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เกล็ดเลือดคืออะไร?: 
เกล็ดเลือดเปนเซลลเม็ดเลือดขนาดเล็ก ขนาดประมาณ 2-4 ไมโครเมตร ถูกสรางจากไขกระดูก 
โดยเซลลที่ชื่อวา megakaryocyte ในกระแสเลือดคนปกติมีเกล็ดเลือดประมาณ 150,000  
ถึง 400,000 เซลลตอไมโครลิตร เกล็ดเลือดมีหนาที่สำคัญในการหามเลือดและเสริมความแข็ง
แรงใหหลอดเลือด  
ภาวะเกล็ดเลือดต่ำคืออะไร?:  
ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ (Thrombocytopenia) คือ ภาวะที่กระแสเลือดมีจำนวนเกล็ดเลือดต่ำกวา 
150,000 เซลลตอไมโครลิตร โดยเมื่อเกล็ดเลือดต่ำกวา 100,000 เซลลตอไมโครลิตร จะมี
โอกาสเส่ียงตอภาวะเลือดออก และโอกาสที่เลือดจะออกไดเองโดยไมมีบาดแผลเกิดเมื่อมี
เกล็ดเลือดนอยกวา 20,000 เซลลตอไมโครลิตร สำหรับผูปวยบางรายมีเกล็ดเลือดต่ำมาก 
หากไมไดรับการรักษาทันทวงที อาจเกิดอาการเลือดออกจนเสียชีวิตได  
สาเหตุของภาวะเกล็ดเลือดต่ำ?:  
เกล็ดเลือดต่ำมีไดหลายสาเหตุ อาจแบงหลักๆ ออกเปนการท่ีเกล็ดเลือดถูกสรางออกมานอย 
กับเกล็ดเลือดถูกทำลายมากกวาปกติ 
 1) ไขกระดูกเปรียบเสมือนเปนโรงงานผลิตเกล็ดเลือดมีปญหา เชน เซลลมะเร็งในโรค
มะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือมะเร็งชนิดอื่นๆ เจริญเติบโตอยางรวดเร็วเบียดบังการสรางเกล็ดเลือด 
หรืออาจเปนกรณีที่ไขกระดูกฝอที่เรียกวา “aplastic anemia” ซึ่งไขกระดูกจะสรางเม็ดเลือด
ทุกชนิดไดนอยทำใหผูปวยมีปญหาเลือดจางจากเม็ดเลือดแดงนอย รวมกับติดเช้ือไดงายจาก
การที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำ และมีปญหาเลือดออกจากการมีเกล็ดเลือดนอย เปนตน 
 2) เกล็ดเลือดถูกทำลายมากกวาปกติ เชนในโรคเอสแอลอี (SLE) และโรคไอทีพี (ITP) 
ซึ่งผูปวยมีความผิดปกติที่มีภูมิคุมกันทำลายเซลลเกล็ดเลือด ยาบางประเภทท่ีอาจทำใหเกิดภาวะ  
เกล็ดเลือดต่ำจากปฏิกิริยาอิมมูนไดเชนกัน เชน ยาเฮพาริน เปนตน นอกจากน้ียังมีภาวะท่ีมีการ
ใชเกล็ดเลือดมาก ที่เรียกวา ภาวะ Disseminated intravascular coagulation (DIC)  
ซึ่งเปนภาวะที่มีลิ่มเลือดกระจายไปในหลอดเลือดเล็กๆ ทั่วไป ทั่วรางกาย อันเปนผลตามมา
จากการมีการติดเชื้อรุนแรง หรือภาวะทางสูติศาสตร เชน รกลอกตัวกอนกำหนด  
ภาวะเกล็ดเลือดต่ำมีอาการอยางไร?:  
ในกรณีที่เกล็ดเลือดต่ำเล็กนอยอาจไมมีอาการอะไรเลย แตเมื่อใดก็ตามเกล็ดเลือดนอยกวา 
20,000 เซลลตอไมโครลิตร อาจมีอาการเลือดออกได ซึ่งมักจะเกิดที่ผิวหนัง โดยมีลักษณะ

เปนจุดเลือดออกขนาดเล็ก สีแดงใตผิวหนัง ขนาด 1-2 มิลลิเมตร ไมคัน ทางการแพทยเรียกวา “Petechia” หรือบางคนอาจมีจ้ำเลือด หรือที่ชาวบานมักเรียกวา 
“พรายย้ำ” ทางการแพทยเรียกวา “Ecchymosis” ผูปวยบางรายอาจมีเลือดออกบริเวณที่เหงือก ตามไรฟน เยื่อบุในชองปาก ในเพศหญิงอาจเปนประจำเดือน
มากกวาปกติ หรือมีการอาการถายอุจจาระสีเขม ปสสาวะสีเขมเหมือนสีน้ำปลา เวลามีเลือดออกมักจะหยุดยาก เชน หลังการถอนฟนแลวเลือดไหลไมหยุด 
หรือมีเลือดออกจากแผลผาตัด เปนตน หากมีปญหาเลือดออกอยางใดอยางหนึ่งดังที่กลาวมาแลว พรอมกับมีอาการปวดศีรษะ อาเจียนพุง และมีอาการซึม 
ควรรีบไปพบแพทยทันที เนื่องจากอาจมีเลือดออกในสมอง ซึ่งตองไดรับการรกัษาอยางทันทวงที  
บรรณานุกรม 
1. Cantor AB. Thrombocytopoiesis. In: Hoffman R, Benz JE, Shattil SJ, Furie B, Silberstein LE, McGlave P, Heslop H. Hematology Basic  
 Principles and Practice. 5thedition. Philadelphia: Churchill Livingstone Elsevier, 2009: Page 305-318. 
2. Denise M Harmening. (2009) Clinical Hematology and Fundamentals of Hemostasis. 4thedition. Philadelphia. 
 

      วัสดีครับ คุณผูอานทุกทาน พบกันเปนประจำกับคอลัมน “สหเวชศาสตร จุฬาฯ 
      ไขปญหา นาฉงน” ฉบับนี้ มีเรื่องราวสาระความรูนำมาฝากคุณผูอานเหมือน 
เชนเคยครับ โดยเปนเรื่องเกี่ยวกับ ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ (Thrombocytopenia) 
ภาวะซึ่งเปนสาเหตุสำคัญอยางหนึ่งที่ทำใหเกิดอาการเลือดออกผิดปกติ ผูปวยบางราย
ที่มีเกล็ดเลือดต่ำมาก และไมไดรับการรักษาอยางทันทวงที อาจเกิดอาการเลือดออกจน
เสียชีวิตได ดังขาว ที่ปรากฏในหนาเว็บไซต หนังสือพิมพเดลินิวส เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 
2557 ที่ผานมา ในฉบับนี้ไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.ดวงดาว ปาละสุวรรณ อาจารย
ประจำภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก คณะสหเวชศาสตร จะมาบอกเลาใหทุกทาน 
ไดทราบ ติดตามอานกันไดเลยครับ... 

ผศ.ดร.ดวงดาว ปาละสุวรรณ 
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 เนื่องดวยปจจุบัน สิ่งแวดลอม ปจจัยและเงื่อนไขตางๆ  
ในระดับคณะฯ ระดับมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก ไดมี 
การปรับเปล่ียนและเขามามีบทบาทตอการดำเนินงานของคณะฯ มากขึ้นทุกขณะ คณะ 
ผูบริหารจึงไดมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินการตามแผนงานของฝายตางๆ 
ในคณะฯ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร กำหนดกลยุทธและวิธีการดำเนินงานใหมี 
ความเหมาะสม เพื่อใชเปนกรอบในการดำเนินงานใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
อยางสูงสุด  
 คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกลาว จึงไดจัดใหมีโครงการ
สัมมนาบุคลากรเพ่ือนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ผานมา และประชาพิจารณยุทธศาสตร
การพัฒนาคณะฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขึ้น ระหวางวันที่ 21-23 พ.ค. 2557 
ณ โรงแรม Fisherman’s Resort หาดเจาสำราญ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี รศ.ดร.ประวิตร 
เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร เปนประธานกลาวเปดงาน ผศ.ดร.อรรถกร 
ปาละสุวรรณ รองคณบดีฝายบริหารกลาวรายงาน เพื่อใหผูเขารวมประชุมสัมมนาไดมี
โอกาสรวมกันประชาพิจารณแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาคณะฯ พรอมทั้งถายทอดแผน
ยุทธศาสตรใหบุคลากรไดทราบอยางทั่วถึง และยังเปดโอกาสใหบุคลากร ไดทำการ
ประชาพิจารณแนวทางการประเมินการปฏิบัติงานประจำปเพ่ือนำมาปรับปรุงใหสอดคลอง 
กับสถานการณปจจุบันมากขึ้น 
 การสัมมนาในคร้ังนี้ ยังสงเสริมใหบุคลากรไดทัศนศึกษาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

เยี่ยมชมโครงการช่ังหัวมันตามพระราชดำริ เพื่อศึกษาการดำเนินชีวิตในสังคมเกษตรกรรม  
วิถีชีวิตตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง และพระรามราชนิเวศน (พระราชวัง 
บานปน) ซึ่งเปนพิพิธภัณฑประวัติศาสตรและศิลปะที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรีอีกดวย 

โครงการสัมมนาบุคลากรคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ 

 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2557 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร ไดนำเสนอ
ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยเสี่ยงและการปองกันการเกิดความผิดปกติทางระบบกระดูกและ 
กลามเนื้อบริเวณคอ/บา หลังสวนบน และหลังสวนลาง ในกลุมพนักงานทำงานสำนักงาน ในการ
ประชุมวิชาการประกันสังคม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยวัตถุประสงคของ
งานวิจัยนี้คือ ทำการศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการออกกำลังกายในการปองกันการเกิดโรคทาง
ระบบกระดูกและกลามเนื้อในผูที่ทำงานในสำนักงาน  
 ผลการศึกษาพบวา โปรแกรมการออกกำลังกายที่ใชในการศึกษาน้ี สามารถลดอุบัติการณ
การเกิดโรคทางระบบกระดูกและกลามเนื้อบริเวณคอ/บา หลังสวนบน และหลังสวนลาง ไดถึง
รอยละ 60 เมื่อเปรียบเทียบกับผูที่ไมไดออกกำลังกาย สำหรับโปรแกรมการออกกำลังกายนี้ ประกอบดวย 
การเหยียดยืดกลามเน้ือ รวมกับการออกกำลังกายเพ่ือเพิ่มความทนทานของกลามเนื้อบริเวณขอตอ 
โดยในระหวางการนำเสนอผลงานวิจัย ไดมีการสาธิตทาออกกำลังกาย เพื่อใหผูฟงไดลองปฎิบัติตาม 
ไปดวย  
 ผลงานวิจัยเรื่องดังกลาว ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย จากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงาน 
ประกันสังคม 
 

คณบดีคณะสหเวชศาสตร นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการของสำนักงานประกันสังคม 
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อาจารยและนิสิตปริญญาดุษฏีบัณฑิต  
รวมการประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 15 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา ตามเกณฑ สกอ. ประจำปการศึกษา 2556  
 

 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการ
ประชุมวิชาการ คปก. ครั้งที่ 15 ขึ้นในระหวางวันที่ 28-30 พ.ค. 2557 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาลม บีช รีสอรท  
เมืองพัทยา ชลบุรี โดย ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว หัวหนาภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ  
ไดเขารวมการประชุม ในฐานะอาจารยที่ปรึกษานิสิตทุน คปก. อนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ นิสิตปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย โดยเปนนิสิตทุน คปก. จำนวน 3 ราย ไดนำเสนอผลงาน 
วิจัยแบบปากเปลา ไดแก นางสาววิสาข ทองระกาศ นางสาวเต็มศิริ ทรงเจริญ และนางสาวอรามศรี  
มีพรอม นอกจากนิสิตไดฝกฝนทักษะในดานการนำเสนอผลงานวิชาการแลว ยังมีโอกาสไดแลกเปลี่ยน 
ความรู และสรางเครือขายวิจัยดวย  

 สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 26 ก.พ. 2557 ไดกำหนดแผนการตรวจประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ประจำปการศึกษา 2557 ตามเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2553 เพ่ือผลักดันและสงเสริม 
ใหการดำเนินงานประกันคุณภาพของคณะฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีกำหนดดังตอไปน้ี 
 1. เวชศาสตรการธนาคารเลือดและจุชีววิทยาคลินิก ตรวจประเมินในวันอังคารที่ 29 เม.ย. 2557   
 2. ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร ตรวจประเมินในวันศุกรที่ 2 พ.ค. 2557 
 3. ภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก ตรวจประเมินในวันอังคารที่ 6 พ.ค. 2557 
 4. ภาควิชากายภาพบำบัด ตรวจประเมินในวันพุธที่ 7 พ.ค. 2557 
 5. ภาควิชาเคมีคลินิก ตรวจประเมินในวันพฤหัสบดทีี่ 15 พ.ค. 2557 
 ซึ่งการตรวจประเมินคณะผูตรวจจะรับฟงขอมูลจากหัวหนาภาควิชา อาจารย เจาหนาที่ที่เก่ียวของ และศึกษาเอกสารโดยจะเนนขอมูลตามองคประกอบคุณภาพ 
ที่ 2-6 จำนวน 16 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จำนวน 12 ขอ สัมภาษณผูปฏิบัติงานและนิสิต พรอมทั้งลง
ตรวจเย่ียมพื้นที่ของภาควิชา   
- ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก มีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ คือ 1. ผศ.ดร.ปราณีต 

เพ็ญศรี เปนประธานกรรมการ 2. อ.ดร.อัญชลี เฉียบฉลาด เปนกรรมการ 3. ผศ.ดร.ดวงดาว ปาละสุวรรณ  เปนกรรมการ
และเลขานุการ และ 4. นางสาวศิวาพร แพงนคร เปนผูชวยเลขานุการ 

 
- ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร มีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 

คือ 1. ผศ.ดร.รสลัย กัลยาณพจนพร เปนประธานกรรมการ 2. ผศ.ดร. ปราณีต เพ็ญศรี เปนกรรมการ 3. อ.ดร.อัญชลี 
เฉียบฉลาด เปนกรรมการและเลขานุการ และ 4. นางสาวศิวาพร แพงนคร เปนผูชวยเลขานุการ 

 
- ภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก มีคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพ คือ 1. ผศ.ดร.ปราณีต เพ็ญศรี เปนประธาน

กรรมการ 2. อ.ดร.สุนทรี กุลกีรติยุต เปนกรรมการ 3. อ.ดร.อัญชลี เฉียบฉลาด เปนกรรมการและเลขานุการ  
และ  4. นางสาวศิวาพร แพงนคร   เปนผูชวยเลขานุการ 

 
- ภาควิชากายภาพบำบัด   มีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ  คือ 1. อ.ดร.อัญชลี  

เฉียบฉลาด เปนประธานกรรมการ 2. อ.ดร.สุนทรี กุลกีรติยตุ เปนกรรมการ 3. อ.ดร.ปาหนัน รัฐวงศจิรกุล เปนกรรมการ
และเลขานุการ  และ 4. นางสาวศิวาพร แพงนคร เปนผูชวยเลขานุการ 

 
- ภาควิชาเคมีคลินิก มีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ  คือ  1. ผศ.ดร.รสลัย กัลยาณพจนพร  เปนประธานกรรมการ   

2. อ.ดร.สุนทรี  กุลกีรติยุต  เปนกรรมการ  3. ผศ.ดร.ดวงดาว ปาละสุวรรณ  เปนกรรมการและเลขานุการ และ 4. นางสาว
ศิวาพร แพงนคร  เปนผูชวยเลขานุการ 

   
 ทั้งนี้ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชาทั้ง 5 ภาค ทางหนวยประกันคุณภาพจะดำเนินการสรุปเขาคณะกรรมการบริหาร 
คณะสหเวขศาสตรในปลายเดือนมิถุนายนตอไป 
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ตามรอยธรรม พุทธศาสตร จุฬาฯ 

 ทุกเชาวันพฤหัสบดี บริเวณสระน้ำ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใครมีโอกาสผานมายานนี้ จะไดเห็นภาพนาประทับใจของเหลานิสิต คณาจารย และบุคลากร 
นับรอย ที่พรอมใจมาตักบาตรรวมกันเปนประจำทุกสัปดาห ทวานี่เปนเพียงเสี้ยวหนึ่งของชมรมพุทธศาสตรและประเพณี จุฬาฯ ยังมีกิจกรรมอ่ืนอีกมาก ที่ทำใหการ
รวมกลุมเหนียวแนนและยาวนานมากวา 50 ป หรือกวาครึ่งศตวรรษแลว โอโห! 
 วรเมธ มลาศาสตร หรือแกป นิสิตชั้นปที่ 3 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประธานชมรมฯ เลาวา ชมรมพุทธศาสตรและประเพณีดำเนินการ
ภายใตอุดมการณและปณิธานแหงการให รวมทั้งการดำเนินชีวิตภายใตหลักธรรมท่ีดีงาม ปจจุบันคือทีมงานเหลานิสิตกวา 30 ชีวิต ตัวแทนคนรุนใหมผูสนใจธรรมะ 
 สำหรับกิจกรรมของชมรมฯ ทุกวันจันทรศุกร เวลา 07.00 น. จะรวมกันสวดมนตทำวัตรเชา ชวงเย็นมีกิจกรรม
ทำวัตรเย็น สวนทุกเย็นวันพุธ มีกิจกรรมถวายน้ำปานะแดพระภิกษุสงฆอาพาธที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ทุกเชาวันพฤหัสบดี 
ตักบาตรประจำสัปดาห รวมทั้งวันพระหรือวันสำคัญอื่นๆ ครั้งหนึ่งๆ มีผูเขารวมกวา 300 คน นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรม 
จิตอาสา เชน การพัฒนาวัดวาอาราม รับผิดชอบการจัดพิธีไหวครูและตักบาตรนองใหมรวมกับองคการบริหารสโมสรนิสิต 
ฯลฯ 
 “ตั้งแตป 2 เราจะจำลองการเปนผูนำ โดยใหนองๆ ลองเปนหัวหนาจัดงานตางๆ ชมรมมีระเบียบปฏิบัติอยูแลว  
เพียงแตปรับเปลี่ยนรายละเอียดใหสอดคลองกับปจจุบัน ไมตองคิดงานใหม แตตองศึกษายอนหลัง และตอยอดจากส่ิงเดิม
ที่มีอยู” แกป เลา  

 สิ่งที่ยากคือการทำใหพุทธศาสนาไมใชยาขมสำหรับคนรุน
ใหม โดยวัยรุนทุกวันนี้คิดวาศาสนาเปนเรื่องไกลตัว ชมรมใช 
กุศโลบายเริ่มจากพื้นฐาน นั่นคือ การให โดยเชื้อเชิญนองๆ ให
มาชวยงานที่ถนัด เชน นองบางคนชอบจัดดอกไม บางคน 
ชอบพูดชอบเปนพิธีกร บางคนมีพละกำลังดี ก็เชิญมาชวย 
ถายบาตร ยกโตะเกาอี้ (ฮา) ทำลายกรอบท่ีวาพุทธศาสนา
คร่ำครึ ยังไมพูดเรื่องคำสอนหรือหลักธรรม แตใหนองรูจักจิตอาสากอน 
 แกปเองก็เริ่มจากการเปนอาสาสมัคร
ชมรม ชวยถายบาตรในงานวันแม จากนั้นจึง

เขารวมอีกหลายกิจกรรมในเวลาตอมา ชีวิตกอนหนานี้หางเหินพุทธศาสนาไปชวงหน่ึง โดยเฉพาะเม่ือเขา
มหาวิทยาลัย ชีวิตถึงขั้นวางเปลา ตอบตัวเองไมไดในหลายเร่ือง จึงแสวงหากิจกรรมท่ีจะทำใหเขาใจชีวิต
มากขึ้น ในที่สุดก็พบชมรมพุทธฯ ไดพบความเรียบงายที่นำมาซึ่งความสุข 
 สราวรรณ ติยโรจนเวคิน หรือลิลลี่ นิสิตชั้นปที่ 4 คณะนิเทศศาสตร เลาวา ไดเขารวมกจิกรรม
ตักบาตรประจำสัปดาหตั้งแตอยูป 2 การใสบาตรตอนเชาทำใหจิตใจสงบ โดยเฉพาะการสวดมนตหรือ 
รับพรพระ กิจกรรมของชมรมเปนสิ่งที่ดี ทำใหรูสึกดีที่มีโอกาสไดสละของท่ีเกิดประโยชนตอผูอื่น วิถีชีวิต
ปจจุบันทำใหไมสะดวกในการตักบาตรแถวบาน ก็สามารถมาทำท่ีมหาวิทยาลัยได 
 

 ตบทายดวยแกป ที่บอกวา อยากใหสมาชิกไดรูถึงเปาหมายที่แทจริงของการเกิดเปนมนุษย การเรียนตอบโจทยชีวิตไมไดทั้งหมด แตพุทธศาสนาจะทำใหเราได
คำตอบ เปาหมายสูงสุด คือ การสรางสรรคสังคมแหงการให อยางนอยก็สังคมภายในร้ัวมหาวิทยาลัยแหงนี้ ยิ่งไปกวานั้น คือ การนำชมรมไปสูความเปนสากล อยาง
การตักบาตร ที่ไมใชการตักบาตรพระแตเพียงอยางเดียว หากมีการตักบาตรในรูปแบบอ่ืนๆ ซึ่งศาสนาอ่ืนกม็ารวมได เชน การสละขาวของเคร่ืองใชแกเด็กกำพราหรือ
ผูดอยโอกาส เปนตน 
 ก็หวังวาปณิธานนี้จะเปนฟนเฟองเล็กๆ ที่เปลี่ยนแปลงสังคมใหนาอยูยิ่งข้ึน ผูสนใจกิจกรรมชมรมพุทธฯ สามารถเขารวมหรืออยางนอยก็มาตักบาตรดวยกัน 
http://cubs072.blogspot.com หรือ www.facebook.com/cubsfanpage 

เร่ือง : วันพรรษา อภิรัฐนานนท/อภิชชญา โตวิวิชญ  
ที่มา : http://www.posttoday.com 
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นิสิตสาขากายภาพบำบัด รวมนำเสนอผลงานวิจัย  
ในงาน The Asian Young Physiotherapy (AYP) challenge 

นิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย  
ไปทำวิจัย ณ Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ประเทศมาเลเซีย 

 เมื่อวันที่ 1-5 พ.ค. 2557 School of Health Sciences, Nanyang Polytechnic รวมกับ the Singapore International Physiotherapy Congress  
ไดจัดงาน The Asian Young Physiotherapy (AYP) challenge 2014 ณ Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร  ซึ่งในวันจันทรที่ 5 พ.ค. 2557 ไดมีการ
แสดงผลงานวิจัยของนิสิตทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ไดรับเชิญในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟก ซึ่งทางภาควิชากายภาพบำบัด 
คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเขารวมงานดังกลาวดวย ทั้งนี้มีนิสิต-นักศึกษากายภาพบำบัดและคณาจารยจาก Nanyang Polytechnic 
ประเทศสิงคโปร, Universiti Kebangsaan ประเทศมาเลเซีย, Curtin University ประเทศออสเตรเลีย, National Taiwan University ประเทศไตหวัน, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในงานไดมีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งหมด 9 เรื่อง จาก 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย ออสเตรเลีย ไตหวัน  
และประเทศไทย โดยจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัยไดสงผลงานเขารวมเร่ือง “ผลของการออกกำลังกายโดยวิธีการโพรพริโอเซ็ปทีฟ นิวโรมัสคูลาร ฟาซิลิเตช่ันตอ
ความแข็งแรงของกลามเนื้อขา: การศึกษานำรอง (Effects of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Exercises on Lower Limb Muscle 
Strength: A Pilot Study)” โดย น.ส.ศศิธร เจียมศิริ และน.ส.ภัทรพร จันทรทอง นิสิตสาขากายภาพบำบัดช้ันปที่ 4 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
โดยมีอาจารยที่ปรึกษาคือ ผศ.แดนเนาวรัตน จามรจันทร, อ.ดร.อัครเดช ศริิพร, และ ผศ.ดร.สุจิตรา บุญหยง  
 ในครั้งนี้ไดมีการบรรยายพิเศษในหัวขอ “นักกายภาพบำบัดในประเทศแอฟริกา” จากนักกายภาพบำบัดจากแอฟริกาใหแกนิสิต-นักศึกษากายภาพบำบัดอีกดวย 

 ตามที่ คณะกรรมการบริหารศูนยอาเซียนศึกษาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดอนุมัติโครงการแลกเปล่ียนนักวิชาการระหวาง ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว 
หัวหนาภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ  และ Dr.Razauden bin Mohamed Zulkifli จาก Department of Biosciences and Health 
Sciences, Faculty of Biosciences and Medical Engineering, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ประเทศมาเลเซีย ในปงบประมาณ 2556 นั้น ตอมา
ไดมีการเจรจาความรวมมือทางวิชาการ และมีการลงนามความรวมมือทางวิชาการในรูปแบบ Letter of Agreement (LoA) ระหวางคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ  
กับ Faculty of Biosciences and Medical Engineering, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ตอมาทั้งสองฝายไดทำวิจัยรวมกัน เรื่อง Biological  
activity of grapevine waste extracts from Thailand and Malaysia  โดยมีนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย 
จำนวน 2 ราย คือ นางสาวอัญชลี ประสารสุขลาภ และนางสาววราพร รักขิตะวัฒนา ไปรวมทำวิจัยดังกลาว กับ Dr. Razauden bin Mohamed Zulkifli  
ณ UTM ระหวางวันที่ 2-31 พฤษภาคม 2557 เปนเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ หัวหนาโครงการวิจัยทั้งสองฝายไดรวมกันสนับสนุนนิสิตในครั้งนี้  



7ปที่ 6  ฉบับที่ 5  พฤษภาคม  2557 สหเวชจุฬาสานสัมพันธ

 ตนเฉากวยเปนพืชที่ไดรับความนิยมในประเทศไทยท้ังในการผลิตอาหารและการนำไปใชการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ โดยเฉพาะอยางยิ่งการนำตนเฉากวยมาทำ
เปนเครื่องด่ืม องคความรูใหมที่คนพบคือ สารสกัดจากตนเฉากวยที่อุดมไปดวยสารโพลีฟนอลชวยยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาไกลเคชันจากการเหน่ียวนำใหเกิดขึ้นระหวาง 
โปรตีนและฟรุกโตส ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นภายในรางกายและเปนสาเหตุสำคัญในการเกิดโรคแทรกซอนในผูปวยเบาหวาน นอกจากน้ีสารโพลีฟนอลน้ียังชวยลดการเกิด
ออกซิเดชันจากปฏิกิริยาไกลเคชัน ชวยคงสภาพโปรตีนใหอยูในภาวะปกติได จากความรูที่คนพบอาจนำไปสูการนำสารสกัดจากตนเฉากวยน้ีไปพัฒนาเปนอาหารเพ่ือ
สุขภาพ เพื่อเปนเเนวทางโภชนาการทางเลือกในการปองกันโรคเเทรกซอนในผูปวยเบาหวานงานวิจัยน้ีไดรับทุนสนับสนุนจาก Amway for Nutrition Research 
Grant และเผยแพรในวาสารนานาชาติ  BMC complementary and alternative medicine ในป ค.ศ. 2014 ฉบับที่ 14 หนา 130 

 เคอรคูมิน (curcumin) เปนสารออกฤทธ์ิที่พบไดในเหงาขมิ้น ซึ่งเปนพืชสมุนไพรที่นิยมใชเปนเคร่ืองเทศในการปรุงอาหาร  
โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศแถบเอเชีย นอกจากน้ี ยังมีการนำชม้ินมาใชในรูปแบบของการทา เพ่ือประโยชนทางการแพทย 
เชน สมานแผล บำรุงผิว เปนตน การศึกษาวิจัยจำนวนมากพบวาเคอรคูมินมีคุณสมบัติในการออกฤทธ์ิทางชีวภาพหลาย
ประการ เชน ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ตานมะเร็ง ตานการอักเสบ เปนตน จึงทำใหเคอรคูมินเปนสารที่ไดรับความสนใจเปน 
อยางมาก เคอรคูมินเปนสารที่ไมละลายน้ำ แตละลายไดในตัวทำละลายอินทรีย ในการสกัดเคอรคูมินจากขม้ิน จึงมักนิยมใช
การสกัดดวยตัวทำละลายอินทรียชนิดตางๆ ซึ่งจะไดเคอรคูมินท่ีบริสุทธ์ิในระดับหน่ึง ในงานวิจัยที่นำเสนอน้ี ไดพัฒนาวิธีสกัด
เคอรคูมินดวยการสังเคราะหพอลิเมอรรอยประทับ (Molecular Imprinted Polymer; MIP) ซึ่งมีคุณสมบัติในการจับจำเพาะ
กับโมเลกุลตนแบบทำใหสามารถสกัดเคอรคูมินท่ีมีความบริสุทธิ์สูงได โดยไดศึกษาผลของการพอลิเมอไรเซช่ัน 3 วิธี ไดแก 
bulk polymerization, precipitation polymerization และ suspension polymerization ตอคุณสมบัติตางๆ ของ MIP 
ที่สังเคราะหขึ้นโดยใชเคอรคูมินเปนตนแบบ (cur-MIP) นอกจากน้ัน ยังทำการศึกษาผลของฟงกชันนัลมอนอเมอรที่เลือกใชใน
การสังเคราะหดวย ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาการสังเคราะห cur-MIP ที่ใหผลดีที่สุด ทำไดโดยวิธี precipitation 
polymerization ซึ่งจะใหพอลิเมอรชนิดเม็ดกลมขนาดเล็ก (nanobead polymer) รวมกับการใช methacrylic acid เปน
ฟงกชันนัลมอนอเมอร cur-MIP ที่สังเคราะหดวยวิธีดังกลาว สามารถจับกับเคอรคูมินได 89.3 nmol/g polymer โดยเม่ือ
ทำการศึกษาความจำเพาะในการจับกับเคอรคูมินเทียบกับสารท่ีมีโครงสราง โมเลกุลคลายกัน คือ caffeic acid และ ferulic 
acid พบวา cur-MIP สามารถจับกับเคอรคูมินไดดีกวาสารท้ังสองชนิดดังกลาว แสดงใหเห็นวาพอลิเมอรรอยประทับนาจะเปน
ทางเลือกที่ดีในการนำมาใชในการสกัดเคอรคูมิน อยางไรก็ตาม ตองเลือกวิธีการที่
เหมาะสมเพ่ือให MIP ที่มีประสิทธิภาพสูง และยังคงตองทำการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือ
หาวิธีเพิ่มความจุ (capacity) และความจำเพาะของ MIP ใหดียิ่งข้ึน นำไปสูการ
พัฒนาวิธีการสกัดเคอรคูมนิซึ่งมีประสิทธิภาพดี ทำไดงาย และมีราคาถูกตอไป 
 
 งานวิจัยดังกลาวรับการเผยแพรในวารสาร Separation Science and 
Technology ป 2014 ฉบับที่ 49 หนา 1086-1095. 
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