
จากคณบดี

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.จรุง	แสง	 ลัก	ษณ	บุณ	ส่ง	 คณบดี													

คณะ	วทิยาศาสตร	์และ	ผู	้ชว่ย	ศาสตรา	จาร	ยส์ร	ธร	เกดิ	เกรยีง	ไกร		หวัหนา้	

ภาค	วิชา	ชีววิทยา	ร่วม	แสดง	ความ	ยินดี	กับ	นักศึกษา	ปริญญา	โท	ภาค	วิชา	

ชีววิทยา	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 วัน	ที่	 6	 ตุลาคม	 2553	ณ	ห้อง	 1135	

อาคาร	วิทยาศาสตร์	 1	 	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 	 ที่	ได้	รับ	ทุน	จาก	บริษัท								

International	Laboratory	Corp,Ltd		จำนวน	3	ทุน	ๆ	ละ	20,000	

บาท	ให้	แก่	น.ส.ศิริ	พร	แก้ว	กลม	น.ส.ชมพูนุท	นุด	ศุภร	และ	น.ส.	เพ็ญ	สุภา			

ศรี	พรหม	ทอง	 ภาย	ใต้	ที่	ปรึกษา	วิทยานิพนธ์	 โดย	 รอง	ศาสตราจารย์	

ดร.เรณู	เวช	รัช	ต์	พิมล

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	

ศิลปากร	 ได้	จัด	พิธี	เปิด	ค่าย	 โอลิมปิก	

วิชาการ	ค่าย	1	เมื่อ	วัน	ที่	8	ตุลาคม	2553	

ณ	คณะ	วทิยาศาสตร	์ณ	หอ้ง	5406	อาคาร	

วิทยาศาสตร์	4	คณะ	วิทยาศาสตร์

	 ใน	รอบ	ปีงบประมาณ	2553	ที่	ผ่าน	มา	คณะฯ	ได้	ประกาศ	ให้	ทุน	อุดหนุน	การ	วิจัย	สำหรับ	คณาจารย์	และ	บุคลากร	รวม	30	ทุน	ซึ่ง	จำแนก	เป็น	ทุน	วิจัย	สำหรับ	

อาจารย์	หลัง	สำเร็จ	การ	ศึกษา	ระดับ	ปริญญา	เอก	5	ทุน			ทุน	วิจัย	เพื่อ	ผลิตผล	งาน	ตี	พิมพ์	ใน	วารสาร	วิชาการ	ระดับ	นานาชาติ	ที่	ปรากฏ	ใน	ฐาน	ข้อมูล	ISI	10	ทุน	ทุน	วิจัย	

ทั่วไป	6	ทุน	และ	ทุน	สนับสนุน	การ	เขียน	ตำรา	9	ทุน			และ	สำหรับ	ปีงบประมาณ	2554	ที่มา	ถึง	นี้	คณะฯ	ก็	ยัง	สนับสนุน	ด้าน	การ	วิจัย	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	และ	ได้	เพิ่ม	วงเงิน	

ทุน	วิจัย	สูง	ขึ้น	สำหรับ	โครงการ	ที่	ผล	งาน	วิจัย	สามารถ	ตี	พิมพ์	เผย	แพร่	ใน	ระดับ	นานาชาติ	ได้	 จึง	ขอ	เชิญ	ชวน	ให้	คณาจารย์	และ	บุคลากร	ของ	คณะฯ	 ที่	มี	ความ	สนใจ	ร่วม	ส่ง	

โครงการ	เพื่อ	รับ	ทุน	เพิ่ม	ขึ้น		

	 นอกจาก	การ	พฒันา	ดา้น	การ	วจิยั	แลว้	คณะฯ	ยงั	สนบัสนนุ	การ	พฒันา	บคุลากร	ให	้เพิม่พนู	ความ	รู	้และ	ทกัษะ	สำหรบั	การ	ปฏบิตั	ิงาน	ใน	ดา้น	ตา่งๆ	เพือ่	ให	้ครอบคลมุ	

ภารกิจ	ของ	คณะฯ	 	 และ	ใน	ปี	นี้	ได้	ขยาย	การ	พัฒนา	ศักยภาพ	ไป	สู่	ศิษย์	เก่า	ของ	คณะฯ	 โดย	ได้	เชิญ	ชวน	ศิษย์	เก่า	เข้า	ร่วม	โครงการ	อบรม	เพื่อ	เพิ่ม	ความ	รู้	และ	ประสบการณ์	

สำหรับ	การ	ใช้	Microsoft	Word	 	Microsoft	Excel	การ	ใช้	และ	ดูแล	อุปกรณ์	โสต	ทัศนูปกรณ์	 และ	การ	ปฐมพยาบาล	เบื้อง	ต้น	ซึ่ง	กิจกรรม	ดัง	กล่าว	 ได้	มี	ศิษย์	เก่า	ของ	

คณะฯ	ที่	ปฏิบัติ	งาน	ใน	หน่วย	งาน	ต่างๆ	ของ	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	เข้า	ร่วม	ด้วย	

	 ผู้ 	ช่ วย	ศาสตราจารย์ 	

ดร.จรงุ	แสง	ลกั	ษณ	บญุสง่	คณบด	ี

คณะ	วิทยาศาสตร์	และ	หัวหน้า	

ภาค	วิชา	 ให้การ	ต้อนรับ	 คณะ	

คณาจารย	์จาก	คณะ	วทิยาศาสตร	์

มหาวิทยาลัย	บูรพา	เข้า	เยี่ยม	ชม	

ห้อง	ปฏิบัติ	การ	พื้น	ฐาน	และ	ศูนย์	

เครื่อง	มือ	วิทยาศาสตร์ 	และ	

เทคโนโลยี	 วัน	ที่	 1	 ตุลาคม	

2553	 ณ	 คณะ	วิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	

ปีที่ 16 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2553



ข่าวบุคคล

กิจกรรมวิทยาศาสตร์

ข่าววิจัย

	 ๏	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.ธนิต	ผิว	นิ่ม	และ	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.รัชฎา	

บุญ	เต็ม	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	ท่ี	ปรึกษา	สาขา	วิชา	เคมี	ณ	 โรงเรียน	มหิดล	วิทยา	นุ	สรณ์	 เร่ิม	ต้ังแต่						

วัน	ที่	1	ตุลาคม	2553	

	 ๏	 นาย	ภูว	เม	ศวร์	 สิงห์	ทอง	 เข้า	ร่วม	ประชุม	คณะ	กรรมการ	เพื่อ	สนับสนุน			

ผู	้ปว่ย	ไต	วาย	เรือ้รงั	ระยะ	สดุทา้ย	ใน	ระบบ	หลกั	ประกนั	สขุภาพ	ถว้น	หนา้	ให	้เขา้	ถงึ	การ	

บริการ	ทดแทน	ไต	ระดับ	จังหวัด	นครปฐม	ครั้ง	ที่	7/2553	วัน	ที่	29	กันยายน	2553	

ณ	สำนักงาน	สาธารณสุข	จังหวัด	นครปฐม

	 ๏	อาจารย์	รวิ	ทัต	ภู่	หลำ	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	อาจารย์	พิเศษ	รายวิชา	550	371	

การ	จดัการ	ทาง	เภสชัศาสตร	์(หลกัสตูร	ปกต	ิและ	International	)	ณ	คณะ	เภสัชศาสตร์	

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	วิทยาเขต	พระราชวัง	สนาม	จันทร์

	 ๏	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.รัฐ	พล	 อ้น	แฉ่ง	 ได้	รับ	เชิญ	 เป็น	 Speaker									

งาน	CNG-NGV	Thailand	Forum	2010	ระหว่าง	วัน	ที่	18	–	19	ตุลาคม	2553									

ณ	โรงแรม	ปทุมวัน	ปริ๊	น	เซส	กรุงเทพฯ

	 ๏	 รอง	ศาสตราจารย์	จำนง	ค์	 ธำรง	มาศ	 ได้	รับ	เชิญ	จาก	 สำนักงาน	คณะ	

กรรมการ	การ	ศึกษา	ข้ัน	พ้ืน	ฐาน	 กระทรวง	ศึกษาธิการ	 เป็น	ผู้ทรง	คุณวุฒิ	สาขา	

วิทยาศาสตร์ใน	การ	ดำเนิน	การ	วิจัย	ชุด	โครงการ	ผู้	เรียน:ขับ	เคล่ือน	ด้วย	มาตรฐาน	

	 ๏	อาจารย์	ดร.ศุภ	ชัย	ศุภ	ลักษณ์	นารี	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.รัชฎา	

บุญ	เต็ม		และ	อาจารย์	ดร.ศิริ	รัตน์	ชูส	กุล	เกรียง	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	อาจารย์	พิเศษ	

เพื่อ	สอน	นักศึกษา	ระดับ	ปริญญา	ตรี	 ภาค	เรียน	ที่	 1	 ประจำ	ปี	การ	ศึกษา								

2553-2554	ระหวา่ง	วนั	ที	่20	กนัยายน		-	4		ธนัวาคม	2553	วทิยาลยันานาชาต	ิ

มหาวิทยาลัยมหิดล	

	 ๏	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์พูล	ศักดิ์	อิน	ทวี		เข้า	ร่วม	ประชุม	บรรณาธิการ	

กิจ	คู่มือ	ประกอบ	การ	จัด	กิจกรรม	การ	เรียน	รู้	โดย	ใช้	วิดีโอ	คลิป	ของ	 NHK	 สาขา	

ฟิสิกส์	วัน	ที่	21	กันยายน	2553	ณ	สถาบัน	ส่ง	เสริม	การ	สอน	วิทยาศาสตร์	และ	

เทคโนโลยี	(สสวท.)

	 ๏	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.มัลลิกา		ปัญญา	คะ	โป	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	

บรรยาย	หลักสูตร	ฝึก	อบรม	บุคลากร	ด้าน	สิ่ง	แวดล้อม	ประจำ	โรงงาน	 วัน	ที่	 17	

กันยายน	2553	ณ	สถาบัน	ส่ิง	แวดล้อม	ไทย	(สสท.)	

	 ๏	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.เรณู		เวช	รัช	ต์	พิมล	ได้	รับ	เชิญ	จาก	สำนักงาน	

คณะ	กรรมการ	สิทธิ	มนุษย	ชน	แห่ง	ชาติ	เข้า	ร่วม	เป็น	คณะ	ทำงาน	วิชาการ	เพื่อ	จัด	

ทำ	รายงาน	ข้อ	เสนอ	เชิง	นโยบาย	การ	คุ้มครอง	สิทธิ	ชุมชน	 ตาม	มาตรา	 67								

วรรค	สอง	ของ	รัฐธรรมนูญ	แห่ง	ราช	อาณาจักร	ไทย	พุทธศักราช	2550	

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	จัด	โครงการ	อบรม	เชิง	ปฏิบัติ	การ	เพื่อ	พัฒนา				

บุคลากร	และ	ศิษย์	เก่า	คณะ	วิทยาศาสตร์	ใน	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	เรื่อง	

จำนวน	4	โครงการ	ดังนี้
 1.	อบรมการ	ใช้	Microsoft	Word	 ขั้น	สูง	 วัน	ที่	 4	 ตุลาคม	2553								

ณ	ห้อง	ปฏิบัติ	การ	คอมพิวเตอร์	และ	เทคโนโลยี	สารสนเทศ		คณะ	วิทยาศาสตร์

	 	 2.	 อบรมการ	ใช้	 Microsoft								

Excel	วัน	ที่	 	5	ตุลาคม	2553			

ณ	ห้อง	ปฏิบัติ	การ	คอมพิวเตอร์	

และ	เทคโนโลยี 	สารสนเทศ												

คณะ	วิทยาศาสตร์

 คณะ	วิทยาศาสตร์	 มีน	โย	บาย	สนับสนุน	การ	วิจัย	และ	การ	ผลิต	งาน	วิชาการ	ของ	

บุคลากร	 โดย	การ	สนับสนุน	ทุน	อุดหนุน	การ	วิจัย	 และ	ทุน	สนับ	สนับสนุน	การ	เขียน	ตำรา												

ซ่ึง	ใน	ปีงบประมาณ	2553	ได้	อนุมัติ	ให้	ทุน	ประเภท	ต่างๆ	ดังน้ี

	 	 -	 ทุน	อุดหนุน	การ	วิจัย	เพ่ือ	ผลิตผล	งาน	วิจัย	ตี	พิมพ์	ใน	วารสาร	วิชาการ	ระดับ	

นานาชาติ	ท่ี	ปรากฏ	ใน	ฐาน	ข้อมูล	ISI	จาก	กองทุน	ส่ง	เสริม	และ	พัฒนา	คณะ	วิทยาศาสตร์	วงเงิน	ทุน	

สนับสนุน	ไม่	เกิน	150,000	บาท	จำนวน	10	โครงการ	เป็น	เงิน	ท้ัง	ส้ิน	1,500,000	บาท

	 	 -		 ทุน	อุดหนุน	การ	วิจัย	จาก	กองทุน	ส่ง	เสริม	และ	พัฒนา	คณะ	วิทยาศาสตร์	วงเงิน	ทุน	

สนับสนุน	ไม่	เกิน	100,000	บาท	จำนวน	6	โครงการ	เป็น	เงิน	ท้ัง	ส้ิน		600,000	บาท

	 	 -	 	 ทุน	อุดหนุน	การ	วิจัย	สำหรับ	อาจารย์	หลัง	สำเร็จ	การ	ศึกษา	ระดับ	ปริญญา	เอก								

จาก	กองทุน	ส่ง	เสริม	และ	พัฒนา	คณะ	วิทยาศาสตร์	วงเงิน	ทุน	สนับสนุน	ไม่	เกิน	100,000	บาท	

จำนวน	5	โครงการ		เป็น	เงิน	ท้ัง	ส้ิน		500,000	บาท

	 	 -	 	 ทุน	สนับ	สนับสนุน	การ	เขียน	ตำรา	จาก	กองทุน	ส่ง	เสริม	และ	พัฒนา																																

คณะ	วิทยาศาสตร์	วงเงิน	ทุน	สนับสนุน	ไม่	เกิน	50,000	บาท	จำนวน	9	โครงการ		 เป็น	เงิน											

ท้ัง	ส้ิน	415,000	บาท

 สำนกังาน	คณะ	กรรมการ	วจิยั	แหง่	ชาต	ิ(วช.)	ได	้อนมุตั	ิทนุ	อดุหนนุ	การ	วจิยั	

ให้	กับ	คณะ	วิทยาศาสตร์	จำนวน	2		ทุน		ดังนี้	

	 	 1.	การ	พัฒนา	แผนที่	ปริมาณ	ฝน	จาก	ข้อมูล	ภาพถ่าย	ดาวเทียม	สำหรับ	

ประเทศไทย	โดย	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.เสริม	จันทร์	ฉาย	เป็น	หัวหน้า	โครงการ	วิจัย	ระยะ	

เวลา	ดำเนิน	งาน	วิจัย	ไม่	เกิน	12	เดือน	ตั้งแต่	27	กันยายน	2553	–	26	กันยายน	

2554	วงเงิน	ทุน	สนับสนุน	ไม่	เกิน	2,030,000	บาท

	 	 2.	 การ	พัฒนา	ตัว	ตรวจ	จับ	ไอออน	ของ	โลหะ	ด้วย	นาโน	เซนเซอร์	เพื่อ	

ประยุกต์	ใช้	ใน	การ	แพทย์	โดย	อาจารย์	ดร.บดินทร์			ดำรง	ศักดิ์	เป็น	หัวหน้า	โครงการ	

วิจัย	ระยะ	เวลา	ดำเนิน	งาน	วิจัย	ไม่	เกิน	11	เดือน	ตั้งแต่	ตุลาคม	2553	–	กันยายน	

2554	วงเงิน	ทุน	สนับสนุน	ไม่	เกิน	717,000	บาท



 3.	อบรมการใชแ้ละการดแูลรกัษาอปุกรณโ์สตทศันปูกรณ์	

ในหอ้งบรรยาย	วนัที	่6	ตลุาคม	2553	หอ้ง	4103	อาคารวทิยาศาสตร	์

4	คณะวิทยาศาสตร์

 4.อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	 วันที่	 28	 ตุลาคม	 2553					

ณ	ห้อง	4103	อาคารวิทยาศาสตร์	4	คณะวิทยาศาสตร์	

 ภาควิชาสถิติ	ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	2	โครงการดังนี้

 1.	การใช้สถติเิบือ้งตน้เพือ่การวจิยัดว้ย	SPSS	ระหวา่งวนัที่	

9	–	10	ตลุาคม	2553	ณ	หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร	์	ภาควชิาสถติ	ิ

คณะวิทยาศาสตร์

	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 ได้จัดพิธีปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย	 1	 เมื่อวันที่	 21	 ตุลาคม	 2553	 ณ	 คณะวิทยาศาสตร์																				

ณ	ห้อง	5406	อาคารวิทยาศาสตร์	4	คณะวิทยาศาสตร์

 2.	 การใช ้สถิติระดับกลางเพื่อการวิจัยด ้วย	 SPSS 

ระหวา่งวนัที	่16	–	17	ตลุาคม	2553	ณ	หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร	์

ภาควิชาสถิติ	คณะวิทยาศาสตร์



	 ใน	ปจัจบุนั	คอนแทคเลนส	์(contact	lens)	หรอื	เลนสส์มัผสั	จดั	เปน็	เครือ่ง	มอื	แพทย	์

ชนิด	หนึ่ง	ที่	ใช้	ใน	การ	ปรับ	สายตา	 แต่	ใน	ขณะ	นี้	กำลัง	เป็น	ที่	นิยม	ใน	หมู่	วัย	รุ่น	ทั่วไป	 โดย	เฉพาะ		

บิ๊	กอาย		(Big	eye)	เพราะ	มี	การ	พัฒนา	ให้	มี	ความ	สวยงาม	โดย	การ	เพิ่ม	สี	ลวดลาย	และ	ทำให้	

ดวงตา	ของ	ผู้	สวม	ใส่	ดู	โต	 โดด	เด่น	แต่	เคย	ทราบ	กัน	ไหม	ว่า	คอนแทคเลนส์	จริงๆ	แล้ว	ทำ	มา	

จาก	อะไร	ควร	ใช้	อย่างไร	และ	อันตราย	หรือ	ไม่

	 คอนแทคเลนส์	นั้น	เป็น	Optical	disc	ที่	บาง	มาก	เริ่ม	จำหน่าย	มา	ตั้งแต่	ปี	ค.ศ.1950	

สมัย	ก่อน	คอนแทคเลนส์	จะ	เป็น	ชนิด	แข็ง	(	Hard	lens)	วัสดุ	ที่	ใช้	จะ	เป็น	polymethyl	meth-

acrylate	(PMMA)	ซึง่	ไม	่คอ่ย	ด	ีเนือ่งจาก	ความ	ไม	่สบาย	ตา	และ	ขาด	งา่ย	ตอ่	มา	ได	้ม	ีการ	พฒันา	

เป็น	ชนิด	นิ่ม	 	 (Soft	 lens)	 วัสดุ	ที่	ใช้	จะ	เปลี่ยน	เป็น	 poly	 hydroxyethyl	 methacrylate	

(pHEMA)	ซึ่ง	มี	คุณสมบัติ	ใน	การ	อม	น้ำ	ได้	มาก	ขึ้น	ประมาณ	30-80%	ทำให้	ใส่	ได้	นิ่ม	สบาย	

ตา	ขึ้น

	 โดย	ทัว่ไป	คอนแทคเลนส	์ชนดิ	นิม่	จะ	ดดู	ซบั	สิง่	สกปรก	จาก	สิง่	แวดลอ้ม	และ	สาร	ตา่งๆ	

ที่	มี	อยู่	ใน	ตา	ได้แก่	น้ำ	เมือก	น้ำมัน	และ	โปรตีน	ตลอด	จน	สาร	เคมี	จาก	เครื่อง	สำอาง	เอา	ไว้	สิ่ง	

สกปรก	เหล่า	นี้	จะ	สะสม	เพิ่ม	ขึ้น	เรื่อยๆ	ทำให้	คุณลักษณะ	ที่	ดี	ของ	คอนแทคเลนส์	เปลี่ยนแปลง	

ไป	 เช่น	 ความ	ใส	สะอาด	ผิว	เรียบ	มี	ความ	โค้ง	สม่ำเสมอ	 ฯลฯ	 ซึ่ง	ความ	โค้ง	ที่	เปลี่ยน	ไป	อาจ	

ทำให	้เลนส	์ที	่เคย	ใชไ้ด	้พอด	ีกลบั	กลาย	เปน็	คบั	หรอื	หลวม	ไป	หรอื	ใส	่ไม	่สบาย	กไ็ด	้คอนแทคเลนส	์

ที	่เคย	ใส	กลบั	หมอง	ไป	ทำให	้มอง	ภาพ	ไม	่ชดั	ผวิ	ที	่เคย	เรยีบ	บาก	เปน็	รอย	กอ่	ให	้เกดิ	อาการ	ระคาย	

เคอืง	ทัง้หมด	อาจ	นำ	ไป	สู	่การ	ตดิ	เชือ้	ได	้งา่ย	ขึน้	ดงั	นัน้	ผู	้สวม	ใส	่จงึ	ควร	นกึถงึ	หลกั	อนามยั	ใน	การ	

ใช้	เพื่อ	ดวงตา	ของ	คุณ	ดังนี้	

	 1.	 การ	ลา้ง	ทำความ	สะอาด	(cleaning)	โดย	ใช	้นำ้ยา	เพือ่	ทำความ	สะอาด	โดย	นำ้ยา	

นี้	จะ	จับ	กับ	สิ่ง	สกปรก	ตลอด	จน	เชื้อ	โรค	ให้	หลุด	ออก	จาก	ผิว	คอนแทคเลนส์	 เชื่อ	กัน	ว่า	วิธี	นี้	

สามารถ	ขจัด	เชื้อ	โรค	ออก	ไป	ได้	ถึง	90%	

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคณะวิทยาศาสตร์	ศิษย์เก่า	และผู้มีอุปการคุณหากท่าน

มีความประสงค์ที่จะส่งข้อเสนอแนะข่าวสารหรือที่อยู่โปรดแจ้ง	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 วิทยาเขต	

พระราชวังสนามจันทร์	นครปฐม	73000	โทร.	0-3425-5093	โทรสาร	0-3425-5820	E-mail	science@su.ac.th

สามารถเปิดอ่านข่าววิทยาศาสตร์	ได้ใน	www.sc.su.ac.th	ได้เช่นกัน

ฐาปนี	รักษาความดี	sc	34

ดวงตาคู่สวย....ด้วยคอนแทคเลนส์
	 2.	 การ	ชะล้าง	 (rinsing)	 ส่วน	ใหญ่	จะ	เป็น	น้ำ	เกลือ	พิเศษ	ที่	มี	สาร	กัน	เสีย	อยู่	

ด้วย	 หรือ	 ใช้	น้ำยา	ดูแล	รักษา	คอนแทคเลนส์	 (ใช้	น้ำ	เก	ลือ	ทั่วๆ	 ไป	แทน	ไม่	ได้)	 เพื่อ	

ชะล้าง	สิ่ง	สกปรก

	 3.	 การ	ใช	้Enzymeหรอื	ที	่เรยีก	กนั	วา่	นำ้ยา	ลา้ง	คราบ	โปรตนี	เปน็	นำ้ยา	ที	่ชว่ย	

ขจัด	คราบ	โปรตีน	ที่	เกาะ	ติด	อยู่	ใน	คอนแทคเลนส์	 ควร	ทำความ	สะอาด	สัปดาห์	ละ	ครั้ง	

ถอื	เป็นการ	ขดั	และ	ทำความ	สะอาด	ใหญ่	มกั	จะ	ทำ	เป็น	รปู	ยา	เม็ด	ซึง่	ตอ้ง	แช่	ใน	นำ้	เกลอื	

(ไม่ใช่	น้ำ	กลั่น)	 หรือ	น้ำยา	คอนแทคเลนส์	ที่	กำหนด	ไว้	 หลัง	จาก	แช่	แล้ว	ควร	ล้าง	

คอนแทคเลนส	์อกี	ครัง้	ดว้ย	นำ้ยา	ดแูล	รกัษา	คอนแทคเลนส	์สำหรบั	ผู	้ที	่ใช	้คอนแทค	เลนส	์

บิ๊	กอาย	ควร	ใช้	น้ำยา	ล้าง	คราบ	โปรตีน	1-2	หยด	ร่วม	กับ	น้ำยา	ล้าง	คอนแทคเลนส์	ของ	

คุณ	แช่	ไว้	ใน	ตลับ	ประมาณ		24	ชม.	และ	นำ	ออก	มา	ล้าง	ด้วย	น้ำยา	ล้าง	คอนแทคเลนส์	

อีก	ครั้ง	ก่อน	นำ	มา	สวม	ใส่	ทำ	อย่าง	นี้	เป็น	ประจำ	สัปดาห์	ละ	1-2	ครั้ง

	 4.	 นำ้ยา	หลอ่	ลืน่	(lubricating	and	Rewetting)	โดย	ปกต	ิผู	้ใช	้คอนแทคเลนส	์

มกั	จะ	ม	ีตา	แหง้	งา่ย	กวา่	คน	ปกติ	ทำให้	ม	ีอาการ	ระคาย	เคอืง	นำ้ยา	นี	้จะ	ชว่ย	ให้	ตา	ชุม่	ชืน้	

ยิ่ง	ขึ้น	ใน	ปัจจุบัน	นี้	มี	น้ำยา	บาง	ชนิด	ทำ	มา	แบบ	สำเร็จรูป

	 5.	 การ	ดูแล	ตลับ	ใส่	เลนส์	มี	ผู้	ใช้	คอนแทคเลนส์	จำนวน	มาก	ที่	ป่วย	เพราะ	เชื้อ	

โรค	ที่	ปน	เปื้อน	อยู่	ใน	ตลับ	ใส่	เลนส์	การ	ดูแล	ตลับ	ใส่	เลนส์	จึง	เป็น	สิ่ง	จำเป็น	ซึ่ง	ควร	ล้าง	

ทกุ	วนั	ดว้ย	นำ้ยา	ที	่ใช	้ดแูล	รกัษา	คอนแทคเลนส	์ให	้สะอาด	ปลอ่ย	ให	้แหง้	ควร	ขดั	ตลบั	ใส	่

คอนแทคเลนส	์สปัดาห	์ละ	ครัง้	ดว้ย	นำ้ยา	ที	่ดแูล	รกัษา	คอนแทคเลนส	์ทิง้	ไว	้ให	้แหง้	หรอื	

เปลี่ยน	ตลับ	ใหม่	ทุกๆ	6	เดือน

	 เพื่อ	ความ	ปลอดภัย	ของ	ผู้	บริโภค	 ทาง	สำนักงาน	คณะ	กรรมการ	อาหาร							

และ	ยา	(อย.)	ได้	จัด	ทำ	มาตรการ	กำกับ	ดูแล	คอนแทคเลนส์	ทุก	ประเภท	ให้	เข้ม	งวด	มาก	

ขึน้	โดย	ได	้จดั	ทำ	รา่ง	ประกาศ	กำหนด	ให	้คอนแทคเลนส	์ทกุ	ประเภท	เปน็	เครือ่ง	มอื	แพทย	์

ที่	ผู้	ผลิต	 ผู้นำ	เข้า	จะ	ต้อง	แจ้ง	ราย	ละเอียด	ต่อ	 อย.ก่อน	ผลิต	หรือ	นำ	เข้า	 อีก	ทั้ง	กำหนด	

เงือ่นไข	ให	้ผู	้ผลติ	หรอื	นำ	เขา้	ตอ้ง	จำหนา่ย	คอนแทคเลนส	์ให	้กบั	สถาน	ที	่ที	่กำหนด	เทา่นัน้	

เช่น	สถาน	พยาบาล	ผู้	บริโภค	ไม่	ควร	ซื้อ	คอนแทคเลนส์	ที่	จำหน่าย	ตาม	แผงลอย	ทั่วไป

ที่มา	ของ	ภาพ	และ	เนื้อหา
http://bek.storythai.com/200712/entry

http://bigeye-bigeye.com/articles/11--contact-lens-make-from.html

http://www.mtec.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=165&Itemid=37

http://www.healthcorners.com/new_read_article.php?category=generalhealth&id=564

		2.	การ	ใช้	Microsoft	Word	เพื่อ	

พฒันา	เอกสาร	และ	สือ่	การ	สอน		วนั	ที่	

27	ตุลาคม	2553ณ	ห้อง	ปฏิบัติ	การ	

คอมพิวเตอร์	และ	เทคโนโลยี	สารสนเทศ		

คณะ	วิทยาศาสตร์
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คณะ	วิทยาศาสตร์	 จัด	โครงการ	อบรม	เชิง	ปฏิบัติ	การ	และ	แลก	เปลี่ยน	

เรียน	รู้	2	โครงการ	ดังนี้

 1.การ	ใช้	Microsoft	 Power	 Point	 เพื่อ	พัฒนา	สื่อ	การ	สอน						

วัน	ที่	26	ตุลาคม	2553	ณ	ห้อง	ณ	ห้อง	ปฏิบัติ	การ	คอมพิวเตอร์	และ	

เทคโนโลยี	สารสนเทศ			คณะ	วิทยาศาสตร์


