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 โรคปวดหลัง เปนปญหาที่พบมากในผูที่ทำงานในสำนักงาน โรคปวดหลัง เมื่อเกิดขึ้นแลว มักไมคอยหายขาด และ    
กลายเปนเรื้อรัง ทำใหเกิดคาใชจายในการรักษาพยาบาลสูง นอกจากน้ี ยังทำใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก
การทำงานไดไมเต็มประสิทธิภาพอีกดวย  ผลการวิจัยที่ผานมาช้ีวา ภาวะทางจิตใจ โดยเฉพาะภาวะซึมเศรา เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหเปนโรคปวดหลังเรื้องรัง  
 ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจำชาติไทย โดยหลักคำสอนสำคัญของศาสนาพุทธคือ การใชปญญาในการขจัดทุกข พรอมกับการพัฒนาจิตผานการฝก
ควบคุมสติและการนั่งสมาธิ จึงเปนเรื่องที่นาสนใจวา ระดับความเช่ือและการปฏิบัติทางพุทธศาสนา จะมีความสัมพันธกับสุขภาวะท้ังทางรางกายและจิตใจในผู
ปวยท่ีเปนโรคปวดหลังเรื้อรังหรือไม 

 วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีคือ การศึกษาความสัมพันธระหวางระดับความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธศาสนา (โดยใชแบบสอบถาม) และภาวะ    
ทุพพลภาพ (โดยใชแบบสอบถาม) และความเครียดของจิตใจ (โดยวัดระดับของคอรติซอลในน้ำลาย) ในผูที่ทำงานในสำนักงานที่มีอาการปวดหลังเรื้อรัง 
จำนวนทั้งสิ้น 463 คน  
 ผลการศึกษาพบวา ระดับความเช่ือและการปฏิบัติทางพุทธศาสนาไมมีความสัมพันธกับภาวะทุพพลภาพ และระดับความเช่ือและการปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนามีความสัมพันธกับระดับความเครียดของจิตใจในระดับต่ำ (รอยละ 6) นอกจากน้ี ยังพบวา ภาวะซึมเศรา เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับทั้งภาวะ   
ทุพพลภาพ และความเครียดของจิตใจ 
 ถึงแมวา ระดับความเช่ือและการปฏิบัติทางพุทธศาสนามีความสัมพันธกับระดับความเครียดของจิตใจ แตเปนความสัมพันธในระดับที่ไมสามารถ   
ชวยลดภาวะทุพพลภาพในผูที่เปนโรคปวดหลังเรื้อรังได อยางไรก็ตาม จากผลการศึกษาชี้วา ความเครียดของจิตใจในระดับสูง อาจสงผลใหเกิดภาวะซึมเศรา 
และหากผูปวยมีภาวะซึมเศราเกิดขึ้น อาจสงผลใหเกิดภาวะทุพพลภาพตามมา ดังนั้น การลดระดับความเครียดของจิตใจดวยวิธีการตางๆ รวมถึงการใชหลัก  
คำสอนของศาสนา อาจมีสวนชวยรักษาสุขภาวะของผูปวยที่มีอาการปวดเร้ือรังได ซึ่งจำเปนตองไดรับการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมตอไป 
 จากงานวิจัยเรื่อง Are religious beliefs and practices of Buddhism associated with disability and salivary cortisol in office workers with 
chronic low back pain? โดย อรรนพ สุขสวัสดิ์ และคณะ ตีพิมพในวารสาร BMC Musculoskeletal Disorders ป 2013 Vol. 14 เดือนมกราคม เรื่องท่ี 29 

ระดับความเช่ือและการปฏิบัติทางพุทธศาสนามีความสัมพันธ 
กับภาวะทุพพลภาพและระดับของคอรติซอลในน้ำลายในพนักงาน

สำนักงานท่ีมีอาการปวดหลังสวนลางเรื้อรังหรือไม 
รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล 

พืชที่นิยมรับประทาน
สามารถยับยั้งการทำงาน 
เอนไซม อัลฟา-กลูโคซิเตส
และเอนไซมอัลฟา-อะไมเลส  

รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา

 พืชจากอาหารถูกใชในการรักษาโรคเบาหวานเปนเวลานาน ในการปองกันการเกิด โรคเบาหวาน ผานการยับยั้งเอนไซมอัลฟากลูโคซิเดส    
และเอนไซมอัลฟาอะไมเลส ซึ่งชวยชะลอการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ำตาลหลังอาหาร พืชที่รับประทานได 5 ชนิดที่นิยมนำมาประกอบอาหารถูกนำมา
ศึกษา ไดแก ดอกเกกฮวย ดอกอัญชัน ดอกกระเจ๊ียบ มะตูมและใบหมอน ซึ่งในสารสกัดมีสารโพลีฟนอลและฟลาโวนอยดที่แตกตางกันออกไป   

สารสกัดจากพืชดังกลาวสามารถยับยั้งการทำงานเอนไซมอัลฟากลูโคซิเดสและอัลฟาอะไมเลสท่ีแตกตางกันออกไป เมื่อผสมสารสกัดจากพืชบางชนิด 
เขาดวยกันสามารถเสริมฤทธิ์การยับยั้งการเอนไซมไดดียิ่งขึ้น จากงานวิจัยนี้สามารถนำไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑอาหารทางการแพทยไดในอนาคต 
เพื่อใชปองกันการเกิดโรคเบาหวานและสามารถตอยอดการศึกษาในคนตอไปได 
 งานวิจัยนี้ไดรับการเผยแพรในวารสารนานาชาติ BMC Complementary and Alternative Medicine ในป 2012 ฉบับที่ 12 หนา 110 

AHS Research 
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 ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในฐานะผูรวมโครงการวิจัย  
ไดตีพิมพผลงานวิจัย ประเภท original article เรื่อง +276 G/T single nucleotide polymorphism of the adiponectin 
gene is associated with the susceptibility to biliary atresia ในวารสารระดับนานาชาติ World Journal of Pediatrics      
ป 2012 Vol. 8 เดือนพฤศจิกายน เลขหนา 328-334 โดยเปนวารสารในฐานขอมูล ISI มีคา impact factor 2011 เทากับ 1.216 

ทั้งนี้ ผลงานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธของนางสาววันวิสาข อุดมสินประเสริฐ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งมี รศ.นพ.ดร.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก และ ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ เปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก และอาจารย                 
ที่ปรึกษารวม ตามลำดับ 
 โรคทอน้ำดีตีบตันเปนการตีบตันของบริเวณทอทางเดินน้ำดีที่เกิดการอักเสบ ซึ่งจะสงผลทำใหเกิดการคั่งของน้ำดีสะสมในตับและเปนสาเหตุที่ทำใหเกิดพังผืด 
สะสมในตับ ลักษณะอาการดังกลาวอาจะนำไปสูภาวะตับแข็งไดในท่ีสุด สำหรับโปรตีน adiponectin ซึ่งเปนฮอรโมนที่หลั่งมาจากเน้ือเย่ือไขมันมีบทบาทเก่ียวของ
กับการอักเสบที่เกิดขึ้นในรางกาย และการเกิดพังผืดสะสมในตับ ลักษณะดังกลาวทำใหโปรตีน adiponectin อาจมีความสัมพันธกับการเกิดพยาธิสภาพของโรคทอ
น้ำดีตีบตัน ในการศึกษาคร้ังน้ีไดทำการวิเคราะหลักษณะทางพันธุกรรมของยีน adiponectin ที่ตำแหนง +45T/G บริเวณ exon 2 และที่ตำแหนง +276G/T 
บริเวณ intron 2 ดวยวิธี PCR-RFLP ในกลุมผูปวยโรคทอน้ำดีตีบตันจำนวน 106 ราย และกลุมควบคุมผูที่ไมไดปวยเปนโรคทอน้ำดีตีบตันจำนวน 107 ราย ผลการ
ศึกษาพบวาในกรณีความหลากหลายทางพันธุกรรมท่ีตำแหนง +45T/G นั้น ไมพบความแตกตางระหวางกลุมผูปวยและกลุมคนปกติ อยางมีนัยสำคัญ อยางไรก็ตาม 
ลักษณะจีโนไทป GG และอัลลีล G ที่ตำแหนง +276G/T มีความสัมพันธกับการเกิดโรคทอน้ำดีตีบตันอยางมีนัยสำคัญ  ทางสถิติ (GG; P = 0.009, G; P = 0.004) 
โดยพบเปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค ดังน้ัน  ผลการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของยีน adiponectin ณ ตำแหนง +276G/T มีความสัมพันธกับการเกิดพยาธิ
สภาพของโรคทอน้ำดีตีบตัน ซึ่งอาจจะนำขอมูลมาใชในการประกอบการอธิบายสาเหตุของการเกิดโรคทอน้ำดีตีบตันรวมกับการศึกษาปจจัยในดานอ่ืนๆ  

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน adiponectin 
ณ ตำแหนง+276 G/T มีความสัมพันธตอการเกิดโรคทอน้ำดีตีบตัน 

ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว  

การเพิ่มปฏิกิริยาการจับกลุมของเม็ดเลือดแดงในการทดสอบหมูเลือดยอย    
เอบีโอ โดยอนุภาคทองนาโน : การนำไปใชสำหรับการจำแนกหมูเลือดยอยเอบีโอ 

ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท 

 นาโนเทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีที่เก่ียวของกับกระบวนการจัดการ การสรางหรือการวิเคราะห วัสดุ อุปกรณ 
เครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่มีขนาดเล็กมากๆ ในระดับนาโนเมตร (ประมาณ 1-100 นาโนเมตร) รวมถึงการออกแบบหรือ
การประดิษฐเครื่องมือเพื่อใชสรางหรือวิเคราะหวัสดุในระดับที่เล็กมากๆ เชน การจัดอะตอมและโมเลกุลในตำแหนงที่ตองการ 
ไดอยางถูกตองแมนยำ สงผลใหโครงสรางของวัสดุหรืออุปกรณมีคุณสมบัติพิเศษขึ้นไมวาทางดานฟสิกส เคมี หรือชีวภาพ 

และสามารถนำไปใชใหเกิดประโยชนได เชนเสื้อนาโน เปนตน สำหรับ gold nanoparticle นั้นมีคุณสมบัติที่สำคัญคือ gold nanoparticle สามารถ      
เพิ่มปฏิกิริยาการจับกลุมใน slide สำหรับการทดสอบหมูโลหิตท่ีเปน weak B ได  
 การทดสอบหมูโลหิตเปนพื้นฐานของการทดสอบทางธนาคารเลือด ซึ่งหมูโลหิตเอบีโอนั้น มีหมูเลือดยอยที่หลากหลาย และในบางคร้ังสามารถเกิด  
ความผิดปกติของการทดสอบหมูเลือดเอบีโอได ซึ่งปจจุบันก็ไดมีการใชเทคนิคและอุปกรณตางๆ เพ่ือทำใหเกิดประสิทธิภาพการทดสอบท่ีดียิ่งข้ึน         
การเลือกใชเทคนิคพิเศษทาง Nanomedicine จึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่นาสนใจที่จะนำมาชวยแกไขการทดสอบหมู
โลหิตยอยในระบบเอบโีอและความผิดปกติของการทดสอบหมูเลือดเอบีโอใหมีความถูกตองแมนยำมากยิ่งขึ้น 
 ดังนั้นการตรวจทางหองปฏิบัติการที่สามารถลดความผิดพลาดในการแปลผลหมูเลือดจึงเปนสิ่งจำเปน เพราะถา
ใหเลือดผิดหมูแกผูปวยอาจทำใหผูปวยเปนอันตรายถึงชีวิตได การศึกษานี้ไดนำอนุภาคทองนาโน  มาใชในการทดสอบ
หาหมูเลือดยอยเอบีโอ จากการศึกษาพบวาการเติมอนุภาคทองนาโนสามารถเพ่ิมปฏิกิริยา การจับกลุมของเม็ด     
เลือดแดงไดถึง 12.1-50.9% ในคนท่ีมีหมูเลือดยอยเอบีโอ และสามารถลดความผิดพลาดในการแปลผลไดถึง  
33.3% ดังนั้นการนำเอาอนุภาคทองนาโนมาใชในการทดสอบหาหมูเลือดยอยเอบีโอ จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับ
งานธนาคารเลือด ที่จะนำมาชวยแกไขการทดสอบหมูโลหิตยอยในระบบเอบีโอและการตรวจหมูเลือดเอบีโอที่ใหผล  
ไมสอดคลองกันใหมีความถูกตองแมนยำมากยิ่งขึ้น 
 งานวิจัยนี้ไดรับการเผยแพรในวาสารนานาชาติ Journal of Biomedical Nanotechnology ในป 2011   
ฉบับที่ 7 หนา 1-6 



4  ÊËàÇªÈÒÊμÃ � Ø̈ÌÒÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ »‚·Õè 5  ©ºÑº·Õè 3  ÁÕ¹Ò¤Á  2556

NEWS UPDATE 

 ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร ใหความสำคัญเปนอยางย่ิง ในการสงเสริมกิจกรรม เพ่ือสนับสนุน        
การธำรงคไวซึ่งความเปน World Class National University กิจกรรมหน่ึงที่ คณะสหเวชศาสตรไดดำเนินการตอเนื่องมาเปนปที่ 2 คือ  
โครงการความรวมมือดานการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัดสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ซึ่งเปนความรวมมือ ภายใตขอตกลงความเขาใจ กับ 
หลักสูตรกายภาพบำบัด ของ School of Health Sciences, Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร หนึ่งในสมาชิกสมาคมอาเซียน โดยขอตกลง

ความเขาใจนี้ รศ. ดร. ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร ไดลงนาม รวมกับ Ms Lau Cheng Mun ผูอำนวยการ School of Health 
Sciences, Nanyang Polytechnic เม่ือวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 ในปการศึกษา 2556 นี้ ภาควิชากายภาพบำบัด ไดยื่นขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจากศูนยอาเซียนศึกษา ในการรับนักศึกษา
กายภาพบำบัด ชั้นปที่ 2 จาก Nanyang Polytechnic จำนวน 2 คน คือ Mr Jonathan Lim และ Miss Zoey Ng เขาฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 
ระหวางวันจันทรที่ 18 มีนาคม ถึงวันศุกรที่ 5 เมษายน 2556 รวม 3 สัปดาห 

 สำหรับวัตถุประสงคของโครงการน้ี นอกจากเปนการแลกเปล่ียนนักศึกษาดานการเรียนการสอนแลว ยังมุงสงเสริมใหนิสิต เจาหนาที่ และคณาจารย 

ในสาขาวิชากายภาพบำบัดและผูที่เกี่ยวของ มีความพรอมในการทำงานรวมกับชาวตางชาติ โดยเฉพาะในสมาคมอาเซียน นอกจากน้ันยังเปนการพัฒนา 

การประสานการทำงานระหวาง คณะสหเวชศาสตร และ Nanyang Polytechnic ตามขอตกลงความเขาใจอีกดวย 

กาวสูวิชาชีพเทคนิคการแพทยอยางภาคภูมิใจ 

โครงการความรวมมือ 
ดานฝกปฏิบัติงาน 

ทางคลินิกกายภาพบำบัด
สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

 หลักสูตรเทคนิคการแพทย จัดใหนิสิตชั้นปที่ 2 ที่กำลังจะผานเขาสูชั้นปที่ 3 เรียนรายวิชา
ปฏิบัติงานหองปฏิบัติการคลินิก 1 (Clin Lab Prac I) เพื่อใหนิสิตไดสังเกตการและฝกปฏิบัติ
งานเบ้ืองตนในหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยโดยไดรับการถายทอดความรูในสภาพจริง   
จากนักเทคนิคการแพทยที่มีประสบการณสูงเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ   
จรรยาบรรณวิชาชีพ สรางทัศนคติที่ถูกตองตอวิชาชีพและเปนแรงบันดาลใจใหนิสิตมุงมั่น   
เปนนักเทคนิคการแพทยที่ดีในอนาคต โดยในปนี้ นิสิตไดศึกษาดูงานหองปฏิบัติการเทคนิค  
การแพทย ดังนี้ 
 - วันที่ 13 มีนาคม 2556 นิสิตจำนวน 25 คน ไดศึกษาดูงาน ณ หองปฏิบัติการ  
บริษัทเนช่ันแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด โรงพยาบาลกรุงเทพฯ โดยการนำของ            

ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ และ อ.ดร.อัญชลี เฉียบฉลาด  
 - วันที่ 18 มีนาคม 2556 คุณแสงเดือน หลายวัฒนไพศาล รองหัวหนากลุมงาน
เทคนิคการแพทย ใหการตอนรับคณาจารยและนิสิตจำนวน 18 คน เขาศึกษาดูงาน           
หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยโรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี โดยคณาจารยที่รวมศึกษาดูงาน
ไดแก ผศ.ดร.วิโรจน บุญรัตนกรกิจ ผศ.ดร.ศิริพร ชื้อชวาลกุล และ ผศ.ดร.วนิดา  
หลายวัฒนไพศาล 

 นิสิตกลาวถึงความประทับใจในการเขาเยี่ยมชม    
หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย บริษัทบริษัทเนช่ันแนล      
เฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด ณ โรงพยาบาลกรุงเทพฯ 

 คณะนิสิตและคณาจารย ถายภาพรวมกับบุคลากร
กลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลชลบุรี 
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หนวยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตรสุขภาพ  
จัดกิจกรรมทำบุญประจำป 2556 

 หนวยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตรสุขภาพ (ศูนยสุขภาพสหเวชศาสตร) จัดกิจกรรม 
ทำบุญประจำป 2556 ถวายภัตตาหารและจตุปจจัยไทยธรรม แดพระภิกษุสงฆ     
จำนวน 9 รูป โดยมี  ผศ.ดร.เปรมทิพย ทวีรติธรรม รองคณบดีฝายบริการวิชาการ   

และหัวหนาหนวยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตรสุขภาพ เปนประธานจุดธูปเทียน จากนั้นพระสงฆไดอาราธนาศีลและทำพิธีเจริญพระพุทธมนต       
เพื่อความเปนสิริมงคลแกคณาจารย และเจาหนาที่ของหนวยปฏิบัติการวิทยาศาสตรสุขภาพ เม่ือวันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ หนวยปฏิบัติการบริการ
วิทยาศาสตรสุขภาพ ตึกบรมราชชนนีศรศีตพรรษช้ัน 3 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

“คณบดีพบประชาคมสหเวชฯ” ครั้งที่ 3 

 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ณ อาคารจุฬาพัฒน 2 ชั้น 2 หอง 222        
โดย รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร และคณะผูบริหาร 

ไดจัดใหมีกิจกรรม “คณบดีพบประชาคมสหเวชฯ” ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อรายงานผล
การบริหารงานและความกาวหนาดานตางๆ ของคณะในรอบหน่ึงเดือนท่ีผานมา 
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในกิจการที่สำคัญตางๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย 

รวมถึงการช้ีแจงขอเท็จจริง กรณีการขอคืนพ้ืนที่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     

ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เพ่ือนำไปพัฒนาใหเปนพื้นที่การศึกษา 
และเพื่อใหบุคลากรของคณะไดเขาใจถึงสภาพการณของปญหาไปในทิศทางเดียวกัน 

 นอกจากน้ีคณบดี ไดถามความคิดเห็นของประชาคมถึงเร่ืองการจัดสวัสดิการ 
ใหบุคลากรไดออกกำลังกายที่หองฟตเนส ชั้น 2 ตึกบรมราชชนนีศรีศตพรรษ 

ของคณะวิทยศาสตรการกีฬา โดยคณะจะทำขอตกลงกับคณะวิทยาศาสตรการ
กีฬาแบบเหมาจายรายป ซึ่งก็ไดรับเสียงตอบรับท่ีดีจากประชาคมชาวสหเวชฯ 
และยังเปดโอกาสใหบุคลากร ไดนำเสนอปญหาขอคิดเห็นและซักถามในประเด็น

ตางๆ เพื่อนำขอมูลที่ไดมาดำเนินการปรับปรุงพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการ 
ของประชาคมคณะสหเวชศาสตรตอไป 

รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร (บน) กลาวถึง     
ภาพรวมการดำเนินงานในรอบหน่ึงเดือนที่ผานมา และ นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี 
ผูอำนวยการฝายบริหาร (ลางซาย) และ นางสาวชลัยกรณ เพ็ชรงาม               
ผูอำนวยการฝายวิชาการ (ลางขวา) รวมกันชี้แจงเรื่องระเบียบขอบังคับ และ
แผนผังโครงสรางงานของฝายบริหารและฝายวิชาการ 

บุคลากรคณะสหเวชศาสตร ได    
รวมเสนอขอคิดเห็นและซักถาม    
ในประเด็นตางๆ เพ่ือนำขอมูลที่ได
มาดำเนินการปรับปรุงคณะตอไป 
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SPECIAL REPORT 

 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 ณ โถงชั้นลาง อาคารจุฬาพัฒน 1 
คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.ประวิตร 
เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จัดงานเลี้ยงฉลองเพ่ือแสดง 
ความยินดีกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย 

คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ในโอกาสท่ีไดรับการรับรองหลักสูตร    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง     
พ.ศ. 2555) เปนระยะเวลา 5 ปการศึกษา (ปการศึกษา 2556-2560) 
จากคณะผูตรวจประเมินของสภาเทคนิคการแพทย  
 ในการนี้ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวช
ศาสตร กลาวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร เพื่อเปนการ    
ยกยอง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย โดยมี    
อ.ดร.สุนทรี กุลกีรติยุต ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย เปนผูรับมอบ นอกจากน้ัน 

คณบดีคณะสหเวชศาสตรยังไดกลาวชื่นชมคณาจารย และเจาหนาที่
ทุกคน ที่มีสวนรวมในความสำเร็จครั้งนี้อีกดวย 

รวมแสดงความยินดีกบัหลกัสูตรเทคนคิการแพทยฯ 

 เม่ือวันจันทรที่ 25 มีนาคม 2556 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จัดพิธีประกาศเกียรติคุณศาสตราภิชาน ศาสตราจารย รางวัลยกยอง 
เชิดชูเกียรติอาจารยดานการเรียนการสอนและกิจการนิสิต รางวัล

การวิจัย และรางวัลผลงานวิจัย ประจำป 2555 และรางวัลยกยอง
เชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประจำป 
2556 ณ หองประชุมอาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

โดยมี ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดี เปนประธานในพิธีมอบ
รางวัล  

 ในปนี้มีคณาจารยจากคณะสหเวชศาสตร ไดรับรางวัล ดังน้ี 

ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล (ภาควิชาเคมีคลินิก) รางวัลผลงาน 
วิจัยดีมาก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำป 2555 ผลงานวิจัย

เรื่อง การแยกเลือดบนอุปกรณตรวจวิเคราะหของไหลจุลภาค
ฐานกระดาษ และ อ.ดร.อัครเดช ศิริพร (ภาควิชากายภาพบำบัด) 
รางวัลเพ่ือสงเสริมความเปนเลิศในการปฏิบัติงานดานการเรียน    
การสอนสำหรับอาจารยรุนใหม กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิม
พระเกียรติ ประจำป 2555 ทางคณะฯ ขอแสดงความช่ืนชมและ

ยินดีกับคณาจารยมา ณ โอกาสนี้ 

คณาจารยคณะสหเวชศาสตร เขารบัรางวัล 
ในพธิปีระกาศเกยีรติคณุของจฬุาลงกรณ

มหาวทิยาลยั ประจำป 2555 

คณาจารยและเจาหนาที่คณะสหเวชศาสตร เขารวมแสดงความยินดีกับ 
ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล และ อ.ดร.อัครเดช ศิริพร ที่ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ 

อาจารยดานการเรียนการสอนและกิจการนิสิต รางวัลการวิจัย และรางวัลผลงานวิจัย 
ประจำป 2555 
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คณะสหเวชศาสตร รวมกจิกรรม วนัครบรอบสถาปนา 96 ป จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา 7.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระปยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจา คณะสหเวชศาสตร 
โดย รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ เขารวมพิธีวางพุมดอกไมถวายสักการะพระบรม 

ราชานุสาวรียสมเด็จพระปยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจา และพิธีทำบุญตักบาตรแดพระภิกษุสงฆเพื่อเสริมความเปนสิริมงคล เน่ืองในวันสถาปนา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครบรอบ 96 ป  

ภาควิชาเคมีคลินิก จัดโครงการ “อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย” 

 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทาง           

การแพทย ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ไดจัดโครงการ “อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย” 
ทั้งน้ี คณาจารยและนิสิตในหลักสูตรฯ ไปทัศนศึกษาพระราชวังดุสิต ไดแก พระที่นั่งวิมานเมฆ   ซึ่งเปน
พระที่นั่งที่สรางดวยไมสักทองที่ใหญที่สุดในโลก โดยเปนพระที่นั่งถาวรองคแรกในพระราชวังดุสิต และ

พระที่นั่งอภิเศกดุสิต ซึ่งเปนพระที่นั่งชั้นเดียว ตกแตงดวยลวดลายฉลุ (ลายบุหงา) และประดับกระจก
สีสันงดงาม ซึ่งในอดีตเคยใชเปนทองพระโรง และสถานที่พระราชทานเล้ียง พระที่นั่งทั้งสองนี้ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นในรัชสมัยของพระองค โครงการน้ี 
นอกจากจะทำใหนิสิตไดตระหนักถึงคุณคาแหงความงามของสถาปตยกรรมไทย ดำรงไวซึ่งความภาค
ภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและความเปนไทยแลว ยังเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวาง 
คณาจารยและนิสิตจากการทำกิจกรรมรวมกันอีกดวย 

 ระหวางวันที่ 16-18 กุมภาพันธ 2556 
ภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก คณะสหเวชศาสตร โดย อาจารย ดร.สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ หัวหนา
ภาควิชาฯไดจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “ยุทธศาสตรภาควิชากับบริบทของประชาคมอาเซียน” ณ เมทนีดล  

รีสอรท อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคณาจารยในภาควิชาฯ ไดรวมกันกำหนดแนวทาง    
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาฯ โดยไดวางแผนในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาตางๆ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น มีการรวมกันกำหนดเปาหมายและทิศทางการ

พัฒนาหลักสูตรที่ภาควิชาฯ รับผิดชอบ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรโลหิตวิทยาคลินิก ใหมีความสอดคลองกับความตองการของสังคมและบริบทของประชาคมอาเซียนรวมทั้งไดวางแผนการ

ปฏิบัติงานและแผนกำลังคนของภาควิชาฯ ในอนาคต พรอมกันนี้ไดเดินทางไปเย่ียมชมพระตำหนักเขาคอและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัด
พระธาตุผาแกว อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ 

คณาจารยและนิสิตในหลักสูตรฯ 
ถายภาพรวมกัน ณ พระท่ีนั่งวิมานเมฆ 
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คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
154 อาคารจุฬาพัฒน 1 ถนนพระราม 1 
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม 10330

กรุณาสง

www.ahs.chula.ac.th

ชำระคาไปรษณียากรแลว
ใบอนุญาตเลขที่ 1/2552

ปณฝ.จุฬาลงกรณ

กองบรรณาธการ
รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา
อ.ดร.ปาหนัน ภัททิยธนี
นางปาณัสกร นวลวัฒน
นายอภินันท บำรุงสุข
น.ส.สมหญิง บัวจันทร

ออกแบบ/จัดหนา
นายอภินันท บำรุงสุข

จัดพิมพโดย
ชอระกา การพิมพ 
โทร. 0-2873-2098, 0-2873-2507

แนะนำติชม ฝากขอความ ขาวสาร เพื่อประชาสัมพันธแกศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ของคณะสหเวชศาสตร ทานสามารถสงขอความผานถึงหัวหนา
กองบรรณาธิการ อ.ดร.ปาหนัน ภัททิยธนี E-mail: panan_etc@yahoo.com หรือโทรศัพท 02-218-1084 ตอ 319

โครงการ “บรจาคกลองเคร่องดื่ม…  เพื่อหลังคาเขยว”

 มูลนิธิอาสาเพื่อนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก ไดดำเนินการโครงการหลังคาเขียว เพื่อสนับสนุนการคัดแยก จัดเก็บและ   รีไซเคิล 

กลองเครื่องดื่มใชแลวอยางยั่งยืนในประเทศไทย เพื่อนำไปใชประโยชนในการชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ เชน โครงการ
บานชีวิตใหมเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)  บานถาวรสำหรับผูประสบภัย   
 ในการนี้ คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยคณะทำงาน คือ ผศ.ดร.อรรถกร  ปาละสุวรรณ หัวหนา
โครงการ ผศ.ดร.วนิดา หลายวัตนไพศาล ที่ปรึกษาโครงการ นางสุพัตรา  พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร และ     

นางอุทัยทิพย  อนุมอญ  ผูประสานงานหลัก ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณประโยชนของโครงการดังกลาว จึงไดเขารวม
เปนอาสาสมัครต้ังกลองรณรงค “บริจาคกลองเคร่ืองดื่ม...เพื่อหลังคาเขียว” ขึ้นเพื่อรับกลองเคร่ืองด่ืมที่ใชแลว กลับมารีไซเคิล 

เพื่อนำไปผลิตเปนแผนหลังคาเขียว ชวยผูประสบภัยธรรมชาติและชุมชนที่มีความตองการใชหลังคา  

 สำหรับวัตุประสงคของการเขารวมโครงการหลังคาเขียว เพ่ือใหนิสิตและบุคลากรคณะสหเวชศาสตร ไดเห็นความสำคัญ 
ของการลดภาวะโลกรอน ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติและผูที่ขาดโอกาสในรูปแบบตางๆ และเพื่อใหบุคลากรมีทัศนคติ
และความเขาใจในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน และตระหนักในคุณคาของวัสดุเหลือใชไดดียิ่งขึ้น โดยนิสิตและบุคลากร
คณะสหเวชศาสตร สามารถนำกลองเครื่องด่ืมที่บริโภคแลว มาบริจาคไดที่ ตู รปภ. อาคารจุฬาพัฒน 1 ชั้น 1               
ตั้งแตบัดนี้ – 30 กันยายน 2556 


