
 

 

 

          โรคตาแดง ที่มักระบาดในฤดูฝน ว่าแต่โรคตาแดงเกิดจากอะไร อาการโรคตาแดง 
วิธีป้องกันโรคตาแดง วิธีการรักษาโรคตาแดง ท าอย่างไร มาดูกัน  
 
          หน้าฝนมาเยือนทีไร ก็มักจะน าหลาย ๆ โรคมาสู่คนเรา และหนึ่งในโรคส าคัญที่มัก
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ระบาดในฤดูฝน หรือในช่วงที่มีน้ าท่วม ก็คือ โรคตาแดง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในน้ า
สกปรกกระเด็นเข้าตา และติดต่อแพร่ระบาดผ่านกันได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก 
ๆ ที่มีนิสัยชอบเล่นน้ า อาจจะลงไปเล่นน้ าที่ท่วมขัง ซึ่งทุกปีกระทรวงสาธารณสุขจะออกมา
ประกาศเตือนให้เด็ก ๆ ระวังโรคตาแดง   
 
          วันนีก้ระปุกดอทคอมจึงน าข้อมูลของ โรคตาแดง มาฝากกัน เพื่อให้สามารถ
ป้องกันและเตรียมรับมือกับโรคตาแดงได้ค่ะ 
 

 โรคตาแดง เกิดจากอะไร 
 
          โรคตาแดง (Conjunctivitis) เป็นโรคทางตาท่ีพบได้บ่อยที่สุด ซึ่งเกิดได้จาก
หลายสาเหตุ เช่น 
 
           โรคตาแดง จากเชื้อไวรัส (Viral Conjunctivitis) 
 
           เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุตาจากการติดเชื้อไวรัส เป็นกลุ่มอาดิโนไวรัส 
(Adenovirus) ที่แบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ได้มากกว่า 50 กลุ่ม และประมาณ 1 ใน 3 สามารถ
ท าให้เกิดโรคตาแดงได้ เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด มักพบในช่วงฤดูฝน หรือน้ าท่วม และมัก
เกิดกับเด็กเล็ก ๆ ทั้งนี้การติดเชื้อไวรัสตาแดงมีทั้งหมด 3 ชนิด คือ  
 
           1.ชนิดคออกัเสบร่วมด้วย 
  
           2.ชนิดตาอกัเสบไม่มาก 
  
           3.ชนิดตาอกัเสบรุนแรง ซึ่งชนิดสุดท้ายเป็นชนิดที่มีความรุนแรงมากกว่าทุก
ชนิด  
 
           โรคตาแดง จากเชื้อแบคทีเรีย 



 
          เป็นการอักเสบของเยื่อบุตาที่เกิดจากการติดเชื้อ S.epidermidis, S.aureus ซึ่งก็
ท าให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุตาเช่นเดียวกับเชื้อไวรัส  
 
           โรคตาแดงจากภูมิแพ้ (Allergic Conjunctivitis) 
 
          เป็นการอักเสบของเยื่อบุตาที่เกิดจากการแพ้ เช่น แพ้เกสรดอกไม้ ฝุ่น ยา ควัน
บุหรี่ เป็นต้น มักจะเป็น ๆ หาย ๆ และเป็นร่วมกับโรคภูมิแพ้ของอวัยวะอื่น เช่น น้ ามูกไหล 
หืด หรือผื่นแพ้ที่ผิวหนัง เมื่อเป็นติดต่อกันนาน ๆ จะท าให้เป็นต้อลมและต้อเนื้อได้ อาการ
ส าคัญคือ จะรู้สึกคันหัวตามาก ๆ มักมีตาแดงเรื่อ ๆ ทั้งสองข้าง รู้สึกระคายเคืองตา ตา
บวม ต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ท าให้แพ้  
  

 
 

กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ โรคตาแดง 
 
           โรคตาแดง สามารถพบได้ในทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่เด็กเล็ก วัยเรียน วัยรุ่น วยั
ท างาน ผุ้ใหญ่ ตลอดจนผู้สูงอายุ และมักเกิดในโรงเรียน โรงพยาบาล ที่ท างาน สถานเลี้ยง



เด็ก ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้คนอยู่รวมกันเป็นจ านวนมาก และ โรคตาแดง มักจะระบาดในช่วง
ฤดูฝน และระยะเวลาของโรคจะเป็นประมาณ 5-14 วัน ถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อนอย่างอื่น 
 
 

โรคตาแดง ติดต่อกันทางไหน  
 
          โรคตาแดง สามารถติดต่อได้ง่าย ๆ โดย 
 
           1.การคลุกคลีใกล้ชิด หรือสัมผัสกบัผู้ป่วยโรคตาแดง ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่ท า
ให้เกิดการติดต่อ โรคตาแดง จากการสัมผสัน้ าตาของผู้ป่วยที่ติดมากับนิ้วมือ และแพร่จาก
นิ้วมือมาติดที่ตาโดยตรง 
 
           2.ใช้เสื้อผ้า หรือสิ่งของร่วมกับผู้ป่วย 
          
           3.ฝุ่นละออง หรือน้ าสกปรกเข้าตา 
 
           4.แมงหวี่ หรือแมลงวันตอมตา 
 
           5.ไม่รักษาความสะอาดของร่างกาย โดยเฉพาะมือและใบหน้า 
 
          ทั้งน้ี โรคตาแดง จะไม่ติดต่อทางการสบสายตา ทางอากาศ หรือรับประทาน
อาหารร่วมกัน และอาการต่าง ๆ จะเกิดได้ภายใน 1-2 วัน และระยะการติดต่อไปยัง
ผู้อื่นประมาณ 14 วัน 
 
 



 
 

อาการของโรคตาแดง 
 
          ผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัส จะมีอาการตาแดง เคืองตา ตาขาวจะมีสีแดงเรื่อ ๆ เพราะมี
เลือดออกท่ีเยือ่บุตาขาว น้ าตาไหลเจ็บตา มักจะมีข้ีตามากร่วมด้วย โดยอาจเป็นเมือกใส
หรือสีเหลืองอ่อน จากการติดเชื้อแบคทีเรยีมาพร้อมกัน ต่อมน้ าเหลืองหลังหูมักเจ็บและ
บวม มักเป็นที่ตาข้างใดข้างหนึ่งก่อน แล้วจะติดต่อมายังตาอีกขา้งได้ภายใน 1-2 วัน ถ้าไม่
ระวังให้ดี ถ้าระมัดระวังไม่ให้น้ าตามข้างทาง ที่ติดเชื้อไวรัสมาถูกตาข้างที่ดีจะไม่เป็นตาแดง 
แต่ส่วนใหญ่มักเป็นไปอีกข้างอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้บางรายอาจมีตาด าอักเสบ ท าให้เคือง
ตามาก และมีแผลที่ตาด าชั่วคราวได้  
 
          ส่วนผู้ที่มีอาการตาแดงจากเชื้อแบคทีเรีย จะมีอาการตาแดง เคืองตา เจ็บตา มีขี้
ตามากลักษณะข้น ๆ แบบหนอง เวลาตื่นนอนตอนเช้ามักมีขี้ตามากจนท าให้เปลือกตา
ติดกัน แต่อาการจะไม่เฉียบพลันและรวดเร็วเท่าโรคตาแดงจากเชื้อไวรัส 
 



 

โรคแทรกซ้อน โรคตาแดง 
 
          บางคนเมื่อเป็นตาแดงแล้วจะมีอาการเคืองตามาก ลืมตาไม่ค่อยได้ มักมีอาการ
กระจกตาอักเสบแทรกซ้อน ซึ่งจะดีขึ้นได้ประมาณ 3 สัปดาห์ หรือบางรายเป็น 1-2 เดือน 
ท าให้ตามัวพร่าอยู่เป็นเวลานาน นอกจากนี้ ในบางคนอาจเป็นตาด าอักเสบ จะมีอาการตา
มัวลงทั้ง ๆ ที่อาการตาแดงดีขึ้นมากแล้ว หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจเป็นอยู่นาน
หลายเดือน 
 

วิธีรักษาโรคตาแดง 
 
          วิธีรักษาโรคตาแดงจะใช้การรักษาตามลักษณะอาการของโรค เนื่องจากเป็น
เชื้อไวรัสยังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสนี้โดยตรง ถ้ามีขี้ตามากก็หยอดยาปฎิชีวนะ มีไข้ เจ็บคอ 
ก็ใช้ยาแก้อักเสบร่วมด้วยกับยาลดไข้ ยาลดปวด  
 
          ผู้ป่วยโรคตาแดงต้องพยายามรักษาสุขภาพพักผ่อนมาก ๆ โดยเฉพาะในช่วงที่มี
อาการตาแดงอย่างรนุแรง ไม่ควรท างานดึกควรนอนให้เพียงพอ ไม่จ าเป็นต้องปิดตาไว้
ตลอด ยกเว้นมีกระจกตาอักเสบ เคืองตามาก จึงปิดตาเป็นครั้งคราว และควรสวมแว่นกัน
แดดเพื่อป้องกันแสง  
 
          ควรงดการใช้ผ้าเช็ดหน้าร่วมกัน ทุกครั้งที่จับตาควรล้างมือให้สะอาด ผู้ป่วยไม่
ควรลงเล่นน้ าในสระ จะแพร่กระจายเชื้อไวรัสไปในน้ าได้ 
 
          หากรักษาด้วยยาป้ายตา หรือยาหยอดตานานเกิน 7 วัน แล้วอาการยังไม่ทุเลา 
หรือมีอาการอื่นร่วม เช่น ปวดตามาก ตามวั ขี้ตาเป็นหนอง ลืมตาไม่ขึ้น มีไข้สูง ควรรีบ
ปรึกษาแพทย์ทันที เพราะหากทิ้งไว้นานถึงขั้นตาบอดได้  
 



 

 วิธีใช้ยาหยอดตา 
 
          ในการหยอดตาที่ถูกต้องนั้น สิ่งที่ผู้ป่วยต้องท าก็คือ 
 
           1. ล้างมือก่อนหยอดตาทุกครั้ง  
 
           2. ดึงหนังตาล่างลง  
 
           3. ตาเหลือกมองเพดาน  
 
           4. หยอดตาตรงกลางเปลือกตาล่าง 
 
           5. ปิดตาและกรอกตาไปมา เพื่อให้ยากระจาย การหยอดครีมให้หยอดจากหัว
ตาบีบไปปลายตา ปิดตาและกรอกตาไปมา  
 
           6. เช็ดยาทีล่้นออกมา  
 
           7. ล้างมือหลังหยอดยาเสร็จ 
 
          ทั้งนี้ สิ่งที่ควรระวังก็คือ ยาหยอดตาบางชนิดอาจท าให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงทั้ง
ต่อดวงตาหรือต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ดังนั้นควรใช้ต่อเมื่อจักษุแพทย์สั่ง และต้องอ่าน
ฉลากก ากับให้ละเอียด หากมีข้อสงสัยหรือพบความผิดปกติใด ๆ ต้องรีบไปพบแพทย์โดย
ด่วน 
 

วิธีป้องกันโรคตาแดง 
 



           1.หมั่นล้างมือด้วยน้ าและสบู่ให้สะอาดอยู่เสมอ 
 
           2.ไม่คลุกคลใีกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย 
 
           3.ถ้ามีฝุ่นละออง หรือน้ าสกปรกเข้าตา ควรล้างตาด้วยน้ าสะอาดทันที 
 
           4.อย่าปล่อยให้แมลงหวี่ หรือแมลงวันตอมตา 
 
           5.หมัน่ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า 
ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ให้สะอาดอยู่เสมอ 
 
           6.ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ปลอกหมอน เพื่อป้องกันการ
กระจายของโรค  
 
           7. หลีกเลี่ยงการใช้มือแคะ แกะ เกาหน้าตา 
 
 

ข้อแนะน าส าหรับผู้ป่วยโรคตาแดง 
 
           1.หากเป็นโรคตาแดงแล้วสิ่งส าคัญที่สุดคือ ผู้ป่วยควรหยุดเรียน หรือหยุดงาน
รักษาตัวอยู่ที่บ้านอย่างน้อย 3 วัน เพื่อป้องกันไม่ให้โรคตาแดงลุกลามหรือติดต่อสู่คนอื่น  
 
           2.หากใช้กระดาษ หรือส าลีเช็ดขี้ตา เช็ดหน้าแล้ว ควรทิ้งในถังขยะที่มิดชิด 
 
           3.ไม่ควรใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดขี้ตา เพราะผ้าเช็ดหน้าจะเก็บสะสมเชื้อไว้และติดต่อ
ไปยังผู้อื่นได ้
 
           4.ควรใส่แว่นกันแดดเพื่อลดการระคายเคืองแสง  



 
           5.ไม่ควรใช้ผ้าปิดตา เพราะอาจท าให้เกิดการติดเชื้อมากขึ้น 
 
           6.งดใส่คอนแทคเลนส์จนกว่าตาจะหายอักเสบ 
 
           7.ควรพักผ่อนให้เต็มที่ และพักการใช้สายตา 
 
           8.หมั่นรักษาความสะอาด และต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งที่จับบริเวณใบหน้า
และตา เนื่องจากโรคตาแดงจะติดต่อโดยการสัมผัสมากที่สุด การล้างมือจะช่วยตัดการ
แพร่กระจายเชื้อได้อย่างดี 
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