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ตอหินเปนภาวะท่ีมีการเสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆ ของขั้วประสาทตา ซึ่งทําหนาสงสัญญาณประสาทจากจอประสาทตา
ไปสูสมอง เพ่ือแปลเปนภาพที่เรามองเห็น ซึ่งขั้วประสาทตาที่ถูกทําลายจะมีผลทําใหสูญเสียลานสายตา เมื่อ
เปนมาก ๆ ก็สูญเสียการมองเห็นในที่สุด  เปนการสูญเสียถาวรรักษาใหกลับคืนมามองเห็นไมได โดยปจจัยเสี่ยง
หลักของภาวะน้ีคือความดันตาที่สูง และลักษณะการเสื่อมของขั้วประสาทตาในตอหินจะมีลักษณะเฉพาะตัว 
สาเหตุที่เรียกวาตอหินเน่ืองจากความดันตาที่สูงมาก เมื่อใชน้ิวคลําจะรูสึกวาลูกตาแข็งเหมือนหิน จึงเปนที่มาของ
ช่ือในภาษาไทย 

เหตุที่เราควรมีความเขาในในโรคน้ีเน่ืองจาก ตอหินเปนสาเหตุนําของการสูญเสียการมองเห็นทั่วโลก และการ
สูญเสียน้ันเปนไปอยางถาวร อยางไรก็ตามโรคน้ีสามารถปองกันได หากไดรับการตรวจและการรักษาที่เหมาะสม 
เพ่ือใหลานสายตาคงสภาพที่เปนอยูใหนานที่สุด 

กอนที่จะเขาใจโรคตอหิน ควรท่ีจะทราบเก่ียวกับกลไกการสรางและการระบายนํ้าในลูกตา ซึ่งความสมดุลของทั้ง
สองสวนเปนตัวบอกถึงระดับความดันในลูกตา และอธิบายถึงกลไกการเกิดตอหิน: 

 

รูปแสดงทางเดินนํ้าในตา ซึ่งเปนตามลูกศรสีแดง 

 



 

รูปขยายบริเวณมุมตา คือบริเวณในกรอบสีนํ้าเงินจากรูปดานบน เสนเหลืองแสดงทางเดินนํ้าในตา 

นํ้าในลูกตาเรียกวา aqueous humor ถูกสรางจากอวัยวะในลูกตาที่เรียกวา ciliary processes นํ้าในลูกตา
เมื่อถูกสรางแลวจะออกมาอยูที่ชองหลังเลนสตากอน (posterior chamber) จากน้ันจะมีการไหลเวียนผาน
ชองระหวางมานตาและเลนสตาเพ่ือออกมาสูชองหนาลูกตา (anterior chamber) นํ้าในลูกตาทําหนาในการ
ใหสารอาหารที่เปนประโยชนตอการทํางานของอวัยวะตางๆ ไดแก กระจกตา เลนสตา มานตา และมุมตาดวย 
และแลกเปล่ียนของเสีย ซึ่งนํ้าในลูกตาจะนําสารของเสียจากอวัยวะเหลาน้ีไหลเวียนออกไปทางมุมตา ลักษณะ
ของมุมตาจะเปนตะแกรงที่เรียกวา trabecular meshwork เปนทางผานของนํ้าในลูกตา เพ่ือดูดซึมเขาสูเสน
เลือดดําบริเวณตาขาว (episcleral vessels) และเสนเลือดดําในเบาตา ซึ่งจะไหลเวียนเขารวมกับเสนเลือดดํา
ใหญตอไป และสารของเสียก็จะถูกกําจัดออกจากรางกายรวมกับของเสียจากอวัยวะอื่นๆ การไหลเวียนของนํ้าใน
ตาออกสูเสนเลือดดํา จะตองมีความแตกตางกันระหวางความดันตาที่ตองสูงกวาความดันเสนเลือดดํา นํ้าจึงจะ
สามารถไหลออกไปได หากความดันในเสนเลือดดําสูงกวาความดันตา นํ้าในตาจะไมสามารถไหลออกจากลูกตา
ได เพราะฉะนั้นความดันในลูกตาขึ้นกับ 3 ปจจยัหลักไดแก 

1. อัตรา การสราง  
2. อัตราการไหลเวียนออกจากลูกตาฃ 
3. ความดันของเสนเลือดดําที่ตาขาวและในเบาตา 

 
โรคตอหินแบงไดเปน 2 กลุมใหญ 

1. ตอหินมุมเปด 
2. ตอหินมุมปด 

 
การท่ีจะวินิจฉัยวาเปนตอหินมุมเปดหรือปด ขึ้นกับการตรวจโดยจักษุแพทย ในแตละกลุมยังแบงสาเหตุการเกิด
ไดเปน: 

Ciliary body 

Trabecular 
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• Primary cause ตอหินชนิดที่ไมทราบสาเหตุที่แทจริง และการตรวจทางจักษุไมพบลักษณะทางกาย
วิภาคที่ทําใหเกิดภาวะน้ี  

• Secondary cause ตอหินชนิดที่การตรวจทางจักษุพบลักษณะทางกายวิภาคที่เปนสาเหตุของตอหิน 
 

ตอหินมุมเปด (open-angle glaucoma) 

Primary open-angle glaucoma (POAG): เปนภาวะที่มีการเสื่อมของขั้วประสาทตาจากหลายๆ 
ปจจัยเสี่ยงที่จะกลาวตอไป พบวากวา 3 ลานคนทั่วโลกตาบอดทั้งสองตาจากตอหินชนิดน้ี และมากกวา 2 ลานคน
ไดรับการวินิจฉัยวาเปนตอหินในแตละป 

กลุมน้ีจะมีการเสื่อมของขั้วประสาทตาเปนแบบคอยเปนคอยไป (chronic and progressive) และมีลักษณะ
เฉพาะตัว  การตรวจมุมตาดวยจักษุแพทยพบวามุมตาเปด และพบความดันตาสูงซึ่งเปนปจจัยหลักของการสูญเสีย
ของขั้วประสาทตา 

อยางไรก็ตามจะมีคนอีกกลุมซึ่งมีภาวะความดันตาสูง แตไมมีการทําลายของขั้วประสาทตาเรียกวา “ocular 
hypertension” แมตรวจตาจะยังไมพบความเสื่อมของขั้วประสาทตา กลุมน้ีถือวามีความเสี่ยงที่จะเกิดตอหิน
ไดในอนาคต และจําเปนตองไดรับการติดตามการตรวจตาโดยจักษุแพทย 

สาเหตุของ POAG ยังไมเปนที่ทราบแนชัด แตปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรคน้ีไดแก  

• อายุ โดยเฉพาะอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป ถือวามีความเสี่ยง และ 15% ของผูที่อายุมากกวา 70 ปเปนโรค
ตอหิน อยางไรก็ตามตอหินเกิดจากหลายปจจัยรวมกัน มิใชเพียงอายุเทาน้ัน 

• ประวัติครอบครัว ผูที่มีประวัติโรคตอหินในครอบครัวถือวามีปจจัยเสี่ยงสูงตอการเกิดตอหิน 

• เช้ือชาติ POAG มักพบในคนดํา (African) มากกวาคนเอเชีย และพบในคนขาว (Caucasian) 
นอยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับคนขาว คนดํามีโอกาสเปนตอหินมากกวาถึง 3-4 เทา และมักจะเกิดเมื่ออายุ
ที่นอยกวาและมีความรุนแรงมากกวาคนขาว 

• สายตาสั้น โดยทั่วไปถือวาสายตาสั้นถามากกวา -6.00  diopters อาจมีความผิดปรกติในลูกตาได
หลายอยางไมเฉพาะตอหินเทาน้ัน 

ปจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่ยังอยูระหวางการศึกษา: เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคเสนเลือดตีบ ไมเกรน การสูบ
บุหรี่ โรคหัวใจ 

การท่ีความดันตาสูงเกิดจากความผิดปรกติในตัวเซลล หรือโมเลกุลของสวนที่ทําหนาที่เปนทางระบายนํ้าในลูกตา 
(trabecular meshwork) ทําใหนํ้าที่สรางภายในตาไมสามารถระบายออกได 

เมื่อมีความดันตาที่สูงผิดปรกติจะทําใหมีการกดของขั้วประสาทตาโดยตรง รวมกับเลือดที่เขามาเล้ียงขั้วประสาท
ตาจะนอยลงไปดวย ทั้งสองสวนทําใหเกิดขั้วประสาทตาเสื่อมตามมา ดังน้ันการลดความดันตาจึงเปนการรักษาที่
ชวยปองกัน หรือชะลอการเสื่อมของขั้วประสาทตาได 



โดยทั่วไปถือวาความดันตาที่สูงกวา 21 มิลลิเมตรปรอท จะเพ่ิมโอกาสการเกิดโรคตอหินมากขึ้น อยางไรก็ตาม
การจะกําหนดวาผูปวยคนใดควรมีความดันตาเทาไร ไมสามารถใชตัวเลขน้ีในการกําหนด ตองดูเปนแตละ
รายบุคคล และตองอาศัยการติดตามการตรวจทางจักษุ 

อาการแสดง ระยะแรกของโรคที่มีการสูญเสียลานสายตาไมมาก ผูปวยมักไมมีอาการแสดงอะไร สวนมากเมื่อมี
อาการตามัว โรคก็มักดําเนินไปมากแลว ฉะน้ันการจะไดรับวินิจฉัยในระยะแรกตองไดรับการตรวจคัดกรอง 

การตรวจตา 

โดยทั่วไปแนะนําใหตรวจคัดกรองโรคตอหินเมื่ออายุ 40 ปขึ้นไป โดยเฉพาะผูที่มีประวัติครอบครัว และมีปจจัย
เสี่ยงดังกลาวขางตน ซึ่งควรไดรับการตรวจตาโดยจักษุแพทย หากตรวจไมพบความผิดปรกติและมีปจจัยเสี่ยง
นอย ควรตรวจตาทุกๆ 3-5 ป 

การรักษาภาวะตอหินชนิด POAG ประกอบดวยการรักษาดวยยา เลเซอร และการผาตัด 

การรักษาดวยยา มักเปนวิธีการรักษาอันดับแรก เปนการใชยาหยอดตาเพ่ือลดความดันตาใหถึงระดับที่ไมทําให
เกิดการเสื่อมของขั้วประสาทตา ซึ่งยาลดความดันตามีอยูหลายกลุม ไดแก  beta-blockers, alpha-
agonists, carbonic anhydrase inhibitors, miotics และ prostaglandin analogs ยาแตละตัวก็จะ
มีประสิทธิภาพในการลดความดันตา วิธีการใชยา และผลขางเคียงแตกตางกันไป ซึ่งการจะเลือกใชยาตัวใดขึ้นอยู
กับความรุนแรงของโรค และผลขางเคียงที่อาจเกิดไดในแตละบุคคล จักษุแพทยจะเปนผูประเมินความเหมาะสม
ของยาที่จะใช และติดตามผลวายาที่ใหไดผลลดความดันตาดีหรือไม เพราะการตอบสนองตอยาแตละตัวจะ
แตกตางกันในแตละบุคคล 

สิ่งที่ผูปวยควรปฏิบัติคือการหยอดยาใหถูกวิธีการ จํานวนครั้งของยาแตละตัว และหยอดยาอยางสมํ่าเสมอ รวมถึง
มาติดตามการรักษาตามท่ีจักษุแพทยนัด 

การรักษาดวยการยิงเลเซอร การยิงเลเซอรใน POAG ซึ่งไดรับการศึกษาวาไดผล คือ Argon laser 
trabeculoplasty หรือ Selective laser trabeculoplasty ซึ่งสามารถลดความดันตาไดประมาณ 20% 
จากความดันตาเริ่มตนและผลของเลเซอรอยูประมาณ 3-5 ป วิธีการน้ีอาจชวยชะลอการใชยา หรือลดจํานวนยา
หยอดที่ใชอยูได อยางไรก็ตามการตอบสนองขึ้นกับแตละบุคคล 

การรักษาดวยการผาตัด หลักการของการรักษาดวยการผาตัด เพ่ือควบคุมความดันตาเทาน้ัน เพราะความดันตาเปน
ปจจัยหลักที่ทําใหสูญเสียการมองเห็น วิธีการผาตัดเปนการชะลอความเสื่อมของข้ัวประสาทตา และคงสภาพลาน
สายตาที่เหลืออยูใหนานที่สุด สวนใหญจะผาตัดเมื่อการรักษาดวยยาหรือเลเซอรไมไดผล หรือลดความดันตาได
ไมดี วิธีการผาตัดประกอบดวย  

1. Trabeculectomy เน่ืองจาก POAG เกิดจากทางระบายน้ําในตาเดิม (trabecular meshwork) 
เกิดความผิดปรกติ ทําใหนํ้าที่สรางภายในตาไมสามารถระบายออกได ตาจึงมีความดันตาสูงขึ้น การ



ผาตัดวิธีน้ีเปนการผาตัด เพ่ือเปดรูเล็กๆ ใหนํ้าในตาระบายออกไปตามรูที่สรางไว สูบริเวณใตเยื่อบุตา 
และดูดซึมออกไปตามเสนเลือดที่เยื่อบุตา 

2. Drainage implant เปนวัสดุเล็กๆ มีสวนของทอที่จะวางในชองหนาลูกตา เพ่ือระบายนํ้าในตาออก
ไปสูบริเวณใตเยื่อบุตา เพ่ือดูดซึมออกไปตามเสนเลือดเยื่อบุตา 

3. Cycloablative procedure เปนการใชเลเซอรเพ่ือจี้ทําลายสวนของ ciliary process ซึ่งทํา
หนาที่ในการสรางนํ้าในตา วิธีน้ีจะเลือกใชในกรณีที่รักษาดวยวิธีอื่นๆ แลวไมไดผล หรือในกลุมที่ไมมี
การมองเห็นแลวแตมีอาการปวดตาจากตอหิน เน่ืองจากเปนวิธีที่คาดคะเนผลยาก และมีภาวะแทรกซอน
มากกวาวิธีอื่นๆ  

Secondary open-angle glaucoma: เปนตอหินชนิดมุมเปดเชนกัน แตมีสาเหตุที่ตรวจพบไดทางกาย
วิภาค ซึ่งสาเหตุเหลาน้ีไดแก 

• Exfoliation syndrome: เปนโรคทางตาชนิดหน่ึงที่มีการสรางสารผิดปรกติ ที่เรียกวา fibrillar 
material ขึ้นมาเอง จะพบสารน้ีเกาะอยูตามผิวเลนสตา เสนเอ็นที่ขึงเลนสตา และตามมุมตา ทําใหนํ้าในตา
ไหลออกไมสะดวก เกิดภาวะตอหินขึ้นมาได มักพบในคนสูงอายุ อาจเปนขางเดียวหรือทั้งสองตาก็ได  การ
รักษาตอหินในภาวะน้ีเชนเดียวกับการรักษาใน POAG 

• Pigment dispersion syndrome: เปนโรคทางตาที่พบในคนวัยหนุมสาวถึงวัยกลางคนและมีภาวะ
สายตาสั้น พบในผูชายมากกวาผูหญิง แตความชุกของโรคน้ีในประเทศไทยนอยมาก นอยกวา 1% เกิดจาก
มานตามีความโคงผิดปรกติ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงขนาดของรูมานตา ทําใหมีการเสียดสีกันระหวางมานตา
และเลนสตา เม็ดสีในมานตาจึงถูกปลอยออกมาจากการถูกเสียดสี เม็ดสีเหลาน้ีจะลอยไปสะสมอยูตาม
กระจกตา เลนสตา และมุมตา ทําใหทางระบายน้ําในตาถูกกีดขวางโดยเม็ดสีเหลาน้ี ความดันตาจึงเพ่ิมสูงขึ้น 
เกิดเปนตอหินตามมา การรักษาเชนเดียวกับภาวะ POAG 

• Lens-induced glaucoma: ความผิดปรกติของเลนสตา อาจเกิดจากตอกระจกที่สุกมากทําใหโปรตีนใน
เลนสตาที่เปล่ียนแปลงไปเกิดรั่วไหลออกจากถุงหุมเลนส เกิดการอักเสบและเซลลอักเสบรวมถึงโปรตีนไป
อุดตันบริเวณมุมตา ทําใหเกิดตอหินตามมา (phacolytic glaucoma) ซึ่งรักษาดวยการผาตัดเอาเลนสตอ
กระจกออก หรือการที่มีอุบัติเหตุทําใหถุงหุมเลนสตาฉีกขาด มีสวนของเลนส (lens particles) ที่หลุดไป
อุดตันตามมุมตา เปนตน 

• Uveitic glaucoma: เปนตอหินที่เกิดจากโรคมานตาอักเสบ ซึ่งภาวะน้ีทําใหเกิดตอหินไดทั้งแบบมุมเปด
และมุมปด สาเหตุของการเกิดตอหิน เกิดไดจากทั้งเซลลอักเสบที่ไปอุดตัน หรือบริเวณมุมตาเองที่มีการ
อักเสบบวมขึ้นมา หรือมีพังผืดไปปดบริเวณมุมตา 

• Intraocular tumors: เน้ืองอกในลูกตาก็เปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหเกิดตอหินได ทั้งจากเซลลของตัวเน้ือ
งอก เซลลอักเสบ ที่หลุดไปอุดตันตามมุมตารวมถึงการที่มีการสรางเสนเลือดผิดปรกติที่มานตาและมุมตา 
(neovascularization) เสนเลือดเหลาน้ีเปนเสนเลือดที่ไมดี เน่ืองจากมีความเปราะบางทําใหแตกงายและ
มีเลือดออกในชองหนาลูกตาได รวมถึงอาจตัวเสนเลือดเองอาจงอกไปปดก้ันบริเวณมุมตา หรือเสนเลือดทํา
ใหมีการสรางพังผืดมาปดบริเวณมุมตา ทําใหนํ้าในตาไหลออกไมได เกิดตอหินตามมาไป 

• Raised episcleral venous pressure: เน่ืองจากการไหลเวียนของน้ําในตาข้ึนกับความดันของเสน
เลือดดําที่ตาขาวดวย โรคบางอยางทําใหเสนเลือดดําที่ตาขาวและเบาตาสูงเกินกวาที่นํ้าในตาจะไหลผานไป



ได ทําใหการระบายนํ้าในตาเปนไปอยางยากลําบาก ขณะที่อัตราการสรางนํ้ายังเหมือนเดิม ความดันตาจึง
สูงขึ้น โรคเหลาน้ีไดแก โรคไทรอยยที่ตา (thyroid-orbitopathy), carotid carvernous fistula คือ
มีทางเช่ือมผิดปรกติระหวางเสนเลือดดําและเสนเลือดแดงที่บริเวณสมองใกลลูกตา มีผลใหความดันของเสน
เลือดดําในสมองและในเบาตารวมถึงเสนเลือดดําในตาขาวสูงมาก นํ้าในลูกตาระบายออกไมได การรักษา
ตองรักษาที่สาเหตุของโรคเปนหลัก 

• Topical และ systemic steroid ยากลุม steroid ทั้งชนิดยาหยอด ยาฉีดในลูกตา ยาพน และยา
รับประทานหรือ ยาฉีดเขาเสนเลือด ทําใหเกิดตอหินไดทั้งสิ้น แตยาหยอดมักมีผลมากที่สุด สาเหตุเกิดจากมี
การเปล่ียนแปลงของเซลลหรือโมเลกุลบริเวณ trabecular meshwork ทําใหนํ้าในตาไหลเวียนออกไม
สะดวก เกิดความดันตาสูงตามมา หากใชยาเพียงระยะสั้นๆ การหยุดยาจะทําใหความดันตากลับสูปรกติได 
แตหากใชยา steroid เปนเวลานานและใชยาขนาดสูง โดยเฉพาะนานกวา 1 ป การเปล่ียนแปลงใน 
trabecular meshwork จะเปล่ียนอยางถาวร ผูปวยอาจตองควบคุมความดันตาดวยยาลดความดันตาใน
ระยะยาว 

• Developmental glaucoma: เกิดจากการเจริญที่ผิดปรกติของอวัยวะตางๆ รวมถึงมุมตาซึ่งเปนมาแต
กําเนิด เชน Axenfeld-Reiger syndrome 

 

ตอหินมุมปด (angle closure glaucoma) 

Primary angle closure glaucoma (PACG): เปนตอหินที่เกิดจากมุมตาถูกมานตาปดก้ัน สวนใหญ
เกิดในผูที่มีลักษณะกายวิภาคที่มีแนวโนมวามุมตาแคบอยูกอน และอาจมีปจจัยอื่นๆ เสริมทําใหเกิดมุมตาปดได 
ซึ่งสามารถทําใหเกิดภาวะตอหินไดทั้งเฉียบพลัน (acute) และเรื้อรัง (chronic) ซึ่งกลไกการเกิดแตกตางกัน
ไป 

ปจจัยเสี่ยงตอภาวะ PACG ไดแก 

• อายุ ที่มากกวา 40 ปขึ้นไป 
• เพศ โดยเพศหญิงพบมากกวาเพศชายประมาณ 3 เทา 
• เช้ือชาติ พบบอยในคนเช้ือสายเอเชีย และ เอสกิโม พบมากกวาคนขาว และพบในอเมริกันอินเดียนนอย

ที่สุด 
• ประวัติครอบครัว  
• สายตายาว คนที่สายตายาวจากการที่ลูกตาขนาดเล็กมักมีชองหนาลูกตาแคบ และมุมตาแคบมีโอกาส

เสี่ยงที่จะเปนตอหินมุมปดได 

ตอหินมุมปดเฉียบพลัน (acute angle closure glaucoma) เปนภาวะที่มีความดันตาสูงขึ้นอยางมากและ
รวดเร็ว ทําใหผูปวยมีอาการปวดตาอยางรุนแรงและเฉียบพลัน ตาแดง นํ้าตาไหล สูแสง ตามัว รวมถึงคล่ืนไส
อาเจียนดวย จะตรวจพบวาเยื่อบุตาแดง กระจกตาบวม ความดันตาอาจสูงมากถึง 50-60 มิลลิเมตรปรอท  



สาเหตุเกิดจากการ ภาวะที่เรียกวา pupillary block คือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงของรูมานตาตามภาวะแสง
แวดลอม ในบางจังหวะมานตาบริเวณสวนกลาง ติดชิดกับเลนสตามาก และติดคางในลักษณะน้ัน ทําใหนํ้าในตา
ซึ่งอยูที่ชองหลังลูกตา (posterior chamber) ไมสามารถไหลผานชองระหวางมานตาและเลนสตา เขาสูชอง
หนาลูกตาได ความดันในชองหลังลูกตาจึงสูงกวาชองหนาลูกตา ทําใหมีการดันมานตารอบนอก (peripheral 
iris) ไปดานหนาและปดบริเวณ trabecular meshwork กลไกน้ีทําใหนํ้าหยุดชะงักการไหลเวียนออกอยาง
ฉับพลัน  ความดันตาจึงสูงอยางรวดเร็ว ยิ่งระดับความดันตาสูงและสูงเปนเวลานาน ประสาทตาจะเสื่อมได 

ตอหินมุมปดที่เกิดเพียงบางคร้ัง (subacute or intermittent angle closure glaucoma) กลไกการเกิด
เชนเดียวกับตอหินมุมปดเฉียบพลันแตความรุนแรงนอยกวา พบในกลุมเสี่ยงซึ่งอาการจะเปนช่ัวคราวแลวหายเอง 
เกิดจากการเปล่ียนแปลงของรูมานตาในบางจังหวะ ทําใหบริเวณสวนกลางของมานตาติดชิดกับเลนสตามาก ซึ่ง
มักเกิดในสภาวะที่แสงสลัวหรือคอนขางมืด เชนในโรงหนัง เปนตน ความดันตาก็จะสูงขึ้นชวงเวลาหน่ึง เมื่อแสง
แวดลอมเปล่ียนแปลงและมานตาก็จะมีการเปล่ียนขนาด อาการก็อาจจะหายไปเอง ซึ่งอาการที่พบอาจแครูสึกปวด
ลึกๆ ตึงๆ ในลูกตา ตามัวช่ัวขณะ มักมีอาการเปนๆ หายๆ ภาวะน้ีวินิจฉัยยาก ซึ่งประวัติของผูปวยมีความสําคัญ
มาก และตองไดรับการตรวจโดยจักษุแพทยถึงใหการวินิจฉัยได 

 

รูปแสดงมานตาท่ีติดกับเลนสตา ทําใหนํ้าในตาซึ่งสรางจาก ciliary body ไมสามารถผานออกมาสูชองหนาลูก
ตาได นํ้าจึงสะสมมากที่ชองดานหลังลูกตา ทําใหดันมานตามาปด trabecular meshwork ทีท่ําหนาที่เปน
ทางระบายน้ําในตา 

ตอหินมุมปดเรื้อรัง (chronic angle closure glaucoma) อาจเกิดตามหลังการเปนตอหินมุมปดเฉียบพลัน
หรือไมก็ได กลไกหลักเกิดจากมานตาบริเวณรอบนอก (peripheral iris) ไปชิดติดอยูกับ trabecular 
meshwork เมื่อมีการติดชิดกันนานๆ มีการเสียดสีทําใหเกิดพังผืดตามมา เรียกวา peripheral anterior 
synechiae (PAS) ตัวพังผืดจะยึดติดทําใหมานตาปดบริเวณ trabecular meshwork อยางถาวร ซึ่งถา 
PAS เกิดเปนบริเวณกวาง มากกวา 180-270 องศาของมุมตา จะทําใหความดันตาสูงมากขึ้น และมากขึ้น ซึ่งดังที่
ทราบวาความดันตาที่สูงจะนําไปสูการเสื่อมของขั้วประสาทตาและการสูญเสียลานสายตารวมถึงการมองเห็นใน
ที่สุด 

มานตา 

เสนเลือดดําท่ีตาขาว 

เลนสตา 

ชองหนาลูกตา 

ชองหลังลูกตา (posterior chamber) 



ภาวะน้ีมักเกิดแบบคอยเปนคอยไป ทําใหไมมีอาการแสดงในระยะแรกที่มีการสูญเสียลานสายตา ตอเมื่อรูสึกตา
มัวการดําเนินโรคมักเปนมากแลว ซึ่งลักษณะโรคจะคลายๆ กับ POAG แตการตรวจตาโดยจักษุแพทยจะเปน
มุมปด และการรักษาก็มีความแตกตางกัน 

การตรวจตา 

โดยทั่วไปแนะนําใหตรวจคัดกรองโรคตอหินเมื่ออายุ 40 ปขึ้นไป โดยเฉพาะผูที่มีประวัติครอบครัว และมีปจจัย
เสี่ยงดังกลาวขางตน ซึ่งควรไดรับการตรวจตาโดยจักษุแพทย หากตรวจไมพบความผิดปรกติและมีปจจัยเสี่ยง
นอย ควรตรวจตาทุกๆ 3-5 ป 

การรักษาภาวะตอหินชนิด PACG ประกอบดวยการรักษาดวย เลเซอร ยา และการผาตัด 

การรักษาดวยการยิงเลเซอร การยิงเลเซอรใน PACG ถือเปนการรักษาหลักและอันดับแรกในการรักษาภาวะนี้ 
วิธีการเลเซอรจะแตกตางจาก POAG โดยเปนการยิงเลเซอรเพ่ือเจาะมานตาบริเวณรอบนอกใหเปนรู เรียกวา 
laser peripheral iridotomy (LPI) การทําเลเซอรดวยวิธีน้ีเปนการสรางทางระบายน้ําจากชองดานหลัง
ไปสูชองหนาลูกตาโดยตรง ไมตองไหลผานมานตาและเลนสตาที่ติดชิดกันในภาวะ acute หรือ subacute 
angle closure glaucoma ความดันในชองหลังลูกตาจึงเทากับชองหนาลูกตา มานตาก็จะไมถูกดันใหชิดปด 
trabecular meshwork อีกตอไป 

สําหรับการทํา LPI ในตอหินมุมปดเรื้อรัง แมวากลไกการเกิดจะตางกัน แตก็มีประโยชนเน่ืองจากชวยลดโอกาส
การเกิดตอหินมุมปดเฉียบพลันซึ่งอาจเกิดรวมกับตอหินมุมปดเรื้อรังที่เปนอยูแลวได นอกจากน้ีการทํา LPI ชวย
ใหไมเกิดพังผืดระหวางมานตาและ trabecular meshwork เพ่ิมขึ้นดวย 

การรักษาดวยยา ยาลดความดันตามีทั้งยาฉีดเขาเสนเลือด ยากิน และยาหยอดตา ซึ่งยาแตละตัวจะมีประสิทธิภาพ 
ความเร็วในการลดความดันตา รวมถึงผลขางเคียงแตกตางกันไป หลักการรักษาดวยยาในตอหินมุมปด
ประกอบดวย 2 กรณีหลัก 

1. ลดความดันตาอยางรวดเร็วเพ่ือลดอาการจากตอหินมุมปดเฉียบพลัน ซึ่งความดันตาที่ลดลงจะทําให
กระจกตาบวมลดลง ทําใหการยิงเลเซอร LPI ทําไดงายขึ้นตอไป เพ่ือการลดความดันตาที่รวดเร็วมักจะ
ใชยากินหรือยาฉีด รวมกับยาหยอด 

2. การใชยาลดความดันตา เพ่ือควบคุมความดันตาที่ยังคงสูงหลังไดรับการทํา LPI แลว หลักการเลือกยา
เหมือนกับใน POAG 

การรักษาดวยการผาตัด หลักการของการรักษาดวยการผาตัด เพ่ือควบคุมความดันตาเทาน้ัน เพราะความดันตาซึ่ง
เปนปจจัยหลักที่ทําใหสูญเสียการมองเห็น การผาตัดเชนเดียวกับใน POAG เปนการชะลอความเสื่อมของขั้ว
ประสาทตา และคงสภาพลานสายตาที่เหลืออยูใหนานที่สุด สวนใหญจะผาตัดเมื่อการรักษาดวยยาหรือเลเซอรไม
ไดผล หรือลดความดันตาไดไมดี สําหรับวิธีการผาตัดเชนเดียวกับใน POAG 



ในผูปวยบางคนที่แพทยตรวจพบวาเลนสอาจเปนสาเหตุสําคัญที่มีสวนทําใหเกิดตอหินมุมปดรวมกับกลไกอื่นๆ 
แพทยอาจพิจารณาผาตัดเปล่ียนเลนสตารวมดวย ซึ่งตองดูเปนแตละกรณีไป 

Secondary angle closure glaucoma เปนตอหินชนิดมุมปด แตมีสาเหตุที่ตรวจพบไดทางกายวิภาค
ชัดเจน แบงเปน 2 กลไกหลักคือ  

1. Anterior pulling เกิดจากมีสาเหตุบางอยางทําใหมีการดึงรั้งมานตามาดานหนาใหมาปดมุมตา 
ไดแก  
1.1 neovascular glaucoma: เปนภาวะที่มีการสรางเสนเลือดผิดปรกติในลูกตา อาจพบทั้งในจอ

ประสาทตา และบริเวณชองหนาลูกตาและมุมตา เสนเลือดเหลาน้ีกอใหเกิดพังผืดที่ดึงรั้งมานตาให
มาปดบริเวณมุมตา เกิดเปนตอหินมุมปดตามมาได สวนสาเหตุที่มีการสรางเสนเลือดผิดปรกติ มัก
เกิดจากโรคทางจอประสาทตา เชน เบาหวานขึ้นตาขั้นรุนแรง เสนเลือดดําในตาอุดตัน เปนตน เสน
เลือดเหลาน้ีนอกจากสรางพังผืดแลว ตัวมันเองจะมีความเปราะบางอาจแตกและทําใหมีเลือดออก
ในลูกตาดานหลังหรือดานหนาก็ได 

1.2 uveitic glaucoma ดังกลาวขางตน ภาวะน้ีทําใหเกิดตอหินมุมเปดหรือปดก็ได สาเหตุจากมุม
ตาปดเกิดจากพังผืดเชนกัน พังผืดเหลาน้ีจะเกิดไดมากขึ้นหากภาวะมานตาอักเสบเปนอยูเรื้อรัง 

2. Posterior pushing เกิดจากสาเหตุบางอยางดานหลังลูกตามีการดันมานตาจากดานหลังใหมาปด
มุมตาไดแก 
2.1 Tumor เน้ืองอกบางอยางดานหลังลูกตาทําใหมีการดันมานตามาปดมุมตาโดยตรง หรือจากการที่

เน้ืองอกเหลาน้ีสรางนํ้าใตจอประสาทตาเปนจํานวนมาก เกิดจอตาหลุดลอกซึ่งจอประสาทตาที่
หลุดลอกชนิดน้ี (exudative retinal detachment) อาจทําใหมีการดันมานตาจากดานหลัง
ขึ้นมาปดมุมตา 

2.2 Ciliary body swelling เน่ืองจาก ciliary body เปนอวัยวะที่อยูติดกับมานตา เมื่อมีการ
บวม ก็จะดันมานตามาดานหนาทําใหปดมุมตาได สาเหตุของการบวมของ ciliary body มี
มากมาย เชน ลูกตาอักเสบจากการผาตัดจอประสาทตาหรือจากการยิงเลเซอรที่จอประสาทตา ยา
บางชนิดเชน topiramate (ยากันชักชนิดหน่ึง)  

2.3 Phacomorphic glaucoma เกิดจากเลนสตามีความหนาหรือบวมมากกวาปรกติ ทําใหดันมาน
ตามาปดมุมตา 

โดยสรุปแลวตอหินที่เกิดจาก secondary causes ทั้งมุมเปดและมุมปด การรักษาหลักคือการรักษาที่ตนเหตุ
ดังกลาวขางตน จึงจะสามารถควบคุมภาวะตอหินเหลาน้ีได 

 

 

 

 


