
จากคณบดี

	 ไตรมาส	แรก	ของ	ปีงบประมาณ	2555	คณะฯ	สนับสนุน	ทุน	วิจัย	ให้	บุคลากร	ไป	แล้ว	5	ทุน	ด้วย	กัน		เป็น	ทุน	วิจัย	สำหรับ	อาจารย์	หลัง	

สำเร็จ	การ	ศึกษา	ระดับ	ปริญญา	เอก	1	ทุน	โดย	มี	ผู้รับ	ทุน	คือ	อาจารย์	ดร.รุ่ง	รัตน์		วัด	ตาล	และ	ทุน	วิจัย	เพื่อ	ผลิตผล	งาน	ตี	พิมพ์	ใน	วารสาร	วิชาการ	

1	ทุน		โดย	มี	ผู้รับ	ทุน	คือ	อาจารย์	ดร.นันท	นิตย์		วา	นิ	ชา	ชีวะ	และ	ทุน	สนับสนุน	การ	เขียน	ตำรา	อีก	3	ทุน	โดย	ศาสตราจารย์	ดร.ฉวีวรรณ	รัตนประเสริฐ		

อาจารย์	ดร.นัยน์	รัตน์		กัน	ยะ	มี	และ	อาจารย์	ดร.สม	เจ	ตน์		ชัย	ยะ		

	 นอกจาก	งาน	ทาง	วิชาการ	แล้ว	 บุคลากร	และ	นักศึกษา	ของ	คณะฯ	 ยัง	ร่วม	กัน	บริจาค	เงิน	 สิ่งของ	 เพื่อ	ช่วย	เหลือ	ผู้	ประสบ	ภัย	น้ำ	ท่วม			

ภาค	วิชา	ต่าง	ๆ	เช่น	ภาค	วิชา	ชีววิทยา	ภาค	วิชา	จุล	ชีววิทยา	ผลิต	หัว	เชื้อ	จุลินทรีย์		และ	EM	Ball	ภาค	วิชา	ฟิสิกส์	และ	ภาค	วิชา	เคมี	ร่วม	กับ	ผู้	มี	

จิต	ศรัทธา	ผลิต	เรือ	น้ำ	หนัก	เบา	ราคา	ถูก	นำ	ไป	บริจาค	เพื่อ	ช่วย	เหลือ	ผู้	ประสบ	ภัย	น้ำ	ท่วม	ใน	พื้นที่	จังหวัด	นครปฐม

ปีที่ 17 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.จรุง	แสง	

ลัก	ษณ	บุญส่ง	 คณบดี	คณะ	วิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 เป็น	ประธาน	ใน	พิธี	

ปิด	ค่าย	โอลิมปิก	วิชาการ	ค่าย	 1	 เม่ือ	วัน	ท่ี	

20	ตุลาคม	2554	ณ		คณะ	วิทยาศาสตร์	

ณ	ห้อง	5406	อาคาร	วิทยาศาสตร์	4	คณะ	

วิทยาศาสตร์

	 วัน	อาทิตย์	ท่ี13	 พฤศจิกายน	 2554	 ภาค	วิชา	ฟิสิกส์												

คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 โดย	บุคลากร	ของ	ภาค	วิชา	

ฟิสิกส์	และ	ภาค	วิชา	เคมี	ร่วม	กับ	ผู้	มี	จิต	ศรัทธา	ได้	ร่วม	กัน	สร้าง	เรือ	จำนวน	

8	ลำ	 ซ่ึง	ออกแบบ	และ	สร้าง	โดย	ภาค	วิชา	ฟิสิกส์	 ซ่ึง	มี	คุณสมบัติ	พิเศษ	ทำ	

จาก	แผ่น	เหล็ก	กัน	สนิม	พับ	ข้ึน	รูป	 และ	เช่ือม	ต่อ	เป็น	เรือ	ซ่ึง	มี	น้ำ	หนัก	เบา	

สร้าง	ได้	รวดเร็ว	ราคา	ถูก	 เพ่ือ	นำ	ไป	บริจาค	ช่วย	เหลือ	ผู้	ประสบ	อุทกภัย																

ท่ี	วัด	บาง	พระ(หลวง	พ่อ	เป่ิน)อำเภอ	นครชัยศรี	จำนวน	1	ลำ	(ขนาด	ใหญ่	

บรรทุก	ผู้	โดยสาร	จำนวน	 6	 คน)	 โรงเรียน	วัด	บาง	พระ	อำเภอ	นครชัยศรี					

6	ลำ	(บรรทุก	ผู้	โดยสาร	ลำ	ละ	3	คน)	ประชาชน	ผู้	ประสบ	อุทกภัย	อำเภอ	

บางเลน	1	ลำ	(บรรทุก	ผู้	โดยสาร	3	คน)	ท้ังน้ี	ทาง	คณะฯ	ได้	นำ	น้ำ	ด่ืม	จำนวน	

50	โหล	เคร่ือง	อุปโภค	บริโภค	รวม	ท้ัง	ทำ	อาหาร	ของ	หวาน	(ไอศกรีม)	เล้ียง	

ผู้	ประสบ	อุทกภัย	จำนวน	300	คน	ด้วย

กิจกรรมวิทยาศาสตร์
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	 คณะ	วิทยาศาสตร์		ได้	พิจารณา	ข้อ	เสนอ	โครงการ	วิจัย	และ	
อนุมัติ	ให้	ทุน	อุดหนุน	การ	วิจัย	ประเภท	ต่างๆ	 ประจำ	ปีงบประมาณ	
2555	ดังนี้

ข่าววิจัย

	 28	พ.ย	2554	ภาค	วิชา	ฟิสิกส์	คณะ	วิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 โดย	บุคลากร	ของ	ภาค	วิชา	ฟิสิกส์	ได้	นำ	สิ่งของ	ไป	ช่วย	เหลือ	ผู้	ประสบ	อุทกภัย	

ครั้ง	ที่	 2	ณ	 หมู่	 1	 ตำบล	บาง	กระเบา	 อ.นครชัยศรี	 จ.นครปฐม	 ชุมชน	คลอง	โยง	 อ.พุทธ	มณฑล	

จ.นครปฐม	ชุมชน	คลอง	มหา	สวัสดิ์	อ.พุทธ	มณฑล	จ.นครปฐม

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	และ	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	ร่วม	ปั้น

EM	 Ball	 เนื่องจาก	สถานการณ์	น้ำ	ท่วม	ใน	หลาย	จังหวัด	ทั่ว	ประเทศ	 ทำให้	มี	น้ำ	ท่วม	ขัง	

ส่ง	กลิ่น	เหม็น	และ	เป็น	แหล่ง	เพาะ	เชื้อ	โรค	ที่	อาจ	ก่อ	ให้	เกิด	ปัญหา	ด้าน	สุขภาพ	และ	สภาวะ	

แวดล้อม	โดย	รวม		ดัง	นั้น	คณะ	วิทยาศาสตร์	และ	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	ได้	ร่วม	มือ	กัน	

จดั	กจิกรรม	ปัน้	EM	Ball		เพือ่	นำ	ไป	ชว่ย	เหลอื	ผู้	ประสบ	ภยั	นำ้	ทว่ม	ซึง่	ได้	จดั	ขึน้	2	ครัง้	ใน	

วัน	พุธ	ที่	9	และ		วัน	ศุกร์	ที่	23	พฤศจิกายน	2554	บริเวณ	อาคาร	เรียน	รวม	วิทยาศาสตร์	

มี	จิต	อาสา	เข้า	ร่วม	ทั้ง	นักศึกษา	 บุคลากร	 ผู้	ประสบ	ภัย	จาก	ศูนย์	พัก	พิงฯ	 และ	ประชาชน	

บริเวณ	ใกล้	เคียง	ประมาณ	200	คน	โดย	EM	Ball	เหล่า	นี้	ได้	ส่ง	มอบ	ให้	กับ	ผู้	ประสบ	ภัย	

นำ	ไป	ใช้	ประโยชน์	ต่อ	ไป

	 ทนุ	อดุหนนุ	การ	วจิยั	เพือ่	ผลติผล	งาน	วจิยั	ต	ีพมิพ	์ใน	วารสาร	วชิาการ	

จาก	กองทนุ	สง่	เสรมิ	และ	พฒันา	คณะ	วทิยาศาสตร	์วงเงนิ	ทนุ	สนบัสนนุ	ไม	่

เกิน	170,000	บาท	จำนวน	1	ทุน	ดังนี้

	 การ	สงัเคราะห	์โลหะ	เซน็เซอร	์ชนดิ	ใหม	่โดย	ใช	้ฟลเูรส	ซนี	หรอื	โร	ดา	มนี	

ฟล	ูออ	โร	ฟ	อร”์	โดย	อาจารย	์ดร.นนัท	นติย	์วา	น	ิชา	ชวีะ		ระยะ	เวลา	ดำเนนิ	การ	

วิจัย	1	ปี	ตั้งแต่	15	ธันวาคม	2554	–	14	ธันวาคม	2555

	 ทุน	อุดหนุน	การ	วิจัย	สำหรับ	อาจารย์	หลัง	สำเร็จ	การ	ศึกษา	ระดับ	

ปรญิญา	เอก	จาก	กองทนุ	สง่	เสรมิ	และ	พฒันา	คณะ	วทิยาศาสตร	์วงเงนิ	ทนุ	

สนับสนุน	ไม่	เกิน	144,000	บาท	จำนวน	1	ทุน	ดังนี้

	 	 การ	ศึกษา	แบบ	จำลอง	สำหรับ	คำนวณ	รังสี	กระจาย	ของ	ดวง	

อาทิตย์	บน	ระนาบเอียง	โดย	อาจารย์	ดร.รุ่ง	รัตน์	วัด	ตาล		ระยะ	เวลา	ดำเนิน	

การ	วิจัย	1	ปี		ตั้งแต่	15	ธันวาคม	2554	–	14	ธันวาคม	2555
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	 รอง	ศาสตราจารย	์ดร.นวรตัน	์อนนัต	์ชืน่		ได	้รบั	เชญิ	จาก	ศนูย	์ความ	

เป็น	เลิศ	ด้าน	คณิตศาสตร์	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	มหิดล	เข้า	ร่วม	

โครงการ	ประชมุ	เพือ่	วางแผน	นโยบาย	การ	ดำเนนิ	งาน	ใน	ชว่ง	ที	่2	ระหวา่ง	วนั	

ที่	2	–	5	ธันวาคม	2554	ณ	โรงแรม	The	Imperial	Mae	Ping		จังหวัด	

เชียงใหม่

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.บุญ	ศรี	 จง	เสรี	จิตต์	 ประธาน	สภา	

คณาจารย์	 เข้า	ร่วม	ประชุม	ประธาน	สภา	อาจารย์	มหาวิทยาลัย	แห่ง	ประเทศไทย																	

(ปอม	ท.)		สมยั	สามญั	ครัง้	ที	่10/2554	ระหวา่ง	วนั	ที	่2	–	5	ธนัวาคม	2554										

ณ	 สำนักงาน	อธิการบดี	 มหาวิทยาลัย	แม่	โจ้	 จังหวัด	เชียงใหม่	 และ	สถานี	

เกษตร	หลวง	อิน	ทน	นท์	

	 รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.ดวง	เดือน	 ไกร	ลาศ	 และ	นาง	สุ	ลักษณ์					

นาม	โชติ	 เข้า	ร่วม	ประชุม	วิชาการ	 ระดับ	นานาชาติ	 Joint	 International	

Tropical	 Medicine	Meeting	 2011	 ระหว่าง	วัน	ที่	 1	 –	 2	 ธันวาคม	

2554	ณ	โรงแรม	Centara	Grand	&	Bangkok	Convention	Centre	

เซ	นทรัลเวิร์ล	กรุงเทพฯ

	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.เสริม	จันทร์	ฉาย	เข้า	ร่วม	ประชุม	หารือ	และ	

เยี่ยม	ชม	โรงงาน	ผลิต	ไฟฟ้า	จาก	พลังงาน	แสง	อาทิตย์	ระบบ	Solar	Thermal											

ของ	บริษัท	ไทย	โซ	ล่า	ร์	เอ็น	เนอ	ร์	ยี่	จำกัด	วัน	ที่	23	พฤศจิกายน	2554

	 รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.ดวง	เดือน	 ไกร	ลาศ	 ได้	รับ	แต่ง	ตั้ง	เป็น							

คณะ	กรรมการ	สรรหา	ประธาน	กรรมการ	และ	กรรมการ	ผู้ทรง	คุณวุฒิ	ใน												

คณะ	กรรมการ	ส่ง	เสริม	การ	จัด	ประชุม	และ	นิทรรศการ	 คำ	สั่ง	สำนัก	นายก	

รัฐมนตรี	ที่	228/2554	ลง	วัน	ที่	4	พฤศจิกายน	2554	

	 อาจารย์	ดร.นันท	นิตย์	 วา	นิ	ชา	ชีวะ	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	อาจารย์	พิเศษ	

สอน	วิชา	 ทพชท	 306	 เคมี	 ให้	กับ	นักศึกษา	หลักสูตร	เทคโนโลยี	บัณฑิตฯ										

(ต่อ	เนื่อง	2	ปี)	 ชั้น	ที่	 3	 ระหว่าง	วัน	ที่	 11	พฤศจิกายน	2554	 	 –	20	

มกราคม	2555	ณ	คณะ	ทันตแพทย์	มหาวิทยาลัย	มหิดล	กรุงเทพฯ

	 อาจารย์	อภิเษก	 หงษ์	วิทยากร	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	อาจารย์	พิเศษ		

รายวิชา	618	344-50	Introduction	to	Operating	System		Engineering	

ณ	 ภาค	วิชา	วิศวกรรมศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	อุตสาหกรรม	 มหาวิทยาลัย	

ศิลปากร

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.รัฐ	พล	 อ้น	แฉ่ง	 	 เข้า	ร่วม	ประชุม	

อนกุรรมการ	ศกึษา	การ	ใช	้แบบ	จำลอง	คณติศาสตร	์สำหรบั	ประเมนิ	การ	แพร	่

กระจาย	มลพิษ	ทาง	อากาศ	ครั้ง	ที่	2/2554	วัน	ที่	21	ตุลาคม	2554	ณ	

กรม	ควบคุม	มลพิษ

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.รัชฎา	บุญ	เต็ม	ได้	รับ	เชิญ

	 	 เปน็	กรรมการ	ผูท้รง	คณุวฒุ	ิใน	การนำ	เสนอ	โครง	งาน	วทิยาศาสตร	์

ภาค	บรรยาย	ของ	นักเรียน	ไทย	และ	ต่าง	ประเทศ	โครงการ	นำ	เสนอ	โครง	งาน	

วิทยาศาสตร์	ของ	นักเรียน	ระดับ	นานาชาติ	ครั้ง	ที่	7	The	7th	International	

Student	Science	Fair	2011	(ISSF	2011)	วัน	ที่	12	ตุลาคม	2554				

ณ	โรงเรียน	มหิดล	วิทยา	นุ	สรณ์

	 	 เป็น	วิทยากร	ให้การ	อบรม	คัด	เลือก	ผู้	แทน	ประเทศไทย	ไป	แข่งขัน	

คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	โอลิมปิก	ระหว่าง	ประเทศ	ประจำ	ปี	พ.ศ.	2555	

ครั้ง	ที่	1	ระหว่าง	วัน	ที่	17	–	19	ตุลาคม	2554	ณ	ห้อง	ประชุม	1602	

อาคาร	อำนวย	การ	สถาบัน	ส่ง	เสริม	การ	สอน	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี

	 	 ได้	รับ	เชิญ	จาก	โรงเรียน	เบญจม	เทพ	อุทิศ	จังหวัด	เพชรบุรี										

เปน็	วทิยากร	อบรม	เชงิ	ปฏบิตั	ิการ	วชิา	เคม	ีเรือ่งการ	แยก	สาร	และ	การ	ไทเทรต	

ให้	กับ	นักเรียน	ห้องเรียน	วิทยาศาสตร์	 และ	นักเรียน	โครงการ	ส่ง	เสริม	ความ	

เลิศ	ด้าน	คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์	ระดับ	ชั้น	มัธยมศึกษา	ปี	ที่	5	วัน	ที่	19	

พฤศจิกายน	2554	ณ	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร

	 ผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย	์ดร.เชาว	รยี	์	อรรถ	ลงั	รอง	ผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย	์

ดร.ธนา	พร	 ชื่น	อิ่ม	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.เอก	พันธ์	 บางยี่ขัน	 ผู้	ช่วย	

ศาสตราจารย์	 ดร.ธงชัย	 เต	โช	วิศาล	 และ	อาจารย์	 ดร.วรัญญู	 พูล	สวัสดิ์		

ได้	รับ	เชิญ	เป็น	อาจารย์	พิเศษ	รายวิชา	จุล	ชีววิทยา	และ	ปรสิตวิทยา	 รหัส	วิชา	

4172109	 ภาค	การ	ศึกษา	ที่	 2/2554	 ให้	กับ	นักศึกษา	พยาบาล	ศาสตร์	

คณะ	พยาบาล	ศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ราชภัฎ	นครปฐม	

	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.สืบ	สกุล	อยู่	ยืนยง	ได้	รับ	เชิญ

	 	 เป็น	อาจารย์	พิเศษ	สอน	รายวิชา	 IMTH3102	 Fundamental	

Mathematics	ให้	กับ	นักศึกษา	ชั้น	ปี	ที่	1	ภาค	การ	ศึกษา	ที่	2	ปี	การ	ศึกษา	

2554	ณ	มหาวิทยาลัย	คริสเตียน	จังหวัด	นครปฐม

	 	 เป็น	กรรมการ	พิจารณา	หลักสูตร	ปรัชญา	ดุษฎี	บัณฑิต	สาขา	วิชา	

คณิตศาสตร์	(หลักสูตร	ปรับปรุง	พ.ศ.	2555	)และ	เข้า	ร่วม	ประชุม	วัน	ที่	10	

ตุลาคม	2554	ณ	ภาค	วิชา	คณิตศาสตร์	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	

มหิดล	

	 ผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย	์วสิตูร	ว	รส	งา่	ศลิป	์ได	้รบั	เชญิ	เปน็	อาจารย	์พเิศษ	

สอน	รายวิชา	424	309	การ	วิเคราะห์	และ	ออกแบบ	ระบบ	และ	วิชา	432	

301	การ	เขยีน	โปรแกรม	คอมพวิเตอร์	ภาษา	ว	ิชวล	เบสคิ	ภาค	การ	ศกึษา	ที	่2	

ปี	การ	ศึกษา	2554	ณ	คณะ	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัย	ราชธานี	วิทยาเขต	

อุดรธานี	

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

สนับสนุน	ผู้	ป่วย	ไต	วาย	เรื้อรัง	ระยะ	สุดท้าย	ใน	ระบบ	หลัก	ประกัน	สุขภาพ	

ถ้วน	หน้า	ให้	เข้า	ถึง	การ	บริการ	ทดแทน	ไต	จังหวัด	นครปฐม		ครั้ง	ที่	1/2555				

วัน	ที่	21	พฤศจิกายน	2554	ณ	สำนักงาน	สาธารณสุข	จังหวัด	นครปฐม



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

ธนาพร	ชื่นอิ่ม
ภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิษงูอ ันตรายอย่างไรพิษงูอ ันตรายอย่างไร

ระบบ	ไม่	สามารถ	ทำงาน	ได้	จะ	ทำให้	เหยื่อ	ยอม	จำนน	ใน	ที่สุด	

นอกจาก	นี	้พษิ	ง	ูยงั	ม	ีผลก	ระ	ทบ	ตอ่	การ	ทำงาน	ของ	สว่น	อืน่	ดว้ย	แต	่

ม	ีความ	รนุแรง	นอ้ย	กวา่	จงึ	มกั	เปน็การ	ทำงาน	รว่ม	กนั	กบั	ระบบ	อืน่	

ใน	การ	ทำร้าย	เหยื่อ	เช่น	 ผล	ต่อ	การ	ทำงาน	ของ	กล้าม	เนื้อ	 การ	

ทำลาย	เมด็	เลอืด	แดง	การ	ทำให	้เกดิ	ภาวะ	ความ	ดนั	ตำ่	ภาวะ	บวม	

คัง่	เนือ่งจาก	นำ้	และ	ยงั	ม	ีผล	ทำลาย	โครงสรา้ง	เนือ้เยือ่	ตา่งๆ	ของ	

เหยื่อ	ด้วย	 อย่างไร	ก็ตาม	ยัง	มี	เอนไซม์	และ	โปรตีน	ใน	พิษ	งู	อีก	

จำนวน	มาก	ที่	ยัง	ไม่	ทราบ	หน้าที่	และ	ต้อง	ศึกษา	ต่อ	ไป

	 จาก	การ	เกดิ	อทุกภยั	ครัง้	ใหญ	่ใน	กรงุเทพฯ	นัน้	สิง่	ที	่เกดิ	ตาม	

มา	มี	มากมาย	รวม	ถึง	สัตว์	มี	พิษ	ต่างๆ	หนึ่ง	ใน	นั้น	คือ	งู	กรี	น	แมม	บ้า	

ที	่ลา่สดุ	ม	ีขา่ว	วา่	ได	้หลดุ	ออก	จาก	ฟารม์	แหง่	หนึง่	ที	่อำเภอ	ปากเกรด็	

โดย	พิษ	ของ	งู	ดัง	กล่าว	มี	ความ	ร้าย	แรง	มาก	หาก	ถูก	กัด	อาจ	มี	

อันตราย	ถึงแก่	ชีวิต	ได้	พิษ	งู	มี	อันตราย	แก่	ชีวิต	ของ	เรา	อย่างไร?	

รูป	ที่	2	รูป	จำลอง	การ	เกิด	พันธะ	ได	ซัล	ไฟด์	(disulfide	bond)	

ระ	หว่า	งก	รด	อะ	มิ	โน	ซิ	ส	เต	อี	นบน	สาย	โปรตีน

	 ข้อมูล	ที่	ได้	จาก	การ	ศึกษา	พิษ	งู	ทำให้	เข้าใจ	ถึง	การ	ทำงาน	

ของ	โปรตีน	มาก	ขึ้น	และ	มี	การ	ใช้	ใน	การ	ออกแบบ	และ	พัฒนา	ยา	

เพือ่	ชว่ย	ชวีติ	ผู	้ปว่ย	ที	่ถกู	ง	ูกดั	หรอื	แมแ้ต	่ใช	้ใน	การ	รกัษา	โรค	อืน่	ดว้ย	

ตวัอยา่ง	ยา	ที	่ม	ีการ	พฒันา	ขึน้	จาก	ขอ้มลู	การ	ศกึษา	พษิ	ง	ูไดแ้ก	่กลุม่	

ยา	ที่	ใช้	ควบคุม	ภาวะ	ความ	ดัน	สูง	โดย	ยับยั้ง	การ	ทำงาน	ของ				

angiotensin-converting	 enzyme	 กลุ่ม	ยา	 Eptifibatide							

และ	Tirofiban	ใช	้ปอ้งกนั	การ	แขง็	ตวั	ของ	ลิม่	เลอืด	โดย	ยบัยัง้	การ	

จบั	ตวั	ของ	ไฟ	บร	ิโน	เจน	และ	ไฟ	บร	ินกบั	αIIbβ3	integrin	บน	เกลด็	

เลือด	หรือ	ใช้	เป็น	ยา	เพื่อ	ลด	ความ	เสี่ยง	หรือ	รักษา	โรค	หัวใจ	วาย	

ที่มา	http://news.tlcthai.com/news/13522.html
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	 การ	ศกึษา	พษิ	ของ	ง	ูใน	ปจัจบุนั	นอกจาก	เพือ่	หา	วธิ	ีการ	รกัษา	

ผู้	ป่วย	ที่	ถูก	งู	กัด	แล้ว	ยัง	เป็นการ	ศึกษา	ถึง	ลักษณะ	การ	ทำลาย	ของ	

พิษ	งู	จาก	นั้น	ใช้	ข้อมูล	เหล่า	นี้	สำหรับ	พัฒนา	เทคนิค	ที่	จำเพาะ	และ	

มี	ประสิทธิภาพ	ใน	การ	ศึกษา	กลไก	การ	ทำงาน	ของ	พิษ	งู	ใน	ระดับ	

โมเลกุล	ต่อ	ไป	นอกจาก	นี้	ยัง	มี	การ	ใช้	ข้อมูล	ที่	ได้	จาก	การ	ศึกษา	ใน	

การ	สังเคราะห์	สาร	ต่างๆ	สำหรับ	ใช้	ประโยชน์	ทางการ	แพทย์	อีก	

ด้วย	พิษ	งู	เป็น	สาร	พิษ	ที่	ร้าย	แรง	มาก	ทั้งนี้	หาก	โดน	กัด	แม้	มี	ปริมาณ	

พษิ	เพยีง	เลก็	นอ้ย	ก	็ทำให	้เหยือ่	เปน็	อมัพาต	อยา่ง	รวดเรว็	กอ่น	ที	่จะ	

ถูก	ฆ่า	เป็น	อาหาร	

	 พษิ	ง	ูประกอบ	ไป	ดว้ย	โปรตนี	จำนวน	มาก	โดย	โปรตนี	เหลา่	นี	้

มี	การ	สร้าง	พันธะ	ได	ซัล	ไฟล์	ภาย	ใน	สาย	เปป	ไทด์	เป็น	จำนวน	มาก	

และ	มี	ลำ	ดับ	กรด	อะ	มิ	โน	ซี	ส	เต	อี	นมา	กก	ว่า	10%	ทำให้	โปรตีน	ทน	

ต่อ	การ	ย่อย	สลาย	ด้วย	เอนไซม์	และ	การ	ทำลาย	ด้วย	ความ	ร้อน	สูง	

ได	้ด	ีพษิ	ง	ูจดั	วา่	เปน็	แหลง่	รวบรวม	เอนไซม	์ชนดิ	ตา่งๆ	ซึง่	การ	ทำงาน	

ของ	เอนไซม์	ที่	พบ	ส่วน	ใหญ่	มี	เป้า	หมาย	สำคัญ	สอง	ส่วน	ด้วย	กัน	คือ	

ระบบ	ประสาท	และ	การ	แขง็	ตวั	ของ	เลอืด	หาก	ระบบ	ใด	หรอื	ทัง้	สอง	

รูปที่	1	งูกรีน	แมมบ้า	(Green	mamba)
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