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Problem oriented approach in ptotsis 

 

1.  ปัญหาหนังตาตก (Ptosis) 

 ระดบัหนงัตาปกติ อยูท่ี่ 1-2 มม.  ต ่ากวา่ขอบบนของ limbus หรือประมาณคร่ึงหน่ึง
ระหวา่ง limbus และขอบ pupil ระดบัของหนงัตาสองขา้งอาจต่างกนั 1-2 มม. ได ้
(physiologic) เม่ือหนงัตาตกกวา่ระดบัปกติมาประมาณขอบ pupil ถือเป็น mild case  ถา้
ลงมาปิด pupil เล็กนอ้ย ถือเป็น moderate ptosis ถา้ปิดคร่ึงของ pupil เป็น severe 

ptosis 

 

การวนิิจฉัยหนังตาตกท าได้โดย 
การซักประวตัิและตรวจร่างกาย 
 1. เป็นมาแต่ก าเนิดหรือไม่ 
    1.1  ถา้เป็นแต่ก าเนิด (congenital ptosis) ลกัษณะท่ีตรวจพบดว้ย เช่น ไม่มีร่องตา 
2 ชั้น (no lid crease) อาจพบ เป็นขา้งเดียวหรือ 2 ขา้งก็ได,้ หนงัตาแขง็ไม่ยืดหยุน่ เม่ือมองข้ึน
หนงัตาไม่ค่อยข้ึน เม่ือมองลงหนงัตาไม่หยอ่นลงเหมือนอีกขา้ง (reduced upward 

movement of lid, impaired closure on down gaze, relative 

lagophthalmos) สาเหตุเกิดจาก dystrophy ของ levator muscle หรือ abnormal 

aponeurosis 

   Congenital ptosis มี 4 แบบ คือ 
1.1.1 Superior rectus ปกติพบไดบ้่อยท่ีสุด 
1.1.2 Superior-rectus dystrophy พบได ้25% ของ congenital 

ptotsis 

1.1.3 Marcus gunn syndrome (jaw winking) หนงัตาตกชนิดน้ี
จะเปิดข้ึนเม่ืออา้ mandible หรือยืน่ mandible ไปดา้นตรงขา้ม พบ
ไดน้อ้ยประมาณ < 5% ของ congenital ptosis ไม่พบความผดิปกติ
ชดัเจนในสมอง สาเหตุเกิดจาก levator – muscle innervated 

โดย trigeminal nerve และ oculomotor nerve 

1.1.4 Blepharophimosis ตาของผูป่้วยจะเล็กและแคบ ประกอบดว้ย 
telecanthus, epicanthal folds, ectropian of 

lowerlids พบเป็น familial ได,้ พบไดน้อ้ย < 5% ของ 
congenital ptosis เช่นกนั 
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      1.2  หนงัตาตก  แต่ก าเนิดจากกอ้นท่ีพบบ่อย เช่น Hemangioma อาจพบมีปานแดง
บริเวณหนา้หรือล าตวั บางรายอาจมีมากจนตาปิดหมดมองไม่เห็นตาด า, Plexiform neuroma 

เป็นกอ้น schwannoma ใน lid ท าใหห้างตาห้อยลงเรียกวา่ S-shape ptosis พบใน 

Neurofibromatosis TypeI(1) 

 

 

 

 

 

 2.  หนงัตาตกเกิดภายหลงั (Acquired ptosis) 

     2.1  Neurogenic ptosis  พบไดต้ั้งแต่ก าเนิด (มกัไม่ค่อยพบ aberrant 

regeneration) หรือพบหลงั trauma ต่อ Oculomotor nerve อาการหนงัตาตกนั้น
เป็นไดต้ั้งแต่นอ้ยๆ จนถึงตาปิดทั้งหมด เม่ือเปิดตาข้ึนจะมองเห็นภาพซอ้นแบบ vertical หรือ 
oblique diplopia ตรวจพบ paralysis ของ medial, superior และ inferior 

rectus ถา้ trauma โดน pupillary branch ดว้ยจะมี dilated pupil ใหเ้ห็น(2) 

     2.2  Horner’s syndrome   หนงัตาจะตกเพียงเล็กนอ้ยประมาณ 1-2 มม.  เกิด
จาก Muller’s muscle paralysis ตรวจพบมี miosis, enophthalmos, 

anhydrosis (early stage), iris hypochromia (congenital) 

      2.3  Neuromuscular junction disease  อาการของหนงัตาตกเกิดข้ึน 

หรือเป็นมากข้ึนเม่ือใชก้ลา้มเน้ือตาไปนานๆ เช่น ตอนบ่ายๆ หรือเม่ือมีอาการอ่อนลา้ เช่นไม่สบาย หรือ
ไดรั้บยาบางอยา่ง เช่น gentamicin เรียกวา่ Myasthenia gravis ซ่ึงเป็นโรคท่ีมี 

autoantibody มาท าลาย acetylcholine receptor โดยอาการเร่ิมแรกเป็นในกลา้มเน้ือ
เล็กๆ ท่ีมี one to one motor unit เช่น  levator palpebrae และ extraocular 

muscle  การตรวจร่างกายยนืยนัมีหลายวธีิ เช่น sleep test  โดยใหผู้ป่้วยพกั – เตม็ท่ี 30 นาที
(3)   แลว้มาตรวจดูการลืมตาอีกคร้ัง หากตาลืมไดดี้หลงัการพกัถือวา่ sleep test positive  การ
ตรวจอีกแบบหน่ึงเรียกวา่ Fatigue test  โดยใหผู้ป่้วยยกน้ิวข้ึนสูงสุดแขน และมองน้ิวไม่กระพริบ
ตา ถา้เปลือกตาค่อยๆ ตกลงมา  ถือวา่ test positive มี sign อีกอนัหน่ึงท่ีนิยมกล่าวถึงใน text 

book แต่พบไดไ้ม่บ่อยนกั เรียกวา่ Cogans lid twitch signs คือเม่ือให้ผูป่้วยมองลงล่างสัก
ระยะหน่ึง  หลงัจากนั้นให้ผูป่้วยกลอกตากลบัมามองตรง lid จะกระตุกติดๆ กนัหลายคร้ัง  ในโรง-
พยาบาลใหญ่ๆ อาจมี physostigmine หรือ edrophonium เพื่อฉีดท า tensilon test  

เม่ือฉีดยาน้ีจะท าใหผู้ป่้วยลืมตาไดม้ากข้ึนนานประมาณ 1 นาที  แสดงวา่ tensilon test 

positive(4) 

     2.4  Neuromuscular disease  ผูป่้วยจะเร่ิมมีอาการเม่ือเขา้วยัสายในผูห้ญิง 
และวยักลางคนในผูช้าย โดยมีอาการหนงัตาตกทั้ง 2 ขา้ง พอๆ กนั ตาจะกลอกไปมาไดน้อ้ยลงเร่ือยๆ 

จนแทบจะกลอกไม่ไดเ้ลย        ผูป่้วยกลุ่มน้ีมกัจะไม่บ่นเร่ืองเห็นภาพซอ้น เรียกวา่ chronic 
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progressive external ophthalmolegia (CPEO) ถา้มี retinitis 

pigmentosa และ heart block ร่วมดว้ยเรียกวา่ Kearns-Sayer Syndrome  

CPEO เป็นหน่ึงในโรค ซ่ึงถ่ายทอดโดย mitochondria(5) 

     2.5  Myogenic Ptosis  ผูป่้วยมีอาการหนงัตาตก, facial weakness, 

ใบหนา้ไร้อารมณ์ (mask face), christmas tree cataract, pupil sluggish react 

to light  กลุ่มน้ีเรียกวา่ Myotonic dystrophy อาการจะเร่ิมในวยัเด็ก แต่ความรุนแรงจะ
แตกต่างกนัในแต่ละราย ถา้ใหผู้ป่้วยจบัมือเราผูป่้วยมกัจะเกร็งและคลายไม่ได้(6) 

             ในผูสู้งอายบุางรายตาปรือ มีชั้นของตาลึก และสูงมากหนงัตาจะบางกวา่ปกติ เกิด
จาก levator muscle disinsertion อาจเกิดไดเ้อง หรือหลงัการผา่ตดัท่ีใชเ้คร่ืองมือถ่างตาได้
นานๆ หรือการใส่ contact lens โดยเฉพาะ hard contact lens นานๆ 

 

 

     2.6  Traumatic ptosis   หนงัตาตกหลงั trauma อาจเกิดจากเส้นประสาท 

และกลา้มเน้ือเกิดการช ้า หรือฉีกขาด  หรือหนงัตาบวมมากๆ อาจตรวจพบ ecchymosis, 

chemosis หรือ c-c fistula ร่วมดว้ย 
     2.7  Mechanical ptosis  คือการดึงถ่วงหนงัตามา เช่น preseptal, 

orbital cellulitis, lid tumor เช่น hemangioma, plexiform neuroma หรือ
การดึงร้ังลงมาโดย scar 

             ในผูป่้วยท่ีมี enophthalmos มากๆ หรือหลงัผา่ enucleation แลว้ใส่
ลูกแกว้เล็กไปหนงัตาก็จะตกได ้เน่ืองจากไม่มีตาท่ีรองรับเพียงพอ ส าหรับ levator muscle 

 

 3.  หนงัตาตกเทียม Pseudoptosis 

      3.1  Hypotropia  ขณะมองตรงคลา้ยมี Ptosis   เม่ือมองลงล่างพบวา่หนงัตา
บนจะหยอ่นลงมามากแต่ถา้ท า cover test  เม่ือตากลบัข้ึนมาตรงหนงัตาจะเปิดข้ึน ตรวจ 
primary position corneal light reflex    โดย Hirschburg’s test พบมี 

hypotropia 

      3.2  Dermatochalasis  ในรายท่ีมี severe skin excess ใหล้องยกหนงั
ตาข้ึนดูวา่มี levator dehiscence ซ่อนอยูห่รือไม่ 
      3.3  Blepharospasm, hemifacial spasm  เป็นภาวะท่ี orbiculars 

muscle บีบตวัอยา่งรุนแรงท าใหต้าปิดสนิทเป็นบางคร้ัง 
      3.4  Dry  eye  ผูป่้วยท่ีตาแหง้มากจะบ่นวา่อยากหลบัตา หรือมีอาการแสบเคืองตา 
      3.5  Ocular irritations, foreign body  เป็น protective 

secondary mechanism ผูป่้วยจะหยตีา, สู้แสงไม่ได ้และน ้าตาไหล เม่ือหยอดยาชา อาการจะ
ดีข้ึน 
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การรักษา 
 1.  Congenital ptosis  ส่ิงส าคญั คือ การวดัสายตา (visual acuity)  และวดั
แวน่ (refraction) เพราะถา้เด็กมี amblyopia เกิดข้ึนจน deep amblyopia แลว้การน า
สายตากลบัคืนมาจะท าไดย้าก ถา้หนงัตาบงั pupil ไมม่ากเด็กจะสามารถใช ้Frontalis muscle 

ยกหนงัตาข้ึน และแหงนหนา้ข้ึนท าใหม้องเห็นไดดี้ข้ึน ในกรณีท่ี lid บงั pupil หมดจะตอ้งรับท า
การแกไ้ข  โดยดู Bell’s phenomenon และ levator function เป็นองคป์ระกอบวา่จะท า 
levator resection หรือ Frontal sling ดงัตาราง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ptosis severity Mild Moderate Severe 
mm. ของ Ptosis (จาก
ระดบั lid ปกติ) 

2 มม. 3 มม. 4 มม. 

ขนาด palpebral fissure 7 มม. 6 มม. 5 มม. 

Levator function    

Normal  15 Fasanella-

Servat 

  

Good 8+ Fasanella-

Servat 

10-13 

(Duane) 

14-17 มม.  

Fair 5+ 14-20 

(Duane) 
18-22 มม. 23+ มม. 

Poor 0-4 20-26 

(Duane) 

 Frontal 

Sling 

      Table  1  surgical procedure and dosage of levator 

resection 

      ในรายท่ีเป็น Blepharophimosis ควรท า V-Y หรือ Mustarde-

operation ดว้ย 
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 2.  Myogenic ptosis  ในรายท่ีเป็น Myotonic dystrophy ท่ีมี Bell’s 

phenomenon ดี  อาจพิจารณาท า small amount of Frontal sling  ถา้เป็น 

levator dehiscence การผา่ตดัแกไ้ขโดย aponeurotic tucking หรือ levator re-

insertion 

 3.  Traumatic ptosis   ในช่วงท่ีบวมควรใหย้าลดบวม และหรือ steroid เม่ือ
แน่ใจวา่ไม่มี infection แลว้  เม่ือยบุบวมแลว้ตาควรจะลืมได ้  ถา้ตายงัตกอยูห่ลงั 2-3 สัปดาห์ 

น่าจะมี injury ต่อ nerve หรือ muscle อยา่งไรก็ตามควรรอ nerve regeneration เป็น
เวลา 6 เดือน  และเพื่อใหไ้ดค้่าท่ีจะผา่ตดัท่ีแน่นอนท่ีจะผา่ตดัในรายท่ีไม่ดีข้ึน 

 4.  Mechanical ptosis  เปลือกตาบวมจาก infection, preseptal หรือ 
orbital cellulitis ตอ้งรีบให้ antibiotics โดยทนัที  โดยถา้เป็น orbital cellulitis 

หรือ severe preseptal ให ้admit ผูป่้วยไวแ้ละให้ intravenous antibiotic       ถา้
เป็น stye (ตากุง้ยงิ)  และมีตาบวมควรให้ antibiotic oral และ eye drops ใหย้บุบวมจึง
ค่อยท าการผา่ตดั  กรณีท่ีหนงัตาโดนถ่วงจาก hemangioma อาจให้ systemic steroid ถา้มี 

lesions หลายแห่ง  แต่ถา้เป็น single lesion ควรฉีด intralesion betamethasone 

และ triamcinolone  เม่ือมี amblyopia เกิดข้ึน  ถา้ผูป่้วยมองเห็นดีและกอ้นไม่ใหญ่มาก 
อาจรอให้ regress ไปเองได้(8)    การท า laser treatment, การผา่ตดั ไดผ้ลดีพอสมควร แต่
ในบางรายอาจพบมี recurrent ได ้
     ใน anophthalmic patient ptosis อาจแกไ้ขไดโ้ดยการผา่ตดัใส่ลูกแกว้ 
(glassball) หรือการท า dermis fat graft ซ่ึงจะช่วยใหมี้ support ของ levator 

muscle ท าใหต้าลืมข้ึนได ้ blepharochalasis  ใหก้ารรักษาโดยยาลดบวม เม่ือตาหายบวม 

ptosis จะดีข้ึนเอง ส าหรับ dermatochalasis      การท า therapeutic 

blepharoplasty จะช่วยใหผู้ป่้วยดีข้ึนมากในดา้น visual field และน ้าหนกัของตา 
 

 

 5.  Pseudoptosis   ในรายท่ีเป็น blepharospasm ใหก้ารรักษาดว้ย 
anxiolytic, antiepileptic ก่อน  ถา้ไม่ดีข้ึนอาจทดลองฉีด  botulinum toxin หรือท า
การผา่ตดั orbiculectomy ไปเลย dry eye และ irritation ควรให้น ้าตาเทียมแก่ผูป่้วย และ
แนะน าไม่ใหโ้ดนแดดลมฝุ่ น 

 

สรุป การตรวจ Ptosis อย่างรวดเร็ว 
 1.  ในเด็กหนงัตาตกส่วนใหญ่เป็น congenital ptosis พิสูจน์ไดโ้ดยล่อให้เด็กมองข้ึน
ลง ถา้หนงัตาไม่ค่อยข้ึน และไม่ค่อยลง แสดงวา่เป็น congenital ควร check ดูใหแ้น่วา่ไมมี่ 

third nerve palsy ร่วมดว้ย 



 6 

 2.  ในผูใ้หญ่มาดว้ย ptosis ใหม้องน้ิวของตวัผูป่้วยท่ียกสูงข้ึน เพื่อดู fatigue test ถา้ 
positive ก็เป็น myasthenia gravis 

 

สรุป Ptosis 

เด็ก   mass lesions  ผูใ้หญ่  - eye movement 

abnormal 

        - 3rd nerve 

no mass        - 

ophthalmoplegia 3,4,5(1),6 

        - MG  

 

down ward gaze      only ptosis 

 

lid lag       Fatigue test    - ve 

follow up 

              3rd nerve 

check bell, SR      + ve 

 

congenital ptosis     MG 

 

DIFFERENITAL DIAGNOSIS OF PTOSIS 
Pseudoptosis Protective-secondary to ocular irritations, foreign 

body (double evert eyelid to check) 

   Orbital malformations 

   Enophthalmos 

   Vertical muscle imbalance (watch lid on cover 

testing!) 

   Apraxia of lid opening (Huntington’s chorea) 

 

 

 

   Blepharospasm 

   Malingering 

   Contralateral lid retraction 

   Contralateral exophthalmos 

Congenital Ptosis Isolated 

(no lid fold)  Associated with other lid and eye anomalies (epicanthol folds, blepharophimosis,etc)
  Bilateral familial 
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   Associated with superior rectus weakness 
   Congenital Horner’s syndrome 
   Syndromes : Marcus-Gunn jaw winking 
Neurogenic Ptosis Third nerve palsy-including cyclic third nerve, ophthalmoplegic 
    migraine, misdirection of third nerve 
   Myasthening gravis 
   Myotonic dystrophy, progressive external ophthalmoplegia, and other 
     myopathies and ophthalmoplegias 
   Horner’s syndrome (1- to 3 – mm ptosis only) and miosis 
   Ptosis “pseudoparalytica” is really blepharospasm 
   Marin Amat  syndrome 
Orbit   Masses and inflammation-especially lid tumor, lacrimal gland tumor, orbit and lid  

  infection (even with a chalazion!) 
  Trauma-including orbit and ocular surgery, especially strabismus, 
  cataract, retinal detachment, levator disinsertion 
  Thyroid orbitopathy-both true ptosis and pseudoptosis with contralateral lid    
   retaction 

 
Senile  Ptotic lid with good levator function 
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