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ในช่วงระยะเวลา 3-4 ปี ที่ผา่ นมาเลนส์สมั ผัส หรื อที่คนทัว่ ไปเรี ยกกันว่า “คอนแทคเลนส์” (Contact
Lens) ได้ รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุม่ วัยรุ่น เพื่อนามาใช้ ในเรื่ องความสวยความงาม
ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนสีดวงตา ทาให้ ตาดาขยายใหญ่และกลมโตกว่าปกติ เป็ นต้ น โดยคอนแทคเลนส์เหล่านี ้
สามารถหาซื ้อได้ ง่ายตามร้ านค้ า หรื อแม้ แต่กระทัง่ ตามแผงลอยทัว่ ไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง เลนส์สมั ผัส ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553
เลนส์สมั ผัส (Contact Lens) หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโพลีเมอร์ หรื อวัสดุอื่น
มีลกั ษณะเป็ นแผ่นใช้ ครอบบนกระจกตา (Cornea)
เพื่อแก้ ไขความผิดปกตของสายตา รักษาโรคที่เกี่ยวข้ องกับตา ความสวยงาม หรื อวัตถุประสงค์อื่น
และได้ มีการกาหนดให้ เลนส์สมั ผัสเป็ นเครื่ องมือแพทย์ ซึง่ แตกต่างจากในอดีตที่เคยกาหนดให้ เลนส์สมั ผัส
ที่ใช้ เพื่อการปรับสายตาเท่านันเป็
้ นเครื่ องมือแพทย์ ส่งผลให้ มาตรการในการควบคุมดูแลนันเข้
้ มงวดมาก
ขึ ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
ประเภทของคอนแทคเลนส์
แบ่งตามเนื ้อวัสดุที่นามาใช้ ผลิต ดังนี ้
1. คอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง ที่ก๊าซสามารถซึมผ่านได้ (Rigid Gas Permeableหรื อ RGP Contact Lenses)
ทาจากวัสดุพลาสติกชนิดพิเศษที่สามารถทาให้ ออกซิเจนจากอากาศซึมผ่านตัวเลนส์ไปสูก่ ระจก
ตาได้ ในปริมาณสูง จะทาให้ เห็นภาพชัด ละเอียดขึ ้น มีราคาถูกกว่าชนิดนิ่ม เนื่องจากใช้ ได้ นานกว่าและจะ
มีความคงทนต่อการเกิดรอยขูดขีดและเกาะติดของคราบมากกว่า แต่ในระยะแรกจะรู้สกึ ไม่สะดวกสบาย
ในการสวมใส่เท่ากับชนิดนิ่ม ซึง่ อาจต้ องใช้ เวลา 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้ เกิดความคุ้นเคยในการสวมใส่
2. คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม (Soft Contact Lenses)
ทาจากแผ่นพลาสติกจาเพาะอีกประเภทหนึง่ ที่มีลกั ษณะนิ่ม บิดงอได้ ซึง่ เป็ นผลให้ ออกซิเจน
สามารถผ่านเข้ ากระจกตาได้ มีคณ
ุ สมบัตใิ นการอุ้มน ้าสูงกว่าชนิดแข็ง คอนแทคเลนส์ชนิดนี ้ใช้ ง่าย และ

สะดวกสบายกว่าชนิดแข็ง ปั จจุบนั มีการนาวัสดุประเภทซิลิโคน ไฮโดรเยล (Silicone hydrogels) มาใช้
เพื่อให้ ออกซิเจนผ่านเข้ าสูต่ ามากขึ ้นในขณะที่สวมใส่อยู่
คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มสามารถแบ่งตามรูปแบบการใช้ งานได้ เป็ น 5 กลุม่ คือ
1) คอนแทคเลนส์รายวัน - ใส่ ถอด และเปลี่ยนคอนแทคเลนส์ใหม่ทกุ วัน
2) คอนแทคเลนส์รายสัปดาห์ - ใส่และถอดออกทุกวัน และเปลี่ยนคอนแทคเลนส์ใหม่ทกุ 1-2
สัปดาห์
3) คอนแทคเลนส์รายเดือน - ใส่และถอดออกทุกวัน และเปลี่ยนคอนแทคเลนส์ใหม่ทกุ 1 เดือน
4) คอนแทคเลนส์รายปี - ใส่และถอดออกทุกวัน และเปลี่ยนคอนแทคเลนส์ใหม่ทกุ ปี ซึง่ ในปั จจุบนั
ไม่คอ่ ยนิยมใช้ เนื่องจากการดูแลทาความสะอาดคอนแทคเลนส์คอ่ นข้ างยุง่ ยากและต้ องเข้ มงวดกว่า 3
แบบแรก
5) คอนแทคเลนส์ชนิดใส่ตอ่ เนื่อง - ใส่ตอ่ เนื่องเป็ นเวลา 2-4 สัปดาห์ จากนันจึ
้ งเปลี่ยนใหม่ ซึง่ โดย
ปกติไม่แนะนาการใช้ คอนแทคเลนส์รูปแบบนี ้ เนื่องจากพบอัตราการติดเชื ้อที่กระจกตาได้ สงู กว่าการใช้
แบบใส่และถอดออกทุก วันอย่างมาก
ภาวะผิดปกติหรื อโรคที่อาจเกิดจากการใช้ คอนแทคเลนส์
1. อาการตาแห้ ง ซึง่ เกิดจากการแพ้ พบในผู้ที่ใช้ คอนแทคเลนส์นาน 2-3 ปี นอกจากนี ้การใส่คอนแทคเลนส์
เป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ คณ
ุ ภาพของน ้าตาเปลี่ยนแปลงไป ทาให้ การไหลเวียนของน ้าตาที่กระจกตาลดลง
2. การอักเสบของกระจกตาและเยื่อบุตา จะพบมีเยื่อบุตาแดง เคืองตา ขี ้ตาเหนียว น ้าตามีเศษโปรตีน หรื อ
มีเศษโปรตีนติดที่คอนแทคเลนส์ มีการเลื่อนตาแหน่งของคอนแทคเลนส์จากกระจกตาอย่างมาก ซึง่ ทาให้
เกิดภาพมัว
3. การเกิดตุม่ อักเสบที่เปลือกตาด้ านใน พบมากในผู้ที่ใช้ คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม เกิดจากการระคายเคือง
อาการที่เกิดคือ ภาวะหนังตาตก ตาแดง ระคายเคือง มีการสร้ างสารจาพวกโปรตีนที่ละลายได้ มองภาพไม่
ชัด มีน ้าตา ตาไม่ส้ แู สง
4. การอักเสบที่เยื่อบุผิวของกระจกตา ลักษณะเป็ นจุดเล็กๆ เนื่องจากเกิดบาดแผลหรื อการช ้าที่เยื่อตา ตา
แห้ ง มีอาการแพ้ หรื อขาดออกซิเจน ซึง่ แผลจุดเล็กๆอาจมารวมกันเข้ าเป็ นบริเวณใหญ่และเกิดการติดเชื ้อ
ซึง่ เป็ นอันตรายได้ จึงจาเป็ นต้ องให้ ผ้ ปู ่ วยหยุดการใช้ คอนแทคเลนส์จนกว่าแผลจะหายเสียก่อน
5. การติดเชื ้อที่กระจกตา เป็ นอาการของโรคที่เกิดจากการใช้ คอนแทคเลนส์ที่เป็ นอันตรายที่สดุ เนื่องจาก
อาจส่งผลให้ ตาบอดถาวรได้ สาเหตุเป็ นได้ ทงจากตั
ั้
วผู้ใช้ เอง น ้ายาที่ใช้ กบั เลนส์ หรื อภาชนะบรรจุเลนส์
จากการศึกษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่า ในกลุม่ ผู้ใช้ คอนแทคเลนส์ที่มีอาการติดเชื ้อที่กระจกตา มีสงู
ถึง 67 เปอร์ เซ็นต์ที่มีประวัติการใส่เลนส์ขณะนอนหลับในเวลากลางคืน 34 เปอร์ เซ็นต์พบว่าขันตอนในการ
้
ดูแลรักษาเลนส์สมั ผัสไม่ได้ มาตรฐาน และชนิดของคอนแทคเลนส์ที่พบว่ามีการใช้ มากที่สดุ เป็ นแบบนิ่ม

ชนิดเปลี่ยนเป็ นระยะ ส่วนการศึกษาในต่างประเทศพบว่า ความเสี่ยงในการติดเชื ้อที่ กระจกตาของผู้ที่ใส่
เลนส์ข้ามคืนสูงถึง 5.4 เท่า ไม่วา่ จะเป็ นเลนส์ชนิดใดก็ตาม และแม้ วา่ ความเสี่ยงในการติดเชื ้อจะไม่ลดลง
ในการใช้ คอนแทคเลนส์แบบนิ่มชนิดเปลี่ยนทุกวันและซิลิโคน ไฮโดรเยล แต่ความเสี่ยงในการสูญเสียของ
สายตาของกลุม่ คอนแทคเลนส์แบบนิ่มชนิดเปลี่ยนทุกวันมีน้อยกว่าชนิดเปลี่ยนเป็ นระยะ
นอกจากนี ้หลายการศึกษาในต่างประเทศพบว่า การเกิดภาวะผิดปกติหรื อโรคเหล่านี ้มักเกิดในผู้ใช้
ที่ซื ้อคอนแทคเลนส์จากแหล่งที่ไม่มีผ้ เู ชี่ยวชาญคอยให้ คาแนะนาการใช้ ที่ถกู ต้ องและเหมาะสม ดังนันการ
้
เลือกซื ้อคอนแทคเลนส์จงึ ถือเป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่สาคัญเช่นกัน
สิ่งที่ผ้ บู ริโภคควรสังเกตก่อนตัดสินใจซื ้อคอนแทคเลนส์
บนฉลากของบรรจุภณ
ั ฑ์ ได้ แก่
1. ชื่อคอนแทคเลนส์และวัสดุที่ใช้ ผลิตคอนแทคเลนส์
2. พารามิเตอร์ ของคอนแทคเลนส์ (contact lens parameter) เช่น กาลังหักเห ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง
รัศมีความโค้ ง เป็ นต้ น
3. ระยะเวลาการใช้ งาน ยกเว้ นคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งที่ไม่กาหนดระยะเวลาการใช้ งาน มีการระบุเดือน ปี
ที่หมดอายุ โดยสังเกตที่คาว่า “หมดอายุ” หรื อ “ต้ องใช้ ก่อน” หรื อข้ อความ “เดือนปี ที่หมดอายุให้ ดทู ี่” แล้ ว
ตามด้ วยคาภาษาอังกฤษหรื อสัญลักษณ์ที่ระบุเดือนปี ที่หมดอายุบนภาชนะบรรจุหรื อหีบห่อบรรจุ
4. เลขที่ใบอนุญาตเครื่ องมือแพทย์
ส่วนเอกสารกากับเครื่ องมือแพทย์ต้องเป็ นภาษาไทยที่อา่ นได้ ชดั เจน
ข้ อห้ ามในการใช้ คอนแทคเลนส์
1. ห้ ามใช้ คอนแทคเลนส์ร่วมกับบุคคลอื่น
2. ห้ ามใส่คอนแทคเลนส์เกินระยะเวลาใช้ งานที่กาหนด
3. ห้ ามใช้ คอนแทคเลนส์ถ้าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพชารุดหรื อถูกเปิ ดก่อนใช้ งาน
ข้ อควรระวังในการใช้ คอนแทคเลนส์
1. การใช้ คอนแทคเลนส์ควรได้ รับการสัง่ ใช้ และตรวจติดตามทุกปี โดยจักษุแพทย์ หรื อผู้ประกอบโรคศิลปะ
โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ เท่านัน้
2. ผู้ที่มีสภาวะของดวงตาผิดปกติ เช่น ต้ อเนื ้อ ต้ อลม ตาแดง กระจกตาไวต่อความรู้สกึ ลดลง ตาแห้ ง
กระพริบตาไม่เต็มที่ ไม่ควรใช้ คอนแทคเลนส์
3. ควรใช้ น ้ายาล้ างเลนส์สมั ผัสที่ใหม่ และเปลี่ยนน ้ายาฆ่าเชื ้อโรคสาหรับเลนส์สมั ผัสทุกครัง้ ที่แช่เลนส์
สัมผัส และแม้ ไม่ใส่เลนส์สมั ผัส ควรเปลี่ยนน ้ายาใหม่ในตลับทุกวัน

4. ควรเปลี่ยนตลับใส่คอนแทคเลนส์ทกุ สามเดือน
5. ล้ างมือฟอกสบูใ่ ห้ สะอาดทุกครัง้ ก่อนสัมผัสเลนส์
6. ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ทกุ ชนิดเวลานอน ถึงแม้ จะเป็ นชนิดใส่นอนได้ ก็ตาม
7. ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ขณะว่ายน ้า เพราะอาจทาให้ เกิดการติดเชื ้อที่ตาได้
8. หากเกิดอาการผิดปกติ เช่น เจ็บหรื อปวดตาเป็ นอย่างมากร่วมกับอาการแพ้ แสง ตามัว น ้าตาไหลมาก
หรื อตาแดง ให้ หยุดใช้ คอนแทคเลนส์ทนั ที และรี บพบจักษุแพทย์โดยเร็ว
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