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PUPIL 
 

นพ. พรชัย  สิมะโรจน์ 
ภาควชิาจักษุวทิยา รพ.รามาธิบดี 
 

รูม่านตา  (pupil)  อยูบ่ริเวณตรงกลางของม่านตา (iris)   เยื้องไปทาง nasal เล็กนอ้ย    ขนาดของรู
ม่านตาถูกควบคุมดว้ยระบบประสาทท่ีส าคญั 2 ส่วน คือ sympathetic และ parasympathetic  ดงันั้น 
stimuli ต่างๆ ท่ีจะมีผลต่อขนาดของ pupil จะกระตุน้ผา่นระบบประสาททั้ง 2 น้ี  องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัขนาดของ pupil ไดแ้ก่ อาย,ุ ระดบัของการต่ืนตวั (Alertness) retinal illumination, accommodation 
tone, ยาบางชนิด ฯลฯ 
 เราพบวา่โดยส่วนใหญ่คนอายยุิง่มากขนาดของ pupil จะยิง่เล็กลง และเวลาคนนอนหลบั pupil ก็
จะมีขนาดเล็กลงดว้ย 
 

Anatomy of pupillary pathway 
 
 pupillary fiber จะเร่ิมจากภายในตาไดแ้ก่ rod และ cone cell วิง่ส่วนใหญ่จะออกมาจาก บริเวณ 
macula โดย fiber ท่ีออกมาจะมาจาก small ganglion cell (W cell) วิง่รวมกนัไปออกจากตาทาง optic 
nerve head ---> optic nerve ---> optic chiasm ซ่ึงท่ีบริเวณ optic chiasm น้ีจะมี fiber ท่ีวิง่ขา้ม midline 
และ ไม่ขา้ม midline; cross ไปมาคลา้ยกบัของ visual pathway มากลายเป็น optic tract และจาก optic 
tract ส่วนของ visual fiber จะวิง่สู่ lateral geniculate body แต่ส่วนของ pupillary fiber จะไม่เขา้สู่ 
geniculate body แต่จะวิง่ออกเขา้สู่ brainstem ผา่นทาง brachium ของ superior colliculus ส่วนของ 
pupillary fiber น้ีจะ synapse ท่ี pretectal area คือ pretectal ovary และ sublentiform nuclei ท่ีรวมเรียกวา่ 
pretectal nuclei ท่ีบริเวณน้ี nerve fiber จะวิง่มีทั้งขา้ม และไม่ขา้มแนว midline ให ้ fiber ไปสู่ Edinger-
Westphal nucleus ทั้งท่ีอยูด่า้นเดียวกนั และดา้นตรงขา้ม  ซ่ึงอยูใ่กลก้นักบั Oculomotor nuclei 
 

Parasympathetic pathway 
 
 Edinger-Westphal nuclei ถือเป็น nuclei ของ parasympathetic system ซ่ึงจะให ้ efferent fiber 
จากบริเวณ midbrain ออกไปกบั cranial nerve ท่ี 3 โดย fiber น้ีจะวิง่อยูด่า้น superior surface ของตวั 
nerve ท าใหมี้โอกาสถูกกดโดย aneurysm ท่ีอยูบ่ริเวณ junction ของ internal carotid กบั posterior 
communicating artery และ uncal herniation 
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 เม่ือ nerve 3 วิง่เขา้มาสู่ cavernous sinus จะวิง่อยูท่ี่ lateral wall ของ cavernous sinus และเม่ือ
ออกจาก wall ของ sinus จะเขา้สู่  ตาจะแยกออกเป็น 2 แขนง พบวา่ pupillary fiber จะวิง่ไปตามแขนง      
inferior ไป synapse ท่ีบริเวณ ciliary ganglion ซ่ึงอยูห่ลงัต่อลูกตาทางดา้น temporal ห่างจากลูกตา 1.0-
2.0 ชม. ท่ี ciliary ganglion จะใหเ้ป็น postsynaptic fiber เขา้สู่ลูกตา ทาง short posterior ciliary nerve 
บริเวณ  รอบๆ ของ optic nerve ซ่ึงจะมีประมาณ 20-25 เส้น  วิง่ไปภายในตวัลูกตา (suprachoroidal 
space) ไปเล้ียง sphincter muscle ของ iris 
 

Sympathetic pathway 
 
 เช่ือวา่เร่ิมตน้ออกมาจาก posterior hypothalammus ให ้ fiber ลงมาโดยไม่ขา้ม midline ลงมาถึง 
intermediolateral cell column ในระดบั spinal cord ท่ี C-8 ถึง T-2 (Ciliospinal center of Budge) 
pupillary fiber ส่วนใหญ่จะออกจาก spinal cord ในระดบั T-1 วิง่ข้ึนไปตาม paraspinal เขา้สู่ cervical 
sympathetic chain ท่ีระดบั inferior cervical ganglion (superior portion of stellate ganglion) ข้ึนไปตาม 
chain เขา้ synapse ท่ี superior cervical ganglion 

จาก superior cervical ganglion ใหเ้ป็น postsynaptic fiber ไปตาม carotid artery และเขา้สู่สมอง
ตาม internal carotid artery และท่ีบริเวณ cavernous sinus จะไปตาม ophthalmic artery เขา้ไปสู่ orbit 
และมีบางส่วนไปรวมกบั Ophthalmic division ของ Trigeminal nerve ภายใน orbit นั้น fiber บางส่วนจะ
เขา้สู่ ciliary ganglion โดยไม่มีการ synapse และเขา้สู่ตาทาง Long postertior ciliary nerve ซ่ึงจะมี 2 
แขนงเขา้ตาทางดา้น nasal และ lateral ต่อ optic nerve ไปเล้ียง dilator muscle ของ iris 
 

Accommodation 
 
 เป็นภาวะท่ีเม่ือพยายามมองท่ีใกลแ้ลว้ท าใหรู้ pupil เล็กลง  ซ่ึงจะประกอบดว้ย accommodation 
ของ lens, convergence และ miosis 
 ส าหรับ patyway ในส่วนน้ียงัไม่สามารถบอกไดอ้ยา่งแน่ชดัแต่เช่ือวา่มีอยู ่2 pathway ท่ีเก่ียวขอ้ง
และอยูใ่น midbrain มีโรคหลายโรคท่ีมีอาการของ light-nerar dissociation เช่น Parinaud, Argyll-
Robertson, Adie, amaurotic pupil เป็นตน้  ในทาง clinic แลว้คนท่ีมี light pupillary reflex ดี  จะมี near 
reflex   ดีดว้ยเสมอ  ถา้ near reflex ไม่ดีโดยท่ี  light reflex ดี  แสดงวา่ผูป่้วยไม่ไดพ้ยายามมองใกลอ้ยา่ง
จริงจงั 
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Afferent pupillary defect 
 
 โดยปกติเม่ือมีแสงส่องเขา้ตาขา้งหน่ึง pupil ทั้ง 2 ขา้งจะหดตวัเล็กลง  ตาท่ีไดรั้บแสงส่อง
โดยตรง เรียก Direct response ส่วนตาอีกขา้งท่ีรูม่านตาหดตวัตามดว้ยเรียก consensual response 
เน่ืองจากมี hemidecussate ของ afferent pupillomotor fiber ท่ี optic chiasm และท่ี brainstem ท าใหท้ั้ง 
direct และ consensual reflex จะเท่าๆ กนัทั้ง 2 ตา ถึงแมต้าขา้งหน่ึงจะบอดสนิท ในสภาพปกติขนาดของ
รู pupil ทั้ง 2 ขา้ง จะเท่ากนั แต่ถา้เราส่องไฟเขา้ตาขา้งดีแลว้ pupil สามารถหดตวัไดท้ั้ง 2 ขา้ง  แลว้รีบยา้ย
มาส่องไฟอีกตาหน่ึงท าใหเ้กิดการขยายตวัของขนาด pupil แลว้ยา้ยไฟมาส่องขา้งดี pupil หดตวัใหม่  
แสดงวา่ ตาอีกขา้งมีความผดิปกติของ afferent pathway ซ่ึงอยู ่anterior ต่อ optic chiasm เราเรียกภาวะน้ี
วา่ Relative afferent pupillary defect (RAPD) หรือ Marcus Gunn pupil ภาวะ RAPD ถือเป็น sign ท่ี
ส าคญัในทาง neuro-ophthalmology ในผูป่้วยท่ีมาตรวจดว้ยอาการตามวั ขา้งเดียว RAPD จะเป็นสัดส่วน
กบัสภาพ visual loss ถา้มี lesion ของ macula ท่ีมีขนาดเล็กจะไม่เกิด RAPD แต่ถา้ macular lesion มีขนาด
ใหญ่จะเกิด RAPD ได ้ และถา้ retinal lesion ของทั้งสองตามีขนาดพอๆ กนั  ก็จะไม่เกิด RAPD คนไข ้
cataract, refractive error, acute papilledema, functional visual loss และ cortical lesion จะไม่เกิด RAPD 
ในคนไขท่ี้มี amblyopia อาจพบมี small RAPD ได ้
 RAPD น้ีสามารถ ตรวจสอบเป็น quantify ไดโ้ดยการวาง neutral filter ต่างๆ ไวท่ี้ตาขา้งดี แลว้
ท าการตรวจ swinging light reflex จนไม่เกิด RAPD พบวา่คนท่ีเป็น optic neuritis จะตอ้ง filert ท่ีเขม้กวา่
คนท่ีมี macular lesion ท่ีมี vision เท่ากนั 
 

Pupillary examination 
 
 การตรวจเก่ียวกบัรู pupil ควรท าในท่ีมีแสงสลวั (Dim light) และควรบนัทึกทั้ง ขนาด รูปร่าง 
และวาดภาพประกอบ ท่ีส าคญัก็คือ ตอ้งสอบถามถึงประวติัการใชย้าท่ีจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ 
pupil เช่น ยากลุ่ม atropine, pilocarpine ในการตรวจใหผู้ป่้วย  มองวตัถุท่ีไกลโดยไม่ตอ้งเพิ่ง ผูต้รวจใช้
แสงไฟท่ีสวา่งพอสมควรส่องจากดา้นล่างต ่ากวา่แนวจมูก  โดยอาศยัความสวา่งของแสงสังเกตุดูขนาด 
รูปร่าง pupil ขนาด pupil ท่ีมีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 2 ตา ต่างกนัมากกวา่ 1 มม. เรียก Anisocorea สาเหตุของ 
anisocorea นั้นมีมากแต่ท่ีควรรู้จกัไดแ้ก่ 
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ส าหรับ pupil ข้างทเีลก็กว่า 
1) Horner’s syndrome 

 
 ความผดิปกติอยูท่ี่ sympathetic pathway ท่ีมาเล้ียง dilator muscle ของ iris นอกจากจะมีอาการ 
pupil เล็กกวา่ปกติท่ีเรียก meiosis แลว้  ยงัอาจพบอาการ mild ptosis, mild enophthalmos และ anhidrosis 
ของตาและซีกหนา้ขา้งเดียวกนักบัท่ีมี lesion ได ้ นอกจากน้ีถา้เป็น congenetal Horner’s syndrome ยงัจะ
พบมีอาการของ Heterochromic irides คือมีสีของ iris ไม่สม ่าเสมอกนัไดใ้นตาท่ีมี pupil ขนาดเล็กได ้  
pupil ท่ีมีขนาดเล็กใน Horner’s พบวา่จะสามารถ dilate ออกไดเ้ม่ือไดรั้บยา 1:1000 adrenaline หยอดตา
ซ่ึงตาคนปกติจะไม่ dilate หรืออาจใช ้1%-2% ของ Nor-adrenaline ก็ได ้ ในยาหยอดตาท่ีมีพวกสารพวก 
antazoline, tetrazoline ซ่ึงเป็น vasoactive อ่อนๆ ก็สามารถใช ้ test ไดเ้ช่นกนั  การตรวจเพื่อยนืยนัวา่ 
Horner’s สามารถท าใชย้าอ่ืนๆ ไดอี้ก  โดยเร่ิมแรกตอ้งแยกใหไ้ดว้า่เป็น Horner’s หรือ normal โดยการ
ใช ้topical cocaine ขนาด 4%-10%  ซ่ึงจะออกฤทธ์ิโดยการยบัย ั้งการ re-uptake ของ norepinephrine ท่ีถูก 
release ใน neuromuscular junction ของ iris dilator muscle เพราะประมาณ 90% ของ norepinephrine จะ
ถูก metabolized โดยการ re-uptake  ดงันั้นในคนไข ้Horner’s จะไม่มีการ release norepinephrine จึงไม่
ท าให ้pupil ขยายตวัออก  แต่ในคนปกติ pupil จะขยายตวัออกได ้ ซ่ึงจะตรงขา้มกบัการทดสอบ  โดยการ
ใช ้1:1,000 epinephrine (Adrenaline)  จากนั้นเป็นการทดสอบเพื่อช่วยบอกวา่ต าแหน่งของพยาธิสภาพอยู่
ท่ี pre หรือ postganglionic (ก่อน หรือหลงั ต่อ superior cervical ganglion) โดยการใช ้ topical 1% 
hydroxyamphetamine (Paredine) หยอดตา  โดยยาน้ีจะออกฤทธ์ิกระตุน้ใหมี้การ release ของ 
norepinephrine ท่ี presynaptic terminal ของ neuromuscular junction ถา้เป็น postganglionic lesion พบวา่
ท่ีบริเวณ nerve terminal จะมีการ degeneration ท าใหไ้ม่มี norepinephrine หลัง่ออกมา  เพราะฉะนั้นใน 
postganlionic lesion เม่ือหยอด 1% paredine ขนาด pupil จะไม่เปล่ียนแปลง  แต่ถา้เป็น preganglionic 
lesion เม่ือหยอด 1% paredine ขนาด pupil จะกวา้งข้ึน  ในการหยอดยาทดสอบจะตอ้งหยอดยาทั้ง 2 ตา
เพื่อเปรียบเทียบ และตรวจดูขนาด pupil หลงัหยอดยาประมาณ 20 นาที 
 การระบุถึงต าแหน่งพยาธิสภาพเป็นส่ิงส าคญัโดยเฉพาะ preganglionic Horner’s syndrome มกัมี
สาเหตุมาจาก CNS lesion, apical lung tumor (pancoast tumors), thoracic aortic aneurysm, หรือ trauma 
ต่อ branchial plexus การตรวจจึงรวมถึง Chest X-ray และการตรวจทางระบบประสาทส่วนอ่ืนๆ ส่วน 
postganglionic Horner’s syndrome สาเหตุมกัจะเป็น benign เช่น cluster headache 
 
2)  ผู้ป่วยบางรายได้รับยาพวก parasympathomimitic เช่น pilocarpine ท่ีใชรั้กษาโรคตอ้หินก็สามารถท าให ้
    รูม่านตาหดเล็กได ้
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3)  Argyll-Robertson’s pupil 
 

พวกน้ีจะมีขนาด pupil ท่ีหดเล็กและจะไม่หดตวัต่อแสง  แต่จะหดตวัต่อ near reflex ท่ีเรียกวา่มี 
light-near disociation อาจพบมี iris atrophy เป็นบางหยอ่มได ้  พวกน้ีจะพบวา่ pupil จะไม่ dilate เม่ือ
ไดรั้บ mydriatic drug อีกดว้ย  อาการน้ีจะพบในคนบางรายท่ีเป็น syphilis 
 

ส าหรับตาทีม่ม่ีานตา โตกว่า 
 

1)  cranial nerve #3 palsy พวกน้ีจะมีอาการ ptosis และ extraocular muscle palsy ร่วมดว้ย  ซ่ึง
สาเหตุมกัจะเกิดจากมี pressure effect เช่นจาก tumor, aneurysm 
 2)  Tonic (Adie’s) pupil 
     โรคน้ีมกัเป็นในผูป่้วยหญิงอายปุระมาณ 40-50 ปี  เช่ือวา่ความผดิปกติจะอยูท่ี่ ciliary ganglion 
ซ่ึงเป็นท่ี synapse ของ parasympathetic แลว้จึงออกไปเล้ียง sphinctor muscle ของ iris ซ่ึงสาเหตุอาจเกิด
จากมี trauma, viral infection จะพบผูป่้วยมีม่านตาขยายและไม่หดตวัทั้งต่อแสงและต่อ near reflex แต่
อาจพบมีลกัษณะการหดตวัเป็นบาง segment ของ iris คลา้ยการคืบคลานของตวัหนอนท่ีเรียก Vermiform 
movement ซ่ึงเช่ือวา่เป็นการ regenerate ของ nerve ท่ีคืนกลบัมาเป็นบาง segment ก่อน  ม่านตาน้ีสามารถ
หดตวัลงไดเ้ม่ือไดรั้บยา 0.25% pilocarpine หยอดตาซ่ึงตาคนปกติจะไม่หดตวั  เช่ือวา่เป็น 
hypersensitivity ของ receptor ต่อ parasympathomimitic substance โรคน้ีอาจพบมี hyporeflexia ของ 
lower extremity ได ้
 3)  ผลจากยากลุ่ม parasympatholytic drug ไดแ้ก่ atropine, tropicamide, homartropine เป็นตน้  
พวกน้ีจะมีรูม่านตาขยาย และจะไม่หดตวัเม่ือไดรั้บยา pilocarpine ภาวะน้ีพบไดใ้นหมู่นกัเรียนแพทยแ์ละ
นกัเรียนพยาบาลท่ีใหห้ดัหยอดยาคนไข ้  แลว้มีการเปร้ือนปนตามมือและอาจเผลอขยี้ตาท าใหย้าเขา้ตา
ตนเองได ้ การรักษาตอ้งรอใหย้าหมดฤทธ์ิไปเอง ถา้เป็น atropine ยาจะหมดฤทธ์ิประมาณ 2 สัปดาห์ 
 4)  Physiologic anisocorea ในตนปกติพบวา่จะมีประมาณ 15-20% มีอาการ anisocorea ท่ีไม่มี
อาการอ่ืนๆ ท่ีผดิปกติอะไร ถือเป็น normal ของคนนั้นๆ  ส่วนใหญ่จะพบในคนสูงอาย ุ
 5)  Traumatic mydriasis 
    ในผูป่้วยท่ีมีอุบติัเหตุทางศีรษะ หรือตา  สามารถพบได ้  เน่ืองจากมีอนัตรายต่อตวั pupillary 
sphinctor muscle วิง่อาจเสียเป็นบาง segment ท าใหเ้ห็น pupil ไม่กลม 
 6)  Acute glaucoma 
                   พวกน้ีจะมีอาการปวดตา ปวดศีรษะ อาเจียน  คลา้ยพวกท่ีเกิดจากมี increase intracranial 
pressure แต่ถา้สังเกตุท่ีตาจะพบวา่มีตาแดงและเม่ือวดัความดนัตาก็จะสูงกวา่ปกติ 
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ANISOCORIA 
 

      
   light reaction 

             
                   normal       poor or no light 
         reaction in 
 
simple                    test for                              smaller pupil                             dilate pupil 
anisocoria    Horner’           
    test near reaction  - acute glaucoma 
       test for locate 
           lesion 
    + Argyll-Robertson  - Adie’s pupil 
 
       pre or post 
       ganglionic                      - drug                       - traumatic mydriasis 
 
 
              atropinic mydriasis 
 
                    CN # 3 palsy 
  


