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อุบัติเหตุทางตาและการพยาบาลเบื้องตนสําหรับพยาบาลทั่วไป 
นายแพทย บวรยศ ศรีเบญจรัตน 

กลุมงานจักษุวิทยา 
       โรงพยาบาลระยอง 

ปรัชญาในการรักษา 
กายวิภาคของตาและหนาท่ี 
หนาท่ี 
นําภาพที่คมชดัไปสูสมองแลวแปรผล เพื่อการทํางานของอวัยวะอื่นๆ และการเรียนรูต้ังแตเกิดผาน
ประสาทสมองเสนที่ 2 (Optic Nerve), มี 2 ตาเพื่อการมองเห็นเปนสามมิติสําหรับคุณภาพชีวิตที่
สมบูรณ 
กายวิภาค 
ตาเปนรูปทรงคอนขางกลม เปนระบบเลนสนูนที่ซับซอน และ.ละเอียดอัตโนมัติที่สุด โดยทางเดินของ
แสง (Visual Axis) ตองมีความโปรงใส    
ระบบปองกนัตัวเอง 
- การมองเห็น ซ่ึงตองมี VA ที่ดีและการมองเห็นมีสามมิติที่ดีทําใหหลบทัน 
- เปลือกตาและขนตา สามารถปองกันโดยการกระพริบเปนดานแรก กอนจะถึงอวัยวะที่สําคัญ เชน 
ตาดํา 
- น้ําตา ชวยชะลางสารเคมีหรือส่ิงแปลกปลอมเบื้องตนเปนการปฐมพยาบาลเบื้องตน ดวยตัวคนไขเอง
และเปนตัวแจงเหตุใหทราบวามีโรคตา 
- กระดูกเบาตา  เปนเกราะปองกันกอนถึงสวนของลูกตา (Soft Part) อุบัติเหตุอาจทําใหเกิดการ
ระเบิดออก (Blow out) และการยุบเขา (Blow in) ของกระดูกเบาตา 
กลไกที่จะทําใหเกิดอุบัติเหตุตอตา 

1. ของมีคมทิ่มทะลุเปลือกตาหรือถากระพริบตาไมทันทําใหโดนทิ่มแทงตาดําโดยตรง 
2. ของไมมีคม แตขนาดเสนผานศูนยกลางเลก็กวากระบอกตา เชน ลูกปนอัดลม อื่นๆ 
3. วัสดุเล็กมาก เชน เศษแกว เศษเหล็ก เศษขี้เลื้อย แมลง อื่นๆ 
4. ของเหลวหรือไอระเหย อาจโดนเฉพาะเปลือกตาหรือใบหนาถากระพรบิตาทัน หรือโดนตาดํา

และตาขาวโดยตรงถากระพริบตาไมทันหรือของเหลวมีจาํนวนมาก  โดยเฉพาะของเหลวที่มี
ฤทธิ์ในการทาํลาย เชน กรด ดาง  และของเหลวที่มีเชือ้โรค เชน เลือดของคนที่มีเชื้อเอดส 

5. รังสีหรือความรอน ที่มีฤทธิ์ในการเผาไหมหรือทําลายเนือ้เยื่อ 
6. กระดูกเบาตาแตกซึ่งเกิดจากแรงอัดทําใหอวัยวะภายในถูกกระแทก เกิดการระเบิดออก (Blow 

out) ตาแตก หรือกระดูกเบาตายุบ (Blow in) อวัยวะภายในถูกเศษกระดูกทิ่ม หรือแตกเพราะ
ถูกแรงอัด  

การปองกันอุบัติเหตุ 
การสวมใส Safety glass ที่ทาํจากเลนส Polycarbonate 



 2

- ใส goggle ทีป่องกันเศษเหล็กขณะทํางานเจียรหรืองานสกัดตางๆ 
- ใส goggle ทีป่องกันสารเคมี 
- ใสแวนหรือหนากากขณะเชือ่มโลหะ ใหมิดชิดตลอดการทํางาน 
- ใส goggle ขณะตัดหญา หรือแมกระทั่งหมวกกันนอค ขณะตัดหญาโดยซึ่งจะชวยปองกัน

อุบัติเหตุดานศรีษะหรือใบหนารวมดวย หรือมีเคร่ืองปองกันที่เคร่ืองตัดหญาเอง ตัดหญาใน
ขณะที่ไมมีผูคนโดยเฉพาะเด็กอยูในขณะนั้น 

- ไมแนะนาํใหเด็กเล็กใชรม ใหใชเสื้อกันฝนแทนหรือมีตุมพลาสติก ปองกันความแหลมของรม 
- ไมแนะนาํใหเด็กเล็กถือของมีคมหรือเลนของเลนมีคม เชน ไมเสียบลูกชิ้น การถือดินสอขณะ

เดิน 
- ไมซ้ือของเลนที่มีอันตรายตอตา เชน ปนลม ลูกดอก มีดดาบ พลุ ดอกไมไฟ  
- อื่นๆ 
 
**ควรสรางกระแสการปองกันอันตรายของตา ใหจับกระแสตามสถานการณปจจุบนั 
 

การวินิจฉัย  การรักษา 
การวินิจฉัยเปนหัวใจหลักของทางการแพทยและการพยาบาล  ซ่ึงไดขอมูลจาก 

1. การซักประวัติ  โดยพิจารณาจากสถานการณ :  ดวน – ซักนอย ,ไมดวน – ซักมาก 
1.1 อยาละเลยการซักประวัติ 
1.2 อยาเชื่อประวติัที่ไดจากคนไขโดยตรง  ควรซักจากญาติหรือผูอยูในเหตุการณดวย 
1.3 HOW  สาด หยด  กระเด็น  หยอด   
    WHEN 5 นาที/ 1 ชัว่โมง / 1 วัน / 1 เดือน 
    WHERE โรงงาน โรงเรียน ขณะข่ีรถจักรยานยนต สนามรบ 
 WHY โดนทํารายรางกาย เชน โดนน้ํากรดสาด โดนยิง หมอแบตเตอรี่ระเบิด ซ่ึงจะทําให
ไดรับอุบัติเหตุทั้ง Blast injury และ Chemical burn 
 WHAT ชนิดของสารเคมี ชนิดของสิ่งแปลกปลอม 
1.4 ประวัติการปฐมพยาบาลเบื้องตน   
  - Vaccination 
  - Antibiotics 
  - หลักฐาน FB/chemicals   
  - การใชยากอนมา (บางตัวทําใหโรคแยลง) เชน Steroid  
1.5 ประวัติโรคประจําตัวคนไขโดยเฉพาะโรคตา  เชน  เคยผาตัดตา,ใชยาหยอดตาอะไรอยูประจํา 
 * ควรใหความรูแกสังคม  วาประวัติเหลานี้สําคัญเนนตอโรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล ! 
การตรวจรางกาย  
 ปรัชญาในการตรวจรางกาย หมอตาไมควรดูแตตาใหดูทั้งตัวเพราะอาจมี ASSOCIATED 
INJURY หมอทั่วไปก็อยาลืมดูตาดวย 
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 1.พยายามวัด VA (ยกเวนกรณีดวนมากเชนสารเคมีเขาตาควร Decontaminated กอน) 
    -  เปน Vital sign ของตาอยางหนึ่ง 
 -  ประเมิน Severity ของโรค VA แย Damage มาก หรือ late / Burn มาก  
 -  เปนหลักฐานทางการแพทย ควรแจงคนไขหรือญาติใหทราบ VA แรกรับดวย 
 -  หัดประยุกตการวัด  VA อยางมีมาตรฐาน 

     2.  ประเมินวามี Perforation ของลูกตาหรือไม เพราะถามี Perforation ไมควรลางตาแรง 
Vigorous irrigation (อาจทาํใหเกิดการติดเชื้อภายใน) หรือ FB เขาตา หรือไมใชข้ีผึ้งปายตา หรือการ
กดตาเพื่อ stop bleeding อาจทาํให eye content   ทะลักออกมามากขึ้นหาไมการชวยคนไขของทาน 
อาจทําใหตาคนไขแยลง 
 

Sign ของ perforate 
-  ตายุบ บุบ ผิดรูป 
-  มีเนื้อเยื่อออกมาชัดเจน 
-  รูมานตาบิดเบี้ยว 
-  ชองหนามานตาต้ืนหรือลกึไมเทากันอีกขาง    
-  เลือดออก  แตอยาตกใจกับเลือดที่ออกมาก  เลือดออกมากไมจําเปนตอง  Perforate เสมอไป 
3.  เวลาตรวจไมควรกดลูกตา 

พยายามใช lid retractor  หรือประยุกตดวย  คลิปหนีบกระดาษที่ฆาเชื้อโรคแลว ถาเปน
สถานพยาบาลที่มีอุบัติเหตุบอยควรมี Desmarr retractor  

- บางคร้ังบาดแผลลูกตาอาจเปนเพียง laceration แตไม penetrate ตองระวังการติดเชื้อจาก
การพยาบาลดวย (ฉีกขาดแตไมทะลุ) 

4. ควรตรวจหา FB ในตาวามีหรือไม อาจเปนการยืนยันหรือคัดคานการใหประวัติคนไข และควร
เก็บ FB นั้นใส C/S ดวย 
5. การตรวจรางกายระบบอื่น อาจบอกอะไรไดหลายอยาง ถามีไข มีตอมน้ําเหลืองหนาหูโต คนไข
อาจเคืองตาจากกระจกตาดําอักเสบจากโรคตาแดง ไมใชเศษ FB หรือสารเคมีตามที่คนไขคิด ซ่ึง
กรณีเปนตาแดง เราจะไดระมัดระวังการแพรระบาดของโรคในสถานพยาบาลหรือโรงงานและไม
ควรลางตา 
6. ใหตรวจหาสิ่งบอกเหตุเหลานี้จะเปนตัวการบงบอกสาเหตุไดดี เชน  
- Hyphema 
- Iridodonesis 
- Iridodialysis 
7. การตวจตาบางครั้งถาจําเปนอาจตองใชยาชาหยอดกอน แตไมควรเร่ิมใชแตแรก เพราะยาชามี
ผลตอ Epithelium healing และควรแจงใหคนไขทราบกอนหยดวายาชา Tetracaine  HCL จะ
แสบ 
8. การตรวจ VA เจ็บตาไหนใหวัดตานั้น กอนเพื่อปองกันการจําของคนไข  
9. ควรคํานึงถึงความสะอาดเสมอ 
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10.ไฟที่ใชตองสวางพอ ไมควรมีจุดบอดและควรสองไฟจากดานขาง เพื่อปองกันการแพแสง และ
ประเมินความลึก 
11. ถาเปนไปไดควรถายรูปบาดแผล แตควรแบบฟอรมขอความยินยอมประจําสถาบนันั้นๆ ให
คนไขหรือญาติยินยอมกอนถาย 
การรักษา 
ปรัชญาในการรักษา เปลี่ยนฉุกเฉินใหเปนไมฉุกเฉินหรือฉุกเฉินนอยที่สุดกอน 
ลดภาวะแทรกซอนจากโรคกอนอยาเพิ่มภาวะแทรกซอนจากการรักษาอยาทําอะไรทีท่ะลุทะลวง
(Invasive) ถาทานไมชํานาญหรือไมจําเปน 
การวินิจฉยัโรคที่พบบอย 
1.สารเคมีเขาตาฉุกเฉินท่ีสดุ 
- Time is vital factor (เปลี่ยนจากแรงเปนออน, มากเปนนอย และฉุกเฉินเปนไมฉุกเฉิน) 
- No buffer is as available as water  
- ลางตาใหเร็วที่สุด เพื่อทําใหสารเคมีเจือจาง โดยหาแหลงน้ําที่ใกลตัวและมีปริมาณมากที่สุด 
หลังจากนั้นจึงคอยหาแหลงของ Normal saline 
- ลางใหทัว่ถึงที่สุด หรือ Dilution , Mechanical remove 
- อาจจะตองหยอดยาชากอนเพื่อความรวมมือ แตยาชามีผลตอ Epithelium healing 
- หัดพลิกตา กรณีสารเคมีอาจจะตกตะกอนหรือเร่ิมตนในสภาพเปนฝุนหรือกอน(Particle) หรือ
อาจพบ FB  
- การลางดวย Normal saline  

- ดวยลูกยางแดง เพื่อตองการความแรงเบาตามตาํแหนงจุดที่ contaminate /มาก / นอย  
- ดวย Continuas irrigation โดยใช I.V set 
- ระวัง trauma ตอ cornea ระหวาง irrigate สายน้ําเกลือหางจากตาพอสมควร 
- เสาน้ําเกลือความสูงพอดีไมสูงเกินไป 

- ดางนากลัวกวากรด เพราะดางสามารถรวมกับไขมันของผนังเซลล เกิดเซลลแตก เนื้อเยื่อ
ละลาย ตาดําทะลุได สวนกรดจะทําลายภายใน เวลาไมก่ีชั่วโมงหลังจากนั้นรุนแรงนอยลง เพราะ
กรดจะ Precipitate tissue protein ไปเปน physical barrier และ localized damage  
ดางควรลางอยางนอยดวย NSS 20 นาท ีหรือ 2 ลิตร 
- หลังจากนั้นให Antibiotics ที่ปองกัน Pseudomonas ได ถาแนใจวาไมมีการทะลุของลูกตาให

ปายดวยข้ีผึ้ง Antibiotics ปดตาแนนเพื่อลดอาการปวดและเพื่อเร่ิม promote surface 
healing ใหยาแกปวดแลวสงจักษุแพทย 

- อยาลืมขอคุณสมบัติของสารเคมี สูตรหรือความเปนกรด ดาง หรือนําภาชนะของสารเคมีไป
ดวย 

- หลังจากผานชวงฉุกเฉินไปแลว ถาวัด VA ไดควรวัด VA ไว 
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2. Foreign body 
กรณีท่ีเห็น FB  
- หยอดยาชาเพือ่ความรวมมือ และความรูสึกดีของคนไข 
- อยาทําอะไรทีท่ะลุทะลวง 
- ลางตาอาจพอเพียง 
- การลางตามีประโยชนมากเพราะ FB อาจมีสารเคมีปะปนมาดวย จะชวยลด Chemical Burn 

ดวย trauma นอยที่สุด เปนการ phycho support  ดวย (คนไทยชอบลางตา!) 
- ถาไมหลุด ใชไมพันสําลี อาจหยดดวยยาชาหรือ Antibiotics eyedrop  เพื่อใหนุมข้ึน 
- ไมใชเข็มเขี่ย การใชเข็มควรใชกับกลองขยายเทานั้น 
- ถาเศษเหล็กหลุด แตสนิม (Rust ring ) ไมหลุดไมเปนไร ใหหยอด Antibiotics ปดตาแนน รอ

ถึง 24 ชั่วโมง Rust ring จะรอนออกไดงายกวา ใหเปนหนาที่ของจักษุแพทยรอได แตตัว
เหล็กควรหลุดออกมากอน 

3. แสงเชื่อมเขาตา 
- ประวัติชัดเจน 
- เชื่อม 6- 12 ชั่วโมง กอนปวด 
- ถาเปนตาเดียวใหสงสัย FB หรือกระจกตาดําอักเสบจากโรคตาแดง(ระวังติด) 
การพยาบาล 
ไมควรหยอดยาชา เพราะมีผลตอ Epithelium healing ทําใหดีตอนแรก แตหายชา หลังยาหมด
ฤทธิ์  
- ลางตาไดเปนการเอาใจคนไขและอาจชวยเรื่อง  associated FB หรือ Chemical Burn 
หยอด antibiotic ED และ ข้ีผึ้งที่ไดผลตอ pseudmo และปดตาแนน 
- ยาแกปวด หรือ NSAID ชวยลด.............. 
- Vitc เพื่อชวย........................ 
 
4. งูเหาพนพิษใสตา 
เปนภาวะสารเคมีเขาตาธรรมดาไมรุนแรง ลางตาธรรมดา ปดตาแนน 24 ชั่วโมง ยาแกปวด 
ไมเคยมีรายงานวามีพษิจากงูเขาทางตา 
 
5............ Burn 
ถาเปนที่เปลือกตา ใหใช Ant……………... เทานั้น อยาใชยาผิดประเภท เชน ยาทาผิวหนาอาจทาํ
ใหเกิดโรคจากสารเคมีเขาตาจากการใชยาผิดประเภท เพราะยาสําหรับผิวหนา ไมสามารถโดน
...........................ได  
6. เปลือกตาฉีกขาด 

- แนวเดียวกับลกูตาไมเย็บก็ได 
- ฉีดขาดแนวขวางสามารถเย็บได 
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- บริเวณขอบเปลือกตา  ควรทิ้งใหจักษุแพทยหรือศัลยกรรมตกแตง  เย็บ 
- ถาเปลือกทะล ุ ใหระวัง  ลูกตาทะลุดวย 
- อยาตกใจกดหามเลือดเด็ดขาด  เพราะอาจทํา  eye  content  ไหลออกมา 
- หามเขี่ย  หามลวง  หามตัดแตงเนื้อเยื่อเปลือกตา  เด็ดขาด  ควรเก็บไวตอใหมาก

ที่สุด 
- อาการบวมอาจทําให  เขาใจผิดวาแหวง 
- สงตอเพื่อการรักษา 
 

7. ลูกตาทะลุ 
- VA 
- Protective shield เพื่อลดการรั่ว/กระแทก  เพิ่มเติม 
  -  Eye shield 
  -  กระปองไอศกรีมตัดส้ันๆ 
  -  กรองน้ํากระดาษ 
  -  ฟลม x-ray / พลาสติกตัดเอง 
  -  ตองคํ้ายันกระดูกโหนกแกม+กระดูกโหนกคิ้ว 
  -  ติดผิดกับเปนโทษ 
  -  ถาไมมีใหใสแวน ปองกันไว 
-  รักษา Associated  injury อยางระมัดระวังไมทะลทุะลวง 
-  NPO 
-  Antibiotic เขาเสนเลือดถาใหได 
-  Toxiod 
-  Refer 

 
การพยาบาลที่ตองทําใหเปน  สิ่งที่ตองทาํใหเปน  และสิ่งที่ไมควรทาํหรือตองหลีกเลี่ยง 

- ปดตาตองเนน.... 
- ใหคนไขหลับตากอนเสมอ(2ตา) 
- ปดตาจากดานบนลงดานลาง 
- Eye pad  ความหนาตองพอเหมาะกับโรค 
- การปดตาผิดเปนดาบ 2 คม 

- ครอบตาใหเปน 
- ไม Contaminate 
- ไมกดลูกตา 
- ไมใส Steroid  ถาไมจาํเปน 



 7

- ปายตายากกวาหยอดยา  ถาข้ีผึ้งแชเย็นไวตองทิ้งไวหรืออุนใหเหลวกอนเพื่อใหปาย
งาย 

- หยอดชาดีกวาหยอดผิด 
- การปลอบคนไขและใหขอมูล......ยังมีประโยชนสําหรับทุกโรค 
- Introgenic injury  
- คนไข conscious coma หรือ GA                       exposure 
Keratitis  ตองมี  eye ointment คอย cover ตา 
- คนไขนอนคว่ําผาตัด                     ................ 
- คนไขที่ใช elastic bandage พันศีรษะทับตาระวัง eye injury ควรวัด VA 
ทุก 2 – 3 ชั่วโมง  ................ 
- V/S ลงเปน LID  แผลบริเวณใบหนา  ควรใช Betadine ไมใช Hibitane 
อาจทําให Burnได ......Betadine  5% ใชลางตา 

- ถวยลางตา(Chamber)  ไมควรใชรวมกันในโรงงาน  ถาจะใชรวมกันควรใหแหงกอน
จึงควรมีหลายใบ  ที่ดีคือควรใชวิธี Irrigate 

- ควรใชแบงคเขี่ย FB 
 
 
   

 
 


