สวัสดีคะ ...
พบกันเชนเคยกับ “ รักษตา” ฉบับนี้เปนฉบับที่ 3 แลวนะคะ ซึ่งยังคงเต็ม
เปยมไปดวยเนื้อหาสาระดานสุขภาพของดวงตาที่นํามาเสนอใหกับทานผูอานผู
รักดวงตาทุกทาน รวมถึงเรื่องราวดี ๆ จากประสบการณที่พบเจอของหมอตา
บานแพวมาใหติดตามกันอยางตอเนื่อง หวังวาคงใหประโยชนกับทุก ๆ ทานไม
มากไมนอยจนเกินไป แลวพบกันใหมในฉบับหนานะคะ
คณะที่ปรึกษา...
นายแพทยสุรพงษ บุญประเสริฐ
นายแพทยพรเทพ พงศทวิกร
แพทยหญิงพัทธศรัณย ธนะสุพรรณ
แพทยหญิงปยะธิดา ปูรานิธี
แพทยหหญิงสิทธิกา โคกขุนทด
แพทยหญิงวรรธนันท สุวรรณนิพนธ
นายแพทยชินวิช ธเนศสกุลวัฒนา
นายแพทยเตชะวิชญ ลิขิตกรณ
แพทยหญิงชุติวรรณ อมรรัตนพันธ
บรรณาธิการ...
แพทยหญิงสุภัทรา ศุภศิลปกนก
กองบรรณาธิการ...
นางสุนิสา ทองกําพรา
นางสาวสุรางค รัตนชูวงศ
ออกแบบศิลป...
นางสาวปยะนุช ชูชวย
ชางภาพ...
นายสมบัติ ครุฑสิงห
สถานทีต่ ดิ ตอ…
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
198 หมู 1 ต.บานแพว อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร 74120
โทรศัพท 034-419555 ตอ แผนกจักษุ
www.banphaeo-hospital .or.th/eye-excellence-center
Email : banphaeo-eye@hotmail.com

สําหรับทานผูอานที่มีความสนใจเขารวมสนับสนุน
โครงการผาตัดตอกระจก หรือเครื่องมือแพทย
กรุณาติดตอ คุณสุรางค รัตนชูวงศ โทรศัพท 084-4374505
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ถามตอบปญหาสิทธิผูปวยผาตัดตอกระจก
โดย...คุณสุรางค รัตนชูวงศ
ผูประสานงานศูนยจกั ษุและตอกระจก
คําถาม ผูปวยที่ตองการมาผาตัดตอกระจกที่โรงพยาบาลบานแพวฯ ตอง
ทําอยางไรบาง ตองเสียคาใชจายอะไรบาง ประมาณเทาไหร
ตอบ ผูปวยที่ประสงคเขารวมโครงการผาตัดตอกระจกกับโรงพยาบาลบาน
แพวฯ มีเกณฑดังนี้
- ผูปวยตองเขามารับการตรวจวินิจฉัยจากจักษุแพทยกอนวาเปนโรคตอ
กระจกหรือไม และอยูในเกณฑตองเขารับการผาตัดหรือไม
1.สิทธิบัตรทอง (ทั่วประเทศ) ผาตัดฟรีไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณี ผูปวยใชสิทธิบัตรทองของโรงพยาบาลอื่นที่ไมใชโรงพยาบาลบาน
แพวฯ ในการตรวจครั้งแรกผูปวยตองชําระเงินคาตรวจเอง อยูที่ประมาณ
150-300 บาท และตองมีหนังสือสงตอการรักษาจากโรงพยาบาลตนสังกัด
บัตรทองของผูปวย ในกรณีที่มีนัดผาตัดตอกระจก
2.สิทธิเบิกได / ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกและรักษาไดตามสิทธิ
3.สิทธิประกันสังคมผูปวยตองไดรับการยินยอมใหผาตัดจากโรงพยาบาล
ที่ตนสังกัดอยูกอน
หมายเหตุ
1.ผูปวยหลังผาตัดตองนอนพักโรงพยาบาล 1 คืน หากประสงคจะนอน
พักหองพิเศษที่ไมใชหองที่โรงพยาบาลจัดหาใหผูปวยตองชําระคาหองเอง
2.ผูปวยตองเดินทางมาตรวจแผลหลังผาตัดที่โรงพยาบาลบานแพวฯ 1
สัปดาห และ 1 เดือน

โดย...นพ.พรเทพ พงศทวิกร
จักษุแพทย และผูเชี่ยวชาญดานจอประสาทตา

เห็นจุดดําในตา...อยานิง่ นอนใจ
เห็นจุดดําคลายยุงลอยไปลอยมาแตจับไมได.....
เห็นจุดคลายลูกน้ํา เดี๋ยวหายไป เดี๋ยวก็กลับมา.....
มีใยแมงมุมลอยไปลอยมา.....
เห็นแสงฟาแลบบริเวณหางตา.....

วุนตาเสื่อมมีอาการอยางไร ?
ผูปวยสวนใหญจะเห็นจุดดําคลายลูกน้ําลอยไปลอยมา ในบางราย
จะมีแสงฟาแลบคลายแสงแฟลซรวมดวย โดยเฉพาะในเวลากลางคืน

หลายคนที่มาพบจักษุแพทย มักจะบนถึงอาการเหลานี้ อาการ
เหลานี้เปนอาการหนึ่งในอาการของโรคที่เรียกวา “วุนลูกตาเสื่อม โรค
นี้เกิดจากอะไร มีอันตรายแคไหน ทําใหตาบอดไดหรือไม วันนี้เรามา
รูจักโรคนี้กันครับ

ใครบางที่มีโอกาสเปนวุนตาเสื่อม ?
วุ น ตาเสื่ อ มส ว นใหญ เป น ภาวะเสื่ อ มตามวั ย ดั งนั้ น ภาวะนี้ จึ ง
มักพบในผูสูงอายุ นอกจากนี้ในบางรายอาจพบไดเร็วกวาปกติ เชน
ผูปวยที่มีอุบัติเหตุทางตา ผูปวยที่ไดรับการผาตัดทางตา ผูปวยที่มี
สายตาสั้นมาก

วุนตาเสื่อมคืออะไร ?
วุนตา เปนสวนหนึ่งของชองลูกตาดานหลังมีลักษณะเปนเจลใส
มีหนาที่ชวยพยุงลูกตาใหมีลักษณะกลม พื้นผิวของวุนนี้ดานหนาจะ
ติดกับเลนสตา สวนดานหลังของพื้นผิวเจลจะสัมผัสแนบกับจอตาเมื่อ
เกิดภาวะวุนตาเสื่อม วุนตาที่เปนเจลคลายแยลลี่จะกลายเปนน้ํา ทําให
พื้นผิ วของเจลยุบตัวลง ที่ สัม ผัสกับจอตา ตองแยกออกจากจอตา
เกิดภาวะที่เรียกวาวุนตาลอก พื้นผิวของลูกตาที่ลอกตัวจะมีผังผืด
หนาตัวขึ้น และลอยติดกับวุนตา เมื่อกลอกตา วุนตาและผังผืดจะ
เคลื่ อ นที่ ไปมาทํ า ให เรามองเห็ น เป น จุ ด ดํ า คล า ยลู ก น้ํ า, ยุ งหรื อ ใย
แมงมุมเคลื่อนไปมา

จะรักษาภาวะวุนตาเสื่อมไดอยางไร ?
อยางที่กลาวมาแลว วุนตาเสื่อมสวนใหญ มีเพียงสวนนอย จะไมมีอันตราย
ใด ๆ มีเพียงสวนนอยที่อาจพบจอตาฉีกขาดและจอตาหลุดลอกได ดังนั้นผูปวย
ที่มีอาการดังกลาว จึงควรพบจักษุแ พทยเพื่ อทําการตรวจจอประสาทตาโดย
ละเอียดทุกราย ในกรณีที่จอประสาทตาปกติ จักษุแพทยจะพิจารณานัดตรวจ
จอตาเปนระยะจนกระทั่งวุนตาลอกตัวจนหมด ในรายที่มีจอตาหลุดลอกแลว
แพทยจะพิจารณาทําการผาตัด เพื่อใหจอประสาทตาปดกลับดังเดิม
จุดดํานี้จะหายหรือไม ?
ผูปวยที่มีวุนตาเสื่อมนั้น จุดดําจะไมหายไปแตจะเล็กลงจนไมสังเกตเห็นได
แตในกรณีที่เห็นจุดดําใหญขึ้น หรือเห็นแสงฟาแลบถี่ขึ้นควรจะไปพบจักษุแพทย
เพื่อทําการตรวจจอตาโดยละเอียดอีกครั้ง

วุนตาเสื่อมอันตรายหรือไม ?
เมื่อเกิดภาวะวุนตาลอกตัว พื้นผิววุนตาที่สัมผัสจอตาจะแยกตัว
ออกจากกัน ในบางรายพื้นผิวบางจุดจะยึดกับจอตาอยางแนบแนนทํา
ใหเกิดการดึงรั้งของจอตาเปนระยะทําใหผูปวยเห็นแสงฟาแลบเปน
ชวง ๆ ในบางรายที่มีการดึงรั้งจอตาอยางแรงจะกระชากจอตาจนขาด
เปนรู ทําใหเกิดจอประสาทตาหลุดลอกจนสูญเสียการมองเห็นในที่สุด
จากสถิติพบวา ผูปวยที่มีน้ําวุนตาเสื่อม 85% จะไมมีอันตรายใดๆ มี
เพียง 15 % ที่มีจอตาฉีกขาดและหลุดลอกจนสูญเสียการมองเห็นใน
ที่สุด

จะปองกันภาวะวุนตาเสื่อมนี้ไดอยางไร ?
วุนตาเสื่อมเปนการเสื่อมที่ปจจุบันยังไมมียาหรือวิธีปองกันโดยเฉพาะ แตควร
หลีกเลี่ยงการโดนอุบัติเหตุตางๆ ทางตา นอกจากนี้ในรายที่มีสายตาสั้นมากควร
ไดรับการตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทยทุกป
แมวาสวนใหญภาวะวุนตาเสื่อมจะไมมีอันตรายใด ๆ แตการตรวจพบจอตา
ฉีกขาดจากวุนตาเสื่อมโดยยังไมมีจอตาหลุดลอกและไดรับการรักษาที่ทันทวงที
จะชวยใหผลการรักษาเปนไปในทางที่ดีและไมสูญเสียการมองเห็น แตในกรณีที่
จอประสาทตาหลุดลอกแลว การรักษาจะยุงยากและซับซอน ในบางรายตองมีการ
สูญเสียการมองเห็น ดังนั้น ทานใดที่มีอาการของวุนตาเสื่อมอยานิ่งนอนใจครับ
ควรพบจักษุแพทยเพื่อตรวจจอตาโดยละเอียด

รักษตา 3

“ตอกระจก... เสียงร่าํ รองดวยความหวังจากโลกอันเลือนราง”
ดอกไมบานตอนเชา หญาเขียวขจีในสนาม ฟาสีสมยามพระอาทิตยใกล
ลับขอบฟา สิ่งเหลานี้ไมใชเรื่องแปลกใหมอันใด จนเราแทบจะไมเคยหยุดสังเกต
มัน แตสําหรับผูคนกลุมหนึ่ง ซึ่งโรคภัยบางอยางไดพรากเอาสีสันในดวงตาของ
พวกเขาเหลานั้นจากไปแลว ผูคนซึ่งดําเนินชีวิตผานโลกอันเลือนราง ที่แมแตลาย
มือตัวเองก็มองเห็นไดเพียงลางๆนั้น การไดกลับมามองเห็นสีสันของทองฟายาม
เย็นอีกครั้งอาจจะเปนเรื่องมหัศจรรย ยิ่งกวาเรื่องใด ๆ ในชีวิตของพวกเขาก็เปน
ได
จากอดีตจนถึงปจจุบันโรคที่คุกคามตอสายตาและการมองเห็นและยัง
เปนสาเหตุของการตาบอดมากที่สุดในประเทศไทย คือโรคตอกระจกครับ ซึ่งวันนี้
ผมจะนําทานไปรูจักกับโรคนี้ วาเปนอยางไร รวมถึงสาเหตุและวิธีการในการรักษา
ในปจจุบัน
ตอกระจกคืออะไร?
แมจะมีชื่อวาตอกระจกแตแทจริงแลวโรคนี้คือความผิดปกติ
ของเลนสตา(ไมใชที่กระจกตา)ดังนั้นควรทําความเขาใจกับเลนสตากัน
กอน เลนสตานั้นเปนโครงสรางหนึ่งภายในลูกตา มีลักษณะ โคงมน 2
ขาง (biconvex) ตําแหนงอยูที่บริเวณหลังตอมานตาและรูมานตา หนา
ที่หลักคือหักเหแสงที่ผานมาจากกระจกตาเพื่อใหไปตกยังบริเวณจุด
รับภาพ เลนสจึงมีสวนสําคัญอยางมากในการมองเห็น โดยตัวเลนสมี
สวนประกอบหลักดังนี้
1. ถุงหุมเลนส (capsule) เปนแผนบางๆที่หุมเลนสอยู ซึ่งใน
การผาตัดตอกระจก แพทยจะทําการใสเลนสตาเทียมลงไปในบริเวณ
ถุงหุมเลนสนี้นี่เอง
2. เปลื อ กและนิ ว เคลี ย สของเลนส ( cortex and nucleus)
เมื่ออายุมากขึ้นเลนสจะมีความแข็งมากขึ้นและยืดหยุนนอยลง โดยจะ
แบงเปนสวนของเปลือก(cortex)ซึ่งหอหุมแกนกลางของเลนสซึ่งก็คือ
นิวเคลียสของเลนสเอาไว
3. เสนใยยึดถุงหุมเลนส (zonule) มีหนาที่ยึดใหความมั่นคง
กับถุงหุมเลนสและมีสวนสําคัญในการปรับสายตาในการเพงมองใกล
แลวตอกระจกคืออะไร? ตอกระจกก็คือการที่เลนสตาซึ่งปกติ
จะตองใสเพื่อใหแสงสามารถผานไปตกที่จุดรับภาพได เกิดมีความขุน
ขึ้นมา ทําใหการมองเห็นแยลงซึ่งถาเปนมากก็อาจจะทําใหผูปวยมองไม
เห็นจนถึงขั้นตาบอดได

4 รักษตา

สาเหตุของตอกระจกคือ ?
1. ตอกระจกแตกําเนิด คือ ตอกระจกที่เกิดขึ้นตั้งแตแรกคลอด
หรือหลั งจากคลอดไมนาน ซึ่ งสาเหตุ หลักๆ คื อ การติด เชื้อระหวางตั้ ง
ครรภและโรคทางพันธุกรรมบางอยาง
2. ความเสื่อมตามอายุ (aging change) เปนชนิดที่พบบอยที่สุด
เมื่ออายุมากขึ้นเลนสจะหนาและขุนขึ้นเกิดเปนตอกระจก โดยเกิดไดตาม
ตําแหนงตางๆของเลนส
- บริเวณนิวเคลียส (nuclear cataract)
- บริเวณเปลือกเลนส (cortical cataract)
- บริเวณใตตอถุงหุมเลนส (subcapsular cataract)
3.ยาบางชนิ ด โดยเฉพาะยาในกลุ ม สเตี ย รอยด ทุ ก รู ป แบบ
สามารถทําใหเกิดความขุนของเลนสตาไดเมื่อใชในระยะเวลานาน
4. อุบัติเหตุ อุบัติเหตุบริเวณใบหนาและลูกตาสามารถทําใหเกิดตอ
กระจกได เชนการโดนกระแทกอยางแรง การโดนสารเคมีรุนแรงเขาตา
อุบัติเหตุจนตาแตกทะลุ นอกจากนั้นยังมีรายงานการเกิดตอกระจกหลัง
โดนไฟฟาช็อต และหลังการไดรับรังสีเปนระยะเวลานาน
5. โรคทางเมตาบอลิก บางอยาง ที่พบไดบอยที่สุดคือ โรคเบาหวาน

โดย...นพ.ชินวิช ธเนศสกุลวัฒนา
จักษุแพทย

แลวรักษาไดหรือไม ?
“ หมอครับ ผมเหลือตาเดียวผาไดเหรอครับหมอ” คนไขคนหนึ่งถามผมหลังจาก
ไดรับแจงผลการตรวจวาเปนตอกระจก คุณลุงเหลือตาขวาเพียงตาเดียว เนื่องจากตาซาย
เสียไปจากอุบัติเหตุเมื่อเกือบ 10 ปกอน ตาขวาของแกเริ่มมัวลงมา 2 ปแลว ปจจุบันการ
มองเห็นของคุณลุงเหลือเพียงแคเห็นมือไหว ๆ ไปมาในระยะ 1 ฟุตเทานั้น
“ไดสิครับคุณลุง”
“ผมไมกลาผาหรอกครับ ผมกลัว”
“อาว งั้นมาหาหมอทําไมหละครับ ลุง” ผมงงจนหลุดคําถามโง ๆ นี้ออกไป
แกกมหนาลงไปพักนึงกอนจะเงยหนาขึ้นมาพูดคําตอบงาย ๆ ที่ทําใหผมนั่งอึ้ง
“ก็ผมอยากมองเห็น”
การรักษาตอกระจกใชการผาตัดเปนหลักซึ่งในปจจุบันนี้ความกาวหนา
ในเทคโนโลยีการผาตัดมีมากขึ้นเรื่อยๆในปจจุบันแพทยสามารถใชเครื่องมืออุลต
“คุณลุงครับ เปนไงบาง มองเห็นชัดขึ้นบางมั๊ย” ในที่สุด
ราซาวนในการสลายตอกระจก ซึ่งทําไดรวดเร็ว แผลผาตัดเล็กลง ไมตองเย็บแผล หลังจากการเกลี้ยกลอมของญาติ ๆ คุณลุงก็ตัดสินใจผาตัด วัน
การมองเห็นฟนคืนไดเร็วขึ้น วิธีนี้เรียกวา การผาตัด Phacoemulsification ซึ่ง นั้ น ที่ ผ มเจอคุ ณ ลุ งอีก ที เป น วัน ที่ ผ มนั ด มาตรวจหลังผ าตั ด 1
ในปจจุบันนี้วิธีนี้เปนวิธีหลักในการผาตัดรักษาตอกระจก สวนในผูปวยบางราย เดือน
ซึ่ง ตอกระจกแข็งมาก หรือเปนตอกระจกที่สุก ไมเหมาะที่จะใชอุลตราซาวนใน
“โอ ย ชั ด แล ว ครั บ หมอ ชั ด มากแล ว ” แกยิ้ ม กว า ง ผม
การสลายก็จะจําเปนตองผาตัดอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งคือการผาตัดเปดแผลนําเลนสตา เหลือบมองผลวัดระดับสายตา ซึ่งแสดงวาตาขวาของคนไขกลับ
ออกมาทั้งอัน วิธีนี้เรียกวา ECCE ( extracapsular cataract extraction) ซึ่งทั้ง มามองเห็นเกือบจะเทาๆกับคนปกติแลว
“ดีแลวครับ คุณลุง ดีแลว” ผมแอบโลงใจ
2 วิธีนี้ แพทยจะใสเลนสตาเทียมไวในถุงหุมเลนสดวย ยกเวนเพียงในบางกรณี
ซึ่งถุ งหุ ม เลนส ไม แ ข็งแรงพอหรื อ มี ภ าวะที่ ไม เหมาะสมที่ จ ะใส เลนส ต าเที ย ม
แพทยอาจจะนัดมาเพื่อผาตัดใสเลนสตาเทียมอีกครั้งในภายหลัง
การรักษาต อกระจกนั้ น แมเปน เพี ยงการรักษาโรคๆหนึ่ง แตผ ลการ
รักษาอาจจะเปลี่ยนแปลงความหวังและกําลังใจ รวมถึงคุณ ภาพชีวิตของคนๆ
“ก็ผมอยากมองเห็น” ผมจําสีหนาของคุณ ลุงตอนที่พูด หนึ่งไปไดเลยทีเดียว ในปจจุบันนี้ยังมีผูปวยอีกเปนจํานวนมากโดยเฉพาะใน
ประโยคนี้ กั บ ผมได ดี ประโยคงา ย ๆ ตรง ๆ แต เต็ ม ไปด ว ย ชนบทที่ยังไมสามารถเขาถึงการรักษาได เนื่องจากจํานวนผูปวยในระบบสาธารณ
อารมณความรูสึกของคน ๆ หนึ่ง คนที่วันนี้ยิ้มแยมตลอดเวลาที่ สุขมีมากจนบางครั้งตองรอการผาตัดรักษาเปนป ๆ ศูนยจักษุและตอกระจกโรง
พยาบาลบ านแพ วเล็งเห็ น ความสําคั ญ ในจุด นี้ จึงไดรวมกับ สปสช. เพื่ อออก
อยูในหองตรวจ เพราะไดกลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่งแลว
“คุณลุงอยาลืมดูพระอาทิตยตกนะ” ผมอยากจะบอกคุณ หนวยผาตัดตอกระจกตามโรงพยาบาลในตางจังหวัดมานานหลายปแลว โดยหวัง
ลุงอยางนี้กอนที่แกจะออกจากหอง แตก็ไมไดพูดออกไป
ที่จะรักษาผูปวยในชนบทหางไกลที่เขาถึงการรักษายากใหมีโอกาสกลับมามอง
เห็นอีกครั้งหนึ่ง
เย็นนั้น จากหนาตางหองพัก ในขณะที่ผมจองมองแสงสีสมที่เสนขอบฟา กําลัง
เริ่มเปลี่ยนเปนสีชมพูจาง ๆ กอนที่อาทิตยจะลับขอบฟาไป ผมไมรูวาคุณลุงคนนั้นจะกําลัง
มองพระอาทิตยตกพรอมกับผมอยูหรือไม แตถาแกไดมองอยู ความรูสึกของการมองพระ
อาทิตยตกยามเย็นธรรมดาอยางนี้อาจกลับกลายเปนเรื่องที่มหัศจรรยและสวยงามที่สุดใน
ความรูสึกของคนที่เคยตองผานการสูญเสียการมองเห็นมาแลว
ผมเชื่อและหวังเชนนั้น.....
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โดย...พญ.ปยะธิดา ปูรานิธี
จักษุแพทย และผูเชี่ยวชาญดานตอหิน

มียาหลายชนิดที่อาจกอใหเกิดความดันตาสูงซึ่งตามมาดวยภาวะตอหิน อาจจะเปนไดทั้งตอหินชนิดมุมเปดหรือมุมปด ที่พบไดบอยที่สุดคือการที่ผูปวยไดรับ
ยาหยอดตาที่มีสวนผสมของสเตียรอยด นอกจากนี้ยังมียาสเตียรอยดที่ใหทางอื่น ๆ เชน ฉีดเขาลูกตา ยากิน ยาที่ใหทางเสนเลือด ยาที่ใชสูดดม เปนตน ก็สามารถ
ทําใหเกิดความดันตาสูงไดเชนกัน นอกจากนี้ยังมี ยากลุมอื่น ๆ เชน ยาลดอาการซึมเศรา ยาแกแพ ยาพารกินสัน เปนตน ก็อาจทําใหเกิดตอหินมุมปดได
ตอหินมุมเปด
ตอหินจากการใชยาพบมากในลักษณะที่เปนแบบมุมเปดมากกวามุม
ปด ยาที่ทําใหเกิดบอยที่สุดคือกลุมสเตียรอยด อยางไรก็ตามมิใชทุกคนที่ใชยา
กลุมนี้จะเกิดปญหาความดันตาสูง สวนใหญผูที่มีปญหาตอหินมุมเปดจากการใช
สเตียรอยดมักมีปจจัยเสี่ยงบางอยาง เชน เปนโรคตอหินมุมเปดปฐมภูมิอยูกอน
แลว หรือมีป ระวัติ คนในครอบครัวเป นโรคตอหิน ผู ที่มี สายตาสั้น มาก 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 ซึ่งมักพบในผูที่เปนกลุมเสี่ยงคือ
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
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ปญหาสําคัญของภาวะตอหินมุมเปดจากการใชยาสเตียรอยด คือผู
ปวยมักไมรูวามีความดันตาขึ้น เพราะอาจไมมีอาการแสดงใดๆ ในระยะแรก
มักจะพบจากการมาตรวจเช็คตาโดยบังเอิญ ในบางรายมาตรวจดวยอาการ
ตามัวทั้งสองขางซึ่งมักจะเกิดจากตอหินมุมเปดที่เปนในระยะรุนแรงแลว
ฉะนั้นผูที่เปนโรคบางอยางไมวาจะเปนโรคทางตา เชน ภูมิแพที่ดวงตา มาน
ตาอั ก เสบ หรื อ โรคทางกาย เช น โรคหอบหื ด โรคเนื้ อ เยื่ อ เกี่ ย วพั น
(Connective tissue disease) ที่ตองใชยาสเตียรอยดควรไดรับการตรวจ
สุขภาพตาจากจักษุแพทยแตเนิ่น ๆ แตสําหรับตอหินมุมปดสวนใหญมักมี
อาการ เชน ปวดตา ตาแดง ตามัวเฉียบพลัน ผูปวยจึงมักจะมาพบแพทยเร็ว
การรักษา
* หากผูปวยสามารถที่จะหยุดยาได โดยทั่วไปความดันตามักกลับสูภาวะ
ปรกติได
* กรณีที่เปนโรคที่จําเปนตองใชยาสเตียรอยดอาจตองพิจารณาใชยาสเตีย
รอยดที่มีความแรงลดลง หรือใหยาลดการอักเสบกลุมอื่น
* ในบางกรณีที่หยุดยาสเตียรอยดแลวแตยังคงมีความดันตาสูงเรื้อรัง หรือ
มีโรคที่จําเปนตองใชยาสเตียรอยดไมสามารถหยุดได ควรไดรับการควบคุม
ความดันตาดวยยารักษาตอหิน ซึ่งควรอยูในดุลยพินิจของจักษุแพทย
* สําหรับตอหินมุมปดจากการใชยา การรักษาที่ดีที่สุดคือการหยุดยาเชนกัน
* การรักษาโดยการผาตัดมักใชในกรณีที่ยาหยอดรักษาตอหินไมสามารถ
ควบคุมความดันตาได
ขอแนะนํา
* ไมควรซื้อยามาหยอดเอง การใชยาทางตาควรอยูในความดูแลของจักษุ
แพทย
* ผูปวยทุกคนที่จําตองใชยากลุมสเตียรอยดเปนระยะเวลานานควรไดรับ
การตรวจตาโดยจักษุแพทยอยางละเอียด และตรวจติดตามเรื่องความดัน
ตาโดยสม่ําเสมอ ซึ่งความดันตาขึ้นไดตั้งแตใชยาเพียงแค 2-6 สัปดาห
* หากมีการหยุดการใชยาที่เปนสาเหตุของการเกิดตอหินแลว ควรไดรับการ
ตรวจเช็ ค ความดั น ตา ขั้ ว ประสาทตา และลานสายตาโดยจั ก ษุ แ พทย
ความถี่ในการติดตามผลขึ้นกับความรุนแรงของตอหินของผูปวย
* ผูที่ตองใชยารักษาตอหิน และ ผูที่ไดรับการผาตัดในการควบคุมความดัน
ตาต อ งมารั บ การตรวจติ ด ตามเรื่ อ งต อ หิ น ตามนั ด กั บ จั ก ษุ แ พทย อ ย าง
สม่ําเสมอ

โดย...คุณสุนิสา ทองกําพรา
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

หมายถึง ภาวะที่ตาไมไดพัฒนามาตั้งแตเกิดหรือเล็ก ๆ จากโรค หรือ สาเหตุตาง ๆ ทําใหพัฒนาการดานการมองเห็นของ
ตาขางนั้นลาชาหรือถดถอยไป เมื่อเทียบกับตาคนปกติ (เสมือนตาขางนั้นขี้เกียจทํางาน ) จึงเรียกตาขางนั้นวา ตาขี้เกียจ ดังนั้น
ตาขี้เกียจจึงจําเปนตองรีบไดรับการตรวจพบและรักษาโดยเร็วที่สุด
สาเหตุ
1. ตาเหล เชน ตาเหลเขา ตาเหลออก
2. ปญหาทางสายตา เชน สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง
3. โรคตาอื่น ๆ ที่เปนแตกําเนิด เชน ตอกระจก หนังตาตก
การรักษา
1. รักษาที่สาเหตุซึ่งทําใหเกิดตาขี้เกียจ 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 ซึ่งเปนอุปสรรคในการ
ประกอบอาชีพได
3. ขาดตาสํารองไปขาง ถาตาขางดีเกิดอุบัติเหตุ หรือ เปนโรคตาที่รุนแรง
คนนั้นก็จะมีสายตาที่แยไปตลอดชีวิต
จะรักษาจนถึงเมื่อไร
1. สายตาขางที่ขี้เกียจ มี การพั ฒ นาการมองเห็นจนระดับสายตาเทากับ
สายตาขางที่ดี
2. สามารถใชตาทั้งสองขางพรอมกัน มองเห็นภาพรวมเปนภาพเดียว
3. สามารถมองเห็นภาพเปนสามมิติ
“จะปดตาอยางไรจึงไดผล
ปดตาขางทีด่ ี ตามเวลาที่แพทยกําหนด”
รูไดอยางไรวาลูกอยูในภาวะเสี่ยง
1. จากประวัติครอบครัว เชนมีสายตาผิดปกติ ตาเหล ตอกระจก หนังตาตก
หรือเด็กคลอดกอนกําหนด
2. สังเกตตาลูกวาผิดปกติจากเด็กอื่นหรือไม เชน ตาสั่น ตาเหลมีจุดขาว
ตรงกลางตา
3. เลนปดตาทีละขางวาลูกมองเห็นเทากันหรือไม

ปญหา?
1. ทําไมตองปดตา?
เพื่อทําใหตาขางที่ดีบอดไป โดยการปดไวไมใหมอง สมองจะบังคับตา
ขางที่ เหลื อ (ตาขี้เกี ย จ ) ให ม องแทนตาขางที่ ขี้ เกี ย จก็ จะทํ างานมากขึ้ น จนไม
ขี้เกียจ
2. ปดตาไมไดทําอยางไร ?
สิ่งสําคัญที่สุด คือ พอแมตองแสดงความมุงมั่นในการปดตา โดยเฉพาะ
ในเด็กเล็กๆอาจเตรียมไวที่เดียวหลายๆชิ้น ถาเด็กดึงออกก็พรอมปดใหมไดทันที
ตองใจแข็งมุงมั่น เอาชนะใหได รวมกับการเบี่ยงเบนความสนใจเลนอยางอื่น จน
เด็กเพลิน บางครั้งตองมีการใหรางวัลเมื่อเด็กรวมมือและลงโทษ โดยพิจารณา
ตามสถานการณที่เหมาะสม
ถ าเป น เด็ ก เล็ ก ๆ อาจเริ่ ม ป ด ก อ นเด็ ก ตื่ น
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
เห็ น เด็ ก กลุม นี้ จะมองตั วหนั งสือ เป น แถว ๆได ไม ดี ( อานไม
ออก ) ตองอานหนังสือเปนตัวๆตองใชไมบรรทัดชวย หรือโดย
การทําแผนชวยเนนตัวอักษรเปนคํา ๆ หรือเปนแถว เพื่อชวยให
เด็กเห็นไดไดชัดขึ้น อานไดสะดวกขึ้น
ขอสําคัญ !! จะต องมาตามนัด เพื่ อติดตามการพั ฒ นาของ
สายตาและเฝาระวัง ปญหาที่อาจเกิดขึ้น
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ปาหมอจา...

โดย...พญ.พัทธศรัณย ธนะสุพรรณจักษุแพทย และผูเชี่ยวชาญดานตอหิน

สวัสดีคะ ทานผูอานทุกทาน ปาหมอจามาตามคําเรียกรอง ที่ติดเอาไวจากฉบับที่แลววา ในฉบับนี้
เราจะคุยกันแบบสบายๆ เกี่ยวกับการมีสติวา การมีสติเปนยังไง ดีอยางไร และสามารถฝกได
อยางไร แตตองขอออกตัวกอนนะคะวา ปาหมอก็ยังเปนผูหนึ่งซึ่งเต็มไปดวยกิเลสอยู ยังเปนผูรู
นอย จึงตองศึกษาหาความรูไมวาจะเปนการอานจากหนังสือ การถามจาก ครูบาอาจารย ตลอด
จนถึงการฝกปฏิบัติดวยตัวเอง ถึงแมวาจะเปนหนทางอีกยาวไกลในการที่จะพนทุกขและดับกิเลส
อยางสิ้นเชิง แตอยางนอยก็ทําใหเราใชชีวิตไดอยางมีความสุข และตั้งอยูบนความไมประมาทคะ
เมื่อเร็วๆนี้ ปาหมอไดเขาไปในเว็บเกี่ยวกับ ธรรมะ เขาอธิบายเกี่ยวกับการมีสติใหอานแบบเขาใจ
ไดงายๆ จึงอยากเอามาเลาสูกันฟง
สติ แปลวาความระลึกได ความรูสึกตัว เมื่อใดที่เรามีความรูสึกตัวนั่นหมายความวา เรามีสติอยู
นั่นเอง
รูสึกตัวที่วาคือรูอะไร ?
หลายคนอาจจะเคยไดยินคําวา สติปฏฐาน 4 มาบาง การมีสติก็คือการฝกสติปฏ
ฐาน 4 , สี่อยางที่วานั้นคือ กาย เวทนา จิต ธรรม ฟงดูอาจจะงง พูดงาย ๆ ก็คือ
เมื่อใดเราเกิดความรูสึกในสิ่งใดที่ชัด ก็ใหรูอันนั้น การรูนั้นรูอะไร ก็เชน หากเดิน
อยูก็รูสึกวาเดินอยู, นั่งก็รูสึกวานั่ง, ยืนก็รูสึกวายืน, นอนก็รูสึกวานอน, ดีใจก็รูวา
ดีใจ, โกรธก็รูวาโกรธ, สุขก็รูวาสุข, ทุกขก็รูวาทุกข, จะขยับซาย แลขวา หันหนา
มองหลัง เคลื่อนไหวใด ๆ ก็ "รูสึก"ตามนั้น คิดก็รูวาคิด, จะฟุงซานก็รูวาฟุงซาน
เผลอลืมไมมีสติก็รูวาเผลอ
กลาวโดยยอคือใหมีความรูสึกตัวผานอายตนะทั้ง 6 ไดแก ตา (รูป), หู (เสียง), จมูก (กลิ่น), ลิ้น (รส), กาย (สัมผัส), ใจ (ความรูสึก-ความคิดปรุงแตง) รู
ไปเรื่อยๆ ตามอารมณหรือสภาวธรรมที่ปรากฏ “ตามจริง” ในขณะนั้น ๆ รูแบบนี้มันจะเครียดไหม ? ขอตอบวาไมเลย การมีความรูสึกตัวนั้นทําแบบ
สบาย ๆ ใหเปนธรรมชาติตามปกติ ไมตองไปเพง ไปจอง ไปบังคับ ไปควบคุม งาย ๆ คือเปนปกติอยางที่เคยเปนนั่นหละ เพียงแตมีความรูสึกตัวอยู
เนือง ๆ อยูเสมอ
มีสติหรือดูจติ มีอะไรดี ?
1. ดูจิต คือ การเรียนธรรมะที่ “เรียบงายและธรรมดาที่สุด” ไมจําเปนตองรูคําศัพททางศาสนายาก ๆ หรือนั่งทองพระไตรปฎก เพราะจุดมุงหมาย
คือการเรียนรูกายและใจของตัวเอง ใหปลอยวางความยึดมั่นถือมั่น (อุปทาน) อันเปนสาเหตุทําใหเรา ๆ มีความทุกขกัน
2. การ ดูจิตสามารถทําได “ทันที”, “ที่นี่” และ “เดี๋ยวนี้” ซึ่งคนจํานวนไมนอยมักเขาใจผิดวาการปฏิบัติธรรมตองทําอะไรที่มันดูยาก ๆ, เครง
เครียด, นาเบื่อ, หรือตองใชเวลา เนื่องจากตนไมมีเวลาจึงไมสามารถปฏิบัติธรรมได ซึ่งความจริงเราสามารถเรียนธรรมะดวยการฝกสติไดตลอดเวลา
ดวยใจที่ปกติสบาย ๆ ไมวาจะดูทีวี, กินขาว, เลนเน็ต, อาบน้ํา, ไปเที่ยว, ออกกําลังกาย ฯลฯ ลวนสามารถฝกสติไดทั้งสิ้น
3. ธรรม ทั้งปวงรวมที่จิต (ตามที่ครูบาอาจารยไดกลาวไว) ดังนั้นการดูจิตคือการเรียนรูธรรมะภาคปฏิบัติที่เปนเสนทางตรง ไมออม ชวยใหถึงจุด
หมายปลายทางไดไวขึ้นและไมหลงทาง
4. หากพูดถึงในแงของบุญกุศลสําหรับคนชอบทําบุญ การดูจิตเปรียบเสมือนการทําวิปสสนากรรมฐาน จึงเปนภาวนาบารมี ซึ่งเหนือกวาศีลและ
ทาน ดังนั้นจึงเสมือนเปนการทําบุญโดยไมเสียสตางค และเปนบุญสูงสุด ทําไดทุกที่ ทุกเวลาตามกําลังสติที่เรามี
ที่นี้เรารูแลวใชไหมคะวาการมีสติหรือการดูจิตเปนยังไง และดีอยางไร ไมยากเลยใชไหมคะถาเราตั้งใจที่จะคอยๆฝกปฏิบัติไป อยาลืมนะคะ
ฝกสติวันละนิด จิตแจมใส ไวพบกันฉบับหนานะคะ ปาหมอไปกอนคะ บาย บาย…
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โดย...พญ.สิทธิกา โคกขุนทด
จักษุแพทย และผูเชี่ยวชาญดานจอประสาทตา

“เลาสูกันฟง...”

ฉบับนี้ผูเขียนขออนุญาตเขียนถึงเรื่องของการมองโลกในแงดีซึ่งผูเขียนไดมีโอกาสออกหนวยเคลื่อนที่ผาตัดตอกระจกของรพ.บานแพวในตางจังหวัดหลายครั้ง ซึ่งแตละ
สถานที่ที่ไป มีทั้งใกล สามารถเดินทางไปถึงภายในไมกี่ชั่วโมง 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 บทความนี้ชื่อ

“มองโลกในแงด”ี
ผมมีเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อสมชาย เขาไดรับการกลาวขวัญเสมอวา เปนเจาของรานอาหารที่ชอบมองโลกในแงดี และมี
อารมณดีตลอดเวลา ทุกครั้ง ถามีใครถามเขาวา ชีวิตเปนอยางไร?
เขาจะตอบวา "ถามีแฝดอีกคน คงดีกวานี้" ลูกนองทุกคนรักในความเปนผูนําของเขา ถาลูกนองคนไหนกําลังมีปญหา
เขาจะอยูใกลๆ และคอยปลอบใหรูวา จะมองเห็นสิ่งที่ดีจากเรื่องราย ๆ ที่กาํ ลังเกิดขึ้นไดอยางไร
วันหนึ่งผมอดสงสัยเรื่องนี้ไมได จึงถามเขาวา
"เอ็ ง มี เค ล็ ด ลั บ อ ะไรห รื อ เป ล า ถึ งได มี อารม ณ ดี อย างนี้ ได ต ลอ ด เวลา ?"
เขาตอบวา "ทุกวันตอนเชา เมื่อขาถามตัวเองวา วันนี้จะเลือกเปนคนอารมณ ดี
หรืออารมณราย ขาก็จะเลือกขอหนึ่งทุกที ทุกครั้งที่เกิดปญหาขึ้น ขามีสิทธิที่จะเลือก ตก
เปนเหยื่อของเหตุการณ หรือเลือกเรียนรูจากเหตุการณ ทุกครั้งที่มีใครบนใหผมฟง “ขามี
สิทธิ์เลือก ที่จะรับคําบน หรือชี้ใหเห็นอีกดานหนึ่งของชีวิตที่ดีกวา สุดทาย ขามักจะเลือก
ดานดีของชีวิตเสมอ" ผมแยงกลับไปวา "แตอะไรๆ ไมไดงายอยางนั้นนะซิ"
เขาตอบวา "ถูกตอง ชีวิตคือการเลือก เมื่อเอ็งตัดสิ่งตาง ๆ ที่ไมจําเปนออกไป สุด
ทายจะเลือกแคการเลือก เอ็งมีสิทธิที่จะเลือก ตอบสนองกับสิ่งที่เกิดขึ้นไดวา จะทําใหคน
อื่นตอบสนองอารมณเอ็งไดอยางไร เอ็งมีสิทธิเลือก ที่จะสบายใจ หรือหัวเสียตลอดเวลาได
ทั้งหมดขึ้นอยูกับวา เอ็งจะเลือกใชชีวิตอยางไร ?“
หลังจากนั้นไมนาน ผมไดรับขาวรายวา เพื่อนผมคนนี้ ถูกโจรที่เขามาปลนราน
อาหารยิง และไดรับบาดเจ็บสาหัส โชคยังดีที่มีคนมาพบ และนําสงโรงพยาบาลทัน หลังจาก
การผาตัดนานกวา 18 ชั่วโมงผานไป และนอนพักรักษาตัวเปนเวลากวาหนึ่งอาทิตย สมชาย
ไดรับการปลอยใหกลับบานได ในระหวางที่ผมไปเยี่ยมสมชาย ผมถามเขาวาเปนอยางไร
บาง? เขาตอบวา "ถามีแฝดอีกคน คงดีกวานี้แน“
เขาถามผมวา อยากดูบาดแผลหรือเปลา ผมตอบวา “ไม แตอยากรูวา เขาผาน
เรื่องราย ๆ อยางนี้มาไดอยางไร ?”
สิ่ งแ รก ที่ ข า นึ ก ได คื อ “น าจ ะล อ ค ป ระตู ห ลั งร า น ไว " ส ม ชาย ต อ บ
แตหลังจากถูกยิง ขณะที่นอนอยูบนพื้น ขาบอกตัวเองวา "ขาเหลือทางเลือกเพียงสองทาง
คือมีชีวิตอยูตอหรือไมก็ตาย”แนนอนที่สุด ขาเลือกที่จะมีชีวิตอยู
"แลวไมรูสึกกลัวบางเลยหรือ?" ผมถามตอ
สมชายเลาตอไปวา "พวกที่มาชวยเกงมาก พวกเขาบอกผมตลอดเวลาวา “ไมตอง
หวง ทุกอยางตองเรียบรอย” แตระหวางที่ขาถูกเข็นเขาไปในหองผาตัด ขามองเห็นสีหนา
ของหมอ และพยาบาลแลว ผูรูสึกไดจากสายตาของพวกเขาวา "ขากําลังจะตาย" เลยบอก
ตัวเองทันทีวา "ตองทําอะไรสักอยาง“
"แลวเอ็งทําอะไร ? ผมถาม ขาก็คิดวา “โชคยังดี ที่ขายังมีลมหายใจ” และพอจะมี
แรงถามหมอวา “กระสุนโดนจุดสําคัญหรือเปลาครับหมอ” หมอตอบวา “โชคยังดีที่กระสุน
ไมโดนจุดสําคัญ แตคงตองตัดแขนออกไปขางหนึ่ง เพราะเลือดไมไดไปเลี้ยงที่แขนซาย
นานกวาชั่วโมง”

“แลวเอ็งจะทํายังไง”ผมถาม สมชายก็ตอบวา “โชคยังดีที่ขายังเหลือแขนขวา
อีกขาง” ทําใหขามีกําลังใจตอไป
พอดีมีนางพยาบาลคนหนึ่งตะโกนถามวา “แพอะไรหรือเปลา ?“
สมชายก็รองออกมาทันทีวา "หมอ หมอ ผมแพอยูอยางหนึ่งครับ“
ทั้งหมอ และพยาบาลหยุดชั่วขณะ จนหองทั้งหองเงียบกริบเพื่อรอฟงคํา
ตอบ
ขาหายใจเขาลึกๆ และตอบไปวา "ผมแพหัวลูกปนครับ”
ทันใดนั้น ทุกคนก็สงเสียงหัวเราะออกมาดังลั่นไปหมด
ตอจากนั้น ขาก็บอกหมอวา “ผมอยากมีชีวิตอยู ชวยกรุณาผาตัดอยางคน
มีชีวิต ไมใชอยางคนที่ตายไปแลว“
ในที่สุดการผาตัดก็สําเร็จ หมอสามารถชวยชีวิตของสมชายเพื่อนผมไวได
อยางปาฏิหารย และสมชายก็สามารถมีชีวิตอยูไดอยางมีความสุข เพราะเขาเลือกที่
จะคิดในสิ่งที่ดี
ขอคิดจากเรื่องนี้ก็คือ
“คุ ณ มี สิทธิ ‘เลื อก ’ที่ จะชื่นชมกับชีวิต ในขณะที่ คุณ กํ าลังมี ชีวิตขมขื่นได
ดวย ‘ความคิดในแงบวก’ของคุณเอง ถาคุณจัดการเรื่องนี้ได ทุกสิ่งทุกอยางในชีวิต
ก็ไมจําเปนตองยุงยากเสมอไป”

“มีใครเคยถามผูเขียนวา มีใครมา‘บังคับ’ใหทํางานแบบกึ่งพเนจร ตอง
นอนตางบานตางแดน เปลี่ยนไปตามสถานที่ที่ไปออกหนวย ไมแนนอน
นั่ งหลั งขดหลั งแข็ งผ า ตั ด แทนที่ จ ะทํ างานเป น หลั ก แหล ง และเลิ ก
ทรมานสังขารของตัวผูเขียนเอง เนื่องจากผูเขียนไดพยายามคิดแงบวก
อยางที่บทความ‘มองโลกในแงดี’ เขียนใว ผูเขียนจึงขอตอบอยางดังๆ
วา ‘ไมมีใครบังคับ’ ตัวผูเขียนเต็มใจ‘เลือก’เอง ซึ่งเมื่อแลกกับการมอง
เห็นที่ดีขึ้นและรอยยิ้มไดของผูปวย แถมมีทีมงานเจาหนาที่มาเปนกอง
เชียร สําหรับผูเขียนแลวแคนี้หัวใจก็เริงราแลว”
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ทารกตอกระจก...

โดย...นพ.พรเทพ พงศทวิกร
จักษุแพทย และผูเชี่ยวชาญดานจอประสาทตา

หลายเดื อ นก อ นผมได พ บทารกน อ ยอายุ เพี ย ง 6 เดื อ น มารดาชาว
กระเหรี่ยงไดสังเกตลูก มีจุดขาวบริเวณตาดําทั้ง 2 ขาง แมมารดาเปนเพียงชาวกระ
เหรี่ยงอยูชายแดน ก็ยังอุตสาหมาพบผมจนได
ผมไดตรวจละเอียดพบวาทารกเปนตอกระจกแตกําเนิด ตอนนี้ตอสุกจน
ขาว ถามารดาทารกนอ ยมาพบชาเกินไป ประสาทตาของทารกน อยคนนี้ อาจไม
พัฒนา สงผลใหเด็กมองไมเห็นหรือสายตาแยในระยะยาว
ทารกนอยคนนี้ไดรับการผาตัดโดยไว แตเนื่องจากดวงตาเด็กเล็กเกินไป
ทําใหไมสามารถใสเลนสแกวตาเทียมได หลังผาตัดเด็กคนนี้จึงไมมีเลนส จึงใส
แวนหนา ๆ หรือแวนขนมครกแทนและรอผาตัดเลนสแกวตาเทียม เมื่ออายุ 2 ขวบ
ตอนนี้เด็กคนนี้อายุได 1 ขวบแลว ใสแวนหนาๆ ขนาดเล็กมาในหองตรวจของผม และเขามาหยิบของเดินไปมา ทารกตอกระจกตอนนี้ไม
ตองเปนเด็กตาบอดแลว ตองชื่นชมในแมชาวกระเหรี่ยงผูนี้ที่มีความพยายามอยางมากในการพาลูกมาตรวจ และดูแลลูกหลังผาตัดอยางปลอดภัย

“ไมวาจะเปนชนชาติใด...ความรักของแมก็ยิ่งใหญและประเสริฐที่สุด”

ตารางแสดงการออกหนวยผาตัดตอกระจกเคลื่อนที่
ประจําเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2553
วัน เดือน ป
16-19 ก.ย. 53
24-26 ก.ย. 53
1-3 ต.ค. 53

สถานที่ออกหนวย

ตารางแสดงการออกหนวยถายภาพจอประสาทตา
ประจําเดือนสิงหาคม-กันยายน 2553
วัน เดือน ป

สถานที่ออกหนวย

รพ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด

2-6 ส.ค. 53

รพ.เขาสมิง จ.ตราด

รพ.คาย จ.พัทลุง

9-13 ส.ค. 53

รพ.บางแพ จ.ราชบุรี

1. รพ.คาย จ.พัทลุง

16-18 ส.ค. 53

รพ.วชิระบารมี จ.พิจิตร

2. รพ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

23-25 ส.ค. 53

รพ.ทับคอ จ.พิจิตร

รพ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา (รอบ 2)

1-2 ก.ย. 53

กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร

15-17 ต.ค. 53

รพ.คาย จ.สงขลา

6-10 ก.ย. 53

รพ.โพทะเล จ.พิจิตร

22-24 ต.ค. 53

รพ.ลาดยาว จ.นครสวรรค

13-14 ก.ย. 53

รพ.ดานชุมพล จ.ตราด

29-31 ต.ค. 53

รพ.ฝาง จ.เชียงใหม

12-14 พ.ย. 53

รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม

15-16 ก.ย. 53

กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร

17-19 พ.ย. 53

รพ.ปาย จ.แมฮองสอน (สถานีโทรทัศน NBT)

18-19 ก.ย. 53

รพ.นภาลัย จ.สมุทรสงคราม

26-28 พ.ย. 53

รพ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ

21-22 ก.ย. 53

รพ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

10 รักษตา

15 ก.ย. 53

รพ.บางสะพานนอย จ.ประจวบคีรีขนั ธ

คุยสบายทายเลม...
ในชี วิ ต หนึ่ ง ที่ ผ า นมา ไม ว า จะมี ภ าวะสายตาสั้ น , สายตาเอี ย ง,
สายตายาว หรือแมกระทั่งผูที่มีสายตาปกติก็ตาม ตางตองเคยสวมใสแวนตา
กันมาแลวทั้งนั้น ดังนั้นเรามาลองเลือกกรอบแวนตาใหเหมาะกับใบหนากันดี
กวาคะ
รูปหนากลม
ควรจะเลือกทรงที่ชวยทําใหรูปหนาดูยาวขึ้น โดยการเลือก
กรอบทรงเหลี่ยม ไมวาจะเหลี่ยมไหน ๆ หรือเปนลักษณะเหลี่ยม ๆ
มุมๆ สักหนอยก็ได กรอบแวนก็ควรจะมีสีคอนขางเขม เชน น้ําตาลเขม แดง
เขม น้ําเงินเขม หรือลายกระก็ได เพราะสีเขมของกรอบจะชวยนําสายตาของ
คนอื่นใหไปหยุดอยูที่กรอบแวนเหลี่ยมแทนที่จะเปนหนากลม ๆ ได
รูปหนาหัวใจ
ลักษณะผูมีหนาผากกวาง-คางแคบ ตองพยายามหาแวนที่ชวยสราง
สมดุลระหวางพื้นที่กวางที่สุดและแคบที่สุดบนใบหนาโดยแวนตาที่เหมาะกับ
ใบหนารูปหัวใจ ควรจะเปนทรงกลมหรือวงรี ยาว มนและกรอบแวนตองบาง
มีสีออน ขอสําคัญคือ อยาเลือกกรอบขนาดใหญเกินไป เพราะจะไปเนนหนา
ผากกวาง ๆ ใหชัดขึ้น
รูปหนาสี่เหลี่ยม
ลักษณะผูมีกรามใหญ มีโหนกแกมนูนสูง ซึ่งนี่แหละที่เปนปญ หา
นอกจากจะตองเลือกทรงของแวนตาใหมีลักษณะกลม โคงมน หรือรูปวงรี
เพื่อชวยใหหนาดูเรียวยาวแลว ยังตองเลือกกรอบแวนที่เวลาสวมแลวอยูใน
ระดับเดียวกับโหนกแกม เพื่อปดบังความนูนสูง ทําใหไมเห็นเหลี่ยมบนใบหนา
จนเดนชัด เพราะชวงความโคงของกรอบแวนจะเปนเสนนําสายตาใหลืมความ
เหลี่ยมบนใบหนาไปเลย
รูปหนาสี่เหลี่ยมผืนผาแนวตั้ง
จัดวาเปนคนรูปหนายาว แตก็ยาวแบบสี่เหลี่ยมหรือความกวางของ
แกมและคางแทบจะเทากัน เหมือนกรอบประตู-หนาตางแคบๆ ดังนั้น ใบหนา
แมจะยาว แตก็แคบดวย แกไดโดยเลือกหยิบเอาแวนทรงเหลี่ยม เรขาคณิต
ในทางขวางมาสวม จะชวยทําใหใบหนาดูสั้นลงและดูสมสวนขึ้น
รูปหนาทรงไข
ใบหนารูปไขนี้ถือวาโชคดีมาก เพราะไมวาแวนทรงไหน ๆ ก็หยิบมา
สวมใสไดอยางสบายๆ แตถาจะใหดีที่สุดก็คือ กรอบทรงรี เพราะจะเนนใบ
หนารูปไขใหสวยคมยิ่งขึ้น ขอสําคัญควรเลือกขนาดของกรอบแวนใหรับกับใบ
หนา

โดย...พญ.สุภัทรา ศุภศิลปกนก
จักษุแพทย

หลังจากไดทราบแลววาแวนตาแบบไหนที่เหมาะสมมากที่
สุดแลว ลองมาทายใจกันตอวาการเลือกสวมใสกรอบแวนตานั้น
สามารถบอกอะไรไดบางเกี่ยวกับคุณ…
แวนตาไมมีกรอบ : คุณ สามารถคิดตริตรองและแกไขปญ หาได
และจะไมพูดความในใจของตัวเองออกมาตรง ๆ

แวนตากรอบทอง : คุณสนใจบุคลิกภายนอกของตัวเองเปนอยาง
ยิ่ง แต งกายดี และชอบแสดงความคิ ด เป น ให ค นอื่น รูวาคุ ณ ไม
เหมือนใคร

แวนตากรอบดํา : คุณคอนขางหลงตัวเอง มีความสุภาพเรียบรอย
และไดรับการยอมรับจากเพื่อนฝูง แตมิตรภาพจะไมลึกซึ้งมากนัก

แวนตากรอบสี : คุณกลัวความเหงา เปนคนทันสมัยและมีความ
เขาใจชีวิตและเขาใจหาความสุข
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