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

ไดใชงานอาคารหลังใหม “อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ” 

หนวยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตรสุขภาพของคณะสหเวช- 

ศาสตรกำลังดำเนินการขนยายสำนักงาน อุปกรณตางๆ  

จากอาคารจุฬาพัฒน 3 ไปสูอาคารหลังใหม คาดการณวา 

จะเปดใหบริการประมาณปลายเดือนมิถุนายนนี้ สำหรับ

คลินิกกายภาพบำบัดจะเปดใหบริการในชั้น 3 สวนคลินิก

เทคนิคการแพทย จะเปดใหบริการในชั้น 4 ทาง 

กองบรรณาธิการขอฝากขาวถึงศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และ 

ผูมาใชบริการหนวยฯ สามารถติดตอและเขารับบริการไดที่

อาคารหลังใหม ซึ่งอยูดานหลังอาคารจุฬาพัฒน 2   
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รางวัลระดับมหาวิทยาลัย

รางวัลระดับชาติ

(ฉบับหนาจะกลาวถึงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบำบัด)

1. รางวัลผลงานวิจัยดีเดนสำหรับนิสิตมหาบัณฑิต กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาฯ ประจำป พ.ศ.  2550 ผลงานวิทยานิพนธ

เรื่อง ‘ฤทธิ์ของกระชายดำในการลดการเกาะติด และบุกรุกเซลลเยื่อบุ  HEp-2 ของเชื้อ Helicobacter pylori’ โดย นาย สุเมธ อมรยิ่งเจริญ 

ซึ่งมี ผศ.ดร.นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

 2. รางวัลผลงานวิจัยดีเดนสำหรับนิสิตมหาบัณฑิต กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาฯ ประจำป พ.ศ. 2552 ผลงานวิทยานิพนธ 

เรื่อง ‘การพัฒนาวิธีการตรวจวัดระดับไมโครอัลบูมินและครีแอทินินในปสสาวะ ในระบบของไหลจุลภาคแบบพกพา’ โดย นางสาวเต็มศิริ 

ทรงเจริญ  ซึ่งมี อาจารย ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

                       ‘สหเวชจุฬาสานสัมพันธ’ ฉบับเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2553 

 ออกมาสูสายตาทุกทานลาชาไปเนื่องจากมีวันหยุดยาวในชวงสงกรานต

          และผานเหตุการณไมสงบในบานเมืองชวงเดือนพฤษภาคม อยางไรก็ตาม           

              บรรยากาศ “การปรองดอง” กำลังกาวหนาไปดวยดีดวยความชวยเหลือเกื้อกูลกัน

ของทุกภาคสวนในสังคม รวมทั้ง คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ซึ่งไดรวมกับประชาคมจุฬาฯ จัด “โครงการ

หนวยจุฬาฯ อาสารวมฟนฟูชุมชน” ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ณ บริเวณโถงใตอาคารวิทยกิตติ์ 

เพื่อใหบริการทางดานสุขภาพใหคำแนะนำดานกายภาพบำบัดแกผูประกอบการบริเวณสยามสแควร

ซึ่งเปนประชาชนกลุมหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง กิจกรรม “รวมพลังชาวจุฬาฯ 

ช่วยเยียวยาสังคม” ยังมีอีกหลากหลาย เพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นคลี่คลาย สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร “เกื้อกูล” และ “เปนสุข” ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูสนใจสามารถเขาไปดูรายละเอียด

ไดที่  http://www.chula.ac.th

1. รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดวยโปสเตอร ระดับดี กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการประชุมเสนอผลงาน

วิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 6 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ผลงานวิทยานิพนธ 

เรื่อง ‘Piperine’s inhibition on proliferation of human tumor cells’ โดย นางสาวษิรัชนา อาจสัญจร ซึ่งมี อาจารย ดร.ศิริพร ชื้อชวาลกุล

เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

 2. รางวัลดีเดนการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทยแหงชาติ ครั้งที่ 5 

จัดโดยจุฬาฯ รวมกับ สวทช. เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ผลงานวิทยานิพนธ เรื่อง ‘บทบาทของความหลากหลายของยีน

ในการควบคุมการแสดงออกของ Serotonin Transporter’ โดย นางสาวอัญชลี ประสารสุขลาภ ซึ่งม ี ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว 

เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
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 ตามที่ไดสัญญาไววาในฉบับนี้จะไดกลาวถึง หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ซึ่งเปนผลผลิตหลักตาม

ยุทธศาสตร ‘กาวหนา’ หลักสูตรแรกที่จะกลาวถึง คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย

ป พ.ศ. 2547 (Master of Science Program in Clinical Biochemistry and Molecular Medicine) ซึ่งมี รองศาสตราจารย 

ดร.รัชนา ศานติยานนท เปนประธานหลักสูตร และคณาจารยภาควิชาเคมีคลินิกรวมเปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีคณาจารย

จากทุกภาควิชาดานเทคนิคการแพทยรวมเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิตในหลักสูตร ตั้งแตปการศึกษา 2548 - 2553 มีนิสิต

เขาศึกษาในหลักสูตรนี้มากถึง 41 คน สำเร็จการศึกษาแลว 15 คน จากความสำเร็จในระดับปริญญาโท จึงไดเปดหลักสูตรวิทยาศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ป พ.ศ. 2551 (Doctor of Philosophy Program in Clinical Biochemistry 

and Molecular Medicine) รบันิสิตในปการศึกษา 2552 - 2553 รวม 7 คน 

 คณาจารยและนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย รวมกันสรางผลงานวิจัย

ที่โดดเดน สงผลใหนิสิตในหลักสูตรไดรับรางวัลในระดับชาติ 2 คน และระดับมหาวิทยาลัย 2 คน คือ 

ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ
คณบดี



วันศุกรที่ 26 มีนาคม 2553 เวลา 14.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมา

ณ พื้นที่กลุมอาคารวิทยาศาสตรสุขภาพ ทรงเปนประธานในพิธีเปด “อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ” โดยอธิการบดีพรอมคณบดี

คณะสหเวชศาสตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร คณบดีคณะจิตวิทยา คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา ตลอดจนเจาหนาที่

ทั้ง 4 คณะเฝารับเสด็จฯ ซึ่งเปนที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแกคณาจารยและเจาหนาที่คณะสหเวชศาสตรเปนอยางยิ่ง

อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ เป็นอาคารสูง 12 ชั้น สร้างเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์ในวโรกาสครบรอบ 100 ปี 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปนอาคารที่ใชในการบริหาร บริการวิชาชีพและการเรียนการสอนของทั้งคณะสหเวชศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร คณะจิตวิทยา และคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
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คณะผูบริหาร ศิษยเกา ผูมีอุปการะคุณ และ

บุคลากรของคณะสหเวชศาสตร์ถายภาพรวมกัน
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และศิษยเกา จึงไดรวมกันสมทบทุน 100,000 บาท รวมสรางศูนยกีฬาจุฬาลงกรณ โดยจะไดมีการจารึกชื่อ “คณะสหเวชศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ในฐานะผูทรงเกียรติ ลำดับที่ 2534/2552 ไวในอาคารศูนยกีฬาจุฬาลงกรณแหงนี้เพื่อเปนที่ระลึกสืบไป 

กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมที่ 2   ปจจุบันนี้ภาษาอังกฤษเปนสื่อสากล โดยเฉพาะในดานการสื่อสารระหวางประเทศ ทั้งในดานการรับรูขาวสาร 

การเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน การสรางสัมพันธภาพกับชาวตางชาติ ดวยเหตุนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทวิน เทนคำเนาว 

ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการและวิจัย คณะสหเวชศาสตร จึงไดจัดการบรรยาย “การเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา

สหเวชศาสตร” ขึ้นในวันที่ 22-23 มีนาคม 2553 ณ หองปฎิบัติการคอมพิวเตอรสมชาย นีละไพจิตร คณะสหเวชศาสตร 

โดยไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิระดับราชบัณฑิตดานภาษาศาสตร คือ รองศาสตราจารย ดร.สมศีล ฌานวังศะ จากสถาบันภาษา จุฬาฯ 

มาเปนวิทยากร ซึ่งมีนิสิตระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรสาขาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย หลักสูตรสาขาวิชา

วทิยาศาสตรโลหิตวิทยาคลินิก และหลักสูตรกายภาพบำบัด เขารับฟงการบรรยายจำนวนมาก โดยวิทยากรปลูกฝงใหนิสิตตระหนักถึง

ความสำคัญในการพัฒนาตนเองดานภาษาอังกฤษ ใหหลักการ คำแนะนำ การฝกฝน วิธีปฏิบัติที่ถูกตองและการใชภาษาที่ทันสมัย

ในการสื ่อสารและการเข ียนบทความตางๆ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเปน

การขับเคลื ่อนที ่สำคัญเพื ่อมุ งพัฒนานิส ิต

ใหเปน Quality Global Citizen และสงผลที่ดีต

อการประกอบวิชาชีพในอนาคตดวย

 เมื่อวันศุกรที่ 26 มีนาคม 2553 เวลา 7.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จฯ ทรงรวมงานในวาระครบรอบ 93 ป แหงการสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในการนี้ไดทรงวางพานพุมดอกไมและทรงจุด 

ธูปเทียนถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระปยะมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจา จากนั้นเสด็จฯ ทรงบาตร

บริเวณหนาหอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่ง ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.วนิดา นพพรพันธุ คณบดีคณะสหเวช-

ศาสตร ผูบริหารคณะ คณาจารย เจาหนาที่คณะสหเวชศาสตร 

และบุคลากรจากทุกหนวยงานในจุฬาฯ ไดเขารวมพิธี 

ในชวงเชานี้ดวย 

กิจกรรมที่ 3

เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2553 เวลา 19.00 น. ผูบริหาร
คณาจารยและบุคลากรคณะฯ ไดรวมฟงสวดพระอภิธรรมศพและบำเพ็ญกุศลแดมารดา
ของรองศาสตราจารย ดร.รัชนา ศานติยานนท อาจารยประจำภาควิชาเคมีคลินิก ณ วัด
หัวลำโพง ศาลา 9 กรุงเทพฯ โดยมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 
2553 เวลา 17.00 น. คณะผูบริหาร คณาจารย ตลอดจนบุคลากรคณะสหเวชศาสตร 
จุฬาฯ ขอแสดงความเสียใจและไวอาลัยแดมารดาของอาจารย มา ณ ที่นี้ดวย 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัด  

โครงการรินน้ำใจสูจุฬาฯ “เพื่อสรางศูนยกีฬาจุฬาลงกรณ”  

เปนอาคารสูง 4 ชั้น ประกอบไปดวยสนามแบดบินตัน สนามวอลเลยบอล  

สนามบาสเกตบอล สระวายน้ำ หองยิมนาสติก มวย ยูโด คาราเต ฟนดาบ แอโรบิค  

ใหเปนศูนยกลางการเรียนการสอนและพัฒนาดานกีฬา รวมทั้งใหบุคลากรและนิสิตตลอดจน 

ชุมชนใกลเคียงไดมีโอกาสใชบริการในดานการออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อรักษาสุขภาพ  

คณะสหเวชศาสตรในฐานะที่เปนสาขาหนึ่งทางวิทยาศาสตรสุขภาพไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ 

ออกกำลังกายเพื่อสรางเสริมสุขภาพใหแข็งแรง ดังนั้น คณบดีผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นิสิต 

กิจกรรมที่ 4
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ผศ.ดร.เทวิน  เทนคำเนาว
ผูชวยคณบดี
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ÊËàÇªÇÔ Ñ̈Â

 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ดร.ดวงพร มรกตกาลดร.ดวงพร มรกตกาล ผูชวยผูจัดการฝายวิชาการ จากบริษัท อายิโนะโมะโตะ ประเทศไทย จำกัด 
ไดนำนักวิจัยชาวญี่ปุน Dr.Hisauki Uneyama, Associate General Manager, Principal Researcher of Physiology and Nutrition 
Group, Institute of Life Sciences, Ajinomoto inc. เมือง Kawasaki ประเทศญี่ปุน มาพบคณาจารยในหลักสูตรโภชนาการและ 
การกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ คือ รองศาสตราจารย ภญ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช ประธานหลักสูตรฯ ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ภญ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช ประธานหลักสูตรฯ ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.สิริชัย อดิศักดิวัฒนา ดร.สิริชัย อดิศักดิวัฒนา ผูชวยคณบดีและเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ อาจารย ผูชวยคณบดีและเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ อาจารย ดร.สถาพร งามอุโฆษ ดร.สถาพร งามอุโฆษ 
และ อาจารย ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ และ อาจารย ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ เพ่ือหารือเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่อง Multiple Aversion on Food Sensation, Taste, and Smell  
in Cancer Patients Receiving Chemotherapy ซึ่งเปนผลงานวิจัยที่รองศาสตราจารย ภญ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช ไดนำเสนอ 
ในการประชุม Clinical Nutrition Week 2010 ณ เมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดโดย The American Society of Parenteral  
and Enteral Nutrition (ASPEN) เมื่อวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ 2553 ที่ผานมา รองศาสตราจารย ดร.จงจิตร อังคทะวานิช ไดนำ

¹Ñ¡ÇÔ̈ ÑÂªÒÇÞÕè»Ø†¹

 การดำเนินกิจกรรมตางๆ ของงานบริการวิชาการและวิจัยมีความกาวหนาพอสมควรในเวลาผานมา 2 ไตรมาสของปงบประมาณ 2553 นี้  
ถาไมมีวันหยุดราชการหลายๆ วัน ในชวงที่ผานมา คงมีหลายกิจกรรมสำเร็จลงไดอยางสมบูรณ อยางไรก็ดี โครงการที่งานบริการวิชาการ 
และวิจัย มีสวนสำคัญในการดำเนินการ 3 โครงการตอไปนี้ สำเร็จลุลวงไปดวยดี ไดแก 
 1. โครงการการเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาสหเวชศาสตร (ระหวางวันที่ 22-23 มีนาคม 2553) 
 2. โครงการเจรจาธุรกิจเพื่อสรางเครือขายวิจัยกับมหาวิทยาลัยช้ันนำ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต (ระหวางวันที่ 24-28 มีนาคม 2553) 
 3. โครงการบริการวิชาการแกนักศึกษามหาวิทยาลัยแหงรัฐแคลิฟอรเนีย (วันที่ 30 มีนาคม 2553) 
  ในอนาคตอันใกลนี้ มีอีกอยางนอย 2 โครงการที่จะดำเนินการ คือ โครงการอบรม เรื่อง การขอรับการพิจารณาดานจริยธรรม 
ของการวิจัยในมนุษย และโครงการสัมมนาพิเศษเรื่องการวิจัยและพัฒนาชุดตรวจทางหองปฏิบัติการ ซึ่งจะนำเสนอในฉบับถัดไปถึงผล 
การดำเนินงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดดำเนินโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยเปนการประเมินผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ และผลงานที่ตีพิมพในวารสารของการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติและระดับนานาชาติ ในระหวางป 2550-2551  
อนึ่ง เกณฑที่ใชพิจารณา คือ ดัชนีชี้วัดคุณภาพผลงานวิจัย ประกอบดวย  
 1. จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการเทียบเทานานาชาติตออาจารยในสาขาวิชา 
 2. จำนวนผลงานวิจยัที่ตีพิมพในวารสารวิชาการเทียบเทานานาชาติของทั้งสาขาวิชา 
 3. จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการเทียบเทานานาชาติในดานการไดรับการอางอิง (Impact factor) ตออาจารยในสาขาวิชา 
 4. จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการเทียบเทานานาชาติในดานการไดรับการอางอิง (Impact factor) ตอทั้งสาขาวิชา 
  ในโอกาสนี้ คณะสหเวชศาตร จุฬาฯ ไดสง 2 สาขาวิชาเขารับการประเมิน คือ สาขาวิชาเทคนิคการแพทยและสาขาวิชากายภาพ
บำบัด  ซึ่งงานบริการวิชาการและวิจัยจะเสนอผลการประเมินใหผูอานที่สนใจทราบในฉบับถัดไป 

ทั้งสองทานชมหองปฏิบัติการวิจัยของคณะสหเวชศาสตร 
โครงการอาหารทางการแพทยซึ่งไดรับทุนพัฒนาวิชาการ
จุฬาฯ 100 ป ซึ่งกำลังเตรียมการปรับปรุงพ้ืนที่สวนหนึ่ง
ของอาคารจุฬาพัฒน 3 จัดเปน Sensory Lab ดวย 
Dr.Hisauki Uneyama ใหความสนใจที่จะมีงานวิจัยรวมกัน 
กับคณาจารยหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร 
คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ตอไป 
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 สมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย ไดจัดการประชุมวิชาการ ประจำป ครั้งที่ 34 ระหวางวันที่ 19-22 เม.ย. 2553 

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี ทั้งนี้ ไดมีพิธีเปดการประชุมอยางเปนทางการในวันที่ 20 เม.ย. 2553  

โดยผูแทนพระองค พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสดังกลาว รศ.ดร.รัชนา ศานติยนนท รศ.ดร.รัชนา ศานติยนนท 

นายกสมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย กราบทูลรายงานวัตถุประสงคการจัดประชุม และเบิกตัวผูไดรับรางวัลนักเทคนิคการแพทย 

ดีเดนประจำป 2553 เฝารับประทานโลเชิดชูเกียรติ ประกอบดวย รศ.ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล คณะแพทยศาสตร ศิริราช  รศ.ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล คณะแพทยศาสตร ศิริราช  

มหาวิทยาลัยมหิดล ทน.พญ.สมพิศ ปนะเก หัวหนากลุมงานพยาธิวิทยาคลินิก รพ.มหาสารคามมหาวิทยาลัยมหิดล ทน.พญ.สมพิศ ปนะเก หัวหนากลุมงานพยาธิวิทยาคลินิก รพ.มหาสารคาม และ ทนพ.ศุภชัย โปจุย ผูจัดการสาขา  ทนพ.ศุภชัย โปจุย ผูจัดการสาขา  

บริษัทเนชั่นแนลเฮลทแครซิสเท็มส จำกัดบริษัทเนชั่นแนลเฮลทแครซิสเท็มส จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จ.สงขลา ทั้งสามทานเปนผูอุทิศตน มุงมั่น พัฒนา  

และทำประโยชนใหแกวิชาชีพเทคนิคการแพทยอยางตอเนื่อง 

 การประชุมวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือเผยแพรความรูและความกาวหนาทางวิชาการดานเทคนิคการแพทย เปดโอกาส

ใหผูเขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยนองคความรู ภายใตหัวขอ “เทคนิคการแพทยกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลง”“เทคนิคการแพทยกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งในการประชุมมีการบรรยาย  

และการอภิปรายหมู โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งมีการแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร และนิทรรศการแสดง

อุปกรณทางการแพทยจำนวนมาก  

 ในสวนของคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ นั้น มีคณาจารย เจาหนาที่ และนิสิตทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา  

เขารวมการประชุมครั้งนี้ อีกทั้ง มีการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร จำนวน 2 เรื่อง ไดแก “Splicing variant may “Splicing variant may 
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 คณะสหเวชศาสตร สนับสนุนคณาจารยสรางเครือขายวิจัยกับมหาวิทยาลัยช้ันนำ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ระหวาง

วันที่ 24-28 มีนาคม 2553 โดย ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาวผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว  ผูชวยคณบดีดานการวิจัย และ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล 

หัวหนาศูนยเชี่ยวชาญเฉพะทางดานการจัดการปญหาความเจ็บปวดและความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวดวยวิธีทางกายภาพบำบัด 

คณะสหเวชศาสตร ไดรวมกลุมของ ศ.ดร.สมบัติ กาญจนกิจศ.ดร.สมบัติ กาญจนกิจ ประธานแขนงวิชาการจัดการนันทนาการทองเที่ยว และแขนงวิชาวิทยาการ 

บริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาฯ เดินทางไปสรางความรวมมือดานการวิจัย แลกเปลี่ยน 

คณาจารย นักวิจัยและนิสิตบัณฑิตศึกษากับมหาวิทยาลัยช้ันนำของเกาหลีใต คือ Hanyang University ณ กรุงโซล โดยไดพบกับ  

Prof. Dr.Kim Dong-Whan, Dean of College of Human Movement Science และ Prof. Dr.Ki-jeong Lee, Dean of Office  

of International Cooperation นอกจากนั้น ยงัไดเดินทางไปหารือความรวมมือที่ Ewha Womans University ซึ่งเปนมหาวิทยาลัย 

เกาแกที่ตั้งอยูในกรุงโซล และเปนมหาวิทยาลัยสตรีที่ใหญที่สุดในโลก โดยไดเจรจากับ Prof. Dr.Kyungok Yi, Head of Division  

of Exercise, Sport & Leisure Science, College of Human Movement & Performance ทั้งนี้ ผลการเจรจาความรวมมือดานวิชาการ

และวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้งสองแหงเปนที่นาพอใจและกาวไปสูการลงนามขอตกลงความรวมมือกันตอไปซึ่งจะสงเสริมใหหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาดานกายภาพบำบัด และดานเทคนิคการแพทย ของคณะสหเวชศาสตรเติบโตเปนหลักสูตรนานาชาติสอดคลองกับยุทธศาสตร  

“กาวหนา” “กาวหนา” ของคณะสหเวชศาสตรและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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associate with diabetic nephropathy”associate with diabetic nephropathy” 

และ “Dopamine transporter proximal “Dopamine transporter proximal 

promoter is affected by dexamethasone”promoter is affected by dexamethasone”    

โดย ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว และคณะคณะ  

Helicobacter pylori : º·ºÒ·¢Í§ÂÕ¹á¿Åà¨ÅÅÒáÅÐ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË �à»ÃÕÂºà·ÕÂº
   â»Ãμ ÕâÍÁÔ¡Ê �

อ.ดร.ปาหนัน ภัททิยธนี
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Helicobacter pylori เปนเชื้อแบคทีเรียที่ทำใหเกิดแผลในกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารอักเสบและมะเร็งในกระเพาะอาหาร

เชื้อมีความสามารถสรางไบโอฟลมกอใหเกิดการติดเชื้อ แบบเรื้อรังและทำใหเชื้อดื้อตอยาปฏิชีวนะ สงผลถึงการรักษาที่ลมเหลวและทำให 

เชื้อมีโอกาสแพรระบาดไดสูงขึ้น อ.ดร.ปาหนัน ภัททิยธนีอ.ดร.ปาหนัน ภัททิยธน ีปจจุบันเปนอาจารยประจำภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด สำเร็จปริญญาตรี 

จากคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และปริญญาโทจากคณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งขณะที่

ทำวิทยานิพนธเปนนิสิตปริญญาเอก สาขาสหสาขาชีวเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.นันทรี ชัยชนะวงศาโจน ผศ.ดร.นันทรี ชัยชนะวงศาโจน เปน

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ไดทำการศึกษากลไกของเชื้อ H. pylori ที่ควบคุมการสรางไบโอฟลม และฤทธิ์การยับยั้งของเคอรคิวมิน 

ซึ่งเปนสารออกฤทธิ์หลักของขมิ้นชันตอการสรางไบโอฟลมของเชื้อ H. pylori โดยศึกษาการแสดงออกของโปรตีนที่เปนกลไกควบคุม

และบทบาทของยีนแฟลเจลลา ไดแกยีน flaA, flgR, และ fliQ ที่มีตอการสรางไบโอฟลมของเชื้อดวยวิธีทางโปรตีโอมิกส และวิธีการ

ทำใหเช้ือกลายพันธุดวยเทคนิค Inverse PCR Mutagenesis ตามลำดับ ขณะที่ศึกษาฤทธิ์ของเคอรคิวมิน ที่ยับยั้งการสรางไบโอฟลม

ของเชื้อ H. pylori ทั้งสายพันธุปกติ, สายพันธุที่มียีนกลายพันธุ, และสายพันธุ ATCC43504 ดวยวิธี pellicle assay และการยอมสี

คริสตัลไวโอเลต พบวาเชื้อ H. pylori สายพันธุที่มีการกลายพันธุของยีนส flgR มีระดับการสรางไบโอฟลมที่ลดลงอยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติ และเคอรคิวมินสามารถยับยั้งการสรางไบโอฟลมของเชื้อ H. pylori แบบแปรผัน ตรงกับระดับความเขมขนของสารเคอรคิวมิน 

โดยเคอรคิวมินที่ความเขมขน 1/2 และ 1/4 MIC ใหผลยับยั้งการสรางไบโอฟลม ภายใน 7 วัน การศึกษาดวยกลองจุลทรรศน 

อิเล็คตรอน (SEM) แสดงใหเห็นถึงโครงสรางสามมิติของไบโอฟลมของเชื้อที่ถูกปกคลุมดวยสารโพลีแซคคาไรดและพบปริมาณการสราง 

สารโพลีแซคคาไรดที่นอยลงในไบโอฟลมที่มีเคอรคิวมิน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงรูปรางของเซลลเชื้ออันเนื่องมาจากฤทธิ์ของเคอรคิวมิน  

ขณะที่การศึกษาถึงความสามารถในการเกาะติดเซลลเย่ือบุ HEp-2 ของเชื้อสายพันธุที่มียีนแฟลเจลลากลายพันธุ และฤทธิ์ยับยั้ง 

การเกาะติดเซลลเยื่อบุ HEp-2 ของเคอรคิวมิน พบวาความสามารถในการเกาะติดเซลลเยื่อบุ HEp2 ของเชื้อสายพันธุที่มียีน flgR 

และ fliQ กลายพันธุไดลดต่ำลงและเคอรคิวมินยับยั้งการเกาะติดเซลลเยื่อบุ HEp-2 ของเชื้อ H. pylori อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ   

 การศึกษาเปรียบเทียบโปรตีโอมิกสโดยการทำ 2D-gel สามารถจำแนกโปรตีนและระดับการแสดงออกทั้งหมด ที่อยูในเซลล  

ณ ชวงเวลานั้น พบวาโปรตีนที่แสดงออกมาเฉพาะในสวนของเชื้อที่เปนไบโอฟลม ไดแก โปรตีนที่ควบคุมการเคลื่อนที่, โปรตีน 

chaperone, โปรตีนที่ทำหนาที่ในกระบวนการเผาผลาญ, ไนโตรเจนและคารโบไฮเดรต, โปรตีนที่เกี่ยวของกับ stress response, โปรตีน

ขนสงอิเลคตรอน, และโปรตีนที่เกี่ยวของกับ metabolic intermediate biosynthesis ขอมูลที่ไดทำใหเราทราบถึงกลไกในภาพรวม 

ของเชื้อที่ควบคุมการสรางไบโอฟลม ซึ่งมีประโยชนตอการคนควาหาวิธีรักษาการติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากเชื้อสรางไบโอฟลมในอนาคต 

รวมถึงความเปนไปไดในการนำเอาขมิ้นชันมารวมใชเพ่ือประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีขึ้น 

Ä·¸Ô ì¢Í§à¤ÍÃ �¤ÔÇÁÔ¹ã¹¡ÒÃÂÑºÂÑ é§¡ÒÃÊÃŒÒ§äºâÍ¿ �Å �Á¢Í§àª× éÍ
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คณะอาจารยและนักศึกษา CSUSB มอบ

ของที่ระลึกและถายภาพรวมกับคณบดีและ

คณาจารยคณะสหเวชศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา นพพรพันธุผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา นพพรพันธุ

คณบดี และคณาจารยคณะสเวชศาสตรตอนรับ

คณะอาจารยและนักศึกษาจาก California 

State University, San Bernardino ประเทศ

สหรัฐอเมริกา (CSUSB)

คณะอาจารยและนักศึกษา CSUSB เย่ียมชม  

“ศูนยสุขภาพสหเวชศาสตร”“ศูนยสุขภาพสหเวชศาสตร” และ หองหอง

ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ นิติวิทยาศาสตรฮาลาลนิติวิทยาศาสตรฮาลาล ศูนย

วิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ 

¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ�
¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ�

μ ŒÍ¹ÃÑºÍÒ¨ÒÃÂ �áÅÐ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨Ò¡ CSUSB 
μ ŒÍ¹ÃÑºÍÒ¨ÒÃÂ �áÅÐ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨Ò¡ CSUSB 

  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553 ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ คณบดี รวมดวยคณาจารยคณะสหเวชศาสตรใหการ

ตอนรับนักศึกษาจาก California State University, San BernardinoCalifornia State University, San Bernardino ประเทศสหรัฐอเมริกา (CSUSB)ประเทศสหรัฐอเมริกา (CSUSB) นำโดย Dr.Mchael   

R.Lewin Dept. Psychology และ Dr.Hosung So, Dept. Kinesiology ในโครงการ “2010 Spring Break Trip to Thailand”“2010 Spring Break Trip to Thailand” โดย

การประสานงานของ ศ.ดร.สมบัติ กาญจนกิจ ประธานแขนงวิชาการจัดการนันทนาการทองเที่ยวและแขนงวิชาวิทยาการบริหารจัดการ 

กีฬาและนันทนาการ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาฯ ในการนี้ ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว ผูชวยคณบดี รวมดวยประธานหลักสูตรฯ

ไดแนะนำหลักสูตรในสาขาเทคนิคการแพทย กายภาพบำบัด โภชนาการและการกำหนดอาหาร ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิต 

ศึกษารวม 7 หลักสูตรพรอมงานวิจัยที่เกี่ยวของ พาเยี่ยมชมการบริการวิชาชีพที่ “ศูนยสุขภาพสหเวชศาสตร”“ศูนยสุขภาพสหเวชศาสตร” ดวย ในโอกาสนี้ 

รศ.ภก.ดร.เอกรินทร สายฟา รองผูอำนวยการศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ ไดแนะนำกิจกรรมและพาเยี่ยมชมหองปฏิบัติการ

นิติวิทยาศาสตรฮาลาล ของศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ ดวย ซี่งคณะอาจารยและนักศึกษาจาก CSUSB ใหความสนใจอยางมาก 

ที่จะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการและวิจัยกับคณะสหเวชศาสตรตอไป ตลอดจนมนีักศึกษาสนใจ 

จะมาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะสหเวชศาสตรดวย 



นางรัฐพร  สีหะวงษ
นักกายภาพบำบัด

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÒÂÀÒ¾ºÓºÑ´à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÒÂÀÒ¾ºÓºÑ´

à¾×èÍÊÑ§¤Áä·Â»ÅÍ´ÀÑÂºØËÃÕèà¾×èÍÊÑ§¤Áä·Â»ÅÍ´ÀÑÂºØËÃÕè
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 จากฉบับที่แลวไดแนะนำ เครือขายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ใหไดทราบ

ถึงที่มาที่ไป และวัตถุประสงคของการกอตั้งเครือขายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่แลวนั้น  

ในฉบับนี้จะขอกลาวถึงผลงานการรณรงคที่ผานมาของเครือขายกายภาพบำบัดเพ่ือสังคมไทย

ปลอดบุหรี่ ตลอดระยะเวลา 4 ป (2549-2552) ดังนี้คะ 

 เริ่มตนจากการรณรงคให นิสิต นักศึกษากายภาพบำบัด เขามามีสวนรวมในการควบคุม

การบริโภคยาสูบ โดยการจัดประกวดโครงการรณรงคไมสูบบุหรี่ดวยวิธีการทางกายภาพบำบัดใน

หมูนักศึกษากายภาพบำบัดในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 2 ครั้งโดยปแรกมหาวิทยาลัยที่ชนะการ

ประกวดคือ นิสิตจากภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ของเรานี้เอง สวนใน 

ปที่ 2 มหาวิทยาลัยที่รับรางวัลชนะเลิศรวมกัน 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

และมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง นอกจากกิจกรรมประกวดโครงการรณรงคแลว ทางเครือขายฯ ยังได
จัดโครงการใหความรูแกนิสิตนักศึกษากายภาพบำบัด เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ จำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง  

โดยครั้งแรกไดจัดใหความรูในงานกีฬาสัมพันธประจำปของศูนยกลางนิสิตนักศึกษากายภาพบำบัดแหงประเทศไทย (ศกท.) ครั้งที่ 2 

เปนการจัดโครงการรวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม และครั้งที่ 3 นั้นจัดรวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน และที่สำคัญ เครือขายกายภาพบำบัด 

เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ยังไดรวมมือกับคณาจารยจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จัดทำรางเนื้อหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับการควบคุม 

การบริโภคยาสูบที่เหมาะสมกับนักกายภาพบำบัด เพื่อบรรจุลงในหลักสูตรการเรียนการสอนกายภาพบำบัดอีกดวย 

 นอกจากการรณรงคในหมูนิสิต นักศึกษากายภาพบำบัดแลว เครือขายฯ ยังทำการรณรงคใหนักกายภาพบำบัดทั่วประเทศไดมี

สวนรวมในควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยการจัดทำสื่อตางๆ ไมวาจะเปน หนังสือ “กายภาพบำบัด กับ พิษภับุหรี่” สติ๊กเกอร โปสเตอร 

เปนตน เพื่อแจกจายไปยังแผนกกายภาพบำบัดทั่วประเทศ เพื่อใหนักกายภาพบำบัดไดมีขอมูลในการเชิญชวนใหผูปวยหรือญาติเลิกบุหรี่  

นอกจากการจัดทำสื่อตางๆ แลว ทางเครือขายฯ ยังจัดโครงการเชิญชวนใหแผนกกายภาพบัด ทั้งในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน 

รวมทั้งคลินิกกายภาพบำบัด จัดบอรดรณรงคในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีแผนกกายภาพบำบัดสนใจเขารวมโครงการรวมทั้งสิ้นมากกวา 

70 แหง และที่สำคัญยังมีโครงการกายภาพบำบัดเคลื่อนที่ เขาไปรณรงคเรื่องการเลิกสูบบุหรี่ ยังโรงงานและชุมชนยานรังสิตดวย 

 ทางเครือขายฯ ไมไดละเลยในเรื่องการพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดในการควบคุมการบริโภคยาสูบ จึงไดจัดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักกายภาพบำบัด เพื่อสรางศักยภาพในการควบคุมการบริโภคยาสูบ จำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยจัดขึ้นที่ 

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ 1 ครั้ง และที่วิทยาลัยเซนตหลุยส  

2 ครั้ง ซึ่งก็ไดรับความสนใจจากนักกายภาพบำบัดเปนจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีการ

ออกบูธและจัด lunch symposium ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายการควบคุม

บุหรี่และเทคนิคการใหคำปรึกษา ในงานอบรมวิชาการสำหรับนักกายภาพบำบัดตางๆ  

ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด จำนวน 5 ครั้ง และลาสุดทางเครือขายฯ กำลังอยู 

ในระหวางจัดพิมพแนวเวชปฏิบัติสำหรับนักกายภาพบำบัดในการบำบัดรักษาโรคติดบุหรี่ 

ที่ไดรับการรับรองจากสภากายภาพบำบัด เพ่ือแจกจายไปยังนักกายภาพบำบัดทั่วประเทศ

ในเร็วๆ นี้ 

 กิจกรรมเหลานี้เปนเพียงสวนหนึ่งที่ทางเครือขายไดดำเนินการมา และในขณะนี้ 

ทางเครือขายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ก็ไดเริ่มดำเนินโครงการสำหรับ

แผนงานใหมในป 2553-2555 แลว โดยหวังเปนอยางยิ่งวา เครือขายกายภาพบำบัด 

เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จะเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหสังคมไทยปลอดบุหรี่ในที่สุดคะ 
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กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมที่ 2กิจกรรมที่ 2

   เมื่อวันที่ 27-31 มีนาคม 2553 หนวยกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร ไดจัดกิจกรรมใหกับนิสิตและบุคลากร

ในคณะฯ เพื่อเปนการฝกเจริญสติและปฏิบัติวิปสนากรรมฐานเบื้องตน รวมถึงไดมีกิจกรรมฟงธรรม รักษาศีล ภาวนา ณ วัดไกลกังวล 

(เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม) จ.ชัยนาท กิจกจรรมนี้จัดเพื่อเปนการนอมนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาอบรมและเสริมสรางคุณธรรม

ใหมีสติรูคิดที่จะนำมาแกปญหาการดำเนินชีวิต ไดอยางเปนสุข โดยกิจกรรมครั้งนี้ ไดจัดขึ้น ณ วัดไกลกังวล จังหวัดชัยนาท โดยการนำ

ของ รศ.แจมใส สุวรรณศักด์ิศรี และ อ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล สถานที่ปฏิบัติธรรมนิ้มีบรรยากาศที่รมรื่น เงียบสงบ 
ตามธรรมชาติ ตั้งอยูบนเขาสารพัดดีฯ สัตวปาตางๆ เชน กวาง เกง นกยูง  

ไดมาเดินอยางอิสระภายในวัด ทางคณะผูปฏิบัติธรรม ไดรับความเมตตาจากแมชี

ปวีณนุช สุวรรณศักด์ิศรี และอุบาสิกาจิราพร มัลลิกะมาลย ที่ชวยดูแลความเรียบรอย

และสอนการปฏิบัติธรรมเบื้องตนดวย นอกจากนี้ยังไดรับความเมตตาอยางยิ่งจาก

หลวงพอสำรวม สิริภทฺโท เจาอาวาสวัดไกลกังวล ที่ไดมาไขปญหาขอสงสัย 

ทั้งทางโลกและทางธรรมใหกับผูปฏิบัติธรรมโดยตรง สรางความปลาบปลื้มใหกับ 

ผูเขารวมโครงการเปนอยางมาก 

   ในวันที่ 9-12 เมษายน 2553 คณะสหเวชศาสตรจัดคายอาสาพัฒนาชนบทคายอาสาพัฒนาชนบท ณ โรงเรียนบานบางปู ต.บางปู 

อ.สามรอยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อใหนิสิตที่เขารวมโครงการไดรูจักการทำงานเพื่อสังคมนำความรูความสามารถ 

ที่ไดศึกษามาใชใหเกิดประโยชนแกสวนรวม รูจักการจัดการ การวางแผนงานใหเปนระบบ สรางความสามัคคี และสรางความสัมพันธที่ดี

ในหมูนิสิต และกับชาวบานในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งในการจัดกิจกรรมจะเนนในเรื่องการสงเสริมดูแลสุขภาพของคนในชุมชนและเผยแพรความรู

ทางดานสาธารณสุข เพ่ือใหคนในชุมชนมีสุขภาพและจิตใจที่ดี ซึ่งรูปแบบกจิกรรมจะมีการพัฒนาโรงเรียนและในวันสุดทายจะเปนการ

ออกหนวยบริการสุขภาพโดยจัดแบงพื้นที่เปนจุดบริการของสาขาตางๆ 



   เมื่อวันที่ 24-26 เมษายน 2553 คณะสหเวชศาสตรไดจัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนิสิต 

คณะสหเวชศาสตร ปการศึกษา 2553 ณ เจาสำราญ บีชรีสอรท จ.เพชรบุรี เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไดสนับสนุนใหนิสิต เขารวม

กิจกรรมตามความสนใจและสมัครใจโดยเห็นวากิจกรรมนิสิตจะชวยเสริมสรางประสบการณในการเรียนรู เพื่อพัฒนาความเปนผูนำ 

ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมสวนรวม โดยเฉพาะนิสิตที่ไดรับคัดเลือกดำรงตำแหนงตางๆ ในคณะกรรมการสโมสรนิสิตฯ  

กิจกรรมที่ 3กิจกรรมที่ 3
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1. อาจารย ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ อาจารย ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ 

 วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร 

 จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 สำเร็จการศึกษาป 2552 สังกัดภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด 

 และสอนในหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร 

2. นางสาวอัญุรี ตุยแมน นางสาวอัญุรี ตุยแมน 
 ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  
 สาขาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 สังกัดสำนักงานคณะสหเวชศาสตร 
 ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชากายภาพบำบัด 

3. นายกฤษฎา นคร นายกฤษฎา นคร 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร 
 จากโรงเรียนมิตรพลพณิชยการ 
 สังกัดหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ำหนดอาห

นับเปนนิสิตผูนำที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากิจกรรมนิสิตใหเปนกิจกรรมที่มี

ประโยชน ทางสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตรจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและจัดใหมี 

การอบรมสัมนา เพื่อใหคณะกรรมการสโมสรนิสิตฯ ไดรับทราบนโยบายและแนวทาง

ปฏิบัติการดำเนินงานโดยมีกิจกรรมคือชวงแรกจะประชุมชี้แจงผลการดำเนินงาน 

จากปที่ผานมาและสงมอบงานใหกับสโมสรนิสิต ปการศึกษา 2553 หลังจากนั้น 

จึงไดประชุมวางแผนการดำเนินงานแบงตามแตละฝายเพื่อเตรียมทำกิจกรรม 

ในปการศึกษานี้ 
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คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
154 อาคารจุฬาพัฒน ถนนพระราม 1
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม 10330

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

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

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.comWe make it visible

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

188/1 อาคารไบโอแอคทีฟ วอยศรีรุง ถนนเชื้อเพลิง

แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

Tel.0-2350-3090 (Automatic) Fax. 0-2350-3091

Email: info@bio-active.co.th  www.bio-active.co.th

Becthai Bangkok Equipment & Chemical Co.,ltd
300 Phaholyothin Rd.,
Phayathai Bangkok 10400
Tel 02-615-2929 Fax. 02-615-2350-1
Email: bkk@becthai.co.th
Website:www.becthai.com

บริษัท ยูโรสแกน จำกัด
เลขที่ 6/40 หมู 3 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
โทร: 02-372-2245-6, 373-4906, 373-6957 แฟกซ: 02-373-9832
Email: euroscan@ji-net.com

We are agency of:
- KOKUSAN: Centrifuge & Autoclaves
- MEMMERT: Incubators, Hot air oven & Water baths
- Micropipettes, Multi-Channel pipettes
- Peristaltic pump, Calibration
- Vortex Mixer : Hot plate, Stirrer

ºÃÔÉÑ· ÂÙá¿Á ¤ÅÕ¹Ô¤ ¨Ó¡Ñ´

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

ผูแทนจำหนายเครื่องมือทางกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด
และผูเชี่ยวชาญการกระตุนพํฒนาการ

ดวยเทคนิค Snoezelen
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