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 เม่ือไมนานมาน้ี (วันที่ 7 กรกฎาคม 2557) หนังสือพิมพเดลินิวส พาดหัวหนา 1 ตัวใหญๆ วา “หักโหมออกกำลัง
กาย หนุมช็อก ตายคาลูวิ่งฟตเนสชื่อดัง” โดยเนื้อหาของขาวโดยยอ มีอยูวา ในชวงบายวันที่ 5 กรกฎาคม 2557    
หนุมเคราะหราย อายุ 38 ป ไดมาออกกำลังกายในฟตเนสดังในหางพารากอน โดยการว่ิงบนลูวิ่งไฟฟา หรือที่เรียกวา    
เทรดมิล กอนจะลมลงกับพื้น เมื่อเจาหนาที่ฟตเนสเขาไปตรวจสอบ ก็พบวา หนุมเคราะหรายคนนั้น ไดเสียชีวิตแลว    
โดยเจาหนาที่ตำรวจสันนิษฐานวา ผูตายเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลัน ทำใหวูบและเสียชีวติทันที 

 ดังนั้น ทานจะเห็นวา การออกกำลังกาย ถึงแมวาจะมีประโยชนตอสุขภาพ แตผูออกกำลังกายพึงทราบวา การออกกำลังกาย ก็อาจทำใหเกิดโทษ        
กับรางกาย ตั้งแตการบาดเจ็บเล็กๆ นอยๆ จนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ดังที่เปนขาวหนาหนึ่งกันเลย 
 ผูที่จะเริ่มออกกำลังกาย หรือแมแตผูที่ออกกำลังกายเปนประจำอยูแลว แตตองการจะเปล่ียนรูปแบบการออกกำลังกาย หรือเพิ่มความหนักของการออก
กำลงักาย จึงพึงมีความระมัดระวัง อยาชะลาใจ เพราะผลเสียที่เกิดขึ้น อาจไมคุมกันก็เปนได 
 กอนที่จะเริ่มการออกกำลังกายอยางจริงจัง ขอใหลองถามคำถามเหลานี้กับตนเองกอน (อางอิงจาก เอกสาร Pre-Participation Physical Examinations  
โดย the American College of Sports Medicine เขาถึงที่ www.acsm.org เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2557) 
 1. แพทยเคยบอกทานหรือไมวา ทานมีปญหาเก่ียวกับหัวใจ หรือวา ทานควรออกกำลังกาย ตามที่แพทยแนะนำเทานั้น 
 2. ทานเคยมีอาการเจ็บหนาอกในขณะทำกิจกรรมตางๆ หรือไม 
 3. ในรอบ 1 เดือนที่ผานมา ทานเคยมีอาการเจ็บหนาอก ในขณะที่ไมไดทำกิจกรรมใดๆ หรือไม 
 4. ทานลมหรือเกือบลม เนื่องมาจากอาการวิงเวียนศีรษะหรือไม ทานเปนลมหมดสติไปหรือไม 
 5. ทานมีปญหาเก่ียวกับระบบกระดูกและกลามเน้ือ ซึ่งอาจจะแยลง เมื่อทำกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือไม 
 6. ในขณะนี้ ทานกำลังรับประทานยาเก่ียวกับความดันโลหิตหรือภาวะหัวใจหรือไม 
 7. ทานคิดวา มีเหตุผลใดๆ ที่ทำใหทานไมควรออกกำลังกายหรือไม 
 หากทานตอบวา ใช ในคำถามใดคำถามหน่ึงขางตน ทานควรปรึกษาแพทย กอนเริ่มตนการออกกำลังกาย อยางไรก็ตาม ผูที่มีอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป 
และไมเคยออกกำลังกายมากอน ยังไงก็แนะนำใหไปพบแพทยกอนเริ่มตนการออกกำลังกาย เพื่อความปลอดภัยของทานเองนะครับ 

การออกกำลังกาย 

สัมมนาหลักสูตรเทคนิคการแพทย : เนนการสอนแบบใชสมรรถนะเปนฐาน 

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 คณะอนุกรรมการดานการประกันคุณภาพการศึกษา ของหลักสูตร วท.บ. เทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัด “การสัมมนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ประจำป 2557” ขึ้น ณ หองการเดน 1       
โรงแรมแอมบาสซาเดอร เพื่อใหคณาจารยไดรวมกันเตรียมกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใชสมรรถนะเปนฐาน ตามแนวทาง Education 3.0 เพื่อให

สามารถผลิตบัณฑิตไดตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมทั้งเตรียมรับการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตร ปการศึกษา 2557 ตามเกณฑ สกอ. และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัย

ในชั้นเรียนใหแกคณาจารยดวย โดยไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท เปนวิทยากรตลอดงานและคณาจารยไดรวมกันจัดทำโครงการการวิจัย       

ในชั้นเรียน ที่จะดำเนินการใหสัมฤทธ์ิผลในปการศึกษา 2557 ดวย 
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โครงการอบรมเร่ือง จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย 

สหเวชศาสตร จุฬาฯ หางไกล office syndrome 

คณะสหเวชศาสตรมีพันธกิจในการสรางผลงานดานบริการวิชาการและจัย การวิจัยในดานสหเวชศาสตรนั้น มีหลายโครงการท่ีตองคำนึง

ถึงเรื่องจริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณของนักวิจัย ดังนั้นเพ่ือใหทราบหลักการและแนวปฏิบัติที่ถูกตอง งานบริการวิชาการและวิจัย จึงไดจัดโครงการ Lunch  
time seminar ครั้งท่ี 9 อบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 12.00-13.00 น. ณ หอง 222 อาคาร  
จุฬาพัฒน 2 คณะสหเวชศาสตร ทั้งนี้มีคณาจารย เจาหนาที่ รวมทั้งนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตคณะสหเวชศาสตร      
คณะจิตวิทยา คณะพยาบาลศาสตร และคณะวิทยาศาสตรการกีฬา จำนวนรวม 42 คน สนใจเขารับฟงการบรรยาย โดยไดรับความกรุณาในการบรรยาย     

โดยอาจารยผูทรงคุณวุฒิ คือ รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กลุมสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
โดยผลการประเมินโครงการอยูในระดับดีมาก (4.10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5) คิดเปนรอยละ 81.98 

 Office syndrome เปนกลุมอาการท่ีพบบอยในกลุมคนวัยทํางาน โดยเฉพาะคนท่ีนั่งทํางานในสภาพแวดลอมในที่ทํางานไมเหมาะสม ไมวาจะเปนการ   
นั่งทํางานตลอดเวลา ไมมีการเคล่ือนไหวรางกาย รวมถึงอิริยาบถในการทํางานไมเหมาะสม ทั้งนั่งหลังคอม หรือการทํางานหนาจอคอมพิวเตอรนานๆ สิ่งเหลาน้ี 
สงผลใหเกิดอาการกลามเนื้อเกร็ง และปวดเม่ือยตามอวัยวะตางๆ อาทิ หลัง ไหล บา แขน หรือขอมือ เปนตน  
 ดวยเหตุนี้ งานบริการวิชาการและวิจัย และภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของปญหา

ดังกลาว จึงไดจัดโครงการบริการวิชาการ “สหเวชศาสตร จุฬาฯ หางไกล office syndrome” ขึ้น เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00- 13.00 น.     
ณ หอง 222 อาคารจุฬาพัฒน 2 คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ บรรยายโดยอาจารยผูทรงคุณวุฒิสองทาน คือ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี            
คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ในหัวขอ “สาเหตุและปจจัยเส่ียงของการเกิด office syndrome” และ อ.ดร.รัฐพร สีหะวงษ อาจารยประจำภาควิชากายภาพ

บำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ในหัวขอ “วิธีปฏิบัติตนเพื่อปองกันและรักษา office syndrome” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเสริมสรางศักยภาพ             
ในการทํางานแกบุคลากรของคณะสหเวชศาสตร สรางความรูในการดูแลสุขภาพ ใหรูจักวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงสรางแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลด
ความเสี่ยงในการเกิดอาการ Office syndrome  

(ภาพซาย) รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กลุมสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บรรยายเรื่อง จริยธรรม        
การวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย (ภาพกลาง) คณาจารย เจาหนาที่ รวมทั้งนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตคณะสหเวชศาสตร           
คณะจิตวทิยา คณะพยาบาลศาสตร และคณะวิทยาศาสตรการกีฬา ใหความสนใจเขารวมฟงบรรยาย (ภาพขวา) รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
จุฬาฯ มอบของท่ีระลึกแด รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กลุมสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาฯ ในโอกาสท่ีใหเกียรติมาเปนวิทยากร
ในการบรรยายเร่ือง จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย 
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โครงการรักษสหเวชฯ รักตนไม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ 
ไดรับรางวัลอันดับ 1 โครงการประกวดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทยไทย 

เนื่องจากในปจจุบันภาวะโลกรอนไดทวีความรุนแรงมากข้ึน จากการตัดไมทำลายปา และการสรางมลพิษตางๆ ซึ่งทำใหเกิดผลกระทบ    
ตอมนุษยและสัตวทั้งทางดานสุขภาพ รายกายและจิตใจ งานบริหารและธุรการรวมกับสโมสรนิสิต และหนวยกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร ไดเล็งเห็นถึง  
ความสำคัญ และมีความประสงคที่จะมีสวนรวมในการแกไขปญหาเหลานี้ จึงไดจัดโครงการ “รักษสหเวชฯ รักตนไม” ขึ้น เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557        
ณ บริเวณริมรั้วหนาอาคารจุฬาพัฒน 1 โดยไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร เปนประธานเปดงาน ภายในงาน        
มีการบรรยายใหความรูเกี่ยวกับโลกรอนแกนิสิตชั้นปที่ 1 การสาธิตวิธีการปลูกตนไม โดยรุนพี่ชั้นปที่ 2-4 กอนแบงนิสิตออกเปนกลุมยอย ชวยกันปลูกตนไม 
รวมกับคณาจารยและบุคลากรของคณะฯ  
 สำหรับการจัดโครงการ “รักษสหเวชฯ รักตนไม” นั้น มีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตชั้นปที่ 1 มีสวนรวมในการลดภาวะโลกรอน เสริมสรางความสามัคคี
ระหวางนิสิตรุนพี่และรุนนอง เพิ่มสภาพแวดลอมสีเขียว ในบริเวณพื้นที่รอบคณะสหเวชศาสตร และทำใหคณะสหเวชศาสตร เปนคณะสีเขียว 
 

 เนื่องในวันเทคนิคการแพทยไทย วันที่ 29 มิถุนายน ของทุกป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จึงไดจัด โครงการเทคนิคการแพทยไทยใสใจสุขภาพประชาชน’57 ขึ้น เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ที่ผานมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปลูกฝงให

นิสิตเทคนิคการแพทยไดเล็งเห็นถึงคุณคาและความสำคัญของวิชาชีพเทคนิคการแพทย ประชาสัมพันธวิชาชีพเทคนิคการแพทยตอสังคม สงเสริมกิจกรรมสาน
สัมพันธระหวางคณาจารย ศิษยเกาและนิสิตปจจุบัน และเปนเรื่องนายินดียิ่งที่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ 

ไดรับรางวัลที่ 1 จากโครงการประกวดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทยไทย “29 มิถุนายน 2557” จัดโดยสมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทยในพระอุปถัมภ 
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยการประกาศผลโครงการผานทางหนาเว็บไซตของสมาคม (http://www.amtt.org)     
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557  

 โอกาสนี้ ขอขอบคุณบุคลากรคณะสหเวชศาสตรทุกทาน ศิษยเกา นิสิตเทคนิคการแพทย จุฬาฯ รวมถึงผูเกี่ยวของ ที่รวมกันสรางผลงานนำมาซ่ึงช่ือเสียง
ใหกับ “เทคนิคการแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” อีกครั้ง  
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 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวตอนรับคณะกรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 ณ หองประชุมคณะสหเวชศาสตร อาคารจุฬาพัฒน 1 ชั้น 2 โดยม ีรศ.สมชาย วิริยะยุทธกร ประธาน
กรรมการ, ศ.ภญ.ดร.เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ  กรรมการ, รศ.น.สพ.ดร.กฤษ อังคนาพร กรรมการ และ อ.ผกาภรณ พูเจริญ กรรมการ 
 คณะผูตรวจประเมินฯ ไดตรวจสอบเอกสารขอมูลองคประกอบคุณภาพ 9 ตามเกณฑ สกอ. และ สมศ. พรอมทั้งสัมภาษณขอมูลเพิ่มเติมจากนิสิต, 

บัณฑิต และบุคลากรของคณะฯ อีกทั้งลงตรวจเย่ียมพื้นที่ของคณะฯ ไดแก อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ, อาคารจุฬาพัฒน 2-3 และสโมสรนิสิต          
คณะสหเวชศาสตร 
 คณะผูตรวจประเมินฯ ไดสรุปผลการตรวจให

ผูบริหารรับทราบในเบื้องตนพรอมใหขอเสนอแนะ  
ที่เปนประโยชนแกคณะฯ ซึ่งคณะฯ จะไดนำไป

ปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้นตอไป หลังจากนั้น     
รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะ       
สหเวชศาสตรไดกลาวคำขอบคุณและถายภาพ   
รวมกัน สำหรับคะแนนหลังการตรวจประเมินและ

ขอเสนอะแนะตางๆ หนวยประกันคุณภาพ  คณะสหเวชศาสตรจะสรุปและประชาสัมพันธใหทราบในโอกาสตอไป   
 

โครงการความรวมมือกับสหพันธนิสิตนักศึกษากายภาพบำบัดอาเซียน (APTSA) 
ครั้งที่ 5 ประจำป 2557 

คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   
ประจำปการศึกษา 2556 

 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับเกียรติเปนเจาภาพจัดโครงการความรวมมือกับสหพันธนิสิตนักศึกษา
กายภาพบำบัดเอเซีย (APTSA) ครั้งที่ 5 ประจำป 255 ระหวางวันที่ 2-4 สิงหาคม 2557 ณ หอง 402 ชั้น 4 อาคารมหิตลาธิเบศร โดยไดรับเกียรติจาก             

ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มาเปนประธานในพิธีเปด ภายในงานมีคณาจารย นิสิต นักศึกษาชาวไทยและชาวตางชาติ             
เขารวมจำนวน 350 คน จาก 10 ประเทศ ไดแก ไตหวัน ญี่ปุน เกาหลี ฮองกง สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส พมา และไทย รวมท้ังประเทศผูเขารวม
สังเกตการณอีก 1 ประเทศ คือ กัมพูชา  
 ทั้งนี้ การจัดงานดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อเชื่อมความสัมพันธและสรางเครือขายความรวมมือระหวางนิสิต นักศึกษากายภาพบำบัดประเทศตางๆ ใน
ระดับนานาชาติ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการแลกเปล่ียนความรูและประสบการณระหวางกัน 

ื่ ั ี่ ิ
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“ควันหลง World Cup 2014” 
 งานบริหารและธุรการ คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม “คณบดีพบประชาคมสหเวชศาสตร ครั้งที่ 11      
ในหัวขอ “ควันหลง World Cup 2014” เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ หอง 222 อาคารจุฬาพัฒน 2 โดย รศ.ดร.ประวิตร             

เจนวรรธนะกุล คณบดี ไดมารวมพบปะพูดคุยกับประชาคมคณะสหเวชศาสตร พรอมทั้งสรุปผลการดำเนินงานดานตางๆ ของคณะฯ ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา 
ใหชาวประชาคมฯ รับทราบ และยกตัวอยางเกมการแขงขันฟุตบอลโลก 2014 รอบรองชนะเลิศ ระหวางทีมชาติบราซิล พบ ทีมชาติเยอรมัน ในเชิงเปรียบเทียบ 
ใหชาวประชาคมคณะสหเวชศาสตร เห็นถึงการทำงานเปน “ทีมเวิรก” ของทีมชาติเยอรมัน จนสามารถเอาชนะทีมชาติบราซิล ไปไดถึง 7-1 ประตู ซึ่งคณบดีก็ไดฝาก
แนวคิดนี้ใหชาวประชาคมฯ นำไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอองคกรตอไป สำหรับกิจกรรมดังกลาวไดรับความสนใจจากบุคลากรคณะเวชศาสตร เขารวมรับฟงเปน
จำนวนมาก 

 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับเชิญจากภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ไปบรรยายความรู โครงการ “วิศวฯ จุฬาฯ หางไกล office syndrome” ในหัวขอเร่ือง “สาเหตุและปจจัยเสี่ยงของการเกิด 
office syndrome” ใหแกคณาจารย เจาหนาที่ และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร ณ หอง 4/407 อาคาร 4 คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วิศวะ จุฬาฯ หางไกล Office Syndrome 

สัมมนาภาควิชาเคมีคลินิก ประจำป 2557 

 ภาควิชาเคมีคลินิก ไดจัดสัมมนาภาควิชาฯ ประจำป 2557 เรื่อง “แนวทางการพัฒนาภาควิชาเคมีคลินิก และการจัดทำหลักสูตรตอเนื่อง วท.ม. และ
วท.ด. สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย (หลักสูตรนานาชาติ)” ระหวางวันที่ 16-18 กรกฏาคม 2557 ณ Away Resorts Koh Kood            
อ.เกาะกูด จ.ตราด โดยมีวัตถุประสงค ในการปรับแนวทางการดำเนินงานทั้งในดานงานประจำ และงานยุทธศาตรของภาควิชาเคมีคลินิก เพื่อเตรียมการ        
ทั้งในดานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑใหม ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และการจัดทำหลักสูตรตอเนื่อง วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต-วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่ไดจะนำไปสูการพัฒนาการดำเนินงาน
ทั้งในดานงานประจำ และงานยุทธศาสตรของภาควิชาเคมีคลินิกตอไป 

(ภาพซาย) คณาจารย และบุคลากรของภาควิชาคลินิก 
เขารวมการสัมมนาภาควิชาฯ ณ Away Resorts Koh 
Kood อ.เกาะกูด จ.ตราด (ภาพขวา) คณาจารย      
ภาควิชาเคมีคลินิก รวมกันระดมสมองในการสัมมนา
ภาควิชาฯ 
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 นายณัฐพงศ ขาวจิตร นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ซึ่งไดรับทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับ        
บัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา โดยมี ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว 
ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ เปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก ไดตีพิมพผลงานวิจัย ซึ่งเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธ เรื่อง Suppressive effect of 
ethanolic extract of Annona squamosa L. leaves on the expression of Id1 biomarker: Phytochemical investigation and antioxidant 
activity study ในวารสารระดับนานาชาติ Journal of Chemical & Pharmaceutical Research ป ค.ศ. 2014 Vol. 6 เดือน มกราคม เลขหนา 499-506 
โดยเปนวารสารในฐานขอมูล Scopus 
 โรคสะเก็ดเงินเปนโรคผิวหนังอักเสบเร้ือรังซึ่งมีการเจริญของเซลลผิวหนังชั้นหนังกำพราที่เร็วกวา 
ปกติและมีการสรางเซลลผิวหนังช้ันหนังกำพราท่ีไมสมบูรณ การคนหายารักษาโรคสะเก็ดเงิน เพ่ือให
เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน จึงเปนการวิจัยที่ไดรับความสนใจในปจจุบัน อน่ึง 
กอนหนานี้ ชนะชัย แซลี้ และคณะ ใชเซลลเคอราติโนไซตของมนุษย (HaCaT) เปน in vitro 
model และใชสารสกัดจากสมุนไพรไทย ขา นอยหนา และขมิ้น ซึ่งสกัดโดยใชเอทานอลเปนตัว    
ทำละลาย พบวามีฤทธิ์ตานโรคสะเก็ดเงิน โดยผานกลไกการตานการอักเสบ สำหรับการศึกษา       
ในครั้งนี้โดยนายณัฐพงศ ขาวจิตร และคณะ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพในการตานอนุมูล
อิสระ และปริมาณองคประกอบทางเคมีที่เปนสารตานอนุมูลอิสระ โดยมีสมมุติฐาน คือ สารสกัด
จากพืชสามชนิดดังกลาว มีฤทธิ์ตานการแสดงออกของโปรตีน Id1 ซึ่งเปนตัวบงชี้ทางชีวภาพของ 
โรคสะเก็ดเงิน คณะผูวิจัยพบวา สารสกัดนอยหนาลดการแสดงออกของโปรตีน Id1 โดยการพิสูจน
ดวยเทคนิคการยอมเซลลดวยแอนติบอดีจำเพาะ และสองดูกลองจุลทรรศนคอนโฟคอลเลเซอร รวมทั้ง การตรวจยืนยันดวยเทคนิคเวสเทิรนบลอท คณะผูวิจัยไดรับ
การสนุนจากทุน 90 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน ป 2555 

 บุหร่ีเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอสมรรถภาพปอดของประชากรไทย ซึ่งพิษภัย
ของบุหร่ีนั้นกอใหเกิดโรคตางๆ เชน ถุงลมโปงพอง มะเร็งปอด และโรคทางเดิน
หายใจอื่นๆ พบวาประชากรไทยเร่ิมสูบบุหรี่ตั้งแตอายุ 11 ป และพบการสูบบุหรี่ 
มากข้ึนในเยาวชน งานวิจัยนี้ไดศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของการขยาย
ตัวของทรวงอก, คาสมรรถภาพปอด, และความแข็งแรงของกลามเน้ือหายใจ  
ในเยาวชนชายไทยท่ีสูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่ ที่มีอายุระหวาง 15-18 ป จำนวน 68 คน 
งานวิจัยน้ีคนพบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ของคาการ
ขยายตัวของเสนรอบวงทรวงอกในระดับใตรักแร, เสนผานศูนยกลางทรวงอกใน
แนวหนาหลังและดานขาง, คาปริมาตรอากาศท่ีเปาออกมาเร็วและแรงจนหมด 
(FVC), และความแข็งแรงของกลามเน้ือหายใจออกระหวางเยาวชนชายท่ีสูบบุหรี่ 
และไมสูบบุหรี่ โดยพบวาระดับการติดบุหรี่ของกลุมเยาวชนไทยอยูในระดับต่ำ
เปนจำนวนมากท่ีสุด (รอยละ 91), ชวงอายุที่เริ่มสูบบุหรี่มากท่ีสุด คือ อายุ  
15-18 ป (รอยละ 71), และระยะเวลาการสูบบุหรี่ที่พบมากท่ีสุด คือ 1-3 ป (รอยละ 47) จากงานวิจัยนี้สรุปไดวา การเริ่มสูบบุหรี่เพียงระยะส้ันหรือการสูบบุหรี่
ในระดับต่ำก็สามารถสงผลตอการขยายตัวของทรวงอก, คาสมรรถภาพปอด, และความแข็งแรงของกลามเน้ือหายใจได ซึ่งขอมูลดังกลาวสามารถนำไปเปนขอมูล
พื้นฐานสำหรับเยาวชนในการเลิกสูบบุหรี่ งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากทุนพัฒนาอาจารยใหม/นักวิจัยใหม กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช และเผยแพรในวารสาร
นานาชาติ Journal of Physical Therapy Science ในป ค.ศ. 2014 ฉบับที่ 26(2) หนา 167-170 

สารสกัดจากใบนอยหนา มีฤทธิ์ตานการแสดงออกของโปรตีน Id1  
ซึ่งเปนตัวบงชี้ทางชีวภาพของโรคสะเก็ดเงิน 

 ผลของบุหรี่ตอการขยายตัวของทรวงอก, สมรรถภาพปอด,  

และความแข็งแรงของกลามเนื้อหายใจในเยาวชน 

ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว, นายณัฐพงศ ขาวจิตร   

อ.ดร.อนงค ตันติสุวัฒน, ผศ.ดร.เปรมทิพย ทวีรติธรรม 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการรานอาหารประจำป 2557 

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

 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557 รศ.ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป ผูชวยอธิการบดีและประธานคณะกรรมการบริหารโรงอาหารรวมของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เปนประธานเปดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการรานอาหารประจำป 2557 แกผูประกอบการรานอาหารภายในโรงอาหารรวม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 7 แหง ไดแก โรงอาหารรวมสำนักงานมหาวิทยาลัย โรงอาหารรวมอาคารจุลจักรพงษ โรงอาหารรวมอาคารจุฬาพัฒน 9 โรงอาหารรวม 
อาคารพินิตประชานาถ โรงอาหารรวมอาคารมหิตลาธิเบศร และโรงอาหารรวมอาคารมหาจักรีสิรินธร โรงอาหารรวมอาคารจอดรถ 3 ณ หอง 308 ชั้น 3 
อาคารจุฬาพัฒน 13 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และแจงใหผูประกอบการทราบเก่ียวกับกฏระเบียบทางสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครและการตรวจ
ประเมินสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร จริยธรรมกับการใหบริการอาหาร ระหวางการอบรมมีการสาธิตวิธีการลางมืออยางถูกตอง 7 ขั้นตอนและปฏิบัติการ 
ตรวจสอบความสะอาดมือ การลางภาชนะตามหลักสุขาภิบาลอาหารและปฏิบัติการตรวจสอบความสะอาดภาชนะ หลักการลางผักเพื่อลดยาฆาแมลง หลักการ
ปรุงอาหารเพ่ือลดปริมาณจุลินทรียในอาหารปรุงสุกและปฏิบัติการตรวจสอบจุลินทรียในอาหาร การเลือกใชน้ำมันปรุง/ทอดอาหารและปฏิบัติการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำมันทอดอาหาร 
 การอบรมคร้ังนี้เปนสวนหนึ่งของ “โครงการระบบความปลอดภัยอาหารของโรงอาหารรวมในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2557” ซึ่ง
เปนดำริของ รองอธิการบดี รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม และมอบหมายให ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปติพันธ ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 
คณะสหเวชศาสตร เปนหัวหนาโครงการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูประกอบการมีความตระหนักในการพัฒนาตนเองในดานโภชนาการและความปลอดภัยอาหาร
และมีจิตสำนึกในการใหบริการอยางตอเนื่อง เพื่อสรางศักยภาพในการดูแลตนเองของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยดานสุขภาวะของบุคลากรและนิสิตที่เกี่ยวของ
กับความปลอดภัยดานอาหารดวยระบบการประเมินโรงอาหารภายในประจำป ซึ่งจะเปนประโยชนตอสุขภาพของนิสิต คณาจารย บุคลากร และผูใชบริการ
จากภายนอกมหาวิทยาลัยในระยะยาว อีกทั้งเปนการสรางความย่ังยืนในการดูแลดานความปลอดภัยอาหารในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยชุมชนมีสวนรวม 


