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Problem oriented approach in Neuro-

ophthalmology 
 

 2  Blurred vision from Neuro-ophthalmological diseases 
 การซกัประวติั ปัญหาตามวั เม่ือผูป่้วยบ่นวา่ตามวัควรถามถึงลกัษณะของตามวั, ระยะเวลา, 
ความต่อเน่ือง และอตัราของการมวั 
 ลกัษณะของการมวั (character) จะบรรยายไดง่้ายในบางโรค เช่น เส้นเลือดอุดตนั จะมี
ลกัษณะตามืดไปเลย   อยา่งไรก็ตามบางคร้ังผูป่้วยไม่ทราบวา่จะอธิบายวา่มวัแบบใด เราอาจจะตอ้งถาม
น า เช่น มวัแบบมีฝ้ามาบงั, มวัดา้นขา้ง, มวัแบบมีภาพซอ้น หรือมวัตรงกลางมากกวา่ดา้นขา้ง เป็นตน้ 

 ระยะเวลาท่ีมวั และความต่อเน่ือง  (duration and continuity) เช่น มวั  3 วนิาที  

ตอนน้ีปกติ,   มวั 1 เดือน   ดีมา 5 เดือน ตอนน้ีมวัอีก เป็นตน้ 

 อตัราของการมวั เช่น มวัเท่าเดิมมาตลอด, ค่อยๆ มวัลง หรือตอนแรกมวัมาก ตอนน้ีดีข้ึนชา้ๆ 

เป็นตน้ 

 2.1 การตรวจและประเมินสภาวะตามวัในทางประสาทจกัษุวทิยา (Examination and 

evaluation)  

      ปัญหาตามวัท่ีเป็นมาตลอดท่ีมีการกล่าวถึงในคาบอ่ืน เช่น ตอ้กระจก ตอ้หิน จะไม่ขอ 
กล่าวถึงในบทน้ี ขั้นตอนการตรวจ : เม่ือวดั visual acuity แลว้ใหใ้ส่ pin hole เพื่อแยก 
refractive error, ตรวจดู media opacity และ retina, vitreous ถา้ตรวจดูแลว้ทุก
อยา่งปกติดี  ปัญหาตามวัท่ีเกิดขึึึ้นน่าจะเกิดจาก Neuro-ophthalmology ซ่ึงการตรวจขั้น
ต่อไปไดแ้ก่ 

 การตรวจ pupil, การตรวจ color vision และการตรวจ visual field 

 ก.) การตรวจ pupil เม่ือ pupil อยูใ่นสภาวะปกติ หอ้งตรวจธรรมดา (room light) 

จะมีขนาดปกติประมาณ 2-6 มม.  เฉล่ียประมาณ 3-4 มม.  มีรูปร่างกลม  และจะหดตวั เม่ือมี
ปฏิกิริยาต่อแสง (light reflex) และท่ีใกล ้ (near reflex)  ปกติ pupillary reflex 

(light reflex) ในคนส่วนใหญ่จะรวดเร็ว (brisk) และมี 3 phase คือ ประมาณวนิาทีแรกจะ
หดตวั (constrict) วนิาทีท่ี 2 จะ dilate และวนิาทีท่ี 3 จะมี constrict อีกคร้ัง  ยกเวน้บาง
รายท่ีมีการหดขยายของ pupil ตลอดเวลา เรียกวา่ Hippus  ซ่ึงจะ evaluate pupil ไดย้าก    
ขั้นต่อไป คือ การตรวจ pupil reaction เทียบกนัเรียกวา่ Relative afferent pupillary 

defect (RAPD) หรือบางคนเรียกวา่ Marcus Gunn Pupil วธีิการตรวจ คือ ใหผู้ป่้วยอยู่
ใน dim light มองตรวจไปไกล เหม่อๆ แลว้ใชไ้ฟฉายเล็กๆ (pen light) ส่องตาขา้งแรกจาก
ดา้นล่าง รอให้ pupil react ครบ 3 วนิาที แลว้รีบเปล่ียนไปฉายอีกขา้งดู reaction ของ 
pupil (ถา้ตาขา้งใดมี dilatation ของ pupil เม่ือยา้ยไฟมาฉาย ก็คือวา่มี RAPD +ve     

การตรวจ RAPD ควรท าซ ้ าๆ กนัหลายคร้ัง โดยเร่ิมจากซา้ยหรือขวาหลายๆ คร้ังแลว้สลบักนั โรคท่ี
จะเกิด RAPD+ve ได ้ คือโรคของประสาทตา (optic neuritis, optic nerve 
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compression, optic nerve ischemia), โรคทางเรตินา เช่น จอประสาทตาลอก, 

chorio-retinitis ท่ีมีขนาดใหญ่  เม่ือตรวจ- 
 

 

 

 

พบ RAPD+ve ส่ิงท่ีตอ้งตรวจต่อไป คือ การมองเห็นสีและลานสายตา  ในผูป่้วยท่ีตามวัจาก
ประสาทตาอกัเสบ (optic neuritis) จะมีลกัษณะ 3 ประการ คือ RAPD+ve, color 

deficiency และ central scotoma  การมองเห็นสีจะจืดจางลงคลา้ยมีสีเทามาบงั  ส่วนใหญ่
จะผดิปกติในรูปแบบของ red-green deficiency แต่อาจไม่เป็น red-green 

deficiency สมบูรณ์แบบ ในทุกราย       
 ข.) การตรวจ color vision test ท าไดโ้ดยใชดิ้นสอสี ทดสอบการเห็นสีทีละตา   
หลงัจากนั้นถา้ตอ้งการทราบรายละเอียด ใหใ้ชแ้ผน่ทดสอบ Ishihara test ท าการทดสอบวา่
มองเห็นสีผดิปกติในแบบใด เป็น red-green deficiency หรือ blue-yellow หรือบอดสี
ทั้งหมด   ดงันั้นเม่ือพบ RAPD+ve และ color deficiency แสดงถึง afferent visual 

pathway lesion แลว้ ต่อไปการตรวจ visual field จะช่วย localized lesion ไดดี้ข้ึน 

 ค.) การตรวจ visual field test ท าไดโ้ดยการค่อยๆ เล่ือนน้ิวเขา้มาจนกวา่ผูป่้วยจะ
มองเห็นเทียบกบั visual field ของผูต้รวจวา่ใกลเ้คียงหรือแคบกวา่กนั  ตรวจแบบน้ีใหค้รบ 4 

quadrants เรียกวา่ kinetic visual field test  ส่วนการตรวจแบบ static ท าไดโ้ดย ก า
มือ 2 ขา้งไว ้ ดา้นล่างหรือบน แลว้ชูน้ิวทั้ง 2 มือ ใหผู้ป่้วยนบัพร้อมๆ กนั เรียกวา่ double 

simultaneous presentation  ซ่ึงจะช่วยเทียบ field ของผูป่้วยไดใ้น nasal เทียบกบั 

temporal visual field  เน่ืองจากทั้ง 2 วธีิ ผูต้รวจจะนัง่ตรงขา้ม (ประจนัหนา้กบัผูป่้วย) จึง
เรียกวา่เป็น confrontation test 

       การตรวจ visual field test ในแบบ simultaneous presentation จะ
ช่วย detect lesion บางอยา่งได ้ เช่น hemineglect syndrome ซ่ึง brain ขา้งท่ีดีกวา่
ของผูป่้วยจะกด brain ขา้งท่ีมี lesion ในบริเวณ parieto occipital area ซ่ึงมี vision 

ท่ีแยก่วา่ 
      การตรวจ central vision เป็นการยากในการ move น้ิวผูต้รวจ  โดยไม่ใหผู้ป่้วย
มองตาม  ดงันั้นการหา central scotoma ใหใ้ชว้ธีิปิดตาขา้งหน่ึงเหมือนปกติ และบอกใหผู้ป่้วย
มองท่ีจมูกของผูต้รวจ และถามผูป่้วยวา่ขณะมองจมูกนั้นเห็นจมูกหรือไม่  ถา้มองไม่เห็นจมูก แลว้
มองเห็นส่ิงอ่ืน เข่น หู คาง ตาของผูต้รวจหรือไม่  วธีิน้ีจะเป็นการบอกคร่าวๆ วา่ผูป่้วยมี central 

scotoma หรือไม่ 
     การแปลผล  visual field  ก็เป็นไปตามแผนผงั  ถา้ visual field loss เพียง
ตาเดียว   ก็เป็น prechiasmal lesion เช่น retina, optic nerve disease  ถา้เป็น 
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bitemporal หรือ binasal field defect ควรนึกถึง chiasmal lesion  ถา้เป็น 

homonymous hemianopia ใหนึ้กถึง post chiasmal lesion   chiasmal 

lesion มกัจะเกิดจาก space occepying lesion เป็น pituitary tumors, 

cranviopharyngioma  หรือ enlarge third ventricle  ซ่ึงจะใหอ้าการเป็น 

slowly progress    ถา้ onset ของ hemianopia เป็น sudden น่าจะเป็น vascular 

problem เช่น occipital inface  ถา้เป็นชา้ๆ หรือผูป่้วยไม่ทราบมาก่อนก็น่าจะเป็น space 

occupying lesion 

  

 

       

 

 

      ถา้การตรวจ visual field, RAPD และ color vision confirm วา่เป็น 

prechiasmal lesion ขั้นตอนต่อไป คือ การตรวจ optic disc การมองหา disc โดย 
direct ophthalmoscope ท่ีรวดเร็ว คือ ใหค้นไขม้องตรงไปขา้งหนา้เหม่อๆ ผูต้รวจมองตรง
กบัตาผูป่้วยใหเ้ห็น red reflex แลว้เอียง direct ophthalmoscope ไปทางจมูกเล็กนอ้ย
ประมาณ 10-15 ึ   แลว้เล่ือน direct ophthalmoscope เขา้ไปจนเกือบจะชิดตาผูป่้วย วธีิน้ี
จะท าใหผู้ป่้วยไม่ค่อยแสบตาจากแสงไฟ 

       optic disc ท่ีผดิปกติอาจเป็นไดห้ลายลกัษณะ เช่น  

       1) optic atrophy มกัจะพบ small capillaries บริเวณ disc มีขนาดเล็ก, 

ลดจ านวนลงจาก 9-15 เส้น เป็น 3-4 เส้น และ disc มีสีขาวซีด (pale disc) 

       2) large cup/disc ratio คือ มีขนาด cup ใหญ่เกินกวา่ 0.6 มกัจะเกิดจาก 
glaucoma แต่ก็อาจเกิดจาก compressive lesion ได ้เช่น hemangioma, 

meningioma กด optic nerve เป็นตน้ 

       3) disc swelling disc ท่ีบวมจาก increase intracranial pressure 

เรามกัจะเรียกวา่ papilledema ถา้เป็นจากสาเหตุอ่ืน จะนิยมเรียกวา่ disc swelling มากกวา่  
โดยปกติเม่ือดู disc edema จะแยกไดย้ากวา่เกิดจากสาเหตุอะไร เช่น disc edema จาก 
papilledema, papillitis หรือ ischemia ตอ้งอาศยัดูอาการและอาการแสดงอ่ืน
ประกอบดว้ย เช่น papilledema มกัเป็นทั้งสองตา, visual acuity มกัปกติ และ visual 

field defect เป็น enlarged blind syst ในขณะท่ี papillitis จะมี vision drop มกั
เป็น unilateral มี color deficiency RAPD+ve และ visual field defect เป็น 

central scotoma, optic nerve ischemia (AION = anterior ischemia 

optic neuropathy) จะมี sudden visual loss, severe color deficiency, 

RAPD+ve และ visual defect เป็น altitudinal field defect อยา่งไรก็ตามตอ้งแยก 
pseudopapilledema ออกไปจาก true disc edema ดว้ย 
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 สรุปวา่  เม่ือพบผูป่้วยตามวั ซ่ึงไม่มีพยาธิสภาพท่ีเห็นได ้ เช่น ตอ้กระจก ตอ้หิน การตรวจทาง 
ประสาทจกัษุวทิยา ไดแ้ก่ pupil, color vision, visual filed และ optic disc 

evaluation จะช่วยใหห้ารอยโรคและต าแหน่งของโรคได ้
 ภาวะตามวัท่ีตอ้งนึกถึง เม่ือตรวจแลว้ทุกอยา่งปกติ ท่ีควรจะนึกถึงคือ Malingering เช่น 

ผูป่้วยตอ้งเขา้รับการเกณฑท์หาร, ผูป่้วยตอ้งการเงินประกนัจึงแกลง้ตามวัเหล่าน้ี ใหต้รวจยนืยนัไดด้ว้ย
การตรวจ electroretinogram (ERG ดูการท างานของ retina) และ visual evoked 

patential (VEP ดูการท างานของ optic nerve ถึง occipital area) 

 

*  pseudopapilledema ไดแ้ก่ drusen optic disc hyperopic disc หรือ 
crowding of optic disc 

 

 

 

 

 

 

 2.2  การประเมินสภาวะตามวัเป็นบางคร้ัง (Intermittent visual disturbances)  

 ปัญหาตามวัมืดไปชัว่คราว ท าใหผู้ป่้วยตกใจไดม้าก สาเหตุส่วนใหญ่มกัเกิดจากปัญหาของเส้น
เลือด  จุดส าคญัท่ีใชว้ินิจฉยัแยกโรค คือ เป็นตาเดียว (monocular) หรือสองตา (binocular) 

ในผูท่ี้มี monocular attack สาเหตุท่ีส าคญัคือ embolic transient ischemic 

attack (TIA) ในขณะท่ีผูท่ี้เป็น binocular acute blurred vision มกัเป็นจาก 
hypotensive TIA  embolic TIA ส่วนใหญ่มาจาก carotid หรือ heart หรือ 
calcified heart valve อาการตามืดเกิดข้ึนกระทนัหนั ไม่มีอาการเตือนมาก่อน  บริเวณมืด
ข้ึนกบับริเวณของ retina ท่ีถูก block blood supply เม่ือ emboli เคล่ือนไป อาการจะดี
ข้ึน  เวลาท่ีตามืดจะเป็นประมาณ 3 ถึง 10 นาที  signs ท่ีตรวจพบอาจมี cholesterol 

plaque หรือ white embolus ใน retinal vessels  โดยเฉพาะบริเวณ bifurcation 

คนไขก้ลุ่มน้ีตอ้งรีบส่งต่อไป evalute ปัญหาทางเส้นเลือดโดยเร็ว 
 ในผูป่้วยท่ีเป็น binocular attack ถา้ผูป่้วยมี papilledema TIA มกัจะเกิดจาก 
papilledema นั้น  อาการมืดอาจสัมพนัธ์กบัการเปล่ียน position อาการมืดน้ีเรียกวา่ 
obscuration  นอกจากน้ีอาจมีอาการอ่ืนร่วมได ้ ซ่ึงผูป่้วยควรไดรั้บการส่งต่อไปรักษาสาเหตุของ 
papilledema ในทนัที   ถา้ไม่พบมี papilledema สาเหตุน่าจะเกิดจาก hypotensive 

episode ซ่ึงในผูท่ี้มี hypotensive TIA จะมีอาการเห็นภาพเป็นสีเทาหรือภาพหม่นมืดลง เป็น
เวลา 3-5 วนิาที  แลว้จึงดีข้ึน  ซ่ึงแสดงถึงความดนัต ่าในเส้นเลือด Vertebro-basilar artery 

จึงอาจมีอาการแสดงของกา้นสมอง ขาดเลือด เช่น มี tinnitus, เห็นภาพซอ้น หรือ vertigo 
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 - สาเหตุอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิด ไดแ้ก่ postural hypotension, autonomic 

insufficiency และ cardiac arrhthmias ตามวัทั้ง 2 แบบ ท่ีกล่าวมาแลว้นั้น คือเป็น 

negative phenomenon คือ ตามืดไป  ตามวัแบบท่ี 3 จะมีอาการเห็นแสงแวบวบัเป็นแถบๆ 

เป็น positive phenomenon เรียกวา่ scintillating scotoma ซ่ึงส่วนท่ีมี scotoma 

จะมองไม่เห็นภาพ อาการเหล่าน้ีจะเป็น aura คือ อาการน าไปก่อน ปวดหวัและคล่ืนไส้ อาการ 
aura จะเป็นไดน้าน 10-20 นาที ในตาทั้ง 2 ขา้ง  อาการเหล่าน้ีคืออาการของโรค migraine 

ซ่ึงควรจะไดส่้งต่อเพื่อการรักษาต่อไป 

 2.3  ตามวัเป็นบางคร้ังจากการเคล่ือนไหวของตาผดิปกติ (Motility disorders)  

ปัญหา visual disturbance แบบน้ีจะต่างกบั vascular problem เพราะจะมี
อาการเฉพาะ gaze ใด gaze หน่ึงเท่านั้น  เม่ือปิดตาขา้งใดขา้งหน่ึง ภาพซอ้นจะหายไป ในบางราย
อาจมีการซอ้นใน primary postion ก็ได ้ เม่ือผูป่้วยบอกวา่เห็นภาพซอ้นใหผู้ป่้วยใชน้ิ้วช้ี 2 ขา้ง 
เทียบดูวา่ภาพซอ้นนั้นอยูใ่นลกัษณะใด เช่น ภาพซอ้นเป็นแนวเดียวกนัใน horizontal มกัจะเกิดจาก 
medial หรือ lateral rectus palsy ใหผู้ป่้วยกลอกตาไปซา้ยและขวาสุดวา่ทิศใดมีภาพซอ้น
มากข้ึน และทิศใดไม่มีภาพซอ้น ทิศท่ีมองไปมีภาพซอ้นมากสุดเป็นตาม action ของ muscle ท่ีมี
อมัพาตนั้น  ส่วนใหญ่จะพบ lateral rectus มากกวา่ medial rectus  (CN 6 palsy พบ
บ่อยกวา่)  แต่ถา้ผูป่้วยบอกวา่เห็นภาพซอ้นเป็นเฉียงๆ (oblique diplopia) มกัจะเกิดจาก 

oculomotor nerve (CN3) หรือ trochlear nerve (CN4) palsy ถา้เป็น CN3 

palsy จะมี ptosis ร่วมดว้ย หรือ- 
 

 

 

 

มี pupil involvement  ในขณะท่ี CN4 palsy จะมีอาการมากขณะมองลงต ่า เช่น มองลง
บนัได หรืออ่านหนงัสือ จากอาการเหล่าน้ี CN3 palsy with pupil involvement เป็นอนั
ท่ีอนัตรายท่ีสุด เพราะอาจเกิดจาก compressive lesion โดยเฉพาะ posterior 

communicating aneurysm  ซ่ึงอาจ rupture และเสียชีวติได ้  pupil 

involvement ใน compressive lesion นั้น  มีประมาณ 10 กวา่เปอร์เซ็นต ์   ซ่ึงไม่ 
involve ในคร้ังแรก แต่ต่อมาจะ involve ภายใน 10 วนั เกือบทั้งหมด  ดงันั้นถา้เราพบ 

pupil sparing  CN3 palsy ใหน้ดั follow up 7-10 วนั  ถา้ไม่มี pupil involve 

ก็จะมีโอกาสเป็น compressive lesion นอ้ยมาก 
 ในผูป่้วยบางรายโดยเฉพาะในวยักลางคน จะมีอาการอ่านหนงัสือแลว้ตามวัเป็นบางคร้ัง 
โดยเฉพาะเม่ืออ่านไประยะหน่ึง สภาวะน้ีเรียกวา่ convergence insufficiency ซ่ึงเม่ือดูภาพ
ใกลไ้ปสักพกัจะมีภาพซอ้น  ภาวะน้ีจะเป็นในผูป่้วยท่ีกลา้มเน้ือตาอ่อนแรง หรือมีตาเขซ่อนเร้น 

(exophoria) ซ่ึงการแกไ้ขโดยการฝึก near point of convergence โดยการมองน้ิวท่ี
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ระยะ 1 ฟุตแลว้  เล่ือนเขา้มาใกลต้าท่ีสุด และเคล่ือนออกไปท าทวนไปมา เพื่อให ้near reflex อนั
ไดแ้ก่ miosis, accommodation of lens และ convergence of medial 

rectus ท าไดดี้ข้ึน 

 ภาวะ intermittent motility disorders อ่ืนท่ีพบได ้ ไดแ้ก่ โรคของ 
Neuromuscular junction เช่น Myastenia gravis ซ่ึงจะมีภาพซอ้นไม่แน่นอนในแต่
ละเวลา  ซ่ึงพิสูจน์ไดโ้ดยการท า Tensilon test  โรคในกา้นสมองบริเวณ medial 

longitudinal fasciculus (MLF lesions) จะท าใหเ้กิดภาวะท่ีเรียกวา่ internuclear 

ophthalmoplegia คือ ผูป่้วยไม่สามารถกลอกตาโดย Medial rectus ได ้ เม่ือตอ้งการมอง
ไปในทิศทางท่ีตอ้งการ (adduction) โดยตาอีกขา้งจะมี abduction nystagmus  แต่เม่ือ
ท าการมองวตัถุใกล ้ผูป่้วยจะสามารถเคล่ือน medial rectus เขา้มามี convergence ได ้แต่
ภาวะน้ีค่อนขา้งพบไดน้อ้ยมาก 
 

 2.4  ตามวัตลอดเวลาจากการเคล่ือนไหวของตาผิดปกติ (Motility disorders)  

ไดแ้ก่ โรคของกลา้มเน้ือ เช่น Thyroid orbitopathy, Pseudotumor 

myositis ซ่ึงพบไดไ้ม่บ่อยนกั  อาจท าใหเ้กิดภาพซอ้นไดใ้นบาง direction และแมแ้ต่ใน 

primary position เน่ืองจากกลา้มเน้ือมีการอกัเสบและเกิดการยดึติดของกลา้มเน้ือ   อีกภาวะ
หน่ึงท่ีพบได ้ คือ nystagmus หรือภาวะตาแกวง่ คือ การท่ีผูป่้วยไม่สามารถ maintain 

fixation ได ้ท าใหต้าแกวง่ และเห็นภาพไดไ้ม่ชดั 

 ภาวะ nystagmus จะมีชนิดต่างๆ หลายแบบข้ึนกบัลกัษณะท่ีใชแ้บ่ง เช่น pendular 

nystagmus คือตาแกวง่ไปมา มี amplitude และ velocity เท่ากนัทั้งไปและกลบั  jerk 

nystagmus คือมีตาแกวง่ไปเร็ว (fast phase) แต่กลบัมาชา้ (slow phase) ถา้ใหผู้ป่้วย
มองท่ีใกลคื้อท า convergence แลว้ nystagmus ลดลง หรือมองไปจุดใดจุดหน่ึง (null 

point) แลว้ nystagmus ลดลง jerk nystagmus แบบน้ี เรียกวา่ congenital 

motor nystagmus  โดยส่วนใหญ่ nystagmus ท่ีเป็น horizontal มกัไม่เป็นโรคท่ี
อนัตรายนกั การตรวจเพิ่มเติมมกัไม่จ  าเป็น  การรักษาท าเพื่อช่วยใหก้ารมองเห็นดีข้ึนมากกวา่ 
 

 

 

 

 ภาวะ nystagmus ท่ีเป็น vertical direction อาจพบมีรอยโรคในสมอง ใน 

downbeat nystagmus พบใน Arnold Chiari malformation,  Up beat 

nystagmus พบใน ponto medullary junction lesions เป็นตน้ 

 ในกรณีท่ีมี amplitude และความเร็วแตกต่างกนั เรียกวา่ ocular flutter ถา้ร่วมกบัทิศทางไม่คงท่ี
ดว้ยเรียกวา่ Opsoclonus ในเด็กจะพบเกิดจาก neuroblastoma ได ้    ดงันั้นควรตรวจเช็คสมอง และ ช่อง
ทอ้งในเด็กเหล่าน้ี 
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 วธีิ approach ของตามวัทั้งหมดไดรั้บการสรุปใน decision tree ทา้ยบท 
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