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จุลสาร

คณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ หลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารระดั บ สู ง
กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 4 (นกธ.4) และ สวปอ.มส.6 ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลา
ถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล
โดยมี รศ.ดร.ก�ำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพระพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
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แนะนำ�บุคลากรใหม่
อาจารย์ ดร.วรรณนิภัทศ บัวเทศ
Ph.D. (Knowledge Science)
Japan Advanceed Institute of Science and Technalogy, Japan
สังกัด ภาควิชากายภาพบ�ำบัด

การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายทางวิชาการและการวิจย
ั
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
คณะสหเวชศาสตร์ กับ สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการ วิจัย ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
กีฬา รวมถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางการกีฬา อันเป็นรากฐานส�ำคัญ
ส�ำหรับการพัฒนาการกีฬาของชาติ ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์
ชั้ น 6 อาคารปิ ย ชาติ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ รั ง สิ ต โดยมี
รศ.ดร.ก�ำพล  รุจวิ ชิ ชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และพลต�ำรวจเอกสันต์
ศรุตานนท์ นายกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560
คณะผู้บริหารจาก Nanjing Sport Institute ประเทศจีน
ได้เดินทางมาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
กั บ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ในวั น ที่ 26
กรกฎาคม 2560     ณ ห้องประชุม 959 ชั้น 9 อาคารปิยชาติ และ
เยี่ยมชมอาคารปิยชาติ อาคารราชสุดา และอาคาร Main Stadium     
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งในอนาคตจะมีการ
ด�ำเนินงานด้านการกีฬาร่วมกัน
รศ.ดร.ก� ำ พล รุ จิ วิ ช ชญ์ คณบดี ค ณะสหเวชศาสตร์
ลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ Prof.Maria Teresa
T. Rodriguez, Trinity University of Asia ในการส่งนักศึกษามา
ฝึกงานทีภ่ าควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ร่วมเป็น
สักขีพยาน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560
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ผศ.ผุสดี โตบันลือภพ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุข
รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ และ ผศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์  รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และวิเทศสัมพันธ์
เข้าร่วมพิธลี งนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาก�ำลังคนสายวิชาชีพรังสีเทคนิคระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุข กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ
ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกส�ำนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ
พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานใน
พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินส�ำหรับคนพิการ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(I-Walk) จ�ำนวน 10 เครื่องให้กับโรงพยาบาลต่างๆ จ�ำนวน 10 แห่ง โดย
เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของ ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ ภาควิชา
วิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.พัชรี คุณค�ำ้ ชู ภาควิชา
กายภาพบ�ำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพือ่ น�ำไปใช้กบั
ผูพ้ กิ าร และผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง ตลอดจนผลิตผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

ภาควิชากายภาพบ�ำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ าร ประจ�ำปี 2560 ในหัวข้อ Paediatric physical therapy in 21st century และ หัวข้อ
Stroke Rehabilitation : Multidisciplinary Approaches ณ อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 โดยมีนักกายภาพบ�ำบัดและคณาจารย์
ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิคเข้าร่วมการอบรมประมาณ 80 คน
ฝ่ายวิชาการคณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการอบรม เรื่อง “แนวทางจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560
เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 218 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้  คือ ดร.อดิศร จันทรสุข จากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรม
ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์อย่างคับคั่ง

รศ.ดร.ก�ำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการน�ำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และ
สารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
น�ำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์จ�ำนวนทั้งสิ้น 60 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560
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โครงการบัณฑิตจิตอาสาเนื่องในวันครบรอบวัน
สถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ (ท�ำดอกไม้จันทน์
ถวายพระเพลิ ง พระบรมศพในหลวง ร.9) ณ
โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา
โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560
บัณฑิตศึกษาจัดโครงการอบรม เรื่อง “การก�ำจัดขยะสารเคมีและของ
เสียอันตรายคณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560” โดยวิทยากร คุณธีรพัฒน์
คล้ายมุข จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เจ้าหน้าที่ บริษัท รีไซเคิลเอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 234 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมอบรม
ในปีการศึกษา 2559 คณะสหเวชศาสตร์มีหลักสูตรที่เข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตรจ�ำนวน 8 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�ำลังกาย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการกีฬา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา
หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ�ำบัด และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ทั้งนี้   หลักสูตรที่เข้ารับการประเมินคุณภาพฯ ได้ผ่านการ
ประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก�ำกับมาตรฐาน ครบทุกหลักสูตร และได้รบั การประเมินใน
องค์ ป ระกอบที่ 2-6 มี ผ ลคะแนนประเมิ น คุ ณ ภาพฯของทุ ก หลั ก สู ต รอยู ่ ใ นระดั บ
คุณภาพดี ส�ำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขา
วิชากายภาพบ�ำบัด ใช้ผลการรับรองคุณภาพหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ (นกธ.)   มาอย่าง
ต่อเนื่อง ปัจจุบันก้าวเข้าสู่รุ่นที่ 5 แล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการเป็นผู้น�ำทางด้านกีฬากอล์ฟ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและการเจริญเติบโตของกีฬากอล์ฟในประเทศไทย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายระดับสูงของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้
มีความเข้มแข็งและน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รูปแบบการอบรมหลักสูตรได้ผ่านการพัฒนาปรับปรุงให้มีความทันสมัย มีมาตรฐานใน
ระดับสากล และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบัน Singha Elite Performance Centre โดยโปรป้อมเพชร
สารพุ ท ธิ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการฝึ ก สอนและแนะแนวทางให้ กั บ โปรกอล์ ฟ อาชี พ ระดั บ โลกหลายคน นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเชิ ญ วิ ท ยากร
พิเศษหลายท่านที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับนับถืออย่างกว้างขวางในวงการกีฬากอล์ฟ เช่น คุณวิชิต บัณฑุวงศ์ คุณสรวง จันทรอุไร
คุณคติพจน์ เกิดมั่นคง โดยมีพิธีเปิดการอบรมฯ โดย รศ.ดร.ก�ำพล รุจิวิชญญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ส�ำหรับในรุ่นที่ 5 มีผู้เข้าอบรมจ�ำนวน 60 คน
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ฝ่ายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมออก
บูธในงาน Thammasat Open House 2017 เพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเรียนการสอน
กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะสหเวชศาสตร์ ให้แก่ ครู
อาจารย์ และผูป้ กครอง และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในวันที่ 12-13 กันยายน 2560 ณ ศูนย์
ประชุมธรรมศาสตร์ และอาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ฝ่ า ยวิ ช าการคณะสหเวชศาสตร์ จั ด โครงการปฐมนิ เ ทศ
นักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการ
แนะน�ำหลักสูตร การลงทะเบียนเรียน ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพ รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา
ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสหเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ
ห้องบรรยาย Auditorium อาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารรวม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์
หลังจากที่ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์  ได้ร่วมมือกับ บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป ในการ ให้บริการตรวจสุขภาพ บริษัทเอกชน  ประชาชน
และนักเรียนในจังหวัดปทุมธานี   โดยตรวจสุขภาพแก่พนักงานบริษัท โตชิบา ตรวจสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนเขตจังหวัดปทุมธานี จ�ำนวน 8
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษา โรงเรียนทองพูลอุทิศ โรงเรียนบรรจบรักษ์   โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา โรงเรียนอนุบาลรัตนโกสินทร์
200 ปี    โรงเรียนอุดมวิทยา    โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ รังสิต   และ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในเขตเทศบาล
คูคตเทศบาลเมืองคลองหลวง  และเทศบาลต�ำบลบ้านใหม่   จ.ปทุมธานี    ทั้งนี้ยังตรวจสุขภาพฟรีให้ประชาชนทั่วไป เพื่อท�ำความดีถวายในหลวง
โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด และสโมสรโรตารีพระราม 9 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
ด้วยบริการทีป่ ระทับใจ การให้บริการทีไ่ ด้มาตรฐานทางห้องปฏิบตั กิ าร ซึง่ ถือว่าเป็นการส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนและสร้างชือ่ เสียง
ในการเป็นผู้น�ำด้านสุขภาพให้กับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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แสดงความยินดี
คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง รองศาสตราจารย์
1.รองศาสตราจารย์ ดร. เกษรา  รักษ์พงษ์สิริ
คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริสา  เก่งตรง บดีรัฐ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์  อภิบาลทวีสกุล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิภา  บูรณพันธฤกษ์
คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้
เป็น นักวิชาการชํานาญการพิเศษ
1. นายอนุรักษ์ เชื้อมั่ง

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่
อาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจ�ำปี 2560
1. ผศ.ดร.กรอนงค์  ยืนยงชัยวัฒน์
2. ผศ.ดร.นริสา เก่งตรง บดีรัฐ
3. ผศ.ดร.จิราภรณ์  คุ้ยทรัพย์
4. อ.พิริยะ  สุวรรณดิษฐ์
5. คุณวาสนา  สิรินทร์
6. คุณสมฤดี  หาญมานพ

7. คุณวินิธา  ผึ้งถนอม
8. คุณวลัยพร  กลับใจ
9. คุณชานนท์  ทิมรอด
10. คุณนันทวัฒน์  โฆษา
11. คุณมานิต  หนูสา

การสืบสานและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
คณะผู ้ บ ริ ห าร คณาจารย์ เจ้ า หน้ า ที่ แ ละนั ก ศึ ก ษา ร่ ว มถวายเที ย นพรรษาและสิ่ ง ของที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ พระภิ ก ษุ ส ามเณร
ที่จ�ำพรรษาในช่วงเข้าพรรษา ณ วัดเวฬุวัน อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

   คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์
66 รู ป ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล เนื่ อ งในวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณ
ตึกโดมฝั่งสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

การพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการไหว้ครู ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 อาคารบริการ โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของพิธีไหว้ครู และเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความนอบน้อม
และความอ่อนโยนแก่นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี     
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เมือ่ วันที่ 11 -13 สิงหาคม 2560 ฝ่ายการนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการการแนะแนวการศึกษาแก่นกั เรียนมัธยมปลาย (สวมกาวน์
ก้าวสูโ่ ดม ครัง้ ที่ 4) ณ ห้องรรยาย 201 อาคารบรรยายรวม 1 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และสามารถ   
ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาที่เป็นผู้ร่วมโครงการนั้นต้องท�ำความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาหรือวิชาชีพของตนให้มีความถูกต้องเหมาะสมทั้ง
ในเชิงวิชาการ การประกอบอาชีพ การด�ำรงตนในหลักจรรยาบรรณ และนักศึกษาได้เรียนรู้ฝึกฝนประสบการณ์ในการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น ได้มีทักษะ
ทางสังคม อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้กับบุคคลภายนอกได้รู้จักในวงกว้าง

สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าและการพั ฒ นากี ฬ าจั ด กิ จ กรรม
“เอ็งมาข้าดีใจ” ซึง่ เป็นประเพณีการมอบเสือ้ วอร์มให้กบั นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ของ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�ำลังกาย หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬา
และหลักสูตรการจัดการการกีฬา โดยมีนักศึกษาเข้ารับมอบเสื้อวอร์มจ�ำนวน
353 คน เมือ่ วันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ลานพญนาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
ฝ่ายการนักศึกษา จัดโครงการเปิดบ้านคณะสหเวชศาสตร์  ณ อาคารปิยชาติ
อาคารราชสุดา อาคารเมนสเตเดียม และอาคารยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้มีความรู้
ความเข้าใจในวิชาชีพของตนตลอดจนเป็นแนวทางในการศึกษาของแต่ละภาควิชา และ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพของตนในอนาคต เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560
     ฝ่ายการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ (รักแรก แลกรัก
สหเวชศาสตร์) ณ ห้องบรรยาย 201 อาคารบรรยายรวม 1 และบริเวณโถงชั้น 1 อาคาร
ปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการท�ำงานต่อ
ไปในอนาคต พร้อมทัง้ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ และสร้างจิตวิญญาณความ
เป็นธรรมศาสตร์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และเพื่อให้นักศึกษาได้ท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมและกิจกรรมจิตอาสา เมื่อวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560
ฝ่ายการนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการวันมหิดล โดยได้ลงพื้นที่
เทศบาลท่าโขลง ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   เพื่อ
ตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นกั ศึกษามีจติ อาสา แก่
ประชาชนในชุมชน อีกทั้ง เป็นการเสริมเสร้างทักษะประสบการณ์ทางวิชาชีพ
ให้นักศึกษา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560
สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าและการพั ฒ นากี ฬ า จั ด โครงการความคิ ด
จิตธรรมศาสตร์ ในวันที่ 3 กันยายน 2560 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกก�ำลังกาย หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬา และหลักสูตรการจัดการการกีฬา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา
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บทความ / เกร็ดความรู้
รูท้ นั ไข้หวัดใหญ่

โดย : นันทวัฒน์ โฆษา
สังกัดบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่วงนีเ้ ป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวมักจะมีการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ซงึ่ เรียกได้วา่ เป็นไข้หวัดตามฤดูกาล (Seasonal Influenza)
ไปเสียแล้ว  ไข้หวัดใหญ่  (Influenza, Flu) มีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ที่มีชื่อว่า ไวรัสอินฟลูเอนซา (influenza virus) ซึ่งไวรัสไข้หวัด
ใหญ่นั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด คือ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A ,B และไข้หวัดใหญ่ชนิด C ไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A  จะมีการก่อโรคที่รุนแรงและ
แพร่ระบาดได้มากกว่า 2 ชนิดแรกเพราะไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A  สามารถกลายพันธุเ์ ป็นสายพันธุใ์ หม่ได้เรือ่ ยๆ จึงท�ำให้ยากต่อการควบคุม
การแพร่ระบาด จากขอมูลการเฝาระวังโรคสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2560 7 ส.ค. 60 มีผูปวยมากถึง 58,564 ราย จาก 77 จังหวัด และโดยเฉพาะในกลุ่มช่วงอายุ 15-24 ป 
การแพร่เชื้อ
เชื้อไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่จะปะปนอยู่ในน�้ำมูก น�้ำลาย หรือเสมหะของผู้ป่วยและผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้ตั้งแต่ 1 วัน
ก่อนแสดงอาการป่วยผ่านการหายใจสูดเอาฝอยละอองเสมหะทีผ่ ปู้ ว่ ยไอหรือจามรด หรือมีการสัมผัสถูกมือ  สิง่ ของเครือ่ งใช้ทปี่ นเปือ้ นเชือ้
ไข้หวัดใหญ่  ซึ่งเชื้อไข้หวัดใหญ่จะมีระยะฟักตัวของโรค ประมาณ   1-3 วัน ซึ่งอาการของไข้หวัดใหญ่จะมีอาการคล้ายกับไข้หวัด (ธรรมดา)
คือมีไข้ เจ็บคอ คัดจมูก น�้ำมูกไหลใสๆ ไอแห้งๆ แต่จะมีอาการหนักกว่าไข้หวัด (จึงเรียกว่าไข้หวัดใหญ่) คือ มีไข้สูง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย
ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมาก เบื่ออาหาร
						
การดูแลตนเองเบื้องต้น
เมื่อมีอาการเป็นไข้หรือมีน�้ำมูกไหล (เป็นหวัด) ควรจะนอนพักผ่อนให้มากๆ  ดื่ม
น�้ำอุ่นและควรกินอาหารที่ย่อยง่ายๆ เช่น ข้าวต้ม โจ้ก หากจ�ำเป็นต้องกินยา
บรรเทาอาการ ควรเลือกใช้ยา พาราเซตามอล บรรเทาอาการไข้ ปวดศีรษะ
ทุก 4-6 ชั่วโมง และควรหลีกเลี่ยงยาแอสไพริน (โดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุ
ต�่ำกว่า 19 ปี) เพราะอาจท�ำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนที่เรียกว่า
(Reyes syndrome) ซึ่งเป็นโรคที่มีความผิดปกติของตับร่วมกับสมอง
เป็นโรคทีเ่ กิดขึน้ เฉียบพลันและรุนแรงถึงแม้วา่ จะพบได้นอ้ ย แต่สามารถ
ส่งผลต่อชีวิตได้
การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
เรามี 4 มาตรการในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ คือ “ปิด ล้าง เลีย่ ง หยุด”
ปิด คือ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม ใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูก
เมื่อมีอาการป่วยเป็นไข้ต้องใช้หน้ากากอนามัย ล้าง คือ ล้างมือบ่อยๆ เมื่อ
สัมผัสสิ่งของ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ราวบันได ราวบนรถโดยสาร เลี่ยง คือ
หลีกเลีย่ งการคลุกคลีใกล้ชดิ กับผูป้ ว่ ย และ หยุด คือ เมือ่ ป่วยควรหยุดเรียน
หยุดท�ำงาน หยุดกิจกรรมในสถานทีแ่ ออัด แม้จะมีอาการป่วยไม่มากก็ควร
หยุดพักรักษาตัวอยูท่ บี่ า้ นเป็นเวลาราว 7 วัน เพือ่ ไม่ไปแพร่เชือ้ ให้คนอืน่
ต่อไป

