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 ผศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา
 ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว
 ผศ.ปยนาถ เพชรจันทร
 ผศ.อรรถกร ปาละสุวรรณ
 อ.ดร.ปาลนี อัมรานนท
 อ.ดร.มนทกาน ไชยกุมาร
 อ.ดร.ระวีนันท มิ่งภัคนีย
 อ.ภูษิตา บริสุทธิกุล
 นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี
 นายสัมพันธ บปุผา
 นางปาณัสกร นวลวัฒน
 นางสาวจิรวรรณ กาญจนจูฑะพันธุ
 นายสมบูรณ  หนูไข   
 นายกำพล พิชยานนท
 นางสาวศศิกาญจน มณีจันทร

กาวขึ้นสูปที่ 2 ของสหเวชจุฬาสานสัมพันธ กับการเปน

ตัวแทนสื่อสารขอมูลขาวสาร กิจกรรม รวมทั้งถายทอดองค

ความรูใหมที่เกิดขึ้นจากคณะสหเวชศาสตร ใหแกศิษยเกาและ 

บุคคลทั่วไป ในป พ.ศ. 2553 นี้ ทางกองบรรณาธิการไดเห็นตรงกัน

วาจะพยายามเชิญชวนศิษยเกาเขามามีสวนรวมกับสหเวช

จุฬาสานสมัพนัธมากขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ทางกองบรรณาธกิาร 

กำลังอยูระหวางการจัดทำเว็บไซต เพื่อใหศิษยเกาและบุคคลทั่วไป

ชวยแสดงความคิดเห็นตอสหเวชจุฬาสานสัมพันธ เพื่อเปนแนวทาง

ในการปรับปรุงใหดีขึ้น ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการกำลังอยูระหวาง

ดำเนินการปรับปรุงที่อยูของศิษยเกา และใครขอเชิญชวนใหศิษย

เกาทุกทาน สงที่อยูปจจุบัน พรอม E-mail address เพื่อจัดทำ

ทำเนียบรุนในการฉลองครบรอบ 20 ป ในการจัดตั้งคณะสหเวช-

ศาสตร พรอมกันนี้ในอนาคตจะจัดสงสหเวชจุฬาสานสัมพันธ

ผานทาง E-mail address ใหแกทุกทาน

ºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃ...·Ñ¡·ÒÂ

¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇÊËàÇª¨ØÌÒÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ � 1 Á¡ÃÒ¤Á - ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ � 2553



ÃÍº
ÃÑéÇÊ

ËàÇ
ª

¡Ñº ¤³
º´Õ

‘สหเวชจุฬาสานสัมพันธ’ ฉบับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 เริ่มตนดวยบทประพันธอำนวยพรแด คณาจารย บุคลากร 

นิสิต ศิษยเกาคณะสหเวชศาสตร และประชาชนชาวไทยทุกคน พรอันเปนมงคลนี้สงผลเห็นทันตาสำหรับคณะสหเวชศาสตร เพียงชวง

สองเดือนแรกของปขาล ชาวคณะสหเวชศาสตร ก็สรางชื่อเสียงใหแกคณะหลายรายการ เริ่มดวยนิสิตนักกีฬายิงปนคนเกงเจาเดิมที่เคย

สรางชื่อเสียงใหกับคณะเมื่อครั้งเปนนิสิตหลักสูตร วท.บ สาขาเทคนิคการแพทย น.ส.สิริมาลย มาตรคำจันทร ซึ่งขณะนี้เปนนิสิต

หลักสูตร วท.ม. ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ   ไดสรางชื่อเสียงระดับชาติ ดวยการเขาแขงขันกีฬายิงปน 

ชนะเลิศได 1 เหรียญทองจากประเภทปนสั้น ทีมหญิง  และ 1 เหรียญเงินจากประเภทปนสั้นอัดลม ทีมหญิง ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 37 แมโดมเกมส ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนเจาภาพ ระหวางวันที่ 22-30 มกราคม พ.ศ. 2553 ซึ่งกอนหนานี้สิริมาลย 

ยังไดรับรางวัล 2 เหรียญเงินจากประเภทปนสั้นอัดลม ทีมหญิง และประเภทปนสั้น ทีมหญิง ในการแขงขันกีฬายิงปนอุดมศึกษา 

ประจำป 2552 ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ณ สนามกีฬายิงปนแหงประเทศไทย หัวหมากดวย

 เปนเรื่องนายินดีสำหรับหลักสูตร วท.บ. โภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ที่ไดรับการสนับสนุน

จาก ศาสตราจารย นายแพทย เทพ หิมะทองคำ ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการบริบาลผูปวยเบาหวาน มอบทุนการศึกษาแกนิสิต 

วท.บ. โภชนาการและการกำหนดอาหาร รุนละ 1 ทุน  ซึ่งในปนี้ ไดมีพิธีมอบทุนการศึกษาแกนิสิตชั้นปที่ 4  นางสาวฐานิยา เสียงประเสริฐ  

นิสิตชั้นปที่ 3  นางสาวศศิภา กรินทรากุล และนิสิตชั้นปที่ 2  นายปกปอง สนิท  ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.  2553 ณ โรงพยาบาลเทพธารินทร  

คณะสหเวชศาสตรขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ และหวังวาจะมีกิจกรรมรวมมือดานวิชาการอื่นๆ กับทางมูลนิธิฯ มากยิ่งขึ้นตอไป

การแขงขันกีฬาภายในบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 32 ภายใตคำขวัญ “พอเพียง สามัคคี มีน้ำใจ ใฝใจสุขภาพ” ซึ่งมีพิธีเปดเมื่อวันศุกรที่ 

12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ณ สนามกีฬาจุฬาฯ นั้น ชาวคณะสหเวชศาสตร และศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ ไดจัดขบวนพาเหรด 

“มวงคราม” เขารวมกิจกรรมครั้งนี้ดวย และเปนที่นายินดีที่ น.ส.จิรวรรณ กาญจนจูฑะพันธุ ตำแหนง เลขานุการคณบดี ไดรับรางวัล

ชนะเลิศการประกวดผูถือปาย จากความงามที่โดดเดน ประกอบกับเครื่องแตงกายที่แมจะออกแบบบนความพอเพียงแตมีจุดเดนที่สวยงาม 

สะดุดตา โดยฝมือการออกแบบของ น.ส.อัครภา จันทรแจม หัวหนางานบริหารและธุรการ ทีมนักกีฬาของคณะสหเวชศาสตรก็สราง

ชื่อเสียง ควาเหรียญเงิน 3 หรียญจากกีฬาวายย้ำ เปตอง และเทนนิสหญิงคู และไดเหรียญทองแดงอีก 4 เหรียญจากกีฬาวายน้ำ 

แบดบินตัน หมากกระดาน และวอลเลยบอลทีมผสม

 สิ่งที่นาชื่นชมยินดียังจะมีตามมาอีกมากมายในป พ.ศ. 2553 นี้ เพราะคณาจารย บุคลากร นิสิต และศิษยเกาทุกคนของ

คณะสหเวชศาสตรนั้นมีความมุงมั่นที่จะทำงานเต็มศักยภาพ ใชองคความรูในวิชาชีพ ทักษะวิชาการ ประสบการณจากการปฏิบัติงาน 

เพื่อรวมสรางเสริมสุขภาวะประชาชนองครวม รวมสืบสานปณิธาน ‘จุฬาฯ เปนเสาหลักของแผนดิน’ สืบไป

(ฉบับหนา จะกลาวถึงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย)
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(อัครภา จันทรแจม หัวหนางานบริหารและธุรการ ประพันธ)

ผศ.ดร.วนิดา  นพพรพันธุ
คณบดี
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  กิจกรรมที่ 1

 “การอบรมสัมมนาระบบคุณภาพและการจัดการความเสี่ยงระดับคณะ”

ในปจจุบันนี้ความเสี่ยงเปนความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทุกองคกร ซึ่งเมื่อเกิดขึ้น 

ก็จะสงผลกระทบในเชิงลบตอการบรรลุเปาหมายขององคกรนั้น ดวยเหตุนี้สำนักงานประกันคุณภาพ 

คณะสหเวชศาสตร จึงไดจัดโครงการ “การอบรมสัมมนาระบบคุณภาพและการจัดการความเสี่ยงระดับคณะ” 

ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553 เวลา 8.30-11.00 น. ณ หองปฎิบัติการคอมพิวเตอรสมชาย นีละไพจิตร 

โดยไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ อัครประถมพงศ ผูชวยอธิการบดี มาเปนวิทยากร ซึ่งการอบรมครั้งนี้ 

มีวัตถุประสงคใหผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ของคณะฯ สามารถจัดการความเสี่ยงไดอยางเหมาะสมและทันเวลา พรอมทั้งเปน

เครื่องมือที่ชวยการตัดสินใจในดานตางๆ เชน การวางแผน การกำหนดกลยุทธ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะทำใหคณะสหเวชศาสตร กาวไปสูความเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว 

 

  กิจกรรมที่ 2

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดจัดการแขงขันกีฬาภายในบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 32 ภายใตคำขวัญ “พอเพียง สามัคคี มีน้ำใจ ใฝใจ

สุขภาพ” มีพิธีเปดอยางยิ่งใหญเมื่อวันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2553 ณ สนามกีฬาจุฬาฯ โดยมศีาสตราจารย นายแพทย ภิรมย กมลรัตนกุล 

อธิการบดี เปนประธานในพิธีเปดการแขงขัน ซึ่งคณะสหเวชศาสตรไดจัดขบวนพาเหรดเขารวมกิจกรรมชื่อ “มวงคราม” โดยมี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา นพพรพันธุ คณบดี เปนผูนำขบวนพาเหรด พรอมดวยผูบริหารคณะฯ ผูบริหารศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล 

คณาจารยและเจาหนาที่จำนวน 90 คน รวมเดินขบวนอยางสามัคคีและพรอมเพรียงกัน จากนั้นประธานในพิธีไดจุดไฟฤกษจาก

แสงอาทิตยเพื่อนำไปจุดคบเพลิงการแขงกีฬา ซึ่งผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา นพพรพันธุ ไดเปนนักกีฬาวิ่งคบเพลิงรวมกับคณบดี 

เลขานุการคณะของหนวยงานตางๆ เพื่อนำไฟฤกษจากแสงอาทิตยไปจุดที่คบเพลิงอีกดวย ในงานไดมีการแสดงของหนวยงานตางๆ 

อยางสวยงามและสนุกสนาน การจัดการแขงขันกีฬามีทั้งหมด 15 ประเภท ไดแก กอลฟ กรีฑา กีฬาทางน้ำ ตะกรอ เทนนิส เทเบิลเทนนิส 

แบดมินตัน บิลเลียด และสนุกเกอร โบวลิ่ง เปตอง ฟุตบอล วอลเลยบอล หมากกระดาน กีฬาฮาเฮ และฟุตซอล โดยทำการแขงขัน

ระหวางวันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 ถึง วันที่ 12 มีนาคม 2553

 ในการเดินขบวนพาเหรดครั้งนี้ คณะสหเวชศาสตรไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดผูถือปาย คือ น.ส.จิรวรรณ กาญจนจูฑะพันธุ ตำแหนง 

เลขานุการบริหาร โดยผูถือธงคณะ คือ นายสมารท อยูศิริ หัวหนาหนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ ผูออกแบบเครื่องแตงกายคือ 

น.ส.อัครภา จันทรแจม หัวหนางานบริหารและธุรการ และผูประสานงานจัดเครื่องแตงกายคือ นางกนกนภัส สินเสนาะ หัวหนา

งานนโยบายและแผน
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 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดจัดงานแสดงความยินดีกับคณาจารยผูไดรับเกียรติและการยกยองทางวิชาการ  

ประจำป 2552 เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ 2553 ณ หองราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร โดยมีศาสตราจารย 

นายแพทย จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานในงาน และศาสตราจารย นายแพทย 

ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดี รวมกลาวแสดงความยินดีแกคณาจารยทุกทานที่ไดรับรางวัลดังกลาว ซึ่ง 

รองศาสตราจารย ดร.วินัย ดะหลัน อาจารยในหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร
และผูอำนวยการศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ เปนหนึ่งในคณาจารยที่ไดรับเกียรติและการยกยองทางวิชาการประจำป 2552 ในครั้งนี้ 

รางวัลที่อาจารยไดรับ คือ Recognition Award for Halal Achievement จาก Islamic Da’wah Council of Philippines จากการที่ 

ไดวิจัยบูรณาการมาตรฐานฮาลาลเขากับระบบความปลอดภัยอาหารเรียกวา Halal-GMP/HACCP และนำไปทดสอบในโรงงานอุตสาหกรรม 

ผลิตอาหาร จนพัฒนาขึ้นอยางสมบูรณใชชื่อวา Hal-Q พรอมทั้งไดพัฒนาผลิตภัณฑสบูดินเหลว ‘Anada’ และ ‘Hal-Klean’ เพื่อการชำระลาง  

สิ่งสกปรกทางศาสนาอิสลามในโรงงานอุตสาหกรรมที่จำเปนตองใชดิน โดยสามารถสงออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปรและทั่วโลก 

ซึ่งเปนการสรางชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแกจุฬา-ลงกรณมหาวิทยาลัยเปนอยางยิ่ง 

ขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 37 แมโดมเกมส ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนเจาภาพ ระหวางวันที่ 22-30 มกราคม 2552  

ที่ผานมานี้ น.ส.สิริมาลย  มาตรคำจันทร นิสิต ปริญญาโท สาขาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย คณะสหเวชศาสตร ไดเขารวมการ

แขงขันกีฬายิงปนโดยไดรับ 1 เหรียญทองจากประเภทปนสั้น ทีมหญิง และ 1 เหรียญเงินจากประเภทปนสั้นอัดลม ทีมหญิง ซึ่งเปนการ

สรางชื่อเสียงและเปนความภาคภูมิใจของคณะสหเวชศาสตรและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยดวย 
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เมื่อวันศุกรที่ 22 มกราคม 2553 คณะผูบริหาร หัวหนางาน และ เพื่อนรวมงาน ไดไปรวมแสดงความยินดีและอวยพรแก  

นายณัฐวัฒน-นางศุภกานต สุขทั่วญาติ เจาหนาที่คณะฯ ที่มีสมาชิกใหมของครอบครัวเพิ่มขึ้น คือ ด.ญ.พลอย สุขทั่วญาติ ซึ่งหนูนอย

เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โดยเลขานุการคณะไดมอบเงินสวัสดิการคณะฯ พรอมมอบ

ของขวัญเพื่อนำไปใชประโยชนตอไป 

 

แขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 37 แมโดมเกมส การแขงขันกีฬายิงปนอุดมศึกษา ประจำป 2552
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 ในฉบับนี้ ขอเปดศักราชใหมดวยกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมงานดานบริการ 

วิชาการและวิจัยของคณะใหเขมแข็งข้ึน เริ่มดวยกิจกรรมแรก คือ การบรรยายแนะนำ

โครงการทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (ทุน คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553 ณ คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ โดย 

ผูประสานงานโครงการ คือ ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกําพุ ซึ่งทานดำรงตำแหนงคณบดี 

คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาฯ ในปจจุบัน ทานเปนผูที่ประสบความสำเร็จเปนที่ประจักษ 

ในดานการวิจัย จึงเปนโอกาสดีที่เราชาวคณะสหเวชศาสตรไดมีโอกาสฟงการถายทอด

ทั้งความรูและประสบการณในครั้งนี้ การสัมมนาพิเศษในครั้งนี้ จึงไดรับความสนใจ

อยางมากจากทั้งคณาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ 

ผศ.ดร.เทวิน  เทนคำเนาว
ผูชวยคณบดี

 เหตุการณที่นายินดีอยางยิ่ง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ คือ การไดรับรางวัลผลงานวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำป 2552 

ของจุฬาฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ซึ่งมีผลงานที่เปนวิทยานิพนธที่เปนผลผลิตของคณะสหเวชศาสตรสองเรื่อง ไดแก  

ระดับปริญญาโท 

ผลงานวิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนาวิธีการตรวจวัดระดับไมโครอัลบูมินและ 

ครีแอทินินในปสสาวะ ในระบบของไหลจุลภาคแบบพกพา” (Development of the 

Portable Microfluidic Systern for Determination of Urinary Microalbumin and 

Creatinine)  โดย นางสาวเต็มศิริ  ทรงเจริญ 

 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก: 

 อาจารย ดร.วนิดา  หลายวัฒนไพศาล 

 ภาควิชาเคมีคลินิก  คณะสหเวชศาสตร 

ระดับปริญญาเอก 

ผลงานวิทยานิพนธเรื่อง “ฤทธิ์ของเคอรคิวมินในการยับยั้งไบโอฟลมของเชื้อ 

HELICOBACTER PYLORI บทบาทของยีนสแฟลเจลลา และการวิเคราะหเปรียบ

เทียบโปรตีโอมิกส” (Inhibitory Activity of Curcumin Against HELICOBACTER 

PYLORI Biofilms : The Role of Flagellar Genes and Comparative Proteomics 

Analysis) โดย อาจารย ดร.ปาหนัน  ภัททิยธนี 

 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก: ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน 

 ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด คณะสหเวชศาสตร 
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โดย อาจารย ดร.ดวงดาว นันทโกมล 
ภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก คณะสหเวชศาสตร 
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ศ.ดร.มาริโอ คาเพกกี (Prof. Dr. Mario R. Capecchi) 
ผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาสรีรศาสตรหรือการแพทย ประจำป 2550 

 ในฉบับนี้ ขอแนะนำใหรูจักกับ ดร.มาริโอ คาเพกกี (Dr.Mario R. Capecchi) ศาสตราจารย 

ดานพันธุกรรมมนุษยจากคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยยูทาห ประเทศสหรัฐอเมริกา ผูไดรับ

รางวัลโนเบลสาขาสรีรศาสตรหรือการแพทยประจำป 2550 นี้ ในการศึกษา หลักการเบื้องตนของ

การใชตัวออนเซลลตนกำเนิด หรือ เอ็มบริโอนิก สเต็มเซลล (embryonic stem cell research) เพื่อศึกษาการเกิดโรคในมนุษย ผมได

ถามไปนักวิทยาศาสตรทานนี้ผานทางอีเมลวา ทำอยางไรจึงไดรับรางวัลโนเบล และไดรับคำตอบสั้นๆ แตไดใจความที่ขอฝากไวกับทาน

ผูอาน ดังนี้  1. Work hard (การทำงานหนัก) 

  2. Work on something that is important, particularly toward improving world health 

   (ทำงานที่สำคัญ โดยเฉพาะประเด็นที่มุงทำใหชาวโลกมีสุขภาพดีขึ้น)  

  3. Strive to excellence (มุงสูความเปนเลิศ) 

 ปจจุบันวิธีมาตรฐานสำหรับการตรวจนับจำนวนสุทธิของเซลลดวยเทคนิคโฟลไซโตมีทรีอาศัยหลักการทำงานของ TrucountTM  tube  

จากการใสตัวอยางเลือดที่ตองการวัดคาลงในหลอดทดลองที่บรรจุดวยเม็ดบีดที่ทราบจำนวนชัดเจนหรือ TrucountTM tube แลวนำตัวอยาง 

ไปวิเคราะหดวยเครื่องโฟลไซโตมิเตอรและคำนวณคาจำนวนเซลลสุทธิ เนื่องจากเทคนิคดังกลาวตองใช TrucountTM tube ที่อาศัย 

การนำเขาจากตางประเทศทำใหมีราคาแพง อีกทั้งใชไดหนึ่งตัวอยางตอหนึ่งหลอด และปจจุบันงานบริการหรืองานวิจัยที่ใช TrucountTM 

tube มากคือใชในการดูแลผูปวยเอดสที่มีปริมาณมาก ทำใหประเทศไดตองเสียงบประมาณสูงมากในการดูแลผูปวยเอดส อีกทั้งตอง 

นำเขาเครื่องตรวจและน้ำยาตรวจจากตางประเทศ ซึ่งราคาแพงมาก เมื่อตนทุนสูง คาตรวจก็สูงตามไปดวย และมีอยูในโรงพยาบาล 

ใหญๆ ไมกี่แหง ดวยเหตุนี้คณะผูวิจัยจึงไดประยุกตใชเซลลบีดที่คณะผูวิจัยประสบความสำเร็จในการใชหาคาสัมบรูณของเซลลไมโครพาติเคิล  

และไดรับใหตีพิมพผลงานวิจัยในวารสาร Cytometry: Part B-Clinical CytometryCytometry: Part B-Clinical Cytometry เมื่อป พ.ศ.2552 (Nantakomol et al., 2009)  

 โดยเซลลบีด คือ เม็ดเลือดแดงที่ทราบจำนวนที่แนนอนบรรจุอยูใน polystyrene tube 50,000 เซลล  ที่นำมาใชแทน TrucountTM 

tube ในอีกลักษณะหนึ่งการประดิษฐนี้เกี่ยวของกับวิธีการวัดจำนวนเซลลสุทธิ ที่เรียกวา Cell Bead assay โดยการวัดจำนวนเซลลสุทธิ 

ตามการประดิษฐนี้โดยอาศัยปริมาตรที่ไดจากการเก็บไบโอบีดดวยเครื่องโฟลไซโตมิเตอร (flow cytometer) ในเวลาอยางนอย 120 วินาที  

เปนคาอางอิง (reference volume) โดยอาศัยความสามารถของเครื่องโฟลไซโตมิเตอรที่มีอัตราการไหลที่คงที่ (flow rate) ณ ชวงเวลา 

ดังกลาว ดังนั้นเมื่อเก็บตัวอยาง (clinical sample) ที่ตองการตรวจนับจำนวนเซลลดวยชวงเวลาเดียวกัน (30 ราย) จะทำใหทราบ

ปริมาตรของตัวอยางที่ดูดเขาไปในเครื่องได คาปริมาตรอางอิง (reference volume) ไดมาจากการนับจำนวนไบโอบีดทั้งกอน (pre cell 

bead) และหลังการนับเซลลเม็ดเลือด (post cell bead) ในตัวอยางเลือดผูปวย ซึ่งการนับจำนวนไบโอบีดทั้งกอนและหลังการนับเซลล

ในตัวอยางเลือดผูปวย เพ่ือเปนการควบคุมผลการตรวจนับวา ปริมาตรของตัวอยางที่ดูดเขาไปในเครื่อง 120  วินาทีนั้น มีความคงที่

ตลอดการตรวจนับ ดังภาพดานลางแสดงถึงการใชเซลลบีดที่ผลิตขึ้นควบคุมปริมาตรของเครื่องที่เก็บเซลลในเวลาที่กำหนดไวในสวนหัว

และทายการทดลอง ทำใหลดตนทุนวิเคราะหเซลลถึง 10 เทา 



 ระหวางวันที่ 19-20 กุมภาพันธ 2553 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย รวมกับสถานกงสุลใหญ 

กิตติมศักดิ์ไทย ณ กรุงดามัสกัส สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ไดจัด “โครงการการปฎิสัมพันธกับนักศึกษาไทยมุสลิมในสาธารณรัฐอาหรับ “โครงการการปฎิสัมพันธกับนักศึกษาไทยมุสลิมในสาธารณรัฐอาหรับ 

ซีเรีย”ซีเรีย” ณ หองประชุม Al-Ghouta โรงแรม Cham Palace กรุงดามัสกัส สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาดานอื่น 

นอกเหนือจากดานศาสนาซึ่งเปนวิชาหลักที่นักศึกษาสวนใหญศึกษาอยู และปูพื้นฐานเพื่อเสริมสรางความรูและแนะแนวการดำเนินชีวิต 

ที่ถูกตองซึ่งจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพในอนาคต และเปนกิจกรรมสวนหนึ่งในการแกปญหาความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดน 

ภาคใต คือ ปตตานี ยะลา และนราธิวาสซึ่งเปนบานเกิดของนักศึกษาสวนใหญดวย 

 การจัดโครงการในครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย ไดเชิญ รองผูอำนวยการศูนยวิทยาศาสตร 

ฮาลาล จุฬาฯ ดร.บรรจง ไวทยเมธา และ รองศาสตราตราจารย ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล อาจารยประจำภาควิชากายภาพบำบัด  

คณะสหเวชศาสตร เขารวมเปนวิทยากร โดย ดร.บรรจง ไวทยเมธา ไดกลาวถึง การดูแลสุขภาพตามวิถีอิสลาม ตอเนื่องดวย 

รองศาสตราจารย ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล บรรยายถึง กายภาพบำบัด?, ปวดหลัง...โรคยอดฮิตตลอดกาล, ดูแลตนเองอยางไร.. 

เมื่อบาดเจ็บจากการเลนกีฬา (มีปฏิบัติการเรื่อง การปฐมพยาบาลดวยการพันผายืด), เคล็ด(ไม)ลับในการปองกันเขาเสื่อม ซึ่งมีนักศึกษาไทย 

จำนวน 50 คน ที่สนใจเขารับฟงตลอดทั้ง 2 วันที่จัดโครงการ  คณะสหเวชศาสตร และศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ภูมิใจที่ไดรวมสรางผลงานเกียรติยศในระดับนานาชาติอีกครั้ง ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตร ‘ยอมรับ’‘ยอมรับ’  ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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Pre cell bead Samples
30 tubes

Pre cell bead

 จากการวิเคราะหเปรียบความสัมพันธ Correlation coefficients พบวาจำนวน CD4+ T-lymphocyte ที่ตรวจนับดวยวิธีเซลลบีด 

มีความสัมพันธอยางมากกับจำนวน CD4+ T-lymphocyte ที่ตรวจนับดวยวิธีมาตรฐาน (r=1, P<0.001) และเมื่อทดสอบเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของเทคนิคไบโอบีดกับวิธีมาตรฐานดวยโปรแกรม Bland-Altman analysis พบวา 95% คาความแตกตางของจำนวน 

CD4+ T-lymphocyte ที่ตรวจนับดวยวิธีเซลลบีดกับวิธีมาตรฐานตกอยูใน 2SD ของกราฟ Bland-Altman จึงสรุปไดวาเทคนิคเซลล 

บีดมีประสิทธิภาพเทียบเทากับวิธีมาตรฐาน และคณะผูวิจัยไดตีพิมพผลงานนี้ในวารสารระดับนานาชาติ Cytometry: Part B-Clinical 

Cytometry (คา impact factor = 2.63) และรอผลตอบรับการจดสิทธิบัตรระดับชาติ โดยงานวิจัยชิ้นนี้ไดรับการสนับสนุนจากโครงการ โดยงานวิจัยชิ้นนี้ไดรับการสนับสนุนจากโครงการ 

IRPUSIRPUS ประจำป พ.ศ.2552 นักศึกษาที่รวมโครงการคือ น.ส.สิริมา ไกรสิน และ น.ส.วิจิตรา เดชาฤทธิ์ 

â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃ»¯ÔÊÑÁ¾Ñ¹¸ �
¡Ñº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä·ÂÁØÊÅÔÁã¹ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°ÍÒËÃÑº«ÕàÃÕÂ

ดร.ชาญ จุลมนต อุปทูต ณ กรุงริยาด, รองผูอำนวยการศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล
และ รองศาสตราจารย ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล  จากคณะสหเวชศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยถายภาพรวมกับนักศึกษาที่เขารับการอบรม

ดร.บรรจง ไวทยเมธา รองผูอำนวยการศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ 
บรรยายเรื่อง การดูแลสุขภาพตามวิถีอิสลาม



 เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2553 คณะผูแทนจากจุฬาฯ คือ ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย  รองอธิการบดี ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ   

คณบดีคณะสหเวชศาสตร รศ.ดร.วินัย ดะหลัน ผอ.ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ อาจารย ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย หัวหนาภาควิชา 

กายภาพบำบัด และ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรณธนะกุล ไดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ รัฐชารจาห ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ตามคำ

เชิญ Mubarak Al-Hassawi Medical Company, LLC (MHMC) เพื่อพิจารณาใหความรวมมือในการผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัด  

จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไปทำงานที่ MHMC โดยที่ MHMC จะใหการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา  

สาขาวิชากายภาพบำบัด (นานาชาติ) แกภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ และจัดใหมีการประกันโอกาสในการทำงาน  

การดูแลสวัสดิภาพ จัดสวัสดิการแกบัณฑิตที่จะไปทำงานในโครงการฯ เปนตน ในโอกาสนี้ คณะผูแทนจุฬาฯ ไดเขาพบ ฯพณฯ 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี นายสมชัย จรณะสมบูรณ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เพื่อรับทราบขอมูลและคำแนะนำ 

อันจะเปนประโยชนตอการรวมงานกับ MHMC ตอไปดวย  
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รองศาสตราจารย ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกลุ จากคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ  บรรยายใหความรูเกี่ยวกับกายภาพบำบัดและการดูแลตนเอง

ÈÖ¡ÉÒ Ù́§Ò¹ ³ ÃÑ°ªÒÃ�¨¨ÒË� »ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍÒËÃÑºàÍÁÔàÃμÊ �

ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹ÍÑ§¤ÒÃ·Õè 19 ¶Ö§ ÇÑ¹¾Ø¸·Õè 20 Á¡ÃÒ¤Á 2553

คณะผูแทนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นำโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย 

รองอธิการบดีเขาพบ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต
ณ กรุงอาบูดาบี นายสมชัย จรณะสมบูรณ

คณะผูแทนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และผูบริหาร MHMC พบกับ Dr. Amr Abdel-Hamid, 
Special Advisor to His Highness the Ruler of Sharjah for Higher Education, University of Sharjah

และ Prof. Hossam Hamdy, Vice Chancellor for Medical & Health Science Colleges

คณะผูแทนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เยี่ยมชม Medical and Health Sciences College, 
University of Sharjah, UAE



 คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ รวมกับสภากาชาดไทย และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการแหงชาติดานสูงวัยและ จัดการประชุมวิชาการแหงชาติดานสูงวัยและ 

ผูสูงอายุ ครั้งที่ 2 “สังคมสูงวัยเปยมสุขดวยวิถีสุขภาพและสิ่งแวดลอม (Bio-environment Approach Towards Happy Aging Society) ผูสูงอายุ ครั้งที่ 2 “สังคมสูงวัยเปยมสุขดวยวิถีสุขภาพและสิ่งแวดลอม (Bio-environment Approach Towards Happy Aging Society) 

ระหวางวันที่ 9-12 กุมภาพันธ 2553 ณ อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ  ซึ่ง รองศาสตราจารย ดร.วินัย ดะหลันรองศาสตราจารย ดร.วินัย ดะหลัน  ไดรับเชิญเปน 

วิทยากรบรรยายเรื่อง Happy Diabetic Aging (โรคเบาหวานในผูสูงวัย อยูอยางไรใหเปนสุข) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ 2553  

ณ หองดำรงแพทยาคุณ อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ ผูเขารับฟงการบรรยายไดรับความรูเกี่ยวกับการดูแลโภชนาการในดานตางๆ  

ในผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน และการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงคสงเสริมใหนักวิชาการและผูปฏิบัติงานในสาขาวิชาและ 

วิชาชีพตางๆ ไดแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรูในดานสูงวัย และกระตุนใหตระหนักและพรอมเพื่อการวิจัยและการพัฒนางานในดานสูงวัย 

และผูสูงอายุ ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนและหนวยงานตางๆ ไดรับความรูความเขาใจดานสูงวัยและสูงอายุ ซึ่งมีแพทย คณาจารย 

นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตสนใจเขารับฟงเปนจำนวนมาก 
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 หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตรไดเปดรับนิสิตปริญญาตรี สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 

ตั้งแตป พ.ศ. 2548 ตั้งแตเปดหลักสูตรนี้ ทางคณะฯ ไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการบริบาลผูปวยเบาหวาน  

แกนิสิตรุนแรก จำนวน 3 ทุน เพ่ือเปนขวัญกำลังใจใหหลักสูตรผลิตนักกำหนดอาหาร และสำหรับนิสิตรุนที่สองเปนตนไป ทางมูลนิธิฯ  

ไดสนับสนุนทุนการศึกษารุนละ 1 ทุน  ซึ่งในวันเสารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2553 ณ โรงพยาบาลเทพธารินทร โดยศาสตราจารย  

นายแพทย เทพ หิมะทองคำ ในฐานะประธานมูลนิธิฯ ไดมอบทุนการศึกษาแกนิสิตชั้นปที่ 4 นางสาวฐานิยา เสียงประเสริฐ นิสิตชั้นปที่ 3   

นางสาวศศิภา กรินทรากุล และนิสิตชั้นปที่ 2 นายปกปอง สนิท และไดถายภาพรวมกับกรรมการมูลนิธิฯ คณบดีคณะสหเวชศาสตร  

และคณาจารยในหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

¹ÔÊÔμËÅÑ¡ÊÙμÃÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�ºÑ³±Ôμ ÊÒ¢ÒâÀª¹Ò¡ÒÃ



à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÒÂÀÒ¾ºÓºÑ́ à¾×èÍÊÑ§¤Áä·Â»ÅÍ´ºØËÃÕè

 เปนที่ทราบกันดีวา บุหรี่มีพิษภัยมากมาย ทั้งตอตัวผูสูบเองและตอผูคนที่อยูรอบขาง (หรือที่เรียกวา 

การสูบบุหรี่มือสอง) จะเห็นไดวา ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเองนั้น ไดใหความสำคัญกับการรณรงคใหมี

การเลิกสูบบุหรี่อยางจริงจัง ไมวาจะเปนการกำหนดเขตปลอดบุหรี่ การกำหนดใหมีการติดภาพอันตราย

จากการสูบบุหรี่ลงในซองบุหรี่ และมาตรการอื่นๆ อีกหลายประการ อยางไรก็ตาม พบวา จำนวนผูสูบบุหรี่ 

ยังคงมีอยูอีกเปนจำนวนมาก เครือขายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ซึ่งในขณะนั้น ประกอบ

ไปดวย วิชาชีพแพทย พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย เล็งเห็นวา วิชาชีพกายภาพบำบัด เปนอีกหนึ่ง

วิชาชีพสุขภาพ ที่มีจุดเดนคือ ในการรักษาทางกายภาพบำบัดนั้น นักกายภาพบำบัดจะมีเวลาในการ 

ปฏิสัมพันธกับผูปวยและญาติเปนเวลานาน จึงนาจะสามารถชักชวนหรือจูงใจใหผูปวยหรือญาติที่สูบบุหรี่ หันมาเลิกสูบบุหรี่ได จึงได 

เชิญชวนสภากายภาพบำบัดเขารวมเปนภาคีเครือขายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในป พ.ศ. 2548 และตั้งแตนั้นมา จึงได

เกิดเครือขายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ขึ้น ภายใตการกำกับดูแลของสภากายภาพบำบัด โดยมีนายกสภากายภาพบำบัด

ดำรงตำแหนงประธานเครือขายฯ และ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล ดำรงตำแหนงเลขาธิการเครือขายฯ มีสำนักงานตั้งอยูที่ ภาควิชา

กายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ การดำเนินงานของเครือขายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ไดรับการสนับสนุนดาน

งบประมาณจาก สำนักงานกองทุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มาตั้งแต ป พ.ศ. 2549 จวบจนกระทั่งปจจุบันนี้ 

 เครือขายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กอตั้งขึ้นโดยมีเปาหมายหลักคือ การรณรงคให นิสิต นักศึกษา รวมทั้งนัก

กายภาพบำบัดทั่วประเทศ เกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนในการมีสวนรวมควบคุมการบริโภคยาสูบอยางจริงจังและ 

ยั่งยืน ซึ่งทางเครือขายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ไดดำเนินกิจกรรมตางๆ มากมายมาอยางตอเนื่อง สำหรับรายละเอียด

ของกิจกรรมจะขอนำมาเลาสูกันฟงในครั้งตอไป โปรดติดตามนะคะ 

 

นางรัฐพร  สีหะวงษ์
นักกายภาพบำบัด

¡Ô¨¡ÃÃÁ¹ÔÊÔμ¢‹ÒÇ

 ในแตละปคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ จะรับนิสิตใหม เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี นิสิตใหมเหลานี้ไดรับการดูแลและใหคำแนะนำจากรุนพี่

คณะสหเวชศาสตร ซึ่งเปนธรรมเนียมปฏิบัติกันสืบตอกันมา ธรรมเนียมปฏิบัตินี้มีประโยชนตอตัวนิสิตใหมเปนอยางมาก รุนพี่จะดูแลแนะนำใหคำ

ปรึกษาทั้งในดานการเรียนและการทำกิจกรรมไดอยางถูกตองเปนไปในทางเหมาะสม ซึ่งชวยใหนิสิตใหมสามารถเรียนรูการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

ได เมื่อกอนจะปดภาคการศึกษาปลายในแตละป นิสิตใหมไดจัด “โครงการสานสายใยราตรีสีมวงคราม”“โครงการสานสายใยราตรีสีมวงคราม” ขึ้น เพ่ือเปนการขอบคุณรุนพี่ที่ดูแล

ตลอดปการศึกษารูปแบบกิจกรรมจะประกอบดวย การเลี้ยงสังสรรค รับประทานอาหารรวมกันระหวางนิสิตแตละชั้นปรวมถึงมีกิจกรรมการแสดง

จากนิสิตป 1 และยังมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธบนเวที กิจกรรมดังกลาวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 สถานที่ ณ ลานกิจกรรม 

คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ 

กิจกรรมที่ 1 
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 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนหนึ่งใน

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เปดการสอนในหลักสูตรดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชา เทคนิคการแพทย กายภาพบำบัด  

โภชนาการและการกำหนดอาหาร การสรางความสัมพันธและ

มิตรภาพที่ดีตอกัน และทำงานรวมกัน โดยไมแบงแยกสาขา

หรือสถาบันแตอยางใด เปนลักษณะที่นิสิตพึงมี ดวยเหตุนี้ 

นักศึกษาคณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงรวมมือกับสโมสรนิสิต คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ  

จัดกิจกรรมสานสัมพันธขึ้นโดยใชชื่อโครงการวา “โครงการสานสัมพันธสหเวชศาสตรธรรมศาสตรจุฬาฯ “โครงการสานสัมพันธสหเวชศาสตรธรรมศาสตรจุฬาฯ 

เพื่อสังคมครั้งที่ 4” เพื่อสังคมครั้งที่ 4” โครงการดังกลาวชวยใหนิสิต นักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยไดมีโอกาสทำความรูจักกัน 

มากยิ่งขึ้น กิจกรรมมุงเนนเพื่อบริการและชวยเหลือสังคม เชน การบริจาคสิ่งของแกผูขาดแคลน  

การใหบริการสุขภาพ และใหคำแนะนำดานสุขอนามัยพื้นฐานแกประชาชน กิจกรรมจัดเมื่อวันที่  

9-10 มกราคม 2553 ณ โรงเรียนดานทับตะโก จังหวัดราชบุรี กิจกรรมนี้เปนหนึ่งในกิจกรรมชวย

ฝกฝนทักษะความรูในวิชาชีพใหแกนิสิต 

 ทางสโมสรนิสิต คณะ

สหเวชศาสตรจัดทำ “โครงการ “โครงการ 

อบรมถายภาพเชิงทฤษฎีและอบรมถายภาพเชิงทฤษฎีและ

ปฏิบัติการ”ปฏิบัติการ” เนื่องจากทาง

สโมสรนิสิตจัดกิจกรรมบอยครั้ง 

และจำเปนตองใชอุปกรณถายภาพอยางตอเนื่อง เพ่ือนำภาพที่บันทึกมาใชประโยชนในการประเมินกิจกรรม นอกจากนี้ยังเก็บเปนที่ระลึกแก 

ผูเขารวมโครงการดวย ดังนั้นทางฝายถายภาพ สโมสรนิสิต นิสิต คณะสหเวชศาสตรไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการถายภาพ จึงไดจัด

โครงการอบรมหลักสูตรการถายภาพขึ้น โดยจัดเปนภาคทฤษฎี จัดขึ้นที่ หอง 2301 อาคารจุฬาพัฒน 2 คณะสหเวชศาสตร สวนภาคปฏิบัติ  

จัดข้ึนที่ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในเมื่อวันที่ 21, 30 มกราคม และ 4 กุมภาพันธ 2553 กิจกรรมนี้จะชวยใหนิสิตมีทักษะ และมี

ความชำนาญในการถายภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใชตอในชีวิตประจำวันได 

 และในชวงค่ำวันเดียวกันทางสโมสรนิสิตจัด “โครงการอำลา“โครงการอำลา

บัณฑิต”บัณฑิต” เพื่อใหนิสิตที่สำเร็จการศึกษาไปนั้น เกิดความประทับใจที่ดี  

รูสึกรักและผูกพันตอสถาบัน อีกทั้งยังเปนการเสริมสรางความสมัคร

สมานสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธอันดี ในระหวางคณาจารยกับ

หมูนิสิตดวย นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหนิสิตรุนนองไดแสดงความ

ยินดีและขอบคุณตอรุนพี่ที่ไดดูแลและปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแก

รุนนองเสมอมา 

กิจกรรมที่ 2 

กิจกรรมที่ 3 

กิจกรรมที่ 4 

 เนื่องดวยนิสิต ชั้นปที่ 4 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย จะสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 ทางหนวย

กิจการนิสิต จัด “โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตป 4 ปการศึกษา 2552”“โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตป 4 ปการศึกษา 2552”  

ในชวงเชานิสิตไดทำบุญตักบาตร และเขาฟงบรรยายจากวิทยากร

ผูทรงคุณวุฒิในสายวิชาชีพ มาใหคำแนะนำและขอคิดดีดีในการ

ทำงานในสายวิชาชีพ ในชวงเย็นมีการจัดกรรมบายศรีสูขวัญใหแก 

นิสิต โดยมี คณบดี คณะสหเวชศาสตรเปนประธานในพิธี กิจกรรม 

ดังกลาวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2553 ณ หอง 212 อาคาร

จุฬาพัฒน 2 และ โถงอาคารจุฬาพัฒน 1 

กิจกรรมที่ 5 
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คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
154 อาคารจุฬาพัฒน ถนนพระราม 1
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม 10330
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Quality U can trust
tel : 02-510-8700 Fax : 02-510-8840

บริษัท เฟรมเมอร จำกัด
26/5 ซ.ลาดพราว 122 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 02-9341581-4 แฟกซ 02-9341580
e-mail : c_firmer@samart.co.th  website : www.firmer.co.th

ที่อยู: 968 ถนนพระราม 4 สีลม บางรัก กทม. 10500
โทร. 0-2632-4300

Website://www.barascientific.com

แนะนำติชม ฝากขอความ ขาวสารเพื่อประชาสัมพันธแกศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ของคณะสหเวชศาสตร ทานสามารถสงขอความผานถึงหัวหนา
กองบรรณาธิการ ผศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา

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

บริษัท รัชมอร พรีซิชั่น จำกัด
ผูแทนจำหนายกลองจุลทรรศน

111 ซอยทองหลอ 5 ถนนสุขุมวิท 55 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

TEL 02-391-6122 FAX.02-381-286
E-Mail : rushmore_p@hotmail.com

We make it visible

Tel. 0-2881-2303, 0-2881-0650-7, Fax 0-2881-0998
www.pclholding.com

1296/69-70 ถ.กรุงเทพฯ-นนท แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทร. 0-2911-2801-6  โทรสาร 0-2911-4786

บริษัท ฮอลลีวูด อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
HOLLYWOOD INTERNATIONAL LTD.
501/4-8 Phetbuti Road, Rajtaywee, Bangkok 10400 Thailand
Tel : 0-2653 8255, 0-2653 8555 (30 Lines) Ext: 740-750
Fax : 0-2653 7865, 0-2253 9485 Email: sid@hollywood.co.th
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