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 “สวัสดีปใหม 2553” สําหรับฉบับเปนฉบับของเดือน  
พ.ย.-ธ.ค. ซึ่งเปนฉบับที่มีประมวลภาพนี้จากงาน “สหเวชศาสตร
จุฬาฯ…  พัฒนาความรู…  สูประชาชน” ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเนื่องใน
โอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร ในปที่ 18 จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2552 ทั้งคณาจารย บุคลากร 
และนิสิตตางรวมกันนําความรูที่ไดจากทั้งในหองเรียน นอกหอง
เรียน จากงานวิจัย ถายทอดสูประชาชน นับไดวาสหเวชศาสตร
ไดจัดงานที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ที่กลาววา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คือ “เสาหลักของแผนดิน”
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อ.ดร.มนทกาน ไชยกุมาร
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อ.ภูษิตา บริสุทธิกุล
นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี
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 “สวัสดีปีใหม่ 2553” สําหรับฉบับนี ้เป็นฉบับของเดือน 

พ.ย.-ธ.ค. ซึ่งเปนฉบับที่มีการประมวลภาพจากงาน “สหเวชศาสตร

จุฬาฯ…  พัฒนาความรู…  สูประชาชน” ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาส

ครบรอบวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร ในปที่ 18 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 

14-15 พฤศจิกายน 2552 ทั้งคณาจารย บุคลากร และนิสิตตางรวมกัน

นําความรู้ที ่ได้จากทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน จากงานวิจัย 

ถายทอดสูประชาชน นับไดวาสหเวชศาสตรไดจัดงานที่สอดคลองกับ

วิสัยทัศนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่กล่าวว่า จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย คือ “เสาหลักของแผนดิน”
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ผศ.ดร.วนิดา  นพพรพันธุ
คณบดี

        ครบรอบหนึ่งป ‘สหเวชจุฬาสานสัมพันธ’ ฉบับเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2552 
                   หวังวาความตั้งใจที่จะให ‘สหเวชจุฬาสานสัมพันธ’ เปนชองทางหนึ่งในการประสานความสัมพันธ สงขอมูล
                   ขาวสาร แลกเปลี่ยนองคความรูวิชาการเผยแพรกิจกรรมตางๆ ระหวางคณาจารย นิสิต บุคลากรของคณะสหเวช-
            ศาสตร กับศิษยเกาคณะสหเวชศาสตร ศิษยเกาเทคนิคการแพทย คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ รวมถึงชาวจุฬาลงกรณ
           มหาวิทยาลัยทุกทาน คงสัมฤทธิ์ผลดวยดี ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวมจัดทํา ผูติชมเพื่อการพฒันา ตลอดจนผูสนับสนุน
         เงินทุน คณะสหเวชศาสตรหวังวาจะยังไดรับความอนุเคราะหในการจัดทํา ‘สหเวชจุฬาสานสัมพันธ’ ฉบับตอๆ ไปใหมีคุณภาพดี
         ยิ่งขึ้นเพื่อประโยชนของทุกทานตอไป

 รายละเอียด ก.โปรแกรม ข.โปรแกรม 
  ปกติ มีวิชาโท
1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หนวยกิต 150 หนวยกิต
2. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 30 หนวยกิต
  กลุมวิชาสังคมศาสตร   3 หนวยกิต 3 หนวยกิต
  กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 หนวยกิต 3 หนวยกิต
  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 หนวยกิต 3 หนวยกิต
  กลุมวิชาสหศาสตร 4 หนวยกิต 4 หนวยกิต
  กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 12 หนวยกิต 12 หนวยกิต
  กลุมวิชาบังคับเลือกตามขอกําหนดของคณะ 5 หนวยกิต 5 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หนวยกิต 114 หนวยกิต
  กลุมวิชาพื้นฐาน 45 หนวยกิต 45 หนวยกิต
  กลุมวิชาบังคับ 52 หนวยกิต 52  หนวยกิต
  กลุมวิชาบังคับเลือก 2 หนวยกิต 2 หนวยกิต
  กลุมวิชาโท -  15 หนวยกิต
4. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 6 หนวยกิต

(ฉบับหนา จะกลาวถึงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย)

 ในฉบับนี้ จะคุยกันตอเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนาการและการกําหนดอาหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ซึ่งถือเปนหลักสูตรโภชนาการและการกําหนดอาหารในระดับปริญญาบัณฑิตหลักสูตรแรกของประเทศไทย อันเกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรคของ 
รองศาสตราจารย ดร.วินัย ดะหลัน คณบดีคณะสหเวชศาสตร (พ.ศ. 2543 - 2551) ที่พบวาโรคเรื้อรังในประชากรไทยที่เพิ่มสูงขึ้น อาทิเชน 
โรคเบาหวาน โรคอวน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง ลวนมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสม สืบเนื่องจากวงการ
สาธารณสุขไทยขาดบุคลากร ‘นักกําหนดอาหาร’ ที่จะใหคําปรึกษา จัดอาหารที่เหมาะสมใหกับผูปวยโรคเรื้อรังเหลานี้ ซึ่งเปนการแกไขปญหา
ที่สาเหตุ เปนทางเลือกหนึ่งที่ทดแทนการใชยารักษาโรคที่มักซําเติมอาการของผูปวยโรคเรื้อรังได ที่สําคัญ ‘นักกําหนดอาหาร’ ยังสามารถใหความรู
เรื่องการบริโภคอาหารที่เหมาะสมตามวัยแกประชาชนตั้งแตวัยเด็ก วัยรุน เพื่อปองกันการเกิดโรคเรื้อรังในวัยสูงอายุไดอีกดวย 
 เพ่ือแกไขความขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุข ‘นักกําหนดอาหาร’ คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนาการและการกําหนดอาหารขึ้น นับเปนสาขาทางสหเวชศาสตรสาขาที่สามของคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ โดย
รองศาสตราจารย ดร.วินัย ดะหลัน และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยเนตร อริยะปติพันธ ไดรวมกันรางหลักสูตร เตรียมความพรอมในการ
จัดการเรียนการสอน จนไดรับอนุมัติหลักสูตรในป พ.ศ. 2547 (โครงสรางหลักสูตร ตามตาราง) และเริ่มเปดรับนิสิตรุนแรกจํานวน 30 คน ผาน
ระบบการสอบคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2548 บัณฑิตรุนแรกจํานวน 28 คน ไดรับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ที่ผานมา ขณะนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งมีประธานหลักสูตร คือ รองศาสตราจารย เภสัชกรหญิง ดร.จงจิตร 
อังคทะวานิช  ไดมีการประเมินผลหลักสูตรและอยูระหวางการปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของสังคม วิทยาการที่ทัน
สมัย และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 หรือ TQF (Thai Qualifications Framework for Higher Education: HEd) 
โดยเนนที่การสรางบัณฑิตที่พึงประสงค มีคุณธรรม จริยธรรม เพียบพรอมดวยความรู ทักษะการปฏิบตัิวิชาชีพ ทักษะทางปญญา ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ตระหนักในบทบาทของ
ตนเองเพื่อรับใชสังคมสวนรวม 
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                 งานกายภาพบําบัด หนวยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร ไดจัด โครงการใหบริการทางกายภาพ
บําบัดในการแขงขันเทนนิสประเภททีมมหาวิทยาลัย ทางชมรมเทนนิส อบจ. จัดการแขงขันเทนนิสประเภททีมมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 ในระหวาง
วันที่ 27-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ณ สนามเทนนิสจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีนักกีฬาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และจากมหาวิทยาลัย
อื่นๆ เขารวมในการแขงขัน โครงการใหบริการของคณะสหเวชศาสตรนี้มี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณีต เพ็ญศรี หัวหนาหนวยปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรสุขภาพ เปนหัวหนาโครงการ และผูชวยศาสตราจารย สุธนะ ติงศภัทิย เปนอาจารยที่ปรึกษาชมรมเทนนิส อบจ. โดยโครงการจัดเพื่อ
ใหความชวยเหลือ และดูแลนักกีฬาในระหวางการแขงขันภายใตการดูแลของนักกายภาพบําบัด ซึ่งจะชวยลดโอกาสเกิดการบาดเจ็บระหวาง
แขงขันได

           จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เวลา 8.00-16.30 น. หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทํา
สื่อการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ ณ ห้องประชุมคณะ
สหเวชศาสตร อาคารจุฬาพัฒน 1 โดยมี ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา ผูชวยคณบดี เปนผูรับผิดชอบโครงการ 
ไดรับเกียรติจากผูแทนจากสํานักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปนวิทยากรบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารอาจารยและบุคลากรของ

คณะสหเวชศาสตรมีความสามารถในการจัดทําหรือผลิตสื่อการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย มีประสิทธิภาพ และทราบถึงขอดีขอเสียในการจัด
ทําสื่อการเรียนการสอนได

คณะสหเวชศาสตรเขารวมแสดงความยินดีแก น.ส.ชัญญณัฐ 
จีปน เจาหนาที่วิเคราะหงานนโยบายและแผน ไดใหกําเนิดบุตรชายหนาตานารัก
เมื่อวันเสารที่ 12 ธันวาคม 2552 ที่โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งคณะผูบริหาร หัวหนา
งาน และเพื่อนรวมงาน ไดไปรวมแสดงความยินดี และอวยพรแกคุณแม และ
หนูนอยใหมีสุขภาพแข็งแรงในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552 ที่โรงพยาบาล 
โดยเลขานุการคณะไดมอบเงินสวัสดิการคณะฯ พรอมมอบของขวัญเพื่อนําไปใช
ประโยชนตอไป

กิจกรรมที่สอง

กิจกรรมที่สาม

กิจกรรมที่สี่

 ในระหวางเดือน พฤศจิกายน และธันวาคมที่ผานมานี้ ทางคณะสหเวชศาสตร

มีกิจกรรมมากมาย โดยกิจกรรมแรกในชวงเดือนพฤศจิกายน คือ โครงการทําบุญ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ป แหงการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร ทั้งนี้คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จัดงานทําบุญคณะฯ ในวาระครบรอบ 18 ป เมื่อวันจันทรที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 8.00-12.00 น. 
ณ โถงชั้นลาง อาคารจุฬาพัฒน 1 โดยมผีูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา นพพรพันธุ คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
และผูชวยศาสตราจารย ดร.เปรมทิพย ทวีรติธรรม รองคณบดี รวมจัดงานทําบุญถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ 
เพ่ือเปนศิริมงคลแกคณะฯ โดยมี คณาจารย บุคลากร และนิสิต เขารวมงานจํานวน 100 คน นอกจากนั้นยังเชิญผูมีเกียรติ
เยี่ยมชมการปฏิบัติการและดําเนินงานของคณะฯ และคณะฯ ไดจัดงาน “สหเวชศาสตรจุฬาฯ…  พัฒนาความรู…   สูประชาชน” 
โดยบริการตรวจนําตาลและโคเรสเตอรอล ฟรี! ดูแลสุขภาพเทาเมื่อปวยเปนโรคเบาหวาน เรียนรูฉลากโภชนาการ และอาหารสําหรับโรคตางๆ 
สาธิตการทําเจลลางมือ การออกกําลังกายเพื่อปองกันโรค ณ ลานกิจกรรมบริเวณอุทยานการกีฬา และนันทนาการ สนามกีฬาแหงชาติ ในวันเสาร
ที่ 14 และวันอาทิตยที่ 15 พฤศจิกายน 2552 อีกดวย

¡Ô̈ ¡ÃÃÁ â¤Ã§¡ÒÃ
áÅÐ



กิจกรรมที่หา
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         ผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรคณะสหเวชศาสตร ไดเดินทางไป “สวัสดีปใหม 2553 แดคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย
                         จุฬาฯ และอดีตคณบดีคณะสหเวชศาสตร”

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา นพพรพันธุ คณบดีคณะ
สหเวชศาสตร และรองศาสตราจารย ดร.วินัย ดะหลัน ผูอํานวยการ
ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล ไดนําทีมคณะผูบริหาร คณาจารย และ
บุคลากรคณะฯ เข้าพบผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
อดีตคณบดีคณะสหเวชศาสตร เพื่อรวมอวยพรและสวัสดีปใหม
ประจําป 2553 ซึ่งเปนธรรมเนียมปฏิบัตเิปนประจําทุกป ดังนี้
 วันศุกรที่ 25 ธันวาคม 2552 อวยพรและสวัสดีปใหมแด 

รองศาสตราจารย ดร.ธัชชัย สุมิตร อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2543-พ.ศ. 2546) ณ บานพักซอยสุขุมวิท 35 และศาสตราจารย 
ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2547-พ.ศ. 2551) ณ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
 วันจันทรที่ 28 ธันวาคม 2552 อวยพรและสวัสดีปใหมแด คณบดีคณะแพทยศาสตร รองศาสตราจารย นายแพทยอดิศร ภัทราดูลย
ณ อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2552 อวยพรและสวัสดีปใหมแดอธิการบดี ศาสตราจารย นายแพทยภิรมย กมลรัตนกุล ณ อาคารจามจุรี 4 
ชั้น 7 และเขาพบเพื่อสวัสดีปใหมแด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยพร ณ นคร อดีตคณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ 2 สมัย (พ.ศ. 2535-31 พ.ศ. 
2543) ณ อาคารชินวัตร 3 ชั้น 16 และสวัสดีปใหมแดรองศาสตราจารย ดร.วินัย ดะหลัน ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล และอดีตคณบดี
คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ 2 สมัย (พ.ศ. 2543-พ.ศ. 2551) ณ ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล อาคารจุฬาพัฒน 6

 วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2552 ไดเขาพบเพื่ออวยพรและสวัสดีปใหมแดนายกสภาจุฬาฯ ศาสตราจารย นายแพทย จรัส สุวรรณเวลา 
ณ อาคารจามจุรี 4 ชั้น 3
 ซึ่งผูบริหารทุกทานไดกลาวชื่นชมและยินดีถึงความเจริญกาวหนาของคณะสหเวชศาสตร 
และศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล และไดอวยพรใหคณาจารย บุคลากรของคณะสหเวชศาสตร และ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลมีสุขภาพแข็งแรง มีกําลังกายและใจปฎิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้
เจริญกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป

คณาจารยและบุคลากร
คณะฯ ได้ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ และ
บําเพ็ญกุศลแดบิดาของอาจารย ดร.สุพันธิตรา 
ชาญประเสริฐ อาจารย์ประจําภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิกที่ได้ถึงแก่กรรม ซึ่งคณะฯ 
ไดรับเปนเจาภาพในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา 19.00 น. ณ วัดดอนไกดี ศาลา 5 
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 

 ในวันจันทรที่ 4 มกราคม 2553 เวลา 19.00 น. คณาจารยและบุคลากรคณะฯ ไดรวมฟงสวดพระอภิธรรมศพและบําเพ็ญกุศลแดบิดาของ
รองศาสตราจารย ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล อาจารยประจําภาควิชากายภาพบําบัด ที่ได
ถึงแกกรรม ณ วัดพรหมวงศาราม (วัดหลวงพอเณร) ศาลา 3 ถ.ประชาสงเคราะห 27 แขวง
หวยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพุธที่ 6 มกราคม 2553 เวลา 16.00 น. 
คณะผูบริหาร คณาจารย ตลอดจนบุคลากรคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ขอแสดงความเสียใจ และ
ไวอาลัยแดบิดาของอาจารยทั้ง 2 ทาน มา ณ ที่นี้ดวย

กิจกรรมที่หก
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       คณะสหเวชศาสตรไดจัดกิจกรรมงานแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม “รติกาลนี้สีชมพู” 
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยของบุคลากร รวมรับประทานอาหารคํา การแสดงของอาจายและบุคลากรใหม และ
มีการมอบรางวัลบุคลากรคณะสหเวชศาสตรดีเดน ประจําป 2552 อาจารยที่ไดรับรางวัลนี้ ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.รสลัย กัลยาณพจนพร
บุคลากรที่ไดรับรางวัลมีสองทาน ไดแก นายณัฐวัฒน สุขทั่วญาติ และนายสมศักดิ์ โชคศิริ ซึ่งทางผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ เจาหนาที่ศูนย
วิทยาศาสตรฮาลาล ไดเขารวมกิจกรรมและรวมแสดงความยินดีแกผูที่ไดรับรางวัล นอกจากนี้ทางผูบริหาร กรรมการบริหาร และคณาจารยประจํา 
คณะสหเวชศาสตร ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล ไดมอบของขวัญของรางวัลเพื่อจับฉลากแจกแกผูที่เขารวมงานทุกทาน

กิจกรรมที่เจ็ด

              เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในตนเดือนมกราคม แตถือโอกาสนําขาวกิจกรรม
มาลงในฉบับนี้ เพื่อเปนฤกษดีของคณะสหเวชศาสตรในการตอนรับปใหม 2553 ทางมหาวิทยาลัย
ไดจัดพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ 54 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พ.ศ. 2553 ในวันพุธที่ 6 
มกราคม 2553 เวลา 7.00 น. ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ หนาอาคารจามจุรี 4 ซึ่งคณบดี คณะผูบริหาร
และบุคลากรคณะสหเวชศาสตรไดรวมทําบุญตักบาตรรวมกับหนวยงานตางๆ ในจุฬาฯ ในโอกาสนี้
คณบดีไดเปนผูแทนที่มารวมงานมอบกระเชาของขวัญแดทานอธิการบดี ทั้งนี้ทานนายกสภามหาวิทยาลัย

ไดกลาวโอวาทและอวยพรแกผูที่มารวมงานดวย

กิจกรรมสุดทาย
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 เปนที่นายินดีที่ ในป พ.ศ. 2552 คณะสหเวชศาสตรมีจํานวน
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ (ซึ่งมีคา impact factor) 
มากเป็นประวัติการณ์ ขอวิเคราะห์โดยการอ้างอิงจากฐานข้อมูล 
SciFinder® พบวา มีจํานวนมากถึง 23 เรื่อง เมื่อพิจารณาในรอบ 10 ป
ที่ผานมานี้ (ดังแสดงโดยกราฟ) พบวา เปนปเดียวที่มีผลงานตีพิมพใน
ระดับนานาชาติ มากกว่า 20 เรื ่อง สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่
นาภูมิใจอยางยิ่งที่คณาจารยของคณะ ไดมุงมั่นพัฒนาการวิจัยใหอยูใน
ระดับมาตรฐานสากล และไดมีสวนสนับสนุนใหอันดับโลกของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยดีขึ้น อยางไรก็ตามจํานวนผลงานดังกลาว หากยังไมถึง 
30 เรื่องตอป ก็จะยังไมทําใหคณะนําเปนที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุม
คณะสหเวชศาสตร/คณะเทคนิคการแพทยทั่วประเทศ ดังนั้น กลยุทธ
สงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัยที่คณะจะนํามาใชในอนาคตอันใกลนี้ นาจะ
ทําใหผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติของคณะเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ  
 เพื่อใหตอเนื่องจากฉบับที่แลว ในการนําแนวคิด แรงจูงใจและ
เคล็ดลับในดานการทําวิจัยใหสําเร็จของนักวิทยาศาสตรที่มีชื่อเสียงใน
ระดับโลก มาเสนอทานผูอาน ในฉบับนี้ ผมไดติดตอ Prof. Françoise 
Barré-Sinoussi ซึ่งเปน Director ของหนวย Regulation of Retroviral 
Infections แหง Pasteur Institute กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ผูซึ่ง
คนพบ human immunodeficiency virus (HIV) สาเหตุของโรคเอดส 
ผลงานอันเปนที่ประจักษดังกลาว นําไปสูการไดรับรางวัลโนเบล สาขา
การแพทย ประจําป พ.ศ. 2551 อนึ่ง ผมไดเรียนถามนักวิทยาศาสตร
ทานนี้ ผานทาง e-mail วา “ทําอยางไร จึงไดรับรางวัลโนเบล” เพื่อให
คงไวซึ่งอรรถรสทางภาษา จึงใครเสนอคําตอบที่ไดรับโดยไมตองแปลดังนี้

ÊËàÇªÇÔ̈ ÑÂ

 โดยสรุปแล้ว... ไม่มีสูตรใดๆ ที่จะทําให้ได้รับรางวัลโนเบลได้ 
และในการวิจัยนั้น ไม่ควรเป็นการทําวิจัยเพื่อมุ่งหวังให้ได้รับรางวัลใดๆ 
Prof. Barré-Sinoussi เนนวา สิ่งที่เปนแรงผลักดันของทานที่สําคัญกวา
รางวัล คือ ความรักในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร และการนําผลการวิจัย
ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอมวลมนุษยชาติ อันที่จริงแลว ก็มีความ
โชคดีดวยที่ไดรวมมือกับเครือขายการวิจัยดาน HIV/AIDS ทายนี้ ขอฝากไว
กับผูอานวา Prof. Barré-Sinoussi จะมาบรรยายในหัวขอ “Future 
challenges in HIV/AIDS prevention and therapy” ในวันจันทรที่ 5 
เมษายน 2553 เริ่มเวลา 14.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหิดล ทานที่สนใจ สามารถสํารองที่นั่งผานทาง
 โทร. (02) 201-5007   โทรสาร (02) 201-5072
 e-mail: scblw@mahidol.ac.th 
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ผศ.ดร.เทวิน  เทนคําเนาว
ผูชวยคณบดี

 “To answer to your question, I don’t think that there is a special “recipe” leading to the Nobel 
Prize and the goal of any researcher must certainly not be to obtain the prize. As far as I am concerned, 
wining a Nobel prize was never a goal I tried to achieve in my career and I must 
confess that I was pretty much surprised to be awarded the prize last year, even though, of course 
I felt very honoured.  The forces that drive me much stronger than awards are my passion for scientific The forces that drive me much stronger than awards are my passion for scientific 
research, in particular for translational research and its potential impact on global health worldwide.research, in particular for translational research and its potential impact on global health worldwide.  
Indeed, I was lucky enough to be involved with others on HIV/AIDS research, in the early 80s, a field that 
highlighted how much scientific evidences obtained through a multidisciplinary networking approach can 
improve health care of patients worldwide”

Prof. Françoise Barré-Sinoussi นักวิทยาศาสตรชาวฝรั่งเศส
ผูไดรับรางวัลโนเบล สาขาการแพทย ป 2551 

จากการคนพบเชื้อไวรัสที่เปนสาเหตุของโรคเอดส  
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 ศูนยพัฒนาและวิจัยทางโลหิตวิทยาระดับโมเลกุล กําเนิดขึ้นดวยการสนับสนุนของโครงการพัฒนาวิชาการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยครบ 100 ป 
โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค ตองการพัฒนางานทางดานโลหิตวิทยาและเผยแพรผลงานใหเปนที่รูจัก ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุตามปณิธานของมหาวิทยาลัย
ในการเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ประกอบดวยโครงการยอย 6 โครงการ ไดแก
 1. โครงการผลิตบัณฑิตศึกษาสาขา Clinical Hematology Sciences
 2. โครงการเพาะเลี้ยงเซลล เพื่อศึกษาผลของผลิตภัณฑธรรมชาติ
 3. โครงการพัฒนาวิธีการเลี้ยงเซลลตนกําเนิดของเกล็ดเลือด  เพื่อนํามาใชศึกษา
  การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาของเกล็ดเลือดในระดับชีวโมเลกุล
 4. การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของโปรตีนเพื่อพัฒนาไปสูการสรางชุดทดสอบทางการแพทย
 5. การพัฒนาการตรวจวิเคราะหโรคทางโลหิตวิทยาดวยสาร Biological products
 6. โครงการศึกษาผลกระทบของ nanoparticles ตอการเปลี่ยนแปลงระบบเลือด

(Research Center in Molecular Hematology)

â¤Ã§¡ÒÃÈÙ¹Â �¾Ñ²¹ÒáÅÐÇÔ̈ ÑÂ·Ò§âÅËÔμÇÔ·ÂÒÃÐ Ñ́ºâÁàÅ¡
ØÅ

 ขณะนี้โครงการผลิตบัณฑิตศึกษาหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตรโลหิตวิทยาคลินิก 
(Clinical Hematology Sciences) ซึ่งดําเนินการเปดรับนิสิตปริญญาโทมาตั้งแตปการศึกษา 2552 
โดยมีนิสิตรุนแรกจํานวน 4 คน ขณะนี้เปดรับนิสิตใหมในป 2553 เชื่อวานิสิตที่สําเร็จการศึกษาไป
จะเปนกําลังสําคัญ ทั้งในงานหองปฏิบัติการทางการแพทย งานวิจัย และสามารถใหคําปรึกษาทาง
โลหิตวิทยา การเรียนการสอนจะเปนไปในลักษณะตัวตอตัว เพื่อใหนิสิตไดรูลึกและรูจริง 
 งานวิจัยทางดาน stem cell และเซลลเพาะเลี้ยงไดมีการสรางโคลนของเซลลเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซต (U937 subclone chula 750) และใช
เครื่อง Flow cytometer ในการวิเคราะห immunophenotyping นอกจากนี้ไดมีการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงเซลลตนกําเนิดของเม็ดเลือด (hematopoietic 
stem cell) จากเลือดจากสายสะดือ (cord blood) โดยเพาะเลี้ยงใน methycellulose-based medium และทําการศึกษาลักษณะการเจริญของเซลลเม็ด
เลือดสายตางๆ ซึ่งงานวิจัยทั้ง 2 เรื่องไดมีการนําเสนองานวิจัยแบบลายลักษณในการประชุมวิชาการสําหรับนักศึกษา/นิสิตเทคนิคการแพทยระหวาง 
คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 ในหัวขอเรื่อง Immunophenotyping of U937 subclone 
chula 750 by flow cytometer และ Study of lineage-committed hematopoietic progenitors from umbilical cord blood (UCB) stem cell culture  
ตามลําดับ 
 งานวิจัยทางดาน nanoparticles จากการศึกษาติดตามดู nanoparticles วามีผลอยางไรตอเม็ดเลือดพบวา gold-nanoparticle สามารถ
กระตุนใหเซลลเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte มีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบไกลโคเจนภายในเซลล คลายกับการตอบสนองเมื่อเซลลติดเชื้อไวรัส 
ผลการศึกษาครั้งนี้ ไดนําเสนอในการประชุมวิชาการดังกลาวเชนกัน
 งานวิจัยจากศูนยพัฒนาและวิจัยทางโลหิตวิทยาระดับโมเลกุล จะมีออกมาเรื่อยๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะ
สหเวชศาสตร ทางศูนยยังยินดีตอนรับผูที่ตองการศึกษาตอในระดับปริญญาโททางโลหิตวิทยาเพื่อไปพัฒนางานโลหิตวิทยาใหสามารถตรวจไดอยางถูกตอง 
งานโลหิตวิทยาจะเปนงานแรกๆ ที่แพทยขอใช ฉะนั้น ถางานโลหิตวิทยาประกอบดวยผูมีความรูพื้นฐานแนน มีความรูทางงานวิจัย แนนดวยทฤษฎี 
ประโยชนตองเกิดแกผูปวยอยางแนนอน

 เปนที่ทราบกันดีวา มีหลายโรคที่เกิดจากปจจัยทางพันธุกรรม ทั้งโรคเปนตั้งแตกําเนิดและโรคที่เกิดจากการกลายพันธุของยีนในภายหลัง ซึ่งการ
นําสงยีนใหมเขาไปเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับเซลลหรือพฤติกรรมภายในเซลล นับเปนความหวังที่นําไปสูการรักษาโรคหรือศึกษาการเกิดโรคใน
อนาคตได ทั้งนี้ การเลือกใชระบบการนําสงยีนที่ไมใชไวรัส มีขอดีเหนือกวาการใชไวรัสเปนตัวพา โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยจากโปรตีน

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÃÐºº¹íÒÊ‹§ÂÕ¹
â´ÂÍ¹Ø¾Ñ¹¸ �Ø¢Í§¹Òâ¹ä¤âμ«Ò¹·Õè¼ÊÁâ¾ÅÔàÍ·ÔÅÕ¹àÍÁÕ¹

â´Â ¼È.´Ã.à·ÇÔ¹ à·¹¤íÒà¹ÒÇ � (â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÙ¹Â �¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ´ŒÒ¹âÍÁÔ¡Ê �-¹Òâ¹
àÁ Ố¤ÑÅà·¤â¹âÅÂÕ ÀÒ¤ÇÔªÒà¤ÁÕ¤ÅÔ¹Ô¡ ¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ� Ø̈ÌÒÏ)

ภาพคณาจารยและนิสิตในระหวางการเรียนการสอน
ของหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตรโลหิตวิทยาคลินิก

  ภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก 
คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รศ.สุพรรณ สุขอรุณ
หัวหนาโครงการ

นางสาววราพร รักขิตะวัฒนา
นิสิตหลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย
ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ
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ที่ไวรัสสรางขึ้น ซึ่งอาจจะนํามาสูการกอใหเกิดมะเร็งขึ้นได อยางไรก็ตามการใชระบบการนําสงยีนที่ไมใชไวรัสนั้น ยังไมมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
มากพอที่จะนําไปประยุกตใชได จึงเปนที่มาของการเลือกใชอนุพันธของไคโตซาน ซึ่งผลิตจากศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) โดยไดพัฒนาใหมีความสามารถในการละลายนําไดดีและลดความเปนพิษตอเซลลจากการใช
โพลิเอทิลีนเอมีนในการนําสงยีน การศึกษาครั้งนี้ เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธที่ดําเนินการโดย นางสาววราพร รักขิตะวัฒนา นิสิตหลักสูตรวิทยา-
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ซึ่งเปนนิสิตที่ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษา
ของโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย (TGIST) สวทช. โดยมี ผศ.ดร.เทวิน เทนคําเนาว เปนอาจารยที่ปรึกษา และ ดร.ณัฏฐิกา 
แสงกฤช (นักวิจัย นาโนเทค) เปนอาจารยที่ปรึกษารวม คณะผูวิจัยศึกษาประสิทธิภาพการนําสงยีนเขาสูเซลลเพาะเลี้ยงมนุษย ไดแก เซลล HeLa (เซลล
มะเร็งปากมดลูก), A549 (เซลลมะเร็งปอด) และ SH-SY5Y (เซลลมะเร็งประสาท) โดยใชพลาสมิดดีเอ็นเอที่ประกอบดวย CMV promoter/enhancer 
เชื่อมกับยีนรายงานผล Luciferase พบวาในเซลล HeLa, A549 และ SH-SY5Y มีประสิทธิภาพในการนําสงยีนสูงกวาไคซานทีไมใสพอลิเอทิลีนเอมีน
ประมาณ 103-104, 103-105 และ 10 เทาตามลําดับ อยางไรก็ตาม ในเซลล HeLa และ A549 พบวาไคโตซานนั้น สามารถลดความเปนพิษตอเซลลลงได 
แตไมพบวาสามารถลดความเปนพิษตอเซลล SH-SY5Y ได จากงานวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปไดวาเซลลแตละชนิดมีการตอบสนองตอระบบการนําสงยีนที่
แตกตางกัน
 คณะผูวิจัยไดตีพิมพผลงานนี้ ในวารสารระดับนานาชาติ Carbohydrate polymers (คา impact factor = 2.644) เรื่อง Investigation of gene 
transferring efficacy through nano-polyplex consisting of methylated N-(4-pyridinylmethyl) chitosan chloride and poly (ethylenimine) 
in human cell lines ซึ่งการศึกษานี้ เปนเพียงการศึกษาเริ่มตนในเซลลเพาะเลี้ยงมนุษยที่อาจจะสามารถนําไปสูการนําสงยีนที่รักษาโรคไดในอนาคต 

 สืบเนื่องจากการเขาไปดําเนินการวิจัยในพื้นที่ตําบลบัวงาม อําเภอ
ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ตามโครงการวิจัย “การพัฒนาศูนยกลาง
การสงเสริมการออกกําลังกายในผูสูงอายุ” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
ศกึษาแนวทาง/วธิกีารในการสงเสรมิการออกกาํลงักายสาํหรบัผูสงูอายทุีม่ี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในการดําเนินโครงการวิจัยดังกลาวไดจัดใหมีการอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผูใหคําแนะนําการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ” 
แกผูสูงอายุและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) โดยมี
ผูผานการอบรมตามโครงการนี้จํานวน 21 คน ขาพเจาและคณะจึงได
รวมกับชมรมผูสูงอายุตําบลบัวงาม และเทศบาลตําบลบัวงาม จัดงาน 
“ครบรอบ 24 ป ดอกลําดวนบาน ตําบลบัวงาม” และพิธีมอบวุฒิบัตร

ผูผานการอบรมตามโครงการดังกลาวขึ้น ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2552 นับเปนการจัดงานวันผูสูงอายุ (วันดอกลําดวนบาน) ครั้งแรก
ของชมรมผูสูงอายุตําบลบัวงามตั้งแตเริ่มกอตั้งมาเปนเวลา 24 ป และ
ในโอกาสที่ขาพเจาไดรับแตงตั้งเปนที่ปรึกษากิตติมศักด์ินายกเทศมนตรี 
จึงไดรวมกับเจาหนาที่สาธารณสุขจากสถานีอนามัยบานบัวงาม และ
สถานีอนามัยบานบวังาม-โพหัก จัดกิจกรรมการตรวจรางกายและการ
ตรวจคัดกรองโรคเบื้องตนใหกับผูสูงอายุที่มารวมงาน และไดบรรยาย
ใหความรูกับผูสูงอายุในหัวขอ “ความสําคัญของการออกกําลังกายใน
การปองกันโรคไมติดตอ” นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อใหความรู
ทางสหเวชศาสตรเบื้องตน และการแสดงการออกกําลังกายอยางงาย
สําหรับผูสูงอายุ โดยในงานนี้มีรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
เปนประธาน มีสมาชิกสภาผูแทนราษฏร สมาชิกสภาจังหวัด กํานัน 
ผูใหญบาน ผูบริหารสวนทองถิ่น เจาหนาที่จากสาธารณสุขอําเภอ
ดําเนินสะดวก ตลอดจนผูสูงอายุจากทุกหมูบานในตําบลบัวงามเขารวม
งานกวา 500 คน

 §Ò¹¤ÃºÃÍº 24 »‚ ´Í¡ÅíÒ´Ç¹ºÒ¹ μ íÒºÅºÑÇ§ÒÁ
 ¢Í§ªÁÃÁ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØμ íÒºÅºÑÇ§ÒÁ áÅÐà·ÈºÒÅμ íÒºÅºÑÇ§ÒÁ
 ÍíÒàÀÍ´íÒà¹Ô¹ÊÐ´Ç¡ Ñ̈§ËÇÑ´ÃÒªºØÃÕ

รองศาสตราจารยสมนึก กุลสถิตพร
ภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ÀÒ¾
¡Ô̈ ¡ÃÃÁ

                    “ÊËàÇªÈÒÊμÃ� Ø̈ÌÒÏ...
¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÃÙŒ...ÊÙ‹»ÃÐªÒª¹” ¤ÃÑé§·Õè 1
 เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร ปที่ 18 คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ จัดงานสหเวชศาสตรจุฬาฯ…  พัฒนาความรู…  สูประชาชน 

เพ่ือนําองคความรูที่สั่งสมมาคืนกลับในรูปแบบการบริการวิชาการที่สามารถนําไปปฏิบัติไดในชีวิตประจําวัน โดยใหบริการแกประชาชนทั่วไปในวันเสารที่ 

14 ถึง วันอาทิตยที่ 15 พฤศจิกายน 2552 ณ เวลา 8.30-19.00 น. ณ ลานกิจกรรมบริเวณอุทยานการกีฬาและนันทนาการ สนามกีฬาแหงชาติ 

ดานติดทางขึ้นรถไฟฟา มีผูรวมงานทั้งหมด 303 คน มีโครงการเขารวมทั้งหมด 13 โครงการ ดังนี้

 1. โครงการประชาสัมพันธคณะสหเวชศาสตร ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปติพันธ (หัวหนาโครงการ)

 2. โครงการภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด ผศ.ดร.นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน (หัวหนาโครงการ) 

 3. โครงการศูนยนวัตกรรมเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทางการแพทย อ.ดร.ศิริพร ชื้อชวาลกุล (หัวหนาโครงการ) 

 4. โครงการบริการวิชาการภาควิชาเคมีคลินิก อ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล (หัวหนาโครงการ) 

 5. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศดานโอมิกส-นาโน เมดิคัลเทคโนโลยี ผศ.ดร.เทวิน เทนคําเนาว (หัวหนาโครงการ) 

 6. โครงการศูนยพัฒนาและวิจัยทางโลหิตวิทยาระดับโมเลกุล รศ.สุพรรณ สุขอรุณ (หัวหนาโครงการ) 

 7. โครงการพัฒนาศูนยเช่ียวชาญเฉพาะทางดานการจัดการปญหาความเจ็บปวดและความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวดวยวิธีการทางกายภาพ

บาบัด รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล (หัวหนาโครงการ) 

 8. โครงการศูนยวิจัยและพัฒนาสุขภาพเทา เรื่อง การดูแลเทาในผูปวยเบาหวานดวยวิธีการทางกายภาพบําบัด ผศ.ดร.ปราณีต เพ็ญศรี 

(หัวหนาโครงการ) 

 9. โครงการอาหารและโภชนาการเพื่อประชาชน ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารและโภชนาการทางการแพทย ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปติพันธ 

(หัวหนาโครงการ) 

 10. โครงการบริการตรวจสุขภาพฟรี อ.ดร.รัชนีพร ติยะวิสุทธิ์ศรี (หัวหนาโครงการ) 

 11. โครงการบริการทางกายภาพบําบัดแกประชาชน ผศ.ดร.ปราณีต เพ็ญศรี (หัวหนาโครงการ) 

 12. โครงการศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล รศ.ดร.วินัย ดะหลัน (หัวหนาโครงการ) 

 13. โครงการวงดนตรีสมาคมศิษยเกา อ.ดร.ปาลนี อัมรานนท (หัวหนาโครงการ) 

 จากการประเมินความพึงพอใจประชาชนทั่วไปที่มารวมงาน สวนใหญพึงพอใจมากกับระยะเวลาจัดงาน และมากกวารอยละ 80 พึงพอใจมากใน

กิจกรรมของทุกโครงการที่ใหบริการแกประชาชน และคิดวาโครงการตางๆ ที่นําเสนอทั้งสองวันนั้นมีประโยชนตอประชาชนและนําไปใชในชีวิตประจําวัน

ไดมาก งานเสร็จสิ้นไปดวยดีตามเปาประสงคของโครงการดวยความรวมมือเปนอยางดีจากอาจารยและบุคลากรของภาควิชาตางๆ โครงการจุฬาฯ 100 ป 

หลักสูตร และสโมสรนิสิตสหเวชศาสตร นิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และสมาคมศิษยเกาคณะสหเวชศาสตร ซึ่งมาสรางบรรยากาศปด

ทายงานดวยวงดนตรีขับกลอมริมฟุตบาทพรอมนักรองเสียงดี

“ÊËàÇªÈÒÊμÃ� Ø̈ÌÒÏ... ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÃÙŒ... ÊÙ‹»ÃÐªÒª¹” 

¤ÃÑé§·Õè 1

เนื่องในวันครบรอบ 18 ป แหงการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ณ ลานกิจกรรมบริเวณอุทยานการกีฬา และนันทนาการสนามกีฬาแหงชาติ วันที่ 14 - 15 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
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ศูนยสุขภาพสหเวชศาสตร บริการดานกายภาพบําบัด และดานหองปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย โดย บริการตรวจนําตาลและโคเลสเตอรอลในเลือดโดยไมเสีย
คาใชจาย

โครงการศูนยวิจัยและพัฒนาสุขภาพเทา เรื่อง การดูแลเทาในผูปวยเบาหวาน
ดวยวิธีการทางกายภาพบําบัด ทางการตรวจฝาเทาดวยเครื่องวิเคราะหแรงกด
ที่ฝาเทา

โครงการศูนยพัฒนาและวิจัยทางโลหิตวิทยาระดับโมเลกุล ติดต้ังจอคอมพิวเตอร
และกลองจุลทรรศนเพื่อแสดงความผิดปกติชองเม็ดเลือด มะเร็งเม็ดเลือด และ
หนอนพยาธิ ติดตั้งเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดเพื่อตรวจคัดกรองพาหะโรคธาลัสซีเมีย

ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนาเสนอขอมูลและแจกหนังสือ 
Halal Insight ของศูนยวิทยาศาสตรฮาลาลและนําเสนอนวัตกรรมสบูดิน

สมาคมศิษยเกาคณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จัดวงดนตรีของสมาคมศิษยเกา
รวมบรรเลงเพลงตลอดงาน

ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด และโครงการศูนยนวัตกรรมเพื่อการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทางการแพทย จัดบอรด
นิทรรศการ นําเสนอเกี่ยวกับการกลายพันธุของเชื้อ สถานการณระบาดวิทยา
ในปจจุบัน สองหาเชื้อโรคจากกลองจุลทรรศน ประดิษฐ “สวยดวยหนากาก
อนามัย” สอนทําเจลลางมือดวยตนเอง แจกใหคนที่ทํานํากลับไปใชประโยชน

โครงการพัฒนาศูนยเช่ียวชาญเฉพาะทางดานการจัดการปญหาความ
เจ็บปวดและความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวดวยวิธีการทางกายภาพ
บําบัด การยกของที่ถูกตอง การจัดวางของบนโตะทํางานที่ถูกหลักการ
ศาสตรการจัดวางเครื่องคอมพิวเตอรที่เหมาะกับสรีระรางกายของตนเอง

โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศดานโอมิกส-นาโน เมดิคัลเทคโนโลยี 
จัดนิทรรศการงานวิจัยประยุกตสูประชาชน พรอมแจกนําสมุนไพร ภาค
วิชาเคมีคลินิก รณรงคการไมสูบบุหรี่ โดยจัด “โครงการเยาวชนคน
รุนใหม หางไกลควันบุหรี่” บรรยายโดย รองศาสตราจารย ดร.รัชนา 
ศานติยานนท พรอมใหเงินสนับสนุนนักเรียนที่รวมโครงการจัดนิทรรศการ
ที่โรงเรียนของตนเองดวย

หลักสูตรโภชนาการและการกําหนดอาหาร และโครงการอาหารและโภชนาการ
เพื่อประชาชน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารและโภชนาการทางการแพทย์ จัด
นิทรรศการเกี่ยวกับโรคมะเร็ง โรคไต โรคเบาหวาน โรคอวนและอาหารลด
นําหนัก สาธิตการปรุงอาหารลดนําหนัก นําเสนอ Food model แนะนําการ
บริโภคอาหารใหถูกหลักโภชนาการ แนะนําการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารจาก
ฉลาก
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¡ÒÃàÂÕèÂÁªÁáÅÐ¿˜§ºÃÃÂÒÂ§Ò¹ÇÔ Ñ̈Â ³ Ê¶ÒºÑ¹¹ÔÇ·ÃÔäÅ· � 
ÁÅÃÑ°á¤ÅÔ¿ÍÃ�à¹ÕÂ »ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา นพพรพันธุ คณบดี คณะสหเวชศาสตร รองศาสตราจารย ดร.วินัย ดะหลัน ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร ฮาลาล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมกับ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยเนตร อริยปติพันธ รองคณบดีฝายวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา 

ผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิรัชกิจ อาจารย ดร.สุวิมล ทรัพยวโรบล อาจารยประจําหลักสูตรโภชนาการและกําหนดอาหาร และอาจารยสงา 

ดามาพงศ นักวิชาการจากกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไดรับเชิญจากสถาบันนิวทริไลท (Nutrilite) มลรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เพื่อเขาเยี่ยมชมและฟงบรรยายงานวิจัย เมื่อวันที่ 15 - 16 ธันวาคม ที่ผานมา ทางสถาบันนิวทริไลทไดตอนรับและพาทางคณะเขาเยี่ยมชม

สวนงานตางๆ ภายในสถาบัน ตั้งแตกระบวนการผลิต กระบวนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ และการวิจัยผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ ทางคณะไดเขา

ฟงบรรยายงานวิจัยทางคลินิกที่สําคัญของสถาบันนิวทริไลทซึ่งวิจัยโดยนักวิทยาศาสตรชั้นนําขององคกร นอกจากนี้ทางคณะยังมีโอกาสเขาเยี่ยมชม

ฟารมเลควิว (Lakeview) ซึ่งเปนฟารมเพาะปลูกผักและผลไม เพื่อใชในงานวิจัยของสถาบัน ในการนี้ทางคณบดีคณะสหเวชศาสตร ผูอํานวยการศูนย

วิทยาศาสตรฮาลาลไดมอบของที่ระลึกแกเจาหนาที่สถาบันนิวทริไลทและรวมถายภาพเปนที่ระลึก จากการเขาเยี่ยมชมสถาบันในครั้งนี้ สามารถนํา

ความรูที่ไดจากการฟงบรรยาย นํามาประยุกตมาใชในการเรียนการสอน และวิจัยในคณะสหเวชศาสตรได

á¹Ð¹íÒºØ¤ÅÒ¡ÃãËÁ‹ ¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ�
อาจารย ดร.ปาหนัน ภัททิยธนี 
สังกัดภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด

สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย 

ปริญญาโท สาขาพยาธิวิทยาคลินิก 

และปริญญาเอก สาขาชีวเวชศาสตร

อาจารย ดร.สุกัญญา เอกสกุลกลา 
สังกัดภาควิชากายภาพบําบัด

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด   

ปริญญาโท สาขาเวชศาสตรการกีฬา 

และปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยา

ÅÍÂ¡ÃÐ·§ »‚ 2552
ทุกปในวันขึ้น 15 คํา เดือน 12 เปนวันลอยกระทงถือเปนประเพณีอันดีงามของไทย 
ที่เปนเอกลักษณของชาติ และการลอยกระทงยังเปนการขอขมา สักการะและขอบคุณ
พระแมคงคา ที่ทําใหเรามีนําอุปโภค บริโภคตลอดทั้งป เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2552 ทางสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตรจึงเขารวมกิจกรรมงานวันลอยกระทงโดยได
สงกระทงและขบวนพาเหรดเขารวมประกวด กิจกรรมดังกลาวเปนการเผยแพร
และอนุรักษวัฒนธรรมไทยแกบุคคลทั่วไปที่มาเที่ยวชมงาน

â¤Ã§¡ÒÃ á¢‹§¢Ñ¹»ÃÐ¡Ç´ÃŒÍ§à¾Å§
เมื่อตนเดือนพฤศจิกายน ทางสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตรจัดกิจกรรมแขงขันประกวดรองเพลง AHS SINGING 
CONTEST จัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหนิสิตไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน กลาแสดงออกในที่สาธารณะ ทั้งยังฝกการ
ทํางานรวมกันเปนหมูคณะ สรางความสนิทสนมคุนเคยระหวางนิสิตในคณะสหเวชศาสตร นิสิตบางคนเริ่มฉายแวว
เปนนักรองมืออาชีพหลังจากจบงาน

  ¡ÕÌÒ 5 ËÁÍ 
จากความรวมมือกันของ 5 คณะในสายวิทยาศาสตรสุขภาพ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย อันไดแก คณะสหเวชศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะสัตว-
แพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร และคณะเภสัชศาสตร นิสิตทั้ง 5 คณะไดจัด
กิจกรรม “แขงขันกีฬา 5 หมอ” ระหวางวันที่ 3 ถึง 15 พฤศจิกายน 2552  
เพื่อสรางความสัมพันธและสรางความสามัคคีอันดีตอกัน นิสิตไดพบปะเพื่อน
ใหม และทําความรูจักกันกับเพื่อนรวมสายอาชีพ

¡Ô¨¡ÃÃÁ¹ÔÊÔμ



คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
154 อาคารจุฬาพัฒน ถนนพระราม 1
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม 10330 ªíÒÃÐ¤‹Òä»ÃÉ³ÕÂÒ¡ÃáÅŒÇ
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เอส. ไอ. ที. ซัพพลาย
S.I.T SUPPLY
104/799 หมูที่ 3 ซอยเอกมัย 109 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร./แฟกซ. 0-2894-7892 โทร. 087-595-5455, 080-222-5799
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 1 009 98313 4 E-mail : sit.supply@hotmail.com

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด CHEMICAL EXPRESS CO.,LTD.
6/49 หมู 5 ถนนศรีนครินทร ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
Tel : 02-380-5771-2 / 02-7574275-8 Fax : 02-380-5773

บริษัท กิบไทย จํากัด 44/6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร : 0-2274 8331  แฟกซ : 0-693 0192 www.gibthai.com

1201/104 «.ÅÒ´¾ÃŒÒÇ 94 ¶.ÈÃÕÇÃÒ (·ÒÇ¹�ÍÔ¹·ÒÇ¹ �) á¢Ç§/à¢μ ÇÑ§·Í§ËÅÒ§ ¡·Á.
â·Ã.02-559-2429-31 â·ÃÊÒÃ.02-530-4461 E-Mail : rehabmed@inet.co.th

ºÃÔÉÑ· ÃÕáÎº àÁ´Ô¤ÍÅ í̈Ò¡Ñ´
REHAB MEDICAL CO.,LTD.

ºÃÔÉÑ· «ÒÂ¹ �à·¤ í̈Ò¡Ñ´
SCIENCE TECH CO.,LTD
WWW.SCIENCETECH.TH.COM
321/43 ถนนนางลิ้นจี่ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
321/43 NANGLINCHEE ROAD YANNAWA BANGKOK 10120
TEL. 0-2285-4101 FAX. 0-2285-4856, 0-2285-4178

แนะนําติชม ฝากขอความ ขาวสารเพื่อประชาสัมพันธแกศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ของคณะสหเวชศาสตร ทานสามารถสงขอความผานถึง
หัวหนากองบรรณาธิการ ผศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา

   E-mail: Sirichai.a@chula.ac.th หรือโทรศัพท 0-2218-1067

188/1 อาคารไบโอแอคทีฟ ซอยศรีรุง ถนนเชื้อเพลิง แขวงชองนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120 ประเทศไทย

Tel : 66-2350-3090 อัตโนมัติ 10 สาย Fax : 662-350-3080 Email:info@bio-active.co.th http://www.bio-active.co.th

คณะสหเวชศาสตร เปดรับสมัครเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2553 
สนใจสามารถติดตอ ขอซื้อคูมือการรับสมัครไดที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรอกขอมูลใบสมัครผานระบบ
ออนไลนไดที่ http://www.grad.chula.ac.th สอบถามรายละเอียดของแตละหลักสูตรไดที่งานบริการการศึกษา 
คณะสหเวชศาสตร 0-2218-1060  http://www.ahs.chula.ac.th
*สําหรับสาขาอาหารและโภชนาการสงใบสมัครไดที่คณะสหเวชศาสตร*             รับสมัครถึงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553
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