
 

    

  

 

  

  

 

 ช่วยกันแชร์มาก ๆ ครับ เพ่ือความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

ในช่วงเวลาประมาณสองร้อยปีหลัง มนุษย์มีอายุ

ยาวนานขึ้นกว่าสมัยก่อนมาก ด้วยความก้าวหน้าทาง

การแพทย์ ท าให้อายุเฉล่ียของมนุษย์ยาวขึ้นจากสี่สิบ

กว่าปี เป็นประมาณเจ็ดสิบปี เม่ือมนุษย์มีอายุยาวนานขึ้น 

เราก็ย่อมมีโรคผู้สูงอายุมากขึ้นเป็นเงาตามตัว 

 ไม่ว่าจะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ ความดันสูง ไขมัน

สูง ปวดหลัง กระดูกผุ ข้อเสื่อม และอีกมากมายครับ 

หน่ึงในปัญหาท่ีท าให้การด ารงชีวิตในบั้นปลายของ

ผู้สูงอายุยากล าบากมากขึ้น คือ ปัญหาตามัว 

  โรคตาหลายโรคท่ีท าให้มัว มีอัตราเพ่ิมสูงขึ้น

เป็นล าดับในผู้สูงอายุ ไม่ว่าต้อกระจก ต้อหิน จุดรับ

ภาพเสื่อมในผู้สูงอายุหรืออ่ืน ๆ มนุษย์จึงมีความ

พยายามหาการรักษา หรือยาวิเศษมาใช้ เพ่ือป้องกัน

หรือรักษาโรคเหล่าน้ี เราหวังกันว่า จะมียาวิเศษสัก

อย่างท่ีเม่ือทานหรือใช้แล้ว สุขภาพตาและการมองเห็นของเราจะดี เห็นชัดไปตราบช่ัวกาลนาน 

และหายจากโรคตาท่ีเป็นอยู่ (ซ่ึงอยู่ระหว่างการรักษาท่ียืดเย้ือยาวนาน) ไปตราบช่ัวกาลนาน 

 

 

 

 

วิตามิน เกลอืแร่ อาหารเสรมิ 

กับสุขภาพตา, จริงหรือหลอก? 

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 



 

 

   

ปัญหาก็คือ ยาวิเศษแบบน้ันไม่มีอยู่จริง 

โรคทุกโรค ต้องการการป้องกันและรักษา

ด้วยวิธีการเฉพาะอย่าง หรือบางอย่างก็

ป้องกันไม่ได้ มีแต่รักษาด้วยวิธีการเฉพาะโรค

น้ัน ๆ และเราทุกคนต่างได้พบกับข้อมูล

ข่าวสารมากมาย เก่ียวกับเรื่องการดูแล

สุขภาพการใช้ยาหรือวิตามิน เพ่ือป้องกัน

รักษาโรคท้ังหลาย มีโฆษณาสินค้ามากมายท่ี

บ่ง ช้ี คุณสมบัติ ท่ีหรูหรา บางครั้ ง ก็ฟัง

น่าเช่ือถือ บางครั้งก็ดูไม่เข้าท่าเอาเสียเลย 

 

  ข้อมูลทางการแพทย์ท่ีน่าเช่ือถือใน

ปัจจุบัน พบว่า วิตามินหรือสารอาหารหลาย

ตัว มีประโยชน์ในการป้องกัน รักษาบ ารุง

สุขภาพจริง *** แต่จริงเฉพาะบางภาวะ และ

จริงเฉพาะกับบางโรคเท่าน้ัน *** อันท่ีจริง

แล้ว ท่ีจักษุแพทย์ส่วนใหญ่ยอมรับ มีแค่ 1 

โรคและ 1 โรค เท่าน้ันจริง ๆ คือ โรคจุดรับ

ภ าพ เ สื่ อ ม ใ น ผู้ สู ง อ า ยุ  ( age-related 

macular degeneration) 

 

 

 

 

 

 



 

โรคจุดรับภาพเสื่อมในผู้สูงอายุ : วิตามินรวม 

 มีงานวิจัยขนาดใหญ่ในอเมริกาเรื่องหน่ึง

ซ่ึงสนับสนุนโดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐ 

ช่ื อ  Age-Related Eye Disease Study 

(AREDS, 2001-2006) ทดลองให้ผู้สูงอายุทาน

วิตามินรวมทุกวันติดต่อกัน 5 ปี (วิตามินซี 500

มิลลิกรัม, วิตามินอี 400 หน่วย IU, เบต้าแคโร

ทีน 50 มิลลิกรัม,สังกะสี(Zinc) 80 มิลลิกรัม ปริมาณวิตามินท่ีใช้น้ี สรุปมาโดยการประชุม

จักษุแพทย์และเภสัชกรผู้เช่ียวชาญด้านสารอาหาร) และตรวจติดตามการลุกลามของต้อ

กระจก และจุดรับภาพเสื่อมในผู้สูงอายุ (age-related macular degeneration) ผลคือ 

 1. วิตามินรวม ไม่ช่วยชะลอหรือลดต้อกระจกท่ีมีอยู่เลย 

2. วิตามินรวมช่วยลดความเสี่ยงของการลุกลามของโรคจุดรับภาพเสื่อมได้ 25% เฉพาะ

ผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงสูงเท่าน้ัน 

3. วิตามินรวม ไม่ให้ผลอะไรกับผู้ท่ีไม่มีความเสี่ยงกับโรคจุดรับภาพเสื่อม คนท่ียังมีการ

มองเห็นปกติ ไม่มีโรคน้ีอยู่ แม้จะทานวิตามิน ก็ไม่ได้ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคน้ีขึ้น 

4. องค์การอาหารและยาของสหรัฐ จึงแนะน าให้จักษุแพทย์ ซ่ึงเป็นผู้ตรวจตาผู้ป่วย

วินิจฉัยว่าผู้ป่วยรายใดจะได้ประโยชน์จากการทานวิตามินรวม และเป็นผู้แนะน าให้ใช้หรือไม่ใช้

วิตามินรวม 

   เม่ือได้ผลจาก AREDS แล้ว องค์การอาหาร

และยาสหรัฐ ทดลองต่อ เป็น AREDS2 , 2006-

2013 ให้ผู้สูงอายุสี่พันกว่าคนทานวิตามินรวม 5 

ปีเช่นกัน โดยปรับเปล่ียนสูตรของวิตามินรวม คือ 

เพ่ิม โอเมก้า-3 100 มิลลิกรัม, ลูทีน10 มิลลิกรัม, 

ซี แ ซนที น  2  มิ ลลิ ก รั ม  (omega-3 , lutein, 

zeaxanthin) และตัด เบตาแคโรทีน ออก , ลด

ปริมาณ สังกะสี เพราะท าให้ระคายเคืองกระเพาะ 

 

 

 



 

1. การเพ่ิมโอเมก้า-3 ไม่ได้ประโยชน์เพ่ิมส าหรับการชะลอโรคจุดรับภาพเสื่อม 

2. การเพ่ิมลูทีน, ซีแซนทีน ก็ไม่ได้ประโยชน์เพ่ิมส าหรับโรคจุดรับภาพเสื่อม เม่ือเทียบ

กับเบตาแคโรทีน เพียงแต่ปลอดภัยมากกว่าเบตาแคโรทีนเท่าน้ัน เน่ืองจากเบตาแคโรทีน 

อาจท าให้ผู้ท่ีสูบหรือเคยสูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดเพ่ิมขึ้น 

3. สูตรวิตามินรวมสูตรใหม่น้ี ไม่ได้ผลกับการชะลอหรือป้องกันต้อกระจกเลย 

4. คนท่ีไม่มีโรคจุดรับภาพเสื่อมทานวิตามินไป ก็ไม่ได้ป้องกันการเกิดโรคน้ี 

     โรคอ่ืน ๆ ท่ีอาจเป็นไปได้ และอยู่ในระหว่างการทดลองให้แน่ชัด มีหลายโรคท่ีดูมี

แนวโน้มว่าจะดีกว่าเพ่ือน คือ การทานโอเมก้า-3 ในผู้ป่วยโรคตาแห้ง หรือ น ้าตาบกพร่อง 

ซ่ึงมีงานวิจัยขนาดไม่ใหญ่โตนักหลายเรื่อง ให้ผลในทางสนับสนุนว่าหากใช้เป็นตัวช่วย ผู้ป่วย

โรคตาแห้งบางรายจะสบายตาขึ้นเคืองและแดงลดลง 

 ส่วนวิตามินหรืออาหารเสริมอ่ืน ๆ ท่ีมีวางขาย

มากมายจะมีค าว่า “อาจจะ” อยู่ด้วยครับ เช่น อาจ

ช่วยชะลอต้อกระจก, อาจมีส่วนช่วยการมองเห็น, 

อาจช่วยส่งเสริมสุขภาพตา และไม่มีงานวิจัยท่ี

น่าเช่ือถือยืนยันเลยว่า การทานวิตามินใดใดจะ

ช่วยท าให้การมองเห็นดีขึ้นได้ ในคนท่ัวไปท่ีไม่มีโรค

ขาดวิตามิน 

  

 ในคนปกติวิตามินเหล่าน้ีอาจมีประโยชน์จริงก็ได้

ครับ แต่ตราบเท่าท่ีเรายังไม่มีข้อมูลยืนยันท่ีน่าเช่ือถือ 

(การโฆษณาคนไข้ตัวอย่าง เช่น อ้างว่า ป้าสมศรี ทาน

ยาดีสว่ าง  แล้ วตา เห็ น ชัดหลังจากรักษามา  5 

โรงพยาบาล - เป็นสิ่งท่ีไม่น่าเช่ือถือเลย เพราะไม่มี

ข้อมูลรองรับว่า ป้าช่ือสมศรีจริงหรือไม่ เคยตามัวจริง

หรือไม่ เคยรักษาก่ีโรงพยาบาลแล้ว) เราก็ไม่ควรเอา

เงินไปเสียพร้อม ๆ กับการเอาสุขภาพไปเสี่ยงกับยา 

วิตามิน หรืออาหารเสริมท่ีไม่ทราบท่ีมาท่ีไปเหล่าน้ี 

 

 



 

 

 

 

 

 

กล่าวโดยสรปุคอื 

1. ถา้เรามโีรคตา ควรถามการปฏบิตัติวัทีเ่ฉพาะเจาะจงกบัโรค 

จากหมอทีต่รวจตาใหเ้รา ซึง่บางโรคกม็ีสิง่ที่ควรท าหรอืหา้มท า บางโรคก็ไม ่

2. ถา้เราไมม่ีโรคตา และไม่อยากเกดิโรคตา ควรท าอยา่งนีค้รบั 

 

 หยุดบุหรี่ และบอกคนข้างๆ ให้หยุดบุหรี่ 

 สวมแว่นกันแดดให้บ่อย เม่ือออกกลางแจ้ง 

 ทานอาหารท่ีมีประโยชน์ โดยเฉพาะผักผลไม้สีต่าง ๆ 

โดยเปล่ียนชนิดของอาหารให้หลากหลายอยู่เสมอ 

 หากไม่สามารถปรับชนิดของอาหารได้ดีนัก หรือเกิดมาเกลียดผัก 

อาจทานวิตามินรวมเพ่ือเสริมส่วนท่ีเราขาดได้ 

 ป้องกันและควบคุมโรคประจ าตัวให้ดี โรคท่ีสร้างปัญหากับตาท่ีพบบ่อย 

คือ เบาหวาน ความดัน ไขมันสูง 

 หากไม่มีอาการทางตา และอายุถึง 40 ปี ควรตรวจตาสักครั้ง 

หากผลการตรวจปกติ การตรวจอีกครั้ง ขึ้นกับค าแนะน าของแพทย์ 

 หากมีอาการผิดปกติทางตา ควรตรวจทันทีทีท าได้ 


