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Chemical Burn 

A 

B 

• Identify and remove all foreign bodies 
• Detect signs of corneal perforation 

Immediate larvage with isotonic saline 

Brief history taking  

Eye examination  

10 minutes 

pH< 7.0 or > 7.4                                                pH  7.0 - 7.4 

Continue irrigation until  

pH  7.0 - 7.4 

Check pH and re-examine eye including foreign bodies 

C • Consult ophthalmologist 

• Anti-inflammatory medications 

• Prevent stromal loss and promote 

 wound healing 

• Antibiotics prophylaxis 

• Other supportive medications 
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Chemical Burn 
 

ภัศรา จงขจรพงษ 
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 การบาดเจ็บจากสารเคมีถือเปนภาวะฉุกเฉิน 

ในทางจักษุวิทยาอยางแทจริง (true ophthalmic 

emergency) ซึ่งตองการการรักษาอยางเรงดวนเพื่อลด

การเกิดภาวะแทรกซอนและลดอัตราการสูญเสียการ

มองเห็น ความรุนแรงของการบาดเจ็บจากสารเคมีขึ้น

อยูกับปจจัยหลัก ดังนี้ คุณสมบัติของสารเคมี โดย

เฉพาะความเปนกรดดาง ความแรงและความเขมขน

ของสารเคมี ปริมาณที่ไดรับ อุณหภูมิของสารเคมี 

และแรงที่กระทำตอตา สารเคมีที่เปนเบสจะมีการซึม

ผานเนื้อเยื่อไดมากเพราะมีคุณสมบัติละลายไดดีในไข

มัน (lipophilicity) ดังนั้นจึงสามารถทำลายเนื้อเยื่อ

บริเวณผิวตา (ocular surface tissues) และสวน 

ประกอบภายในตาไดแก trabecular meshwork, ciliary 

body และเลนสตา ในทางตรงกันขามสารเคมีที่เปน 

กรดจะทำให เกิดการจับตัวของโปรตีน (protein 

coagulation) ในชั้น epithelium ทำใหจำกัดการซึม

ผานของสารเคมีไปสูสวนอื่นในตา การรักษาแบงเปน 

4 ระยะดังนี้ immediate phase, acute phase (0-7 

วัน), early repair phase (7-21 วัน), และ late repair 

phase (ภายหลัง 21 วันเปนตนไป)1 การรักษาในชวง 

immediate phase คือการรักษาทันที่ภายหลังจากได

รับสารเคมีซึ่งมักใชน้ำสะอาดที่หาไดในที่เกิดเหตุลางให

มากที่สุดและรีบสงผูปวยมาโรงพยาบาล เมื่อมาถึง

โรงพยาบาลแพทยและพยาบาลจะทำการรักษาตอดังนี้ 

 

 ตรวจตาเพื่อหาสิ่งแปลกปลอมที่ตกคางอยูในตา

และหาอาการแสดงของกระจกตาทะลุ ไดแก สังเกต

เห็นมีน้ำไหลออกจากรอยแผลบนกระจกตา หรือมีสี

น้ำตาลของมานตามาอุดติดบนกระจกตาหรือไม หาก

ตรวจพบอาการแสดงดังกลาวควรรีบแจงจักษุแพทย 

ใหผูปวยครอบ eye shield ในตาขางนั้น และ งดน้ำงด

อาหารเนื่องจากผูปวยอาจตองไดรับการผาตัดฉุกเฉิน 

ในกรณีที่กระจกตาทะลุใหญไมเกิน 2 มิลลิเมตร อาจ

พิจารณาปะรอยทะลุดวยกาว แตหากรอยทะลุมีขนาด

ใหญมากควรพิจารณาทำ corneal patch graft 

 

 ลางตาดวยน้ำเกลือความเขมขนเทากับสารน้ำใน

รางกาย (isotonic saline) หรือ balance salt solution 

(BSS) อยางนอย 10 นาที อาจใหยาชาหยอดตากอน

ทำการลาง ขณะลางตาควรพลิกเปลือกตาทั้งบนและ

ลาง ใหผูปวยกลอกตาไปมาเพื่อใหสารละลายลางสาร

เคมีออกมาใหมากที่สุดและตรวจความเปนกรดดางของ

น้ำตาเปนระยะ ลางตาจนกวาความเปนกรดดางของ

น้ำตาจะเขาสูจุดสมดุลใกลเคียง 7.4 มีการศึกษาพบวา 

การลางตา 90 นาทีจะสามารถลดคาความเปนกรดดาง

ได 1.5 หนวย2 หากคาความเปนกรดดางไมเขาใกล

สมดุลหลังจากลางตามักเกิดจากการมีสิ่งแปลกปลอม 

ที่มีความเปนกรดหรือดางยังตกคางในตา จึงควรตรวจ

หาอยางละเอียด ในกรณีที่ผูปวยมีอาการในตาเพียง

ขางเดียว ควรตรวจตาอีกขางหนึ่งรวมดวยเสมอ 

 

 การรักษาในระยะ acute phase ประกอบดวย 

  ลดการอักเสบ โดยการใหสเตียรอยดในระยะ

เริ่มแรกภายใน 7-10 วันหลังไดรับบาดเจ็บ โดยอาจให 

A 

B 

C 
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0.5% prednisolone หยอดทุก 1 ชั่วโมง หรือ 1% 

fluorometholone ทุก 2 ชั่วโมง3 หลังจากนั้นควรลด

ปริมาณที่ ใหลงเพื่อหลีกเลี่ยงผลขางเคียงคือ การ

รบกวนทำใหแผลหายชา หรือเปลี่ยนเปนสเตียรอยดใน

กลุม progestat ional ster iods เชน 1%  

medroxyprogesterone ที่มีผลยับยั้ง collagenase 

และสงผลนอยตอการหายของแผล 

  ปองกันไมใหมีการสลายของชั้น stroma โดย

การใหยา col lagenase inhibitors เชนยากลุม 

tetracyclines โดยยากลุมนีจ้ะจบักบั zinc ที ่active site 

ของเอนไซม collagenase โดยเฉพาะ doxycycline 

เปนยาที่มีฤทธิ์ยับยั้ง collagenase สูงสุด ให 100 mg 

2 เวลาตอวัน เปนเวลา 2 สัปดาห c i t rate, 

acetylcysteine, sodium ethylenediaminetetra- 

acetic acid (EDTA), penicil lamine และใหยา 

proteinase inhibitor เชน aprotinin นอกจากนี้การให 

ascorbic acid อาจมีสวนชวยในการหายของแผลและ

ทำใหสภาวะในชองหนามานตากลับสูภาวะสมดุลไดเร็ว

ขึ้น4 

  กระตุนการหายของแผล โดยการใชสาร

ทดแทนน้ำตา โดยเฉพาะ sodium hyaluronate, 

fibronectin, epidermal growth factor, retinoic acid 

และเลือดปน (autologous serum: ASE) รวมทั้ง 

platelet rich plasma (PRP) ที่มีความเขมขนของ 

growth factors และเกล็ดเลือดที่มีความจำเปนตอ 

การหายของแผลมากกวา ASE นอกจากนี้การใสเลนส 

สัมผัสที่เปน silicone hydrogel เพื่อสนับสนุนการเกิด 

epithelialization ทำใหน้ำตาเคลือบทั่วผิวกระจกตา

และยังมีสวนทำใหผูปวยหายเร็วและสบายตามากขึ้น 

ในกรณีที่แผลหายชาอาจตองปะเยื่อหุมรก (amnion 

transplantation) โดยเยื่อหุมรกจะทำหนาที่ เปน 

biological bandage contact lens หรือ เปนฐานรอง

เพื่อให epithelial cells เกาะเพื่อกระตุนการหายของ

แผล 

  ปองกันการติดเชื้อ โดยการหยอดยา broad 

spectrum antibiotics เชน ยาในกลุม fluoroquinolones 

  ควบคุมความดันตาโดยการใหยาลดความดัน

ตาในกรณีที่ตรวจพบความดันตาสูง 

  การรักษาอื่นๆตามอาการ เชนลดอาการปวด

ตาโดยการใหยาหยอดคลายกลามเนื้อ ciliary body 

(cycloplegic drug) เชน 1% atropine 2 เวลาตอวัน 
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