
 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

 เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จ

การ ศึกษา จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ม.อบ.) ประจ�าปีการศึกษา 2553 จ�านวน 3,019 

คน ณ อาคารกีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารกีฬาเอนกประสงค์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ประจ�าปีการศึกษา 2553 โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จอมจิน 

จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย รศ. ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี 

ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จ

 ในการนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จ�านวน 2 ราย ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย 

ปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาเภสชักร และ Mr.Leslie Richards ปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวทิยาศาสตร์ศกึษา ส�าหรบัปี

การศกึษา 2553 มผีูส้�าเรจ็การศกึษาจากคณะเกษตรศาสตร์ วทิยาศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ บรหิารศาสตร์ เภสชัศาสตร์ ศลิปศาสตร์ นติศิาสตร์ รฐัศาสตร์ 

ศิลปประยุกต์และการออกแบบ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 3,019 คน แบ่งเป็น ระดับ

ปริญญาตรี จ�านวน 2,806 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จ�านวน 213 คน

ฉบับที่ 4 ปีที่ 1 มกราคม 2555
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2 Sci Knowledge and Research: ความรู้และงานวิจัย

บทบาทของคาเทชนิในชาเขยีวต่อการลดปรมิาณโคเลสเตอรอลในเลอืด

Role of Green tea Catechins on Lower Plasma Cholesterol

 โคเลสเตอรอล (Cholesterol) เป็นไขมันชนิดหนึ่งที่ร่างกายใช้สร้างเป็น
เยื่อบุเซลล์ สร้างเป็นฉนวนหุ้มเส้นประสาท สร้างฮอร์โมนต่างๆ ที่ส�าคัญคือฮอร์โมนเพศ 
นอกจากนี้ยังใช้สร้างเกลือน�้าดี ซึ่งช่วยในการย่อยและดูดซึมไขมันจากอาหาร ร่างกายได้
รับโคเลสเตอรอลจาก 2 ทาง คือ 
 1. จากอาหารที่มาจากสัตว์ อาหารที่มีโคเลสเตอรอลมาก ได้แก่ เครื่องใน
สัตว์ ไข่แดง หอยนางรมและสัตว์ที่มีกระดอง 
 2. ร่างกายสร้างขึ้นเองที่ตับ 
 โคเลสเตอรอลที่ตับสร้างขึ้นเองหรือได้จากอาหาร จะถูกส่งไปสู่เนื้อเยื่ออื่นๆ 
ของร่างกาย โดยส่งรวมกับไขมันอื่นไป
ในรูปไลโพโปรตีนที่มีความหนาแน่นต�่ามากเรียกว่า วีแอลดีแอล (VLDL: very low 
density lipoprotein) ซึ่งสร้างจากตับ เมื่อวี-แอลดีแอลส่งไขมันไปให้เนื้อเยื่อที่ต้องการ
ไขมันแล้วจะมีความหนาแน่นมากขึ้น กลายเป็นไลโพโปรตีนที่มีความหนาแน่นต�า่ เรียก
ว่า แอลดีแอล (LDL: low density lipoprotein) ซึ่งยังมีโคเลสเตอรอลเป็นองค์ประกอบ
อยู ่ส�าหรบัเนือ้เยือ่อืน่ๆของร่างกายจะสามารถรบัโคเลสเตอรอลได้ ต้องมตีวัรบัแอลดแีอล 
(LDL receptor) จากนั้นแอลดีแอล จะถูกพาเข้าเซลล์ และ แอลดีแอล จะถูกย่อยสลาย
ไป เซลล์จะน�าโคเลสเตอรอลไปใช้สร้างหรือซ่อมแซมเยื่อเซลล์ของเนื้อเยื่อนั้น นอกจากนี้
ยังมีไลโพโปรตีนอีกชนิดหนึ่ง คือ เอชดีแอล (HDL: high density lipoprotein) ซึ่งจะท�า
หน้าทีต่รงกนัข้ามกบัแอลดแีอล คอื ขนส่งโคเลสเตอรอลทีม่ากเกนิพอในเซลล์กลบัไปยงัตบั
 
โคเลสเตอรอลกับการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัว (Atherosclerosis)
 เซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ จะน�าเอาแอลดีแอลเข้าสู่เซลล์ในปริมาณจ�ากัดเท่าที่
เซลล์ต้องการ ดงันัน้ถ้าในร่างกายมแีอลด-ีแอลสงูในกระแสเลอืด ซึง่อาจเกดิจากการบรโิภค
อาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง หรือเกิดจากการที่มีความผิดปกติในการน�าแอลดี-แอลเข้าสู่
เซลล์ของเนือ้เยือ่ต่างๆ จะท�าให้มแีอลดแีอลส่วนเกนิอยูใ่นกระแสเลอืดมาก จงึมโีอกาสเกดิ
ออกซิเดชันของกรดอะมิโนในอะโพโปรตีน (Apoprotein) ที่เป็นองค์ประกอบของแอลดี
แอล ท�าให้แอลดแีอลอยูใ่นรปูทีถ่กูออกซไิดส์ (Oxidized LDL) ในผนงัชัน้ในของเส้นเลอืด
มากขึ้นด้วย ซึ่งแอลดีแอลที่อยู่ในรูปที่ถูกออกซิไดส์นี้จะถูกจับกินโดยเซลล์เม็ดเลือดขาว
ขนาดใหญ่ (macrophage) โดยอาศยัตวัรบัทีเ่รยีกว่า Scavenger receptor ซึง่จะสามารถ
รบัเอาแอลดแีอลทีอ่ยูใ่นรปูทีถ่กูออกซไิดส์เข้าสูเ่ซลล์ได้โดยไม่จ�ากดัปรมิาณ ส่งผลให้เซลล์
เม็ดเลือดขาวที่กินแอลดีแอลที่อยู่ในรูปที่ถูกออกซิไดส์ เข้าไปมากๆ ก็จะมีโคเลสเตอรอล
ในเซลล์มากตามไปด้วย ซึ่งเซลล์เหล่านี้จะมีลักษณะเหมือนฟองเต็มเซลล์ เรียกว่า foam 
cell ซึง่มกัจะไปเกาะทีผ่นงัของเส้นเลอืดและสะสมเป็นแผ่นคราบ (plaque) ถ้ามกีารสะสม
มากจะท�าให้หลอดเลอืดแดงตบีแคบลง เกดิภาวะหลอดเลอืดแดงแขง็ (atherosclerosis) 
ดังรูปที่ 1 (Mathew et. al., 2000) เมื่อเป็นมากขึ้น เลือดจะไหลผ่านไม่ดี เกิดเป็นก้อน
อุดตันได้ ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือด (ischemic heart disease) 
และท�าให้เกิดหัวใจวายได้ ดังรูปที่ 2 
 จากการศึกษาในประชากรทั่วโลก พบว่า ผู้ใหญ่ที่มีระดับโคเลสเตอรอลใน
เลือด สูงเกินกว่า 260 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร จะมีความเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือดสูงกว่า
คนที่มีระดับโคเลสเตอรอลในเลือด น้อยกว่า 220 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ประมาณ 3-5 เท่า 
การที่มีระดับโคเลสเตอรอลรวม (total cholesterol) ในเลือดสูง ส่วนใหญ่เกิดจากการมี 
ระดบัแอลดแีอลโคเลสเตอรอลสงู (LDL-C) การมรีะดบัแอลดแีอลโคเลสเตอรอล มากกว่า 
130 มลิลกิรมัต่อเดซลิติร จดัเป็นปัจจยัเสีย่งทีส่�าคญัของการเกดิภาวะหลอดเลอืดแขง็ และ
คนทีม่รีะดบัเอชดแีอล น้อยกว่า 35 มลิลกิรมัต่อเดซลิติร จะมโีอกาสเป็นโรคหวัใจขาดเลอืด 
มากกว่าคนที่มีเอชดีแอลโคเลสเตอรอลปริมาณมาก (ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์, 2549)

กลไกในการลดโคเลสเตอรอลโดยสารคาเทชิน ในชาเขียว 
 ชาเขยีวมสีารประกอบส�าคญัทีท่�าให้เกดิประโยชน์ต่อร่างกาย (Active health 
component) ที่เรียกว่า โพลีฟีนอล (polyphenols) หรือเรียกกันทั่วไปว่า คาเทชิน 
(catechins) ซึ่งคาเทชินนี้จะมีปริมาณ 30-40% ของส่วนที่เป็นของแข็งที่สามารถสกัดได้
จากใบชาเขยีวแห้ง คาเทชนิทีอ่ยูใ่นชาเขยีว ประกอบไปด้วย Epigallocatechin-3-gallate 
(EGCG), Epicatechin-3-gallate, Epicatechin และ Epigallocatechin โดยสารประกอบ
ทีม่ปีรมิาณมากทีส่ดุและเป็นสารต้านอนมุลูอสิระจากธรรมชาตทิีม่ปีระสทิธภิาพสงูทีส่ดุใน
ชาเขียว คือ Epigallocatechin-3-gallate หรือ อี จี ซี จี (EGCG) โดยพบว่าใบชาเขียว
แห้ง 1 ซอง (1.5 กรัม ต่อซอง) จะมี อี จี ซี จี ประมาณ 35 - 110 mg และมีความแรง
ของการต้านอนุมูลอิสระ มากกว่า วิตามินซี และวิตามินอี 25-100 เท่า (Graham, 1992) 
 บทบาทของสารประกอบคาเทชินต่อการลดระดับโคเลสเตอรอลได้รับความ
สนใจจากนกัวจิยัและได้ท�าการศกึษาเป็นจ�านวนมาก เนือ่งจากภาวะโคเลสเตอรอลในเลอืด

สงูจะน�าไปสูก่ารเกดิภาวะหลอดเลอืดแขง็และอดุตนั ตลอดจนพยาธสิภาพของหลอดเลอืด
หวัใจ ซึง่นบัเป็นหนึง่ในสาเหตกุารตายทีพ่บบ่อยทีส่ดุ โดยมกีารทดลองให้หนบูรโิภคอาหาร
ทีม่โีคเลสเตอรอลสงูเปรยีบเทยีบกบัหนกูลุม่ทีไ่ด้อาหารทีม่โีคเลสเตอรอลสงูพร้อมกบัได้รบั
คาเทชนิ พบว่าคาเทชนิสามารถลดปรมิาณการเพิม่ขึน้ของระดบัโคเลสเตอรอลในเลอืดได้ 
(Muramatsu et. al., 1986) Erba และคณะ (2005) ได้รายงานว่าผูท้ีด่ืม่ชาประมาณ สอง
ถ้วยต่อวัน สามารถลดไขมันในเลือดชนิดโคเลสเตอรอลลงได้เล็กน้อย (จาก 119 เหลือ 
106 มก/ดล.) ต่อมาได้มกีารศกึษาผลของ (-)-epigallocatechin gallate (EGCG) ซึง่เป็น
สารประกอบตวัหนึง่ในกลุม่ของคาเทชนิต่อการลดระดบัโคเลสเตอรอลในพลาสมาของหนู
พบว่า อี จี ซี จี สามารถเพิ่มอัตราการดูดซึมโคเลสเตอรอลจากกระแสเลือดได้โดยไปเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�างานของตัวรับแอลดีแอล (Fukuyo et. al., 1986, Chisaka et. al., 
1988, Chyu et. al., 2004 และ Bursill et. al., 2006) นอกจากนี้ Osada และคณะ 
(2001) ได้รายงานว่า อี จี ซี จี ยังเป็นตัวยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) 
ของโคเลสเตอรอล ท�าให้ลดการเกิดและการสะสมคราบของโคเลสเตอรอลในเส้นเลือด
ท�าให้ลดการเกิดเส้นเลือดแข็งตัวตีบตัน และลดอุบัติการณ์ของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ 
(coronary atherosclerosis) จากรายงานการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้ว่า อี จี ซี จี ใน
ชาเขียวมีบทบาทส�าคัญในการลดช่วยระดับโคเลสเตอรอลในกระแสเลือด จึงนับว่าเป็น
สารประกอบอีกชนิดหนึ่งที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่ง 

รูปที่ 1 การอุดตันของหลอดเลือดจากการมีโคเลสเตอรอลไปเกาะที่ผนังหลอดเลือด 
(ที่มา: Mathew et. al., 2000)

รูปที่ 2 หลอดเลือดหัวใจตีบที่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจขาดเลือด
(ที่มา: http://www.uppicweb.com/x/i/ic/p_4b_1.gif)

ผศ.ดร.จนัทรพร ทองเอกแก้ว1
1ภาควชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 
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3Sci Activities : กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีโดย ผศ.ดร.จนัทร์เพญ็ อนิทรประเสรฐิ และคณะได้ด�าเนนิ

งานและจดักจิกรรมโครงการความร่วมมอืกบัส�านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี และ

นวตักรรมแห่งชาต ิภายใต้ชือ่ Mini STI Corner ในวนัที ่16 – 17 ธนัวาคม 2554 ณ โรงเรยีนบ้านบะไห 

ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธาน ีดงันี้

 ห้องเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร์
 เมื่อวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการ

ทีท่างโรงเรยีนศรสีะเกษวทิยาลยัขอความอนเุคราะห์ในการจดัค่ายนกัเรยีนห้องเรยีนพเิศษ 

โดยรปูแบบเป็นการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารแยกตามสาขาทีท่างโรงเรยีนมคีวามสนใจ ได้แก่ 

สาขาฟิกส์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมี และคณิตศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและ

ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับ การพัฒนาอย่าง

เต็มตามศักยภาพเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี ของประเทศ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจอย่างเต็มตาม

ศักยภาพพร้อมทั้ง ปลูกฝังให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และมีความเป็นนักวิจัยอย่างลึกซึ้ง 

 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มุกดาหาร เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ โดยเข้าเยี่ยมชมภาควิชาต่างๆ 

ได้แก่ ภาควิชาเคมี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และคณิตศาสตร์ สถิติ

และคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนัก

วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน โดยส่วนใหญ่แล้วเด็กๆ จะสนใจเกี่ยวกับการท�า

ภาพยนต์ Animation 2D เหล่านี้ซึ่งจะท�าให้เด็กเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้ง

ในด้านการเรียนการสอน การท�ากิจกรรมต่างๆ ด้วยเช่นกัน

1. กจิกรรมวทิยาศาสตร์เพือ่การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้กบั

นักเรียนและชุมชนบ้านบะไห 

 กจิกรรมการส�ารวจความหลากหลายทางชวีภาพอนัเป็นทรพัยากรธรรมชาติ

ของพืน้ทีป่่าภมูริกัษ์ จ�านวน 20 ไร่ ในโรงเรยีนบ้านบะไห โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้าง

องค์ความรู้เรื่องวิธีการส�ารวจ ที่โรงเรียนและชุมชนสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการ

ส�ารวจ รวบรวมข้อมูลของทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของตนเองได้ในโอกาส

ต่อๆ ไป ท�าให้ชุมชนตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่มีในท้องถิ่น และร่วมกันอนุรักษ์ 

2. กิจกรรมการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมให้กับชุมชนบ้านบะไห 

  2.1 การจัดอบรมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด 

  2.2 การจัดอบรมการแปรรูปข้าวกล้องงอก

 ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรม KM 

(Knowledge Management) ภายในภาคขึน้ หวัข้อการพฒันางานการประกนั

คุณภาพการศึกษา ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เพื่อเป็นการพัฒนางาน

ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย ให้มีความสอดคล้องกัน
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จัดท�าโดย :
ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ

ดร.นิภาวรรณ พองพรหม

ผศ.ดร.อนุสรณ์ นิยมพันธ์

ผศ.ดร.อุดม ทิพราช

นายวีรวุฒิ สังฆพรม

ผศ.ดร.จีรดา แฮร์บส์ท

นางสาวผุสดี เถาว์ค�า 

นางสาวสมหญิง มโนวรกุล 

นางวรุณี ไชย กาล

นายสมบัติ หลักบุญ

Mr.Stefan Kohbacher

นายกิตติพงษ์ พิทักษ์วงษ์โยธิน

นางสาวสุรัตดา ศรีสุวรรณ

นายประจักกิจ ระวี

นายศุภชัย เชื้อพันธ์

นายอรรถวุฒิ ศรีสุข

ที่ปรึกษา

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

ถ่ายภาพ

กราฟฟิค

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

โทร. 045-353401-4

แฟกซ์. 045-353422

85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมือง

ศรีไค อ.วารินช�าราบ 

จ.อุบลราชธานี 34190 

ตู้ ปณภ. วารินช�าราบ 

34190

sciinsingh@ubu.ac.th

  กผ่็านไปส�าหรบัโครงการสานสมัพนัธ์สงัสรรค์วนัปีใหม่ 2555 ของคณะวทิยาศาสตร์ ซึง่ได้จดักจิกรรมท�าบญุเลีย้งพระและจดักจิกรรมสมัพนัธ์ระหว่างบคุลากร รวมทัง้กจิ
กรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การแนะน�าบุคลากรใหม่ การแข่งขันกีฬา เล่นเกมส์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่น เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน ทั้งนี้ก็ยังมีกิจกรรมภาคค�่า นั่นคือ การ
ประกวดร้องเพลง การจับฉลากรางวัล ซึ่งต่างคนก็ต่างสนุกสนาน อิ่มหน�าส�าราญกันถ้วนหน้า
  จัดขึ้นที่คณะวิทยาศาสตร์ คณะผู้บริหาร น�าโดย ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายต่างๆ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วม
กนัท�าบญุตกับาตร ซึง่การท�าบญุตกับาตรขึน้ปีใหม่นี ้ทางคณะวทิยาศาสตร์จดัขึน้เป็นประจ�าทกุปี เพือ่ความเป็นสริมิงคล และในครัง้นีย้งัถวายเป็นพระราชกศุลแก่พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส 84 พรรษา 5 ธันวามหาราช ด้วย

Sci Family: ครอบครัวของเรา

“Happy New Year 2012”
H….happy  มีสุข สนุกสนาน
A... advance ก้าวหน้า หาสิ่งใหม่
P....proud  พร้อมเพียบเรื่อง ภาคภูมิใจ
P....protect  ปลอดภัย จากภยันต์
Y....young  สาวหนุ่ม อายุมั่น วรรณะผ่อง
N...normal  ไม่ขัดข้อง ทุกสิ่งสรร
E....easy   ง่ายดาย สารพัน
W..wealth  เงินทองพลัน ไหลเทมา
Y...year 2012 ให้เริงรื่น
E...else   อันสิ่งใด ให้สมปรารถนา
A...aim   จุดมุ่งหมาย ไกลสุดตา
R...receive  ให้ได้มา สมดั่งใจ

ปีใหม่ทัง้ที

ต้องมอีวยพร

  Do you know? : โรคของช่วง ปลายฝน ต้นหนาว
  ช่วงนีเ้ป็นช่วงทีอ่ากาศค่อนข้างเปลีย่น แปลง อาจท�าให้ร่างกายปรบัสภาพไม่ทนั และท�าให้เจบ็ไข้ได้ป่วย
ได้ง่าย โรคที่มาพร้อมกับช่วงเวลานี้ ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หัด หัด-เยอรมัน สุกใส และอุจจาระร่วง
สาเหตุและอาการไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งสามารถติดต่อกันได้ง่าย เชื้อเข้าสู้ร่างกายทาง
จมูก ปากและตา เชื้ออยู่ในละอองเสมหะ น�้ามูก น�้าลาย ของผู้ป่วยที่ไอ จาม นอกจากนี้ เชื้อยังอาจติดอยู่กับ
ภาชนะ ของใช้ หรือพื้นผิวที่เปื้อนน�้ามูก น�้าลายของผู้ป่วย โรคนี้แพร่กระจายอย่างกว้างขวางในสถานที่ที่มีคน
แออัด และอากาศถ่ายเทไม่สะดวก 
  อาการแสดงออก คือ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ปวดศีรษะ น�้ามูกไหล ไอ จาม เจ็บหรือแสบคอ อาจมีอาการ
หนาวสั่นด้วย และส�าหรับผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่ จะมีอาการรุนแรงกว่า คือ มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้าม
เนื้อ และมักมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย ถ้าพักผ่อนเพียงพอ และได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี ผู้ป่วยจะหาย
จากโรคได้ในเวลา 5-7 วัน บางรายอาจเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม หลอดลมอักเสบ คออักเสบ ซึ่งอาจเป็น
อันตรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น หญิงตั้งครรภ์ โรคอ้วน โรคเรื้อรัง เช่น หอบหืด ปอดเรื้อรัง โรคหัวใจ และ
หลอดเลือด โรคตับ โรคไต เบาหวาน ฯลฯ รวมทั้งเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ
การป้องกัน และรักษา
  1. หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือคลุกคลีกับผู้ป่วย รวมทั้งไม่ใช้สิ่งของรวมกับผู้ป่วย เช่น จาน ช้อนส้อม แก้ว
น�้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ ถ้ามีผู้ป่วยในบ้าน ควรให้ปิดปากด้วยหน้ากากอนามัย เวลาไอหรือจาม 
  2. ล้างมือบ่อยๆด้วยน�้าและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลท�าความสะอาดมือ
  3. ขณะที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนแออัด อากาศถ่ายเท
ไม่สะดวก
  4. หมั่นดูแลรักษาสุขภาพร่างกายอยู่สม�่าเสมอ กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ พัก
ผ่อนให้เพียงพอ รักษาร่างกายให้อบอุ่น และไม่ใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้น
  5. เมือ่เริม่มอีาการไข้หวดั ควรนอนพกัมากๆ และดืม่น�า้บ่อยๆ ถ้าตวัร้อนมาก กนิยาลดไข้ และผ้าชบุน�า้
อุ่นเช็ดตัว หรือถ้าอาการไม่ดีขึ้น เช่น มีอาการไอมากขึ้น แน่นหน้าอก มีไข้นานเกิน 2 วัน ควรไปพบแพทย์ทันที
  6. หากมอีาการคล้ายไข้หวดัใหญ่ และมปีระวตัใิกล้ชดิกบัผูท้ีเ่ป็นไข้หวดัใหญ่ ควรไปพบแพทย์ทนัท ีเช่นกนั

Credit ข้อมูลโดย นพ.มนตรี วงศ์นิราศภัย อายุรแพทย์รพ.วิภาวดี

Sci New Members: สมาชกิใหม่ของเรา
บุคลากรใหม่ประจ�าภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

1. นางอรชพร วิลามาศ 

 ต�าแหน่งอาจารย์ 

 ประจ�าสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

2. นางสาวปราณี ทะบุระกรณ์ 

 ต�าแหน่งคนงาน 

ผศ.ดร.อุดม ทิพราช หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

 “ผมขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดล

บันดาลให้เพื่อน พี่น้องชาวคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนและครอบครัวจงมี

ความสขุ เจรญิรุง่เรอืงทัง้ส่วนตวั ครอบครวัและหน้าทีก่ารงานสขุภาพแขง็

แรง พบแต่สิ่งที่ดี โชคดีตลอดปี 2555 และตลอดไป”

ดร.ชิดหทัย เพชรช่วย หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 “ปีใหม่นี้ ขออวยพรให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน

มสีขุภาพแขง็แรง มคีวามสขุ สดชืน่ สมหวงั และมจีติใจเข้มแขง็

ต่อทุกสิ่งที่อาจเข้ามาในชีวิตนะคะ”

สวัสดีปีใหม่ ขอให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนจงประสบแต่ความ

สุข สดชื่น สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา และพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ ในชีวิต”
ดร.ประนอม แซ่จึง หัวหน้าภาควิชาเคมี

 “ในวาระดถิขีึน้ปีใหม่ 2555 ขออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยัคุม้ครอง

พวกเราชาวคณะวทิยาศาสตร์ ตลอดจนนกัศกึษาทกุคน ให้มสีขุภาพกาย 

สุขภาพใจ แข็งแรง มีความสุขตลอดปีตลอดไป”

ดร.กนกพร ช่างทอง หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์

“HAPPY NEW YEAR 2012
  ขอความก้าวหน้า สุข สวัสดี จงมีแด่ทุกท่าน”

ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์


