Femtosecond Laser รุน VisuMax และเครื่อง Excimer
Laser รุน
 MEL 90 ของ Carl Zeiss เปนเทคโนโลยีใหมลา สุด
จากเยอรมนี ที่ศูนยเลสิก รพ.สมเด็จพระปนเกลา
ใชในการผาตัดแกไขสายตา

การเตรียมตัวเพื่อตรวจประเมินสภาพตา
กอนทำการผาตัด

1. หยุดใสคอนแทคเลนสกอนมารับการตรวจ ถาใส
soft contact lens อยางนอย 3 วัน RGP 7 วัน และ
Hard contact lens อยางนอย 2 อาทิตย
2. แจงแพทยเกี่ยวกับยาที่ใชประจำ หรือนำยาที่ใชประจำ
มาดวย
3. ในการตรวจประเมินสภาพตาจะมีการหยอดยาขยายมานตา
เพื่อตรวจดูจอประสาทตาซึ่งอาจจะทำใหมองใกลไมชัดและ
สูแสงจาลำบากหลังการหยอดยา แนะนำใหนำแวนกันแดด
มาดวย และเพื่อความปลอดภัย จึงไมแนะนำใหขับรถ
กลับบานเอง
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ขอจำกัดของการแกไขภาวะสายตาผิดปกติดว
 ยการผาตัด
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1. มีอายุ 18 ขึ้นไป แตไมเกิน 55 ป และมีสายตาคงที่
อยางนอย 1 ป
2. มีขนาดรูมา นตาไมใหญเกินไป และกระจกตาไมบางเกินไป
3. ไมมีปญหาเรื่องตาแหงรุนแรง
4. ไมมีประวัติของโรคตาบางชนิด ไดแก โรคกระจกตายวย
(Keratoconus) กระจกตาบาง โรคเริม หรืองูสวัดที่ตา
ตอหิน มานตาอักเสบ จอประสาทตาเสื่อม
5. ไมเปนโรค หรือใชยาบางอยางทีอ่ าจมีผลตอการหายของแผล
เชน โรคแพภมู ติ นเอง โรคภูมติ า นทานบกพรอง โรคเบาหวาน
ใชยาจำพวก retinoic acid, steroids
6. ไมอยูใ นระยะตัง้ ครรภ หรือใหนมบุตร หากวางแผนตัง้ ครรภ
ตองหลังผาตัดอยางนอย 3 เดือน
7. สตรีหลังคลอดบุตร รอบเดือนตองมาอยางนอย 2 ครัง้ ติดตอกัน
8. สายตาสั้นไมเกิน 1,200 (-12.0 D) สายตายาวไมเกิน
600 (+6 D) สายตาเอียงไมเกิน 600 (±6 D)
9. มีความรูค วามเขาใจถึงการผาตัดอยางละเอียด และมีความ
คาดหวังที่ถูกตอง
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ใครที่เหมาะสําหรับเขารับการผาตัดแกไขคาสายตา

1. การแกไขภาวะสายตาผิดปกติดวยการผาตัดนั้น ไมสามารถ
รักษา ปองกัน หรือหยุดยัง้ การเกิดโรคทางตาหรือความผิดปกติ
ในการมองเห็นอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได
2. ไมสามารถเพิ่มขีดจำกัดความสามารถในการรับภาพ
ของจอประสาทตาได
3. ดวงตายังมีการเปลีย่ นแปลงไปตามธรรมชาติเมือ่ อายุมากขึน้
เชน การเกิดภาวะสายตายาวตามอายุ โรคตอกระจก เปนตน
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ศูนยเลสิก โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา
504 ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน ตำบลบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท 089-965-7658

รักษาสายตาผิดปกติ สั้น ยาว เอียง
ดวยวิธีการผาตัดที่ทันสมัยที่สุด “ReLEx SMILE”
แผลเล็ก หายเร็ว พักฟนสั้น

FemtoLASIK

เปนวิธีการผาตัด LASIK โดยใชแสงเลเซอร (Femtosecond
Laser) ในการแยกชั้นกระจกตา (Bladeless LASIK) ซึ่งเปน
เลเซอรระดับพลังงานต่ำ ไมทำอันตรายตอเนื้อเยื่อขางเคียง
มีความปลอดภัยสูงกวาการใชเครือ่ งมือทีใ่ ชใบมีด (Microkeratome)
ทำใหแยกชัน้ กระจกตาไดเรียบกวา นอกจากนีเ้ ครือ่ งยังมีคณ
ุ สมบัติ
ออนโยน ในขณะที่เครื่องสัมผัสกระจกตา ทำใหผูเขารับการ
รักษา รูสึกสบายตาในระหวางการผาตัด ตาไมแดงซ้ำหลังการ
ผาตัด ใชเวลาในการรักษานอย พักฟน สัน้ กระจกตาสมานตัวเร็ว
ทําใหการมองเห็นกลับมาเต็มประสิทธิภาพไดอยางรวดเร็ว
และสามารถกลับไปใชชีวิตประจำวันไดอยางปกติในวันรุงขึ้น
หลังการผาตัด
LASIK

ยอมาจากคําวา Laser In situ Keratomileusis เปนวิธีการ
ผาตัดรักษา แกไขสายตาสั้น ยาว เอียง โดยการใช Laser
เปลีย่ นความโคงของกระจกตาโดยรวม การผาตัดจะใชเครือ่ งมือ
เปดแยกชั้นกระจกตาชั้นนอกขึ้น แลวใชแสงเลเซอร (Excimer
Laser) ขัดกระจกตาดานใน ปรับเปลีย่ นความโคงของกระจกตา
ดวยการนำเนื้อกระจกตาออกบางสวน เพื่อที่จะเปลี่ยนกำลัง
ในการรวมแสงของกระจกตา แลวจึงปดฝากระจกตาชั้นนอก
กลับดังเดิม
การผาตัดแบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. แยกชั้นกระจกตา ซึ่งสามารถทำไดโดยวิธี
• เครื่องมือที่มีใบมีด (Microkeratome)
• แสงเลเซอร (Femtosecond Laser)
2. ขัดเนื้อกระจกตาดวยแสง Excimer

Excimer Laser

เปนเลเซอรที่มีความยาวคลื่นสั้นระดับ ultraviolet (193nm)
เลเซอรแบบเย็น ทําปฏิกิริยาเฉพาะกับพื้นผิวที่สัมผัสกับ
เลเซอรเทานั้น ไมทําอันตรายเนื้อเยื่อขางเคียง ขัดกระจกตา
โดยการสลายแรงยึดเหนี่ยวระหวา งโมเลกุล ของกระจกตา
ความเร็ว 500 เฮิรต ระบบ Flying Spots และยังมีระบบติดตาม
การเคลื่อนไหวของตา (eye tracting system)
ภาพแสดงขั้นตอนการผาตัดดวยวิธี Femto Lasik

เปนเทคโนโลยีใหมลาสุดในการรักษาภาวะสายตาสั้น เอียง
ทีม่ คี วามแมนยำสูง โดยการปรับเปลีย่ นความโคงของกระจกตา
ดวยเลเซอร โดยใช Femtosecond Laser ในการแยกชั้น
กระจกตาเปนเลนสในเนือ้ กระจกตา และนำเลนสนน้ั ออกผาน
แผลขนาดเล็กเพียง 2-4 มิลลิเมตร ทำใหมกี ารรบกวนกระจกตา
นอยกวาการผาตัดชนิดอื่น กระจกตาหลังการผาตัดมีความ
แข็งแรง เปนการผาตัดทีพ่ ฒ
ั นาตอจากการผาตัด LASIK เพือ่ ให
ผลการรักษาที่ดีขึ้น และผลขางเคียงนอย
ภาพแสดงขั้นตอนการผาตัดดวยวิธี ReLEx
ขั้นตอนที่ 1 Femtosecond Laser
ทำหนาที่แทนใบมีดในการตัดแยกชิ้นเลนส
ในเนื้อกระจกตา และแผลผาตัดขนาดเล็ก
2-4 มิลลิเมตร
ขั้นตอนที่ 2 ชิ้นเลนสในเนื้อกระจกตาที่ถูก
แยกออกจะถูกนำออกมาจากดานในผาน
แผลขนาดเล็ก
ขั้นตอนที่ 3 ชิ้นเลนสในเนื้อกระจกตา
ที่ถูกนำออกไปสงผลใหกระจกตา
เปลี่ยนรูปรางตามคาที่คำนวนไว

ผลดีของการรักษาดวยวิธี ReLEx

ขั้นตอนที่ 1 เฟมโตเลเซอร
ทำหนาที่แยกชั้นกระจกตา

ขั้นตอนที่ 2 เปดชั้นกระจกตา
เพื่อเตรียมยิงเลเซอรบนชั้น Stroma

ขั้นตอนที่ 3 ทำการยิงเลเซอร
เพื่อปรับความโคงตามคาที่
คำนวนไวตอจุด

ขั้นตอนที่ 4 ปดฝากระจกตา
กลับสูที่เดิม

การแยกชั้นกระจกตา

ในปจจุบนั มีเทคโนโลยีทใ่ี ชในการแยกชัน้ กระจกตา อยูส องวิธคี อื
1. การแยกชั้นกระจกตาดวยใบมีด
2. การแยกชั้นกระจกตาดวยแสงเลเซอร

นวตกรรมใหมในการผาตัดรักษาสายตาสั้น ReLEx
(Refractive Lenticule Extraction)

• ไมรูสึกเจ็บในระหวางผาตัด เพราะไมมีการกดทับกระจกตา
ของเครื่องมือในขั้นตอนการผาตัด
• กระจกตาหลังการรักษามีความแข็งแรง เพราะ ReLEx
เปนการผาตัดทีร่ บกวนกระจกตานอยทีส่ ดุ แผลมีขนาดเล็ก
ความโคงกระจกตาหลังการรักษามีรูปรางดี
• ลดโอกาสการเกิดปญหาการมองเห็นแสงแตกกระจาย
ในที่แสงนอย
• ลดโอกาสการเกิดภาวะถดถอยของสายตาหลังการ
ผาตัดในระยะยาว
• ลดอาการตาแหงได เพราะมีการรบกวนเสนประสาทของ
กระจกตานอย

