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Optic Disc Edema 
(ขั้วประสาทตาบวม) 

รศ.นพ.พรชัย  สิมะโรจน์ 

 

 เป็นการบวมของเส้นไยประสาทของขั้วประสาทบริเวณท่ีอยูใ่นลูกตา (ส่วนหนา้ต่อ 
lamina cribosa) ท าใหแ้ลเห็นขอบเขตของขั้วประสาทตาไม่ชดั 
 กลไกของการเกิดขั้วประสาทตาบวมเกิดจากการไหลเวยีนของกระแส axoplasmic ถูก
รบกวนโดยมีการอุดตนั  เราสามารถแบ่งการไหลเวยีนของ axoplasmic ของเส้นไยประสาทน้ีเป็น 

2 แบบ ดงัน้ีคือ 
 1. orthograde transport คือ ทิศทางจากตวั cell แทนท่ี retinal 

ganglion cell ไปสู่ lateral geniculate bofy โดยประกอบการไหลเวยีนอีก 2 ชนิด คือ 
     1.1  slow component ซ่ึง 1.2  มีความเร็วประมาณ 2 ม.ม./วนั 

     1.3  fast component ซ่ึง 1.4  มีความเร็วประมาณ 500 ม.ม./วนั 

 

 2. retrograde transport มีทิศทางไหลยอ้นจาก lateral geniculate 

body ไปสู่ตวั cell บน retina 

 พยาธิสภาพท่ีน าไปสู่การเกิดสภาพของขั้วประสาทตาบวม สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
     1)  ischemia 

    2)  inflammation 

    3)  increase intracranial pressure 

    4)  compression from mass lesion 

 

 อยา่งไรก็ดี การตรวจเพื่อจะดูวา่ขั้วประสาทตาบวมหรือไม่ บางคร้ังอาจแปรผลผดิไปได ้
ทั้งน้ี เน่ืองจากสภาวะบางอยา่งท าใหเ้ห็นขอบขั้วประสาทตาไม่ชดัได ้      โดยเฉพาะถา้ใชเ้ป็น direct 
ophthalmoscope   เพราะเป็นการดูโดยใชต้าขา้งเดียวของผูต้รวจ ท าใหไ้ม่มีความเป็น 3 มิติ  ตวัอยา่งของ 
pseudo disc edema  ไดแ้ก่  ขั้วประสาทตาในคนสายตายาว,   ภาวะ myelinated nerve ท่ีบริเวณขั้ว
ประสาทตา, ภาวะผดิปกติของขั้วประสาทแต่ก าเนิด (morning glory syndrome) 
 อาการท่ีเราจะตรวจเห็นไดใ้นผูป้้วยท่ีมีขั้วประสาทตาบวม อาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ 

ดงัน้ีคือ 1)  vascular signs 

     -  hypermia of the optic disc 

     -  venous dilation and tortuosity 

     -  peripapillary hemorrhages 

     -  loss of venous pulsations (20% ของคนปกติไม่มี venous 

pulsations) 
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     -  exudate 

     -  nerve fiber layer infarct (cotton wool spot) 

     -  vascular stepping 

 2)  mechanical signs 

     -  elevation of the optic disc 

     -  blurring of disc margins 

     -  filling of the physiologic cup 

     -  edema of peripapillary nerve fiber 

     -  retinal and/or choroidal fold (Paton’s line) 

 

 disc edema ถา้ปล่อยไวน้านจนเร้ือรัง ภาวะ hyperemia จะลดลงท าใหเ้ห็นขั้ว
ประสาทตาซีดลง (pale)  และถา้เส้นไยประสาทตาตายและฝ่อไปก็จะกลายเป็น disc atrophy 

(ขั้วประสาทตาฝ่อ) ภาวะขั้วประสาทตาฝ่อท่ีเกิดภายหลงัขั้วประสาทตาบวมจะเรียกวา่ secondary 

disc atrophy  ซ่ึงเราจะเห็นวา่รอบบริเวณขั้วประสาทตาจะมี fibrous tissue กระจดักระจาย
อยู ่ ซ่ึงบางท่านก็จะเรียกเป็น dirty disc atrophy  ดงันั้น ภาวะ primary disc atrophy 

ก็จะหมายถึงการฝ่อตายของเส้นไยประสาทตาบริเวณขั้วประสาทตา โดยไม่เคยบวมมาก่อน 

 papilledema หมายถึง ภาวะขั้วประสาทตาบวมอนัเน่ืองมาจากมีความดนัในสมอง
สูงกวา่ปกติ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นทั้ง 2 ตา แต่ความรุนแรงอาจไม่เท่ากนัได ้

 ในภาวะ acute papilledema ผูป่้วยจะมีอาการปวดศีรษะ คล่ืนไส้อาเจียน การ
มองเห็นจะปกติ ยกเวน้กรณีท่ี exudate ท่ีบริเวณ macula color vision และ pupillary 

reflex จะปกติ ลานสายตาท่ีผดิปกติคือมีการขยายของ blind spot  อยา่งไรก็ดี บางรายอาจมี
ภาวะเห็นภาพซอ้น (dioplopia) อนัเน่ืองจากเส้นประสาทท่ี 6 ผดิปกติ 

 ดงันั้น ผูป่้วยท่ีมี papilledema จึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการตรวจสมองดว้ยการท า 
computerized topography (CT) หรือใช ้ magnetic resonance image 

(MRI)  เพื่อหาถึงกอ้นผิดปกติในสมอง ถา้ตรวจแลว้ไม่พบกอ้นผดิปกติในสมอง  การตรวจเจาะน ้า
ไขสันหลงัก็มีความจ าเป็น (lumbar puncture) ส าหรับสาเหตุของ papilledema ในผูใ้หญ่
ท่ีพบบ่อยไดแ้ก่ metastaitc และ primary intracranial tumor infectious 

meningitis, carcinomatous meningitis, pseudotumor cerebri ส่วนในเด็ก 

posterior fossa tumor เป็นสาเหตุท่ีพบบ่อย 
pseudotumor cerebri (idiopathic intracranial hypertension) 

การใหค้  าวนิิจฉยั pseudotumor cerebri มีปัจจยัดงัน้ี 

1.  normal head imaging scan หรือมีขนาด ventricles เล็กกวา่ปกติในบางราย 
2.  มีความดนัสมองสูงกวา่ปกติโดยการเจาะตรวจน ้าไขสันหลงั 
3.  องคป์ระกอบของน ้าไขสันหลงัจะปกติ 
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 สภาพน้ีมกัพบในผูป่้วยเพศหญิงอายนุอ้ยค่อนขา้งอว้น อาการน ามกัจะมีปวดศีรษะ คล่ืนไส้
อาเจียน มองเห็นภาพซอ้น บางรายมีตามวัเป็นคร้ังคราว (transient ischemic attack) สาเหตุ
ของ pseudotumor cerebri เช่ือวา่ อาจมีความผดิปกติของ hormone บางอยา่ง และความ
ผดิปกติของการดูดกลบัของน ้าไขสันหลงัผา่น arachnoid granulation ใน dural venous 

sinus  นอกจากน้ียงัพบไดก้บัผูป่้วยท่ีเป็นโรคปอดเร้ือรัง (chronic obstructive 

pulmonary disease) ผูป่้วยท่ีรับการผา่ตดัเน้ืองอกบริเวณคอ (radial neck 

dissection)  ผูป่้วยท่ีใชแ้ละหยดุใช ้ steroid  หรือผูป่้วยท่ีไดรั้บยา vitamin A, 

tetracyclin และ nalidixic acid 

 โดยทัว่ไปสภาพเช่นน้ีมกัจะหายและดีข้ึนไดเ้อง แต่ถา้เป็นเร้ือรังก็จะเป็นตอ้งใชย้าช่วยลด
ความดนัสมอง ไดแ้ก่ ยาขบัปัสสาวะ acetazolamide และ furosamide 

 ในคนท่ีอว้น การลดน ้าหนกัเป็นส่ิงส าคญั นอกจากน้ีในรายท่ีเกิดจากการใชย้า เช่น คนไขท่ี้
ใชย้ารักษาสิวแลว้เกิดมีอาการของ  pseudotumor  cerebri  ก็ตอ้งหยดุใชย้าท่ีเก่ียวขอ้ง  ถา้
การรักษาดงักล่าวไม่ไดผ้ล การเจาะหลงัเพื่อเอาน ้าไขสันหลงัออกเป็นคร้ังคราว ก็ช่วยลดความดนัสมอง
ไดก่้อนท่ียาต่าง ๆ จะออกฤทธ์ิ  ถา้ยงัไมไ่่ดผ้ลอีก การผา่ตดัโดยการท า optic nerve sheath 

decompression หรือท า lumbar-peritoneal shunt จะช่วยใหน้ ้าไขสันหลงัไหล
ออกมาได ้อยา่งไรก็ดี การท า optic nerve sheath decompression ก็มีโอกาสเส่ียงท าให้
ผูป่้วยเกิดตาบอดอาจมี otpic nerve injury, central retinal artery occlusion หรือ 
central retinal vein occlusion ระหวา่งท าผา่ตดัได ้

การท า lumbar - peritoneal shunt ก็อาจเกิดการอุดตนัติดเช้ือ หรือน ้าไขสันหลงัออกมากไป 

ท าใหเ้กิดความดนัสมองต ่าได ้

 

optic neuritis (papillitis) 
 โรคน้ีจะมีอาการตามวัลงฉบัพลนัร่วมกบัอาการปวดบริเวณหลงัลูกตา (retrobulbar 

pain) ตลอดจนมีอาการปวดเวลากรอกตา พบในผูป่้วยเพศหญิง อายรุะหวา่ง 15 - 45 ปี โดยมี
อาการขา้งเคียงคือตามวั, การเห็นสีลดลงมีจุดมือตรงกลาง (central scotoma) ซ่ึงบ่งถึงลกัษณะ 
macular fiber ถูกรบกวน นอกจากน้ีจะพบมี relative afferent pupillary defect 

(Marcus Gunn’s pupil) ผูป่้วย 2 ใน 3 จะเป็นแบบ retrobulbar คือ จะเห็น disc 

ปกติโรคน้ีพบวา่มีความสัมพนัธ์กบัโรค multiple sclerosis โดยมีรายงานวา่ 20 - 60% ของ
ผูป่้วยท่ีมี optic neuritis จะกลายเป็นโรค multiple sclerosis   การรักษาโรคน้ีปัจจุบนัใช้
ขอ้มูลของ The Optic Neuritis Treatment Trial (ONTT) ในกลุ่มโรงพยาบาลใน
สหรัฐ และแคนาดา ในปี 1988-1991 ผูป่้วยมากกวา่ 400 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

กลุ่มแรก ไดย้ากิน prednisolone 1 mg/kg นาน 14 วนั 

กลุ่มสอง ไดย้า placebo 
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กลุ่มสาม ไดรั้บยาเขา้เส้นเลือดด า methylorednisolone 250 mg  ทุก 6 ชัว่โมง นาน 3 

วนั แลว้ต่อดว้ย  
 prednisolone กิน ขนาด 1 mg/kg นาน 11 วนั  

 

 

 ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ ผูป่้วยในกลุ่มท่ี 1 และ 2 มีสายตาหลงัจากหายแลว้ไม่ต่างกนั 

ยิง่กวา่นั้นพบวา่ กลุ่มท่ีทานยา prednisolone กลบัพบวา่มี recurrent optic neuritis 

rate สูงกวา่กลุ่ม placebo ส่วนท่ีได ้ IV methylprednisolone  พบวา่การมองเห็น
คืนกลบัมาเร็วกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ เล็กนอ้ย แต่พบวา่ผลของสายตาท่ี 6 เดือนไม่แตกต่างจากกลุ่ม 

placebo 

 อยา่งไรก็ดี ผลภายในปี 2 ปี พบวา่ กลุ่มท่ียาเขา้เส้นเลือดจะลดอุบติัการณ์กลายเป็น 

multiple sclerosis เม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืน ๆ แต่เม่ือตรวจติดตามเม่ือส้ินปีท่ี 3 พบวา่ ทั้งกลุ่ม 

placebo และไดย้าเขา้เส้นเลือดไม่มีความแตกต่างของการกลายเป็น multiple sclerosis  

และกลุ่มท่ีไดย้าเขา้เส้นเลือดก็ไม่ไดล้ดอุบติัการณ์ของการเป็นซ ้ า optic neuritis ในส้ินปีท่ี 3  

ดงันั้น จึงดูเหมือนวา่การรักษาโดยการใชย้าเขา้เส้นเลือดด า methylprednisolone จะมีผลดี
ภายใน 2 ปี หลงัไดย้าเท่านั้น 

 

 


