
ผศ.ดร.สิริชัย  อดิศักดิ์วัฒนา

ผศ.ดร.เทวิน  เทนคำเนาว�

ผศ.ป�ยนาถ  เพชรจันทร

ผศ.ดร.อรรถกร  ปาละสุวรรณ

อ.ดร.ปาลนี  อัมรานนท�

อ.ดร.มนทกาน  ไชยกุมาร

อ.ดร.ระวีนันท�  มิ่งภัคนีย�

อ.ภูษิตา  บริสุทธิกุล

นางสุพัตรา  พรชัยสกุลดี

นายสมบูรณ�  หนูไข�

นางปาณัสกร  นวลวัฒน�

นางสาวจิรวรรณ  กาญจนจูฑะพันธุ�

นายกำพล  พิชยานนท�

นางสาวศศิกาญจน�  มณีจันทร�

นางสาวนนทิชา  เจษฎาเมธีวี 
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“20 ป� 20 กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ปลูกจิตอาสา 

สู�สังคมไทย” เป�นกิจกรรมท่ีทางคณะสหเวชศาสตร� ได�  

จัดข้ึนในป� พ.ศ. 2554 นี้ ในโอกาสครบรอบสถาปนา      

คณะสหเวชศาสตร�ครบ 20 ป� ในแต�ละกิจกรรมเน�นให�นิสิต

มีส�วนร�วมกับกิจกรรมเพื่อให�ตระหนักถึงจิตสาธารณะแก�

สังคม กิจกรรมเพื่อสร�างจิตอาสา เช�น การออกค�าย

บำเพ็ญประโยชน� ค�ายอนามัย เป�นต�น กิจกรรมจะเริ่มต�น

ในเดือนมีนาคมเป�นต�นไป สำหรับของท่ีระลึกในงานครบรอบ 

20 ป� ทางคณะได�จัดทำแก�วและเสื้อ ซ่ึงมีตราสัญลักษณ�ท่ี

ชนะเลิศการประกวด และรายละเอียดของกิจกรรม ภาพ

กิจกรรมและของท่ีระลึกจะนำเสนอในฉบับต�อไป 
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 สวัสดีป�กระต�าย 2554 แด�ทุกท�าน ซ่ึงในป�นี้นับเป�นป�มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 84 ชันษา ซ่ึงปวงชนชาวไทยทุกหมู�

เหล�าจะได�ร�วมกันกอรปกิจการน�อยใหญ�ตามภาระหน�าท่ีแห�งตน ให�บรรลุผลเป�นประโยชน�

ต�อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยโดยรวมเจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาทเพ่ือถวาย

เป�นราชกุศล ด�วยเหตุนีช้าวคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ร�วมกับสมาคมนิสิตเก�าสหเวชศาสตร� 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย และนิสิตป�จจุบัน จึงได�จัดโครงการ “20 ป� 20 กิจกรรม คณะ  

สหเวชศาสตร� จุฬาฯ ปลูกจิตอาสาสู�สังคมไทย” ดำเนินการตลอดป� พ.ศ. 2554 โดย  

เป�นหนึ่งโครงการสำคัญ ในวาระครบรอบ 20 ป� แห�งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ในวันที่ 16 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2554 โปรดติดตามและเข�าร�วมกิจกรรมต�อไปด�วย 

 จดหมายข�าวสหเวชจุฬาสานสัมพันธ�ฉบับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ� พ.ศ. 2554 นี้ จะกล�าวต�อเนื่องถึงผลผลิตหลักตามยุทธศาสตร� ‘ก�าวหน�า’  

คือผลงานวิจัยของคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ท่ีได�รับการสนับสนุนจากทุนวิจัยงบประมาณแผ�นดิน จนได�ผลสัมฤทธ์ิคือ “หลักสูตรพนักงานสหเวช

ศาสตร�ชุมชน” ท่ีป�จจุบันได�รับการยอมรับนำไปใช�ประโยชน�จากองค�การบริหารส�วนท�องถิ่นหลายแห�ง ว�าเป�นกลไกท่ีช�วยให�ระบบบริการสาธารณสุข

ชุมชนมีประสิทธิภาพข้ึนอย�างมาก โดยเฉพาะอย�างยิ่งการบริการสาธารณสุขเชิงรุกทางด�านการส�งเสริมสุขภาพและการป�องกันโรคไม�ติดต�อเร้ือรัง 

โครงการที่ถือเป�นจุดกำเนิดคือ “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหน�วยสหเวชศาสตร�ชุมชนต�นแบบเพื่อการสร�างเสริมสุขภาพตามนโยบายเมืองไทยแข็งแรง” 

ป� พ.ศ. 2550-2552 โดย รศ.ดร.วินัย ดะห�ลัน, รศ.สมนึก กุลสถิตพร และคณะ โครงการนี้สอดคล�องกับยุทธศาสตร�การพัฒนาคุณภาพคน  

และสังคมไทยสู�สังคมแห�งภูมิป�ญญาและการเรียนรู� ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) โดยมีเป�าหมาย

เพ่ือนำไปสู�การจัดตั้ง “หน�วยสหเวชศาสตร�ชุมชนต�นแบบ” เริ่มจาก 1) ประสานงานเพ่ือสร�างศักยภาพ (Capacity Building) ระหว�าง “ศูนย�

สุขภาพสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย” โดยนักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ และนักเทคนิคการแพทย� ทำงานร�วมกับหน�วยงาน

สาธารณสุขในพื้นที่ 2) วิจัยและพัฒนาเคร่ืองมือ สื่อต�างๆ หลักสูตรและคู�มือแนะนำในการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของชาวบ�านในพื้นท่ี ให�มีพฤติกรรม

เพ่ือสุขภาพท่ีดี สำหรับใช�ในการสร�างหลักสูตร 3) นำ “หลักสูตรพนักงานสหเวชศาสตร�ชุมชน” ท่ีพัฒนาข้ึนไปใช�ในการอบรมบุคลากรทางสาธารณสุข  

ในพื้นที่ เช�น อสส., อสม., เจ�าหน�าท่ีสาธารณสุข ให�ได�รับความรู�เชิงปฏิบัติข้ันพ้ืนฐานทางสหเวชศาสตร� ได�แก� สาขากายภาพบำบัด  

สาขาโภชนาการ และสาขาเทคนิคการแพทย� เพ่ือให�บุคลากรดังกล�าวนำความรู�ในการดูแลสุขภาพด�วยการออกกำลังกาย ควบคุม ป�องกันโรค 

ไม�ติดต�อเร้ือรัง การสร�างเสริมอนามัยสิ่งแวดล�อมชุมชนไปถ�ายทอด พร�อมจัดกิจกรรมให�ลงมือปฏิบัติการจริงแก�ประชาชนในพ้ืนที่ (Train-the-Trainer) 

ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 4) ประเมินผลเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให�ใช�งานได�อย�างยืดหยุ�นเหมาะสมกับสภาพชุมชน 5) ติดตามบุคลากรทางสาธารณสุข 

ท่ีผ�านการอบรม สนับสนุนให�แสวงหาความรู� สร�างกิจกรรมกลุ�มอย�างยั่งยืน เสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 6) สร�างเครือข�ายการ 

สร�างเสริมสุขภาวะแก�ชุมชนกับหน�วยงานด�านสาธารณสุขต�างๆ   

 ผลสัมฤทธิ์จากโครงการวิจัย 1) มีการจัดต้ัง “หน�วยสหเวชศาสตร�ชุมชน” ข้ึนในป�จจุบันมากกว�า 10 แห�ง เช�น หน�วยสหเวชศาสตร�ชุมชน

ประจำศูนย�บริการสาธารณสุข 12 จันทร�เท่ียง เนตรวิเศษ เขตบางคอแหลม กทม., หน�วยสหเวชศาสตร�ชุมชนประจำสถานีอนามัยหนองสลิด, 

สถานีอนามัยตำบลดอนไผ�, สถานีอนามัยตำบลตาหลวง, สถานีอนามัยตำบลดำเนินสะดวก, สถานีอนามัยบ�านบัวงาม, สถานีอนามัยตำบลท�านัด 

อำเภอดำเนินสะดวก ราชบุรี และหน�วยสหเวชศาสตร�ชุมชนประจำโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพหลายแห�ง ในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 2) มีการผลิต “พนักงานสหเวชศาสตร�ชุมชน” มากกว�า 5 รุ�น จำนวนกว�า 130 คน โดยพนักงานสหเวชศาสตร� 

ชุมชนมีภาระหน�าท่ีหลัก 4 ด�าน ได�แก� งานตรวจคัดกรองโรคไม�ติดต�อเร้ือรังร�วมกับเจ�าหน�าท่ีสาธารณสุข, งานให�คำแนะนำด�านโภชนาการ 

และการออกกำลังกายสำหรับประชาชนท่ัวไปและผู�ป�วยโรคไม�ติดต�อเร้ือรังต�างๆ, งานสหเวชศาสตร�ชุมชนเย่ียมบ�านสำหรับประชาชนท่ีอยู� 

ในกลุ�มเส่ียงและผู�ป�วยท่ีไม�สามารถเดินทางมาท่ีสถานีอนามัยได� และงานรณรงค�ทางด�านสหเวชศาสตร�ชุมชน พนักงานสหเวชศาสตร�ชุมชนจะทำ

หน�าท่ีเสมือนเป�นผู�ประสานงานทางด�านสาธารณสุขระหว�างเจ�าหน�าท่ีสาธารณสุขกับชาวบ�าน โครงการนี้ส�งผลให�มีการตรวจคัดกรองโรคมากกว�า 

2,000 คน ผู�ท่ีอยู�ในกลุ�มเสี่ยงต�อการเกิดโรคไม�ติดต�อเร้ือรังสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให�เหมาะสมกับระดับสุขภาพมากกว�า 1,000 คน  

มีผู�ท่ีออกกำลังกายเป�นประจำสม่ำเสมอเพ่ิมข้ึนมากกว�า 1,000 คน มีผู�ป�วยอัมพาตได�รับการดูแลท่ีบ�านมากข้ึนกว�า 100 ราย  

 รศ.สมนึก กุลสถิตพร และคณะได�รับการติดต�อจากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือขยายผลการผลิตพนักงานสหเวชศาสตร�ชุมชน  

ให�ครอบคลุมไปยังสถานีอนามัยทุกแห�งในจังหวัดสมุทรปราการ โดยได�เริ่มดำเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ. 2554 ซ่ึงสอดคล�องกับยุทธศาสตร� 

“ยอมรับ” ของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย “เสาหลักของแผ�นดิน” ท่ีนำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการท่ีสามารถช้ีนำการพัฒนาและการแก�ป�ญหา    

สังคมไทยได�  

     (ฉบับหน�า จะกล�าวถึงงานวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ�นดิน) 

ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ�
คณบดี
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คณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย จะครบรอบ 20 ป� แห�งการสถาปนาคณะ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เพ่ือเป�นการ 

เฉลิมฉลอง ชาวคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ร�วมกับสมาคมนิสิตเก�าสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย และนิสิตป�จจุบัน จึงได�จัดกิจกรรม

ต�างๆ ข้ึนดังนี้  1) จัดประกวดตราสัญลักษณ� ครบรอบ 20 ป� (ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล ประธานกรรมการ)  2) จัดโครงการ 20 ป�  

20 กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ปลูกจิตอาสาสู�สังคมไทย (รศ.สุพรรณ สุขอรุณ ประธานกรรมการ)  3) จัดการสัมนาวิชาการนานาชาติ 

(ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยป�ติพันธ� ประธานกรรมการ) 4) จัดทำหนังสืออนุสรณ� 20 ป� และจัดทำทำเนียบรุ�น (ผศ.ดร.รสลัย กัลยาณพจน�พร  

ประธานกรรมการ) 5) จัดทำหนังสือเพ่ือเผยแพร�ความรู� “คลินิก 101.5 วิทยุจุฬาฯ” (ผศ.ดร.เทวิน  เทนคำเนาว�  ประธานกรรมการ)  6) จัดงาน

คืนสู�เหย�าและมอบรางวัลศิษย�เก�าดีเด�น (ผศ.ดร.เปรมทิพย� ทวีรติธรรม ประธานกรรมการ)  7) ประชาสัมพันธ�และจัดทำของท่ีระลึก  

(ผศ.ดร.สิริชัย  อดิศักดิ์วัฒนา  ประธานกรรมการ)                               

 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ� 2554 ได�มีพิธีมอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ� ครบรอบ 20 ป� คณะสหเวชศาสตร� ณ ห�องประชุม ช้ัน 2 

คณะสหเวชศาสตร� ซ่ึง ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� คณบดีคณะสหเวชศาสตร� ได�มอบโล�ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลมูลค�า 15,000 บาท 

พร�อมเกียรติบัตร แก�ผู�ได�รับรางวัลชนะเลิศ คือ นายสุภาพ เรืองเสน และมอบรางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค�า 5,000 บาท พร�อมเกียรติบัตร 

ให�แก� นายเติมสิริ พรศรีเจริญกุล นิสิตช้ันป�ท่ี 5 คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร� จุฬาฯ และนางสาวพูมทลีย� จิวะตระกูลธรรม ศิษย�เก�า 

คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ จากนั้นผู�รับรางวัลได�ถ�ายภาพร�วมกับคณะกรรมการบริหาร คณะสหเวชศาสตร�  

คำอธิบายตราสัญลักษณ� 

 เลข 20 สื่อถึงวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ป� คณะสหเวช

ศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

  ออกแบบเลข 20 เป�น infinity และตราสัญลักษณ� ของ 

คณะเป�นเลข 0 สื่อถึงคณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

เป�นคณะท่ีศึกษาพัฒนาองค�ความรู�ด�านวิทยาศาสตร�เพ่ือสุขภาพสาขา

ต�างๆ เพ่ือเป�นแหล�งความรู�อ�างอิงของแผ�นดินในสาขาสหเวชศาสตร� 

เป�นผู�นำทางป�ญญาเพ่ือการพัฒนาอย�างย่ังยืนและบุกเบิกองค� 

ความรู�ใหม�ด�านสหเวชศาสตร�และบูรณาการองค�ความรู�เพ่ือประโยชน�

ต�อสังคม เพ่ือการพัฒนาสังคมไทยไปสู�การพ่ึงพาตนเองอย�างยั่งยืน 

ในประชาคมโลก 

  รูปลายกนกและตราสัญลักษณ�คณะ สื่อถึงการเรียนรู� การศึกษา  

พัฒนาองค�ความรู�ด�านสหเวชศาสตร�สาขาต�างๆ เพ่ือเป�นแหล�ง  ความรู� 

และอ�างอิงของประเทศไทยด�านสหเวชศาสตร� 

  รูปลายกนกด�านหน�า สีทอง สื่อถึงเอกลักษณ�และวัฒนธรรม

ของไทย 
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ผู�รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ถ�ายภาพร�วมกับคณะกรรมการ 

จัดการประกวดตราสัญลักษณ� ครบรอบ 20 ป� คณะสหเวชศาสตร� 

ผู�รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ  

ถ�ายภาพร�วมกับคณะกรรมการบริหาร คณะสหเวชศาสตร� 

ตราสัญลักษณ�ท่ีได�รับรางวัลชนะเลิศ

ผลงานของ นายสุภาพ เรืองเสน 

(ลิขสิทธ์ิของคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ 

ห�ามมิให�นำไปแสวงหาผลประโยชน�

ส�วนตน) 

ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� คณบดีคณะสหเวชศาสตร� ถ�ายภาพร�วมกับผู�รับ

รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ 
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 และในวันพฤหัสบดีท่ี 20 มกราคม 2554 ซ่ึงเป�นวันสุดท�ายของการแข�งขันกรีฑา ศาสตราจารย� นายแพทย� ภิรมย� กมลรัตนกุล อธิการบดี

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เป�นประธานในพิธีรับถ�วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว รางวัลชนะเลิศเหรียญรวมชาย เหรียญรวม

หญิง กรีฑาอุดมศึกษาแห�งประเทศไทย ซ่ึงมหาวิทยาลัยสยามได�รับรางวัลชนะเลิศการแข�งขันกรีฑา เหรียญรวม ชายและหญิง ท้ัง 2 รางวัล 

โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ข้ึนรับถ�วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 

 โดยการแข�งขันกรีฑาครั้งนี้ มีการชิงชัยกันท้ังสิ้น 42 เหรียญทอง 42 เหรียญเงิน และ 42 เหรียญทองแดง ซ่ึงนิสิตจุฬาลงกรณ� โดยการแข�งขันกรีฑาคร้ังนี้ มีการชิงชัยกันทั้งสิ้น 42 เหรียญทอง 42 เหรียญเงิน และ 42 เหรียญทองแดง ซ่ึงนิสิตจุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัย สามารถคว�ามาได� 1 เหรียญทอง จาก มหาวิทยาลัย สามารถคว�ามาได� 1 เหรียญทอง จาก นายณัฐพล มณีโชติ นายณัฐพล มณีโชติ รายการวิ่ง 200 เมตร (ชาย)  1 เหรียญเงิน จาก รายการว่ิง 200 เมตร (ชาย)  1 เหรียญเงิน จาก นายกฤษดา อินทรนายกฤษดา อินทร

สมบัติ นายคันธสิทธิ์ ตันติปุษปรรฆ� นายณัฐพล มณีโชติ สมบัติ นายคันธสิทธ์ิ ตันติปุษปรรฆ� นายณัฐพล มณีโชติ และและนายเอกชัย ทองขจรนายเอกชัย ทองขจร รายการวิ่งผลัด 4x100 เมตร (ชาย) และ 1 เหรียญทองแดง  รายการว่ิงผลัด 4x100 เมตร (ชาย) และ 1 เหรียญทองแดง 

จาก จาก นางสาววรีรัตน� เกตุเต็ง นางสาววรีรัตน� เกตุเต็ง รายการ เดิน 5,000 เมตร (หญิง)  รายการ เดิน 5,000 เมตร (หญิง)  

 ในการนี้ สมาคมกรีฑาแห�งประเทศไทย ในพระบรม- 

ราชูปถัมภ� ได�มอบถ�วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ�าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดช รางวัลชนะเลิศกรีฑา 

อุดมศึกษาแห�งประเทศไทย คะแนนรวม-ชาย 1 ถ�วยรางวัล  

คะแนนรวม-หญิง 1 ถ�วยรางวัล ให�แก�คณะอนุกรรมการจัดการ

แข�งขันกรีฑาเม่ือวันที่ 6 มกราคม 2554 ซ่ึงได�มอบต�อให�      

คณะกรรมการจัดการแข�งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห�งประเทศไทย 

ครั้งที่ 38-จามจุรีเกมส� เพ่ือจัดพิธีการรับถ�วยพระราชทานกรีฑา

อุดมศึกษาแห�งประเทศไทยโดยสถาบันที่มีคะแนนรวมจากการ

แข�งขันกรีฑามากท่ีสุดในวันป�ดการแข�งขันกรีฑา 

ประเภทลาน และประเภทผสม ซ่ึงในการ

แข�งขันกรีฑาคร้ังนี้มีสถาบันที่เข�าร�วมท้ังสิ้น 

71 สถาบัน มีนักกีฬาชายและหญิงรวม 712 คน  

ซ่ึงมีนิสิต จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได�     

เข�าร�วมการแข�งขันกรีฑาในครั้งนี้ด�วย โดยมี 

ผศ.ดร.ชนินทร�ชัย อินทิราภรณ� เป�น 

ผู�จัดการทีม 
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ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� คณบดีคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดการแข�งขันกรีฑา ร�วมกับ  คณบดีคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดการแข�งขันกรีฑา ร�วมกับ  

พล.ต.ต.สุรพงษ� อริยะมงคลพล.ต.ต.สุรพงษ� อริยะมงคล ผู�แทนสมาคมกรีฑาแห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ�  ผู�แทนสมาคมกรีฑาแห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ� ผศ.ดร.ถาวร กมุทศรี ผศ.ดร.ถาวร กมุทศรี ผู�แทนคณะกรรมการ ผู�แทนคณะกรรมการ 

บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห�งประเทศไทย และคณะอนุกรรมการจัดการแข�งขันกรีฑาทุกคน ร�วมกันจัดการแข�งขันกรีฑา  บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห�งประเทศไทย และคณะอนุกรรมการจัดการแข�งขันกรีฑาทุกคน ร�วมกันจัดการแข�งขันกรีฑา  

ในกีฬามหาวิทยาลัยแห�งประเทศไทย ครั้งท่ี 38 ในกีฬามหาวิทยาลัยแห�งประเทศไทย คร้ังที่ 38 “จามจุรีเกมส�”“จามจุรีเกมส�” เม่ือวันท่ี 15-22 มกราคม 2554 โดยมีการแข�งขันท้ังประเภทลู�  เม่ือวันท่ี 15-22 มกราคม 2554 โดยมีการแข�งขันท้ังประเภทลู� 

กิจกรรมที่ 1
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 คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ นำโดยผู�ช�วยศาสตราจารย� 

ดร.วนิดา นพพรพันธุ� คณบดี พร�อมด�วยผู�บริหาร คณาจารย� 

บุคลากร และเจ�าหน�าท่ีศูนย�วิทยาศาสตร�ฮาลาล จุฬาฯ ร�วม 

100 คน ได�ร�วมขบวนเดินพาเหรดอย�างพร�อมเพรียงและ

แสดงพลังความสามัคคีในพิธีเป�ดการแข�งขันกีฬาบุคลากร

จุฬาฯ ครั้งที่ 33 ในวันศุกร�ท่ี 25 กุมภาพันธ� 2554 ณ สนาม

กีฬาจุฬาฯ ซ่ึงจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยได�กำหนดคำขวัญ  

ในการแข�งขันกีฬาบุคลากรจุฬาฯ คร้ังที่ 33 คือ “พอเพียง 

สามัคคี มีน้ำใจ ใฝ�ใจสุขภาพ” โดยมีศาสตราจารย� นายแพทย�  

ภิรมย� กมลรัตนกุล อธิการบดี เป�นประธานในพิธีเป�ดการ

แข�งขัน จากนั้นผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.วนิดา นพพรพันธุ� 

คณบดี ได�ร�วมเป�นนักกีฬาว่ิงคบเพลิงร�วมกับคณบดี เลขานุการ

คณะ ของหน�วยงานต�างๆ เพ่ือนำไฟฤกษ�ไปจุดท่ีคบเพลิง  

ท้ังนี้มีการจัดการแข�งขันกีฬาท้ังหมด 15 ชนิดกีฬา ได�แก� 

ฟุตบอล กรีฑา กอล�ฟ เซป�คตะกร�อ กีฬาทางน้ำ เทนนิส    

เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน บิลเลียดและสนุกเกอร� โบว�ลิ่ง  

เปตอง ฟุตซอล วอลเลย�บอล หมากกระดาน และกีฬาฮาเฮ 

ซ่ึงคณาจารย� บุคลากรของคณะสหเวชศาสตร�ได�ร�วมการ

แข�งขันกีฬาด�วยหลายรายการ 
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นางสาวสิริมาลย� มาตรคำจันทร� 

นิสิตปริญญาโท สาขาชีวเคมีคลินิก

และอณูทางการแพทย� ป�ท่ี 2 ได�รับ

รางวัลเหรียญทองประเภทป�นสั้นสตรี 

และเหรียญเงินประเภทป�นสั้นอัดลม 

เม่ือวันที่ 15-22 มกราคม พ.ศ. 2554 

ในการแข�งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห�ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 38  “จามจุรีเกมส�” 

ท่ีผ�านมา 

¹ÔÊÔμ¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ� ¨ØÌÒÏ ä´ŒàËÃÕÂÞ·Í§ã¹ “¨ÒÁ¨ØÃÕà¡ÁÊ �” 

 จากนั้นอธิการบดีจุฬาฯ มอบของท่ีระลึกให�แก�ผู�แทนสมาคมกรีฑาแห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ� ผู�แทนคณะกรรมการกีฬา

มหาวิทยาลัยแห�งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) และกล�าวป�ดการแข�งขันกรีฑาใน  “จามจุรีเกมส�”“จามจุรีเกมส�”  

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3
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 เยี่ยมชมคลินิกสุขภาพเท�า 
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        Ewha Womans UniversityEwha Womans University »ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕãμŒ  »ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕãμŒ 
 เม่ือวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554 ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� คณบดีคณะสหเวชศาสตร� พร�อมด�วยผู�บริหารและคณาจารย�คณะสหเวชศาสตร�   

ให�การต�อนรับ Prof. Dr.Yi Kyung Ock และนักศึกษาจากภาควิชา Health and Movement Science, Ewha Womans University ประเทศ

เกาหลีใต� ซ่ึงเป�นมหาวิทยาลัยเก�าแก�ท่ีตั้งอยู�ในกรุงโซล และเป�นมหาวิทยาลัยสตรีท่ีใหญ�ท่ีสุดในโลก โดยเป�นผลสืบเนื่องมาจากท่ีคณาจารย� 

คณะสหเวชศาสตร� คือ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล และ ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว� พร�อมด�วยคณาจารย�คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา นำโดย 

ศ.ดร.สมบัติ กาญจนกิจ ไปแสวงหาความร�วมมือทางด�านการวิจัยและวิชาการกับ Ewha Womans University ประเทศเกาหลีใต� เม่ือ 

เดือนมีนาคม 2553 ท่ีผ�านมา       

 ในการนี้ ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว� ผู�ช�วยคณบดี ได�กล�าวต�อนรับและให�คณาจารย�แนะนำงานวิจัยและหลักสูตรสาขาเทคนิคการแพทย�  

กายภาพบำบัด โภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะอาจารย�และนักศึกษาจากเกาหลีใต�เข�าเย่ียมชมการบริการวิชาชีพท่ี “ศูนย�สุขภาพ 

สหเวชศาสตร�” โดยให�ความสนใจในอุปกรณ�เครื่องมือต�างๆ ท่ีมีความทันสมัยเป�นอย�างมาก รวมท้ังได�ทดลองใช�เครื่องวัดแรงกดใต�ฝ�าเท�า  

(Foot Scan) อีกด�วย 

 ในการเดินขบวนพาเหรดป�นี้ คณะสหเวชศาสตร�

ได�รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดขบวน

พาเหรด ภายใต�ช่ือขบวนพาเหรดท่ีสอดคล�องกับคำขวัญ 

คือ “โลกสวย ด�วยจุฬาฯ รักษ�โลก” ผู�ถือป�ายคือ 

อาจารย� ดร.ปาหนัน ภัททิยธนี อาจารย�ประจำภาควิชา 

เวชศาสตร�การธนาคารเลือด ผู�ถือธง คือ นายสันติ 

เจริญผล เจ�าหน�าท่ีบริการการศึกษา สังกัดงานบริการ

การศึกษา 

กิจกรรมที่ 4

¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇÊËàÇª¨ØÌÒÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ � 6 Á¡ÃÒ¤Á - ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ � 2554



เยี่ยมชมคลินิกโภชนาการและการกำหนด

อาหาร 

    §Ò¹áÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹ Ṍá¡‹¤³Ò¨ÒÃÂ �¨ØÌÒÏ ¼ÙŒä Œ́ÃÑºà¡ÕÂÃμÔáÅÐ¡ÒÃÂ¡Â‹Í§·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ »ÃÐ¨Ó»‚ 2553    

 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได�จัดงานแสดงความยินดีแก�คณาจารย�ผู�ได�รับเกียรติและการยกย�องทางวิชาการ ประจำป� 2553 เม่ือวันพุธท่ี  

9 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2554 ท่ีผ�านมา ณ ห�องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย เป�นประธาน

ในงานและกล�าวแสดงความยินดีแก�คณาจารย�จุฬาฯ ท่ีได�รับการประกาศเกียรติคุณยกย�องในผลงานด�านต�างๆ เป�นจำนวนมาก ซ่ึงคณะสหเวช-

ศาสตร�มีอาจารย�ท่ีได�รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติประจำป� 2553  ดังนี้ 

 1. อ.ดร.ดวงดาว นันทโกมล อาจารย�ภาควิชาจุลทรรศน�ศาสตร�คลินิก คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ได�รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย

ประเภทโปสเตอร�ดีเด�น (Outstanding Poster Award) ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 25 CYTO 2010 ของ International Society 

for the Advancement of Cytometry (ISAC) ระหว�างวันที่  8-12 พฤษภาคม 2553 ณ เมืองซีแอตเติล มลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Red cell derived microparticles: flow cytometry analysis and atomic force microscope imaging” 

 2. อ.ดร.สุวิมล ทรัพย�วโรบล อาจารย�ประจำหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร ได�รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย

ดีเด�น สาขา Clinical Nutrition เรื่อง ผลของสารสกัดจากเมล็ดองุ�นต�อการลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหารในอาสาสมัครสุขภาพดี (Effect  

of Grape Seed Extracts (GSE) on Reduction of Postprandial Plasma Glucose in Healthy Participants) ในการประชุมวิชาการโภชนาการ

แห�งชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th Thailand Congress of Nutrition; 4th TCN 2010) ว�าด�วยเร่ือง “การขับเคล่ือนงานโภชนาการเพื่อคุณภาพชีวิต”  

ซ่ึงจัดข้ึนระหว�างวันที่ 13-15 กันยายน พ.ศ. 2553 ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

    ¾Ô¸ÕμÑ¡ºÒμÃμŒÍ¹ÃÑº»‚ãËÁ‹ ¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ� ¨ØÌÒÏ¾Ô¸ÕμÑ¡ºÒμÃμŒÍ¹ÃÑº»‚ãËÁ‹ ¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ� ¨ØÌÒÏ     

 คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ได�จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ� จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นป�ใหม� พ.ศ. 2554 ข้ึนเมื่อวันศุกร�ท่ี  

24 ธันวาคม 2553 เวลา 07.00 น. โดยมีคณะผู�บริหาร อาจารย� บุคลากรและนิสิตคณะสหเวชศาสตร�ได�ร�วมกันทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด�วย 

กิจกรรมที่ 5

กิจกรรมที่ 6
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    ¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ� ¨ØÌÒÏ ä´ŒÃ‹ÇÁ Ñ̈´¡Ô¨¡ÃÃÁã¹§Ò¹ “μÅÒ´¹Ñ´ÊØ¢ÀÒ¾”  
    â¤Ã§¡ÒÃºŒÒ¹¹ÕéÁÕÊØ¢ ¡ÓÅÑ§ 2 
 คณาจารย�และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และปริญญาบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ได�เข�าร�วมจัดบูธในงาน “ตลาดนัดสุขภาพ” 

โครงการบ�านนี้มีสุข กำลัง 2 ซ่ึงเป�นส�วนหนึ่งของการประชุมวิชาการ การแข�งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห�งประเทศไทย ครั้งที่ 38 เรื่อง  

“มหาวิทยาลัยสร�างเสริมสุขภาพ” วันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ.2554 ณ ลานรื่นรมย� บริเวณข�างหอประชุมจุฬาฯ ภายในงานมีการจัด

กิจกรรมให�ความรู�แก�ผู�เข�าร�วมงานเกี่ยวกับการสร�างเสริมสุขภาพมากมาย 
 โดยภาควิชาเคมีคลินิก ซ่ึงมี ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล เป�นหัวหน�า

โครงการในการจัดกิจกรรมให�ความรู�เกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ีต�อสุขภาพและการเกิดโรค

ต�างๆ เพ่ือเป�นการรณรงค�ต�อต�านการสูบบุหร่ี โดยมีการจัดบอร�ดให�ความรู� มีการแจก

หนังสือ แผ�นพับ ใบปลิว สติ๊กเกอร� และซีดีเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ี นอกจากนี้  

ทางภาควิชาฯ ได�ร�วมมือเครือข�ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย�เพ่ือสังคมไทยปลอดบุหร่ี 

จัดให�มีการตรวจปริมาณคาร�บอนมอนอกไซด�ในลมหายใจ ให�กับผู�เข�าร�วมชมบูธฟรี  

เพ่ือให�ผู�ท่ีสูบบุหร่ี หรือผู�ท่ีได�รับผลกระทบจากการสูบบุหร่ีของคนรอบข�างได�ตระหนัก

ถึงพิษภัยของบุหร่ีท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น ซ่ึงมีผู�เข�าร�วมงานให�ความสนใจรับการตรวจเป�น

จำนวนมาก โดยในวันดังกล�าว ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� คณบดีคณะสหเวชศาสตร�  

และ ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว� หัวหน�าภาควิชาเคมีคลินิก ได�เข�าเย่ียมชมบูธเพ่ือ 

ให�กำลังใจในการจัดกิจกรรมอีกด�วย 

 ด�าน หน�วยวิจัยการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล�ามเน้ือจากการทำงาน ภาค

วิชากายภาพบำบัด โดย รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรณธนะกุล ได�จัดกิจกรรมให�ความรู�แก�

ประชาชนเก่ียวกับท�าทางการยกของท่ีถูกต�อง การออกกำลังกายเพ่ือรักษาอาการปวดคอ 

รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป� ผู�ช�วย

อธิการบดี และ ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� 

คณบดีคณะสหเวชศาสตร� เยื่ยมชมบูธ

โครงการจัดทำระบบความปลอดภัย

อาหาร 

 

จากการทำงานในสำนักงาน และการให�บริการประเมินความเสี่ยง

ต�อการปวดหลังส�วนบั้นเอวจากการทำงานในสำนักงาน นอกจากนี้ 

ยังมีการร�วมสนุกตอบคำถามเก่ียวกับท�าทางการทำงานท่ีถูกต�อง 

และการออกกำลังกายเพ่ือป�องกันการบาดเจ็บ เพ่ือชิงของรางวัล

จำนวนมาก และได�รับรางวัล “ชมเชย” จากการประกวดบูธโครงการ

เกี่ยวกับการสร�างเสริมสุขภาพท่ีได�รับความสนใจจากผู�เข�าร�วมงาน

ในครั้งนี้ด�วย 

 และนอกจากนี้ หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร โดย 

ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยป�ติพันธ� หัวหน�าโครงการจัดทำระบบความปลอดภัย 

อาหารของโรงอาหารรวมในจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได�นำเสนอสรุป

ผลการดำเนินงานป�ท่ี 1 แบ�งเป�น 2 โครงการ คือ 1) แสดงผลการสำรวจสารเคมีห�ามใช�ในอาหาร 658 ตัวอย�าง ได�แก� บอแรกซ� ฟอร�มาลิน  

สารฟอกขาว (โซเดียมไฮโดรซัลไฟต�และซัลไฟต�) น้ำส�มสายชูปลอม ปริมาณกรดในน้ำส�มสายชู และยาฆ�าแมลงกลุ�มออร�แกนโนคลอไรด�  

ออร�แกนโนฟอสเฟต คาร�บาร�เมต และไพรีทรอยด� และตรวจวิเคราะห�ปริมาณการปนเป��อน แบคทีเรียก�อโรคอาหารเป�นพิษ 2) พัฒนาศักยภาพ  

ผู�ประกอบการเก่ียวกับการปรับปรุงสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหารในโรงอาหารรวมในจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 6 แห�ง สำรวจความพึงพอใจ 

จากผู�บริโภค 600 คน ตรวจสุขภาพ ตรวจวิเคราะห�เช้ือก�อโรคในโพรงจมูก ในอุจจาระ ตรวจเอกซเรย�ปอดผู�ประกอบการท่ีสัมผัสอาหารโดยตรง 

และจัดกิจกรรมสาธิตและฝ�กให�ประชาชนท่ัวไปหัดตรวจสารปนเป��อนในอาหารด�วยชุดทดสอบแบบรวดเร็วด�วยตนเอง 

กิจกรรมที่ 7
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    â¤Ã§¡ÒÃÇÑ¹Ã³Ã§¤�·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ËŒÍ§àÃÕÂ¹ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2553 
 ภาควิชากายภาพ นำโดย อ.ดร.สุกัญญา เอกสกุลกล�า ได�จัดโครงการวันรณรงค�ทำความสะอาดห�องเรียน ป�การศึกษา 2554            

(Big Cleaning 2010) ข้ึน เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ� 2554 โดยกิจกรรมดังกล�าวมีวัตถุประสงค� เพ่ือส�งเสริมให�เกิดความสามัคคีในหมู�คณะ  

ปลูกฝ�งให�นิสิตมีจิตอาสา เสียสละเพ่ือส�วนรวม รวมท้ังมีจิตสาธารณะ ซ่ึงเป�นหนึ่งในคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  

ท้ังนี้โครงการดังกล�าวมีนิสิตเข�าร�วม 79 คน และจากการประเมินผลความพึงพอใจในการเข�าร�วมกิจกรรมมีถึงร�อยละ 80  

    â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁàªÔ§» Ô̄ºÑμÔ¡ÒÃ àÃ×èÍ§ ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡ÊÙμÃμÒÁ¡ÃÍºÁÒμÃ°Ò¹¤Ø³ÇØ²Ô ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡ÊÙμÃμÒÁ¡ÃÍºÁÒμÃ°Ò¹¤Ø³ÇØ²Ô 
          ÃÐ Ñ́ºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒáË‹§ªÒμÔáÅÐ AUN-QA          ÃÐ Ñ́ºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒáË‹§ªÒμÔáÅÐ AUN-QA  
 เม่ือวันเสาร�ท่ี 29 มกราคม 2554 ณ โรงแรมแมนดาริน ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ทิพยเนตร อริยป�ติพันธ� รองคณบดีฝ�ายวิชาการ และ  

ผศ.ดร.รสลัย กัลยาณพจน�พร รองคณบดีฝ�ายวางแผนและพัฒนา ได�จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติและ AUN-QA โดยได�รับเกียรติจากวิทยากรผู�ทรงคุณวุฒิ รองอธิการบดี ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย� 

ให�แนวทางการดำเนินงานของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยในการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติและระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University-Curriculum Administration System : CU-CAS) 

และ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท� ผู�มีประสบการณ�เป�นผู�ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังระบบ CU-CQA และ AUN-QA ถ�ายทอดประสบการณ� 

เกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรด�วยระบบ AUN-QA ป�ดท�ายด�วยรองคณบดีฝ�ายประกันคุณภาพ ผศ.ดร.รสลัย กัลยาณพจน�พร   

แจ�งแผนการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรภายใน ซ่ึงได�รับความร�วมมือจากหัวหน�าภาควิชา ประธานหลักสูตร คณาจารย�และ

บุคลากร คณะสหเวชศาสตร� มาเข�าร�วมรับฟ�งในโครงการครั้งนี้ด�วย 

นิสิตทำกิจกรรมทำความสะอาดห�องเรียน นิสิตช�วยกันจัดเรียงอุปกรณ�การเรียน 

ท่ีทำความสะอาดเรียบร�อยแล�ว 

ภาพหมู�แสดงความสามัคคีร�วมแรงร�วมใจในการเข�า

ร�วมกิจกรรมระหว�างนิสิตและอาจารย� 

กิจกรรมที่ 8

กิจกรรมที่ 9
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 นางสาวยุวดี บุญญสิทธิ์ นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต 

หลักสูตร ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย� สังกัดภาค

วิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร� โดย ผศ.ดร.วนิดา  

หลายวัฒนไพศาล เป�นอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� ได�รับ

ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิตจากบัณฑิต 

วิทยาลัย เพ่ือไปเสนอผลงานวิชาการในต�างประเทศ ในการ

ประชุม The Second conference on Advances  

in Microfluidics and Nanofluidics (AMN) and  

Asian-Pacific International Symposium on Lab on Chip 

(APLOC) ณ เมือง Biopolis district ประเทศสาธารณรัฐ

สิงคโปร� ระหว�างวันที่ 5-7 มกราคม 2554 โดยได�นำเสนอ

ผลงานแบบโปสเตอร�เร่ือง “Mixing performance of 

passive micromixer in microfluidic chip: application for clinical analysis” ซ่ึงงานวิจัยดังกล�าวได�รับการตอบรับให�ตีพิมพ�ในวารสาร  

BioChip Journal (มี impact factor 1.84) 

 และนางสาวณัฐกานต� หนูรุ�น นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย� ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ โดยมี 

อ.ดร.อัญชลี เฉียบฉลาด เป�นอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� ได�รับทุนสนับสนุนจาก

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เพ่ือนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาแห�งชาติ (The 20 th National Graduate Research Conference) ณ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว�างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ� 2554 

โดยได�นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร� เรื่อง สารต�าน อนุมูลอิสระจากสารสกัดใบเตยหอม 

 

 คณะผู�บริหาร คณาจารย� บุคลากร และสมาคมนิสิตเก�า  

คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ได�เป�นเจ�าภาพร�วมฟ�งสวดพระอภิธรรมศพ 

และบำเพ็ญกุศลแด�มารดาของ ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ป�ยพร ณ นคร  

อดีตคณบดีคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ท่ีได�ถึงแก�กรรม ณ วัด 

มกุฏกษัตริยารามวรวิหาร ศาลา 3 กรุงเทพฯ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  

10 กุมภาพันธ� 2554 เวลา 19.00 น.  

 และวันอังคารท่ี 18 มกราคม 2554 เวลา 19.00 คณะผู�บริหาร 

คณาจารย�และบุคลากรคณะฯ เป�นเจ�าภาพร�วมฟ�งสวดพระอภิธรรมศพ

และบำเพ็ญกุศลแด�บิดาของ คุณอัครภา จันทร�แจ�ม หัวหน�างานบริหาร 

และธุรการ ท่ีได�ถึงแก�กรรม ณ ศาลาริมน้ำวัดหนังราชวรวิหาร  

แขวงบางค�อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ  

 คณะผู�บริหาร คณาจารย�และบุคลากรคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ  

ขอแสดงความเสียใจและไว�อาลัยแด�บิดาของคุณอัครภา จันทร�แจ�ม  

และมารดาของ ผศ.ดร.ป�ยพร ณ นคร มา ณ ท่ีนี้ด�วย 
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กิจกรรมที่ 11
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ÊËàÇªÇÔ Ñ̈Â
ผศ.ดร.เทวิน  เทนคำเนาว�

ผู�ช�วยคณบดี

 สำหรับงานวิจัยในฉบับนี้จะขอกล�าวถึงการทำวิจัยในช้ันเรียน (Classroom Action  

Research หรือ CAR) ซ่ึงหมายถึงกระบวนการแสวงหาความรู�เพ่ือนำมาใช�ในการ 

ปรับปรุง/พัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย�ให�มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น อน่ึง จุฬาลงกรณ� 

มหาวิทยาลัยได�ประกาศ ให�ทุนอุดหนุนการทำวิจัยในช้ันเรียน ป�งบประมาณ 2554 โครง

การละไม�เกิน 30,000 บาท (สอบถามข�อมูลเพิ่มเติมได�ท่ี 02-218-0242) ดังนั้น จึงนับเป�น

โอกาสดีท่ีคณาจารย�คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ จะสามารถใช�ประโยชน�โดยขอทุนนี้ได�เพ่ือให�

เกิดการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับหลักสูตรต�างๆ ในคณะได�  การวิจัยในช้ันเรียนเป�นเกณฑ�ท่ี

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาให�ความสำคัญมากเช�นกัน 

 ข�อมูลข�าวสารด�านการวิจัยรวมท้ังผลงานการตีพิมพ�ต�างๆ จำนวนมากในโลกป�จจุบัน

สามารถเข�าถึงได�ง�ายเพราะความก�าวหน�าในด�านเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศนั่นเอง อย�างไรก็ตาม มีวารสารวิชาการจำนวนมากในระดับนานาชาติท่ีมี 

ราคาแพงและยากต�อการได�มาซ่ึงข�อมูลหรือผลงานตีพิมพ� วันนี้จึงขอเสนอเว็บไซต�ท่ีเรา

สามารถเข�าไปอ�านหรือดาวน�โหลดผลงานตีพิมพ�ในวารสารทางการแพทย�ได�โดยไม�เสีย

ค�าใช�จ�าย นั่นคือ www.freemedicaljournals.comwww.freemedicaljournals.com เพ่ือท�านผู�อ�านจะได�ใช�ประโยชน�ต�อไป 

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÊÃŒÒ§äÁâ¤Ã¾Òμ Ôà¤ÔÅàÁç´àÅ×Í´á´§
Œ́ÇÂ¡ÅŒÍ§ÍÐμÍÁÁÔ¡Ê �¿ÍÃ�Ê

อาจารย� ดร.ดวงดาว นันทโกมล สังกัดภาควิชาจุลทรรศน�ศาสตร�คลินิกคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ  

ได�ศึกษากระบวนการสร�างไมโครพาติเคิลเม็ดเลือดแดง (red cell derived microparticles) ด�วยกล�อง

อะตอมมิกส�ฟอร�ส ซ่ึงไมโครพาติเคิลเม็ดเลือดแดง คือ ส�วนของผนังเย่ือหุ�มเซลล�ท่ีมีขนาดประมาณ 
0.1-1.5 ไมครอน สร�างออกมาจากเย่ือหุ�มเซลล�ขณะเซลล�ได�รับการกระตุ�นหรือในกระบวนการ apoptosis และในป�จจุบันพบว�าระดับไมโครพาติเคิล  

ในกระแสเลือดสูงขึ้นในโรคต�างๆ มากมาย เช�น โรคทาลัสซีเมีย โรคหลอดเลือด โรคมาลาเรีย เป�นต�น ดังนั้นการศึกษาไมโครพาติเคิล 

จึงมีบทบาทสำคัญทางการแพทย�มากข้ึน คณะผู�วิจัยยังได�ศึกษากระบวนการสร�างกระบวนการสร�างไมโครพาติเคิล ด�วยกล�องอะตอมมิกส�ฟอร�ส 

(Atomic Force Microscope) พบว�ากระบวนการสร�างไมโครพาติเคิลสามารถเกิดข้ึนจากเม็ดเลือดแดงปกติ มิใช�จากเม็ดเลือดแดงท่ีเข�าสู�กระบวนการ 

อ.ดร.ดวงดาว  นันทโกมล

Atomic Force Microscope (AFM)  

image of vesiculating red blood cell and red cell derived 

microparticles (RMPs). 

apoptosis แล�วเท�านั้น ดังนั้นทำให�สามารถอธิบายกระบวนการสร�าง

ไมโครพาติเคิลว�าเป�นกระบวนการพื้นฐานที่เม็ดเลือดจะใช�ในการรักษา

รูปร�างของเม็ดเลือดแดงให�คงอยู�เพ่ือทำหน�าท่ีในระบบไหลเวียนโลหิต

ได�ครบอายุขัยได�เป�นครั้งแรกและใช�เทคนิคโฟลไซโตมิเตอร�ในการยืน

ว�ามีการสร�างไมโครพาติเติลเม็ดเลือดแดงออกมาอย�างแท�จริงโดยการ

ใช�สีย�อม annexin V-FITC และ anti-human glycophorin A-PE  

ซ่ึงเป�นโปรตีนที่จำเพาะบนผิวเซลล�ของเม็ดเลือดแดงเท�านั้น โดย

ผลงานวิจัยช้ินนี้ได�รับการตีพิมพ�ในวารสาร EUROPEAN JOURNAL 

OF HAEMATOLOGY Volume : 86 Issue: 3 Pages : 276   
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ÊÔè§ÅÐÍÑ¹¾Ñ¹ÅÐ¹ŒÍÂà¡çºÁÒ½Ò¡¨Ò¡§Ò¹»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ
รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล

ภาควิชากายภาพบำบัด

 ในช�วงต�นเดือนกุมภาพันธ�ท่ีผ�านมาน้ี ผู�เขียนได�มีโอกาสไปนำเสนอผลงานวิจัยและเข�าร�วมงานประชุมวิชาการ 2011 Musculoskeletal   Musculoskeletal   

Disorders & Chronic Pain: Evidence-based approaches for clinical care, disability prevention and claims managementDisorders & Chronic Pain: Evidence-based approaches for clinical care, disability prevention and claims management ซ่ึงจัดข้ึน ณ     

Los Angeles, California ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเจ�าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ได�แก� the Canadian Institute for the Relief of Pain and the Canadian Institute for the Relief of Pain and 

DisabilityDisability จริงๆ แล�ว งานประชุมน้ีจัดข้ึนที่โรงแรม Hyatt Regency ในเมือง Century City เมืองเล็กๆ อยู�ห�างจาก downtown ของ Los 

Angeles พอสมควร แต�อยู�ใกล�กับ Hollywood และ Beverly Hill ซ่ึงถือว�าเป�นย�านท่ีอยู�อาศัยของผู�ท่ีมีฐานะดีมาก (และดาราฮอลลีวูดท้ังหลาย) 

โดยสังเกตจากรถยนต�ท่ีวิ่งบนถนน จะเป�นรถยนต�ใหม�ย่ีห�อหรูหราซะส�วนใหญ� 

 การประชุมนี้ ถึงแม�ว�าจะไม�ใช�การประชุมใหญ�ท่ีมีผู�เข�าร�วมประชุมมากมาย หรือมีโปรแกรมการประชุมให�เลอืกฟ�งมากมายหลายห�องก็

ตาม แต�ก็เป�นการประชุมท่ีสร�างความประทับใจในหลายเรื่องๆ อาทิ 

 • การเตรียมการจัดงานท่ีดี มีการแจ�งข�าวสารให�ผู�ลงทะเบียนเข�าร�วมประชุมและ presenters ทราบเป�นระยะๆ ตั้งแต� 4-5 เดือนก�อน   • การเตรียมการจัดงานที่ดี มีการแจ�งข�าวสารให�ผู�ลงทะเบียนเข�าร�วมประชุมและ presenters ทราบเป�นระยะๆ ตั้งแต� 4-5 เดือนก�อน  

  การประชุม   การประชุม 

 • ให�โอกาสผู�นำเสนอผลงานวิจัยได� update บทคัดย�อของตนเองหรือปรับปรุงให�สมบูรณ�อีกครั้งก�อนการประชุมประมาณ 1 เดือน  • ให�โอกาสผู�นำเสนอผลงานวิจัยได� update บทคัดย�อของตนเองหรือปรับปรุงให�สมบูรณ�อีกครั้งก�อนการประชุมประมาณ 1 เดือน 

 • จัดให�มีการ upload PowerPoint presentation ทาง website ล�วงหน�า   • จัดให�มีการ upload PowerPoint presentation ทาง website ล�วงหน�า  

 • ผู�นำเสนอผลงานวิจัยจะต�องเป�ดเผยผลประโยชน�ต�างๆ ท่ีตนเองเกี่ยวข�อง (เช�น การรับเงินวิจัยจากบริษัทต�างๆ การเป�นกรรมการ    • ผู�นำเสนอผลงานวิจัยจะต�องเป�ดเผยผลประโยชน�ต�างๆ ท่ีตนเองเกี่ยวข�อง (เช�น การรับเงินวิจัยจากบริษัทต�างๆ การเป�นกรรมการ   

  ในคณะกรรมการต�างๆ เป�นต�น) ท้ังเป�นลายลักษณ�อักษรและในระหว�างการบรรยายหรือการนำเสนอผลงานวิจัย   ในคณะกรรมการต�างๆ เป�นต�น) ท้ังเป�นลายลักษณ�อักษรและในระหว�างการบรรยายหรือการนำเสนอผลงานวิจัย 

 • ถึงแม�ว�า จะเป�นการประชุมเกี่ยวกับโรคทางระบบกระดูกและกล�ามเนื้อและอาการปวดเรื้อรัง แต�ผู�จัดการประชุมไม�ได�เชิญแต�เฉพาะ  • ถึงแม�ว�า จะเป�นการประชุมเกี่ยวกับโรคทางระบบกระดูกและกล�ามเน้ือและอาการปวดเร้ือรัง แต�ผู�จัดการประชุมไม�ได�เชิญแต�เฉพาะ 

  วิทยากรท่ีเป�นแพทย�หรือบุคลากรทางด�านการแพทย�ท่ีศึกษาในเรื่องนี้มาบรรยายเท�านั้น ยังได�เชิญวิทยากรในอาชีพอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข�อง   วิทยากรท่ีเป�นแพทย�หรือบุคลากรทางด�านการแพทย�ท่ีศึกษาในเรื่องนี้มาบรรยายเท�านั้น ยังได�เชิญวิทยากรในอาชีพอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข�อง 

  มาบรรยายด�วย เช�น ทนายความท่ีเช่ียวชาญเกี่ยวกับการฟ�องร�องเรียกค�าเสียหายเนื่องจากการบาดเจ็บจากการทำงาน ตัวแทนจาก   มาบรรยายด�วย เช�น ทนายความท่ีเช่ียวชาญเก่ียวกับการฟ�องร�องเรียกค�าเสียหายเน่ืองจากการบาดเจ็บจากการทำงาน ตัวแทนจาก 

  บริษัทประกันภัย (ซ่ึงเป�นแพทย�) นักเศรษฐศาสตร�สาธารณสุข เป�นต�น   บริษัทประกันภัย (ซ่ึงเป�นแพทย�) นักเศรษฐศาสตร�สาธารณสุข เป�นต�น 

สำหรับหัวข�อการประชุมในครั้งนี้ท่ีน�าสนใจ อาทิ  

 • แนวทางหรือวิธีการแก�ไขป�จจัยทางด�านจิตใจและสังคม (psychosocial factor) ในผู�ป�วยโรคปวดหลังเรื้อรัง  

 • หลักการและแนวทางการใช�ทีมสหสาขา (multidisciplinary team) ในการดูแลผู�ป�วยโรคปวดเร้ือรัง  

 • ประสิทธิภาพและรูปแบบของการรักษาโรคปวดเร้ือรังโดยใช� functional restoration program/approach และ disability reduction or 

return-to-work program ในผู�ป�วยโรคปวดหลังเรื้อรัง 

 • ผลกระทบของการใช�ยา opioids ในการรักษาอาการปวด  (ดูภาพ) 

 • แนวทางการวิจัยในผู�ป�วยโรคปวดหลังเรื้อรัง โดยเน�นที่การวัดภาวะทุพลภาพ 

(disability) และการค�นหาเกณฑ�การคัดเลือกผู�ป�วยท่ีเหมาะสมสำหรับการรักษาแต�ละแบบ 

 และสุดท�าย ในการประชุมคร้ังนี้ ผู�เขียนได�มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ 

oral presentation ในวันแรกของการประชุม เรื่อง Development of a risk score for low Development of a risk score for low 

back pain in office workers: A cross-sectional study ภายใต�การสนับสนุนของโครงการback pain in office workers: A cross-sectional study ภายใต�การสนับสนุนของโครงการ

บ�านนี้มีสุขและแผนพัฒนาวิชาการจุฬาฯ 100 ป� บ�านนี้มีสุขและแผนพัฒนาวิชาการจุฬาฯ 100 ป� งานวิจัยนี้เป�นการทำงานร�วมกันระหว�าง

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร� และภาควิชาเวชศาสตร�ป�องกันและสังคม  

คณะแพทยศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย โดยเนื้อหาการนำเสนอเก่ียวกับการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาแบบคัดกรองความเส่ียงต�อการเป�นโรคปวดหลังส�วนบ้ันเอวในผู� ท่ีทำงาน 

ในสำนักงาน ซ่ึงแบบคัดกรองดังกล�าวประกอบด�วยการสอบถามข�อมูล  5 รายการ (ได�แก� 

ประวัติการทำงานในสำนักงานมาก�อนในอดีต จำนวนป�ท่ีทำงานในสำนักงาน ความบ�อย

ในการยืนติดต�อกันเป�นเวลา >2 ช่ัวโมงต�อวัน ความบ�อยในการก�มตัวไปข�างหน�าบ�อยๆ 

เก�าอ้ีท่ีนั่งทำงานมีเบาะรองบ้ันเอวหรือไม�) และการตรวจร�างกายเก่ียวกับความอ�อนตัวของ

กระดูกสันหลังส�วนบั้นเอว แบบคัดกรองนี้มีคะแนนต้ังแต� 0 ถึง 9 โดยย่ิงได�คะแนนมาก 

หมายความว�า มีความเส่ียงท่ีจะมีอาการปวดหลังมาก 
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นางสุพัตรา พรชัยสกุลด ี เลขานุการคณะ หัวหน�างานและบุคลากรภายในสำนักงานเลขานุการ ประมาณ 30 คน ได�พร�อมใจกันแต�งชุด

เครื่องแบบโดยพร�อมเพรียงกันทุกวันอังคารถึงวันพฤหัสบดีของสัปดาห� และวันสำคัญๆ ของคณะและของมหาวิทยาลัย โดยชุดเครื่องแบบจะมี 

เสื้อลายทางสีม�วงคราม แสดงถึงสีประจำคณะ และลายทางสีชมพู แสดงถึงสีประจำจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย พร�อมท้ังป�กอักษร 

คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ท่ีอกเสื้อด�านซ�าย ส�วนกระโปรง/กางเกงสีดำ ซ่ึงมีวัตถุประสงค� ดังนี้ 

 1. เพ่ือให�บุคลากรรู�สึกเป�นน้ำหน่ึงใจเดียวกันและยอมรับถึงการมีระเบียบ วินัย ภายในสำนักงาน 

 2. เพ่ือให�บุคลากรมีส�วนช�วยกันประชาสัมพันธ�คณะสหเวชศาสตร�ให�เป�นท่ีรู�จักกว�างขวางมากข้ึน 

 3. เพ่ือส�งเสริมสวัสดิการนโยบายคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรให�อยู�ดีมีสุข 
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กิจกรรมที่ 1      ¾Ô¸Õ»̃¨©ÔÁ¹Ôà·È »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2553 ¾Ô¸Õ»̃¨©ÔÁ¹Ôà·È »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2553 
 หน�วยกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ได�จัดพิธีป�จฉิมนิเทศหน�วยกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ได�จัดพิธีป�จฉิมนิเทศ    

นิสิตช้ันป�ท่ี 4 ท่ีกำลังจะสำเร็จการศึกษาในป�การศึกษา 2553 ในวันพุธนิสิตช้ันป�ท่ี 4 ท่ีกำลังจะสำเร็จการศึกษาในป�การศึกษา 2553 ในวันพุธ

ท่ี 9 กุมภาพันธ� 2554 ณ ห�อง 422 อาคารจุฬาพัฒน� 4 และบริเวณท่ี 9 กุมภาพันธ� 2554 ณ ห�อง 422 อาคารจุฬาพัฒน� 4 และบริเวณ

ลานกิจกรรม คณะสหเวชศาสตร� เพ่ือเป�นการให�คำแนะนำในการทำงาน ลานกิจกรรม คณะสหเวชศาสตร� เพ่ือเป�นการให�คำแนะนำในการทำงาน 

ร�วมกับผู�อ่ืนและสังคม ตลอดจนปลูกฝ�งการทำงานรับใช�สังคม การทำ

ประโยชน�ให�แก�ส�วนรวมให�เป�นผู�ท่ีมีความรู�คู�คุณธรรม และเสริมสร�าง

ความสัมพันธ� สร�างความประทับใจท่ีดีต�อคณะสหเวชศาสตร� ตลอดไป 

โดย ผู�ช�วยคณบดี ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล ได�เป�นผู�รับผิดชอบ

โครงการนี้ ในช�วงเช�าได�จัดให�มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ�     

9 รูป และมีช�วงการเสวนากับพ่ีเก�าท่ีประสบความสำเร็จท้ังในสายวิชาชีพ 

โดยตรง หรือด�านสายวิชาการ และแนะนำสมาคมวิชาชีพของท้ัง     

3 สาขา ช�วงบ�ายได�มีการบรรยายธรรมโดย พระอาจารย�เก�งกาจ สวโร 

ในหัวข�อ “บัณฑิตท่ีมีคุณธรรมนำใจ คือความภูมิใจของสถาบัน” กิจกรรม 

ในช�วงเย็น คณบดีคณะสหเวชศาสตร� ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ�     

ได�เป�นประธานในพิธีบายศรีสู�ขวัญ คณาจารย�คณะสหเวชศาสตร� ได�

พร�อมใจกันร�วมอวยพร ผูกข�อมือและมอบของท่ีระลึกให�แก�นิสิต กิจกรรม 

ครั้งนี้ประสบความสำเร็จด�วยดี นิสิตท่ีเข�าร�วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ

และรู�สึกซาบซ้ึงประทับใจในกิจกรรมต�างๆ ท่ีหน�วยกิจการนิสิตจัดข้ึน 

¢‹ÒÇ¡Ô¨¡ÃÃÁ¹ÔÊÔμ
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อ.ดร.ณัฐวัฒน� อ�อนลมูล (แถวนั่งคนที่ 3 จากซ�าย) 

อาจารย�คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ซ่ึงเป�นศิษย�เก�า คณะสหเวชศาสตร� รุ�น 3 เป�นวิทยากรในช�วง “พ่ีเก�าเล�าให�ฟ�ง” “พ่ีเก�าเล�าให�ฟ�ง” 



      àÂÕèÂÁºŒÒ¹¹ÔÊÔμ·Õèä Œ́ÃÑº·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2553 àÂÕèÂÁºŒÒ¹¹ÔÊÔμ·Õèä Œ́ÃÑº·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2553 กิจกรรมที่ 3

      ¾Ô¸ÕÍÓÅÒºÑ³±Ôμ (Bye nior) ¾Ô¸ÕÍÓÅÒºÑ³±Ôμ (Bye nior)   
 วันศุกร�ท่ี 11 ก.พ. 54 สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัย ได�จัดโครงการพิธีอำลาบัณฑิต (Bye nior) คณะสหเวช-

ศาสตร� รุ�นที่ 16 ข้ึน ณ ลานกิจกรรม คณะสหเวชศาสตร� เพ่ือเป�นการ

แสดงความยินดีแก�นิสิต ท่ีกำลังจะสำเร็จการศึกษา สร�างความประทับใจ

ท่ีดี รู�สึกรักและผูกพันต�อสถาบัน และเป�ดโอกาสให�รุ�นน�องได�แสดงความ

ขอบคุณต�อรุ�นพี่ ท่ีได�ดูแลและปฏิบัติตนเป�นแบบอย�างท่ีดีแก�รุ�นน�อง    

เสมอมา อีกทั้งยังเป�นการเสริมสร�างความสมัครสมานสามัคคีและเช่ือม

ความสัมพันธ�อันดีในระหว�างคณาจารย�กับหมู�นิสิตด�วย 

กิจกรรมที่ 2

 หน�วยกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ได�จัดกิจกรรม

เย่ียมบ�านนิสิตท่ีได�รับทุนการศึกษา ประจำป�การศึกษา 2553 ข้ึน   

เพ่ือได�ไปสัมผัส พบปะ รับทราบข�อมูล ป�ญหา และความเดือดร�อน

ของนิสิตผู�ขอรับทุนมากย่ิงขึ้น ซ่ึงจะเป�นประโยชน�ต�อการพิจารณา

ช�วยเหลือในด�านทุนทรัพย� เป�นแนวทางในการให�ความช�วยเหลือได�

อย�างถูกต�องและเหมาะสม และถือเป�นการเยี่ยมเยียนผู�ปกครองของ

นิสิต เพ่ือเป�นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟ�งข�อเสนอแนะเกี่ยวกับ 

คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ และยังเป�นการสร�างความสัมพันธ�อันดีระหว�าง

นิสิต คณาจารย� และผู�ปกครองให�มากข้ึน ท้ังนี้ ผศ.ดร.เปรมทิพย� 

ทวีรติธรรม รองคณบดี และ ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล 

ผู�ช�วยคณบดี และเจ�าหน�าท่ีหน�วยกิจการนิสิต ได�ร�วมเดินทางไปเย่ียม 

บ�านนิสิต ในวันที่ 9 มกราคม 2554 ในเส�นทางจังหวัดราชบุรี 

สมุทรสาคร และนครปฐม และวันที่ 25 กุมภาพันธ� 54 ได�เย่ียมบ�าน

นิสิตในเขตกรุงเทพมหานคร 
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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 �

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

คณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
154 อาคารจุฬาพัฒน� 1 ถนนพระราม 1
แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กทม. 10330

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

บริษัท พาราไซแอนติฟ�ค จำกัด
ท่ีอยู�: 968 ถนนพระราม 4 สีลม บางรัก กทม. 10500
      โทร. 0-2632-4300, Website://www.barascientific.com
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