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Optic Disc Drusen 

Optic Disc Drusen คือ ภาวะท่ีมีความผิดปกติของขัว้ประสาทตา ท่ีเกิดจากการสะสมของสาร

คล้ายโปรตีนท่ีบริเวณขัว้ประสาทตา ในปัจจบุนัยงัไม่ทราบสาเหตท่ีุแท้จริงของภาวะนี ้แต่

สมมติฐานเช่ือว่าเกิดจากความผิดปกติของการส่งผ่านสารกลุ่มนีข้องเซลล์ในเส้นประสาทตา 

 

             ขัว้ประสาทตาปกต ิ                          ขัว้ประสาทตาท่ีมี drusen            ภาพขยายของขัว้ประสาทตา       

                                                                                                                                   ท่ีมี drusen 

ขัว้ประสาทตาท่ีมีการสะสมของสารคล้ายโปรตีน (Optic disc drusen) พบได้ประมาณ 1 % ของ

ประชากร พบได้บ่อยในกลุ่มประชากรทางตะวนัตก (Caucasians) โดยพบในตาทัง้สองข้างได้ถึง 

75 %  optic disc drusen อาจถ่ายทอดทางพนัธุกรรมแบบเด่น (Autosomal dominant trait) 

ซึง่ทําให้มีโอกาสพบ optic disc drusen ในบิดา หรือมารดา หรือบตุรของผู้ ป่วยได้ด้วย หรือความ

ผิดปกตินีอ้าจเกิดขึน้เองโดยไม่มีประวตัิครอบครัวมาก่อนก็ได้  

Optic disc drusen มกัตรวจไม่พบตอนคลอด หรือกระทัง่ตอนวยัเด็ก การสะสมของสารคล้าย

โปรตีนนีม้กัค่อยๆสะสมเพิม่ขึน้อย่างช้าๆ และอาจมีแคลเซียมมาสะสมเพิม่ขึน้ด้วย อายเุฉล่ียท่ีจะ

เร่ิมตรวจพบ optic disc drusen คือประมาณ 12 ปี โดยส่วนใหญ่จะตรวจพบว่าขัว้ประสาทตามี

ลกัษณะผิดปกติ และมีเส้นเลือดแตกแขนงเยอะออกจากผิวขัว้ประสาทตา  

เม่ือเวลาผ่านไปจะเร่ิมมีแคลเซียมมาสะสมเพิม่ขึน้ ทําให้ optic disc drusen เห็นชดัเจนขึน้เร่ือยๆ 

โดยทัว่ไปความผิดปกตินีม้กัจะไม่พบร่วมกบัความผิดปกติของลกูตา หรือความผิดปกติของ

ร่างกายระบบอ่ืนๆ 



 

ภาพแสดงเส้นเลือดแตกแขนงออกจากขัว้ประสาทตาปริมาณมาก 

อาการ 

Optic disc drusen มกัถกูตรวจพบโดยบงัเอิญตอนตรวจสขุภาพตา เน่ืองจากผู้ ป่วยส่วนใหญ่ไม่มี

อาการผิดปกติทางสายตาใดๆ แต่ในบางรายอาจมีอาการเห็นภาพมวัหรือดบัไปเป็นเวลาไม่ก่ีวินาที 

หรืออาจสงัเกตเห็นความผิดปกติของลานสายตาได้เล็กน้อย ในการตรวจตาบางครัง้อาจแยกความ

แตกต่างของ optic disc drusen และภาวะขัว้ประสาทตาบวมจากความดนัในกระโหลกศีรษะสงู 

(Papilledema) ออกจากกนัได้ยาก จงึทําให้ผู้ ป่วยอาจถกูส่งตวัไปพบอายรุแพทย์ระบบประสาท 

ประสาทศลัยแพทย์ หรือแม้แต่ส่งไปพบแพทย์ท่ีห้องฉกุเฉินเพ่ือประเมินภาวะความดนัในกระโหลก

ศีรษะสงูอยู่เสมอ 

 

การวนิิจฉัย 

Optic disc drusen อาจฝังตวัอยู่ลกึในเนือ้ของขัว้ประสาทตา หรืออาจแค่อยู่บนพืน้ผิวของขัว้

ประสาทตา หากตําแหน่งของ optic disc drusen อยู่บนผิวตืน้ๆ จะมีลกัษณะเป็นก้อนสีเหลือง

วาวๆบนผิวขัว้ประสาทตา ซึง่สามารถตรวจพบได้ง่ายโดยการส่องตรวจตาด้วยเคร่ืองมือพเิศษ 

(Ophthalmoscope) แต่หาก optic disc drusen ฝังตวัอยู่ลกึในเนือ้ของขัว้ประสาทตา จะทําให้

ตรวจตาด้วยวิธีทัว่ไปได้ไม่ชดัเจน อาจต้องใช้อลัตราซาวน์เพ่ือช่วยในการวินิจฉยั  



และหาก optic disc drusen มีแคลเซียมมาสะสมจะสามารถตรวจด้วยเคร่ืองเอกซเรย์

คอมพวิเตอร์ (CT) ได้ชดัเจน และควรทําการตรวจลานสายตาในผู้ ป่วยทกุราย เน่ืองจากอาจพบ

ความผิดปกติของลานสายตารอบนอกได้ 

 

 

ภาพอลัตราซาวน์แสดง optic disc drusen ขนาดใหญ่ (ลกูศร) 

 

การพยากรณ์โรค 

ผู้ ป่วยท่ีมี optic disc drusen ส่วนใหญ่จะมีการมองเห็นและลานสายตาบริเวณตรงกลางเป็น

ปกติ แต่ ผู้ ป่วย 70 % จะมีการสญูเสียลานสายตารอบนอกไปบางส่วน ซึง่ความรุนแรงแตกต่างกนั

ไป ตัง้แต่สญูเสียเพียงเล็กน้อย จนถึงเสียลานสายตารอบนอกอย่างรุนแรง เหลือแค่ลานสายตาตรง

กลางลกัษณะคล้ายมองลอดอโุมงค์ ดงันัน้ควรตรวจติดตามลานสายตาอยา่งสม่ําเสมอ ผู้ ป่วย 

optic disc drusen อาจมีความเส่ียงต่อการเกิดการขาดเลือดของขัว้ประสาทตาส่วนหน้า (Non-

arteritic ischemic optic neuropathy), เส้นเลือดดําแขนงย่อยของจอประสาทตาอดุตนั 

(Branch retinal vein occlusion) หรือเส้นเลือดดําใหญ่ของจอประสาทตาอดุตนั (Central 

retinal vein occlusion) ได้ 



การรักษา 

ในปัจจบุนัยงัไม่มีการรักษาใดท่ีได้ผลดี แนะนําให้เฝ้าระวงัการสญูเสียลานสายตาโดยการตรวจ

ลานสายตาเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ และควรตรวจติดตามการเกิดเส้นเลือดงอกใหม่ใต้ชัน้จอ

ประสาทตา (Choroidal neovascular membrane) ท่ีบริเวณรอบๆขัว้ประสาทตา เพ่ือเฝ้าระวงั

และให้การรักษาได้อย่างทนัท่วงที เพ่ือป้องกนัการสญูเสียการมองเห็นอย่างเฉียบพลนัจากภาวะ

เลือดออกจากเส้นเลือดงอกใหม่ผิดปกตินัน้ๆ 

 

คาํถามที่พบบ่อย 

ทําไมผูป่้วยบางคนถึงมี optic disc drusen 

Optic disc drusen เกิดจากการสะสมของสารคล้ายโปรตีนท่ีบริเวณขัว้ประสาทตา สาเหตยุงัไม่

ทราบแน่ชดั พบการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมได้ แต่ในบางรายก็ไม่พบมีประวตัิครอบครัวใดๆ 

 

แพทย์ใหก้ารวินิฉยัภาวะนีอ้ย่างไร 

จกัษุแพทย์อาศยัการตรวจเส้นประสาทตาและจอประสาทตาเป็นหลกั อาจใช้เคร่ืองมือพเิศษช่วย

ในการวินิจฉยั ได้แก่ การทําอลัตราซาวน์ หรือการตรวจเอกซเรย์คอมพวิเตอร์บริเวณเบ้าตา 

 

ภาวะนี ้(optic disc drusen) จะแย่ลงตามเวลาทีผ่่านไปหรือไม่ 

ขนาดและจํานวนของสารท่ีสะสมท่ีบริเวณขัว้ประสาทตา (drusen) มกัจะเพิ่มขึน้ได้ตามอาย ุ

 

 

 



Optic disc drusen ถ่ายทอดทางพนัธุกรรมสู่สมาชิกในครอบครัวหรือไม่ 

โรคนีส้ามารถถ่ายทอดทางพนัธุกรรมได้ อาจตรวจพบในสมาชิกครอบครัวท่ีเป็นญาติสายตรงได้ 

เช่น บิดา มารดา และบตุร ดงันัน้ผู้ ป่วยจงึควรพาบคุคลในครอบครัวมาตรวจคดักรองด้วยเสมอ 

โดยการตรวจตามกัไม่สามารถตรวจพบ optic disc drusen ได้ก่อนอาย ุ4 ปี 

 

ผูที้มี่ optic disc drusen ควรแจ้งแพทย์ประจําตวัหรือไม่ 

ผู้ ป่วยควรแจ้งแพทย์ประจําตวัว่ามี optic disc drusen เพ่ือให้แพทย์ไม่สบัสนกบัภาวะขัว้

ประสาทตาบวมจากสาเหตอ่ืุน โดยเฉพาะจากภาวะความดนัในกระโหลกศีรษะสงู 

 

มีวิธีการป้องกนัไม่ใหโ้รคแย่ลงไดห้รือไม่ 

ในปัจจบุนัยงัไม่พบวิธีการป้องกนัไม่ให้ optic disc drusen ขยายขนาดขึน้ 

 

มีวิธีการรักษาโรคนีใ้หห้ายขาดหรือไม่ 

ในปัจจบุนัยงัไม่มีการค้นพบวิธีการรักษา optic disc drusen  

 

หากไม่มีวิธีการรักษาโรคนี ้ทําไมผูป่้วยจึงตอ้งไดรั้บการตรวจตาอย่างสม่ําเสมอ 

เน่ืองจากในผู้ ป่วยบางรายอาจเกิดเส้นเลือดงอกใหม่ผิดปกติใต้ชัน้จอประสาทตาขึน้บริเวณรอบๆ

ขัว้ประสาทตา ซึง่เส้นเลือดงอกใหม่นีอ้าจแตกได้ง่าย จงึควรได้รับการเลเซอร์เพ่ือป้องกนัภาวะ

เลือดออกจากเส้นเลือดกลุ่มนี ้การตรวจตาเป็นระยะจงึเป็นการเฝ้าระวงั เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิด

ภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรงขึน้ นอกจากนัน้ผู้ ป่วยยงัควรได้รับการตรวจลานสายตาเป็นระยะ เพ่ือ

ติดตามดคูวามผดิปกติของลานสายตาจาก optic disc drusen อีกด้วย  


