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Lunch Time Seminar 2016 คร้ังที่ 4 

 งานบริการวิชาการและวิจัย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย    
ผศ.ดร.วิโรจน บุญรัตนกรกิจ รองคณบดีฝายวิจัย ไดจัดโครงการบรรยายความรู Lunch 
Time Seminar 2016 ครั้งที่ 4 ในหัวขอเรื่อง “Piper sp. natural flavones keeping 
endothelial cell healthy? A molecular study” โดยไดรับเกียรติในการบรรยาย
จาก Dr.Razauden Mohamed Zulkifli ผูเชี่ยวชาญจาก Faculty of Biosciences 
and Medical Engineering, Universiti Teknologi Malaysia ประเทศมาเลเซีย ซึ่ง   
ไดรับความสนใจจากคณาจารย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เขารวมรับฟงบรรยายเปน
จำนวนมาก เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2559 เวลา 12.00-13.00 น. ณ อาคารจุฬาพัฒน 3 
ชั้น 1 หอง 3102 

รวมแสดงความยินดี ครบรอบ 30 ป สถาปนาศูนยบริการวิชาการฯ 

 นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร และ นางสาวจิรวรรณ กาญจนจูฑะพันธุ เลขานุการบริหาร เปนตัวแทนคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ 
เขามอบกระเชาดอกไมแด รศ.ดร.ทวีวงศ ศรีบุรี กรรมการผูอำนวยการศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อรวมแสดงความยินดี เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 30 ป วันสถาปนาศูนยบริการวิชาการฯ เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559 ณ หองประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

โครงการจิตอาสา สหเวชฯ จุฬาฯ-ธรรมศาสตร คร้ังที่ 1 

 สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับกรรมการนักศึกษาคณะ         
สหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดโครงการจิตอาสา สหเวชฯ จุฬาฯ-ธรรมศาสตร ครั้งที่ 1 

ขึ้นเมื่อวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนบานบางบอ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อปลูกฝงใหนิสิตเปนบุคคลที่มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ นิสิตเปนบุคคลเปนตนแบบท่ีดีในการจัด
กิจกรรมเพ่ือสังคม อีกทั้งยังสรางความสัมพันธอันดีระหวางนิสิตนักศึกษาคณะสหเวชศาสตรทั้งสอง
มหาวิทยาลัยซ่ึงจะเปนประโยชนตอไปในอนาคต 
 

Dr.Razauden Mohamed Zulkifli ผูเชี่ยวชาญจาก Faculty of 
Biosciences and Medical Engineering, Universiti Teknologi 
Malaysia ประเทศมาเลเซีย กำลังบรรยายความรูในหัวขอเรื่อง “Piper sp. 
natural flavones keeping endothelial cell healthy? A molecular 
study” 

ภาพบรรยากาศในหองบรรยาย ผศ.ดร.วิโรจน บุญรัตนกรกิจ รองคณบดีฝายวิจัย  
มอบของท่ีระลึกใหกับ Dr. Razauden Mohamed Zulkifli วิทยากรในการบรรยาย 
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เจรจาความรวมมือดานการศึกษาและวิจัยดานสเต็มเซลล  
กับ Tokyo Medical and Dental University ประเทศญ่ีปุน 

 วิทยาการทางดานการแพทยกาวหนาไปอยางรวดเร็ว บทบาทของวิทยาศาสตรดานสเต็มเซลลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆ สาขา 
เทคนิคการแพทยนับวามีบทบาทสำคัญตอความเจริญกาวหนาของศาสตรนี้เปนอยางยิ่ง ปจจุบันมีนักเทคนิคการแพทยจำนวนไมนอยที่ทำหนาที่สำคัญในการ
เตรียม เพาะเล้ียง และดำเนินการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานสเต็มเซลลทั้งในประเทศไทยและท่ัวโลก คณะสหเวชศาสตรจึงจำเปนตองเตรียมพรอม
ในการผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทยที่มีความรูความเช่ียวชาญและมีทักษะในดานดังกลาว เพื่อตอบสนองตอความตองการของสังคมโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 
 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2559 ที่ผานมา อ.ดร.เทวฤทธ์ิ สะระชนะ ไดเรียนเชิญ Dr.Chihiro Akazawa เครือขายวิจัยจาก Tokyo Medical and Dental 
University (TMDU) กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุน ผูดำรงตำแหนง Executive Adviser to the President ศาสตราจารยและนายแพทยประจำ TMDU และ
ดำรงตำแหนง Political Advisor และ Technical Advisor ประจำ Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology ประเทศญ่ีปุน 
ใหเดินทางมาเยี่ยมคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือเจรจาความรวมมือดานการศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาดานสเต็มเซลลกับสาขาวิชา
เทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร โดยมีคณบดีคณะสหเวชศาสตร รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล ใหเกียรติเปนประธานในการเจรจาและใหการตอนรับ 
พรอมรองคณบดีฝายวิจัย ผศ.ดร.วิโรจน บุญรัตนกรกิจ รวมดวยหัวหนาภาควิชาสาขาเทคนิคการแพทยทั้ง 3 ภาควิชา ไดแก ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว      

ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท อ.ดร.ญาณีนาถ สุวรรณวงศ และคณาจารยสาขาเทคนิคการแพทย ไดแก ผศ.ดร.ดวงดาว ปาละสุวรรณ อ.ดร.ปาหนัน รัฐวงศจิรกุล  
อ.ดร.ศิริกัลยา บริมสัน และ อ.ดร.เทวฤทธ์ิ สะระชนะ รวมเจรจาเพ่ือสรางความรวมมือดานการศึกษาและวิจัยทางเทคนิคการแพทยดานสเต็มเซลลดวย 
นอกจากน้ี นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ที่เคยไดรับทุนจากรัฐบาลญี่ปุนในการไปศึกษาดูงานดานสเต็มเซลลที่ประเทศ
ญี่ปุนเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ยังมารวมตอนรับอาคันตุกะ สรางบรรยากาศการตอนรับที่อบอุน เปนที่ประทับใจแกอาคันตุกะเปนอยางยิ่ง กิจกรรมน้ี   
นับวาเปนกิจกรรมสำคัญที่สะทอนวิสัยทัศนกวางไกลของคณะสหเวชศาสตร และเปนจุดเริ่มตนที่สำคัญมากในการกำหนดทิศทางของคณะในการกาวสูความ
เปนเลิศดานการศึกษาและวิจัยสเต็มเซลลระดับนานาชาติในอนาคต 

โครงการทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ 9 รูป 

 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2559 ณ บริเวณลานกิจกรรมคณะสหเวชศาสตร หนวยกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ไดจัดโครงการเยาวชนรุนใหม

ใกลชิดพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 3 ประจำปการศึกษา 2558 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหคณาจารย เจาหนาที่และนิสิต ไดรวมทำบุญตักบาตรพระภิกษุ
สงฆ เพื่อเปนการเสริมสรางความเปนสิริมงคลใหแกตนเองและคณะฯ นอกจากน้ันยังเปนการทำนุบำรุงศาสนาใหคงอยูสืบไปอีกดวย 

คณบดีคณะสหเวชศาสตร รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล พรอมดวยหัวหนาภาควิชาเคมีคลินิก 

ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว และ อ.ดร.เทวฤทธ์ิ สะระชนะ พาอาคันตุกะไปรับประทานอาหาร

เย็น พรอมมอบของท่ีระลึก 

คณบดีคณะสหเวชศาสตร รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล รองคณบดีฝายวิจัย หัวหนา    

ภาควิชา และคณาจารยสาขาวิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร ถายภาพรวมกับอาคันตุกะ 

Dr.Chihiro Akazawa ในการเจรจาความรวมมือทางการศึกษาและวิจัยดานสเต็มเซลล 
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โครงการประกวด แปรขยะใหเปนประโยชน 

 เมื่อเร็วๆ นี้ คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการประสานงานหนวยกิจการนิสิต ไดจัดการประกวดส่ิงประดิษฐจากวัสดุ   
เหลือใช ภายใตโครงการจิตอาสา แปรขยะใหเปนประโยชน ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ เพื่อเปดโอกาสใหนิสิต         
คณะสหเวชศาสตรไดมีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค และมีสวนรวมในการจัดการและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปญหาขยะมูลฝอย      
ดวยการสรางสรรคสิ่งประดิษฐเพื่อนำกลับมาใชซ้ำในวัตถุประสงคใหม ที่เปนประโยชนตอวิชาชีพ หรือผานกระบวนการแปลงสภาพเปนวัสดุใหม ซึ่งการ
ประกวดในครั้งนี้ มีนิสิตใหความสนใจรวมสงผลงานเขาประกวดจำนวน 7 ผลงาน และไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.เปรมทิพย ทวีรติธรรม รองคณบดีฝายบริการ
วิชาการและกิจการนิสิต, อ.ดร.กมลลักษณ ลีเจริญเกียรติ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต, ผศ.ดร.อนงค ตันติสุวัฒน ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ,           
อ.ดร.สุนทรี ทวีธนะลาภ, อ.ดร.สุกัญญา เอกสกุลกลา และ นางสาวชลัยกรณ เพ็ชรงาม เปนคณะกรรมการตัดสินการประกวด โดยผลการตัดสินการ
ประกวด มีดังตอไปนี้ 

รางวัลท่ี 1 ผลงานการประดิษฐอุปกรณเพื่อลดความเหน่ือยหอบในผูปวยที่มีภาวะหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง ของกลุม “Airway Execufioner” โดย นายพลเอก 
ระวัง, นางสาวกมลชนก กองศิร,ิ นางสาวณัฏฐา จิรพงศพิทักษ นิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปที่ 4 

รางวัลท่ี 2 ผลงานการประดิษฐอุปกรณเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อหายใจเขา เพิ่มขนาดของถุงลมสวนปลายและการขยายตัวของปอด ของกลุม “ดูดเถิด
จะเกิดผล” โดย นางสาวธัญญาพร ชาญพินิจ, นางสาวนพวรรณ พรหมมา, นางสาวอารียา หันษา นิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปที่ 4 

รางวัลท่ี 3 ไดแกผลงานการประดิษฐอุปกรณเพิ่มปริมาตรและความจุของปอดเพ่ือความแข็งแรงของกลามเนื้อที่ทำหนาที่ในการหายใจ ของกลุม “พกพา” 
นางสาวณัฐพร  ชโลปกรณ, นางสาวอธิปตย สวัสดิไชย, นางสาวอภิชญา วัฒนานุกิจ นิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปที่ 4 
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสรางเสริมสมรรถนะทักษะปฏิบัติการทางเคมีคลินิก 1, 2 และ 3  

 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2559 ภาควิชาเคมีคลนิกไดจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสรางเสริมสมรรถนะทักษะปฏิบัติการทางเคมีคลินิก 
1, 2 และ 3 โดยมีการบรรยายของวิทยากร คือ อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ ซึ่งเปนการถายทอด
ความรูจากประสบการณวิชาการและการวิจัยในดานแพทยศาสตรศึกษา โดยเนนเชิงวิเคราะห แนวทางในการแกปญหา การประเมินดวยรูปแบบ
ตางๆ เกี่ยวกับเนื้อหาสาระครอบคลุมรายวิชาเคมีคลินิก 1, 2 และ 3 ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพรอมสำหรับอาจารยใหมี  
ความเขาใจและมีความเช่ือมั่นในการสอนและวางแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเหลานี้ เพื่อสรางเสริมสมรรถนะทักษะปฏิบัติการใหแกนิสิต
เทคนิคการแพทย การจัดโครงการน้ี ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการสรางเสริมพลังจุฬาฯสูศตวรรษท่ี 2 ผานโครงการสรางฐานมั่นคง
ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเทคนิคการแพทย   

 ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับเกียรติจาก Dr.Wan-Ting Chou ซึ่งเปนอาจารยสังกัด International 
Exchange Office จาก Tohoku University Graduate School of Medicine and School of Medicine ประเทศญ่ีปุน ไดเดินทางมาเจรจา         
ความเปนไปไดในการจัดทำหลักสูตรสองปริญญากับหลักสูตรชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย คณะสหเวชศาสตร รวมถึงการการเจรจาความรวมมือดาน
การวิจัย ในการสงนิสิตในหลักสูตรฯ ไปทำวิจัยระยะส้ัน ณ Tohoku University ในการนี้ ทางภาควิชาฯไดจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม พาไป
เยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร การเลี้ยงอาหารค่ำรับรองอาคันตุกะ และคณาจารยในภาควิชาฯ       
ทุกทานไดมีโอกาสเจรจาถึงงานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู รวมถึงความเปนไปไดในการสรางความรวมมือในดานการวิจัยในระยะยาว และรวมไปถึงความรวมมือ 
ระหวางหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ กับ Tohoku University ที่จะจัดใหมีหลักสูตรสองปริญญาระหวางสองสถาบัน  
 นอกจากน้ี Dr.Chou ยังไดเปนวิทยากรรับเชิญในโครงการ Lunch Time seminar ในหัวขอ “Opportunity for an International research 

network with Tohoku University Graduate School of Medicine” ซึ่งมีผูสนใจเขารวมฟงจำนวนมาก อีกทั้งนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเคมี
คลินิกและอณูทางการแพทย ยังไดมีโอกาสฟงการบรรยายในหัวขอ “Factors impacting successfully competing for international research 
funding”  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายวิชา Grant proposal Writing (3744506) 

 
 วันอาทิตยที่ 10 มกราคม 2559   
ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล และ
นิสิตบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร    
ใหการรับรอง Dr.Wan-Ting Chou โดย    

พาไปเย่ียมชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
และวั ดพระ เชตุ พนวิ มลมั ง คล า ร าม      
ราชวรมหาวิหาร เพื่อเปนการแลกเปล่ียน

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับเกียรติจาก Dr Wan Ting Chou ซ่ึงเปนอาจารยสังกัด International

โครงการแลกเปล่ียนอาจารยมหาวิทยาลัย Tohoku ประเทศญี่ปุน กับภาควิชาเคมีคลินิก 

  คณาจารยภาควิชาคลินิก เขารวมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสรางเสริมสมรรถนะทักษะปฏิบัติการทางเคมีคลินิก   
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ตอนรับคณาจารยจากประเทศฟลิปปนส 

 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน 1 
รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร ผศ.ดร.สุจิตรา บุญหยง หัวหนา      
ภาควิชากายภาพบำบัด ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด  
และจุลชีววิทยาคลินิก ผศ.ดร.ญาณีนาถ สุวรรณวงศ หัวหนาภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก     
ผศ.ดร.จิตอนงค กาวกสิกรรม ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
กายภาพบำบัด และ อ.ดร.อัครเดช ศิริพร รองหัวหนาภาควิชากายภาพบำบัดใหการตอนรับ 
Assoc.Prof.Mona Liza N. Valencia, Dean of the College of Physical Therapy และ     

Ms.Ma.Victoria E. Mendoza, Dean of the College of Pharmacy จาก University of 
Perpetual Help System Dalta ประเทศฟลิปปนส ในโอกาสมาเยือนคณะสหเวชศาสตร เพื่อ
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสรางความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบัน  

 สวัสดีครับสมาชิกวารสารสหเวชจุฬาสานสัมพันธ ทุกทาน หลังจากที่คณะสหเวชศาสตร ไดมีการเปดใชงาน AHS CHULA 
Application เม่ือชวงเดือนกันยายน 2558 ที่ผานมา เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกสมาชิก สามารถเขาถึงบริการและขาวสาร
ประชาสัมพันธตางๆ ของคณะฯ ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว โดยคณะฯจะใชแอพพลิเคชั่นดังกลาวเพื่อทดแทนการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารในรูปแบบเดิมในอนาคต โดยขณะนี้ไดเปดใชงานนานกวา 5 เดือนแลว ซึ่งมีสมาชิกวารสารฯ ใหความสนใจ        
และดาวนโหลดมาใชงานกันพอสมควร แตก็ยังมีสมาชิกอีกหลายทานที่ยังไมทราบวาคณะฯ มีแอพพลิเคชั่นดังกลาวเพ่ือใชงานแลว 

วันนี้เราจึงขอนำเร่ืองกลับมาบอกเลาถึงประโยชนและวิธีการใชงานกันอีกครั้ง เผื่อใครที่ยังไมรูจะไดไมตกเทรน สวนใครที่รูแลวก็ทบทวนกันไปในตัวนะครับ  

 AHS CHULA Application คืออะไร: AHS CHULA Application คือ Application ที่คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พัฒนาข้ึนเพื่อ
อำนวยความสะดวกใหแกสมาชิกวารสารฯ ใหสามารถเขาถึงบริการและติดตามขาวสารประชาสัมพันธตางๆ ในคณะฯ เชน ขาวกิจกรรมภายในหนวยงาน    
ขาวการรับสมัครเขาศึกษา รายละเอียดหลักสูตรการเรียนการสอน ขาวประชาสัมพันธการจัดโครงการอบรม สามารถเปดอานวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
ไดอยางรวดเร็วเปนปจจุบัน นอกจากน้ีสมาชิกยังสามารถรับชมคลิปวีดีโอ แชรขอมูล แบงปนขาวสารผานทางอเีมลและ Facebook คนหาที่ต้ังคณะฯ ผาน
ระบบนำทาง Google Map ไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถโทรออกไปหนวยงานภายในผานแอพพลิเคชั่นดังกลาวไดอีกดวย 

 ระบบปฏิบัติการท่ีรองรับและการดาวนโหลด: AHS CHULA Application รองรับระบบปฏิบัติการ iOS และ AndroidOS โดยทุกทานสามารถเช่ือม 
ตออินเตอรเน็ตดวย 3G/EDGE/GPRS หรือ WIFI และเขาไปดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น ไดที่ 
  ระบบปฏิบัติการ iOS ดาวนโหลด ไดที่ App Store 

  ระบบปฏิบัติการ AndroidOS ดาวนโหลด ไดที่ Play Store 
 

หากมีขอสงสัย ตองการสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชงาน สามารถติดตอทางโทรศัพทไดที่หมายเลข 0-2218-1063 ในวันและเวลาราชการ 
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“ศักยภาพของอนุพันธจากพืชในการตานพิษอะคริลาไมคในระบบประสาท” 

ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบผลของหมอนพิงหลังที่มีจุดฝงเข็มที่มีผลทำใหอาการปวดหลังและภาวะทุพลภาพดีขึ้นหรือไม นอกจากนี้ยัง
ทำการตรวจสอบความชอบการใชหมอนพิงหลังตออาการปวดและภาวะทุพลภาพดังกลาว ผูเขารวมการศึกษาประกอบไปดวยผูที่มีอาการปวดหลังสวนลาง
แบบธรรมดาจำนวน 64 คน ถูกแบงเปนสองกลุมโดยวิธีการสุม กลุมแรกใหการรักษาโดยใชหมอนพิงหลัง กลุมที่สองเปนกลุมควบคุม นอกจากน้ันไดเพิ่มกลุม
การทดลองสำหรับผูชอบการใชหมอนอีกกลุมหน่ึงเพื่อตรวจสอบผลความชอบ (37 คน) ผลการศึกษาพบวามีความแตกตางอยางมีนยัสำคัญทางสถิติในกลุมผูที่
ใชหมอนพิงหลังและกลุมควบคุมโดยในกลุมผูใชหมอนพิงหลังเปนเวลาสองสัปดาหพบวามีภาวะทุพลภาพลดลง และหลังการใชหมอนสี่สัปดาหพบวามีอาการ
ปวดหลังลดลง นอกจากน้ีพบวาในชวงเวลาของการติดตามผลหลังรักษาเปนเวลาสามเดือนนั้นผูมีอาการปวดหลังทั้งสองกลุมมีอาการดีขึ้น สวนผลของความ
ชอบตอการใชหมอนนั้นไมพบความตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติของตัววัดทั้งสอง ผลการศึกษาคร้ังนี้สามารถสรุปผลไดวาการใชหมอนพิงหลังที่มีจุดกดที่จุดฝง
เข็มเปนเวลาหนึ่งเดือนสามารถชวยใหอาการปวดหลังดีขึ้นได นอกจากน้ีอาการปวดหลังที่ดีขึ้นไมมีผลจากความนิยมในการใชหมอนพิงหลัง ผลการศึกษาคร้ังนี้
เปนขอมูลที่เปนประโยชนตอผูที่ประกอบอาชีพนั่งทำงานเปนเวลานานๆ โดยจะเปนการรักษาทางเลือกหนึ่งของผูมีอาการปวดหลังแบบธรรมดาในการรักษา
อาการปวดหลังใหดีขึ้นไดดวยตนเอง 

โครงการวิจัย การศึกษาการใชหมอนพิงหลังในผูที่มีอาการปวดหลังธรรมดา 

แบบเรื้อรังในคนทำงานสำนักงาน 
รศ.ดร.นิธิมา เพียวพงษ, นางสาวศิรินันท จันทรหนัก, ผศ.ดร.สุจิตรา บุญหยง, ผศ.ดร.เปรมทิพย ทวีรติธรรม, รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล 

 สารเคมีจากภาคอุตสาหกรรมและสารเคมีที่ปนเปอนในอาหารสามารถกอใหเกิดพิษตอระบบประสาทได และมักจะกอความรายแรงในการเพ่ิมความเส่ียง
ตอการเกิดโรคทางสมอง ในมนุษยมีหลักฐานที่แสดงวา สารอะคริลาไมค ซึ่งไดรับการยืนยันวาเปนสารกอพิษตอเซลลประสาทนั้นพบไดในอาหารของมนุษย 
ทั้งนี้ อะคริลาไมค ดังกลาวนั้นเกิดขึ้นมาจากกระบวนการแปรรูปอาหารหรืออาจเกิดจากกระบวนการการปรุงอาหารก็ได ขอมูลเหลานี้กอใหเกิดความกังวล
อยางย่ิงในวงการสาธารณสุขและจำเปนที่จะตองหาแนวทางแกปญหาคุกคามนี้ในการแกพิษที่เกิดจากอะคริลาไมคในระบบประสาทน้ัน รายงานปริทัศนนี้ นำ
เสนอและเปรียบเทียบสารสกัดจากพืชชนิดตางๆและอนุพันธที่มีรายงานวา มีฤทธิ์ในการตานพิษของอะคริลาไมคในเซลลประสาท ทั้งนี้ เปนรายงานท่ีเนนการ
นำเสนอองคความรูเกี่ยวกับแหลงที่พบการออกฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาและการตานพิษ 



คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
154 อาคารจุฬาพัฒน 1 ถนนพระราม 1 

แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม 10330

กรุณาสง

www.ahs.chula.ac.th

แนะนำติชม ฝากขอความ ขาวสาร เพื่อประชาสัมพันธแกศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ของคณะสหเวชศาสตร ทานสามารถสงขอความผานถึงหัวหนา

กองบรรณาธิการ อ.ดร.ปาหนัน  รัฐวงศจิรกุล  E-mail: panan_etc@yahoo.com หรือโทรศัพท 0-2218-1084 ตอ 319

ตอนรับคณาจารยจากวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ทางการแพทยและสาธารณสุขกาญจนาภิเษก  

 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา รองคณบดีฝายวิชาการ 
นางสาวชลัยกรณ เพ็ชรงาม ผูอำนวยฝายวิชาการ อ.ดร.ลัคนา อภิปญญาโสภณ อาจารยประจำภาควิชารังสีเทคนิค
และฟสิกสทางการแพทย คณะสหเวชศาสตร และ อ.ดร.กิติวัฒน คำวัน อาจารยประจำภาควิชารังสีวิทยา คณะ
แพทยศาสตร จุฬาฯ รวมใหการตอนรับคณะผูบริหารและคณาจารยจากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข 
กาญจนาภิเษก ในโอกาสมาเย่ียมชมคณะฯ และหารือเพื่อสรางความเขาใจและเตรียมความพรอมในการพัฒนาหลักสูตรฯ 

ผลิตบัณฑิตสาขาวิชารังสีเทคนิค ตามความขาดแคลนของระบบบริการสุขภาพ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ หอง
ประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน 1 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 


