
ข้อมูลจาก  
กลุ่มงานจักษุวิทยา 

ผลิตและเผยแพร่โดย  
กลุ่มงานสุขศกึษา 
(ธันวาคม 2562) 

      เลเซอร์เป็นล ำแสงชนิดหนึ่งที่มี
คุณสมบัติพิเศษแตกต่ำงจำกล ำแสง
ทั่วไป  คือ มีพลังงำนสูงสำมำรถใช้ใน
กำรผ่ำตัด  โดยสำมำรถเลือกชั้นที่จะ
เ กิ ดปฏิ กิ ริ ย ำต่ อแสง เล เซอร์ ได้      
จึงสำมำรถน ำมำใช้ในทำงกำรแพทย์ 
เช่น น ำมำใช้ในกำรรักษำดวงตำ 
      กำรรักษำต้อหินด้วยเลเซอร์   
เ ป็ นก ำร เ ปิดรู ร ะบ ำยน ้ ำ ใ น ลูกต ำ     
เพ่ือลดควำมดันลูกตำ 

       เพ่ือให้กำรยิงแสงเลเซอร์ในตำได้ผลดี
ไม่มีโรคแทรกซ้อน  ผู้ป่วยที่ได้รับกำรยิง
เลเซอร์ไปแล้ว  ควรปฏิบัติตำมค ำแนะน ำ
ต่อไปนี้  อย่ำงน้อย 3 สัปดำห์ 
      1. รับประทำนยำและหยอดตำตำมแพทย์
สั่ง  มำพบแพทย์ตำมนัด  ถ้ำมีกำรผิดปกติ  
เช่น ตำมัวมำก  เคืองหรือปวดตำต้องมำพบ
แพทย์ทันที 
      2. ควรนอนหรือนั่งให้ศีรษะสูงไม่ควร
ก้มหน้ำมำก 
      3. ไม่ควรให้ท้องผูก  ไม่ควรยกของ
หนักหรือแบกหำม  หรือออกก ำลังกำยที่ออก
แรงมำกๆ แต่สำมำรถออกก ำลังกำย
เล็กๆน้อยๆได้ เช่น เดินออกก ำลัง 
      4. ไม่ควรไอหรือจำมแรงๆ  หรือสั่ง
น ้ำมูกแรงๆ 
      5. ไม่ควรขยี้ตำเพรำะอำจท ำให้เส้นเลือด
แตกได้ 
      6. ควรหลีกเ ล่ียงกำรเดินทำงโดย
เครื่องบิน ที่บินในระดับสูงกว่ำ 8,000 ฟุต 

ด้วยควำมปรำรถนำดจีำก.... 
กลุ่มงำนจักษุวิทยำ 

มีเลเซอร์ชนดินีใ้ช้รักษำโรคตอ้หินแล้ว 
โทร. 045-319200 ต่อ 1337 

ห้องตรวจตำ ชั้น 4  
อำคำร 50 พรรษำมหำวชิรำลงกรณ 

ด้วยเลเซอร ์
การรักษาต้อหิน 

การดูแลรักษาตนเอง 

หลังการยิงแสงเลเซอร์ 

(Glaucoma) 

(Glaucoma) 
ต้อหิน 



การรักษาโรคต้อหิน 

ต้อหิน คือ  โรคที่มีควำมดันภำยในลูก
ตำสูงกว่ำปกติ  จนท ำให้เกิดกำรท ำลำย
ต่อตำ  และมีกำรเสียสำยตำ  ส่วนใหญ่
พบในผู้ที่มอีำยมุำกกว่ำ 40 ปี ข้ึนไป  แต่
อำจพบได้ในคนทีม่อีำยตุ ่ำกว่ำนี ้ หรือพบ
เป็นมำตั้งแต่ก ำเนิดก็ได้  และมักพบเป็น
กับตำทั้งสองข้ำง 
      ปกติคนเรำมีน ้ำหล่อเล้ียงอยู่ภำยใน
ลูกตำ  น ้ำหล่อเล้ียงนี้ถูกสร้ำงข้ึนภำยใน
ลูกตำและถูกขับออกมำภำยนอกลูกตำ  
ซึ่งกำรสร้ำงและกำรขับออกนีต้้องสมดุล
กัน  ควำมดันลูกตำจึงจะปกติ  ถ้ำเกิด
กำรเสียสมดุล  เช่น  มีกำรสร้ำงมำก
ผิดปกติหรือกำรไหลออกน้อยกว่ำปกติ
จะท ำให้ควำมดันลูกตำสูงข้ึน  สำเหตุ
ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรไหลออกของน ้ำ
น้อยกว่ำปกติท ำให้มีกำรค่ังของน ้ำน้อย
กว่ำปกติท ำให้มีกำรค่ังของน ้ำอยู่ภำยใน
ลูกตำ  ตำจะแข็งรำวกับหินจึงเรียกว่ำ 
ต้อหิน 
      ควำมดันลูกตำที่สูงผิดปกตินี้จะไป
กดประสำทตำ  ซึ่งอยู่ทำงด้ำนหลังของ
ลูกตำท ำให้เสื่อมและฝ่อไปจึงท ำให้ 
ตำมัว  ถ้ำทิ้งไว้โดยไม่ได้รับกำรรักษำตำ
จะบอดไปได้ในที่สุด  แม้ผู้ป่วยจะได้รับ
กำรรักษำจนควำมดันลูกตำลงมำเป็น
ปกติแต่สำยตำที่เสียไปแล้วจำกโรคต้อ
หินนี้  ไม่สำมำรถกลับคืนมำดีเหมือนเดิม
ได้   จึงจัดว่ำโรคต้อหินเป็นโรคตำที่
ร้ำยแรงมำกโรคหนึ่ง 

โรคต้อหิน  แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  
ชนิดเฉียบพลัน  และชนิดเรื้อรัง   
      ต้อหินชนิดเฉียบพลัน มีควำมดันลูก
ตำสูงข้ึนทันที  ท ำให้ผู้ป่วยมีอำกำรปวดตำ
มำก  ปวดศีรษะ  ตำมัวลงอย่ำงรวดเร็ว  
อำจมีอำกำรคล่ืนไส้  อำเจียนร่วมด้วย   
      ต้อหินชนิดเร้ือรัง มีควำมดันลูกตำ
ข้ึนไม่สูงมำก  หรือข้ึนช้ำๆ  อำกำรค่อย
เป็นค่อยไป  โดยมีตำมัวลงทีละน้อย  อำจ
เห็นแสงสีรุ้งรอบดวงไฟ มีอำกำรปวดตำ  
ปวดศีรษะเล็กน้อย  จนผู้ป่วยแทบไม่ได้
สังเกตว่ำเกิดผิดปกติข้ึน  จึงปล่อยทิ้งไว้
จนตำมัวลงมำก  ซ่ึงอำจสำยเกินไปที่จะ
รักษำ ให้ตำกลับมำ เห็นดี เหมือน เดิม  
ดังนั้นผู้ที่มีอำยุมำกกว่ำ 40 ปีข้ึนไป  จึง
ควรไปรับกำรตรวจตำและวัดควำมดันลูก
ตำจำกจักษุแพทย์เพ่ือจะได้ตรวจพบโรคนี้
แต่เนิ่นๆ  โดยเฉพำะผู้ที่มีญำติพ่ีน้องใน
ครอบครัวเป็นต้อหิน  จะมีโอกำสเป็นได้
มำกกว่ำคนทั่วไป  เพรำะโรคนี้มีส่วน
เก่ียวข้องทำงกรรมพันธ์ุด้วย 
      ต้อหินส่วนใหญ่  เป็นโรคที่เกิดข้ึน
เองแต่มีต้อหินในผู้ ป่วยบำงรำยเกิด
เนื่องจำกผู้ป่วยซื้อยำหยอดตำบำงชนิดมำ
ใช้เอง  ซึ่งมียำหยอดตำชนดิหนึง่ใช้ในกำร
รักษำตำอักเสบได้ดี  แต่มีโทษท ำให้เกิด
โรคแทรกซ้อน คือ ต้อหิน ได้  ถ้ำหยอดยำ
นี้ติดต่อกันหลำยๆขวด ดังนั้นเพ่ือควำม
ปลอดภัย จึงไม่ควรซื้อยำหยอดตำมำใช้
เอง  ควรใช้เฉพำะที่สั่งให้ เฉพำะจักษุ
แพทย์เท่ำนั้น 

                        1.   ให้ยำซึ่งทั้งยำหยอดตำ  
     ยำรับประทำน และยำฉีดเข้ำเสน้ 
2.   รักษำโดยกำรยิงแสงเลเซอร ์
 

3. ผ่ำตัด 
 

    * กำรเลือกใช้วิธีใดนั้น  ข้ึนอยู่กับ
ชนิดและควำมรุนแรงของโรค  โดย
อยู่ในดุลพินิจของจักษุแพทย์รักษำ 
 

    * เมื่อตำข้ำงที่เป็นต้อหินได้รับ
กำรรักษำแล้ว  แพทย์จะแนะน ำให้
ผู้ป่วยท ำกำรป้องกันตำอีกข้ำงหนึ่ง
ไม่ให้เป็นด้วยเนื่องจำกต้อหิน  มัก
เป็นกับตำทั้ง 2 ข้ำง  กำรป้องกันท ำ
โดยกำรหยอดตำ  ยิงแสงเลเซอร์
หรือผ่ำตัด  เพรำะถ้ำปล่อยทิ้งไว้จน
เป็นต้อหินแล้วจึงมำรักษำสำยตำที่
เสีย ไปแล้วมักไม่กลับคืนมำเ ป็น
เพียงแต่ควบคุมควำมดันลูกตำให้
เป็นปกติท ำให้สำยตำไม่เสียมำกข้ึน
เท่ำนั้น 

ท าได้หลายวิธี 


