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 Hyphema คือ ภาวะที่มี เลือดออกในชอง

หนาตา สวนมากจะเกิดภายหลังภยันตรายตอตาทันที 

หรือออกมาในภายหลัง การที่มีเลือดออกใหมหรือออก

ตอเนื่องรวมกับความดันตาที่เพิ่มขึ้นจะทำใหมีทำลาย

สวนอื่นๆของตาโดยเฉพาะประสาทตาสงผลใหมีการ

สูญเสียการระดับการมองเห็นอยางถาวรได 

 ผูปวยที่มีเลือดออกในตาจะตองซักประวัติของ

ภยันตรายที่เกิดขึ้น ไดแก ชนิด (ความรุนแรงความเร็ว 

และทิศทาง) ขณะเกิดมีอุปกรณปองกันตาหรือไมเวลา

ที่เกิด ระดับและระยะเวลาที่การมองเห็นลดลง การใช

ยาทีม่ผีลตอการหามเลอืด (aspirin, NSAIDs, warfarin 

หรือ clopidogrel) อาการเลือดออกงายผิดปกติ  

รวมทั้งประวัติครอบครัวทึ่เกี่ยวของกับ sickle cell 

disease 

 ผูปวยจะมีอาการแสดงมากนอยจะขึ้นกับปริมาณ

เลือดและโรคที่เปนสาเหตุ สวนมากจะมีระดับการมอง

เห็นลดลงและตรวจพบลักษณะผิดปกติอื่นรวมดวยใน

รายที่มีภยันตรายหรือความดันตาเพิ่มขึ้น อาจจะมี

อาการปวดตาหรือศีรษะและ photophobia ได 

 การตรวจตา ควรบันทึกรายละเอียดของปริมาณ

และตำแหนงของเลือด วัดความดันตา หาความผิด

ปกติที่อาจรวมดวย โดยเฉพาะ ruptured globe ใน

รายที่ปริมาณเลือดไมมากตองขยายมานตาเพื่อตรวจ

จอประสาทตา โดยหลีกเลี่ยงการกดตา (sclera 

depression) การสงตรวจ ultrasound ในรายที่ไมเห็น 

fundus และสงสัยวามีความผิดปกติของสวนหนาของ

ตา ruptured lens หรือ intraocular foreign body  

A (IOFB) ตองทำดวยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการทำ 

gonioscopy ในระยะแรก พิจารณาสง CT scan ใน

รายที่สงสัย orbital fracture, IOFB หรือผูปวยที่ไม 

รูสึกตัว 

 

 Spontaneous hyphema  

 พบไดนอย ผูปวยสวนมากจะมีประวัติมากอน

และอาจตองสงตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุ การซัก

ประวัติในผูปวยกลุมนี้มีความสำคัญมาก โดยเกิดพบ

รวมกับโรคตางๆในขอ E 

 

 Traumatic hyphema  

 มักพบรวมกับภยันตรายตอสวนอื่นๆ ของตา 

การสูญเสียระดับการมองเห็นเปนผลจากแรงกระแทก

และ penetrating trauma 

 Blunt impact ทำใหมี distortion ตอโครงสราง

ของตาอยางรุนแรง มีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของ

ความดันตารวมกับมี posterior displacement ของ 

lens-iris diaphragm เกิดการฉีกขาดของเนื้อเยื่อ

บริเวณ angle และเลือดออกในชองหนาลูกตา1โดย

ปกติเลือดจะสามารถหยุดไดเองดวยความดันตาที่เพิ่ม

ขึ้น การหดตัวของหลอดเลือด (vascular spasm) 

และการเกิด fibrin-platelet clot 

 

 Sickle cell trait or disease  

 อุบัติการณของ sickle cell disease พบได

ประมาณรอยละ 10 ของประชากรผิวดำ ซึ่งตองได 

Hyphema      
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รับการรักษาอยางถูกตอง เนื่องจาก sickle cell มี

ลักษณะ elongated และ rigid โดยจะไปอุดตัน ที่

บริเวณ trabecular meshwork ทำให aqueous out 

flow pathways ลดลง สงผลใหความดันตาเพิ่มขึ้น

อยางมาก เกิดภาวะ hypoperfusion ตอบริเวณสวน 

หนาของตาการที่มี hypoxia ในชองหนาตาสงผลให

เกิดภาวะ acidosis และ hypercapnia ทำใหเม็ดเลือด

แดงมีรูปรางผิดปกติมากขึ้น และการที่ความดันตาเพิ่ม

ขึ้นไดมากและรุนแรงกวา ผูปวยกลุมนี้จะมีความเสี่ยง

ตอ optic nerve damage และ central retinal artery 

occlusion มากกวาคนปกติ ดังนั้นการตรวจวัดความ

ดันตาและรักษาตองทำอยางตอเนื่องและเรงดวน 

 

 Non sickle all disease พบไดนอย แตอาจ

พบรวมกับโรคดังตอไปนี้ 

 1. Occult trauma 

 2. Rubeosis iris หรอื iris neovascularization 

 3. Clotting abnormalities 

 4. Keratouveitis (e.g., herpes zoster) 

 5. Iris-intraocular lens chafing problem 

จากการใสเลนสเทียมในตำแหนงที่ผิดปกต ิ เรียกวา 

uveitis- glaucoma-hyphena (UGH) syndrome 

 6. Juvenile xanthogranuloma  

 7. โรคมะเร็งในตา เชน retinoblastoma 

 8. Leukemia 

 9. Hemophilia 

 10. von Willebrand disease 

 11. ตามหลังการยิงเลเซอรของมานตา 

 12. การใช anticoagulants (eg. ethanol, 

aspirin, warfarin) 

 13. โรคอื่นๆ เชน Fuchs heterochronic 

iridocyclitis, iris microaneurysm และ melanoma 

ของ iris หรือ ciliary body  

 

 Primary bleeding hyphema  

 ภาวะที่มีเลือดออกในชองหนาลูกตา จะเห็นเปน

สีดำจากสีของ deoxygenated blood (black ball หรือ 

8 ball) หรือสีแดงจากเลือดที่ฟุงกระจายในชองหนา 

ลูกตา และตกตะกอนเห็นเปนระดับของเลือดไดชัดเจน 

 สามารถแบงความรุนแรงโดยดูปริมาณของเลือด

ในชองหนาลูกตาไดเปน2 

 grade 0 : ไมเห็นชั้นของเลือด อาจตรวจพบมี

เลือดฟุงกระจายอยู (microscopic hyphema) 

 grade I : ชั้นของเลือดนอยกวา 1 ใน 3 ของ

ชองหนาตา 

 grade II : ชั้นของเลือดมากกวา 1 ใน 3 ถึงครึ่ง

หนึ่งของชองหนาตา 

 grade III : ชั้นของเลือดตั้งแตครึ่งหนึ่ง ถึง 

เกือบเต็มชองหนาตา 

 grade IV : เลือดเต็มชองหนาตา ( tota l 

hyphema, black ball หรือ 8 ball) 

 

 การ grading มีประโยชนในแงของความเสี่ยงที่

ความดันตาจะเพิ่มขึ้นในชวงอาทิตยแรกของโรค โดย 

ผูปวย grade I ถึง II มีโอกาสที่ความดันตาขึ้นสูงได 

รอยละ 13.5 ใน grade III มีรอยละ 27 และ grade 

IV พบวา มีไดถึงรอยละ 52 

 

 Rebleeding 

 พบไดรอยละ 3.5-38 เกิดขึ้นไดบอยในชวง  

2-5 วันหลังภยันตราย3 อาจเกิดจาก clot lysis และ 

retraction ทำใหมีการเปดของหลอดเลือด และทำให

การมองเห็นลดลงได โดยรอยละ 30-40 จะเกิด total 

hyphema และหรือความดันตาเพิ่มขึ้น (มากกวา 

รอยละ 50 ) และมีโอกาสไดรับการรักษาโดยการผาตัด

มากขึ้น 
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 Management in sickle all disease 

 เปาหมายของการรักษาจะตองพยายามควบคุม

ใหความดนัตาใหตำ่ทีส่ดุโดยไมกอใหเกดิภาวะ hypoxia 

หรือ acidosis ซึ่งเปนผลขางเคียงจากยาที่ใช อันจะ

ทำใหเม็ดเลือดแดงมีรูปรางผิดปกติมากขึ้น แนวทาง

รักษาจะพยายามคุมใหความดันตาอยู ในระดับที่

ปลอดภัยคือต่ำกวา 25 มิลลิเมตรปรอท 

 Medical management  

 1. Topical beta-blocker เปน first line drug

ในการรักษา   

 2. Topical epinephrine derivative และ alpha- 

agonist อาจทำใหเกิด vasoconstriction และ   

hypoxia เพิ่มขึ้น 

 3. ยากลุม miotics อาจทำใหเกิดการอักเสบ

มากขึ้น 

 4. Topical dorzolamide และ อาจทำใหการ

สราง aqueous ลดลง ทำใหความเขมขนสูงขึ้น ซึ่งจะ

กระตุนใหเม็ดเลือดมีรูปรางผิดปกติ 

 5. Topical alpha-agonist (eg. brimonidine 

or apraclomidine) อาจมีผลตอหลอดเลือดของ iris  

 6. Carbonic anhydrase inhibitor ทำใหมี

ปริมาณ Ascorbic acid มากขึ้นรวมกับมีความเขมขน

ของเลือดที่เพิ่มขึ้นกอใหเกิด systemic acidosis 

 7. Methazolamide ในทางทฤษฎี ทำใหเกิด 

acidosis ได นอยกวา hyperosmotic agent ควร

พยายามใชใหนอยสดุเนือ่งจากทำใหม ี hemoconcentration 

เพิ่มขึ้น 

 Surgical management  

 การเจาะชองหนาตา (paracentesis) และลาง

เลือดออก (anterior chamber washout)4 จะทำใน

กรณีที่ความดันตาสูง เกิน 24 มิลลิเมตรปรอท เปน

เวลามากกวา 24 ชั่วโมง ความดันตาที่เพิ่มขึ้นมาก 

กวา 30 มิลลิเมตรปรอท หรือไดรับยากลุม carbonic 

anhydrase inhibitor หรือ hyperosmotic agents 

เปนเวลานาน ผูปวยที่สามารถคุมความดันตาไดดี 

ภายใน 24 ชั่วโมงแรก จะมีการพยากรณโรคที่ดี5 

 

 Management ใน primary hyphema  

 1. Eye shield 

 2. Limited activitiy 

 3. Head elevation 

 4. Topical and systemic corticosteroid 

 5. Cycloplegic agent 

 6. Aqueous suppressant and hyperosmotic 

agents 

  - Topical beta-blocker 

  - Avoid prostaglandin analogs และ 

miotics อาจทำใหการอักเสบเพิ่มขึ้น 

  - Topical alpha-agonists หามใชในเด็กที่

มีอายุต่ำกวา 2 ป 

  - Acetazolamide ในผู ใหญ ใชขนาด  

500 mg รับประทานทุก 12 ชั่วโมง ในเด็กจะใช

ปริมาณ 20 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของน้ำหนักตัว แบง

เปนสามครั้ง ตอวัน 

  - Mannitol ขนาด 1-2 กรัมตอกิโลกรัมของ

น้ำหนักตัว ทางหลอดเลือดดำชาๆนานกวา 45 นาที 

ทุก 24 ชั่วโมง 

 

 Decreased IOP 

 การตรวจตาอยางละเอียดเปนเรื่องสำคัญสำหรับ

ผูปวยทุกคนที่มีประวัติภยันตรายตอตา เพื่อหาความ

ผิดปกติรวม จะตองบันทึกระดับความสูง, ปริมาณของ

เลือดในชองหนาลูกตา ตำแหนงที่มีความผิดปกติของ

พยาธิสภาพโดยละเอียด เพื่อนำมาชวยวางแผนในการ

รักษา การพยากรณโรค และทางนิติเวช ในภายหลัง 

 ผูปวยที่มีประวัติภยันตรายตอตาและมีเลือดออก

ในตามัก จะมีความดันตาเพิ่มขึ้นในกรณีพบวามีความ

ดันตาลดลง อาจเกิดจากภาวะตอไปนี้ 
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 Occult ruptured globe 

 Choroidal detachment 

 Retinal detachment 

 Cyclodialysis cleft  

 Severe inflammation และ uveitis  

 Ciliary body shutdown 

 

 Increased IOP 

 ความดันตา อาจเพิ่มขึ้นในระยะแรก หรือภาย 

หลัง พบวารอยละ 25 มีโอกาสที่ความดันตา สูงกวา 

25 มิลลิเมตรปรอทและรอยละ 10-15 มีความดันตา

สูงกวา 35 มิลลิเมตรปรอท6 โดยมีสาเหตุจาก 

 1. การอุดตันของ trabecular meshwork จาก

เม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือดและ fibrin  

 2. Inflammatory cells, debris and fibrin 

 3. Direct concussive injury ตอ aqueous out 

flow pathway  

  

 Medical Management 

 ผูปวยที่มีเลือดออกใหมจะตองมีการรักษาอยาง

ใกลชิดเนื่องจากจะเกิดภาวะแทรกซอนไดมากโดยตอง

คำนึงถึงผลขางเคียงของการรักษาและยาที่ใชอยาง

รอบคอบ เริ่มพิจารณารักษาเมื่อความดันตาสูงกวา 40 

มิลลิเมตรปรอทในระยะแรก หรือมีความดันตาสูง

มากกวา 30 มิลลิเมตรปรอท นานกวา 2 อาทิตย  

ผูปวยที่มีโอกาสเกิด corneal blood staining พบได  

รอยละ 5 ในผูปวยที่มีกอนเลือดขนาดใหญ ภาวะเลือด

ออกซ้ำ กอนเลือดคงอยูรวมกับความดันตาสูงเปนเวลา

นาน และผูปวยที่มี endothelium cell ผิดปกติ7 

 1. Non aspirin analgesics 

 2. Long-acting topical cycloplegic agents 

 3. Topical steroid 

 4. Oral corticosteroid 

 5. Topical antihypertensive (beta-blockers 

and alpha-agonist) 

 6. Intravenous or oral hyperosmotic agents 

มีที่ใชนอย 

 7. Miotics และ epinephrine ไมควรใชเนื่อง 

จากกอใหเกิดการอักเสบในตาเพิ่มขึ้น 

 

 Surgical Management 

 แนวทางรักษาที่สำคัญที่สุดคือการควบคุมความ

ดันตา เพื่อไมใหการเกิดการสูญเสียการมองเห็นอยาง

ถาวร พบวามีประมาณรอยละ 5 ของผูปวยที่ไดรับการ

รักษาโดยการผาตัดในรายที่ไมสามารถลดความดันตา

ไดดวยยา8 

 1. การเจาะชองหนา (paracentesis) ขนาด 1-2 

มิลลิเมตร บริเวณดานขางของกระจกตา และลางเอา

เลือดออก (anterior chamber irr igation and 

washout)4 

 2. Iridectomy ในกรณีที่มี total hyphema รวม

กับ pupillary block  

 3. การผาตดัระบายนำ้ในชองหนาตา (glaucoma 

surgery) จะทำในกรณีที่ตองการควบคุมความดันตาที่

สูงขึ้นอยางเฉียบพลันและหรือมี pupillary block 

นอกจากนี้เพื่อตรวจหาระดับความรุนแรงรวมทั้งหา

ตำแหนงที่เลือดออก  

 ขอบงชี้สำหรับการผาตัดจะทำในกรณีตอไปนี้ 

 1. ลดความเสี่ยงของการเกิด corneal blood 

staining และ optic nerve damage ไดแกผูปวยที่มี

ความดันตามากกวา 60 มิลลิเมตรปรอท ดวยการใช

ยาเต็มที่ เพื่อปองกัน optic nerve damage หรือ

ความดันตามากกวา 25 มิลลิเมตรปรอท เปนเวลา

นานกวา 5 วัน เพื่อปองกันภาวะ corneal stromal 

blood staining 

 2. ผูปวยที่มีระดับการมองเห็นลดลงอยางมีนัย

สำคัญ ไดแก total hyphema หรือเลือดยังคงอยู

มากกวารอยละ 50 เปนเวลานานกวา 8 วัน เพื่อ
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ปองกัน ir is มาติดกับผิวดานหลังของกระจกตา  

(peripheral anterior synechiae หรือ PAS)  

 3. ผูปวยที่มีความผิดปกติในชั้น endothelium 

ของกระจกตา 

 4. ผูปวยเด็กจะพิจารณาผาตัดเร็วกวาปกติเนื่อง 

จากมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิด amblyopia  

 

 Follow up 

 -  ตรวจวัดระดับการมองเห็น ความดันตา และ

หาเลอืดออกใหมซึง่พบไดบอยในชวง 5 ถงึ 10 วนัแรก 

 -  แนะนำใหผูปวยมาตรวจทันทีที่การมองเห็น

ลดลงหรือปวดตามากขึ้น 

 -  ระวังการไอหรือจามอยางแรง งดการ

ออกกำลงัหนกัหรอืมกีารกระแทก อยางนอย 1 อาทติย 

 -  gonioscopy และ ตรวจดู fundus ใน 4 

อาทิตยตอมา 

 -  ควรตรวจความดันตาเปนระยะๆ เนื่องมี

โอกาสเกิด angle-recession glaucoma ในภายหลัง9 

 Prognosis 

 ประมาณรอยละ 75 ของผูปวย hyphema จะ

สามารถมีระดับมองเห็นดีกวา 20/5010 หลังการรักษา 

การสูญเสียการมองเห็นในผูปวยเลือดออกในตา พบได

บอยจากภาวะ traumatic cataract ภยันตรายสวน 

หลังของตา เสนประสาทตามากกวาภาวะแทรกซอน

ของเลือดเอง การพยากรณโรคที่ไมดีพบไดในผูปวยที่มี  

rebleeding เนื่องจากมีโอกาสเกิด corneal blood 

staining และ glaucoma รวมทั้งในผูปวยที่ยังคงมี

เลือดในชองหนาลูกตานานกวา 24 ชั่วโมงหลัง

อุบัติเหตุ และผูปวยที่ตองไดรับการผาตัดเพื่อรักษา

ภาวะแทรกซอน 

N 
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