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 อุบัติเหตุทางตาเปนปญหาที่พบบอย บางครั้งรุนแรงจนทำใหตอง

สูญเสียสายตา และปจจุบันปญหาก็ไมไดลดลง เน่ืองจากขาดการรณรงค

ปองกันอยางจริงจังในระดับนโยบาย รวมถึงการตระหนักถึงความปลอดภัย

ในระดับบุคคล ในบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขตระหนักถึงผลกระทบ

ของการรักษาพยาบาลผูปวย 

 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) จึงมีแนวคิดที่จะสราง

ระบบการประสานงานสงตอผูปวยอุบัติเหตุทางตาระดับตติยภูมิและสูงกวา 

รวมกับโรงพยาบาลทุกระดับ ทุกสังกัดท้ังภาครัฐและเอกชน ผานการถายทอด

องคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยดานจักษุวิทยา โดยจัดทำ 
คูมือการดูแลรักษาผูปวยอุบัติเหตุทางตาเบื้องตน เลมนี้ ถือเปนผลผลิต

หน่ึงของการถายทอดความรูดังกลาว ซ่ึงบุคลากรสาธารณสุขท่ีสนใจสามารถนำ

ไปใชเปนแนวทางใหการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน กอนพิจารณาสงตอผูปวย 

ไดถูกตองและรวดเร็ว ลดภาวะแทรกซอนและการสูญเสียการมองเห็น 
 ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูปวย 
 

คณะผูจัดทำ 

กรกฎาคม 2554 
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ความสำคัญ 
ของอุบัติเหตุทางตา 

 อุบัติเหตุทางตา เปนปญหาที่พบบอยและเปนสาเหตุ

สำคัญที่ทำใหเกิดการสูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็น หาก

ไมไดรับการรักษาหรือคำแนะนำท่ีถูกตองอยางทันทวงที  

มีการคาดการณจำนวนของผูท่ีไดรับอุบัติเหตุทางตาในประเทศ

สหรัฐอเมริกามีมากถึง 2.4 ลานคนตอป และในจำนวนน้ี 

มปีระมาณ 20,000 ถึง 68,000 คน ทีต่องสูญเสียการมองเหน็ 

อยางถาวร1 สาเหตุของการไดรับอุบัติเหตุทางตาอาจเกิดจาก

หลายปจจัย แตกตางกันตามภูมิประเทศและสภาพแวดลอม 

มีรายงานเก่ียวกับปจจัยเส่ียงของการไดรับอุบัติเหตุทางตา 

ไดแก เพศชาย สถานที่ทำงาน ที่พักอาศัย การไดรับอุบัติเหตุ

บนถนน และผูที่มีรายไดนอย ในประเทศไทย พบวาการได

รับอุบัติเหตุทางตาเกิดจากการทำงานมากท่ีสุด โดยอาชีพ
รับจางมีความเสี่ยงสูง2-5 

 นอกจากนีร้ายงานของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ 
(วัดไรขิง) พบวาผูปวยท่ีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเน่ืองจาก
ไดรับอุบัติเหตุทางตา สวนใหญเปนเพศชาย เกิดอุบัติเหตุ 

จากงาน ระยะเวลานอนในโรงพยาบาล 1-6 วัน คารักษา

พยาบาล 1,080 – 89,899 บาท มีการสูญเสียการมองเห็น
และอวัยวะ รอยละ 36 จากขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นวา

เม่ือเกิดอุบัติเหตุทางตายอมสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจและสังคมของตนเองและประเทศ 
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กายวิภาคศาสตร 
ของดวงตา 

กายวิภาคศาสตรของดวงตา7 (eye anatomy) 
ประกอบดวย 
 

 1. คิ้ว (eyebrow), เปลือกตาบนลาง (upper 

  /lower eyelid), ขนตา (eyelashes) 

   และเบาตา (orbit) 

 2. เยือ่บตุา (conjunctiva), กระจก (comea) 

  มานตา (iris) รูมานตา (pupil), เลนสตา  

  (crystallinelens), เยื่อที่ เกาะและ 

  แขวนเลนส (zonule), ถุงหุมเลนส  
  (lens capsule), ชองหนาลูกตา  

  (anterior chamber), ชองหลังลูกตา  

  (posterior chamber) 
 3. กลามเนื้อลูกตา (extraocular muscle)  
 4. น้ำวุนลูกตา (vitreous), จุดรับภาพ 

  (macula และ fovea), จอประสาทตา 

  (retina) คอรอยด (choroid) 
 5. เสนประสาทตา (optic nerve) และ 
  ขั้วประสาทตา (optic disc) 
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ภาพที่ 1  แสดงสวนประกอบดานหนาและภายในลูกตา11  
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 โดยธรรมชาติแลวรางกายมีโครงสรางและกลไกในการปองกัน

ลูกตาจากอุบัติเหตุอยูแลว ดังนี้ 

 

   ลกูตาถูกหุมดวยเน้ือเยือ่พวกไขมนัพังผืด และกลามเน้ือตา 

   ซึ่งทำหนาท่ีรองรับแรงยืดหยุนเวลามีแรงกระทบตอลูกตา 

   กลามเน้ือตา (extraocular muscle) ทำหนาทีก่ลอกตาไปมา 

   ในทิศทางตางๆ เพื่อหลบอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับดวงตา 

   ลูกตาฝงอยูในเบาตา (orbit) ที่ลอมรอบดวยโพรงกระดูก 

   ทีแ่ขง็แรง ยกเวนดานหนาลกูตา ทำใหชวยลดแรงกระแทก 

   จากอุบัติเหตุ 

   ดานหนาลกูตา มคีิว้ หนงัตา ขนตา ทำหนาทีป่องกนัอบุตัเิหต ุ

   โดยตรงจากดานหนา เชน หนงัตาปดเมือ่เจอฝุน หรอืสารเคม ี

   ในลูกตามีน้ำตา (tear) ซึ่งชะลางฝุน สิ่งสกปรกหรือ 

   สารเคมีออกจากลูกตา 
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การจำแนกระดับ 
ความเรงดวนของ 
อุบัติเหตุทางตา 

 ผูปวยอบุตัเิหตทุางตาตองไดรบัการรกัษาพยาบาลเบือ้งตน

ตามระดบัความเรงดวน กอนพจิารณาสงตอจกัษุแพทยเฉพาะทาง  

สามารถแบงไดเปน 4 ระดับ8  ดังนี้  

 

 1.  ภาวะเรงดวนที่แทจริง (True emergency) 
  พบในกรณีที่สายตาลดลงมาก หรือปวดตามากทันที 

  ทันใด ผูปวยจำเปนตองไดรับการรักษารีบดวนทันที  

  ในเวลาเปนนาที มฉิะนัน้ตาจะบอดได ไดแก สารเคม ี

  เขาตา (Chemical burn) 

  

 2.  ภาวะเรงดวนมาก (Very urgent situations) 
  พบในกรณีอุบัติเหตุ, ตามัว หรือมีอะไรในตา ผูปวย 

  จำเปนตองไดรับการรักษา ในเวลาไมกี่ชั่วโมง 
  ตัวอยางเชน 
  2.1 ลูกตาแตก (Ruptured perforating or  

   penetrating globe) 

  2.2 ตาโปนอยางรวดเร็ว (Sudden congestive 

   proptosis) เชน จากเลือดออกในเบาตา 
   (Orbital hemorrhage) 
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 3. ภาวะเรงดวน (Urgent situation) 
  พบในกรณี ตาแดงเฉียบพลัน, อุบัติเหตุ  หรือ รูมานตาโต 

ไมเทากัน ผูปวยจำเปนตองไดรับการรักษา ในเวลาไมกี่ชั่วโมงถึงหนึ่งวัน 

ตัวอยางเชน 

  3.1   กระจกตาถลอก (Corneal abrasion) 

  3.2   แผลที่กระจกตา (Corneal ulcer) 

  3.3   สิ่งแปลกปลอมติดที่กระจกตา (Corneal foreign body) 

  3.4  อุบัติ เหตุตอเสนประสาทตา (Traumatic optic 

    neuropathy) 

  3.5   มานตาอักเสบแบบเฉียบพลัน (Acute iritis) 

  3.6   เลือดออกในชองหนาตา (Traumatic hyphema) 

  3.7  มีการอักเสบติดเชื้อดานหลังลูกตา (Orbital cellulitis) 

  3.8   อุบัติเหตุตอเบาตา (Orbital injury) 

  3.9  หลอดเลือด Cavernous อุดตัน (Cavernous sinus 

    thrombosis) 

  3.10  สิ่งแปลกปลอมติดคางในลูกตา (Intraocular foreign 

    body) 

  3.11   ติดเชื้อในลูกตา (Endophthalmitis) 

  3.12   เปลือกตาฉีกขาด (Lid Laceration) 

  3.13   กระจกตาถลอกจากแสง UV (Ultraviolet keratopathy) 
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 4.  ภาวะคอนขางดวน (Semiurgent situation) 
  ผูปวยจำเปนตองไดรับการรักษา ในเวลาไมกี่วันหรือสัปดาห  

ตัวอยางเชน 

  4.1 เสนประสาทตาอักเสบหลังอุบัติเหตุ  (Traumatic optic 

   neuritis) 

  4.2 กระดูกเบาตาแตก (Blow out fracture) 

  4.3  Old retinal detachment 

  4.4 ทอน้ำตาอักเสบติดเชื้อ (Dacryocystitis) 
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หลักการพ้ืนฐาน 
ในการตรวจรับผูปวย 

อุบัติเหตุทางตา 

การตรวจรับผูปวยอุบัติเหตุทางตา มีรายละเอียด ดังนี้ 
  

 1. การซักประวัติ (History taking) ควรถามถึง 

   ลกัษณะการเกิดอบุตัเิหตขุองผูปวย (Mechanical 

   of injury) รวมทั้งวัน เวลาของอุบัติเหตุ โดยหาก 

   มีประวัติถูกของมีคมบาดหรือกระเด็นเขาตา 

   (Sharp injury) เชน เศษคอน ตะปู หรือเศษแกว 

   ตองคำนึงถึงภาวะลูกตาแตก และอาจมีสิ่ง 

   แปลกปลอมตกคางอยู ในขณะที่ประวัติถูก 

   กระแทก (Blunt injury) ควรตระหนักถึงภาวะ 
   กระดูกเบาตาแตกดวย 
   อวัยวะอื่นของรางกายที่ไดรับบาดเจ็บรวมดวย 
   (Systemic injury) 
   เวลาที่รับประทานอาหารและน้ำครั้งสุดทาย เพื่อ 

   ประโยชนในกรณีตองผาตัดดมยาสลบ 

   ประวัติการไดรับวัคซีนปองกันบาดทะยัก หรือ 

   ยาที่ใชประจำ เชน ยาละลายลิ่มเลือด 



คูมือการดูแลรักษา 
ผูปวยอุบัติเหตุทางตาเบ้ืองตน 18

 2. การตรวจรางกาย 

   ตรวจสัญญาณชีพ (Vital sign)

   ตรวจระดับการมองเห็น (Visual acuity, VA)

   ตรวจตั้งแตเปลือกตา การกลอกตา เยื่อบุตา กระจกตา ขนาด

   รูปรางและการตอบสนองของรูมานตา 

   ตรวจตาอยางระมัดระวังและเบามือโดยเฉพาะหากสงสัย

   มีภาวะลูกตาแตก

***ตองตรวจตาทั้งสองขางเสมอ*** 

 3. การสงตรวจ (กรณีที่สามารถทำได) 

   เอกซเรยเบ้ืองตน เชน Skull film AP, Lateral, Oblique 

   view ในกรณีสงสัยมีการแตกหักของกระดูกเบาตาหรือมี 

   สิ่งแปลกปลอมตกคาง (metallic foreign body) 

   ตรวจลูกตาดวยคลื่นความถ่ีสูง (Ultrasound) เพ่ือประเมิน 

   สภาพดานหลังลูกตา ในกรณีที่ไมสามารถตรวจได เชน  

   มีตอกระจกขาวขุนบัง หรือเลือดออกที่ชองหนาลูกตา 
   (ทำโดยจักษุแพทย) 

   เอกซเรยคอมพิวเตอร (Imaging CT scan) เพื่อดูลักษณะ 

   การแตกของกระดกูเบาตา ประเมินการกดทบัเสนประสาทตา 

   และตรวจดูสิ่งแปลกปลอมที่ตกคางในลูกตาหรือในเบาตา  

***ในกรณีสงสัยวามีสิ่งแปลกปลอมตกคางที่เปนโลหะ  
(metallic foreign body) หามสงตรวจ MRI เพราะคล่ืนแมเหล็ก

จากเอกซเรยอาจทำใหโลหะที่ตกคางขยับหรือเคลื่อนที่ได  
ซึ่งจะเปนอันตรายตอลูกตาได*** 
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 อุบัติเหตุทางตาท่ีเกิดข้ึนกับเปลือกตา ลูกตา และเนื้อเย่ือรอบๆ ตา 

จะมีผลรุนแรงตอลูกตามากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง 

ไดแก 

 

   ชนิดของอุบัติเหตุ โดยที่อุบัติเหตุโดยตรงจากของมีคมจะ

   รายแรงกวาอุบัติเหตุจากแรงกระแทก สารเคมีที่เปนดางจะ

   มีความรายแรงมากกวากรด

   ความรนุแรงของอบุตัเิหตุ ถาแรงทีก่ระทบตอตามีมากอาจทำ

   ใหลูกตาแตกได

   อวัยวะสวนท่ีไดรับอุบัติเหตุ ถาไดรับบาดเจ็บบริเวณรอบตา

   เชน เปลือกตา กลามเนื้อตา อาจไมมีผลตอสมรรถภาพในการ

   มองเห็น แตถาไดรับบาดเจ็บภายในลูกตา เชน จอประสาทตา

   ก็มีโอกาสที่จะสูญเสียการมองเห็นได

   การปฐมพยาบาล ถาไดรบัการชวยเหลือท่ีถกูตองและรวดเรว็

   เชน สารเคมีเขาตา แลวรีบลางออกดวยน้ำทันทีก็จะชวยลด

   ความรุนแรงได
   โรคแทรกซอนท่ีเกิดหลังอุบัติเหตุ เชน การติดเชื้อซึ่งอาจ 
   เปนสาเหตุใหสูญเสียดวงตา เชน เศษเหล็กฝงในกระจกตาดำ
   ถาใชเข็มไมสะอาดเข่ียออกอาจทำใหเกิดการติดเช้ือ และ

   ลุกลามไปทั้งลูกตา ซึ่งอาจทำใหตองควักลูกตาออก เปนตน



คูมือการดูแลรักษา 
ผูปวยอุบัติเหตุทางตาเบ้ืองตน 20



คูมือการดูแลรักษา 
ผูปวยอุบัติเหตุทางตาเบ้ืองตน 21

การรักษาพยาบาล 
ผูปวยอุบัติเหตุทางตา 

เบือ้งตน 

การรักษาพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุทางตาเบ้ืองตน 

จำแนกตามลักษณะของอุบัติเหตุ ไดแก 

 1. Closed Globe Injury 
   (การบาดเจ็บที่ไมมีบาดแผลแทงทะลุ) 

  อุบัติเหตุทางตาชนิดท่ีเกิดจากการกระทบกระแทก 
  จากของไมมีคม ไมมีบาดแผลแทงทะลุ เชน ถูกชก 
  หรือ ถูกกระแทกจากการเลนกีฬาบางอยาง เชน 

  ลูกแบดมินตัน เทนนิส อาจทำใหเกิดอันตรายได 

  หลายอยาง เชน กระดูกเบาตาแตก มานตาฉีกขาด 
  เลอืดออกในชองหนามานตา เลนสตาเคล่ือน เลือดออก 
  ในน้ำวุนตา จอประสาทตาบวม หรือจอประสาทตา 

  หลุดลอก  
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ภาพที่ 2 แสดง 

เปลือกตาบวมช้ำ12 

 การรักษาพยาบาลเบื้องตน ขึ้นกับลักษณะความรุนแรง ไดแก 

  1.1 Contusion (ecchymosis or bruising of the eye) 

คอื เนื้อเยื่อรอบๆ เยื่อบุตาบวมช้ำ และมักเกิดรวมกับเลือดออกใตชั้นเยื่อ 

บตุา (subconjunctival hemorrhage) หรืออาจมีสิ่งแปลกปลอมติดอยูที่

เยื่อบุตาหรือกระจกตา  

  อาการและอาการแสดง การมองเห็นยังคงปกติ 

  การรักษา  ใหยาหยอดตาลดการอักเสบ และนอนพักที่บานได 

  นัดพบจักษุแพทยภายหลัง 

 การพยาบาลเบื้องตน 9-10 

 เปลือกตาบวมช้ำ (Ecchymosis of lids) 

  ใน 24 ชม .แรกใหประคบเย็นเพื่อให เ ลือดแข็งตัวและ

  หยุดไหลตอจากน้ันเปล่ียนมาประคบอุนเพื่อกระตุนใหเลือด

  ถูกดูดซึมกลับไปไดเร็ว
  ไมตองสงตอ ถาระดับการมองเห็น (VA) ปกติ 
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ภาพที่ 3 แสดง 

เลือดออกใตชั้น 

เยื่อบุตาขาว12 

 

  เลือดออกใตชัน้เยือ่บตุาขาว (Subconjunctival hemorrhage) 

  ใน 24 ชั่วโมงแรกใหประคบเย็นที่เปลือกตา

  อธิบายใหผูปวยทราบวา อาการหายเองไดในเวลา 2 - 3 สปัดาห

  ไมไดเปนภาวะรุนแรง

  ไมตองสงตอ ถาระดับการมองเห็น (VA) ปกติ

ขอควรระวัง

 ☺ ในรายที่มีแผลถลอกรวมดวย ดูแลใหยาปฏิชีวนะเพื่อปองกัน
  การติดเชื้อ
 ☺ ตองตรวจใหละเอียดวามีการบาดเจ็บของเน้ือเยื่อที่อยูขางใต
  รวมอยูหรือไม

 ☺ ถาสงสัยวาอาจมีลูกตาแตกตองสงตอจักษุแพทยทันที

การปองกัน 

 ÿ หามขย้ีตาแรงๆ และไมควรยกของท่ีน้ำหนักมากจนเกินไป

  หลีกเลี่ยงอาการทองผูก การไอและจามแรงๆ
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ภาพที่  4 แสดง  

สิง่แปลกปลอม 

ทีเ่ยือ่บตุา12 

  สิง่แปลกปลอมบนเยือ่บตุา 

 ในกรณีที่ใหประวัติเศษวัสดุตางๆ ปลิว หรือกระเด็นโดนตา อาจ

ตรวจพบสิ่งแปลกปลอมติดคางอยู ไดแก 

  หยอดยาชาเฉพาะที่

  ลางตาดวยน้ำสะอาด

  เปดเปลือกตาทั้งบนและลาง เพื่อคนหาสิ่งแปลกปลอม 

  โดยเฉพาะจะซอนอยูบนเยื่อบุตาขาว

  ใชไมพันสำลีชุบน้ำเกลือเขี่ยออก

  หยอดตาดวยยาปฏิชีวนะ

  นัดตรวจวันรุงขึ้น
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ภาพที่  5 แสดง 

สิง่แปลกปลอม 

ทีก่ระจกตา12 

  สิง่แปลกปลอมบนกระจกตา 

  หยอดยาชา

  หากเหน็ส่ิงแปลกปลอมบนกระจกตา  ลางตาแลวยังติดแนนอยู

  ใหครอบฝาครอบพลาสติก 

  ไมจำเปนตองปดตาแนน 

  สงตอพบจักษุแพทย ซึ่งจะใชไมพันสำลี หรือเข็มเล็กๆ เขี่ยออก 

  และใหยาปฏชิวีนะหยอด กรณีทีม่เีศษสนิมเหลก็เกาะ จะคอยๆ

  เขี่ยสนิมเหล็กออกและนัดมาเขี่ยออกเพิ่มไดในวันถัดไป 
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ภาพที่ 6 แสดง  

hyphema13 

รวมกับ  

rupture cornea  

  1.2 เลือดออกในชองหนาลูกตา (Traumatic hyphema)  

มักมีประวัติตาโดนกระแทกดวยของแข็ง หรือเชือกรัดของดีดเขาตา เปนตน 

 อาการและอาการแสดง  การมองเห็นลดลงมากเพียงใดขึ้นกับ

ระดับความรุนแรงของเลือดที่ออกในชองหนาลูกตา 

 การรักษา ควรใหนอนโรงพยาบาล นอนพกั (Absolute bed rest) 

ในทาศีรษะสูงประมาณ 30-45 องศา ไมใหมีอาการทองผูก ไอ หรือเบง 

จาม เพราะทำใหความดันตาสูงและเลือดออกซ้ำได รับประทานยาแกปวด

และยาคลายเครียด และสงตอจักษุแพทยพิจารณาใหยาหยอดขยายมานตา 
เชน 1% Atropine, ยาลดการอักเสบ, ยาลดความดันตา กรณีที่มี rupture 

globe หรือ rupture cornea รวมใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนเชนเดียว
กบั rupture globe (หนา 14)  ขอควรระวงั มเีลือดออกซ้ำได (Rebleed)  

มักเกิดในวันที่ 3-5 หลังจากที่มีอุบัติเหตุ 

    การพยาบาลเบื้องตน 

  ประเมินระดับการมองเห็น (AV) หาม วัดความดันตา 

  Absolute bed rest นอนยกศีรษะสูง 30-45 องศา

  ปดตา 1 ขาง หรือ 2 ขาง งดการใชสายตาในที่ใกล

  สงตอจักษุแพทย
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ภาพที่ 7 แสดง 

traumatic  

cataract13 

ภาพที่ 8 แสดง 
traumatic 

iridodialysis12 

 

  1.3 ตอกระจกเน่ืองจากอุบัติเหตุ (Traumatic cataract)   

อาจพิจารณาผาตัดในภายหลัง ขึ้นกับระดับความรุนแรงของตอกระจกและ

ภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้น 

  1.4 มานตาฉีกขาด (Traumatic iridodialysis) มักพบรวม

กับมี subconjunctival hemorrhage หรือ hyphema ใหการรักษา  

เชนเดียวกับ traumatic hyphema 
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  1.5 มานตาขยายใหญและตอบสนองตอแสงชากวาปกติ 

(Traumatic mydriasis) การมองเห็นลดลงเล็กนอย ใหสังเกตอาการและ

สงจักษุแพทยในภายหลัง 

ภาพที่ 10 แสดง 

choroidal rupture13 

ภาพที่ 9 แสดง 

traumatic  

mydriasis13 

  1.6 ชั้น choroids มีการฉีกขาด (Choroidal rupture)  

โดยมากมักเกิดบริเวณจุดรับภาพ ซึ่งทำใหการมองเห็นลดลงมาก มีลักษณะ

เปนรอยโคงเขาหาข้ัวประสาทตา ตองตรวจดวยการขยายมานตาดูจอ 

ประสาทตาโดยจักษุแพทย 
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  1.7 อบุตัเิหตตุอเสนประสาทตา (Traumatic optic neuropathy) 

 เชน จากการกดทับของเลือด เย่ือบุตาสวนหลังท่ีบวมมากๆ หรือ

กระดูกเบาตาแตกและกดทับเสนประสาทตา   

ภาพที่ 11 แสดง

traumatic optic 

neuropathy13 

 อาการและอาการแสดง  การมองเห็นลดลงมาก การตอบสนอง
ของรูมานตาตอแสงผิดปกติ ควรสงตอจักษุแพทยโดยทันที ควรตรวจเอกซเรย

คอมพิวเตอร (CT Scan) เพื่อประเมินวามีการกดทับเสนประสาทตาหรือไม 

 การรักษา  ขึ้นกับสาเหตุของการกดทับเสนประสาทตา กรณีมี
กระดูกเบาตากดทับ จักษุแพทยจะปรึกษาศัลยแพทยระบบประสาท 

และสมอง (Neurosurgeon) เพื่อพิจารณาการผาตัดหรือการรักษาอื่น 

ที่เหมาะสมตอไป  
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  1.8 จอประสาทตาฉกีขาด (Retinal tear) และจอประสาทตา 

หลุดลอก (Retinal detachment) 

ภาพที่ 12 แสดง 

จอประสาทตา 

หลุดลอก14 

 อาการและอาการแสดง การมองเห็นลดลง อาจเพียงบางสวน 

หรือทั้งหมด มองเห็นจุดหรือเงาดำลอยไปลอยมา หรือเห็นฟาแลบในตา 

กลุมอาการดังกลาว ควรสงตอจักษุแพทยเพ่ือพิจารณายิงเลเซอร, จี้เย็น 
และ/หรือผาตัดจอประสาทตา 
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ภาพที่ 13 แสดง 

กระดูก 

เบาตาแตก 13 

  1.9 กระดูกเบาตาแตก (Orbital Blowout fracture)  

โดยเฉพาะบริเวณกระดูกสวนฐานของเบาตา (Floor of orbit) 

 อาการและอาการแสดง  อาการมีไดตั้งแตมีรอยช้ำที่ใบหนา  
ชาบริเวณโหนกแกม เลือดกำเดาไหล และไมสามารถมองข้ึนขางบนได  

เห็นภาพซอน ควรสงตอจักษุแพทยเพื่อหาภาวะแทรกซอนทางตา  

 การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน  สังเกตอาการในระยะแรก สวนการ
ผาตัดอาจพิจารณาในบางรายในภายหลัง เชน มีภาพซอนในแนวตั้งอยาง

ชัดเจน 
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ภาพที่ 14 แสดง 

กระจกตาถลอก 

  1.10 การถกูกระแทกจากของไมมคีม (Lamellar laceration) 

อาจทำใหเกิดเนื้อเยื่อฉีกขาดบางสวนได ไดแก 

   1.10.1 กระจกตาถลอก (Corneal abrasion) ผูปวย

มักมาดวยอาการแสบตา น้ำตาไหล การมองเห็นพรามัว ตรวจพบรอยถลอก

บริเวณกระจกตาดำดวยไฟฉาย 

 การรักษาพยาบาลเบื้องตน  พลิกเปลือกตาตรวจวัตถุแปลกปลอม

ติดอยูหรือไม หยอดยาและปายตาดวยยาปฏิชีวนะ นัดมาตรวจตาทุกวัน
จนกวาแผลจะหาย หากพบกระจกตาติดเชื้อ ควรสงตอจักษุแพทย 

 

 การพยาบาลเบื้องตน 

  ซักประวัติ ประเมินระดับการมองเห็น (VA)

  ครอบตาดวยฝาครอบพลาสติก ถาหาไมไดใชกรวยกระดาษ 

ตัดพลาสติกจากขวดน้ำดื่มครอบลูกตาเพื่อปองกันการกดตา การกระแทก

   1.10.2 กระจกตาฉีกขาดบางสวน (Corneal lamellar 

laceration) คือ บาดแผลไมทะลุเขาดานในลูกตา 
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ภาพที่ 15 แสดง 

เยื่อบุตาฉีกขาด13 

  งดน้ำงดอาหารไวกอน อาจตองเย็บซอมหากเปนแผลลึก

หรือหรือมีขนาดใหญ

  ปรึกษาจักษุแพทยทันที

   1.10.3 เยื่อบุตาฉีกขาด (Conjunctival laceration)  

มักไมมีผลตอการมองเห็น กรณีฉีกขาดเล็กนอย (นอยกวา 1 เซนติเมตร)  

ไมตองเย็บ  

 

 การพยาบาลเบื้องตน 

  ซักประวัติ ประเมินระดับการมองเห็น (VA)

  หยอดตา

  ลางตาใหสะอาด

  ใหยาหยอดตาปฏิชีวนะ (topical antibiotic)

  นัดตรวจเปนระยะ  

  ไมตองสงตอ

  หากรอยฉีกขาดมากกวา 1 เซนติเมตร ควรสงตอจักษุแพทย
เพื่อพิจารณาการเย็บซอมเยื่อบุตา
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ภาพที่ 16 แสดง 
tear lower  
canaliculi13 

   1.10.4 เปลือกตาถลอก/ฉีกขาด (Lid abrasion/ 

        laceration) 

 การรักษาพยาบาลเบื้องตน 

  เปลือกตาถลอก : ไมจำเปนตองเย็บแผล แตควรลางแผลให

สะอาด ใหยาปฏิชีวนะ ในรูปยาปายตาและ/หรือยากิน ไมตองสงตอ 

  เปลือกตาฉีกขาด : บาดแผลฉีกขาดของเปลือกตาที่รุนแรง 

ยุงยาก ซับซอนและตองสงตอจักษุแพทย ไดแก 

  บาดแผลฉีกขาดบริเวณขอบของเปลือกตา

  บาดแผลฉีกขาดบริเวณทอน้ำตา หรือ ตอมน้ำตา

  บาดแผลฉีกขาดของเปลือกตา รวมกับ Levator muscle 

  หรือ Canthal tendon

  บาดแผลฉีกขาดผาน orbital septum ที่มี orbital  fat

   ยื่นออกมา (สัมพันธกับตาแตกและมีวัตถุติดคาง)

  มีลักษณะของ Lid avulsion
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การรักษาพยาบาลเบื้องตน 

  ซักประวัติ ประเมินการมองเห็น

  ลางแผลใหสะอาดมากที่สุด 

  ปดผา eye pad 

  ฉีดยาปองกันบาดทะยัก

  สงตอใหจักษุแพทย ภายใน 6-12 ชม.

  ใหงดน้ำและอาหารเพื่อเตรียมผาตัด

ขอควรระวัง  
 **หากมีประวัติถูกสัตวทำรายที่เปลือกตา 

  ลางทำความสะอาดแผลใหมากที่สุด เพราะในน้ำลายสัตวมี

  เชื้อโรคปนอยู

  ใหยาปฏิชีวนะรับประทาน ยาหยอด ยาปาย

  ฉีดยา Tetanus toxoid และ Immunoglobulin 
  ให antiserum ในกรณีสุนัข/แมวกัดเพ่ือปองกันโรคพิษสุนัขบา
  ปด eye pad ธรรมดาหรือ ผา gauze ที่แผล
  สงตอพบจักษุแพทย ภายใน 6-12 ชม.



คูมือการดูแลรักษา 
ผูปวยอุบัติเหตุทางตาเบ้ืองตน 36



คูมือการดูแลรักษา 
ผูปวยอุบัติเหตุทางตาเบ้ืองตน 37

 2. Open Globe Injury 
  (การบาดเจ็บที่มีบาดแผลแทงทะลุ) 

  อุบัติ เหตุทางตาที่มีบาดแผลแทงทะลุ สาเหตุ เชน  

เศษแกวจากอุบัติเหตุรถยนต เศษโลหะ จากการทำงาน  

อุบัติเหตุแทงไม  ปากกา  ดินสอทิ่มตา  เปนตน 

      อาการแสดง ของ Open Globe Injury ไดแก 

    เยื่อบุตาขาวบวมและมีเลือดออกขางใตมาก 

    การกลอกตาผิดปกติ 

     การมองเห็นที่ลดลงจากเดิมชัดเจน  

     รูมานตาบิดเบี้ยว หรือฉีกขาด

    เห็นอวัยวะภายในลูกตาออกมานอกลูกตา 
    เชน iris, lens, vitreous 

    ตรวจพบ RAPD (Relative Afferent Pupillary 

    Defect) 

    สังเกตพบมีบาดแผลเปดท่ีกระจกตาดำ หรือ

    ตาขาว
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     Open globe injury แบงได 2 กลุม คือ Laceration และ Rupture 

มีรายละเอียด ดังนี้ 

   2.1 Laceration มี 3 กลุมคือ Penetrating, Penetrating with 

retained IOFB และ Perforating injury 

    2.1.1 Penetrating มีบาดแผลทางเขาเปนบาดแผลเปด 

ฉีกขาดของ eye wall มักมีประวัติของมีคมกระแทกหรือบาดตา ผูปวย 

มีอาการปวดตามาก การมองเห็นลดลง 

    2.1.2 Penetrating with retained IOFB  มีบาดแผลเขา

และมีสิ่งแปลกปลอมตกคางอยูในลูกตา มักมีประวัติตอกตะปู แลวเศษตะปู

กระเด็นเขาตา หรือใชเครื่องตัดหญาแลวเศษหินกระเด็นเขาตา พิจารณา 

สงฟลมเอกซเรย ในทา AP, Lateral view (moving eyeball) หรือ  

CT Scan orbit กอนสงพบจักษุแพทยทันทีภายใน 24 ชั่วโมง 
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ภาพที่ 17 แสดง 

สิ่งแปลกปลอม 

ที่จอประสาทตา13 

 การพยาบาลเบื้องตน 

  ซักประวัติ

  ประเมินระดับการมองเห็น (VA)

  ครอบตาดวยฝาครอบพลาสติก ถาหาไมไดใชกรวยกระดาษ 
  ตัดพลาสติกจากขวดน้ำดื่มครอบลูกตาเพ่ือปองกันการกดตา

  การกระแทก

  งดน้ำและอาหาร

  พิจารณาใหยาปฏิชีวนะเขาเสนเลือดดำ (จากโรงพยาบาลตนทาง)

  ฉีดยาปองกันบาดทะยัก 

  สงเอกซเรยตามความเหมาะสม

  สงตอจักษุแพทยทันที
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ขอควรระวัง 

 ÿ หามทำหัตถการหรือกิจกรรมที่มีผลตอการเพิ่มแรงดันในลูกตา 

  เชน การพยายามเปดเปลือกตา  

 ÿ กรณีการบาดเจ็บมีวัตถุปกคาอยูที่ตา  หาม ดึงวัตถุนั้นออกจาก 

  ตา และ หาม ลางตา 
 ÿ หลีกเล่ียงการสงการถายภาพดวยรังสีแมเหล็ก (MRI) ในกรณี 

  วัตถุแปลกปลอมเปนโลหะ 

 

   2.1.3 Perforating injury บาดแผลแทงทะลุที่มีทาง

เขา-ออก อาจมีสิ่งแปลกปลอมติดอยูที่บาดแผลรวมดวย สงพบจักษุแพทย

ทันที 

 

  2.2 Rupture globe  ภาวะลูกตาแตก อาจพบการฉีกขาด

ของลูกตา eye wall หรือ cornea และ/หรือ sclera สงพบจักษุแพทย

ทันที 
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ภาพที่ 18 แสดง  

ลูกตาแตก 

(rupture globe)12 

 การพยาบาลเบื้องตน  

  ประเมินระดับการมองเห็น (VA)

  ไมตองวัดความดันตา 

  ไมควรดึงสารเมือกๆ (Vitreous) และเนื้อเยื่อสีน้ำตาล (Iris)

  ที่ติดอยูที่บริเวณบาดแผล

  ครอบ eye shield  หามหยอดตา/ปายตา/ลางตา

  ให antibiotic ฉีดเขาหลอดเลือดดำ

  งดน้ำและอาหาร

  ให tetanus toxoid 

  ถาสงสัย IOFB สง CT Scan orbit

  อธบิายใหผูปวยและญาตริบัทราบวามภีาวะลูกตาแตก หามขย้ีตา

  ไอ จาม หรือ เบงแรง 
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 3. Chemical Eye Injury 
  (การบาดเจ็บจากสารเคมีเขาตา) 

 กรด ดางชนิดตางๆ ทั้งท่ีใชในโรงงานอุตสาหกรรมและ

ในบาน เชน น้ำยายอมผม น้ำยาขัดหองน้ำ น้ำกรดแบตเตอรี่  

หรือเกิดจากการหยิบใชยาผิด เชน หยิบยาหมองหรือยาดม

ชนิดน้ำมาหยอดตา ทำใหเกิดการไหมและลอกตัวของผิวเยื่อ

บุตาและกระจกตา สารเคมีเขาตาถือวาเปน ภาวะเรงดวน

ที่แทจริง (True emergency) จำเปนตองไดรับการรักษา

อยางเรงดวนทันที  

 การรักษา 

  จักษุแพทย จะพิจารณาใหยาหยอดตาลดการอักเสบ

และยาปฏิชีวนะ (Topical antibiotic) และอาจใหยาขยาย
มานตา เพ่ือลดการเกร็งของกลามเน้ือในตา (cilliary spasm) 
เพื่อบรรเทาอาการปวดตา 
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ภาพที่ 19 แสดง 

สารเคมีประเภทดาง

เขาตา13 
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 การพยาบาลเบื้องตน 

  หยอดยาชากอนเพื่อใหผูปวยเกิดความรวมมือ และรีบลางตา 

  ดวยน้ำสะอาดหรือ Normal Saline ใหมากท่ีสุดและเร็วท่ีสุด
  (ตอเน่ืองอยางนอย 10-30 นาที) ทดสอบคาความเปนกรด–ดาง

  (pH) ปกติ = 6.8-7.2

  ประเมินระดับการมองเห็น (VA) และความดันตา

  ประเมินความรุนแรงของสารเคมีตออวัยวะสวนอื่น เชน ใบหนา
   รวมถึงซักถามชนิดของสารเคมีวาเปนกรดหรือดาง

  สงพบจักษุแพทย

ภาพที่ 20 แสดง 

รอยแผลเปน 

ที่กระจกตาหลังจาก

ถูกสารเคมีเขาตา13 
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 4. Thermal burn 
     (บาดแผลไหมจากความรอน)  

  ถือเปนภาวะเรงดวนทางจักษุวิทยา เพราะ

อุบัติ เหตุที่ เกิดจากความรอนอาจสงผลกระทบ 

ตอเปลือกตา และภายในลูกตาโดยเฉพาะที่กระจก

ตาดำ ทำใหเกิดเปนแผล และอาจมีการติดเชื้อ 

ตามมาถาไดรับการรักษาที่ลาชาและไมเหมาะสม  

ในบางคร้ังอาจมีสิ่งแปลกปลอมติดคางในตา หรือมี

ลูกตาแตกรวมดวย ตัวอยางเชน ปลายธูปท่ิมตา 

หมอน้ำรอนระเบิดเขาหนา เปนตน 
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ภาพที่ 21 แสดง 
กระจกตาและ

เปลือกตาลางถูก

ความรอน15 

 

 การพยาบาลเบื้องตน 

  ประเมินความเสียหายของอวัยวะในลูกตาจากความรุนแรง

  ของอุบัติเหตุ

  ประเมินสิ่งแปลกปลอมคางในตาหรือมีลูกตาแตกใหปฏิบัติ

  ตามขอแนะนำที่กลาวมาแลวขางตน (IOFB)

  ถามีเพียงแผลที่เปลือกตาหรือกระจกตาดำถลอกใหทำแผลให

  สะอาด ใหยาปฏิชีวนะหยอด หรือปายและรับประทานแลวแต

  กรณี แนะนำใหปดตาแนน 24 ชม. กรณีกระจกตาดำถลอก 

  และนัดตรวจในวันรุงขึ้น 
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การปองกนั 
อบุตัเิหตทุางตา 

 อุบัติเหตุทางตาสวนใหญสามารถปองกันได 

หากทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัย แนวทางการ

ปองกันอุบัติเหตุทางตาที่สามารถปฏิบัติได เชน 

   ใหความรูกับเด็กนักเรียนและ

ประชาชนทั่วไปในหัวขอเร่ือง อุบัติเหตุทางตา

สามารถปองกันได 

   เ ก็บน้ำยาหรือสารเคมี ใหพน

มอืเดก็  หากเกบ็ไวในทีส่งูควรปดฝาใหแนนๆ เวลาหยบิ
ใชงานจะไดไมหกรดใบหนาและรางกายของผูหยิบ

   ในสถานประกอบการหรือโรงงาน 

เนนทุกคนตองสวมแวนตาปองกันอุบัติเหตุทางตา
ขณะปฏิบัติงานจนเปนนิสัย
    ไมควรขย้ีตาระหวางการทำงานท่ี

มีเศษเหล็กเศษไม
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ภาพที่ 22 
แสดงการใสอุปกรณปองกันขณะทำงาน16 
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หตัถการท่ีพบบอย 
ทางจักษุวทิยา 

 หตัถการท่ีพบบอยทางจักษุวทิยา เปนส่ิงจำเปน 

ทีบ่คุลากรทางสาธารณสขุตองปฏบิตัแิละใหคำแนะนำตอ

ผูปวยอุบัติเหตุทางตาไดถูกตองและปลอดภัย ไดแก

 1. การปดตาธรรมดา (Eye pad)9-10

วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการติดเช้ือ ซับน้ำตา เลือด 

และสิ่งปลดปลอย (discharge) ลดการระคายเคือง 

และพักสายตา

เครื่องมือเครื่องใช

 1.  ผาปดตาปลอดเชื้อ (Sterile eye pad)  
  1 ชิ้น
 2.  พลาสเตอรชนิดบาง กวาง ½  นิ้ว 

  ตัดยาว 5 นิ้ว 2 เสน
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ภาพที่ 24 แสดง 
การปดตาธรรมดา 

ภาพที่ 23 แสดง  

Micropore  

ขนาด ½ นิ้ว 
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วิธีปฏิบัติ 

          1. ตรวจสอบคำสั่งการรักษา เพื่อความถูกตองตามแผนการรักษา 

 2. ตรวจสอบช่ือผูปวยใหตรงกับ OPD Card พรอมท้ังอธิบายให 

ผูปวยเขาใจกิจกรรมการพยาบาล วัตถุประสงคของการพยาบาล พรอมท้ัง 

ใหผูปวยขึ้นนอนบนเตียง 

 3. ลางมือใหสะอาด เพื่อปองกันการติดเชื้อ 

 4. บอกใหผูปวยหลับตา ปด Eye Pad โดยวางดานที่ไมสัมผัส 

นิ้วมือลงบนเปลือกตาใหพอดีกับตาขางท่ีตองการปด เพื่อปองกันกอซขูดขีด

บนกระจกตา 

 5. ปดพลาสเตอรใหขนานกับดั้งจมูก หลีกเลี่ยงบริเวณมุมปาก โดย

ปดจากหนาผากลงมาโหนกแกม ปดเปนแนวขนานกันทั้ง 2 เสน 

 6. อธิบายใหผูปวยเขาใจถึงระยะเวลาเปดตา ตามแผนการรักษา

ของแพทย 
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2. การปดตาแบบกดแนน 
    (Pressure patch) 9-10

 วัตถุประสงค เพื่อหามเลือด ลดการบวม, 

ปวด การระคายเคืองจากแผลที่กระจกตา 

 เครื่องมือเครื่องใช

 1.   ผาปดตาปลอดเชื้อ 1 ชิ้น

 2.   ผากอซขนาด 3x3 นิ้ว ปลอดเชื้อ 2 ชิ้น

 3. พลาสเตอรเหนียวขนาด 1 นิ้ว ตัดยาว 5 นิ้ว

  6 เสน

 วิธีปฏิบัติ

 1. ตรวจสอบคำสั่งการรักษา เพื่อความถูกตอง 
  ตามแผนการรักษา 
 2. ตรวจสอบชื่อผูปวยใหตรงกับ OPD Card 

  พรอมท้ังอธิบายใหผูปวยเขาใจกิจกรรม 

  การพยาบาล วัตถุประสงคของการพยาบาล 

  พรอมทั้งใหผูปวยขึ้นนอนบนเตียง 
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 3. ลางมือใหสะอาด เพื่อปองกันการติดเชื้อ 

 4. บอกใหผูปวยหลับตา ปด Eye Pad โดยวางดานท่ีไมสัมผัส 

  นิ้วมือลงบนเปลือกตา กรณีที่แพทยสั่งใหหยอดยา ปายยาใหทำ 

  กอนการวาง Eye Pad แลวใชกอซส 2 ชิ้น วางซอนกันบนกอซ 

  กดแนนเล็กนอย หรือคลี่ผากอซใหหมดทั้ง 2 ชิ้นจับขยุมวาง 

  ลงบน Eye Pad 

 5. ใชพลาสเตอรที่เตรียมไวปดเรียงทีละเสนใหคลุมทับ Eye Pad 

  ทั้งหมดใหปลายบนและลางเรียงเปนระเบียบสวยงาม 

 6. ทดสอบประสิทธิภาพการปดตาแนน โดยใหผูปวยลืมตา 

  ทั้ง 2 ขาง ถาลืมไมไดแสดงวาแนนเพียงพอ  

 7. อธิบายใหผูปวยปดตาไวตามแพทยสั่ง และสามารถเปดตา 

  ไดเอง เมื่อครบเวลาเพื่อหยอดยา หรือมาตรวจในวันรุงขึ้น 

  แลวแตกรณีแพทยนัด 

 



คูมือการดูแลรักษา 
ผูปวยอุบัติเหตุทางตาเบ้ืองตน 57

ภาพที่ 25 แสดง 

การปดตาแนน 
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3. การครอบตา (Eye shield) 9-10

 วัตถุประสงค  เ พ่ือปองกันการกระทบ

กระแทกโดยตรงที่ตาในผูปวยหลังผาตัด ตาติดเชื้อ  

อุบัติเหตุทางตา (ตาแตก)

 เครื่องมือเครื่องใช

 1. ที่ครอบตา (Eye shield)

 2. พลาสเตอรชนิดบางขนาดกวาง ½ นิ้ว  

  ตัดยาว 5 นิ้ว  จำนวน 2 เสน
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ภาพที่ 27 แสดง 

การครอบตา  
eye shield 

ภาพที่ 26 แสดง  

eye shield ที่มีอยู 

และแบบท่ีทำข้ึนเอง 
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วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ เหตุผล 

1. การครอบ Eye shield 

       กอนครอบควรจัดใหขอบแนบพอดี 

 กับสวนโคง และสวนเวาบริเวณ 

 แกม หรือใบหนา พลาสเตอร 

 ทุกเสนพับปลายบนลงมาเล็กนอย 

 ขั้นตอนการปดพลาสเตอร มีดังนี้ 

 

เสนท่ี 1 ปดปลายบนลงหนาผากโดย 

 ดึงปลายลาง คาดไปตามโคงของ 

 eye shield และผิวหลังดานขมับ 

 ปดเลยลงไปจนทับโหนกแกม 

 

เสนท่ี 2 ปดดานสันจมูก ทำเชนเดียวกับ 

 เสนที่ 1 ใหพลาสเตอรขนานกัน 

 เพื่อเปนการจัดตำแหนง

 ของ Eye shield ใหพอดี

 กับสวนเวาบริเวณใบหนา

 เ พื่ อ เ ป น ก า ร ยึ ด ติ ด

 ระหวางฝาครอบตาและ

 ผิวหนังบริเวณรอบตา

 ของผูปวย
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หมายเหต ุ 

 1. ลาง Eye shield ใหสะอาดดวยน้ำสบูและน้ำเปลา แลวเช็ด 

  ใหแหงกอนใชครอบตาทุกครั้ง 

 2. เปลี่ยนพลาสเตอรเมื่อสกปรกหรือไมเหนียว 

 3. พับปลายดานใดดานหน่ึงของพลาสเตอรสวนที่ปดบริเวณ 

  หนาผากเพื่อสะดวกในการดึง 
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4. การลางตา9-10

 วัตถุประสงค  เพ่ือความสะอาดปราศจาก

คราบน้ำตา ขี้ตาหรือน้ำหนอง ลางพิษจากสารเคมีหรือ

สิ่งแปลกปลอม รวมถึงทำใหการไหลเวียนของโลหิตดี

ขึ้น และบรรเทาอาการเจ็บปวด อันเนื่องจากการอักเสบ 

(Inflammation) 

เครื่องมือเครื่องใช

 1. ถาดสี่เหลี่ยมสำหรับทำการพยาบาล  1 ใบ  

 2. ชามรูปไตใหญ  1 ใบ  เล็ก  1 ใบ 

 3. Set ลางตา Sterile 1 set ไดแก Undine 
  สำหรับลางตา  สำลี Sterile ใสกระปุก 
 4. ไมพันสำลี Sterile (Applicator)  

 5. ยาหยอดตา  หรือ  ปายตาตามคำสั่งแพทย      

  (ดูจากแผนการดยา) 
 6. ผายางรองใตศีรษะผูปวยกันเปอน 
 7. น้ำยาลางตา 0.9% NSS 500 ซี .ซี . ,  

  1,000 ซี.ซี. 

 8. อุปกรณถางตา (Eye retracter) 
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ภาพที่ 28 แสดง  

อุปกรณลางตา 
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ภาพที่ 29 แสดง  

การลางตา 

(Eye irrigation) 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ เหตุผล 

วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ เหตุผล 

1. เตรียมเครื่องใชทั้งหมด ใสลงในถาด   สะดวกและประหยัดเวลา 

 สี่เหลี่ยม ยกไปที่เตียงผูปวย  

2. อธิบายใหผูปวยเขาใจ                                                      

3. จัดทาใหผูปวยนอนหงายราบไมหนุน  เพื่อใหผูปวยนอนในทา 

 หมอน  ศีรษะหันไปดานปลายเตียง  ที่สบาย สะดวก 

 พยาบาลยืนเหนือศีรษะ ผูปวยหันหนา 

 เขาเตียง     

4. ใชผายางรองใตศีรษะผูปวย   เพื่อปองกันที่นอนเปยก 

   ทำใหรูสกึเย็น ไมสุขสบาย 

5. เปดหอ Set ลางตาไวใหเปดไดสะดวก   เพื่อเตรียมพรอมกอนไป 

 และเปดขวดน้ำยาลางตาไว ลางมือ  ทำความสะอาดมือ 

 ใหสะอาด  

6. เท NSS ใส Undine จนเต็ม และให   เพ่ือกนันำ้เขาหขูณะลางตา 
    สำลี 1 กอน อุดรูหูผูปวยขางเดียว 

 กับตาที่จะลาง  

7. หยิบชามรูปไตเล็กรองใตหางตาผูปวย   เพื่อปองกันผาปูที่นอน  
 โดยใหสวนเวาของชามรูปไตกระชับ  เปยก 
 กับสวนโคงของแกมและขมับ เพื่อ 

 รองรับน้ำไหลออกมาขณะลางตา  

 บอกใหผูปวยถือชามรูปไตไวจนกวา 

 จะลางเสร็จ  
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ขั้นตอนการปฏิบัติ เหตุผล ขั้นตอนการปฏิบัติ เหตุผล 

8. ใหผูปวยเอียงหนาลงทางดานที่จะทำ   เพือ่ใหสะดวกในการลางตา 

 การลางเล็กนอย หยิบสำลีมาถือใน  และน้ำที่ลางตาไมเปยก 

 อุงมือซาย มือขวาถือ Undine  บริเวณใบหนา 

9. ใชหัวแมมือและนิ้วชี้ซายคอยๆ เปด   เพื่อใหลางตาไดสะดวก  

 หนังตาของผูปวย โดยหัวแมมือเปด  และสิ่งสกปรกที่ติดอยูใน 

 หนังตาบนและใหแรงกดอยูบนคิ้ว  ตา ไดออกมาขณะลางตา 

 นิ้วชี้ เปดหนังตาลาง และใชแรงกด 

 อยูบนโหนกแกม 

10. คอยๆ เท 0.9% NSS ใหไหลลงบน   เพื่อใหลางตาไดสะอาด 

 แกมผูปวยกอน เปนการเตือนใหรูสึกตัว  และผูปวยเกิดความรูสึก 

  แลวจงึเบนปลาย Undine ไปท่ีตาผูปวย  สบาย หลังการลางตา 

   ใหปลอย Undine อยูหางจากตา  

 1-2 นิ้ว เทน้ำยาลงบนเยื่อตาบริเวณ 

 หัวตา วนไปทางหางตา สอนใหผูปวย 
 กลอกตาไปรอบๆ ตลอดเวลา เสร็จแลว 

 ใหผูปวยหลับตา  

11. ใชสำลีในอุงมือซาย เช็ดบริเวณหนังตา  เพื่อปองกันไมใหปนเปอน 
 จากหัวตาไปหางตา ถามีขี้ตาติดคางอยู  จากบริเวณที่สะอาดไปยัง 

 ใชสำลีเช็ดแลวทิ้งลงในชามรูปไต สำลี  บริเวณที่สกปรก 

 กอนหนึ่งเช็ดไดครั้งเดียวและไมนำมา 
 เช็ดซ้ำ   
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ขั้นตอนการปฏิบัติ เหตุผล ขั้นตอนการปฏิบัติ เหตุผล 

12. เมื่อเช็ดแหงดีแลว ยกชามรูปไตเล็ก   เพื่อลดการสัมผัสเชื้อโรค 

 เทลงในชามรูปไตใหญ ระวังอยาใหมือ 

 ถูกบริเวณที่เปนรอยเทน้ำ มือจะสกปรก  

13. นำชามรูปไตเล็กกลับไปใชลางตาอีก 

 ขางหนึ่ง วิธีทำตางๆ เหมือนที่กลาว 

 มาแลว (กรณีที่ลางทั้ง 2 ตา)   

14. หยอดหรือปายตาตามแผนการรักษา  เพื่อใหผูปวยไดรับยาตาม       

   แผนการรักษา 

15. เก็บเครื่องใชใหเรียบรอย เพื่อนำกลับ  เพื่อใหการพยาบาล 

 ไปทำความสะอาด และเก็บเขาที่เพื่อ  ไดอยางตอเนื่อง 

 นำไปใชคราวตอไป  

16. เวลาลางตา หยอดหรือปายตา ตองทำ   เพื่อความสุขสบายของ 

 อยางเบามือ  ผูปวย 
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ขอควรระวัง 

 1. ระวังอยาใหน้ำพุงลงบนกระจกตาดำจะทำใหผูปวยรูสึกปวดตา 

 2. ระวังอยาใหปลาย Undine แตะตองกับสวนใดสวนหนึ่งของตา

ผูปวย จะทำใหเกิดอันตรายและสกปรกได 

 3. ลางตาขางที่สะอาดกอนเสมอ 

 4. ในเด็กเล็กตองหอตัวเด็กกอนการลางตา 

 5. หามลางตาในผูปวย Ruptured globe หลังผาตัดในลูกตาชวง

เดือนแรก 

 6. ในกรณีที่ถูกสารเคมีเขาตาตองลางดวยน้ำเกลือจำนวนมาก 

ควรใชน้ำเกลือขนาด 1,000 ml และตอกับสายยางใหน้ำเกลือ (IV set)  

โดยแขวนขวดเชนเดยีวกบัขวดนำ้เกลอื เมือ่เปด Clamp ทีส่ายยาง นำ้ยาจะไหล 

ลงมาซึ่งใชลางตาไดตามวิธีเดียวกัน 

 7. ลางตา 15-30 นาที ใช 0.9% NSS อยางนอย 1 ลิตร พรอม

ตรวจซ้ำวามีสิ่งแปลกปลอมติดคางในตาหรือไม ถาพบใหนำออกใหหมด 

 8. หลังจากลางตาเสร็จ 5-10 นาที ใหทดสอบ pH และใหลางตา
ตอจนกวา pH จะเปนกลาง 
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ขอกำหนด 
และแนวทางการสงตอ 
ผูปวยอุบัติเหตุทางตา 

 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) ไดกำหนด

แนวทางการสงตอผูปวยอุบัติเหตุทางตาระดับตติยภูมิและ

สูงกวา ดังนี้ 

 1. เปนผูปวยอุบตัเิหตทุางตาในระดับตตยิภมูแิละ 

สงูกวาทีไ่ดรบัการรกัษาเบ้ืองตนจากโรงพยาบาลตนทางแลว 

 2. ผูปวยไดรับการแกไขภาวะฉุกเฉินทางตาและ

ระบบอื่นเรียบรอยแลวจากโรงพยาบาลตนทาง (หากเปน 

ผูปวยอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง หรือมีภาวะฉุกเฉิน เชน 

สารเคมีเขาตา ใหติดตอผาน ER) 
 3. ผูปวยตองไมมีภาวะแทรกซอนจากระบบอื่นๆ 
เชน ระบบประสาท ระบบหายใจ ที่ยังตองการการดูแล

ใกลชิด 

 4. ใหส งตอผูป วยตามระดับขั้นของสถาน -
พยาบาลหลัก 
 5. ประสานการสงตอผาน Call Center  
(086-1000-898) ของ รพ.เมตตาประชารักษ (วัดไรขิง)  

ในเวลาราชการ 
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 จากการศกึษาขอมลูผูปวยอุบตัเิหตทุางตา พบปญหาหลายประการ 

ไดแก  

 1. โรงพยาบาลตนทางไมมีการประสานงานลวงหนา แตใหผูปวย

มาติดตอเอง ทำใหผูปวยเสียเวลาตองมาหลายครั้ง หากไมมีจักษุแพทย

เฉพาะทางออกตรวจในวันนั้น หรือตองการผลการตรวจเพิ่มเติม เชน  

CT Scan หรือหากตองนอนโรงพยาบาลอาจไมมีเตียงรับผูปวยในวันนั้น 

 2. ผูปวยโรคตาที่มีปญหาของโรคระบบอื่นรวมดวย เชน ระบบ

อายุรกรรม หรือระบบประสาทท่ีตองรักษาที่รีบดวนกวา ซึ่งในปจจุบัน 

ทางโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) ยังไมสามารถดูแลได 

 3. มีการสงตอไมเปนไปตามลำดับชั้นของสถานพยาบาล 

 4. ผูปวยไดรับขอมูลไมถูกตองในการสงตอ 

 ปญหาท่ีกลาวมาขางตน ตองการความรวมมือจากทุกฝายใน 

การแกปญหา เพ่ือใหเกิดระบบเชื่อมประสานในการสงตอท่ีมีประสิทธิภาพ

ซึ่งจะสงผลใหผูปวยไดรับการรักษาที่ดี ทันเวลา ลดระยะเวลาการรอคอย

และลดภาวะแทรกซอนและความพิการทางสายตาท่ีอาจจะเกิดตามมา  
รวมทั้งจะไดรวมกันวางแผนการดูแลรักษา และติดตามผลอยางตอเนื่อง  

เพื่อการแกปญหาอยางเปนระบบ 

 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) ไดดำเนินการจัดตั้งศูนย
ประสานงานการรับ-สงตอผูปวยผานทางโทรศัพท (call center)  

โดยจะนำรองเร่ืองการสงตอผูปวยอุบัติเหตุทางตาระดับตติยภูมิและ 

สูงกวา เปนอันดับแรก และเมื่อระบบ call center มีความเสถียร จึงจะ
ขยายผลในการประสานงาน รับ-สงตอผูปวยโรคตาทุกประเภทตอไป  



คูมือการดูแลรักษา 
ผูปวยอุบัติเหตุทางตาเบ้ืองตน 73



คูมือการดูแลรักษา 
ผูปวยอุบัติเหตุทางตาเบ้ืองตน 74



คูมือการดูแลรักษา 
ผูปวยอุบัติเหตุทางตาเบ้ืองตน 75

บรรณานุกรม 

1. Feist RM, Farber MD. Ocular trauma epidemiology. Arch  

 Ophthalmol. 1989;107:503- 4. 

2. Cillino S, Casuccio A, Di Pace F, Pilllitleri F, Cillino G.  

 A five year-year retrospective study of the epidemiological   

 characteristics and visual outcomes of of patients  

 hospitalized for ocular trauma in Mediterenean area.  

 BMC Opthalmol. 2008;8:6. 

3. ณฐัชัย วงษไชยคุณากร, อนุชติ กจิธารทอง. การประเมินภาวะอุบตัเิหตุ  

 ทางตาโดยใช ocular trauma score ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร. 

 สงขลานครินทรเวชสาร 2548;23:99-109. 

4. สุนีย ธีรการุณวงศ. อุบัติเหตุทางตาในโรงพยาบาลสวนภูมิภาค. 

 จักษุสาธารณสุข 2543;14:229-36. 

5. โกศล  คำพิทักษ. Ocular injury in Thammasat Hospital. 

 จักษุสาธารณสุข 2543;14:19-24. 

6. สุณิสา  สินธุวงศ, สิริธีรา ศรีจันทพงศ, วันทนา นรินทรไพจิตร.  
 การศึกษาผูปวยบาดเจ็บทางตาที่ไดรับการรักษาในโรงพยาบาล 
 เมตตาประชารักษ (วัดไรขิง). จักษุเวชสาร 2551;22:111-117. 

7. วิมลวรรณ จูวัฒนสำราญ. เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง 

 อุบัติเหตุทางตา eye injury/ Trauma.  
 Available from: med.tu.ac.th/Uploads/sheet/D13.pdf 
8.  ธวัช ตันติสารศาสน.Ocular emergency.  

 Available from http://www.scribd.com/doc/22143475/ 

 Ocular-Emergency  



คูมือการดูแลรักษา 
ผูปวยอุบัติเหตุทางตาเบ้ืองตน 76

9. ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ และคณะ. ตำราพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา.  

 พิมพครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ :พิมพดี, 2551. 

10. ขวัญตา เกิดชูชื่น, สุจินดา ริมศรีทอง. การพยาบาลจักษุวิทยา.  

 กรุงเทพฯ :โรงพิมพธรรมสาร, 2540. 

11. http://doctor-hill.com/patients/cataract.htm 

12. Kenneth C. Chern. Emergency Ophthalmology; A Rapid  

 Treatment Guide. McGraw-Hill company.Printed in  

 Hongkong. 2003. 

13. James T. Banta. Ocular trauma. Elsevier 2007. Printed  

 in China. 

14. http://radiographics.rsna.org/content/23/4/983/F1.large.jpg. 

15. http://www.ttuhsc.edu/som/ophthalmology/eyeatlas/ 

 Cornea/Thermal.  

16. http://www.cws.ac.th/surakit/page31.html. 


	book.pdf

