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ต้อหนิ 

ต้อหินเป็นที่รู้จักกันในชื่อของ “โจรขโมยการมองเห็น” 

เนื่องจากในระยะแรกจะไม่แสดงอาการที่สามารถสังเกตเห็นได้  ต้อหินจะขโมยการมองเห็นของคุณเงียบๆ 

ก่อนที่คุณจะสมารถสังเกตเห็นได้  ในระยะต่อมาเฉพาะการมองเห็นส่วนกลางเท่าน้ันที่หายไป  

หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม การมองเห็นจะเสื่อมลงมากขึ้นและอาจจะน าไปสู่การบอดอย่างถาวรได้  

 

ทุกคนสามารถป่วยเป็นต้อหินได้  อย่างไรก็ตามผู้ที่อายุมากมีความเสี่ยงสูงกว่า 

 

การศึกษาวิจัยที่ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยฮ่องกงและโรงพยาบาลรัฐจ านวนสามแห่งตั้งแต่ปี 2005 ถึง 

2009 ได้แสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยต้อหินจ านวน 67% ไม่สามารถมองเห็นเส้นทางรถรถประจ าทาง 65% 

ประสบปัญหาในการขึ้นบันได และ 53% มีอารมณ์แปรปวน  

การศึกวิจัยนี้เผยให้เห็นว่าต้อหินมีผลกระทอย่างมีนัยส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของผู้ป่วย 

 

 

ในปัจจุบัน 

ยังไม่มีการรักษาใดที่จะสามารถช่วยคืนความเสียหายทางการมองเห็นจากต้อหินและการสูญเสียการมองเ

ห็นนั้นเป็นสิ่งถาวร  การป้องกันโดยการตรวจพบแต่เนิ่นมีความส าคัญอย่างยิ่ง  

การตรวจสายตาตามปกติเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันต้อหิน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีและบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง  หากคุณรู้สึกตามบวม 

ปวดศีรษะ หรือมีอาการตาลายตอนกลางคืน ปวดตาเฉียบพลัน ตาแดง สายตาพล่ามัว 

คลื่นไส้และอาเจียนเป็นประจ า คุณควรไปพบแพทย์โดยเร็ว 

  

(ขอขอบคุณนายแพทย์นาฟีส์ เบ็ก แห่งโรงพยาบาลจักษุฮ่องกง ส าหรับการสอบทานข้อมูลในหน้านี้) 

 

1. ตอ้หนิคอือะไร?  

ต้อหินเป็นโรคที่ท าให้ตาบอดเป็นอันดับสองตามนิยามขององค์การอนามัยโลก (WHO)  อย่างไรก็ตาม 

ต้อหินเป็นโรคที่ท าให้ตาบอดเป็นอันดับแรกในฮ่องกง  ต้อหินในฮ่องกงแพร่หลายในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 

ปีเป็นจ านวน 3 คนใน 100 คนโดยประมาณ  

 

ล าแสงจะเข้ามายังดวงตาโดยผ่านม่านตาและเลนส์ตาและแสงจะถูกรวมอยู่บนจอประสาทตา  

และสัญญาไฟฟ้าจะสร้างขึ้นและส่งผ่านประสาทตาไปยังสมอง  เพื่อเป็นการรักษาบูรณภาพไว้ 

ลูกตาจะมีน้ าคัดหลั่งเหมือนบอลลูน  น้ าดังกล่าวจะถูกคัดหลั่งจากซิลิอารีบอดี้ 

ไหลเวียนผ่านม่านตาและรูม่านตา และจะถูกดูดซึมที่โครงข่ายทราเบคูลาร์ที่มุมระบายของเหลวในดวงตา  
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การเสียสมดุลระหว่างการคัดหลั่งและการดูดซึมจะน าไปสู่ความดันลูกตาที่ผิดปกติซึ่งจะก่อให้เกิดความเสีย

หายของประสาทตา 

 

หากคุณเป็นต้อหิน 

โรคดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อประสาทตาของคุณและจะท าให้เกิดอาการตายของเซลล์ปมประสาทของจอ

ตาในลักษณะที่เฉพาะซึ่งเป็นผลให้เกิดความสูญเสียลานสายตาและความสามารถในการมองเห็นอันมิอาจ

แก้ไขได้ 

 

 

2. อะไรเปน็ปจัจยัความเสีย่งของตอ้หิน? 

ปัจจัยความเสี่ยงจ านวนมาสามารถท าให้เกิดต้อหินได้  หากคุณอยู่ในประเภทประเภทหน่ึงต่อไปนี้ 

กรุณารับทราบและใช้ความระมัดระวังในสิ่งต่อไปนี้ทันทีทันใด 

 ความดันลูกตาสูง (ความดันภายในลูกตา) 

 มีอายุมากกว่า 40 ปี 

 สายตาสั้นมาก (มองเห็นได้ในระยะสั้น) หรือ สายตายาวมาก (มองเห็นได้ในระยะไกล) 

 เป็นโรคเบาหวาน 

 เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน 

 มีประวัติสมาชิกในครอบครัวเป็นต้อหิน 

 มีประวัติเคยบาดเจ็บ 

 เป็นไมเกรน 

 มีภาวะหยุดหายขณะนอนหลับ 

 ใช้สารสเตอรอยด์เป็นเวลานาน 

ต้อหินแบบมุมปิดสามารถพบได้บ่อยได้ทวีปเอเชียเช่นกัน 

 

3. จะปอ้งกนัตอ้หินไดอ้ยา่งไร? 

วิธีการที่มี่ประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันต้อหินคือหมั่นเข้ารับการตรวจสายตาที่คลินิกจักษุแพทย์  ได้แก่ 

การตรวจความดันลูกตา (ความดันภายในดวงตาจะถูกวัดด้วยเครื่องมือพิเศษ 

ความดันที่สูงเป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการพัฒนาเป็นต้อหิน) การตรวจมุมระบายของเหลวในดวงตา 

(มุมระบายของเหลวในดวงตาจะถูกตรวจวัดโดยใช้เลนส์ชนิดพิเศษและสามารถแบ่งออกเป็นมุมแบบกว้าง

หรือมุมแบบแคบ  มุมแบบแคบสามารถพบได้ทั่วไปในทวีปเอเชียและพร้อมที่จะเป็นต้อหินเฉียบพลันได้) 

และการตรวจหัวประสาทตา  การตรวจพบโรคแต่เนิ่นๆ 

เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันการรุกลามของโรค 
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4. สิ่งใดเปน็สาเหตขุองโรค? 

ต้อหินสามารถแบ่งออกเป็นต้อหินปฐมภูมิและต้อหินทุติยภูมิ  

ไม่ปรากฏสาเหตุที่แน่ชัดส าหรับต้อหินปฐมภูมิ  

บางคนสันนิษฐานว่าการกลายพันธุกรรมมีส่วนท าให้เกิดต้อหินปฐมภูมิ  

ต้อหินทุติยภูมิเป็นต้อหินประเภทที่มีสาเหตุจากโรคหรือสภาวะทางสายตาอื่นๆ อาทิ 

การใช้สารสเตอรอยด์เป็นระยะเวลานาน (ไม่ว่าโดยการทาน การใช้เฉพาะที่ หรือการสูดดม) 

การบาดเจ็บหรือการผ่าตัดตา ต้อกระจก โรคจอตาอันมีสาเหตุจากเบาหวานท าให้หลอดเลือดงอก 

ภาวะหลอดเลือดด าจอตาอุดตัน ผนังลูกตาชั้นกลางอักเสบ (การอักเสบของเยื่อลูกตาช้ันกลาง) 

เนื้องอกที่ตา เป็นต้น 

 

ต้อหินสามารถแบ่งออกเป็นต้อหินแบบมุมเปิดและต้อหินแบบมุมปิดได้เช่นกัน  “มุม” หมายถึง 

มุมระบายของเหลวที่ส่วนหน้าของลูกตาซึ่งท าหน้าที่ควบคุมการระบายของเหลวภายในลูกตาเพื่อรักษาคว

ามดันในลูกตาให้เหมาะสมมากที่สุด  ในกรณีที่มุมดังกล่าวปิด 

การระบายของเหลวจะบกพร่องลงและความดันจะสูงขึ้น  ในต้อหินแบบมุมเปิด 

การระบายของเหลวจะไม่รวดเร็วเหมือนกันการคัดหลั่งของเหลวและความดันในลูกตาจะสูงขึ้นเช่นกัน 

 

5. สามารถตรวจพบอาการของตอ้งหนิไดง้า่ยหรอืไม?่ 

ไม่มีสัญญาณบอกล่วงหน้าก่อนจะเกิดต้อหินเรื้อรัง หากพบสัญญาณเตือนต่อไปนี้ กรุณาพบแพทย์ทันที่ 

 

 ตาลาย (เห็นเป็นรุ้งรอบแสงสว่าง) 

 ปวดศีรษะอ่อนๆ 

 ปวดตื้อที่ดวงตา  

 ตาพล่า 

 การสูญเสียลานสายตารอบนอก 

อาการข้างต้นมักถูกละเลยจนกระทั่งผู้ป่วยสูญเสียลานสายตาอย่างรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อการมองเห็น

ส่วนกลางซึ่งเป็นอาการของโรคขั้นสุดท้าย 

 

โรคต้อหินเฉียบพลันมีอาการตาแดงตาเจ็บเฉียบพลัน ตาพล่า ปวดหัวอย่างรุนแรง คลื่นไส้และอาเจียน  

อาการต่างๆ จะเด่นชัดและรุนแรงมากกว่าอาการของต้นหินเรื้อรัง 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/


 

 
 

GLAUCOMA / Thai 

Copyright ©  2016 Hospital Authority. All rights reserved 4 
 

 

6. จะตรวจวนิจิฉยัตอ้หนิอยา่งไร? 

การวินิจฉัยกระท าโดยการตรวจสอบประวัติทางจักษุและประวัติทางการแพทย์โดยละเอียด 

การตรวจสายตาอย่างครอบคลุม ได้แก่ การวัดความดันตา การตรวจวัดความลึกและมุมของโพรงด้านหน้า 

การตรวจหัวประสาทตา สัญญาณการโรคตาที่เกิดขึ้นพร้อมกัน เป็นต้น  

การทดสอบลานสายตาเป็นมาตรฐานทองส าหรับการวินิจฉัย  การตรวจอย่างอื่น ได้แก่ 

ภาพตัดขวางของความสอดคล้องกันของตา (OCT)  การใช้กล้องจุลทรรศน์ชีวะอัลตราซาวด์ (UBM) 

การตรวจความหนาของกระจกตาส่วนกลาง และ OCT ส่วนหน้า  

 

OCT ใช้การตรวจวัดความหนาของชั้นไฟเบอร์ของระบบประสาทซึ่งจะบางลงในผู้ป่วยที่เป็นต้อหิน  

UBM เป็นเครื่องอัลตราซาวด์ที่ใช้ตรวจวัดโครงสร้างของมุมและองศาของมุมระบายของเหลว 
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7. การรกัษาตอ้หนิท าอยา่งไร? 

การรักษามีจุดมุ่งหมายในการลดความดันตา   ยาหยอดตาเฉพาะที่เป็นวิธีการหลัก  

วิธีการอื่นได้แก่ตัวเลือกการใช้เลเซอร์และการผ่าตัด  

แพทย์จะแนะนะการรักษาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยตามประเภทขอต้อหิน ความรุนแรง ประวัติทางการแพทย์ 

และสภาวะด้านสุขภาพ 

 

8. การรกัษาตอ้กระจกท าอยา่งไร? 

การผ่าตัดต้อกระจกเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดส าหรับอาการเลนส์ขุ่นมัว  โดยปกติแล้ว 

การผ่าตัดจะกระท าโดยการใช้ยาชาเฉพาะที่และผู้ป่วยจะได้รับอนุญาตให้กลับบ้านในวันเดียวกัน  

ในปัจจุบัน การผ่าตัดต้อกระจกสองแบบที่พบเห็นได้บ่อยที่สุด ได้แก่ 

การผ่าตัดสลายต้อกระจกและการผ่าตัดลอกต้อกระจกออกจากถุงหุ้ม 

  

การผ่าตัดสลายต้อกระจกใช้พลังงานอัลตราซาวด์เพื่อแยกเลนส์ออกเป็นชิ้นๆ 

และชิ้นส่วนดังกล่าวออกจากดวงตา  

การผ่าตัดสลายต้อกระจกจะท าให้เกิดแผลขนาดเล็กและโดยไม่ต้องเย็บแผล  อย่างไรก็ตาม 

มิใช่ต้องกระจกทุกชนิดที่จะเหมาะสมกับวิธีการผ่าตัดสลายต้อกระจก  

ส าหรับต้อกระจกที่มีความหนาแน่นมาก 

การผ่าตัดลอกต้อกระจกออกจากถุงหุ้มอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเนื่องจากวิธีนี้ช่วยป้องกันโครงสร้างของ

ตามิให้ได้รับความเสียหายจากพล้งงานอัลตราซาวด์ที่มีความเข้มข้นสูงในการผ่าตัดสลายต้อกระจก 

  

ในการเพิ่มผลการมองเห็น 

เลนส์เทียมจะถูกใส่แทนที่ในเวลาเดียวกันหลังจากที่ได้น าต้อกระจกออกไปแล้ว 

 

9. ภาวะแทรกซอ้นของตอ้หนิมอีะไรบา้ง? 

ผู้ป่วยจ านวนมากที่เป็นโรคในระยะสุดท้ายจะมีลายสายตาที่จ ากัดและจะน าไปสู่การสูญเสียลายสายตาส่ว

นกลาง 

 

10. การดแูลผูป้ว่ยตอ้หนิท าอยา่งไร? 

ผู้ป่วยได้รับการแนะน าให้ใช้ยาในลักษณะที่สอดคล้องกันเพื่อควบคุมความดันตาและการเปลี่ยนแปลงให้อ

ยู่ในระดับน้อยที่สุด  การพักผ่อนที่เพียงพอและการออกก าลังจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  

ผู้ป่วยยังได้รับการแนะน าให้ลดปัจจัยความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดเพื่อปรับปรุงการหมุนเวียนโล

หิตที่หัวประสาทตาให้ดียิ่งขึ้น  ควรหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้เข้ารับการผ่าตัดต้อหิน 
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