รูจัก “คอนแทคเลนส” กันอีกสักนิด
สุภมาศ วัยอุดมวุฒิ
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค

ในประเทศไทย ชวงป 2549 ที่ผานมา กระแสแฟชั่นการใสคอนแทคเลนสสําหรับเปลี่ยนสี
หรือรูปแบบของดวงตาเปนที่นิยมอยางมากในกลุมวัยรุนไทย โดยคอนแทคเลนสประเภทนี้จะมีแฟชั่น
หลากหลายรูปแบบและหลายสีใหเลือก ซึ่งบริเวณตรงกลางมีลักษณะเปนเลนสใส และบริเวณขอบ
เลนสมีสีดําที่จะทําใหมองเห็นวา ผูใสมีตาดําขยายใหญและกลมโตกวาปกติ เลียนแบบดาราเกาหลี
หรือญี่ปุน ซึ่งเลนสแบบนี้สามารถหาซื้อไดงาย มีวางจําหนายตามรานคาแผงลอยทั่วไป
วิ วั ฒนาการของการคิ ดค นคอนแทนเลนสขึ้นมาเพื่อแกไขปญหาที่ตองสวมใสแวนตา
สําหรับผูที่มีปญหาสายตา และเพื่อใหเกิดความสะดวกและประโยชนในผูที่มีสายตาผิดปกติ ซึ่งไม
สามารถใชแวนตาได เชน สายตาสั้นมาก หรือใชในการรักษาโรคกระจกตาบางชนิด แตในปจจุบันคอน
แทคเลนสถูกนํามาใชเพื่อใหเกิดความสวยงาม

ลักษณะของคอนแทคเลนส
คอนแทคเลนส (Contact Lens) หรือเลนสสัมผัส ที่มีใชกันอยูในปจจุบันเปนคอน
แทคเลนสที่ใชเพื่อปรับสายตา ซึ่งถูกจัดเปนเครื่องมือแพทยทั่วไป ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย พ.ศ. 2531 แตนอกจากนี้ยังมีคอนแทคเลนสอีกประเภทหนึ่งที่ใชสวมใสเพื่อ
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-2ความสวยงาม คือ คอนแทคเลนสแฟชั่น ซึ่งไมถูกจัดเปนเครื่องมือแพทย โดยลักษณะทั่วไป
ของคอนแทคเลนสมีลักษณะเปนแผนพลาสติกใส ๆ บาง ๆ ที่ผลิตขึ้นในรูปแผนกลมคลายกระทะ โดย
ทําใหมีความโคงของตาดํา ตัวเลนสที่ใชทําจะมีกําลังหักเหของแสงเชนเดียวกับเลนสที่ใชในแวนตา แต
เดิมที่เริ่มมีใหม ๆ นั้น จะเปนเลนสใส ไรสี สําหรับคอนแทคเลนสสีเพิ่งมีใชในระยะสิบปมานี้ วิธีการใช
จะตองนําคอนแทคเลนสมาวางบนตาดํา โดยใหน้ําตาเปนตัวยึดติดกับตาดํา จึงสามารถขยับไดเมื่อ
กลอกตาไปมา

การควบคุมกอนออกจําหนาย
สําหรับผูที่มีความตองการผลิตหรือนําเขาคอนแทคเลนสชนิดที่ใชปรับสายตา
ตองไดรับหนังสือประกอบการนําเขาจากทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
กอนจึงจะทําการจําหนายได แตในขณะนี้ทาง อย. อยูในระหวางการจัดทํารางประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เลนสสัมผัส เพื่อเพิ่มมาตรการในการควบคุมการผลิตหรือนําเขา
คอนแทคเลนสทุกประเภทในระดับที่เขมงวดขึ้น โดยผูผลิตหรือผูนําเขาตองทําการแจงราย
การละเอียดตอ อย. อีกทั้ง ยังไดกําหนดเงื่อนไขวาตองจําหนายคอนแทคเลนสตามสถานที่ที่
กําหนดใหเทานั้น เชน สถานพยาบาล

ชนิดของคอนแทคเลนส
สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
1. คอนแทคเลนสชนิดนิ่ม ( Soft Contact Lenses ) ทําจากแผนพลาสติก นุม บิดงอได ซึ่งเปน
ผลใหออกซิเจนสามารถผานเขากระจกตาได คอนแทคเลนสชนิดนี้ใชงาย และสะดวกสบายกวา
ชนิดแข็ง และในปจจุบันวัสดุที่นํามาใชทําจะมีลักษณะเปนซิลิโคน ไฮโดรเยล ( Silicone
hydrogels ) เพื่อใหออกซิเจนผานเขาสูตามากขึ้นในขณะที่สวมใสอยู
คอนแทคเลนสชนิดนิ่มมีห ลากหลายชนิดที่มีการระบุระยะเวลาการใช เมื่อครบ
กําหนดตองเปลี่ยนใหมหรือ Disposable Contact lenses ซึ่งหมายถึงใชแลวทิ้ง เชน ชนิด daily
หมายถึง การสวมใสไดภายในแตละวัน สําหรับกรณี Extended สามารถสวมใสไดติดตอกัน
ตามระยะเวลาที่ระบุ เชน 7 วัน ถึง 30 วัน แลวทิ้ง
2. คอนแทคเลนสชนิดแข็ง ที่กาซสามารถซึมผานได ( Rigid Gas Permeable หรือ RGP
Contact Lenses ) จะทําใหเห็นภาพชัด ละเอียดขึ้น มีราคาถูกกวาชนิดนิ่ม เนื่องจากใชไดนาน
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-3กวาและจะมีความคงทนตอการเกาะติดของคราบมากกวา แตไมสะดวกสบายในการสวมใส
ระยะแรกเทากับชนิดนิ่ม ซึ่งอาจตองใชเวลา 1-2 สัปดาห เพื่อใหเกิดความคุนเคยในการสวมใส

โรคที่เกิดจากการใชคอนแทคเลนส
1. เกิดตุมอักเสบบนหนังตาดานใน พบมากในผูที่ใชคอนแทคเลนสชนิดนิ่ม สาเหตุเกิดจากการ
ระคายเคือง สวนอาการที่เกิดตอเนื่องมาคือ ภาวะหนังตาตก ตาแดง ระคายเคือง มีการสราง
สารจําพวกโปรตีนที่ละลายได มองภาพไมชัด มีน้ําตา ตาไมสูแสง
2. เกิดการอักเสบของกระจกตา และเยื่อตาขาวสวนที่สัมผัสกับคอนแทคเลนส อาการนี้ หาก
เกิดจากการแพ หรือจากพิษขางเคียงของวัตถุกันเสียหรือสารเคมีที่ใชฆาเชื้อ เยื่อตาขาวสวนลาง
จะแสดงอาการอักเสบเนื่องจากน้ํายาจะไหลลงมาดานลางเปนอาการแพที่คอย ๆ เกิดขึ้น ซึ่ง
อาจใชเวลา 2-3 ป
3. อาการตาแหง ซึ่งเกิดจากการแพ พบในผูที่ใชคอนแทคเลนสนาน 2-3 ป นอกจากนี้ยังมีปจจัย
อื่นที่ทําใหตาแหงได เชน
 การกระพริบตาที่ผิดปกติ
 ตาโปนผิดปกติ
 ผิวของลูกตาผิดปกติ เนื่องจากมีจุดเหลือง ๆ บนกระจกตา หรือตอลม หรือตอเนื้อ
 ผิวคอนแทคเลนสไมเรียบ
4. การอักเสบ ลักษณะเปนจุดเล็ก ๆ ที่เยื่อบุผิวของกระจกตา เนื่องจากเกิดบาดแผลหรือการช้ําที่
เยื่อตา ตาแหง มีอาการแพ หรือขาดออกซิเจน ซึ่งแผลจุดเล็ก ๆ อาจมารวมกันเขาเปนบริเวณ
ใหญและเกิดการติดเชื้อ ซึ่งเปนอันตรายได จึงจําเปนตองใหผูปวยหยุดการใชคอนแทคเลนสจน
กวาแผลจะหายเสียกอน
5. การติดเชื้อ เปนอาการของโรคที่เกิดจากการใชคอนแทคเลนสที่เปนอันตรายที่สุด เนื่องจากทํา
ใหตาบอดถาวรได พบในผูที่ใชเลนสชนิดที่ใสติดตอกันไดนาน ๆ หรือการติดเชื้อเกิดจากตัวผูใช
เอง หรือมาจากน้ํายาที่ใชกับเลนส หรือภาชนะบรรจุเลนส

ขอระมัดระวังในการใชคอนแทคเลนส
1. การเลือกใชคอนแทคเลนสคูแรก ควรไดรับการตรวจนัยนตาเสียกอนวาไมมีขอหามในการใช
และตองไดรับการประกอบขนาดที่แนนอน เหมาะสมจากจักษุแพทยหรือผูเชี่ยวชาญเทานั้น ไม
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2.

3.
4.
5.

6.

7.

ควรไปซื้อเองจากรานทั่วไป
ตองใสใจในการทําความสะอาดเลนส ทั้งการลาง แช เก็บ และกอนสวมใส ตองเลือกใชน้ํายาที่
เหมาะสม ภายหลังการแชเลนสแลว ตองเททิ้งทุกครั้งและเปลี่ยนทุกวัน โปรดพึงระลึกไวเสมอวา
ทุกขั้นตอนตองสะอาด เพราะถาเลนสสกปรกมีเชื้อโรค จะเปนตนเหตุของการนําพาเชื้อโรค ทํา
ใหเกิดการอักเสบที่กระจกตา หรืออาจรายแรงจนถึงขั้นตาบอดได
ไมควรสวมใสขณะวายน้ํา เพราะจะเกิดความเสี่ยงตอการสัมผัสเชื้อโรคที่มีในสระวายน้ําได
ไมใชคอนแทคเลนสรวมกับผูอื่น
ใชคอนแทคเลนสใหถูกประเภท เชน เลนสที่ใชรายวันก็ตองเปลี่ยนทุกวัน หรือเลนสที่มีอายุ 2
สัปดาหก็ตองใชแค 2 สัปดาห ไมควรใชเกินกวาระยะเวลาที่ระบุไวที่ฉลาก ไมควรใสขณะนอน
หลับ แมวาฉลากระบุวาใสนอนได
ปฎิบัติตามคําแนะนําของผูประกอบเลนส และคูมือหรือฉลากอยางเครงครัด หากเกิดอาการผิด
ปกติ เชน เจ็บตา ตาแดง ตาพรามัว ควรถอดเลนสออกและพบจักษุแพทย และควรไดรับการ
ตรวจตราจากจักษุแพทยเปนระยะ ๆ แมไมมีอาการผิดปกติ
ผูสวมใสตองมีเวลาใหดวงตาไดพักหรือปลอดจากการใสเลนส ถาเปนผูมีความผิดปกติของ
สายตา ควรมีแวนสายตาไวใชในระยะเวลาพักของดวงตา

ดังนั้น เพียงถาผูใชคอนแทคเลนสปฏิบัติตามขอควรระวังขางตนก็จะมีความปลอดภัยและ
สามารถลดความเสี่ยงจากการใชคอนแทคเลนสได
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