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บทความวิชาการ
ยารักษาต้อเนื้อหรือสลายต้อกระจกมีจริงหรือไม่
สุนทรี ธิติวิเชียรเลิศ
บทคัดย่อ
ต้อเนื้อและต้อกระจกเป็นโรคทางตาที่พบได้บ่อยในผู้ใ ญ่และผู้ ูงอายุ โรคต้อเนื้อเป็นค ามเ ื่อมของเยื่อบุตาซึ่งยังไม่
ทราบ าเ ตุที่ชัดเจนแต่เชื่อ ่า ัมพันธ์กับการได้รับแ งอัลตราไ โอเลตและฝุ่นเป็นระยะเ ลานาน โรคต้อกระจกในผู้ ูงอายุเป็น
การเปลีย่ นแปลงของเลน ท์ ที่ า� ใ ม้ กี าร ญ
ู เ ยี ายตาจากการทีเ่ ลน ค์ อ่ ยๆ ขุน่ ขึน้ ตามอายุ ในปัจจุบนั ยังไม่มยี ารับประทาน ยา ยอด
ติ ามิน รือผลิตภัณฑ์อา ารเ ริมใดทีม่ ปี ระ ทิ ธิภาพในการรัก า รือป้องกันการเกิดต้อเนือ้ ต้อกระจก การผ่าตัดเป็นเพียง ธิ เี ดีย
ที่ ามารถเอาต้อเนื้อ ต้อกระจกออก ซึ่งจะพิจารณาผ่าตัดเมื่อมีข้อบ่งชี้ที่เ มาะ มกับผู้ป่ ยในแต่ละราย
คำ�สำ�คัญ: ต้อเนื้อ, ต้อกระจก, ิตามิน
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บทน�า
ค�า ่า ต้อ นั้น มายถึงตา เราจึงนิยมใช้คา� ่า ต้อ น�า
น้าโรคทางตาที่พบบ่อย ได้แก่ ต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจก และ
ต้อ นิ เป็นต้น ซึง่ โรคต้อในแต่ละชนิดจะมี ธิ รี กั าทีแ่ ตกต่างกัน
ออกไป การรัก าโรคทางตาด้ ย ิตามิน รือผลิตภัณฑ์อา าร
เ ริมนั้นมีเพียงโรคเดีย ที่มีการ ึก าคือ โรคจุดรับภาพเ ื่อม
ในคน ูงอายุ (age-related macular degeneration; AMD)
ซึ่งจากการ ึก าของ Age-Related Eye Disease Study
(AREDS) มีการทดลองใ ้ผู้ ูงอายุรับประทาน ารต้านอนุมูล
อิ ระ (antioxidant) กลุม่ ติ ามินและแร่ธาตุในปริมาณ งู โดย
ขนาดของ ิตามินที่แนะน�าใ ้รับประทานต่อ ันคือ ิตามินซี
(vitamin C) ๕๐๐ มิลลิกรัม ิตามินอี (vitamin E) ๔๐๐
น่ ย IU เบต้าแคโรทีน (betacarotine) ๑๕ มิลลิกรัม และ
ังกะ ี (zinc) ๘๐ มิลลิกรัม พบ ่า ามารถลดค ามเ ี่ยงของ
การเกิดโรคจุดรับภาพเ ื่อมระยะรุนแรงลงได้ร้อยละ ๒๕ ใน
ผู้ป่ ยโรคจุดรับภาพเ ื่อมในคน ูงอายุที่มีค ามเ ี่ยง ูงต่อการ
ูญเ ียการมองเ ็น๑, ๒ อย่างไรก็ตามการรับประทาน ารต้าน
อนุมูลอิ ระในปริมาณ ูงดังกล่า ไม่ ามารถป้องกันการเกิด
โรคและไม่มีประโยชน์ในผู้ป่ ยที่มีโรคจุดรับภาพเ ื่อมเพียง
เล็กน้อย ต่อมา AREDS ได้ ึก าต่อเนื่องเป็น AREDS2 โดยใ ้
ผู้ ูงอายุรับประทาน ารต้านอนุมูลอิ ระเช่นกัน แต่มีการปรับ
ูตร โดยขนาดของ ิตามินที่แนะน�าใ ้รับประทานต่อ ันคือ
เพิ่มโอเมก้า-๓ (omega-3) ๑๐๐ มิลลิกรัม ลูทีน (lutein) ๑๐
มิลลิกรัม ซีแซนทีน (zeaxanthin) ๒ มิลลิกรัม ตัดเบต้าแคโรทีน
ออก และลดปริมาณ ังกะ ีลงเ ลือ ๒๕ มิลลิกรัม เนื่องจาก
การ ึ ก า AREDS ครั้ ง แรกพบผลข้ า งเคี ย งจากการได้ รั บ
เบต้าแคโรทีนในปริมาณ ูงอาจท�าใ ้ผู้ที่ ูบบุ รี่มีโอกา เป็น
มะเร็ ง ปอดเพิ่ ม ขึ้ น ๓ และพบ ่ า ั ง กะ ี ท� า ใ ้ มี ผ ลข้ า งเคี ย ง
ระคายเคืองกระเพาะอา าร ซึง่ ผลการ กึ าของ AREDS2 พบ
่าการรับประทาน ารต้านอนุมูลอิ ระใน ูตรที่มีการปรับใ ม่
ไม่ ามารถป้องกัน รือชะลอการเกิดโรคจุดรับภาพเ ื่อมใน
คน ู ง อายุ ดั ง นั้ น การรั บ ประทาน ารต้ า นอนุ มู ล อิ ระใน
ปริมาณ งู ดังกล่า ค รอยูใ่ นดุลยพินจิ ของจัก แุ พทย์เป็นรายๆ
ไป �า รับโรคต้อเนื้อและต้อกระจกจัด ่าเป็นค ามเ ื่อมของ
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เยื่อบุตาและเลน ์แก้ ตาตามล�าดับ การรัก าในปัจจุบันยัง
ไม่มีการ ึก าเกี่ย กับ ิตามิน รือผลิตภัณฑ์อา ารเ ริมใน
โรคดังกล่า
โรคต้อเนื้อ (pterygium)
มีราก ัพท์มาจากภา ากรีกค�า ่า pterygos ซึ่ง
มีค าม มาย ่า “little wing” เนื่องจากต้อเนื้อ มีลัก ณะ
เป็นเนื้อเยื่อรูป ามเ ลี่ยมคล้าย wing-shaped นั่นเอง โรค
ต้ อ ลมและต้ อ เนื้ อ เป็ น ค ามเ ื่ อ มของเยื่ อ บุ ต าที่ พ บบ่ อ ย
ต�าแ น่งที่พบเกิดได้ทั้งบริเ ณ ั ตาและ างตา มีค ามแตก
ต่างกันตรงที่โรคต้อลมจะเป็นเยื่อบุตาที่ นานูนเฉพาะบริเ ณ
เยื่ อ บุ ต าเท่ า นั้ น ่ นโรคต้ อ เนื้ อ จะเป็ น เยื่ อ บุ ต าที่ นานู น
มี ลอดเลือด (fibrovascular) ร่ มด้ ย รูปร่าง ามเ ลีย่ มยืน่ จาก
เยื่อบุตาผ่านขอบกระจกตาเข้าไปบนผิ กระจกตา ซึ่ง าเ ตุ
ของการเกิดต้อเนื้อนั้นเป็นผลมาจากการระคายเคืองจากการ
ถูกกระตุ้นโดยแ งอัตราไ โอเลต ฝุ่น ค ัน ลม รือค ามร้อน
เป็นเ ลานาน ต้อเนื้อจึงพบได้บ่อยในประเท เขตร้อนแถบ
เ ้ น ู น ย์ ู ต รร มถึ ง ประเท ไทย โดยมี มมติ ฐ านเชื่ อ ่ า
ปั จ จั ย เ ล่ า นี้ มี ผ ลท� า ใ ้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง mutation
ของยีนชื่อ p53 tumor suppressor gene ท�าใ ้เยื่อบุตา
เกิดค ามเ ื่อมและเซลล์บริเ ณลิมบั ที่อยู่ตรงรอยต่อระ ่าง
เยื่อบุตาและกระจกตา เกิดการแบ่งตั ที่ผิดปกติท�าใ ้เยื่อบุตา
เกิดเนื้อเยื่อ นานูนยื่นจากเยื่อบุตาลุกลามอย่างช้าๆ ผ่านขอบ
กระจกตาเข้าไปบนผิ กระจกตาได้๔ ต้อเนื้อที่เกิดในระยะแรก
อาจจะไม่มีอาการ รืออาจมีอาการต้อเนื้ออักเ บเมื่อได้รับ
ปัจจัยกระตุ้นดังกล่า ท�าใ ้มีอาการตาแดงจาก ลอดเลือดบน
ต้อเนือ้ ขยายตั อาการเคืองตา แ บตา น�า้ ตาไ ล เป็นต้น และ
ถ้ายังได้รบั ปัจจัยกระตุน้ ดังกล่า โดยเฉพาะแ งอัลตราไ โอเลต
อย่างต่อเนื่อง ต้อเนื้อจะขยายขนาดจนท�าใ ้เ ็นได้ชัดด้ ยตา
เปล่าท�าใ ้เกิดปัญ าด้านค าม ยงาม นอกจากนี้ต้อเนื้อที่
ลุกลามเข้ากระจกตายังกดผิ กระจกตาท�าใ ้เกิด ายตาเอียง
จากการเปลี่ยนแปลงค่าค ามโค้งกระจก รือบังการมองเ ็น
ท�าใ ้เกิดอาการตามั ได้
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รูปที่ ๑ แ ดงต้อลมบริเวณ ัวตาในตาข้างขวา
การรัก าต้อเนื้อในระยะแรกที่ผู้ป่วยยังไม่มีอาการ
อาจแนะน�าการ ลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นที่อาจเป็น าเ ตุท�าใ ้
ต้อเนื้อขยายขนาดเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น การ วมแว่นกันแดด
เมื่อต้องออกกลางแ งแดดเป็นเวลานาน การรัก าในผู้ป่วยที่
มีอาการต้อเนื้ออักเ บ นิยมใ ้น�้าตาเทียม ยอดเพื่อ ล่อลื่น
ผิวกระจกตาร่วมกับใ ้ยา ยอดตา เช่น กลุ่มแอนตี้ฮิ ตามีน
(antihistamine) รือกลุ่ม ด ลอดเลือด (vasoconstrictor)
เพือ่ ลดอาการตาแดง ในรายทีม่ ตี อ้ เนือ้ อักเ บมากอาจใ ย้ ากลุม่
เตียรอยด์ (steroids) เป็นระยะเวลา ั้นๆ การรัก า วิธีผ่าตัด
ต้อเนื้อพิจารณาในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้
๑. ต้อเนื้อมีการอักเ บที่ไม่ตอบ นองต่อการรัก า
โดยยา ยอด
๒. ต้ อ เนื้ อ ยื่ น เข้ า ผิ ว กระจกตาขนาดมากกว่ า ๓
มิลลิเมตร
๓. ต้อเนื้อกดผิวกระจกตาท�าใ ้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ค่า ายตา เกิดภาวะ ายตาเอียงจากต้อเนื้อ และ
๔. ต้อเนื้อที่ทา� ใ ้มีปัญ าด้านความ วยงาม๕
ทั้งนี้การผ่าตัดจะพิจารณาในผู้ป่วยเป็นรายๆ ไป
โดยค�านึงถึง กิจวัตรประจ�าวัน งานอดิเรกและอาชีพการงาน
เนื่องจากปัญ า �าคัญคือการเกิดต้อเนื้อเป็นซ�้าภาย ลังการ
ผ่าตัด ซึง่ พบได้บอ่ ยโดยเฉพาะในผูป้ ว่ ยทีโ่ ดยอาชีพยังต้องเผชิญ
แ งอัลตราไวโอเลตอย่างต่อเนื่อง การผ่าตัดต้อเนื้อมี ลาย
เทคนิค เช่น การผ่าตัดวิธี bare sclera การผ่าตัดวิธีวางแปะ
ติดเยือ่ บุตาจากผูป้ ว่ ยเอง (conjunctival autograft) การผ่าตัด
วิธีวางเยื่อบุรกแปะติด (amniotic membrane graft transplantation) เป็นต้น ซึ่งแต่ละเทคนิคมีอัตราการเกิดต้อเนื้อ
เป็นซ�้าได้แตกต่างกัน แต่ยังไม่มีเทคนิควิธีใดที่ ามารถป้องกัน
การเกิดต้อเนื้อเป็นซ�้าได้โดย มบูรณ์ จึงมีค�าแนะน�าแก่ผู้ป่วย
ภาย ลังการผ่าตัดใ ้ ลีกเลี่ยงแ งอัตราไวโอเลตและ ยอด

รูปที่ ๒ แ ดงต้อเนื้อบริเวณ ัวตาในตาข้างขวา
ยาลดอักเ บ ตามค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัด เพื่อลดโอกา การ
เกิดต้อเนื้อเป็นซ�้า
โรคต้อกระจก (cataract)
เป็นภาวะที่เลน ์แก้วตาเกิดการขุ่นโดยอาจจะขุ่น
เพียงบาง ่วน รือขุ่นทั้ง มดก็ได้ ซึ่งเลน ์แก้วตาเป็นตัวกลาง
ในการรับแ งเพื่อใ ้เรามองเ ็นภาพชัด โดยปกติเมื่อเรามอง
ภาพ ล�าแ งจากภาพจะผ่านกระจกตา เลน ์แก้วตา น�้าวุ้นตา
ไปตกยังจุดรับภาพที่จอประ าทตาท�าใ ้เกิดเป็นภาพที่เรา
มองเ ็นชัด แต่เมื่อเลน ์แก้วตาซึ่งปกติจะใ เกิดการขุ่นขึ้น
จะท�าใ ้แ งไม่ ามารถผ่านไปถึงจุดรับภาพที่จอประ าทตา
ได้อย่าง มบูรณ์ จึงท�าใ ้ผู้ป่วยมีอาการตามัว าเ ตุการเกิด
ต้อกระจกได้ ลาย าเ ตุ เช่น เลน ์แก้วตาเกิดกระบวนการ
เ อื่ มตามปกติของร่างกายจากอายุทมี่ ากขึน้ เรียกว่า ต้อกระจก
ในผู้ งู อายุ ซึง่ เป็น าเ ตุทพี่ บได้บอ่ ยที่ ดุ ว่ น าเ ตุอนื่ ทีท่ า� ใ ้
เกิดต้อกระจกได้ เช่น การได้รับอุบัติเ ตุทางตาการอักเ บใน
ลูกตา ภาวะผิดปกติทาง เมตาบอลิค การได้รบั การฉายแ งรัง ี
การมีโรคประจ�าตัว เช่น เบา วาน การใช้ยาบางชนิดเช่นกลุ่ม
เตียรอยด์ รวมทั้งปัจจัยทางด้านพันธุกรรมที่มี ่วนท�าใ ้เกิด
ต้อกระจกได้๖ ในคนอายุ ๖๐ ปีขนึ้ ไปมักจะมีตอ้ กระจกบ้างแล้ว
เพราะโดยปกติเลน ์ตาจะเปลี่ยนแปลงมีความขุ่นเกิดขึ้นตาม
อายุที่มากขึ้น ต้อกระจกจึงพบได้ในผู้ ูงวัยทุกคน อาการที่ควร
ง ัยว่าเป็นต้อกระจกคือ ตามัวลงโดยค่อยๆ มัว ลัก ณะที่มัว
จะเ มือนมองผ่านกระจกฝ้า รือเ มือน มอกบังเลยเรียกว่า
ต้อกระจก มักไม่มีอาการปวดตา บางรายมองเ ็นไม่ชัดในที่
แ งจ้า รือมองเ ็นแ งแตกรอบภาพในตอนกลางคืนเรียกว่า
glare บางรายมองภาพเป็ น ี โ ทนเ ลื อ งเนื่ อ งจากเลน ์
ต้อกระจกที่ขุ่นมี ีเ ลืองเข้มขึ้น และบางคนเ ็นภาพซ้อนใน
ตาข้างเดียวกัน
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รูปที่ ๓ แ ดงเลน ์แก้วตาปกติที่ใ

รูปที่ ๔ แ ดงเลน ์แก้วตาที่ขุ่นจากต้อกระจก
การรัก าต้อกระจกในระยะแรกที่ผู้ป่วยมีอาการ
ตามัวเพียงเล็กน้อย อาจยังไม่จ�าเป็นต้องผ่าตัดเพื่อเอาเลน ์
แก้วตาออก เนือ่ งจากต้อกระจกทีเ่ กิดขึน้ ในระยะแรกอาจท�าใ ้
ผู้ป่วยเกิดการเปลี่ยนแปลงค่า ายตา บางรายเลน ์แก้วตา
ที่ขุ่นขึ้นท�าใ ้มีก�าลังค่า ายตาเพิ่มขึ้น ท�าใ ้เกิด ายตา ั้น
เพิ่ ม ขึ้ น (myopic shift) จึ ง ท� า ใ ้ เ กิ ด ภาวะ ายตากลั บ
มายถึงในภาวะปกติผู้ ูงอายุมักมี ายตายาวเวลามองใกล้
เรียกว่า ภาวะเพ่ง ายตาลดลงตามอายุ (presbyopia) ท�าใ ้
ต้องใ ่แว่น ายตายาวเวลาใช้ ายตาในระยะใกล้ แต่เมื่อเกิด
ต้อกระจกจนท�าใ ้เกิด ายตา ั้นเพิ่มขึ้น เ มือน ายตายาว
ลดลงในระยะใกล้ จึง ามารถถอดแว่นอ่าน นัง ือและมอง
ระยะใกล้ได้ปกติ ดังนั้นในผู้ป่วยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงค่า
ายตาจากต้อกระจกอาจรัก าโดยการเปลีย่ นแว่นตาก็จะท�าใ ้
การมองเ ็นชัดขึ้นได้ การรัก าวิธีผ่าตัดต้อกระจกพิจารณาใน
ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้
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๑. ต้อกระจกท�าใ ้เกิดอาการตามัวจนผู้ป่วยเองรู้ ึก
ว่ากระทบกับการด�ารงชีวิต รือการท�างานในชีวิตประจ�าวันซึ่ง
ควรพิจารณาจากไลฟ์ ไตล์อาชีพการงาน และงานอดิเรกของ
ผู้ป่วยเป็นรายๆ ไปว่ามีความต้องการในการใช้ค่า ายตามาก
น้อยแค่ไ น
๒. ต้อกระจกท�าใ ้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่า ายตา
จนผู้ป่วยรู้ ึกว่าแว่น ายตาไม่ ามารถช่วยแก้ไขค่า ายตาที่
เปลี่ยนแปลงจากต้อกระจกได้ และ
๓. ต้ อ กระจกท� า ใ ้ เ กิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นตามมา
ตัวอย่างเช่น ต้อกระจก กุ ท�าใ เ้ ลน แ์ ก้วตามีความ นาในแนว
น้า ลังเพิ่มมากขึ้นเลน ์แก้วตาจึงถูกดันใ ้เคลื่อนที่มาด้าน
น้าท�าใ ม้ มุ ม่านตาแคบลงเกิดการระบายน�า้ ในช่อง น้าลูกตา
ผ่ า นทางมุ ม ม่ า นตาได้ ล ดลงความดั น ลู ก ตาจึ ง ู ง ขึ้ น เกิ ด
โรคต้อ ินที่เกิดจากต้อกระจกซึ่งกรณีแบบนี้มีข้อบ่งชี้ในการ
ผ่าตัดต้อกระจกเพื่อเอาเลน ์แก้วตาออก
การผ่าตัดต้อกระจกเป็นการน�าเลน แ์ ก้วตาทีข่ นุ่ ออก
จากลูกตาและใ ่เลน ์แก้วตาเทียม (intraocular lens; IOL)
เข้าไปแทนที่ซึ่งเทคนิคที่ใช้ผ่าตัดมี ๓ เทคนิคคือ (๑) Phacoemulsification (PE) เป็นวิธีผ่าตัดแผลเล็กโดยใช้เครื่องมือที่
มีการ ั่นในความถี่ ูงย่านอัลตราซาวด์ในการดูด ลายเลน ์
แก้วตา (๒) Extracapsular cataract extraction (ECCE)
เป็นวิธีผ่าตัดแผลใ ญ่โดยการคลอดเลน ์ที่เป็นต้อกระจกออก
ผ่านทางแผลที่เปิดบริเวณกระจกตา (nuclear expression)
และ (๓) Intracapsular cataract extraction (ICCE) เป็นวิธี
ผ่าตัดแผลใ ญ่โดยการคลอดเลน ท์ เี่ ป็นต้อกระจกออกพร้อมถุง
ุ้มเลน ์ (lens capsule) ผ่านทางแผลที่เปิดบริเวณกระจกตา
ซึง่ วิธนี จี้ ะมีขอ้ บ่งชีใ้ นบาง ถานการณ์ เช่น ผูป้ ว่ ยทีม่ เี ลน แ์ ก้วตา
ั่น รือเคลื่อน ลุด เป็นต้น๗ การดูแล ลังผ่าตัดต้อกระจกมัก
ใช้ยา ยอดกลุ่ม เตียรอยด์และยาปฏิชีวนะ ยอดตาเป็นระยะ
เวลา ๑ - ๒ เดือนเพื่อลดการอักเ บและป้องกันการติดเชื้อ
วิต�มินและผลิตภัณฑ์อ� �รเ ริม (vitamin and
dietary supplements)
ปัจจุบันมีวิตามินและผลิตภัณฑ์อา ารเ ริมเพื่อ
ุขภาพซึ่ง าซื้อได้ง่ายในท้องตลาดและในอินเทอร์เน็ตซึ่งบาง
ผลิตภัณฑ์มกี ารกล่าวอ้างว่ามีประโยชน์ตอ่ โรคทางตาและ ายตา
จากความเชือ่ ทีว่ า่ เมือ่ อายุมากขึน้ ร่างกายจะมีการ ร้าง ารต้าน
อนุมูลอิ ระลดลงท�าใ ้เกิด ารอนุมูลอิ ระ (free radicals)
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ที่ไปท�าลายเนื้อเยื่อใ ้เ ื่อม ภาพลง ิตามินและผลิตภัณฑ์
อา ารเ ริมจึงเข้ามามีบทบาทในแง่ของการออกฤทธิต์ า้ นอนุมลู
อิ ระ ลดค ามเ ื่อมของเซลล์จากอนุมูลอิ ระ และอาจจะช่ ย
ชะลอการเกิดต้อกระจก
มีการ ึก าทดลองแบบ ุ่มเพื่อเปรียบเทียบระ ่าง
กลุ่มทดลองที่ได้รับ ิตามิน ผลิตภัณฑ์อา ารเ ริมและกลุ่ม
ค บคุมที่ได้รับยา ลอก (placebo) ในการ ึก าประ ิทธิภาพ
ในการป้องกัน รือชะลอการเกิดต้อกระจก โดย Cochrane
ได้มีการร บร มและทบท นงาน ิจัยทั้ง มด ๙ งาน ิจัยใน
ประชากรจ�าน น ๑๒๐,๐๐๐ รายในช่ งอายุระ ่าง ๓๕ ถึง
๙๕ ปี โดยทดลองใ ้ ิตามินซี ิตามินอี และ รือเบต้าแคโรทีน
ในกลุ่มทดลองและติดตามผลการ ึก ายา นาน ุด
ถึง ๑๒ ปี ผลการ ึก าพบ ่า ิตามิน ผลิตภัณฑ์เ ริมอา าร
ไม่ได้มีประ ิทธิภาพในการป้องกัน และ รือชะลอการเกิด
ต้อกระจกเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มค บคุม นอกจากนี้บางการ
ึก ามีรายงานผลข้างเคียง ได้แก่ มีผู้ป่ ยร้อยละ ๗ - ๑๖ ที่
ได้รบั เบต้าแคโรทีนในปริมาณ งู เกิดผิ นังเปลีย่ นเป็น เี ลือง
เป็นต้น๘ ถึงแม้ ติ ามิน เกลือแร่ชนิดต่างๆ มีประโยชน์ตอ่ ร่างกาย
และจัดเป็น ารอา ารที่จ�าเป็นต่อร่างกาย แต่การรับประทาน
อา ารครบ ๕ มู่ รับประทานผัก ผลไม้ ธัญพืช และโปรตีนมาก
เพียงพอ ก็จะท�าใ ้ร่างกายได้รับ ารอา ารอย่างเพียงพอแล้
ไม่จ�าเป็นต้องได้รับ ิตามินเ ริม โดย Cochrane ได้ รุป ่าการ
ได้รบั ติ ามินผลิตภัณฑ์เ ริมอา ารไม่ได้มผี ลในการป้องกันและ
รือชะลอการเกิดต้อกระจก
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Abstract

Can Vitamin and Dietary Supplements have Benefit for Pterygium and Cataract
Suntaree Thitiwichienlert
Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Thammasat University

Pterygium and cataract are the common eye problems among adults and older age. Pterygium is a
conjunctival degeneration, which the causes is unclear. It appears to be partly related to long term exposure
to ultraviolet (UV) light and dust. Senile cataract is an age-related, visual impairing condition characterized by
slowly progressive lens opacity. In currently, there are no systemic medications, eyedrops, vitamins or any
dietary supplements that can be benefit of treating or preventing pterygium and cataract. Surgical treatment
is the only way to remove pterygium and cataract, which be considered when the patients have appropriate
indications for surgery.
Key words: Pterygium, Cataract, Vitamin

