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หลกัการผ่าตดัทางจกัษุวทิยา 
ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะการผา่ตดัท่ีตา โดยจะแยกออกเป็น๓ส่วน คือ การเตรียมพร้อมก่อนการผา่ตดั การ

ผา่ตดัทางตาในแต่ละชนิด และการดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดั 

 

การเตรียมพร้อมก่อนการผ่าตดั 

หลกัจากท่ีไดท้ าความเขา้ใจเร่ืองการผา่ตดักบัผูป่้วยดีแลว้ ตอ้งมีการประเมินผูป่้วยอีกคร้ังวา่เหมาะสมกบัการ
ผา่ตดัแบบใดและมีprognosis ดีแค่ไหน ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

๑ Preoperative Ophthalmic Examination ซ่ึงรวมตั้งแต่การซกัประวติัทางตา การวดัสายตา
รวมทั้งการวดัแวน่ การตรวจร่างกายทางตาทั้งหมด อยา่งละเอียด ในบางรายอาจตอ้งมีการตรวจพิเศษ เช่น การตรวจ
ultrasound เพื่อประเมินanatomy ของตา และหาความยาวลูกตา เพื่อใชค้  านวณหาrefractive power ของ 
intraocular lens ท่ีจะใส่แทนในผูป่้วยท่ีเป็นตอ้กระจก, การตรวจfluorescein angiography เพื่อประเมิน
ความผิดปกติของ จอประสาทตาในรายท่ีocular media ยงัใสดีอยู,่ การตรวจทาง electrophysiology เพื่อ
ประเมินการท างานของจอประสาทตา วา่มีโอกาสจะไดผ้ลดีเพียงใดหลงัการผา่ตดั, การตรวจทางimaging อ่ืนๆ ใน
กรณีท่ีจ าเป็น เช่น สงสยัมีส่ิงแปลกปลอมในตา มีเน้ืองอกในตาหรือในกระบอกตา 

๒ Exclusion infection and inflammatory process ไดแ้ก่ blephalitis, chalazion, 

hordeolumและ conjunctivitis ซ่ึงสามารถมองเห็นไดโ้ดยง่าย และการลา้งท่อน ้ าตา เพ่ือดูวา่มี nasolacrimal 

duct obstruction หรือไม่ เพราะถา้มีมกัจะพบวา่มี chronic dacryocystitis ร่วมดว้ย และควรท าผา่ตดัแกไ้ข
ใหดี้ก่อนท่ีจะมาผา่ตดัตาต่อไป  

๓ General Medical Preoperative Measures เช่นเดียวกบัการผา่ตดัทัว่ไป ถึงแมว้า่ส่วนใหญ่แลว้
การผา่ตดัตามกัท าโดย local anesthesia ก็ตาม แต่ก็ท าใหเ้กิดภาวะเครียดอยา่งมากแก่ผูป่้วยได ้และมีผลใหโ้รค
หลายอยา่งก าเริบข้ึน จึงควรควบคุมโรคต่างๆใหดี้ก่อนการผา่ตดั โดยเฉพาะ เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจ 
โรคปอด   นอกจากน้ีผูป่้วยท่ีมีอาการไอรุนแรง ควรเล่ือนการผา่ตดัท่ีเป็น intraocular surgery ไปก่อนจนกวา่จะ
ไม่ค่อยมีอาการไอแลว้ 

  
การเลือกผูป่้วยผา่ตดั เป็นแบบไปกลบั หรือรับไวใ้นโรงพยาบาล 

ในปัจจุบนัมีแนวโนม้ท่ีจะใหก้ารผา่ตดัตาเป็นแบบไปกลบัภายในวนัเดียว แต่อยา่งไรก็ตามมีการผา่ตดัตา
หลายอยา่งท่ีน่าจะรับผูป่้วยไวใ้นโรงพยาบาล มีหลกัในการพิจารณารับเป็นผูป่้วยในดงัน้ี  

๑ จ าเป็นตอ้งผา่ตดัโดย general anesthesia 

๒ เป็นการผา่ตดัท่ีซบัซอ้น มีcomplication ไดง่้าย เช่น การผา่ตดัตอ้หิน  การผา่ตดัจอประสาทตา การ
ผา่ตดัintaocular tumor หรือ intraorbital tumor 

๓ ผูป่้วยท่ีมีโรคประจ าตวัท่ีรุนแรง ตอ้งการไดรั้บการดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

๔ ผูป่้วยท่ีเหลือตาขา้งเดียว  
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การเลอืกชนิดของ Anesthesia  

เน่ืองจากส่วนใหญ่แลว้การผา่ตดัทางตาจะท าในผูป่้วย๒กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มท่ีอายนุอ้ยกวา่๑๐ปี ซ่ึงมกัเป็น
ตาเขตาเหล่ หนงัตาตก ตอ้กระจกหรือตอ้หินในเด็ก และอุบติัเหตุ และอีกกลุ่มคือ กลุ่มท่ีมีอายเุกิน๖๕ปี ซ่ึงมกัเป็น ตอ้
กระจก ตอ้หิน หรือโรคทางจอประสาทตา และมกัจะมีโรคทางกายอยา่งอ่ืนร่วมดว้ย ซ่ึงทั้ง๒กลุ่มต่างก็เป็น  กลุ่มเส่ียง 
ดว้ยกนั  แต่ในกลุ่มแรกจ าเป็นท่ีตอ้งเป็น general anesthesia ส่วนกลุ่มหลงัก็แลว้แต่ความเหมาะสม โดยมีขอ้ควร
พิจารณาในการท าgeneral anesthesia ในรายท่ี 

๑  การผา่ตดัท่ียุง่ยาก หรือตอ้งใชเ้วลานาน 

๒ ผูป่้วยท่ีกลวัการผา่ตดัหรือไม่ใหค้วามร่วมมือเท่าท่ีควร 
๓ ผูป่้วยท่ีมีระดบัสติปัญญาต ่า 
๔ ผูป่้วยท่ีมีแผลทะลุท่ีตา ยกเวน้แผลมีขนาดเลก็มากและไม่มีการร่ัวไหลของของเหลวในลูกตา 
หลงัจากท่ีประเมินผูป่้วยวา่ผา่ตดัไดแ้ลว้จะเขา้สู่ขั้นตอนการขอความยนิยอมจากผูป่้วย โดยตอ้งอธิบาย ท า

ความเขา้ใจ และตอบปัญหาเร่ืองการผา่ตดัจนผูป่้วยเขา้ใจดี แลว้จึงใหผู้ป่้วยเซ็นก ากบัในใบขอความยนิยอม 

 

การเตรียมผู้ป่วยเพือ่เข้าห้องผ่าตดั 

ในปัจจุบนัเร่ิมมีการผา่ตดัตาแบบไปกลบัมากข้ึน การเตรียมผูป่้วยอาจท าในวนัผา่ตดัเลย หรือเร่ิมก่อนวนั
ผา่ตดั๑วนัก็ได ้ โดยทัว่ไปแลว้ผูป่้วยท่ีจะท า intraocular surgery มกัจะโดนตดัขนตาในขา้งท่ีจะผา่ตดั โดยใช ้

eye ointment ป้ายท่ีขนตาก่อน แลว้จึงใชก้รรไกรตดัออก ในรายท่ีตั้งใจจะดมยา อาจเขา้ไปท าในหอ้งผา่ตดัเลยก็ได ้

ก่อนผา่ตดัจะมีการเตรียมตาใหพ้ร้อมก่อนผา่ตดัไดแ้ก่ 

๑  การเตรียมม่านตา ใหเ้หมาะสมกบัการผา่ตดั มีหลกัง่ายๆคือ เม่ือเป็น intraocular surgery ท่ีท าใน
บริเวณหนา้ต่อ lens ไดแ้ก่ การผา่ตดัตอ้หิน การผา่ตดัท่ีกระจกตา จะหดม่านตาใหมี้ขนาดเลก็ๆ  โดยใช ้

pilocarpine  ถา้ผา่ตดัตั้งแตl่ens ไปขา้งหลงัไดแ้ก่ การผา่ตดัตอ้กระจก การผา่ตดัวุน้ลูกตา และจอประสาทตา  จะ
ขยายม่านตาใหมี้ขนาดโต โดยใช ้topicamide  ส่วนการผา่ตดั extraocular surgery ไม่จ าเป็นตอ้งใหย้าในกลุ่ม
น้ี ยกเวน้จะตรวจจอประสาทตาเพ่ิมเติม จึงจะขยายม่านตา 

๒ การป้องกนัการติดเช้ือท่ีตา โดยการหยอดยาท่ีเป็น broad spectrum antibiotic  หลายๆคร้ังก่อนเขา้
หอ้งผา่ตดั หรืออาจจะใช ้providone iodine ก็ได ้

๓ ถา้เป็นการผา่ตดัโดย local anesthesia อาจใหห้ยอด topical anesthesia ก่อนท าดว้ย  
 

การให้ local anesthesia 

ในการผา่ตดั intraocular surgery เพ่ือใหก้ารผา่ตดัเป็นไปโดยง่าย เราตอ้งการ ๑ ระงบัการกลอกตาโดย
การ block CN Ш , ІV, VI  ๒ ระงบัการหลบัตาแน่น โดยการ block CNVII  และ๓ ระงบัความเจบ็ปวด โดย
การblock CNV ดงันั้นในการใหl้ocal anesthesia จึงตอ้งนึกถึงวตัถุประสงคห์ลกัทั้ง๓ขอ้น้ี ในปัจจุบนั มีวธีิท่ี
นิยมกนัอยู ่ดงัต่อไปน้ี  
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๑ retrobulbar anesthesia เป็นการฉีดยาชาไปดา้นหลงัลูกตา เพื่อblock CN Ш , ІV, VI และ 
CNV จึงยงัมีผลใหผู้ป่้วยสามารถหลบัตาแน่นได ้ จ าเป็นตอ้งมีการฉีดยาเพ่ือ block CNVII ร่วมดว้ย วธีิน้ีมีขอ้ดี
คือสามารถใชย้าชาในปริมาณนอ้ย และใหผ้ลท่ีดี แต่มีภาวะแทรกซอ้นไดรุ้นแรง ไดแ้ก่ globe perforation , 

optic nerve injury, retrobulbar hemorrhage และ intracranial block จึงลดความนิยมลง  
๒ peribulbar anesthesia เป็นการฉีดยาชาไปอาบรอบลูกตา บริเวณท่ีเป็นequator มีผลต่อ CN Ш , 

ІV, VI, CNV และ CNVII  จึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการทั้งหมด นอกจากน้ียงัค่อนขา้งปลอดภยั มี
โอกาสท าใหเ้กิดอนัตรายต่อลูกตานอ้ย แต่จ าเป็นตอ้งใชย้าชาในปริมาณท่ีมาก จึงอาจมีผลต่อความดนัในกระบอกตา 
ส่งผลใหด้นัลูกตาไดง่้ายข้ึน  ปัจจุบนัไดใ้ชว้ธีิน้ีอยา่งแพร่หลาย เพราะเม่ือใชย้าชาท่ีมีส่วนผสมของ Hyaluronidase 

จะท าใหย้าชาแพร่ไปในเน้ือเยือ่ตา่งๆไดดี้ข้ึน จึงไม่ตอ้งฉีดยาในปริมาณท่ีมากนกั 

 

การผ่าตดัต้อเนือ้ 

เน่ืองจากตอ้เน้ือเป็น degenerative change ของ conjunctiva  โดยเช่ือวา่เป็นผลจาก UV light ท า
ใหมี้ elastotic degeneration ในชั้น subepithelial tissue และลามเขา้ไปบน cornea ในบางคร้ังอาจเขา้ไป
จนถึง Bowmans layer   โดยทัว่ไปแลว้พบวา่การท า pterygium excision มีโอกาสกลบัมาเป็นใหม่ แตกต่าง
กนัไดม้าก ข้ึนกบัลกัษณะของตอ้เน้ือ สภาพของคนไข ้และวธีิผา่ตดั  พบอีกวา่ การท่ีตอ้เน้ือกลบัมาเป็นใหม่ ส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ๙๐) เกิดภายใน๑ปี และอาจเป็นมากกวา่เดิมได ้

ข้อบ่งช้ีในการผ่าตดัต้อเนือ้ 

๑ มีผลต่อการมองเห็น โดยไปบงั visual axis หรือไปกดบน cornea ท าใหมี้สายตาเอียงตามมาได ้

๒ ตอ้เน้ือเป็นมากจนท าใหมี้ synblepharon คือมีการท่ีตอ้เน้ือไปติดกบัหนงัตา แลว้มีผลใหก้ลอกตา
ตามปกติไม่ได ้

๓ ท าใหเ้กิดการระคายเคืองอยา่งมาก หรือมีการอกัเสบเป็นๆหายๆ 

๔ มีผลดา้น cosmetic อยา่งชดัเจน 

หลกัการผ่าตดั 

๑  สามารถท าไดโ้ดย การหยอดยาชา ร่วมกบัการฉีดยาชาเฉพาะท่ี บริเวณ conjunctiva ท่ีติดกบัตอ้เน้ือ 

๒ ตดัตอ้เน้ือท่ีอยูบ่น cornea ออกใหห้มด โดยทัว่ไปจะตดัห่างจากขอบ limbus ไปทาง sclera 

ประมาณ ๑-๒ มม. ตรงท่ีตอ้เน้ือติดอยู ่ท าให ้conjunctiva ถูกดึงร้ังออกไปประมาณ๓-๔ มม. จาก limbus  การท่ี
ลอกเอาตอ้เน้ือออกน้ีจะตอ้งลอก corneal epithelium ออกไปดว้ย ท าใหห้ลงัผา่ตดัจะตอ้งมี epithelial 

abrasion เกิดข้ึน และเน่ืองจากบางคร้ังตอ้เน้ืออาจเขา้ไปจนถึงชั้น Bowmans layer  ท าใหไ้ม่สามารถลอกฝ้าขาว
ออกไดท้ั้งหมด หรืออาจเกิด corneal scar ตามหลงัมาได ้

๓ ตดั subepithelial tissue ในบริเวณรอบๆตอ้เน้ือออกใหม้ากท่ีสุด โดยไม่ไปท าลายส่วนของลูกตาท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ extraocular muscle, periorbital fat และ sclera 

๔ ปิดแผล conjunctiva  สามารถท าไดห้ลายวธีิไดแ้ก่  
 ๔.๑  bare sclera technique โดยการปล่อยให ้conjunctiva ท่ีตดัไปห่างจากขอบ limbus 

ประมาณ๓-๔ มม.  ท าใหs้clera บริเวณนั้นไม่มีอะไรคลุม conjunctival epithelium ท่ีจะแบ่งตวัมาแทนท่ีจะ
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หยดุอยูท่ี่ขอบ sclera ขณะเดียวกนักนั corneal epithelium ก็จะแบ่งตวัมาปิดแผล corneal abrasion ท่ี
เกิดข้ึน วธีิน้ีมีอตัราการกลบัมาเป็นใหม่ไดร้้อยละ ๒๐- ๖๐  

 ๔.๒  conjunctival flap  โดยการเลาะconjunctiva บริเวณใกลเ้คียง ท าเป็น flap แลว้โยก
มาปิดบริเวณ bare sclera แลว้เยบ็ปิดไว ้ช่วยลดอตัราการกลบัมาเป็นใหม่เหลือประมาณ ร้อยละ ๕ – ๔๐ 

 ๔.๓ conjunctival graft โดยเลาะ superior bulbar conjunctiva  ออกมาเป็นแผน่บางๆ 
แลว้ยกเอามาปิดบริเวณท่ีเป็นbare sclera ไว ้พบวา่มีอตัราการกลบัมาเป็นใหม่ ร้อยละ๕-๒๐ 

นอกจากน้ี เพ่ือลดอตัราการกลบัมาเป็นใหม่ อาจพิจารณาวธีิอ่ืนเสริม ไดแ้ก่  
radiation เพ่ือช่วยยบัย ั้งการแบ่งตวั conjunctival epithelium โดยการวาง Strontium ท่ีบริเวณ 

bare sclera ตามระยะเวลาท่ีกะไว ้ท่ีคาดวา่จะได ้ ray ประมาณ ๑๐๐๐-๕๐๐๐ cGy พบวา่สามารถลดอตัราการ
กลบัเป็นใหม่เหลือ ร้อยละ ๒-๑๒ แต่อาจท าใหมี้ภาวะแทรกซอ้นต่างๆ ตามมาไดแ้ก่ การเกิดตอ้กระจก การเกิด
scleral necrosis จนถึงกบัมี perforation ได ้จึงมีคนแนะน าใหล้ดขนาดลง และแบ่งวางหลายคร้ัง เพ่ือลด
ภาวะแทรกซอ้นลง 

Mitomycin เป็น antimetabolite  ท่ียบัย ั้งการสร้าง DNA และ RNA ใชเ้พียงคร้ังเดียวขณะท าผา่ตดั 
หรือใชติ้ดต่อกนั หลงัท าผา่ตดัก็ได ้ลดอตัราการกลบัเป็นใหม่เหลือ ร้อยละ ๕-๑๒.๕ แต่พบวา่หลงัผา่ตดัไปนานๆแลว้
มีปัญหาเร่ือง scleral necrosis ตอ้กระจก และตอ้หินตามมาได ้

 

 

 

การผ่าตดักล้ามเนือ้ตา 
เป็นการผา่ตดัเพ่ือแกไ้ขปัญหาตาเขตาเหล่ โดยการปรับเปล่ียนการท างานของ extraocular muscle  

ไดแ้ก่ การเพ่ิม muscle tone ( muscle resection ) การลด muscle tone ( muscle recession) และการ
เปล่ียนต าแหน่งของกลา้มเน้ือตาเพ่ือใหมี้หนา้ท่ีต่างไป (transposition) 

การท่ีจะไดผ้ลการผา่ตดัท่ีดีจ าเป็นตอ้งมีการวดัมุมของตาเขตาเหล่ใหไ้ดแ้น่นอนโดยการท า prism cover 

test  แลว้จึงไปพิจารณาวา่จะผา่ตดัอยา่งไรต่อไป  
ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงเฉพาะการผา่ตดัแกไ้ข ตาเขเขา้ใน(esotropia) และตาเขออกนอก (exotropia)  

โดยมีขอ้ควรพิจารณาในการผา่ตดัดงัน้ี 

๑ การผา่ตดั muscle recession ถา้มีปัญหาสามารถแกไ้ขไดง่้ายกวา่ เพราะไม่ไดต้ดั muscle ท้ิงไป และ
ยงัมีcosmetic ดีกวา่ 

๒ การผา่ตดัท่ี medial rectus มีผลต่อตาเขในท่ีใกลม้ากกวา่ และการผา่ตดัท่ี lateral rectus มีผลต่อตา
เขในท่ีไกลมากกวา่  

๓ การผา่ตดัในตาขา้งเดียวกบัการผา่ตดัในตาทั้ง๒ขา้ง ใหผ้ลไม่ต่างกนั แต่เน่ืองจาก ระหวา่งการผา่ตดัอาจ
เกิด ภาวะแทรกซอ้นได ้ถา้ตาขา้งหน่ึงมีความผิดปกติอยูแ่ลว้ เรามกัจะพิจารณาผา่ตดัเฉพาะในตาขา้งนั้น 

ในเด็กเลก็ภาวะตาเขสามารถท าใหเ้กิด amblyopia ได ้จึงควรท าผา่ตดัใหเ้ร็วท่ีสุดก่อนท่ีจะเกิด 
amblyopia แต่ก็ตอ้งรอใหส้ามารถวดัมุมของตาเขใหไ้ดเ้ท่ียงตรงก่อน แต่ถา้เกิด amblyopiaแลว้ก็ตอ้งรักษา
amblyopia ใหดี้ก่อนจึงจะมาผา่ตดั นอกจากน้ีพบวา่ ในเด็กตาเขอาจมี refractive error ไดม้าก โดยเฉพาะใน 
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esotropia ซ่ึงอาจเกิดจาก hyperopia ได ้จึงควรวดัแวน่ใหแ้น่นอนโดยการใชย้าคลายกลา้มเน้ือตาหยอดร่วมดว้ย 
และใหใ้ส่แวน่ถา้พบวา่เป็นจากสาเหตุดงักล่าว และรอสงัเกตอาการ สกัระยะหน่ึงก่อน  

ส าหรับในผูใ้หญ่แลว้การผา่ตดัมกัจะเป็น cosmetic indication ไม่สามารถแกไ้ขamblyopia ได ้แต่
ในกรณีท่ีเป็นacquired condition ท่ีท าใหเ้กิด diplopia อาจรอใหมุ้มเขคงท่ีก่อนแลว้ค่อยผา่ตดัแกไ้ข ในกรณี
muscle paralysis ระหวา่งน้ีอาจมีการฉีด botulinum toxin เพื่อป้องกนัmuscle contracture และช่วยให้
ตาดูตรงไดช้ัว่คราว  
การผ่าตดั muscle recession  

ท าโดยการตดั muscle ออกจาก insertion แลว้เยบ็ปลายติดกบัsclera ในต าแหน่ง ขา้งหลงัต่อ 

muscle insertion ตามระยะท่ีกะไว ้ท าใหมี้ muscle tone ลดลง และมีผลให ้กลา้มเน้ือตามดันั้นอ่อนแรงลง 
และตาจะปรับไปในทิศตรงกนัขา้มกบักลา้มเน้ือตามดันั้น เช่นท าท่ีmedial rectus ขา้งขวาก็ท าใหต้าขวาปรับไป
ทางดา้นขา้ง หรือคือออกไปทางซา้ย  เช่นถา้ท าท่ี medial rectus ทั้ง๒ตา ก็จะท าใหต้าปรับออกดา้นขา้งทั้ง๒ตาจึง
ใชแ้กไ้ข esotropia  

การผ่าตดั muscle resection 

 ท าโดยการตดั muscle ดา้นท่ีติดกนั insertion ออกไปส่วนหน่ึงตามระยะท่ีกะไว ้แลว้เยบ็ปลายท่ีตดันั้น
เขา้กบัinsertion เดิม ท าใหมี้ muscle tone มากข้ึน และมีผลให ้กลา้มเน้ือตามดันั้น แขง็แรงข้ึน และตาจะปรับไป
ในทิศเดียวกนักบักลา้มเน้ือตามดันั้น เช่นถา้ท าท่ี medial rectus ทั้ง๒ตา ก็จะท าใหต้าปรับเขา้ดา้นในทั้ง๒ตา จึงใช้
แกไ้ข exotropia  

ดงันั้นในการผา่ตดัแกไ้ข esotropia จึงอาจเลือกท าผา่ตดัไดห้ลายวธีิ ไดแ้ก่ bilateral MR recession, 

bilateral LR resection หรือ combine MR recession และ LR resection ก็ได ้ในทางกลบักนั 

exotropia ก็อาจเลือกท าผา่ตดัไดห้ลายวธีิเช่นกนั ทั้งน้ีข้ึนกบัชนิดของตาเข และมุมท่ีเขวา่มากนอ้ยเพียงใด 

 

 

การยงิเลเซอร์ทีต่า 
ในปัจจุบนัมี laser ท่ีใชท้างตา มากมาย ในส่วนท่ีนกัศึกษาแพทยค์วรทราบ ไดแ้ก่ การแกไ้ข สายตาผิดปกติ

, การท า iridotomy, การท า capsulotomy, และ  การท า retinopexy  ส่วนlaser อยา่งอ่ืนนั้นมกัเป็นเร่ือง
ของจกัษุแพทย ์
 

การแก้ไขสายตาผดิปกต ิด้วย laser  
  เป็นการใช ้laser เพ่ือเปล่ียนแปลงความโคง้ของกระจกตา ใหเ้หมาะสม เพ่ือแกไ้ข refractive error  
เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ Excimer laser โดยอาศยัวธีิท่ีเรียกวา่ photoablation โดยการยงิlaser ไปท่ีผิวของ cornea 
ท าใหc้ornea ส่วนท่ีถูกยงิบางลง ถา้ยงิซ ้ าๆกนัท่ีตรงกลางมาก ก็ท าใหต้รงกลางแบนลง ความโคง้ของกระจกตาก็จะ
ลดลง ท าให ้refractive power ของตาลดลง มีผลใหส้ายตายาวมากข้ึน จึงใชส้ าหรับแกไ้ขภาวะสายตาสั้นได ้ ถา้ยงิ
ท่ี peripheral ก็จะท าใหค้วามโคง้ของกระจกตามากข้ึน จึงใชส้ าหรับ แกไ้ขภาวะสายตายาว ส่วนการแกไ้ขสายตา
เอียง ก็ท าไดโ้ดยการเลือกยงิเฉพาะแกนท่ีมีความโคง้ของกระจกตามากกวา่  
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 ในการท าผา่ตดั ถา้ยงิลงท่ีผิวcornea โดยตรงเลย เรียกวา่ PRK (photo refractive keratectomy)  

ซ่ึงพบวา่มีผลใหเ้กิด corneal scar และอาจกลบัมาเป็นเหมือนเดิมได ้จึงมีการปรับมาท าโดยการฝานกระจกตาให้
เป็น flap ก่อน  แลว้จึงยงิlaser ไปท่ีcorneal stroma ท าใหเ้กิด corneal scar ไดน้อ้ยลงมาก และส่วนใหญ่
ไดผ้ลตามท่ีตอ้งการ เรียกวธีิน้ีวา่ LASIK (Lamellar Automated Stromal In situ Keratectomy)  

 มีขอ้จ ากดัในการผา่ตดัดว้ยวธีิน้ี คือ หลงัผา่ตดัcornea จะตอ้งบางลง ถา้บางมากเกินไป (นอ้ยกวา่๔๐๐) 
cornea ก็จะไม่แขง็แรงเพียงพอ  ดงันั้นก่อนผา่ตดั จึงตอ้งมีการวดัความหนาของcornea และค านวณล่วงหนา้ไวว้า่
หลงัผา่ตดัแลว้จะเหลือความหนาเท่าไร ถา้มี refractive error มากๆก็อาจแกไ้ขไดไ้ม่หมด นอกจากน้ีพบวา่ หลงั
ผา่ตดัแลว้ ผูป่้วยอาจมีปัญหาเร่ือง  dry eye, night glare และมีcontrast sensitivity ลดลงได ้  

  

การท า Iridotomy  

 ใชใ้นการรักษา และป้องกนั angle closure glaucoma  โดยไม่ตอ้งผา่ตดัเขา้ไปในลูกตา  แต่ใช้
contact lens วางบน cornea และ ยงิlaser ผา่นไปเจาะ iris ใหเ้ป็นรู ท าไดโ้ดยใช ้ YAG laser ท าใหเ้กิด  
ปฏิกิริยา photodisruption มีการแยกตวัของ iris tissue อยา่งรวดเร็ว ท าใหเ้กิดช่องวา่งข้ึน หรืออาจใช ้Argon 

laser ยงิไปท่ีiris ท าใหมี้การเกิดความร้อน และดึงใหi้ris แยกออกจากกนั ทั้ง๒วธีิอาจท าใหมี้ เลือดออกและเกิด
เป็น hyphema หรือท าใหมี้การอกัเสบภายในลูกตาได ้ 
 

การท า capsulotomy 

 ใชใ้นการแกไ้ขภาวะposterior capsule opacity หรือ after cataract  ท่ีเกิดตามหลงัการผา่ตดัตอ้
กระจก  แลว้มี lens material หรือ fibrous tissueไปบงัท่ีหลงัเลนส์เทียมท่ีใส่ไวก่้อน   เราสามารถใชY้AG 

laser ยงิไปท่ี lens capsule ท าให ้lens capsule ขาดออกจากกนั เกิดเป็นช่องใหแ้สงผา่นเขา้ไปในตาไดดี้ข้ึน  
ปกติแลว้มกัจะยงิหลงัผา่ตดัตอ้กระจกไปแลว้อยา่งนอ้ย ๖ เดือน  หลงัยงิพบวา่ ในบางรายอาจมีปัญหาเร่ืองความดนัตา
สูงข้ึนชัว่คราวได ้และอาจท าใหวุ้น้ลูกตาเส่ือมเร็วข้ึน แลว้เกิด retinal tear ตามมาได ้

 

การท า laser retinopexy  

คือการยงิ laser ไปท่ีretina  ท าใหr้etina ดูดพลงังานแสงแลว้เปล่ียนพลงังานแสงเป็นพลงังานความร้อน  
เม่ือความร้อนถึงระดบัหน่ึง protein จะถูกท าลาย ท าให ้cell บริเวณนั้นถูกท าลายไปดว้ย และเกิดเป็น retina scar 

ตามมา จึงใชใ้นกรณีท่ีมี retinal ischemia มากๆ เช่นใน diabetic retinopathy หรือ central retinal vein 

occlusion ท่ีเป็นมากแลว้ จนมีผลกระตุน้ใหมี้neovascularization เกิดข้ึน และมีภาวะแทรกซอ้นตามมา เช่น 
neovascular glaucoma, vitreous hemorrhage และtractional retinal detachment  การท า 
retinopexyในลกัษณะน้ี จ าเป็นตอ้งท าลาย retina ท่ีไม่จ าเป็นออกไปเป็นจ านวนมากพอ เพ่ือลดความรุนแรงของ
โรค โดยส่วนใหญ่แลว้จะพยายามยงิท่ีperipheral retina โดยเวน้ บริเวณรอบ optic disc, macular และ 
vessel ไว ้ส่วนใหญ่แลว้ควรแยกยงิเป็น๒คร้ัง เพราะถา้ยงิคร้ังเดียวมากเกินไป อาจท าใหเ้กิด retinal edema 

ตามมาได ้
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นอกจากน้ีเราอาจใชย้งิรอบ retinal tear เพื่อใหมี้ retinal scar กั้นไม่ให ้vitreous fluid ไหลผา่น 
retinal tear ไปใต ้retina จนเกิด retinal detachment  หรืออาจใชย้งิไปรอบๆtumor เช่นใน 
retinoblastoma ท่ีมีขนาดเลก็ๆ เม่ือเกิดretinal scar รอบ tumor นั้น ก็จะท าให ้blood supply ของ tumor 

ลดลง ขนาดของtumor ก็จะลดลงจนอาจยบุไปหมดเลยก็ได ้ 
ถา้เราใช ้laser ยงิไปท่ีvessel หรือ microaneurysm จะท าใหมี้การอุดตนัของstructure ดงักล่าวได ้

ดงันั้นถา้ยงิไปท่ี microaneurysm อาจท าให ้microaneurysm นั้นถูกท าลายและหยดุย ั้งการร่ัวไหลของ 
exudates  ท่ี retina จึงใชรั้กษา retinal edema ได ้โดยเฉพาะในกรณีท่ีมี macular edema ท่ีเกิดจาก 
diabetic retinopathy หรือ brance retinal vein occlusion นอกจากน้ียงัพบวา่การยงิ laser ไปท่ี
macular บริเวณท่ีบวม ดว้ย laser power ต ่าๆ ท าใหm้acular ยบุบวมลงได ้แตจ่ะตอ้งระวงัไม่ใหย้งิเขา้ไปใน
fovea เพราะจะท าใหต้ามวัลงไดท้นัที  

 

 

การผ่าตดัต้อหิน 

เป็นการผา่ตดัเพ่ือลดความดนัลูกตา ในผูป่้วยตอ้หินท่ีไม่สามารถควบคุมความดนัลูกตาได ้ มีการผา่ตดัได้
หลายวธีิ แต่ท่ีนกัศึกษาแพทยค์วรท าความเขา้ใจไดแ้ก่ peripheral iridectomy และ trabeculectomy 

 

peripheral iridectomy  

คือการผา่ตดั เปิดแผลท่ี peripheral cornea แลว้จบัperipheral iris ออกมาตดัใหเ้ป็นรู เพื่อให ้
aqueous ไหลผา่นไปยงั anterior chamber แทนท่ีจะไหลผา่นรู pupil ตามปกติ จึงใชเ้ฉพาะในการรักษาและ
ป้องกนั acute angle closure glaucoma ท่ีเกิดจาก papillary block ปัจจุบนันิยมท า laser iridotomy 

แทน  
 

trabeculectomy  

คือการผา่ตดัเพ่ือให ้aqueous จากanterior chamber ผา่นออกไปยงั subconjunctival space แลว้
มีการดูดซึมต่อไป สามารถใชส้ าหรับตอ้หินชนิดใดก็ได ้ เน่ืองจาก aqueous ท่ีออกมาจะคัง่อยูท่ี่
subconjunctival space จึงเกิดเป็นbleb บริเวณท่ีท าผา่ตดั และอาจมีการติดเช้ือท่ีbleb น้ี แลว้ลามเขา้ไปจนเกิด
เป็นการติดเช้ือภายในลูกตา (endophthalmitis) ได ้ในการผา่ตดั แพทยจ์ะเปิดแผลท่ี conjunctiva เขา้ไปจนถึง 
sclera แลว้เลาะ sclera บริเวณท่ีติดกบั limbus เป็น flap จากนั้นจึงเจาะดา้นใต ้flap ตรงท่ีติดกบัcornea ท่ีสุด
เป็นช่องเขา้ไปใน anterior chamber แลว้ท า peripheral iridectomy จากนั้นเยบ็flap กลบัคืน พยายามปรับ
ความตึงของไหมใหมี้ aqueous ซึมออกมาเลก็นอ้ย แลว้จึงเยบ็conjunctival wound กลบัคืนใหแ้น่นไม่ใหมี้
อะไรซึมออกมาได ้โดยทัว่ไปพบวา่ หลงัผา่ตดัสามารถควบคุมความดนัลูกตาได ้๗๐-๙๐%  ข้ึนกบัชนิดของตอ้หิน
และตวัผูป่้วยเองในแต่ละคน และเน่ืองจากผลในการลดความดนัลูกตาอาจไม่ไดค้งอยูต่ลอดไป อาจตอ้งมาผา่ตดัใหม่
ไดอี้ก  ปัจจุบนัไดมี้การน า mitomycin มาใชว้างท่ีแผลตรง scleraในระหวา่งผา่ตดั ท าใหผ้ลส าเร็จของการผา่ตดัดี
ข้ึน 
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การผ่าตดัเพือ่รักษา rhegmatogenous retinal detachment 

การรักษา rhegmatogenous retinal detachment มีหลกัการส าคญัคือการปิดและผนึกรู ท่ีท าใหเ้กิด 

rhegmatogenous retinal detachment หลงัจากนั้น subretinal fluid ท่ีอยูใ่ต ้retinal detachment ก็
จะค่อยๆถูกดูดซึมไปเอง หรืออาจจะช่วยเจาะเอาน ้ านั้นออก retina ก็จะกลบัไปติดกบั retinal pigment 

epithelium อีกคร้ัง จึงจ าเป็นตอ้งพยายามตรวจหารูดงักล่าวใหไ้ดใ้นขณะผา่ตดั การปิดรูอาจท าได๒้วธีิ ไดแ้ก่ การ
ใช ้external temponade และ internal temponade  

 

External temponade  

ท าไดโ้ดยการใชว้สัดุทางการแพทย ์ท่ีนิยมคือ silicone bandวางกดลงบนsclera เพื่อดนัให ้retinal 

pigment epithelium กลบัไปติด กบั retina เรียกวธีิน้ีวา่ scleral buckle procedure 

 

Internal temponade 

 ท าได๒้วธีิคือใช ้gasหรือ silicone oil ท่ีเบากวา่น ้ า ใส่เขา้ไปในลูกตา gas หรือ oil ก็จะลอยตวัไปปิดรู 
จึงท าใหใ้ชไ้ดใ้นกรณีท่ีรูอยูด่า้นบน และตอ้งมีการจดัท่าใหเ้หมาะสม เวลานอนก็จะตอ้งนอนคว ่าหนา้ เพ่ือ gas หรือ 
oil ไม่ลอยไปดนัlens และ iris จนไปปิด trabecular meshworkแลว้ท าใหเ้กิดocular hypertension และ 
cataractได ้ ถา้ใชg้as สามารถฉีดเขา้ไปในตาไดเ้ลย เรียกวธีิน้ีวา่ pneumatic retinopexy หรืออาจใชg้as

ร่วมกบัการตดัน ้ าวุน้ลูกตา (vitrectomy)ก็ได ้ gasท่ีฉีดเขา้ไปน้ีจะขยายตวัท าใหใ้นระยะแรก ความดนัลูกตาจะ
เพ่ิมข้ึนได ้ แตเ่ม่ือเวลาผา่นไป gas ท่ีฉีดไวก็้จะค่อยๆถูกดูดซึมไปไดเ้อง   ส าหรับsilicone oil นั้นตอ้งฉีดหลงัจาก
ท า vitrectomy แลว้เท่านั้น   silicone oil จะไม่ถูกดูดซึม จึงตอ้งมาผา่ตดัเอาออกทีหลงั เน่ืองจากอาจท าใหเ้กิด
ภาวะแทรกซอ้นตามมาได ้อีกวธีิหน่ึงคือการฉีด perfluorocarbon ท่ีหนกักวา่น ้ าเขา้ไปในตา perfluorocarbon 
จะจมลงไปปิดรูได ้ แต่ตอ้งท า vitrectomy ก่อน และเน่ืองจากมี toxicity จึงตอ้งเอาออกจากตาภายใน๒เดือน 

ส าหรับการผนึกรู สามารถท าไดห้ลายวธีิเช่นกนั ไดแ้ก่ การจ้ีดว้ยความเยน็ (croretinopexy) การจ้ีดว้ย
ความร้อน (cautery) และการยงิ laser   ทั้งหมดน้ีท าให ้มีการท าลายของretina  หลงัจากนั้นตอ้งใชเ้วลาอยา่งนอ้ย
ประมาณ๓ สปัดาห์ ก็จะเกิด retinal scar ตามมา และท าใหมี้แรงยดึระหวา่ง retina กบั retinal pigment 

epithelium ท่ีแขง็แรง   ดงันั้นถา้ท าใหเ้กิด retinal scar รอบรูท่ีเป็นปัญหาได ้ก็สามารถผนึกรูนั้นไม่ใหน้ ้ าผา่น
เขา้ไปไดอี้ก   

ไม่วา่จะผา่ตดัดว้ยวธีิใด สามารถท าให ้retina กลบัไปติดกบั retinal pigment epithelium 
(anatomical success)ไดแ้คป่ระมาณ๘๐-๙๐%   แมจ้ะผา่ตดัซ ้ าก็ยงัมีส่วนหน่ึงท่ีไม่ไดผ้ล และถึงแมจ้ะมี 

anatomical success แลว้ แต่การมองเห็นก็อาจไม่ดีข้ึนมากนกั ทั้งน้ีข้ึนกบัวา่มีการสูญเสีย photorecepter ไป
มากนอ้ยเพียงใด โดยเฉพาะ photorecepter ท่ีอยูท่ี่macular  จึงควรรีบท าการผา่ตดัโดยเร็ว โดยเฉพาะเม่ือ
macular ยงัไม่ถูกท าลาย ถือวา่เป็น emergency case 
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การผ่าตดัน า้วุ้นลูกตา  (vitrectomy) 

เป็นการผา่ตดัเอา vitreous ออกจากลูกตา เพ่ือ ก าจดั vitreous opacity หรือ ลด vitreous traction 

หรือเพื่อ remove epiretinal membrane จึงใชใ้นการรักษา vitreous hemorrhage, severe 

endophthalmitis, tractional retinal detachment, rhegmatogenous retinal detachment ท่ีมี 
vitreous traction มาก และepiretinal membrane 

เวลาผา่ตดั จกัษุแพทยจ์ะเปิดแผลขนาดเลก็มากท่ีsclera ห่างจากlimbus ๓-๔มม. ทั้งหมด๓ แผล โดยแผล
แรก ส าหรับใส่น ้ าเขา้ไปแทนท่ีVitreous ท่ีถูกตดัออกไป อีก๒แผลเป็นช่องทางส าหรับไฟส่องและเคร่ืองมือผา่ตดั 
ซ่ึงอาจสลบัใชก้นัได ้ตวัเคร่ืองมือจะมีท่ีส าหรับตดั vitreous และดูดน ้ าออกไปดว้ยพร้อมๆกนั เม่ือตดัvitreous จน
หมดแลว้(อาจเหลือเลก็นอ้ยบริเวณท่ีใกลก้บั lens) จึงจะท าผา่ตดัอยา่งอ่ืนต่อได ้ไดแ้ก่ การดูดน ้ าออกจาก subretina 

และใส่ gasไปแทนท่ี ในกรณีท่ีมี retinal detachment,   การ remove membrane ในกรณี traction 

detachment หรือ epiretinal membrane หลงัจากนั้นจึงพิจารณาวา่จะใส่สารอะไรไปแทนท่ี สารเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 
gas, silicone oil หรือ balance salt solution(BSS)  

 

 

การผ่าตดัต้อกระจก 

เป็นการผา่ตดัเพ่ือเอา lens ท่ีขุ่นมวัออก ปัจจุบนัมกัจะใส่เลนส์เทียม (intraocular lens) เขา้ไปแทนท่ี 
ท าใหห้ลงัผา่ตดัผูป่้วยสามารถกลบัมามองเห็นไดดี้ แมจ้ะไม่ตอ้งใส่แวน่ โดยท่ีมีภาวะแทรกซอ้นนอ้ยมาก จึงมีขอ้บ่งช้ี
ในการผา่ตดั ดงัต่อไปน้ี คือ  

๑ ผูป่้วยมีความเดือดร้อน ไม่สามารถท างานท่ีตอ้งการได ้เพราะมองไม่ชดั หรือไม่ถนดั 

๒ ตอ้กระจกเป็นมากจนมีภาวะแทรกซอ้น หรือคาดวา่จะมี ในไม่ชา้ 
๓ ตอ้กระจกเป็นมากจนท าใหต้รวจรักษาโรคทางจอประสาทตาไม่ได ้เช่นในผูป่้วยท่ีเป็น เบาหวาน แลว้

ตรวจดูจอประสาทตาไดไ้ม่ชดั หรือมี diabetic retinopathyมากแลว้ แต่ไม่สามารถยงิlaserได ้

๔ cosmetic indication เช่น มีตอ้กระจกท่ีเป็นสีขาวมากแลว้ แต่อาจจะมีโรคตาอยา่งอ่ืนร่วมดว้ยจนคาด
วา่ถึงจะผา่ตดัแลว้ก็อาจมองเห็นไม่ดีข้ึน 

ปัจจุบนัมีวธีิผา่ตดัตอ้กระจกหลายวธีิ ไดแ้ก่  
๑ Intracapsular cataract extraction (ICCE)  

เป็นการผา่ตดัเอาlens และ lens capsule ออกพร้อมกนั ท าใหใ้ส่ intraocular lens เขา้ไปแทนได้
ล าบาก จึงไม่เป็นท่ีนิยม  ปัจจุบนัจะท าเฉพาะในรายท่ีมีlens dislocation หรือ lens subluxate ท่ีเป็นมากๆ 

๒ Extracapsular cataract extraction (ECCE)  

เป็นการผา่ตดัเอาlens nucleus และ lens material อ่ืนๆ ออกมาจากตา โดยmechanical removal 
โดยท่ียงัเก็บ lens capsule ไวส้ าหรับใส่ intraocular lensเขา้ไปแทนท่ี  เน่ืองจากในคนสูงอาย ุlens nucleus 

มกัมีขนาดใหญ่ และแขง็ จึงจ าเป็นตอ้งเปิดแผลท่ี limbus ขนาดกวา้งพอท่ีจะเอา nucleusออกมาได ้โดยทัว่ไป
ประมาณ๑๐ มม. จึงจ าเป็นตอ้งเยบ็แผล  
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๓ Manual phacofragment 

 เป็นการผา่ตดัเช่นเดียวกบั ECCE แต่จะใชเ้คร่ืองมือง่ายๆแบ่ง lens nucleus ออกเป็นช้ินเลก็ๆ ๒-๔ ช้ิน 
แลว้ค่อยเอาออกจากตา จึงไม่จ าเป็นตอ้งเปิดแผลกวา้งนกั  
๔ Phacoemulsification  

  เป็นการผา่ตดัโดยใช ้ultrasound ช่วย  ท าให ้lens nucleus แยกเป็นช้ินเลก็ๆพอท่ีจะดูดผา่นเคร่ืองมือ
ขนาดเลก็ได ้โดยยงัเก็บlens capsule ไวเ้พ่ือใส่ intraocular lensได ้ท าใหส้ามารถท าไดโ้ดยผา่นแผลขนาด
เลก็ๆ(๓-๔มม.) และไม่จ าเป็นตอ้งเยบ็แผล 

ส าหรับ intraocular lens ท่ีจะใส่ จ าเป็นตอ้งมีการค านวณ power ของlens ก่อนท าการผา่ตดั ค่าท่ีได้
น้ีอาจผิดพลาดไดเ้ลก็นอ้ย  และเน่ืองจาก intraocular lens มีpowerคงท่ี จึงไม่สามารถท าใหมี้ 
accommodationได ้ ดงันั้น หลงัผา่ตดัจึงยงัมีความจ าเป็นท่ีตอ้งใชแ้วน่ ยกเวน้จะใช ้multifocal intraocular 

lens (ซ่ึงก็ตอ้งค านวณ power ใหเ้ท่ียงตรง ) ปัจจุบนั intraocular lens มีทั้งแบบท่ีสามารถพบัได(้ท าใหใ้ส่ 

intraocular lensผา่นแผลท่ีมีขนาด๓.๕มม.ได)้ และแบบท่ีไม่สามารถพบัได ้(แผลตอ้งมีขนาดเท่ากบัหรือใหญ่กวา่ 
intraocular lensเลก็นอ้ย) 

 

 

การดูแลผู้ป่วยหลงัผ่าตดัตา 
เช่นเดียวกบัการดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดัทัว่ไป  แต่จะใหค้วามส าคญัเร่ืองการไอ การจาม และปัญหาทอ้งผกู  

โดยเฉพาะท่ีเป็นintraocular surgery เพราะอาจมีผลใหแ้ผลแยกได ้ และเน่ืองจากแผลท่ีcornea และ sclera 
ตอ้งใชเ้วลานานกวา่จะปิดไดดี้ เช่นแผลเยบ็ในการผา่ตดั ECCE หรือ repair cornea/ sclera ตอ้งใชเ้วลา
ประมาณ๒เดือน  แผลเลก็ๆท่ีไม่ต่องเยบ็ หรือเยบ็เพียงเขม็เดียว ใชเ้วลาประมาณ๑เดือน จึงตอ้งระวงัไม่ใหน้ ้ าเขา้ตา 
โดยไม่ใหล้า้งหนา้ หรือ สระผมเอง ในช่วงเวลาดงักล่าว รวมทั้งหา้มยกของหนกัดว้ย แต่อยา่งไรก็ตามในระยะหลงั 
แผลผา่ตดั PE มีความแขง็แรงมากข้ึน คนไขส้ามารถกลบัไปท างานไดเ้ร็วข้ึนมาก บางรายอาจแค่๑-๒วนั  

 

การปิดแผล และท าความสะอาดแผล 

การเลือกชนิดของการปิดแผลท่ีตาข้ึนกบัวา่ เป็นการผา่ตดัท่ีเป็น  intraocular surgery หรือ 
extraocular surgery, ขนาดของแผล, และสภาพของตาในขณะส้ินสุดการผา่ตดั 

 ใน intraocular surgery เราปิดแผลโดย simple patching และ ครอบ eye shield ไว ้ยกเวน้ใน
รายท่ีแผลเลก็มากเช่น แค่ฉีดยา หรือ gas เขา้ไปในตา หรือ แมแ้ตก่ารผา่ตดั PPV ไม่จ าเป็นตอ้งครอบ eye shield  

 ใน extraocular surgery เราจะปิดแผล โดย simple patching หรือ pressure patching ก็ได ้
ข้ึนกบัวา่ มีcorneal abration, tissue injury หรือ  bleeding tendency มากนอ้ยเพียงใด ถา้มากก็ควร
พิจารณาปิด pressure patching แต่มีขอ้ควรระวงัใน รายท่ีอาจจะมีเลือดออกหลงัลูกตา ควรเปิด pressure 

patching ออกมาดูหลงัผา่ตดั๑-๒ชัว่โมง เพราะถา้มีเลือดออกมาก อาจท าใหมี้การสูญเสียสายตาได ้ถา้ไม่มีปัญหา
อะไรก็สามารถปิดคืนได ้

 หลงัผา่ตดัตาเราควรเปิดแผลและท าความสะอาดแผลภายในวนัรุ่งข้ึน เม่ือเปิดแผลก็ตอ้งตรวจดูความ
เรียบร้อยของการผา่ตดั สภาพลูกตา และดูวา่มีภาวะแทรกซอ้นเกิดข้ึนหรือไม่  หลงัจากนั้นก็ตอ้งเช็ดท าความสะอาดตา 
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โดยเช็ดจากหวัตาไปหางตา จากดา้นในออกดา้นนอก ถา้ท าเองอาจใช ้๗๐% alcohol แต่ถา้ใหญ้าติผูป่้วยท า หรือไม่
แน่ใจวา่ท าไดดี้ ใหใ้ช ้NSS แทน เพราะถา้ alcohol เขา้ตา ท าใหมี้อนัตรายต่อตาได ้หลงัจากนั้นจึงพิจารณาปิดตา
ต่อ  
ถา้เป็น intraocular surgery จะตอ้งมีการเช็ดตาอยา่งน้ีทุกวนัติดต่อกนัไป ๒-๔ สปัดาห์ ส่วนการปิดตา แลว้แต่
ความจ าเป็นของผูป่้วยแต่ละราย ส่วนการครอบ shield นั้นควรครอบไปจนกวา่แผลจะแขง็แรง แต่ถา้ไม่สะดวก อาจ
เปล่ียนมาใส่แวน่ก่อนไดใ้นช่วงเวลาท างาน และครอบตาเวลานอน  
 

การให้ยาหลงัผ่าตดั 

 เช่นเดียวกบัการผา่ตดัโดยทัว่ไป หลงัผา่ตดัอาจพิจารณาให ้analgesics, sedative drug หรือยาอ่ืนๆ
ตามความจ าเป็น การให ้antibiotic หลงัผา่ตดันั้นแลว้แตค่วามนิยม แต่ส่วนใหญ่จกัษุแพทยม์กัจะให ้topical 

antibiotic เพราะกลวัเร่ือง postoperative endophthalmitis ซ่ึงรักษายาก และอาจไม่ไดผ้ลดี 

 มีท่ีต่างจาก การผา่ตดัทัว่ไป เลก็นอ้ย คือ หลงัผา่ตดัตา จกัษุแพทยจ์ะใหห้ยอด topical steroid เพือ่ลด 
inflammation  ภายในลูกตา และจะใหต้่อกนัไป ๒-๖สปัดาห์ แลว้แต่ความรุนแรง 
  โดยปกติหลงัผา่ตดัเสร็จ ถา้จ าเป็นแพทยส์ามารถฉีดยา anibiotic หรือ steroid ท่ี subcojunctiva ท า
ใหไ้ม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งหยอดยาในวนัท่ีท าผา่ตดั 

 

 

 

 


