


สวัสดีปใหมนะคะ...ทานผูอานผูรักดวงตาทุก ๆ ทาน
     ปใหมปน้ีขอใหทุกทานมีความสุข สมปรารถนาในทุกส่ิงหวัง สุขภาพ
พลานามัยแข็งแรงกันถวน ๆ หนาคะ

“รักษตา” ฉบับนี้เปนฉบับที่ 4 แลวนะคะ เวลาชางผานไปรวดเร็ว    
ซะเหลือเกินคะ วารสารรักษตา by บานแพว มีอายุครบ 1 ขวบพอดีคะ... 
กอนอ่ืนตองกราบขออภัยในความลาชาของฉบับนี้นะคะ (ถาอยางไร ดิฉัน
ขอนอมรับความลาชาแตเพียงผูเดียวคา)
     ฉบับนี้มีจักษุแพทยอีก 2 ทาน มารวมกันนําเน้ือหาสาระดี ๆ ของโรค
ตาแดงและหนังตากระตุก รวมถึงมาตรฐานการปองกันการติดเช้ือมาฝาก
คะ จากนั้นพบกับประสบการณการเดินทางออกหนวยผาตัดตอกระจก
เคล่ือนที่ ทั้งเหตุการณนาลุนระทึกและที่แสนพิเศษ มาเลาสูกันฟงคะ..

พญ.สุภัทรา ศุภศิลปกนก
 บรรณาธิการ
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นางสาวปยะนุช ชูชวย
ชางภาพ...
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คําถาม แนวทางการเขารับการผาตัดตอกระจก ปงบประมาณ 2554 
ของผูปวยบัตรทอง
ตอบ ในปงบประมาณ  2554 มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการ     
เขารวมโครงการดังนี้

1. ผูปวยสิทธิบัตรทองของ รพ .บานแพว สามารถมาตรวจ     
คัดกรองและใชสิทธิในการผาตัดไดฟรี

2. ผูปวยมีบัตรทองของโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ หรือ รพ. 
อ่ืน แตมีบุตรหรืออาศัยอยูในเขตกรุงเทพฯ (โดยตรงมีผูค้ําประกัน
วาอาศัยอยูในกรุงเทพฯ จริง) สามารถมาตรวจคัดกรองและใชสิทธิ
ในการผาตัดไดฟรีตลอดการรักษาเชนกัน

3. ผูปวยที่มีบัตรทองของโรงพยาบาลอื่นที่ไมใช รพ.บานแพว ไม
ใชบัตรทองในเขตกรุงเทพฯ และไมมีบุตรอาศัยอยูในกรุงเทพฯ มา
ปวยตองมีใบสงตัวจากโรงพยาบาลที่ตนใชสิทธิอยูก็จะสามารถ   
ผาตัดไดฟรีเชนกัน

สําหรับทานผูอานที่มีความสนใจเขารวมสนับสนุน
โครงการผาตัดตอกระจก หรือเครื่องมือแพทย

กรณุาติดตอ คุณสุรางค รัตนชูวงศ โทรศัพท 084-4374505

ถามตอบปญหาสิทธิผูปวยผาตัดตอกระจก

โดย...คณุสุรางค รัตนชูวงศ
ผูประสานงานศูนยจกัษุและตอกระจก



รักษตา

โดย...พญ.ชุติวรรณ  อมรรตันพันธ
จักษุแพทยท่ัวไป โรงพยาบาลบานแพว

เมื่อพูดถึงโรคตาแดง ก็จะเกิดคําถามมากมายเกีย่วกับโรคนี้ โดยทีห่ลาย ๆ คนอาจจะยังไมรูจักโรคนี้ดีพอ วันนี้เรามารูจักโรคนี้ใหมากขึ้นกันคะ

ทําไมบางครั้งคนที่เปนตาแดงถึงทําใหมีอาการตามัวไดละคะ ?
     จริง ๆ แลวอาการตามัวนั้นอาจเกิดไดจากหลายสาเหตุ โดยสาเหตุหนึ่งที่
สําคัญของอาการตามัวที่พบรวมกับโรคตาแดง คือ อาจพบมีภาวะแทรกซอน ดัง
นั้นผูปวยจึงควรมาพบจักษุแพทยเพื่อตรวจเพิ่มเติมคะ โดยหลังจากมีอาการตา
แดงและมีข้ีตา 2 สัปดาหบางคนอาจเริ่มมีอาการปวดตา ตามัวลง เคืองตามาก มีน้ํา
ตาไหลมากไดนั่นเปนเพราะเกิดจากกระจกตาอักเสบดังรูป

3

รูปน้ีแสดงตาปกติ ภาพแสดงโรคตาแดง

เช้ือไวรัสนี่คืออะไรคะ? แลวอาดิโนไวรัสเปนอีกช่ือนึงของโรคตาแดง   
หรือไมคะ?
     เช้ือไวรัสเปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา
หรือกลองจุลทรรศน แตสามารถเห็นดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน เชื้อ
ไวรัสมีหลากหลายสายพันธุ อาดิโนไวรัสเปนหนึ่งในสายพันธุของไวรัสที่ทํา
ใหเกิดอาการของโรคตาแดงเมื่อมีการติดเช้ือ

รูปนี้เปนรูปจําลองของเช้ืออาดิโนไวรัส

คําถามที่พบบอยเกี่ยวกับโรคตาแดง
โรคตาแดง เกิดจากอะไร ?

แลวเราจะสงสัยไดเมื่อไหรวาจะเปนโรคนี้ และโรคนี้มีอาการอยางไรคะ?

ท้ังสองรูปนี้ เปนตัวอยางหน่ึงของอาการแสดงของโรคตาแดงคะ
จะเห็นวาท้ังสองรูปขางตน เยื่อตาขาวเปนสีแดง

เรามารูจักโดยละเอียดวาโรคนี้จะมีอาการและอาการแสดงอะไรบาง
- อาการตาแดงที่เปนนั้นอาจเปนขางเดียวหรือสองขางก็ได โดยอาจจะ

เริ่มเปนที่ตาขางเดียวกอนแลวคอยมาเปน 2 ขาง หรืออาจจะเปนทั้งสองขาง
พรอม ๆ กัน

- อาจมีพบวามีอาการเปนหวัดหรือเจ็บคอมากอน
- บางครั้งก็พบมีตอมน้ําเหลืองหนาหูโตไดดวยทําใหคลําไดกอนที่ดาน

หนาใบหู
อาการแสดงทางตา ประกอบดวย

- ตาแดงเห็นเย่ือตาขาวแดงๆ ( Follicular conjunctivitis)
- เย่ือตาขาวบวมน้ํา (Chemosis)
- เปลือกตาบวม (Lid swelling)
- มีข้ีตามาก

รูปนี้แสดงใหเห็นวามีแผลเล็ก ๆ สีขาวท่ี
กระจกตาเปนลักษณะหนึ่งของโรคตาแดงที่มี

ภาวะกระจกตาอักเสบรวมดวย

ซ่ึงภาวะกระจกตาอักเสบนี้เปนภาวะแทรกซอนที่เกิดข้ึนได ถาพบกระจกตา
อักเสบรวมดวย มักเกิดจากการติดเช้ืออาดิโนไวรัส (adenovirus) serotype 8,19 
or 37 และบอยคร้ังที่ผูปวยจะรูสึกมีอาการเคืองตาทําใหคิดวามีเศษอะไรเขาตา แต
จริง ๆ แลวนั้นเกิดจากการที่มีกระจกตาอักเสบเปนแผลนั่นเอง
ขอบคุณคะ ไดยินมาวาโรคนี้สามารถติดตอกันงายมาก บางคนบอกวาแคมองตา
กันก็ติดแลวใชมั้ยคะ?

ใชคะ โรคนี้ติดตอกันงายมากแตไมถึงขนาดที่มองตากันแลวติดแนนอนคะ 
การติดตอนั้นติดตอทางการสัมผัสกับขึ้ตา หรือน้ําตาของผูปวย หรือติดตอทางลม
หายใจได พูดงายๆ ก็คือ ควรหลีกเลี่ยง

- การคลุกคลีกับผูปวย หรือใชสิ่งของรวมกันแตสามารถรับประทานอาหารรวม
กันได

- ผูปวยควรหลีกเลี่ยงการขยี้ตา และระวังไมใหแมลงมาตอมที่ตา เนื่องจากเปน
พาหะในการกอโรคได

- ผูปวยหามวายน้ําเพราะอาจจะแพรเช้ือได
- ผูปวยควรลางมือบอยๆ เนื่องจากจะไดลดการกระจายของเชื้อ

ถาอยางนั้นเราตองระวังการติดตอในชวงไหนบางคะ หรือวาเราควรหยุดงาน   
หรือไม?

ระยะเวลาในการติดตอ คือ ชวงเวลา 7 วันหลังจากเริ่มมีอาการแตสวนใหญ
ควรจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผูเปนโรคตาแดง 10-14 วัน หลังจากเริ่มมีอาการ 
ดังนั้น ควรจะหยุดทํางานเนื่องจากอาจมีการแพรเช้ือได โดยเฉพาะในเด็กก็ควร
หยุดเรียนสักประมาณ 1 สัปดาหหรือมากกวาหลังจากมีอาการ
ชวงไหนที่เราควรระวังการระบาดมากที่สุดคะ ไดยินมาวามักระบาดในหนาฝน
จริงหรือเปลาคะ?
     ถูกตองคะ โรคนี้มักระบาดในหนาฝน ดังนั้นควรระวังใหมาก ถามีอาการผิด
ปกติก็สามารถมาพบแพทยได
ถาอยางนั้นเมื่อเปนตาแดง โรคนี้สามารถรักษาไดหรือเปลาคะ ?

- สวนใหญเปนการรักษาตามอาการคะ เนื่องจากเปนการติดเชื้อไวรัส
- อยางไรก็ตามคนที่มีอาการตาแดง เปลือกตาบวม มีข้ึตาที่ทําใหสงสัยจะเปน

โรคตาแดงก็ควรจะมาพบจักษุแพทยเพื่อที่จะไดรับคําแนะนําและรักษาเบื้องตน
พรอมทั้งเฝาระวังภาวะแทรกซอนที่อาจจะเกิดข้ึนไดคะ

“สุดทายนี้ถามีขอสงสัยอ่ืนใดสามารถมาตรวจและรับคําแนะนําไดที่รพ.บานแพว จ.สมุทรสาครนะคะ”

     โรคตาแดงคือการที่เย่ือบุตาขาวเปนสีแดงที่เกิดจากการติดเชื้อ จริงๆ
แลวสามารถเกิดไดจากหลายสาเหตุแตในความหมายของคนสวนใหญเมื่อ
เราพูดถึงโรคตาแดงมักหมายถึงโรคตาแดงอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส
ในกลุมอาดิโนไวรัส (adenovirus)



รักษตา4

โดย...นพ.พรเทพ  พงศทวิกร
จักษุแพทย และผูเช่ียวชาญดานจอประสาทตา

มาตรฐานในการปองกันการติดเชื้อในการผาตัดตอกระจก

1. การเตรียมผูปวยกอนผาตัด
     เปนข้ันตอนสําคัญเพ่ือคัดผูปวยที่มีการติดเช้ือบริเวณใบหนา หรือมีความเส่ียงตอการติดเช้ือออกไป เชน

- การตรวจหาน้ําตาลในเลือด ถา FBS มากกวา 180 mg%  จะใหงด  ผาตัดไปกอน
- การที่มีการติดเช้ือบริเวณตา เชน ทอนํ้าตาอักเสบ มีแผลติดเช้ือบริเวณใบหนา เย่ือบุตาอักเสบ มีข้ีตามากผิดสังเกต

     นอกจากนี้ยังมีมาตรการเตรียมผูปวย เชน การฟอกหนาดวย Hibiscrub กอนเขาหองผาตัด

     หลายคนเขาใจวาการมีหองผาตัดที่ใหญและสะอาด ดูทันสมัย
สามารถปองกันไมใหเกิดการติดเช้ือในการผาตัดได ความคิดดัง
กลาวเปนแคเพียงสวนหนึ่งในมาตรการปองกันการติดเช้ือเทาน้ัน
การปองกันการติดเช้ือที่ ดีน้ันตองประกอบดวย สถานที่สะอาด
บุคลากรที่มีความรูความเขาใจ และมาตรการที่เครงครัด

     มาตรฐานตอไปนี้เปนเพียงสวนหนึ่งที่บุคลากรในทีมจักษุได
ดําเนินการไว จึงขออนุญาตมาคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ
กันครับ

2. ขณะผาตัด
     เปนมาตรการสําคัญยิ่ง เพราะขณะผาตัดจําเปนตองมีมาตรการที่ชวยใหเกิดการปราศจากเชื้อ
โดยแยกดังตอไปนี้

2.1 หองผาตัด
- ควรมีการลางแอรอยางนอยเดือนละครั้ง
- ควรมีการทําความสะอาดหองทุกวันกอนและหลังผาตัด
- ควรระมัดระวังไมใหลมแอรเปาตรงมายังเขตผาตัด

2.2 อุปกรณเครื่องมือตาง ๆ
- ยาที่ใชหยอดในหองผาตัดจะใชไมเกิน 7 วัน
- Providine จะใชไมเกิน 3 วัน
- มีดผาตัด , Slit knife , และเข็มตาง ๆ ใชครั้งเดียวทิ้ง
- อุปกรณทุกช้ินตองผานการฆาเช้ือดวยไอน้ํา หรืออบแกสเทาน้ัน (ไมมีการใชระบบแชเครื่องมือ) 
- ไมมีการใช Transfer Forceps (คีมคีบของ Sterile) 
- มีการทวนวันหมดอายุและเช็คแถบวัด Sterile กอนเปดเครื่องมือ
- เปล่ียนชุดและถุงมือใหมทุกราย



3. การดูแลหลังการผาตัด
การผาตัดตาจําเปนตองเครงครัดในการดูแลหลังผาตัดอยางมาก คือ มี

การจัดอบรมและสอบถามผูปวยหลังผาตัดเพ่ือใหเขาใจการปฏิบัติตัวที่    
ถูกตอง ดังตอไปนี้

- ตองไมใหนํ้าเขาตา 1 เดือน ดังนั้น จึงไมสามารถลางหนาได สวนการ
สระผมตองนอนสระตามรานจนกวาจะครบเดือน

- หลีกเล่ียงการใชผาที่ไมสะอาดมาเช็ดบริเวณตาขางที่ผาตัด
- หลีกเล่ียงการยกของหนัก หรือทํางานหนัก เชน การผาฟน ปนตนไม 

เปนเวลา 1 เดือน
- หลีกเล่ียงการโดนฝุนควันเปนเวลา 1 เดือน

     นอกจากมาตรการเหลาน้ีแลวยังมีการอบรมบุคลากร เพ่ือใหเขาใจเรื่องการติดเช้ือ รวมถึงวิธีการลางเครื่องมือใหถูกตอง ตลอดจนการดูแลเครื่อง
มือและอุปกรณที่ปราศจากเชื้อใหถูกวิธี นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการใชยา หรือเทคนิคใหม ๆ การเฝาระวังการติดเช้ือ เพ่ือหามาตรการใหม ๆ 
ชวยในการลดความเสี่ยงตอการติดเช้ือในผูปวย

ไมวาจะมีหองสะอาดเพียงใด มีบุคลากรที่มีความรูขนาดไหน และมีมาตรการรอยแปดพันอยาง แตถาไมมีความเครงครัดในการดําเนินมาตรการ  
เหลาน้ันแลว การผาตัดเพื่อใหดวงตามองเห็น อาจกลายเปนตาบอดจากการติดเชื้อได

รักษตา 5



หลายทานคงเคยไดยินคํากลาวที่วา ขวาราย ซายดี เปนความเช่ือที่เกิดข้ึนหลังจากมีอาการ
หนังตากระตุก ตาขางขวากระตุกจะโชคราย สวนตาขางซายกระตุกจะโชคดี

มีการทํานายเรื่องหนังตากระตุกไวจํานวนมาก แบงเปนตาขวา ตาซาย ซึ่งผลการทํานายจะ
แตกตางกันไปตามเวลาที่มีอาการกระตุกเวลาเชา แปลไดอยางหนึ่ง ขณะที่เวลาสาย บาย เย็น ก็
จะแปลผลการทํานายไดอีกหลายอยางก็เปนความเช่ือที่ไมสามารถพิสูจนไดทางวิทยาศาสตร

โดย...นพ.เตชะวชิญ ลิขิตกรณ
จักษุแพทย

รักษตา6

ขวาราย...ซายดี ?

ภาวะหนังตากระตุก (Blepharospasm) เปนภาวะที่พบไดบอย พบ
ในเพศหญิงมากกวาเพศชาย พบบอยในชวงอายุประมาณ 40-50 ปข้ึน
ไป ขณะเวลาหลับมักจะไมมีอาการมักเปนบริเวณหางตาขางในขางหน่ึง
มักทําใหเกิดการรําคาญในชวงแรกในผูที่มีอาการรุนแรงมาก อาจเกิด
การกระตุกตอเน่ืองจนไมสามารถลืมตาขางนั้น ๆ ได

หนังตากระตุกน้ันอาจเปนไดจากหลายสาเหตุ เชน
- ภาวะโรคทางตา จําพวกตาแหง
- เปนผลขางเคียงจากยา เชน ยาในกลุมรักษาโรคพารคินสัน

(Parkinson's diseases) 
- เปนจากภาวะเสนเลือดบริเวณใบหนากดทับเสนประสาทสมองคูที่

7 ซึ่งภาวะนี้ นอกจากตากระตุกแลว จะทําใหกระตุกบริเวณครึ่งซีกของ
ใบหนาดวย

นอกจากที่กลาวมาแลว สวนใหญของหนังตากระตุก มักจะไมทราบ
สาเหตุ แตเช่ือวาภาวะบางประการ จะกระตุนใหเกิดอาการหนังตากระตุก
เชน มีความเครียด การมองดูแสงสวางจา ความเหนื่อยลาจากการทํางาน

สวนใหญของหนังตากระตุกน้ัน อาการมักไมรุนแรงมาก มัก
จะเริ่มการรักษาที่สาเหตุ หากมีอาการตาแหง ก็รักษาตาแหง หรือ
เปนจากผลขางเคียงของยาก็ควรหยุดยาหรือเปล่ียนยานั้น ยาที่
ใชบรรเทาอาการมีหลายประเภท เชน ยากลุมคลายกลามเน้ือ
ยาคลายเครียด ยากันชัก ยานอนหลับ หรือยารักษาโรคทางจิต
เวช ยาเหลาน้ีมักมีผลขางเคียงทําใหงวง จึงมักจะใหรับประทาน
กอนนอน

แพทยมักแนะนําใหใชยารวมกับการลดสิ่งที่กระตุนใหเกิด
หนังตากระตุก โดยลดความเครียด ออกกําลังกาย พักผอนให
เพียงพอ หากรับประทานยาแลวยังมีอาการรุนแรง หรือยังเปน
บอยอยู อาจจะจําเปนตองใชยาฉีดเขาบริเวณหนังตาที่มีการ
กระตกุ คือยา Botulinum toxin หรือที่จะรูจักกันดีในช่ือ Botox
ยา Botox เปนยาที่ผลการรักษาคอนขางดี แตราคาสูง และมีฤทธิ์
อยูเพียงประมาณ 3 เดือนเทาน้ัน มีผลขางเคียงที่พบไดคือ ลืมตา
ไมคอยข้ึน และไมมีผลขางเคียงรายแรงขอบคุณ ภาพประกอบจากอินเตอรเน็ต



ปาหมอจา...โดย...พญ.พัทธศรัณย  ธนะสพุรรณ
จักษุแพทย และผูเชี่ยวชาญดานตอหิน
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     สวัสดีปใหมคะทานผูอานทุกทาน คงไมชาเกินไปนะคะ เพราะยังมีกล่ินไอของชวงวันปใหมอยู เปนอยางไรบาง
คะ ชวงปใหมไดไปเจริญสติ หรือไปทําบุญที่ไหนกันบาง ปาหมอขออนุโมทนาบุญดวยนะคะ สวนปาหมอไดมีโอกาส
ไปรักษาศีล ปฏิบัติธรรม และสวดมนตขามปที่ จังหวัดกาญจนบุรีคะ อากาศบริสุทธิ์เปนธรรมชาติ ดีตอสุขภาพ และ
ยังไดทั้งทําทาน รักษาศีล ภาวนา มีความสุขมากๆคะ ก็ขอแบงบุญกุศลที่ไดทํามาใหกับทานผูอานทุกทานนะคะ หวัง
วาทานผูอานจะอนุโมทนาบุญกับปาหมอดวย มาถึงตอนนี้ ฉบับนี้ปาหมอวาเรามาทําความรูจักกับวิธีการทําบุญใน
แบบตาง ๆ ดีไหมคะ จะไดรูลูทางในการเก็บคะแนนบุญใหกับตัวเองคะ

ตามหลักพุทธศาสนา มีการทําบุญดวยกัน ๑๐ วิธี เรียกวา บุญกิริยาวัตถุ
๑๐ (ส่ิงอันเปนที่ตั้งแหงการทําบุญ ๑๐ ประการ) คือ
๑. ใหทาน แบงปนผูอ่ืนดวยส่ิงของ ไมวาจะใหใครก็เปนบุญ (ทานมัย) การ
ใหทานเปนการชวยขัดเกลาความเห็นแกตัว ความคับแคน ความตระหนี่ถ่ี
เหนียว และความติดยึดในวัตถุ นอกจากนี้ส่ิงของที่เราแบงปนออกไปก็จะ
เปนประโยชนกับบุคคลหรือชุมชนโดยสวนรวม
๒. รักษาศีล ก็เปนบุญ (ศีลมัย) เปนการฝกฝนท่ีจะ ลด ละ เลิกความช่ัว ไม
ไปเบียดเบียนใคร มุงที่จะทําความดี เอื้อเฟอเผ่ือแผผูอ่ืนเปนการหลอเล้ียง
บมเพาะใหเกิดความดีงามและพัฒนาคุณภาพชีวิตไมใหตกต่ํา
๓. เจริญภาวนา ก็เปนบุญ (ภาวนามัย) การภาวนาเปนการพัฒนาจิตใจและ
ปญญา ทําใหจิตสงบ ไมมีกิเลส ไมมีเรื่องเศราหมอง เห็นคุณคาส่ิงตาง ๆ
ตามความเปนจริง ผูที่ภาวนาอยูเสมอยอมเปนหลักประกันวา จิตจะมีความ
สงบ ชีวิตมีความสุข คุณภาพชีวิตดีข้ึน สูงข้ึน
๔. ออนนอมถอมตน ผูนอยออนนอมถอมตนตอผูใหญ ผูใหญก็แสดงออก
ในความมีเมตตาตอผูนอย และตางก็ออนนอมตอผูมีคุณธรรมรวมถึงการ
ใหเกียรติ ใหความเคารพในความแตกตางซึ่งกันและกันทั้งในความคิด
ความเช่ือและวิถีปฏิบัติของบุคคลและสังคมอื่น เปนการลดความยึดม่ันถือ
ม่ันในความเปนตัวตน ก็เปนบุญ (อปจายนมัย)
๕. ชวยเหลือสังคมรอบขาง ชวยเหลือสละแรงกาย เพื่องานสวนรวม หรือ
ชวยงานเพ่ือนบานที่ตองการความชวยเหลือ ก็เปนบุญ (ไวยาวัจจมัย)
๖. เปดโอกาสใหคนอื่นมารวมทําบุญกับเรา หรือในการทํางานก็เปดโอกาส
ใหคนอื่นมีสวนรวมทํา รวมแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงการอุทิศสวนบุญ
ใหแกผูที่ลวงลับไปแลวดวย ก็เปนบุญ (ปตติทานมัย) 
๗. ยอมรับและยินดีในการทําความดี หรือทําบุญของผูอ่ืน การช่ืนชมยินดี
หรืออนุโมทนาไมอิจฉาหรือระแวงสงสัยในการกระทําความดีของผูอ่ืน ก็
เปนบุญ (ปตตานุโมทนามัย)
๘ . ฟงธรรม บมเพาะสติปญญาใหสวางไสว ฟงธรรมะ ฟงเรื่องที่ ดี มี
ประโยชนตอสติปญญา หรือมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตที่ดี เปนความ
จริง ความดี ความงาม ก็เปนบุญ (ธรรมสวนมัย) 
๙. แสดงธรรม ใหธรรมะและขอคิดที่ดีกับผูอ่ืน แสดงธรรมนําธรรมะไป
บอกกลาว เผ่ือแผใหคนอื่นไดรับฟง ใหเขาไดรูจักวิธีการดําเนินชีวิตที่ดี เปน
เรื่องของความจริง ความดี ความงามก็เปนบุญ (ธรรมเทศนามัย)

๑๐. ทําความเห็นใหถูกตองและเหมาะสม มีการปรับทิฏฐิ แกไขปรับปรุง
พัฒนาความคิดเห็น ความเขาใจใหถูกตองตามธรรม ใหเปนสัมมาทัศนะอยู
เสมอ เปนการพัฒนาปญญ าอย างสําคัญ ถือเปนบุญด วยเชน กัน
(ทิฏุชุกรรม)

ทิฏุชุกรรมหรือสัมมาทัศนะ เปนส่ิงที่ขาดไมไดใน
การทําบุญทุกชนิดและทุกโอกาส จะตองประกบและ
ประกอบเขากับบุญกิริยาวัตถุขออื่นทุกขอ เพ่ือให
งานบุญขอน้ัน ๆ เปนไปอยางถูกตองตามความ
หมายและความมุงหมาย พรอมทั้งไดผลถูกทาง

การทําบุญ ๑๐ ประการนี้ สามารถสรุปเปนขอความคลองจองกันวา
๑. แบงปนกันกิน ๒. รักษาศีล คือ กาย วาจา
๓. เจรญิสมาธิภาวนา ๔. กาย- วาจา-ใจออนนอม
๕. ยอมตนรับใช ๖. แบงใหความดี
๗. มีใจอนุโมทนา ๘. ใฝหาฟงธรรม
๙. นําแสดงออกไมไดเวน ๑๐. ทําความเห็นใหถูกตอง

     เห็นไหมคะวา เราสามารถเก็บคะแนนบุญไดหลายทาง เมื่อเรารูอยางนี้
แลว มาเริ่มเก็บคะแนนบุญกันดีกวาคะ จะไดไมเสียโอกาสที่ไดเกิดมาเปน
มนุษยทั้งที ซึ่งพระพุทธเจาไดกลาววาการที่จะไดเกิดมาเปนมนุษยน้ันสุด
แสนยาก ฉะนั้นอยาปลอยใหโอกาสดีๆ แบบนี้หลุดลอยไปนะคะ เริ่มทําบุญ
ตั้งแตวันนี้ สุขขีตลอดไปคะ แลวพบใหมกันฉบับหนานะคะ บาย บาย...

ขอมูลจาก [oliver2you.spaces.live.com]
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โดย.. พีระพรรณ มหาธนานุสรณ พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

ผูเขียนไดรับมอบหมายใหเลาเร่ืองราว ความเปนมาของการออกหนวยผาตัดตอกระจกเคลื่อนที่
เพื่อปฏิบัติงานชวยแพทยผาตัดผูปวยที่ดอยโอกาสตามถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ซึ่งเปนงานที่ผูเขียนภาคภูมิ
ใจที่สุดในชีวิตการเปนพยาบาลวิชาชีพ แมบางครั้งตองพบกับอุปสรรคมากมาย แตทายสุดความอดทน
ความรักและมิตรภาพของทีมงาน ก็เปนแรงผลักดันใหทุกอยางผานพนไปไดดวยดี
          เรื่องราวของการออกหนวยผาตัดตอกระจกเคลื่อนที่ ไดเริ่มตนข้ึนเมื่อป พ.ศ 2542  ผูบริหารของ
โรงพยาบาลบานแพว ไดมีแนวคิดเปดบริการคลินิกพิเศษดานจักษุแกผูปวยของอําเภอบานแพวทุกบายของ
วันจันทรถึงศุกร โดยไดเชิญแพทย Part time จากโรงพยาบาลอื่นสลับกันมาตรวจ จนกระทั่งมีผูปวยมารับ
บริการเพิ่มมากขึ้น จึงไดพัฒนาใหเปดเปนแผนกผูปวยนอกจักษุ ซ่ึงตอนนั้นไดรับจักษุแพทยเพียงคน
เดียว สวนเครื่องมือก็มีแค Slit lamp และเครื่องวัดความดันตา (Schioze)  อยางละตัวเทานั้น

ราวหกเดือนตอมา ทั้งแผนกรูสึกตื่นเตนเปนอยางมาก เมื่อไดทราบ
ขาวจากผูบริหารวาจะมีหนวยผาตัดเคลื่อนที่จากตางประเทศ มาผาตัดตอ
กระจกใหแกผูปวยในโรงพยาบาลบานแพว ความรูสึกของผูเขียนมันทั้งตื่นเตน
และกังวลใจ เพราะมันเปนครั้งแรกของผูเขียนและนองๆ ในแผนกจักษุที่ตอง
ทํางานรวมกับทีมระดับมืออาชีพ เทคนิคการผาตัดก็ไมคุนเคย เปนเทคนิค
แบ บ ให ม “ ผ าตั ด แ บ บ สล าย ต อ ก ระจก ด ว ย เค ลื่ อ น ค ว าม ถี่ สู ง
(Phacoemulsification) ” หมอบอกวามันเปนการผาตัดที่ไวและแผลผาตัด
เล็กมาก แลวมันเปนอยางไรหนอ ... การผาตัดแบบใหม..... ผูเขียนไดแตตั้ง
คําถามอยูในใจ

แลววันผาตัดก็มาถึง ... ผูเขียนยังจําบรรยากาศนั้นไดเปนอยางดี มีผู
ปวยที่ไดรับการคัดกรองไวแลว 30 คน จักษุแพทยชาวตางชาติเริ่มผาตัดผู
ปวยรายแรกตอนประมาณแปดโมง รายที่หนึ่ง... รายที่สอง... รายที่สาม...
ตัวผูเขียนหรืออาจจะคนทั้งโรงพยาบาลก็ลุนกันตัวโกง ราวสามทุมเศษการผา
ตัดผูปวยรายสุดทายก็สิ้นสุดลง ผลการผาตัดสําเร็จลุลวงไปดวยดีทุกราย

จากการผาตัดครั้งนั้น โรงพยาบาลก็ไดรับบริจาคเครื่องสลายตอ
กระจกและเครื่องวัดเลนสอยางละเครื่องจากทีมงาน และจากครั้งนั้นก็
เสมือนเปนการจุดประกายความคิดใหแก ผูบริหาร โรงพยาบาลบานแพว การ
ออกหนวยผาตัดตอกระจกเคลื่อนที่จึงไดเริ่มตนข้ึน ในเดือนกรกฎาคม 2542 
ณ โรงพยาบาลอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี หนวยผาตัดตอกระจกเคลื่อนที่ทีม
เล็ก ๆ ของแผนกจักษุ มีเพียงแพทย 1 คน เจาหนาที่ 4 คน และคนขับรถ 1 
คน พรอมเครื่อง Slit lamp , เครื่องนึ่ ง Autocave (ซ่ึงยืมมาจากแผนก   
ทันตกรรม) , เวชภัณฑผาตัด และที่สาหัสมาก คือ กลองผาตัด (รุนเกาที่หนัก
มาก ๆ)  ที่ตองอุมวางไวบนตักตลอดการเดินทางเกือบ 2 ช่ัวโมงกวาจะถึงจุด
หมาย สวนการทํางานของทีมก็ตองทําถึงสองรอบกวาจะไดผาตัด คือ วัน
อังคารบายคัดกรองผูปวยลวงหนา วันศุกรเย็นเตรียมจัดของออกหนวยผาตัด
และวันเสาร-อาทิตย เชามืดออกเดินทางไปผาตัด ชีวิตของผูเขียนและทีมงาน
เปนอยางนี้สองปเต็ม

ในป 2546  แผนกก็ไดตื่นเตนอีกครั้ง เมื่อผูบริหารแจงวาแผนกเราตอง
ไปออกหนวยตานภัยหนาวรวมกับสถานีโทรทัศน ITV   ครั้งนี้ไปถึงจังหวัด
นาน “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปว” สําหรับตัวผูเขียนก็เหมือนเชน
เคย...ตื่นเตนและสารพัดจะกังวลใจ ....

ระยะทางมันชางไกลเหลือเกิน คนภาคเหนือจะเปนอยางไรบางนะจะ
เมตตาหนวยผาตัดเคลื่อนที่เล็ก ๆ อยางโรงพยาบาลบานแพวหรือเปลา แตสุด
ทายก็ตองสลัดทุกความคิดออกไป เพราะนั่นมันคือหนาที่ของเรา

เชนเคยผูเขียนและทีมงานพรอมเครื่องมือตาง ๆ ก็เดินทางโดยรถทัวร
นอนบนรถไปตื่นที่ทารถอําเภอปว จังหวัดนาน ทีมงานจากโรงพยาบาลปวนา
รักมาก ๆ มาตอนรับและมารับเราถึงทารถ
          หลังจากคัดกรองผูปวยตอกระจกเสร็จ เย็นวันนั้นก็รีบเดินทางกลับ
โรงพยาบาลบานแพวเพื่อเตรียมจัดของออกหนวยตอ จากนั้นอีกสองสัปดาห
ทีมงานเราก็เดินทางกลับไปที่โรงพยาบาลปวเพื่อผาตัดผูปวย กวาจะจัดหองผา
ตัดเสร็จก็ดึกดื่น พอรุงเชาผูเขียนก็ตองเขาผาตัดกับแพทย 2 วันติดกัน ผู
เขียนรูสึกเหนื่อยแทบขาดใจ แตพอไดเห็นรอยยิ้มและคําขอบคุณของพออุยแม
อุยที่กลับมองเห็นแสงสวางอีกครั้ง ในวันที่คุณหมอเปดตา ความเหนื่อยลานั้น
ก็ไมหลงเหลืออยูเลย

การออกหนวยกับ ITV  ในครั้งนั้น สงผลใหหนวยผาตัดเคลื่อนที่ของ
โรงพยาบาลบานแพว เปนสนใจจากหลายหนวยงานมากขึ้น จนในป 2548  ทาง
ผูบริหารของโรงพยาบาล จึงไดเขารวมโครงการออกหนวยผาตัดเคลื่อนที่ กับ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ไดเดินทางออกหนวยผาตัด
เคลื่อนที่ไปตามโรงพยาบาลพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อผาตัดตอกระจกใหแกผูดอย
โอกาสโดยไมเสียคาใชจายใดๆ จากออกหนวยทุกเดือนเปนทุกสัปดาห มี
จักษุแพทยเพิ่มมากขึ้น เครื่องมือผาตัดที่ทันสมัยเพิ่มข้ึน มีรถผาตัดเคลื่อนที่
และพัฒนาเปนหนวยผาตัดที่ใหญที่สุดในประเทศ สามารถชวยเหลือผูดอย
โอกาสจากโลกมืดมากกวา 50,000 ดวงตา

การออกหนวยผาตัดเคลื่อนที่ สําหรับผูเขียน ไมใชเปนเพียงงานที่
ตองทนทําไปวันๆ เพื่อใหไดเงินเดือนหรือคาตอบแทนที่มากข้ึนเทานั้น แตมนั
เปนการเดินทางที่แสนพิเศษ .... เดินทางเพื่อทํากุศลอันยิ่งใหญ .... ไดเรียนรู
และมองเห็นทุกขของผูอ่ืน.... ไดชวยเหลือใหเขาพนทุกข ....แมเหนื่อยก็ไม
เปนไร... ถือวาโชคดีที่เราไดทําเพื่อผูอ่ืนบาง.... มันคงเปนความสุขที่ผูเขียนไม
อาจหาซื้อไดดวยเงิน…



รักษตา 9

โดย...นพ.พรเทพ  พงศทวิกร
จักษุแพทย และผูเช่ียวชาญดานจอประสาทตา

“กวาจะถึงปาย เกือบตายทีก่ลางดอย”

“หมอคะ..รถผาตัดกําลังจะไหลตกเขา” เสียงพยาบาลรายงานมาทางสาย อาหารมื้อเย็น..แหนมเนืองเล่ืองช่ือของจังหวัดหนองคายที่อยูตรงหนา
เห็นแลวไมชวนหิวเหมือนเคยแลว วันน้ีเปนวันที่ทีมผาตัดตอกระจกเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลบานแพวบางสวนตองออกเดินทางทางรถยนตเพ่ือรวม
โครงการตานภัยหนาวกับสถานีโทรทัศนเอ็นบีทีดังเชนที่เคยปฏิบัติกันเปนประจําทุกป การออกหนวยผาตัดตอกระจกเคลื่อนที่ในพ้ืนที่ที่หางไกลตองมี
ความพรอมในทุก ๆ ดาน ทั้งดานอุปกรณและเวชภัณฑที่ทันสมัย บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง รวมถึงสถานที่ปฏิบัติงานที่สะอาดและปลอดภัย
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูปวยและรองรับกับสถานการณตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนไดแบบทันทวงที รถผาตัดจึงเปนเสมือนหองผาตัดเคล่ือนที่ที่จะทําให
สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่หางไกลไดโดยไมตองเดินทางไปใชหองผาตัดในโรงพยาบาล แต...ตอนน้ีรถผาตัดกําลังจะไหลตกเขา คําถามแรกที่ผมถาม
กลับไปก็คือ “มีใครเปนอะไรหรือเปลา ตอนนี้คนขับอยูที่ไหน” เสียงตอบกลับวา “คนขับอยูบนรถ” วินาทีน้ัน...รถผาตัดพรอมอุปกรณ เครื่องมือทัน
สมัยมูลคานับสิบลาน ไมมีอะไรสําคัญกวาชีวิตของพนักงานขับรถ ผมบอกใหพยาบาลแจงพนักงานขับรถวา หากเหตุการณไมดีใหทิ้งรถพรอมทั้งประสาน
ทีมของสถานีโทรทัศนเอ็นบีทีเพ่ือใหเรงไปยังจุดเกิดเหตุเพ่ือชวยเหลือ สัญญาณโทรศัพทก็ไมคอยเปนใจเทาไรนัก เน่ืองจากจุดเกิดเหตุอยูในที่อับ
สัญญาณ “คนขับไมยอมลงจากรถ” เสียงสุดทายที่ประสานมา สิ่งเดียวที่ผมทําไดในขณะนั้นก็คือการสวดมนตเพ่ือขอใหคุณพระศรีรัตนตรัยคุมครอง
พวกเขาทุกคนใหปลอดภัย ปกปองรักษาพวกเขา..คนที่กําลังจะไปทําความดี แลวพระก็คุมครองพวกเขาจริง ๆ.... รถปลอดภัย ทุกคนปลอดภัย
          เชาวันรุงข้ึน ผมเดินทางไปอําเภอปาย เพ่ือสมทบกับทีมงาน คนแรกที่ผมคิดถึงตั้งแตเม่ือคืนคงไมพน “สมนึก” พนักงานขับรถผาตัดเคล่ือนที่  
ผมซักถามเขาอยางละเอียดถึงเหตุการณที่เกิดข้ึน สุดทายดวยคําถามวา “ทําไมไมทิ้งรถ” คําตอบที่ไดและผมยังจําไมลืมก็คือ “ผมเปนคนที่ไดดูแลรถ
คันนี้ตั้งแตผูบริจาคใหมา ผมรูสึกรักและผูกพันกับรถคันนี้มาก ผมไมอยากทิ้งรถ ผมเชื่อมั่นในรถคันนี้” ที่ผานมาผมเคยบอกวาผมโชคดีที่ไดเปนหมอ
ตาชวยเหลือผูปวยใหมองเห็น, มีโอกาสเดินทางออกหนวยไปชวยผูปวยที่อยูหางไกล, ไดพบผูบริจาคที่มีจิตใจเมตตากรุณาใหการสนับสนุนการทํางานของ
ผมมาโดยตลอด แตตอนนี้ผมพบวาผมโชคดีกับส่ิงที่อยูใกลตัวเพราะ “ผมมีทีมงานที่ดี” ความรักความผูกพันที่มีตอรถผาตัดของสมนึกจนลืมกลัวความ
ตาย ไมใชเปนเรื่องความรูสึกสวนตัวของเขาเทาน้ัน แตมันแสดงออกถึงการดูแลและความรับผิดชอบที่มีตอส่ิงที่เปนสาธารณประโยชนที่จะนําไปทํา   
คุณประโยชนตอผูอ่ืน หากคิดยอนกลับไป เหตุการณดังกลาวทําใหเราสูญเสียรถไปจริง นอกจากการสูญเสียทางทรัพยสินแลว ส่ิงที่ประเมินคาไมไดก็คือ
การสูญเสียโอกาสและสูญเสียดานจิตใจของผูปวยที่คอยเราอยูที่อําเภอปาย เราคงไมมีโอกาสไดทําการผาตัดตอกระจกใหกับพวกเขา เราคงไมไดเห็น  
รอยยิ้มทั้งน้ําตาของพวกเขาตอนเปดตาแลวมองเห็น
           ผมในฐานะหัวหนาทีมผาตัดตอกระจกเคลื่อนที่ โรงพยาบาลบานแพวขอขอบคุณในความเสียสละ ความมีนํ้าใจและความมุงมั่นในการทํางาน
กับผูปวยโรคตาของสมนึกและทีมงานทุกคน แมวาจะพบอุปสรรคมานานัปการ ผมเชื่อวาหัวใจที่รักและศรัทธาตองาน จะทําใหเราทุกคนผานทุกอยางไป
ได เชนที่สมนึก ไดผานมาแลว



18-19 มี.ค. 54

โรงพยาบาลหนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู

โรงพยาบาลรัตภูมิ จ.พัทลุง

โรงพยาบาลปาดังเปซาร จ.พัทลุง

โรงพยาบาลแกลง จ.ระยอง

โรงพยาบาลระโหนด จ.พัทลุง

โรงพยาบาลไพศาลี จ.นครสวรรค

โรงพยาบาลชุมพวง จ.นครราชสีมา

สถานที่ออกหนวย

25-26 มี.ค. 54

11-12 มี.ค. 54

4-5 มี.ค. 54

วัน เดือน ป

ปฏิทินงานออกหนวยผาตัดตอกระจกเคลื่อนที่ ประจาํเดือนมกราคม-มีนาคม 2554

โรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาลสะบายอย จังหวัดสงขลา25-26 ก.พ. 54

โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา18-19 ก.พ. 54

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร

โรงพยาบาลเทพ จังหวัดสงขลา11-12 ก.พ. 54

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนาทวี จังหวัดสงขลา4-5 ก.พ. 54

20-23 ม.ค. 54

โรงพยาบาลลาดยาว จ.นครสวรรค27-30 ม.ค. 54

โรงพยาบาลสวรรคโลก จ.สุโขทัย

โรงพยาบาลศรีเทพ จ.เพชรบูรณ6-9 ม.ค. 54

สถานที่ออกหนวยวัน เดือน ป

สสอ.ขลุง จ.จันทบุรี21-25 มี.ค. 54

โรงพยาบาลแกนหางแมว จ.จันทบุรี14-15 มี.ค. 54

โรงพยาบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ7 มี.ค. 54

โรงพยาบาลสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา21-25 ก.พ. 54

โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ11 ก.พ. 54

โรงพยาบาลมะขาม จ.จันทบุรี8 ก.พ. 54

ปฏิทินงานออกหนวยถายภาพจอประสาทตาเคลื่อนที่ ประจาํเดือนมกราคม-มีนาคม 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ19 ม.ค. 54

สํานักงานตรวจเงินแผนดิน10-11 ม.ค. 54

สถานที่ออกหนวยวัน เดือน ป

รักษตา10

ตารางการออกหนวยเคลือ่นที่



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

     ในชวงหลายเดือนที่ผานมาทานผูอานคงไดยินขาวเกี่ยวกับเทคโนโลยีโทรศัพท 3G มีความตองการที่จะให
ประเทศไทยเขาสูยุค 3G  เทคโนโลยี 3G คืออะไร และประเทศไทยไดประโยชนอะไรจากเทคโนโลยี 3G เรามาทํา
ความรูจักคราว ๆ ดังนี้

รักษตา 11

เทคโนโลยี 3G คืออะไร
     ในสมัยกอนโทรศัพทใชในการสื่อสารดวยเสียง โดยการโทรออกรับสาย และ การสงขอความ ปจจุบันได
เริ่มมีการพัฒนาระบบเครือขายโทรศัพท 3G ซึ่ง เปนเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาข้ึน เพ่ือรองรับความตองการดาน
“ขอมูล” และ “เน้ือหา” ที่มีสูงมากข้ึน ไมวาจะเปน รูปภาพ, เพลง หรือวิดีโอ และเพื่อใหตอบโจทย ตรงกับ
ความตองการดังกลาว ความเร็วในการเคล่ือนยายถายเทขอมูลจึงเปนส่ิงที่สําคัญที่สุด ของ “3G” เปรียบ
เทียบไดกับอินเตอร เน็ตความเร็วสูงที่ใชตามบาน โดยเทคโนโลยี 3G ก็คือ อินเตอรเน็ตความเร็วสูงบน
โทรศัพท

ประเทศไทยไดอะไรจากเทคโนโลยี 3G 
     เน่ืองจากการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในปจจุบันตองอาศัยสายสัญญาณโทรศัพทบานในการ
รับสงสงขอมูล ดังนั้นถามีการใชงานเทคโนโลยี 3G ทําใหพ้ืนที่ที่หางไกลที่ไมมีโทรศัพทบานแตมี
สัญญาณโทรศัพทมือถือสามารถใชงานอินเตอรเน็ตได ทําใหการเขาสูขอมูลขาวสารของประชาชนเปด
กวางไมกระจุกอยูในเฉพาะเขตตัวเมือง
     ไมแนในอนาคตอันใกลเทคโนโลยี 3G  อาจชวยในรักษาอาการเจ็บปวยของคนไขโดยการใชกลอง  
วีดีโอของโทรศัพทในการวินิจฉัยโรคไดกรณีที่คนไขไมสามารถพบแพทยได

(ขอมูลอางอิง หนังสือพิมพ “สยามธุรกิจ” ฉบับวันที่ 6-8 มกราคม 2553)



B-OPTIC “คุณภาพมาตรฐานโดยผูเชี่ยวชาญดานสายตา”

รานแวนตา B-OPTIC อยูบริเวณชั้น G ภายในศูนยจักษุและตอกระจก โรงพยาบาลบานแพว เปดใหบริการตรวจวัดสายตาประกอบแวน ในเวลาราชการ


