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การบาดเจ็บทีต่ าในโรงพยาบาลศรีสงั วรสุโขทัย ปงบประมาณ 2541-2550
จิตติมา อินทพิบลู ย, พ.บ.

Eye Injury in Srisangwornsukhothai Hospital, Fiscal Year 1998-2007
Jittima Intapibool, M.D.

Abstract PROBLEM/BACKGROUND: Eye injury is a common problem in Thailand. Early detection with appropriate

management can reduce adverse outcome and yield blindness prevention.
OBJECTIVE: To study types of eye injury and outcomes of management.
RESEARCH DESIGN: A retrospective descriptive study
SETTING: Department of Ophthalmology, Srisangwornsukhothai Hospital
MATERIALS and METHOD: Medical records of all eye injury patients were reviewed from October 1997 to
September 2007. The data was analyzed and presented in frequency and percentage.
RESULTS: Eight hundred and sixty four patients were enrolled in this study and most of them were 31-40 years
old (32.6%). Most patients were worker (29.3 %) and got eye injury while they were working (38.5%). The
most common injury was corneal foreign body (32.2 %) which the treatment was done by foreign body removal
(37.7%). The most outcome of management had no visual loss (79.6%), however forty three patients were
blind (5%).
CONCLUSIONS: Eye injuries can occur in every time and everyone. The most of eye injuries are occupational
and behavioral related.
Keywords: eye injury, ocular trauma, blindness

บทคั ด ย อ ปญหา/ที่มาของการศึกษาวิจัย: การบาดเจ็บที่ตาจากอุบัติเหตุเปนปญหาที่พบไดคอนขางบอยในประเทศไทย การ
ตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาอยางเหมาะสมสามารถลดความทุกขทรมานและปองกันมิใหตาบอด
วัตถุประสงค: เพือ่ ศึกษาลักษณะการบาดเจ็บทีต่ าจากอุบตั เิ หตุและผลการดูแลรักษา
รูปแบบการศึกษา: การศึกษายอนหลังเชิงพรรณนา
สถานทีศ่ กึ ษา: กลมุ งานจักษุวทิ ยา โรงพยาบาลศรีสงั วรสุโขทัย
ตัวอยางและวิธกี ารศึกษา: เก็บขอมูลยอนหลังจากเวชระเบียนผปู ว ยทุกรายทีไ่ ดรบั บาดเจ็บทีต่ าทีไ่ ดรบั การดูแลรักษา
ในโรงพยาบาลศรีสงั วรสุโขทัยระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2540 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 นำเสนอเปนคาความถี่
และรอยละ


กลมุ งานจักษุวทิ ยา โรงพยาบาลศรีสงั วรสุโขทัย
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ผลการศึกษา: มีผปู ว ยทัง้ หมด 864 ราย ชวงอายุทไี่ ดรบั บาดเจ็บทีต่ ามากทีส่ ดุ คือ ชวงอายุ 31-40 ป (รอยละ 32.6)
อาชีพที่ไดรับบาดเจ็บที่ตามากที่สุด คือ อาชีพชาง (รอยละ 29.3) สาเหตุของการบาดเจ็บที่ตาสวนใหญไดรับ
บาดเจ็บในขณะทำงาน (รอยละ 38.5) ลักษณะการบาดเจ็บที่ตาที่พบมากที่สุด คือ การตรวจพบสิ่งแปลกปลอมที่
กระจกตา (รอย ละ32.2) สวนใหญไดรับการรักษาตามสาเหตุ คือ เขี่ยสิ่งแปลกปลอมออกจากกระจกตา (รอยละ
37.7) ผลการดูแลรักษาพบวาสวนใหญไมมีผลกระทบตอการมองเห็น (รอยละ 79.6) แตพบวามองไมเห็นแมแต
แสงสวาง (ตาบอด) 43 ราย (รอยละ 5)
สรุป: การบาดเจ็บทีต่ าสามารถเกิดไดทกุ เวลาและพบไดทกุ วัย สวนใหญสมั พันธกบั อาชีพและพฤติกรรมของผปู ว ย
คำสำคัญ: การบาดเจ็บทีต่ า, อุบตั เิ หตุทางตา, ตาบอด

บทนำ
การบาดเจ็บทีต่ าซึง่ เกิดจากอุบตั เิ หตุนนั้ เปน
ปญหาที่พบไดคอนขางบอยและตองรีบใหการ
รักษาเพื่อลดความทุกขทรมานและปองกันมิให
ตาบอด ซึ่งลักษณะการบาดเจ็บที่ตาอาจแบงได
ดังนี้
การบาดเจ็บที่สวนผิวนอกของลูกตา เชน
สิง่ แปลกปลอมเขาตา กระจกตา หรือตาดำถลอก
ตาถูกความรอนลวก และตาถูกสารเคมี กรด ดาง
หรือพิษงูเหา
การบาดเจ็บจากของแข็งทื่อ ๆ หรือแรง
กระทบกระแทก อาจทำใหเกิดพยาธิสภาพตัง้ แต
เยือ่ บุตาจนถึงภายในลูกตาและกระบอกตา
การบาดเจ็บจากของมีคม อาจทำใหเกิด
พยาธิ ส ภาพฉี ก ขาดตั้ ง แต เ ปลื อ กตาส ว นนอก
เยือ่ บุตาจนถึงสวนในลูกตาได
จากการสำรวจสภาวะตาบอด สายตาพิการ
และโรคตาทีเ่ ปนสาเหตุสำคัญครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 25372538 ของกระทรวงสาธารณสุขพบความชุกของ
ตาบอดรอยละ 0.31 แนวโนมของสภาพปญหามี
ลักษณะเปนโรคตาบอดทีห่ ลีกเลีย่ งไมไดมากขึน้
ซึง่ ไดแก โรคตอหิน โรคจอประสาทตา อุบตั เิ หตุ
ทางตาและความผิดปกติทางสายตา1 การดำเนินงาน

ในการดูแลรักษาโรคตาประกอบดวยการพัฒนา
กำลังคนและพัฒนาสถานบริการ ผสมผสานการ
ดูแลรักษาโรคตาเบื้องตนลงในงานสาธารณสุข
มูลฐาน ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหบรรลุสายตาดีทวั่ หนา พ.ศ.
25632
ในสหรั ฐ อเมริ ก าพบว า การบาดเจ็ บ ที่
ตาจากอุบัติเหตุเปนสาเหตุนำในการเกิดความ
พิการทางสายตาและมากกวารอยละ 50 เกิดขึน้ ใน
ชวงอายุนอยกวา 25 ปซึ่งสัมพันธกับอาชีพและ
พฤติกรรมของผูปวย3 โดยการเลนกีฬาในสหรัฐ
อเมริกาพบการบาดเจ็บที่ตาจากอุบัติเหตุในการ
เลนเบสบอลและบาสเกตบอล4 ในไอรแลนดเหนือ
การบาดเจ็บที่ตาพบวาเกิดจากการเลนและกีฬา
มากในเด็ก5 ทีป่ ระเทศมาเลเซียพบกีฬาแบดมินตัน
เปนสาเหตุของอุบตั เิ หตุทางตาจากการเลนกีฬาถึง
2 ใน 3 และพบเลือดออกในชองหนาลูกตาถึงรอย
ละ 506 ทีป่ ระเทศญีป่ นุ หลังจากออกกฎหมายคาด
เข็มขัดนิรภัยเมือ่ ป พ.ศ. 2549 พบวาอุบตั เิ หตุตอ
ตาลดลงถึงรอยละ 127 เชนเดียวกับที่ประเทศ
เยอรมั น ที่ จำนวนผู ป ว ยบาดเจ็ บ ที่ ลู ก ตาจาก
อุบตั เิ หตุรถยนตลดลงจากรอยละ 26 เปนรอยละ
11 หลั ง จากออกกฎหมายคาดเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย 8
สำหรั บ ในประเทศไทยรายงานผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ
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อุบตั เิ หตุทางตาในโรงพยาบาลสงขลานครินทรมี
สาเหตุจากการทำงานมากที่สุด9 เชนเดียวกับที่
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ10
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ลักษณะการบาดเจ็บทีต่ าจากอุบตั เิ หตุและผลการ
รักษา

วัสดุและวิธกี าร
เปนการศึกษาเชิงพรรณนายอนหลัง 10 ป
โดยรวบรวมขอมูลผปู ว ยจากเวชระเบียนผปู ว ยนอก
และผปู ว ยในเกีย่ วกับลักษณะการบาดเจ็บทีต่ าของ
ผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ การดู แ ลรั ก ษาในโรงพยาบาล
ศรีสังวรสุโขทัยระหวางปงบประมาณ 25412550 ศึกษาวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับอายุ อาชีพ
สาเหตุของการบาดเจ็บที่ตา การตรวจประเมิน
ผูปวย ซักประวัติ ตรวจรางกายทั่วไป ตรวจวัด
ระดับสายตา การตรวจโดยใชกลองขยายสอง
ดูผวิ ตา รวมทัง้ การตรวจพิเศษอืน่ ๆ ตามทีบ่ นั ทึก
ในเวชระเบียนและผลการดูแลรักษาของผูปวย
นำเสนอเปนคาความถีแ่ ละรอยละ

ผลการศึกษา
มีผปู ว ยทัง้ หมด 864 ราย ชวงอายุทไี่ ดรบั
บาดเจ็ บ ที่ ต ามากที่ สุ ด คื อ ช ว งอายุ 31-40 ป
(รอยละ 32.6) อาชีพทีไ่ ดรบั บาดเจ็บทีต่ ามากทีส่ ดุ
คือ อาชีพชาง (รอยละ 29.3) รองลงมาไดแก
เกษตรกร (รอยละ 19.8) และนักเรียน (รอยละ
15.2) สาเหตุของการบาดเจ็บทีต่ าสวนใหญไดรบั
บาดเจ็บในขณะทำงาน (รอยละ 38.5) รองลงมา
ไดแก อุบตั เิ หตุทางจราจร (รอยละ 22.2) ซึง่ มัก
พบเปนแผลฉีกขาดทีเ่ ปลือกตาหรือลูกตาแตก และ
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การเลนของเลนหรือเลนกีฬา (รอยละ 13.5) สวนใหญ
เปนเลือดออกในชองหนาลูกตา (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของผปู ว ยบาดเจ็บทีต่ า
ปงบประมาณ 2541-2550
ขอมูล
อายุ (ป)
<10
11-20
21-30
31-40
41-50
>50
รวม
อาชีพ
เด็กกอนวัยเรียน
นักเรียน
รับจาง
เกษตรกร
งานชาง
คาขาย
รับราชการ
อืน่ ๆ
รวม
สาเหตุของการบาดเจ็บ
เลนของเลน, กีฬา
ขณะทำงาน
อุบตั เิ หตุทางจราจร
ถูกทำรายรางกาย
สัตวทำราย
อืน่ ๆ
รวม

จำนวนผูปวย รอยละ
58
83
205
282
122
114
864

6.7
9.6
23.7
32.6
14.1
13.2
100.0

10
131
107
171
253
62
69
61
864

1.2
15.2
12.4
19.8
29.3
7.2
8.0
7.1
100.0

117
333
192
71
38
113
864

13.5
38.5
22.2
8.2
4.4
13.1
100.0

ลั ก ษณะการบาดเจ็ บ ที่ ต าของผู ป ว ยที่
พบมากที่สุด คือ การตรวจพบสิ่งแปลกปลอมที่
กระจกตา (รอยละ 32.2) (ตารางที่ 2) และพบวา
การไดรับบาดเจ็บที่รุนแรงเกิดจากอุบัติเหตุทาง
จราจรทำใหลูกตาแตกหรือเปนอันตรายตอเสน
ประสาทตาจนนำไปสสู ายตาพิการและตาบอด

320

Buddhachinaraj Medical Journal Volume 25 Supplement 2 January-April 2008

ตารางที่ 2 ลักษณะของการบาดเจ็บทีต่ า
ปงบประมาณ 2541-2550
ลักษณะการบาดเจ็บ
Corneal foreign body
Eyelid injury
Subconjunctival hemorrhage
Hyphema
Corneal abrasion
Conjunctival foreign body
Canaliculi injury
Corneal perforation
Traumatic optic neuropathy
Lens injury
Intraocular foreign body
Retinal detachment
Ruptured globe
Vitreous hemorrhage
Sclera perforation
Others (e.g. burn, chemical injury)
รวม

จำนวนผูปวย รอยละ
278
85
85
82
74
48
45
32
30
26
24
12
12
10
6
15
864

32.2
9.8
9.8
9.5
8.6
5.6
5.2
3.7
3.5
3.0
2.8
1.4
1.4
1.2
0.7
1.7
100.0

แนวทางการดูแลรักษาสวนใหญไดรบั การ
รักษาตามสาเหตุ คือ การเขีย่ สิง่ แปลกปลอมออก
จากกระจกตา (รอยละ 37.7) (ตารางที่ 3) และ
รักษาตามลักษณะการบาดเจ็บของดวงตา
ตารางที่ 3 แนวทางการดูแลรักษาผบู าดเจ็บทีต่ า
ปงบประมาณ 2541-2550
วิธีรักษา

จำนวน (ราย) รอยละ

Non-surgical management
Removal foreign body
326
Medical
234
Pressure patch
85
Surgical management
Suture of eyelid
85
Suture of canaliculi with retained silicone
tube
45
Suture of cornea
32
Removal blood clot
10
Evisceration
7
Suture of sclera
6
Enucleation
5
Refer
29
รวม
864

37.7
27.1
9.8
9.8
5.2
3.7
1.2
0.8
0.7
0.6
3.4
100.0

ระดับสายตาผูปวยหลังการดูแลรักษาการ
บาดเจ็บที่ตาพบวา สวนใหญไมมีผลกระทบตอ
การมองเห็น (รอยละ 79.6) และพบวามองไมเห็น
แมแตแสงสวางรอยละ 5 (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ระดับสายตาผปู ว ยหลังการดูแลรักษาการบาดเจ็บ
ทีต่ า ปงบประมาณ 2541-2550
ระดับสายตา
20/20–20/40
20/50–20/70
20/100–20/200
<20/200 (FC)
HM–PL
มองไมเห็นแมแตแสงสวาง (NPL)
รวม

จำนวน (ราย) รอยละ
688
48
62
8
15
43
864

79.6
5.6
7.2
0.9
1.7
5.0
100.0

FC: finger count
HM: hand movement
PL: perception of light
NPL: no perception of light

วิจารณ
อุบตั เิ หตุทที่ ำใหเกิดการบาดเจ็บทีต่ าเกิดได
ทุกเวลาและพบไดทกุ วัย เชน ในวัยเด็กมักเกิดจาก
การเลนซุกซนหรือรเู ทาไมถงึ การณ เลนหนังสติก๊
หรื อ ป น อั ด ลมยิ ง ถู ก ลู ก ตา สำหรั บ ผู ใ หญ ที่
ประกอบอาชีพมักเกิดอุบตั เิ หตุจากสิง่ แปลกปลอม
กระเด็นใสหรือทิ่มตาหรืออุบัติเหตุทางจราจร
การเล น กี ฬ า รวมทั้ ง การทำร า ยร า งกายเป น
คดีอาญา การดูแลผูปวยอุบัติเหตุที่ตาควรซัก
ประวัตแิ ละตรวจรางกายทัว่ ไปอยางละเอียดดวย
หากพบวามีภาวะทีจ่ ะเกิดอันตรายถึงแกชวี ติ ควร
ใหการรักษาทางรางกายทัว่ ไปกอน สำหรับทางตานัน้
ควรต อ งวั ด สายตาและตรวจภายในลู ก ตาให
ละเอียด ถามีพยาธิสภาพมากและอาจมีผลทำให
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ตาบอดควรรีบสงตอใหจักษุแพทยรักษาเพื่อการ
มองเห็นตอไป11-12
สำหรับในรายทีไ่ ดรบั บาดเจ็บรุนแรงจนถึง
ขั้นตาบอดหรือสูญเสียดวงตา เชน ตองผาลูกตา
สวนที่ติดเชื้อออก หรือตองควักลูกตานั้นจำเปน
ตองใหคำปรึกษาแนะนำแนวทางการดูแลรักษา
แบบเป น ที ม ที่ ต อ งผ า นการฝ ก ฝนอย า งมี
ประสบการณ โดยใหผปู ว ยและญาติไดรบั ทราบ
สถานการณหรืออาการของผปู ว ยอยางละเอียด มี
สวนรวมในการตัดสินใจ ใหเวลาและทางเลือก
โดยมีสทิ ธิข์ อไปรักษาหรือปรึกษาจักษุแพทยอนื่
(second opinion) และทีส่ ำคัญตองใหลงนามใน
แบบการยินยอมรับการรักษาตามระเบียบของ
โรงพยาบาล ทัง้ นีม้ ผี ปู ว ยหลายรายเลือกทีจ่ ะขอให
สงตัวไปยังโรงพยาบาลที่ผูปวยและญาติมีความ
มั่นใจในศักยภาพของโรงพยาบาลนั้น สวนใน
กรณีที่เปนคดีอาญาแพทยผูดูแลและจักษุแพทย
ตองตระหนักถึงความสำคัญในการบันทึกประวัติ
และผลการตรวจรางกายลงในเวชระเบียนอยาง
ละเอียด ถูกตอง และตรงขอเท็จจริง เนือ่ งจากถา
หากวาการบาดเจ็บนัน้ รุนแรงถึงขัน้ ตาบอดจะเปน
ความผิดฐานทำรายรางกายเปนอันตรายสาหัส
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29713 ซึ่ง
แพทยผดู แู ลหรือจักษุแพทยอาจตองไปเปนพยาน
ในศาล
การศึ ก ษานี้ พ บว า อุ บั ติ เ หตุ ท างตาเกิ ด
ขณะทำงานมากที่สุดโดยสวนใหญมีอาชีพชาง
และพบสิ่ ง แปลกปลอมที่ ก ระจกตามากที่ สุ ด
ขณะที่อุบัติเหตุทางตาในโรงพยาบาลสงขลา-นครินทรก็มีสาเหตุจากการทำงานมากที่สุดโดย
สวนใหญเกีย่ วของกับการใชเครือ่ งตัดหญา9 และ
เชนเดียวกับการศึกษาอุบตั เิ หตุทางตาในโรงพยาบาล
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ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติที่พบวาเปนชายถึง
รอยละ 96 และอยูในวัยทำงานโดยมีสาเหตุจาก
การทำงานมากทีส่ ดุ 10 อนึง่ องคการอนามัยโลกได
ประเมินอุบัติการของอุบัติเหตุที่ตาไวสูงถึง 1.6
ลานคนตอป14
แนวทางการดูแลรักษาและผลการรักษามัก
ขึ้นกับสาเหตุ ความรุนแรงของการบาดเจ็บและ
ระยะเวลาทีผ่ ปู ว ยมารับการรักษา เนือ่ งจากสาเหตุ
ของการบาดเจ็บที่ตาของผูปวยในการศึกษานี้
สวนใหญไดรบั บาดเจ็บในขณะทำงาน รองลงมา
ไดแก อุบัติเหตุทางจราจร ดังนั้นการสงเสริม
คุณภาพและการปองกันโรคจึงสำคัญอยางยิ่ง
ได แ ก การรณรงค ใ ห ค วามรู ใ นการป อ งกั น
อันตรายตอดวงตาและการใชอปุ กรณปอ งกัน เชน
หมวก หนากาก แวนครอบตา หมวกกันน็อก โดย
ใหเจาหนาทีบ่ คุ ลากรในโรงพยาบาลเปนแกนนำ
กระทำตนเปนแบบอยาง จากนั้นก็ประสานงาน
กับเจาหนาทีต่ ำรวจจราจรใหเขมงวดกวดขันเรือ่ ง
การคาดเข็มขัดนิรภัยและสวมใสหมวกกันน็อก
การฝกอบรมอาสาสมัครในชุมชน โรงเรียน และ
โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเกษตรกรในการ
สวมใสเครือ่ งปองกันดวงตาในขณะทำงานทีอ่ าจ
เสีย่ งตอการเกิดอุบตั เิ หตุทตี่ า การรณรงคหา มดืม่
สุราหรือของมึนเมาและยาบางประเภททีอ่ อกฤทธิ์
กดประสาทในขณะขับขีย่ วดยานพาหนะและใน
ขณะทำงานเพือ่ ลดการเกิดอุบตั เิ หตุ
สรุป
การบาดเจ็บทีต่ าสามารถเกิดไดทกุ เวลาและ
พบไดทุกวัย สวนใหญสัมพันธกับอาชีพและ
พฤติกรรมของผปู ว ย เปนสาเหตุสำคัญทีก่ อ ใหเกิด
ความพิการทางตา ดังนัน้ การศึกษาถึงสาเหตุและ
ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ นำมาใช ใ นการวางแผน
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ปองกันเพือ่ ลดอุบตั เิ หตุทางตาและการรักษาอยาง
ถูกตองและเหมาะสมอาจมีสวนชวยลดจำนวน
ผปู ว ยทีม่ คี วามพิการทางตาอยางถาวรลงได

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ผู อำนวยการโรงพยาบาล
ศรีสงั วรสุโขทัยทีอ่ นุญาตใหเผยแพรการศึกษานี้
และขอขอบคุณเจาหนาที่เวชระเบียน เจาหนาที่
กลมุ งานจักษุวทิ ยาทุกคนทีไ่ ดชว ยรวบรวมขอมูล
ของผปู ว ยในการศึกษานี้
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