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¾.¸Ô´Ò¡Ò¹µ ºÍ¡à¾ÔèÁàµÔÁÇÒ ¹Í¡¨Ò¡ªÇ§·ÕèÁÕÍÒ¡ÒÈá»Ã»ÃÇ¹ âÃ¤¼ÔÇË¹Ñ§ºÒ§âÃ¤·ÕèäÁãª
âÃ¤µÔ´àª×éÍ ÍÂÒ§àª¹ âÃ¤à«çºà´ÔÃÁ ËÃ×ÍâÃ¤¼ÔÇË¹Ñ§ÍÑ¡àÊº (Seborrheic dermatitis) ¨ÐáÊ´§ÍÒ¡ÒÃ¡íÒàÃÔº
â´Â¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ºÃÔàÇ³ËÑÇ¤ÔéÇ ¢Ò§¨ÁÙ¡áÅÐË¹Ñ§ÈÕÃÉÐ ÁÕÅÑ¡É³ÐÅÍ¡à»¹á¼¹ à»¹¢ØÂáÅÐÁÕÍÒ¡ÒÃ¤Ñ¹ «Öè§¼Ù·Õè
à»¹âÃ¤´Ñ§¡ÅÒÇ¤ÇÃ¾Ñ¡¼Í¹ãËà¾ÕÂ§¾Í à¾ÃÒÐ¡ÒÃ¹Í¹¹ÍÂËÃ×ÍÁÕ¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ÊÙ§ ¡çà»¹ÊÒàËµØË¹Öè§·Õè·íÒãË
âÃ¤¡íÒàÃÔºÁÒ¡¢Öé¹´ÇÂ ÊÇ¹¼Ù·Õèà»¹âÃ¤àºÒËÇÒ¹ÂÔè§µÍ§ÃÐÇÑ§à»¹¾ÔàÈÉ à¾ÃÒÐ¹ÑºÇÒà»¹ºØ¤¤Å·ÕèÁÕ
¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ÊÙ§áÅÐÁÕÀÙÁÔ¤ØÁ¡Ñ¹µÍÊÙ¡Ñºàª×éÍÃÒµèíÒ à¹×èÍ§¨Ò¡¤ÇÒÁà»Â¡ª×é¹¢Í§¹éíÒ½¹¨Ð·íÒãËà¡Ô´àª×éÍÃÒä´§ÒÂ
à¾ÃÒÐËÒ¡à¡Ô´ºÒ´á¼Å¨ÐÁÕâÍ¡ÒÊµÔ´àª×éÍáÅÐÃØ¡ÅÒÁÁÒ¡¡ÇÒ¤¹»¡µÔ
ÍÂÒ§äÃ¡çµÒÁ ã¹ªÇ§Ë¹Ò½¹áÅÐÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ·Õèà»Â¡ª×é¹àª¹¹Õé ¤ÇÃ´ÙáÅÃÒ§¡ÒÂãËÍºÍØ¹
ÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂÊÁèíÒàÊÁÍ ¾Ñ¡¼Í¹ãËà¾ÕÂ§¾Í áÅÐ¡Ô¹ÍÒËÒÃãË¤ÃºËÒËÁÙ à¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾ÃÒ§¡ÒÂ·Õèá¢ç§áÃ§
ÁÕÀÙÁÔµÒ¹·Ò¹·Õè´Õ¹Ð¤Ð

·ÕèÁÒ¢Í§¢ÍÁÙÅ: á¾ÃÇ¾ÃÃ³ ÊØÃÔÇ§È (www.thaihealth.or.th)
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µÍ§¢ÍÍ¸ÔºÒÂ¶Ö§ÃÐÂÐ¡ÒÃ¹Í¹ËÅÑº¢Í§¤¹â´Â»¡µÔ¡Í¹ «Öè§ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃ¹Í¹ËÅÑº¹Ñé¹áº§ä´
2 ÃÐÂÐ ¤×Í
1. REM sleep (Rapid Eye Movement Sleep) à»¹ÃÐÂÐ¡ÒÃ¹Í¹·Õè¡Ô¹àÇÅÒ¢Í§¡ÒÃ¹Í¹»ÃÐÁÒ³
20-25% ¢Í§¡ÒÃ¹Í¹·Ñé§ËÁ´ ÁÕ¡ÒÃ¡ÃÍ¡µÒÍÂÒ§áÃ§à»¹ÃÐÂÐæ ¡ÒÃËÅÑºã¹ÃÐÂÐ¹Õé ÊÁÍ§¨Ð·íÒ§Ò¹
Ë¹Ñ¡ÁÒ¡áÅÐ¤ÇÒÁ½¹¨Ðà¡Ô´ã¹ÃÐÂÐ¹Õé ÍÕ¡·Ñé§¡ÒÃ¹Í¹ËÅÑºã¹ÃÐÂÐ¹ÕéÃÒ§¡ÒÂ¨ÐÁÕ¡ÒÃà¤Å×èÍ¹äËÇ¹ÍÂÁÒ¡
¤Å Ò Â¡Ñ º ÍÒ¡ÒÃÍÑ Á ÀÒµ (Paralysis) «Öè § ÍÒ¨à» ¹ à¾ÃÒÐÃ Ò §¡ÒÂÁÕ ¡ Åä¡¡ÒÃ» Í §¡Ñ ¹ µÑ Ç µ Í ¤ÇÒÁ½ ¹
ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇÒàÇÅÒ·ÕèàÃÒ½¹ÃØ¹áÃ§ µÕÃÑ¹¿¹á·§ á¢§¢Ò¢Í§àÃÒÍÒ¨ä»¿Ò´¡Ñº¢ÍºµÙËÃ×Íµ¡¨Ò¡àµÕÂ§ä´
ÃÒ§¡ÒÂ¨Ö§»ÃÑº¡ÒÃµÖ§µÑÇ¢Í§¡ÅÒÁà¹×éÍ¤ÅÒÂÅ´Å§ à¾×èÍÅ´¡ÒÃºÒ´à¨çº¢³Ð·Õè¡íÒÅÑ§½¹ÍÂÒ§àÁÒÁÑ¹
2. Non-REM Sleep (Non Rapid Eye Movement Sleep) à»¹ÃÐÂÐ¡ÒÃ¹Í¹ËÅÑº·Õèà»¹ªÇ§ËÅÑºÅÖ¡
à»¹ÃÐÂÐ·ÕèÃÒ§¡ÒÂ¨ÐÍÂÙã¹¤ÇÒÁÊ§º ÅÁËÒÂã¨ÊÁèíÒàÊÁÍ «Öè§à»¹ÃÐÂÐ¡ÒÃ¹Í¹·ÕèÃÒ§¡ÒÂä´¾Ñ¡¼Í¹
ÁÒ¡·ÕèÊØ´ «Öè§áº§ÃÐ´Ñº¡ÒÃËÅÑºÅÖ¡ä´ 4 ÃÐ´Ñº
â´ÂÃÍºÃÐÂÐ¢Í§¡ÒÃËÅÑº (Sleep Cycle) ¹Ñé¹ àÁ×èÍàÃÒàÃÔèÁËÅÑº ¨ÐàÃÔèÁà¢ÒÊÙ Non-REM sleep ÃÐÂÐ
·Õè 1-4 áÅ Ç ¶ÍÂ¡ÅÑ º ¨Ò¡ÃÐÂÐ 4,3,2,1 áÅ Ç ¤ Í Âà¢ Ò ÊÙ ª Ç § REM sleep áÅ Ç ¨Ö § àÃÔè Á ¡ÅÑ º ÁÒà¢ Ò ÊÙ
ÃÐÂÐ Non-REM sleep ÃÐÂÐ·Õè 1, 2, 3, 4 ãËÁ ¨Ò¡¨Ø´àÃÔèÁµ¹¢Í§ REM sleep ä»ÊÙ¨Ø´àÃÔèÁµ¹¢Í§ REM
sleep ÃÍºãËÁ àÃÒàÃÕÂ¡ÇÒ Ë¹Öè§ÃÍº¡ÒÃ¹Í¹ (1 Sleep Cycle) â´Âã¹ 1 ÃÍº¨Ð¡Ô¹àÇÅÒ»ÃÐÁÒ³ 80-90 ¹Ò·Õ
«Öè§ã¹Ë¹Öè§¤×¹¨íÒ¹Ç¹ÃÍº¢Í§¡ÒÃ¹Í¹¹Õé¨ÐÍÂÙ·Õè 3-6 ÃÍº
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·Õ¹ÁÕé ÒÇÒ´ÇÂàÃ×èÍ§¼ÕÍíÒ ¼ÕÍíÒ (sleep paralysis) à»¹ÍÒ¡ÒÃ¼Ô´»¡µÔ·Ò§¡ÒÃ¹Í¹ËÅÑºÍÂÒ§Ë¹Öè§ ·Õèà¡Ô´¢Öé¹
¡Í¹·Õè¨ÐÊÔé¹ÊØ´ÃÐÂÐ¡ÒÃ¹Í¹ã¹ªÇ§ REM Sleep ¡ÅÒÇ¤×Í ÃÒ§¡ÒÂàÃÒµ×è¹¢Öé¹ÁÒ¡Í¹·Õè¨ÐËÁ´ªÇ§ REM
sleep «Öè§ÃÒ§¡ÒÂ¾Í¨ÐÃÙÊÖ¡µÑÇáÅÇ áµÂÑ§¢ÂÑºÃÒ§¡ÒÂäÁä´ à¹×èÍ§¨Ò¡ªÇ§ REM sleep ¨Ðà»¹ªÇ§
¡ÒÃ¹Í¹ËÅÑº·ÕèÃÒ§¡ÒÂ»ÃÑºãËÁÕ¡ÒÃà¤Å×èÍ¹äËÇä´¹ÍÂ¤ÅÒÂ¤¹à»¹ ÍÑÁÀÒµ à¾×èÍ»Í§¡Ñ¹¡ÒÃºÒ´à¨çº¢³Ð½¹
àÃÒ¨Ö§ÁÕÍÒ¡ÒÃàËÁ×Í¹¡Öè§ËÅÑº¡Öè§µ×è¹¤ÅÒÂ¡íÒÅÑ§½¹áµ¡çàËÁ×Í¹¡Ñºµ×è¹¹Í¹áÅÇ à¾ÕÂ§áµÃÙÊÖ¡
äÁÊºÒÂµÑÇ á¹ ¹Ë¹ÒÍ¡àËÁ×Í ¹ÁÕã¤ÃÁÒ¹Ñè§ ·Ñº ¢ÂÑ ºá¢¹ ¢ÒäÁä ´ ÃÇÁ·Ñé§Ê§àÊÕÂ§àÃÕ Â¡ã¤ÃäÁä´
à»¹ ÍÂÙà ª¹ ¹Õéä Á¹ Ò¹ÍÒ¨¡Ô¹ àÇÅÒµÑé§ áµÇÔ¹ Ò·Õä »¨¹¶Ö§ ¹Ò·Õ ºÒ§¤¹ÍÒ¨ÁÕÍ Ò¡ÒÃËÅÍ¹ÃÇ Á´Ç Â
·Ñé§ËÅÍ¹ÇÒÅÍÂä´ËÃ×ÍÁÕã¤ÃÁÒÂ×¹¨Í§Ë¹Ò ºÒ§¡çËÅÍ¹¨Ò¡¡ÒÃä´ÂÔ¹àÊÕÂ§ËÑÇàÃÒÐ ËÃ×ÍàÊÕÂ§¤¹¤ØÂ¡Ñ¹
¢Ò§ËÙ «Öè §ÍÒ¡ÒÃËÅÍ¹ÍÒ¨ÊÑ Á¾Ñ ¹¸¡Ñ ºàËµØ ¡ÒÃ³ ã¹ªÕÇÔ µ»ÃÐ¨íÒ ÇÑ¹·Õè àÃÒ¾ºà¨Í à» ¹àËµØ ¡ÒÃ³ Ë Ã× Í
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³·Õè·íÒãËàÃÒà¤ÃÕÂ´áÅÐà»¹¡Ñ§ÇÅ

àËµØ·ÕèàÃÒâ´¹¼ÕÍíÒºÍÂæ ¹Ñé¹ à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃÁÕ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹Í¹·ÕèäÁ´Õ ªÍºÍ´ËÅÑºÍ´¹Í¹ ËÃ×Í¹Í¹
äÁà»¹àÇÅÒ ÁÕ¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´¤ÇÒÁ¡Ñ§ÇÅËÃ×ÍàË¹×èÍÂÅÒÊÐÊÁ ¡ÒÃÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃËÃ×Íà¤Ã×èÍ§´×èÁ
·Õè¼ÊÁ¤Òà¿ÍÕ¹¡Í¹¹Í¹ ¡ÒÃ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÃ ÊÙººØËÃÕè ÃÇÁä»·Ñé§¡ÒÃ·íÒ§Ò¹Ë¹Ò¨Í¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃËÃ×Í
àÅ¹ÊÁÒÃ·â¿¹¡Í¹¹Í¹´ÇÂ áµ¶ÒÍÂÒ¡Ë¹Õ¼ÕÅÐ¡ç ãË·íÒµÃ§¢ÒÁ·Ø¡ÍÂÒ§·Õè¡ÅÒÇÁÒ áÅÐ·íÒà¾ÔèÁã¹àÃ×èÍ§
¢Í§¡ÒÃà¢Ò¹Í¹¡Í¹¨Ð§Ç§¹Í¹ ¹Í¹ã¹ËÍ§¹Í¹·ÕèãªÊíÒËÃÑº¹Í¹¨ÃÔ§æ (ËÍ§¹Í¹·ÕèÁÕáµà¤Ã×èÍ§¹Í¹)
»ÃÑº áÊ§ãËà ËÁÒÐÊÁËÃ×Í ÍÒ¨·íÒ ÊÁÒ¸Ô ½¡ ÅÁËÒÂã¨¡Í ¹¹Í¹à¾×èÍ ¼Í ¹¤ÅÒÂ´Ç Â¡çä ÁÇÒ ¡Ñ¹
à¾×èÍÊØ¢Í¹ÒÁÑÂ¡ÒÃ¹Í¹·ÕèàËÁÒÐÊÁ
áµ¶Ò»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹Í¹áÅÇ¼Õ¡çÂÑ§ÁÒÃº¡Ç¹ ¡ç¤ÇÃÃÕº¾ºá¾·Â à¾ÃÒÐ¡ÒÃ¹Í¹ËÅÑº
·ÕèäÁä´¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¨Ê§¼ÅµÍâÃ¤ÀÑÂä¢à¨çºÍ×è¹æ ÍÒ·Ôàª¹ âÃ¤¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§ âÃ¤ËÅÍ´àÅ×Í´ÊÁÍ§
âÃ¤«ÖÁàÈÃÒ ä»¶Ö§¤ÇÒÁ¨íÒáÅÐÊØ¢ÀÒ¾·Ò§¨Ôµ´ÇÂ
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àËµØ·ÕèàÃÒâ´¹¼ÕÍíÒºÍÂæ ¹Ñé¹ à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃÁÕ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹Í¹·ÕèäÁ´Õ ªÍºÍ´ËÅÑºÍ´¹Í¹ ËÃ×Í¹Í¹
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à¾×èÍÊØ¢Í¹ÒÁÑÂ¡ÒÃ¹Í¹·ÕèàËÁÒÐÊÁ
áµ¶Ò»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹Í¹áÅÇ¼Õ¡çÂÑ§ÁÒÃº¡Ç¹ ¡ç¤ÇÃÃÕº¾ºá¾·Â à¾ÃÒÐ¡ÒÃ¹Í¹ËÅÑº
·ÕèäÁä´¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¨Ê§¼ÅµÍâÃ¤ÀÑÂä¢à¨çºÍ×è¹æ ÍÒ·Ôàª¹ âÃ¤¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§ âÃ¤ËÅÍ´àÅ×Í´ÊÁÍ§
âÃ¤«ÖÁàÈÃÒ ä»¶Ö§¤ÇÒÁ¨íÒáÅÐÊØ¢ÀÒ¾·Ò§¨Ôµ´ÇÂ
àËç¹ÁÑêÂÇÒ µÍãËÁÕËÁÍ¼Õ¢Ñé¹ à·¾ÁÒ»ÃÒº¼ÕÍíÒá¤äË¹ ¡ç¤§·íÒä´ÂÒ¡¶ÒäÁÃÙ¨Ñ¡´ÙáÅÃÒ §¡ÒÂ
áÅÐ¨Ôµã¨¢Í§µÑÇàÍ§ãË´Õ

·ÕèÁÒ: http://www.vcharkarn.com/varticle/502600
 ÊíÒ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁ
ÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔáÅÐ¹Ò¹ÒªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 3 ÇÑ¹·Õè 11 ¡Ã¡®Ò¤Á 2558
³ ÍÒ¤ÒÃËÍ»ÃÐªØÁ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í
 ºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁâ¨ ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÃÐ´Ñº
ºÑ³±ÔµÈÖ¡ÉÒáË§ªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 36 ÇÑ¹·Õè 29-31 µØÅÒ¤Á 2558 ³ ÈÙ¹Â»ÃÐªØÁ
¹Ò¹ÒªÒµÔ âÃ§áÃÁàªÕÂ§ãËÁá¡Ã¹´ÇÔÇ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ
 ºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁ¹íÒàÊ¹Í
¼Å§Ò¹ÃÐ´ÑºªÒµÔáÅÐ¹Ò¹ÒªÒµÔ »ÃÐ¨íÒ» 2558 ÇÑ¹·Õè 24-25 µØÅÒ¤Á 2558
³ ÍÒ¤ÒÃÂØ¾ÃÒªàº¨Á§¤Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ
¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ
 ÊÁÒ¤ÁÃÑ°ÈÒÊµÃáË§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ ÃÇÁ¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹à¤Ã×Í¢ÒÂ·Ñé§ÀÒÂã¹
áÅÐÀÒÂ¹Í¡»ÃÐà·È ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔáÅÐ¹Ò¹ÒªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 2
ÇÑ¹·Õè 30 µØÅÒ¤Á 2558 áÅÐÇÑ¹·Õè 26-28 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2558
 ºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤íÒáË§ ¡íÒË¹´¨Ñ´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔ
¤ÃÑé§·Õè 7 ÇÑ¹·Õè 25 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2558 ³ ËÍ»ÃÐªØÁ¾Í¢Ø¹ÃÒÁ¤íÒáË§ÁËÒÃÒª
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤íÒáË§ ËÑÇËÁÒ¡ ºÒ§¡Ð» ¡ÃØ§à·¾Ï

ข่าวการเผยแพร่ผลงานวิจัย
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ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
เดือนกรกฎาคม
1-2 สิงหาคม 2558

- หยุดใช้สถานทีเ่ ป็นศูนย์สอบในส่วนภูมภิ าค (สอบ ก.พ.)

8-9 สิงหาคม 2558

- เรียนตามปกติ
- วันสุดท้ายของการขอยกเลิกรายวิชา ภาคเรียนที่ 3/2557

15-16 สิงหาคม 2558 - เรียนตามปกติ
29-30 สิงหาคม 2558 - เรียนตามปกติ

โครงการ/ประชุม/สัมมนา ระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบต
ั กิ าร สัมมนาศึกษาดูงานเพือ
่ เสริมสร้าง
การทำ�วิทยานิพนธ์สำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการจัดการเพือ
่ การพัฒนา
ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2558
ณ จังหวัดนครนายก

บัณฑิตวิทยาลัย
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“พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบูรณาการ
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โครงการบริการวิชาการ “การเพิม
่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข้อง”
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องโชคอนันต์ ชัน้ 2 อาคารเรียนรวมและอำ�นวยการ

กองบรรณาธิการ :
-

นางพรพรรณ ดอนพนัส
นางสาวปณิตา คล้ายนิล
นายสุเทพ เกิดปราง
นางสาวสายน้ำ�ผึ้ง บุญมา
นางสาวรัตณา แย้มกลิ่น

เรียบเรียงข่าว :
- นางสาวปณิตา คล้ายนิล
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โครงการประชุมปฏิบต
ั กิ ารเพือ
่ จัดทำ�แผนปฏิบต
ั ริ าชการและโครงการประจำ�ปี 2559
ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558
ณ โรงแรม ไมด้า เดอ ซี หัวหิน ชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี

