
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 

BỆNH KHÔ MẮT 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Khô mắt là một căn bệnh khá phổ biến trong cuộc sống ngày nay, nhưng hầu hết 

chúng ta chưa nhận biết được và chưa hiểu hết về khô mắt. Mặc dù không phải căn bệnh 

nguy hiểm nhưng khô mắt để lại nhiều hệ quả về sức khỏe như mệt mỏi, mắt đỏ, nhìn mờ, 

giảm năng suất làm việc. Trong một số trường hợp nặng có thể gây ra giảm thị lực. 

Theo thống kê từ bệnh viện Mắt Trung ương, Việt Nam có khoảng 4-6 triệu người bị 

khô mắt ở các mức độ khác nhau, gặp nhiều ở người cao tuổi, phụ nữ thời kỳ mãn kinh, 

những người làm việc văn phòng có độ ẩm thấp, tiếp xúc với máy tính hoặc đọc viết ở 

cường độ cao kéo dài, những người sau phẫu thuật mắt đặc biệt phẫu thuật khúc xạ và thể 

thủy tinh. 

Nghiên cứu ở Nhật cho thấy 33% người trung niên có hội chứng khô mắt; Thái Lan 

có khoảng từ 5% - 10% số dân có biểu hiện khô mắt. Nghiên cứu của Viện Nghiên Cứu Mắt 

Schepens ở Đại học Havard cho thấy có khoảng 9 triệu người Mỹ bị khô mắt từ trung bình 

đến nặng; hơn 20 triệu người khô mắt mức độ nhẹ; 14,6% bị ở lứa tuổi sau 60, có đến 4,3 

triệu người ở tuổi hơn 65 đang bị khô mắt; nữ giới do vấn đề rối loạn hormone sinh dục nên 

chịu tỷ lệ khô mắt lớn hơn nam giới; tỉ lệ khô mắt trong cộng đồng chiếm 3,5%…  

* Đối tượng nguy cơ bệnh Khô mắt: bao gồm: 

- Về tuổi tác: phần lớn những người lớn trên 65 tuổi do quá trình lão hóa tự nhiên  

- Về giới tính: Những người là nữ giới do thay đổi hormone sau khi mang thai hoặc dùng 

thuốc tránh thai, ở thời kỳ mãn kinh sẽ có khả năng bị khô mắt cao hơn. 

- Những người có tiền sử sử dụng thuốc: Những người có tiền sử thường xuyên sử dụng 

thuốc kháng histamine, thuốc chống viêm, thuốc chống tăng huyết áp và thuốc giảm đau  

- Những người bị mắc các bệnh lý toàn thân hoặc bệnh lý về tai mắt: bệnh viêm khớp dạng 

thấp, đái tháo đường, tổn thương tuyến giáp, Luput ban đỏ, viêm nhiễm của mi mắt, bề mặt 

nhãn cầu hoặc những bất thường của mi mắt…  

- Những người sống và làm việc trong các môi trường như: tiếp xúc với thuốc lá; sống ở 

vùng cao, nhiều gió, thời tiết hanh khô; sử dụng mắt thường xuyên trong thời gian dài như 

làm việc với máy tính trong thời gian dài, lái xe đường dài…  

- Thường xuyên uống thuốc chống dị ứng, trầm cảm, thuốc ngừa thai hoặc dùng liệu pháp 

thay thế hóc môn; đeo kính tiếp xúc nhiều năm; có phẫu thuật thẩm mỹ mắt, đặc biệt là mí 

trên, phẫu thuật LASIK… 

II. SƠ LƯỢC VỀ GIẢI PHẪU HỆ THỐNG LỆ 

1. Lệ bộ: là bộ phận chế tiết nước mắt. 

- Nhiệm vụ của nước mắt là dĩnh dưỡng và bảo vệ giác mạc. Nước mắt được tiết ra từ tuyến 

lệ chính nằm ở góc trên ngoài của hốc mắt và tuyến lệ phụ nằm rải rác ở kết mạc. 



- Đường dẫn nước mắt: Nước mắt được tiết ra từ tuyến lệ chính và các tuyến phụ, sau đó 

được thu nhận vào lỗ lệ trên và lỗ lệ dưới ở góc trong của mi mắt đi vào lệ quả trên và dưới 

rồi đi qua ống lệ chung dồn về túi lệ. Từ đây nước mắt tiếp tục đi qua ống lệ tỵ rối đổ uống 

mũi ở ngách mũi dưới. 

  

Hình 1: Hệ thống lệ bộ 

2. Tuyến lệ và vai trò của nước mắt 

- Tuyến lệ được hình thành từ trong hệ xương của mắt, bắt đầu từ rãnh mũi, mắt nằm giữa 

mầm mũi ngoài và mầm hàm trên. 

- Tuyến lệ ở người gồm 2 loại:  Tuyến lệ chính và tuyến lệ phụ. 

+ Tuyến lệ chính nằm giữa hố lệ của thành xương hốc mắt và nhãn cầu, chỉ bằng hạt đậu, 

hình tròn dẹt; gồm 2 phần là tuyến lệ hốc và tuyến lệ mi. 

+ Tuyến lệ phụ gồm rất nhiều tuyến nhỏ, nằm dưới kết mạc. 

Trong nhiều trường hợp khi mắt bị kích thích (xúc động, viêm hoặc bị dị vật…) sẽ 

tiết ra nhiều nước mắt. Nước mắt (dịch tiết) sẽ rửa sạch phần trước mắt, chảy xuống theo 

ống lệ xuống xoang mũi. Dịch tiết có tác dụng làm giác mạc luôn ướt, có tác dụng chống 

nhiễm khuẩn nhẹ. 

Thông thường, tuyến lệ chỉ tiết ra một ít nước mắt. Ban ngày lúc thức dậy, trong vòng 

16 giờ, tuyến lệ tiết ra khoảng 0,5-0,6g nước mắt. Khi ngủ mắt nhắm lại, tuyến lệ coi như 

ngừng làm việc. 

Nước mắt còn có một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là giúp mắt tránh sự xâm hại của vi 

khuẩn và vật lạ, có tác dụng diệt khuẩn và khử độc. Mỗi khi chớp mắt, mí mắt sẽ lấy một ít 

chất lỏng từ các tuyến lệ này để làm ướt và làm sạch giác mạc. Nếu giác mạc không được 

làm ướt và làm sạch thường xuyên thì sẽ sẽ bị khô và kết quả bị mù.  

3. Cơ chế tiết nước mắt 

Tuyến lệ chính có các kiểu tiết là tiết cơ bản, phản xạ và theo cảm xúc do sự chi phối 

của các đầu nút thần kinh cholinergic, adrenergic and peptide. Mỗi cơ chế thần kinh chi phối 

các phần khác nhau của tuyến, tạo nên sự đặc hiệu cho các kiểu tiết nước mắt khác nhau. 



Cơ chế của sự tiết nước mắt do cảm xúc rất phức tạp; điều này liên quan đến nhiều 

trung tâm khác nhau của hệ thống vòng viền và vùng trán của vỏ não, thể gối bên và vùng 

dưới đồi. Các sợi xuất phát từ đây được liên kết với hệ giao cảm và phó giao cảm. Kiểu tiết 

này xảy ra dựa vào yêu cầu của vỏ não liên quan đến các trạng thái cảm xúc. 

 

  

  Hình 2: Hệ thống thần kinh chi phối việc tiết nước mắt 

Tiết nước mắt cơ bản khởi phát từ thời kỳ bào thai, kiểu tiết này được thực hiện liên 

tục, trong mọi hoàn cảnh, bất cứ điều kiện sinh lý nào (trong quá trình ngủ, mắt nhắm hay 

mở .v.v.) hoặc không sinh lý (sau khi gây mê, hoặc phẫu thuật bóc thần kinh). Các tuyến lệ 

phụ chỉ có kiểu tiết này. 

Tiết nước mắt theo phản xạ được hình thành bởi sự kích ứng, kích thích xuất phát từ 

bề mặt giác mạc, võng mạc, hốc mũi, đường hô hấp, miệng, hoặc hầu họng. Trẻ sau một 

tháng bắt đầu có loại phản xạ tiết này. Phản xạ tiết phổ biến nhất là phản xạ lệ mũi thông 

qua dây thần kinh sinh ba. Sau khi có các kích thích thần kinh tương ứng, sự tiết diễn ra theo 

các kiểu khác nhau sẽ qua các ống tiết, và từ đó đến bề mặt mắt và túi lệ. Lượng nước mắt 

trong kiểu tiết cơ bản sau khi ngủ dậy có giá trị khác nhau, khoảng từ 0.6µl đến 2.2 µl trong 

một phút.  

4. Màng nước mắt và vai trò của màng nước mắt 

Màng nước mắt là một cấu trúc năng động phục vụ nhiều chức năng duy trì sức khỏe bề 

mắt nhãn cầu, bảo vệ khỏi những ảnh hưởng độc hại, sửa chữa những tổn thương và tạo bề 

mặt khúc xạ tiền phòng ổn định, trong suốt cho thị lực rõ ràng. 

Màng nước mắt được mô tả như một hỗn hợp nước dạng gel nằm ở giác mạc và kết mạc. 

Nó chứa đựng các chất hòa tan như lysozyme, lactoferrin, các yếu tố tăng trưởng, huyết 

thanh miễn dịch IgA, glycoprotein, nhầy, điện giải với đầy đủ chức năng. Màng nước mắt 

tạo ra một yếu tố giúp giữ sự kết dính với mắt trong một vài giờ, kháng lại trọng lực, và duy 

trì độ ẩm cần thiết cho các cấu trúc của ổ mắt. Bằng cách này, màng nước mắt có thể thực 

hiện chức năng chuyển hóa, duy trì lượng nước và oxy giác mạc. Ngoài ra, màng nước mắt 

còn có chức năng ổn định biểu mô giác mạc, tạo nên một lớp màng nước mắt trong cùng sát 

giác mạc với sức căng bề mặt thấp, điều này rất quan trọng trong việc tránh làm méo hình 

ảnh. Thêm vào đó, dựa vào chức năng  kháng khuẩn của các enzyme kìm khuẩn và diệt 



khuẩn, màng nước mắt có vai trò phòng vệ cho nhãn cầu, đồng thời còn có chức năng rửa 

sạch mắt được ví như một phương tiện giúp loại bỏ các chất phân rã. Tác dụng làm trơn láng 

này giúp loại bỏ tác dụng của lực ma sát của mi mắt lên bề mặt nhãn cầu. 

Màng nước mắt bao gồm ba lớp: 

 Lớp lipid ở ngoài cùng  

 Lớp nước ở giữa  

 Lớp nhầy ở trong cùng  

  

 

      Hình 3: Cấu trúc màng (phim) nước mắt 

Lớp lipid hay lớp mỡ là lớp ngoài cùng của màng nước mắt, chiếm 0.02%, dày 0,1 

micron; được tạo thành bởi các tuyến meibomian và các tuyến Zeis ở phía trên và phía dưới 

mi mắt và ngăn cản sự bốc hơi nhanh lớp nước. Các lỗ của tuyến meibomian nằm ở bờ mi. 

Nếu lỗ thoát bị bịt lại, việc chuyển lớp lipid đến màng nước mắt bị xáo trộn. Vì thế phải bảo 

đảm rằng bờ mi luôn được giữ sạch sẽ và các lỗ thông tuyến meibomian không bị chặn lại. 

Lớp nước ở giữa, chiếm 99.78%, dày 8 micron; được hình thành bởi tuyến lệ và các 

tuyến phụ Krause và Wolfring. Nó bao gồm 98% nước, 2% còn lại là hòa tan muối và chất 

đạm. Đây là lớp dày nhất trong màng nước mắt và được sử dụng để cung cấp oxy, làm ẩm 

và nuôi dưỡng giác mạc và cuốn trôi những vật thể lạ. Kháng thể miễn dịch trong lớp nước 

mắt ngăn chặn mắt không bị nhiễm khuẩn. 

Lớp nhầy ở trong cùng, chiếm 0.2% dày 0,8 micron, được tạo từ các tế bào hình ly, 

khe Henle và tuyến Manz, là lớp nước nhầy mỏng, nằm ngay trên giác mạc và hòa vào lớp 

nước của màng nước mắt. Được sản xuất bởi các tế bào giác mạc và kết mạc (goblet cells). 

Lớp nhầy bảo đảm màng nước mắt có thể gắn vào bề mặt nhãn cầu.  

5. Vai trò của màng nước mắt: 

- Lớp lipid ngoài cùng 

+ Chống bốc hơi lớp nước 



+ Tăng sức căng bề mặt 

+ Giúp ổn định màng nước mắt 

+ Làm trơn mi mắt khi quét qua bề mặt nhãn cầu 

+ Chuyển biểu mô thành một bề mặt ưa nước để nó có thể được làm ướt bởi thành 

phần nước của lớp nước mắt 

- Lớp nước 

+ Cung cấp oxy cho biểu mô giác mạc không có mạch máu 

+ Có chức năng kháng khuẩn 

+ Lấp những chỗ không đều trên bề mặt giác mạc 

+ Cuốn đi các chất lắng đọng 

- Lớp nhầy 

+ Cho phép lớp nước dễ trải đều trên bề mặt nhãn cầu 

+ Tạo ra một bề mặt quang học nhẵn và giữ ướt 

+ Cho phép nước mắt bám vào bề mặt nhãn cầu  

Nếu thành phần màng phim nước mắt bị xáo trộn, nó không thực hiện được chức 

năng một cách đầy đủ và có thể dẫn đến nhiễm trùng, dị ứng, sưng viêm và những triệu 

chứng Khô mắt. 

III. NGUYÊN NHÂN GÂY KHÔ MẮT 

1. Nguyên nhân nguyên phát 

- Giảm sản xuất nước mắt: Giảm sản xuất nước mắt là nguyên nhân chính dẫn đến tình 

trạng khô ở mắt. Nước mắt sản xuất không đủ “nuôi mắt” do tuyến lệ bị teo, xơ hóa, tắc 

nghẽn hoặc bị cắt bỏ khi phẫu thuật khối u… 

- Tăng bốc hơi nước mắt: Nước mắt bốc hơi khiến mắt bị khô dù quá trình chế tiết nước mắt 

vẫn diễn ra đều đặn. Nguyên nhân này có thể do thiếu chất tiết của tuyến Meibomius, hở mi, it 

chớp mắt… 

- Mất cân bằng thành phần nước mắt: Khi màng nước mắt mất cân bằng sẽ làm tăng tốc 

độ bay hơi của nước mắt và khiến mắt bị khô. Ngoài ra, một số bệnh lý như viêm bờ mi, 

trứng cá đỏ cũng có thể làm xáo trộn ở lớp nhờn và lớp nhầy, ngăn cản lớp nhầy sản xuất 

nước và khiến mắt dễ bị khô. 

- Lão hóa: Đây là là một trong hiện tượng bình thường của quá trình lão hóa tự nhiên, đặc 

biệt là nữ giới vào thời kỳ mãn kinh.  

2. Nguyên nhân thứ phát 

- Sử dụng máy tính, điện thoại, ipad, tivi: Có nguy cơ gây khô mắt, mỏi mắt và mắc các 

bệnh lý nguy hiểm về mắt. Nguyên nhân là các dải xanh của quang phổ do ánh sáng xanh 

phát ra từ các loại thiết bị điện tử mang năng lượng cao và có thể tiến sâu vào võng mạc 

mắt, có thể gây chết các tế bào thị giác. Gây rối loạn điều tiết mắt, bị khô mắt, hội chứng thị 

lực màn hình và tăng nguy cơ mù lòa. 

- Đeo kính áp tròng: Đeo kính áp tròng thường xuyên hoặc không đúng cách cũng là 

nguyên nhân gây khô mắt. Kính áp tròng được xem là một dị vật đưa vào mắt, nếu đeo 



không đúng cách sẽ gây trầy giác mạc, làm tổn thương mắt. Ngoài ra, nếu kính áp tròng 

không được vệ sinh đúng cách sẽ dễ nhiễm khuẩn, làm tăng nguy cơ mắt bị phản ứng viêm 

với kính áp tròng với các triệu chứng như mắt bị đỏ, xốn cộm, chảy nước mắt, khô mắt… 

- Thiếu vitamin A: Thiếu vitamin A làm khô mắt và tuyến dẫn nước mắt đồng thời làm 

phát triển chứng quáng gà hay tổn hại nghiêm trọng đến giác mạc. Nếu khô mắt do thiếu 

Vitamin A không được khắc phục, giác mạc sẽ bị tổn thương, làm xuất hiện những chất độ 

lai trong các mô và tăng khả năng bị loét giác mạc. 

- Hậu phẫu thuật: Mắt có thể bị khô sau khi tiến hành phẫu thuật mắt bằng công nghệ 

laser. Tuy nhiên, đây chỉ là tình trạng tạm thời, thường kéo dài khoảng 3 - 6 tháng hoặc lâu 

hơn tùy vào cơ địa của mỗi người. 

- Nguyên nhân khác: Ngoài những nguyên nhân chính kể trên, khô mắt còn bởi một số 

bệnh lý liên quan đến mắt như viêm tuyến lệ, thiếu Testosterone hoặc do mắt bị ảnh hưởng 

của tia phóng xạ, chất bảo quản của thuốc tra mắt, các bệnh bề mặt nhãn cầu,  dị ứng. 

Việc xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh sẽ giúp chúng ta biết cách phòng 

tránh cũng như khắc phục chứng khô mắt hiệu quả. 

IV.TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG VÀ CHẨN ĐOÁN 

1. Thăm khám 

Chẩn đoán khô mắt cần dựa vào thăm khám mắt một cách toàn diện, cùng với các test xác 

định số lượng và chất lượng của màng phim nước mắt, bao gồm: 

- Khai thác bệnh sử của bệnh nhân về các triệu chứng khó chịu, các bệnh toàn thân, các 

thuốc sử dụng trước đây, yếu tố môi trường sống và làm việc cũng góp phần gây ra khô mắt. 

- Khám bên ngoài nhãn cầu: các bất thường khi mi mắt hoạt động (lật mi hoặc hở mi khi 

nhắm mắt), tần số chớp mắt. 

- Đánh giá tổn thương kết giác mạc: khám dưới sinh hiển vi với đèn khe và độ phóng đại 10-

16 lần, sử dụng thuốc nhuộm (thường dùng Fluoressein) 

- Đánh giá sự bất thường về số lượng và chất lượng nước mắt: cần làm các test kiểm tra bởi 

các bác sỹ chuyên khoa mắt, để xác định có khô mắt hay không, rồi đưa ra lời khuyên cũng 

như phương pháp điều trị. 

2. Triệu chứng bệnh Khô mắt 

-Cảm giác xốn cộm, khô rát, nhức mỏi mắt 

-Cảm giác nóng rát hoặc ngứa trong mắt 

-Đỏ mắt, cảm giác ngứa mắt 

-Mờ mắt (thường khó tập trung khi lái xe vào ban đêm) 

-Cảm giác có một vật lạ trong mắt 

-Nhạy cảm với ánh sáng đặc biệt là ánh sáng xanh. 

-Chảy nước mắt 

Các triệu chứng này có thể nặng hơn ở vùng khí hậu khô, trong điều kiện gió, nhiệt 

độ cao, độ ẩm thấp (trời khô hanh) và việc tập trung mắt kéo dài (ví dụ: đọc sách, xem TV… 

trong ánh sáng tối), ngồi phòng điều hòa, sử dụng máy tính…. 



3. Một số nghiệm pháp phát hiện khô mắt 

- Fluoressein (TBUT test): đánh giá thời gian phá vỡ phim nước mắt (ở người bị khô mắt thì 

thời gian này dưới 10 giây), đánh giá hình thái phá vỡ phim nước mắt, Fluoressein cũng là 

một loại thuốc nhuộm giúp phân biệt tế bào biểu mô (bề mặt) đã bị tổn thương do thiếu 

màng phim nước mắt bảo vệ. 

- Kiểm tra lượng nước mắt (Schirmer test): đánh giá lượng nước mắt được sản xuất ra, bằng 

cách đặt dải giấy thẩm nhỏ (giấy chuyên dụng) giữa mi dưới và nhãn cầu, sau 5 phút đánh 

giá lượng giấy bị thấm ướt (đo bằng mm) 

- Đo áp lực thẩm thấu của nước mắt: đây là một thử nghiệm mới được phát triển để hỗ trợ 

trong việc chẩn đoán khô mắt - DES. Nếu bệnh tự miễn bị nghi ngờ là nguyên nhân của khô 

mắt - DES, xét nghiệm máu có thể được thực hiện. Những xét nghiệm máu kiểm tra sự hiện 

diện của kháng thể khác nhau mà có thể liên quan đến khô mắt. 

4. Chẩn đoán 

- Dựa vào triệu chứng lâm sàng 

- Các nghiệm pháp chẩn đoán khô mắt 

V. ĐIỀU TRỊ 

1. Nguyên tắc chung: 

- Bổ sung nước mắt: Nước mắt nhân tạo, chất bôi trơn 

- Lưu giữ nước mắt: Nút điểm lệ, kính giữ ẩm, kính tiếp xúc 

- Kích thích tạo nước mắt: Thuốc kích thích tạo nước mắt 

- Sử dụng dịch sinh học thay thế nước mắt: Huyết thanh tự thân, nước bọt 

- Điều trị chống viêm 

- Bổ sung các vitamin, axit béo thiết yếu cho mắt 

- Cải thiện môi trường: tránh khô nóng, hạn chế để mắt làm việc quá mức 

- Có thể phối hợp cả điều trị nội khoa lẫn ngoại khoa. 

2. Dùng thuốc điều trị khô mắt 

Thuốc sử dụng trong điều trị khô mắt tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra bệnh và 

thường được dùng ở dạng thuốc viên, thuốc nhỏ mắt hay thuốc mỡ tra mắt. 

- Thuốc nhỏ mắt kháng kích ứng:  thành phần là các chất  bôi trơn hay nước mắt nhân tạo 

như Glycerin, Polyvidon, Polyvinyl alcohol… có tác dụng tăng độ ẩm cho mắt, giúp ngăn 

ngừa tình trạng khô mắt. 

- Nhóm thuốc kháng sinh: được sử dụng khi do nhiễm khuẩn  

- Nhóm thuốc kháng viêm: sử dụng khi do viêm nhiễm. Có 02 nhóm là thuốc kháng viêm 

corticosteroid hay và thuốc kháng viêm non-steroid.  

- Thuốc nhỏ mắt kết hợp:  kết hợp hai hay nhiều nhóm thuốc với nhau như kháng sinh, 

kháng viêm… giúp tăng hiệu quả điều trị khô mắt. 

- Nhóm thuốc vitamin và khoáng chất: như vitamin A, E, C, B2, kẽm, selenium là những 

chất chống oxy hóa có tác dụng ngăn ngừa khô mắt do lão hóa . 



- Nhóm axít béo không bão hòa như Omega 3 có vai trò quan trọng trong cơ thể, là thành 

phần cấu tạo võng mạc, giúp tăng cường thị lực và ngăn ngừa khô mắt. Omega 3 có nhiều 

trong cá, sữa, đậu nành, hạt lanh… 

* Mục đích dùng thuốc là để: 

+ Làm tăng sự dễ chịu 

+ Giảm khô và đỏ mắt 

+ Giảm hiện tượng thị lực dao động 

+ Làm loãng các chất thải chuyển hóa 

+ Rửa trôi các chất ô nhiễm và tác nhân dị ứng 

+ Bảo vệ bề mặt nhãn cầu 

3. Phẫu thuật 

Phẫu thuật trong điều trị của khô mắt tuy không phổ biến nhưng cũng có một số hiệu 

quả nhất định: 

- Nút điểm lệ hạn chế thoát nước mắt: nút tạm thời (nút collagen) hoặc nút silicon có thể 

tháo bỏ, hoặc nút vĩnh viễn với trường hợp khô mắt nặng 

- Khâu cò mi: làm mắt không mở lớn và mi mắt dễ dàng nhắm hơn. 

- Chuyển dịch tuyến nước bọt. 

- Phẫu thuật điều trị nguyên nhân. 

VI. PHÒNG BỆNH 

Bệnh khô mắt nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến những hậu quả 

đáng lo ngại như  bỏng rát mắt, mờ mắt, tổn thương kết rất khó phục hồi, thậm chí có thể 

gây mù mắt. Vì vậy, để phòng ngừa và cải thiện tình trạng khô mắt, cần phải: 

-Bổ sung nước mắt nhân tạo có độ nhờn cao nhưng không có chứa chất bảo quản, giúp bổ 

sung và duy trì độ ẩm cho mắt, hạn chế nước mắt bốc hơi. 

- Chớp mắt thường xuyên, nên để mắt nghỉ ngơi sau mỗi 30 phút làm việc.  

- Đeo kính bảo vệ mắt  

- Uống nhiều nước: Nên uống 1,5-2 lít mỗi ngày. 

- Chườm hoặc massage mắt  

- Giữ môi trường an toàn để bảo vệ mắt. 

- Tránh các tổn thương mắt 

- Kiểm tra định kỳ để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh về mắt. 
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