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ตามัว (BLURRED VISION)
นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ
ดวงตาเป็ นอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ทาหน้าที่รับแสงในช่วงความยาวคลื่น 400 ถึง 700 นาโนเมตรแล้ว
เปลี่ยนเป็ นสัญญาณประสาทส่ งไปยังสมอง ทาให้เรามองเห็นเป็ นภาพได้ ในการที่คนเราจะมองเห็นภาพได้
ชัดเจนนั้น จะต้องประกอบด้วยปั จจัยต่างๆ ได้แก่
1. แสงจากวัตถุเดินทางมายังลูกตา ถ้าแสงสว่างจ้าเกินไป หรื อมืดเกินไปจะทาให้มองเห็นภาพ
ไม่ชดั เจน
2. ระบบหักเหแสง (refractive system) ของตา ทาหน้าที่หกั เหแสง เพื่อรวมแสงให้โฟกัสตกลงที่
จอรับภาพ
3. ตัวกลางที่แสงผ่านภายในลูกตา (ocular media) ต้องมีความใส เพื่อให้แสงผ่านมายังจอรับภาพ
ได้ดี
4. จอรับภาพ (retina) ทาหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงเป็ นสัญญาณประสาท
5. เส้นประสาท ทาหน้าที่นาสัญญาณประสาทไปยังสมอง
6. สมอง ทาหน้าที่แปลสัญญาณประสาท รับรู้ภาพที่มองเห็น

ระบบหักเหแสงของตา (Refractive system of the eye)
เมื่อแสงส่ องผ่านเลนส์ จะเกิดการหักเหแสง โดยเลนส์นูน (convex lens) ทาหน้าที่รวมแสง เลนส์เว้า
(concave lens) ทาหน้าที่กระจายแสง เราบอกกาลังในการหักเหแสงของเลนส์ โดยพิจารณาว่าเมื่อแสงขนาน
ส่ องผ่านเลนส์น้ นั จะเกิดจุดโฟกัสที่ใด เลนส์ที่มีกาลังหักเหแสงมาก จุดโฟกัสจะอยูใ่ กล้เลนส์น้ นั ในขณะที่
เลนส์ที่มีกาลังหักเหแสงน้อย จุดโฟกัสจะอยูไ่ กลออกไป เมื่อวัดระยะจากเลนส์ไปยังจุดโฟกัส เรี ยกว่าระยะ
โฟกัส โดยใช้หน่วยวัดเป็ นเมตร จะคานวณกาลังหักเหแสงของเลนส์ได้จากสู ตร D = 1/f โดยที่ D เป็ นกาลัง
หักเหแสง มีหน่วยเป็ นไดออปเตอร์ และ f เป็ นระยะโฟกัส เลนส์นูนเราใช้เครื่ องหมายบวก และเลนส์เว้า ใช้
เครื่ องหมายลบ
ระบบหักเหแสงของตาประกอบด้วยส่ วนสาคัญคือ กระจกตา (cornea) มีกาลังหักเหแสงประมาณ 43
ไดออปเตอร์ และเลนส์ตา (crystalline lens) มีกาลังหักเหแสงประมาณ 20 ไดออปเตอร์ รวมเป็ นกาลังหักเห
แสงรวมของตา ประมาณ 63 ไดออปเตอร์ ทาให้แสงขนานจากที่ไกล โฟกัสตกที่จอรับภาพพอดี
เมื่อเรามองวัตถุที่อยูร่ ะยะใกล้ จุดโฟกัสจะอยูห่ ลังต่อจอรับภาพ ทาให้มองเห็นภาพไม่ชดั เจน ร่ างกาย
จะปรับตัวโดยมีการหดตัวของ ciliary muscles ทาให้เลนส์ตามีความโค้งมากขึ้นและมีความหนามากขึ้น เป็ น
ผลให้กาลังหักเหแสงของเลนส์ตาเพิม่ ขึ้น เรี ยกกระบวนการนี้วา่ accommodation ร่ างกายจะใช้กระบวนการ
นี้ในเวลาที่มองวัตถุระยะใกล้ เพื่อปรับให้จุดโฟกัสยังคงตกที่จอรับภาพ

ความชัดของการมองเห็น (Visual Acuity)
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Visual acuity หรื อความชัดของการมองเห็น เป็ นการวัดการทางานของตาอย่างหนึ่งในการแยก
รายละเอียดของสิ่ งที่มองเห็น ถ้าเรามี visual acuity ที่ดี จะสามารถแยกจุดที่อยูใ่ กล้ๆ กันออกจากกันได้
สามารถวัด visual acuity ได้หลายวิธี ที่ใช้กนั แพร่ หลายในทางคลินิก กระทาโดยให้ผปู ้ ่ วยอ่านแผ่นป้ ายที่มี
ตัวเลข ตัวอักษร หรื อรู ปภาพขนาดต่างๆ กัน โดยให้ผปู ้ ่ วยอยูห่ ่างจากแผ่นป้ ายในระยะที่กาหนดไว้ และดูวา่
ตัวเลข หรื อตัวอักษรขนาดเล็กที่สุดที่ผปู ้ ่ วยอ่านได้เป็ นเท่าใด
แผ่นป้ ายสาหรับวัด visual acuity ประกอบด้วยอักษร ตัวเลข หรื อรู ปภาพขนาดต่างๆ โดยที่ตวั อักษร
หรื อตัวเลขเหล่านี้ควรเขียนด้วยเส้นที่มีขนาดสม่าเสมอ ขนาดของเส้นมีความสาคัญ เพราะหากผูป้ ่ วยสามารถ
แยกแยะเส้นเหล่านี้ออกจากกันได้ ก็มีแนวโน้มที่จะสามารถอ่านตัวอักษรนั้นได้ แผ่นป้ ายมาตรฐานที่นิยมใช้
วัด visual acuity ได้แก่ Snellen chart ประกอบด้วยตัวอักษรขนาดต่างๆ ซึ่ งคนปกติสามารถอ่านได้ที่ระยะ
ต่างๆ กัน ตัวอักษรขนาดมาตรฐานที่คนปกติทวั่ ไปอ่านได้ที่ระยะ 20 ฟุตมีขนาดเล็ก เรี ยกตัวอักษรในแถวนี้
ว่า แถว 20 ตัวอักษรที่คนปกติอ่านได้ที่ระยะ 30 ฟุต จะมีขนาดใหญ่ข้ ึน โดยมีขนาดเป็ น 3/2 เท่าของตัวอักษร
แถว 20 และตัวอักษรที่คนปกติอ่านได้ที่ระยะ 200 ฟุต ย่อมมีขนาดใหญ่เป็ น 10 เท่าของตัวอักษรแถว 20 โดย
หลักการเช่นนี้เอง เราสามารถสร้าง visual acuity chart ที่มีตวั อักษรขนาดต่างๆ จากขนาดใหญ่มาจนขนาด
เล็ก
การวัด visual acuity นิยมให้ผปู ้ ่ วยยืนอยูห่ ่างจากแผ่นป้ าย 20 ฟุต ทาการวัดตาขวาก่อน โดยปิ ดตา
ข้างซ้ายของผูป้ ่ วยด้วย occluder หรื อฝ่ ามือของผูป้ ่ วย แล้วให้อ่านตัวเลขหรื อตัวอักษรบนแผ่นป้ ายด้วยตา
เปล่า เริ่ มจากตัวอักษรขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็กที่สุดที่ผปู ้ ่ วยอ่านได้ บันทึกผลของ visual acuity เป็ นตัวเลข
ลักษณะเศษส่ วน ตัวเลขเศษเป็ นระยะที่ทาการตรวจผูป้ ่ วย และตัวเลขส่ วนเป็ นแถวตัวอักษรขนาดเล็กที่สุดที่
ผูป้ ่ วยอ่านได้ เช่น visual acuity 20/40 แสดงว่าวัดที่ระยะ 20 ฟุต และผูป้ ่ วยอ่านได้ถึงตัวอักษรแถว 40
ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยไม่สามารถอ่านตัวอักษรแถวที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือแถว 200 ให้ผปู ้ ่ วยค่อยๆ เดินเข้า
หาแผ่นป้ ายจนกระทัง่ สามารถอ่านได้ เช่นเมื่อผูป้ ่ วยอยูห่ ่างจากแผ่นป้ าย 10 ฟุต แล้วอ่านแถว 200 ได้ แสดง
ว่าผูป้ ่ วยมี visual acuity 10/200 ในกรณี ที่เดินเข้าใกล้แผ่นป้ าย 5 ฟุต แล้วยังไม่สามารถอ่านได้ ลองให้ผปู ้ ่ วย
นับนิ้วในระยะ 3 ฟุต ถ้านับได้ แสดงว่าผูป้ ่ วยมี visual acuity CF 3 feet (counting finger) ถ้าผูป้ ่ วยนับ
ไม่ได้ ให้เลื่อนมือเข้าใกล้ผปู ้ ่ วยมากขึ้น ถ้ายังนับนิ้วไม่ได้ ให้ขยับมือไปมาในแนวราบหรื อขึ้นลง ถ้าผูป้ ่ วย
รับรู ้การเคลื่อนไหวของมือได้ แสดงว่า visual acuity เป็ น HM (hand motion) ถ้าผูป้ ่ วยยังไม่สามารถบอกได้
ให้ใช้ไฟส่ องไปที่ตาของผูป้ ่ วย ถ้าผูป้ ่ วยสามารถบอกทิศทางของแสงไฟได้ แสดงว่ามี visual acuity เท่ากับ
(light projection) ถ้าบอกทิศทางของแสงไม่ได้ แต่ทราบว่ามีแสงไฟ แสดงว่า visual acuity เท่ากับ LP (light
perception) ถ้าไม่เห็นแม้แต่แสงไฟ แสดงว่า visual acuity เป็ น NLP (no light perception)

เมื่อเสร็ จจากการวัด visual acuity ด้วยตาเปล่า ถ้าผูป้ ่ วยมีแว่นสายตา หรื อเลนส์สัมผัส (contact lens)
ให้ผปู้ ่ วยสวม แล้วทาการวัด visual acuity อีกครั้ง กรณี ที่ผปู ้ ่ วยมี visual acuity เท่ากับหรื อน้อยกว่า 20/40 ให้
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ผูป้ ่ วยมองผ่าน pinhole แล้วให้ผา่ นแผ่นป้ ายซ้ า และบันทึกผลไว้ ผูป้ ่ วยที่ตามัวจาก refractive error มักจะ
มองเห็นดีข้ ึนเมื่อมองผ่าน pinhole หลังจากวัด visual acuity ของตาขวาแล้ว ให้ทาการวัดตาข้างซ้ายด้วยวิธี
เดียวกัน
สาหรับหน่วยที่ใช้บอก visual acuity นี้ ใช้กนั หลายระบบ ระบบหนึ่งที่ใช้กนั มาก กาหนดระยะเป็ น
ฟุต ดังที่กล่าวมาข้างต้น บางสถาบันวัด visual acuity โดยกาหนดระยะด้วยมาตราเมตริ ก จะเห็นว่าระยะ 20
ฟุต ประมาณเท่ากับระยะ 6 เมตร ในขณะที่ระยะ 30 ฟุต ประมาณเท่ากับ 9 เมตร ดังนั้น กรณี ที่มีผบู ้ อก
visual acuity ในระบบเมตริ ก เราสามารถเปรี ยบเทียบค่าของ visual acuity ในระบบที่แตกต่างกันได้ ได้แก่
20/20 มีค่าเท่ากับ 6/6 20/30 มีค่าเท่ากับ 6/9 และ 20/200 มีค่าเท่ากับ 6/60 เป็ นต้น อีกระบบหนึ่งที่ใช้บอก
visual acuity เรี ยกว่า decimal system ระบบนี้บอกค่า visual acuity โดยหารตัวเลขเศษส่ วนของ visual acuity
ระบบอื่นๆ ได้เป็ นค่าทศนิยม เช่น 20/20 มีค่าเท่ากับ visual acuity 1.0 เป็ นต้น ระบบนี้บอกให้ทราบถึง visual
angle ของผูป้ ่ วย แต่ไม่ได้ให้ขอ้ มูลของระยะที่ใช้วดั visual acuity การเปรี ยบเทียบ visual acuity ระบบต่างๆ
แสดงในตารางที่ 1
Table 1

Visual acuity conversion tables

20-FT
equivalent
20/20
20/25
20/30
20/40
20/50
20/60
20/70
20/80
20/100
20/200

6-M
equivalent
6/6
5/6
6/9
5/9
6/12
5/12
6/18
6/24
6/30
6/60

Decimal
Notation
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

Visual angle
(Minutes)
1.0
1.1
1.3
1.4
1.6
2.0
2.5
3.3
5.0
10.0
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การวัด visual acuity โดยทัว่ ไปวัดที่ระยะไกล แผ่นป้ ายสาหรับวัดโดยทัว่ ไปออกแบบสาหรับใช้วดั ที่
ระยะ 20 ฟุต หรื อ 6 เมตร อย่างไรก็ตาม มีแผ่นป้ ายสาหรับวัด visual acuity บางชนิดออกแบบสาหรับใช้วดั
ที่ระยะ 4 เมตร ดังนั้น ก่อนวัดควรจะตรวจสอบแผ่นป้ ายที่ใช้เสี ยก่อนจะได้วดั ในระยะที่ถูกต้อง นอกจากนี้
ในบางครั้งผูป้ ่ วยอาจมีอาการตามัวในระยะใกล้ เช่นระยะที่ทาการเขียนหรื ออ่านหนังสื อ นัน่ คือระยะห่างจาก
ดวงตาประมาณ 40 เซนติเมตร หากผูป้ ่ วยให้ประวัติวา่ มองไม่ชดั ที่ระยะใกล้ ควรทาการวัด visual acuity ที่
ระยะใกล้เพิม่ เติมด้วย โดยทาการวัดด้วยแผ่น near visual acuity card

กลไกที่ทาให้ ตามัว
ผูป้ ่ วยที่มีอาการตามัว อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ได้มากมาย พอจะแยกเป็ นกลุ่มๆ ได้ดงั นี้ คือ
1. Refractive errors
2. Cloudy of ocular media
3. Sensory pathway abnormalities
4. Functional visual loss

Refractive errors (Ametropia)
หมายถึงความผิดปกติที่แสงขนานจาก infinity เมื่อเข้าตาแล้วไม่โฟกัสที่จอรับภาพ ทาให้มองเห็น
ภาพไม่ชดั ทั้งนี้อาจเกิดจากระบบหักเหแสงของลูกตา คือ cornea และ lens มีกาลังมากหรื อน้อยกว่าปกติ
หรื อกาลังหักเหแสงของตาปกติ แต่ลูกตามีขนาดใหญ่หรื อเล็กกว่าปกติผปู ้ ่ วยในกลุ่มนี้จะมี visual acuity ดี
ขึ้นเมื่อใช้ pinhole
1. สายตาสั้น (Myopia) หมายถึงตาที่เมื่อแสงขนานจาก infinity เข้าตาแล้วจุดโฟกัสตกหน้าต่อ
จอรับภาพเกิดจากลูกตามีกาลังหักเหแสงมากกว่าปกติ หรื อลูกตามีความยาวมากกว่าปกติ
สามารถ
แก้ไขให้เห็นชัดขึ้นได้ดว้ ยเลนส์เว้า (concave lens)
2. สายตายาว (Hyperopia) หมายถึงตาที่เมื่อแสงขนานจาก infinity เข้าตาแล้วจุดโฟกัสตกอยูห่ ลัง
ต่อจอรับภาพ เกิดจากลูกตามีกาลังหักเหแสงน้อยกว่าปกติ หรื อลูกตาสั้นกว่าปกติ สามารถแก้ไขให้เห็นชัด
ขึ้นได้ดว้ ยเลนส์นูน (convex lens)
3. สายตาเอียง (Astigmatism) เมื่อกาลังในการหักเหแสงของตาในแต่ละแนวไม่เท่ากัน ทาให้ระยะ
โฟกัสในแต่ละแนวไม่เท่ากัน แสงจึงไม่โฟกัสเป็ นจุดเดียว สามารถแก้ไขได้ดว้ ย cylindrical lens

5

ผูป้ ่ วยที่มีสายตาผิดปกติดงั กล่าว แสงขนานที่มาจากระยะไกลจะโฟกัสไม่ตรงที่จอรับภาพ ดังนั้น
เมื่อวัด distant visual acuity เมื่อมองด้วยตาเปล่าจะมีค่าน้อยกว่าคนปกติ ผูป้ ่ วยในกลุ่มนี้บางรายอาจมีแว่น
สายตา หรื อเลนส์สัมผัสใช้อยูแ่ ล้ว เราควรวัด visual acuity เมื่อสวมแว่นตา หรื อเลนส์สัมผัส เพื่อตรวจสอบ
ว่า corrected visual acuity เท่าคนปกติหรื อไม่ หากผูป้ ่ วยไม่มีแว่นตาหรื อเลนส์สัมผัส หรื อ corrected visual
acuity ต่ากว่าปกติ ควรให้อ่านแผ่นป้ าย visual acuity chart โดยมองผ่าน pinhole หากได้ visual acuity with
pinhole ดีข้ ึน จะช่วยสนับสนุนว่าผูป้ ่ วยมี refractive error
ดังได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า คนเราสามารถปรับระยะโฟกัสสาหรับวัตถุที่อยูใ่ กล้เข้ามาได้ เรี ยกว่า
accommodation ในคนสายตาปกติ หรื อคนสายตาผิดปกติที่แก้ไขโดยการสวมแว่นหรื อเลนส์สัมผัส จุดโฟกัส
จะอยูท่ ี่ระยะ infinity เราสามารถวัดความสามารถ accommodation ได้ โดยเลื่อนวัตถุเข้ามาใกล้ตามากขึ้น
เรื่ อยๆ ผูถ้ ูกตรวจจะต้อง accommodate เพื่อปรับให้ภาพโฟกัสชัดจนกระทัง่ วัตถุเข้ามาใกล้มากจนปรับโฟกัส
ไม่ไหว จะเห็นภาพมัวไม่โฟกัส เรี ยกจุดที่ภาพเริ่ มมัวว่า near point ระยะ near point นี้จะแปลผกผันกับ
ความสามารถ accommodation ความสามารถ accommodation เฉลี่ยในคนอายุต่างๆ แสดงในตารางที่ 2 จะ
เห็นได้วา่ ในคนที่มีอายุมากขึ้น ความสามารถในการ accommodation จะลดน้อยลง ทาให้มีอาการอ่าน
หนังสื อระยะใกล้ไม่ชดั ถ้าขยับหนังสื อให้ห่างออกไปจะเห็นได้ดีข้ ึน เรี ยกภาวะ physiologic decrease of
accommodation นี้วา่ presbyopia แก้ไขได้โดยใช้แว่นสาหรับอ่านหนังสื อ (near glasses or reading glasses)
ช่วยในการปรับโฟกัส เมื่อต้องการใช้สายตาในระยะใกล้
Table 2 Accommodation in different age group
Age (years)
Near point (cm)
10
7
20
9
30
12
40
22
45
28
50
40
55
55
60
100
65
133
70
400

Accommodation (D)
14.00
11.00
8.00
4.50
3.50
2.50
1.75
1.00
0.75
0.25
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Cloudy of ocular media
ผูป้ ่ วยในกลุ่มนี้มองเห็นไม่ชดั เนื่องจากมีอะไรมาขัดขวางทางเดินของแสงเข้าสู่ จอรับภาพ สิ่ งที่มา
ขวางทางเดินของแสงอาจเป็ นได้ต้ งั แต่ หนังตา เช่นผูป้ ่ วยที่มีหนังตาตก corneal opacity, hyphema, cataract,
vitreous hemorrhage เป็ นต้น ผูป้ ่ วยในกลุ่มนี้เมื่อเราตรวจดู red reflex ด้วย direct ophthalmoscope จะเห็น
red reflex ถูกบังมัวลงหรื อมองไม่เห็น red reflex เลย และการตรวจร่ างกายโดยละเอียดก็จะบอกได้วา่ ความ
ผิดปกติเกิดขึ้นที่ใด

Sensory pathway abnormalities
ผูป้ ่ วยในกลุ่มนี้มองเห็นไม่ชดั เนื่องจากมีความผิดปกติของการส่ งสัญญาประสาท จากจอรับภาพไป
ยังสมอง เช่น retinal detachment, optic neuritis, optic atrophy หรื อมีความผิดปกติในสมอง การตรวจ
ร่ างกายผูป้ ่ วยในกลุ่มนี้ มักพบความผิดปกติของ neurological signs เช่น abnormal pupillary light reflex,
positive Marcus Gunn pupil, visual field defect หรื อตรวจโดย ophthalmoscopy พบความผิดปกติที่ retina
หรื อ optic nerve head

Functional visual loss, amblyopia, malingering
หมายถึงผูป้ ่ วยที่มีอาการตามัว โดยที่ตรวจไม่พบความผิดปกติที่เป็ นสาเหตุใดๆ เราพอจะแบ่งผูป้ ่ วย
ในกลุ่มนี้ออกได้ดงั นี้
1. Amblyopia หมายถึงผูป้ ่ วยที่มองไม่ชดั ซึ่ งเกิดเนื่องจากสมองไม่ได้รับการกระตุน้ จากการเห็น
ภาพที่ชดั เจนตั้งแต่ตอนอายุนอ้ ยๆ amblyopia อาจแบ่งออกได้เป็ นกลุ่มตามสาเหตุการเกิด ดังนี้
1.1 Refractive amblyopia มักเกิดในเด็กที่มี refractive state ในตาทั้งสองข้างไม่เท่ากัน ผูป้ ่ วย
จะใช้ตาข้างที่มี refractive error น้อยกว่าเป็ นหลัก ส่ วนตาอีกข้างไม่ได้รับการกระตุน้ ทาให้เกิด amblyopia
เรี ยกว่า anisometropic amblyopia นอกจากนี้ยงั เกิดในเด็กที่มี refractive error ในตาทั้งสองข้างมากๆ ภาพ
ที่ตกที่จอรับภาพไม่ชดั ทั้งสองตา ทาให้เกิด amblyopia เรี ยกว่า isoametropic amblyopia
1.2 Strabismic amblyopia เกิดในเด็กที่มีตาเข (strabismus) ถ้าเด็กคนนั้นชอบใช้ตาข้าง
หนึ่งข้างใดเพียงข้างเดียว ตาอีกข้างจะอยูใ่ นสภาพที่เขอยูต่ ลอดเวลา จึงไม่ได้รับการกระตุน้ ทาให้เกิด
amblyopia ได้ ในเด็กตาเขที่ใช้ตาทั้งสองข้างสลับกันไปมา ก็มกั จะไม่เกิด amblyopia ชนิดนี้
1.3 Deprivation amblyopia เกิดในเด็กซึ่ งมีความผิดปกติอะไรก็ตาม มาขวางทางเดินของแสงที่จะ
เข้าสู่ จอรับภาพ ทาให้ตาข้างนั้นไม่ได้รับการกระตุน้ เรี ยกได้อีกอย่างหนึ่งว่า amblyopia exanopsia นอกจากนี้
ในการรักษาผูป้ ่ วยเด็ก หากแพทย์ปิดตาของเด็กนานเกินไป ก็อาจทาให้เกิด amblyopia ได้เช่นกัน เรี ยกว่า
occlusional amblyopia
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2. Malingering
หมายถึงผูป้ ่ วยที่ความจริ งมองเห็นชัดเจน แต่แกล้งทาเป็ นตามัวเพื่อหวัง
ผลตอบแทนบางอย่าง เช่น เพื่อหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหาร หรื อเพื่อเรี ยกร้องค่าตอบแทนจากบริ ษทั ประกันภัย
เป็ นต้น
3. Hysteria หมายถึงผูป้ ่ วยที่ความจริ งมองเห็นภาพชัดเจน แต่มีปัญหาทางจิตและแสดงอาการด้วย
อาการตามัว
ในการตรวจผูป้ ่ วยที่สงสัยว่าเป็ น malingering หรื อ hysteria นั้น จะเป็ นการตรวจเพื่อยืนยันว่าความ
จริ งแล้วผูป้ ่ วยมองเห็นดีกว่าที่บอกมา มีวธิ ี การตรวจหลายวิธี นักศึกษาแพทย์ควรจาวิธีการตรวจง่ายๆไว้บา้ ง
เพื่อใช้ตรวจคร่ าว ๆ และในบางรายที่ตรวจยาก หรื อไม่แน่ใจ สามารถส่ งปรึ กษาจักษุแพทย์ได้ วิธีตรวจ
ผูป้ ่ วยในกลุ่มนี้ ได้แก่
1. สังเกตดู visual behavior ผูป้ ่ วยที่แกล้งทาเป็ นตาบอดมักเดินโน้มตัวไปด้านหน้าและพยายาม
เดินชนสิ่ งของต่างๆ ถ้าลองให้ทาสิ่ งที่ไม่จาเป็ นต้องอาศัยการมองเห็น แต่ใช้ propriocepative sense เช่น เอา
นิิิ้วชี้มือข้างซ้ายและขวามาแตะกัน หรื อให้เซ็นชื่อตนเองลงในกระดาษ ผูป้ ่ วยจะบอกว่าทาไม่ได้ (คน
ธรรมดาหลับตา ก็สามารถทาได้)
2. Objective test ได้แก่ การตรวจ pupillary light reflex, Menace reflex และ optokinetic
nystagmus เป็ นต้น
3. Subjective test เช่น การตรวจ visual acuity และ visual field ที่ระยะต่างๆ กัน คนปกติจะ
สามารถอ่านตัวเลขใน visual acuity chart ได้ โดยขึ้นกับระยะที่ยนื ห่างจากแผ่นป้ าย เช่น ถ้ายืนห่างแผ่น
ป้ าย 20 ฟุต และอ่านได้แถว 100 ถ้าให้ยนื ห่างแผ่นป้ าย 10 ฟุต ก็ยอ่ มจะ อ่านได้มากขึ้น เช่น อ่านได้ถึงแถว
50 ถ้าผูป้ ่ วยแกล้งทาเป็ นตามัว อาจบอกว่าอ่าน ได้เท่าเดิม เป็ นต้น

