
    ตาบอดสี 

 คนตาบอดสีสวนใหญจะเปนมาแตกําเนิดโดยจะไมรูตัวจนอายุหลายสิบปเปนหนุมสาวจึงไดรูวาตัวเองตาบอดสี แตมิใชวาคน

ตาบอดสีจะอยูในโลกของสีขาวและสีดําหรือมองไมเห็นสีเลย  อันเปนความเขาใจผิดของคนทั่วไป   ตาบอดสีสวนใหญจะสับสนใน

การแยกสีในกลุมสีเขียวกับสีแดงอมมวงเทานั้น  มีเปนสวนนอยที่มีความสับสนในการแยกสีแดงเขมกับสีเขียวเขม    และสวนนอย

มากที่มองไมเห็นสีเลย  ฉะนั้นคนที่เราเรียกวา   ตาบอดสี  หมายถึง  คนที่มองเห็นสีในโทนเขียวและโทนแดงผิดไปจากคนปกติเทานั้น

หรือไมสามารถแยกสีตางๆ ไดทั้ง   3 สี  คือ  สแีดง, สีเขียว, สีน้ําเงิน 

  คนเรามองเห็นสีตางๆ ไดอยางไร 

 การที่คนเราสามารถเห็นเปนสีตางๆ  ไดนั้นเกิดจากการผสมของกันของสี  3  สี  ไดแก  สแีดง, สีเขียว, สีน้ําเงิน   และสีตางๆ  

จากภาพที่ปรากฏตอหนาเรานั้นจะตองเดินทางผานกระจกตา    ( Cornea )   ,แกวตา  ( Lens )  ตรงไปปรากฏเปนภาพอยูบนจอ

ประสาทตา  ( Retina )  ที่จอประสาทตาก็มีเซลลรับแสงที่จะเปลี่ยนพลังงานแสงเปนสัญญาณประสาทอยู   2  ชนิดคือ 

 1.  Blue – Sensitive  Pigments  ( Cyanolabe )   มีความไวตอแสงที่มีความยาวคลื่นแสงที่   400  NM.   คือสีน้ําเงิน  ( ความ

ยาวคลื่นแสงสั้น ) 

 2.   Green - Sensitive  Pigments   ( Chlorolabe )   มีความไวตอแสงที่มีความยาวคลื่นแสงที่   540  NM.  คือ  สีเขียว  ( ความ

ยาวคลื่นแสงปานกลาง ) 

 3.  Re - Sensitive  Pigments   ( Erythrolabe )   มีความไวตอแสงที่มีความยาวคลื่นแสงที่   570  Nm.   คือ   แสงสีแดง   ( 

ความยาวคลื่นแสงสูง ) 

 แตเม็ดสีทั้ง   3  ชนิดนี้มีความคาบเกี่ยวกันที่บริเวณจอประสาทตา  ตรงกึ่งกลางของเรตินา  จะเปนตําแหนงของ  Macula   

และโฟเวียที่บริเวณ    Macula    สวนใหญประกอบดวย   Cone  Cells   และรอบๆ จะเปน  Rod  Cells 



 ถามีแสงสีแดงตกลงบนจอประสาทตา  Cons   ที่ไวตอแสงสีแดงจะถูกกระตุน  สงสัญญาณประสาทออกมามาก  สมองก็จะรับรู

ถึงแสงสีแดงได 

 ในกรณี  Rod  Cones   เลยจะเหน็สีแดงเปนเม็ดสีแดงอยูใน   Rod  Cones   เลยจะเห็นสีแดงเปนสีดํา  โดยคนๆ  นี้อาจจะผกูเนต

ไทสีแดงไปงานศพก็ได  เราพบวามีคนตาบอดสีแดงแบบนี้ประมาณ  1 %  เทานั้น  

 ในคนตาบอดสีเขียวสามารถเห็นสีปฐมภูมิได   2   สี  คือ 

- พวกที่มีความยาวคลื่นแสงยาว  ( เหลือง, สม, แดง )  จะปรากฏแลเหน็เปนสีเหลือง 

- พวกที่มีความยาวคลื่นแสงสั้น  ( น้ําเงิน, มวง )  จะปรากฏออกมาแลเห็นเปนสีน้ําเงิน 

คนที่ตาบอดสีเขียวจะไมสามารถแยกสีแดงและสีเขียวออกจากกันได 

 คนที่ตาบอดสีเขียวและสีแดงจะมีลักษณะที่เหมือนกัน  คือ  สามารถแลเห็นไดเฉพาะสีเหลืองและสีน้ําเงิน 

 ในคนตาบอดสีน้ําเงินหาไมคอยได  คนพวกนี้จะไมสามารถแยกสีน้ําเงินและสีเหลืองออกจากกัน เขาสามารถแลเห็นได   2  สี  

คือ  สีแดง  และสีเขียว  หรือสีน้ําทะเล 

 พวกตาบอดสีน้ําเงินมักจะเกิดที่หลังซึ่งเปนผลมาจากการเปนโรคของจอประสาทตา  เชน  Retina  Detachment   ( จอตาหลุด

ออก )  สวนที่จะเปนมาแตกําเนิดนั้นไมคอยพบ 

  คนตาบอดสีสวนใหญจะมีอาการอยางไร 

 ความผิดปกติในการมองเห็นสีตางๆ กันอันเนื่องมาจากความผิดปกติของเซลลประสาทที่อยูบนจอรับภาพ  โดยคนปกติมีเซลล

ประสาทรับสีอยู   3   ชนิด  ทําใหสามารถมองเปนสวนผสมที่พอเหมาะของแสงสีแดง, สีเขียว  และสีน้ําเงิน   ที่ฉายไปบนฉากอัน

เดียวกันทําใหเปนแสงสีขาวได   แตถาเซลลประสาทของสีใดไมทํางานหรือออนกําลังก็จะตองเพิ่มสีนั้นลงไปในสวนผสมเพื่อจะได

เห็นเปนสีขาว 

 ตาบอดสีแบงไดเปน   2   ประเภทคือ 



     1.  เปนมาแตกําเนิด    ซึ่งพบวามีประมาณ   8%   ของผูชายและประมาณ    0.5%   ของผูหญิงซึ่งจะเก็บยีนไวเปนลักษณะถายทอด

มาทางพันธุกรรมโดยเปนลักษณะดอยบนโครโมโซม  X  ในผูชายซึ่งมี  โครโมโซม  X   เพียงอันเดียวจึงมีการแสดงออกมาวาเปนตา

บอดสีมากกวาในผูหญิง 

 ดังนั้นผูชายซึ่งมี  โคโมโซม X    จะแสดงอาการของตาบอดสีสวนผูหญิง   โครโมโซม   XX  อาการตาบอดสีจะไมปรากฏแตจะ

เปนตัวเก็บยีนไวเพื่อถายทอดทางพันธุกรรม  ใหผูหญิงอาจมีอาการที่เห็นไดชัดเจน  คือ  จะเห็นสีชมพูกับสีเหลืองเหมือนกบัสีเขียว

ออน  สวนสีแดงเขมและสีเขียวนั้นมักจะไมสับสน  จึงขับรถไดปกติและดํารงชีวิตเหมือนคนปกติทุกอยาง  นอกจากนี้ยังสามารถบอก

สีไดถูกตองไดวา  สิ่งของชิ้นนี้สีแดง,  ชิ้นนี้สีน้ําเงิน,  ชิ้นนี้สีชมพู   เปนตน  เนื่องจากเขาไดเรียนรูมาตั้งแตเด็กวาสีแดงเปนอยางนี้  

เพียงแตสีที่เขาเห็นจะไมเหมือนกับคนปกติเทานั้น 

 คนที่ตาบอดสีแดงจะไมสามารถแยกตัวอักษรสีเขียวบนพื้นสีสม 

    2.  พวกที่เห็นภายหลังจากการมีโรคทางจอประสาทตา   พวกนี้อาจจะเปนกับตาขางเดียวหรือสองขางก็ได   เชน   จอประสาทตา

ลอก, จุดรับภาพบวม   ผูปวยจะสับสนสีในการมองเห็นในแกนสีน้ําเงิน – สีเหลือง  มากกวาสีแดง – สีเขียว   ซึ่งแตกตางจากคนที่

เปนมาแตกําเนิด  อยางไรก็ตาม  พบวาโรคของประสาทตาบางชนิดก็ทําใหสับสนสีในแกนสีแดงและสเีขียวได  เชนกัน  ในรายที่สงสัย

อาจตองตรวจจอประสาทตารวมดวย 

 ในคนไขที่จอประสาทตาผิดปกติมาแตกําเนิด  เชน  Albinism  (  คนสีเผือก ),   ConGenital   Night  Blindness   จะมีความผิด

ปกติในการแลเห็นสีเพียงเล็กนอย ,  ในคนไขที่เปนโรค  Cons  Cells  เสื่อม  ( Cone  Degenration )  และมีพยาธิสภาพของจอ

ประสาทตา , พวก   Toxic  Amblyopia   คนไขพวกนี้จะมีตาบอดสีเปนบางครั้ง ,  สวนคนไขที่เปนโรคประสาทตา ,  ประสาทตาฝอ ,  

ตอหิน  จะมีอาการบอดสีเขียว 

  จะรูไดอยางไรวาเราตาบอดสีหรือไม 



 แพทยที่จะตรวจวาทานเห็นสีผิดปกติหรือไมจากการใชเครื่องมืองายๆ กอน ลักษณะเปนแผนกระดาษที่พิมพสีเขียวเปนจุดๆ 

คละกัน  โดยสีทั้งหมดจะเปนสีที่อยูในสีปฐมภูมิ  สีแดง – สีเขียว   ซึ่งคนตาบอดสีจะเห็นสีสับสน  แตคนปกติจะเห็นเปนตัวเลขได

ชัดเจน  เชน  ในแผนหนึ่งอาจจะเอาสีเขียวมาเรียงเปนเลข   4   โดยมีพื้นเปนจุดสีแดงคละกับสีมวงและสีเทา  คนนี้จะไมแลเห็นเลข   4    

แตสามารถแลเห็นเลข   7 

 แตในคนที่ตาบอดสีเขียวก็จะเห็นสีเขียวกับสีมวงเปนสีเทา  ก็จะไมแลเห็นเลข   7  แตเห็นเลข   4   เปนสีเหลืองออนๆ  จากการ

ใชภาพจุดสีทั้งหมดประมาร   38  แผน ( Ishithara’s  Pseudo  Isochomatic  Plates )  แพทยก็จะบอกไดวาทานมีตาบอดสีหรือไม

ชนิดใด  แตยังบอกไมไดวาเปนมากหรือนอย  ตองใชเครื่องมือที่มีความละเอียดสูงกวา  คอื   Nagel  Anomaloscope   ซึ่งใหผูปวยเอา

แสงสีแดงผสมกับสีเขียว  จนออกเปนสีเหลือง  วิธีนี้สามารถบอกความรุนแรงของภาวะตาบอดสีไดวาทานเปนตาบอดสีหรือเปนเพียง

เห็นสีผิดปกติ   นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออีกหลายอยางที่ใชในการตรวจตาบอดสี  เชน  Farnaworth – Munsell  D  15   หรือ  FM  100    

ซึ่งมีลักษณะเปนเม็ดกระดุมใหผูปวยเรียงสี  ตั้งแตสีออนสีแก   นอกจากนี้ยังมกีารทดสอบผานอินเตอรเนต  โดยแผนภาพสีจะปรากฏ

บนจอคอมพิวเตอรไปเรื่อยๆ  จนจบการทดสอบ  หลังจากรวมคะแนนก็จะบอกชนิดของตาบอดของตาบอดสีใหกับผูใชได 

  จะรักษาตาบอดสีไดอยางไรและจะเปนมากขึ้นหรือไม 

 ตาบอดสีจะเปนลักษณะที่ถายทอดมาทางพันธุกรรม    ถูกควบคุมโดยยืนที่อยูบนโครโมโซม  X   จึงรักษาไมได  ทางแพทยก็

ไมไดถือวาเปนความพิการทางสายตา  จึงไมตองรักษา  ยกเวนในรายที่เปนมากซึ่งมีความผิดปกติแบบสามารถแลเห็นสีไดเพียงสีเดียว

เทานั้น  ( Monochromatic  Vision )  คือ  มีเซลลรับแสงที่เปน  Rod   อยางเดียวหรือ  Blue  Cone  อยางเดียว  พวกนี้จะมีสายตา

เลือนราง ( Low – Vision )  และสายตาสั้น  ( Myopia )  รวมดวยการใชเครื่องมือชวยในการมองเห็น  ( Low  Visiual  Aids )  จะชวย

ไดมาก 



เรียบเรียงโดย  ดร.  กวี  โลพันธศรี   D.V.M. , M.P.H., O.D. 

 ในคนตาบอดสีสวนใหญ  คือประมาณ   5 %  ในจํานวนทั้งหมด   8 %    จะมีเพียงความผิดปกติในการมองเห็นสีเขียวกับสีมวง 

( Deuternomolous )  อีก   1  %    เปนความผิดปกติในการมองเหน็สีแดงกับสีน้ําเงินอมเขียว  ( Protanopes )   และอกี   1 %   เปน

คนตาบอดสีเขียว  ( Deuteranopes )  ทั้งหมดทั้ง   4   แบบ  ไมจําเปนตองใชแวนหรืออุปกรณชวยในการมองเห็นใดๆ 

 คําศัพท 

คนที่ตาบอดสีแดง    เรียก   Protanopes 

คนที่ตาบอดสีเขียว     เรียก    Deuternomolous 

คนที่ตาบอดสีแดงกับสีน้ําเงินอมเขียว    เรียก   Protanomalous   

คนที่ตาบอดสีที่สามารถแลเห็นสีไดเพียง  2  สีเทานั้น  เรียก    Dichromatic  Vision  

คนที่ตาบอดสีที่สามารถแลเห็นสีเพียงสีเดียวเทานั้น   เรียก   Monochomatic  Vision 

   


