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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
นายสมบูรณ  หนูไข

 นายสัมพันธ บุปผา
 นางปาณัสกร นวลวัฒน
 นางสาวจิรวรรณ กาญจนจูฑะพันธ ุ 
 นายกำพล พิชยานนท
 นางสาวศศิกาญจน มณีจันทร
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 ในป พ.ศ. 2553 นี้ คณะสหเวชศาสตรมีบัณฑิตที่สำเร็จ

การศึกษาเขารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม  

2553 ในสาขาเทคนิคการแพทย จำนวน 84 คน สาขากายภาพ

บำบัด 31 คน สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร จำนวน 

28 คน สำหรับบัณฑิตศึกษานั้นมีผูสำเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโท สาขาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย จำนวน  

4 คน และสาขากายภาพบำบัด จำนวน 1 คน ทาง 

กองบรรณาธิการขอแสดงความยินดีกับผูที่สำเร็จการศึกษา 

ทุกทาน และขอใหประสบความสำเร็จในการงานทุกทาน 
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ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ
คณบดี

  ตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2553  นายสมบูรณ หนูไข นายกสมาคมนิสิตเกาสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ไดดำรงตำแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการบริหารคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ เพ่ือใหคำปรึกษาและสื่อสาร

ตามตองการจากศิษยเกาและผูที่เกี่ยวของใหคณะกรรมการบริหารคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ทรรบและดำเนินการตอไป 

  จดหมายขาวสหเวชศาสตรจุฬาสานสัมพันธฉบับเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2553 นี้ จะเลาตอเกี่ยวกับหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาของคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ซึ่งเปนผลผลิตหลักตามยุทธศาสตร ‘กาวหนา’ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาอาหารและโภชนาการ (นานาชาติ) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอาหารและโภชนาการ (นานาชาติ)

ซึ่งเริ่มรับนิสิตในปการศึกษา 2553 จำนวน 3 คน เขาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาหารและโภชนาการ 

(นานาชาติ) เนื่องจากเปนหลักสูตรนานาชาติ จึงเปนโอกาสที่จะรับนักศึกษาตางชาติทั้งจากประเทศสมาชิกอาเซียนและภูมิภาค

อื่นๆ มาศึกษาในหลักสูตร รวมสรางสรรคบรรยากาศนานาชาติใหแกคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ตอไป คณาจารยในสาขา

โภชนาการและการกำหนดอาหารซึ่งรวมบริหารหลักสูตรนี้ไดรับทุนวิจัยจากโครงการแผนพัฒนาวิชาการ จุฬาฯ 100 ป เพื่อการ

รวมกลุมนักวิจัยใน “โครงการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารทางการแพทย” ซึ่งมีผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยเนตร อริยปติพันธ 

เปนหัวหนาโครงการ เนนในการผลิตสูตรอาหารทางการแพทยเพื่อทดแทนการนำเขาจากตางประเทศ และการใชคุณคาของสมุน

ไพรไทยเปนทางเลือกในการรักษาทางการแพทย งานวิจัยคลินิกโภชนาการและการกำหนดอาหารเปนอีกแนวทางหนึ่งที่มุงเนน

แสวงหาวิธีการ รูปแบบที่เหมาะสมในการปองกันโรคพรอมสงเสริมสุขภาพดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ซึ่งมิใช

เรื่องงายสำหรับสังคมไทย คณะสหเวชศาสตรจึงไดจัดตั้ง “คลินิกโภชนาการ” ขึ้น ณ ชั้น 4 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ  

เพื่อใหคณาจารยและนิสิตไดรวมกันวิจัยและบริการวิชาการแกประชาชน นอกจากนั้น คณาจารยในสาขาโภชนาการและการ

กำหนดอาหารยังมีความรวมมืออยางใกลชิดทั้งดานงานวิจัยและงานบริการวิชาการกับ “ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย” ซึ่งมีรองศาสตราจารย ดร.วินัย ดะหลัน เปนผูอำนวยการ เนนงานวิจัยที่นำองคความรูดานวิทยาศาสตรไป 

บริการวิชาการเปนประโยชนตองานคุมครองผูบริโภคทั้งในดานสุขภาพกายและจิตวิญญาณ สงผลใหสามารถแขงขันดานคุณภาพ 

สินคาในตลาดฮาลาลโลกซึ่งเปนประโยชนตอเศรษฐกิจไทยในองครวมดวย อาทิเชน การพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตอาหาร

ฮาลาลในโรงงานอุตสาหกรรม (HAL-Q) ระบบการตรวจติดตามทางหองปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตรฮาลาล (Halal Forensic 

Science Laboratory) พัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับครบวงจร (Halal Logistics and ICT Halal Superhighway) พัฒนา

บุคลากรเพื่อความพรอมในงานบริการดานการแพทยและการทองเที่ยวแกผูบริโภคมุสลิม เปนตน 
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(ฉบับหนา จะกลาวถึงงานวิจัยของคณะสหเวชศาสตร)

                            กรกฎาคมเปนเดือนแหงความปติยินดีแดบัณฑิตจุฬาลงกรณ       

     มหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2553 คณะสหเวชศาสตรผลิตบัณฑิต 

     รวมทั้งสิ้น 148 คน โดยเปนระดับปริญญาบัณฑิต 143 คน คือ  

      วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย 84 คน วิทยาศาสตรบัณฑิต  

    สาขากายภาพบำบัด 31 คน วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนาการและการ

กำหนดอาหาร 28 คน และระดับบัณฑิตศึกษาอีก 5 คน คือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาชวีเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย 4 คน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด  

1 คน ในโอกาสนี้ คณาจารยและบุคลากรของคณะสหเวชศาสตรทุกคนขออำนวยพรใหบัณฑิต

กอรปดวยพลังกาย พลังใจ พลังปญญา ในการสรรคสรางงานอันเปนคุณประโยชนแกตนและสังคม

สวนรวม สืบสานปณิธาน “เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแหงการรับใชประชาชน” 
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____ปการศึกษา 2552 -----คะแนนเต็ม  ____ปการศึกษา 2552 -----คะแนนเต็ม  
........ปการศึกษา 2551 ........ปการศึกษา 2551 

    เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ 

โดยมีรองคณบดี/QMR ผศ.ดร.รสลัย กัลยาณพจนพร เปนเจาภาพหลักไดตอนรับคณะกรรมการ 

ผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา พ.ศ. 2552 ตามขอกำหนดของสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งประกอบดวย รศ.นพ.ทพ.ดร. สิทธิชัย ทัดศรี เปนประธาน รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์  

รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี เปนกรรมการ ผศ.ดร.ปราณีต เพ็ญศรี เปนกรรมการและเลขานุการ 

นางกนกนภัส สินเสนาะ เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ และนางสาวศิวาพร แพงนคร นางสาวชัญญณัฐ จีปน  

เปนผูประสานงาน 

  ในการตรวจประเมินฯ ครั้งนี้ผูบริหารและเจาหนาที่ของคณะมีการเตรียมหลักฐานและเอกสารตางๆ โดยสวนใหญจัดเก็บขอมูล

เปนระบบอิเลกทรอนิกส ซึ่งเปนระบบที่สวนประกันคุณภาพ สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูสนับสนุนโปรแกรม

เพื่อใหคณะกรรมการผูตรวจประเมิน ฯ สามารถดูเอกสารประกอบไดรวดเร็วขึ้น 

  รายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการดำเนินงานในปการศึกษา 2552 จาก 9 องคประกอบ 41 ตัวบงชี้ คณะสหเวช-

ศาสตรไดคะแนนเฉลี่ย 2.71 จากคะแนนเต็ม 3 โดย 7 ใน 9 องคประกอบ ไดคะแนนเต็ม 3 คือ 

    องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา (2 ตัวบงชี้) องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา (2 ตัวบงชี้) 

  องคประกอบที่ 4 การวิจัย (5 ตัวบงชี้)    องคประกอบที่ 4 การวิจัย (5 ตัวบงช้ี)  

  องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม (4 ตัวบงชี้)    องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม (4 ตัวบงชี้)  

  องคประกอบที่ 6 การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม (1 ตัวบงชี้)   องคประกอบที่ 6 การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม (1 ตัวบงชี้) 

  องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (9 ตัวบงชี้)   องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (9 ตัวบงชี้) 

  องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (2 ตัวบงชี้)   องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (2 ตัวบงชี้) 

  องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (3 ตัวบงชี้)  องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (3 ตัวบงชี้)  

  สวนองคประกอบ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดำเนินงาน (2 ตัวบงชี้) นั้นไดคะแนนเพียง 1.5 เพราะตัวบงชี้

ที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กำหนด ซึ่งมีผลการดำเนินงานรอยละ 58 และประเมินได  

0 คะแนน เนื่องจากมีการปรับปรุง คำนิยามของการบรรลุเปาหมายจากเดิม “มีผลการดำเนินงานรอยละ 80 ของเปาหมาย”“มีผลการดำเนินงานรอยละ 80 ของเปาหมาย”  เปน  “มี“มี

ผลการดำเนินงานรอยละ 100 ของเปาหมาย”ผลการดำเนินงานรอยละ 100 ของเปาหมาย”  ทำใหตัวบงชี้ในปนีท้ี่ควรบรรลุเปาหมายตามคำนิยามเดิมจำนวนหนึ่งไมสามารถนับเปน

ตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมายตามคำนิยามใหมได แมกระนั้นก็ตามในปการศึกษา 2552 คณะมีผลการดำเนินงานที่บรรลุเปาหมายรอยละ 80 ในปการศึกษา 2552 คณะมีผลการดำเนินงานที่บรรลุเปาหมายรอยละ 80 

ขึ้นไปถึงรอยละ 84 และในจำนวนนี้มีถึง 11 ตัวบงชี้ที่มีคาความสำเร็จสูงกวารอยละ 95 ซึ่งนอยกวาที่ไดตั้งเปาหมายไวเล็กนอย  ขึ้นไปถึงรอยละ 84 และในจำนวนนี้มีถึง 11 ตัวบงชี้ที่มีคาความสำเร็จสูงกวารอยละ 95 ซึ่งนอยกวาที่ไดตั้งเปาหมายไวเล็กนอย  

(ตั้งเปาหมายไวรอยละ 86) (ตั้งเปาหมายไวรอยละ 86) 

  สวนองคประกอบที่ 2 การเรียน การสอน (13 ตัวบงชี้) ไดคะแนนเพียง 2.31 เพราะทรัพยากรในการผลิตบัณฑิตไมเพียงพอ 

คือ มีอาจารยจำนวนนอย อาจารยที่มีตำแหนงวิชาการมีจำนวนนอย มีอาจารยใหมมากขึ้น ทำใหมีอาจารยซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา

วิทยานิพนธไดแตยังไมไดรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 

มีมากขึ้น ขาดการสรางผลงานวิจัยดานการเรียน

การสอนโดยตรง   

  ดังนั้น เพื่อแกไขอุปสรรคของคณะ 

สหเวชศาสตรใหสามารถดำเนินงาน ไดเต็ม

ศักยภาพมากขึ้น คณะกรรมการคณะกรรมการผูตรวจประเมินฯ  ผูตรวจประเมินฯ  

มีความเห็นวาทางมหาวิทยาลัยมีความเห็นวาทางมหาวิทยาลัย ควรเรงใหการ ควรเรงใหการ

สนับสนุน พื้นที่เพิ่มเติมแกคณะสหเวชศาสตร สนับสนุน พื้นที่เพิ่มเติมแกคณะสหเวชศาสตร 

เพราะปจจุบันทั้งพื้นที่หองเรียน และหองปฏิบัติการ เพราะปจจุบันทั้งพื้นที่หองเรียน และหองปฏิบัติการ 

มีไมเพียงพอสำหรับการเรียนการสอนทั้งในระดับมีไมเพียงพอสำหรับการเรียนการสอนทั้งในระดับ

ปริญญาตรี/โท/เอก นอกจากนั้นควรสนับสนุนใหปริญญาตรี/โท/เอก นอกจากนั้นควรสนับสนุนให

มีจำนวนอาจารยเพียงพอตามเกณฑที่สภาวิชาชีพ มีจำนวนอาจารยเพียงพอตามเกณฑท่ีสภาวิชาชีพ 

กำหนดซึ่งอางอิงจากคา FTES ดวย   กำหนดซึ่งอางอิงจากคา FTES ดวย   
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¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.Ç¹Ô´Ò ¹¾¾Ã¾Ñ¹¸Ø� ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.Ç¹Ô´Ò ¹¾¾Ã¾Ñ¹¸Ø� 
¤³º Ṍ¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ� ¡ÓÅÑ§¡Å‹ÒÇÃÒÂ§Ò¹¤³º Ṍ¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ� ¡ÓÅÑ§¡Å‹ÒÇÃÒÂ§Ò¹

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ã¹»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2552 áÅÐ»˜¨ Ø̈ºÑ¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ã¹»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2552 áÅÐ»˜¨ Ø̈ºÑ¹
ãËŒ¡Ñº¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒμÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹áÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃãËŒ¡Ñº¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒμÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹áÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ
³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁÍÒ¤ÒÃ Ø̈ÌÒ¾Ñ²¹ � 1 ªÑé¹ 2³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁÍÒ¤ÒÃ¨ØÌÒ¾Ñ²¹ � 1 ªÑé¹ 2

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒμÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹Ï Å§μÃÇ¨¾×é¹·Õè ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒμÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹Ï Å§μÃÇ¨¾×é¹·Õè 
³ ÍÒ¤ÒÃºÃÁÃÒªª¹¹ÕÈÃÕÈμ¾ÃÃÉ³ ÍÒ¤ÒÃºÃÁÃÒªª¹¹ÕÈÃÕÈμ¾ÃÃÉ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒμÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹Ï ¡ÓÅÑ§ÊÑÁÀÒÉ³� ÍÒ¨ÒÃÂ�ÍÒÇØâÊ ÍÒ¨ÒÃÂ�ãËÁ‹ ºØ¤ÅÒ¡ÃÍÒÇØâÊ ºØ¤ÅÒ¡ÃãËÁ‹ áÅÐ¹ÔÊÔμμÃÕ â· àÍ¡  ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒμÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹Ï ¡ÓÅÑ§ÊÑÁÀÒÉ³ � ÍÒ¨ÒÃÂ�ÍÒÇØâÊ ÍÒ¨ÒÃÂ�ãËÁ‹ ºØ¤ÅÒ¡ÃÍÒÇØâÊ ºØ¤ÅÒ¡ÃãËÁ‹ áÅÐ¹ÔÊÔμμÃÕ â· àÍ¡  
«Öè§à»š¹¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä Œ́Ê‹Ç¹àÊÕÂ¢Í§¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ� Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ «Öè§à»š¹¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä Œ́Ê‹Ç¹àÊÕÂ¢Í§¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ� Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.Ç¹Ô´Ò ¹¾¾Ã¾Ñ¹¸Ø�  ¤³º Ṍ¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ�¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.Ç¹Ô´Ò ¹¾¾Ã¾Ñ¹¸Ø�  ¤³º Ṍ¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ�

ÁÍº¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡á ‹́¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒμÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹ÏÁÍº¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡á ‹́¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒμÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹Ï
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    เมื่อวันเสารที่ 18 กันยายน 2553 

เวลา 19.00 น. คณะผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรคณะฯ  

ไดเปนเจาภาพรวมฟงสวดพระอภิธรรมศพและบำเพ็ญกุศลแด

มารดาของผูชวยศาสตราจารย ดร.เปรมทิพย ทวีรติธรรม  

รองคณบดีและอาจารยประจำภาควิชากายภาพบำบัด ที่ไดถึง 

แกกรรม ณ ศาลา 5 วัดดวงแข แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ คณะผูบริหาร คณาจารย ตลอดจนบุคลากรคณะ 

สหเวชศาสตร จุฬาฯ ขอแสดงความเสียใจและไวอาลัยแดมารดา

ของอาจารย มา ณ ที่นี้ดวย 

    บุคลากรคณะสหเวชศาสตร ไดรับเหรียญรางวัลในการแขงขันกีฬาเปตอง  
  นายสมศักดิ์ โชคศิริ เจาหนาที่คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ซึ่งมีความชำนาญในการเลนกีฬาเปตองไดรับ

รางวัลเหรียญเงินกีฬาเปตอง ประเภททีมชายเดี่ยว ในงานกีฬาภายในบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 32 วันที่ 12 

กุมภาพันธ - 12 มีนาคม 2553 และในชวงวันที่ 30 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2553 นายสมศักด์ิ ไดมีโอกาส 

ไปรวมแขงขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 29 ประจำป 2553 หรือ กันเกราเกมส

จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการแขงขันกันเกราเกมสนี้ นายสมศักดิ์ ไดลงแขงประเภททีมชาย 3 คน 

และไดรับรางวัลเหรียญทองแดงดวย 

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 2

Ã‹ÇÁ»ÃÐªØÁÊÀÒ¤³º´ÕÊ¶ÒºÑ¹¼ÅÔμºÑ³±Ôμà·¤¹Ô¤¡ÒÃá¾·Â �áË‹§»ÃÐà·Èä·Â

 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ คณบดีคณบดี

คณะสหเวชศาสตร คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ไดเขารวมการประชุมสภาคณบดีสถาบันจุฬาฯ ไดเขารวมการประชุมสภาคณบดีสถาบัน

ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย (สคท) ที่จัดขึ้นที่คณะ(สคท) ที่จัดขึ้นที่คณะ

สหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก โดยรองอธิการบดี สหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก โดยรองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมใหการตอนรับ ซึ่งนอกจากจะไดเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมใหการตอนรับ ซึ่งนอกจากจะไดเยี่ยมชม

การบริหารหลักสูตรของคณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร แลวการบริหารหลักสูตรของคณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร แลว

ที่ประชุมยังไดมีมติตั้งที่ประชุมยังไดมีมติตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับการคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับการ

ศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย ศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย เพื่อยกรางมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อยกรางมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย พ.ศ. 2553 (มคอ.1) ใหระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย พ.ศ. 2553 (มคอ.1) ให

มาตรฐานการบริหารหลักสูตรเทคนิคการแพทยเปนไปตามประกาศมาตรฐานการบริหารหลักสูตรเทคนิคการแพทยเปนไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552แหงชาติ พ.ศ. 2552 โดย  โดย ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ ไดเปน ไดเปน 

ผูแทนคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ในการราง มคอ. 1 ซึ่งกำหนดวาควรผูแทนคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ในการราง มคอ. 1 ซึ่งกำหนดวาควร

จะแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2553  จะแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2553  

¤³º Ṍ¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ� Ø̈ÌÒÏ 
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ผศ.ดร.เทวิน  เทนคำเนาวผศ.ดร.เทวิน  เทนคำเนาว
ผูชวยคณบดี

  บัดนี้ การดำเนินงานโครงการจุฬาฯ 100 ป ซึ่งคณะสหเวชศาสตร 

ไดรับการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ก็มาถึงครึ่งทางแลว ถาโครงการใดยังสรางผลผลิตไมไดตามเปาหมาย งานบริการวิชา

การและวิจัย ก็ขอเปนกำลังใจใหคณาจารยเรงมือ และประสบความสำเร็จในที่สุด อนึ่ง นอกจากการใชงบประมาณที่มีอยูในปจจุบัน

สำหรับงานวิจัยแลว หลายทานก็กำลังเครงเครียดในการแสวงหาทุนวิจัย คณะสหเวชศาสตรมีเปาหมายในการเพิ่มผลผลิตดานวิจัยทั้งใน

เชิงคุณภาพและปริมาณ ดังนั้น จึงพยายามหากลยุทธในการสรางแรงจูงใจหลายๆ ประการ โดยเฉพาะจะมีการประกาศใช “เกณฑและ“เกณฑและ

อัตราการจายเงินสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย หรือบริการวิชาการในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ อัตราการจายเงินสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย หรือบริการวิชาการในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ”คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ” ภายในเร็วๆ นี้ ซึ่งมีสาระสำคัญดังตอไปนี้  

 การตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ คือ ฐานขอมูล ISI (SCI/SSCI/HCI) หรือฐานขอมูลอื่นๆ ที่มีคา 

impact factor สำหรับวารสารนั้นๆ (ตามเกณฑขอ 6 ของประกาศเกณฑการสนับสนุนการตีพิมพฯ ป 2553 ของทุนรัชดาภิเษกสมโภช 

จุฬาฯ)  

  1. หากคา impact factor 5 ขึ้นไป หรือเปนวารสารที่มีคา impact factor จัดอยูในควอไทลที่ 1 ของหมวดสาขานั้น  

คณะสนับสนุนเพิ่มอีก 100 % ของอัตรามหาวิทยาลัย 

  2. หากคา impact factor 2 ขึ้นไป หรือเปนวารสารที่มีคา impact factor จัดอยูในควอไทลที่ 2 ของหมวดสาขานั้น  

คณะสนับสนุนเพิ่มอีก 50 % ของอัตรามหาวิทยาลัย 

  3. หากคา impact factor นอยกวา 2 หรือเปนวารสารที่มีคา impact factor จัดอยูในควอไทลที่ 3-4 ของหมวดสาขานั้น 

คณะสนับสนุนเพิ่มอีก 10 % ของอัตรามหาวิทยาลัย 

  การตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมมีคา impact factor สำหรับวารสารนั้นๆ คณะสนับสนุน 

เพิ่มอีก 10 % ของอัตรามหาวิทยาลัย 

  การตีพิมพผลงานวิจัย หรือบริการวิชาการ ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ คณะสนับสนุน 
เงินสมนาคุณ 500 บาท 

  คาตรวจสอบภาษาอังกฤษกอนการตีพิมพ และ/หรือคาคาตีพิมพบทความ (จายเฉพาะสวนตางของมหาวิทยาลัย) คณะสนับสนุน  

10,000 บาทตอคนตอปงบประมาณ  

 จากขอมูลที่สื่อตางประเทศ Thomson Reuters ไดสัมภาษณ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ ผูซึ่งมีบทบาทสำคัญตอวงการ 

วิทยาศาสตรไทย โดยเฉพาะการมีสวนในการจัดตั้งไบโอเทคและ สวทช. รวมทั้งเคยดำรงตำแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี พบวา ประเทศไทยยังลาหลังในดานการวิจัย เพราะสาเหตุสำคัญ 2 ประการ หรือ 2 M ไดแก Money หมายถึง ดาน 

งบประมาณในการวิจัย ซึ่งประเทศไทยสนับสนุนเพียง 0.2% ของจีดีพีเทานั้น และ Manpower หมายถึง กำลังคนที่ทำวิจัย ซึ่งมี 

นักวิจัยเพียง 4-5 คนตอประชากร 10,000 คน อนึ่ง ประเทศที่มีระดับการพัฒนาเชนเดียวกับประเทศไทย มีงบวิจัยอยางนอย 1% ของ

จีดีพี และมีนักวจิัยราว 10-20 คนตอประชากร 10,000 คน ดังนั้น ขอจำกัดเหลานี้ควรไดรับการแกไขในอนาคต นอกจากนี้  

ยังมีอีกหลาย M ที่เปนปจจัยสำคัญตอการวิจัยเชนเดียวกัน ซึ่งจะขอกลาวในฉบับถัดไป  

 อีกไมนานนี้ จะมีงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานปริญญานิพนธของนักศึกษา/นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย  

คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 ซึ่งในปนี้ คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย เปนเจาภาพ โดยมีกำหนดจัดงานนี้ ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2553 โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน จึงขอประชาสัมพันธ 

มา ณ โอกาสนี้  

 สุดทายนี้ ขอกลาวสั้นๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการใหทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ ซึ่งคณะสหเวชศาสตร 

ไดรวมกับมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการในดานการสนับสนุนทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับ 

นานาชาติ จากแหลงงบประมาณของคณะ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคในดานการเพิ่มผลผลิต ซึ่งเปนการตีพิมพ

ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ  จึงควรมีการปรับเกณฑดังกลาวในสวนของคณะ ซึ่งจะมีการนำมาใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 



 ผมไดมีโอกาสเดินทางไปรวมประชุม the 7th International Scientific Conference on 

Prevention of Work-related Musculoskeletal Disorders (PREMUS 2010) ในระหวางวันที่ 30 

สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2553 ซึ่งเปนการประชุมวิชาการทางดานอาชีวเวชศาสตร

เฉพาะทางดานการปองกันการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกลามเนื้อจากการทำงาน ซึ่งจัดขึ้น

เปนประจำทุกๆ 3 ป โดยเจาภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ไดแก University of Angers, French 

Institute for Public Health Surveillance และ The International Commission on 

Occupational Health  

    §Ò¹»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ
    The 7th International Scientifi c Conference on Prevention
    of Work-related Musculoskeletal Disorders (PREMUS 2010)
    ³ àÁ×Í§ Angers »ÃÐà·È½ÃÑè§àÈÊ

 ในการประชุมครั้งนี้ มีผูเขารวมประชุมประมาณ 500 คน จากประเทศตางๆ ทั่วโลก อยางไรก็ตาม จากการสังเกตพบวา  

มีผูเขารวมประชุมจากชาติเอเชียจำนวนนอยมาก (ประมาณรอยละ 10) สวนใหญมาจากประเทศตะวันตก (แสดงใหเห็นวา การวิจัย 

ในดานนี้ทำกันมากในแถบประเทศตะวันตก) มีผูนำเสนอผลงานวิจัยกวา 370 คน จาก 37 ประเทศ  

 สาระสำคัญทางวิชาการที่ไดเรียนรูจากการเขารวมประชุมมีมากมาย อาทิ 

 • การใช Prevention index เพ่ือจัดลำดับความสำคัญของการบาดเจ็บในอาชีพตางๆ ที่ควรไดรับการดูแลกอน-หลัง 

 • ลูกจางชั่วคราวมีแนวโนมจะเกิดการบาดเจ็บไดมากกวาลูกจางประจำ 

 • ภาวะอวน การขาดกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในแตละวัน และการสูบบุหรี่ เปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอาการปวดหลังสวนบั้นเอว 

 • ภาวะอวนทำใหเกิดการอุดตันเสนเลือดที่ไปเลี้ยงหมอนรองกระดูกสันหลัง ทำใหเกิดการเสื่อมและปวดหลังในที่สุด 

 • Lifestyle นาจะเปนสาเหตุทำใหเกิดอาการปวดหลังสวนบั้นเอว ดังนั้น การปองกันควรจะเนนที่การเปลี่ยนแปลง lifestyle 

 • กลามเนื้อในผูที่มีอาการปวดหลังสวนบั้นเอวมักจะทำงานมากในชวงเชา และเกิดภาวะเมื่อยลาในชวงเย็น 

 • การใชยาและการปรับปรุงสถานที่ทำงาน อาจไมชวยแกไขปญหาอาการปวดหลังสวนบั้นเอวในบางคน เนื่องจากการปวดหลัง

นั้น เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในระบบประสาทสวนกลาง 

 • การยกของบอยๆ ตลอดเวลา มีความสัมพันธกับการเกิดโรคหมอนรองกระดูกสันหลังปลิ้นไปกดทับเสนประสาท 

 • COL9A2 genotype with any Trp allele ดูเหมือนวาจะมีปฏิสัมพันธกับ lift load ทำใหบุคคลนั้นมีความเสี่ยงตอการเกิดโรค

หมอนรองกระดูกสันหลังปลิ้นไปกดทับเสนประสาทเพิ่มขึ้นเมื่อทำการยกของ 

 • Campbell collaboration มีลักษณะคลาย Cochran collaboration แตเปนทางดาน education, crime & justice and social 

welfare 

 ในการประชุมครั้งนี้ ไดนำเสนอผลงาน

วิจัยเรื่อง Associations between 3-month 

prevalence of neck pain and risk factors 

among undergraduate students ซึ่งเปน 

สวนหนึ่งของวิทยานิพนธของ อ.สิริลักษณ  

กาญจโนมัย นิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาชีว- 

เวชศาสตร ซึ่งมี รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล  

เปน Main Advisor และมี ผศ.ดร.ปราณีต 

เพ็ญศรี และ ผศ.ดร.วิโรจน เจียมจรัสรังษี  

Co-Advisor ดวย 
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รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุลรศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล



 

อ.ดร.ศิริพร ชื้อชวาลกุลอ.ดร.ศิริพร ชื้อชวาลกุล
โครงการศูนยนวัตกรรมเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทางการแพทยโครงการศูนยนวัตกรรมเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทางการแพทย

ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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§Ò¹»ÃÐªØÁ 14§Ò¹»ÃÐªØÁ 14thth International Congress of Immunology International Congress of Immunology
³ àÁ×Í§ Kobe »ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹³ àÁ×Í§ Kobe »ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹

เรื่อง การเก็บเกี่ยวเซลลโดยการลดอุณหภูมิ (Cell Harvesting by Temperature Reduction)เรื่อง การเก็บเกี่ยวเซลลโดยการลดอุณหภูมิ (Cell Harvesting by Temperature Reduction)  
 จากการเขารวมประชุมและนำเสนอผลงานในงานประชุม 1414thth International Congress of Immunology International Congress of Immunology ณ เมืองโกเบ ประเทศ

ญี่ปุน ตั้งแตวันที่ 22-27 สิงหาคม 2553 ดิฉันไดมีโอกาสเขาชมบูทแสดงผลิตภัณฑและเครื่องมือวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับงานวิจัย

ดานตางๆ มากมาย หนึ่งในผลิตภัณฑที่นาสนใจสำหรับนักวิจัยที่ศึกษาเซลลเพาะเลี้ยงจำพวกเกาะติด (attached cells) ไดแก UpCell 

surface ปฏิเสธไมไดวา ขั้นตอนในการเตรียมเซลลเกาะติดกอนการทดสอบโดยการทำใหเซลลหลุดจากพื้นผิวภาชนะที่เพาะเลี้ยงโดยไม

ทำรายเซลลหรือทำลายเซลลนอยที่สุดนั้น มีความสำคัญอยางยิ่ง สำหรับเซลลเกาะติดหลายๆ ชนิด จำเปนที่จะตองใชเอนไซมทริปซิน

ชวยในการยอยโปรตีนที่ชวยในการเกาะติดของเซลลที่พื้นผิวภาชนะ ซึ่งตองอาศัยความชำนาญ ตองทราบระยะเวลาที่เหมาะสมใน   

การยอยดวยเอนไซมโดยไมทำรายเซลลมากเกินไป นอกจากนี้ การเตรียมเซลลโดยไมใชเอนไซมก็สามารถทำได โดยการบมเซลลใน 

Hank’s Balanced Salt Solution (HBSS) ที่ปราศจากแคลเซียมและแมกนีเซียม ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการยึดเกาะพื้นผิวภาชนะของ

เซลล เมื่อขาดแคลเซียมและแมกนีเซียม ประสิทธิภาพในการยึดเกาะของเซลลแบบเหนียวแนนก็จะลดลง สามารถใช cell scraper  

ขูดเซลลออกจากภาชนะไดโดยงาย ทั้งนี้ตองอาศัยเทคนิคและความชำนาญในการปฏิบัติเชนเดียวกัน เพื่อใหไดเซลลที่สมบูรณและมี

ชีวิตรอดสูงกอนที่จะนำเซลลนั้นไปทำการทดสอบตอไป อยางไรก็ตาม เซลลบางชนิดอาจสูญเสียคุณลักษณะบางอยางไปในระหวางการ

ยอยดวยเอนไซมหรือการขูดดวย cell scraper โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ตองการศึกษาโปรตีนบนผิวเซลล หรือตองการศึกษา 

ปฏิสัมพันธระหวางเซลลที่ตองอาศัยโปรตีนบนผิวเซลล การเพาะเลี้ยงเซลลที่มีคุณสมบัติในการยึดเกาะจึงมีความยุงยากมากกวาการ

เพาะเลี้ยงเซลลแขวนลอยทั่วไป 

 ความกาวหนาที่จะพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ืออำนวยความสะดวกให 

กับนักวิจัยที่มีมาอยางตอเนื่อง จึงนำมาสู UpCell Surface ซึ่งอาจเปน

ทางเลือกใหมสำหรับนักวิจัย โดยผลิตภัณฑดังกลาวอาศัยคณุสมบัติของ

โพลิเมอรที่มีชื่อวา poly (N-isopropylacrylamide) หรือ PIPAAm ที่

เคลือบอยูบนพื้นผิวภาชนะดวยพันธะโคเวเลนซ โดยชั้นของ PIPAAm ที่

เคลือบบางๆ บนผิวภาชนะจะมีคุณสมบัติไมจับกับน้ำ (slightly hydrophobic)  

ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนอุณหภูมิที่เหมาะสมใชในการเพาะ

เลี้ยงเซลลทั่วๆ ไป เซลลจึงยึดเกาะและเจริญไดตามปกติ เมื่อตองการเก็บเกี่ยวเซลลก็ทำไดโดยการลดอุณหภูมิภาชนะลงใหต่ำกวา 32 

องศาเซลเซียส PIPAAm จะมีคุณสมบัติจับกับน้ำไดดีมากขึ้น (hydrophilic) ชั้นโพลิเมอรจะขยายตัวและพองตัว สงผลใหเซลลหลุดออก

จากภาชนะไดโดยงาย (รูปที่ 1) ทางเลือกใหมนี้นอกจากจะอำนวยความสะดวกใหกับนักวิจัยแลว ยังชวยรักษาสภาพโปรตีนบนผิวเซลลที่

ตองการศึกษาไดอยางครบถวน เพ่ิม viability ของเซลลไดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีเดิม 

 นอกจากนี้ UpCell Surface ยังมีประโยชนในการศึกษา 3D Tissue Models ซึ่งปจจุบันตองอาศัย scaffold materials หรือวัสดุ

โครงสรางสำหรับยึดเกาะตางๆ ซึ่งมักจะเปนสิ่งแปลกปลอมตอรางกาย หรืออาจไดมาจากสัตวตางสายพันธุ เชน poly lactic acid 

(PLA), poly glycolic acid (PGA), alginate, gelatin และ collagen เปนตน UpCell Surface อาจจะมีประโยชนสำหรับการพัฒนางาน

วิจัยดาน Tissue engineering สามารถเตรียม  3D Tissue Models ไดโดยไมตองอาศัยวัสดุโครงสรางแตอยางใด  

 อยางไรก็ตาม การจะยอมรับหรือนำวิทยาการใหมๆ มาใชเพื่อพัฒนางานวิจัย นอกจากจะตองคำนึงถึงความถูกตอง และความนา

เชื่อถือแลว ปจจัยในเรื่องของงบประมาณก็มีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจ แนนอนวาวิทยาการหรือความกาวหนาเพื่อความสะดวก

รวดเร็วมักจะมาควบคูกับคาใชจายที่สูงข้ึน ผูบริโภคจึงตองใชวิจารณญาณและประมาณการณถึงผลงานที่จะไดรับวาคุมคากับการลงทุน

หรือไม  
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 ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร “กาวหนา” “กาวหนา” มุงใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยแหงชาติในระดับโลก มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ มุงใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยแหงชาติในระดับโลก มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ

อันเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศจึงเปนกลยุทธอยางหนึ่ง อันเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศจึงเปนกลยุทธอยางหนึ่ง ในสวนของคณะสหเวชศาสตรไดในสวนของคณะสหเวชศาสตรได

จัดโครงการนำรองเพื่อสรางเครือขายทางวิชาการ วิจัยและประชาสัมพันธหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกจัดโครงการนำรองเพื่อสรางเครือขายทางวิชาการ วิจัยและประชาสัมพันธหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต โดยรวมมือกับคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ กรุงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตย เฉียงใต โดยรวมมือกับคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ กรุงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว โครงการไดแบงออกเปนสองระยะ กิจกรรมในระยะแรก มุงเนนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากประเทศลาวเพื่อมารวมประชาชนลาว โครงการไดแบงออกเปนสองระยะ กิจกรรมในระยะแรก มุงเนนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากประเทศลาวเพื่อมารวม

ทำงานวิจัยในรายวิชา senior project กับนิสิตคณะสหเวชศาสตรในหลักสูตรเทคนิคการแพทยและหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดทำงานวิจัยในรายวิชา senior project กับนิสิตคณะสหเวชศาสตรในหลักสูตรเทคนิคการแพทยและหลักสูตรโภชนาการและการกำหนด

อาหาร เปนเวลา 2 สัปดาห ระหวางวันที่ 3-18 กรกฎาคม 2553 และกิจกรรมในระยะที่ 2 นิสิตคณะสหเวชศาสตรไดเดินทางไปยัง อาหาร เปนเวลา 2 สัปดาห ระหวางวันที่ 3-18 กรกฎาคม 2553 และกิจกรรมในระยะที่ 2 นิสิตคณะสหเวชศาสตรไดเดินทางไปยัง 

คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยรวมกับนักศึกษา จากประเทศลาว และไปศึกษาดูงานคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยรวมกับนักศึกษา จากประเทศลาว และไปศึกษาดูงาน

ในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยในกรุงเวียงจันทน ระหวางวันที่ 10-13 กันยายน  2553 รวม 4 วัน  ในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยในกรุงเวียงจันทน ระหวางวันที่ 10-13 กันยายน  2553 รวม 4 วัน  

 กิจกรรมในชวงแรกนั้น ทางคณะเทคนิคการแพทยมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ สงนักศึกษา 4 คน ซึ่งกำลังศึกษาในระดับ กิจกรรมในชวงแรกนั้น ทางคณะเทคนิคการแพทยมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ สงนักศึกษา 4 คน ซึ่งกำลังศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย และอาจารย 1 คน มาศึกษาดูงานและรวมทำวิจัยกับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคนิคการแพทย ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย และอาจารย 1 คน มาศึกษาดูงานและรวมทำวิจัยกับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคนิคการแพทย 

และหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร จำนวน 10 คน ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการ และทางคณาจารยไดใหและหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร จำนวน 10 คน ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการ และทางคณาจารยไดให

คำปรึกษาแนะนำ การเขียนโครงรางงานวิจัยที่สามารถนำไปวิจัยไดจริงภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสามารถนำไป คำปรึกษาแนะนำ การเขียนโครงรางงานวิจัยที่สามารถนำไปวิจัยไดจริงภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสามารถนำไป 

เปนหัวขอวิทยานิพนธสำหรับศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาตอไป นอกจากนี้ทางนักศึกษาลาวไดเขาฟงบรรยายของคณาจารยคณะสหเวช- เปนหัวขอวิทยานิพนธสำหรับศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาตอไป นอกจากนี้ทางนักศึกษาลาวไดเขาฟงบรรยายของคณาจารยคณะสหเวช- 

ศาสตร เขาฟงสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาภาคภาษาอังกฤษที่จัดโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรโลหิตวิทยาคลินิก ศาสตร เขาฟงสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาภาคภาษาอังกฤษที่จัดโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรโลหิตวิทยาคลินิก 

และกอนเดินทางกลับในวันศุกรที่ 16 กรกฎาคม 2553 ทางนักศึกษาและอาจารยได ไปเยี่ยมชมดูงานของหนวยบริการวิทยาศาสตร และกอนเดินทางกลับในวันศุกรที่ 16 กรกฎาคม 2553 ทางนักศึกษาและอาจารยได ไปเยี่ยมชมดูงานของหนวยบริการวิทยาศาสตร 

สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ และหนวยเวชศาสตรชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และเยี่ยมชมดูงานบริษัทโปรแลบ ซึ่งเปนสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ และหนวยเวชศาสตรชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และเยี่ยมชมดูงานบริษัทโปรแลบ ซึ่งเปน

บริษัทเอกชนที่ใหบริการตรวจสุขภาพในงานเทคนิคการแพทยดวย บริษัทเอกชนที่ใหบริการตรวจสุขภาพในงานเทคนิคการแพทยดวย 
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¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÅÒÇà¢ŒÒ¾º¡Ñº ¼È.´Ã.Ç¹Ô´Ò ¹¾¾Ã¾Ñ¹¸Ø� ¤³º Ṍ ¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ� Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ  ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÅÒÇà¢ŒÒ¾º¡Ñº ¼È.´Ã.Ç¹Ô´Ò ¹¾¾Ã¾Ñ¹¸Ø� ¤³º Ṍ ¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ� Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ  
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รองศาสตราจารยสมนึก กุลสถิตพร รองศาสตราจารยสมนึก กุลสถิตพร 
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ตามที่รองศาสตราจารย ดร.วินัย ดะหลัน รองศาสตราจารย ดร.วินัย ดะหลัน และคณาจารยจากภาควิชาตางๆ กวา 10 ทาน ของคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดรับงบประมาณแผนดิน ป 2550-2552 สนับสนุนการวิจัยเพื่อดำเนินการวิจัย “โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาหนวยสหเวช
ศาสตรชุมชนเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ” แลวนั้น ผลจากการวิจัยแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา พนักงานสหเวชศาสตรชุมชน ที่ไดรับการ
พัฒนาขึ้นจากโครงการ สามารถชวยใหระบบบริการสาธารณสุขชุมชนมีประสิทธิภาพขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริการสาธารณสุข 
เชิงรุกทางดานการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคไมติดตอเรื้อรังตางๆ อาทิ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรค 
ความดันโลหิตสูง เปนตน  
 ผลจากการวิจัยไดมีการพัฒนา “หนวยสหเวชศาสตรชุมชน” ขึ้น 7 แหง อยูในกรุงเทพมหานคร 1 แหงไดแก หนวยสหเวชศาสตร
ชุมชน ประจำศูนยบริการสาธารณสุข 12 จันทรเที่ยง เนตรวิเศษ เขตบางคอแหลม และอยูในอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 6 แหง 
ไดแก หนวยสหเวชศาสตรชุมชน ประจำสถานีอนามัยหนองสลิด สถานีอนามัยตำบลดอนไผ สถานีอนามัยตำบลตาหลวง สถานีอนามัย
ตำบลดำเนินสะดวก สถานีอนามัยบานบัวงาม และสถานีอนามัยตำบลทานัด และไดมีการผลิต “พนักงานสหเวชศาสตรชุมชน” ขึ้น 2 รุน 
จำนวน 42 คน แบงเปน พนักงานสหเวชศาสตรชุมชน ประจำศูนยบริการสาธารณสุข 12 จันทรเที่ยง เนตรวิเศษ เขตบางคอแหลม 
จำนวน 14 คน และพนักงานสหเวชศาสตรชุมชน ประจำสถานีอนามัยตางๆ ในอำเภอดำเนินสะดวก จำนวน 28 คน โดยพนักงานสหเวช-
ศาสตรชุมชนมีภาระหนาที่หลัก 4 ดาน ไดแก งานตรวจคัดกรองโรคไมติดตอเรื้อรังรวมกับเจาหนาที่สาธารณสุข งานใหคำแนะนำดาน
โภชนาการและการออกกำลังกายสำหรับประชาชนทั่วไปและผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังตางๆ งานสหเวชศาสตรชุมชนเยี่ยมบานสำหรับประชาชน 
ที่อยูในกลุมเสี่ยงและผูปวยที่ไมสามารถเดินทางมาที่สถานีอนามัยได และงานรณรงคทางดานสหเวชศาสตรชุมชน โดยพนักงานสหเวช-
ศาสตรชุมชนจะทำหนาที่เสมือนเปนผูประสานงานทางดานสาธารณสุขระหวางเจาหนาที่สาธารณสุขกับชาวบาน  
 ผลจากการพัฒนาตามโครงการวิจัยนี้มีชาวบานจากทั้ง 2 พื้นที่ไดรับการบริการทางดานสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมกัน
มากกวา 10,000 คน ผูที่ไมเคยไดรับการตรวจคัดกรองสุขภาพมากอนไดรับการตรวจคัดกรองมากกวา 2,000 คน ผูที่อยูในกลุมเสี่ยงตอการ
เกิดโรคไมติดตอเรื้อรังสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารใหเหมาะสมกับระดับสุขภาพมากกวา 1,000 คน มีผูที่ออกกำลังกายเปน
ประจำสม่ำเสมอเพิ่มขึ้นมากกวา 800 คน มีผูปวยอัมพาตไดรับการดูแลที่บานมากขึ้นกวา 100 ราย จากผลการศึกษาในโครงการวิจัยนี้แสดงให
เห็นอยางชัดเจนวาการพัฒนาหนวยสหเวชศาสตรชุมชนขึ้นที่สถานีอนามัยมีความสำคัญอยางมาก ชาวบานไดรับบริการทางดานสาธารณสุข
อยางทั่วถึงมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการทำงานเชิงรุกทางดานการปองกันโรคในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นอยางมาก  
 จากความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการวิจัย คณะผูวิจัยจึงมีดำริที่จะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นของประเทศตอไป โดยในระยะ
แรกไดรับงบประมาณในการผลิตพนักงานสหเวชศาสตรชุมชน จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เทศบาลเมือง 
ลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ ใหผลิตพนักงานสหเวชศาสตรชุมชน ขึ้น 3 รุน เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
บางพึ่ง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบางจาก และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบางครุ รุนละประมาณ 30 คน ซึ่งในขณะนี้ได
จัดโครงการอบรมเสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว มีผูผานการอบรมทั้ง 3 รุน จำนวน 88 คน โดยไดจัดพิธีมอบวุฒิบัตรไปเมื่อวันที่ 11 
กรกฏาคม 2553 ที่ผานมา มีชาวบานในพื้นที่เขารวมโครงการกวา 600 คน และเพื่อใหการดำเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง ผูบริหาร
เทศบาลเมืองลัดหลวง จึงไดอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัด
สมุทรปราการ ใหพนักงานสหเวชศาสตรชุมชนทั้ง 3 แหงไดปฏิบัติงานในฐานะพนักงานสหเวชศาสตรชุมชน โดยมุงเนนในการปรับ
เปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบานในพื้นที่ ใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี อาทิ เชน การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม การออกกำลังกาย
อยางสม่ำเสมอ การเลิกสูบบุหรี่ เปนตน อันจะสงผลใหชาวบานที่เขารวมโครงการมีสุขภาพที่ดีขึ้น ลดอุบัติการณหรือชะลอการเกิดโรค
ไมติดตอเรื้อรังตางๆ ที่กำลังเปนปญหาสำคัญทางดานสาธารณสุขของประเทศได 
 นอกเหนือจากการขยายผลไปยังเทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการแลว ขณะนี้ไดรับการติดตอ
จากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือขยายผลการผลิตพนักงานสหเวชศาสตรชุมชน ใหครอบคลุมไปยังสถานีอนามัยทุกแหง 
ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งคาดวาจะเริ่มดำเนินการในปงบประมาณ 2554 และเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณ 2555 จากความตองการ
การขยายผลการดำเนินงานไปยังพ้ืนที่อื่นอยางตอเนื่อง หากคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับการสนับสนุนการ
ดำเนินโครงการอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น คาดวาในอนาคตอันใกลจะมีการขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทยตอไป 

¡ŒÒÇμ ‹Íä»¢Í§ “ÊËàÇªÈÒÊμÃ�ªØÁª¹”
¡ŒÒÇμ ‹Íä»¢Í§ “ÊËàÇªÈÒÊμÃ�ªØÁª¹”1
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คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท  รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท  

ภาควิชาเคมีคลินิกที่ไดรับความไววางใจจากสมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย ภาควิชาเคมีคลินิกที่ไดรับความไววางใจจากสมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย 

แหงประเทศไทย ใหดำรงตำแหนงแหงประเทศไทย ใหดำรงตำแหนงนายกสมาคมเทคนิคการแพทยแหงนายกสมาคมเทคนิคการแพทยแหง

ประเทศไทย ประเทศไทย ตอไปในวาระป 2553-2555ตอไปในวาระป 2553-2555  

 

 นายชนะชัย แซลี้ วท.บ. (เทคนิคการแพทย)นายชนะชัย แซลี้ วท.บ. (เทคนิคการแพทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ปจจุบันเปนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย  

ไดรับคัดเลือกใหเปนนิสิตดีเดนระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะสหเวชศาสตร ปการศึกษา 2552  

โดยเปนผูที่มีความประพฤติดี กิริยามารยาทเรียบรอย มีวินัยในตนเอง มีคานิยมที่ถูกตองดีงาม  

เปนแบบอยางที่ดีงามของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยไดรับรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึก

จากอธิการบดี ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุลจากอธิการบดี ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ซึ่งเปนวันไหวครู 

 

รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท 
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กิจกรรมที่ 1กิจกรรมที่ 1

¢‹ÒÇ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¹ÔÊÔμ¡Ô¨¡ÃÃÁ¹ÔÊÔμ

กิจกรรมที่ 2กิจกรรมที่ 2  สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร ไดจัดโครงการเรียนรูบทบาทวิชาชีพสานสัมพันธสหเวชศาสตร ปการศึกษา โครงการเรียนรูบทบาทวิชาชีพสานสัมพันธสหเวชศาสตร ปการศึกษา 

25532553 ในวันที่ 3 ก.ค. 2553 ณ ลานกิจกรรมอาคารจุฬาพัฒน 1 เพื่อใหนิสิตชั้นปที่ 1 ทั้งสาขาเทคนิคการแพทย กายภาพบำบัด  

และโภชนาการและการกำหนดอาหาร ไดทราบถึง บทบาทหนาที่ของวิชาชีพ ทำใหเกิดความภูมิใจ รักในสาขาวิชาชีพ สงผลทำใหนิสิต

เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเอง และการเรียนรูในสาขาวิชาชีพของตนใหมีความชำนาญมากขึ้น นอกจากนี้ในวันดังกลาว ยังได 

จัดกิจกรรมแรกพบ คณะสหเวช-

ศาสตรดวย เพื่อเปนการตอนรับ

นิสิตใหม ชั้นปที่ 1 ทุกคน ทำให

เกิดความสามัคคี ความสัมพันธ 

อันดีระหวางนิสิตใหมและรุนพี่ 

โดยกิจกรรมขั้นแรกจะเนนใหมี

ความรัก ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 

และสุดทายจะเปนกิจกรรมบายศรี

สูขวัญสำหรับนิสิตทุกชั้นป 
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  กิจกรรมเปดสายรหัสกิจกรรมเปดสายรหัส เปนกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบตอกันมาเปนประจำทุกป เพื่อใหนิสิตใหมที่ผานการคัดเลือก

เขาศึกษาในคณะสหเวชศาสตร ไดรับความอบอุน ความประทับใจ อันเปนสิ่งที่จะกอใหเกิดความรัก ความผูกพันและความภูมิใจ 

ในความเปนนิสิตคณะสหเวชศาสตร และยังเปนการสงเสริมความรักและสามัคคีในหมูนิสิตดวยกัน ตลอดจนเปนโอกาสอันดีที่ใหนิสิตทั้ง 4 

ชั้นปไดรูจักกัน พบปะสังสรรคสรางความสัมพันธอันดีระหวางกัน เพื่อประโยชนในการแนะนำเรื่องตางๆ เชน การเรียน การทำกิจกรรม 

การใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งการประกอบวิชาชีพในอนาคต เปนการปลูกฝงการชวยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งเปนการเตือน 

ใหรุนพี่ปฏิบัติตนให เหมาะสม 

เพื่อเปนแบบอยางที่ดีตอนิสิต 

รุนนอง ซึ่งในปการศึกษา 2553 

ทางสโมสรนิสิตไดจัดกิจกรรมเปด

สายรหัสขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 

2553 ณ ลานกิจกรรมอาคาร 

จุฬาพัฒน 1 

กิจกรรมที่ 3กิจกรรมที่ 3

  ¹ÔÊÔμÃÐ Ñ́ººÑ³±ÔμÈÖ¡ÉÒ ¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ� Ø̈ÌÒÏ 
  ä Œ́ÃÑº·Ø¹áÅ¡à»ÅÕèÂ¹à¾×èÍ·ÓÇÔ Ñ̈Â ³ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ«Ö¤ÙºÐ »ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ 
 
น.ส.สิริมา ไกรสินน.ส.สิริมา ไกรสิน นิสิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรโลหิตวิทยาคลินิก ภาควิชาจุลทรรศน

ศาสตรคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ นิสิตในความดูแลของอาจารย ดร.ดวงดาว นันทโกมล (อาจารยที่

ปรึกษา) มีโอกาสไดรับทุนแลกเปลี่ยนเพื่อทำวิจัยทางอณูชีววิทยาของมาลาเรีย ที่มหาวิทยาลัยซึคูบะ ประเทศ

ญี่ปุน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยซึคูบะไดพิจารณาอนุมัติใหทุน THE JAPAN-EAST ASIA NETWORK OF 

EXCHANGE FOR STUDENTS AND YOUTHS (JENESYS) แกนิสิต ในการรับทุนแลกเปลี่ยนเพื่อทำวิจัยในครั้งนี้นิสิตจะอยูภายใต

การดูแลของ Prof. Jun Ohashi เปนเวลา 1 ป โดยนิสิตไดเดินทางไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุนระหวางวันที่ 25 สิงหาคม 2253 ถึง  

วันที่ 27 สิงหาคม 2554 และจะกลับเขาศึกษาที่คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ในปการศึกษา 2554 ตอไป 

 



  สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร ไดจัดใหมโีครงการพี่สอนนองโครงการพี่สอนนอง ประจำภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2553 

ระหวางวันที่ 14-16 ก.ค. 2553 ณ หอง หอง 2301 และ 2302 อาคาร จุฬาพัฒน 2 เพื่อชวยสรุปบทเรียนที่สำคัญ ใหกับนิสิตชั้นปที่ 1 

และ 2 ในรายวิชาที่มีเนื้อหามากหรือยากตอความเขาใจ เพื่อใหนิสิตมีความเขาใจมากขึ้น ซึ่งชวยลดเวลาในการอานหนังสือทบทวนลง 

รวมทั้งยังเปนการแสดงน้ำใจของนิสิตรุนพี่ที่มีใหกับรุนนองพรอมกันนั้น รุนพี่เองก็ไดทบทวนบทเรียนที่ตนเองจะสอนอีกดวย  

กิจกรรมที่ 5กิจกรรมที่ 5

กิจกรรมที่ 6กิจกรรมที่ 6  งานกีฬาสหเวชศาสตร เทคนิคการแพทยสัมพันธ งานกีฬาสหเวชศาสตร เทคนิคการแพทยสัมพันธ 

ครั้งที่ 16ครั้งที่ 16 ภายใตชื่องานวา “รมแดนชางเกมส”“รมแดนชางเกมส” จัดขึ้นระหวางวันที่ 14-15 

สิงหาคม 2553 ที่ผานมา ณ สนามกีฬา 700 ป และหอประชุมมหาวิทยาลัย

เชียงใหม จ.เชียงใหม โดยมีสถาบันที่เขารวมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 13 สถาบัน 

ในครั้งนี้ คณะสหเวชศาตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดสงนิสิตเขารวมกิจกรรม

เปนจำนวน 220 คน โดยคณบดีคณะสหเวชศาสตร ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ 

พรอมดวยผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่กิจการนิสิต ไดรวมเดินทางไปเพื่อให

กำลังใจนิสิตในการแขงขันกีฬาครั้งนี้ดวย  

 ผลการแขงขันกีฬา นิสิตคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ไดรับรางวัล ดังนี้ 

 - การแขงขันเปตองประเภททีมหญิง ไดรับรางวัลชนะเลิศ 

 - การแขงขันเทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยว ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

 - การแขงขันเปตองประเภททีมชาย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

 - การแขงขันบาสเกตบอลทีมรวม ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

 สำหรับการประกวดดาว-เดือน หรือ RDC Freshy Boy & Girl 2010 

นิสิตคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ไดรับรางวัล RDC Freshy Boyรางวัล RDC Freshy Boy รองชนะเลิศ
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  สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร ไดจัดกิจกรรม AHS Freshy Night เพื่อเปนการแสดงความยินดีและแสดง

ความขอบคุณแกนิสิตชั้นปที่ 1 ที่ใหความรวมมือในการเขาหองประชุมเชียรสัมพันธ ประจำปการศึกษา 2553 อยางสม่ำเสมอ 

จนการประชุมเชียรไดเสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 และบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว อีกทั้งยังเปนการเปดโอกาสใหนิสิตทุกชั้นป 

ไดมีโอกาสพบปะสังสรรคกัน อันจะ

นำมาซึ่งสัมพันธภาพอันดีในหมูนิสิต 

ตลอดจนสงเสริมใหนิสิตแสดงความ

สามารถและความคิดสรางสรรค 

ของตนเอง ในทางที่เหมาะสมโดยมี

การแสดงตางๆ ของนิสิตแตละชั้นป 

รวมถึงการประกวดดาวเดือนของ

นิสิตชั้นปที่ 1 ดวย 

กิจกรรมที่ 4กิจกรรมที่ 4

อันดับ 1 และรางวัล RDC รางวัล RDC 

Freshy GirlFreshy Girl รองชนะเลิศ

อันดับ 2 และรางวัลมนุษย- 

สัมพันธดี จากการโหวตของ

เพื่อนๆ ตางสถาบันอีกดวย  

และ เปนที่ น ายิ นดี ว านิ สิ ต 

ของเรายังไดรับรางวัลชมเชย 

สำหรับการประกวดผูนำเชียรประกวดผูนำเชียร  
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อาจารย ดร.อนงค  ตันติสุวัฒน อาจารย ดร.อนงค  ตันติสุวัฒน 
สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
สำเร็จการศึกษาป 2553  สังกัดภาควิชากายภาพบำบัด สำเร็จการศึกษาป 2553  สังกัดภาควิชากายภาพบำบัด 

อาจารย ดร.สุนทรี ทวีธนะลาภ อาจารย ดร.สุนทรี ทวีธนะลาภ 
สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล  

สำเร็จการศึกษาป 2553  สังกัดภาควิชากายภาพบำบัด สำเร็จการศึกษาป 2553  สังกัดภาควิชากายภาพบำบัด 

Dr. James Michael BrimsonDr. James Michael Brimson  
สำเร็จการศึกษา B.Sc. (Applied Genetics, 1st class hons.) University of West England, UK  สำเร็จการศึกษา B.Sc. (Applied Genetics, 1st class hons.) University of West England, UK  
Ph.D. (Pharmacology) University of Bath, UK เปนผูไดรับการสนับสนุนตามโครงการทุนหลังPh.D. (Pharmacology) University of Bath, UK เปนผูไดรับการสนับสนุนตามโครงการทุนหลัง
ปริญญาเอก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาฯ โดยมี ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว ภาควิชาเคมีคลินิก ปริญญาเอก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาฯ โดยมี ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว ภาควิชาเคมีคลินิก 
คณะสหเวชศาสตร เปนอาจารยที่ปรึกษา ในโครงการวิจัย เรื่อง คณะสหเวชศาสตร เปนอาจารยที่ปรึกษา ในโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษากลไกชีวเคมีและระดับ“การศึกษากลไกชีวเคมีและระดับ
โมเลกุลของตัวรับซิกมา 1 ในโรคซึมเศรา” โมเลกุลของตัวรับซิกมา 1 ในโรคซึมเศรา” โดยมีแผนดำเนินการในระยะเวลา 2 ป เริ่มตั้งแตเดือน
กันยายน พ.ศ. 2553 เปนตนไป  กันยายน พ.ศ. 2553 เปนตนไป  
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   เมื่อวันอาทิตยที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2553 สมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทยและบริษัท พรอคเตอร แอนด  

   แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด รวมกันมอบ “ทุนการศึกษาสมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย-เซฟการด  “ทุนการศึกษาสมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย-เซฟการด  

ประจำป 2553” ประจำป 2553” ใหแกนิสิต/นักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทยของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อเพิ่ม

โอกาสทางการศึกษาใหกับนักศึกษาที่มีความสามารถ มุงมั่นตั้งใจที่จะศึกษาดานเทคนิคการแพทยแตขาดแคลนทุนทรัพย และผลิตบุคลากร  

ผูมีความเชี่ยวชาญในสายงานเทคนิคการแพทยที่มีคุณภาพใหกับประเทศไทย โดยมี รองศาสตราจารย ดร.รัชนา ศานติยานนท รองศาสตราจารย ดร.รัชนา ศานติยานนท นายก

สมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย และคุณเมธี จารุมณีโรจน คุณเมธี จารุมณีโรจน ผูจัดการอาวุโสฝายสื่อสารการตลาดและองคกร บริษัท พรอคเตอร  

แอนด แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เปนผูมอบทุนการศึกษาประจำป  2553 จำนวนทั้งหมด 9 ทุน มูลคาทุนละ 200,000 บาท  

ทั้งนี้การมอบทุนการศึกษาดังกลาว ไดมีการปฏิบัติมาอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2539 จนถึงปจจุบันนับเปนปที่ 15 โดยมีการมอบทุน 

การศึกษาไปแลวทั้งหมดรวม 127 ทุน  

 อนึ่ง ในปการศึกษา 2553 นางสาวพัชรวรินทร แซลิ้ม นางสาวพัชรวรินทร แซลิ้ม นิสิตชั้นปที่ 1 หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุน

นี้ดวย โดยมผีูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา นพพรพันธุ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา นพพรพันธุ คณบดี คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ  

ไดเขารวมแสดงความยินดีกับนิสิต และขอบพระคุณสมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย

และบริษัท พรอคเตอร แอนด แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ นายแพทยนายแพทย

ปยะศักดิ์ นวมนาปยะศักดิ์ นวมนา นิสิตเกาเทคนิคการแพทย จุฬาฯ ผูที่ไดรับทุนนี้มากอน ไดกลาวขอบคุณ

บริษัท และฝากขอคิดตางๆ ในดานการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย พรอมแนวทางในการประกอบ

วิชาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา เพ่ือใหผูรับทุนรุนนองไดรับทราบ   
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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.com

We 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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