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คอนแทคเลนสคื์ออะไร ? 
 ในปจัจุบนัหากพดูถงึคอนแทคเลนสห์รอืเลนสส์มัผสัคงจะเป็นคาํทีคุ่น้เคยสาํหรบัใครหลายคน 
เน่ืองจากผูค้นหนัมานิยมใชค้อนแทคเลนสแ์ทนแวน่สายตากนัมากขึน้ ซึง่คอนแทคเลนสม์คีวามคมชดัใน
การมองภาพและสะดวกสบายในการใสม่ากกวา่ รวมถงึหาซือ้ไดง้า่ย คอนแทคเลนสเ์ป็นเครือ่งมอืแพทย์
อยา่งหน่ึง ผลติจากโพลเิมอรห์รอืวสัดุอื่นๆ ลกัษณะเป็นแผน่โคง้ ใชค้รอบบรเิวณกระจกตาเพือ่แกไ้ข
ปญัหาสายตา รกัษาโรคตาบางอยา่ง หรอืเพือ่ความสวยงาม  
 คอนแทคเลนสห์ากแบ่งตามชนิดวสัดุอาจแบ่งได ้ 2 แบบคอื คอนแทคเลนสช์นิดแขง็ ทาํจาก
พลาสตกิพเิศษทาํใหม้กีารซมึผา่นของออกซเิจนได ้คงทนต่อการขดีขว่น และมรีาคาถูก แต่ในระยะแรก
จะรูส้กึไมส่บาย และคอนแทคเลนสแ์บบน่ิม ทาํจากวสัดุทีม่ลีกัษณะน่ิม บดิงอได ้ ทาํใหอ้อกซเิจน
สามารถผา่นเขา้สูก่ระจกตาได ้ ใชง้า่ยและสะดวกกวา่ชนิดแขง็ สาํหรบัคอนแทคเลนสช์นิดน่ิมสามารถ
แบ่งตามลกัษณะการใชง้านได ้5 แบบ คอื รายวนั รายสปัดาห ์รายเดอืน สามแบบน้ีเป็นทีนิ่ยมใชม้ากใน
ปจัจุบนั สว่นรายปี นิยมใชน้้อยกวา่เน่ืองจากตอ้งใชก้ารดแูลทีเ่ขม้งวดมากกวา่ และชนิดใสต่่อเน่ือง ซึง่
ปกตจิะไมแ่นะนําใหใ้ช ้ เน่ืองจากตอ้งใสต่ดิต่อกนั 2-4 สปัดาหแ์ลว้จงึเปลีย่น ทาํใหม้โีอกาสเสีย่งตดิเชือ้
ไดม้ากกวา่แบบทีใ่สแ่ลว้ถอดทุกวนั ปจัจยัสาํคญัในการใชค้อนแทคเลนสค์อืความจาํเป็นในการใช ้ เขา้ใจ
การปฏบิตัตินในการใส ่ถอด และเปลีย่นคอนแทคเลนส ์ 

ใครบา้งท่ีห้ามใส่คอนแทคเลนส ์? 
 ผูป้ว่ยโรคตา ไดแ้ก่ ผูท้ีม่สีภาวะของดวงตาผดิปกต ิเชน่ ตอ้เน้ือ ตอ้ลม ตาแดง กระจกตาไวต่อ
ความรูส้กึลดลง ตาแหง้ กระพรบิตาไมเ่ตม็ที ่ ผูท้ีม่กีารตดิเชือ้ทีด่วงตาบ่อย ผูท้ีม่ปีระวตัภิมูแิพท้ีด่วงตา 
ผูท้ีท่าํงานในสภาวะแวดลอ้มทีม่ฝีุน่ควนั หรอืละอองสิง่สกปรกในปรมิาณมาก หา้มใสค่อนแทคเลนส ์ 

ใช้คอนแทคเลนสอ์ย่างไรให้ถกูต้อง ? 
 การใชค้อนแทคเลนสค์วรใชอ้ยา่งถูกวธิ ี ลา้งมอืดว้ยสบู่ใหส้ะอาดทุกครัง้ก่อนใสค่อนแทคเลนส ์
ใสค่อนแทคเลนสค์รอบกระจกตาทัง้หมด หากใสแ่ลว้มอีาการแสบใหห้ลบัตาลงสกัครู ่หากไมห่ายใหถ้อด
คอนแทคเลนสอ์อกทนัท ีทุกครัง้ทีถ่อดคอนแทคเลนสใ์หล้า้งดว้ยน้ําเกลอืหรอืน้ํายาลา้งคอนแทคเลนส ์ถู
เบาๆเพือ่เป็นการกาํจดัคราบโปรตนีและไบโอฟิลม์ ใสล่งในตลบัสาํหรบัคอนแทคเลนสแ์ลว้แชด่ว้ยน้ํายา
แชค่อนแทคเลนส ์ น้ํายาลา้งและแชค่อนแทคเลนสอ์าจใชไ้ดท้ัง้แบบลา้ง แชแ่ละกาํจดัคราบโปรตนี
ในขวดเดยีว หรอืลา้ง แชแ่ละกาํจดัคราบโปรตนีแยกขวดกนั ซึง่แบบหลงันิยมและมกีระสทิธภิาพดกีวา่ 
น้ําเกลอืสามารถใชล้า้งคอนแทคเลนสไ์ดแ้ต่ไมนิ่ยมใชแ้ชค่อนแทคเลนส ์ เน่ืองจากไมฆ่า่เชือ้และยงัทาํให้



เชือ้เจรญิไดด้อีกีดว้ย สาํหรบัน้ํายาไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์ (hydrogen peroxide) ม ี 2 ขวด คอืใชล้า้ง
เลนสแ์ละใชแ้ชเ่ลนสใ์นขวดพเิศษ แต่ไมนิ่ยมเพราะมหีลายขัน้ตอนและตอ้งแชใ่หค้รบเวลาทีก่าํหนด 
ไมเ่ชน่นัน้อาจเกดิอาการเจบ็ตาได ้ ผูใ้ชค้วรใช ้ คอนแทคเลนสอ์ยา่งถูกวธิ ี เพราะหากใชผ้ดิวธิอีาจทาํให้
เกดิปญัหาตามมา เชน่ การตดิเชือ้ทีก่ระจกตาจากการใสค่อนแทคเลนส ์

ติดเช้ือจากคอนแทคเลนสไ์ด้อย่างไร ? 
 ปกตกิระจกตาดาํจะตอ้งการออกซเิจนจากอากาศทีล่ะลายผา่นน้ําตาเขา้มา การใสค่อนแทค
เลนสล์ดการสง่ผา่นออกซเิจนระหวา่งอากาศกบักระจกตาดาํ สง่ผลใหก้ระจกตาดาํขาดออกซเิจน เซลล์
เยือ่บุผวิกระจกตาดาํลดจาํนวนลง และภมูคิุม้กนัของกระจกตาดาํแยล่ง จงึเกดิการตดิเชือ้และโรคกระจก
ตาอกัเสบ (Keratitis) ไดง้า่ยขึน้ ในกรณทีีต่ดิเชือ้รนุแรงทาํใหส้ญูเสยีการมองเหน็อยา่งถาวร ปจัจยัหลกั
ทีเ่ป็นเหตุใหเ้กดิการตดิเชือ้คอืการใสค่อนแทคเลนสเ์วลานอนหลบั ปจัจยัอื่นๆ เชน่ การปนเป้ือนใน
น้ํายาลา้งหรอืตลบัใสค่อนแทคเลนส ์

ติดเช้ืออะไรได้บา้ง ? 
 การตดิเชือ้สว่นใหญ่เกดิจากแบคทเีรยีแกรมลบ แผลตดิเชือ้มกัอยูต่รงกลางกระจกตา มหีนอง
และขีต้า เชน่ ซโูดโมแนส (Pseudomonas spp.) นอกจากน้ียงัพบการตดิเชือ้อื่นๆได ้ ไดแ้ก่ โปรโตซวั 
พบไดใ้นน้ําบาดาล น้ําทิง้ น้ําในสระวา่ยน้ําทีท่าํความสะอาดไมด่ ีดนิและฝุน่ละออง ผูใ้ชค้อนแทคเลนสท์ี่
ทาํความสะอาดโดยใชน้ํ้าเกลอืผสมเอง มโีอกาสตดิเชือ้ เชน่ อะแคนทามบีา (Acanthamoeba spp.)  อกี
ชนิดหน่ึงคอืเชือ้รา แผลตดิเชือ้มขีอบเขตไมช่ดัเจน ลกึ พบในคอนแทคเลนสแ์ละน้ํายาลา้งคอนแทค
เลนสท์ีป่นเป้ือน เชน่ ฟิวซาเรยีม (Fusarium spp.) 

รู้ได้อย่างไรว่าติดเช้ือจากคอนแทคเลนส ์? 
 เริม่ตน้มอีาการคนั ระคายเคอืง หรอืมน้ํีาตาไหล ต่อมามอีาการตาแดง ปวดตา ตามวั น้ําตาไหล 
มองสูแ้สงไมไ่ด ้ มขีีต้า เปลอืกตาบวม อาจเหน็จุดสขีาวอยูบ่นกระจกตาได ้ ผูท้ีใ่ชค้อนแทคเลนสแ์ละมี
อาการต่างๆเหล่าน้ี มคีวามเป็นไปไดส้งูวา่จะตดิเชือ้จากคอนแทคเลนส ์ หากไมร่กัษาตัง้แต่เริม่ตน้ จุด
ขาวทีเ่กดิขึน้จะลุกลามเป็นหนองสขีาวในชอ่งหน้าลกูตา ทาํใหเ้กดิโรคแทรกซอ้นต่างๆทีด่วงตา เชน่ 
กระจกตาทะลุ ตอ้หนิ ตอ้กระจก ไปจนถงึสญูเสยีการมองเหน็อยา่งถาวรได ้

ทาํอย่างไรเมื่อติดเช้ือจากคอนแทคเลนสแ์ล้ว ? 
 ผูใ้ชค้อนแทคเลนส ์หากมอีาการผดิปกต ิเชน่ ตาแดง เจบ็ตา มขีีต้า เหน็ภาพไมช่ดั ควรหยดุใส่
คอนแทคเลนส ์และรบีไปพบจกัษุแพทยท์นัท ี

น้ําตาเทียมจาํเป็นหรือไม่สาํหรบัผูใ้ช้คอนแทคเลนส ์? 
 ขึน้อยูก่บัอาการของแต่ละบุคคลเมือ่ใชค้อนแทคเลนส ์ หากมอีาการตาแหง้อาจใชน้ํ้าตาเทยีม
ชว่ยได ้
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ป้องกนัการติดเช้ือจากคอนแทคเลนสไ์ด้อย่างไร ? 
 การป้องกนัการตดิเชือ้จากคอนแทคเลนสส์ามารถทาํไดโ้ดยใชค้อนแทคเลนสอ์ยา่งถูกวธิ ี และ
รกัษาความสะอาดของคอนแทคเลนส ์ โดยใสค่อนแทคเลนสเ์มือ่จาํเป็นและอยูใ่นความดแูลของจกัษุ
แพทย ์ ลา้งมอืใหส้ะอาดทุกครัง้ก่อนสมัผสัคอนแทคเลนสแ์ละดวงตา ทาํความสะอาดคอนแทคเลนสด์ว้ย
น้ํายาลา้งคอนแทคเลนสท์ุกครัง้ ไมใ่สค่อนแทคเลนสข์ณะนอนหลบัและขณะวา่ยน้ํา ไมใ่ชน้ํ้าประปา น้ํา
บาดาล น้ําเกลอืทีไ่มไ่ดฆ้า่เชือ้ในการทาํความสะอาด ไมใ่ชค้อนแทคเลนสร์ว่มกบัผูอ้ื่นและไมใ่ชต่้อเน่ือง
นานเกนิ 8-10 ชัว่โมงต่อวนั รวมถงึเปลีย่นคอนแทคเลนสต์ามระยะเวลาทีก่าํหนด 
 สาํหรบัตลบัใสค่อนแทคเลนส ์ควรเปลีย่นตลบัทุกๆ 3-6 เดอืน หมัน่ทาํความสะอาดตลบัใสค่อน
แทคเลนส ์ ไมค่วรใชน้ํ้าประปาในการลา้งตลบัใสค่อนแทคเลนส ์ การทาํความสะอาดตลบัใสค่อนแทค
เลนสท์ีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุคอื ลา้งดว้ยน้ํารอ้นหรอืน้ํายาฆา่เชือ้ แลว้ทิง้ไวใ้หแ้หง้ และควํ่าตลบัคอน
แทคเลนสล์งทุกครัง้หลงัใชง้าน  
 ในการป้องกนัการตดิเชือ้จากน้ํายาลา้งคอนแทคเลนสท์าํไดโ้ดยเลอืกใชน้ํ้ายาลา้งคอนแทคเลนส์
ทีไ่ดม้าตรฐาน และเปลีย่นนํายาลา้งคอนแทคเลนสท์ุกครัง้ เมือ่ใชแ้ลว้ควรทิง้ทนัท ีไมใ่ชซ้ํ้า 
 เหน็ไดว้า่การใชค้อนแทคเลนสแ์มจ้ะมปีระโยชน์ แต่ถา้ใชไ้มถู่กตอ้งอาจทาํใหเ้กดิการตดิเชือ้และ
ก่อใหเ้กดิโรครา้ยแรงอื่นๆตามมาจนถงึขัน้สญูเสยีการมองเหน็ไปได ้ ดงันัน้การใชแ้ละดแูลรกัษาคอน
แทคเลนสอ์ยา่งถูกวธิจีงึมคีวามสาํคญั องคก์ารอาหารและยา (อย.) ไดม้อบคาถาสามขอ้เพือ่การใชค้อน
แทคเลนสอ์ยา่งปลอดภยั สรปุสัน้ๆไดเ้ป็น 3C คอื ใชค้อนแทคเลนสท์ีไ่ดร้บัอนุญาตจาก อย. 
(Certificate) ใชอ้ยา่งถูกวธิ ี (Correct) และรกัษาความสะอาดอยูเ่สมอ (Clean) เทา่น้ีผูใ้ชก้ป็ลอดภยัจาก
อนัตรายของคอนแทคเลนส ์
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