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บทที่ 5

อันตรายจากแสงสีฟ้ากับจุดภาพชัดจอตาเสื่อม
1) บทน�ำ
ในสภาวการณ์ปจั จุบนั วิถีการด�ำเนินชีวิตของมนุ ษย์ยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่มีการใช้สมาร์ทโฟน (smart phone)                   
แท็บเล็ตพีซี (tablet) เครื่องคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์เป็ นอุปกรณ์เพือ่ การติดต่อสือ่ สารท�ำธุรกิจ การค้า การศึกษา การค้นคว้า
หาความรูร้ วมทัง้ การบันเทิงต่างๆ จนอุปกรณ์เหล่านี้กลายเป็ นสิ่งส�ำคัญที่จำ� เป็ นยิ่งในชีวติ ประจ�ำวันของคนโดยเฉพาะคนเมือง            
คนแต่ละคนจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ทุกวันและวันละหลายหลายชัว่ โมง จึงเริ่มมีการกล่าวถึงอันตรายของแสงสีฟ้า (blue light)                        
ทีอ่ อกมาจากหน้าจอของอุปกรณ์เหล่านี้ทม่ี ผี ลต่อดวงตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อจอตา (retina) ท�ำให้เกิดจุดภาพชัดจอตาเสือ่ ม
(macular degeneration) แม้วา่ หนึ่งในแหล่งก�ำเนิดแสงสีฟ้าทีส่ ำ� คัญคือ แสงอาทิตย์ คิดเป็ นร้อยละ 25 ถึง 35 ของแสงทีแ่ ผ่              
ออกมา1 แต่ปจั จุบนั คนในเมืองใช้ชวี ติ อยู่ในทีร่ ่มมากขึ้น ท�ำให้ได้รบั แสงสีฟ้าจากดวงอาทิตย์ลดลง และในทางกลับกันเทคโนโลยี
สมัยใหม่เช่น LED technology หรือ ไดโอดเปล่งแสง ถูกน�ำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะ white light LED ซึง่ เป็ น
ชนิดของ LED ทีน่ ำ� มาใช้มากทีส่ ุด โดยเป็ นส่วนประกอบส�ำคัญของหน้าจอสมาร์ทโฟน หน้าจอโทรทัศน์ หน้าจอคอมพิวเตอร์                   
อุปกรณ์แท็บเล็ตพีซตี ่างๆ อุปกรณ์ไดโอดนี้จะแผ่แสงสีฟ้าความยาวคลืน่ อยู่ท่ี 450 นาโนเมตรเป็ นหลัก ท�ำให้เกิดปฏิกริ ยิ าระหว่าง
แสงกับสารรงควัตถุในจอตา จนเกิดเป็ นสารอนุมลู อิสระท�ำให้เกิดกระบวนการเสือ่ มและตายของเซลล์ มีผลต่อจอตาท�ำให้จอตา
เสือ่ ม ดังนัน้ จึงมีความพยายามทีจ่ ะใช้เทคโนโลยีกำ� จัดแสงสีฟ้าออกไม่วา่ จะเป็ นแว่นกันแดด แว่นสายตา คอนแทคเลนส์ หรือแม้แต่
เลนส์แก้วตาเทียมโดยเชื่อว่าเมือ่ จอตาไม่ได้รบั แสงสีฟ้าก็จะลดการเกิดโรคจุดภาพชัดจอตาเสือ่ มได้ ฉะนัน้ อาจกล่าวได้ว่าในชีวติ
ประจ�ำวันของคนเราไม่วา่ จะอยู่กลางแจ้งหรือในร่มก็มโี อกาสได้รบั หรือสัมผัสกับแสงสีฟ้า ในบทนี้จะกล่าวถึงอันตรายจากแสงสีฟ้า
ทีอ่ ยู่ในชีวติ ประจ�ำวันและเป็ นเหตุให้เสีย่ งต่อการเกิดโรคจุดภาพชัดจอตาเสือ่ ม

2) อุบัติการณ์โรคจุดภาพชัดจอตาเสื่อม
จุดภาพชัดจอตาเสือ่ มเป็ นสาเหตุทท่ี ำ� ให้สูญเสียการมองเห็นในผูท้ อ่ี ายุมากกว่า 50 ปี โดยมีหลายปัจจัยเสีย่ ง ปัจจัยเสีย่ ง
หลักทีส่ ำ� คัญสุดคือ อายุ พบว่าในอายุมากกว่า 65 ปี พบโรคจุดภาพชัดจอตาเสือ่ มได้รอ้ ยละ 10 และในอายุมากกว่า 75 ปี พบโรค
จุดภาพชัดจอตาเสือ่ ม ได้รอ้ ยละ 25 นอกจากนี้ยงั มีปจั จัยเสีย่ งอืน่ ได้แก่ เพศหญิง ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด ประวัตทิ างพันธุกรรม สูบบุหรี่ ม่านตาสีอ่อน ภาวะสายตายาว และเชื้อชาติโดยเฉพาะผิวขาวพบความเสีย่ งได้สูงสุด
ร้อยละ 5.42-5
แสงสีฟ้าและการเกิดจุดภาพชัดตาเสือ่ ม The blue light hazard ได้ถกู กล่าวถึงมามากกว่า 40 ปี 6 Noell พูดถึงการ
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ท�ำลายเซลล์รบั แสง (photoreceptor) เซลล์ retinal pigment epithelium (RPE) และเซลล์ ganglion ทีจ่ อตาจากแสงสีฟ้า
ปัจจุบนั โดยเฉพาะชุมชนเมืองทีต่ อ้ งเผอิญกับแสงสีฟ้าวันละหลายๆชัว่ โมง มีการศึกษามากมายอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างการ
ได้รบั แสงสีฟ้าต่อการเกิดจุดภาพชัดจอตาเสือ่ ม เนื่องจากโรคจุดภาพชัดจอตาเสือ่ มเป็ นโรคทีเ่ กิดจากหลายปัจจัยเสีย่ งจึงไม่มรี ายงาน
อุบตั ิการณ์ท่แี น่ ชดั ว่าถึงโรคจุดภาพชัดจอตาเสื่อมจากแสงสีฟ้า มีการศึกษาบอกถึงความเสี่ยงจากการได้รบั แสงสีฟ้าก่อให้เกิด
จอตาเสือ่ มคิดเป็ นร้อยละ 15.2 (P=.0016)7

3) สาเหตุและความเสี่ยง
แสง (light)
แสง คือคลืน่ ชนิดหนึ่งทีม่ พี ลังงานการแผ่รงั สีแม่เหล็กไฟฟ้ าออกมาในช่วงความยาวคลืน่ ทีต่ ามนุษย์มองเห็น (visible light)
มีทงั้ หมด 7 สี ม่วง คราม น�ำ้ เงิน เขียว เหลือง แสด แดง และในช่วงความยาวคลืน่ ทีต่ ามนุษย์มองไม่เห็น คือตัง้ แต่รงั สีอลั ตราไวโอเลต
(ultraviolet) ถึงรังสีอนิ ฟราเรด (infrared) เราสามารถแบ่งประเภทของแสงทีเ่ ข้าสู่ตาเป็ น
1. รังสีอลั ตราไวโอเลตมีความยาวคลืน่ อยู่ระหว่าง 100 – 400 นาโนเมตรและยังแยกย่อยออกเป็ น 3 กลุม่
1.1 รังสีอลั ตราไวโอเลตเอ (UVA) ความยาวคลืน่ 320 - 400 นาโนเมตร
1.2 รังสีอลั ตราไวโอเลตบี (UVB) ความยาวคลืน่ 290 - 320 นาโนเมตร
1.3 รังสีอลั ตราไวโอเลตซี (UVC) ความยาวคลืน่ ต�ำ่ กว่า 290 นาโนเมตร
2. แสงทีต่ ามนุษย์มองเห็นมีความยาวคลืน่ อยู่ระหว่าง 400 - 750 นาโนเมตร
แสงสีมว่ ง ความยาวคลืน่ 400 - 450 นาโนเมตร แสงสีนำ�้ เงินหรือแสงสีฟ้า ความยาวคลืน่ 450 - 500 นาโนเมตร แสงสี
เขียว ความยาวคลืน่ 500 - 570 นาโนเมตร แสงสีเหลือง ความยาวคลืน่ 570 - 590 นาโนเมตร แสงสีเเสด ความยาวคลืน่ 590 610 นาโนเมตร และแสงสีแดง ความยาวคลืน่ 610 - 750 นาโนเมตร
3. รังสีอนิ ฟราเรดมีความยาวคลืน่ อยู่ระหว่าง 750 – 10,000 นาโนเมตร
LED: Light Emitting Diode คืออะไร
นอกจากแหล่งก�ำเนิดแสงในธรรมชาติจากดวงอาทิตย์ ปัจจุบนั มีอปุ กรณ์กำ� เนิดแสงทีใ่ ห้แสงสว่างและประหยัดพลังงานนัน่
ก็คอื light emitting diode หรือ LED หรือ ไดโอดเปล่งแสง
เริ่มตัง้ แต่ปลายศตวรรษที่ 19 ทีม่ กี ารผลิตหลอดไฟเกิดขึ้น โดยหลอดไฟชนิดแรกทีส่ ร้างขึ้นมาคือหลอดอินแคนเดสเซนต์
หรือ หลอดไส้ (incandescent lamps) หลักการท�ำงาน คือ เมือ่ มีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านขดลวด จะท�ำให้เกิดความร้อนจนขดลวด
เปล่งแสงออกมา มีทงั้ ชนิดธรรมดาทังสเตน (tungsten) และ ชนิดฮาโลเจน (halogen) ต่อมาในศตวรรษที่ 20 มีการผลิตหลอด
ไฟชนิดอืน่ ตามมาคือ หลอดฟลูออเรสเซนต์ (fluorescent lamps) ได้รบั ความนิยมสูงสุด ใช้หลักการท�ำงาน คือ ให้กระแสอิเล็กตรอน
วิง่ ชนไอโลหะและแก๊สเฉื่อยทีอ่ ยู่ภายในหลอด ท�ำให้เกิดรังสีอลั ตราไวโอเลตมากระทบสารเรืองแสง (fluorescent) ทีเ่ คลือบข้าง
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หลอดไฟ ก่อให้เกิดการเรืองแสงออกมา ในศตวรรษที่ 21เกิดการผลิต หลอด light emitting diode หรือ LED หรือ ไดโอด
เปล่งแสง คือ สารกึง่ ตัวน�ำไฟฟ้ าอย่างหนึ่งทีย่ อมให้กระแสไหลผ่านทางเดียวแล ้วจะเปล่งแสงสว่างออกมา โดยขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบ
ทางเคมีของวัสดุก่งึ ตัวน�ำทีใ่ ช้ และจากผลงานนี้ทำ� ให้นกั วิทยาศาสตร์ชาวญีป่ ่ นุ 3 คนได้รบั รางวัลโนเบลสาขาฟิ สกิ ส์ ในปี ค.ศ. 2014
ในฐานะผูค้ ดิ ค้นประดิษฐ์ ทีท่ ำ� ให้เกิดการปฏิวตั วิ งการทัง้ โลก ด้านไฟฟ้ าแสงสว่างและการใช้พลังงาน
ปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ หลอดไดโอดเปล่งแสง LED เป็ นทีน่ ิยมในท้องตลาดเหนือกว่าหลอดไฟอืน่ คือ หลอด ไดโอดเปล่ง
แสง LED มีคุณสมบัตเิ ด่น คือมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง ประหยัดพลังงาน เพราะให้แสงสว่างมากแต่ใช้พลังงานน้อย มีความถูก
ต้องของสีสูง สร้างพลังงานความร้อนน้อยและอายุการใช้งานยาวนานทีส่ ุด (50,000 – 100,000 ชัว่ โมง) ปัจจุบนั พบว่า หลอดไดโอด
เปล่งแสง LED ถูกน�ำมาใช้เป็ นส่วนประกอบส�ำคัญของอุปกรณ์หน้าจอต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นโทรทัศน์จอแบน หน้าจอคอมพิวเตอร์
หน้าจอสมาร์ทโฟนและหน้าจออุปกรณ์แท็บเล็ตพีซตี ่างๆ
LED กับแสงสีฟ้า
หลอดไดโอดเปล่งแสง LED จะให้แสงความยาวคลืน่ สัน้ โดยความยาวคลืน่ ส่วนใหญ่อยู่ท่ี 450 นาโนเมตร นัน่ ก็คอื ช่วง
ความยาวคลืน่ ของแสงสีฟ้า แต่ทเ่ี ราเห็นแสงจากหลอด LED ออกมาเป็ นสีขาวเพราะมีการเคลือบด้วยสารเรืองแสงสีเหลืองทอง
(yellow garnet phosphor) จะท�ำให้แสงทีอ่ อกมาเป็ นสีขาว
LED กับอันตรายจากแสงสีฟ้า
แสงทีผ่ ลิตของมาจากหลอดไดโอดเปล่งแสง LED ส่วนใหญ่เป็ นแสงสีฟ้า ความเป็ นจริงแล ้วแสงสีฟ้านอกจากจะช่วยเรื่อง
การมองเห็นแล ้ว มีรายงานกล่าวถึงแสงสีฟ้าว่ามีผลต่อ circadian clock ท�ำให้คณ
ุ ภาพการนอนของเราดีข้นึ มีการน�ำประโยชน์ดา้ น
นี้มาใช้รกั ษาภาวะความเครียดและความผิดปกติดา้ นการนอน (circadian sleep disorders) โดยเรียกการรักษานี้ว่า
phototherapy หรือ bright light therapy8 ปกติแสงสีฟ้าจะเข้มมากสุดในช่วงกลางวัน แต่ในปัจจุบนั ทีม่ กี ารใช้อปุ กรณ์ทม่ี แี หล่ง
ก�ำเนิดแสงจากหลอดไดโอดเปล่งแสง LED ไม่วา่ จะเป็ นหน้าจอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จำ� พวกสมาร์ทโฟน ท�ำให้ได้รบั แสงสีฟ้าตลอด
ทัง้ กลางวันและกลางคืน ซึง่ โอกาสทีจ่ ะได้รบั อันตรายจากแสงสีฟ้าโดยเฉพาะ artificial blue light ในปริมาณมาก หรือได้รบั เป็ น
เวลานานขึ้น มีผลเสียโดยตรงต่อ ภาวะสุขภาพ การรับรู ้ และความเสือ่ มซึง่ มีการศึกษาพบว่าแสงสีฟ้ามีผลต่อระบบ chronobiology มากกว่ายาบางตัวด้วยซ�ำ้ 9 นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาพบว่าการใช้แท็บเล็ตพีซี เช่นอ่าน e-reader ตอนกลางคืน หรือ ก่อนนอน
ส่งผลให้ circadian phase ช้าลงและกดการหลังเมลาโทนิ
่
น melatonin มีผลให้คุณภาพการนอนลดลงและสภาวะการรูค้ ิด
cognitive performance ในตอนเช้าเสียไป10
นอกเหนือจากผลกระทบต่อ chronobiological แสงสีฟ้าจากหน้าจอหลอดไดโอดเปล่งแสง LED ยังมีอนั ตรายโดยตรง
ต่อดวงตา แสงสีฟ้าเป็ นแสงทีม่ พี ลังงานโฟตอนสูง สามารถทะลุผ่านชัน้ กระจกตา ผ่านเลนส์ตาจนถึงจอตาได้ เป็ นผลให้เกิดภาวะ
เสี่ยงของโรคจุดภาพชัดจอตาเสื่อม หรือที่มกั เรียกอันตรายจากแสงสีว่า blue light hazard มีการทดลองในหนู คน้ พบว่า
เมือ่ เรากรองแสงสีฟ้าก็จะลดอันตรายต่อจอตาลง11
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แสงผ่
านเข้าสูาจ่ สูอตาได้
่ จอตาได้อย่อาย่งไร
างไร(รู(รูปปทีที่1่ 1))
แสงผ่
านเข้

รูปที่ 1 ภาพแสดงทางเดินของแสงเข้าสู่ดวงตาและแสดงองค์ประกอบของลูกตาตัง้ แต่กระจกตา ม่านตา เลนส์ตา วุน้ ตา จอตา และ
รูปทีร่บั แสง
ภาพแสดงทางเดิ
นของแสงเข้สาทิ สูธิด่ ์ วงตาและแสดงองค์
ประกอบของลู
ตาตังแต่
้ กระจกตา
ม่านตา
เลนส์
ตา วุ้นรตา
เซลล์
(ภาพวาดโดยนายพิ
ไข่แก้ว คณะแพทยศาสตร์
วชิรกพยาบาล
มหาวิทยาลั
ยนวมิ
นทราธิ
าช)จอตา และ
เซลล์รับแสง (ภาพวาดโดยนายพิสทิ ธิ์ ไข่แก้ ว คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)

กระจกตา
กระจกตา
cornea cornea
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วยเลนส์ตา ดังนันแสงส่
วนใหญ่ที่ความยาวคลื
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ามารถผ่านกระจกตาได้
จึงมีแค่แinfrared,
สงที่ตามนุษNIR)
ย์มองเห็ทีนม่ โดยเฉพาะแสงสี
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ไม่นาโนเมตรก็
สามารถผ่าจนไปถึ
งจอตาได้12, 13 รวมถึ
รังสีอนิ ่สฟราเรดช่
วงคลืน่ สัน้ (near
คี วามยาวคลืน่ ฟ้มากกว่
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และรังสีอินฟราเรด
นาโนเมตรก็จะถูกกรองโดยกระจกตาด้วย ส่วนแสงทีส่ ามารถผ่านกระจกตาได้ จึงมีแค่แสงทีต่ ามนุษย์มองเห็นโดยเฉพาะแสงสีฟ้า
และรั
งสีอนิ irisฟราเรด
ม่ านตา
ม่าม่นตา
iris
านตาประกอบไปด้ วยเม็ดสีเมลานินมีหน้ าที่กรองแสงที่ตามนุษย์มองเห็น โดยรูม่านตา (pupil) เป็ นกลไกที่สําคัญอย่าง
ดสีเมลานิ
น้าทีก่ รองแสงที
ต่ ามนุ
ษย์มองเห็ตนโนมัโดยรู
มากเพื่อม่ช่าวนตาประกอบไปด้
ยควบคุมแสงที่เข้ าสูวจ่ ยเม็
อตาโดยใช้
ปฏิกนิรมีิยหาในการหดหรื
อขยายรู
มา่ นตาแบบอั
ติ มา่ นตา (pupil) เป็ นกลไกทีส่ ำ� คัญอย่าง
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เลนส์ ตา lens
เลนส์ตาในผู้ใหญ่สามารถกรองรังสีอลั ตราไวโอเลตเอและแสงรังสีอลั ตราไวโอเลตบีทกุ ความยาวคลื่นและรังสีอินฟราเรด
ได้ บางส่วน มีงานวิจยั กล่าวว่า รังสีอลั ตราไวโอเลต แสงสีฟ้าและรังสีอินฟราเรดทําให้ เกิดต้ อกระจก
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เลนส์ตา lens
เลนส์ตาในผูใ้ หญ่สามารถกรองรังสีอลั ตราไวโอเลตเอและแสงรังสีอลั ตราไวโอเลตบีทกุ ความยาวคลืน่ และรังสีอนิ ฟราเรด
ได้บางส่วน มีงานวิจยั กล่าวว่า รังสีอลั ตราไวโอเลต แสงสีฟ้าและรังสีอนิ ฟราเรดท�ำให้เกิดต้อกระจก
เลนส์ตาในเด็กหรือคนอายุนอ้ ยทีเ่ ลนส์ค่อนข้างใส พบว่าแสงสีฟ้าสามารถผ่านเลนส์ตาเข้าสู่จอตาได้ โดยในช่วงอายุ 25 ปี
พบว่าร้อยละ 65 ของแสงสีฟ้าความยาวคลืน่ 450 นาโนเมตรสามารถผ่านเลนส์ตาเข้าสู่จอตา เมื่ออายุมากขึ้นเลนส์ตาเริ่ม
เปลีย่ นเป็ นสีเหลืองท�ำให้กรองแสงสีฟ้าได้เกือบทัง้ หมด ในอายุ 60 ปี เลนส์สามารถกรองแสงสีฟ้าความยาวคลืน่ 450 นาโนเมตรได้
ทัง้ หมดแต่จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
กล่าวโดยสรุป คือ เลนส์ตาสามารถกรองแสงทีต่ ามนุ ษย์มองเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงสีฟ้าได้มากขึ้นเมือ่ อายุมากขึ้น
ในทางกลับกันคนทีไ่ ม่มเี ลนส์ตา (aphakia) แสงความยาวคลืน่ ตัง้ แต่ 310 นาโนเมตร ซึง่ จะรวมถึงรังสีอลั ตราไวโอเลตเอสามารถ
ผ่านเลนส์ตาเข้าสู่จอตาได้
จอตา retina
เนื่องจากกระจกตาและเลนส์ตาสามารถกรองรังสีอลั ตราไวโอเลต แสงทีต่ ามนุษย์มองเห็นและรังสีอนิ ฟราเรดได้บางส่วน
และวุน้ น�ำ้ ลูกตาสามารถกรองรังสีอนิ ฟราเรดความยาวคลืน่ ทีม่ ากกว่า 1,400 นาโนเมตรได้ อย่างไรก็ตามในช่วงอายุนอ้ ยระหว่าง
8- 10 ปี ร้อยละ 1 - 2 ของรังสีอลั ตราไวโอเลตและร้อยละ 8 ของแสงความยาวคลืน่ มากกว่า 320 นาโนเมตร สามารถเข้าสู่จอตา
ได้ จึงเป็ นเหตุผลอธิบายว่าท�ำไมจึงพบสารพิษ lipofuscin ซึ่งเป็ นตัวบ่งบอกถึงความเสื่อมของจอตาในจอตาคนอายุนอ้ ยได้                   
เชื่อว่าจอตาคนอายุนอ้ ยเมือ่ ได้รบั แสงความยาวคลืน่ สัน้ ทีม่ ากเกินไป เกิดกระบวนการ photochemical process สร้างสารพิษ
lipofuscin ซึง่ จะอธิบายในส่วนต่อไป14
กล่าวโดยสรุป ปกติช่วงความยาวคลืน่ แสงทีผ่ ่านมาถึงจอตา คือ ช่วงความยาวคลืน่ 400 ถึง 600 นาโนเมตร ซึง่ ก็คอื
ช่วงแสงทีต่ ามนุษย์มองเห็นช่วงแสงสีฟ้าถึงแสงสีแสด
จอตามีเซลล์ทท่ี ำ� หน้าทีร่ บั แสง (photoreceptor) อยู่ 2 ชนิด (รูปที่ 2)
1. เซลล์รบั แสงรูปแท่ง (rod photoreceptors) มี 120 ล ้านเซลล์พบกระจายตัวอยูท่ วจอตา
ั่
ยกเว้นบริเวณตรงจุดศูนย์กลาง
ของจุดภาพชัด (foveola) มีหน้าทีช่ ่วยการมองเห็นในทีม่ ดื (scotopic vision) คือ ทีค่ ่าความส่องสว่างน้อย เซลล์รบั แสงรูปแท่ง
มีรงควัตถุไวแสงชื่อ rhodopsin เป็ นการรวมตัวกันของ โปรตีน opsin กับ โมเลกุลอินทรียท์ ่เี ป็ นรูปแบบหนึ่งของวิตามินเอ
เรียกว่า 11-cis-retinal ท�ำหน้าทีด่ ูดซับแสงทีค่ วามยาวคลืน่ 500 - 530 นาโนเมตร
2. เซลล์รบั แสงรูปกรวย (cone photoreceptors ) มี 6 ล ้านเซลล์พบกระจายตัวมากบริเวณจุดภาพชัด (macula) มีหน้า
ทีช่ ่วยการมองเห็นในทีส่ ว่าง (photopic vision) คือ ทีค่ ่าความส่องสว่างอยู่ระหว่าง 10 3 ถึง 108 แคนเดลา/ตร.ม. (cd/m2 ) เซลล์
รับแสงรูปกรวยแบ่งเป็ น 3 ประเภท ตามความยาวคลืน่ แสงทีด่ ูดซับ เซลล์รบั แสงรูปกรวยสีฟ้า (blue cone photoreceptors)
ตอบสนองต่อแสงความยาวคลืน่ ขนาดสัน้ เซลล์รบั แสงรูปกรวยสีเขียว (green cone photoreceptors) ตอบสนองต่อแสง
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ความยาวคลืน่ ขนาดกลาง เซลล์รบั แสงรูปกรวยสีเเดง (red cone photoreceptors) ตอบสนองต่อแสงความยาวคลืน่ ขนาดยาว
(รูปที่ 3) เซลล์รบั แสงรูปกรวยมีรงควัตถุไวแสงชื่อ photopsin ซึง่ มี opsin หลายประเภททีร่ วมตัวกัน ท�ำหน้าทีด่ ูดซับแสง

รูปที่2 ภาพแสดงเซลล์รับแสงรูปแท่ง (rod photoreceptors) และเซลล์รับแสงรูปกรวย (cone photoreceptors) (ภาพวาดโดยนาย
พิสทิ ธิ์ ไข่แก้ ว คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)
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ายโอนแสงหรื
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เมือ่ สารรงควั
ไวแสง rhodopsin
นอกถูกกระตุ้นด้ วยแสง เกิดการเปลี่ยนจาก -cis-retinal เป็ น all-trans-retinal และสารพิษ lipofuscin ที่เกิดขึ ้นจากการกําจัด
ส่วนนอกถูกกระตุ
น้ ด้วยแสง เกิดการเปลีย่ นจาก 11-cis-retinal เป็ น all-trans-retinal และสารพิษ lipofuscin ทีเ่ กิดขึ้นจากการ
ของเสียสะสมอยูใ่ นชัน้ RPE (ภาพวาดโดยนายพิสทิ ธิ์ ไข่แก้ ว คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)
ก�ำจัดของเสียสะสมอยู่ในชัน้ RPE (ภาพวาดโดยนายพิสทิ ธิ์ ไข่แก้ว คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)
เม็ดสีจุดภาพชัด macular pigments
การทีด่เราเห็
นจุดภาพชั
ด (macula) เป็ นสีเหลือง เนื่องจากมีการสะสมของสารกลุม่ แคโรทีนอยด์ (carotenoid) ซึง่ มากกว่า
เม็ดสีจุดภาพชั
macular
pigments
ยละ 50 ของแคโรทีนอยด์ จะสะสมอยูท่ ี่จดุ ภาพชัดและจะค่อยๆลดลงเมื่ออายุมากขึ ้น ตัวอย่างของสารแคโรทีนอยด์ คือ lutein
การทีร้ อเ่ ราเห็
นจุดภาพชัด (macula) เป็ นสีเหลือง เนื่องจากมีการสะสมของสารกลุม่ แคโรทีนอยด์ (carotenoid) ซึง่ มากกว่า
และ zeaxanthin ทําหน้ าที่ในการดูดซับแสงความยาวคลื่นระหว่าง 400-500 นาโนเมตรซึง่ ก็คือแสงสีฟ้านัน่ เอง โดย lutein และ
zeaxanthin จะช่วยป้องกันจุดภาพชัดจากภาวะถูกออกซิไดซ์เกินสมดุล (oxidative damages) และกําจัดสารอนุมลู อิสระโดยการ
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เก็บกิน (scavenge)1

ร้อยละ 50 ของแคโรทีนอยด์ จะสะสมอยู่ทจ่ี ดุ ภาพชัดและจะค่อยๆลดลงเมือ่ อายุมากขึ้น ตัวอย่างของสารแคโรทีนอยด์ คือ lutein
และ zeaxanthin ท�ำหน้าทีใ่ นการดูดซับแสงความยาวคลืน่ ระหว่าง 400-500 นาโนเมตรซึง่ ก็คอื แสงสีฟ้านัน่ เอง โดย lutein และ
zeaxanthin จะช่วยป้ องกันจุดภาพชัดจากภาวะถูกออกซิไดซ์เกินสมดุล (oxidative damages) และก�ำจัดสารอนุ มูลอิสระ
โดยการเก็บกิน (scavenge)14
เนื่องจากสารแคโรทีนอยด์จะค่อยๆลดลงเมือ่ อายุมากขึ้น วิธกี ารเดียวทีจ่ ะเพิม่ สารเหล่านี้เข้าไปได้ คือ การกินสารต้านออก
ซิเดชัน่ ทีป่ ระกอบไปด้วย lutein และ zeaxanthin พบว่าสามารถเพิม่ ความเข้มข้นของแคโรทีนอยด์ บริเวณจุดภาพชัด หลังจาก
กินสารอาหาร (micronutrient) เข้าไปไม่ก่ีเดือน และมีการศึกษาว่าสามารถลดการเกิดจุดภาพชัดจอตาเสื่อม age related
macular degeneration (AMD) โดยลดการเกิดภาวะถูกออกซิไดซ์เกินสมดุลจากแสงได้ซง่ึ จะกล่าวต่อไป15-18
Lipofuscin
สารพิษ lipofuscin เป็ นตัวทีบ่ ง่ ชี้ถงึ ความเสือ่ มทีเ่ กิดขึ้น มักจะสะสมอยู่ในเซลล์ post mitotic ในจอตา คือ เซลล์ RPE
เป็ นตัวทีน่ ำ� มาใช้ทางคลินิกเพือ่ ตรวจประเมินการท�ำงานของเซลล์ RPE ในโรคจอตาเสือ่ มต่างๆ
สารพิษ lipofuscin มีสารโครโมฟอร์ (chromophore) ชื่อ fluorophore เป็ นสารอินทรียท์ ่มี สี ี สามารถดูดซับแสง
และเมื่อได้รบั การกระตุน้ ด้วยแสงสีฟ้าจะสามารถปล่อยแสง (emission) ออกมาได้ โดย fluorophore ที่สำ� คัญคือ A2E
(N-retinylidene-N-retinylethanolamine) เป็ นสารทีไ่ วแสงมาก (photosensitizer) เกิดปฏิกริ ยิ า photodynamic effects และ
ปฏิกริ ยิ าเคมี photochemical oxidation ก่อให้เกิดสารอนุมลู อิสระออกซิเจน radicals and reactive oxygen species (ROS)
ซึง่ จะกระตุน้ ให้เกิดการท�ำลายของเซลล์ทม่ี กี ารสะสมของ lipofuscin นัน่ คือเซลล์ RPE และเซลล์รบั แสง ท�ำให้การท�ำงานของเซลล์
เสียไปและสุดท้ายเกิดการฝ่ อและตายไปของเซลล์
ในภาวะจุดภาพชัดจอตาเสือ่ มตามอายุ age related maculopathy (ARM) เรามักจะพบ lipofuscin ตามมาด้วยเซลล์
RPE ทีฝ่ ่ อ (atrophy) และตายไป และท�ำให้จอตาบริเวณนัน้ เสือ่ มสภาพ สามารถตรวจหาเซลล์ RPE ทีม่ สี ารพิษ lipofuscin
ได้จากการถ่ายภาพ fundus autofluorescence (FAF) และ microperimetry มักจะพบภาวะทีม่ สี ารพิษ lipofuscin นี้ก่อนทีจ่ ะ
เป็ นโรคจอตาเสือ่ ม5, 19

4) กลไกที่แสงก่อให้เกิดอันตรายแก่จอตามี 3 กลไกดังต่อไปนี้
1. Mechanical injury: photomechanical หรือ photoacoustic
อันตรายทีเ่ กิดขึ้นจากเนื้อเยือ่ จอตาดูดซับแสงและก่อให้เกิดพลังงานมากเกิน จนกระทังเกิ
่ ดการสร้างแก๊สหรือไอระเหย
หรือ acoustic shock wave ขึ้นมา ซึง่ พลังงานเหล่านี้จะท�ำให้มกี ารแยกของอิเล็กตรอนในระดับโมเลกุลและเกิดการแยกตัวของ
เนื้อเยือ่ จอตาเกิดขึ้น
2. Thermal injury: photothermal damage
อันตรายทีเ่ กิดขึ้นจากการเพิม่ ขึ้นของอุณหภูมขิ องเนื้อเยือ่ โดยไม่สามารถกระจายความร้อนออกมาได้ทนั โดยแสงที่
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ตามนุษย์มองเห็นและแสงรังสีอนิ ฟราเรดทีส่ ามารถเข้าถึงจอตา และถูกดูดซึมโดยเซลล์ชนั้ RPE และเนื้อเยือ่ โดยรอบ โดยขึ้นอยู่
กับ ความยาวคลืน่ และจ�ำนวนเม็ดสีเมลานิน และ ฮีโมโกลบิน หรือ ออกซิฮโี มโกลบินในหลอดเลือดคอรอยด์ พลังงานจากแสงที่
มากเกินไปจะถูกเปลีย่ นเป็ นพลังงานความร้อนมีหน่วยเป็ นจูลน์ (Joules) ท�ำให้อณ
ุ หภูมขิ องเนื้อเยือ่ บริเวณนัน้ สูงขึ้นอย่างน้อย 10
องศาเซลเซียส จะท�ำให้โปรตีนในชัน้ จอตาเสือ่ มสภาพ coagulation มีเซลล์อกั เสบและสุดท้ายเกิดเป็ นรอยแผลเป็ นขึ้นมา ตัวอย่าง
ของประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากกลไกนี้กค็ อื การยิงเลเซอร์จอตาในภาวะเบาหวานระยะทีม่ หี ลอดเลือดงอกผิดปกติ neovascularization
ทีจ่ อตา เพือ่ ป้ องกันภาวะแทรกซ้อนอืน่ ทีจ่ ะท�ำให้สูญเสียการมองเห็น20
3. Chemical injury: photochemical damage
อันตรายต่อเนื้อเยือ่ จอตาโดยทีไ่ ม่มกี ารเพิม่ อุณหภูมขิ องเนื้อเยือ่ บริเวณนัน้ เกิดขึ้นเมือ่ แสงถูกดูดซับด้วยสารโครโม
ฟอร์ทอ่ี ยู่ใน lipofuscin สารโครโมฟอร์สามารถดูดซับแสงและท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของอิเลกตรอน และเกิดปฏิกริ ยิ าทางเคมี
เกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันต่อองค์ประกอบของเซลล์ ท�ำให้เกิดการเพิม่ ขึ้นของสารอนุมลู อิสระ และผลิตผลของสารทีเ่ กี่ยวข้อง เมือ่ มี
สารอนุมลู อิสระออกซิเจนเพิม่ ขึ้น จะท�ำให้เกิดปฏิกริ ยิ า photodynamic effect และปฏิกริ ยิ าโฟโตออกซิเดชัน (photooxidation)
โดยเฉพาะในเซลล์รบั แสงส่วนนอกและเซลล์ RPE โดยเซลล์เหล่านี้จะง่ายต่อการเกิด photochemical damage21 เนื่องจากได้รบั
ออกซิเจนสูงเพราะอยู่ใกล ้หลอดเลือดคอรอยด์
สารอนุมลู อิสระ คือ สารทีไ่ วในการท�ำปฏิกริ ยิ ากับชีวะโมเลกุลในเซลล์ แบ่งออกตามชนิดของเซลล์ทเ่ี กิดปฏิกริ ยิ า
1. เซลล์ไขมันทีผ่ นังเซลล์ สารอนุมลู อิสระท�ำให้เกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันต่อองค์ประกอบของเซลล์ไขมันทีผ่ นังเซลล์เกิด
lipid peroxidase จอตาประกอบไปด้วยผนังเซลล์จำ� นวนมากท�ำให้ไวต่อปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน
2. โปรตีนในเซลล์ สารอนุมลู อิสระท�ำให้เกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันต่อโปรตีนต่างๆในเซลล์ เช่นโครมาติน และเอนไซม์ เกิด
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างและการท�ำงาน
3. กรดนิวคลิอกิ สารอนุมลู อิสระท�ำให้เกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันต่อกรดนิวคลิอกิ ท�ำปฏิกริ ยิ ากับ DNA แล ้วเกิดการก
ลายพันธุ ์ และสามารถเป็ นสารก่อมะเร็งได้
จากกลไกทัง้ 3 ทีก่ ล่าวไปพบว่าจอตาได้รบั อันตรายจากแสงผ่านกลไก photochemical injury มากทีส่ ุด โดยเฉพาะ             
สารโครโมฟอร์ ทีเ่ ป็ นตัวดูดซับแสงแต่ทำ� ให้เซลล์เสือ่ มสภาพและตายไป
ปฏิกริ ยิ า photochemical injury แบ่งได้เป็ น 2 ประเภทขึ้นกับความยาวคลื่นแสงและระยะเวลา
3.1 Photochemical class I damage
แสงความเข้มต�ำ่ คือน้อยกว่า 1 มม.วัตต์/ตร.ซม. เมือ่ ได้รบั เป็ นเวลานานชัว่ โมงถึงสัปดาห์จะเกิดปฏิกริ ยิ าโฟโตออกซิเดชัน
ต่อสารรงควัตถุไวแสงในจอตา โดยเฉพาะ rhodopsin ซึง่ เป็ นรงควัตถุไวแสงทีม่ มี ากทีส่ ุดในจอตาและมีมากในเซลล์รบั แสงรูปแท่ง
จะดูดซับแสงทีค่ วามยาวคลืน่ อยู่ระหว่าง 500 - 530 นาโนเมตร ซึง่ ก็คอื ในช่วงแสงสีเขียวทีต่ ามองเห็นและจะสร้างสารอนุมลู อิสระ
ออกซิเจน ตัวอย่าง singlet oxygen และ superoxide สุดท้ายจะเป็ นอันตรายต่อจอตา นอกจากนี้มกี ารศึกษาทดลองในลิง
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พบการท�ำลายของเซลล์รบั แสงรูปกรวยสีฟ้า แบบถาวร (irreversible) จากแสงทีม่ คี วามยาวคลืน่ สัน้ 450 นาโนเมตร นัน่ ก็คอื แสง
สีฟ้า และพบการท�ำลายของเซลล์รบั แสงรูปกรวยสีเขียวและเซลล์รบั แสงรูปกรวยสีแดง แบบไม่ถาวร (reversible) จากแสงทีม่ ี
ความยาวคลืน่ ขนาดกลางและขนาดยาวอยู่ระหว่าง 520 - 630 นาโนเมตร
3.2 Photochemical class II damage
แสงความเข้มสูงคือมากกว่า 10 มม.วัตต์/ตร.ซม.เป็ นแสงทีม่ คี วามยาวคลืน่ สัน้ 400 - 480 นาโนเมตร ซึง่ ก็คอื ในช่วงแสง
สีฟ้า แม้ได้รบั เพียงระยะเวลาสัน้ เป็ นนาทีหรือชัว่ โมง จะเกิดปฏิกริ ยิ าโฟโตออกซิเดชันต่อ lipofuscin ซึง่ เป็ นสารพิษทีพ่ บในเซลล์
ชัน้ RPE สามารถเป็ นอันตรายทัง้ ต่อเซลล์ RPE และเซลล์รบั แสงได้ โดยท�ำให้เกิดการอักเสบก่อนและมีการกดภูมคิ มุ ้ กันในตา เกิด
การสร้าง interleukin-1 (IL1) เซลล์เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซท์ชนิดที T-cell lymphocyte และ แมคโครเฟจ macrophage มีการ
สร้างอนุมลู อิสระออกซิเจน สุดท้ายจะเป็ นอันตรายต่อจอตา ตัวอย่างคือ แสงสะท้อนจากหิมะ หรือจากการจ้องดวงอาทิตย์เพือ่ ดู
สุรยิ ุปราคา ความรุนแรงจากปฏิกริ ยิ าโตออกซิเดชันจะลดลงขึ้นอยู่กบั ความเข้มข้นของออกซิเจนและปริมาณสารต้านอนุมลู อิสระ
บริเวณนัน้
ปัจจัยที่ช่วยบอกว่าแสงประเภทไหนที่มีอนั ตรายต่อตา
1. ความเข้มแสง (intensity)
แสงทีม่ คี วามเข้มสูงก็ยง่ิ มีอนั ตรายต่อตามาก โดยบางครัง้ แสงทีป่ กติไม่มอี นั ตรายต่อตา แต่ถา้ ได้รบั ในความเข้มแสง
ทีส่ ูงในระยะเวลาอันสัน้ ก็จะเกิดอันตรายต่อตาได้ ดังตัวอย่างทีก่ ล่าวไปในปฏิกริ ยิ า photochemical class II damage หรือการ
ได้รบั แสงที่แม้จะความเข้มไม่มากแต่สะสมเป็ นเวลานานก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงการเกิดจุดภาพชัดจอตาเสื่อมจากปฏิกิริยา
photochemical class I damage ความเข้มของแสงขึ้นกับหลายปัจจัยดังนี้ ฤดูกาล โดยความเข้มแสงจะมากช่วงฤดูรอ้ น บริเวณ
ใกล ้เส้นศูนย์สูตร ระดับความสูงเหนือน�ำ้ ทะเลและการสะท้อนของแสง
2. ความยาวคลื่นแสง (wave length)
โดยแสงทีย่ ง่ิ ความยาวคลืน่ สัน้ ก็จะยิง่ มีพลังงานทีก่ ่อให้เกิดอันตรายมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม แสงทีม่ คี วามยาวคลืน่
ยาวกว่าแม้จะมีพลังงานน้อยกว่า แต่สามารถทะลุเข้าสู่ลูกตาในชัน้ ลึกได้ดกี ว่า ซึง่ ลูกตามีกลไกในการป้ องกัน โดยทีม่ ตี วั กรองแสง
ในชัน้ ต่างๆ ในตาทีไ่ ด้กล่าวไปข้างต้น
3. อายุ (age)
อันตรายจากแสงเกิดได้นอ้ ยในคนอายุนอ้ ย เนื่องจากมีสารต้านอนุ มลู อิสระทีม่ ากพอและสารรงควัตถุเม็ดสีทช่ี ่วย
ปกป้ องจอตา หลังจากช่วงอายุ 40 ปี จะเริ่มมีการลดลงของการสร้างสารต้านอนุมลู อิสระและสารรงควัตถุเม็ดสีทช่ี ่วยปกป้ องจอตา
ท�ำให้จอตาได้รบั อันตรายจากแสงมากขึ้น ในทางกลับกันเลนส์ตาในคนอายุมากสามารถช่วยกรองแสงทีม่ อี นั ตรายต่อจอตาได้มากกว่า
เลนส์ตาในคนอายุนอ้ ย
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กลไกที่จะช่วยปกป้ องดวงตาจากอันตรายจากแสงแดดได้แก่
1. ปฏิกริ ยิ าการหดขยายม่านตาแบบอัตโนมัติ
2. สารรงควัตถุทช่ี ่วยปกป้ องจอตาคือสารรงควัตถุเมลานิน (melanin) และเมลาโนโซม (melanosome) ทีอ่ ยู่ในชัน้ RPE
และคอรอยด์
3. สารต้านอนุมลู อิสระ สารแคโรทีนอยด์ คือ lutein และ zeaxanthin พบมากทีจ่ ดุ ภาพชัด

5) อาการและอาการแสดง
จุดภาพชัดจอตาเสือ่ มเป็ นสาเหตุทท่ี ำ� ให้สูญเสียการมองเห็น ในจอตาของผูส้ ูงอายุจะพบความเสือ่ มของเซลล์รบั แสงและ
เซลล์ RPE พบจ�ำนวนและการกระจายตัวของเซลล์รบั แสงและเซลล์ RPE ลดลง ท�ำให้เซลล์ RPE ทีเ่ หลือต้องท�ำงานหนักขึ้นเพือ่
ก�ำจัดของเสีย มีการลดลงของสารรงควัตถุเมลานิน และเมลาโนโซม ซึง่ เป็ นสารรงควัตถุทอ่ี ยู่ในเซลล์ RPE มีหน้าทีช่ ่วยก�ำจัดอนุมลู
อิสระ ช่วยปกป้ องจอตาจากแสงแดดและการสะสมของสารพิษ lipofuscin และสารอนุมลู อิสระอืน่ เซลล์ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบค่อน
ข้างมากคือเซลล์รบั แสงรู ปแท่ง เซลล์ RPE และน�ำไปสู่โรคจุดภาพชัดจอตาเสื่อม age-related macular degeneration
(AMD)

6) การวินิจฉัยจุดภาพชัดจอตาเสื่อม
การวินิจโรคจุดภาพชัดจอตาเสือ่ มขึ้นอยู่กบั ชนิดทีผ่ ูป้ ่ วยเป็ น โดยทัว่ ไปจะแบ่งออกเป็ นสองกลุม่ คือ
1. จุดภาพชัดจอตาเสือ่ มชนิดไม่มหี ลอดเลือดใหม่ non neovascular AMD หรือ dry AMD
พบได้รอ้ ยละ 85 ถึง 90 ของผูป้ ่ วยจุดภาพชัดจอตาเสือ่ มทัง้ หมด เป็ นการเสือ่ มของเซลล์รบั แสงและเซลล์ RPE
ผูป้ ่ วยจะเริ่มสูญเสียการมองเห็นอย่างช้าๆ โดยเฉพาะในทีม่ ดื การเห็นสี การแยกความแตกต่างของโทนสีทเ่ี สียไป มีลกั ษณะทาง
คลินิกที่ใช้วนิ ิจฉัย คือตรวจจอตาพบ drusen เป็ นก้อนขาวเหลืองมีขนาดต่างกันอยู่ใต้ชนั้ RPE พบมากบริเวณจุดภาพชัด
ซึง่ drusen เป็ นของเสียทีเ่ กิดจากการท�ำงานของเซลล์รบั แสงและถูกก�ำจัดออกมาทีเ่ ซลล์ RPE บ่งบอกถึงความเสือ่ มของจอตา
นอกจากนี้ยงั พบลักษณะทางคลินิกอืน่ คือ geographic atrophy (GA) คือพบการฝ่ อและบางลงของเซลล์ RPE เซลล์รบั แสงและ
หลอดเลือดฝอยคอรอยด์ (choroiocapillaris) ซึง่ จะพบในระยะท้ายของ dry AMD
2. จุดภาพชัดจอตาเสือ่ มชนิดมีหลอดเลือดใหม่ neovascular AMD หรือ wet AMD
พบได้รอ้ ยละ 10 ถึง 15 ของผูป้ ่ วยจุดภาพชัดจอตาเสือ่ มทัง้ หมด เป็ นความเสือ่ มทีม่ หี ลอดเลือดใหม่งอกใหม่ในชัน้
คอรอยด์ (choroidal neovascularization) เป็ นระยะทีพ่ บได้นอ้ ยกว่าแต่ระดับความรุนแรงมากกว่า โดยหลอดเลือดทีง่ อกใหม่
จะอยู่ใต้ชนั้ RPE หรือชัน้ จอตา มีสารน�ำ้ หรือเลือดซึมรัว่ ออกมา ลักษณะทางคลินิกจะเห็นเป็ นแผ่นเนื้อเยือ่ สีเทาทีม่ หี ลอดเลือดจาก
ชัน้ คอรอยด์ มีเลือดและไขมันอยู่ชนั้ ใต้จอตา พบการยกตัวของเซลล์ชนั้ RPE และสุดท้ายจะเกิดแผลเป็ นใต้จอตา (disciform
scar) และท�ำให้ผูป้ ่ วยสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร
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ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รบั แสงสีฟ้ากับจุดภาพชัดจอตาเสือ่ ม
แสงสีฟ้ามีผลท�ำให้จดุ ภาพชัดจอตาเสือ่ มหรือไม่ แสงสีฟ้ากับการเกิดจอตาเสือ่ มหรือ the blue light hazard ได้ถกู กล่าว
ถึงมามากกว่า 40 ปี 6 Noell พูดถึงการท�ำลายเซลล์ RPE เซลล์รบั แสง และเซลล์ ganglion จากแสงสีฟ้า จากการศึกษาต่างๆ
ได้กล่าวถึง แสงทีม่ คี วามยาวคลืน่ สัน้ ทีส่ ุดในแสงทีม่ องเห็นเป็ นแสงทีอ่ นั ตรายมากทีส่ ุดแสงหนึ่งต่อจอตา
จากความเข้าใจปฏิกริ ยิ าระหว่างแสงกับจอตา photochemical injury ทีก่ ล่าวมาข้างต้น พบว่า แสงสีฟ้ากับสารรงควัตถุ
ไวแสงรวมถึงของเสียทีส่ ะสมในจอตาเนื่องจากความเสือ่ ม อายุทม่ี ากขึ้น ภาวะถูกออกซิไดซ์เกินสมดุล (oxidative stress) และ
การอักเสบเฉพาะที่ จะกระตุน้ ให้เกิดการท�ำลายของเซลล์ RPE เซลล์รบั แสง และเซลล์ ganglion
จากการศึกษาทางระบาดวิทยาในปัจจุบนั ยังไม่มบี ทสรุปทีช่ ดั เจน กล่าวถึงความสัมพันธ์วา่ การได้รบั แสงสีฟ้าเป็ นสาเหตุ
ต่อการเกิดจุดภาพชัดจอตาเสือ่ ม มีการศึกษาทีม่ กี ารอธิบายถึงแสงและการเกิดจุดภาพชัดจอตาเสือ่ มมากมายดังนี้
การศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รบั แสงกับการเกิดจุดภาพชัดจอตาเสื่อมของ Beaver Dam Eye ซึ่งเป็ น
population based cohort study ศึกษาในคนปกติ 3684 คน พบความสัมพันธ์ของการได้รบั แสงแดดมากกว่า 5 ชัว่ โมงต่อวัน
เมือ่ เทียบกับคนทีร่ บั แสงแดดน้อยกว่า 2 ชัว่ โมงต่อวันในช่วงวัยรุ่นและก่อนอายุ 30 ปี เมือ่ ติดตามไป 10 ปี พบว่าเพิม่ ความเสีย่ ง
ของการเกิดจุดภาพชัดจอตาเสือ่ มในระยะเเรกชนิดไม่มหี ลอดเลือดใหม่ ทีค่ วามเชื่อมัน่ (RR, 2.20;95%,CI, 1.02-4.73;P = 0.04)
มีการเพิม่ ของ drusen ทีจ่ อตา การใส่แว่นกันแดดและการสวมหมวกเป็ นปัจจัยป้ องกันการเกิด soft drusen (RR, 0.55;95%,CI,
0.33--0.90;P = 0.02) แต่ไม่สามารถจะบอกว่าเป็ นสาเหตุได้22
การศึกษาในสัตว์การทดลองเพือ่ พยายามอธิบายสาเหตุของการเกิดจุดภาพชัดจอตาเสือ่ มกับแสงสีฟ้าโดยเฉพาะแสงสีฟ้า
จากไดโอดเปล่งแสง LED เป็ นการศึกษาของ Imene Jaadane และคณะในปี ค.ศ.2017 โดยทดลองในหนู ให้ได้รบั แสงจากจอ LED
แล ้วดูการเปลีย่ นแปลงของเซลล์ RPE ซึง่ พบว่า หลังจากได้รบั แสงจากจอ LED แล ้วมีการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของเซลล์ RPE
เพิม่ สารอนุมลู อิสระและสุดท้ายก่อให้เกิดการตายของเซลล์ (cell apoptosis)23 และปัจจุบนั มีงานวิจยั ใหม่ๆจ�ำนวนมากทีศ่ ึกษาว่า
แสงสีฟ้าจาก LED ส่งผลต่อการเสือ่ มของเซลล์ RPE24-26 มีงานวิจยั ทีส่ นับสนุนว่าแสงสีฟ้าส่งผลต่อการเสือ่ มของเซลล์ RPE แสง
สีฟ้าท�ำให้เกิดปฏิกริ ยิ า photochemical damage ต่อเซลล์ RPE ทีม่ กี ารสะสมของสารพิษ lipofuscin โดยสาร fluorophore
A2E เป็ นสารหลักทีท่ ำ� ปฏิกริ ยิ ากับแสงสีฟ้าแล ้วก่อให้เกิดการตายของเซลล์ (cell apoptosis) 27-30
เนื่องจากเลนส์ตาตามธรรมชาติเมือ่ อายุมากขึ้นสามารถกรองแสงสีฟ้า ดังนัน้ ในคนทีไ่ ม่มเี ลนส์หรือใส่เลนส์ตาเทียมจอตา
จะได้รบั แสงสีฟ้ามากกว่าปกติ ได้มกี ารศึกษา cohort study หลายการศึกษาอ้างถึงคนไข้ทไ่ี ด้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นเลนส์ตาเทียมจะ
พบว่าความเสีย่ งต่อการเกิดต่อจุดภาพชัดจอตาเสือ่ มมากขึ้น 31-34
การศึกษา prospective comparative observational study ท�ำโดย Nagai H และคณะในปี ค.ศ. 2015 ศึกษาใน
79 ตา โดยเปรียบเทียบระหว่าง ใส่เลนส์ตาเทียมแบบกรองแสงฟ้ าและเลนส์ตาเทียมแบบใสกรองรังสีอลั ตราไวโอเลตหลังผ่าตัด
ต้อกระจก เมือ่ ติดตามไป 2 ปี พบว่า ไม่มคี วามผิดปกติของจอตาจากการถ่ายภาพ fundus autofluorescence (FAF) ในคนทีใ่ ส่
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เลนส์ตาเทียมกรองแสงสีฟ้าและในกลุ่มคนที่ใส่เลนส์ตาเทียมชนิดใสกรองรังสีอลั ตราไวโอเลตพบภาพถ่ายจอตาเสื่อม12 คน
คิดเป็ นร้อยละ 15.2 (P=.0016)7 และมีการศึกษาคล ้ายกันเกี่ยวกับการใส่เลนส์กรองแสงสีฟ้าลดการเกิดจอตาเสือ่ ม (P=.0016)35
ในอนาคตจะมีงานวิจยั ในรูปแบบ randomize control trial RCT ของ Shang YM ปี ค.ศ.2017 เปรียบเทียบระหว่าง
ใส่เลนส์กรองแสงสีฟ้ากับเลนส์ใสตรวจติดตามไป 20 ปี วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ อุบตั กิ ารณ์ของการเกิดจุดภาพชัดจอตา
เสือ่ ม AMD36

7) แนวทางป้องกันการเกิดจุดภาพชัดจอตาเสื่อมจากแสงสีฟ้า
จากความจริงทีว่ า่ ร้อยละ 25 ถึง 35 ของแสงอาทิตย์เป็ นแสงสีฟ้า แต่เนื่องจากในปัจจุบนั มนุษย์เราโดยเฉพาะในสังคมเมือง
ใช้ชวี ติ อยู่ในอาคารกันมากขึ้น ท�ำให้ได้รบั แสงสีฟ้าจากดวงอาทิตย์ลดลง และในทางกลับกันเทคโนโลยีสมัยใหม่ทใ่ี ห้แสงสว่างแทน
แสงธรรมชาติ คือไดโอดเปล่งแสง หรือ LED ถูกน�ำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะ white light LED ซึง่ เป็ นชนิดของ
LED ทีน่ ำ� มาใช้มากทีส่ ุด โดยเป็ นส่วนประกอบส�ำคัญของ หน้าจอโทรทัศน์ หน้าจอสมาร์ทโฟน หน้าจอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
แท็บเล็ตพีซตี ่างๆ อุปกรณ์ไดโอดเปล่งแสงนี้จะแผ่แสงสีฟ้าความยาวคลืน่ อยู่ท่ี 450 นาโนเมตรเป็ นหลัก ท�ำให้เกิดปฏิกริ ยิ าระหว่าง
แสงกับสารรงควัตถุไวแสงในจอตา จนเกิดเป็ นสารอนุมลู อิสระออกซิเจน ท�ำให้เกิดกระบวนการเสือ่ มและตายของเซลล์ มีผลต่อจอ
ตาท�ำให้จอตาเสือ่ ม
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นพบว่าแสงไม่วา่ จะเป็ นแสงสีฟ้าหรืออัลตราไวโอเลต เนื่องจากต้องใช้เวลานานในการทีใ่ นการก่อให้เกิด
ผลเสียแก่ตา และจากหลักฐานข้อมูลทีก่ ล่าวข้างต้น การป้ องกันแสงเข้าสู่ดวงตาน่าจะเป็ นวิธที ง่ี า่ ยกว่าโดยเฉพาะในผูป้ ่ วยหลังการ
ผ่าตัดต้อกระจก ในคนทีไ่ ม่มเี ลนส์ตา (aphakia) หรือแม้แต่ในคนทีม่ แี นวโน้มว่ามีโอกาสได้รบั แสงสีฟ้าเป็ นระยะเวลานาน และใน
กลุม่ คนทีม่ คี วามเสีย่ งทีจ่ ะเป็ นโรคจุดภาพชัดจอตาเสือ่ ม
1. การพิจารณาเลือกใส่เลนส์กรองแสงสีฟ้าเพือ่ ป้ องกันจุดภาพชัดจอตาเสือ่ ม
เลนส์ตาเทียม (intraocular lens, IOLs) เริ่มผลิตมาตัง้ แต่ช่วงทศวรรษที่ 80 เป็ นเลนส์ชนิดใสไม่มสี เี รียกว่า clear
IOLs หรือ UVR- filtering IOLs ซึง่ เลนส์เหล่านี้ สามารถกรองรังสีอลั ตราไวโอเลตได้ทงั้ รังสีอลั ตราไวโอเลตเอและรังสีอลั ตราไว
โอเลตบี ต่อมาในช่วงทศวรรษที่ 90 มีการผลิตเลนส์ทส่ี ามารถกรองแสงสีฟ้าเรียกว่า blue-blocking IOLs สามารถกรองทัง้ รังสี
อัลตราไวโอเลตและแสงสีฟ้าความยาวคลืน่ สัน้ เลนส์ตาเทียมเหล่านี้จะถูกเรียกชือ่ ต่างๆกันไป blue-blocking IOLs, PMMA (poly
methyl methacrylate) yellow-tinted IOLs, ultraviolet-cut noncyanopsia IOLs หรือ light-normalizing IOLs วัตถุประสงค์
คือ เพื่อลดการเกิดปฏิกิริยาโฟโตออกซิเดชันของจอตาจากแสงสีฟ้า ซึ่งเลนส์กรองแสงสีฟ้าจะสามารถลดการผ่านของแสง
ความยาวคลืน่ 450 นาโนเมตร ได้มากถึงร้อยละ 64 ถึง 77 เมือ่ เปรียบเทียบกับเลนส์ชนิดใสทีแ่ สงสีฟ้าสามารถผ่านเข้าสู่จอตาได้
มากกว่าร้อยละ 95 เลนส์เหล่านี้ได้รบั การรับรองจาก องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา Food and Drug Administration
(FDA) ในปี ค.ศ. 2003 ว่ามีประสิทธิภาพและปลอดภัย
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เป็ นทีถ่ กเถียงกันมากในปัจจุบนั เกี่ยวกับการเลือกเลนส์ตาเทียม เนื่องจากข้อดีของเลนส์กรองแสงสีฟ้า คือ ช่วยลดการเกิด
จุดภาพชัดจอเสือ่ มตามงานวิจยั ทีก่ ล่าวมา7, 35 รวมถึงการใส่เลนส์กรองแสงสีฟ้าไม่มผี ลต่อการมองเห็นในทีม่ ดื หรือต่อ contrast
sensitivity เนื่องจากมีคนพูดถึงประโยชน์ของแสงสีฟ้าช่วงความยาวคลืน่ 450 นาโนเมตรว่าช่วยกระตุน้ เรื่อง circadian system
มีงานศึกษาวิจยั หลายเรื่องทีก่ ล่าวถึงการใส่เลนส์กรองแสงสีฟ้า จะท�ำให้ circadian biological rhythm ลดลง เกิดปัญหาเรื่องการ
นอนและปัญหาสุขภาพอืน่ ๆตามมา รวมถึงการมองเห็นในทีม่ ดื ทีน่ ่าจะลดลง แต่กม็ งี านวิจยั ใหม่ๆออกมาว่าเลนส์กรองแสงสีฟ้าไม่มี
ผลต่อการนอน37-39 มีงานวิจยั ของ Tomo Nishi ปี ค.ศ. 2015 เป็ นรูปแบบ randomized control trial แรกทีเ่ ปรียบเทียบระหว่าง
การใส่เลนส์ชนิดใสกับเลนส์กรองแสงสีฟ้า ผลงานวิจยั ในระยะ 1 ปี จะกล่าวถึงผลเสียทีเ่ กิดจากการใส่เลนส์กรองแสงสีฟ้าใน
แง่ของ circadian timing system ส่วนในเรื่องของการป้ องกันจุดภาพชัดจอตาเสือ่ มคงจะต้องรอระยะเวลาของผลงานวิจยั ที่
นานกว่านี้26
การที่จะเลือกว่าจะใส่เลนส์ตาเทียมชนิดไหนอาจจะต้องพิจารณาในแต่ละบุคคลเป็ นรายกรณี ไป ไม่มขี อ้ สรุปว่าเลนส์
แบบใดถึงจะดีทส่ี ุด ในแง่มมุ ของผูเ้ ขียนจะขอประเมินเป็ น 3 ปัจจัยหลักคือ
1. คุณภาพของการมองเห็น ไม่วา่ จะเป็ นการมองเห็นในทีส่ ว่าง (photopic) และการมองเห็นในทีม่ ดื (mesopic) ระดับ
การมองเห็น การแยกความแตกต่างของโทนสี contrast sensitivity และการมองเห็นสี
2. circadian rhythm และคุณภาพการนอน ซึง่ สุดท้ายจะส่งผลถึงภาวะสุขภาพโดยรวม
3. ปัจจัยเสีย่ งหรือโอกาสในการเกิดจุดภาพชัดจอตาเสือ่ มและรวมถึงโรคความเสือ่ มจอตาอืน่ ๆ
4. ระยะเวลาทีต่ อ้ งใส่เลนส์ตาเทียม
นอกจากนี้อาจต้องพิจารณาถึงกรณีทต่ี อ้ งใส่เลนส์ตาเทียมตัง้ แต่เด็กหรือในคนอายุนอ้ ย หรือ presbyopic lens exchange
ซึง่ กลุม่ คนเหล่านี้มแี นวโน้มว่าใส่เลนส์ตาเทียมอีกเป็ นระยะเวลานาน มีโอกาสเกิดอันตรายจากปฏิกริ ยิ าของแสงต่อจอตาได้มากกว่า
หรือคนทีม่ ปี จั จัยเสีย่ งมากว่าจะเป็ นโรคจุดภาพชัดจอตาเสือ่ ม เมือ่ เทียบกับผลดีทจ่ี ะได้รบั จากการป้ องกันจุดภาพชัดจอตาเสือ่ มและ
ผลเสียอืน่ ๆแล ้ว ซึง่ สุดท้ายคนไข้ควรจะได้รบั สิทธิในการเลือกเลนส์ทจ่ี ะใส่โดยเปรียบเทียบข้อดีขอ้ เสียในแต่ละกรณีไปภายใต้คำ�
แนะน�ำของแพทย์
2 การใส่แว่นกรองแสงสีฟ้าสามารถช่วยป้ องกันการเกิดจุดภาพชัดจอตาเสือ่ มได้หรือไม่
การใส่แว่นกรองแสงสีฟ้าเพือ่ เป็ นการป้ องกันอันตรายต่อจอตาเป็ นวิธที ง่ี า่ ย ไม่อนั ตราย ไม่ตอ้ งอาศัยการผ่าตัด มีการ
พูดถึงแว่นที่ช่วยกรองแสงสีฟ้ากันมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ตอ้ งเผชิญกับแสง LED ไม่ว่าจะเป็ นหน้าจอโทรศัพท์มอื ถือ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์แท็บเล็ตพีซี และแว่นประเภทนี้จะมีราคาค่อนข้างสูง มีการศึกษาในปี ค.ศ. 2017 ของ Leung TW และคณะ
ศึกษาถึงคุณสมบัตขิ องแว่นกรองแสงสีฟ้าพบว่าเมือ่ ใส่แว่นกรองแสงสีฟ้า จะลดอันตรายจากจอตาเสือ่ มได้รอ้ ยละ 10.6 ถึง 23.6
แต่จะมีผลต่อการมองเห็นในทีม่ ดื ลงร้อยละ 2.4 ถึง 9.6 และเมือ่ แสงสีฟ้าผ่านสู่จอตาลดลง จะท�ำให้การท�ำงานของเมลาโทนินลด
ลงร้อยละ 5.8 ถึง 15.0 ซึง่ เชื่อว่าน่าจะมีผลต่อ circadian rhythms และการนอน โดยผูเ้ ข้าร่วมโครงการร้อยละ 70 ไม่รูส้ กึ ถึง
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ความแตกต่างของการมองเห็น ช่วยให้ระดับการมองเห็น การแยกสี และ contrast sensitivity ได้ใกล ้เคียงกับคนใส่แว่นปกติ
และไม่เพิม่ ปัญหาด้านการนอนแก่ผูเ้ ข้าร่วมโครงการวิจยั ยังได้ประโยชน์ในแง่ป้องกันจุดภาพจอตาเสือ่ ม40 นอกจากนี้มกี ารศึกษา
ทีพ่ ยายามชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของแว่นกรองแสงสีฟ้าเช่น การศึกษาในปี ค.ศ. 2017 ของ L. Colombo และคณะ ศึกษาโดยเชื่อว่า
แสงสีฟ้าเป็ นอันตรายจอตา มีการศึกษาในคนทีม่ คี วามผิดปกติของจอตา 60 ตา ซึง่ รวมถึงโรคจุดภาพชัดจอตาเสือ่ มแล ้วให้ใส่แว่น
กรองแสงสีฟ้า พบว่าการใส่แว่นกรองแสงสีฟ้าช่วยเพิม่ ทัง้ ระดับการมองเห็น และ contrast sensitivity41 จนกระทัง่ ถึงปัจจุบนั ยัง
ไม่มกี ารศึกษาทีบ่ อกอย่างชัดเจนว่าการใส่แว่นกรองแสงสีฟ้าสามารถลดการเกิดจุดภาพชัดจอตาเสือ่ มได้ แต่มกี ารศึกษามากมายที่
ยืนยันถึงประโยชน์ของการใส่แว่นกรองแสงสีฟ้าในคนทีม่ คี วามผิดปกติของจุดภาพชัดจอตา42
3. บทบาทของสารต้านออกซิเดชันต่อการป้ องกันจอตาเสือ่ ม
อนุ มูลอิสระ คือ โมเลกุลหรือสารที่มคี วามเสถียรต�ำ ่ และมีความไวสู งในการท�ำปฏิกิริยาภายในโมเลกุลในเซลล์
มีหลักฐานแสดงว่า แสงสีฟ้าคลืน่ ความถีส่ นั้ ท�ำปฏิกิริยากับสารรงควัตถุไวแสงในจอตาท�ำให้เกิดอนุ มูลอิสระ เช่น อนุ มูลอิสระ
ออกซิเจน (reactive oxygen species หรือ ROS) ซึง่ ผลของอนุมลู อิสระต่อเซลล์มไี ด้หลายอย่าง ขึ้นอยู่กบั ระยะเวลาทีส่ มั ผัส
ชนิดและระดับของอนุมลู อิสสระ และ ปริมาณสารต้านออกซิเดชันและสุดท้ายส่งผลท�ำให้ทำ� ให้เกิดภาวะจุดภาพชัดจอตาเสือ่ ม
สารต้านออกซิเดชัน คือสารทีส่ ามารถยับยัง้ หรือท�ำลายอนุมลู อิสระ หรือ ป้ องกันเซลล์และเนื้อเยือ่ จากภาวะถูกออกซิไดซ์
เกินสมดุล (oxidative stresses) มี 3 ระบบ
1. กลุม่ ทีไ่ ม่ใช่เอนไซม์ (non enzymatic antioxidant) เช่น วิตามินเอ (retinol) วิตามินอี (tocopherol) วิตามินซี
(ascorbate) แคโรทีนอยด์ (carotenoid) กลูตา้ ไธโอน (glutathione)
2. กลุม่ ทีท่ ำ� ลายอนุมลู อิสระโดยการเก็บกิน metalic ions scavengers และการรีดวิ ซ์โมเลกุล
3. กลุม่ ทีเ่ ป็ นเอนไซม์ (enzymatic antioxidant) เช่น เอนไซม์ superoxide dismutase (SOD) เอนไซม์ catalase
เอนไซม์ glutathionperoxidase (GPx)
เนื่องจากจอตาเป็ นเนื้อเยือ่ ทีม่ กี ารใช้ออกซิเจนมาก มีสดั ส่วนของไขมันไม่อม่ิ ตัวสะสมสูง ได้รบั แสงสีฟ้า ท�ำให้มคี วามไว
ต่อสารอนุมลู อิสระมาก และจากการทดลองพบว่า จอตาทีไ่ ด้รบั อันตรายจากปฏิกริ ยิ า photochemical จะดีข้นึ ได้เมือ่ ได้รบั สาร
ต้านออกซิเดชัน วิตามินเอ (retinol) วิตามินอี (tocopherol) วิตามินซี (ascorbate) กลูตา้ ไธโอน (glutathione) เอนไซม์
superoxide dismutase (SOD) เอนไซม์ catalase และสารแคโรทีนอยด์ (carotenoids) แต่ยงั ไม่มกี ารศึกษาทีช่ ้ ชี ดั ว่าถึงความ
สัมพันธ์ของระดับความเข้มข้นของสารต้านออกซิเดชันในเลือดและการลดการเกิดจุดภาพชัดจอตาเสือ่ ม43 และจากความรูท้ ว่ี า่ เม็ด
สีทจ่ี ดุ ภาพชัดทีช่ ่วยปกป้ องจอตาคือสารกลุม่ แคโรทีนอยด์ ได้แก่ lutein และ zeaxanthin การศึกษาในปี ค.ศ.2001 เรื่อง The
Age-related Eye Disease Study (AREDS) เป็ นการศึกษาแบบ randomized placebo-controlled clinical trial ขนาดใหญ่
เรือ่ งแรกทีย่ นื ยันถึงประโยชน์ของการได้รบั สารต้านออกซิเดชันและป้ องกันการเกิดโรคจุดภาพชัดจอตาเสือ่ มระยะท้ายหรือ advance
AMD ศึกษาในคน 3640 คน โดยให้สารต้านออกซิเดชันประกอบด้วย วิตามินซี 500 มิลลิกรัม วิตามินอี 400 ยูนิต เบต้าแคโรทีน
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15 มิลลิกรัม ซิงค์ออกไซด์ 80 มิลลิกรัมและคูปริกออกไซด์ 2 มิลลิกรัม เทียบกับยาหลอกเป็ นระยะเวลา 5 ปี และติดตามต่อที่
10 ปี พบว่าสามารถลดการเกิดจุดภาพชัดเสือ่ มระยะท้าย ได้รอ้ ยละ 27 (risk reduction) ในผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ งดังต่อไปนี้ คือ
ผูต้ รวจพบ drusen ขนาดใหญ่อย่างน้อย 1 แห่ง หรือ drusen ขนาดกลางแต่มจี ำ� นวนมาก หรือพบ non central geographic
atrophy หรือ advanced ARM อย่างน้อยในตา 1 ข้าง และในปี ค.ศ. 2013 การศึกษาเรื่อง AREDS2 ในคน 4000 คนโดยได้
ข้อสรุปว่า สารต้านออกซิเดชันเทียบกับยาหลอก สามารถลดการเกิดจุดภาพชัดเสือ่ มระยะท้ายได้ และแนะน�ำให้ใช้ lutein 10
มิลลิกรัม zeaxanthin 2 มิลลิกรัมแทน เบต้าแคโรทีน 15 มิลลิกรัม เนื่องจากพบว่า เบต้าแคโรทีน เพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดมะเร็ง
ปอด ส่วน omega 3 ไม่ช่วยลดการ ลุกลามของโรค16
การศึกษาในปี ค.ศ. 2008 ของ Fletcher ศึกษาในคน 4753 คน พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างนี้นยั ส�ำคัญระหว่างการได้รบั
แสงสีฟ้ากับภาวะจุดภาพชัดจอเสือ่ มชนิดทีม่ หี ลอดเลือดผิดปกติใหม่ neovascular AMD ในคนทีม่ สี ารต้านออกซิเดชันในเลือดต�ำ ่
คือ วิตามินซี วิตามินอี และ ซิงค์ออกไซด์44 ปัจจุบนั ปี ค.ศ. 2017 Evans และ Lawrenson ได้พยายามแนะน�ำแนวทางปฏิบตั ิ
จากการทบทวน randomized control trial พบว่ายังไม่มหี ลักฐานทีช่ ้ ชี ดั ว่าในคนทีจ่ อตาปกติควรได้รบั สารต้านออกซิเดชันเพือ่
ป้ องกันการเกิดจุดภาพชัดจอตาเสือ่ ม โดยอาจจะต้องพิจารณาถึงประโยชน์และความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั จากการกินสารต้านออกซิเดชัน17
นอกจากนี้ยงั มีงานศึกษาวิจยั ใหม่ๆพยายามหาสารต้านออกซิเดชัน ทีช่ ่วยลดการเกิดจอตาเสือ่ มจากแสงสีฟ้า ไม่วา่ จะเป็ น
สารต้านออกซิเดชันจากน�ำ้ แครนเบอร์ร่ที ใ่ี นการทดลองพบว่าช่วยปกป้ องเซลล์ RPE จากแสงสีฟ้า45
และในอนาคตเริ่มมีการศึกษาถึงระดับยีน cytochrome b5 (Cyt-b5) ทีม่ มี ากขึ้นจะช่วยป้ องกันจอตาเสือ่ มจากแสงสีฟ้า
ทีก่ ระตุน้ ให้เกิด lipid peroxidation โดยการ cytochrome b5 (Cyt-b5) จะมีบทบาทในการลดสารอนุมลู อิสระร่วมกับการกิน
สารต้านออกซิเดชัน46 รวมถึงยีนอืน่ ๆ เช่น Nuclear factor-erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) ทีช่ ่วยลดการตายของเซลล์รบั
แสงและเซลล์ RPE หลังได้รบั แสงสีฟ้าเป็ นเวลานาน47, 48 ซึง่ ทัง้ หมดนี้ยงั คงเป็ นการศึกษาในสัตว์ทดลอง และในอนาคตน่าจะมุง่
เน้นไปทีก่ ารป้ องกันการเกิดจุดภาพชัดจอตาเสือ่ มโดยเฉพาะจากแสงสีฟ้ามากกว่า

8) บทสรุปและทิศทางในอนาคต
ในสภาวการณ์ปจั จุบนั ของสังคมเมืองทีใ่ ช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่วา่ จะเป็ น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตพีซี เครื่องคอมพิวเตอร์
กลายเป็ นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็ นต่อการใช้ชวี ติ ของมนุษย์คนเมืองการใช้เวลาอยู่หน้าจอวันละหลายชัว่ โมง แสง LED ทีส่ อ่ งเข้าสูจ่ อตาโดยเฉพาะ
แสงสีฟ้ากลายเป็ นสิง่ ทีพ่ ดู ถึงมากต่อผลเสียทีเ่ กิดกับจอตา จากความรูพ้ ้นื ฐานและหลักฐานเชิงประจักษ์เราเชือ่ ว่าแสงสีฟ้าเป็ นสาเหตุ
หนึ่งทีก่ ่อให้เกิดโรคจุดภาพชัดจอตาเสือ่ ม โดยเฉพาะแสงสีฟ้าทีม่ คี วามยาวคลืน่ สัน้ มีพลังงานมาก สามารถผ่านเข้าสู่จอตาและถูก
จับด้วยเม็ดสีและสารรงควัตถุไวแสงในจอตา เกิดปฏิกริ ยิ า photochemical damage มีผลท�ำให้เกิดโรคจุดภาพชัดจอตาเสือ่ ม
นับเป็ นสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้มกี ารสูญเสียการมองเห็นในผูส้ ูงอายุ รองลงมาจากภาวะต้อกระจก และเป็ นการสูญเสียการมองเห็นที่
ถาวร ถึงแม้วา่ ยังไม่มงี านวิจยั ทีย่ นื ยันได้อย่างแน่นอนว่าแสงสีฟ้าทีข่ นาดความเข้มแสงหรือระยะเวลานานเท่าไหร่ทท่ี ำ� ให้เกิดจอตา
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เสือ่ ม เนื่องจากการแสงสีฟ้าเป็ นหนึ่งในหลายๆ ปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดจอตาเสือ่ ม อย่างไรก็ตามการป้ องกันจอตาจากแสงสีฟ้าน่าจะเป็ น
ทางเลือกทีด่ ที ส่ี ุดจากเหตุผลหลักๆสามประการคือ ประการทีห่ นึ่ง มีหลักฐานงานวิจยั ทัง้ ในคนและในสัตว์ทดลองทีพ่ ยายามบอก
ถึงอันตรายจากแสงสีฟ้าต่อการเกิดจอตาเสือ่ ม ประการทีส่ อง มีงานวิจยั ในช่วงหลายสิบปี ทผ่ี ่านมาทีช่ ้ ใี ห้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ
แสงสีฟ้ากับการเกิดจอตาเสือ่ มและในอนาคตอันใกล ้จะมีรายงานผลการศึกษาวิจยั ขนาดใหญ่และเป็ น randomize control trial
ออกมา26 และประการทีส่ าม การป้ องกันการเกิดจอตาเสือ่ มทีอ่ าจก่อให้เกิดการสูญเสียการมองเห็น โดยค�ำนึงถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิด
ขึ้นกับผูป้ ่ วยทัง้ ในแง่เศรษฐกิจและสังคมกับประโยชน์ น่าจะคุม้ ค่ามากกว่า โดยเฉพาะในกลุม่ เสีย่ ง เช่นในคนอายุนอ้ ยมีโอกาสได้
รับแสงสีฟ้าเป็ นเวลานาน หรือคนทีไ่ ม่มเี ลนส์ตา (aphakia) ทีช่ ่วยปกป้ องจอตาจากแสงสีฟ้าและในกลุม่ คนทีม่ ปี จั จัยเสีย่ งอืน่ ทีจ่ ะ
เกิดโรคจุดภาพชัดจอตาเสือ่ ม โดยสามารถเลือกใส่แว่นกรองแสงสีฟ้าเวลาต้องเจอกับแสงจากจอ LED หรือ การเลือกใส่เลนส์กรอง
แสงสีฟ้าหลังผ่าต้อกระจกเป็ นต้น นอกจากนี้ยงั พบงานวิจยั ทีส่ นับสนุนว่าการได้รบั สารต้านออกซิเดชันมีสว่ นช่วยป้ องกันจอตาเสือ่ ม
จากภาวะออกซิเดชันเกินสมดุลทีเ่ กิดจากปฏิกิรยิ าระหว่างแสงกับรงควัตถุไวแสงในจอตา สนับสนุนให้ได้รบั สารต้านออกซิเดชัน
โดยต้องไม่เกิดโทษอืน่ ๆ ต่อร่างกาย และในอนาคตการปรับปรุงยีนอาจจะเป็ นค�ำตอบในการช่วยลดการเกิดจอตาเสือ่ มได้
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