
กรณศีึกษากรณศีึกษา    Short caseShort case



สมาชิกกลุมสมาชิกกลุม

1.1. นางสาวธนพรนางสาวธนพร บุญมุสิกบุญมุสิก

2.2. นางนางภัทธีญาภัทธีญา บุญพลบุญพล

3.3. นางสุกัญญานางสุกัญญา คุณกิตติคุณกิตติ

4. 4. นางสาวเสาวลักษณนางสาวเสาวลักษณ คาของคาของ

55 นางอุษานางอุษา ทัศนวินทัศนวิน

อาจารยที่ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา

ออ..นพนพ..นวพลนวพล  กาญจนากาญจนารัญยรัญย      

ผศผศ..ดรดร..ธีรนุชธีรนุช    หานิรัติศัยหานิรัติศัย



ขอมูลสวนบคุคลขอมูลสวนบคุคล

ชื่อชื่อ--สกุลสกุล    หญิงไทยหญิงไทย              อายุอายุ    6969 ปป

นับถือศาสนานับถือศาสนา    พุทธพุทธ

ระดับการศึกษาระดับการศึกษา  ปป..44 รายไดรายได      110,000 110,000 บาทตอปบาทตอป

ลักษณะการประกอบอาชีพลักษณะการประกอบอาชีพ    ทําไรขาวโพดมาประมาณทําไรขาวโพดมาประมาณ    4040 ปป    ((  ขณะขณะ

ทํางานจะมีฝุนละอองทํางานจะมีฝุนละออง    และอยูกลางแดดและอยูกลางแดด  ))

ที่อยูที่อยู      5555 มม..1010 ตต..โคกตูมโคกตูม      ออ..เมืองเมือง จจ..ลพบุรีลพบุรี

สภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย    บานเดี่ยวชั้นเดียวบานเดี่ยวชั้นเดียว    ใตถุนสูงใตถุนสูง    ตั้งอยูในชุมชนตั้งอยูในชุมชน    
ถนนคอนกรีตถนนคอนกรีต    ไมมีภาวะแวดลอมที่เปนพิษไมมีภาวะแวดลอมที่เปนพิษ  



อาการสาํคัญอาการสาํคัญ ( (Chief complainChief complain))

รบัรบั  Refer Refer จากรพจากรพ..ลพบรุีลพบรุี  ดวยอาการตาดวยอาการตา

ขางซายมองไมเห็นหลังจากผาตัดตอกระจกขางซายมองไมเห็นหลังจากผาตัดตอกระจก

1 1 สัปดาหสัปดาห



ประวัติการเจ็บปวยปจจุบันประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน  ((Present illnessPresent illness))

5 5 เดือนกอนมารพเดือนกอนมารพ..

ตาขางซายตาขางซาย เริ่มมีอาการตาพรามัวเริ่มมีอาการตาพรามัว  ตอมามองไมชัดตอมามองไมชัด  เห็นภาพลางเห็นภาพลาง  ๆๆ  
ไมไดรับการรักษาใดไมไดรับการรักษาใด

ตาขางขวาตาขางขวา มองเห็นปกติมองเห็นปกติ    ไมมีอาการตาพรามัวไมมีอาการตาพรามัว    อานหนังสือไดโดยอานหนังสือไดโดย

ไมตองสวมใสแวนสายตาไมตองสวมใสแวนสายตา



ประวัติการเจ็บปวยปจจุบันประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน  ((Present illnessPresent illness))

1 1 สัปดาหกอนมาโรงพยาบาลสัปดาหกอนมาโรงพยาบาล

ตาขางซายมองไมเหน็อะไรเลยตาขางซายมองไมเหน็อะไรเลย  จึงไปรับการรักษาที่รพจึงไปรับการรักษาที่รพ..
ลพบุรีลพบุรี  แพทยวินิจฉัยเปนตอกระจกแพทยวินิจฉัยเปนตอกระจก  ใหการรักษาโดยการใหการรักษาโดยการ
ผาตดัผาตดั

หลังผาตดัหลังผาตดั    11 วนัวนั    ตาขางซายยังคงมองไมเหน็ตาขางซายยังคงมองไมเหน็  จนกระทั่งจนกระทั่ง
วันนีแ้พทยจึงวันนีแ้พทยจึง  Refer Refer มาโรงพยาบาลธรรมศาสตรมาโรงพยาบาลธรรมศาสตร



ประวัติการเจ็บปวยในอดีตประวัติการเจ็บปวยในอดีต ( (post historypost history))

22  ปกอนปกอน  ตาขางขวาแดงตาขางขวาแดง  มีอาการเจบ็เคืองตามีอาการเจบ็เคืองตา  มองเห็นไมชัดมองเห็นไมชัด    
ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลลพบุรีไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลลพบุรี    แพทยวินิจฉัยเปนตอเนื้อแพทยวินิจฉัยเปนตอเนื้อ  ใหให

การรักษาโดยลอกตอเนือ้การรักษาโดยลอกตอเนือ้  หลังลอกตอเนือ้ตามองเห็นไดชัดหลังลอกตอเนือ้ตามองเห็นไดชัด  ไมมีไมมี

อาการแทรกซอนใดอาการแทรกซอนใด  ๆๆ
6 6 เดอืนกอนเดอืนกอน  ตาขางขวาตาขางขวา    มีอาการตาพรามัวมีอาการตาพรามัว    มองเห็นไมชัดเจนมองเห็นไมชัดเจน    

ไปรับการรักษาที่ไปรับการรักษาที่    รพรพ..ลพบุรีลพบุรี    แพทยวินิจฉัยเปนตอกระจกแพทยวินิจฉัยเปนตอกระจก    ใหการใหการ

รักษาโดยการผาตดัใสเลนสแกวตาเทียมรักษาโดยการผาตดัใสเลนสแกวตาเทียม  หลังผาตัดหลังผาตัด  ตาขางขวาตาขางขวา

สามารถมองเห็นไดชัดเจนสามารถมองเห็นไดชัดเจน  ไมมีอาการแทรกซอนใดไมมีอาการแทรกซอนใด  ๆๆ  สามารถสามารถ

ดําเนนิชีวิตไดอยางปกติดําเนนิชีวิตไดอยางปกติ  



ประวัติการเจ็บปวยในอดีตประวัติการเจ็บปวยในอดีต ( (post historypost history))

ไมเคยเจ็บปวยดวยโรครายแรงใดไมเคยเจ็บปวยดวยโรครายแรงใด  ๆและๆและ                          
โรคทางพันธุกรรมใดๆโรคทางพันธุกรรมใดๆ

ปฏิเสธการแพยาและแพอาหารใดๆปฏิเสธการแพยาและแพอาหารใดๆ



ประวัติการเจ็บปวยในครอบครัวประวัติการเจ็บปวยในครอบครัว((family historyfamily history))

สมาชิกทกุคนในครอบครัวสุขภาพแข็งแรงสมาชิกทกุคนในครอบครัวสุขภาพแข็งแรง  ไมมีผูใดเจ็บปวยดวยโรคไมมีผูใดเจ็บปวยดวยโรค

รายหรือปวยดวยโรคทางพันธุกรรมรายหรือปวยดวยโรคทางพันธุกรรม

สามีเปนตอกระจกขางขวาสามีเปนตอกระจกขางขวา  ผาตัดใสเลนสแกวตาเทียมเมื่อผาตัดใสเลนสแกวตาเทียมเมื่อ  5 5 ปที่แลวปที่แลว  
สามารถมองเห็นไดชัดเจนสามารถมองเห็นไดชัดเจน



GenogramGenogram

60 ป โรคชรา 103 ป โรคชรา

59 ป 69 ป62 ป 69 ป65 ป

40 ป43 ป46 ป

ตอกระจก

wellwell well

wellwellwell



Question  More Question  More ??

การปฏิบัติตัวหลังผาตัด – นอนณพ.ตลอด สงสัยวาปฏิบัติตัวไมดี  เลนสอาจหลุด
อาการรวม  - สงสัยติดเชื้อ
กอนหนาผาตัด – ไมไดรับอุบัติเหตุใดๆ
หลังผาตัด – ไมมีการกระทบกระเทือนใดๆ  ไมขยี้  



Review of systemsReview of systems
General  General  symtomssymtoms
ไมมอีาการออนเพลียไมมอีาการออนเพลีย    รับประทานอาหารไดตามปกติรับประทานอาหารไดตามปกติ    น้ําหนักไมลดน้ําหนักไมลด

Skin  Hair  and nail Skin  Hair  and nail 
ปกติปกติ

HEENT ***HEENT ***
ตาตา ขางขวาขางขวา    การมองเห็นปกติการมองเห็นปกติ    ไมมีอาการตาพรามัวไมมีอาการตาพรามัว//เห็นภาพซอนเห็นภาพซอน  ขางขาง

ซายซาย 55 เดือนกอนมาโรงพยาบาลเริ่มมีอาการตาพรามัวเดือนกอนมาโรงพยาบาลเริ่มมีอาการตาพรามัว    
มองเห็นไมชัดมองเห็นไมชัด  

Respiratory  SystemRespiratory  System
ไมหอบเหนื่อยไมหอบเหนื่อย    ไมมอีาการไอไมมอีาการไอ

Cardiovascular  SystemCardiovascular  System
ไมมอีาการเจ็บแนนหนาอกไมมอีาการเจ็บแนนหนาอก  ไมเคยหายใจหอบไมเคยหายใจหอบ    หรือบวมตามมือตามเทาหรือบวมตามมือตามเทา    



Review of systemsReview of systems

Gastrointestinal  SystemGastrointestinal  System
ไมมีอาการทองอืดไมมีอาการทองอืด    เฟอเฟอ    ขับถายอุจจาระปกติขับถายอุจจาระปกติ

Urinary  tract  Urinary  tract  
ขับถายปสสาวะปกติขับถายปสสาวะปกติ

ExtremitiesExtremities
ไมมีอาการปวดบวมตามขอไมมีอาการปวดบวมตามขอ    หรือผิดปกติใดๆหรือผิดปกติใดๆ

Neurological  SystemNeurological  System
ไมมีอาการแขนขาออนแรงไมมีอาการแขนขาออนแรง  //  ชาชา  //  ชักชัก



ควรตรวจรางกายในระบบใดบางควรตรวจรางกายในระบบใดบาง    ??

Physical ExaminationPhysical Examination



ตรวจตาตรวจตา

ตรวจระบบประสาทตรวจระบบประสาท



Physical ExaminationPhysical Examination

Vital signsVital signs
TemperatureTemperature 37.137.1 CC
PulsePulse RateRate 7474 /min, Regular/min, Regular
Respiratory RateRespiratory Rate 1616 /min/min
Blood pressureBlood pressure 126126//8484 mmHgmmHg



Physical ExaminationPhysical Examination

EyesEyes
:: Normal eye movement, eye brows and eyelids and not Normal eye movement, eye brows and eyelids and not 
edema and Sclera edema and Sclera -- white, not injectedwhite, not injected
:: Conjunctiva  injected LE, RE normal.Conjunctiva  injected LE, RE normal.
:: PterygiumPterygium at nasal at nasal canthicanthi both eyesboth eyes
:: AphakiaAphakia at  LEat  LE
:: LE Cornea  edema , LE Cornea  edema , microcystmicrocyst
:: Pupil Rt. 2.5 min reacts. Lt. 3 min mild reactsPupil Rt. 2.5 min reacts. Lt. 3 min mild reacts
: : Visual Visual acuvityacuvity -- RE   20/30 RE   20/30 -- 1, 1, 

-- LE   lens + 10 d with PH = LE   lens + 10 d with PH = 
Hand movementHand movement

: : TnTn ((ความดันในลูกตาความดันในลูกตา)) -- LE  42  mmHg LE  42  mmHg ((< 20 mmHg< 20 mmHg))



Physical ExaminationPhysical Examination

EarsEars :: Normal hearing, no abnormal Normal hearing, no abnormal 
lookinglooking
NoseNose :: SymmetricalSymmetrical
NeurologicalNeurological :: Fully conscious. Good Fully conscious. Good 
orientation to time, play personorientation to time, play person

:: Motor function and Motor function and 
strength: normal gait and posture, normal strength: normal gait and posture, normal 
rhythmic alternating movementrhythmic alternating movement



Problem list Problem list ??



ตาซายมองไมเห็นหลังผาตดัตาซายมองไมเห็นหลังผาตดั

ความดันในลูกตาสูงความดันในลูกตาสูง

ConjunctivalConjunctival injectioninjection
Pupil  Pupil  ไมเทากันไมเทากัน

มีตอเนื้อมีตอเนื้อ

AphakiaAphakia



Problem listProblem list
อาการอาการ

อาชีพอาชีพ

EyesEyes
:: Conjunctiva  injected LE, RE normal.Conjunctiva  injected LE, RE normal.
:: PterygiumPterygium at nasal at nasal canthicanthi both eyesboth eyes
:: AphakiaAphakia at  LEat  LE
:: LE Cornea  edema , LE Cornea  edema , microcystmicrocyst
:: Pupil Rt. 2.5 min reacts. Lt. 3 min mild reactsPupil Rt. 2.5 min reacts. Lt. 3 min mild reacts
: : Visual Visual acuvityacuvity -- RE   20/30 RE   20/30 -- 1, 1, 

-- LE   lens + 10 d with PH = LE   lens + 10 d with PH = 
Hand movementHand movement

: : TnTn ((ความดันในลูกตาความดันในลูกตา)) -- LE  42  mmHg LE  42  mmHg ((< 20 mmHg< 20 mmHg))



การวินิจฉัยแยกโรคการวินิจฉัยแยกโรค ( (Differential DiagnosisDifferential Diagnosis))

จากประวัติและจากประวัติและ  การตรวจรางกายการตรวจรางกาย  คิดถึงโรคอะไรไดบางคิดถึงโรคอะไรไดบาง

??



Intra Intra -- opop
1.1. trauma trauma 
2. capsule  rupture  2. capsule  rupture  ทําใหใสเลนสไมไดทําใหใสเลนสไมได  //  เลนสหลุดเลนสหลุด  
ภาวะแทรกซอนจากภาวะแทรกซอนจาก  Post Post –– opop  จากการที่จากการที่  กมกม
1.lens  1.lens  subluxationsubluxation คนผาตัดจะเปนผูที่บอกไดคนผาตัดจะเปนผูที่บอกได

2.lens  dislocation 2.lens  dislocation จากจากไอแรงๆไอแรงๆ  

3.3.glaucomaglaucoma จากจาก  TnTn  สูงสูง  เกิดจากการที่เกิดจากการที่  traumatrauma  มากๆมากๆ

44..retinal  detachmentretinal  detachment
5.Endophthalmitis  5.Endophthalmitis  ดูวาตาแดงมากหรือไมดูวาตาแดงมากหรือไม

6.6.vitreous hemorrhagevitreous hemorrhage



การวินิจฉัยแยกโรคการวินิจฉัยแยกโรค ( (Differential DiagnosisDifferential Diagnosis))

Drop nucleusDrop nucleus  เนื่องจากหลังผาตัดตอกระจกเนื่องจากหลังผาตัดตอกระจก  ผูปวยมีอาการมองไมเห็นผูปวยมีอาการมองไมเห็น    
อาจเนื่องจากภาวะอาจเนื่องจากภาวะ  complicated cataract surgerycomplicated cataract surgeryทาํใหเกิดทาํใหเกิด  nucleus postnucleus post
dislocationdislocation

เกิดภาวะแทรกซอนหลังการผาตัดเกิดภาวะแทรกซอนหลังการผาตัด  คือคือ  Secondary  glaucomaSecondary  glaucoma
เนื่องจากเนื่องจาก    จากประวัติจากประวัติ    ผูปวยมกีารสูญเสียการมองเห็นหลังการผาตดัผูปวยมกีารสูญเสียการมองเห็นหลังการผาตดั  
((Poor  post Poor  post –– op visual  outcomeop visual  outcome))  และจากการตรวจตาและจากการตรวจตา     พบพบ  

-- Conjunctiva  injected LE. Cornea  edema.Conjunctiva  injected LE. Cornea  edema.

-- Visual Visual acuvityacuvity -- RE   20/30 RE   20/30 -- 1, 1, 

-- LE   lens + 10 d with PH =Hand movementLE   lens + 10 d with PH =Hand movement

-- TnTn ((ความดันในลูกตาความดันในลูกตา)) -- LE LE 42  mmHg     42  mmHg     ((< 20 mmHg< 20 mmHg))



ภาวะแทรกซอนหลังผาตัดภาวะแทรกซอนหลังผาตัด

1.1.Retinal Retinal detechmentdetechment
2. Vitreous  2. Vitreous  HeamorrhageHeamorrhage
3. 3. EndophthalmitisEndophthalmitis



การตรวจทางหองปฏิบัติการการตรวจทางหองปฏิบัติการ

??



ตรวจพิเศษตรวจพิเศษ  U/SU/S



การวินิจฉยัโรคการวินิจฉยัโรค ( (DiagnosisDiagnosis) ?) ?



การวินิจฉัยโรคการวินิจฉัยโรค ( (DiagnosisDiagnosis))

Drop nucleusDrop nucleus
จากการซักประวัติจากการซักประวัติ    หลังผาตัดตอกระจกหลังผาตัดตอกระจก  ผูปวยมีอาการมองไมเห็นผูปวยมีอาการมองไมเห็น  จากการตรวจจากการตรวจ
ตาพบตาพบ  
:: Visual Visual acuvityacuvity -- RE   20/30 RE   20/30 -- 1, 1, 

-- LE   lens + 10 d with PH = LE   lens + 10 d with PH = 
Hand movementHand movement

:: AphakiaAphakia at  LE at  LE 
:: Cornea  Cornea  edema,microcystedema,microcyst..
และจากประวัติและจากประวัติ  Refer  Refer  หลังผาตัดหลังผาตัด  เกิดเกิด  complicated cataract complicated cataract 
surgerysurgery คือคือ  posterior capsule rupture  posterior capsule rupture  ทําใหเกิดทําใหเกิด  nucleus nucleus 
posterior posterior dislocationdislocation



ปกติ

ผิดปกติ



Problem  list Problem  list ??



ตาซายมองไมเห็นตาซายมองไมเห็น    จากไมมีเลนสจากไมมีเลนส

วิตกกังวลที่จะตองมารับการรักษาที่วิตกกังวลที่จะตองมารับการรักษาที่  รพรพ..

เสี่ยงตอการเกิดอุบตัิเหตุอุบัติเหตุเสี่ยงตอการเกิดอุบตัิเหตุอุบัติเหตุ

ความดันในลูกตาสูงความดันในลูกตาสูง

มีการอักเสบในลูกตาขางซายมีการอักเสบในลูกตาขางซาย



Problem  listProblem  list

1.1. หลังผาตัดตาซายมองไมเห็นหลังผาตัดตาซายมองไมเห็น

2.2. มีการอักเสบภายในลูกตาขางซายมีการอักเสบภายในลูกตาขางซาย

3.3. เกิดตอเนื้อที่ตาขางซายเกิดตอเนื้อที่ตาขางซาย

4.4. วิตกกังวลที่จะตองมารับการรักษาที่วิตกกังวลที่จะตองมารับการรักษาที่  รพรพ..



PlanningPlanning

ปญหาที่ปญหาที่    11 หลังผาตัดตาซายมองไมเห็นหลังผาตัดตาซายมองไมเห็น

SS :: ผูปวยบอกมองไมเห็นภาพผูปวยบอกมองไมเห็นภาพ

OO :: V/A V/A พบวาพบวา  ใสเลนสใสเลนส  ++ 10 dc10 dc PH PH เห็นเปนเห็นเปน  Hand movement Hand movement 
ผาตัดใสเลนสแกวตาเทียมที่ตาขางซายมาผาตัดใสเลนสแกวตาเทียมที่ตาขางซายมา  1 1 สัปดาหสัปดาห  เนื่องจากเปนตอกระจกเนื่องจากเปนตอกระจก

AA :: ผูปวยมองไมเห็นเนื่องจากผูปวยมองไมเห็นเนื่องจาก  Drop nucleusDrop nucleus
PP :: 1.1.  อธิบายถึงพยาธิสภาพที่อาจเกิดขึ้นไดอธิบายถึงพยาธิสภาพที่อาจเกิดขึ้นได  ((ภาวะแทรกซอนภาวะแทรกซอน))  ภายหลังผาตัดภายหลังผาตัด    

เพื่อใหผูปวยคลายความวิตกกังวลเพื่อใหผูปวยคลายความวิตกกังวล

2. 2. นัดนัด  3 3 สัปดาหสัปดาห  เพื่อทําการผาตัดเพื่อทําการผาตัด  PPV with lens remove PPV with lens remove 
(PPV = Pars (PPV = Pars PlanaPlana VitrectomyVitrectomy) ) 

3. 3. แนะนําการปฏิบัติตัวของผูปวยวาแนะนําการปฏิบัติตัวของผูปวยวา  ขณะนี้การมองภาพของตาขางซายไมขณะนี้การมองภาพของตาขางซายไม

ชัดเจนชัดเจน  ใหใชที่ครอบตาเอาไวกอนใหใชที่ครอบตาเอาไวกอน  เพื่อหลีกเลี่ยงการใชสายตาเพื่อหลีกเลี่ยงการใชสายตา  ปองกันฝุนปองกันฝุน  การการ

กระทบกระเทือนกระทบกระเทือน  หรือการกระแทกที่อาจเกิดขึ้นไดหรือการกระแทกที่อาจเกิดขึ้นได



PlanningPlanning

ปญหาที่ปญหาที่  22 มีการอักเสบภายในลกูตามีการอักเสบภายในลกูตา

SS :: หลังผาตัดมีอาการตาแดงหลังผาตัดมีอาการตาแดง    มองไมเห็นมองไมเห็น

OO :: LE Conjunctiva injected , cornea edema and LE Conjunctiva injected , cornea edema and 
microcystmicrocyst..

AA :: มีการอักเสบภายในลกูตาหลงัผาตัดตอกระจกมีการอักเสบภายในลกูตาหลงัผาตัดตอกระจก

PP :: 1.1.  อธิบายใหผูปวยทราบวาเปนอาการเกิดขึ้นไดภายหลังการผาตดัอธิบายใหผูปวยทราบวาเปนอาการเกิดขึ้นไดภายหลังการผาตดั    เพื่อใหเพื่อให
ผูปวยคลายความวิตกกังวลผูปวยคลายความวิตกกังวล

2. 2. แนะนําการปฏิบตัิตัวของผูปวยวาแนะนําการปฏิบตัิตัวของผูปวยวา  ขณะนี้การมองภาพของตาขางซายไมขณะนี้การมองภาพของตาขางซายไม
ชัดเจนชัดเจน  ใหใชทีค่รอบตาเอาไวกอนใหใชทีค่รอบตาเอาไวกอน  เพื่อหลกีเลีย่งการใชสายตาเพื่อหลกีเลีย่งการใชสายตา  ปองกันฝุนปองกันฝุน  การการ
กระทบกระเทอืนกระทบกระเทอืน  หรือการกระแทกที่อาจเกิดขึ้นไดหรือการกระแทกที่อาจเกิดขึ้นได



ปญหาที่ปญหาที่  22 ((ตอตอ))

3. 3. ใหยาใหยา  พรอมอธบิายฤทธิข์องยาและวิธีการใชยาอยางละเอียดพรอมอธบิายฤทธิข์องยาและวิธีการใชยาอยางละเอียด  ดังนี้ดังนี้

-- DiamoxDiamox 1x4 1x4 pc / 90 pc / 90 ((ยาลดความดันในลูกตายาลดความดันในลูกตา))

-- 1% 1% PredPred--Forte Forte หยอดตาหยอดตา  q 2 hr./2 q 2 hr./2 ((ประเภทประเภท  
Corticosteroid Corticosteroid รักษาการอักเสบของเยื่อบุตารักษาการอักเสบของเยื่อบุตา  หนังตาหนังตา  
กระจกตากระจกตา))

-- 0.5% 0.5% -- GlaucoGlauco OphOph  หยอดตาหยอดตา  bid/2bid/2 ((ยาลดยาลด

ความดันในลูกตาความดันในลูกตา
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ปญหาที่ปญหาที่33 ตาเปนตอเนื้อทัง้ตาเปนตอเนื้อทัง้  2 2 ขางขาง

SS :: มีอาชีพทําไรขาวโพดมีอาชีพทําไรขาวโพด  มีฝุนละอองและอยูกลางแดดมีฝุนละอองและอยูกลางแดด  มีอาการเคืองตามีอาการเคืองตา

OO :: พบตอเนือ้บริเวณหัวตาทั้งพบตอเนือ้บริเวณหัวตาทั้ง  2 2 ขางขาง  แตยังไมยื่นเขาไปถงึกลางตาดําแตยังไมยื่นเขาไปถงึกลางตาดํา

AA :: มีอาการเคืองตาเนือ่งจากเปนตอเนื้อมีอาการเคืองตาเนือ่งจากเปนตอเนื้อ

PP :: 1.1.  อธิบายสาเหตุการเกิดโรคอธิบายสาเหตุการเกิดโรค  การดําเนินการดําเนิน  และการรักษาใหผูปวยเขาใจและการรักษาใหผูปวยเขาใจ

2.2.  อธิบายใหผูปวยฟงวาตอเนื้ออธิบายใหผูปวยฟงวาตอเนื้อ  ไมมียารักษาใดไมมียารักษาใด  ๆๆ  ที่จะทําใหตอเนื้อหลุดไดที่จะทําใหตอเนื้อหลุดได  การรักษาที่การรักษาที่
ถูกตองถูกตอง  คือคือ  รอจนกระทั่งตอเนื้อเลยขอบตาดําเขาไปประมาณรอจนกระทั่งตอเนื้อเลยขอบตาดําเขาไปประมาณ  33--4 4 minsmins..  จงึผาตัดลอกออกจงึผาตัดลอกออก  
((ซึง่ผูปวยเคยมีประสบการณลอกตอเนื้อมาแลวเมื่อซึง่ผูปวยเคยมีประสบการณลอกตอเนื้อมาแลวเมื่อ  2 2 ปทีแ่ลวปทีแ่ลว))

3. 3. แนะนําหลีกเลี่ยงการถูกลมแนะนําหลีกเลี่ยงการถูกลม  ถูกฝุนถูกฝุน  ถูกแดดจัดถูกแดดจัด  ๆๆ  และหลีกเลี่ยงการถูกความรอนและหลีกเลี่ยงการถูกความรอน  เชนเชน  
ไอน้ํารอนในหองครัวไอน้ํารอนในหองครัว  เวลาออกนอกบานเวลาออกนอกบาน  ควรสวมแวนกันแดดควรสวมแวนกันแดด

1.1.แนะนําแนะนํา

2.2.ใหให    HistaHista -- ophoph
3.3.แนะนาํใหใชแนะนาํใหใชc c dexdex –– ophoph ระยะสั้นระยะสั้น  เพราะอาจทําใหเปนตอหินไดเพราะอาจทําใหเปนตอหินได

4.4.แนะนาํผาตัดแนะนาํผาตัด    และแนะนําวาหลังลอกอาจเกิดขึ้นใหมและแนะนําวาหลังลอกอาจเกิดขึ้นใหม



ปญหาที่ปญหาที่  44

วิตกกังวลวิตกกังวล



SummarySummary

หญิงไทยวัยผูสูงอายุหญิงไทยวัยผูสูงอายุ  รับรับ  ReferRefer จากโรงพยาบาลลพบุรีดวยอาการจากโรงพยาบาลลพบุรีดวยอาการ    

หลังผาตัดตอกระจกตามองไมเห็นหลังผาตัดตอกระจกตามองไมเห็น    แพทยทําการตรวจและวินิจฉัยเปนแพทยทําการตรวจและวินิจฉัยเปน    

Drop nucleus Drop nucleus ใหการักษาโดยการใหยาใหการักษาโดยการใหยา  DiamoxDiamox 1x4 1x4 pc / 90, 1% pc / 90, 1% 

PredPred--Forte Forte หยอดตาหยอดตา  q 2 hr./2 q 2 hr./2 และและ  0  0.5%  .5%  GlaucoGlauco OphOph  หยอดตาหยอดตา  bid/2  bid/2  

พรอมนัดพรอมนัด  3 3 สัปดาหสัปดาห  เพื่อทําการผาตัดเพื่อทําการผาตัด  PPV with lens remove  PPV with lens remove  และไดรับและไดรับ

คําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว    หลังไดรับคําแนะนําผูปวยพยักหนารับหลังไดรับคําแนะนําผูปวยพยักหนารับ

ฟงและตอบคําถามที่เกี่ยวของไดฟงและตอบคําถามที่เกี่ยวของได
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