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จากคณบดี

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดำรัสพระราชทานพรปใหม พ.ศ.2556
แกพสกนิกรชาวไทย เมื่อคืนวันที่ 31 ธ.ค. 2555 ความวา
“ประชาชนชาวไทยทัง้ หลาย บัดนีถึ้ งวาระจะขึน้ ปใหม ขาพเจาขอสงมอบความปรารถนาดี มาอวยพรแกทานทุกคน
ใหมีความสุขมีความเจริญ และความสำเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา ขาพเจาขอขอบใจทานเปนอยางมากที่พรั่งพรอม
กันมาใหกำลังใจแกขาพเจาในคราววันเกิด ดวยความหวังดี จากใจจริง น้ำใจไมตรีจิตที่ทุกคนทุกฝาย แสดงออกในวันนั้น
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 ความเมตตา และหวังดีตอกัน
ดูแลเอาใจใสกัน ชวยเหลือเกื้อ**********************************
กูลกัน ใหกำลังใจแกกันและกัน ผูกพันกันไวอยางญาติและฉันมิตร ทุกคนทุกฝาย ก็ไดรวม
มือกันสรางสรรคความสุขความเจริญมั่นดคงวให
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข่าววิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดพิจารณา
อนุมัติ ทุน อุดหนุน การ วิจัย จาก เงิน ของ สำนักงาน คณะ กรรมการ
การ อุดมศึกษา ประจำ ปงบประมาณ 2556 สำหรับ ชุด โครงการ
วิจัย เรื่อง กา รบูรณา การ การ ออกแบบ และ พัฒนา เชิง วิทยาศาสตร
และวิศวกรรมสำหรับการสรางสรรคผลิตภัณฑตกแตงภายใน โดยมี
รองศาสตราจารย ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร เปนผูอำนวย

การชุดโครงการวิจยั
วงเงินสนับสนุน 670,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ป
มูล นิธิ โท เร เพื่อ การ สง เสริม วิทยาศาสตร ประเทศไทย
ได พิจารณา จัดสรร เงิน ทุน ชวย เหลือ การ วิจัย ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 19 สำหรับโครงการ การสังเคราะหอนุพันธของ
สารประกอบอินโดลเชื่อมกับอะซิพิน ที่มีฤทธิ์เปนสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชและตานโรคพืช โดยมี ผูช วยศาสตราจารย ดร.วยา
พุทธวงศ เปนหัวหนาโครงการ วงเงินสนับสนุน 200,000 บาท ระยะ
เวลาดำเนินการวิจัย 1 ป

ขาวบุคคล
รองศาสตราจารย ดร.จันทนา จันทราพรชัย เขารวมประชุม
เพือ่ พัฒนาขอเสนอโครงการทุนวิจยั ดานการบริหารจัดการทองเทีย่ ว
ระหวาง วช.และ สกว. วันที่ 28 มกราคม 2556 ณ หองประชุมรวย
ปญญา โรงแรมมารวยการเดน
อาจารย ดร.กลางพล กมลโชติ เขารวมประชุมผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชาศิลปะผาไทย เรือ่ ง การจัดทำเกณฑการประเมินสาขาวิชา
ศิลปะผาไทย” วันที่ 24 ม.ค.2556 ณ หองประชุมพันเอกอาทรชน
เห็นชอบ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาจารย ดร.เสาวลักษณ อรามพงศานุวัต อาจารยอรวรรณ
เชาวลิต และอาจารย ดร.กรัญญา สิทธิ สงวน เขารวมโครงการ

สัมมนา
มนาทางนวั
ทางนวัตกรรม
กรรมแล
และเทคโนโลยีการ
การศึศึกษา เรื่อง สมรรถนะ
สมรรถน ไอที
สมรรถนะนักเทคโนโลยี สูการ
 พัฒนาองคกร วันที่ 19 มกราคม 2556
ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ผู ชวย ศาสตราจารย ดร.รัฐ พล อน แฉง เขา รวม สัมมนา
“แนวทางการจัดทำแผนแมบทชุมชนกองทุนโรงไฟฟาอยางมีสวนรวม”
วันที่ 18 มกราคม 2556 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
นางสุลักษณ นามโชติ ไดรับเชิญเปนที่ปรึกษาการพัฒนา
หองปฏิบตั การ
ิ ทางเนือ้ เยือ่ วิทยาและขบวนการจัดทำสไลดถาวร วันที่
28 – 29 มกราคม 2556 ณ ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ มหาวิทยาลัย
มหิดล

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร จัดกิจกรรม 5 ส SC Cleaning Day
ประจำป 2556 วันที่ 7 กุมภาพันธ 2556 ณ พื้นที่ความรับผิดชอบ
ของภาควิชาและหนวยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร เพือ่ การจัดสภาพ
แวดลอมที่ดี และสรางจิตสำนึกในการทำกิจกรรม 5ส รวมกันของ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร

มะเร็ ง เรื ่ อ งใกล้ ต ั ว ไม่ ร ู ้ ไ ม่ ไ ด้ แ ล้ ว

ปรเมธ ทรงธรรมวัฒน sc35

“อโรคยา ปรมาลาภา” ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ
เชื่ อ ว า ทุก คน ต อ งการ มี สุขภาพ รางกาย ที่ แข็ง แรง ไมมี โรค ภั ย
เบียดเบียน ใชชีวิตอยางมีความสุข แตในความเปนจริงแลวเราคง
ไมสามารถหลีกหนีความเจ็บไขไดปวยไปพน
ปจจุบัน นี้ โรค ที่ ครา ชีวิต คน ไทย เปน จำนวน ไม นอย คือ
“โรคมะเร็ง” โรคมะเร็งเกิดจากเซลลรางกายมีความผิดปกติที่สาร
พันธุกรรมหรือ DNA ทำใหเซลลมีการแบงตัวเพิ่มจำนวนอยาง
รวดเร็วและมากกวาปกติ ทำใหเกิดกอนเนื้อผิดปกติ และในที่สุดก็
จะทำใหเกิดการตายของเซลลในกอนเนือ้ นัน้ เนือ่ งจากขาดเลือดไป
เลี้ยง มะเร็งที่พบไดบอยในเพศหญิงคือ มะเร็งเตานมและมะเร็ง
ปากมดลูก แตสำหรับเพศชาย มะเร็งทีพบ
่ ไดบอยคือ มะเร็งตับและ

พบในเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยรอยละ 50 ของผูป วยจะพบ
มะเร็งชนิดนี้ที่บริเวณขา โดยเฉพาะบริเวณเขา รองลงมาคือ แขน
นอกจากนี้ยังสามารถเกิดขึ้นไดตามบริเวณสะโพก คอและศีรษะ
ไดอีกดวย สำหรับการรักษานั้นอาจทำโดยการผาตัดเพื่อนำกอน
มะเร็งและเนื้อเยื่อใกลเคียงออก และทำการฉายรังสีโดยใชรังสี
พลังงานสูง ซึ่งอาจใหกอนการผาตัดเพื่อลดขนาดเนื้องอกหรือ
หลังการผาตัดหรือใชยาเคมีบำบัด ซึ่งเปนการใหยาทางเสนเลือด
หรือการรับประทานเพื่อทำลายเซลลมะเร็ง
คงปฏิเสธไมไดแลววาโรคมะเร็งเปนเรื่องที่อยูใกลตัวของ
คนเราทุกคน เราสามารถเรียนรูที จะ
่ ปองกันตัวเองใหหางไกลจาก
โรคมะเร็งได ทัง้ การรับประทานอาหารทีมี่ ประโยชนและหมัน่ คอย

รูปที่ 2 สารอาหารที่ตานมะเร็งมักอยูในผักและผลไมที่มีสีสันตางๆ
รูปที่ 1 เครื่องฉายรังสี

มะเร็งปอด โดยสวนมากเรามักมีความเขาใจวามะเร็งจะเกิดขึ้นกับ
อวัยวะภายในอยางที่กลาวมาขางตนเทานั้น แตในความเปนจริง
แลว มะเร็งสามารถเกิดขึ้นไดกับอวัยวะทุกสวนในรางกายของเรา
synovial sarcoma เปนมะเร็งชนิดหนึ่งของมะเร็งเนื้อเยื่อ
ออน (soft tissue sarcoma) ทีพบ
่ ไดนอย แตมักพบไดบอยในวัย
รุนมากกวาผูสูงอายุ ซึ่งมักพบในเด็กวัยรุน เฉลี่ยอายุอยูที่ 26.5
ป และประมาณรอยละ 30 ของผูปวยมีอายุนอยกวา 20 ป และ

สังเกตอาการผิดปกติตางๆในรางกาย หากพบความผิดปกติควร
ไปพบแพทยทันที เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษามากขึ้น รางกายที่
แข็งแรงเกิดจากการดูแลของเราเอง
ที่มาแหลงขอมูล
http://www.student.chula.ac.th/~50370522/cancer.htm
http://www.yourcancertoday.com/Cancers/Synovial%20
Sarcoma/164
http://en.wikipedia.org/wiki/Synovial_sarcoma
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