กรมการแพทย์ เผย 5 โรคตาพบมากในผู้สูงวัย

อธิ บดีกรมการแพทย์เผย 5 โรคตาที่พบมากในผูส้ ู งอายุ ได้แก่
ต้อกระจก ต้อหิ น จุดภาพชัดที่จอตาเสื่ อม
ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา
ภาวะสายตายาวสู งอายุ แนะผูส้ ู งอายุควรตรวจตาอย่างน้อยปี ละครั้ง เพื่อชะลอความเสื่ อมและหากพบ
ในระยะแรกบางโรคจะรักษาได้
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิ ดเผยว่า ประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ
ในปี 2568 คาดว่าจะมีสูงอายุร้อยละ 20 จากประชากรทั้งหมด โดยที่ร้อยละ 85 ของผูส้ ู งอายุสามารถดูแลตนเองได้
และที่ตอ้ งพึ่งพิงคนอื่นเกือบร้อยละ 15 ผลกระทบสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุนอกจากโรคเรื้ อรังสุ ดฮิตทั้งอันดับ ต้นๆ คือ
ความดันโลหิ ตสู ง เบาหวาน โรคอ้วนลงพุง และโรคข้อเสื่ อม แล้ว ยังพบว่ามีผสู ้ ู งอายุกว่าร้อยละ 70 ที่สายตาไม่ดี
การมองเห็นไม่ชดั เจน เกิดภาวะสายตาเลือนรางหรื ออาจตาบอด ถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่แรก ซึ่ ง โรคตาที่ พบมากใน
ผูส้ ู งอายุ ได้แก่ 1. ต้ อกระจก พบได้บ่อยที่สุดและเป็ นทุกคนเมื่อมีอายุมากขึ้น เกิดจากเลนส์แก้วตาขุ่นทําให้แสงผ่านเข้าไป
ในตาได้นอ้ ยลง เกิดจากปั จ จัยเสี่ ยง คืออายุมากขึ้นหรื อ มี ปัจจัยเสี่ ยงร่ วม เช่น การได้รับแสง UV บ่อยๆ หรื อแสงแดดจ้า
โรคเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู งทําให้เป็ นต้อกระจกได้เร็ วขึ้น ยากินและหยอดตากลุ่มสเตียรอยด์ เป็ นต้น ผูป้ ่ วยต้อกระจก
จะมี ตามัวลง เห็นภาพซ้อน ตาสู ้แสงไม่ได้อาจเริ่ มจากต้องเปลี่ยนแว่นบ่อย ๆ ต่อมามัวลงมากปรับแว่นอย่างไรก็ไม่ดีข้ ึน
อาจมองเห็นภาพเป็ นสี เหลือง บางคนอาจมองเห็นแสงกระจายในที่สว่างจ้า สามารถชะลอความเสื่ อมได้บา้ งด้วยการสวม
แว่นกันแดดป้ องกันรังสี UV 2. ต้ อหิน พบได้นอ้ ยกว่าต้อกระจก แต่เป็ นภัยเงียบที่อาจนําไปสู่ การสู ญเสี ยการมองเห็นอย่าง
ถาวรโดยที่ผปู้ ่ วยไม่ทนั รู ้ตวั เกิดจากความดันในลูกตาที่สูงขึ้นจนมีการทําลายประสาทตา ผูท้ ี่มีบุคคลในครอบครัวเป็ นต้อ
หินก็จะมีความเสี่ ยงเพิ่มขึ้น ส่ วนปั จจัยเสี่ ยงอื่นๆ ได้แก่ เชื้อชาติ อายุ ภาวะสายตาสั้นมากๆโรคประจําตัวบางชนิดเช่น
เบาหวานการใช้ยาสเตียรอยด์อย่างต่อเนื่องโดยกิน ฉี ด หรื อหยอดตาหรื อเคยได้รับอุบตั ิเหตุทางตามาก่อน สําหรับ อาการใน
ช่วงแรกของโรคมักไม่มีอาการ จะเริ่ มสู ญเสี ยลานสายตา คือ การมองเห็นจํากัดวงแคบลง จากด้านข้างเข้ามาตรงกลางเรื่ อย ๆ
และสู ญเสี ยการมองเห็นอย่างถาวร อาจมีตอ้ หิ นบางประเภท เช่น ต้อหิ นมุมปิ ดเฉี ยบพลันที่มีอาการปวดมาก เห็นแสงรุ ้งรอบ
ดวงไฟ มัวลงมาก และตาแดง ถือเป็ นภาวะเร่ งด่วนมากต้องมาพบจักษุแพทย์ทนั ที ที่สาํ คัญ ผูป้ ่ วยต้อหินทุกคนต้องมาตรวจ
ติดตามอย่างสมํ่าเสมอและปฏิบตั ิตามคําแนะนําของจักษุแพทย์อย่างเคร่ งครัด และยังไม่มีวธิ ี การรักษาใดที่จะทําให้การ
มองเห็นเป็ นปกติ ทําได้เพียงมิให้การมองเห็นแย่ลงกว่าเดิม ดังนั้น ควรตรวจคัดกรองความเสี่ ยงต้อหิ นเมื่ออายุ 40 ปี ขึ้นไป
หากไม่มีความเสี่ ยงก็ควรตรวจตาเป็ นประจําทุกปี อย่างสมํ่าเสมอตั้งแต่ไม่มีอาการ แต่ถา้ สงสัยหรื อสังเกตพบความผิดปกติ
ต้องรี บพบจักษุแพทย์โดยเร็ ว 3.จุดภาพชั ดทีจ่ อตาเสื่ อม เกิดจากภาวะเสื่ อมของบริ เวณจุดภาพชัดที่อยูส่ ่ วนกลางของจอตา
ทําให้การมองเห็นส่ วนกลางของภาพมัวลง โดยที่บริ เวณรอบข้างยังเห็นได้เป็ นปกติ เกิดจากปั จจัยเสี่ ยง คือ ภาวะสู งวัย แสง
UV
การสู บบุหรี่ และความดันโลหิ ตสู ง
ใน ระยะเริ่ มต้นอาจไม่มีอาการ ต่อมาเมื่อจอตาเสื่ อมมากขึ้น
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-2จะมีอาการตามัว เห็นภาพบิดเบี้ยว เห็นจุดดําอยูก่ ลางภาพ และสู ญเสี ยการมองเห็นตรงกลางภาพโดยไม่มีอาการปวด
ผูส้ ู งอายุควรตรวจตาเป็ นประจําทุกปี หรื อเมื่อสังเกตพบความผิดปกติตอ้ งรี บมาพบจักษุแพทย์ และควรหยุดสู บบุหรี่
และสวมแว่นกันแดดเป็ นประจํา และหมัน่ รับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมลู อิสระ เช่นผัก-ผลไม้สีเขียว-สี เหลือง ถัว่ แดง
เป็ นต้น 4.ภาวะเบาหวานขึน้ จอตา
เกิดจากการที่ระดับนํ้าตาลในเลือดสู งผิดปกติ ส่ งผลให้ผนังหลอดเลือดฝอยเสื่ อมทัว่ ร่ างกาย
รวมทั้งหลอดเลือดที่จอตา ทําให้เลือดและสารต่าง ๆ รั่วซึ มออกมา เกิดจาก ปั จจัยเสี่ ยง ที่ผปู ้ ่ วยไม่สามารถ ควบคุมระดับ
นํ้าตาลในเลือด ได้ ประกอบกับ ระยะเวลาที่เป็ นเบาหวาน และโรคประจําตัวอื่น ๆ เช่น ความดันโลหิ ตสู ง โรคไต ภาวะซีด
อาการในระยะแรกมักไม่มีอาการผิดปกติ แต่ตรวจตาอาจพบจุดเลือดออกที่จอตา หากมีอาการตามัวแสดงว่าเบาหวานขึ้นจอ
ตาเป็ นมากแล้ว การป้ องกันที่ดีที่สุดคือการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติรวมทั้งดูแลโรคประจําตัวอื่น
ๆ เช่น โรคความดันโลหิ ตสู งและโรคไต โรคไขมันในเลือดสู งอย่างเหมาะสม จะสามารถชะลอความรุ นแรงของโรคได้และ
ผูป้ ่ วยเบาหวานทุกคนควรต้องตรวจตาโดยจักษุแพทย์อย่างน้อยปี ละครั้ง 5. ภาวะสายตายาวสู งอายุ เกิดขึ้นเมื่อสู งอายุทาํ ให้
การมองเห็นไม่ชดั เจน ผูป้ ่ วยจะมองหรื ออ่านหนังสื อ เขียนหนังสื อ ทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระยะใกล้ ๆ ไม่ชดั เจน ต้อง
ถือหนังสื อห่าง ๆ ทํางานระยะใกล้ๆ ไม่ได้ แต่มองไกลได้ปกติบางคนอาจมีตาพร่ า หรื ออาการปวดตา มักเริ่ มมีอาการเมื่อ
อายุ 40 ปี ขึ้นไป เนื่องจากความสามารถและช่วงในการเพ่งปรับสายตาลดลง เนื่องจากเลนส์แก้วตาแข็งตัวขึ้นและการทํางาน
ของกล้ามเนื้อตาลดลง สามารถรักษาด้วยการใช้แว่นสายตา หรื อการผ่าตัดทําเลสิ ก แต่ควรมาตรวจกับจักษุแพทย์ก่อนว่าไม่
มีความผิดปกติของโรคตาอื่นๆ ร่ วมด้วย
อธิบดีกรมการแพทย์ กล่ าวเพิม่ เติมว่ า ผูส้ ู งอายุมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงตามวัยในระบบต่างๆ ของร่ างกาย
รวมถึงระบบการมองเห็นที่อาจจะรบกวนการใช้ชีวติ ประจําวันแต่ไม่ใช่เรื่ องที่น่ากังวล เนื่องจาก โรคตา เช่น ต้อกระจก
ผ่าตัดรักษาได้ บางโรคถ้าดูแลรักษาในระยะแรกและต่อเนื่องจะสามารถชะลอ ความเสื่ อมได้ เช่น ต้อหิน จุดภาพชัดที่จอตา
เสื่ อม หรื อบางโรคถ้าควบคุมโรคประจําตัว จะช่วยลดปั จจัยเสี่ ยงของภาวะเบาหวานขึ้นจอตาได้ อย่างไรก็ ตามหากผูส้ ู งอายุ
สงสัยว่าสายตาผิดปกติสามารถมาพบจักษุแพทย์ได้ ทันที หรื อตรวจตาอย่างน้อยปี ละครั้ง ที่สาํ คัญลูกหลานควรใส่ ใจ ดูแล
สุ ขภาพผูส้ ู งอายุอย่างองค์รวมทั้งร่ างกายและจิตใจ เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุมีสุขภาวะที่ดีและมีความสุ ข
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