ตา (EYE)

รูป ที่ 1 โครงสรางของตา (สุรเกียรติ, 2543)
ดวงตาเปนอวัยวะที่มีความสําคัญอวัยวะหนึ่งของรางกาย และประกอบดวยโครงสรางที่ซับ ซอน ซึ่งสวนประกอบ
ของลูกตา สามารถจําแนกไดดังนี้
1. เปลือกตา (Eye lid) : หนังตา ขนตา กลามเนื้อปดและเปดเปลือกตา ทําหนาที่ปองกัน สิ่งแปลกปลอมเขาตาและชวย
แพรกระจายน้ําตา
2. เยื่อบุตา (Conjunctiva) : เปนชั้น mucous membrane ที่อยูถัดจากเปลือกตา
3. กระจกตา (Cornea) : มีลักษณะ ใส โคงสม่ําเสมอ ไมมีเสนเลือด ประกอบดวย corneal epithelium stroma
(substantia propria) corneal endothelium ชวยในการปองกัน ลูกตา และชวยปรับ (focus) แสงไปยังจอประสาทตา
(retina)
4. ผนังลูกตา : ประกอบดวยตาขาว (sclera) ที่มีเนื้อเยื่อประสานกันเหนียวแนนทําใหลูกตาคงรูป อยูได choroid อยู
ดานหลังถัดเขามาทางดานในของตาขาวประกอบดวยหลอดเลือดจํานวนมากเพื่อทําหนาที่ใหอาหารแกจอตาหรือจอ
ประสาทตา(retina) โดยจอประสาทตาเปนบริเวณชั้น ในสุดอยูถัดจาก choroid จอประสาทตาเปนบริเวณทีม่ ีตัวรับ รู

หนา 2

5.
6.
7.

8.

9.
10.

ความรูสึกคือ rods และ cones ซึ่งทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานแสงใหเปน กระแสประสาทเพื่อสงตอไปในสมองเพื่อแปล
ภาพ
มานตา (Iris) : อยูดานหลังกระจกตา มีลักษณะเปนแผนวงกลม มีเสนเลือดและเม็ดสีมากมาย จะมีรูมานตา (pupil)
ใหแสงลอดผาน ทําหนาที่ปรับแสงใหเขาสูตาใหพอเหมาะเพื่อเห็นภาพไดชัดเจน
เลนสแกวตา (Lens) มีลักษณะคลายเลนสน ูนใส ยึดติดกับ ciliary body ซึง่ มีหนาที่รวมแสงทําใหภาพที่เห็น เปนภาพ
ชัดเจนอยูบนจอประสาทตา (retina)
Ciliary body : อยูบริเวณใกลฐานของมานตา ( iris) ประกอบดวย 2 สวนคือ
7.1 Ciliary process : ทําหนาที่สรางสารน้ําในลูกตา (aqueous humour)
7.2 Ciliary muscle : ทําหนาที่ป รับความโคงของเลนสแกวตา
น้ําในลูกตา แบงไดเปน 2 ชนิด
8.1 Aqueous humour : ทําหนาที่ใหสารอาหารแกกระจกตา (Cornea) และแกวตา (Lens) มีลักษณะเหลวใส ไมมี
สี ถูกสรางโดย Ciliary process (โดยการกรองของเหลวจากพลาสมา) แลวไหลผานรูมานตามาอยูท ี่หลัง
Cornea ได จากนั้นซึมออกทาง Canal of Schlemn ซึ่งจะดูดซึม Aqueous humour กลับเขาสูกระแสเลือ ด
8.2 Vitreous humour : ลักษณะขน เปน วุนใส อยูในลูกตาตั้งแตดานหลังของเลนสจนถึงจอประสาทตาทําหนาที่คง
สภาพลูกตา และชวยหักเหแสง
เสนประสาทตา (Optic nerve) เปนสวนปลายของเสนประสาทสมองเสน ที่ 2
ระบบทอน้ําตา : ประกอบดวย ตอมน้ําตา (Lacrimal Gland), รูเปด (Lacrimal punctum) ทอน้ําตา (Canaliculi) ถุง
น้ําตา (Lacrimal Sac) และทอเปดเขาสูจมูก (Lacrimal Duct) สําหรับน้ําตา (Tear) มีหนาที่ทําใหกระจกตา มีความ
ใส สะอาด ชุมชื้น และชวยฆาเชื้อแบคทีเรียที่เยื่อบุตาและกระจกตา (เนื่องจากน้ําตามี globulins และ lysozyme
เปนสวนประกอบซึ่งมีฤทธิ์ฆาเชื้อแบคทีเรียได) โดยพบวาใน 1 วัน คนเราหลั่งน้ําตาประมาณ 1,200 ไมโครลิตร (µl)

สาเหตุความผิดปกติของตา แบงได 2 ลักษณะคือ
1. ความผิดปกติภายนอกลูกตา เชน การไดรับสารเคมี โรคหนังตาอักเสบ (blepharitis) โรคกุงยิง (hordeolum) และ
โรคถุงน้ําตาอักเสบ (dacryocystitis) เปน ตน
2. ความผิดปกติภายในลูกตา เชน โรคตอกระจก (cataract) โรคตอหิน (glaucoma) โรคกระจกตาอักเสบ (keratitis)
โรคติดเชื้อของกระจกตาดําที่ท ําใหเกิดอักเสบภายในลูกตา (bacterial endophthalmitis) โรคเยื่อบุตาขาวอักเสบ
(conjunctivitis) เปน ตน
สําหรับอาการผิดปกติทางตาที่พบบอย อาจจัดตามอาการที่ผูป วยแสดงออกเปน อาการตาแดง และ อาการตามัว
โดยพิจารณาตามแผนภูมิรูปที่ 2 และ 3
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ตาแดง (Red eye)
ไมมี ciliary injection

เปลือกตา

มีตาขาวแดงบริเวณรอบตาดํา (ciliary injection) ซึ่ง
บงบอกวามีความผิดปกติของ intraocular structure

เยื่อบุตา

ตากุงยิง
ถุงน้ําตาอักเสบ
ตอลม
ตอเนื้อ

เลือดออกใตเยื่อบุตา

โรคกระจก
: กระจกตาถลอก
: กระจกตาเปนแผล

มานตาอักเสบ

เยื่อบุตาขาวอักเสบ
: จากการแพ
: จากเชื้อไวรัส
: จากเชื้อแบคทีเรีย

ตอหินเฉียบพลัน

สงจักษุแพทย

รูป ที่ 2 อาการผิดปกติท างตาที่มาดวยอาการตาแดง (ศักดิ์ชัย, 2546)

ลูกตาอักเสบ
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ตามัว (Blurred
vision)
ตามัวทันทีทันใด

ตาคอยๆ มัวลง

มีอาการปวดตารวม

ไมมีอาการปวดตารวมดวย

ตอหินเฉียบพลัน
มานตาอักเสบ

จอประสาทตาลอก
เสนเลือดแดงจอประสาทตาอุดตัน
สงจักษุแพทย

มัวเหมือนมีฝาขาวบัง

มัวเหมือนถายภาพไมชัด

มัวแบบมีภาพซอน (diplopia)

มัวเหมือนมีฉากกั้น

-โรคเสนประสาทและกลามเนื้อตา

สงจักษุแพทย

จอประสาทตาลอก

ตอกระจก

สายตาผิดปกติ

รูป ที่ 3 อาการผิดปกติท างตาที่มาดวยอาการตามัว (ศักดิ์ชัย, 2546)

สงจักษุแพทย
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โรคเยื่อบุตาขาวอักเสบ (Conjunctivitis)
โรคเยื่อบุตาขาวอักเสบ จัดเปน โรคที่ไมมีอันตรายรุนแรง สามารถพบไดบอยในคนทุกวัย โดยทั่วไปอาการที่เกิด
จากการติดเชื้อจะหายภายใน 2 สัปดาห แตหากไดรับ การรักษาที่ถูกตองจะหายภายใน 1-3 วัน โรคเยื่อบุตาขาวจัดตาม
สาเหตุไดดังนี้
1. การติดเชื้อแบคทีเรีย สามารถพบไดบ อยในคนทุกวัย ทําใหมีอาการตาแดง มีขี้ตามาก ลักษณะเปนสีเหลืองหรือ
สีเขียว (muco-purulent discharge) สวนใหญมักจะไมมอี าการคัน ตาหรือมีอาการเล็กนอย มักเปนที่ตาขางใด
ขางหนึ่งกอน แลวจึงลามมาอีกขางหนึ่ง
สาเหตุสวนใหญเกิดจากเชื้อ Staphylococcus aureus,
Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus epidermidis และ Haemophilus influenzae เปนตน การ
ติดตอโดยการสัมผัสถูกนิ้วมือ ผาเช็ดหนา หรือผาเช็ดตัวที่ปนเปอนเชื้อ สําหรับการรักษาใหยาหยอดตาหรือยา
ปายตาชนิดที่เปนยาปฏิชีวนะ (antibiotic) เชน ยานีโอมัยซิน รวมกับโพลีมัยซินหยอดตาครั้งละ 1 หยด วัน ละ 4
ครั้ง นาน 5-7 วัน และอาจใหยาหยอดตาที่เปนยาตานฮีสตามีน (antihistamine) รวมดวยเพื่อลดอาการไม
สบายตา
2. การติดเชื้อไวรัส สามารถพบไดบ อยในคนทุกวัยแตจะพบในเด็กมากกวาผูใหญ เกิดจากการติดเชือ้ ไวรัส เชน
ไวรัสกลุม Adenovirus เชื้อไวรัสบางชนิดทําใหเกิดการแพรระบาดตามหมูบาน หรือโรงเรียน เรียกวา โรคตาแดง
ระบาด (epidemic keratoconjunctivitis) มักเกิดจากไวรัส enterovirus type 70 และ ไวรัส coxsackie virus A
type 24 สําหรับ อาการของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส พบวามีอาการตาแดง น้ําตาไหลมาก ลักษณะใส (watery to
mucoid discharge) เคืองตา อาการคันตาจะไมมาก มักเปนกับตาทั้ง 2 ขาง อาจมีตอมน้ําเหลืองหนาหูโต
อาจมีไข เจ็บคอรวมดวย การรักษาดวยยาเปนการรักษาตามอาการ (symptomatic treatment) เชน การให
ยาหยอดตาที่เปนยาตานฮีสตามีน อาการจะคอยๆ ดีขึ้นใน 7-10 วัน นอกจากนี้ควรใหคําแนะนําผูปวยใหระวัง
การแพรกระจายเชื้อ เชน ระวังการใชผาเช็ดหนารวมกัน หรือควรลางมือดวยสบูบอยๆ
3. การแพ สามารถพบไดบ อยทั้งเด็กและผูใหญ โดยสาเหตุจากการแพ เชน แพฝุน ควัน เกสรดอกไม อากาศเย็น
ในสวนของอาการพบวา จะมีอาการคันตามากเปนพิเศษ มักคันบริเวณหัวตา ผูป วยมักจะมีน้ําตาไหล มีหนังตา
บวม อาการเปน ๆหายๆ ที่ตาทั้ง 2 ขาง บางรายมีอาการเฉพาะบางฤดูกาล บางรายมีอาการเรื้อรังตลอดทั้งป
การรักษาควรพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําใหเกิดอาการ สวนการรักษาดวยยา เชนการใหยาหยอดตาที่เปนยาตาน
ฮีสตามีน ครั้งละ 1 หยดวันละ 3- 4 ครั้งเมื่อมีอาการ อาจพิจารณาใหยาในกลุม mast cell stabilizers ครั้งละ
1 หยดวัน ละ 4 ครั้ง โดยจะเริ่มไดผลหลังจากการใชประมาณ 2 สัป ดาห และควรหลีกเลี่ยงการใหยากลุม
สเตียรอยด (steroid) หยอดตายกเวน ในรายทีเ่ ปนรุน แรง
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ตารางที่ 1 ความแตกตางของอาการของโรคเยื่อบุตาขาวอักเสบจากสาเหตุตางๆ (Fiscella RG,2004)
อาการที่พบ

เชื้อ แบคทีเรีย

เชื้อ ไวรัส

การแพ

ตาทีม่ ีอาการ

เปนทั้งสองดาน

เปนทั้งสองดาน

ลักษณะของขี้ตา

มักเริ่มจากตาขางใดขางหนึ่ง
กอน แลวจึงลามไปที่ตาอีกดาน
มีสีเหลืองขุนเปนหนอง

มีลักษณะใส

มีลักษณะใส

อาการปวดตา

มีอาการปวดตาเล็กนอย

มีอาการปวดตาเล็กนอย

มีอาการคัน ตามาก

การกระจายของ
อาการตาแดง
อาการอื่นที่เปนรวม

ตาแดงกระจายทั่วไปทั้งบริเวณ ตาแดงกระจายทั่วไปทั้งบริเวณ
เยื่อบุตาขาว
เยื่อบุตาขาว
ไมมี

โรคหวัด

โรคตาอักเสบในทารก (Ophthalmia neonatorum)

ตาแดงกระจายทั่วไปแต
มักจะอยูบ ริเวณใกลตาดํา
โรคภูมิแพ (หรือครอบครัวมี
ประวัติเปนโรคภูมิแพ)

โรคตาอักเสบในทารก หมายถึง ภาวะเยื่อบุตาอักเสบที่เกิดกับเด็กทารกอายุไมเกิน 28 วัน การอักเสบอาจเกิด
กอนคลอด ระหวางคลอด หรือหลังคลอดก็ได
สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Neisseria gonorrhoea, Chlamydia trachomatis, Non gonococal bacteria, Herpes simplex
และอาจเกิดพวกสารเคมี (Chemical)
อาการ ในกรณีที่เปนเยื่อบุตาขาวอักเสบจากการติดเชื้อหนองใน (gonococal conjunctivitis) เด็กเริ่มมีตาแฉะ หนังตา
บวมมาก มีหนองไหลบริเวณหนังตาและแกม เด็กไมลืมตา โดยเริ่มมีอาการในวันที่ 2-3
การรักษา ในกรณีท ี่เปนเยื่อบุตาขาวอักเสบจากการติดเชื้อหนองใน ควรรักษาโดยใชน้ําเกลือ (normal saline) ลางตา
บอยๆ สําหรับยาที่ใชรักษาไดแกยา penicillin G sodium (PGS) ขนาด 100,000 u/cc หรือยา cefazoline ขนาด 50
mg/cc หยอดตาทุกชั่วโมง รวมกับการใหฉีดยา PGS ขนาด 50,000 u/kg/d เขาทางหลอดเลือดดํา โดยแบงใหวัน ละ 2
ครั้งเปนเวลาติดตอกัน 7 วัน หรือใหฉีดยา ceftriaxone เขาทางกลามเนื้อ หรือทางหลอดเลือดดํา 25-50 mg/kg ครั้งเดียว
(single dose) เนื่องจากเปนการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีความรุนแรงมากทําใหกระจกตาทะลุได ดังนั้นหากสงสัยวาเด็ก
เปน โรคเยื่อบุตาขาวอักเสบจากการติดเชื้อหนองใน ควรสงตอใหจักษุแพทยโดยเร็ว
การปองกัน
1. ยาปองกัน ไดแก 1% silver nitrate , 1% tetracycline และ 0.5% erythromycin โดยการใช 1% silver nitrate
หยอดตาเด็กแรกคลอดจะลดการติดเชื้อหนองในได แตยาไมมีฤทธิ์ครอบคลุมการติดเชื้อ Chlamydia trachomatis
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ซึ่ง tetracycline หรือ erythromycin ออกฤทธิ์ไดดีตอเชื้อทั้งสองชนิดนี้ ดังนั้น tetracycline 1% ophthalmic
ointment หรือ erythromycin 0.5% ophthalmic ointment จึงไดรับการแนะนําใหใชในกรณีดังกลาว
2. เด็กที่คลอดโดยวิธีการผาตัด (cesarean section) ควรใหยาหยอดตาเพื่อปองกัน การติดเชื้อเชนกัน
3. ทารกที่เกิดจากมารดาที่ตรวจพบเชื้อหนองในขณะคลอด ควรปองกัน โดยการใหยาฉีดกลุม penicillin หรือยา
cetriaxone ในขนาดเดียวกับการรักษาแกท ารกนั้นๆ
4. มารดาที่ตรวจพบเชื้อ Herpes และไมไดรับการรักษา เมื่อเขาสูระยะใกลคลอด ควรใหคลอดโดยวิธีการผาตัด
ผลแทรกซอนจากภาวะเยื่อบุตาอักเสบ
1. กรณีท ี่ไมไดรับการรักษาที่ถูกตองจะทําใหตาบอด
2. กรณีท ี่มีการติดเชื้อในระบบรางกาย (systemic) ทําใหเสียชีวิต

โรคตากุงยิง (Hordeolum)
โรคตากุงยิง หมายถึง ภาวะที่ตามีฝเม็ดเล็กๆ ที่เปลือกตาบนหรือเปลือกตาลาง มีอาการเจ็บหรือปวดระบม
บริเวณเปลือกตาตรงที่มีฝ ตําแหนงฝจะอยูตรงขอบเปลือกตา
สาเหตุ
เกิดจากตอมไขมันที่บ ริเวณโคนขนตามีการอุดตันและเกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย ไดแก เชื้อ Staphylococcus จน
กลายเปนตุมฝขึ้นมา
ชนิดของโรคตากุงยิง สามารถจําแนกได 2 ชนิด ไดแก
1. กุงยิงดานใน (internal hordeolum) เกิดจากการอักเสบของตอมไขมันที่มีชื่อวา meibomian gland ซึ่งเรียงตัวอยู
บริเวณเปลือกตาบนและลาง ทําหนาที่ขับไขมันออกมาเคลือบบริเวณกระจกตาและขอบตา
เมื่อเกิดการติดเชื้อ
แบคทีเรีย จะทําใหเกิดการอักเสบภายใน meibomian gland เกิดการโปงพองทีละนอยจนโตกลายเปน ตุมฝ ซึ่งตุมฝ
จะหลบซอนอยูดานในของเปลือกตา
2. กุงยิงดานนอก (external hordeolum) เกิดจากการอักเสบของตอมเหงื่อที่มีชื่อวา gland of Moll หรือ Zeis’s gland
เมื่อเกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย จะทําใหเกิดหนองขังภายในและโปงพองออกมาเปนหัวฝมองเห็นชัดเจนบริเวณเปลือก
ตาลักษณะเหมือนหัวสิวขนาดใหญ
บางครั้งตอมไขมันบริเวณเยื่อบุเปลือกตา อาจมีการอุดตันของรูเปดเล็กๆ ทําใหมีเนื้อเยื่อรวมตัวอยูภายในตอม
กลายเปนตุมนูนแข็ง ไมเจ็บปวด เรียกวา ตาเปนซิสต (chalazion) บางครั้งอาจมีเชื้อแบคทีเรียเขาไปทําใหเกิดการอักเสบ
คลายเปนกุงยิงดานในได เมื่อหายจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ตุมซิสตก็ยังคงอยูเชน เดิม
ลักษณะอาการ
โรคตากุงยิงจะมีอาการเริ่มแรกคือรูสึกคันบริเวณเปลือกตาตรงใกลๆจุดที่จะเกิดฝ
ซึ่งผูป วยบางรายจะขยี้ตา
บอยครั้งขึ้น ตอจากนั้นประมาณหนึ่งถึงสองวัน จะเริ่มมีสีแดงบริเวณขอบตาตรงตําแหนงที่เปน ฝ มีอาการเจ็บเล็กนอย
ระยะตอมาหากไมไดรับการรักษา บริเวณที่เปนนี้จะเริ่มมีอาการเจ็บๆ คัน ๆ เริ่มเห็นฝชัดเจน บริเวณรอบๆฝจะแดง กด
เจ็บ ตึง เวลากมศีรษะต่ํากวาระดับ เอวจะรูสึกปวดบริเวณเปลือกตามากขึ้น เมื่อเกิดฝชัดเจน จะสามารถแยกชนิดใหเห็น
ไดวาจะเปนแบบกุงยิงดานในหรือดานนอก หากเปนกุงยิงดานในจะมองไมเห็นหัวฝบริเวณเปลือกตา ตองพลิกปลิ้น ดาน
ในเปลือกตาออกมาจึงจะเห็น หากเปน กุงยิงดานนอกจะเห็นฝหรือตุมแดงบริเวณโคนขนตา หากปลอยทิ้งไว 4-5 วัน
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ตอมา ฝห รือตุมแดงจะแตกเองและทําใหฝยุบลงและไมมีอาการเจ็บ เมื่อหนองระบายออกหมดจะทําใหตุมฝห ายไป
ภายใน 1 สัปดาห
สําหรับ ตาเปนซิสต (chalazion) ผูปวยจะไมมีอาการ
อาจจะรูสึกรําคาญเมื่อเอานิ้วมือคลําเปลือกตาหรือ
อาจจะเคืองตาเล็กนอยหากตุมซิสตโตไปดัน เยื่อตา หากตุมซิสตโตขึ้น อาจจะดันกระจกตาดําใหเบี้ยว เกิดภาวะตามัว
เปน ผลใหเกิดสายตาเอียงได และทําใหรูปทรงเปลือกตาไมสวยงาม
การรักษากุงยิง
โรคกุงยิงดานในและดานนอก ซึ่งมีสาเหตุจากการติดเชื้อ ควรใหการรักษา ดังนี้
1. เมื่อเริ่มขึ้นเปนตุมฝใหมๆ ควรประคบดวยน้ําอุนจัดๆ โดยใชผาสะอาดหอหุมปลายดามชอน แลวชุบน้ําอุน จัดๆ
กดตรงบริเวณหัวฝ และนวดเบาๆ วัน ละ 3-4 ครั้ง ครั้งละ 10-15 นาที
2. ปายยาตาที่เปน ยาปฎิชีวนะ เชน oxytetracycline eye ointment หรือใชยาหยอดตาที่เปน ยาปฎิชีวนะ เชน
chloramphenicol eye drop หยอดตาบอยๆ ทุก 2-4 ชั่วโมง ติดตอกัน 5-7 วัน
3. หากอาการยังไมท ุเลาหรือมีอาการเพิ่มมากขึ้น หรือมี cellulitis ของเปลือกตาบริเวณรอบๆ รวมดวย อาจใชยา
ปฏิชีวนะชนิดรับประทานในกลุมเพนนิซิลลิน เชน ยา cloxacillin และหากมีอาการปวดสามารถใหยาแกปวด
เชน พาราเซตามอล
4. หากตุมฝเห็นหัวหนองชัดเจน หรืออาการปวดเพิ่มมากขึ้น ควรไปพบจักษุแพทย เพื่อพิจารณาผาตัดระบาย
หนองออก โดยใชยาชาเฉพาะที่และใชเวลาในการผาตัดประมาณ 10 นาที ผูปวยจะตองปดตาไว 24 ชั่วโมง
พรอมทั้งไดรับยาปฏิชีวนะทั้งชนิดหยอดตาและรับประทานรวมกับยาแกป วด
5. ในกรณีท ี่เปนตาเปน ซิสต ควรประคบดวยน้ําอุนบอยๆ ทําติดตอกันประมาณ 1 สัป ดาห รวมกับ ใหยาปฏิชีวะ
หยอดตาวันละ 3-4 ครั้งเพื่อปองกัน การติดเชื้อ หากยังไมยุบ ควรไปพบจักษุแพทยเพื่อพิจารณาผาตัดซึ่งใช
กรรมวิธเี ดียวกับการผาตัดโรคตากุงยิง
การปองกัน
1. การรักษาความสะอาดบริเวณตาใหสะอาดสม่ําเสมอ
เมื่อมีการอักเสบบริเวณขอบตาหรือเปลือกตาควรปรึกษา
แพทยเพื่อรับการรักษาทันที
2. การพักผอนรางกายใหเพียงพอ ออกกําลังกายสม่ําเสมอ หลีกเลี่ยงการปะทะฝุน ลมแรง แสงแดดจัด และควัน บุหรี่
รวมทั้งไมควรใชสายตามากหรือนานเกิน ไป
3. การใชน ้ําสะอาดลางหนา และไมควรใชมือที่ไมสะอาดเช็ดตาหรือขยี้ตา เนื่องจากอาจจะทําใหเชื้อแบคทีเรียเขาสู
ตอมไขมันบริเวณเปลือกตาได

โรคตอกระจก (Cataract)
โรคตอกระจก หมายถึง โรคทีเ่ ลนสแกวตามีความขุน ทําใหแสงสองผานเลนสแกวตาไปยังจอประสาทตาได
นอยลง ผูปวยจึงมีอาการตาพรามัวและการมองเห็น ลดลง เมื่อเปนมากจนเลนสแกวตาขุน มัวเต็มที่ ตาจะมืดสนิทถึงกับ
ตองใชมือคลําในเวลาเดิน
สาเหตุ
1. เกิดจากการเสื่อมของเนื้อเยื่อตามอายุที่มากขึ้น
2. เกิดจากกรรมพันธุห รือการคลอดกอนกําหนด
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4.
5.
6.

เกิดจากการโดนกระทบกระเทือนอยางแรงที่ลูกตา หรือของมีคมแทงทะลุตาและไปกระทบเลนสแกวตา
เกิดจากโรคภายในลูกตา เชน โรคมานตาดําอักเสบ หรือโรคแทรกซอนจากตอหิน
เกิดจากโรคทางรางกายของผูปวย เชน โรคเบาหวาน โรคตอมไทรอยดเปนพิษ หรือโรคตอมพาราไทรอยด
เกิดจากพิษจากสารเคมี พิษจากยา เชน การใชยาจําพวกสเตียรอยด (steroid) ทั้งชนิดหยอดตาและชนิดรับ ประทาน
เปนประจํา พิษจากเอ็กซเรยหรือจากแสงกัมมัน ตภาพ
ลักษณะอาการ
อาการของผูป วยที่เปน โรคตอกระจก คือ อาการตามัว ในระยะแรกจะมัวเพียงเล็กนอย เมื่อตอกระจกหนาขึ้นก็
จะมัวมากขึ้นจนถึงกับตาบอดไดในระยะสุดทาย ในผูป วยบางรายจะมีตอกระจกเกิดขึ้น เเฉพาะที่กลางเลนสแกวตา สวน
รอบๆเลนสแกวตายังใสเปนปกติ ซึ่งผูปวยที่มีตอกระจกลักษณะเชนนี้จะมีอาการตามัวมองไมชัดเมื่ออยูในที่มีแสงสวาง
มากๆ ตอกระจกบางชนิดทําใหผูป วยสายตาสั้น เพิ่มขึ้น ในระยะแรกๆ ตอกระจกชนิดใดก็ตามเมื่อเปน มากขึ้น ตาจะมัว
ลงจนกระทั่งมองไมเห็นทั้งใกลและไกลทั้งในที่มืดหรือที่สวาง ในระยะสุดทายเลนสแกวตาที่เปน ตอกระจกจะขุนขาวทั้ง
กอนจนมองเห็น ไดชัดเจนวามีเยื่อขาวๆ บังตาดําไว ผูปวยจะมองไมเห็น ตองใชมือคลําและอาศัยคนจูง เมื่อพนระยะนี้ไป
แลวจะมีเยื่อตาดําอักเสบหรือมีตอหิน เกิดขึ้นเปน โรคแทรกซอน และทําใหตาบอดอยางถาวรไมสามารถแกไขใหมองเห็นได
การรักษา
ในปจจุบัน การรักษาตอกระจกทําไดโดยการผาตัดเทานั้น ยังไมมีการวิจัยใดๆ ที่ยืนยันไดแนน อนวามีวิธีการ
รักษาอื่นๆ ที่ทําใหตอกระจกหายได สําหรับการรักษาโดยการผาตัด มีเทคนิคที่นิยมใช ไดแก
1. Extracapsular Cataract Extraction with Introocular Lens (ECCE with IOL) เปน การผาตัดมาตรฐานที่ใชกันมา
นาน ทําโดยเปดแผลผาตัดตรงขอบตาดํา จากนั้นเปดถุงหุมเลนสแลวนําเลนสแกวตาของผูป วยที่เปน ตอกระจกออกมา
แลวใสเลนสแกวตาเทียม (intraocular lens) เขาไปแทนที่ จากนั้นทําการเย็บปดแผล
2. Phacoemusification with Introocular Lens เปน การผาตัดโดยใชอัลตราซาวนสลายตอกระจก ทําใหแพทยสามารถ
เปดแผลผาตัดขนาดเล็ก สอดเครื่องมือเขาไปสลายตอกระจกแลวดูดออกมา จากนั้น ใสเลนสแกวตาเทียมเขาไปแทนที่
สําหรับ ยาทีม่ ีการใชในโรคตอกระจก มีดังนี้
1. Pirenoxine (Catalin ®) มีขอบงใชใน senile cataract และ diabetic cataract มีกลไกการออกฤทธิ์โดยการยับยั้ง
สารกลุมควิโนน (quinone substances) เนื่องจากสารกลุมควิโนน จะไปเรงการเปลี่ยนโปรตีน ชนิดที่ละลายน้ํา (water
soluble protein) เปนชนิดที่ไมละลายน้ํา (water insoluble protein) ทําใหเกิดความผิดปกติในขบวนการเมตาบอลิซึม
(metabolism) ของสาร aromatic amino acid อันสงผลใหเกิดตอกระจก ยา Pirenoxine (Catalin ®) จะทําในรูปยาเม็ด
ดังนั้น กอนใชใหละลายยาเม็ดน้ํายาที่บรรจุมาในขวดผลิตภัณฑ (หามใชมือจับยาเม็ด) วิธีการใชยา คือ หยอดตาครั้งละ 12 หยด วัน ละ 4-6 ครั้ง
2. Na dihydroazapentacene polysulfonate (Quinax ®) มีขอบงใชใน congenital cataract และ traumatic
cataract กลไกการออกฤทธิ์เชนเดียวกับ ยา Pirenoxine โดยการยับยั้งสารควิโนน (quinone substances) จึงเชือ่ วา
สามารถปองกัน การลุกลามของโรค (progression) ได วิธีการใชยา คือ หยอดตาครั้งละ 1-2 หยด วันละ 3-5 ครั้ง
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โรคตอหิน (Glaucoma)

โรคตอหิน หมายถึง กลุมของโรคที่มีการทําลายเซลสปมประสาทตา (retinal ganglion cell) และใยประสาทตา
(retinal nerve fiber) ของจอประสาทตา นําไปสูการเปลี่ยนแปลงของขั้วประสาทตา (glaucomatous optic neuropathy)
มักจะเปนในตาทั้ง 2 ขาง แตอาจจะเปน ไมเทากัน ซึ่งผลการทําลายเซลสป มประสาทของจอประสาทตานี้จะทําใหผูป วยมี
ลานสายตาผิดปกติ (visual filed defect) โดยภาวะความดันในลูกตา (Intraocular pressure) สูงกวาปกติ (มากกวา 21
มิลลิเมตรปรอท) เปนปจจัยสําคัญที่ท ําใหเกิดการทําลายเซลสป มประสาทตาในผูปวยโรคตอหิน ซึ่งโรคตอหินเปนสาเหตุ
สําคัญของโรคตาที่นําไปสูภาวะตาบอดชนิดถาวร
ปจจัยเสี่ยงของโรคตอหิน
1. ความดัน ในลูกตาสูง พบวาความดัน ในลูกตาสูงเปนปจจัยสําคัญที่ท ําใหเกิดการทําลายเซลสป ระสาทตา นอกจากนี้
ความดันในลูกตาที่ไมคงที่ (intraocular pressure fluatuation) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของโรคไดมากกวากลุมที่ความ
ดัน ในลูกตาคงที่ ดังนั้นในการรักษาปจจุบ ัน นอกจากการลดความดันในลูกตาแลว ยังตอ งควบคุมความดันในลูกตาให
คงที่ดวย
2. อายุ พบวาเมื่ออายุมากขึ้นจะมีแนวโนมที่จะมีความดัน ในลูกตาสูงขึ้น โดยเฉพาะเมื่ออายุมากกวา 40 ปขึ้น ไป
3. ประวัตบิ ุคคลในครอบครัวเปนโรคตอหิน พบวาปจจัยทางพันธุกรรมเปนปจจัยเสี่ยงที่ทําใหมีความดัน ในลูกตาสูง
และทําใหเกิดการทําลายเซลสประสาทตาไดงายขึ้น
4. เชื้อชาติ พบวาบางเชื้อชาติ เชน คนผิวดําจะมีแนวโนมที่จะเกิดการทําลายของเซลสประสาทมากกวาเชื้อชาติอื่นหรือ
คนเอเชียมีแนวโนมเกิดโรคตอหิน ชนิดมุมปดไดมากกวาชนชาติอื่น
5. ปญหาของระบบไหลเวียนโลหิต พบวาการไหลเวียนโลหิตที่ผิดปกติ ทําใหเกิด ocular perfusion pressure ลดลง
สงผลใหเกิดการทําลายใยประสาทตาบริเวณขั้วประสาทตา(optic nerve head/ optic disc) จากการขาดเลือด (ischemia
หรือ hypoxia) ซึ่งความผิดปกติของการไหลเวียนโลหิตเหลานี้ ไดแก nocturnal hypotension หรือ vasospasm
6. โรคเบาหวาน พบวาผูป วยที่มีภาวะเบาหวานในจอประสาทตา (diabetic retinopathy) จะเกิดโรคตอหิน
(neovascular glaucoma) จากภาวะการขาดเลือ ดเรื้อรัง (chronic ischemic process) ได
ชนิดของตอหิน
โรคตอหินสามารถจําแนกไดเปน 2 กลุม ไดแก
1. ตอหิน ชนิดมุมเปด (Open-angle glaucoma) เปนภาวะทีม่ านตา (Iris) ไมไดยื่นไปติดกับ กระจกตา (Cornea) แตมี
การอุดกั้นของปากทางเขาของ Canal of Schlemn (สวนนี้มีลักษณะคลายตะแกรง เรียกวา "Trabecular meshwork")
ทําใหสารน้ําในลูกตา (Aqueous humour) ไหลเวียนไมสะดวก ซึ่งภาวะนี้มักจะเกิดขึ้นอยางชาๆ คอยเปนคอยไป ตอหิน
ชนิดนี้ยังมีการจัดแบงเปนชนิดยอย คือ ชนิดปฐมภูมิซึ่งไมมีโรคอื่นที่เปนสาเหตุของตอหิน เชน Normal tension
glaucoma และชนิดทุติยภูมิจากการมีโรคบางอยางเปน สาเหตุน ําแลวทําใหเกิดโรคตอหิน ตามมา เชน uveitic glaucoma
ในผูปวยมานตาอักเสบ
2. ตอหิน ชนิดมุมปด (Close-angle glaucoma) เปน ภาวะที่สวนฐานของมานตา (Iris) ยื่นเขาไปติดอยูกับ กระจกตา
(Cornea) เมื่อมุมที่มานตาปดจึงทําใหสารน้ําในลูกตา (Aqueous humour) ไมสามารถไหลเวียนไดสะดวก เกิดภาวะการ
อุดตัน (Aqueous outflow obstruction) ความดัน ในลูกตาจึงสูงขึ้น เปนเหตุใหเซลสป ระสาทตาถูกทําลาย ภาวะนี้มัก
เกิดขึ้นแบบเฉียบพลัน ตอหิน ชนิดนี้ยังมีการจัดแบงเปน ชนิดยอย คือ ชนิดปฐมภูมิ เชน acute angle closure glaucoma
และชนิดทุติยภูมิ เชน intraocular tumor induced glaucoma
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สําหรับ ตอหิน ชนิดที่เปนมากที่สุด คือตอหิน ชนิดมุมเปดแบบปฐมภูมิ(primary open angle glaucoma; POAG)
นอกจากนี้ยังมีตอหิน อีกชนิดหนึ่งคือ ตอหินชนิดเปนมาแตกําเนิด (congenital glaucoma หรือ developmental
glaucoma) เปน โรคตอหินที่มีความผิดปกติของการพัฒนาระบบการไหลเวียน (outflow system) ซึ่งเปนมาแตกําเนิดหรือ
มีการพัฒนาที่ผิดปกติห ลังคลอด
ลักษณะอาการ
1. ตอหินชนิดมุมเปด มักไมคอยพบอาการผิดปกติจนกวาผูปวยจะมีการลุกลามของโรคมากขึ้น จะพบวาการมองเห็น
ลดลง ลานสายตาผิดปกติ (visual field defect) ขั้วประสาทตาผิดปกติ และอาจมีเลือดออกบนขั้วประสาทตา (splinter
hemorrhage) ความดัน ในลูกตาสูงมากกวา 21 มิลลิเมตรปรอท และในกรณีท ี่มีความดัน ในลูกตาสูงมากๆ จะมีอาการ
ปวดตา ปวดศรีษะ มองเห็นรุงรอบดวงไฟ
2. ตอหินชนิดมุมปด มักพบอาการตามัวลงอยางรวดเร็ว ปวดรอบๆ กระบอกตา ปวดบริเวณหนาผาก คลื่น ไส อาเจียน
เห็นรุงรอบๆ ดวงไฟ เห็นเยื่อบุตาแดงรอบกระจกตา รูมานตาโต ความดันในลูกตาสูงมากอยูระหวาง 50-100 มิลลิเมตร
ปรอท
การรักษาโรคตอหิน
การรักษาโรคตอหิน อาจทําไดห ลายวิธีขึ้นอยูกับชนิดของตอหิน และระยะของโรคที่เปน อยู แบงการรักษา
ออกเปน กลุมๆ ดังนี้
1. การรักษาโดยการใชยา จัดเปนการรักษาอัน ดับ แรกของการรักษาโรคตอหิน โดยยาที่ใชรักษาตอหินกลุมตางๆ (จะ
กลาวรายละเอียดตอไปในหัวขอยาที่ใชในโรคตา) จะออกฤทธิ์ลดความดันในลูกตา โดยสวนใหญแลวจะใชในรูปของยา
หยอดตา ยาบางชนิดอยูในรูปของยารับประทาน เชน acetazolamide
2. การรักษาโดยใชแสงเลเซอร มีห ลายวิธี ไดแก laser iridoplasty สําหรับ การรรักษาผูป วยตอหินชนิดมุมปด และ laser
trabeculoplasty สําหรับสําหรับ การรรักษาผูป วยตอหินชนิดมุมเปด เปน ตน
3. การรักษาโดยการผาตัด ในกรณีท ี่การใชยาหรือการรักษาโดยใชแสงเลเซอรไมสามารถควบคุมโรคตอหินได จะตอง
พิจารณาการรักษาโดยการผาตัด ซึ่งเปนการรักษาขั้นสุดทาย หลังการผาตัดหากยังไมสามารถควบคุมโรคได อาจตองใช
ยารักษาตอหินรวมดวย
การรักษาเบื้องตนในกรณีตอหินแบบเฉียบพลัน มีดังนี้
1. การรักษาแบบเรงดวนทันที เพื่อลดความดัน ในลูกตาใหต่ําลงโดยเร็วที่สุดกอน ดังนี้
1.1 ใหยา กลุม bata blocker เชน 0.5% timolol หยอดตาจํานวน 1 หยด
1.2 ใหยากลุม carbonic anhydrase inhibitor ไดแก acetazolamide (Diamox ®) ขนาด 250 มิลลิกรัม
รับประทานครั้งเดียวจํานวน 2 เม็ด
1.3 ใหยารับประทานกลุม osmotic ไดแก 50% glycerine ขนาด 2 มิลลิลิตรตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม (100%
glycerin ขนาด 1 มิลลิลิตรตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมผสมน้ําสมหรือน้ํามะนาวในขนาดเทากัน ใหผูปวยดื่ม)
1.4 หลังจากนั้นประมาณ 30 นาที เมื่อความดัน ในลูกตาเริ่มลดลง ใหยากลุม miotic ไดแก 4% pilocarpine หยอด
ตาทุก 15 นาทีจํานวน 2 ครั้ง
1.5 กรณีที่ผูปวยไมสามารถรับประทานไดห รือเกิดการอาเจียน อาจให 20% mannitol ขนาด 5 มิลลิลิตรตอน้ําหนัก
ตัว 1 กิโลกรัม ฉีดเขาทางหลอดเลือดดํา (intravenous) ใหห มดภายใน 30-45 นาที หลังจากนั้น 1 ชั่วโมงควร
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วัดความดันในลูกตาอีกครั้ง ถาความดัน ในลูกตาลดต่ําลง จะตองประเมิน ผูปวยอีกครั้งวาควรจะใหการรักษา
ดวยวิธีใด เชน การใชแสงเลเซอร
2. การรักษาเพื่อควบคุมอาการ ในขณะรอการผาตัดหรือการใชแสงเลเซอร จะใหยาควบคุมความดันในลูกตา ดังนี้
2.1 ใหยา 4% pilocarpine หยอดตาทุก 4-6 ชั่วโมง
2.2 ใหรับประทานยา acetazolamide (Diamox ®) ครั้งละ 1 เม็ด ทุก 6 ชั่วโมง
2.3 ถาความดันในลูกตายังสูง อาจเพิ่มยากลุม beta blocker วันละ 2 ครั้ง
2.4 ในบางรายอาจตองใหยารับประทาน glycerine วันละ 4 ครั้ง หรือการใช manitol รวมดวย
3. การรักษาตาอีกขาง เนื่องจากพบวาผูป วยมีโอกาสเกิดตอหินเฉียบพลันในตาอีกขาง โดยเกิดประมาณมากกวารอย
ละ 90 ของผูป วย ในเวลา 5 ป ดังนั้นการปองกันตาอีกขางจึงเปนสิ่งจําเปน การปองกันสามารถทําไดโดยวิธีการ
ผาตัดหรือการใชแสงเลเซอร ถาหากผูป วยไมยิน ยอมในการผาตัดหรือการใชแสงเลเซอรควรใหยา 1 % pilocarpine
หยอดตา (ตลอดชีวิต) เพื่อปองกันการเกิดเปน ซ้ํา อยางไรก็ตามการใชยาหยอดตาจะไมสามารถปองกันไดอยาง
สมบูรณ

Steroid glaucoma

การเกิดตอหิน ในผูปวยที่ใชยากลุมสเตียรอยด (steroid) เปนระยะเวลานาน สามารถเกิดไดจากกลไกตางๆ ดังนี้
1. ยากลุมสเตียรอยด (steroid) ไปทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสาร mucopolysaccharide ที่บริเวณ trabecular
meshwork มีผลทําใหชองที่ใชระบายน้ําในลูกตา (intertrabecular space) แคบเขา ทําใหสารน้ําในลูกตา
(aqueous humour) ระบายออกไมได สงผลทําใหความดันในลูกตาสูงขึ้น
2. ยากลุมสเตียรอยด (steroid) ไปทําใหเกิดการเพิ่มขึ้น ของความดันในสวนของหลอดเลือดดําบริเวณเยื่อบุผนังลูกตา
(episcleral venous pressure) ซึ่งจะมีผลทําใหการไหลเวียนของน้ําในลูกตา (aqueous outflow) ลดลง สงผลทํา
ใหความดันในลูกตาสูงขึ้น
ผูปวยที่ใชยากลุมสเตียรอยด และความดันในลูกตาสูงขึ้น เรียกวา steroid responder ซึ่งจะพบไดประมาณรอยละ
30 ของประชากร steroid responder พบในผูปวยทีม่ ีการใชยาสเตียรอยดท ั้งชนิดที่เปน ยาในรูปแบบออกฤทธิ์เฉพาะที่
(topical form) และยารูปแบบรับประทานหรือยาฉีด (systemic form) โดยผูปวยที่ใชยากลุมสเตียรอยดและเกิดความ
ดัน ในลูกตาสูงขึ้น รวมกับ เปนโรคตอหิน เรียกวา Steroid glaucoma

โรคตอลม (pinguecular)

สาเหตุ
โรคตอลมเกิดจากการถูกลม หรืออากาศรอบๆ ตัว โดยเฉพาะผูทขี่ ี่รถจักรยานยนตทไี่ มมีการสวมหมวกกันน็อคหรือใส
แวนตา การสัมผัสฝุน ละอองที่อยูในอากาศ หรือควัน จากทอไอเสียเขาตา แสงแดดที่มีไอรอนสูง ความรอนจากเตาไฟ
อยางตอเนื่องเปนเวลานาน ทําใหเกิดการระคายเคือง กระตุนใหเยื่อบุตาขาวสรางสารประเภทโปรตีน และไขมันปองกัน
มากกวาปกติ จนเกิดเปนกอนนูนบริเวณบนเยื่อบุตาขาว นอกจากนี้อาจเกิดโดยไมทราบสาเหตุ
ลักษณะอาการ
โรคตอลมจะมีกอนเนื้อเยื่อลักษณะเปนกอนนูนสีเหลืองขนาดหัวไมขีดไฟ พบอยูบนเยื่อบุตาขาวใกลกับ ขอบตา
ดําบริเวณทางดานหัวตาหรือหางตา หรือแนวที่เปลือกตาเปดใหเยื่อบุตาขาวกระทบสิ่งตางๆ
หากตัดกอนเนื้อเยื่อนี้
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ออกไปสองกลอ งจุลทรรศนจะเห็นชิ้นเนื้อเยื่อพังผืดยืดหยุน (hyaline and elastiic tissue) ซึ่งกอนเนื้อเยื่อสามารถขยาย
ขนาดไดหากถูกการกระตุนบอยๆ ผูป วยอาจเปนเพียงตาเดียวและดานเดียว คือ ดานหัวตาหรือหางตา ผูปวยบางคน
เปน สองตาทั้งหัวตาและหางตา มักพบไดบ อยในคนที่อายุ 40 ปขึ้น ไป
หรือคนที่สัมผัสกับ ลมและฝุน เปนประจํา
ประกอบกับรางกายออนแอ ความตานทานตอโรคต่ํา อาจเกิดการกระตุนทําใหเปนตอลมมากขึ้น โดยจะเห็น เปนกอน
เนื้อเยื่อสีเหลืองนูน สูงขึ้น ชัดเจน มีตาแดงบริเวณรอบๆที่เปน ตอลม มีอาการระคายเคือง น้ําตาไหล เจ็บเล็กนอย โรคนี้
ไมสามารถรักษาใหห ายขาด สามารถกลับ มาเปนซ้ําไดห ากยังอยูกับ สิ่งแวดลอมที่เปน สาเหตุ
การรักษา
หากเกิดการอักเสบ (pingueculitis) ผูปวยจะมีอาการตาแดงในบริเวณที่เปนตอลม มีการระคายเคืองเหมือนผงเขาตา
จําเปนตองรักษาดวยการใหยาหยอดตากลุมสเตียรอยด ยาหยอดตากลุม vasoconstrictor หรือยาหยอดตากลุมยาตาน
ฮีสตามีน นอกจากนีไ้ มควรออกบริเวณกลางแจงที่แดดจัด ควรสวมแวนตากัน แดดเพื่อปองกัน ฝุน และลม ในกรณีท ี่
กอนเนื้อเยื่อมีขนาดใหญเขากระจกตาดํา มีผลตอการมองเห็นควรรักษาโดยวิธีการผาตัด

โรคตอเนื้อ (pterygium)
สาเหตุ
โรคตอเนื้อเกิดจากการเสื่อมสภาพของแกวตาและเยื่อบุตาขาว จากภาวะโรคภูมิแพ จากการเปนแผลที่แกวตา
และสาเหตุเชน เดียวกับการเกิดตอลม
ลักษณะอาการ
โรคตอเนื้อเปน โรคของเยื่อบุตาขาวที่พบไดบ อย ตอเนื้อ คือ ตอลมที่ขยายตัวใหญและหนาจนลามเขาไปในตา
ดํา ตอเนื้อมีลักษณะเปน แผนเยื่อบางๆ สีขาว รูปสามเหลี่ยมซึ่งมีฐานอยูที่ตาขาวและยอดแหลมยื่นเขาไปในตาดํา แผน
เยื่อสีขาวอาจเกิดไดทั้งดานหัวตาหรือหางตา โดยดานหัวตาพบไดบอยกวาดานหางตา เมื่อตอเนื้อลามถึงกลางตาดํา
จะทําใหตาขางนั้นมองไมเห็น ผูปวยจะมีอาการระคายเคือง มีน้ําตาไหล และมีตาแดงบริเวณรอบๆที่เปน ตอเนื้อ
การรักษา
การรักษาโรคตอเนื้อจะไมมียาหยอดตาหรือรับประทานสําหรับ รักษาเพื่อสลายตอเนื้อใหห ายไป การรักษาตาม
อาการอาจใชยาหยอดตาเพื่อลดอาการระคายเคืองตา เชน ยาหยอดตากลุมสเตียรอยด ยาหยอดตากลุมยาตานฮีสตามีน
และ ยาหยอดตากลุม vasoconstrictor ในกรณีที่สาเหตุของตอเนื้อเกิดจากโรคภูมิแพ ควรใชยาตานฮีสตามีนหยอดตา
พรอมทั้งรักษาสาเหตุของโรคภูมิแพดวย เมื่อตอเนื้อหนาตัวขึ้นและลุกลามเขาตาดํา ตองทําการผาตัดรักษาตอเนือ้
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ยาที่ใชเฉพาะที่ในตา

การใชยารักษาโรคตาดวยตนเองสามารถทําไดในกรณีท ี่ตองการบรรเทาอาการที่เกิดจากเยื่อบุตาขาวอักเสบจาก
การแพ การติดเชื้อแบคทีเรีย หรือการระคายเคืองที่ไมมีการฉีกขาดของกระจกตา การใหยารักษาอาจใชทั้งยาที่ใช
เฉพาะทีต่ ารูปแบบตางๆ และอาจจะตองใหยารับประทานรวมดวย เชน การรับประทานยา Cloxacillin กรณีที่ตองการ
รักษาการติดเชื้อกลุม Staphylococus ทีเ่ ปลือกตา การใชยารับประทาน Acetazolamide เพื่อลดความดัน ในลูกตา
สําหรับ รักษาโรคตอหิน หรือบางกรณีตองใหยาฉีดเขาทางหลอดเลือดดํา เชน ยูเรีย การใหยาตามระบบนั้นยาจะไม
สามารถผานไปสูภายนอกลูกตาเทากับการใหยาหยอดตาหรือปายที่ตาโดยตรง แมวายาบางตัวสามารถผานเขาสูตาได
แตจะตองใหในปริมาณมาก ซึ่งอาจทําใหเกิดอัน ตรายตอรางกายได
รูปแบบของผลิตภัณฑสําหรับตาและวิธีการใหยา
รูปแบบผลิตภัณฑสําหรับตามีหลากหลายรูปแบบ สวนใหญยาหยอดตาชนิดน้ําใส (Ophthalmic solution) และ
ยาขี้ผึ้งปายตา (Ophthalmic ointment) จะมีการใชคอนขางกวางขวางเมื่อเทียบกับ ยาน้ําแขวนตะกอน (Ophthalmic
suspension) ในขณะที่ยาเม็ดสําหรับผสมน้ําละลายพบไดไมบ อยนัก สวนยาสอดฝง (ocular insert) เพื่อใหมีการ
ปลดปลอยยาตอเนื่อง ซึ่งจะมีประโยชนกรณีท ี่ตองการใหยาอยางตอเนื่องตลอดเวลา
นอกจากนี้ยังมียาสําหรับเลนส
สัมผัส (contact lens solution) และยาผงสําหรับผสมน้ํากอนใช (powder for reconstitution)
สําหรับ วิธีการใหยาสามารถจําแนกไดดังนี้
1. การหยอดตา เปน วิธีท ี่มีขอดีคือหยอดไดงาย ไมทําใหเกิดอาการตามัว และไมมีปฏิกิริยาตอผิวหนังของเปลือก
ตา แตวิธีการนีม้ ีขอจํากัด คือ การออกฤทธิ์สั้น ระยะเวลาในการออกฤทธิข์ ึ้นกับสวนประกอบหลายประการ
เชน ปริมาณของน้ําตา การกระพริบตา (หากมีน ้ําตามากหรือกระพริบตาบอยจะทําใหยาหมดฤทธิ์เร็วขึ้น) และ
การอักเสบของเยื่อบุตาขาว (จะทําใหมีการดูดซึมยาไดมากกวาปกติ)
2. การปายตา เปนวิธีที่มีขอดีคือ การออกฤทธิ์ไดนานกวาการหยอดตา ไมทําใหเกิดอาการระคายเคือง และไมมี
การไหลของยาลงไปในทอน้ําตาและลงไปในคอ ซึ่งจะทําใหมีการดูดซึมเขาสูรางกายนอยกวายาหยอดตา แต
วิธีการนี้มีขอจํากัดคือ ยามีความเหนียวเหนอะหนะ และเคลือบตาทําใหตามัว
3. Packs หรือ pledget เปนกอนสําลีท ี่ชุบน้ํายาใสในชองลูกตา ทําใหยาคอยๆซึมออกมาและออกฤทธิ์ไดอยาง
สม่ําเสมอและเปน เวลานาน และ Disks ซึ่งเปนสารประกอบเชิงซอนของตัวยาและสารกอเจล ใชในลักษณะ
เดียวกับ Packs
4. Iontophoresis เปนวิธีการที่อาศัยแรงผลักดันทางไฟฟาทําใหยากระจายตัวสัมผัสกับกระจกตาและซึมผานได
มากขึ้น
5. การฉีดยาเขาใตเยื่อบุตา (Subconjunctival injection) เพื่อใหยาแพรเขาสูภายในลูกตาไดมากที่สุด โดยมักใช
กับ โรคที่เปน รุนแรง
6. การฉีดยาเขาหลังลูกตา (Retrobulbar injection) ซึ่งเปนบริเวณที่มีผลตอประสาทและโครงสรางบริเวณ
retrobulbar space เชน การฉีดยาชากอนผาตัดตา
7. การฉีดยาเขาภายในลูกตา (Intraocular injection) อาจฉีดเขาบริเวณหองหนาลูกตาหรือบริเวณ Vitreous การ
ฉีดยาวิธีนี้ตองใชยาทีม่ ีความเขมขนต่ํา และปริมาณยาที่ฉีดแตละครั้งไมควรเกิน 0.1-0.2 มิลลิลิตร
8. การสวนลาง (Irrigations) ใชในการรักษาแผลของกระจกตาดําหรือในรายที่กระจกตาดําถูกน้ํากรดหรือดาง โดย
การใช catheter สอดผานเปลือกตาเพื่อใหน ้ํายาลางตาผานอยูตลอดเวลา
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การเขียนฉลากยาตา
ความสําคัญของการเขียนฉลากยาตา มีดังนี้
1. เพื่อปองกันการใชผลิตภัณฑที่ถูกปนเปอน : ควรระบุระยะเวลาการใชและขอควรระวังหลังการเปดใช หากเปน ยาที่
ผลิตขึ้น ในโรงพยาบาลควรระบุวันที่ท ําใหปราศจากเชื้อไวดวย
1.1 ยาที่ใชภายในบาน : เนื่องจากมีสารกันเสีย (preservative) ตามที่ระบุใน B.P.C. จะเก็บ ไวได 4 สัป ดาหห ลังเปด
ใช การเขียนฉลากควรเขียนวา "ทิ้งไปหลังจากเปดใชแลว 4 สัป ดาห" แตไมไดห มายความวาหลัง 4 สัป ดาหแลว
ไมควรรักษาโรคที่เปนตอไป
1.2 ยาที่ใชตามหอผูปวย : หลังจากเปดยาตาแลวใชไมหมดใน 1 สัปดาหใหทิ้งไป
1.3 ยาที่ใชในแผนกผูปวยนอก หองฉุกเฉิน : ในหองฉุกเฉินอาจเปนไปไดวายา 1 ขวดถูกนํามาใชกับ ผูป วยหลายคน
ซึ่งอาจทําใหเกิด การติดเชื้อในระหวางผูป วยหลายราย (cross infection) ได ดังนั้น B.P.C. จึงแนะนําวายาที่
เหลือในแตละวัน ใหทิ้งไป
1.4 ยาที่ใชในหองผาตัด : ใหแยกยาตาสําหรับ ผูป วยแตละราย และเปดใชขวดใหมทุกครั้ง สวนที่เหลือในขวดแตละ
ครั้งตองทิ้งไป
2. เพื่อปองกันอันตรายกับลูกตา : ฉลากจะตองระบุชื่อและความเขมขน ของสารกันเสียในตํารับ
3. เพื่อปองกันความผิดพลาดในการจายยาที่มีหลายความแรง : ยาบางชนิดมีหลายความแรงจึงตองระบุใหชัดเจนใน
ฉลาก เชน ยา prednisolone 0.12 % (Pred-mild®) และ prednisolone 1% (Pred-forte®, Inf-oph®) เปนตน
4. เพื่อใหรักษาความคงตัวของยา
4.1 ยาตาที่ตองเก็บในที่เย็น (cool place) ไดแก adrenaline, chloramphenicol, cyclopentolate, hydrocortisone
acetate
4.2 ยาตาที่ตองเก็บในตูเย็น (2-8°C) ไดแก proxymethacaine เนื่องจากเปน ยาที่ไมคงตัวอยางมากเมื่ออยูในรูปยา
น้ํา อยางไรก็ตามหามแชในชองทําน้ําแข็ง (freezer)
4.3 ยา chloramphenicol พบวาถาเก็บที่ 25°C ยาจะคงฤทธิ์อยูไดนาน 4 เดือน แตถาเก็บทีอ่ ุณหภูมิ 2-8°C ยา
จะอยูไดนานถึง 18 เดือน จากวันผลิต (แตสําหรับ chloramphenicol eye drop ที่ผลิตโดยวิธปี ราศจากเชื้อและ
ไมไดใสสารกัน เสีย จะมีอายุยาสั้นกวานี้)
5. เพื่อปองกันการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ : เชน ยาน้ําแขวนตะกอน ควรระบุในฉลากวา "เขยาขวดกอนใช" และ "หาม
เก็บในชองทําน้ําแข็ง" (freezer) เนื่องจากอาจเปน การทําลายผลึกของตัวยาแลวมีผลตออัตราสารเขาระบบชีวภาพ
(bioavailability) และยังอาจระคายเคือ งตาไดดวย
การอานใบสั่งยาสําหรับยาตา
1. แบบที่ใชอักษรภาษาอังกฤษหรือภาษาละติน
BE และ OU หมายถึง ตาทั้งสองขาง
RE และ OD หมายถึง ตาขวา
LE และ OS หมายถึง ตาซาย
**คําวา ED ยอมาจาก eye drop หมายถึง ยาหยอดตา สวน EO ยอมาจาก eye ointment หมายถึงยาขี้ผึ้งปายตา
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ตัวอยาง เชน

Chloramphenicol ED

OS qid
หมายถึง ใหห ยอดยาทีต่ าดานซายครั้งละ 1-2 หยด วันละ 3 ครั้ง เชา กลางวัน เย็น

Bior tear ®
RE q 2 hr
หมายถึง ใหห ยอดยาทีต่ าดานขวาครั้งละ 1-2 หยด ทุก 2 ชั่วโมงจนกระทั่งกอนนอน
2. แบบที่ใชตัวเลข
-/- ตัวเลขดานซาย หมายถึง ตาขวา สวนตัวเลขดานขวา หมายถึง ตาซาย
8 หมายถึง ทุก 2 ชั่วโมง
6 หมายถึง ทุก 3 ชั่วโมง
5 หมายถึง ทุก 4 ชั่วโมง
4 หมายถึง วันละ 4 ครั้ง
3 หมายถึง วันละ 3 ครั้ง
2 หมายถึง วันละ 2 ครั้ง
1 หมายถึง วันละ 1 ครั้ง
ตัวอยางเชน

FML ED ®
4/2
หมายความวา ใหหยอดยาทีต่ าขวา วันละ 4 ครั้ง และหยอดยาที่ตาซาย วันละ 2 ครั้ง
Terramycin EO
1/1
หมายความวา ใหใชยาปายตาทั้งสองขาง วัน ละ 1 ครั้ง กอนนอน

ขอคํานึงในการใชผลิตภัณฑยาตา
1. ปกติลูกตาจะมีความจุของเหลวประมาณ 10 ไมโครลิตร (µl) ดังนั้นการใชยาหยอดตาแตละครั้งไมจําเปนตองหยอด
ครั้งละหลายหยด เพราะหลอดหยดจะมีปริมาตรรวมหยดละ 25-50 µl ดังนั้นการหยอดยาเพียง 1 หยดถือวา
เพียงพอ (สวนมากจะระบุเปน 1-2 หยด) อยางไรก็ตามไมควรใหมากกวานี้เนื่องจากหากยาตานั้นไมใช isotonic
solution จะกระตุน ใหมีการหลั่งน้ําตาออกมามากขึ้น ทําใหยาถูกเจือจางไปมากและสําหรับ ยาตาที่ใชกับ เชื้อไวรัส
มักระบุใหหยอดเพียง 1 หยดในแตละครั้ง อาจเนื่องมาจากภาวะติดเชื้อไวรัสที่ดวงตา มีน้ําตาไหลออกมามากอยูแลว
การหยอดยาหลายหยดอาจกระตุน ใหน้ําตาออกมามากยิ่งขึ้น
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2. เนื่องจากอัตราการไหลเวียนของเหลวภายในตา (turnover rate fluid) มีคาเทากับรอยละ 16 ตอนาที หลังจาก
หยอดยาตาไปเปน 4 นาทีจะเหลือยาประมาณรอยละ 50 และหลังจากหยอดยาไป 10 นาทีจะเหลือยาประมาณรอย
ละ 17 ดังนั้น การหยอดยา 2 ชนิดจึงควรหยอดหางกัน 5 – 10 นาที
3. ปจจัยที่มีผลตอการแทรกผานกระจกตาของยา (corneal penetration) มีดังนี้
3.1 ความเขมขนของยา (concentration) ซึ่งการหยอดยาที่มคี วามเขมขนนอยแตใหยาบอยจะใหผลการดูดซึมยา
ดีกวาการหยอดยาที่ความเขมขนสูงแตใหยาไมบอย
3.2 ความหนืด (viscosity) ซึ่งทําใหเวลาที่ยาสัมผัสกับตา (contact time) นานดี
3.3 ความเปน กรด-เบส (pH) ของยา โดยยาที่มีความเปนดางจะสามารถซึมผานกระจกตาไดดีกวายาที่มีความเปน
กรด นอกจากนี้ความเปน กรด-เบสของยาที่มากหรือนอยเกิน ไป (4 – 7) จะทําใหเกิดการแสบตาและทําใหมกี ารหลั่ง
น้ําตา (reflex tearing) ออกมามาก เปนผลใหยาเจือจางอยางรวดเร็ว
3.4 สภาพของกระจกตา หากมีรอยถลอกก็จะทําใหยาสามารถซึมผานไดมากขึ้น
4. ยาชนิดที่ละลายในไขมัน (lipid soluble) จะถูกดูดซึมไดดีกวายาชนิดทีไ่ มละลายในไขมัน (lipid insoluble) ยาที่มี
ความเปน กรด-เบส (pH) สูงกวาจะดูดซึมไดดีกวายาทีม่ ีความเปนกรด-เบสต่ํากวา ดังนั้นในการหยอดยา 2 ชนิดที่มี
คาความเปนกรด-เบสตางกันควรหยอดยาที่มีความเปนกรด-เบสสูงกอนจะทําใหยาดูดซึมดีขึ้น เชนการใหยา timolol
(pH = 6.8) กอนยา pilocarpine (pH = 5) เปนตน
5. การดูดซึมยาเขาสูกระแสโลหิต มักจะเกิดโดยยาถูกขับออกมาทางทอเปดเขาสูจ มูก (Nasolacrimal duct) จึง
สามารถปองกันไดโดยกดถุงน้ําตา (lacrimal sac) ที่บริเวณหัวตา นานประมาณ 1-2 นาที ระหวางที่หยอดตา หรือ
หลังหยอดแลวทันที
6. การหยอดตาหรือปายตาไมควรทําลงไปทีก่ ระจกตาโดยตรง เนื่องจากเปนบริเวณที่เปราะบางและมีความไวสูงมาก
เมื่อมีการกระตุนบริเวณนี้จะทําใหมีการหลั่งน้ําตาออกมามาก สงผลใหยาเจือจางไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ยังอาจ
เปนอันตรายตอกระจกตาดวย ดังนั้นคําแนะนําจะใหยาลงไปทีก่ ระพุงเปลือกตาดานลาง
7. การหยอดยาตาไมควรปดตาแรงๆ หรือกระพริบตาถี่เกิน ไป เพราะจะทําใหยาถูกขับออกไดเร็วขึน้ ควรหลับตา
ประมาณ 5 นาทีหลังหยอดยาตา
8. ความถี่ในการหยอดยา โดยทั่วไปมักใหวัน ละ 4 ครั้งยกเวนยาปฏิชีวนะอาจใหบอยกวาตามความรุนแรงของโรค
สวนยากลุม beta-blocker เชน timolol มักใหวันละ 2 ครั้ง ยาปายตานิยมใหป ายเฉพาะกอนนอน เพราะมีความ
เหนอะหนะตาและทําใหตามัว อยางไรก็ตามยาปายตาสามารถอยูในตาไดน านกวายาหยอดตา
9. การใชยาปายตาสามารถเพิ่มระยะเวลาที่ยาสัมผัสกับ ตาไดมากขึ้น 2-4 เทา (เมื่อเทียบกับการใชน ้ําเกลือ) แตมีขอเสีย
คือจะทําใหตามัวได และควรถอด contact lens กอนใชยาปายตาดวย รวมทั้งควรแนะนําผูป วยวาเมื่อเริ่มใชยาปาย
ตาครั้งแรก ควรบีบยาทิ้งไปประมาณ ¼ นิ้ว (0.5 cm) เนื่องจากตัวยาที่บรรจุมานานอาจแหงเกินไป และหากตองใช
ยาปายตา 2 ชนิดพรอมกัน ใหท ิ้งชวง 10 นาทีกอนใชยาชนิดตอไป
10. เพื่อความมั่น ใจเรื่องความปราศจากเชื้อในตัวยา ไมควรใหป ลายหลอดของยาตาสัมผัสกับสวนใดๆของตา และไมควร
ใชยาตาที่เปดไวแลวนานกวา 1 เดือน แมวายาจะยังไมหมดอายุ
11. ตัวยาในรูป ผงแหง หรือเปนเม็ดแลวนํามาละลายกอนใชห ยอดตา ควรแนะนําผูปวยใหใชน ้ํายาที่เตรียมมากับตัวยาใน
การละลาย และตองระวังการปนเปอนจุลินทรียจากภายนอก และหลังละลายแลวควรแนะนําผูปวยเรื่องระยะเวลาใช
ยาที่จํากัด (เนื่องจากยาที่เตรียมในรูปแบบนี้มักจะสลายตัวไดงายเมื่อทําเปนสารละลายแลว)
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12. ยาชนิดสอดฝงในเปลือกตา จะมีท ั้งแบบไมกรอนสลาย ตองถอดเปลี่ยนเปนระยะ เชน Ocusert® (pilocarpine) ซึ่ง
ตองเปลี่ยนทุก 7 วัน อีกแบบหนึ่งจะเปนแบบที่สลายตัวไดเอง ไมตองถอดออกจากตา
13. อาการไมพึงประสงคของผลิตภัณฑยาตามีทั้งผลเฉพาะที่ตอลูกตา (ocular side effect) และ ผลตอทั้งระบบรางกาย
(systemic side effect) เชน ผูปวยที่ใช Timolol eye drop พบวารอยละ 10 ตองหยุดยาเนื่องจากผลขางเคียงอยาง
ใดอยางหนึ่ง ตัวอยางผลเฉพาะที่ตอลูกตา เชน ระคายเคือง ตาพรามัว ตัวอยางผลตอทั้งระบบรางกาย เชน
ออนเพลีย หัวใจเตนชากวาปกติ (bradycardia) การเตน ของหัวใจผิดปกติ (cardiac arrythmia) และ หลอดลมหด
เกร็ง (bronchospasm) เปน ตน
วิธีการใชยาหยอดตา มีขั้น ตอนดังนี้
1. ลางมือใหสะอาด
2. เปดเกลียวจุกของขวดยาไว โดยไมวางฝาขวดคว่ําลงบนพื้น เฉพาะยาที่มีห ลอด
หยดซึ่งเอาออกจากตัวขวดไดยังไมตองเอาหลอดหยดออกจากขวด
3. ใหใชมือขางหนึ่งจับหลอดหยดและดูดยาใหเขาไปในหลอด (เฉพาะยาที่มีหลอดซึ่ง
เอาออกจากตัวขวดได)
4. นอนหรือเงยหนาขึ้น
5. คอยๆใชมืออีกขางหนึ่งดึงเปลือกตาลางออกมาใหเปนกระพุง และเหลือบตาขึ้นขางบน
6. หยอดยาใหไดจํานวนหยดตามที่แพทยสั่งลงในดานในกระพุงของเปลือกตาลาง ระวังอยาใหปลายหลอดหยดถูกตา
ขนตา เปลือกตา มือ หรือสิ่งใดๆ
7. ปลอยมือจากการดึงเปลือกตาลาง และอยากระพริบตาสักครู (อยางนอย 30 วิน าที)
8. เอาหลอดหยดใสขวดและปดฝาใหสนิท (เฉพาะยาที่มีห ลอดหยดซึ่งเอาออกจากตัวขวดได)
คําแนะนําและขอควรระวังเกี่ยวกับยาหยอดตา
1. ถาจําเปนตองใชยาหยอดตา 2 ชนิดพรอมกัน ควรเวนระยะเวลาประมาณ 5-10 นาที ถายาอีกชนิดเปน ยาขี้ผึ้งปายตา
ใหหยอดยากอนและรอประมาณ 10 นาที จึงใชยาขี้ผึ้งปายตา มิฉะนั้นยาอาจไปทําลายฤทธิ์กันเอง หรือเจือจางซึ่ง
กันและกัน
2. หามใชยาหยอดตารวมกับ ผูอื่น เพราะอาจทําใหติดโรคได
3. ยาอาจทําใหตาพรา แสบตา หรือเคืองตาหลังจากหยอดตาได ดังนั้น ไมควรขับรถหรือตองทํางานที่เสี่ยงตออัน ตราย
จนกวาตาจะมองเห็นไดชัดเจนตามปกติ
4. หามลางหลอดหยด
5. ถาลืมหยอดตาใหหยอดตาทันทีที่น ึกได แตถาใกลจะถึงเวลาที่จะหยอดตาครั้งตอไปใหรอหยอดตาครั้งตอไปไดเลย
6. ถายาหยอดตาเปน ชนิดยาน้ําแขวนตะกอน จะตองเขยาขวดกอนใช
7. ยาหยอดตาที่เปดใชแลว หามใชเกิน 1 เดือน ถามียาเหลือควรทิ้งไป
8. ยาหยอดตาบางชนิดควรเก็บในตูเย็น ฉะนั้น ตองอานฉลากใหเขาใจ
9. ยาหยอดตาบางชนิดจะทําใหรูสึกขมในคอได เพราะตาและคอมีทางติดตอถึงกัน ได อาจกดหัวตาเบาๆ เพื่อลดการ
ไหลของยาจากตาลงคอ

หนา 19
วิธีการใชขี้ผึ้งปายตา มีขั้นตอนดังนี้
1. ลางมือใหสะอาด
2. เปดจุกหลอดยาไว โดยวางใหฝาหลอดหงายขึ้น
3. นอน หรือ นั่งเงยหนาขึ้น
4. คอยๆ ใชมือขางหนึ่งดึงหนังตาลางลงมาใหเปน กระพุง และเหลือบตาขึ้นขางบน
5. ใหใชมืออีกขางหนึ่งจับหลอดขี้ผึ้งปายตา และบีบขี้ผึ้งขนาดยาวประมาณ
1 เซนติเมตร หรือประมาณ 1/2 นิ้ว ลงในดานในของเปลือกตาลาง ระวัง! อยาให
ปลายหลอดขี้ผึ้งถูกตาหรือสิ่งใดๆ
6. ปลอยมือจากการดึงหนังตา
7. คอยๆ ปดตาและกลอกลูกตาไปมาทุกทิศทางขณะที่ยังปดตาอยูสักครู
8. ปดฝาจุกหลอดยาใหสนิท
คําแนะนําและขอควรระวังเกี่ยวกับการใชยาปายตา
1. ระวังความสะอาดของปลายหลอดยา และหามจับปลายหลอดยา
2. เมื่อบีบยาออกมาแลวเห็นวาลักษณะยาแหงและแข็ง ใหบีบ สวนนั้นทิ้งไป (ในทางปฏิบัติ เมื่อเปดใชยาปายตาหลอด
นั้นเปนครั้งแรก จะแนะนําใหบ ีบยาทิ้งไปประมาณ 0.5 ซ.ม.)
3. กรณีท ี่แพทยสั่งจายยาปายตาชนิดเดียวกันมาหลายหลอด ใหเปดใชท ีละหลอดจนหมด จึงเปดใชหลอดถัดไป
4. กรณีท ี่ตองปายยาตาหลายชนิดพรอมกัน ใหเวนระยะประมาณ 10 นาทีกอนปายตัวถัดไป
5. กรณีท ี่ตองใชยาปายตาพรอมกับ ยาหยอดตา ใหหยอดตากอนประมาณ 5-10 นาที แลวจึงปายตา
6. กอนเปดหลอดยาปายตา ใหกําหลอดไวในมือสักครู เปนการเพิ่มอุณภูมิใหกับ ยาเพื่อใหบีบหลอดแลวไหลออกมาไดดี
7. หามลางปลายหลอดยาขี้ผึ้งปายตา
8. ถาลืมปายตาใหป ายตาทันทีที่น ึกได แตถาใกลจะถึงเวลาที่จะปายตาครั้งตอไปใหรอหยอดตาครั้งตอไปไดเลย
ยาลางตา (Eye-Lotions, ocular irrigants)
หมายถึงยาตาที่เปนน้ําใชสําหรับลางตาหรือในการปฐมพยาบาล ยาลางตาแบงเปน 2 ประเภท ไดแก
1. ยาลางตาที่ทําใหปราศจากเชื้อแลวจึงไมจําเปนตองใสสารกัน เสีย เชน sodium chloride eye-lotion
2. ยาลางตาที่มีการใสสารกันเสีย ซึ่งใชกัน ตามบาน หรือมีขายตามทองตลาด
ขอควรทราบ
1. วิธีการใช ใหเทยาลางตาลงในถวยลางตา แลวกมหนาประกบลูกตากับ ถวยลางตา จากนั้นแหงนหนาขึ้น โดยยัง
ประกบถวยลางตาอยู แลวกรอกตาไปมาสักครูจึงเทยาทิ้งไปได
2. น้ํายาที่ลางตาไปแลวตองเททิ้ง ไมใหใชซ้ํา
3. ไมจําเปนตองใชยาลางตาทุกวัน เนื่องจากในภาวะปกติจะมีน้ําตาคอยทําความสะอาดและฆาเชื้อทั่วไปใหอยูแลว
นอกจากนี้การใชยาลางตาบอยเกินไปจะทําใหเยื่อบุตาแหงและอาจเกิดการอักเสบ (inflammation)ได

ชนิดของยาตา สามารถแบงตามกลุมยาไดดังนี้
1. ยาตานเชื้อ แบคทีเรีย (Antibacterial) ใชในกรณีที่มีการติดเชื้อของเปลือกตา เยื่อบุตาหรือกระจกตา แบงเปนยา
ชนิดเดียวและยาสูตรผสม ขนาดที่นิยมใหคือ ครั้งละ 1 หยดวัน ละ 4 ครั้งหรือบอยกวานั้น ในรายติดเชื้อรุน แรง
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1.1 ยาเดี่ยว
− ยากลุม aminoglycosides ไดแก neomycin, framycetin, gentamicin และ tobramicin
− ยากลุม tetracyclines ไดแก oxytetracycline และ chlortetracycline มีฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อกวางทั้ง
เชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ มักพบในรูป แบบยาขี้ผึ้งปายตา
− ยา chloramphenicol เปน ยาที่มีฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อแบคทีเรียไดห ลายชนิดและยังพบอุบ ัติการณการ
ดื้อยานอย จึงเปนทีน่ ิยมใช
− ยา fusidic acid เปน ยาที่มีฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อ Staphylococci ทั้ง coagulase positive และ
negative ไดดี
− ยากลุม sulfonamides ไดแก sulfacetamide และ sulfamethizole มีฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อแบคทีเรีย
แกรมบวกและแกรมลบ
และตองระมัดระวังการใชในผูปวยที่มีป ระวัติแพยากลุมนี้ รวมทั้งยาขับ
ปสสาวะ (furosemide และ thiazide) ยาลดระดับ น้ําตาลในเลือดชนิดรับประทานกลุม sulfonylurea
และยาที่ใชรักษาโรคตอหิน (acetazolamide, dichlorphenamide และ methazolamide)
− ยากลุม fluoroquinolones ไดแก ciprofloxaxin , ofloxacin, lomefloxacin และ levofloxacin ยา
กลุมนี้มีฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อกวาง แตครอบคลุมเชื้อ Streptoccocci ไดไมดีน ัก
− ยา silver nitrate กลไกการออกฤทธิ์โดย free silver ion จะรวมกับ chloride ในเนื้อเยื่อได silver
chloride ไปจับกับโปรตีนของเชื้อแบคทีเรียเปนผลใหเกิดการทํางานที่ผิดปกติของแบคทีเรีย ยามีฤทธิ์
ครอบคลุมเชื้อแบคทีเรีย แกรมบวกและแกรมลบ
สําหรับ ฤทธิ์ในการครอบคลุมเชื้อแบคทีเรียของยาชนิดตางๆ และการเก็บรักษาอยูในตารางที่ 2 และตารางที่ 3
สวนอาการไมพึงประสงคท ี่พบสวนใหญของยาในกลุมนี้ ไดแก อาการไมสบายตา ระคายเคืองตา ปวดแสบตา และคัน ตา
1.2 ยาสูตรผสม
สวนใหญมีสวนประกอบของ polymyxin B ตัวอยางยาที่มีจําหนาย ไดแก สูตรผสมระหวาง polymyxin B
และ oxytetracycline (Terramycin ®) สูตรผสมระหวาง polymyxin B neomycin และ gramicidin (Xanalin ®
และ Poly-oph ®) ซึ่ง polymyxin B มีฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ และ gramicidin มีฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อ
แบคทีเรียแกรมบวก การใชยาเหลานี้รวมกันจึงเสริมฤทธิ์กันในการครอบคลุมเชื้อแบคทีเรียไดหลายชนิด
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ตารางที่ 2 ฤทธิ์ในการตานเชื้อ แบคทีเรียของยาตากลุม Antibacterial ชนิดตางๆ (Kellion KH,2004)
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Sulfonamides
Sodium Sulfacetamide
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Tobramycin
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Gentamicin

Ofloxacin
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P

Neomycin

Ciprofloxacin

Organism/Infection
P P
Staphylococcus sp.
P P
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P
S. aureus
P P
P
Streptococcus sp.
P P
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P
S. pneumoniae
P
α-hemolytic streptococci
(viridans group)
β-hemolytic streptococci P
P
P
P
S. pyogenes
P P
P
Corynebacterium sp.
P
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P
Escherichia coli
P
P
Haemophilus aegyptius
P
P
H. ducreyi
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P
P
H. influenzae
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P
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K. pneumoniae
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2
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N. gonorrhoeae
P
P
Proteus sp.
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Moraxessa sp.
2
Chlamydia trachomatis
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Pseudomonas aeruginosa
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Bartonella bacilliformis
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Bacteroides sp.
P
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Vibrio sp.
Providencia sp.
หมายเหตุ 1= incresing resistance has been seen 2= for prophylaxis
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ตารางที่ 3 การเก็บรักษาและขอควรทราบของยาตานเชื้อ แบคทีเรีย

ยาตานเชื้อแบคทีเรีย

การเก็บรักษา

Sulfacetamide sod.
Cetasil® ED (10%)
Optal® ED (15%)
Opsar® ED (20%)

ภาชนะกัน แสง (เพือ่ ลดการเปลี่ยนสี และในตํารับมัก ความเขมขนของยามาก โดยยาน้ําสําหรับหยอด
ใส sodium thiosulfate เพื่อปองกัน การเกิดสีคล้ํา) ตา มีความเขมขน ตั้งแต 10-30 % โดยขนาดต่ําๆ
หามเก็บ ในตูเย็น
(ยาชนิดน้ําหยอดตาใหเก็บที่ อาจใชหลังจากใสเลนสสัมผัส หรือกรณีขจัดสิ่ง
อุณหภูมิ 8-15°C อาจเปนเพราะวายาละลายน้ําได แปลกปลอม แตขนาดที่สูงขึ้นมักใชรักษามากกวา
ไมดีนัก สวน ยาชนิดขี้ผึ้งปายตาใหเก็บที่ 15-30°C ปองกัน

ขอควรทราบ

เพราะวาที่อุณภูมิต่ําจะทําใหยาหนืดมากขึ้น)
Chloramphenicol

เก็บในตูเย็น (2-8°C) จะอยูไดนาน 18 เดือน แตถา อาการไมพึงประสงคพบไดนอย เชน โลหิตจาง
ชนิด aplastic และภาวะเม็ดเลือดขาวต่ํา
เปนที่ 25°C จะเก็บไดเพียง 4 เดือนเทานั้น

Tetracycline
เก็บในอุณหภูมิ กัน แสงและความชื้น
Chlortetracycline
Oxytetracycline
Fluoroquinolones
Ciprofloxacin คงตัวอยูไดท ี่อุณภูมิห อง (แตสําหรับ
Ciprofloxacin 0.3% ED การเก็บในตูเย็น ยังมีขอมูลขัดแยงกัน อยู กลาวคือใน
Lomefloxacin 0.3% ED
เอกสารของบริษัท ระบุวาใหเก็บไดท ี่ 2-30°C แต
ขอมูลจากหลายแหงกลับระบุวาหามเก็บในตูเย็น)

Silver nitrate ED

Lomefloxacin ED เก็บที่ 25°C พบวามี shelf-life
ประมาณ 3.6 ป
ตัวยาจะเสื่อมสลายดวยความรอน (ยานี้ฆาเชื้อไดดี
จึงไมจําเปนตองทําใหไรเชื้อ) ตามระบุใน USP ยานี้
ตองใส ไมมีสี การเก็บ รักษาใหเก็บพนแสง การถูก
แสงจะทําใหยาถูก oxidize เปลี่ยนเปน สีน ้ําตาล

มักทําในรูปยาขี้ผึ้งปายตา

ระวังยาตกตะกอน หากใชรวมกับ ยาตาที่มี
สวนประกอบของโลหะหนัก ดังนั้นควรใหยาหาง
กันประมาณ 15 นาที

ทางกฏหมายระบุใหใชยานี้หยอดแกท ารกแรกเกิด
เพื่อปองกัน gonococcal conjunctivitis ซึ่งอาจ
ทําใหตาบอดได (เชื้อนี้สามารถติดจากมารดาใน
ระหวางคลอดได)

2. ยาตานเชื้อ ไวรัส (Antiviral) ใชในการรักษาการติดเชื้อไวรัสเชน เชื้อ Herpes simplex ที่กระจกตาและเยื่อบุตา ยา
ตานไวรัสสวนใหญจะมีสูตรโครงสรางคลาย nucleoside ซึ่งมีท ั้งที่เปนอนุพันธของ purine และ pyrimidine โดย
กลไกการออกฤทธิ์ของยาตานไวรัสจะไปขัดขวางการสังเคราะห DNA ของเชื้อไวรัส ตัวอยางยาตานไวรัส มีดังนี้
2.1 Trifuridine ใชัในการรักษาโรคกระจกตาอักเสบจากการติดเชื้อ herpes simplex virus ขนาดการบริหารยาให
ใชห ยอดยา 1 หยด ทุก 2 ชั่วโมง รวมเปน 5-9 ครั้งใน 1 วัน เฉพาะเวลากลางวัน อาจมีการใหรวมกับยาขี้ผึ้ง ปายตา 1 ครั้ง
กอนนอน (กรณีที่ใหยาขี้ผึ้งปายตาอยางเดียวใหใชวันละ 3-4 ครั้ง) ยานี้ไมมีขอหามในหญิงตั้งครรภแมวาจะอยูใน
pregnancy category C เนื่องจากพบวาในรูป แบบของยาหยอดตา ยาจะเขาสูร ะบบรางกายนอยมาก การเก็บ รักษาควร
เก็บ ในตูเย็น (2-8°C) พบวายาสามารถคงตัวอยูได 24 เดือน สําหรับการเก็บทีอ่ ุณหภูมิ 25 °C นาน 2 สัปดาห ทําให
ความเปนกรด-เบสลดลงเล็กนอยแมวาจะไมมีผลตอฤทธิ์ยา แตจะมีผลทําใหระคายเคืองตามากขึ้น (พบวาหากเก็บที่
25°C นานถึง 8 สัปดาหจะทําใหป ริมาณยาลดลง 10%)
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2.2 Idoxuridine ใชัในการรักษาโรคกระจกตาอักเสบจากการติดเชื้อ herpes simplex virus ขนาดการบริหารยาให
ใชห ยอดยา 1 หยด ทุก 1 ชั่วโมงในเวลากลางวัน และทุก 2 ชั่วโมงเวลากลางคืน (ใชจนกระทั่งลูกตายอมไมติดสีของ
Fluorescein แลวจึงลดขนาดลงเปน 1 หยด ทุก 2 ชั่วโมงเวลากลางวัน และทุก 4 ชั่วโมงเวลากลางคืน โดยหยอดไปเรื่อยๆ
จนหายและหยอดตอไปอีก 3-7 วันจึงหยุดยา) นอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นที่แนะนําไวคือ 1 หยด ทุก 1 นาที เปนเวลา 5 นาที
ใหกระทําเชนนี้ทุก 4 ชั่วโมงทั้งกลางวันและกลางคืน จนอาการหายและหยอดตอไปอีก 3-5 วันจึงหยุดยา) ยานี้ไมควรใช
ในหญิงตั้งครรภ (จัดเปน pregnancy category C นอกจากนี้มีขอมูลวายาสามารถผานทางรก (placenta) ได และพบวา
การใหท างตากับกระตาย สงผลใหเกิดความผิดปกติของตัวออนในครรภได) การเก็บรักษาควรเก็บในตูเย็น (2-8°C)
2.3 Vidarabine ใชในการรักษาโรคกระจกตาอักเสบและเยื่อบุตาอักเสบแบบเฉียบพลัน หรือการกลับ เปนซ้ําของ
กระจกตาอักเสบจากการติดเชื้อ herpes simplex virus ขนาดการบริหารยาใหใชขี้ผึ้งปายตา วันละ 5 ครั้ง โดยแตละครั้ง
ใหห างกัน 3 ชั่วโมง ยานี้ไมควรใชในหญิงตั้งครรภ (จัดเปน pregnancy category C) และหญิงระยะใหนมบุตร
2.4 Ganciclovir ใชในการรักษาโรค cytomegalovirus retinitis ในผูปวยที่มีภูมิคุมกันบกพรอง (AIDS) ขนาดการ
บริหารให ganciclovir ขนาด 4.5 มิลลิกรัมชนิดฝง implant capsule ซึ่งจะคอยๆ ปลดปลอยตัวยาออกมา โดยใช
ระยะเวลาประมาณ 5-8 เดือนหลังจากที่ไดรับการผาตัดฝงแคปซูลยา การเก็บ รักษาใหเก็บที่อุณหภูมิหอง 16-30 °C
3. ยาตานเชื้อรา (Antifungal) ไดแก ยา Natamycin (Natacyn ® suspension) มีกลไกการออกฤทธิ์โดยเพิ่มการซึม
ผานเยื่อของเซลสเชื้อรา (cell membrane permeability) ออกฤทธิ์ครอบคลุมเชือ้ Aspergillus, Candida,
Cephalosporium, Fusarium, Penicillium, Blastomyces, Coccidioides immitis, Cryptococcus meofomans และ
Histoplasma capsulatum ใชในการรักษาโรคเปลือกตาอักเสบ เยื่อบุตาอักเสบ กระจกตาอักเสบจากเชื้อรา ขนาดการ
บริหารยาใชห ยอดขนาด 5% ครั้งละ 1 หยด ทุก 1-2 ชั่วโมง เปน เวลา 3-4 วัน แลวเปลี่ยนเวลาเปนทุก 6-8 ชั่วโมง
โดยทั่วไประยะเวลารักษารวมประมาณ 2-3 สัป ดาห เนื่องจากยานี้เปน ยาแขวนตะกอนจึงตองเขยาขวดกอนใชยา การ
เก็บ รักษายาควรเก็บในที่เย็น อุณหภูมิ 8-24 °C กันแสงและความชื้น
4. ยาตานฮีสตามีน (Antihistamine) กลไกการออกฤทธิโ์ ดยการแยงจับที่ H1 receptor ทําใหเกิดการยับ ยั้งการหลั่ง
ของสารฮีสตามีนที่ห ลั่งออกมาจาก basophil หรือ mast cell ใชในการบรรเทาอาการเคืองตาหรือคัน ตา เชน โรคเยื่อบุ
ตาอักเสบจากการแพ ตอลมและตอเนื้อ เปนตน ขนาดทีน่ ิยมใหคือ ครั้งละ 1 หยดวันละ 4 ครั้ง หรือเมื่อมีอาการ อาการ
ไมพึงประสงคจากยา ไดแก อาการตาแหง และตาพรามัวได ดังนั้นในผูป วยที่เปนโรคตาแหง (dry eye) เมื่อไดรับยาตาน
ฮีสตามีนอาจทําใหอาการแยลงได จึงควรระวังในการวิน ิจฉัยแยกโรคผูปวยอาการเคืองตาวาเปน จากตาแหง (ควรให
น้ําตาเทียม) หรือจากตอลมหรือตอเนื้อ (ใหยาตานฮีสตามีน) ตัวอยางยาตานฮีสตามีนไดแก
4.1 Olopatadine (Patanol ®) จัดเปนยากลุม selective H1 antagonist ขนาดการบริห ารยาใชหยอดตาครั้งละ
1-2 หยด วัน ละ 2 ครั้ง การเก็บรักษายาควรเก็บในที่อุณหภูมิ 4-25 °C
4.2 Emedastine (Emadine ®) จัดเปนยากลุม selective H1 antagonist ขนาดการบริห ารยาใชหยอดตาครั้งละ
1-2 หยด วัน ละ 4 ครั้ง การเก็บรักษายาควรเก็บในที่อุณหภูมิ 4-25 °C
4.3 Azelastine (Optivar ®) จัดเปนยากลุม selective H1 antagonist ขนาดการบริหารยาใชห ยอดตาครั้งละ

1-2 หยด วัน ละ 2 ครั้ง การเก็บรักษายาควรเก็บในที่อุณหภูมิ 4-25 °C
4.4 Antazoline มักนิยมผสมกับยากลุม vasoconstriction เชน Tetryzoline ตัวอยางยาที่มีเชน Spersallerg ®
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5. ยากลุม Sympathomimetic หรือ vasoconstriction กลไกการออกฤทธิ์โดยการกระตุน alpha-adrenergic receptor
ที่หลอดเลือดแดงบริเวณเยื่อบุตา (conjunctival vessels) ทําใหเกิดการหดตัวของหลอดเลือด (vasoconstriction) ทําให
เกิดการขยายมานตา (pupil dilation) และเพิ่มการไหลของสารน้ําในตา (outflow of aqueous humour) เปน ผลใหลด
ปริมาณน้ําตา ขอบงใชของยา คือ ชวยบรรเทาอาการตาแดง ขอควรระวัง คือ ไมควรใชยาติดตอเปนเวลานานกวา 10 วัน
เพราะอาจเปนการบดบังโรคบางอยางได และยังอาจทําใหเยื่อบุตาไมแข็งแรงเนื่องจากหลอดเลือดที่มาเลี้ยงลูกตาตีบ ทํา
ใหเลือดมาเลี้ยงไมพอ รวมทั้งอาจกระตุน ใหเกิดตอหินเฉียบพลันจึงมีขอหามใชในผูป วยตอหิน ตัวอยางยากลุมนี้ เชน
tetrahydrozoline (Visine®) และ naphazoline (Albalon ®) เปน ตน ระยะเวลาในการออกฤทธิ์แสดงในตารางที่ 4 ยา
กลุม นี้มักทําในรูปยาผสมกับยาตานฮีสตามีนหรือยาสเตียรอยด เชน fluorometholone และ tetryzoline (Efemoline ®)
ตารางที่ 4 ระยะเวลาการออกฤทธิ์ของยาตากลุม Sympathomimetic (Kellion KH,2004)
ชื่อยา
Naphazoline
Oxymetazoline
Phenylehrine
Tetrahydrozoline

ชวงเวลาออกฤทธิ์ (ชม.)
3 to 4
4 to 6
0.5 to 1.5
1 to 4

ความแรงของยาที่มีจําหนาย
0.012% , 0.02% , 0.03%, 0.1%
0.025%
0.12% , 2.5% , 10%
0.05%

6. ยากลุมคอรติโคสเตียรอยด (Corticosteroid) กลไกการออกฤทธิ์โดยการจับกับตัวรับ (receptor) ใน cytoplasm
เกิดเปนสารประกอบเชิงซอนเขาสูน ิวเคลียสของเซลลสงผลใหมีการสรางเอมไซมตานการอักเสบ
(anti-inflamatory
enzyme) มีผลตอการลดการบวม ตอตานการเกาะตัวของไฟบริน ลดการขยายตัวของหลอดเลือด capillary และลดการ
migration ของ leukocytes และ phagocytes ยาตากลุมคอรติโคสเตียรอยดมีขอบงใชในการตานการอักเสบ ((antiinflamatory) จากการแพของเยื่อบุตา เปลือกตา กระจกตา และมานตา รวมทั้งมีฤทธิ์ตานการอักเสบจากสาเหตุอื่น เชน
ความรอน รังสี สารเคมี ตลอดจนสิ่งแปลกปลอมเขาไปในลูกตา เชน corneal injury โดยเฉพาะในระยะเฉียบพลัน จะ
สามารถยับ ยั้งการเกิด fibrosis และรอยแผลเปน (scar) นอกจากนี้ยังใชปองกันการอักเสบภายหลังการผาตัด (ocular
surgery) โดยใชรวมกับ ยาตานการติดเชื้อ ยาในกลุมนี้มีท ั้งชนิดที่เปนสเตียรอยดเดี่ยวๆ ไดแก fluorometholone ,
dexamethasone และ prednisolone และชนิดที่ผสมโดยมักผสมรวมกับยาตานแบคทีเรีย เชน dexamethasone และ
neomycin อาการไมพึงประสงคที่สําคัญของยากลุมนี้คือการเพิ่มความดันในลูกตาทําใหเกิดตอหิน แบบมุมเปดได โดย
พบภายใน 1-6 สัปดาหของการใชยาและความดันจะลดลงเมื่อหยุดยา ทั้งนี้ผลของการเพิ่มความดัน ในลูกตาขึ้นกับชนิด
ของยา ความเขมขนของยา ระยะเวลาการใชแ ละความถี่ของการใช ดังนั้นจึงควรพิจารณาใหเฉพาะในรายที่มีขอบงใช
และไมควรใหตอเนื่องกันนานเกิน 5 วัน (ยกเวน กรณีห ลังการผาตัดตาอาจใหนานกวานี)้ โดยผูป วยที่ตองใชยาระยะ
เวลานานๆควรอยูในความดูแลของจักษุแพทย อาการไมพึงประสงคอื่นที่พบนอยมาก ไดแก อาการเสบตา ระคายเคือง
ตาแหง และ edema ยาตากลุมคอรติโคสเตียรอยดสงผลลดความตานทานแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา นอกจากนี้อาจบด
บังอาการทางคลินิกที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อและปฎิกิริยาการแพ
ดังนั้นยากลุมนี้จึงไมควรใชในรายทีม่ ีการติดเชื้อ
เฉียบพลัน เชน acute epithelial herpes simplex keratitis
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7. ยาตานการอักเสบที่ไมใชย ากลุมสเตียรอยด (NSAIDs) มีกลไกการออกฤทธิ์ คือมีผลตอกระบวนการอักเสบ
โดยการยับยั้งเอมไซม cyclo-oxygenase เปนหลัก ยา diclofenac และ ketoprofen ยังมีผลตอเอมไซม 5-lipoxygenase
เอมไซมท ั้งสองชนิดนีจ้ ะไปยอยสลาย arachidonic acid ทําใหเกิดเปนสารกลุม prostaglandins ซึ่งเปนสารที่มีผลตอ
การอักเสบ และสารนี้ยังมีผลตอการหดของรูมานตา (miosis) ดังนั้นยากลุมนี้จึงใชเพื่อลดการอักเสบของลูกตาสวนหนา
และตานการหดของรูมานตาขณะผาตัดภายในลูกตา เนื่องจากยามีฤทธิ์ตานสารกลุม prostaglandins ที่หลั่งออกมา
ในขณะผาตัด วิธีการใชยาตอ งหยอดตากอนผาตัด 1 ชั่วโมง โดยใหทุกๆ 15 นาทีรวม 4 ครั้งเปนอยางนอย โดยให
รวมกับ ยาขยายรูมานตา สามารถปองกันไมใหรูมานตาหดตัว ตัวอยางยา เชน diclofenac 0.1% ED และ flubiprofen
0.03% ED
8. ยากลุม Mast cell stabilizer ไดแก lodoxamide (Alomide ®), disodium cromoglycate (Vividrin ®) และ
ketotifen (Zanditor ®) การออกฤทธิ์ของยาโดยการยับ ยั้งการหลั่งสารฮีสตามีนจาก mast cell ยับยั้งการหลั่งของสาร
ตัวกลาง (mediator) จากเซลลที่จะทําใหเกิดปฏิกิริยาไวเกินและยับยั้งกระบวนการ eosinophil migration มีขอบงใชใน
โรคเยื่อบุตาขาวอักเสบจากการแพ ขนาดวิธีการใชยา คือ หยอดครั้งละ 1 หยด วันละ 4 ครั้ง (อาจพิจารณาใชรวมกับยา
ตากลุมยาตานฮีสตามีน) ยากลุมนี้จะเริ่มออกฤทธิ์หลังจากหยอดยาติดตอกันประมาณ 2 สัปดาห อาการไมพึงประสงค
จากยา เชน อาการแสบตา ระคายเคืองตา
9. ยาที่ใชในโรคตอหิน (Antiglaucoma drug) ยาในกลุมที่ออกฤทธิ์ในการลดความดัน ในลูกตาที่สําคัญ 4 กลุม มีดังนี้
9.1 ยากลุม Beta-adrenergic blocking ออกฤทธิ์โดยยับยั้ง adrenergic receptor ที่ ciliary body ทําใหลดการ
สรางสารน้ําในลูกตา (ตารางที่ 5) ยากลุมที่เปน non selective beta-blocker เชน timolol, carteolol และ levobunolol
ยากลุมที่เปน β1-selective เชน betaxolol ยาบางชนิดมีคุณสมบัติอนื่ เชน carteolol มี intrinsic symphthetic activity
(ISA) ยา timolol และ betaxolol มี membrane stabilizing activity (MSA) การมี MSA จะทําใหมีอาการรูสึกตาแหง การ
มี ISA และ β1-selective จะเกิดหลอดลมหดเกร็งนอยกวายาที่ไมมีคุณสมบัติดังกลาว อยางไรก็ตามยังควรหลีกเลี่ยงการ
ใชในผูป วยที่มโี รคหัวใจ โรคหืด หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง อาการไมพึงประสงคท ี่พบ ไดแก คันตา ตาพรา และอาจมี
อาการขางเคียงทางรางกายจากการดูดซึมยา เชน ความดัน โลหิตลดลง หัวใจเตนชา หลอดลมตีบ ขนาดวิธีการใชยาที่
นิยมใหคือ ครั้งละ 1 หยด วัน ละ 2 ครั้ง
9.2 ยากลุม Adrenergic ยาในกลุมนี้มีทั้งที่เปน non-selective ออกฤทธิ์กระตุนทั้ง α- และ β-receptor ไดแก
epinephrine และ dipivefrin และยาที่สามารถออกฤทธิ์ไดดีกับ α-receptor ไดแก apraclonidine และ brimonidine
ยา epinephrine และ dipivefrin มีกลไกการออกฤทธิ์ทําใหเพิ่มการไหลเวียนออกของสารน้ําในลูกตา และลดการสรางสาร
น้ําในลูกตา อาการไมพึงประสงคคือ อาการแสบตา ตาแดง และการใชเปน ระยะเวลานาน มักมีป ญหาเกี่ยวกับการแพ
นอกจากนั้นอาการทางรางกายทีพ่ บ ไดแก ใจสั่น ความดันโลหิตเพิม่ สูงขึ้น มือสั่น และปวดศีรษะ ยา apraclonidine
และ brimonidine มีกลไกการออกฤทธิ์ลดความดันในลูกตาจากผลลดการสรางสารน้ําในลูกตา โดย brimonidine มี
ฤทธิ์เฉพาะตอ α2-receptor ดีกวา apraclonidine จึงมีผลเพิ่ม uveoscleral outflow ดวย อาการไมพึงประสงคท ี่พบ
ไดแก รูมานตาขยาย หนังตาดึงรั้ง เยื่อบุตาอักเสบ อาการทางรางกายที่พบบอย ไดแก จมูกแหง ปากแหง ปวดศีรษะ และ
ออนเพลีย ยากลุม adrenergic นี้มขี นาดวิธีการใชยาที่น ิยมใหคือ ครั้งละ 1 หยด วันละ 2 ครั้ง
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9.3 ยากลุม Miotic หรือ Cholinergic ออกฤทธิ์โดยการเพิ่มการระบายออกของสารน้ําในลูกตาเนื่องจากการหดตัว
ของ ciliary muscle มีผลไปดึง trabecular meshwork ทําใหลดแรงตานตอการไหลออกของสารน้ําในลูกตา และมีฤทธิ์ท ํา
ใหมานตาหรี่ ยาในกลุมนี้ออกฤทธิ์โดยตรงตอ muscarinic receptor และทางออมจากการยับยั้ง acetylcholine esterase
ยาที่น ิยมใช คือ pilocarpine ซึ่งมีขนาด 0.5% - 4% อาการไมพึงประสงคท ี่พบ ไดแก มานตาหรี่ ปวดศีรษะ ปวดรอบตา
ระยะแรกที่ใหยาอาจมีอาการเยื่อบุตามีเลือดคั่งซึ่งคอยๆหายไปใน 3-5 สัปดาห อาการทางรางกาย ไดแก เหงื่อออก
คลื่นไส อาเจียน อุจจาระรวง ปสสาวะบอย สําหรับขนาดที่นิยมใชคือครั้งละ 1 หยดวัน ละ 4 ครั้ง
9.4 Carbonic anhydrase inhibitor ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งเอนไซม carbonic anhydrase เอนไซมน ี้อยูที่ ciliary
process มีความสําคัญตอการสรางสารน้ําในลูกตา ยาในกลุมนี้ ไดแก acetazolemide และ dichlorphenamide ซึ่งอยู
ในรูปยาเม็ดรับประทาน ขนาดที่นิยมใหคือกิน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 -4 ครั้ง (~ 20 mg/kg/day) เนื่องจากเปนอนุพัน ธ
ของยากลุมซัลฟา จึงหามใหในผูป วยที่มีประวัติแพยากลุมซัลฟา อาการไมพึงประสงค ไดแก ปสสาวะบอย ชาปลายมือ
ปลายเทา นิ่วที่ไต ผื่น ผิวหนัง นอกจากนี้ยังมียาในรูป แบบยาหยอดตา ไดแก dorzolamide และ brinzolamide ใช
สําหรับ รักษาโรค ocular hypertension และโรคตอหินมุมเปด โดยใหเปน ยาเดี่ยวหรือเปน ยาเสริมกับ กลุม beta-blocker
9.5 ยากลุม Prostaglandin analogs ออกฤทธิ์โดยการเพิ่ม uveoscleral outflow ทําใหความดันในลูกตาลดลง
ยากลุมนี้จะใชรวมกับยากลุมอื่น เพื่อชวยเพิ่มฤทธิ์ในการลดความดัน ในลูกตา ยาในกลุมไดแก latanoprost, travoprost,
binatoprost และ unoprostone อาการไมพึงประสงคที่พบ ไดแก เยื่อบุตามีเลือดออกและมีอาการคัน การใชยาระยะ
เวลานานหลายเดือน อาจพบมานตามีสีเขมขึ้นเนื่องจากมีผลตอการสรางเมลานิน ใน melanocyte ของมานตามากขึ้น
นอกจากนั้นยังพบ ขนตายาวขึ้น หนาขึ้น หนังตาสีคล้ําขึ้น ขนาดวิธีการใชเพียงวัน ละครั้ง
9.6 Hyperosmotic agent เชน glycerine, mannitol ออกฤทธิ์โดยการดึงน้ําออกจากวุน ลูกตาทําใหความดัน ตา
ลดลงรวดเร็ว ที่น ิยมใหคือ 100% glycerine 1-1.5 cc/kg ผสมน้ํามะนาวหรือน้ําผลไมเทาตัวใหกินกอนนําสงแพทย
สําหรับ กลไกการออกฤทธิ์ของยาที่ใชในโรคตอหิน รวบรวมอยูในตารางที่ 5
10. น้ําตาเทียม (Artificial tear) มีขอบงใชในผูป วยโรคตาแหง น้ําตาเทียมมีสวนประกอบสําคัญ ไดแกสารเพิ่มความ
หนืด เชน hydroxypropyl methylcellulose, carboxy methycelluloe, polyvinyl alcohol, povidone และ carbopol สาร
เพิ่มความหนืดจะมีคุณสมบัติชวยเก็บความชุมชื้นและชวยใหน้ําตาเทียมคงอยูในตาไดนาน น้ําตาเทียมสามารถแบงได
เปน 2 ชนิด คือ ชนิดทีม่ ีสารกันเสียและชนิดที่ไมมีสารกันเสียซึ่งเหมาะกับผูปวยที่มีความจําเปน ตองใชน้ําตาเทียมบอย
เชน หยอดทุก 2 ชั่วโมง หรือผูปวยที่แพสารกันเสีย โดยสารกัน เสียที่น ิยมใชในสูตรตํารับของน้ําตาเทียม ไดแก
benazlkonium chloride เนื่องจากมีฤทธิ์การฆาเชื้อและความคงตัวดี แต benazlkonium chloride มีพิษตอ tear film
และเซลลหุมแกวตา สามารถจับกับเนื้อเยื่อของลูกตาไดคอนขางนาน ในความเขมขน สูงทําใหเซลลตาย (necrosis) และ
ในความเขมขนต่ําทําใหเกิดเซลลแตก (apoptotic effect) ดังนั้น ผูท ี่จําเปนตองใชน ้ําตาเทียมเปนประจําควรเลือกใชชนิดที่
ไมมีสารกันเสีย น้ําตาเทียมบางชนิดใชสารกันเสียชนิดที่สลายตัวเมื่อสัมผัสกับ ลูกตา (disappearing preservative) เชน
sodium perborate เปน สารกันเสีย เมื่อหยอดตา สารนี้จะสลายเปน hydrogen peroxide และสลายตัวตอเปน oxygen
และน้ํา ซึ่งมีขอดีคือสามารถปองกัน การเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย และไมมีผลเสียตอ ลูกตา สําหรับรูป แบบผลิตภัณฑ
ที่มีจําหนายของน้ําตาเทียมมีหลากหลายรูป แบบทั้งชนิดน้ําใส เจล และขี้ผึ้งปายตา
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ตารางที่ 5 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาที่ใชในโรคตอหิน (Kellion KH,2004)
Drug

Strength

Duration (h)

Decrease
aqueous
production

Increase
aqueous
outflow

Effect on
pupil

Effect on ciliary
muscle

Sympathomimetics/adrenergic drug
Apraclonidine
0.5%-1%
Epinephrine
0.1%-2%
Dipivefrin
0.1%
Brimonidine
0.2%
Beta blockers

7-12
12
12
12

+++
+
+
++

NR
++
++
++

NR
mydriasis
mydriasis
NR

NR
NR
NR
NR

Betaxolol
Carteolol
Levobunolol
Metipranolol
Timolol

12
12
12-24
12-24
12-24

+++
+++
+++
+++
+++

NR
NR
NR
+
+

NR
NR
NR
NR
NR

NR
NR
NR
NR
NR

6-8
4-8

NR
NR

+++
+++

miosis
miosis

accommodation
accommodation

6-12
8-12
8

+++
+++
+++

NR
NR
NR

NR
NR
NR

NR
NR
NR

24

NR

+++

NR

NR

0.25%-0.5%
1%
0.25%-0.5%
0.3%
0.25%-0.5%

Miotics, direct acting
Carbachol
0.75%-3%
Pilocarpine
0.25%-10%
Carbonic anhydrase inhibitors
Dichlorphenamide
50 mg
Acetazolamides (tablet) 125-500 mg
Dorzolamide
2%
Prostaglandin analog
Latanoprost
0.005%

หมายเหตุ +++ significant activity NR= no activity report

11. ยาขยายมานตา (Mydriatric & Cycloplegic drug) ยากลุมนี้ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งกลามเนื้อ cilirary มีขอบงใชใน
การขยายมานตาเพื่อใหสามารถตรวจดูจอประสาทตาไดสะดวกขึ้น แตไมควรใชในผูปวยที่ตองสังเกตอาการทางระบบ
ประสาทดวยการดูการตอบสนองของรูมานตา ผูปวยโรคตอหินแบบมุมปด หรือมีชองลูกตา (anterior chamber) ตื้น
เพราะอาจทําใหเกิดโรคตอหิน แบบมุมปดชนิดเฉียบพลันได ยาในกลุมนี้แตละชนิดมีระยะเวลาการออกฤทธิ์แตกตางกัน
ดังแสดงในตารางที่ 6 เชน 1% Mydriacyl ใชห ยอดตาทุก 5- 10 นาที ในกรณีขยายมานตาตรวจจอประสาทตา และ 1%
atropine ใชในกรณีลดการปวดตาจาก ciliary spasm ใชหยอดตา 1 หยด วัน ละ 2 ครั้ง เชาและเย็น อาการไมพึงประสงค
ของยาคือ ปญหาตาพรามัว ดังนั้น ควรใหคําแนะนําแกผูปวยที่ใชยาวาจะมีปญหาตาพรามัวและมองใกลไมชัดตลอดเวลา
ที่ยายังออกฤทธิอ์ ยู นอกจากนั้นยาตา atroprine อาจทําใหมีอาการหนาแดง ใจสั่น ปากแหง ไขสูง ในเด็กอาจเกิดการชัก

หนา 28
ได (febrile convulsion) สําหรับยาขยายมานตาชนิด phenylephrine อาจทําใหอัตราการเตนหัวใจและความดัน โลหิต
สูงขึ้นได จึงควรระวังในผูปวยโรคหัวใจบางชนิด
ตารางที่ 6 ระยะเวลาการออกฤทธิ์ของยาตาขยายมานตา (ศักดิ์ชัย, 2546)
ชื่อการคา

ชื่อ สามัญทางยา

10% Neosynephrine
1% Mydriacyl
1% Cyclogyl
1% Isopto atropine

phenylephrine
tropicamide
cyclopentolate
atropine

เวลาที่เ ริ่มออกฤทธิ์
(นาที)
30 - 60
20 - 40
30 -60
45 - 120

ชวงเวลาออกฤทธิ์
(ชั่วโมง)
3-5
4-6
48
7 – 14 วัน

12. ยาชาที่ใชเฉพาะที่ตา (Anesthetic drug) กลไกการออกฤทธิ์โดยยาไป
stabilize เมนเบรนองประสาท
(neurological membrane) จึงทําใหการนําความรูสึกหยุดไป เปนผลใหเกิดฤทธิ์ของยาชาเฉพาะที่ ยามีขอบงใชสําหรับ
ในการทําหัตถการเกี่ยวกับตา เชน การวัดความดัน ตาดวย Schiotz tonometer การเขี่ยสิ่งแปลกปลอมที่บริเวณกระจกตา
หรือเยื่อบุตา การผาตัดทางตา เปน ตน วิธีการใชยาหลังหยอดตาตองรอประมาณ 10 – 15 วินาทีกอนเพื่อใหยาชาออก
ฤทธิ์ และตองแนะนําหามผูป วยขยี้ตาในชวงยาออกฤทธิ์เพราะอาจทําใหกระจกตาถลอกได ตัวอยางยา เชน tetracaine,
benoxinate, butacaine, piperocaine, proparacaine และ lidocaine (ตารางที่ 7) ยากลุมนี้มเี วลาเริ่มออกฤทธิ์
ประมาณและระยะเวลาการออกฤทธิน์ าน 10 – 15 นาที
ตารางที่ 7 ระยะเวลาการออกฤทธิ์และขอบงใชของยาชาที่ใชเฉพาะที่ตา (Page CP, 2006)
ชื่อยา
Tetracaine
Benoxinate

ระยะเวลาการ
ออกฤทธิ์
10 นาที
10 นาที

Proparacaine

11 นาที

Lidocaine

50 นาที

ขอบงใช

ขอควรทราบ

minor surgery
tonometry

เปนยาที่มีการใชแพรหลาย
เปนยาที่มีการใชแพรหลาย
และมีสูตรตํารับที่ผสมกับ
fluorescein
tonometry, minor surgery มีอาการระคายเคืองนอยกวายาอื่น
ในกลุม นิยมใชในเด็ก
tonometry, minor surgery มีสูตรตํารับที่ผสมกับ fluorescein

13. ยาอื่นๆ เชน Fluorescein มีขอบงใชเปน Diagnostic agent โดยเนื้อเยื่อที่เสียหายจะติดสีเขียว ในขณะที่เนื้อเยือ่
ปกติจะติดสีเหลือง-เขียว สําหรับ ผูป วยที่ใส hard contact lens เมื่อสองดวยแสงสีมวงที่จุดสัมผัสจะติดสีมวง

