เลเซอร์ในงานวิสญ
ั ญีวทิ ยา
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์

ขณะทีม่ กี ารใช้เลเซอร์ในการผ่าตัดมากขึน้ ตลอดเวลา
และโดยทีเ่ ลเซอร์เองมีความเป็นอันตรายต่อทัง้ ผูป้ ว่ ย
และเจ้าหน้าทีใ่ นห้องผ่าตัด ทำให้วสิ ญ
ั ญีแพทย์จำเป็น
ต้องเรียนรู้และเข้าใจ ถึงหลักการและคุณสมบัติ
พืน้ ฐานของเลเซอร์ดว้ ย
คำว่า เลเซอร์ (LASER) เป็นคำย่อของคำ Light
Amplification by Stimulating Emission of Radiation
เลเซอร์มีลักษณะเป็นลำแสงความเข้มสูงชนิดสีเดียว
(monochromatic light) ลำแสงนีจ้ ะมีพน้ื ทีห่ น้าตัดเล็ก
มากและมีรูปร่างเป็นลำแสงขนานไม่บานปลายออก
คุณสมบัตินี้ทำให้เลเซอร์สามารถถ่ายทอดพลังงาน
ไปสูบ่ ริเวณทีเ่ ล็กมากๆได้ดว้ ยความแม่นยำสูง ลำแสง
ขนานที่มีความเข้มสูงนี้จะนำพลังงานจำนวนมาก
ถ่ายทอดลงบนเนือ้ เยือ่ ในบริเวณเล็กๆทีก่ ำหนดไว้ได้
ความยาวคลื่นเลเซอร์ถูกกำหนดโดยตัวกลางที่สร้าง
ลำแสง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะกล่าวว่าเลเซอร์
เป็นแสงชนิดสีเดียว ต้นกำเนิดเลเซอร์สว่ นใหญ่ยงั คง
กำเนิดเลเซอร์เป็นแถบความยาวคลืน่ เล็กซึง่ ประกอบ
ด้วยแสงหลายความถีใ่ กล้ๆกัน

ส่วนประกอบพื้นฐานของเลเซอร์ได้แสดงไว้ใน
รูปที่ 1 ตัวกลางเลเซอร์ (lasing medium) สามารถมีได้
หลายสถานะทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และก๊าซ
อะตอมของตัวกลางเลเซอร์จะถูกกระตุ้นขึ้นสู่ระดับ
พลังงานสูงโดยอาศัยปั๊มพลังงาน ซึ่งอาจเป็นการ
ใช้ศักย์ไฟฟ้าแรงสูงในกรณีก๊าซ เป็นแสงกระพริบ
ความเข้มสูงจากหลอดไฟแฟลช หรือเป็นพลังงาน
จากคลืน่ วิทยุทม่ี พี ลังงานสูง เป็นต้น รูปที่ 2 แสดงการ
ขบวนการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าและการ ปล่อยพลังงาน
ทีเ่ กิดขึน้ สำหรับกรณีทต่ี วั กลางเลเซอร์ในสถานะก๊าซ
โฟตอนจากปั๊มพลังงานอาจถูกดูดกลืน โดยอะตอม
ทีอ่ ยูใ่ นสถานะพืน้ (ground state) ซึง่ จะเปลีย่ นแปลง
ขึน้ สูส่ ถานะถูกกระตุน้ (excited state) อิเล็กตรอนรอบ
นอกของอะตอมในสถานะถูกกระตุน้ นีจ้ ะถูกยกระดับ
ให้มีระดับพลังงานสูงขึ้น การปลดปล่อยพลังงาน
อย่างทันทีทันใด เกิดขึ้นเมื่ออิเล็กตรอนเหล่านี้
เลือ่ นกลับคืนสูร่ ะดับพลังงานต่ำอย่างเดิมและอะตอม
กลับคืนสูส่ ภาพปกติ

รูปที่ 1 แสดงตัวกลางเลเซอร์
รูปที่ 2 แสดงการขบวนการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าและการ
ปล่อยพลังงานที่เกิดขึ้น
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ถ้าหากปัม๊ พลังงานมีการป้อนโฟตอนทีม่ พี ลังงาน
ค่าถูกต้องอย่างต่อเนือ่ งไปเรือ่ ยๆ และโฟตอนเหล่านี้
ถูกป้อนให้กับอะตอมในสถานะถูกกระตุ้นอยู่แล้ว
เมือ่ อะตอมกลับคืนสูส่ ถานะพืน้ โฟตอนสองตัวจะถูก
ปลดปล่อยพร้อมกันแทนที่จะปลดปล่อยโฟตอน
เพียงตัวเดียว Einstein ได้อธิบายหลักการพื้นฐาน
สำหรับเลเซอร์นใ้ี นปี พ.ศ. 2460 และเรียกการปรากฏ
การณ์วา่ การปลดปล่อยแบบถูกกระตุน้ (stimulated
emission) และเรียกการกลับคืนสถานะแบบนี้ว่า
การกลับคืนแบบประชากรเพิม่ (population inversion)
โฟตอนทีถ่ กู ปล่อยออกมานีม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมือนโฟตอน
ที่กระตุ้นทุกประการ ทั้งด้านเฟส, โพลาเรเซชั่น
และทิศทางการเคลื่อนที่ กลไกนี้ถูกขยายกำลังขึ้น
เรือ่ ยๆโดยอาศัยโฟตอน ทีห่ นีออกมาให้สะท้อนกลับ
ไปมาภายในตัวกลางเลเซอร์ ทีม่ กี ระจกเงาปิดไว้ ทีห่ วั
ท้ายทั้งสองด้าน เรียกว่าเกิดการป้อนกลับชนิดบวก
หรือเกิดปฏิกริ ยิ าลูกโซ่ (chain reaction) ภายในตัว
กลางเลเซอร์ กระบวนการนี้ก่อให้เกิดพลังงานแสง
ความเข้มสูง ซึง่ แสงบางส่วนสามารถหลุดผ่านออกมา
ภายนอกได้ โดยการใช้กระจกที่เคลือบเงาเพียง
บางส่วนทีป่ ลายด้านหนึง่ ของตัวกลางเลเซอร์ ลำแสง
เลเซอร์ที่ออกมาภายนอกนี้จะถูกชี้นำไปยังเนื้อเยื่อ
โดยอาศัยท่อใยแก้วนำแสงเป็นตัวกลาง อย่างไรก็ตาม
สำหรับเลเซอร์จากคาร์บอนไดออกไซด์ซง่ึ มีคา่ ความ
ยาวคลื่น 10.6 μm ไม่สามารถใช้ไยแก้วนำแสงถ่าย
ทอดพลังงานได้ ดังนั้น สำหรับเลเซอร์แบบนี้ต้อง
อาศัยการสะท้อนโดยใช้กระจกเงาเท่านัน้

-ปฏิกริ ยิ าต่อกันของเลเซอร์-เนือ้ เยือ่
-การดูดกลืนและการทะลุของเลเซอร์ การหา
ได้ของเลเซอร์ทม่ี คี า่ ความยาวคลืน่ และกำลังงานทีถ่ กู ต้อง
-วิธกี ารส่งผ่านเลเซอร์ทเ่ี หมาะสม

ขอบเขตของผลกระทบของเลเซอร์ต่อเนื้อเยื่อ
มนุษย์ โดยหลักแล้วขึ้นอยู่กับความเข้มและความถี่
ของลำแสงทีเ่ ลเซอร์ใช้ ทีค่ วามเข้มของเลเซอร์นอ้ ย
จะเกิดการกระตุ้นขึ้นภายในเซลล์ซึ่งได้ประโยชน์
ในเชิงการรักษาทางสรีรวิทยา เมือ่ เพิม่ ความเข้มของ
เลเซอร์ขน้ึ เล็กน้อยจะเกิดการบัน่ ทอนกิจกรรมระดับ
เซลล์ขน้ึ ขณะทีค่ วามเข้มของเลเซอร์ยงั คงเพิม่ ขึน้ อีก
ถึงประมาณ 40 Jcm-2 ตัวรับรู้ของเนื้อเยื่อจะเริ่มถูก
กระตุน้ (ข้อนีอ้ าจป้องกันขัน้ พืน้ ฐานของผิวหนังต่อ
รังสีอลั ตร้าไวโอเล็ตได้โดยใช้โลชัน่ กันแดดทาผิวหนัง)
เมื่อความเข้มของเลเซอร์เพิ่มสูงขึ้นถึง 400 Jcm-2
อุณหภูมขิ องเนือ้ เยือ่ จะสูงขึน้ ถึง 60OC จะมีการทำลาย
โปรตีนและ photocoagulation เป็นหลัก หากความ
เข้มแสงสูงมากขึน้ อีก จะส่งผลให้อณ
ุ หภูมขิ องเนือ้ เยือ่
O
สูงขึ้นถึง 100 C ทำให้เกิดการระเหยน้ำและเกิด
การทำลายโครงสร้างของเซลล์ ในการควบคุมกำลัง
การทำลายเนื ้ อ เยื ่ อ เซลล์ ข องเลเซอร์ น ั ้ น ระบบ
ส่วนใหญ่จะใช้การหยุดส่งพลังงานเป็นช่วงๆ ลำแสง
จะถูกปล่อยมาในลักษณะเป็นกลุ่ม ทำให้เกิดการ
ระบายความร้อนในช่วงหยุดพัก และลดปริมาณ
ความเสียหายที่เกิดกับเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างเคียง ค่า Q
switching ของเลเซอร์ หมายถึงอุปกรณ์ทย่ี นิ ยอมให้
มีการสะสมเลเซอร์ปริมาณหนึ่ง และปล่อยเ ลเซอร์
ออกได้ในลักษณะเป็นกลุม่ แม้วา่ ค่าพลังงานจะสูงขึน้
การประยุตใ์ ช้งานทางคลินกิ
และช่วงเวลาจะมีคา่ สัน้ ลง เทคนิคเหล่านีถ้ กู ใช้ในทาง
การใช้งานทางคลินิกของเลเซอร์ขึ้นอยู่กับการ
จักษุวิทยาเพื่อให้เกิด photoablation และลดความ
ประนีประนอมของปัจจัยต่าง ได้แก่
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เลเซอร์ในงานวิสัญญีวิทยา

เสียหายต่อตาผู้ป่วยให้น้อยที่สุด โดยการใช้ Q
switching ซึ่งช่วยลดอันตรายของเนื้อเยื่อข้างเคียง
ความถี่ของการเปิดปิดก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่ง
จัดเป็นความเสียหายทางเชิงกลข้อหลักได้
การส่องทะลุของพลังงานแสงเข้าไปยังเนื้อเยื่อ
ร่างกายขึน้ อยูก่ บั ค่าความยาวคลืน่ ของแสง แสง Far
infrared และแสงอัลตร้าไวโอเล็ตสามารถส่องทะลุ
ได้เล็กน้อยเนื่องจากส่วนใหญ่ถูกดูดกลืนบริเวณ
ผิวหนังโดยน้ำในเนือ้ เยือ่ แสงทีท่ ะลุได้ดกี ว่าคือแสง
ช่วงปลายสเปคตรัมด้านสีแดง

รูปที่ 3 แสดงสเปคตรัมของการดูดกลืนแสงของเนื้อเยื่อ

ในแถบคลืน่ 500 nm โดยวัตถุทม่ี สี ตี รงกันข้าม (สีแดง)
ได้แก่ฮโี มโกบลิน ดังนัน้ เลเซอร์ชนิดอาร์กอนจึงถูก
ใช้ในการห้ามเลือดในหลอดเลือดขนาดเล็กโดย ที่มี
ผลกระทบกับเนื้อเยื่อโปร่งใสข้างเคียงน้อยมาก
ตัวอย่างเช่น เรตินา (จอรับภาพทีน่ ยั น์ตา) เป็นต้นเล
เซอร์ ชนิด Nd:YAG (neodymium: yttrium-aluminium
garnet) ใช้ตัวกลางเลเซอร์สถานะของแข็ง เลเซอร์
ชนิดนีส้ ร้างลำแสงช่วง near infra-red ของแถบสเปค
ตรัมซึ่งมีกำลังทะลุมากที่สุด เลเซอร์ชนิดนี้จะถูก
ดูดกลืนหมดทีค่ วามลึก 3-5 มิลลิเมตร โดยฮีโมโกบลิน,
เมลานิน และน้ำในเนือ้ เยือ่ สำหรับเลเซอร์ชนิดทีม่ อง
ไม่เห็นได้ดว้ ยตาเปล่า (invisible light) เช่น เลเซอร์
คาร์บอนไดออกไซด์ จะมีการใช้เลเซอร์ทต่ี ามองเห็น
(เช่น เลเซอร์จากฮีเลียม:นีออน) ควบคู่กันไปด้วย
เพือ่ ช่วยในการเล็งเป้าตำแหน่งสำหรับการรักษาด้วย
เลเซอร์ให้ถูกต้องแม่นยำ ในตารางที่ 1 แสดงถึง
เลเซอร์ชนิดต่างๆ ทีม่ ใี ช้ในทางการแพทย์ปจั จุบนั

จากกราฟในรูปที่ 3 แสดงสเปคตรัมของการ ตารางที่ 1 Laser บางชนิดทีม่ ใี ช้ทางการแพทย์ใน
ปัจจุบนั
ดูดกลืนแสงของฮีโมโกบลินทีค่ า่ ความยาวคลืน่ ต่างๆ
พลังงานของแสงสีเดียวจะถูกดูดกลืนโดยเนื้อเยื่อ
Lasing Wavelength, Colour
Transimission
nm
ที่มีสีตรงข้ามกันและถูกสะท้อนกลับโดยสารที่มีสี medium
Krypton 476, 521,
Blue to red Optical fibre
เหมือนกัน
568, 647
พลังงานของเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ Argon
488-515
Blue-green Optical fibre
ทีค่ า่ ความยาวคลืน่ 10.6 μm ถูกดูดกลืนด้วยน้ำภายใน Nd-YAG- 532
Green
Optical fibre
ช่วงความลึก 1 มิลลิเมตรจากผิวหนัง ก่อให้เกิดการ KTP
Red
Optical fibre
ระเหยของน้ำภายในเซลล์ วัตถุประสงค์หลักของ Helium- 633
Neon
เลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์นเ้ี พือ่ ใช้ผา่ ตัดแบบ
Nd-YAG 1064
Near IR
Optical fibre
ปราศจากเลือดและการระเหยแห้ง เลเซอร์อาร์กอน CO2
10600
Far IR
Mirrors
สีนำ้ เงิน-เขียว (blue-green argon laser) สามารถทะลุ
ได้ลกึ ประมาณ 2 มิลลิเมตร และถูกดูกกลืนมากทีส่ ดุ
3
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นอกเหนือจากอันตรายของพลังงานจากเลเซอร์
ต่อผูป้ ว่ ยกรณีท่ใี ช้งานไม่ถกู ต้องแล้ว ยังมีความเสีย่ ง
ต่อผู้ใช้งานและบุคคลอื่นๆที่อยู่ในการผ่าตัดด้วย
ทั ้ ง นี ้ ม าเนื ่ อ งจากคุ ณ สมบั ต ิ ด ้ า นขอบเขตระยะ
ไกลของลำแสงเลเซอร์ เนื่องมาจากความไม่ขยาย
ใหญ่ของลำแสง ดังนั้นการเพิ่มระยะทางจากต้น
กำเนิดแสงให้สูงขึ้นกลับมีผลดีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
แตกต่างกับลำรังสีเอกซเรย์ที่ได้ประโยชน์จากการ
ใช้แหล่งกำเนิดจากระยะไกล นอกจากนั้น ลำแสง
เลเซอร์ที่มาจากการสะท้อนอาจก่อให้เกิดอันตราย
อย่างมากกับนัยน์ตาได้ แสงเลเซอร์ทม่ี องเห็นได้ดว้ ย
ตาเปล่าทีส่ อ่ งผ่านเข้าไปยังเรตินาอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้ ก่อให้เกิดจุดบอด
บนเรตินา รอยโรคแบบเดียวกันนีห้ ากเกิดขึน้ บริเวณ
เส้นประสาทตา (ตรงตำแหน่ง blind spot) อาจทำให้
นัยน์ตาข้างนั้นบอดสนิทได้ เนื้อเยื่อของนัยน์ตา
บริเวณอืน่ ได้แก่ คอร์เนีย (cornea), เลนส์ตา (lens),
น้ำในลูกนัยน์ตาส่วนหน้าเลนส์ (aqueous humours)
และ น้ ำ ในลู ก นั ย น์ ต าส่ ว นหลั ง เลนส์ (vitreous
humous) ซึ่งได้ดูดกลืนเลเซอร์ชนิด far-infra-red
ไว้ทง้ั แบบบางส่วนและแบบสมบูรณ์จะได้รบั อันตราย
มากกว่าอันตรายต่อเรตินาอีก
เลเซอร์ที่กระทบที่ผิวหนังผู้ป่วยก่อให้เกิดความ
รูส้ กึ เผาไหม้ขน้ึ สำหรับผูป้ ว่ ยทีม่ สี ติครบจะรูส้ กึ ว่า
ถูกกระตุน้ ก็เกิดกลไกป้องกันตัวเองได้ (เช่นขยับหนี)
แต่ไม่สามารถเกิดกลไกป้องกันตัวเองในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั
การวางยาสลบ
อั น ตรายของเลเซอร์ ท ี ่ ม ี ต ่ อ มนุ ษ ย์ เ ป็ น ความ
สัมพันธ์ที่ซับซ้อน ระหว่างกำลังงานของเลเซอร์,
ความถีข่ องเลเซอร์ และเวลาทีไ่ ด้รบั เลเซอร์ ได้มกี าร

จำแนกชนิดของเลเซอร์เพื่อเป็นมาตรฐาน ระหว่าง
ชาติ ดังได้แสดงในตารางที่ 2 เลเซอร์แบบ Class I
จัดว่ามีความปลอดภัยตามปรกติ เลเซอร์แบบ Class
IV กล่าวกว้างได้ว่ามีอันตรายหากใช้งานไม่ถูกต้อง
เลเซอร์ส่วนใหญ่ที่ใช้งานในทางการแพทย์เป็นแบบ
Class IV ผู้ใช้งานเลเซอร์ทุกคนควรได้รับการฝึก
อบรมการใช้งานทีถ่ กู ต้องปลอดภัย ข้อนีร้ วมถึงวิสญ
ั ญี
แพทย์ด้วย เนื่องจากเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในระยะ
ขอบเขตการทำงานของเลเซอร์
ตารางที่ 2 International classification of continuously
working lasers

ความเสีย่ งภัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิสญ
ั ญี
เช่นเดียวกับอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอืน่ ๆทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความร้อน อุปกรณ์เลเซอร์กม็ โี อกาสก่อให้เกิดเปลว
ไฟได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสถานที่
ที่มีก๊าซออกซิเจนปริมาณมาก ปัญหานี้มิได้เกิดขึ้น
เฉพาะในกรณีทำการผ่าตัดช่องทางลมเท่านัน้ แต่ยงั
เกิดขึ้นเมื่อเลเซอร์ถูกชี้โดยไม่ตั้งใจไปยังผ้าคลุมภาย
ใต้ภาวะที่มีก๊าซออกซิเจนและก๊าซไนตรัสออกไซด์
เข้มข้นสูง ดังนั้นการใช้งานเลเซอร์อย่างปลอดภัย
จะต้องคำนึงถึงข้อควรระวังทัง้ หมดต่อไปนี้

ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์

เลเซอร์ในงานวิสัญญีวิทยา

(1) ไม่ควรใช้สารยาสลบหรือก๊าซไนตรัสออก
ไซด์ ก๊าซไนตรัสออกไซด์สามารถก่อให้เกิดการ
ระเบิดได้ดกี ว่าก๊าซออกซิเจนภายใต้สถานการณ์บางอย่าง
(2) ไม่ควรใช้วัสดุหรือเครื่องมือที่มีความเงา
สะท้อนแสงได้ดี เนือ่ งจากลำแสงเลเซอร์ทม่ี าจากการ
สะท้อนจะมีพลังงานไม่ตา่ งจากลำแสงเลเซอร์หลักจาก
ต้นกำเนิด
(3) ความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนในช่วงที่มี
ลำแสงเลเซอร์ส่องผ่านไม่ควรมีค่าสูงเกินกว่า 25
เปอร์เซ็นต์
(4) ควรใช้ endotracheal tube ชนิดไม่ตดิ ไฟทีผ่ ลิต
จากวัสดุพเิ ศษ (น่าจะเป็น synthetic latex รูจ้ กั กันในชือ่
neoprene) ควรหลีกเลี่ยงการใช้ endotracheal tube
ที่ทำจากพลาสติกจำพวก polyethylene และ PVC
เนื้อเยื่อส่วนอื่นควรได้รับการป้องกันโดยคลุมด้วย
ผ้าเปียก โดยเฉพาะส่วนทีเ่ ป็นบอลลูนทีท่ ำให้ฟติ พอดี
กับหลอดลม ซึ่งเดิมจะพบบรรจุอากาศที่ถือว่าเป็น
จุดอ่อน จึงควรจะใช้นำ้ เกลือมาบรรจุในบอลลูน แทน
(5) ควรให้ บ ุ ค ลกรทุ ก คนรวมทั ้ ง ผู ้ ป ่ ว ยสวม
หน้ากากพิเศษที่มีเลนซ์ซึ่งสามารถดูดซับลำแสง

เลเซอร์ค่าความยาวคลื่นที่ใช้งาน ทั้งนี้หน้ากาก
สามารถป้องกันอันตรายได้ดกี ว่าการใช้แว่นตา
(6) ต้องล็อคประตูที่สามารถผ่านไปยังบริเวณ
พื้นที่ที่มีการผ่าตัด รวมทั้งหน้าต่างทุกบานที่เปิด
ออกสูภ่ ายนอก พร้อมทัง้ มีการปิดป้ายประกาศเตือน
บุคคลภายนอกทีเ่ ห็นได้ชดั

มาตรฐานความปลอดภัย
สหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ) ได้มีการจัด
ทำเอกสารคำแนะนำความปลอดภัยเกี่ยวกับเลเซอร์
โดยองค์ ก รอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ ใ นปี พ.ศ. 2538
เอกสารนี ้ ค รอบคลุ ม ถึ ง บุ ค ลากรที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ
เลเซอร์ ท ุ ก ประเภท รวมทั ้ ง วิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ ถ ู ก ต้ อ ง
ปลอดภั ย ผู ้ ส นใจสามารถศึ ก ษาได้ จ ากเอกสาร
อ้างอิงหมายเลข 1
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