สวัสดีคะ ทานผูรักดวงตาทุกทาน พบกันเปนฉบับที่ 2 แลวนะคะ
กอนอื่นต องขอขอบคุ ณ สําหรับ ทานผู อานที่ติ ด ตามผลงานของ
“ รักษตา” มาตั้งแตฉบับปฐมฤกษ จนมาถึงฉบับนี้ ยังคงมีเนื้อหาสาระ
เต็มเปยม รวมทั้งมีเรื่องเลาประสบการณดีๆ จากการออกหนวยผาตัดตา
ตอกระจกมาฝากคะ และอยากใหติดตามผลงานของพวกเรา “หมอตา
บานแพว” ในอีก 3 เดือนขางหนานะคะ
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โดย...นายแพทยชินวิช ธเนศสกุลวัฒนา
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หนึ่งในความเสียใจในอาชีพของผมในฐานะจักษุแพทยนั้น คือ การตองเห็นผูปวยที่สูญเสียการมองเห็นจนบางครั้งถึงขั้นตาบอด จากสาเหตุหรือ
โรคบางอยางที่สามารถรักษาหรือทําใหทุเลาได ถาไดรับการวินิจฉัยที่ถูกตองและรวดเร็ว จากประสบการณของผมในการทํางานมาไมนาน พบวาเรื่อง
ดังกลาวนี้เกิดขึ้นไมนอยเลยทีเดียว โรคเสนประสาทตาอักเสบจากการกระแทก หรือ Traumatic Optic Neuropathy (TON) เปนหนึ่งในโรคดัง
กลาวครับ สาเหตุของโรคนี้เกิดจากการกระแทกอยางแรงบริเวณศีรษะหรือเบาตา ทําใหเกิดการบาดเจ็บตอเสนประสาทตาซึ่งอยูหลังลูกตา โดยอาจจะเกิด
จากการที่มีเศษกระดูกที่แตกมากดทับโดยตรง หรืออาจจะเกิดจากการบอบช้ําอักเสบและขาดเลือดของเสนประสาทเองก็ได อาการที่เกิดขึ้นคือผูปวยจะ
มีอาการตามัวลงอยางฉับพลันในตาขางนั้น ๆ โดยอาจจะมีอาการปวดรวมดวยหรือไมก็ได การรักษาคือผาตัดนํากระดูกที่กดทับนั้นออก และใหยา
สเตียรอยดทางเสนเลือดในขนาดสูงเพื่อลดการอักเสบของเสนประสาท
ฟงดูอาการแลว นาจะดูเหมือนวินิจฉัยไดไมยากนักใชมั้ยครับ แตเปลาเลย โรคนี้เปนหนึ่งในโรคที่มักจะถูกละเลยอยูเปนประจํา เนื่องจากผูปวยที่
ไดรับการกระแทกบริเวณศีรษะนั้น มักจะเกิดจากสาเหตุที่รุนแรง เชน อุบัติเหตุทางจราจร ซึ่งจะมีอาการทางระบบอื่น ๆ ที่ฉุกเฉินกวา เชน เลือดออกใน
สมอง หรือ ในอวัยวะภายในอื่นๆ ทําใหแพทยตองเนนไปที่การรักษาเพื่อรักษาชีวิตผูปวยไวกอน นอกจากนั้นจากการตรวจรางกายภายนอกมักจะไมพบ
ความผิดปกติในโครงสรางของตาหรือเบาตาใด ๆ
สวนตัวผูปวยเองก็มักจะไมรูตัววาตามัวเพราะหมดสติอยู หรือคิดไปวาอาการตามัวเกิดจากการที่มีการบวมของใบหนาและเปลือกตาเทานั้น จึงทํา
ใหการวินิจฉัยโรคมักจะลาชาไปอยูเปนประจํา
การรักษาโรคนี้ควรทําใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได ซึ่งในปจจุบันเชื่อวาการรักษาที่ไดผลควรจะทําภายใน 72 ชั่วโมงหลังเกิดอาการครับ แมวาการรักษา
จะไมสามารถทําใหหายกลับเปนปกติ 100 % ได แตก็พอจะบรรเทาอาการและฟนฟูการมองเห็นใหผูปวยไดบาง
แมวาการตระหนักถึงการมีอยูของโรคนี้จะสําคัญ แตอยางไรก็ตาม การปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุเชนนี้ขึ้นมานาจะดีที่สุดนะครับ ดูแลสุขภาพดี ๆ
นะครับ ขอบคุณครับ…
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โดย...พญ.พัทธศรัณย ธนะสุพรรณ
จักษุแพทย และผูเชี่ยวชาญดานตอหิน

ตอหิน...มหันตภัยเงียบ

(ตอนที่ 2)

สวัสดีคะ ทานผูอานทุกทาน นี่ก็เปนวารสารรักษตาฉบับที่ 2 แลวนะคะ เปนฉบับตอนรับหลังสงกรานต เปนอยางไรบางคะ สบายดีกันหรือ
เปลา ปาหมอจาคิดถึงทุกคนเลยคะ ถึงชวงนี้จะมีเหตุการณบานเมืองที่ไมคอยสงบเทาไหร อาจจะทําใหหลายคนเครียด รวมถึงตัวปาหมอเองดวย แต
ปาหมอมีวิธีขจัดความเครียดที่ลองมาแลวดีจริงๆเลยแอบเอามาบอก สิ่งที่มีผลสําคัญที่สุดในการที่จะขจัดความเครียดที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราเอง
คือ “สติ” คะ คนที่มีสติรูตัวอยูกับปจจุบันตลอด จะทําใหแกไขปญหาที่เกิดขึ้นมาไดอยางรอบคอบ และไมฟุงซานงายดวยคะ ไวจะเอามาเลาสูกันฟง
ในฉบับตอไปนะคะ อีกแลวคะนอกเรื่องไปซะยืดยาวเรามาเขาเรื่องตอหินที่คางจากฉบับที่แลวกันดีกวา
ในฉบับนี้เราจะมาคุยกันถึงวา ไอเจาวายรายตอหิน นี่ มีกี่ชนิดคะ

ชนิดของตอหิน
แบงออกเปน 3 ชนิดใหญ คือ
1. ตอหินปฐมภูมิ (primary glaucoma) แบงออกไดเปน 2 ชนิดยอย คือ
1.1 ตอหินชนิดมุมเปด เปนตอหินชนิดเรื้อรัง พบบอยที่สุด เกิดจากเนื้อเยื่อ
สวนที่ทําหนาที่ระบายน้ําหลอเลี้ยงลูกตาผิดปกติ ทําใหความดันตาเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเริ่ม
เปนใหมๆ จะไมมีอาการอะไร จนเปนมากขึ้น จึงมีลานสายตาแคบลง ถาไมรักษาตาจะ
มัวลงจนบอดในที่สุด ตอหินชนิดนี้ตอบสนองดีตอการรักษาดวยยา
ภาพทางระบายน้ําลูกตา
1.2 ตอหินชนิดมุมปด เกิดในผูปวยที่มีมุมของชองหนาลูกตาแคบ (เปนมุมที่
อยูระหวางมานตากับกระจกตา) จนมานตาไปปดทางระบายน้ําออกในลูกตา ทําให
ความดันลูกตาสูงขึ้นมีทั้งแบบ เฉียบพลันและเรื้อรัง ถาเปนแบบเฉียบพลันจะมีอาการ
ปวดตา ปวดศีรษะ ตาแดง ตามัวลงมาก แตถาเปนแบบเรื้อรัง จะมีอาการปวดตาเล็ก
นอยหรือปวดมาก ตามัวลงแบบคอยเปนคอยไป เห็นสีรุงรอบดวงไฟ การรักษามักจะ
ตองผาตัด
ภาพตอหินมุมเปด
2. ตอหินทุติยภูมิ (secondary glaucoma)
เปนตอหินที่เปนผลตามมาจากสาเหตุอื่น ๆ เชน จากตอกระจกที่เปนมาก มานตาอักเสบ อุบัติเหตุทางตา การใชยาหยอดตาพวกสเตียรอยด
เปนเวลานาน เบาหวานขึ้นจอตา เสนเลือดที่จอประสาทตาอุดตัน หรือ หลังการผาตัดตาบางอยาง
3. ตอหินแตกําเนิด (congenital glaucoma)
เปนตอหินที่พบในเด็กแรกคลอดจนถึงอายุ 3 ป สาเหตุอาจเปนจากการถายทอดทางพันธุกรรม หรือเกิดจากสาเหตุอื่น เชน มารดาเปนหัด
เยอรมันระหวางตั้งครรภ อาจมีความผิดปกติทางอวัยวะอื่นรวมดวย อาการของตอหินชนิดนี้ คือ เด็กจะมีน้ําตาไหล สูแสงไมคอยได ไมยอมลืมตา ลูก
ตาอาจมีขนาดโตขึ้น ตาดํามีขนาดใหญกวาปกติ กระจกตาดําขาวขุน ถาไมไดรับการรักษาเด็กจะมองไมเห็น และตาบอดในที่สุด
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การรักษา
หลักในการรักษาโรคตอหินในปจจุบัน คือ การสรางสมดุล
ของน้ําหลอเลี้ยงลูกตาและความดันลูกตาขึ้นมาใหมใหอยูในระดับที่
ปลอดภัย ไมวาจะเปนตอหินแบบใดก็ตาม ไดแก
การเพิ่มการระบายน้ําหลอเลี้ยงลูกตา ไดแก
1. การรักษาดวยยา ยาหยอดตา มีหลายกลุมหลายชนิด การ
เลือกใชยาตัวใดขึ้นกับความดันลูกตาที่ตองการลด (target IOP) โรค
ประจําตัวของผูปวย ความสะดวกในการใชยา ตลอดจนราคายา ซึ่งผู
ปวยจําเปนต องใชยาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ และตองพบแพทยเปน
ระยะ แมจะควบคุมโรคไดดีแลว เพื่อดูวายาที่ใชยังมีประสิทธิภาพใน
การควบคุมโรคไดดีหรือไม
2. การฉายแสงเลเซอร
- ในตอหินแบบมุมเปด จะชวยเพิ่มการระบายน้ําหลอเลี้ยงลูก
ตาออกทางมุ มตา แตผ ลมั กจะอยูได ชั่วคราว จึงมักใชในกรณี ที่การ
รักษาทางยาไมไดผล และยังไมสามารถทําการผาตัดได จึงเลือกรักษา
โดยการฉายแสเลเซอรกอน เพื่อรอการผาตัด
- ในตอหินแบบมุมปด จะชวยลดหรือทําใหส่ิงกีดขวางมุมตา
หมดไป น้ําหลอเลี้ยงลูกตาสามารถระบายออกไดตามปกติ ทําใหความ
ดันลูกตาลดลง

3. การผาตัด ใชสําหรับกรณีที่ไมสามารถควบคุมความดันลูกตาโดย
การหยอดยาหรือยิงเลเซอรได เปนการผาตัดเพื่อทําชองทางระบายน้ํา
ออกจากลูกตาใหม ทําใหความดันลูกตาลดลงอยูในเกณฑที่ตองการ
และ สามารถควบคุมโรคไดดีในระยะยาว ไมมีผลชวยใหการมองเห็นดี
ขึ้นเหมือนการผาตัดตอกระจก
การลดการสรางน้ําหลอเลี้ยงลูกตา ไดแก
1. การรักษาทางยา ซึ่งมีทั้งยาหยอดตา และยารับประทาน
2. การผาตัด เปนการทําลายเนื้อเยื่อสวนที่สรางน้ําหลอเลี้ยงลูก
ตา โดยการใชแสงเลเซอร หรือจี้ความเย็น ใชรักษาในกรณีที่รักษาดวย
วิธีตางๆแลวไมสามารถควบคุมโรคได ถือเปนวิธีสุดทายที่จะใชรักษา
ตอหิน
อย างที่ เคยเขีย นมาแล วนะคะวา “โรคต อ หิ น เป น โรคที่ ไม
สามารถทําใหการมองเห็นที่เสียไปแลว กลับมามองเห็นเปนปกติได
การรักษาอยางตอเนื่อ งเพื่ อปองกันไมใหการมองเห็นที่ยังเหลืออยู
แยไปกวาเดิม มีความสําคัญมากคะ” ฉะนั้นทานผูปวยที่เปนตอหินอยู
ในขณะนี้ อยาลืม หยอดยา รับประทานยา และไปตรวจตาตามคุณหมอ
นัดอยางสม่ําเสมอนะคะ ดวยรักและหวงใยทุกทานคะ พบกันใหมฉบับ
หนานะคะ บาย บาย
ขอมูลและภาพจาก นพ.ยุทธนา สุคนธทรัพย

Computer vision syndrome (CVS)
เปนกลุมอาการของตาและสายตาที่เกิดจากการใชคอมพิวเตอร
อาการจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อใชคอมพิวเตอรเปนเวลานานมากขึ้น
อาการของ Computer Vision syndrome จะมีอาการเมื่อลาตา ปวดตา
ตาแหง น้ําตาไหล ตามัว เห็นภาพซอน ปวดคอ หลัง และไหล
แนวทางการแกไข
การจัดตําแหนงการนั่งใหเหมาะสมในการใชคอมพิวเตอร
ตําแหนงการนั่งที่ไมเหมาะสมขณะใชคอมพิวเตอร ทําใหมีอาการปวดคอ
หลัง และไหลได ตําแหนงที่แนะนํา ไดแก
• จอคอมพิวเตอรอยูตรงกับเรา หางประมาณ 20-26 นิ้วฟุต ในทามองตรง
จัดใหจุดกลางของจอคอมพิวเตอรอยูต่ํากวาตาลงมา 5-6 นิ้วฟุต
• จอคอมพิวเตอรอาจหงายขึ้นบนไดเล็กนอยเหมือนหนังสือที่เราถืออาน
• ขณะพิมพควรใหแขนขนานกับพื้น เทาวางราบบนพื้นหรือที่รองเทา เขาให
อยูระดับเดียวกับเกาอี้หรือสูงกวา หลังตรง และไมใหงอไหลมาขางหนา
Keyboard และ Mouse ควรใหอยูต่ํากวาศอก
• จัดที่นั่ง ไมใหมีลมเปาเขาตา
• การมองไปมาระหวางหนาจอคอมพิวเตอรกับหนังสือ ทําใหมีอาการเมื่อย
ลาได จึงควรวางหนังสือใหใกลกับจอคอมพิวเตอร ไฟที่ใชกับหนังสือไม
ควรใหสองเขาตา หรือจอคอมพิวเตอร
• ขณะใชคอมพิวเตอร ควรหยุดพักสายตาเปลี่ยนเปนมองไกล 2 ครั้งทุก
ชั่วโมง และควรลุกขึ้นมายืน ขยับแขนขา หลัง คอ ไหลและขอบอย ๆ

โดย...พญ.สุชีรา ตติเวชกุล
จักษุแพทย

ลักษณะของแวนตามที่เหมาะกับการใชคอมพิวเตอร
• แวนสําหรับคอมพิวเตอร ควรมีระยะที่เห็นชัดที่ 18-28 นิ้วฟุต และมีมุม
ของการมอง 10๐-15๐ ต่ําจากระดับตา
• Anti-reflective coating (AR) บนเลนส จ ะลดจํ านวนแสงจ า และแสง
สะทอน
• Lens tints จะลดความสวางและสีบางสีที่จะเขาสูตา การยอมสีนี้อาจให
ความสบายกับบางคน
• Ultraviolet coating ถ าในห องทํ างานมี Fluorescent light ซึ่งให แสงสี
ฟาจํานวนมาก แสงสีฟามีความกระจัดกระจายสูง การใช UV coating จะ
ตัดแสงสีฟาที่เขาตาได
• ในผู ที่ เ ป น สายตายาวตามอายุ แว น สํ า หรั บ คอมพิ ว เตอร ค วรมี
intermediate zone ที่กวางไวสําหรับมองคอมพิวเตอร
เมื่ อเรามี ค วาม รู เ กี่ ย วกั บ CVS อย า งถู ก ต อ ง การปรั บ จอ
คอมพิวเตอร การใชแวนที่เหมาะสม การจัดตําแหนง การนั่งใหถูกตอง การ
จัดแสงสวางที่เหมาะสม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะชวยใหเราสามารถใช
คอมพิวเตอรไดอยางปราศจากอาการ CVS
ขอมูลไดมาจาก : Website หมอชาวบาน โดย อ.โสฬส
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โดย... แพทยหญิงวรรธนันท สุวรรณนิพนธ
จักษุแพทย และผูเชี่ยวชาญดานกระจกตา

กระจกตาติดเชื้อ...รักษาทัน ไมตองเสียตา
เชื่อวาทานผูอานหลายๆทานคงเคยมีอาการตาแดง เจ็บตา นํ้าตาไหลกัน
มากอน ซึ่งถาเปนจากติดเชื้อไวรัสตาแดงก็มักจะรักษาไมยากหรืออาจหายเองได
แตมีบางทานที่นอกจากตาขาวจะแดงแลว สวนของตาดําก็อาจจะมีจุดฝาขาวเกิด
ขึ้น…ซึ่งเปนสัญญาณบงบอกถึงโรคที่อาจทําใหทานตองสูญเสียการมองเห็นไดถา
รักษาไมทัน โรคที่วานี้คือ “โรคกระจกตาติดเชื้อ”

กระจกตาติดเชื้อ ตาแดงมีจุดขาวที่ตาดํา

กระจกตาคือสวนไหนของตา และสําคัญอยางไร ?
กระจกตา (Cornea) มีลักษณะโคงใสเปนวงกลม อยูหนาตอมานตาซึ่งมีสีน้ําตาล
เขมถึงดําในคนไทย บางครั้งจึงเรียกวาตาดํา มีหนาที่ในการหักเหแสงเพื่อรวมให
เกิดภาพชัดเจน กระจกตาปกติจะตองใสไมมีเสนเลือดอยูภายใน มีผิวเรียบและมี
ความโคงที่พอเหมาะ โรคที่เกิดขึ้นกับกระจกตาจึงมีผลทําใหการมองเห็นลดลงได
ซึ่งถาโรคใดทําใหความโคงผิดรูปหรือทําใหกระจกตาขุนมากเทาไรก็จะทําใหตามัว
มากขึ้นตามนั้น
นอกจากนี้ที่กระจกตามีเสนประสาทรับความรูสึกมาเลี้ยงอยูมากมาย ดังนั้นเมื่อมี
สิ่งแปลกปลอมเขาตา มีแผลถลอกหรือเกิดการติดเชื้อที่กระจกตา จึงมีอาการเคือง
ตา น้ําตาไหลมาก และอาจมีอาการสูแสงไมไดคะ
คนที่เปนโรคกระจกตาติดเชื้อจะมีอาการอยางไร ?
ผูปวยจะมีอาการตาแดง เคืองตา ปวดตา น้ําตาไหล มองสูแสงไมได มีขี้ตา
มาก ตามัว และอาจเห็นจุดสีขาวอยูบนกระจกตาหรือตาดําได ซึ่งหากไมไดรับการ
รักษาจุดขาวจะลุกลามขยายใหญขึ้นเรื่อยๆมีหนองขังอยูในตาดานหนา กระจกตา
จะเริ่มบางลงเรื่อยๆจนทะลุ ถาการติดเชื้อลุกลามเขาสูลูกตาสวนหลังซึ่งเปนที่อยู
ของจอประสาทตาจะทําใหการมองเห็นแยลงมากจนถึงขั้นตาบอดไดคะ ดังนั้นถามี
อาการดังกลาวแลวควรตองรีบมาตรวจตากับจักษุแพทยแตเนิ่นๆนะคะอยาปลอย
ทิ้งไวหรือซื้อยามาหยอดเองเพราะยาบางอยางมีสารสเตียรอยดผสมจะยิ่งเรงให
โรคเปนรุนแรงมากขึ้นคะ

รูปแสดงสวนตาง ๆ ของตา

กระจกตาติดเชื้อเปนฝาขาว
และมีหนองในชองตาดานหนา

กระจกตาติดเชื้อรุนแรง
จนทะลุ

เราเปนโรคนี้ไดงายไหม และอะไรเปนปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรค ?
จริง ๆ แล ว โรคกระจกตาติ ด เชื้ อ ไม ได เกิ ด ขึ้ น งายซะที เดี ย วเนื่ อ งจาก
รางกายไดสรางใหมีเกราะปองกันตามธรรมชาติของกระจกตา คือ มีเปลือกตาซึ่ง
คอยกระพริบปดตาเพื่อปองกันสิ่งแปลกปลอมจะเขาตา ผิวกระจกตาหนาสุดจะมี
การเรียงตัวกันเหมือนเปนกําแพงไมใหเชื้อโรคผานเขาไปได ในน้ําตาก็จะมีเอ็นไซม
และสารภูมิคุมกันคอยทําลายเชื้อโรคคะ แตถาเกราะปองกันเหลานี้เสียไป ก็จะทํา
ใหเกิดโรคที่กระจกตาได ซึ่งปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดการติดเชื้อ ไดแก
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• อุ บั ติ เหตุ ต า งๆ รวมถึ ง สิ่ ง แปลกปลอมเข าตา เช น เศษหิ น ดิ น
นํ้าสกปรกเขาตา ใบไมบาดตาทําใหกระจกตาเกิดแผลถลอกได
• การดู แลทํ าความสะอาดคอนแทคเลนสไดไม ดีห รือใสเกิ น อายุ
การใชงาน ที่สําคัญและพบบอยมาก คือ การใสคอนแทคเลนสนอน
• โรคที่เกิดกับดวงตา เชน เปลือกตาปดไมสนิท เปลือกตาอักเสบ
เรื้อรัง โรคตาแหง เปนตน

มีเชื้อโรคอะไรบางที่กอใหเกิดโรค ?
สําหรับเชื้อที่ทําใหเกิดโรคพบบอยสุด ไดแกเชื้อแบคทีเรีย รองลงมาคือ
เชื้อรา ไวรัส และโปรโตซัว
กระจกตาติดเชื้อแบคทีเรีย มักเกิดจากการไดรับอุบัติเหตุ การใสคอนแทคเลนส
กระจกตาติ ด เชื้ อ รา มั ก มี ป ระวั ติ โ ดนใบไม หรื อ กิ่ ง ไม ทิ่ ม ตา โดยเฉพาะ
เกษตรกร หรือคนที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรองบางอยาง เชน โรคเบาหวาน
กระจกตาติดเชื้อโปรโตซัว มักมีประวัติโดนนํ้าสกปรกเขาตา วายนํ้าในสระนํ้าหรือ
แองนํ้า การใสคอนแทคเลนส
การที่จะทราบวาเกิดจากเชื้ออะไรจะอาศัยทั้งประวัติ ลักษณะของรอยโรค
โดยดูจากกลองตรวจตาและขูดกระจกตาเพื่อนําไปยอมและเพาะหาเชื้อโรคที่เปน
สาเหตุ จะไดเลือกยาใหถูกกับชนิดของเชื้อโรค กรณีที่ใสคอนแทคเลนสควรนํา
คอนแทคเลนสที่ใสมาเพาะเชื้อดวยคะ
ถาเปนแลวจะตองตาบอดไหม...มีโอกาสรักษาใหหายไดหรือไม ?

กระจกตาติดเชื้อแบคทีเรีย กระจกตาติดเชื้อรา
กระจกตาติดเชื้อโปรโตซัว
ขอบเขตชัด ลุกลามเร็ว ขอบไมชดั มีรอยโรคกระจาย ชนิดอะมีบา รอยโรคเปนวง
หลายจุด คอยเปนคอยไป

การยอมสีตรวจเชื้อเห็นเชื้อ
เปนจุดกลมรวมเปนกลุม

การเพาะเชื้อเห็นเชื้อขึน้ เปนรูปโคงสีเทา

รอยแผลเปนสีขาวบังจนถึงกลางตาดํา
ทําใหมองไมเห็น

ผูปวยไดรับการเปลี่ยนใสกระจกตา
ที่ใสกวาเดิม ซึ่งไดจากผูบริจาคดวงตา
ทําใหเห็นชัดขึน้

เนื่องจากถาตรวจพบเชื้อกอโรคและเริ่มรักษาไดรวดเร็วจะสามารถรักษา
ใหหายขาดได ดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุด คือ ควรรีบมาพบจักษุแพทยเพื่อตรวจรักษา
แพทยจะใหยาปฏิชีวนะหยอดตาถี่ๆทุก 1-2 ชั่วโมงโดยเลือกชนิดยาจากเชื้อที่เพาะ
ไดหรือจากลักษณะของรอยโรค ในบางรายอาจพิจารณาใหยาปฏิชีวนะรับประทาน
รวมดวย หลังจากนั้นตองตรวจติดตามการรักษาทุก 1 ถึง 3 วัน ขึ้นอยูกับความรุน
แรงของโรค รายที่เปนมากแพทยอาจพิจารณาใหนอนโรงพยาบาลเพื่อติดตาม
อาการอยางใกลชิดและอาจตองฉีดยาปฏิชีวนะเขาชองดานหนาลูกตา แตถาการติด
เชื้อลุกลามมากจนกระจกตาทะลุ อาจจําเปนตองผาตัดเปลี่ยนกระจกตาเพื่อรักษา
ดวงตาไว
ภาวะแทรกซอนอื่นๆ เชน ความดันลูกตาสูงขึ้นรักษาโดยหยอดยาลด
ความดันตา การติดเชื้อลามเขาสูภายในทั่วทั้งลูกตารักษาโดยการฉีดยาฆาเชื้อเขา
ไปในลู ก ตาส ว นหลั ง สุ ด ท ายถ าผู ป ว ยสู ญ เสี ย การมองเห็ น แบบถาวรและไม
สามารถควบคุมเชื้อไดอาจจําเปนตองผาตัดเอาลูกตาออกเพื่อปองกันไมใหเชื้อลาม
ออกไปนอกตา

สวนใหญแมจะสามารถรักษาการติดเชื้อใหหายแลวก็ตาม
มักทิ้งรอยแผลเปนสีขาวขุนมากบางนอยบางขึ้นกับความรุนแรงของ
โรค ทํ าให ก ารมองเห็ น ลดลง ถ าขุ น มากอาจต อ งผ าตั ด เปลี่ ย นใส
กระจกตาใหมที่ใสกวาจากผูบริจาคแทน ซึ่งตองเขาคิวรอนาน 3-5 ป
เนื่องจากจํานวนผูบริจาคตาในเมืองไทยยังมีไมมากคะ

เราจะปองกันโรคไดอยางไร ?
• ควรถอดลางคอนแทคเลนสทุกวัน ไมควรใสคอนแทคเลนสนอน หรือ ใสวายน้ํา
และเปลี่ยนที่ใสคอนแทคเลนส ทุก1-2เดือน
• ไมควรใชน้ําทีไมสะอาดลางตา รวมถึงน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ เนื่องจากอาจมี
เชื้อรา หรือเชื้อโปรโตซัวปนเปอนอยู
• เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเขาตา หรือมีอาการตาแดง ไมควรซื้อยาหยอดตาเอง หรือ
ใชยาของผูอื่น ถามีอาการเหลานี้ ควรพบจักษุแพทยเพื่อรับการรักษาที่ถูกตอง
และเหมาะสมคะ
เมื่อทราบวิธีปองกันและนําไปปฏิบัติแลว...ทานทั้งหลายก็จะหางไกลจาก
โรคกระจกตาติดเชื้อคะ

สุดทายนี้ดังที่ไดกลาวขางตนแลวเนื่องจากจํานวนผูบริจาค
ดวงตาในเมื อ งไทยยั งมี ไม ม ากทํ าให ร ะยะเวลาในการรอเปลี่ ย น
กระจกตาคอนขางนาน ดังนั้นจึงใครขอใชวารสารเลมนี้เปนสื่อกลาง
ถึงทานผูมีจิตเปนกุศลตองการบริจาคดวงตาเพื่อชวยเหลือผูปวยที่
สูญเสียการมองเห็นจากกระจกตาที่ผิดปกติ ซึ่งการบริจาคอวัยวะถือ
เปนทานบารมีที่ยิ่งใหญประการหนึ่ง ทานสามารถติดตอบริจาคดวง
ตาได ที่ ศู น ย ด วงตาสภากาชาดไทยหรื อ ที่ แ ผนกจั ก ษุ วิ ท ยา
โรงพยาบาลบานแพวไดคะ
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เทคนิค.. การถนอมดวงตา

โดย...คุณสมบัติ สุขสมศักดิ์
พยาบาลเวชปฏิบัติ

ดวงตา เปนอวัยวะที่มีสําคัญมากที่สุดอวัยวะหนึ่งของมนุษย เนื่องจากดวงตาเปนอวัยวะที่ทําใหมนุษยสามารถรับรูสิ่งตางๆ รอบๆ ตัวไดอยางมีประ
สิทธิภาพ ดังคําพูดที่วา “ดวงตา คือ หนาตางสูโลกกวาง” เราคงอยากใชดวงตาของเรามองเห็นไดดีไปใหนานที่สุด ดังนั้น การถนอมดวงตา จึงเปนสิ่ง
สําคัญมาก ซึ่งสามารถปฏิบัติไดดังนี้
1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน ครบ 5 หมู งดดื่มของมึนเมา
สุรา และไมสูบบุหรี่ ออกกําลังกายสม่ําเสมอ นอนหลับพักผอนให
เพียงพอ เวลานอนควรปดไฟ เพื่ อให ดวงตาได พักผอนเต็มที่ การ
นอนอยางเพียงพอในหองที่มีอากาศถายเทไดดี
2. ในกรณีที่ใชสายตาทํางานมากๆ เชน อานหนังสือไมควรเกิน
1 ชั่วโมง ควรพักสายตา โดยมองออกไปไกลๆ หรือมองตนไมสีเขียว
บาง
3. การอานหนังสือตองมีแสงสวางเพียงพอ ควรมีแสงสองจาก
ทางซายคอนไปหลังเล็กนอย ตาควรหางจากหนังสือประมาณ 1 ฟุต

8. ระมัดระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับตาไดตลอดเวลา เชน สวม
หมวกกัน น็ อคเมื่อขับ ขี่รถจักรยานยนต คาดเข็ม ขัด นิ รภัยเมื่อขับ ขี่
รถยนต หรือ สวมอุ ป กรณ ป อ งกั น ทุ ก ครั้งที่ เล น กี ฬ าที่ มี ค วามเสี่ ย ง
เด็ก ๆ อยาใหของแหลมอยูใกลตา ไมเลนกวางปา หรือยิงหนังยาง
ใสกัน

4. ปกปองดวงตาดวยการสวมแวนกันแดด เมื่อตองอยูกลาง
แดดจา ลมพัดแรงที่มีฝุนละออง หรือการขับขี่รถจักรยานยนต
5. การดูโทรทัศน ควรดูในหองที่มีแสงสวางพอสมควร และควร
นั่ ง ห า งจากโทรทั ศ น ป ระมาณ 5 เท า ของขนาดจอโทรทั ศ น เช น
โทรทั ศ น ขนาด 21 นิ้ ว ควรนั่งห างจากโทรทั ศ น 21 x 5 = 105 นิ้ ว
หรือประมาณ 9 ฟุต
6. หลีกเลี่ยงการใชมือสกปรกขยี้ตา หรือใชของรวมกับผูอื่น เชน
ผาเช็ดหนา อาจทําใหเกิดการติดเชื้อ และอาการอักเสบได เมื่อมีฝุน
ละอองหรือเศษผงเขาตา อยาใชมือขยี้ควรใชน้ําสะอาดหรือน้ํายาลางตา
ลางเอาฝุนออก
7. สวมใสแวนตาหรือเครื่องมือปองกันทุกครั้ง เมื่อปฏิบัติงานที่มี
ความเสี่ยง เชน การตอกตะปู การเจียรเหล็ก เชื่อมโลหะ ทํางานกับ
สารเคมี กรด ดาง เปนตน

9. ไมควรซื้อยาหยอดตาใชเอง เพราะยาบางตัวมีสวนผสมของ
สเตียรอยด อาจทําใหเปนโรคตอหินได ไมซื้อน้ํายามาลางตาเองโดยไม
จําเปน เพราะอาจเกิดภาวะตาแหง ระคายเคืองได
10. ผูที่เริ่มหรือสนใจการใสเลนสสัมผัส (คอนแทคเลนส) ควร
ปรึกษาจักษุแพทยเพื่อทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดพรอมทั้งการ
ปฏิบัติตัวที่ถูกตอง
11. บริหารดวงตาดวยการกลอกลูกตาไปมาเปนวงกลมเริ่มจาก
ตามเข็มนาฬิกาครบหนึ่ งรอบ แลวกลอกทวนเข็มนาฬิ กา ทําอยางนี้
ซ้ํา ๆ กัน วันละ 2-3 ครั้ง
12. เมื่อมีความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตา เชน มองเห็นภาพไมชัด
ตาบวม คันตา ฯลฯ ควรปรึกษาจักษุแพทย
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เลาสูกนั ฟง

โดย...พญ.ปยะธิดา ปูรานิธี
จักษุแพทย และผูเชี่ยวชาญดานตอหิน

หมอมีโอกาสไดไปทําการผาตัดที่ โรงพยาบาลอาวลึก จังหวัดกระบี่
ครั้งแรกที่รูวาจะตองไปผาตัดที่กระบี่ ความในใจคิดวาไกลจัง จะไปจริง ๆ
หรือนี่ แถมยังไมรูวาทีมผาตัดตอกระจกของเราจะไดรับการตอนรับอยางไร
บาง เมื่อเดินทางไปถึงกระบี่ รุงขึ้นเชาวันศุกรเปนวันแรกของการคัดกรอง
มีจํานวนคนไขเขารับการคัดกรองนอยกวาที่คาดไว และมีผูปวยที่สมควรเขา
รับการผาตัดทั้งหมด 31 คน นอกจากตัวหมอแลว มีคุณหมอที่รวมเดินทาง
ไปผาตัดอีก 2 ทาน จากที่หมอสอบถามพี่เจาหนาที่หลายคน มีผูปวยที่รอ
คิวผาตัดที่ โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่จํานวนไมนอย บางคนตองรอคิวนานถึง
2-3 ป จากผูปวยที่เขารับการผาตัดทั้งหมด หมอประทับใจอยากจะมาเลาสู
กันฟง คือมีคุณปาอยูทานหนึ่งเจอกันในวันคัดกรองผูปวยวันแรก มองระยะ
ไกลอดไมไดที่จะมองคุณปาเนื่องจากมีกลุมลูกหลานประคองคุณปามา เหตุ
ผลเพราะเขาคุณปาไมดี และที่สําคัญมองไมเห็น หนาตาของคุณปาดูไมมี
ความสุข สีหนาดูเศราหมอง สอบถามจากคุณปา คุณปาตามัว 2 ขางมา 5 ป
แลว (หมอรูสึกเห็นใจคุณปามาก เอาวาคนเราแคหลับตา 2 ขาง วันหรือ 2
วันก็จะแยอยูแลว คุณปาทนไดอยางไรตั้ง5 ป ) คุณปามีลูกทั้งหมด 10 คน
เสียชีวิต 3 คน เหลืออีก 7คน บานทุกคนตั้งอยูละแวกเดียวกัน ลูกแต
ละคนผลัดกันมาดูแลคุณปา คุณปาพอชวยเหลือตัวเองไดบาง คุณปาบอก
วาทุกวันนี้อาศัยความคุนเคยกับสิ่งของเครื่องใชที่อยูใกล ๆ ในการทําอะไร
ตางๆ ในแตละวันเวลาอยูคนเดียว (คุณปาใชคําวาความเคยชิน) ตอนที่
หมอไดทําการตรวจคัดกรองตาตอกระจกคุณปา หมอรูเลยวาการผาตัดตอ
กระจกใหกับคุณปาซักขางหนึ่งคงชวยคุณปาไดเยอะ

กุกไก...
ทีม่ าของ “ปาหมอจา”

และแลววันตรวจติดตามผลหลังผาตัดก็มาถึง เจอคุณปา คุณปาดีใจ
มาก บอกคําเดียวสั้นๆวา “ เห็นแลว” สีหนาของคุณปามีแตรอยยิ้มของคน
มีความสุข หมอรูสึกดีใจ และภูมิใจวาถึงแมทีมหมอและเจาหนาที่โรงพยาบาล
บานแพวประมาณ 30 กวาชีวิตที่เราเดินทางมาจากที่ไกล เราไดมีสวนชวยคน
ชุมชนอาวลึก จังหวัดกระบี่ 31 คน 31 ดวงตา ใหสามารถมองเห็นได การ
เดินทางไปผาตัดครั้งนี้จะสําเร็จไมได ถาไมไดรับความรวมมือรวมใจของเจา
หนาที่ทุกคนในโรงพยาบาลอาวลึก อ.ส.ม. และเทศบาลอาวลึก การตอนรับ
ของทานและความรวมมือทั้งแรงกายแรงใจของทานจะเปนแรงขับดันใหทีมตา
ของเรามีกําลังใจที่จะทําการผาตัดเพื่อชวยเหลือผูปวยที่มีปญ หาสายตาจาก
ภาวะตอกระจกตอไป...

กอนผาตัด
หลังผาตัด

ทานผูอานวา หลังผาตัดคนไขดูมีความสุขมากขึ้นไหมคะ...

โดย...พญ.พัทธศรัณย ธนะสุพรรณ
จักษุแพทย และผูเชี่ยวชาญดานตอหิน

ในตอนบายของวันธรรมดาสําหรับคนอื่น ๆ แตวันนี้ถือเปนวันที่พิเศษวันหนึ่งสําหรับฉัน เปนวันที่ฉันไดพบกับ
กัลยาณมิตรที่อายุนอยที่สุดเทาฉันเคยมีมา เขาเปนเด็กชายตัวกะปุกลุก หนาตานารักนาชัง อายุราว 4-5 ขวบ เขาชื่อ
เด็กชาย กุกไก เปนชื่อเลนของเพื่อนฉันคนนี้ ฉันพบกุกไกครั้งแรกตอนที่คุณยาพามาตรวจตาเนื่องจากหมอเด็กแนะนํา
ใหมา เพราะกุกไกไดรับการฉายรังสีเพื่อรักษาโรครายในสมองหลายครั้งอาจจะมีผลตอจอประสาทตาได เชื่อไหม!! ฉันรู
สึกถูกชะตาเปนพิเศษกับกุกไกตั้งแตยังไมไดตรวจ และประทับใจมากขึ้นอีกเพราะนอกจากกุกไกจะเปนเด็กที่ราเริงแจม
ใสแลว กุกไกยังมี ความอดทนอดกลั้น และความเปนผูใหญในตัวเองมาก บางทีอาจจะมีมากกวาเด็กที่อยูในวัยเดียวกัน
ดวยซ้ํา ฉันไดพบกุกไกหลายครั้ง ทุกครั้งที่กุกไกมา จะตองเรียกฉันวา “ปาหมอจา” ในตอนแรกฉันไมคอยชอบนัก
หรอกกับสรรพนามนี้ เพราะฉันยังไมอยากเปนปา แตจะทําไงไดเมื่อเพื่อนของฉันอยากเรียกแบบนี้ กุกไกเปนเด็กที่มี
ระเบียบวินัยจะมาตรวจตามวันที่ฉันนัดทุกครั้ง แตมีครั้งหนึ่งที่กุกไกขอบายเบี่ยงไมอยากมา เหตุผลของกุกไกทําใหฉัน
อึ้ง ฉันไมคิดวาเด็กตัวเล็กๆ อายุ 4-5 ขวบ จะมีความคิดไดขนาดนี้ กุกไกบอกฉันวาจะไปรักษาศีลที่วัดเพราะเปนวัน
พระ แลวฉันจะขัดไดอยางไร ฉันรวมอนุโมทนากับกุกไกดวย ชวงหลังที่กุกไกมาหาฉัน กระจกตาของกุกไกถลอก ฉัน
ตองนัดมาตรวจถี่กวาปกติ ชวงนี้เองฉันสังเกตเห็นถึงอาการปวยของกุกไกที่มากขึ้น แตกุกไกไมเคยบนเลย ฉันเคยเห็น
กุกไกรองไหตอนที่ปวดหัวมาก ๆ เพียงครั้งเดียว และนั่นก็เปนครั้งสุดทายที่ฉันไดพบกับเพื่อนของฉันในชวงที่มีชีวิตอยู
กุกไกปวยมากมานอน รพ. และจากไปอยางสงบ
เสียงเรียก “ปาหมอจา” “ปาหมอจา” พรอมกับเสียงหัวเราะอยางมีความสุขของเพื่อนฉัน ยังคงอยูในความทรง
จําของฉันตราบนานเทานาน หลับใหสบายเถอะนะกัลยาณมิตรของฉัน
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“รูงี้ทําตั้งนานแลว”
ใครจะคิ ด ว า ใจกลางกรุ ง เทพมหานคร เมื อ งหลวงของ
ประเทศที่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ รายลอมเต็มไปหมดยังมีผูปวยตา
บอดจากตอกระจกอยูอีก
คุณยายทานนี้อายุ 74 ป มีรูปรางผอมมาก ผมเฝารุงรัง ยาย
เดินเขามาตรวจกับผมในสภาพตาเหมอลอยตองมีคนพยุงเนื่องจากตา
มองไมเห็นทั้ง 2 ขาง หลังจากไดซักประวัติก็ตองแปลกใจมากวา คุณ
ยายอาศัยอยูที่สะพานควายยานความเจริญของกรุงเทพ ทําไมจึงปลอย
ใหตัวเองใชชีวิตตาบอดจากตอกระจกมานนานหลายป ผมไดแตเก็บ
ความสงสัยไวในใจ และไดใหยายไปวัดเลนสและเตรียมตัวผาตัดตอ
กระจก
หลั งจากผ าตั ด ได 1 สั ป ดาห ผมได พ บกั บ คุ ณ ยายอี ก ครั้ ง
คราวนี้คุณยายตรงมาหาผมโดยไมตองมีใครจูง ใบหนายิ้มแยมแจมใส
หวีผมเรียบ พรอมกับยื่นกลองซาลาเปามาใหผม ผมนึกในใจยายมอง
เห็ น แล ว วัน นี้ จึ งได ถ ามญาติ ที่ พ ามาว า ทํ าไมจึ งปล อ ยให ย ายต อ ง
ทรมานจากการตาบอดมาหลายป ไดรับคําตอบจากญาติวา ยายเขาใจวา
ตัวเองอายุมากใกลตายอีกไมนาน จึงไมอยากผาตัดแตผิดคาดยายอายุ
ยืนและยังแข็งแรงดี สวนตอกระจกเปนมากขึ้นตามอายุ จนในที่สุด ทํา
ใหยายตาบอด ผมหันไปถามยายวาเปนยังไงบาง ยายรีบตอบอยาง
รวดเร็ววา “รูงี้ทําตั้งนานแลว ”

ตารางแสดงการออกหนวยผาตัดตอกระจกเคลื่อนที่
ประจําเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2553
วัน เดือน ป
พฤษภาคม 2553

มิถุนายน 2553

สถานที่ออกหนวย
รพ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี

ตารางแสดงการออกหนวยถายภาพจอประสาทตาในผูปวยโรคเบาหวาน
ประจําเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2553
วัน เดือน ป
พฤษภาคม 2553

สถานที่ออกหนวย
รพ.วังจันทร จ.ระยอง

รพ.ธวัชบุรี จ.รอยเอ็ด

รพ.ปลวกแดง จ.ระยอง

รพ.บางสะพานนอย จ.ประจวบคีรีขนั ธ

รพ.บานคาย จ.ระยอง

รพ.นายายอาม จ.จันทบุรี
เทศบาลบานฉาง จ.ระยอง

รักษตา

ในสังคมไทยมีคุณตาคุณยายอีกจํานวนมากที่คิดแบบคุณยาย
ทานนี้ แลวปลอยใหตัวเองตองทรมานจากตาบอดหลายป ลองคิดดูเรา
มองไมเห็นแค 5 นาทีก็รูสึกกระวนกระวายแลว อยาปลอยใหญ าติ
ผูใหญเราตองอยูอยางทรมานเลยครับ

รพ.บานฉาง จ.ระยอง

รพ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู
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รพ.สิริวรรณวรี 2 และ รพ.รัตภูมิ จ.สงขลา

รพ.แมใจ, รพ.ดอกคําใต, รพ.เชียงมวน, รพ.จุน และ
รพ.ปง จ.พะเยา
กรกฎาคม 2553

โดย...นพ.พรเทพ พงศทวิกร

มิถุนายน 2553

ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตติ์

กรกฎาคม 2553

รพ.สะพานหิน จ.พิจิตร
รพ.สองพี่นอง จ.จันทบุรี
รพ.บางมูลนาค จ.พิจิตร

คุยสบายทายเลม...

โดย...พญ.สุภัทรา ศุภศิลปกนก
จักษุแพทย

ชวงนี้อากาศคอนขางรอน อยากใหทุกทานดูแลรักษาสุขภาพกันใหมาก ๆ นะคะวันนี้มีเกร็ดเล็กเกร็ดนอยเกี่ยวกับเรื่องคอกาแฟ มาดับกระหาย
คลายรอนกันสักนิดคะ สําหรับผูที่ชื่นชอบดื่มกาแฟ หากทานไดลิ้มลองรสชาติของกาแฟสดกันดูแลวจะติดใจ ซึ่งกาแฟสดนั้นมีหลายชนิดมีใหไดชิมกัน
ดังนี้คะ
Espresso : เปนกาแฟที่มีรสชาติเขมขนมาก ผูที่ดื่มมักจะไมผสมนม หรือน้ําตาลเลย และควรดื่มในขณะที่ชง
เสร็จใหม เพื่อไมใหเปนการเสียรสชาติ เนื่องจากเอสเพรสโซมีความไวสูงในการทําปฏิกิริยากับออกซิเจน
Café Americano : กาแฟเอสเพรสโซ ผสมน้ํารอน ทําใหคาเฟ อเมริกาโนมีรสชาติของกาแฟเจือจางลง
Cappuccino : ประกอบดวยกาแฟเอสเพรสโซ, นมรอน และฟองนมในอัตราสวนเทาๆกัน โรยหนาดวยผง
โกโก ชินนามอนหรืออบเชย รวมเปนคาปูชิโนรสชาติกลมกลอม
Latte : เปนกาแฟเอสเพรสโซผสมนมรอน โปะดวยฟองนมเล็กนอย จึงมีความเขมขนไมมากเทาคาปูชิโนเนื่อง
จากใสนมเยอะกวา ดังนั้นรสชาติลาเตจึงมีความหวานและมันจากนมมาก
Mocca : เป น กาแฟเอสเพรสโซ ผ สมนมและใส ช็ อ กโกแลตหรื อ โกโก ล งไป ทํ า ให ม อคค า มี สี แ ละกลิ่ น
ช็อคโกแลตปนอยูดวย
สุดทายขอฝากรานกาแฟ “มุมสบาย” ที่ตั้ง
อยูบริเวณสวนหยอมขางโรงอาหารริมน้ํา
ภายใน โรงพยาบาลบานแพ ว ได เป ด ให
บริการแลวคะ พบกันฉบับหนานะคะ...

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมการขอรับบริจาคดวงตาเชิงรุก

ออกหนวยผาตัดตอกระจกรวมกับเหลากาชาด
จังหวัด ณ โรงพยาบาลบอพลอย
จ.กาญจนบุรี (7-9 พ.ค. 53)
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