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แผนการศึกษา 
 
กจิกรรม การบรรยาย 
 
เร่ือง  อุบติัเหตุทางตา (Ocular trauma) 
 
ผู้สอน  นายแพทยท์วกิีจ  น่ิมวรพนัธ์ุ 
 
วตัถุประสงค์ ภายหลงัจบการเรียนการสอนนกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 5 สามารถซกัประวติั ตรวจวนิิจฉยั 

และรักษาเบ้ืองตน้ รวมทั้งส่งต่อโรคต่างๆ เหล่าน้ีไดถู้กตอ้ง 
1. Lid laceration 
2. Subconjunctival hemorrhage 
3. Corneal abrasion 
4. Hyphema 
5. Ocular foreign body 
6. Ruptured eyeball 
7. Blowout fracture 
8. Traumatic optic neuropathy 

 
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

1. เน้ือหา 
1.1 ลกัษณะทางกายวภิาคและหนา้ท่ีของตาเม่ือไดรั้บ trauma 
1.2 ประวติั อาการ อาการแสดง สาเหตุของผูป่้วยท่ีไดรั้บ trauma 
1.3 วธีิตรวจรักษาตาท่ีไดรั้บ trauma 
1.4 การนดัผูป่้วยมารับการตรวจรักษาอยา่งต่อเน่ือง 
1.5 การดูแลผูป่้วยก่อน refer 

2. การเรียนการสอน  (สถานท่ี หอ้งบรรยาย)  ระยะเวลา 90 นาที 
2.1 น าเขา้สู่บทเรียน (3 นาที) 

-  การดูแลผูป่้วยทางตาท่ีหอ้งฉุกเฉิน 
-  การติดต่อกบัญาติเป็นระยะๆ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั 
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2.2 บรรยายความรู้พื้นฐาน เก่ียวกบั (7 นาที) 

-   กายวภิาคและหนา้ท่ีของตาเม่ือไดรั้บ trauma 
-  ฉายภาพ ตาและ anatomy ของตาเพื่อประกอบการบรรยาย 
-  ควรจะตรวจผูป่้วยเม่ือไร 
-  วธีิตรวจและซกัประวติัผูป่้วยท่ีไดรั้บ trauma ท่ีตา  อยา่งไร 
-  การวดัสายตา ดูการตอบสนองต่อแสงของม่านตา 
-  การตรวจตาดว้ย ophthalmoscope 
-  ประโยชน์ของ X-ray, CT scan, MRI เพื่อใหส้ามารถเลือกใชไ้ดเ้หมาะสม 
-  การดูแลรักษาและการส่งต่อผูป่้วย          

2.3 เน้ือหาวชิา โดยการบรรยายประกอบ slides และซกัถามระหวา่งการบรรยาย 
2.3.1  Lid laceration (10 นาที) 
           -  ฉายภาพ lid  laceration 
           -  บรรยายถึง สาเหตุ อาการ อาการแสดง 
           -  การตรวจ lid วา่มีบาดแผลตรงส่วนส าคญัหรือไม่ เช่น tear canaliculi,   

 tear  levator muscle 
              -  ตอ้งตรวจวา่ตาไดรั้บ trauma ท่ีตาบางหรือไม่ 
              -  จะใหก้ารดูแลรักษาเองหรือส่งต่อเม่ือไร 
              -  แนวทางและขั้นตอนการใหก้ารรักษา และฉายภาพขั้นตอนการ repair lid 
              -  รู้วธีิการเยบ็แผลท่ี lid margin 
              -  การนดัมาตรวจและระยะเวลาท่ีจะตดัไหม 
   2.3.2  Subconjunctival hemorrhage (5 นาที) 
              -  ฉายภาพของ subconjunctival hemorrhage ตั้งแต่นอ้ยไปจนมาก 
              -  ฉายภาพเปรียบเทียบระหวา่ง subconjunctival hemorrhage กบั  

conjuncitval injection, chemosis, emphysema 
              -  บรรยายถึง สาเหตุ อาการ อาการแสดง และการแยกวนิิจฉยัโรค 
              -  การตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุ โดยเฉพาะในกรณีท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ  

 ตอ้งตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ไม่มี ruptured sclera 
              -  การรักษาและแนะน าผูป่้วย 
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    2.3.3  Corneal abrasion (5 นาที) 
              -  ฉายภาพของ Corneal abrasion และการยอ้มดว้ย fluorescein เพื่อช่วยใน 

 การวนิิจฉยั 
               -  บรรยายถึง สาเหตุ อาการ อาการแสดง 
              -  การวนิิจฉยัและใหก้ารรักษา 
              -  การ Follow up ผูป่้วยท่ีตอ้งนดัในวนัต่อมา 
    2.3.4  Hyphema (10 นาที) 
                -  ฉายภาพ hyphema ตั้งแต่นอ้ยๆ ไปจนถึงเตม็ anterior chamber และมี  

 blood stain ท่ี cornea 
              -  บรรยายถึง อาการ อาการแสดง และภาวะแทรกซ้อนท่ีจะเกิดข้ึน 
              -  แนะน าให้ตรวจดูใหดี้วา่มีอนัตรายอ่ืนๆ มากกวา่ท่ีเห็นอยูห่รือไม่ เช่น  

 ruptured eyeball 
              -  แนวทางการดูแลรักษาและนดัผูป่้วยมารับการตรวจรักษาอยา่งต่อเน่ือง 
    2.3.5  Ocular foreign body 

           2.3.5.1  Conjunctival foreign body (5 นาที) 
-  ฉายภาพ foreign ท่ี conjunctiva 
-  บรรยายถึงอาการ อาการแสดง และวธีิท่ีจะ remove foreign  
    body   และใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วย 

              2.3.5.2  Corneal foreign body (5 นาที)  
-  ฉายภาพ corneal corneal foreign body และภาพของ corneal     
    infiltration และภาพของ corneal ulcer ท่ีอาจเกิดข้ึนหลงัจาก    
    remove foreign body 
-  บรรยายถึงอาการ อาการแสดง การตรวจ และท่ีตอ้งตรวจวา่มี     
    Intraocular foreign body หรือไม่โดยการส่ง X-ray orbit AP,   
    Lateral 
-  บรรยายวธีิการ remove corneal foreign body และการ follow-     
    up ผูป่้วย 

              2.3.5.3  Intraocular foreign body จะกล่าวถึงในหวัขอ้ ruptured eye ball 
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              2.3.5.4  Intraorbital foreign body (10 นาที)  
              -  ฉายภาพ Intraocular orbital foreign body เช่น ลูกดอกไม ้พร้อม  

film 
              -  บรรยายถึง อาการ อาการแสดง การวินิจฉยั การตรวจเพิ่มเติม 
              -  ชนิดต่างๆ ของ foreign body 
              -  ขอ้บ่งช้ีในการ remove foreign body 
              -  การดูแลรักษาและนดั follow up ผูป่้วย 
    2.3.6  Ruptured eyeball (10 นาที) 
              -  ฉายรูป corneal และ slceral perforation รวมทั้ง film ท่ีพบวา่มี  

ruptured globe และมี Intraocular foreign body 
- บรรยายถึง สาเหตุ อาการ อาการแสดง การวินิจฉยั และตรวจเพิ่มเติม 
การดูแลรักษา และการส่งต่อผูป่้วย 

    2.3.7  Blowout fracture (10 นาที) 
               -  ฉายรูป anatomy ของ orbit และ diagram เม่ือเกิด blow out fracture  

  รูป clinical และ film ของผูป่้วย blow out fracture  
               -  บรรยายถึง อาการ อาการแสดง การวนิิจฉยัและการดูแลรักษาผูป่้วย 
    2.3.8  Traumatic optic neuropathy lid laceration (10 นาที) 
             -  ฉายรูป anatomy ของ optic nerve และ optic canal 
             -  ฉายรูป clinical และ film ของ foreign body ท่ี optic canal 
             -  รูปการตอบสนองต่อแสงของ pupil ในภาวะปกติ ภาวะท่ี afferent  

 defect และ efferent defect 
             -  บรรยายถึงอาการ อาการแสดง การวินิจฉยั การตรวจเพิ่มเติม  

 และแนวทางการใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วย 
 
ส่ือการสอนและทศันูปกรณ์ 

1. รายช่ือหนงัสือ ส าหรับนกัศึกษาแพทย ์ศึกษาเพิ่มเติม 
1.1 Grin TR, Nelson LB, Jeffers JB. Eye injuries in childhood. Pediatrics 1987;80:13 
1.2 Mark A. Friedberg, M.D., Christopher J.Rapuano, M.D.  Wills Eye Hospital Office 

and Emergency room diagnosis and treatment of eye disease 1990 
1.3 Taylor D. Pediatric ophthalmology. Cambridge, MA: Scientific, 1990:686 
1.4 Frank G. Berson, M.D. Basic Ophthalmology 1993 
1.5 Gerhard W. Cibis, M.D. Decision making in Pediatric ophthalmology 1993 
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1.6 Albert & Jakobiec :Principles and Pracitce of Ophthalmology on CD-ROM 1995 
1.7 Dan Montzka, M.D. Review of Clinical Ophthalmology on CD-ROM 1996 
1.8 Tasman W, Jaeger EA, : Duane’s Ophthalmology on CD-ROM 1997 

 
2. ทศันูปกรณ์ท่ีใชใ้นการสอนในหอ้งบรรยาย 

2.1 Computer 
2.2 LCD projector 
2.3 จอผา้ฉาย LCD 
2.4 เคร่ืองเสียง 
2.5 Audio-visual เร่ือง ocular emergency 

 
การประเมินผล 

1. สอบขอ้เขียน 
2. สอบปากเปล่า 
3. ซกัถามระหวา่งบรรยายสังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาแพทยใ์นชั้นเรียน 
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Ocular trauma    
            ในการปฏิบติังานท่ีห้องฉุกเฉินจะมีผูป่้วยส่วนหน่ึงมาดว้ยเร่ืองอุบติัเหตุท่ีตา  ผูป่้วยบางคนไดรั้บ
บาดเจบ็เฉพาะท่ีตา เช่น เศษผงเขา้ตา  ลูกขนไก่กระแทกตา แต่บางคนไดรั้บบาดเจบ็ร่วมกบัส่วนอ่ืนๆดว้ย 
เช่นในรายท่ีไดรั้บอุบติัเหตุทางรถจกัรยานยนต ์ และรถยนต ์ ส าหรับความรุนแรงอาจเป็นเพียงเลือดออก
ใตเ้ยือ่ตา เลือดออกในตาไปจนถึงตาแตกไดเ้ช่น ถูกกระจกหนา้รถยนตแ์ตกมากระแทกตา บางรายไม่มี
รอยบาดแผลท่ีตาแต่อาจมี optic  nerve  injury  ร่วมกบั head injury ได ้ มกัพบในรายท่ีไดรั้บอุบติัเหตุจาก
รถจกัรยานยนต ์
            จุดมุ่งหมายในการดูแลผูป่้วยท่ีไดรั้บ ocular trauma คือการ maintenance of functional visual 
acuity   เน่ืองจากเม่ือเกิด trauma แลว้การท่ีจะท าใหต้ากลบัมาเหมือนเดิมไดย้ากมาก   ดงันั้นการป้องกนั
ไวก่้อนจะเป็นส่ิงท่ีดีกวา่แน่นอน  โดยใหคิ้ดเสมอวา่จะมีอุบติัเหตุเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา   เช่น  ใส่แวน่ 
ขณะเล่นกีฬา หรือ ท างานท่ีเก่ียวกบัการตีของแขง็ท่ีอาจแตกได ้      
            ส าหรับในท่ีน้ีจะกล่าวถึงผลของ Ocular trauma เพียงบางส่วนท่ีพบไดบ้่อย เช่น lid laceration, 
Subconjunctival hemorrhage, Corneal abrasion, Hyphema, Ocular foreign body, Ruptured eyeball, 
Blowout fracture, Traumatic optic neuropathy 
            นอกจากผูป่้วยแลว้ควรบอกกบัญาติใหท้ราบอาการผูป่้วย และจะใหก้ารดูแลผูป่้วยอยา่งไร จะตอ้ง
รอผลการตรวจเพิ่มเติม นานเท่าไร หรือ รอปรึกษาแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นอ่ืนๆอีก  และบอกผลกบัญาติ
เป็นระยะๆ ถึงความคืบหนา้ในการตรวจรักษาผูป่้วย จะช่วยลดความวติกกงัวลของญาติ และลดปัญหา
การฟ้องร้องท่ีมีมากข้ึนในระยะน้ีดว้ย  
           เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจในการ  approach ผูป่้วย ocular injury นกัศึกษาแพทยจึ์งตอ้งมีความรู้
พื้นฐาน พอท่ีจะตรวจวินิจฉยัและใหก้ารรักษา ocular trauma   
 
ความรู้พืน้ฐานทีค่วรทราบ 
Anatomy and Function 
Bony orbit  
 rim of the orbit จะป้องกนัการกระแทกจากวตัถุช้ินใหญ่ได ้ 
 orbital floor ท่ีบาง  อาจเกิด blow out  เขา้มาใน maxillary sinus เม่ือมี blunt impact ท่ี orbit เช่น    

ถูกต่อย หรือ ลูก tennis กระแทก ท าให ้inferior rectus และ inferior oblique muscles ลงมาติดอยูก่บั
รอยแตกได ้ ท าใหเ้กิด restricting vertical eye movement และเกิดภาพซอ้นข้ึน 

 medial fracture ของ ethmoid bone อาจท าใหเ้กิด subcutaneous emphysema ท่ี eyelid ได ้
 fracture ท่ี optic canal หรือบริเวณขา้งเคียง  อาจมีผลกระทบต่อ  optic nerve และ ophthalmic artery 

และเกิด damage ต่อ optic nerve ท าใหเ้กิด visual loss 
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Eyelids 
 หนงัตาจะปิดโดยอาศยั reflex เม่ือเห็นวา่มีอะไรมาท่ีตา 
 การกระพริบตาท าให้ surface ของ cornea  เรียบ และใส จากการ coat ดว้ย tear 
 ใน facial-nerve palsy ตาอาจเปิดจนเกิด ตาแหง้ และไดรั้บอนัตลายอ่ืนๆได ้
 lid margins ตอ้งเรียบเสมอไม่มีรอยหยกัจะได ้  ปิดสนิทและมี tear drainage ได ้
Lacrimal apparatus 
 ถา้ไม่สนใจหรือไม่ repair a lower canalicular laceration จะท าใหเ้กิด chronic tearing ได ้
Conjunctiva and Cornea 
 corneal epithelium ปกติจะหายไดเ้ร็วหลงัเกิด abrasion  24-48 ชัว่โมง 
 small laceration ของ conjunctiva จะหายไดเ้ร็ว แต่อาจมี penetrating injury ซ่อนอยูไ่ด ้
Anterior chamber 
 ใน penetrating injury  aqueous มกัจะ leak ออกจน flat or shallow chamber 
Iris and ciliary body  
 laceration ของ cornea หรือ limbus :  iris อาจจะ prolapse เขา้มาใน wound ท าใหเ้กิด Irregular pupil  
 Blunt trauma ท่ี eyeball อาจท าใหเ้กิด iritis ท าใหเ้กิด pain , redness, photophobia, small pupil 
 Contusions อาจท าให้เกิด deform pupil โดยเกิด tear ท่ี iris root หรือ เกิด notching ท่ี pupillary 

margin 
 Contusions อาจท าใหมี้การฉีกขาดของเส้นเลือดเล็กๆท่ี angle จนเกิด hyphema  
Lens    
 หลงัจาก injury จะเกิด cataract ได ้
 Blunt trauma ท่ี globe อาจจะท าใหเ้กิด lens subluxation ได ้     
Vitreous humor 
 ถา้ไม่ใส อาจเกิดจาก hemorrhage , inflammation , infection 
Retina  
 retina ไดรั้บการ protect จาก sclera และ choroid  
 retina บาง และขาดง่าย ถา้ surface ถูก scratch หรือมี foreign body ทะลุผา่น จะเกิด retinal 

detachment ได ้
 retinal hemorrhage อาจเกิดจาก direct หรือ indirect trauma 
 retina จะมีสีขาวเม่ือเกิด edema 
 macular damage จะลด visual acuity แต่ไม่ complete blindness 
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When to examine  
 ส่วนมาก ocular trauma มกัจะเห็นชดัวา่ ตาแดง และ ปวด   แต่ก็ไม่เสมอไป เช่น ถา้ไปถูก sharp 

perforation ตาอาจแดงเล็กนอ้ย และท าใหเ้รามองขา้มไปได ้  ถา้เกิดจากโลหะช้ินเล็กๆ กระแทก 
แพทยค์วรนึกถึงเสมอวา่มี perforating injury     

 Intraocular foreign body มกัจะไม่ปวด เพราะวา่ lens, retina, vitreous ไม่มี nerve endings ท่ีจะน า 
sensation of pain  

 ถา้มี posterior segment disease เช่น retinal detachment หรือ Intraocular ocular foreign body ตอ้ง 
refer ใหจ้กัษุแพทย ์ และไม่ควรป้าย ointment เพราะจะท าใหต้รวจ fundus ไดไ้ม่ดี 

How to examine 
          ในผูป่้วย ocular injury  ควรซกัประวติั และตรวจตา และ structure รอบตา อยา่ง complete เช่น 
Visual acuity, external examination, pupils, eye movement, และ ophthalmoscopy 
          History   ในการ evaluate ผูป่้วย ocular injury ตอ้งทราบ  

 ชนิดของ trauma : blunt or sharp trauma ; acid or alkaline burn(ตอ้งใหก้ารรักษาก่อนทนัที) 
 เวลาท่ีเกิด trauma และ symptom  
 ประวติัเดิมเก่ียวกบัสภาพเดิม ของตา 
 drug allergies 
 tetanus immunization   
 หลงัจากเกิด trauma ผูป่้วยอาจหมดสติ และตอบค าถามไม่ได ้ควรถามจากผูท่ี้อยูใ่น

เหตุการณ์และ ประเมินการบาดเจบ็วา่มากหรือนอ้ยจะให ้treatment หรือ refer ไป 
Visual acuity testing   
 ควรตรวจดว้ย Snellen chart  หรือส่ิงตีพิมพเ์ท่าท่ีหาได ้เช่น หนงัสือพิมพ ์วดัทั้งท่ีใกลแ้ละไกล ตรวจ

ทีละตา ทั้งสองตา ถา้อ่านไม่ได ้ใหน้บัน้ิวมือ หรือดูการเคล่ือนไหวของมือ  และดูวา่ตายงัเห็นแสงได้
หรือไม่ 

External examination 
 การตรวจภายนอกของตาควรมี palpation, penlight inspection, evert lid , fluorescein staining,  และ

ยาชา   การคล าบริเวณ orbital rim ในรายท่ีสงสัยวา่จะมี fracture   Penlight  จะช่วยในการหา signs of 
perforation เช่น shallow anterior chamber หรือมี uveal prolapse , hyphema  

 lid eversion หา foreign body เราจะไม่ evert lid  เม่ือมี penetrating injury 
 ถา้ผูป่้วยมี foreign body sensation ใหย้อ้ม cornea ดว้ย fluorescein วา่มี abrasion หรือไม่ 
Pupillary reactions 
 ตอ้ง check ทุกราย เพราะการท่ีมี relative afferent pupillary defect อาจจะมี optic nerve injury ได ้          
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Ocular motility testing  
 ตาจะมี restrict movement ในกรณีท่ีมี hematoma 
 vertical restriction ร่วมกบั vertical diplopia มกัพบใน blowout fracture 
 limitation ร่วมกบั proptosis และฟังได ้bruit ท่ีศรีษะหรือท่ีตา ใหส้งสัย carotid-carvernous sinus 

fistula 
Ophthalmoscopy 
 ดูก่อนวา่ red reflex มีหรือไม่ ถา้ไม่มีอาจเกิดจาก hyphema, cataract, vitreous hemorrhage 
 ถา้ดู fundus ไดค้วรดูวา่มี edema, retinal hemorrhages, retinal detachment เม่ือพบวา่ตามีรอยทะลุ

หรือมี foreign body จริง และควร refer  
 ในรายท่ีสงสัยมี penetrating injury หรือมี foreign bodyอยู ่ ตอ้ง refer ใหจ้กัษุแพทยท์นัที 
Radiological studies  
 ควร x-ray เม่ือสงสัย facial หรือ orbital fracture หรือสงสัย ocular or orbital foreign body 
 CT scan จะใหร้ายละเอียดไดดี้  
 MRI ไม่ควรใชถ้า้สงสัยวา่ foreign body เป็นโลหะเพราะ FB จะ move และท าอนัตรายตาได ้
Management or Refer  
 การดูแลผูป่้วยท่ีดีตอ้งใหก้ารวนิิจฉยัและรักษาท่ีถูกตอ้งรวมถึงการส่งต่อท่ีเหมาะสมดว้ยวา่อะไรตอ้ง

ท าทนัที และอะไรท่ีพอรอไดเ้ช่น โรคท่ีเป็น True emergency ตอ้งใหก้ารรักษาในทนัทีเช่น chemical 
burnจาก alkaline ก่อนท่ีจะ refer ส่วน Urgent situation ตอ้งไดรั้บการรักษาภายใน 2-3 ชม. เช่น 
Penetrating injury, Hyphema , lid laceration, conjunctival/corneal foreign body  

Lid laceration: อาจเกิดจาก blunt หรือ sharp trauma ก็ได ้เช่น รถจกัรยานยนตล์ม้ หรือถูกกดั 
Symptom: บาดแผลท่ีหนงัตาหลงัจากไดรั้บอุบติัเหตุหรือถูกกดัมา 
Signs:        lacerated wound ท่ี lid ,hemorrhage 
Work-up:  1. ตอ้งตรวจดูวา่มี Injury อะไรอีกท่ีเกิดกบัตาเช่น hyphema, ruptured globe 
                  2. ตอ้งตรวจดูวา่ Injury ท่ี lid ถูกส่วนไหนบา้งเช่น lid margin, nasolacrimal duct, levator muscle 
Treatment 
1. หยอดยาชาท่ีตา และฉีดยาชาใตผ้วิหนงั 
2. ท าความสะอาดบาดแผลและตดั necrotic tissue ท่ี

หนงัตาออก 
3. remove foreign body ใหห้มด 
4. ให ้tetanus prophylaxis 
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5.  refer เม่ือพบ ruptured globe, tear lacrimal 

drainage apparatus, involve levator aponeurosis, 
superior rectus muscle, medial canthal ligament, 
intraorbital foreign body ซ่ึงอาจจะตอ้งเอาออก, 
มี Tissue loss ไปมากกวา่ 1/3 ของ eyelid  

 
6. เราอาจ repair eyelid ภายหลงัถา้แผลนั้นมีโอกาสติดเช้ือมากเช่นถูกกดั โดยเกิดแผลไวแ้ละหยอด 

topical antibiotic ท าแผลแบบ sterile และค่อยมา repair หลงัจากนั้น 3-4 วนั และให ้ systemic 
antibiotic 

7. repair tarsus ดว้ย 6-0 absorbable sultures เยบ็ interrupt ระวงัอยา่ใหท้ะลุมาท่ี conjunctiva  
8. การ repair wound ท่ี involve eyelid margin ควรเยบ็แผลท่ี lid margin ก่อน เพื่อให ้lid กลบัมาใกลท่ี้

เดิมมากท่ีสุด และเนน้วา่ตอ้งให ้lid margin เรียบเพื่อให้ lid สามารถรองรับ tear ได ้ถา้ lid margin ไม่
เรียบจะเกิดตาแหง้ไดภ้ายหลงั ในการเยบ็ควรเยบ็ 3 เขม็ โดยเขม็แรกใชไ้หม 5-0 เยบ็ท่ี gray line อยู่
หนา้ต่อ meibomian gland  ใชเ้ขม็เยบ็ห่างจากขอบแผล 2 mm ลึกลงไป  2 mm  เขม็ท่ี 2 ,3 ใชไ้หม 6-
0 เยบ็ขนานกบัเขม็แรกแต่อยูห่นา้และหลงัต่อเขม็แรก ตอ้งระวงัไม่ใหเ้ขม็ทะลุ palpebral conjunctiva  
ปล่อยชายไหมทั้งสามเส้นไวย้งัไม่ตอ้งผกู ใช ้clamp จบัไว ้  

9. เยบ็ skin และ orbicularis muscle ดว้ย 6-0/7-0 nonabsorbable suture เยบ็ interrupt 
10. ผกูไหมทั้ง 3 เส้นท่ี lid margin ปล่อยชายไหมใหย้าว น ามารวมกนัและใช ้ micropore ปิดไวก้บั

ผวิหนงักนัไม่ใหไ้หมมาโดน cornea 
11. ทา antibiotic ointment bid และให ้systemic antibiotic: dicloxacilin, cephalexine  
Follow-up  ตดัไหมท่ี skin 4-6 วนั ท่ี lid margin 10-14 วนั   ถา้สัตวก์ดัควรให ้rabies vaccine 
Subconjunctival Hemorrhage 
Symptoms: ตาแดง เคืองตาเล็กนอ้ย 
Signs          เลือดท่ีอยูใ่ต ้conjunctiva หลงัจาก trauma เลือดอาจพบเพียง sector เดียวหรือ ทัว่ไปหมดจนไม่ 

      เห็น sclera ก็ได ้
Ethiology:    trauma, valsalva (ไอ), hypertension, bleeding disorder, idiopathic 
Differential diagnosis: Kaposi’s sarcoma, lymphoma 
Work-up 
 ประวติั  วา่มี trauma, eye rubbing, heavy lifting หรือ  valsalva หรือไม่ การเป็นไขห้วดั ประวติั 

bleeding problem และเป็นบ่อยแคไหน 
 การตรวจตา  ตอ้งดูวา่ไม่มี ruptured globe, retrobulbar hemorrhage 
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 ดูวา่มี lesion ท่ี conjunctiva หรือไม่  วดัความดนัตา   
 วดัความดนัโลหิต  
 ถา้มีประวติัเป็นซ ้ า ให้ตรวจ bleeding time, PT, PTT, CBC,  platelets 
Treatment  
 ไม่ตอ้งใหย้า ยกเวน้มีอาการระคายเคืองอาจใหน้ ้าตาเทียมหยอด 
Follow-up 
 เน่ืองจาก subconjunctival hemorrhage หายเองไดใ้น 2-3 สัปดาห์ ถา้เป็นมากข้ึนหรือเป็นซ ้ าให้

กลบัมาพบแพทย ์ควรจะแยกออกจาก สาเหตุอ่ืนๆท่ีท าใหต้าแดง เช่น inflammation      
Subconjunctival hemorrhage จะตรวจพบวา่เป็น fresh appearance of bright red patch เน่ืองจากไม่มี 
inflammation  conjunctival vessels ทีอยูร่อบๆ patch จะปกติและไม่ dilated    
        ถา้เป็น thick hemorrhage จะเป็นสี dark red ,almost black elevation และเม่ือเวลาผา่นไป เลือดจะ 
breakdown และอาจเห็นเป็นสีเขียวหรือเหลือง และหายไปในเวลา 2-3 สัปดาห์ 
 Subconjunctival hemorrhage ในคนท่ีสุขภาพดี ส่วนใหญ่เกิดข้ึนโดยไม่ทราบสาเหตุ  ผูป่้วยมกัพบ

เม่ือต่ืนข้ึนตอนเชา้ อาจเกิดจากการขยี้ตาขณะหลบั  พบไดบ้่อยในคนท่ีมีอายมุาก และในคนท่ีมีเส้น
เลือดฝอยเปราะแตกง่าย เช่น arterosclerosis , hypertension  ถา้พบในคนท่ีอายุนอ้ย ควรดูวา่มี  
ประวติั trauma or infection หรือไม่ และพยายามดูวา่มี hematologic/hepatic disease,DM,lupus 
erythematosus, 

       parasites, vitamin C deficiency 
 Several febrile systemic infections ท่ีสามารถท าใหเ้กิด subconjunctival hemorrhage เช่น   
        meningococcal septicemia , scarlet fever , typhoid fever and cholera , rickettsia (typhus), 
        parasites(malaria) , virus : influenza,smallpox, measles, yellow fever, sandy fever 
 มียาและสารเคมีหลายอยา่งท่ีท าใหเ้กิด subconjunctival hemorrhage เช่น ยาท่ีท าใหเ้กิด blood  
       dyscrasia รวมทั้ง antibiotics, contraceptives, steroids and vitamins A and D 
 drugs and chemicals ท่ีท  าใหเ้กิดการระคายเคืองโดยตรงจนตอ้งขยี้ตาและเกิด hemorrhage ได ้
 subconjunctival  hemorrhage จาก direct ocular trauma ตอ้งดูวา่มี ocular perforation หรือไม่ และพบ

ไดบ้่อยวา่มี perforation ใตก้อ้นเลือดซ่ึงตอ้งท าการ repair  ถา้ conjunctiva ยงัไม่มีรอยฉีกขาด การ
มองเห็นดี pupillary response ปกติ   IOP ปกติ  media ใสดี ตรวจตาแลว้ปกติ พอท่ีจะสรุปไดว้า่ตาไม่  
Perforate    แต่การท่ีมี hyphema และ vitreous hemorrhage ท าใหเ้ราดู fundus ไม่ได ้ ควรท า  

       Ultrasound และถา้สงสัยวา่มี Intraocular foreign body หรือมี fracture ใหส่้ง x-ray   
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         Grave prognosis sign ท่ีสงสัยวา่มี perforation  

 Afferent pupillary defect (Marcus Gunn) 
 Retinal detachment จาก Ultrasonography 
 Intraocular air or foreign body 
 Low IOP (moderate low IOP อาจเกิด ciliary body contusion) บางคร้ัง IOP อาจปกติหรือสูงได ้ 

  subconjunctival  hemorrhage มีรายงานวา่เกิดจาก emboli ของ long bone fracture , chest  
        compression , cardiac angiography, open heart surgery , and other remote operation 
 เลือดท่ีอยูใ่ต ้conjunctiva พบไดป้กติ ในการท าผา่ตดัทางตา แมใ้น transconjunctival crycotherapy  

เพราะท าใหเ้ส้นเลือดเปราะแตกง่าย 
 ตาท่ีเคยท า scleral buckling ใหคิ้ดถึง buckle infection จนกวา่จะพิสูจน์ได ้ มกัมี local tenderness ใน

แนว buckle แมจ้ะไม่มีอาการก็ควรให้systemic antibioticอยา่งนอ้ย 10 วนั แมว้า่ hemorrhage และ 
tenderness จะหายไปแต่อาจ recur ได ้ส่วนมากตอ้ง remove buckle และ permanent suture  ออก 

 การออกก าลงั ท่ีท  าใหเ้กิด subconjunctival hemorrhageเช่น ยกน ้าหนกั ,gravity inversion maneuvers 
การไออยา่งรุนแรง จาม  

Corneal abrasion  คือ  cornea ส่วนท่ีไม่มี epithelium คลุมอยูห่ลงัจากไดรั้บ trauma เช่น จากการขีดข่วน 
ของเล็บ หรือ ใบไม ้                                                                                                                                       
Symptoms:     Pain, photophobia, FB sensation, tearing , history of scratching the eye 
Critical Sign : Epithelial staining defect  with fluorescein  
Other Signs : Conjunctival injection, swollen eyelid    
 
Diagnostic tests 
 ยอ้มดว้ย fluorescein แลว้ส่องดว้ยไฟฉายสี blue จะพบวา่ส่วนท่ีมีabrasion ยอ้มติดสีเขียว  
 evert the eyelid เพื่อตรวจหาวา่มี foreign body หรือไม่  
Management 
 Treatment :  

a. cycloplegic : เช่น 2% cyclopentolate  
b. ให ้antibiotic ointment แลว้ปิด pressure patch 24 hr. ยกเวน้ abrasion เล็กเส้นผา่ศูนยก์ลาง  

1-2 mm  ให ้broad-spectrum antibiotic eyedrop หยอด q 1-2 hr  โดย ไม่ปิด path และ  ให ้
antibiotic ointment ก่อนนอน 
ในกรณีท่ีสงสัยวา่จะมีการติดเช้ือจะไม่ปิด patch เช่น abrasion ท่ีเกิดจาก ก่ิงไม ้หรือ เล็บ 
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 Follow-up ในวนัต่อมา ตรวจวา่ รอย abrasion วา่ หายไป หรือ เล็กลง  และมีการติดเช้ือเกิดข้ึนหรือไม่  

a. ถา้ รอย abrasion เล็กลง  หรือเหลือเพียง superficial punctate keratitis(SPK) ให ้topical  
antibiotic ต่ออีกประมาณ 4 วนั  (erythromycin or chloram eye ointment 2-3 x /day or 
sulfacetamide drops 4x / day) 

b.    ถา้รอย abrasion remain large ใหป้้าย antibiotic ointment และpressure patch เหมือน 
                     เดิม นดั FU วนัต่อมา ท าเช่นเดิมจนกวา่จะหายหรือเหลือเพียง SPK จึงใหย้าตามขอ้ 1. 

c. แนะน าใหผู้ป่้วยกลบัมาพบแพทยถ์า้ อาการ ยงัคงเดิมหรือ แยล่งกวา่เดิม 
d. ในกรณีท่ีพบวา่มี white corneal infiltrate ให ้refer ทนัที 
 

Traumatic Hyphema หมายถึงการไดรั้บการกระแทกแลว้เกิดเลือดออกใน anterior chamber ถา้ออก
เล็กนอ้ยจนตอ้งดูดว้ย slit-lamp เรียกวา่ microscopic hyphema ซ่ึงก็มีโอกาสเกิด rebleeding ไดเ้ท่าๆกนั
ซ่ึงมกัเกิดcomplication เช่น glaucoma และ blood stain ท่ี cornea 
Symptoms:     Pain, Blurred vision, and history of trauma 
Critical Signs: Blood in the anterior chamber 
Work-up 

 History: Type of injury, exact time of injury, exact time of visual loss  
 Complete ocular examination  

 ส่ิงแรกท่ีตอ้งท าคือ ดูวา่ไม่มี ruptured globe 
 วดั VA เป็น baseline  
 วดัระดบัของ hyphema ไวส้ าหรับ follow up 
 วดั intraocular pressure (IOP) เพราะอาจเกิด acute glaucoma ได ้
 dilate pupil เพื่อ ตรวจ  Fundus ถา้ท าได ้(ไม่ตอ้งท าทนัทีก็ได)้  
 B-scan ultrasound จะช่วย ruled out Retinal detachment ไดค้วรท าโดยจกัษุแพทย ์

Management 

 Hyphema & unreliable microhyphema 
1. admit  7 day  เพื่อใหเ้ลยระยะ rebleed ไป 
2. (absolute) bedrest พบวา่สมารถลดอตัราการเกิด rebleed ไดม้าก 
3. นอนยกหวัสูงประมาณ 30 degrees เพื่อใหเ้ลือดตกตะกอน และใช ้observe rebleed 
4. ครอบ shield ตลอดเวลา (ไม่)ปิด patch เพื่อป้องกนัการกระแทกซ ้ าอีก 
5. 1% atropine drops 3-4 x /day  
6. mild analgesics only (ไม่ใช ้aspirin)และ sedative drug 
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7. aminocaproic acid (Amicar) 50 mg/kg po q 4 hrs(max. 30 gm/d) เป็น antifibrinolysis ขบั
ออกทางไต ตอ้งระวงัในหญิงมีครรภ ์โรคหวัใจ โรคตบั 

8. ในรายท่ีมี IOP > 30 mmHg ให ้0.5%Timolol ED bid  
9.  if IOP ยงัสูงอยู ่add methazolamide 50 mg po tid/d 
10.  if IOP ยงัสูงอยู ่add IV 20% manital once in a 24 hr period(1-2 gm/kg iv > 45 min) 

        ถา้ป่วยอยูโ่รงพยาบาลไม่ได ้ตอ้งแนะน าวา่ ใหก้ลบัมาโรงพยาบาลทนัที ท่ีปวดตา หรือ ตามวัลงมาก 
เพราะแสดงวา่เกิด rebleed และมี secondary glaucoma 
  ในการ Follow-up ผูป่้วยใน 

1.  observe blood level (ควรนอนหวัสูง)  
2.  check visual acuity ถามจากผูป่้วยก็ได ้ถา้มองเห็นแยล่งอาจมี rebleeding ได ้
3.  วดั IOP ถา้จ าเป็นเช่น IOP สูงตั้งแต่แรกท่ีผูป่้วยมา 
4.  ถา้มี photophobia or irritated ควรให ้topical steroid เช่น  1% prednisolone acetate q 2-6 hr  
 5.   ถา้ไม่มี rebleed เลิกให ้amicar หลงัวนัท่ี 4  

 ถา้เกิด rebleed ให ้amicar ต่อจนครบ 5 วนั 
1.  ตอ้งคอยตรวจดูวา่มี evaluated IOP & corneal blood staining หรือไม่ 
2.  ค านวณ ขนาดของยา amicar ใหถู้กตอ้ง 
3.  check PT, PTT, bleeding time, platelet count   

 ถา้ vision ลดลงมากจาก  total hyphema และมี clot อยูใ่น anterior chamber ประมาณ 7 วนั หรือ เร่ิม
มี corneal blood staining หรือไม่สามารถลด IOP ลงมาอยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยัได ้ ใหท้  า 
paracenthesis และ refer ใหจ้กัษุแพทยท์นัที  

ในการท า   Paracenthesis   หวงัผลเพียงเพื่อลดความดนัตาเท่านั้น   ตอ้งเจาะแบบ sterile technique 
โดยหยอด   topical antibiotic สลบักบัยาชาทุก 5 นาที 6 คร้ัง clean บริเวณผวิหนงัดว้ย betadine  irrigate 
ตาใหส้ะอาด ดว้ย   NSS   ใชเ้ขม็ # 26-27ท่ีติดกบั insulin syringe ดึงแกนของ syringe ออก ใชเ้ขม็เจาะ.ท่ี 
limbus วางแนวเขม็ขนานกบั plane ของ iris  แทงเขา้ไปจนมี fluid ออกมาเองประมาณ 0.1 mm ดึงเขม็
ออก ให ้antibiotic ED ต่อ 
 ถา้ไม่มี complication ใหก้ลบับา้นหลงัจาก admit ครบ 7 วนั 

1.  1% atropine drop bid/day แลว้แต่ severity 
2.  1% prednisolone acetate drop qid/day (อาจเกิด glaucoma ไดห้ลงัจากใชย้าsteroid) 
3.  antiglaucoma medication  ถา้ตอ้งการลดความดนัตาต่อไปอีก 
4.  ใส่แวน่ตาในเวลากลางวนั เพื่อระวงัการกระแทกซ ้ า  ครอบ shield กลางคืน 2 สัปดาห์ 
5.  งดออกก าลงัมากๆ  2 สัปดาห์  ออกก าลงัไดต้ามปกติ 4 สปัดาห์ 
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 OPD FU 

1. 2-3 days later 
2. 2 wk later for evaluate IOP 
3. 4 wk later ส่งต่อจกัษุแพทยเ์พื่อ gonioscopy , fundus examination  
4. yearly for evaluate IOP(angle-recession glaucoma เป็น chronic glaucoma ซ่ึงเกิดหลงัจาก

ระยะ acute ประมาณ 2 สัปดาห์เป็นตน้ไปถึงเป็นปีๆก็ได ้ถา้มีangle  recess มากกวา่ 180 
degree ยิง่มีโอกาสเกิดมาก และไม่มีอาการ ท าใหผู้ป่้วยไม่รู้ตวั )  

 
Conjunctival foreign body(FB) ผูป่้วยมกัช่วยตวัเองมาแลว้ ลา้งตาแต่ไม่ออกจึงมาพบแพทย ์ 
Symptoms : Ocular irritation or pain , foreign body (FB) sensation , tearing , red eye, history of  

trauma or FB to the eye. 
Signs :  อาจพบ Linear, vertical oriented corneal scratches ถา้มี FB อยูใ่ต ้upper eyelid 

     อาจพบ subconjunctival hemorrhage 
Work-up:  
 ประวติั มกัจะเกิดร่วมกบั trauma ท่ีตา ควรถามถึงสาเหตุท่ีผงเขา้ตา ถา้มีประวติัการใชค้อ้นโลหะ

อาจจะมี Intraocular หรือ intraorbital foreign body และยงัอาจจะมี ruptured globe ก็ได ้ ถา้สงสยั 
ruptured globe ไม่ควรพลิกหนงัตาตรวจ 

 ocular examination รวมทั้งวดั IOP   retract eyelidเบาๆเพื่อตรวจดูวา่มี conjunctival laceration 
เพื่อใหแ้น่ใจวา่ไม่มี scleral laceration และ Intraocular foreign body  แลว้จึงตรวจดู superior fonix 
โดยท า double evert eyelid โดยใช ้eyelid retractor 

 ถา้พบ subconjunctival foreign body  ควรdilate pupil เพื่อตรวจ fundus วา่มี retinal damage หรือไม่
และอาจพบ foreign body  

Treatment 
 Remove  FB ออกโดยใชย้าชาหยอดตา 

a.  FB ท่ีติดไม่แน่นจะออกไดง่้ายโดยใช ้saline irrigate  
b.  FB บน conjunctiva  ใช ้cotton-tipped applicator หรือ fine forceps  ก็ได ้

 ในรายท่ีกลวัวา่ FB เล็กๆเหลืออยูโ่ดยมองไม่เห็นอาจใช ้glass rod หรือ cotton-tipped sweep ท่ี fonix 
อาจช่วย remove FB ได ้ 

 ให ้topical antibiotic ในรายท่ีมี superficial punctate keratitis หรือ corneal/conjunctival abrasion 
 ใหน้ ้าตาเทียมหยอดตาวนัละ 4 คร้ัง จนกวา่จะไม่มีอาการ 
FU ในรายท่ีมี residual FB ควร FU ในวนัรุ่งข้ึนเพื่อ reexamine. 
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Corneal foreign body / Rust ring  
Symptoms:     FB sensation, tearing, blurred vision, photophobia  มีประวติั FB เขา้ตา 
Critical Sign:  Corneal foreign body, Rust ring หรือทั้งสองอยา่ง 
Other Signs:  Conjunctival injection, Eyelid edema, superficial punctate keratitis(SPK) 
Work-up:  
 ประวติั ควรถามวา่อะไรเขา้ตาหรือก าลงัท าอะไรอยู ่เช่น ใชค้อ้นโลหะตีตาปู หรือทุบหินอยู ่
 เม่ือพบ foreign body ท่ี cornea ใหพ้ลิกหนงัตาเพื่อตรวจหา foreign body ท่ี fonix ดว้ย foreign body

ท่ีเป็นโลหะจะเกิดสนิมไดเ้ร็วรอบๆและใต ้FB. เห็นเป็นวงสีน ้าตาลแดงอยูใ่น anterior stroma โดยอยู่
ใต ้epithelial defect 

Treatment  
 Remove corneal FB : ก่อนอ่ืนตอ้งหยอดยาชา สลบักบั antibiotic q 5 min x 6  แลว้ใชเ้ขม็ # 25 เข่ีย 

FB ออก โดยใชแ้วน่ขยายช่วย(ก่อนเข่ียให ้ irrigate ตาก่อนเพราะ FB อาจออกไดเ้อง ) และใหเ้ข่ียใน
ทิศทางออกจาก dome ของ cornea เพื่อลดอุบติัเหตุจากเข็มทะลุเขา้ตา 

 Remove rust ring ใชว้ธีิเดียวกบัขอ้แรก 
 วดัขนาดของ corneal epithelial defect  ไว ้follow up 
 ให ้cycloplegic eye  
 antibiotic ointment  ป้ายตาแลว้ปิด pressure patch 24 ชม 
ยกเวน้ ในกรณีท่ี lesion < 1-2  มม. (diameter) , clean, non-central หลงัจาก remove FB แลว้  ไม่ตอ้งปิด 
pressure patch  เร่ิมให ้topical antibiotic  ทุก 1-2 ชม และ antibiotic ointment ก่อนนอน แลว้ FU วนัรุ่งข้ึน 
Follow-up  
 ถา้ lesion เล็กลงอาจให ้topical antibiotic ต่ออีก 3-4 วนั 
 ถา้ มี white corneal infiltrate, purulent discharge, extreme redness and pain ควรส่ง culture              

และให ้antibiotic more aggressively  และท่ีส าคญัควรส่งปรึกษากบัจกัษุแพทย ์
Intraocular Foreign Body (IOFB)  
Symptoms:  Eye pain, decreased visions, or may be asymptomatic. มีประวติัท่ีสงสัยวา่จะมี  
                     IOFB เช่นมีเศษผงกระเด็นเขา้ตาขณะใชค้อ้นตอกตะปู 
Critical Signs อาจพบหรือไม่ก็ไดว้า่มีรอย perforate หรือ IOFB ท่ี cornea หรือ sclera ปกติแลว้จะ 
                        พบ intraocular foreign bodies จาก CT scan and/or B-scan ultrasound 
Other signs ถา้มี corneal edema บริเวณ periphery อาจจะมี foreign body ซ่อนอยูใ่น anterior chamber  
                     angle บริเวณนั้น อาจพบ iris transillumination defect, irregular pupil,     anterior and/or    
                     posterior segment inflammation, vitreous hemorrhage, decreased intraocular pressure (I0P). 
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Foreign Bodies มีหลายชนิด 
 FB ท่ีท  าใหเ้กิด severe inflammatory reactions เม่ืออยูใ่นตา เช่น  
        1. Magnetic: Iron and steel.             2. Nonmagnetic: Copper. 
 FB ท่ีท  าใหเ้กิด mild inflammatory reactions เม่ืออยูใ่นตา เช่น  
        1. Magnetic: Nickel.                        2. Nonmagnetic: Aluminum, lead, mercury, and zinc. 
 Inert foreign bodies: Carbon, coal, glass, lead, plaster, platinum, porcelain, rubber, silver, stone. 
Work-up 

 History: ควรถามเพื่อหาวา่ foreign body เป็นอะไร, อาหารและน ้าท่ีกินคร้ังหลงัสุดเม่ือไรและไดก้าร
รับtetanus immunization  

 Ocular examination ตรวจ visual acuity  ในการตรวจตาตอ้งระวงัใหม้ากวา่ตาแตกหรือไม่ ถา้เห็นวา่
มีรอยทะลุชดัเจนยงัไม่ควรตรวจในเวลานั้น ควรส่งต่อใหจ้กัษุแพทยท์นัที เพราะอาจท าให ้ content 
ในลูกตาถูกดนัออกมา ในการตรวจควรตรวจหารอยทะลุและ foreign body อยา่งนุ่มนวล           

 อาจส่ง CT scan ที orbit and bran ตรวจหาต าแหน่ง foreign body และดูวา่มี optic nerve หรือ CNS 
involvement หา้มใช ้ MRI เพราะอาจท าให้ตาไดรั้บ injury จาก foreign body ท่ีเป็นโลหะ อาจใช ้
B-scan ultrasound หา foreign body ถา้หาไม่เจอดว้ย CT scan แต่ควรใหจ้กัษุแพทยเ์ป็นผูต้รวจ  

Treatment 
 ใหน้อนโรงพยาบาล 
 ใหง้ดอาหารและน ้า 
 ครอบตาดว้ย protective shield  
 ให ้Tetanus prophylaxis  
 IV antibiotics (e.g., gentamicin 1.75 mg/kg iv load, then I mg/kg q 8 hours + 

                         cefazolin, I gm iv q 8 hours or clindamycin, 600 mg iv q 8 hours). 
 Cycloplegic (e.g.. atropine 1% tid.) 
 จกัษุแพทยจ์ะท าผา่ตดัในเพื่อเอา intraocular foreign body ออกเม่ือ 
         a. foreign body ประกอบดว้ย iron, steel, or copper. 
         b. foreign body ช้ินใหญ่และบงั visual axis 
         c. foreign body นั้นท าใหเ้กิด severe recurrent inflammation 
         d. foreign body  ออกง่ายโดย repair ocular structure ไม่ยาก 
Intraorbital foreign body (FB) 
Symptoms:  อาจจะไม่มีอาการ หรือ ตามวัลง  ปวด หนงัตาบวม อาจเห็นภาพซอ้น มีประวติัไดรั้บ trauma  
                    มาเป็นปี  
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Signs:           ตรวจพบ FB จาก x-ray, CT-scan/orbital ultrasound 
 
Other signs: คล าไดก้อ้นท่ี orbit, limitation of ocular motility, proptosis, หนงัตาบวมแดง, มีรอยแผล 
                        หรือแผลเป็นท่ี conjunctiva  
ชนิดของ FB  
 poorly tolerated ท าใหเ้กิด inflammation มากไดแ้ก่ organic เช่น ไมแ้ละพืชผกัต่างๆ 
 fairly well tolerated เกิด chronic low grade inflammation ไดแ้ก่ copper alloys 
 well tolerate ไดแ้ก่ หิน แกว้ พลาสติก เหล็ก ตะกัว่ อะลูมิเนียม และโลหะต่างๆ 
Work-up 
 ประวติั ควรถามเพื่อให้รู้วา่ FB เป็นอะไร ไดรั้บ injury ตั้งแต่เม่ือไร อาการมากนอ้ย 
 complete ocular and periocular examination  ตรวจดู pupillary reaction, IOP, และในรายท่ีมี RAPD 

positive หรือ สายตาลดลง ควรตรวจดู fundus 
 CT scan ท่ี orbit และ brain ถา้ท าได ้เพื่อ rule out ruptured globe และหาต าแหน่งของ FB และ rule 

out optic nerve และ CNS involvement  หา้มใช ้MRI ถา้สงสัยวา่ foreign body เป็นโลหะ 
Indication ในการท าผา่ตดัเพื่อเอา FB ออก 
 มีอาการของการติดเช้ือเช่น ไข ้ proptosis, restricted motility, severe chemosis, คล าได ้orbital mass, 

พบวา่มี abscess จาก CT scan 
 มี fistula เกิดข้ึน 
 มี sign of optic nerve compression จาก CT scan ร่วมกบั RAPD + และ poor vision 
 มี inflammation มาก 
 FB ช้ินใหญ่และมีคมสามารถดึงออกไดง่้าย 
Treatment 
 ใหน้อนโรงพยาบาล 
 ให ้systemic antibiotic เช่น gentamicin + cefazolin or clindamycin 
 ให ้tetanus toxoid prn 
 ผา่ตดั remove FB ถา้มี indication 
Follow-up 
 ทุกวนัตอ้งดู  vision, degree ของ RAPD , IOP , ocular motility , proptosis , eye discomfort 
 ถา้ไม่มี complication เกิดข้ึนอาจไม่ตอ้ง remove FB ใหก้ลบับา้นไดห้ลงัจาก admit นาน 4-10 วนัโดย

ให ้oral antibiotic ต่อใหค้รบ 10-14 วนั 
 
 
 



 19 

 
 
Ruptured globe and penetrating ocular injury 
Symptoms: pain, decreased vision, history of trauma 
Critical Signs   

Ruptured globe                                                               
 hypotony (ไม่เสมอไป)  
 severe subconjunctival edema & hemorrhage 
 abnormal deep anterior chamber(มกัมี clotted blood) 
 limitation of extraocular motility(most restriction toward the rupture) 
 intraocular contents ออกมาจากตา 

Penetrating injury 
 full thickness scleral and corneal laceration 
 sign of ruptured globe 
 History of sharp object entering the globe 
Other Signs:  Low IOP (แมบ้างรายอาจจะปกติหรือสูงได ้),  irregular pupil, iridodialysis ,periorbital 

ecchymosis, subluxated lens, commotio retinae,  retinal breaks, traumatic optic neuropathy 
Work-up  
 Complete ocular examination ตอ้งหารอยทะลุเขา้ตา โดยดูท่ี cornea, conjunctiva,และsclera และถา้ 

anterior chamber ยงั deep ใหดู้วา่มีเลือดอยูห่รือไม่ ไม่ตอ้งวดั IOP เพราะอาจไปกดตาจน Intraocular 
content ออกมาได ้ใหใ้ชน้ิ้วแตะท่ี lid เบาๆวา่ตาน่ิมหรือแขง็โดยเทียบกบัตาอีกขา้งหน่ึง   

 Seidel test. ถา้ท าได ้ Seidel test ไดผ้ล  positive แสดงวา่มี full thickness laceration 
 Refer   เม่ือไรก็ตามท่ีเรา diagnosis วา่ มี ruptured หรือ penetrating ของ globe จากการตรวจดว้ย 

penlight  ควรส่งใหจ้กัษุแพทยเ์พื่อท าผา่ตดัแกไ้ข แต่ตอ้งหลีกเล่ียงการกดตาเพื่อไม่ให ้ intraocular 
content ออกมา  

 
ก่อนส่งต่อควรท าดงัน้ี 
 คลอบตาดว้ย shield เพื่อป้องกนัการกระแทกซ ้ า 
 งดอาหารและน ้า (NPO) เพื่อเตรียมผา่ตดั (surgical repair) 
 ให ้Systemic antibiotics  
       Adults: cefazolin I g iv q 8 hr + gentamicin 1.75 mg/kg iv load then gentamicin I mg/kg iv q 8 hr 
       Children: cefazolin 25-50 mg/kg/day iv in three divided dose+ gentamicin 2 mg/kg  q8hr  
 Tetanus toxoid prn  
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 Antiemetic (e.g., prochlorperazine 10 mg im q 8 hour) prn 
 Sedative  prn 
     Bed rest. 
  ถามผูป่้วยวา่รับประทานอาหารคร้ังสุดทา้เม่ือไรเพื่อจะไดก้ าหนดเวลาในการท าผา่ตดั 
  ในกรณีท่ีสงสัยวา่จะมี intraocular foreign body ให ้film orbit AP & Lateral 
 ถา้ท าไดอ้าจส่งCT scan ของ orbits และ brain อาจช่วยบอกต าแหน่งของ rupture site และช่วย rule out   
      Intraocular and intraorbital foreign body.  
 
Orbital Blow-out fracture  

Orbital fracture อาจเกิดจาก direct trauma ท่ี orbital bone หรือเกิดจาก  blunt object เช่น ลูก 
tennis  ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่เส้นผา่ศูนยก์ลางของ orbit มากระแทกตาดว้ยแรงท่ีมากพอจนความดนัใน orbit 
สูงข้ึนและท าให ้wall ของ orbit ส่วนท่ีบางแตกได ้ เช่น floor มกัพบไดบ้่อย (posterior หนา 0.5 mm.) , 
medial wall(หนา 0.25mm.) ,roof      ถา้เป็น direct trauma  มกัจะแตกท่ี rim ของ orbit ดว้ย  นอกจาก
กระดูกแตกแลว้จะมี content อ่ืนๆใน orbit เขา้ไปติดอยูใ่นรอยแตกไดเ้ป็นผลท าใหร้ะดบัและต าแหน่ง
ของตาเปล่ียนไปรวมทั้งการเคล่ือนไหวของตาก็ติดขดัดว้ย ส าหรับ medial wall fracture มกัตรวจพบวา่มี
แต่ emphysema ท่ี eyelid หรือ orbit  ในการดูแลผูป่้วย ควรคิดถึง trauma ท่ีเกิดข้ึนกบัตาก่อนเสมอ เช่น 
rupture sclera และ ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ไม่มี trauma ต่อ Intraocular จริง  
 
Clinical Features 

 ประวติัของ orbital trauma โดยมากจะถูกกระแทกจากวตัถุท่ีใหญ่กวา่ orbit เช่น ถูกต่อย  
 ดูจากภายนอก :  globe ptosis , enophthalmos 
                                hypesthesia  บริเวณ infraorbital nerve 
 

Symptom 

 Pain : โดยเฉพาะเวลามองข้ึนบน   
 local tenderness (กดเจบ็ท่ีขอบตาล่าง) 
 binocular double vision (ภาพซอ้นหายไดถ้า้ปิดตาขา้งหน่ึงไว)้ 
 eyelid swelling after nose blowing, recent history of trauma                             
Critical Signs  

 Restricted eye movement (especially in upward and/or lateral gaze)  
 orbital subcutaneous emphysema 



 21 

 
 
 hypesthesia ตาม distribution ของ intraorbital nerve (check and upper lip ดา้นเดียวกนั)  
 enophthalmos อาจจะมองไม่เห็นในระยะแรกท่ียงับวมอยู.่ 
Other Signs  

 Nosebleed, eyelid edema and ecchymosis, ptosis. 
Differential Diagnosis 

 Orbital edema and hemorrhage โดยไม่มี blow-out fracture (อาจจะมี limitation of ocular  
      movement, periorbital swelling, and ecchymosis แต่หายไดม้ากกวา่ 7-10 วนั) 
 Cranial-nerve palsy (Limitation of eye movement, but no restriction on forced duction testing.) 
Work-up 

 Complete ophthalmologic examination: visual acuity, pupillary reactions, Adnexal evaluation,  
ophthalmoscopy รวมทั้ง 
 การกรอกตา (extraocular movements) และ globe displacement  
 เปรียบเทียบ sensation ระหวา่ง cheek ทั้งสองดา้น       
 คล า eyelids วา่มี crepitus (subcutaneous emphysema)  
 ตรวจตาอยา่งระมดัระวงัเพื่อดูวา่มี hyphema / microhyphema, traumatic iritis, 
       และ Retinal edema ซ่ึงพบไดบ้่อย ควรวดัintraocular pressure (IOP)  

 Forced duction testing is performed if restriction of eye movement persists beyond one week  
 plain films ของ orbit ท่า Waters' view ใชเ้ป็น screening test 
 CT scan of the orbits and brain (axial and coronal views) จะบอกรายละเอียดของ fracture และมี 

prolapse of orbital contents หรือไม่  ในรายท่ีมี Small floor fractures และ no significant entrapment 
of orbital tissues อาจใหก้ารรักษาแบบ conservative โดยการให ้ 

Treatment 

 Nasal decongestants (e.g., Afrin nasal spray bid) เป็นเวลา 10-14 วนั 
 ใหกิ้น Broad-spectrum antibiotics เป็นเวลา 10-14 วนั   เช่น cephalexin  250-500 mg po qid or 

erythromycin 250-500 mg po qid  
 แนะน าผูป่้วยไม่ให้ blow his nose. 
 Ice packs วางท่ี orbit  ทุก 2 ชัว่โมง ในระยะ 24-48 ชัว่โมงแรก 
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 surgeons บางคนให ้prednisone (60-80 mg, taken daily for 5 days), beginning during the first 48 
hours after injury ท  าใหย้บุบวมเร็วข้ึน และถา้ไม่ดีข้ึนอาจท าผา่ตดัไดเ้ร็วข้ึน  

 Surgical repair at 10-14 days following trauma ถา้ยงัมี diplopia เวลามองตรงหรืออ่านหนงัสือ          
หรือมี cosmetically unacceptable enophthalmos หรือมีกระดูกแตกมาก 

 
NOTE  แพทยบ์างคนใหกิ้น Steroids แต่แรกเพื่อลด inflammatory reaction (we generally do not). 
Follow-up    ผูป่้วยควรไดรั้บการตรวจซ ้ าประมาณ 1 - 2 สัปดาห์หลงัจาก trauma โดย evaluated วา่ยงัมี 
diplopia หรือ enophthalmos อยูห่รือไม่หลงัจากยบุบวม ถา้ยงัมี diplopia แสดงวา่อาจมี entrapment ของ
orbital contents และอาจตอ้งผา่ตดัเพื่อ repair และควรตรวจดูวา่อาจจะมี โรคทางตาเกิดร่วมดว้ยเช่น 
orbital cellulitis, angle recession glaucoma, and retinal detachment คอยระวงั Warning symptoms of 
retinal detachment and orbital cellulitis  จกัษุแพทยจ์ะท า Gonioscopy ดู anterior chamber angle และ 
dilated เพื่อตรวจดู retina  ประมาณ 3-4 สัปดาห์หลงั trauma.  
Surgical indications ยงั controversial โดยจะท าผา่ตดัเม่ือ 
 ยงัมี entrapment ของ orbital contents และท าใหเ้กิด diplopia within 30 degrees of the primary 

position และยนืยนัจาก positive forced duction test และ X-ray วา่มี entrapment                                                
 cosmetically unacceptable enophthalmos 
 fractures ประมาณ ½  ของ orbital floor และถา้มี medial wall fractures ร่วมดว้ยซ่ึงอาจท าใหเ้กิด 

fibrosis and contracture ของ prolapsed tissue. 
Timing of surgery  จะรอประมาณ 10 to 14 วนั เพื่อใหต้ายบุบวมและตรวจตาใหม่  ส่วนใหญ่จะผา่ตดั
เพื่อ น าprolapsed soft tissue ออกจาก fracture site จะ.ใส่ synthetic orbital floor implant ตรงรอยแตก 
Potential complications of fracture surgery ประกอบดว้ย persistent diplopia, infraorbital nerve 
dysfunction, enophthalmos, exophthalmos, eyelid malposition, infection, implant extrusion , and rarely, 
visual loss. 
 
Traumatic Optic Neuropathy 
            Direct และ indirect injury อาจท าให้ optic nerve ไดรั้บอนัตลายไดทุ้กส่วนทั้ง ใน intraocular, 
orbital, canalicular, or intracranial segments. Traumatic optic neuropathy เป็น true ocular emergency 
เน่ืองจากถา้ตรวจพบไดเ้ร็วจะท าใหก้ารรักษาไดผ้ลดี    Optic nerve อยูร่ะหวา่ง globe and chiasma และ
ถูกยดึโดย annulus of Zinn ท่ี orbital apex และใน optic canal.   Optic nerve ใน orbit ยาวกวา่ระยะจาก 
globe ถึง optic canal ถึง 7 mm. ท าให ้ globe เล่ือนไปดา้นขา้งหลบจาก penetrating objects ไดอ้ยา่ง
ปลอดภยัและ globe displacement โดยไม่เกิด avulsing ในขณะเกิด blunt trauma. 
Symptoms:      ตามวัลงหลงัจากเกิดอุบติัเหตุ ส่วนใหญ่ VA < 20/400-PL, NPL ทนัที มีประมาณ 10% ท่ี    

            VA  ลดลงภายหลงั 
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Critical signs: มี new afferent pupillary defect ในตาท่ีไดรั้บอุบติัเหตุ ท่ีไม่เขา้กนักบั retinal pathology ท่ี 
                        ตรวจได ้ซ่ึงควรจะตอ้งมี severe retinal pathology หรือมี chiasmal damage  
Other Signs:   relatively poor color vision ในตาท่ีไดรั้บบาดเจบ็ 
                        visual field defect (optic disc pallor จะไม่พบในระยะแรก) 
 
 
Ethiology:        mechanism อาจเกิดไดจ้าก shearing force , compression และ laceration ไดท้ั้ง 3 แบบ  
 Shearing injury จาก blunt trauma ท าใหมี้ sudden rotation  หรือมี anterior displacement ของ globe 

เช่น การใชน้ิ้วจ้ิมตา จะเกิด injury ต่อ  ocular portion ของ optic nerve  
 ใน frontal head impact จะมีการหยดุของศรีษะทนัทีแต่ orbital contents ยงัเคล่ือนต่อไปขา้งหนา้ท า

ใหเ้กิด shearing force ท่ี dura  กบั periosteum  ใน optic canal จนเกิดการท าลาย pial vessels เล็กๆ  
เกิด hemorrhage และ ขาดเลือดไปท่ี optic nerve บริเวณนั้น       

 Hemorrhage and edema เกิดใน optic canal อาจกด optic nerve ได ้นอกจากน้ีถา้มี  fractures รอบ 
optic canal อาจมี bony fragments มา compress ท่ี optic nerve  

 Laceration ของ optic nerve จาก bone หรือ intraorbital foreign body เช่น จาก กระสุนปืน หรือ 
penetrating stab injury 

 The most common form ของ indirect injury ท่ี intracanalicular portion ของ nerve.เกิดจากอุบติัเหตุ
จากรถจกัรยานยนต ์ เกิด   frontal head injury ท าใหมี้แรงมาทาง posterior ผา่น orbital walls ทาง 
sphenoid bone และ optic canal  

Differential diagnosis (other causes of a traumatic afferent pupillary defect) 
 severe retinal trauma 
 traumatic vitreous hemorrhage ( obscured retinal view) 
 intracranial trauma with damage to the optic chiasm 
Work-up     สามารถวนิิจฉยัขั้นตน้จาก  clinical diagnosis   อาศยั CT imaging ช่วยคน้หาสาเหตุใน orbit,  
optic nerve  และ bony structure. ส าหรับ MRI อาจใชไ้ดแ้ต่ตอ้งแน่ใจวา่ไม่มี metallic foreign body  ก่อน 
เพราะ MRI ท าให ้metallic foreign body เคล่ือนท่ีและท าลาย structure ในลูกตาได ้
 complete ocular examination  ตอ้งเนน้ท่ีการตรวจ pupil ในการท่ีจะวนิิจฉยั Traumatic optic 

neuropathy  ก่อนตรวจตอ้งดูวา่มี penetrating injury/ruptured globe หรือไม่ จะไดร้ะวงัและไม่ตอ้ง 
        เส่ียงต่อการท่ี Intraocular content ออกมาจากตา 
 visual field โดยวธีิ confrontation อาจจะไม่ตรวจทนัทีก็ได ้
 Color vision testing ทีละตา โดยใช ้color plate 
 CT scan ของ head และ orbit ทั้ง coronal และ axial views   เพื่อ 
rule out  Intraocular FB และหาสาเหตุอ่ืนๆเท่าท่ีจะเป็นได ้    

 
 
FB 
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 B-scan orbital ultrasound ถา้ยงัสงสัยวา่จะมี foreign body แต่ตรวจไม่พบจาก CT scan 
 
 
 
 
 
Treatment 
              ไม่มี specific treatment ส าหรับ direct injury ต่อ optic nerve.  ในรายท่ีมี Compression ท่ี nerve 
จาก intraorbital hemorrhage รักษาโดยการผา่ตดั orbital decompression, ถา้มี hemorrhage ใน nerve 
sheath อาจท าผา่ตดั optic nerve sheath fenestration procedure. โดยทัว่ไปแลว้ intraorbital foreign bodies 
ควรเอาออกแต่อาจสังเกตอาการไปก่อนก็ไดข้ึ้นอยูก่บัความเหมาะสมในเวลานั้น 
              Treatment of posterior indirect traumatic optic neuropathy ท่ี intracanalicular portion ของnerve 
ยงั controversial. แพทยบ์างท่านแนะน าให้ high does of intravenous corticosteroids within the first 24 
hours of injury and continuing for 2 to 3 days. ผลของการรักษายงัไม่มีขอ้พิสูจน์วา่ไดผ้ลดี  ควรระวงั  
complication จากยาดว้ย  surgical depression of the optic canal ยงัเป็น treatment option ในผูป่้วยบางราย
แต่ยงั controversial. 
 The Traumatic Optic Neuropathy Treatment Trial is evaluating these treatment options. 
 ใหน้อนโรงพยาบาลในรายท่ีเป็น acute  
 ให ้systemic antibiotics ในรายท่ีมี fracture ท่ี wall ของ sinus หรือมี penetrating orbital injury เช่น 

gentamicin 1.75 mg/kg iv load,then 1 mg/kg iv q 8 hours + Cefazolin 1 gm IV q 8 hours or 
clindamycin 600 mg iv q 8 hours 

 ท า canthotomy or cantholysis ถา้ orbit ดู tense มาก และ drain ให ้subperiosteal  hematoma ออกมา
เพื่อลด pressure ใน orbit ลง 

 พิจารณาให ้ IV steroid โดยหวงัวา่ steroid จะช่วยลด tissue edema และลด compression จะท าให ้
neuronal function ดีข้ึน จากการมี vascular perfusion มากข้ึน และมี membrane stabilization ซ่ึงจะ
ลด tissue necrosis  แต่ยงัไม่มีขอ้มูลมากพอท่ีจะบอกวา่ใหย้าขนาดใดจึงจะพอดี เช่น  ในกรณีท่ีไม่มี
ขอ้หา้มในการใช ้steroid อาจ ใหย้าไดห้ลายวธีิเช่น 
 loading dose of methylprednisolone 30 mg/kg  IV และตามดว้ย 15 mg/ kg ในเวลา 2 hours 

ต่อมา หลงัจากนั้นให ้15 mg/kg ทุก 6 hours  ถา้ visual function ดีข้ึนใหย้าต่อไปอีก 5 วนัแลว้
ค่อยๆลดขนาดยาลง ถา้ไม่ดีข้ึนในเวลา 48 ถึง 72 hoursใหง้ด steroid เลยโดยไม่ตอ้งลดขนาด     

 อาจให ้methylprednisolone 1-g IV loading dose,ตามดว้ย 250-500 mg ทุก 6 hr เป็นเวลา 3-5 วนั   
 อีกวธีิหน่ึงให ้dexamethasone 1 mg/kg body weight/day in divided doses  ไม่วา่จะใชว้ธีิการให้

ยาแบบใดก็ตามควรคิดถึงความปลอดภยัของผูป่้วยเสมอ  
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 ส่งต่อเพื่อ  ผา่ตดั decompression ของ optic canal ถา้ methylprednisolone.ไม่ไดผ้ลใน 48hours  
Follow-up  
 ทุกวนั ตอ้ง evaluate vision, pupillary reactions, color vision 
 ถา้ vision แยล่งหลงัจากให ้steroid  
 ถา้ vision แยล่งแมจ้ะให ้steroid  ก็ควรผา่ตดั 
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