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จั กษ ุ แพทย์รพ.ธรรมศาสตร์ฯ จั บมือทั นตแพทย์ มธ.
เปิดตั ว “ศู นย์ ดวงตาประดิษฐ์ธรรมศาสตร์” แจกดวงตาประดิษฐ์...ฟรี!!!
ไม่จํากั ดสิทธิ ไม่จํากั ดจํานวน
รศ.นพ.จิ ตติ นัดด์ หะวานนท์ ผู ้ อํานวยการโรงพยาบาล กล่า วว่า ศูน ย์ ตาธรรมศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิ ดตัว “ศู นย์
ดวงตาประดิษฐ์ ธรรมศาสตร์ ” จัดโครงการบริการดวงตาประดิษฐ์ หรือดวงตาเทียมเฉพาะบุคคลแก่ผู ้ ป่วยทีสูญเสีย
ดวงตาโดยไม่คิดมูลค่า ทั งนีศูนย์ดวงตาประดิษฐ์ธรรมศาสตร์ ได้ เปิ ดให้ บริการมาตั งแต่ปี2558 โดยใช้ พื นทีของคลินิก
ทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ชั น6 อาคารราชสุดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตดําเนินงานมา
จนถึงปั จจุบัน โดยแจกฟรีสําหรับผู ้ ป่วยทีต้ องการดวงตาเทียมเฉพาะบุคคล ซึงทีมจักษุแพทย์ นําโดยรศ.นพ.ศักดิ ชัย
วงศกิตติรักษ์ หัวหน้ าศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ทีมทันตแพทย์ โดย อ.ทญ.จิตพิมล ศิริพันธุ์ ผู ้ ช่วยคณบดีฝ่ายคลินิกและ
บริการสังคม อ.อมากร พุ่มมูล และ Dr.Ahmed A.Abbas อาจารย์ประจําสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ พร้ อมพยาบาล
ดูแลประจําศูนย์ดวงตาประดิษฐ์
ด้ าน รศ.นพ.ศักดิ ชัยวงศกิตติรักษ์ หัวหน้ าศูนย์ตาธรรมศาสตร์ เปิ ดเผยว่า ดวงตาของมนุษย์มีส่วน
สําคัญนอกจากจะทําให้ มนุษย์มองดูโลกนี อย่างสดใสแล้ ว ยังเป็ นเรืองของภาพลักษณ์และความสวยงาม ความมันใจ
ในการอยู่ในสังคม แม้ ว่าในปั จจุบันเทคโนโลยีรักษาโรคตาก้ าวไกลไปมาก แต่ก็ยังมีอีกหลายโรคทียังไม่อาจรักษาได้
จึงมีความจําเป็ นต้ องเอาเนื อเยื อบางส่วนของลูกตาออกไป เช่น จากอุบัติเหตุทีดวงตา ดวงตาฝ่ อเล็กจากโรคต่างๆ
แม้ ว่าแพทย์จะรักษาให้ ผู ้ ป่วยกลับมามองเห็นได้ ด้วยตาข้ างนั น แต่เราสามารถช่วยผู ้ ป่วยให้ อยู่ในสังคมได้ย่อางมี
ความมันใจ ไม่เกิดปมด้ อยทีผู ้ ป่วยมีความพิการการทําตาประดิษฐ์ หรือดวงตาเทียมเฉพาะบุคคลจะมีความต่างจาก
ลูกตาปลอมหรื อลูกตาสําเร็จรู ปทีจะไม่เหมือนตาจริ ง ผู ้ ป่วยก็จ ะขาดความมันใจในการเข้ าสังคม แต่ศูน ย์ดวงตา
ประดิษฐ์ ได้ ใช้ เทคโนโลยีแบบใหม่ โดยนําวัสดุทีใช้ ทําฟั นปลอมมาทําดวงตาเทียมเฉพาะบุคคล
โดยข้ อแตกต่างระหว่างตาเทียมทัวไปหรือตาเทียมสําเร็จรูปกับตาเทียมเฉพาะบุคคลนั น คือดวงตา
เทียมเฉพาะบุคคลจะมีความเหมือนทั งขนาดตาดํา สีตาดําและสีของตาขาว รวมถึงสามารถเคลือนไหวได้ ตามเนื อเยือ
ของผู ้ ป่วย ซึงจะดูเป็ นธรรมชาติกว่าการใส่ตาเทียมสําเร็จรูป สร้ างความพึงพอใจในการใส่ดวงตาประดิษฐ์ หรื อตา
เทียมเฉพาะบุคคลมากกว่าดวงตาเทียมแบบสําเร็จรูปแบบเดิมๆ ถ้ าปกติผู ้ ทีไม่เคยได้ ใส่ดวงตาเทียมมาก่อนนั นจะมี
มีต่อด้ านหลัง 

ความรู ้ สึกไม่ค่อยกล้ าสู ้ หน้ าคนอืนเท่าไร จนกลายเป็ นจุดบกพร่อง เสียบุคลิกภาพ ขาดความมันใจ แต่เมือได
้ ใส่ดวงตา
เทียมเฉพาะบุคคลแล้ ว ก็มีความรู ้ สึกมันใจขึ น กล้ าทีจะสบตาผู ้ คน กล้ าเข้ าเข้
าสังคม คุณภาพชีวิตของผู ้ ป่วยก็ดีขึ น
อย่างเห็นได้ ชัด และสามารถใช้ ชีวิตได้ อย่างปกติมีความสุข
ส่วน อ.ทญ.จิ ตพิมล ศิริพัน ธุ์ ผู ้ ช่วยคณบดีฝ่ายคลินิ กและบริ การสังคมให้ ข้อมูลว่า ศูนย์ ดวงตา
ประดิษฐ์ เฉพาะบุคคล มีขั นตอนคือ พิมพ์ดวงตา เก็บรายละเอียดเบ้ าตา ลองลูกแก้ วเพือปรับลูกแก้ วให้ เหมือนดวงตา
ปกติ จุดตําแหน่ง เลือกสีตาดําและตาขาว และระบายสีให้ ดูเป็ นธรรมชาติมากทีสุดใกล้ เ คียงกับดวงตาจริ งจนได้
ดวงตาเทียมทีมีตาดําและตาขาวเหมือนกับดวงตาปกติข้างเคียง ผู ้ ป่วยโดยส่วนใหญ่จะพอใจมากกับดวงตาเทียมนี
ทั งนี กระบวนการทํ าดวงตาเที ย มนั น ที ม ทั น ตแพทย์ ไ ด้ ศึ ก ษามาจากหน่ ว ยประดิ ษ ฐ์ ใบหน้ าขากรรไกร
มหาวิท ยาลัย มหิดล ซึงศูน ย์ดวงตาประดิษฐ์ ได้ ป ระยุกต์สร้ างสรรค์เ ทคนิคสร้ างดวงตาประดิษ ฐ์ ของศูนย์ ดวงตา
ประดิษฐ์ ธรรมศาสตร์ขึ นใหม่
สําหรับผู ้ ทีป่ วยมีปัญหาการสูญเสียดวงตาและจําเป็ นต้ องใส่ตาปลอม สามารถติดต่อมาเพือนัดพบ
ทีมจักษุแพทย์ให้ ทําการประเมินดวงตา และประสานทีมอาจารย์ทันตแพทย์ร่วมกันประดิษฐ์ ดวงตาเทียมเฉพาะบุคคล
ทีเหมือนกับดวงตาจริง โดยไม่จํากัดสิทธิการรักษา ไม่จํากัดจํานวน ไม่จํากัดระยะเวลา และไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั งสิ น
สมัครรับการตรวจวินิจฉัยเบื องต้ นหรื อสอบถามเพิมเติมได้ ที ศูนย์ ตาธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิม
พระเกียรติ โทร. 0 2926 9957 วันและเวลาราชการ
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