
 

 

 

 

 

ถึงเวลาแล้วท่ีจะกลับมามองเห็นโลกอย่างแจ่มใสชัดเจนอีกคร้ัง 

ศัลยกรรมการแก้ไขสายตาผิดปกติ และ ต้อกระจก อย่างถาวร 

ด้วยวิทยาการท่ีปลอดภัย และ ประสบความส าเร็จสูงท่ีสุด 

ปัจจุบันโลกกําลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร  

เน่ืองมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

สังคมโลกปัจจุบันนอกจากจะเป็นสังคมสารสนเทศและยังเป็นสังคมผู้สูงอายุด้วย 

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนเรามากขึ้น  

ประกอบกับประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่จึงเป็นส่ิงจําเป็น และเกี่ยวข้อง 
 กับผู้สูงอายุจึงเพิ่มมากขึน้ และจะยิ่งมีความสําคัญ 

มากยิ่งขึ้นเร่ือยๆ ต่อไปจนถึงตลอดชีวิต  
ในปัจจุบันผลการศึกษาของการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

ไม่ว่าจะเพื่อติดต่อส่ือสารกับครอบครัว หรือ เพื่อน  
 เพื่อเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่สนใจ  

เพื่อความบันเทิง และเหตุผลอื่นๆ อีกมากมาย  

  พบว่า ผู้มีอายุในช่วง 55-64 ปี ในปัจจุบัน :   

ใช้สมาร์ทโฟนถึง 84 %  

ใช้คอมพิวเตอร์ 70 %  

ใช้แท็บเล็ต 54 % 

 

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์มีวิวัฒนาการสูงขึน้เป็นอย่างมาก  
วงการวิทยาศาสตร์มีเคร่ืองมือที่ทันสมัย และมีความละเอียดสูง 

ทําให้มนุษย์มีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองของสาเหตุ และวิธีการรักษาโรคต่างๆ อย่างได้ผล  
อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีน้ียังช่วยในเร่ืองของการใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 

แต่การเพิ่มขึน้ของประชากรสูงอายุ  
มาพร้อมกับปัญหาสุขภาพ 

ปัญหาที่ดเูหมือนจะเล็กน้อย  
จนถูกปล่อยปละละเลยกันไปด้วยความเคยชิน 

ทั้งที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต  
นั่นคือ ปัญหาเร่ืองสายตา และการมองเหน็ 

 



                                                                        

ซุปเปอร์ไซต์ 

ศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์ 
 

เทคโนโลยีในการผ่าตดัแกไ้ขสายตายาวตามวยัดว้ยการเปลี่ยนเลนส์  
ที่จะช่วยให้คนไขส้ามารถที่จะปฏิบตัิกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัปกติ
โดยไม่ตอ้งใชแ้ว่นสายตา เป็นทางเลือกของผูมี้ปัญหาสายตา ทั้งใน
กลุ่มผูท้ี่ปัญหาจากตอ้กระจก หรือมีสายตาผิดปกติอยา่งมาก แตค่วาม
หนาของกระจกตาไม่เพียงพอส าหรับการแกไ้ขดว้ยเลสิค (LASIK) 

วิทยาการส าคญัส าหรับผูท้ี่ไม่ตอ้งการพึ่งพาแว่นสายตา  
โดยเฉพาะที่ตอ้งใชแ้ว่นตาช่วยทั้งการมองในระยะใกลแ้ละระยะไกล 

 
 
ดว้ยววิฒันาการทางการแพทยท์ีเ่รามีอยูใ่นปัจจุบนั เช่ือว่ายงัไม่มีการผ่าตดั 
หรือศลัยกรรมใดๆ ที่สามารถจะแกไ้ขอยา่งไดผ้ล และให้ผลไดย้าวนาน
มากเท่ากบัการท าศลัยกรรมซุปเปอร์ไซต ์

ดว้ยววิฒันาการทางการแพทย ์

ที่เรามีอยู่ในปัจจุบนั เช่ือว่ายงั 

ไม่มีการผ่าตดัหรือศลัยกรรมใด 

ที่สามารถจะแกไ้ขอย่างไดผ้ล 

และให้ผลไดใ้กลเ้คียงธรรมชาติ

ไดม้ากเท่ากบัการท า 

ศลัยกรรมซุปเปอร์ไซต ์



                                                                        

ซุปเปอร์ไซต์ 

      ศัลยกรรมแก้ไขสายตาแบบซุปเปอร์ไซต์ คืออะไร?        :   

 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ในการการผ่าตดัแกไ้ขสายตา  
ท่ีรักษาสายตาผิดปกติ ทั้งการมองเห็นระยะใกล ้และระยะไกล  
และ การมองเห็นทั้ง 2 ตาใกลเ้คียงหรือเหมือนกนัตามธรรมชาติ  
              (ไม่ใช่ ตาหน่ึงใชม้องไกล อีกตาใชม้องใกล)้  
ที่ส าคญัอีกประการคือ สามารถรักษาตอ้กระจกไดใ้นคราวเดียวกนั หรือ
ป้องกนัไม่ให้เป็นตอ้กระจกในอนาคต โดยการน าววิฒันาการล่าสุดของเลนส์
แกว้ตาเทียมที่เป็นวิทยาการล่าสุดจากประเทศเยอรมนี ท่ีไดร้ับรองมาตรฐาน 
ผลิตภณัฑข์องยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเคร่ืองยนืยนั   
สามารถส่งเสริมคุณภาพท่ีดีกว่าของชีวติให้แก่คุณ  ชว่ยให้สามารถที่จะปฏิบตัิ
กิจกรรมในชีวติประจ าวนัปรกติโดยไมต่อ้งใชแ้ว่นชว่ยแกไ้ขสายตา ท าให้
สามารถมองเห็นวตัถุทั้งในระยะไกล และระยะใกลไ้ดต้ามตอ้งการอย่างอิสระ 

               ข้อดีของศัลยกรรม                     : 

1. รกัษาสายตาผิดปกติ ทั้งการมองเห็นระยะใกล ้และระยะไกล 

2. ให้ผลการรักษาท่ีคงท่ี  

3. การมองเห็นทั้ง 2 ตาใกลเ้คียงหรือเหมือนกนัตามธรรมชาติ  
           (ไม่ใช่ ตาหน่ึงใชม้องไกล อีกตาใชม้องใกล)้ 
4.  รกัษาตอ้กระจกไดใ้นคราวเดียวกนั หรือป้องกนัไม่ให้เป็นตอ้กระจก 

             ผู้ที่เหมาะสมในการรักษาด้วยศัลยกรรม          : 

1. ผูท้ี่มีสายตายาวสูงอายุ และไม่ตอ้งการใชแ้ว่นอ่านหนงัสือ  
    โดยเฉพาะผูท้ี่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป 

2. ผูท้ี่สายตาผิดปกติมากๆอยูก่่อน  
    และพบว่าตวัเองมีสายตายาวสูงอายุเขา้มาเป็นปัญหาร่วมดว้ย 

3. ผูท่ี้เร่ิมมีตอ้กระจกแลว้ 

 

 

การมองเห็นทั้ง 2 ตาใกลเ้คียง

หรือเหมือนกนัตามธรรมชาต ิ

ไม่ใช่ ตาหน่ึงใชม้องไกล    

อีกตาใชม้องใกล ้



                                                                        

ซุปเปอร์ไซต์ 

        วิธีการรักษาผ่าตัดแก้ไขสายตาแบบซุปเปอร์ไซต์         : 
 
การผ่าตดัจะใชว้ิธีการหยอดยาชาเพ่ือระงบัความรู้สึก ดงันั้นจึงเป็นการรักษา
ที่ไม่เจ็บปวด ไม่มีเลือดออก ไม่ตอ้งเยบ็แผล และเห็นผลไดใ้นทนัที  
โดยแพทยอ์าจให้ยาชว่ยในการผ่อนคลายความเครียดหรือวิตกกงัวลระหว่างที่ท า    
ซ่ึงจะใชเ้วลาในการผ่าตดัประมาณ 20 – 30 นาที ต่อขา้ง 
 

              
 
วิวฒันาการของการรกัษาท่ีอาศยัการใชค้ล่ืนความถ่ีสูง (Ultrasound) ผ่านแผล
ผ่าตดัขนาดเล็กมาก ท่ีใชใ้นการผ่าตดัสลายตอ้กระจกดว้ยคล่ืนความถ่ีสูง 
(Phacoemulsification) ซ่ึงถูกน ามาใชอ้ย่างไดผ้ลดีในดวงตาหลายลา้นดวงของ
ผูป่้วย เป็นวิธีมาตรฐานที่ไดร้ับการยอมรับกนัแลว้ว่าไดผ้ลดี และปลอดภยั 
ร่วมกบัการพฒันาดว้ยความกา้วของวิทยาการทางการแพทยท์ี่จะใชเ้ลนส์
แกว้ตาเทียมท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษให้สามารถตั้งระยะปรบัความคมชดัของ
ภาพไดท้ั้งระยะไกล, ระยะกลาง และระยะใกล ้ให้เกิดภาพคมชดัทุกระยะได้
ตลอดเวลา เช่น  

เลนส์ AT LISA tri 839 MP หรือ AT LISA tri toric 939 MP จาก ZEISS  

 

ซ่ึงแพทยจ์ะให้ค าแนะน าในการเลือกใช้เลนส์ 
ชนิดที่เหมาะสมกบัผูร้ับการรกัษาแต่ละราย 
ใส่ไวแ้ทนที่เลนส์ตาที่เส่ือมลงตามธรรมชาติ 
หรือเป็นตอ้กระจก เพื่อที่จะแกไ้ขภาวะ
สายตาผิดปกติ และสายตายาวสูงอายุ 

 

 

 

เป็นการรกัษาท่ีไม่เจ็บปวด  

ไม่มีเลือดออก  

ไม่ตอ้งเยบ็แผล  

และเห็นผลไดใ้นทนัที 



                                                                        

ซุปเปอร์ไซต์ 

                                                             ผลของการรักษา                                                               : 

 

                                               การผ่าตัดเจ็บหรือไม่?                                                 : 

ไม่เจ็บเลย ก่อนท่ีจะเร่ิมตน้ แพทยจ์ะท าการหยอดยาชาช่วยระงบัความรู้สึกให้แก่คณุ บางครั้ งคุณอาจจะรู้สึกไม่สบายตา
บา้งก็สามารถแจง้ให้แพทยห์ยอดยาชาเติมให้ได ้หลงัผ่าตดัเสร็จ คุณอาจรู้สึกระคายเคืองตาไดบ้า้งเล็กนอ้ยเพียงชัว่ขณะ 
หน่ึงเท่านั้น ซ่ึงบรรเทาลงไดด้ว้ยการรับประทานยาแกป้วด หรือนอนหลบัพกัสักตื่น อาการก็จะดีขึ้น  

ถา้เผ่ือว่าอาจจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้น ก็อยากบอกให้ทราบวา่......  
ผูท้ี่เคยผ่านเขา้รับการท าศลัยกรรมซุปเปอร์ไซตส่์วนใหญ่จะบอกว่า มนัง่ายมากกว่าท่ีเขาคิดไว ้

 

          การศัลยกรรมแก้ไขสายตาแบบซุปเปอร์ไซต์ มีความปลอดภัยเพียงใด?            :      

ศลัยกรรมซุปเปอร์ไซต ์ใชเ้ทคโนโลยีที่ไดร้ับการพิสูจน์แลว้ ให้ผลของการรักษาท่ีดีเยี่ยม และมี
ความแม่นย  าในการแกไ้ขสายตาผิดปกติ ถือว่ามีความปลอดภยัสูงมาก โอกาสผิดพลาดหรือมีโรค
แทรกซ้อนต ่า นอ้ยกว่า 1% และถึงมีเกิดขึ้นก็สามารถแกไ้ขได ้(ยงัไม่เคยมีผูป่้วยรายใดสูญเสียการ
มองเห็นถึงกบัขั้นตาบอด) 

          อะไรจะช่วยป้องกันไม่ให้หลับตา หรือ กระพริบตาระหว่างทําการรักษา?         :                                          

มีอุปกรณ์ที่ช่วยในการเปิดตาหรือถ่างตา ใชเ้พื่อถ่างเปลือกตาระหว่างการผ่าตดัโดยไม่เจ็บปวด 
ดงันั้นคุณไม่ตอ้งกงัวลเกี่ยวกบัการกระพริบตา ส่วนการเผลอลืมตวักลอกตา หรือขยบัตาบา้ง
เล็กนอ้ยระหว่างผ่าตดัก็ไม่ไดเ้ป็นปัญหาร้ายแรงอะไร  

 ใช่ (%) ไม่ใช่ (%) 

ถ้าย้อนกลับไปได้ คุณคดิว่ายงัคงต้องการทําศัลยกรรมแก้ไขสายตานีเ้ช่นเดิม 95 5 
คุณยังคงต้องใช้แว่นสายตาอยู่อกี แม้หลังจากทําศัลยกรรมนี้ไปแล้ว 1 99 
คุณยังคงต้องใช้แว่นสายตาช่วยบ้างในการมองเห็นระยะไกล 1 99 
คุณยังคงต้องใช้แว่นสายตาช่วยในการมองเห็นระยะใกล้ หรืออ่านหนังสือ 1 99 
คุณพอใจผลลัพธ์ที่ได้จากการทําศัลยกรรมแก้ไขสายตามากที่สุด 96 4 



                                                                        

ซุปเปอร์ไซต์ 

      ใช้การดมยาสลบให้ไม่รู้สึกตัวในระหว่างการผ่าตัดได้หรือไม่?    : 

สามารถทําได้    มีทางเลือกในการระงบัความรู้สึกระหว่างผ่าตดัอยู่ 3 วิธี คือ 
การใชย้าชาหยอดตา การฉีดยาชา หรืออาจใชก้ารดมยาสลบในบางราย  
ที่กลวัมาก หรือไม่แน่ใจว่าจะให้ความร่วมมือในระหว่างการรักษาได้ 

                 สามารถรักษาทั้งสองตาพร้อมกันได้เลยหรือไม่?              :     

สามารถทําได้  การรักษาให้ผลลพัธ์ที่สามารถท านายไดค้่อนขา้งแม่นย  า และ
ปลอดภยั ผูป่้วยส่วนใหญ่จึงชอบท่ีจะท าทั้งตาสองในวนัเดยีวกนั  เพื่อความ
สะดวกต่อการเขา้รับการรักษา พกัฟ้ืน และการปรับตวัภายหลงัการรักษา 
(แบบ Simultaneous Bilateral Cataract Surgery) 

               ควรรอไว้รักษาเม่ือต้อกระจกสุกแล้วดีกว่าไหม?                 : 

 

เป็นความเช่ือที่ไม่ถูกต้อง  เน่ืองจากการท้ิงไวน้านท าให้ตอ้กระจกแข็งมากขึ้น และยากต่อการสลายตอ้
ตอ้กระจกที่สุกมากอาจจะท าให้เกิดการอกัเสบรุนแรงในตา น าไปสู่โรคแทรกซ้อน ซ่ึงจะท าให้ปวดตา 
และมองไม่เห็นในที่สุด การใชย้าหยอดตาไม่ไดช้ะลอหรือท าให้หายได ้แตก่ารผา่ตดัจะเป็นการรกัษาที่
ถาวร เลนส์แกว้ตาเทียมที่ใส่ไวจ้ะอยู่อย่างคงทน ไม่มีการเส่ือมสภาพ และไมต่อ้งคอยใส่หรือถอดออก 

                                       ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?                                       : 

โดยปกติค่าใชจ้่ายเร่ิมตน้ท่ี 200,000 บาท เป็นค่าใชจ้่ายในการท าศลัยกรรมทั้งสองตา รวมค่าเลนส์
แกว้ตาเทียมชนิดพิเศษ ค่าห้องพกั 1 คืนในโรงพยาบาล และ ค่ายาในวนัผ่าตดั 
หมายเหตุ กรุณาสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม เพราะค่าใชจ้่ายอาจสูงขึ้นในกรณีท่ีอาจมีความพิเศษ
แตกต่างกนั เช่น ตอ้งใชเ้ลนส์แกส้ายตาเอียง หรือตอ้งดมยาสลบเพื่อท าการผ่าตดั 

          สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากประกันสุขภาพได้หรือไม่?        :                                            

ได ้ในกรณีที่คณุเป็นตอ้กระจก จนกระทัง่การมองเห็นของคณุถูกรบกวน ท าให้ลดประสิทธิภาพลง  
หรือมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวติประจ าวนัท าให้ยากล าบาก หรือท างานไม่ไดต้ามปกติ  
ประกนัสุขภาพจะคุม้ครองค่าใชจ้่ายในส่วนของการรกัษาหรือผ่าตดัตอ้กระจก  

 

 

การประกนัสุขภาพจะคุม้ครอง

ค่าใชจ้่ายในส่วนของการรกัษา

หรือผ่าตดัตอ้กระจก 



                                                                        

ซุปเปอร์ไซต์ 

  หลังการรักษานานเท่าไร จึงจะกลับไปทํางาน และใช้ชีวิตได้ตามปกติ?                                                           

ภายหลงัการผ่าตดั ผูป่้วยส่วนใหญ่จะสามารถมองเห็นไดท้นัทีอาจจะยงัไม่
คมชดัแต่ไม่มีความเจ็บปวด อาจมีอาการระคายเคืองในตาบา้งเล็กนอ้ยอยู่
ชัว่คราวเป็นระยะเวลาส้ันๆ ภายหลงัการผ่าตดั อาการต่างๆจะกลบัคนืสู่ภาวะ
ปกติ และมองเห็นไดด้ีในวนัรุ่งขึ้นหลงัการศลัยกรรม  
ผูเ้ขา้รับการรักษาสามารถใชส้ายตาไดใ้นการท างาน หรือใช้ชีวิตไดต้ามปกติใน
เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ แต่ยงัควรท่ีจะระมดัระวงัไม่ให้น ้า หรือฝุ่นเขา้ตา 
รวมทั้งไม่ขยี้ตาแรงๆ หลงัจากนั้นอาจตอ้งมีการปรับตวั หรือปรับการใชส้ายตา
บา้งตามค าแนะน า และกลบัมาตรวจติดตามดูผลการรักษาตามที่แพทยน์ดั 
 

              ทุกคนที่ต้องการรักษาสามารถทําได้ทุกคนใช่ไหม?              : 

                                       

แมจ้ะมีผูซ่ึ้งรู้ว่าสายตาตนเองแย่ลง จนกระทัง่ไม่สามารถมองเห็น หรือท าส่ิงต่างๆไดด้ีเหมือนเดิม 
(แต่ไม่ชอบ หรือไม่มีความสุขกบัการใชแ้ว่นสายตา หรือคอนแทคเลนส์) สนใจอยากเขา้รับการ
รักษาอยู่มากมาย แต่ไม่ใช่ว่าทุกๆคนจะทําได้เสมอไป  ศลัยกรรมซุปเปอร์ไซตจ์ะเหมาะสมส าหรับ 
ผูท้ี่สุขภาพดวงตาที่ดี แต่มีปัญหาทางดา้นสายตาและการมองเห็นที่แย่ลงเร่ือยๆ  
หรือเร่ิมมีตอ้กระจก และอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป  
 

                             ผลของการรักษาจะคงอยู่ยาวนานหรือไม่?                                       :                    

ใช่ ผลการรกัษาจะคงอยู่ในระยะยาว 

            มีโอกาสเส่ียงที่ตาของเราจะปฏิเสธไม่รับเลนส์แก้วตาเทียมได้หรือไม่?             :                       

ไม่ม ีเพราะวสัดุที่ใชไ้ดร้ับการพิสูจน์และรับรองแลว้ว่าจะไม่ท าปฏิกิริยาใดต่อร่างกาย หรือดวงตา 

          ทําศัลยกรรมแล้ว จะช่วยป้องกันไม่เกิดต้อ หรือโรคตาอื่นๆได้ด้วยหรือไม่           :   
 
 

อาจจะไม่ไดเ้กีย่วขอ้งกนั แมว้่าศลัยกรรมซุปเปอร์ไซตจ์ะท าให้คุณไม่เป็นโรคตอ้กระจก แต่จะ
ไม่ไดช่้วยป้องกนั หรือรักษาโรคตาอ่ืนๆ เช่น ตาแดง กุง้ยิง จอประสาทตาเส่ือมเม่ืออายุมากขึ้น 
หรือ การเส่ือมสภาพไปตามวยัของเน้ือเยื่อส่วนอ่ืนๆ ในดวงตา 
 

 

ผูป่้วยส่วนใหญ่จะสามารถ

มองเห็นไดท้นัทีอาจจะยงัไม่

คมชดั แตไ่ม่มีความเจ็บปวด 

สามารถใชส้ายตาไดใ้นการ

ท างาน หรือใชชี้วิตไดต้ามปกติ

ในเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ 



                                                                        

ซุปเปอร์ไซต์ 

 

 

 

1. ถ้าใช้คอนแทคเลนส์อยู่ ต้องถอดคอนแทคเลนส์ก่อนทีจ่ะมาตรวจ อย่างน้อย 7 วนั 
2. งดใช้เคร่ืองสําอางค์ทีบ่ริเวณขอบตาในวนัทีม่าตรวจ เช่น การเขยีนหรือปัดขอบตา 
3.  โทรศัพท์ทาํการนัดหมาย วนั-เวลา ทีจ่ะมาตรวจ ที ่(038) 259938 หรือ (087) 5818282 

 
 

 

 

 

 

เชิญรับข้อมูลเพิม่เติม ปรึกษา หรือขอคําแนะนํา 

ศัลยกรรมแก้ไขสายตาแบบซุปเปอร์ไซต์  

เหมาะสมสําหรับคุณหรือไม่ ? 

 

:           ถ้าอยากจะไปตรวจว่าจะสามารถท าได้หรือไม่ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?         : 

  

“ เม่ือคุณเดินออกจากห้องตรวจ ผมตอ้งการให ้

คุณรู้สึกเช่ือมัน่ไดว้่า แพทยท์ี่จะรักษาคุณไดใ้ชเ้วลา 
ในการอธิบายให้คุณทราบว่า คุณจะไดร้ับเทคโนโลยี 

ที่ดีสุดที่แพทยเ์ลือกให้ส าหรับคุณ  

และคุณไดร้ับทราบขอ้มูลอยา่งละเอยีด 

ในเร่ือง ขอ้ดี-ขอ้เสีย ของการรกัษา ” 

  

  

“ ผมมีเวลาให้กบัคนไขทุ้กคนอยา่งเพยีงพอเสมอ  
ที่จะตอบทุกค าถาม หรือขอ้ขอ้งใจ  
จนกว่าคนไขแ้ละญาติจะพอใจ  ” 

นายแพทย์ สมชาย ตระกูลโชคเสถียร 
จักษุแพทย์ ศูนย์เลสิค และ ซุปเปอร์ไซต์ 

ช้ัน 2 อาคารบี (B) โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 
 


