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1. ไม่ผ่าตัด : แว่น,คอนแทคเลนส์ 

2. ผ่าตัด : ผ่าได้ 2 ต าแหน่ง คือ
• กระจกตา  : ได้แก่ lasik, femto lasik, prk, relex smile
• เลนส์ : โดยใส่เลนส์เสรมิเข้าไปวางอยู่หน้าเลนส์ธรรมชาติ

แต่อยู่หลังม่านตา หรอื แก้ไขท่ีตัวเลนส์ธรรมชาติ 
หมายเหตุ : Ortho-K lens  (เลนส์กดตา : ใช้ปรบั
รูปรา่งของกระจกตาโดยเฉพาะ อยู่ในหมวดไม่ผ่าตัด) ไม่ค่อยได้รบัความนิยม
ในเมืองไทย เพราะเป็นเลนส์ก่ึงแข็ง และการรกัษามีกระบวนการมาก ต้อง

ลองวัดใส่ในผู้ป่วยแต่ละราย 

ทางเลือกในการแก้ไขสายตา แบ่งได้เป็น 2 อย่าง

“เลนส์เสริม คืออะไร ใครท าได้บ้าง ใครท าไม่ได้”

เลนส์เสริม คือ collagen polymer ท่ีมีลักษณะใสบาง ไม่ก่อให้เกิดปัญหา

ต่อตามนุษย์ มีคุณลักษณะเป็น biocompatibility เป็นทางเลือกหน่ึงในการ
ผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

เหมาะกับ

 ค่าสายตาคงที่แล้ว : ซ่ึงหมายถึงมีค่า

สายตาเปลีย่นแปลงต่อปีน้อย

กว่า 0.5 diopter (หมายเหตุ : ค่า

สายตาไม่น่ิง ไม่ควรท า เช่น ปีท่ีแล้ว

ส้ัน -2.50 diopter ปีนี ้-3.00  

diopter ปีหน้า -3.50 diopter 

ปีต่อไป -4.00 diopter กล่าวคือ

มีการ

ไม่ไดม้ีข้อจ ากัดด้านอายุ ส่วนใหญ่เม่ืออายุ 

18 ปี สายตามักจะคงท่ีสามารถท าได้ 

และ เม่ืออายุมากขึ้น เช่น 30 ปี หากไม่มี

ข้อห้ามอ่ืน ๆ ก็สามารถท าได้เช่นกัน  

ไม่เหมาะกับ

: เลนส์ตาขุ่น เป็นม่านตาอักเสบ 

เป็นต้อหิน มีภาวะอักเสบเรือ้รงั

ในลูกตา ติดเช้ือไวรสัในลูกตา 

สายตาสั้น สายตา

เอียง สายตายาว
ซ่ึงมีค่าสายตาค่อนข้างมาก แก้ได้ตัง้แต่ 

สายตาสั้น -3.00 diopterเป็นต้นไป

มี range แก้ไขสายตาผิดปกติได้เยอะ  ไมเ่หมาะสมกับการผ่าตัดที่กระจกตา เช่น

เน้ือกระจกตาไม่หนาพอท่ีจะ 

ผ่าแก้ไข หรอืบางเกิน รูปรา่ง

กระจกตาไม่สวย หรอืคนไข้ท่ีตา

แห้งมาก เพราะอาจท าให้อาการ

ตาแห้งเป็นมากขึ้น

มีโรคตาอื่น ๆ เช่น เป็นต้อกระจก 

เปลีย่นแปลงค่าสายตาอย่างน้อย 0.5

diopter ในทุก ๆปี)
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เตรียมตัวอย่างไร : 
แบ่งเป็น ก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผา่ตัด

ก่อนผ่าตัด
มีการตรวจท่ี
เกีย่วข้องต้ังแต่
ตาส่วนหน้าถึงตา
ส่วนหลังโดยใช้
เครื่องมือ
มากมาย ใช้เวลา
ตรวจประมาณ 

2-3 ช่ัวโมง ดังนี ้ตรวจระดับน ้าตา ตรวจการกะพรบิตา 
ดูรูปรา่งกระจกตา มีการวัดเซลล์ชั้นในของกระจกตาว่า
มีความหนาพอไหม มีพื้นท่ีช่องว่างใส่เลนส์เสริมพอหรอื
แคบไปไหม มีตรวจวัดค่าสายตา 
ดูว่าส้ัน ยาว เอียงเท่าไหร ่(ไม่เท่ากับ
ค่าสายตาจากแว่น หรอืคอนแทคเลนส์
เพราะวิธีการวัดต่างกัน) ตรวจดวงตา
ส่วนหน้า ตรวจดูต้อกระจก ตาแห้ง 
หรอืโรคทางตาอื่น ๆ ว่าไม่มีโรคทางตาใด ๆ สามารถใส่

เลนส์เสรมิได้ หยอดยาขยายม่านตาเพื่อตรวจจอ
ประสาทตาด้านหลัง วัด Size ของเลนส์เสรมิให้
พอดีกับคนไข้ โดยเลือกจากค่าต่าง ๆ ทางจักษุ
วิทยา เช่น anterior chamber depth, white 

to white corneal diameter เป็นต้น ยังไม่ได้รบัการ
ผ่าตัดในวันน้ันท่ีตรวจ ต้องรอผลการตรวจออก โดยผ่า
ได้เรว็ท่ีสุดภายใน 3-5 วัน หลังตรวจความพรอ้มต่าง ๆ 
ทางตาเรยีบรอ้ยแล้ว

ระหว่างผ่าตดั

หยอดยาขยายม่านตาและยาชา ไม่ต้องดมยาสลบ 

ดังน้ันคนไข้จะมีสติตลอดการผ่าตัด จักษุแพทย์

ต้องการความน่ิง ผู้ป่วยต้องไม่ขยับตัวระหว่างผ่าตัด 

แผลผ่าตัดน้ันเล็กมากประมาณ 3-3.2 mm. แผล

ส่วนใหญ่จะอยู่บรเิวณหางตาและขอบกระจกตาด้าน

ฝ่ังหู เลนส์เสรมิท่ีใส่จะม้วนเหมือนท่อกลมๆ ใช้เวลา

ผ่าตัดท้ังหมด 30-40 นาที

หลังผ่าตัด ยังกลับบ้านไม่ได้ทันที ต้องเช็กความดันลูกตา 1-2 ชม.หลังผ่า เพ่ือ
ไม่ให้มีปัญหาหลังกลับบ้านสามารถกลับบ้านได้เอง หลังกลับบ้านต้อง

หยอดยาตามแพทย์ส่ัง : ยาปฏิชีวนะ น ้าตาเทียม ห้ามบีบตา ขยีต้า อาจใส่แว่นตา goggle 
ช่วยกันมือไปขยี ้เพราะแผลแม้มีขนาดเล็ก แต่แรงจากน้ิวเราอาจมีผลต่อเลนส์ท าให้
เลนส์หมุนไปจากต าแหน่งท่ีควรอยู่ได้ พักตา 3-5 วันหลังผ่าตัด จึงกลับไปท างานได้ปกติ

ห้ามน ้าสกปรกเข้าตา รวมท้ังสบู่ แชมพูเพราะตาอาจอักเสบได้ 
นัดผู้ป่วยมาดู 1 วันหลังผ่าตัดและ 1 สัปดาห์หลังผ่า โดย
วันแรกการมองเห็นมักเป็นไปตามท่ีแพทย์วางแผนไว้ 
หลังจากน้ันควรมาตรวจติดตามกับ
จักษุแพทย์ทุกปี
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A : ผ่าตัดเลนส์เสรมิสามารถท าให้ตา

แห้งได้ แต่เจอน้อยกว่า Lasik เพราะ
แผลขนาดเล็กกว่า 
แสงแตกกลางคืนเกิดได้ 
เพราะรูม่านตาใหญ่ขึ้น
ในเวลากลางคืน 
ท าให้แสงตกกระทบ
บรเิวณขอบเลนส์ท าให้เห็นแสงแตกได้
ตามมา

Q :หลังท า lasik มักกังวลเรื่อง ตาแห้ง  
แสงแตกเวลาขบัรถกลางคืน แล้ว
การใส่เลนส์เสริมพบได้แค่ไหน?
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A : ประมาณ

80,000-1xx,xxx บาท 
ราคาเลนส์เสรมิแพงกว่าพวก

ผ่าตัดแก้ไขท่ีกระจกตา โดยขึ้นกับค่า
สายตาของคนไข้ด้วย ถ้ามีเอียงจะ
แพงขึ้นไปอีก ขึ้นกับสถานท่ีท่ีเลือกท า 
และเลือกเลนส์แบบไหน

Q :ราคาการผ่าตัดใส่เลนส์เสริมเท่าไหร่ ?
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A : สามารถแก้ไขภาวะอื่นต่อมาได้ โดยไม่ต้อง

เอาเลนส์เสริมออก สามารถผ่าตัดแก้ไขต้อ
กระจกได้เลย และในpresbyopia สามารถ
ใส่แว่นตาเสรมิช่วยเหมือนคนท่ัวไป ในปัจจุบัน
เลนส์เสรมิ ยังไม่มีเทคโนโลยี multifocalZท่ี
ช่วยเรื่องมองเห็นหลายระยะ แต่อาจช่วยเป็น 
monovision เพ่ือปรับให้ค่าสายตา 2 ข้าง
เหลื่ อมกัน เหลือ เ พียง เล็ก น้อย ใ ห้คนไข้
สามารถเห็นได้ทั้งไกลชัด และอ่านใกล้ชัดด้วย 
แต่ในปัจจุบันยังไม่เคยเห็นมีการใช้เทคโนโลยี 
monovisionzมาใช้ ดังนั้นแพทย์จึงแนะน า
หากมีภาวะ presbyopia เพ่ิมมาหลังจากใส่
เลนส์เสรมิ สามารถใส่แว่นเสรมิช่วยได้เหมือน
คนปกตเิลย

•sการใส่เลนส์เสริมในคนไข้ท่ีสายตาสั้น

มากๆ ส่ิงท่ีได้คือ quality1of1visionzเพราะ
ภาพจะมี distortion1น้อยกว่าแว่นตามาก 
ดังนั้นในคนไข้ท่ีสายตาสั้นมาก ๆ อย่างน้อย
การมองเห็นจะได้ดีเท่าใส่คอนแทคเลนส์

•aการใส่เลนส์เสริมสามารถรักษาสายตา

เอียง ได้ถึง 600 diopteraแต่ต้องส่ังตัด
พิเศษ 

Q :ปัจจุบันในคนไข้ที่ใส่เลนส์เสริม แล้ว 
สามารถแก้ไขภาวะทางตาอื่น ๆ ต่อได้ไหม เชน่

หากเป็นต้อกระจก หรือพออายุ
มากขึ้นมีภาวะสายตายาวยืด 
หรือ presbyopia ?

A1:1โอกาสเกิดผลข้างเคียงเช่นต้อหิน

ต้อกระจกมี แต่น้อยมาก เลนส์เสริมเป็น
พลาสติกชนิดหน่ึง ไม่เส่ือม ปกติตาและ
เลนส์ธรรมชาติของเราจะเส่ือมเรว็กว่าเลนส์
เสรมิ 

Q :ผลข้างเคียงระยะยาว มีอะไรบ้าง ?

ข้อคิด : ก่อนท่ีจะเลือกแก้ไขสายตาด้วยเทคโนโลยีอะไร เราควรต้องมาตรวจตาก่อนว่า

เหมาะกับอะไร แต่ละคนไม่เหมือนกัน ตาแต่ละข้างก็ไม่เหมือนกัน
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