
 
แนวทางการตรวจและประเมินผู้ทีม่ีภาวะ chronic visual loss 

 
บทบาทและความส าคัญของปัญหา chronic visual loss ในโลกและในประเทศไทย 
 จากการศึกษาขององคก์ารอนามยัโลก พบวา่สาเหตุส่วนใหญ่ของผูท่ี้ตาบอดทัว่โลกเกิดจาก 
ตอ้กระจก (cataract) เป็นสาเหตุน า (50%)  รองลงมา คือ ตอ้หิน (glaucoma) 16% แผลเป็นท่ีกระจกตา (corneal scar) 

10% และเบาหวานจอประสาทตา (diabetic retinopathy) 6% ตามล าดบั โดยกลุ่มประเทศท่ีมีเศรษฐฐานะและบริการ
สุขภาพท่ีดี จะมีความชุกของผูท่ี้ตาบอดจากโรคจุดรับภาพเส่ือมตามอาย ุ(age-related macular degeneration, AMD) 
มากข้ึน ในขณะท่ีกลุ่มประเทศท่ีมีเศรษฐฐานะและบริการสุขภาพไม่เพียงพอ จะมีความชุกของตาบอดจากพยาธิ
ในตา และ ตาบอดจากการขาดวติามินเอมาก     
 จากการศึกษาทางดา้นจกัษุสาธารณสุขในประเทศไทย มีรายงานการส ารวจในปี พ.ศ. 2549 พบวา่สาเหตุ
ส่วนใหญ่ของตาบอดเกิดจากตอ้กระจก (52%) รองลงมาเป็นตอ้หิน (10%) ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวสอดคลอ้งกนักบั
ขอ้มูลขององคก์ารอนามยัโลก นอกจากน้ีพบวา่โรคทางตาท่ีป้องกนัได ้เช่น ริดสีดวงตา ตาบอดจากการขาด
วติามินเอ พบไดน้อ้ยมาก  

ส าหรับสถานการณ์โรคตอ้กระจกในประเทศไทยมีแนวโนม้ลดลง เพราะมีการรณรงคผ์า่ตดัตอ้กระจก
กนัอยา่งต่อเน่ือง และมีการคาดคะเนวา่สาเหตขุองตาบอดท่ีจะพบมากข้ึนในอนาคตอนัใกล ้คือ โรคตอ้หินเร้ือรัง 
โรคจุดศูนยก์ลางจอรับภาพเส่ือมตามอาย ุและ เบาหวานจอประสาทตา    

จะเห็นไดว้า่โรคท่ีเป็นสาเหตุของตาบอดส่วนใหญ่ เป็นโรคในกลุ่ม chronic visual loss จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ี
นกัศึกษาแพทยจ์ะตอ้งเรียนรู้ในเร่ือง chronic visual loss เพื่อจะไดน้ าความรู้ไปประยกุตใ์ชส้ าหรับดูแล รักษาผูป่้วย
ในอนาคต  

นิยามของ chronic visual loss 
ในทางคลินิกยงัไม่สามารถบอกระยะเวลาท่ีชดัเจนวา่ผูป่้วยตอ้งมีการมองเห็นท่ีลดลงมาเป็นเวลานาน

เท่าใดจึงจะเรียกวา่ chronic visual loss แต่เพ่ือใหมี้ความแตกต่างจากการภาวะท่ีมีการมองเห็นลดลงแบบเฉียบพลนั 
(acute visual loss) อาจสรุปความหมายของ chronic visual loss วา่เป็นการสูญเสียการมองเห็นแบบค่อยเป็นค่อยไป 
(gradual/insidious onset) อาศยัระยะเวลาเป็นสปัดาห์จนถึงหลายๆเดือน มกัเกิดกบัตาทั้งสองขา้ง (usually bilateral) แต่
การด าเนินโรคอาจไม่เท่ากนั (asymmetry) โดยการมองเห็นท่ีลดลงนั้น อาจเป็นการลดลงของค่าสายตา (visual acuity) 

หรือ ลานสายตา (visual field) อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือทั้งสองอยา่ง และผูป่้วยมกัจะไม่มีอาการทางตาอ่ืนๆ ร่วมดว้ย 
(asymptomatic) เช่น ไม่มีอาการอกัเสบ ไม่มีตาแดง ฯลฯ   

ผูป่้วย chronic visual loss บางรายอาจมาดว้ยอาการมองเห็นภาพบิดเบ้ียว ซ่ึงค่อยๆเป็นอยา่งชา้ๆ บางส่วน
ของภาพอาจขาดหายไป อาจเห็นภาพใหญ่ข้ึนหรือเลก็ลงเป็นบางส่วน เรียกอาการโดยรวมวา่ metamorphopsia ซ่ึง
เป็นอาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัพยาธิสภาพของ macula นอกจากน้ีผูป่้วยอีกส่วนหน่ึงก็อาจมองเห็นภาพซอ้นไดโ้ดยจะ
เป็นลกัษณะของภาพซอ้นท่ีเกิดข้ึนในตาขา้งเดียว (monocular diplopia) เช่นในผูป่้วยตอ้กระจก  

ดว้ยเหตท่ีุ chronic visual loss ท าใหเ้กิดอาการตามวัท่ีค่อยๆเป็นมากข้ึนชา้ๆ และมกัไม่มีอาการปวด บวม 
แดงของส่วนต่างๆของตา ผูป่้วยส่วนใหญ่จึงไม่ทราบวา่ตนเองมีการมองเห็นท่ีลดลง โดยเฉพาะอยา่งยิง่กรณีท่ีโรค
เป็นมากในตาขา้งใดขา้งหน่ึง ในขณะท่ีตาอีกขา้งยงัมองเห็นดี เช่น ตอ้กระจกท่ีเป็นมากขา้งเดียว หรือในกรณีเป็น



โรคท่ีสูญเสียลานสายตาก่อน ในขณะท่ีค่าสายตายงัคงดีอยู ่  เช่น โรคตอ้หินเร้ือรัง กวา่ท่ีผูป่้วยจะสงัเกตอาการได้
เองและมาตรวจตากบัแพทยก็์มกัเป็นระยะท่ีโรคมีความรุนแรงมากแลว้ ซ่ึงผลการรักษาก็มกัไม่ดี   

 
อาการและอาการแสดงของผู้ป่วย chronic visual loss 
 อาการ (symptoms) 

1. Image blur : glare, dim light 

2. Monocular diplopia 

3. Metamorphopsia 

4. Constriction of visual field 

5. Eye strain/ headache  

อาการแสดง (signs) 
1. Decrease visual acuity  

2. Visual field defect 

3. No sign of inflammation 

4. Color deficit 

   

การแบ่งกลุ่มโรคทีเ่ป็นสาเหตุของ chronic visual loss  
แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 4  กลุ่ม เช่นเดียวกบัการ approach ผูป่้วยท่ีมาดว้ย  acute visual loss ซ่ึงหากโรคใด

มีการด าเนินโรคแบบค่อยเป็นค่อยไป(หรือเขา้ไดก้บันิยามขา้งตน้) ก็จดัอยูใ่นกลุ่ม chronic visual loss ไดแ้ก่   
1. Refractive errors  หรือภาวะสายตาผิดปกติ เป็นความผิดปกติท่ีตาไม่สามารถรวมแสงมาโฟกสัพอดีท่ี 

จอประสาทตา อาจเกิดข้ึนเน่ืองจากระบบการหกัเหแสงและรวมแสงของตาผดิปกติ หรือเกิดข้ึนจากการท่ีลูกตา 

มีขนาดเลก็หรือใหญ่กวา่ปกติ โรคท่ีนกัศึกษาตอ้งรู้จกั คือ สายตาสั้น (myopia) , สายตายาว (hyperopia), สายตาเอียง 

(astigmatism) และ สายตาผูสู้งอาย ุ(presbyopia)  

2. Opacity of ocular media  เป็นกลุ่มโรคท่ีมีความผิดปกติของทางผา่นของแสงไปสู่ส่วนรับภาพใน
ดา้นหลงัลูกตา โรคในกลุ่มน้ีอาจท าใหแ้สงผา่นไปถึงจอประสาทตาไดน้อ้ยลง หรืออาจเกิดการรวมแสงท่ีผิดปกติ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทั้งสองอยา่งร่วมกนั ส่วนของลูกตาท่ีนบัเป็น ocular media คือตั้งแต่เปลือกตา (eye lid) ไป
จนถึงวุน้ตา (vitreous) โรคท่ีส าคญัและเป็นสาเหตขุองตาบอดล าดบัแรกๆ คือตอ้กระจก (cataract)  ส่วนโรคอ่ืนๆ ใน
กลุ่มน้ี ไดแ้ก่  chronic anterior  uveitis, chronic posterior uveitis, corneal decompensation, corneal scar และ dry eye เป็นตน้  

3. Sensory pathway abnormalities  เป็นโรคท่ีมีความผิดปกติอยูใ่นส่วนรับภาพ (ตั้งแต่จอประสาทตาไป
จนถึงเสน้ประสาทสมองคู่ท่ีสอง)  เป็นส่วนส าคญัของตาท่ีเปล่ียนสญัญาณแสงไปเป็นสญัญาณประสาท แลว้
ส่งผา่นเสน้ประสาทสมองคูท่ี่สองไปแปลผลเป็นภาพในสมอง โรคในกลุ่มน้ีท่ีส าคญัและควรรู้ คือโรคตอ้หิน 
(glaucoma) และโรคจุดศูนยก์ลางจอรับภาพเส่ือมตามอาย ุ(age-related macular degeneration) ส่วนโรคอ่ืนๆ ในกลุ่มน้ี 
ไดแ้ก่ เบาหวานจอประสาทตา, intoxication ใน chloroquine retinopathy เป็นตน้   

4. Functional visual loss เป็นอาการตามวัซ่ึงไม่มีพยาธิสภาพใดๆในระบบการมองเห็น  
 4.1  Amblyopia หรือสายตาข้ีเกียจ เป็นตามวัท่ีเกิดจากสมองขาดการกระตุน้ตั้งแตใ่นช่วงอายท่ีุก าลงัมีการ

พฒันาดา้นการมองเห็น amblyopia ยงัสามารถแบ่งยอ่ยออกไปไดห้ลายชนิด (ซ่ึงไม่ไดอ้ธิบายไวใ้นเอกสารน้ี)  



4.2 Malingering หรือแกลง้ท า พบในผูท่ี้มองเห็น แต่แกลง้วา่ตามวัเพ่ือหวงัผลตอบแทนอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
4.3 Hysteria พบในผูป่้วยท่ีมีปัญหาทางจิตและแสดงอาการดว้ยอาการตามวั ทั้งท่ีจริงๆแลว้ผูป่้วยยงั

มองเห็นภาพชดัเจน   
 

 นกัศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดของโรคท่ีส าคญัในกลุ่ม chronic visual loss เพ่ิมเติมไดจ้ากเอกสาร
ประกอบการสอนหมายเลข 1 ถึง 3  นกัศึกษาควรจดจ าลกัษณะทางคลินิกท่ีส าคญัของแต่ละโรค อาการและ
อาการแสดงต่างๆ  เพ่ือใหมี้ความแม่นย  าในการซกัประวติั ตรวจร่างกายทางจกัษุ และสามารถแปลผลการตรวจ
ผูป่้วยท่ีมีปัญหา chronic visual loss ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส่ิงท่ีทา้ทายส าหรับผูป่้วยท่ีมาพบแพทยด์ว้ยปัญหา chronic visual 

loss คือ เม่ือออกตรวจผูป่้วยจริง แพทยต์อ้งตรวจใหไ้ดว้า่ผูป่้วยหน่ึงรายท่ีมาดว้ยอาการ chronic visual loss จะมีโรคท่ี
เป็นสาเหตุอยูม่ากนอ้ยเท่าใด ตวัอยา่งเช่น ผูป่้วยรายหน่ึงอาจมีเฉพาะตอ้กระจก ในขณะท่ีอีกรายหน่ึงมีทั้งเร่ือง
สายตาผูสู้งอายรุ่วมกบัตอ้หิน เป็นตน้  

นอกจากน้ีกรณีตรวจพบความผิดปกติท่ีน่าจะท าใหผู้ป่้วยตามวั ตอ้งดูดว้ยวา่ความผิดปกตินั้นสามารถ
อธิบายระดบัการมองเห็นของผูป่้วยหรือไม่ ตวัอยา่งเช่น ผูป่้วยมี VA ตาขวาเป็น CF 1’ และตรวจพบตอ้กระจก
เลก็นอ้ย ส่วนอ่ืนๆปกติดี กรณีเช่นน้ีควรสงัเกตวา่ ตอ้กระจกท่ีเป็นไม่มาก ไม่ควรท าใหผู้ป่้วยตามวัจนถึง CF 1’ 

ดงันั้นควรตรวจประเมินผูป่้วยใหม่เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลมากข้ึน  
การทราบถึงพยาธิสรีรวทิยาการเกิดและการด าเนินโรค อาการและอาการแสดงของโรคอยา่งถูกตอ้ง   

จะน าไปสู่การตรวจประเมิน วนิิจฉยั และการดูแลรักษาผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม  สามารถแยกแยะไดว้า่ปัญหาใด
ของผูป่้วยท่ีเป็นปัญหาหลกัของอาการตามวัของผูป่้วย ปัญหาใดสามารถดูแลต่อได ้ปัญหาใดท่ีควรส่งต่อพบจกัษุ
แพทย ์

ส่ิงส าคญัอีกประการท่ีนกัศึกษาพึงตระหนกัคือ ตอ้งเขา้ใจวา่โรคต่างๆ มีการด าเนินโรคไม่เหมือนกนั แม้
ในโรคเดียวกนั ก็ยงัมีชนิดยอ่ยๆออกไปอีก ซ่ึงอาจแบ่งแยกโดยอาศยัอาการและอาการแสดง พยาธิก าเนิด         
และการด าเนินโรค บางโรคก็เป็นภาวะแทรกซอ้นของอีกโรคหน่ึง ฯลฯ  ดงันั้นในบางคร้ังโรคท่ีท าใหเ้กิดตามวัจึง
อาจน าผูป่้วยมาพบแพทยด์ว้ย acute visual loss หรือ chronic visual loss ก็ได ้ซ่ึงอาจแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆไดด้งัน้ี 

1. มีโรคท่ีท าใหเ้กิดตามวัเร้ือรังก่อน แลว้เกิดตามวัเฉียบพลนัตามมา ภาวะตามวัเฉียบพลนันั้นมกัเป็น 

ภาวะแทรกซอ้นของโรคท่ีเป็นสาเหตขุองตามวัเร้ือรัง  
ตวัอยา่งท่ีหน่ึง ผูป่้วยเป็นตอ้กระจกมานาน ตาค่อยๆมวัลงชา้ๆ เขา้ไดก้บั chronic visual loss แต่เม่ือ 

ตอ้กระจกเป็นมากข้ึนและเลนส์ท่ีเป็นตอ้กระจกบวมมาก อาจท าใหเ้กิดตอ้หินชนิดมุมปิดเฉียบพลนัเน่ืองมาจาก
เลนส์ท่ีเป็นตอ้กระจกบวม  (phacomorphic glaucoma)  ผูป่้วยก็จะมีอาการแบบ acute visual loss ได ้ 
 ตวัอยา่งท่ีสอง ผูป่้วยเบาหวาน ตรวจพบเบาหวานท่ีจอประสาทตาในระยะ non-proliferative จะค่อยๆมีตา
การมองเห็นทีละนอ้ยเน่ืองจากมีการท าลายจอประสาทตา เขา้ไดก้บัลกัษณะของ chronic visual loss แตต่่อมาผูป่้วย
ควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดไม่ดี เกิดการบวมของจอประสาทตาบริเวณจุดรับภาพ (diabetic macular edema) ผูป่้วยก็
จะมีตามวัลงอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงก็เขา้ไดก้บั acute visual loss 

ตวัอยา่งท่ีสาม ผูป่้วยจุดศูนยก์ลางจอรับภาพเส่ือมตามอาย ุ(AMD) จะค่อยมีตามวัลงชา้ๆ แบบ chronic 

visual loss โดยเฉพาะตรงกลางภาพ หากเกิดเสน้เลือดงอกผิดปกติ (neovascularization) ข้ึนมาขา้งใตจ้อประสาทตา ก็
จะท าใหเ้ห็นลกัษณะภาพท่ีบิดเบ้ียว (metamorphopsia) ได ้และถา้มีเลือดออกจากเสน้เลือด neovascularization ดงักล่าว 
เกิดเป็น submacular hemorrhage หรือ vitreous hemorrhage ผูป่้วยก็จะตามวัลงแบบ acute visual loss 

 



 

2.  มีโรคท่ีท าใหเ้กิดตามวัเฉียบพลนัข้ึนก่อน แลว้จึงมีภาวะตามวัเร้ือรังตามมา โดยทั้งสองภาวะ
เก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนั     

ตวัอยา่งท่ีหน่ึง ผูป่้วยโรคตอ้หินเฉียบพลนั (acute glaucoma attack)  อาจมาพบแพทยด์ว้ยอาการปวดตามาก 
คล่ืนไส ้ตามวัลงอยา่งรวดเร็ว เม่ือตรวจตาพบวา่มีตาแดง น ้ าตาไหล ม่านตาไม่ค่อยตอบสนองต่อแสง กรณีเช่นน้ี 
เขา้ไดก้บั acute visual loss หากปล่อยใหเ้กิดข้ึนเป็นเวลานานโดยไม่ไดรั้บการรักษาท่ีเหมาะสม ผูป่้วยรายน้ีก็จะเกิด
ตอ้หินมุมปิดเร้ือรัง ท าใหมี้การสูญเสียการมองเห็นแบบ chronic visual loss ได ้ 

ตวัอยา่งท่ีสอง ผูป่้วยท่ีมีม่านตาส่วนหนา้อกัเสบเฉียบพลนั (anterior uveitis uveitis) ก็จะมาพบแพทยด์ว้ย
อาการตามวัอยา่งรวดเร็ว ตาแดง ปวดตา แพแ้สง ตรวจพบ hypopyon ในช่องลูกตาส่วนหนา้ เขา้ไดก้บั acute visual 

loss  หากมีการอกัเสบในช่องลูกตาส่วนหนา้มากจะเกิดการดึงร้ังม่านตาท่ีอยูบ่ริเวณมุมตา (peripheral iris) ใหข้ึ้นมา
ปิดมุมตาท าใหเ้กิดตอ้หินชนิดมุมปิด (secondary chronic angle closure glaucoma) ตามมาได ้หรืออาจเหน่ียวน าใหเ้กิด
ตอ้กระจกไดเ้ร็วข้ึน (secondary cataract) ซ่ึงทั้งสองภาวะดงักล่าวท าใหมี้การเสียการมองเห็นแบบ chronic visual loss  

3. มีโรคท่ีท าใหเ้กิดตามวัเฉียบพลนัข้ึนก่อน แลว้ต่อมามีภาวะตามวัเร้ือรังเกิดข้ึน โดยทั้งสองภาวะไม่
เก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนั (เป็นคนละเร่ืองกนั)     

ตวัอยา่ง ผูป่้วยเคยเป็น optic neuritis ตาขา้งซา้ย ตอนอาย ุ20 ปี ท าใหต้าซา้ยมวัเห็นเพียง 20/200 ตาขา้ง 

ขวา 20/30 ขณะน้ีผูป่้วยอาย ุ50 ปี ตรวจพบวา่มีตอ้หินมุมเปิด  C/D ratio 0.7 ทั้งสองตา กรณีน้ีหากไม่ซกัประวติั 
หรือตรวจขั้วประสาทตาโดยละเอียด รวมถึงไม่ไดต้รวจ RAPD ก็จะพลาดการวนิิจฉยัไป แต่หากสงัเกต(และมี
ความรู้อยูเ่ดิมสกัเลก็นอ้ย)วา่ตอ้หินระยะแรกมกัไม่ท าให ้VA ลดลง แต่ผูป่้วยรายน้ีมีค่าสายตาอยูท่ี่ 20/200 ดงันั้น
น่าจะมีพยาธิสภาพอ่ืนอยูด่ว้ย ก็จะไดห้าขอ้มูลเพ่ิมเติมจากการซกัประวติัและตรวจร่างกายเพ่ิมเติม      
   

ล าดับขั้นตอนของการประเมินผู้ป่วยทีม่าด้วยปัญหาตามัว  
1. ผูป่้วยเขา้ไดก้บัปัญหา chronic visual loss หรือไม่ (ตามนิยามขา้งตน้) 
ตวัอยา่ง ผูป่้วยรายหน่ึงมีตาขวามวัมานานประมาณ 5 ปี  ไม่ปวดตา ไม่มีตาแดง นกัศึกษาอาจเขา้ใจวา่

เป็นเร่ือง chronic visual loss แต่เม่ือถามประวติัเพ่ิมเติมทราบวา่เม่ือ 5 ปีก่อนหลงัเกิดอุบติัเหตุรถยนตช์นกนั หมดสติ
ไป 2 วนั หลงัรู้สึกตวัพบวา่ตาขา้งน้ีมวัลงและอาการตามวัเท่าๆเดิม ขอ้มูลน้ีช้ีวา่ผูป่้วยน่าจะตามวัจาก acute visual 

loss มากกวา่  
แต่ถา้ผูป่้วยรายเดียวกนัน้ีใหป้ระวติัวา่หลงัรู้สึกตวัพบวา่ตาขา้งขวามวัลง และอาการตามวัเท่าๆ เดิมอยู่

สองปี  หลงัจากนั้นค่อยๆมวัมากข้ึนเร่ือยๆ จนในขณะน้ีมองเห็นแค่แสงไฟ โดยไม่ปวดตา ไม่มีอาการของการ
อกัเสบเฉียบพลนั ขอ้มูลน้ีช้ีวา่ผูป่้วยน่าจะมีตามวัทั้งจาก acute visual loss เดิมเม่ือ 5 ปีก่อน และมีเร่ืองของ chronic 

visual loss ตามมาในช่วงสามปีหลงั โดยปัญหาทั้งสองอาจจะมีหรือไม่มีความสมัพนัธ์กนัก็ได ้เป็นหนา้ท่ีของแพทย์
ท่ีจะใหก้ารวนิิจฉยัต่อไป  

2.    ใหผู้ป่้วยบรรยายลกัษณะของอาการตามวั เพ่ือน าไปใชป้ระกอบกบัการตรวจร่างกาย เพ่ือวนิิจฉยั
แยกโรค ในการซกัประวติัควรถามค าถามปลายเปิดเพื่อใหผู้ป่้วยอธิบายอาการตามวัโดยอิสระ หลงัจากนั้นจึงถาม
อาการท่ีตอ้งการเพ่ิมเติม เช่น มวัท่ีระยะใดมากกวา่กนั มวัตรงกลางหรือมวัตรงจุดไหนมาก ตามวัเป็นมากข้ึน
สมัพนัธ์กบัอะไร ใส่แวน่แลว้มองเห็นไดช้ดัหรือไม่ มีการเห็นภาพบิดเบ้ียวหรือไม่ อยา่งไรฯลฯ  

3.     ถามประวติัเพ่ิมเติมเพื่อคน้หาสาเหตุของ chronic visual loss ท่ีอาจเป็นไปได ้ไดแ้ก่ 



3.1 ประวติัโรคประจ าตวั เช่น เบาหวาน โรคทาง autoimmune รวมถึงประวติัการรักษา เช่น การใชย้ากลุ่ม 

steroid หรือ chloroquine ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน การไดรั้บรังสีรักษามะเร็งบริเวณศีรษะและล าคอ เป็นตน้ 
3.2 อุบติัเหตทุางตา การใชเ้ลนส์สมัผสั (contact lens) การผา่ตดัหรือการใชเ้ลเซอร์ในตาขา้งนั้น 

3.3 ประวติัโรคทางตาท่ีผูป่้วยเป็นอยูห่รือเคยเป็นในอดีต และการรักษาท่ีไดรั้บ รวมถึงประวติัการซ้ือยา
หยอดตาใชเ้อง   

3.4 ประวติัโรคทางตาในครอบครัว โรคท่ีส าคญั เช่น ตอ้หิน อาจถามวา่มีสมาชิกในครอบครัวตาบอด
หรือไม่       

4. ตรวจร่างกายทางจกัษุโดยละเอียด ไดแ้ก่ 

4.1 การวดัค่าสายตาทั้งระยะไกลและใกล ้และควรตรวจดว้ย pinhole เสมอหากผูป่้วยไม่สามารถอ่านได้
ถึง 20/20  เพ่ือตรวจประเมินวา่ผูป่้วยมีปัญหา refractive errors หรือไม่ ผูป่้วยบางรายตามวัจากเร่ือง refractive errors 

เพียงปัญหาเดียว เช่น ผูห้ญิงอาย ุ40 ปี ตามวัในระยะอ่านหนงัสือท าใหเ้ม่ือยลา้ตาในขณะท างานเอกสาร แต่การ
มองระยะไกล เช่น ไฟจราจร ตวัเลขท่ีป้ายของรถประจ าทางยงัชดัเจนดี การตรวจ distance vision จะปกติท่ี 20/20  
ในขณะท่ี near vision จะไม่ได ้20/20   ผูป่้วยรายน้ีเขา้ไดก้บั presbyopia ในขณะท่ีผูป่้วยบางรายอาจมีคา่สายตาท่ี
ระยะไกลอ่านได ้20/100 และเม่ือใช ้pinhole อ่านไดดี้ท่ีสุดท่ี 20/60 แสดงวา่ผูป่้วยน่าจะมีปัญหา refractive errors 

ร่วมกบัโรคอ่ืน เช่นอาจเป็น refractive errors ร่วมกบัตอ้หิน   
นกัศึกษาพึงตระหนกัวา่ refractive errors เกิดจากการท่ีระบบการหกัเหแสงในตาไม่สามารถรวมแสงได ้ณ 

ต าแหน่งตรงศูนยก์ลางจอประสาทตา (fovea) พอดี ดงันั้น โรคใดๆ ท่ีท าใหมี้การรวมแสงผิดปกติไปยอ่มท าใหเ้กิด 
refractive errors  เช่น corneal scar ท่ีอยูต่รงกลางกระจกตา, ตอ้เน้ือท่ีมีขนาดใหญ่กดบนกระจกตา หรือในตอ้กระจกท่ี
ท าใหเ้น้ือเลนส์มีค่าดชันีหกัเหเปล่ียนไป  เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่ refractive errors ท่ีเกิดในโรคต่างๆ เหล่านั้นเสมือน
เป็น secondary refractive errors เน่ืองจากเป็นความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในภายหลงั (acquired pathology) ซ่ึงอาจท าใหเ้กิด
สายตาสั้น สายตายาวหรือสายตาเอียงก็ได ้ข้ึนกบัรูปแบบของการหกัเหและรวมแสง และสุดทา้ยแสงไปโฟกสัอยู่
ท่ีต  าแหน่งใด  ซ่ึงพยาธิก าเนิดต่างจาก refractive errors ท่ีเป็นตั้งแต่เดก็ตามกระบวนการพฒันาของระบบรวมแสงใน
ตา และต่างจาก presbyopia ท่ีถือเป็น physiologic decrease of accommodation   

เพ่ือใหเ้ขา้ใจมากข้ึนจะขอยกตวัอยา่งผูป่้วยใหเ้ห็นลกัษณะทางคลินิกและแนวทางการ approach ผูป่้วยท่ีมี 
refractive errors อยูเ่ดิมและท่ีมี refractive errors ในภายหลงั  
ตวัอยา่งท่ีหน่ึง  
ประวติั : ผูป่้วยชาย อาย ุ56 ปี ตามวัทั้งสองขา้งมา 2 ปี สมยัเรียนไม่เคยสวมแวน่สายตา จนเม่ือ 5 ปีก่อนตอ้งสวม 

แวน่อ่านหนงัสือ ซกัประวติัอ่ืนๆ ปกติดีและเขา้ไดก้บั chronic visual loss  ในตาทั้งสองขา้ง 
ตรวจร่างกาย : distance VA 20/50 BE ,  distance VA c PH  20/30 BE 

                     : near VA with reading glasses 20/20 BE 

      : พบมี iris shadow on lens, mild cloudy of lens, irregular red reflex ทั้งสองตา ส่วนอ่ืนๆปกติดี       
การวนิิจฉยั  1. ตอ้กระจกทั้งสองตา   2. สายตาผูสู้งอาย ุ 
ค าอธิบาย  : การตรวจ VA ท่ีไกล พบวา่อ่านไดน้อ้ยกวา่ 20/20 และดีข้ึนดว้ย pinhole แสดงวา่ผูป่้วยมีปัญหา 
refractive errors แต่ผูป่้วยรายน้ีเดิมสายตาปกติมาโดยตลอด แสดงวา่ผูป่้วยไม่มีเร่ือง refractive errors อยูเ่ดิม ดงันั้น 
refractive errors ท่ีตรวจพบน่าจะเกิดข้ึนในภายหลงั (acquired refractive errors) ซ่ึงสาเหตุท่ีเป็นไปไดใ้นผูป่้วยรายน้ีคือ     
ตอ้กระจก (จากการตรวจพบมีเลนส์ขุ่น และไม่พบความผิดปกติอ่ืน) อยา่งไรก็ตามจะเห็นวา่ VA ท่ีดีท่ีสุดเม่ือใช ้



pinhole คือ 20/30 (ยงัไม่ถึง 20/20) แสดงวา่อาการตามวัในท่ีไกล (VA 20/50) ดงักล่าวเป็นผลรวมของ acquired 
refractive errors จากตอ้กระจกร่วมกบัการมีเลนส์ขุ่น (media cloudy) จากตวัตอ้กระจกเอง  

: ผูป่้วยมีการใชแ้วน่เวลาอ่านหนงัสือมา 5 ปี  คือมีปัญหาเวลามองระยะใกล ้โดยในขณะนั้นยงัไม่มีตามวั 

ขณะมองไกล แสดงวา่ผูป่้วยมีเร่ืองสายตาผูสู้งอาย ุ(presbyopia) แต่อาการตามวัน้ีดีข้ึนโดยการใชแ้วน่อ่านหนงัสือ 
และเม่ือตรวจ VA ท่ีใกลข้ณะสวมแวน่ได ้20/20 แสดงวา่แวน่น้ียงัใชไ้ดดี้และสามารถแกไ้ขเร่ือง presbyopia ได้
ทั้งหมด  
การรักษา   1. ปัญหาตามวัท่ีไกล  แนะน าวา่เป็นจากตอ้กระจกท าใหค้่าสายตาเปล่ียน สามารถดีข้ึนไดด้ว้ยแวน่
สายตา ซ่ึงเป็นคนละชนิดกบัแวน่ท่ีใชอ่้านหนงัสือ แต่แวน่ท่ีตดัส าหรับมองไกลน้ี จะไม่ชดัมากนกั เพราะตอ้
กระจกหรือเลนส์ท่ีขุ่นยงัขวางทางเดินแสง ท าใหย้งัมีตามวัอยูบ่า้ง (อาจไม่ชดัถึง 20/20) และเม่ือตอ้กระจกเป็น
มากข้ึนในอนาคต ก็จะมีตามวัมากข้ึน   

5. ปัญหาตามวัท่ีใกล ้เป็นเร่ืองของสายตาผูสู้งอาย ุไม่ไดเ้ป็นโรค แต่เป็นการเปล่ียนแปลงของระบบ 

รวมแสงตามอายท่ีุเพ่ิมข้ึนท าใหม้องใกลไ้ม่ชดั บางคร้ังเรียกวา่สายตายาวตอนแก่ ขณะน้ีใชแ้วน่อ่านหนงัสือท่ี
พอดีกบัค่าสายตาในระยะใกล ้จึงไม่มีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแวน่หรือตดัแวน่ใหม่ ทั้งน้ีในอนาคตปัญหาสายตา
ผูสู้งอายอุาจเปล่ียนไปท าใหแ้วน่ไม่พอดีกบัค่าสายตา อาจตอ้งมาวดัและตดัแวน่ใหม่  
ตวัอยา่งท่ีสอง   
ประวติั  ผูป่้วยหญิงอาย ุ70 ปี เดิมการมองเห็นปกติดี แต่เม่ืออาย ุ50 ปีตอ้งใชแ้วน่สายตายาวช่วยในการอ่าน
หนงัสือ  มาตรวจเน่ืองจากช่วง 3 ปีท่ีผา่นมามีอาการตามวัทั้งสองขา้ง ค่อยๆมวัลง ไม่ปวด มวัเฉพาะในท่ีไกล 

ส่วนการมองในท่ีใกลจ้ากเดิมท่ีตอ้งใส่แวน่อ่านหนงัสือ ขณะน้ีสามารถอ่านหนงัสือไดโ้ดยไม่ตอ้งใส่แวน่ ประวติั
อ่ืนๆ ปกติดี  วนัน้ีไม่ไดน้ าแวน่อ่านหนงัสือมาดว้ย 

ตรวจร่างกาย  : distance VA  20/100 BE , distance VA c PH 20/70 BE 

               : near VA 20/40 BE, near VA c PH 20/20 BE  

        : การตรวจตาพบ iris shadow on lens surface, cloudy and brown color of lens, irregular red reflex, ส่วนอ่ืน
ปกติดี 

การวนิิจฉยั  1. ตอ้กระจก  2. สายตาผูสู้งอาย ุ 
ค าอธิบาย  : คลา้ยๆกบัตวัอยา่งแรก การตรวจ VA ในท่ีไกลพบวา่น่าจะมีเร่ือง acquired refractive errors (ใหป้ระวติัเคย
มองเห็นปกติดี) ร่วมกบัโรคอ่ืนท่ีมีผลใหต้ามวั (เพราะเม่ือใช ้pinhole แลว้ค่าสายตาดีข้ึนไม่มาก) ในท่ีน้ีน่าจะเป็น
จากตอ้กระจก (ตรวจพบ brown cataract ในขณะท่ีอยา่งอ่ืนปกติ)  

  : VA ในท่ีใกลค้่อนขา้งดีและดีข้ึนจนได ้20/20 เม่ือใช ้pinhole แสดงวา่มีเร่ือง refractive errors ขณะมอง 

ใกล ้นัน่คือ มีสายตาผูสู้งอาย ุแต่ท่ีน่าสนใจในผูป่้วยรายน้ีคือ อายท่ีุมากแต่ตรวจพบวา่มี presbyopia นอ้ย  
เม่ือพิจารณาท่ีประวติั ผูป่้วยแจง้วา่เคยใส่แวน่อ่านหนงัสือ (เคยมี presbyopia หรือสายตายาวตอนสูงอาย)ุ แต่ต่อมา
อ่านหนงัสือไดโ้ดยไม่ตอ้งใส่แวน่ แสดงวา่ค่าสายตาเปล่ียนไปคลา้ยกบัคนสายตาสั้น (คนสายตาสั้นจะมอง
ระยะใกลช้ดั)  ค  าถามท่ีตามมาคือ ปกติแลว้ผูท่ี้อายมุากข้ึน ภาวะสายตาผูสู้งอายจุะมากข้ึน สายตาก็จะยาวมากข้ึน
แต่ท าไมผูป่้วยรายน้ีจึงกลบัตรงขา้ม แสดงวา่น่าจะมีส่วนใดส่วนหน่ึงของระบบรวมแสงเปล่ียนแปลงไป ค าตอบ
คือ  ตอ้กระจกเป็นตวัท าใหผู้ป่้วยมีค่าสายตาเปล่ียนไปคลา้ยคนสายตาสั้น ซ่ึงค่าสายตาท่ีสั้นจากตอ้กระจกน้ีชดเชย
ใกลเ้คียงกบัค่าสายตายาวในสายตาผูสู้งอาย ุท าใหแ้วน่อ่านหนงัสือท่ีมีอยูเ่ดิมของผูป่้วยไม่พอดีกบัค่าสายตา ผูป่้วย
อ่านหนงัสือดว้ยตาเปล่าแลว้สบายตาและชดัเจนกวา่ขณะสวมแวน่อ่านหนงัสือ   



ข้อควรทราบเพ่ิมเติม   เราไม่สามารถสรุปไดอ้ยา่งแทจ้ริงวา่การเกิดตอ้กระจกจะท าใหเ้กิด refractive errors  

แบบใด คือ อาจเป็นสายตาสั้น ยาว เอียงหรือพบร่วมกนัก็ได ้แตค่าดกนัโดยทัว่ไปวา่หากเป็นตอ้กระจกชนิด 
nuclear sclerosis จะท าใหเ้กิด refractive errors แบบสายตาสั้น (myopia) ในผูป่้วยรายน้ีสามารถคาดเดาไดว้า่เป็นสายตา
สั้นเน่ืองจากประวติัการกลบัมาอ่านหนงัสือไดโ้ดยไม่ตอ้งสวมแวน่ร่วมกบัการตรวจพบ brown cataract ซ่ึงเป็นการ
เปล่ียนแปลงของ nuclear sclerosis  ในรายท่ีไม่แน่ใจวา่ตอ้กระจกท าใหเ้กิด refractive errors แบบใด ตอ้งส่งผูป่้วยไป
วดัค่าสายตาดว้ยวธีิ refraction ต่อไป  
การรักษา 1. ปัญหาตามวัท่ีไกล เป็นจากตอ้กระจกท าใหค้่าสายตาเปล่ียน (refractive errors จากการเปล่ียนแปลง 
refractive index ของเลนส์) และบดบงัทางเดินแสง (media cloudy) สามารถมองเห็นชดัข้ึนไดบ้างส่วนจากการใส่แวน่
สายตาส าหรับมองไกล แต่หากใส่แวน่แลว้ยงัรู้สึกวา่ไม่ชดัเจนและเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวติ อาจตอ้งพิจารณา
ผา่ตดัเปล่ียนเลนส์ท่ีเป็นตอ้กระจก  

2. การมองเห็นในท่ีใกล ้ขณะน้ีไม่น่าเป็นปัญหาของผูป่้วยเน่ืองจากตอ้กระจกช่วยเปล่ียนค่าสายตา 

ผูสู้งอายใุหส้ามารถอ่านหนงัสือไดโ้ดยไม่ตอ้งสวมแวน่อ่านหนงัสือ แต่ในอนาคตสายตาก็อาจเปล่ียนแปลงไดอี้ก
ตามอายท่ีุเพ่ิมข้ึน และตอ้กระจกท่ีเป็นมากข้ึน 

หากผูป่้วยรายน้ีตอ้งการผา่ตดัตอ้กระจกและใส่เลนส์เทียม ควรแนะน าดว้ยวา่อาจมีปัญหาในการมองใน
ระยะใกล ้เพราะไดน้ าเลนส์ท่ีเป็นตอ้กระจกท่ีช่วยชดเชยภาวะสายตายาวในผูสู้งอายอุอกไป  

4.2   การตรวจลานสายตา มีประโยชน์ในการประเมินผูป่้วยท่ีมีการสูญเสียลานสายตา ผูป่้วยท่ี 
มีลานสายตาเสียมกัใหป้ระวติัวา่มีตามวัเป็นบางต าแหน่ง ซ่ึงอาจมวัโดยรอบหรือมวัตรงกลาง หรือรู้สึกวา่การ
มองเห็นแคบลง เดินชนของหรือโตะ๊ท่ีวางไวข้า้งๆบ่อยๆ  

กรณีผูป่้วยมีตามวั (decrease VA) ร่วมกบัลานสายตาตรงกลางเสียตอ้งนึกถึงพยาธิสภาพท่ีศูนยก์ลาง 

จอรับภาพ ในขณะท่ีผูป่้วยท่ีมีค่าสายตาดี (good VA) แต่มีลานสายตาเสียหรือมองเห็นแคบลง ตอ้งนึกถึงตอ้หิน 
นอกจากน้ีการตรวจลานสายตายงัช่วยแยกตามวัท่ีเกิดจากโรคในสมองไดอี้กดว้ย ทั้งน้ีลกัษณะเฉพาะของลาน
สายตาในผูป่้วยท่ีมีโรคทางสมอง จะไดก้ล่าวไวใ้นเร่ืองประสาทจกัษุวทิยา               

4.3   การตรวจกลา้มเน้ือตา เป็นการประเมินเพ่ือแยกภาวะตามวัท่ีอาจเกิดจากตาเข (strabismic 

amblyopia) หรือผูป่้วยท่ีมีภาวะตาข้ีเกียจหรือมีการลดลงของการมองเห็นแลว้มีตาเขตามมา (sensory strabismus) และ
ยงัเป็นการประเมินภาวะ convergence insufficiency ซ่ึงอาจมีผลใหผู้ป่้วยมีอาการตามวัเม่ือใชส้ายตาในระยะใกล ้ 

4.4   การตรวจส่วนนอกของลูกตาและการตรวจภายในลูกตาดว้ยไฟฉาย  มีความส าคญัในการช่วย 

วนิิจฉยัแยกโรค chronic visual loss ในกลุ่มท่ีมี refractive error และ cloudy of ocular media ไดเ้ป็นส่วนใหญ่  
การใชไ้ฟฉายตรวจตั้งแต่เปลือกตาดูวา่มีหนงัตาตกหรือไม่  ผูป่้วยสามารถหลบัตาไดส้นิทดีหรือไม่ ควร

สงัเกตวา่ผูป่้วยกระพริบตาไดดี้ทั้งสองตา ดูความเรียบและคมชดัของแสงจากไฟฉายท่ีสะทอ้นจากกระจกตา 
(corneal light reflex) เพ่ือช่วยประเมินเร่ืองตาแหง้   สงัเกตวา่กระจกตามีความใส(transparency)ดีหรือไม่ โดยดูวา่
สามารถส่องไฟผา่นกระจกตาแลว้เห็นรายละเอียดของม่านตาไดม้ากนอ้ยเพียงใด เช่น หากมีกระจกตาเป็นฝ้าขาว
จากแผลเป็น (corneal scar) หรือกระจกตาขุน่ (haziness) ทัว่ๆจากการมีกระจกตาบวม (corneal edema) ก็จะพบวา่
กระจกตาสูญเสียความใสไป เราจะมองเห็นรายละเอียดของม่านตา รูม่านตาหรือเลนส์ ไดน้อ้ยลง ซ่ึงในกรณีท่ีเป็น 
corneal scar หรือ corneal edema ก็มกัจะมี irregular corneal light reflex ร่วมดว้ย  

การตรวจความลึกของช่องลูกตาส่วนหนา้ (anterior chamber) ช่วยประเมินเร่ืองตอ้หินชนิดมุมปิด และควร 



ดูวา่ anterior chamber ใสดีหรือไม่ กรณีท่ีมีส่ิงแปลกปลอมแขวนลอยอยูจ่ะท าให ้anterior chamber ขุ่น มองรายละเอียด
ของม่านตา รูม่านตาและเลนส์ไม่ชดั  ส่ิงแปลกปลอมท่ีอาจเป็นไปได ้เช่น เลือด (hyphema) เมด็เลือดขาว 
(hypopyon) โปรตีนหรือเศษเลนส์ เป็นตน้  

ตรวจสี รูปร่างและส่วนผิวของม่านตา ดูวา่มีกอ้นผิดปกติท่ีม่านตาหรือไม่  รูปร่าง ขนาดและต าแหน่ง 

ของรูม่านตาท่ีผิดปกติไปก็มีผลตอ่ระบบการรวมแสง ควรตรวจการตอบสนองต่อแสงของรูม่านตารวมถึง RAPD 

เพ่ือประเมินวา่ตามวัของผูป่้วยเกิดจากความผิดปกติ sensory pathway หรือไม่ เน่ืองจากโรค chronic visual loss ในกลุ่ม
ท่ีเกิดจาก refractive errors และ cloudy of ocular media จะตรวจไม่พบ RAPD (Marcus Gunn pupil)  

ใหค้วามส าคญักบัการดูความใสของเลนส์ เพ่ือประเมินตอ้กระจก ส่ิงท่ีช่วยประเมินความขุ่นของเลนส์ 

คือการดู iris shadow ซ่ึงเป็นเงาของม่านตาท่ีตกลงบนเลนส์ ตามหลกัฟิสิกส์ เงาจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือวตัถุท่ีรับแสง
นั้นทึบแสง (ไม่ใส) ดงันั้นเงาท่ีชดัเจนหมายถึงเลนส์ท่ีขุน่ (เป็น cataract) มาก    

ส่วนของลูกตาท่ีเลยจากเลนส์ไปไม่สามารถตรวจดว้ยไฟฉายได ้นกัศึกษาตอ้งตรวจประเมินดว้ย 

เคร่ืองมือพิเศษ คือ direct ophthalmoscope  

4.5   การตรวจ fundoscopy ดว้ย direct ophthalmoscope  ตอ้งอาศยัการฝึกฝนเป็นประจ าจึงจะท าได ้

คล่องแคล่วและไดข้อ้มูลจากการตรวจ ซ่ึงมีประโยชน์มากในการวนิิจฉยัโรคทางตา นกัศึกษาควรฝึกใชเ้คร่ืองมือ
น้ีใหช้ านาญ 

4.5.1 Red reflex เป็นแสงสะทอ้นกลบัของไฟจาก direct ophthalmoscope ท่ีส่องไปยงัจอประสาทตา red  

reflex จะมีสีสม้แดงเกิดจากการสะทอ้นแสงจากเสน้เลือดในชั้น choroid กลบัเขา้มาสู่ตาผูต้รวจ (ระวงัจ าสบัสนกบั 
corneal light reflex ท่ีตรวจโดยไฟฉาย)  กรณีท่ีเราตรวจลูกตาส่วนหนา้ (ตั้งแต่เปลือกตาจนถึงเลนส์ส่วนหนา้) แลว้
ปกติดี และตรวจพบวา่ red reflex มีสีสม้แดงเป็นปกติ (bright) และสม ่าเสมอ (regular) แสดงวา่ ocular media ส่วนหลงั 
ไดแ้ก่ ดา้นหลงัของเลนส์และ vitreous มีความใส แต่ถา้ red reflex ท่ีสะทอ้นกลบัมามีสีทึบๆ ไม่สวา่ง หรือสวา่งเป็น
หยอ่มๆ ไม่สม ่าเสมอ ไม่เตม็วง (irregular or dull red reflex) แสดงวา่น่าจะมีความผิดปกติของลูกตาส่วนหลงั 

ตวัอยา่งของการตรวจพบ normal anterior segment with abnormal red reflex 

1. Posterior subcapsular cataract (PSC) ซ่ึงตรวจดว้ยไฟฉายอาจไม่เห็นถึงความผิดปกติ เพราะต าแหน่งของ
ตอ้กระจกอยูส่่วนหลงัของเลนส์ 

2. Vitreous hemorrhage (VH) 
3. Retinal detachment 

4. Posterior uveitis 

5. Suprachoroidal hemorrhage        
4.5.2 Fundus examination เป็นการตรวจดูลูกตาส่วนหลงั ไดแ้ก่ วุน้ตา จอประสาทตา และขั้วประสาทตา  

ขอ้มูลท่ีไดจ้ะมีประโยชน์มากในการวนิิจฉยัแยกโรค chronic visual loss ท่ีส าคญั เช่น โรคตอ้หิน ซ่ึงจะพบการ
เปล่ียนแปลงท่ีขั้วประสาทตา (เสน้ประสาทสมองคู่ท่ีสองส่วนหนา้สุดท่ีอยูใ่นลูกตา)  โรคจุดศูนยก์ลางจอรับภาพ
เส่ือมตามอาย ุก็จะตรวจพบความผิดปกติบริเวณ macula เป็นตน้  

นอกจากน้ี การตรวจ fundus examination ยงัใหข้อ้มูลของโรคตาอ่ืนๆท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่ม chronic visual loss   
ไดแ้ก่ โรคของเสน้เลือดในจอประสาทตา เช่น central retinal vein occlusion (CRVO), branch retinal vein occlusion 

(BRVO) โรคของจอประสาทตา เช่น จอประสาทตาหลุดลอก (retinal detachment), เบาหวานจอประสาทตา (diabetic 



retinopathy), hypertensive retinopathy, เน้ืองอกของจอประสาทตา โรคของขั้วประสาทตา เช่น optic atrophy รวมถึงใช้
ส าหรับดู papilledema ในผูป่้วยท่ีมี increase intracranial pressure  

4.6   การวดัความดนัตาดว้ย Schiotz Tonometer ควรวดัความดนัตาในผูป่้วยทุกรายท่ีไม่มีขอ้หา้ม เพ่ือช่วย 

ประเมินโรคตอ้หิน ในปัจจุบนัแมจ้ะไม่ไดใ้ชค้วามดนัตาท่ีสูงกวา่ปกติในการวนิิจฉยัโรคตอ้หิน (เน่ืองจากหลายๆ
การศึกษาพบวา่ผูป่้วยตอ้หินส่วนหน่ึงตรวจไม่พบความดนัตาสูง แต่มีขั้วประสาทตาเปล่ียนแปลงเขา้ไดก้บัตอ้หิน 
เรียกวา่ normal tension glaucoma, NTG) แต่ผูป่้วยตอ้หินส่วนใหญ่ก็มกัจะมีความดนัตาสูง ดงันั้นการวดัความดนัตา
ร่วมกบัการตรวจ fundus examination จะช่วยเพ่ิมความถูกตอ้งในการวนิิจฉยัโรคตอ้หินมากข้ึน    

การวนิิจฉัยแยกโรค chronic visual loss  เม่ือไดข้อ้มูลจากการซกัประวติัและตรวจร่างกายใหพิ้จารณาดงัน้ี 
1. เป็นเร่ืองสายตาผิดปกติ (refractive errors) หรือไม่  
2. มีส่วนหน่ึงส่วนใดของทางผา่นของแสงเขา้สู่ตาไปจนถึงจอประสาทตาผิดปกติหรือไม่ 
3. มีส่วนหน่ึงส่วนใดของส่วนรับภาพ (sensory pathway) ผิดปกติหรือไม่  
4. สุดทา้ยหากพบวา่มีตามวั แต่ตรวจไม่พบความผดิปกติใดๆ ใหต้รวจประเมินซ ้ าอีกคร้ัง ก่อนจะคิด

วา่ผูป่้วยมีปัญหา functional visual loss  
 


