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โครงการสหเวชฯ จุฬาฯ บริการประชาชน ครั้งที่ 10 
 
 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2555 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ      
ได้จัดโครงการสหเวชฯ จุฬาฯ บริการประชาชน ครั้งที่ 10 ขึ้น    
ณ ชุมชนตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยมี ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว์ ผู้ช่วยคณบดี เป็นหัวหน้า
โครงการ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ออกฝึกปฏิบัติการภาคสนามในการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในด้านเทคนิคการแพทย์ เช่น ตรวจวัด 
ทางโลหิตวิทยา ตรวจปัสสาวะและตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด 
รวมทั้งปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับบริการด้านกายภาพบำบัด 
และโภชนาการและการกำหนดอาหาร โดยโครงการดังกล่าวเป็น
การเปิดโอกาสให้นิสิตได้นำความรู้ทั้งในด้านทฤษฎี 
และปฏิบัติไปเอื้อประโยชน์ให้แก่สังคม รวมถึง
ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่นิสิตในการ  
เข้าถึงประชาชนในชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกการ
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ในการให้บริการสาขา
สหเวชศาสตร์ในแต่ละปัญหาที่แตกต่างกัน
ภายใต้การควบคุมดูแลของคณาจารย์ ทั้งนี้      

มีประชาชนเข้าร่วมรับบริการทั้งสิ้น 

 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555    
คุณสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผอ.ฝ่ายบริหาร 
และ ดร.ทักษ์ ทองภูเบศร์ ผอ.ฝ่าย   
วิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะ     
สหเวชศาสตร์ จุฬาฯ เข้าร่วมโครงการ 
“จุฬาฯ รักษ์โลก” ปีที่ 4 และ โครงการ 
รณรงค์ใช้จักรยานลดภาวะโลกร้อนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานร่มเย็นตรงข้าม
อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ (CU Sports complex) โดยในงาน 

คุณอาทร สินสวัสดิ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง มอบจักรยาน        
ให้กับมหาวิทยาลัย 150 คัน จากนั้น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย       
ผู้สนับสนุน และชาวจุฬาฯ ได้ขี่จักรยานและร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณ
โดยรอบมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความร่มรื่น และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน
มหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ “เปนสุข” 
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งานประชุมวิชาการ
นานาชาติเรื่อง The 
Oxidative Stress    
i n  Congen i t a l    
a nd  Acqu r i ed  
Hemolytic Anemia 

Conference มีหัวข้อบรรยายเกี่ยวกับพยาธิสภาพ
ของกลุ่มอาการเลือดจางที่ เกิดเม็ดเลือดแดงแตก 
(hemolytic anemia) ที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติ
ทางพันธุกรรม เช่น การเป็นธาลัสซีเมีย การมี 
hemoglobinopathy การมียีนแฝงของภาวะ Sickle 
cell diseases เป็นต้น ที่ก่อให้เกิดภาวะการมีอนุมูล
อิสระเกินจากที่ร่างกายจะควบคุมได้ หรือเรียกว่า 
เกิดภาวะ oxidative stress ที่ประชุมนำเสนอ   
กลไกและระบบการต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย จาก
การศึกษาในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 
และการพยายามตรวจวัดระดับการต้านอนุมูลอิสระที่

 โครงการสัมมนาในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 
2555 ณ บ้านทะเลดาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ทางภาควิชาได้สรุปงานประกันคุณภาพที่ทาง
ภาควิชาได้รับการตรวจไปเรียบร้อยแล้วพร้อมกับรวบรวมเอกสาร     
เพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไป และวางแผนการดำเนินการต่างๆ อาทิเช่น 
การเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ แผนการผลงานตีพิมพ์      
ของอาจารย์แต่ละท่าน แผนการเตรียมโครงการบริการทางวิชาการ 
นอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาอันดีที่คณาจารย์ในหลักสูตรได้พูดคุยถึงปัญหา
ต่างๆ ในภาควิชาเพื่อให้คณาจารย์ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน ทั้งเรื่อง
ของอาคารจุฬาพัฒน์ 3 ที่ควรวางระบบความปลอดภัยมากขึ้น จึงมีการ
ระดมสมองวางแผนการกำหนดพื้นที่ เพื่อให้นิสิตได้ใช้งานในบริเวณที่
คณาจารย์สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการแลกเปลี่ยนปัญหาของ
นิสิตในหลักสูตรที่คณาจารย์แต่ละท่านได้รับทราบ พร้อมการวางแผน
จัดการปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้จัดทำตารางการเรียนการสอน     
ในเทอมต้นปีการศึกษา 2555 

เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการตรวจวัด reactive oxygen species (ROS) ยังมี   
ข้อจำกัดในเรื่องของความไวและความจำเพาะอยู่มาก ที่ประชุมจึงมีการนำเสนอ
การใช้ Biomarker ใหม่ๆ ที่มีศักยภาพมาใช้เป็น marker สำหรับการวิเคราะห์
ภาวะการเกิด oxidative stress และใช้เพื่อติดตามการรักษาในผู้ที่มี          
ความบกพร่องของเม็ดเลือด มีการนำเสนอ การตรวจวัดความเสียหายของ      
DNA ด้วยการวัดระดับสาร 8-hydroxy-2’-deoxyguanosine (8-0HdG)         
ที่สะท้อนการถูกทำลายของโปรตีน โดยวิเคราะห์ในปัสสาวะด้วยเทคนิค HPLC, 
การใช้เทคนิค GC-MS ในการวิเคราะห์สาร F2-lsoprostanes เพื่อบ่งบอกภาวะ 
Lipid peroxidation ทั้งในเลือดและปัสสาวะ การวิเคราะห์ความเสื่อมของเซลล์
โดยดูจาก circulating blood cell derived microparticles ด้วยเทคนิค    
Flow cytometry และ 2-d gel electrophoresis with Q-TOF mass 
spectroscopy, การใช้เทคนิค OMRI (Overhauser Enhanced MRI) ในการ
ตรวจจับ ROS โดยตรงเป็นต้น 
 นอกจากนั้นในการประชุมยังมีการนำเสนอแนงทางในการรักษาโรคทาง
โลหิตวิทยา เช่น ธาลัสซีเมีย โดยให้สนุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เช่น การใช้
ขมิ้นชัน การใช้วิตามินอี การใช้ cocktel ของขมิ้นชันร่วมกับยาขับเหล็ก        

และวิตามินอี การใช้สารสกัดจาก Fermented papaya เป็นต้น 

งานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง The Oxidative Stress in  
Congenital and Acquired Hemolytic Anemia Conference 
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วันเทคนิคการแพทย์ไทย 
ครบรอบป‚ที่ 55 ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไทย   

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 ซึ่งตรงกับวันเทคนิคการแพทย์ไทย 
และครบรอบปีที่ 55 ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไทย โดยประธาน
โครงการ ผศ.ดร.วิโรจน์ บุญรัตนกรกิจ และคณาจารย์ในหลักสูตร
เทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์  ได้ร่วมกันจัดงาน “เทคนิคการ
แพทย์ไทย ใส่ใจประชาชน” โดยได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
ถวายภัตตาหารเช้า และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน     
55 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บูรพคณาจารย์เทคนิคการแพทย์ ผู้มี
พระคุณต่อวิชาชีพและนักเทคนิคการแพทย์ผู้ล่วงลับไปแล้ว บริการ
ตรวจสุขภาพแด่พระภิกษุโดยได้ตรวจวัดระดับน้ำตาล ไขมัน การทำงาน 
ของตับและไต รวมถึงความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด นอกจากนี้คณาจารย์ 
นิสิต และศิษย์เก่า ได้ร่วมกันปลูกต้นราชาวดี ซึ่งดอกราชาวดีเป็น
ดอกไม้ประจำวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และมีกิจกรรมจิตอาสา โดย
คณาจารย์และนิสิตร่วมบริจาคโลหิต ณ หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ 
จากสภากาชาดไทย ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน รวมทั้งจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์วันเทคนิคการแพทย์ไทยและวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

โดยจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์ 
การค้ามาบุญครอง โดยมีกิจกรรมให้ประชาชนร่วมตอบคำถาม     
เกี่ยวกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ อีกด้วย  
 จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า    
300 คน พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นคุณค่าและความสำคัญของวิชาชีพ 
เทคนิคการแพทย์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ 
ระหว่างอาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ให้ความพึงพอใจในการจัด
งานในครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ย 4.56 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 จากผลการตรวจเลือดเพื่อประเมินภาวะสุขภาพของพระภิกษุ 
พบว่าพระภิกษุส่วนใหญ่มีภาวะสุขภาพดี ไม่พบภาวะน้ำตาลและไขมัน
ในเลือดสูงและมีการทำงานของตับและไตอย่างปกติ พระภิกษุที่มีผล
การตรวจที่ผิดปกติได้รับคำอธิบายผลการตรวจสุขภาพ รวมถึงให้คำ
แนะนำในการปฏิบัติตนและแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อให้ได้รับการ
รักษาอย่างทันท่วงที  
 

ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ 
และให้บริการตรวจสุขภาพพระภิกษุ 

คณาจารย์และนิสิตปัจจุบัน 
บริจาคโลหิต ณ ศูนย์การค้า 

สยามพารากอน 
 ประชาสัมพันธ์วิชาชีพ 

ที่ศูนย์การค้ามาบุญครอง 

คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบันและประชาชนทั่วไป ร่วมกันทำบุญตักบาตร 

คณาจารย์ และนิสิตศิษย์ปัจจุบัน 
ร่วมกันปลูกต้นราชาวดี ดอกไม้ 

สัญลักษณ์ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  
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       งานบริหารและธุรการ นำโดย ผศ.ดร.เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม รองคณบดี ได้จัด  
       ประชุมสัมมนาประจำปี 2555 ในหัวข้อ “บอกกล่าวเล่างานเพื่อประสานแนวทาง 
แก้ไขปัญหาและพัฒนางานจากพี่สู่น้อง และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งปันน้ำใจสู่สถานสงเคราะห์ผู้ป่วย HIV คามิลเลียน     
โซเชียลเซ็นเตอร์” เมื่อวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2555 ณ แกรนด์คาบาน่า รีสอร์ท เกาะช้าง จ.ตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกท่านได้มี
โอกาสนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2551-ปัจจุบัน รวมทั้งบอกเล่าถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาในการทำงานที่เกิดขึ้น
ของแต่ละส่วนงานอันจะเป็นการส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อสานประโยชน์ให้การดำเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายในการดำเนินงานของคณะต่อไป นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถานสงเคราะห์ผู้ป่วย HIV คามิลเลียนโซ
เชียลเซ็นเตอร์ จ.ระยอง เพื่อแบ่งปันทรัพย์สิน สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับผู้ป่วย HIV ในส่วนของการสร้างเสริมสุขภาพนั้นได้มีการพาไปดำน้ำ  
ดูปะการังที่เกาะช้างเพื่อศึกษาระบบนิเวศของท้องทะเล และทัศนศึกษา ณ เมืองจำลอง จ.ชลบุรี อีกด้วย 

คณะสหเวชศาสตร์ จัดสัมมนาประจำปี 2555 



ทำงานวิจัยร่วมกับคณาจารย์ของทั้งสองสถาบัน อีกทั้ง
การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาแบบ Dual Degree  
ของทั้งสองภาควิชาในอนาคต อีกทั้งการส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างกัน เพื่อให้สามารถ  
ต่อยอดงานวิจัยระหว่างกันได้อีกด้วย ในโอกาสนี้
คณาจารย์จาก IPB ได้เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียน  
การสอนและห้องปฏิบัติงานวิจัยด้านอาหารและ
โภชนาการ ณ อาคารจุฬาพัฒน์ 3 ภาควิชาโภชนาการ
และการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ โดยมี      
อ.ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล และคณาจารย์ของภาควิชา
ให้การต้อนรับ ถือเป็นโอกาสอันดีที่คณะสหเวชศาสตร์
จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และความก้าวหน้า
ด้านงานวิจัยและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีใน
งานวิชาการในอนาคต 
 

(ภาพ 1-2) บรรยากาศการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandom of Understanding, MOU) ระหว่าง ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
จุฬาฯ และ Dr. Arif Satria คณบดี Faculty of Human Ecology, Bogor Agricultural University (หรือ INSTITUT PERTANIAN BOGOR, IPB) BOGOR, WEST 
JAVA, ประเทศอินโดนีเซีย  (ภาพ 3-4) คณาจารย์ของภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ และภาควิชา Community Nutrition, Faculty of 
Human Ecology, IPB 

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ลงนาม MOU กับ  
Faculty of Human Ecology,  
Bogor Agricultural University. ประเทศอินโดนีเซีย 

 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ คณบดีคณะ  
สหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandom of  Understanding,  
MOU)  กับ Dr.Arif Satria คณบดี Faculty of Human Ecology (FEMA), Bogor 
Agricultural University, Bogor, West Java ประเทศอินโดนีเซีย โดยบันทึก    
ความเข้าใจในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 
(Department of Nutrition and Dietetics) คณะสหเวชศาสตร์ และภาควิชา  
Community  Nutrition, Faculty  of Human  Ecology เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัยและงานบริการวิชาการด้านโภชนาการ ความมั่นคง  
ด้านอาหาร ความปลอดภัยอาหารและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ 
โดยมุ่งส่งเสริมและแลกเปลี่ยนนิสิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้ได้มีโอกาส

11th National Cancer Conference 
“Bridging Cancer Research to Optimized  
Cancer Care and Control” 
 
 ผศ.ดร.วิโรจน์ บุญรัตนกรกิจ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญจากคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการโรคมะเร็ง 
แห่งชาติ  11th National Cancer Conference “Bridging Cancer Research       
to Optimized Cancer Care and Control” ไปบรรยายเชิงเสวนา แก่นักวิจัย 
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ในหัวข้อ “Intratumoral 
Diversity and its Implication in Breast Cancer Treatment”  ซื่งเป็นแนว
ความคิดและองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับความหลากหลายของเซลล์มะเร็งที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการพัฒนาของโรคมะเร็งและต่อการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง       
ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายและเสวนาในครั้งนี้จะสามารถนำความรู้และแนวคิดที่ได้    
เรียนรู้ไปพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยต่อไปในอนาคต   
 การประชุมนี้จัดขึ้นโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติและศูนย์มะเร็งแห่งชาติ          
ส่วนภูมิภาค 7 ศูนย์ เมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ 
กรุงเทพฯ มีนักวิจัย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์มาแลกเปลี่ยน    
ความรู้ความก้าวหน้าขององค์ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง มีผู้สนใจร่วมประชุมมากกว่า 2,000 คน จากโรงพยาบาลและสถาบันวิจัยต่างๆ          
ทั่วประเทศ 

1 2 3 4 
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 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 ฝ่ายบริการการศึกษาร่วมกับภาค
วิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก และภาควิชาเวชศาสตร์ 
การธนาคารเลือดฯ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัด “โครงการสัมมนา
อาจารย์พิเศษฝึกปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ เทคนิคการแพทย์” ณ ห้อง
ประชุม 101 อาคารวิทยพัฒนา โดยเป็นการบรรยาย/สัมมนาแก่
คณาจารย์เทคนิคการแพทย์ และอาจารย์พิเศษผู้ฝึกฝนและให้คำแนะนำ
ในการฝึกปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการแก่นิสิตเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4     
โดยเป็นอาจารย์พิเศษจากหน่วยงาน สถาบันและโรงพยาบาลต่างๆ ที่ให้
ความร่วมมือกับคณะสหเวชศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

3741414 ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการคลินิก 3 (Clinical Laboratory Practice III) มาอย่างต่อเนื่องการประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีอาจารย์พิเศษรวม      
29 ท่าน  ทั้งจากหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร-ปริมณฑลและต่างจังหวัดรวมทั้งสิ้น 21 โรงพยาบาล/สถาบัน/คณะฯ  
 การสัมมนาครั้งนี้ได้มีการชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอนรายวิชาฯ เพื่อให้อาจารย์พิเศษได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมแผนการ
ดำเนินงาน กำหนดการฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ นอกจากนี้ยังมีการระดมสมองจากอาจารย์พิเศษและคณาจารย์เทคนิคการ
แพทย์เพื่อการพัฒนารายวิชาฯ รวมไปถึงการปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการนำไปใช้งานจริง รวมทั้งทำความ
เข้าใจในการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในแหล่งฝึกงานให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี 2552 (มคอ./TQF) 
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2553 (มคอ.1) เพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตและ
สถานปฏิบัติงานที่ให้การศึกษาทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นแนวทางสำหรับหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ จุฬาฯ 
และสถาบันที่ให้การฝึกปฏิบัติงานแก่นิสิตได้ยึดถือเป็นหลักเกณฑ์เดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินการของหลักสูตรฯ และคุณภาพของ
บัณฑิตเป็นอย่างมาก  
 นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการพบปะพูดคุยระหว่างอาจารย์พิเศษและคณาจารย์เทคนิคการแพทย์ รวมทั้งมีการพบปะพูดคุยเพื่อเจรจาแนวทาง
และข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาไปสู่การลงนาม MOU ในอนาคต ซึ่งจะเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาวงการการวิจัยและ        
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการในสถานพยาบาลและหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ต่อไป และที่สำคัญยิ่ง      
คือคณาจารย์เทคนิคการแพทย์ได้มีโอกาสสานความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยส่วนหนึ่งของการสัมมนาเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าสาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษ จำนวน 5 ท่าน ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงในการจัดการเรียน      
การสอนและความร่วมมือในการทำวิจัย และแลกเปลี่ยนวิทยาการใหม่ๆ ในห้องปฏิบัติการด้วย  

โครงการสัมมนาอาจารย์พิเศษฝึกปฏิบัติงาน 
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 
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 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ผศ.ดร.เทวิน  เทนคำเนาว์  ผู้ช่วยคณบดี ได้จัดโครงการสัมมนาพิเศษระดับ
นานาชาติ เรื่อง “How to give successful oral presentations” ณ อาคารจุฬาพัฒน์ 4 ห้อง 422 โดยมี 
Prof. Dr. John Kavanagh เป็นวิทยากร Prof. Dr. Kavanagh เคยเป็นศาสตราจารย์ ณ University          
of Texas MD Anderson Cancer Center ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีผลงานวิชาการจำนวนมาก ในระดับ
นานาชาติเป็นที่ประจักษ์ ปัจจุบันสังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยผู้เป็นคณาจารย์และนิสิตของคณะได้รับ
การถ่ายทอดความรู้และทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยเน้นการนำเสนอด้วยวาจา ทั้งนี้     
มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 122 คน ได้รับผลการประเมินความพึงพอใจที่เข้าร่วมสัมมนาคิดเป็นร้อยละ 90.02 โครงการสัมมนาพิเศษในครั้งนี้ 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

โครงการสัมมนาพิเศษระดับนานาชาติ 
เรื่อง How to give successful oral presentations 

อ.ดร.ศิริพร ชื้อชวาลกุล หัวหน้าโครงการ “สัมมนาอาจารย์พิเศษฝึก  
ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ เทคนิคการแพทย์”

 การดำเนินงานโครงการสัมมนาอาจารย์พิเศษฯ นี้ ได้รับผลตอบรับ      
ดีมาก อาจารย์พิเศษและคณาจารย์เทคนิคการแพทย์ให้ความร่วมมือและ
ร่วมใจกันระดมสมองแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ เพื่อหาข้อสรุปและ
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนของหลักสูตรเทคนิค
การแพทย์ เพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ออกไปรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป 
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 โรคปวดหลัง เป็นปัญหาที่พบมากในผู้ที่ทำงานในสำนักงาน โรคปวดหลัง เป็นโรคที่รักษาให้หายขาดยาก มักเป็นเรื้อรัง ทำให้เกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจทั้งต่อผู้ป่วยและสังคมโดยรวมเป็นอย่างมาก งานวิจัยเรื่อง Effectiveness of brief education combined with a home-
based exercise program on pain and disability of office workers with chronic low back pain: a pilot study โดย ผศ.ดร. 
ปราณีต เพ็ญศรี และ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Physical Therapy Science ปี 2012 Vol. 24 หน้าที่ 
217–222 จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการให้ความรู้แบบย่อร่วมกับการให้โปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับปฏิบัติด้วยตนเอง       
ที่บ้าน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ต่ออาการปวดและภาวะทุพพลภาพในผู้ที่ทำงานในสำนักงานที่มีอาการปวดหลังเรื้อรัง โดยการออกกำลังกายที่ให้แก่     
ผู้ป่วย ได้แก่ การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความมั่นคงของลำตัว การเหยียดยืดกล้ามเนื้อ และการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ 
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับอาการปวดและภาวะทุพพลภาพลดลงหลังจากได้รับการรักษาเมื่อเปรียบเทียบกันก่อนได้รับการรักษา อย่างไรก็ตาม 
มีเพียงระดับอาการปวดเท่านั้นที่มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (รูปภาพที่ 1) 

ประสิทธิภาพของการใหความรูแบบยอรวมกับการใหโปรแกรม 
การออกกำลังกายสำหรับปฏิบัติดวยตนเองที่บานตออาการปวดและภาวะ 
ทุพพลภาพในผูที่ทำงานในสำนักงานที่มีอาการปวดหลังเรื้อรัง : การศึกษานำรอง 

รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล 

รูปภาพที่ 1 ระดับความเจ็บปวด (visual analogue scale) ในขณะวัดและในสัปดาห์ที่ผ่านมา และภาวะทุพพลภาพ (Roland-Morris  
   Disability score) ก่อน (O1-O4) และหลัง (O5-O8) ได้รับการรักษา (n=30) 

จากงานวิจัยเรื่อง Effectiveness of brief education combined with a home-based exercise program on pain and disability 
of office workers with chronic low back pain: a pilot study โดย ปราณีต เพ็ญศรี และ ประวิตร เจนวรรธนะกุล ตีพิมพในวารสาร 

Journal of Physical Therapy Science ป 2012 Vol. 24 หนาที่ 217–222 

 โดยสรุป การให้ความรู้แบบย่อร่วมกับการให้โปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับปฏิบัติด้วยตนเองที่บ้าน สามารถช่วยอาการปวดได้ในผู้ที่
ทำงานในสำนักงานที่มีอาการปวดหลังเรื้อรัง ดังนั้น นักกายภาพบำบัดอาจพิจารณานำวิธีการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง
เรื้อรัง ซึ่งประกอบอาชีพทำงานในสำนักงานได้ 
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 รศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช หัวหน้าโครงการ “สงฆ์ต้นแบบ
โภชนาดี ชีวียั่งยืน” ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะ
สหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมงานแถลงข่าว “ถอดผล
วิจัย.. สุขภาวะพระสงฆ์ไทย สู่การป้องกันและแก้ไขการเกิดโรคเรื้อรัง” 
ของ สสส. 
 ที่มาของโครงการการจัดการและการแก้ไขปัญหาด้านอาหารและ
โภชนาการของพระภิกษุสามเณรที่นำไปสู่การป้องกันและแก้ไขการเกิด
โรคเรื้อรังและการมีสุขภาพที่ยั่งยืน  เพื่อพัฒนา “สงฆ์ต้นแบบ โภชนาดี 
ชีวียั่งยืน” และ “ฆราวาสเกื้อกูล หนุนโภชนาดี” โดยสังเขป คือ สำนักงาน 
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความห่วงใยใน       
สุขภาวะของพระสงฆ์  ได้เล็งเห็นปัญหาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในหมู่พระสงฆ์  จึงได้มีดำริและจัดสรรเงินทุนวิจัย  
ให้กับ รศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ 
และการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(ประธานโครงการ) และ นางมาณี สื่อทรงธรรม หัวหน้าโครงการศูนย์
มิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งดำเนินโครงการด้านจิตอาสา 
และดูแลสุขภาวะพระสงฆ์มานานหลายปี และอาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ 
บุญญศิริวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการสื่อสารมวลชน คณะจิตวิทยา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ร่วมกันดำเนินการโครงการที่จะศึกษาปัญหา 
ด้านการฉันภัตตาหารและด้านโภชนาการในพระสงฆ์ให้มีความลึกซึ้ง
และชัดเจน เพื่อนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและยั่งยืน โครงการ
วิจัยนี้ เรียกย่อๆ ว่า โครงการ “สงฆ์ต้นแบบ” ประกอบด้วยโครงการ
ย่อย 3 โครงการ โดยโครงการที่ 1 การศึกษาลักษณะของปัญหา ปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับปัญหาด้านอาหารและโภชนาการ
ของพระสงฆ์ นำโดย รศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช ผศ.ดร.วาสินี 
วิเศษฤทธิ์ และ ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์  และโครงการที่ 2 
การศึกษาทางโภชนาการคลินิกเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
อาหารที่บริโภคกับตัวชี้วัดภาวะเสี่ยงต่อโรค นำโดย นางมาณี สื่อทรงธรรม 
รศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธิวงศ์ 
นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม และทีมนักกำหนดอาหาร โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ และโครงการที่ 3 การศึกษาเพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการ 
ให้ความรู้และสื่อสารความรู้และสื่อสารความเสี่ยง นำโดย อาจารย์    
ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ และ รศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช 
โดยมีทีมวิจัยทั้ง 3 โครงการ จำนวน 36 คน โดยมีนิสิตปริญญาเอก     
3 คน นิสิตปริญญาโท 3 คน และนิสิตปริญญาตรี 7 คน ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมทำงานและเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน    
พระสงฆ์ในบริบทชุมชนเมืองด้วย 
 ผลการดำเนินการวิจัยระยะแรกในพระสงฆ์ในชุมชนเมือง จำนวน 
4 วัด ทั้งนิกายธรรมยุติ และมหานิกาย โดยดำเนินการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ สัมภาษณ์เจาะลึกพระสงฆ์ จำนวน 29 รูป จากทั้ง 4 วัด     
พบว่า  พระที่ศึกษามีอายุเฉลี่ยประมาณ 48 ปี ในขณะที่การแสดง
ความรู้สึกทั่วๆ ไป พระสงฆ์มักกล่าวว่า เลือกฉันไม่ได้ แต่เมื่อสัมภาษณ์

เรื่อง “ถอดผลวิจัย..สุขภาวะพระสงฆ์ไทย 
สู่การป้องกันและแก้ไขการเกิดโรคเรื้อรัง” 

เชิงลึก พระสงฆ์คิดว่าสามารถพิจารณาฉันอาหารได้แม้จะต้องฉันเฉพาะที่
ได้รับมาจากการบิณฑบาต ท่านก็พิจารณาฉัน โดยส่วนใหญ่จะฉันตาม
ความชอบ ลักษณะการฉันน้ำปานะ พบว่าน้ำปานะในปัจจุบันมีความ
สะดวกในการเข้าถึง  พระสงฆ์ส่วนใหญ่ดื่มน้ำปานะทุกวัน  วันละสองแก้ว
ขึ้นไป ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานได้ ในเรื่องการออกกำลังกาย 
พบว่า สำหรับพระสงฆ์ที่มิได้ออกบิณฑบาตมีการออกกำลังกายน้อย ซึ่งก็
เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ โครงการได้ศึกษาโดยตรวจร่างกายและเจาะเลือด
ของพระสงฆ์และถามเรื่องการฉันอาหารอย่างเจาะจง โดยศึกษาในกลุ่ม
ตัวอย่างจากพระทั้ง 4 วัด จำนวน 82 ราย พบว่า พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมี
น้ำหนักเกิน ถึง 43.6% ซึ่งสูงกว่า ที่พบในชายไทยในเมืองประมาณ    
36.5% ค่ารอบเอวเกินในพระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างพบ 20.8% ซึ่งใกล้เคียงกับ
ชายไทยในเมืองที่มีรอบเอวเกินอยู่ 22.9% การเกิดโรคเบาหวานในพระ
สงฆ์กลุ่มตัวอย่าง สูงใกล้เคียงกับข้อมูลล่าสุดของชายไทย คือ ประมาณ 
6% แต่ถ้าใช้ค่า HbA1C ในเลือดจะพบโรคเบาหวานในพระสงฆ์สูงถึง    
8.9% ภาวะไขมันโคเลสเตอรอลในเลือดสูงในพระสงฆ์พบ 51.9% ซึ่ง      
สูงกว่าชายไทยในเมือง (39%)  ภาวะไขมันเอ็ชดีแอลโคเลสเตอรอลต่ำกว่า
ปกติพบ 12.5%  พบมากกว่าชายไทยในเมือง (9.7%)  สรุปองค์ความรู้ที่
ได้เชื่อมโยงกันชัดเจนว่า พระสงฆ์ในบริบทที่เป็นชุมชนเมือง มีความเสี่ยง
ต่อภาวะโภชนาการเกิน มีภาวะไขมันในเลือดสูงมากกว่าชายไทย ทั้งยัง   
พบความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างค่ารอบเอวและตัวชี้วัดโรคเรื้อรัง ซึ่งจะ
นำผลนี้มาใช้ประโยชน์ในการดูแลพระสงฆ์ได้ เรื่องการบริโภคน้ำปานะ 
เป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องศึกษาเจาะลึกต่อไปว่ามีผลต่อการเกิดโรคเบาหวาน
มากน้อยเพียงใด     
 ผลวิจัยนี้ได้นำเสนอ
ในที่ประชุม The 4th 
International Buddhist 
Research Seminar ซึ่ง
จัดร่วมกับ UN Visak 
Day งานพุทธชยันตี  
2600 ปี เมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 200 คน 
จาก 15 ประเทศ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากพระสงฆ์และ  
ฆราวาส นักวิชาการ และสานต่อการจัดการปัญหาโดย รศ.ดร.จงจิตร     
อังคทะวานิช ร่วมกับผู้บริหารของ สสส. เข้าพบหารือกับพระธรรม
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 ปัจจุบันมีการผลิตและจำหน่ายสมุนไพรสำเร็จรูปกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยโดยเฉพาะ สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่ง    
คาดว่าน่าจะปลอดภัยเพราะทำจากสารธรรมชาติและเป็นสมุนไพรที่ใช้ในตำราแพทย์แผนโบราณ หรือใช้เป็นอาหารกันมานานแล้วนอกจากนี้ น้ำชา 
น้ำสมุนไพร ผักและผลไม้พร้อมดื่มเป็นที่นิยมของคนกรุงเทพฯ เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ และ มีผลงานวิจัยนับพันรายที่ได้รับการ     
ตีพิมพ์แต่ละปีว่าพบประโยชน์ ช่วยทำให้สุขภาพแข็งแรงและป้องกันโรคต่างๆ ที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายซึ่งมีสาเหตุจากอนุมูลอิสระ สาระ
สำคัญในพืชเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นสารในกลุ่ม โพลีฟีโนลิกส์ หรือฟลาโวนอยส์ ทำหน้าที่ ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ต้านจุลชีพ ต้านการ      
กลายพันธุ์ ต้านมะเร็งและเพิ่มภูมิคุ้มกัน ช่วยลดความดันเลือด  
 รายงานวิจัยนี้เป็นฉบับแรก ที่รวบรวมการตรวจปริมาณสารโพลีฟีโนลิกส์ และการต้านอนุมูลอิสระ การตรวจคุณสมบัติของสารสกัดสมุนไพร   
ในการต้านออกซิเดชันของโปรตีนและไขมันของเม็ดเลือดแดงเป็นแบบ โดยใช้การแตกของเม็ดเลือดแดงซึ่งใช้เป็นตัวชี้วัดการทำลายไขมันของผนังเซลล์ 
การเกิด Heinz bodies ซึ่งใช้เป็นตัวชี้วัดการทำลายของโปรตีนในเม็ดเลือด (ฮีโมโกลบิน) ผลการตรวจพืชกลุ่มแรกมี ผัก ผลไม้ และสมุนไพรไทย     
152 ตัวอย่าง กลุ่มที่สองมี ชาเขียว ชาอู่หลง และชาดำ รวม 33 ตัวอย่าง กลุ่มที่สาม เครื่องดื่มสำเร็จรูปมี น้ำชาและน้ำผลไม้ 14 ตัวอย่าง พบว่า     
พืชกลุ่มแรก มีสารโพลีฟีโนลิกส์ และปริมาณรวมการต้านอนุมูลอิสระแตกต่างกันมาก และผลการตรวจของทั้ง 2 วิธีมีความสัมพันธ์ดีมาก (ค่า R >0.9) 
โดยมี 5 อันดับสูงสุดดังนี้  เบญจกานี (Quercus infectoria) (4,962+202 GE mM/kg.dw. และ 9,490+390 TE mM/ kg.dw.) สีเสียดเทศ (Acacia 
catechu  Willd.) (4,038+106 GE mM/kg.dw. และ 7,183+204 TE mM/kg.dw.) ผลหมาก (Areca catechu Linn.) (2,876+68 GE mM/
kg.dw. และ 5,771+46 TE mM/kg.dw.) สมอเทศ (Terminalia spp.) (2,100+100 GE mM/kg.dw. และ 5,216+150 TE mM/kg.dw.)      
มะขามป้อม (Phyllanthus emblica Linn.) (841+40 GE mM/kg.dw. และ 2,288 + 91 TE mM/kg.dw.) พืชกลุ่มที่สอง ชาเขียว                    
มีสารโพลีฟีโนลิกส์ และปริมาณรวมการต้านอนุมูลอิสระสูงสุด (818+66 GE mM/kg.dw.  และ 3.307+112 TE mM/kg.dw.) รองลงมาคือ          
ชาอู่หลง และชาดำ กลุ่มที่สาม เครื่องดื่มสำเร็จรูป พบว่าสารโพลีฟีโนลิกส์และปริมาณรวมการต้านอนุมูลอิสระต่ำกว่า 2 กลุ่มแรกมาก โดยมีระดับ 
0.6–8.4 mM GE/L  และ  0.9–12.2 mM TE/L  ตามลำดับ สารสกัดจากพืชหลายชนิดที่มีสารโพลีฟีโนลิกส์และปริมาณรวมการต้านอนุมูลอิสระสูง
สามารถห้ามการทำลายสารไขมันและโปรตีนของเม็ดเลือดแดงที่นำมาทดสอบได้ดี  

สารต้านอนุมูลอิสระในสมุนไพรไทย ผักและผลไม้ ต้านการแตกสลาย และการเกิด
ไฮส์บอดี ในเม็ดเลือดแดงมนุษย์ : Antioxidants in Thai Herb, Vegetable 
and Fruit Inhibit Hemolysis and Heinz Body Formation in Human 
Erythrocytes 

โกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์   
ราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการ 
มหาเถรสมาคม และคณะเลขานุการของคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 เพื่อรับคำชี้แนะและเพื่อให้ผลการศึกษาครั้งนี้  
รับการขยายผลที่ยั่งยืนเป็นรูปธรรมต่อไป และผลงานวิจัยนี้จะได้รับการ     
นำเสนอโดยการบรรยาย ณ การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6 
จัดโดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จ  
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 11 กันยายน 2555 และ
นำเสนอเป็นนิทรรศการในการประชุมดังกล่าวระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 
2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
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 มะเร็งกระเพาะอาหารเป็นสาเหตุการเสียชีวิต
อันดับที่สองของการเสียชีวิตจากมะเร็งทั้งหมดทั่วโลก 
จึงนับเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญอันหนึ่งใน
ปัจจุบัน สาเหตุของการเกิดโรคอันหนึ่งพบว่าเกิดจาก
การติดเชื้อ Helicobacter pylori องค์การอนามัย
โลกได้จัดเชื้อนี้อยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง กลุ่มที่ 1    
พบอัตราการติดเชื้อนี้ในประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของ
ประชากรโลก โดยติดต่อทางการกิน จากน้ำลาย    
จากอุจจาระ จากแม่สู่ลูก การรักษาจะใช้ยาลดกรด
ร่วมกับยาปฏิชีวนะอีก 2 ชนิด อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน 
พบว่าความสำเร็จในการรักษาลดลงเนื่องจากเชื้อ      
มีการดื้อยาเพิ่มขึ้นและพบว่าเชื้อนี้สามารถบุกรุก    
เข้าเซลล์เยื่อบุกระเพาะอาหารได้ จึงหลบหลีกการถูก
ทำลายจากยาปฏิชีวนะได้ ทำให้เกิดการการติดเชื้อ
เรื้อรัง ดังนั้นการใช้สมุนไพรจึงเป็นการรักษาอีกทาง
เลือกหนึ่ งที่มีการศึกษากันมากในประเทศต่างๆ 
ทั่วโลกเพื่อค้นหาสารออกฤทธิ์ใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ 

ในการรักษาและป้องกันการติดเชื้อ งานวิจัยนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด
สมุนไพรไทยที่ใช้ในการรักษาโรคกระเพาะอาหารแบบแผนโบราณ 13 ชนิด 
ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ H. pylori และยับยั้งการบุกรุกเซลล์ ดังนี้   
ขมิ้นชัน กระชายดำ กระเจี๊ยบมอญ กล้วย ว่านหางจระเข้ ใบบัวบก กระเทียม 
ข่า ฟ้าทะลายโจร โหระพา กระเพรา ตะไคร้ โดยทำการทดสอบหาความเข้มข้น
ที่น้อยที่สุดในการยับยั้งการเจริญ (MIC) ของเชื้อ H. pylori ที่แยกจากผู้ป่วย 
11 สายพันธุ์ และสายพันธุ์มาตรฐาน 2 สายพันธุ์ และทำการเปรียบเทียบฤทธิ์
ของสารสกัด 3 ชนิด คือ ขมิ้นชัน กระชายดำ และกล้วย ในการต้านการบุกรุก
เซลล์เยื่อบุ HEp-2 ของเชื้อ H. pylori ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดเมทานอล
ของขมิ้นชันและกระชายดำมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้ออย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติ และพบว่าสารสกัดจากขมิ้นชันและกล้วยมีฤทธิ์ในการยับยั้งการบุกรุก
เซลล์เยื่อบุ HEp-2 ของ H. pylori ที่เวลา 3 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามพบว่าขมิ้นชัน
กลับมีฤทธิ์กระตุ้นการบุกรุกเซลล์ที่เวลา 6 และ 12 ชั่วโมง ดังนั้นการใช้    
สมุนไพรอย่างเหมาะสมสามารถช่วยในการรักษาและป้องกันการติดเชื้อ        
H. pylori ได้ โดยผลงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of 
Medicinal Plants Research Vol.6 (8) หน้า 1389-1393 เดือนกุมภาพันธ์   
ปี 2012 

ฤทธิ์ของสมุนไพรไทยที่ใช้ในการรักษาโรคกระเพาะอาหารต่อการยับยั้ง 
การเจริญและการบุกรุกเซลล์ของเชื้อ Helicobacter pylori 
ผศ.ดร.นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์  
ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก 
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นิสิตระดับบัณ±ิตศÖกษาได้รับรางวัล  
Excellent Oral Presentation 

นางสาวณัฐรินทร์ แสงปราสาท นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ (นานาชาติ) โดยมี รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลัก และ อ.ดร.สถาพร งามอุโฆษ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ได้รับรางวัล Excellent Oral Presentation จากการนำเสนอ
ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ เรื่อง Antiglycation Effects of Pomelo Extract on in vitro AGE Formation from Fructose ในการประชุม
นานาชาติ “The 1st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC 2012)” จัดขึ้นโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวัน 1-2 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่โรงแรม The Empress Convention Center The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand 

การนÓเสนอผลวิจัย 
ในการประชุมระดับนานาชาติในประเทศ 

ผศ.ดร.นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์ และ อ.ดร.ปาหนัน 
ภัททิยธนี ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุม 
วิชาการ Mahidol International Conference     
on Infections and Cancers 2012 ในวันที่ 6-8 
กุมภาพันธ์ 2012 ณ โรงแรงแลนด์มาร์ก กรุงเทพ โดยนำ
เสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในหัวข้อเรื่อง “In vitro     
an-adhesion activity of sugar apple on the 
binding of Helicobacter pylori to HEp-2 cells” 
และฟังบรรยายในหัวข้อทางด้านโรคติดเชื้อ ที่เป็นสาเหตุก่อ
ให้เกิดมะเร็ง มีการบรรยายพิเศษโดย Prof.Dr. Barry J 
Marshall นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลปี 2005 สาขา
สรีรวิทยาและการแพทย์ผู้ค้นพบเชื้อ Helicobacter pylori 
(HP) ได้บรรยายถึงกลไกในการเกิดพยาธิสภาพของเชื้อ ยีน
ที่สำคัญในการ ก่อโรค ความแตกต่างทางพันธุกรรมของเชื้อ
ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก โดยมียีนที่เกี่ยวข้อง คือ cagPAI, 
cagE, cagA, BabA, sabA, AlpA DupA HopZ การศึกษา
ทางจีโนไทปพบว่ามีความแตกต่างของโปรตีน และที่น่าสน
ใจมากคือการนำเชื้อ HP มาใช้เป็นวัคซีน (Therapeutic 
peptides) ในการรักษาโรคติดเชื้ออื่นๆ เช่น วัณโรค      
โรคเอดส์ บาดทะยัก ไวรัสตับอักเสบ มาเลเรีย นอกจากนั้น  
ยังมีหัวข้อบรรยาย ที่เกี่ยวกับเชื้อ HP เชื้อพยาธิใบไม้ตับ 
เชื้อไวรัส Human Papillomavirus ไวรัสตับอักเสบ B และ 
C จากนักวิจัยระดับชาติและนานาชาติอีกหลายท่าน 

บุคลากรจุฬาฯ ได้รับรางวัลดีเด่น ปขมท. 
 ดร.สุณี ศิริวิชยกุล ศิษย์เก่า คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์รุ่น 13 ปัจจุบัน
เปนนักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเปนบุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. 
ประจำปี 2554 
 ทั้งนี้จะมีพิธีมอบรางวัลเข็มทองคำ ปขมท. พร้อมเกียรติบัตรและร่วมแสดงนิทรรศการ 
ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี 
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 คณะสหเวชศาสตร์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นคณะและ
ดำเนินงานมา ตั้งแต่ปี 2534 และในปี 2555 นี้ คณะได้
ดำเนินงานครบ 20 ปี ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาคณะได้มี
การพัฒนางานทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนงาน
ด้านการให้บริการทางวิชาการมาเป็นลำดับ ซึ่งผลแห่งการ
ดำเนินงานด้านต่างๆ จะสำเร็จลุล่วงไปได้ต้องได้รับความร่วมแรง 
ร่วมใจกันของบุคลากรทุกประเภท และทุกระดับ และในปีนี้
คณะมีคณาจารย์ทรงคุณค่าและกำลังครบเกษียณอายุงาน 2 ท่าน 
คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  ดะห์ลัน  อดีตคณบดีคณะ   
สหเวชศาสตร์ 2 สมัย สังกัดภาควิชาโภชนาการและการกำหนด
อาหาร ปัจจุบันดำรงผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  และ
รองศาสตราจารย์แจ่มใส สุวรรณศักด์ศรี สังกัดภาควิชาเคมี
คลินิก  ซึ่งคณะได้กำหนดให้มีการแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์ที่
เกษียณอายุงานเพื่อเป็นการตอบแทนที่ได้บริหารและพัฒนางาน
ต่างๆ ของคณะของคณะสหเวชศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้ามาจวบจน 
ปัจจุบัน 

โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่คณาจารย์ผู้เกษียนอายุงาน  
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กิจกรรมแนะแนวนิสิตเทคนิคการแพทย์ 
ชั้นป‚ที่ 4 ¡Ô¨¡ÃÃÁ
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 อ.ดร.ศิริพร ชื้อชวาลกุล และ ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล กรรมการรายวิชาฝึกปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการคลินิก 1-3 โดยความ
ร่วมมือของบริษัท เอ็มพี เมดกรุป จำกัด และศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแนะแนวให้แก่
นิสิตเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 106 คน ภายหลังการฝึกปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ ในวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องบรรยาย 908 อาคารจุฬาพัฒน์ 13 การแนะแนวครั้งนี้มุ่งเน้นให้นิสิตได้รับข้อมูลข่าวสารและ
แนวทางในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการเลือกเส้นทางการดำเนินชีวิตภายหลังการสำเร็จการศึกษาต่อไป  
 กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว์ ผู้ช่วยคณบดี กล่าวเปิดงาน โดยวิทยากรที่ร่วมบรรยาย ได้แก่ คุณนทพร     
บุญบุบผา รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็มพี เม็ดกรุป จำกัด ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และทีมงานซึ่งล้วนเป็นศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แทบทั้งสิ้น โดยจัดให้มีการแนะนำบริษัท และ       
การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เรียนต่อ...ทำงานห้องแลบ...หรือเปนผู้แทนขาย” โดย นายอดิศักดิ์ สุวรรณนาค นางสาวณัฐชนา แซ่เซียว     
นางสาววารี สุทธกรณ์ นายเอกวิทย์ ปรัศนียาภรณ์ ผู้จัดการฝ่ายขายฯ จากบริษัท เอ็มพี เมดกรุป จำกัด นางสาวกรรณิกา ขันธศุภ กำลัง
ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ นางสาวสุจิตรา สุขทอง       
นักเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ อีกทั้งยังมีการบรรยายโดย คุณรัชนี ศรีบุญเที่ยง ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล 
บริษัท เอ็มพี เม็ดกรุป จำกัด ในหัวข้อ “เทคนิคการสัมภาษณ์และสมัครงาน”  
 นอกจากร่วมดำเนินกิจกรรมข้างต้นแล้ว บริษัท เอ็มพี เม็ดกรุป จำกัด ยังได้ให้การสนับสนุนอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่นิสิตผู้ร่วมงาน   
ทุกคน นับว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบผลลำเร็จเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง โดยได้รับผลการประเมินความพึงพอใจจากนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในภาพรวม อยู่ในระดับ 4.30 จากระดับ 5 และในช่วงท้ายได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ กล่าวปิด
งานและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรทุกท่าน 
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Quality U can trust
tel : 02-510-8700 Fax : 02-510-8840
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แนะนำติชม ฝากข�อความ ข�าวสารเพื่อประชาสัมพันธ�แก�ศิษย�เก�า ศิษย�ป�จจุบัน ของคณะสหเวชศาสตร� ท�านสามารถส�งข�อความผ�านถึงหัวหน�า
กองบรรณาธิการ รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา

   E-mail: Sirichai.a@chula.ac.th หรือโทรศัพท� 0-2218-1067

188/1 อาคารไบโอแอคทีฟ ซอยศรีรุ�ง ถนนเชื้อเพลิง

แขวงช�องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

Tel.0-2350-3090 (Automatic) Fax. 0-2350-3091

Email: info@bio-active.co.th  www.bio-active.co.th

224/16-17 ซอยจรัสลาภ เขตบางพลัด กทม. 10700 
149/49 หมู� 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 84 

แขวงตลาดบางบอน เขตหลักสี่ กทม. 10210 

บริษัท เอ เอ็น เอช 

ไซเอ็นทิฟ�คมาร�เก็ตติ้ง จำกัด 

321/43 ถนนนางลิ้นจี่ ช�องนนทรี 
ยานนาวา กทม.  10120 

บริษัท  ซายน�เทค  จำกัด 

35/3 ซ.พหลโยธิน 14 
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กทม. 10400 

บริษัท ไทยแคนไบโอเทค จำกัด 

6/49 หมู� 5 อริสตันคอนโดทาวน� ซอยด�านสำโรง 11 
ศรีนครินทร� ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง

สมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 

บริษัท เคมิเคล 
เอ็กซ�เพรส จำกัด 

ชั้น 24 ดิ ออฟฟ�ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด� 
เลขที่ 999/9 ถ.พระราม 1เขตปทุมวัน กทม. 10330 

บริษัท เบคตัน ดิคคินสัน (ประเทศไทย)  จำกัด 

ศูนย�การประชุมแห�งชาติสิริกิติ์ โซน D ชั้น 2 ห�องD201/18-1เลขที่ 60 

ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110   

บริษัท ลีโอ แล็บ อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด 
245 ซอย 73/2 หมู� 12 
ถนนเพชรเกษม แขวงหนอง
ค�างพลู เขตหนองแขม 
กทม. 10160 

บริษัท หริกุล ซายเอนซ� จำกัด 

694 ซ.รัชดานิเวศน� 24 ถนนประชาราษฎร�บำเพ็ญ 
แขวงสามเสนนอก เขตห�วยขวาง กทม. 10310 

บริษัท  แซนไซเอ็นซ  จำกัด 
111/193 หมู� 6 แขวงคลองกุ�ม เขตบึงกุ�ม 

กทม. 10240 

44/6  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงสามเสนนอก เขตห�วยขวาง 

กทม.  10320   

บริษัท  กิบไทย  จำกัด 

บริษัท อเมริกาน�า คอมพิวเตอร� ซีสเต็ม จำกัด 
238/48 ถ.จรัญสนิทวงศ� กทม. 10700 

คณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
154 อาคารจุฬาพัฒน� 1 ถนนพระราม 1
แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กทม 10330
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