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โรคตาแห้งคืออะไร?1

	 ตาแห้ง	 เป็นโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของน�้าตาและบริเวณ

ผิวส่วนหน้าของดวงตา	 (Ocular	 surface)	 ท�าให้มีอาการต่าง	 ๆ	 

อาทิเช่น	 รู้สึกไม่สบายตา	 รบกวนการมองเห็น	และเกิดความไม่คงตัว

ของฟิล์มน �า้ตา	ซึง่อาจส่งผลให้เกดิอนัตรายต่อดวงตาได้	 โดยโรคตาแห้งนี	้

เกิดได้จากหลายสาเหตุ	

อาการของโรคตาแห้งมีอะไรบ้าง?2

	 อาการของโรคตาแห้ง	ได้แก่	ตาแห้ง	ระคายเคอืงตา	รูส้กึเหมอืน

มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในตา	รู้สึกแสบร้อน	ปวดตา	เจ็บตา	มองเห็นภาพ

ไม่ชัด	ตาพร่า	และแพ้แสง	เป็นต้น

ส่วนประกอบของน�้าตา3 

	 น�้าตาของคนเรา	ประกอบไปด้วย	3	ชั้น	ได้แก่	

รูปที่ 1 	รูปแสดงโครงสร้างของฟิล์มน�้าตา3

“ตาแห้ง”“ตาแห้ง”
ภญ.ภัทริน  พันธุมิตร

กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม

โรคใกล้ตัวที่ใครก็เป็นได้

จวัตรประจ�าวันและกิจกรรมต่าง ๆ ในทุก ๆ วันของแต่ละคนนั้นมีมากมาย ตั้งแต่ตื่นนอน  

อาบน�า้ รับประทานอาหาร เดินทางไปท�างาน เข้าประชุม ขับรถ ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้โทรศัพท์

มือถือ จนกระทั่งเข้านอน ตลอดเวลาท้ังวันนั้นดวงตาของเราต้องรับภาระหนักในการท�างานโดยไม่ได้

หยดุพักจนกว่าเราจะหลับไป นอกจากนีว้ถิกีารใช้ชวีติของบางคนกย็งัเพิม่ภาระให้กบัดวงตาอกี อาทเิช่น 

นั่งท�างานหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวัน เพ่งสายตาขับรถเป็นเวลานาน ท�างานในห้องแอร์ตลอดทั้งวัน หรือ

ใส่คอนแทคเลนส์ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จึงไม่แปลกที่หลาย ๆ  คนเคยมีอาการตาแห้ง เคืองตาหรือ

แสบตาได้
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 1.  ชั้นไขมัน (Lipid layer)

	 อยูด้่านนอกสดุและเป็นช้ันทีบ่างทีส่ดุ	โดยมคีวามหนาประมาณ	

0.015	ถึง	0.160	 ไมครอน	มีหน้าที่ส�าคัญ	คือ	ลดแรงตึงผิวของฟิล์ม 

น�้าตา	ช่วยให้ฟิล์มน�้าตามีความเรียบเนียน	 และชะลอการระเหยของ

น�้าตา

 2.  ชั้นสารน�้า (Aqueous layer)

	 อยู่ตรงกลาง	 มีความหนาประมาณ	 4	 ไมครอน	 ถูกสร้างจาก 

ต่อมน�้าตา	(Lacrimal	gland)	ประกอบด้วย	น�้า	และสารอื่น	ๆ	ทั้งสาร

ที่ละลายน�้าและไม่ละลายในน�้า	 เช่น	 เกลือแร่	 โปรตีน	 เปปไทด	์ 

ไลโซไซม์	(Lysozyme)	และสารอื่น	ๆ	ชั้นสารน�้านี้มีหน้าที่ส�าคัญ	คือ	

ปรับพื้นผิวให้เรียบเพื่อให้เหมาะสมกับการหักเหแสง	 ช่วยหล่อล่ืน

ระหว่างการกะพริบตาและการเคลื่อนไหวของดวงตา	 ให้ความชุ่มช้ืน	

ป้องกันฝุ่นละออง	 สิ่งสกปรก	 และเชื้อโรคที่อาจปะปนมากับอากาศ	

นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งของสารอาหารส�าหรับเซลล์กระจกตาอีกด้วย	

 3.  ชั้นสารเมือก (Mucus layer)

	 เป็นชั้นท่ีอยู่ในสุดติดกับกระจกตา	มีความหนาประมาณ	 2.5	

ถึง	 5	 ไมครอน	 ชั้นน้ีจะก่อตัวเป็นโครงสร้างคล้ายเจล	 ช่วยให้ผิว 

ชั้นนอกของกระจกตาเปียกได้ง่าย	 และช่วยให้น �้าตากระจายตัวได้ด ี

หลังจากกะพริบตา

	 ระบบน�า้ตาของเรานัน้มีการเคล่ือนไหวตลอดเวลา	โดยประกอบด้วย	

3	 กระบวนการส�าคัญ	 คือ	 การหล่ังน �้าตา	 การระเหยของน �้าตา 

และการกะพริบตา	 ซึ่งโดยปกติกระบวนการดังกล่าวจะท�างานกัน 

อย่างสมดลุ	อย่างไรกต็าม	หากมคีวามผิดปกตเิกดิข้ึนกบักระบวนการใด	

กระบวนการหน่ึง	 ก็อาจเป็นสาเหตุให้ฟิล์มน�้าตาของเราสูญเสีย

ประสิทธิภาพในการท�างานไปได้

รูปที่ 2			แผนผังแสดงการแยกประเภทของโรคตาแห้ง1

โรคตาแห้งมีกี่ประเภท1, 2
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 1.  กลุ่มที่มีความผิดปกติในการสร้างน�้าตา 

	 ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการสร้างน�้าตา	 หรืออาจเรียกว่า	

“aqueous	tear	–	deficien 	dry	eye”	หรือ	“tear	deficien 	dry	

eye”	หรือ	“lacrimal	 tear	deficiency 	ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเกิดความ 

ผิดปกติของต่อมน �้าตาในการสร้างน �้าตาได้น้อยกว่าปกติ	 ซ่ึงเกิดได้ 

จากหลายสาเหตุ	 เช่น	 กลุ่มอาการโจเกรน	 (Sjogren	 syndrome)	 

ต่อมน�า้ตาบกพร่อง	 ท่อน�้าตาอุดตัน	 ปฏิกิริยาตอบสนองผิดปกติท�าให้

การหลั่งน �้าตาน้อยกว่าปกติ	 (Refle 	 hyposecretion)	 รวมไปถึง 

การใช้ยาบางชนิด

 2.  กลุ่มที่มีการระเหยของน �้าตาผิดปกติ (Evaporative  

dry eye)

	 ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีการสร้างน �้าตาได้ตามปกติ	 แต่มีการระเหย 

ของน �้าตามากกว่าปกติ	 ซ่ึงสาเหตุอาจเกิดได้จากปัจจัยภายในหรือ 

ปัจจัยภายนอก

		 	 1)		ปัจจัยภายใน	ได้แก่	

    l	ต่อมน�า้ตามยัโบเมียนผดิปกต	ิ(Meibomian	gland	

dysfunction)	 เป็นสาเหตุที่พบมากที่สุด	 ซึ่งจากการที่ต่อมนี้ท�างาน 

ผิดปกติจะท �าให้การสร้างชั้นไขมันลดลงและส่งผลให้น�้าตาระเหย 

ออกง่ายขึ้น	

    l	เปลือกตามีความผิดปกติ

    l	อัตราการกะพริบตาต �่า	 เน่ืองจากระยะห่างในการ

กะพริบตาที่นานขึ้นจะท�าให้ช่วงเวลาที่สูญเสียน�้านานขึ้นเช่นกัน

	 	 2)		ปัจจัยภายนอก	ได้แก่	

    l	ภาวะขาดวิตามินเอ	

    l	การใช ้ยาหยอดตาที่ มี สารกัน เสี ยบางชนิด 

ซึ่งอาจท�าลายพื้นผิวของดวงตา	

     l	สวมใส่คอนแทคเลนส์	

    l	โรคประจ�าตัวอื่น	ๆ 	เช่น	เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ	้

    l	สภาพแวดล้อม

การตรวจประเมินโรคตาแห้ง2

	 ส�าหรับการประเมินโรคตาแห้ง	ประกอบด้วยหลายวิธี	ได้แก่	

   l		การประเมินจากอาการ	 โดยแพทย์จะสอบถามประวัติ

และอาการของผู้ป่วย	 หรือใช้แบบสอบถามท่ีเฉพาะเจาะจงกับโรค	 

อาทิเช่น	McMonnies	Dry	Eye	Symptom	Survey	และ	Ocular	

Surface	Disease	Index	(OSDI)

   l		การทดสอบทางห้องปฏิบัติการ	 ได้แก่	 การทดสอบ	 

tear	fil 	stability,	ocular	surface	staining	และ	tear	hyperos- 

molarity	เป็นต้น	

	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากโรคตาแห้งแบ่งได้หลายประเภท 

ตามสาเหตุของการเกิดโรคดังที่ได้กล่าวข้างต้น	 ดังนั้นเมื่อสงสัยว่า 

ตนเองอาจเป็นโรคน้ี	ควรเข้ารับการตรวจรักษาจากจักษุแพทย์เพื่อ

วินิจฉัยอาการและหาสาเหตุที่แท้จริงของโรค

การรักษา2 
	 เนื่องจากเป้าหมายส�าคัญของการรักษา	 คือ	บรรเทาอาการ 

ตาแห้งของผู ้ป่วย	 ดังน้ันน�้าตาเทียมจึงเป็นตัวเลือกหลักส�าหรับ 

การรักษาโรคตาแห้งทุกชนิด	นอกจากนี้อาจมีการใช้ยาหรือการรักษา

อื่น	ๆ	 ตามประเภทโรคของผู้ป่วยร่วมด้วย	 เช่น	 ยาต้านการอักเสบ	 

ยากระตุ้นการสร้างเมือก	หรือการผ่าตัด	เป็นต้น

เลือกใช้น�้าตาเทียมอย่างไรให้เหมาะสม4, 5

	 ปัจจุบันมีน �้าตาเทียมในท้องตลาดมากมายหลากหลายยี่ห้อ	 

ซึ่งผู้ผลิตได้พัฒนาข้ึนเพ่ือท่ีจะเลียนแบบชั้นต่าง	 ๆ	 ของฟิล์มน�้าตา 

ตามธรรมชาติของมนุษย์	 ผู้ป่วยบางคนอาจคิดว่าใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ 

เหมือนกันหมด	 แต่ความจริงแล้วน�้าตาเทียมสามารถแบ่งได้หลาย

ประเภทและยังมีข้อแนะน�าในการเลือกใช้อีกด้วย	

 การแบ่งประเภทของน�้าตาเทียม

 1.  แบ่งตามการใช้งาน 

	 	 1.1		Single	Dose	Unit	

	 	 เป็นรูปแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง	 ปราศจากสารกันเสีย	 ซึ่ง 

รูปแบบนี้มักจะมีอายุหลังเปิดใช้งานไม่เกิน	1	วัน

		 	 1.2		Multiple	Dose	Unit	

	 	 เป็นรูปแบบที่หลังจากเปิดใช้งานแล้วสามารถเก็บไว้ใช้ได ้

หลายครั้ง	 โดยน�้าตาเทียมประเภทนี้จะมีส่วนผสมของสารกันเสีย 

อยู่ด้วย	

 สิ่งที่ต้องค�านึงถึง 

	 ส�าหรับสารกันเสียท่ีนิยมใช้ในต �ารับน�้าตาเทียมประเภท	 

multiple	dose	unit	คือ	benzalkonium	chloride	 (BAK)	แม้ว่า	

BAK	 จะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ได้ดีกว่าสารกันเสีย 

อืน่	ๆ 	แต่มข้ีอเสยีคอื	ท�าลายเซลล์ผวิกระจกตา	(Corneal	epithelium)	

และท�าให้ฟิล์มน�้าตาแตกตัวทันทีที่ใช้	 จึงไม่สามารถตอบโจทย์การ 

รักษาตาแห้งได้ดีเท่าไร	นอกจากน้ีปัจจุบันก็มีผลิตภัณฑ์น �้าตาเทียม 

ที่ผสมสารกันเสียชนิดใหม	่ๆ	ที่มีความปลอดภัยมากขึ้น	ตัวอย่างของ 

สารกันเสียดังกล่าว	 เช่น	 Purite®,	 Polyquad®,	 GenAqua®,	 

OcuPure®	และ	Dissipate®		เป็นต้น
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 2.  แบ่งตามรูปแบบ	เช่น	สารละลาย	เจล	ขี้ผึ้ง	เป็นต้น

 3.  แบ่งตามสารส�าคัญในต�ารับ6

	 	 3.1		สารให้ความชุ่มชื้น	(Demulcents)	

	 	 เป็นสารจ�าพวกพอลิเมอร์ที่ละลายน�้าได้	 ท�าหน้าที่ปกป้อง 

และหล่อลื่นผิวหน้าของเยื่อเมือก	 ช่วยลดอาการตาแห้งและ 

ระคายเคอืงตา	ประกอบด้วยกลุ่มต่าง	ๆ	ดังนี้	

  l		กลุ่ม	cellulose	derivatives	แบ่งเป็น	carboxyme- 

thylcellulose	sodium,	hydroxyethyl	cellulose,	hydroxypropyl	

methylcellullose	และ	methylcellulose	

   l		กลุ่ม	dextran	70

   l		กลุ่ม	gelatin

   l		กลุม่	polyols	ได้แก่	glycerin,	polyethylene	glycol	

300,	polyethylene	glycol	400,	polysorbate	80	และ	propylene	

glycol

   l		กลุ่ม	polyvinyl	alcohol

   l		กลุ่ม	povidone

		 	 3.2		สารหล่อลื่น	(Emollients)

   l		กลุ่ม	 lanolin	 ได้แก่	 anhydrous	 lanolin	 และ	 

lanolin

   l		กลุ่มน�า้มัน	 ได้แก่	 light	mineral	oil,	mineral	oil,	

paraffin 	petrolatum,	white	ointment,	white	petrolatum,	

white	wax	และ	yellow	wax

	 โดยสารส�าคัญที่อยู ่ ในต �ารับจะส ่งผลต ่อคุณสมบัติของ 

น�้าตาเทียม	 ได้แก่	 ความหนืด	 การยึดเกาะ	 และการกระจายตัว 

เคลือบผิวหน้าของดวงตาอย่างสม�่าเสมอ	 เป็นต้น	 น�้าตาเทียมที่มี 

ความหนืดมากมักจะถูกเลือกใช้ในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อน �้าตาเทียม

ที่มีความหนืดน้อย	 อย่างไรก็ตาม	น�้าตาเทียมกลุ่มท่ีมีความหนืดมาก 

มีข้อเสีย	 คือ	ท�าให้ผู้ป่วยมีการมองเห็นภาพเบลอ	 จึงเป็นข้อจ�ากัด 

ในการใช้น�า้ตาเทียมกลุ่มนี้เฉพาะช่วงกลางคืนหรือก่อนนอน4

เลือกใช้น�้าตาเทียมอย่างไรให้เหมาะกับผู้ป่วย 
	 การศึกษาของ	Majid	Moshirfar	(2014)5	ได้แนะน�าการเลือกใช้น�า้ตาเทียมโดยพิจารณาจากความรุนแรงของโรคและความต้องการของ

ผู้ป่วยเป็นรายบุคคล

รูปที่ 3			รูปแสดงขั้นตอนการเลือกใช้น�้าตาเทียม5
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 การรักษาขั้นที่ 1 

	 เริม่ต้นการรักษาโดยพจิารณาเลอืกใช้น �า้ตาเทยีมทีป่ระกอบด้วย	

carboxymethylcellulose	 (CMC)	หรือ	hydroxypropylmethyl-

cellulose	 (HPMC)	หรือ	 hyaluronic	 acid	 เนื่องจากสารส�าคัญ 

ข้างต้นให้ประโยชน์ในการเพิ่มความสบายตาให้แก่คนไข้ได้สูงสุด

 การรักษาขั้นที่ 2 

	 หากการรักษาขั้นแรกที่เลือกใช้ไม่สามารถควบคุมอาการ 

ตาแห้งได	้อาจพิจารณาใช้สูตรต�ารับที่มี	polyethylene	glycol	400	

(PEG	400)	หรือ	propylene	glycol(PG)/glycerin	

 การรักษาขั้นที่ 3 และ 4

	 หากการรักษาในขัน้ที	่1	และ	2	ยงัไม่สามารถลดอาการตาแห้งได้	

หรือในกรณีที่มีอาการตาแห้งแบบรุนแรง	อาจพิจารณาให้การรักษา 

รูปแบบอื่นเพิ่มเติม	เช่น	รูปแบบเจล	รูปแบบที่ผสมน�า้มัน	หรือรูปแบบ

ขี้ผึ้ง	 (ในรายท่ีมีอาการรุนแรงมาก	 อาจพิจารณาเริ่มต้นการรักษา 

ด้วยขั้นนี้ตั้งแต่แรก)

	 ทั้งนี้	 ความถี่และระยะเวลาในการรักษาแต่ละข้ัน	 คือ	 

ใช้น�้าตาเทียมประมาณ	 3	ถึง	 4	ครั้งต่อวัน	 เป็นระยะเวลาอย่างน้อย	 

2	 เดือน	หากไม่สามารถลดอาการตาแห้งได้	 อาจขยับไปการรักษา 

ขั้นต่อไป	นอกจากนี้หากผู้ป่วยจ�าเป็นต้องใช้น�้าตาเทียมมากกว่า	 4	 

ถึง	6	ครั้งต่อวัน	ควรแนะน�าให้ผู้ป่วยใช้น�า้ตาเทียมชนิดปราศจากสาร

กันเสีย	(Single	dose	unit)	

บทสรุป
	 นอกจากดวงตาจะเป็นหน้าต่างของหัวใจแล้ว	 ดวงตายังเป็น

อวัยวะที่ส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของทุก	ๆ	คน	 ดังน้ัน 

เราควรท่ีจะหันมาใส่ใจดูแลทะนุถนอมดวงตาเพื่อให้เรามีดวงตาที่มี

สุขภาพดีอยู่ตลอดเวลา	 เมื่อไรที่เรารู้สึกถึงความผิดปกติ	 เราควรรีบ 

ไปพบแพทย์เพือ่รักษาและไม่ควรปล่อยเอาไว้จนอาการทกุอย่างรนุแรง	

เพราะบางอย่างหากสูญเสียไปแล้วก็อาจจะไม่กลับมาเหมือนเดิมอีก

ที่มา:	http://cyberspaceandtime.com




