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 เม่ือวันจันทรที่ 29 เมษายน 2556 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ภาควิชาเคมีคลินิก   
ไดจัดโครงการ “การมอบสมุดบันทึกปฏิบัติการ : คำแนะนำแนวปฏิบัติที่ดีในการบันทึกขอมูล (Laboratory notebook presentation: guide to 
good laboratory record keeping)” ณ หอง 3102 อาคารจุฬาพัฒน 3 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหนิสิตไดทราบขอแนะนำและแนวปฏิบัติที่ดีในการบันทึก
กิจกรรมการทำวิทยานิพนธ และทำใหตระหนักถึงความสำคัญของการจดบันทึกการทำวิทยานพินธอยางเปนระบบ ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาความคิดในการทำ
วิจัยวิทยานิพนธอยางเปนระเบียบแบบแผน ชวยพัฒนาทักษะทางการส่ือสาร สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการทำวิจัย นอกจากน้ียังเปน
ประโยชนตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิต ที่จะสามารถกำกับติดตามงานวิจัยของนิสิตไดอยางใกลชิด 

โครงการ “การมอบสมุดบันทึกปฏิบัติการ: คำแนะนำแนวปฏิบัติที่ดีในการบันทึก
ขอมูล (Laboratory notebook presentation: guide to good laboratory 
record keeping)”  

SPECIAL REPORT 

รศ .ดร .รัชนา ศานติยานนท  
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย 
ภาควิชาเคมีคลินิก กลาวใหขอแนะนำและแนว

ปฏิบัติที่ดี ในการบันทึกกิจกรรมการทำ
วิทยานิพนธ ซึ่ งไดรับความสนใจจากท้ังนิสิต 
และคณาจารยในหลักสูตรฯ เปนอยางยิ่ ง 

คณาจารยในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ภาควิชาเคมีคลินิก 

กลาวใหขอแนะนำและแนวปฏิบัติที่ดี ในการบันทึกกิจกรรมการทำวิทยานิพนธ  

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิก 
และอณูทางการแพทย ภาควิชาเคมีคลินิก 
มอบสมุดบันทึกปฏิบัติการ (Laboratory  
notebook) ใหแกนิสิตในหลักสูตร (ซาย ) 
 

คณาจารยและนิสิตในหลักสูตรฯ  
ที่ เขารวมโครงการถายรูปรวมกัน (ขวา ) 
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ÃÒÂ§Ò¹¾ÔàÈÉ

 ทรัพยากรธรรมชาติเปนสิ่งท่ีนาหวงแหนและรักษา การใชทรัพยากรที่มีอยูใหคุมคาการอยูรวมกันระหวางคนในทองถิ่นกับธรรมชาติ รวมถึงการชวยกัน 
ปลูกตนไม การรักษาสิ่งแวดลอมใหคงอยูและเพื่อชวยลดปญหาโลกรอน แมวาทุกคนจะตระหนักไดถึงปญหาภาวะโลกรอนที่เปนอยู แตหลายคนก็ยังมองขาม      
ดวยเห็นเปนเรื่องไกลตัว 
 ดวยเหตุนี้ คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.นันทรี  ชัยชนะวงศาโรจน หัวหนาโครงการ และ อ.ดร.เขมาภรณ บุญบำรุง ที่ปรึกษา
โครงการไดเล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงไดจัดโครงการ “สหเวชศาสตร จุฬาฯ รวมใจ ปลูกจิต ตานภัยภาวะโลกรอน” ขึ้น ระหวางวันที่ 20-21 เมษายน 2556           
ณ บานขุนสมุทรจีน ต.แหลมฟาผา อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ ซึ่งเปนหมูบานที่ไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอน ถูกคลื่นน้ำทะเลกัดเซาะจนพ้ืนดิน    
หมูบานจมหาย โดยคณาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไดรวมกันปลูกปาชายเลนเพ่ือเปนแนวปองกันการกัดเซาะของแรงคล่ืน นอกจากน้ียังชวยกันเก็บขยะ     
บริเวณวัด  และรวมกันทำบุญถวายสังฆทานเพ่ือความเปนสิริมงคล  
 สำหรับวัตถุประสงคของโครงการเพ่ือใหคณาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษารวมกันอนุรักษฟนฟูชายฝงทะเล รักษาสภาพแวดลอมธรรมชาติ สรางจิตอาสา 
ในการดูแลสังคมสภาพแวดลอมของประเทศชาติ และเห็นถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนอกจากน้ันยังถือเปนกิจกรรมสรางความผูกพันธและความรัก
สามัคคีในหมูคณะอีกดวย 
 

 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 9.00-12.00 น. 
คณะสหเวชศาสตร ไดเขารวม “โครงการแลกเปล่ียน
เรียนรูเครือขายความรวมมือดานประกันคุณภาพ  
การศึกษา” โครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
เครือขายความรวมมือทางดานประกันคุณภาพการ
ศึกษาและเสริมสรางกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน
และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ซึ่งมีหนวยงานเขารวม    
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแก 1. คณะวิทยาศาสตร   
การกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2. คณะสหเวช-
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 3. คณะจิตวิทยา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 4. คณะพยาบาลศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ 5. คณะสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับในป   
การศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา เปนผูรับ
ผิดชอบโครงการดังกลาว ซึ่งไดจัดขึ้นที่คณะสังคมศาสตร 
และมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

สหเวชศาสตร จุฬาฯ รวมใจ ปลูกจิต ตานภัยภาวะโลกรอน 

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเครือขายความรวมมือดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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NEWS UPDATE 

 สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2556  ไดกำหนดแผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับภาควิชาประจำปการศึกษา 2555 ตามเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2553 เพื่อผลักดันและสงเสริมใหการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพของคณะฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยมีกำหนดดังตอไปนี้ 
 1. ภาควิชากายภาพบำบัด  ตรวจประเมินในวันศุกรที่ 19  เมษายน 2556   
 2. ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร  ตรวจประเมินในวันศุกรที่ 26 เมษายน  2556 
 3. ภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก ตรวจประเมินในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 
 4. ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก ตรวจประเมินในวันศุกรที่ 3 พฤษภาคม 2556 
 5. ภาควิชาเคมีคลินิก ตรวจประเมินในวันศุกรที่ 10 พฤษภาคม 2556 
 ซึ่งการตรวจประเมินระดับภาควิชาในครั้งนี้ผูตรวจจะรับฟงขอมูลจากหัวหนาภาควิชา อาจารย เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และศึกษาขอมูลสนับสนุน
จากเอกสารโดยจะเนนขอมูลตามองคประกอบคุณภาพที่ 2-6 จำนวน 16 ตัวบงชี้นอกจากน้ียังไดสัมภาษณผูปฏิบัติงานและนิสิต พรอมทั้งลงตรวจเยี่ยม
พื้นที่ของภาควิชา สำหรับในเดือนเมษายน 2556  มี 2 ภาควิชาที่ไดผานการตรวจประเมินคุณภาพเแลวไดแก 

 -  ภาควิชากายภาพบำบัด มีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ  คือ  1. อ.ดร.อัญชลี  เฉียบฉลาด  เปนประธานกรรมการ, 2. อ.ดร.เขมาภรณ  
บุญบำรุง  เปนกรรมการ  และ 3. ผศ.ดร.ดวงดาว  นันทโกมล  เปนกรรมการและเลขานุการ 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑสกอ.ประจำปการศึกษา 2555 

 -  ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร   ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ  คือ  1. ผศ.ดร.รสลัย กัลยาณพจนพร  เปนประธาน
กรรมการ, 2. อ.ดร.สุนทรี ทวีธนะลาภ เปนกรรมการ  และ 3. อ.ดร.อัญชลี  เฉียบฉลาด  เปนกรรมการและเลขานุการ 

 ทั้งนี้ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชาทั้ง 5 ภาค ทางหนวยประกันคุณภาพจะดำเนินการสรุปเขาคณะกรรมการ
บริหารคณะสหเวขศาสตรในปลายเดือนพฤษภาคมตอไป 



พธิมีอบรางวลันกัเทคนคิการแพทยดเีดน ประจำป 2556 

สมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย 

ในพระอปุถมัภพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทนิดัดามาตุ 

 สมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทยในพระอุปถัมภพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จัดงานประชุมวิชาการ
ประจำป  ครั้งที่ 37 ในหัวขอเรื่อง “เทคนิคการแพทยไทย พัฒนาสู AEC” ระหวางวันที่ 22-25 เมษายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้     
จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และในงานประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทยมีพิธีมอบรางวัลนักเทคนิคการแพทยดีเดน ประจำป 2556 
ในปนี้มีอาจารยอาวุโสที่เคยสอนอยูที่คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ และศิษยเกาของคณะฯ ไดรับรางวัลนักเทคนิคการแพทยดีเดน เขาเฝารับพระราชทาน
โลเชิดชูเกียรติจากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จำนวน 2 ทาน ไดแก รศ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ และ นางศิริรัตน 
ตัณฑเวชกิจ ลิกานนทสกุล ทางคณะฯ จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้  

คำประกาศเกียรติคุณ 
นักเทคนิคการแพทยผูบำเพ็ญประโยชนตอวิชาชีพ ป 2556 

รศ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ 
 รศ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) จากคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล         
พ.ศ. 2514 และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา) สหสาขาสรีรวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529 เริ่มการทำงานโดยเปนนักเทคนิคการ
แพทยในหองปฏิบัติการกลาง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เปลี่ยนตำแหนงเปนอาจารยภาควิชาเวชศาสตรชันสูตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เมื่อ พ.ศ. 2521 และในป พ.ศ. 2535 รศ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ ไดไปทำงานท่ีคณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และเกษียณอายุราชการ      
ในตำแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9 
 ดานการบริหารเคยดำรงตำแหนงรองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หัวหนาภาควิชา 

เทคนิคการแพทย และรองคณบดีคณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อีกทั้งยังเปนกรรมการจัดต้ังคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ดานวิชาชีพ รศ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ ปฏิบัติงานในหองปฎิบัติการเทคนิคการแพทยทั้งภาครัฐและเอกชน เริ่มจากการเปนหัวหนาหนวยเครื่องมือ 

อัตโนมัติในหองปฏิบัติการกลาง ภาควิชาเวชศาสตรชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ซึ่งไดนำระบบควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะหสารเคมีมาใช 
เปนผูดำเนินการจัดตั้งและบริหารงานหองปฏิบัติการฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เปนผูฝกอบรมเจาหนาที่หองปฏิบัติการใหแกโรงพยาบาลตางๆ 
และเปนครูฝกงานนิสิต นักศึกษา ทั้งในคณะและตางสถาบัน เขารวมงานกับสมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทยต้ังแตจบการศึกษา และเปน
กรรมการสมาคมฯ ชุดที่ 4 ชุดที่ 6 และชุดที่ 14-16 ในตำแหนงตางๆ ไดแก กรรมการกลาง เลขาธิการประชาสัมพันธ ไดเริ่มออกจุลสารเทคนิค      
การแพทย เลมที่ 1 ขณะดำรงตำแหนงประชาสัมพันธ ไดเริ่มออกจุลสารเทคนิคการแพทยสัมพันธ เพื่อเปนการส่ือสารระหวางสมาชิกกับสมาคมฯ โดย 
รศ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ ทำหนาที่บรรณาธิการ และผูเขียนบทความ ตำแหนงกรรมการฝายวิชาการไดจัดอบรม เรื่อง Hospital Accreditation เพื่อ
ใหนักเทคนิคการแพทยตื่นตัวรับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก จัดทำโปสเตอรภาพเซลลเม็ดเลือดผิดปกติชนิดตางๆ ภาพไขพยาธิ ภาพตะกอนปสสาวะ 

เพื่อแจกจายเปนคูมือสำหรับหองปฏิบัติการโรงพยาบาลท่ัวประเทศ เพื่อใหผลการตรวจมีคุณภาพดีเทาเทียมกันอยางทั่วถึง เปนอนุกรรมการควบคุม
การประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย พ.ศ. 2540-2552 เปนประธานชมรมคุณภาพและมาตรฐานหองปฏิบัติการตาม ISO/IEC Guide 25     

ใน พ.ศ. 2541 เปนที่ปรึกษาและเขียนบทความประจำของชมรมเทคนิคการแพทยสัมพันธและศูนยขอมูลเทคนิคการแพทย (http//www.thaimedtech.org) 
เปนประธานโครงการจัดตั้งโครงการศึกษาตอเนื่องของเทคนิคการแพทย เปนรองบรรณาธิการ สารเทคนิคการแพทยจุฬาลงกรณ พ.ศ. 2530-2542 
เปนคณะกรรมการวารสารเทคนิคการแพทย ของสมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2536-2539 เปนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพัฒนา

วิชาการ สภาเทคนิคการแพทย พ.ศ. 2548-2550 รวมเขียนหนังสือกฎหมายสำหรับผูปฏิบัติงานเทคนิคการแพทย และผลักดันใหนักเทคนิคการแพทย   
รูกฎหมายท่ีเกี่ยวของในโอกาสท่ีมีการประกาศใหวิชาชีพ เทคนิคการแพทยเปนวิชาชีพที่ตองขึ้นทะเบียนการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมาย 

 ดานการเรียนการสอน รศ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ จะเนนสรางการเรียนรูในตัวศิษย ทั้งดานวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม โดยนำประสบการณ
จริงท่ีหลากหลายมาใชในการสอน ดวยแนวปฏิบัติที่มีความเปนครู มีความเมตตาตอทุกคน มุงทำประโยชนแกสวนรวม โดยไมหวังช่ือเสียงหรือ         
สิ่งตอบแทน ทำใหเพ่ือนอาจารย ศิษย เพื่อนรวมวิชาชีพ และเจาหนาที่ใหความเคารพนับถอืเปนจำนวนมาก 
 
 คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทยฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 ในวันที่ 16 มีนาคม 2556 จึงมีมติเปน
เอกฉันท ยกยองเชิดชูเกียรติ รศ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ เปนนักเทคนิคการแพทยดีเดน ในดานอุทิศตนบำเพ็ญประโยชนใหแกวิชาชีพอยางตอเน่ือง

ยาวนาน เพื่อเปนเกียรติประวัติสืบไป 
 



คำประกาศเกียรติคุณ 
นักเทคนิคการแพทยผูบำเพ็ญประโยชนตอวิชาชีพ ป 2556 

นางศิริรัตน ตัณฑเวชกิจ ลิกานนทสกุล 

 นางศิริรัตน ตัณฑเวชกิจ ลิกานนทสกุล สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสายน้ำผึ้ง พ.ศ. 2517 และไดรับพระราชทาน     
เข็มรางวัลจากสมเด็จพระภคินีเธอเจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องคอุปถัมภของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในฐานะที่ไดทำชื่อเสียงใหโรงเรียน      
ดวยคะแนนติดบอรดประเทศไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) จากคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2521 และวิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) สาขาไวรัสวิทยา จากมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2538 นอกจากน้ียังไดรับทุนไป       
ฝกอบรมและดูงานตางประเทศในสาขาตางๆ หลายแหง 
 นางศิริรัตน  ลิกานนทสกุล เริ่มปฏิบัติงานที่งานโลหิตวิทยา ฝายพยาธิวิทยา โรงพยาบาลบำราศนราดูร ใน พ.ศ. 2521 ไดเปนหัวหนางานโลหิต
วิทยาและจุลทรรศนคลินิก หัวหนางานกลุมเทคนิคการแพทย สถาบันบำราศนราดูร ไดเปนผูบุกเบิกงานดานภูมิคุมกันและไวรัสวิทยาโดยเฉพาะงาน
ดานเอชไอวี/เอดส ไดมีการพัฒนางานมาเปนลำดับจนสามารถใหบริการไดทั้งการวินิฉัย ดวย Anti–HIV DNA-PCR การติดตามการรักษา (CD4) และ
การตรวจยีนดื้อยา ปจจุบันเปนหองปฏิบัติการระดับเขต ใหบริการประมาณ 50 โรงพยาบาลใน 6 จังหวัด ทำใหผูปวยทั้ง 3 กองทุนไดรบับริการที่มี
คุณภาพในมาตรฐานเดียวกันไมวาจะอยูหางไกลความเจริญมากเพียงใด จนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดมอบรางวัลดีเดนประเภทหนวย
บริการที่มีผลงานดานหองปฏิบัติการดีเดน ดาน CD4 และ VL สองปซอนในป พ.ศ. 2550 และ 2551 
 ในการทำงานดานบริหารจัดการขององคกรเทคนิคการแพทยในสถาบันบำราศนราดูร นางศิริรัตน  ลิกานนทสกุล เปนผูมีวิสัยทัศนไกล ในป พ.ศ. 
2528 ไดเสนอใหมีการพัฒนาขยายพื้นท่ีเพื่อรองรบัการทำงานโรคติดตอในอนาคต ทำใหปจจุบันมีตึกหองปฏิบัติการหกช้ัน สำหรับงานบริการท่ัวไป 
อณูชีวโมเลกุล (PCR) และ งานโรคติดตออื่นๆ ที่ไดมาตรฐาน และทันเวลาท่ีจะรองรับงาน เชน เอชไอวี/เอดส วัณโรค ไขหวัดนก SAR ไขหวัดใหญ   
สายพันธุ 2009 รวมท้ังเปนแหลงดูงานในระดับประเทศและนานาชาติ ในระยะเวลาท่ีผานมาไดรับความไววางใจใหเปนคณะกรรมการดานบริการ
ภายในองคกร สถาบันบำราศนราดูร และกรมควบคุมโรค จำนวน 14 ชุด นอกจากน้ียังเปนผูประสานงานคุณภาพ ดานหองปฏิบัติการที่ตรวจรับรอง
คุณภาพดวยมาตรฐานนานาชาติเพื่องานวิจัย เปนเวลา 5 ป (2549-2553) รวมโครงการวิจัยการดูแลรักษาผูปวย เอชไอวี/เอดสในเด็กเล็ก (PREDIC)    
ในเครือขายที่รวมโครงการหาแหงนั้นไดทำใหสถาบันบำราศนราดูรไดรับรางวัลดีเดน ในปที่ 1 และปที่ 5 
 ดานวิชาการ ไดจัดทำเอกสารวิชาการและเขียนบทความ เชน จัดทำคูมือการขนสงตัวอยางเลือดเอชไอวีและเสนอชุดอุปกรณตนแบบที่นำไปใชได
จริงในระดับประเทศ เพ่ือแกปญหาตัวอยางสง CD4 ที่ดอยคุณภาพ และไดแปลภาษาอังกฤษเผยแพรในเวลาตอมา รวมทั้งจัดทำแนวทางการตรวจ   
และวินิฉัยที่ใชเปนแนวปฏิบัติกับสำนักเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ดานงานวิจัย มีผลงานนำเสนอในการประชุม และตีพิมพในวารสารท้ัง
ระดับชาติและนานาชาติ ไมนอยกวา 45 เรื่อง ดานงานคุณภาพการตรวจทางหองปฏิบัติการ ไดรวมกับหนวยงานในการดำเนินการใหมีการรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9200 รวมถึงระบบ LA และ HA สำหรับงานเพ่ือสาธารณประโยชนและสังคม ไดเปนคณะกรรมการ อนุกรรมการขององคกร
ตางๆ เพื่อสรางสรรคใหเกิดประโยชนในการบริการทางเทคนิคการแพทยกับประชาชน ในงานดานกำลังคนและสรางขวัญกำลังใจใหแกบุคคลากร        
ไดทำหนาที่เปนผูแทนนักเทคนิคการแพทย และเลขานุการชมรมสหวิชาชีพทางการแพทย 7 สาขาวิชาชีพ ปจจุบันนางศิริรัตน ลิกานนทสกุล ดำรง
ตำแหนงอุปนายกสภาคนท่ี 1 ของสภาเทคนิคการแพทย และเปนประธานคณะอนุกรรมการรางขอบังคับ นางศิริรัตน ลิกานนทสกุล ไดทำงาน        
ดวยความเช่ียวชาญ จนเปนท่ียอมรับจากหนวยงานตางๆ  และเพื่อนรวมวิชาชีพ 

คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทยฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 ในวันที่ 16 มีนาคม 2556 จึงมีมติเปนเอกฉันท 
ยกยองเชิดชูเกียรติ นางศิริรัตน ลิกานนทสกุล เปนนักเทคนิคการแพทยดีเดน ในดานพัฒนาคุณภาพการบริการหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย 
และการสงเสริมวิชาชีพ เพื่อเปนเกียรติประวัติสืบไป 

รศ .ดร .ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี พรอมดวยคณาจารย คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ รวมแสดงความยินดีกับ รศ .เทียนชัย ไชยเศรษฐ (ภาพซาย ) 
อาจารยอาวุ โสที่ เคยสอนอยูที่คณะสหเวชศาสตร ไดรับรางวัลนักเทคนิคการแพทยดี เดน ในดานอุทิศตนบำเพ็ญประโยชนใหแกวิชาชีพอยางตอเ น่ืองยาวนาน 
และ นางศิริรัตน  ลิกานนทสกุล (ภาพกลาง ) ศิษย เกาของคณะฯ ที่ ไดรับรางวัล นักเทคนิคการแพทยดี เดน ในดานพัฒนาคุณภาพการบริการหองปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย และการสงเสริมวิชาชีพ รศ .เทียนชัย ไชยเศรษฐ (ภาพขวาทานที่ 7 จากซาย ) และ นางศิริรัตน ลิกานนทสกุล (ภาพขวาทานที่ 6 จาก   
ขวา ) รวมถายภาพเปนที่ระลึกกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
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คณาจารยเทคนคิการแพทย จฬุาฯ พชิติรางวลัจาก  
โครงการเทคนิคการแพทยศาสตรศกึษา คร้ังที ่6 

 สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย 
จัดโครงการเทคนิคการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 6 “ทิศทางสูความเปน
เลิศแหงเทคนิคการแพทยศาสตรศึกษา” (Towards Best Practice 
of Learning and Teaching in Medical Technology) เม่ือวันที่ 
29 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร เพื่อใหคณาจารยได  
แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางสรรคคุณสมบัติ
บัณฑิตเทคนิคการแพทยที่พึงประสงคของสังคม โดยไดทัศนคติจาก     

ดร.โชค บูลกุล กรรมการผูจัดการ กลุมบริษัทฟารมโชคชัยเรื่องมุมมอง
ของการจัดการศึกษาและความสามารถของบัณฑิตไทยในปจจุบัน (ควร
จะมุงไปในทางใด?) ในงานมีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูการจัดการเรียน
การสอนจากคณาจารยคณะเทคนิคการแพทย/คณะสหเวชศาสตร จาก  
ทั้ง 9 มหาวิทยาลัยโดยเปนการนำเสนอผลงานแบบปากเปลา 9 ผลงาน 
และการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร 9 ผลงาน พรอมท้ังรับการวิพากษ
กระบวนการจัดการเรียนรูจากวิทยากรรับเชิญ รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี 

จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยดวย ในการนี้คณบดีคณะสหเวชศาสตร    
รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล พรอมดวยประธานหลักสูตรเทคนิค  
การแพทย หัวหนาภาควิชา คณาจารยเทคนิคการแพทย รวม 11 คน    

เขารวมประชุมเพื่อศึกษาและนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมาตอยอด
และปรับใชใหเหมาะสมตอไป นอกจากน้ันแลวคณาจารยเทคนิคการแพทย 

คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ไดรวมนำเสนอผลงาน และประสบความสำเร็จ 
ไดรับรางวัลจากการนำเสนอผลงานจากท้ัง 2 รูปแบบ คือ 
 1. รางวัลรองชนะเลิศจากการนำเสนอผลงานแบบปากเปลา เรื่อง 
การจัดตั้งหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกจำลอง โดย ผศ.ดร.นันทรี 
ชัยชนะวงศาโรจน และคณะภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือดและ  
จุลชีววิทยาคลินิก 
 2. รางวัลรองชนะเลิศจากการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร 
เรื่อง การเสริมประสบการณเพื่อเรียนรูใหกาวสูวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

อยางภาคภูมิใจ โดย อ.ดร.อัญชลี เฉียบฉลาด และ ผศ.ดร.วนิดา    
หลายวัฒนไพศาล ภาควิชาเคมีคลินิก 
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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

กิจกรรมวันสงกรานต 
 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ณ โถงชั้นลาง อาคารจุฬาพัฒน 1 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
โดย รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี จัดกิจกรรมวันสงกรานต สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเสริมความเปน      
สิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปใหมไทย และรวมถายภาพเปนที่ระลึก ซึ่งมีคณาจารย และเจาหนาที่ แตงกายดวยชุด     
ผาไทย เสื้อลายดอกสีสันสดใส เขารวมกิจกรรมกันอยางคึกคัก ทั้งนี้กิจกรรมดังกลาวจัดขึ้นเพื่อเปนการรวมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทยใหคงอยูสืบไป 


