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Abstract: Comparison between Pressure Patching and Bandage Contact
Lens on Corneal Abrasion Area after Pterygium Surgery
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Objective: To compare the outcome of treatment of corneal abrasion after pterygium surgery between pressure patching
and bandage contact lens. This was an observational prospective study. Methods: The present study was conducted in patients
with corneal abrasions after pterygium surgery between November, 2016 and February, 2017, 92 people collected data using
the record form. Statistical analysis was performed using frequency, percentage, mean, standard deviation, Fischer-Exact test
and Wilcoxon Rank Sum test. Result: 92 patients were investigated, of which 53 were male and 39 were female. Most of the
patients were farmers and they were mainly above 60 years old .74 (75.9%) patients have got chronic diseases and most of them
were diabetes 39 (39.6%) and hypertension 35 (38.0%). The contact lens bandage and pressure patching were treated with 54
(58.7%) and 38 (41.3%) patients, respectively. For the level of visual acuity of the patients before the treatment, 30 (32.6%) were
normal, VA20/20 - 20/50 and 62 (67.4%) were visual impairment, VA 20/70 - 20/200. After pterygium excision, the percentage of
epithelial defect area vary from 11% to over 50% of total corneal surface area and no significant difference in the percentage of
the area between the patients treated with bandage contact lens and pressure patching (p > 0.05). Bandage contact lens trended
to provide quicker recovery than pressure patching. However, all the patients in both treatments were fully recovered within
a week. Conclusion: The treatment of corneal abrasion from pterygium surgery by bandage contact lens trended to provide
quicker recovery than pressure patching. However, all the patients in both treatments were fully recovered within a week. Visual
improvement after treatment can not be concluded that bandage contact lens is better than pressure patching.
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาแผลถลอกของ
กระจกตาจากการลอกต้อเนือ้ โดยวิธปี ดิ ตาแน่น กับการใส่คอนเเท็กต์เลนส์
รูปแบบการศึกษา: Observational Prospective Study วิธีการ : ด�ำเนิน
การศึกษากับกลุม่ ตัวอย่างผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะแผลถลอกของกระจกตา หลังจาก
การผ่าตัดต้อเนือ้ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2559 - เดือนกุมภาพันธ์
ปี พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 92 คน เก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบบันทึกข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน Fischer- Exact test และ Wilcoxon Rank Sum test โดย
ศึกษาขนาดของแผลถลอก เปรียบเทียบระหว่างการรักษาดัวยการปิดตา
แน่น และการใส่คอนเเท็กต์เลนส์ ผล : กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 92 ราย ได้รับ
การรักษาภาวะแผลถลอกของกระจกตาโดยการใส่คอนเเท็กต์เลนส์ ร้อยละ
58.7 และได้รับการรักษาโดยวิธีปิดตาแน่น ร้อยละ 41.3 การเปรียบเทียบ
ผลการรักษาเมื่อสิ้นสุดระหว่างวิธีการรักษาในเรื่องขนาดของแผลถลอก
ที่ลดลง ระดับการมองเห็น และการเปลี่ยนแปลงของการมองเห็น พบว่า
ขนาดของแผลถลอกแตกต่างกันตั้งแต่ ร้อยละ 11 จนถึงมากกว่า 55 %
ของพืน้ ทีก่ ระจกตา ไม่มคี วามแตกต่างกันระหว่างสองกลุม่ (p > 0.05) และ
การรักษาโดยการใส่คอนเเท็กต์เลนส์ขนาดแผลถลอกลดลงเร็วกว่าการปิดตา
แน่น (p < 0.05) แต่อย่างไรก็ตามขนาดของแผลถลอกลดลงจนเป็นปรกติ

ภายใน 1 สัปดาห์ ในทั้งสองกลุ่ม ในส่วนของระดับการมองเห็นหลังการ
รักษา และคุณภาพการมองเห็นมีความแตกต่างกัน (p < 0.05) โดยพบว่า
ระดับการมองเห็นของกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั การรักษาการใส่คอนเเท็กต์เลนส์
มองเห็นอยู่ในระดับปกติ เท่ากับร้อยละ 63.0 (ก่อนรักษา ร้อยละ 42.6)
คุณภาพการมองเห็นดีขึ้น ร้อยละ 72.2 กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการรักษาการ
โดยวิธปี ดิ ตาแน่น มองเห็นอยูใ่ นระดับปกติ ร้อยละ 31.6 (ก่อนรักษา ร้อยละ
18.4) คุณภาพการมองเห็นดีขนึ้ ร้อยละ 47.4 แต่เนือ่ งจากระดับการมองเห็น
ก่อนการรักษา ในทั้งสองกลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ (P =
0.015) จึงไม่อาจสรุปได้อย่างชัดเจนว่า คุณภาพการมองเห็นหลังการรักษา
โดยการใส่คอนแท็กต์เลนส์ ดีกว่าการปิดตาแน่น สรุป : การรักษาแผลถลอก
ของกระจกตาจากการลอกต้อเนื้อ โดยการใส่คอนเเท็กต์เลนส์ท�ำให้ขนาด
แผลถลอกของกระจกตาหายเป็นปกติเร็วกว่าการรักษาโดยวิธีปิดตาแน่น
แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าคุณภาพการมองเห็นภายหลังการรักษาของการใส่
คอนเเท็กต์เลนส์ดีกว่าการปิดตาแน่น เนื่องจากระดับการมองเห็นก่อนการ
รักษาในทั้งสองกลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ค�ำส�ำคัญ : แผลถลอกของกระจกตา ต้อเนื้อ การรักษาโดยวิธีปิด
ตาแน่น การรักษาโดยใส่คอนเเท็กต์เลนส์

ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
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กระจกตาถลอกเป็นภาวะที่มีการหลุดลอกของชั้นเยื่อบุผิวของ
กระจกตา ส่วนมากเกิดจากมีอุบัติเหตุกระทบกระจกตาที่ไม่รุนแรง อาจจะ
เทียบเท่ากับรอยขีดข่วนที่ผิวหนัง เป็นภาวะที่พบได้ประมาณร้อยละ
10 ของอุบัติเหตุทางตา เมื่อผิวกระจกตาบางส่วนหลุดออก จะท�ำให้
เส้นประสาทที่อยู่ใต้เยื่อบุผิวสัมผัสกับอากาศและกับน�้ำตา ก่อให้เกิด
อาการเจ็บปวดอย่างมาก จนท�ำให้ผู้ป่วยมักจะต้องมาพบแพทย์ เนื่องจาก
กระจกตาเป็นอวัยวะที่อยู่หน้าสุดของลูกตา จึงเปิดเผยและสัมผัสกับ
สิ่งแวดล้อมโดยตรง หากมีลม ฝุ่น สิ่งแปลกปลอมที่ปลิวมา จะเข้าสัมผัส
กระจกตาได้ง่าย (กระจกตามีเพียงผิวน�้ำตากั้นอยู่ด้านหน้าเท่านั้น) จึงมี
โอกาสได้รับอันตราย เกิดกระจกตาถลอกได้ง่าย1 และเป็นปัญหาทางจักษุ
วิทยาทีพ่ บได้บอ่ ย2-7 นอกจากอุบตั เิ หตุแล้ว การผ่าตัดลอกต้อเนือ้ ก็ทำ� ให้เกิด
เเผลถลอกทีก่ ระจกตา และผูป้ ว่ ยหลังลอกต้อเนือ้ ก็จะมีอาการระคายเคืองตา
น�้ำตาไหล ปวดตาได้เช่นกัน1
จากสถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษากระจกตาถลอกของโรงพยาบาล
กาฬสินธุ์ 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโดย
การผ่าตัดต้อเนื้อ พบว่า หลังผ่าตัดตาจะเกิดแผลถลอกของผิวกระจกตา
ร่วมด้วย โดยปี พ.ศ. 2555 - 2559 พบผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา จ�ำนวน
98, 105, 118, 129 และ 138 ราย ตามล�ำดับ8 ซึ่งที่ผ่านมาผู้ป่วยได้รับการ
รักษากระจกตาถลอกทุกราย ด้วยวิธีปิดตาแน่น

วิธีการรักษาโดยการปิดตาแน่น เป็นแนวทางการรักษาเพื่อไม่ให้
ลูกตากลอกไปมาหรือกะพริบตาเพื่อลดการเสียดสีระหว่างเยื่อบุตาด้านใน
และแผลถลอกของกระจกตา จะเป็นการช่วยลดอาการปวด และเร่งให้แผล
หายเร็วกว่าการไม่ได้ปดิ ตา แต่มขี อ้ เสียคือ ผูป้ ว่ ยจะสูญเสียการมองเห็นด้วย
สองตา และกระจกตาจะได้รับออกซิเจนลดลง9 ส่วนการรักษาโดยการปิด
ตาด้วยคอนเเท็กต์เลนส์ เป็นทางเลือกอีกวิธหี นึง่ แทนการปิดตาจากภายนอก
ซึง่ วิธนี จี้ ะท�ำให้ผปู้ ว่ ยใช้สายตาข้างทีล่ อกต้อเนือ้ ได้ตามปกติ ความเจ็บปวด
จากการกลอกของลูกตา ท�ำให้ผิวตาที่กลอกสัมผัสกับเปลือกตาลดลง10
นอกจากนี้การน�ำคอนเเท็กต์เลนส์มาใช้ในผู้ป่วยที่ท�ำเลเซอร์กระจกตาเพื่อ
แก้ไขสายตาผิดปรกติ11-14 นั้นช่วยลดอาการปวด อาการสู้แสงไม่ได้และ
การมองเห็นดีกว่าวิธีการรักษาแบบเดิม ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดี ข้อเสียต่างกัน
การแนะน�ำจึงขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ยังไม่เคยมีการ
ศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการติดตามผลการรักษากระจกตาถลอก เปรียบเทียบกัน
ระหว่างสองวิธนี เี้ ลย ผูศ้ กึ ษาในฐานะจักษุแพทย์จงึ มีความสนใจทีจ่ ะด�ำเนิน
การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษา แผลถลอกของกระจกตา จากการลอก
ต้อเนื้อ โดยวิธีปิดตาแน่นกับการใส่คอนเเท็กต์เลนส์ครั้งนี้ขึ้น เพื่อน�ำข้อมูล
ที่ได้ประกอบการให้องค์ความรู้แก่ผู้ป่วย และใช้เป็นแนวทางพัฒนาการ
รักษาผู้ป่วยต่อไป

วัตถุและวิธีการ

การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั โดยการสังเกตเชิงวิเคราะห์แบบไปข้างหน้า เพือ่ ศึกษาถึงประสิทธิผลของการรักษาแผลถลอกของกระจกตาจากการ
ลอกต้อเนื้อ โดยวิธีปิดตาแน่น (Pressure patching) กับการใส่คอนเเท็กต์เลนส์ (Bandage contact lens) และเพื่อเปรียบเทียบผลการรักษาแผลถลอก
ของกระจกตาจากการลอกต้อเนื้อ โดยวิธีปิดตาแน่น (Pressure patching) กับการใส่คอนเเท็กต์เลนส์ (Bandage contact lens) โดยประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา คือ ผู้ป่วยที่มีภาวะแผลถลอกของกระจกตาหลังจากการผ่าตัดต้อเนื้อ ในปี พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 120 ราย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยที่มีภาวะแผล
ถลอกของกระจกตา หลังจากการผ่าตัดต้อเนื้อ ปี พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 92 ราย หาขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970
อ้างใน ธีรวุฒ15ิ ) รายละเอียดดังนี้
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= ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
= ขนาดของประชากร
= ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้
= ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น 95% (χ2 =3.841)
= สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (p = 0.5)

การเลือกกลุ่มตัวอย่างด�ำเนินการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแผลถลอกของกระจกตาโดยวิธีปิดตา
แน่น และกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแผลถลอกของกระจกตาโดยการใส่คอนเเท็กต์เลนส์ ก�ำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการยินยอม
เข้าร่วมโครงการ และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมพิทกั ษ์สทิ ธิการศึกษาวิจยั ในผูป้ ว่ ยของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เกณฑ์คดั ออกคือผูป้ ว่ ย
ที่รับการรักษายังไม่สิ้นสุด การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบบันทึกข้อมูล โดยผู้ป่วยทุกรายได้รับการรักษาตามมาตรฐานของการรักษา และได้รับการบันทึก
ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย 1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และโรคประจ�ำตัว 2) ข้อมูลทางคลินิก ได้แก่ พยาธิภาพของดวงตาและการ
มองเห็น และวิธีการรักษา และ 3) การติดตามผลการรักษา ได้แก่ ขนาดของรอยถลอกของกระจกตาและภาวะแทรกซ้อน การวัดพื้นที่ของแผลถลอก
ต้อเนื้อในกระจกตาโดยใช้โปรแกรมค�ำนวณพี้นที่ ImageJ น�ำมาเปรียบเทียบกับพื้นที่ของกระจกตาทั้งหมดเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอ้างอิง ได้แก่ Fischer- Exact test และ Wilcoxon Rank
Sum test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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ผู้ป่วยทุกคนได้รับการรักษาการลอกต้อเนื้อด้วยวิธี Bare sclera technique ในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยการปิดตาแน่น จะได้รับการหยอดยา
ฆ่าเชือ้ Moxifloxacin และยาป้ายตา Choramphenicol eye ointment ก่อนการปิดตาแน่น ในกลุม่ ทีร่ กั ษาด้วยคอนเเท็กต์เลนส์ หลังลอกต้อเนือ้ จะได้
รับการใส่คอนเเท็กต์เลนส์รายวันชนิดนิ่ม (Daily soft contact lens) ร่วมกับหยอดยาฆ่าเชื้อ Moxifloxacin ทุก 6 ชั่วโมง และน�้ำตาเทียมชนิดไม่มีสาร
กันเสีย (Preservative free artificial tear) ทุก 2 ชั่วโมง การวัดขนาดของแผล ท�ำโดยการย้อมสี Fluorescein หลังผ่าตัดทันที และวันที่ 1, 2, 3 และ
7 หลังการผ่าตัด และถ่ายภาพรอยถลอกทุกครั้ง โดยจักษุแพทย์ผู้ผ่าตัดทุกราย การวัดระดับสายตา วัดโดยใช้ระดับสายตาที่แก้ไขแล้ว (Best corrected
visual acuity: BCVA) ผู้ป่วยทุกรายได้รับการตรวจก่อนการผ่าตัด และหลังผ่าตัด 7 วัน โดยในทั้งสองกลุ่มไม่มีแผลถลอกของกระจกตา

ผล

จากการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 92 ราย ได้รับการรักษาภาวะแผลถลอกของกระจกตาโดยการใส่
คอนเเท็กต์เลนส์ ร้อยละ 58.7 และได้รับการรักษาโดยวิธีปิดตาแน่น ร้อยละ 41.3 กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการรักษาโดยการใส่คอนเเท็กต์เลนส์ ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย (ร้อยละ 59.3) อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 53.7) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 51.8) มีโรคประจ�ำตัว (ร้อยละ 55.6) โดยโรค
ที่พบมากที่สุด คือ เบาหวาน (ร้อยละ 59.3) รองลงมา คือ ความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 40.7) กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการรักษาโดยวิธีปิดตาแน่น ส่วนใหญ่
เป็นชาย (ร้อยละ 55.3) อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ73.7) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 78.9) มีโรคประจ�ำตัว (ร้อยละ 76.3) โรคที่พบมาก
ที่สุด คือ ความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 34.2) รองลงมา คือ เป็นทั้งโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 23.7) เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างข้อมูล
ส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่างกับวิธกี ารรักษาแผลถลอกของกระจกตาจากการลอกต้อเนือ้ โดยวิธปี ดิ ตาแน่น และกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การรักษาแผลถลอกของ
กระจกตาโดยการใส่คอนเเท็กต์เลนส์ พบว่า อาชีพ และการมีโรคประจ�ำตัวของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีสัดส่วนแตกต่างกัน (p < 0.05) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลกับวิธีการรักษาแผลถลอกของกระจกตาจากการลอกต้อเนื้อ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ศึกษา
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
<21-30
31-40
41-50
51-60
>60
อาชีพ
แม่บ้าน
เกษตรกรรม
ค้าขาย
รับราชการ
รับจ้าง

วิธีการรักษา
Pressure patching
n = 38 (41.3%)

Bandage Contact lens
n= 54 (58.7%)

p - value
0.703

21 (55.3)
17 (44.7)

32 (59.3)
22 (40.7)
0.057

0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
10 (26.3)
28 (73.7)

2 (3.7)
0 (0.0)
6 (11.1)
14 (25.9)
29 (53.7)
0.001*

7 (18.5)
30 (78.9)
0 (0.0)
1 (2.6)

2 (3.7)
28 (51.8)
4 (7.4)
15 (27.8)

0 (0.0)

2 (3.7)
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ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลกับวิธีการรักษาแผลถลอกของกระจกตาจากการลอกต้อเนื้อ (ต่อ)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ศึกษา
นักเรียน/นักศึกษา
โรคประจ�ำตัว
มี
ไม่มี
ชื่อโรคประจ�ำตัวที่เป็นอยู่
เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง
ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง
ความดันโลหิตสูง เกาต์ และข้ออักเสบ
ไม่มีโรคประจ�ำตัว

วิธีการรักษา
Pressure patching
n = 38 (41.3%)
0 (0.0)

Bandage Contact lens
n= 54 (58.7%)
3 (5.6)

p - value

0.027*
29 (76.3)
9 (23.7)

29 (55.6)
25 (44.4)
0.011*

7 (18.4)
13 (34.2)
9 (23.7)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
9 (23.7)

32 (59.3)
22 (40.7)
3 (5.6)
3 (5.6)
2 (3.7)
1 (1.8)
25 (46.3)

p < 0.05 จากสถิติทดสอบโดยใช้ Fischer- Exact test

*

ด้านข้อมูลทางคลินกิ จากการศึกษา พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั การรักษาโดยการใส่คอนเเท็กต์เลนส์ ส่วนใหญ่รบั การรักษาดวงตาข้างขวา (ร้อยละ
66.7) ระดับการมองเห็นก่อนการรักษา VA 20/70 - 20/200 (ร้อยละ 57.4) ขนาดแผลถลอกของกระจกตาอยู่ระหว่างร้อยละ 11 - 30 (ร้อยละ 61.1)
เมือ่ เปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่างกับวิธกี ารรักษาแผลถลอกของกระจกตาจากการลอกต้อเนือ้ โดยวิธปี ดิ ตาแน่น และกลุม่
ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแผลถลอกของกระจกตาโดยการใส่คอนเเท็กต์เลนส์ พบว่า พยาธิสภาพดวงตาข้างที่รับการรักษา และระดับการมองเห็นก่อนการ
รักษาของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีสัดส่วนแตกต่างกัน (p < 0.05) ส่วนขนาดของแผลถลอกของกระจกตา ไม่มีความแตกต่างกัน (p > 0.05) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ข้อมูลทางคลินิกกับวิธีการรักษาแผลถลอกของกระจกตาจากการลอกต้อเนื้อ

ข้อมูลทางคลินิก

วิธีการรักษา
Pressure patching
n = 38 (41.3%)

Bandage Contact lens
n= 54 (58.7%)

พยาธิสภาพดวงตาข้างที่รับการรักษา

0.036*

ข้างขวา

17 (44.7)

36 (66.7)

ข้างซ้าย

21 (55.3)

18 (33.3)

ระดับการมองเห็นก่อนการรักษา

0.015*

Normal (VA 20/20 - 20/50)

7 (18.4)

Visual Impairment (VA 20/70 - 20/200)

31 (81.6)

23 (42.6)
31 (57.4)

ขนาดแผลถลอกของกระจกตา (ร้อยละ**)
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10
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p - value

0.281
0 (0.0)

0 (0.0)

ร้อยละ 11 - 30

19 (50.0)

33 (61.1)

ร้อยละ 31 - 50

15 (39.5)

13 (24.1)

ตารางที่ 2 ข้อมูลทางคลินิกกับวิธีการรักษาแผลถลอกของกระจกตาจากการลอกต้อเนื้อ (ต่อ)

ข้อมูลทางคลินิก

มากกว่าร้อยละ 50

วิธีการรักษา
Pressure patching
n = 38 (41.3%)

Bandage Contact lens
n= 54 (58.7%)

4 (10.5)

8 (14.8)

p - value

p < 0.05 จากสถิติทดสอบโดยใช้ Fischer- Exact test
** ขนาดของรอยถลอกของกระจกตา เทียบกับพื้นที่ทั้งหมดของกระจกตา
*

เมื่อด�ำเนินการศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาแผลถลอกของกระจกตาจากการลอกต้อเนื้อ โดยวิธีปิดตาแน่น กับการใส่คอนเเท็กต์เลนส์ พบว่า
เมื่อด�ำเนินการรักษาผ่าน 1 วัน พบว่า ขนาดของแผลถลอกของกระจกตาทั้ง 2 วิธีมีความแตกต่างกัน (p < 0.05) โดยค่าเฉลี่ยขนาดแผลถลอกของ
กระจกตาจากการรักษาโดยการใส่คอนเเท็กต์เลนส์ เท่ากับร้อยละ 23.1 เฉลีย่ ขนาดแผลถลอกของกระจกตาจากการรักษาโดยวิธปี ดิ ตาแน่นเท่ากับร้อยละ
28.1 เมื่อการรักษาผ่าน 2 วัน พบว่า ขนาดของแผลถลอกของกระจกตาทั้ง 2 วิธีมีความแตกต่างกัน (p < 0.001) โดยค่าเฉลี่ยขนาดแผลถลอกของ
กระจกตาจากการรักษาโดยการใส่คอนเเท็กต์เลนส์เท่ากับร้อยละ 9.8 ค่าเฉลีย่ ขนาดแผลถลอกของกระจกตาจากการรักษาโดยวิธปี ดิ ตาแน่น เท่ากับ ร้อยละ
17.4 เมือ่ การรักษาผ่าน 3 วัน พบว่า ขนาดของแผลถลอกของกระจกตาทัง้ 2 วิธมี คี วามแตกต่างกัน (p < 0.05) โดยค่าเฉลีย่ ขนาดแผลถลอกของกระจกตา
จากการรักษาโดยการใส่คอนเเท็กต์เลนส์ เท่ากับร้อยละ 1.6 ค่าเฉลี่ยขนาดแผลถลอกของกระจกตา จากการรักษาโดยวิธีปิดตาแน่น เท่ากับร้อยละ 6.1
เมื่อการรักษาผ่าน 7 วัน ไม่พบว่ามีรอยแผลถลอกของกระจกตาเลย ทั้ง 2 วิธี (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบขนาดของแผลถลอกของกระจกตา (Corneal abrasion) จากการลอกต้อเนือ้ โดยวิธปี ดิ ตาแน่น (Pressure patching) กับการใส่คอนเเท็กต์เลนส์
(Bandage contact lens)

ระยะเวลาติดตาม
ผลการรักษา

วิธีการรักษา
Pressure patching
(Mean+SD)

Bandage Contact
lens
(Mean+SD)

p-value

Epithelial defect

32.20+1.60

31.10+1.70

0.687

FU DAY 1

28.10+1.70

23.10+1.80

0.004*

FU DAY 2

17.40+1.80

9.80+1.20

<0.001*

FU DAY 3

6.10+1.30

1.60+0.70

0.002*

FU DAY 7

0.00

0.00

-

*p < 0.05 จากสถิติทดสอบโดยใช้ Wilcoxon Rank Sum test

การเปรียบเทียบผลการรักษาเมื่อสิ้นสุดการรักษาระหว่างวิธีการรักษากับระดับการมองเห็น และการเปลี่ยนแปลงการมองเห็น พบว่า ผลการ
รักษาแผลถลอกของกระจกตาจากการลอกต้อเนื้อ โดยวิธีปิดตาแน่น กับการใส่คอนเเท็กต์เลนส์ ท�ำให้ระดับการมองเห็นหลังการรักษา และคุณภาพการ
มองเห็นมีความแตกต่างกัน (p < 0.05) โดยพบว่า ระดับการมองเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการรักษาการใส่คอนเเท็กต์เลนส์ มองเห็นอยู่ในระดับปกติ
เท่ากับร้อยละ 63.0 (ก่อนรักษาร้อยละ 42.6) คุณภาพการมองเห็นดีขึ้นร้อยละ 67.2 กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการรักษาการโดยวิธีปิดตาแน่น มองเห็นอยู่ใน
ระดับปกติ ร้อยละ 31.6 (ก่อนรักษา ร้อยละ 18.4) คุณภาพการมองเห็นดีขึ้น ร้อยละ 47.4 (ตารางที่ 4) ผู้ป่วยทุกรายที่เข้ารับการรักษาไม่พบว่ามีภาวะ
แทรกซ้อนใดๆ ทั้งขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลการรักษาเมื่อสิ้นสุดการรักษาระหว่างวิธีการรักษากับระดับการมองเห็นและคุณภาพการมองเห็น

การมองเห็น
ระดับการมองเห็นหลังการรักษา
Normal (VA 20/20 - 20/50)
Visual Impairment (VA 20/70 - 20/200)
คุณภาพการมองเห็น
ดีขึ้น (อย่างน้อย 1 แถว Snellen line)

วิธีการรักษา
Pressure patching

Bandage Contact lens

p-value
0.003*

12 (31.6)
26 (68.4)

34 (63.0)
20 (37.0)
0.015*

18 (47.4)

39 (72.2)
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลการรักษาเมื่อสิ้นสุดการรักษาระหว่างวิธีการรักษากับระดับการมองเห็นและคุณภาพการมองเห็น (ต่อ)

การมองเห็น
ไม่เปลี่ยนแปลง
แย่ลง

วิธีการรักษา
Pressure patching

Bandage Contact lens

20 (52.6)
0 (0.0)

15 (27.8)
0 (0.0)

p-value

*p<0.05 จากสถิติทดสอบโดยใช้ Fischer- Exact test

วิจารณ์

จากการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลครัง้ นี้ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั การ
รักษาลอกต้อเนื้อ มีความสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา คือ ส่วนใหญ่มัก
เป็นเพศชาย อายุมาก และท�ำงานกลางแจ้ง16-18 ทีพ่ บว่าผูป้ ว่ ยต้อเนือ้ ส่วนใหญ่
เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยอัตราส่วนที่พบ คือ 2 : 1 ด้านอายุ
จากการศึกษานี้ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งแตกต่างจาก
การศึกษาอัตราการเกิดต้อเนือ้ ทีผ่ า่ นมา17 ทีพ่ บว่า กลุม่ ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ อายุ
มากกว่า 40ปี ด้านอาชีพจากการศึกษานี้ พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรซึง่ คล้ายกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา16-17 คือผูท้ เี่ ป็นต้อเนือ้ ส่วนใหญ่จะ
ท�ำงานในกลางแจ้ง หรือท�ำงานนอกบ้าน ด้านโรคประจ�ำตัวจากการศึกษา
ครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีโรคประจ�ำตัว โดยโรคที่พบส่วนใหญ่ คือ โรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงซึง่ เคยมีการศึกษาว่าผูท้ มี่ คี วามดันโลหิตสูง เป็นต้อเนือ้
มากกว่าคนปกติ16 ในส่วนของข้อมูลพื้นฐานตามตารางที่ 1 พบว่า มีความ
แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะมีผลต่อการหายของรอยถลอกของกระจกตา หรือ
ขนาดของต้อเนื้อในระยะเริ่มแรก จึงเปรียบเทียบผลการรักษาด้วยวิธี
ทั้งสองได้ยาก เนื่องจากมีปัจจัยดังกล่าวมาเกี่ยวข้องด้วย
ด้านข้อมูลขนาดแผลถลอกของกระจกตาก่อนการรักษาจากการ
ศึกษาครั้งนี้ พบว่า ส่วนใหญ่มีขนาดของแผลถลอกที่กระจกตาร้อยละ
11 - 30 ของผิวกระจกตาทั้งหมด โดยกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้รับการรักษาโดย
การใส่คอนเเท็กต์เลนส์ ส่วนใหญ่มขี นาดแผลถลอกของกระจกตาอยูร่ ะหว่าง
ร้อยละ 11 - 30 พบร้อยละ 61.11 กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการรักษาโดยวิธีปิด
ตาแน่น พบร้อยละ 50 ซึง่ เมือ่ เทียบกับการศึกษาเกีย่ วกับต้อเนือ้ ทีผ่ า่ นมา19
ขนาดของต้อเนือ้ อยูร่ ะหว่าง 2 - 7 มิลลิเมตร ซึง่ มีคา่ อยูใ่ นช่วงทีใ่ กล้เคียงกัน
ด้านผลการรักษาแผลถลอกของกระจกตาจากการลอกต้อเนือ้ จาก
การศึกษาครั้งนี้ พบว่า โดยวิธีปิดตาแน่น กับการใส่คอนเเท็กต์เลนส์ ท�ำให้
ระดับการมองเห็นหลังการรักษา และคุณภาพการมองเห็นมีความแตกต่างกัน
โดยในกลุ่มที่ใส่คอนเเท็กต์เลนส์คุณภาพการมองเห็นดีขึ้น ร้อยละ 72.2
สูงกว่าการรักษาโดยวิธีปิดตาแน่น แต่เนื่องจากว่าระดับการมองเห็นของ
ผู้ป่วยก่อนผ่าตัดในทั้งสองกลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ จึงไม่
อาจสรุปได้วา่ ระดับการมองเห็นหลังผ่าตัดในกลุม่ ทีใ่ ส่คอนเเท็กต์เลนส์ดกี ว่า
กลุ่มที่ปิดตาแน่น ซึ่งจากการติดตามผลการักษามาเมื่อด�ำเนินการรักษา
ผ่าน 1 - 3 วัน พบว่า ขนาดของแผลถลอกในทั้งสองกลุ่มหายเป็นปรกติ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา19 คือรอยถลอกจากการลอกต้อเนือ้ จะหาย
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