
Ocular pharmacology 

โดยทัว่ไปเมื่อเราให้ systemic medication ความเข้มข้นของยาในเนือ้เยื่อของตาจะเป็นไปตามความเข้มข้นใน

เนือ้เยื่ออื่น เพยีงแตว่า่ เนือ้เยื่อของตาหลายสว่นจะไมม่เีส้นเลอืดไปเลีย้ง นอกจากนีใ้นตายงัมี blood ocular barrier อยู ่
2 แหง่ ได้แก่ blood-aqueous barrier และ blood-retinal barrier  ซึง่มีลกัษณะเป็น tight junction ที่ยอมให้เฉพาะน า้

และ ion บางตวัผา่นได้ ดงันัน้ยาที่เป็น ionized, lipid insoluble หรือทัง้2อยา่ง จงึไมส่ามารถผา่นเข้าไปในตาได้ สว่นยาที่

เป็น lipid soluble อาจผา่นเข้าไป แตเ่มื่อ blood-ocular barrier เสยีไป เช่นมี severe inflammation หรือ trauma ยา

ตา่งๆจึงสามารถผา่นเข้าไปได้ดีขึน้   

Topical administration 

 เราสามารถให้ topical  medication ท่ีตาได้ในหลายรูปแบบได้แก ่solution, suspension, ointment, fine 

powder  การให้ยาทางนีท้ าให้ความเข้มข้นของยาในตาสงูกวา่การให้ทาง systemic  อยา่งไรก็ตามยาอาจถกูเจือจางลง

จากน า้ตา และอาจไหลออกจากตาทางแก้มหรือผา่น nasolacrimal drainage ได้  การใช้ contact lens หรือ ใช้ ส าลวีาง
ไว้ให้ซมึซบัยา ท าให้ยาอยูใ่นตาได้นานขึน้ จงึอาจช่วยให้ยาผา่นเข้าไปในตาได้ดีขึน้ 

  ในการท่ียาจะเข้าไปใน anterior chamber ได้นัน้ ยาหยอดตาจะต้องมีทัง้คณุสมบตัิ lipid-soluble 

เพื่อท่ีจะให้ผา่น intact corneal epithelium ไปได้ และมีคณุสมบตัิ water-soluble ด้วย จงึจะผา่น corneal stroma ไปได้  

แตถ้่า corneal epitheliumเสยีไป ยาที่มีคณุสมบตัิเฉพาะ water soluble ก็สามารถผา่นเข้าไปใน anterior chamber ได้ 

ดงันัน้การหยอด topical anesthetic drug ก็อาจท าให้ ยาเข้าในตาได้ดีขึน้เช่นกนั 

 เมื่อผลติมาจากโรงงาน ยาจะ sterile และมกัจะมี preservative agent ผสมอยู ่ซึง่จะชว่ยป้องกนั fungal และ 

bacterial contamination ได้สว่นหนึง่ แตจ่ะรับรองประสทิธิภาพประมาณแค ่1 เดือน หลงัเราเปิดใช้ยาแล้ว อยา่งไรก็ตาม 

virus อาจจะอยูร่อดได้ โดยเฉพาะ adenovirus การป้องกนั contamination จึงมีความส าดญัอยา่งยิ่ง 

Solution and suspension  

 เป็นวิธีที่นิยมมากใน ส าหรับ topical ocular medication  เนื่องจากใช้ง่าย ไมม่ีผลตอ่การมองเห็น และมี

ผลข้างเคยีงน้อย แตก็่มข้ีอเสยีคอื ยาอยูท่ี่ตาชว่งสัน้  อาจมี contamination ได้ง่าย และอาจมีอนัตรายจากปลายขวดที่ใช้

หยอดได้ ในสว่นของ suspension จะมีปัญหาเร่ืองการตกตะกอน จึงต้องเขยา่ขวดให้ดีก่อน 

ส าหรับยาหยอดตานัน้ถ้าจะให้ได้ผลดี ต้องหยอดให้ถกูวิธีด้วย โดยดงึที่หนงัตาลา่งให้มชี่องวา่งระหวา่งหนงัตา

กบัลกูตา  ให้ผู้ ป่วยมองขึน้บนและหยอดยา 1 หยด ลงในช่องวา่งนี ้ หลงัจากนัน้ให้ผู้ ป่วยมองลง หลบัตาโดยไมบ่ีบตา แล้ว
กดบริเวณหวัตาไว้ประมาณ 2นาที การเพิ่ม viscosity ของยา จะชว่ยลดการเจือจางลงของยา และยงัชว่ยให้ยาอยูท่ี่ผิวตา

ได้นานขึน้ 



  

ปกติยาหยอดโดยทัว่ไป ผลติมาให้แตล่ะหยดมีปริมาตร ประมาณ 50-70µl ในขณะท่ียารุ่นใหมจ่ะมปีริมาตร ประมาณ 25-

56 µl  ขณะที ่culdesac ที่รองรับยามีปริมาตร 30 µl ดงันัน้ หยอดแคห่ยดเดยีวก็เกินพอแล้ว และถ้าจะหยอดยา อีกชนดิ

ควรรออยา่งน้อย 10 นาที  

Unit-dose dispenser 

ดงัที่กลา่วมาแล้ววา่โดยทัว่ไปยาหยอดตา จะมี preservative อยู ่และถ้าใช้บอ่ยๆ จะมี corneal toxicity ได้ บาง

บริษัทจึงผลติยามาเป็นหลอดเลก็ๆ โดยไมต้่องมี preservative โดยทัว่ไปจะมีปริมาตรเพียง 0.1ml  ซึง่ก็จะใช้ได้ไมก่ี่ครัง้ 

และควรใช้ภายใน 12 ชัว่โมง 

Ointment 

 เมื่อป้ายลงใน inferior conjunctival sac ยาจะกระจายอยา่งรวดเร็ว แผไ่ปยงั ขอบตา และหนงัตา การท่ียาแผ่

ไปถึงขอบตา ช่วยท าให้ยาคงอยูใ่นตาได้นานขึน้  เวลาป้ายยา ให้ผู้ ป่วยมองขึน้ข้างบน ดงึหนงัตาลา่งลง แล้วจึงป้ายยาลง

ไปใน inferior conjunctival sac   จาก canthus หนึง่ไปยงัcanthusอีกด้านหนึง่ ยาวประมาณ 1 cm. หลงัป้ายยาแล้ว 

ผู้ ป่วยมกัมีอาการตามวัลง  และตวัointment จะเคลอืบตาไว้ ท าให้ยาอื่นเข้าตาได้ยาก จงึควร ใช้ยาหยอดก่อน ที่จะป้าย 

ยาที่เป็นointment 

Gel  

 ที่มีใช้เป็น carbomer gel ท าให้ยาคอ่ยๆออกมาอยา่งช้าๆ จึงสามารถใช้ได้เพียงวนัละครัง้ และชว่ยลด ocular 

side effect ลงได้ แตย่าอาจจะหมดฤทธ์ิก่อนครบ 24 ชัว่โมง และอาจพบวา่มี superficial corneal haze หรือ superficial 

puntate keratitis ได้  

Topical medication 

Local Anesthetics 

 ที่นิยมใช้กนัได้แก่ 0.5% proparacaine hydrochloride และ 0.5% tetracaine โดยจะเร่ิมออกฤทธ์ิภายใน 15 

วินาทีหลงัหยอดยา (หรือจนกระทัง่ผู้ ป่วยหายแสบตา) และหมดฤทธ์ิใน 10 -20 นาที  สามารถน าไปใช้ในหตัถการท่ี 

เก่ียวกบั superficial cornea หรือ conjunctiva ได้แก่ การเขี่ย foreign body การวดัความดนัลกูตา  หรือให้ก่อนจะล้างตา 

ในกรณี chemical injury  หลงัหยอดยานีแ้ล้วควรแนะน าไมใ่ห้ผู้ปวยขยีต้าอยา่งน้อย 10 นาที เพราะอาจขยีแ้รงเกินไปจน

มี corneal abrasion ตามมาได้  ไมค่วรให้ยานีซ้ า้ๆกนัเพื่อลดอาการปวดตา เพราะยานีมีผลตอ่กระจกตา โดยจะยบัยัง้ 

corneal epithelial mitosis  และ cellular migration ท าให้เกิด corneal ulceration และ permanent corneal scar ได้  



Artificial tears 

 มีมากมายหลายกลุม่ สามารถเลอืกใช้ได้ตามความพงึพอใจของผู้ป่วย ยาเหลา่นีส้ว่นใหญ่จะมี preservative ผสม

อยู ่ท าให้สามารถใช้ได้ไมเ่กินวนัละ 4 ครัง้ แตผู่้ ป่วยบางคนอาจมอีาการแพ้ preservative หรือมีcorneal epithelium 

defect ซึง่จะหายยากถ้าโดน preservative  หรือจ าเป็นต้องใช้ยาบอ่ยมาก จึงจ าเป็นต้องใช้ non-preservative artificial 

tears แทน ซึง่เมื่อเปิดใช้แล้วสามารถใช้ได้แคภ่ายใน 24 ชัว่โมงเทา่นัน้  artificial tears นี ้ปกติจะใช้ในคนท่ีมีปัญหา  dry 

eye แตก็่สามารถใช่ได้ในคนทัว่ไปท่ีมีอาการแสบเคืองตา หรือแ ม้แตใ่นผู้ ป่วยที่มaีllergic conjunctivitis โดยจะชว่ยเจือ

จางallergen  หรือเจือจาง mediatorที่เก่ียวข้อง ท าให้อาการแพ้ลดลงได้ 

Antiallergy Drug  and Decongestants 

Decongestants มียาทีเ่ป็น synthetic adrenergic agonist  ที่ใช้กนัอยู ่4 ตวั ได้แก่  phenylephrine, 

naphazoline,  oxymethazoline และ tetrahydrozoline  ยาเหลา่นีม้ีฤทธิในการท าให้ conjunctival vessel หดลง 

ชัว่คราวไมม่ีผลกบัการแพ้   โดยทัว่ไปแล้ว ในความเข้มข้นท่ีใช้ จะไมม่ีผลตอ่ตอ่ pupil dilatation ในสว่นของ 

phenylephrine นัน้จะกระตุ้นทัง้ alpha และ beta receptor จึงอาจมีผล ตอ่pupil dilatation ได้ถ้ามี corneal epithelium 

damage และอาจมี rebound effect ถ้าใช้ตดิตอ่กนันานๆ  สว่นยาที่เหลอือีก3 ตวั จะกระตุ้น alpha receptor มากกวา่ 

beta receptor จึงมีผลในการหดเส้นเลอืดได้ดี และมีผลให้เกิด rebound effect และ pupil dilatation น้อยกวา่  ยาเหลา่นี ้

นิยมน ามาใช้ร่วมกบัยาอื่น เช่น antihistamine, artificial tear เพือ่ลดอาการตาแดงลง 

Antihistamines ที่ใช้เป็น topical drug  จะเป็น H1 antihistamine ซึง่มีหลายตวั first generation ได้แก่ 

pheniramine maleate,  pyrilamine maleate, antazoline phosphate และ second generation เช่น levocabastin  ใช้

เพื่อลดอาการของ seasonal  หรือ atopic conjunctivitis โดยเร็ว  สว่นใหญ่จะใช้ร่วมกบั decongestants เพื่อเสริมฤทธิ

กนั เมื่อน ามาใช้หยอดตาไมพ่บผลข้างเคียงแรงใดใด แตอ่าจท าให้มีอาการแสบเคืองเลก็น้อยเวลาหยอด และถ้าใช้นานๆ

อาจแพ้ได้ 

Mast cell stabilizer  ใช้เพื่อยบัยัง้การหลัง่mediator ตา่งๆจาก Mast cell ไมม่ีผลในการลดการแพ้ทนัที แต่

ช่วยป้องกนัการแพ้ จงึจ าเป็นต้องใช้ตอ่เนื่องกนัเป็นเวลาสกัระยะหนึง่ ยากลุม่นีไ้ด้แก่ Cromolin sodium, Lodosamide 

และ  Nedocromil sodiun ใช้ได้ผลในกรณี seasonal หรือ vernal conjunctivitis  

Mydriatics and Cycloplegics 

 หมายถึงยาที่ใช้ในการขยายมา่นตา (pupil dilatation) ซึง่อาจออกฤทธ์ิ ในการคลายกล้ามเนือ้ตา(cycloplegic) 

หรือไมก็่ได้ แบง่ได้เป็น 2 กลุม่ คือ sympathomimetics ได้แก่ phenylephrine และ anticholinergic  ได้แก่ tropicamide, 

cyclopentolate , atropine เป็นต้น 



 Sympathomimetic  มีผลกระตุ้นตอ่ α1 receptorเป็นหลกั  แตไ่มค่อ่ยมีผลตอ่β receptor ท าให้มา่นตาขยาย

โดยกระตุ้นการท างานของ iris dilator muscle แตต้่องใช้ในความเข้มข้น 2.5%-10%( มากกวา่ที่ใช้ใน decongestant )

ขณะเดียวกนัก็มีผลให้เส้นเลอืดหดตวัด้วย  โดยจะออกฤทธ์ิมากสดุหลงัหยอดยาแล้วประมาณ 45-60 นาที  และจะหมด

ฤทธ์ิใน 6-7 ชัว่โมง ใช้ในการขยายมา่นตาเพื่อตรวจจอตา โดยอาจใช่ร่วมกบัanticholinergic เพื่อให้มา่นตาขยายได้ดีขึน้ 

และถ้าให้ topical anesthetic กอ่น จะช่วยให้ได้ผลไวขึน้ ยานีม้ีผลทางsystemic ได้มากจงึต้องระวงัในผู้ ป่วยที่มีโรคความ

ดนัโลหิตสงู โรคหวัใจ รวมทัง้ในเด็กเลก็ ถ้าจ าเป็นต้องใช้ควรใช้ในขนาดความเข้มข้น 2.5% เพียงครัง้เดยีว หรือ 2 ครัง้ก็พอ  

 Anticholinergics   มีผลยบัยัง้การท างานของ acetyl choline  ท าให้มีผล parasympatholytic  เกิดการคลาย

ตวัของ  iris sphincter muscle และ ciliary  muscle ท าให้มา่นตาขยาย(mydriasis) และลด 

accommodation(cycloplegic) ยาในกลุม่นีอ้อกฤทธ์ิทัง้ 2 อยา่งนีไ้มเ่ทา่กนั เช่น tropicamide จะมีผล mydriasis เป็น

หลกั สว่น cyclopentolate จะมผีล cycloplegic มากกวา่  นอกจากนี ้ยาแตล่ะตวัยงัมีระยะเวลาออกฤทธ์ิตา่งกนัมาก การ

เลอืกใช้ยาแตล่ะตวัจงึต้องค านงึถึงปัจจยัเหลา่นี ้ ยากลุม่นีท้ี่นิยมใช้ได้แก่  

1) tropicamide ออกฤทธ์ิ เร็วภายใน 10 นาที และหมดฤทธ์ิใน 6 ชัว่โมง จึงใช้การขยายมา่นตาเพื่อตรวจจอตา 

หรือก่อนผา่ตดั เนื่องจากไมค่อ่ยมีผลทาง systemic 

2) cyclopentolate ออกฤทธ์ิด้าน mydriasis เลก็น้อย แตเ่ร็วภายใน 20 นาที แตอ่อกฤทธ์ิสว่นใหญ่เป็นด้าน 

cycloplegic ภายใน ประมาณ 30 นาที  จึงนิยมใช้ในการวดัแวน่ (cycloplogic refraction) เพื่อป้องกนั

ไมใ่ห้มี accommodation 

3) atropine ออกฤทธ์ิด้าน mydriasis ภายใน30-40 นาที แตฤ่ทธ์ิด้าน cycloplegic ภายใน 60-180นาที และ

หมดฤทธ์ินานประมาณ7-12 วนั  นิยมใช้ในการวดัแวน่ในเดก็โดยเฉพาะที่มีปัญหา esotropia และใช้เพื่อ

ลด accommodative spasm ในผู้ ป่วยที่มี uveitis หรือ corneal ulcer  เนื่องจากมีผลทาง systemic ได้

ง่ายโดยเฉพาะในเด็กเลก็ จึงควรระวงัและอาจลดความเข้มข้นลง 

Steroid  

 มีการน ามาใช้หยอดตาหลายตวั แตถ้่าจะให้เข้าตาได้ดีต้องมีคณุสมบตัิ biphasic polarity โดยพบวา่ acetate 

derivativeมกัจะท ามาในรูปแบบ suspension หรือ ointment มีคณุสมบตัิ lipophilic หรือ fat soluble’จึงซมึผา่น intact 

epithelium ได้ดีกวา่ สว่นท่ีเป็น salt เช่น phosphate หรือ hydrochloride จะเป็น hydrophilic หรือ water soluble  สว่น 

alcohol derivative จะเป็นกลางๆ ระหวา่ง hydrophilic และt lipophilic  พบวา่ผลด้าน anti-inflammation ของแตล่ะ

derivativeจะเรียงจากมากไปน้อย ดงันี ้ acetate, alcohol และ phosphate  

 ยาtopical steroid นี ้สามารถเข้าในตาได้แคใ่น anterior chamber แตไ่มม่ีผลตอ่ vitreous และเมือ่ยาเข้าในตา

ได้จึงอาจมีผลตอ่ intraocular tissue โดยเฉพาะอยา่งยิง่ trabecular meshwork ท าให้มี glaucoma ตามมาได้ แตม่กัเกิด

หลงัใช้ยาตอ่กนัอยา่งน้อย 3 สปัดาห์ สว่น cataract พบเป็น posterior subcapsular cataract ได้  นอกจากนีย้งัมีผลตอ่ 



cornea ท าให้ healing process ลดลง และอาจมีผล immune-compromise ท าให้มกีารตดิเชือ้งา่ยขึน้โดยเฉพาะกลุม่ 

virus เช่น herpes simplex และในกลุม่ fungus  

 Topical steroid ที่นิยมใช้กนัได้แก่ 

1) prednisolone  ผลติมาทัง้ทีเ่ป็น acetate และ phosphate  โดยเฉพาะ prednisolone acetate ถือวา่ม ี

intraocular anti- inflammatory effect มากสดุในยาหยอดด้วยกนั จึงมกัใช้ใน   early post-op intraocular 

surgery , anterior uveitis และใน  severe corneal inflammation without infection 

2) dexamethasone  มีทัง้ที่เป็น alcohol และ phosphate พบวา่ เมื่อเข้าไปในตาแล้วอาจอยูไ่ดนานกวา่ทีค่วร

เป็น นิยมใช้ในกรณี external eye inflammation และ early post-op extraocular surgery และ vitreous 

surgery 

3) fluorometholone  ผลติมาเป็น  alcohol พบวา่ได้ผลดใีน extraocuar inflammation และไมค่อ่ยท าให้ 

ความดนัลกูตาสงูขึน้  

4) Loteprednol and Rimexolone  มีข้อดีในด้านลดโอกาสการเกิด steroid induce glaucoma แตย่งัมี anti-

inflammatory effect อาจใช้ได้ใน early post-op intraocular surgery 

Nonsteroidal  Anti-inflammatory Drugs 

 น ามาใช้เพื่อลดการอกัเสบแทน steroid เพราะไมม่ีผลตอ่ IOP และ corneal healing  แตพ่บวา่ anti-

inflammatory effect น้อยกวา่ steroid จึงยงัไมส่ามารถใช้แทนได้ทัง้หมด  พบวา่ยารุ่นใหม ่เช่น diclofenac หรือ 

ketorolac สามารถน ามาใช้ได้ในกรณี early post-op cataract  surgery และใน extraocular inflammation  

Antibiotics  

 เมื่อน ามาท าเป็น topical drug ต้องพิจารณาในแง่ความเข้มข้นของยา เพื่อให้ยามีประสทิธิภาพท่ีสดุ 

ขณะเดียวกนัต้องไมม่อีนัตรายกบัเนือ้เยื่อ โดยเฉพาะกบั cornea ยาที่เป็น parenteral  drug หลายตวัสามารถน ามาผสม

เป็น topical drug ได้แตต้่องทราบความเข้มข้นท่ีเหมาะสม อาจใช้ผสมใน artificial tear เพื่อให้มี preservative ท าให้

สามารถใช้ได้หลายวนั ถ้าใช้สารละลายอื่น สามารถใช้ได้ภายในวนัเดียว แตไ่มต้่องระวงัเร่ือง toxicity ของ preservative 

 เช่นเดียวกบั topical drug อื่นๆ topical antibiotic สามารถเข้าไปได้แคใ่น  anterior chamber เป็นสว่นใหญ่จงึ

น ามาใช้ในกรณี corneal ulcer หรือ superficial infection อื่นๆ ในกรณีที่เป็น vitreous infection หรือ endophthalmitis 

จ าเป็นต้องใช่ร่วมกบั route อื่น  ในกรณีที่มีการตดิเชือ้รุนแรงอาจพิจารณาให้ยาได้บอ่ยๆ เช่นทกุ 1-2 ชัว่โมง 

Topical antibiotic ทีม่ีใช้ทัว่ไป และควรรู้จกั ได้แก่ 



1) Chloramphenicol  เป็น broad spectrum antibiotic มีทัง้ทีเ่ป็น solution และ ointment  มกัใช้ส าหรับ 

extraocular  infection แตต้่องระวงัเร่ือง aplastic anemia จึงไมค่วรให้ติดตอ่กนันาน 

2) Tetracycline  ที่มีใช้ อยูใ่นรูป ointment  เป็น drug of choice ส าหรับป้องกนั gonococcal ophthalmia 

neonatorum และอาจใช้ได้ส าหรับ superficial lid infection และใน การป้องกนั trachoma 

3) Fixed combination drug  ที่มีใช้เป็นจะเป็น combination ของ Polymyxin( ส าหรับ gram – bacteria), 

Bacitracin หรือ Gramicidin( ส าหรับ gram+ bacteria) และ อาจมี neomycin เพิ่มหรือไมก็่ได้ เนื่องจาก 

neomycin มีโอกาสที่จะท าให้เกิด contact dermatitis ได้ประมาณ 4% ยากลุม่นีส้ามารถใช้กบั superficial 

infection ได้ดี 

4) Aminoglycosides  ที่มีใช้เป็น gentamicin และ  tobramycin ซึง่มีความเข้มข้นต า่ อาจใช้ได้ส าหรับการติด

เชือ้ที่ไมรุ่นแรง แตถ้่าเป็นรุนแรงเช่นใน cornel ulcer จะต้องผสมยาฉีดเพิม่เติมเพื่อให้มคีวามเข้มข้นท่ีมาก

พอ 

5) Fluoroquinolone  เป็นbroad spectrum antibiotic ยารุ่นแรกๆ เช่น ciprofloxacin เร่ิมมีเชือ้ดือ้ยามากขึน้ 

โดยเฉพาะ Methicilin-resistant Staphylococci  สว่นยารุ่นใหม่ๆ เช่น moxifloxacin จะสามารถเข้าในตา

ได้ดีขึน้ และ cover เชือ้ตา่งๆได้ดขีึน้ จึงมีการน ามาใช้ในกรณี severe infection เช่นใน endophthalmitis 

Parenteral antibiotic ตวัอื่นๆสามารถน ามาผสมให้ได้ความเข้มข้นท่ีเหมาะสม แล้วน ามาใช้เป็นยาหยอดตาได้ 

เช่นกนั ที่มกีารน ามาใช้บอ่ยได้แก่ยากลุม่ cephalosporin, aminoglycosides  และ vancomycin 

Antiglaucoma Medication 

 เป็นยาทีม่ีผลในการลดความดนัตา โดยกลไกตา่งกนั อาจใช้เพียงตวัเดียวหรือใช่ร่วมกนัก็ได้ มีทัง้ทีเ่ป็นยากิน ยา

ฉีด และยาหยอด อาจแบง่ได้เป็นกลุม่ดงัตอ่ไปนี ้

β-Adrenergic Antagonists  

 ที่น ามาใช้เป็น topical drug โดยจะไปมีผลลดการสร้าง aqueous ที่ ciliary body ยาบางตวัเป็น non-selective 

β antagonist ได้แก่ 0.5% timolol จึงมีผลทัง้ β1ซึง่มีผลตอ่cardiovascular systemและ β2 ซึง่มผีลตอ่ pulmonary 

system  และที่เป็น β1 selective ( cardio-selective) ได้แก่ betaxolol  ซึง่มีผลดีในแง่ลดการเกิด bronchospasm  แตก็่

ได้ผลในการลดความดนัตาน้อยกวา่กลุม่แรก 

 ยาในกลุม่นีส้ามารถใช้ได้ดใีนทัง้ใน acute และ chronic glaucoma แตต้่องระวงัในผู้ ป่วยที่มีประวตัิ  asthma 

หรือ severe heart disease หรือ bradycardia 

Cholinergic Agonist   



 ที่น ามาใช้เป็น topical pilocarpine  โดยจะไปมีผลตอ่longitudinal muscle ที่บริเวณ ciliary body ท าให้เพิ่ม 

aqueous outflow ผา่นทาง trabecular meshwork  แตอ่าจท าให้มี lens forwards movement ได้ ซึง่ท าให้ anterior 

chamber ตืน้ขึน้ ดงันัน้ควรระวงัในกรณี acute angle closure glaucoma ต้องให้ยาอื่นเพื่อให้ความดนัตาลดลงก่อน 

แล้วจึงหยอด pilocarpine เพื่อให้มี miosis กนัการเกิดใหม ่และเตรียมพร้อมส าหรับยิง laser รักษาตอ่ไป  สามารถใช้ 

pilocarpine ในผู้ ป่วยทีเ่ป็นopen angle glaucoma และ angle closure glaucoma ที่ยงัมมีมุเปิดอยู ่แตเ่นื่องจากมี

ผลข้างเคยีงคอ่นข้างมาก ได้แก่ myopic shift, cataract formation, accommodative spasm จงึนิยมใช้น้อยลง 

α-2 Adrenergic Agonist  

 ที่มีใช้อยูไ่ด้แก่ topical brimonidine ออกฤทธ์ิ โดยลด aqueous production และ increase uveoscleral 

outflow ยานีอ้าจมีผลให้ conjunctival blanching ได้ แตม่ีผลทาง systemic น้อย คืออาจท าให้มอีาการปากแห้ง ปวดหวั 

ออ่นเพลยี มนึงง ได้ เนื่องจากยานีส้ามารถผา่น blood-brain barrier ได้  ยานีไ้มใ่ช้ในกรณี acute glaucoma แตใ่ช้ใน 

chronic glaucoma  

Carbonic Anhydrase Inhibitor 

 มีทัง้ที่เป็นยากิน(ได้แก่ acetazolamide และ methazolamide ) และยาหยอด(ได้แก่ dorsolamide และ 

brinzolamide) ออกฤทธ์ิ โดยลด aqueous production  ที่ใช้กนัมากคือ acetazolamide ในการรักษา acute glaucoma  

โดยยานีจ้ะมีผลลดความดนัตาใน2 ชัว่โมงและอยูไ่ด้นานกวา่6 ชัว่โมง  ถ้าใช้ติดตอ่กนั ยาจะมีผลข้างเคียง คอ่นข้างมาก 

ได้แก่ อาการชาตามปลายมือปลายเท้า การรับรส และกลิน่ เปลีย่นไป เบื่ออาหาร ออ่นเพลยี อาการเหลา่นีห้ายไปได้เอง

หลงัหยดุยา นอกจากนีอ้าจมีผลตอ่ไต และอาจเกิด blood dyscrasia ได้ เนื่องจากยาในกลุม่นีม้ีโครงสร้างเช่นเดียวกยัยา 

sulfonamide จึงอาจมีการอาการแพ้ยาได้เช่นกนั สว่นยา topical carbonic anhydrase inhibitor ผลในการลดความดนั

ตาน้อยกวา่ acetazolamide จึงไมน่ ามาใช้ใน acute glaucoma แตใ่ช้ได้ใน chronic glaucoma โดยมีผลข้างเคยีงน้อย 

Systemic Hyperosmotic Agent 

 มีใช้ทัง้ในรูป oral และ intravenous โดยใช้ในการรักษาเบือ้งต้นของ acute glaucoma เมื่อได้ยาจะท าให้serum 

osmolarity สงูขึน้อยา่งรวดเร็วภายใน 30-60 นาที ท าให้มีการดงึน า้ออกจากตา ผลนีจ้ะมีมากตอ่เมื่อยานัน้เข้าในตาน้อย 

แตย่าสว่นใหญ่อาจผา่ยเข้าในตาได้บ้าง การใช้ยากลุม่นีต้อ่เนื่องจงึอาจไมไ่ด้ผล และมีผลข้างเคยีงมากขึน้  นอกจากนีย้า 

กลุม่นีม้ีการดงึน า้เข้าใน blood circulation จึงต้องระวงัในผู้ ป่วยทีม่ี heart failure ยาในกลุม่นีท้ี่นิยมใช้ได้แก่ 20% 

mannitol และ 100% glycerine (ซึง่สร้างพลงังานได้4.32Kcal/g จึงต้องระวงัในผู้ ป่วยเบาหวาน)  

Intravitreous medication 



 เนื่องจากการ ที่ตามี  blood-ocular barrier  โดยเฉพาะในvitreous จะมี blood-retinal barrier การจะให้ยาเข้า

ไปใน vitreous หรือ retina จึงเป็นไปได้ยาก จึงมีแนวคิดในการฉีดยาเข้าไปใน vitreous เพื่อให้ยามีความเข้มข้นท่ีต้องการ 

แตต้่องระวงัวา่ยาบางตวัอาจมี toxic ตอ่  retina ได้ และต้องทราบความเข้มข้นท่ีเหมาะสมด้วย 

 ยาที่น ามาใช้ฉีดเข้าตานีม้ีทัง้ที่ผลติเป็นพิเศษส าหรับ intravitreous injection โดยตรง เช่น ranibizumab(เป็น 

anti VEGF) และที่เป็นยาฉีดธรรมดา แตป่รับความเข้มข้นให้เหมาะสม เช่น antibioticตา่งๆ (ที่นิยมได้แก่ ceftazidime, 

vancomycin แตต้่องระวงัในกลุม่ aminoglycoside โดยเฉพาะ gentamycin )  ยากลุม่ steroid (ที่นิยมได้แก ่

triamsinolone และ dexamethasone) 

 การน ายามาฉีดเข้าตาต้องระวงัเร่ือง contamination เป็นอยา่งมาก เพราะจะท าให้เกิด endophthalmitis ได้ 

และฉีดในปริมาตรน้อยๆ ไมเ่กินครัง้ละ 0.1ml. เพราะอาจท าให้ความดนัตาสงูขึน้ได้ 

Ocular side effect of systemic drug 

 ยาหลายตวัทีใ่ช้ทาง systemic อาจมีผลตอ่ตาในด้านตา่งๆได้ บางตวัสามารถป้องกนัได้  บางตวัอาจเกิดปัญหา

รุนแรง และรักษาได้ยาก ที่ควรควรรู้จกัได้แก่ 

1) Chloroquin และ hydroxychloroquin เมื่อน ามาใช้ตอ่เนื่องกนัเป็นเวลานาน เช่นในการรักษา rheumatoid 

arthritis หรือ SLE ยาจะไปสะสมที่ตา หลายสว่น ได้แก่ที่ cornea เกิดเป็น corneal verticellata ซึง่ไมม่ี

อนัตรายใดๆ สว่นท่ีไป สะสมที่ retina จะเกิดเป็น bull’s eye maculopathy ท าให้ตามวั อยา่งช้าๆ และอาจ

ไมส่ามารถกลบัคืนเป็นปกติได้แม้จะหยดุยาแล้ว ดงันัน้หากจ าเป็นต้องใช้ยากลุม่นี ้เป็นเวลานานกวา่ 2 ปี

จึงควรสง่พบจกัษุแพทย์เป็นระยะ เพื่อตรวจหา maculopathy ซึง่ถ้าพบควรหยดุยา  พบวา่ ยา 

hydroxychloroquin จะพบปัญหารีไ้ด้น้อยกวา่ chloroquin 

2) Corticosteroid ถ้าใช้ในขนาด moderate dosage เป็นเวลานานตอ่กนัท าให้เกิด ต้อกระจก โดยเฉพาะที่

เป็นแบบ posterior subcapsular cataract นอกจากนีอ้าจเกิด steroid induced glaucoma และอาจท า

ให้มี central serous choroidoretinopathy เป็นมากขึน้ได้ 

3) Ethambutol อาจท าให้เกิด dose related optic neuropathy พบวา่ถ้าใช้ในขนาด 15 mg/Kg/day จะพบ 

optic neuropathy ได้น้อยกวา่ 1% แตถ้่าเพิ่มขนาดเป็น 25 mg/Kg/day จะพบ optic neuropathy ได้ถึง 

5% โดยอาจเร่ิมมีอาการตามวั มองเห็นสผิีดปกติไปได้ตัง้แต ่1 เดอืนหลงัให้ยา ถ้าหยดุยาเร็ว การมองเห็น

จะดีขึน้ได้แตต้่องใช้เวลาเป็นเดือน แตอ่าจพบที่เป็น จึงควรให้ยาตามน า้หนกั และอาจพจิารณาตรวจ

สายตา และตรวจ color vision เมื่อผู้ ป่วยเร่ิมมีอาการ  

4) Topiramate ซึง่เป็นยากนัชกั และใช้ป้องกนั migraine อาจท าให้เกิด acute bilateralangle-closure 

glaucoma ได้ ซึง่อาจรักษาโดย iridectomy ไมไ่ด้ผล แตต้่องใช้ cycloplegic drug ร่วมกบั corticosteroid 

และหยดุยา นอกจ ากนี ้อาจมีอาการปวดตา ตาแดง ตามวั(จาก drug induced myopia) 


