မ္ကးကပးမြနးတပး်ခငး့

ဒီဖကးေခတး လူသဵု့မ္ာ့လာတဲံ မ္ကးကပးမြနးအေၾ

ကာငး့ နညး့နညး့ေ်ပာပါရေစ။ မ္ကးကပးမြနးဆိုတာ

မ္ကးစိေပၚမြာ ဖဵု့အုပးလို႔ရတဲံ ေသ့ငယးတဲံ မြနးအေသ့စာ့ တမ္ိဴ့ ်ဖစးတယး။ မြနးဆိုေပမယးံ ပလတးစတစး
အၾကညးတမ္ိဳ့ပဲ။ မ္ကးကပးမြနးကို

polymethyl methacrylate

စတဲံပစၥညး့ေတျနဲ႔ ်ပဳလုပးထာ့တယး။ မ္

(PMMA),silicone acrylate ,

hydrogels

ကးကပးမြနးတခုမြာ အေရ့ႀကီ့ဆဵု့က ေအာကးစီဂ္ငးဝငးေရာကးလျယးဖို႔နဲ႔

အစိုဓာတးထိနး့ဖို႔က ်ဖစးပါတယး။ ဒါမြ မ္ကးၾကညးလႊာကို မထိခိုကးေစမြာ ်ဖစးပါတယး။
မ္ကးကပးမြနးေတျေပၚေပါကးလာတာ ရာစုႏြစးတခုကို ေက္ားလျနးခဲံပါၿပီ။ပထမဆဵု့မ္ကးကပးမြနးအိုငးဒီယာကို
စတငးအၾကဵ်ပဳခဲံတာကေတာံ ှ၃ရာစုကတညး့က ်ဖစးပါတယး။ လီယိုနာဒိုဒါဗငးခ္ီက

Codex of the eye

မြာ

အဲဒီအေၾကာငး့ စတငးအၾကဵ်ပဳေဖား်ပခဲံတယး။ ဒါေပမယးံ လကးေတျ႕အေကာငးထညးေဖားႏိုငးခဲံတာေတာံ ှ၈၈၈ ခုႏြစး
ေရာကးမြပါ။ ဂ္ာမနးလူမ္ိဳ့

Adolf Fick

ဆိုသူက မ္ကးစိနဲ႔ကိုကးညီမယးံ ပထမဆဵု့မ္ကးကပးမြနးကးု ေအာငး်မငးစျာ

စတငးတီထျငးႏိုငးခဲံတယး။ စေပၚခါစက မြနးအစစးကို အသဵု့်ပဳခဲံၿပီ့ အရျယးအစာ့က လကးညိႈ့တဆစးစာ

(

ဿ-

စငးတီမီတာ) ေလာကးရြိတယး။ ဒါံေၾကာငးံ သဵု့ရတာ သိပးအဆငးအေ်ပပါ။ ပိုဆို့တာက မ္ကိၾကညးလႊာကို ေအာကးစီ
ဂ္ငးမေရာကးႏိုငးတာ ်ဖစးပါတယး။
ှ၉၈ွေႏြာငး့ပိုငး့ကာလေတျေရာကးေတာံ polymer
သဵု့စျဲသူေတျ ပိုအဆငးေ်ပလာတယး။

ှ၉၉၈

ခုႏြစးမြာ

နဲ႔လုပးတဲံ

မ္ကးကပးမြနးေတျ ေပၚေပါကးလာတာမို႔

silicone hydrogels နဲ႔ လုပးတဲံ ပထမမ္ိဳ့ဆကး

မ္ကးကပးမြနးအေပ္ာံေတျ ေစ့္ကျကးထဲစေ႐ာကးလာပါတယး။ ဆီလီကျနးရဲ႕ အာ့သာခ္ကးက ေအာကးစီဂ္ငးပ္ဵ႕ႏြဵ႔မႈ
အာ့ေကာငး့တာပဲ ်ဖစးတယး။
ဒုတိယမ္ိဳ့ဆကး်ဖစိတဲံ

hydrogelsပါလို႔ တပးဆငး

silicone hydrogels

(galyfilcon A

ရပိုမိုလျယးကူၿပီ့ အစိုဓာတးထိနး့ႏိုငးတယး။
)မြာ

Tanaka monomer

ဆိုတဲံပစၥညး့ကို

သဵု့လာၾကတယး။ အတျငး့မ္ကးႏြာ်ပငးက စိုစျတးမႈ ပိုထိနး့ေပ့ႏိုငးတယး။ အခုေနာကးဆဵု့ တတိယမ္ိဳ့ဆကး
ဆိုတာေတျပါ ေပၚေပါကးလာၿပီ။ enfilcon A ဆိရ
ု ငး ေရဓာတး ၁၃%ထိ ပါတယး။

မ္ကးကပးမြနးေတျကို ေယဘုယ္အမ္ိဴ့အစာ့ချဲလိုကးရငး ႏြစးမ္ိဳ့သာ ရြိတယး။
(ှ)မ္ကးကပးမြနးအမာ(rigid lens)
(ဿ)မ္ကးကပးမြနး အေပ္ာံ(soft lens)
rigid lens
permeable

ဆိုတာ မ္ကးကပးမြနးအမာကို ေခၚတယး။ ေအာကးစီဂ္ငးပ္ဵ႕ႏြဵမႈအာ့ေကာငး့လို႔

lens(RGP lens

)

rigid gas

လို႔ ေ်ပာမြ ပို်ပညးံစဵုတယး။ မ္ကးကပးမြနးအသာ့က နညး့နညး့ထူၿပီ့

ခပးမာမာေလ့်ဖစးေနတယး။ လကးေပၚတငးထာ့ရငး အချကးေလ့အတိုငး့ပဲ။ အသာ့နညး့နညး့ထူလို႔ တပးခါစမြာ
ခို့လို့ခုလု်ဖစးတတးတယး။ အဆငးေ်ပဖို႔ ရကးနညး့နညး့ေစာငးံပါ။

ဿရကး၊၀ရကးတပးၿပီ့ရငး

ေနသာ့တက္်ဖစးသျာ့ပါလိမမ
ံး ယး။ ေကာငး့တဲံအခ္ကးေတျက ၾကာရြညးခဵတယး။ ေစ့္ပိုခ္ဳိတယး။ ကိုငးတျယးရ
လျယးကူတယး။ မေကာငး့တာက မ္ကးဆဵကို အုပးႏိုငးတဲံ အခ္ငး့ဝကးအတိုငး့အတာပိုငယးတယး။ ေဘ့မ္ကးႏြာ်ပငးကို
ဖိမိတာနဲ႔ မ္ကးကပးက ကျာဖို႔ပိုလျယးတယး။
Soft lens

ဆိုတာ မ္ကိကပးမြနးအေပ္ာံစာ့ပဲ။ ေပ္ာံေ်ပာငး့တဲံ ပလတး

ေပ္ာံေပ္ာငး့လို႔ မ္ကးစိထဲ ရြိတယးေတာငး ထငးမထာ့ရဘူ့။ အမ္ာ့စုကို
်ပဳလုပးထာ့တယး။

silicone-hydrogels

စတစးတမ္ိဳ့နဲ႔ လုပးထာ့တယး။

silicone-hydrogels လို ပစၥညး့ေတျနဲ႔

ေတျက စိုစျတးမႈအာ့နညး့တယး။

ေနာကးနညး့ပညာမြာ

plasma

အလႊာပါ့တခု အုပးလိုကးတာမို႔ အဆိုပါအခ္ကးကို သကးသာေစတယး။
ဒီေနာကးပိုငး့ ၾကာရြညးခဵတဲံ Extended wear contact lenses

ဆိုတာေတျေပၚလာၿပီ။ တပတးေလာကး

မခၽျတးဘဲ ဆကးတိုကး တပးထာ့လို႔ရတယး။ ဆိုလိုခ္ငးတာက ညလဵု့ေပါကး

(၃)ည ဆကးတိုကး

တပးထာ့လို႔ရတဲံသေဘာပါ။ တခ္ိဳ႕မ္ကး ကပးမြနးေတျဆိုရငး တ စးလထိ မ်ဖဳတးဘဲ တပးထာ့ႏိုငးတယး။ သတိ်ပဳရမြာက
ၾကာရြညးခဵအမ္ိဳ့အစာ့ေတျ တခါ်ဖဳတးၿပီ့တိုငး့ မ္ကးစိေကာငး့ေကာငး့ အနာ့ေပ့ပါ။ ဥပမာ တ

စးလတပးလို႔ ရတဲံ

အမ္ိဳ့အစာ့မြာ အနညး့ဆဵု့ တစးညေလာကး မ္ကးကပးမြနး မတပးဘဲ အနာ့ေပ့သငးံတယး။
တခါသဵု့မ္ကးကပးမြန(း Disposable contact lens ) ေတျလညး့ ရြိေသ့တယး။ မ္ကးကပးမြနးအေပ္ာံ (Soft
contact lenses) အမ္ိဳ့အစာ့ထဲမြာ ပါတယး။ ကိုရီ့ယာ့လူမ္ိဳ့ေတျကေတာံ ပိုအသဵု့မ္ာ့တယး။ တေန႔ တခုသဵု့
ေနာကးရကး လႊငးံပစးရတယး။

Hybrid Lens

ဆိုတာလညး့ရြးိပါေသ့တယး။ သူငယးအိမးေစာငး့တဲံသူေတျမြာ

အဓိကအသဵု့်ပဳတယး။ အလယးမြာ ေအာကးစီဂ္ငးဝငးေရာကးလျယးတဲံ အလႊာတခုရြိၿပီ့ အ်ပငးပိုငး့က ေပ္ာံတယး။
မ္ကးကပးမြနးတပးတဲံအခါ မ္ကးမြနးပါဝါ အတိုငး့ လိုကးတပးလို႔မရပါဘူ့။ ဘာံေၾကာငးံလဲဆိုေတာံ မ္ကးလဵု့နဲ႔
မ္ကးမြနးရဲ႕ ၾကာ့အကျာအေဝ့က 12mm ေလာကး ရြိေနလို႔ ်ဖစးပါတယး။ ဒီအကျာအေဝ့ကို ထညးံသျငး့တျကးခ္ကးရငး
မ္ကးကပးမြနးရဲ႕ ပါဝါကို

၂ွ ေလာကး ေလြ္ာံေပ့ရတယး။ မ္ကးမြနးပါဝါ

၀ွွ ရြိသူတဦ့ဟာ ပါဝါ

ဿ၂ွ ရြိတဲံ

မ္ကးကပးမြနးကိုပဲ တပးသငးံတယး။ မ္ကးကပးမြနးတခုေရျ့ခ္ယးတဲံအခါ မ္ကးလဵု့အေနအထာ့၊ မ္ကးၾကညးလႊာ
အတိုငး့အတာ၊ အခဵု့အချကးသာမက မ္ကးချဵအေနအထာ့ေတျကိုပါ ထညးံသျငး့တျကးခ္ကးရတယး။

မ္ကးကပးမြနးတပးနညး့
မ္ကးကပးမြနး မတပးခငးလကးကို အရငးေဆ့ေၾကာၿပီ့ ေ်ခာကးေသျ႕ေအာငး

ထာ့ပါ။ ဘယး (သိ)ု

ညာ

မိမိအာ့သနးတဲံလကးကို မ္ကးကပးမြနးတပးဖို႔ အသဵု့်ပဳရတယး။ ေရြ့ဦ့စျာ မ္ကးကပးမြနးကို ခဵု့ေနတဲံ မ္ကးႏြာ်ပငးကို
လကးညိႈ့ထိပးမြာ တငးပါ။ ေနာကးလကးခလယးကို သဵု့ၿပီ့ ေအာကးမ္ကးခမး့ကို ဆျဲခ္ပါ။တ်ခာ့လကးညိႈ့တဖကးသဵု့ၿပီ့
အေပၚမ္ကးချဵကို မတငးပါ။ မ္ကးစိကို ေ
်ဖဴတဲံအပိုငး့ေပၚ အသာတငးလိုကးပါ။

ရြ႕တညးံတညးံၾကညးံပါ။

မ္ကးကပးမြနးကို မ္ကးစိရဲ႕ ေအာကးဖကး

လကးကးု ဖယးၿပီ့ မ္ကးလဵု့ကို စကၠနး႔အနညး့ငယးၾကာပိတးပါ။ မ္ကးစိ်ပနး

ဖျငးံတဲံအခါ မ္ကးကပးမြနးက အနကးဆဵေပၚ ေနသာ့တက္်ဖစးေနတာ ေတျ႕ရလိမးံမယး။ မ္ကးကပးမြနး

အမာဆိုရငး

မ္ကးလဵု့ သူငယး အိမးေပၚ တိုကး႐ိုကး တငးေပ့သငးံတယး။

မ္ကးကပးမြနး ်ဖဳတးနညး့
မ္ကးကပးမြနး မ်ဖဳတးခငး လကးကို အရငးဆဵု့ စငးၾကယးေအာငး ေဆ့ေၾကာပါ။ ေရြ့ဦ့စျာ မ္ကးလဵု့ကို
အေပၚၾကညးံထာ့ပါ။ ေအာကးမ္ကးချဵကို အာ့သနးတဲံဖကး လကးခလယးနဲ႔ ဆျဲခ္ပါ။လကးညိႈ့ကို မ္ကးကပးမြနးေပၚ အသာ
တငးၿပီ့ ေအာကးသို႔ ဆျဲခ္ပါ။ ေနာ ကးဆဵု့ လကးညိႈ့နဲ႔ လကးမသဵု့ၿပီ့ မ္ကးကပးမြနးကို အသာ ဆျဲမယူရဵုပဲ

်ဖစးတယး။

်ဖဳတးၿပီ့တဲံ မ္ကးကပးမြနးကို တခါတညး့ ေဆ့စိမးချကးထဲထညးံပါ။
တကယးေတာံ မ္ကးကပးမြနး အေပ္ာံနဲ႔အမာ ်ဖဳတးတဲံပဵု နညး့နညး့ကျာတယး။ မ္ကးကပးအမာ

(rigid

lens)်ဖဳတးတဲံအခါ မ္ကးချဵကို နာ့ရြိတဲံဖကးကို ခပးတငး့ တငး့ ဆျဲမရတယး။ ၿပီ့မြ မ္ကးေတာငးခပးပါ။ အဲလို
အာ့်ဖငးံ မ္ကးစိနဲ႔ မ္ကးကပးမြနးၾကာ့မြာ တျယးကပးတဲံ်ဖစးစဥး

capillary action

လုပး်ခငး့

မရြိေတာံဘူ့။ ဒီလိုနညး့နဲဲ႕

မ္ကးကပးမြနက
း ကျာက္လာလိမးံမယး။ တခါတရဵ ပလတးစတစးဇာဂနာေလ့ေတျက မ္ကးကပးမြနးအမာေတျ
်ဖဳတးတးတဲံအခါ အသဵု့ဝငးတယး။ မ္ ကးကပးမြနးအေပ္ာံကို ်ဖဳတးတဲံအခါ မ္ကးၾကညးလႊာမထိခိုကးေအာငး မ္ကးစိရဲ႕
်ဖဴတဲအ
ံ ပိုငး့(ေဘ့ သို႔မဟုတး ေအာကးဖကး )ဆီဆျဲခ္ၿပီ့မြ လကးမနဲ႔ လကးညိႈ့သဵု့ၿပီ့ ချာလိုကးရဵုပဲ။ က္ငးံပါမ္ာ့ရငး
လျယးကူလာပါလိမးံမယး။

မ္ကးကပးမြနး သိမး့ဆညး့နညး့
Biotrue or Renu multi-purpose solution သဵု့စကးစီကို မ္ကးႏြာ်ပငးေပၚတငးၿပီ့ မ္ကးကပးမြနးကို
စကၠန(း႔ ဿွ)ခနး႔ သာသာေလ့ ေဆ့ေၾကာပါ။ အ်ခာ့မ္ကးႏြာ်ပငးကိုလညး့ အထကးပါအတိုငး့

(၂)စကၠနး႔ခနး႔

ေဆ့ေၾကာပါ။ ေဆ့ေၾကာၿပီ့သာ့ မ္ကးကပးမြနးကို အဆိုပါေဆ့ရညးထညးံထာ့တဲံ မ္ကးကပးမြနး ချကးထဲထညးံပါ။
်ဖဳတးၿပီ့သာ့ မ္ကးကပးမြနးတခုကို

အနညး့ဆဵု့

၁နာရီၾကာေအာငး စိမးထာ့ဖို႔ လိုတယး။ သတိ်ပဳရမြာက

မ္ကးကပးမြနး်ဖဳတးၿပီ့တာနဲ႔ ချကးထဲခ္ကးခ္ငး့ထညးံပါ။ ေဆ့ရညးကို သနး႔စငးေအာငး ေန႔စဥးလဲေပ့သငးံတယး။
ေဆ့ရညးစိမးထာ့တဲံ မ္ကးကပးမြနးတခုဟာ ရကး (၀ွ)ထိ အထာ့ခဵတယး။ အဲထကးၾကာရငး မသဵု့သငးံေတာံပါ။
ဒီမြာ နညိ့နညး့ ေ်ပာစရာ ရြိတာက မ္ကးကပးမြနးေဆ့ရညးပဲ။ မ္ကးကပးေဆ့ရညးထဲမြာ
poloxamine , sodium chloride

boric acid

,

စတာေတျ ပါတယး။ ဆာ့ရညး (sodium chloride )ပါလို႔ ၾကာရြညးထာ့ရငး

ချကးေဘ့မြာ ဂ္ိဳ့ကပးသလို ်ဖစးတာ ေတျ႕ရတယး။ အဲလိုေတျ႕႐ငး ေဆ့႐ညးကို ခ္ကးခ္ငး့ လဲေပ့ဖို႔ လိုအပးပါတယး။
မ္ကးကပးမြနးေတျဟာ စနစးတက္သဵု့တတးရငး စိတးခ္ရပါတယး။ ေနာကးဆကးတျဲဆို့က္ိဳ့က သဵု့စျဲသူ

၂%

မြာသာ ေတျ႕ရတယး။ မ္ကးၾကညးလႊာထိခိုကးတာ၊အ်မငးအာရဵုေဝဝါ့တာ၊ မ္ကးလဵု့ပို့ဝငးတာ၊ မ္ကးရညးေ်ခာကးတာမ္ိဳ့
်ဖစးလာႏိုငးတယး။ ညအိပးစဥး မ်ဖဳတးပဲ တပးထာ့သူ၊ ဆရာဝနးၫႊနးၾကာ့ခ္ကးမရြိပဲ သဵု့စျဲသူေတျမြာ ဒီ
ဆို့က္ိဴ့ေတျပိုေတျ႕ရတယး။

လို

၂ႏြစးအထကး သဵု့စျဲသူေတျကို ေလံလာၾကညးံေတာံ မ္ကးၾကညးလႊာပိုပါ့ၿပီ့

ပိုခဵု့လာတာေတျ႕တယး။ ပါဝါတကးလာတယး။
Ortho-K

(Orthokeratology)

ဆိုတာ မ္ကးကပးမြနးတမ္ိဳ့ပါပဲ။ မ္ကးၾကညးံလႊာရဲ႕ပဵုသဏၭနး

ကိုေ်ပာငး့လဲေပ့တာပါ။ အေဝ့မႈနးသမာ့ေတျအတျကး အသဵု့ဝငးတ

ယး။

Overnight Ortho

-K

ဆိုတာ

အသဵု့မ္ာ့ဆဵု့ပဲ။ ညပိုငး့ အိပးတဲံအခ္ိနးတပးရတာ။ အနညး့ဆဵု့ ရြစးနာရီတပးၿပီ့ မနကးအိပးရာထမြာ ်ပနး်ဖဴတးရတာမ္ိဳ့။

ဒီနညး့က ယာယီအတျကး အသဵု့ဝငးတယး။ တခ္ိဳ႕ ေန႔ပိုငး့ မ္ကးမြနးတပးဖို႔ မလိုေတာံပါ။ ဒီနညး့သဵု့ဖို႔
သကးဆိုငးရာဆရာဝနးက အဲဒီနယးပယးမြာ အထူ့ကၽျမး့က္ငးသူ်ဖစးရပါမယး။
ဒီေန႔ခတးမြာ မ္ကးကပးမြနးကို မ္ကးစိပါဝါအတျကးသာမက အလြအပအတျကးပါ အသဵု့်ပဳလာၾကပါတယး။
မ္ကးဆဵနကးေနရာမြာ လြတပတေလ့်ဖစးေအာငး အ်ပာေတျ၊အစိမး့ ေရာငးစဵုေတျ ်ဖစးလာတယး။
အစီရငးခဵစာတခုမြာ မ္ကးကပးမြနးအလြတပးသူေတျရဲ႕ ထကးဝကးခနး႔ဟာ ဆရာဝနး

ဿွှ၁ AOA ရဲ႕

ၫႊနးၾကာ့ခ္ကးမရြိပဲ မိမိဘာသာ

ဝယးတပးၾကတယးလို႔ ေဖား်ပထာ့တယး။ သဵု့စျဲသူအမ္ာ့စုဟာ လူလတးပိုငး့ အသကး (၀ွ) အရျယးေတျ်ဖစးၾကတယး။
မ္ကးကပးမြနးသဵု့စျဲသူရဲ႕ သဵု့ပဵုႏြစးပဵုက အမ္ိဳ့သမီ့ေတျ ်ဖစးတယး။ ထုတးတဲံ ကုမၸဏီေတျလညး့ မနညး့ပါ။
နာမညးႀကီ့ကုမၸဏ(ီ ၁)ခုေလာကးရြိတယး။ Johnson & Johnson က Acuvue နာမညးနဲ႔ထုတးတယး။ The Cooper က
CooperVision နာမညးနဲ႔ထုတးသလို၊ Norvatis ကလညး့ Alcon နာမညးနဲ႔ ထုတးပါတယး၊ valeant ကုမၸဏီကေတာံ
Bausch&Lomb နာမညးနဲ႔ ေစ့္ကျကးတငးတယး။
ဒီေန႔ေခတိမြာ မ္ကိကပးမြနိေတျ အေတားေခတးစာ့လာတယး။ အရငးက သဵု့ခဲံတဲံ မ္ကးမြနးေနရာမြာ
အလုပးရႈပးသကးသာတဲံ မ္ကးကပးမြနးေတျကို ေ်ပာငး့လဲသဵု့စျဲလာၾကပါတယး။
ကမာၻေပၚမြာ မ္ကးကပးမြနးတပးသူ

ဿွွ၁

စာရငး့ ဇယာ့ေတျအရ

ှဿ၂သနး့ ရြိတယး။ ဒါဟာ တကမာၻလဵု့ လူဦ့ေရရဲ႕

ပမာဏေလာကးရြိတယး။ ယူအကးစးမြာ သဵု့စျဲသူ

ဿရာခိုငးႏႈနး့

၀၂ သနး့ နီ့ပါ့ရြိသတဲံ။ သဵု့စျဲမႈမ္ာ့သလို ေစ့္ကျကးက

လညး့

တ်ဖည့း်ဖညး့ က္ယးလာတယး။ အေနာကးဥေရာပႏိုငးငဵေတျဟာ မ္ကးကပးမြနးရဲ႕ အဓိက ေစ့္ကျကး်ဖစးလာပါတယး။
ဿွှ၂

ကိနး့ဂဏာနး့ေတျအရ တကမာၻလဵု့ရဲ႕ မ္ကးကပးမြနးေစ့္ကျကးဟာ ေဒၚလာ

(ှှ)ဘီလီယဵ ေက္ားထိ

ေ႐ာကးလာတယး။ ေလံလာတျကးခ္ကးမႈေတျအရ လာမယးံငါ့ႏြစးအတျငး့ မ္ကးကပးမြနးေစ့္ကျကးဟာ
တို့တကးလာမယးလို႔ ခနး႔မြနး့ထာ့ၾကပါတယး။

Credit : ေဒါကးတာ ေအ့မငး့ထူ့

ှွ% မက

