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ตาแดงชนิดอนัตรายน้อย 
(Low Risk Group Red Eye) 

โดย 
นายแพทย์เลศิฤทธ์ิ  จงมั่นคงชีพ 

 

RED EYE 
 ตาแดงเป็นอาการและอาการแสดงท่ีพบไดบ้่อยในโรคตาหลายชนิด ตาแดงไม่ใช่โรค แต่เป็น
ภาวะท่ีมีการขยายตวัของหลอดเลือดท่ีมาหล่อเล้ียงตา เป็นภาวะท่ีบ่งบอกถึงความผดิปกติของตา ผูป่้วย
ตาแดงจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการตรวจอยา่งละเอียด เพื่อหาสาเหตุของตาแดงท่ีแทจ้ริง 
 การขยายตวัของหลอดเลือด เกิดไดจ้ากกลไกต่อไปน้ี 

1. Active vascular dilatation 

 เป็นการขยายตวัของหลอดเลือดในภาวะท่ีมีการอกัเสบเกิดข้ึน เป็น Defense 

mechanism ของ 
ร่างกายต่อส่ิงท่ีจะมีอนัตรายต่อดวงตา การขยายตวัของหลอดเลือด แบบน้ีมี 2 ชนิด 
 1.1 Conjunctival Injection 

                    Conjunctival injection นั้นเกิดจากการขยายตวัของ posterior 

conjunctival vessels บริเวณ  

       conjunctival fornices ตาแดงชนิดน้ีพบไดใ้นภาวะท่ีมีการอกัเสบของ 
conjunctiva  และ eye lid   

               อาจพบเป็น localized หรือ generalized ก็ได ้
 1.2 Ciliary Injection (Ciliary Flush) 

                    Ciliary injection  เกิดจากการขยายตวัของ  anterior ciliary 

vessels ท่ีมาเล้ียง extraocular  

 muscles แลว้แตกแขนงฝังตวัลงใน sclera บริเวณ limbus  เขา้ไปต่อกบั  long 

posterior ciliary  

 vessels  ท่ีมาเล้ียง  uveal tissues   ในกรณีท่ีมีการอกัเสบของ  Cornea,  Iris,  

Ciliary body   

              และ Choroid  เส้นเลือดบริเวณน้ีจะขยายตวัรอบ limbus ท าใหเ้ห็นตาแดงรอบ 

cornea 

 

2. Passive vascular congestion 

 เป็นการขยายตวัของหลอดเลือด เน่ืองจากมี obstruction ของ venous return เช่น ใน
กรณีของ Carotid-Cavernous Fistula ท าใหเ้ลือดไหลออกจาก Episcleral venous 

vessels ไม่ได ้เกิด congestion  
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ของเลือดใน vessels ท าใหห้ลอดเลือดขยายตวัข้ึน 

 

 

 

 

 

 ในทางปฏิบติัอาจแบ่งผูป่้วยท่ีมีตาแดงออกเป็น 2 กลุ่ม 

1. High Risk Group  ผูป่้วยท่ีมีตาแดงกลุ่มน้ี มีความเส่ียงต่อการสูญเสียสายตา หรือดวงตา
สูง  ถา้ไดรั้บ 

    การวนิิจฉยัไม่ถูกตอ้ง หรือไดรั้บการรักษาไม่ทนัการ หรือไม่ถูกตอ้ง  แพทยท์ัว่ๆ ไปควรใหค้วามสนใจ 
    และส่งต่อใหจ้กัษุแพทยเ์ป็นผูดู้แลผูป่้วยกลุ่มน้ี 

2. Low Risk Group  ผูป่้วยท่ีมีตาแดงกลุ่มน้ี มีความเส่ียงต่อการสูญเสียสายตา หรือดวงตา
นอ้ย    
    แพทยท์ัว่ไปน่าจะดูแลรักษาผูป่้วยกลุ่มน้ีเองได ้

 

ความแตกต่างของกลุ่มทั้งสอง ดูไดจ้ากตารางต่อไปน้ี 

 

RED EYE HIGH RISK LOW 

RISK 

Symptom Pain Discomfort 

Visual Acuity Decrease Normal 

Injection Ciliary Conjunctiv

al 

Cornea Irregular, Cloudy Smooth, 

Clear 

Pupil Dilate or 

Constrict  

Non-reactive 

Reactive 

Intraocular 

Pressure 

Increase or 

Decrease 

Normal 

Red Reflex Decrease or 

Absent 

Normal 

 

 โดยสรุปแลว้ จะพบวา่ตาแดงในกลุ่ม High Risk เกิดจากการอกัเสบของ ocular 

structure  ตั้งแต่ Cornea เขา้ไปใน Intraocular cavity เช่น Corneal ulcer, 

Acute uveitis, Acute glaucoma เป็นตน้ 
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 ส่วนตาแดงในกลุ่มของ Low Risk นั้น เกิดจากการอกัเสบของ ocular surface คือ 
lid และ conjunctiva เช่น 

 1. Lids and Lacrimal apparatus disorders 
                  1.1 Blepharitis 

                  1.2 Hordeolum 

                  1.3 Chalazion 

     1.4 Dacryocystitis 

 

 

 

 

 

 2. Conjunctival disorders 

                  2.1 Degeneration 
           2.1.1 Pinguecula 

                        2.1.2 Pterygium 

                  2.2 Trauma - Subconjunctival Hemorrhage 

                  2.3 Infection 
                        2.3.1 Bacterial conjunctivitis 

                        2.3.2 Viral conjunctivitis 

                        2.3.3 Chlamydial conjunctivitis 

                  2.4 Allergy 
                        2.4.1 Phlyctenular conjunctivitis 

                        2.4.2 Hay Fever conjunctivitis 

                        2.4.3 Acute allergic conjunctivitis 

                        2.4.4 Vernal conjunctivitis 

 

Lids and Lacrimal apparatus disorders 
Blepharitis 

 เป็นการอกัเสบของ lid margin เป็นภาวะเร้ือรัง พบไดบ้่อย  ยงัไม่ทราบสาเหตุท่ีแน่นอน 

เช่ือวา่ Staphylococcal infection และ Seborrhea มีส่วนส าคญัท่ีท าใหเ้กิด 

Blepharitis  การรักษาการอกัเสบของเปลือกตาชนิดน้ีมกัไดผ้ลไม่เป็นท่ีน่าพอใจ เน่ืองจากยงัไม่มี
วธีิรักษาท่ีแน่นอน 

 เน่ืองจาก lid margin และ ocular surface มีความสัมพนัธ์กนัอยู ่  การอกัเสบของ
เปลือกตาจึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ ocular surface และ cornea ดว้ย  บางรายอาจมี
ปัญหาเก่ียวกบั Tear Film ดว้ย 
 การอกัเสบของ Lid margin แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด 
 1. Anterior Blepharitis 
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 2. Posterior Blepharitis 

 อาการของทั้งสองชนิดคลา้ยกนัมาก อนัเป็นผลมาจากความผดิปกติของน ้าตา อาการเหล่าน้ี
ไดแ้ก่ Burning sensation, Foreign Body sensation, Photophobia และ 
Lid Crusting. 

 Anterior Blepharitis แบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด 
 1.  Staphylococcal anterior blepharitis 

 2.  Seborrheic anterior blepharitis 

 

 

 

 

Staphylococcal anterior blepharitis 

 เกิดจาก chronic infection ท่ี base ของขนตา ท าใหเ้กิด Tiny 

infrafollicular abscess บริเวณ lid margin    เป็นผลท าใหเ้กิด  dermal  และ  
epidermal ulceration  และ   tissue destruction  การอกัเสบของเปลือกตาชนิดน้ี มกั
พบในผูป่้วยท่ีมีประวติั Eczema และพบในผูห้ญิงมากกวา่ผูช้าย และพบใน young patient  

มากกวา่ Seborrheic blepharitis   

 

Symptoms and Signs 

 อาการและอาการแสดงท่ีพบ ไดแ้ก่ anterior lid margin จะมี Hyperemia, 

 Telangiectasia, และ Scaling   ซ่ึงมีลกัษณะแขง็และเปราะ และเกาะอยูร่อบ ๆ ฐาน
ของขนตา  ถา้ Remove scale ออก จะท าใหมี้เลือดออกจากแผลเล็ก ๆ ได ้
 

Complications 

 ในกรณี Severe long-standing case อาจพบ Trichiasis, Madarosis และ 
Poliosis ได ้anterior lid margin อาจมี scar หรือ notching เกิดข้ึน   ถา้ 
Infection  แพร่ไปถึง Glands of Zeis และ Glands of Moll  ก็จะท าใหเ้กิด  
Acute external hordeolum  และถา้แพร่ไปถึง  Meibomian  glands  ก็ท าใหเ้กิด 
Internal hordeolum ไดเ้ช่นเดียวกบั บางรายอาจท าใหเ้กิด Recurrent acute 

bacterial conjunctivitis. 

 

Secondary changes 

 เกิดจาก Hypersensitivity ต่อ Staphylococcal exotoxins 

 1.  Mild papillary conjunctivitis 

 2.  Toxic punctate epitheliopathy  โดยเฉพาะบริเวณ Inferior third ของ 
cornea 

 3.  Marginal keratitis 
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 4.  Phlyctenulosis 

 5.  Tear Film instability 

 

Treatment 

 ส่ิงส าคญัในการรักษาผูป่้วยท่ีมีการอกัเสบของ lid margin ชนิดน้ี  ไดแ้ก่  ความประสงค์
ของ 
ผูป่้วยเอง  เน่ืองจากผูป่้วยตอ้งใหค้วามร่วมมือปฏิบติัตามค าแนะน าของแพทยอ์ยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ  
ส่ิงเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 
 

 

 

 

 

 1. Lid hygiene 

     การรักษาความสะอาดของ lid margin เป็นส่ิงจ าเป็นในการรักษาการอกัเสบของเปลือก
ตา       

                  ชนิดน้ี   การท าความสะอาดเปลือกตาท าได ้โดยการ Remove crust และ 
Toxic product         

                  ออกโดย Scrub lid margin วนัละ 2 คร้ัง  โดยใชไ้มพ้นัส าลีชุบ Baby 

shampoo 

 2. Antibiotics ointment 

                  หลงัจากท าความสะอาด lid margin แลว้ใหท้าดว้ย antibiotics ointment 

เช่น Bacitracin  

     หรือ Erythromycin ointment   ถา้เป็นไปไดค้วร Identify organism 

แลว้ใชย้าตาม        

                  sensitivity นั้น ๆ  

 3. Topical Steroid 

     Topical steroid อ่อน ๆ เช่น Fluoromethalone วนัละ 4 คร้ัง จะช่วยลด
การอกัเสบของ  
     conjunctiva ได ้
 4. Artificial Tear 

     ในกรณีท่ีตรวจพบ Tear Film instability ควรใหน้ ้าตาเทียมในการรักษาผูป่้วยใน
กลุ่มน้ี 

     ดว้ย  จะท าใหอ้าการของผูป่้วยดีข้ึน 

 

Seborrheic anterior blepharitis 
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 การอกัเสบของเปลือกตาชนิดน้ีเกิดจากความผดิปกติของ Glands of Zeis และ 
Glands of Moll มกัเกิดร่วมกบั Seborrheic dermatitis     โดยพบ Seborrhea 

บริเวณหนงัศีรษะ, ขนคิ้ว และหลงัหู   Seborrheic blepharitis อาจเกิดแยกหรือร่วมกบั 

Staphylococcal blepharitis ก็ได ้  อาการของ Seborrheic blepharitis จะคลา้ย
กบัอาการของ  Staphylococcal blepharitis แต่จะ Severe นอ้ยกวา่ 

 

Treatment 

 การรักษาท าไดโ้ดยการท าความสะอาด lid margin ดว้ย Bicarbonate Soda ซ่ึง
เป็น de-greasing agent ร่วมกบัให้ Artificial Tear  ในกรณีท่ีมี Tear Film 

instability 

 

Posterior blepharitis 

 การอกัเสบของ lid margin ชนิดน้ีเกิดจาก dysfunction ของ Meibomian 

glands อาจเกิดร่วมกบั Seborrheic blepharitis ได ้  อาการมีไดต้ั้งแต่นอ้ยไปหามาก จะมี
การ dilate ของ Meibomian glands  เม่ือกดบริเวณ glands จะมี lipid ออกมาบริเวณ 

margin ในกรณี advance case อาจพบมี Thickening ของ lid ได ้
 

 

 

 

Treatment 

 การรักษา posterior blepharitis นั้น จ าเป็นตอ้งให้ systemic antibiotics 

เพื่อไป inhibit production ของ Bacterial lipase และ Free fatty acid อาจใช้ 
antibiotics ชนิดใดชนิดหน่ึง ดงัน้ี 

 1.  Tetracycline (250 mg) วนัละสองคร้ังเป็นเวลา 1 เดือน แต่หา้มใช ้

Tetracycline ใน       

      คนตั้งครรภ ์หรือก าลงัเล้ียงเด็กดว้ยนมแม่ และเด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 

 2.  Doxycycline 100 mg วนัละคร้ัง เป็นอีกทางเลือกหน่ึง แทน Tetracycline 

ได ้มี side  

                   effect นอ้ย 
 3.  Erythromycin ใชใ้นกรณีท่ีไม่สามารถใช ้ Tetracycline หรือ 
Doxycycline ได ้
 

External Hordeolum (Stye, Sty) 
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 External Hordeolum เป็น small abscess ท่ีเกิดจาก Acute 

supparative Staphylococcal infection ของ Glands of Zeis และ Glands 

of Moll 

 

Symptoms and Signs 

 ผูป่้วยจะมีอาการปวดตา, ตาบวม, เปลือกตาแดงอยา่งรวดเร็ว ต่อมาจะกลายเป็น Abscess 

บางรายอาจเป็นหลายแห่งในตาเดียวกนั หรือเป็นพร้อมกนัสองตาก็ได ้  นอกจาก Abscess แลว้  
ผูป่้วยบางรายอาจมี Preseptal Cellulitis ร่วมดว้ยก็ได ้
 

Treatment 

 1. External Hordeolum อาจหายเองไดโ้ดยไม่ตอ้งรักษา หรือแตกออกมาเองใกล ้

lid margin 

 2. การใช ้Hot compresses หรือ Warm compresses คร้ังละ 15 นาที วนัละ 
4 คร้ัง จะท าให ้

                  หายเร็วข้ึน เน่ืองจาก Warm compresses จะท าใหเ้กิด Local 

vasodilatation น าเอา Natural  

                  defense  เช่น  PMN, Macrophage มาตรงต าแหน่งท่ีมี Infection ท า
ให ้Infection ดีข้ึน 

 3. Topical antibiotics ทุก 1 ชัว่โมง จะช่วยให ้Infection หายเร็วข้ึน แต่ยาท่ีใช้
ตอ้งครอบคลุม   

     เช้ือท่ีท าให้เกิด Hordeolum คือ Staphylococcus aureus เช่น 

Sulfacetamide eye drop  

                  หรือ Chloramphenicol eye drop 

 4. Systemic antibiotics อาจจ าเป็นตอ้งใชใ้นกรณีท่ีพบวา่มี Preseptal 

Cellulitis ร่วมดว้ย  
     แต่โดยปกติแลว้ ไม่มีความจ าเป็นตอ้งใช ้

 5. การท าผา่ตดั Incision and Curettage จะท าในกรณีท่ี Hordeolum ไม่ดีข้ึนหรือ
เกิดเป็น  

                  Abscess แลว้ 
 

 

 

 

Internal Hordeolum (Meibomian abscess) 

 เป็น small abscess ท่ีเกิดจาก Acute supparative Staphylococcal 

infection ของ Meibomian glands 
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Symptoms and Signs 

 ผูป่้วยมีอาการและอาการแสดงคลา้ย External Hordeolum คือ ปวดตา, ตาบวม, 

เปลือกตาแดง, กดเจบ็   แต่ Lesion จะอยูใ่น Tarsal plate ถุงหนองจะช้ีไปทางดา้นในของ
เปลือกตา อาจพบท่ีเปลือกตาบนหรือเปลือกตาล่างก็ได ้บางคร้ังพบไดห้ลายแห่งในตาเดียวกนั หรือทั้ง
สองตาก็ได ้

 

Treatment 

 การรักษา  Internal Hordeolum  ท าไดเ้ช่นเดียวกบั  External Hordeolum   

คือเร่ิมดว้ย Warm 

compresses, Topical antibiotics, Systemic antibiotics ในกรณีท่ีมี 

Preseptal Cellulitis และ Incision  

and curettage ในกรณีท่ีเป็น Abscess แลว้ 
 ในกรณีท่ีมี  Recurrent Hordeolum ทั้งชนิด External และ Internal 

Hordeolum ควรพิจารณาดูวา่ผูป่้วยมี Predisposing Factors ดว้ยหรือไม่ เช่น 

Personal hygiene, Environmental pollution, Immune status หรือ 
Systemic diseases เช่น D.M ถา้ไม่พบ Factors เหล่าน้ี แต่ยงัมี Recurrence อยู่
บ่อย ๆ ควรให้ Oral Tetracycline 250 mg วนัละ 4 คร้ัง  1-2 สัปดาห์หรือนานกวา่นั้น 

เพื่อให้ Tetracycline ไปสะสมใน Meibomian glands. 

 

Chalazion (Meibomian cyst) 

 เป็น chronic sterile inflammation ของ Meibomian glands โดยมีการ
อุดตนัของ Meibomian glands orifices  และมี stagnation ของ sebaceous 

secretion 

 

Symptoms and Signs 

 ผูป่้วยมกัมาดว้ยเร่ืองมีเมด็ท่ีเปลือกตา คล าดูเป็นกอ้นแขง็ แต่ไม่เจบ็, ไม่ปวด อาการอกัเสบของ 
Lid มีนอ้ยมากหรือไม่มีเลย 
 

Treatment 

 การท า Warm compresses อาจท าใหก้อ้นเล็กลงไดบ้า้ง แต่ไม่สามารถท าใหก้อ้น
หายไปเลย      ถา้กอ้นไม่หายอาจพิจารณาท า  Intralesional injection  ดว้ย  steroid 

หรือท า Incision and curettage ในกรณีท่ีมี Recurrence บ่อย ๆ โดยเฉพาะในผูป่้วยท่ีมี
อายมุากใหส้งสัยวา่อาจเป็น Meibomian gland malignant tumors หรือ 
Malignant  changes ได ้ ควรส่งช้ินเน้ือตรวจหา Malignant cells ดว้ย 
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Dacryocystitis 

 เป็นการอกัเสบโดยมีการติดเช้ือของ lacrimal sac มกัเป็นผลมาจากการ obstruction 

ของ nasolacrimal duct  ซ่ึงไปเปิดออกท่ีโพรงจมูก การอุดตนัของ nasolacrimal duct 

พบไดส้องกลุ่มอาย ุ คือ เด็กแรกคลอด  ซ่ึงท่อน ้าตายงัไม่พฒันาเตม็ท่ีกบัในผูใ้หญ่ท่ีอายมุากกวา่ 40 ปี  

ซ่ึงมกัเกิดจากมี Trachoma มาก่อน  ส่วนอายนุอกจากน้ีมกัเกิดจาก Trauma 

 การอกัเสบโดยการติดเช้ือของ lacrimal sac มี 2 ชนิด คือ ชนิดเฉียบพลนัและชนิดเร้ือรัง 
 

Acute Dacryocystitis 

 เป็นการอกัเสบติดเช้ือของ lacrimal sac จาก Staphylococcus aureus  ผูป่้วย
จะมีอาการปวดตามาก, ตาบวม, เปลือกตาแดง, น ้าตาไหล, ข้ีตามาก  มีหนองออกจากตา ตรวจตาจะ
พบ localized swelling และ tender บริเวณ lacirmal sac  เม่ือกดจะมีหนองออกมา  
บางราย Form เป็น Abscess และแตกออกมาท่ีผวิหนงัเกิดเป็น Fistula ได ้
 

Treatment  

 การรักษา Acute Dacryocystitis ในระยะ Acute period มกัใหกิ้น 

antibiotics ท่ีครอบคลุม Staphylococcus จนกวา่การอกัเสบจะหาย หลงัจากนั้นตอ้ง
แกปั้ญหาการ obstruction ของ nasolacrimal duct โดยการท าผา่ตดั 

 

Chronic Dacryocystitis 

 ผูป่้วยในกลุ่มน้ีจะไม่มีอาการปวดตา หรือตาบวม แต่จะมาดว้ยเร่ืองน ้าตาไหลไม่หาย, ข้ีตามาก, 
กดบริเวณหวัตาจะมี  mucous หรือหนองออกมา  บางรายอาจมี recurrent unilateral 

conjunctivitis 

 

Treatment 

 1. ระยะท่ีมีหนอง ควรให้ Topical antibiotics ร่วมกบัการนวด sac 

 2. แกไ้ข nasolacrimal duct obstruction โดยการท าผา่ตดั แกไ้ขการอุดตนัของ
ท่อน ้าตา 

 

Conjunctival disorders 
Degeneration 

Pinguecula 

 เป็น Degeneration ของ Bulbar conjunctiva  โดยมี degeneration ของ 
collagen fiber และ thinning ของ conjunctival epithelium. 
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Symptoms Signs 

 ผูป่้วยจะมาพบแพทยเ์ร่ืองมีตุ่มสีเหลือง ๆ บริเวณ Interpalpebral fissue ขา้ง ๆ ตาด า  
ดา้น nasal หรือ temporal หรือทั้ง 2 ดา้นพร้อมกนัก็ได ้  บางคร้ังอาจมี Inflammation 

เกิดข้ึนท าใหต้าแดงบริเวณตุ่มขา้งๆ ตาด า  ผูป่้วยจะมีอาการเคืองตา, แสบตา, น ้าตาไหล 
 เน่ืองจาก Pinguecula พบบ่อยในผูป่้วยท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณ Topical zone ท่ีมีแสงแดด
จดั, ฝุ่ นลมมาก จึงท าใหเ้ช่ือกนัวา่ chronic exposure ต่อส่ิงเหล่าน้ี มีส่วนช่วยในเกิด 

pinguecula  

 

Treatment 

 เน่ืองจาก Pinguecula โดยตวัของมนัเองไม่ท าใหเ้กิดอนัตรายต่อดวงตาและสายตา จึงไม่
จ  าเป็นตอ้งใหก้ารรักษา ยกเวน้กรณีท่ีมีการอก้เสบของ Pinguecula ท าใหมี้อาการระคายเคืองตา, 
แสบตา, ตาแดง น ้าตาไหล อาจพิจารณาใชย้าหยอดตาประเภท Vasoconstricting agents 

หรือ Astringents ไม่ควรใช ้ Steroid เพราะอาจท าให้เกิด complication เช่น 

glaucoma ได ้
 

Pterygium 

 เป็น  Degeneration  ของ Bulbar conjunctiva  เช่นเดียวกบั  Pinguecula  

พบไดบ้่อยในคนไทย  โดยเฉพาะคนท่ีท างานกลางแดด เช่น พวกเกษตรกร หรือชาวประมง 
 

Symptoms and Signs 

 Pterygium มีลกัษณะเป็นกอ้นเน้ือ Fibrovascular tissue รูปสามเหล่ียมงอกจาก 
Bulbar conjunctiva บริเวณ Interpalpebral fissue invade เขา้ไปบน cornea   

ดา้น nasal หรือ temporal หรือทั้ง 2 ดา้น พร้อมกนั  อาจพบวา่มี Pigment บริเวณหวัของ 
Pterygium ได ้
 Epidemiology และ Pathology ของ Pterygium จะเหมือนกบัของ 
Pinguecula คือพบในประเทศเขตร้อนท่ีตอ้ง Expose ต่อแสงแดดท่ีมี  Ultraviolet light 

มาก  ฝุ่ น, ลม และความแหง้แลง้ก็มีส่วนท าใหเ้กิด Pterygium 

 โดยทัว่ไปแลว้ Pterygium จะไม่มีอาการอะไรนอกจากเร่ืองความสวยงามเท่านั้น แต่ถา้มี
การอกัเสบของ Pterygium เส้นเลือดบริเวณท่ีมีการอกัเสบจะขยายตวัข้ึนท าให้ตาแดง และเคืองตา, 
แสบตา, น ้าตาไหลได ้  เม่ือเวลาผา่นไป Pterygium สามารถโตข้ึนได ้ และอาจไปกด cornea 

ท าใหเ้กิด astigmatism หรือไปบงัรู pupil ท าใหส้ายตามวัลงได ้
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Treatment 

 ในกรณีท่ีไม่มีอาการอะไร ไม่ตอ้งใชย้า เพียงแต่บอกผูป่้วยวา่ไม่มีอนัตรายอะไร อาจโตข้ึนได ้

เม่ือถึงเวลาอนัควรตอ้งท าผา่ตดัลอกออก 

 ในกรณีท่ีมีการอกัเสบเกิดข้ึนแลว้ท าใหต้าแดง, ระคายเคืองตา, แสบตา, น ้าตาไหล  อาจใช ้

Vasoconstricting agents หรือ Astringents ช่วยลดอาการดงักล่าวได ้  ไม่ควรใช ้

Topical steroid เพราะอาจท าใหเ้กิด glaucoma ได ้
 ในกรณีท่ีมี Progression หรือรบกวนการมองเห็น หรือการกรอกตาผิดปกติ อาจตอ้ง
พิจารณาท าผา่ตดัลอกออก  โดยปกติจะพิจารณาท า Surgical Excision ก็ต่อเม่ือมี 

Indications ดงัน้ี 

 1.  Visual impairment 

 2.  Ocular motility limitation 

 3.  Recurrence 

 4.  Cosmetic reason 

 

Trauma 
Subconjunctival Hemorrhage 

 เป็นภาวะท่ีมีเลือดคัง่อยูใ่ต ้conjunctiva ท าใหต้าแดงสด ผูป่้วยจะตกใจมาก เพราะตาแดง
จะขยายใหญ่ข้ึนอยา่งรวดเร็ว สาเหตุอาจเกิดจากการไอแรงๆ, จามแรงๆ,  มือขยี้ตา, อุบติัเหตุ  ความดนั
โลหิตสูง  โรคเลือด หรือเกิดจาก Acute hemorrhagic conjunctivitis ก็ได ้
 

Treatment 

 โดยตวัของมนัเอง subconjunctival hemorrhage ไม่มีอนัตรายใด ๆ เลือดมกัหยดุ
ไดเ้อง แลว้จะถูกดูดซึมกลบัจนหมด ใน 1-2 สัปดาห์ โดยไม่ตอ้งรักษาอะไร แต่ในกรณีท่ีไดรั้บ
อุบติัเหตุ ตอ้งระวงัวา่ไม่มี injury อยา่งอ่ืนร่วมดว้ย เพราะบางกรณี subconjunctival 

hemorrhage อาจเกิดจากวตัถุขนาดเล็กท่ีมี High Velocity วิง่ผา่นทะลุ conjunctiva 

ท าใหเ้ลือดคัง่ใต ้conjunctiva แลว้วตัถุนั้นไปฝังอยูใ่นดวงตาได ้เช่น Intraocular Foreign 

Body 
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Inflammation 
Clinical Evaluation of Conjunctival Inflammation 

 ในการวนิิจฉยัแยกโรคของ Conjunctival inflammation ตอ้งพิจารณา clinical 

features 4 อยา่งดว้ยกนั คือ 
 1.  Type of discharge 

 2.  Type of conjunctival reaction 

              3.  Presence of true membrane or Pseudomembrane 

              4.  Presence or absence of lymphadenopathy 

 

Discharge 

 Discharge ประกอบดว้ย exudate ซ่ึงถูก Filter ออกมาจาก dilated blood 

vessels, บนผวิของ conjunctiva จะพบ Epithelial debris, mucus, และ tear 

ร่วมดว้ย 
 

Type of Discharge 

 1.  Watery discharge ประกอบดว้ย serous exudate และน ้าตาเป็นอนัท่ีพบได้
ใน viral และ  
                   toxic inflammation 

 2.  Mucoid discharge  พบไดใ้น Vernal conjunctivitis 

 3.  Purulent discharge เกิดใน severe acute bacterial 

conjunctivitis 

 4.  Mucopurulent discharge เกิดใน mild bacterial conjunctivitis 

 

Inflammatory Conjuncitval Response 

 เน่ืองจาก Conjunctiva เป็น Ocular structure ท่ีอยูน่อกสุดของดวงตา จึง 
Expose ต่อเช้ือโรคไดง่้ายสุด เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภยั ร่างกายจึงเตรียม Natural 

defense mechanism ไว ้  เพื่อต่อสู้กบัเช้ือโรคท่ีอาจท าอนัตรายต่อตาได ้ Natural 

defense mechanism ดงักล่าว ไดแ้ก่ 

 1.  Tear Film  น ้าตาจะท าหนา้ท่ีชะลา้งส่ิงสกปรกออกจากตา นอกจากนั้นน ้าตายงัมี 

Enzymes  

      และ Immunoglobulins ไวท้  าลายเช้ือโรคดว้ย 
 2.  Inflammatory cells  เม่ือมี Infection เกิดข้ึนจะมี Inflammatory 

cells ออกมา ในระยะแรก  

                   Inflammatory cells จะเป็นพวก PMN แลว้ตามดว้ย Lymphocytes 

ส่วนใน Chronic case  

                   จะพบ Plasma cells, Fibroblasts และ Macrophages 
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 ในทาง Clinic แลว้ Reaction เหล่าน้ี manifest ออกมาใน 2 ลกัษณะ 
 1.  Follicle  มีลกัษณะเป็นเมด็เล็ก ๆ ขนาด 0.5-5 mm เป็น Focal lymphoid 

hyperplasia ของ Conjunctiva  ตรงกลางท าหนา้ท่ีเป็น germinal center มี 

characteristic  คือ  จะเห็นเส้นเลือดฝอยอยูร่อบๆ ของเม็ดเล็ก  ส่วนตรงกลางเมด็จะไม่พบวา่มี
เส้นเลือดอะไร  ในภาวะปกติอาจพบ Follicle บริเวณ Inferior conjunctival fornix ได ้
 2.  Papilla  มีลกัษณะเป็นรูปเหล่ียมเรียงกนัเป็น mosaic pattern โดยแต่ละอนัจะมี 

septum ยดึติดกบั underlying tarsus ท าให ้papilla มีขนาดประมาณ 1 mm  ในกรณี
ท่ีมีการบวมของ tissues มาก septum อาจขาดได ้ท าใหมี้การรวมตวักนัของ papilla ใกลเ้คียง 
มีขนาดใหญ่ข้ึนเรียกวา่ giant papilla ความจริงแลว้ papilla เกิดจาก vascular 

response มีการ leak ของ Fluid และ Inflammatory cells ออกจากเส้นเลือด ท าให ้

tissue บวมข้ึน เพราะฉะนั้นตรงกลางของ papilla จะมีเส้นเลือดวิง่อยูซ่ึ่งต่างจาก Follicle 

 

Infections 
Bacterial Conjunctivitis 

Acute Bacterial Conjunctivitis (Simple Bacterial Conjunctivitis) 

 เป็นการอกัเสบของ conjunctiva จาก bacterial micro-organism เป็น most 

common  self-limiting condition เช้ือ bacteria ท่ีท  าใหเ้กิด condition น้ี  ท่ีพบ
ไดบ้่อยมี 3 ตวั คือ Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, 

Diplococcus pneumoniae, และ Hemophilus aegyptius 

 

Symptoms and Signs 

 ผูป่้วยมกัมาดว้ยเร่ืองตาแดง, เคืองตา, น ้าตาไหล, ข้ีตามาก  มกัเป็นทั้ง 2 ตา  โดยตาท่ีสองจะ
เป็นหลงัตาแรกประมาณ 2-3 วนั  ตอนต่ืนนอนจะลืมตาล าบาก เพราะขนตาติดกนั จากการท่ีมีข้ีตา
มาก ตรวจตาจะพบมี conjunctival hyperemia, mucopurulent discharge และ 
petechial hemorrhage เล็กๆ Bacteria กลุ่มน้ีจะ Infects ตาม ocular surface 

เพราะฉะนั้นจะไม่พบ preauricular lymphadenopathy บางคร้ังอาจพบ superfical 

punctate keratitis ได ้ แต่ไม่รุนแรง ในเด็กบางรายเช้ืออาจขยายตวัสู่ periorbital tissue 

ท าใหเ้กิด orbital cellulitis และอาจตามดว้ย Meningitis และ Encephalitis 

 

Treatment 
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 ถึงแมว้า่ Acute Bacterial Conjunctivitis เป็น condition ท่ีหายไดเ้องใน 

10-14 วนั  แต่การเลือกใช ้Topical antibiotics ท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมจะช่วยใหโ้รคหายได้
เร็วข้ึน ยาท่ีนิยมใชก้นัไดแ้ก่ Broad spectrum antibiotics ในรูปของ Topical form 

เช่น 10-15%  Sulfacetamide eye drop, 0.5% Chloramphenicol eye 

doop ทุก 1 ชัว่โมง ยาประเภทน้ีจะครอบคลุม Bacteria ไดท้ั้ง 3 ชนิด ดงักล่าวแลว้ ส าหรับ 

antibiotics ointment มกันิยมใหก่้อนนอน เพราะยาจะอยูไ่ดน้านกวา่ eye drop ไม่นิยมให้
กลางวนั เพราะจะท าให้ตามวัได ้  

 

Hyperacute Bacterial Conjuncitivitis 
(Adult gonococcal conjunctivitis) 

 เป็นการอกัเสบของ conjunctiva จากเช้ือ Neisseria gonorrhea หรือ 
Neisseria meningitidis ชนิดแรกพบไดบ้่อยกวา่และอาจพบไดใ้นเด็กแรกคลอดท่ีแม่เป็น 

gonorhea ดว้ย  ในกรณีผูใ้หญ่มกัเกิดจาก autoinoculation โดยเช้ือท่ี genitourinary 

system ไปติดท่ีตาตวัเอง 
 

Symptoms and Signs 

 อาการเร่ิมแรกคลา้ยกบั acute bacterial conjunctivitis มาก  แต่ progress ได้
เร็วมาก ผูป่้วยจะปวดตา, ตาบวม, เปลือกตาแดง, ข้ีตามาก, มี Purulent discharge, 

Conjunctival hyperemia และ Chemosis, มกัมี Preauricular 

lymphadenopathy ในขา้งท่ีเป็นร่วมดว้ย  เป็น bacteria ตวัเดียวท่ีท าให้เกิด 
Preauricular lymphadenopathy   ถา้ไม่ไดรั้บการรักษาใหท้นัท่วงที หรือถูกตอ้งอาจจะ
ลุกลามเขา้ cornea เช้ือพวกน้ีสามารถ invade intact corneal epithelium ได ้ เกิดเป็น 

corneal ulcer และ perforation ได ้  ส าหรับ Neisseria meningitidis นั้น  อาจ
แพร่เขา้สู่กระแสเลือดท าใหเ้กิด Meningococcemia และ Meningitis ได ้  ผูป่้วยทุกราย
จ าเป็นตอ้งท า conjunctival scraping  ยอ้ม Gram stain หรือ Giemsa stain เพื่อ
หาเช้ือ  นอกจากน้ียงัตอ้งท า culture และ sensitivity test ดว้ย เพราะเช้ืออาจจะด้ือยาได ้

 

Treatment 

 ผูป่้วยท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เป็น Hyperacute Bacterial Conjunctivitis ตอ้ง
ไดรั้บการรับตวัไวรั้กษาในโรงพยาบาล  เน่ืองจากเป็นโรคท่ีอนัตรายและท าใหสู้ญเสียดวงตาได้  โดยยา
ท่ีใชมี้ดงัน้ี 

Topical antibiotics  อาจเลือกใชอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

 1.  Penicillin- G Sodium (100,000 unit/ml)  โดยใช ้Parenteral 

PGS ผสมกบั Sterile  
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                   distilled water ใหไ้ดค้วามเขม้ขน้ 100,000 unit/ml  หยอดตาทุก 1 

ชัว่โมง 
 2.  Bacitracin ointment 500 unit/gm ป้ายตาทุก 2 ชัว่โมง เป็นเวลา 2 วนั 

หลงัจากนั้น  

      ใหว้นัละ 5 คร้ังจนกวา่จะหาย 
 3.  Cefazoline 10 mg/ml  หยอดตาทุก 1 ชัว่โมง 
 

Systemic antibiotics   อาจให้อยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

 1.  Cefoxitin 1 gm intravenous หรือ Cefotaxime 500 mg  

intravenous วนัละ 4 คร้ัง  ถา้เป็น  

                   เฉพาะ conjunctiva ใหว้นัเดียวพอ แต่ถา้มี corneal involvement ตอ้งให้ 
3-5 วนั จึงจะพอ 
 2.  Ceftriaxone 1 gm intravenous คร้ังเดียวพอ 
 3.  Spectinomycin 2 gm  intramuscular  ในกรณีท่ีเช้ือเป็น Penicillin-

resistant 

 

 

 

Neonatal gonococcal conjunctivitis 

 เป็น Hyperacute bacterial conjunctivitis ท่ีเกิดในเด็กแรกคลอด  โดยติดมา
จากช่องคลอดของแม่   โดยมี incubation period ท่ีเร็วมากประมาณ 24-48 ชัว่โมง หลงั
คลอดเด็กจะเร่ิมมีอาการตาแฉะ หนงัตาบวมมากจนตาปิด ลืมตาไม่ได ้ เปลือกตาแดง, ข้ีตามาก มีหนอง
ไหลออกมาจากตามาเปรอะแกม้ conjunctival hyperemia  และ chemosis บางรายอาจมี 

corneal ulcer ได ้
 

Treatment 

 Topical antibiotics - ใช ้ Penicillin G sodium 100,000 unit/ml  

ทุก 1 ชัว่โมง เช่นเดียวกบัผูใ้หญ่ 

 Systemic antibiotics ใช ้ single dose ของ cefotaxime 100 mg/kg  

ฉีดเขา้กลา้ม 

 

Viral Conjunctivitis 

 เป็น Conjunctival Inflammation ท่ีเกิดจากเช้ือ viruses ซ่ึงมีอยู ่2 กลุ่ม ท่ีท า
ใหเ้กิด conjunctivitis 
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 1. Adenovirus  Virus กลุ่มน้ีท าใหเ้กิด syndrome ได ้2 ชนิด คือ Acute 

Pharyngoconjunctival Fever และ Epidermic Keratoconjunctivitis 

 2. Picornavirus  ท าใหเ้กิด Acute hemorrhagic conjunctivitis 

 

Acute Pharyngoconjunctival Fever (PCF) 

 เป็น Viral conjunctivitis ท่ีเกิดจากเช้ือ Virus พวก Adenovirus type 3 และ 
type 7 มกัเกิดกบัเด็ก 

 

Symptoms and Signs 

 common clinical pictures  ประกอบดว้ย  Pharyngitis, 

Conjunctivitis  และ Fever เพราะฉะนั้น 

ผูป่้วยจะมีอาการเจบ็คอ มีไข ้ และตาแดง, เคืองตา, น ้าตาไหล  ตรวจตาจะพบวา่มี Follicular 

response ของ conjunctiva, conjunctival hyperemia, watery discharge, 

ตรวจคอจะพบมี inflammation ของ pharyngeal mucooa  และมีไขร่้วมดว้ย อาจพบ 

Preauricular lymphadenopathy และ keratitis ซ่ึงพบได ้30% ของ case 

 

Treatment 

 โดยปกติแลว้ Acute Pharyngoconjunctival Fever หายไดเ้องใน 2 สัปดาห์ 

เน่ืองจากยงัไม่มียาส าหรับรักษา viral conjunctivitis การรักษาจึงเป็นเพียง symptomatic 

treatment เช่น ให ้ Astringent ในกรณีท่ีมีอาการเคืองตา  แต่ถา้มี secondary 

bacterial infection อาจจ าเป็นตอ้งให้ Topical antibiotic eye drop ทุก  1 ชัว่โมง  
ส าหรับ Topical steroid นั้น  ควรหลีกเล่ียง  ยกเวน้ในกรณีท่ีมี severe inflammation 

เท่านั้น  อาจท าใหค้นไขส้บายข้ึน  แต่หา้มใชใ้นกรณีท่ีไม่สามารถ Exclude Herpes 

Simplex Infection 

 

 

 

Acute Epidermic Keratoconjunctivitis  (EKC) 

 เป็น Viral conjunctivitis ท่ีเกิดจาก virus พวก Adenovirus type 8 และ 
19  เน่ืองจาก virus พวกน้ีติดต่อไดง่้ายมาก จึงมกัเป็น 2 ตา เสมอ แต่อาจจะเป็นไม่พร้อมกนัก็ได ้ 

ตาท่ีเป็นท่ีหลงัจะมีอาการนอ้ยกวา่ตาแรก เพราะร่างกายมี Immunity ไวก่้อนแลว้ การระบาดของ
โรคเป็นแบบ direct contact 

 

Symptoms and Signs 

 ผูป่้วยจะมาดว้ยอาการตาแดง, ตาบวม, น ้าตาไหล, เคืองตา ปวดตาเล็กนอ้ย ถา้มี 

secondary bacterial infection อาจมีข้ีตาได ้  ตรวจตาจะพบหนงัตาบวม, 
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conjunctival hyperemia, profuse watery discharge, follicular 

response บางรายอาจพบ subconjunctival hemorrhage  เป็นแบบ petechia  

นอกจากส่ิงตรวจพบดงักล่าวแลว้ อาจพบ Preauricular lymphadenopathy  ส่วน 

corneal involvement นั้น พบ keratitis ได ้80% 

 

Treatment 

 ในปัจจุบนัยงัไม่มีวธีิก าจดั Adenovirus ท่ี Effective  โดยทัว่ไปโรคจะหายไดเ้องใน 

2 สัปดาห์   การรักษาจึงเป็นเพียง supportive treatment เท่านั้น เช่น การให ้Astringent 

eye drop  ในกรณีท่ีมี secondary bacterial infection อาจพิจารณาให ้ Topical 

antibiotic eye drop เพื่อรักษา Bacterial infection  ส่วน Topical steroid นั้น  

ควรหลีกเล่ียง  ยกเวน้ในกรณีท่ีมี Inflammation มาก  ผูป่้วยมีอาการมาก หรือมี corneal 

involvement ท าใหเ้กิด keratitis ท าใหค้นไขมี้อาการมากและตามวัลง 
 นอกจากการรักษาผูป่้วยแลว้    ควรแนะน าผูป่้วยดว้ยวา่โรคน้ีติดต่อกนัไดง่้ายมากไม่ควรไปใน
สถานท่ีท่ีมีคนมาก เช่น ในโรงเรียน, โรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

 

Acute Hemorrhagic Conjunctivitis (AHC) 

 เป็น Viral conjunctivitis ท่ีเกิดจากเช้ือ Enterovirus 70  ซ่ึงเป็น virus ตวั
หน่ึงในกลุ่มของ Picornavirus ติดต่อไดท้าง direct contact หรือใชข้องร่วมกนั  มกัพบใน
หมู่ Low socioeconomic status ท่ีอาศยัอยูด่ว้ยกนัเป็นหมู่คณะและมีนิสัยไม่ชอบลา้งมือ ท า
ใหติ้ดต่อกนัไดง่้าย 

 

Symptoms and Signs 

 ผูป่้วยจะมีอาการปวดตา, ตาบวม, ตาแดง, เคืองตา, น ้าตาไหล สู้แสงไม่ได ้ ตรวจตาจะพบ
เปลือกตาบวม  conjunctival hyperemia, subconjunctival hemorrhage  ซ่ึง
ตอนแรกจะเป็นจุดเล็ก ๆ ต่อมาจะ diffuse ใหญ่ข้ึน ดูน่ากลวักวา่ตอนแรก ประมาณ 60% ของ
ผูป่้วยจะพบวา่มี Preauricular lymphadenopathy และ 25% ของผูป่้วยจะมีอาการคร่ัน
เน้ือคร่ันตวัร่วมดว้ย และปวดเม่ือยตามตวั นอกจากน้ีผูป่้วยพวกน้ีถา้ไปออกก าลงักาย หรือฉีดยาเขา้
กลา้ม อาจท าใหเ้กิด Paralysis ได ้จาก Acute myelitis 

 

 

Treatment 

 ปัจจุบนัยงัไม่มีวธีิรักษาท่ีแน่นอน ส่วนใหญ่เป็น supportive treatment  ตามอาการ
เช่นเดียวกบั viral infection ตวัอ่ืน ๆ เช่น  Astringent,  Antibiotics   ในกรณีท่ีมี 

secondary bacterial infection เป็นตน้  ควรหลีกเล่ียง steroid เพราะอาจเกิด 

complication ได ้
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Chlamydial Conjunctivitis 
Adult Inclusion Conjunctivitis 

 เป็น Acute conjunctivitis ท่ีเกิดจากเช้ือ Chlamydia trachomatis มกัเป็น
ใน young adult ช่วงท่ีมี sexual active year อาการทางตาจะปรากฏ  หลงัจาก sexual 

exposure ประมาณหน่ึงสัปดาห์ฺ และอาจมี non-specific urethritis ร่วมดว้ย 
 

Symptoms and Signs 

 ผูป่้วยมกัมาดว้ยเร่ือง unilateral chronic mucopurulent discharge ตรวจตา
จะพบ Follicle บริเวณ Fornices ใน severe case จะพบมากท่ี upper tarsal 

conjunctiva ถา้โรคเป็นมากข้ึนจะพบ Follicle บริเวณ limbus และ  bulbar 

conjunctiva และมีการบวมของ conjunctiva และ plica ร่วมกบั Preauricular 

lymphadenopathy อาจพบ Epithelial keratitis ดว้ย  
 

Treatment 
Topical antibiotics  ใช ้Tetracycline ointment ป้ายตาวนัละ 4 คร้ัง เป็นเวลา 6 

สัปดาห์ 

Systemic antibiotics  ใชอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 

 1. Doxycycline  เป็น long-acting tetracycline มีผลในทางรักษาทั้งตาและ 
genital infection  

                  ใชย้าประมาณ 300 mg ต่อสัปดาห์เป็นเวลา 3 สัปดาห์ หรือ 100 mg ต่อวนั 

ทุกวนัเป็น 

                   เวลา 1-2 สัปดาห์  ยาตวัน้ีถูกดูดซึมไดดี้กวา่ Tetracycline และควรทานหลงั
อาหารเพื่อ 
                  ป้องกนั stomach upsets.  

 2. Tetracycline  250 mg วนัละ 4 คร้ัง เป็นเวลา 6 สัปดาห์  เน่ืองจากการดูดซึม
จะนอ้ยลง 
                  ถา้ทานพร้อมอาหาร เพราะฉะนั้นควรใหย้าน้ีก่อนอาหาร ไม่ควรใหย้าตวัน้ีในเด็กอายุ
ต ่า        
                  กวา่ 12 ปี หรือคนตั้งครรภ ์หรือก าลงั lactation เพราะจะท าใหย้าไปติดท่ีฟันท า
ใหฟั้นเด็ก 

                  เหลืองผดิปกติ 

 3. Erythromycin  250 mg  วนัละ 4 คร้ัง เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
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Neonatal Chlamydial Conjunctivitis 

 Chlamydial infection เป็น most common cause ของ neonatal 

conjunctivitis 

 

Symtoms and Signs 

 เด็กจะมาดว้ยเร่ือง Acute mucopurulent conjunctivitis หลงัจากคลอด
ประมาณ 5-14 วนั conjunctival response จะเป็นแบบ papillary response 

เน่ืองจากเด็กอ่อนยงัไม่สามารถ Form follicle ได ้ จนกวา่จะมีอายุ 3 เดือน การวนิิจฉยัและการ
รักษาท่ีถูกตอ้งเป็นส่ิงจ าเป็น เพราะบางคร้ัง Chlamydial infection ท าใหเ้กิด superior 

corneal pannus, conjunctival scarring และ corneal opacity ได ้
 

Treatment 

 โรคน้ีสามารถรักษาไดโ้ดย Topical tetracycline วนัละ 4 คร้ัง และใหกิ้น 

Erythromycin  

25 mg/kg วนัละ 2 คร้ัง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 

 

Trachoma 

 เป็นโรคตาท่ีพบไดบ้่อยและเป็นสาเหตุของตาบอด เป็นอนัดบัหน่ึงของโลก เกิดจากเช้ือ 
Chlamydia trachomatis โรคน้ีมกัพบในชุมชนท่ีอยูก่นัอยา่งแออดั มีการถ่ายเทอากาศไม่ดี มี poor 
sanitation การกระจายของโรคเป็นแบบ Direct contact  หรือผา่นทางตวัพา  เช่น  แมลงวนั  แมลงหวี ่
ความรุนแรงของโรคข้ึนกบัจ านวนเช้ือท่ีไดรั้บและอายขุองผูป่้วย ถา้อายมุากจะมีความรุนแรงและโรค
แทรกซอ้นมากกวา่คนอายนุอ้ย 
 

Symptoms and Signs 

 หลงัจากไดรั้บเช้ือ Chlamydia trachomatis มา  จะใชเ้วลาประมาณ 7 วนั ในการ
ฟักตวั ผูป่้วยจะเร่ิมมีอาการคลา้ย  Bacterial  conjunctivitis  คือ pain, lacrimation,  

photophobia  ตรวจตาจะพบเปลือกตาบวม  conjunctival  chemosis  และ  
hyperemia, follicular   และ papillary response  นอกจากน้ีอาจพบ 

Preauricular lymphadenopathy 

 Trachoma แบ่งออกไดเ้ป็น 4 stages ตามการเปล่ียนแปลงของ conjunctiva ดงัน้ี 

 Stage  1  (Incipient stage)  พบ Immature follicle บริเวณ upper 

palpebral conjunctiva 

 Stage  2  (Established stage)  แบ่งออกไดเ้ป็น 2 stage ยอ่ย ๆ  

                            Stage 2 a  พบ Mature follicle มากกวา่ papilla 



 20 

               Stage 2 b  Papillary hypertrophy มากกวา่จนบงั Follicle 

 Stage  3  (Cicatricial Stage) 

   ระยะน้ีเร่ิมมี conjunctival scarring เห็นเป็นเส้นบาง ๆ ใต ้
Epithelium  เรียกวา่  
                             Arlt’s line ร่วมกบั Follicle และ Papilla 

 

 Stage  4  (Healed or Inactive Stage) 

     ระยะน้ีจะพบ Extensive conjunctival scar ส่วน Follicle จะ
หายไปหมด 
 ส าหรับ stage 2 นั้น  นอกจากจะพบ Follicle และ Papilla แลว้  ยงัอาจพบ 

Epithelial keratitis, Pannus และ Superior limbal follicle  ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะ 
คือ เห็นเป็นเมด็ขุ่นเล็กนอ้ยคลา้ย gel บน limbus  โดยมี Pannus รอบ ๆ เม่ือโรคเขา้สู่ระยะ 
cicatricial stage, limbal follicle จะหายไป ทิ้งรอยเป็นไวเ้ป็นวงกลม  ตาม limbus 

เรียกวา่ Herbert’s pits 

 

Complications 

 Trachoma จะท าใหเ้กิด scar ข้ึนท่ี ocular surface แลว้ก่อใหเ้กิดปัญหาตามมาคือ 
Dry eye Trichiasis, Entropion, Ptosis, Nasolacrimal duct obstruction 

และ chronic dacryocystitis, corneal ulcer และ corneal scar 

 

Treatment 

 การรักษา  Trachoma  ท าไดโ้ดยใหกิ้น Tetracycline หรือ Erythromycin 

250 mg วนัละ 4 คร้ัง เป็นเวลา 4 สัปดาห์  หรืออาจใช ้ Topical Tetracycline 

ointment ป้ายตา วนัละ 4 คร้ัง เป็นเวลา 6 สัปดาห์  ผูป่้วยจะมีอาการดีข้ึน แต่ถา้จะใหไ้ดผ้ลดี
เตม็ท่ีจะใชเ้วลาประมาณ 3 เดือน 

 

Allergy 
Phlyctenulosis (Phlyctenular Conjunctivitis) 

 เป็นการอกัเสบของ conjunctiva ท่ีเกิดจาก allergic reaction ต่อ microbial 

antigen บางชนิด เช่น Staphylococcus, Tuberculosis ต าแหน่งของ infection  

โดย micro-organism เหล่าน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งอยูท่ี่ตา จะอยูท่ี่ส่วนใดของร่างกายก็ได ้ แลว้ปล่อย 
antigen ใหเ้ขา้สู่ systemic ก่อใหเ้กิด non-specific delayed hypersensitivity 

reaction   ข้ึนท่ีตา    โดยมี lymphocytic infiltration รวมตวักนัเกิดเป็นตุ่มข้ึน 

ใหเ้ห็น 
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Symptoms and Signs 

 ในขณะท่ีมีการอกัเสบอยู ่ผูป่้วยจะมีอาการเจบ็ตาเล็กนอ้ย ตาแดง, น ้าตาไหล, สู้แสงไม่ได ้บาง
รายอาจมี Blepharospasm ตรวจตาระยะแรกจะพบตุ่มสีชมพ ูบริเวณ conjunctiva ใกลก้บั 

limbus หรือบริเวณ limbus ต่อมาจะเคล่ือนไปถึง cornea เกิดเป็น corneal 

phlyctenulosis ได,้ conjunctival blood vessels รอบ phlyctenule จะ 
dilate, หลงัจาก superficial surface หลุดออก lesion จะค่อย ๆ หายไปไดเ้อง  ส่วน 

lesion บน cornea อาจทิ้งรอยของ scar ได ้
 

 

 

Treatment 

 การรักษา  Phlyctenulosis ท าไดโ้ดยใช ้Topical steroid eye drop วนัละ 4 

คร้ัง ประมาณ 1 สัปดาห์  ผูป่้วยจะดีข้ึนมาก  นอกจากนั้นควรรักษาแหล่งของ Infection ดว้ย เช่น 

Staphylococcal blepharitis หรือ Pulmonary Tuberculosis เป็นตน้ 

 

Hay Fever Conjunctivitis  

 เป็น conjunctivitis ท่ีเกิดจาก allergic reaction  ต่อ antigens ท่ีลอยอยูใ่น
อากาศ  เช่น  ละอองเกษร ดอกไม,้ ละอองเช้ือรา, ขนสัตว,์ ฝุ่ นในอากาศ   ผูป่้วยมกัมีประวติั 

Allergic rhinitis หรือ Asthma ร่วมดว้ย กลไกการเกิด allergic reaction เป็นแบบ 

Type I hypersensitivity  โดยมี Systemic Ig E เป็น Mediator ไปเกาะกบั mast 

cells แลว้ มีการปล่อย histamine และ leukotriens ออกมา ท าใหเ้กิดอาการข้ึนอยา่งรวดเร็ว
และหายเร็วเช่นกนั       เม่ือ allergen ถูกก าจดัออกไป คร้ันได ้allergen มาใหม่ก็จะมีอาการอีก 

ผูป่้วยจึงมีอาการเป็น ๆ หาย ๆ ไม่แน่นอน  

 

Symptoms and Signs 

 อาการส าคญัของ Hay Fever Conjunctivitis คือ คนัตามาก, ตาแดงอยา่งรวดเร็ว, 
น ้าตาไหล อาการเหล่าน้ีจะเป็นอยูช่ัว่คราวเม่ือ allergen  ถูกก าจดัหมดอาการจะหายไป ตรวจตาจะ
พบเปลือกตาบวม,  conjunctival chemosis และ diffuse papillary response, 

mucoid discharge ถา้ท า conjunctival scraping จะพบ Eosinophil เป็น
ส่วนมาก 

 

Treatment 

 การรักษา Hay Fever Conjunctivitis ท าได ้ดงัน้ี 

 1.  Cold compresses จะช่วยลดอาการคนัตาได ้

 2.  Topical vasoconstricting agents เช่น Epinephrine ร่วมกบั 

Antihistamine 
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 3.  Topical mast cells stabilizer เช่น 2% Sodium cromoglycate 

drop หรือ  
      0.1% Lodoxamide drop 

 4.  Topical Steroid drop แต่ตอ้งระวงั side effect 

 

Acute allergic conjunctivitis 

 acute allergic conjunctivitis เป็น urticarial reaction ท่ีเกิดจาก 
allergen จ านวนมากเขา้ไปใน conjunctival sac    มกัพบในเด็กหลงัจากเล่นกบัสัตวเ์ล้ียง 
หรือวิง่เล่นในสนามหญา้  บางรายเกิดจากฝุ่ นไรในบา้น 

 

 

 

Symptoms and Signs 

 ผูป่้วยจะแสดงออกโดยมีอาการทนัทีทนัใด โดยมีเปลือกตาบวมมาก conjunctival 

chemosis มาก และจะหายไดเ้องในเวลาไม่ก่ีชัว่โมง 
 

Treatment 

 เน่ืองจากเป็น condition ท่ีหายไดเ้อง  จึงไม่มี specific treatment  นอกจากการ Reassurance เท่านั้น 
 

Vernal Conjunctivitis 

 เป็น allergic reaction ของ conjunctiva อีกชนิดหน่ึง พบเป็น Recurrent 

bilateral, external, ocular inflammation มกัพบในเด็กและ young adult ก่อน 

puberty และพบในผูช้ายมากกวา่ผูห้ญิง โรคน้ีเกิดโดย Ig E mediated mechanism 

 

Symptoms and Sings 

 อาการส าคญัของ Vernal conjunctivitis คือ คนัตามาก  ร่วมกบั lacrimation, 

photophobia, foreign body sensation และ burning sensation  บางรายอาจมี 

Blepharospasm  นอกจากน้ีก็มี mucus discharge และอาจมี ptosis ได ้

 อาการจะแปรเปล่ียนตามฤดูกาล ในประเทศหนาวมกัจะเป็นฤดูใบไมผ้ลิ และจะหายในฤดูหนาว 
ซ่ึง allergen ลดลง  ส่วนในประเทศร้อนอยา่งประเทศไทย อาการจะไม่แน่นอน อาการอาจเป็น
ตลอดปีก็ได ้สุดแต่วา่ได ้allergen มาบ่อยแค่ไหน 

 ในระยะแรกของ vernal conjunctivitis จะพบ conjunctival hyperemia 

และ chemosis ต่อมาจะพบ papillary hypertrophy ท่ี upper tarsal 

conjunctiva  บางคร้ังอาจพบ papillary response ตรง limbus เรียก limbal 

vernal conjunctivitis เม่ือเป็นนาน ๆ เขา้ papillary hypertrophy บริเวณ tarsal 

conjunctiva จะรวมตวักนัใหญ่ข้ึน เป็น giant papilla มีลกัษณะเป็น cobblestone  ซ่ึง
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อาจไปครูดตาด าท าใหเ้กิดแผลข้ึนท่ีตาด าได ้ เรียกวา่ Shield ulcer แผลน้ีจะพบดา้นบนของตาด า 
correspond กบัต าแหน่งของ papilla ถา้ท า conjunctival scraping จะพบ 

Eosinophils และ Mast cells 

 

Treatment 

 Specific treatment ของ vernal conjunctivitis คือ การหลีกเล่ียง 
allergen  ซ่ึงในทางปฏิบติัแลว้ท าไดย้าก เน่ืองจาก allergen มกั contaminate อยูท่ ัว่ไป  

ผูป่้วยเองก็ไม่ทราบวา่แพอ้ะไร  การรักษาจึงท าได ้ ดงัต่อไปน้ี 

 1.  Symptomatic treatment 

 2.  Cold compresses ลดอาการของผูป่้วย 
 

 

 3.  Vasoconstricting agents เช่น Epinephrine ร่วมกบั 

Antihistamine 

 4.  Topical Steroid drop จะช่วยลดอาการไดดี้มาก แต่การใชย้าตวัน้ีตอ้งระวงัเป็น
พิเศษ 

      เน่ืองจากโรคน้ีเป็นโรคเร้ือรัง  ตอ้งใช ้steroid ติดต่อกนันาน อาจเกิด steroid side  

      effects ได ้เช่น steroid induced glaucoma เพราะฉะนั้นถา้หลีกเล่ียง 
steroid ได ้ 
      ควรหลีกเล่ียง 
 5.  2% Sodium cromoglycate วนัละ 4 คร้ัง จะช่วย stabilize mast 

cells ไม่ใหป้ล่อย  
      histamine ออกมา สามารถลดการใช ้steroid ลงได ้
 6.  0.1% Lodoxamide เป็นยาตวัใหม่ท่ีไดผ้ลดีกวา่ sodium cromoglycate 

 7.  5% Acetylcysteine วนัละ 4 คร้ัง เพื่อรักษา plaque formation เน่ืองจาก
ยาตวัน้ีมี  

      mucolytic proporties อยู ่
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