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 จากขาวที่ปรากฎในหนังสือพิมพไทยรัฐ 
ฉบับวันที่ 6 กุมภาพันธ 2557 กรณี “หนุม
ใหญวัย 41 ป เคราะหราย มีปญหาตาซาย
มองไมชัด เพ่ือนไดซื้อยาหยอดตาสมุนไพร
ยี่หอหน่ึงมาใหเพ่ือหวังผลการรักษา แตกลับ
ตาบอดสนิท ตองควักลูกตาออก” ภายหลัง 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย.) ตรวจพบเช้ือแบคทีเรีย ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา ในยาหยอดตา เตือนประชาชนอยาซื้อยาหยอดตาท่ีไมมีเลขทะเบียน 
เพราะอาจไมไดมาตรฐานและทำใหสูญเสียดวงตาได 
 อ.ดร.เขมาภรณ บุญบำรุง อาจารยประจำภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร ผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับเชื้อแบคทีเรีย 
ชนิดนี้ ไดใหรายละเอียดเพิ่มเติมวา ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา หรือ Pseudomonas aeruginosa เปนแบคทีเรียแกรมลบ รูปรางแทง ไมสามารถสรางสปอร พบได
ทั่วไปในดิน น้ำ หรือในพืช ผัก ผลไม เปนเชื้อฉวยโอกาส ที่พบในทางการแพทยมากที่สุดชนิดหน่ึง มักกอโรคในผูปวยที่มีภูมิตานทานต่ำ หรือผูที่เปนโรคเรื้อรัง  
เชื้อชนิดนี้ชอบอาศัยในที่ที่มีความชื้น จึงอาจจะพบปนเปอนกับอุปกรณที่สัมผัสน้ำและกอโรคใหผูปวยได เชน การใสสายสวนปสสาวะทิ้งคาไวเปนเวลานาน หรือในผูปวย  
ที่มีแผลไฟไหมเนื่องจากผิวหนังชั้นนอกไดถูกทำลาย เช้ือนี้สามารถกอใหเกิดโรคไดหลายชนิด เชน การติดเช้ือท่ีระบบทางเดินปสสาวะ การติดเช้ือท่ีระบบหายใจสวนลาง 
หรืออาจจะทำใหตาบอดไดถามีการติดเชื้อที่แผลในกระจกตา บางรายอาจทำใหเกิดกลามเนื้อหัวใจอักเสบ เย่ือบุสมองอักเสบ เนื้อสมองอักเสบ และการติดเชื้อบริเวณ 
ขอตอและกระดูก โดยเชื้อนี้จะผลิตเอนไซมและสารตางๆ ที่สามารถทำลายเน้ือเย่ือหรืออวัยวะของผูปวยทำใหมีอาการรุนแรงมากข้ึน ปญหาการรักษาผูปวยท่ีติดเชื้อ
กลุมน้ีที่สำคัญคือการดื้อยาปฏิชีวนะหลายชนิดของเช้ือนี้ทำใหมีขอจำกัด อาจตองใชยาปฏิชีวนะรวมกันหลายชนิด และสงผลตอความสำเร็จของการรักษาลดลง 

อ.ดร.เขมาภรณ บุญบำรุง 

á¹Ð¹ÓºØ¤ÅÒ¡ÃãËÁ‹ 
 

นางสาวปานวาด  แกววัชรกุล 
ตำแหนง : เจาหนาที่บริการงานแพทย (กายภาพบำบัด) P7 

การศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด   
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นางอุรินทร  ดีมูล 
ตำแหนง : เจาหนาที่สำนักงาน (บริหารงานท่ัวไป) P7 

การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 

นางสาวภาวิณี  เฮงจิตตระกูล  
ตำแหนง : เจาหนาที่บริการงานแพทย (กายภาพบำบัด) P7  
การศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

นางสาวอรวรรณ  ใจกลาง 
ตำแหนง : เจาหนาที่บริการงานแพทย (กายภาพบำบัด) P7 

การศึกษา : กายภาพบำบัดบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด  

  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
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 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2557 ที่ผานมา รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี       
คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ และคณะ ไดเขารวมงานการประชุมนำเสนอผลงานของชมรม อสม. 
สหเวชศาสตรชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ ณ หองประชุมช้ัน 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ โดยการสนับสนุนการจัดงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ     
โรงพยาบาลสมุทรปราการ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลตางๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ 
ภายในงานมีแพทย พยาบาล เจาหนาท่ีสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน 
(อสม.) และพนักงานสหเวชศาสตรชุมชนที่ผานการอบรมจากคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ เขารวม 
งานกวา 200 คน มีผลงานเดนในรอบปที่ผานมา และนวัตกรรมเพ่ือสุขภาพ ที่ผานการคัดเลือกให
นำเสนอผลงาน จำนวน 12 ทาน ซึ่งแตละผลงานที่นำเสนอน้ัน เปนงานที่มีความนาสนใจเปน
อยางยิ่ง อาทิ เชน การดูแลผูปวยอัมพฤกษครึ่งซีกท่ีเปนผูปวยติดเตียง ใหสามารถชวยเหลือ
ตนเองภายในบานได การประดิษฐนวัตกรรมเพ่ือปองกันและรักษาโรคน้ิวล็อค เปนตน ซึ่งทำให
ผูปวยและผูมารับบริการทางสาธารณสุขของแตละพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการไดรับบริการที่มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ผลงานหลายช้ินสามารถนำไป ประยุกตใชกับพื้นที่อื่นๆ ในประเทศได    
การประชุมเพื่อนำเสนอผลงานในคร้ังน้ี แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาการพัฒนาขีดความสามารถ
ของ อสม. ในพื้นที่ใหมีความรูเบื้องตนทางสหเวชศาสตรชุมชนน้ันมีประโยชนอยางมาก ทั้งตอ   
ผูที่เขารับการอบรม ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติโดยรวม ซึ่งนับเปนหนึ่งในความภาคภูมิใจ
ของคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ที่มีสวนรวมในการทำใหสุขภาพของประชาชนชาวไทยดีขึ้น 

การประชุมนำเสนอผลงาน “สหเวชศาสตรชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ” 

¢‹ÒÇ / ¡Ô¨¡ÃÃÁ 

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย ผูไดรับเกียรติและการยกยองทางวิชาการ ประจำป 2556 

 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดงานแสดงความยินดีกับคณาจารย ผูไดรับเกียรติและการยกยองทางวิชาการ ประจำป 2556 เพื่อ
ยกยองเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีในความสำเร็จของคณาจารยจุฬาฯ ณ หองราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร โดยมี ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดี  
เปนประธานในงาน ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ รองอธิการบดี กลาวรายงาน ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ รองคณบดีฝายบริหาร คณะสหเวชศาสตร      
เขารวมแสดงความยินดี กับคณาจารยของคณะท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  
 ในปนี้มีคณาจารย จากคณะสหเวชศาสตร ที่ไดรับเกียรติและการยกยองทางวิชาการประจำป 2556 จำนวน 2 ทาน ไดแก รศ.ภญ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช 
อาจารยประจำภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร รางวัลชนะเลิศอันดับสอง ผูนำเสนอผลงานวิจัยในภูมิภาคเอเชีย ในงานประชุมวิชาการ The 15th 
Parenteral and Enteral Society of Asia (PENSA) Congress 2013 จากการนำเสนอผลงานดวยวาจา เรื่อง Quantitative and Qualitative Studies on 
Food Belief Pattern in Cancer Patients Receiving Chemotherapy and/or Radiotherapy: a Mixed Method Approach ผศ.ดร.ดวงดาว ปาละสุวรรณ 
อาจารยประจำภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก รางวัล “Best Poster Award” จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง The relevance of genotypic and biological 
factors on ADAMTS 13 activity in cerebral malaria ในงานประชุมวิชาการ Japanese  Society of Hematology (JSH) 2013 คณะสหเวชศาสตร จึงใคร
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารยทั้งสองทานมา ณ โอกาสนี้ 

ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.อรรถกร      
ปาละสุวรรณ รองคณบดีฝายบริหาร คณะสหเวชศาสตร เขารวมแสดงความยินดี กับ
คณาจารยของคณะฯ  ที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ประจำป 2556 

รศ.ภญ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช อาจารยประจำภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 
(แถวบน-ที่สามจากซาย) และ ผศ.ดร.ดวงดาว ปาละสุวรรณ อาจารยประจำภาควิชา
จุลทรรศนศาสตรคลินิก (แถวบน-ที่สี่จากซาย) ถายภาพเปนที่ระลึกรวมกับคณะผูบริหาร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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NEWS UPDATE 

 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2557 ณ หองรับรองชั้น 2 คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวช
ศาสตร จุฬาฯ พรอมดวย ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว หัวหนาภาควิชาเคมีคลินิก 
และ ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล อาจารยประจำภาควิชาเคมีคลินิก ใหการ
ตอนรับ Prof. Dr.Jenny Emnéus สังกัดภาควิชาไมโครและนาโนเทคโนโลยี 
Technical University of Denmark (DTU Nanotech) ประเทศเดนมารก     
ที่ไดรับทุนสมทบเพื่อการจางอาจารยจากตางประเทศของจุฬาฯ โดยจะมาปฏิบัติ
หนาท่ีในดานการสอน และวิจัย ณ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร เปน
เวลา 2 เดือน ระหวางเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 2557 นอกจากน้ี ยังมีแผนในการ
ดำเนินการสรางเครือขายการวิจัยและแลกเปล่ียนคณาจารยและนิสิตกับภาควิชา
เคมีคลินิก ทั้งนี้ ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล จะสงนิสิตระดับปริญญาเอก 
ไปรวมทำวิจัยกับ Prof. Dr.Jenny Emnéus ณ DTU Nanotech ในปนี้ 

 เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ 2557 สภาคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยประธานสภาคณาจารย (ศ.น.สพ.สมชาย จันทรผองแสง) จัดพิธีมอบรางวัล
ประกาศเกียรติคุณอาจารยแบบอยาง สภาคณาจารย ประจำปการศึกษา พ.ศ. 2556 ซึ่งเปนท่ีนายินดีอยางยิ่งสำหรับประชาคมชาวสหเวชศาสตร เนื่องจาก          
รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณอาจารยแบบอยางสภาคณาจารย ในกลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ และไดเขารับรับรางวัลโลประกาศเกียรติคุณ จากนายกสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน)  ณ หอง
ประชุม 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ  
 รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท เปนอาจารยแบบอยางที่มีความรู ความเช่ียวชาญดานเคมีคลินิก อาจารยเปนผูมีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่ม และไดวาง  
พื้นฐานความรูที่ทันสมัย เพื่อเตรียมความพรอมใหแกนิสิตเทคนิคการแพทยและนักเทคนิคการแพทยทั่วไป อาทิ การนำเทคนิคดานการบริหารหองปฏิบัติการ 
มาสอนนิสิต การเปนผูเริ่มเปดรายวิชาใหมสำหรับหลักสูตรการศึกษาทั่วไป และการวางรากฐานในเปดหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา        
ทานใหความสำคัญกับการเรียนการสอนท่ีเนนนิสิตเปนศูนยกลาง อุทิศตนในการอบรม ปลูกฝงใหนิสิตรักวิชาชีพ ดูแลนิสิตใหมีความรู ทั้งในดานวิชาการ     
และทักษะชีวิต ทานวางตนเปนแบบอยางแกนิสิต คณาจารยและผูรวมงานดานความซ่ือสัตยสุจริต ดำเนินชีวิตอยางพอเพียง มีความเมตตาและมีจิตสำนึก     
ในการเสียสละใหกับสวนรวม อาจารยไดรับการยอมรับอยางกวางขวางท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เชน ไดรับเลือกตั้งใหดำรงตำแหนงนายกสมาคม    
เทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย และ President of Asia Association of Laboratory Scientists ดวยความเปนแบบอยางดังกลาวขางตน สภาคณาจารย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงมีความเห็นเปนเอกฉันทให รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท เปนอาจารยแบบอยางสภาคณาจารย ในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
ประจำปการศึกษา 2556 
 ทั้งนี้ คณบดีคณะสหเวชศาสตร (รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล) คณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนิสิต รวมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.รัชนา 
ศานติยานนท ในโอกาสนี้เปนจำนวนมาก 

คณบดีใหการตอนรับศาสตราจารยอาคันตุกะ  

รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท รับรางวัลโลประกาศเกียรติคุณ 
อาจารยแบบอยาง ประจำป พ.ศ. 2556 ของสภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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โครงการอำลารุนพี่ (Bye Nior )  

สักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 

 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2557 เวลา 12.00-13.00 น. คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี       
พรอมคณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร รวมกันเดินทางไปถวายพวงมาลาและกราบสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช             
สกลมหาสังฆปรินายก ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ทั้งน้ีคณาจารยและบุคลากรในคณะฯ ไดรวมทำบุญถวายเงินเพ่ือบำเพ็ญกุศลพระศพ รวมเปนจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 7,000 บาท ขออำนาจบุญกุศล คุณความดี ในการทำบุญคร้ังนี้จงสงผลอำนวยพรใหทานประสบแตความสุข ความเจริญ สำเร็จในหนาที่การงาน             
ตลอดกาลนานเทอญ 

 เมื่อเร็วๆ นี้ คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการอำลารุนพี่ (Bye Nior) ขึ้น    
ที่โรงแรมวินดเซอร สวีท แอนด คอนเวนชั่น (Hotel Windsor Suites & Convention) ถนนสุขุมวิท 
กรุงเทพฯ โดยรูปแบบของงานคือ Sexy black on fire ที่ใหทุกคนสวมใสชุดสีดำ/แดง ซึ่งเปนสัญลักษณ
ของงานในคร้ังนี้ โดยรูปแบบของงานเปนการจัดเล้ียงที่เนนความสนุกสนาน สรางสรรค และสรางความ
สนิทสนมใหกับรุนพี่และรุนนองในคณะฯ ใหเพิ่มมากย่ิงขึ้น 
 ภายในงานประกอบไปดวยกิจกรรมการแสดงจากนิสิตทุกชั้นป ทั้งกิจกรรมการรองเพลง การเลนเกมส 
และการเตนประกอบจังหวะ ซึ่งไดสรางความสนุกสนานใหกับทุกคนภายในงานไดเปนอยางดี และกิจกรรม
สุดทายของงานคือการรวมกันกลาวคำอำลาตอรุนพี่ชั้นปที่ 4 จากนองๆ ทุกชั้นปที่ไดแสดงความรูสึก  
ความรัก ความผูกพัน และมอบคำขอบคุณใหกับรุนพี่ที่ไดดูแลนองๆ มาเปนอยางดี ซึ่งการจัดงานบายเนียรในครั้งนี้ จึงถือเปนกิจกรรมสุดทายของการเปน    
นิสิตชั้นปที่ 4 และเปนการรวมยินดีกับกาวแรกสูการทำงานของรุนพี่ ทำใหบรรยากาศงานบายเนียรที่จัดขึ้นในปนี้ เต็มไปดวยความรัก และความสนุกสนาน
จากพี่นองคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตลอดทั้งงาน 

เลือกต้ังนายกสโมสรนิสิต คณะสหเวชศาสตร 
ประจำปการศึกษา 2557  

 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2557 หนวยกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร รวมกับสโมสร
นิสิตคณะสหเวชศาสตรไดจัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร 
ประจำปการศึกษา 2557 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารจุฬาพัฒน 1 คณะสหเวชศาสตร 
ตั้งแต เวลา 07.00 - 17.00 น. ในครั้งนี้มีนิสิตไดรวมตัวกันจัดทีมสมัคร 2 ทีม      
ผลการเลือกตั้งพบวาผูสมัครหมายเลข 2 นายศุภณัฐ เนตรแกว นิสิตสาขาเทคนิค   
การแพทยชั้นปที่ 3 เปนผูไดรับความไววางใจไดรับเลือกตั้งเปนนายกสโมสรนิสิต      
คณะสหเวชศาสตร ประจำปการศึกษา 2557 โดยในปนี้มีนิสิตที่มีสิทธิ์ ออกเสียงเลือกตั้ง
รวมทั้งสิ้น 772 คน มีผูมาใชสิทธิ์ทั้งสิ้น 455 คน คิดเปนรอยละ 60.02 ผูไมประสงค   
ลงคะแนนใหผูสมัคร 267 คน คิดเปนรอยละ 58.68 บัตรเสีย 53 คน คิดเปน       
รอยละ 11.65 

กิ จ ก ร ร ม นิ สิ ต 
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 เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ 2557 คณาจารย เจาหนาท่ี และนิสิตบัณฑิตศึกษาหลักสูตรชีวเคมีคลินิก  
และอณูทางการแพทย ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการสงเสริม
ความรูและสำรวจการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง ในนักเรียนระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนบานแหลม อ.บานแหลม 
จ.เพชรบุรี โดย ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล เปนหัวหนาโครงการ โดยไดจัดกิจกรรมบริการวิชาการ        
ใหความรูเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ีตอสุขภาพและการเกิดโรคตางๆ แกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 และ       
ผูปกครองของนักเรียน เพื่อเปนการใหความรู ความเขาใจ เรื่องพิษภัยบุหรี่ตอสุขภาพ ทั้งพิษภัยจากการ 
สูบบุหรี่โดยตรงหรือผลกระทบตอบุคคลรอบขางจากควันบุหรี่มือสอง นอกจากน้ี ยังไดจดัใหมีการตรวจปริมาณ
คารบอนมอนอกไซดในลมหายใจ และการตรวจระดับโคตินินในปสสาวะใหแกเด็กนักเรียนเพ่ือเปนการสำรวจการ 
สัมผัสควันบุหรี่มือสอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเด็กนักเรียนที่มีผูปกครองสูบบุหรี่ โดยกิจกรรมท่ีจัดใหแก
นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายน้ี นับเปนประโยชนอยางยิ่ง เพราะนักเรียนจะไดตระหนักและรับรูถึงพิษ
ภัยบุหรี่อยางแทจริง และมีบทบาทในการชวยเผยแพรความรูเรื่องพิษภัยของบุหรี่ใหกับครอบครัวและผูใกลชิด
มากข้ึน อีกทั้งยังเปนการปลูกฝงและสรางทัศนคติที่ถูกตองเก่ียวกับการไมยุงหรือหลีกเลี่ยงการทดลองสูบบุหรี่
เมื่อนักเรียนยางเขาสูวัยรุนไดในอนาคต 
 ในการจัดกิจกรรมคร้ังนี้ ประสบความสำเร็จดวยดี มีนักเรียนระดับประถมศึกษาเขารวมกิจกรรมจำนวน
ประมาณ 120 คน และผูปกครองนักเรียนจำนวน 40 คน โดยกิจกรรมน้ีไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
เครือขายวิชาชีพเทคนิคการแพทยเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สภาเทคนิคการแพทย และยังไดรับความอนุเคราะห
ของท่ีระลึกตางๆ จากบริษัท แอบบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส 
(ประเทศไทย) จำกัด สำหรับมอบใหแกนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ 

ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ จัดโครงการสงเสริมความรูและสำรวจการสัมผัส 
ควันบุหรี่มือสอง ในนักเรียนระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนบานแหลม อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี 

 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2557 นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2556 ไดเขารวม “โครงการกาวสูโลกการทำงาน
อยางมั่นใจในยุค AEC และสานใจสายสัมพันธเทคนิคการแพทย จุฬาฯ” โดยทางคณะอนุกรรมการดานกิจกรรมนิสิต/ศิลปวัฒนธรรม หลักสูตร วท.บ. สาขา
เทคนิคการแพทยไดเชิญ ผศ.ชูพงศ ปญจมะวัต อาจารยคณะจิตวิทยา จุฬาฯ มาบรรยายและนำกิจกรรมในหัวขอ “กาวสูโลกการทำงานอยางมั่นใจในยุค    
AEC” เพื่อใหนิสิตไดพัฒนาทักษะความคิดและแนวทางการทำงานรวมกับผูอื่น เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสูการเปล่ียนแปลงบริบทของวิชาชีพเทคนิคการ
แพทยเมื่อมีการเปดเสรีการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตอเนื่องดวยกิจกรรม “สานใจสายสัมพันธเทคนิคการแพทย จุฬาฯ” เพื่อใหนิสิตไดรวมกัน
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา รวมถึงทำแบบประเมินของหลักสูตร วท.บ. (เทคนิคการแพทย) พ.ศ. 2547 ซึ่งนิสิตใช
ศึกษาตลอด 4 ปที่ผานมาเพื่อนำไปใชในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป จากนั้น คณาจารยสาขาวิชาเทคนิคการแพทยไดใหโอวาทและอวยพรใหนิสิตที่สำเร็จการ
ศึกษามีความรักและภูมิใจในวิชาชีพเทคนิคการแพทย ผูกพันกับคณาจารยและคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ผลประเมินโครงการอยูในระดับ ดี-ดีมาก (4.70 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5) จากผูตอบแบบประเมิน 54 คน คิดเปนรอยละ 74 ของนิสิตผูเขารวมโครงการ 73 คน 

กาวสูโลกการทำงานอยางมั่นใจในยุค AEC และสานใจสายสัมพันธเทคนิคการแพทย จุฬาฯ 

6
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รศ.ดร.วาริน  แสงกิติโกมล 

ผศ.ดร.ดวงดาว ปาละสุวรรณ / ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ 

 มะรุมเปนสมุนไพรไทยท่ีนิยมใชการรักษาโรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูงภาวะเครียดจากออกซิเดทีฟ (เปนภาวะที่มี
อนุมูลอิสระมากมายเสียจนสารตานอนุมูลอิสระมีไมเพียงพอ) ซงมีสวนสำคัญตอโรคท่ีเกิดจากความเส่ือมหลายชนิด เชน โรค 
ไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ ในคนเปนโรคเบาหวานมีการสราง Advanced glycation end-product 
(AGE) (ซึ่งเกิดจากการออกซิเดชันของ โปรตีน ไขมันและสารชีวโมเลกุลอื่นๆ กับการที่มีระดับน้ำตาลที่สูง) ซึ่ง AGE เปน
แหลงที่ทำใหเกิดอนุมูลอิสระ และมีเชื่อมโยงกับภาวะแทรกซอนของโรคอ่ืนๆ จากการศึกษาเราพบวา สารสกัดระเหิดแหง
ของใบมะรุมใน 80 % ethanol มีปริมาณรวมสารตานอนุมูลอิสระ  
 สารโพลีฟนอลิก และฟลาโวนอยดเทากับ 9307 ± 364 TE mM/kg, 218 ± 1 GE mM/kg,และ 286 ±12 QE mM/kg 
ตรวจดวยวิธี Oxygen radical absorbance capacity, Folin Ciocalteu phenol และ Total flavonoids ตามลำดับ  
สารสกัดความเขมขน 2.5-10 mg/mL สามารถยับยั้งการสรางสาร AGE ได 10-45% เมื่อทำการทดสอบฤทธ์ิของสารสกัด  
กับเซลลตับเพาะเล้ียง (HepG2 cells) พบวา สารสกัดความเขมขน 100-1,000 mg/L มีฤทธิ์ตานความเครียดจากภาวะ    
ออกซิเดทีฟภายในเซลลไดดี มากนอยตามความเขมขน ซึ่งตรวจดวยวิธี DCFH-DA ความเขมขนของสารสกัดมะรุม      
2,000-3,000 mg/L เปนพิษตอเซลลตับเพาะเล้ียง ซึ่งตรวจดวยวิธี MTT assay สารสกัดจากมะรุมสามารถยับยั้งการ
แสดงออกของยีนที่ควบคุมเมแทบอริซึมของไขมัน โดยยีนท่ีถูกยับยั้งใหมีการสราง mRNA ลดลงคือ HMG-CoAR, PPAR1 
และ PPAR) เราจึงสรุปวา มะรุมมีประโยชนตอการรักษาสุขภาพ โดยการท่ีมะรุมมีผลตอการลดภาวะเครียดจากออกซิเดทีฟ 
ลดการสรางสาร AGE  นอกจากน้ี มะรุมยังชวยลด cholesterol และลดการสรางไขมันสะสม โดยการควบคุมในระดับการ
สรางของยีน HMG-CoAR, PPAR1 และ  PPAR เพื่อใหเกิดความสมดุลของไขมันในรางกาย 

 ภาวะของโรคมาลาเรียที่รุนแรงโดยเฉพาะอยางยิ่งภาวะมาลาเรียขึ้นสมองนับเปนสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญในผูปวยที่ติดเช้ือฟาลซิพารัม มีรายงานกอนหนานี้
พบวาผูปวยที่ติดเชื้อฟาลซิพารัมชนิดรุนแรง มีการเพ่ิมข้ึนของระดับเอนไซม a disintegrin and metalloproteinase with a thrombospondin type 1 motif, 
member 13 (ADAMTS13) ลดลง ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางความหลากหลายทางพันธุกรรม บนยีน ADAMTS13 รวมทั้งศึกษาอิทธิพลจากลักษณะ
ทางจีโนไทป ไมโครพาติเคิล และอุณหภูมิไข ตอการทำงานของ ADAMTS13 ในพลาสมาของคนปกติ จากการศึกษาในตัวอยางเลือดของคนปกติพบวาปริมาณ   
และการทำงานของ  ADAMTS13 ในคนท่ีมีจีโนไทปแบบ AA ของ rs4962153 นอยกวาคนที่มีจีโนไทปแบบ AG และ GG อยางมีนัยสำคัญ (P < 0.05) อีกทั้งจำนวน
อัลลีน A มีความสัมพันธกับการลดลงของปริมาณและการทำงานของ ADAMTS13 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.001)  ไมโครพาติเคิลในพลาสมาสงผลใหการ
ทำงานของ ADAMTS13 ลดต่ำลง (P = 0.025) และการบมพลาสมาท่ีอุณหภูมิไขทำใหการทำงานของ ADAMTS13 ลดลงตอเน่ืองตามเวลาท่ีใชในการบมอยางมีนัย
สำคัญทางสถิติ (P < 0.001) การศึกษาในคร้ังน้ีทำใหเขาใจและอธิบายปจจัยของ ADAMTS13 ที่เกี่ยวของกับพยาธิกำเนิดโรคมาลาเรียชนิดรุนแรงไดมากขึ้นซึ่งอาจ
จะยังประโยชนตอการนำความรูไปสูการพัฒนาการรักษาผูปวยโรคมาลาเรีย และ โรคอื่นที่มีการทำงานของ ADAMTS13 ลดต่ำลงไดในอนาคตไดมากข้ึนตามลำดับ 

¼Å¡ÃÐ·º¢Í§ÁÐÃØÁμ ‹Í¡ÒÃÊÃŒÒ§ Advanced glycation end-product  

áÅÐ¡ÒÃáÊ´§ÍÍ¡¢Í§ÂÕ¹·Õè¤Çº¤ØÁàÁ·ÒºÍÅÔ«ÖÁ¢Í§ä¢ÁÑ¹ã¹à«ÅÅ�à¾ÒÐàÅÕéÂ§ (HepG2 cell) 

Reduced ADAMTS13 activity is associated with an ADAMTS13 SNP,  

fever and microparticles in a malaria-like model 
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แนะนำติชม ฝากขอความ ขาวสาร เพื่อประชาสัมพันธแกศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ของคณะสหเวชศาสตร ทานสามารถสงขอความผานถึงหัวหนา
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ภาควิชาเคมีคลินิก ไดจัดโครงการ “รักษศิลป-
วัฒนธรรมไทย รวมใจอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ” ระหวางวันที่ 15-16 กุมภาพันธ 2557 ณ จังหวัดเพชรบุรี  
 วันเสารที่ 15 กุมภาพันธ 2557 คณาจารยและนิสิตในหลักสูตรฯ ไดไปทัศนศึกษาพระราชวังรามราชนิเวศน 
(พระราชวังบานปน) ซึ่งเปนพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯใหสรางขึ้นครั้งเสด็จประพาสจังหวัดเพชรบุรี ดวยรูปแบบสถาปตยกรรม 
ยุโรปแบบโมเดิรนสไตล และพระราชนิเวศนมฤคทายวัน อันเปนมรดกทางประวัติศาสตรและสถาปตยกรรมอันล้ำคา เปนอาคารไมที่งดงามสรางข้ึนดวยไม    
สักทองท้ังหลัง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯใหสรางขึ้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งประกอบดวยหมูพระที่นั่งใหญ 3 องค 
ปลูกเรียงรายไปตามแนวชายหาด ทุกองคสรางอยางแบบยุโรป โดยสถานที่แหงนี้ไดปรับใหเขากับภูมิอากาศของไทยท่ีรอนชื้นไดเปนอยางดี 
 นอกจากน้ี ทางหลักสูตรฯ ยังไดรวมสนับสนุนโครงการ “วันแหงความรัก ทักคนที่ชายแดน” บริเวณดานหนาพระราชนิเวศนมฤคทายวัน ซึ่งจัดขึ้น    
เพื่อสงความปรารถนาดีผานโปสการดไปยังตำรวจตระเวณชายแดนท่ีปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต 
 วันอาทิตยที่ 16 กุมภาพันธ 2557 คณาจารยและนิสิต ไดรวมกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยการทำโปงเทียมและฝายชะลอน้ำแบบ
ผสมผสาน ที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน เพื่อปลูกฝงนิสิตใหมีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ และตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ใหคงอยูสืบไป โดยการทำโปงเทียมนั้น จัดเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพอยางมากในการชวยเพิ่มพื้นที่ดินโปง เพื่อเปนแหลงแรธาตุใหกับสัตวปา ในขณะเดียวกัน   
การทำฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน ซึ่งมีตนแบบจากโครงการตามแนวพระราชดำริ เปนการสรางสิ่งกักเก็บและชะลอความเร็วของน้ำไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ชวยใหดินชุมชื้น ปามีความอุดมสมบูรณ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งกิจกรรมท้ังสองนี้ สามารถดำเนินการไดงาย รวดเร็ว แตสามารถสงผลดีตอพื้นที่
ปาและระบบนิเวศนอยางยั่งยืน 
 โครงการ “รักษศิลปวัฒนธรรมไทย รวมใจอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ” ที่จัดข้ึนนี้ นอกจากจะทำใหคณาจารยและนิสิตไดตระหนักถึงคุณคาแหง  
ความงามของสถาปตยกรรมไทย ดำรงไวซึ่งความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ความเปนไทย สงเสริมใหมีความคิดท่ีจะอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
และตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูสืบไปแลว ยังเปนการสรางความสามัคคีและความสัมพันธอันดีระหวางคณาจารย 
และนิสิตอีกดวย  

(ภาพซาย) คณาจารยและนิสิตถายรูปรวมกับวิทยากร หลังจากทำฝายชะลอน้ำเสร็จสิ้นแลว 
(ภาพขวา-กลาง) คณาจารยและนิสิตรวมกันทำโปงเทียม ณ อุทยานแหงชาติแกงกระจาน 


