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ตามัว (BLURRED VISION) 

นพ.ภฤศ  หาญอุตสาหะ 
 
 ดวงตาเป็นอวยัวะรับสัมผสัพิเศษ ท าหนา้ท่ีรับแสงในช่วงความยาวคล่ืน 400 ถึง 700 นาโนเมตรแลว้
เปล่ียนเป็นสัญญาณประสาทส่งไปยงัสมอง ท าใหเ้รามองเห็นเป็นภาพได ้ ในการท่ีคนเราจะมองเห็นภาพได้
ชดัเจนนั้น จะตอ้งประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ 
 1. แสงจากวตัถุเดินทางมายงัลูกตา ถา้แสงสวา่งจา้เกินไป หรือมืดเกินไปจะท าใหม้องเห็นภาพ 

    ไม่ชดัเจน 
  2. ระบบหกัเหแสง (refractive system) ของตา ท าหนา้ท่ีหกัเหแสง เพื่อรวมแสงใหโ้ฟกสัตกลงท่ี 
                  จอรับภาพ 
 3. ตวักลางท่ีแสงผา่นภายในลูกตา (ocular media) ตอ้งมีความใส เพื่อใหแ้สงผา่นมายงัจอรับภาพ 
            ไดดี้ 
 4. จอรับภาพ (retina) ท าหนา้ท่ีเปล่ียนพลงังานแสงเป็นสัญญาณประสาท 
 5. เส้นประสาท ท าหนา้ท่ีน าสัญญาณประสาทไปยงัสมอง 
 6. สมอง ท าหนา้ท่ีแปลสัญญาณประสาท รับรู้ภาพท่ีมองเห็น 
 

ระบบหักเหแสงของตา (Refractive system of the eye) 
 เม่ือแสงส่องผา่นเลนส์ จะเกิดการหกัเหแสง โดยเลนส์นูน (convex lens) ท าหนา้ท่ีรวมแสง เลนส์เวา้ 
(concave lens) ท าหนา้ท่ีกระจายแสง เราบอกก าลงัในการหกัเหแสงของเลนส์ โดยพิจารณาวา่เม่ือแสงขนาน
ส่องผา่นเลนส์นั้น จะเกิดจุดโฟกสัท่ีใด เลนส์ท่ีมีก าลงัหกัเหแสงมาก จุดโฟกสัจะอยูใ่กลเ้ลนส์นั้น ในขณะท่ี
เลนส์ท่ีมีก าลงัหกัเหแสงนอ้ย จุดโฟกสัจะอยูไ่กลออกไป เม่ือวดัระยะจากเลนส์ไปยงัจุดโฟกสั เรียกวา่ระยะ
โฟกสั โดยใชห้น่วยวดัเป็นเมตร จะค านวณก าลงัหกัเหแสงของเลนส์ไดจ้ากสูตร D = 1/f โดยท่ี D เป็นก าลงั
หกัเหแสง  มีหน่วยเป็นไดออปเตอร์ และ f เป็นระยะโฟกสั เลนส์นูนเราใชเ้คร่ืองหมายบวก และเลนส์เวา้ ใช้
เคร่ืองหมายลบ 
 ระบบหกัเหแสงของตาประกอบดว้ยส่วนส าคญัคือ กระจกตา (cornea) มีก าลงัหกัเหแสงประมาณ 43 
ไดออปเตอร์ และเลนส์ตา (crystalline lens) มีก าลงัหกัเหแสงประมาณ 20 ไดออปเตอร์ รวมเป็นก าลงัหกัเห
แสงรวมของตา ประมาณ 63 ไดออปเตอร์ ท าใหแ้สงขนานจากท่ีไกล โฟกสัตกท่ีจอรับภาพพอดี 
 เม่ือเรามองวตัถุท่ีอยูร่ะยะใกล ้จุดโฟกสัจะอยูห่ลงัต่อจอรับภาพ ท าใหม้องเห็นภาพไม่ชดัเจน ร่างกาย
จะปรับตวัโดยมีการหดตวัของ ciliary muscles ท าใหเ้ลนส์ตามีความโคง้มากข้ึนและมีความหนามากข้ึน เป็น
ผลใหก้ าลงัหกัเหแสงของเลนส์ตาเพิ่มข้ึน เรียกกระบวนการน้ีวา่ accommodation ร่างกายจะใชก้ระบวนการ
น้ีในเวลาท่ีมองวตัถุระยะใกล ้เพื่อปรับใหจุ้ดโฟกสัยงัคงตกท่ีจอรับภาพ 
 

ความชัดของการมองเห็น (Visual Acuity) 
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 Visual acuity หรือความชดัของการมองเห็น เป็นการวดัการท างานของตาอยา่งหน่ึงในการแยก
รายละเอียดของส่ิงท่ีมองเห็น ถา้เรามี visual acuity ท่ีดี จะสามารถแยกจุดท่ีอยูใ่กล้ๆ  กนัออกจากกนัได ้
สามารถวดั visual acuity ไดห้ลายวธีิ ท่ีใชก้นัแพร่หลายในทางคลินิก กระท าโดยใหผู้ป่้วยอ่านแผน่ป้ายท่ีมี
ตวัเลข ตวัอกัษร หรือรูปภาพขนาดต่างๆ กนั โดยใหผู้ป่้วยอยูห่่างจากแผน่ป้ายในระยะท่ีก าหนดไว ้ และดูวา่
ตวัเลข หรือตวัอกัษรขนาดเล็กท่ีสุดท่ีผูป่้วยอ่านไดเ้ป็นเท่าใด 
 แผน่ป้ายส าหรับวดั visual acuity ประกอบดว้ยอกัษร ตวัเลข หรือรูปภาพขนาดต่างๆ โดยท่ีตวัอกัษร 
หรือตวัเลขเหล่าน้ีควรเขียนดว้ยเส้นท่ีมีขนาดสม ่าเสมอ ขนาดของเส้นมีความส าคญั เพราะหากผูป่้วยสามารถ
แยกแยะเส้นเหล่าน้ีออกจากกนัได ้ ก็มีแนวโนม้ท่ีจะสามารถอ่านตวัอกัษรนั้นได ้ แผน่ป้ายมาตรฐานท่ีนิยมใช้
วดั visual acuity ไดแ้ก่ Snellen chart ประกอบดว้ยตวัอกัษรขนาดต่างๆ ซ่ึงคนปกติสามารถอ่านไดท่ี้ระยะ
ต่างๆ กนั ตวัอกัษรขนาดมาตรฐานท่ีคนปกติทัว่ไปอ่านไดท่ี้ระยะ 20 ฟุตมีขนาดเล็ก เรียกตวัอกัษรในแถวน้ี
วา่ แถว 20 ตวัอกัษรท่ีคนปกติอ่านไดท่ี้ระยะ 30 ฟุต จะมีขนาดใหญ่ข้ึน โดยมีขนาดเป็น 3/2 เท่าของตวัอกัษร
แถว 20 และตวัอกัษรท่ีคนปกติอ่านไดท่ี้ระยะ 200 ฟุต ยอ่มมีขนาดใหญ่เป็น 10 เท่าของตวัอกัษรแถว 20 โดย
หลกัการเช่นน้ีเอง เราสามารถสร้าง visual acuity chart ท่ีมีตวัอกัษรขนาดต่างๆ จากขนาดใหญ่มาจนขนาด
เล็ก 
 การวดั  visual acuity  นิยมใหผู้ป่้วยยนือยูห่่างจากแผน่ป้าย 20 ฟุต ท าการวดัตาขวาก่อน โดยปิดตา
ขา้งซา้ยของผูป่้วยดว้ย occluder หรือฝ่ามือของผูป่้วย  แลว้ใหอ่้านตวัเลขหรือตวัอกัษรบนแผน่ป้ายดว้ยตา
เปล่า  เร่ิมจากตวัอกัษรขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็กท่ีสุดท่ีผูป่้วยอ่านได ้บนัทึกผลของ visual acuity เป็นตวัเลข
ลกัษณะเศษส่วน ตวัเลขเศษเป็นระยะท่ีท าการตรวจผูป่้วย และตวัเลขส่วนเป็นแถวตวัอกัษรขนาดเล็กท่ีสุดท่ี
ผูป่้วยอ่านได ้ เช่น  visual acuity 20/40 แสดงวา่วดัท่ีระยะ 20 ฟุต  และผูป่้วยอ่านไดถึ้งตวัอกัษรแถว 40 
 ในกรณีท่ีผูป่้วยไม่สามารถอ่านตวัอกัษรแถวท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด คือแถว 200 ใหผู้ป่้วยค่อยๆ เดินเขา้
หาแผน่ป้ายจนกระทัง่สามารถอ่านได ้  เช่นเม่ือผูป่้วยอยูห่่างจากแผน่ป้าย 10 ฟุต แลว้อ่านแถว 200 ได ้แสดง
วา่ผูป่้วยมี visual acuity 10/200 ในกรณีท่ีเดินเขา้ใกลแ้ผน่ป้าย 5 ฟุต แลว้ยงัไม่สามารถอ่านได ้ลองใหผู้ป่้วย
นบัน้ิวในระยะ 3 ฟุต ถา้นบัได ้ แสดงวา่ผูป่้วยมี  visual  acuity  CF  3 feet  (counting finger)  ถา้ผูป่้วยนบั
ไม่ได ้ ใหเ้ล่ือนมือเขา้ใกลผู้ป่้วยมากข้ึน ถา้ยงันบัน้ิวไม่ได ้ ใหข้ยบัมือไปมาในแนวราบหรือข้ึนลง  ถา้ผูป่้วย
รับรู้การเคล่ือนไหวของมือได ้แสดงวา่ visual acuity เป็น HM (hand motion)  ถา้ผูป่้วยยงัไม่สามารถบอกได ้
ใหใ้ชไ้ฟส่องไปท่ีตาของผูป่้วย ถา้ผูป่้วยสามารถบอกทิศทางของแสงไฟได ้ แสดงวา่มี visual acuity เท่ากบั 
(light projection) ถา้บอกทิศทางของแสงไม่ได ้แต่ทราบวา่มีแสงไฟ แสดงวา่ visual acuity เท่ากบั LP (light 
perception) ถา้ไม่เห็นแมแ้ต่แสงไฟ แสดงวา่ visual acuity เป็น NLP (no light perception) 
 
 
 
 
 เม่ือเสร็จจากการวดั visual acuity ดว้ยตาเปล่า ถา้ผูป่้วยมีแวน่สายตา หรือเลนส์สัมผสั (contact lens) 
ใหผู้ป่้วยสวม แลว้ท าการวดั visual acuity อีกคร้ัง กรณีท่ีผูป่้วยมี visual acuity เท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 20/40 ให้
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ผูป่้วยมองผา่น pinhole แลว้ใหผ้า่นแผน่ป้ายซ ้ า และบนัทึกผลไว ้ ผูป่้วยท่ีตามวัจาก refractive error มกัจะ
มองเห็นดีข้ึนเม่ือมองผา่น pinhole หลงัจากวดั visual acuity ของตาขวาแลว้ ใหท้  าการวดัตาขา้งซา้ยดว้ยวธีิ
เดียวกนั  
 ส าหรับหน่วยท่ีใชบ้อก visual acuity น้ี ใชก้นัหลายระบบ ระบบหน่ึงท่ีใชก้นัมาก ก าหนดระยะเป็น
ฟุต ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ บางสถาบนัวดั visual acuity โดยก าหนดระยะดว้ยมาตราเมตริก จะเห็นวา่ระยะ 20 
ฟุต ประมาณเท่ากบัระยะ 6 เมตร ในขณะท่ีระยะ 30 ฟุต ประมาณเท่ากบั 9 เมตร  ดงันั้น กรณีท่ีมีผูบ้อก 
visual acuity ในระบบเมตริก เราสามารถเปรียบเทียบค่าของ visual acuity ในระบบท่ีแตกต่างกนัได ้ ไดแ้ก่ 
20/20 มีค่าเท่ากบั 6/6  20/30 มีค่าเท่ากบั 6/9  และ 20/200 มีค่าเท่ากบั 6/60 เป็นตน้  อีกระบบหน่ึงท่ีใชบ้อก 
visual acuity เรียกวา่ decimal system ระบบน้ีบอกค่า visual acuity โดยหารตวัเลขเศษส่วนของ visual acuity 
ระบบอ่ืนๆ ไดเ้ป็นค่าทศนิยม เช่น 20/20 มีค่าเท่ากบั visual acuity 1.0 เป็นตน้ ระบบน้ีบอกใหท้ราบถึง visual 
angle ของผูป่้วย แต่ไม่ไดใ้หข้อ้มูลของระยะท่ีใชว้ดั visual acuity การเปรียบเทียบ visual acuity ระบบต่างๆ 
แสดงในตารางท่ี 1 
 
Table 1  Visual acuity conversion tables 
 

20-FT 
equivalent 

6-M 
equivalent 

Decimal 
Notation 

Visual angle 
(Minutes) 

20/20 6/6 1.0 1.0 
- - 0.9 1.1 

20/25 5/6 0.8 1.3 
20/30 6/9 0.7 1.4 

- 5/9 0.6 1.6 
20/40 6/12 0.5 2.0 
20/50 5/12 0.4 2.5 
20/60 6/18 - - 
20/70 - 0.3 3.3 
20/80 6/24 - - 

- - 0.2 5.0 
20/100 6/30 - - 
20/200 6/60 0.1 10.0 
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 การวดั visual acuity โดยทัว่ไปวดัท่ีระยะไกล แผน่ป้ายส าหรับวดัโดยทัว่ไปออกแบบส าหรับใชว้ดัท่ี
ระยะ 20 ฟุต หรือ 6 เมตร  อยา่งไรก็ตาม มีแผน่ป้ายส าหรับวดั visual acuity บางชนิดออกแบบส าหรับใชว้ดั
ท่ีระยะ 4 เมตร     ดงันั้น ก่อนวดัควรจะตรวจสอบแผน่ป้ายท่ีใชเ้สียก่อนจะไดว้ดัในระยะท่ีถูกตอ้ง นอกจากน้ี 
ในบางคร้ังผูป่้วยอาจมีอาการตามวัในระยะใกล ้ เช่นระยะท่ีท าการเขียนหรืออ่านหนงัสือ นัน่คือระยะห่างจาก
ดวงตาประมาณ 40 เซนติเมตร หากผูป่้วยใหป้ระวติัวา่มองไม่ชดัท่ีระยะใกล ้ ควรท าการวดั visual acuity ท่ี
ระยะใกลเ้พิ่มเติมดว้ย โดยท าการวดัดว้ยแผน่ near visual acuity card 
 

กลไกที่ท าให้ตามัว 
 ผูป่้วยท่ีมีอาการตามวั อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ไดม้ากมาย พอจะแยกเป็นกลุ่มๆ ไดด้งัน้ี คือ 
 1. Refractive errors 
 2. Cloudy of ocular media 
 3. Sensory pathway abnormalities 
 4. Functional visual loss 
 

Refractive errors (Ametropia) 
 หมายถึงความผดิปกติท่ีแสงขนานจาก infinity เม่ือเขา้ตาแลว้ไม่โฟกสัท่ีจอรับภาพ ท าใหม้องเห็น
ภาพไม่ชดั  ทั้งน้ีอาจเกิดจากระบบหกัเหแสงของลูกตา คือ cornea และ lens มีก าลงัมากหรือนอ้ยกวา่ปกติ 
หรือก าลงัหกัเหแสงของตาปกติ แต่ลูกตามีขนาดใหญ่หรือเล็กกวา่ปกติผูป่้วยในกลุ่มน้ีจะมี visual acuity ดี
ข้ึนเม่ือใช ้pinhole 
 1. สายตาสั้น (Myopia) หมายถึงตาท่ีเม่ือแสงขนานจาก infinity เขา้ตาแลว้จุดโฟกสัตกหนา้ต่อ
จอรับภาพเกิดจากลูกตามีก าลงัหกัเหแสงมากกวา่ปกติ  หรือลูกตามีความยาวมากกวา่ปกติ          สามารถ
แกไ้ขใหเ้ห็นชดัข้ึนไดด้ว้ยเลนส์เวา้ (concave lens)  
 2. สายตายาว (Hyperopia) หมายถึงตาท่ีเม่ือแสงขนานจาก infinity เขา้ตาแลว้จุดโฟกสัตกอยูห่ลงั          
ต่อจอรับภาพ เกิดจากลูกตามีก าลงัหกัเหแสงนอ้ยกวา่ปกติ หรือลูกตาสั้นกวา่ปกติ สามารถแกไ้ขใหเ้ห็นชดั
ข้ึนไดด้ว้ยเลนส์นูน (convex lens) 
 3. สายตาเอียง (Astigmatism) เม่ือก าลงัในการหกัเหแสงของตาในแต่ละแนวไม่เท่ากนั ท าใหร้ะยะ 
โฟกสัในแต่ละแนวไม่เท่ากนั แสงจึงไม่โฟกสัเป็นจุดเดียว สามารถแกไ้ขไดด้ว้ย cylindrical  lens 
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 ผูป่้วยท่ีมีสายตาผดิปกติดงักล่าว  แสงขนานท่ีมาจากระยะไกลจะโฟกสัไม่ตรงท่ีจอรับภาพ ดงันั้น
เม่ือวดั distant visual acuity เม่ือมองดว้ยตาเปล่าจะมีค่านอ้ยกวา่คนปกติ ผูป่้วยในกลุ่มน้ีบางรายอาจมีแวน่
สายตา หรือเลนส์สัมผสัใชอ้ยูแ่ลว้ เราควรวดั visual acuity เม่ือสวมแวน่ตา หรือเลนส์สัมผสั เพื่อตรวจสอบ
วา่ corrected visual acuity เท่าคนปกติหรือไม่ หากผูป่้วยไม่มีแวน่ตาหรือเลนส์สัมผสั หรือ corrected visual 
acuity ต ่ากวา่ปกติ  ควรใหอ่้านแผน่ป้าย visual acuity chart โดยมองผา่น pinhole หากได ้visual acuity with 
pinhole ดีข้ึน จะช่วยสนบัสนุนวา่ผูป่้วยมี refractive error 
 ดงัไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้วา่ คนเราสามารถปรับระยะโฟกสัส าหรับวตัถุท่ีอยูใ่กลเ้ขา้มาได ้ เรียกวา่ 
accommodation ในคนสายตาปกติ หรือคนสายตาผดิปกติท่ีแกไ้ขโดยการสวมแวน่หรือเลนส์สัมผสั จุดโฟกสั
จะอยูท่ี่ระยะ infinity เราสามารถวดัความสามารถ accommodation ได ้  โดยเล่ือนวตัถุเขา้มาใกลต้ามากข้ึน
เร่ือยๆ ผูถู้กตรวจจะตอ้ง accommodate เพื่อปรับใหภ้าพโฟกสัชดัจนกระทัง่วตัถุเขา้มาใกลม้ากจนปรับโฟกสั
ไม่ไหว จะเห็นภาพมวัไม่โฟกสั เรียกจุดท่ีภาพเร่ิมมวัวา่ near point ระยะ near point น้ีจะแปลผกผนักบั
ความสามารถ accommodation   ความสามารถ accommodation เฉล่ียในคนอายตุ่างๆ แสดงในตารางท่ี 2 จะ
เห็นไดว้า่ ในคนท่ีมีอายมุากข้ึน  ความสามารถในการ accommodation จะลดนอ้ยลง ท าใหมี้อาการอ่าน
หนงัสือระยะใกลไ้ม่ชดั  ถา้ขยบัหนงัสือใหห่้างออกไปจะเห็นไดดี้ข้ึน เรียกภาวะ physiologic decrease of 
accommodation น้ีวา่ presbyopia แกไ้ขไดโ้ดยใชแ้วน่ส าหรับอ่านหนงัสือ (near glasses or reading glasses) 
ช่วยในการปรับโฟกสั เม่ือตอ้งการใชส้ายตาในระยะใกล ้
 
Table 2 Accommodation in different age group 

Age (years) Near point (cm) Accommodation (D) 
10 7 14.00 
20 9 11.00 
30 12 8.00 
40 22 4.50 
45 28 3.50 
50 40 2.50 
55 55 1.75 
60 100 1.00 
65 133 0.75 
70 400 0.25 
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Cloudy of ocular media 
 ผูป่้วยในกลุ่มน้ีมองเห็นไม่ชดั เน่ืองจากมีอะไรมาขดัขวางทางเดินของแสงเขา้สู่จอรับภาพ ส่ิงท่ีมา
ขวางทางเดินของแสงอาจเป็นไดต้ั้งแต่ หนงัตา เช่นผูป่้วยท่ีมีหนงัตาตก corneal opacity, hyphema, cataract, 
vitreous hemorrhage เป็นตน้  ผูป่้วยในกลุ่มน้ีเม่ือเราตรวจดู red reflex ดว้ย direct ophthalmoscope จะเห็น 
red reflex ถูกบงัมวัลงหรือมองไม่เห็น red reflex เลย และการตรวจร่างกายโดยละเอียดก็จะบอกไดว้า่ความ
ผดิปกติเกิดข้ึนท่ีใด 
 

Sensory pathway abnormalities 
 ผูป่้วยในกลุ่มน้ีมองเห็นไม่ชดัเน่ืองจากมีความผดิปกติของการส่งสัญญาประสาท จากจอรับภาพไป
ยงัสมอง  เช่น retinal detachment,  optic neuritis,  optic atrophy    หรือมีความผดิปกติในสมอง การตรวจ
ร่างกายผูป่้วยในกลุ่มน้ี มกัพบความผดิปกติของ neurological signs เช่น abnormal pupillary light reflex, 
positive Marcus Gunn pupil, visual field defect หรือตรวจโดย ophthalmoscopy พบความผดิปกติท่ี retina 
หรือ optic nerve head 
 

Functional visual loss, amblyopia, malingering 
 หมายถึงผูป่้วยท่ีมีอาการตามวั โดยท่ีตรวจไม่พบความผดิปกติท่ีเป็นสาเหตุใดๆ เราพอจะแบ่งผูป่้วย
ในกลุ่มน้ีออกไดด้งัน้ี 
 1. Amblyopia  หมายถึงผูป่้วยท่ีมองไม่ชดั ซ่ึงเกิดเน่ืองจากสมองไม่ไดรั้บการกระตุน้จากการเห็น 
ภาพท่ีชดัเจนตั้งแต่ตอนอายนุอ้ยๆ amblyopia อาจแบ่งออกไดเ้ป็นกลุ่มตามสาเหตุการเกิด ดงัน้ี 
     1.1  Refractive amblyopia มกัเกิดในเด็กท่ีมี refractive state ในตาทั้งสองขา้งไม่เท่ากนั     ผูป่้วย
จะใชต้าขา้งท่ีมี refractive error นอ้ยกวา่เป็นหลกั ส่วนตาอีกขา้งไม่ไดรั้บการกระตุน้ ท าใหเ้กิด amblyopia 
เรียกวา่ anisometropic amblyopia    นอกจากน้ียงัเกิดในเด็กท่ีมี refractive error ในตาทั้งสองขา้งมากๆ    ภาพ
ท่ีตกท่ีจอรับภาพไม่ชดัทั้งสองตา ท าใหเ้กิด amblyopia เรียกวา่ isoametropic amblyopia 
     1.2   Strabismic amblyopia เกิดในเด็กท่ีมีตาเข (strabismus)    ถา้เด็กคนนั้นชอบใชต้าขา้ง      
หน่ึงขา้งใดเพียงขา้งเดียว  ตาอีกขา้งจะอยูใ่นสภาพท่ีเขอยูต่ลอดเวลา จึงไม่ไดรั้บการกระตุน้ ท าใหเ้กิด 
amblyopia ได ้ ในเด็กตาเขท่ีใชต้าทั้งสองขา้งสลบักนัไปมา  ก็มกัจะไม่เกิด amblyopia ชนิดน้ี 
     1.3 Deprivation amblyopia เกิดในเด็กซ่ึงมีความผดิปกติอะไรก็ตาม มาขวางทางเดินของแสงท่ีจะ
เขา้สู่จอรับภาพ ท าใหต้าขา้งนั้นไม่ไดรั้บการกระตุน้ เรียกไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่ amblyopia exanopsia นอกจากน้ี 
ในการรักษาผูป่้วยเด็ก หากแพทยปิ์ดตาของเด็กนานเกินไป ก็อาจท าใหเ้กิด amblyopia ไดเ้ช่นกนั เรียกวา่ 
occlusional amblyopia 
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 2. Malingering  หมายถึงผูป่้วยท่ีความจริงมองเห็นชดัเจน แต่แกลง้ท าเป็นตามวัเพื่อหวงั
ผลตอบแทนบางอยา่ง เช่น เพื่อหลีกเล่ียงการเกณฑท์หาร หรือเพื่อเรียกร้องค่าตอบแทนจากบริษทัประกนัภยั 
เป็นตน้ 
 3. Hysteria  หมายถึงผูป่้วยท่ีความจริงมองเห็นภาพชดัเจน แต่มีปัญหาทางจิตและแสดงอาการดว้ย
อาการตามวั 
 
 ในการตรวจผูป่้วยท่ีสงสัยวา่เป็น malingering หรือ hysteria นั้น จะเป็นการตรวจเพื่อยนืยนัวา่ความ
จริงแลว้ผูป่้วยมองเห็นดีกวา่ท่ีบอกมา มีวธีิการตรวจหลายวธีิ นกัศึกษาแพทยค์วรจ าวธีิการตรวจง่ายๆไวบ้า้ง 
เพื่อใชต้รวจคร่าว ๆ  และในบางรายท่ีตรวจยาก หรือไม่แน่ใจ  สามารถส่งปรึกษาจกัษุแพทยไ์ด ้   วธีิตรวจ
ผูป่้วยในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ 
 1.  สังเกตดู  visual behavior  ผูป่้วยท่ีแกลง้ท าเป็นตาบอดมกัเดินโนม้ตวัไปดา้นหนา้และพยายาม 
เดินชนส่ิงของต่างๆ ถา้ลองใหท้ าส่ิงท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัการมองเห็น แต่ใช ้ propriocepative sense เช่น เอา
นิิิ้วช้ีมือขา้งซา้ยและขวามาแตะกนั หรือใหเ้ซ็นช่ือตนเองลงในกระดาษ ผูป่้วยจะบอกวา่ท าไม่ได ้ (คน
ธรรมดาหลบัตา ก็สามารถท าได)้ 
 2.  Objective test ไดแ้ก่ การตรวจ pupillary light reflex, Menace reflex และ optokinetic  
nystagmus เป็นตน้ 
 3.  Subjective test เช่น การตรวจ visual acuity และ visual field ท่ีระยะต่างๆ กนั คนปกติจะ   
สามารถอ่านตวัเลขใน visual acuity chart ได ้  โดยข้ึนกบัระยะท่ียนืห่างจากแผน่ป้าย เช่น   ถา้ยนืห่างแผน่
ป้าย 20 ฟุต และอ่านไดแ้ถว 100 ถา้ใหย้นืห่างแผน่ป้าย 10 ฟุต ก็ยอ่มจะ อ่านไดม้ากข้ึน  เช่น อ่านไดถึ้งแถว 
50    ถา้ผูป่้วยแกลง้ท าเป็นตามวั อาจบอกวา่อ่าน ไดเ้ท่าเดิม เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


