
            การเฝาระวังทางระบาดวิทยา   
         สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

มาตรการ การปองกันและควบคุมโรคตาแดงระบาดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
1. มาตรการสวนบุคคล 

• หลีกเลี่ยงการใชของใชรวมกัน 

• ใหลางมือบอยๆ และไมควรใชมือขยี้ตา 

• ไมควรคลุกคลีกับผูปวย 

• ซักเสื้อผาของใชสวนบุคคลใหสะอาดอยูเสมอ 

• ไมควรลงเลนน้ําในสระน้ําเพราะเชื้อไวรัสจะแพรกระจายไปยังผูอ่ืน 
 
       2. มาตรการการปองกันและควบคุมโรคตาแดงระบาดสําหรับหอพัก 

• ควรจัดระบบใหมีการคนหาผูปวยและรายงานผูปวยทันทีท่ีพบผูปวย 

• ควรมีการแจงหรือประชาสัมพันธใหกับนิสิตในหอพักทุกคนทราบโดยเร็ว เม่ือมีการระบาด
ของโรคตาแดง เชน มีการเรียกประชุมชาวตึก ชาวหอ 

• ควรแยกผูปวยออกจากกิจกรรมตางๆ อยางเด็ดขาดเปนเวลาประมาณ 1 สัปดาห 

• ควรแนะนําผูปวยไมควรไปคลุกคลีกับเพ่ือนในหองอ่ืนๆ 

• ควรแนะนําผูปวยใหใชหองน้ําท่ีจัดไวใหสําหรับผูปวยโรคตาแดงโดยเฉพาะเทานั้น 

• พยายามลดความแออัดและเพ่ิมการระบายอากาศของหอพัก ใหไดดีข้ึน 

• ควรมีการติดตั้งอางลางมือภายในหองน้ําทุกหอง 

• ควรมีการวางสบูหรือเจลลางมือท่ีอางลางมือภายในหองน้ํา 

• ควรเปลี่ยนวิธีการอาบน้ําจากการตักอาบ เปนการอาบจากฝกบัวแทน 

• ควรแนะนําแมบานประจําหอพักใหดูแลทําความสะอาดบริเวณโดยรอบและหองน้ําในชวงท่ี
มีการระบาดของโรคตาแดงอยางเขมงวด ดวยน้ํายาฆาเชื้อ หรือผงซักฟอก 

• ควรใหมีการเติมคลอรีนลงในอางอาบน้ําหรือบอน้ําตามมาตรฐานการเติมคลอรีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาแดง (Conjunctivitis) 
 

 
 

ตาแดง (Conjunctivitis) คือ โรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของดวงตา โดยลูกตาจะเปนสีแดงซ่ึง
เกิดจากการทีหลอดเลือดฝอยขยายตัวมากข้ึน สําหรับการเปนโรคตาแดงสวนใหญแลวจะเปนอยูท่ี
ประมาณ 1-2 วัน แตบางรายสามารถท่ีจะเปนโรคตาแดงแบบรุนแรงมากยิ่งข้ึนได เพราะฉะนั้น ผูปวยควร
เฝาสังเกตอาการตนเอง หากพบวาอาการตาแดงเริ่มผิดปกติมากยิ่งข้ึน ก็ควรรีบไปพบแพทยโดยเร็ว 
 

สาเหตุของโรคตาแดง 
โรคตาแดงสามารถท่ีจะเกิดข้ึนไดจากหลากหลายสาเหตุ ซ่ึงสาเหตุเหลานั้นก็มีดังนี้ 

1. ติดเช้ือไวรัสและแบคทีเรีย 
การติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียถือเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดโรคตาแดงข้ึนได โดยสวนใหญแลวมักจะเปน
การเกิดข้ึนพรอมๆ กับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ หรือแมกระท่ังการใสคอนแทคเลนสแบบไมไดทําความ
สะอาด ซ่ึงเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียท่ีทําใหเปนโรคตาแดงก็มีดังนี้ 
เชื้อ adenovirus คือ เชื้อโรคตาแดงระบาด 
เชื้อ herpes simplex virus คือ เชื้อเริม 
เชื้อ varicella-zoster virus คือ เชื้ออีสุกอีใสและงูสวัด 
เชื้อ picornaviruses คือ เชื้อไวรัสสงผลตอโรคไวรัสตับอักเสบ 
เชื้อ molluscum คือ เชื้อท่ีทําใหเกิดหูดขาวสุก 
เชื้อ vaccinia คือ เชื้อไวรัสวัคซีน (เปนสาเหตุท่ีเกิดไดยาก) 
เชื้อ HIV คือ เชื้อเอดส 

2. โรคภูมิแพ 
สารกอภูมิแพตางๆ สามารถทําใหรางกายเกิดผลตอบสนองตอสารกอภูมิแพได โดยเปนการผลิตแอนตี้บอดี้ 
คือ immunoglobulin E ซ่ึงเปนแอนตี้บอดี้ท่ีทําใหเกิดเซลลท่ีสงผลตอการปลอยสารฮีสตามีน หากภายใน
รางกายมีสารฮีสตามีนมากเกินไป ก็จะสงผลทําใหเกิดเยื่อบุตาอักเสบและเกิดอาการตาแดงไดนั่นเอง 

3. ตาแหง 
อาการตาแหง เปนอาการท่ีดวงตามีปริมาณน้ําตาท่ีไมเพียงพอ จึงทําใหน้ําตาไมสามารถชวยหลอลื่นดวงตา
ได สงผลทําใหตาแหงบอยๆ และหากตาแหงเรื้อรังก็จะทําใหเกิดอาการคันและระคายเคืองดวงตา จนนํามา
ซ่ึงโอกาสในการติดเชื้อและเปนโรคตาแดงข้ึนได 

4. คอนแทคเลนส 
คอนแทคเลนส เปนตัวชวยในการมองเห็นสําหรับผูท่ีมีสายตาสั้น แตการใชทุกครั้งจะตองหม่ันทําความ
สะอาดและเก็บรักษาคอนแทคเลนสใหถูกวิธี เพราะไมเชนนั้น คอนแทคเลนสจะกลายเปนแหลงสะสมเชื้อ
โรคและแบคทีเรีย ท่ีสําคัญยังกอใหเกิดอาการตาแหงไดงายมากข้ึนอีกดวย 



 
 

5. แสงจากคอมพิวเตอร 
การใชสายตาจองคอมพิวเตอรนานเกินไป แสงอัลตราไวโอเลตจากคอมพิวเตอรจะสงผลกระทบตอดวงตา
และการมองเห็น ซ่ึงสงผลทําใหเกิดอาการตาแหง และทําใหเปนโรคตาแดงได 

6. อาการเจ็บตา 
อาการเจ็บตาสามารถท่ีจะเกิดข้ึนไดจากการผาตัด หรือบางรายอาจจะเปนโรคท่ีสงผลตออาการเจ็บตาอยู
แลว แตในกรณีของการผาตัดกับการสงผลทําใหดวงตามีสีแดงนั้น ถือเปนเพียงการตอบสนองของรางกายท่ี
จะทําใหการไหลเวียนเลือดเปนไปอยางงายดายมากข้ึน 

7. แผลท่ีกระจกตา 
การเปนแผลท่ีกระจกตาสามารถท่ีจะสงผลตอการติดเชื้อไดเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นจึงนับวาอันตรายอยาง
มาก เพราะสามารถท่ีจะสงผลตอการมองเห็น และอาจจะมีอาการเจ็บปวดดวงตารวมดวย 

8. โรคเริมท่ีตา 
การเปนโรคเริมเกิดข้ึนท่ีตา มักเกิดจากการติดเชื้อ herpes simplex virus ซ่ึงเปนเชื้อชนิดท่ี 1 ซ่ึงโรคเริม
เปนโรคท่ีทําใหเกิดอาการกับดวงตาได และยังทําใหตาไวตอแสงงายข้ึนอีกดวย 

9. ภาวะมานตาอักเสบ 
เปนภาวะการอักเสบท่ีเกิดข้ึนกับดวงตาชั้นกลาง โดยสงผลทําใหดวงตามีสีแดง ทําใหตาไวตอแสงไดงาย 
และยังสงผลตอการมองเห็นอีกดวย การเปนภาวะมานตาอักเสบ นอกจากจะสงผลตอการเปนโรคตาแดงได
แลว ยังสามารถท่ีจะสงผลตอการเปนโรคตอกระจกไดดวยเชนกัน 

10. โรคตอหิน 
สาเหตุท่ีทําใหเกิดโรคตาแดงจากโรคตอหิน มีโอกาสท่ีจะเปนไปไดนอย แตหากเปนแลวก็อาจจะทําใหเกิด
อาการตางๆ ข้ึนได ซ่ึงหากเปนแบบรุนแรงก็จะทําใหสูญเสียการมองเห็นไดเลยทีเดียว 
 

อาการของโรคตาแดง 
อาการของโรคตาแดง สามารถเกิดข้ึนไดท้ังกับดวงตาขางเดียวหรือสองขาง และเม่ือเกิดข้ึนแลวก็สามารถท่ี
จะ 
บงบอกอาการแบบปกติโดยท่ัวไปไดดังนี้ 
 คันตา 
 แสบตา 
 น้ําตาไหล 
 เปลือกตาบวมและลอก 
 ขนตารวง 
 ปวดแสบปวดรอน 

 
อาการตาแดงแบบผิดปกติท่ีผูปวยควรรีบพบแพทย 

หากพบวาโรคตาแดงมีอาการผิดปกติมากข้ึน ก็ควรรีบไปพบแพทยทันที โดยอาการตาแดงท่ีบงชี้วาผิดปกติ
มีดังนี้ 
 ตามีอาการบวม 
 ตารูสึกไวตอแสง 
 การมองเห็นผิดปกติ 
 รูสึกเหมือนมีอะไรอยูในตา 



 
 
 
โรคตาแดง ติดตอกันไดหรือไม? 

โรคตาแดงระบาด เปนโรคท่ีสามารถติดตอกันไดงายมาก ซ่ึงการติดตอของโรคนั้นจะข้ึนอยูกับ
ปจจัยดังนี้ 

1. ใกลชิดหรือสัมผัสกับผูท่ีเปนโรคตาแดง เพราะนี่คือ สาเหตุหลักสวนใหญท่ีทําใหเกิดการติดตอกัน
ของโรคตาแดงไดงาย อันเกิดจากการสัมผัสน้ําตาและข้ีตาของผูปวย เม่ือเชื้อติดท่ีมือก็สามารถท่ี
จะแพรจากมือมาติดท่ีตาโดยตรงได 

2. ใชสิ่งของรวมกันกับผูปวย เชน เสื้อผา และอุปกรณแตงหนา เปนตน 
3. ไดรับฝุนละอองหรือมีน้ําสกปรกเขาสูดวงตา 
4. แมงหวี่หรือแมลงวันบินเขามาตอมบริเวณดวงตา 
5. ไมดูแลรักษาทําความสะอาดรางกายใหดี โดยเฉพาะใบหนาและมือ 

อยางไรก็ตาม โรคตาแดงจะไมเกิดการติดตอกันจากการสบตา จากทางอากาศและการทานอาหารรวมกัน 
อีกท้ังอาการตางๆ จะสามารถเกิดข้ึนภายในระยะ 1-2 วัน แตระยะเวลาในการติดตอไปยังผูอ่ืนจะใชเวลา
อยูท่ีประมาณ 14 วัน 

ภาวะแทรกซอนของโรคตาแดง 
การเปนโรคตาแดงลวนมีโอกาสท่ีจะทําใหเกิดภาวะแทรกซอนข้ึนได โดยเฉพาะผูท่ีเกิดอาการตาแดงแลวไม
รีบพบแพทยเพ่ือทําการรักษา ซ่ึงอาการแทรกซอนท่ีพบก็มีดังนี้ 

• การเกิดแผลท่ีกระจกตาดํา 

• การติดเชื้อลุกลามไปท่ีอวัยวะสวนอ่ืนสงผลตอการใชชีวิตประจําวันเนื่องจากการมองเห็นท่ีผิดปกติ 

• สูญเสียการมองเห็น 
 

การวินิจฉัยโรคตาแดง 
การวินิจฉัยโรคตาแดงจะมีความคลายคลึงกับการวินิจฉัยโรคท่ัวไป แตอาจจะมีกระบวนการวินิจฉัย
บางสวนท่ีมีความแตกตางอยูบาง โดยการวินิจฉัยโรคตาแดง มีดังนี้ 
 การสอบถามประวัติของผูปวย 
 การตรวจรางกาย 
 การตรวจดวงตา 
 การตรวจ Slit-lamp (การตรวจตาผานกลองจุลทรรศนแบบพิเศษ ทําใหตรวจไดละเอียดมากข้ึน) 
 การตรวจข้ีตา 
 การเสมียรเชื้อ 

 
วิธีการปองกันและรักษาโรคตาแดง 

การรักษาโรคตาแดง สามารถรักษาไดหลายวิธี แตวิธีเบื้องตนท่ีผูปวยสามารถทําเองไดก็มีดังนี้ 
 ไมสัมผัสตาท่ีติดเชื้อ (ไมควรขยี้ตา) 
 ลางมือทุกครั้ง หากนํามือไปสัมผัสบริเวณดวงตา 
 ทําความสะอาดปลอกหมอนและผาปูท่ีนอน 
 หลีกเลี่ยงการแตงหนา 
 ไมใสคอนแทคเลนสท้ังของตนเองและผูอ่ืน 
 สวมแวนตาแทนการใสคอนแทคเลนส 



วิธีเหลานี้ลวนเปนวธิีดูแลรักษาอาการตาแดงในเบื้องตนท่ีผูปวยสามารถทําเองได เพ่ือชวยลดระยะเวลาใน
การเกิดโรคตาแดงไมใหเปนยาวนานหลายวัน 

การรักษาตาแดงดวยยาหยอดตา                                                                                      

การรักษาโรคตาแดงดวยยาหยอดตา ผูปวยควรไดรับคําแนะนําจากแพทยหรือเภสัชกรเปนอยางดีเสียกอน 

โดยกอนอ่ืนเราไปดูกันวายาหยอดตามีก่ีประเภท อะไรบาง? 

           ประเภทของยาหยอดตา                                                                                                  

ยาหยอดตามีดวยกัน 3 ประเภท แตละประเภทก็มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ยาหยอดตา Naphazoline เปนยาหยอดตาท่ีจะชวยรักษาโรคตาแดงโดยตรง โดยจะชวยบรรเทา
อาการคัน และบวม 

2. ยาหยอดตา Tetrahydrozoline เปนยาหยอดตาท่ีเปนดั่งยาแกแพ และชวยในเรื่องการหดตัวของ
หลอดเลือด จึงสามารถชวยรักษาโรคตาแดงไดเปนอยางดี 

3. Eye lubricant drops หรือจะเรียกอีกอยางวา น้ําตาเทียม โดยจะชวยเพ่ิมความชุมชื้นใหแกดวงตา
และชวยลดการระคายเคือง 

4. ยาAntibiotic (ยาตานการอักเสบ) 
5. ยาSteroids 

วิธีดูแลตัวเอง เม่ือเปนโรค 

สําหรับการดูแลตัวเองเม่ือเปนโรคตาแดง ผูปวยสามารถท่ีจะปฏิบัติไดดังนี้ 
1. ไมควรใชผาปดตา เพราะเชื้อจะเติบโตไดเร็ว 
2. หลีกเลี่ยงการสัมผัส คลุกคลีหรือใกลชิดกับผูอ่ืน เพ่ือลดการแพรเชื้อ 
3. ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยอยางเครงครัด 
4. หม่ันลางมือใหสะอาดทุกครั้งท้ังกอน-หลังสัมผัสดวงตาและใบหนา เพราะมือเปนแหลงแพรเชื้อท่ี

เร็วท่ีสุด 
5. หลีกเลี่ยงการใชผาเช็ดหนาเช็ดข้ีตา เพราะผาเช็ดหนาจะเปนแหลงสะสมเชื้อเอาไวและทําใหแพร

ไปติดตอผูอ่ืนได 
6. ควรใสแวนตากันแดดเพ่ือชวยลดอาการระคายเคืองของดวงตาท่ีเกิดกับแสง 
7. หยุดพักการใสคอนแทคเลนสจนกวาอาการตาแดงจะหาย 
8. หากเช็ดข้ีตาดวยกระดาษหรือสําลี ควรท้ิงลงในถังขยะท่ีมีฝาปดอยางมิดชิด 
9. งดวายน้ํา 

 
 
เอกสารอางอิง: https://www.honestdocs.co/conjunctivitis-symptoms-treatment-prevention 
เรียบเรียงรวมกับแพทยหญิงเจิมใจ อํามฤต (จักษุแพทย) 
 
         นางจํานงค แถวจันทึก 
         (พยาบาลชํานาญการ) 

https://www.honestdocs.co/conjunctivitis-symptoms-treatment-prevention

