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รังสีและการใชยาบางชนิด แตสาเหตุที่พบไดบอยที่สุดคือ การรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีการปนเปอนของเช้ือแบคทีเรีย หรือไวรัสที่ทำใหเกิดอาการ 
ทองรวงนั้นเอง เช้ือแบคทีเรียที่เปนสาเหตุนั้นมีหลายชนิด เชน เชื้ออีโคไล (Escherichia coli) ซึ่งเปนเชื้อที่พบบอยที่สุด เชื้อไขไทฟอยด (Salmonella) เชื้อบิด

ไมมีตัว (Shigella) และเชื้อไขอหิวาตกโรค (Vibrio cholera) เปนตน อาการของผูที่ทองรวงคือมี
การถายเหลววันละ 3 ครั้งขึ้นไป อาจพบอาการปวดทอง ออนเพลีย มีไขรวมดวย และอาการ
สำคัญที่สุดที่อาจทำใหถึงแกชีวิตได คือ อาการของรางกายขาดน้ำ สำหรับการรักษานั้นหากมี
อาการทองรวงไมรุนแรงอาจรักษาตามอาการ กลาวคือใหดื่มน้ำหรือน้ำเกลือแรเขาไปทดแทนน้ำที่
สูญเสียไป แตหากเปนการติดเชื้อที่รุนแรง ควรพบแพทยและรับรักษาโดยใชยาปฏิชีวนะ และโดย
ทั่วไปแลวไมควรใชยาหยุดถาย เพราะการถายอุจจาระเปนการกำจัดเชื้อโรคออกจากรางกายทาง
หนึ่ง ทั้งนี้เราสามารถปองกันไมใหเกิดโรคทองรวงไดโดยปองกันที่ตนเหตุของโรค กลาวคือ หมั่น
รักษาสุขอนามัยขั้นพื้นฐานของตนเอง ทานอาหารท่ีปรุงสุกเสมอ ลางมือใหสะอาดโดยเฉพาะกอน
รับประทานอาหารและหลังเขาหองสุขาทุกครั้ง 

 ากขาวที่ปรากฎบนหนาหนังสือพิมพเดลินิวสเมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2557 เกี่ยวกับ 
 การระบาดของโรคทองรวงในโรงเรียนมัธยมแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ สงผลใหตองมี
การส่ังปดโรงเรียนเปนเวลา 2 วันเพื่อทำความสะอาดขจัดเชื้อนั้น คอลัมน “สหเวชฯ 
จุฬาฯ ไขปญหานาฉงน” ฉบับนี้จึงขอนำเสนอเร่ืองเกี่ยวกับ “โรคทองรวงท่ีเกิดจาก
การติดเชื้อแบคทีเรีย” เพื่อใชเปนแนวทางในการรับการรักษาและปองกัน โดยไดรับเกียรติ 
จาก อ.ดร.ปาหนัน รัฐวงศจิรกุล อาจารยประจำภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด
และจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร มาใหความรูกับทุกๆ ทานกันครับ 
 อาการทองรวงหรือบางคนอาจเรียกอีกอยางหนึ่งวาทองเสีย หมายถึงการถายเหลว 
หรือเปนน้ำมากกวา 3 ครั้งภายใน 24 ชั่วโมง โดยสาเหตุที่ทำใหเกิดอาการทองรวงมี
หลายสาเหตุ เชน ภาวะที่รางกายสามารถดูดซึมอาหารไดนอย ผลขางเคียงของการฉาย

อ.ดร.ปาหนัน รัฐวงศจิรกุล 

ตะลึง พนง.ออฟฟศปวดหลังรุม จายคารักษาปละ 2.6 หม่ืนลาน 

 ขอมูลผลการศึกษาปจจัยเสี่ยงและการปองกันการเกิดความผิดปกติทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ ระบุพนักงานออฟฟศ  
ปวยโรคปวดหลังอื้อ เหตุนั่งทำงานนานเกิน กลามเน้ือไมยืดหยุน อึ้งตองจายคารักษาปละ 2.6 หมื่นลาน ผูเชี่ยวชาญชี้แกปญหา
ไดโดยการออกกำลังกายสม่ำเสมอ แตถาเรื้อรังตองผาตัดและทำกายภาพบำบัด 
 วันที่ 8 มิถุนายน 2557 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล หัวหนาหนวยวิจัยการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ
จากการทำงาน ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปดเผยวา ไดทำโครงการวิจัย  
“การศึกษาปจจัยเสี่ยงและการปองกันการเกิดความผิดปกติทางระบบกระดูกและกลามเนื้อบริเวณคอและบา หลังสวนบน และหลังสวนลาง ในกลุมพนักงาน
ทำงานสำนักงาน” โดยไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ขอมูลกระทรวงแรงงานเม่ือป 2553 ซึ่งมีการรวบรวมขอมูลจาก
หนวยงานตางๆ พบวาในป 2555 มีผูทำงานในสำนักงานประมาณ 4.6 ลานคน โดยในจำนวนน้ี ผูทำงานสวนหนึ่งมีอาการผิดปกติทางระบบกระดูก กลามเนื้อ
บริเวณคอและบา หลังสวนบนและหลังสวนลาง ทำใหมีคาใชจายในการรักษาทั้งหมดประมาณ 26,681 ลานบาทตอป 
 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล กลาวอีกวา จากขอมูลการทำวิจัยในชวงป 2554-2556 โดยมีพนักงานทำงานสำนักงานเขารวมโครงการวิจัย 524 คน 
แยกเปนกลุมออกกำลังกาย 264 คน และกลุมไมออกกำลังกาย 260 คน ซึ่งจากการติดตามผลในชวง 1 ป พบวากลุมออกกำลังกายโดยออกกำลังกายวันละ  
2 รอบในเวลา 10.00 น. และ 14.00 น. รอบละ 5 นาทีทุกวัน มีอาการปวดคอและบา 32 คน คิดเปนรอยละ 11 ปวดหลังสวนบน 16 คน คิดเปนรอยละ 6 
และปวดหลังสวนลาง 24 คน คิดเปนรอยละ 9 สวนกลุมไมออกกำลังกายมีอาการปวดคอและบา 72 คน คิดเปนรอยละ 28 ปวดหลังสวนบน 40 คน คิดเปน
รอยละ 15 และปวดหลังสวนลาง 53 คน คิดเปนรอยละ 19 ทั้งนี้ จากผลการศึกษาพบวา การออกกำลังกายเพ่ือเพิ่มความทนทานและความยืดหยุน 
ของกลามเนื้อเปนประจำสม่ำเสมอ สามารถลดความเส่ียงตอการปวดคอและบาไดรอยละ 60 การปวดหลังสวนบนไดรอยละ 66 และการปวดหลังสวนลางได
รอยละ 60 
 รศ.ดร.ประวิตรกลาวดวยวา ผลการวิจัยยังพบวา อาการปวดคอและบา ปวดหลังสวนบน และปวดหลังสวนลางของพนักงานทำงานออฟฟศสวนใหญนั้น
เกิดจากการน่ังทำงานเปนเวลานานๆ ทำใหกลามเน้ือบริเวณคอ บา และหลังไมไดมีการยืดหยุน สวนการรักษา หากเปนระยะเริ่มแรกไมไดมีอาการปวดเร้ือรัง
จะสามารถแกไขไดโดยออกกำลังกายบริเวณคอ บา และหลังอยางสม่ำเสมอ แตถาอาการเร้ือรัง การรักษาทำไดโดยการกินยา ทำกายภาพบำบัด ฉีดยาหรือ
ผาตดั 

ที่มา : หนังสือพิมพมติชน - ฉบับวันที่ 9 มิถุนายน 2557 
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โคคา-โคลา จัดเวิรคช็อป ใหความรูการบริโภคอยางสมดุลเพื่อสุขภาวะที่ดี 

 หนึ่งในพันธกิจของโคคา-โคลาท่ัวโลกคือการสงเสริมการใชชีวิตอยางแอคทีพ มีการบริโภคอยางสมดุลพรอมกับการออกกำลังกายอยางพอเพียง เพื่อสุข
ภาวะที่ดี กลุมธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย จึงจัดเวิรคช็อป “แอคทีฟ เฮลทตี้ ไลฟสไตล” เชิญกูรูดานสุขภาพมาใหขอมูลความรูกับสื่อมวลชน ประเดิม
ดวยหัวขอ การบริโภคที่สมดุล (Balanced Diet) โดย ผศ.ดร.สุวิมล ทรัพยวโรบล หัวหนาภาควิชาและประธานหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร 
คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตอดวยความรูเรื่องการออกกำลังกาย และ “การสั่งการออกกำลังกาย” ใหเหมาะสมกับแตละบุคคลโดยทีม Exercise  
is Medicine นำโดย นพ.กรกฎ พานิช ผูชวยคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลและ อ.ชลชัย อานามนารถ ผูชวย
คณบดีฝายกิจการ วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล  
พรอมดวยคุกกิ้ง คลาส กับเมนูสุดเกที่มี “โคก” เปนสวนผสมครีเอทและลงมือ
สอนอยางเปนกันเองทุกขั้นตอน โดย เชฟพล ตัณฑเสถียร 
 ประเดิมคลาสดานโภชนาการดวยเรื่องสำคัญที่หลายคนควรรู “การบริโภค
ที่สมดุล” (Balanced Diet) โดย ผศ.ดร.สุวิมล ทรัพยวโรบล หัวหนาภาควิชา
และประธานหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อธิบายวา “เปนที่ยอมรับกันทั่วไปในหมูนักวิชาการวา
สิ่งสำคัญอยางหนึ่งในการสรางสุขภาวะท่ีดีคือการบริโภคอาหารท่ีสมดุล” ซึ่ง
หมายถึงความสมดุลระหวางพลังงานจากอาหารที่เราบริโภคกับพลังงานที่เราใช
ไปในกิจกรรมทางกายในแตละวัน อาหารทุกอยางสามารถเปนสวนหนึ่งของการ
บริโภคในชีวิตประจำวันได แตสิ่งที่สำคัญคือการตระหนักถึงพลังงานของอาหาร 
ที่เราบริโภคเมื่อเทียบกับพลังงานที่รางกายตองใชวาสมดุลหรือไม เพราะหากสอง
สวนนี้ไมสมดุลก็จะมีผลตอการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของน้ำหนักตัวเรา อาทิ หากเรา
ไดรับพลังงานจากอาหารมากกวาที่รางกายตองการใช ก็จะสงผลใหเกิดภาวะน้ำหนักเกินได ซึ่งภาวะน้ำหนักเกินนี้ จะเพิ่มความเส่ียงในการเปนโรครายแรง
ตางๆ ได เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด เปนตน นอกจากน้ี การควบคุมน้ำหนักท่ีเหมาะสมถูกตองและย่ังยืน คือการควมคุมปริมาณพลังงานที่รางกายไดรับ
จากการบริโภคอาหารใหสมดุลกับพลังงานท่ีรางกายใชไปจากการมีกิจกรรมทางกายและออกกำลังกาย ซึ่งพลังงานทุกแคลอรีที่เปนสวนเกินจากที่รางกายใชไป 
ไมวาจะมาจากอาหารหรือเครื่องดื่มประเภทใดก็ตาม ก็สามารถทำใหน้ำหนักเพิ่มขึ้น และสะสมจนกลายเปนภาวะอวนได ทั้งนี้ ในแตละม้ืออาหาร เราสามารถ
กำหนดปริมาณพลังงานและสารอาหารแตละชนิดอยางเพียงพอและเหมาะสม โดยวิธีที่งายและสะดวกท่ีสุด คือ การสังเกตอาหารในจาน อาหารใน 1 จานควร
ประกอบดวยอาหารผัก ประมาณ ½ ของจาน อาหารประเภท ขาว แปง กวยเตี๋ยว ประมาณ ¼ ของจาน อาหารประเภทเน้ือสัตว ประมาณ ¼ ของจาน 
นอกจากน้ีการใชจานที่เล็กลงก็จะทำใหปริมาณอาหารและแคลอรีลดลงไดอีกดวย ” 
 สวนการออกกำลังกายที่เปนสวนสำคัญใหเกิดโภชนาการสมดุล ที่หลายคนสงสัยวาตัวเราเองควรจะตองออกกำลังกายอยางไร บอยแคไหน และนานเทาไหร  
ถึงเรียกวาพอเพียง นพ.กรกฎ พานิช ผูชวยคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลหนึ่งในทีม Exercise is Medicine  
ประเทศไทย กลาววา การมีกิจกรรมทางกายหรือการออกกำลังกายใหเพียงพอกับปริมาณพลังงานที่เราไดรับในแตละวัน เปนสิ่งสำคัญที่ทุกคนตองคำนึงถึง 
เนื่องจากเราไดรับพลังงานจากอาหารและเคร่ืองดื่มที่เราบริโภคในแตละมื้อ ถาไมเผาผลาญพลังงานในรางกายออกไป จะสงผลใหน้ำหนักเกินและนำไปสูโรคภัย
ตางๆ การออกกำลังกายอยางนอยวันละ 30 นาทีตอวันสัปดาหละ 3-5 วัน นอกจากจะชวยควบคุมน้ำหนักแลว ยังสามารถลดโอกาสเปน มะเร็งเตานม  
มะเร็งลำไส เบาหวาน หรือ ภาวะหัวใจขาดเลือด ไดถึง 30% อยางไรก็ตาม ปริมาณและวิธีในการออกกำลังกายท่ีเหมาะสม ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน ปริมาณ
พลังงานท่ีเราบริโภค อายุ เพศ และอาการเจ็บปวยที่เปนอยู ซึ่งปจจัยเหลานี้เปนตัวกำหนดวาแตละบุคคลควรออกกำลังกายแบบใดจึงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ตอรางกายเรา  
 ทั้งนี้ เราสามารถคำนวณปริมาณพลังงานที่ถูกเผาผลาญในการออกกำลังกายแตละครั้ง อยางงายๆ โดยนำตัวเลขดังตอไปนี้ 1. อัตราการเตนของหัวใจ  
2. น้ำหนัก 3. อายุ 4. ระยะเวลาการออกกำลังกายแตละครั้ง มาคำนวณใน http://www.shapesense.com/fitness-exercise/calculators/heart-rate-
based-calorie-burn-calculator.aspx ซึ่งเราจะไดตัวเลขของพลังงานท่ีถูกเผาผลาญไปในการออกกำลังกายแตละครั้ง ส่ิงเหลานี้สามารถเปนแรงจูงใจและ
พัฒนาศักยภาพรางกายเราใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการออกกำลังกาย” 
 ปดทายดวย คุกกิ้งคลาสที่เชฟพล ตัณฑเสถียร รังสรรคเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมี “โคก” เปนสวนผสม เพื่อเพิ่มอรรถรสใหมๆ ใหทุกคนไดสนุกสนานกับ
การทำอาหารมากย่ิงขึ้น ไดแก “ชิชิมิ กริลล ชิคเกน วิธ คีนัว” (Shichimi Grilled Chicken Curry with Quinoa) เมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ โดดเดนดวย 
“คีนัว” ธัญพืชใชแทนขาวสวย ที่องคการสหประชาชาติ หรือ UN จัดใหเปนสุดยอดอาหารของป 2013 สวนเครื่องด่ืม “ตมยำโคก” เปนเมนูที่สรางสีสันใหกับ
การด่ืม จากสวนผสมเคร่ืองดื่ม “โคก” ปรุงรสดวยสมุนไพรตมยำ พริก ใบมะกรูด  ตะไคร ขา มะนาว โดยใชเทคนิค “Muddling” ซึ่งเปนเทคนิคเดียวกับการ
ทำ Mojito ค็อกเทลยอดนิยม ปดทายกิจกรรมสุขภาพดีอยางสมดุลกันถวนหนา 
 

ที่มา : www.khaosod.co.th 
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คณาจารยหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการแพทยไดเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรู
การจัดการศึกษาเทคนิคการแพทยกับคณาจารยสถาบันอื่น ซึ่งจัดโดยสภาคณบดี
สถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย (สคท.) โดยคณะอนุกรรมการ 

ดานเทคนิคการแพทยศาสตรศึกษา หลักสูตรเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ไดคัดผลงานเพ่ือรวมนำเสนอในท่ีประชุมที่ไดจัดขึ้น ดังนี้ 
 วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการแพทยชุมชน ณ คณะเทคนิคการ
แพทย มหาวิทยาลัยมหิดล มีคณาจารยจาก 11 สถาบันเขารวมงาน มีการบรรยายเร่ือง “สุขภาพดีในมิติ
ของเทคนิคการแพทย” โดย ศ.ดร.วีระพงศ ปรัชชญาสิทธิกุล การนำเสนอผลงานแบบปากเปลา 11 เรื่อง และนำเสนอผลงานแบบโปสเตอรอีก 8 เรื่อง 
Panel Discussion : ทิศทางการจัดกระบวนการเรียนรูและการเรียนการสอนเทคนิคการแพทยชุมชน ในการนี้ คณาจารยเทคนิคการแพทย จุฬาฯ เขารวมงาน 
8 คน โดย อ.ดร.ปาหนัน รัฐวงศจิรกุล และ ผศ.ดร.ดวงดาว ปาละสุวรรณ ไดรวมนำเสนอแบบปากเปลาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
สหเวชศาสตรชุมชน เรื่อง “เทคนิคการแพทยจุฬาฯ เก้ือกูลชุมชน สงเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ 
 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยการศึกษาทางเทคนิคการแพทย ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีคณาจารยจาก 
11 สถาบันเขารวมงาน มีการบรรยายเร่ือง “ทิศทางและความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ” โดย อ.ดร.รุงเพชร 
สงวนพงษ มีการนำเสนอผลงานแบบปากเปลา 11 เรื่อง และนำเสนอผลงานแบบโปสเตอรอีก 4 เรื่อง Panel Discussion : ทิศทางการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
ศึกษาทางเทคนิคการแพทย  ในการนี้ มีคณาจารยเทคนิคการแพทย จุฬาฯ เขารวมงาน 8 คน โดย ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ ไดรวมนำเสนอรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการอณูชีววิทยาเบื้องตน เรื่อง “กลยุทธการสอนแบบเนนผูเรียนและมุงผลการเรียนรู” 
 คณาจารยไดประโยชนจากการแลกเปล่ียนเรียนรู สามารถนำจุดเดนของผลงานจากแตละสถาบันไปปรับใชในการสอนในปการศึกษาตอๆ ไป เพื่อผลิต
บัณฑิตที่พึงประสงคของจุฬาฯ มีสมรรถนะวิชาชีพตามที่กำหนดโดยสภาเทคนิคการแพทยและมาตรฐานหลักสูตรเทคนิคการแพทยอาเซียนตอไป 

คณาจารยรวมแลกเปล่ียนเรียนรูการจัดการศึกษาเทคนิคการแพทย 

 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 รศ.ดร.ประวิตร เจรวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร พรอมดวย  
รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา รองคณบดี และ ผศ.ดร.สุวิมล ทรัพยวโรบล หัวหนาภาควิชาโภชนาการและการ
กำหนดอาหาร ใหการตอนรับทีม Nutrition & Health จาก บริษัท ยูนิลีเวอรไทย เซอรวิส จำกัด (Unilever) ไดแก  
ดร.คม กมลพัฒนะ, ดร.สุขสันต พีรพัฒนดิษฐ, น.ส.วิชุดา พิริยพลพงศ และ น.ส.บุษกร แพทยกลาง ในโอกาสท่ี
มาเยี่ยมชมคณะฯ เพื่อแนะนำสมาชิกที่ทำงานดานสุขภาพและโภชนาการ รวมถึงการแสวงหาความรวมมือทางดาน
วิชาการรวมกันในอนาคต 

 ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล อาจารยภาควิชาเคมีคลินิก ไดรับเกียรติเปนผูบรรยายรับเชิญ 
(invited lecturer) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ในหัวขอ “A novel paper-based assay for 
simultaneous determination of Rh typing, forward, and reverse ABO blood group” ในการ
ประชุมวิชาการ 24th Anniversary World Congress on Biosensors ณ เมืองเมลเบิรน ประเทศ
ออสเตรเลีย ระหวางวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2557 ผลงานวิจัยที่นำเสนอนี้ เปนผลงานวิจัยซึ่งไดรับ    
การสนับสนุนทุนจากคลัสเตอรสุขภาพ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนการ
พัฒนาการตรวจหมูเลือดแบบใหม ที่สามารถตรวจวัดหมูเลือดระบบ Rh และ ABO แบบ cell และ 
serum grouping ไดพรอมกันบนกระดาษ งานวิจัยนี้ มีศักยภาพนำไปพัฒนาตอยอดเปนนวัตกรรม 
ชุดทดสอบหมูเลือดในระดับภาคสนามได ทั้งนี้ นางสาวจุฬาลักษณ นอยพวง นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย โดยมี ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล เปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ไดเขารวมประชุมวิชาการดังกลาวดวย  

คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ใหการตอนรับผูแทนบริษัท Unilever ประเทศไทย 

อาจารยภาควิชาเคมีคลินิก  
ไดรับเกียรติเปนผูบรรยายรับเชิญในการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ 
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 งานเทคนิคการแพทย หนวยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดรับการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย 2555 (Laboratory Accreditation, LA) โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) รับผิดชอบคาตรวจประเมินใหหนวยปฏิบัติการ
บริการวิทยาศาสตรสุขภาพ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 งานเทคนิคการแพทย รับการตรวจติดตามภายในจาก รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท, นายชาญยุทธ ปองกัน, นายไพบูลย 
รัตนชัยพรพันธ โดยตรวจระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 2555 ทั้งระบบบริหารคุณภาพ และลงพื้นที่ตรวจระบบการทำงานในหอง
ปฏิบัติการ  
 วันที่ 17 มิถุนายน 2557 งานเทคนิคการแพทยรับการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย จากสภาเทคนิคการแพทย โดยมีผูตรวจคือ นางนัยนา วัฒนะศรี, พ.อ.หญิงเพ็ญประภา จันทร
บรรเจิด และ นางนงลักษณ สามคุมพิมพ โดยตรวจระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 2555 ทั้ง
ระบบบริหารคุณภาพ และลงพื้นที่ตรวจระบบการทำงานในหองปฏิบัติการ โดยผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
มีผลสรุปคือจุดเดนของหนวยงาน 
 1. สถานที่เพียงพอ  เปนสัดสวน  สะอาด และสะดวกตอการใหบริการและปฏิบัติงาน 
 2. การใหบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการเปนไปอยางครบวงจร  โดยมีการใหคำปรึกษาและแปลผล 
  โดยอาจารยเทคนิคการแพทยและผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย 
 3. มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการบริหารงานและดูแลระบบคุณภาพชัดเจน 
 4. มีการกำหนดนโยบายดานตางๆ ไดครอบคลุมขอกำหนดของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย  โดยกำหนดไว 
  ในคูมือคุณภาพชัดเจน 
 5. มีการจัดวางเคร่ืองมือเหมาะสมและปลอดภัย 
 6. มีการควบคุมการรับจายวัสดุโดยมีบันทึกเบิกจายชัดเจน 

โครงการตรวจประเมินระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ ในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา โดยสภาเทคนิคการแพทย 

 หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยา ทางการแพทยและวิทยาภูมิคุมกัน ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด
และจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการ “สหเวชศาสตร จุฬาฯรวมใจ เติมรักใหนอง  
ลดโลกรอนที่เกาะเกร็ด” ขึ้น เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ณ สถานสงเคราะหเด็กออนบานปากเกร็ดและสถานสงเคราะหเด็กออน
พิการทางสมองและปญญาบานเฟองฟา ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยรับบริจาคของเลน อุปกรณเครื่องเขียน เสื้อผาท่ีไมใช

แลว รวมถึงสิ่งของที่จำเปน เพื่อนำไปมอบใหแกเด็กๆ ผูกำพราและดอยโอกาสในสังคม รวมถึงเลี้ยงอาหารและทำกิจกรรม เพื่อเปนการสรางจิตอาสาในการดูแลสังคม 
และสรางความสามัคคีในหมูคณะ  
 นอกจากน้ียังไดจัดกิจกรรมสาธารณะชวยเหลือสังคมดวยการปนจักรยานรณรงคลดโลกรอน พรอมกับแจกที่คั่นหนังสือซึ่งมีเนื้อหาเชิญชวนใหเกิดจิตสำนึกในการ
ประหยัดพลังงานแกนักทองเที่ยว และเก็บขยะรอบบริเวณเกาะเกร็ด เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดลอม รวมถึงไดเรียนรูศิลปวัฒนธรรมของชุมชนอีกดวย 

(ภาพซาย) กิจกรรมการมอบเงิน สิ่งของบริจาค และเขาเยี่ยมนองๆ บานเด็กออนปากเกร็ด (ภาพขวา) คณาจารยและนิสิตรวมกันเก็บขยะ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบเกาะเกร็ด 

ภาพกิจกรรมปนจักรยานณรงคลดโลกรอน พรอมกับรวมชมพิพิธภัณฑศิลปกรรมวัฒนธรรมชาวมอญ และวิถีชาวบานบริเวณรอบๆ เกาะเกร็ด 

สหเวชศาสตร จุฬาฯ รวมใจ เติมรักใหนอง ลดโลกรอนท่ีเกาะเกร็ด 
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 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนเจาภาพจัดงานเลี้ยง
สังสรรคขอบคุณนักกีฬา และรวมแสดงความยินดีกับนักกีฬาของคณะฯ ที่ชนะ
การแขงขันประเภทตางๆ ในการแขงขันกีฬาบุคลากรคร้ังท่ี 36 ประจำป 2557 
โดยไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
เปนประธานเปดงานและมอบรางวัลแกนักกีฬา เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2557 
เวลา 12.00 น. ณ โถงชั้นลาง อาคารจุฬาพัฒน 1  
 สรุปผลการแขงขันกีฬาบุคลากรคร้ังท่ี 36 ประจำป 2557 คณะสหเวชศาสตร 
ไดรับเหรียญรางวัลทั้งสิ้น 24 เหรียญ ประกอบดวย 
 - เหรียญทอง        10   เหรียญ 
 - เหรียญเงิน          8    เหรียญ 
 - เหรียญทองแดง    6    เหรียญ 

 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท  
รองคณบดีฝายวิจัย นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร  
พรอมดวยบุคลากรและนิสิต รวมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  
เนื่องในวันคลายวันสวรรคต เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ พระบรมราชา- 
นุสาวรีย คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รวมแสดงความยินดี ครบรอบ 101 ป  
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ 

โครงการ เทคนิคการแพทยไทยใสใจสุขภาพประชาชน’ 57  

งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา 
 

คณะสหเวชศาสตร รวมพิธีวางพวงมาลาสักการะ 
พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร-

มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 

 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00-9.30 น. รศ.ดร.ประวิตร  
เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร พรอมดวย นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี 
ผูอำนวยการฝายบริหาร ไดรวมแสดงความยินดีมอบกระเชาดอกไมแก ผศ.เจิดกุล  
โสภาวนิตย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 101 ป
แหงการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณโถงชั้นลาง อาคารจุฬาพัฒน 1 หลักสูตรเทคนิค 
การแพทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดโครงการ เทคนิคการแพทยไทยใสใจสุข
ภาพประชาชน’57 เพื่อเฉลิมฉลองวันเทคนิคการแพทยไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 29 มิถุนายน ของทุกป  
โดยมี รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร เปนประธานกลาวเปดงาน  
ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ ประธานหลักสูตรเทคนิคการแพทย คณาจารย เจาหนาที่ นิสิตหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย เขารวมงาน  
 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการวันเทคนิคการแพทยไทย การแสดงวงดนตรีนักรองประสานเสียง 
คณะสหเวชศาสตร (AHS Chorus) และมอบรางวัลการแขงขันประกวดวีดีทัศนโดยนิสิต ในหัวขอ  
“ทำไมตองมีเทคนิคการแพทย?” กิจกรรมบริการตรวจประเมินภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมีย  
ณ จามจุรีสแควรในโครงการ “ตรวจเลือดเติมรัก” กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนโดยการรวมบริจาคโลหิตกับ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และการเดินขบวน
เผยแพรความรูและเปดบทบาทวิชาชีพนักเทคนิคการแพทย ใหแกประชาชนท่ัวไป ณ ศูนยการคาสยามพารากอน 
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 นางสาววิสาข ทองระกาศ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ซึ่งไดรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
(คปก.) โดยมี ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ เปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก ไดตีพิมพผลงานวิจัย ประเภทนิพนธตนฉบับ  
เรื่อง “Protection from UVB Toxicity in Human Keratinocytes by Thailand Native Herbs Extracts” ในวารสารระดับนานาชาติ 
Photochemistry and Photobiology ป 2014 ฉบับเดือนมกราคม จำนวน 11 หนา โดยเปนวารสารในฐานขอมูล ISI มีคา impact factor 2012 เทากับ 2.287 
และเปนการตีพิมพผลงานวิจัยรวมกับอาจารยที่ปรึกษารวมชาวตางประเทศ คือ Prof. Dr. Ciro Isidoro สังกัด Department of Medical Sciences, University 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี  
 ปจจุบันแพทยแผนไทยไดประยุกตนำสารจากสมุนไพรหลายชนิดสำหรับรักษาผิวหนัง และโรคที่เกี่ยวของกับการอักเสบ คณะผูวิจัยไดศึกษาฤทธ์ิของสารสกัด
จากพืชไทยตอการปกปองเซลลผิวหนังมนุษยที่ถูกเพาะเล้ียงจากการถูกทำลายดวยรังสีอัลตราไวโอเลต บี  โดยคณะผูวิจัยสกัดสารจากพืชไทยจำนวน 15 ชนิด โดยใช 
Soxhlet extractor และใชตัวทำละลาย 3 ชนิด ดังน้ี ปโตรเลียมอีเทอร (petroleum ether) ไดคลอโรมีเทน (dichloromethane) และเอทานอล (ethanol) 
คณะผูวิจัยพบวา สารสกัดจากพืชไทยท้ัง 15 ชนิด สวนใหญมีสวนประกอบของสารตานอนุมูลอิสระ โดยเฉพาะสารสกัดจากตัวทำละลายไดคลอโรมีเทน  
และเอทานอล นอกจากน้ี สารสกัดจากพืชไทยเหลาน้ี ยังมีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ โดยเฉพาะสารสกัดจากขม้ินในสวนที่มาจากตัวทำละลายไดคลอ
โรมีเทน อีกทั้งยังมคีวามสามารถในการดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตท้ังชนิด เอ และบี เมื่อคณะผูวิจัยทำการทดสอบฤทธ์ิของสารสกัดเหลานี้ในเซลลผิวหนังมนุษยที่ถูก
เพาะเล้ียง (HaCaT cells) พบวาสารสกัดจากขม้ิน และขิงในสวนที่มาจากตัวทำละลายไดคลอโรมีเทน สามารถกระตุนการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวของกับการ
ตานอนุมูลอิสระ คือ Thioredoxin 1 นอกจากน้ียังสามารถปกปองการถูกทำลายของดีเอ็นเอในเซลลผิวหนังมนุษยที่ถูกเพาะเล้ียงจากรังสีอัลตราไวโอเลต บี ไดอีก
ดวย ผลการศึกษานี้ สนับสนุนการใชประโยชนจากสารสกัดขมิ้น และขิง ในการประยุกตใชเปนเครื่องสำอางเพ่ือปกปองผิวหนังจากรังสีอัลตราไวโอเลต 
 การตีพิมพครั้งนี้ เปนผลมาจากการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “กลไกตานการตายของสารสกัดสมุนไพรไทย ในเซลลผิวหนังมนุษยชนิดเคอราติโนโซตที่ถูก
กระตุนดวยรังสีอัลตราไวโอเลตบี” โดยไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยดานการอนุรักษ พัฒนา และเพิ่มมูลคาผลิตผลเกษตร (สมุนไพร) ประจำปงบประมาณ 2554  
จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) นอกจากน้ี นิสิตยังไดรับการสนับสนุนการวิจัยจากทนุ 90 ปจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

Protection from UVB Toxicity in Human Keratinocytes  

by Thailand Native Herbs Extracts 
ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว, นางสาววิสาข ทองระกาศ  

กิจกรรม “จิบน้ำชากับงานคลังและพัสดุ ครั้งที่ 1” 

รวมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมของคณะฯ 

 งานคลังและพัสดุ ฝายบริหาร คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ จัดกิจกรรม “จิบน้ำชากับงานคลังและพัสดุ 
ครั้งที่ 1” เมื่อเวลา 14.00 น. วันอังคารท่ี 10 มิถุนายน 2557 ณ หองประชุมหนวยปฏิบัติการบริการ
วิทยาศาสตรสุขภาพ ชั้น 4 เพื่อรับฟงปญหา อุปสรรค และขอขัดของในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการเบิก
จายและการจัดซื้อพัสดุตางๆ จากเจาหนาท่ี one stop service และจากเจาหนาที่สายสนับสนุนที่ปฏิบัติงาน 
ที่ภาควิชา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเปนผูประสานงานระหวางสวนกลางของคณะและอาจารยในภาควิชาได 
อยางมีประสิทธิภาพ       
 กิจกรรมคร้ังนี้เปนหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพงาน (การเบิกจายเงินงบประมาณ กระชับฉับไว) ซึ่งงานคลังและพัสดุจะจัดกิจกรรมน้ีเพื่อรับฟงปญหาและ
ขอเสนอแนะในการใหบริการกับหนวยงานอื่นของคณะฯ ดวย และจะนำขอมูลที่ไดมาพัฒนาการใหบริการเพ่ือสรางความประทับใจใหแกผูรับบริการตอไป      

 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี 
คณะสหเวชศาสตร พรอมดวยคณาจารย นิสิตปจจุบัน และศิษยเกา รวมแสดงความยินดีถายภาพหมู 
เปนที่ระลึกกับบัณฑิตใหมของคณะฯ ประจำปการศึกษา 2556 เม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 2557  
ณ พระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระปยมหาราชและพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจา 
 ในปการศึกษานี้ มีบัณฑิตจากคณะสหเวชศาสตร เขารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 201 ทาน 
แบงเปนระดับดุษฎีบัณฑิต 4 ทาน มหาบัณฑิต 13 ทาน และวิทยาศาสตรบัณฑิต 184 ทาน คณะสหเวช
ศาสตร จึงขอแสดงความช่ืนชมและยินดีตอบัณฑิตทุกทาน ที่ไดเขารับพระราชทานปริญญาบัตร มา ณ 
โอกาสนี้  



คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
154 อาคารจุฬาพัฒน 1 ถนนพระราม 1 
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม 10330

กรุณาสง

www.ahs.chula.ac.th

นิสิตและบุคลากร คณะสหเวชศาสตร แสดงจิตอาสารวมบริจาคกลองเครื่องดื่มใชแลว  
เพื่อนำไปรีไซเคิลสรางเปนหลังคาชวยเหลือผูประสบภัยฯ 

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

 ตามที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ไดดำเนินการโครงการหลังคาเขียว เพื่อสนับสนุนการคัดแยกจัดเก็บ
และรีไซเคิลกลองเครื่องดื่มใชแลวอยางยั่งย่ืนในประเทศไทย เพ่ือนำไปใชประโยชนในการชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ 
เชน โครงการบานชีวิตใหมเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) บานถาวรสำหรับผูประสบภัย 
 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยลัย ไดเล็งเห็นความสำคัญของโครงการดังกลาว จึงไดจัดโครงการ 
สหเวชรักษโลก “หลังคาเขียว” ปที่ 2 เพื่อใหบุคลากรและนิสิตของคณะฯ มีสวนรวมในการบริจาคกลองเคร่ืองดื่ม 
ใชแลวเพื่อเปนการชวยลดปญหาภาวะโลกรอน และเปนการแสดงจิตอาสาทำประโยชนตอสังคม โดยเม่ือวันที่  
16 มิถุนายน 2557 ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ รองคณบดี และหัวหนาโครงการ พรอมดวย ผศ.ดร.วนิดา  
หลายวัฒนไพศาล ที่ปรึกษาโครงการ เจาหนาที่คณะฯ นิสิตบัณฑิตศึกษาหลักสูตรชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรโลหิตวิทยาคลินิก เดินทางไปรวมบริจาคกลองเครื่องด่ืมใชแลว จำนวนประมาณ 8500 กลอง 
ณ ศูนยรีไซเคิลกลองเครื่องดื่ม บริษัทไฟเบอรพัฒน จำกัด อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ทั้งนี้กลองเคร่ืองดื่ม 
จำนวนหนึ่ง ไดรับความอนุเคราะหจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม (ระดับอนุบาล) และ 
บานเด็ก จุฬาฯ โดยคุณณัฐนันท หิรัญชูสวัสดิ์ เจาหนาที่รับวัตถุดิบ เปนตัวแทนรับมอบกลองเครื่องดื่มดังกลาว และ
ไดนำเยี่ยมชมโรงงานและเขาดูกระบวนผลิตจากหนางาน กลองเคร่ืองดื่มทั้งหมดที่ไดรับบริจาคมา ทางบริษัทจะนำไป
เขากระบวนการรีไซเคิลสรางเปนหลังคาสงมอบใหแกมูลนิธิอาสาเพ่ือพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สำหรับนำไป
ใชประโยชนเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตอไป 
 


