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ตาแห้ง (Dry Eyes) 

แผ่นฟิล์มนํา้ตาท่ีฉาบผิวลกูตาประกอบไปด้วยชัน้ของนํา้และสารเคมีท่ีช่วยให้ความชุ่มช่ืนและ

ปกป้องผิวลกูตา อีกทัง้ยงัช่วยทําหน้าท่ีเป็นชัน้ผิวนอกท่ีช่วยในการโฟกสัภาพ ผู้ ป่วยท่ีมีความ

ผิดปกติของชัน้นํา้ตาจะได้รับการวินิจฉยัว่าเป็นโรคตาแห้ง อาการของโรคตาแห้ง ได้แก่ อาการคนั

ตา, แสบเคืองตา, รู้สกึเหมือนมีเม็ดทรายหรือสิ่งแปลกปลอมในตา และอาการตามวั ภาพเบลอไม่

คมชดัเป็นพกัๆ การรักษาลดอาการตาแห้งมีทัง้การใช้ยาและการทําหตัถการหลายประเภท ซึง่ใน

ผู้ ป่วยแต่ละรายอาจมีการรักษาท่ีเหมาะสมแตกต่างกนัไป 

ชัน้นํา้ตามีทัง้หมดสามชัน้ ประกอบไปด้วยมิวซนิ (mucin) เป็นชัน้ล่างสดุ นํา้อยู่ชัน้กลาง และ

ไขมนั (lipid) อยู่ชัน้บนสดุ ทัง้สามชัน้มีความสําคญัในการปกป้องและช่วยในการให้ความชุ่มช่ืน

กบัดวงตา หากชัน้ใดชัน้หนึง่ผิดปกติไปจะทําให้เกิดโรคตาแห้งได้ 

ชัน้มิวซนิ (The mucin layer)  

ชัน้มิวซนิประกอบไปด้วยเมือกท่ีช่วยสร้างแรงยดึเกาะระหว่างชัน้นํา้และผิวชัน้นอกของกระจกตา

ทําให้ชัน้นํา้ตามีความคงตวั อีกทัง้ยงัช่วยป้องกนัแบคทีเรียและสิ่งแปลกปลอมไม่ให้มายดึติดกบั

ผิวของดวงตาด้วย  

ชัน้สารนํา้ (The aqueous layer)  

ชัน้สารนํา้ประกอบไปด้วยนํา้, เกลือแร่, อิมมโูนโกลบลูิน (immunoglobulin) ท่ีช่วยป้องกนัการ

ติดเชือ้ และไลโซไซม์ (lysozyme) ท่ีช่วยย่อยโปรตีนท่ีเป็นพษิซึง่ถกูหลัง่ออกมาโดยแบคทีเรีย 

ชัน้ไขมัน (The lipid layer) 

ชัน้ไขมนัประกอบไปด้วยนํา้มนัและไขมนั มีคณุสมบตัิช่วยป้องกนัการระเหยของนํา้ตาและช่วยให้

นํา้ตาทัง้หมดฉาบบนผิวของลกูตาได้อย่างคงตวั ทําให้ฟิล์มนํา้ตาเรียบและต่อเน่ือง ช่วยปกป้องผิว

ของดวงตาให้คงความใสเพ่ือช่วยในการโฟกสัภาพ เม่ือเรากะพริบตาชัน้ไขมนันีจ้ะช่วยปกป้องผิว

ดวงตาจากเปลือกตาได้อีกด้วย  



 

 

ภาพแสดงลกัษณะทางกายวิภาคของตาซ้าย ต่อมนํา้ตา รูเปิดท่อนํา้ตา และทางเดินท่อนํา้ตา ชัน้

สารนํา้ของนํา้ตาถกูหลัง่ออกมาจากต่อมนํา้ตาท่ีอยู่เหนือต่อดวงตาใต้เปลือกตาด้านบน เม่ือกะพริบ

ตาจะช่วยทําให้นํา้ตาลงมาฉาบผิวกระจกตา นํา้ตาจะระบายออกทางรูท่อนํา้ตา 

(punctum) ท่ีอยู่บริเวณเปลือกตาบนและเปลือกตาล่าง ไปสู่แอ่งนํา้ตาท่ีอยู่ระหว่างดวงตาและ

จมกูผ่านทางท่อนํา้ตา แล้วจะระบายลงสู่จมกู ซึง่เป็นสาเหตท่ีุทําให้เรามีนํา้มกูไหลเวลาร้องไห้ 

 

การกะพริบตาและฟิล์มนํา้ตา 

เปลือกตาจะทําหน้าท่ีคล้ายท่ีปัดนํา้ฝนช่วยกระจายชัน้นํา้ตาให้ฉาบทัว่ผิวลกูตา หากเปลือกตา

ผิดปกติจะส่งผลต่อฟิล์มนํา้ตาให้เกิดความผิดปกติด้วย ตวัอย่างความผดิปกติของเปลือกตา เช่น 

ภาวะหลบัตาไม่สนิท และแผลเป็นท่ีเปลือกตาจากการบาดเจ็บจะส่งผลให้เปลือกตาไม่สามารถทํา

หน้าท่ีได้อย่างสมบรูณ์ 

 



อาการ 

ผู้ ป่วยโรคตาแห้งอาจมีอาการแตกต่างกนัไปได้หลายแบบขึน้กบัความผิดปกติของฟิล์มนํา้ตาแต่ละ

ชัน้ ผู้ ป่วยบางรายรู้สกึว่าตา “แห้ง” แต่บางส่วนไม่มีความรู้สกึว่าตาแห้ง ผู้ ป่วยบางรายรู้สกึคนัตา 

แสบเคืองตา หรือรู้สกึเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมในตาตลอดเวลา หรือในผู้ ป่วยบางกลุ่มอาจมีอาการ

ภาพเบลอหรือมองเห็นเป็นลกัษณะคล้ายภาพซ้อนได้ 

เหตผุลท่ีความผิดปกติของฟิล์มนํา้ตาทําให้ผู้ ป่วยเห็นภาพเบลอหรือภาพซ้อนได้ เน่ืองจากฟิล์ม

นํา้ตามีบทบาทสําคญัต่อการโฟกสัภาพของดวงตา ทําหน้าท่ีคล้ายเป็นเลนส์นํา้ท่ีช่วยในการหกัเห

แสง ดงันัน้ความผิดปกตขิองฟิล์มนํา้ตาจะทําให้เกิดปัญหาในการโฟกสัภาพ ดงัจะเห็นได้จาก

ผู้ ป่วยตาแห้งส่วนมากจะสามารถอ่านหนงัสือได้ชดัเจนในช่วงแรก แต่เม่ือเวลาผ่านไป 10-20 นาที

จะเร่ิมรู้สกึว่าภาพไม่คมชดัและเบลอกว่าปกติได้ 

 

สาเหตุของภาวะตาแห้ง 

มีสาเหตมุากมายท่ีส่งผลให้เกิดภาวะตาแห้ง ได้แก่ 

สาเหตจุากสภาวะแวดลอ้ม 

ลกัษณะอากาศท่ีแห้งและความชืน้ต่ําจะทําให้นํา้ตาระเหยได้เร็วขึน้ เกิดอาการตาแห้งได้มาก ฝุ่ น, 

ควนั และมลภาวะสามารถทําให้อาการตาแห้งแย่ลงได้ 

สาเหตจุากระดบัฮอร์โมน 

ผู้หญิงในวยัหมดประจําเดือนทัง้ท่ีไม่ได้รับฮอร์โมนและกลุ่มท่ีได้รับฮอร์โมนทดแทน (เอสโตรเจน) มี

แนวโน้มท่ีการผลิตนํา้ตาลดลง โดยท่ีในปัจจบุนัยงัไม่สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างเอสโตร

เจนและการสร้างนํา้ตาได้ ส่วนกลุ่มหญิงตัง้ครรภ์จะมีการผลิตนํา้ตาเพิม่มากขึน้ 

 



สาเหตจุากยา 

ยาในบางประเภทจะส่งผลให้เกิดภาวะตาแห้งได้ เช่น ฮอร์โมนทดแทน, ยาแก้แพ้ (antihistamine 

เช่น Benadryl, diphenhydramine), ยาต้านอาการซมึเศร้า (เช่น Elavil, amitriptyline) หาก

ผู้ ป่วยสงสยัว่ายาท่ีใช้อยู่อาจเก่ียวข้องกบัอาการตาแห้ง ควรปรึกษาแพทย์ก่อนตดัสินใจหยดุยา

เสมอ 

สาเหตจุากความผิดปกติของเปลือกตาและการกะพริบตา 

ผู้ ป่วยท่ีหลบัตาไม่สนิทเม่ือกะพริบตา (เช่น ผู้ ป่วยไทรอยด์เป็นพษิ) หรือผู้ ป่วยท่ีกะพริบตาลดลง 

(เช่น ผู้ ป่วยโรคพาร์คินสนั) จะมีความเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะตาแห้ง ผู้ ท่ีอ่านหนงัสือหรือใช้

คอมพวิเตอร์มากก็เพิม่โอกาสท่ีจะเกิดตาแห้งได้ เน่ืองจากเม่ือเราอ่านหนงัสือหรือตัง้ใจมากๆ จะ

ทําให้กะพริบตาลดลง 

 

การรักษา 

การรักษาภาวะตาแห้งมีหลายวิธี โดยพจิารณาจากชัน้ฟิล์มนํา้ตาท่ีผิดปกติเป็นหลกั ผู้ ป่วยส่วน

ใหญ่มีอาการดีขึน้เม่ือใช้นํา้ตาเทียม แต่บางส่วนต้องอาศยัการรักษาด้วยการผ่าตดัแก้ไขแผลเป็นท่ี

เปลือกตาให้สามารถหลบัตาให้สนิทร่วมด้วย 

น้ําตาเทียม (artificial tears) 

นํา้ตาเทียมสามารถหาซือ้ได้ตามร้านยาทัว่ไปโดยไม่จําเป็นต้องมีใบสัง่ยาจากแพทย์ นํา้ตาเทียมมี

หลายชนิดและหลากหลายย่ีห้อ ผู้ ป่วยอาจปรึกษาแพทย์เพ่ือพิจารณานํา้ตาเทียมท่ีเหมาะสมกบั

ตวัเองท่ีสดุ บางรายอาจต้องลองใช้และเปรียบเทียบนํา้ตาเทียมหลายย่ีห้อเพ่ือให้ทราบว่าตนเอง

ชอบและเหมาะกบันํา้ตาเทียมแบบใดท่ีสดุ ผู้ ป่วยบางรายชอบนํา้ตาเทียมชนิดท่ีข้นเน่ืองจากจะ

สามารถลดอาการตาแห้งได้นานกว่า แต่ผู้ ป่วยบางรายไม่ชอบนํา้ตาเทียมท่ีข้นเพราะจะทําให้รู้สกึ

ภาพเบลอได้ระยะหนึง่หลงัหยอดตา ผู้ ป่วยท่ีมีอาการตาแห้งมากและจําเป็นต้องหยอดนํา้ตาเทียม



บ่อยๆ แพทย์มกัแนะนําให้ใช้นํา้ตาเทียมชนิดท่ีไม่มีสารกนับดู (preservative-free artificial 

tear) 

น้ําตาเทียมชนิดป้าย (artificial tears ointment) 

ผู้ ป่วยท่ีมีตาแห้งรุนแรงบางรายอาจจําเป็นต้องใช้นํา้ตาเทียมแบบเจลป้ายเพ่ือช่วยเคลือบและ

ปกป้องผิวดวงตาไว้ การใช้นํา้ตาเทียมแบบเจลป้ายในเวลาก่อนนอนมีประโยชน์ในผู้ ป่วยท่ีไม่

สามารถหลบัตาได้สนิทในเวลากลางคืน และเหมาะกบัผู้ ป่วยท่ีมีอาการตาแห้งมากๆเม่ือต่ืนนอน

ตอนเช้า 

ยากลุ่มลดการอกัเสบ 

ในผู้ ป่วยท่ีมีอาการตาแห้งอย่างรุนแรง แพทย์อาจพจิารณาเลือกใช้ยากลุ่มลดการอกัเสบหยอดตา 

โดยยาในกลุ่มนีท่ี้ใช้อย่างแพร่หลายท่ีสดุ คือ Restasis (cyclosporine) 

ยาปฎิชีวนะและการทําความสะอาดเปลือกตา 

ผู้ ป่วยบางรายมีปัญหาท่ีต่อมไขมนับริเวณเปลือกตาซึง่มีหน้าท่ีหลัง่ไขมนัมาสู่ฟิล์มนํา้ตา ทําให้หลัง่

ไขมนัออกมาได้น้อยหรือมากเกินไป หรือเป็นไขมนัท่ีข้นผิดปกติ พบได้บ่อยในกลุ่มโรคหน้าแดง “โร

ซาเซีย” (acne rosacea) แพทย์มกัแนะนําให้ประคบอุ่นและทําความสะอาดเปลือกตา อาจต้องใช้

ยาปฎิชีวนะ เช่นกลุ่ม doxycycline ช่วย โดยเฉพาะผู้ ป่วย acne rosacea โดยยาปฏิชีวนะจะช่วย

ให้ไขมนัท่ีหลัง่ออกมาไม่ข้นผิดปกติและช่วยให้ฟิล์มนํา้ตาคงตวัได้ดีขึน้ 

การอดุท่อน้ําตา (Punctal Plugs) 

แพทย์สามารถสอดอปุกรณ์เข้าไปอดุท่อนํา้ตา อาจอดุรูเปิดท่อนํา้ตาทัง้รูบนและล่าง หรือรูใดรูหนึง่

ได้ ซึง่สามารถทําได้ทัง้แบบถาวรและชัว่คราว เพ่ือให้นํา้ตาคงอยู่ท่ีบริเวณผิวดวงตาในปริมาณท่ี

มากขึน้และลดอาการตาแห้งได้ ในบางรายท่ีมีอาการรุนแรงอย่างเรือ้รัง อาจพจิารณาใช้วิธีจีค้วาม

ร้อนเพ่ือให้รูเปิดท่อนํา้ตาตนัอย่างถาวรได้ 



การผ่าตดั 

การผ่าตดัจะจําเป็นต่อเม่ือผู้ ป่วยมีปัญหาท่ีเปลือกตาเท่านัน้ เช่น ปัญหาแผลเป็นท่ีเปลือกตา 

หลบัตาไม่สนิท หรือปัญหารูปร่างลกัษณะเปลือกตาผิดปกต ิ

 

คาํถามที่พบบ่อย 

ทําไมผูป่้วยบางรายมีอาการน้ําตาเอ่อหรือตาแฉะตลอดเวลา แต่ไดรั้บการวินิจฉยัว่าเป็นโรคตาแหง้ 

การมีนํา้ตาเอ่อ ตาแฉะๆ ถือเป็นอาการนําท่ีพบได้บ่อยของภาวะตาแห้ง เน่ืองจากร่างกายจะได้รับ

การกระตุ้นให้หลัง่นํา้ตาออกมาเพิม่ขึน้ สาเหตจุากการระคายเคืองตาท่ีเป็นผลจากความผิดปกติ

ของชัน้นํา้ตาทัง้สามชัน้ 

 

หากไดใ้ชน้ํ้าตาเทียมมาระยะเวลาหน่ึงแต่รู้สึกไม่ดีข้ึน ควรทําอย่างไร 

การพจิารณาเลือกวิธีการรักษาขึน้กบัความรุนแรงของโรคเป็นหลกั นํา้ตาเทียมเหมาะกบัผู้ ป่วยท่ีมี

อาการไม่รุนแรงเท่านัน้ ควรหยอดนํา้ตาเทียมให้ถ่ีๆและสม่ําเสมอ โดยเฉพาะเวลากลางวนั หาก

อาการรุนแรงมากขึน้การรักษาด้วยนํา้ตาเทียมอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ควรต้องอาศยัการรักษา

วิธีอ่ืนเพิม่ด้วย  

 


