ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2555

จากคณบดี
เมือ่ วนั ท ่ี 19 และ20 เมษายน ทีผ่ า่ นมา คณะฯ มีกจิ กรรมประจำปสี ำหรับบคุ ลากรโดยในปนี ไ้ี ด้ไปจดั ทโ่ี รงแรมเมธาวลัย จังหวัด
เพชรบุรี เพือ่ ให้บ คุ ลากรของคณะฯ มีสว่ นรว่ มในการวางแผนยทุ ธศาสตร์ โดยได้ร ว่ มกนั เสนอแนะแนวทางการพฒ
ั นา แก้ไขปญ
ั หาอปุ สรรค
ต่างๆ ทีเ่ กิดข น้ึ ในรอบปที ผ่ี า่ นมา ได้แ ลกเปลีย่ นเรียนรรู้ ว่ มกนั แ ละระดมความคดิ เพือ่ ห าแนวทางนำไปใช้ในการพฒ
ั นางานในยทุ ธศาสตร์ด า้ น
ต่างๆ ทัง้ ด า้ นการเรียนการสอน การวจิ ยั และการบริหารจดั การ   นอกจากน้ี ยังม กี จิ กรรมอน่ื ๆ ทีไ่ ด้ท ำกนั มาเป็นป ระจำทกุ ปคี อื ก ารรดน้ำ
ดำหัวเนือ่ งในประเพณีว นั สงกรานต์ เพือ่ เป็นการอนุรกั ษ์ว ฒ
ั นธรรมทด่ี งี ามของไทยและเป็นการแสดงออกของบคุ ลากรและนกั ศึกษาทม่ี ตี อ่ 
คณาจารย์และผทู้ ม่ี อี าวุโส และยงั มงี านปดิ คา่ ยอบรมโอลิมปิกวชิ าการ ประจำปกี ารศกึ ษา 2554 ซึง่ เสร็จสน้ิ คา่ ยนแ้ี ล้ว
นักเรียนทผ่ี า่ นการคดั เลือกในรอบนก้ี จ็ ะตอ้ งเตรยี มตวั เพือ่ เข้าไปแข่งขันในระดับช าติอกี
ขอแสดงความยนิ ดีก บั นกั เรียนทกุ ๆ คนดว้ ย

คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการประชุมเชิงป ฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาบุคลากร “ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรครั้งที่” 8   ในวัน
ที่ 19 – 20 เมษายน 2555  ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัด
เพชรบุรี โดยการประชุมครั้งน ี้ กำหนดให้คณาจารย์ ข้าราชการ และ
บุคลากรทุกคนเข้าร่วมประชุม โดยถือเป็นการปฏิบัติราชการ

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร        
จัดพิธีปิดค ่ายโอลิมปิกวิชาการ (ค่าย 2) ปีก ารศึกษา 2553 เมื่อวัน
ที่ 12 เมษายน 2555  ณ ห้อง 4103 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 คณะ
วิทยาศาสตร์

scie

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการรดน้ำดำหัวสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์   พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมอนั ด งี ามของไทย วันพ ฤหัสบดีท   ี่ 12 เมษายน   2555  
ณ บริเวณโถงหน้าอาคารวิทยาศาสตร์ 1 สำนักงานเลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร์

บุคลากรคณะวิทยาศสสตร์สายสนับสนุน
เข้าร ว่ มประชุมร ะดมความคดิ เห็นเพือ่ น ำเสนอใน
การประชุมย ทุ ธศาสตร์ก ารพฒ
ั นาองค์กรครัง้ ท ี่ 8
วันที่ 11 เมษายน 2555 ณ ห้อง 4103 อาคาร
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ข่าวบุคคล
รองศาสตราจารย์ ดร.กัณฑรยี ์ ศรีพ งศ์พ นั ธุ์ เข้าร ว่ มอบรมสมั มนา
การศึกษาพิจารณาเลือกและกำหนดคุณลักษณะคุณสมบัติของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แ ละอปุ กรณ์ไอที เพือ่ ก ารจดั ซ อื้ จ ดั หาทตี่ รงตามความตอ้ งการ
ใช้งานอย่างเหมาะสม วันที่ 25 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อ
วัดไร่ขิง อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ดร.พรทรัพย์ พรสวัสดิ์  และอาจารยธ์ นิญฐอร ห้าวสุด
เข้าร ว่ มอบรม การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช ว่ ยสอน CAI ด้วยโปรแกรม
Captiveate ระหว่างวนั ท ี่ 9 – 11 เมษายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยร าชภัฎ
อยุธยา จังหวัดอ ยุธยา
อาจารย์ ดร.กนกอร ระย้านิล เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง
Natural Products – Based Drug Discovery  วันที่ 5 เมษายน 2555              
ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศรีแดง
เข้าร ว่ มประชุมโครงการพฒ
ั นาเทคโนโลยีก ารควบคุมม ลพิษท ใี่ ช้
การได้ดีที่สุดวันที่ 5 เมษายน 2555  ณ กรมควบคุมมลพิษ
เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัยในการดำเนินงานระยะที่
3 ของศูนย์ วันท ี่ 29 มีนาคม 2555 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สว่างแจ้ง และ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.นัทธีรา สรรมณี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 วันที่ 5
เมษายน 2555 ณ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย
อาจารย์วราพร ภาราดามิตร เข้าร่วมประชุมสัมมนาสถาบัน
อุดมศึกษาเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคตะวันตก เรื่องเตรียมความสู่
การเป็นป ระชาคมอาเซียน วันที่ 2 – 3 เมษายน 2555 ณ ศูนย์ฝึกอบรม
งาอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” อ.สามพราน จ.นครปฐม

nce
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา จารุศ ิริพจน์ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง เทคนิคก ารตรวจประเมินเทคโนโลยีส ะอาด วันท ี่ 29 – 30
มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าธนบุรี
อาจารย์ ดร.วรัญญู พูลส วัสดิ  ์ เข้าร ว่ มสมั มนาทางวชิ าการในการ
ประชุมว ิชาการประจำปี 2555   สวทช. ภายใต้หัวข้อ “รู้ สู้ พิบัติภัย ไป
กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”   จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 28 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม CC – 404 อาคารศูนย์ประชุม
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) จ.ปทุมธานี
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นัทธ รี า สรรมณี เข้าร ว่ มสมั มนาอบรมเพือ่ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานและกำหนดขอบเขตการดำเนิน
งานภายใต้โครงการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแม่น้ำท่าจ ีน : ภายใต้กรอบการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ในระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2555  ณ โรงแรม
โรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
รองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ อนันต์ช นื่ เข้าร ว่ มโครงการประชุม
เพือ่ ว างนโยบายการดำเนินง านในชว่ งที่ 2 ครัง้ ท ี่ 2 ระหว่างวนั ท ี่ 23 – 25
มีนาคม 2555 ณ โรงแรม Ibis หัวหิน จังหวัดป ระจวบคีรีขันธ์
อาจารย์ ดร.พงษ์ล ัดดา ปัญญาจิรวุฒิ  เข้าร่วมรับเสด็จและถวาย
รายงาน ณ โซนนิทรรศการโครงการในพระราชดำริ งานประชุมวิชาการ
ประจำปี 2555 เรื่อง “รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(S&T knowledge : Key to effective disaster response) ระหว่าง       
วันท ี่ 23 – 28 มีนาคม 2555 ณ อุทยานวทิ ยาศาสตร์ป ระเทศไทย จังหวัด
ปทุมธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา จันทราพรชัย และ อาจารย์
ดร.นันทนติ ย์ วานชิ าชวี ะ เข้าร ว่ มประชุมว ชิ าการเชิงป ฏิบตั กิ ารเรือ่ ง Good
Practice in the Supervision of Doctoral and Masters Research วัน
ที่ 22 – 23 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนิน
โครงการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สวรส.) ระหว่างวันท ี่ 20 – 21 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
กรุงเทพฯ
อาจารย์ ดร.ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์ เข้าร่วมสัมมนา นักเรียน
ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำเร็จการศึกษา  ครั้งที่
1/2555  วันท ี่ 16 – 17 มีนาคม 2555 ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์
สปา จังหวัดสมุทรสงคราม
อาจารย์ว ภิ าวรรณ เล้าอ รุณ เข้ารว่ มฟงั บ รรยายพเิ ศษทางสถิติใน
หัวข้อ Algebraic Statistics of Design Experiments ณ ประเทศอิตาลี
วันที่ 14 มีนาคม 2555
น.ส.จิตรรดี ตันติคชาภรณ์ นายณรงค์ พูลแก้ว เข้าร่วมประชุม
เพื่อชี้แจง โครงการการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย วันที่
14 มีนาคม 2555  ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ

ศิษย์เก่าถึงศิษย์เก่า
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญศิษย์เก่าฯสมัครเป็นส มาชิกข องสมาคมฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
1.ส่งเสริมความสัมพันธ์แ ละความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก
2.ส่งเสริมส นับสนุนก จิ การและเผยแพร่ช อื่ เสียงเกียรติภมู ขิ องคณะวทิ ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3.ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นป ระโยชน์ต่อส มาชิกและสังคมโดยรวม
4.ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
ประเภทสมาชิกข องสมาคมฯ
1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ได้แก่บุคคลที่อุปการะช่วยเหลือท ำประโยชน์แก่สมาคม
หรือผ ู้มีเกียรติที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
2. สมาชิกสามัญได้แก่ผ ู้สำเร็จก ารศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรอาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์  ที่ป ฏิ บั ติ ง านป ระจ ำใ นค ณะวิ ทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร ในอดีตแ ละปจั จุบนั แ ละผทู้ เี่ คยเป็นน กั ศึกษาในคณะวทิ ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ให้อ ยู่ในดุลยพินิจข องคณะกรรมการบริหาร
3. สมาชิกวิสามัญได้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ผู้สนใจ
ทั่วไปที่ขอสมัครเป็นสมาชิกและมีผลงานหรือให้การสนับสนุนด ้านวิทยาศาสตร์
4. ยุวสมาชิกได้แก่นักศึกษาปัจจุบันของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
การสมัครเข้าเป็นส มาชิกข องสมาคมฯ
1.ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อ
เลขานุการ
2.ให้เลขานุการนำรายชื่อผู้สมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อ
พิจารณาการรับส มัครเข้าเป็นสมาชิก

3.เมือ่ ค ณะกรรมการบริหารได้ล งมติร บั ส มัครเข้าเป็นส มาชิกแ ล้วให้เลขานุการ
แจ้งให้ผู้สมัครทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผู้สมัครยังไม่มีสิทธิเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์
จนกว่าจะได้ชำระค่าบำรุงครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยค่าบำรุง
4.ผูท้ ไี่ ด้เป็นส มาชิกโดยสมบูรณ์แ ล้วให้น ายทะเบียนลงชือ่ ไว้ในทะเบียนสมาชิก
ของสมาคม
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.ใบสมัครทกี่ รอกขอ้ มูลค รบถว้ น สามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ http://
alumni.sc.su.ac.th/member/form.pdf หรือข อรับแ บบฟอร์มได้ทคี่ ณ
ุ เอกชัย ซ่อนกลิน่
(อั้ม SC25) ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังส นามจันทร์
จ.นครปฐม โทร. 034 270222 ต่อ  22308
2. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป(รูปหนึ่งติดที่ใบสมัครอีกรูปหนึ่ง
แนบมากับใบสมัคร)
3. ค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพ 500 บาท (กรณีช ำระเงินด้วยเงินสด) สำหรับ
สมาชิกส ามัญและสมาชิกวิสามัญ
4.สำเนาหลักฐานการโอนเงินจำนวน 500 บาท   (กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร)
สำหรับสมาชิกส ามัญและสมาชิกวิสามัญ
วิธีการส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.ส่งเอกสารด้วยตนเองส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่คุณเอกชัย ซ่อนกลิ่น        
(อั้ม SC25) ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังส นามจันทร์
จ.นครปฐม ในวันและเวลาราชการ
2. ส่งใบเอกสารทางไปรษณียจ์ า่ ห น้าซ องถงึ คุณเอกชัย ซ่อนกลิน่  สมาคมศษิ ย์
เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์  
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

3. ส่งเอกสารทางอีเมล์ susaa2010@gmail.com Scan เอกสารโดยให้
นามสกุลไฟล์เป็น .pdf Scan รูปถ่ายหน้าตรงโดยให้น ามสกุลไฟล์เป็น .jpg (ขอความ
ละเอียดสูง)
การเสียค่าบำรุง
1.สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเสียค่าบำรุง
2. สมาชิกสามัญและวิสามัญเสียค่าบำรุงส มาคมตลอดชีพ 500 บาท
3.ยุวส มาชิกไม่ต ้องเสียค่าบำรุง
วิธีการชำระเงินค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพ
1. เงินสด
2. โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาสำนัก  นานาเหนือ  บัญชี     
เลขที่ 000-0-35556-9
สิทธิของสมาชิก
1.ประดับตราเครื่องหมายของสมาคม
2.เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประชุมใหญ่วิสามัญและการประชุมวิชาการ
ของสมาคม
3. สมาชิกสามัญมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งและเป็นกรรมการบริหารสมาคม
4.ได้รับบริการหรือผลประโยชน์ที่สมาคมจัดให้สมาชิก
5.สมาชิกส ามัญม สี ทิ ธิร อ้ งขอตอ่ ค ณะกรรมการเพือ่ ต รวจสอบเอกสารและบญ
ั ชี
ทรัพย์สินข องสมาคม

6.สมาชิกสามัญมีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญ
ทัง้ หมดหรือส มาชิกส ามัญ จำนวนไม่น อ้ ยกว่า 50 คนทำหนังสือแ จ้งต อ่ ค ณะกรรมการ
ให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
หน้าที่ของสมาชิก
1.ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมซึ่งคณะกรรมการบริหาร
กำหนดขึ้น
2.สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสมาคมเพื่อให้การดำเนินงานของ
สมาคมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
3.ช่วยเผยแพร่ช ื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
4.ไม่ประพฤติต นเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่สมาคม
การขาดจากสมาชิกภาพ
สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้
1. ตาย
2. ลาออก
โดยยนื่ ห นังสือเป็นล ายลกั ษณ์อ กั ษรตอ่ ค ณะกรรมการและคณะกรรมการได้
พิจารณาอนุมัติและสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่
เรียบร้อย
3.ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมหรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้พ้น
สมาชิกภาพด้วยเหตุที่ผนู้ ั้นประพฤติตนนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ิลปากร ขอเชิญศิษย์เก่าฯ สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ค่าบ ำรุงสมาชิกตลอดชีพ 500 บาท ดูรายละเอียด
เพิม่ เติมได้ที่ http://alumni.sc.su.ac.th/member.htm หรือ ตดิ ต่อส อบถามทางโทรศัพท์ห มายเลข 08-4439-8108 นายเอกชัย ซ่อนกลิน่ เลขานุการ สมาคม
ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ิลปากร โทร. 08-4439-8108

ถู ก สั ต ว์ ก ั ด ....ระวั ง ..โรคพิ ษ สุ น ั ข บ้ า
โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ
เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น คน สุนัข แมว ลิง
กระรอก ค้างคาว ฯลฯ โรคนเี้ มือ่ เป็นแ ล้วจ ะทำให้ม อี าการทางประสาท โดย เฉพาะระบบประสาท
ส่วนกลาง และถ้าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย คนเป็นโรคนี้ได้เนื่องจากรับเชื้อม าจากสัตว์ทเี่ป็นโรค
ได้ 2 ทาง คือ 1. ถูกสัตว์ทเี่ป็นโรคกัด เชื้อไวรัสจากน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคจะเข้าสู่ร่างกายทาง
บาดแผลที่ถูกกัด และ 2. ถูกสัตว์ที่เป็นโรคเลียผิวหนังบริเวณที่มีบาดแผลหรือร อยขีดข่วน รวม
ทั้งการที่ถูกเลียที่เนื้อเยื่ออ่อนบริเวณ ตา ริมฝีปาก

อาการของคนเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
1. ระยะอาการเริ่มแรก
           ผู้ป่วยจะมีการอักเสบที่สมองและเยื่อสมอง ในระยะ 2-3 วันแรก โดยอาจปวดเมื่อย
ตัว มีไข้ต่ำ ๆ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย คันหรือปวดแสบบริเวณที่ถูกก ัด ทั้ง ๆ ที่แผลอาจหายเป็น
ปกติแ ล้ว
2. ระยะอาการทางระบบประสาท
          จะเริ่มหงุดหงิด กระสับก ระส่าย อาละวาด ไม่อยู่สุข โดยจะมีอาการเช่นนี้ประมาณ
2-3 วัน จากนั้นจ ะเริ่มซึมเศร้า และมีอาการกลัว ทั้งไม่ชอบแสงสว่าง ลม เสียงดัง กลัวน้ำ ซึ่ง
อาจพบอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ มีน้ำลายไหล กลืนอ าหารลำบากและเจ็บ เพราะเกิดการเกร็งตัว
ของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืน แต่ย ังพูดจารเู้รื่อง
3. ระยะสุดท้าย
มีอาการเอะอะมากขึ้น สงบสลับก ับชัก บางรายอาจเป็นอัมพาต หมดสติ และเสีย
ชีวิตในที่สุด เพราะส่วนที่สำคัญของสมองถูกทำลายไปหมด โดยเฉลี่ยจะเสียชีวิตใน 2-6 วัน
เนื่องจากอัมพาตของกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินหายใจ เพราะโรคลุกลามไปอย่างรวดเร็ว
ดังนั้นห ากถูกสุนัขก ัด สิ่งท ี่ควรปฏิบัติคือ   ล้างแผลทันทีด้วยน้ำส ะอาด ฟอกด้วยสบู่
2-3 ครั้ง แล้วท าแผลด้วยน้ำยาพิวิดีน (เบตาดีน) หรือแ อลกอฮอล์ หรือท ิงเจอร์ ไอโอดีน แล้วรีบ
ไปปรึกษาแพทย์ท นั ที  กรณีถ า้ ส นุ ขั น นั้ ต ายให้น ำซากมาตรวจ ถ้าห ากสนุ ขั ไม่ต ายให้ข งั ไว้ด อู าการ

รัตชนก โชควิวัฒนา sc27

10 วัน ขณะเดียวกันให้ร ีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนการรักษาทางสมุนไพรหรือ
แพทย์แ ผนโบราณไม่ส ามารถป้องกันโรคได้ ไม่ค วรรอดูอาการสุนัข เพราะอาจสายเกินไปที่จะ
ฉีดวัคซีน หรือห ากแป็นสัตว์อื่นทเี่ราไม่ได้เลี้ยงไว้ เช่น   สัตว์จรจัด  หรือจำสัตว์ท ี่กัดไม่ได้ ก็
จำเป็นต อ้ งรบั ก ารฉดี ว คั ซีนเช่นก นั   ส่วนในกรณีท ถี่ กู เลียผ วิ หนังท ไี่ ม่มแี ผลหรือเพียงแต่อ มุ้ ส นุ ขั 
ไม่ส ามารถจะติดโรคได้ แต่ทางที่ดีที่สุดคือ ระวังอย่าให้ถ ูกสุนัข หรือแ มวกัด  โดยอาจสังเกต
อาการของสัตว์เหล่าน ั้นว่ามอี าการของโรคพิษสุนัขบ้าห รือไม่ โดย สัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ ้าจะ
มีอาการ 2 แบบ  คือ1. แบบดุร้าย มีอ าการหงุดหงิด ไล่กัดคนและสัตว์อื่น เมื่อมีอาการดุร้าย
ได้ 2 – 3 วัน ก็จะอ่อนเพลียล ง ขาหลังไม่มแี รง เดินโซเซและตายในที่สุด  และ 2. แบบเซื่อง
ซึม คือมอี าการปากอ้าหุบไม่ได้ สุนัขจ ะเอาขาหน้าตะกุยบ ริเวณแก้ม ปากและคอจะบวม จะ
ลุกน งั่ แ ละยนื เดินบ อ่ ย ๆ กินข องแปลก ๆ ไม่ก ดั ถ า้ ไม่ถ กู ร บกวน นอกจากนยี้ งั ค วรพาสตั ว์เลีย้ ง
ไปฉีดว ัคซีนป ้องกันโรคพิษส ุนัขบ ้าด ้วย ทีส่ ำคัญอ ย่าป ล่อยให้ม ลี ูกม าก ผูเ้ลี้ยงควรทำหมันส ุนัข
ทั้งตัวผู้และตัวเมีย

ลักษณะอาการดุร้ายของสุนัข
ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ทางเข้าสู่ร่างกาย
ของเชื้อไวรัส

เชื้อไวรัสเรบีส์ (Rabies)

ที่มาและภาพประกอบ
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

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

อาการของคนที่เป็น
โรคพิษสุนัขบ ้า

