
 
 

Physiology and biochemistry of the eye 
The cornea 
 corneaเปนเนือ้เยื่อที่ใส ประกอบดวย corneal stroma เปนสวนใหญในบริเวณตรงกลาง ดานหนามี stratified squamous 
epithelium ซอนกัน ๔-๖ช้ัน สวนดานหลังมี endothelium ช้ันเดยีววางอยู epithelium ทางดานหนานั้น สามารถแบงตัวมา
แทนที่ cell ที่อยูดานบนไดตลอดชีวิต โดยจะใชเวลาประมาณ ๗วัน จากที่เร่ิมแบงตวัไปจนหลุดลอกออก สวน endothelium 
นั้น ไมสามารถแบงตัวไดอีก จึงมีจํานวนลดลงตามอาย ุ
 เนื่องจาก cornea ไมมี vessel มาเลี้ยง จึงตองใช Oxygen จากบรรยากาศเปนสวนใหญ สวน metabolic material และ 
oxygen ที่เหลือมาจากการ diffusion จากเสนเลือดรอบๆตัวมันเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาหลับตานานๆ หรือนอนหลับ สวน
นี้จะเปนสวนสําคัญที่สุด 
 cornea ยอมใหแสงที่มีความยาวคลื่นระหวาง ๓๖๕-๒๕๐๐ nm. ผานได โดยเฉพาะแสงที่มีความยาวคลื่นระหวาง ๕๐๐- 
๑๒๐๐ nmจะผานไดทั้งหมด ( 100% transmission) คุณสมบัตินี้ทําให cornea มีความใส ซ่ึงเปนผลมาจาก ๑) ลักษณะทางกาย
วิภาค ซ่ึงไมมี blood vessel และ pigment รวมทั้งการเรียงตัวที่เปนระเบยีบของ cell ตางๆ และที่สําคัญคือ การเรียงตัวของ 
collagen fiber ใน stroma ที่เปนระเบียบและมีระยะหางทีเ่ทากัน  ๒) ภาวะ relative dehydration  ของ corneal stroma ซ่ึงเปน
ผลจากการที่มี epithelial tight junction รวมกับการทํางานของ endothelium ในการดนัน้ําเขาสู aqueous humor  ดังนั้นถามี
การสูญเสียของ endothelium ก็จะทําใหมี cornel edema ได โดยเฉพาะหลังผาตัดตอกระจก ที่เรียกวา bullous keratopathy  
 metabolism ของ cornea อาศัย glucose  จาก aqueous humor และ oxygen จากบรรยากาศ โดยทีe่pithelium เปนสวนที่มี
metabolism สูงสุด  หลังจากที่ glucose เปลี่ยนเปน glucose-6 phosphate แลว จะถูกนําไปใชผานpathway ดังตอไปนี้ ๑) 
Glycolysis ซ่ึงไมตองการoxygen  ทําใหได pyruvate และในกรณีที่ไมมี oxygen ก็จะเปลี่ยนไปเปน lactic acid เขาสู  
precorneal tear ๒) ถามี oxygen  pyruvate จะเปลี่ยนเปน acetylcoenzyme A แลวเขาสู Klebs cycle ตอไป ๓)  จาก glucose-
6-phosphate ผาน pentose phosphate shunt เพื่อนําไปสราง nucleic acid ที่จําเปนในการแบงตัวของ epithelium ตอไป 
 

Tear 
 สวนหนาของลูกตาจะถูกอาบดวย น้ําตา ซ่ึงหล่ังมาจาก accessory lacrimal gland  ไดแก Gland of Krause(๖๗%) และ 
gland of Wolfring(๓๓%)  สวนตัวlacrimal glandเอง สวนใหญจะหล่ังน้ําตาตอเมื่อมีการกระตุน ไดแกสภาพทางจิตใจ หรือ
การกระตุนที่ trigeminal nerve จาก injury หรือ disease ที่เรียกวา reflex tear 
 
 
 
 



 
 
 
 การกะพริบตาจะชวยทําใหน้าํตาแผออกไปคลุมบนลูกตาทั่วถึงกัน และมีสวนสําคัญในการไหลของน้ําตาเขาสู ทางเดิน
น้ําตาตอไป โดยทัว่ไปคนเราจะกระพริบตาประมาณ..........คร้ัง/นาที แตถาตั้งใจทําอะไร อัตรานี้จะลดลงได โดยเฉพาะเวลา
อานหนังสือ อาจทําใหรูสึกเคืองตา ตาแหงงายกวาปกติได  
 เนื่องจากมี epithelium membrane คลุมอยู ผิวหนาของลูกตาจึงมีคุณสมบัติ hydrophobic ทําใหน้ําตาไมสามารถเกาะติด
ได จึงตองมี mucous มาเคลอืบไวอีกที mucousนี้ สรางจาก globlet cell ที่ conjunctiva และจาก lacrimal gland  สวนดานหนา
จะมี lipid layer บางๆลอยอยูเพื่อปองกันการระเหยของน้าํตา lipid นี้ สรางมาจาก Meibomion gland, gland of Zeis และ 
gland of Moll 
 ในสวนทีเ่ปน aqueous จะมสีวนประกอบ๙๘%  มี sodium และ bicarbonate ใกลเคียงกับใน plasma และมี  potassium 
และ chloride มากกวาใน plasma สวน glucose จะนอยกวาใน plasma มาก นอกจากนี้ยังมี protein   โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
immunoglobulin A   และ anti –inflammatory factor ตางๆ  
 IgA สรางมาจาก plasma cell ใน main และ accessory  lacrimal gland มีหนาที่ในการneutralize virus และปองกันการ
เกาะของbacteria กับconjunctival surface  สวน IgG จะผานมาจาก conjunctival vessel เพื่อกระตุนใหมี phagocytosis และ 
complement-mediated bacterial lysis ทั้ง๒ตัวนี้จะเพิ่มขึ้นในกรณีที่ม ีinflammation สวน IgE จะเพิ่มขึ้นในกรณ ีallergy  
 lactoferrin ที่มีอยูในน้ําตา ชวยในการ chelate  irons ทําให bacteriaขาด iron  มีผล bactericidal ตอเชื้อ Bacillus subtilis, 
Staphylococcus aureous, Staphylococcus epidermidis และ Pseudomonas auriginosa และยังชวยเสริมการทํางานของ 
lysosyme ซ่ึงไปทําลาย bacteria โดยไปสลาย glycoaminoglycan ที่หุม nonpathologic gram+ bacteria 
 

Aqueous Humor 
 เปน clear fluid ที่อยูใน anterior และ posterior chamber ชวยทําให intraocular pressure คงที่ และตอบสนองตอความ
ตองการทางmetabolic ของ corneal endothelium, crystalline lens และ trabecular meshwork  ถูกสรางจาก nonpigment 
epithelium ของ ciliary body โดยกระบวนการ active transport และ diffusional exchange และเนื่องจากมี blood aqueous 
barrier ทําให large molecular weight protein และ blood cell ไมสามารถผานเขามาได 
 aqueous humor จะผานจาก posterior chamber ทาง pupil แลวเขามาใน anterior chamber หลังจากนัน้สวนใหญจะผาน 
trabecular meshwork เขาไปใน Schlemm canal กอนจะออกไปยัง  deep scleral vascular plexus(conventional pathway) อีก
สวนหนึ่ง ประมาณ ๒๐% จะผานไปทาง ciliary muscle space เขาไปใน suprachoroidal space ( uveoscleral pathway) 
 
 
 
 



 
 
 
 บริเวณ nonpigment epithelium ของ ciliary body สวนทีเ่ปนรอยหยักมากๆ (par plicata) จะมี secretion ของ sodium, 
chloride และ bicarbonate โดยosmotic pressure ของสารเหลานี้จะดึงเอาน้ําตามออกมาดวย sodium จะมีการแลกเปลี่ยนกับ 
potassium ผาน Na,K-ATPase  สวน bicarbonate จะผานทาง carbonic anhydrase typeII นอกจากนีย้ังมีกระบวนการactive 
transport ของ sugar, ascorbic acid และ amino acid บางตัว ทําใหพบวา aqueous concentration ของ ascorbic acid สูงกวาใน
เลือดถึง 10-50เทา 
 เนื่องจากการม ีtight junctionของ nonpigment epithelium รวมกับ junction ของ iris tissue และ iris blood vessel ทําให
เกิดเปน blood aqueous barrier ที่ยอมให lipid-soluble substance เชน oxygen และ carbon dioxide ผานได แตไมยอมให 
sodium, larger water-soluble ions, protein และ large/medium size molecule อ่ืนๆ ผาน 
 ในคนเรา อัตราการสรางของaqueous humor อยูที่ประมาณ 2-3 μL/min การใหยากลุมที่เปน Beta-adrenergic antagonist  
จะทําใหอัตรานี้ลดลง 17-47% สวนการใหยาที่เปน carbonic anhydrase inhibitor จะลดลงประมาณ40% 
 

Intraocular pressure 
 เพื่อใหลูกตาคงสภาพอยูไดความดันภายในลูกตาตองมากกวา ความดันของบรรยากาศที่อยูรอบๆ ความดันลูกตาปกติจะ
อยูที่ประมาณ 10-20 mmHg และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได2-3 mm Hg ตามการเตนของหัวใจ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ปริมาตรของ intravascular vessel  และภายในวนัหนึ่งๆความดันลูกตาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดประมาณ2-5 mm Hg การที่
ความดันลูกตาคงที่อยูไดเปนผลจากปจจัย 3อยาง คือ 1) aqueous production 2) drainage of aqueous through trabecular 
meshwork 3)episleral venous pressure 
 เราสามารถวัดความดันลูกตาโดยตรงไดโดยการใสเครื่องมือเขาไปใน anterior chamber แตไมเหมาะสมกับชีวิตจริง จึง
ใชวิธีวดัจากภายนอก โดยอาศัยหลักการ2 อยาง คือ 1) applanation tonometryเพื่อหาแรงที่สามารถกดใหcorneaพืน้ที่ขนาด
หนึ่งราบลงไดและไปคิดหาคา ความดันจากสมการ P=F/A  เครื่องมือที่ใชหลักการนี้ ไดแก Goldmann tonometry   2) 
indentation tonometry เพื่อหาวาแรงขนาดหนึ่งสามารถกดcorneaใหลึกลงไปไดเทาไร แลวนําไปเทียบกับตารางที่หามาแลว 
วาความดันควรเปนเทาไร ซ่ึงอาจมีคาแตกตางกันไปตามความแข็งของcornea (corneal rigidity) ในแตละคน เครือ่งมือที่ใช
หลักการนี้ไดแก Schiotz tonometry   
 
 
 
 
 
 



 
 
 

The lens 
 lens อยูภายใน basement membrane ที่เรียกวา lens capsule  โดยทางดานหนาจะมี lens epitheliumมาเรียง
ตัวอยู1ชั้น สวนดานหลังจะไมมี epithelium cell    โดยที่ lens epitheliumจะเริ่มมาจากทาง anterior subcapsular ที่ใกล
กับ lens equator และมกีารสราง lens fibrils ตลอดชวงอายุ ทําให lens fibril เหลานี้จะเรียงตัวกนัเหมอืนกับหอมหัวใหญ
(onion layer) สวนที่สรางใหมก็จะอยูดานนอกออกไปเรื่อยๆ  lensจึงมีขนาดกวางขึน้เรื่อยๆ 
 lens จะถูกยึดติดกับ ciliary body โดย lens zonule เมื่อมี contraction ของciliary muscle ก็จะทาํให มีแรงดึงมาที่ lens 
และทําใหความโคงของ lens มากขึ้นจึงม ีrefractive power มากขึ้น ชวยทําใหfocus ส่ิงที่อยูใกลได หรือที่เรียกวา 
accommodation ซ่ึงทําใหเราสามารถมองเห็นชัดไดทั้งทีไ่กล และใกล แตในการมองใกลนั้น นอกจากจะตอง accommodate 
แลวตาทั้ง 2ขางยังตองมีการมองเขาใน (convergence) เพือ่ไมใหเห็นภาพซอน ขณะเดยีวกันกจ็ะมกีารหดตัวของ pupil 
(miosis) รวมเรียกวา near reflex อยางไรกต็าม accommodation ของเราจะลดลงไปเรือ่ยๆตามอายุ จนอายุประมาณ 40ป จะมี
คาเหลือประมาณ4-8 D ทําใหถาอานหนังสือ ที่ระยะ33 cm จะตองออกแรงเพื่อ accommodation 3D ซ่ึงจะประมาณครึ่งหนึ่ง
ของแรงที่มีอยู ทําใหเราปวดตา หรือ มัวลงได เรียกภาวะนี้วา pressbyopia  เราจึงจําเปนตองใชแวนเลนสนูนชวยเล็กนอย 
เพื่อไมใหตองออกแรงที่มีอยูจนเกนิกําลัง โดยทัว่ไปเราจะอานหนังสือไดดี ถาออกแรง accommodation ไมเกินครึ่งหนึ่งของ
ที่มีอยู  แรงaccommodation นี้ สวนใหญจะหมดไปเมื่ออายุประมาณ60ป  
 lens จะยอมใหแสงที่มีความยาวคลื่น 400-1400ผานไดประมาณ80%  และจะมี refractive indexใน สวนกลางๆมากกวา
สวนที่อยูนอกออกมา เมื่ออายุมาก nucleousอาจมีrefractive indexมากขึ้นได ทําใหอาจเกิดเปนสายตาสั้น(myopic shift) 
 lens มีสวนประกอบที่เปน protein ถึง 33% ซ่ึงมากกวาเนือ้เยื่อทั่วไปถึง2 เทา lens protein นี้สามารถแบงไดเปน2 กลุมคือ 
water soluble และ water insoluble ที่เปน water soluble พบไดประมาณ80%  ในจํานวนนี้สวนใหญ เปน intracellular 
protein ที่อยูใน epithelium และ lens fiber cell  ที่เรียกวา crystallins  ซ่ึงยังแบงออกไดเปนอีก 3 กลุม คือ alpha, beta และ 
gamma แตจากหลักฐานในระยะหลัง ช้ีวา beta และ gammaนาจะเปนกลุมเดยีวกัน รวมเรียกวา betagamma crystallins สวน
water insoluble แบงไดเปน urea soluble และ urea insoluble รวมแลวพบไดประมาณ20% แตจะเพิม่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกรณีที่เกดิเปน nuclear sclerosis จะพบ urea insoluble ไดมากขึ้น 
 metabolism ของ lens จะพบวา glucose ที่เขาไปในlens จะถูกเปลี่ยนเปน Glucose-6-phosphate โดย enzyme hexokinase 
ซ่ึงมีจํานวนจํากัด ถาระดับ น้าํตาลมากเกินไป น้ําตาลในlens ยังคงที่อยูจนเมื่อระดับน้ําตาลเกิน175 mg/ml  การควบคุมนี้จะ
เสียไป น้ําตาลสวนเกนิที่อยูในรูป aldehyde ก็จะเปลี่ยนเปนน้ําตาลในรปู alcohol โดย enzyme aldose reductase และจะไม
สามารถออกจาก lens capsule ได ทําใหมกีารดึงน้ําเขามาในlens และเกดิ cataract ตามมาได 
 ในภาวะปกติ glucose-6-phosphate จะถูกนาํไปใชตอได2 เสนทาง สวนใหญเกือบ 85% จะผานanaerobic glycolysis ซ่ึง
จะนําไปสู pyruvate และ lactate ในที่สุด ทีเ่หลืออีกประมาณ15% จะผาน aerobic pathway(Pentose phosphate or Hexose 



monophosphate shunt) เกิด ribose-5-phosphate (ซ่ึงนําไปใชในการสราง nucleic acidตอไป) และ carbon dioxide นอกจากนี้
ยังทําใหเกิด NADPH ซ่ึงจําเปนตอการทํางานของ glutathione reductase, aldose reductase และ hexokinase 
 ในกรณีที่ lensขุนขึ้น ทําใหสูญเสียความใสไป เราเรียกวาตอกระจก (cataract) โดยอาจจําแนกตามบรเิวณทีเ่ปน เชนถา
เปนบริเวณตรงกลางของ lens(nucleous) มักจะทําใหlens มีสีที่เปลี่ยนไป เปนสีเหลืองจนถึงน้ําตาลเขม (brunescent cataract) 
เราจะเรียกวา nuclear sclerosis พบวาในกรณีนี้ ภายในlensจะม ีsodium เพิ่มขึ้น water soluble protein ลดลง และ water 
insoluble protein มากขึ้น ระดับ glutathione จะต่ําลง และมoีxidation ของ methionine และcysteine  ทําใหเกิด  membrane- 
bound, high molecular weight disulfide-linked aggregate และมีการทําลายของmembrane ในที่สุด  สวนถาเกิดบรเิวณ รอบ
นอก nucleous ออกมา เราจะเรียกวา cortical cataract  จะพบวา crystallins จะจับกนัเปนhigh molecular weight  protein  และ
จะมีน้ําไปแทรกใน lens fiber การทํางานของ ionic magnesium และ Na, K-ATPase จะลดลง 
 

 The retina 
 เนื่องจาก retina พัฒนามาจากoptic cup ซ่ึงประกอบดวยเนื้อเยื่อ2 ช้ันทบกัน เนื้อเยื่อนี้ สวนดานนอกพัฒนาตอมาเปน 
retinal pigment epithelium สวนดานใน ระยะแรกจะมีเพยีงcell ช้ันเดียวแลวจะพฒันาจนมาเปน retina ที่มี cell หลายชนิด 
เรียงกันเปนชัน้ๆ  ดังนั้นจึงมีชองวางระหวาง reinal pigment epithelium และ retina อยูแลวโดยธรรมชาติ แตในคนทั่วไป
ชองวางนี้จะมกีารเชื่อมตอกนั ทําใหเปน potential space  ในกรณีที่ช้ันทั้ง2ช้ันนี้ แยก ออกจากกนัเรยีกวา retinal detachment 
 blood supply ของ retina แยกเปน 2 ระบบ  คือ retinal circulation และ choroidal circulation ในสวนinner retina (ตั้งแต 
outer plexiform layer เขาไป) จะถูกเลี้ยงโดย retinal artery สวน outer retina จะถูกเลี้ยงโดย choroidal circulation ผาน 
retinal pigment epithelium พบวา ถาเทียบกันตามปริมาตร blood supply ของ retina จะมีปริมาณมากกวาของ tissue อ่ืนๆ
มาก เนื่องจากมี metabolism ที่สูง แมในเวลานอนหลับกต็าม นอกจากนี้ในสวนนี้จะมี blood retinal barrier ซ่ึงเปนผลมาจาก 
tight junction ของ retinal vessel และ retinal pigment epithelium 
 photoreceptor ของเรา แยกเปน2 ชนิด ไดแก rod ซ่ึงทําหนาที่ในขณะทีม่ีแสงนอย (scotopicvision)โดยจะทําใหเหน็ได
แคเลือนราง และ cone ซ่ึงทําหนาที่ในขณะที่มีแสงปานกลางหรือมาก (photopic vision ) โดยจะทําใหเห็นไดชัดเจน  และ
ชวยในการมองเห็นสี (color vision)  ในretina ของคนเรา จะมี rod ประมาณ 100-120 ลานcell และม ีcone เพียงแค 6 ลาน 
cell   cone จะอยูกันหนาแนนในบริเวณ macular โดยเฉพาะที่ fovea จะมี cone อยูกนัหนาแนนทีสุ่ด ประมาณ 200,000cones/ 
sq mm และไมมี rod เลย  สวน rod จะพบหนาแนนมากทีสุ่ดที่ประมาณ20 องศา จาก fovea 
 axon ของ photoreceptor จะไป synapse กับ horizontal cell และ bipolar cell ที่ outer plexiform layer โดยที่ horizontal 
cell จะเชื่อมตอ photoreceptor (สวนใหญเปน rod) เขาดวยกัน  และ axon ของ bipolar cell จะไป synapse กับ amacrine cell 
และ ganglion cell ที่ inner plexiform layer หลังจากนัน้ axon ของ ganglion cell ที่เรียกวา nerve fiber จะไปรวมกนัที่optic 
disc และสงผาน optic nerve ไปยัง lateral geniculate body เพื่อสงตอไปยัง สมองตอไป  การเชื่อมตอกันระหวาง ganglion 
cell กบั photoreceptor ตางกันไปตามหนาที่ ที่บริเวณfovea  cone ประมาณ 150,000 cell จะสงตอไปยัง ganglion cell จํานวน 
2เทา สวนบริเวณ periphery retina พบวา rod จํานวน 10,000 rod  จะสงตอไปยัง ganglion cell ตัวเดยีว  บริเวณที่ กลุมของ
photoreceptor ที่สงสัญญาณไปยัง ganglion cell ตัวเดยีวกัน เรียกวา receptive field  ทําให แมมกีารกระตุนที่ photoreceptor 



ตัวหนึ่ง ก็ไมตางจากกระตุนที่ photorecptorตัวอ่ืนใน receptive field ตวัเดยีวกัน ยิ่งถา receptive field  กวางขึ้นเทาไร 
resolution ในการมองเห็นกจ็ะยิ่งลดลง ความคมชัดก็จะลดลงดวย 
 photoreceptor จะประกอบไปดวยสวนสําคัญ2สวน คือ outer segment และ inner segment  outer segment ของทั้ง rod 
และ cone ประกอบไปดวยdisc ประมาณ700-1000 discs   โดยทีd่iscของ cone จะเปน plasma membrane ที่พับไปพับมา 
สวนของ rod จะเปน free disc ที่plasma membrane หลุดเขาไปใน cell cytoplasmแลว สวนที่ inner segment ของทั้ง rod และ 
cone จะมี mitochondria และ intracellular organelles จํานวนมาก เพื่อทําหนาที่สราง outer segment disc ใหมๆ 
 outer segment ของทั้ง rod และ cone จะถูก phagocytosis โดย retinal pigment epithelium ตลอดเวลา จึงตองมีการ
สรางใหมมาเรื่อยๆโดย inner segment จะพบวา outer segment ของ rod จะมี turnover rate มากกวา cone มาก โดย cone disc 
จะถูกกําจัดไปหลังจากอยูในที่มืด พักเดียว และจะมีการสรางขึ้นใหมชวงที่ยังมืดอยู สวน rod disc จะตรงกันขาม 
  

Photochemistry of vision 
  คนเรา มี photopigment อยู 4 ชนิด ไดแก rod photopigment ที่เรียกวาrhodopsin  ซ่ึงจะรับแสงที่มคีวามยาวคลื่น 507 nm 
ไดดีที่สุด  และ cone photopigment อีก3 ชนิดซึ่งจะรับแสงที่มีความยาวคลื่นตางกัน ไดแก ที่ 440 nm(blue), 535 nm(green) 
และ 570 nm(red) โดยที่ protein เหลานี้จะจบักับ 11 cis-retinal (aldehyde form of vitamin A) 
 vitamin A ไดมาจาก อาหารที่มี vitaminA และ carotenoid โดยเฉพาะในรูป carotene ซ่ึงจะถูกเปลี่ยนเปน vitamin A โดย 
enzyme ที่ intestinal mucosa และในตับ หลังจากนั้นจะจับกับ retinol binding protein ในเลือด  ที ่retinal pigment epithelium 
จะมี specific protein receptor มาจับ vitamin A และมcีarrier protein มาสงตอไปยัง photoreceptor อีกที 
 เมื่อแสงถูกจับไว โดย photopigment ที่อยูใน photoreceptor disc ใน outer segment จะมีการกระตุนใหมีการเปลี่ยนปลง
ของ enzyme ตางๆ ในouter segment ทําใหมีการปดของ  sodium channels  ระดับของ extracellular sodium ก็จะเพิ่มขึ้น 
(เกิด hyper polarization) เกิดเปนสัญญาณไฟฟาขึ้น กระตุนใหมกีารเปลี่ยนแปลงของ synaptic vesicle และสงสัญญาณ
ประสาทตอไปยังcellตางๆใน retina ผาน nerve fiber ไปยังสมองตอไป ในขณะเดยีวกันภายใน cell ก็จะมกีารเปลี่ยนแปลง
ตอไป และจะมีผลให sodium channel กลับมาเปดอีกครัง้หนึ่ง และจะกลับมาอยูในสภาพ depolarization ใหม การ
เปลี่ยนแปลงโดย enzyme ทั้งหลาย จนเกิดเปนสัญญาณไฟฟานี้ เรียกวา phototransduction มีผลในการขยายสัญญาณ
ประสาท โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของ rhodopsin  ทําให เราสามารถมองเห็นแสงทีม่ีความสวางนอยมากได  แตก็จะใชเวลา
ในการกลับมาเหมือนเดิมนาน สวนในกรณีของ cone phototransduction จะไมมกีารขยายสัญญาณมากนัก จึงกลบัมา
เหมือนเดิมไดเร็วกวากันมาก แตก็มีขอจํากดัในการตองการแสงที่มากระตุนมากขึน้ดวยเชนกัน 
  photoreceptor ของเรารับไดเฉพาะแสงที่มคีวามยาวคลื่น 400- 770 nm  และความสามารถนี้จะเปลีย่นไปตามความสวาง
ของแสง ในทีซ่ึ่งมีแสงสวางมากพอ (photopic vision) cone จะทํางานเปนหลัก และจะมี maximum sensitivity ตอแสงที่มี
ความยาวคลื่น 555 nm ในขณะทีใ่นที่มืด (scotopic vision)  rod จะทํางานเปนหลักและจะมี maximum sensitivity ตอแสงที่มี
ความยาวคลื่น 507 nm และจะมองเหน็เปนแคสีขาวดํา จนเมื่อสวางมากขึ้นจึงจะเริ่มมองเห็นเปนสี 
 เมื่อเราเขาที่มืด  จะทําใหเราคอยๆมีความไวตอแสงมากขึน้ เรียกวา dark adaptation โดยในขณะที่เราอยูในที่สวางมากๆ 
จะมbีleaching ของ photopigment   ทําให cone ทํางานอยูอยางเดยีวเพราะ  cone phototransduction กลับคืนไดเร็วกวามาก 



เมื่อเขาที่มืด  rod ยังทํางานไมได แต cone ยังทํางานอยูได แมจะยังไมดีที่สุด ระยะนีจ้ึงมีความไวตอแสงมากขึ้น( มองเห็น
แสงที่มีความสวางนอยลง) ทีละนอย  จนประมาณ 5-9 นาทีconeก็จะกลับมาทํางานไดเต็มที่ ความไวตอแสงกจ็ะคงที่อยู ( 
rod-cone transition time) โดยจะมองเห็นแสงที่ความสวางประมาณ1/100 เทา จากชวงแรก  หลังจากนั้น rod จะเริ่มกลับมา
ทํางานได แมจะยังไมเต็มทีก่็ตาม ความไวตอแสงก็จะคอยๆดีขึ้นอีก จนคงที่ที่ความสวางประมาณ1/1000 เทาของ rod-cone 
transition time   
 

extraocular muscle 
 ลูกตาแตละขางจะมี กลามเนือ้ตาอยูทั้งหมด 6 มัด แตละมัดจะทําหนาที่ตางกันไป เวลาที่เรามองตรง ลูกตาจะอยูตรงกลาง 
เรียกวาprimary position  ถาขยับไปในทิศทาง บน ลาง เขาใน ออกนอก จะเรียกวา secondary position  และถาไปในแนว
เฉียง จะเรียกวา tertiary position 
 medial rectus และ lateral rectus เปนกลามเนื้อตาที่แตละมัดทําหนาที่อยางเดยีว คือ มองเขา(adduction) และมองออก
(abduction) ตามลําดับ  กลามเนื้อตาที่เหลือจะทาํหนาทีไ่ด3อยาง แลวแตวามนัวางตวัอยูในลักษณะใด ใน primary position  
 superior rectus ทําหนาที่ adduction, elevation และ intorsion    
 superior oblique ทําหนาที่ abduction, depression และ intorsion   
 inferior rectus ทําหนาที่ adduction, depression และ extorsion 
 inferior oblique ทําหนาที่ abduction, elevation และ extorsion 
 จะเห็นวาในการทําหนาที่แตละอยางอาจมกีลามเนื้อตาหลายมัดชวยกันทําหนาที่ ทําใหเราแยกไดยากวา ถาตามองไปใน
ทิศทางใดไมได เกิดจากความผิดปกติของกลามเนื้อใด จงึตองมีวิธีในการชวยใหลดการทํางานของกลามเนื้อที่ทําหนาที่
เหมือนกนั โดยการใหมองเขาใน หรือออกขางนอก แลวจึงมองขึ้นลงอีกที กลามเนื้อที่วางตัวตั้งฉากกับทิศทางการมองก็จะ
ทํางานไมไดหรือทําไดลดลง เราจึงตรวจไดวากลามเนื้อทีว่างตัวขนานกบัทิศทางของการมองนั้น ทาํงานไดมากนอยเพียงใด 
ดังนั้นในการตรวจการทํางานของกลามเนือ้ตาแตละมัด เราจึงใชตองตรวจใหครบ 6 cardinal position ดังนี ้
 ตรวจ medial rectus ใหมอง adduction 
 ตรวจ lateral rectus ใหมอง abduction 
 ตรวจ superior rectus ใหมอง abduction แลวelevation 
 ตรวจ inferior rectus ใหมอง abduction แลว depression 
 ตรวจ superior oblique ใหมอง adduction แลว depression 
 ตรวจ inferior oblique ใหมอง adduction แลว elevation 
 



  
 duction คือการที่ตาขางหนึ่งกลอกไปในทศิทางใด กลามเนื้อตาในตาขางนั้นที่มีสวนในการกลอกตาไปในทิศนัน้เรียกวา 
synergists ยกตัวอยางเชน ในทามองเขาใน medial rectus ทํางานรวมกับ superior rectus และ inferior rectus  จึงเปน 
synergist ของ medial rectus หรือในทามองขึ้น superior rectus เปน synergist กับ inferior oblique ในขณะเดยีวกนั ก็จะมี
กลามเนื้อที่ทํางานตรงกันขามในทานัน้ เรียกวา antagonist ยกตัวอยางเชน ในทามองขึ้น superior rectus เปน antagonist กับ 
inferior rectus  การที่จะกลอกตาไปทางใดไดนั้นตองมกีารกระตุนกลามเนื้อที่ทํางานหลัก ขณะเดยีวกันก็ตองมีการยับยั้ง
กลามเนื้อที่เปน antagonist (เรียกวาSherington’s law) 
 version คือการที่ตาทั้ง2ขางกลอกไปทางใดทางหนึ่งเหมอืนกัน ไดแกไปทางขวา(dextroversion) ไปทางซาย 
(levoversion) ขึ้นบน (sursumversion) และลงลาง (deosumversion) กลามเนื้อตาของแตละขางที่ทาํหนาที่หลักในการกลอก
ตานี้เรียกวา yoke muscle ยกตัวอยางเชน เวลากลอกตาไปทางขวา lateral rectus ของตาขวา และ medial rectus ของตาซาย
ตองทํางานพรอมกัน lateral rectus ของตาขวา และ medial rectus ของตาซาย จึงเปน yoke muscle กันในทํานองเดียวกันจะ
พบวา superior rectus จะเปน yoke muscle กับ inferior oblique ที่อยูอีกตาหนึ่ง และ inferior rectus ก็เปน yoke muscle กับ 
superior oblique ที่อยูอีกตาหนึ่ง  การที่ตาทั้ง2ขางนี้จะกลอกไปในทิศทางเดียวกนัได พอดี ตองมกีารกระตุน yoke muscle
ดวยแรงที่เทากัน(Hering’s law) 
 vergence คือการที่ตาทั้ง2 ขางกลอกเขาใน(convergence) หรือออกนอก(divergence)พรอมกัน มีไวเพื่อใหสามารถมอง
ภาพที่อยูตรงกลางในระยะใกล หรือไกลไดดี ไมเห็นเปนภาพซอน  เชนเวลาอานหนงัสือ ตัวหนังสอืจะอยูใกลตาเราเราจึง
ตองกลอกตาเขาใน เราสามารถตรวจความสามารถในการconvergenceนี้ไดโดยใหผูถูกตรวจมองวตัถุขนาดเล็ก แลวเล่ือน
วัตถุเขาหาตวั ตาทั้ง2 ขางจะกลอกเขาในเรื่อยๆ จนในที่สุดจะไมสามารถกลอกเขาได และตาจะหลุดออกไป ระยะที่ตาหลุด
ออกไปนี้เรียกวา near point convergence ซ่ึงคนปกติจะไมเกิน 8 cm ในคนที่ convergence ไมดีอาจทําใหมีอาการปวดตาได
งายเวลาอานหนังสือ หรืออาจมองเหน็เปนภาพซอนเวลามองใกลได โดยทัว่ไปมักเกดิในคนทีไ่มคอยใชสายตามองใกลมาก 
แตอาจพบไดในกรณ ีmidbrain lesion ได 

stereopsis  คือการเห็นภาพเปน 3 มิติเกดิไดจากการทีต่าทั้ง 2ขางมองเห็นภาพตางกันเพยีงเล็กนอยพรอมกัน มปีระโยชน

ในการใหขอมลูสภาพแวดลอมที่จําเปนในการทํางานบางอยาง โดยเฉพาะงานในที่ใกล ที่ตองใชตาและมือรวมกนั  อาชีพ
บางอยาง(เชน นักบิน,  microsurgeon ) จําเปนตองมี  steropsisที่ดีเพื่อทาํงานไดอยางเที่ยงตรงและปลอดภัย  
 การที่จะมีมี stereopsis ไดนัน้ตองมีการมองเห็นพรอมกนัทั้ง2ตา (binocular vision) ซ่ึงนอกจากจะชวยในการมองเห็น 3 
มิติแลว ยังชวยให visual field เพิ่มขึ้นอยางนอย 30 องศา จากที่มองดวยตาขางเดยีว  ชวยใหมองเหน็ชัดขึ้น มี visual acuity ดี
ขึ้นประมาณครึ่งแถวของ Snellen chart  และชวยทําให contrast sensitivity ดีขึ้นประมาณ40% 
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 การที่เราจะสามารถรวมภาพที่เกิดขึ้นจากทัง้2ตาตองอาศัย primary visual cortex ซ่ึงสวนใหญอยูที ่calcarine fissure  
ภาพที่ตกลงบน retina แตละจุด จะสงตอไปยัง จุดจําเพาะจุดหนึ่งใน visual cortex โดยมีแบบแผนทีแ่นนอนในขณะทีภ่าพ
จากตาอีกขาง ก็จะไปที่จุดเดยีวกันเดยีวได   จุดทีr่etina ในแตละตาที่สงภาพตอไปยัง visual cortex จุดเดยีวกัน เรียกวา retinal 
correspondence  นอกจากนีใ้นความเปนจริงแลวจุดที่บน retina ที่สงภาพจากตาทั้ง2 ขางไปยังvisual cortex จุดเดียวกันนี้ เขา
ไดกับ receptive field ของ ganglion cell ทําใหเกิดเปนพืน้ที่ซ่ึงมีขนาดไมเทากัน ในบริเวณตรงกลางจะมีขนาดเล็กและกวาง
ขึ้นเมื่ออกไปดานนอก  ทําใหเกิดเปนพื้นทีซ่ึ่งเราสามารถมองเห็นภาพเปนภาพเดียวกนัได เรียกวา Panum’s areaเนื่องจากตา
ทั้ง2ขางของเรา หางกันประมาณ 60 cm. ทําใหจดุหนึ่งในตาทั้ง2ขางมองวัตถุตางกันไดเล็กนอย ถาภาพที่มากระตุนที่จุด
เดียวกันนี้ตางกันไมมากก็จะสามารถรวมกันและเห็นเปนภาพเดยีวกันได  แตถาภาพทีม่ากระตุนนี้ตางกันมากก็จะทาํใหเกิด
ภาพซอน(diplopia)ได 
 เราอาจแบง stereopsis ไดตามตําแหนง ในการมองเห็น ถาใชมองตรงกลางผาน fovea ก็จะเรียก central stereopsis ถาใช
สวนที่หางจาก fovea ไปก็เรียก peripheral stereopsis และในสวนนีจ้ะหยาบกวา หรือเรียกวา gross stereopsis สวนใน 
central stereopsis นั้นถาสามารถแยกความตางกันที่นอยกวา 200 second of arc ก็จะเรียก fine stereopsis 
 
กลไกการมองเห็น 
 จะเห็นวาการที่เรามองเห็นวตัถุตางๆไดนัน้เปนผลของการทํางานรวมกันหลายอยางประสานกันอยางดี  แตอาจสรุปได
วาการที่จะมองเห็นไดชัดนัน้ตองมีปจจยัอยางนอย4อยางดังนี ้

1) clear ocular media จึงจะยอมใหแสงที่มองเห็นไดผานเขาไปในลูกตาได ในขณะเดียวกันตองมสีวนที่เปน 
opaque mediaเพื่อกั้นไมใหแสงที่ไมตองการเขาไปรบกวน 

2) refractive statusเพื่อปรับใหแสง focusที่ foveaไดพอดี โดยทัว่ไปถามองไกลคนทั่วไปจะมองเห็นไดดี 
ภาพ focusที่ fovea เรียกวา emmetropia  ถา focus หนา fovea เรียกวา myopia และถา focus หลัง fovea
เรียกวา hyperopia  และในขณะที่มองใกลเขา ตาก็จะตอง accommodation เพื่อปรับ focus โดยการเพิ่ม
ความโคงของ lens  ทําใหlens power มากขึ้น รวมกับ มีการเปลี่ยนแปลงคือ miosis และ convergence  

3) sensory pathway เพื่อรับภาพที่เขาไปในลูกตาแลวสงเปนสัญญาณประสาทตอไปยังสมอง โดยเริ่มที่ 
photoreceptor ซ่ึงแยกไดเปน2 กลุม คือ rod และ cone เพื่อแยกรับแสงในที่มืด และที่สวาง สงผาน bipolar 
cell และ ganglion cell ผานเปนoptic nerve ไป lateral geniculate body แลวผาน optic radiation ตอไปยัง 
visual cortex ในที่สุด 

4) higher brain function เพื่อแปลงสัญญาณตอจนเปนภาพที่เรามองเหน็ได  
ถามีความผิดปกติในกลไกสวนนี้อันใด ก็จะทําใหการเหน็ภาพมวัลงไปได 
 


