
 หลายคนคงรู้จัก “คอนแทคเลนส์” ว่าคือวัสดุที่ไว้สัมผัสกับดวงตา เพื่อใช้แก้ไขการมองเมื่อประสบปัญหาสภาวะ
ต่างๆ ทางสายตา 
 
 แล้วรู้หรือไม่ว่า คอนแทคเลนส์ ทำ มาจากอะไร มีการใช้งาน และดูแลรักษาอย่างไร รวมไปถึงชนิดของ
คอนแทคเลนส์อย่างเช่น บิ๊กอายส์ มีอันตรายจากการใช้หรือไม่ คุณหมอเกวลิน เลขานนท์ มีคำาตอบให้ 

 คอนแทคเลนส์ คือ แผ่นพลาสติกรูปวงกลมที่มีลักษณะบาง มีความโค้งจำ เพาะ และทำ จากวัสดุ
พลาสติกชนิดพิเศษ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้ใส่วางบนกระจกตาหรือตาดำา โดยทั่วไปวัตถุประสงค์หลักของการใช้
คอนแทคเลนส์คือ ใส่เพื่อแก้ไขสายตาที่ผิดปกติ เช่น สายตาสั้น สายตายาว หรือ สายตาเอียง เช่นเดียวกันกับการใช้แว่นตา 
นอกจากนี้คอนแทคเลนส์ยังอาจมีประโยชน์ในการใช้รักษาโรคของกระจกตา หรือโรคของผิวหน้าดวงตาบางชนิดได้

            
   การใช้งาน

คอนแทคเลนส์  



 ในปัจจุบันคอนแทคเลนส์ที่ใช้เพื่อแก้ไขสายตา อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามวัสดุที่ใช้
ในการทำาคอนแทคเลนส์ ได้แก่

 1. คอนแทคเลนส์แบบกึ่งนิ่มกึ่งแข็ง หรือที่รู้จักกันว่า “RGP (อาร์จีพี)” ซึ่งย่อมาจากคำา
ว่า rigid gas permeable lens (ริกิด แก๊ส เพอร์เมเบิล เลนส์) คอนแทคเลนส์ชนิดนี้จะค่อนข้างแข็ง ทำาจาก
วัสดุพลาสติกชนิดพิเศษที่สามารถทำาให้ออกซิเจนจากอากาศซึมผ่านตัวเลนส์ไปสู่กระจกตาได้ในปริมาณสูง

 2. คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม หรือที่เรียกกันว่า “Soft lens (ซอฟต์ เลนส์)” เป็น
คอนแทคเลนส์ที่ทำาจากวัสดุพลาสติกจำาเพาะอีกประเภทหนึ่ง ซ่ึงมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำาสูงกว่าชนิดอาร์จีพี 
ทำาให้ตัวเลนส์มีความน่ิมและยืดหยุ่นมากกว่า ใส่สบายกว่า และยังคงมีการซึมผ่านของออกซิเจนจากอากาศ
ผ่านตัวเลนส์ไปยังกระจกตาได้ในปริมาณที่เพียงพอ 

 คอนแทคเลนสแ์บบนิม่นีส้ามารถแบง่เปน็ชนดิยอ่ยๆ ตามคณุสมบตัใินการแกไ้ขสายตา ไดเ้ปน็ 3 ชนดิ 
ได้แก่ ชนิดที่ใช้ในการแก้ไขสายตาสั้นหรือสายตายาวที่เป็นตั้งแต่เด็ก ชนิดที่ใช้แก้ไขสายตาเอียง และชนิดที่ใช้
เพื่อแก้ไขสายตายาวที่เป็นตามวัย นอกจากนี้ยังอาจแบ่งตาม รูปแบบการใช้งาน ได้เป็น 5 กลุ่ม คือ 

 1. คอนแทคเลนส์รายวัน คือ ใส่ ถอด และเปลี่ยนคอนแทคเลนส์อันใหม่ทุกวัน
 2. คอนแทคเลนส์รายสัปดาห์ คือ ใส่และถอดออกทุกวัน และเปลี่ยนคอนแทคเลนส์อันใหม่ทุก 
1-2 สัปดาห์
 3. คอนแทคเลนส์รายเดือน คือ ใส่และถอดออกทุกวัน และเปลี่ยนคอนแทคเลนส์อันใหม่ทุก 
1 เดือน
 4. คอนแทคเลนส์รายปี คือ ใส่และถอดออกทุกวัน และเปลี่ยนคอนแทคเลนส์อันใหม่ทุกปี ซึ่ง
ในปจัจบุนัไมค่อ่ยนยิมใช ้เนือ่งจากการดแูลทำาความสะอาดคอนแทคเลนสค์อ่นขา้งยุง่ยากและต้องเขม้งวดกวา่ 
3 แบบแรก
 5. คอนแทคเลนส์ชนิดใส่ต่อเนื่อง คือ ใส่ต่อ
เนือ่งโดยไมต่อ้งถอดออกเปน็เวลา 2-4 สปัดาห ์จากนัน้ถอดทิง้
แลว้เปลีย่นอนัใหม ่ซึง่โดยปกตไิมแ่นะนำาการใชค้อนแทคเลนส์
รูปแบบนี้ เนื่องจากพบอัตราการติดเชื้อที่กระจกตาได้สูงกว่า
การใช้แบบใส่และถอดออกทุกวันอย่างมาก

Beauty
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ภาควิชาจักษุวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



  ปจัจยัสำาคญัท่ีควรพจิารณากอ่นการเลอืกใชค้อนแทคเลนส ์คอื ความจำ เป็นในการใช้คอนแทคเลนส ์
เช่น มีสายตาผิดปกติ ไม่ต้องการใส่แว่นตา หรือมีปัญหาในการใช้แว่นตา เป็นต้น  โดยที่ต้องไม่มีโรคตาหรือ
สภาวะผิดปกติทางร่างกายที่เป็นข้อห้ามในการใช้คอนแทคเลนส์ นอกจากนี้สิ่งที่สำาคัญที่สุดที่จะทำาให้การใช้
คอนแทคเลนสเ์กดิประโยชน์และมคีวามปลอดภยัสงูสดุคอื การเขา้ใจและการปฏบิตัตินในการใส ่ถอด และเปลีย่น
คอนแทคเลนส์ รวมถึงการดูแลรักษาคอนแทคเลนส์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่วนการจะเลือกใช้คอนแทคเลนส์
ประเภทใดนัน้ขึน้กบัหลายปัจจยั เชน่ ระดบัและชนดิของคา่สายตาทีผ่ดิปกต ิลกัษณะสขุภาพดวงตา  สิง่แวดลอ้ม 
และสุขนิสัยของผู้ใช้คอนแทคเลนส์ เป็นต้น

กระจกตาติดเชื้อ

 ผู้ที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้คอนแทคเลนส์ 
ได้แก่ ผู้ที่มีการติดเช้ือท่ีดวงตาบ่อยๆ ผู้ที่มีประวัติ
ภูมิแพ้โดยเฉพาะภูมิแพ้ที่ดวงตา ผู้ที่มีโรคตาแห้ง ผู้
ที่ทำางานในสภาวะแวดล้อมที่มีฝุ่นควัน หรือละออง
สิ่งสกปรกในปริมาณมาก และผู้ที่ไม่สามารถดูแลรักษา
คอนแทคเลนส์ได้อย่างถูกวิธี

8-10 ชั่วโมงต่อวัน ควรเปลี่ยนคอนแทคเลนส์ตามระยะเวลาท่ีกำาหนดสำาหรับคอนแทคเลนส์ชนิดนั้นๆ 
หลีกเลี่ยงการใช้ยาหยอดตาที่ไม่ได้รับการแนะนำาโดยจักษุแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในขณะใส่คอนแทคเลนส์ หาก
พบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ตาแดง เจ็บตา มีขี้ตา ตามัว ควรหยุดใส่คอนแทคเลนส์ และรีบไปพบ
จักษุแพทย์ทันที

 ดังท่ีกล่าวไปในตอนต้นว่าการใส่และการดูแลรักษาคอนแทคเลนส์อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นหัวใจ
สำาคัญในการใช้คอนแทคเลนส์ได้อย่างปลอดภัย หากไม่สามารถปฏิบัติได้แล้วอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือผล
ข้างเคียงจากการใส่คอนแทคเลนส์ เช่น โรคตาแห้ง เยื่อบุตาหรือกระจกตาอักเสบจากภูมิแพ้คอนแทคเลนส์  
กระจกตาบวมขุ่น หรือมีเส้นเลือดงอกผิดปกติที่กระจกตาจากการที่กระจกตาขาดออกซิเจน และที่รุนแรงที่สุด
คือการติดเชื้อที่กระจกตา ซึ่งอาจลุกลามเข้าไปภายในลูกตา และทำาให้สูญเสียดวงตาหรือการมองเห็นไปอย่าง
ถาวรได้

การดูแลรักษาคอนแทคเลนส์อย่างง่าย มีดังนี้ 
 ล้ า ง มื อ ใ ห้ ส ะ อ า ด ทุ ก ค รั้ ง ก่ อ น สั ม ผั ส
คอนแทคเลนส์และดวงตา ทำาความสะอาดคอนแทคเลนส ์
และกล่องใส่คอนแทคเลนส์ ด้วยน้ำายาฆ่าเชื้อหรือน้ำายา
ทำาความสะอาดที่เหมาะสมอย่างสม่ำาเสมอและถูกต้อง
ตามขั้นตอน อย่าใส่คอนแทคเลนส์ตอนนอน อย่าใส่
คอนแทคเลนส์ขณะว่ายน้ำา อย่าใช้น้ำาประปา น้ำาบาดาล 
น้ำาเกลือที่ไม่ได้ฆ่าเชื้อ หรือน้ำาลาย ในการล้างหรือ
ทำาความสะอาดคอนแทคเลนส์ อย่าใช้คอนแทคเลนส์
ร่วมกับผู้อื่น ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ต่อเนื่องนานเกิน 

เส้นเลือดงอกผิดปกติที่กระจกตา



 ปัจจุบันยังพบว่า นอกจากการดูแลรักษาคอนแทคเลนส์ที่
ไม่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว ปัญหาสำาคัญที่กำาลังก่อตัวและเพิ่มจำานวน
มากขึน้เรือ่ยๆ คอื การใชค้อนแทคเลนสช์นดิบ๊ิกอายส ์(Big 
eyes) เพื่อแก้ไขสายตาหรือเพื่อความสวยงาม ซึ่งคอนแทคเลนส์
ชนิดนี้มักมีสีสันให้เลือกหลากหลาย ราคาไม่สูง และสามารถหา
ซื้อได้ง่ายตามร้านขายของชำา ร้านค้าทั่วๆ ไป หรือแม้แต่สั่งซื้อทาง
อนิเตอรเ์นต็ ทำาใหค้อนแทคเลนสช์นดินีเ้ข้าถึงไดง้า่ย และเหมอืนเปน็
แฟชั่นตามกระแสนิยม โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน วัยรุ่น นักศึกษา 
หรอืคนทำางานทัว่ไป อย่างไรก็ตามคอนแทคเลนส์ชนิดน้ีโดยส่วนใหญ่
มักเป็นคอนแทคเลนส์ท่ีไม่ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยา
ว่ามีคุณภาพเข้าเกณฑ์มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้งานกับดวงตาได้
อย่างปลอดภัย และผู้ใช้มักเลือกซ้ือใส่โดยไม่ทราบถึงขนาดความโค้ง
ของคอนแทคเลนส์ท่ีเหมาะสมกับกระจกตาของตนเอง ทำาให้เกิดภาวะ
แทรกซ้อนท้ังในระยะส้ันและระยะยาวจากการใส่คอนแทคเลนส์ชนิด
น้ีได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการติดเช้ือท่ีกระจกตา ซ่ึงพบตามมาได้บ่อย
กว่าปกติ 
 จากสถิติท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่า มีผู้ป่วยโรค
กระจกตาติดเช้ือจากการใส่คอนแทคเลนส์บ๊ิกอายส์เข้ารับการรักษา
เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ดังน้ัน จึงควรหลีกเล่ียงการ
ใช้คอนแทคเลนส์ชนิดบ๊ิกอายส์ เน่ืองจากอาจทำาให้เกิดการติดเช้ือท่ี
กระจกตาได้เพ่ิมข้ึน เช่นเดียวกันกับการใช้คอนแทคเลนส์มือสอง 
ซึ่งอาจมีคุณภาพและความปลอดเชื้อไม่ได้มาตรฐาน และอาจนำา
ไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ในลักษณะเดียวกัน

“การใส่และการดูแลรักษาคอนแทคเลนส์
          อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็น หัวใจสำ คัญ
ในการใช้คอนแทคเลนส์ได้อย่างปลอดภัย”


