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การมองเหน็ภาพคร่ึงซีก (Homonymous hemianopia) 

การมองเห็นภาพคร่ึงซีก หมายถึง ภาวะท่ีตาทัง้สองข้างเห็นภาพแหว่งคร่ึงซีกไป โดยภาพท่ีหายไป

จะถกูแบ่งโดยแกนในแนวตัง้กลางลําตวั และภาพจะแหว่งไปในด้านเดียวกนัทัง้สองตา ซึง่สาเหตุ

จะเกิดจากความผิดปกตขิองสมอง ไม่ใช่สาเหตจุากความผิดปกตใินดวงตา 

กายวิภาค  

หลายท่านคงคุ้นเคยกบัทฤษฎีเบือ้งต้นของการทํางานของสมอง ท่ีกล่าวว่าสมองซีกขวาของเราจะ

ควบคมุการเคล่ือนไหวและความรู้สกึของร่างกายฝ่ังซ้าย ส่วนสมองซีกซ้ายของเราจะควบคมุการ

เคล่ือนไหวและความรู้สกึของร่างกายฝ่ังขวา ในลกัษณะเดียวกนัสมองซีกขวาของเราจะรับข้อมลู

การมองเห็นสิ่งต่างๆในด้านซีกซ้ายจากตาทัง้สองข้าง และสมองซีกซ้ายของเราจะรับข้อมลูการ

มองเห็นสิ่งต่างๆในด้านซีกขวาจากตาทัง้สองข้างเช่นกนั  

ผู้ ป่วยท่ีมีการมองเห็นภาพแบบคร่ึงซีก จะมองเห็นภาพเพียงแค่ซีกเดียว (ซีกซ้ายหรือขวา) ซึง่เป็น

ผลจากความผิดปกติของสมองฝ่ังท่ีรับภาพคร่ึงซีกมาจากตาทัง้สองข้าง ดงันัน้หากสมองซีกซ้าย

ผิดปกติ จะทําให้เกิดลานสายตาแหว่งไปในซีกขวาของทัง้สองตา และหากสมองซีกขวาผิดปกติก็

จะทําให้เกิดลานสายตาแหว่งไปในซีกซ้ายของทัง้สองตา 

อาการ  

เม่ือผู้ ป่วยมีภาพแหว่งทางซีกขวา (Right homonymous hemianopia) มกัรู้สกึว่ามีเพียงตาขวา

ท่ีมีปัญหาในการมองเห็น แต่หากลองปิดตาดทีูละข้างแล้ว ผู้ ป่วยจะพบว่าไม่สามารถมองเห็นภาพ

ในซีกขวาของทัง้สองตา  

ผู้ ป่วยมกัมีปัญหาเดินชนสิ่งของในด้านท่ีลานสายตาแหว่งไป ซึง่เป็นปัญหาและอนัตรายอย่างมาก

เม่ือต้องข้ามถนนและขบัรถ เน่ืองจากจะไม่สามารถสงัเกตรถหรือแม้แต่คนท่ีเคล่ือนท่ีมาทางด้าน

ลานตาท่ีแหว่งได้ ในเวลาอาหารผู้ ป่วยจะมองไม่เห็นอาหารหรือวตัถบุนโต๊ะท่ีวางอยู่ทางซีกลานตา

ท่ีหายไป บางรายอาจเหลืออาหารคร่ึงซีกของจานไว้เน่ืองจากมองไม่เห็น 



    ภาพท่ี 1  

    ภาพบน: แสดงภาพท่ีคนปกติ  

   มองเห็น 

 

 

 

 

 

    ภาพล่าง: แสดงลกัษณะลาน    

    สายตาซีกขวาท่ีแหว่งไปของ 

   ผู้ ป่วย (Right  homonymous  

   hemianopia) 

 

 

วิธีท่ีจะลองทําความเข้าใจลกัษณะท่ีผู้ ป่วยท่ีมีภาพแหว่งคร่ึงซีกมองเห็นในสถานการณ์จริง คือ ยืน

ตวัตรงหนัหน้าไปทางซ้ายและกลอกตาไปทางซ้ายให้สดุ แล้วลองเดินถอยหลงั จะพบว่าเราจะ

สามารถมองเห็นรายละเอียดแค่คร่ึงภาพทางฝ่ังซ้ายของเรา ทําให้เส่ียงต่อการเดินชนสิ่งของ

ทางด้านฝ่ังขวาโดยเฉพาะในสิ่งแวดล้อมท่ีไม่คุ้นเคย 



ตวัอย่างบทความสัน้ๆจากเว็บไซต์วิกิพีเดีย เร่ืองของนิยายภาษาองักฤษช่ือ อํามหิตไม่เงียบ (The 

Silence of the Lambs ) ย่อหน้าบนเป็นบทความต้นฉบบั ส่วนย่อหน้าล่างเป็นลกัษณะบทความท่ี

ผู้ ป่วยท่ีมีลานสายตาแหว่งซีกขวามองเห็นในชีวิตจริง 

“ แคลลิช สตาร์ลิ่ง เจ้าหน้าท่ีเอฟบีไอฝึกงานท่ีได้รับมอบหมายให้สืบคดีฆาตกรรมต่อเน่ือง ท่ีมี

ฆาตกรใช้ช่ือแฝงว่า "บฟัฟาโร่ บลิ" จนกระทัง่เธอได้พบกบั ดร.ฮนันิบาล เลคเตอร์(แอนโทนี ฮ็อป

กินส์)อดีตฆาตกรซึง่ถกูบําบดัจิตอยู่ เธอพบว่าเลคเตอร์มีบางอย่างเก่ียวข้องกบับฟัฟาโร่ บิล เธอจงึ

พยายามสืบและรู้ตวัจริงของบฟัฟาโร่ บิลให้ได้ แต่ในท่ีสดุก็เกิดเร่ืองเม่ือลกูสาวของวฒิุสมาชิก

ถกูบฟัฟาโล่ บิลจบัตวัไป เธอจงึต้องจบัตวับฟัฟาโร่บิลให้จงได้ เพ่ือท่ีจะช่วยลกูสาวของวฒิุสมาชิก

และเธอรู้ว่าเลคเตอร์คือกญุแจท่ีจะไขให้เธอพบตวัจริงของบฟัฟาโร่บิล ” 

“ แคลลิช สตาร์ลิ่ง เจ้าหน้าท่ีเอฟบีไอฝึกงานท่ีได้รั                                                                 

ฆาตกรใช้ช่ือแฝงว่า "บฟัฟาโร่ บิล" จนกระทัง่เธอ                                                                  

กินส์)อดีตฆาตกรซึง่ถกูบําบดัจิตอยู่ เธอพบว่าเลค                                                                   

พยายามสืบและรู้ตวัจริงของบฟัฟาโร่ บิลให้ได้ แต่                                                           

ถกูบฟัฟาโล่ บิลจบัตวัไป เธอจงึต้องจบัตวับฟัฟา                                                                   

และเธอรู้ว่าเลคเตอร์คือกญุแจท่ีจะไขให้เธอพบตวัจริ 

การอ่านหนงัสือเป็นปัญหาสําคญัของผู้ ป่วยในกลุ่มนี ้ถึงแม้ความคมชดัและระดบัการมองเห็นจะ

ยงัอยู่ในระดบัปกติ ผู้ ป่วยยงัสามารถอ่านตวัหนงัสือหรือตวัเลขขณะตรวจระดบัการมองเห็นได้

ปกติ (20/20) ก็ตาม เน่ืองจากผู้ ป่วยท่ีมีภาพแหว่งทางฝ่ังซ้ายจะมีปัญหาในการหาจดุเร่ิมต้นของ

บรรทดัต่อไปเม่ือต้องเร่ิมอ่านบรรทดัใหม่ ส่วนผู้ ป่วยท่ีมีภาพแหว่งทางฝ่ังขวาจะมีปัญหาในการไล่

สายตาจากซ้ายไปขวาเพ่ืออ่านไล่ตวัหนงัสือไปทีละคํา ทําให้อ่านหนงัสือได้ช้ากว่าปกติมาก 

การมองเห็นภาพหลอน (Visual hallucination) ถือเป็นอีกปัญหาท่ีพบได้บ่อย โดยเฉพาะกลุ่ม

ผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาภาพแหว่งคร่ึงซีกแบบเฉียบพลนัจากโรคหลอดเลือดในสมอง โดยภาพหลอนอาจ



เป็นแบบไม่มีรูปร่างแน่นอน เช่น เห็นเป็นแสงไฟ รูปทรงเรขาคณิตต่างๆ หรืออาจเห็นเป็นรูปร่าง

เหมือนวตัถจุริงๆก็ได้ ในบางครัง้อาจเห็นวตัถใุนซีกลานตาฝ่ังปกติพลิกกลบัไปอยู่ในด้านท่ีลานตา

แหว่งได้ เช่น ผู้ ป่วยบางรายเม่ือเอือ้มมือไปหยิบสิ่งของจากฝ่ังลานตาปกติ จะมองเห็นภาพของมือ

อีกข้างเอือ้มมาจากฝ่ังท่ีลานตาแหว่งพร้อมๆกนั เหมือนภาพสะท้อนจากกระจกเงา 

การมองเห็นภาพหลอนมกัมีสาเหตจุากความผิดปกติของระบบการมองเห็น ต่างจากภาวะหแูว่วซึง่

มกัเป็นอาการของโรคทางจิตเวช ดงันัน้หากผู้ ป่วยมีอาการเห็นภาพหลอนท่ีไม่หายไปได้เองควร

ต้องปรึกษาแพทย์เพ่ือหาสาเหตตุ่อไป โดยทัว่ไปภาวะการมองเห็นภาพหลอนท่ีเกิดจากโรคของ

หลอดเลือดในสมอง มกัหายไปได้เองในเวลาสองถึงสามสปัดาห์หลงัจากมีอาการ 

อาการแสดง  

ภาวะภาพแหว่งคร่ึงซีกสามารถตรวจพบได้จากการตรวจลานสายตา ในระหว่างการตรวจลาน

สายตา ผู้ ป่วยจะต้องมองไปท่ีจดุตรงกลางและสงัเกตว่าสามารถมองเห็นแสงไฟท่ีกระตุ้นในมมุ

ต่างๆของลานตาหรือไม่ แสงไฟจะกระพริบสว่างสลบักนัไปในตําแหน่งต่างๆ ทางฝ่ังซ้าย, ขวา, บน 

และล่างต่อจดุตรงกลาง  

ภาพท่ี 2 แสดงผลการตรวจลานสายตาด้วยเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

 

                                             ตาซ้าย                                    ตาขวา 

ภาพท่ี 2.1 แสดงลานสายตาในคนปกต ิ



 

                                               ตาซ้าย                                 ตาขวา  

ภาพท่ี 2.2 แสดงลานสายตาของผู้ ป่วยท่ีมีภาพแหว่งทางซีกขวา (Right homonymous 

hemianopia) ทัง้แบบสญูเสียคร่ึงซีก (ภาพบน) และสญูเสียเพียงส่วนด้านบน (ภาพล่าง) 

การวินิจฉัย  

การมองเห็นภาพแหว่งคร่ึงซีกอาจเกิดได้จากสาเหตตุ่างๆท่ีมีผลกระทบต่อสมอง เช่น เนือ้งอก, การ

อกัเสบ, อบุตัิเหตกุระทบกระเทือนต่อเนือ้สมอง และสาเหตท่ีุพบบ่อยท่ีสดุคือโรคของหลอดเลือด

สมอง ดงันัน้ภาพถ่ายรังสีของสมองด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จงึมีประโยชน์ใช้ในการตรวจหา

รอยโรคและสาเหตขุองความผิดปกติของสมองมากท่ีสดุ  

การพยากรณ์โรค  

การฟืน้ตวัของความผิดปกติของลานสายตาท่ีหายไปขึน้กบัสาเหตขุองโรคและความรุนแรงของการ

บาดเจ็บต่อเนือ้สมอง โดยเฉพาะบริเวณของสมองส่วนท่ีควบคมุการมองเห็น (Occipital lobe) 

หากสาเหตเุกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง การพยากรณ์โรคและการฟืน้ตวัมกัไม่ดีนกั 



 

ภาพท่ี 3 MRI แสดงการขาดเลือดของสมองซีกซ้ายบริเวณด้านหลงัของศีรษะ ตรวจพบได้จาก

ภาพถ่าย MRI มีลกัษณะเนือ้สมองสีดํากว่าบริเวณสมองปกติส่วนอ่ืนๆ  

การรักษา  

การดแูลผู้ ป่วยท่ีมีความผิดปกติของลานสายตาแบบแหว่งคร่ึงซีกนัน้ มีแง่มมุสําคญัท่ีต้องคํานงึถึง

หลกัๆอยู่สองแง่มมุ ได้แก่ ปัญหาในการอ่าน และการดํารงชีวิตประจําวนั 

ปัญหาในการอ่าน ผู้ ป่วยอาจใช้ไม้บรรทดัช่วยในเบือ้งต้นได้ โดยใช้ไม้บรรทดัวางทาบใต้ตวัหนงัสือ

แล้วอ่านไล่ไปทีละบรรทดั และให้ผู้ ป่วยพยายามกลอกตาเพ่ือช่วยในการมองไล่ตามตวัอกัษรไปได้ 

ในผู้ ป่วยบางรายจะใช้วิธีวางหนงัสือในแนวตัง้ฉาก 90 องศาจากปกติ แล้วอ่านไล่ตามประโยคไป

ในแนวตัง้ โดยผู้ ป่วยท่ีมีลานสายตาฝ่ังขวาแหว่งไป ให้วางหนงัสือแนวตัง้แล้วไล่อ่านจากบนลงล่าง

เพ่ือให้บรรทดัถดัไปเรียงตวัอยู่ในลานสายตาฝ่ังซ้ายท่ีปกติ ส่วนผู้ ป่วยท่ีมีลานสายตาฝ่ังซ้ายแหว่ง

ไปให้วางหนงัสือในแนวตัง้หมนุทวนเข็มนาฬกิาแล้วอ่านประโยคไล่จากล่างขึน้บนแทน 

ด้านปัญหาในการดํารงชีวิตประจําวนัโดยเฉพาะการเดินทาง ผู้ ป่วยอาจต้องอาศยัการฝึกฝนให้ใช้

การกวาดสายตามองไปทางด้านภาพท่ีแหว่งไปให้เคยชิน เพ่ือทดแทนลานสายตาท่ีหายไป หาก

เดินไปในท่ีสาธารณะ แนะนําให้บคุคลท่ีเดินไปด้วยเดินอยู่ในฝ่ังของลานสายตาท่ีแหว่งไปและ



พยายามคล้องแขนหรือจงูมือผู้ ป่วยไว้ ขณะท่ีมีการพดูคยุกนัเป็นกลุ่ม ควรให้บคุคลอ่ืนนัง่อยู่ในมมุ

ฝ่ังท่ีเป็นลานสายตาปกติของผู้ ป่วย หากผู้ ป่วยเข้าไปดหูนงัในโรงภาพยนต์ แนะนําให้ผู้ ป่วยเลือกท่ี

นัง่ท่ีห่างจากจอและเยือ้งมาทางฝ่ังของลานสายตาซีกท่ีผิดปกติไป 

แว่นท่ีมีปริซมึสามารถช่วยหกัเหแสงให้ภาพไปตกในด้านลานสายตาท่ีปกติของผู้ ป่วยได้ แต่

อย่างไรก็ดีผู้ ป่วยมกัต้องอาศยัการฝึกฝนในการกลอกตาเพ่ือมองหาวตัถผุ่านแว่นด้วย 

อปุกรณ์และเทคนิคสําหรับบคุคลสายตาเลือนรางอาจมีประโยชน์ช่วยสําหรับการทํากิจกรรมใน

ชีวิตประจําวนัในผู้ ป่วยบางราย อีกทัง้ในปัจจบุนัมีการคิดค้นโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพ่ือกระตุ้นการ

ฟืน้ตวัของลานสายตาท่ีแหว่งไป แต่จากผลการวิจยัต่างๆยงัไม่พบประโยชน์ท่ีชดัเจนนกัทัง้จาก

โปรแกรมกระตุ้นลานสายตาและอปุกรณ์ด้านสายตาเลือนราง 

การขับรถ 

การขบัรถสําหรับผู้ ป่วยท่ีมีภาวะลานสายตาแหว่งคร่ึงซีกถือเป็นกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงอย่างมาก 

อนัตรายทัง้กบัตวัผู้ ป่วยเองและผู้ ร่วมทางบนถนน ในหน่วยงานเวชศาสตร์ฟืน้ฟบูางแห่งมีอปุกรณ์

การขบัรถเสมือนจริงสําหรับผู้ ป่วย เพ่ือฝึกซ้อมในสถานการณ์จําลองและยงัช่วยประเมินศกัยภาพ

ในการขบัรถของผู้ ป่วยอีกด้วย หรือการรับการทดสอบจากผู้ มีประสบการณ์ก็จะสามารถช่วย

ประเมินความปลอดภยัในการขบัรถในสถานการณ์จริงให้ผู้ ป่วยได้อีกทางหนึง่ 

 

 

 

 

 

 



คาํถามที่พบบ่อย 

ความผิดปกติของลานสายตาสามารถดีข้ึนไดห้รือไม่ 

ผู้ ป่วยท่ีมีการสญูเสียลานตาคร่ึงซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง มกัจะค่อยๆมีอาการดีขึน้ภายใน 6 

เดือน แต่หากสาเหตเุกิดจากโรคอ่ืนๆ โอกาสในการฟืน้ตวัของลานสายตาจะขึน้อยู่กบัการรักษา

สาเหตขุองโรคนัน้ๆเป็นหลกั ซึง่การฟืน้ตวัในแต่ละโรคและการพยากรณ์โรคในผู้ ป่วยแต่ละรายก็

อาจมีความแตกต่างกนัได้ 

 

ผูป่้วยทีมี่ลานสายตาแหว่งคร่ึงซีกสามารถขบัรถไดห้รือไม่ 

ข้อกําหนดในการขบัรถของแต่ละรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกามีความแตกต่างกนัไป โปรดศกึษา

ข้อมลูเพิม่เติมได้จากเว็บไซต์ http://www.mdsupport.org/library/drivingrequirements.html  

ในรัฐ 12 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกามีข้อกําหนดว่าคนขบัรถต้องมีลานสายตากว้างอย่างน้อย 

90-110 องศา ส่วนในอีก 20 รัฐกําหนดว่าลานสายตาต้องกว้าง 120-140 องศา ดงันัน้ผู้ ป่วยควร

ได้รับการประเมินลานสายตาโดยจกัษุแพทย์ก่อนขบัรถเสมอ 


