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ในชว่งระยะเวลา 3-4 ปีท่ีผา่นมาเลนส์สมัผสั หรือท่ีคนทัว่ไปเรียกกนัวา่ “คอนแทคเลนส์” (Contact 

Lens) ได้รับความนิยมอยา่งมากโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกลุม่วยัรุ่น เพ่ือน ามาใช้ในเร่ืองความสวยความงาม 
ตวัอยา่งเชน่ เปล่ียนสีดวงตา ท าให้ตาด าขยายใหญ่และกลมโตกว่าปกต ิเป็นต้น โดยคอนแทคเลนส์เหลา่นี ้
สามารถหาซือ้ได้ง่ายตามร้านค้า หรือแม้แตก่ระทัง่ตามแผงลอยทัว่ไป 

 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง เลนส์สมัผสั ประกาศ ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553  
 

 
 
 
 
 

และได้มีการก าหนดให้เลนส์สมัผสัเป็นเคร่ืองมือแพทย์ ซึง่แตกตา่งจากในอดีตท่ีเคยก าหนดให้เลนส์สมัผสั
ท่ีใช้เพ่ือการปรับสายตาเทา่นัน้เป็นเคร่ืองมือแพทย์ ส่งผลให้มาตรการในการควบคมุดแูลนัน้เข้มงวดมาก
ขึน้ เพ่ือความปลอดภยัของผู้บริโภค 
 
ประเภทของคอนแทคเลนส์ 
แบง่ตามเนือ้วสัดท่ีุน ามาใช้ผลิต ดงันี ้
1. คอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง ท่ีก๊าซสามารถซมึผ่านได้ (Rigid Gas Permeableหรือ RGP Contact Lenses)  

ท าจากวสัดพุลาสติกชนิดพิเศษท่ีสามารถท าให้ออกซิเจนจากอากาศซมึผา่นตวัเลนส์ไปสูก่ระจก
ตาได้ในปริมาณสงู จะท าให้เห็นภาพชดั ละเอียดขึน้ มีราคาถกูกว่าชนิดนิ่ม เน่ืองจากใช้ได้นานกวา่และจะ
มีความคงทนตอ่การเกิดรอยขดูขีดและเกาะติดของคราบมากกวา่ แตใ่นระยะแรกจะรู้สกึไมส่ะดวกสบาย
ในการสวมใสเ่ท่ากบัชนิดนิ่ม ซึง่อาจต้องใช้เวลา 1-2 สปัดาห์ เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยในการสวมใส่ 
2. คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม (Soft Contact Lenses)  

ท าจากแผน่พลาสตกิจ าเพาะอีกประเภทหนึง่ท่ีมีลกัษณะนิ่ม บดิงอได้ ซึง่เป็นผลให้ออกซิเจน
สามารถผา่นเข้ากระจกตาได้ มีคณุสมบตัใินการอุ้มน า้สงูกวา่ชนิดแข็ง คอนแทคเลนส์ชนิดนีใ้ช้ง่าย และ

เลนส์สมัผสั (Contact Lens) หมายความวา่ ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากโพลีเมอร์ หรือวสัดอ่ืุน  
มีลกัษณะเป็นแผน่ใช้ครอบบนกระจกตา (Cornea)  

เพ่ือแก้ไขความผิดปกตของสายตา รักษาโรคท่ีเก่ียวข้องกบัตา ความสวยงาม หรือวตัถปุระสงค์อ่ืน 
 



สะดวกสบายกวา่ชนิดแข็ง ปัจจบุนัมีการน าวสัดปุระเภทซิลิโคน ไฮโดรเยล (Silicone hydrogels) มาใช้ 
เพ่ือให้ออกซิเจนผา่นเข้าสูต่ามากขึน้ในขณะท่ีสวมใสอ่ยู่ 
 คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มสามารถแบง่ตามรูปแบบการใช้งานได้เป็น 5 กลุม่ คือ 

1) คอนแทคเลนส์รายวนั - ใส ่ถอด และเปล่ียนคอนแทคเลนส์ใหมท่กุวนั 
2) คอนแทคเลนส์รายสปัดาห์ - ใสแ่ละถอดออกทกุวนั และเปล่ียนคอนแทคเลนส์ใหมท่กุ 1-2 

สปัดาห์ 
3) คอนแทคเลนส์รายเดือน - ใสแ่ละถอดออกทกุวนั และเปล่ียนคอนแทคเลนส์ใหมท่กุ 1 เดือน 
4) คอนแทคเลนส์รายปี - ใสแ่ละถอดออกทกุวนั และเปล่ียนคอนแทคเลนส์ใหมท่กุปี ซึง่ในปัจจบุนั

ไมค่อ่ยนิยมใช้ เน่ืองจากการดแูลท าความสะอาดคอนแทคเลนส์คอ่นข้างยุง่ยากและต้องเข้มงวดกวา่ 3 
แบบแรก 

5) คอนแทคเลนส์ชนิดใส่ตอ่เน่ือง - ใสต่อ่เน่ืองเป็นเวลา 2-4 สปัดาห์ จากนัน้จงึเปล่ียนใหม ่ซึง่โดย
ปกตไิมแ่นะน าการใช้คอนแทคเลนส์รูปแบบนี ้ เน่ืองจากพบอตัราการตดิเชือ้ท่ีกระจกตาได้สงูกวา่การใช้
แบบใสแ่ละถอดออกทกุ วนัอยา่งมาก 
 
ภาวะผิดปกตหิรือโรคท่ีอาจเกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์ 
1. อาการตาแห้ง ซึง่เกิดจากการแพ้ พบในผู้ ท่ีใช้คอนแทคเลนส์นาน 2-3 ปี นอกจากนีก้ารใสค่อนแทคเลนส์
เป็นสาเหตหุนึง่ท่ีท าให้คณุภาพของน า้ตาเปล่ียนแปลงไป ท าให้การไหลเวียนของน า้ตาท่ีกระจกตาลดลง 
2. การอกัเสบของกระจกตาและเย่ือบตุา จะพบมีเย่ือบตุาแดง เคืองตา ขีต้าเหนียว น า้ตามีเศษโปรตีน หรือ
มีเศษโปรตีนติดท่ีคอนแทคเลนส์ มีการเล่ือนต าแหนง่ของคอนแทคเลนส์จากกระจกตาอยา่งมาก ซึง่ท าให้
เกิดภาพมวั  
3.  การเกิดตุม่อกัเสบท่ีเปลือกตาด้านใน พบมากในผู้ ท่ีใช้คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม เกิดจากการระคายเคือง 
อาการท่ีเกิดคือ ภาวะหนงัตาตก ตาแดง ระคายเคือง มีการสร้างสารจ าพวกโปรตีนท่ีละลายได้ มองภาพไม่
ชดั มีน า้ตา ตาไมสู่้แสง 
4. การอกัเสบท่ีเย่ือบผุิวของกระจกตา ลกัษณะเป็นจดุเล็กๆ เน่ืองจากเกิดบาดแผลหรือการช า้ท่ีเย่ือตา ตา
แห้ง มีอาการแพ้ หรือขาดออกซิเจน ซึง่แผลจดุเล็กๆอาจมารวมกนัเข้าเป็นบริเวณใหญ่และเกิดการติดเชือ้ 
ซึง่เป็นอนัตรายได้ จงึจ าเป็นต้องให้ผู้ ป่วยหยดุการใช้คอนแทคเลนส์จนกวา่แผลจะหายเสียก่อน 
5. การตดิเชือ้ท่ีกระจกตา เป็นอาการของโรคท่ีเกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์ท่ีเป็นอนัตรายท่ีสดุ เน่ืองจาก
อาจสง่ผลให้ตาบอดถาวรได้ สาเหตเุป็นได้ทัง้จากตวัผู้ใช้เอง น า้ยาท่ีใช้กบัเลนส์ หรือภาชนะบรรจุเลนส์ 
จากการศกึษาท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดีพบวา่ ในกลุม่ผู้ใช้คอนแทคเลนส์ท่ีมีอาการติดเชือ้ท่ีกระจกตา มีสงู
ถึง 67 เปอร์เซ็นต์ท่ีมีประวตัิการใสเ่ลนส์ขณะนอนหลบัในเวลากลางคืน 34 เปอร์เซ็นต์พบวา่ขัน้ตอนในการ
ดแูลรักษาเลนส์สมัผสัไมไ่ด้มาตรฐาน และชนิดของคอนแทคเลนส์ท่ีพบว่ามีการใช้มากท่ีสดุเป็นแบบนิ่ม



ชนิดเปล่ียนเป็นระยะ สว่นการศกึษาในตา่งประเทศพบวา่ ความเส่ียงในการติดเชือ้ท่ีกระจกตาของผู้ ท่ีใส่
เลนส์ข้ามคืนสงูถึง 5.4 เทา่ ไมว่า่จะเป็นเลนส์ชนิดใดก็ตาม และแม้วา่ความเส่ียงในการตดิเชือ้จะไมล่ดลง
ในการใช้คอนแทคเลนส์แบบนิ่มชนิดเปล่ียนทกุวนัและซิลิโคน ไฮโดรเยล แตค่วามเส่ียงในการสญูเสียของ
สายตาของกลุม่คอนแทคเลนส์แบบนิ่มชนิดเปล่ียนทกุวนัมีน้อยกวา่ชนิดเปล่ียนเป็นระยะ 
 นอกจากนีห้ลายการศกึษาในตา่งประเทศพบว่า การเกิดภาวะผิดปกตหิรือโรคเหลา่นีม้กัเกิดในผู้ ใช้
ท่ีซือ้คอนแทคเลนส์จากแหล่งท่ีไมมี่ผู้ เช่ียวชาญคอยให้ค าแนะน าการใช้ท่ีถกูต้องและเหมาะสม ดงันัน้การ
เลือกซือ้คอนแทคเลนส์จงึถือเป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ีส าคญัเช่นกนั 
  
สิ่งท่ีผู้บริโภคควรสงัเกตก่อนตดัสินใจซือ้คอนแทคเลนส์  
บนฉลากของบรรจภุณัฑ์ ได้แก่ 
1. ช่ือคอนแทคเลนส์และวสัดท่ีุใช้ผลิตคอนแทคเลนส์  
2. พารามิเตอร์ของคอนแทคเลนส์ (contact lens parameter) เชน่ ก าลงัหกัเห ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 
รัศมีความโค้ง เป็นต้น 
3. ระยะเวลาการใช้งาน ยกเว้นคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งท่ีไมก่ าหนดระยะเวลาการใช้งาน มีการระบเุดือน ปี
ท่ีหมดอาย ุโดยสงัเกตท่ีค าว่า “หมดอาย”ุ หรือ “ต้องใช้ก่อน” หรือข้อความ “เดือนปีท่ีหมดอายใุห้ดท่ีู” แล้ว
ตามด้วยค าภาษาองักฤษหรือสญัลกัษณ์ท่ีระบเุดือนปีท่ีหมดอายบุนภาชนะบรรจหุรือหีบหอ่บรรจ ุ 
4. เลขท่ีใบอนญุาตเคร่ืองมือแพทย์ 
สว่นเอกสารก ากบัเคร่ืองมือแพทย์ต้องเป็นภาษาไทยท่ีอา่นได้ชดัเจน 
 
ข้อห้ามในการใช้คอนแทคเลนส์ 
1. ห้ามใช้คอนแทคเลนส์ร่วมกบับคุคลอ่ืน 
2. ห้ามใสค่อนแทคเลนส์เกินระยะเวลาใช้งานท่ีก าหนด 
3. ห้ามใช้คอนแทคเลนส์ถ้าภาชนะบรรจอุยู่ในสภาพช ารุดหรือถกูเปิดก่อนใช้งาน 
 
ข้อควรระวงัในการใช้คอนแทคเลนส์ 
1. การใช้คอนแทคเลนส์ควรได้รับการสัง่ใช้และตรวจติดตามทกุปีโดยจกัษุแพทย์ หรือผู้ประกอบโรคศลิปะ
โดยอาศยัทศันมาตรศาสตร์เทา่นัน้ 
2. ผู้ ท่ีมีสภาวะของดวงตาผิดปกติ เชน่ ต้อเนือ้ ต้อลม ตาแดง กระจกตาไวตอ่ความรู้สกึลดลง ตาแห้ง 
กระพริบตาไมเ่ตม็ท่ี ไมค่วรใช้คอนแทคเลนส์ 
3. ควรใช้น า้ยาล้างเลนส์สมัผสัท่ีใหม ่ และเปล่ียนน า้ยาฆา่เชือ้โรคส าหรับเลนส์สมัผสัทกุครัง้ท่ีแชเ่ลนส์
สมัผสั และแม้ไมใ่สเ่ลนส์สมัผสั ควรเปล่ียนน า้ยาใหมใ่นตลบัทกุวนั 



4. ควรเปล่ียนตลบัใส่คอนแทคเลนส์ทกุสามเดือน 
5. ล้างมือฟอกสบูใ่ห้สะอาดทกุครัง้ก่อนสมัผสัเลนส์ 
6. ไมค่วรใสค่อนแทคเลนส์ทกุชนิดเวลานอน ถึงแม้จะเป็นชนิดใสน่อนได้ก็ตาม 
7. ไมค่วรใสค่อนแทคเลนส์ขณะวา่ยน า้ เพราะอาจท าให้เกิดการติดเชือ้ท่ีตาได้ 
8. หากเกิดอาการผิดปกต ิ เชน่ เจ็บหรือปวดตาเป็นอยา่งมากร่วมกบัอาการแพ้แสง ตามวั น า้ตาไหลมาก
หรือตาแดง ให้หยดุใช้คอนแทคเลนส์ทนัที และรีบพบจกัษุแพทย์โดยเร็ว 
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