ตาบอดในวัยเด็กสัง เกตอย่างไร?
ตาบอดในเด็ก หมายถึงภาวะที่เด็กมี ระดับการมองเห็ นลดลงกว่ าปกติอ ย่างมาก และระดับ
สายตาที่ลดลงนี ้มีผลทาให้ เด็กมีการพัฒนาการเรียนรู้ ช้ าลง
สาเหตุ
สาเหตุสาคัญที่ทาให้ เกิดภาวะตาบอดในเด็ กที่ เป็ น ปัญหาทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศที่ ยงั ไม่
พัฒนา คือ ขาดวิตามินเอ ภาวะนี ้จะทาให้ เกิดความผิ ดปกติในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะระบบ
ภูมิค้ มุ กัน ทาให้ เด็กที่ขาดวิตามินเอติด เชื ้อได้ ง่า ย และอาจถึงกับเสี ยชีวิตได้ สาหรับผลกระทบด้ านดวงตา
จะมีผลให้ เยื่อบุตาแห้ ง อาจเกิดแผลที่กระจกตาตามมา ทาให้ ความสามารถในการมองเห็นลดลงอย่าง
มาก สาเหตุอื่น ๆ ที่ทาให้ เกิดภาวะตาบอดในเด็ก ได้ แก่ โรคที่เป็ นแต่กาเนิด เช่น ต้ อหิน ต้ อกระจก
โรคมะเร็งของประสาทตา รวมถึงกรณี ที่มารดาเป็ นเบาหวานระหว่ างตังครรภ์
้
หรือดื่มเครื่องดื่มประเภท
แอลกอฮอล์ หรือใช้ ยาบางชนิดระหว่ างตังครรภ์
้
ทาให้ เส้ นประสาทตาเจริญผิ ดปกติ ประสาทตาฝ่ อได้
หากจะกล่ าวถึงสาเหตุที่ทาให้ เด็กเล็ กโดยเฉพาะที่อ ายุต่ า กว่ า 1 ปี สู ญเสี ยการมองเห็น อาจ
แบ่งเป็ น 2 กลุ่ มใหญ่ ๆ คือ
1. โรคหรื อความผิดปกติภายในลู กตา
อาจสังเกตได้ ว่าเด็กมี ภาวะตาสั่น กระตุกเป็ นจังหวะร่วมด้ ว ย ตัวอย่างสาเหตุที่พบ ได้ แก่ ภาวะ
สายตาสัน้ หรือสายตายาวมากผิ ดปกติ ที่ไม่ได้ รบั การแก้ ไขในช่ วงระยะเวลาที่เ หมาะสม ซึ่งภาวะนี ้อาจ
เกิดเดี่ยว ๆ หรือเกิดร่วมในกลุ่ มอาการต่ าง ๆ ได้ ส่ วนสาเหตุอื่น ๆ ได้ แก่ โรคต้ อกระจกแต่กาเนิด ซึ่งอาจ
เกิดจากการติดเชื ้อขณะอยู่ ในครรภ์ มารดา หรือเป็ นโรคทางกรรมพันธุ์ โรคต้ อหินแต่กาเนิด ความผิ ดปกติ
ของกระจกตาทาให้ กระจกตาขุนขาวบังการมองเห็น ภาวะประสาทตาฝ่ อ โรคผิ วเผื อกซึ่งมีความผิ ดปกติ
ของจอประสาทตาส่ วนที่เป็ นศู นย์ กลางการมองเห็น ร่ว มด้ ว ย โรคจอประสาทตาเสื่ อม และโรคโรคที่สาคัญ
มากสาหรับเด็กที่คลอดก่ อนกาหนด คือ ความผิ ดปกติของจอประสาทตาเนื่องจากการได้ ร ับออกซิเ จน
หลังคลอด
2. โรคหรื อความผิดปกติในสมอง
เด็กจะสู ญเสี ยการมองเห็น ซึ่งอาจเกิดจากการที่สมองขาดเลื อดหรือขาดออกซิเ จน
สมองได้ รบั ความกระทบกระเทื อน การติดเชื ้อ หรือความผิ ดปกติแต่กาเนิด ภายในเนื อ้ สมอง เป็ นต้ น ซึ่ง
เด็กที่มีความผิ ดปกติเช่นนี ้มักไม่มี ภาวะตาสั่น กระตุ ก และการตรวจภายในลู กตาจะไม่พ บความผิ ดปกติ
ใด ๆ

อาการ
โดยปกติเด็กในช่วงแรกเกิดถึง 2 เดือน การมองเห็นยังไม่ชดั เจนเท่าผู้ ใหญ่ ตาจะมองลอยไปมาใน
ทิศทางต่าง ๆ ดังนันหากเด็
้
กไม่จ้องตา ก็ไม่ควรกังวลเกินไปนัก เนื่องจากจอประสาทตายังมีการพัฒนาไม่
เต็มที่ แต่หากเด็กมีอายุเกิ น 3 เดือนไปแล้ ว ยังไม่มองหน้ าแม่เวลาป้อ นนม หรือไม่มองตามวัตถุที่
เคลื่ อนไหว ควรรีบหาสาเหตุทนั ที ในกรณี ที่เด็กมองไม่เห็น เด็กอาจใช้ นิ ้วมือกดที่ลู กตาเพื่อ กระตุ้นให้ เ กิด
แสงวาบขึ ้น ดังนันพ่
้ อแม่จึงควรหมัน่ สังเกตอย่างสม่า เสมอ เพราะอากัปกิริยาดัง กล่ าวเป็ นการส่ ง
สัญญาณว่าสายตาไม่ดี นอกจากนี ้ ยังมีภาวะตาสั่นกระตุก ที่พบในเด็กที่สูญเสี ยการมองเห็น เนื่ องจาก
โรคหรือความผิ ดปกติในลู กตาดังกล่ า วข้ างต้ น
การวินิจฉัย
การวินิจฉัยภาวะตาบอดในเด็ กอาศัยการสังเกตดูพฤติ กรรม ร่วมกับการตรวจตาโดยจักษุ แพทย์
ผู้ เชี่ยวชาญโรคตาในเด็ก
การรั กษา
การรักษาภาวะตาบอดในเด็กขึ น้ อยู่กับโรคที่ เป็ น ถ้ าเป็ นต้ อกระจก ต้ อหิน ต้ องรีบให้ การรักษา
ทันที เพื่อให้ เด็กมีการพัฒนาด้ านสายตาเป็ น ปกติ แต่บางโรคก็ไม่สามารถรักษาได้ เช่น โรคเส้ นประสาท
ตาฝ่ อแต่กาเนิด อย่างไรก็ตาม เด็กเหล่ านี ้ควรได้ รบั การส่ งต่อ ไปยังศูน ย์การศึ กษาพิเศษ ได้ แก่ ที่สถาบัน
ราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งเป็ นสถาบันที่ให้ ความช่ว ยเหลื อเด็ กที่มี ปัญหาด้ านการมองเห็ นตังแต่
้ ว ัยแรกเกิด ใน
การกระตุ้นให้ เกิดการฟื น้ ฟูสมรรถภาพการมองเห็นต่ อ ไป
ผลแทรกซ้ อน
การมองเห็นทาให้ เด็ กสามารถพัฒนาและเรียนรู้ ได้ ดี ดังนันหากเด็
้
กมีสายตาพิ การ จะทาให้ สมอง
มีพฒ
ั นาการช้ าไม่สมวัย
การป้ องกันและควบคุ ม
สาเหตุของภาวะตาบอดในเด็กที่ส ามารถป้องกันได้ คือ การขาดวิตามินเอ ส่ วนสาเหตุอื่นๆ หาก
ได้ รบั การวินิจฉัยแต่เนิ่ นๆ และให้ การรักษาอย่างเหมาะสม อาจช่วยให้ เด็กมีสายตาอยู่ใ นระดับปกติได้
ข้ อเสนอแนะ
สิ่ งสาคัญที่ควรระลึ กไว้ เสมอ คือ ช่วงที่ดีที่สุดในการเสริ มสร้ างพัฒนาการการมองเห็นในเด็ก คือ
อายุ 0-3 ปี เพราะสมองจะมีการเรียนรู้ ได้ เ ร็วที่สุด และถือว่าเป็ นช่วงทองของชีวิตที่พ่ อแม่ค วรให้ ความ
สนใจเป็ นพิเศษ

