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Thyroid Eye Disease 

อาการทางตาจากโรคไทรอยด์ (Thyroid orbitopathy) เกิดจากความผิดปกติของระบบ

ภมิูคุ้มกนัของร่างกาย สร้างแอนติบอดีมากระตุ้นกล้ามเนือ้ท่ีใช้ในการกลอกตา ส่งผลให้กล้ามเนือ้

มีขนาดใหญ่ขึน้ ตาโปน เปลือกตาเลิกขึน้ เห็นภาพซ้อน เคืองตา หรืออาจส่งผลให้การมองเห็น

ลดลงได้ 

ภาวะนีม้กัพบสมัพนัธ์กบัความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ ทัง้ภาวะทํางานมากกว่าปกติ ได้แก่

ไทรอยด์เป็นพษิจาก Graves’ disease และน้อยกว่าปกติจาก Hashimoto’s thyroiditis 

อย่างไรก็ดีความรุนแรงของอาการทางตาอาจไม่สมัพนัธ์โดยตรงกบัภาวะการทํางานของต่อม

ไทรอยด์ โดยอาจพบความผิดปกติทางตาจากโรคไทรอยด์ได้ในผู้ ป่วยท่ีได้รับการรักษาควบคมุการ

ทํางานของต่อมไทรอยด์ให้อยู่ในภาวะปกติแล้ว หรือแม้กระทัง่ผู้ ท่ีมีการทํางานของต่อมไทรอยด์

ปกติก็ตาม 

 

กายวิภาค  

                



กล้ามเนือ้ท่ีใช้ในการกลอกตา มีทัง้หมดหกมดั โดยกล้ามเนือ้ท่ีมกัพบความผิดปกติจากโรค

ไทรอยด์ ได้แก่ กล้ามเนือ้กลุ่ม “rectus” ท่ีมีทัง้หมดส่ีมดั ประกอบด้วย Inferior rectus, 

Superior rectus, Lateral rectus และ Medial rectus กล้ามเนือ้กลุ่มนีมี้ต้นกําเนิดจากเบ้าตา

ด้านหลงัลกูตาแล้วมาเกาะยงัลกูตาบริเวณด้านหลงัต่อกระจกตา โดยกล้ามเนือ้ตาจะถกูคลมุด้วย

เย่ือบตุาขาว (conjunctiva) ทําให้เราไม่สามารถมองเห็นกล้ามเนือ้ตาได้จากภายนอกในภาวะ

ปกติ แต่อาจมองเห็นได้หากกล้ามเนือ้มีความผิดปกติ เกิดการขยายตวัของเส้นเลือดบนพืน้ผิวด้าน

นอกของกล้ามเนือ้  

ระบบภมิูคุ้มกนัของร่างกายจะกระตุ้นเซลล์ fibroblast ซึง่เป็นเซลล์ท่ีแทรกอยู่ในกล้ามเนือ้ ส่งผล

ให้กล้ามเนือ้ตามีขนาดใหญ่ขึน้และดนัลกูตา (eyeball) ไปด้านหน้าเกิดภาวะตาโปนขึน้ อีกทัง้

กล้ามเนือ้ยงัเกิดการเปล่ียนแปลงเป็นพงัผืด ทําให้ดงึรัง้หนงัตาบนให้เลิกสงูขึน้ ผู้ ป่วยเกิดลกัษณะ

คล้ายตาเหลือก สงัเกตเห็นตาขาวด้านบนเหนือต่อกระจกตาได้ (lid retraction)  ในบางรายอาจ

พบภาวะเย่ือบตุาขาวแดงอกัเสบได้ จากสาเหตท่ีุผู้ ป่วยมีปัญหาในการหลบัตา ปิดตาได้ไม่สนิท

หรืออาจเกิดจากเส้นเลือดมีการขยายตวัทําให้มองเห็นความผิดปกติได้ชดัเจนมากขึน้ หาก

กล้ามเนือ้ตาขยายขนาดมากขึน้เร่ือยๆ อาจเกิดภาวะกดเบียดต่อเส้นประสาทตาท่ีมีหน้าท่ีส่ง

กระแสประสาทจากดวงตาไปสู่สมอง ส่งผลให้การมองเห็นลดลงได้ ซึง่หากได้รับการรักษาแก้ไข

เพ่ือลดการกดเบียดต่อเส้นประสาทตาได้ทนัท่วงที จะทําให้การมองเห็นกลบัสู่ภาวะปกติได้ ภาวะ

นีพ้บได้ประมาณ 5% ของผู้ ป่วยกลุ่มท่ีมีอาการทางตาจากโรคไทรอยด์ทัง้หมด  

                            



พยาธิสภาพ  

ในปัจจบุนัยงัไม่มีสมมติฐานใดท่ีสามารถอธิบายสาเหตแุละกระบวนการท่ีภมิูคุ้มกนักระตุ้น

กล้ามเนือ้ตาได้อย่างชดัเจน เม่ือกล้ามเนือ้ตามีขนาดใหญ่ขึน้ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงหลกัๆสาม

อย่าง ได้แก่ ลกูตาโดนดนัไปด้านหน้า กล้ามเนือ้เกิดเป็นพงัผืดไม่สามารถทําหน้าท่ีกลอกตาได้

อย่างปกติ และเส้นประสาทตาอาจถกูกดเบียดด้วยกล้ามเนือ้ท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้ โดยกล้ามเนือ้มดัท่ี

เกิดความผิดปกติได้บ่อยท่ีสดุ คือ Inferior rectus ซึง่เป็นกล้ามเนือ้ท่ีเกาะบริเวณด้านล่างของลกู

ตา เม่ือเกิดการยดึติด ทําให้ผู้ ป่วยไม่สามารถกลอกตาขึน้ด้านบนได้ตามปกติ ส่งผลให้มองเห็น

ภาพซ้อนในแนวบนล่าง หากกล้ามเนือ้ตามีขนาดใหญ่ขึน้จนเส้นประสาทตาโดนกดทบัจะส่งผลให้

ผู้ ป่วยมีการมองเห็นลดลงได้ แต่เน่ืองจากสาเหตขุองความผิดปกติในการมองเห็นของผู้ ป่วยโรค

ไทรอยด์อาจเกิดได้จากสาเหตอ่ืุนอีกหลายสาเหต ุเช่น เกิดจากภาวะหลบัตาไม่สนิท ตาแห้ง ทําให้

ผิวกระจกตาผิดปกติก็สามารถทําให้การมองเห็นของผู้ ป่วยลดลง เห็นภาพไม่คมได้ การวินิจฉยั

แยกโรคเพ่ือหาสาเหตขุองความผิดปกติของการมองเห็นจงึเป็นสิ่งสําคญั โดยแพทย์จะอาศยัการ

ตรวจวดัระดบัการมองเห็น ตรวจการตอบสนองของรูม่านตาต่อแสง ลานสายตา และตรวจ

ลกัษณะขัว้ประสาทตาของผู้ ป่วย เพ่ือให้การรักษาท่ีเหมาะสม 

อาการทางตาจากโรคไทรอยด์มกัเกิดตามหลงัความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ แต่ในผู้ ป่วยบางราย 

อาจพบการเปล่ียนแปลงท่ีตานํามาก่อนได้ โดยความผิดปกติทัง้สองตําแหน่งนัน้ พยาธิสภาพเกิด

จากความผิดปกติของระบบภมิูคุ้มกนั สร้างแอนติบอดีไปกระตุ้นท่ีตาและท่ีต่อมไทรอยด์ ซึง่ผู้ ป่วย

ส่วนใหญ่ แอนติบอดีจะกระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์ทํางานผลิตไทรอยด์ฮอร์โมนออกมามาก ส่งผลให้มี

อาการมือสัน่ นํา้หนกัลด หวัใจเต้นเร็ว ใจสัน่ ขีร้้อน แต่ในผู้ ป่วยบางราย แอนติบอดีไปรบกวนการ

ทํางานของต่อมไทรอยด์เกิดภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ํากว่าปกติ หรืออาจอยู่ในระดบัปกติได้ ซึง่ใน

ปัจจบุนั เราสามารถตรวจวดัระดบัของแอนติบอดีชนิดนีใ้นกระแสเลือดได้ 

 

 



อาการ  

ผู้ ป่วยท่ีมีอาการทางตาจากโรคไทรอยด์มกัมีอาการตามวั มองเห็นภาพซ้อน หรืออาจมีอาการเคือง

ตา แสบตา ตาแดง ตาสู้แสงไม่ได้ นํา้ตาไหลเยอะได้ ผู้ ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการปวดชดัเจน มกัรู้สกึ

ตงึหรือแน่นๆท่ีบริเวณเบ้าตา  ภาพซ้อนท่ีผู้ ป่วยสงัเกตเห็นมกัเป็นภาพซ้อนในแนวตัง้ (ภาพเรียง

ด้านบน-ล่าง) พบได้บ่อยกว่าภาพซ้อนในแนวนอน และอาการภาพซ้อนมกัแย่ลงเม่ือกลอกตามอง

ไปด้านบนหรือด้านข้าง  

ในผู้ ป่วยบางรายอาจมีแค่อาการของภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ผิดปกตินํามาก่อนอาการทางตาได้เป็น

ระยะเวลานาน อาจเป็นเดือนหรือปี โดยอาการของภาวะไทรอยเป็นพิษ (ระดบัฮอร์โมนสงูกว่า

ปกติ) ได้แก่ ใจสัน่ มือสัน่ หวัใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดจงัหวะ เหง่ือออกง่าย ขีร้้อน นํา้หนกัลด ท้องเสีย 

ส่วนอาการของภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ํากว่าปกติ ได้แก่ อ่อนเพลีย เหน่ือยง่าย นํา้หนกัขึน้ ท้องผกู 

ผิวหยาบ เป็นต้น 

               

            

 



อาการแสดง  

ภาวะท่ีผู้ ป่วยมีอาการทางตาจากโรคไทรอยด์ ใช้การวินิจฉยัจากลกัษณะทางกายวิภาคภายนอกท่ี

มีลกัษณะเฉพาะเป็นหลกั คือผู้ ป่วยจะมีลกัษณะเปลือกตาบนเหลือกขึน้ โดยเฉพาะเม่ือมองลงจะ

สามารถสงัเกตเห็นได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ผู้ ป่วยมกัมีอาการตาโปนออกมาด้านหน้าเบ้าตา เส้นเลือดท่ีเย่ือ

บตุาขาวมกัขยายตวัเห็นเป็นสีแดงชดัเจน เวลานอนอาจหลบัตาไม่สนิท กลอกตาได้ไม่สดุ พบ

ความดนัในลกูตาสงูขึน้ได้ และหากการทํางานของเส้นประสาทตาผิดปกตจิะทําให้ตรวจพบความ

ผิดปกตใินการตอบสนองต่อแสงของรูม่านตาได้ 

 

การพยากรณ์โรค  

ภาวะความผิดปกติทางตาจากโรคไทรอยด์มีการดําเนินโรคคล้ายกบัโรคทางภมิูคุ้มกนัอ่ืนๆ 

กล่าวคือ โรคจะมีการอกัเสบรุนแรงสลบักบัช่วงท่ีการอกัเสบลดลงได้เอง ในผู้ ป่วยส่วนใหญ่มกัมี

การอกัเสบรุนแรงเพียงครัง้เดียวแล้วสงบลง อย่างไรก็ดีถึงแม้การอกัเสบจะลดลง แต่มกัส่งผลให้

เกิดการเปล่ียนแปลงถาวรต่อเนือ้เย่ือท่ีตาบางส่วน ดงันัน้แม้ผู้ ป่วยบางรายจะตรวจไม่พบการ

อกัเสบแล้ว แต่จะยงัมีอาการหนงัตาเหลือก กลอกตาไม่สดุ หลบัตาไม่ค่อยสนิท หรือตาโปนกว่า

ปกติเหลือค้างอยู่ได้ 

 

การรักษา  

จดุประสงค์ของการรักษา คือการลดอาการท่ีเกิดจากความผิดปกติของเบ้าตาเป็นหลกั 

ในผู้ ป่วยท่ีมีความผิดปกตเิล็กน้อย การใช้ยานํา้ตาเทียมและ/หรือขีผ้ึง้ป้ายตาเวลาก่อนนอน จะ

สามารถช่วยลดอาการระคายเคืองตาได้ดี หากผู้ ป่วยหลบัตาไม่สนิท ในเวลากลางคืนอาจใช้เทป

ช่วยปิดเปลือกตาเพ่ือให้หลบัตาได้สนิทตอนนอน แต่ในกลุ่มผู้ ป่วยท่ีเร่ิมมีปัญหาของกระจกตาแล้ว 

อาจต้องอาศยัการผ่าตดัเย็บเปลือกตาให้ติดกนับางส่วนหรือเย็บยกเปลือกตาล่างให้สงูขึน้  



ในท้ายท่ีสดุหากผู้ ป่วยมีอาการเปลือกตาเหลือกรุนแรงมากไม่สามารถหลบัตาได้ดี อาจต้องอาศยั

การผ่าตดัทําให้กล้ามเนือ้ท่ีใช้เปิดเปลือกตาอ่อนแรงลง หรืออาจต้องใช้วสัดหุรือเนือ้เย่ือจากบริเวณ

เพดานปากมาแก้ไขเพ่ือให้ผู้ ป่วยหลบัตาได้สนิท การสบูบหุร่ีจะทําให้อาการทางตาของผู้ ป่วยแย่ลง 

ดงันัน้ควรแนะนําให้ผู้ ป่วยหยดุบหุร่ีทกุราย 

ในปัจจบุนัยงัไม่มีการรักษาทางยาใด ท่ีสามารถช่วยให้กล้ามเนือ้ตาท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงจากโรค

ไทรอยด์กลบัมาทํางานกลอกตาได้ปกติ โดยการศกึษาพบว่าการควบคมุการทํางานของต่อม

ไทรอยด์ให้อยู่ในระดบัปกติ จะสามารถป้องกนัไม่ให้กล้ามเนือ้มีความผิดปกติมากขึน้ แต่ไม่

สามารถแก้ไขให้กลบัสู่ภาวะปกติได้ ในผู้ ป่วยท่ีมีอาการมองเห็นภาพซ้อน สามารถใช้การปิดตา

หนึง่ข้างเพ่ือลดอาการภาพซ้อนได้ชัว่คราว หากการอกัเสบของกล้ามเนือ้ตาสงบลง และไม่มีการ

เปล่ียนแปลงของภาพซ้อนและภาวะตาเหล่เพิม่มากขึน้อีก สามารถใช้แว่นปริซมึเพ่ือหกัเหแสงและ

ลดอาการภาพซ้อนนัน้ได้ แต่หากตาเหล่มมุกว้างมากจนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยแว่นปริซมึ อาจ

ต้องรอให้การอกัเสบลดลงและมมุเหล่คงท่ี แล้วอาศยัการผ่าตดักล้ามเนือ้ตาเพ่ือแก้ไขภาวะตาเหล่

และอาการเห็นภาพซ้อน โดยจดุประสงค์หลกัในการผ่าตดัคือ พยายามลดอาการภาพซ้อนในมมุท่ี

ผู้ ป่วยมองตรงและขณะก้มอ่านหนงัสือ ซึง่อาจต้องมีการผ่าตดักล้ามเนือ้หลายมดัในครัง้เดียว หรือ

ในผู้ ป่วยบางรายอาจต้องมีการผ่าตดัแก้ไขซํา้หลายครัง้ได้ 

ภาวะเส้นประสาทตาผิดปกติจากโรคไทรอยด์ซึง่เป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีอนัตรายท่ีสดุพบได้ไม่บ่อย

นกั การรักษาหลกัคือ พยายามลดขนาดของกล้ามเนือ้ตาท่ีไปกดทบัเส้นประสาท โดยการใช้ยา 

สเตียรอยด์ปริมาณสงู (prednisone) หรือการฉายแสงไปยงับริเวณเบ้าตาและกล้ามเนือ้ตา แต่

หากไม่สามารถลดขนาดกล้ามเนือ้ตาได้มากพอ การรักษาขัน้ต่อไปคือการผ่าตดันํากระดกูเบ้าตา

ออกบางส่วน (orbital decompression) เพ่ือขยายขนาดของเบ้าตา ลดการกดทบัของกล้ามเนือ้

ตาและเนือ้เย่ือในเบ้าตาต่อเส้นประสาทตา โดยการผ่าตดัสามารถลงแผลผ่านผิวหนงัรอบดวงตา 

หรือสามารถทําผ่าตดัผ่านทางไซนสั หรือโพรงจมกูได้ ภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดได้บ่อยคือ การมองเห็น



ภาพซ้อน เน่ืองจากเกิดการเปล่ียนแปลงของตําแหน่งกล้ามเนือ้ตาและความสามารถในการกลอก

ตาได้ตามหลงัการผ่าตดักระดกูเบ้าตา  

 

คาํถามที่พบบ่อย 

ทําไมหลงัจากคมุการทํางานของต่อมไทรอยด์ใหอ้ยู่ในภาวะปกติแลว้ แต่ยงัคงมีอาการทางตาอยู่  

ในโรค Graves’ disease ผู้ ป่วยมีอาการไทรอยด์เป็นพษิจากการท่ีระบบภมิูคุ้มกนัของร่างกาย

กระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้สร้างฮอร์โมนออกมามากผิดปกติ ซึง่ทําให้มีอาการใจสัน่ มือสัน่ ขีห้งดุหงิด 

นํา้หนกัลด ท้องเสีย ขีร้้อน การรักษามุ่งเน้นไปท่ีการยบัยัง้ต่อมไทรอยด์ไม่ให้ผลิตฮอร์โมน เพ่ือให้

ระดบัฮอร์โมนไทรอยด์กลบัสู่ภาวะปกติ โดยอาศยัการรักษาทางยา การผ่าตดั หรือการกลืนแร่ ซึง่

ทัง้หมดไม่มีผลต่อระบบภมิูคุ้มกนัของร่างกายท่ีมีผลกระตุ้นส่วนอ่ืนๆนอกจากต่อมไทรอยด์ 

โดยเฉพาะการกระตุ้นกล้ามเนือ้ตา ดงันัน้อาการทางตาจากโรคไทรอยด์จงึต้องได้รับการรักษา

ควบคู่ไปพร้อมๆกบัการควบคมุระดบัฮอร์โมนด้วย 

 

หลงัจากใชย้าสเตียรอยด์ทําใหอ้าการทางตาดีข้ึนมาก สามารถใชย้าต่อไปเร่ือยๆไดห้รือไม่ 

สเตียรอยด์มีผลช่วยควบคมุการอกัเสบและช่วยลดการบวมของกล้ามเนือ้ตาได้ แต่เน่ืองจากการใช้

ยาสเตียรอยด์ติดต่อกนัเป็นระยะเวลานานจะเกิดผลข้างเคียงจากยาได้บ่อยและรุนแรง ดงันัน้หาก

อาการทางตายงัคงอยู่หลงัได้ยาอาจต้องพจิารณาการผ่าตดั เพ่ือแก้ไขภาวะเห็นภาพซ้อน ปัญหา

จากการหลบัตาไม่สนิท และการมองเห็นผิดปกติจากเส้นประสาทตาถกูกดเบียด 

 

ทําไมไม่สามารถผ่าตดัแกไ้ขเปลือกตาไดท้นัที 

ไม่ควรทําผ่าตดัเปลือกตาก่อนการทําผ่าตดักล้ามเนือ้ตาเพ่ือแก้ภาพซ้อน เน่ืองจากการทําผ่าตดั

กล้ามเนือ้ตามดัท่ีมีหน้าท่ีในการกลอกตาขึน้ลง จะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อความกว้างและ



ตําแหน่งของเปลือกตาได้ ดงันัน้ควรทําผ่าตดัแก้ไขเปลือกตาหลงัจากการทําผ่าตดักล้ามเนือ้ตา

เรียบร้อยแล้ว  

 

สามารถแกไ้ขลกัษณะตาโปนไดห้รือไม่ 

การทําผ่าตดักระดกูเบ้าตา (Orbital decompressive surgery) สามารถลดความรุนแรงของ

ภาวะตาโปนได้ แต่อาจส่งผลให้เกิดการมองเห็นภาพซ้อนตามหลงัการผ่าตดั ดงันัน้หากผู้ ป่วยไม่มี

ปัญหาการมองเห็นภาพซ้อนและไม่มีปัญหาตามวัจากเส้นประสาทตาถกูกดทบั จงึแนะนําให้ทํา

ผ่าตดัเปลือกตาเพ่ือแก้ไขลกัษณะตาโปนจากภายนอกแทนการผ่าตดัเบ้าตา 

 

ทําไมแพทย์จึงตอ้งทําผ่าตดักลา้มเนือ้ตาในตาขา้งปกตินอกเหนือจากตาขา้งทีมี่อาการจากโรค

ไทรอยด์ 

การทําผ่าตดักล้ามเนือ้ตามกัทําให้ผู้ ป่วยสามารถกลอกตาได้ดีขึน้ แต่มกัยงัไม่สามารถกลอกตาได้

กว้างเท่าคนปกติ เน่ืองจากกล้ามเนือ้มีการขยายตวัและกลายเป็นพงัผืดยดึตดิแน่นในบางส่วน การ

ทําผ่าตดักล้ามเนือ้ตาในตาข้างเดียวจะพบปัญหาการกลอกตาของตาทัง้สองข้างไม่สมัพนัธ์กนั

ได้มาก ส่งผลให้หลงัผ่าตดัผู้ ป่วยไม่มีภาพซ้อนเม่ือมองตรงแต่มกัจะยงัมีภาพซ้อนเม่ือมองไป

ด้านข้าง ดงันัน้หากทําผ่าตดัในตาทัง้สองข้างจะทําให้ผู้ ป่วยสามารถมองเห็นภาพเดียวได้เป็นมมุ

กว้างขึน้ ไม่มีภาพซ้อนทัง้มองตรงและเม่ือมองไปด้านข้าง 

 


