
จากคณบดี

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2555

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 ได้	จัด	โครงการ	ประชุม	เชิง	ปฏิบัติ	การ	เพื่อ	

พัฒนา	บุคลากร	 “ยุทธศาสตร์	การ	พัฒนา	องค์กร	ครั้ง	ที่”	 8	 	 ใน	วัน	

ที่	19	–	20	เมษายน	2555		ณ	โรงแรม	เมธา	วลัย	ชะอำ	จังหวัด	

เพชรบุรี	โดย	การ	ประชุม	ครั้ง	นี้	กำหนด	ให้	คณาจารย์	ข้าราชการ	และ	

บุคลากร	ทุก	คน	เข้า	ร่วม	ประชุม	โดย	ถือ	เป็นการ	ปฏิบัติ	ราชการ

	 ศูนย์	 สอ	วน.	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	ศิลปากร								

จัด	พิธี	ปิด	ค่าย	โอลิมปิก	วิชาการ	(ค่าย	2)	ปี	การ	ศึกษา	2553	เมื่อ	วัน	

ที่	12	เมษายน	2555		ณ	ห้อง	4103	อาคาร	วิทยาศาสตร์	4	คณะ	

วิทยาศาสตร์	

	 เม่ือ	วัน	ท่ี	19	และ20	เมษายน	ท่ี	ผ่าน	มา	คณะฯ	มี	กิจกรรม	ประจำ	ปี	สำหรับ	บุคลากร	โดย	ใน	ปี	น้ี	ได้	ไป	จัด	ท่ี	โรงแรม	เมธา	วลัย	จังหวัด	

เพชรบุรี	เพ่ือ	ให้	บุคลากร	ของ	คณะฯ	มี	ส่วน	ร่วม	ใน	การ	วางแผน	ยุทธศาสตร์	โดย	ได้	ร่วม	กัน	เสนอ	แนะแนว	ทางการ	พัฒนา	แก้ไข	ปัญหา	อุปสรรค	

ต่างๆ	ท่ี	เกิด	ข้ึน	ใน	รอบ	ปี	ท่ี	ผ่าน	มา	ได้	แลก	เปล่ียน	เรียน	รู้	ร่วม	กัน	และ	ระดม	ความ	คิด	เพ่ือ	หา	แนวทาง	นำ	ไป	ใช้	ใน	การ	พัฒนา	งาน	ใน	ยุทธศาสตร์	ด้าน	

ต่างๆ	ท้ัง	ด้าน	การ	เรียน	การ	สอน	การ	วิจัย	และ	การ	บริหาร	จัดการ			นอกจาก	น้ี	ยัง	มี	กิจ	กร	รม	อ่ืนๆ	ท่ี	ได้	ทำ	กัน	มา	เป็น	ประจำ	ทุก	ปี	คือ	การ	รดน้ำ	

ดำหัว	เน่ือง	ใน	ประเพณี	วัน	สงกรานต์	 เพ่ือ	เป็นการ	อนุรักษ์	วัฒนธรรม	ท่ี	ดี	งาม	ของ	ไทย	และ	เป็นการ	แสดงออก	ของ	บุคลากร	และ	นักศึกษา	ท่ี	มี	ต่อ	

คณาจารย์	และ	ผู้	ท่ี	มี	อาวุโส	และ	ยัง	มี	งาน	ปิด	ค่าย	อบรม	โอลิมปิก	วิชาการ	ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	2554	ซ่ึง	เสร็จ	ส้ิน	ค่าย	น้ี	แล้ว	

นักเรียน	ท่ี	ผ่าน	การ	คัด	เลือก	ใน	รอบ	น้ี	ก็	จะ	ต้องเต	รี	ยม	ตัว	เพ่ือ	เข้าไป	แข่งขัน	ใน	ระดับ	ชาติ	อีก	

ขอ	แสดง	ความ	ยินดี	กับ	นัก	เรียน	ทุกๆ	คน	ด้วย



s c i e n c e

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 จัด	โครงการ	รดน้ำ	ดำหัว	สืบสาน	

ประเพณี	สงกรานต์	 	 พ.ศ.	 2555	 เพื่อ	เป็นการ	อนุรักษ์	ศิลป	

วฒันธรรม	อนั	ด	ีงาม	ของ	ไทย	วนั	พฤหสับด	ีที	่	12	เมษายน			2555		

ณ	บริเวณ	โถง	หน้า	อาคาร	วิทยาศาสตร์	1	สำนักงาน	เลขานุการ	

คณะ	วิทยาศาสตร์	

	 บุคลากรคณะวิทยาศสสตร์	สาย	สนับสนุน	

เขา้	รว่ม	ประชมุ	ระดม	ความ	คดิ	เหน็	เพือ่	นำ	เสนอ	ใน	

การ	ประชมุ	ยทุธศาสตร	์การ	พฒันา	องคก์ร	ครัง้	ที	่8	

วัน	ที่	11	เมษายน	2555	ณ	ห้อง	4103	อาคาร	

วิทยาศาสตร์	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	

ศิลปากร

ศิษย์เก่าถึงศิษย์เก่า

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

	 รอง	ศาสตราจารย	์ดร.กณัฑ	รยี	์ศร	ีพงศ	์พนัธุ	์เขา้	รว่ม	อบรม	สมัมนา	

การ	ศึกษา	พิจารณา	เลือก	และ	กำหนด	คุณลักษณะ	คุณสมบัติ	ของ	เครื่อง	

คอมพวิเตอร	์และ	อปุกรณ	์ไอท	ีเพือ่	การ	จดั	ซือ้	จดัหา	ที	่ตรง	ตาม	ความ	ตอ้งการ	

ใช้	งาน	อย่าง	เหมาะ	สม	วัน	ที่	25	เมษายน	2555	ณ	ห้อง	ประชุม	หลวง	พ่อ	

วัด	ไร่	ขิง	อาคาร	ศึกษา	3	คณะ	ศึกษา	ศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร

	 อาจารย์	ดร.พร	ทรัพย์	พร	สวัสดิ์		และ	อา	จาร	ย์	ธนิญฐ	อร	ห้าว	สุด 

เขา้	รว่ม	อบรม	การ	สรา้ง	บท	เรยีน	คอมพวิเตอร	์ชว่ย	สอน	CAI	ดว้ย	โปรแกรม	

Captiveate	ระหวา่ง	วนั	ที	่9	–	11	เมษายน	2555	ณ	มหาวทิยาลยั	ราชภฎั	

อยุธยา	จังหวัด	อยุธยา

	 อาจารย์	 ดร.กนก	อร	 ระย้า	นิล	 เข้า	ร่วม	ประชุม	วิชาการ	เรื่อง	

Natural	Products	–	Based	Drug	Discovery		วัน	ที่	5	เมษายน	2555														

ณ	ภาค	วิชา	เคมี	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	รามคำแหง	

ข่าวบุคคล
	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.พร	ทิพย์	ศรี	แดง 

	 	 เขา้	รว่ม	ประชมุ	โครงการ	พฒันา	เทคโนโลย	ีการ	ควบคมุ	มลพษิ	ที	่ใช	้

การ	ได้	ดี	ที่สุด	วัน	ที่	5	เมษายน	2555		ณ	กรม	ควบคุม	มลพิษ

	 	 เข้า	ร่วม	ประชุม	เพื่อ	ติดตาม	ความ	ก้าวหน้า	การ	ดำเนิน	งาน	และ	

ปรึกษา	หารือ	เกี่ยว	กับ	การ	บริหาร	จัดการ	งาน	วิจัย	ใน	การ	ดำเนิน	งาน	ระยะ	ที่	

3	ของ	ศูนย์	วัน	ที่	29	มีนาคม	2555	ณ	จุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัย

	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.กนก	พร	สวา่ง	แจง้	และ	ผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย์	

ดร.นัท	ธีร	า	 สรร	มณี	 เข้า	ร่วม	ประชุม	ใหญ่	สามัญ	ประจำ	ปี	 2555	 วัน	ที่	 5	

เมษายน	2555	ณ	สมาคม	สถาบัน	อุดมศึกษา	สิ่ง	แวดล้อม	ไทย	

	 อา	จาร	ย์ว	รา	พร	 ภารา	ดา	มิตร	 เข้า	ร่วม	ประชุม	สัมมนา	สถาบัน	

อุดมศึกษา	เครือ	ข่าย	บัณฑิต	อุดมคติ	ไทย	ภาค	ตะวัน	ตก	 เรื่อง	เตรียม	ความ	สู่	

การ	เป็น	ประชาคม	อาเซียน	วัน	ที่	2	–	3	เมษายน	2555	ณ	ศูนย์	ฝึก	อบรม	

งา	อภิบาล	“บ้าน	ผู้	หว่าน”	อ.สามพราน	จ.นครปฐม



s c i e n c e

ศิษย์เก่าถึงศิษย์เก่า

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.ชุติมา	จารุ	ศิริ	พจน์	เข้า	ร่วม	ฝึก	อบรม	เชิง	

ปฏบิตั	ิการ	เรือ่ง	เทคนคิ	การ	ตรวจ	ประเมนิ	เทคโนโลย	ีสะอาด	วนั	ที	่29	–	30	

มีนาคม	2555	ณ	มหาวิทยาลัย	เทคโนโลยี	พระจอมเกล้า	ธนบุรี	

	 อาจารย	์ดร.วรญัญ	ูพลู	สวสัดิ	์	เขา้	รว่ม	สมัมนา	ทาง	วชิาการ	ใน	การ	

ประชุม	วิชาการ	ประจำ	ปี	2555			สวทช.	ภาย	ใต้	หัวข้อ	“รู้	สู้	พิบัติ	ภัย	ไป	

กับ	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี”	 	 จัด	โดย	 สำนักงาน	พัฒนา	วิทยาศาสตร์	

และ	เทคโนโลยี	แห่ง	ชาติ	 (สวทช.)	 กระทรวง	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	

วัน	ที่	28	มีนาคม	2555	ณ	ห้อง	ประชุม	CC	–	404	อาคาร	ศูนย์	ประชุม	

อุทยาน	วิทยาศาสตร์	ประเทศไทย	(CC)	จ.ปทุมธานี

	 ผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย	์ดร.นทั	ธรี	า	สรร	มณ	ีเขา้	รว่ม	สมัมนา	อบรม	เพือ่	

แลก	เปลี่ยน	ประสบการณ์	การ	ดำเนิน	งาน	และ	กำหนด	ขอบเขต	การ	ดำเนิน	

งาน	ภาย	ใต้	โครงการ	ฟื้นฟู	คุณภาพ	น้ำ	ใน	แม่น้ำ	ท่า	จีน	 :	ภาย	ใต้	กรอบ	การ	มี	

ส่วน	ร่วม	ของ	ชุมชน	ใน	ระหว่าง	วัน	ที่	26	–	27	มีนาคม	2555		ณ	โรงแรม	

โร	สกา	ร์เด้น	ริ	เวอร์	ไซด์	อ.สามพราน	จ.นครปฐม

	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.นวรตัน์	อนนัต์	ชืน่	เขา้	รว่ม	โครงการ	ประชมุ	

เพือ่	วาง	นโยบาย	การ	ดำเนนิ	งาน	ใน	ชว่ง	ที	่2	ครัง้	ที	่2	ระหวา่ง	วนั	ที	่23	–	25	

มีนาคม	2555	ณ	โรงแรม	Ibis	หัวหิน	จังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์

	 อาจารย์	ดร.พงษ์	ลัด	ดา	ปัญญา	จิร	วุฒิ		เข้า	ร่วม	รับ	เสด็จ	และ	ถวาย	

รายงาน	ณ	 โซน	นิทรรศการ	โครงการ	ใน	พระ	ราชดำริ	 งาน	ประชุม	วิชาการ	

ประจำ	ปี	2555	 เรื่อง	 “รู้	 สู้	พิบัติ	ภัย	 ไป	กับ	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	

ข่าวบุคคล

(S&T	 knowledge	 :	 Key	 to	 effective	 disaster	 response)	 ระหว่าง								

วนั	ที	่23	–	28	มนีาคม	2555	ณ	อทุยาน	วทิยาศาสตร	์ประเทศไทย	จงัหวดั	

ปทุมธานี

	 รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.จันทนา	 จันทรา	พร	ชัย	 และ	 อาจารย์	

ดร.นนัท	นติย	์วา	น	ิชา	ชวีะ	เขา้	รว่ม	ประชมุ	วชิาการ	เชงิ	ปฏบิตั	ิการ	เรือ่ง	Good	

Practice	in	the	Supervision	of	Doctoral	and	Masters	Research	วัน	

ที่	22	–	23	มีนาคม	2555	ณ	โรงแรม	โน	โว	เทล	สยามสแควร์	กรุงเทพฯ

	 ผศ.ดร.รัฐ	พล	 อ้น	แฉ่ง	 เข้า	ร่วม	ประชุม	เพื่อ	ติดตาม	การ	ดำเนิน	

โครงการ	ให้	เป็น	ไป	ตาม	ยุทธศาสตร์	ของ	 สถาบันวิจัย	ระบบ	สาธารณสุข	

(สวร	ส.)	ระหว่าง	วัน	ที่	20	–	21	มีนาคม	2555	ณ	โรงแรม	รา	มา	การ์	เด้นส์	

กรุงเทพฯ

	 อาจารย์	 ดร.ภิญโญ	แท้	ประสาท	สิทธิ์	 เข้า	ร่วม	สัมมนา	นักเรียน	

ทุน	รัฐบาล	กระทรวง	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	ที่	สำเร็จ	การ	ศึกษา		 ครั้ง	ที่	

1/2555		วัน	ที่	16	–	17	มีนาคม	2555	ณ	บ้าน	อัมพวา	รีสอร์ท	แอนด์	

ส	ปา	จังหวัด	สมุทรสงคราม	

	 อาจารย์	วภิา	วรรณ	เลา้	อรณุ	เขา้	รว่ม	ฟงั	บรรยาย	พเิศษ	ทาง	สถติิ	ใน	

หัวข้อ	Algebraic	Statistics	of	Design	Experiments	ณ	ประเทศ	อิตาลี	

วัน	ที่	14	มีนาคม	2555	

	 น.ส.จิตร	รดี	ตันติ	คชาภรณ์	นาย	ณรงค์	พูล	แก้ว	 เข้า	ร่วม	ประชุม	

เพื่อ	ชี้แจง	 โครงการ	การ	ประเมิน	คุณภาพ	ผล	งาน	วิจัย	เชิง	วิชาการ	ด้าน	

วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	 ของ	สถาบัน	อุดมศึกษา	ใน	ประเทศไทย	 วัน	ที่	

14	มีนาคม	2555		ณ	โรงแรม	เอเชีย	ถนน	พญาไท	กรุงเทพฯ

สมาคม	ศิษย์	เก่า	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร

ขอ	เชิญ	ศิษย์	เก่าฯ	สมัคร	เป็น	สมาชิก	ของ	สมา	คมฯ	ตาม	ราย	ละเอียด	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

วัตถุประสงค์	ของ	สมา	คมฯ 

	 1.ส่ง	เสริม	ความ	สัมพันธ์	และ	ความ	เข้าใจ	อัน	ดี	ระหว่าง	สมาชิก

	 2.สง่	เสรมิ	สนบัสนนุ	กจิการ	และ	เผย	แพร	่ชือ่	เสยีง	เกยีรตภิมู	ิของ	คณะ	วทิยาศาสตร	์

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร

	 3.ส่ง	เสริม	กิจกรรม	ที่	เป็น	ประโยชน์	ต่อ	สมาชิก	และ	สังคม	โดย	รวม

	 4.ไม่	เกี่ยวข้อง	กับ	การเมือง

ประเภท	สมาชิก	ของ	สมา	คมฯ 

	 1.	สมาชิก	กิตติมศักดิ์	ได้แก่	บุคคล	ที่	อุปการะ	ช่วย	เหลือ	ทำ	ประโยชน์	แก่	สมาคม	

หรือ	ผู้	มี	เกียรติ	ที่	คณะ	กรรมการ	บริหาร	เห็น	สมควร	เชิญ	เป็น	สมาชิก	กิตติมศักดิ์

	 2.	สมาชิก	สามัญ	ได้แก่	ผู้	สำเร็จ	การ	ศึกษา	จาก	คณะ	วิทยาศาสตร์		มหาวิทยาลัย	

ศิลปากร	อาจารย์	และ	นัก	วิทยาศาสตร์	 	ที่	ปฏิบัติ	งาน	ประ	จำ	ใน	คณะ	วิทยาศาสตร์	

มหาวทิยาลยั	ศลิปากร		ใน	อดตี	และ	ปจัจบุนั	และ	ผู	้ที	่เคย	เปน็	นกัศกึษา	ใน	คณะ	วทิยาศาสตร	์

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร		ทั้งนี้	ให้	อยู่	ใน	ดุลยพินิจ	ของ	คณะ	กรรมการ	บริหาร

	 3.	 สมาชิก	วิสามัญ	ได้แก่	เจ้า	หน้าที่	 	ที่	ปฏิบัติ	งาน	ใน	คณะ	วิทยาศาสตร์	ผู้	สนใจ	

ทั่วไป	ที่	ขอ	สมัคร	เป็น	สมาชิก	และ	มี	ผล	งาน	หรือ	ให้การ	สนับสนุน	ด้าน	วิทยาศาสตร์	

	 4.	 ยุว	สมาชิก	ได้แก่	นักศึกษา	ปัจจุบัน	ของ	คณะ	วิทยาศาสตร์		 มหาวิทยาลัย	

ศิลปากร

การ	สมัคร	เข้า	เป็น	สมาชิก	ของ	สมา	คมฯ 

	 1.ผู้	ประสงค์	จะ	สมัคร	เข้า	เป็น	สมาชิก	ให้	ยื่น	ใบ	สมัคร	ตาม	แบบ	ของ	สมาคม	ต่อ	

เลขานุการ

	 2.ให้	เลขานุการ	นำ	ราย	ชื่อ	ผู้	สมัคร	เสนอ	ต่อ	ที่	ประชุม	คณะ	กรรมการ	บริหาร	เพื่อ	

พิจารณา	การ	รับ	สมัคร	เข้า	เป็น	สมาชิก

	 3.เมือ่	คณะ	กรรมการ	บรหิาร	ได	้ลง	มต	ิรบั	สมคัร	เขา้	เปน็	สมาชกิ	แลว้	ให	้เลขานกุาร	

แจ้ง	ให้	ผู้	สมัคร	ทราบ	เป็นลาย	ลักษณ์	อักษร	ผู้	สมัคร	ยัง	ไม่มี	สิทธิ	เป็น	สมาชิก	โดย	สมบูรณ์	

จนกว่า	จะ	ได้	ชำระ	ค่า	บำรุง	ครบ	ถ้วน	ตาม	ระเบียบ	ว่า	ด้วย	ค่า	บำรุง

		 4.ผู	้ที	่ได	้เปน็	สมาชกิ	โดย	สมบรูณ	์แลว้	ให	้นาย	ทะเบยีน	ลงชือ่	ไว	้ใน	ทะเบยีน	สมาชกิ	

ของ	สมาคม

เอกสาร	ที่	ใช้	ใน	การ	สมัคร

	 1.ใบ	สมคัร	ที	่กรอก	ขอ้มลู	ครบ	ถว้น	สามารถ	download	แบบ	ฟอรม์	ไดท้ี	่http://

alumni.sc.su.ac.th/member/form.pdf	หรอื	ขอรบั	แบบ	ฟอรม์	ไดท้ี	่คณุ	เอกชยั	ซอ่นกลิน่	

(อั้ม	SC25)	ณ	กอง	บริการ	การ	ศึกษา		มหาวิทยาลัย	ศิลปากร		พระราชวัง	สนาม	จันทร์	

จ.นครปฐม	โทร.	034	270222	ต่อ		22308

	 2.	รูป	ถ่าย	หน้า	ตรง	ขนาด	1	นิ้ว	จำนวน	2	รูป(รูป	หนึ่ง	ติด	ที่	ใบ	สมัคร	อีก	รูป	หนึ่ง	

แนบ	มา	กับ	ใบ	สมัคร)

	 3.	ค่า	บำรุง	สมาคม	ตลอด	ชีพ	500	บาท	 (กรณี	ชำระ	เงิน	ด้วย	เงินสด)	สำหรับ	

สมาชิก	สามัญ	และ	สมาชิก	วิสามัญ

	 4.สำเนา	หลัก	ฐาน	การ	โอน	เงิน	จำนวน	500	บาท			(กรณี	โอน	เงิน	ผ่าน	ธนาคาร)	

สำหรับ	สมาชิก	สามัญ	และ	สมาชิก	วิสามัญ

วิธี	การ	ส่ง	เอกสาร	ที่	ใช้	ใน	การ	สมัคร

	 1.ส่ง	เอกสาร	ด้วย	ตนเอง	ส่ง	ใบ	สมัคร	ด้วย	ตนเอง	ได้ที่	คุณ	เอกชัย	 ซ่อนกลิ่น								

(อั้ม	SC25)	ณ	กอง	บริการ	การ	ศึกษา	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 	พระราชวัง	สนาม	จัน	ทร์	

จ.นครปฐม		ใน	วัน	และ	เวลา	ราชการ

		 2.	สง่	ใบ	เอกสาร	ทาง	ไปรษณยี	์จา่	หนา้	ซอง	ถงึ	คณุ	เอกชยั	ซอ่นกลิน่		สมาคม	ศษิย	์

เก่า	คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 	6	ถนน	ราช	มรรคา	ใน	ต.พระ	ปฐม	เจดีย์		

อ.เมือง	จ.นครปฐม	73000



	 โรค	พิษ	สุนัข	บ้า	หรือ	โรค	กลัว	น้ำ	 เป็น	โรค	ติดต่อ	ร้าย	แรง	ชนิด	หนึ่ง	 เกิด	จาก	เชื้อ	ไวรัส	ชื่อ	

เรบีส์	 ไวรัส	 (Rabies)	 ทำให้	เกิด	โรค	ได้	ใน	สัตว์	เลี้ยง	ลูก	ด้วย	นม	ทุก	ชนิด	 เช่น	 คน	 สุนัข	 แมว	 ลิง	

กระรอก	คา้งคาว	ฯลฯ	โรค	นี	้เมือ่	เปน็	แลว้	จะ	ทำให	้ม	ีอาการ	ทาง	ประสาท	โดย	เฉพาะ	ระบบ	ประสาท	

ส่วน	กลาง	และ	ถ้า	เป็น	แล้ว	เสีย	ชีวิต	ทุก	ราย	คน	เป็น	โรค	นี้	ได้	เนื่องจาก	รับ	เชื้อ	มา	จาก	สัตว์	ที่	เป็น	โรค	

ได้	2	ทาง	คือ	1.	ถูก	สัตว์	ที่	เป็น	โรค	กัด	เชื้อ	ไวรัส	จาก	น้ำลาย	ของ	สัตว์	ที่	เป็น	โรค	จะ	เข้า	สู่	ร่างกาย	ทาง	

บาดแผล	ที่	ถูก	กัด	และ	2.	ถูก	สัตว์	ที่	เป็น	โรค	เลีย	ผิวหนัง	บริเวณ	ที่	มี	บาดแผล	หรือ	รอย	ขีด	ข่วน	รวม	

ทั้ง	การ	ที่	ถูก	เลีย	ที่	เนื้อเยื่อ	อ่อน	บริเวณ	ตา	ริม	ฝีปาก

	 อาการ	ของ	คน	เป็น	โรค	พิษ	สุนัข	บ้า
	 1.	ระยะ	อาการ	เริ่ม	แรก

											 ผู้	ป่วย	จะ	มี	การ	อักเสบ	ที่	สมอง	และ	เยื่อ	สมอง	ใน	ระยะ	2-3	วัน	แรก	โดย	อาจ	ปวด	เมื่อย	

ตัว	มี	ไข้	ต่ำ	ๆ	เบื่อ	อาหาร	อ่อนเพลีย	คัน	หรือ	ปวด	แสบ	บริเวณ	ที่	ถูก	กัด	ทั้ง	ๆ	ที่	แผล	อาจ	หาย	เป็น	

ปกติ	แล้ว	

	 2.	ระยะ	อาการ	ทาง	ระบบ	ประสาท

										 	จะ	เริ่ม	หงุดหงิด	กระ	สับ	กระส่าย	อาละวาด	ไม่	อยู่	สุข	โดย	จะ	มี	อาการ	เช่น	นี้	ประมาณ	

2-3	วัน	จาก	นั้น	จะ	เริ่ม	ซึม	เศร้า	และ	มี	อาการ	กลัว	ทั้ง	ไม่	ชอบ	แสง	สว่าง	ลม	เสียง	ดัง	กลัว	น้ำ	ซึ่ง	

อาจ	พบ	อย่าง	ใด	อย่าง	หนึ่ง	ก็ได้	มี	น้ำลาย	ไหล	กลืน	อาหาร	ลำบาก	และ	เจ็บ	 เพราะ	เกิด	การ	เกร็ง	ตัว	

ของ	กล้าม	เนื้อที่	ใช้	ใน	การ	กลืน	แต่	ยัง	พูดจา	รู้	เรื่อง

	 3.	ระยะ	สุดท้าย

	 	 มี	อาการ	เอะอะ	มาก	ขึ้น	สงบ	สลับ	กับ	ชัก	บาง	ราย	อาจ	เป็น	อัมพาต	หมด	สติ	และ	เสีย	

ชีวิต	ใน	ที่สุด	 เพราะ	ส่วน	ที่	สำคัญ	ของ	สมอง	ถูก	ทำลาย	ไป	หมด	 โดย	เฉลี่ย	จะ	เสีย	ชีวิต	ใน	 2-6	 วัน	

เนื่องจาก	อัมพาต	ของ	กล้าม	เนื้อ	ระบบ	ทาง	เดิน	หายใจ	เพราะ	โรค	ลุกลาม	ไป	อย่าง	รวดเร็ว

	 ดัง	นั้น	หาก	ถูก	สุนัข	กัด	สิ่ง	ที่	ควร	ปฏิบัติ	คือ			ล้าง	แผล	ทันที	ด้วย	น้ำ	สะอาด	ฟอก	ด้วย	สบู่	

2-3	ครั้ง	แล้ว	ทา	แผล	ด้วย	น้ำ	ยาพิ	วิ	ดีน	(เบตา	ดีน)	หรือ	แอลกอฮอล์	หรือ	ทิงเจอร์	ไอโอดีน	แล้ว	รีบ	

ไป	ปรกึษา	แพทย	์ทนัท	ี	กรณ	ีถา้	สนุขั	นัน้	ตาย	ให	้นำ	ซาก	มา	ตรวจ	ถา้	หาก	สนุขั	ไม	่ตาย	ให	้ขงั	ไว	้ด	ูอาการ	

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคณะวิทยาศาสตร์	ศิษย์เก่า	และผู้มีอุปการคุณหากท่าน

มีความประสงค์ที่จะส่งข้อเสนอแนะข่าวสารหรือที่อยู่โปรดแจ้ง	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 วิทยาเขต	

พระราชวังสนามจันทร์	นครปฐม	73000	โทร.	0-3424-5300	โทรสาร	0-3424-5333	E-mail	science@su.ac.th

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

รัตชนก	โชควิวัฒนา	sc27ถูกสัตว์ก ัด....ระว ัง..โรคพิษสุนัขบ้า

ลักษณะ	อาการ	ดุร้าย	ของ	สุนัข

	ที่	เป็น	โรค	พิษ	สุนัข	บ้า

สมาคม	ศิษย์	เก่า	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	ขอ	เชิญ	ศิษย์	เก่าฯ	สมัคร	เป็น	สมาชิก	ของ	สมา	คมฯ	ค่า	บำรุง	สมาชิก	ตลอด	ชีพ	500	บาท	ดู	ราย	ละเอียด	

เพิม่	เตมิ	ไดท้ี	่http://alumni.sc.su.ac.th/member.htm	หรอื		ตดิตอ่	สอบถาม	ทาง	โทรศพัท	์หมายเลข	08-4439-8108	นาย	เอกชยั	ซอ่นกลิน่	เลขานกุาร	สมาคม	

ศิษย์	เก่า		คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	โทร.	08-4439-8108

10	วัน	ขณะ	เดียวกัน	ให้	รีบ	ไป	ฉีด	วัคซีน	ป้องกัน	โรค	พิษ	สุนัข	บ้า	ส่วน	การ	รักษา	ทาง	สมุนไพร	หรือ	

แพทย์	แผน	โบราณ	ไม่	สามารถ	ป้องกัน	โรค	ได้	ไม่	ควร	รอ	ดู	อาการ	สุนัข	เพราะ	อาจ	สาย	เกิน	ไป	ที่	จะ	

ฉีด	วัคซีน	หรือ	หาก	แป็น	สัตว์	อื่น	ที่	เรา	ไม่	ได้	เลี้ยง	ไว้	เช่น			สัตว์	จรจัด		หรือ	จำ	สัตว์	ที่	กัด	ไม่	ได้	ก็	

จำเปน็	ตอ้ง	รบั	การ	ฉดี	วคัซนี	เชน่	กนั		สว่น	ใน	กรณ	ีที	่ถกู	เลยี	ผวิหนงั	ที	่ไมม่	ีแผล	หรอื	เพยีง	แต	่อุม้	สนุขั	

ไม่	สามารถ	จะ	ติด	โรค	ได้	แต่	ทาง	ที่	ดี	ที่สุด	คือ	ระวัง	อย่า	ให้	ถูก	สุนัข	หรือ	แมว	กัด		โดย	อาจ	สังเกต	

อาการ	ของ	สัตว์	เหล่า	นั้น	ว่า	มี	อาการ	ของ	โรค	พิษ	สุนัข	บ้า	หรือ	ไม่	โดย	สัตว์	เป็น	โรค	พิษ	สุนัข	บ้า	จะ	

มี	อาการ	2	แบบ		คือ1.	แบบ	ดุร้าย	มี	อาการ	หงุดหงิด	ไล่	กัด	คน	และ	สัตว์	อื่น	เมื่อ	มี	อาการ	ดุร้าย	

ได้	2	–	3	วัน	ก็	จะ	อ่อนเพลีย	ลง	ขา	หลัง	ไม่มี	แรง	เดิน	โซเซ	และ	ตาย	ใน	ที่สุด		และ	2.	แบบ	เซื่อง	

ซึม	คือ	มี	อาการ	ปาก	อ้า	หุบ	ไม่	ได้	สุนัข	จะ	เอา	ขา	หน้า	ตะกุย	บริเวณ	แก้ม	ปาก	และ	คอ	จะ	บวม	จะ	

ลกุ	นัง่	และ	ยนื	เดนิ	บอ่ย	ๆ 	กนิ	ของ	แปลก	ๆ 	ไม	่กดั	ถา้	ไม	่ถกู	รบกวน	นอกจาก	นี	้ยงั	ควร	พา	สตัว	์เลีย้ง	

ไป	ฉีด	วัคซีน	ป้องกัน	โรค	พิษ	สุนัข	บ้า	ด้วย	ที่	สำคัญ	อย่า	ปล่อย	ให้	มี	ลูก	มาก	ผู้	เลี้ยง	ควร	ทำหมัน	สุนัข	

ทั้ง	ตัวผู้	และ	ตัว	เมีย

เชื้อ	ไว	รัส	เรบีส์	(Rabies)ทาง	เข้า	สู่	ร่างกาย	

ของ	เชื้อ	ไวรัส

อาการ	ของ	คน	ที่	เป็น

	โรค	พิษ	สุนัข	บ้า

ที่มา	และ	ภาพ	ประกอบ

http://www.ku.ac.th/e-magazine/april48/know/rabies.html

http://health.kapook.com/view10456.html

http://www.dld.go.th/inform/rabies/framdog.html

	 3.	 ส่ง	เอกสาร	ทาง	อีเมล์	 susaa2010@gmail.com	 Scan	 เอกสาร	โดย	ให้	

นามสกุล	ไฟล์	เป็น	 .pdf	Scan	รูป	ถ่าย	หน้า	ตรง	โดย	ให้	นามสกุล	ไฟล์	เป็น	 .jpg	(ขอ	ความ	

ละเอียด	สูง)

การ	เสีย	ค่า	บำรุง	

	 1.สมาชิก	กิตติมศักดิ์	ไม่	ต้อง	เสีย	ค่า	บำรุง	

	 2.	สมาชิก	สามัญ	และ	วิสามัญ	เสีย	ค่า	บำรุง	สมาคม	ตลอด	ชีพ	500	บาท

	 3.ยุว	สมาชิก	ไม่	ต้อง	เสีย	ค่า	บำรุง

วิธี	การ	ชำระ	เงิน	ค่า	บำรุง	สมาคม	ตลอด	ชีพ

	 1.	เงินสด

	 2.	 โอน	เข้า	บัญชี	ออม	ทรัพย์	ธนาคาร	กรุง	ไทย	 	สาขา	สำนัก		 นานา	เหนือ		 บัญชี						

เลข	ที่	000-0-35556-9	

สิทธิ	ของ	สมาชิก

	 1.ประดับ	ตรา	เครื่องหมาย	ของ	สมาคม

	 2.เข้า	ร่วม	การ	ประชุม	ใหญ่	สามัญ	ประชุม	ใหญ่	วิสามัญ	และ	การ	ประชุม	วิชาการ	

ของ	สมาคม

	 3.	สมาชิก	สามัญ	มี	สิทธิ	ออก	เสียง	เลือก	ตั้ง	และ	เป็น	กรรมการ	บริหาร	สมาคม

	 4.ได้	รับ	บริการ	หรือ	ผล	ประโยชน์	ที่	สมาคม	จัด	ให้	สมาชิก

	 5.สมาชกิ	สามญั	ม	ีสทิธ	ิรอ้งขอ	ตอ่	คณะ	กรรมการ	เพือ่	ตรวจ	สอบ	เอกสาร	และ	บญัช	ี

ทรัพย์สิน	ของ	สมาคม

	 6.สมาชิก	สามัญ	มี	สิทธิ	เข้า	ชื่อ	ร่วม	กัน	อย่าง	น้อย1	 ใน	 5	 ของ	สมาชิก	สามัญ	

ทัง้หมด	หรอื	สมาชกิ	สามญั	จำนวน	ไม	่นอ้ย	กวา่	50	คน	ทำ	หนงัสอื	แจง้	ตอ่	คณะ	กรรมการ	

ให้	จัด	ประชุม	ใหญ่	วิสามัญ	ได้

หน้าที่	ของ	สมาชิก

	 1.ปฏิบัติ	ตาม	ข้อ	บังคับ	และ	ระเบียบ	ของ	สมาคม	ซึ่ง	คณะ	กรรมการ	บริหาร	

กำหนด	ขึ้น

	 2.สนับสนุน	และ	ส่ง	เสริม	กิจกรรม	ของ	สมาคม	เพื่อ	ให้การ	ดำเนิน	งาน	ของ	

สมาคม	บรรลุ	ตาม	วัตถุประสงค์	ที่	กำหนด	ไว้

	 3.ช่วย	เผย	แพร่	ชื่อ	เสียง	ของ	สมาคม	ให้	เป็น	ที่	รู้จัก	อย่าง	แพร่	หลาย

	 4.ไม่	ประพฤติ	ตน	เป็น	ที่	เสื่อม	เสีย	ชื่อ	เสียง	แก่	สมาคม

การ	ขาด	จาก	สมาชิก	ภาพ	

สมาชิก	ภาพ	ของ	สมาชิก	ให้	สิ้น	สุด	ลง	ด้วย	สาเหตุ	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

	 1.	ตาย

	 2.	ลา	ออก

	 โดย	ยืน่	หนงัสอื	เปน็	ลาย	ลกัษณ	์อกัษร	ตอ่	คณะ	กรรมการ	และ	คณะ	กรรมการ	ได	้

พิจารณา	อนุมัติ	และ	สมาชิก	ผู้	นั้น	ได้	ชำระ	หนี้	สิน	ที่	ยัง	ติด	ค้าง	อยู่	กับ	สมาคม	เป็น	ที่	

เรียบร้อย	

	 3.ที่	ประชุม	ใหญ่	ของ	สมาคม	หรือ	คณะ	กรรมการ	ได้	พิจารณา	ลง	มติ	ให้	พ้น	

สมาชิก	ภาพ	ด้วย	เหตุ	ที่	ผู้	นั้น	ประพฤติ	ตน	นำ	ความ	เสื่อม	เสีย	มา	สู่	สมาคม


