
¤³º´Õ¾º»ÃÐªÒ¤Á
ÊËàÇªÈÒÊμÃ � ¤ÃÑé§·Õè 10

¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃÍÂ‹Ò§Á×ÍÍÒªÕ¾
(Customer Services)

www.ahs.chula.ac.th

จดหมายขาว

¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ � ¨ØÌÒÅ§¡Ã³ �ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

à¡ÕÂÃμ ÔÀÙÁÔ ªÁÃÁ¹Ñ¡ÃŒÍ§»ÃÐÊÒ¹àÊÕÂ§

ÊËàÇª Ø̈ÌÒÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ ปที่ 6  ฉบับที่ 4
ประจำเดือนเมษายน 2557

¢ŒÍà·ŒÒ¾ÅÔ¡ 
äÁ‹ãª‹àÃ× èÍ§àÅç¡



ผศ.ดร.รสลัย กัลยาณพจนพร 
ภาควิชากายภาพบำบัด 

 คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ 

 จากขาวที่ปรากฏในหนังสือพิมพไทยรัฐฉบับวันที่ 19 มีนาคม 2557 กรณี “ทีมงาน
ชวยกันพยุงนายกรัฐมนตรีที่นั่งรถเข็นมาเปนประธานประชุมคณะรัฐมนตรี หลังเกิด
อุบัติเหตุ กาวลงจากรถ ขอเทาพลิกจนตองใสเฝอกออน” จะเห็นวา ขอเทาพลิกอาจไมใช 
เรื่องเล็กนอย  และไมจำเปนตองเกิดขึ้นในขณะทำกิจกรรมหนักๆ เชนที่พบในการว่ิง หรือ
การเลนกีฬาก็ได หากแตการวางเทาไมเหมาะสมเพ่ือรับน้ำหนักตัวระหวางการทำกิจกรรม 
ปกติก็สามารถทำใหเกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงบริเวณขอเทาได 
 โดยทั่วไป โครงสรางทางกายวิภาคศาสตรสงเสริมใหขอเทาเกิดการพลิกในลักษณะ
ฝาเทาตะแคงเขาดานในไดงาย และถามีแรงกระแทกท่ีขอเทาในทานี้จะทำใหเอ็นยึดกระดูก 
ขอเทาทางดานนอกยืดจนถึงเกิดการฉีกขาดได สิ่งสำคัญหลังจากเกิดขอเทาพลิกคือ  
ตองปองกันไมใหเกิดการบาดเจ็บมากขึ้นดวยการพักการใชงาน หลีกเลี่ยงการยืน เดินที่ลง
น้ำหนักบนเทา ยกขาสูงไมหอยเทาเปนเวลานาน ประคบความเย็น และพันผายืดหรือใสเฝอกออนพยุงขอเทาไวเพื่อลดบวม
และลดการอักเสบ ในบางรายแพทยอาจแนะนำใหผูปวยใชไมเทาหรือไมค้ำยันขณะยืนและเดิน รวมท้ังอาจใหยาเพื่อลดปวด 
ทั้งนี้ เพื่อใหเอ็นยึดกระดูกและเนื้อเยื่อที่ไดรับบาดเจ็บซอมแซมตัวเอง โดยใชเวลาในการรักษาตั้งแต 1 สัปดาหจนถึงหลาย
เดือน ขึ้นอยูกับปริมาณเนื้อเยื่อท่ีไดรับบาดเจ็บ หลังจากนั้น ผูปวยก็จะสามารถกลับมายืนและเดินได อยางไรก็ตามจะพบวา 

ผูที่เคยขอเทาพลิกจะมีโอกาสเกิดขอเทาพลิกไดอีกบอยๆ เพราะถึงแมอาการเจ็บปวดจะหายไปแลว แตสมรรถภาพการทำงานของกลามเนื้อและระบบประสาท
รอบขอเทาอาจไมฟนคืนสูภาวะปกติ และจำเปนตองไดรับการกายภาพบำบัดเพื่อฟนฟูสมรรถภาพการทำงาน เพื่อลดโอกาสเกิดขอเทาพลิกในอนาคต 

   จากผลงานโดดเดน ควารางวัลชนะเลิศ การประกวดขับรองเพลงประสานเสียงเพลงสรรเสริญ 
  พระบารมี ระดับอุดมศึกษา ประจำป 2556 ภายใตโครงการ “สรรเสริญพระบารมี 100 ป  
  รวมรอยใจไทย” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล สยามพารากอน ไดรับ 
  รางวัลถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีพรอมทุนการศึกษา 
และโลเกียรติยศสำหรับสถาบันการศึกษานั้น คณะสหเวชศาสตรจึงขอประกาศเกียรติคุณ นำเสนอประวัติการกอตั้ง  
แรงบันดาลใจ และเปาหมายของชมรมนักรองประสานเสียง คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (AHS Chorus) 
ใหประจักษ เพื่อเปนแบบอยางในการสรางสรรคผลงานของนิสิตคณะสหเวชศาสตรตอไป ดังนี้ 
 ชมรมนักรองประสานเสียง คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดถือกำเนิดขึ้นเม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ดวยความตั้งใจของนิสิตคณะสหเวชศาสตร  
ที่ตองการใหมีกิจกรรมเก่ียวกับการขับรองเพลงประสานเสียงขึ้น และเพื่อการสงเสริมการทำกิจกรรมของนิสิตใหมีความหลากหลาย นอกจากน้ียังสามารถรวมแสดง 
ในกิจการตางๆ อาทิ โครงการพ่ีเพลงสอนนอง งานบทบาทวิชาชีพ พิธีไหวครู เปนตน โดยมีนายสราวุธ สมพงษ เปนผูรางและเสนอขอบังคับการจัดตั้งชมรม AHS 
Chorus และมี อ.ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย เปนอาจารยที่ปรึกษาคนแรก สืบสานความมุงมั่นตั้งใจใหแกรุนนองๆ ตอมา ดวยการบริหารงานของประธานชมรม ป 2553  
นายศิริยศ เดนมงคลชัย ป 2554 นายภัทรพงศ สุคนธพันธุ ป 2555 นางสาวกันติชา ทรงตระกูล และ นางสาวอาทิตยา กองพัฒนพาณิชย ประธานชมรมป 2556  
 ปจจุบัน ป 2557 นายณัฐพร ครอบนพรัตน นิสิตสาขาเทคนิคการแพทย ชั้นปที่ ๓ เปนประธานชมรม และ นายธนานนท นิ่มเสนาะ นิสิตสาขาโภชนาการ 
และการกำหนดอาหาร ชั้นปที่ 2 เปนหัวหนาวง อาจารยที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว โดยมี กภ.สราวุธ สมพงษ และ ทนพ.ศิริยศ เดนมงคลชัย  
เปนผูฝกสอนและผูอำนวยเพลง นายสหรัช มนตไกรเวทย และนายณัฐพร ครอบนพรัตน เปนผูชวยผูอำนวยเพลง  
 กภ.สราวุธ สมพงษ และ ทนพ.ศิริยศ เดนมงคลชัย ผูรวมริเริ่มกอตั้งชมรม AHS Chorus กลาววา แนวคิดหลักคือ “การมีชมรมที่ไมใชเปนเพียงแคชมรม” และ 
“การสรางกิจกรรมท่ีแตกตาง” แรงบันดาลใจประการแรก คือสงเสริมการทำกิจกรรมดานการขับรองประสานเสียงที่มีมาตรฐาน โดยสราวุธเปนนักรองของ  
CU Chorus อยูแลวเลยอยากสรางกิจกรรมท่ีแตกตาง สรางความทาทายและพัฒนาตนเองเพ่ิมเติม ประกอบกับมีเพื่อนนิสิตกลุมหนึ่งอยากใหมีกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการ
รองเพลงประสานเสียงขึ้นในคณะ พอมีแรงสงครบองคประกอบก็เลยรวมกับนองศิริยศกอตั้งชมรม AHS Chorus ขึ้นมา  ประการท่ีสอง คือตองการใหมีกิจกรรมนิสิตที่
ไดลงมือทำอยางตอเนื่อง การขับรองประสานเสียงจำเปนตองมีการฝกซอมอยางสม่ำเสมอ ทำใหนิสิตเกิดความผูกพันธมากขึ้น ไดฝกการบริหารจัดการเวลาของตนเอง
ใหเกิดประโยชนสูงสุด ประการท่ีสาม คือตองการใหนิสิตมีคุณสมบัติ “คิดเปน ทำเปน เนนการพัฒนา” มิใชเพียงการทำกิจกรรมเพ่ือใหไดทำกิจกรรม นิสิตสวนใหญ 
ไมเรียนรูในกิจกรรมท่ีทำในเชิงลึก การดำเนินงานของชมรม AHS Chorus อุดชองโหวนั้นดวยการมีโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน มีแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน
อยางเปนระบบ การฝกซอมตองมีความเปนหน่ึงเดียว ตองมีวินัยในการซอมตอตนเองและผูอื่น จึงชวยติดอาวุธทางปญญาเพื่อใหนิสิตสามารถทำงานรวมกับผูอื่นใน
สังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝกใหนิสิตเห็นวงลอของการพัฒนาดวยตนเองโดยเนนการวางแผนเชิงระบบ ลงมือทำตามแผน ถอดบทเรียน ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนา
อยางตอเนื่อง (Plan-Do-Study-Act) ทั้งหมดนี้ทำใหตอบสนองตอการสรางสรรคคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอยางครบถวน เพื่อเปน 
“เสาหลักแหงแผนดิน” ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยตอไป 
 โบราณวาไววาจงรักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็ม สิ่งที่ทาทายที่สุดที่จะเปนหนึ่งในเปาหมายตอไปของชมรม AHS Chorus ก็คือการรักษามาตรฐานการ 
ขับรองประสานเสียงและการพัฒนาคุณภาพการขับรองใหดีขึ้น เพราะเช่ือในแนวคิดการวัดคุณคาดวยผลงาน เมื่อชมรม AHS Chorus ไดแสดงความสามารถตอ
สาธารณะแลวก็อาจไดรับเชิญใหแสดงในเวทีตางๆ เพิ่มขึ้น ก็ตองรักษาคุณภาพ เพื่อรักษาชื่อเสียงของชมรม AHS Chorus คณะสหเวชศาสตรและจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พรอมเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชมรม AHS Chorus ยิ่งๆ ขึ้นไป 
 ในป 2557 นี้ ชมรม AHS Chorus กาวเขาสูปที่ 5 แมวาจะมีการพัฒนามาโดยตลอด แตตองมีการปรับกระบวนทัศนในอีก 5 ปตอไปดวย โดยมุงมั่นที่จะคืน 
ความรูความสามารถกลับสูสังคมใหมากขึ้น เชน การดำเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) การขับรองเพลงประสานเสียงในโอกาสวันสำคัญ เปนตน เพื่อ 
ตอบสนองกับคำขวัญที่วา “เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแหงการรับใชประชาชน”   
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 สมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทยในพระอุปถัมภพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ จัดงานประชุมวิชาการประจำป ครั้งที่ 38 ในหัวขอเรื่อง “เทคนิคการแพทยไทย กับการมีสวนรวม 
ในระบบสุขภาพ” ระหวางวันที่ 22-25 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด จังหวัดอุดรธานี และในงาน
ประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทยมีพิธีมอบรางวัลนักเทคนิคการแพทยดีเดน ประจำป 2557 โดยในปนี้  

บุคคลหนึ่งที่ไดรับรางวัลนักเทคนิคการแพทยดีเดน คือ ทนพญ.อาภรณ หงษยันตรชัย ศิษยเกาเทคนิคการแพทย จุฬาฯ ซึ่งเปนอาจารยพิเศษของคณะ 
สหเวชศาสตร จุฬาฯ ทางคณะฯ จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ 

พิธีมอบรางวัลนักเทคนิคการแพทยดีเดน ประจำป 2557 
สมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย 

ในพระอุปถัมภพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

(จากซาย) ทนพญ.อาภรณ หงษยันตรชัย - รศ.ทนพญ.พรรณี พิเดช -  
รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท (นายกสมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทยฯ) - 

นพ.สุรเชษฐ สถิตนิรามัย (ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข) -   
ศ.ดร.ทนพ.เพทาย เย็นจิตโสมนัส  

คณาจารยคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ รวมแสดงความยินดี 
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 ภาควิชาโภนาการและการกำหนดอาหาร โดย ผศ.ดร.สุวิมล ทรัพยวโรบล หัวหนาภาควิชา และ รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา 
ประธานหลักสูตรปริญญาโท - เอก สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ไดจัดบรรยายพิเศษเร่ือง “TRPM4  
facilitates adipogenesis but inhibits osteogenesis in stem cells” โดยไดรับเกียรติจาก Associate professor Dr.Henrique Cheng  
จาก Department of Comparative Biomedical Sciences School of Veterinary Medicine, Louisiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  
มาเปนวิทยากรบรรยายความรู ศึกษาและแลกเปล่ียนประสบการณกับคณาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 9.30-
10.30 น. ณ หอง 3102 อาคารจุฬาพัฒน 3 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ภาควิชาโภนาการและการกำหนดอาหาร จัดบรรยายพิเศษ 

 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา11.00-13.00 น. ณ หอง 222 อาคาร
จุฬาพัฒน 2 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร  

และคณะผูบริหาร ไดจัดใหมีกิจกรรม “คณบดีพบประชาคมคณะสหเวชศาสตร ครั้งที่ 10” ขึ้น เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ของ
ปงบประมาณ 2557 อาทิเชน ผลการดำเนินงานตาม KPI ความภาคภูมิใจของคณะท่ีไดรับรางวัลตางๆ พรอมใชโอกาสนี้ในการบอกเลาใหคณาจารย 
และบุคลากรไดรับทราบถึงสิ่งที่คณะกำลังดำเนินการอยู เชน การเปดหลักสูตรรังสีเทคนิครวมกับคณะแพทยศาสตร และโครงการสรางอาคารจุฬาพัฒน 14 
รวมท้ังเปดโอกาสใหชาวประชาคม ไดนำเสนอปญหาและขอเสนอแนะตางๆ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของชาว
ประชาคมตอไป 

(ภาพซาย) รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร เปนประธานกลาวเปดการบรรยายพิเศษ (ภาพกลาง) Associate professor Dr.Henrique Cheng จาก 
Department of Comparative Biomedical Sciences School of Veterinary Medicine, Louisiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา บรรยายพิเศษเร่ือง “TRPM4 
facilitates adipogenesis but inhibits osteogenesis in stem cells (ภาพขวา) ผศ.ดร.สุวิมล ทรัพยวโรบล หัวหนาภาควิชาโภนาการและการกำหนดอาหาร มอบของท่ีระลึกใหกับ 
Associate professor Dr. Henrique Cheng ที่ใหเกียรติมาเปนวิทยากรในการบรรยายพิเศษ 

(ภาพซาย) รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี
คณะสหเวชศาสตร นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบ 6 
เดือน ของปงบประมาณ 2557 ใหชาวประชาคมสหเวช
ศาสตรไดรับทราบ (ภาพขวา) ชาวประชาคมฯ ให
ความสนใจเขารวมรับฟงเปนจำนวนมาก 

 งานวิจัยเรื่อง “ความแตกตางของสายพันธุในการตานออกซิเดช่ันและความสามารถตานไขมันสูงของเน้ือสมโอในประเทศไทย” 
โดย รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ไดรับการเผยแพรลงใน จดหมาย
ขาวอิเล็กทรอนิกส (E-News) ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คอลัมน ป.ล. ฉันรักจุฬาฯ ฉบับเดือนเมษายน 2557  
 ผลงานวิจัยเรื่องดังกลาว พบวา สารสกัดจากสมโอสามารถชวยตานอนุมูลอิสระ และลดไขมันได ซึ่งถือเปนองคความรูใหมที่เปน
ประโยชนอยางมากตอการนำไปพัฒนาเปนสารเสริมอาหาร เชน ผสมผงสมโอสกัดลงในอาหารท่ีมีไขมันสูง เพื่อชวยลดการดูดซึมไขมัน
ใหชาลง เปนตน รวมทั้งยังชวยใหสมโอของไทยมีราคาดียิ่งขึ้นอีกดวย 

ความแตกตางของสายพันธุในการตานออกซิเดชั่น 
และความสามารถตานไขมันสูงของเน้ือสมโอในประเทศไทย 
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(ภาพซายมือ) รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร มอบของท่ีระลึกแด รศ.จินตนา บุญบงการ อาจารยผูทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ใหเกียรติมาเปนวิทยากร (ภาพขวามือ) รศ.จินตนา บุญบงการ วิทยากรผูบรรยาย ถายภาพที่ระลึกรวมกับ คณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายปฏิบัติการ 
 

 เน่ืองดวยวันที่ 13 เมษายนของทุกป ถือเปนวันขึ้นปใหมไทยหรือ
ประเพณีสงกรานต ซึ่งเปนประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเปนเวลานาน 
และนับเปนวันสำคัญของคนไทย งานบริหารและธุรการ ฝายบริหาร 
คณะสหเวชศาสตร โดย ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ รองคณบดี 
ฝายบริหาร ไดตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีสงกรานต จึงไดจัด
โครงการสงเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย “ในวันขึ้นปใหมไทย” 
ประจำป 2557 ขึ้น ระหวางวันที่ 8-11 เมษายน 2557 ณ โถงอาคาร 
จุฬาพัฒน 1 โดยจัดใหมีการสรงน้ำพระพุทธรูป และรณรงคใหบุคลากร
แตงกายดวยผาไทย เพ่ือรวมอนุรักษและสืบสานประเพณีที่ดีงาม 

â¤Ã§¡ÒÃ / ÍºÃÁ 

 การทำงานในยุคปจจุบันตองควบคูกับการใหบริการ ตราบใดท่ีสภาพแวดลอมในการทำงานมีโอกาสเปล่ียนแปลงไดอยูเสมอ เมื่อนั้นก็ยังคงมีชองวาง 
ในงานบริการที่ตองมีการปรับปรุง ผูใหบริการจึงไมควรพึงพอใจในการใหบริการที่เปนอยู แตควรหาชองทางในการปรับปรุงการใหบริการใหดีขึ้นอยูตลอดเวลา 
 งานบริหารและธุรการ ฝายบริหาร คณะสหเวชศาสตร โดย ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให
มคีวามพรอมในการใหบริการ จึงไดจัดโครงการ “การอบรมการใหบริการอยางมืออาชีพ (Customer Services)” ขึ้น เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2557 ณ หอง 222  
อาคารจุฬาพัฒน 2 โดยมี รศ.ดร.ประวิตร วรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร เปนประธานกลาวเปดโครงการ และไดรับเกียรติจาก รศ.จินตนา บุญบงการ 
อาจารยผูทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูมีความเชี่ยวชาญดานการใหบริการอยางมืออาชีพมาเปนวิทยากรการบรรยาย  
ซึ่งไดรับความสนใจจากคณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายปฏิบัติการของคณะฯ เขารวมการอบรมเปนจำนวนมาก 
 สำหรับวัตุประสงคในการจัดโครงการดังกลาว ก็เพื่อใหบุคลากรไดตระหนักถึงความสำคัญในการใหบริการแกผูรับบริการดวยความจริงใจ มีศักยภาพ 
ในการใหบริการที่ดีแกผูรับบริการทุกระดับ และใหการปฏิบัติงานมีพัฒนาการในการใหบริการเปนที่ประทบัใจและสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการตอไป  
 คุณลักษณะ 7 ประการของการบริการที่ดี 
 S = Smiling & Sympathy ยิ้มแยมและเอาใจเขามาใสใจเรา เห็นอกเห็นใจตอความลำบากยุงยากของผูมารับบริการ 
 E = Early  Response ตอบสนองตอความประสงคจากผูมารับบริการอยางรวดเร็วทันใจ  โดยไมตองใหเอยปากเรียกรอง 
 R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือใหเกียรติผูมารับบริการ 
 V = Voluntariness manner การใหบริการที่ทำอยางสมัครใจ เต็มใจทำ ไมใชทำงานอยางเสียไมได 
 I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณของผูใชบริการและภาพลักษณขององคกร 
 C = Courtesy ความออนนอม ออนโยน สุภาพ มีมรรยาทดี 
 E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือรน ขณะบริการ และใหบริการมากกวา ที่ผูรับบริการคาดหวังเอาไว 

โครงการอบรมการใหบริการอยางมืออาชีพ (Customer Services) 

โครงการสงเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย “ในวันขึ้นปใหมไทย” 
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โครงการอบรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการและสารเคมี 

เทศกาลสงกรานตสืบสานประเพณีไทย ประจำป 2557 

 งานบริการวิชาการและวิจัย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท รองคณบดีฝายวิจัย และ ผศ.ดร.วิโรจน  
บุญรัตนกรกิจ ผูชวยคณบดีฝายวิจัย จัดโครงการอบรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการและสารเคมี ระหวางวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 ณ หอง 422 
ชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน 4 โดยไดรับเกียรติจาก ดร.ทัศนีย เอ่ียมกมล, คุณอมร อุปแกว และ คุณยิ่งลักษณ เฟองมารยาท จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการ
แพทยทหาร (AFRIMS) มาเปนวิทยากรในการบรรยาย เพื่อใหคณาจารย นิสิตและผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการทำงาน
อยางปลอดภัยในหองปฏิบัติการ สามารถปองกันอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถบริหารจัดการความเส่ียงที่จะเกิดขึ้น เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุ และอันตรายอันเนื่องมาจากการทำงานในหองปฏิบัติการ 

 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ลานอเนกประสงค หนาอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแหงชาติ คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.ประวิตร  
เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร พรอมดวย นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร และบุคลากร เขารวมกิจกรรมเทศกาลสงกรานต สืบสาน
ประเพณีไทย ประจำป 2557 ทำบุญตักบาตรขาวสาร-อาหารแหงแดพระภิกษุสงฆ และสรงน้ำพระ เน่ืองในวันสงกรานต ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจัดโดยกรมพลศึกษา 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อเปนการสืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ตลอดจนเปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางคนทุกเพศทุกวัย 
ทำใหเกิดความสามัคคี กระชับความสัมพันธอันดีตอกัน และอยูรวมกันอยางมีความสุข  

ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท รองคณบดีฝายวิจัย  
กลาวเปดโครงการอบรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการและสารเคมี 

คณาจารย นิสิต และผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ 
ใหความสนใจเขารวมโครงการอบรมเปนจำนวนมาก 

ดร.ทัศนีย เอี่ยมกมล วิทยากรผูเช่ียวชาญจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร 
(AFRIMS) บรรยายความรูเกี่ยวกับการทำงานในหองปฏิบัติการวิจัยอยางปลอดภัย 

คุณอมร อุปแกว วิทยากรผูเช่ียวชาญจากสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรการแพทยทหาร (AFRIMS)                                 

สาธิตขั้นตอนการใสและถอดชุดปฏิบัติการ 
ในการใชเครื่องมือและหองปฏิบัติการวิจัยอยางถูกวิธี 

คุณยิ่งลักษณ เฟองมารยาท วิทยากรผูเชี่ยวชาญ 
จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร (AFRIMS)  
สาธิตวิธีการใสและถอดถุงมืออยางปลอดภัยแกนิสิต 

ที่เขารวมโครงการอบรม 
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 การรักษาผูติดเช้ือเอชไอวีดวยยาตานไวรัสที่มีประสิทธิผลสูงสุดคือการ
รักษาโดยการใชสูตรยาแบบ Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART)  
ซึ่งเปนแนวทางการรักษาเพ่ือยับยั้งการเพ่ิมจำนวนของเช้ือไวรัสเอชไอวีใน 
ผูติดเชื้อท่ีใชอยูในปจจุบัน การตรวจสารพันธุกรรมของเช้ือไวรัสเพื่อหาการ
กลายพันธุของเชื้อที่อาจกอใหเกิดการด้ือยามีความสำคัญตอการรักษาและ
การเลือกใชสูตรยาที่มีประสิทธิภาพตอผูติดเชื้อเอชไอวี ปจจุบันการตรวจหา
ยีนด้ือยาใชชุดตรวจวิเคราะหที่มีขายสำเร็จรูปและมีราคาแพง ชุดตรวจ
วิเคราะหนี้ถูกออกแบบมาสำหรับเชื้อไวรัสเอชไอวีชนิดบี (HIV-1 subtype B) 
ซึ่งพบไดมากในผูติดเชื้อแถบทวีปยุโรปและอเมริกา แตอยางไรก็ตามผูติดเช้ือในแถบทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมถึงประเทศไทยสวนใหญจะพบเช้ือไวรัสเอชไอวี 
ที่ไมใชชนิดบี (HIV-1 non B subtype) ดังน้ันในการศึกษาน้ี จึงทำการทดสอบวิธีการตรวจวิเคราะหหายีนด้ือยาของเช้ือไวรัสเอชไอวีที่ไมใชชนดิบีที่มีราคาถูกกวา 
ชุดตรวจวิเคราะหที่มีขายสำเร็จรูป โดยทำการศึกษาในผูปวยไทยจำนวน 99 ราย พบวามีผูปวยไทยจำนวน 98 ราย ที่ติดเช้ือไวรัสเอชไอวีที่ไมใชชนิดบี (HIV-1  
non-B) หรือ CRF01 A/E และจำนวน 1 รายท่ีติดเชื้อไวรัสเอชไอวีชนิดบี (HIV-1 subtype B) นอกจากน้ีไดทำการศึกษาเปรียบเทียบกับชุดตรวจวิเคราะหที่มีขาย
สำเร็จรูป จากผลการทดลองพบวาวิธีการตรวจวิเคราะหหายีนดื้อยาของเช้ือไวรัสเอชไอวีที่ไมใชชนิดบีที่กับวิธีที่ใชชุดตรวจวิเคราะหที่มีขายสำเร็จรปู มีความใกลเคียง
กันถึง 100% ของการกลายพันธุที่กอใหเกิดการดื้อตอยาในกลุม Nucleoside/Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs) และความใกลเคียงกันถึง 
99% ของการกลายพันธุที่กอใหเกิดการดื้อตอยาในกลุม Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs) ซึ่งการทดสอบท่ีพัฒนาขึ้นนี้มีคาใชจาย
ประมาณ 100 ดอลลารสหรัฐ ในขณะท่ีชุดตรวจวิเคราะหที่มีขายสำเร็จรูปมีราคาประมาณ 300 ดอลลารสหรัฐ ดังนั้นการตรวจหายีนด้ือยาท่ีพัฒนาขึ้นนี้มีราคาถูก
กวาชุดตรวจวิเคราะหที่มีขายสำเร็จรูปถึง 3 เทา ถาเราสามารถนำวิธีการตรวจหายีนด้ือยาท่ีพัฒนาขึ้นมาประยุกตใชแทนที่การตรวจวิเคราะหสำเร็จรูปที่มีราคาแพง
ในปจจุบัน จะทำใหสามารถลดคาใชจายในการรักษาผูติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยไดเปนอยางมาก 

 ตนเฉากวยเปนที่นิยมในการนำมาประกอบอาหาร และทำเปนเครื่องดื่ม งานวิจัยน้ีไดคนพบวาสารสกัดจากตนเฉากวยประมาณ 1 กรัม ซึ่งประกอบดวยสาร
โพลีฟนอลและฟลาโวนอยด ชวยลดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดได เมื่อรับประทานรวมกับอาหารท่ีมีองคประกอบคารโบไฮเดรตสูงในกลุมคนที่มีน้ำหนักตัวเกิน และ 
ยังชวยใหระดับไตรกลีเซอรไรดเพิ่มขึ้นในเลือดชาลง และที่สำคัญคือ สารสกัดจากเฉากวยชวยเพ่ิมความสามารถในการตานอนุมูอิสระในเลือด และลดปริมาณของเสีย 
ที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันในเลือด จากการวิจัยเพิ่มเติมในหลอดทดลองพบวาสารสกัดจากตนเฉากวยชวยยับย้ังการทำงานเอนไซมอัลฟา กลูโคซิเดส ซึ่งชวย
ชะลอการยอยคารโบไฮเดรตใหเปนน้ำตาลกลูโคส และนาจะเปนกลไก 
หนึ่งที่ชวยลดระดับน้ำตากลูโคสหลังรับประทานอาหาร องคความรูใหม
ที่พบสามารถนำสารสกัดจากตนเฉากวยมาเปนผลิตภัณฑอาหารเพ่ือ
ปองกันโรคเร้ือรัง เชน โรคเบาหวาน ในกลุมท่ีมีน้ำหนักตัวเกินและ
อวนในอนาคต 
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