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   ภาวิณี วงษกระจาง : ความรู ทัศนคติ การปฏิบัติ และปญหาเกี่ยวกบัตาจากการใช 

คอนแทคเลนสในนิสิตจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ปการศึกษา 2553 (KNOWLEDGE,    
ATTITUDE, PRACTICE AND EYE PROBLEMS FROM CONTACT  

LENS USE IN STUDENTS AT CHULALONGKORN UNIVERSITY    
2010.)  อ.ที่ปรึกษาวทิยานพินธหลัก : ศ. ดร. คารล เจ นีสเซอร  82 หนา. 

   วัตถุประสงคของการศึกษาภาคตัดขวางนี้คือการประเมินความรู ทัศนคติ การปฏิบัติ 
และปญหาเกี่ ยวกับตาจากการใชคอนแทคเลนส ในนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามและใหผูเขารวมวิจัยตอบแบบสอบถามดวย
ตนเอง  มีผูเขารวมการวิจัย 340 คน โดยใชวิธีสุมตัวอยางตามสะดวกคือเปนนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยที่ใชคอนแทคเลนสเทานั้น ผลการศึกษาพบวา 73.2%มีความรูเกี่ยวกับการปองกัน
การเกิดปญหาเกี่ยวกับจากการใชคอนแทคเลนสในระดับสูง 93.5%ทราบวาการลางมือใหสะอาด
ดวยสบูและทําใหแหงทกุครั้งกอนสัมผัสคอนแทคเลนสสามารถปองกันการเกิดตาติดเชื้อจากคอน
แทคเลนสได 95.3%ทราบวาการนอนหลับพรอมคอนแทคเลนสสามารถทําใหเพิ่มความเสี่ยงของ
การติดเชื้อที่ตารุนแรง 80.3%ทราบวาหามวายน้ําในขณะที่ใสคอนแทคเลนสเพราะมีความเสี่ยง
ของการเกิดตาติดเชื้อจากแบคทีเรียในสระวายน้ํา 79.1%มีทัศนคติเกี่ยวกับการใชคอนแทคเลนส
ในระดับปานกลาง สวนใหญ(70.9%)เห็นดวยวาการใสคอนแทคเลนสทําใหสวยขึ้น   77.1%มีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใชและการดูแลรักษาคอนแทคเลนสที่เหมาะสมในระดับสูง พบวามี 26.8% 
เคยชะลางคอนแทคเลนสดวยน้ํ าประปา  56.8%เคยหลับพรอมคอนแทคเลนส  95.3% 
ไมเคยสลับคอนแทคเลนสกับผูอ่ืน 36.2%เคยวายน้ําขณะใสคอนแทคเลนส  พบวามีปญหา
เกี่ยวกับตาจากการใชคอนแทคเลนสในการศึกษานี้เปนจํานวนมาก เชน ตาแดง  ความไม
สะดวกสบาย เจ็บตา ตาแหง มองเห็นไมชัด กลัวแสง ติดเชื้อ น้ําตามาก และหนอง นอกจากนี้ยัง
พบวาระดับความรูมีความสัมพันธกับภูมิลําเนา เงินเดือน และสาขาวิชาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ระดับการปฎิบัติเกี่ยวกับการใชและการดูแลรักษาคอนแทคเลนสที่เหมาะสม  
มีความสัมพันธกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และเงินเดือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
คะแนนความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันการเกิดปญหาจากการใชคอนแทคเลนสมี
ความสัมพันธเชิงบวก (correlation coefficient = 0.316) นอกจากนี้คะแนนความรูยังมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับคะแนนการปฏิบัติ (p<0.001) การศึกษาครั้งนี้ไดเสนอ
ขอแนะนําและแนวทางในการควบคุมและลดปญหาเกี่ยวกับตาจากการใชคอนแทคเลนส  
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The aim of this cross-sectional study was to assess knowledge about contact 

lens, attitude, practice and eye problems from contact lens use in students at 
Chulalongkorn University, Bangkok. Data were collected by using self-administered 
questionnaires. 340 participants were selected by convenience sampling technique, 
contact lenses users among students at Chulalongkorn University. The result indicated 
that 73.2% had high knowledge about eye problems protection from contact lens. 
93.5% knew that washing hands thoroughly with soap and drying well every time 
before touching contact lenses can protect eye infection. 95.3% knew that sleeping 
while wearing contact lenses can lead to an increased risk of severe eye infection.  
80.3% knew that they should not swimming while wearing contact lenses. 79.1% of 
them had a moderate attitude about contact use. Most of the respondents (70.9%) 
agree that wearing contact lenses make them look more beautiful. 77.1% had good 
practice about the proper contact lens use and care. It was found that 26.8% used to 
rinse contact lenses with tap water. 56.8% used to sleep when wearing contacts lenses. 
95.3% never swap contact lenses with another person. 36.2% used to swim while 
wearing contact lenses. There were many eye problems from contact lens use in this 
study such as red eye, discomfort, pain, dry eye, blur, light phobia, infection, many 
tear and discharge. Furthermore, the knowledge level was associated with hometown 
living, monthly income and field (p<0.05). The practice level was associated with sex, 
age, study level and monthly income (p<0.05). Knowledge and practice score 
regarding to eye problem protection from contact lens had a positive correlation 
(correlation coefficient of 0.316). In addition, knowledge score had a statistically 
significant correlation with practice score (p<0.001). This study proposed 
recommendation and guideline to control and reduce eye problems from contact lens 
use.  
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