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แผนการศึกษา 
 

กจิกรรม การบรรยาย 
 

เร่ือง  ภาวะฉุกเฉินทางตา (Eye Emergency) 

 

ผู้สอน  นายแพทยว์ชิยั ประสาทฤทธา 
 

วตัถุประสงค์ ภายหลงัจบการเรียนการสอนนกัศึกษาแพทยปี์ 5 สามารถ 
1. ใหก้ารตรวจและวนิิจฉยัโรคท่ีเป็นภาวะฉุกเฉินทางตาได้ 
2. บอกสาเหตุท่ีท าให้เกิดโรคดงักล่าวไดถู้กตอ้ง 
3. ใหก้ารรักษาโรคท่ีเป็นภาวะฉุกเฉินทางตา 

 

ประสบการณ์การเรียนรู้ 
1. เน้ือหาวชิา 

1.1 chemical burn 

1.2 corneal ulcer 

1.3 preseptal cellutitis 

1.4 orbital cellutitis 

1.5 central retinal artery occlusion 

1.6 วธีิการตรวจตาเพื่อวินิจฉยั 
2. การจดัการเรียนการสอน 

สถานท่ี หอ้งบรรยาย 
2.1 นกัศึกษาแพทยไ์ดรั้บเอกสารประกอบการสอน เพื่อใหน้กัศึกษาก่อนเขา้

ชั้นเรียน 

2.2 น าเขา้สู่บทเรียน (5 นาที) 

-  ความส าคญัของภาวะฉุกเฉินทางตา 
-  วธีิการรักษาในภาวะฉุกเฉินทางตา 

2.3 แนะน า, บรรยายการตรวจ วินิจฉยั และการรักษาโรค chemical 

burn (10 นาที) 

2.4 แนะน า, บรรยายการตรวจ วินิจฉยั และการรักษาโรค corneal 

ulcer (10 นาที) 

2.5 แนะน า, บรรยายการตรวจ วินิจฉยั และการรักษาโรค preseptal 

cellutitis (10 นาที) 



 2 

2.6 แนะน า, บรรยายการตรวจ วินิจฉยั และการรักษาโรค orbital 

cellutitis (10 นาที) 

 

 

2.7 แนะน า, บรรยายการตรวจ วินิจฉยั และการรักษาโรค central 

retinal artery occlusion (10 นาที) 

2.8 เปิดโอกาสใหซ้กัถาม (5 นาที) 

 

ส่ือการสอนและทศันูปกรณ์ 
1. เอกสารประกอบค าบรรยายชุดภาวะฉุกเฉินทางตา 
2. Slide ชุดภาวะฉุกเฉินทางตา และเคร่ืองฉาย Slide 

3. หนงัสืออ่านเพิ่มเติม 

3.1  ยศอนนัต ์  ยศไพบูลย ์พบ. Ocular Examination โรงพิมพศิ์ริภณัฑ์
ออฟเซ็ท   

ขอนแก่น 2529. 

3.2 Daniel Vanghan. Taylor Asbury, Khalid F. 

Tabbara General Ophthalmology. Twelfth edition 

Applecton & Lange 1989. 

3.3 Frank G.Berson. Basic Ophthalmology. Sixth 

edition 1993. 

 

การประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมนกัศึกษาแพทยใ์นชั้นเรียน 

2. สังเกตพฤติกรรมและการวนิิจฉยัในการตรวจผูป่้วยนอกของนกัศึกษาแพทย ์
3. การซกัถาม อภิปราย 
4. ผลการสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

สารเคมเีข้าตา 
chemical burn 

 

 ผูป่้วยท่ีมีประวติัสารเคมีเขา้ตา เป็นภาวะท่ีตอ้งไดรั้บการรักษาทนัที ก่อนท่ีจะท าการตรวจ หรือซกั
ประวติัอ่ืน  โดย 
 1)  ลา้งตาดว้ย normal saline หรือ Ringer’s lactated solution อยา่งนอ้ย 30 

นาที อาจใชย้าชาหยอดร่วมกบั eye speculum เพื่อช่วยใหล้า้งตาไดส้ะดวกมากข้ึน การลา้งตาควรดึง
หนงัตาล่างลง และเปิดพลิกเปลือกตาบนร่วมดว้ย 
 2)  หลงัจากลา้งตาแลว้  5  นาที ใชก้ระดาษ Litmus แตะท่ีเปลือกตาล่าง ถา้พบวา่ pH ยงั
ไม่เป็นกลาง ควรลา้งตาซ ้ าจนได ้pH ท่ีเป็นกลาง 
 

อาการ  : เคืองตา น ้าตาไหล ปวดตา การมองเห็นลดลง ร่วมกบัประวติัของสารเคมี 

    เขา้ตา 
 

อาการแสดง :  แบ่งความรุนแรง ไดเ้ป็น 

 1)  Mild พบมี 

     1.1)  Corneal epithelial defects 

     1.2)  faint haziness ของ cornea 

        1.3)  ไม่พบมี ischemic necrosis ของ conjunctiva หรือ sclera 

     1.4)  มี focal areas ของ conjunctival chemosis, hyperemia และ/
หรือ hemorrhages 

 2)  Moderately severe 

     2.1)  chemosis และ perilimbal blanching 

     2.2)  corneal edema และ opacity เห็น iris details ไม่ชดัเจน 

     2.3)  minimal ischemic necrosis ของ conjunctiva และ sclera 

     2.4)  พบมี anterior chamber reaction   

 3)  Very severe 

     3.1)  blurring of pupillary outline  

     3.2)  blanching of conjunctival และ scleral vessels 

     3.3)  increased intraocular pressure 
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การตรวจ :  ตอ้งซกัประวติัถึงเวลาท่ีเกิดเหตุชนิดของสารเคมี และระยะเวลาท่ีถูกสารเคมี 

        ก่อนท่ีจะไดรั้บการลา้งตา รวมถึงระยะเวลาท่ีลา้งตา การตรวจดูความรุนแรง 
                    โดยใช ้  fluorescein staining และยงัตอ้งเปิดเปลือกตา เพื่อหา 
foreign bodies  

        และวดั IOP ดว้ย 
 

การรักษา :  ในรายท่ีมี mild to moderate burn 

     1)  Removed residual chemicals 

     2)  Cycloplegic  

     3)  Topical antibiotic ointment 

     4)  Pressure patch 24 ชัว่โมง 
 

 ในรายท่ีมี moderate to severe burn 

1)  Admit เพื่อตรวจ IOP และ corneal healing 

2)  Debride necrotic tissue 

3)  Topical antibiotic 

4)  Cyclo plegic 

5)  Topical steroid ( eg. prednisolone acetate 1% หรือ dexamethasone 

0.1%) ในกรณีท่ีมีการอกัเสบ 

     ของ cornea หรือ anterior chamber reaction มาก 
6)  Pressure patch 

7)  Antiglaucoma medications 

8)  Lysis conjunctival adhesion โดยใช ้glass rod ร่วมกบั antibiotic 

ointment 

 

การติดตามผล 

 ควรติดตามผูป่้วยตลอด โดยเฉพาะในสัปดาห์แรกหลงัถูกสารเคมี ยาหยอด steroid ท่ีใชค้วร
หยดุหลงัจากวนัท่ี 7  เน่ืองจากอาจท าใหเ้กิด melting ของ cornea ได ้หลงัจากนั้นอาจตอ้งให้น ้าตา
เทียม หรือ lubricating ointment ในรายท่ีมีตาแหง้  ซ่ึงเป็นภาวะแทรกซอ้นตามมา ส่วนในกรณี
ท่ีเป็นมาก อาจตอ้งท า tarsorrhaphy, conjunctival flap หรือ mucous membrane 

graft ร่วมดว้ย 
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Preseptal Cellulitis 
 

 หมายถึง การติดเช้ือของ sott tissue บริเวณเปลือกตา ท่ีอยูห่นา้ต่อ orbital septum พบ
มากในเด็กวยั preschool  เกิดจากเช้ือ Haemophilus influenzae เป็นสาเหตุหลกั 

รองลงมาเป็นเช้ือ S. aureus และ Streptococci อาจพบเช้ือ anaerobes  ในกรณีท่ีมี foul 

- smelling discharge หรือแผลท่ีมี necrosis มาก หรือมีประวติัถูกสัตวก์ดั  
 

สาเหตุุ  :  เกิดจากมีบาดแผล หรือภยนัตราย ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 

     1)  จาก upper respiratory tract หรือ middle ear (non 

suppuraive preseptal   

          cellulitis) เกิดจากเช้ือ H. influenzae type หรือ B  หรือ 

Streptococcus  

          pneumoniae  ผา่นทาง vascular และหรือ lymphatic system  

โดยมกัพบใน 

          เด็กอายรุะหวา่ง 6 เดือน ถึง 2 ปี (เฉล่ีย 20 เดือน) 

     2)  จากผวิหนงั หรือบริเวณใกลเ้คียง  โดยมากเป็นเช้ือ Herpes simplex,  

           varicellar zoster 

     3)  post traumatic preseptal cellutitis  โดยมากจะเกิดจากเช้ือ S. 

aureus และ  
          S. pyogenes 

 

อาการ    :  ปวด บวม แดง ของเปลือกตา, ไขต้ ่า ๆ  

 

อาการแสดง :  eye lid erythema, edema, warmth and tenderness, no 

proptosis, no pain                       

    with eye movement, conjunctival chemosis, red - purple 

discoloration  

                       ของผวิท่ีติดเช้ือ 
 

การวนิิจฉัยแยกโรค 

  1)  orbital cellulitis 

  2)  chalazion 

  3)  allergic eyelid swelling 

  4)  viral conjunctivitis with eye lid swelling 
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  5)  cavernous senus thombosis 

  6)  Erysipeles 

  7)  other orbital disorders 

 

 

 

การตรวจ : 

  1)  ประวติั 

  2)  complete ocular examination 

  3)  Gram’s stain และ culture ถา้มีแผล 
  4)  CBC ดู differential และ blood culture ใน severe case หรือมี
ไข ้
  5)  check vital sign 

  6)  CT scan brain and orbit ในรายท่ีมีประวติั Trauma 

  7)  Lumbar puncture จนรายท่ีมี menigeal sign 

 

1.  Antibiotic therapy 

การรักษา   : 
    A.  Mild preseptal cellulitis and age > 5 years: 

 Amoxicillin/clavulanate (e.g., Augmentin) 

    (20-40 mg/kg/day po in 3 divided doses in children) 

    (250-500 mg po q 8 hours in adults) 

 or cefaclor (e.g., Ceclor) 

    (20-40 mg/kg/day po in 3 divided doses in children, maximum 

    dose 1 g/day) 

    (250-500 mg po q 8 hours in adults) 

 If penicillin allergic,  then: 

    Trimethoprim/sulfamethoxazole (e.g., Bactrim) 

       (8 mg/kg/day trimethoprim and 40 mg/kg/day 

sulfamethoxazole 

       po in 2 divided doses in children) 

       (160 mg trimethoprim and 800 mg sulfamethoxazole po bid 

in adults) 

 If penicillin and sulfa allergic, then: 

    Erythromycin 

       (30-50 mg/kg/day po in 3-4 divided doses in children) 

       (250-500 mg po q 6 hours in adults) 
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    NOTE Oral antibiotics are maintained for 10 days. 

B.  Moderate-to-severe preseptal cellulitis or any one of the 

following: 

      Patient appears toxic. 

      Patient may be noncompliant with outpatient treatment and 

follow-up. 

      Child  5 uears old. 

      Suspect H. influenza. 

      No noticeable improvement or worsening after a few days of po 

antibiotics. 

 Admit to the hospital for IV antibiotics as follows: 

    Nafcillin or oxacillin 

       (150 mg/kg/day iv in 6 divided doses in children) 

       (1-2 g iv q 4 hours in adults) 

    and ceftazidime 

       (30-50 mg/kg iv q 8 h maximum of 6 g/day  in children) 

       (1-2 g iv q 8 hours in adults) 

2.  Warm compresses to the inflamed area tid prn. 

3.  Polymyxin B/bacitracin ointment (e.g., Polysporin) to the eye qid 

if secondary conjunctivitis 

    is present. 

4.  Tetanus toxoid if needed 

5.  Exploration and debridement 
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Orbital cellulitis 
 

 หมายถึง การติดเช้ือในบริเวณท่ีอยูลึ่กต่อ orbital septum  โดยมีสาเหตุจาก 
 1)  การติดเช้ือของ ethmoid sinusitis พบบ่อยท่ีสุดจากเช้ือ S. pneumoniae 

รองลงมา 
      เป็น streptococci, S. aureus, H. influenzae และ non-spore-

forming anaerobes  

      ไดแ้ก่ peptostreptococci, Bacterorides และ Fusobacterium 

 2)  direct inoculation secondary to trauma และ surgery 

 3)  ติดเช้ือจากอวยัวะใกลเ้คียง 
 4)  Hematogenous spread 

 

อาการ  :  ไข ้ปวดศีรษะ ตาบวม การมองเห็นลดลง 
 

อาการแสดง :  conjunctival chemosis, proptosis reduction of 

extraocular muscles 

 

การวนิิจฉัยแยกโรค : 

  1)  orbital pscudotumor 

  2)  rhabdomyosarcoma 

  3)  metastatic tumor (neuroblastoma ในเด็ก CA breast ใน
ผูใ้หญ่) 

  4)  necrotic retinoblastoma with orbital involvement 

  5)  myositis of extraocular muscle 

  6)  leukemia, lymphoma 

  7)  malignant lacrimal tumor 

 

การตรวจ : 

  1)  ประวติั 

  2)  evaluation for proptosis, mass 

  3)  complete ocular examination and extraocular molitity 

  4)  Smear and culture ในรายท่ีมี discharges 

  5)  CBC, Blood culture 
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  6)  CT scan ในรายท่ีมี proptosis หรือ motility restriction 

 

 

 

 

การรักษา : 

 Bacterial or infectious (but unidentified) etiology 

 If mild-to-moderate:  Amoxicillin/clavulanate (e.g., Augmentin) 

      Adults: 250-500 mg po q 8 hours. 

      Children: 20-40 mg/kg/day po in 3 divided doses. 

   Alternative treatment: Cephalexin (e.g., Keflex) 

      Adults: 250-500 mg po q 6 hours. 

   Children: 25-50 mg/kg/day in 4 divided doses. 

 If moderate-to-severe, hospitalize and treat with: 

Ticarcillin/clavulanate 

 (e.g., Timentin) 

     Adults: 3.2 grams iv q 4-6 hours. 

     Children: 200 mg/kg/day iv in 4 divided doses. 

 Alternative treatment: Cefazolin (e.g., Ancef) 

   Adults: 500-1000 mg iv q 6-8 hours. 

   Children: 50-100 mg/kg/day iv in 3-4 divided doses. 

 systemic antibiotics ควรให้อยา่งนอ้ย 7-14 วนั ในรายท่ีมี abscess ควรท า 
incision and  drainage ดว้ย  
 

ภาวะแทรกซ้อน 

  1)  cavernous sinus thrombosis 

  2)  Meningitis 

  3)  Subdural or epidural or brain abscess 

  4)  loss of vision 

   4.1)  Endophthalmitis 

   4.2)  increased intraocular of intraorbital pressure 

   4.3)  direct infection of optic nerve 

  5)  Septicemia 
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การติดเช้ือของกระจกตา 
Corneal ulcer 

 

อาการ  :  ตาแดง, ปวดตา, กลวัแสง, ระดบัการมองเห็นลดลงและมี discharge 

 

อาการแสดง :  หนงัตาบวม, mucopurulent discharge, circumcorneal 

injection, กระจกตา   เป็นแผล, มี       

   loss ของ tissue, ใต ้epithelial มี infiltration, stromal edema, 

มี   fold ในชั้น Descemet,     

   anterior chamber reaction, hypopyon, ในรายท่ีเป็นมากจะพบวา่มี 

posterior synechiae,     

   hyphema และตอ้หินได ้จะเห็นมี focal  white opacity ในชั้น 

stroma ของกระจกตา, มี     

   epithelial defect  ซ่ึงยอ้มติดสี  fluorescein 

 

สาเหตุ : 

 1.  Bacteria เป็นสาเหตุท่ีพบบ่อยท่ีสุด จึงควรตั้งขอ้สงสัยวา่เป็น bacteria ก่อนท่ีจะ
พิสูจน์ไดว้า่เป็นสาเหตุจากเช้ืออ่ืน 

 2.  Fungus : มกัเกิดในรายท่ีตามหลงั traumatic corneal injury จากพืช เช่น ก่ิงไม,้ ใบไม ้โดยปกติ
จะมีลกัษณะขอบไม่ชดัเจนคลา้ยขนนก หรือลอ้มรอบดว้ย satellite lesion สามารถตรวจพบไดด้ว้ย fresh 
smear, Giemsa stain หรือจากการเพาะเช้ือราบน Sabouraud’s agar 
 3.  Acanthamoeba พบในผูป่้วยท่ีใชเ้ลนส์สัมผสัโดยใชน้ ้ายาไม่ถูกสุขลกัษณะหรือใส่วา่ยน ้าในบ่อ 
มีอาการปวดตามาก, แผลมีลกัษณะเป็นวงแหวน สามารถพบ acanthamoeba cyst  โดยใช ้Giemsa stain หรือ 
cultured บน nonnutrient agar ท่ีมี E. coli 
 4.  Herpes simplex virus มีอาการของ recurrent eye disease หรือมีประวติัเป็นมาก่อน พบมี 
vesicles ท่ีเปลือกตา หรือ dendritic lesion ท่ีกระจกตา ผูป่้วยท่ีเป็น recurrent herpes simplex keratitis อาจมี 
bacterial superinfection ได ้
 

การวนิิจฉัยแยกโรค  : 

 1.  Sterile ulcer (non infectious) มกัพบในผูป่้วยท่ีมีโรคตาเดิมอยูก่่อน เช่น dry eye syndrome, 
Rheumatoid arthritis หรือ collargen vascular disease อ่ืน, Vitamin A deficiency  โดยะมี anterior chamber 
inflammation นอ้ยมาก, ผลเพาะเช้ือจะไม่ข้ึน 
 2.  Subepithelial infiltrate ตามหลงั viral conjunctivitis (EKC) ส่วนมากจะเป็น bilateral, ประวติั
เฉียบพลนั, itchy red eye ร่วมกบัมี discharge มาก่อน 
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 3.  Staphylococcal hypersensitivity ลกัษณะเป็น peripheral corneal infiltrate, bilateral, โดยจะมี 
clear space ระหวา่งช่วง infiltrate และ limbus; anterior chamber reaction นอ้ยมาก 
 

 4.  corneal infiltrate จาก immune reaction ของเลนส์สัมผสั หรือน ้ายาลา้ง
เลนส์ จะมีลกัษณะเป็น multiple, small subepithelial infiltrate  โดยมี intact 

epithelium คลุม 

 5.  Residual corneal foreign body หรือ rust ring 

 

การตรวจ   : 

 -  จากประวติั 

 -  การตรวจ ยอ้มดว้ย fluorescein หรือดู epithelial loss เหนือบริเวณท่ีมี 

infiltrate  

    วดัขนาดของแผล 

 -  corneal scraping น าไปยอ้มและเพาะเช้ือ 
 

การรักษา   : 
 1.  ครอบ shield ไม่ตอ้งใชแ้ผน่ปิดตา (eye pad) 

 2.  Cycloplegic 

 3.  Topical antibiotics 

  -  ในผูป่้วยท่ีไม่ไดใ้ส่เลนส์สัมผสั ให ้Broad spectrum topical 

antibiotics 

  -  ในผูป่้วยท่ีใส่เลนส์สัมผสั ให ้tobramycin หยอดทุก 1-2 ชัว่โมง เน่ืองจาก 

      ส่วนใหญ่จะเป็นเช้ือ Pseudomonas auruginosa 

 4.  Subconjunctival antibiotics 

  -  Gentamicin 20-40 mg ร่วมกบั Cefazolin 100 mg. ในรายท่ีมี
อาการรุนแรง 
     มาก 
 5.  ใหรั้กษาตวัไวใ้นโรงพยาบาลในกรณีต่อไปน้ี 

      1.  A severe sight-threatening infection 

  2.  ในรายท่ีไม่สามารถจะหยอดยาไดต้ามท่ีแพทยต์อ้งการ 
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การอดุตันของ central retinal artery 
Central Retinal Arterial Occlusion, CRAO 

 

อาการ  :  ตามวัลงอยา่งฉบัพลนั, ไม่ปวด มกัเป็นขา้งเดียว  ส่วนมากสายตาจะมวัเห็นเพียงแค่นบั 

   น้ิวหรือรับรู้แสง อาจจะมีประวติัของ amourosis fugax มาก่อน 

 

อาการแสดง :  พบมีการซีดขาวของจอประสาทตา หรือมี superficial opaciication ใน
บริเวณ  porterior  

    pole  มีลกัษณะท่ีส าคญัคือ “cherry re spot”   บริเวณ macular   มีการ
เสียของ   afferent  

    pupillary defect, retinal arterioles   มีขนาดแคบลง   พบมีลกัษณะ
ของ   segmentation  

    หรือ Boxcarring ลงหลอดเลือด arterioles,  บางคร้ังอาจพบมี emboli 

ในหลอดเลือด  

     หรือเห็นบริเวณ macula ท่ีเล้ียงดว้ย  cilioretinal artery เด่นชดัข้ึน 

 

การวนิิจฉัยแยกโรค : 

 1.  Acute ophthalmic artery occlusion มกัจะไม่มี cherry red spot แต่
จะเห็น retina ทั้งหมดขาวซีด, การรักษาเหมือน CRAO 

 2.  Arteritic ischemic optic neurophathy  มกัพบในคนอายมุากกวา่  55 ปี 

จะมีอาการ acute severe visual loss จะมีประวติัปวดศีรษะบริเวณ Temporal รวมทั้งหนงั
ศีรษะ, jaw claudication, ปวดกลา้มเน้ือ, อ่อนเพลีย, น ้าหนกัลด, มี afferent pupillary 

defect, optic disc บวม ซีด และมี ESR สูงข้ึนมากเป็นลกัษณะส าคญั 

 3.  “Cherry red spot” ตอ้งแยกจากสาเหตุอ่ืน ไดแ้ก่ Tay-Sachs disease มกัพบ
ในคนอายนุอ้ย มีอาการทาง systemic อ่ืน ๆ ร่วมดว้ย และมกัเป็นทั้งสองตา 
 

สาเหตุ : 

 1.  Embolus ส่วนใหญ่มาจาก Caroid artery และหวัใจ 
 2.  Thrombosis 
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 3.  Giant cell arteritis (GCA) อาจเป็นสาเหตุของ CRAO หรือ ischemic 

optic  

     neuropathy 
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