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 ตามที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีนโยบายกระตุนใหบุคลากร เกิดความรัก 
ความเขาใจ และตระหนักถึงความสำคัญของทุกคนตอจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เพื่อใหความรูสึกดังกลาวธำรงอยู และนำพลังที่มีในทุกคนมาใชขับเคลื่อน
องคกรใหมีการพัฒนากาวไปอยางตอเนื่อง เกิดเปนกระบวนการเรียนรูของ
บุคลากร  
 คณะสหเวชศาสตรจึงไดตอบสนองแนวนโยบายดังกลาวดวยการจัด
โครงการ “พัฒนาคุณภาพงาน กาวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ กาวใหมๆ เพ่ือ        
สหเวชศาสตร” ประจำป 2557 หรือที่เรียกส้ันๆ วา โครงการ CQI             

(ภาพซาย) โครงการลดอัตราความเส่ียงการพนสภาพการเปนนิสิตสำหรับนิสิตที่มีสภาพวิทยาทัณฑ ไดรับ “รางวัลดี” ประเภทพัฒนาระบบงานภายในสวนงาน ของหนวยงานงานบริการการศึกษา     
(ภาพกลาง) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการขอใชหองประชุม/หองเรียนออนไลน ไดรับ “รางวัลดีมาก” ประเภทขามหนวยงานนอกคณะ (Cross function) ของหนวยงานคณะสหเวชศาสตร 
คณะนิติศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะวิทยาศาสตรการกีฬา และบัณฑิตวิทยาลัย (ภาพขวา) โครงการรายงานผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร เปดปุป เจอปาป ไดรับ “รางวัลชมเชย” ประเภทขาม
หนวยงานภายในคณะ (Cross function) ของหนวยงานงานนโยบายและแผน  งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา และงานบริการวิชาการและวิจัย 

(ภาพซาย) โครงการ “81071 คิดถึง One Stop Service” ไดรับ “รางวัลดีเดน” จากการปรับปรุงคุณภาพงานดวยเทคนิค KAIZEN ของหนวยงานงานนโยบายและแผน (ภาพกลาง) โครงการ “การ   
เบิกจายเงินงบประมาณ กระชับฉับไว” ไดเขารวมการปรับปรุงคุณภาพงานดวยเทคนิค KAIZEN ของหนวยงานงานคลังและพัสด ุ (ภาพขวา) โครงการ “ลดการใชกระดาษของงานบริการการศึกษา    
ฝายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร” ไดเขารวมการปรับปรุงคุณภาพงานดวยเทคนิค KAIZEN ของหนวยงานงานบริการการศึกษา 

 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี 
คณะสหเวชศาสตร พรอมดวย คณาจารยภาควิชาเคมีคลินิก และคณาจารยภาควิชากายภาพบำบัดใหการ
ตอนรับผูบริหารและคณาจารย จาก Ministry of Health Department of Medical Science University 
of Medical Technology, Mandalay, The Republic of The Union of Myanmar ผูบริหารและ
คณาจารยจาก Ministry of Health Department of Medical Science University of Medical 
Technology, Yangon, The Republic of The Union of Myanmar ในโอกาสท่ีเดินทางมาเย่ียมชม 
คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ เพื่อหารือความรวมมือทางวิชาการและวิจัย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557     
ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน 1  

คณะสหเวชศาสตร เขารับรางวัลจากผลการตัดสินโครงการพัฒนาคุณภาพงานของจุฬาฯ 

คณะสหเวชศาสตร 
ใหการตอนรับคณาจารยจากประเทศเมียนมาร 

“Continuously Quality Improvement” และโครงการ Kaizen ทั้งนี้  
เปนการเปดโอกาสใหบุคลากรสายปฎิบัติการท่ีปฏิบัติงานประจำไดมีโอกาส
พบกันใชความคิดรวมกันเปนกลุม มาพัฒนาคุณภาพงานประจำของตน    
อยางตอเนื่อง และปรับปรุงใหตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ให  
เกิดความคลองตัว และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  
 จากความรวมมือรวมใจของบุคลากรนั้นทำใหในปนี้ คณะสหเวชศาสตร 
ไดรับรางวัลจากผลการตัดสินโครงการพัฒนาคุณภาพงานของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ดังนี้    

ผลงานจากโครงการพัฒนาคุณภาพงานของคณะสหเวชศาสตร (Continuous Quality Improvement Team: CQI) 

ผลงานจากการปรับปรุงคุณภาพงานดวยดวยเทคนิค KAIZEN 
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โครงการแลกเปล่ียนอาจารยชาวตางชาติระยะส้ันภาควิชากายภาพบำบัด  
คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ Discipline of Exercise and Sport Science,  

Faculty of Health Sciences, University of Sydney 

 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ หองประชุมช้ัน 2 อาคารจุฬาพัฒน 1 คณะนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามโครงการทุน   
การศึกษาจากประเทศในกลุมอาเซียน จำนวน 10 คน เขามอบของท่ีระลึกแด รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร และ รศ.ดร.สิริชัย    
อดิศักด์ิวัฒนา  รองคณบดีฝายวิชาการ เพื่อแสดงความขอบคุณ ที่คณะสหเวชศาสตร ใหการสนับสนุนดานการเรียนการสอน และอำนวยความสะดวกในดาน

อื่นๆ จนสำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร  

คณะนักศึกษา สปป.ลาว เขาพบคณบดี เพื่อลากลับประเทศ 

 ภาควิชากายภาพบำบัด ดวยการสนับสนุนของคณะสหเวชศาตร ตามแผนยุทธศาสตร รองคณบดี 

วิชาการ ประจำปงบประมาณ 2558 ในการยกระดับความสามารถและคุณภาพบัณฑิตเพื่อความ 
เปนเลิศนานาชาติ ไดจัดกิจกรรมเชิญอาจารยชาวตางชาติ Prof. Dr. Glen Davis, Professor of 
Clinical Exercise Sciences จาก Discipline of Exercise and Sports Science, Faculty of 
Health Sciences, University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย มาบรรยายพิเศษในช้ันเรียน 
ระดับบัณฑิตศึกษา และการเจรจาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางความรวมมือในการ
จัดทำหลักสูตรสองปริญญาขามสถาบัน (cotutelle doctoral program) ในระหวางวันที่ 17-19 
พฤศจิกายน 2557 โดย Prof. Dr. Glen Davis ไดบรรยายพิเศษแกนิสิตระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอกของภาควิชากายภาพบำบัด รวมทั้งบุคคลผูสนใจทั่วไป 2 เรื่อง คือ Exercise for Individuals after Spinal Cord Injury และ Fitness and 
Health Benefits of Functional Electrical Stimulation-evoked Physical Activity ซึ่งผูเขารับฟงการบรรยาย ใหความสนใจเปนอยางยิ่งทั้งยังรวมแสดง
ความคิดเห็นและมีขอซักถามเปนจำนวนมาก 
 ในการนี้ ผศ.ดร.สุจิตรา บุญหยง หัวหนาภาควิชากายภาพบำบัด ไดเชิญ Prof. Dr. Glen Davis ประชุมแลกเปล่ียนขอมูลการทำวิจัยที่สนใจระหวาง 
คณะสหเวชศาสตร คณะวิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ Faculty of Health Sciences, University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย 
กับ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา รองคณบดีฝายวิชาการ ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท รองคณบดี 
ฝายวิจัย พรอมกับกรรมการบริหารภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร รศ.ดร.ดรุณวรรณ สุขสม รองคณบดีฝายวิจัย ผศ.ฉัตรชัย มะสุนสืบ รองคณบดี 

ฝายวิรัชกิจ และคณาจารยจากคณะวิทยาศาสตรการกีฬา เพื่อวางแนวทางความรวมมือทางวิชาการและวิจัยตอไปในอนาคต 
 นอกจากน้ี ผศ.ดร.สุจิตรา บุญหยง หัวหนาภาควิชากายภาพบำบัด ไดเชิญ Prof. Dr. Glen Davis ประชุมรวมกับ รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา              
รองคณบดีฝายวิชาการ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด เพื่อแลกเปล่ียนขอมูลอันจะ

นำไปสูการกำหนดแนวทางในการจัดทำขอตกลงทางวิชาการและความเปนไปไดในการจัดทำ หลักสูตรสองปริญญาขามสถาบัน (cotutelle doctoral program) 
ผลการประชุมในครั้งนี้ ทั้งสองฝายเห็นชอบในหลักการและเห็นควรใหดำเนินการตอเนื่อง โดยจะนำขอมูลที่ไดไปปรึกษาหารือในระดับคณะตอไป 
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 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนา            
คณะสหเวชศาสตร ครบรอบ 23 ป ณ โถงชั้นลาง อาคารจุฬาพัฒน 1 โดยมี รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร พรอมคณะผูบริหาร 
คณาจารย บุคลากร นิสิต เขารวมงาน โดยบรรยากาศภายในงานมีพิธีการทางศาสนา การทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายจตุปจจัยไทยทาน          
แดพระภิกษุสงฒ จำนวน 9 รูป และตลอดท้ังวันยังมีผูบริหาร ผูแทนจากหนวยงานคณะ และสถาบันตางๆ เดินทางมามอบกระเชาดอกไม เพื่อแสดงความยินดี     
กับคณะสหเวชศาสตรอีกดวย 

 สำหรับวัตถุประสงคของการจัดงานดังกลาว เพื่อเปนการเสริมสรางความเปนสิริมงคลใหแกคณะฯ ตระหนักถึงความสำคัญและรำลึกถึงการจัดตั้ง      
คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ครบรอบ 23 ป สถาปนาคณะสหเวชศาสตร 

หนวยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตรสุขภาพไดรับการรับรองระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ 

ในการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐาน 
หองปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งท่ี 3 ประจำป 2557 (Thailand LA forum 2014) 

 ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท รองคณบดีฝายวิจัย และหัวหนาหนวย

ปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตรสุขภาพ พรอมดวย ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ 
ประธานหลักสูตรเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ รวมงานแสดง
ความยินดีที่หนวยปฏิบัติการฯ ไดรับการรับรองระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ
ในการประชุมวิชาการ “มหกรรมมาตรฐานหองปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 3 

ประจำป 2557” (Thailand LA forum 2014) เม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2557 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งผูปฏิบัติงานในหนวยปฏิบัติการฯ      
ไดเขาพิธีรับมอบประกาศนียบัตรในคร้ังนี้ดวย โดยรับมอบจาก รศ.สมชาย 
วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย นอกจากน้ี ผศ.ดร.วาสนา     
ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดมารวม
แสดงความยินดีกับหนวยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตรสุขภาพดวย 
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โครงการอบรมวิชาการ เร่ือง การฟนฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน (Vestibular Rehabilitation) 

 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.00-22.00 น. สมาคมนิสิตเกาคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดงานคืนสูเหยา                     
“AHS REUNION 2014” เนื่องในโอกาสครบรอบปที่ 23 แหงการสถาปนา คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ โรงแรมปริ๊นซ พาเลซ ชั้น 11     

หอง Grand Ballroom 3 กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผูบริหาร คณาจารย นิสิตเกาและนิสิตปจจุบัน เขารวมงานอยางคับคั่ง ในการนี้ไดรับเกียรติจาก          
รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร เปนประธานเปดงาน โดยบรรยากาศภายในงานเปนไปอยางอบอุน โดยมีการแสดงบนเวที         
การแสดงดนตรี และกิจกรรมบนเวทีอื่นๆ ทั้งจากนิสิตเกาและนิสิตปจจุบัน รวมทั้งมีการจัดเลี้ยงอาหารค่ำ แกผูเขารวมงานทุกคน 

งานคืนสูเหยา “AHS REUNION” 2014 

 เมื่อวันที่ 13–15 พฤศจิกายน 2557 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง             
“การฟนฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน (Vestibular Rehabilitation)” ขึ้น ณ หองปรินซบอลลูม 1 (ชั้น 11 อาคาร 1) โรงแรมปริ๊นซ พาเลซ 
กรุงเทพฯ โดยมี รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร เปนประธานกลาวเปดงาน การอบรมคร้ังนี้ คณะสหเวชศาสตร ไดรับเกียรติจาก                

กภ.วัชรินทร ทายะต ิวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลตรัง ใหเกียรติเปนวิทยากรการบรรยาย ตลอด 3 วัน ซึ่งมีนักกายภาพบำบัด ทั้งศิษยเกาและศิษย
ปจจุบัน ของคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมถึงนักกายภาพบำบัดทั่วไป เขารวมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 67 คน 
 โครงการดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักกายภาพบำบัด ไดมีโอกาสเขารวมการอบรมทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะทางกายภาพบำบัด      
ในการตรวจประเมิน วินิจฉัย รักษา และการฟนฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน (Vestibular Rehabilitation) ในเชิงบูรณาการโดยใชหลักฐาน            
เชิงประจักษ รวมทั้งไดแลกเปลี่ยนประสบการณ สรางความสัมพันธระหวางวิชาชีพนักกายภาพบำบัด  
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โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซอมแผนอัคคีภัย” 

 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซอมแผนอัคคีภัย” เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ที่ผานมา    
โดยไดรับเกียรติจากทีมวิทยากรของสถานีดับเพลิงบรรทัดทอง กองปฏิบัติการดับเพลิง 1 สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร            
ซึ่งมีประสบการณและปฏิบัติงานอยูในเขตพ้ืนที่ปทุมวันโดยตรง มาบรรยายใหความรู และสาธิตข้ันตอน รวมถึงวิธีการรับมือดานตางๆ เมื่อเกิดเหตุไฟไหม 
การอบรมดังกลาวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรในสังกัดทุกสายงาน ตลอดจนนิสิตไดรับความรู ความเขาใจเก่ียวกับการซอมแผนอัคคีภัย และเมื่อ
เกิดเหตุการณไฟไหม แลวจะตองสามารถดําเนินการควบคุมเพื่อระงับอัคคีภัยเบื้องตนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถติดตอเพื่อขอความชวยเหลือ      
เบื้องตนไดเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น อันจะเปนการลดความเส่ียงตอการเกิดอัคคีภัย อีกทั้งยังเปนการปองกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน นอกจากน้ันยังสามารถ     
นําความรูที่ไดรับไปใชประโยชน หรือเตรียมความพรอมหากมีภัยดังกลาวเกิดขึ้น 

ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ รองคณบดีฝายบริหาร เปนประธานกลาวเปด
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซอมแผนอัคคีภัย” 

ประจำปงบประมาณ 2558 

ทีมวิทยากรของสถานีดับเพลิงบรรทัดทอง กองปฏิบัติการดับเพลิง 1 
สํานักปองกันและบรรเทา สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร  

กำลังสาธิตขั้นตอน รวมถึงวิธีการรับมือดานตางๆ เมื่อเกิดเหตุไฟไหม 
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 โรคทางระบบกระดูกและกลามเนื้อจากการทำงาน (work-related musculoskeletal disorders) เปนปญหาสุขภาพที่เปรียบเสมือนยอดของ
ภูเขาน้ำแข็ง (tip of the iceberg) เนื่องจากเปนปญหาสุขภาพที่มีความชุกสูงและสรางความสูญเสียทางเศรษฐกิจอยางมาก แตขาดการดูแลเอาใจใสเพื่อแกไข
ปญหาดังกลาวอยางจริงจังจากผูที่มีสวนไดสวนเสีย จากการศึกษาที่ผานมาพบวา รอยละ 63 ของผูที่ทำงานในสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
มีอาการทางระบบกระดูกและกลามเน้ือในรอบ 12 เดือนที่ผานมา โดยบริเวณของรางกายที่พบความชุกของการเกิดโรคสูงสุด ไดแก บริเวณคอ (รอยละ 42) 
ตามดวย บริเวณหลัง    สวนลาง (รอยละ 34) และบริเวณหลังสวนบน (รอยละ 28) 
 การตรวจคัดกรองเพ่ือหาผูที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคปวดคอในผูที่ทำงานในสำนักงาน จึงเปนสิ่งสำคัญ ซึ่งผลการตรวจคัดกรองท่ีได จะชวยให    
ผูที่มีความเสี่ยงสูงระมัดระวังสุขภาพมากข้ึน นอกจากน้ี การจัดบริการเพ่ือการปองกันโรค สามารถที่จะจำเพาะเจาะจงลงไปในผูที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งจะทำให
เกิดความคุมคาในการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดมากท่ีสุด การศึกษานี้ จึงมีเปาประสงคเพื่อพัฒนาแบบคัดกรองเพ่ือหาความเส่ียงตอการเกิดโรคปวดคอ      
ในผูที่ทำงานในสำนักงาน 
 ผูที่ทำงานในสำนักงานในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่สนใจเขารวมการวิจัยจำนวน 535 คน ตอบแบบสอบถาม ไดรับการตรวจประเมินรางกายทาง
กายภาพบำบัด จากนั้นทำการติดตามไปเปนระยะเวลา 1 ป ซึ่งเมื่อไดขอมูลแลว จึงทำการวิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาแบบคัดกรอง โดยแบบคัดกรอง        
ความเสี่ยงเปนโรคปวดคอในผูที่ทำงานในสำนักงาน ประกอบดวยขอคำถาม 3 ขอ เกี่ยวกับ ประวัติการเปนโรคปวดคอ/บา การปรับความสูงไดของเกาอี้นั่ง
ทำงาน และความรูสึกตึงบริเวณคอ/บา ซึ่งแบบคัดกรองมีคะแนนเต็ม 4 คะแนน โดยผูที่ไดคะแนน ตั้งแต 2 คะแนนข้ึนไป จะมีความเสี่ยงเกิดโรคปวดคอ/บา
คอนขางสูง (sensitivity of 82%, specificity of 48%, positive predictive value of 29%, and negative predictive value of 91%)  

 Journal of Chemical and Pharmaceutical Research เดือน 6(5) ป 2014 หนา 1022-1028 
 Pseudomonas aeruginosa เปนเชื้อแบคทีเรียที่พบไดทั่วไปในธรรมชาติ และเปนสาเหตุของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลท่ีสำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง       
ในกลุมผูปวยที่มีภาวะภูมิตานทานต่ำ หรือบกพรอง รวมทั้งผูปวยที่ไดรับยากดภูมิตานทาน และผูปวยที่ใสสายสวนชนิดตางๆ ในสถานการณปจจุบันพบวา    
เชื้อนี้มีอุบัติการณการดื้อตอยาปฏิชีวนะที่ใชในการรักษาเพ่ิมมากข้ึน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งปญหาการด้ือยาปฏิชีวนะของเช้ือแบคทีเรียเหลานี้     
พบไดในหลายประเทศท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทยดวย สาเหตุของการกระจายตัวของเช้ือดื้อยานี้มีดวยกันหลายกลไก เชน การปรับเปลี่ยนเปาหมายของยา      
ที่เขาทำลายเช้ือ การสรางเอนไซมเพื่อทำลายยาปฏิชีวนะ การสงผานสารพันธุกรรมที่ควบคุมการดื้อยาจากเช้ือหนึ่งไปสูเชื้ออื่นๆ ลวนแตเปนสาเหตุใหการดื้อยา
ขยายวงกวางมากข้ึน อยางไรก็ตามยังมีกลไกท่ีเกิดจากการปรับตัวของเช้ือบางชนิดโดยการสรางสารโพลีเมอรหรือที่เรียกวาไบโอฟลม เพื่อปองกันเซลลจาก
สิ่งแวดลอมภายนอกรวมท้ังยาปฏิชีวนะ และภูมิตานทานของโฮสตดวย ซึ่งไบโอฟลม ที่สรางขึ้นมานี้นับวาเปนปจจัยกอความรุนแรงของเชื้อ ในงานวิจัยนี้ได
ทำการศึกษาถึงคุณสมบัติการสรางไบโอฟลมของเช้ือ P. aeruginosa ที่แยกไดจากสิ่งสงตรวจ พบเชื้อที่สามารถสรางไบโอฟลมไดถงึ 79.4% ทั้งนี้ยังพบวา    
เชื้อที่มีคุณสมบัติสรางไบโอฟลมไดนั้นยังมีความสัมพันธกับการดื้อตอยาปฏิชีวนะดวย และงานวิจัยนี้ยังพบความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติของยีน pqsA 
กับการสรางไบโอฟลมของเช้ือนี้ (P = 0.009) จากผลงานวิจัยน้ีไดเสนอแนวทางการตรวจคัดกรองเช้ือที่สามารถสรางไบโอฟลมโดยการตรวจหายีน pqsA     
เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาใชยาปฏิชีวนะอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมอัตราการเกิดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะใหลดลง  
 

การพัฒนาแบบคัดกรองเพื่อหาความเส่ียงตอการเกิดโรคปวดคอ 
ในผูที่ทำงานในสำนักงาน 

Association between biofilm formation of Pseudomonas aeruginosa clinical isolates 
versus antibiotic resistance and genes involved with biofilm 

รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล 

อ.ดร.เขมาภรณ  บุญบำรุง  

แบบคัดกรองความเส่ียงตอการเกิดโรคปวดหลังในผูที่ทำงานในสำนักงาน 
 

 ปจจัย          คะแนน  
 1. มีประวัติการเปนโรคปวดคอ/บา  
   ใช 1 
   ไมใช 0 
 2. เกาอี้นั่งทำงานสามารถปรับความสูงได  
   ใช 0 
   ไมใช 1 
 3. ระดับความรูสึกตึงบริเวณคอ/บา  
   มาก 2 
   ปานกลาง 1 
   นอย 0 

 

จากงานวิจัยเร่ือง Development of a neck pain risk score for predicting 
nonspecific neck pain with disability in office workers: a 1-year 
prospective cohort study ในวารสาร Journal of Manipulative and 
Physiological Therapeutics ป 2014 Vol. 37 หนาที่ 468-75 
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กองทุนเพื่อพัฒนาและสนับสนุนการศึกษา นิสิตคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 เนื่องดวยมีนิสิตจำนวนหน่ึงที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย การสนับสนุนทุนการศึกษา เปนคาเลาเรียน คาที่พัก และคาใชจายรายเดือน จะเปดโอกาสใหนิสิต   
ที่มีศักยภาพไดศึกษาเลาเรียน เพื่อที่จะไดจบไป ประกอบอาชีพเล้ียงดูตนเองและครอบครัว พรอมๆ กับการเปนกำลังสำคัญในการชวยพัฒนาประเทศชาติดวย 
นอกจากน้ี การพัฒนานิสิตใหมีทักษะและความสามารถท่ีเปนเลิศ เพื่อเปนผูนำในวิชาชีพดานสหเวชศาสตร เปนหนึ่งในเปาหมายสำคัญของคณะ ดวยเหตุนี้ 
คณะสหเวชศาสตร จึงไดจัดตั้งกองทุนคงยอดเงินตน (Endowment Fund) เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการศึกษา นิสิตคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อนำดอกผลจากกองทุนไป จัดเปนทุนการศึกษาใหแกนิสิตที่ขาดแคลนและใชพัฒนานิสิตสูความเปนเลิศ ผูบริจาคเงินสมทบกองทุนจะไดรับ
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