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วิถีชีวิตของคนยุคสมัยใหม ทําใหเราใชงานดวงตาหนักเพิ่มมากขึ้น เชน การดูโทรทัศนเปนเวลานาน
การอานหนังสือ ในสภาพแสงท่ีไมเหมาะสมและการทํางานหนาจอคอมพิวเตอรตลอดวันจนกลายเปน
สวนหน่ึงของชวีติของพนกังานออฟฟศ และท่ีสําคญัคอื การใชโทรศพัทสมารทโฟนและแท็บเล็ตท่ีหลาย ๆ  คน
ติดจนงอมแงม ซึง่แสงจาจากอปุกรณ การกะพรบิตาท่ีนอยลง ขนาดตัวหนังสือท่ีเลก็จนตองเพง รวมทัง้ทาทาง
การเลนท่ีมักถือขึ้นมาใกลหรือกมลงไปจนเกือบชิดหนาจอ ลวนสงผลทําใหดวงตาถูกใชงานอยางหนัก
ดวงตาลาหรือเกิดปญหาทางสายตา และปญหานี้พบเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกกลุมอายุ

 เลือกใชแว นตาใหเหมาะสม การเลือกใสแว นตา

กเ็ปนอกีหนึง่วธิทีีด่เีชนกนั  เพราะแวนตาในสมยันีส้ามารถชวยกรองแสง

จากคอมพวิเตอรได  นอกจากน้ียงัรวมไปถงึการเลอืกแวนตาใหเหมาะ

กับคาสายตาอีกดวย

 การนอนหลบัพกัสายตา วธินีีเ้ปนวธิทีีง่าย เพยีงแคนอนหลบั

พักสายตาสัก 10-20 นาที ก็จะทําใหอาการปวดเมื่อยตา ตาพรา ตา

ลานั้นลดลง

นอกจากนี้อาหารท่ีรับประทานก็มีสวนสําคัญตอการบํารุง

สขุภาพดวงตา การรับประทานผกัผลไมหลากสทีีอ่ดุมไปดวยสารตาน

อนุมูลอิสระ จะสงผลดีอยางยิ่งตอสุขภาพดวงตา

• วิตามินเอ เปนวิตามินท่ีเกี่ยวของกับการทําหนาที่ของ

ดวงตาโดยตรง วติามนิเอมคีวามสมัพนัธตอเรตนิาของดวงตา โดยพบวา

วิตามินเอเกือบทั้งหมดในรางกายสะสมบริเวณเรตินาและเนื้อเยื่อ

ภายในดวงตา ทีม่คีวามสาํคญัตอการมองเหน็ วติามนิเอพบมากในผกั

ผลไมสีสม เชน แครอท และผักใบเขียว เชน ผักโขม

• ลทูนีและซแีซนทนี เปนสารกลุมแคโรทีนอยด  พบมากทีส่ดุ

ตรงบริเวณจุดศูนยกลางของเรตินา จะชวยดูดซับแสงสีนํ้าเงิน

กอนที่จะสงผลเสียตอดวงตา พบไดในพืชที่มีสีเหลืองและแดง 

เชน พรกิ ดอกดาวเรอืง และไขแดง ทาํหนาทีใ่นการปกปองอนุมลูอิสระ

อันเกิดเนื่องจากรังสียูวีจากแสงแดด และการลดความเสี่ยงของ

การเกิดความเสื่อมของตาอันมีสาเหตุมาจากอายุที่เพิ่มขึ้น

บุษปรัตน การะโชติ
กลุมว�ชาการและประสานงานว�จัยทางคลินิก

คุณสามารถถนอมดวงตาใหยังมีสุขภาพที่ดีขึ้นไดโดยปองกัน

หลกีเลีย่งปจจัยตาง ๆ  ดงักลาวทีท่าํใหเกดิความเสือ่มของดวงตา และ

ผอนคลายสายตาดวยวิธีตาง ๆ ดังนี้ 

 พกัสายตาเปนระยะ คณุสามารถพกัสายตาเปนระยะ ๆ  ได

ดวยการกระพรบิตาถี ่ๆ  เพือ่เพิม่ความชุมชืน่ใหกบัดวงตา หรอืเปล่ียนไป

มองไปทีไ่กล ๆ  ละสายตามามองสิง่อ่ืนบาง รวมถึงมองไปในทีท่ีม่สีเีขยีว

ก็จะชวยเพิ่มความผอนคลายใหกับสายตา

 หยอดนํ้าตาเทียม เม่ือใชสายตาจองหนาจอนานเกินไป

อาจทําใหลืมกระพริบตา และทําใหตาแหง น้ําตาเทียมสามารถชวย

เพิ่มความชุมชื้นใหกับดวงตา ลดอาการระคายเคืองได โดยเฉพาะผูที่

เปนตอลม และตอเนื้อ

 ปรับแสงในการอานหนังสือใหเพียงพอ แสงในการอาน

หนังสือถือเปนเรื่องสําคัญ ควรจะปรับใหแสงมีความพอดีที่จะทําให

เราเห็นตัวหนังสือไดอยางชัดเจน ไมควรจะปรับใหแสงจาเกินไป

เพราะจะทําใหแสงสะทอนเขาตา และไมควรอานหนังสือในที่ที่แสง

ไมพอ เพราะจะทําใหยิ่งตองใชสายตาในการเพงมองมากขึ้นไปอีก

 ลดความสวางของหนาจอคอมพิวเตอร หากนั่งทํางาน

ไปสักพักแลวรูสึกเมื่อยลาสายตา ใหลองลดความสวางของหนาจอลง 

แตไมควรลดความสวางจนมองเห็นไมชัด
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• แอนโธไซยาโนไซด  ชวยปองกนัปญหาตาบอดในเวลากลางคืน

ไดดี ทั้งยังพบสารฟลาโวนอยดหลายชนิดที่ชวยเสริมประสิทธิภาพ

การไหลเวยีนของเลอืดในหลอดเลอืดฝอยของดวงตา พบมากใน ผัก ผล

ไมที่มีสีนํ้าเงินและมวงเขม เชน บิลเบอรรี บลูเบอรรี แบล็คเคอรเรนต

เปนตน

• วิตามินบี มีการศึกษาพบวาวิตามินบี1 และบี12 อาจมี

บทบาทในการชะลอการเกิดตอกระจกได โดยแหลงที่มีวิตามิน

ชนิดนี้มาก ไดแก ตับ ไข เนื้อสัตว นมสด

• วิตามินซี เปนท่ีรู จักกันดีของการชะลอความแกของ

รางกาย ดวยคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระ (Antioxidant) นอกจากนี้ 

ที่ตายังพบวา อาจชวยชะลอการเกิดตอกระจกไดอีกดวย ผลไมท่ีมี

วิตามินซีมาก ไดแก ฝรั่ง สม สับปะรด มะขามปอม สวนผัก ไดแก

พวกกะหลํ่าดอก บร็อคโคลี่

• วติามนิอ ี เปนวติามนิอกีตวัหน่ึงทีม่คีณุสมบตัติานอนมูุลอสิระ

ซึง่มอียูในเซลลรับแสงทีจ่อประสาทตา และจากการศกึษาพบวา อาจมี

บทบาทชวยชะลอการเกดิตอกระจกเชนเดยีวกนั พบไดในนํา้มนัธญัพชื 

นํ้ามันดอกคําฝอย ขาวโพด ถั่วเหลือง

• โอเมกา 3 เปนกรดไขมันที่มีบทบาทสําคัญในการรักษา

ภาวะตาแหง ซึ่งพบมากในปลาทะเล เชน ปลาแซลมอน ปลาซารดีน 

ผลไมที่พบได เชน ผลกีวี

• สังกะสี มีคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระ และจากการศึกษา

พบวามีสวนชวยในการทําใหจอประสาทตาเสื่อมที่เปนอยูแลวเปนชา

ลง โดยแหลงที่พบสังกะสีไดแก หอยนางรม ตับ เนื้อสัตว

• สารสกัดจากใบแปะกวย นอกจากคุณสมบัติเพิ่มเลือด

ไหลเวียนไปที่สมองแลว ยังมีคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระในทางตา

จากการศกึษาเรว็ ๆ  นีพ้บวา อาจชวยรักษาลานสายตาผดิปกตใินตอหนิ

บางชนิดได

ดวงตาเปนอวัยวะสําคัญที่สุดอยางหนึ่งที่ควรตองทะนุถนอม

ดูแลใหดี ซ่ึงนอกจากสารอาหารที่บํารุงสุขภาพตาเหลานี้แลว

การออกกําลังกายใหสายตาหรือการบริหารดวงตาเพื่อเปนการผอน

คลายความเม่ือยลาเปนอีกวิธีหน่ึงที่จะชวยใหกลามเนื้อตาแข็งแรง 

และมีสุขภาพตาที่ดีมองโลกสดใสไปอีกนาน

เทคนิคการบริหารดวงตาใหมีสุขภาพดีนั้นมีหลากหลายวิธี 

เชน การนวดกลามเนื้อตางาย ๆ ตามขั้นตอนตอไปนี้

ทาที่ 1 นวดมุมบนของเบาตา

• วางหัวแมมือบนเปลือกตาดานบนบริเวณหัวตา

• นิ้วทั้ง 4 ที่เหลือวางบริเวณหนาผาก

• ใชหัวแมมือกดคลึงนวดจากหัวตาไปใหรอบดวงตา 

• นวดรอบขอบตา 4 – 5 ครั้ง

ทาที่ 2 นวดแกม

• แนบนิ้วชี้กับนิ้วกลางแตะบริเวณขางรูจมูก หัวแมมือวาง

  บริเวณคาง

• ลดนิ้วกลางลง แลวใชนิ้วชี้นวดบริเวณแกมใหทั่ว

• นวดซํ้า 4 – 5 ครั้ง



11

วารสารเพื่อการวิจัยเเละพัฒนา องคการเภสัชกรรม

ปที่ 25 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม - มีนาคม 2561 R&D NEWSLETTER GPO

เอกสารอางอิง
1. ดูแลดวงตาคูสวยของคุณ. Available from: https://women.thaiza.com/health/271517/ Accessed January 16, 2018.

2. สารอาหารถนอมดวงตาเพื่อวัยทํางาน. Available from: http://www.nutrilite.co.th/nutrilite/healthcoach/topic.html?grp=9# Accessed January 16, 2018.

3. ดูแลสุขภาพดวงตางาย ๆ ดวยโยคะสายตา. Available from: http://www.lib.ru.ac.th/miscell2/?p=1602 Accessed January 16, 2018.

4. วิธีการดูแลสุขภาพดวงตา. Available from: https://www.thaihuotoptics.com/jp/blog/3799/blog-3799 Accessed January 16, 2018.

5. 7 เคล็ดลับ ผอนคลายสายตา จากการจองหนาจอคอม. Available from: https://health.mthai.com/howto/health-care/15071.html Accessed February 19, 2018.

6. อาหารบํารุงสายตา. Available from: http://eyebankthai.redcross.or.th/?page_id=696 Accessed February 19, 2018.

ทาที่ 3 นวดดั้งจมูก

• ใชนิ้วหัวแมมือกับนิ้วชี้ คีบดั้งจมูกบริเวณระหวางตาทั้งสองขาง

• นวดบริเวณระหวางตาทั้งสองขาง โดยนวดลงกอนแลวนวดขึ้น 

• ทําซํ้า 4 – 5 ครั้ง

ทาที่ 4 นวดบริเวณรอบเบาตา

• กํานิ้วมือทั้ง 4 หลวม ๆ แลวใชนิ้วหัวแมมือกดเบา ๆ บริเวณขมับ

• ใชขอที่ 2 ของนิ้วชี้นวดบริเวณเบาตา

• ดานบน : เริ่มจากหัวคิ้วไปสิ้นสุดที่ปลายคิ้ว

• ดานลาง : จากดานหวัตาลางไปสิน้สดุดานหางตาลางทาํซ้ํา 4 – 5 ครัง้

นอกจากนี้ ยังมีวิธีการบริหารดวงตาแบบโยคะ โดยตองถอดแวนหรือคอนแทคเลนสออกกอน แลวทําตามขั้นตอนงายๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 หลับตาแลวถูฝามือสองขางเขาหากันไปมาอยางเร็วจนรูสึกรอน

ขั้นตอนที่ 2 ประคบฝามือทั้งสองขางนาบกับหนังตานานประมาณ 1 นาที ใหรูสึกถึงความรอนที่แผจากฝามือสูดวงตา

ขั้นตอนที่ 3 ผอนคลายความเครงเครียดทั้งมวลลงพรอมทั้งหายใจลึก ๆ นํามือออก ลืมตาขึ้น

ขั้นตอนที่ 4 เคลื่อนสายตาจากซายไปขวา โดยมองไปยังที่ไกล ๆ จากมุมซายสุด แลวกวาดสายตาไปยังมุมขวาสุด ทําซํ้ากัน 4 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 5 ทําซํ้าขั้นตอนที่ 1-3 แลว เคลื่อนสายตาจากมุมขวาบนไปยังมุมซายลางเปนเสนทแยงมุม ทําซํ้ากัน 4 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 6 ทําซํ้าขั้นตอนที่ 1-3 แลว เคลื่อนสายตาโดยกวาดสายตาเปนวง (ทิศทางตามเข็มนาฬกา) ทําซํ้ากัน 4 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 7 ทาํซํา้ข้ันตอนที ่1-3 แลว เคลือ่นสายตาจากบนสดุลงมายงัจดุลางสดุ โดยมองไปยงัจดุไกล ๆ  ทีส่ดุดานบน แลวกวาดสายตา

    ลงมายังจุดดานลางอยางชา ๆ ทําซํ้ากัน 4 ครั้ง

ความเสื่อมของดวงตาหากเกิดข้ึนแลวคงยากที่จะยอนกลับไปดีดังเดิม อยาปลอยใหพฤติกรรมทํารายดวงตาอยางซํ้า ๆ โดยไมดูแล

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแตวันนี้ และใสใจเลือกอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพและเพื่อดวงตาที่สดใสของคุณ




