การดูแลสุขภาพตาเบื้องตน
โดย แพทยหญิง อรทัย ชาญสันติ จักษุแพทยประจําศูนยแวนตาไอซอพติก
ดวงตาเปนอวัยวะที่สําคัญมากสวนหนึ่งของรางกาย เพราะทําหนาที่ในการมองเห็นตอโลกภายนอก การบํารุง
สุขภาพตาเปนสิ่งที่คนทั่วไปมักมองขาม ซึ่งอาจทําใหบางคนสูญเสียสายตาถาวร จากการที่ไมไดรับการรักษาในระยะแรก
นํามาสูความทุกขทั้งกายและใจ ดังนั้นเราจึงควรใหความสําคัญในการรักษาดวงตา เพื่อใหการมองเห็นที่ดีคงอยูกับเรา
ตลอดไป
กายวิภาคของตา
ผนังลูกตาชั้นนอก
จอประสาทตา

ชองหนาลูกตา
วุนลูกตา

กระจกตา
รูมานตา
มานตา

เสนประสาทตา

เมื่อทราบถึงกายวิภาคของลูกตาแลว สิ่งที่ควรรูตอไปคือตาของเราทํางานอยางไร
การทํางานของดวงตา
ดวงตามีหนาที่คลายคลึงกับกลองถายรูป โดยยอมใหแสงผานจากกระจกตา (cornea) เขาสูรูมานตาซึ่งจะ
ปรับเปลี่ยนขนาดตามปริมาณแสง คลายกับ shutter ในกลองถายรูป แสงที่เขามาในลูกตาจะถูกโฟกัสที่บริเวณจอ
ประสาทตา (retina) ซึ่งทําหนาที่เหมือนฟลม จากนั้นมีการสงสัญญาณไปสูสมองเพื่อแปลผลเปนภาพ
โครงสรางสวนอื่นๆ ทําหนาที่ชวยใหการทํางานของตาเปนไปอยางปรกติ เชน สรางและทําใหเกิดการไหลเวียน
ของน้ําในตา หรือสรางน้ําตาเพื่อเคลือบเยื่อบุตาดานนอกใหชุมชื้น รวมถึงกลามเนื้อตาชวยในการเคลื่อนไหวของตา หนังตา
ที่ชวยปกปองลูกตาจากอุบัติเหตุภายนอก
ความผิดปรกติเกี่ยวกับดวงตา
เมื่อเราทราบวาดวงตามีหนาที่อยางไรแลว เราควรมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโรคหรืออุบัติเหตุ เพื่อการปองกันและ
ถนอมดวงตาของเราใหคงการมองเห็นที่ดีตลอดไป ซึ่งในบทความนี้จะแยกกลาวเปน 2 สวน สวนแรกเกี่ยวกับเรื่องสายตา
และสวนที่สองเกี่ยวกับโรคหรืออุบัติเหตุทางตา

ความรูเกี่ยวกับสายตา
สายตาปรกติ: เกิดจากการที่แสงโฟกัสผานกระจกตา (Cornea) และเลนสตา (Crytalline Lens) ลงพอดีที่
จอประสาทตา (Retina) ทําใหภาพที่เรามองเห็นมีความคมชัด

สายตาสั้น (Near– sightedness หรือ Myopia)
เกิดจากกระจกตาโคงนูนมากเกินไปหรือลูกตายาวกวาปกติ แสงจึงโฟกัสรวมกอนถึงจอประสาทตา ทําใหมองใกลชัดแต
มองไกลไมชัด สังเกตไดวาคนสายตาสั้นบางคนจะพยายามหรี่ตาเวลามองภาพไกล
สายตาสั้นพบไดบอยมากขึ้นในผูที่มีประวัติครอบครัว สวนใหญมักเกิดในชวงวัยเรียน หรือวัยรุนซึ่งลูกตายังมีการขยาย
ขนาดอยู โดยทั่วไปการโตของลูกตาจะหยุดเมื่ออายุประมาณ 20 ตนๆ และหลังจากนั้นสายตามักจะคงที่ ผูมีสายตาสั้นสวน
ใหญมักไมมีโรคตาอยางอื่นๆ อยางไรก็ตามจะมีคนสายตาสั้นกลุมหนึ่งซึ่งมีสายตาที่สั้นมากๆ คือมากกวา -8.00 diopters
อาจมีความเสื่อมของจอประสาทตารวมดวยได

สายตายาว (Far – sightedness หรือ Hyperopia)
เกิดจากกระจกตาแบนหรือลูกตาเล็กกวาปกติ แสงโฟกัสจึงผานจอประสาทตารวมเปนจุดหลังจอประสาทตา ทําใหมองไม
ชัดทั้งไกลและใกล

สายตาเอียง (Astigmatism)
เกิดจากการที่กําลังรวมแสงของตาในแนวตาง ๆ ไมเทากันอันเนื่องมาจากกระจกตาไมกลม ซึ่งมักเกิดรวมกับ ภาวะสายตา
สั้น หรือยาวโดยกําเนิด ทําใหมองเห็นภาพซอนไมคมชัด

สายตาสูงอายุหรือสายตายืด (Presbyopia)
เปนภาวะที่ไมสามารถมองหรืออานหนังสือใกลได ตองยืดระยะใหไกลขึ้นจึงจะเห็นชัด เกิดจากความเสื่อมของกลามเนื้อ
ภายในตาที่ใชในการมองใกลรวมกับเลนสแกวตาแข็งตัว ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงปกติ เมื่ออายุเลย 40 ป ทําใหตองใชแวน
ชวยอานหนังสือ
การแกไขปญหาดานสายตา
การแกไขปญหาสายตาสามารถใชไดทั้งแวน คอนแทคเลนส เลเซอร และการผาตัด ซึ่งการเลือกวิธีใดขึ้นกับ อายุ อาชีพ
กิจวัตร ความตองการ โรคทางตาอื่นๆ ที่อาจมีรวม และความรุนแรงของภาวะสายตาผิดปรกติในแตละบุคคล

อุบัติเหตุและโรคทางตา
ในที่นี้จะขอกลาวถึงอุบัติเหตุและโรคที่พบไดบอยและการดูแลเบื้องตน
อุบัติเหตุทางตา
1. การโดนสารเคมี (Chemical burn): ปจจุบันเรามีโอกาสที่จะสัมผัสตอสารเคมีตางๆ มากขึ้น ซึ่งสารเคมีแตละชนิดมี
ความรุนแรงตอเนื้อเยื่อแตกตางกันไป สารเคมีที่เปนอันตรายอยางยิ่งตอดวงตาคือสารจําพวก กรด หรือดาง ซึ่งมีฤทธิ์กัด
กรอน โดยทั่วไปกรดอาจทําใหเกิดอันตรายนอยกวาดางเนื่องจากเมื่อกรดจับกับโปรตีนในตา จะทําใหโปรตีนแข็งตัวซึ่ง

ทําหนาที่เหมือนเปนตัวกั้น (barrier) มิใหกรดซึมลึกลงไปอีก สวนดางมีผลทําใหเนื้อเยื่อเกิดเปนฟอง และละลายตัว
เนื้อเยื่อทําใหแทรกซึมลึกลงไปไดเรื่อยๆ อยางไรก็ตาม ความรุนแรงขึ้นกับลักษณะเฉพาะของตัวสาร รวมถึงระยะเวลาที่
ไดรับสารจนไดรับการรักษา ถาไดรับการลางตาทันที การทําลายเนื้อเยื่อก็จะนอยลง ฉะนั้นการปฐมพยาบาลเบื้องตนใน
ผูที่ไดรับสารเคมีคือ ควรลางตาดวยน้ําสะอาจใกลตวั ใหมากที่สุดและนานที่สุดระหวางที่นําสงจักษุแพทยโดยดวน
2. อุบัติเหตุจากแรงกระแทก: อาจเกิดไดจากการทํางาน เลนกีฬา หรืออุบัติจากการขับขี่
• อุบัติเหตุตอเปลือกตา: อาจมีแคเปลือกตาถลอก บวม ไปจนถึงเปลือกตาฉีกขาด ถาแรงกระแทกลึกลงไปอาจ
ทําใหกลามเนื้อเปลือกตาฉีกขาด นํามาสูภาวะหนังตาตก ทอน้ําตาฉีก ทําใหเกิดน้ําตาไหล หรือรุนแรงจนมี
ความผิดปรกติในลูกตาได ฉะนั้นผูที่ไดรับอุบัติเหตุควรไดพบจักษุแพทยเพื่อประเมินความรุนแรง และไดรับ
การรักษาอยางถูกตอง
• อุบัติเหตุตอเยื่อบุตา: พบไดตั้งแตแคแผลถลอกของเยื่อบุตา หรือแผลฉีกขาดของเยื่อบุตา ซึ่งถาแผลยาว
ตองไดรับการเย็บแผลจากจักษุแพทย บางครั้งอาจมีเลือดออกใตเยื่อบุตา แตภาวะนี้มักจะหายไดเองการ
ประคบย็นจะชวยใหสบายขึ้นกอนพบจักษุแพทย
• อุบัติเหตุตอกระจกตา: อาจพบเพียงกระจกตาถลอก ซึ่งจะมีอาการปวดตา น้ําตาไหลจากที่กระจกตาเปน
อวัยวะที่มีเสนประสาทไปเลี้ยงมาก หรือหากรุนแรงอาจมีแผลฉีกขาด ที่ตองไดรับการเย็บซอม
• เลือดออกชองหนาลูกตา: เกิดจากการถูกกระแทกอยางแรง เชน จากลูกแบดมินตัน ลูกเทนนิส เปนตน ทําใหมี
การฉีกขาดของเสนเลือดบริเวณมานตา จะพบเลือดออกในชองหนาลูกตา รวมกับอาการปวดตา ตาแดงตามัว
ภาวะนี้จําเปนตองไดรับการรักษาจากจักษุแพทยทันที ซึ่งการรักษาไดแก การนอนพักในโรงพยาบาลเพื่อ
ปองกันภาวะแทรกซอนที่รายแรง เชน การเกิดตอหิน กระจกตาขุนจากเม็ดเลือดฝงในเนื้อกระจกตา หรือ
เลือดออกเพิ่มขึ้น ซึ่งถาเกิดผลแทรกซอนเหลานี้แลว ผูปวยจําเปนตองไดรับการผาตัดลางเลือดออกจากชอง
หนาลูกตากอนที่จะนําไปสูการสูญเสียสายตาอยางถาวรได
• อุบัติเหตุตอเลนสตา: อาจทําใหมีเลนสตาเลื่อน หลุด ตอกระจก หรือเลนสแตกเกิดการอักเสบในลูกตาได ซึ่ง
ตองไดรับการรักษาโดยจักษุแพทย
• อุบัติเหตุตอจอประสาทตา: อาจพบเพียงแคเลือดออกในวุนตา ซึ่งตองติดตามโดยจักษุแพทยเพื่อประเมินการ
ดูดซึมของเลือด และภาวะของจอประสาทตาฉีกขาดที่แมไมพบในระยะแรก แตอาจเกิดในภายหลังได หรือ
หากการกระแทกนั้นมีความรุนแรงมาก อาจทําใหจอประสาทตารวมถึงผนังตาดานหลังฉีกขาดไดทันทีหลัง
เกิดอุบัติเหตุ อันตรายตอจอประสาทตาอาจนํามาสูการตาบอด ฉะนั้นตองไดรับการรักษาโดยผูเชี่ยวชาญดาน
จอประสาทตา
• อุบัติเหตุตอเสนประสาทตา: ถามีแรงกระแทกบริเวณหนาผากหรือคิ้ว ก็อาจจะมีอันตรายตอเสนประสาทตา
ได โดยดูจากภายนอกอาการอาจจะไมรุนแรง ไมมีอาการเจ็บปวด แตตาจะมัวทันที ซึ่งถาไดรักษาใน
ระยะแรก บางรายอาจจะปองกันการสูญเสียสายตาได

• อุบัติเหตุ ตอกระดูกเบาตาและกลามเนื้อตา: อาจมีกระดูกเบาตาแตก อันตรายตอกลามเนื้อตา ทําใหเกิดอัมพาต
ของกลามเนื้อตา มองเห็นภาพซอน มีอาการชาบริเวณใตตา และลูกตาลึกบุมลงไป ซึ่งถาอาการไมดีขึ้น
ภายใน 7 – 10 วัน ก็ตองไดรับการผาตัดแกไข
• การปองกัน
-

ใหใสเครื่องปองกันเสมอขณะทํางาน โดยเฉพาะแวนตาปองกัน (gogles) สารเคมีหรือสิ่งของที่
อาจมีโอกาสไดรับการกระแทก ใหการวินิจฉัยอยางรวดเร็วในกรณีที่สงสัยวาจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น

-

สวนผูขับรถยนตควรจะคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอเพื่อปองกันศีรษะกระแทกพวงมาลัยขณะเกิด
อุบัติเหตุ

-

การเลนกีฬาอยางระมัดระวัง และการใชแวนที่ทําดวย polycarbonate โดย การออกแบบ eye
protection ควรจะเหมาะสมกับกีฬาชนิดนั้น ๆ

3. กระจกตาอักเสบจากแสงยูวี: มักพบในผูที่ทําอาชีพเชื่อมโลหะ หรือจากลําแสงอาทิตย ผูปวยจะปวดตา แสบตา และ

มีน้ําตาไหล การรักษาดวยการใหยา และผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเชื่อมโลหะ ควรจะใช eye filter ที่เหมาะสม
โรคทางตาที่พบบอย
เยื่อบุตาอักเสบ (conjunctivitis) เกิดไดจาก 3 สาเหตุหลัก ไดแก ภูมิแพ, การติดเชื้อแบคทีเรีย, การติดเชื้อไวรัส
ซึ่งอาการที่พบคือ เยื่อบุตาจะบวม แดง ปวดตา เคืองตาคลายมีทรายในตา สูแสงไมได
เยื่อบุตาอักเสบจากทั้ง 3 สาเหตุ มักมีอาการที่คลายคลึงกันมาก อยางไรก็ตามประวัติ การดําเนินโรค และลักษณะของขี้ตา
อาจชวยบอกได ถาเกิดจากแบคทีเรียมักมีขี้ตาเหนียว สีขาวขุน เหลืองหรือเขียว ถาเกิดจากไวรัสหรือภูมิแพมักเปนน้ําใสๆ
หรือเหนียวนอย
1. ภูมิแพเยื่อบุตา (allergic conjunctivitis): ลักษณะไมแตกตางจากภูมิแพที่ไซนัส จมูก หรือปอด อาการจะเกิดเมื่อมีการ
สัมผัสตอสิ่งกระตุน ทําใหเกิดการตอบสนองของกระบวนการภูมิตานทาน รางกายจะมีการหลั่งสารฮีสตามีนจากเม็ด
เลือดขาวที่ชื่อวา mast cell กอใหเกิดอาการตางๆ ซึ่งสารกระตุนมักพบลองลอยอยูในอากาศ ไดแก ละอองเกสร ขน
สัตว ไรฝุน หรือฝุนละออง เปนตน
อาการที่พบคือ หนักบริเวณหนังตา สูแสงไมได น้ําตาเหนียวๆ ระคายเคือง คัน เยื่อบุตาบวมแดง
การรักษา: การรักษาที่ไดผลมากที่สุด คือการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุนที่กอใหเกิดอาการแพ สําหรับการใชยาเพื่อลดอาการ
สวนใหญมักเปนยาหยอด หรือยาปายตา และควรอยูในดุลยพินิจของแพทย
2. ตาแดงจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial conjunctivitis): มักเกิดจากเชื้อที่ชื่อวา staphylococcus หรือ streptococcus
อาการที่พบคือ มีขี้ตาปริมาณมาก เหนียวขน คลายหนอง ติดแนนกับเปลือกตาทําใหลืมตาไดยาก อื่นๆ คือมีการบวม
แดงของเยื่อบุตา สวนใหญการติดเชื้อแบคทีเรียมักไมเฉียบพลันและรวดเร็วเทาติดเชื้อไวรัส โรคนี้เกิดจากการติดเชื้อ จึง
ติดตอไปยังผูอื่นได และพบไดเรื่อยๆ โดยไมจําเปนตองมีการระบาดเปนชวงๆ

การรักษา: ใชยาหยอดปฏิชีวนะ ซึ่งมีทั้งชนิดน้ําและขี้ผึ้ง การเลือกใชยาตัวใดขึ้นกับความรุนแรงของโรค และถา
เปนมากแพทยมักใหหยอดยาบอยๆ เชน ทุก 1-2 ชม. หากอาการดีขึ้นแลวจะใหหยอดยาหางขึ้น อาการสวนใหญจะดีขึ้น
ภายใน 2-3 วัน และหายภายใน 1 สัปดาห
3. ตาแดงจากเชื้อไวรัส (Viral conjunctivitis): เปนโรคระบาดทางตาที่พบไดบอย มักมีการระบาดเปนชวงๆ ประจําทุกป
มักเปนในชวยฤดูฝน ซึ่งติดตอกันไดงายและรวดเร็ว การติดตอเกิดจากการสัมผัส ใชของรวมกัน การไอจามหายใจรด
กัน เมื่อเกิดเปนตาแดงขึ้น จะมีโอกาสแพรเชื้อใหผูอื่นนานถึง 2 สัปดาห
อาการ: มีอาการตาแดงอยางเฉียบพลัน เคืองตามาก สูแสงไมได น้ําตาไหล ตาบวม ขี้ตาเปนเมือกใสๆ บางคนมีตอม
น้ําเหลืองหนาใบหูโตและเจ็บ มักเริ่มเปนจากตาขางหนึ่งและตอมาอีก 2-3 วันอาจลุกลามไปสูอีกขาง ระยะเวลาของโรค
จะเปนประมาณ 10-14 วัน บางรายเมื่ออาการตาแดงดีขึ้น อาจมีโรคแทรกซอนตามมา คือกระจกตาอักเสบ ทําใหตามัว
ลงและเคืองตา มักเกิดในชวงวันที่ 7-10 หลังเริ่มเปนตาแดง ซึ่งตองไดรับการรักษาจากแพทย
การรักษา: การติดเชื้อไวรัสจะไมมียารักษาโดยเฉพาะ การใชยาปฏิชีวนะไมสามารถฆาเชื้อไวรัสได สวนใหญเปนการ
รักษาตามอาการ เชน ยาหยอดลดการอักเสบ น้ําตาเทียมเพื่อลดการเคือง ยารับประทานแกปวด ยาปฏิชีวนะอาจใหเพื่อ
ปองกันการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ําซอน ถามีขี้ตา ใหใชสําลีชุบน้ําตมสุกสะอาดเช็ดบริเวณเปลือกตา
ขอควรปฏิบัติ
• ไมใชยาหยอดตาในขางที่ยังไมเปนตาแดง เพราะจะเปนการแพรเชื้อจากตาหนึ่งไปอีกตาหนึ่ง
• หลีกเลี่ยงการจับตองบริเวณตาหรือใบหนา
• ลางมือฟอกสบูบอยๆ และไมควรใชผาเช็ดตัวหรือผาเช็ดหนาที่ใชแลว และไมควรใชรวมกับผูอื่น
• งดใสคอนแทคเลนส
• งดการใชเครื่องสําอางรวมกับผูอื่น
• ทําความสะอาดบริเวณที่จับตองดวยน้ํายาฆาเชื้อ
• พักการใชสายตา
• แยกผูปวย เชนควรใหหยุดเรียน หรือควรหยุดงาน
กุงยิง (Hordeolum)
บริเวณขอบเปลือกตาของราจะมีตอมขนาดเล็กๆ จํานวนมาก ถามีการอักเสบเปนฝก็จะทําใหเกิดเปน กุงยิง
กุงยิงเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย บางรายอาจมีการอุดตันของตอมเปลือกตานํามากอน แลวเกิดติดเชื้อตามมา เชื้อที่เปน
สาเหตุสวนใหญไดแก staphylococcus ตนเหตุที่ทําใหติดเชื้อไดแก
• เปลือกตาไมสะอาด ขยี้ตาบอยๆ
• ใชเครื่องสําอางแลวลางออกไมหมด
• ใสคอนแทคเลนสดวยมือที่ไมสะอาด
อาการที่พบคือ บวมแดง เจ็บ บริเวณเปลือกตา ถาปลอยทิ้งไวตอไปเกิดเปนหนอง และอาจแตกเองได

การรักษา:
• ระยะแรก ซึ่งมีแคเปลือกตาอักเสบ ยังไมมีหนอง รักษาโดยประคบอุน วันละ 3-4 ครั้ง ครั้งละ 15-20 นาทีเปน
เวลา 3-4 วัน เพื่อชวยลดอาการบวม เจ็บ และเปนการทําใหรูเปดของตอมเปลือกตาไมอุดตัน
• ใชยาปฏิชีวนะหยอดตา รวมกับรับประทาน ซึ่งควรไดรับการตรวจและสั่งยาโดยแพทย
• ถาเปนประมาณ 2-3 วันแลวยังไมดีขึ้น มักจะมีหนองอยูภายในกอน ควรจะไปพบแพทยเพื่อเจาะและขูดเอาหนอง
ออกและใชยาปฏิชีวนะตออีก 3-5 วัน
• ไมควรบีบหนองที่เปลือกตาเอง เพราะอาจทําใหอักเสบเปนมากขึ้นได
ตอกระจก (Cataract)
เปนภาวะที่มีการขุนของเลนสตา เกิดจากอายุที่มากขึ้น ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเลนส ตอกระจกพบไดถึง 50%
ของผูที่มีอายุระหวาง 65-74 ป และเพิ่มถึง 70% ในผูที่อายุมากกวา 75 ป ตอกระจกมีหลายประเภท แตละประเภททําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงการมองเห็น หรืออาการมัวชาเร็วตางๆ กัน
โดยทั่วไปการดําเนินโรคมักเปนไปอยางชาๆ อาจใชเวลาหลายปกวาที่จะมีอาการ และอาการที่พบบอยคืออาการตามัว
เห็นแสงกระจายรอบดวงไฟ หรือสูแสงไมไดเวลาที่มีแสงจามาก
การรักษา: หลักการรักษาตอกระจกคือการผาตัดเอาตอกระจกออก และใสเลนสเทียมแทนเลนสธรรมชาติที่ขุน ซึ่งการ
ผาตัดปจจุบันไดมีการพัฒนาไปมาก โดยวิธีที่นิยมมากที่สุดคือการสลายตอกระจกดวยคลื่นเสียงอัลตราซาวนและดูดเอา
สวนของตอกระจกที่สลายเปนชิ้นเล็กๆ ออก วิธีนี้ทําใหแผลผาตัดมีขนาดเล็กมาก ประมาณ 3 มิลลิเมตรเทานั้น
ทั้งนี้การเลือกวิธีในการผาตัดตองขึ้นกับลักษณะของตอกระจกดวย บางชนิดอาจไมสามารถใชวิธีดังกลาวขางตน ซึ่งอาจ
ตองทําการผาตัดที่มีแผลใหญขึ้น เพื่อนําเลนสตาออกทั้งอัน
สําหรับเลนสเทียมที่ใสแทนเลนสธรรมชาติ จะมีความใส ใหแสงผานเขาสูจอประสาทตาได และสามารถที่จะอยูในลูกตาได
ตลอดชีวิต
แมวาตอกระจกจะเปนภาวะที่ไมสามารถปองกันได เนื่องจากเปนการเสื่อมของเลนสตามอายุที่มากขึ้น แตการที่จะชะลอ
การเกิดตอกระจกทําไดโดย หลีกเลี่ยงแสงแดด แสง UV หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มสุรา นอกจากนี้การรับประทาน
อาหารจําพวกผักผลไมที่มีวิตามินอาจชวยชะลอการเกิดได
ตอหิน (Glaucoma)
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการสูญเสียการมองเห็นอยางถาวร พบไดบอยขึ้นในผูสูงอายุ ทั่วโลกคาดวามีผูที่เปนตอหินสูง
ถึง 65 ลานคน ตอหินเปนโรคที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของขั้วประสาทตาอันเนื่องมาจากเซลลประสาทตาถูกทําลาย
สงผลใหมีการสูญเสียลานสายตา ถาไมรักษาก็จะทําใหตาบอดในที่สุด

เดิมเชื่อวาตอหินเกิดจากความดันในลูกตาสูง แตปจจุบันความเขาใจดังกลาวเปลี่ยนไปแลว เนื่องจากพบวาแทจริงมีปจจัย
อีกหลายๆ อยางที่เสริมใหเกิดโรคและการสูญเสียของเซลลประสาทตา อยางไรก็ตามความดันตายังเปนปจจัยเสี่ยงหลักที่
ทําใหโรคเปนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการลดความดันตาจะสามารถหยุดยั้งการดําเนินโรค และยับยั้งภาวะการสูญเสียสายตาได

เหตุที่เรียกวาตอหิน เนื่องจากเมื่อความดันตาสูงกวาปรกติ เมื่อเราคลําดวยนิ้วดูจะรับรูไดวาลูกตานั้นแข็งกวาปรกติ จนมี
บางคนเปรียบเทียบวาแข็งเหมือนหิน ซึ่งเปนที่มาของชื่อโรค ไมใชเพราะมีกอนที่คลายหินอยูในลูกตาของผูปวยดังที่หลาย
ทานเขาใจไมถูกตอง
ตอหินโดยทั่วๆ ไปแบงคราวได 2 ชนิดคือ
1. ตอหินมุมเปด
2. ตอหินมุมปด
ตอหินมุมเปด คือตอหินที่มุมตาเปด (ซึ่งจะทราบไดจากการตรวจโดยจักษุแพทย) แตมีการเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพ
และชีวเคมีบางอยาง ที่ทําใหมุมตาไมสามารถระบายของเหลวออกจากชองหนาลูกตาไดตามปรกติ ความดันตาจึงเพิ่ม
สูงขึ้น
ตอหินมุมปด คือตอหินที่มุมตาปด สวนมากสืบเนื่องจากผูปวยมีโครงสรางทางกายภาพของลูกตาที่มีแนวโนมจะเกิด
ภาวะนี้อยูแลว พบไดบอยในชาวเอเชีย โดยเฉพาะผูที่มีเชื้อสายจีน หรือมีโรคตาบางอยางที่เปนสาเหตุใหมุมตาปด
ของเหลวในชองหนาลูกตาระบายออกไมได ความดันตาจึงสูงขึ้น
จะรูไดอยางไรวามีอาการของตอหิน
กรณีที่เกิดตอหินเฉียบพลัน โดยเฉพาะในกรณีตอหินมุมปดเฉียบพลัน ความดันตาจะสูงมากขึ้นในระยะเวลาไมนาน ทําให
เกิดอาการปวดตาอยางมาก จนบางครั้งอาจราวไปทั้งศีรษะ อาจมีคลื่นไส อาเจียนรวมดวย ตาจะแดงสูแสงไมได น้ําตา
ไหล ตามัวลงอยางมาก เปนสัญญาณที่เตือนวาควรจะตองรีบไปพบแพทย เพื่อใหไดรับการวินิจฉัยและรักษา
แตมีอีกหลายกรณีที่ผูปวยไมรูตัว เนื่องจากโรคคอยเปนคอยไป และไมคอยมีอาการในระยะแรก เมื่อสังเกตวาตามัวลงและ
มาพบแพทยก็ตรวจพบวาโรคดําเนินไปมากแลว ดังนั้นการเฝาระวังตัวเองจึงมีความสําคัญมาก
การเฝาระวังตัวเอง
เปนการพิจารณาวาอยูในกลุมเสี่ยงที่จะมีโอกาสเปนตนหินดวยหรือไม เพื่อจะไดรีบปรึกษาจักษุแพทย และรับการตรวจวา
เปนโรคหรือไม ซึ่งถาตรวจพบวาเปนหรือมีโอกาสสูงที่จะเปนก็จะไดรับการรักษาเพื่อหยุดยั้งการดําเนินโรค
ปจจัยเสี่ยง
1. ประวัติบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะพอ แม พี่นอง เปนโรคนี้
2. อายุมากกวา 40 ปขึ้นไป

3. เปนโรคที่มีผลตอระบบหลอดเลือด เชน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือโรคที่ทําใหหลอดเลือดเล็กๆ อักเสบ
เรื้อรัง
4. เปนโรคปวดหัวไมเกรน หรือมีภาวะปวดปลายนิ้วมือ นิ้วเทา อยางรุนแรงเวลาโดนความเย็นเนื่องจากเสนเลือด
หดตัวไวตอภาวะอุณหภูมิต่ํา
5. สูบบุหรี่เปนประจํา
6. สายตาผิดปรกติมากๆ เชน สั้นมากๆ หรือยาวมากๆ (แตไมใชภาวะสายตายาวในผูสูงอายุ)
7. เคยไดรับอุบัติเหตุอยางแรงที่กระทบตอลูกตาโดยตรง
8. เคยมีประวัติเสียเลือดอยางมากจนช็อค
การรักษา: การรักษามีดวยกันหลายวิธี
1. รักษาดวยยา สวนใหญเปนยาหยอด การพิจารณาใชยาจักษุแพทยอาจจะคอยๆ เริ่มทีละขั้นดูการตอบสนองตอ
การรักษา บางกรณีอาจตองใหยารับประทานรวมดวย การออกฤทธิ์ที่สําคัญคือการลดความดันลูกตา
2. รักษาดวยเลเซอร วิธีและชนิดของเลเซอรที่ใชขึ้นกับชนิดของตอหินที่เปน แตผลการรักษาขึ้นกับการตอบสนอง
ของแตละบุคคล มักตองใชรวมกับการรักษาดวยยา
3. การผาตัดมักจะทําก็ตอเมื่อรักษาดวยยา หรือเลเซอรแลวไมไดผล ขอบงชี้ขึ้นกับชนิดของตอหิน และความรุนแรง
ของโรค
จุดประสงคของการรักษา
เพื่อหยุดยั้งการดําเนินโรค ปองกันการสูญเสียสายตาและการมองเห็น กลไกหลักคือการลดความดันตาลงมาใหอยูใน
ระดับที่ปลอดภัย ไมทําลายขั้วประสาทตาและลานสายตาของผูปวยแตละคน
การเห็นเงาดําและแสงในตา (Floater and Flashing)
ภายในลูกตามีสารซึ่งลักษณะคลายวุนใสๆ เรียกวาวุนตา เพื่อชวยใหลูกตาคงรูปรางอยูได ซึ่งวุนตานี้ติดอยูกับจอประสาท
ตาอยางหลวมๆ ในคนสูงอายุวุนตาจะเปลี่ยนโครงสรางโดยจะมีความเหลวมากขึ้นและหดตัว ทําใหปริมาตรลดลง
อาการเห็นเงาดําในตา
ในคนสูงอายุ วุนตาจะมีการเสื่อมไปตามวัย ทําใหวุนตาซึ่งเคยในเปลี่ยนเปนเสนและจุดเล็กๆ ลอยกระจายอยูทั่วไปในวุน
ตา เคลื่อนไหวแกวงไปมาไดเมื่อกลอกตา มักเห็นไดชัดเวลามองผานไปยังพื้นหลังที่เรียบและกวางเชน ทองฟา ผนัง หรือ
ขณะอานหนังสือ
รูปรางของเสนและจุดเหลานี้มีไดมากมายหลายแบบ เชนคลายใยแมงมุม เสนผม เสนดาย ตัวแมลงเปนตน
อาการเห็นเงาดําในตาพบไดบอยในคนทั่วไปที่สูงอายุ และบอยมากขึ้นในผูที่มีสายตาสั้น ในบางรายเกิดจากการไดรับ
บาดเจ็บ หรือเกิดจากการอักเสบของวุนตา
ถาอาการเหลานี้เปนไมมากและคงที่อยูนานไมเปนมากขึ้น มักไมเปนอันตรายรายแรง แตถาเปนมากขึ้นอยางรวดเร็ว หรือ
มีอาการตามัวรวมดวย อาจมีโรคที่เปนอันตรายได ควรรีบมาพบจักษุแพทยเพื่อทําการตรวจตา ซึ่งแพทยจะทําการตรวจตา
โดยใหหยอดยาขยายมานตากอน แลวใชเครื่องมือสองตรวจภายในลูกตา เพื่อดูวุนตาและจอประสาทตาโดยละเอียด หา
สาเหตุของโรค เชนจอตาฉีกขาด เปนรู จอตาหลุดลอก ถาพบวามีภาวะดังกลาว ควรทําการรักษาโดยเร็ว
การรักษา: การเห็นเงาดําในตาที่เกิดจากการเสื่อมไปตามวัย ถาจักษุแพทยตรวจแลวไมพบวามีความผิดปรกติของจอ
ประสาทตารวมดวย ไมมีการรักษาเพิ่มเติม ในระยะแรกผูปวยจะรูสึกรําคาญเนื่องจากมีอะไรลอยมาบัง แตตอไปอาการ
มักจะลดลงและไมคอยรูสึกรําคาญ

ถาตรวจพบวาเงาดําในตานี้เกิดเนื่องจากจอตาฉีกขาด แพทยจะใหการรักษาโดยการเลเซอรเพื่อปดรอบๆ รอยฉีดขาดไมให
ลุกลามมากขึ้น แตหากมีจอประสาทตาหลุดลอกดวยแลวอาจจําเปนตองไดรับการผาตัดโดยจักษุแพทยดานจอประสาท
ตา
อาการเห็นแสงในตา
เมื่อมีการดึงรั้งของวุนตา จอตาก็จะถูกดึงดวย ทําใหผูปวยมีอาการเห็นแสงแวบๆ เหมือนฟาแลบ หรือแสงไฟ โดยเห็นเปน
ระยะเวลาสั้นๆ มักเห็นในที่มืด หรือเวลาในกลอกตาแรงๆ อาการเห็นแสงเหลานี้มักรวมกับการเห็นเงาดําในตา สวนใหญ
ไมเปนอันตราย เกิดจากการเสื่อมไปตามวัย แตถาเปนมากขึ้นทันทีหรือตามัวรวมดวย อาจมีโรคที่รายแรง เชนจอประสาท
ตาฉีกขาด จอประสาทตาหลุดลอกได
การรักษา: ปฏิบัติเชนเดียวกับผูที่มีอาการเห็นเงาดําในตา

ตรวจสายตาและพบจักษุแพทยเปนระยะ
เมื่อมีความผิดปกติตอดวงตา ไมวาจะเปนอาการพรามัวในการมองเห็น ปวดตา หรือมีอาการไมสบายตาควรจะพบจักษุ
แพทยเพื่อทําการตรวจ นอกจากนั้นแลวยังมีการเปลี่ยนแปลงหรือโรคตาอีกหลาย ๆ โรคซึ่งผูปวยมักไมทราบวา
ตนกําลังมีโรคอยู นอกเสียจากจะไดรับการตรวจวินิจฉัย และรักษาตั้งแตระยะเริ่มแรกก็จะทําใหสามารถปองกันไมใหผูปวย
ตาบอดได เชน โรคตอหินดังกลาวขางตน
โดยทั่วไป มักแนะนําใหมีการตรวจเช็คสุขภาพตา โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูที่มีอายุมากกวา 40 ป เนื่องจากโอกาสที่จะเกิดเปน
โรคตาหลาย ๆ โรคจะเพิ่มขึ้นเมื่อคนเราอายุมากขึ้น เชน คนอายุ 60 ปมีโอกาสเปนโรคตอหินมากกวาคนอายุ 40 ปถึง 2 เทา
แตคนอายุ 80 ป ปวยเปนโรคตอหินมากถึง 65 เทาของคนอายุ 40 ป
อาหารบํารุงสายตา
อาหารที่บํารุงสายตาไดแก อาหารที่ไดจากวิตามิน เอ เราจะพบวิตามิน เอ ไดในผลิตผลจากสัตว เชน ตับ นม น้ํามันสกัด
จากตับปลา หรือพืชที่มีสารสีเขียวจัด สีแสด สีเหลือง เชนผักบุง มะละกอสุก ฟกทอง ตําลึง บล็อคโคลี่ แครอท และอีก
มากมาย
เด็ก : ตองการอาหารที่ชวยบํารุงสายตา เชน ตับไก ตับหมู แครอท ฟกทอง ไขแดง ตําลึง ผักโขม ปูทะเล ผักคะนาและเนย
ผูใหญ : ความตองการอาหารที่ชวยบํารุงสายตา เชน ใบยอ ตับไก ใบแมงลัก ตับวัว ใบโหระพา ใบบัวบก ผักชะอม ผัก
กระถิน พริกขี้หนู มะมวงสุก ผักบุง มะละกอ และควรรับประทานอาหารใหครบทั้ง 5 หมู โดยเฉพาะอาหาร ตอไปนี้ ขาว
ซอมมือ ปลา ตับ เนื้อไก ผักสด และผลไม รวมทั้งวิตามินตาง ๆ

