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นศภ. ประพั ทธิ เก่งอนันตานนท์
นักศึกษาฝึ กปฏิ บ ั ติงานคลั งข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล
หากถามถึงอาการเจ็บ ป่ วยทีพบได้บ่อ ย และแทบทุกๆ คนเคยมีอ าการมาก่อ น“อาการตาแดง”
น่ า จะเป็ นหนึ งชื อทีอยู่ในคําตอบ เนื องจากเป็ นอาการเจ็บป่ วยทีพบได้บ่อ ยมาก และมีห ลายระดับความ
รุนแรง สามารถพบได้ในทุกช่วงอายุ และสาเหตุของโรคก็มีหลายสาเหตุเช่นกัน แต่ถ้าหากเราลองมองลึกลง
ไปในรายละเอียด จะพบว่าผู้ป ่ วยส่วนมากเมือมีอาการตาแดง มักจะปล่อยไว้ให้หายเองโดยไม่ทําการรักษา
หรือบางคนก็นํายาหยอดตาทีมีอยู่มาหยอดซึงอาจจะถูกหรือผิดก็ได้
อาการตาแดงเป็ นสัญญาณของโรคได้ห ลากหลาย 1 มีทั งระดับไม่อันตรายเช่น เยื อบุต าอักเสบ
(conjunctivitis) จากเชือไวรัส หรือแบคทีเรีย และระดับอันตราย เช่น หลอดเลือ ดในตาแตก (Burst blood
vessel) ซึงควรต้องไปโรงพยาบาล เนื องจากโรคเยื อบุตาอักเสบพบได้บ่อยและคนทั วไปยังไม่เข้าใจเกียวกับ
โรคนี บทความนีจึงขอแนะนําเกียวกับการใช้ยารักษาโรคและวิธีปฏิบัติตัวให้ถูกต้องในการดูแลจัดการโรค
อาการของโรค2
Conjunctivitis เป็นโรคทีมีการอักเสบของเยื อบุตา มีการบวมหรื อแดง บริเวณตาขาวและอาจมี
อาการร่วมอืนๆ ทีมีความสําคัญ เพราะใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุของโรคเช่น อาการคัน มีนําตาไหลมาก มีข ี
ตามากขึนสีขาวหรือสีเขี ยว อาการเป็นทั งสองข้างหรื อเป็นทีละข้างก็
สามารถบ่งบอกสาเหตุท ีแตกต่างได้
เช่นกั น
ส่วนอาการทีเป็ นสัญญาณอันตรายทีจําเป็นต้องไปพบหมอเมือมี อาการตาแดง คืออาการร่วมกับ
อาการปวดตา มองแสงจ้าไม่ได้ ตามัว อาการเหล่านี อาจนําไปสู่โรคทีร้ายแรง เช่น เปลือกตาอักเสบ กระจก
ตาถลอก มีส ิงแปลกปลอมในดวงตา เลือดออกใต้เยือตา กระจกตาอั กเสบ ม่านตาอักเสบ หรื อต้อหิน จึง
จําเป็ นต้องรีบไปพบแพทย์เพื อทําการรักษา
สาเหตุของโรค2
โรคเยือบุตาอักเสบ (Conjunctivitis) สามารถแยกได้หลายสาเหตุ มีทั งจากการติดเชือและไม่ติดเชื อ
การติดเชื อทีพบมากสุดคื อจากเชื อไวรั ส(Viral conjunctivitis) และรองลงมาเป็นการติดเชื อแบคทีเรีย
(Bacterial conjunctivitis) ส่วนที ไม่ใช่การติดเชื อจะเป็ นอาการเนื องจากภูมิแพ้ (Allergic conjunctivitis) ซึง
สาเหตุทีต้องแยกประเภทของโรคเนื องจากการรักษาแต่ละประเภทไม่เหมื อนกั น

อาการและการรักษา3
เยือบุตาอักเสบจากเชือไวรัส (Viral conjunctivitis) เป็ นประเภททีพบบ่อยมากทีสุด อาการร่วมคือ
การมีนําตาหรือขีตาสีขาวหรือใส อาจมีอาการคันบ้า ง มักติดต่อได้ง่ายผ่านหลายทาง เช่น การสัมผัสทาง
ร่างกายกับผู้ติดเชือการใช้อุปกรณ์เครืองใช้ส่วนตัวร่วมกัน หรือ ติดเชือผ่านทางสระว่ายนํา อาการสามารถ
หายได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์ ดังนั นการรักษาจะเน้นการรักษาตามอาการ เช่นการประคบเย็น เพือลด
อาการบวมแดง ใช้ยาหยอดตาทีมีส่ว นผสมของยาหดหลอดเลือด (decongestants) เช่น phenylephrine,
naphazoline, oxymethazoline, tetrahydrozoline หรือนําตาเทียมก็เพี ยงพอแล้วไม่จําเป็นต้องใช้ยาหยอด
ตาทีมีส่ว นผสมของยาปฏิชีวนะ (antibiotic) หรือสเตียรอยด์ (steroid) สิงทีสํา คัญคือการปฏิบัติตัว เพือลด
การแพร่กระจายของเชือ หมั นล้างมือและรักษาความสะอาดและไม่ใช้ส ิงของร่วมกันผู้อ ื น
เยือบุตาอักเสบจากเชือแบคทีเรีย(Bacterial conjunctivitis) อาการทีเด่นชัดคือมีข ีตาสีเหลืองเขีย ว
จํานวนมากกว่าปกติ อาจจะมีอาการเคืองตา ตาบวม เป็นข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้พบการศึกษาทีว่าผู้ป ่ วย
65% สามารถหายได้เองภายใน 2-5 วัน หรืออาจจะเป็ นนานถึง 3-4 สัปดาห์แล้วสามารถหายได้เอง การใช้
ยาหยอดตาทีมีส่ว นผสมของยาปฏิช ีวนะ (antibiotic) เช่น chloramphenicol, tetracycline, polymyxin,
gramicidin, neomycin, aminoglycosides, fluoroquinolone เป็ นต้น การใช้ยาเหล่านีจะช่วยลดระยะเวลา
ของโรคได้ แต่ต้องเป็นยาปฏิชีวนะทีเหมาะสมกับอาการของโรค
เยือบุตาอักเสบจากภูมิแพ้(Allergic conjunctivitis) มักเป็ นร่วมกับอาการภูมิแพ้ อาการโดยมากที
พบ เป็นอาการคันเป็นหลัก และมักจะเป็ นพร้อมกันทั งสองข้าง และมักจะมีอาการหลังจากได้ร ับสิงกระตุ้น
เช่น เกสรดอกไม้ ฝุ ่ น รังแคสัตว์ ยา ควันบุหรีผู้ป ่ วยอาจจะมีประวัติภูม ิแพ้ร่วมด้วย วิธีการรักษาทีดีทีสุดคือ
การหลีกเลียงสิงกระตุ้น และใช้นําตาเทียมหยอดตาเพื อลดการระคายเคือ ง หรืออาจใช้ยาหยอดตาทีมีตัวยา
แก้แพ้ (antihistamine) ด้วยก็ได้ หากมีอ าการมาก เช่น pheniramine, pyrilamine หรือ antazoline ซึง
สามารถหาซือได้ตามร้านขายยาทั วไป
การรักษาทีมีประสิทธิภาพนอกจากการใช้ยาให้ถูกกับสาเหตุของโรคแล้ว การใช้ยาหยอดตาที
ถูกต้องก็เป็นส่วนทีสําคัญในการช่วยให้อาการหายเร็วยิงขึน ควรใช้ยาตามคําสั งอย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยา
ทีหมดอายุเนื องจากยาหยอดตาทั วไปจะมีอายุเพี ยง30 วันหลังจากเปิดใช้ และไม่ควรแบ่งป ั นใช้ยาร่วมกับ
ผู้อ ื น เนื องจากอาจเกิดการติดต่อกันได้ และสิ งทีสําคัญอี กอย่างคือการรักษาความสะอาด
ของร่างกายทั ง
ดวงตาและมื อ หมั นล้างมือบ่อยๆ และไม่ช้ใส ิงของร่วมกั บผู้อื นในขณะทีมีอาการของโรค เพื อลดการ
แพร่กระจายของโรค และถ้าหากอาการไม่หายดีภายใน 7-10 วัน ควรไปพบแพทย์เพื อตรวจวินิจฉัยเพิ มเติม
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