfield’s spots
(normal iris stroma surrounded by a ring of mild iris
hypoplasia)
• Refractive error usually myopia 70%
• Nystagmus (typically horizontal)
• Keratoconus, Cataract
• Aberrant retinal vessels at disc, Optic atrophy

ภาพที่ 2 แสดง Ectropion ในเด็ก Down’s syndrome
เคยมีการศึกษาถึง incidence ของ ocular findings
in Down’s syndrome ในผู้ ป่ ว ย 152 คนพบความ
ผิดปกติทางตาดังนี้ คือ upward slant of palpebral
fissure 82%, epicanthal folds 61%, astigmatism 60%,
iris abnormalities 52%, strabismus 38%, lacrimal
obstruction 30%, blepharitis 30%, retinal abnormality
28%, hyperopia 26%, amblyopia 26%, nystagmus
18%, cataract 13% และ myopia 13%, โดยจะพบ
ภาวะ hyperopia ได้บ่อยในเด็กอายุต่ำ�กว่า 5 ปี, จะพบ
strabismus และ cataract ได้บ่อยในเด็กอายุมากกว่า 12
ปีขึ้นไป และพบ myopia หรือ myopic astigmatism ได้
บ่อยในเด็กที่มี cardiac malformation
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# Edwards’syndrome (Trisomy 18) #

เป็ น second most common chromosomal
syndrome (รูปที่ 3), incidence ~ 1:8000 live newborns,
หญิง:ชาย ~ 3:1 มัก early spontaneous abortion ~ 95%
นอกจากนั้นเด็กที่เกิดมา ~50% มักเสียชีวิตภายใน 4
เดือนแรก และ 90 % จะเสียชีวิตภายใน 1 ขวบ

Ocular findings in Edwards’syndrome (ไม่ใช่
ลักษณะสำ�คัญ พบประมาณ 50% ของผูป้ ว่ ยมักเกีย่ วข้อง
กับ lids และ bony orbit)
• Prominent epicanthal fold, Ptosis
• Blepharophimosis with unusually small or
oblique palpebral fissures
• Unusually thick lower eyelid
• Hypertelorism (sometimes hypotelorism)
• Hypoplastic supraorbital ridges
• Congenital glaucoma, Corneal opacity
• Microphthalmos, Optic disc anomalies
(coloboma)
• Iris and uveal colobomas

# Patau’s syndrome (Trisomy 13) #
ภาพที่ 3 แสดงเด็ก Edwards’ syndrome
Systemic findings in Edwards’syndrome
• Low birth weight and growth failure, Mental
retardation
• Skull with a narrow bifrontal diameter and
protruding occiput
• Micrognathia, Misshapen ears (low-set,
malformed and rotated ears)
• Flexion deformities & overlapping of the
fingers, Nail hypoplasia
• ASD, VSD
• Inguinal or Umbilical hernias (frequently a
single umbilical artery)
• Cryptorchidism, Rocker-bottom feet

Incidence ~1:25000 live births, 50% เด็กจะ
เสียชีวิตในเดือนแรก, 75% จะเสียชีวิตภายใน 6 เดือน
มีเพียง ~ 5% ที่จะมีอายุเกิน 3 ขวบ phenotype ที่สำ�คัญ
คือ severe central nervous system anomalies โดยเฉพาะ
formation of forebrain (holoprosencephaly), Olfactory
system (arrhinencephalia), microcephaly และ 80% จะ
พบมี bilateral cleft lip cleft palate สำ�หรับอาการแสดง
อื่นๆ ได้แก่
• Bineural deafness, Mental retardation, Low-set
ears
• Polydactyly (more frequently in the hands than
the feet) Rocker-bottom feet, Transverse palmar creases
• Severe congenital heart defects เป็น ASD,
VSD, PDA และ Dextrocardia (80%)
• Polycystic kidney disease (30%),
Hydronephrosis
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Ocular findings in Patau’s syndrome (ความ
ผิดปกติมักรุนแรงและพบความผิดปกติทางตาในผู้ป่วย
ทุกราย)
• Bilateral Microphthalmos (sometimes clinical
anophthalmos) (รูปที่ 4), Cyclopia (rarely)
• Hypotelorism (sometimes hypertelorism),
Epicanthal fold, Shallow supraorbital ridges, Absent
eyebrows
• Corneal clouding, Cataract (retention of cell
nuclei in embryonic lens nucleus)
• Iris and Ciliary body colobomas, Persistent
hyperplastic primary vitreous พบ 80%
• Intraocular connective tissue including
cartilage (cartilage in coloboma of ciliary body เป็น
ลักษณะเฉพาะที่พบแต่ใน trisomy 13)
• Bilateral Retinal dysplasia (75%), Optic nerve
hypoplasia (occasionally colobomas)
• Anterior cleavage syndrome
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คือผู้ป่วยมักจะเป็นเพศหญิง รูปร่างเตี้ย อวัยวะเพศไม่
เจริญเติบโตเนื่องจากรังไข่ผิดปกติ และมีความผิดปกติ
ทางร่างกายต่างๆซึ่งขึ้นกับส่วนของ x chromosome ที่
ขาดหายไป
Systemic findings in Turner’s syndrome
• Short stature
• Do not develop secondary sexual characteristic
• Webbing of the neck with low-set nuchal hair
• Cubitus valgus, Coarctation of aorta
• Nonpitting edema of the hands and feet (at
birth)
• Sterility and Amenorrhea (Gonadal dysgenesis)
Ocular findings in Turner’s syndrome
• Pigmented area on eyelids, Prominent
epicanthal folds
• Accentuated downslanting palpebral fissures
• Ptosis, Strabismus, Nystagmus
• Blue Sclera, Anterior axial embryonic cataract

# Short arm 11 deletion (11p13) syndrome #

ภาพที่ 4 แสดงลักษณะ Bilateral Anophthalmos

# Turner syndrome #

Incidence ~1:2500 live female births เกิดจาก
ความผิดปกติของ chromosome ได้หลายแบบที่พบบ่อย
สุดคือ 45,X (70-80%) ความผิดปกติชนิดอืน่ ๆได้แก่พวก
mosaicism หรือโครงสร้างของ X ผิดปกติ เช่น ring X
หรือ isochromosome x เป็นต้น อาการแสดงที่สำ�คัญ

เป็ น defect ของ gene ที่ มี ค วามสำ � คั ญ ใน
development ของตาคื อ PAX6 gene ที่ ตำ � แหน่ ง
chromosome 11p13 ทำ�ให้เกิด panophthalmic disorder
คือ
• Iris absence (Aniridia) or severe hypoplasia
• Subnormal visual acuity
• Congenital nystagmus, Strabismus
• Corneal Pannus, Glaucoma
• Cataracts, Ectopia lentis ,Optic nerve
hypoplasia
• Foveal or Macular hypoplasia
ในผูป้ ว่ ย aniridia (almost always bilateral) 2/3 จะ
เป็น familial case ถ่ายทอดแบบ autosomal dominant
อีก 1/3 ของ case aniridia (often with cataract and

ภาวะโครโมโซมผิดปกติในทางจักษุวิทยา

glaucoma) เป็น sporadic case ซึ่งมีความสำ�คัญมาก
เพราะมักมี association กับ Wilm’s tumor, genitourinary
anomaly (เช่น micropenis) และ mental retardation เรียก
ว่า “WAGR syndrome” เนื่องจากเป็น deletion ของ
gene ในบริเวณใกล้เคียงกัน (contiguous gene deletion
syndrome) ดังนั้นเมื่อจักษุแพทย์พบผู้ป่วยเป็น aniridia
ควรตรวจพ่อแม่ของเด็กว่ามี variable expression of
autosomal dominant aniridia หรือไม่ ในกรณีไม่แน่ชัด
ว่าเป็น autosomal dominant trait หรือ sporadic case
และมี coincident systemic malformation ควรส่งตรวจ
chromosomal analysis และระวัง possible Wilm’s tumor
(พบถึง 1 ใน 3 ของ sporadic aniridia) ด้วย อย่างไรก็ตาม
แม้เด็กไม่มี other anomalies หรือ delay development ก็
แนะนำ�ให้ทำ� baseline intravenous pyelogram (more
sensitive than echography or CT for embryonal
malignancy) และ periodic urinalysis (for microscopic
hematuria) เช่นกัน
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ภาพที่ 5 แสดงลั ก ษณะ Retinoblastoma บนจอ
ประสาทตา
ค ว า ม สำ � คั ญ ข อ ง c h r o m o s o m e 1 3 q 1 4
(Retinoblastoma gene) คือทำ�หน้าที่เป็น recessivetumor-suppressor genes ดังนั้นเมื่อเกิดมี homologous
deletion (Knudson’s two-hit model) ในบริเวณ 13 q14
จึงทำ�ให้มี defective gene regulation for malignancy
ซึ่งนอกจากทำ�ให้เกิด retinoblastoma (รูปที่ 6) แล้วยัง
พบมี high incidence ของ nonocular malignancy เช่น
osteosarcomas อีกด้วย

# Long arm 13 deletion (13q14 ) syndrome #

ความผิดปกติของ long arm 13 deletion (13q14)
ทำ�ให้เกิด retinoblastoma (รูปที่ 5) ซึ่งเป็น heritable
childhood ocular malignancy ได้ โดยมีอุบัติการณ์ของ
retinoblastoma ~ 1:15000 ถึง 1:34000 live births โดย
พบว่าเป็น hereditary case ~30-40% ซึง่ มักมีลกั ษณะเป็น
bilateral and multicentric tumors ในขณะที่ sporadic case
จะพบเป็น unilateral and solitary tumors และในกลุ่ม
hereditary case เองพบมีประวัติครอบครัวเพียง 10 %
ทีเ่ หลือ 90% เป็นจากมี new mutation ของ germ cells เอง

ภาพที่ 6 แสดง Late stage of Retinoblastoma
การให้ genetic counseling ในผูป้ ว่ ย retinoblastoma
พบว่า 94% เป็น sporadic case มีเพียง 6% ที่มีประวัติ
ในครอบครั ว (ถ่ า ยทอดแบบ autosomal dominant
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gene with 90% penetrance) การให้คำ�แนะนำ�สำ�หรับ
recurrent risk ในครอบครัวทีเ่ คยมี one bilateral affected
child จะมีโอกาสมีบุตรเป็นโรคอีก 5% ถ้าเคยมีบุตรเป็น
โรคตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปโอกาสเสีย่ งจะสูงถึง 45% สำ�หรับผู้
ป่วย hereditary form retinoblastoma survivor จะมี risk
~50% ถ้าเป็นผูป้ ว่ ย sporadic survivor จะมี risk ~12.5%

# Short arm 5 deletion (Cri du chat
syndrome) #

เกิดจากส่วนของ short arm chromosome 5
ขาดหายไป มีลักษณะจำ�เพาะคือ ในช่วงเดือนแรกๆ
หลังคลอดจะร้องคล้ายเสียงแมวขณะโกรธ เนื่องจากมี
hypoplasia of the larynx มี systemic findings อืน่ ๆ ได้แก่
• Severe mental retardation, Microcephaly,
Moon-shaped face, Short neck
• Low birth weight, Slow Growth, Hypotonia
• Micrognathia, Low-set or poorly formed ears
• Congenital heart and kidney disease
Ocular findings
• Hypertelorism, Epicanthal folds
• Myopia, Exotropia
• Downward slanting palpebral fissures
• Iris coloboma
• Optic atrophy

Clinical Management of Genetic Disease

โรคที่ เ กิ ด จากความผิ ด ปกติ ข อง gene หรื อ
chromosome มักไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่การ
ดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสมมักสามารถช่วยผู้ป่วย
และครอบครัวได้พอสมควร ซึง่ การดูแลผูป้ ว่ ยมีขนั้ ตอน
ดังนี้
1. Accurate diagnosis การให้การวินจิ ฉัยโรคที่
ถูกต้อง มีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการให้ค�ำ แนะนำ�ผู้ป่วย
วางแผนการรักษา และเฝ้าระวังภาวะผิดปกติที่อาจเกิด
ขึ้นต่อผู้ป่วย
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2. Complete explanation of the disease การ
ให้ค�ำ แนะนำ�แก่ผปู้ ว่ ยและครอบครัวอย่างถูกต้องในเวลา
ที่เหมาะสม จะช่วยให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจธรรมชาติของ
โรค และร่วมมือในการดูแลรักษาดีขึ้น
3. Treatment of the disease process
& appropriate management of sequelae and
complication แม้โรคทีเ่ กิดจาก chromosomal aberration
มักไม่สามารถให้การรักษาให้หายขาดได้ แต่การช่วยดูแล
ความผิดปกติทางตาให้ผู้ป่วยอาจเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยได้ เช่น correction of refractive error, cataract or
glaucoma therapy หรือแม้แต่การเฝ้าระวังภาวะที่อาจ
เป็นอันตรายถึงแก่ชวี ติ ของผูป้ ว่ ยเช่น Wilm’s tumor ใน
ผู้ป่วย sporadic aniridia เป็นต้น
4. Genetic counseling เป็นขัน้ ตอนทีส่ �ำ คัญใน
การให้ค�ำ แนะนำ�เกีย่ วกับ recurrence of risk และ options
ต่างๆแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อประกอบการตัดสิน
ใจ แพทย์จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ accurate diagnosis,
complete family history และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
genetic และ clinical aspects ของโรคนั้น
ตัวอย่างของโรคที่มีการศึกษาอุบัติการณ์อย่าง
กว้างขวางและทราบพยากรณ์อัตราการเกิดซ้ำ�ได้อย่าง
ค่อนข้างแม่นยำ�ในปัจจุบนั คือโรค Down’s syndrome ซึง่
สรุปว่าอุบตั กิ ารณ์ในมารดาอายุนอ้ ยกว่า 30 ปี ประมาณ
1:1000 – 1:2000 และจะมากขึ้นเมื่อมารดาอายุ 30-34 ปี
จนกระทั่งเป็น 1:50 ในมารดาที่มีอายุเกิน 45 ปี สำ�หรับ
การเกิดซ้ำ�ในพ่อแม่ที่มีลูกเป็น Down’s syndrome อยู่
แล้วจะขึ้นอยู่กับ karyotype ของพ่อแม่และลูกคนเดิม
รวมทั้งอายุของแม่ หากไม่สามารถตรวจ chromosome
ได้ โอกาสเกิดซ้ำ�จะประมาณร้อยละ 1-2 และจะเพิ่มสูง
ขึ้นตามอายุของมารดา ส่วนการพยากรณ์การเกิดซ้ำ�ใน
trisomy อื่นๆ แม้จะไม่สามารถบอกได้อย่างแน่นอนแต่
พบว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดซ้ำ�ได้แต่เชื่อว่าไม่เกินร้อยละ 3
อย่างไรก็ดกี ารแนะนำ�ดังกล่าวเป็นเพียงการคาด
คะเนทางทฤษฎี อาจเกิดความผิดพลาดได้ ในปัจจุบัน
มี การวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมในทารกก่อนคลอด
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(prenatal diagnosis) ซึ่งมักนิยมทำ�ในมารดาที่มีอายุ
มาก, มีลูกผิดปกติอยู่ก่อน, เป็นตัวนำ�ของ translocation
หรือเคยได้รบั กัมมันตภาพรังสีหรือยาทีเ่ ป็นอันตรายต่อ
ทารก ในปัจจุบนั สามารถทำ�ได้ 2 วิธคี อื Ammiocentesis
เป็นการเจาะน้ำ�คร่ำ�ซึ่งมีเซลผิวหนังของทารกปนอยู่
มาเลี้ยงและตรวจ chromosomes มักทำ�เมื่ออายุครรภ์
ประมาณ 15-16 สัปดาห์ มี risk of spontaneous abortion
หรือ fetal morbidity ประมาณ 0.5 %, ส่วนการทำ�
Chorionic Villus sampling เป็นการเจาะตรวจเนือ้ เยือ่ รก
under ultrasound visualization สามารถทำ�ได้ตั้งแต่
อายุครรภ์เพียง 10 สัปดาห์โดยมี risk of spontaneous
abortion ประมาณ 1-2 %

สรุป

จากทีก่ ล่าวมาแล้วทัง้ หมด จะเห็นได้วา่ ในภาวะ
ผิดปกติจาก chromosomal aberration ชนิดต่างๆ ที่มัก
มีอาการแสดงทางตาร่วมด้วย แม้ส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ให้การรักษาให้หายขาดได้ แต่แพทย์ก็มีบทบาทหน้าที่
สำ�คัญทั้งในด้านการตรวจหาความผิดปกติทางตาใน
ผู้ป่วย syndrome ต่างๆที่กล่าวมาแล้วเพื่อให้การดูแล
รักษา นอกจากนั้นเมื่อพบผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทาง
ตาที่อาจเข้าได้กับ syndrome บางอย่างอาจช่วยให้ผู้ป่วย
ได้รับ investigation เพื่อค้นหา associated anomalies

อื่นๆที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ สำ�หรับในด้านของ
genetics counseling เมื่อจักษุแพทย์พบผู้ป่วยตาที่อาจ
เป็นอาการแสดงของโรคทาง chromosomal aberration
ควรแนะนำ�ให้พ่อแม่ผู้ป่วยได้รับคำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการ
ตรวจ chromosome analysis, recurrent risk ในบุตร
คนต่อๆ ไปรวมทั้งการป้องกัน เช่น การทำ� prenatal
diagnosis ก็จะเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว
ได้อย่างเหมาะสม
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size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right)
ภาพที
…
่
…..แสดง………………..
โดยชื่อภาษาไทยให้ใส่ยศและพิมพ์ยศติดกับชื่อไปเลย และเคาะ 1 space bar ระหว่างชื่อและนามสกุล
โดยใช้
เช่
น AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับภาพ เช่น
นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล
ภาพที่1 แสดงการวัดความดันตา
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
-หากมีตาราง ใต้ตารางให้พิมพ์ว่า
ตารางทีด่…รองจากชื
…..แสดง………………..
3.บรรทั
่อผู้วิจัยให้พิมพ์คําว่า
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับตาราง
ภาควิเช่ชนาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตารางที่1 แสดงค่าความดันตา
-พิมพ์ภาษาไทยแล้ววงเล็บภาษาอังกฤษในวงเล็บถ้าเป็นศัพท์เฉพาะเช่น
เครื่องตรวจวิ
เคราะห์ภsize
าพตั16ดขวางขั
วยเลเซอร์
tomography)
โดยใช้
AngsanaUPC
ตัวปกติ้วประสาทตาด้
(Regular) โดยจั
ดชื่อให้อ(optical
ยู่ชิดขวาcoherence
(Align Text
Right) และเคาะ
-หากเปลี
ย
่
นภาษาให้
เ
ว้
น
1
เคาะ
space
bar
เช่
น
หลั
บ
ตาไม่
ส
นิ
ท
เรี
ย
ก
Bell
palsy
เป็
น
ต้
น
space bar 1 ครั้ง ระหว่างคําว่า
-หากใช้
เคาะ1คณะแพทยศาสตร์
space bar หลัง comma ตามด้วยเนื้อหา แล้วเว้น 1 space bar ก่อนจบ
ภาควิ
ชาจัcomma
กษุวิทยาให้และ
comma เช่น Abc, 1และ
,defมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
-หากใช้เครื่องหมาย – ให้ใช้ติดกับตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space bar
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มาตรฐานการเขียน Case Report ภาษาไทยลง TTJO
4. บทนํา
ใช้28AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) ÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹º·¤ÇÒÁÅ§ TTJO
-เนื่องจากวารสาร TTJO จะมีการจัดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ
ฉบั
คือ มกราคม-มิ
ถุนายน และ
5.เนืบ้อทีหาในบทนํ
4.่ 1บทนํ
า า
ฉบั
ทีใช้่ 2 AngsanaUPC
คือ กรกฎาคม
- ธัตันว16
วาคม
size
ตัวหนา
(Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
-ใช้บAngsanaUPC
size 16
ปกติ
(Regular)
ดั-เมืงนั่อ้นขึจึ้นงต้ขอให้
ผู้ที่ประสงค์
จะนํ1าบทความลงใน
TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO
น paragraph
ให้เคาะ
tab
ตามกํ
หนดเวลาดั
งนี1้คเคาะ
ือา space bar
หาในบทนํ
-ส่วนทีา5.เนื
่เว้น้อวรรคใช้
ฉบั
ที-ใช้
่ 1 ภายในวั
เมษายน
-กดบenter
เฉพาะขึน้นทีต้่ 30
น paragraph
านั้น
AngsanaUPC
size
16 ตัและ
วใหม่
ปกติเท่(Regular)
ฉบั
บที-เมื
่ 2 ่อภายในวั
ตุลาคม
ขึโดยให้
้นต้น นparagraph
ให้เคาะ
1 tab space bar เช่น อ้างอิง1-4
-มี citation
ใช้ทีต่ 31
ัวยกโดยไม่
ต้องเคาะ
-หากมี
ภาษาอั
ง1กฤษจะต้
องมีbar
บทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย
-หลีกเลี
เนื้อหาตรงๆ
-ส่ร่ยายงานเป็
วงการ
นที่เว้copy
นนวรรคใช้
เคาะ space
-กด
enter เฉพาะขึ
้นต้น ทีparagraph
ใหม่เท่านั้นงสือ
-หลีกเลี
่ยงการใช้
รูป/diagram
่ copy มาจากในหนั
- เนื้อหาที
่เพ์ป็นCase
ภาษาอั
งกฤษใช้
ตัวพิมพ์เล็ตก้อหมดยกเว้
นคํbar
าที่เป็เช่นนชือ้่อาเฉพาะให้
-มี
โดยให้
ใช้ตัวภาษาไทย
ยกโดยไม่
งเคาะ space
งอิง1-4 ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
การตี
พิมcitation
Report
กเลีAngsanaUPC
งการ
copy
เนืsize
้อหาตรงๆ
-กรณี
ช้่อวงใช้
งเล็
บ่ยหรื
อเครื
่องหมายคํ
ให้ใช้(Bold)
1 เคาะโดยจั
spaceดชืbar
นวงเล็
หรือเครื(Center
่องหมายคํ
าพูด
1.ชื
่อเรืใ-หลี
18าพูตัดวหนา
่อเรืก่่อองให้
อยู่ตบรงกลาง
Text)
อ-หลี
ด้วกยอั
จากนั
้นขต่ึ้นอต้ด้นวด้ยเครื
เคาะ
bar เช่น มพ์คําว่า
งการใช้
รูปาให้
/diagram
ทีวยตั
่ copy
สืแล้
อ วเว้น 1ให้
หัแล้วข้วอต่และคํ
าเลีขึก้น่ยษรเลย
ต้นย่อหน้
ว่อพิงหมายวงเล็
มมาจากในหนั
พ์ใหญ่ยกเว้บนปิงดpreposition
ใช้ตspace
ัวเล็กหมดโดยพิ
- เนื้ป้อ่ว(UV)
หาที
ตัวพิ1มspace
พ์เล็กbar
หมดยกเว้
นชื่อเฉพาะให้
ultraviolet
เช่น ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
รายงานผู
ย ต่อ่เด้ป็radiation
วนยภาษาอั
colon (:งกฤษใช้
) แล้วเคาะ
ตามด้วนยหัคําวทีข้่เอป็ภาษาไทย
-ขัดเกลาเนื
วัตถุประสงค์
และแทรกรู
เพิ่มได้barหากไม่
ผิดลิขบสิหรื
ทธิอ์ เครื่องหมายคําพูด
-กรณี้อใช้หาให้
วงเล็เบหมาะสมกั
หรือเครื่อบงหมายคํ
าพูด ให้
ใช้ 1 เคาะปspace
ก่อนวงเล็
กษรเลย
อด้วยเครื
่อนงหมายวงเล็
บปิ่ตดรงกลาง
แล้
วเว้นและขึ
1าเคาะ
-ตัวหนัแล้งสืวต่อรายงานผู
ชิอด้ดวด้ยอั
านซ้
ายของกระดาษเสมอ
ต้space
น paragraph
้ป่วย:จากนั
การรั้นกต่ษาผู
้ปยกเว้
่วยถุ
งหันํว้าเรืที่อ่มงจะอยู
่านตาด้
วยการผ่
ตัด้นแผลเล็
กbar เช่น
จะเว้นultraviolet
1 tab (UV) radiation
และแทรกรู
่มได้อยูห่ชากไม่
ลิขสิทText
ธิ์ Right)
ใต้รูปให้้อหาให้
พิมพ์วเหมาะสมกั
่า
-หากมี
2.ชื
่อผู-ขั
้เรขีูปดยเกลาเนื
นโดยใช้
AngsanaUPC
sizeบวั16ตถุตัปวระสงค์
หนา (Bold)
โดยจัดปชืเพิ่อให้
ิดขวาผิด(Align
ภาพที่อ-ตั
่…
ว…..แสดง………………..
หนังสือชิใดส่ด้ยาศและพิ
นซ้ายของกระดาษเสมอ
ยกเว้นและเคาะ
หัวเรื่องจะอยู
่ตรงกลาง
และขึ
น paragraph
bar ระหว่
างชื้น่อต้และนามสกุ
ล
โดยชื
ภาษาไทยให้
มพ์ยศติดกับชื่อไปเลย
1 space
โดยใช้
AngsanaUPC
size
16
ตั
ว
ปกติ
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โดยจั
ด
ชื
อ
่
ให้
อ
ยู
ช
่
ด
ิ
ซ้
า
ย
(Align
Text
Left)
และเคาะ
จะเว้
น
1
tab
เช่น
1 space-หากมี
bar หลั
ตัวรเลขบอกลํ
รูปงใต้
ูปให้พิมพ์าวดั่าบภาพ เช่น
นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล
ภาพทีภาพที
่1 แสดงการวั
ดความดันตา
่……..แสดง………………..
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
-หากมีโดยใช้
ตารางAngsanaUPC
ใต้ตารางให้พิมsize
พ์ว่า16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
ตารางที
…..แสดง………………..
1 space
bar หลั
3.บรรทั
ด่…รองจากชื
่อผูง้วตัิจวัยเลขบอกลํ
ให้พิมพ์คาําดัว่าบภาพ เช่น
่1 แสดงการวั
นตา(Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
โดยใช้ภาพที
AngsanaUPC
sizeด16ความดั
ตัวปกติ
1 space-หากมี
bar หลั
งตัวเลขบอกลํ
ตาราง
ใต้ตารางให้าดัพบิมตาราง
พ์ภาควิ
ว่า เช่ชนาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตารางที
่……..แสดง………………..
ตารางที
่1 แสดงค่
าความดันตา
-พิมพ์โดยใช้
ภาษาไทยแล้
ววงเล็บภาษาอั
บถ้าเป็นโดยจั
ศัพท์ดเชืฉพาะเช่
AngsanaUPC
size 16งกฤษในวงเล็
ตัวปกติ (Regular)
่อให้อยูน่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1AngsanaUPC
spaceเคราะห์
bar หลัภงsize
ตัาพตั
วเลขบอกลํ
บตาราง เช่โดยจั
นวยเลเซอร์
เครื่องตรวจวิ
tomography)
โดยใช้
16ดขวางขั
ตัวปกติ้วาดัประสาทตาด้
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ดชื่อให้อ(optical
ยู่ชิดขวาcoherence
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Right) และเคาะ
-หากเปลี
ย
่
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space
bar
เช่
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บ
ตาไม่
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ก
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เป็
น
ต้
น
ตารางที
1
่
แสดงค่
า
ความดั
น
ตา
space bar 1 ครั้ง ระหว่างคําว่า
มกพ์ษุภวาษาไทยแล้
ววงเล็
บถ้วาเป็
พท์แล้
เฉพาะเช่
-หากใช้
เคาะ1คณะแพทยศาสตร์
spaceบภาษาอั
bar หลังงกฤษในวงเล็
comma ตามด้
ยเนืน้อศัหา
วเว้น 1นspace bar ก่อนจบ
ภาควิ
ช-พิาจัcomma
ิทยาให้และ
commaเครืเช่่อนงตรวจวิ
Abc, 1และ
,defมหาวิ
เคราะห์
ภาพตั
ดขวางขั
้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ (optical coherence tomography)
คณะแพทยศาสตร์
ทยาลั
ยธรรมศาสตร์
-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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4.5.รายงานผู
บทนํา ้ป่วย
ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
เนื้อหารายงานผู้ป่วยใช้ AngsanaUPC size16 ตัวปกติ (Regular)
5.เนื
้อหาในบทนํ
โดยใช้
หลักการเขีายนเหมือนในบทนํา
-ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular)
-เมื
้นต้น paragraph ให้เคาะ 1 tab
6.วิ่อจขึารณ์
-ส่
นที่เว้นวรรคใช้size1 เคาะ
ใช้วAngsanaUPC
16 ตัวspace
หนา bar
(Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
-กด
enter เฉพาะขึ
ต้น paragraph size16
ใหม่เท่ตัานัว้นปกติ (Regular)
เนื้อหาในวิ
จารณ์ใช้้นAngsanaUPC
-มี
citation
โดยให้ยในเหมื
ช้ตัวยกโดยไม่
ต้องเคาะ
โดยใช้
หลักการเขี
อนในบทนํ
า space bar เช่น อ้างอิง1-4
-หลีกเลี่ยงการ copy เนื้อหาตรงๆ
-หลี
7.สรุกปเลี่ยงการใช้รูป/diagram ที่ copy มาจากในหนังสือ
-ใช้เนืAngsanaUPC
้อหาที่เป็นภาษาอั
กฤษใช้
ตัวพิ(Bold)
มพ์เล็กโดยจั
หมดยกเว้
นคํอายูที่ช่เิดป็ซ้นาชืย่อ(Align
เฉพาะให้
ขึ้นLeft)
ต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
sizeง16
ตัวหนา
ดชื่อให้
Text
-กรณี
ใช้วงเล็ปบใช้
หรืAngsanaUPC
อเครื่องหมายคํsize16
าพูด ให้ตัวใช้ปกติ
1 เคาะ
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เนื้อหาในสรุ
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แล้
วต่อหด้ลัวกยอัการเขี
กษรเลย
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้นต่อด้วยเครื
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หาให้
8.เอกสารอ้
ง เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และแทรกรูปเพิ่มได้หากไม่ผิดลิขสิทธิ์
-ตั
งสือชิดด้านซ้
ยกเว้ดนชืหั่อวให้
เรื่องจะอยู
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้นต้น paragraph
-ใช้วหนั
AngsanaUPC
sizeายของกระดาษเสมอ
16 ตัวหนา (Bold) โดยจั
ยู่ชิดซ้า่ตยรงกลาง
(Align Text
จะเว้
น 1 tab างอิงใช้หลักการของ Vancouver reference โดยใช้ AngsanaUPC size16 ตัวธรรมดา
เนื้อหาเอกสารอ้
-หากมี
รูป ใต้รูปให้พิมพ์ว่า
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ภาพที
 ่……..แสดง………………..
โดยใช้
AngsanaUPC
16 ตัวปกติของ
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โดยจัดชื่อภาษาอั
ให้อยู่ชงิดกฤษ
ซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
Pattern
การตีพิมพ์sizeAbstract
Case Report
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับภาพ เช่น
ภาพที
ดความดัsize
นตา18 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อเรื่องให้อยู่ตรงกลาง (Center Text)
1.ชื่อเรื่1่อแสดงการวั
งใช้ AngsanaUPC
-หากมี
ใต้าตขึารางให้
ิมพ์าให้
ว่าขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ยกเว้น preposition ใช้ตัวเล็กหมด
อและคํ
้นต้นย่อพหน้
โดย หัวตข้าราง
ตารางที
โดยพิมพ์่…
คํา…..แสดง………………..
ว่า A Case Report ตามด้วย colon ( : ) จากนั้นเคาะ 1 space bar ตามด้วยชื่อเรื่อง
โดยใช้
AngsanaUPC
เป็นภาษาอั
งกฤษ เช่น size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับตาราง เช่น
ตารางที
่1 แสดงค่
าความดั
นตา Verticillata in Patient with Chronic Amiodarone Use
A Case
Report:
Cornea
-พิมพ์ภาษาไทยแล้ววงเล็บภาษาอังกฤษในวงเล็บถ้าเป็นศัพท์เฉพาะเช่น
เครื
คราะห์ภาพตัดsize
ขวางขั
2.ชื่อ่องตรวจวิ
ผู้วิจัยใช้เAngsanaUPC
16้วตัประสาทตาด้
วหนา (Bold)วยเลเซอร์
โดยจัดชื่อ(optical
ให้อยู่ชิดcoherence
ขวา (Aligntomography)
Text Right)
-หากเปลี
ย
่
นภาษาให้
เ
ว้
น
1
เคาะ
space
bar
เช่
น
หลั
บ
ตาไม่
ส
นิ
ท
เรี
ย
ก
Bell
palsy
เป็
น
โดยชื่อภาษาอังกฤษให้ใส่ชื่อ นามสกุล โดยเคาะ 1 space bar ระหว่างชื่อและนามสกุลต้นตามด้วย
-หากใช้
comma
ให้เคาะ1
bar1หลั
ง comma
ตามด้
ยเนื้อหา
comma หลั
งนามสกุ
ล จากนัspace
้นเคาะ
space
bar ตามด้
วยวM.D.
เช่นแล้วเว้น 1 space bar ก่อนจบ
comma เช่น Abc, 1 ,def
-หากใช้เครื่องหมาย – ให้ใช้ติดกับตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space
bar Phanchaicharoen, M.D.
Sarinthip

Nattapon Wongcumchang, M.D.
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3.บรรทัดรองจากชื่อมาตรฐานการเขี
ผู้วิจัยให้พิมพ์คําว่ยา น Case Report ภาษาไทยลง TTJO

-เนื่องจากวารสาร TTJO
จะมีการจัดofตีOphthalmology,
พิมพ์ปีละ 2 ฉบับFaculty
คือ of Medicine, Thammasat University
Department
ฉบับที่ 1 คือ มกราคม-มิถุนายน และ
ฉบั
บที่ AngsanaUPC
2 คือ กรกฎาคมsize- ธั16นวาคม
โดยใช้
ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right)
ดัโดยเคาะ
งนั้นจึงขอให้
ผู้ทbar
ี่ประสงค์
จะนําบทความลงใน TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO
1 space
หลัง comma
ตามกําหนดเวลาดังนี้คือ
ฉบั
บที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน และ
4.Introduction
ฉบั
บที่ 2 ภายในวันsize
ที่ 31
ใช้ AngsanaUPC
16ตุตัลวาคม
หนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
-หากมี
รายงานเป็
นภาษาอัใช้
งกฤษจะต้
องมีบทคั
ภาษาไทยด้
วย
เนื
้อหาของ
introduction
AngsanaUPC
sizeดย่16อเป็ตันวปกติ
(Regular)
5.CaseพReport
การตี
ิมพ์ Case Report ภาษาไทย

ใช้ AngsanaUPC
size 16 ตัวsize
หนา18(Bold)
ดชื่อโดยจั
ให้อยูด่ชชืิด่อซ้เรืาย่องให้
(Align
Left)(Center Text)
1.ชื
่อเรื่องใช้ AngsanaUPC
ตัวหนาโดยจั
(Bold)
อยู่ตText
รงกลาง
ปกติ
(Regular) ให้ใช้ตัวเล็กหมดโดยพิมพ์คําว่า
หัเนืว้อข้หาของ
อและคําขึcase
้นต้นreport
ย่อหน้ใช้
าให้AngsanaUPC
ขึ้นต้นด้วยตัวพิsize
มพ์ใ16
หญ่ตัยวกเว้
น preposition
รายงานผู้ป่วย ต่อด้วย colon (: ) แล้วเคาะ 1 space bar ตามด้วยหัวข้อภาษาไทย เช่น
6.Keywords:
ใช้ AngsanaUPC
size 16
ดชืง่อนํให้้าทีอยู่ม่ช่าิดนตาด้
ซ้าย (Align
TextาตัLeft)
โดยให้
รายงานผู
้ป่วตัย:วหนา
การรั(Bold)
กษาผูโดยจั
้ป่วยถุ
วยการผ่
ดแผลเล็
ก มี colon
(:) ตามหลังคําว่า Keywords จากนั้นเคาะ 1 space bar ตามด้วยเนื้อหา โดยเนื้อหาใช้ AngsanaUPC
size่อ16
ปกติ (Regular)
และแต่size
ละคํ16
าของ
keyword
ให้โดยจั
ขึ้นต้นดด้ชืว่อยอั
ใหญ่(Align
เช่น Text Right)
2.ชื
ผู้เขีตัยวนโดยใช้
AngsanaUPC
ตัวหนา
(Bold)
ให้กอษรตั
ยู่ชิดวขวา
Keywords:
Tropicamide,
Pupilมพ์Dilatation,
Mellitus.1 space bar ระหว่างชื่อและนามสกุล
โดยชื
่อภาษาไทยให้
ใส่ยศและพิ
ยศติดกับชืDiabetes
่อไปเลย และเคาะ
น
เช่

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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มาตรฐานการเขียน Case Report ภาษาอังกฤษลง TTJO
4. บทนํา
ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
-เนื่องจากวารสาร TTJO จะมีการจัดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ
ฉบั
่ 1 คือ มกราคม-มิ
ถุนายน และ
5.เนืบ้อทีหาในบทนํ
า
ฉบั
ที่ 2 คือ กรกฎาคม
-ใช้บAngsanaUPC
size 16- ธัตันววาคม
ปกติ (Regular)
ดังนั่อ้นขึ้นจึงต้ขอให้
ผู้ที่ประสงค์
จะนํ1าบทความลงใน
TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO
-เมื
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ให้เคาะ
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ตามกํ
ือ space bar
-ส่
วนทีาหนดเวลาดั
่เว้นวรรคใช้งนี1้คเคาะ
ฉบับenter
ที่ 1 ภายในวั
เมษายน และ
-กด
เฉพาะขึน้นทีต้่ 30
น paragraph
ใหม่เท่านั้น
ฉบั
บที่ 2 ภายในวั
ตุลาคม ต้องเคาะ space bar เช่น อ้างอิง1-4
-มี citation
โดยให้นใช้ทีต่ 31
ัวยกโดยไม่
-หากมี
นภาษาอั
งกฤษจะต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย
-หลี
กเลีร่ยายงานเป็
งการ copy
เนื้อหาตรงๆ
-หลีกเลี่ยงการใช้รูป/diagram ที่ copy มาจากในหนังสือ
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เนื้อหาที่เการตี
ป็นภาษาอั
ัวพิมพ์เล็ภาษาอั
กหมดยกเว้
นคําที่เป็นชื่อเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
พิมพ์งกฤษใช้
CaseตReport
งกฤษ
-กรณีใช้วงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด
แล้ว่อต่เรือ่อด้งใช้
วยอัAngsanaUPC
กษรเลย จากนัsize
้นต่อ18
ด้วตัยเครื
่องหมายวงเล็
บปิดดชืแล้
น 1อเคาะ
space bar
เช่น Text)
1.ชื
วหนา
(Bold) โดยจั
่อเรืว่อเว้งให้
ยู่ตรงกลาง
(Center
ultraviolet
(UV)าขึradiation
หัวข้อและคํ
้นต้นย่อหน้าให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ยกเว้น preposition ใช้ตัวเล็กหมด โดยพิมพ์คําว่า
โดย
-ขั
ด
เกลาเนื
อ
้
หาให้
ถุประสงค์
เพิ่มวได้ยชืห่อากไม่
ผิดนลิภาษาอั
ขสิทธิง์ กฤษ เช่น
A Case Report ตามด้เหมาะสมกั
วย colon (บ: วั) ตจากนั
้นเคาะ แ1ละแทรกรู
space bar ปตามด้
เรื่องเป็
-ตัวหนังสือชิดด้านซ้ายของกระดาษเสมอ ยกเว้นหัวเรื่องจะอยู่ตรงกลาง และขึ้นต้น paragraph
จะเว้น 1 tab
A Case Report: Cornea Verticillata in Patient with Chronic Amiodarone Use
-หากมีรูป ใต้รูปให้พิมพ์ว่า
ภาพที่……..แสดง………………..
2.ชื่อผู้วิจัยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right)
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
โดยชื่อภาษาอังกฤษให้ใส่ชื่อ นามสกุล โดยเคาะ 1 space bar ระหว่างชื่อและนามสกุล ตามด้วย
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับภาพ เช่น
comma หลังนามสกุล จากนั้นเคาะ 1 space bar ตามด้วย M.D. เช่น
ภาพที่1 แสดงการวัดความดันตา
-หากมีตาราง ใต้ตารางให้พิมพ์ว่า
Sarinthip Phanchaicharoen, M.D.
ตารางที่……..แสดง………………..
Nattapon Wongcumchang, M.D.
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับตาราง เช่น
3.บรรทัดรองจากชื่อผู้วิจัยให้พิมพ์คําว่า
ตารางที่1 แสดงค่าความดันตา
-พิมพ์ภาษาไทยแล้ววงเล็บภาษาอังกฤษในวงเล็บถ้าเป็นศัพท์เฉพาะเช่น
Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Thammasat University
เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ (optical coherence tomography)
-หากเปลี่ยนภาษาให้เว้น 1 เคาะ space bar เช่น หลับตาไม่สนิทเรียก Bell palsy เป็นต้น
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right)
-หากใช้ comma ให้เคาะ1 space bar หลัง comma ตามด้วยเนื้อหา แล้วเว้น 1 space bar ก่อนจบ
โดยเคาะ 1 space bar หลัง comma
comma เช่น Abc, 1 ,def
-หากใช้เครื่องหมาย – ให้ใช้ติดกับตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space bar
4.Introduction
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
เนื้อหาของ introduction ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular)
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มาตรฐานการเขี
-เมื่อขึ้นต้น paragraph
ให้เคาะ 1 tab ยน Case Report ภาษาไทยลง TTJO
-ส่วนที่เว้นวรรคใช้ 1 เคาะ space bar
-เนื
งจากวารสาร
จะมีการจัดใหม่
ตีพเิมท่พ์านัป้นีละ 2 ฉบับ คือ
-กด่อenter
เฉพาะขึTTJO
้นต้น paragraph
ฉบั
บที่ 1 คือโดยให้
มกราคม-มิ
ถุนายน และ
-มี citation
ใช้ตัวยกโดยไม่
ต้องเคาะ space bar เช่น อ้างอิง1-4
ฉบั
คือ กรกฎาคม
ธันวาคม
-หลีบกทีเลี่ 2่ยงการ
copy เนื้อ-หาตรงๆ
ดั-หลี
งนัก้นเลีจึง่ยขอให้
ผู้ทรี่ปูประสงค์
จะนํทีา่ copy
บทความลงใน
TTJO
งการใช้
/diagram
มาจากในหนั
งสือส่งบทความที่จะลงใน TTJO
ตามกํ
าหนดเวลาดั
งนี้คงกฤษใช้
ือ ตัวพิมพ์เล็กหมดยกเว้นคําที่เป็นชื่อเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
- เนื้อหาที
่เป็นภาษาอั
ฉบั
บทีใ่ช้1วภายในวั
่ 30่องหมายคํ
เมษายน าและ
-กรณี
งเล็บหรืนอทีเครื
พูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด
ฉบั
นที่ 31
ตุล้นาคม
แล้วบต่ทีอ่ 2ด้วภายในวั
ยอักษรเลย
จากนั
ต่อด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น
-หากมี
รายงานเป็
ภาษาอังกฤษจะต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย
ultraviolet
(UV) นradiation
-ขัดเกลาเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และแทรกรูปเพิ่มได้หากไม่ผิดลิขสิทธิ์
-ตัวหนัพงิมสืพ์
อชิCase
ดด้านซ้Report
ายของกระดาษเสมอยกเว้
นหัวเรื่องจะอยู่ตรงกลาง และขึ้นต้น paragraph
การตี
ภาษาไทย
จะเว้่อนเรื่อ1งใช้
tab AngsanaUPC size 18 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อเรื่องให้อยู่ตรงกลาง (Center Text)
1.ชื
รูป ใต้
พ์วาให้
่า ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ยกเว้น preposition ให้ใช้ตัวเล็กหมดโดยพิมพ์คําว่า
หั-หากมี
วข้อและคํ
าขึร้นูปต้ให้
นย่พอิมหน้
Figure……........
รายงานผู
้ป่วย ต่อด้วย colon (: ) แล้วเคาะ 1 space bar ตามด้วยหัวข้อภาษาไทย เช่น
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
วยตั้ปว่วหนั
space bar 1รายงานผู
ครั้งหลังตัว้ปเลข
่วย:และตามด้
การรักษาผู
ยถุงงสืนํอ้าเช่ทีน่ม่านตาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก
Figure1 Mean IOP of 250 WDT and 1000 WDT
-หากมี
ใต้ตารางให้
พิมพ์ว่าsize 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right)
2.ชื
่อผู้เตขีาราง
ยนโดยใช้
AngsanaUPC
Table.................
โดยชื
่อภาษาไทยให้ใส่ยศและพิมพ์ยศติดกับชื่อไปเลย และเคาะ 1 space bar ระหว่างชื่อและนามสกุล
โดยใช้
เช่น AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
space bar 1 ครั้งหลังตัวเลข และตามด้วยตัวหนังสือ เช่น
นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล
Table1 Comparison of mean IOP
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
-พิมพ์ภาษาไทยแล้ววงเล็บภาษาอังกฤษในวงเล็บถ้าเป็นศัพท์เฉพาะเช่น
เครื่องตรวจวิ
เคราะห์
วยเลเซอร์ (optical coherence tomography)
3.บรรทั
ดรองจากชื
่อผูภ้วาพตั
ิจัยให้ดขวางขั
พิมพ์ค้วําประสาทตาด้
ว่า
-หากเปลี่ยนภาษาให้เว้น 1 เคาะ space bar เช่น หลับตาไม่สนิทเรียก Bell palsy เป็นต้น
-หากใช้ comma ให้เคาะ1 space barภาควิ
หลัง ชcomma
วยเนื้อหา แล้วเว้นมหาวิ
1 space
barยก่ธรรมศาสตร์
อนจบ
าจักษุวตามด้
ิทยา คณะแพทยศาสตร์
ทยาลั
comma เช่น Abc, 1 ,def
-หากใช้เครื่องหมาย – ให้ใช้ติดกับตัวอักษรเลย ไม่ต้องเคาะ space bar
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) และเคาะ
5.CasebarReport
space
1 ครั้ง ระหว่างคําว่า
ใช้
AngsanaUPC
ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) ตามด้วยเนื้อหา
ภาควิชาจักษุวิทยาsize
และ16คณะแพทยศาสตร์
โดยเนื้อหาใช้ AngsanaUPC
16ยตัธรรมศาสตร์
วปกติ (Regular) โดยใช้หลักการเขียนเหมือนใน introduction
คณะแพทยศาสตร์
และ มหาวิsize
ทยาลั
6.Discussion
ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) ตามด้วยเนื้อหา
โดยเนื้อหาใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยใช้หลักการเขียนเหมือนใน introduction
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4. บทนํา
7.References
ใช้
AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
ตามด้้อหาในบทนํ
วย reference
5.เนื
า ภาษาอังกฤษ โดยใช้ตามหลักการ Vancouver style โดยใช้ AngsanaUPC size 16
ตัวธรรมดา
(Regular)
-ใช้
AngsanaUPC
size 16 ตัวปกติ (Regular)

-เมื่อขึ้นต้น paragraph ให้เคาะ 1 tab
พิม1พ์เคาะ
Abstract
-ส่Pattern
วนที่เว้นการตี
วรรคใช้
space barCase Report ภาษาไทย
-กด enter เฉพาะขึ้นต้น paragraph ใหม่เท่านั้น
-มี
ใช้ตัวยกโดยไม่
เช่นดอ้ชืา่องอิ
1.ชืcitation
่อเรื่องใช้โดยให้
AngsanaUPC
size 18ต้อตังเคาะ
วหนาspace
(Bold)barโดยจั
เรืง่อ1-4งให้อยู่ตรงกลาง (Center Text)
-หลี
และคํcopy
าขึ้นต้เนืน้อย่อหาตรงๆ
หน้าให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ยกเว้น preposition ใช้ตัวเล็กหมด
โดย กหัเลีวข้่ยองการ
โดยพิกมเลีพ์่ยคงการใช้
ําว่ารายงานผู
้ป่วย ต่อทีด้ว่ copy
ย colon
(: ) แล้วเคาะ
-หลี
รูป/diagram
มาจากในหนั
งสื1อspace bar ตามด้วยหัวข้อภาษาไทย
-เช่เนืน้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์เล็กหมดยกเว้นคําที่เป็นชื่อเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
-กรณีใช้วงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด
แล้วต่อด้วยอัรายงานผู
กษรเลย จากนั
ต่อด้วกยเครื
แล้วเว้นวยการผ่
1 เคาะ space
bar เช่กน
้ป่วย:้นการรั
ษาผู่องหมายวงเล็
้ป่วยถุงนํ้าทีบ่มปิด่านตาด้
าตัดแผลเล็
ultraviolet (UV) radiation
-ขั
้อหาให้เAngsanaUPC
หมาะสมกับวัตsize
ถุประสงค์
และแทรกรู
เพิ่มดได้ชืห่อให้
ากไม่
ขสิท(Align
ธิ์ Text Right)
2.ชืด่อเกลาเนื
ผู้เขียนโดยใช้
16 ตัวหนา
(Bold) ปโดยจั
อยูผ่ชิดิดลิขวา
-ตั
วหนั่อภาษาไทยให้
งสือชิดด้านซ้ใส่ายยของกระดาษเสมอ
นหัวและเคาะ
เรื่องจะอยู1 ่ตspace
รงกลาง
ต้น่อและนามสกุ
paragraph ล
โดยชื
ศและใส่ยศติดกับชืยกเว้
่อไปเลย
bar และขึ
ระหว่้นางชื
จะเว้
เช่น น 1 tab
-หากมีรูป ใต้รูปให้พิมพ์ว่า
นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล
ภาพที่……..แสดง………………..
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
13.บรรทั
space ดbarรองจากชื
หลังตัว่อเลขบอกลํ
ผู้วิจัยให้พาดัิมบพ์ภาพ
คําว่าเช่น
ภาพที่1 แสดงการวัดความดันตา
-หากมีตาราง ใต้ตารางให้พิมพ์ว่า ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตารางที่……..แสดง………………..
โดยใช้
าย (Align
(Align Text
Text Right)
Left) และเคาะ
โดยใช้ AngsanaUPC
AngsanaUPC size
size 16
16 ตัตัววปกติ
ปกติ (Regular)
(Regular) โดยจั
โดยจัดดชืชื่อ่อให้
ให้ออยูยู่ช่ชิดิดซ้ขวา
และเคาะ
1space
spacebarbar1 หลั
ง
ตั
ว
เลขบอกลํ
า
ดั
บ
ตาราง
เช่
น
ครั้ง ระหว่างคําว่า
ตารางที
นตา
ภาควิชาจั่1 กแสดงค่
ษุวิทยาาความดั
และ คณะแพทยศาสตร์
-พิ
มพ์ภาษาไทยแล้วและ
วงเล็มหาวิ
บภาษาอั
งกฤษในวงเล็
บถ้าเป็นศัพท์เฉพาะเช่น
คณะแพทยศาสตร์
ทยาลั
ยธรรมศาสตร์
เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ (optical coherence tomography)
-หากเปลี
4. บทนํา ่ยนภาษาให้เว้น 1 เคาะ space bar เช่น หลับตาไม่สนิทเรียก Bell palsy เป็นต้น
-หากใช้
comma ให้size
เคาะ1
หลังโดยจั
comma
แล้วเว้Text
น 1 space
Left) bar ก่อนจบ
ให้อยูว่ชยเนื
ิดซ้้อายหา(Align
ใช้ AngsanaUPC
16 ตัspace
วหนาbar
(Bold)
ดชื่อตามด้
comma
เช่น Abc,
,def
เนื้อหาในบทนํ
าใช้1AngsanaUPC
size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยใช้หลักการเขียนเหมือนใน
-หากใช้
เครื่องหมาย – ให้ใช้ติดกับตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space bar
introduction
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5.รายงานผู้ป่วย มาตรฐานการเขียน Case Report ภาษาไทยลง TTJO
ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
-เนื
งจากวารสาร้ป่วTTJO
จะมีการจัดตีพsize16
ิมพ์ปีลตัะว2ปกติ
ฉบับ(Regular)
คือ
เนื้อ่อหารายงานผู
ยใช้ AngsanaUPC
ฉบั
บทีห่ 1ลัคืกอการเขี
มกราคม-มิ
ายน และา
โดยใช้
ยนเหมืถอุนนในบทนํ
ฉบับที่ 2 คือ กรกฎาคม - ธันวาคม
ดั6.คํ
งนัา้นสํจึาคังขอให้
ญ: ผู้ที่ประสงค์จะนําบทความลงใน TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO
ตามกํ
าหนดเวลาดัsize
งนี้ค16
ือ ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) โดยให้มี colon
ใช้ AngsanaUPC
ฉบั
ที่ 1 ภายในวั
(:) บตามหลั
งคําว่านคํทีาสํ่ 30าคัเมษายน
ญ จากนัและ
้นเคาะ 1 space bar ตามด้วยเนื้อหา โดยเนื้อหาใช้ AngsanaUPC
ฉบั
ที่ 2ตัภายในวั
นที่ 31 ตุลและแต่
าคม ละคําของ keyword ให้ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ เช่น
sizeบ16
วปกติ (Regular)
-หากมี
นภาษาอัPupil
งกฤษจะต้
องมีบทคั
ดย่อเป็Mellitus.
นภาษาไทยด้วย
คําสําคัรญายงานเป็
: Tropicamide,
Dilatation,
Diabetes


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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มาตรฐานการเขียนงานวิจัยลง TTJO
4. บทนํา
งกฤษ)
ใช้ AngsanaUPC size(กรณี
16 ตัวProporasl
หนา (Bold)ภาษาไทย,
โดยจัดชื่อให้Abstract
อยู่ชิดซ้าย ภาษาอั
(Align Text
Left)
-เนื่อ้องจากวารสาร
5.เนื
หาในบทนํา TTJO จะมีการจัดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ
ฉบับAngsanaUPC
ที่ 1 คือ มกราคม-มิ
-ใช้
size 16ถุนตัายน
วปกติและ
(Regular)
ฉบั่อบขึที้น่ 2ต้คืนอparagraph
กรกฎาคมให้- เธัคาะ
นวาคม
-เมื
1 tab
ดังวนันที
้นจึ่เงว้ขอให้
ผู้ที่ประสงค์
ะนําบทความลงใน
TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO
-ส่
นวรรคใช้
1 เคาะ จspace
bar
ตามกํenter
าหนดเวลาดั
-กด
เฉพาะขึง้นนีต้้คนือparagraph ใหม่เท่านั้น
ฉบัcitation
บที่ 1 ภายในวั
เมษายนตและ
-มี
โดยให้นใช้ทีต่ 30
ัวยกโดยไม่
้องเคาะ space bar เช่น อ้างอิง1-4
ฉบับกทีเลี่ 2่ยงการ
ภายในวั
นทีเนื่ 31้อหาตรงๆ
ตุลาคม
-หลี
copy
-กรณีกเลีproporsal
ภาษาไทยทีต้่ copy
องมี abstract
ภาษาอั
-หลี
่ยงการใช้เป็
รูปน/diagram
มาจากในหนั
งสืงอกฤษร่วมด้วย
- เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์เล็กหมดยกเว้นคําที่เป็นชื่อเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
-กรณีใช้วงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด
แล้
วต่อด้วยอั
กษรเลย
้นต่อด้วยเครื
่องหมายวงเล็บปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น
Pattern
การตี
พิมพ์จากนั
Proporsal
ภาษาไทย
ultraviolet (UV) radiation
-ขั
เหมาะสมกั
และแทรกรู
หากไม่
ิดลิขสิท(Center
ธิ์
1.ชืด่อเกลาเนื
เรื่องใช้้อหาให้
AngsanaUPC
sizeบวั18ตถุตัปวระสงค์
หนา (Bold)
โดยจัดปชืเพิ่อเรื่มได้
่องให้
อยู่ตผรงกลาง
Text)
-ตั
ชิดด้าาขึนซ้
ยกเว้
เรื่อยงจะอยู
่ตรงกลาง และขึ
้นต้กนหมด
paragraph
หัวงข้สืออและคํ
้นต้านยของกระดาษเสมอ
ย่อหน้าให้ขึ้นต้นด้วยตั
วพินมพ์หัใวหญ่
กเว้น preposition
ใช้ตัวเล็
เช่น
โดยวหนั
จะเว้น 1 tab
ใต้รูปให้ทพธิิมภพ์าพการตรวจความผิ
ว่า
-หากมี
การศึรกูปษาประสิ
ดปกติในการมองเห็นสีโดยการใช้ Application
ภาพที
่……..แสดง………………..
program
Ishihara color Test จาก iPad 3เปรียบเทียบกับ Standard Ishihara Test
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
แบบเดิม
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับภาพ เช่น
ภาพที่1 แสดงการวัดความดันตา
2.ชื่อผู้วิจัยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right)
-หากมีตาราง ใต้ตารางให้พิมพ์ว่า
หากเป็นชื่อภาษาไทยให้ใส่ยศด้วยและใส่ยศติดกับชื่อไปเลย และเคาะ 1 space bar
ตารางที่……..แสดง………………..
ระหว่างชื่อและนามสกุล เช่น
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับตาราง เช่น
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
ตารางที่1 แสดงค่าความดันตา
-พิมพ์ภาษาไทยแล้ววงเล็บภาษาอังกฤษในวงเล็บถ้าเป็นศัพท์เฉพาะเช่น
3.บรรทัดรองจากชื่อผู้วิจัยให้พิมพ์คําว่า
เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ (optical coherence tomography)
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-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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ยน Caseโดยจั
Report
ภาษาไทยลง
TTJOText
 Right) และเคาะ
โดยใช้ AngsanaUPCมาตรฐานการเขี
size 16 ตัวปกติ (Regular)
ดชื่อให้
อยู่ชิดขวา (Align
space bar 1 ครั้ง ระหว่างคําว่า
-เนื
่องจากวารสาร
จะมีการจัดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ
ภาควิ
ชาจักษุวิทยาTTJO
และ คณะแพทยศาสตร์
ฉบั
บที่ 1 คือ มกราคม-มิ
ถุนายนทยาลั
และยธรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
และ มหาวิ
ฉบับที่ 2 คือ กรกฎาคม - ธันวาคม
ดั4.งบทนํ
นั้นจึงาขอให้ผู้ที่ประสงค์จะนําบทความลงใน TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO
ตามกํ
าหนดเวลาดัsize
งนี้ค16
ือ ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
ใช้ AngsanaUPC
ฉบั
ที่ 1 ภายในวั
เมษายน
เนื้อบหาในบทนํ
ามีนหทีลั่ก30การเขี
ยนดังและ
นี้คือ
ฉบั
ที่ 2 ภายในวันsize
ที่ 3116ตุลตัาคม
-ใช้บAngsanaUPC
วปกติ (Regular)
-หากมี
นภาษาอั
กฤษจะต้
-เมื่อขึ้นรต้ายงานเป็
น paragraph
ให้เงคาะ
1 tab องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย
-ส่วนที่เว้นวรรคใช้ 1 เคาะ space bar
-กด enter
ต้น paragraph
ใหม่เท่านั้น
การตี
พิมพ์เฉพาะขึ
Case้นReport
ภาษาไทย
1-4
-มี citation
ใช้ตัวยกโดยไม่
เช่นดอ้ชืา่องอิ
1.ชื
่อเรื่องใช้โดยให้
AngsanaUPC
size 18ต้อตังเคาะ
วหนาspace
(Bold)barโดยจั
เรื่องงให้อยู่ตรงกลาง (Center Text)
เลี่ยงการ
หั-หลี
วข้กอและคํ
าขึ้นcopy
ต้นย่อเนื
หน้้อาหาตรงๆ
ให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ยกเว้น preposition ให้ใช้ตัวเล็กหมดโดยพิมพ์คําว่า
-หลีกเลี่ย้ปงการใช้
่ copy
สือ วยหัวข้อภาษาไทย เช่น
รายงานผู
่วย ต่อด้รวูปย/diagram
colon (: ) ทีแล้
วเคาะมาจากในหนั
1 space bar งตามด้
- เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์เล็กหมดยกเว้นคําที่เป็นชื่อเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
-กรณีใช้วงเล็รายงานผู
บหรือเครื้ป่อ่วงหมายคํ
ให้ใ้ปช้่ว1ยถุ
เคาะ
ก่อนวงเล็
บหรืาตัอดเครืแผลเล็
่องหมายคํ
ย: การรัาพูกดษาผู
งนํspace
้าที่ม่าbar
นตาด้
วยการผ่
ก าพูด
แล้วต่อด้วยอักษรเลย จากนั้นต่อด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น
ultraviolet
(UV) radiation
2.ชื
่อผู้เขียนโดยใช้
AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right)
-ขั
ด
เกลาเนื
อ
้
หาให้
เ
ประสงค์
ปเพิ่มได้
หากไม่bar
ผิดลิระหว่
ขสิทาธิงชื์ ่อและนามสกุล
โดยชื่อภาษาไทยให้หมาะสมกั
ใส่ยศและพิบมวัพ์ตยถุศติ
ดกับชืแ่อละแทรกรู
ไปเลย และเคาะ
1 space
-ตันวหนังสือชิดด้านซ้ายของกระดาษเสมอ ยกเว้นหัวเรื่องจะอยู่ตรงกลาง และขึ้นต้น paragraph
เช่
จะเว้น 1 tab
นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล
-หากมีรูป ใต้รูปให้พิมพ์ว่า
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
ภาพที่……..แสดง………………..
โดยใช้ AngsanaUPC
16 พตัิมวปกติ
โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
3.บรรทั
ดรองจากชื่อผูsize
้วิจัยให้
พ์คําว่(Regular)
า
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับภาพ เช่น
ภาพที่1 แสดงการวัดความดันตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-หากมีตาราง ใต้ตารางให้พิมพ์ว่า
ตารางที่……..แสดง………………..
โดยใช้ AngsanaUPC
AngsanaUPC size
size 16
16 ตัตัววปกติ
ปกติ (Regular)
(Regular) โดยจั
โดยจัดดชืชื่อ่อให้
ให้ออยูยู่ช่ชิดิดขวา
ซ้าย (Align
(Align Text
Text Right)
Left) และเคาะ
โดยใช้
และเคาะ
1space
spacebarbar1 ครั
หลั้งงระหว่
ตัวเลขบอกลํ
า
ดั
บ
ตาราง
เช่
น
างคําว่า
ตารางที
1
่
แสดงค่
า
ความดั
นตา
ภาควิชาจักษุวิทยา และ คณะแพทยศาสตร์
-พิมพ์ภาษาไทยแล้วและ
วงเล็มหาวิ
บภาษาอั
งกฤษในวงเล็
บถ้าเป็นศัพท์เฉพาะเช่น
คณะแพทยศาสตร์
ทยาลั
ยธรรมศาสตร์
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
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4.-หากใช้
บทนําเครื่องหมาย – ให้ใช้ติดกับตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space bar
ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
5.วิธีการศึกษา
ใช้ AngsanaUPC
5.เนื
้อหาในบทนําsize 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
เนื้อหาใช้
หลักการเขี
ยนเหมื
า
-ใช้
AngsanaUPC
size
16 ตัอวนในบทนํ
ปกติ (Regular)
-เมื่อขึ้นต้น paragraph ให้เคาะ 1 tab
6.ผลการศึ
ษา 1 เคาะ space bar
-ส่
วนที่เว้นกวรรคใช้
ใช้ AngsanaUPC
ตัวหนา (Bold)
-กด
enter เฉพาะขึsize
้นต้น16paragraph
ใหม่เท่โดยจั
านั้นดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
เนื้อcitation
หาใช้หลัโดยให้
กการเขี
อนในบทนํ
า space bar เช่น อ้างอิง1-4
-มี
ใช้ยตนเหมื
ัวยกโดยไม่
ต้องเคาะ
-หลีกเลี่ยงการ copy เนื้อหาตรงๆ
7.วิจการณ์
-หลี
เลี่ยงการใช้รูป/diagram ที่ copy มาจากในหนังสือ
sizeง16
ตัวหนา
ดชื่อให้
Text
-ใช้เนืAngsanaUPC
้อหาที่เป็นภาษาอั
กฤษใช้
ตัวพิ(Bold)
มพ์เล็กโดยจั
หมดยกเว้
นคํอายูที่ช่เิดป็ซ้นาชืย่อ(Align
เฉพาะให้
ขึ้นLeft)
ต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
เนื้อหาใช้
ยนเหมื
อนในบทนํ
า ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด
-กรณี
ใช้วหงเล็ลักบการเขี
หรือเครื
่องหมายคํ
าพูด ให้
แล้วต่อด้วยอักษรเลย จากนั้นต่อด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น
8.เอกสารอ้(UV)
างอิง radiation
ultraviolet
ใช้ดAngsanaUPC
16 ตัวหนา
โดยจัแดละแทรกรู
ชื่อให้อยู่ชปิดเพิซ้่มาได้
ย (Align
-ขั
เกลาเนื้อหาให้size
เหมาะสมกั
บวัต(Bold)
ถุประสงค์
หากไม่Text
ผิดลิขLeft)
สิทธิ์
เนืว้อหนั
หาเอกสารอ้
หลักการของ Vancouver
โดยใช้
AngsanaUPC
ตัวปกติ
-ตั
งสือชิดด้างอิ
นซ้งาใช้ยของกระดาษเสมอ
ยกเว้นหัreference
วเรื่องจะอยู
่ตรงกลาง
และขึ้นต้size16
น paragraph
(Regular)
จะเว้
น 1 tab
-หากมี
รูป ใต้รูปให้พิมพ์ว่า

ภาพที
่……..แสดง………………..
Pattern
การตีพิมพ์ Abstract ภาษาอังกฤษ
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
11.ชืspace
งตัวเลขบอกลํ
บภาพ
เช่น (Bold) โดยจัดชื่อเรื่องให้อยู่ตรงกลาง (Center Text)
่อเรื่อbar
งใช้หลั
AngsanaUPC
sizeาดั18
ตัวหนา
ภาพที
อและคําขึ้นดต้ความดั
นย่อหน้นาตา
ให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ยกเว้น preposition ใช้ตัวเล็กหมด เช่น
โดย หั่1วข้แสดงการวั
-หากมีตาราง ใต้ตารางให้พิมพ์ว่า
ตารางที
่……..แสดง………………..
Correlation
of Macular Thickness with Retinal Sensitivity and Metamorphopsia
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
in Patients with Idiopathic Epimacular Membrane
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับตาราง เช่น
ตารางที่1 แสดงค่าความดันตา
2.ชืม่อพ์ผูภ้วาษาไทยแล้
ิจัยใช้ AngsanaUPC
size 16
ตัวหนา (Bold)
โดยจั
ให้อยู่ชิดนขวา (Align Text Right)
-พิ
ววงเล็บภาษาอั
งกฤษในวงเล็
บถ้าเป็
นศัดพชืท์่อเฉพาะเช่
โดยชื
่อภาษาอัเคราะห์
งกฤษให้ภาพตั
ใส่ชื่อดขวางขั
นามสกุ้วประสาทตาด้
ล โดยเคาะ 1 วspace
bar ระหว่
างชืcoherence
่อและนามสกุ
ล ตามด้วย
เครื
่องตรวจวิ
ยเลเซอร์
(optical
tomography)
comma หลั
งนามสกุลเว้นจากนั
้นเคาะ
1 space
วย M.D.
-หากเปลี
่ยนภาษาให้
1 เคาะ
space
bar เช่bar
น ตามด้
หลับตาไม่
สนิทเช่เรีนยก Bell palsy เป็นต้น
Sarinthip
-หากใช้ comma ให้เคาะ1 space bar หลัง comma ตามด้วยเนื้อหา
แล้วเว้น Phanchaicharoen,
1 space bar ก่อนจบM.D.
Nattapon Wongcumchang, M.D.
comma เช่น Abc, 1 ,def
-หากใช้เครื่องหมาย – ให้ใช้ติดกับตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space bar
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3.บรรทัดรองจากชื่อมาตรฐานการเขี
ผู้วิจัยให้พิมพ์คําว่ยาน Case Report ภาษาไทยลง TTJO

-เนื่องจากวารสาร TTJO
จะมีการจัดofตีOphthalmology,
พิมพ์ปีละ 2 ฉบับFaculty
คือ of Medicine, Thammasat University
Department
ฉบับที่ 1 คือ มกราคม-มิถุนายน และ
ฉบั
บที่ AngsanaUPC
2 คือ กรกฎาคมsize- ธั16นวาคม
โดยใช้
ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) โดยเคาะ
ดั1งspace
นั้นจึงbar
ขอให้
ี่ประสงค์จะนําบทความลงใน TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO
หลัผงู้ทcomma
ตามกําหนดเวลาดังนี้คือ
ฉบั
บที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน และ
4.Abstract
ฉบั
บที่ 2 ภายในวันsize
ที่ 3116ตุตัลวาคม
ใช้ AngsanaUPC
หนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
-หากมีรายงานเป็นภาษาอังกฤษจะต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย
5.Objective:
ใช้ AngsanaUPC
16 ตัวหนา
(Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) โดยให้มี colon
การตี
พิมพ์ CasesizeReport
ภาษาไทย
(:) ่อตามหลั
าว่า objectivesize
จากนั
ตามด้
้อหาอโดยเนื
้อหาใช้(Center
AngsanaUPC
1.ชื
เรื่องใช้งคํAngsanaUPC
18้นตัเคาะ
วหนา1 space
(Bold)bar
โดยจั
ดชื่อวยเนื
เรื่องให้
ยู่ตรงกลาง
Text)
ตัวปกติ
หัsize
วข้อ16และคํ
าขึ้นต้(Regular)
นย่อหน้าให้เช่ขนึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ยกเว้น preposition ให้ใช้ตัวเล็กหมดโดยพิมพ์คําว่า
Objective:
เป็นต้bar
น ตามด้วยหัวข้อภาษาไทย เช่น
รายงานผู
้ป่วยToต่อcompare
ด้วย colonthe(: efficacy
) แล้วเคาะof...1 space
6.Methods:รายงานผู้ป่วย: การรักษาผู้ป่วยถุงนํ้าที่ม่านตาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก
ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) โดยให้มี colon
(:) ่อตามหลั
งคําว่า Methods
จากนัsize
้นเคาะ
ตามด้
วยเนื
หาใช้
AngsanaUPC
2.ชื
ผู้เขียนโดยใช้
AngsanaUPC
16 1ตัวspace
หนา bar
(Bold)
โดยจั
ดชื้อ่อหาให้โดยเนื
อยู่ชิด้อขวา
(Align
Text Right)
size
16
ตั
ว
ปกติ
(Regular)
โดยชื่อภาษาไทยให้ใส่ยศและพิมพ์ยศติดกับชื่อไปเลย และเคาะ 1 space bar ระหว่างชื่อและนามสกุล
เช่นน
เช่
Methods: In a rondomized controlled study........... เป็นต้น
นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล
โดยมีหลักการเขียนดังนี้คือ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
-ส่วนที่เว้นวรรคใช้ 1 เคาะ space bar
-กด enterดรองจากชื
เฉพาะขึ้น่อต้ผูน้วิจparagraph
3.บรรทั
ัยให้พิมพ์คใหม่
ําว่า เท่านั้น
-กรณีใช้วงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด
แล้วต่อด้วยอักษรเลย จากนั้นต่อด้วยเครื
ปิดแล้วเว้น 1 เคาะ มหาวิ
spaceทbar
ภาควิ่อชงหมายวงเล็
าจักษุวิทยาบคณะแพทยศาสตร์
ยาลัเช่ยนธรรมศาสตร์
ultraviolet (UV) radiation
-หากใช้ comma ให้เคาะ1 space bar หลัง comma ตามด้วยเนื้อหา แล้วเว้น 1 space bar ก่อนจบ
commaAngsanaUPC
เช่น Abc, 1 ,def
โดยใช้
size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) และเคาะ
-หากใช้
เ
ครื
อ
่
งหมาย
–
space bar 1 ครั้ง ระหว่าให้
งคํใาช้ว่ตาิดกับตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space bar
 ชาจักษุวิทยา และ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิ
7.Results:
คณะแพทยศาสตร์
และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) โดยให้มี
colon (:) ตามหลังคําว่า Results จากนั้นเคาะ 1 space bar ตามด้วยเนื้อหา โดยเนื้อหาใช้
AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) เช่น
Results: A cohort of 40 patients........... เป็นต้น
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4.โดยใช้
บทนํหาลักการเขียนเหมือน Methods
ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
8.Conclusion:
5.เนื
้อหาในบทนําsize 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) โดยให้มี colon
ใช้ AngsanaUPC
-ใช้
AngsanaUPC
size 16 ตัวปกติ
(:) ตามหลั
งคําว่า Conclusion
จากนั(Regular)
้นเคาะ 1 space bar ตามด้วยเนื้อหา โดยเนื้อหาใช้ AngsanaUPC
-เมื
paragraph
ให้เคาะ
size่อขึ16้นตัต้วนปกติ
(Regular)
เช่น 1 tab
-ส่
วนที่เว้นวรรคใช้
1 เคาะ space
Conclusion:
Both techniques
hadbaran equal effect........... เป็นต้น
-กด
enter
ต้น paragraph
ใหม่เท่านั้น
โดยใช้
หลักเฉพาะขึ
การเขีย้นนเหมื
อน Methods
-มี citation โดยให้ใช้ตัวยกโดยไม่ต้องเคาะ space bar เช่น อ้างอิง1-4
-หลี
กเลี่ยงการ copy เนื้อหาตรงๆ
8.Keywords:
-หลี
กเลี่ยงการใช้รsize
ูป/diagram
ที่ copy
มาจากในหนั
ใช้ AngsanaUPC
16 ตัวหนา
(Bold)
โดยจัดชื่องให้สือ ยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) โดยให้มี colon
-(:)เนืตามหลั
้อหาที่เป็งนคําภาษาอั
งกฤษใช้จากนั
ตัวพิม้นพ์เคาะ
เล็กหมดยกเว้
นคํตามด้
าที่เป็นวยเนื
ชื่อเฉพาะให้
ขึ้น้อต้หาใช้
นด้วยตั
วพิมพ์ใหญ่
ว่า Keywords
1 space bar
้อหา โดยเนื
AngsanaUPC
-กรณี
บหรื(Regular)
อเครื่องหมายคํ
ด ให้
ใช้ 1keyword
เคาะ space
บหรืวอใหญ่
เครื่อเช่งหมายคํ
size 16ใช้ตัววงเล็
ปกติ
และแต่าลพูะคํ
าของ
ให้ขbar
ึ้นต้ก่นอด้นวงเล็
วยอักษรตั
น าพูด
แล้
วต่อด้วยอัTropicamide,
กษรเลย จากนัPupil
้นต่อด้Dilatation,
วยเครื่องหมายวงเล็
ปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น
Keywords:
Diabetes บMellitus.
ultraviolet
(UV) radiation

-ขั
 ดเกลาเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และแทรกรูปเพิ่มได้หากไม่ผิดลิขสิทธิ์
-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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มาตรฐานการเขี
ัยลง TTJO TTJO
มาตรฐานการเขี
ยน Caseยนงานวิ
Reportจภาษาไทยลง
(กรณี Proporasl ภาษาอังกฤษ, Abstract ภาษาไทย)

-เนื่องจากวารสาร TTJO จะมีการจัดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ
ฉบั
ที่ 1 คือ มกราคม-มิ
ุนายน
และดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ
-เนืบ่องจากวารสาร
TTJOถจะมี
การจั
ฉบับที่ 21 คือ กรกฎาคม
วาคมและ
มกราคม-มิ-ถธัุนนายน
ดัฉบั
งนับ้นทีจึ่ 2งขอให้
ผู้ที่ประสงค์
าบทความลงใน TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO
คือ กรกฎาคม
- ธัจนะนํ
วาคม
ตามกํ
้คือ จะนําบทความลงใน TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO
ดังนั้นาจึหนดเวลาดั
งขอให้ผู้ที่ปงนีระสงค์
ฉบั
บทีา่ หนดเวลาดั
1 ภายในวันงทีนี่ ้ค30ือ เมษายน และ
ตามกํ
ฉบับที่ 21 ภายในวันที่ 31
ลาคม และ
30 ตุเมษายน
-หากมี
ฉบับทีร่ 2ายงานเป็
ภายในวันนภาษาอั
ที่ 31 ตุงลกฤษจะต้
าคม องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย
-กรณี proporsal เป็นภาษาอังกฤษ ต้องมี abstract ภาษาไทยร่วมด้วย 

การตีพิมพ์ Case Report ภาษาไทย
Pattern
พิมพ์ Proporsal
งกฤษโดยจัดชื่อเรื่องให้อยู่ตรงกลาง (Center Text)
1.ชื
่อเรื่องใช้การตี
AngsanaUPC
size 18 ตัวภาษาอั
หนา (Bold)

หัวข้อและคําขึ้นต้นย่อหน้าให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ยกเว้น preposition ให้ใช้ตัวเล็กหมดโดยพิมพ์คําว่า
1.ชื่อเรื่องใช้
ตัวหนา
(Bold)
อยู่ตรงกลาง
เช่น (Center Text)
รายงานผู
้ป่วย AngsanaUPC
ต่อด้วย colon (:size
) แล้18วเคาะ
1 space
bar โดยจั
ตามด้ดวชืยหั่อเรืวข้่อองให้
ภาษาไทย
โดย หัวข้อและคําขึ้นต้นย่อหน้าให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ยกเว้น preposition ใช้ตัวเล็กหมด เช่น

รายงานผู้ป่วย: การรักษาผู้ป่วยถุงนํ้าที่ม่านตาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก
Correlation of Macular Thickness with Retinal Sensitivity and Metamorphopsia
2.ชื่อผู้เขียนโดยใช้ AngsanaUPC
size 16Idiopathic
ตัวหนา (Bold)
โดยจัดชื่อให้Membrane
อยู่ชิดขวา (Align Text Right)
in Patients with
Epimacular

โดยชื่อภาษาไทยให้ใส่ยศและพิมพ์ยศติดกับชื่อไปเลย และเคาะ 1 space bar ระหว่างชื่อและนามสกุล
เช่
2.ชืน่อผู้วิจัยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right)
นายแพทย์
นวชนล สิตามด้
ริกาญจนพล
โดยชื่อภาษาอังกฤษให้ใส่ชื่อ นามสกุล โดยเคาะ 1 space bar ระหว่างชื
่อและนามสกุ
วย
รองศาสตราจารย์
น
ายแพทย์
ศ
ก
ั
ดิ
ช
์
ย
ั
วงศกิ
ตติรักษ์
comma หลังนามสกุล จากนั้นเคาะ 1 space bar ตามด้วย M.D. เช่น
3.บรรทัดรองจากชื่อผู้วิจัยให้พิมพ์คําว่า

Sarinthip Phanchaicharoen, M.D.
Nattapon Wongcumchang, M.D.
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.บรรทัดรองจากชื่อผู้วิจัยให้พิมพ์คําว่า

โดยใช้ AngsanaUPC size
16 ตัวปกติ
โดยจัดชืFaculty
่อให้อยูof่ชิดMedicine,
ขวา (AlignThammasat
Text Right)University
และเคาะ
Department
of (Regular)
Ophthalmology,
space bar 1 ครั้ง ระหว่างคําว่า
ภาควิ
กษุวิทยา และsizeคณะแพทยศาสตร์
โดยใช้ชาจั
AngsanaUPC
16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) โดยเคาะ
คณะแพทยศาสตร์
และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 space bar หลัง comma
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4. บทนํา
28AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) ÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹º·¤ÇÒÁÅ§ TTJO
4.Introduction
ใช้
ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
เนื้อหามี
ลักการเขี
5.เนื
้อหาในบทนํ
4. หบทนํ
า า ยนดังนี้คือ
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-ส่่ยวงการ
เนื้อหาตรงๆ
นที่เว้copy
นวรรคใช้
1 เคาะ space bar
enter เฉพาะขึ
้นต้น ทีparagraph
ใหม่เท่านั้นงสือ
-หลีกเลี-กด
่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
เพิ่มได้bar
หากไม่
ผิดลิขบสิหรื
ทธิอ์ เครื่องหมายคําพูด
-กรณี้อใหาให้
ช้วงเล็เหมาะสมกั
บหรือเครื่อบงหมายคํ
าพูด ให้
ใช้ 1 เคาะปspace
ก่อนวงเล็
จากนั้นต่อด้วยเครื
บปิ่ตดรงกลาง
แล้วเว้นและขึ
1 เคาะ้นต้space
bar เช่น
-ตัวหนัแล้งสืวอต่ชิอดด้ด้วยอั
านซ้กษรเลย
ายของกระดาษเสมอ
ยกเว้่อนงหมายวงเล็
หัวเรื่องจะอยู
น paragraph
จะเว้นultraviolet
1 tab (UV) radiation
บวัตถุประสงค์และแทรกรูปเพิ่มได้หากไม่ผิดลิขสิทธิ์
ใต้รูปให้้อหาให้
พิมพ์วเหมาะสมกั
่า
-หากมี-ขัรูปดเกลาเนื
Figure……........
ภาพที
่…ว…..แสดง………………..
-ตั
หนังสือชิดด้านซ้ายของกระดาษเสมอ ยกเว้นหัวเรื่องจะอยู่ตรงกลาง และขึ้นต้น paragraph
โดยใช้จะเว้
AngsanaUPC
น 1 tab size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
barbar1 หลั
ครั
งูปตัให้
วเลข
1space
space-หากมี
ตัวรเลขบอกลํ
รูป้งหลั
ใต้
พิมและตามด้
พ์าวดั่าบภาพวเช่ยตันวหนังสือ เช่น
Figure1
Mean
IOPดofความดั
250 WDT
ภาพที
่1 แสดงการวั
นตา and 1000 WDT
ภาพที
่……..แสดง………………..
-หากมีโดยใช้
ตารางAngsanaUPC
ใต้ตารางให้พิมsize
พ์ว่า16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
Table.................
ตารางที
่……..แสดง………………..
1 space
bar หลังตัวเลขบอกลําดับภาพ เช่น
่1 แสดงการวั
นตา(Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
โดยใช้ภาพที
AngsanaUPC
sizeด16ความดั
ตัวปกติ
barbar1 หลั
ครั
้งหลั
งใต้ตัตวเลข
และตามด้
1space
space-หากมี
ตัวเลขบอกลํ
าดัพบิมตาราง
ตาราง
ารางให้
พ์ว่าวยตัเช่วนหนังสือ เช่น
Table1ตารางที
Comparison
of mean
่……..แสดง………………..
ตารางที
่1 แสดงค่
าความดั
นตาIOP
-พิมพ์โดยใช้
ภาษาไทยแล้
ววงเล็บภาษาอั
บถ้าเป็นโดยจั
ศัพท์ดเชืฉพาะเช่
AngsanaUPC
size 16งกฤษในวงเล็
ตัวปกติ (Regular)
่อให้อยูน่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1 spaceเคราะห์
bar หลัภงาพตั
ตัวเลขบอกลํ
บตาราง เช่นวยเลเซอร์ (optical coherence tomography)
เครื่องตรวจวิ
ดขวางขั้วาดัประสาทตาด้
-หากเปลี
่ยนภาษาให้
เว้นาความดั
1 เคาะนspace
ตารางที
่1 แสดงค่
ตา bar เช่น หลับตาไม่สนิทเรียก Bell palsy เป็นต้น
มพ์ภาษาไทยแล้
บถ้วายเนื
เป็น้อศัหา
พท์แล้
เฉพาะเช่
-หากใช้-พิcomma
ให้เคาะ1ววงเล็
spaceบภาษาอั
bar หลังงกฤษในวงเล็
comma ตามด้
วเว้น 1นspace bar ก่อนจบ
commaเครืเช่่อนงตรวจวิ
Abc, 1เคราะห์
,def ภาพตัดขวางขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ (optical coherence tomography)
่ยนภาษาให้
bar ไม้
เช่ตน้องเคาะ
หลับตาไม่
ทเรียก Bell palsy เป็นต้น
-หากใช้-หากเปลี
เครื่องหมาย
– ให้ใเช้ว้ตนิด1กัเคาะ
บตัวอัspace
กษรเลย
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
5.Objective
ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
-เนื
งจากวารสาร
TTJO size
จะมี16
การจั
ตีพิมพ์ป(Regular)
ีละ 2 ฉบับโดยหลั
คือ กการเขียนเหมือนใน introduction
เนื้อ่อหาใช้
AngsanaUPC
ตัวดธรรมดา
ฉบับที่ 1 คือ มกราคม-มิถุนายน และ
ฉบั
บที่ 2 คือ กรกฎาคม - ธันวาคม
6.Methods
ดัโดยใช้
งนั้นจึAngsanaUPC
งขอให้ผู้ที่ประสงค์
จะนํ
บทความลงใน
TTJO
ะลงในText
TTJO
size 16
ตัวาหนา
(Bold) โดยจั
ดชื่อส่ให้งบทความที
อยู่ชิดซ้าย ่จ(Align
Left)
ตามกํ
าหนดเวลาดั
งนี้คือ size 16 ตัวธรรมดา (Regular) โดยหลักการเขียนเหมือนใน introduction
เนื้อหาใช้
AngsanaUPC
ฉบับที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน และ
ฉบั
บที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม
7.Results
-หากมี
รายงานเป็นsize
ภาษาอั
องมีบโดยจั
ทคัดดย่ชือ่อเป็ให้นอภาษาไทยด้
วย Text Left)
ใช้ AngsanaUPC
16 ตังกฤษจะต้
วหนา (Bold)
ยู่ชิดซ้าย (Align
เนื้อหาภาษาใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวธรรมดา (Regular) โดยหลักการเขียนเหมือนใน
introduction
การตี
พิมพ์ Case Report ภาษาไทย
1.ชื่อเรื่องใช้ AngsanaUPC size 18 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อเรื่องให้อยู่ตรงกลาง (Center Text)
หั8.Discussion
วข้อและคําขึ้นต้นย่อหน้าให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ยกเว้น preposition ให้ใช้ตัวเล็กหมดโดยพิมพ์คําว่า
ใช้ AngsanaUPC
16 ตั(:วหนา
ชื่อให้
อยู่ชวยหั
ิดซ้วาข้ยอ(Align
Textเช่นLeft)
รายงานผู
้ป่วย ต่อด้วsize
ย colon
) แล้ว(Bold)
เคาะ 1โดยจั
spaceดbar
ตามด้
ภาษาไทย
เนื้อหาใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวธรรมดา (Regular) โดยหลักการเขียนเหมือนใน introduction
รายงานผู้ป่วย: การรักษาผู้ป่วยถุงนํ้าที่ม่านตาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก

9.Conclusion
ใช้ AngsanaUPC
16 ตัวหนาsize
(Bold)
ดชื(Bold)
่อให้อยูโดยจั
่ชิดซ้าดยชื(Align
Left)
2.ชื
่อผู้เขียนโดยใช้size
AngsanaUPC
16 ตัโดยจั
วหนา
่อให้อยูText
่ชิดขวา
(Align Text Right)
เนื
อ
้
หาใช้
AngsanaUPC
size
16
ตั
ว
ธรรมดา
(Regular)
โดยหลั
ก
การเขี
ย
นเหมื
อ
นใน
่อและนามสกุล
โดยชื่อภาษาไทยให้ใส่ยศและพิมพ์ยศติดกับชื่อไปเลย และเคาะ 1 space bar ระหว่างชืintroduction

เช่น
10.References
นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล
-ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชืรองศาสตราจารย์
่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align
Text Left)
นายแพทย์
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
-เนื้อหาใช้ตามหลักการ Vancouver style โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวธรรมดา (Regular)

3.บรรทั
ดรองจากชื่อผู้วิจัยให้พิมพ์คําว่า

Pattern การตีพิมพ์ Abstract ภาษาไทย

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.ชื่อเรื่องใช้ AngsanaUPC size 18 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อเรื่องให้อยู่ตรงกลาง (Center Text)
โดย หัวข้อและคําขึ้นต้นย่อหน้าให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ยกเว้น preposition ใช้ตัวเล็กหมด
โดยใช้
เช่น AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) และเคาะ
space bar 1 ครั้ง ระหว่างคําว่า
ภาควิ
กษุวิทยา ทและ
การศึชกาจัษาประสิ
ธิภคณะแพทยศาสตร์
าพการตรวจความผิดปกติในการมองเห็นสีโดยการใช้ Application
คณะแพทยศาสตร์
และ มหาวิ
ยาลัยธรรมศาสตร์
program Ishihara
colorทTest
จาก iPad 3เปรียบเทียบกับ Standard Ishihara Test

แบบเดิม
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4.2.ชืบทนํ
่อผู้วาิจัยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right)
ใช้
AngsanaUPC
size 16ใส่ตัยวศด้
หนา
(Bold) ยโดยจั
อยู่ชิดซ้และเคาะ
าย (Align1 space
Text Left)
หากเป็
นชื่อภาษาไทยให้
วยและใส่
ศติดดกัชืบ่อชืให้
่อไปเลย
bar
ระหว่างชื่อและนามสกุล เช่น
5.เนื้อหาในบทนํา
-ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular)
นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล
-เมื่อขึ้นต้น paragraph ให้เคาะ 1 tab
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
-ส่วนที่เว้นวรรคใช้ 1 เคาะ space bar
-กด
enterดรองจากชื
เฉพาะขึ้น่อต้ผูน้วิจparagraph
3.บรรทั
ัยให้พิมพ์คใหม่
ําว่าเท่านั้น
-มี citation โดยให้ใช้ตัวยกโดยไม่ต้องเคาะ space bar เช่น อ้างอิง1-4
-หลีกเลี่ยงการ copy เนื้อหาตรงๆ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-หลีกเลี่ยงการใช้รูป/diagram ที่ copy มาจากในหนังสือ
- เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์เล็กหมดยกเว้นคําที่เป็นชื่อเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
-กรณี
ใช้วงเล็บหรืsize
อเครื16
่องหมายคํ
พูด ให้ใช้ 1โดยจั
เคาะดชืspace
อนวงเล็
บหรืText
อเครืRight)
่องหมายคํ
าพูด
ใช้ AngsanaUPC
ตัวปกติา(Regular)
่อให้อbar
ยู่ชิดก่ขวา
(Align
และเคาะ
แล้
วต่อbar
ด้ว1ยอัครักษรเลย
space
้ง ระหว่จากนั
างคํา้นว่าต่อด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น
ultraviolet
ภาควิชาจัก(UV)
ษุวิทยาradiation
และ คณะแพทยศาสตร์
-ขั
ดเกลาเนื้อหาให้เหมาะสมกั
ตถุยปธรรมศาสตร์
ระสงค์และแทรกรูปเพิ่มได้หากไม่ผิดลิขสิทธิ์
คณะแพทยศาสตร์
และ มหาวิบทวัยาลั
-ตัวหนังสือชิดด้านซ้ายของกระดาษเสมอ ยกเว้นหัวเรื่องจะอยู่ตรงกลาง และขึ้นต้น paragraph
จะเว้
น ด1ย่tab
4.บทคั
อ
พิม16
พ์ว่าตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
-หากมี
รูป ใต้รูปให้size
ใช้ AngsanaUPC
ภาพที่……..แสดง………………..
โดยใช้
5.วัตถุปAngsanaUPC
ระสงค์: size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
1ใช้space
bar หลังตัsize
วเลขบอกลํ
าดับ(Bold)
ภาพ เช่โดยจั
น ดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) โดยให้มี colon
AngsanaUPC
16 ตัวหนา
ภาพที
่1 แสดงการวั
นตาจากนั้นเคาะ 1 space bar ตามด้วยเนื้อหา โดยเนื้อหาใช้
(:) ตามหลั
งคําว่า วัดตความดั
ถุประสงค์
-หากมี
ตาราง ใต้size
ตารางให้
พิมพ์ว(Regular)
่า
AngsanaUPC
16 ตัวปกติ
เช่น
ตารางที
่……..แสดง………………..
วัตถุประสงค์
: เพื่อเปรียบเทียบความดันตา ... เป็นต้น
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
16.วิspace
หลังตัจวัยเลขบอกลํ
าดับตาราง เช่น
ธีดําเนิbarนการวิ
:
ตารางที
่1 แสดงค่าความดั
โดยใช้ AngsanaUPC
sizeน16ตาตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) โดยให้มี
-พิ
มพ์ภ(:)าษาไทยแล้
กฤษในวงเล็
เป็นศั1พspace
ท์เฉพาะเช่
น วยเนื้อหา โดยเนื้อหาใช้
colon
ตามหลังวคํวงเล็
าว่า วิบธภาษาอั
ีดําเนินงการวิ
จัย จากนับถ้้นาเคาะ
bar ตามด้
เครื
่องตรวจวิเคราะห์
ดขวางขั
้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ (optical coherence tomography)
AngsanaUPC
size 16ภตัาพตั
วปกติ
(Regular)
-หากเปลี
เช่น ่ยนภาษาให้เว้น 1 เคาะ space bar เช่น หลับตาไม่สนิทเรียก Bell palsy เป็นต้น
-หากใช้
คาะ1จัยspace
bar หลัง comma
วิธีดําเนินcomma
การวิจให้
ัย: เการวิ
นี้ทําใน...........
เป็นต้นตามด้วยเนื้อหา แล้วเว้น 1 space bar ก่อนจบ
comma
Abc,ยนดั
1 ,def
โดยมีหลัเช่กนการเขี
งนี้คือ
-หากใช้
เครื่องหมายsize
– ให้
ิดกับ(Regular)
ตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space bar
-ใช้ AngsanaUPC
16 ใตัช้วตปกติ
-เมื่อขึ้นต้น paragraph ให้เคาะ 1 tab
-ส่วนที่เว้นวรรคใช้ 1 เคาะ space bar
-กด enter เฉพาะขึ้นต้น paragraph ใหม่เท่านั้น
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ยน Case
Report
TTJO
-มี citation โดยให้ใช้มาตรฐานการเขี
ตัวยกโดยไม่ต้องเคาะ
space bar
เช่น อ้ภาษาไทยลง
างอิง1-4
-หลีกเลี่ยงการ copy เนื้อหาตรงๆ
-เนื
จะมีกทีารจั
ดตีมาจากในหนั
พิมพ์ปีละ 2 ฉบั
-หลี่อกงจากวารสาร
เลี่ยงการใช้รูปTTJO
/diagram
่ copy
งสืบอ คือ
ฉบั
่ 1 คื่เป็อ นมกราคม-มิ
ถุนายนตัวและ
- เนืบ้อทีหาที
ภาษาอังกฤษใช้
พิมพ์เล็กหมดยกเว้นคําที่เป็นชื่อเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
ฉบั
บทีใ่ช้2วคืงเล็
อ กรกฎาคม
ธันวาคมาพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูดแล้ว
-กรณี
บหรือเครื่อ-งหมายคํ
ดัต่งอนัด้้นวยอั
จึงขอให้
ผู้ทจากนั
ี่ประสงค์
าบทความลงใน
TTJO
กษรเลย
้นต่อจะนํ
ด้วยเครื
่องหมายวงเล็TTJO
บปิดส่แล้งบทความที
วเว้น 1 เคาะ่จะลงใน
space bar
เช่น ultraviolet
ตามกํ
หนดเวลาดังนี้คือ
(UV) าradiation
ฉบั
ที่ 1 ภายในวั
ที่ 30 เมษายน
-ขัดบเกลาเนื
้อหาให้นเหมาะสมกั
บวัตและ
ถุประสงค์และแทรกรูปเพิ่มได้หากไม่ผิดลิขสิทธิ์
ฉบั
ที่ 2งสืภายในวั
ตุลาคม
-ตัวบหนั
อชิดด้านนซ้ที่า31
ยของกระดาษเสมอ
ยกเว้นหัวเรื่องจะอยู่ตรงกลาง และขึ้นต้น paragraph
-หากมี
จะเว้น ร1ายงานเป็
tab นภาษาอังกฤษจะต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย
-พิมพ์ภาษาไทยแล้ววงเล็บภาษาอังกฤษในวงเล็บถ้าเป็นศัพท์เฉพาะเช่น
เครื่องตรวจวิ
เคราะห์Report
ภาพตัดขวางขั
้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ (optical coherence tomography)
การตี
พิมพ์ Case
ภาษาไทย
-หากเปลี
่ยนภาษาให้
เว้น 1 เคาะ
space
bar เช่(Bold)
น หลัโดยจั
บตาไม่
ยกอBell
palsy เป็(Center
นต้น Text)
1.ชื
่อเรื่องใช้
AngsanaUPC
size 18
ตัวหนา
ดชืส่อนิเรืท่อเรีงให้
ยู่ตรงกลาง
comma
ยเนื้อหา แล้ให้
วเว้ใช้นต1ัวเล็space
bar ก่อมนจบ
หั-หากใช้
วข้อและคํ
าขึ้นต้ให้
นย่เอคาะ1
หน้าให้space
ขึ้นต้นbar
ด้วหลั
ยตัวงพิcomma
มพ์ใหญ่ตามด้
ยกเว้นวpreposition
กหมดโดยพิ
พ์คําว่า
comma เช่้ป่วนย ต่Abc,
,def (: ) แล้วเคาะ 1 space bar ตามด้วยหัวข้อภาษาไทย เช่น
รายงานผู
อด้วย1 colon
-หากใช้เครื่องหมาย – ให้ใช้ติดกับตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space bar
รายงานผู้ป่วย: การรักษาผู้ป่วยถุงนํ้าที่ม่านตาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก

7.ผลการวิจัย:
ใช้ AngsanaUPC
16 ตัวหนาsize
(Bold)
ดชื(Bold)
่อให้อยูโดยจั
่ชิดซ้าดยชื(Align
Left)
โดยให้
มี colon
2.ชื
่อผู้เขียนโดยใช้size
AngsanaUPC
16 ตัโดยจั
วหนา
่อให้อยูText
่ชิดขวา
(Align
Text
Right)
(:)
ตามหลั
ง
คํ
า
ว่
า
ผลการวิ
จ
ย
ั
จากนั
น
้
เคาะ
1
space
bar
ตามด้
ว
ยเนื
อ
้
หา
โดยเนื
อ
้
หาใช้
AngsanaUPC
โดยชื่อภาษาไทยให้ใส่ยศและพิมพ์ยศติดกับชื่อไปเลย และเคาะ 1 space bar ระหว่างชื่อและนามสกุล
size
เช่
น 16 ตัวปกติ (Regular) เช่น
ผลการวิจัย: ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ........... เป็นต้น นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล
โดยใช้หลักการเขียนเหมือนวิธีดําเนินการวิจัย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
8.สรุป: ดรองจากชื่อผู้วิจัยให้พิมพ์คําว่า
3.บรรทั
ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) โดยให้มี colon
(:) ตามหลังคําว่า สรุป จากนั้นเคาะ ภาควิ
1 space
ยเนื้อหา โดยเนื้อหาใช้
size 16
ชาจัbar
กษุตามด้
วิทยาวคณะแพทยศาสตร์
มหาวิAngsanaUPC
ทยาลัยธรรมศาสตร์
ตัวปกติ (Regular) เช่น
สรุป: การดื่มนํ้าปริมาณ........... เป็นต้น
โดยใช้หAngsanaUPC
ลักการเขียนเหมื
นวิตัธวีดปกติ
ําเนิน(Regular)
การวิจัย โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) และเคาะ
โดยใช้
sizeอ16
space bar 1 ครั้ง ระหว่างคําว่า
9.คําสํชาาจั
คัญก:ษุวิทยา และ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิ
ใช้ AngsanaUPC size
ตัวหนา
โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) โดยให้มี colon
คณะแพทยศาสตร์
และ16มหาวิ
ทยาลั(Bold)
ยธรรมศาสตร์
(:) ตามหลังคําว่า คําสําคัญ จากนั้นเคาะ 1 space bar ตามด้วยเนื้อหา โดยเนื้อหาใช้ AngsanaUPC
size 16 ตัวปกติ (Regular) และแต่ละคําของ keyword ให้ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ เช่น
คําสําคัญ: Tropicamide, Pupil Dilatation, Diabetes Mellitus.
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มาตรฐานการเขียน Review Article ลง TTJO
4. บทนํา
ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
-เนื่องจากวารสาร TTJO จะมีการจัดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ
า ถุนายน และ
ฉบับ5.เนื
ที่ 1้อคืหาในบทนํ
อ มกราคม-มิ
-ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular)
ฉบับ-เมื
ที่ อ2ขึคื้นอต้กรกฎาคม
- ธัให้
นวาคม
น paragraph
เคาะ 1 tab
-ส่วนที่เว้นวรรคใช้ 1 เคาะ space bar
ดังนั-กด
้นจึงenter
ขอให้เฉพาะขึ
ผู้ที่ประสงค์
ะนําบทความลงใน
้นต้นจparagraph
ใหม่เท่านัTTJO
้น ส่งบทความที่จะลงใน TTJO ตามกําหนดเวลาดังนี้คือ
1-4
โดยให้
ใช้ตเมษายน
ัวยกโดยไม่
ฉบับ-มีที่ citation
1 ภายในวั
นที่ 30
และต้องเคาะ space bar เช่น อ้างอิง
-หลีกเลี่ยงการ copy เนื้อหาตรงๆ
ฉบับ-หลี
ที่ 2กภายในวั
นทีร่ 31ูป/diagram
ตุลาคม ที่ copy มาจากในหนังสือ
เลี่ยงการใช้
- เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์เล็กหมดยกเว้นคําที่เป็นชื่อเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
Pattern
ิมพ์อเครื
Review
Article
-กรณีใการตี
ช้วงเล็พบหรื
่องหมายคํ
าพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด
แล้วต่อด้วยอักษรเลย จากนั้นต่อด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น
1.ชื่อเรื่องใช้ AngsanaUPC size 18 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อเรื่องให้อยู่ตรงกลาง (Center Text)
ultraviolet (UV) radiation
ระสงค์
เพิ่มได้หากไม่
สิทธิ์เช่น
หัวดข้เกลาเนื
อและคํ้อาหาให้
ขึ้นต้นเย่หมาะสมกั
อหน้าให้ขบึ้นวัต้ตนถุด้ปวยตั
วพิมพ์และแทรกรู
ใหญ่ยกเว้นปpreposition
ใช้ตผัวิดเล็ลิกขหมด
โดย -ขั
-ตัวหนังสือชิดด้านซ้ายของกระดาษเสมอ ยกเว้นหัวเรื่องจะอยู่ตรงกลาง และขึ้นต้น paragraph
Update on Treatment for Dry Age Related Macular Degeneration
จะเว้น 1 tab
-หากมีรูป ใต้รูปให้พิมพ์ว่า
ภาพที่……..แสดง………………..
AngsanaUPC
ตัวปกติ
(Regular)
อยู่ช(Align
ิดซ้าย (Align
Text Left)
และเคาะ
2.ชื่อโดยใช้
ใช้ AngsanaUPC
sizesize
16 16
ตัวหนา
(Bold)
โดยจัดโดยจั
ชื่อให้ดอชืยู่อ่ชให้ิดขวา
Text Right)
หากเป็
น
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับภาพ เช่น
ชื่อภาษาไทยให้ใส่ยศด้วยและใส่ยศติดกับชื่อไปเลย และเคาะ 1 space bar ระหว่างชื่อและนามสกุล เช่น
ภาพที่1 แสดงการวัดความดันตา
-หากมีตาราง ใต้ตารางให้พิมพ์ว่า
นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล
ตารางที่……..แสดง………………..
นายแพทย์
ักดิ์ชัยและเคาะ
วงศกิตติรักษ์
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดรองศาสตราจารย์
ชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align
TextศLeft)
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับตาราง เช่น
ตารางที่1 แสดงค่าความดันตา
-พิมดพ์รองจากชื
ภาษาไทยแล้
3.บรรทั
่อผู้ววิจวงเล็
ัยให้บพภาษาอั
ิมพ์คําว่งากฤษในวงเล็บถ้าเป็นศัพท์เฉพาะเช่น
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
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
comma เช่น Abc, 1 ,def
-หากใช้เครื่องหมาย – ให้ใช้ติดกับตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space bar
ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) และเคาะ space bar 1
ครั้ง ระหว่างคําว่า
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ภาควิชาจักษุวิทยา และ มาตรฐานการเขี
คณะแพทยศาสตร์ยน Case Report ภาษาไทยลง TTJO

คณะแพทยศาสตร์
และTTJO
มหาวิจะมี
ทยาลั
ยธรรมศาสตร์
-เนื่องจากวารสาร
การจั
ดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 คือ มกราคม-มิถุนายน และ
ฉบับที่ 2 คือ กรกฎาคม - ธันวาคม
4. เนืดั้องหามี
กการเขี
งนี้คจือะนําบทความลงใน TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO
นั้นจึหงลัขอให้
ผู้ทยี่ปนดั
ระสงค์
ตามกําหนดเวลาดังนี้คือ
-หัวข้ฉบั
อใช้
ตัวหนาและ
(Bold)
บทีAngsanaUPC
่ 1 ภายในวันทีsize16
่ 30 เมษายน
บทีAngsanaUPC
่ 2 ภายในวันที่ size
31 ตุ16ลาคม
-เนื้อฉบั
หาใช้
ตัวปกติ (Regular)
-หากมีรายงานเป็นภาษาอังกฤษจะต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย
-เมื่อขึ้นต้น paragraph ให้เคาะ 1 tab

การตีพิมพ์ Case Report ภาษาไทย

-ส่วนที่เว้นวรรคใช้ 1 เคาะ space bar
1.ชื่อเรื่องใช้ AngsanaUPC size 18 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อเรื่องให้อยู่ตรงกลาง (Center Text)
วข้อและคํ
าขึ้น้นต้ต้นนย่อparagraph
หน้าให้ขึ้นใหม่
ต้นด้เท่วยตั
-กด หัenter
เฉพาะขึ
านัว้นพิมพ์ใหญ่ยกเว้น preposition ให้ใช้ตัวเล็กหมดโดยพิมพ์คําว่า
รายงานผู้ป่วย ต่อด้วย colon (: ) แล้วเคาะ 1 space bar ตามด้วยหัวข้อภาษาไทย เช่น
-มี citation โดยให้ใช้ตัวยกโดยไม่ต้องเคาะ space bar เช่น อ้างอิง1-4

รายงานผู
้ป่วย: การรักษาผู้ป่วยถุงนํ้าที่ม่านตาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก
-หลีกเลี่ยงการ copy
เนื้อหาตรงๆ
้เขียนโดยใช้
AngsanaUPC
16 ตัวหนา
-หลี2.ชื
กเลี่อยผูงการใช้
รูป/diagram
ที่ copy size
มาจากในหนั
งสื(Bold)
อ โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right)
โดยชื่อภาษาไทยให้ใส่ยศและพิมพ์ยศติดกับชื่อไปเลย และเคาะ 1 space bar ระหว่างชื่อและนามสกุล
- เนื้อเช่หาที
น ่เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์เล็กหมดยกเว้นคําที่เป็นชื่อเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล
-กรณีใช้วงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูดแล้ว
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
ต่อด้วยอักษรเลยจากนั้นต่อด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น ultraviolet (UV)
radiation
3.บรรทัดรองจากชื่อผู้วิจัยให้พิมพ์คําว่า
-ขัดเกลาเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และแทรกรูปเพิ่มได้หากไม่ผิดลิขสิทธิ์
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ตัวหนังสือชิดด้านซ้ายของกระดาษเสมอ ยกเว้นหัวเรื่องจะอยู่ตรงกลาง และขึ้นต้น paragraph จะเว้น 1 tab
-หากมี
รูป ใต้AngsanaUPC
รูปให้พิมพ์ว่าsize 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) และเคาะ
โดยใช้
space bar 1 ครั้ง ระหว่างคําว่า
ภาพที่……..แสดง………………..
ภาควิชาจักษุวิทยา และ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
และ16มหาวิ
ทยาลั
ยธรรมศาสตร์
โดยใช้
AngsanaUPC size
ตัวปกติ
(Regular)
โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ space
bar 1 ครั้งหลังตัวเลขบอกลําดับภาพ เช่น
ภาพที่1 แสดง Entry site ของ Needling
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4. บทนํา
-หากมี
าราง ใต้ตารางให้
ใช้ตAngsanaUPC
sizeพ16ิมพ์ตัวว่าหนา (Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
ตารางที
…..แสดง………………..
5.เนื่…
้อหาในบทนํ
า
-ใช้AngsanaUPC
AngsanaUPCsize
size1616ตัตัววปกติ
ปกติ(Regular)
(Regular)โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ space
โดยใช้
-เมื่อขึ้นต้น paragraph ให้เคาะ 1 tab
bar 1 ครั้งหลังตัวเลขบอกลําดับตาราง เช่น
-ส่วนที่เว้นวรรคใช้ 1 เคาะ space bar
-กด่1enter
เฉพาะขึ
้นต้นลูparagraph
ใหม่เท่านั้น
ตารางที
แสดงค่
าความดั
กตา
-มี citation โดยให้ใช้ตัวยกโดยไม่ต้องเคาะ space bar เช่น อ้างอิง1-4
-พิม-หลี
พ์ภาษาไทยแล้
วงเล็บเนืภาษาอั
งกฤษในวงเล็บถ้าเป็นศัพท์เฉพาะเช่น
กเลี่ยงการวcopy
้อหาตรงๆ
เครื่อ-หลี
งตรวจวิ
คราะห์ภรูปาพตั
ดขวางขัที้ว่ copy
ประสาทตาด้
วยเลเซอร์
กเลี่ยเงการใช้
/diagram
มาจากในหนั
งสือ (optical coherence tomography)
- เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์เล็กหมดยกเว้นคําที่เป็นชื่อเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
-หากเปลี
1 เคาะ
spaceาพูbarด ให้
เช่นใช้หลั
บตาไม่
สนิทbar
เรียก่กอBell
นต้่อนงหมายคําพูด
-กรณี่ยในภาษาให้
ช้วงเล็บหรืเว้อนเครื
่องหมายคํ
1 เคาะ
space
นวงเล็palsy
บหรืเป็อเครื
แล้วcomma
ต่อด้วยอัให้
กษรเลย
ต่อด้หลัวยเครื
่องหมายวงเล็
บปิ้อดหา
แล้วแล้เว้วนเว้1นเคาะ
spacebarbarก่อเช่นจบ
น comma เช่น
-หากใช้
เคาะ1 จากนั
space้นbar
ง comma
ตามด้วยเนื
1 space
ultraviolet (UV) radiation
เกลาเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และแทรกรูปเพิ่มได้หากไม่ผิดลิขสิทธิ์
Abc,-ขั1ด,def
-ตัวหนังสือชิดด้านซ้ายของกระดาษเสมอ ยกเว้นหัวเรื่องจะอยู่ตรงกลาง และขึ้นต้น paragraph
-หากใช้
จะเว้เครื
น ่อ1 งหมาย
tab – ให้ใช้ติดกับตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space bar
-หากมีรูป ใต้รูปให้พิมพ์ว่า
ภาพที่……..แสดง………………..
โดยใช้ าAngsanaUPC
size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
5.เอกสารอ้
งอิง
1 space bar หลังตัวเลขบอกลําดับภาพ เช่น
-ใช้ AngsanaUPC
size 16
ตัวหนานตา
(Bold) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)
ภาพที่1 แสดงการวั
ดความดั
-หากมีตาราง ใต้ตารางให้พิมพ์ว่า
-เอกสารอ้างอิง ให้ใช้หลักการของ Vancouver reference โดยใช้ AngsanaUPC size16 ตัวปกติ (Regular)
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 Photo Quiz ลง TTJO
มาตรฐานการเขียน Case Report ภาษาไทยลง TTJO

-เนื่องจากวารสาร TTJO จะมีการจัดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ
-เนื
TTJOถจะมี
การจั
ดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ
ฉบั่อบงจากวารสาร
ที่ 1 คือ มกราคม-มิ
ุนายน
และ
ฉบับที่ 12 คือ มกราคม-มิ
และ
กรกฎาคม -ถธัุนนายน
วาคม
ฉบั
คือ กรกฎาคม
- ธันจะนํ
วาคม
ดังนับ้นทีจึ่ 2งขอให้
ผู้ที่ประสงค์
าบทความลงใน TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO
ดัตามกํ
งนั้นาจึหนดเวลาดั
งขอให้ผู้ที่ปงนีระสงค์
้คือ จะนําบทความลงใน TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO
ตามกํ
ฉบับทีาหนดเวลาดั
่ 1 ภายในวันงนีที้ค่ 30ือ เมษายน และ
ฉบับที่ 12 ภายในวันที่ 30
31 เมษายน
ตุลาคม และ
 บที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม
ฉบั
มาตรฐานการเขี
น Photo
Quizอส่งมีวบนคํทคัาดถาม
-หากมี
รายงานเป็นยภาษาอั
งกฤษจะต้
ย่อเป็นภาษาไทยด้วย
1.พิมพ์พคิมําว่พ์า Case Report ภาษาไทย
การตี

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

นาิกให้(Photo
ี่ 7 ฉบั
่ 1 มกราคม-กรกฏาคม
2555 มพ์คําว่า
หัวข้อและคํปริ
าขึ้นศต้นาคลิ
นย่อหน้
ขึ้นต้นด้Quiz)
วยตัวพิมปีพ์ทใหญ่
ยกเว้บนทีpreposition
ให้ใช้ตัวเล็กหมดโดยพิ
รายงานผู้ป่วย ต่อด้วย colon (: ) แล้วเคาะ 1 space bar ตามด้วยหัวข้อภาษาไทย เช่น

-โดยใช้ AngsanaUPC size 18 ตัวหนา (Bold) และจัดให้อยู่ตรงกลาง (Center text)
-เว้น 1 spaceรายงานผู
bar ระหว่้ปา่วงตัย:วเลขและตั
วอัก้ปษร
การรักษาผู
่วยถุงนํ้าที่ม่านตาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก
-กรณีใช้วงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด
แล้ว่อต่ผูอ้เขีด้ยวนโดยใช้
ยอักษรเลย
จากนั้นต่อด้size
วยเครื
บปิโดยจั
ดแล้วดเว้ชื่อนให้1 อเคาะ
bar เช่นText Right)
2.ชื
AngsanaUPC
16่อตังหมายวงเล็
วหนา (Bold)
ยู่ชิดspace
ขวา (Align
ultraviolet
(UV) radiation
โดยชื
่อภาษาไทยให้
ใส่ยศและพิมพ์ยศติดกับชื่อไปเลย และเคาะ 1 space bar ระหว่างชื่อและนามสกุล
-ปรั
บ
ปี
ท
่
ี
ฉบั
บ
ที
่
และเดื
อน ตามเล่มของ TTJO ที่จะนําลงตีพิมพ์
เช่น

นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล
2.พิมพ์ประวัติผู้ป่วย
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
-ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวธรรมดา (Regular) และจัดให้อยู่ชิดขอบซ้าย (Align text left)
-เว้น 1 space
bar ระหว่
3.บรรทั
ดรองจากชื
่อผู้วาิจงตั
ัยให้วเลขและตั
พิมพ์คําว่วา อักษร
-เว้น 1 space bar ระหว่างตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
-กรณีใช้วงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูดภาควิ
ให้ใชช้าจั1 กเคาะ
bar
ษุวิทspace
ยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูดแล้วต่อด้วยอักษรเลย
จากนั้นต่อด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น ultraviolet (UV) radiation
-ส่วนทีAngsanaUPC
่เว้นวรรคใช้ 1size
เคาะ16space
bar (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) และเคาะ
โดยใช้
ตัวปกติ
- เนื้อหาที
นภาษาอั
space
bar 1่เป็ครั
้ง ระหว่งากฤษใช้
งคําว่าตัวพิมพ์เล็กหมดยกเว้นคําที่เป็นชือ่ เฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
-พิมพ์ชภาจัาษาไทยแล้
วงเล็คณะแพทยศาสตร์
บภาษาอังกฤษในวงเล็บถ้าเป็นศัพท์เฉพาะ เช่น
ภาควิ
กษุวิทยา วและ
เครื่องตรวจวิเคราะห์
ภาพตั
ดขวางขั
คณะแพทยศาสตร์
และ
มหาวิ
ทยาลั้วยประสาทตาด้
ธรรมศาสตร์ วยเลเซอร์ (optical coherence tomography)
-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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4.3.Questions:
บทนํา
-ใช้AngsanaUPC
AngsanaUPCsize
size1616ตัตัววหนา
หนา(Bold)
(Bold)โดยจั
และจัดดชืให้
าย (Align
left)
ใช้
่อให้อยูอ่ชยูิด่ชขอบซ้
ิดซ้าย (Align
TexttextLeft)
บรรทัดถัดมาเป็นคําถาม
โดยใช้
AngsanaUPC
5.เนื
้อหาในบทนํ
า size 16 ตัวธรรมดา (Regular) และจัดให้อยู่ชิดขอบซ้าย (Align text left) เช่น
-ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular)
1.What
-เมื
่อขึ้นต้areน positive
paragraphfindings?
ให้เคาะ 1 tab
2.What
most likely
-ส่
วนที่เว้isนthe
วรรคใช้
1 เคาะdiagnosis?
space bar
-กด enter เฉพาะขึ้นต้น paragraph ใหม่เท่านั้น
เป็นcitation
ต้น โดยให้ใช้ตัวยกโดยไม่ต้องเคาะ space bar เช่น อ้างอิง1-4
-มี
-หลีกเลี่ยงการ copy เนื้อหาตรงๆ
4.รูปกภาพของผู
-หลี
เลี่ยงการใช้้ปร่วูปย /diagram ที่ copy มาจากในหนังสือ
- เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์เล็กหมดยกเว้นคําที่เป็นชื่อเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
-กรณี
ใช้วงเล็บหรือยเครื
่องหมายคํ
าพูดส่ให้วนคํ
ใช้ 1าตอบ
เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายคําพูด
มาตรฐานการเขี
น Photo
Quiz
แล้วต่อด้วยอักษรเลย จากนั้นต่อด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น
ultraviolet
1.พิมพ์คําว่(UV)
า radiation
-ขัดเกลาเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และแทรกรูปเพิ่มได้หากไม่ผิดลิขสิทธิ์
-ตัวหนังเฉลยปริ
สือชิดด้าศนซ้
ายของกระดาษเสมอ
ยกเว้ปีนทหัี่ ว7เรืฉบั
่องจะอยู
รงกลาง และขึ้นต้น paragraph
นาคลิ
นิก (Photo Quiz)
บที่ 1่ตมกราคม-กรกฏาคม
2555
จะเว้น 1 tab
ว่า 18 ตัวหนา (Bold) และจัดให้อยู่ตรงกลาง (Center text)
-หากมี
ูป ใต้รูปให้พิมพ์size
-โดยใช้รAngsanaUPC
ภาพที
…..แสดง………………..
-เว้น 1่…space
bar ระหว่างตัวเลขและตัวอักษร
โดยใช้
AngsanaUPC
16 ตัวปกติ
โดยจัspace
ดชื่อbar
ให้อก่ยูอ่ชนวงเล็
ิดซ้าย บ(Align
Text
Left) และเคาะ
-กรณีใช้วงเล็บหรือเครืsize
่องหมายคํ
าพูด (Regular)
ให้ใช้ 1 เคาะ
หรือเครื
่องหมายคํ
าพูด
1แล้space
งตัวเลขบอกลํ
วต่อด้bar
วยอัหลั
กษรเลย
จากนั้นต่าดัอบด้ภาพ
วยเครืเช่่อนงหมายวงเล็บปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น
ภาพที
่1 แสดงการวั
ดความดันตา
ultraviolet
(UV) radiation
-หากมี
ารางให้อนพิมตามเล่
พ์ว่า มของ TTJO ที่จะนําลงตีพิมพ์
-ปรับปีตทาราง
ี่ ฉบับใต้ทีต่ และเดื
ตารางที่……..แสดง………………..
โดยใช้
size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดชื่อให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ
2.พิมพ์AngsanaUPC
คําถามและคําตอบโดย
1-พิspace
หลัวงยตัAngsanaUPC
วเลขบอกลําดับsize
ตาราง
มพ์คําbar
ถามด้
16 ตัเช่วนธรรมดา (Regular) และจัดให้อยู่ชิดขอบซ้าย (Align text
ตารางที
left) เช่น่1 แสดงค่าความดันตา
-พิมพ์ภาษาไทยแล้ววงเล็บภาษาอังกฤษในวงเล็บถ้าเป็นศัพท์เฉพาะเช่น
เครื
่องตรวจวิ
เคราะห์findings?
ภาพตัดขวางขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ (optical coherence tomography)
1.What
are positive
-หากเปลี่ยนภาษาให้เว้น 1 เคาะ space bar เช่น หลับตาไม่สนิทเรียก Bell palsy เป็นต้น
-หากใช้
บรรทัดถัcomma
ดมาพิมให้
พ์วเคาะ1
่า space bar หลัง comma ตามด้วยเนื้อหา แล้วเว้น 1 space bar ก่อนจบ
comma
คำตอบ เช่น Abc, 1 ,def
-หากใช้
– ให้
ช้ติดกับตัวอักษรเลย
้องเคาะ
spaceและจั
bar ดให้อยู่ชิดขอบซ้าย (Align
โดยพิมพ์เครื
คํา่อว่งหมาย
าคําตอบด้
วยใAngsanaUPC
size 16ไม้ตัวตหนา
(Bold)
text left)

50 Â¹º·¤ÇÒÁÅ§ TTJO
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มาตรฐานการเขียน Case Report ภาษาไทยลง TTJO

บรรทัดถัดมาพิมพ์คําตอบโดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวธรรมดา (Regular)
-เนื
่องจากวารสาร
TTJOายจะมี
การจัtext
ดตีleft)
พิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ
และจั
ดให้อยู่ชิดขอบซ้
(Align
ฉบับที่ 1 คือ มกราคม-มิถุนายน และ
ฉบั
บทีา่ งเช่
2 คืนอ กรกฎาคม - ธันวาคม
ตัวอย่
ดั1.What
งนั้นจึงisขอให้
ู้ที่ประสงค์
จะนําบทความลงใน TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO
mostผlikely
diagnosis?
ตามกํ
คำตอบาหนดเวลาดังนี้คือ
ฉบั
บที่ 1 ภายในวั
นที่ 30 เมษายน และ
Retinitis
pigmentosa
ฉบับที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม
-หากมีรายงานเป็นภาษาอังกฤษจะต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย

การตีพิมพ์ Case Report ภาษาไทย

1.ชื่อเรื่องใช้ AngsanaUPC size 18 ตัวหนา (Bold) โดยจัดชื่อเรื่องให้อยู่ตรงกลาง (Center Text)
หั วข้อและคําขึ้นต้นย่อหน้าให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ยกเว้น 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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ในครอบครัวตรวจร่างกาย พบ Best corrected Visual Acuity 20/20, 20/20 Anterior segment
and Fundus: WNL Both Eye Extraocular Movement in Primary gaze and Horizontal Gaze  
as Figures:

VAQuestions:
20/70 PH 20/20 BE
Refraction
1) What is/are positive finding?
-1.25-0.5*180
20/20
2) WhatOD:is most
likely diagnosis?
-1.00-0.75*180 20/20
3) HowOS:
to management?
1. What is abnormal finding?
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เฉลยปริศนาคลินิก (Photo quitz) ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555
1. ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 32  ปี มาตรวจตาประจำ�ปี ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ที่ตา
โรคประจำ�ตัว : Pseudoxanthoma elasticum
VA 20/20, 20/20. Anterior segment : normal.

คำ�ถาม
1. What are positive findings?
คำ�ตอบ : ตรวจจอประสาทตาทั้งสองข้างพบ
- Bilateral dark brown irregular lines that radiate from the optic nerve head.
- Peau d’orange fundus at temporal to fovea both eyes.
2. What is most likely diagnosis?
คำ�ตอบ : Angioid Streaks.
3. What are the causes of this disease?
คำ�ตอบ : 50% พบว่าสาเหตุเกิดจากโรคทางร่างกาย เช่น Pseudoxanthoma elasticum,
Ehler-Danlos syndrome, Paget’s disease, Sickle cell disease เป็นต้น อีก 50% พบว่ายังไม่
ทราบสาเหตุ
4. What is the proper management?
คำ�ตอบ : ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่ชัดเจนในการป้องกันการเกิดโรคนี้ อาจพิจารณารักษาด้วย
เลเซอร์, photodynamic therapy หรือ anti-VEGF กรณีที่เกิด choroidal neovascularization (CNV)

NEW
Ophthalmic Surgical System

CV-9000

MC-500

AFTA SERVICE AND SUPPLY CO.,LTD.
Tel. 0-2880-7661-4 E-mail : afta@loxinfo.co.th / www.aftaserviec.com

ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556

