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ดวงตาเป็นอวยัวะส าคญัหนึ่งท่ีควรใสใ่จและดแูลเป็นอย่างดี ยิ่งในสภาพแวดล้อมปัจจบุนัท่ีเตม็ไปด้วย

มลพิษตา่งๆ และมีเชือ้โรคแพร่กระจายอยูใ่นอากาศมากมาย ซึง่บางครัง้เชือ้โรค ปัจจยัแวดล้อมรอบตวัเรา อาหาร 

และพนัธุกรรม อาจเป็นสาเหตทุ าให้เกิดโรคตา่งๆ กบัดวงตาได้ และโรคท่ีจกัษุแพทย์พบวา่เป็นโรคท่ีมีการรายงาน

ทางการแพทย์วา่มีแนวโน้มสงูขึน้ก็คือ “โรคจอประสาทตาเส่ือม” ซึง่เป็นโรคท่ีจะน าไปสู่การตาบอดแบบถาวรได้   

นายแพทย์ธนภัทร รักพานิชมณี จักษุแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านจอประสาทตา ศูนย์การแพทย์ปัญญา

นันทภกิขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้ความรู้วา่ หลกัการท างานของดวงตามนษุย์

นัน้เร่ิมจากการท่ีแสงจากภาพท่ีเรามองจะต้องสามารถเดินทางผา่นเข้าไปในลกูตา โดยผา่นสว่นประกอบตา่งๆ     

ของตา คือ กระจกตา (Cornea) และเลนส์แก้วตา (Lens) ไปตกท่ีจอประสาทตา (Retina) ซึง่เป็นผนงัชัน้ในของลกู

ตา ท่ีประกอบไปด้วยเซลล์ประสาทตาจ านวนมาก ท่ีจะส่งสญัญาณภาพท่ีได้ผา่นไปทางเส้นประสาทตา (Optic 

nerve) สูส่มอง เพื่อแปลสญัญาณเป็นภาพท่ีเรามองเห็น ซึง่บริเวณจดุกลางรับภาพของจอประสาทตาท่ีเรียกวา่ 

macula ถือเป็นบริเวณท่ีส าคญัท่ีสดุบนจอประสาทตา ท่ีจะท าให้สามารถมองเห็นภาพตา่งๆ ได้ชดัเจน ถ้าจดุกลาง

รับภาพนีเ้สียจะท าให้มองภาพไมช่ดั เห็นเหมือนมีจดุด าบงัตรงกลางหรือเห็นภาพบดิเบีย้วไป ท าให้ความสามารถใน

การเห็นภาพท่ีระยะใกล้และไกลเสียไป ซึง่สภาวะนีคื้ออาการของโรคจอประสาทตาเส่ือม 

โรคจอประสาทตาเส่ือม Age-related macular degeneration (AMD) เป็นโรคท่ีมีความผิดปกตเิกิดขึน้

บริเวณจดุศนูย์กลางรับภาพของจอประสาทตา พบมากในกลุม่คนอายตุัง้แต ่50 ปีขึน้ไป และเป็นหนึง่ในสาเหตุ

ส าคญัของการเกิดการสญูเสียการมองเห็นในผู้สงูอาย ุ อยา่งไรก็ตาม โรคจอประสาทตาเส่ือมจะท าให้สญูเสียการ

มองเห็นเฉพาะภาพตรงกลาง โดยท่ีภาพด้านข้างของการมองเห็นยงัดีอยู ่เชน่ อาจเห็นขอบของนาฬิกา แตไ่ม่

สามารถบอกได้วา่เป็นเวลาอะไร ดงันัน้โรคจอประสาทตาเส่ือมจะไมท่ าให้การมองเห็นมืดสนิทไปทัง้หมด  

 



 

 

 

 

 

 

ปัจจยัเส่ียงท่ีมีอิทธิพลท าให้เกิดโรคจอประสาทตาเส่ือมมีหลายอยา่ง ได้แก ่คนท่ีมีอายมุากกว่า 50 ปีขึน้ไป,    

มีความสมัพนัธ์ทางพนัธุกรรมกบัคนท่ีเป็นโรคจอประสาทตาเส่ือม, นอกจากนัน้ยงัพบอบุตักิารของโรคสงูสดุในคน

ผิวขาว เพศหญิง ท่ีมีอายมุากกวา่ 60 ปี, มีหลกัฐานทางการศกึษาพบวา่การสบูบหุร่ีเป็นการเพิ่มความเส่ียงของการ

เกิดโรคอยา่งชดัเจน, คนไข้ท่ีต้องทานยาลดความดนัเลือด และมีระดบัของไขมนั Cholesterol ในเลือดสงูและระดบั 

Carotenoid ในเลือดต ่า มีความเส่ียงสงูมากตอ่การเป็นโรคจอประสาทตาเส่ือม แบบสญูเสียการมองเห็นอย่าง

รวดเร็ว (Wet AMD), ผู้หญิงวยัหมดประจ าเดือนท่ีไมไ่ด้รับประทานยาฮอร์โมน estrogen ถกูพบวา่อยูใ่นกลุม่ท่ีมี

ความเส่ียงสงูเชน่กนั และนกัวิจยัยงัพบวา่การขาดวิตามินและเกลือแร่ท่ีส าคญับางชนิดท่ีเก่ียวข้องกบัการต้านอนมุลู

อิสระ เชน่ วิตามินซี และอี หรือเกลือแร่ท่ีมีสว่นส าคญัในการมองเห็น เช่น แคโรทีนอยด์ (carotenoid) ลทีูน (lutein) 

และซีแซนเทียม (zeaxanthium) ยงัเป็นสาเหตสุ าคญัท่ีเพิ่มความเส่ียงตอ่การเกิดจอประสาทตาเส่ือมได้อีกด้วย 

นายแพทย์ธนภทัร กลา่ววา่ ผู้ ป่วยโรคจอประสาทตาเส่ือม จะมีลกัษณะโรค 2 รูปแบบด้วยกนัคือ 1. แบบ

แห้ง (Dry AMD) เป็นรูปแบบท่ีพบมากท่ีสดุ จะมีการเส่ือมสลาย และบางลงของจดุกลางรับภาพจอประสาทตาจาก

ขบวนการเส่ือมตามอาย ุความสามารถในการมองเห็นจะคอ่ยๆ ลดลง และเป็นไปอย่างช้าๆ 2. แบบเปียก (Wet 

AMD) พบประมาณ 10-15 % ของโรคจอประสาทตาเส่ือมทัง้หมด แตมี่ลกัษณะการเกิดการสญูเสียการมองเห็น

อยา่งรวดเร็ว    และเป็นสาเหตสุ าคญัของการตาบอดในโรคจอประสาทตาเส่ือม ซึง่เกิดจากการท่ีมีเส้นเลือดผิดปกติ

งอกอยู่ใต้จอประสาทตา ท าให้จดุกลางรับภาพบวม คนไข้จะเร่ิมมองเห็นภาพตรงกลางบดิเบีย้ว และมืดลงในท่ีสดุ

เม่ือเซลล์ประสาทตาตาย ส าหรับคนไข้บางรายท่ีหมอเคยเจอวา่เป็นหนกัๆ คือมีภาวะเลือดออกภายในลกูตาแบบล้น

ทะลกัทัว่ลกูตา สง่ผลให้มองไม่เห็นภาพใดๆ เลย ก็ต้องเร่งท าการผา่ตดัเพ่ือห้ามเลือดภายในลกูตาเสียก่อน และจึง

ท าการรักษา ซึง่ชว่งเวลาท่ีน่าเป็นหว่งท่ีสดุก็คือ ชว่งหลงัการผา่ตดั เน่ืองจากคนไข้ต้องดแูลแผลผา่ตดัให้ดี มิฉะนัน้

หากเกิดการติดเชือ้ภายหลงัการผา่ตดัอาจเป็นผลท าให้เข้าสูภ่าวะวิกฤตได้ 

อาการและอาการแสดงของโรคจอประสาทตาเส่ือม อาจแสดงอาการแตกตา่งกนัในคนไข้แตล่ะคน และยาก

ตอ่คนไข้ท่ีจะสงัเกตความผิดปกตใินการมองเห็นเองตัง้แตร่ะยะเร่ิมแรก โดยเฉพาะถ้าตาอีกข้างหนึง่ยงัมองเห็นได้ดี 

แตถ้่ามีจอประสาทตาเส่ือมเกิดขึน้ในตาทัง้ 2 ข้าง คนไข้จะรู้สกึถึงความผิดปกตใินการมองเห็นอย่างรวดเร็ว เชน่ 



มองตรงกลางภาพไมช่ดั สว่นกลางของภาพท่ีมองขาดหายไป หรือมืดด าไป หรือภาพท่ีเห็นดบูดิเบีย้วไป แยกแยะ

หน้าคนได้ยาก หรือเห็นจดุด าบริเวณศนูย์กลางของภาพ ซึง่หากสงัเกตตวัเองว่าเร่ิมมีอาการเชน่นี ้ให้ลองทดสอบการ

มองเห็นของตาด้วย Amsler grid test ถ้ามองเห็นภาพ Amsler grid  ผิดปกตไิป จะต้องพบจกัษุแพทย์เพ่ือรับการ

ตรวจจอประสาทตาทนัที 

การรักษาในปัจจบุนัจกัษุแพทย์จะแนะน าให้รับประทานสารอาหารทดแทน (Vitamin and mineral 

supplement) อาทิ สารต้านอนมุลูอิสระ (วิตามิน C,E,beta carotene) และ Zinc ซึง่ขนาดของสารทดแทนท่ีแนะน า

ให้รับประทานตอ่วนั คือ วิตามิน C 500 mg , วิตามิน E 400 IU , Beta carotene 15 mg (ประมาณ 25,000 IU) , 

Zinc 80 mg ของ Zinc oxide , Copper 2 mg ของ Copper oxide (เพราะวา่คนท่ีรับประทาน Zinc ในขนาดสงู  จะ

มีการขาด Copper ได้) สิ่งส าคญัท่ีต้องท าความเข้าใจคือ สารทดแทนไมส่ามารถรักษาหรือชว่ยให้การมองเห็นท่ี

สญูเสียไปแล้วดีขึน้ได้ แตเ่ป็นการลดความเส่ียงท่ีโรคจะด าเนินไปสูร่ะยะรุนแรง และวิธีหนึง่ของการรักษาก็คือการใช้

แสงเลเซอร์ ซึง่โรคจอประสาทตาเส่ือมแบบเปียก (Wet AMD) สามารถรักษาได้โดยใช้แสงเลเซอร์ โดยการฉายแสง

เลเซอร์ลงบนจอประสาทตาสว่นท่ีมีพยาธิสภาพ จะยบัยัง้หรือชะลอเส้นเลือดผิดปกติท่ีท าให้เกิดเลือดออกใต้จอ

ประสาทตาได้ แม้วา่จะไมส่ามารถท าให้การมองเห็นท่ีเสียไปกลบัคืนมา หรือรักษาโรคให้หายขาดได้ แตส่ามารถ

ชว่ยคงสภาพการมองเห็นให้เหลือไว้ได้มากกวา่การท่ีไมไ่ด้รับการรักษาเลย  นอกจากนัน้ในคนไข้บางรายอาจต้องใช้

การรักษาด้วยการผา่ตดั Submacular surgery ซึง่เป็นการผา่ตดัน า้วุ้นตา, จอประสาทตา เพ่ือท าลายหรือน าเส้น

เลือดท่ีผิดปกติออกจากใต้จอประสาทตา รวมทัง้แก้ไขภาวะแทรกซ้อนตา่งๆ ของโรค เชน่ ภาวะเลือดออกใต้จอ

ประสาทตา  

การดแูลตวัเองเม่ือเป็นจอประสาทตาเส่ือมท าได้โดย หมัน่ตรวจสขุภาพดวงตาเป็นประจ าสม ่าเสมอ ควรมี

แบบ ทดสอบ Amsler grid ไว้ท่ีบ้านเพ่ือจะได้ทดสอบสายตาด้วยตนเอง  ในกรณีท่ีมีภาวะจอประสาทตาเส่ือม

เกิดขึน้แล้ว ควรปรับตวักบัภาวะสายตาเลือนรางให้ได้ และฝึกใช้เคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ชว่ยการมองเห็น (Low vision 

aid) ซึง่เป็นสิ่งส าคญัท่ีจะชว่ยให้สามารถใช้การมองเห็นท่ีเหลืออยูด่ าเนินชีวิตตอ่ไปได้อย่างดีท่ีสดุ และท่ีส าคญัควร

หนัมารับประทานผกัและผลไม้ท่ีมีสีส้มและสีเหลืองเป็นประจ า หลีกเล่ียงการใช้สายตาทา่มกลางแสงแดดจ้าเป็น

เวลานานๆ และให้ใสแ่วน่ตากนัแดดท่ีมีระบบป้องกนัรังสียวีูด้วย 
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