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บทคัดยอ
ภาวะเลนสตาเคลือ่ นทีไ่ ปดานหลัง (posterior lens dislocation) เปนโรคทีผ่ ปู ว ยถูกสงตอเพือ่ มารับการผาตัด
รักษาเปนจำนวนมาก งานวิจัยเชิงพรรณายอนหลังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสำรวจผลการมองเห็นของผูปวยเลนสตา
เคลือ่ นทีไ่ ปดานหลัง หลังจากไดรบั การผาตัดวนุ ตา รวมกับการดูดชิน้ เลนสในวนุ ลูกตา ทีโ่ รงพยาบาลพุทธชินราช
พิษณุโลก โดยเก็บขอมูลจากเวชระเบียนผปู ว ยทีไ่ ดรบั การวินจิ ฉัยวามีภาวะเลนสตาเคลือ่ นทีไ่ ปดานหลัง และไดรบั การ
ผาตัดวนุ ตา รวมกับดูดชิน้ เลนสในวนุ ตา พรอมทัง้ ใสเลนสแกวตาเทียม ตัง้ แตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนมกราคม
พ.ศ. 2559 ผลการศึกษาพบผูปวยที่มีภาวะเลนสตาเคลื่อนที่ไปดานหลังทั้งหมด 35 คน 37 ตา สาเหตุเกิดจาก
อุบตั เิ หตุมากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 35.2 คาเฉลีย่ ระดับการมองเห็นทีด่ ที สี่ ดุ กอนรับการผาตัด logMAR BCVA 1.98
(ระดับการมองเห็นประมาณ 1 ฟุต) เมือ่ เทียบกับคาเฉลีย่ ระดับการมองเห็นทีด่ ที สี่ ดุ หลังผาตัด 6 เดือน logMAR BCVA
0.41 (ระดับการมองเห็นเทากับ 20/50) (p < 0.001) ภาวะแทรกซอนหลังผาตัดทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือภาวะความดันลูกตาสูง
รอยละ 24.3 สรุปวาผปู ว ยทีม่ ภี าวะเลนสตาเคลือ่ นทีไ่ ปดานหลังทีไ่ ดรบั การผาตัดวนุ ตา รวมกับการดูดชิน้ เลนสใน
วนุ ตา สงผลใหผปู ว ยมีการมองเห็นทีด่ ขี นึ้ และการผาตัดมีความปลอดภัย
คำสำคัญ: เลนสตาเคลือ่ นทีไ่ ปดานหลัง ผาตัดวนุ ตา ดูดชิน้ เลนสในวนุ ตา การเย็บติดผนังตาขาว
พุทธชินราชเวชสาร 2559;33(3):289-94.

ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

Volume 33 No. 3 September-December 2016

290

ผลการผาตัดผปู ว ยเลนสตาเคลือ่ นทีไ่ ปดานหลังดวยวิธผี า ตัดวนุ ตารวมกับการดูดชิน้ เลนสในวนุ ตา

Outcomes of Posterior Lens Dislocation Patients After Pars Plana Vitrectomy Combined with Pars Plana Lensectomy

Abstract
Posterior lens dislocation is one of the major diseases that has been frequently referred for retinal
surgery. The purpose of this retrospective research was to find out the outcomes of pars plana vitrectomy
with pars plana lensectomy for posterior lens dislocation patients.The data was collected from medical records
of all posterior lens dislocation patients who underwent pars plana vitrectomy and pars plana lensectomy
combines with sclera intraocular lens fixation or insertion intraocular lens in sulcus from December 2014
to January 2016 at Buddhachinaraj Phitsanulok hospital. There were 35 patients with 37 eyes. Trauma was
the most common cause of posterior lens dislocation (35.2%). A preoperative mean logMAR BCVA
was 1.98 (VA = CF 1 foot) compared with postoperative mean logMAR BCVA at 6 month was 0.41
(VA = 20/50) (p < 0.001). Ocular hypertension was the most postoperative complication (24.3%).
In conclusion, the treatment of posterior lens dislocation with pars plana vitrectomy and pars plana
lensectomy with intraocular lens insertion significantly improved the vision of the patients and it was a safe
operation.
Keywords: posterior lens dislocation, pars plana vitrectomy, pars plana lensectomy, scleral fixation
Buddhachinaraj Med J 2016;33(2):289-94.

บทนำ
ภาวะเลนสตาเคลือ่ น (lens dislocation) เปนภาวะ
ที่เลนสตาหลุด หรือเคลื่อนที่ออกไปจากตำแหนงเดิม
สาเหตุสว นใหญเกิดจากการกระแทกอยางรุนแรงบริเวณ
รอบลูกตา (eye blunt trauma)1 นอกจากนี้ยังเปน
ผลแทรกซอนจากการผาตัดตอกระจก เชน ถุงหมุ เลนส
ฉีกขาด (ruptured posterior capsule) กลามเนื้อ
ประคองรอบเลนสฉกี ขาด (lens zonulelysis) เปนตน
ทำให ชิ้ น ส ว นเลนส ต กไปสู วุ น ตาด า นหลั ง พบได
0.3%-1%2 ขึ้นอยูกับประสบการณของแพทยผูผาตัด
และยังมีสาเหตุอนื่ ๆไดแก Marfan syndrome, WeilMarchesani syndrome หรื อ homocystinuria
ซึง่ เปนโรคทีพ่ บไดไมบอ ย ผปู ว ยจะมาดวยอาการตามัวลง
ซึ่ ง ความรุ น แรงขึ้ น อยู กั บ ตำแหน ง ของเลนส ว า
หลุดออกไปจากแกนของการมองเห็น (visual axis)
มากเทาใด บางรายมาดวยผลแทรกซอนจากภาวะ
อักเสบในลูกตาทำใหมภี าวะความดันลูกตาสูง กระจก
ตาบวม จุดรับภาพชัดบวม (cystoids macular edema)
และเกิดภาวะจอตาลอก (retinal detachment) 3-5
ตามมาได
การรักษาภาวะนี้ขึ้นอยูกับตำแหนงของเลนสวา
หลุดออกไปอยูในสวนใดของลูกตา ในกรณีที่เลนส
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เคลื่ อ นที่ ไ ปด า นหลั ง ในน้ำ วุ น ตา (posterior lens
dislocation) การผาตัดดูดชิ้นเลนสตาในชั้นวุนตา
โดยจะต อ งใช วิ ธี เ ข า ทางด า นหลั ง (pars planalensectomy) รวมกับการผาตัดวนุ ลูกตา (pars planavitrectomy) เปนวิธที ปี่ ลอดภัย เนือ่ งจากเห็นพยาธิสภาพ
ทีจ่ อตาไดชดั เจน สามารถตัดวนุ ลูกตา และดูดเอาชิน้ สวน
ของเลนสตาไดหมด ลดการเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ
ได6-7
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ สำรวจผลการมองเห็น
หลังการผาตัดจอตารวมกับการผาตัดดูดชิน้ เลนสในชัน้
วนุ ตาและใสเลนสแกวตาเทียมในผปู ว ยทีม่ ภี าวะเลนส
ตาเคลือ่ นทีไ่ ปดานหลัง รวมถึงการเกิดภาวะแทรกซอน
หลังการผาตัด ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เพื่อใชประกอบการพิจารณากำหนดเปนแนวทางการ
ดูแลรักษาผปู ว ยเลนสตาเคลือ่ นทีไ่ ปดานหลังตอไป
วัสดุและวิธกี าร
เปนการศึกษาเชิงพรรณนายอนหลัง โดยเก็บ
ขอมูลจากเวชระเบียนผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยโรค
เปนเลนสตาเคลื่อนที่ไปดานหลัง (posterior lens
dislocation) หรือชิน้ สวนเลนสตกลงไปในวนุ ตาระหวาง
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การผาตัด (lens fragment dislocation) ที่ไดรับการ
ผาตัดวุนลูกตา (pars planavitrectomy) รวมกับการ
ผาตัดดูดชิน้ เลนสในชัน้ วนุ ตา (pars planalensectomy)
พรอมทั้งใสเลนสแกวตาเทียมโดยจักษุแพทยสาขา
จอประสาทตาคนเดียวกันของโรงพยาบาลพุทธชินราช
ตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนมกราคม
พ.ศ. 2559
ขอมูลทีเ่ ก็บไดแก อายุ เพศ โรคทางตา สาเหตุของ
เลนสตาเคลือ่ น โรคทางตากอนผาตัด คาการมองเห็น
ที่ดีที่สุดกอนผาตัด (preoperative best corrected
visual acuity) คาการมองเห็นที่ดีที่สุดหลังผาตัด
(postoperative best corrected visual acuity) ที่ 1, 3
และ 6 เดือนตามลำดับ (โดย logMAR BCVA) และ
ภาวะแทรกซอนหลังการผาตัด เกณฑในการคัดผปู ว ย
ออกงานศึกษานี้ ไดแก ผปู ว ยทีต่ รวจติดตามหลังการ
รักษาไมครบ 6 เดือน
การผาตัดวุนลูกตา (pars plana vitrectomy)
รวมกับการผาตัดดูดชิ้นเลนสในวุนตา (pars planalensectomy) เริ่ ม ด ว ยการฉี ด ยาชาเฉพาะที่ โ คน
กลามเนื้อตา (retrobulbar block) ของผูปวยดวย
เครื่องมือขนาด 23 G ใชเครื่องผาตัดวุนตา (Alcon
Constellation Vitrectomy System, Alcon Laboratories
Inc, Fort Worth, Texus, USA) การผาตัดเริม่ จากเจาะ
รูผา นเยือ่ บุตาขาว 3 รู (standard 3- port tranconjunctival) ตัดวนุ ตาบริเวณสวนกลาง (core vitrectomy)
ขยายแผลดานบนขนาด 20 G โดยใชมดี microvitreoretinal bladeเพื่อเปนรูใสเครื่องมือสลายเลนสโดย
ใชเครื่องอัลตราซาวน (ultrasonic fragmatome)
ดูดชิน้ เลนสทอี่ ยชู อ งลูกตาดานหลัง หลังจากนัน้ จะใส
เลนสแกวตาเทียมโดยวิธเี ย็บติดกับผนังตาขาว (scleral
fixation) หรือในกรณีทมี่ ี sulcus จะวางเลนสแกวตาเทียม
บนตำแหนงนัน้
วิเคราะหขอ มูลทัว่ ไปใชสถิตเิ ชิงพรรณนา และใช
paired t test ในการเปรียบเทียบคาการมองเห็นกอนและ
หลั ง การผ า ตั ด จอตา โดยกำหนดระดั บ นั ย สำคั ญ
ทางสถิตทิ ี่ 0.05 งานวิจยั นีผ้ า นการอนุมตั ทิ ำการวิจยั
และผ า นการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
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ผลการศึกษา
มี ผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ว า มี ภ าวะเลนส ต า
เคลือ่ นทีไ่ ปดานหลัง และไดรบั การผาตัดจอตารวมกับ
ใสเลนสเทียม 35 คน 37 ตา อายุเฉลี่ย 62.8 ป
เปนเพศชาย 22 คน (59.5%) ผาตัดตาขางขวา 25 คน
(64.9%) สาเหตุ ข องเลนส ต าเคลื่ อ นที่ ไ ปด า นหลั ง
เกิดจากอุบตั เิ หตุมากทีส่ ดุ 13 ตา (35.2%) รองมาคือ
ภาวะแทรกซอนที่เกิดระหวางการผาตัดตอกระจก
11 ตา (29.7%) โรคทางตาทีเ่ กิดขึน้ กอนผาตัดพบวา
ผปู ว ยมีภาวะอักเสบในลูกตา (uveitis) 12 ตา (32.4%)
มีภาวะตอหิน 2 ตา คาเฉลีย่ ระดับการมองเห็นทีด่ ที สี่ ดุ
(logMAR BCVA) กอนผาตัด คือ 1.98 และเมือ่ หลัง
ผาตัดที่ 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน พบวาคาเฉลี่ย
การมองเห็นดีขนึ้ เปน 0.81, 0.61, 0.41 ตามลำดับ
(ตารางที่ 1)
เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคาการมองเห็นที่ดี
ทีส่ ดุ (logMAR BCVA) กอนผาตัด เทียบกับคาเฉลีย่
หลังผาตัดที่ 6 เดือน (ตารางที่ 2) พบวาสวนตางคาเฉลีย่
การมองเห็นดีขึ้น 1.57 แตกตางอยางมีนัยทางสถิติ
(p < 0.001) สวนภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นหลังการ
ผาตัดจอตา พบวามีภาวะความดันลูกตาสูง (ocular
hypertension) เกิดขึน้ มากทีส่ ดุ จำนวน 9 ตา คิดเปน
24.3% รองลงมาพบการเกิ ด ต อ หิ น ชนิ ด ทุ ติ ย ภู มิ
(secondary glaucoma) จำนวน 5 ตา คิดเปน 13.5%
(ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 1 ขอมูลของผปู ว ย จำนวน 35 คน 37 ตา
ขอมูล

จำนวน (รอยละ)

ชวงอายุ (ป)
คาเฉลีย่ ± สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เพศชาย
ขางขวา
สาเหตุเลนสตาเคลื่อน
อุบตั เิ หตุ (trauma)
เกิดระหวางผาตัดตอกระจก (posterior rupture capsule)
โรคมารแฟน (marfan syndrome)
ไมทราบสาเหตุ (idiopathic)
โรคทีเ่ กิดทางตากอนการผาตัด
ภาวะอักเสบในลูกตา (uveitis)
ตอหิน (glaucoma)
โรคเบาหวานทีจ่ อตาชนิดรุนแรง (Proliferative diabetic retinopathy)
คาการมองเห็นทีด่ ที สี่ ดุ (logMAR BCVA*)
คาเฉลีย่ กอนผาตัด ± สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
คาเฉลีย่ หลังผาตัด1เดือน ± สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
คาเฉลีย่ หลังผาตัด3เดือน ± สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
คาเฉลีย่ หลังผาตัด6เดือน ± สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
*logMAR BCVA = logMAR best corrected visual acuity

25-88
62.78 ± 13.99
22 (59.5)
25 (64.9)
13 (35.2)
11 (29.7)
4 (10.8)
9 (24.3)
12 (32.4)
2 (5.4)
1 (2.7)
1.98 ± 0.79
0.81 ± 0.36
0.61 ± 0.46
0.41 ± 0.14

ตารางที่ 2 ผลตางคาเฉลีย่ การมองเห็นกอลและหลังการผาตัดจอตาที่ 6 เดือน
คาเฉลีย่ การมองเห็นกอนผาตัด
± สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

คาเฉลีย่ การมองเห็น
หลังผาตัด 6 เดือน ± สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

1.98 ± 0.79

0.41 ± 0.14

คาเฉลีย่ การมองเห็น
กอนและหลัง
หลังผาตัด 6 เดือน (95%CI)

p-value

1.57 ± 0.75 (1.32-1.82)

< 0.001

ตารางที่ 3 ผลแทรกซอนหลังการผาตัดจอตา
ภาวะแทรกซอน
ความดันลูกตาสูง
ตอหินทุตยิ ภูมิ
จุดรับภาพชัดบวม (cystoids macular edema)
เลือดออกในวนุ ลูกตา (vitreous hemorrhage)
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จำนวน (รอยละ)
9 (24.3)
5 (13.5)
1 (2.7)
1 (2.7)
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อภิปราย
โรงพยาบาลพุทธชินราชไดเพิ่มศักยภาพในการ
รักษาผปู ว ยโรคจอตาตัง้ แตป พ.ศ.2557 ใหครอบคลุม
ทัง้ การตรวจรักษาและผาตัดจอตา พบวาภาวะเลนสตา
เคลื่อนที่ไปดานหลังเปนสาเหตุลำดับตนๆที่ผูปวย
ถูกสงตัวมารับการผาตัดจอตา สำหรับเครื่องมือการ
ผาตัดจอตา สมัยกอนในโรคเลนสตาเคลือ่ นทีไ่ ปดานหลัง
จะใช หั ว ขนาด 20G ต อ มาในป 2 005 Eckardt 12
รายงานผลการศึกษาการใชเครือ่ งมือผาตัดจอตาโดยใช
หัวขนาด 23 G ทดแทนการใช หัวขนาด 20 G ทีม่ ขี นาด
ใหญกวา13 พบวามีขอไดเปรียบคือไมตองเย็บแผล
ตำแหน ง sclerotomy ทำให ส ามารถผ า ตั ด จอตา
ไดเร็วขึ้น ในการศึกษานี้ผูปวยทุกคนไดรับการผาตัด
โดยใชหวั ขนาด 23 G เชนกัน โดยเปดแผล 20G เพียง
ชองเดียวเพือ่ ใสเครือ่ งมือดูดชิน้ เลนส แตกตางจากเดิม
ซึง่ เปนแผลขนาด 20 G ทัง้ หมด ทำใหใชเวลาในการ
ผาตัดนาน เนือ่ งจากตองเย็บปดแผล
การผาตัดจอตารวมกับการดูดชิ้นเลนสในวุนตา
(pars plana lensectomy) เปนวิธที ใี่ ชในการรักษาเลนส
ทีเ่ คลือ่ น หรือตกคางในชัน้ วนุ ตา วิธนี เี้ ปนวิธที ตี่ อ งใช
เครือ่ งมือพิเศษ มีขอ ไดเปรียบคือมองเห็นขอบเขตของ
ชองลูกตาดานหลังไดชัดเจน เครื่องมือสามารถตัด
วุนตาบริเวณ vitreous base ไดดี อีกทั้งยังสามารถ
แกไขโรคตางๆ14 ทีเ่ กิดขึน้ รวมกับภาวะเลนสตาเคลือ่ น
ไปดานหลังได เชน ภาวะจอตาหลุดลอก หรือการอักเสบ
ในชองลูกตาเปนตน การศึกษาของ Vote และคณะ15
พบวาสาเหตุของภาวะเลนสเคลือ่ นไปดานหลังเกิดจาก
อุบตั เิ หตุมากทีส่ ดุ ตรงกับการศึกษานีท้ พี่ บวาอุบตั เิ หตุ
เปนสาเหตุมากทีส่ ดุ ถึงรอยละ 35.2 สำหรับผลการศึกษา
ด า นการมองเห็ น ของผู ป ว ยหลั ง ผ า ตั ด พบว า มี ก าร
มองเห็นทีด่ ขี นึ้ โดยคา logMAR BCVA กอนผาตัดเฉลีย่
1.98 (ระดับการมองเห็นประมาณ 1 ฟุต) เทียบกับ
ค า เฉลี่ ย การมองเห็ น หลั ง ผ า ตั ด ที่ 6 เดื อ น 0.41
(ระดั บ การมองเห็ น เท า กั บ 20/50) แตกต า งกั น
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ จากการศึกษาของ Mitra
และคณะ16 ที่ผาตัดจอตารวมกับการดูดชิ้นเลนสใน
วนุ ตาและใสเลนสแกวตาเทียมโดยวิธี scleral fixation
ในผูปวยที่มีภาวะเลนสตาเคลื่อนที่ไปดานหลังพบวา
หลังผาตัดผูปวยมีระดับการมองเห็นที่ดีกวา 20/70
ถึงรอยละ 80
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โดยทั่วไปภาวะแทรกซอนที่เกิดหลังผาตัดจอตา
อันไดแกภาวะจอตาหลุดลอก ตอหิน กระจกตาบวม
เปนภาวะทีเ่ กิดขึน้ ได Vote และคณะ15 พบวาหลังการ
ผาตัดจอตา และใสเลนสแกวตาเทียมโดยวิธี scleral
fixation ในผูปวยที่มีเลนสตาเคลื่อนที่ไปดานหลัง
เกิดภาวะแทรกซอนคือไหมทีเ่ ย็บเลนสแกวตาเทียมกับ
ผนัง sclera ขาดมากที่สุด (27.9%) แตการศึกษานี้
พบภาวะความดั น ลู ก ตาสู ง เป น ภาวะแทรกซ อ นที่
เกิดมากทีส่ ดุ (24.3%) ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากระยะการติดตาม
ผูปวยในการศึกษานี้เพียง 6 เดือนเทานั้น ในขณะที่
ภาวะแทรกซอนเรือ่ งไหมขาดตองใชเวลาในการติดตาม
ผปู ว ยนานหลายป จึงนาจะมีการศึกษาตอไป
กลาวโดยสรุป การผาตัดรักษาผูปวยที่มีภาวะ
เลนสตาเคลื่อนไปดานหลังโดยวิธีผาตัดวุนตารวมกับ
การดูดชิ้นเลนสในวุนตา และใสเลนสแกวตาเทียม
เปนวิธีที่ปลอดภัย ใหผลการมองเห็นที่ดีขึ้น ภาวะ
แทรกซอนเกิดขึ้นไมมากนัก ทั้งนี้นาจะตองติดตาม
ผู ป ว ยให น านขึ้ น เพื่ อ ค น หาภาวะแทรกซ อ นที่ อ าจ
เกิดขึน้ ไดในอนาคต
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