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 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ผศ.ดร.เปรมทิพย ทวีรติธรรม รองคณบดี 

ฝายบริการวิชาการและกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร ไดรวมแสดงความยินดี 

แก รศ.ดร.จักรพันธ สุทธิรัตน ผูอำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม    

เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ป แหงการสถาปนา สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท รองคณบดีฝายวิจัย คณะสหเวชศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการ     

ฝายบริหาร เปนตัวแทนคณะฯ เขารวมแสดงความยินดีและมอบกระเชา

ดอกไมแก รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและ           

การบัญชี เนื่องในโอกาสครบรอบ 76 ป แหงการสถาปนา เมื่อวันที่        

22 ตุลาคม 2557 ณ โถงชั้น 2 อาคารอนุสรณ 50 ป คณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี 

 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี คณะสหเวชศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมดวยคณะผูบริหาร หัวหนาภาควิชา คณาจารย  

และบุคลากร เขาพบ รศ.ดร.วินัย ดะหลัน ผูอำนวยการศูนยวิทยาศาสตร    

ฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงความยินดีเน่ืองในโอกาสท่ี

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานแตงต้ังใหดำรง

ตำแหนงสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557  

ณ หองประชุมชั้น 12 ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล อาคารวิจัยจุฬาฯ 

 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ รองคณบดี

ฝายบริหาร คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมดวย         

นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร ไดรวมแสดงความยินดี

และมอบกระเชาดอกไมแกผูบริหารของสำนักงานสภาคณาจารย เนื่องใน

โอกาสครบรอบ 44 ป แหงการสถาปนา ณ สำนักงานสภาคณาจารย  

อาคารจุลจักรพงษ  

คณะสหเวชศาสตร รวมแสดงความยินดี กับ คณะฯ และสถาบันตางๆ  
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ตอนรับคณะผูแทนจาก Tokyo Metropolitan University ประเทศญ่ีปุน 

รวมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 17 ป แหงการ
สถาปนา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาฯ 

 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร ผศ.ดร.สุจิตรา บุญหยง หัวหนาภาควิชากายภาพบำบัด พรอมดวยคณาจารยประจำภาควิชา
กายภาพบำบัด รวมใหการตอนรับ คณะผูแทนจาก Faculty of Health Sciences Division of Physical Therapy, Tokyo Metropolitan 
University ประเทศญ่ีปุน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเจรจาสรางความรวมมือดานวิชาการ โดยการแลกเปล่ียนนิสิตระหวางสองสถาบัน เจรจาเก่ียวกับ         
ความกาวหนาทางการแพทย และแนวโนมปจจุบันดานกายภาพของประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน 1  
คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี 
คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมดวย นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี     

ผูอำนวยการฝายบริหาร เขารวมแสดงความยินดีและมอบกระเชาดอกไมแก  
ผศ.ดร.ชนินทรชัย อินทิราภรณ คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา เนื่องในโอกาส 
ครบรอบ 17 ป แหงการสถาปนา ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตรการกีฬา  

 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ไดเชิญ อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ ซึ่งเปนผูที่มี
ประสบการณตรงในการทำวิจัยในชั้นเรียน มาบรรยาย “แนวทางการจัดทำโครงการวิจัยในชั้นเรียน” ใหคณาจารยในหลักสูตรเทคนิคการแพทยที่มีความสนใจ 
ในการริเริ่มทำการวิจัยในชั้นเรียน โดยอาจารย อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค ไดยกตัวอยางหลากหลายเกี่ยวกับการทำงานวิจัยในชั้นเรียน ทำใหคณาจารยไดเรียนรู
การจัดทำโครงการวิจัยในชั้นเรียนใหสัมฤทธิ์ผลและนำผลงานวิจัยไปใชปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนไดจริง มีคณาจารยเขารวม 17 คน เจาหนาที่ 3 คน        
ผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับ 4.78 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

 

จัดฝกอบรมคณาจารยเทคนิคการแพทย “แนวทางการจัดทำโครงการวิจัยในชั้นเรียน” 
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 งานบริการวิชาการและวิจัย คณะ    
สหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     
จัดโครงการ Lunch time seminar ในหัวขอ 

“Nano medicine for diagnostic and 
medical device” เพื่ออบรมเพ่ิมพูน   
ความรูแกคณาจารย บุคลากร และนิสิต
ภายในคณะ การบรรยายในคร้ังนี้ทางคณะฯ 
ไดรับเกียรติจาก ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง     
นักวิจัยของศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ 
(NANOTEC) มาเปนวิทยากรในการบรรยาย
ความรู ซึ่งไดรับความสนใจจากคณาจารย 
และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เขารวมฟงการ
บรรยาย เมื่อวันศุกรที่ 31 ตุลาคม 2557    
ณ อาคารจุฬาพัฒน 3 หอง 3102 คณะ     
สหเวชศาสตร จุฬาฯ 

โครงการ Lunch time seminar หัวขอ Nano medicine for diagnostic and medical 

โครงการ Lunch time seminar หัวขอ “Secret Recipes of Microbiology R2R”  

 งานบริการวิชาการและวิจัย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดโครงการ Lunch time seminar ในหัวขอ “Secret Recipes of 
Microbiology R2R” โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ สันตนิรันดร หัวหนาหนวยจุลชีววิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาเปนวิทยากรในการบรรยายความรู ใหแกคณาจารยและนิสิตของคณะฯ เมื่อวันศุกรที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ อาคารจุฬาพัฒน 
3 หอง 3102 คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ 
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โครงการทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ 9 รูป 

 หนวยกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร ไดจัดโครงการทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ ประจำป 2557 ขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณ  
ลานกิจกรรมคณะสหเวชศาสตร โดยมีคณาจารย บุคลากร และนิสิตของคณะฯ เขารวมงาน เพื่อเปนเสริมสรางความเปนสิริมงคลใหแกตนเอง และคณะฯ 
นอกจากน้ันยังเปนการทำนุบำรุงศาสนาใหคงอยูสืบไป 

คณบดีพบประชาคมคณะสหเวชศาสตร “เด็ดดอกไม สะเทือนถึงดวงดาว” 

 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดกิจกรรม คณบดีพบประชาคมคณะสหเวชศาสตร ในหัวขอ  
“เด็ดดอกไม สะเทือนถึงดวงดาว” ขึ้น เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ณ หอง 222 อาคารจุฬาพัฒน 2 โดยคณบดีไดกลาวรายงาน แจงผลการดำเนินงาน 

ในดานตางๆ ในรอบ 2 เดือนที่ผานมา (สิงหาคม-กันยายน 2557) ใหกับคณาจารย และบุคลากรของคณะไดรับทราบ จากนั้นคณบดีได ยกตัวอยาง 
เปรียบเทียบ ชี้ใหชาวประชาคมคณะสหเวชศาสตรเห็นวา การทำงานส่ิงใดก็แลวแต เรื่องสำคัญหลายตอหลายเรื่องนั้น เกิดจากเหตุที่ดูเหมือนเล็กนอย แตก็มี

โอกาสเกิดผลกระทบอยางมากมายมหาศาลไดเชนกัน จึงไมควรมองขาม และควรใหความสำคัญกับเรื่องเล็กๆ นอยๆ ดวย นอกจากน้ันคณบดียังได เปดโอกาส 
ใหคณาจารย และบุคลากรคณะสหเวชศาสตร ไดนำเสนอปญหาและขอเสนอแนะตางๆ พรอมทั้งตอบขอซักถามจากบุคลากร เพื่อนำขอมูลที่ไดมาปรับปรุง 
ใหสอดคลองกับความตองการของประชาคมชาวสหเวชฯ ตอไป 
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จัดฝกงานนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีวิเคราะหการแพทย (ตอเนื่อง)  
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ  สปป.ลาว 

 ตามที่คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดทำขอตกลงความรวมมือทางวิชาการและวิจัย 
ใน ป พ.ศ. 2556 รวมกับคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ดังนั้น คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ สปป.ลาว จึงได
สงคำรองขอ ขอสงนักศึกษามาฝกงานที่คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งทางจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยไดใหการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ และหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ เปนผูดำเนินงานโครงการ โดยรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีวิเคราะห
การแพทย (ตอเนื่อง) จำนวน  25 คน เขารับการฝกทักษะวิชาชีพเปนระยะเวลา 4 สัปดาห ระหวางวันท่ี 28 

พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2557 ประกอบดวยการทบทวนองคความรูดานทฤษฎีและปฏิบัติการจากคณาจารย 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ และหองปฏิบัติการเทคนิค        
การแพทย หนวยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ เพื่อเตรียมความพรอมรับ
การฝกทักษะวิชาชีพในโรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาฯ  
ศูนยหองปฏิบัติการเอกชน Pro Lab ศูนยหองปฏิบัติการเอกชน P.C.T. LABORATORY SERVICE และ     
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ภายใตการดูแลของนักเทคนิคการแพทย คณาจารยเทคนิค      
การแพทย จุฬาฯ นักศึกษาจะไดฝกปฏิบัติงานจริงและเพิ่มโอกาสไดฝกทักษะวิชาชีพกับเครื่องมือตรวจวิเคราะหอัตโนมัติที่ทันสมัยในหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย 
หนวยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ และในหองปฏิบัติการทางการแพทย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือศูนย
หองปฏิบัติการเอกชน ความรูและทักษะวิชาชีพท่ีได นักศึกษาจะสามารถนำกลับไปปฏิบัติงานไดจริงในโรงพยาบาลใน สปป.ลาว ภายหลังสำเร็จการศึกษาที่คณะ

เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ สปป.ลาว แลว ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจโดยเฉล่ีย ในระดับคะแนน 4.00 – 4.58 จากคะแนนเต็ม 5.00 

หลักสูตรเทคนิคการแพทยจัดอบรม Competency-based Teaching ปการศึกษา 2557 

 ดวยความมุงมั่นใหบัณฑิตเทคนิคการแพทย จุฬาฯ มีความรู ทักษะวิชาชีพ สมรรถนะ (Competency) ตามเกณฑกำหนดของวิชาชีพ สามารถนำไปใช 
ในการประกอบวิชาชีพ การศึกษาตอ และในการแสวงหาความรูตอเนื่องไดดวยตนเอง คณาจารยภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก 
จึงไดเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถายทอดประสบการณวิชาชีพ กรณีศึกษาที่นาสนใจดานคลินิกและหองปฏิบัติการ ฝกทักษะการสอนแบบใชสมรรถนะ
เปนฐาน (Competency-based teaching) จากนักเทคนิคการแพทยที่มีความเช่ียวชาญ มีประสบการณจริงในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 3 ทาน คือ               
1) ผศ.ดร.พิทักษ สันตนิรันดร จากคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี ไดใหการอบรมเชิงปฏิบัติการกีณวิทยาคลินิก ในวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2557 
โดยฝกทักษะการวินิจฉัยเชื้อ การควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการกีณวิทยาคลินิก ณ หองปฏิบัติการโรงพยาบาล มีคณาจารยเขารวม 10 คน นักวิทยาศาสตร   
เขารวม 2 คน 2) ทนพ.ยงยุทธ โฆธิพันธุ จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร มาแลกเปล่ียนประสบการณวิชาชีพในสาขาวิทยาภูมิคุมกันคลินิก เมื่อวันศุกรที่           
25 กรกฎาคม 2557 ไดมีการแนะนำและอภิปรายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแตละหัวขอ เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติจริงในหองปฏิบัติการ  
ทางการแพทยในปจจุบัน มีคณาจารยเขารวม 8 คน และ 3) ทนพญ.อาภรณ หงษยันตรชัย หัวหนางานธนาคารเลือด หัวหนากลุมงานพยาธิวิทยา 

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี มาแลกเปล่ียนประสบการณวิชาชีพในสาขาวิทยาศาสตรการบริการโลหิต เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 คณาจารย          
ไดรับทราบนโยบายระดับชาติ ขั้นตอนการบริหารจัดการองคความรู ซึ่งเปนประโยชนตอคณาจารยในการจัดการเรียนการสอนนิสิตตอไป ผลประเมิน      
ความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับ 4.78 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 



7ปที่ 6  ฉบับที่ 10  ตุลาคม  2557 สหเวชจุฬาสานสัมพันธ

 โรคสะเก็ดเงินเปนโรคผิวหนังอักเสบเร้ือรัง โดยมีการเจริญของเซลลผิวหนังชั้นหนังกำพราที่เร็วกวาปกติและมีการสรางเซลลผิวหนังชั้นหนังกำพราที่ไมสมบูรณ  
เนื่องจากยังไมสามารถทราบแนชัดถึงสาเหตุของโรคนี้ กอใหเกิดการขาดประสิทธิภาพในการรักษา และเปนโรคที่ไมมีทางรักษาใหหายขาด ดังนั้น การคนหา 
ยารักษาโรคสะเก็ดเงิน จึงเปนการวิจัยที่ไดรับความสนใจในปจจุบัน Epidermal growth factor receptor (EGFR) เปน receptor ในตระกูล receptor 
tyrosine protein kinase (RTK) ที่มีความสำคัญในการควบคุมเซลลในดานตางๆ ไดแก การเจริญเติบโต (cell growth) ดีฟเฟอเรนชิเอชัน  (differentiation) 
การแปรรูป (transformation) การสรางหลอดเลือดใหม (angiogenesis) การเคล่ือนที่ (migration) และการอยูรอด (survival)  ตลอดจน การดื้อตอยาเคมี
บำบัดและการฉายรังสี 
 มีหลักฐานเปนที่ประจักษวา มีการแสดงออกท่ีสูงขึ้นของ EGFR ในบริเวณรอยโรคสะเก็ดเงิน ดังนั้น EGFR จึงเปน
ตัวบงชี้ทางชีวภาพของโรคสะเก็ดเงิน เม่ือเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาฯ ไดตีพิมพผลงานวิจัย เรื่อง Effects of ethanolic extract of Annona squamosa L. leaves on the 
expression of EGFR ในวารสารระดับนานาชาติ Journal of Chemical & Pharmaceutical Research ป ค.ศ. 2014 
Vol. 6 เดือน เมษายน เลขหนา 791-797 โดยเปนวารสารในฐานขอมูล Scopus โดยคณะผูวิจัยไดรับการสนุนจาก 
ทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน ป 2555 ในการศึกษาคร้ังนี้ ใชเซลลเคอราติโนไซตของมนุษย (HaCaT) เปน in vitro model คณะผูวิจัย พบวาสารสกัดจา 
กใบนอยหนา ที่สกัดไดจากการเอทานอลเปนตัวทำละลาย มีฤทธิ์ในการลดการแสดงออกของ EGFR ไดทั้งในระดับ mRNA และโปรตีน  

 โรคออทิซึมสเปกตรัม (Autism Spectrum Disorder; ASD) เปนภาวะที่เกิดจากความบกพรองของพัฒนาการระบบประสาท 
สงผลใหมีอาการแสดงออกทางพฤติกรรมสามดาน ไดแก การบกพรองดานการเขาสังคม ความผิดปกติดานการสื่อสาร และมี
พฤติกรรมซ้ำๆ หรือย้ำคิดย้ำทำ ไมสนใจสิ่งรอบขาง ปจจุบันยังไมเปนที่ทราบแนชัดวาสาเหตุของโรคออทิซึมสเปกตรัมคืออะไร  
แตเนื่องจากโรคออทิซึมสเปกตรัมมีอัตราการถายทอดทางพันธุกรรมสูงมากถึงรอยละ 90 จึงเปนที่เชื่อกันวาปจจัยทางพันธุกรรม 
นาจะมบีทบาทสำคัญตอการเกิดโรคหรือความเส่ียงตอการเกิดโรคนี้  มีการทุมงบประมาณมหาศาลในการศึกษาทางพันธุศาสตรเพื่อ
คนหาความผิดปกติของดีเอ็นเอสวนที่ทำหนาที่ผลิตโปรตีนในจีโนมของผูมีภาวะออทิซึมสเปกตรัม อยางไรก็ตาม ปจจุบันยังไมมียีน
หรือการกลายพันธุของดีเอ็นเอตำแหนงใดในสวนดังกลาวที่สามารถอธิบายการเกิดโรคออทิซึมสเปกตรัมไดแนชัด ในระยะหลัง  
นักวิจัยดานออทิซึมสเปกตรัมจึงเริ่มหันมาสนใจศึกษาสวนของดีเอ็นเอที่ไมไดผลิตโปรตีนในจีโนมมากขึ้น ดีเอ็นเอบริเวณนี้มีพื้นที่ถึง
รอยละ 98 ของจีโนมมนุษย และถูกเรียกอยางไมเปนทางการวา หลุมดำของจีโนม (genomic dark matter) ซึ่งในอดีตเช่ือกันวา

เปนดีเอ็นเอขยะ (junk DNA) และไมมีประโยชนตอมนุษย อยางไรก็ตาม ปจจุบันเปนที่ทราบแลววา ดีเอ็นเอในบริเวณ “หลุมดำของจีโนม” นั้น แทจริงแลว 
มีบทบาทสำคัญอยางยิ่งในการผลิตอารเอ็นเอที่ไมไดใชในการผลิตโปรตีน (non-coding RNA) หลายพันชนิดซึ่งทำหนาที่ควบคุมการแสดงออกของยีนอื่นๆ  
ที่ผลิตโปรตีนทั่วจีโนม  
 อ.ดร.เทวฤทธ์ิ สะระชนะ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.แวเลอร่ี ฮู ภาควิชาชีวเคมีและอณูชีววิทยา      
ทางการแพทย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยจอรจวอชิงตัน กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนนักวิจัยกลุมแรกที่ทำการศึกษาความเช่ือมโยง
ระหวางรูปแบบการแสดงออกของอารเอ็นเอที่ไมไดใชในการผลิตโปรตีนและรูปแบบการแสดงออกของยีนที่ผลิตโปรตีนในผูมีภาวะออทิซึมสเปกตรัม  
และเคยตีพิมพบทความวิจัยเกี่ยวกับอารเอ็นเอที่ไมไดใชในการผลิตโปรตีนในวารสาร Genome Medicine ซึ่งเปนวารสารระดับนานาชาติที่อยูในควอไทลที่ 1 
ทางดานพันธุศาสตร (Genetics) และทางดานอณูทางการแพทย (Molecular Medicine) จึงไดรับเชิญจากสำนักพิมพ World Scientific ใหเขียนบทหนังสือ 
(book chapter) เกี่ยวกับบทบาทของอารเอ็นเอที่ไมไดใชในการผลิตโปรตีนกับภาวะออทิซึมสเปกตรัม ในบทหนังสือนี้ อ.ดร.เทวฤทธ์ิ (first and corresponding  
author) และ ศ.ดร.ฮู (ที่ปรึกษา) ไดรวบรวมและวิเคราะหหลักฐานทางวิทยาศาสตรตางๆ ที่ชี้ใหเห็นวา อารเอ็นเอที่ไมไดใชในการผลิตโปรตีนมีความสำคัญ 
ตอการเกิดหรือความเส่ียงตอการเกิดภาวะออทิซึมสเปกตรัม และเนนวานักวิจัยทางดานโรคออทิซึมสเปกตรัมควรหันมาศึกษาวิจัย “หลุมดำของจีโนม” ให
มากข้ึน อีกทั้งยังแสดงใหเห็นความสำคัญของการจำแนกผูปวยออกเปนกลุมยอยๆ กอนการวิเคราะหเพื่อลดความหลากหลายทางชีวภาพภายในกลุมประชากร
ของผูมภีาวะออทิซึมสเปกตรัมดวย โดยบทหนังสือนี้ไดรับการตีพิมพเปน Chapter 8 ในหนา 175 - 202 ในหนังสือเรื่อง “Frontiers in Autism Research: 
New Horizons for Diagnosis and Treatment” ISBN 978-9814602150 รวมกับนักวิจัยดานออทิซึมสเปกตรัมที่มีชื่อเสียงทั่วโลกอีกกวา 60 คน  
โดยหนังสือมีความหนารวมท้ังหมด 724 หนา สำหรับสำนักพิมพ World Scientific นั้น จัดวาเปนสำนักพิมพทางวิทยาศาสตรที่เปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ   
ที่อยูในระดับแนวหนาของโลก เปนสำนักพิมพทางวิทยาศาสตรที่มีขนาดใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และไดรับความไววางใจจาก The Nobel Foundation  
ใหตีพิมพบทบรรยายของนักวิทยาศาสตรที่ไดรับรางวัลโนเบล (The Nobel Lectures Series) หลายปติดตอกัน 

การแสดงออกของ Epidermal growth factor receptor  
ซึ่งเปนตัวบงชี้ทางชีวภาพของโรคสะเก็ดเงิน ถูกยับยั้งดวยสารสกัดจากใบนอยหนา 

คนหาใน “หลุมดำ”: บทบาทของอารเอ็นเอที่ไมผลิตโปรตีนกับหนทางใหมในการทำวิจัยดานออทิซึม  

Searching in the “Dark”: Non-coding RNA as a New Avenue of Autism Research 

ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว 

อ.ดร.เทวฤทธ์ิ สะระชนะ, ศ.ดร.แวเลอรี่ ฮู 



คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
154 อาคารจุฬาพัฒน 1 ถนนพระราม 1 
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม 10330

กรุณาสง

www.ahs.chula.ac.th

แนะนำติชม ฝากขอความ ขาวสาร เพื่อประชาสัมพันธแกศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ของคณะสหเวชศาสตร ทานสามารถสงขอความผานถึงหัวหนา
กองบรรณาธิการ อ.ดร.ปาหนัน  รัฐวงศจิรกุล  E-mail: panan_etc@yahoo.com หรือโทรศัพท 0-2218-1084 ตอ 319

กองทุนเพื่อพัฒนาและสนับสนุนการศึกษา นิสิตคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กองบรรณาธการ
รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา
อ.ดร.ปาหนัน  รัฐวงศจิรกุล
นางปาณัสกร นวลวัฒน
นายอภินันท บำรุงสุข

น.ส.สุภานัน บัวจันทร�

ออกแบบ/จัดหนา
นายอภินันท บำรุงสุข

จัดพิมพโดย
ชอระกา การพิมพ 

โทร. 0-2873-2098

 กองทุนสหเวชพัฒน 25 ป 25 ลาน เปนกองทุนคงยอดเงินตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนำดอกผลจากกองทุนไปพัฒนางานดานวิชาการและงานวิจัย 
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