อาหารเสริมทีห่ ยุดยัง้ ต้อกระจกและป้ องกันตาบอด
ดวงตาเป็ นสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติ แต่ถึงกระนั้น ดวงตาก็เป็ นอวัยวะที่เปราะบาง มี
การคาดว่าในแต่ละปี ทั่วโลกจะมีคนที่ตาบอดเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 ล้ านคน ส่วนใหญ่จะเป็ นต้ อกระจก
นอกนั้นก็เป็ นจากสาเหตุอ่นื ๆ
ในปัจจุบัน เรามีวิธรี ักษาต้ อกระจกด้ วยการเปลี่ยนเลนส์ วิธนี ้ ี อาจทาให้ เกิดการเสื่อมของ
จอประสาทตา (Retina) ในลูกตาส่วนหลังตรงกลาง คือส่วน Macula ที่เรียกว่า Macular degeneration
ความเสื่อมนี้จะเพิ่มขึ้นจากอัตราปกติ 3-4 เท่า ทั้งนี้ เนื่องจากเลนซ์เทียมจะปล่อยให้ รังสีอลั ตราไวโอเล็ต
(UV) ในแสงอาทิตย์ผ่านเข้ าไปในดวงตาในปริมาณมากกว่าเลนส์ ธรรมชาติ
ต้ อกระจกคือการเสื่อมของเลนส์ในดวงตา
ต้ อกระจกคือโรคตาร้ ายแรงที่พบบ่อยที่สดุ เลนส์ของดวงตาจะค่อยๆขุ่นมัวลงเนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในโครงสร้ างของเลนส์
เช่นเดียวกับแว่นตา เลนส์มีหน้ าที่ทาให้ ภาพปรากฏคมชัดบนจอรับภาพเรตินาซึ่งเป็ นชั้น
ของประสาทในดวงตา ตามปกติ เลนส์ในดวงตาจะใสเหมือนเลนส์ของแว่นตาที่สะอาด แต่เมื่อเริ่มเป็ นต้ อ
กระจก การมองเห็นจะเริ่มพร่ามัว การเพ่งตัวหนังสือหรือวัตถุจะเริ่มทาได้ ยากขึ้น แสงสว่างที่สะท้ อนเข้ าตา
ก็เริ่มเป็ นปัญหา
เลนส์ของดวงตามีความแตกต่างจากเลนส์ของแว่นตาหรือของกล้ องถ่ายรูปเนื่องจากจะยืด
หดได้ ทาให้ สามารถเปลี่ยนรูปให้ เหมาะสมสาหรับมองใกล้ หรือไกล ทั้งนี้เนื่องจากมีกล้ ามเนื้อคอยดึงเลนส์
ให้ ปรับรูปตามต้ องการ แต่เมื่อเริ่มเป็ นต้ อกระจก นอกจากเลนส์จะเริ่มขุ่นแล้ ว กล้ ามเนื้อของดวงตายังเสีย
ความสามารถยืดหดเพื่อเปลี่ยนรูปด้ วย
การอักเสบเรื้อรังมีความสัมพันธ์กบั ความเสี่ยง
ต้ อกระจกส่วนใหญ่ท่เี กี่ยวข้ องกับความสูงวัย จะเกิดขึ้นตรงศูนย์กลางของเลนส์ แล้ ว
ขยายตัวอย่างช้ าๆจนในที่สดุ ก็ครอบคลุมเลนส์ท้งั หมด ส่วนต้ อกระจกบางประเภทเกิดจากขอบเลนส์เข้ าไป
หาศูนย์กลาง หรือจากด้ านหลังเลนส์ส่ดู ้ านหน้ า ต้ อกระจกสองประเภทหลังนี้ มีความสัมพันธ์กบั
โรคเบาหวานหรือการใช้ ยาประเภท steroid เป็ นเวลานาน นอกจากนี้ ก็มีสาเหตุทางกรรมพันธุ์บางชนิดซึ่ง

ทาให้ เลนส์เสื่อมสภาพอย่างช้ าๆ
อย่างไรก็ดี ต้ อกระจกที่เริ่มจากศูนย์กลางเลนส์น้ันพบมากกว่าเพื่อน ซึ่งนอกจากจะเกิด
เพราะความชราแล้ ว ยังพบบ่อยใน


คนตาสีฟ้า



คนอายุเกิน 50 ปี



คนไม่ใส่แว่นป้ องกันแสง



คนสูบบุหรี่



คนที่มีระดับ Homocysteine สูง



คนเป็ นเบาหวาน



คนที่มีภาวะขาดสารอาหาร



คนที่เป็ นโรคอ้ วน

 คนที่ใช้ ยาประเภท Statin (ยาลดไขมัน)
 คนที่ได้ รับแร่ธาตุท่เี ป็ นพิษ ได้ แก่ ปรอท ตะกั่ว Cadmium เหล็ก และ Nickel ใน
ปริมาณมาก
 คนที่ได้ รับรังสีเป็ นเวลานาน
 คนที่มีการอักเสบเรื้อรัง เช่นเป็ นโรคแพ้ ภมู ิค้ ุมกัน ข้ ออักเสบ หรือเส้ นเลือดแข็ง
ส่วนใหญ่แล้ ว ต้ อกระจกจะเกิดขึ้นอย่างช้ าๆเป็ นเดือนหรือเป็ นปี
สาเหตุโดยรวมของคนที่มีปัญหาดังกล่าวข้ างบนก็คือ การอักเสบเรื้อรังที่เกิดขึ้นที่เลนส์
ของดวงตา หรือการได้ รับรังสีจากแสงอาทิตย์ (UVA และ UVB) เชื่อว่าเป็ นสาเหตุท่พี บบ่อยที่สดุ
แต่การได้ รับแสงอาทิตย์จะมีผลมากขึ้นถ้ ามีองค์ประกอบอื่นร่วมด้ วย เช่น คนที่เป็ นโรค
อ้ วน จะมีโอกาสเกิดต้ อกระจกได้ มากกว่าและขยายตัวเร็วกว่า และคนที่อ้วนลงพุงมักจะมีการอักเสบที่ใดที่
หนึ่งง่ายกว่าคนปกติ และถ้ าเรารวมองค์ประกอบที่ไม่ดีต่างๆเข้ าไว้ ในคนๆเดียวกัน เช่นคนสูบบุหรี่ท่มี ีตาสี
ฟ้ า อ้ วนมากหรือขาดสารอาหาร ก็เท่ากับคนนั้นมีโอกาสที่จะเสียสายตาค่อนข้ างสูง

เมื่อเลนส์ของดวงตามีการอักเสบ ก็จะปล่อยอนุมูลอิสระออกมามาก ซึ่งจะไปก่อความ
เสียหายให้ กบั ไขมันและโปรตีนของเลนส์ ทาให้ โปรตีนเกิดการเชื่อมต่อที่ผิดปกติ ( Crosslink )
กระบวนการนี้ ทาให้ เลนส์เสียความใสและความยืดหยุ่น รังสี UVจะไปก่อให้ เกิดปฏิกิริยานี้ เช่นเดียวกับ
การได้ รับรังสีด้วยวิธอี ่นื ๆหรือการมีสภาวะเสี่ยงต่างๆดังที่กล่าวแล้ ว
อันตรายจากการสัมผัสปรอท
ความเสี่ยงที่มักจะถูกมองข้ ามคือ การสัมผัสกับปรอท เนื่องจากยาหยอดตาสมัยใหม่
หลายชนิดมีการใช้ สารประกอบจากปรอท (Thimerosol) ซึ่งเป็ นยาฆ่าเชื้อเป็ นส่วนประกอบ Thimerosol
จะถูกดูดซึมเข้ าสู่ดวงตาและเลนส์
สาหรับ Thimerosol นั้น ยังพบในวัคซีน โดยเฉพาะวัคซีนป้ องกันไข้ หวัดใหญ่ ผลการ
วิเคราะห์วัคซีนในสหรัฐโดย National News Forensic Food Lab พบว่ามีปรอทอยู่ในอัตรา 51 ต่อล้ าน
ส่วน ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน EPA สาหรับนา้ ถึง 21,000 เท่า และมากกว่า 100 เท่าของปริมาณปรอทที่พบ
ในปลาที่ปนเปื้ อน ที่ร้ายกว่านั้นคือ ปรอทในวัคซีนจะถูกดูดซึม 100% ในขณะที่การดูดซึมของปรอทจาก
นา้ จะน้ อยกว่ามาก นั่นหมายถึงปริมาณปรอทที่ถูกดูดซึมเข้ าสู่เลนส์จะสูงอย่างมาก
มีปลาทะเลหลายชนิดที่พบปริมาณปรอทสูง เช่นปลาดาบ ปลาทูนา นอกจากนั้น คนที่
อาศัยอยู่ใกล้ กบั โรงงานที่ใช้ ถ่านหินเป็ นเชื้อเพลิงก็จะมีอัตราเสี่ยงสูงเช่นกัน
ปรอทจะรวมกับโปรตีนในเลนส์ ทาให้ เลนส์แข็งและขุ่น และยังก่อให้ เกิดอนุมูลอิสระ
แพร่กระจายไปทั่วเลนส์และจอประสาทตา (Retina)
การใส่แว่นตาหรือคอนแท็คเลนส์ท่ไี ม่มีคุณสมบัติป้องกันรังสี UV จะเพิ่มความเสี่ยงของ
การเกิดต้ อกระจกอย่างมาก เนื่องจากเลนส์ของแว่นจะทาให้ รังสี UV เข้ มขึ้น แต่แว่นสมัยใหม่ท่สี ่งั ทาส่วน
ใหญ่จะใช้ เลนส์ท่ปี ้ องกันรังสี UV ยกเว้ นแว่นอ่านหนังสือที่มีตามแผงขายทั่วไปซึ่งอาจจะไม่มีคุณสมบัติ ซึ่ง
กรณีเช่นนี้ การใช้ แว่นอ่านหนังสือกลางแจ้ งหรือริมหน้ าต่างจะทาความเสียหายต่อดวงตามาก
เกิดอะไรขึ้นในดวงตา
ตัวการที่เชื่อมโยงความเสี่ยงของโรคต่างๆกับโรคของดวงตาก็คือ การอักเสบเรื้อรัง
เนื่องจากการอักเสบจะไปกระตุ้นการเกิดอนุมูลอิสระ เมื่อมีการอักเสบ ก็จะมีอนุมูลอิสระเกิดเป็ นจานวน

มหาศาล อนุ มูลเหล่านี้ไม่อยู่เฉพาะที่ แต่จะกระจายออกไปทั่วร่างกายและ ไปก่อความเสียหายต่อเซลล์
เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ เช่น ถ้ าเรามีการอักเสบที่เข่า เราก็จะมีการอักเสบที่ดวงตาไม่มากก็น้อยเช่นกัน
การอักเสบเรื้อรังบางชนิดจะปล่อยอนุมูลอิสระได้ มาก เช่นกรณีของการเป็ น เบาหวาน โรคแพ้ ภมู ิค้ ุมกัน
เช่น Rheumatoid arthritis, เส้ นโลหิตแข็ง เหล่านี้
ภาวะโภชนาการก็มีบทบาทมากในการเกิดของต้ อกระจกรวมทั้งความก้ าวหน้ าของโรค มี
สารอาหารบางอย่างเช่น ไขมันโอเมกา 6 และ นา้ ตาล ในปริมาณสูง โดยเฉพาะเมื่อบริโภคร่วมกัน จะทา
ให้ การอักเสบเลวร้ ายลงและเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดต้ อกระจก นอกจากนี้ สารอาหารทั้งสองยังไปทาให้
สูญเสียวิตามินที่สาคัญได้ แก่ วิตามิน B ชนิดต่างๆ วิตามิน C และ E
โรคตามักจะพบได้ ในภูมิภาคของโลกที่คนมีภาวะโภชนาการต่า นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุ
ร่วมอื่นๆ ได้ แก่
 ทันตสุขภาพ
 การติดเชื้อที่ไม่มีการวินิจฉัย เช่น จากเชื้อรา เริม
 โรคติดเชื้อเรื้อรังต่างๆ
เลนส์ในดวงตาของเราโดยปกติจะมีสาร Glutathione ซึ่งมีพลังในการต่อต้ านอนุมูลอิสระ
และขจัดสารพิษสูงในปริมาณมาก สารตัวนี้ไม่เฉพาะแต่จะป้ องกันเราจากพิษของรังสี UV แต่ยังมี
คุณสมบัติต่อต้ านพิษของปรอทด้ วย นอกจากนี้ Glutathione ยังมีส่วนนาพาสารอาหารที่มีคุณค่าและสาร
ต้ านอนุมูลอิสระอื่นๆไปภายในเลนส์ดวงตาด้ วย
ในผู้สูงอายุ เลนส์จะมีปริมาณ Glutathione น้ อยลง จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย
ต่อเลนส์มากขึ้น เมื่อแสงอาทิตย์ผ่านเข้ าสู่เลนส์ ก็จะไปทาปฏิกริ ิยากับไขมันและโปรตีน ทาให้ เกิดอนุมูล
อิสระเป็ นจานวนมาก เมื่อเวลาผ่านไป เลนส์กจ็ ะแข็ง เกิดเป็ นต้ อกระจกขึ้น
อีกสาเหตุหนึ่งคือกระบวนการที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนรูปของโปรตีนที่ทาให้ เกิดสารที่
เรียกว่า Advanced glycation end-products (AGEs) กระบวนการนี้ทาให้ เลนส์เกิดเป็ นฝ้ า อาหารที่มี
ปริมาณนา้ ตาลและแป้ งอณูเล็กจะช่วยให้ เกิดการสะสมของ AGEs มากขึ้น

เลนส์ของดวงตามีสารที่ต้านอนุมูลอิสระอยู่หลายชนิด คือ วิตามิน C และ E รวมทั้งสาร
ประเภท Carotenoids เช่น Lutein, zeaxanthin ซึ่งมีประโยชน์มาก
Lutein เป็ นสารต้ านอนุมูลอิสระพลังสูงที่ลดการอักเสบ สกัดกั้นแสงรังสีซ่ึงเป็ นอันตราย
มากต่อดวงตา จึงป้ องกันจอรับภาพหรือ Retina ได้ ดี
ยังมีสาร Carotenoids อื่นๆจากผัก ผลไม้ เช่น Beta-carotene, alpha-carotene,
canthaxanthin, lycopene, astaxanthin แต่สารเหล่านี้มีประโยชน์น้อยกว่า Lutein/ Zeaxanthin
ประโยชน์ของ Curcumin และ Quercetin
Curcumin และ Quercetin ทางานร่วมกันในการลดการอักเสบและควบคุมกลไกทาง
พยาธิสภาพหลายประการที่เป็ นสาเหตุของต้ อกระจก ทั้งสองละลายในนา้ มัน จากการศึกษาต่างๆพบว่า
Curcumin สามารถลดการเป็ นต้ อกระจกไม่เฉพาะแต่ท่เี กิดกับความสูงอายุเท่านั้น แต่ยังมีผลกับผู้ท่เี ป็ น
เบาหวานด้ วย
ต้ อกระจกในผู้ท่เี ป็ นเบาหวานไม่ได้ เกิดจากการที่อนุมูลอิสระไปทาลายเลนส์เท่านั้น แต่
เกิดจากการเผาผลาญนา้ ตาลกลูโคสที่ผิดปกติด้วย ส่วนการสะสมของแคลเซียมในเลนส์กพ็ บว่าทาให้ เกิด
ต้ อกระจกซึ่ง Curcumin สามารถป้ องกันได้
ส่วน Quercetin มีผลช่วยลดความเสื่อมของดวงตาและความเสี่ยงของการเกิดต้ อกระจก
โดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวาน
สาเหตุหนึ่งในการเกิดอนุมูลอิสระในดวงตามาจากการสะสมของ Hydrogen peroxide ซึ่ง
เป็ นผลของ UVA และ UVB ส่วน Quercetin มีผลในการระงับการเกิดอนุมูลอิสระได้
Lutein และ Zeaxanthin ป้ องกันเลนส์และจอประสาทรับแสง
แม้ การศึกษาจากหลายสานักจะแสดงว่า สารทั้งสองมีประโยชน์ปานกลางในการลดอัตรา
การเกิดต้ อกระจก แต่การศึกษาจากอินเดียที่มีอัตราผู้เป็ นต้ อกระจกสูงกลับแสดงว่าสารทั้งสองมี
คุณประโยชน์ในการป้ องกันต้ อกระจกได้ ดี โดยพบว่าคนที่มีระดับสารทั้งสองในเลือดสูงมากจะมีโอกาสเกิด
ต้ อกระจกน้ อยกว่าถึง 41 % เมื่อเทียบกับกลุ่มที่มีสารทั้งสอง (ซึ่งเป็ น Carotenoids) ในระดับต่ามาก
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับ Carotenoids ในสตรีสูงวัยซึ่งได้ ผลเช่นเดียวกัน

สารทั้งสองมีคุณสมบัติละลายในนา้ มัน ดังนั้นการได้ รับ Lutein จากไข่แดงจึงมีประโยชน์
มากกว่าการบริโภคผักที่มี Lutein สูงต่างๆ เนื่องจากไข่แดงมีปริมาณ Phospholipids สูงจึงทาให้ การดูดซึม
ดีกว่า นอกจากไข่แดง อาหารที่ให้ Lutein สูง ได้ แก่
 ผัก Spinach, parsley
 ข้ าวโพดสีเหลือง
 พริกสีแดง
 ผักกาดหอม
 คะน้ า
 กะเพรา
วิตามิน E ในระดับสูงลดต้ อกระจกได้ ครึ่งหนึ่ง
การศึกษาพบว่ากลุ่มคนที่มีระดับวิตามิน E ในเลือดสูงจะมีโอกาสเกิดเป็ นต้ อกระจกน้ อย
กว่ากลุ่มที่มีระดับวิตามิน E ต่าประมาณ 50 %
วิตามิน E เป็ นสารต้ านอนุมูลอิสระที่มีพลังและสามารถยกระดับ Glutathione ในเลนส์ได้
วิตามิน C มีประโยชน์สาหรับผู้ขาดสารอาหารนี้มาก
เราอาจจะไม่เห็นประโยชน์อย่างชัดแจ้ ง ในคนที่ไม่ขาดวิตามิน C หรือมีระดับวิตามินต่า
เพียงเล็กน้ อย ซึ่งจะแตกต่างกับคนที่ขาดวิตามินนี้มาก เช่นคนที่สบู บุหรี่ จะได้ รับประโยชน์จากวิตามิน C
มาก วิตามิน C จะพบในปริมาณสูงในของเหลวภายในลูกตา วิตามินนี้จะซึมผ่านเข้ าสู่เลนส์ได้
มีการศึกษาในสตรีสงู วัยในสหรัฐฯที่พบว่า กลุ่มที่บริโภควิตามิน C สู งนานกว่า 10 ปี จะ มี
การเกิดต้อกระจกลดลงได้ถึง 77 % และลดการเป็ นฝ้าของเลนส์ได้ถึง 83 % แต่ความแตกต่างนี้ ไม่พบใน
ผูบ้ ริ โภคไม่ถึง 10 ปี
นัน่ แสดงว่าการใช้อาหารเสริ มเป็ นเวลานานนั้นมีประโยชน์ แต่เป็ นที่น่าเสี ยดายที่คนส่ วน
ใหญ่มกั จะละทิ้งสิ่ งดีๆที่เคยปฏิบตั ิกนั มานานนั้นเสี ย

อย่างไรก็ดี ควรบริ โภควิตามิน C ระหว่างมื้ออาหาร เนื่องจากวิตามินนี้ จะเพิ่มการดูดซึ ม
ของธาตุเหล็กในอาหารมาก และเหล็กที่มากเกินไปจะเพิม่ ความเสี่ ยงต่อการเกิดต้อกระจกรวมทั้งโรคอื่นๆ
ด้วย

Riboflavin (วิตามิน B2) ขนาดน้อยแต่ให้ผลมาก
วิตามิน B2 จะถูกเปลี่ยนในร่ างกายเป็ นอณู ของ Flavin adenine dinucleotide(FAD) ซึ่ง
ใช้ในการผลิตพลังงานของเซลล์ต่างๆในร่ างกาย โดยเฉพาะเซลล์ประสาท นอกจากนี้ ยังทาหน้าที่เป็ น coenzyme สาหรับเปลี่ยนแปลง Glutathione ให้เป็ นรู ปที่เลนส์ใช้ประโยชน์ได้สูง
มีการศึกษาที่แสดงว่า 80% ของผูเ้ ป็ นต้อกระจกมีการขาดวิตามิน B2 ร่ วมด้วย ในขณะที่ผู ้
ไม่เป็ นต้อกระจกมีการขาดวิตามินนี้ เพียง 12.5 % และมีการศึกษาซึ่งถึงแม้ จะมีจานวนคนที่ศึกษาน้ อย
พบว่า Riboflavin ที่ให้ ขนาดน้ อยเพียง 15 มก. สามารถทาให้ เลนส์มัวน้ อยลงได้ ภายใน 48 ชั่วโมง
สาหรับผู้ท่มี ีเลนส์มัวไม่มาก 18 คน และที่เป็ นต้ อกระจกเต็มที่อกี 6 คน ที่ไม่น่าเชื่อคือ หลังจากการรักษา
9 เดือน ทุกคนหายจากอาการเลนส์ข่นุ มัวทั้งหมด
นอกจากนี้ ยังมีสารประกอบบางอย่างที่พบว่าสามารถรักษาการขุ่นมัวของเลนส์ในต้ อ
กระจกได้ เช่น Bilberry extract หรือ N- Acetyl- L-Carnosine อย่างหลังนี้มีการทาเป็ นยาหยอดตาด้ วย
อาหารเสริมพิเศษสาหรับผู้เป็ นเบาหวาน
สาเหตุหนึ่งของการเกิดต้ อกระจกในผู้ป่วยเบาหวานก็เนื่องจากการที่มีนา้ ตาลสูงใน
ของเหลวของดวงตา นา้ ตาลนั้นถูกย่อยลงเป็ น Sorbitol ด้ วยเอนไซม์ aldose reductase และต่อไปเป็ น
นา้ ตาล Fructose ซึ่งนา้ ตาลชนิดนี้จะทาให้ เลนส์ข่นุ แต่มีสารจากธรรมชาติหลายชนิดที่สามารถหยุดยั้งการ
ทางานของ Enzyme ชนิดนี้ได้
1. Curcumin / Quercetin ทั้งสอง Flavonoids มีคุณลักษณะป้ องกันการเกิดต้ อกระจกด้ วยการยับยั้ง
การทางานของเอนไซม์
2. Alpha-Lipoic acid พบว่ามีผลยับยั้งการเกิดต้ อกระจกในสัตว์ทดลอง แต่ยังไม่มีหลักฐานสาหรับ
มนุษย์ สารนี้นอกจากจะยับยั้งเอนไซม์แล้ ว ยังเป็ นสารต้ านอนุมูลอิสระและลดระดับนา้ ตาลในเลือด

ด้ วย
3. Pyruvate สารที่เกิดจากการย่อยสลายของกลูโคส และเป็ นแหล่งพลังงานสาหรับเซลล์ สามารถยับยั้ง
การเปลี่ยนรูปของโปรตีนในเลนส์ท่เี ป็ นสาเหตุของต้ อกระจก
เช่นเดียวกับโรคของมนุษย์ส่วนใหญ่ท่มี ีลักษณะเชิงซ้ อน และเกิดจากปฏิสัมพันธ์ของ
หลายสาเหตุ เช่น อาหาร สารหรือวัตถุมีพิษในสิ่งแวดล้ อม การอักเสบที่เรื้อรัง โรคอ้ วน อันตรายที่สูงสุด
ของอาหารอยู่ท่กี ารบริโภคสิ่งเหล่านี้เกินขนาด ได้ แก่ นา้ ตาล นา้ มันโอเมกา -6 และเนื้อแดง
ส่วนนา้ มันโอเมกา-3 (มันปลา) ผัก ชาเขียว และนา้ บริสทุ ธิ์ ล้ วนมีความสาคัญต่อสุขภาพ
การแพ้ อาหารบางชนิดรวมทั้งการติดเชื้อจะทาให้ เกิดการอักเสบเรื้อรังซึ่งจะนาไปสู่การ
เกิดโรคตารวมทั้งทาให้ โรคตาที่เป็ นอยู่เลวร้ ายลง จึงควรบริโภคสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติม คือ วิตามิน B
complex, C และ E , Curcumin, Quercetin
นี่เป็ นอีกครั้งที่เราได้ เห็นบทบาททางร้ ายของการอักเสบเรื้อรัง การมีระดับอนุมูลอิสระสูง
และการย่อยสลายไขมันที่ไม่สมบูรณ์ ( Lipid peroxidation) ส่วนต้ อกระจก แม้ ว่าจะเกิดในผู้สูงอายุ แต่
การป้ องกันก่อนแต่เมื่ออายุยังน้ อยจะเป็ นสิ่งที่ดีท่สี ดุ
การใช้ แว่นตาที่ป้องกันรังสี UV การบริโภคอาหารถูกสุขลักษณะ และการใช้ อาหารเสริม
ถ้ าเริ่มได้ ต้งั แต่อายุยังไม่มาก จะสามารถป้ องกันการเกิดของต้ อกระจก รวมทั้งโรคอื่นๆที่มาพร้ อมกับการ
อักเสบเรื้อรังได้

