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เลเซอร์ IPL กับผิวหนัง
ในระยะเวลา 20 ปีผ่านมามีความก้าวหน้าวิวัฒนาการทางเลเซอร์อย่างมาก เลเซอร์มีลักษณะเป็นลาแสง ซึ่ง
จะปล่อยพลังงานออกมาและสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
โรคผิวหนังที่รักษาด้วยเลเซอร์
ในการรักษาโรคผิวหนังด้วยเลเซอร์ ได้แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 4 กลุ่ม คือ
1. เลเซอร์ใช้รักษารอยกระ ด่างดา ไฝ ใช้ปรับริ้วรอย รอย รอยตีนกา รอยย่น แผลเป็น แก้ไขรอยบุ๋ม
รักษาเนื้องอกบางชนิด ติ่งเนื้อ เลเซอร์กลุ่มนี้ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 laser) เออเบียมเลเซอร์ (erbium
laser)
2. เลเซอร์รักษาปานแดง แผลเป็นนูนหรือคีลอยด์
(keloid) หลอดเลือดฝอยขยายตัว รอยสักแดง เลเซอร์
กลุ่มนี้คือ pulse dye laser
3. เลเซอร์รักษาปานดา ไฝ รอยสักสีดา กระ เลเซอร์กลุ่มนี้คือ Q – switched Nd– Yag leser, Q – switched
Alexandrite laser
4. เลเซอร์ขจัดขนส่วนเกิน คือ Q – switched ruby laser gentle Yag laser ซึ่งเลเซอร์ชนิดนี้สามารถ
นาไปใช้รักษาปานดาและรอยสักได้

ภาพที่ 133 แสดงภาพก่อน [A] และหลัง [B] การถอนขนโดยใช้เลเซอร์คิวสวิทช์ทับทิม

ภาพที่ 134 แสดงติ่งเนื้อชนิดเซบบอเรอิก เคอราโตซิส ก่อน [A] และหลัง [B] การรักษาเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์

การเลือกใช้เลเซอร์รักษาโรค

เลเซอร์มีหลายชนิด จึงต้องเลือกใช้ตามรอยโรค โดยอาศัยหลักการดูดซับแสงของรงควัตถุในช่วงคลื่น
ต่างๆกัน ตัวอย่างเช่น เมลานิน ฮีโมโกบิน (ในเมล็ดเลือดแดง) และน้า ซึ่งเป็นส่วนประกอบสาคัญในเซลล์ผิวหนัง
จะดูดซับแสงในช่วงคลื่นต่างๆกัน เช่น แสงช่วงคลื่นสีแดง (ความยาวช่วงคลื่น 193 nm) จะมีผลต่อสารพอร์ไฟริน
แสงความยาวช่วงคลื่น 577 nm มีผลต่อฮีโมโกลบิน (ในเม็ดเลือดแดง)
นอกจากนั้นเลเซอร์ยังมีผลต่อการทาลายเนื้อเยื่อ โดยความร้อนจะทาให้เกิดสลายตัวของดีเอ็นเอ
(DNA)
อาร์เอ็นเอ (RNA) และผิวหนังของเซลล์ โดยเซลล์ปกติของมนุษย์จะเริ่มตายเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 45 O ซ เป็น
ระยะเวลา 20 นาที แต่เมื่ออุณภูมิสูงขึ้น 10O ซ ระยะเวลาที่ใช้จะลดลง 10 เท่า
จากความรู้ดังกล่าวเราสามารถนาเครื่องเลเซอร์มาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคผิวหนัง และปัจจุบันการ
รักษาโรคผิวหนังโดยใช้แสงเลเซอร์ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โรคและปัญหาทางผิวหนังหลายชนิดที่ไม่เคยรักษามา
ก่อน หรือรักษาได้ผลไม่ดีนัก ก็สามารถรักษาได้ผลโดยใช้แสงเลเซอร์

ภาพที่ 135 แสดงภาพก่อน [A] และหลัง [B] การรักษาเลือดฝอยขยายตัวโดยเลเซอร์ชนิด pulse dye

ภาพที่ 136 แสดงภาพการรักษาติ่งเนื้อเซบบอเรอิก เคอราโตซิส ก่อน[A] และหลัง [B] โดยใช้เลเซอร์ชนิดคิวสวิทช์

แต่จะเห็นว่าเลเซอร์แต่ละชนิดมีผลต่อเนื้อเยื่อเแตกต่างกัน จึงเป็นไปไม่ได้ที่เลเซอร์แบบเดียวจะรักษาได้
ทุกโรคดังนั้นการทางานในห้องผ่าตัดเกี่ยวกับเลเซอร์ผิวหนังควรมีอย่างน้อยคือ คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์
เลเซอร์สาหรับระบบหลอดเลือด คือ pulse dye และเลเซอร์สาหรับรอยด่างดา คือ Q – switched ruby หรือ Q –
switched Nd – Yag laser

ไอพีแอล Intense Pulsed Light (IPL)
ได้มีการนา Intense Pulsed Light (IPL) มาใช้รักษาโรคหรือภาวะผิดปกติของผิวหนังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976
โดย Muhbauer และคณะ IPL คือเทคนิคในการใช้แสงที่มีความเข้มข้นสูง และความยาวคลื่นในช่วง 515-1200 nm
มาใช้รักษา โดยมีอุปกรณ์พิเศษทาหน้าที่คัดกรองแสงที่ไม่ต้องการออกโดยใช้ (cutoff filter) ทาให้แพทย์สามารถ
เลือกส่งผ่านลาแสงเฉพาะช่วงคลื่นที่ต้องการมาที่ผิวหนัง เช่น เมื่อต้องการกาจัดหลอดเลือดแดงที่มีการขยายตัว
ขนาดเล็ก (telangiectasia) เราจะเลือกใช้กระจกกรองแสงที่มีค่า 590 nm ลาแสงที่ถูกปล่อยออกมาจะถูกดูดซับโดย
ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงที่อยู่ในหลอดเลือดนั้นและพลังงานแสงจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนในระดับที่
เหมาะสมทาให้เส้นเลือดถูกทาลาย ถ้าเราต้องการรักษาริ้วรอยเหี่ยวย่นหรือกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเราจะใช้
กระจกกรองแสงที่มีค่า 640 nm จะเห็นได้ว่า IPL สามารถใช้รักษาโรคหรือภาวะผิดปกติทางผิวหนังได้หลายชนิด
ขึ้นกับการเลือกใช้ชนิดของกระจกกรองแสงให้ถูกต้อง เช่น รักษารอยคล้าที่เกิดจากเม็ดสีเมลานินที่มีปริมาณ
มากกว่าปกติในชั้นหนังกาพร้า (เช่น กระ กระแดด และฝ้า) หรือเม็ดสีเมลานินที่มีสะสมมากกว่าปกติในชั้นหนังแท้
(เช่น ปานดา กระลึก) ทาให้ผิวขาวขึ้น ลดริ้วรอยเหี่ยวย่น แก้ไขภาวะใบหน้าแดงจากหลอดเลือดฝอยที่หน้ามี
ปริมาณมากผิดปกติ รวมถึงการกาจัดขน

เครื่องไอพีแอล Intense Pulsed Light (IPL)
การเตรียมผู้ป่วยก่อนการรักษาด้วย IPL
1. ควรแนะนาให้ป่วยหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดในช่วง 1-2 สัปดาห์ก่อนการรักษา
2. ไม่ควรทาการรักษาในผู้ที่มีประวัติแพ้แสง (photosensitive) หรือมีประวัติการเป็นคีลอยด์ (keloid)
3. หลีกเลี่ยงในหญิงมีครรภ์
4. ไม่ควรทาการรักษาในบริเวณผิวหนังที่กาลังมีการอักเสบหรือติดเชื้อ รวมถึงผู้มีประวัติโรคเริม

วิธีการรักษา
โดยการให้ผู้ป่วยล้างทาความสะอาดหน้าให้สะอาด อาจต้องทายาชาก่อนทาการรักษาถึงแม้ว่าอาจ
พบความเจ็บปวดได้บ้างจากแสง IPL ควรทาเจลเย็น (cooling gel) บนผิวหนังเพื่อช่วยทาให้อุณหภูมิของ
ผิวหนังเย็นลงป้องกันการเกิดอาการไหม้ภายหลังการรักษาและลดความเจ็บปวด ขณะทาการรักษาแพทย์
จะปรับตั้งค่าการทางานกระจกกรองแสงตามที่ต้องการ การรักษาแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ20-40 นาที
หลังการรักษาคนไข้อาจมีหน้าแดงและรู้สึกปวดแสบร้อนเล็กน้อย บริเวณที่ทาการรักษา ซึ่งอาจจะเป็น
เพียงช่วงสั้นๆ ประมาณ 20-30 นาที ซึ่งปล่อยทิ้งไว้ก็จะหายไปเอง หลังทาIPL ผู้ป่วยสามารถล้างหน้า ทา
ครีมบารุง ครีมกันแดด และแต่งหน้าได้ตามปกติ ควรแนะนาให้หลีกเลี่ยงการแตกแดดจัด ภายหลังการ
รักษารอยคล้า อาจมีสีเข้มตกสะเก็ดและจะค่อยๆหลุดไปรอยคล้าเหล่านั้นจะมีสีจางจางลง การรักษาโดยวิธี
IPLควรจะทาอย่างต่อเนื่องกันโดยทิ้งระยะห่างกันทุก 4 สัปดาห์
จะเลือกแบบไหนดูให้ดีนะครับควรให้แพทย์ผิวหนังซึ่งเชี่ยวชาญและชานาญในการผ่าตัดด้วย
แสงเลเซอร์และIPL เป็นผู้พิจารณาจะดีที่สุดทั้งนี้เพื่อการรักษาที่ได้ผล ประหยัดและปลอดภัยต่อตัวคุณเอง
ซึ่งเครื่อง IPLจะพบได้ตามคลินิกแพทย์ผิวหนังโดยทั่วไป

