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NEWS UPDATE
ประชุมการ
เตรียมความพรอม
ในการขอกำหนดตำแหนงวิชาการ
รูปแบบใหม
งานบริหารและธุรการ คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดประชุมการเตรียม
ความพรอมในการขอกำหนดตำแหนงวิชาการรูปแบบใหม ใหกับคณาจารยในสังกัดคณะสหเวชศาสตร
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรางความเขาใจ ตลอดจนการตอบขอซักถามในประเด็นตางๆ ที่
เกี่ยวของในการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ โดยไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
คณบดีคณะสหเวชศาสตร เปนประธานกลาวเปดงาน ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย
ประธานคณะวุฒยาจารย มาเปนวิทยากรบรรยายใหความรู โดยมีผูบริหารและคณาจารยเขารวมรับฟง
เปนจำนวนมาก เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30-11.30 น. ณ หองประชุมชั้น 2 อาคาร
จุฬาพัฒน 1

รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มอบของที่ระลึกใหกับ ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ปราณี
กุลละวณิชย ประธานคณะวุฒยาจารย

คณบดีพบประชาคมสหเวชฯ ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 11.00-13.00 น. ณ หอง 222 อาคารจุฬา
พัฒน 2 งานบริหารและธุรการ คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัด
กิจกรรม “คณบดีพบประชาคมสหเวชฯ ครั้งที่ 6” ขึ้น โดยมี ผศ.ดร.อรรถกร ปาละ
สุวรรณ รองคณบดีฝายบริหาร แจงความคืบหนาเรื่องการมอบหมายงานแกพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายปฎิบัติการ (แบบใหม) และรางการพิจารณาภาระงานของสายวิชาการ
(แบบใหม) รวมถึงแจงประชาสัมพันธโครงการคลินิกกาวหนา เพื่อสงเสริมการขอ
ตำแหนงทางวิชาการ และโครงการสัมมนาคณะสหเวชศาสตรที่จะจัดขึ้นในระหวาง
วันที่ 18-20 ตุลาคม 2556 ใหประชาคมชาวสหเวชฯ ไดรับทราบ
จากนั้น รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร กลาว
รายงานผลการดำเนินงานในดานตางๆ ที่ผานมาในรอบ 2 เดือน ใหกับคณาจารย
และบุคลากรของคณะไดรับทราบ รวมทั้งเปดโอกาสใหคณาจารย และบุคลากรคณะสหเวชศาสตร ไดนำเสนอปญหาและขอเสนอแนะตางๆ พรอมทั้งตอบ
ขอซักถาม จากบุคลากร เพื่อนำขอมูลที่ไดมาปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการของประชาคมชาวสหเวชฯตอไป
เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของคณาจารยสำหรับเตรียมจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอยูภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด และ
จุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงไดจัดการ
บรรยายใหความรูแกคณาจารยของภาควิชาฯ ภายใตหัวขอ เรื่อง “ความรู
พื้ น ฐานทางกี ณ วิ ท ยาคลิ นิ ก ” ในวั น พุ ธ ที่ 29 พฤษภาคม 2556
ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ โดยไดเชิญวิทยากร
อ.ดร.พิริยาภรณ จงตระกูล อาจารยประจำหนวยจุลชีววิทยา ภาควิชาพยาธิ
วิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามารธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
มาบรรยายถึงเนื้อหาสำคัญตางๆ ในสวนของสาขากีณวิทยา เพื่อเตรียมสอน
ใหแกนิสิตหลักสูตรเทคนิคการแพทยในปการศึกษา 2558 โดยไดรับความสนใจจากคณาจารยในภาควิชาฯ เขารวมฟงการบรรยาย
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ในปจจุบันผูปวยที่มีอาการปวดตนคอมีจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบาดเจ็บ
จากการทำงาน และการใชชีวิตประจำวัน กายภาพบำบัดเปนวิชาชีพที่มี
ความสำคัญในการใหการรักษาผูปวยที่มีอาการดังกลาว จึงจำเปนอยางยิ่งที่
นักกายภาพบำบัดจะตองมีทักษะการตรวจประเมิน และการรักษาทาง
กายภาพบำบัดที่มีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งการปองกัน แกไขและรักษา
ความผิดปกติของผูปวยที่มีอาการปวดคอไดดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังชวยลดอัตรา
เสี่ยงตอการเจ็บปวยเรื้อรัง ลดคาใชจายในการรักษาพยาบาลและการใชยา
ตอเนื่อง
ด ว ยเหตุ นี้ ภาควิ ช ากายภาพบำบั ด และหน ว ยปฏิ บั ติ ก ารบริ ก าร
วิทยาศาสตรสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย
ผศ.ดร.เปรมทิพย ทวีรติธรรม และ ผศ.ดร.อดิษฐ จิรเดชนันท ไดเล็งเห็นถึง
ความสำคัญในการเผยแพรองคความรูในการตรวจประเมินและรักษาผูปวย
ที่มีอาการปวดคอ จึงไดจัด โครงการอบรมทางวิชาการ Neck Pain
management ขึ้น ในระหวางวันที่ 24-26 สิงหาคม 2556 ณ หอง
232-233 อาคารจุฬาพัฒน 2 คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ โดยไดรบั เกียรติจาก
รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร เปนประธาน
กลาวเปดงาน และบรรยายหัวขอ “Update and trend of neck pain
in Thailand” ทั้งนี้มีนักกายภาพบำบัดจากทั้งภาครัฐและเอกชน ใหความ
สนใจเขารวมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน
โครงการดังกลาวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหนักกายภาพ
บำบัดทั่วไป ไดมีโอกาสเขารวมในการอบรมทางวิชาการเพื่อฝกทักษะกายภาพ
บำบัด ในการตรวจประเมิน วินิจฉัย รักษา ฟนฟู แลกเปลี่ยนประสบการณ
ทางกายภาพบำบัดในการรักษาผูปวยที่มีอาการปวดคอ และเพื่อพัฒนาแนวทาง
การสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูที่เขารวมรับการรักษาทางกายภาพบำบัดตอไป

โครงการอบรมทางวิชาการ
Neck Pain management

นิสิตรับทุนการศึกษาสมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทยฯ - เซฟการด ประจำป พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556 นางสาวอารีรัตน วงษสมุทรนิสิต
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ชั้นปที่ 1 คณะสหเวชศาสตร
จุฬาฯ ไดรับมอบทุนการศึกษาสมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทยฯ เซฟการด ประจำป 2556 ณ บริษัท พรอคเตอร แอนด แกมเบิล เทรดดิ้ง
(ประเทศไทย) จำกัด (P&G) โดยเปนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ป
จำนวน 200,000 บาท เพื่อเปนการสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาสาขาเทคนิค
การแพทยที่เรียนดี แตขาดแคลนทุนทรัพยไดมีโอกาสศึกษาตอจนสำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและปฏิบัติหนาที่ในฐานะนักเทคนิคการแพทยที่ดี
รับใชสังคมและประเทศชาติตอไปซึ่งทางนายกสมาคมเทคนิคการแพทยแหง
ประเทศไทยฯ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท และ คุณวรศิษย ตุรงสมบูรณ
ผูจัดการฝายประชาสัมพันธประจำประเทศไทย บริษัท P&G ไดจัดการ
มอบทุนการศึกษามาอยางตอเนื่องถึง 18 ป โดยในป พ.ศ. 2556 นี้มีการมอบทุนทั้งหมด 10 ทุน ใหแกนิสิตนักศึกษาจาก 8 สถาบัน
ในการนี้ ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท รองคณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ และ ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคนิค
การแพทย ไดรวมเปนเกียรติในงานและแสดงความยินดีกับผูปกครองและนิสิตที่ไดรับทุนที่ผานมานิสิตเทคนิคการแพทย จุฬาฯ ที่ไดรับทุนการศึกษาสมาคม
เทคนิคการแพทยแหงประเทศไทยฯ - เซฟการด คือ นางสาวพัชรวรินทร แซลิ้ม (ป 2553-2556) และ นายชิณวุฒิ เห็มทอง (ป 2554-2557)
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SPECIAL REPORT
โครงการสรางเสริมประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ ประธานหลักสูตรเทคนิคการแพทย ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว
หัวหนาภาควิชาเคมีคลินิก อ.ดร.สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ หัวหนาภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก อ.ดร.สุนทรี กุลกีรติยุต
หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คุณชญาดา ชีวันไพโรจน หัวหนางานเทคนิคการแพทย
หนวยปฏิบัติการวิทยาศาสตรสุขภาพและคณาจารยเทคนิคการแพทยรวมตอนรับอาจารย 1 คน และนักศึกษา 5 คน
จาก สปป. ลาวที่เขารวมโครงการสรางเสริมประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรสุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวางวันที่ 5-18 สิงหาคม 2556 โดยคณาจารยเทคนิค
การแพทยและหัวหนางานเทคนิคการแพทยไดแนะนำหลักสูตรเทคนิคการแพทย ภาควิชาตางๆ และงานเทคนิคการแพทย
ในหนวยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยคณะอนุกรรมการดานวิชาการ/วิจัย/บริการวิชาการ หัวหนาภาควิชาฯ
และหัวหนางานฯ ไดรวมกันกำหนดรายวิชาที่นักศึกษาจะตองเขารับการฝกปฏิบัติงานตามแผนการฝกงานในครั้งนี้
ตลอด 2 สัปดาห นักศึกษาไดมีโอกาสเขาเรียนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติการรวมกับนิสิตเทคนิคการแพทย คณะ
สหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชั้นปที่ 3 และ 4 นักศึกษาไดรบั การดูแลจากคณาจารยและนักวิทยาศาสตรของภาควิชาฯ อยางใกลชิดนักศึกษา
เหลานี้มีศักยภาพและทักษะในดานปฏิบัติการเปนอยางดี นอกจากนี้ นิสิตนักศึกษาจากทั้ง 2 ประเทศไดมีโอกาสเขาเรียนและฝกปฏิบัติการรวมกัน กอใหเกิด
ความสัมพันธอันดี และไดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การดำเนินงานเปนไปตามกำหนดการและเปาหมายที่วางไว นักศึกษา และอาจารยผูมาเยือน มีความประทับ
ใจที่ไดรับโอกาสและมีสวนรวมในโครงการ ซึ่งโครงการนี้ไดรับการสนับสนุนจากศูนยอาเซียนศึกษาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาควิชาเคมีคลินิก
ตอนรับอาคันตุกะจากประเทศสิงคโปร

4

Asst.Prof.Dr.Toh Chee Seng จาก Department of Chemistry,
School of Physics and Mathematic Sciences, Nanyang Technological
University (NTU) ประเทศสิงคโปร ไดเดินทางมาเปนอาคันตุกะของภาควิชา
เคมีคลินิก ระหวางวันที่ 4-10 สิงหาคม 2556 โดยทุนแลกเปลี่ยนนักวิชาการ
จากศูนยอาเซียนศึกษาแหงจุฬาฯ เพื่อสรางความรวมมือดานการวิจัยกับ
ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล ซึ่งเปนการทำงานวิจัยดานไบโอเซนเซอร
โดยเปนการบูรณาการการนำเทคนิคเคมี ไฟฟาขั้นสูงมาประยุกตใชตรวจวัด
สารบงชี้ทางชีวภาพทางเคมีคลินิก โดย Asst.Prof.Dr.Toh ไดรวมอภิปราย
ผลการทดลอง และใหเสนอแนะที่เปนประโยชนตองานวิจัย เพื่อเพิ่มโอกาส
การไดรับการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูงตอไป
ทั้งนี้ Asst.Prof.Dr.Toh Chee Seng ยังไดบรรยายสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรูการทำงานวิจัยดานเคมีไฟฟา ในหัวขอ “Nanoporous membrane-based
sensors for microbes and chemicals” ใหแกคณาจารยและนิสิตบัณฑิตศึกษา
สาขาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 โดย
รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท ประธานหลักสูตรชีวเคมีคลินิกและอณูทาง
การแพทย ไดเปนตัวแทนมอบของที่ระลึกเพื่อเปนการขอบคุณ
อนึ่ง โครงการนี้ เปนการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ ตอเนื่องจากการที่
ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล ไดเดินทางไป NTU เพื่อดำเนินกิจกรรมทาง
วิชาการและวิจัยรวมกับ Asst.Prof.Dr.Toh ระหวางวันที่ 5-12 พฤษภาคม
2556 ที่ผานมา
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ÃÒÂ§Ò¹¾ÔàÈÉ
ภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก โดย อ.ดร.สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ หัวหนาภาควิชา
และ อ.ดร.กมลลักษณ ลีเจริญเกียรติ เลขานุการภาควิชา จัดการสัมมนา Change for
the Better : C4B ในวันเสารที่ 13 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมเมอรเคียว ไอบิส สยาม
และ วันศุกรที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ หองประชุม 214 อาคารศศนิเวศ เพื่อการกำหนด
เปาหมายและยุทธศาสตรการทำงานของภาควิชาในอนาคตโดยใหทุกคนมีสวนรวมในการสราง
คานิยมของหนวยงาน (Core value) การกำหนดจุดยืนและเปาหมายการดำเนินงานดานตางๆ
(Positioning & Goals) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองตามวัตถุประสงค
และเหมาะกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการโดยมีการรวมกันพิจารณาปรับการเรียน
การสอนรายวิชาที่ภาควิชารับผิดขอบการวางแผนงานดานบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร
โลหิตวิทยาคลินิกมีการรวมกันกำหนดยุทธศาสตรดานการทำวิจัยของคณาจารยและการวางแผน
งานดานการบริการวิชาการ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของคณะสหเวชศาสตร และจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

บรรยากาศการสัมมนา ณ โรงแรมเมอรเคียว ไอบิส สยาม

สัมมนาภาควิชา
จุลทรรศนศาสตรคลินิก
“Change for the Better : C4B”

บรรยากาศการสัมมนา ณ หองประชุม 214 อาคารศศนิเวศ

ภาควิชาเคมีคลินิก จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาการและวิจัยของภาควิชาเคมีคลินิก
เมื่อวันอาทิตยที่ 18 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมสยามแอดสยาม ดีไซน โฮเทล แอนด สปา กรุงเทพมหานคร ภาควิชาเคมีคลินิก ไดจัดสัมมนาเพื่อพัฒนา
วิชาการและการวิจัยของภาควิชาฯ ในการพัฒนาวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดานการเรียนและการสอนนั้น ภาควิชาฯ ไดรับเกียรติจาก คุณยงยุทธ
โฆธิพันธ ผูจัดการหองวิชาการ หองปฏิบัติการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร ซึ่งเปนนักเทคนิคการแพทยที่มีความรูและประสบการณสูงในวิชาชีพสาขาวิชา
เคมีคลินิก มาเปนวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการฝกทักษะการสอนแบบใชสมรรถนะเปนฐาน (Competency-based teaching) ใหแกคณาจารยในภาควิชาฯ
โดยมีเปาหมายเพื่อนำไปใชเสริมสรางการผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทยใหมีสมรรถนะ (Competency) ตามเกณฑกำหนดของวิชาชีพ
นอกจากนี้ คณาจารยในภาควิชาฯ ไดรวมกันวางแผนการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งดานการวิจัย โดยมีเปาหมายในการบูรณาการระหวางการวิจัย
ของคณาจารย และการเรียนการสอนของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย เพื่อรองรับยุทธศาสตรการวิจัยของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ในการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย

วิทยากรและคณาจารยของภาควิชาคลินิก รวมสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาการและการวิจัยของภาควิชาฯ
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SPECIAL REPORT
ในระหวางวันที่ 23-26 มิถุนายน 2556 ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว หัวหนาภาควิชา
เคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ เดินทางเขารวมการประชุม The 5th Conference
on advances in molecular mechanisms underlying neurological disorders
ณ เมือง Bath ประเทศสหราชอาณาจักร พรอมนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร เรื่อง
“Dipentylammonium Hydrochloride: A novel high affinity sigma-1
receptor ligand with antidepressant activity” ดวยการ
สนับสนุนคาใชจายในการเดินทางจากทุนวิจัยคลัสเตอรสังคมผูสูงวัย อนึ่ง
ทั้ง ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว และ Dr.James Michael Brimson
(นักวิชาการอาคันตุกะชาวอังกฤษ สังกัดภาควิชาเคมีคลินิก) ไดรับการ
สนับสนุนคาลงทะเบียนการประชุมครั้งนี้ จาก Biochemical society
นอกจากนี้ ยังไดปรึกษาหารือแนวทางการวิจัยรวม และแลกเปลี่ยนนิสิต
กับ Dr.Steve Safrany อาจารยสังกัด Department of Pharmacy,
School of Applied Sciences, University of Wolverhampton
ประเทศสหราชอาณาจักร
และในระหว า งวั น ที่ 26-30 มิ ถุ น ายน 2556 ผศ.ดร.เทวิน
เทนคำเนาว เดินทางไปที่ Laboratory of Molecular Pathology,
Department of Health Sciences, School of Medicine Università
del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” เมือง Novara
ประเทศ สาธารณรั ฐ อิ ต าลี เพื่ อ ติ ด ตามความก า วหน า และเยี่ ย ม
นางสาววิสาข ทองระกาศ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ซึ่งไดรับทุนโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.) รุนที่ 13 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) และกำลังศึกษาวิจัยอยูกับอาจารยที่ปรึกษารวม คือ Prof.Dr.Ciro
Isidoro ทั้งนี้ ไดนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Neurochemical properties
of rhinacanthus nasutus extracts” รวมทั้งไดเจรจา เพื่อแสวงหา
ความรวมมือทางวิชาการกับ Prof.Isidoro อนึ่ง คาใชจายในการเดินทาง
ไปประเทศสาธารณรัฐอิตาลีในครั้งนี้ สนับสนุนจากทุนคปก.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนแบบใชสมรรถนะเปนฐาน
โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนแบบใช
สมรรถนะเปนฐานของรายวิชาในสาขาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาเวชศาสตร
การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก จัดในวันที่ 13 สิงหาคม 2556 โดยมี
ผศ.ดร.พิทักษ สันตนิรันดร หัวหนาหนวยจุลชีววิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา
คลินิก คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เปนวิทยากร ซึ่งไดแนะนำการวิเคราะหขอสอบปรนัยและวิธีการออกขอสอบ
ปรนัยแบบตางๆ ที่สามารถวัดสมรรถนะทางวิชาชีพของนิสิตซึ่งคณาจารย
ในภาควิชาฯ ไดฝกปฏิบัติการออกขอสอบรายวิชาจุลชีววิทยาพื้นฐาน รายวิชา
แบคทีเรียวิทยาคลินิก และรายวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
6
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ÊËàÇªÇÔ¨ÑÂ

ÊËàÇªÇÔ¨ÑÂ

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾Í¹ØÀÒ¤áÁ‹àËÅç¡¹Òâ¹ polyethyleneimine (PEI)/
poly(methyl methacrylate) (PMMA) ã¹¡ÒÃ¹ÓÊ‹§ÂÕ¹ÊÙ‹à«ÅÅ»ÃÐÊÒ·à¾ÒÐàÅÕéÂ§
โดย ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว และ นางสาวเกวลิน คลังทอง
นางสาวเกวลิน คลังทอง นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ซึ่งมี ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว ภาควิชา
เคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ ดร.ณัฏฐิกา แสงกฤช ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) เปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก และอาจารยที่ปรึกษารวม ตามลำดับ ไดตีพิมพผลงานวิจัย ประเภท original article เรื่อง Acceleration of
gene transfection efficiency in neuroblastoma cells through polyethyleneimine/poly(methyl methacrylate) core-shell magnetic
nanoparticles ในวารสารระดับนานาชาติ International Journal of Nanomedicine ป ค.ศ. 2012 Vol. 7 เดือนพฤษภาคม เลขหนา 2783-2792
โดยเปนวารสารในฐานขอมูล ISI มีคา impact factor 2010 เทากับ 4.976 คณะผูวิจัยไดพิสูจนใหเห็นวา อนุภาคแมเหล็กนาโน polyethyleneimine (PEI)/
poly (methyl methacrylate) (PMMA) ที่ไดรับการพัฒนารวมกับศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ มีประสิทธิภาพในการเปนตัวพานำสงยีนเขาสูเซลลประสาท
เพาะเลี้ยงไดเปนอยางดี การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยใชเซลลประสาทเพาะเลี้ยง (LAN-5) เปนโมเดล ทั้งนี้ พบวา อนุภาคแมเหล็กนาโนมีประสิทธิภาพในการนำสง
ยีนภายใตการเหนี่ยวนำการถายโอนยีนดวยแรงแมเหล็กและปราศจากแรงแมเหล็กที่เวลา 15, 30, 60, 120 และ 180 นาที จากนั้นเมื่อทดสอบการนำสงยีน
TPH-2 เขาสูเซลลประสาท LAN-5 และตรวจสอบการแสดงออกของยีนดวยเทคนิค RT-PCR พบวา อนุภาคที่พัฒนาขึ้นใหมมีประสิทธิภาพในการนำสงยีนสูง
โดยเฉพาะการเหนี่ยวนำโดยอาศัยแรงแมเหล็ก อีกทั้งยังมีความเปนพิษตอเซลลคอนขางต่ำ ดังนั้น mag-PEI NP จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่มีความเหมาะสม
ในการนำมาใชเปนตัวพาในการนำสงยีนแบบไมอาศัยไวรัส
เปนตัวพา โดยเฉพาะการนำสงยีนเขาสูเซลลประสาทและเซลล
ชนิดอื่นไดตอไปในอนาคต โครงการวิจัยนี้ ไดรบั การสนับสนุน
ทุนวิจัย ประจำปงบประมาณ 2555 จากโครงการพัฒนาศูนย
ความเปนเลิศดานโอมิกส-นาโน เมดิคัลเทคโนโลยีตามแผน
พัฒนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 100 ป ทุนสนับสนุนการวิจัย
จาก สวทช. (TRG5480020) และทุ น สถาบั น บั ณ ฑิ ต
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย (TGIST 01-53-055)

Ä·¸ÔìμŒÒ¹Í¹ØÁÙÅÍÔÊÃÐ¢Í§âÎâÅ- áÅÐÍÐâ»-«Õä¿â¤«ÑÂÂÒ¹Ô¹
áÅÐ¼Åã¹¡ÒÃ»¡»‡Í§àÁç´àÅ×Í´á´§¢Í§Á¹ØÉÂ

โดย อ.ดร.ญาณีนาถ สุวรรณวงศ และนางสาวพรทิพย เพลินศิลป

ซีไฟโคซัยยานิน คือโปรตีนที่พบเปนรงควัตถุในสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงิน จากการศึกษางานวิจัยจำนวนมากพบวา
ซีไฟโคซัยยานินมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่เปนประโยชนหลายประการ หนึ่งในนั้นคือฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ อยางไรก็ตาม การสกัด
ซีไฟโคซัยยานินบริสุทธิ์จากสาหรายนั้นมีความยุงยาก และใชตนทุนการผลิตสูง อ.ดร.ญาณีนาถ สุวรรณวงศ และคณะ ไดทำการ
โคลนยีนซีไฟโคซัยยานินเขาสูแบคทีเรียเพื่อใหสามารถผลิตซีไฟโคซัยยานินบริสุทธิ์ไดงายและทำการศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
ของโปรตีนที่โคลนไดซึ่งอยูในรูปแบบของอะโป-ซีไฟโคซัยยานิน เปรียบเทียบกับโฮโล-ซีไฟโคซัยยานินที่สกัดจากสาหรายสไปรูลินา
และสารตานอนุมูลอิสระมาตรฐาน (Trolox) ซึ่งจากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาอะโป-ซีไฟโคซัยยานินที่ผลิตไดดวยวิธีโคลนนิ่ง
มีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระต่ำกวาโฮโล-ซีไฟโคซัยยานินที่พบในธรรมชาติ แตมีฤทธิ์มากกวาสารตานอนุมูลอิสระมาตรฐาน และโปรตีนซีไฟโคซัยยานินทั้งสอง
ชนิดสามารถออกฤทธิ์ปกปองเม็ดเลือดแดงจากการเสื่อมสภาพ และแตกทำลายดวยอนุมูลอิสระไดดี นอกจากนั้นในการทดลองกับเม็ดเลือดแดงที่มีฮีโมโกลบิน
ชนิดอีซึ่งปกติจะไวตออนุมูลอิสระ และแตกทำลายไดงาย พบวาอะโป-ซีไฟโคซัยยานินและโฮโล-ซีไฟโคซัยยานิน สามารถลดการเปลี่ยนแปลงรูปรางและการ
แตกทำลายของเม็ดเลือดแดงที่มฮี ีโมโกลบินชนิดอีในภาวะที่มีอนุมูลอิสระได การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑซีไฟโคซัยยานินเพื่อ
นำไปใชในทางการแพทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเสริมการรักษาโรคทางโลหิตที่มีพยาธิสภาพเกิดจากอนุมูลอิสระได
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โครงการสหเวชฯ จุฬาบริการประชาชนครั้งที่ 11
คณะสหเวชศาสตร มี น โยบายหลั ก
ในการผลิ ต บุ ค ลากรทางด า นสาธารณสุ ข
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรม
และมุ ง หวั ง ให นิ สิ ต มี ค วามรู ทั้ ง ในด า น
ทฤษฎีและปฏิบัติสามารถนำความรูไปเอื้อ
ประโยชนใหกับสังคม บำเพ็ญตนเปนคนดี
เสียสละใหกับสวนรวม สามารถทำงาน
เปนหมูคณะ ประสานงานและปฏิบัติรวม
กับบุคลากรตางๆ ตามระบบของหนวยงาน
แตละรูปแบบไดอยางมีประสิทธิภาพโดย
ผศ.ดร.เปรมทิพย ทวีรติธรรม รองคณบดีฝายบริการวิชาการ ตระหนักถึงความสำคัญในขอนี้ จึงไดจัด “โครงการ
สหเวชฯ จุฬาบริการประชาชนครั้งที่ 11” ขึ้น เมื่อวันอาทิตยที่ 4 สิงหาคม 2556 ณ ชุมชน ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อเปนการสนับสนุนและเปดโอกาสใหนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 4 ออกฝกปฏิบัติการภาคสนามในการใหบริการวิชาการแกชุมชนในดานเทคนิคการแพทย
กายภาพบำบัด และโภชนาการและการกำหนดอาหาร ในขอบเขตของสาขาวิชาชีพที่พึงกระทำได สงเสริมใหนิสิตไดนำความรูจากรายวิชาตางๆ รวมถึงการ
วิจัยในคณะสหเวชศาสตรมาปรับใช และประยุกตใหเหมาะสมในการใหบริการทางดานวิชาการสูสังคม โดยมีคณาจารยจากทุกภาควิชาเขารวมกิจกรรมเพื่อให
คำปรึกษา และดูแลการดำเนินงานเพื่อใหไดผลสำเร็จตามความมุงหมาย พรอมกันนี้คณาจารยมีโอกาสไดตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของนิสิต เพื่อสามารถนำมาพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยตอไป

แนะนำติชม ฝากขอความ ขาวสาร เพื่อประชาสัมพันธแกศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ของคณะสหเวชศาสตร ทานสามารถสงขอความผานถึงหัวหนา
กองบรรณาธิการ อ.ดร.ปาหนัน ภัททิยธนี E-mail: panan_etc@yahoo.com หรือโทรศัพท 02-218-1084 ตอ 319
คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
154 อาคารจุฬาพัฒน 1 ถนนพระราม 1
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม 10330

ชำระคาไปรษณียากรแลว
ใบอนุญาตเลขที่ 1/2552
ปณฝ.จุฬาลงกรณ

กรุณาสง
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