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ฟุตบอลโลก 

โครงการเพิ่มทักษะวิจัยในการเขียนตนฉบับงานวิจัย  
และโครงการพัฒนาทักษะการทำวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา 

 งานบริการการศึกษา ฝายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดโครงการเพ่ิมทักษะวิจัยในการเขียนตนฉบับงานวิจัย และ
โครงการพัฒนาทักษะการทำวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนทักษะ และพัฒนาความสามารถและสมรรถนะใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาตางๆ       
ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนตนฉบับผลงานวิจัยทางวิชาการ เพ่ือตอยอดไปสูการไดรับการเผยแพรและตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏ 

ในฐานขอมูล SCOPUS/ISI ซึ่งเปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการได  

 หลายคนคงไดติดตาม การแขงขันฟุตบอลโลก 2014 ที่ประเทศบราซิล อยางมีความสุข  
ซึ่งในการแขงขันครั้งนี้ มีหลายเรื่องราวที่เปนขาวใหญในหนาหนังสือพิมพ และขาวใหญขาวหนึ่ง  
คงหนีไมพน ขาวการบาดเจ็บของเนยมาร ผูเลนคนสำคัญของทีมชาติบราซิล ซึ่งหลายๆ คน 
เชื่อวา การขาดเนยมารไป เปนเหตุผลสำคัญอันหนึ่ง ที่ทำใหบราซิลแพเยอรมันนี อยางหมดรูป 1 ตอ 7 ประตู 
 หนังสือพิมพไทยรัฐ วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 พาดหัวขาววา “เนยมาร หวิดถึงขั้นอัมพาต ถาแบ็กโคลอมเบีย 

แทงเขาสูงอีก 1 นิ้ว” โดยเหตุการณที่เกิดขึ้น คือ กองหลังทีมชาติโคลอมเบีย บังเอิญแทงเขาไปที่หลังของเนยมาร ในจังหวะเขาแยงบอลกัน ทำใหเนยมาร      
ไดรับบาดเจ็บหนัก หมดสิทธิ์ลงเลนตลอดชวงที่เหลือของศึกฟุตบอลโลกหนน้ีในทันที ถึงแมทีมชาติบราซิลชนะทีมชาติโคลอมเบียในที่สุดก็ตาม โดยแพทยได
วินิจฉัยวา เนยมารไดรับบาดเจ็บกระดูกสันหลังราว ตองเขารับการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพรางกาย เปนเวลาอยางนอย 1 เดือน 
 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร และอาจารยประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย          
ไดใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้วา กระดูกสันหลังของมนุษยเรา ซึ่งอยูกลางหลังนั้น ยาวตั้งแตคอจรดเอว มีความสำคัญหลายประการ แตหนาที่ที่สำคัญ
ประการหน่ึงก็คือ การปกปองไขสันหลัง ซึ่งเปรียบเสมือนสายไฟเสนใหญ ที่นำคำสั่งจากสมองไปยังขาทั้งสองขาง หากไขสันหลังขาดหรือไดรับบาดเจ็บ จะทำ
ใหคำสั่งจากสมองไปไมถึงกลามเน้ือขา ทำใหกลายเปนอัมพาต ไมสามารถขยับขาทั้งสองขางได ดังนั้น การกระทบกระเทือนที่รุนแรงตอกระดูกสันหลัง เชน 
จากการเลนกีฬา หรืออุบัติเหตุทางรถยนต เปนตน นอกจากจะทำใหกระดูกสันหลังราว หรือหักแลว ยังอาจทำใหไขสันหลังไดรับบาดเจ็บดวย 
 ถึงแมวา กระดูกสันหลังนั้น จะยาวต้ังแตคอจรดเอว แตไขสันหลังนั้น ไมไดยาวตลอดต้ังแตคอจรดเอว ไขสนัหลังมีความยาวต้ังแตคอลงมาถึงประมาณ
สะดือเทาน้ัน ต่ำกวานั้น ไขสันหลังจะกลายเปนเสนประสาทฝอย ซึ่งหากกระดูกสันหลังท่ีไดรับบาดเจ็บ ตรงกับระดับที่ไขสันหลังกลายเปนเสนประสาทฝอยแลว 

การบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับไขสันหลัง ก็จะมีความรุนแรงนอยลง ทำใหโอกาสเกิดอัมพาตนอยลง ดังนั้น ในกรณีของเนยมาร อาจสันนิษฐานวา การบาดเจ็บ    
ตอกระดูกสันหลัง อาจเกิดขึ้นในระดับที่ไขสันหลังกลายเปนเสนประสาทฝอยแลว 
 สำหรับแนวทางการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูปวย ที่ไดรับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง ขึ้นอยูกับความรุนแรงของการบาดเจ็บ หากเปนการบาดเจ็บที่
รุนแรง อาจตองไดรับการรักษาโดยการผาตัดเพื่อยึดกระดูกไว อยางไรกต็าม ไมวาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังจะรุนแรงหรือไมก็ตาม ผูปวยจำเปนตองถูก
จำกัดการเคล่ือนไหวลำตัว หรือเคลื่อนไหวใหนอยที่สุด เปนระยะเวลาหน่ึง เพื่อใหการซอมแซมกระดูกสันหลังที่ไดรับบาดเจ็บเปนไปอยางสมบูรณ ซึ่งการจำกัด
การเคล่ือนไหวลำตัวนี้ จะทำใหกลามเน้ือออนแรง และขอตอเกิดการยึดติด สงผลใหภายหลังจากการรักษา ผูปวยไมสามารถเคล่ือนไหวรางกายเปนปกติ 
เหมือนกอนบาดเจ็บ โดยเฉพาะหากเกิดขึ้นกับนักกีฬา จะทำใหไมสามารถเลนกีฬาไดในระดับที่เคยเลนกอนบาดเจ็บ จึงตองมีการฟนฟูสมรรถภาพรางกาย   
โดยการทำกายภาพบำบัดควบคูกันไปดวย 
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หลักสูตรเทคนิคการแพทย และอาจารยของคณะสหเวชศาสตร  
ไดรับการประชาสัมพันธขาวของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ซึ่งไดรับไดรับรางวัลที่ 1 จากโครงการประกวดกิจกรรมวันเทคนิค        
การแพทยไทย “29 มิถุนายน 2557”  และไดรับการเผยแพรประชาสัมพันธลงใน “เกียรติภูมิจุฬาฯ“ ฉบับวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 

 งานวิจัย เรื่อง “สมโอสกัดเขมขนปราศจากน้ำตาล” ชวยตาน     
อนุมูลอิสระ-ไขมันสูง เพิ่มมูลคาสมโอไทย โดย รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา 
ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร ไดรับการเผยแพรประชาสัมพันธ
ลงในวารสาร “จุฬาสัมพันธ” ปที่ 57 ฉบับที่ 19 วันจันทรที่ 2 มิถุนายน 
2557 และ วารสารจามจุรี สื่อเชื่อมสายใย น้ำใจนองพ่ี ปที่ 16 ฉบับที่ 2 
พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 
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คณะสหเวชศาสตร ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 11.00-12.00 น. ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน 1 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ใหการตอนรับคณะผูบริหารจากสายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมี รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี         
คณะสหเวชศาสตร เปนประธานกลาวตอนรับ พรอมดวยคณาจารยภาควิชากายภาพบำบัด รวมใหการตอนรับ  
 ในการนี้ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร ไดนำเสนอภาพรวมของ คณะสหเวชศาสตร ใหกับคณะศึกษาดูงานไดรับทราบ 
จากนั้นคณะศึกษาดูงานไดแยกตามกลุมเพ่ือเขาศึกษาดูงาน ณ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร เพื่อนำประสบการณจากการศึกษาดูงานไปปรับใช
พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองคกรตอไป 

พิธีระลึกพระคุณครูประจำปการศึกษา 2557 

 สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ไดจัดโครงการระลึกพระคุณครู ประจำปการศึกษา 2557      
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ หอง 421 อาคาร    
จุฬาพัฒน 4 เวลา 09.30–12.05 น. โดยมี รศ.ดร.ประวิตร      
เจนวรรธนะกุล คณบดี เปนประธานในพิธี เพื่อแสดงความ
เคารพและความกตัญูกตเวทีตอครูบาอาจารย ผูประสิทธิ์ 
ประสาทวิชาความรู และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไหวครู   
อันดีงาม ในการนี้ คณบดีไดมอบรางวัลแกนิสิตที่มีผลงานดีเดน
ดานตางๆ ประกอบดวย การประกวดเรียงความ ในหัวขอเร่ือง “ครูสอนใหฉันรูวา” ประกวดพานไหวครู พิธีมอบทุนการศึกษา รางวัลเรียนดี และนิสิตที่ทำ      
ชื่อเสียงและคุณประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย ดานบริหาร ประจำปการศึกษา 2556  
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 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ หอง 421 อาคารจุฬาพัฒน 4 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย นำโดย ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย จัดโครงการ “พิธีมอบกาวน กาวสูวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย คร้ังที่ 5” ใหกับนิสิตเทคนิคการแพทย ชั้นปที่ 3 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตเห็นคุณคาและความสำคัญของวิชาชีพเทคนิคการแพทย 
ตระหนักถึงบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบ การมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ทราบแนวทางเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพหลังสำเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรเทคนิคการแพทย อีกทั้งเพื่อสรางสัมพันธที่ดีระหวางคณาจารย นิสิตเกา และนิสิตเทคนิคการแพทยปจจุบัน กิจกรรมคร้ังนี้ไดรับเกียรติ
จาก รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร เปนประธานกลาวเปดงาน คณาจารยหลักสูตรเทคนิคการแพทย เขารวมกิจกรรมอยาง      

พรอมเพรียง ใหโอวาท สรางขวัญกำลังใจแกนิสิต ทำใหนิสิตมีความประทับใจ อบอุนใจและมีความมุงม่ันเรียนรูเพื่อเปนนักเทคนิคการแพทยที่พึงประสงคของ
สังคมไทยและเปนผูที่มีคุณคาของสังคมโลกในอนาคต 
 

คณบดี ไดรับเชิญไปบรรยายความรู ณ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาฯ 

รวมแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 11 ป ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ 

พิธีมอบกาวน กาวสูวิชาชีพเทคนิคการแพทย ครั้งที่ 5 

 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร ไดรับเชิญจากคณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จุฬาฯ ไปบรรยายความรูโครงการเสริมสรางสุขภาพพลานามัยหางไกลโรค : รูเทาทัน     

“ออฟฟศซินโดรม” ในหัวขอเรื่อง “สาเหตุและปจจัยเสี่ยงของการเกิด Office syndrome” ใหแก
คณาจารย เจาหนาที่ และนิสิตคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557             
ณ หอง 108 อาคารไชยยศสมบัติ 3 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

 เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะ       

สหเวชศาสตร พรอมดวย นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร และ นางสาวชลัยกรณ 
เพ็ชรงาม ผูอำนวยการฝายวิชาการ ไดรวมแสดงความยินดีมอบกระเชาดอกไมแก รศ.ดร.วินัย       
ดะหลัน ผูอำนวยการศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล เนื่องในโอกาส ครบรอบ 11 ป แหงการสถาปนา         
ณ ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ ชั้น 12 
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อธิการบดี (ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล) เขาเยี่ยมชมความกาวหนา 
โครงการการพัฒนาคุณภาพ : CQI ป พ.ศ. 2557 ของคณะสหเวชศาสตร  

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ หอง
ประชุมอาคารจุฬาพัฒน 1 ระหวางเวลา 14.45-15.05 น. คณะ
สหเวชศาสตร จุฬาฯ ไดรับเกียรติจากทานอธิการบดีจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย  (ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล)  เขาเยี่ยมชมและ     
รับฟงรายงานความคืบหนาของโครงการการพัฒนาคุณภาพงาน  
ของคณะสหเวชศาสตร ไดแก โครงการรายงานผลดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร เปดปุบ เจอปาบ และโครงการลดอัตรา     
ความเส่ียงการพนสภาพการเปนนิสิตสำหรับนิสิตที่มีสภาพวิทยาทัณฑ  ทั้งนี้ทีมงานผูบริหารของคณะใหการตอนรับ นำโดย ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ 
รองคณบดี (บริหาร) นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร และ นางสาวชลัยกรณ เพ็ชรงาม ผูอำนวยการฝายวิชาการ พรอมดวยเจาหนาที่ผูรับ
ผิดชอบ  อีกทั้งทานอธิการบดีใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางมากกับทั้ง 2 โครงการ  เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยา     
ทางการแพทย และวิทยาภูมิคุมกัน ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือดและจุลชีววิทยา
คลินิก ไดจัดโครงการปฐมนิเทศและมัจฉิมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษาปการศึกษา 2557 ในวันที่ 
26-27 กรกฏาคม 2557 โดยมีการแนะนำระบบการศึกษาและโครงสรางของหลักสูตร 
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมจิตอาสา    
และไดรับความรูในการใชสื่อสารสนเทศในการเรียนแบบทางไกล การเขาถึงหองสมุด E-book 
และ Journal โดย รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา รองคณบดีฝายวิชาการ อีกทั้งได
ทำความรูจัก คณาจารยในหลักสูตร และงานวิจัยของคณาจารยในหลักสูตร  

 คณบดี รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล กลาวตอนรับและใหโอวาท นิสิต ป.โท ป 1-4 และรวมพิธีการไหวครู ในปการศึกษา 2557นี้ หลักสูตร            
ไดคัดเลือกนิสิตดีเดนที่บำเพ็ญประโยชน มีคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 2 คน คือ นางสาวพิทยา ใหมตา และ นางสาวสุกัลยาณี ออนสีแดง และมีพิธีการ
มอบเกียรติบัตรจากหลักสูตรใหกับนิสิต หลังจากน้ันไดรวมฟงการบรรยายจากวิทยากร อ.ดร.ณัฐสุดา เตพันธ อาจารยจากคณะจิตวิทยา ในหัวขอ “การเรียน
และการงานสำเร็จไปดวยกันไดอยางไร” และ “การจัดการอุปสรรค” เพื่อใหนิสิตไดรับความรูและแนวคิดที่เปนประโยชนในการดำเนินชีวิตใหประสบความสำเร็จ 
ทั้งในการทำงานและการเรียนควบคูกัน 

โครงการปฐมนิเทศและมัจฉิมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษาปการศึกษา 2557 

“ทุนสหเวชศาสตร จุฬาฯ เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต” ปการศึกษา 2557 

 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 คณะสหเวชศาสตรรวมกับ ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดดำเนินการรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาตอปริญญาตรี ในหลักสูตร   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย สาขาวิชากายภาพบำบัด และสาขาวิชาโภชนาการ        
และการกำหนดอาหาร ในคณะสหเวชศาสตร โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปการศึกษา 2557 
ตามโครงการ “ทุนสหเวชศาสตร จุฬาฯ เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต” 
 ในปการศึกษานี้ มีนักเรียนที่ไดรับทุนเขาศึกษาตอหลักสูตรดังกลาวจำนวน 3 คน ดังนี้        
สาขาเทคนิคการแพทย นางสาวณัชมีร สา และ สาขากายภาพบำบัด นายอนิรุทธ์ิ ภักดี และ      
นายฟรฮาน โตะมัน ซึ่งนักเรียนทุนทั้ง 3 คน ไดเขารายงานตัวเปนนิสิต คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ     
ที่งานบริการการศึกษา อาคารจุฬาพัฒน 1 พรอมเขาพบ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร และ รศ.ดร.วินัย ดะหลัน                  
ผอ.ศูนยวิทยาศาสตร ฮาลาล และทำสัญญาการรับทุน ณ หองประชุม ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ  
 โอกาสนี้ รศ.ดร.วินัย ดะหลัน ผอ.ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ ไดใหโอวาทแกผูไดรับทุนทั้ง 3 คน ใหตั้งใจ ศึกษาเลาเรียน และนำความรู รวมถึง
ประสบการณที่ไดรับระหวางการศึกษา กลับไปพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตตอไป 
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 การทดสอบสมดุลการทรงตัวดวยการเอ้ือมมือหลายทิศทางเปนการทดสอบการทรงตัวขณะเคล่ือนไหว (dynamic balance) เหมาะสมท่ีจะใชวัด
ขอบเขตของการทรงตัว (limit of stability) ทางคลินิก และคาที่ไดจากการทดสอบมีความสัมพันธอยางสูงกับคาจุดศูนยกลางแรงท่ีกระทำตอพื้น (center 
of pressure) งานวิจัยนี้ไดศึกษาความสามารถในการทรงตัวดวยการเอ้ือมมือหลายทิศทางในคนไทยอายุระหวาง 20-79 ป จำนวน 180 คน แบงเปน 6 
กลุมตามชวงอายุ กลุมละ 30 คน ไดแก ชวงอายุ 20-29 ป, 30-39 ป, 40-49 ป, 50-59 ป, 60-69 ป และ 70-79 ป ทำการวัดการเอ้ือมมือไปใน 4 ทิศทาง 
ไดแก ดานหนา, ดานหลัง, ดานซายและดานขวา ในทายืน งานวิจัยน้ีคนพบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ของคาความสามารถในการ
รักษาสมดุลการทรงตัวขณะเอื้อมมือหลายทิศทาง  โดยพบวาอาสาสมัครทุกชวงอายุมีความสามารถเอ้ือมมือไปในทิศทางดานหนาไดมากที่สุด (p<0.05) 
โดยกลุมชวงอายุ 20-39 ป มีความสามารถในการเอ้ือมมือไปในทิศทางดานหนา, ดานซายและดานขวาไดมากกวาชวงอายุ 60-79 ป (p<0.05) จากงานวิจัย
นี้สรุปไดวา ความสามารถในการทรงตัวลดลงในผูสูงอายุ โดยเฉพาะในทิศทางดานหนาและดานขาง ซึ่งขอมูลดังกลาวสามารถนำไปเปนขอมูลพื้นฐานสำหรับ
ผูสูงอายุในการปองกันการลม งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากเงินทุนวิจัย กองทุนคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเผยแพรในวารสาร
นานาชาติ Journal of Physical Therapy Science ในป ค.ศ. 2014 ฉบับที่ 26(6) หนา 877-880 

 โรคธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบินเอชเปนโรคโลหิตจางเร้ือรัง
ชนิดท่ีพบอุบัติการณสูงมากในประชากรไทย โดยผูปวยจะมี
อาการซีดเน่ืองจากมีการแตกทำลายของเม็ดเลือดแดงซ่ึงมีสาเหตุ
มาจากพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นภายในเซลล ในปจจุบันมีการตรวจ
ประเมินความรุนแรงของการแตกทำลายของเม็ดเลือดแดงโดยใช 
ตัวชี้วัดหลายๆ ชนิดแตอาจจะยังไมมีความจำเพาะในการบอก
ความรุนแรงของโรคไดเทาที่ควรโดยเฉพาะ ในกรณีที่ผูปวย    
ธาลัสซีเมียมีภาวะแทรกซอนซึ่งอาจทำใหการแปลผลผิดพลาดได 
จากการเปรียบเทียบระดับของโปรตีนชนิดตางๆ ในพลาสมาของ
ผูปวยโรคธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบินเอชและคนปกติดวยเทคนิค
โปรติโอมิกสพบวามีโปรตีน 14 ชนิดมีปริมาณแตกตางกันอยาง   
มีนัยสำคัญ การตรวจยืนยันโดยเทคนิค Western blot พบวา    
ผูปวยโรคธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบินเอชจะมีปริมาณโปรตนี Haptoglobin นอยกวาในคนปกติ และผูปวยชนิดฮีโมโกลบินเอช-คอนสแตนทสปริงมีปริมาณโปรตีน 
Haptoglobin นอยกวาผูปวยฮีโมโกลบินเอชเน่ืองจากมีความรุนแรงของโรคมากกวา โปรตีน Haptoglobin ทำหนาที่ทำลายฮีโมโกลบินที่เกิดจากการแตกทำลาย
ของเม็ดเลือดแดงโดยจะจับตัวกับฮีโมโกลบินท่ีรั่วออกมาและกระตุนใหมีการทำลายโดยเซลลโมโนไซทหรือแมคโครฟาจ ดังนั้นในผูปวยที่มีการแตกของเม็ดเลือดแดง
จะมีปริมาณโปรตีน Haptoglobin ลดลงตามความรุนแรงของโรคซ่ึงการตรวจวัดปริมาณโปรตีน Haptoglobin ในพลาสมาสามารถนำมาใชเปนดัชนีบอก         
ความรุนแรงของโรคได งานวิจัยน้ีไดรับการเผยแพรใน วารสารนานาชาติ Disease Markers ในป ค.ศ. 2014 ฉบับที่ 2014 หนา 1–8  
 

การทดสอบสมดุลการทรงตัวดวยการเอื้อมแขนหลายทิศทาง 

ในคนไทยชวงอายุ ระหวาง 20-79 ป 

การเปรียบเทียบปริมาณโปรตีนในพลาสมา 

ระหวางผูปวยโรคธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบินเอชและคนปกติโดยเทคนิคโปรติโอมิกส 
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 กายภาพบําบัดทรวงอกนับเปนสาขาหน่ึงที่มีความสําคัญในการดูแลรักษาผูปวยกลุมศัลยกรรม เน่ืองจากมี
ความจําเปนที่จะตองตรวจประเมินเพื่อคนหาปญหาของผูปวย เพื่อใชในการวางแผนการรักษา ที่เหมาะสมกับ       
ผูปวยแตละราย ทักษะในการตรวจประเมิน วินิจฉัย รักษา และฟนฟู ทางกายภาพบําบัดจึงมีความสําคัญเปน
อยางยิ่ง  
 ดวยเหตุนี้ ภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.เปรมทิพย 
ทวีรติธรรม ไดเล็งเห็นถึงประโยชนในการเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการตรวจประเมิน วินิจฉัย รักษาและ  
ฟนฟู ในกลุมผูปวยศัลยกรรมในเชิงบูรณาการโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ จึงจัดใหมีการประชุมวิชาการในเร่ือง 

“กายภาพบําบัดทรวงอกสําหรับผูปวยศัลยกรรม (Chest Physical Therapy for Surgical Patients)” ขึ้น 
เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2557 ณ หอง 422 อาคารจุฬาพัฒน 4 คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ โดยมีวัตถุประสงค  
เพื่อใหนักกายภาพบําบัด ศิษยเกา และอาจารยพิเศษผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก จำนวน 126 คน    
ไดมีโอกาสเขารวมการอบรมแลกเปล่ียนเรียนรูในวงการวิชาชีพกายภาพบําบัด เพื่อพัฒนาความรูและทักษะทาง
กายภาพบําบัดทรวงอกแบบบูรณาการ นอกจากน้ันยังเปนการสรางความสัมพันธระหวางนักกายภาพบําบัดเครือขาย 

กายภาพบําบัดทรวงอกอีกดวย 


