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    เบาหวานเข้าจอประสาทตา 2 ชนิด 

o ชนิดเป็นน้อย  (Non Proliferative Diabetic Retinopathy) 

  NPDR - เอน็พีดีอาร์ มองเหน็ไม่ชัดจากจุดโฟกัสบวม 

 

o ชนิดเป็นมาก (Proliferative Diabetic Retinopathy) 

  PDR - พีดีอาร์ มองเหน็ไม่ชัดจากเลือดออกในน า้วุ้นตา         

   จอประสาทตาลอกตัว 



จอประสาทตาปกต ิ



NPDR เอ็นพีดีอาร์ ไม่มีเส้นเลือดใหม่ 



PDR พีดีอาร์ มีเส้นเลือดงอกใหม่ 



เบาหวานเข้าจอประสาทตาในไทย 

เชียงใหม ่ ชลบรีุ โคราช ตรัง ล าปาง 

ปีท่ีศกึษา 2533 2534 2537 2539 2542 

เบาหวาน 233 198 842 988 3,049 

วิธีศกึษา มหาวิทยาลยั รพ.ศนูย์ รพ.ชมุชน
(8) 

รพ.จงัหวดั รพ.ชมุชน
(13) 

NPDR 12.0% 25.3% 19.2% 18.7% 18.9% 

PDR 5.2% 4.5% 2.6% 1.9% 3.0% 



NPDR ในรายทีเ่ป็นมาก 

o 50% ของ NPDR ที่เป็นมาก กลายเป็น PDR ใน 1 ปี 

   15% เป็น PDR ร้ายแรง มีเลือดออกในวุ้นตา 

 

o 75%  ของ NPDR ที่เป็นมากที่สุด กลายเป็น PDR  

   ใน 1 ปี 45% เป็น PDR ชนิดร้ายแรง 



แนวทางในการรักษา 

o ควบคุมระดับความดันเลือด, น า้ตาล, ไขมัน 

  ในเลือด 

o ตดิตามรับการตรวจตาอย่างสม ่าเสมอ 

o การรักษาด้วยเลเซอร์ 

o การรักษาด้วยการผ่าตัด ส่วนใหญ่ใช้ใน  

  PDR 



การควบคุมน ้าตาลในเลือด 

o ไม่สามารถป้องกันเบาหวานเข้าตาได้อย่าง 
  สมบรูณ์ 

o ลดความเส่ียงของการเข้าตา หรือการเป็นมากขึน้ 

o จะช่วยลดความเส่ียงที่จะต้องใช้การรักษาในขัน้ 

  ต่อไป เช่น เลเซอร์ หรือการผ่าตัดได้ 



ตดิตามรับการตรวจตาสม า่เสมอ 

o อายุ 30 ปีหรือน้อยกว่า ควรตรวจตาครัง้แรก 5  

   ปีหลังพบว่าเป็นเบาหวาน 

o อายุมากกว่า 30 ปี ตรวจครัง้แรกทนัททีี่วนิิจฉัย 

   พบ  

o หลังจากนัน้ ขึน้กับการตรวจครัง้แรกว่าเป็นมาก 

   น้อย 



ความส าคัญของการตรวจตา 

o เบาหวานเข้าจอตาระยะแรกไม่มีอาการ 

o การรักษาตัง้แต่เร่ิมมีข้อบ่งชี ้ได้ 

  ผลการรักษาดีมาก 

o วธีิการคัดกรองไม่ซับซ้อน 



วธีิการตรวจจอประสาทตา 

o หยอดยาขยายม่านตา 

o รอจนม่านตาขยายพอเพียง  
  ประมาณ 20 นาท ี

 

o ม่านตาจะขยายอยู่เป็นเวลา   

  4 – 6 ช่ัวโมง มองใกล้ไม่ชัด 



Availability of digital fundus cameras 



Cost-Effectiveness of the Camera 

From Ho I and Verma N: Cost-Effectiveness of Teleophthalmology in Diabetic Retinopathy Screening  
Chapter 9, Teleophthalmology Yogesen K editor 



การรักษาด้วยเลเซอร์ 

o เลเซอร์คืออะไร 

o แสงสีเดียว เคล่ือนที่ในทศิทางเดียว  

  พลังงานสูง 
o ใช้ท าลายเนือ้เยื่อที่ไม่ต้องการ 

o ใช้ยดึจอประสาทตาให้ตดิแน่น 



การรักษาด้วยเลเซอร์ 



เม่ือไรจะรักษาด้วยเลเซอร์ 

o มีเส้นเลือดผิดปกตบินจอประสาทตา-PDR 

o ข้อแรก ร่วมกับเลือดออกในน า้วุ้นตา-PDR 

o จุดโฟกัสภาพบวม-NPDR และ PDR 

o มีเส้นเลือดผิดปกตทิี่ม่านตา-PDR 



เส้นเลือดผิดปกตบินจอประสาทตา 



เส้นเลือดผิดปกตบินจอประสาทตา 



เลือดออกในน ้าวุ้นตา 



NPDR ทีมี่จุดโฟกัสบวม 



หลังรักษาด้วยเลเซอร์ทีจุ่ดโฟกัส 



หลังรักษาด้วยเลเซอร์ทีจุ่ดโฟกัส 



หลังการรักษาด้วยเลเซอร์ใน PDR 



บางรายอาจต้องฉีดสีก่อนเลเซอร์ 

ฉีดสีเข้ำในเส้นเลอืดด ำ ตัวอย่ำงภำพที่ปรำกฏบนจอ 



การฉีดสีช่วยบอกต าแหน่งผิดปกติ 

ก่อนฉีดสี หลงัฉีดสี 



หลังการรักษาด้วยเลเซอร์ 

o เลเซอร์จะช่วยให้ชัดขึน้ กรณีจุดโฟกัสบวม 

o ส่วนใหญ่จะป้องกันไม่ให้โรคลุกลาม 

o การรักษาครัง้ละ 20 นาท ีอาจต้องรักษาหลาย  

  ครัง้ 
o ผลข้างเคียงคือลานสายตาแคบลง  
o ความสามารถของการมองในที่มืดลดลง 



เม่ือไรจะรักษาด้วยการผ่าตัด 

o มีเลือดออกในน า้วุ้นตาเรือ้รัง ท าให้ 

  มองไม่ชัดและให้การรักษาด้วย 

  เลเซอร์ไม่ได้ 

o จอประสาทตาลอกตัว 

o จอประสาทตาฉีกขาด 



จอประสาทตาลอกตัวจากเบาหวาน 



จอประสาทตาลอกตัวจากเบาหวาน 



การรักษาดีทีสุ่ดคือ ตรวจตาแต่
เน่ินๆ สม า่เสมอ รักษาแต่เม่ือ
เป็นน้อย 



The Classification of DR 

o Mild Nonproliferative Diabetic Retinopathy 

o Microaneurysm only 

 

o Moderate Nonproliferative Diabetic Retinopathy 

 

o Severe Nonproliferative Diabetic Retinopathy 

o 4, 2, 1 



The Classification of DR 

o Severe Nonproliferative Diabetic Retinopathy: 

oMicroaneurysms and/or dot blot hemorrhages 

 more than 20 dots in 4 quadrant 

oVenous beading in 2 quadrants 

oIntraretina Microvascular Abnormalities  

 (IRMA) in 1 quadrant 



The Classification of DR 

o Proliferative Diabetic Retinopathy 

oNew vessels at the optic disc 

oNew vessels elsewhere 

oVitreous hemorrhage 

 

oMacular edema 

oExudate at macular area 



Key for Detection of DR 

o Right or left eye? 

o Optic disc: NV 

o Macula: exudate 

o Vessels: venous beading, NVE 

o Background: H/MA, cotton-wool spots,  

  exudate, vitreous hemorrhage 


