
กรณีศึกษา Short case

กลุมอาการตา



อาจารยที่ปรึกษา นพ.นวพล กาญจนารัญย
ดร.มยุรี  นิรัติธราดร

สมาชิกกลุม

1. นางจารุณี จันทรเปลง

2. นางสาวธัญญา มนตศิลป

3. นางสาวศิริขวัญ พรหมจําปา

4. นางสาวพัชรินทร คมขํา

5. นางสาวอมรรัตน ชอบธรรมดี



Anatomy of the eye



ขอมลูสวนบุคคล

หญิงไทย อายุ  27 ป อาชีพ  รับจางทํางานโรงงานอุปกรณ
อิเลก็ทรอนกิส(โซนตะกั่ว) สถานภาพสมรสคู ศาสนา พทุธ 
ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาปที่ 6

รายได  ประมาณ  12,000 บาท/ เดอืน
ที่อยู  คอนโดพรทวีวัฒน  ต.คลองหนึง่  อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี



อาการสาํคัญ

ปวดตาขางซายมาก  กอนมารพ. 5 ชัว่โมง



ประวตัิการเจ็บปวยปจจุบัน 

1 สัปดาหกอนมา รพ. มอีาการปวดศีรษะขางซายราวมากระบอกตา  
ตาขางซายมีอาการแดง  ไมบวม  จึงไปซื้อยาหยอดตาที่รานขายยามา
หยอดอาการไมดีขึ้น 
5 ชั่วโมงกอนมา  มีอาการปวดตาขางซายมากจนลืมตาไมได  ตองตื่น
ขึ้นมากลางดึกนอนหลับตอไมได  เมื่อโดนแสงจะมีอาการปวดมากขึ้น 



ขอมลูที่ตองการเพิ่มเตมิ

มีประวัติ trauma ?

มี discharge ?

ลักษณะอาการปวด

มีไข ?

การมองเห็น ?



ประวตัิการเจ็บปวยในอดีต 
เปนโรคเกี่ยวกับตอมไทรอยดเปนประมาณ  10 ป รับการรักษาโดยการ
รับประทานยาที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค ปจจุบันไมได
รับประทานยามาประมาณ 1 ½ ป เนื่องจากมารับการรักษาที่
โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี หมดสิทธิบัตรประกันสังคม ไมมอีาการ
ผิดปกติ ปฏิเสธประวัติการเจ็บปวยดวยโรคติดตออื่น ๆ

ประวตัิการเจ็บปวยในครอบครัว 
มารดามีประวัติโรคความดนัโลหิตสูง รับการรักษาที่โรงพยาบาลใน
จังหวัดนครสวรรค ตอเนื่อง
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Review of system 

ทั่วไป: สุขภาพทั่วไปสมบูรณแข็งแรงดีไมเคยมีอาการเจ็บปวยรายแรง
ใดๆ ไมเคยไดรับการผาตัด 
ตา: มองเห็นชัดเจน  เคยมีประวัติมานตาอักเสบเมื่อ  5 ปกอน  
สายตาสั้นและเอียง  แตไมไดใสแวนสายตา 
ระบบตอมไรทอ: มีประวัติโรคไทรอยด  เปนมาประมาณ  10 ป  ไม
มีอาการของเบาหวาน 



พฤตกิรรม

การพักผอน

นอนหลับพักผอน  ประมาณวนัละ 6 – 8 ชั่วโมง ตอวัน
การทํางาน

ทํางานโรงงานผลิตอุปกรณอิเลคทรอนิกส (แผนกที่เกี่ยวกับสารตะกั่ว)



Physical Examination

Vital signs: T. = 36.8 0C    P. = 101 / min. Regular R. = 16 / min.

BP. = 120 / 80 mmHg. BW = 46 kgs.   

Height = 153 cms. BMI = 19.65 kg/m2

General appearance: Look severe pain, wears cap and sun-glasses,

not poor hygiene ,mental condition not

depress or confused.



Physical Examination

Eye: Eyebrow and eyelashes present and normal distribution, no

ectropion or entropion of eyelids, conjunctiva mild

injection, pupil right eye 4 mm. react to light pupil left eye

2 mm. slightly react to light, visual acuity right eye 20/50-1

left eye non.



Problem list



Problem list ความผดิปกติที่พบในผูปวย

ปวดตาขางซายมาก

มีน้ําตาไหลตลอดเวลา

pupil left eye 2 mm. slightly react to light conjunctiva mild injection

Pupil ไมเทากัน

VA 20/50-1

ประวัติมานตาอักเสบ ขางซาย

ปวดศีรษะราวมากระบอกตา

ลักษณะการทํางาน

ประวัติไทรอยด

ดูตาบวม



Iritis
Viral conjunctivitis
Acute glaucoma
Allergic



Differential Diagnosis

Iritis ผูปวยมีอาการปวดตาขางซายมาก  มีน้ําตาไหลตลอดเวลา  

เปนมาประมาณ  1 สัปดาห  ปวดมากขึ้นเมื่อตาไดรับแสง ตรวจ

รางกายพบ pupil left eye 2  mm. slightly react to light 

Acute  Angle-Closure Glaucoma ผูปวยมีอาการปวดตาขางซาย

มาก  มนี้ําตาไหลตลอดเวลา  เปนมาประมาณ  1 สัปดาห  แตจะ

ปวดมากขึ้นเมื่อตาไดรับแสง  ตรวจรางกายพบ pupil left eye 2  

mm. slightly react to light 



การตรวจพเิศษอื่น ๆ 

Ocular tension: left eye 13 mmHg, right eye 9 mmHg.

Slit lamp examination :

left eye:

ciliary injection

cornea clear

anterior chamber cell 4+

pupil 2 mm. slightly react to light

lens clear

anterior vitreous no cell

right eye: normal







Diagnosis

Anterior Iritis
ผูปวยมีอาการปวดตาขางซายมาก  มีน้ําตาไหลตลอดเวลา  เปนมา

ประมาณ  1 สัปดาห  ปวดมากขึ้นเมื่อตาไดรับแสง

ตรวจรางกายพบ pupil left eye 2 mm. slightly react to light, ciliary

injection, anterior chamber cell 4+ , Ocular tension left eye 13

mmHg, right eye 9 mmHg. 



ปญหาที่ 1 ปวดตาซาย

S: ปวดตาซายมาก ปวดมากเมื่อตาไดรับแสง น้ําตาไหล 

ตลอดเวลา

O: pupil left eye 2 mm.

slightly react to light,

ciliary injection,

anterior chamber cell 4+

A: ปวดตาซายเนื่องจากมานตาอักเสบ



P: 

1. ใหยา

1% Prednisolone eye drop left eye ทุก 2 ชั่วโมง X I

1% Atropine eye drop left eye qid.X I

2. แนะนําเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดตา

นดั F/U 1 สัปดาห วันที่ 2 พ.ค. 49



ปญหาที่  2 วิตกกงัวล

S: “กลัวจะมีอาการมากขึ้น”

O: - ซักถามอาการและการวินิจฉัยโรค

- สหีนามคีวามวิตกกังวล

A: วิตกกังวลเกี่ยวกับอาการที่เปน

P:

1.  เปดโอกาสใหผูปวยไดซักถามขอสงสัยและระบายความในใจ

2.  อธิบายเกี่ยวกับการดําเนินของโรคและวิธีการรักษา



Summary

หญิงไทยวัยผูใหญตอนตน รูปรางผอมสวมหมวกและแวนตาดํา มาพบ
แพทยดวยอาการปวดตาขางซายมาก 5 ชั่วโมงกอนมา น้ําตาไหลตลอด
ไมมีขี้ตา ปวดมากเมื่อตาไดรับแสง ตรวจรางกายพบ 
Conjunctiva mild injection, pupil right 
eye 4 mm. react to light pupil left eye 2
mm. slightly react to light, visual acuity 
right eye 20/50-1



Slit lamp examination left eye: ciliary
injection,anterior chamber cell 4+

pupil 2 mm. slightly react to light ไดรับ
การวินิจฉัยโรค คือ Anterior iritis left eye ไดรบัการ
รักษา คือใหยา 1% Prednisolone eye drop left 
eye ทุก 2 ชั่วโมง X I, 1% Atropine eye drop 
left eye qid.X I, แนะนําเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดตา 
และนัด F/U 1 สัปดาห วันที่ 2 พ.ค. 49



สิ่งที่ไดเรียนรู

การวินิจฉัยโรคทางตาที่ตองการการรักษาเรงดวนและการวิเคราะห 
case เพื่อการสงตอ ที่เหมาะสมกรณีปฏิบัติงานที่ PCU


	กรณีศึกษา Short case
	อาจารย์ที่ปรึกษา นพ.นวพล กาญจนารัญย์�		ดร.มยุรี  นิรัติธราดร
	Anatomy of the eye
	ข้อมูลส่วนบุคคล
	อาการสำคัญ
	ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน 
	ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
	ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต 
	Genogram 
	Review of system 
	พฤติกรรม
	Physical Examination
	Physical Examination
	Problem list
	Problem list ความผิดปกติที่พบในผู้ป่วย
	Differential Diagnosis
	การตรวจพิเศษอื่น ๆ 
	Diagnosis
	ปัญหาที่ 1 ปวดตาซ้าย
	Summary
	สิ่งที่ได้เรียนรู้

