
ป ร ะ จ า เ ดื อ น  มิ ถุ น า ย น  พ . ศ . 2 5 5 1  ปี ที่  1  ฉ บั บ ที่  5  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับท้องถิ่น 

บกบก..บอกข่าวบอกข่าว   
พบกันอีกแล้วนะคะ ส าหรับจดหมายข่าวฉบับน้ี เป็นฉบับต้อนรับเปิดภาคเรียนท่ี  1/2552 เดือนมิถุนายน ซ่ึงในเดือนน้ีเราชาวคณะวิทยาศาสตร์ฯ มี

ภารกิจหลักๆ นอกจากสอนแล้ว ยังมีการเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการประเมินตนเอง(SAR)  และการประเมินตามค ารับรองปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)  อาจจะท าให้

เหน่ือยล้าไปบ้างแต่เราก็พร้อมท่ีจะปฏิบัติภารกิจเพื่อให้คณะของเราพัฒนาขึ้นไปเร่ือยๆและเป็นเดือนท่ีถือว่าน าโชคมาให้กล่าวคือมหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบ

ให้อาจารย์และผู้บริหารท่ีมีภาระงานสอนเกินจากท่ีก าหนดสามารถเบิกค่าสอนได้ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ท่ีสอนเกินทุกคน อย่าลืม บก. และชาวจดหมาย

ข่าวนะคะ   ขอให้รวย   ขอให้รวย  พบกันฉบับหน้าค่ะ  

วิสัยทัศน์ 

 
คณบด.ี.

อยากคุย 

ดาว – เดือน  คณะวิทย์ฯ ประจ าปีการศึกษา 2552 
เมื่อคืนวันที่ 6 มิ.ย. 52 ที่ผ่านมา คณะวิทย์ฯได้จัดงานประกวดเดือน-ดาว และ Miss อุกกาบาต 

ปีการศึกษา 2552  ของนักศึกษาปี 1 ผู้ที่ได้รับรางวัลดาวคณะคือ น.ส.ธนพร  ศิริพงษ์ภาวนา นศ.

สาขาวิชาสาธารณสุขฯ  และเดือนคณะคือ นายราเมศว์  จารุวรรณ์   นศ.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ  

ส่วนนาย วันชัย  ฉิมแป้น  นศ.สาขาวิชาสาธารณสุขฯ คว้าต าแหน่ง Miss อุกกาบาต ไปครอง 

เนื่องจากในช่วงเดือนมิถุนายนตลอดทั้งเดือน ท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ของเราติดภารกิจไปอบรม
ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่กรุงเทพฯ แต่ท่านก็ได้ฝากจดหมายข่าวเพื่อน ามาลงในคอลัมภ์นี ้ ฉบับนี้ท่านคณบดีได้ท า
อะไรบ้างมาอ่านกันเลยนะครับ 

1.คณะวิทยาศาสตร์ฯได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับนักศึกษาใหม่และปรับความรู้พื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พ.ค.–8 ม.ิย. 2552 ที่ผ่านมานั้นได้เสร็จสิ้น 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษารุ่นพี่ที่ร่วมมือร่วมใจกันให้กิจกรรมนี้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างด ี

2.คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมมือกับโครงการศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย(ีSTKC) เพื่อ
ส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่ได้รับสื่อ CD ความรู้วิทยาศาสตร์ ใช้ประโยชน์สื่อ CD ที่
ได้รับให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจะมีการจัดอบรมครูจากโรงเรียนที่ได้รับสื่อCDในเครือข่ายของม.ราชภัฏนครสวรรค์ 
8 จังหวัด เข้าอบรมในช่วงเดอืนกรกฎาคมนี ้

นอกจากนี้ท่านคณบดียังส่งก าลังใจมาให้กับคณาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง(SAR) และรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีการศึกษา2551(ก.พ.ร.) ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
เพื่อพัฒนาคณะของเราให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น 

    ผศ.ดร.ศุภชัย  ทว ี

         คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 Email : Tawee-supachai@hotmail.com 
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อบรมเชงิปฏบิัตกิารนกัศกึษาใหมแ่ละปรบัความรูพ้ืน้ฐานอบรมเชงิปฏบิัตกิารนกัศกึษาใหมแ่ละปรบัความรูพ้ืน้ฐานอบรมเชงิปฏบิัตกิารนกัศกึษาใหมแ่ละปรบัความรูพ้ืน้ฐาน   

ดา้นวทิยาศาสตร์ดา้นวทิยาศาสตร์ดา้นวทิยาศาสตร ์  

เมื่อวันที่  28  พ.ค. – 7 มิ.ย. 2552  คณะวิทยาศาสตร์ฯ  ได้จัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และปรับความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์

ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่  1  จ านวน  373 คน ในกิจกรรมประกอบไปด้วยการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โดยท่านคณบดีและรองคณบดีทั้ง  3  ท่าน  กิจกรรม

กลุ่มสัมพันธ์  การรับน้อง  การฝึกจิตเจริญปัญญา   การเรียนปรับพื้นฐานด้าน

วิทยาศาสตร์  การท าพิธีบายศรีสู่ขวัญ  และการประกวดดาวเดือน   ซ่ึงกิจกรรม

ดั งกล่ า วได้ ส า เ ร็ จ เ สร็ จสิ้ นผ่ านไปด้ วยความ เรี ยบร้ อย   โดยได้ รั บ 

ความร่วมมือจากคณาจารย์ทุกท่านที่ เกี่ ยวข้องรวมทั้ ง นักศึกษารุ่นพี่ 

ที่รับผิดชอบในโครงการน้ี 



แนะน ำอำจำรย์ใหม่แนะน ำอำจำรย์ใหม่  

ห น้ า  3  ปี ที่  1  ฉ บั บ ที่  5  

อบรมการใช้สื่อ อบรมการใช้สื่อ อบรมการใช้สื่อ CD CD CD เรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน   

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยโครงการศูนย์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่ได้รับสื่อ CD ความรู้

วิทยาศาสตร์ ใช้ประโยชน์จากสื่อ CD ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน จากโครงการดังกล่าวได้ส่ง

ตัวแทนอาจารย์4ท่านของคณะคือ อ.ชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง อ.ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา อ.อภิชาติ บุญมาลัย และ อ.ปฏิวิชช์  

สาระพิน เข้าอบรม “การใช้สื่อ CD เรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน” เมื่อวันที่ 15-16 มิ.ย. 52 ที่ผ่านมาเพื่อให้มีหน้าที่

รับผิดชอบด าเนินการโครงการดังกล่าวตามล าดับขั้นตอนต่อไป   

คณะวิทยาศาสตร์ฯ  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณฐพร  มี

สวัสดิ์  (อ.ปิ้ม) ที่ได้เขา้พิธีมงคลสมรสเมื่อวันที่  27 ม.ิย. 52  ที่ผ่าน

มานี้นะครับ  เราชาวคณะวิทย์ฯ ขออวยพรให้มี

ความสุขมากๆ รักกันนานๆ มีลูกเต็มบา้นหลาน

ขอแสดงความยินดีขอแสดงความยินดี  

นางสาวปนัดดา แย้มเผือก(อ.ป)ู 

อาจารยส์าขาวิชาคณติศาสตร์ฯ 

นางสาวพิมพ์ลดา โชติอดุลย์ศิร(ิอ.ออย) 

อาจารยส์าขาวิชาวิทยฯ์สขุภาพ 

นายประสิทธิ์ วงษ์พรม (อ.ตุ๊ก) 

อาจารยส์าขาวิชาชีววทิยาฯ 
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-กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ  
“นวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ” วันที่ 16-17 ก.ค. 2552 (รายละเอียดติดบอร์ดคณะ) 

-ไบโอเทค ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Advance Training Course  
in Algal Biotechnology” วันที่ 28 ก.ย. – 2 ต.ค. 2552 (รายละเอียดติดบอร์ดคณะ)     

-ม.ราชภัฏสวนดุสิต ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง“ดอกไม้กับวิถีชีวิตคนไทย” วันที่10 ก.ค. 2552 (รายละเอียดติด
บอร์ดคณะ) 

-ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ส านักอธิการบดี ม.มหิดล ขอเชิญร่วม
ประชุมวิชาการเรื่อง “คุณภาพอุดมศึกษาไทย พอใจหรือยัง” วันที่ 20-21 ส.ค. 2552 (รายละเอียดติดบอร์ดคณะ) 

-มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง “ความ
ปลอดภัยและการประหยัดพลังงานในห้องปฏิบัติการ” (Safety and Energy Saving in nLaboratories) วันที่ 1 
ก.ค. 2552 (รายละเอียดติดบอร์ดคณะ) 

-คณะวิทย์ฯม.อุบลราชธานีจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง“เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการจากงานประจ าส าหรับ
ข้าราชการยุคใหม่ให้เป็นข้อเขียนทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน”  วันที่ 9-11  ส.ค. 2552 (รายละเอียดติดบอร์ดคณะ) 

-สมาคมนักวิจัย The Association of Researchers จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติขั้นสูง” วันที่ 13-16 ก.ค. 2552 (รายละเอียดติดบอร์ดคณะ) 

-กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารสุขขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจ าปี  
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 6 และการประชุมสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสุขภาพ กาแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ในงาน
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติคร้ังที่ 6 วันที่ 2-7 ก.ย. 2552 (รายละเอียดติดบอร์ดคณะ)  

-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐและ
เอกชน ประจ าเดือน ก.ค. 2552 จ านวน 15 หลักสูตร (รายละเอียดติดบอร์ดคณะ) 

-ม.ราชภัฏเชียงรายขอเชิญเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเรื่อง  
“เครือข่ายความรู้ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและ
เอเชีย-แปซิฟิก” (Toward Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, Environment and Health 
for the GMS and Asia-Pacific) วันที่ 6-10 ก.ย. 2552  (รายละเอียดติดบอร์ดคณะ) 

-กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประชุมวิชาการสุขภาพจิต
นานาชาติคร้ังที่ 8 ประจ าปี 2552 เรื่อง “พลังสุขภาพจิต เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส” วันที่ 26-28 ส.ค. 2552  
(รายละเอียดติดบอร์ดคณะ) 

-คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมทางวิชาการสาขาศาสตร์และศิลปะการสอน
ทางการพยาบาล 16 สัปดาห์ วันที่ 6 มิ.ย. – ก.ย. 2552 (รายละเอียดติดบอร์ดคณะ) 

-ส านักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  จัดฝึกอบรม 3 หลักสูตรคือ 
  1. “การวางแผนและการบริหารโครงการ” รุ่นที่ 13 วันที่ 17-21 ส.ค. 2552 
  2.  “การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21”  รุ่นที่ 12 วันที่ 24-27 ส.ค. 2552 
  3. “กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ส าหรับองค์กรสมัยใหม่” รุ่นที่ 3 
วันที่ 1 ก.ค. 2552  (รายละเอียดติดบอร์ดคณะ) 

-  สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ขอเชิญเข้า
ประชุมวิชาการเรื่อง “การเรียนรู้ทีมีคุณภาพส าหรับคนพันธ์ เน็ต” (Quality  Learning  for  the  “Net”  Generation)  วันที่ 
16-17 ก.ค. 2552 (รายละเอียดติดบอร์ดคณะ) 

-  ม.เกษตรศาสตร์  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น” วันที่ 28-31 ก.ค. 
2552 (รายละเอียดติดบอร์ดคณะ) 

กิจกรรมประกาศกิจกรรมประกาศ  
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ข่าวจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ฯ 
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (MATH CAMP) 

ระหว่างวันที่ 12 -15 มิถุนายน พ.ศ. 2552 

ณ  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  สังกัด สพฐ. นครสวรรค์ เขต 2 

 การจัดโครงการในครัง้นี้ แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ ระดบัชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 -13 มิถุนายน 2552  มีโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 12 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -15 มิถุนายน 2552 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 12 โรงเรียน  
โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

 กิจกรรมวิชาการ เช่น  กิจกรรมแรลลี่ส ารวจค่าย  กิจกรรมระดมความคิด กิจกรรมผจญภัยกับคณิตศาสตร์ เป็นตน้ 

 กิจกรรมนันทนาการ เช่น เพลงคณิตศาสตร์ เกมคณิตศาสตร์ ละครคณิตปรศินา เปน็ต้น 

 ซึ่งการจัดกิจกรรมครัง้นี้มุ่งเน้นให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรม  มีความรู้
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนเกิดเจตคติทีด่ีต่อวิชาคณิตศาสตร ์

จิบชาด าแค่วันละถ้วย ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ 

ข่าวจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์    โครงการอบรมปรับพืน้ฐานวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที ่23 มิถุนายน 2552 
ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552  เวลา 16.00 – 18.00 น.  ณ ห้องเรียนมาตรฐาน 714   

 นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สามารถเข้ารับการอบรมปรับพื้นฐานไดต้ามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว   

หลังนักวิจัยชาวอิตาเลียน พบว่า สารฟลาโวนอยด์ในชาด า ช่วยให้หลอดเลือดไว
ต่อปฏิกิริยามากขึ้น ลดความดันโลหิตและป้องกันหลอดเลือดแข็งตัว  มหาวิทยาลัย
เมืองมักกะโรนีค้นคว้าพบว่า เพียงแค่การดื่มชาด าวันละถ้วยเดียว อาจจะช่วยป้องกัน
โรคของหลอดเลือดหัวใจได้ มหาวิทยาลัยลากิลลา โดยการสนับสนุนของสถาบันชา
ลิปตันแจ้งว่า  การดื่มชาด ามีประโยชน์ ช่วยให้หลอดเลือดไวต่อปฏิกิริยามากขึ้น ลด
ความดันโลหิตและป้องกันหลอดเลือดแข็งตัว ซึ่งส่อให้เห็นถึงอาการของหลอดเลือด
หัวใจที่มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น  นักวิจัยได้ทดลองกับผู้ชายสุขภาพดี จ านวน 19 คน อายุ
เฉลี่ย 33 ปี ทดลองให้ดื่มชาด าทุกวัน นานหนึ่งอาทิตย์ โดยแบ่งระดับคาเฟอีนให้มี
ตั้งแต่ 0 มิลลิกรัม 100, 200, 400 และ 800 มิลลิกรัมต่อวัน ปกติแล้วชาด าขนาด
มาตรฐานแต่ละถ้วยจะ มีสารฟลาโวนอยด์อันเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระมาก
ระหว่าง 100-200 มิลลิกรัม โดยในช่วงระหว่างนั้น ไม่ให้แตะอาหารและเครื่องดื่ม
อย่างไวน์แดงและช็อกโกแลตเลย เพื่อให้ แน่ใจว่าจะได้สารฟลาโวนอยด ์

ที่มาจากชาด าอย่างเดียว  เพราะฉะนั้น
หากคนไหนสนใจก็ลองหันมาดื่มชาด าดู
บ้างก็ได้ เพียงแต่ต้องอย่าดื่มมากเกินไป 
ควรดื่มแต่เพียงพอดี ๆ แค่วันละถ้วยก็พอ 
หากดื่มมากไปแทนที่จะมีประโยชน์อาจจะ
เกิดโทษก็ได้จ้ า  ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว 
คุณภาพดี โดย: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  
อ้ า ง อิ ง จ า ก  http://variety.teenee.com/
foodforbrain/15410.html 
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ข่าวจากสาขาวิชาเคมี 
     ผ้าฉลาด ติดตามสุขภาพคุณได้      

 นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนจากประเทศสหรัฐอเมริกาและมหาวิทยาลัยเจียงหนานจากประเทศจีนได้รายงานความก้าวหน้าของ
วิธีที่ง่ายและถูกในการผลิตผ้าอัจฉริยะ ส่ิงทออิเล็กทรอนิกส์ที่มคีวามสามารถในการตรวจจับโรค ติดตามการเต้นของหัวใจและสัญญาณชีพอ่ืน ๆ โดย
ส่ิงทอที่ดเูหมือนนิยายวิทยาศาสตร์นี้ สร้างมากจากท่อคาร์บอนนาโนในงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาที่ส่ิงทออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-textiles ที่มีอยู่แล้ว อย่างไร
ตามวัสดุในปัจจุบนัมีความเทอะทะเกินไป แข็งและมคีวามซับซ้อนในการใช้งาน ผู้ตดัเย็บต้องการอะไรที่ง่าย 

ภาพกล้องจุลทรรศนข์องเส้นใยอเิล็กทรอนิกส์ 

ข่าวจากสาขาวิชาชีววิทยาฯ 
ดาวน์ซินโดรมกับมะเร็ง 

เป็นท่ีทราบกันดีในวงนักวิชาการว่าผู้ที่เป็น

โรคดาวน์ซิน โดรม หรือปัญญาอ่อน มักไม่ค่อย

ป่วยเป็นโรคมะเร็ง ซึ่งนักวิทยาศาสตร์สหรัฐ

ค่อนข้างทราบแน่ชัดแล้วว่า ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น  

ดร.ซานดร้า ไรออม และคณะจากมหาวิทยาลัย 

ฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้เป็นโรคดาวน์

ซิน  

โดรมมีโครโมโซม 21 จ านวน 3 โครโมโซม ขณะที่คนปกติมี 2 โครโมโซม 
การที่มีโครโมโซม 21 มากกว่าคนปกติ 1 โครโมโซม ท าให้ผู้เป็นดาวน์ซิน 
โดรมมียีนเพิ่มอีก 231 ยีน โครโมโซมที่เกินมายังมีจ านวนโปรตีน DSCR1 
เพิ่มขึ้น ซึ่งโปรตีน DSCR1 ช่วยต้าน "แคนซินูริน" ไม่ให้เนื้องอกหรือมะเร็ง
เลี้ยงตัวเอง และการค้นพบนี้อาจท าให้แพทย์หา วิธีการรักษาโรคมะเร็งได้  โรค
ดาวน์ซินโดรมเป็นโรคพันธุกรรมท่ีพบกันมาก ท าให้ปัญญาอ่อน โดยทารก 1 
ใน 700 คน มีโอกาสเป็นโรคนี้ ดร.จูดาห์ โฟล์กแมน อดีตอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเพิ่งเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้ว เป็นหนึ่งในผู้ที่ค้นคว้าโรค
ดาวน์ซินโดรมชั้นแนวหน้า ทฤษฎีของท่านคือ "เซลล์เน้ืองอกหรือเซลล์มะเร็ง
กระตุ้นให้หลอดเลือดเจริญเติบโต เพื่อมันจะได้กินอาหาร กระบวนการนี้
เรียกว่าแอนจิโอจีนีซิส" ดร.โฟล์กแมน ยังพบว่า ผู้เป็นโรคดาวน์ซินโดรมมักไม่
ค่อยเป็นมะเร็ง ยกเว้นมะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือลูคีเมีย จากการศึกษาผู้ป่วย 
18,000 ราย มีประมาณ 10% ที่เป็นมะเร็งการศึกษาท่ีผ่านมายังพบว่า ผู้เป็น
ดาวน์ซินโดรม มีโอกาสน้อยมากที่จะป่วยเป็นโรคท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
แอนจิโอจีนีซิส เช่น โรคเบาหวานในจอประสาทตา โรคหลอดเลือดแข็ง ซึ่ง
วิธีการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในอนาคตอาจต้องหาวิธีต้านกระบวนการแอนจิโอจีนี
ซิสนั่นเอง 

 และวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อสร้างเส้นใยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใชป้ระยุกต์ในอนาคต โดยท าการ

พัฒนาเส้นใยฝ้ายทีเ่คลือบด้วยอิเล็กทรอไลท์และท่อคาร์บอนนาโน (CNT) เพื่อให้เส้นใยมขีนาดเล็ก 

1/50,000 ของความกว้างเส้นผม และมีความนุ่มยืดหยุ่นและสามารถส่งกระแสไฟฟ้าเมื่อทอเปน็

เสื้อผ้าในการทดสอบในห้องทดลองนักวิจัยแสดงให้เหน็ว่าเส้นใยอิเล็กทรอนิกส์สามารถเปล่งแสง

เหมืนแสงที่เปล่งจากหลอดไดโอดเมื่อต่อเข้ากับแบตเตอรี ่เมื่อเคลอืบด้วยสารแอนติบอดี้   เส้นใยจะ

ท าการตรวจจับการมีอยูข่องอัลบมูินซ่ึงเป็นโปรตนีในเลือด ซ่ึงกลไกนี้สามารถน าไปใช้ท าเสื้อ

ทหารเพื่อตรวจจบัแผลเลือดออกของทหารเสื้อยังสามารถติดตามโรคและสัญญาณชีพได้ 

  เรียบเรียงจาก physorg.com 

       ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร 

http://www.umich.edu/
http://www.jiangnan.edu.cn/english/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_nanotube
http://en.wikipedia.org/wiki/E-textiles
http://en.wikipedia.org/wiki/Diode
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_serum_albumin
http://www.physorg.com/news147928092.html
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ข่าวจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
เรื่องเล่า...จากราวป่า (แม่วงก)์ 

 ... ดั่งนั้น ณ หมู่ใด   ผิบไร้สมัคคิม์ี   พร้อมเพรียงนิวัทธ์นี   ระวิวาทระแวงกัน,   หวังเทอญมิต้องสง   สยะคงประสบพลัน   ซึ่งศุขกเษมสันต ์  
หิตะกอบทวีการ,   ใครเล่าจะสามารถ   จิตระอาจจะรานหาญ   หักล้างบแหลกลาญ   ก็เพราะพร้อมเพราะเพรียงกัน…สามัคคีเภทค าฉนัท ์

 เมื่อวันที่ 13 และ 14 มิถุนายน 2552 ชมรมฟรีดอม (Freedom club) ได้จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ าตามรอยเท้าพ่อขึ้น ณ หน่วยจดัการต้น
น้ าขุนน้ าเยน็ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โดยโครงการดังกล่าวได้รับเงนิสนับสนนุจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็น
นักศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสาธารณสุขชุมชน รัฐประศาสนศาสตร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจกิจกรรมหลักของโครงการ
คือการสร้างฝายชะลอน้ า (Check dam) อันเปน็การช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับผนืป่า เก็บกักตะกอนดินที่อาจถูกน้ าฝนชะล้างมาไม่ให้เกิดการทบัถม
ลงแหล่งน้ าอันจะท าให้เกดิการตื้นเขนิซึ่งเปน็สาเหตหุนึ่งของการเกิดน้ าท่วม 

 หน่วยจัดการตน้น้ าขุนน้ าเย็นมหีน้าที่รับผดิชอบดูแลลุ่มน้ าแม่วงก์ซึ่งเป็นล าน้ าสาขาของแมน่้ าสะแกกรัง จัดตั้งขึน้ราวปี พ.ศ.2547 โดยมี
หัวหน้าเทวัญ จันทร์พรหมเป็นหวัหน้าหน่วย ในการจัดโครงการครั้งนีข้องชมรมฟรีดอมได้รบัความอนุเคราะห์เปน็อย่างดียิ่งจากหวัหน้าเทวัญ เชน่ 
การจัดรถรับส่งจากที่ท าการอุทยานฯเข้าไปยงัหน่วยจัดการต้นน้ าฯซึ่งอยู่ห่างกันราว 5 กิโลเมตร การอนุญาตให้ใช้ไฟฟ้าได้เกอืบทั้งวันเนื่องจาก
ไฟฟ้าที่นั่นใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าเองซึ่งโดยปกตจิะเปิดเครื่องเปน็เวลาแต่ช่วงสองวันที่ทางชมรมไปอยู่มีการใช้ไฟฟ้าแทบทั้งวัน การจดัเตรียมพื้นที่
และกล้าไม้จ านวนนับพันเอาไว้ให้สมาชิกชมรมได้ร่วมกันปลูกป่าต้นน้ าซ่ึงเปน็กิจกรรมเสริมที่สร้างความสนุกสนานและภาคภูมิใจให้กับชาวชมรม
แม้จะเหน็ดเหนื่อยกันไม่ใช่น้อยกต็ามที ก็ขอเปน็ตัวแทนสมาชิกชมรมทุกคนขอบคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 

ในปจัจบุันปัญหาส่ิงแวดล้อมส าคัญทีท่ั่วโลกตื่นตัวใหค้วามส าคัญคงหนีไม่พ้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกที่มีสาเหตุส าคัญ
จากการเพิ่มขึ้นของแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศ เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สมีเทน แก๊สไนโตรเจนออกไซด์ แนวทางหนึ่งที่จะช่วยหยุดยัง้
ความรุนแรงของปัญหาดังกล่าวคอืการรักษาและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ซึ่งท าหน้าทีดู่ดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้ การจัดโครงการสร้างฝายชะลอ
น้ าตามรอยเท้าพ่อครั้งนี้จงึมิเพียงเป็นประโยชน์ในแง่ของการอนุรกัษ์ป่าต้นน้ า ดูแลรักษาแหล่งน้ าเท่านั้น ทว่ายังเป็นส่วนหนึ่งของการรว่มแก้วิกฤต
สิ่งแวดล้อมด้วยแม้จะเป็นเพียงคนกลุ่มเล็กๆแต่ก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่ยังไม่รูจ้ะท าอะไรเพื่อโลกใบนี้ไดห้ันมาใส่ใจรูร้กัษส์ิ่งแวดล้อม
บ้าง 

สุดท้ายคือความรู้สึกดี ๆ ที่เกิดจากการได้เห็นบรรดานักศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชาจากคนที่เพยีงเดินผ่านกันไปกลายมาเป็นคนคุ้นเคย
สนิทสนม การได้เหน็คนที่ถูกเรียกว่าปัญญาชนร่วมแรงแข็งขนักับชาวบ้านธรรมดา ๆ อย่างไม่แบ่งเขาแบ่งเรา การสร้างฝายชะลอน้ าจ านวน5ฝายแม้
ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ท าเสร็จไดช้ั่วเวลาไม่ถึงครึ่งวัน และการขุดหลุมไปปลูกต้นไม้ไปเปน็พันตน้ หากไม่นับว่าเป็นผลจากความสมัครสมานสามคัคี 
รวมพลังเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวจะนบัเปน็อะไรไดข้อจบข่าวนี้ด้วยการอัญเชิญพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พ.ศ. 2517 เพื่อความเป็นสิริมงคล 

 ‚...ถ้าท่านทั้งหลาย ‘ช่วยกันคิด ช่วยกันท า’ แม้จะมีการเถียงกันบา้ง ก็เถียงกัน แต่เถียงด้วยรากฐานของเหตผุล และเมตตาซ่ึงกันและกัน 
และสิ่งสูงสุดก็คือประโยชน์ร่วมกัน คือ ความพอมี พอกิน พออยู่ปลอดภัยของประเทศชาติ ทัง้นี้ถา้ท าไปตามที่ว่านี้ก็เป็น ‘ของขวัญวันเกิดที่ล้ าค่า’‛ 

gOOd pAi 



ห น้ า  8  

ข่าวจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

โรคติดต่ออุบัติใหม่ : เพชฌฆาตหน้าใหม่จากแดนจังโก้ 

                                                                                           อาจารย์สุชาดา  จันทร์ทอง 

โรคติดต่ออุบัติใหม่  คืออะไร   และ ใคร คือ เพชฌฆาตหน้าใหม่จากแดนจังโก้  ลองอ่านบทความนี้แล้วคุณจะได้ค าตอบค่ะ 

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ให้ความหมายของโรคอุบัติใหม่ว่า  ได้แก ่โรคติดต่อที่มีอุบัติการณ์ในมนุษย์เพ่ิมสูงขึ้นมากในชว่งที่ผ่านมา  
หรือมีแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคตอันใกล้  และยงัหมายความรวมถึง  โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อใหม ่  (New Infectious Diseases) โรคติดต่อที่พบในพ้ืนที่ใหม่   
(New geographical areas)และโรคติดต่ออุบัติซ้ า(Re-emerging infectious diseases) คือโรคติดต่อที่เคยแพร่ระบาดในอดีตและสงบไปนานหลายปีแล้วกลับมาระบาดขึ้นอีก 

ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค  รายงานสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ (Emerging Infectious Disease)  พบว่า แนวโน้มของการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ า
มีเพิ่มขึ้น  และประกอบกับการเป็นยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นปัจจัยท าให้การแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อระบบสาธารณสุข  
เศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว และการลงทนุในประเทศ  ตัวอย่างเช่น การเกิดโรคไข้หวัดนกในเอเชีย และการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS)  เมื่อ2-3 ปีที ่
ผ่านมาจนถึง ไข้หวัดใหญ่เมก็ซิโก  ซึ่งก าลังระบาดไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ 

 “โรคไข้หวัดใหญ่เม็กซิโก” หรือ Human Swine Influenza  ถูกเรียกชื่อหลายชื่อ เช่น ไข้หวัดหมู  เพชรฆาตหน้าใหม่จากแดนจงัโก้  ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009  
ไข้หวัดใหญ่ 2009 เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่  Influenza type A  ซึ่งเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 

 มี 3 ชนิด (type)  คือ  

ไวรัสชนิด  A  เป็นชนิดที่ท าให้เกิดการระบาดอย่างกว้างขวางทั่วโลก 

ไวรัสชนิด  B  ท าให้เกิดการระบาดในพ้ืนที่ระดับภูมิภาค 

ไวรัสชนิด  C  มักเป็นการติดเชื้อที่แสดงอาการอย่างอ่อนหรือไม่แสดงอาการ  และไม่ท าให้เกิดการระบาด 

เชื้อไวรัสชนิด  A  แบ่งเป็นชนิดย่อย (subtype) ตามความแตกต่างของโปรตีนของไวรัสที่เรียกว่า hemogglutinin  (H) และ neuraminidase  (N) ชนิดย่อยของไวรัส  A 
ที่พบว่าเป็นสาเหตุของการติดเชื้อในคนที่พบในปัจจุบัน ได้แก่ A(H1N1)  , A(H1N2) , A(H3N2) , A(H5N1)  และ A(H9N2) 

ไข้หวัดใหญ่เม็กซิโก เชื้อก่อโรค คือ Family Orthomyxoviridae  ในการระบาดครั้งนี้  พบว่าเป็นสายพันธุ์  Influenza A/California/04/2009  (H1N1)  การติดต่อในคน 
เกิดจากการได้รับเชื้อโดยตรงจากหมูที่ป่วย  หรือเชื้อที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม  พบว่ามีการรายงานการติดต่อจากคนสู่คนในกรณีสัมผัสใกล้ชิด (close contacts)  อาการในคน มีไข้  ไอ  
เจ็บคอ  ปวดเมื่อยร่างกาย  ปวดศีรษะ  หนาวสั่น  มีน้ ามูก  คัดจมูก  และอ่อนเพลีย  อาจจะพบอาการท้องเสีย หรืออาเจียนได้  หรือพบว่าผูท้ี่รับเชื้อจะไม่มีอาการ  แสดงอาการไม่
รุนแรง  หรืออาจมีอาการรุนแรง  ปอดอักเสบจนถงึเสียชีวิตได้ 

ในเรื่องภูมิคุ้มกัน  วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลไม่สามารถป้องกันโรคได้  แต่พบว่าสามารถลดความรุนแรงของโรค  รวมทั้งสภาพร่างกายและภูมิคุ้มกันในแต่ละ
บุคคลมีผลต่อความรุนแรงของโรคได้  

เหตุผลที่ผู้เขียนขีดเส้นใตแ้ละท าตัวหนาในประโยคสุดท้าย  เพื่อต้องการให้ผู้อ่านบทความนี้ทุกท่านสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง  โดยการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์  ลดสิ่งที่บั่นทอนและท าลายสุขภาพ  ลด หรือเลกิการสูบบุหรี่  และการดื่มสุรา  ออกก าลงักายเป็นประจ า  หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ  3  วัน  หรือน าสโลแกนการ
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เม็กซิโกของกระทรวงสาธารณสุขมาใช้ก็น่าสนใจนะคะ 

“ กินร้อน  ช้อนกลาง  ล้างมือ  สวมหน้ากากอนามัย” 

สถิติล่าสุด (21มิย.52)พบว่ามีผู้ติดเชื้อทั่วโลกประมาณ  4 หมื่นราย   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2552  จากรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ของทีวีสีช่อง 3  แจ้งว่า
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009  เพิ่มขึ้นทุกวัน  จนถึงวันที่ 21 มิย.2552  มจี านวนถึง  705 คน 

เรียบเรียงและสืบค้นจากส านักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ  และ www.hiso.or.th 

http://www.hiso.or.th/
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Gossip ScienceGossip Science  

เค้าหาว่าเราหน้าคล้ายคนดัง..(เหรอ?) 
 สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกันอีกแล้วส าหรับ Gossip science ประจ าเดือนมิถุนายน  ส าหรับฉบับนี้น้องทรายมีเรื่อง gossip 
เกี่ยวกับบุคลากรหลายท่านในคณะวิทย์ฯ ของเราที่มีแต่คนบอกว่าหน้าคล้ายคนดัง  จากการเปรียบเทียบรูปแล้วเนี่ย น้องทรายคิดว่าก็จริง
อย่างที่เค้าว่ามานะ  อยากรู้กันแล้วใช่มั้ยว่ามีใครมั่ง ไปดูกันเลยดีกว่า (ถ้าพาดพิงถึงบุคคลใดแล้วไม่พอใจอย่ามาว่าน้องทรายนะ น้องทราย
ขอร้องงงง) ถ้าใครมีข้อมูลเสนอเพิ่มเติมว่ามีใครอีกบ้างที่หน้าคล้ายคนดัง..บอกได้ที่คณะวิทย์ฯนะจ๊ะ.. 

1. นายเสนาะ เทียนทอง + ผศ.มนตรี แก้วเกิด  2.พระมหาสมปอง + อ.อนุวัฒน์  แสงอ่อน   3. ตุ๊ยตุ่ย พุทธชาด + อ.ดุษฎี ค าบุญเรือง  

4. เดี่ยว-โอไอซี + อ.ปฏิวิชช์  สาระพิน  5. บล-ูเอลิกา + อ.อาวีพร  ปานทอง   6.  ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน + อาทิตย์  แก้ววงษา 

 โดยน้องทราย’09 

เก็บตกประกวด ดาวเก็บตกประกวด ดาว--เดอืนเดอืน  
เมื่อคืนวันที่  6 ม.ิย. 52 ที่ผ่านมา  คณะวิทย์ฯ ได้จัดประกวดเดือนและดาวของนักศึกษาใหม่ปี 1 พร้อมกับการประกวด “Miss อุกกาบาต” งานนี้เพิ่ม

สีสันให้กับงานคืนนั้นเป็นอย่างมาก โดยผู้เข้าประกวดแต่ละคนได้น าความสามารถมาแข่งขันกันอย่างเต็มที่ สร้างความสนุกสนานให้กับคนดู แต่สร้างความกลุ้มใจให้กับ

คณะกรรมการ งานนี้ไม่มีค าอะไรบรรยายเลยจริงๆ ได้แต่อึ้ง!! กับความกล้าแสดงออกของเด็กสมัยนี้จริงๆ เป็นยังไงก็ดูกันเอาเองเถิดนะครับท่าน  
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ผศ.ดร.ศุภชัย  ทวี  คณบดีคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
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นายชัยวัฒน์  ย้ิมช้าง               อาจารย์ประจ าสาขาวิชาฟิสิกส ์

ดร.วราภรณ์  ฉุยฉาย  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาชีววทิยา 

นางสาวมาลัยพร  ดวงบาล  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาชีววทิยา 

นายอนุวัตน์  แสงอ่อน   อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

นางสาวสิรภัทร  สิริบรรสพ   อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 

นางสาวทิพพารัตน์  ทัพโต     อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

นางชยภรณ  ดีเอม  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

นางสาวณิชา นภาพร จงกะสิกิจ  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ฯ 

เลขานุการ 

    นายณัฐพงษ ์ สิงห์ภูงา 

คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 

    นายอาทิตย ์ แกว้วงษา 

แบบตอบรับแสดงความคดิเห็น 
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