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คาแนะนาสาหรับผู้ที่ทา LASIK
สายตาผิดปกติ เกิดจากความโค้งเว้าของกระจกตาที่ไม่เหมาะสม ทาให้ภาพตกก่อนหรือหลัง
จอประสาทตาภาพที่มองเห็นจึงไม่ชัดเจน การรักษาด้วยวิธี LASIK (Laser In Situ Keratomileusis)
คือการรักษาสายตาสั้น สายตายาวและสายตาเอียง โดยการเปิดกระจกตาด้านนอกออก แล้วใช้ Excimer
เลเซอร์สลายกระจกตาด้านในจนได้ความโค้งที่เหมาะสมที่ภาพจะตกตรงจอประสาทตาพอดีเพื่อการ
มองเห็นที่ชัดเจน จากนั้นจึงปิดกระจกตาที่เปิดไว้ลงดังเดิม โดยไม่มีการเย็บแผลหรือฉีดยาชา
กระจกตาจะสมานคืนสู่ปกติได้อย่างรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง
จุดเด่นของวิธี LASIK
·
มองเห็นชัดเจนในเวลาที่รวดเร็ว
·
มีผลข้างเคียงน้อย
·
เป็นการรักษาสายตาแบบถาวร
·
ไม่ต้องฉีดยาชา และไม่มีการเย็บแผล
·
สามารถใช้ร่วมกับการรักษาสายตาแบบอื่นได้ เพื่อให้ผลการรักษาที่ดีที่สุด
ผู้ที่เหมาะสมกับวิธี LASIK
1. ควรมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
2. มีสายตาคงที่หรือเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 50 (0.5D) มาประมาณ 1 ปี
3. มีปัญหาสายตาในระดับ ดังต่อไปนี้
สายตาสั้น 100 ถึง 1200
สายตายาว 100 ถึง 600
สายตาเอียง 100 ถึง 600
4. ไม่มีอาการบาดเจ็บทางตาและโรคตาที่มีผลต่อการรักษา เช่น โรคเบาหวาน
(Diabetes Mellitus) โรคไขข้ออักเสบเรื้อรัง (Rheumatoid Arthritis) และ โรคภูมิแพ้ SLE
5. ไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
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การเตรียมตัวก่อนและหลังการทา LASIK
1.

การศึกษาข้อมูล
ควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาความผิดปกติของสายตาสั้น ยาว เอียง หรือสายตายาว
ตามอายุ รวมทั้งผลข้างเคียง และสอบถามข้อมูลอย่างละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เลสิคและรักษา
สายตารัตนิน-กิมเบล โทร 0-2639-3355 info@rutningimbel .com

2.

การตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียดก่อนการทา LASIK (Pre-operative Assessment)
ผู้สนใจทา LASIK จะได้รับการตรวจสายตาและสภาพตาอย่างละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลให้
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใช้ในการวินิจฉัยความพร้อมของดวงตา และเลือกวิธีการรักษาที่
เหมาะสมที่สุดสาหรับท่าน
เพื่ออานวยความสะดวกให้กับท่าน ทางศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล ได้จัดระบบ
การนัดหมายล่วงหน้าให้ท่านสามารถนัดวันและเวลาที่สะดวกในการพบแพทย์ เพื่อขอรับการ
ตรวจสภาพตาเบื้องต้น ตามวันและเวลาทาการ ดังนี้
จันทร์ – เสาร์
อาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา
เวลา
เวลา

08.00 – 19.00 น.
08.00 – 17.30 น.
08.00 – 16.00 น.

การเตรียมตัวก่อนการตรวจประเมินสภาพตา
1. ท่านที่ใส่คอนแทคเลนส์ กรุณางดใส่อย่างน้อย 7 วันก่อนวันตรวจสาหรับเลนส์แบบนิ่ม
(Soft Contact Lens) และงดใส่อย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวันตรวจ สาหรับคอนแทคเลนส์
แบบแข็ง (Hard Contact Lens) หรือคอนแทคเลนส์ชนิดกึ่งนิ่มกึ่งแข็ง (Gas Permeable
Contact Lens )
2. ในวันตรวจท่านไม่ควรขับรถกลับเอง เพราะในการตรวจประเมินสภาพตา แพทย์จะขยาย
ม่านตาซึ่งทาให้การมองเห็นเปลี่ยนไป เนื่องจากตาจะรับแสงได้มากกว่าปกติ หลังการ
ขยายม่านตาประมาณ 4 – 6 ชั่วโมง ท่านจะมองใกล้ไม่ชัด จึงไม่เหมาะกับการอ่านหนังสือ
3. การตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียดใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
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ขั้นตอนการตรวจประเมินสภาพตา
1. ท่านจะได้รับการวัดความหนา ความโค้งของกระจกตา และทาแผนภูมิของกระจกตา เพื่อดูว่า
กระจกตามีความหนาและความโค้งที่เหมาะสมสาหรับการทา LASIK หรือไม่
2. จากนั้นท่านจะได้รับการวัดค่าความเบี่ยงเบนในการมองเห็น (Optical Aberration) ที่ทาให้เกิด
สายตาผิดปกติ
3. จักษุแพทย์จะขยายม่านตาและตรวจสภาพตาอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าดวงตาของท่านอยู่ใน
สภาพที่พร้อมและไม่มีโรคตาอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทา LASIK เช่น โรคต้อหิน
โรคต้อกระจก และโรคเกี่ยวกับจอประสาทตา
เมื่อจักษุแพทย์วินิจฉัยว่าท่านสามารถรับการรักษาด้วยวิธี LASIK ได้อย่างปลอดภัยแล้ว
จักษุแพทย์จะทาการเลือกโปรแกรมการรักษาที่เหมาะสมที่สุดกับสภาพตาของท่าน
ท่านสามารถนัดหมายวันและ เวลาที่สะดวก โดยห้องผ่าตัดจะเปิดให้บริการในวันอังคาร
วันพุธ ,วันศุกร์และวันเสาร์
3. การทา LASIK
การทา LASIK ควรทาหลังจากการประเมินสภาพตาอย่างละเอียดอย่างน้อย 1 วัน เนื่องจากในการ
ตรวจสภาพตาจักษุแพทย์จะขยายม่านตาเพื่อตรวจจอประสาทตา ดังนั้นจึงต้องรอให้ม่านตาหดตัว
กลับเข้าที่ก่อนซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลา 4 – 6 ชั่วโมง
การเตรียมตัวเพื่อทา LASIK
1. ก่อนทา LASIK งดใช้คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม (Soft Contact Lens) อย่างน้อย 7 วัน และ
สาหรับคอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง (Hard Contact Lens) หรือคอนแทคเลนส์ชนิดกึ่งนิ่มกึ่งแข็ง
(Gas Permeable Contact Lens) งดใช้อย่างน้อย 3 สัปดาห์
2. ในวันทา LASIK งดใช้เครื่องสาอางบนใบหน้า และบริเวณรอบดวงตาทุกชนิด
3. งดฉีดสเปรย์ โคโลญจน์ และน้าหอม เพราะจะทาให้การทางานของแสงเลเซอร์ผิดปกติ
4. กรุณาสวมเสื้อที่มีกระดุมหน้า หรือเสื้อคอกว้างเพราะการสวมเสื้อแบบสวมศีรษะ หรือเสื้อคอ
กลมแบบคับๆ อาจทาให้กดครูดดวงตาหลังการทาผ่าตัดได้
5. สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ
6. ควรทาความเข้าใจถึงการใช้ยา และการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดอย่างละเอียด
7. ควรมีญาติหรือเพื่อนพากลับบ้านหลังผ่าตัด
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ขั้นตอนการทา LASIK
1. เตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องเลเซอร์ อาทิ ทาความสะอาดใบหน้าและบริเวณรอบดวงตา
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะหยอดยาชาที่ดวงตาให้กับท่าน
2. จักษุแพทย์จะใช้เครื่องมือแยกชั้นกระจกตาและฉายแสงเลเซอร์ลงบนดวงตาของท่าน ระหว่าง
นั้นท่านจะรู้สึกหนักบ้างที่บริเวณดวงตาแต่จะไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใด
3. หลังทา LASIK ท่านสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ทันที โดยปิดตาไว้เพื่อป้องกันการอักเสบ
และการติดเชื้อ
4. จักษุแพทย์จะนัดท่านมาตรวจดูสภาพตาหลังการทา LASIK ในวันรุ่งขึ้น ท่านสามารถใช้ชีวิต
ประจาวันได้ตามปกติ แต่ไม่ควรใช้สายตามากในช่วง 1 – 2 วัน หลังการทา LASIK และควร
ปฏิบัติตามคาแนะนาหลังการผ่าตัดอย่างเคร่งครัด
การปฏิบัติตัวหลังการทา LASIK
1. ควรปิดฝาครอบตา (eye shield) ก่อนนอนทุกครั้ง เป็นเวลา 7 วัน เพื่อป้องกันการขยี้ตาโดย
บังเอิญในเวลาหลับ
2. ในช่วงสัปดาห์แรก ไม่ควรใช้สายตาต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ๆ เพราะจะทาให้ระคายเคืองตา
มากขึ้น
3. ควรระวังไม่ให้น้าเข้าตา และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นละอองหรือควันบุหรี่ เป็นเวลา 7 วัน
4. หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อทางศีรษะโดยเฉพาะเสื้อคอกลมที่คับ ๆ ประมาณ 1 สัปดาห์
5. ห้ามว่ายน้าเป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังทา LASIK เพื่อป้องกันการติดเชื้อ สาหรับการว่ายน้าทะเล
หรือการดาน้าควรงดประมาณ 3 สัปดาห์
6. ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามประมาณ 1-2 สัปดาห์แรก ควรงดการออก
กาลังกายที่กระทบกระเทือนบริเวณตาและควรระวังไม่ให้เหงื่อเข้าตา
7. ควรสวมแว่นกันแดดทุกครั้งเมื่อออกกลางแจ้งอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อป้องกันแสงแดด ลม
และฝุ่นละออง
8. สามารถแต่งตาโดยใช้มาสคาร่า อายไลน์เนอร์ หรืออายแชโดว์ได้หลังจากผ่าตัด 1 สัปดาห์
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4. การตรวจติดตามผลหลังทา LASIK
หลังทา LASIK จักษุแพทย์จะนัดตรวจเพื่อติดตามดูความเรียบร้อยของสภาพดวงตา และวัดค่า
สายตาของท่านจานวน 6 ครั้ง คือ 1 วัน , 1 สัปดาห์ , 1 เดือน , 3 เดือน , 6 เดือน และ 1 ปี เพื่อให้
มั่นใจว่า ผลการรักษาสายตาของท่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และท่านได้รับความพึงพอใจ
สูงสุด
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการรักษาด้วยวิธี LASIK จะได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน แต่
เนื่องจากดวงตาของแต่ละบุคคลมีความแตกต่าง ดังนั้นการรักษาด้วยวิธี LASIK อาจไม่ใช่ทางเลือก
ที่ดี
ที่สุดสาหรับท่าน
ในกรณีที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธี LASIK ได้ ทางศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล
มีทางเลือกอื่นในการรักษาสายตา เพื่อประสิทธิภาพการรักษาที่เหมาะสมที่สุดกับลักษณะเฉพาะ
ของดวงตาแต่ละดวง อาทิ วิธี PRK , LASEK , เลนส์ปรับสภาพสายตา , เลนส์เสริม , เลนส์แก้วตา
เทียม และการแก้ไขสายตายาวตามอายุ
ท่านสามารถรับคาปรึกษาและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาสายตาสั้น ยาว เอียงและสายตา
ยาวตามอายุด้วยวิธีต่าง ๆ ได้ที่
ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล
ชั้น 2 โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ถนนสุขุมวิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2639-3355 แฟกซ์ 0-2639- 3311
E-mail : info@rutningimbel. com
www.rutningimbel.com
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