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Visual pathway and visual field defect
นพ.พรชัย สิ มะโรจน์
ภาควิชาจักษุวทิ ยา รพ.รามาธิบดี
Visual pathway เริ่ มตั้งแต่ retina ที่อยูภ่ ายในลูกตาอันประกอบด้วย neuron 3
กลุ่ม คือ
1. Rod and Cone cell
2. Intermediate cell
3. Ganglion cell
rod และ cone cell เป็ น photorecepter cell คือทาหน้าที่แปลงพลังงานแสงที่เข้า
มาในตาเป็ นสัญญาณประสาทส่ งต่อสู่ Intermediate cell ได้แก่ bipolar cell และ
Muller's cell ซึ่ งจะส่ งต่อไปยัง ganglion cell จาก ganglion cell นี้เองจะให้ axon
fiber
วิง่ รวมกันเข้าสู่ optic disc ---> optic nerve ---> optic chiasm --->
optic tract ไป synapse กับ neuron อีกกลุ่มที่บริ เวณที่เรี ยกว่า lateral geniculate
body
ภายในตาการเรี ยงตัวของ axon fiber ของ ganglion cell จะมีระเบียบโดย fiber ที่
นาสัญญาณจาก macula จะวิง่ ในแนวระดับเข้าสู่ optic disc ทางบริ เวณ temporal เรี ยกกลุ่ม
fiber นี้วา่ papillo-macular bundle ส่ วน fiber ที่อยูท่ างด้าน nasal ต่อ optic
disc ก็จะวิง่ เข้าสู่ optic disc ทางด้าน nasal ส่ วน fiber ที่อยูท่ าง superior และ
inferior ของ optic disc จะมาจาก axon fiber บริ เวณ temporal ต่อ macula ทาง
superior และ inferior ตามลาดับ จากภายในตา axon fiber รวมตัวกันออกมาทาง optic
disc และกลายเป็ น optic nerve เมื่อออกพ้นลูกตาออกมา การเรี ยงตัวของ fiber ในตัว
optic nerve มีความสาคัญกล่าวคือ fiber จาก macular area ซึ่ งแต่เดิมจะอยูท่ างด้าน
temporal ของตัว optic disc จะมีการหมุนตัวเข้าไปอยูใ่ นส่ วนกลางของตัว optic nerve
เชื่อว่าอาจเป็ นขบวนการป้ องกัน macular fiber แต่ขณะเดียวกันก็อาจเป็ นผลไม่ดีเช่น ในกรณี ที่
เป็ น optic neuritis ซึ่ งทาให้เกิดมี visual field defect แบบ central scotoma ก็
เชื่อว่า optic nerve มีการบวมตัวและบีบรัด macular fiber ที่ตรงกลางทาให้เกิด field
defect ดังกล่าว ตัว optic nerve มีความยาว ประมาณ 4-5.0 ซม. จะวิง่ จาก orbital
area เข้าสู่ ส่วนสมองทาง optic foramen เข้าไปเชื่อมกันจากทั้งซีกซ้ายและขวาที่บริ เวณ
optic chiasm ซึ่งบริ เวณ optic chiasmนี้มีความสาคัญ เพราะ nasal fiber บน
retina ที่อยูใ่ นตัว optic nerve จะวิง่ ข้ามไปมา (cross midline) ที่บริ เวณของ optic
chiasm นี้ซ่ ึ งจะอยูเ่ หนื อต่อ pituitary gland ที่อยูภ่ ายใน sellar ดังนั้นถ้ามี pressure
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effect เช่นจาก mass effect ของ pituitary tumor ก็จะดันขึ้นมาเบียด optic
chiasm ทางด้านล่างทาให้เกิดเป็ นลานสายตาผิดปกติที่เรี ยก bitemporal hemianopia ก็
เนื่องมาจากการเบียดต่อ nasal fiber จากทั้ง 2 ตา นัน่ เอง

จากบริ เวณ optic chiasm นี้ axon fiber จะวิง่ แยกออกไปใหม่ทางซ้ายและขวา เรี ยก
optic tract ภายใน optic tract นี้จะประกอบด้วย nasal fiber จากตาด้านตรงข้ามรวมกับ
temporal fiber จากตาข้างเดียวกัน วิง่ รวมกันไปสู่ lateral geniculate body ซึ่งจะมี
neuron อยูแ่ ละจะมีการ synapse ที่บริ เวณนี้ที่สาคัญคือ ที่ optic tract จะมี fiber บางส่ วน
จาก macular area ที่เกี่ยวข้องกับ pupillary reflex (ประมาณ 10% ของ fiber
ทั้งหมด) จะวิง่ เลยไปสู่ midbrain โดยไม่เข้า synapse ที่ lateral geniculate body
จาก lateral geniculate body จะเป็ น postsynaptic fiber ที่แผ่ตวั กว้างวิง่ โอบ
lateral ventricle ไปด้านหน้าในบริ เวณของ temporal cortex จากการศึกษาที่ได้จากการ
ผ่าตัด temporal lobectomy ในผูป้ ่ วยที่มีอาการชักบางชนิด และการผ่าตัด tumor ที่บริ เวณ
temporal lobe ทาให้ทราบว่า visual fiber ที่อยู่ anterior ที่สุดใน temporal lobe
จะอยูล่ ึกจากผิวของเนื้อสมองประมาณ 4-5.0 ซม. และพบว่า fiber ที่อยูห่ น้าสุ ดนี้มาจาก
inferior part บน retina มาเรี ยงตัวโค้งเป็ น loop เรี ยกว่า Meyer's loop ดังนั้นถ้ามี
พยาธิสภาพใน temporal lobe ที่ลึกประมาณ 5.0 ซม. จะมีผลทาให้เกิด field defect ที่
เป็ น Homonymous quadrantanopia ที่บริ เวณ upper quadrant ที่เรี ยก Pie in
the sky
fiber จาก lateral geniculate body ที่แผ่กว้างวิง่ ไปสู่ temporal lobe และ
โค้งกับมาสู่ parietal lobe ไปสิ้ นสุ ดที่ occipital cortex เราเรี ยก fiber เหล่านี้วา่ optic
radiation หรื อ visual radiation
ที่บริ เวณ parietal lobe พบว่า fiber ที่มาจาก superior part บน retina จะวิง่ มา
ค่อนข้าง ใกล้ผวิ ของเนื้อสมองดังนั้นเวลามีพยาธิ สภาพที่ parietal lobe ลานสายตาที่ผดิ ปกติจะตรง
ข้ามกับที่พบที่ temporal lobe คือ เป็ นที่ inferior field defect ที่เรี ยก Pie on the
floor
ที่บริ เวณ occipital lobe พบว่า fiber จะวิง่ เรี ยงตัวเป็ นระเบียบมาก และพบว่าที่
occipital tip (pole) หรื อ area 17 เป็ นตาแหน่งที่ macular fiber จะไป synapse
อยู่ และที่ occipital pole นี้มี blood supply มาจาก 2 ทางคือจาก branch of
middle cerebral และ posterior cerebral artery ดังนั้น เวลามีพยาธิสภาพที่
occipital lobe จะมีลกั ษณะ field defect ที่เรี ยก homonymous hemianopia
with spare macular คือ พวกนี้ central vision จะยังดีอยู่ แต่ถา้ มีพยาธิ สภาพที่
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occipital tip โดยตรงจะมี field defect เฉพาะตรง central vision ที่เรี ยก
Homonymous hemianopic in central scotoma
Perimetry (การตรวจลานสายตา)
การทาการตรวจลานสายตาแบ่ งลักษณะของการตรวจได้ 2 อย่างคือ
1. Kinetic field คือให้ stimuli ในการ test เคลื่อนที่ไปมา จากบริ เวณที่มองเห็นใน
ลานสายตาไปสู่ บริ เวณที่มองไม่เห็น หรื อจากที่มองไม่เห็นไปสู่ ที่มองเห็น โดยให้ผปู ้ ่ วยจ้องจุดกลางนิ่ง
ไม่กลอกตาไปมา
ส่ วน stimuli ที่ใช้สามารถเปลี่ยนขนาดและความสว่างได้ ตัวอย่างเช่น
Goldman's perimeter
2. Static field คือให้ stimuli อยูก่ บั ที่แล้วเราค่อยๆ เพิ่มความสว่างของ stimuli
หรื อขนาดของ stimuli แต่ละจุดวนเวียนสับเปลี่ยนไปมา ซึ่งเครื่ องตรวจ static field ในระยะ
หลังนี้ใช้ระบบ computer เข้าช่วยในการทางานและแปรผล
ตัวอย่างเช่น Octopus,
Humphrey etc.
การตรวจโดยวิธีง่ายๆ ที่เราให้นกั เรี ยนหัดทาคือการทา confrontation test ซึ่ งก็ถือเป็ น
การตรวจแบบ Kinetic field แบบหนึ่ง
เราแบ่งตา (retina) และลานสายตา ออกเป็ น 4 quadrants โดยใช้ fovea เป็ นจุด
กึ่งกลางเป็ น superior, inferior และ nasal, temporal site ที่สาคัญคือ quadrant
ใน retina กับของลานสายตา จะตรงกันข้ามกัน (reciprocal) เช่น supero-temporal
quadrant ใน retina จะเท่ากับ infero-nasal quadrant ในแผ่นบันทึกลานสายตา
Perimetric Term
Scotoma หมายถึง บริ เวณของลานสายตาที่มีการมองเห็นที่ลดลงเมื่อเทียบกับบริ เวณอื่นที่อยู่
โดยรอบ เช่น blind spot เราแบ่ง scotoma เป็ น
1. Absolute หมายถึง ไม่สามารถบอกถึง stimuli ได้เลยในบริ เวณที่ผดิ ปกติ
2. Relative หมายถึง ในบริ เวณที่ผิดปกติยงั พอที่จะบอกถึง stimuli ได้บา้ ง โดยเฉพาะ
ถ้าใช้ stimuli ที่มีขนาดใหญ่ข้ ึน หรื อสว่างขึ้น
Scotoma ยังแบ่งออกไปตามลักษณะได้เป็ น
1. Central หมายถึง scotoma ที่อยูใ่ นบริ เวณของจุด fixation
2. Ceco-central หรื อ Centro-cecal หมายถึง scotoma ที่บริ เวณของจุด
fixation ไปต่อกับ
blind spot
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3. Paracentral หมายถึง scotoma ที่อยู่ รอบๆ ของจุด fixation แต่ไม่โดนจุด
fixation
4. Pericentral จะอยูร่ อบนอกถัดจาก paracentral ออกไป และไม่โดนจุด
fixation
5. Arcuate หมายถึง scotoma ที่ correspond กับลักษณะการเรี ยงตัวของ
nerve fiber bundle ที่อยูบ่ น หรื อล่างต่อ fovea
6. Altitudinal หมายถึง scotoma ที่อยูใ่ น 2 quadrant ติดกันใน superior
หรื อ inferior
7. Quadrantanopia หมายถึง scotoma ใน 1 quadrant
8. Hemianopia หมายถึง scotoma ที่อยูใ่ น 2 quadrants โดยมี vertical
midline เช่น temporal หรื อ nasal
ลักษณะของลานสายตาที่มีความผิดปกติในทั้ง 2 ตา
1. Homonymous คือ scotoma ที่เกิดขึ้นในด้านเดียวกันของแต่ละตา เช่น right,
left
2.
Heteronymous คือ scotoma ที่เกิดในแต่ละซี กของทั้ง 2 ตา เช่น
bitemporal, binasal
3. Complete คือเป็ นทั้งลานสายตา (blind)
4. Incomplete คือ ยังส่ วนที่ดีอยูใ่ นลานสายตา
5. Congruity คือ ลักษณะที่มี symmetry ของทั้ง 2 ตา
สรุ ป เกี่ยวกับ visual field defect
ที่สาคัญคือ การวางแผ่นลานสายตาให้ถูกต้องแผ่นตาซ้ายไว้ซีกซ้าย แผ่นตาขวาไว้ดา้ นขวา โดย
ให้สังเกตุวา่ blind spot อยูด่ า้ นไหนก็คือแผ่นลานสายตาของตาด้านนั้นๆ
1. พยาธิ สภาพที่เกิดที่ retina หรื อ optic nerve จะทาให้เกิด field defect ในตา
ข้างเดียวกับ lesion ลานสายตาที่ผดิ ปกติน้ ี จะข้ามแนว vertical midline ได้
2. Bitemporal hemianopia เกิดจากพยาธิ สภาพที่ optic chiasm
3. พยาธิ สภาพที่อยูห่ ลังจาก optic chiasm ทาให้เกิด homonymous field
4. พยาธิสภาพที่ temporal lobe ถ้าทาให้เกิดมีลานสายตาผิดปกติมกั จะเป็ นแบบ
pie in the sky
5. พยาธิสภาพที่ parietal lobe มักทาให้มีลานสายตาผิดปกติชนิด pie on the
floor หรื อ hemianopia
6. พยาธิสภาพที่ occipital lobe มักจะเป็ น hemianopia with spare
macula
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7. Binasal field defect สามารถพบได้ใน lesion ที่อยูด่ า้ นข้างต่อ optic
chiasm เช่นที่มีรายงานในผูป้ ่ วย internal carotid aneurysm เบียด optic chiasm
จนไปดัน internal carotid อีกข้าง นอกจากนี้ ยงั พบในผูป้ ่ วยที่แกล้งทา (malingering)
และอาจพบในการวางแผ่นลานสายตาสลับข้างกัน
8.
Temporal cresent syndrome เป็ นพยาธิ สภาพที่เกิดหลังต่อ optic
chiasm แต่มีความปกติของลานสายตาข้างเดียว
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