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ท่ามกลางสถานการณ์ ปัจจุบนั หลายคนต้องใช้ชวี ติ อยู่กบั หน้าจออุปกรณ์ ดจิ ติ อล ไม่ว่าจะเป็ น
คอมพิวเตอร์ โทรศัพ ท์มอื ถือ แท็บเล็ต หรือแม้แต่โทรทัศน์ เป็ นระยะเวลาทียาวนานขึน การใช้ชีวิต
ดังกล่าวเปรียบเหมือนศัตรูตวั ร้ายทีค่อย ๆ บันทอนสุขภาพร่างกายของตัวเรา โดยเฉพาะดวงตา ซึงเป็ น
อวัยวะสําคัญทีทําให้เรารับรูก้ ารดําเนินไปของสิงแวดล้อมรอบตัว โดยการใช้สายตาเป็ นระยะเวลานานจะ
ก่อให้เกิดกลุ่มอาการหลากหลายทีเกียวข้องกับดวงตา โดยเฉพาะกลุ่มอาการทีมีชอเรี
ื ยกทางการแพทย์
ว่า Computer vision syndrome หรือ Digital eye strain
“Computer vision syndrome (CVS)” เป็ นกลุ่มอาการความผิดปกติของการมองเห็น ดวงตา
รวมถึงกล้ามเนือและข้อต่อ เนืองจากการใช้งานคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ ด ิจิตอลเป็ น ระยะเวลานาน
ลักษณะอาการของความผิดปกติต่าง ๆ แสดงในตารางที 1
ตารางที 1 อาการแสดงของกลุ่มอาการ computer visual syndrome
ความผิ ดปกติ ของการ
ความผิ ดปกติ ของดวงตา
ความผิ ดปกติ ของกล้ามเนื อ
มองเห็น
และข้อต่อ
- ต า พ ร่ า มั ว เ มื อ ม อ ง วั ต ถุ - ตาล้า / ปวดเมือยลูกตา
- ปวดคอ
ระยะใกล้
- ปวดภายในลูกตา
- ปวดบ่าและไหล่
- ตาพร่ามัว เมือเปลียนจากการ - ปวดรอบ ๆ ลูกตา
มองใกล้เป็ นมองไกล
- เจ็บตา
- มองเห็นภาพซ้อน
- ปวดแสบปวดร้อ นบริเวณ
ลูกตา
- ระคายเคืองตา
- ตาแห้ง
- ตาแดง
โดยความรุนแรงของอาการ CVS จะขึนอยูก่ บั 1. ปริมาณความต้องการในการใช้สายตาของงาน
ทีทํ า 2. ระยะเวลาในการใช้ส ายตา 3. ปั จจัย ของสิงแวดล้อ มขณะทํา งานทีต้อ งใช้ส ายตา และ 4.
ความสามารถในการมองเห็นเฉพาะบุคคล
ปัจจัยทีทําให้เกิ ดอาการ CVS
อาการแสดงของกลุ่มอาการ CVS ทีเกิดขึนส่วนใหญ่จะเป็ นผลมาจากความผิดปกติในการปรับ
โฟกัสของดวงตา ซึงจะมีหลายปั จจัยเข้ามาเกียวข้อง ทําให้ดวงตาของเราไม่สามารถปรับโฟกัสได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

1. ความสามารถในการมองเห็นเฉพาะบุคคล เกียวข้องกับปั ญหาสายตาผิด ปกติเป็ นหลัก
อาทิ สายตาสัน สายตายาว สายตาเอียง และอาการตาเหล่ หากไม่ได้รบั การแก้ไข จะทําให้การหักเห
แสงภายในดวงตาผิดปกติ ภาพจึงไม่ตกลงบนจอรับภาพ ส่งผลให้มองเห็นภาพไม่ชดั เจน มองเห็นภาพ
เบลอ หรือเห็นภาพซ้อนได้ ซึงผลสืบเนืองจากการมองเห็นภาพไม่ชดั จะทํา ให้ก ล้ามเนือดวงตาต้อ ง
ทํางานหนักมากขึน เพือพยายามปรับโฟกัส การเปลียนแปลงทีเห็นชัดเจนคือ การพยายามหรีตา หากมี
อาการใช้งานดวงตาเป็ นระยะเวลานาน ก็จะก่อให้เกิดอาการตาล้าในทีสุด นอกจากนีการมองภาพไม่ชดั
อาจทําให้เราต้องเปลียนท่าทางในการนัง เช่น นังโดยมีก ารเอนตัวเข้าหาหน้ าจอมากยิงขึน ซึงเป็ น
ท่าทางทีไม่เหมาะสม สามารถก่อให้เกิดอาการปวดบริเวณกล้ามเนือคอ บ่า ไหล่ หลัง และอาการคอยืน
ตามาได้
2. ปัจ จัยทางสิ งแวดล้ อม ปริม าณของแสงทีไม่เหมาะสม ทังแสงจากหน้ าจอเอง หรือแสง
ภายในห้อง รวมถึงตําแหน่งของแสงทีตกกระทบลงบนหน้าจอ โดยหากเกิดแสงสะท้อนจากหน้าจอเข้าสู่
ดวงตาของเรามากเกินไป จะส่งผลต่อการปรับโฟกัสของดวงตา รูมา่ นตาจะมีการหดขยายสลับไปมาเพือ
ควบคุม ปริมาณแสงทีผ่านเข้าสู่ด วงตา การทํางานต่อเนืองกันเป็ นระยะเวลานานในการพยายามปรับ
โฟกัส จะทําให้กล้ามเนืออ่อนแรง ก่อให้เกิดอาการตาล้า รูส้ กึ ไม่สบายตาตามมา ในทางตรงกันข้าม หาก
แสงมืด เกินไป ดวงตาก็ต้อ งใช้ความพยายามในการหาโฟกัส ของภาพมากเช่น เดีย วกัน และยิงเรา
พยายามเพ่งตามองเท่าไหร่ อัตราการกระพริบตาของเราจะยิงลดลง ส่งผลให้เกิดอาการตาแห้งร่วมด้วย
ได้
นอกจากปั ญหาเรืองแสงแล้วนัน ตําแหน่ งของจอคอมพิวเตอร์กม็ คี วามสําคัญมากเช่นเดียวกัน
โดยระดับหน้าจอควรอยู่ในระดับสายตาหรือตํากว่าสายตา เพราะการทีเรามองลงตํา และหลบการสบตา
ต่อแสงบนเพดานโดยตรง จะช่วยลดการระเหยของนําตา เป็ นการป้ องกันอาการตาแห้ง และยังช่วยให้
เราไม่ต้อ งเงยหน้า มากเกิน ไป ซึงเป็ นการป้ องกันหรือลดอาการปวดคอบ่า ไหล่ ส่ว นในแง่ของระยะ
หน้าจอกับตัวเรานัน ควรให้มรี ะยะห่างอยู่ในช่วงของความยาวแขน เป็ นการป้ องกันการมองจอคอมที
ใกล้เ กิน ไป ซึงหากการมองในระยะนี ทํา ให้เรามองไม่ช ัด สามารถแก้ไขได้ด้ว ยการปรับ ขนาดของ
ตัวอักษรในหน้าจอ หรือขยายหน้าจอเพิมขึน
3. ปัจจัยอืน ๆ ความคมชัด ความสว่าง ขนาดตัวอักษร และลักษณะตัวอักษร สามารถส่งผล
ต่อการปรับโฟกัสของดวงตาทังสิน เช่น หน้าจอคอมควรจะเป็ นแบบด้าน เพือลดการสะท้อนของแสงเข้า
สูด่ วงตา การปรับความคมชัด ความสว่าง และขนาดตัวอักษร จะช่วยให้ดวงตาปรับโฟกัสการมองเห็นได้
ดีขนึ การเลือกใช้งานตัวอักษรแบบต่าง ๆ เช่น serif (เป็ นตัวอักษรทีมีหางตรงปลายตัวอักษร) จะทําให้
ตาต้อ งใช้ระยะเวลาในการอ่า นคํา นานขึน ส่วนตัวอักษร san-serif (เป็ นตัวอักษรทีไม่มหี าง) ทําให้มี
ช่องว่างระหว่างตัวอักษร อาจง่ายต่อการอ่านจากทีไกล ๆ เป็ นต้น ดังนันการเลือกใช้ลกั ษณะตัวอักษรให้
เหมาะสมกับงาน ก็เป็ นวิธหี นึงทีช่วยลดปั ญหาอาการตาล้าได้

วิ ธีป้องกันและบรรเทาอาการ CVS
1. กฎ 20-20-20 (20-20-20 Rule) กฎนีกล่าวถึงเรืองการพัก การใช้งานสายตา โดยในทุก ๆ
20 นาที ทีเราจ้องมองคอมพิวเตอร์ ให้เราพักประมาณ 20 วินาที ด้วยการมองไปยังบริเวณทีไกลจากตัว
เราประมาณ 20 ฟุต (หรือประมาณ 6 เมตร) เป็ นการให้เวลาดวงตาของเราได้มองภาพในระยะไกลบ้าง
กล้ามเนือทีต้องหดตัวเพือโฟกัสวัตถุในระยะใกล้จะได้คลายตัวและพักการทํางาน
2. การปรับท่ าทางขณะนั งใช้งานคอมพิ วเตอร์ เริมต้น จากการปรับ ตําแหน่ งหน้าจอและ
ระยะจอคอมให้เหมาะสม เก้าอีทีใช้นังทํางานควรมีพนักพิงรองรับตังแต่หลังส่วนบนถึงหลังส่วนล่าง นัง
โดยหลังแนบชิดติดพนังพิง ต้นขาอยู่ในแนวขนานกับพืน เท้าวางแนบพืนทัง 2 ข้าง และปรับตําแหน่ ง
การจัดวางแป้ นพิมพ์หรือความสูงเก้าอีโดยให้ตําแหน่ งของฝ่ ามือ ข้อมือ และแขนท่อนล่าง อยู่ในแนว
เส้นตรง ขณะใช้งานแป้ นพิมพ์ (รูปที 1)

รูปที 1 ท่านังทีเหมาะสมขณะใช้งานคอมพิวเตอร์
(ปรับปรุงจาก: https://www.work-fit.com/blog/desk-ergonomics-101)
3. การบริหารกล้ามเนื อรอบดวงตา เป็ นการเพิมความแข็งแรงและยืดกล้ามเนือบริเวณรอบ
ดวงตา สามารถทําได้โดยการมองตามนิวในทิศทาง 1) ขึนและลง 2) ซ้ายและขวา 3) เฉียงบนและเฉียง
ล่าง โดยมองค้างไว้ทศิ ทางละ 5 วินาที และผ่อนคลายตากลับมาสู่ตําแหน่งเดิม จากนันมองในทิศทางอืน
ต่อไปทีเป็ นทิศทางคู่กนั ทําซํา 5 ครัง และกะพริบตา ประมาณ 2-3 วินาที ก่อนจะเริมทําทิศทางในคู่
ถัดไป (รูปที 2) นอกจากนีเราสามารถผ่อนคลายกล้ามเนือรอบดวงตาด้วยการนําฝ่ ามือทัง 2 ข้าง มาถู
ไปมาให้เกิดความร้อน นําไปวางบริเวณดวงตาทัง 2 ข้า ง และทําการนวดเบา ๆ เป็ นการกระตุ้นการ
ไหลเวีย นของเลือ ดให้ม ายังบริเ วณรอบดวงตา จะได้ช่ ว ยขับ ไล่ ข องเสีย ทีเกิดจากการทํา งานของ
กล้ามเนือเป็ นระยะเวลานาน

รูปที 2 ท่าทางในการบริหารกล้ามเนือรอบดวงตา
(https://www.pottglasses.com/simple-cure-computer-eye-strain-non-computer-glasseswearers/)
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