"โรคซีวีเอส" หรือ"คอมพิวเตอรวิชั่นซินโดรม"
(computer vision syndrome)
"โรคซีวีเอส" หรือ"คอมพิวเตอรวิชั่นซินโดรม" (computer vision syndrome) คืออะไร?
คือ อาการของคนที่ทํางานอยูหนาจอคอมพิวเตอรติดตอกันเปนเวลานานๆ เชน เกินสองถึงสามชั่วโมง มักจะมี
อาการปวดตา แสบตา ตามัว และบอยครั้งที่จะมีอาการปวดหัวรวมดวย อาการทางสายตาเหลานี้เกิดจากการจองดูขอมูลบน
คอมพิวเตอรติดตอกันเปนเวลานานเกินไป อาการเหลานี้พบไดถึงรอยละ 75 ของบุคคลที่ใชคอมพิวเตอร โดยเฉพาะผูที่มี
อายุมากกวา 40 ป อาการในบางคนอาจเปนเล็กๆ นอยๆ ไมบั่นทอนการทํางาน หรือพักการใชคอมพิวเตอรสักครูก็หายไป
บางคนอาจตองวางเวนการใชเปนวันก็หายไป บางรายอาจตองใชยาระงับอาการ
สาเหตุการเกิด "โรคซีวีเอส" หรือ"คอมพิวเตอรวิชั่นซินโดรม" ?
เนื่องจากวาผูใชคอมพิวเตอรไมคอยกระพริบตา ปกติแ ลวเราทุกคนจะตองกระพริบตาอยูเสมอ เปนการเกลี่ ย
น้ําตาใหคลุมผิวตาใหทั่วๆ โดยมีอัตราการกระพริบ 20 ครั้งตอนาที หากเราอานหนังสือหรือนั่งจองคอมพิวเตอร อัตราการ
กระพริบจะลดลง โดยเฉพาะการจองคอมพิวเตอรการกระพริบตาจะลดลงกวารอยละ 60 ทําใหผิวตาแหง กอใหเกิดอาการ
แสบตา ตาแหง รูสึกฝดๆ ในตา
- แสงจา และแสงสะทอนจากจอคอมพิวเตอร ทําใหตาเมื่อยลา ทั้งแสงจาและแสงสะทอนมายังจอภาพ อาจเกิด
จากแสงสวางไมพอเหมาะ มีไฟสองเขาหนาหรือหลังจอภาพโดยตรง หรือแมแตแสงสวางจากหนาตางปะทะหนาจอภาพ
โดยตรง กอใหเกิดแสงจาและแสงสะทอนเขาตาผูใช ทําใหเมื่อยลาตางาย
- การออกแบบและการจั ดภาพ ระยะทํา งานที่ห างจากจอภาพใหเ หมาะสม ควรจัด จอภาพให อยู ในระยะ
พอเหมาะที่ตามองสบายๆ ไมต องเพง โดยเฉลี่ย ระยะจากตาถึงจอภาพควรเปน 0.45 ถึ ง 0.50 เมตร ตาอยู สูงกวาจอภาพ
โดยเฉพาะผูที่ใชแว นสายตาที่มองทั้งระยะใกลและไกล จะตองตั้งจอภาพใหต่ํา กวาระดับตา เพื่อจะไดมองตรงกับเลนส
แวนตาที่ใชมองใกล
- รายงานการศึกษาวิจัยเมื่อป 2004 พบวาปจจัยที่สําคัญที่สุดที่ทําใหเกิดโรคซีวีเอสคือ มุมของระดับสายตา (angle
of gaze) กับจอคอมพิวเตอร อาการตางๆ จะหายไปเมื่อมุมดังกลาวมากกวา 14 องศา สวนปจจัยอื่นๆ จากการวิจัยพบวาไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ
อาการของ"โรคซีวีเอส" หรือ"คอมพิวเตอรวิชั่นซินโดรม" มีอะไรบาง ?
ตาเมื่อยลา, ตาแหง, แสบตา, ตาสูแสงไมได, ตาพรามัว, ปวดศีรษะ, ปวดเมื่อยบา ไหล คอ หรือปวดหลัง
เราจะมีวิธีปองกัน หรือแกไขอาการเลานี้หรือไม?/
1) ถ ารู สึ ก ตั ว ว า จ อ งหน า จอนานเกิ น ไป ให กระพริ บ ตาให บ อ ยขึ้ น หรื อ พั ก สายตาโดยการละสายตาจาก
คอมพิวเตอร หลังจากใชไปประมาณ 20 – 30 นาที หรืออาจใชยาหลอลื่นลูกตาประเภทน้ําตาเทียม
2) จัดแสงไฟและตําแหนงจอภาพใหเหมาะสม อยาใหจอภาพหันหนาเขาหนาตางหรืออยูตรงหนาตาง โคมไฟที่
สองหนาตรงๆ ลงมาอาจทําใหเกิดแสงจา นาจะเปลี่ยนเปนหลอดไฟที่กระจายทั่วๆ ไป หรือโคมไฟที่สองเฉพาะกระดาษ
อยาใหแสงปะทะกับจอภาพและตาผูใช

3) ปรับคลื่นแสงที่หน าจอ (Refresh rate) ซึ่งเครื่องสว นใหญจะปรั บอยูที่ 60 Hz ซึ่งขนาดนี้ทํ าใหเกิดแสง
กระพริบทําใหภาพบนจอเตนกระตุนใหเราตองปรับตาเพื่อโฟกัสใหมอยูเรื่อยๆ ทําใหตาเมื่อยลาได ควรปรับความถี่ใหอยู
ระดับ 70-80 Hz จะทําใหจอภาพเตนนอยลง สบายตาขึ้น
4) ใชน้ําตาเทียม artificial tear หยอดตา จะสามารถชวยบรรเทาอาการปวดตาและแสบตาได ยาหยอดตาชนิดที่
ทํามาจากสมุนไพร (itone) มีรายงานการศึกษาวิจัยจากประเทศอินเดียในผูปวย 120 ราย เทียบกับน้ําตาเทียมและยาหลอก
พบวา ได ผลดีก วา อยา งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติ ในประเทศอั งกฤษ ผลการวิ จัย พบวา การใช ยาหยอดตาชนิ ด povidone 2%
preservative-free ในผูที่ใสเลนสสัมผัส ชวยบรรเทาอาการไดดีมาก และแนะนําใหหยอดตาเมื่อมีอาการ ไมจําเปนตองหยอด
ตาเปนชวงเวลา
5) ใหพักสายตาเปนระยะๆ หลังจากทํางานหนาจอคอมพิวเตอรไปไดสัก 20-30 นาที ควรหยุดพักสายตาเปน
เวลา 2-4 นาที แล ว ค อ ยลื มตาขึ้ น ทํ า งานใหม หากสามารถปฏิ บั ติ ไ ด จ นเป น นิ สั ย ก็ จ ะป อ งกั น ไม ใ ห เ กิ ด กลุ ม อาการ
คอมพิวเตอรวิชั่นซินโดรมได
6) การทํางานจองจอภาพนานเกินไป ไมวาจะเกิดจากงานเรง หรือมีหนาที่อยูหนาจอคอมพิวเตอรอยางเดียวก็
ตามยอมเกิดอาการไดงาย ทุก 2 ชั่วโมงที่จองจอภาพควรพักสายตาประมาณ 15 นาที โดยมองออกไปไกลๆ หรือหลับตา
เฉยๆ หากเปนไปไดควรทํางานที่จองจอภาพวันละไมเกิน 4 ชั่วโมง เวลาที่เหลือไปทํางานอยางอื่นบาง
7) พิจารณาแสงสวาง ทั้งแสงภายในหองทํางาน และแสงสวางจากหนาจอคอมพิวเตอร โดยจัดแสงภายในหอง
ทํางานไมใ หมีแ สงสะท อนมาที่ จอคอมพิว เตอร และปรั บแสงสว างหนา จอคอมพิว เตอรไ มให แสงจา มากเกิ นไป หลาย
คนทํางานหนาจอคอมพิวเตอรโดยไมเคยปรับแสงสวาง รวมทั้งความเขมของแสงเลยสักครั้งเดียว
8) นั่งหางจากจอคอมพิวเตอรประมาณ 16-30 นิ้วจากดวงตา และควรใหจุดกึ่งกลางของหนาจอคอมพิวเตอรอยู
ต่ํากวาระดับสายตาประมาณ 20 องศา จัดเปนทานั่งทํางานกับจอคอมพิวเตอรที่ดีที่สุด
9) ระมัดระวังปญหาปวดหลัง ปวดไหล ปวดคอ ที่มักเกิดขึ้นรวมกันไดบอยๆ
เชื่อวาหลายคนคงมีอาการเหลานี้อยูไมมากก็นอย แตจะเปนมากเปนนอย คงขึ้นอยูกับระยะเวลาของการนั่งอยูหนาจอคอมฯ
ของแตละคน ใครที่เกิดอาการขึ้นมาแลวก็ลองนําวิธีที่แนะนําไปลองปฏิบัติดูนะคะ.

