
Anatomy of the eye 
 

The orbit 
Orbit มีรูปรางคลายปรามิดฐานสี่เหลี่ยม โดยมียอดอยูที่บริเวณดานหลัง ประกอบดวยกระดูกทั้งสิ้น ๗ ช้ิน ไดแก 

spenoid, frontal, ethmoid, zygoma, maxilla, palatine และ lacrimal bone ประกอบกันเขาเปนผนัง๔ดาน โดยดาน
medial ของ orbit ทั้ง๒ขางจะวางตัวขนานกัน และแยกกันโดยมี nasal cavity ก้ันกลาง ผนังดานนี้เปนดานเดียวที่มีรูปรางเปน
สี่เหลี่ยม และเนื่องจากมีความบางมาก จนคลายกับแผนกระดาษ จึงเรียกวา lamina papyracea สวนผนังดานอื่นจะเปนรูป
สามเหลี่ยม โดยดานหลังจะไปรวมกันที่บริเวณ orbital apexซึ่งเปนบริเวณที่มี optic nerveผานออกมาจากoptic foramen 
และมีnerve และ vessel ตางๆออกมาดวย โดยมี origin ของ extraocular muscleยกเวน inferior oblique ลอมรอบอยู 

Orbital wall ทางดาน medial และ lateralจะทํามุมกันประมาณ๔๕ องศา เปนผลให lateral wallทั้ง๒ขาง
ทํามุมต้ังฉากกันพอดี ขอบดานหนาสุดของorbit (orbital rim) จะเปนรูปสี่เหลี่ยม และมีความกวางนอยกวาสวนที่อยูถัดไปขาง
หลังเล็กนอยทําใหบริเวณorbital rim มีความหนาขึ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแรง  โดยปกติปริมาตรของ orbit จะประมาณ๓๐ cc โดย
ที่ปริมาตรของลูกตาจะประมาณ๑/๕ ของ orbit สวนอื่นประกอบดวย fat และ muscle เปนสวนใหญ ดานหนาสุดของ orbit จะ
มี orbital septum ซึ่งเปน dense connective tissue ก้ันเปน barrier ระหวาง eyelid กับ orbit 

การที่ orbit ประกอบดวยfacial bone หลายช้ิน ทําใหมี sinus หลายสวนเขามาเกี่ยวของดวย ไดแก frontal 
sinus ทางดานบน maxillary sinus ทางดานลาง ethmoid และ sphenoid sinus ทางดาน medial ทําใหเมื่อมีการอักเสบ
ของ sinus เหลานี้ อาจลุกลามเขาไปในorbit ได แลวเกิดเปน orbital cellulitis ตามมา  แตถาเปนการอักเสบบริเวณเปลือกตา 
จะมี orbital septum ก้ันไว จึงมักเกิดเปน preseptal cellulitis แทน  นอกจากนี้ lession ที่เกิดใน sinus ตางๆ เชน 
frontal mucocoel อาจลุกลามเขามาในorbit มีผลดันลูกตาใหเปลี่ยนตําแหนงไปได ซึ่งในกรณีนี้จะดันลูกตามาขางหนาและลง
ลาง 

เนื่องจาก inferior wall มีslope ไมเทากัน บริเวณ ๑/๓ทาง ดานหนา จะคอนขางตรง หลังจากนั้นไปจะมีslope 
ขึ้นไปทางดานหลังเล็กนอย เมื่อมีแรงกระแทกแรงๆ จะมีการดันใหมีการแตกในบริเวณนี้ และจะยุบตัวลงไป บางครั้งอาจมี fat หรือ 
connective tissue รวมทั้ง inferior rectus/inferior oblique muscle หลุดตามเขาไปใน maxillary sinusได ภาวะนี้
เรียกวา browout fracture และจะมีผลดึงรั้งไมใหกลอกลูกตาขึ้นบนได แตยังกลอกตาลงลางไดเพราะ inferior rectus ยัง
ทํางานไดเปนปกติ  เรียกวามี restrictive myopathy นอกจากนี้อาจตรวจพบวามี enophthalmos (ลูกตายุบเขาใน orbit) มี
อาการชาบริเวณแกมรวมดวย เนื่องจากมีinjury ตอ infraorbital nerve และอาจคลํา subcutaneous emphesema ไดใน
บริเวณนั้น 
Blood supply 

สวนใหญไดจาก ophthalmic artery ซึ่งเปนแขนงแรงของ internal carotid artery โดยจะออกมาอยูคูกับ
optic nerve แลวแตกแขนงเปน central retinal artery ว่ิงเขาไปใน optic nerve  ประมาณ ๘-๑๕ mm จากดานหลังลูกตา 
ที่เหลือจะแยกออกเปน lacrimal artery, muscular brance, long & short posterior ciliary artery, medial 
palpebral artery, supraorbital และ supratrochea artery  

lacrimal artery ไปเลี้ยง lacrimal gland(ทางดาน superotemporal ของ orbit) และหนังตาบน   short 
posterior ciliary artery ไปเลี้ยงchoroid และ optic nerve บริเวณ optic disc  
long posterior ciliary artery มี๒เสน ว่ิงขนานกันทางดาน medial และ lateral ผานsclera เขาไปเลี้ยง 

ciliary body โดยจะไปเชื่อมตอกับ anterior ciliary artery( ซึ่งแยกจาก muscular brance แลวว่ิงมากับ rectus 
muscle ทั้ง๔มัด) แลวรวมกันเป major circle of iris 
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brance ที่ไปเลี้ยงบริเวณ หนังตา  ไดแก spraorbital และ supratrochea artery ก็จะแผออกเปน arterial 
archade เช่ือมตอกับ แขนงของfacial artery ซึ่งเปนแขนงของ external carotid artery อีกทีหนึ่ง 

venous drainage สวนใหญผานไปทาง superior และ inferior orbital vein โดยรับเลือดมาจาก vortex 
vein, anterior ciliary vein และ central retinal vein สงตอไปยัง cavernous sinus และ pterygoid veinous 
plexus โดยในสวนของ superior orbital vein จะมี supraorbital และ supratrochea vein เขามารวมดวย ทําใหเปน
ชองทางเชื่อมตอระหวางผิวหนังบริเวณหนา กับ cavernous sinus เพราะฉะนั้นถามี infection ของผิวหนังรอบดวงตา อาจเกิด 
cavernous sinus thrombosis และเปนสาเหตุใหผูปวยถึงแกความตายได 
 
The eye ball  
  โดยปกติแลวลูกตาของผูใหญเกือบเปนรูปทรงกลม ดานหนาจะมีรัศมีความโคงนอยกวาดานหลังเล็กนอย โดยมี
ความยาวจากหนาไปหลังประมาณ๒๔ mm และมีปริมาตร ประมาณ ๖ cc  
 
The conjunctiva 
  เปน mucous membrane ที่มีลักษณะใส คลุมอยูที่ดานหลังของเปลือกตา (palpebral conjunctiva) และ
บริเวณดานหนาของ sclera (bulbar conjunctiva) โดยจะเชื่อมตอจากผิวหนัง บริเวณ lid margin (mucocutaneous 
junction) และเชื่อมตอกับ cornea บริเวณ limbus 
  Palpebral conjunctiva จะติดแนนกับ tarsus(ซึ่งเปน dense connective tissue ที่อยูดานหลังของหนัง
ตา) แตพอผานไปพนtarsus แลว conjunctiva จะวางตัวหลวมๆ โคงไปบรรจบกับbulbar conjunctiva ทําใหเกิดเปนหลืบ
ทั้งดานบนและลาง ที่เรียกวา fornix 
  Bulbar conjunctiva จะติดกับorbital septum อยางหลวมๆ ที่บริเวณ fornix และมี tenon capsule 
แทรกอยูกับ sclera อยางหลวมๆ ทางดานmedial ของลูกตา bulbar conjunctiva จะทับกันหนาจนเกิดเปน semilunar 
fold ซึ่งเปรียบไดกับnictitating membrane ในสัตว  และม ีepidermal structureอยูรวมดวย ทําใหเกิดเปน  cutaneous 
layer ที่เรียกวา caruncle จึงพบวามี cilia และ sebaceous gland ในบริเวณนี้ได 
  ปกติ conjunctival epithelium จะเรียงตัวซอนกัน๒-๓ ช้ัน และมี globlet cell แทรกตัวอยู เพื่อสราง 
mucin ไปกั้นระหวาง epiconthelium ซึ่งมีคุณสมบัติเปน lipid กับ น้ําตา  ทําใหน้ําตาสามารถคลุม cornea และ 
conjunctiva อยูได  ใตจากชั้น epithelium จะเปน conjunctival stroma ซึ่งแบงไดเปน ๒ ช้ัน คือ (superficial) 
adenoid layer และ (deep) fibrous layer 
  Adenoid layer จะมี lymphoid tissue แทรกอยู ทําใหมีลักษณะเปน follicleได ปกติจะพบ adenoid 
layer หลังเด็กคลอดแลว ๒-๓ เดือน สําหรับ fibrous layer จะประกอบดวย connective tissue ติดอยูกับ tarsus ที่บริเวณ 
palpebral conjunctiva สวนในบริเวณ fornix จะพบมี accessory lacrimal gland ไดแก gland of Krause และ 
gland of Wolfrin แทรกอยูในชั้น conjunctival stroma เพื่อสราง basic tearมาหลอเลี้ยงลูกตาตลอดเวลา ซึ่งตางจาก 
reflex tear ที่สรางจากlacrimal gland ที่จะหลั่งออกมาเมื่อมีอะไรมากระตุน เชน สิ่งแปลกปลอม หรือ อารมณที่ผิดปกติ 
Blood / lympatic & nerve supply 
  Blood supply ไดรับจาก anterior ciliary artery และ palpebral artery ซึ่งจะเชื่อมตอกันเปน 
network สวน lymphatic drainage จะมีทั้ง superficial และ deep layer โดยทางsuperior จะไปที่ preauricular 
node สวนทาง inferior จะไปทีs่ubmandibular node สําหรับ nerve supply จะมาจาก first brance ov cranial 
nerveV 
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Tenon’s capsule 
  เปน  fibrous tissue ที่หุมตาตั้งแตบริเวณ limbus จนถึง optic nerve โดยที่สวนหนาจะเชื่อมตัวอยู
episclera พอถัดไปดานหลังจะแยกออกเปน๒สวน สวนในจะติดกับ sclera และสวนนอกจะติดกับ orbital fat และ 
extraocular muscle   บริเวณที่ tendon ของ extraocular muscle ลอดผาน tenon’s capsule บางสวนของ tenon’s 
capsule จะแผออกไปติดกับ orbital bone และจะยึดกับ muscle fascia อยางเหนียวแนน จึงชวยจํากัด การทํางานของ 
extraocular muscle  เรียกวา Check ligament ทางดานลางจะมีการหนาตัวเปนพิเศษ และยึดแนนกับ fascia ของ 
inferior rectus และ inferior oblique  ทําใหเกิดเปน suspensory ligament of the eye ball ( Lockwood’s 
ligament) เพื่อพยุงลูกตาใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม ไมตกลงดานลาง 
 The sclera & episclera 
  Sclera เปน fibrous tissue ที่เรียงกันหนาแนน  เปน outer protective coating ของตา สวนประกอบ
เกือบทั้งหมดเปน  collagen โดยจะเชื่อมตอกับ cornea ทางดานหนา และ dural sheath ของ opic nerve ทางดานหลัง ใน
สวนนี้จะมีชองเล็กๆ ให nerve fiber ลอดผาน โดยจะสานกันเปนตะแกรง ที่เรียกวา lamina cribrosa   

ดาน outer surface ทางดานหนา จะมี elastic tissue จับกันเปนแผนบางๆ เรียกวา episclera ซึ่งจะมี 
blood vessel มากมายอยูในบริเวณนี้ สวนดาน inner surface จะเปน brown pigmented layer ที่เรียกวา laminar 
fusca ซึ่งเปน outer layer ของ suprachoroidal space 

Sclera แตละสวนมีความหนาไมเทากัน โดยเฉล่ียจะหนาประมาณ ๐.๖ mm บริเวณใต muscle insertion จะ
บางที่สุด หนาประมาณ๐.๓ mm เวลามีแรงกระแทกที่ลูกตามาก สวนนี้จึงเปนสวนหนึ่งที่แตกไดงาย 
The cornea 
  เปน tissue ที่ใส เกิดจากการเรียงตัวที่เปนระเบียบของ collagen ติดอยูกับ sclera ที่limbus โดยมีรัศมีความ
โคง นอยกวา sclera เล็กนอย ทําใหเห็นเหมือนเปน circumferential depression  ที่เรียกวา scleral sulcus โดนเฉลี่ยจะมี
ความหนาตรงกลาง ประมาณ ๐.๕๒ mm และบริเวณ limbus ประมาณ ๐.๖๕ mm มีเสนผาศูนยกลางในแนวนอน ประมาณ
๑๑.๗๕ mm และในแนวตั้ง ประมาณ ๑๐.๖mm แตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ 
  ทาง histology สามารถแบง cornea ออกไดเปน ๕ช้ันไดแก   
 ๑ epithelium เปนช้ันที่อยูหนาสุด วางเรียงกัน ๕ช้ัน โดยสามารถแบงตัวไดตลอดเวลา เมื่อมีการหลุดลอกของชั้นนี้ 
(corneal abration) จะมี epithelium ที่อยูขางๆเลื่อนมาแทนที่ ในขณะเดียวกัน epithelium ที่อยูลางลงไปก็จะแบงตัวขึ้นมา
แทนที่ดวย ทําใหโดยทั่วไปสามารถปดรอยลอกนี้ไดภายใน ๒๔ ช่ัวโมง และจะไมทําใหมี scar ตามมา ยกเวนมีการผานทะลุช้ันนี้
ไป จึงจะเกิด corneal scar  
 ๒ Bowman’s layer เปนสวนของ corneal stroma ที่จับกันแนน เหมือนเปน membrane 
 ๓ Stroma เปนสวนที่หนาที่สุดของ cornea คือประมาณ๙๐% ของความหนาทั้งหมด ประกอบดวย collagen ที่เรียงตัว
กันอยางเปนระเบียบ ทําใหมีลักษณะใส แตถามีการเรียงตัวไมสม่ําเสมอ ก็จะทําใหcornea ขุนได เชนใน corneal edema หรือ 
corneal scar 
 ๔ Descemet’s membrane เปน true membrane ที่เกิดจาก basal layer ของ endothelium มีความเหนียวแนน
มาก จึงเปนbarrier ที่สําคัญในการปองกันbacteria ไมใหเขาไปในลูกตา ในกรณีของ bacterial corneal ulcer  และกรณีที่มี
การmelting ของ cornea สวนใหญของ corneal stroma อาจหายไป แต descemet’ membrane นี้มักจะยังอยู และถูก
ความดันในลูกตาดันใหโปงออกมา ที่เรียกวา descematocoel 
 ๕ Endothelium เปน cell ช้ันเดียว วางอยูดานในสุดของ cornea มีหนาที่ในการ pump น้ําออกจาก cornea ทําให 
cornea อยูในสภาพ dehydrate อยูตลอดเวลา ถา endothelium เสียไปแลว จะไมสามารถสรางมาทดแทนได ถาเสียไปมาก 



 4

(corneal decompensate) จะทําใหมี corneal edema ตามมาได และอาจตองทําการผาตัดเปลี่ยนกระจกตา (corneal 
transplant) จึงจะแกไขได 
  เนื่องจาก cornea เปน tissue ที่ไมมี blood supply ทําใหแผลในบริเวณนี้หายยาก ในขณะเดียวกัน ก็ไมคอยมี 
inflammation มาก ทําใหผลของ corneal transplant ดีมาก เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนอวัยวะอื่น 
  Cornea อาศัย nutrient supply จาก vessel ที่บริเวณ limbus และ conjunctiva ผานทางน้ําตา รวมทั้ง
จาก aqeousโดยที่ oxygen supply ไดจากบรรยากาศโดยตรง ยกเวนตอนหลับตา จะไดจาก oxygen ที่ซึมออกมาจากblood 
vessel บริเวณ conjunctiva เทานั้น 
The uveal tract 
  ประกอบดวย tissue ๓ สวน คือ iris, ciliary body และ choroid เปนช้ันกลางของลูกตา ประกอบดวยเสน
เลือดจํานวนมาก โดยปกติแลวไมเคยโผลออกมาภายนอก  ยกเวนในกรณีทีลูกตาไดรับบาดเจ็บ อาจมีแผล ทําใหมี uveal prolape 
ถาไมไดรับการซอมแซมที่ดี อาจกระตุนใหเกิดcell mediated immune response ตอ uveal tissue ตามมาดวย uveal 
inflammation ทั้ง๒ตา ที่เรียกวา sympathetic ophthalmia ได 
 Iris เปน uveal tissue ที่อยูดานหนาสุด ทําหนาที่ควบคุมแสงใหเขาไปในตาอยางเหมาะสม โดยจะเปนแผนบางๆ มีรูตรง
กลางที่เรียก pupil โดยที่ภายใน iris stroma จะมี dilator และ spinctor muscle เพื่อทําหนาที่ dilate หรือ constrict 
pupil โดยรับสัญญาณประสาทผานมาทาง parasympathetic และ sympathetic nervous system ตามลําดับ ใน
ขณะเดียวกัน iris ก็เปนตัวก้ัน ระหวาง anterior chamber กับ posterior chamber  สวน blood supply ของ iris มาจาก 
major circle of iris ซึ่งวางอยูบริเวณ root of iris เปนวงรอบที่บริเวณ limbus  แลวแตกแขนงยอยๆเขาไปตรงกลางแลว
ตอเช่ือมกันเปนวงอีกอันที่เรียกวา minor circle of iris ที่บริเวณ collerate 
 Ciliary body มีรูปรางคลายสามเหลี่ยมในภาพตัดตามยาวของลูกตา โดยจะเรียงเปนวงรอบลูกตา โดยจะตอเช่ือม iris กับ 
choroid สวนหนาของ ciliary body จะมีความหนากวาและมีผิวขรุขระ เรียกสวนนี้วา par plicata สวนดานหลังจะคอยๆบาง
ลงไปสู choroid และมีผิวที่เรียบ เรียกสวนนี้วา par plana 
 ที่บริเวณ par plicata จะมี ciliary process ซึ่งเปน epithelium ที่เรียงตัวทบไปทบมา ในแนว antero-posterior 
รอบลูกตา โดยจะมีประมาณ ๖๐-๗๒ process ในบริเวณนี้จะมี vessel แตกแขนงยอยเปน capillary ขนาดใหญจํานวนมาก  
และเปน fenestrated capillary ทําใหมีการรั่วของสารตางๆได  ในบริเวณนี้จะมี epithelium ๒ช้ัน ช้ันใน (ติดกับvitreous) 
เปน non-pigmented epithelium ซึ่งตรงกับ neuroretina และชั้นนอก จะเปน pigemted epithelium มีหนาที่ในการ
สราง aqeous humor โดยกระบวนการ ultrafiltration เปนหลัก 
 บริเวณ ciliary body stroma จะมี ciliary muscle ๓ชนิด ไดแก longitudinal, circular และ radial fiber 
โดนที่ circular muscle ทําหนาที่ในการ relax zonule ทําให Lens โปงออกและขยับมาดานหนาเล็กนอย ทําให lens มี
power มากขึ้น จึงสามารถปรับใหมองเห็นไดชัดในระยะใกล (accommodation)  สวน muscle ที่เหลือมีหนาที่ในการควบคุม
การทํางานของ trabecular meshwork เพื่อควบคุมการไหลของ aqeous humor 
 Choroid เปนสวนดานหลังสุดของ uveal tissue แทรกอยูระหวาง sclera กับ retina ประกอบดวย choroidal 
vessel ๓ช้ันโดยที่ vessel ช้ันนอก จะมีขนาดใหญกวาช้ันในกวา เสนเลือดในบริเวณนี้จะมีเปนจํานวนมาก เรียงตัวกันเปนกลุมๆ 
arterial และ venousเช่ือมตอกันเปน sinusoid  และมีลักษณะเปน fenestrated vessel ทําใหบริเวณนี้มีปริมาณของ 
oxygen มาก และจะ diffuse เขาไปเลี้ยงช้ันนอกของ retina ตอไป  venous drainage จะรวมกันเปน vortex vein ซึ่งมี
อยางนอย quadrant ละ๑เสน 
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 The lens 
  เปนโครงสรางรูปเหรียญที่มีความโคงนูนทั้ง๒ ดาน โดยที่ดานหลังจะนูนมากกวาดานหนา ไมมีเสนเลือด และมี
ลักษณะใส หนาประมาณ ๔ mm กวาง ๙mm มี zonule ยึดติดกับ ciliary body โดยรอบ ดานหนาจะติดกับ aqeous บริเวณ 
posterior chamber ดานหลังจะตอกับ Vitreous โดยที่ในเด็กจะติดกันแนน  ตัว lens จะมี capsule หุมอยูโดยรอบ และมี 
lens epithelium บุอยูดานในอีกที โดยจะหนาแนนบริเวณ equator และ postrior capsule  ภายในจะมี lens fiber เรียงตัว
กันอยางเปนระเบียบ โดยจะมีการสรางเพิ่มเติมอยูตลอดชีวิต ทําให lens มีขนาดเพิ่มขึ้น ตรงกลางเปนสวนที่รียกวา nucleus ซึ่ง
อาจมีสีเปลี่ยนไปเปนสีเหลือง และเขมขึ้น เมื่ออายุมากขึ้น  พบวา lens เปน structureทีประกอบดวย proteinมากที่สุดในรางกาย
คือประมาณ ๓๕%  
 The aqueous 
  เปนของเหลวที่บรรจุอยูในชองดานหนาของลูกตา สรางมาจาก ciliary body โดยมีสวนประกอบคลายกับใน 
plasma ยกเวนจะมVีitamin C ในปริมาณที่มากกวาประมาณ๕๐เทา แบงไดเปน๒สวน คือ anterior chamber และ 
posterior chamber 
 Anterior chamber เปนชองวางระหวาง cornea กับ iris โดยปกติมีความลึกประมาณ     mm  บริเวณดานขางจะเกิด
เปนมุมระหวาง cornea กับ iris ที่เรียกวา anterior chamber angle ซึ่งเปนบริเวณที่มี trabecular meshwork คลุม 
schlemm canel โดยรอบอีกที โดยมีหนาที่ในการกรอง aqueous ใหผานจาก anterior chamber ออกไปสู episcleral 
space และดูดซึมผาย episclral venous plexus ตอไปอีกที ในกรณีที่ angleนี้ แคบมาก  iris root อาจเขาไปติดกับ 
trabecular meshwork เรียกวา peripheral anterior synechia และปดกั้นการไหลออกของaqueous ทําให 
intraocular pressure สูงขึ้นได หรือที่เรียกวา angle closure glaucoma 
 เราไมสามารถประเมิน  anterior chamber angle จากการตรวจดวยไฟฉายโดยตรงได แตสามารถประเมินลักษณะของ 
iris plain โดยการสองไฟ ทางดาน periphery แลวดูลักษณะไฟที่ตกลงบนiris  ถาไฟสองถึงไดหมด แสดงวา iris plain เปน
แนวราบ  ถาไฟสองไมถึงดานขาง ของ iris ที่อยูตรงขาม แสดงวา iris plain เปนรูปโคงนูน (convex) ซึ่งคาดวา chamber 
นาจะตื้นกวา  และanterior chamber angle นาจะทํามุมนอยกวา ทําใหมีโอกาสเกิด angle closure glaucoma มากกวา  
แตถาตองการประเมินที่ angleโดยตรง จะตองใชเครื่องมือชวย ที่เรียกวา gonioscope เพื่อประเมินมุม และ structure ที่อยูใน
บริเวณนี้ 
 Posterior chamber เปนชองวางระหวาง iris กับ lens เปนชองที่aqueous ที่สรางจาก ciliary body ไหลเขาสูตา 
และจะผานpupil เขาไปยังanterior chamber ตอไป  ถามีการปดกั้นการไหลผานpupil (pupillary block) จะทําให ความ
ดันใน posterior chamber สูงกวาใน anterior chamber และดันให iris นูนมาดานหนา (iris bombe) iris root ก็จะไป
ปด  trabecular meshwork ทําใหเกิด acute angle closure glaucoma ได 
The retina 
  มีลักษณะใส บาง ประกอบดวยช้ันตางๆ๑๐ช้ัน ตามการเรียงตัวของ cell โดยจะตอจากpar plana ตรงสวนที่
เรียกวา ora serata ไปจนถึง optic nerveดานใน ที่เรียกวา optic disc ดานนอกสุดจะมี retinal pigmented epithelium 
ที่เปน cellช้ันเดียวบุอยู และมี subretinal space ก้ันกับ neuroretina ที่อยูดาน  ในบางครั้งอาจมี fluidมาแทรกอยูในspace 
นี้ทําให retinal pigmented epitheliumและ neuroretina แยกออกจากกันเรียกวา retinal detachment 

 retinal pigmented epithelium มีหนาที่ในการควบคุม การไหลของ fluid ใน subretinal space นี้และ
เปนพี่เลี้ยงคอยดูแล photoreceptor  retinal pigmented epithelium จะมีขนาดตางกัน บริเวณที่อยูใกล fovea จะมีความ
สูงและหนาแนน กวาบริเวณที่อยูถัดออกไป ทําใหในบริเวณนี้ retinal pigmented epithelium ยึดติดกับ neuroretina ไดดี  
ถึงแมจะมี retinal break ในบริเวณนี้ ก็มักจะไมเกิด retinal detachment เห็นไดชัดในกรณีของ macular hole 
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สวนที่อยูขางในตอจาก retinal pigmented epithelium เรียกวา neuroretina เปนneuronชนิดตางๆที่
เรียงตัวตอกันเปนช้ันๆ  แบงไดเปน๙ชั้นจากดานนอกเขาไปดานใน ไดดังตอไปนี้ 

๑ Rod and Cone layer เปนช้ันของ outer segment ของ photoreceptor ที่มีลักษณะเปน rod หรือ coneตามแต
วาเปน photoreceptor ชนิดใด เปนบริเวณที่มีการรับแสง เพื่อเปลี่ยนเปนสัญญาณไฟฟาในเบื้องตน (ที่เรียกวา 
phototransduction) โดยที่ในคนเราพบวามี cone ๓ชนิด สําหรับรับแสงสตีางๆกัน ไดแก red, green และ blue cone  
โดยจะอยูหนาแนนในบริเวณตรงกลางของ retina ที่เรียก macular ทําหนาที่ในการมองเห็นสี และการมองเห็นที่คมชัด สวน rod 
มีชนิดเดียวอยูหนาแนนบริเวณรอบนอก ไวสําหรับรับแสงที่มีความสวางนอย  โดยเฉพาะในที่มืด 

๒ External limiting membrane เปนmembrane ที่เกิดจาก foot plate ของ Müller cell 
๓ Outer nuclear layer เปนช้ันของ inner segment ของ photoreceptor ซึ่งสวนใหญเปน nucleous 
๔ Outer plexiform layer เปนช้ันของsynapstic junction ระหวาง axon จาก photoreceptor และ dendrite 

จาก bipolar cell และ horizontal cell 
๕ Inner nuclear layer เปนช้ันของ bipolar cell, horizontal cell และ amacrine cell 
๖ Inner plexiform layerเปนช้ันของsynapstic junction ระหวาง bipolar cell, amacrine cell และ 

ganglion cell 
๗ Ganglion cell layer เปนช้ันของ cell body ของ ganglion cell 
๘ Nerve fiber layer เปนช้ันของ axon ของ ganglion cell ที่เรียงเขาไปรวมกันเปน optic nerve แลวสงตอไป

synapse ที่lateral geniculate bodyในที่สุด 
๙ Internal limiting membrane เปนช้ันบางๆกั้นระหวาง neuroretina กับ vitreous cavity 
 Retina มีความหนาไมเทากัน ดานหนาสุดบริเวณ ora serata หนาประมาณ ๐.๑ mm สวนดานหลัง หนา

ประมาณ ๐.๕mm ดานหลังตรงกลางจะเปนบริเวณที่มองเห็นไดชัด (macular) โดยเฉพาะที่อยูกลางสุด (fovea) จะมี 
photoreceptorเฉพาะที่เปน red หรือ green cone เทานั้น เรียงตัวกันอยางหนาแนน และไมมีเสนเลือดเขาไปเลี้ยง ทําใหบริเวณ
นี้เปนสวนที่มองเห็นไดดีที่สุด  สวนใหญแลวจะอยูหางจากขอบ optic disc ไปทาง temporalประมาณ๑.๕ disc diameter 
  Retina ไดรับ blood supply จากเสนเลือด ๒ แหลงดวยกัน ดานในจากouter plexiform layer เขาไป
(ganglion cell, bipolar cell, amacrine cell และ horizontal cell) ไดรับเลือดจาก central retinal artery สวนดาน
นอก จาก outer plexiform layer ออกไป(photoreceptor) ไดรับจาก choroidal circulation ผาน retinal 
pigmented epithelium มาอีกที  และโดยที่ retinal vessel เปน non-fenestrated vessel รวมกับretinal pigmented 
epithelium ที่คอยกั้นไมใหสารที่มีขนาดใหญจาก choroidal circulation ผานเขามาใน retina ได ทําใหเกิดเปน blood 
retinal barrier 
The vitreous 
  เปน gel ที่อยูภายใน ลูกตา โดยยึดติดกับ retinasคอนขางแนน โดยเฉพาะบริเวณตอไปน้ี ๔ที่ ไดแก vitreous 
base ที่หางจาก ora serata ประมาณ ๓-๔mm, รอบๆ optic disc, รอบๆ retinal vessel และบริเวณ macula แตเมื่ออายุ
มากขึ้น vitreous gel นี้จะมีการเสื่อม แปรสภาพเปน fluid vitreous และ สวนที่เปน vitreous condensate สวนที่เปน 
fluid vitreous จะรวมตัวกันจนมีขนาดใหญ และแตกออกมาที่ดานขาง เกิดเปน vitreous detachment ในที่สุด 
External Anatomy & landmark 
  โดยทั่วไป ora serata จะอยูหางจาก limbus ประมาณ ๕.๕mm ทางดาน nasal และ ๗mm ทางดาน 
temporal ซึ่งตรงกับ muscle insertion ของ medial และ lateral rectus  
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  Par plana จะอยูหางจาก limbus ประมาณระหวาง ๓-๕mm บริเวณนี้จะไมมี structure ที่สําคัญ จึงใชเปน 
surgical landmark ที่สําคัญในการฉีดยาเขา vitreous (intravitreal injection) และในการผาตัด vitrectomy โดยใน
รายที่ยังมี Lens อยู(phakic eye) นิยมเขาที่๔ mm จาก limbus สวนรายที่ไมมLีens (aphakia) หรือ รายที่ผาตัดใส
intraocular lensแลว(pseudophakia) นิยมเขาที่ ๓-๓.๕ mm จาก limbus   
  Par plicata ซึง่เปนบริเวณที่มีการสราง aqueous จะอยูที่บริเวณประมาณ๒mm จาก limbus ดังนั้นในการจี้
ทําลาย ciliary body เพื่อลดการสราง aqueous ในกรณีที่เปนตอหินที่รักษาดวยวิธีอื่นๆไมไดผล จึงนิยมจี้ความเย็น 
(cryotherapy)ที่๒ mm จาก limbus 
Extraocular muscle 
  มีทั้งหมด ๖มัด โดยเปน rectus muscle ๔มัด และ oblique muscle๒มัด มีหนาที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของ
ลูกตา  rectus muscle มี origin จากบริเวณ orbital apex โดยเรียงกันเปนวงลอมรอบ optic nerve (ที่เรียกวา anulus of 
Zinn) แลวทอดfiber ไปยัง scleraทางดานตางๆตามชื่อเรียกของมัน  medial และ lateral rectus จะมีหนาที่ในการ มองเขา
(adduction)และมองออก(abduction)เทานั้น สวน muscle อื่นแตละมัดจะมี๓หนาที่ ซึ่งเกิดจากการที่muscle เหลานี้ทํามุม
กับลูกตาตางกันไป superior และinferior rectus muscle จะทํามุมประมาณ๒๓องศากับลูกตา จึงมีหนาที่ในการมองเขาเปน
หนาที่รอง นอกจากหนาที่หลักในการมองขึ้น และลงแลว ในขณะเดียวกันเมื่อsuperior rectus muscle ทํางาน ลูกตาจะหมุนเขา
ใน(incycloversion)ดวย ในขณะที่ inferior rectus ก็จะมีผลใหลูกตาหมุนออก(excycloversion) 
  Rectus muscle ทั้ง๔มัดมีความยาวพอๆกันประมาณ๔๐mm และกวางประมาณ๑๐mm มีสวนที่เปนtendon 
ประมาณ๔-๙mm อยูใกลกับ insertion ทางดานหนา และเนื่องจากมี anterior ciliary artery อยูภายในตัว muscle ทั้ง๔มัด 
ถาทําการผาตัด rectus muscle เกิน๒มัด อาจทําใหเลือดไปเลี้ยงสวนหนาของตาไมเพียงพอ ที่เรียกวา anterior srgment 
ischemia มีผลใหเกิด corneal edema, cataract, cell and flare in anterior chamberและมี hypotony ตามมาได 
  Oblique muscle มี๒มัด ทําหนาที่หลักในการหมุนลูกตา superior oblique จะเปน extraocular 
muscleที่ยาวและบางที่สุด มีorigin จากบริเวณ superomedial ตอ optic foramen โดยมีบางสวนติดกับ origin ของ 
levator palpebrae muscleแลวทอด fiber เปน fusiform belly บางๆ ผานมาทางดานหนา แลวกลายเปน tendon ไป
คลองกับ trochea บริเวณ orbital rim ดาน superonasal แลววกกลับไปดานหลังลอดใต superior rectus ไปinsert ที่ 
sclera ทางดานหลัง ทําใหมีหนาที่ incycloversion , downward gaze และ abduction  สวน inferior oblique มี
originจากบริเวณposterior ตอ inferonasal ของ orbital rim ไปเล็กนอย  และอยู temporal ตอ nasolacrimal duct  
จะลอดใต inferior rectus ผานlateral rectus ไปinsert ที่scleraดานหลัง temporal ตอ macular ไปเล็กนอย จึงมีหนาที่  
excycloversion, upwards gaze และ abduction 
The eye lid 
  เปนผิวหนังที่ดัดแปลงมาใหทําหนาที่ปองกันสวนหนาของลูกตา โดยเฉพาะเมื่อมีอะไรเขามาใกลตา จะมีการ
กระพริบตา(Menarch reflex)  แตโดยทั่วไป ก็จะมีการกระพริบตาอยูสม่ําเสมอประมาณนาทีละ........ เพื่อชวยใหน้ําตากระจาย
ไปทั่วcornea ทําใหตาเราชุมช้ืนอยูเสมอ แตถาเราตั้งใจดูอะไรเปนพิเศษ การกระพริบตานี้ก็จะนอยลง 
  eyelid ประกอบดวยเนื้อเยื่อทั้งหมด ๕ ช้ันไดแก skin, striated muscle(orbicularis oculi), areolar 
tissue, fibrous tissue(tarsal plate) และ mucous membrane(palpebral conjunctiva) โดยทีs่kin layer จะตาง
จาก skin ที่อื่นตรงที่บางและยืดหยุนไดมาก ทําใหเวลาที่เริ่มมีการบวมของรางกาย จะมีการบวมของหนังตาเกิดขึ้นกอน นอกจากนี้
skin บริเวณนี้ยังมี hair follicle นอย และไมมี subcutaneous fat  ล฿กลงไปจะมีorbicularis oculi muscle เรียงตัว
รอบๆpalpebral fissure ออกไปจนถึง orbital rim แตจะยังมี fiber บางสวนว่ิงไปบริเวณแกมและหนาผากดวย มีหนาที่ใน
การปดตา และถูกเลี้ยงโดย facial nerve areolar tissue จะอยูตอเนื่องมาจาก subaponeurosis of the scalpใตลงไป
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เปนtarsal plate ที่เปนfibrous tissue ที่อัดกันแนนเพื่อสรางความแข็งแรงให eyelid   และมีpalpebral conjunctiva มา
ติดแนน โดยทางดานขางทั้ง๒ดานจะมีpalpebral ligament เช่ือมตอกับorbital margin สวนดานบนและลางจะมีfascia 
บางๆแผไปยัง orbital margin ทําใหเกิดเปน orbital septum 
 lid margin กวางประมาณ๒ mm และยาวประมาณ๒๕-๓๐ mm แบงโดยอาศัยgray lineซึ่งเปน mucocutaneous 
junctionไดออกเปน ๒สวนทางดานหนาและดานหลัง โดยที่ทางดานหนาจะประกอบดวย ขนตาที่เรียงกันประมาณ๒-๓แถว โดย
จะโคงงอออกจาก cornea แตในบางกรณีจะมีแถวของขนตาที่เรียงคัวกันผิดปกติจนทําใหขนตาแถวนั้น เขาไปโดน cornea ที่
เรียกวา distichiasis  แตถาขนตาบางเสนเกผิดปกติไปทําใหปลายอาจไปโดน cornea จะเรียกวา trichiasis ตามปกติแลวขน
ตาจะไมมี elector pili muscle ขนตาเหลานี้มักมีสีเขมกวาแสนผม และจะไมหงอกแมวาอายุจะมากขึ้น โดยจะมีการเปลี่ยนมา
ทดแทนทุก๑๐๐-๑๕๐วัน  ปกติขนตาบนจะมีมากกวาและยาวกวาขนตาลาง นอกจากนี้ดานหนาของ lid margin ยังมี gland of 
Zeis(modified sebaceous gland) และ gland of Moll(modified sweat gland)  สวนทางดานหลังของ lid 
margin จะเปนรูเปดของMeibomion gland ที่วางเรียงกันเปนแถวเดียวตลอดความยาวของ lid margin 
 จะเห็นวาจะมี landmark ที่สําคัญ๓อยาง เรียงเปนเสนไปตามยาวของlid margin โดยเริ่มจากดานหนาไปดานหลังไดแก 
lash line, gray line และ meibomion opening ทําใหสามารถใชเปนsurgical landmark ในการเย็บซอม lid margin 
 lacrimal punctum เปนรูเปดทอน้ําตาเล็กๆทางดานmedialของposterior lid margin ทั้งดานบนและลาง เพื่อรับ
น้ําตาใหไหลไปยัง canaliculi และตอไปยัง lacrimal sac ในที่สุด  
 palpebral fissure คือชองวางระหวางเปลือกตาบนและเปลือกตาลาง มีรูปรางคลายวงรี โดยที่มีสวนมาติดกันทีm่edial 
และ lateral canthus  ทางดาน medial canthus จะมี  modified skin ที่เรียกวา lacrimal caruncle ซึ่งมีสวนของ 
sweat gland, sebaceous gland และ hair follicle อยูดวย  โดยจะมีสวนที่วางเปนแนวโคงที่เรียกวา plica semilunaris
อยูถัดออกมาอีกที สวนนี้เปนสวนที่แปลงมาจาก third lid ในสัตวช้ันต่ําลงไป 
 ในคนเอเชียเรา สวนของผิวหนังทางดานmedial อาจหนาตัวทางแนวบนลางทําใหเกิดเปนfold ที่เรียกวา epicanthus ไป
บังบริเวณcaruncle และทําใหดูเหมือนวา cornea อยูใกลกับจมูกมากขึ้นคลายกับวามีตาเขเขาใน ทั้งๆที่ตาตรงดี 
(pseudostrabismus) ภาวะนี้โดยทั่วไปพบไดในเด็กแรกเกิดทุกเชื้อชาติ และมักจะหายไปเมื่อมีพัฒนาการของ nasal bridge 
 
orbital septum 
 เปนfascia ที่อยูหลัง orbicularis muscle เช่ือมตอจากorbital rim ไปยัง tarsus จึงเปนขอบเขตของ eyelid กับ 
orbit และจะมี lacrimal artery และ nerve, supratrochea artery และ nerve, supraorbital artery และ nerve, 
infraorbital nerve, anastomosis ระหวาง angular และ ophthalmic vein และlevator palpebrae superioris 
ทอดผาน โดยที่ทางดานบน orbital septum จะรวมไปกับ levator superioris tendon  
lid retractors 
 เปนกลามเนื้อที่ใชในการลืมตา ประกอบดวย musculofascial complex ที่มาจากทั้ง striated และ smooth muscle
ที่เรียกวา levator complexที่ upper lid และ capsulopalpebrae fascia ที่ lower lid 
 ที่ upper lid  สวนของ striated muscle มาจาก levator palpebrae superioris ซึ่งเริ่มมาจาก orbital apex และ
ผานมาดานหนาโดยแยกเปนสวนที่เปน aponeurosis และสวนที่เปน smooth muscle fiber of Müller’sซึ่งจะอยูดานหลัง 
สวนที่เปน aponeurosis จะไปสิ้นสุดที่ posterior surface ของ orbicularis oculi และผานไปจนถึงสวนที่เปนskin ของ  
eye lid ทําใหเกิดเปน upper eye lid skin crease สวน Müller muscle จะเชื่อมตอระหวาง superior border ของ 
upper tarsus กับ superior fornix ของ conjunctiva 
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 สวนที่ lower lid  inferior rectus muscle จะทําหนาที่เปน retractor ที่สําคัญที่สุด โดยมี fibrous tissue ตอไป
ลอม inferior oblique muscle และไปสิ้นสุดที ่lower border ของ tarsus และ orbicularis oculi โดยมี smooth 
muscle of inferior tarsus muscle ตามไปดวย 
 nerve supply ของ smooth muscle มาจาก sympathetic innervation สวนของ striated muscle มาจาก 
CNIII ดังนั้นการที่มีหนังตาตก(ptosis) จึงเกิดไดทั้งจาก Horner’s syndrome และ CNIII palsy และถา sympathetic 
tone มากขึ้นก็จะทําใหหนังตายกขึ้น(lid retraction) ได ซึ่งพบไดในกรณีของ Thyroid orbitopathy ที่เรียกวา           sign 
sensory nerve supply of the eyelid 
 มาจาก แขนงที่๑(ophthalmic division) และ แขนงที่๒ (maxillary division)  ของ trigeminal nerve โดยมี่ 
ophthalmic division จะแยกออกเปน small lacrimal, supraorbital, supratrochlear, infratrochlear และ 
external nasal nerve ซึ่งจะมาเลี้ยงบริเวณ upper lid และทางดานnasal สวน maxillary division จะแยกออกเปน 
infraorbital, zygomaticofacial และ zygomaticotemporal มาเลี้ยงบริเวณ lower lid และทางดาน temporal 
blood supply and lymphatic of the eyelid 
 มาจาก lacrimal artery และ ophthalmic artery ผานทาง lateral และ medial palpebral branches โดยจะมา
anastomos กันเปน tarsal archades ที่จะอยูในชั้น submuscular areolar tissue สวน venous drainage จะผานไป
ทางophthalmic vein และ vein ที่ drain ไป forehead และ temple.และมีการจัดกันเปน pretarsal และ posttarsal 
plexuses 
 สวน lymphatic drainage แบงไดเปน ทางดาน temporal จะ drain ไปที่ preauricular และ parotid nodes 
สวนทางดาน medial จะ drain ไป submandibular nodes 
 
lacrimal apparatus 
 ประกอบไปดวย ตอมน้ําตา ไดแกlacrimal gland และ accessory lacrimal gland  ทางระบายน้ําตา ไดแก 
canaliculi, lacrimal sac และ nasolacrimal duct 
 lacrimal gland แบงไดเปน๒สวนสําคัญ คือ orbital และ palpebral portion  สวนของ orbital portion มีขนาด
ใหญกวา รูปรางคลายalmond อยูที่lacrimal fossa บริเวณ anterior upper temporal segment of orbit และแยกจาก 
palpebral portionโดย lateral horn of levator palpebrae muscle โดยจะอยูหลังจาก orbital septum สวน 
palpebral portion จะมีขนาดเล็กกวา และอยูเหนือ temporal segment of superior conjunctival fornix เล็กนอย  
โดยจะมีทอเล็กๆเชื่อมตอกับ orbital portionไปเปดที่conjunctivaประมาณ๑๐รู ถาเราตัดสวน palpebral portion นี้ออก 
จะทําใหไมสามารถsecrete น้ําตาได 
 accessory lacrimal gland (gland of Krause and Wolfling) อยูบริเวณ substantia propia ของ 
palpebral conjunctiva โดยเปนแหลงสําคัญในการสรางน้ําตาที่สม่ําเสมอ ( basic tear) สวนน้ําตาที่หล่ังมาเวลาถูกกระตุน 
(reflex tear) จะมาจาก lacrimal gland 
 ทางระบายทอน้ําตาจะเริ่มที่ lacrimal punctum ทั้งดานบนและลาง ไหลเขาใน canaliculi ในชวงแรกจะตั้งฉากกับ lid 
margin ชวงนี้จะยาวประมาณ๒mm. และจะหักมุมเขาไปทางดาน medial ในคนสวนมากไปรวมกันเปน common 
canaliculi ไหลเขาไปใน lacrimal sac อีกที  ที่lacrimal sac นี้จะมี orbicularis muscle บางสวน(Horner’s 
muscle)มาลอมไว เมื่อมีการบีบตัวจะดัน น้ําตาผานnasolacrimal duct เขาไปใน nasal cavity ที่บริเวณ lateral to 
inferior terminateอีกท ี หลังจากนั้นจะมี negative pressure ดูดน้ําตาจาก punctum ใหไหลเขามาอีกที ในคนสูงอายุอาจ
มีการทํางานของ Horner’s muscle นี้ลดลงทําใหน้ําตาระบายไมคอยดีเกิดเปน functional nasolacrimal duct 
obstruction ได 
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optic nerve 
 เปนที่รวมของ axon ของ ganglion cell ประมาณ๑ลาน axon เพื่อสงตอไปยัง lateral geniculate body ผาน
optic chiasm และ optic tract ตามลําดับ โดยจะออกจากดานหลังลูกตาผาน posterior scleral foramen โดยผานตะแกรง
ที่เรียกวา laminar fibrosa แลวจะมี myelinมาหุมทําให เสนผาศูนยกลางเพิ่มจาก๑.๕ mm เปน๓ mm ระหวางที่อยูใน orbit 
จะอยูใน muscle cone โดยวางตัวเปนรูปตัวS มีความยาวประมาณ๒๕-๓๐ mm แลวจะเขาไปใน optic foramen ผาน optic 
canal ระยะนี้มีความยาว๔-๙ mm หลังจากนั้นจึงเขาไปใน cranial cavity  ระยะนี้มีความยาว๑๐ mm กอนที่จะไปรวมกับ 
optic nerve อีกขางที่ optic chiasm 
 optic nerve ถูกหุมดวย sheath ที่ตอมาจาก meninges จึงมีลักษณะเหมือนกับmeninges คือมีเนื้อเยื่อ๓ช้ัน ไดแก 
dura mater, arachnoid และ pia mater โดยที่ pia mater จะคลุมติดกับ optic nerve และมีแขนงเสนเลือดเล็กๆอยู
โดยรอบ fiber จาก pia mater นี้จะแทรกเขาไปใน optic nerveและแบง nerve fiber เปน bundle 
 optic nerve ที่บริเวณ ดานหนาแถว laminar cribosa จะไดรับเลือดจาก short posterior ciliary artery ประมาณ
๑๒ เสน ซึ่งเปนแขนงของ ophthalmic artery และบางสวนไดจาก central retinal artery  สวนดานหลังจะไดจาก pia 
network ที่กลาวมาแลว 


