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Contact Lenses’ Complications and Nurses’ Roles
การพยาบาลกับการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการใส่เลนส์สัมผัส
Auengporn Pituksung, RN, MBA *
เอื้องพร พิทักษ์สังข์
Abstract
Contact lenses have become increasingly popular for reasons of convenience, efficiency in aiding
vision for certain sports and occupations and more recently as a cosmetic advantage. Wearing contact
lenses does however pose risks of adverse complications, from minor level to blindness. Users are
frequently unaware of these risks and potential problems associated with the use of contact lens.
Providing education and increasing awareness of effective and safe behavior to keep lens users safe from
complications are important roles of nurses. This article proposes a clinical practice guideline for both
community and hospital based ophthalmic nurses, in order to prevent complications and educate
contact lens users about appropriate care.
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บทคัดย่อ
การใส่เลนส์สมั ผัสเป็นทีน่ ยิ มแพร่หลายมากขึน้ ใช้ในการแก้ ไขสายตาผิดปกติ ช่วยในการมองเห็น เพิม่ ความสะดวกใน
การประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น ทำงาน เล่นกีฬา และ ใช้เพิม่ ความสวยงามของดวงตา เป็นต้น แต่การใช้เลนส์สมั ผัส ทำให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนทางตาเพิม่ มากขึน้ เริม่ ตัง้ แต่ไม่รนุ แรง จนถึงทำให้ตาบอดได้ สาเหตุสำคัญทีท่ ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทาง
ตา จากการใส่เลนส์สมั ผัส คือการปฏิบตั ติ วั ไม่ถกู ต้องเกีย่ วกับ วิธี เวลา ความสะอาด การจัดเก็บ และการไม่รถู้ งึ สิง่ ผิดปกติที่
เกิดจากการใส่เลนส์สมั ผัส เป็นต้น ดังนัน้ การให้ความรู้ การฝึกทักษะในการดูแลการตนเอง และความตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการใส่เลนส์สมั ผัส เป็นบทบาทหน้าทีท่ สี่ ำคัญของพยาบาล
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การใส่เลนส์สมั ผัสเป็นทีน่ ยิ มแพร่หลายมากขึน้ ใช้ ใน
การแก้ ไขสายตาผิดปกติ ช่วยในการมองเห็น เพิ่มความ
สะดวกในการประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น ทำงาน เล่นกีฬา
และ ใช้เพิ่มความสวยงามของดวงตา เป็นต้น แต่การใช้
เลนส์สมั ผัส ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางตาเพิม่ มากขึน้ เริม่
ตัง้ แต่ ไม่รนุ แรง จนถึงทำให้ตาบอดได้ การให้ความรูแ้ ก่ผู้ ใช้
เลนส์สมั ผัส รวมถึงการฝึกทักษะในการดูแลการตนเอง และ
ความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใส่เลนส์สัมผัส เป็น
บทบาทหน้าทีท่ สี่ ำคัญของพยาบาล บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพยาบาลจักษุ และพยาบาล
ด้านส่งเสริมป้องกันทีม่ หี น้าทีด่ แู ลผู้ใส่เลนส์สมั ผัส หรือผูส้ นใจ
ใส่เลนส์สมั ผัส ในการให้ขอ้ มูลในการสนับสนุน ป้องกัน และ
การคัดกรองความรุนแรงของโรค การให้การพยาบาล อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว เพือ่ ช่วยในการตัดสินใจและลดโอกาสการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากการใส่เลนส์สมั ผัส

ความหมายของเลนส์สัมผัส (contact lens)
เลนส์สมั ผัส หรือ คอนแทคเลนส์ หมายถึง เลนส์ที่ใส่
แล้วสัมผัสโดยตรงกับส่วนหน้าของลูกตา เลนส์สมั ผัสที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน จะเป็นชนิดที่ ใส่ปิดครอบคลุมเฉพาะบริเวณ
กระจกตา การใส่เลนส์สมั ผัส เป็นทีน่ ยิ มแพร่หลาย เพือ่ ความ
สะดวกในการประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น ทำงาน เล่นกีฬา
หรื อ เพื่ อ สวยงาม 1 เป็ น ต้ น โดยพบว่ า ร้ อ ยละ 97 ของ
ลักษณะ

ข้อดี

ข้อเสีย

ผู้ ใส่เลนส์สัมผัส ใส่เพื่อช่วยในการมองเห็นดีขึ้นทั้งในผู้มี
ปัญหาสายตาสัน้ สายตายาว และ สายตาเอียง 2

ชนิดของเลนส์สัมผัส 3  
เลนส์สมั ผัสอาจแบ่งเป็น 2 ชนิด ตามวัสดุที่ใช้ ดังนี้
1. เลนส์สมั ผัสชนิดแข็ง (hard or rigid lens) เป็นเลนส์
ทีค่ งรูปร่างในสภาพปกติได้ ทำจากพลาสติกชนิดเมททิลเมทท
ราครัยเลท (polymethylmethacrylate: PMMA)
2. เลนส์สัมผัสชนิดอ่อน (soft lens) เป็นเลนส์ที่
ไม่สามารถคงรูปร่างในสภาพปกติได้ เนื่องจากทำด้วยสาร
ไฮโดรเจล (hydrogel) ซึง่ เป็นสารทีม่ ลี กั ษณะเป็นเจล (gel)
ทีม่ นี ำ้ เป็นส่วนประกอบ อาจผลิตได้ โดยการใช้ของเหลวใส่ลง
ในแบบพิมพ์ที่หมุนด้วยอัตราความเร็วและอุณหภูมิตามที่
กำหนด เพือ่ ให้ ได้ เลนส์ทมี่ แี บบความโค้ง และกำลังขยายที่
ต้องการ หรืออาจผลิตโดยใช้เครื่องจักรในการขัด หรือ
ปรั บ รู ป ร่ า งให้ ได้ ต ามที่ ต้ อ งการ เลนส์ สั ม ผั ส ชนิ ด อ่ อ น
ส่วนใหญ่จะทำด้วยสารไฮดร๊อกซีเมททิลเมททราครัยเลท
(hydroxyethylmethacrylate: HEMA) เป็นพืน้ ฐาน และผสม
ด้วยสารโพลีเมอร์ตัวอื่น นอกจากนี้ยังอาจทำจากสารอื่นที่
ไม่ใช่สารไฮดร๊อกซีเมททิลเมททราครัยเลทได้ เช่น กลีเซอรอล
เมททิลเมท-ทาครัยเลท (glycerol methylmethacrylate)
การเปรียบเทียบระหว่างเลนส์สัมผัสชนิดแข็งและ
เลนส์สมั ผัสชนิดอ่อนดังนี้

เลนส์สมั ผัสชนิดแข็ง
1. แข็งหนา รูปร่างคงที่
2. ขนาดเล็กกว่าตาดำ วางทีก่ ระจกตา
3. ออกซิเจนซึมผ่านได้นอ้ ย
1. การถอดและใส่งา่ ย
2. ฉีกขาดยาก และคงทนต่อการขูดขีด
3. ให้ภาพคมชัด เหมาะสำหรับสายตาเอียง
4. สกปรกยาก อายุการใช้งานนาน 5 – 7 ปี
1. ใส่ไม่สบายตา ปรับตานาน
2. มีโอกาสหลุดง่าย แตกหักง่าย
3. ใส่นานๆ จะทำให้กระจกตาเสียรูปทรง
4. ไม่คอ่ ยเป็นทีน่ ยิ ม

เลนส์สมั ผัสชนิดอ่อน
1. นิม่ และบาง ยืดหยุน่ ได้
2. ทำจากซิลโิ คนชนิด HEMA สามารถอมน้ำได้
3. ออกซิเจนซึมผ่านได้ดี
4. เป็นทีน่ ยิ มใช้กนั ในปัจจุบนั
1. ใส่สบายตา ปรับตาง่ายกว่า RGP
2. ไม่หลุดง่าย ใส่เล่นกีฬาได้ดี
3. ใส่ได้นาน
1. สกปรกง่าย ดูแลยาก
2. อายุการใช้งานสัน้ ประมาณ 1 - 2 ปี
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ถ้าแบ่งชนิดของเลนส์สมั ผัสตามวัตถุประสงค์ในการ
ใช้ อาจแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. แบ่งตามระยะเวลาที่ใส่
		 1.1 ชนิดใส่รายวัน (daily wear lens) ใช้ใส่ได้ ไม่
เกิน 12 ชัว่ โมง ต้องถอดออกเวลาหลับ
		 1.2 ชนิดใส่ ได้เป็นเวลาติดต่อกันนานเกินกว่า 24
ชัว่ โมง (extended wear prolonged-wear lens)
		 1.3 ชนิดที่ใส่ได้เป็นเวลานาน แต่ใช้ใส่ได้ครัง้ เดียว
ไม่สามารถนำกลับมาใช้อกี (disposable lens)
2 แบ่งตามการแก้ ไขความผิดปกติของตาและสายตา
		 2.1 ชนิดที่ใช้ปดิ คลุมกระจกตา (bandage lens)
เพื่ อ ป้ อ งกั น กระจกตาจากภายนอกและช่ ว ยให้ แ ผลที่
กระจกตาหายเร็วขึน้
		 2.2 ชนิดที่ใส่เพือ่ แก้ ไขอาการสายตาเอียง (toric
lens)
		 2.3 ชนิ ด ที่ ใ ช้ ใ นรายที่ มี อ าการสายตาสั้ น และ
สายตายาวอยูด่ ว้ ยกัน (bifocal หรือ multifocal lens) ซึง่ จะ
มีจดุ โฟกัสต่างกันในแต่ละส่วนของการมอง (optical zone)
3. แบ่งตามความสวยงาม เป็นเลนส์สมั ผัสชนิดทีผ่ สม
สี (cosmetic lens) ใส่เพือ่ ความสวยงาม ไม่ใช่เพือ่ แก้ ไข
ความบกพร่องทางสายตา

ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้เลนส์สัมผัส 4     

ระดับที่ไม่รนุ แรง มักเกิดจากสาเหตุดงั นี้
1. การระคายเคื อ งเนื่ อ งมาจากการเคลื่ อ นของ
เลนส์สมั ผัสเกิดการเสียดสีผวิ เยือ่ บุตา หรือ จากสารตกค้าง
บนผิวของเลนส์กระตุน้ ให้เกิดอาการมากขึน้ ทำให้เยือ่ บุตามี
ตุม่ เม็ดซึง่ เป็นปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากเยือ่ ตาอักเสบมี 2
ชนิด 5 คือ ถุงน้อย (follicle) และตุม่ นูนรูปหลายเหลีย่ ม
(papilliae)
2. การอักเสบของตาหลังใส่เลส์สมั ผัส
		 2.1 หนังตายืดและหย่อนตัวลง (blepharocharasis)
เกิดจากการดึงหนังตาเปิดเพื่อใส่ ถอดเลนส์สัมผัสทุกวัน
ทำให้หนังตาบวมเกิดหนังตาหย่อนยาน
		 2.2 เยือ่ บุตาอักเสบ (giant papillary conjunctivitis)
พบร้อยละ 1-3 ของผูท้ ี่ใส่เลนส์สมั ผัส6 จะพบเยือ่ ตาอักเสบ
แดง ขีต้ าเหนียวขุน่ คันตา น้ำตามีเศษโปรตีน หรือพบเศษ
โปรตีนติดทีเ่ นือ้ เลนส์สมั ผัส ซึง่ เป็นสาเหตุกระจกตาติดเชือ้
ต่อไป
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3. เกิดจากการแพ้ หรือจากพิษข้างเคียงของวัตถุ
กันเสีย หรือสารเคมีที่ใช้ฆา่ เชือ้ ซึง่ พบร้อยละ 217 ของผูท้ ี่
ใส่เลนส์สมั ผัสทำให้เกิดการอักสบของเยือ่ ตาและกระจกตา
(contact keratoconjunctivitis) และอาการตาแห้ง (dry
eye) ถ้าใช้เลนส์สมั ผัสมานาน 2-3 ปี
ระดับรุนแรง มักเกิดจากกระจกตาเป็นแผลและติด
เชือ้ ได้แก่
1. กระจกตาอั ก เสบติ ด เชี้ อ อะแคนทะมี บ า
(acanthamoeba) ซึง่ เป็นสัตว์เซลล์เดียวมักพบทัว่ ไปในสิง่
แวดล้อม ได้แก่ น้ำประปา สระว่ายน้ำ สระน้ำ บ่อน้ำร้อน
และดิน เป็นต้น กระจกตาอักเสบติดเชี้ออะแคนทะมีบา
พบในผู้ ใส่เลนส์สัมผัสร้อยละ 71-858-9 และร้อยละ 20
ของผู้ติดเชื้อเกิดจากการดูแลความสะอาดไม่ดี และใส่
เลนส์สมั ผัส นอนค้างคืน10 อาการปวดตา สูแ้ สงไม่ได้
2. กระจกตาติดเชือ้ แบคทีเรีย ประเภทเชือ้ ซูโดโมแนส
(pseudomonas aeruginosa)11 มักพบในผูท้ ี่ใส่เลนส์สมั ผัส
มากกว่าผู้ ไม่ใส่เลนส์สมั ผัส 8 เท่า12 สาเหตุเกิดจากการใส่
เลนส์สมั ผัสที่ไม่เหมาะสม เช่น แน่นเกินไป ใส่นาน ซึง่ มีผล
ทำให้นำ้ ในเลนส์สมั ผัสและออกซิเจนมีการแลกเปลีย่ นผ่าน
เข้ากระจกตาไม่เพียงพอ ทำให้เยื่อบุผิวกระจกตาขาด
ออกซิเจน และแห้ง อาการปวดตา เคืองตา ตาแดงขีต้ ามาก
ภาวะแทรกซ้อนในระดับรุนแรงหากไม่ ได้รับการประเมิน
และให้การรักษาอย่างรีบด่วน ภายใน 24-48 ชัว่ โมง13 อาจ
ทำให้ตาบอดได้ เช่น เชื้อซูโดโมแนส (pseudomonas
aeruginosa) จะผลิตเอนไซม์ยอ่ ยสลายโปรตีนออกมาซึง่ จะ
ทำให้ โครงสร้างกระจกตาตาย และทะลุได้ภายใน 48
ชั่ ว โมง 14 ส่ ว นเชี้ อ อะแคนทะมี บ า (acanthamoeba)
นอกจากจะทำให้กระจกตาทะลุ เชือ้ ยังลุกลามไปด้านหลังลูก
ตาทีว่ นุ้ ตาเป็นผลให้มกี ารอักเสบในลูกตา (endopthalmitis)
การรักษาระดับนี้ คือ ควักตาออก (enucleation) ถ้ายัง
ควบคุมเชือ้ ไม่ได้อาจลุกลามออกนอกลูกตา สูเ่ นือ้ เยือ่ เบ้าตา
เกิดการอักเสบทั้งตา (panophthalmitis) รักษาโดยการ
ผ่าตัดควักตาและเลาะเนือ้ เยือ่ รอบๆ ออก (exenteration)
ทำให้ผปู้ ว่ ยเสียภาพลักษณ์ หากเชือ้ เข้าโพรงหลอดเลือดใน
สมองมีอันตรายถึงชีวิตได้ ในประเทศออสเตรเลียและ
นิ ว ซี แ ลนด์ ก ำหนดระยะเวลาการรั ก ษาผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะ
แทรกซ้อนในระดับรุนแรงภายใน 12 ชัว่ โมง15
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ข้อบ่งชี้ของการใช้เลนส์สัมผัส
1. แก้ ไขภาวะสายตาผิดปกติ ได้แก่
		 1.1 สายตาสัน้ (myopia) คือ สภาวะทีแ่ สงสะท้อน
จากวัตถุมกี ารโฟกัสตกก่อนทีจ่ ะถึงจอรับภาพ (retina) ทำให้
เกิดปัญหามองไกลไม่ชัด (bluring at far) ปวดศีรษะ
(headache) ซึ่งเกิดจากการพยายามหยีตามองภาพ มี
อาการแพ้แสง (photophobia)
		 1.2 สายตายาว (hyperopia) คือ สภาวะที่แสง
สะท้อนจากวัตถุมกี ารโฟกัสตกหลังจอรับภาพ ซึง่ ตรงกันข้าม
กับสายตาสัน้ จะมองไกลไม่ชดั ถ้ายาวมากจะมองไม่ชดั ทัง้
ใกล้และไกล ปวดศีรษะบริเวณหน้าผาก ขมับ ท้ายทอย
ระหว่างคิว้ ในบางรายอาจมีนำ้ ตาคลอทีห่ วั ตา คลืน่ ไส้หรือ
อ่อนเพลียเป็นประจำ
		 1.3 สายตาเอียง (astigmatism) คือ สภาวะทีแ่ สง
สะท้อนจากวัตถุมกี ารโฟกัสมากกว่าหนึง่ จุด ซึง่ ส่วนใหญ่เกิด
จากความผิดปกติของกระจกตา (cornea) ทีม่ คี วามโค้งของ
แนวตัง้ และแนวนอนแตกต่างกันมาก เพือ่ ให้เข้าใจง่ายขึน้ ก็
คือ ในคนสายตาปกติความโค้งของกระจกตาจะคล้ายลูก
ฟุตบอล แต่คนสายตาเอียงจะมีความโค้งของกระจกตา
คล้ายๆ ลูก “รักบี”้ จะมองไม่ชดั ทัง้ ไกลและใกล้ (bluring
both far and near) มองเห็นภาพซ้อน (double vision)
ปวดศีรษะร้าวไปกระบอกตา (asthenopia) ในบางรายอาจ
มีอาการน้ำตาไหล (tearing) หรือ คลืน่ ไส้
		 1.4 ช่วยในการมองเห็นหลังการผ่าตัดต้อกระจก
กรณี ไม่ ได้ ใส่เลนส์เทียมการแก้ ไขภาวะสายตาผิดปกติ ที่
ง่าย และประหยัดที่สุดคือ การสวมแว่นตา ส่วนการใส่
เลนส์สมั ผัสมีขอ้ ดีเมือ่ เปรียบเทียบกับการสวมแว่นตา ดังนี้
			 1) มีมมุ มองมากกว่าแว่นตา
		 2) ขนาดวัตถุใกล้เคียงความจริง เฉพาะผู้มี
สายตาสัน้ มาก
			 3) เพิม่ ความสวยงาม เสริมบุคลิก
			 4) ใส่เล่นกีฬา สะดวก ปลอดภัย
			 5) ไม่มเี งาสะท้อนทีข่ อบเลนส์สมั ผัส
			 6) ไม่มรี อยตำหนิบนใบหน้า
			 7) เลือกใส่แว่นกันแดดได้ตามพอใจ
2. ใช้เพื่อในการรักษาโรคทางด้านกระจกตาเพื่อลด
การระคายเคือง ลดปวด เพิม่ ความสุขสบาย
3. เพิม่ ความสวยงามให้กบั ดวงตา เพือ่ เพิม่ บุคลิกภาพ
ดังนัน้ ผูท้ ตี่ อ้ งการใส่เลนส์สมั ผัส จะต้องได้รบั การ
16

ซักประวัตแิ ละตรวจตาอย่างละเอียด เพือ่ ประเมินว่าเหมาะ
สมหรือไม่ในการใส่เลนส์สมั ผัส

ข้อควรระวังและข้อห้ามในการใช้เลนส์สัมผัส
1. ผูท้ มี่ ี โรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง โรคภูมแิ พ้ และโรคไซนัส เป็นต้น ควรงดเพราะจะ
ทำให้ ใส่เลนส์สัมผัส ไม่สบายตา ความไม่คมชัด และมี
โอกาสติดเชือ้
2. ผูท้ มี่ สี ขุ ภาพตาไม่ดี เช่น ต้อลม ต้อเนือ้ ตาแดง
ตาแห้ง และกระจกตาไม่ไวต่อความรูส้ กึ เป็นต้น
3. ผูท้ ที่ ำงานทีม่ มี ลภาวะเช่น ฝุน่ ละออง ลมพัดแรง
ไอระเหยสารเคมี ความร้อนสูง และมีควันบุหรีห่ รือควันพิษ
เป็ น ต้ น เนื่ อ งจากทำให้ ค วามสบายตาลดลงขณะใส่
เลนส์สมั ผัส หรือเลนส์สมั ผัส อายุการใช้งานสัน้ ลง
4. ผู้ ไม่มีความรับผิดชอบ หรือไม่ ใส่ ใจในการดูแล
รักษาความสะอาดเมือ่ ใส่เลนส์สมั ผัส จากรายงานการวิจยั
พบว่าเป็นบุคคลทีอ่ ายุนอ้ ยกว่า 22 ปี15 ดังนัน้ ผู้ ใช้จะต้อง
เข้าใจการใช้งาน และข้อควรระวังในการใช้งานเป็นอย่างดี

บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ ใส่เลนส์สัมผัส
ผู้ ใส่เลนส์สัมผัส ที่มีภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่จะ
ละเลยการปฏิบตั ติ วั ทีถ่ กู ต้องโดยมีเหตุผลว่าไม่มคี วามรู้ ไม่มี
เวลา ค่าใช้จา่ ยสูง และไม่สะดวกในการปฏิบตั ิ ดังนัน้ การให้
ข้อมูลความรู้ ในการปฏิบตั ติ วั และการดูแลตนเองเกีย่ วกับ
การใส่ การถอด การทำความสะอาด ระยะเวลาในการใส่
เลนส์สัมผัส และอาการแสดงของโรคที่เกิดจากภาวะ
แทรกซ้อนในการใส่เลนส์สัมผัส เป็นปัจจัยสำคัญในการ
สร้างความตระหนักและความร่วมมือในการดูแลตนเองเพือ่
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการใส่เลนส์สัมผัส5 ซึ่งเป็นที่
ยอมรับในทีมสุขภาพว่า พยาบาลเป็นผูม้ บี ทบาทสำคัญใน
การให้ขอ้ มูล ความรู้ เสริมทักษะ ให้คำปรึกษา สร้างพลังใน
การดูแลตนเอง บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ใส่เลนส์สมั ผัส
โดยใช้กระบวนการพยาบาล และใช้บทบาทพยาบาลในการ
เป็นผู้ ให้การพยาบาล (care provider) และผู้ ให้ความรู้
คำแนะนำ และเพิม่ ทักษะทางสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการ (health
educator) ดังต่อไปนี้
1. การประเมินสภาพผูป้ ว่ ย
		 1.1 การซักประวัติ เป็นการพูดคุยเพื่อให้ ได้ราย
ละเอี ย ดที่ จ ำเป็ น ต่ อ การประเมิ น ความพร้ อ มการให้ ค ำ
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แนะนำ โดยมีเนือ้ หาดังนี้
			 1) ประวัตกิ ารตรวจตา และการรักษาทีแ่ พทย์
แนะนำ เช่น ระดับสายตา กำลังขยายของเลนส์สมั ผัส
			 2) ประวัตกิ ารเจ็บป่วยทางตาในอดีต เช่น ตา
แห้ง เปลือกตาอักเสบ กระจกตาถลอก
			 3) ประวัติความเจ็บป่วยโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น ภูมแิ พ้ ต่างๆ โรคเบาหวาน ความดันสูง เสีย่ งภาวะ
ติดเชือ้
			 4) ประวัติอาชีพ สิ่งแวดล้อม การทำกิจวัตร
ประจำวัน
		 1.2 ประเมินสภาวะและความพร้อม
			 1) สถานภาพทางวัยวุฒขิ องผูป้ ว่ ย ซึง่ ทุกระดับ
อายุทำให้มปี ญ
ั หา ความต้องการ และการรับรูท้ แี่ ตกต่างกัน
			 2) สถานภาพทางด้านเศรษฐกิจเพือ่ ประเมินถึง
ชนิดในการเลือกใช้เลนส์สมั ผัส
2. การคัดกรองและประเมินความรุนแรงของโรค
ที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนจากการใส่เลนส์สัมผัส และ
วินจิ ฉัยการพยาบาล เพีอ่ จัดลำดับการให้การพยาบาลตาม
ความรีบด่วน เพือ่ ป้องกันการสูญเสียการมองเห็น
3. การให้คำแนะนำทางเลือกอืน่ และแหล่งประโยชน์
อืน่ เช่น การผ่าตัด การสวมแว่นตาในการแก้ ไขแทน ถ้า
ผูป้ ว่ ยมีสภาพไม่เหมาะกับการแก้ ไขด้วย เลนส์สมั ผัส
4. การให้คำแนะนำและฝึกทักษะ การเตรียม การใส่
การถอด การทำความสะอาด และการจัดเก็บเลนส์สมั ผัส
ระยะเวลาการใส่ เ ลนส์ สั ม ผั ส เป็ น การป้ อ งกั น ภาวะ
แทรกซ้อนขัน้ แรก (primary prevention) 3 แบ่งเป็น
		 4.1 การเตรียมตัว
			 1) ควรอธิบายสิง่ สำคัญทีผ่ ปู้ ว่ ยควรรูแ้ ละจดจำ
คือ ชนิด ขนาด กำลังขยายของเลนส์สมั ผัส และวัน เวลาที่
เริม่ ใส่ และวันหมดอายุ
			 2) อธิบายให้ผปู้ ว่ ยทราบถึงขัน้ ตอนการเตรียม
เลนส์สมั ผัสการใส่ การถอด การทำความสะอาดเลนส์สมั ผัส
และตลับใส่เลนส์สมั ผัส เพือ่ ให้ผู้ ใส่เลนส์สมั ผัสสามารถใส่
ถอดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย นอกจากนัน้ ยังตระหนักถึง
การดูแลตนเองก่อนใส่ ขณะใส่ หลังใส่ เพื่อลดภาวะ
แทรกซ้อนของการใส่เลนส์สมั ผัส
		 4.2 การเตรียมอุปกรณ์ในการใส่เลนส์สมั ผัส17-18
			 1) เลนส์ สั ม ผั ส ที่ มี กำลั ง ขยายตามการ
พิจารณาของแพทย์
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			 2) ตลับเลนส์สมั ผัส (lens cases)
			 3) น้ำยาล้างเลนส์สัมผัส (3% hydrogen
peroxide solution)
			 4) น้ำยา / เม็ด สลายคราบโปรตีน (enzymatic
cleaner)
			 5) น้ำเกลือสะอาดปลอดเชือ้ (normal saline
solution)
			 6) น้ำตาเทียม (tear natural solution)
			 7) กระจกเงา
		 4.3 การเตรียมเลนส์สมั ผัส
			 1) อธิบายการตรวจสอบคุณสมบัติภายนอก
ของเลนส์สมั ผัสก่อนใส่ทกุ ครัง้ คือ ใส เรียบ ปราศจากรอย
ตำหนิ เช่น จุด รอยขีดข่วน รอยฉีกขาด เป็นต้น
			 2) อธิบายวิธกี ารอ่านฉลากข้างกล่องเพือ่ ตรวจ
สอบ กำลังการหักเห เส้นผ่านศูนย์กลาง รัศมีความโค้ง
ความหนา แก่ผู้ใส่เลนส์สมั ผัส
			 3) สาธิตวิธกี ารล้างมือ ด้วยสบูอ่ อ่ นและเช็ดมือ
ด้วยผ้าสะอาดให้แห้ง
			 4) สาธิ ต วิ ธี จั บ เลนส์ สั ม ผั ส และการวาง
เลนส์สมั ผัสบนปลายนิว้ ชีข้ า้ งทีถ่ นัด เพือ่ ตรวจดูรปู ทรง ให้
ถูกต้อง คือขอบเลนส์ตงั้ ขึน้ (เหมือนขอบถ้วย) ป้องกันการ
กลับด้านเลนส์สมั ผัส
		 4.4 การใส่เลนส์สัมผัส โดย สาธิตการนำเลนส์
สัมผัสจากตลับใส่เลนส์สัมผัส และล้างเลนส์สัมผัสด้วย
น้ำเกลือ และวางเลนส์บนปลายนิว้ ชีข้ า้ งทีถ่ นัด ใช้นวิ้ กลาง
มือข้างทีถ่ อื เลนส์สมั ผัสดึงเปลือกตาล่างลง แล้วใช้นวิ้ กลาง
มืออีกข้างหนึง่ ดึงเปลือกตาบนขึน้ มองตรงๆ ไปทีก่ ระจก ใช้
นิว้ ชีว้ างเลนส์สมั ผัสตรงกลางกระจกตาเบาๆ เหลือบตามอง
ด้านล่างแล้วค่อยๆ ปล่อยมือออก กระพริบตา และหลับตา
สักครู่ เลนส์สัมผัสจะเคลื่อนไปอยู่ตรงกลางดวงตาโดย
อัตโนมัติ หยดน้ำตาเทียมให้ความชุ่มชื้นแก่เลนส์สัมผัส
ดวงตา 2-3 หยด เพือ่ ความสบายตาและบรรเทาอาการตา
แห้ง ถ้ายังรู้สึกไม่สบายตาให้ถอดเลนส์สัมผัส และรีบ
ปรึกษาจักษุแพทย์
		 4.5 การถอดเลนส์สมั ผัส โดยสาธิตวิธกี ารล้างมือ
ให้สะอาด และเช็ดมือให้แห้ง อธิบายให้ผู้ใช้เลนส์สมั ผัสมอง
ทีก่ ระจกใช้นวิ้ กลางดึงเปลือกตาล่างลง แล้วใช้นวิ้ กลางอีก
ข้างหนึง่ ดึงเปลือกตาบนขึน้ ใช้นวิ้ ชีเ้ ลือ่ นเลนส์สมั ผัสลงมา
บริเวณตาขาวส่วนล่าง ค่อยๆ หยิบเลนส์สมั ผัสออกโดยใช้
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นิว้ หัวแม่มอื และนิว้ ชี้ ห้ามใช้เล็บเด็ดขาด ถอดเลนส์สมั ผัส
ออก แล้วล้างทำความสะอาดทุกครัง้ ด้วยน้ำยาล้างทำความ
สะอาด
		 4.6 การล้างทำความสะอาดเลนส์สมั ผัส
			 1) สาธิตวิธีการล้างมือให้สะอาด และเช็ดให้
แห้งก่อนจับเลนส์สมั ผัสทุกครัง้
			 2) อธิ บ ายและสาธิ ต ขั้ น ตอนการทำความ
สะอาด โดยการวางเลนส์สัมผัสบนฝ่ามือ หยดน้ำยาล้าง
เลนส์สมั ผัส 3-4 หยด ลงบนเลนส์สมั ผัสใช้นวิ้ ถูเบาๆ ทัง้
สองด้าน ข้างละ 10 วินาที จนสะอาดหมดคราบสกปรก
แล้วฉีดล้างเลนส์สมั ผัสสองด้านด้วยน้ำยาล้างเลนส์สมั ผัส
เป็นเวลา 5 วินาที แช่เลนส์สมั ผัสในน้ำยาล้างเลนส์สมั ผัส
เพือ่ ฆ่าเชือ้ โรคอย่างน้อย 4 ชัว่ โมง หรือทิง้ ไว้ขา้ มคืน ไม่ควร
เกิน 12 ชัว่ โมง ปิดฝาตลับแช่เลนส์สมั ผัสให้แน่นวางในที่
สะอาด
		 4.7 วิธกี ารใช้นำ้ ยาสลายคราบโปรตีน
			 1) อธิบายให้ผู้ ใส่เลนส์เข้าใจเกี่ยวกับคราบ
โปรตีนว่า คือส่วนประกอบของน้ำตาธรรมชาติสะสมกับสาร
ภายนอกเช่น ฝุน่ ละออง เครือ่ งสำอาง อยูต่ ดิ กับผิวเลนส์กอ่
ให้เกิดการระคายเคือง ต้องใช้เอ็นไซน์โปรตีเนส (Protenase)
เรียกว่า น้ำยาสลายคราบโปรตีน
			 2) อธิบายให้เข้าใจถึงความสำคัญของการใช้
น้ำยาสลายคราบโปรตีน วิธี และเวลาการใช้ มีอยู่ 2 ชนิด
แบบน้ำ หยอดน้ำยาตอนทีเ่ ราแช่เลนส์ขา้ งละ 1-2 หยด ปิด
ฝาตลับแล้วเขย่าเบาๆ ให้นำ้ ยา เข้ากัน ทิง้ ไว้ให้เลนส์อยู่ใน
ตลับอย่างน้อย 4 ชั่วโมงโดยน้ำยาท่วมเลนส์ตลอดเวลา
และแบบเม็ด ให้ใส่ลงไปในน้ำยาล้างเลนส์สมั ผัสละ 1 เม็ด
ให้ยาละลายก่อนให้หมดแล้วค่อยใส่เลนส์สัมผัสลงไปแช่
แช่ไว้อย่างน้อย 15 นาที และไม่ควรแช่นานกว่า 12 ชัว่ โมง
			 3) อธิบายให้ล้างเลนส์สัมผัส หลังจากการ
ทำความสะอาดคราบโปรตีนด้วยน้ำเกลือก่อนใส่ เพราะ
คราบโปรตีนทีต่ ดิ อยูบ่ นเลนส์ อาจจะทำให้ ไม่สบายตาเวลา
สวมใส่ได้
		 4.8 วิธกี ารจัดเก็บเลนส์สมั ผัส โดยอธิบายขัน้ ตอน
การจัดเก็บ หลังทำความสะอาดเลนส์สมั ผัสด้วยน้ำยาล้าง
เลนส์สัมผัส การเปลี่ยนน้ำยาแช่เลนส์สัมผัสทุกวัน การ
ทำความสะอาดกล่องเก็บเลนส์สัมผัสทุกวัน ด้วยสบู่อ่อน

และเช็ดให้แห้ง แนะนำให้เปลีย่ นกล่องเก็บเลนส์สมั ผัสทุก 3
เดื อ น และการใช้ น้ ำ ยาสลายคราบโปรตี น สั ป ดาห์ ล ะ
ประมาณ 1-2 ครัง้ หากใช้เลนส์สมั ผัสอายุมากกว่า 1 เดือน
5. การให้คำแนะนำผู้ ใส่เลนส์สมั ผัสให้ทราบถึงภาวะ
แทรกซ้ อ น และปฏิ กิ ริ ย าภู มิ แ พ้ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ใส่
เลนส์สมั ผัสซึง่ พบได้ตงั้ แต่ระดับไม่รนุ แรง ได้แก่ แสบตา
เคืองตา คันตา หนังตาตก กระจกตาถลอก ในบางรายอาจมี
ภาวะติดเชือ้ ร่วมด้วย จะมีอาการปวดตารุนแรง สูแ้ สงไม่ได้
แนะนำให้ถอดเลนส์สมั ผัสและพบจักษุแพทย์ทนั ที
6. ขั้ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ใ ห้ ก า ร พ ย า บ า ล
โดยประเมินผลจากการให้ความรู้ ทักษะปฏิบตั ิ (เช่น การใส่
ถอด การเก็บ และทำความสะอาดเลนส์สมั ผัสและกล่องใส่
เลนส์สมั ผัส เป็นต้น) การซักประวัตอิ าการทางตา ความ
สุขสบายหลังใส่ และความพึงพอใจในการใส่เลนส์สมั ผัส

สรุป  
การใส่เลนส์สมั ผัสเป็นสิง่ จำเป็น และมีประโยชน์ตอ่ ผู้
มีสายตาผิดปกติทมี่ แี นวโน้มจะมีการใช้เพิม่ มากขึน้ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มผี ลเสียต่อผู้ ใส่เลนส์สมั ผัสเช่นกัน ถ้าผู้ ใส่
เลนส์สมั ผัสและผูป้ ฏิบตั ไิ ม่มคี วามรู้ หรือความตระหนักถึง
ภาวะแทรกซ้อนของการใส่เลนส์สมั ผัส ดังนัน้ พยาบาลผูซ้ งึ่
ใกล้ชดิ และต้องมีความชำนาญในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ
ให้ ค ำปรึ ก ษา สร้ า งแรงจู ง ใจ และเป็ น กำลั ง ใจให้ ผู้ ใ ส่
เลนส์สมั ผัส พยาบาลจึงควรมีความรู้ ความเข้าใจอย่างดีใน
เรือ่ งการเลือกใช้เลนส์สมั ผัส อุปกรณ์ วิธกี ารใส่ ถอด การ
ทำความสะอาด ผลเสีย และภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้
จากการใส่เลนส์สัมผัส เพื่อที่จะสามารถนำมาเลือกใช้ ให้
เหมาะสม เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ใส่เลนส์สมั ผัส พยาบาล
ยังต้องใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ ใช้บริการได้แก่
การคัดกรอง การประเมินความรุนแรง และภาวะแทรกซ้อน
เพือ่ การวินจิ ฉัยทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล
และให้การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว รวมใช้บทบาท
ทีเ่ หมาะสม เช่น การเป็นผูด้ แู ลช่วยเหลือให้การพยาบาล
โดยตรง เป็นผูส้ อน แนะนำ สาธิตเพือ่ ไม่ให้ผู้ใช้บริการเกิด
อั น ตรายจากภาวะแทรกซ้ อ น ป้ อ งกั น การสู ญ เสี ย การ
มองเห็น
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