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เลนส์ตาและต้อกระจก  

(LENS and CATARACT) 
 

เลนส์ตาเป็น  SOFT  TISSUE   ท่ี  Transparent  และ  Biconvex in 

shape   เลนส์ท าหนา้ท่ีส าคญั 3 อยา่ง 
1) ช่วยใหมี้การหกัเหของแสง (Refraction) – Refractive power ของเลนส์มี

ค่าประมาณ +20 Diopter (D)  (1/3 ของ total refractive power ของลูกตา) 
2)  ท าหนา้ท่ีปรับการ  focus   ของภาพท่ีอยูใ่กลใ้หต้กลงบนจอประสาทตาไดอ้ยา่งชดัเจน 

(Accommodation)  การ accommodate เกิดข้ึนเม่ือ ciliary muscles หดตวั 
ส่งผลผา่น zonules ท าใหเ้ลนส์หนาข้ึนมีพลงั focus ภาพท่ีอยูใ่กลใ้หช้ดั          เลนส์มี 

accommodative ability นอ้ยลงเม่ือมีอายมุากข้ึน  

เน่ืองจากการแขง็ตวัข้ึนของเลนส์   และ Zonularciliary complex อ่อนแอลง   ในผูท่ี้มีอายุ
เกิน 40-45 ปี  การเปล่ียนแปลงน้ีจะท าใหเ้กิดภาวะสายตาคนสูงอายุ  (Presbyopia)  และความ
จ าเป็นท่ีจะใส่แวน่อ่านหนงัสือ (Reading spectacles) 

3)  เลนส์มี Protective functions  

3.1 ป้องกนั Posterior Segment ของตาจากแสง U.V. (กรองไดถึ้ง 98%) 

3.2 เป็น physical barrier ระหวา่ง Anterior และ posterior segment 

 

ANATOMY ของเลนส์ 
 เลนส์มีความหนา 4 mm. และกวา้ง 9 mm. 

 มีส่วนประกอบ ดงัน้ี 

1) Lens Capsule 

2) Lens Cortex 

3) Lens Nucleus 

Posterior lens capsule  มีความบางมากกวา่ anterior capsule    ในบางแห่ง 
posterior capsule อาจจะบางถึง 5 Micron และท าใหเ้กิดการฉีกขาดไดง่้ายระหวา่งการท า
ผา่ตดัตอ้กระจก   Lens capsule เป็น elastic semipermeable basement 

membrane ห่อหุม้เน้ือเลนส์ไวภ้ายในแยกจากระบบคุม้กนัของร่างกาย    ดา้นใต ้ Anterior 

capsule จนไปถึงบริเวณ equator จะมี Single Layer ของ Lens epithelium ท า
หนา้ท่ีผลิต Lens cortex fibre ท่ีนุ่ม  การทบัถมของ lens fibre เหล่าน้ีแน่นข้ึน ท าใหเ้กิด 
lens nucleus ท่ีมีเน้ือแขง็อยูใ่นบริเวณ center ของตวัเลนส์ 
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 Anatomical Relation ของ lens 

 Anterior  : anterior chamber (AC), Iris และ posterior 

chamber (PC) 

 Lateral  : Lens zonules (transparent collagen 

fibres ท่ียดึขอบของ lens (equator)  

ไปยงั ciliary bodies เพื่อตรึง lens ใหอ้ยูใ่น posterior 

chamber 

 Posterior : Vitreous และ Vitreous cavity 

 Innervation และ Nutritional Supply 

 Lens ไม่มี blood หรือ nerve supply แต่ไดรั้บอาหารและ oxygen จาก 
aqueous และ vitreous 

 เน้ือ lens ประกอบดว้ย น ้า > 60% และโปรตีน 35%  (compositions อ่ืนๆ 

คลา้ยกบั soft tissue  

อ่ืนโดยทัว่ไป) 

 
LENS   DISORDERS 

 LENS DISORDERS   1)Abnormal Morphology -  

Coloboma 

       -  Lenticonus 

       -   Microspherophakia 

             2) Abnormal Position -  Lens dislocation 

(Total displacement) 

       -  Lens subluxation (Partial 

displacement) 

             3) Abnormal Transparency -  Cataract (ตอ้
กระจก) 
 

Lens Subluxation / Dislocation 
 (Ectopic Lentis) 

สาเหตุของ lens dislocation : 

A) Local abnormalities 

 Physical trauma (penetrating หรือ blunt trauma), hypermature 

cataract large eye (high myopia      

     หรือ bupthalmos), intraocular inflammation 
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B) Systemic abnormalities 

 Marfan’s synd., homocysteinuria, Ehler-Danols synd. 

 Familial ectopia lentis, Weil-Marchesoni synd. 

อาการแสดง : 
 อาการแสดงของ Ectopia Lentis สายตาอาจจะปกติ (emmetropia), myopia, 

hyperopia, หรือ monucular diplopia ข้ึนอยูก่บั position ของ lens in 

relation to visual axis ของผูป่้วย 
 

 

 

การรักษา: 
 ใน non complicated case รักษาดว้ยวธีิ conservative โดยการใหแ้วน่แก้
สายตา 
 ใน complicated care จาก cataract, glaucoma หรือ retinal 

detachment การรักษาโดยการน าเอา lens ออก พร้อมกบัรักษา complications ท่ีเกิดข้ึน
ต่อไป 
 

 

CATARACT (ต้อกระจก) 
 

 ตอ้กระจก คือ เลนส์ตาท่ีขุ่นมวั (lens opacity) ซ่ึงลดประสิทธิภาพของการมองเห็น 

(visual acuity, contrast sensitivity, diplopia ฯลฯ)   ตอ้กระจกมีความส าคญัสูง
เน่ืองจากเป็นปัญหาท่ีพบไดบ้่อยและรักษาใหห้ายขาดได ้ incidence ของตอ้กระจกพบไดใ้น
ประมาณ 50% ของผูสู้งอาย ุ65-74 ปี และ 70% ประชากรอายุ 75 ปีข้ึนไป 

 Pathogenesis ของ cataract นั้นมาจาก multifactorial aetiology และ
ในขณะน้ีเรายงัไมท่ราบไดแ้น่ชดัในเร่ืองของ Mechanism ท่ีท  าใหเ้กิดตอ้กระจก  เลนส์ตาท่ีมีอายุ
สูงจะมีความหนา, ขุ่นข้ึน, มี pigment มากข้ึน และ density สูง   ในตอ้กระจกหลายชนิดจะ
พบวา่มีการเปล่ียนแปลงของ Metabolism และ compositions โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลง
ใน lens protein มีการเพิ่มของน ้าในเน้ือเลนส์ sodium และ calcium    มีการลดลงของ 
glutathione และ potassium 

 วธีิการ classify ตอ้กระจกมีหลายวธีิ เช่น ตามอาย,ุ ตามลกัษณะของความขุ่นของตอ้, 
severity ของความขุ่น และจากสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดตอ้  

การ Classify โดยรวมวิธีหน่ึง คือ 
 1. Classification ไดแ้ก่ 

1.1 Congenital 
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1.2 Juvenile 

1.3 Senile 

2.  Secondary ไดแ้ก่ 
2.1 Extraocular disorder group 

2.2 Intraocular disorder group 

 

PRIMARY CATARACT 
 1. Congenital cataract พบเลนส์ขุ่นตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 เดือน มกัไม่ทราบสาเหตุ 

อาจเกิดจากไดรั้บ infection เช่น Rubella (eye, ear, heart defects), ไดรั้บยา เช่น 

steroid, radiation มารดาเป็นเบาหวานหรือขาดอาหาร หรือเป็น hereditary cases ก็ได ้ 
ลกัษณะของตอ้กระจกในเด็กไดแ้ก่ polar, suture (Y shape), capsular และ lamella 

cataract 

 

 2.  Juvenile cataract พบในเด็กโตสาเหตุคลา้ย congenital type ถา้เป็นในช่วง
อาย ุ35-40 ปี เรียกวา่ presenile cataract 

 3.  Senile cataract เป็น aging process โดยธรรมชาติ มกัเกิดหลงัอาย ุ 40 ปี 

แบ่งเป็นลกัษณะต่างๆ คือ 
 

 

 

 

 

 

 

               ก. nuclear sclerosis จะมีการเพิ่มของ refractive index และ pigment 

ในบริเวณ nucleus อาการแรกเร่ิมประกอบดว้ย second sight (myopic shift) เป็น
อาการท่ีผูสู้งอายท่ีุเคยมี presbyopia กลบัมาสามารถมองภาพใกลไ้ดช้ดัโดยไม่ใส่แวน่ หรือ 
monocular diplopia จาก prismatic effect และการเห็นสี หรือ contrast อาจ
เปล่ียนแปลงไป 

 

  ข. cortical cataract คือส่วนของ cortex  มีการขุ่นมีน ้าแทรกเขา้ไปมากข้ึน มกั
เป็นไปพร้อมกบั nuclear sclerosis โดยมีระยะต่างๆ คือ 

1. immature cataract คือยงัมี clear area อยูบ่า้ง 
2. mature cataract คือ total opaque cortex 

3. intumescence cataract คือภาวะท่ี lens บวมน ้า อาจพบใน mature 

หรือ immature stage ก็ได ้
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4. hypermature cataract คือ lens ท่ี mature มาก แลว้มีการ leak 

ของ fluid หรือ protein ออกมาท าใหมี้การยน่ของ capsule 

5. morgagnian cataract คือ mature cataract ท่ี nucleus ตกลงมา
อยูด่า้นล่างเน่ืองจาก cortex liquify ไปหมดแลว้ 

 ค. Subcapsular cataract  ในรายท่ีเป็น posterior subcapsular 

cataract (PSC) จะ disturb vision  

มากกวา่  anterior type โดยเฉพาะ near vision (ถึงแม ้PSC เป็น cataract ท่ีเกิดข้ึน
ใน old age แต่สามารถพบไดใ้น secondary cataract cases เช่นใน chronic 

steroid therapy (Topical หรือ systemic steroid), ใน ocular trauma, 

uveitis, Atopic Dermatitis, และ Bystrophia Myotenica 

 
 
 
 

Secondary Cataract 
 1. Extraocular Disorder Group 

     1.1  Traumatic cataract อาจเกิดจาก mechanical (blunt) trauma, 

physical  trauma เช่น radiation แมเ้พียง 500 rad ก็เกิด cataract ไดโ้ดยเฉพาะใน
เด็ก แต่อาจเกิดหลงั exposure ไดน้านถึง 20 ปี (Osmotic pressure ท าให ้lens บวม
และขุ่นได ้และ electrical, heat, cold ท าใหเ้กิด cataract ไดเ้ช่นกนั surgical 

intervention เช่นการท า PPV, silicone oil infection เป็นตน้ 

     1.2  Metabolic disease  เช่น  เบาหวาน glucose  ท่ีสูงใน aqueous  จะ
เขา้ไปใน lens และถูกเปล่ียนเป็น sorbital โดย aldose reductase และ sorbital น้ีไม่
ถูก metabolize ไปท าให ้osmotic gradient เพิ่มข้ึน ดึงน ้าเขา้มาใน lens และเกิด 
cataract ตามมา  ผูป่้วยอาจมี fluctuation of vision หรือมี myopia ได,้ ใน 

Wilson’s disease copper จะ deposit ใน anterior subcapsular cortex เป็น
รูปคลา้ยดอกทานตะวนัเรียกวา่ sunflower cataract  

     1.3  Toxic cataract ไดแ้ก่ ตอ้กระจกจากกการทานยา เช่น ยาลดความอว้น 

dinitrophenol การทานยาหรือหยอดยา steroid เป็นเวลานานๆ ซ่ึงมกัพบเป็น posterior 

subcapsular cataract เช่นในผูป่้วย SLE, nephrotic syndrome เป็นตน้  เม่ือหยดุ 

prednisolone ในบางราย PSC จะลดลงไปได ้  นอกจากน้ีตอ้กระจกอาจเกิดจากการหยอด 

echothiophate iodide ไดเ้ช่นกนั 

      1.4  Cataract   associated  with  systemic  disease  ไดแ้ก่ 
เบาหวาน,   Wilson’s  disease, hyperparathyroidism, myotonic 
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dystrophy, atopic dermatitis, galactosemia, rubella, Lowe’s 

syndrome, hypocalcemia, homocystinuria, Down’s syndrome, 

trisomy 18, trisomy 13, phenylketouria, Rothmund’s syndrome, 

Werner’s syndrome 

 

2.  Intraocular disorder (Complicated cataract) group 

         uveitis เป็นสาเหตุส าคญัของ complicated cataract  โดย chronic 

uveitis จะพบมี posterior subcapsular cataract เกิดข้ึนก่อน  แลว้จึงลามต่อไปทั้ง 
lens  โรคอ่ืนท่ีพบร่วมกบัตอ้กระจกไดแ้ก่ intraocular neoplasm glaucoma, retinal 

detachment retinal dystrophy, retinitis pigmentosa 

 

 อาการของความผดิปกติของ lens 

 1.  อาการของผูป่้วยตอ้กระจก อาการแรกเร่ิมจะมีการลด accommodation ต่อมาผูป่้วย
จะมีอาการตามวัลงอยา่งชา้ๆ และไม่มีอาการปวด ในรายท่ีเป็นตอ้กระจกแบบ nuclear sclerosis 

จะมีอาการมวัเหมือนหมอกมาบงั อาจมี monocular diplopia มองเห็นสีลดลง หรือมีสายตาสั้น
และมองเห็นท่ีใกลไ้ดดี้ข้ึน (second sight or artificial myopia) หรือมีสายตาเอียงอยา่ง
มากได ้  ในรายท่ีเป็นตอ้กระจกแบบ posterior subcapsular cataract จะมีอาการตามวั
โดยเฉพาะในเวลาออกแดด และมองเห็นแสงไฟเป็นแสงกระจายในตอนกลางวนั และผูป่้วยมกัจะบ่นวา่
มวัมาก 
 

 

 2.  อาการของผูป่้วย lens dislocation จะมีอาการ monocular diplopia หรือ 
binocular diplopia ก็ได ้ ในรายท่ีมี lenticonus จะมีอาการตามวัสายตาสั้น 

 

 อาการแสดงของตอ้กระจก 

 ในรายท่ีเป็น nuclear sclerosis จะพบ nucleus ของ lens มีสีเหลืองเขม้ข้ึนจนอาจ
เป็นสีน ้าตาลหรือสีด าได ้ในรายท่ีเป็น cortical cataract จนพบวา่ cortex เป็นสีขาวขุ่น ท าให้
เห็นลกัษณะท่ีเรียกวา่ white pupil ทั้ง 2 แบบน้ีมกัพบไปดว้ยกนั ท าใหก้ารมองเห็นลดลง และ
ตรวจ direct ophthalmoscope มี decrease red reflex ในรายท่ีเป็น posterior 

subcapsular cataract  เม่ือส่งไฟฉายธรรมดาอาจมองไม่เห็น เม่ือส่อง direct 

ophthalmoscope จึงพบวา่มี dark irregular opacity อยูต่รงกลาง red reflex ให้
ขยายม่านตาผูป่้วยจึงจะมองเห็น cataract 

 

 อาการแทรกซอ้นของตอ้กระจก 
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 1.  Phacomorphic glaucoma เกิดจากเลนส์มีการบวม intumescent ท าใหมี้
การอุดตนัการไหลเวยีนของ aqueous humor, pupillary block เป็น angle closure 

type 

2.  Phacolytic glaucoma ในรายท่ี cataract mature จะมี leakage ของ 
high molecular weight lens protein ไปอุดบริเวณ trabecular meshwork 

และมี macrophage มาท าลาย lens protein นั้น เป็น open angle type 

 3.  Lens-induced uveitis (phacogenic uveitis) เกิดข้ึนเม่ือ 
hypermature cataract มี lens leakage ออกมาท าใหเ้กิด inflammatory 

reaction ใน anterior chamber มี plasma cells, phagocytes และ 
polymorphonuclear cells หรือในบางรายเกิดหลงัจาก traumatic cataracts ผูป่้วย
จะมีอาการปวดตา ตามวั ตาแดง  และมี miosis 

 4.  Phaco-anaphylactic endophthalmitis เกิดในตาท่ีสองหลงัจากท่ี lens 

material ในตาแรกได ้sensitize immune system แลว้   หลงัจากท าผา่ตดัตาท่ีสองถา้มี
เศษ lens ตกคา้ง จะเกิด anaphylaxis โดยพบมี PMN และ  phagocytes ใน 

anterior chamber มาก  ผูป่้วยจะมีอาการปวดตา ตามวั ตาแดง และมี miosis เช่นกนั 

 

 การตรวจร่างกายก่อนการผา่ตดั 

 1.  การตรวจร่างกายโดยทัว่ไป 

   1.1  โรคท่ีมีผลต่อการผา่ตดั ไดแ้ก่ เบาหวาน, ความดนัโลหิตสูง, โรคติดเช้ือท่ีผิวหนงัหรือ
ท่ี internal organ, ยาท่ีใชใ้นโรคบางโรค เช่น aspirin ในโรคหวัใจ โรคโลหิตจาง   
clotting system abnormality, c-c fistula เป็นตน้ 

     1.2    การผา่ตดัมีผลต่อโรค ไดแ้ก่ โรคหวัใจ, โรคจิต, โรคถุงลมโป่งพอง 
 

 

 2.  การตรวจหาโรคตาอ่ืนๆ 

     2.1  โรคตาท่ีมีผลต่อการผา่ตดั conjunctivitis,  stye, glaucoma, 

dacryocystitis, sturge-weber syndrome, uveitis เป็นตน้ 

      2.2   การผา่ตดัท่ีมีผลต่อโรคตา เช่น glaucoma, diabetic retinopathy, 

optic nerve disease เป็นตน้   

  3.  การตรวจตาเพื่อดู prognosis 

    3.1  ตรวจ general eye exam visual acuity  วา่ระดบัสายตาเขา้กบั  

lesion  ไดห้รือไม่  ถา้ V.A.drop มาก  แต่ cataract ดูไม่ dense มาก  ก็ควรหาสาเหตุอ่ืน
ต่อไป เช่น amblyopia หรือ macular disease, visual field ในรายท่ีพอจะท าได ้ 
หรือท า 4-quadrant light projection ในรายท่ี mature มาก, intraocular 
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pressure ถา้ไม่มีตอ้หินการผา่ตดัก็จะปลอดภยักวา่ และ prognosis จะดีกวา่, pupil 

reaction เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะบอกถึง retinal function และ optic nerve function 

โดยเฉพาะ marcus gunn pupil  การตรวจ fundus ถา้ใช ้direct ophthalmoscope 

ไม่เห็นจกัษุแพทยจ์ะใช ้indirect ophthalmoscope ตรวจต่อไป 

    3.2  การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ  ในรายท่ีสงสัยวา่จะมี abnormal  posterior 

segment เช่น vitreous hemorrhage หรือ retinal detachment เราจะใช ้ocular 

ultrasonography ช่วยในการวนิิจฉยัได ้ ในรายท่ีไม่แน่ใจ ใน retinal function เช่น 

Diabetic retinopathy โดยใช ้electroretinogram และในรายท่ีเป็น optic nerve 

ใช ้ Visual Evoked Potential (VEP, VER) 

 

 การรักษาตอ้กระจก 

 1.  การรักษาทางยา medical treatment ไม่มียาหรือวธีิการใดท่ีพิสูจน์ไดว้า่ยบัย ั้ง 
reverse หรือ cure cataract ได ้  เราอาจใช ้mydriatic drug หยอดช่วยในบางรายท่ียงั
ไม่ผา่ตดัเท่านั้น ในรายท่ีมีผลแทรกซอ้นจากตอ้กระจกใหรั้กษาตามสาเหตุนั้น เช่น glaucoma ให้
ลดความดนัตา และ uveitis ให ้steroid 

 2.  การรักษาทางการผา่ตดั 

      ขอ้บ่งช้ีในการผา่ตดั 

I. Visual need ข้ึนกบัอาชีพลกัษณะงานของผูป่้วยวา่จะท าเร็วชา้แค่ใด 

II. Complication ไดแ้ก่ phacomorphic, phacolytic 

glacuoma phacotoxic uveitis หรือ anterior chamber 

lens dislocation 

III. เพื่อตรวจรักษา posterior segment disease เช่น diabetic 

retinopathy retinal detachment 

IV. Cosmetics เพื่อดูใหส้วยงาม 

 

 

 

 

 

การให ้anesthesia  

1. LOCAL anesthesia โดยใชเ้ขม็ 1 – 1 ½ น้ิว ฉีด anesthetic เขา้ใน
กระบอกตา เพื่อให้ตา 
อยูน่ิ่ง, ไม่เจบ็ และไม่ร าคาญแสงจา้จาก operating microscope มีสารใหไ้ด ้2 แบบ คือ 

1) retrobulbar    

2) peribulbar techniques 
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2. General anesthesia ใชใ้นรายท่ีไม่ร่วมมือ เช่น เป็นเด็ก, ในผูป่้วยท่ีกลวัมากหรือ
แพ ้xylocaine 

3. Topical anesthesia (หยอดยาชา) ใชใ้นรายท่ีท าผา่ตดัดว้ยวธีิ 
Phacoemulisification (สลายตอ้) ใชไ้ดใ้น case ผูป่้วยท่ีใหค้วามร่วมมือสูง เพราะตอ้ง 
control ใหต้าอยูน่ิ่งดว้ยตนเอง ไม่เจบ็ แต่ผูป่้วยรู้สึกแสงจา้จาก Microscope 

วธีิการผา่ตดั 
 1.  Extracapsular cataract extraction (ECCE) คือ การผา่ตดัเอา 
cataract ออกโดยน า nucleus ออกมานอก lens capsule โดยการใช ้mechanical 

removal 

 2.  Phacoemulsification (PE) ดงันั้นจึงเหลือ intact posterior capsule 

อยูเ่ป็น extracapsular techniques ซ่ึงใช ้ultrasound สลาย nucleus และ cortes 

ผา่นทาง phacotips ท าใหมี้ขนาดและแผลเล็กกวา่ เป็นวธีิท่ีใหม่สุด 
 3.   Intracapsular cataract extraction (ICCE) คือน าเอา cataract ออก
โดย nucleus ยงัอยูใ่น capsule โดยใชห้วัจ้ีความเยน็ cryoprobe หรือการใช ้forceps จบั
หนีบออกมา เป็นวธีิท่ีเคยใชแ้พร่หลายก่อนมี ECCE และ PE ปัจจุบนัใชเ้ฉพาะ case ท่ีเป็น 

subluxated หรือ dislocated lens 

 4.   Pars plana lensectomy (PPL)  โดยการใช ้vitrectomy probe ตดั 

lens และดูดออกทั้ง nucleus cortex และ capsule มกัใชร่้วมกบัการผา่ตดั vitrectomy 

หรือในรายท่ีเป็น dislocated lens เช่น post couching 

 

1.  ICCE  ใช้ในกรณี lens dislocate, cornea รุ่น 

ข้อดี ข้อเสีย 

1. Fundus exam และ Retinoscopy 

หลงัผา่ตดัเห็น 

1. แผลผา่ตดัใหญ่ 

    ชดักวา่ 2. ถา้อายนุอ้ยกวา่ 35 ปี จะมี vitreous loss 

ไดง่้าย 
2. เคร่ืองมือราคาไม่แพง     เพราะ capsulohyaloidal ligament 

ยงัแขง็แรงดี 

3. ไม่เกิด after cataract  3. อาจเกิด pupil block, vitreous 

touch syndrome 

4. ทราบปัญหาทั้งขณะผา่ตดัและหลงัผา่ตดัไดดี้       บ่อยกวา่วธีิอ่ืน 

    เพราะเป็นวธีิท่ีท ากนัมานานแลว้ 4. Incidence ของ cystoid macular 

edema, และ 
     Retinal detachment & corneal 

decompensation 
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     ไดม้ากกวา่แบบอ่ืน 

 

 

2.  ECCE  

ข้อดี ข้อเสีย 

1. ใส่ posterior chamber IOL ได ้ 1. แผลเล็กลง (แต่ยงัใหญ่อยู ่– 10 mm) 

2. ท าในคนอายนุอ้ยได ้ เพราะไม่มีผลต่อ 
capsulo- 

2. เกิด after cataract ได ้  (Capsular 

Opacity) 

     hyaloidal ligament 3. ไม่ท าใน case uveitis เพราะ 
posterior capsule 

3. Vitreous loss และ vitreous 

related complication 

     เป็น scaffold ใหเ้กิด Inflammatory 

membrane 

    นอ้ยกวา่ retinal teat      ไดใ้นภายหลงั 
4. ท า corneal transplant, glaucoma 

surgery  

4. ถา้หากเอา lens material ออกไม่หมดอาจ
เกิด 

    ไดง่้ายกวา่     uveitis ได ้

5. Incidence ของ cystoid macular 

edema และ 
 

    Retinal detachment นอ้ยกวา่  

6. ถา้ตอ้งใส่ Secondary lens implant, 

ท าไดง่้ายกวา่ 
 

 

3.  Phacoemulsification 

 เป็นการ remove nucleus โดยใช ้ultrasound ปัจจุบนัเร่ิมมีผูใ้ชว้ธีิน้ีมากข้ึนเร่ือยๆ 

ทัว่โลก 
ข้อดี ข้อเสีย 

1.  Early rehabilitation แผลหายเร็ว ท า
ใหส้ายตา 

1. ราคาแพง 

     ปกติเร็ว 2.  เคร่ืองมือยุง่ยาก 
2.  ผูป่้วยเคืองตานอ้ยกวา่ 3.  ใน hard nucleus, small pupil 

lens subluxation 

3.  แผลแขง็แรงกวา่ สามารถตรวจตาและผา่ตดั       ท าไดย้าก 
     อยา่งอ่ืนต่อได ้ 4.  ตอ้งใช ้ viscoelastic agent ซ่ึงมีราคา

แพง 
4.  โอกาสเกิด expulsive hemorrhage, 5.  มีผลแทรกซอ้นเช่น corneal injury ได้
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แผลแยก, ง่าย 
      Retinal detachment นอ้ยกวา่  

 

 Visual Rehabilitation 

 การฟ้ืนฟูสภาพสายตา หลงัจาก cataract ถูกน าออกจากตาแลว้ สภาพการหกัเหแสงท่ีเดิมมี 

lens อยู ่จะลดลงจึงตอ้งใช ้convex lens เขา้ไปแทน ซ่ึงมีได ้3 วธีิ คือ 
1. Aphakic glasses เป็นแวน่สายตามีก าลงั +10 ถึง +12 Diptors 

2. Contact lens เป็นเลนส์สัมผสัมีขนาดประมาณ +10 Diptors ข้ึนไป 

3. Intraocular lens เลนส์แกว้ตาเทียมมีก าลงัประมาณ +20 Dioptors 

 

 
แว่นตา 

ข้อดี ข้อเสีย 

1.  ดูแลง่าย 1. Cosmetic ไม่ดี และไม่สบายเพราะแวน่
หนกั,หนา 

2.  ปลอดภยั 2. Magnification 25% ท าใหเ้กิด 

spatial orientation 

     ไม่ดี 

 3. Spherical aberration peripheral 

distortion 

 4. เน่ืองจาก power มาก  ดงันั้นตอ้ง Adjust  

กรอบ 

     แวน่ใหพ้อดี ถา้ vertex distance ผดิไป
เล็กนอ้ยก็มี 

     ผลต่อ vision มาก 
 5. เกิด Jack-in-the-box 

phenomenon เน่ืองจาก Lens 

     มีขนาดเล็ก และมี ring scotoma จาก 
prismatic 

     Effect ของ lens ร่วมดว้ย 
 
CONTACT LENS 

ข้อดี ข้อเสีย 

1.  Magnification เพียง 7% ซ่ึงตายงั 
fuse เป็นภาพ 

1.  ราคาแพง 
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     เดียวได ้ 2.  ตอ้ง follow up บ่อยและนาน 

2.  ไม่มี False spatial orientation 3.  ดูแลยาก และการถอดใส่ไม่สะดวก โดยเฉพาะ 
3.  แก ้ Astigmatism หรือ irregular 

cornea ได ้
     ในผูสู้งอาย ุ

 4.  มีโรคแทรกซอ้นจาก lens หรือน ้ายาได ้

 5.  Lens อาจหาย หรือเสียได ้
 

IOL Intraocular lens หรือเลนส์แกว้ตาเทียม  

ท่ีนิยมใชคื้อ posterior chamber lens foldable lens, foldable posterior 

chamber lens, anterior chamber lens 

 ผูป่้วยท่ีไม่นิยมใส่ IOL ไดแ้ก่ 
1. Uncontrolled uveitis 

2. Retina disease ท่ีหอ้งผา่ตดั เช่น RETINAL DETACHMENT เป็น
ตน้ 

 

 

 

 

 

 

ข้อดี ข้อเสีย 

1.  คนไขไ้ม่ตอ้ง Manipulate เลย 1.  อาจ Decentration เล่ือนจากกลาง 
pupil ได ้

2.  Magnification ประมาณ 1% 2.  อาจพบ Dislocation หลุดออกจาก
ต าแหน่งท่ีใส่ 

3.  Optical distortion นอ้ยท่ีสุด      ไวไ้ด ้
 3.  อาจพบ progressive corneal 

edema 

 

Complication ของการผ่าตัดต้อกระจก 

1. Intraoperative 

1.1 Expulsive hemorrhage 

1.2 Iris trauma 

1.3 Anterior chamber hemorrhage 

1.4 Ruptured posterior capsule 

1.5 Corneal injury 
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1.6 Vitreous loss 

1.7 Lens dislocation 

2. Early postoperative complications 

2.1 Endophthalmitis 

2.2 Glaucoma 

2.3 Uveitis 

2.4 Ruptured wound c/s iris prolaspe 

3. Late postoperative complications 

3.1 Posterior capsule opacity 

3.2 Retinal detachment 

3.3 Cystoid macular edema 

3.4 Corneal decompensation (corneal edema) 

3.5 Astigmatism 
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