
ท าไมตอ้งหยอด น า้ตาเทยีม 
 

น ้าตาเทยีม (artificial tears) ทีม่ใีชอ้ยูใ่นปัจจบุันมมีากมายหลาย
ต ารับ และหลายยีห่อ้ โดยท่ัวไปจะใชใ้นการหลอ่ลืน่ดวงตา เพือ่
บรรเทาอาการระคายเคอืง ตาแหง้ แสบตา ทีเ่กดิขึน้ชัว่คราว อนั

เนือ่งมาจากการสมัผัสกบัแสงแดด ลม หรอืสิง่ระคายเคอืงตา่งๆ เชน่ 
ฝุ่ นละอองเขมา่ ควนั เครือ่งปรับอากาศ การน่ังท างานหนา้
คอมพวิเตอรเ์ป็นเวลานาน และการใชค้อนแทคเลนส ์ 

 
อาการแบบไหนทีเ่รยีกวา่ ตาแหง้ 

 
อาการตาแหง้(dry eye) เป็นอาการทีพ่บไดบ้อ่ย โดยมักจะมอีาการ
แสบตา ตาแดง เคอืงตา รูส้กึแหง้ฝืด บางครัง้มขีีต้าเป็นเสน้ๆ เมอืกๆ 
ลมืตายาก คลา้ยมผีงอยูใ่นตา บางคนมองไมช่ดัดว้ย ตอ้งกระพรบิตา
จงึเห็นดขีึน้ อาการมักเป็นมากในชว่งบา่ยๆ เย็นๆ มากกวา่ตอนเชา้  
และจะเป็นมากขึน้เมือ่อยูใ่นสิง่แวดลอ้ม ทีท่ าใหน้ ้าตาระเหยงา่ย เชน่ 
แสงจัด ความรอ้น อยูใ่นทีม่คีวามชืน้ต า่ (หอ้งปรับอากาศ) ควนั ลม
แรง หรอืแมแ้ตก่ารใชส้ายตาเป็นเวลานาน เชน่ อา่นหนังสอื ท างาน
อยูห่นา้จอคอมพวิเตอรน์านๆ ดโูทรทัศนน์านๆ (เพราะตอ้งลมืตานาน 
ท าใหก้ะพรบิตาลดลง) อาการเหลา่นีจ้ะคอ่ยเป็นคอ่ยไป หากเป็นนาน
จนเรือ้รัง อาจมอีาการรูส้กึตาฝืดๆ ขีต้าเป็นเมอืกตดิแน่นทีก่ระจกตา 
ท าใหเ้คอืงตามากโดยเฉพาะเวลากระพรบิตา และปลอ่ยใหต้าแหง้
นานมาก จะท าใหผ้วิตาด าไมเ่รยีบ ตดิเชือ้ในตางา่ย การตดิเชือ้ทีต่า
ด าจะท าใหเ้กดิแผล ถา้ไมไ่ดรั้บการรักษาทีด่ี จะท าใหแ้ผลอกัเสบท า

ใหต้าบอดได ้
 

อาการตาแหง้ เกดิจากการมนี ้าตาหลอ่เลีย้งดวงตานอ้ยกวา่ปกติ ทัง้
ปรมิาณและคณุภาพ หรอืเกดิจากการกระจายของน ้าตา ไมส่ม า่เสมอ

ทั่วทัง้ดวงตา ซึง่อาจมสีาเหตหุลายประการ ไดแ้ก่ 

  • การไมม่ตีอ่มน ้าตาโดยก าเนดิ (พบไดน้อ้ยมาก) 

  
• การผลติน ้าตาของตอ่มสรา้งน ้าตาลดลง บางคนจะพบรว่มกบั
การผลติน ้าลายลดลง ท าใหป้ากแหง้ หรอืรว่มกบัโรคกลุม่ 
autoimmune เชน่ โรครมูาตอยด ์โรคเอสแอลอี 

  • ความบกพรอ่ง หรอืโรคทีเ่กดิกบัเยือ่บตุา เชน่ กลุม่อาการแพย้า 

  



(Stevens-Johnson) รดิสดีวงตา การขาดวติามนิเอ  

  
• ผูส้งูอายุ ประสทิธภิาพในการท างานของตอ่มน ้าตาจะลดลง พบ
มากในหญงิวยัหมดประจ าเดอืน แตพ่บไดน้อ้ยในผูช้ายสงูอายุ  

  • 
การไดรั้บการฉายรังสี เพือ่รักษาเนือ้งอกบรเิวณใบหนา้ ท าให ้
ตอ่มน ้าตาถกูท าลาย 

  • การใชค้อนแทคเลนสเ์ป็นเวลานาน  

  • 
การใชส้ายตาเป็นเวลานาน เชน่ การอา่นหนังสอื  การท างานกบั
คอมพวิเตอร ์ 

  • สารเคมเีขา้ตา จนเกดิการท าลายตอ่มตา่งๆ ในเยือ่บตุา 

  

• ความบกพรอ่งในการท างานของเปลอืกตา เชน่ การอกัเสบของ
เสน้ประสาทเลีย้งกลา้มเนือ้รอบตา หรอืขอบตา ไมเ่รยีบ
สม า่เสมอ ท าใหปิ้ดตาไมส่นทิ มผีลใหก้ารเกลีย่ของน ้าตาไม่
ทั่วถงึ และเป็นจดุแหง้เฉพาะบรเิวณ  

  • 
เกดิจากยาบางชนดิ เชน่ ยาแกแ้พ  ้ยาลดความดันโลหติบาง
ชนดิ ยาคมุก าเนดิ 
 

น า้ตาเทยีม ตา่งจาก น า้ตาธรรมชาต  ิหรอืไม ่
 
น า้ตาธรรมชาต ิ
 
ในภาวะปกตนิ ้าตาสรา้งมาจากตอ่มน ้าตา ตอ่มภายในเยือ่บตุา ตอ่ม
บรเิวณโคนขนตา ตลอดจนตอ่ม ภายในหนังตา แตล่ะตอ่มสรา้งน ้าตา
ตา่งชนดิกนั โดยเรยีงเป็น 3 ชัน้ 

  • ชัน้นอกเป็นชัน้ไขมัน มหีนา้ทีป้่องกนัการระเหยของน ้า  

  • 
ชัน้กลางเป็นน ้า เป็นชัน้ทีห่นาทีส่ดุ เป็นตัวทีใ่หอ้าหารและ
ออกซเิจนหลอ่เลีย้งแกว้ตา  

  
• ชัน้ทีช่ดิผวิตาเป็นชัน้เมอืก มหีนา้ทีป่รับสภาพของกระจกตา ท า
ใหน้ ้าตากระจายตัวไดอ้ยา่งรวดเร็วเวลากระพรบิตา  

น ้าตามหีนา้ทีใ่หค้วามชุม่ชืน้แกก่ระจกตา และเยือ่บตุาขาว ชว่ยปรับ
สภาพของกระจกตาใหเ้รยีบ ท าใหเ้กดิการหกัเหของแสงทีส่ม า่เสมอ  
ท าใหม้องเห็นชดัเจน ป้องกนัการตดิเชือ้ของกระจกตา ชะลา้งสิง่
แปลกปลอมตา่งๆ ฝุ่ นผง สารเคม ีเชือ้โรค เป็นแหลง่อาหารใหก้บัผวิ
ดวงตา เนือ่งจากกระจกตาเป็นอวยัวะทีไ่มม่หีลอดเลอืดมาเลีย้ง  จงึมี



ความจ าเป็นตอ้งอาศัยออกซเิจนจากอากาศและน ้าตา น ้าตายังเต็มไป
ดว้ยเกลอืแร่ วติามนิเอ วติามนิอ ีสารตา้นจลุชพี และสารตอ่ตา้นอนุมลู
อสิระ ซึง่ชว่ยใหผ้วิดวงตาอยูใ่นสภาพปกต ิหากขาดสารเหลา่นีพ้ืน้ผวิ
ดวงตาจะแหง้ และหลดุลอกไดง้า่ย 
 
น า้ตาเทยีม 
 
น ้าตาเทยีมเป็นสารสงัเคราะหท์ีถ่กูผลติขึน้ ใหค้ณุสมบัตใิกลเ้คยีงกบั
น ้าตาธรรมชาตมิากทีส่ดุ โดยมสีว่นประกอบทีส่ าคัญ 4 สว่น ดังนี ้

  

• hydrogel หรอื polymer ซึง่ชว่ยเพิม่ความหนดื (viscosity 
agents)ใหน้ ้าตาเทยีม เพือ่ใหฉ้าบอยูท่ีก่ระจกตานานขึน้ เพิม่
ความสบาย และความชุม่ชืน่ใหก้ระจกตา แตถ่า้น ้าตาเทยีมยีห่อ้
ใดมคีวามหนดืมาก ก็จะท าใหร้ะยะเวลาทีน่ ้าตาเทยีม ฉาบอยูบ่น
กระจกตานานขึน้ อาจท าใหม้อีาการตามัว มองไมช่ดัหลังหยอด
ตาระยะแรก 

  
• สารกนัเสยี ชว่ยใหน้ ้าตาเทยีมคงสภาพไดน้าน และป้องกนัการ
เตบิโตของจลุชพี ทีอ่าจปนเป้ือนเขา้ไปขณะหยอด ท าให ้
สามารถเก็บไดน้านประมาณ 1 เดอืนหลังจากเปิดขวด 

  
• บัฟเฟอร ์(buffer) เป็นสว่นผสมทีช่ว่ยปรับสมดลุ ของ
องคป์ระกอบอืน่ในน ้าตาเทยีม ปรับความเป็นกรดดา่งให ้
พอเหมาะ ไมแ่สบตาเวลาหยอด ชว่ยคงสภาพของน ้าตาเทยีม  

  

• สว่นประกอบอืน่ๆ เชน่ glycine, magnesium chloride, 
sodium chloride, zinc, calcium chloride, sodium borate 
เพือ่ใหน้ ้าตาเทยีมมคีณุสมบัต  ิใกลเ้คยีงกบัน ้าตาธรรมชาตมิาก
ทีส่ดุ 

หยอดน า้ตาเทยีมนานๆ จะมขีา้งเคยีงตอ่ดวงตาหรอืไม่ 
 
การใชน้ ้าตาเทยีม เพือ่ชว่ยหลอ่ลืน่ และใหค้วามชุม่ชืน้แกก่ระจกตา 
และเยือ่บตุาขาว ไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตราย หรอืผลขา้งเคยีงตอ่ดวงตาแต่
อยา่งไร สามารถใชไ้ดต้ามตอ้งการ ในรายทีไ่วหรอืแพส้ารกนัเสยี ซึง่
มอียูใ่นยาหยอดตาทกุชนดิทีเ่ป็นขวดใหญ่ ก็สามารถเลอืกใชน้ ้าตา
เทยีมทีป่ราศจากสารกนัเสยี ซึง่บรรจอุยูใ่นหลอดขนาดเล็กทีใ่ชไ้ดว้นั
ตอ่วนั 
 



น า้ตาเทยีมมกีีป่ระเภท 
 
ปัจจบุันมนี ้าตาเทยีมหลายยีห่อ้ แตเ่ราสามารถจ าแนกน ้าตาเทยีมงา่ยๆ 
ไดเ้ป็น 2 ประเภท ตามการใสส่ารกนัเสยี คอื น ้าตาเทยีมทีม่สีารกนั
เสยี และทีไ่มม่สีารกนัเสยี น ้าตาเทยีมทีม่สีารกนัเสยีจะมขีวดใหญ ่
ขนาดบรรจปุระมาณ 3 ถงึ 15 ซซี ีสามารถใชไ้ดน้านประมาณ 1 เดอืน
หลังเปิดขวด แตน่ ้าตาเทยีมทีไ่มม่สีารกนัเสยี จะเป็นหลอดเล็กๆ 
หลอดละ 0.3 ถงึ 0.9 ซซี ีบรรจตุัง้แต ่20 ถงึ 60 หลอด ตอ่ 1 กลอ่ง 
แตล่ะหลอดเมือ่เปิดแลว้ ตอ้งใชใ้หห้มดภายใน 24 ชัว่โมง  
 
หาซือ้น า้ตาเทยีมมาใชเ้องไดห้รอืไม่ 
 
คณุสามารถหาซือ้น ้าตาเทยีมมาใชเ้องได  ้โดยการเลอืกใชน้ ้าตาเทยีม
นัน้ ขึน้กบัความรนุแรงของอาการทีเ่ป็น คนทีม่อีาการตาแหง้ธรรมดา 
ทีไ่มม่โีรคแทรกซอ้นรนุแรง เชน่ การใสค่อนแทคเลนส์ สมัผัสกบั
แสงแดด ลม หรอืใชส้ายตานานๆ ก็สามารถเลอืกใชน้ ้าตาเทยีมชนดิ
ขวดใหญ่ ทีม่สีารกนัเสยีกอ่นได ้หากมอีาการตาแหง้รนุแรง ตอ้ง
หยอดน ้าตาเทยีมมากกวา่ 4 ครัง้ตอ่วนัเป็นเวลานานๆ ผูท้ีม่โีรคของผวิ
กระจกตา เซลลข์องผวิกระจกตาไมค่อ่ยสมบรูณ์ หรอืมปีระวตัแิพส้าร
กนัเสยีในน ้าตาเทยีม ก็ควรพจิารณาใชย้าหยอดตาชนดิทีไ่มม่สีารกนั
เสยี อยา่งไรก็ตาม ในรายทีม่อีาการรนุแรง และเรือ้รัง ก็ควรไปตรวจ
สขุภาพดวงตากบัจักษุแพทยอ์ยา่งละเอยีด ไมค่วรซือ้น ้าตาเทยีมมา
ใชเ้องเป็นเวลานานๆ โดยไมห่าสาเหตทุีแ่ทจ้รงิของอาการตาแหง้นะ
คะ 
 
น า้ตาเทยีมเปิดใชแ้ลว้เก็บไดน้านแคไ่หน 
 
น ้าตาเทยีมชนดิทีม่สีารกนัเสยี สามารถเก็บไวไ้ดน้าน 30 วนั หลังจาก
เปิดใช ้แตช่นดิทีไ่มม่สีารกนัเสยี ตอ้งใชใ้หห้มดภายใน 24 ชัว่โมง  
 

 

 

 



เก็บรกัษาน า้ตาเทยีมอยา่งไรใหไ้ดป้ระสทิธภิาพ 
 
น ้าตาเทยีมควรเก็บไวท้ีอ่ณุหภมูิ 2 - 25 องศาเซลเซยีส ซึง่อณุหภมูิ
ปกตเิมอืงไทยก็เกนิ 25 องศาเซลเซยีสอยูแ่ลว้ หากอยูน่อกหอ้งทีม่ี
เครือ่งปรับอากาศ ดังนัน้ หากเก็บยานอกหอ้งทีม่เีครือ่งปรับอากาศ ก็
ควรเก็บไวใ้นตูเ้ย็นชอ่งธรรมดา จะเป็นการดทีีส่ดุ เพือ่รักษาคณุภาพ
ของน ้าตาเทยีม และไมค่วรใชห้ลังจากสิน้อายทุีร่ะบไุวบ้นกลอ่ง 
 
วธิกีารใชน้ า้ตาทีถ่กูตอ้ง  

  • ลา้งมอืใหส้ะอาด 

  • 
แหงนหนา้ขึน้ ใชม้อืขา้งหนึง่ดงึหนังตาลา่งเบาๆ ลงมาเป็น
กระเปาะหรอืกระพุง้ 

  • เหลอืบตามองขึน้ขา้งบน 

  

• หยอดยา หรอืน ้าตาเทยีม 1-2 หยด ดว้ยมอือกีขา้ง ลงในเบา้ตา
อยา่งระมัดระวงั ไมใ่หป้ลายหลอดหยดสมัผัสกบัสว่นใดสว่นหนึง่
ของดวงตา เพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนของเชือ้จลุนิทรยี ์เขา้ไป
เจรญิเตบิโตในยา 

  • หลับตา กรอกตาไปมา หา้มกระพรบิตาชัว่ครู่ 

  • 
เชด็ยาสว่นเกนิทีห่ยดออกมานอกดวงตา ดว้ยกระดาษช าระหรอื
ผา้ทีส่ะอาด 

  

• ลา้งมอืหลังหยอดตาใหส้ะอาด เพราะอยา่ลมืวา่การตดิเชือ้ 
สามารถเป็นทีต่าอกีขา้งหนึง่ได  ้ถา้เอามอืสกปรกทีแ่ตะหนังตา 
หรอืขีต้า มาถกูตาอกีขา้งหนึง่ หรอืแพรไ่ปใหค้นอืน่ๆ ใน
ครอบครัว หรอืในทีท่ างานไดด้ว้ย 

  
• หา้มใชย้าหยอดตา หรอืน ้าตาเทยีมรว่มกบัผูอ้ ืน่ เพราะหาก
เจา้ของยามกีารตดิเชือ้ คณุอาจไดรั้บเชือ้นัน้ดว้ย 

ดวงตาเป็นอวยัวะทีบ่อบบางละเอยีดออ่น ประสทิธภิาพการท างาน
ของดวงตา สว่นหนึง่ขึน้กบัความชุม่ชืน้ของผวิกระจกตา และการที่
ดวงตาจะชุม่ชืน้ตลอดเวลานัน้ จะตอ้งมนี ้าตาทีพ่อเพยีงหลอ่เลีย้ง  
และสามารถเคลอืบผวิดวงตาไดเ้ป็นอยา่งด ีหมั่นดแูลและเอาใจใส่

สขุภาพของดวงตา เพือ่ใหไ้ดด้วงตาทีส่วย จะไดอ้ยูคู่ก่บัทา่นไปนานๆ 
นะคะ 

 



                                                       ภญ. อมัพร อยูบ่าง 

 

 

แหลง่ขอ้มลู : นติยสาร - HealthToday 


