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คําถาม ผูปวยที่ตองการมาผาตัดตอกระจกที่โรงพยาบาลบานแพวฯ ตอง
ทําอยางไรบาง ตองเสียคาใชจายอะไรบาง ประมาณเทาไหร
ตอบ ผูปวยที่ประสงคเขารวมโครงการผาตัดตอกระจกกับโรงพยาบาลบาน
แพวฯ มีเกณฑดังน้ี
- ผูปวยตองเขามารับการตรวจวินิจฉัยจากจักษุแพทยกอนวาเปนโรคตอ
กระจกหรือไม และอยูในเกณฑตองเขารับการผาตัดหรือไม
1.สิทธิบัตรทอง (ท่ัวประเทศ) ผาตัดฟรีไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ท้ังส้ิน
กรณี ผูปวยใชสิทธิบัตรทองของโรงพยาบาลอื่นท่ีไมใชโรงพยาบาลบาน
แพวฯ ในการตรวจครั้งแรกผูปวยตองชําระเงินคาตรวจเอง อยูท่ีประมาณ
150-300 บาท และตองมีหนังสือสงตอการรักษาจากโรงพยาบาลตนสังกัด
บัตรทองของผูปวย ในกรณีท่ีมีนัดผาตัดตอกระจก
2.สิทธิเบิกได / ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกและรักษาไดตามสิทธิ
3.สิทธิประกันสังคมผูปวยตองไดรับการยินยอมใหผาตัดจากโรงพยาบาล
ท่ีตนสังกัดอยูกอน
หมายเหตุ
1.ผูปวยหลังผาตัดตองนอนพักโรงพยาบาล 1 คืน หากประสงคจะนอน
พักหองพิเศษที่ไมใชหองที่โรงพยาบาลจัดหาใหผูปวยตองชําระคาหองเอง
2.ผูปวยตองเดินทางมาตรวจแผลหลังผาตัดท่ีโรงพยาบาลบานแพวฯ 1 
สัปดาห และ 1 เดือน

สําหรับทานผูอานที่มีความสนใจเขารวมสนับสนุน
โครงการผาตัดตอกระจก หรือเครื่องมือแพทย

กรณุาติดตอ คุณสุรางค รัตนชูวงศ โทรศัพท 084-4374505

ถามตอบปญหาสิทธิผูปวยผาตัดตอกระจก

โดย...คณุสุรางค รัตนชูวงศ
ผูประสานงานศูนยจกัษุและตอกระจก



รักษตา

เห็นจุดดําคลายยุงลอยไปลอยมาแตจับไมได.....
เห็นจุดคลายลูกนํ้า เดี๋ยวหายไป เดี๋ยวก็กลับมา.....
มีใยแมงมุมลอยไปลอยมา.....
เห็นแสงฟาแลบบริเวณหางตา.....
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โดย...นพ.พรเทพ  พงศทวิกร
จักษุแพทย และผูเช่ียวชาญดานจอประสาทตา

เห็นจุดดําในตา...อยาน่ิงนอนใจ
วุนตาเสื่อมมีอาการอยางไร ?

ผูปวยสวนใหญจะเห็นจุดดําคลายลูกนํ้าลอยไปลอยมา ในบางราย
จะมีแสงฟาแลบคลายแสงแฟลซรวมดวย โดยเฉพาะในเวลากลางคืน

ใครบางที่มีโอกาสเปนวุนตาเสื่อม ?
วุนตาเส่ือมสวนใหญเปนภาวะเสื่อมตามวัย ดังนั้นภาวะนี้จึง

มักพบในผูสูงอายุ นอกจากนี้ในบางรายอาจพบไดเร็วกวาปกติ เชน
ผูปวยที่มีอุบัติเหตุทางตา ผูปวยที่ไดรับการผาตัดทางตา ผูปวยที่มี
สายตาส้ันมาก

หลายคนที่มาพบจักษุแพทย มักจะบนถึงอาการเหลาน้ี อาการ
เหลาน้ีเปนอาการหนึ่งในอาการของโรคที่เรียกวา “วุนลูกตาเส่ือม โรค
น้ีเกิดจากอะไร มีอันตรายแคไหน ทําใหตาบอดไดหรือไม วันน้ีเรามา
รูจักโรคนี้กันครับ

วุนตาเสื่อมคืออะไร ?
     วุนตา เปนสวนหนึ่งของชองลูกตาดานหลังมีลักษณะเปนเจลใส
มีหนาที่ชวยพยุงลูกตาใหมีลักษณะกลม พื้นผิวของวุนน้ีดานหนาจะ
ติดกับเลนสตา สวนดานหลังของพ้ืนผิวเจลจะสัมผัสแนบกับจอตาเมื่อ
เกิดภาวะวุนตาเส่ือม วุนตาที่เปนเจลคลายแยลล่ีจะกลายเปนนํ้า ทําให
พ้ืนผิวของเจลยุบตัวลง ที่สัมผัสกับจอตา ตองแยกออกจากจอตา
เกิดภาวะที่เรียกวาวุนตาลอก พื้นผิวของลูกตาที่ลอกตัวจะมีผังผืด
หนาตัวข้ึน และลอยติดกับวุนตา เมื่อกลอกตา วุนตาและผังผืดจะ
เคล่ือนที่ไปมาทําใหเรามองเห็นเปนจุดดําคลายลูกนํ้า, ยุงหรือใย   
แมงมุมเคล่ือนไปมา

วุนตาเสื่อมอันตรายหรือไม ?
      เม่ือเกิดภาวะวุนตาลอกตัว พ้ืนผิววุนตาที่สัมผัสจอตาจะแยกตัว
ออกจากกัน ในบางรายพื้นผิวบางจุดจะยึดกับจอตาอยางแนบแนนทํา
ใหเกิดการดึงรั้งของจอตาเปนระยะทําใหผูปวยเห็นแสงฟาแลบเปน  
ชวง ๆ ในบางรายที่มีการดึงรั้งจอตาอยางแรงจะกระชากจอตาจนขาด
เปนรู ทําใหเกิดจอประสาทตาหลุดลอกจนสูญเสียการมองเห็นในที่สุด
จากสถิติพบวา ผูปวยที่มีนํ้าวุนตาเส่ือม 85% จะไมมีอันตรายใดๆ มี
เพียง 15 %  ที่มีจอตาฉีกขาดและหลุดลอกจนสูญเสียการมองเห็นใน
ที่สุด

จะรักษาภาวะวุนตาเสื่อมไดอยางไร ?
อยางที่กลาวมาแลว วุนตาเสื่อมสวนใหญ มีเพียงสวนนอย จะไมมีอันตราย

ใด ๆ มีเพียงสวนนอยที่อาจพบจอตาฉีกขาดและจอตาหลุดลอกได ดังนั้นผูปวย
ที่มีอาการดังกลาว จึงควรพบจักษุแพทยเพ่ือทําการตรวจจอประสาทตาโดย
ละเอียดทุกราย ในกรณีที่จอประสาทตาปกติ จักษุแพทยจะพิจารณานัดตรวจ
จอตาเปนระยะจนกระทั่งวุนตาลอกตัวจนหมด ในรายที่มีจอตาหลุดลอกแลว
แพทยจะพิจารณาทําการผาตัด เพ่ือใหจอประสาทตาปดกลับดังเดิม

จุดดําน้ีจะหายหรือไม ?
ผูปวยที่มีวุนตาเส่ือมน้ัน จุดดําจะไมหายไปแตจะเล็กลงจนไมสังเกตเห็นได

แตในกรณีที่เห็นจุดดําใหญข้ึน หรือเห็นแสงฟาแลบถี่ข้ึนควรจะไปพบจักษุแพทย
เพ่ือทําการตรวจจอตาโดยละเอียดอีกครั้ง

จะปองกันภาวะวุนตาเสื่อมนี้ไดอยางไร ?
วุนตาเส่ือมเปนการเสื่อมที่ปจจุบันยังไมมียาหรือวิธีปองกันโดยเฉพาะ แตควร

หลีกเล่ียงการโดนอุบัติเหตุตางๆ ทางตา นอกจากนี้ในรายที่มีสายตาสั้นมากควร
ไดรับการตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทยทุกป

แมวาสวนใหญภาวะวุนตาเสื่อมจะไมมีอันตรายใด ๆ แตการตรวจพบจอตา
ฉีกขาดจากวุนตาเสื่อมโดยยังไมมีจอตาหลุดลอกและไดรับการรักษาที่ทันทวงที
จะชวยใหผลการรักษาเปนไปในทางที่ดีและไมสูญเสียการมองเห็น แตในกรณีท่ี
จอประสาทตาหลุดลอกแลว การรักษาจะยุงยากและซับซอน ในบางรายตองมีการ
สูญเสียการมองเห็น ดังนั้น ทานใดที่มีอาการของวุนตาเสื่อมอยาน่ิงนอนใจครับ
ควรพบจักษุแพทยเพ่ือตรวจจอตาโดยละเอียด



“ตอกระจก...

ดอกไมบานตอนเชา หญาเขียวขจีในสนาม ฟาสีสมยามพระอาทิตยใกล
ลับขอบฟา ส่ิงเหลาน้ีไมใชเรื่องแปลกใหมอันใด จนเราแทบจะไมเคยหยุดสังเกต
มัน แตสําหรับผูคนกลุมหนึ่ง ซึ่งโรคภัยบางอยางไดพรากเอาสีสันในดวงตาของ
พวกเขาเหลาน้ันจากไปแลว ผูคนซึ่งดําเนินชีวิตผานโลกอันเลือนราง ที่แมแตลาย
มือตัวเองก็มองเห็นไดเพียงลางๆนั้น การไดกลับมามองเห็นสีสันของทองฟายาม
เย็นอีกครั้งอาจจะเปนเรื่องมหัศจรรย ย่ิงกวาเรื่องใด ๆ ในชีวิตของพวกเขาก็เปน
ได

จากอดีตจนถึงปจจุบันโรคที่คุกคามตอสายตาและการมองเห็นและยัง
เปนสาเหตุของการตาบอดมากที่สุดในประเทศไทย คือโรคตอกระจกครับ ซึ่งวันน้ี
ผมจะนําทานไปรูจักกับโรคนี้ วาเปนอยางไร รวมถึงสาเหตุและวิธีการในการรักษา
ในปจจุบัน
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เสียงรํ่ารองดวยความหวังจากโลกอันเลือนราง”

ตอกระจกคืออะไร? 
แมจะมีช่ือวาตอกระจกแตแทจริงแลวโรคนี้คือความผิดปกติ

ของเลนสตา(ไมใชที่กระจกตา)ดังนั้นควรทําความเขาใจกับเลนสตากัน
กอน เลนสตานั้นเปนโครงสรางหนึ่งภายในลูกตา มีลักษณะ โคงมน 2 
ขาง (biconvex) ตําแหนงอยูที่บริเวณหลังตอมานตาและรูมานตา หนา
ท่ีหลักคือหักเหแสงที่ผานมาจากกระจกตาเพื่อใหไปตกยังบริเวณจุด
รับภาพ เลนสจึงมีสวนสําคัญอยางมากในการมองเห็น โดยตัวเลนสมี
สวนประกอบหลักดังนี้

1. ถุงหุมเลนส (capsule) เปนแผนบางๆที่หุมเลนสอยู ซึ่งใน
การผาตัดตอกระจก แพทยจะทําการใสเลนสตาเทียมลงไปในบริเวณ
ถุงหุมเลนสน้ีน่ีเอง

2. เปลือกและนิวเคลียสของเลนส ( cortex and nucleus)
เม่ืออายุมากข้ึนเลนสจะมีความแข็งมากข้ึนและยืดหยุนนอยลง โดยจะ
แบงเปนสวนของเปลือก(cortex)ซึ่งหอหุมแกนกลางของเลนสซึ่งก็คือ
นิวเคลียสของเลนสเอาไว

3. เสนใยยึดถุงหุมเลนส (zonule) มีหนาที่ยึดใหความมั่นคง
กับถุงหุมเลนสและมีสวนสําคัญในการปรับสายตาในการเพงมองใกล

แลวตอกระจกคืออะไร? ตอกระจกก็คือการที่เลนสตาซึ่งปกติ
จะตองใสเพ่ือใหแสงสามารถผานไปตกที่จุดรับภาพได เกิดมีความขุน
ข้ึนมา ทําใหการมองเห็นแยลงซึ่งถาเปนมากก็อาจจะทําใหผูปวยมองไม
เห็นจนถึงข้ันตาบอดได

สาเหตุของตอกระจกคือ ?
1. ตอกระจกแตกําเนิด คือ ตอกระจกที่เกิดข้ึนตั้งแตแรกคลอด

หรือหลังจากคลอดไมนาน ซึ่งสาเหตุหลักๆ คือ การติดเช้ือระหวางตั้ง
ครรภและโรคทางพันธุกรรมบางอยาง

2. ความเสื่อมตามอายุ (aging change) เปนชนิดที่พบบอยที่สุด
เม่ืออายุมากข้ึนเลนสจะหนาและขุนข้ึนเกิดเปนตอกระจก โดยเกิดไดตาม
ตําแหนงตางๆของเลนส

- บริเวณนิวเคลียส (nuclear cataract)
- บริเวณเปลือกเลนส (cortical cataract)
- บริเวณใตตอถุงหุมเลนส (subcapsular cataract) 
3.ยาบางชนิด โดยเฉพาะยาในกลุมสเตียรอยด ทุกรูปแบบ

สามารถทําใหเกิดความขุนของเลนสตาไดเม่ือใชในระยะเวลานาน
4. อุบัติเหตุ อุบัติเหตุบริเวณใบหนาและลูกตาสามารถทําใหเกิดตอ

กระจกได เชนการโดนกระแทกอยางแรง การโดนสารเคมีรุนแรงเขาตา
อุบัติเหตุจนตาแตกทะลุ นอกจากนั้นยังมีรายงานการเกิดตอกระจกหลัง
โดนไฟฟาช็อต และหลังการไดรับรังสีเปนระยะเวลานาน

5. โรคทางเมตาบอลิก บางอยาง ที่พบไดบอยที่สุดคือ โรคเบาหวาน



แลวรักษาไดหรือไม ?
“ หมอครับ ผมเหลือตาเดียวผาไดเหรอครับหมอ” คนไขคนหนึ่งถามผมหลังจาก

ไดรับแจงผลการตรวจวาเปนตอกระจก คุณลุงเหลือตาขวาเพียงตาเดียว เนื่องจากตาซาย
เสียไปจากอุบัติเหตุเม่ือเกือบ 10 ปกอน ตาขวาของแกเริ่มมัวลงมา 2 ปแลว ปจจุบันการ
มองเห็นของคุณลุงเหลือเพียงแคเหน็มือไหว ๆ ไปมาในระยะ 1 ฟุตเทาน้ัน

“ไดสิครับคุณลุง”
“ผมไมกลาผาหรอกครับ ผมกลัว”
“อาว งั้นมาหาหมอทําไมหละครับ ลุง” ผมงงจนหลุดคําถามโง ๆ น้ีออกไป

         แกกมหนาลงไปพักนึงกอนจะเงยหนาข้ึนมาพูดคําตอบงาย ๆ ที่ทําใหผมนั่งอึ้ง
“ก็ผมอยากมองเห็น”

          การรักษาตอกระจกใชการผาตัดเปนหลักซึ่งในปจจุบันน้ีความกาวหนา
ในเทคโนโลยีการผาตัดมีมากขึ้นเรื่อยๆในปจจุบันแพทยสามารถใชเครื่องมืออุลต
ราซาวนในการสลายตอกระจก ซึ่งทําไดรวดเร็ว แผลผาตัดเล็กลง ไมตองเย็บแผล
การมองเห็นฟนคืนไดเร็วข้ึน วิธีน้ีเรียกวา การผาตัด Phacoemulsification ซึ่ง
ในปจจุบันน้ีวิธีน้ีเปนวิธีหลักในการผาตัดรักษาตอกระจก สวนในผูปวยบางราย
ซึ่ง ตอกระจกแข็งมาก หรือเปนตอกระจกที่สุก ไมเหมาะที่จะใชอุลตราซาวนใน
การสลายก็จะจําเปนตองผาตัดอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งคือการผาตัดเปดแผลนําเลนสตา
ออกมาทั้งอัน วิธีน้ีเรียกวา ECCE ( extracapsular cataract extraction) ซึ่งทั้ง
2 วิธีน้ี แพทยจะใสเลนสตาเทียมไวในถุงหุมเลนสดวย ยกเวนเพียงในบางกรณี
ซึ่งถุงหุมเลนสไมแข็งแรงพอหรือมีภาวะที่ไมเหมาะสมที่จะใสเลนสตาเทียม
แพทยอาจจะนัดมาเพ่ือผาตัดใสเลนสตาเทียมอีกครั้งในภายหลัง

โดย...นพ.ชินวิช  ธเนศสกุลวัฒนา
จักษุแพทย

รักษตา 5

“คุณลุงครับ เปนไงบาง มองเห็นชัดข้ึนบางมั๊ย” ในที่สุด
หลังจากการเกล้ียกลอมของญาติ ๆ คุณลุงก็ตัดสินใจผาตัด วัน
น้ันที่ผมเจอคุณลุงอีกที เปนวันที่ผมนัดมาตรวจหลังผาตัด 1 
เดือน

“โอย ชัดแลวครับหมอ ชัดมากแลว” แกยิ้มกวาง ผม
เหลือบมองผลวัดระดับสายตา ซึ่งแสดงวาตาขวาของคนไขกลับ
มามองเห็นเกือบจะเทาๆกับคนปกติแลว

“ดีแลวครับ คุณลุง ดีแลว” ผมแอบโลงใจ

          การรักษาตอกระจกนั้น แมเปนเพียงการรักษาโรคๆหนึ่ง แตผลการ
รักษาอาจจะเปลี่ยนแปลงความหวังและกําลังใจ รวมถึงคุณภาพชีวิตของคนๆ
หนึ่งไปไดเลยทีเดียว ในปจจุบันน้ียังมีผูปวยอีกเปนจํานวนมากโดยเฉพาะใน
ชนบทที่ยังไมสามารถเขาถึงการรักษาได เน่ืองจากจํานวนผูปวยในระบบสาธารณ
สุขมีมากจนบางครั้งตองรอการผาตัดรักษาเปนป ๆ ศูนยจักษุและตอกระจกโรง
พยาบาลบานแพวเล็งเห็นความสําคัญในจุดน้ี จึงไดรวมกับ สปสช. เพ่ือออก
หนวยผาตัดตอกระจกตามโรงพยาบาลในตางจังหวัดมานานหลายปแลว โดยหวัง
ที่จะรักษาผูปวยในชนบทหางไกลที่เขาถึงการรักษายากใหมีโอกาสกลับมามอง
เห็นอีกครั้งหนึ่ง

“ก็ผมอยากมองเห็น” ผมจําสีหนาของคุณลุงตอนที่พูด
ประโยคนี้ กับผมไดดี ประโยคงาย ๆ ตรง ๆ แตเต็มไปดวย
อารมณความรูสึกของคน ๆ หนึ่ง คนที่วันน้ีย้ิมแยมตลอดเวลาที่
อยูในหองตรวจ เพราะไดกลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่งแลว

“คุณลุงอยาลืมดูพระอาทิตยตกนะ” ผมอยากจะบอกคุณ
ลุงอยางนี้กอนที่แกจะออกจากหอง แตก็ไมไดพูดออกไป

          เย็นน้ัน จากหนาตางหองพัก ในขณะที่ผมจองมองแสงสีสมที่เสนขอบฟา กําลัง
เริ่มเปล่ียนเปนสีชมพูจาง ๆ กอนที่อาทิตยจะลับขอบฟาไป ผมไมรูวาคุณลุงคนนั้นจะกําลัง
มองพระอาทิตยตกพรอมกับผมอยูหรือไม แตถาแกไดมองอยู ความรูสึกของการมองพระ
อาทิตยตกยามเย็นธรรมดาอยางนี้อาจกลับกลายเปนเรื่องที่มหัศจรรยและสวยงามที่สุดใน
ความรูสึกของคนที่เคยตองผานการสูญเสียการมองเห็นมาแลว

ผมเชื่อและหวังเชนนั้น.....



          มียาหลายชนิดที่อาจกอใหเกิดความดันตาสูงซ่ึงตามมาดวยภาวะตอหิน อาจจะเปนไดทั้งตอหินชนิดมุมเปดหรือมุมปด ที่พบไดบอยที่สุดคือการที่ผูปวยไดรับ
ยาหยอดตาที่มีสวนผสมของสเตียรอยด นอกจากนี้ยังมียาสเตียรอยดที่ใหทางอื่น ๆ เชน ฉีดเขาลูกตา ยากิน ยาที่ใหทางเสนเลือด ยาที่ใชสูดดม เปนตน ก็สามารถ
ทําใหเกิดความดันตาสูงไดเชนกัน นอกจากนี้ยังมี ยากลุมอ่ืน ๆ เชน ยาลดอาการซึมเศรา ยาแกแพ ยาพารกินสัน เปนตน ก็อาจทําใหเกิดตอหินมุมปดได

รักษตา6

ตอหินมุมเปด
            ตอหินจากการใชยาพบมากในลักษณะที่เปนแบบมุมเปดมากกวามุม
ปด ยาที่ทําใหเกิดบอยที่สุดคือกลุมสเตียรอยด อยางไรก็ตามมิใชทุกคนที่ใชยา 
กลุมนี้จะเกิดปญหาความดันตาสูง สวนใหญผูที่มีปญหาตอหินมุมเปดจากการใช 
สเตียรอยดมักมีปจจัยเสี่ยงบางอยาง เชน เปนโรคตอหินมุมเปดปฐมภูมิอยูกอน
แลว หรือมีประวัติคนในครอบครัวเปนโรคตอหิน ผูที่มีสายตาสั้นมาก ๆ โรค   
เบาหวาน เปนตน

ปจจุบันสเตียรอยดที่ใชในการรักษาโรคทั่วไปมีอยูหลายรูปแบบ แตรูปแบบ
ที่พบเปนตอหินจากการใชสเตียรอยดมากที่สุดคือในรูปยาหยอดยาปาย หรือ ยา
ฉีดเขาลูกตา สําหรับการใหยาสเตียรอยดในรูปแบบอื่นๆนั้น อาจทําใหเปนตอหิน
ได แตมักพบนอยกวา เชน การใหยาทางเสนเลือด หรือการสูดดม เปนตน
          ปญหาความดันตาสูงจากการใชสเตียรอยดพบไดตั้งแตใชยาไปประมาณ
2-3 สัปดาห แตโดยทั่วไปในผูที่ใชยาระยะเวลาไมนานความดันตาจะกลับสูภาวะ
ปรกติไดหลังจากหยุดยาไปประมาณ 2-3 สัปดาห มีนอยคนที่ความดันตาจะสูง
อยูตลอดจนตองใชยารักษาตอหินในการควบคุมความดันตา หรือ ผูปวยบางคน
ถึงแมวาจะตรวจพบวามีความดันตาสูงจากสเตียรอยดแลวแตผูปวยมีโรคประจํา
ตัวบางอยางที่จําเปนตองรักษาดวยยาสเตียรอยด ก็อาจจําเปนตองรักษาดวยยา
ลดความดันตาควบคูไปกับการรักษาโรคประจําตัวของผูปวย
ตอหินมุมปด
          ยาบางกลุมทําใหเกิดตอหินชนิดมุมปด ซ่ึงมักพบในผูที่เปนกลุมเสี่ยงคือ
มีมุมตาแคบอยูแตเดิม ยาที่ทําใหเกิดปญหาดังกลาวไดแก ยาลดภาวะซึมเศรา ยา
แกแพ ยารักษาโรคพารกินสัน ยารักษาโรคทางจิตเภท ยาขยายมานตา
          ในยากลุมซัลฟาและอนุพันธของซัลฟาก็อาจทําใหเกิดตอหินชนิดมุมปด
ไดเชนกัน
สาเหตุ
          ในกลุมยาที่ทําใหเกิดตอหินมุมเปด เชื่อวาเกิดจากตัวยาสเตียรอยดทําให
เกิดการสะสมของสารไกลโคสะมิโนไกลแคน (Glycosaminoglycans)   หรือ อาจ
เกิดจากเพิ่มการผลิตโปรตีนบางชนิดที่บริเวณมุมตามากขึ้น ทําใหการระบายของ
น้ําในลูกตาออกจากตาลดลง เกิดความดันตาสูงได สวนการเกิดตอหินมุมปดมัก
เกิดจากยาทําใหมานตามีการขยายมากขึ้น มานตาจึงไปปดมุมตาทําใหระบายน้ําใน
ลูกตาออกไมได

โดย...พญ.ปยะธิดา ปูรานิธี
จักษุแพทย และผูเช่ียวชาญดานตอหิน

          ปญหาสําคัญของภาวะตอหินมุมเปดจากการใชยาสเตียรอยด คือผู
ปวยมักไมรูวามีความดันตาขึ้น เพราะอาจไมมีอาการแสดงใดๆ ในระยะแรก
มักจะพบจากการมาตรวจเช็คตาโดยบังเอิญ ในบางรายมาตรวจดวยอาการ
ตามัวทั้งสองขางซ่ึงมักจะเกิดจากตอหินมุมเปดที่เปนในระยะรุนแรงแลว
ฉะนั้นผูที่เปนโรคบางอยางไมวาจะเปนโรคทางตา เชน ภูมิแพที่ดวงตา มาน
ตาอักเสบ หรือโรคทางกาย เชน โรคหอบหืด  โรคเนื้ อเย่ือเก่ียวพัน
(Connective tissue disease) ที่ตองใชยาสเตียรอยดควรไดรับการตรวจ
สุขภาพตาจากจักษุแพทยแตเนิ่น ๆ แตสําหรับตอหินมุมปดสวนใหญมักมี
อาการ เชน ปวดตา ตาแดง ตามัวเฉียบพลัน ผูปวยจึงมักจะมาพบแพทยเร็ว
การรักษา
* หากผูปวยสามารถที่จะหยุดยาได โดยทั่วไปความดันตามักกลับสูภาวะ
ปรกติได
* กรณีที่เปนโรคที่จําเปนตองใชยาสเตียรอยดอาจตองพิจารณาใชยาสเตีย
รอยดที่มีความแรงลดลง หรือใหยาลดการอักเสบกลุมอ่ืน
* ในบางกรณีที่หยุดยาสเตียรอยดแลวแตยังคงมีความดันตาสูงเรื้อรัง หรือ
มีโรคที่จําเปนตองใชยาสเตียรอยดไมสามารถหยุดได ควรไดรับการควบคุม
ความดันตาดวยยารักษาตอหิน ซ่ึงควรอยูในดุลยพินิจของจักษุแพทย
* สําหรับตอหินมุมปดจากการใชยา การรักษาที่ดีที่สุดคือการหยุดยาเชนกัน
* การรักษาโดยการผาตัดมักใชในกรณีที่ยาหยอดรักษาตอหินไมสามารถ
ควบคุมความดันตาได
ขอแนะนํา
* ไมควรซื้อยามาหยอดเอง การใชยาทางตาควรอยูในความดูแลของจักษุ
แพทย
* ผูปวยทุกคนท่ีจําตองใชยากลุมสเตียรอยดเปนระยะเวลานานควรไดรับ
การตรวจตาโดยจักษุแพทยอยางละเอียด และตรวจติดตามเรื่องความดัน
ตาโดยสม่ําเสมอ ซ่ึงความดันตาขึ้นไดตั้งแตใชยาเพียงแค 2-6 สัปดาห
* หากมีการหยุดการใชยาที่เปนสาเหตุของการเกิดตอหินแลว ควรไดรับการ
ตรวจเช็คความดันตา ขั้วประสาทตา และลานสายตาโดยจักษุแพทย
ความถ่ีในการติดตามผลขึ้นกับความรุนแรงของตอหินของผูปวย
* ผูที่ตองใชยารักษาตอหิน และ ผูที่ไดรับการผาตัดในการควบคุมความดัน
ตาตองมารับการตรวจติดตามเรื่องตอหินตามนัดกับจักษุแพทยอยาง
สม่ําเสมอ



          หมายถึง ภาวะที่ตาไมไดพัฒนามาตั้งแตเกิดหรือเล็ก ๆ จากโรค หรือ สาเหตุตาง ๆ ทําใหพัฒนาการดานการมองเห็นของ
ตาขางนั้นลาชาหรือถดถอยไป เมื่อเทียบกับตาคนปกติ (เสมือนตาขางนั้นข้ีเกียจทํางาน ) จึงเรียกตาขางนั้นวา ตาขี้เกียจ ดังนั้น  
ตาขี้เกียจจึงจาํเปนตองรีบไดรับการตรวจพบและรักษาโดยเร็วที่สุด

โดย...คุณสุนิสา ทองกําพรา
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
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สาเหตุ
1. ตาเหล เชน ตาเหลเขา ตาเหลออก
2. ปญหาทางสายตา เชน สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง
3. โรคตาอื่น ๆ ที่เปนแตกําเนิด เชน ตอกระจก หนังตาตก
การรักษา
1. รักษาที่สาเหตุซ่ึงทําใหเกิดตาขี้เกียจ เชน

- ตอกระจก ตองผาตัด และ ใสแวนแกไขสายตา
- ตาเหล รักษาโดยการใสแวน แกไขสายตา และ/หรือ ทําผาตัด
- สายตาผิดปกติ รักษาโดยการใสแวน แกไขสายตา

2. ฟนฟูตาขี้เกียจ โดยการปดตาขางที่ดี เพื่อบังคับใหตาขางขี้เกียจใชงาน
และฟนฟูสายตาขางนั้น เสมือนตาขางที่ดีบอดไป
3.การใชเครื่องมือ ชวยกระตุนจอประสาทตาใหฟนฟูเร็วขึ้น คลาย ๆ กับ
การออกกําลังกายของ จอประสาทตา
ทําไมจึงตองรักษาตาขี้เกียจ
1. ตาขางนั้นจะขี้เกียจมากขึ้น และสายตาก็จะหยุดการพัฒนาทําใหการมอง
เห็นลดลงมากจนกระทั่งแกไขกลับคืนไมได
2. คน ๆ นั้นแมดูภายนอกจะเหมือนมี 2 ตาปกติ แตการมองเห็นจะเหลือ
แคตาเดียว ไมเกิดภาพเปน 3 มิติ คือ ขาดความลึก ซ่ึงเปนอุปสรรคในการ
ประกอบอาชีพได
3. ขาดตาสํารองไปขาง ถาตาขางดีเกิดอุบัติเหตุ หรือ เปนโรคตาที่รุนแรง
คนนั้นก็จะมีสายตาที่แยไปตลอดชีวิต
จะรักษาจนถึงเมื่อไร
1. สายตาขางที่ข้ีเกียจ มี การพัฒนาการมองเห็นจนระดับสายตาเทากับ
สายตาขางที่ดี
2. สามารถใชตาทั้งสองขางพรอมกัน มองเห็นภาพรวมเปนภาพเดียว
3. สามารถมองเห็นภาพเปนสามมิติ

รูไดอยางไรวาลูกอยูในภาวะเสี่ยง
1. จากประวัติครอบครัว เชนมีสายตาผิดปกติ ตาเหล ตอกระจก หนังตาตก
หรือเด็กคลอดกอนกําหนด
2. สังเกตตาลูกวาผิดปกติจากเด็กอ่ืนหรือไม เชน ตาสั่น ตาเหลมีจุดขาว
ตรงกลางตา
3. เลนปดตาทีละขางวาลูกมองเห็นเทากันหรือไม

“จะปดตาอยางไรจึงไดผล
ปดตาขางทีด่ี ตามเวลาที่แพทยกําหนด”

ปญหา?
1. ทําไมตองปดตา?
          เพื่อทําใหตาขางที่ดีบอดไป โดยการปดไวไมใหมอง สมองจะบังคับตา
ขางที่เหลือ (ตาขี้เกียจ) ใหมองแทนตาขางที่ ข้ีเกียจก็จะทํางานมากข้ึน จนไม
ข้ีเกียจ
2. ปดตาไมไดทําอยางไร ?
          ส่ิงสําคัญที่สุด คือ พอแมตองแสดงความมุงมั่นในการปดตา โดยเฉพาะ
ในเด็กเล็กๆอาจเตรียมไวที่เดียวหลายๆชิ้น ถาเด็กดึงออกก็พรอมปดใหมไดทันที
ตองใจแข็งมุงมั่น เอาชนะใหได รวมกับการเบี่ยงเบนความสนใจเลนอยางอ่ืน จน
เด็กเพลิน บางครั้งตองมีการใหรางวัลเมื่อเด็กรวมมือและลงโทษ โดยพิจารณา
ตามสถานการณที่เหมาะสม

ถาเปนเด็กเล็ก ๆ อาจเริ่มปดกอนเด็กตื่น
นอนเล็กนอย และชวนเลนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ
ถาเด็กมีแวนใสตองปดตาและใสแวนทับเสมอไมปด
ลง บน แวน

3. ลูกยังเล็กรอโตไดไหม ?
ไมควรรอ ควรจะไดรับการแกไขเร็วที่สุด เพราะการพัฒนาของสายตาจะ

พัฒนาสูงสุดในชวง 2 ปแรก สมองก็จะพัฒนานอยลง การพัฒนาของสายตาจะยิ่ง
ลดลงไปดวยจนสุดทายก็แกไขไมได ทําใหผลสําเร็จของการรักษาตาขี้เกียจลดลง
4. ปดตาแลวจะไปโรงเรียนไดอยางไร ?

พอแม ตองไปพบครูและอธิบายใหครูฟง และขอใหครูชวยสนับสนุน ขอให
เด็กนั่งขางหนาสุด สามารถเดินไปดูที่กระดานได คําสั่งการบานขอใหถายเอกสาร
ให ( ไมตองจดจากกระดานดํา ) สิ่งที่สําคัญที่สุดทําความเขาใจกับเพื่อนๆไมใหลอ
เลียนเด็ก และเมื่อเวลาสอบใหครูชวยอานขอสอบใหเด็กฟง และใหเวลาในการ
สอบมากขึ้นเปนกรณีพิเศษ

พอแมตองชวยลูกอยางไร ?
นําหนังสือเรียนไปถายเอกสารตัวใหญสุดเทาที่เด็กมอง

เห็นเด็กกลุมนี้จะมองตัวหนังสือเปนแถว ๆไดไมดี ( อานไม
ออก ) ตองอานหนังสือเปนตัวๆตองใชไมบรรทัดชวย หรือโดย
การทําแผนชวยเนนตัวอักษรเปนคํา ๆ หรือเปนแถว เพื่อชวยให
เด็กเห็นไดไดชัดข้ึน อานไดสะดวกขึ้น

ขอสําคัญ !! จะตองมาตามนัด เพื่อติดตามการพัฒนาของ
สายตาและเฝาระวัง ปญหาที่อาจเกิดข้ึน



สวัสดีคะ ทานผูอานทุกทาน ปาหมอจามาตามคําเรียกรอง ที่ติดเอาไวจากฉบับที่แลววา ในฉบับนี้
เราจะคุยกันแบบสบายๆ เกี่ยวกับการมีสติวา การมีสติเปนยังไง ดีอยางไร และสามารถฝกได
อยางไร แตตองขอออกตัวกอนนะคะวา ปาหมอก็ยังเปนผูหนึ่งซึ่งเต็มไปดวยกิเลสอยู ยังเปนผูรู
นอย จึงตองศึกษาหาความรูไมวาจะเปนการอานจากหนังสือ การถามจาก ครูบาอาจารย ตลอด
จนถึงการฝกปฏิบัติดวยตัวเอง ถึงแมวาจะเปนหนทางอีกยาวไกลในการที่จะพนทุกขและดับกิเลส
อยางส้ินเชิง แตอยางนอยก็ทําใหเราใชชีวิตไดอยางมีความสุข และตั้งอยูบนความไมประมาทคะ
เม่ือเร็วๆนี้ ปาหมอไดเขาไปในเว็บเก่ียวกับ ธรรมะ เขาอธิบายเก่ียวกับการมีสติใหอานแบบเขาใจ
ไดงายๆ จึงอยากเอามาเลาสูกันฟง
สติ แปลวาความระลึกได ความรูสึกตัว เม่ือใดที่เรามีความรูสึกตัวน่ันหมายความวา เรามีสติอยู
น่ันเอง
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ปาหมอจา...

รูสึกตัวที่วาคือรูอะไร ? 
หลายคนอาจจะเคยไดยินคําวา สติปฏฐาน 4 มาบาง การมีสติก็คือการฝกสติปฏ
ฐาน 4 , ส่ีอยางที่วาน้ันคือ กาย เวทนา จิต ธรรม ฟงดูอาจจะงง พูดงาย ๆ ก็คือ
เม่ือใดเราเกิดความรูสึกในส่ิงใดท่ีชัด ก็ใหรูอันน้ัน การรูน้ันรูอะไร ก็เชน หากเดิน
อยูก็รูสึกวาเดินอยู, น่ังก็รูสึกวาน่ัง, ยืนก็รูสึกวายืน, นอนก็รูสึกวานอน, ดีใจก็รูวา
ดีใจ, โกรธก็รูวาโกรธ, สุขก็รูวาสุข, ทุกขก็รูวาทุกข, จะขยับซาย แลขวา หันหนา
มองหลัง เคล่ือนไหวใด ๆ ก็ "รูสึก"ตามนั้น คิดก็รูวาคิด, จะฟุงซานก็รูวาฟุงซาน
เผลอลืมไมมีสติก็รูวาเผลอ

โดย...พญ.พัทธศรัณย  ธนะสพุรรณจักษุแพทย และผูเชี่ยวชาญดานตอหิน

กลาวโดยยอคือใหมีความรูสึกตัวผานอายตนะทั้ง 6 ไดแก ตา (รูป), หู (เสียง), จมูก (กล่ิน), ล้ิน (รส), กาย (สัมผัส), ใจ (ความรูสึก-ความคิดปรุงแตง) รู
ไปเรื่อยๆ ตามอารมณหรือสภาวธรรมที่ปรากฏ “ตามจริง” ในขณะนั้น ๆ รูแบบนี้มันจะเครียดไหม ? ขอตอบวาไมเลย การมีความรูสึกตัวนั้นทําแบบ
สบาย ๆ ใหเปนธรรมชาติตามปกติ ไมตองไปเพง ไปจอง ไปบังคับ ไปควบคุม งาย ๆ คือเปนปกติอยางที่เคยเปนน่ันหละ เพียงแตมีความรูสึกตัวอยู  
เนือง ๆ อยูเสมอ

มีสติหรือดูจิตมอีะไรดี ?
1. ดูจิต คือ การเรียนธรรมะที่ “เรียบงายและธรรมดาที่สุด” ไมจําเปนตองรูคําศัพททางศาสนายาก ๆ หรือน่ังทองพระไตรปฎก เพราะจุดมุงหมาย

คือการเรียนรูกายและใจของตัวเอง ใหปลอยวางความยึดม่ันถือม่ัน (อุปทาน) อันเปนสาเหตุทําใหเรา ๆ มีความทุกขกัน
2. การ ดูจิตสามารถทําได “ทันที”, “ที่น่ี” และ “เด๋ียวนี้” ซึ่งคนจํานวนไมนอยมักเขาใจผิดวาการปฏิบัติธรรมตองทําอะไรที่มันดูยาก ๆ, เครง

เครียด, นาเบื่อ, หรือตองใชเวลา เนื่องจากตนไมมีเวลาจึงไมสามารถปฏิบัติธรรมได ซึ่งความจริงเราสามารถเรียนธรรมะดวยการฝกสติไดตลอดเวลา
ดวยใจที่ปกติสบาย ๆ ไมวาจะดูทีวี, กินขาว, เลนเน็ต, อาบน้ํา, ไปเที่ยว, ออกกําลังกาย ฯลฯ ลวนสามารถฝกสติไดทั้งส้ิน

3. ธรรม ทั้งปวงรวมที่จิต (ตามที่ครูบาอาจารยไดกลาวไว) ดังนั้นการดูจิตคือการเรียนรูธรรมะภาคปฏิบัติที่เปนเสนทางตรง ไมออม ชวยใหถึงจุด
หมายปลายทางไดไวขึ้นและไมหลงทาง

4. หากพูดถึงในแงของบุญกุศลสําหรับคนชอบทําบุญ การดูจิตเปรียบเสมือนการทําวิปสสนากรรมฐาน จึงเปนภาวนาบารมี ซึ่งเหนือกวาศีลและ
ทาน ดังนั้นจึงเสมือนเปนการทําบุญโดยไมเสียสตางค และเปนบุญสูงสุด ทําไดทุกที่ ทุกเวลาตามกําลังสติที่เรามี

ที่น้ีเรารูแลวใชไหมคะวาการมีสติหรือการดูจิตเปนยังไง และดีอยางไร ไมยากเลยใชไหมคะถาเราตั้งใจที่จะคอยๆฝกปฏิบัติไป อยาลืมนะคะ
ฝกสติวันละนิด จิตแจมใส ไวพบกันฉบับหนานะคะ ปาหมอไปกอนคะ บาย บาย…
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ฉบับนี้ผูเขียนขออนุญาตเขียนถึงเรื่องของการมองโลกในแงดีซ่ึงผูเขียนไดมีโอกาสออกหนวยเคลื่อนที่ผาตัดตอกระจกของรพ.บานแพวในตางจังหวัดหลายครั้ง ซ่ึงแตละ
สถานที่ที่ไป มีทั้งใกล สามารถเดินทางไปถึงภายในไมก่ีช่ัวโมง บางแหงอยูไกลจนตองเดินทางไปใหถึงลวงหนากอนเปนวัน บางครั้งตองเดงตัวเพื่อออกเดินทางตั้งแตตี 4 
ตี 5 ทั้งตองเตรียมพรอมเริ่มตนทํางานทั้ง ๆ ที่ยังเพิ่งไปถึง (เพราะไมอยากใหรอนาน) เนื่องจากเกรงใจบรรดาเจาหนาที่ของโรงพยาบาลที่ไปชวยออกหนวย ตางก็ชวย
กันเตรียมสถานที่ใวรอ รวมถึงเกรงใจผูปวย ที่ตั้งใจมานั่งรอตรวจจากบรรดาคณะแพทยและทีมงาน หลายครั้งที่ตรวจเสร็จแลว ตองผาตัดกันภายในวันแรกเลย บาง
ครั้งก็อยากจะแยกรางไดจะไดบริการคนไขไดทั่วถึงทุกคน เวลาก็นอยซะเหลือเกิน อยากจะมีซักสิบแขนมาชวยผาตัด จนหลายครั้งก็รูสึกเสียวๆหวิวๆกับบางปญหาและ
อุปสรรคที่เจอ แตเนื่องจากเคยอานเจอบทความดีๆ และไดขอคิดจากบทความนี้ และยังใชเปนกําลังใจในการทํางานใหผานไปได จึงขออนุญาตเจาของ บทความนี้แบบ
ไมไดขอกันเปนทางการมาเลาสูกันฟง เผื่อทานผูอานจะนําไปใชเปนกําลังใจในการทํางาน หรือดําเนินชีวิตตอไป บทความนี้นํามาจาก www.paisan.com เปนเรื่องพูดคุย
กันของชาย 2 คนที่เปนเพื่อนกัน บทความนี้ช่ือ

โดย...พญ.สิทธิกา  โคกขุนทด
จักษุแพทย และผูเช่ียวชาญดานจอประสาทตา “เลาสูกันฟง...”

          ผมมีเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อสมชาย เขาไดรับการกลาวขวัญเสมอวา เปนเจาของรานอาหารที่ชอบมองโลกในแงดี และมี
อารมณดีตลอดเวลา ทุกครั้ง ถามีใครถามเขาวา ชีวิตเปนอยางไร?
          เขาจะตอบวา "ถามีแฝดอีกคน คงดีกวานี้" ลูกนองทุกคนรักในความเปนผูนําของเขา ถาลูกนองคนไหนกําลังมีปญหา
เขาจะอยูใกลๆ และคอยปลอบใหรูวา จะมองเห็นสิ่งที่ดีจากเรื่องราย ๆ ที่กําลังเกิดข้ึนไดอยางไร
           วันหนึ่งผมอดสงสัยเรื่องนี้ไมได จึงถามเขาวา

“มองโลกในแงด”ี

"เอ็ งมี เค ล็ ด ลั บ อ ะไรห รื อ เป ล า ถึ งได มี อ ารมณ ดี อ ย า งนี้ ได ต ลอด เวล า?"
          เขาตอบวา "ทุกวันตอนเชา เม่ือขาถามตัวเองวา วันนี้จะเลือกเปนคนอารมณดี
หรืออารมณราย ขาก็จะเลือกขอหนึ่งทุกที ทุกครั้งที่เกิดปญหาขึ้น ขามีสิทธิท่ีจะเลือก ตก
เปนเหยื่อของเหตุการณ หรือเลือกเรียนรูจากเหตุการณ ทุกครั้งท่ีมีใครบนใหผมฟง “ขามี
สิทธิ์เลือก ท่ีจะรับคําบน หรือช้ีใหเห็นอีกดานหนึ่งของชีวิตที่ดีกวา สุดทาย ขามักจะเลือก
ดานดีของชีวิตเสมอ" ผมแยงกลับไปวา "แตอะไรๆ ไมไดงายอยางน้ันนะซิ"
          เขาตอบวา "ถูกตอง ชีวิตคือการเลือก เม่ือเอ็งตัดส่ิงตาง ๆ ที่ไมจําเปนออกไป สุด
ทายจะเลือกแคการเลือก เอ็งมีสิทธิท่ีจะเลือก ตอบสนองกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดวา จะทําใหคน
อ่ืนตอบสนองอารมณเอ็งไดอยางไร เอ็งมีสิทธิเลือก ท่ีจะสบายใจ หรือหัวเสียตลอดเวลาได
ท้ังหมดข้ึนอยูกับวา เอ็งจะเลือกใชชีวิตอยางไร ?“
          หลังจากนั้นไมนาน ผมไดรับขาวรายวา เพ่ือนผมคนนี้ ถูกโจรที่เขามาปลนราน
อาหารยิง และไดรับบาดเจ็บสาหัส โชคยังดีท่ีมีคนมาพบ และนําสงโรงพยาบาลทัน หลังจาก
การผาตัดนานกวา 18 ช่ัวโมงผานไป และนอนพักรักษาตัวเปนเวลากวาหนึ่งอาทิตย สมชาย
ไดรับการปลอยใหกลับบานได ในระหวางท่ีผมไปเยี่ยมสมชาย ผมถามเขาวาเปนอยางไร
บาง? เขาตอบวา "ถามีแฝดอีกคน คงดีกวาน้ีแน“
          เขาถามผมวา อยากดูบาดแผลหรือเปลา ผมตอบวา “ไม แตอยากรูวา เขาผาน
เรื่องราย ๆ อยางน้ีมาไดอยางไร ?”
          ส่ิ ง แ รก ที่ ข า นึ ก ได คื อ “น าจ ะล อ ค ป ระตู ห ลั ง ร าน ไว " สม ช าย ต อบ
แตหลังจากถูกยิง ขณะที่นอนอยูบนพ้ืน ขาบอกตัวเองวา "ขาเหลือทางเลือกเพียงสองทาง
คือมีชีวิตอยูตอหรือไมก็ตาย”แนนอนท่ีสุด ขาเลือกท่ีจะมีชีวิตอยู 

"แลวไมรูสึกกลัวบางเลยหรือ?" ผมถามตอ
        สมชายเลาตอไปวา "พวกท่ีมาชวยเกงมาก พวกเขาบอกผมตลอดเวลาวา “ไมตอง
หวง ทุกอยางตองเรียบรอย” แตระหวางท่ีขาถูกเข็นเขาไปในหองผาตัด ขามองเห็นสีหนา
ของหมอ และพยาบาลแลว ผูรูสึกไดจากสายตาของพวกเขาวา "ขากําลังจะตาย" เลยบอก
ตัวเองทันทีวา "ตองทําอะไรสักอยาง“

"แลวเอ็งทําอะไร ? ผมถาม ขาก็คิดวา “โชคยังดี ท่ีขายังมีลมหายใจ” และพอจะมี
แรงถามหมอวา “กระสุนโดนจุดสําคัญหรือเปลาครับหมอ” หมอตอบวา “โชคยังดีท่ีกระสุน
ไมโดนจุดสําคัญ แตคงตองตัดแขนออกไปขางหนึ่ง เพราะเลือดไมไดไปเลี้ยงที่แขนซาย
นานกวาช่ัวโมง”

“แลวเอ็งจะทํายังไง”ผมถาม สมชายก็ตอบวา “โชคยังดีท่ีขายังเหลือแขนขวา
อีกขาง” ทําใหขามีกําลังใจตอไป
          พอดีมีนางพยาบาลคนหนึ่งตะโกนถามวา “แพอะไรหรือเปลา ?“
          สมชายก็รองออกมาทันทีวา "หมอ หมอ ผมแพอยูอยางหนึ่งครับ“
          ท้ังหมอ และพยาบาลหยุดช่ัวขณะ จนหองทั้งหองเงียบกริบเพ่ือรอฟงคํา
ตอบ
          ขาหายใจเขาลึกๆ และตอบไปวา "ผมแพหัวลูกปนครับ”
          ทันใดน้ัน ทุกคนก็สงเสียงหัวเราะออกมาดังล่ันไปหมด
         ตอจากนั้น ขาก็บอกหมอวา “ผมอยากมีชีวิตอยู ชวยกรุณาผาตัดอยางคน
มีชีวิต ไมใชอยางคนที่ตายไปแลว“
         ในที่สุดการผาตัดก็สําเร็จ หมอสามารถชวยชีวิตของสมชายเพื่อนผมไวได
อยางปาฏิหารย และสมชายก็สามารถมีชีวิตอยูไดอยางมีความสุข เพราะเขาเลือกท่ี
จะคิดในส่ิงท่ีดี
       ขอคิดจากเรื่องนี้ก็คือ

“คุณมีสิทธิ ‘เลือก’ท่ีจะช่ืนชมกับชีวิต ในขณะที่คุณกําลังมีชีวิตขมข่ืนได
ดวย ‘ความคิดในแงบวก’ของคุณเอง ถาคุณจัดการเรื่องนี้ได ทุกส่ิงทุกอยางในชีวิต
ก็ไมจําเปนตองยุงยากเสมอไป”

“มีใครเคยถามผูเขียนวา มีใครมา‘บังคับ’ใหทํางานแบบกึ่งพเนจร ตอง
นอนตางบานตางแดน เปลี่ยนไปตามสถานที่ที่ไปออกหนวย ไมแนนอน
น่ังหลังขดหลังแข็งผาตัด แทนที่จะทํางานเปนหลักแหลง และเลิก
ทรมานสังขารของตัวผูเขียนเอง เนื่องจากผูเขียนไดพยายามคิดแงบวก
อยางที่บทความ‘มองโลกในแงดี’ เขียนใว ผูเขียนจึงขอตอบอยางดังๆ
วา ‘ไมมีใครบังคับ’ ตัวผูเขียนเต็มใจ‘เลือก’เอง ซึ่งเมื่อแลกกับการมอง
เห็นที่ดีข้ึนและรอยยิ้มไดของผูปวย แถมมีทีมงานเจาหนาที่มาเปนกอง
เชียร สําหรับผูเขียนแลวแคน้ีหัวใจก็เริงราแลว”



ทารกตอกระจก... โดย...นพ.พรเทพ  พงศทวิกร
จักษุแพทย และผูเช่ียวชาญดานจอประสาทตา

          หลายเดือนกอนผมไดพบทารกนอยอายุเพียง 6 เดือน มารดาชาว      
กระเหรี่ยงไดสังเกตลูก มีจุดขาวบริเวณตาดําทั้ง 2 ขาง แมมารดาเปนเพียงชาวกระ
เหรี่ยงอยูชายแดน ก็ยังอุตสาหมาพบผมจนได
          ผมไดตรวจละเอียดพบวาทารกเปนตอกระจกแตกําเนิด ตอนนี้ตอสุกจน
ขาว ถามารดาทารกนอยมาพบชาเกินไป ประสาทตาของทารกนอยคนน้ีอาจไม
พัฒนา สงผลใหเด็กมองไมเห็นหรือสายตาแยในระยะยาว
          ทารกนอยคนน้ีไดรับการผาตัดโดยไว แตเน่ืองจากดวงตาเด็กเล็กเกินไป
ทําใหไมสามารถใสเลนสแกวตาเทียมได หลังผาตัดเด็กคนนี้จึงไมมีเลนส จึงใส
แวนหนา ๆ หรือแวนขนมครกแทนและรอผาตัดเลนสแกวตาเทียม เม่ืออายุ 2 ขวบ

ตารางแสดงการออกหนวยผาตัดตอกระจกเคลื่อนที่ 
ประจําเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2553

รพ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ26-28 พ.ย. 53

24-26 ก.ย. 53 1. รพ.คาย จ.พัทลุง

รพ.คาย จ.พัทลุง

รพ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด16-19 ก.ย. 53

2. รพ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

15-17 ต.ค. 53

รพ.ปาย จ.แมฮองสอน (สถานีโทรทัศน NBT)17-19 พ.ย. 53

รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม12-14 พ.ย. 53

รพ.ฝาง จ.เชียงใหม29-31 ต.ค. 53

รพ.ลาดยาว จ.นครสวรรค22-24 ต.ค. 53

รพ.คาย จ.สงขลา

รพ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา (รอบ 2)1-3 ต.ค. 53

สถานที่ออกหนวยวัน เดือน ป

ตารางแสดงการออกหนวยถายภาพจอประสาทตา
ประจําเดือนสิงหาคม-กันยายน 2553

รพ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม21-22 ก.ย. 53

รพ.นภาลัย จ.สมุทรสงคราม18-19 ก.ย. 53

รพ.บางสะพานนอย จ.ประจวบคีรีขันธ15 ก.ย. 53

รพ.โพทะเล จ.พิจิตร6-10 ก.ย. 53

กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร15-16 ก.ย. 53

รพ.ดานชุมพล จ.ตราด13-14 ก.ย. 53

กรมบญัชีกลาง กรุงเทพมหานคร1-2 ก.ย. 53

รพ.ทับคอ จ.พิจิตร23-25 ส.ค. 53

รพ.วชิระบารมี จ.พิจิตร16-18 ส.ค. 53

รพ.บางแพ จ.ราชบุรี9-13 ส.ค. 53

รพ.เขาสมิง จ.ตราด2-6 ส.ค. 53

สถานที่ออกหนวยวัน เดือน ป

รักษตา10

           ตอนนี้เด็กคนน้ีอายุได 1 ขวบแลว ใสแวนหนาๆ ขนาดเล็กมาในหองตรวจของผม และเขามาหยิบของเดินไปมา ทารกตอกระจกตอนนี้ไม
ตองเปนเด็กตาบอดแลว ตองช่ืนชมในแมชาวกระเหรี่ยงผูน้ีที่มีความพยายามอยางมากในการพาลูกมาตรวจ และดูแลลูกหลังผาตัดอยางปลอดภัย

“ไมวาจะเปนชนชาติใด...ความรักของแมก็ยิ่งใหญและประเสริฐที่สุด”



          หลังจากไดทราบแลววาแวนตาแบบไหนที่เหมาะสมมากที่
สุดแลว ลองมาทายใจกันตอวาการเลือกสวมใสกรอบแวนตานั้น
สามารถบอกอะไรไดบางเก่ียวกับคุณ…

แวนตาไมมีกรอบ : คุณสามารถคิดตริตรองและแกไขปญหาได
และจะไมพูดความในใจของตัวเองออกมาตรง ๆ

แวนตากรอบทอง : คุณสนใจบุคลิกภายนอกของตัวเองเปนอยาง
ย่ิง แตงกายดี และชอบแสดงความคิดเปนใหคนอื่นรูวาคุณไม
เหมือนใคร

แวนตากรอบดํา : คุณคอนขางหลงตัวเอง มีความสุภาพเรียบรอย
และไดรับการยอมรับจากเพ่ือนฝูง แตมิตรภาพจะไมลึกซึ้งมากนัก

แวนตากรอบสี : คุณกลัวความเหงา เปนคนทันสมัยและมีความ
เขาใจชีวิตและเขาใจหาความสุข

โดย...พญ.สุภัทรา  ศุภศิลปกนก
จักษุแพทยคุยสบายทายเลม...

          ในชีวิตหนึ่งที่ผานมา ไมวาจะมีภาวะสายตาสั้น , สายตาเอียง,
สายตายาว หรือแมกระทั่งผูที่มีสายตาปกติก็ตาม ตางตองเคยสวมใสแวนตา
กันมาแลวทั้งนั้น ดังนั้นเรามาลองเลือกกรอบแวนตาใหเหมาะกับใบหนากันดี
กวาคะ

รักษตา 11

รูปหนากลม
ควรจะเลือกทรงที่ชวยทําใหรูปหนาดูยาวข้ึน โดยการเลือก

กรอบทรงเหลี่ยม ไมวาจะเหลี่ยมไหน ๆ หรือเปนลักษณะเหลี่ยม ๆ
มุมๆ สักหนอยก็ได กรอบแวนก็ควรจะมีสีคอนขางเขม เชน นํ้าตาลเขม แดง
เขม นํ้าเงินเขม หรือลายกระก็ได เพราะสีเขมของกรอบจะชวยนําสายตาของ
คนอื่นใหไปหยุดอยูที่กรอบแวนเหลี่ยมแทนที่จะเปนหนากลม ๆ ได

รูปหนาหัวใจ
          ลักษณะผูมีหนาผากกวาง-คางแคบ ตองพยายามหาแวนที่ชวยสราง
สมดุลระหวางพ้ืนที่กวางที่สุดและแคบที่สุดบนใบหนาโดยแวนตาที่เหมาะกับ
ใบหนารูปหัวใจ ควรจะเปนทรงกลมหรือวงรี ยาว มนและกรอบแวนตองบาง
มีสีออน ขอสําคัญคือ อยาเลือกกรอบขนาดใหญเกินไป เพราะจะไปเนนหนา
ผากกวาง ๆ ใหชัดข้ึน

รูปหนาสี่เหลี่ยม
          ลักษณะผูมีกรามใหญ มีโหนกแกมนูนสูง ซึ่งนี่แหละที่เปนปญหา
นอกจากจะตองเลือกทรงของแวนตาใหมีลักษณะกลม โคงมน หรือรูปวงรี
เพ่ือชวยใหหนาดูเรียวยาวแลว ยังตองเลือกกรอบแวนที่เวลาสวมแลวอยูใน
ระดับเดียวกบัโหนกแกม เพ่ือปดบังความนูนสูง ทําใหไมเห็นเหลี่ยมบนใบหนา
จนเดนชัด เพราะชวงความโคงของกรอบแวนจะเปนเสนนําสายตาใหลืมความ
เหล่ียมบนใบหนาไปเลย

รูปหนาสี่เหลี่ยมผืนผาแนวตั้ง
          จัดวาเปนคนรูปหนายาว แตก็ยาวแบบสี่เหล่ียมหรือความกวางของ
แกมและคางแทบจะเทากัน เหมือนกรอบประตู-หนาตางแคบๆ ดังนั้น ใบหนา
แมจะยาว แตก็แคบดวย แกไดโดยเลือกหยิบเอาแวนทรงเหลี่ยม เรขาคณิต
ในทางขวางมาสวม จะชวยทําใหใบหนาดูส้ันลงและดูสมสวนข้ึน

รูปหนาทรงไข
          ใบหนารูปไขน้ีถือวาโชคดีมาก เพราะไมวาแวนทรงไหน ๆ ก็หยิบมา
สวมใสไดอยางสบายๆ แตถาจะใหดีที่สุดก็คือ กรอบทรงรี เพราะจะเนนใบ
หนารูปไขใหสวยคมยิ่งข้ึน ขอสําคัญควรเลอืกขนาดของกรอบแวนใหรับกับใบ
หนา
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