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 สหเวชจุฬาสานสัมพันธ�เล�มนี้รวบรวมกิจกรรมต�างๆ  

ของคณะสหเวชศาสตร�ซ่ึงเกิดข้ึนระหว�างเดือนพฤศจิกายน 

และธันวาคม โดยเฉพาะกิจกรรมในวันสถาปนาคณะสหเวช-

ศาสตร� ครบรอบ 19 ป� ในป�นี้ได�ใช�ลานกิจกรรมหน�า

ศูนย�การค�า MBK มีผู�ให�ความสนใจเป�นอย�างมาก ความ

คืบหน�าของกิจกรรมในโอกาสสถาปนาคณะสหเวชศาสตร� 

ครบรอบ 20 ป� โดยเฉพาะ “20 ป� 20 กิจกรรม          

สหเวชจุฬาฯ เพื่อปลุกจิตอาสาสู�สังคมไทย” การจัดทำ 

ของท่ีระลึกในงาน ซ่ึงจะขอกล�าวในฉบับถัดไป 
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ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ�ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ�
คณบดี
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 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ท่ีผ�านมาน้ี เป�นวันครบรอบ 19 ป� 

ย�างเข�าสู�ป�ท่ี 20 ของคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ชาวคณะสหเวชศาสตร�จึงได�ร�วม

กับสมาคมนิสิตเก�าสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย และนิสิตป�จจุบัน 

ริเริ่มจัดกิจกรรมตลอดป�เพ่ือ เฉลิมฉลองครบรอบ 20 ป� แห�งการสถาปนา 

คณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย อาทิเช�น การจัดประกวดสัญลักษณ� 
20 ป� คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ จัดทำหนังสืออนุสรณ� จัด 20 กิจกรรมตามแนวทาง “20 ป� สหเวชศาสตร�  “20 ป� สหเวชศาสตร� 

จุฬาฯ ปลุกจิตอาสาสู�สังคมไทย”จุฬาฯ ปลุกจิตอาสาสู�สังคมไทย” และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึงจะแจ�งให�ทราบเป�นระยะ พร�อมขอเชิญชวนทุก
ท�านติดตามและเข�าร�วมกิจกรรมได�ตลอดป� พ.ศ. 2554 นี้  

 สิ่งที่น�ายินดีอีกเรื่องหนึ่ง คือ อาจารย�อาจารย� ดร.ปาหนัน ภัททิยธนีดร.ปาหนัน ภัททิยธนี ได�รับรางวัลวิทยานิพนธ�ปริญญาเอก ระดับดี จากสภาวิจัยแห�งชาติ ได�รับรางวัลวิทยานิพนธ�ปริญญาเอก ระดับดี จากสภาวิจัยแห�งชาติ 

ประจำป� พ.ศ. 2553 โดยมี ผศ.ดร.นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน� ภาควิชาเวชศาสตร�การธนาคารเลือด เป�นอาจารย�ท่ีปรึกษา ประจำป� พ.ศ. 2553 โดยมี ผศ.ดร.นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน� ภาควิชาเวชศาสตร�การธนาคารเลือด เป�นอาจารย�ท่ีปรึกษา นับเป�นสัมฤทธิผล 

อีกครั้งหนึ่งของการส�งเสริมการผลิตผลงานวิจัย ควบคู�การสร�างบัณฑิตศึกษาของคณะสหเวชศาสตร�มาอย�างต�อเนื่องมาร�วม 20 ป�  

จดหมายข�าวสหเวชศาสตร�จุฬาสานสัมพันธ�ฉบับเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2553 นี้ จะกล�าวถึงผลผลิตหลักตามผลผลิตหลักตาม

ยุทธศาสตร� ‘ก�าวหน�า’ คือผลงานวิจัยของคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ท่ีได�รับการสนับสนุนจากทุนวิจัยงบประมาณแผ�นดินยุทธศาสตร� ‘ก�าวหน�า’ คือผลงานวิจัยของคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ท่ีได�รับการสนับสนุนจากทุนวิจัยงบประมาณแผ�นดิน ผลงานแรกที่

จะขอกล�าวถึง คือ ผลงานวิจัยของ รองศาสตราจารย� ดร.วินัย ดะห�ลันรองศาสตราจารย� ดร.วินัย ดะห�ลัน อาจารย�หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร อดีตคณบดี

คณะสหเวชศาสตร� โดยอาจารย�เริ่มได�รับงบประมาณแผ�นดินป� พ.ศ. 2543 จำนวนเงิน 500,000 บาท สนับสนุนการวิจัยโครงการพัฒนา

เทคนิคการจำแนกชนิดไขมันพืชและสัตว�ในผลิตภัณฑ�อาหาร ซ่ึงเป�นจุดเริ่มต�นของการจัดตั้ง “ศูนย�วิทยาศาสตร�ฮาลาล จุฬาลงกรณ�- “ศูนย�วิทยาศาสตร�ฮาลาล จุฬาลงกรณ�- 

มหาวิทยาลัย”มหาวิทยาลัย” ในป� พ.ศ. 2547ในป� พ.ศ. 2547 ท่ียังคงได�รับงบประมาณแผ�นดินเพ่ือขยายขอบข�ายงานวิจัยด�านวิทยาศาสตร�ฮาลาลอย�างต�อเน่ืองมาถึง

ป�จจุบันกว�า 180 ล�านบาท สัมฤทธิผล สามารถวิจัยพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห�เพ่ือใช�ในการให�บริการทางห�องปฏิบัติการสัมฤทธิผล สามารถวิจัยพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห�เพ่ือใช�ในการให�บริการทางห�องปฏิบัติการนิติวิทยา- นิติวิทยา- 

ศาสตร�ฮาลาลศาสตร�ฮาลาล แก�ภาคอุตสาหกรรม ขยายโอกาสการส�งออกสินค�าอาหารและผลิตภัณฑ�ฮาลาล ส�งผลดีต�อเศรษฐกิจไทยในภาพรวมและ 

ยังช�วยคุ�มครองผู�บริโภคมุสลิมอีกด�วย คณะผู�วิจัยได�คิดค�นนวัตกรรม ระบบ “HAL-Q”คณะผู�วิจัยได�คิดค�นนวัตกรรม ระบบ “HAL-Q” ซ่ึงเป�นระบบมาตรฐานการผลิตในอุตสาหกรรม

อาหารและผลิตภัณฑ�ฮาลาล จดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ�สบู�ดินชำระล�างนะยิส “ANADA” และ “HAL KLEAN”จดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ�สบู�ดินชำระล�างนะยิส “ANADA” และ “HAL KLEAN” เพ่ือใช�ประโยชน�ในอุตสาหกรรม- 

ฮาลาล และการคุ�มครองผู�บริโภคมุสลิม ส�งออกไปจำหน�ายในหลายประเทศ เช�น อินโดนีเซียและสิงคโปร� ทำการพัฒนาระบบฮาลาล ส�งออกไปจำหน�ายในหลายประเทศ เช�น อินโดนีเซียและสิงคโปร� ทำการพัฒนาระบบฮาลาล 

โลจิสติกส� “S.I.L.K” โดยใช�โปรแกรม Open Source โลจิสติกส� “S.I.L.K” โดยใช�โปรแกรม Open Source นอกจากนั้น  ยังได�ร�วมงานกับศูนย�อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต� ร�วมงานกับศูนย�อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต� 

(ศอ.บต.) ทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจากพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต�(ศอ.บต.) ทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต� ซ่ึงเน�นพัฒนาศักยภาพด�านการตลาดของกลุ�มนักธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย�อมด�านอาหาร (SME) กลุ�มบุคลากรเชือดสัตว� วางระบบ HAL-Q ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ�ฮา

ลาลในพื้นท่ีภาคใต�  ให�ความรู�ด�านวิทยาศาสตร�ฮาลาลแก�นักวิชาการศาสนาอิสลาม นักวิทยาศาสตร� นักวิจัย และประชาชนท่ัวไป โดยมี

การจัดต้ังศูนย�วิทยาศาสตร�ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานป�ตตานี ศูนย�วิทยาศาสตร�ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานป�ตตานี ดูแลการดำเนินงานโครงการด�วย ผลงานของศูนย�วิทยาศาสตร�-ฮาลาล 

จุฬาฯ เป�นท่ียอมรับของหน�วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในระดับชาติและระดับนานาอารยะประเทศ ได�รางวัลระดับนานาชาติถึง 2 รางวัล ได�รางวัลระดับนานาชาติถึง 2 รางวัล 

คือ รางวัลนวัตกรรมยอดเย่ียมทางอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Journal Award of Best Innovation in Halal Industry 2006) คือ รางวัลนวัตกรรมยอดเย่ียมทางอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Journal Award of Best Innovation in Halal Industry 2006) จาก

นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในงาน The First World Halal Forum ณ โรงแรม Mutiara Crowne Plaza กรุงกัวลาลัมเปอร� ประเทศ

มาเลเซีย วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2549  และในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2552  สภาเผยแผ�ศาสนาอิสลามแห�งฟ�ลิปป�นส� (Islamic Da’สภาเผยแผ�ศาสนาอิสลามแห�งฟ�ลิปป�นส� (Islamic Da’

wah Council of Philippines) wah Council of Philippines) ได�มอบรางวัล Recognition Award for Halal Achievement แด�รองศาสตราจารย� ดร.วินัย ดะห�ลัน Recognition Award for Halal Achievement แด�รองศาสตราจารย� ดร.วินัย ดะห�ลัน 

ผู�อำนวยการศูนย�วิทยาศาสตร�ฮาลาล จุฬาฯ ด�วย  ผู�อำนวยการศูนย�วิทยาศาสตร�ฮาลาล จุฬาฯ ด�วย  

 จากการสร�างผลงานโดดเด�นอย�างต�อเนื่อง สภาจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยได�เสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 

ประจำป� พ.ศ 2551 ในฐานะผู�ทรงคุณวุฒิในทางศิลปะวิทยา สาขาวิทยาศาสตร� แก� รองศาสตราจารย� ดร.วินัย ดะห�ลัน คณะสหเวชศาสตร�  ประจำป� พ.ศ 2551 ในฐานะผู�ทรงคุณวุฒิในทางศิลปะวิทยา สาขาวิทยาศาสตร� แก� รองศาสตราจารย� ดร.วินัย ดะห�ลัน คณะสหเวชศาสตร�  

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย และทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�เข�าเฝ�าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค� 

รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 17.00 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

นับเป�นเกียรติประวัติแก�วงศ�ตระกูล และยังความปลาบปล้ืมให�แก�บุคลากรคณะสหเวชศาสตร�เป�นอย�างยิ่ง 

(ฉบับหน�า จะกล�าวถึงงานวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ�นดิน) 
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  กิจกรรมที่ 1  
 19 ป� สหเวชศาสตร�  จุฬาฯ... ก�าวไกล...รับใช�ประชาชน19 ป� สหเวชศาสตร�  จุฬาฯ... ก�าวไกล...รับใช�ประชาชน  
   วันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เป�นวันครบรอบ 19 ป� คณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  วันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เป�นวันครบรอบ 19 ป� คณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  

ซ่ึงเป�นคณะสหเวชศาสตร�แห�งแรกของประเทศไทยซ่ึงเป�นคณะสหเวชศาสตร�แห�งแรกของประเทศไทย จึงได�มีการทำบุญเลี้ยงพระเพ่ือเป�นศิริมงคล และเลี้ยงสังสรรค�บุคลากรในคณะด�วย 

  ในโอกาสนี้ คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ได�จัดงาน “19 ป� สหเวชศาสตร� จุฬาฯ...ก�าวไกล....รับใช�ประชาชน”“19 ป� สหเวชศาสตร� จุฬาฯ...ก�าวไกล....รับใช�ประชาชน” ข้ึนในวันอาทิตย�ท่ี 14 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ ลานกิจกรรม ศูนย�การค�า MBK โดยได�รับความสนับสนุนจากศูนย�การค�า MBK และบริษัทต�างๆ ภายในงานได�

จัดบริการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ไตรกลีเซอร�ไรด� และคอเลสเตอรอล ตรวจองค�ประกอบของร�างกายโดยเครื่อง BIA ให�บริการทาง 

กายภาพบำบัด เรียนรู�การดูแลสุขภาพเท�า ให�คำปรึกษาด�านสุขภาพ รวมท้ังสาธิตการทำอาหารเพ่ือสุขภาพ การทำแอลกอฮอล�เจลล�างมือ  

ซ่ึงกิจกรรมต�างๆ เหล�านี้สามารถนำไปปฏิบัติได�ในชีวิตประจำวัน จึงได�รับความสนใจจากประชาชนเป�นอย�างมาก นอกจากนี้ยังมีการรับ

บริจาคเพ่ือช�วยเหลือผู�ประสบอุทกภัย โดยได�ส�งเงินบริจาค 11,830 บาท ไปร�วมสมทบกับ “ครอบครัวข�าวช�วยเหลือผู�ประสบอุทกภัย 53” แล�วโดยได�ส�งเงินบริจาค 11,830 บาท ไปร�วมสมทบกับ “ครอบครัวข�าวช�วยเหลือผู�ประสบอุทกภัย 53” แล�ว  

การจัดงาน “19 ป� สหเวชศาสตร� จุฬาฯ...ก�าวไกล....รับการจัดงาน “19 ป� สหเวชศาสตร� จุฬาฯ...ก�าวไกล....รับใช�ประชาชน”ใช�ประชาชน” ประสบผลสำเร็จเป�นอย�างดี ท้ังยุทธศาสตร� “ก�าวหน�า”“ก�าวหน�า”  “ยอมรับ”“ยอมรับ”  

กิจกรรมการให�บริการวิชาการด�านเทคนิคการแพทย� กิจกรรมการให�บริการวิชาการด�านกายภาพบำบัด 

โดยการเผยแพร�ความรู�และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยทางสหเวชศาสตร�แก� ประชาชน

เพ่ือการเสริมสร�างสุขภาพ “เข�มแข็ง”“เข�มแข็ง” สามารถสร�างความสัมพันธ�ระหว�างศิษย�เก�า 

สหเวชศาสตร�กับสถาบัน และท่ีสำคัญคือนิสิตได�เรียนรู�กระบวนการประยุกต�ความรู�

และการมีจิตอาสาร�วมรับผิดชอบต�อสังคมตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพ�ึงประสงค�   

ของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  

¡Ô̈ ¡ÃÃÁ áÅÐ â¤Ã§¡ÒÃ
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กิจกรรมของนิสิตคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ และศิษย�เก�า 

  กิจกรรมที่ 2 
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เข�าร�วมพิธี จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เข�าร�วมพิธี
ถวายสัตย�ปฏิญาณเพื่อเป�นข�าราชการที่ดี   ถวายสัตย�ปฏิญาณเพ่ือเป�นข�าราชการที่ดี   
และพลังของแผ�นดินและพลังของแผ�นดิน  

กิจกรรมการให�บริการวิชาการด�านโภชนาการและการกำหนดอาหาร 

 วันศุกร�ท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล    

ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ�ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� คณบดีคณะสหเวชศาสตร� รศ.ดร.วิพรรณ   รศ.ดร.วิพรรณ   

ประจวบเหมาะประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร� และ รศ.ดร.ธีรพร วีระถาวรรศ.ดร.ธีรพร วีระถาวร  

หัวหน�าภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี เป�นผู�แทนบุคลากร

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยเข�าร�วม “พิธีถวายสัตย�ปฏิญาณเพ่ือเป�นข�าราชการ   “พิธีถวายสัตย�ปฏิญาณเพ่ือเป�นข�าราชการ   

ท่ีดีและพลังของแผ�นดิน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จท่ีดีและพลังของแผ�นดิน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ�าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553        พระเจ�าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553        

โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นำข�าราชการ        โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นำข�าราชการ        

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ กล�าวถวายสัตย�ปฏิญาณว�าจะประพฤติปฏิบัติตน   และพนักงานรัฐวิสาหกิจ กล�าวถวายสัตย�ปฏิญาณว�าจะประพฤติปฏิบัติตน   

เเป�นข�าราชการท่ีดี มีความซ่ือสัตย�สุจริต เจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท   ป�นข�าราชการท่ีดี มีความซ่ือสัตย�สุจริต เจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท   

และมุ�งม่ันและมุ�งมั่นแน�วแน�แก�ไขป�ญหาของประเทศชาติ และของประชาชนสร�างสรรค� แน�วแน�แก�ไขป�ญหาของประเทศชาติ และของประชาชนสร�างสรรค� 

คุณคุณประโยชน�แก�แผ�นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดม่ันในหลักธรรมคำสอนแห�งประโยชน�แก�แผ�นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดม่ันในหลักธรรมคำสอนแห�ง

ศาสนา ศาสนา และตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป และตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป 



กิจกรรมที่ 3  
ศูนย�วิทยาศาสตร�ฮาลาล จุฬาฯ... ระดมพลช�วยซับน้ำตาชาวบ�านภาคใต�ศูนย�วิทยาศาสตร�ฮาลาล จุฬาฯ... ระดมพลช�วยซับน้ำตาชาวบ�านภาคใต�  

  เดือนตุลาคม 2553 หลายพ้ืนที่ในประเทศไทยประสบอุทกภัยขนาดหนักที่สุดในรอบหลายสิบป� ชาวจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
โถมกำลังเข�าช�วยท้ังแรงทรัพย� แรงกายในหลายพ้ืนที่ ตกค่ำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 พายุดีเปรสช่ันความเร็วลม 60 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
เข�าถล�มพ้ืนที่ภาคใต�ตอนล�าง ก�อป�ญหาอุทกภัยในหลายจังหวัดสาหัสที่สุดในรอบร�อยป� หาดใหญ�แทบท้ังเมืองจมน้ำ ป�ตตานีหลาย
อำเภอสาหัส นราธิวาส สงขลา ยะลา และทุกจังหวัดภาคใต�ตลอดฝ��งอ�าวไทยเสียหายอย�างหนัก ศูนย�วิทยาศาสตร� ฮาลาลศูนย�วิทยาศาสตร� ฮาลาลในฐานะที่มี
กิจกรรมดำเนินการในพื้นที่ภาคใต�ตอนล�างอยู�มากถึง 12 โครงการ อีกทั้งมีสำนักงานสาขาตั้งอยู�ท่ีจังหวัดป�ตตานี ระดมกำลังอย�าง 
เร�งด�วนพร�อมแบ�งป�นเงินรายได�ร�วมกับกำลังทรัพย�และน้ำใจจากชาวสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยน้ำใจจากชาวสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยและผู�ศรัทธาอีกบางส�วน 
จัดสิ่งของมูลค�ารวมกว�าหกแสนบาท จัดทำเป�นถุงยังชีพได�กว�า 2,000 ถุง ประกอบด�วย ข�าวสารถุง 2 กก. ปลากระป�องอย�างดีขนาดใหญ� 
1 กระป�องน้ำขวด 2 ขวด บะหม่ีซอง 5 ห�อ สบู�ดินชำระล�างสิ่งสกปรกทางศาสนาอิสลามจำนวน 0.75 ลิตร สิ่งของทุกรายการผลิต 
จากโรงงานที่ผ�านการวางระบบ HAL-QHAL-Q ของศูนย�วิทยาศาสตร�ฮาลาล ท้ังผ�านการรับรองฮาลาลอย�างถูกต�อง 
  ชาวศูนย�ฯนำสิ่งของทั้งหมดบรรทุกลงรถเทรลเลอร�ขนาดใหญ�ออกจากจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยมุ�งสู�พ้ืนที่ประสบภัยภาคใต� 
ในเย็นวันศุกร�ท่ี 5 พฤศจิกายน จากนั้นเช�าวันเสาร�ท่ี 6 พฤศจิกายนทีมงานศูนย�จากกรุงเทพฯ ผนึกทีมงานจากสำนักงานป�ตตานี 
นำโดย ผศ.ดร.บรรจง ไวทยเมธาผศ.ดร.บรรจง ไวทยเมธา รองผู�อำนวยการประจำสำนักงานป�ตตานีเข�าพบท�านจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ�คุมพลท�านจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ�คุมพล  
ณ มัสยิดควนสันติ หาดใหญ�ใน ซ่ึงถูกอุทกภัยทำลายอย�างหนักด�วยความสูงของน้ำกว�า 3 เมตร ชาวศูนย�ฯ ในนามจุฬาลงกรณ�- 
มหาวิทยาลัยมอบถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุงแก�ชาวบ�านในพื้นที่และส�วนหน่ึงแก�สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา  
  วันอาทิตย�ท่ี 7 พฤศจิกายน ชาวศูนย�ฯ ท้ังสองสำนักงานนำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห�ลันรศ.ดร.วินัย ดะห�ลัน  ผู�อำนวยการ เข�าพบนายนิพนธ� นราพิทักษ�กุล นายนิพนธ� นราพิทักษ�กุล 
ผู�ว�าราชการจังหวัดป�ตตานี เพ่ือมอบถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุงแก�พ่ีน�องชาวจังหวัดป�ตตานีซ่ึงประสบอุทกภัยขนาดหนักในหลายพื้นที่ 
โดยผู�ว�าฯ มอบหมายให�ชาวศูนย�ฯนำถุงยังชีพจำนวน 500 ถุงไปแจกจ�ายแก�ชาวบ�านด�วยตนเองในพื้นทีบ่�านดาโต�ะ และบ�านแหลมตาชี บ�านดาโต�ะ และบ�านแหลมตาชี 
ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่งตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหร่ิงซ่ึงเป�นพื้นที่ท่ีประสบอุทกภัยและวาตภัยรุนแรงท่ีสุด หลายหมู�บ�านถูกทำลายลงอย�างสิ้นเชิง ถนนถูก
ตัดขาดทำลายหลายแห�ง สวนยางพารา สวนสน สวนมะพร�าวพังราพนาสูร ชาวบ�านหลายคนร่ำไห�กล�าวว�าครั้งนี้สิ้นเนื้อประดาตัว 
มากท่ีสุด  
  น้ำท�วมหลายเมตรแต�ท่ีท�วมมากกว�าน้ำกระท่ังสร�างภาพน�าประทับใจมิรู�ลืมคือขบวนคาราวานรถยนต�และรถบรรทุกนำชาวบ�าน 
จากหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต�ท่ีประสบอุทกภัยน�อยกว�าหล่ังไหลเข�าช�วยเหลือชาวบ�านในพื้นที่บ�านดาโต�ะและแหลมตาชีเป�นขบวนยาว
หลายกิโลเมตร น้ำใจคนไทยในยามทุกข�ยากถาโถมท�วมท�นสูงกว�าระดับน้ำจากอุทกภัยหลายเท�า สิ่งหนึ่งที่ชาวศูนย�ฯเกิดความประทับใจ
ไม�น�อยไปกว�ากันคือนายนิราศ อาแวนายนิราศ อาแว นายกองค�การบริหารส�วนตำบลแหลมโพธ์ิกล�าวแก�ชาวศูนย�ฯ ว�า ชาวบ�านแม�ทุกข�สาหัสปานนั้น
เม่ือได�รับอาหารช�วยเหลือจากทางราชการยังสอบถามว�าฮาลาลหรือเปล�า ขณะท่ีถุงยังชีพจากชาวศูนย�วิทยาศาสตร�ฮาลาล จุฬาลงกรณ�-  
มหาวิทยาลัย ชาวบ�านม่ันใจในเรื่องฮาลาลได�แน�นอน 
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ทีมงานศูนย�วิทยาศาสตร�ฮาลาล จุฬาฯ 

และทีมงานคณะสหเวชศาสตร� 
ผศ.ดร.บรรจง ไวทยเวธาผศ.ดร.บรรจง ไวทยเวธา ส�งมอบถุงยังชีพ 1,000 ถุง 

ผ�านท�านจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ�คุมพลนายอาศิส พิทักษ�คุมพล  

รศ.ดร.วินัย ดะห�ลันรศ.ดร.วินัย ดะห�ลัน ส�งมอบถุงยังชีพผ�าน 

ผู�ว�าราชการจังหวัดป�ตตานี นายนิพนธ� นราพิทักษ�กุลนายนิพนธ� นราพิทักษ�กุล  
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  กิจกรรมที่ 4 
 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส�ด�วยโปรแกรม Adobe Acrobat  อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส�ด�วยโปรแกรม Adobe Acrobat 
ProfessionalProfessional  
 เม่ือวันศุกร�ท่ี 17 ธันวาคม 2553 ผู�ช�วยศาสตราจารยผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนาดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได�จัดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส�ด�วยโปรแกรม Adobe Acrobat Professional”“เทคนิคการผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส�ด�วยโปรแกรม Adobe Acrobat Professional” ณ ห�องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร�สมชาย นีละไพจิตร คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ โดยมีนายสมศักดิ์ หงษ�เกษมศักดิ์ นางสาวศศิกาญจน� มณีจันทร�นายสมศักดิ์ หงษ�เกษมศักดิ์ นางสาวศศิกาญจน� มณีจันทร� และ  

นายกฤษฏา นคร นายกฤษฏา นคร เป�นวิทยากร 

 ท้ังนี้ สืบเน่ืองมาจากผู�บริหารคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯผู�บริหารคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ได�เล็งเห็นถึงความสำคัญในการลดการใช�กระดาษพิมพ�เอกสารลง จึงได�

ส�งเสริมให�บุคลากรใช�ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส� (EDMS) เพ่ือส�งเอกสารหรือหนังสือผ�านระบบเครือข�ายอินเตอร�เน็ต นอกจากนั้นยังมี

นโยบายให�หน�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบายและแผน คณะสหเวชศาสตร� จัดให�มีเครื่องแม�ข�าย (Server)เครื่องแม�ข�าย (Server) เพ่ือจัดเก็บข�อมูล     

ผลการดำเนินงานของคณะในรูปแบบฐานข�อมูลอิเล็กทรอนิกส�ช�วยในการบริหารจัดการ วิเคราะห�และกำหนดนโยบาย บุคลากรสามารถ

เข�าไปแลกเปล่ียนและใช�ข�อมูลร�วมกันได�  อีกทั้งยังช�วยลดข้ันตอนในการทำงานประหยัดเวลาในการสืบค�นข�อมูลอีกด�วย  

 สำหรับ Adobe Acrobat Professional 8.0 เป�นโปรแกรมคอมพิวเตอร�ท่ีนิยมนำมาเพ่ือสร�างเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส� และเป�น

โปรแกรมท่ีสร�างแบบฟอร�มต�างๆ ได�หลากหลายรูปแบบ ทางหน�วยเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญท่ีบุคลากรคณะสหเวช-

ศาสตร�จำเป�นต�องรู�ถึงการใช�โปรแกรมดังกล�าว จึงได�จัดการอบรมการใช�โปรแกรม Adobe Acrobat Professional และเทคนิคการสร�าง

เอกสารจากโปรแกรมดังกล�าว ซ่ึงการอบรมคร้ังนี้ จะช�วยให�บุคลากรของคณะฯ มีความรู�ความสามารถในการสร�างเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส� และสามารถใช�เครื่องสแกนเนอร�ได�อย�างถูกต�อง สามารถนำไปประยุกต�ใช�กับการจัดเก็บข�อมูลผลผลิต (SDA) ใช�งานใน

ระบบ EDMS หรือการสร�างแบบฟอร�มต�างๆ เพ่ือพัฒนางานในส�วนที่รับผิดชอบได�ดีย่ิงขึ้น โดยการอบรบในคร้ังนี้มีผู�บริหาร คณาจารย� 

และเจ�าหน�าท่ีของคณะฯ เข�าร�วมการอบรมรวม 40 คน เกินกว�าเป�าหมายคิดเป�นร�อยละ 133.33 และผลการประเมินจากผู�ร�วมอบรม

เท�ากับ 4.02 จากระดับสูงสุด 5.0 

รศ.ดร.วินัย ดะห�ลันรศ.ดร.วินัย ดะห�ลัน มอบถุงยังชีพแก� อบต.แหลมโพธ์ิแจกให�ชาวบ�านในพื้นท่ี  

บ�านดาโต�และบ�านแหลมตาชี ต.แหลมโพธ์ิ อ.ยะหร่ิง จ.ป�ตตานี 



ผศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา ผู�ช�วยคณบดี 
ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กล�าวเป�ดงาน 

นายสมศักดิ์ หงษ�เกษมศักดิ์ กำลังสอนโปรแกรม  
Adobe Acrobat Professional 8.0 ให�ผู�เข�าอบรม 

คณาจารย�และเจ�าหน�าท่ี ท่ีเข�าร�วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส�ด�วย
โปรแกรม Adobe Acrobat Professional 
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 กิจกรรมที่ 5 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ�อมแผนอัคคีภัย”การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ�อมแผนอัคคีภัย”  

 เม่ือวันจันทร�ท่ี 13 ธันวาคม 2553 ณ ห�อง 2301 อาคารจุฬาพัฒน� 2 และลานกิจกรรม คณะสหเวชศาสตร� ผู�ช�วยศาสตราจารย� ผู�ช�วยศาสตราจารย� 

ดร.เปรมทิพย� ทวีรติธรรม รองคณบดีฝ�ายบริหารดร.เปรมทิพย� ทวีรติธรรม รองคณบดีฝ�ายบริหาร ได�จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ�อมแผนอัคคีไฟ”“การซ�อมแผนอัคคีไฟ” โดยได�รับความร�วมมือจาก

เจ�าหน�าท่ีป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานครเจ�าหน�าท่ีป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร มาให�ความรู�เกี่ยวกับการใช�อุปกรณ�

ดับเพลิงชนิดต�างๆ รวมถึงการปฏิบัติตัวเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม� เพ่ือให�บุคลากรในคณะสหเวชศาสตร� มีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับการ

ซ�อมแผนอัคคีภัย โดยหากเกิดเพลิงไหม�แล�วจะต�องสามารถดำเนินการควบคุมระงับอัคคีภัยเบ้ืองต�นได�อย�างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน

สามารถติดต�อเพ่ือขอความช�วยเหลือเบ้ืองต�นได� อันจะเป�นการลดความเสียหายเม่ือมีเหตุอัคคีภัยเกิดข้ึน ท้ังยังเป�นการป�องกัน 

การสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย�สินอีกด�วย ท้ังนี้ คณะสหเวชศาสตร� ได�ติดต้ังสัญญาณฉุกเฉินแจ�งเหตุเพลิงไหม�แล�วตั้งแต�เดือนมิถุนายน 2553 

 โดยการอบรมในครั้งนี้แบ�งออกเป�น 2 ช�วง  ดังนี้   

 1. ช�วงเช�าเป�นการอบรมภาคทฤษฎี  ในเรื่องของการใช�อุปกรณ�ดับเพลิงชนิดต�างๆ  และเรียนรู�การปฏิบัติตัวเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม� 

2. ช�วงบ�ายเป�นการอบรมภาคปฏิบัติ ในเรื่องของการเคลื่อนย�าย อพยพผู�คนหากเกิดเหตุอัคคีภัย และเรียนรู�เส�นทางหนีไฟภายใน

คณะรวมถึงการปฏิบัติการใช�อุปกรณ�ในการดับเพลิง 
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  กิจกรรมที่ 6   
 คณะสหเวชศาสตร�จัดงานต�อนรับป�กระต�าย 2554 คณะสหเวชศาสตร�จัดงานต�อนรับป�กระต�าย 2554   
 เม่ือวันศุกร�ท่ี 24 ธันวาคม 2553 คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ได�จัดงานต�อนรับป� 2554 งานแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำป� เพ่ือ

เลี้ยงสังสรรค�ส�งท�ายป�เก�า ต�อนรับป�ใหม� 2554 ข้ึน ณ ลานกิจกรรม คณะสหเวชศาสตร� ในคอนเซ็ปต� “FANCY  FREE  STYLE“FANCY  FREE  STYLE””  

ซ่ึง ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ�ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� คณบดีคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ได�กล�าวอวยพรป�ใหม�และร�วมจับฉลากของขวัญป�ใหม�มอบให�กับ

บุคลากรในคณะฯ โดยมี ผศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนาผศ.ดร.สิริชัย อดิศักด์ิวัฒนา และ อาจารยอาจารย� ดร.สถาพร งามอุโฆษดร.สถาพร งามอุโฆษ เป�นคู�พิธีกรที่น�ารักตลอดงาน    

 การจัดงานในครั้งนี้ถือเป�นการเป�ดโอกาสให�บุคลากรทุกคนได�พบปะสังสรรค� รับประทานอาหาร ร�วมกัน ส�งเสริมให�เกิดความสามัคคี 

ข้ึนในหมู�คณะ ท้ังนี้ภายในงานได�จัดให�มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ชุดรำไทย 4 ภาคการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ชุดรำไทย 4 ภาค โดยสำนักงานเลขานุการ การแสดงของ

อาจารย�และบุคลากรใหม� และในป�นี้ยังมีการประกวดแต�งกายแฟนซี ผู�ท่ีได�รับรางวัลประเภทเด่ียวฝ�ายหญิง ได�แก� นางกนกนภัส สินเสนาะนางกนกนภัส สินเสนาะ

รางวัลประเภทเด่ียวฝ�ายชาย ได�แก� นายวรินทร มิตรจิตต�นายวรินทร มิตรจิตต� และรางวัลประเภทกลุ�ม ได�แก� นางอรทัย เก�าเด�น นายนิรัตน� ปฐมป�ทมะ นางอรทัย เก�าเด�น นายนิรัตน� ปฐมป�ทมะ 

และนางสาวลำไพร เมืองคง นางสาวลำไพร เมืองคง 

 นอกจากนี้ ยังมีการประกาศรางวัลบุคลากรดีเด�นของคณะสหเวชศาสตร�ประกาศรางวัลบุคลากรดีเด�นของคณะสหเวชศาสตร� ดังนี้ บุคลากรดีเด�นสายวิชาการ คือ รศ.ดร.วินัย ดะห�ลันรศ.ดร.วินัย ดะห�ลัน  

หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร บุคลากรดีเด�นสายสนับสนุน คือ นางกนกนภัส สินเสนาะนางกนกนภัส สินเสนาะ หัวหน�างานนโยบายและแผน  

และบุคลากรดีเด�นสายบริการ คือ นายสมศักดิ์ โชคศิรนายสมศักด์ิ โชคศิริ สังกัดงานบริหารและธุรการ   
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ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ�ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� คณบดีคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ มอบประกาศนียบัตรแก�บุคลากรดีเด�น 
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 เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00-11.00 น. ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ได�ให�การต�อนรับ และ

จัดการสัมมนาพิเศษ โดยวิทยากร ซ่ึงเป�นศิษย�เก�าเทคนิคการแพทย� จุฬาฯ คือ Asst.Prof.Dr.Viroj BoonyaratanakornkitAsst.Prof.Dr.Viroj Boonyaratanakornkit (B.Sc. (Med 

Tech): Chulalongkorn University, Ph.D.: Loma Linda University, Loma Linda, California, USA และ Postdoctoral training: 

University of Colorado Health Sciences Center, Denver, Colorado, USA) จาก Department of Molecular and Cellular Biology, 

Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA ซ่ึงบรรยายในหัวข�อเร่ือง “Novel therapeutic strategies in breast cancer 

based on a tumor inhibitory function of progesterone receptor” 

 Asst.Prof.Dr.Viroj Boonyaratanakornkit เป�นผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ�การสอนและการวิจัย อยู�ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

เป�นเวลากว�าสิบป� และมีผลงานตีพิมพ�ในวารสารระดับนานาชาติท่ีมี impact factor สูงเป�นที่ประจักษ� อน่ึง มีผู�ให�ความสนใจเข�าฟ�ง 

การบรรยายคร้ังนี้ รวมท้ังสิ้น 25 คน ประกอบด�วยคณาจารย�ภาควิชาเคมีคลินิก นักวิจัยหลังปริญญาเอก และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย� ผลการประเมินจากผู�สัมมนาเท�ากับ 4.68 จากระดับสูงสุด 5.0 

ÀÒ¤ÇÔªÒà¤ÁÕ¤ÅÔ¹Ô¡ Ñ̈´¡ÒÃÊÑÁÁ¹Ò¾ÔàÈÉ

ผศ.ดร.เทวิน  เทนคำเนาว��
ผู�ช�วยคณบดี

 ในด�านการวิจัยนั้น อย�างน�อยผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการวิจัยควรจะเกิดประโยชน�อย�างชัดเจน เช�น การสร�างองค�ความรู�ใหม� 

หรือการถ�ายทอดเทคโนโลยี เป�นต�น อย�างไรก็ตาม งานวิจัยของคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ในป�จจุบัน ผลผลิตส�วนใหญ�ยังเป�นการสร�างผลผลิตส�วนใหญ�ยังเป�นการสร�าง

องค�ความรู�ใหม�องค�ความรู�ใหม� โดยมีตัวช้ีวัด คือผลงานตีพิมพ�ในวารสารต�างๆ ดังนั้นยังมีโอกาสที่คณะจะส�งเสริมคณาจารย� เพ่ือให�เร�งผลผลิตของการ

วิจัยด�านการถ�ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือนำไปสู�การสร�างนวัตกรรม หรือการจดสิทธิบัตรซ่ึงจะมีคุณค�ามหาศาลต�อไป 

 ตัวช้ีวัดเพ่ือแสดงถึงการยอมรับในวงการวิทยาศาสตร�อีกหนึ่งตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ คือ การเป�นสมาชิกกองบรรณาธิการวารสารท้ังใน การเป�นสมาชิกกองบรรณาธิการวารสารท้ังใน 

ระดับชาติและระดับนานาชาติระดับชาติและระดับนานาชาติ  ป�จจุบันมีคณาจารย�ของคณะได�รับเชิญเป�นสมาชิกกองบรรณาธิการสำหรับวารสารต�างๆ ดังต�อไปน้ี 

 ลำดับ ช่ืออาจารย� ช่ือวารสาร 

 1 รศ.ดร.รัชนา  ศานติยานนท� วารสารเทคนิคการแพทย� (ท่ีปรึกษา) ระดับชาติ 

 2 รศ.แจ�มใส  สุวรรณศักดิ์ศรี วารสารเทคนิคการแพทย� (สมาชิก) ระดับชาติ 

 3 รศ.ดร.จงจิตร  อังคทะวานิช วารสารวิทยาศาสตร�การกีฬา  กกท. (ผู�ทรงคุณวุฒิ) ระดับชาติ 

 4 รศ.ดร.ประวิตร  เจนวรรณธนะกุล วารสารวิทยาศาสตร�การกีฬาและสุขภาพ (ผู�ทรงคุณวุฒิ) ระดับชาติ 

 5 ผศ.ดร.จิตอนงค�  ก�าวกสิกรรม วาสารกายภาพบำบัด (สมาชิก) ระดับชาติ 

 6 ผศ.ดร.ทิพยเนตร  อริยป�ติพันธ� วารสารโภชนาการ (บรรณาธิการ) ระดับชาติ 

 7 ผศ.ดร.สิริชัย  อดิศักดิ์วัฒนา วารสารโภชนาการ  (สมาชิก) ระดับชาติ 

 8 ผศ.ดร.เทวิน  เทนคำเนาว� World Journal of Medical Genetics ระดับนานาชาติ 

   Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine ระดับนานาชาติ 

   วารสารเทคนิคการแพทย� (สมาชิก) ระดับชาติ 

 



 

§Ò¹»ÃÐªØÁÇÔÔªÒ¡ÒÃ
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ปราณีต  เพ็ญศรี 

§Ò¹»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ The XVIII Congress of the International Society
of Electrophysiology and Kinesiology (ISEK 2010)

 ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ปราณีต เพ็ญศรีผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ปราณีต เพ็ญศรี  สังกัดภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร� ได�เข�าร�วมการประชุมวิชาการ The XVIII 

Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology (ISEK 2010) โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยด�วย

โปสเตอร� เร่ือง Comparison of sitting on a gym ball alone versus sitting on a gym ball plus dynamic limb movements for chronic 

back pain: a 6-month follow-up clinical trial ณ เมืองAalborg ประเทศ Denmark ตั้งแต�วันที่ 14 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน  

2553 รวม 7 วัน 

รายละเอียดการไปประชุม/สัมมนารายละเอียดการไปประชุม/สัมมนา  

 ISEK 2010: The XVIII Congress of the International Society of Electrophysiology and KinesiologyISEK 2010: The XVIII Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology เป�นการประชุมทางวิชาการ 

จัดโดยคณะกรรมการจาก Center for Sensory-Motor Interaction (SMI), Department of Health Science and Technology,  Aalborg 

University ประเทศ Denmark ระหว�างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2553 มีผู�เข�าร�วมประชุมประมาณ 500 คน จากประเทศต�างๆ ท่ัวโลก รูป

แบบการประชุมประกอบด�วยการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญ 7 หัวข�อ และการบรรยายและอภิปรายกลุ�มย�อย 33 หัวข�อ ประกอบด�วย 

special session และการนำเสนอผลงานด�วยวาจา 190 ผลงาน และมีการนำเสนอผลงานด�วยโปสเตอร� จำนวน 305 ผลงาน 

โดยการอภิปรายกลุ�มย�อย 33 หัวข�อนั้นเป�นแบบ parallel session ให�ผู�เข�าร�วมการประชุมเลือกเข�าฟ�งตามความสนใจของแต�ละคน 

 ตัวอย�างผลงานทางวิชาการท่ีน�าสนใจ เช�น Motor adaptation in musculoskeletal pain โดย T. Graven-Nielsen จาก Aalborg 

University, Aalborg, Denmark นำเสนอว�า อาการปวดกล�ามเน้ือหรือกระดูกเรื้อรังที่มีผลให�การทำงานของกล�ามเน้ือ agonist ลดลง ร�างกาย 

ผู�ป�วยจะปรับตัวโดยเปลี่ยนแปลงการทำงานของกล�ามเน้ือ antagonist เพ่ือให�กล�ามเน้ือมี coordination และสามารถเคลื่อนไหวร�างกาย

ในท�าทางต�างๆ ได� ดังนั้น ในการตรวจประเมินผู�ป�วย นักกายภาพบำบัดจำเป�นต�องประเมินความสามารถของกล�ามเน้ือท่ีใช�ควบคุมการ

เคลื่อนไหว (motor control) ท้ัง agonist และ antagonist เพ่ือช�วยให�ทราบสภาพการทำงานของกล�ามเน้ือท่ีผู�ป�วยมีอยู�จริง เพ่ือให�การ

ป�องกันและรักษาป�ญหาบาดเจ็บเร้ือรังมีประสิทธิภาพมากข้ึน องค�ความรู�ในผลงานวิจัยน้ีสอดคล�องกับการบรรยายของวิทยากรผู�มีช่ือเสียง

ท�านหนึ่งในการประชุมนี้ด�วย คือ Paul W. Hodges จาก University of Queensland, Brisbane, Australia ซ่ึงได�นำเสนอทฤษฎี pain 

adaptation theory ว�า เม่ือร�างกายมีอาการปวดกล�ามเน้ือนานๆ การทำงานของกล�ามเน้ือจะเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเพ่ือหลีกเลี่ยง 

ความปวด โดยร�างกายจะปรับเปล่ียนให�กล�ามเน้ือมัดต�างๆ หดตัวหรือมี muscle activity ในระยะต�างๆ ของการเคลื่อนไหวแตกต�างไปจากเดิม 

(motor unit recruitment strategy) เพ่ือให�เกิดการกระตุ�นประสาทรับรู�ความรู�สึกเจ็บปวดท่ีอยู�ในกล�ามเน้ือมัดท่ีบาดเจ็บน�อยลง เรียกปรากฏการณ�

นี้ว�า motor adaptation to pain การเปลี่ยนแปลงการทำงานของกล�ามเน้ือดังกล�าวแม�จะมีผลดีในระยะสั้นคือลดปวดได� แต�มักมีความผิด

ปกติทางชีวกลศาสตร�ตามมา ดังนั้น การฟ��นฟูผู�ป�วยท่ีมีป�ญหากล�ามเน้ือบาดเจ็บเร้ือรัง จึงควรใช�แนวทางการฝ�กเพ่ือเพ่ิมความสามารถ 

ในการเคลื่อนไหวร�างกายท่ีช�วยกระตุ�นการฟ��นตัวของระบบประสาทส่ังงาน (motor cortex) จึงจะลดปวด และ ลดภาวะทุพพลภาพ 

ได�ในระยะยาว  

 ในการประชุมนี้ข�าพเจ�าได�มีโอกาสนำเสนอผลงานด�วยโปสเตอร� ในวันที่ 17 มิถุนายน เวลา 10.30-11.30 น. โดยถูกจัดโปสเตอร�ให�

อยู�ในกลุ�มงานวิจัยท่ีใกล�เคียงกัน ได�แก� กลุ�ม Physical medicine and rehabilitation เรื่องท่ีนำเสนอคือ Comparison of sitting on a gym 

ball alone versus sitting on a gym ball plus dynamic limb movements for chronic back pain: a 6-month follow-up clinical trial  

ซ่ึงเป�นการศึกษาเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด�วยการน่ังบนยิมบอล 2 ชนิด คือ ชนิดมีและไม�มีการเคลื่อนไหวรยางค�

แขนขาร�วมด�วย โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงภาวะทุพพลภาพในผู�ป�วยปวดหลังเรื้อรังภายหลังออกกำลังกายตามโปรแกรมไปแล�วนาน 

8 สัปดาห� ซ่ึงผลการศึกษาพบว�าผู�ป�วยท้ังสองกลุ�มมีระดับทุพพลภาพลดลงอย�างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงทำให�ได�ข�อสรุปว�าการออกกำลัง

กายด�วยการนั่งบนยิมบอลเป�นวิธีการท่ีเหมาะสมสามารถนำมาใช�เป�นส�วนหน่ึงของโปรแกรมการรักษาผู�ป�วยปวดหลังเรื้อรังได� ท้ังนี้ในขณะ

เสนอผลงานมีผู�ให�ความสนใจซักถามเกี่ยวกับโปรแกรมการออกกำลังกายท่ีใช�ในงานวิจัยอย�างมาก และมีการเสนอแนะ ความคิดเห็น 

อันเป�นประโยชน�ต�อการทำวิจัยในแนวทางนี้ต�อไปในอนาคต ประเด็นหลักที่มีการซักถาม เช�น ลักษณะของประชากรตัวอย�าง 

¡ÒÃ The XVIII Co

¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇÊËàÇª¨ØÌÒÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ � 11 ¾ÄÈ Ô̈¡ÒÂ¹ - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553



¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇÊËàÇª¨ØÌÒÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ � 12 ¾ÄÈ Ô̈¡ÒÂ¹ - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553

  à¡ÕÂÃμ ÔÀÙÁÔÊËàÇª
 อาจารย�คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ได�รับรางวัลวิทยานิพนธ�ระดับชาติ ป� 2553อาจารย�คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ได�รับรางวัลวิทยานิพนธ�ระดับชาติ ป� 2553  
 วันที่ 29 ธันวาคม 2553 ณ ห�องจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต� อาคารสภาวิจัยแห�งชาติ ช้ัน 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ 

ศาสตราจารย�นายแพทย�สุทธิพร จิตต�มิตรภาพศาสตราจารย�นายแพทย�สุทธิพร จิตต�มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติประกาศผลรางวัลสภาวิจัยแห�งชาติประจำป� 2553 ผลรางวัลสภาวิจัยแห�งชาติประจำป� 2553 

ท้ังนี้ เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและเชิดชูเกียรติประวัติของนักวิจัยไทย ท้ังด�านวิทยาศาสตร�และสังคมศาสตร� อนึ่ง 

อาจารย�คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ได�รับรางวัลวิทยานิพนธ�ปริญญาเอก ระดับดี ในสาขาวิทยาศาสตร�การแพทยอาจารย�คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ได�รับรางวัลวิทยานิพนธ�ปริญญาเอก ระดับดี ในสาขาวิทยาศาสตร�การแพทย� คือ อ.ดร.ปาหนัน อ.ดร.ปาหนัน 

ภัททิยธนีภัททิยธนี จากวิทยานิพนธ� เรื่อง “ฤทธิ์ของเคอร�คิวมินในการยับยั้งไบโอฟ�ล�มของเช้ือ Helicobacter Pylori : บทบาทของยีนส�แฟลเจลลา“ฤทธ์ิของเคอร�คิวมินในการยับย้ังไบโอฟ�ล�มของเช้ือ Helicobacter Pylori : บทบาทของยีนส�แฟลเจลลา  

และการวิเคราะห�เปรียบเทียบโปรตีโอมิกส� (Inhibitory Activity of Curcumin Against Helicobacter Pylori Biofilms : The Role of และการวิเคราะห�เปรียบเทียบโปรตีโอมิกส� (Inhibitory Activity of Curcumin Against Helicobacter Pylori Biofilms : The Role of 

Flagellar Genes and Comparative Proteomics Analysis)”Flagellar Genes and Comparative Proteomics Analysis)” โดยอาจารย�ท่ีปรึกษาหลัก คือ ผู�ช�วยศาสตราจารย�ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.นันทรีดร.นันทรี  

ชัยชนะวงศาโรจน�ชัยชนะวงศาโรจน� ภาควิชาเวชศาสตร�การธนาคารเลือด คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ อน่ึง อ.ดร.ปาหนัน ภัททิยธนี จะได�เข�ารับรางวัล

ดังกล�าวจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในงานวันนักประดิษฐ�ประจำป� 2554 ระหว�างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ� 2554 

ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยมีรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ศ.ดร.เก้ือ วงศ�บุญสินรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ศ.ดร.เก้ือ วงศ�บุญสิน ร�วมแสดงความยินดีด�วย 

 

 นอกจากนี้ได�มีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนความรู�กับนักวิชาการจากประเทศต�างๆ ท่ีในอนาคตอาจ

พัฒนาความร�วมมือในการทำงาน วิจัยหรือพัฒนาด�านการเรียนการสอนร�วมกัน เช�น นักวิจัย/นักวิชาการ จาก

ประเทศไต�หวัน ฮ�องกง สเปน และเดนมาร�ก เป�นต�น  

วิธีการเก็บข�อมูล การนำข�อมูลที่ได�ไปใช�ประโยชน�.ทางคลินิก เป�นต�น และจากการเข�าประชุมวิชาการในครั้งนี้ทำให�ได�เรียนรู�ในหลาย

ประเด็น ได�แก� 

 1) การนำความรู�ในสาขาทางวิศวกรรมศาสตร�มาร�วมในการตรวจประเมิน วินิจฉัย และรักษาผู�ป�วยท่ีมีความผิดปกติในระบบต�างๆ 

เช�น ระบบกระดูกและกล�ามเน้ือ ระบบประสาท เด็กที่มีพัฒนาการช�า เป�นต�น 

 2) การนำเคร่ืองมือท่ีใช�เทคโนโลยีช้ันสูงมาช�วยศึกษาและอธิบายกลไกความผิดปกติในการทำงานของร�างกาย เช�น อาการปวด

เรื้อรัง กล�ามเน้ือล�า การสั่นกระตุกของกล�ามเน้ือ เป�นต�น 

 3) การออกแบบการทดลองในห�องปฏิบัติการ และนำผลการทดลองในห�องปฏิบัติการมาประยุกต�ใช�ในการรักษาผู�ป�วยทางคลินิค 

 4) ความก�าวหน�าขององค�ความรู�เรื่องการตรวจประเมินและรักษาการบาดเจ็บของระบบกระดูกกล�ามเน้ือและระบบประสาทด�วย

กระแสไฟฟ�าชนิดต�างๆ 



รองศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� ดร.วาริน แสงกิติโกมลดร.วาริน แสงกิติโกมล อาจารย�ภาควิชาเคมีคลินิกคณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

ได�ทำการศึกษาเพ่ือหาปริมาณท่ีเหมาะสมของสารแอนโทไซยานินส�ท่ีสกัดได�จากข�าวไทยสีเข�มในการต�านอนุมูลอิสระ 
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 เม่ือวันที่ 12 และ 19 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมสยามแอทสยาม และห�องประชุมคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ คณาจารย�ได�

สัมมนาเพื่อจัดทำคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ของบัณฑิต วท.บ. สาขาเทคนิคการแพทย� คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯเพื่อจัดทำคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ของบัณฑิต วท.บ. สาขาเทคนิคการแพทย� คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ให�เป�นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF: HEd) โดยนำคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ของจุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัยมาปรับให�เข�ากับบริบทของหลักสูตรฯ และนำคุณลักษณะบัณฑิตท่ีสภาเทคนิคการแพทย�กำหนด มาพิจารณาร�วมด�วย 

จัดทำเป�นคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ของบัณฑิต วท.บ. สาขาเทคนิคการแพทย� คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ซ่ึงมี 9 องค�ประกอบ 

14 ประเด็น 30 ข�อ พร�อมกันนี้คณาจารย�ได�ร�วมกันกำหนด Learning Outcome ของรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเฉพาะทางเทคนิค 

การแพทย�ท่ีคณะฯ จัดการเรียนการสอน รวมท้ังสิ้น 43 รายวิชา 61 หน�วยกิต รวมถึงรายวิชาโทสาขาอณูชีววิทยา จำนวน 7 รายวิชา 

15 หน�วยกิต ด�วย 

โดยใช�การตรวจวัด 3 วิธี คือ Oxygen Radical Absorbance Capacity assay, Folin Cioculteau Phenol assay และ Vanillin assay 

พบว�า ท้ัง 3 วิธีมีค�าความสัมพันธ�สอดคล�องกันอย�างดีเย่ียม (r>0.98) โดยข�าวเหนียวดำมีปริมาณสารต�านอนุมูลอิสระสูงที่สุดเม่ือเปรียบ

เทียบกับข�าวสีนิลและข�าวแดง มีค�าในช�วง 1368.34 ± 16.85 TEmM /kg dry mass, 922.03 ± 3.84 mM GE/kg dry mass  

และ 218.97 ± 0.74 CE mM/kg dry mass ตามลำดับ และเม่ือนำสารสกัดจากข�าวเหนียวดำท่ีมีปริมาณสารต�านอนุมูลอิสระสูงที่สุดมาใช� 

ในตรวจคุณสมบัติการต�านอนุมูลอิสระในเม็ดเลือดแดงของมนุษย� โดยทดสอบการแตกทำลายและการเกิด Heinz body ของเม็ดเลือดแดง 

และตรวจคุณสมบัติการต�านอนุมูลอิสระในเม็ดเลือดขาวโดยใช� Comet assay พบว�าปริมาณสารสกัดท่ีเหมาะสม (600 mg/L) สามารถ

ห�ามการแตกของเม็ดเลือดแดงจากอนุมูลอิสระ (ท่ีเกิดจากการกระตุ�นด�วย 2,2’-Azobis (2-amidinopropane) dihydrochloride) 

และห�ามการเกิด Heinz body ของเม็ดเลือดแดงจากอนุมูลอิสระ (ท่ีเกิดจากการกระตุ�นด�วย N-acetylphenylhydrazine)   

นอกจากนี้ ปริมาณสารสกัด 200-1000 mg/L นี้ สามารถห�ามการทำลายของ hydrogen peroxide ต�อสารพันธุกรรม ใน        

เม็ดเลือดขาวซ่ึงการห�ามการทำลาย สารพันธุกรรมแปรผันตามปริมาณความเข�มข�นของสารสกัดแต�อย�างไรก็ตามการใช�สารสกัด      

โดยลำพังในปริมาณมาก (>800 mg/L) 

สามารถทำลายเซลล� และสารพันธุกรรมได� 

ผลจากการทดสอบสนับสนุนว�า ปริมาณสาร

สกัดในปริมาณท่ีเหมาะสมนั้นเป�นประโยชน�

ต�อการเสริมสร�างความแข็งแรง โดยลดภาวะ

เครียดจากออกซิเดทีฟในเซลล�ทดสอบ 
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  กิจกรรมที่ 1 

โครงการพัฒนาภาวะผู�นำและการทำงานเป�นทีมโครงการพัฒนาภาวะผู�นำและการทำงานเป�นทีม  
 หน�วยกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร� ได�เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนานิสิตให�เป�นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และควรได�มีการพัฒนา

ระหว�างกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย และพัฒนาไปร�อมๆกับทักษะในการประกอบวิชาชีพ เพราะทักษะเหล�านี้นอกจากจะช�วยให�นิสิตปรับ

ตัวได�ดีกับชีวิตการเรียน และการทำกิจกรรมทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย และทำให�นิสิตสามารถเรียนและใช�ชีวิตได�อย�างมี

ความสุข ยังมีส�วนช�วยในการบูรณาการให�นิสิตสำเร็จการศึกษาเป�นบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ของมหาวิทยาลัยต�อไป จึงได�จัดให�มี โครงการ

พัฒนาภาวะผู�นำและการทำงานเป�นทีม (Leadership & Teamwork Camp) สำหรับนิสิตคณะสหเวชศาสตร� ช้ันป�ท่ี 2 ณ ศูนย�กีฬาในร�ม 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ระหว�างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2553 โดยมีนิสิต เข�าร�วมจำนวน 103 คน โดยผู�ช�วยคณบดี อาจารย� อาจารย� 

ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาลดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล ได�เข�าร�วมดูแลและร�วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด�วย การอบรมดังกล�าวดูแลโดยวิทยากรและทีมงานผู�เช่ียวชาญ

จากประเทศสิงคโปร� ซ่ึงมีประสบการณ�การฝ�กอบรมมาแล�วในหลายๆ ประเทศ โครงการประสบความสำเร็จเป�นอย�างยิ่ง นิสิตท่ีเข�า

ร�วมกิจกรรมรู�สึกประทับใจและได�รับประสบการณ�ท่ีดีได�เรียนรู�ทักษะพ้ืนฐานในการทำงานร�วมกับผู�อ่ืน และพัฒนาศักยภาพการเป�นผู�นำ 

สามารถนำไปประยุกต�ใช�ได�กับการดำเนินชีวิตการเรียนรู� การทำกิจกรรม และการประกอบวิชาชีพต�อไปหลังสำเร็จการศึกษา   



สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ได�จัดโครงการแข�งขันประกวดร�องเพลง (AHS singing contest) ประจำป�การศึกษา 2553 

ในวันที่ 12 พ.ย. 53 โดยครั้งนี้จัดข้ึนเป�นครั้งที่ 2 เพ่ือให�นิสิตจำนวนมาก ท่ีมีความสามารถในการร�องเพลง แต�ไม�มีโอกาสได�แสดงออก 

ได�แสดงความสามารถของตนในทางท่ีดี ใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน� ท้ังยังเป�นการสร�างความบันเทิงความสนุกสนานแก�ผู�ร�วมงานทุกคน 

กิจกรรมได�เป�ดโอกาสให�นิสิตได�แสดงออกด�านต�างๆท้ังการร�องเดียวหรือมีการแสดงประกอบการร�องเพลง เป�นการเสริมสร�างการทำงาน

เป�นทีมและสร�างความสัมพันธ�ระหว�างรุ�นพี่และรุ�นน�อง ซ่ึงได�รับความสนใจ มีผู�เข�าร�วมประกวดมากมาย และได�รับเกียรติจาก 

อ.ดร.ปาหนัน ภัททิยธนีอ.ดร.ปาหนัน ภัททิยธน ี อาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการมาเป�นกรรมการตัดสินการประกวดครั้งนี้ด�วย 

  กิจกรรมที่ 2 
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นายสันติ   เจริญผล   

   สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สำเร็จการศึกษาป� 2549 สังกัด กองบริการการศึกษา 
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แนะนำติชม ฝากข�อความ ข�าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ�แก�ศิษย�เก�า ศิษย�ป�จจุบัน ของคณะสหเวชศาสตร� ท�านสามารถส�งข�อความผ�านถึงหัวหน�า
กองบรรณาธิการ ผศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา

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

ªÓÃÐ¤‹Òä»ÃÉ³ÕÂÒ¡ÃáÅŒÇ
ãºÍ¹ØÞÒμàÅ¢·Õè 1/2552

»³½.¨ØÌÒÅ§¡Ã³ �

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

บริษัท ยูโรสแกน จำกัด
เลขท่ี 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� แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กทม. 10800
โทร. 0-2911-2801-6  โทรสาร 0-2911-4786

ผู�แทนจำหน�ายเคร่ืองมือทางกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด
และผู�เช่ียวชาญการกระตุ�นพํฒนาการด�วยเทคนิค Snoezelen

Quality U can trust
tel : 02-510-8700 Fax : 02-510-8840

บริษัท เฟ�ร�มเมอร� จำกัด
26/5 ซ.ลาดพร�าว 122 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

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

คณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
154 อาคารจุฬาพัฒน� 1 ถนนพระราม 1
แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน ก.ท.ม. 10330
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บริษัท แกรนด�มาร�เก็ตติ้ง จำกัด 
26,28 ซ.ราคำแหง 65 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป�

กรุงเทพ 10240 www.grandmaketing.co.th

โทร. 02-318-3000 แฟกซ� 02-718-4656

บริษัท รีแฮบ เมดิคอล จำกัด 

1201/104 ซอยลาดพร�าว 94 ถนนศรีวรา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพ 10310 เบอร�โทร : 02-559-2429-31

บริษัท ไบโอดีไซน� จำกัด 
อุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย 

อาคารกลุ�มนวัตกรรม 1 ช้ันที่ 1 

ห�องเลขท่ี INC112 ถ.พหลโยธิน 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120 www.biodesign.co.th
โทร : 02-564-7983-4 
แฟกซ� : 02-564-7942

บริษัท ไทยแคนไบโอเทค จำกัด
35/3 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพ 10400

 www.thaicanbiotech.com โทร.02-290-5090  แฟกซ�. 02-272-6915

บริษัท เนสท�เล� (ไทย) จำกัด  

ดิออฟฟ�ศเศส แอท เซ็นทรัล เวิร�ด 
ช้ัน 39-43 เลขท่ี 999/9 ถนนพระราม 1 

แขวงปทุมวัน กรุงเทพ 10330

 www.nestle.co.th

 02-657-8657


