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 ทางคณะสหเวชศาสตร�ได�จัดทำของท่ีระลึกในโอกาสครบรอบ 20 ป�การสถาปนาคณะฯ 
แก�วน้ำและเสื้อท่ีมีตราสัญลักษณ�ท่ีได�รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด รายละเอียดราคา
ของท่ีระลึกมีอยู�ในจดหมายข�าวฉบับนี้ รายได�หลังหักค�าใช�จ�ายจะนำมาสมทบเพื่อจัดทำ
โครงการ 20 ป� 20 กิจกรรม “คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ปลูกจิตอาสาสู�สังคมไทย” 

ทางกองบรรณาธิการจึงขอเชิญชวนศิษย�เก�าและศิษย�ป�จจุบัน สั่งซ้ือของท่ีระลึกโดยเฉพาะ
เสื้อท่ีมีตราสัญลักษณ� ซึ่งในวันงานคืนสู�เหย�าท่ีจะจัดขึ้น ในเดือนพฤศจิกายนนี้ทาง 
กองบรรณธิการหวังเป�นอย�างย่ิงท่ีได�เห็นศิษย�เก�าและศิษย�ป�จจุบัน ใส�เสื้อท่ีมีตราสัญลักษณ�
มาร�วมงาน นอกจากนี้ในจดหมายข�าวมีรายละเอียดของโครงการ 20 ป� 20 กิจกรรมฯ ท่ีได�
เริ่มจัดโครงการไปแล�วมานำเสนอทุกท�าน หากท�านใดสนใจสามารถร�วมบริจาคเพื่อสนับสนุน 
การจัดโครงการสามารถติดต�อได�ท่ีบรรณาธิการหรือติดต�อท่ีงานบริการวิชาการและวิจัย 
คณะสหเวชศาสตร� เบอร�โทรศัพท� 02-218-1063 
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ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ�
คณบดี
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 เม่ือวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได�จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ ศาสตราภิชาน ศาสตราจารย� รางวัลยกย�อง 

เชิดชูเกียรติอาจารย�ด�านการเรียนการสอนและกิจการนิสิต รางวัลการวิจัย และรางวัลผลงานวิจัย ประจำป� 2553 พิธีมอบรางวัลยกย�อง 

เชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดีศรีจุฬาฯ” ซ่ึงเป�นหนึ่งในกิจกรรมฉลองครบรอบ 94 ป� สถาปนาจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ซ่ึงมี

อาจารย�และบุคลากร คณะสหเวชศาสตร� ได�รับรางวัลคือ ผศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา ได�รับรางวัลนักวิจัยรุ�นเยาว� สาขา วิทยาศาสตร� 

และเทคโนโลยี นางนันทนัช เมืองโคตร และ นายสมศักดิ์ โชคศิริ ได�รับรางวัลยกย�องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดีศรีจุฬาฯ” 

ประจำป� 2554 นับเป�นความภาคภูมิใจร�วมกันของชาวคณะสหเวชศาสตร�อีกครั้งหนึ่ง ท่ีผลงานของบุคลากรโดดเด�นเป�นท่ีประจักษ� ขอช่ืนชม

ยินดีมา ณ ท่ีนี้ด�วย  

 ส�วนการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ป�แห�งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ชาวคณะสหเวชศาสตร�ร�วมกับสมาคม

นิสิตเก�าสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย และนิสิตป�จจุบัน ได�จัดสัมมนานานาชาติ และริเริ่มจัดกิจกรรมต�างๆ ในโครงการ “20 ป� 

20 กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ปลุกจิตอาสาสู�สังคมไทย” ไปแล�วหลายกิจกรรม และใคร�ขอเชิญชวนทุกท�านติดตามและเข�าร�วมกิจกรรม

ได�อีกตลอดป� พ.ศ. 2554 นี้   

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

คือผลงานวิจัยของคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ท่ีได�รับการสนับสนุนจากทุนวิจัยงบประมาณแผ�นดิน ป� พ.ศ. 2551-2553 คือ โครงการวิจัยการ

พัฒนาศูนย�กลางการส�งเสริมการออกกำลังกายในผู�สูงอายุ โดย รศ.สมนึก กุลสถิตพร ซ่ึงเป�นนักกายภาพบำบัด ได�ใช�แนวทางเดียวกับการสร�าง

ต�นแบบ “หลักสูตรพนักงานสหเวชศาสตร�ชุมชน” ท่ีป�จจุบันได�รับการยอมรับนำไปใช�ประโยชน�จากองค�การบริหารส�วนท�องถิ่นหลายแห�งว�าเป�น

กลไกที่ช�วยให�ระบบบริการสาธารณสุขชุมชนมีประสิทธิภาพข้ึนอย�างมาก โดยเฉพาะอย�างย่ิงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกทางด�านการส�งเสริมสุขภาพ 

และการป�องกันโรค ไม�ติดต�อเร้ือรัง การสร�างเสริมสุขภาพผู�สูงอายุด�วยการออกกำลังกาย เป�นเป�าประสงค�ท่ีต�องศึกษาวิจัยเพ่ือให�ได�รูปแบบ 

การออกกำลังกายท่ีถูกต�องและเหมาะสมกับวิถีการดำเนินชีวิตของผู�สูงอายุในแต�วัย แต�ละพ้ืนที่ท้ังในชุมชนเมืองและชนบท นำไปสู�องค�ความรู� 

ท่ีสามารถถ�ายทอดไปยังเจ�าหน�าท่ีสาธารณสุข/อสส./อสม.ท่ีปฏิบัติงานดูแลสุขภาพประชาชนอย�างใกล�ชิดท่ีสถานีอนามัย/ศูนย�บริการสาธารณสุข 

ศูนย�สุขภาพชุมชน/โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพ สามารถนำไปประยุกต�ใช�ให�เหมาะสมกับสภาพชุมชนของตนเองได�   

 ผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ� คือ ศูนย�บริการสาธารณสุข/ศูนย�สุขภาพชุมชน/ลานกีฬา ประมาณ 10 แห�งในเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ได�รับการพัฒนาเป�นต�นแบบของศูนย�กลางการส�งเสริมการออกกำลังกายในผู�สูงอายุ ผู�สูงอายุท่ีอาศัยในชุมชนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 

มากกว�า 200 คน ได�รับการส�งเสริมสุขภาพด�วยการออกกำลังกายท่ีถูกต�อง และเหมาะสมกับวิถีการดำเนินชีวิตของผู�สูงอายุในแต�ละพ้ืนที่    

อาสาสมัครสาธารณสุข(อสส.)และผู�นำชุมชนในเขตบางคอแหลม ได�รับการพัฒนาความรู� ความเข�าใจ ในการส�งเสริมการออกกำลังกายในผู�สูงอายุ 

นับเป�นอีกผลงานวิจัยของ รศ. สมนึก กุลสถิตพร และคณะ ซ่ึงสอดคล�องกับยุทธศาสตร “ยอมรับ” ของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย “เสาหลัก 

ของแผ�นดิน” ท่ีนำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการท่ีสามารถช้ีนำการพัฒนาและการแก�ป�ญหาสัง คมไทยได� 

 

 

(ฉบับหน�า จะกล�าวถึงงานวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ�นดิน) 
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ถ�วยรางวัลชนะเลิศการแข�งขันกีฬาวอลเล�ย�บอล ประเภททีมหญิง

  กิจกรรมที่ 1       พิธีป�ดกีฬาบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 33 
 ป�ดฉากการแข�งขันลงอย�างงดงามสำหรับการแข�งขันกีฬาบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 33 ภายใต�คำขวัญ “พอเพียง  

สามัคคี มีน้ำใจ ใฝ�ใจสุขภาพ” หลังจากชิงชัยเหรียญรางวัลในกีฬาชนิดต�างๆมาต้ังแต�วันท่ี 25 กุมภาพันธ�ท่ีผ�านมา โดยพิธีป�ด 

การแข�งขัน จัดข้ึนเมื่อวันจันทร�ท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ สนามกีฬาจุฬาฯ เริ่มต�นด�วยการแข�งขันกรีฑารอบชิงชนะเลิศ  

ต�อด�วยการประกวดกองเชียร�อันแสนคึกคักสนุกสนานและพร�อมเพรียง แสดงถึงความต้ังใจจริงของบุคลากรจุฬาฯ ท่ีรวมพลังความสามัคคี 

เป�นหนึ่งเดียว  

ในการนี้ ศ.นพ.ภิรมย� กมลรัตนกุล อธิการบดี เป�นประธานในพิธีมอบรางวัลและกล�าวป�ดการแข�งขัน ซ่ึงรางวัลชนะเลิศการประกวดกองเชียร� 

ได�แก� คณะวิศวกรรมศาสตร�และคณะแพทยศาสตร� อันดับ 2 ได�แก� คณะครุศาสตร� อันดับ 3 ได�แก�คณะวิทยาศาสตร�และคณะสัตวแพทยศาสตร� 

 ท้ังนี้ คณะสหเวชศาสตร� ได�ส�งบุคลากรเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาบุคลากรในครั้งนี้ และได�รับเหรียญรางวัล ดังนี้ 

วอลเลย�บอล ประเภททีม 

 วอลเลย�บอล หญิง   ได�รับเหรียญทอง 

 วอลเลย�บอล ชาย ได�รับเหรียญเงิน 

     วอลเลย�บอล ผสม ได�รับเหรียญเงิน 

เทนนิส 
 ประเภทเด่ียว อ.ดร.ดวงดาว นันทโกมล ได�รับเหรียญเงิน 

 ประเภทหญิงคู� อ.ดร.ดวงดาว นันทโกมล กับ 

     อ.ดร.ปาหนัน ภัททิยธน ี ได�รับเหรียญทองแดง 

กรีฑา 
 วิ่ง 1,500 เมตร น.ส.ชัชฎา ทอดแสน ได�รับเหรียญทอง 

 วิ่ง 800 เมตร น.ส.ชัชฎา ทอดแสน ได�รับเหรียญเงิน 

 วิ่ง 800 เมตร น.ส.วันเพ็ญ พวงมาล ได�รับเหรียญทองแดง 

หมากกระดาน     
นายวชิระ จันทร� ได�รับเหรียญทองแดง 

ว�ายน้ำ 
 ท�าผีเสื้อ นางชญาดา ชีวันไพโรจน� ได�รับเหรียญทองแดง 
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 ท้ังนี้ คณะสหเวชศาสตร� ได�จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีนักกีฬา 

เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2554 โดยมี ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� คณบดี 

กล�าวแสดงความยินดีพร�อมท้ังมอบเงินรางวัลให�แก�นักกีฬาท่ีได�รับ 

เหรียญรางวัลด�วย 

 

  กิจกรรมที่ 2   การประชุมวิชาการของสมาคมเทคนิคการแพทย�แห�งประเทศไทย คร้ังที่ 35 
 สมาคมเทคนิคการแพทย�แห�งประเทศไทย ได�จัดประชุมวิชาการประจำป� ครั้งที่ 35 ระหว�างวันที่ 26-29 เมษายน 2554 ณ โรงแรม 

สุนีย�แกรนด� แอนด� คอนเวนชั่นเซ็นเตอร� จ.อุบลราชธานี ภายใต�หัวข�อ “เทคนิคการแพทย�กับการสร�างเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ” 

โดยคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ นั้นมีคณาจารย� เจ�าหน�าท่ีและนิสิต ท้ังในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาเข�าร�วมการประชุมในครั้งนี้ 

อีกทั้งมีการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร�จำนวน 4 เรื่อง จากภาควิชาเคมีคลินิก ประกอบด�วย   

 1. The biological effects of native Thai herbal extracts on cultured neuronal cell lines โดย Dr. James M. Brimson  

นักวิจัยหลังปริญญาเอก   

 2. Proteomics Approach of Very Low-Density Lipoprotein Using Two-Dimensional Electrophoresis and Mass 

Spectrometry โดย นางสาวศิริพร แสงสุธรรม นักวิทยาศาสตร�  

 3. การศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพรไทยต�อการเกิด T-cell ของเซลล�เม็ดเลือดขาวด�วยวิธี E-rosette formation โดย รศ.แจ�มใส  

สุวรรณศักดิ์ศรี  อาจารย�ประจำภาควิชาเคมีคลินิก   

 4. การตรวจวัดปริมาณไมโครอัลบูมินในป�สสาวะโดยใช�หลักการ Particle-Enhanced Turbidimetric Inhibition Assay โดย 

นางสาววรัธยา สินวัต นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย�  

 นอกจากนี้ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท� (นายกสมาคมเทคนิคการแพทย�แห�งประเทศไทย) 

อาจารย�ประจำภาควิชาเคมีคลินิก ได�รับเชิญเป�นวิทยากรในการบรรยายจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้  

 1. การเป�ดเสรีการค�าบริการในกรอบอาเซียน : ผลกระทบต�อเทคนิคการแพทย�    

 2. How to prepare for obtaining ASCPi Credentials?  



    ผศ.ดร.วิโรจน�  บุญรัตนกรกิจ 
การศึกษา 

 - วท.บ. สาขาเทคนิคการแพทย� (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาฯ 

 - Ph.D. สาขาชีวเคมี Loma Linda University มลรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ�วิชาชีพ 

 - ผู�ช�วยศาสตราจารย� (Assistant professor) ณ ภาควิชา Molecular and Cellular Biology ท่ี Baylor College  

  of Medicine มลรัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 - ป�จจุบันบรรจุเป�นอาจารย�ประจำภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ 

แนะนำบุคลากรใหม�  คณะสหเวชศาสตร� 
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ประโยชน�และวัฒนธรรม การดำเนินงานวิจัยในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ 

ยังมีการเจรจาเพ่ือนำไปสู�ความร�วมมือในด�านวิชาการและวิจัยต�อไป 

อนึ่ง โครงการสัมมนาในครั้งนี้มีผู�เข�าร�วมฟ�งบรรยายท้ังสิ้น 43 คน และ 

ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู�ร�วมอบรม เท�ากับ 4.67 จากระดับ

สูงสุด 5.0 

  กิจกรรมที่ 3   โครงการสัมมนาพิเศษนานาชาติ 
 งานบริการวิชาการและวิจัย คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ได�จัดโครงการสัมมนาพิเศษนานาชาติ เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2554 ณ อาคาร 

จุฬาพัฒน� 3 ช้ัน 1 

โดยมี ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว� ผู�ช�วยคณบดี เป�นหัวหน�าโครงการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ และพิธีเป�ดการสัมมนาได�รับเกียรติจาก 

ผศ.ดร.รสลัย กัลยาณพจน�พร รองคณบดี กล�าวเป�ดงาน ท้ังนี้ เป�นการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรสองท�านจาก Laboratory of MOLECULAR 

PATHOLOGY and of NANOBIOIMAGING, Department of MEDICAL SCIENCES, UNIVERSITY Piemonte Orientale “AMEDEO 

AVOGADRO” เมือง Novara ประเทศอิตาลี คือ Prof.Dr.Ciro Isidoro บรรยายเร่ือง “AUTOPHAGY AS A POTENTIAL TARGET IN 

CANCER THERAPY” และ Dr.Maneerat Ekkapongpisit (Postdoctoral Fellow) บรรยายเร่ือง “IN CELL IMAGING OF VESICULAR 

TRAFFIC WITH FLUORESCENT NANOPARTICLES”  

 ท้ังนี้ การจัดโครงการดังกล�าวเป�นการส�งเสริมด�านวิชาการเพ่ือทำให�เกิดความเข�มแข็งทางด�านการเรียนการสอนและการวิจัยคณะจึงต�องมี 

ความร�วมมือกับสถาบันในระดับนานาชาติโดยเฉพาะอาจารย�ชาวต�างชาติ ท่ีมีศักยภาพและประสบการณ�ในด�านการเรียน การสอน และการวิจัย 

เป�นที่ประจักษ� โดยผู�เข�าฟ�งและแลกเปลี่ยนความรู� ซ่ึงส�วนใหญ�เป�นคณาจารย� และนิสิตของคณะจะได�รับการถ�ายทอดความรู� ความสำคัญ 
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 กิจกรรมที่ 5   โครงการเตรียมความพร�อมเพ่ือเข�าสู�วิชาชีพกายภาพบำบัด คร้ังที่ 2 

ผศ.ดร.จิตอนงค� ก�าวกสิกรรม ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(กายภาพบำบัด) ได�จัดโครงการเตรียมความพร�อมเพ่ือเข�าสู�วิชาชีพกายภาพ

บำบัดครั้งที่ 2 ข้ึนเมื่อวันที่ 4-8 เมษายน พ.ศ. 2554 ณ ห�อง 2302  

อาคารจุฬาพัฒน� 2 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ  

เพื่อให�ความมั่นใจแก�บัณฑิตในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในปลาย

เดือนเมษายน โดยมีการทดสอบความรู�พ้ืนฐานก�อนเพ่ือให�นิสิตท่ีเข�าร�วม

โครงการตระหนักและมีความต้ังใจในการปรับปรุงตลอดจนศึกษาเพ่ิมเติม

ความรู�ท่ีต�องใช�สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   

  กิจกรรมที่ 4    งานแสดงมุทิตาจิตอาจารย�อาวุโส เนื่องในวันป�ใหม�ไทย  
 เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2554 ณ โถงอาคารจุฬาพัฒน� 1 ช้ัน 1 งานบริหารและธุรการ ได�จัดงานแสดงมุทิตาจิตอาจารย�อาวุโส และสรงน้ำ 

พระพุทธรูปเนื่องในวันป�ใหม�ไทย โดยมี ผศ.ดร.เปรมทิพย� ทวีรติธรรม รองคณบดี เป�นประธานในพิธีกล�าวเป�ดงาน ท้ังนี้คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ 

ซ่ึงจากเดิมเป�นภาควิชาหน่ึงในคณะแพทยศาสตร� และคณาจารย�ในภาควิชาดังกล�าวส�วนใหญ�เป�นคณาจารย�อาวุโส รวมท้ังอาจารย�บางท�าน 

ได�เกษียณอายุราชการไปแล�วหลายท�าน และเน่ืองจากในป�นี้คณะสหเวชศาสตร� ได�ดำเนินการมาจวบจนป�จจุบันได�ครบรอบป�แห�งการสถาปนาข้ึน  

ป�ท่ี 20 แล�ว จึงได�จัดให�มีการพบปะสังสรรค�กันระหว�างบุคลากรในสังกัด ท้ังป�จจุบันและคณาจารย�อาวุโสที่เกษียณอายุราชการไปแล�วเพ่ือแสดง 

มุทิตาจิตต�อคณาจารย�อาวุโสรวมทั้งร�วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปในวันมหาสงกรานต�ประจำป� 2554 และรดน้ำดำหัว เพ่ือขอพรคณาจารย�อาวุโส 

ในช�วงเทศกาลดังกล�าว เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให�ดำรงสืบไป โดยภายในงานดังกล�าวได�มีการเชิญคณาจารย�อาวุโส ดังนี้ 

ผศ.นิภา ศาสตรสาธิต, ผศ.สุพล พลธีระ, ผศ.ประสาทศรี อักษรวงศ�, รศ.สุพรรณ สุขอรุณ โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ ผู�บริหาร คณาจารย�

รวมท้ังบุคลากร ได�ร�วมรับประทานอาหารกลางวันร�วมกัน อันจะเป�นการสร�างความสามัคคีในหมู�คณะเพ่ือก�อให�เกิดความร�วมมือประสาน

ประโยชน�ในการพัฒนางานของคณะต�อไปในอนาคต 
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 ระหว�างการอบรมนิสิตได�รับโอกาสในการสอบถามอาจารย�ผู�สอน เพ่ือให�มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และไขข�อข�องใจที่อาจจะมีในระหว�างการเรียน 

ในภาคการศึกษาปกติ เป�นการสอนแบบบูรณาการให�นิสิตสามารถแก�ป�ญหาผู�ป�วยทางคลินิกได� ตามแนวทางของสาระสำคัญที่สภากายภาพ-

บำบัดกำหนด  

 เม่ือวันเสาร�ท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2554  ณ ห�อง 2302 อาคารจุฬาพัฒน� 2 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ นำโดย 

อ.ดร.อัครเดช ศิริพร ได�จัดสัมมนาทางวิชาการเร่ือง “Physical Therapy in Stroke Patients: An updated evidence-based management”

ข้ึนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�เกี่ยวกับการรักษาทางกายภาพบำบัดท่ีทันสมัยและมีหลักฐานเชิงประจักษ�ในการดูแลผู�ป�วยโรคหลอดเลือดสมอง และเพ่ือ

ส�งเสริมการสร�างเครือข�ายในการแลกเปลี่ยนความรู�เกี่ยวกับการดูแลผู�ป�วยโรคหลอดเลือดสมอง ระหว�างนักกายภาพบำบัดด�วยกัน และระหว�าง

นักกายภาพบำบัดกับสถาบันการศึกษา 

 ท้ังนี้ เนื่องจากในป�จจุบันองค�ความรู�ทางด�านกายภาพบำบัดในผู�ป�วยโรคหลอดเลือดสมองได�มีการพัฒนาเป�นอย�างมาก ท้ังในแง�ทฤษฎีและทักษะ

วิธีการในการรักษา นักกายภาพบำบัดท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสถานประกอบการทางกายภาพบำบัดจึงมีความจำเป�นเป�นอย�างยิ่งท่ีจะต�อง

พัฒนาตนเอง โดยการศึกษาเพ่ิมพูนความรู�เกี่ยวกับการรักษาทางกายภาพบำบัดท่ีทันสมัยและมีหลักฐานเชิงประจักษ�ว�าสามารถฟ��นฟูสมรรถภาพ

ของผู�ป�วยได�จริง ท้ังนี้กเ็พ่ือช�วยให�ผู�ป�วยอัมพาตคร่ึงซีกจากโรคหลอดเลือดสมองซ่ึงเป�นโรคเรื้องรัง มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ลดการพ่ึงพาช�วยเหลือ

จากผู�อ่ืน และลดค�าใช�จ�ายในการรักษาพยาบาล โดยการสัมมนาในครั้งนี้มีผู�เข�าร�วมสัมมนาท้ังสิ้น 16 คน และผลการประเมินความพึงพอใจจาก 

ผู�ร�วมอบรมเท�ากับ 4.45 จากระดับสูงสุด 5.0

 อ.ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย หัวหน�าภาควิชากายภาพบำบัดให�เกียรติ
เป�นวิทยากร บรรยายเร่ือง Updated evidence in motor performance
assessments and treatment

การปฏิบัติการเร่ือง Motor Assessment Scale

 อ.ดร.อนงค� ตันติสุวัฒน� อาจารย�ภาควิชากายภาพบำบัด บรรยายเร่ือง
Updated evidence in balance assessments and treatments

  กิจกรรมที่ 6   สัมมนาวิชาการเร่ือง “Physical Therapy in Stroke Patients:  
    An updated evidence-based management” 

อาจารย�ทุกท�านได�สร�างความเช่ือม่ันแก�นิสิตในการฝ�กใช�วิจารณญาณ 

และสร�างจิตสำนึกของการเป�นนักกายภาพบำบัด ท่ีดีในการให�บริการวิชาชีพด�วย 

ท้ังนี้มีนิสิตเข�าร�วมโครงการทั้งสิ้น 48 คน และจากผลการประเมินพบว�า 

นิสิตได�รับความรู�ในหัวข�อต�าง ๆ เกี่ยวข�องกับการสอบใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพมากข้ึน มีความม่ันใจในการสอบมากขึ้น และจากการทดสอบความรู�

ก�อนการอบรม (pre-test) และหลังการอบรม (post-test) พบว�า นิสิตท่ีเข�า

รับการอบรมมีคะแนน post-test เพ่ิมข้ึน โดยมีคะแนน pre-test เฉล่ีย 

26.61 คะแนน และคะแนน post-test เฉลี่ย 37.3 คะแนน 
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 เนื่องด�วย กายภาพบำบัด เป�นวิชาชีพ ท่ีมีการกระทำต�อร�างกายมนุษย�

ท้ังในการให�การตรวจประเมิน และการบำบัดความบกพร�อง หรืออาการ

เจ็บปวดของร�างกาย เพ่ือลดอุบัติเหตุระหว�างให�การรักษา ด�วยเครื่องมือ

ทางกายภาพบำบัด ซ่ึงเคื่องมือนั้นมีหลายประเภท ท้ังเครื่องมือท่ีให�ความร�อน

เครื่องมือที่ให�ความเย็น เครื่องมือที่ใช�ไฟฟ�าเป�นตัวกระตุ�นกล�ามเนื้อให�มี

การทำงาน เครื่องช�วยดึง เป�นต�นเครื่องมือแต�ละประเภทน้ัน มีข�อควรระวัง

และข�อห�ามในการใช�งานที่แตกต�างกันไปล�วนต�องใช� ด�วยความระมัดระวัง

แต�ก็ยังอาจเกิดเหตุสุดวิสัยข้ึนได�การเตรียมความพร�อมให�กับ

นักกายภาพบำบัด และผู�ปฏิบัติงานในคลินิก ให�มีความรู�ความเข�าใจ

ในเรื่องอันตราย ท่ีอาจเกิดข้ึน และวิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต�น

จึงเป�นสิ่งจำเป�น เพื่อให�บุคลากรได�รับแนวทางในการจัดการกับ

ความเส่ียงดังกล�าว อันจะเป�นการบรรเทา ความรุนแรงที่เกิดข้ึนได�

อย�างทันท�วงทีโดยโครงการอบรมในครั้งนี้ มีผู�เข�าร�วมฟ�งบรรยาย

ท้ังสิ้น 13 คนและผลการประเมินความพึงพอใจจากผู�ร�วมอบรม

เท�ากับ 4.78 จากระดับสูงสุด 5.0

  กิจกรรมที่ 8   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช�วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน (CPR) 
 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 ผศ.ดร.นิธิมา เพียวพงษ� หัวหน�างานกายภาพบำบัด ได�จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

“การช�วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)” โดยวิทยากรจากศูนย�ฝ�กอบรมปฐมพยาบาล กองบรรเทาทุกข� สภากาชาดไทย เนื่องจากการเสียชีวิต

แบบป�จจุบันทันด�วนเกิดได�บ�อยด�วยสาเหตุต�างๆ เช�น โรคหัวใจ การแพ�ยา การแพ�สารพิษ การถูกไฟฟ�าดูด ผู�ป�วยเหล�านี้จะหยุดหายใจ 

และหัวใจหยุดเต�นกะทันหัน ซ่ึงถ�าปล�อยไว�นานเกิน 4 นาที แม�จะช�วยให�ฟ��นคืนชีพข้ึนมาได� ก็จะเกิดสภาวะการตายของสมองอย�างถาวร ฉะน้ัน

ปฏิบัติการช�วยชีวิตที่กระทำอย�างทันทีและถูกต�อง จะช�วยให�สมองไม�ขาดเลือด และสามารถกลับมาฟ��นเป�นปกติได� ทางงานกายภาพบำบัด

จึงเห็นควรให�มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การช�วยชีวิตข้ันพื้นฐาน (CPR) ให�กับบุคลากรและผู�เกี่ยวข�องในหน�วยงาน พัฒนาส�วนงาน

กายภาพบำบัดในเรื่องการเตรียมพร�อมเพ่ือจัดการความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนต�อผู�มารับบริการในคลินิกกายภาพบำบัด โดยมีผู�เข�าร�วมโครงการอบรม 

ท้ังหมด 14 คน และผลการประเมินความพึงพอใจจากผู�ร�วมอบรมเท�ากับ 4.7 จากระดับสูงสุด 5.0  

  กิจกรรมที่ 7   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “หลักการปฐมพยาบาลเบ้ืองต�นเม่ือเกิดแผลพุพอง 
      (Burn) จากเคร่ืองมือทางกายภาพบำบัด” 
 เม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2554 ผศ.ดร.นิธิมา เพียวพงษ� หัวหน�างานกายภาพบำบัด ได�จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “หลักการ

ปฐมพยาบาลเบ้ืองต�นเมื่อเกิดแผลพุพอง (Burn) จากเครื่องมือทางกายภาพบำบัด” โดยมี อาจารย� ดร.ป�ทมา ผ�องศิริ จากวิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี เป�นวิทยากรบรรยาย



  กิจกรรมที่ 10   นิสิตป.โท หลักสูตรชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย�นำเสนอผลงานวิจัย  

 เม่ือวันที่ 17 กันยายน 2553 นางสาวเฌอมาน ป�ยะกุล นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย�
โดยมี อ.ดร.เขมาภรณ� บุญบำรุง และ อ.ดร.รัชนีพร ติยะวิสุทธ์ิศรี ภาควิชาเวชศาสตร�การธนาคารเลือด เป�นอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�และท่ีปรึกษาร�วม
ตามลำดับ ได�นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร� เร่ือง “ศึกษา metallo-β-lactamases (bla

IMP
) และclass 1 integron จาก Pseudomonas aeruginosa

ท่ีแยกได�จากสิ่งส�งตรวจ” ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห�งชาติ ครั้งที่ 18 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
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  กิจกรรมที่ 9   พิธีมอบกาวน� สู�ความเป�นนักกำหนดอาหาร คร้ังที่ 1 
เม่ือวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2554 อ.ดร.สุวิมล ทรัพย�วโรบล ประธานหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ  

และคณาจารย�ในหลักสูตร ได�จัด “พิธีมอบกาวน� สู�ความเป�นนักกำหนดอาหาร ครั้งที่ 1” ให�กับนิสิตหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร 
ช้ันป�ท่ี 3 ในโอกาสที่จะได�สวมใส�เสื้อกาวน�สำหรับการฝ�กปฏิบัติการในวิชาชีพเป�นครั้งแรก โดยมี ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� คณบดี  เป�นประธาน
ในพิธี ร�วมด�วย รศ.ดร.วินัย ดะลันห� อาจารย�หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร ให�เกียรติกล�าวโอวาทแก�นิสิต  
 ซ่ึงกิจกรรมนี้เป�นส�วนหนึ่งของการสร�างลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ท่ีมุ�งผลลัพท�การเรียนรู� (Outcome Based 
Learning) ให�นิสิตได�ตระหนักในบทบาทหน�าท่ีความรับผิดชอบ การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในเกียรติแห�งวิชาชีพ 
และพร�อมท่ีจะเป�นนักกำหนดอาหารท่ีดีในอนาคต เพ่ือออกไปรับใช�สังคมและประเทศชาติต�อไป ตามยุทธศาสตร� ‘ยอมรับ’ ของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
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  กิจกรรมที่ 11   นิสิต ป.โท หลักสูตรชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย� นำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงร�วมงานครบรอบสถาปนาจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยครบรอบ 94 ป� เม่ือ 

วันเสาร�ท่ี 26 มีนาคม 2554 เวลา 7.00 น. ในการนี้ได�ทรงวางพานพุ�มดอกไม�และทรงจุดธูปเทียนถวายเคร่ืองราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย� 

สมเด็จพระป�ยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ�า จากนั้นเสด็จฯ ทรงบาตรบริเวณหน�าหอประชุมจุฬาฯ ร�วมกับผู�บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย� 

บุคลากร นิสิตเก�า และนิสิตป�จจุบัน 

 ซ่ึงงานครบรอบวันสถาปนาจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.วนิดา นพพรพันธุ� คณบดีคณะสหเวชศาสตร� พร�อมด�วย 

ผู�บริหาร คณาจารย�บุคลากรคณะฯ ได�ร�วมทำบุญใส�บาตรถวายแด�พระสงฆ� และร�วมพิธีถวายพายพุ�มเพ่ือถวายเป�นราชสักการะแด� 2 รัชกาล ณ พระบรมรูป 

หน�าหอประชุมจุฬาฯ โดยพร�อมเพรียงกัน 

  กิจกรรมที่ 12   งานครบรอบ 94 ป� แห�งการสถาปนาจุฬาลงกรณ� มหาวิทยาลัย 

 นางสาวปาริชาต เดชพิชัย นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิก และอณูทางการแพทย�

ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

โดยมี ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล และ อ.ดร.กิตตินันท� 

โกมลภิส เป�นอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� และท่ีปรึกษาร�วม 

ตามลำดับ ได�นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร� เรื่อง “การผลิต

และลักษณะสมบัติของโมโนโคลนอลแอนตบอดี ต�ออัลบูมินจาก

ซีรัมคน” ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต-

ศึกษาแห�งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Graduate

ResearchConference) ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร� ระหว�างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2553
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 เม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห�อง 212 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได�จัดพิธี

ประกาศเกียรติคุณ ศาสตราภิชาน ศาสตราจารย� รางวัลยกย�องเชิดชูเกียรติอาจารย�ด�านการเรียนการสอนและกิจการนิสิต รางวัลการวิจัย 

และรางวัลผลงานวิจัย ประจำป� 2553 พิธีมอบรางวัลยกย�องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดีศรีจุฬาฯ” พิธีมอบกิตติบัตรแก�นิสิตท่ีได�รับ

รางวัลประกวดกวีนิพนธ�ภาษาอังกฤษเรื่อง “ค�านิยมพอเพียง” ซ่ึงพิธีนี้เป�นหนึ่งในกิจกรรมฉลองครบรอบ 94 ป� สถาปนาจุฬาฯ โดยมี ศ.นพ.ภิรมย� 

กมลรัตนกุล อธิการบดี เป�นประธานในพิธี โดยคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ มีอาจารย�และบุคลากร ได�รับรางวัลต�างๆ ดังนี้

  พิธีประกาศเกียรติคุณ รางวัลยกย�องเชิดชูเกียรติ 
  คณาจารย�ผู�มีผลงานดีเด�นด�านต�างๆ และรางวัลคนดีศรีจุฬาฯ ประจำป� 2553 

 1. ผศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา ผู�ช�วยคณบดี
ได�รับรางวัลนักวิจัย รุ�นเยาว� สาขา วิทยาศาสตร� 
และเทคโนโลยี

 2.  นางนันทนัช  เมืองโคตร เจ�าหน�าท่ีบริการ
งานแพทย� สังกัดภาควิชาเวชศาสตร�การธนาคารเลือด
ได�รับรางวัลยกย�องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ
“คนดีศรีจุฬาฯ” ประจำป� 2554

 3. นายสมศักดิ์  โชคศิริ เจ�าหน�าที่บริการ
งานทั่วไป สังกัดงานบริหารและธุรการ ได�รับรางวัล
ยกย�องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี

ศรีจุฬาฯ” ประจำป� 2554

เกียรติภูมิสหเวช เกียรติภูมิสหเวช 

 ผศ.ดร. วนิดา นพพรพันธุ� คณบดีคณะสหเวชศาสตร� 

ร�วมงานแสดงความช่ืนชมยินดี

ท�านอธิการบดี และผู�บริหารจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ร�วมแสดงความยินดี



ÊËàÇªÇÔ Ñ̈Â ผศ.ดร.เทวิน  เทนคำเนาว�
ผู�ช�วยคณบดี
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 ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร�วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได�ประกาศ

สนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย�รุ�นใหม� ประจำป� พ.ศ.2554 นั้นในฉบับนี้ ก็ขอแสดงความยินดี

  - คลิกตรง journal ranking (ดังลูกศรแสดง) โดยจะปรากฏผลดังใน

    ภาพท่ี 3 ซ่ึงพบว�า อยู�ในควอไทล�ท่ี 4 (อันดับท่ี 101 ในทั้งหมด

    106 วารสารที่มีค�า impact factor ในหมวด research &

    experimental medicine)

ภาพท่ี 2 ภาพท่ี 3

ภาพท่ี 1

กับอาจารย�สังกัดคณะสหเวชศาสตร�จำนวน 2 ท�านท่ีได�รับทุนในป�นี้ ได�แก�

 1. อ.ดร.เขมาภรณ� บุญบำรุง ภาควิชาเวชศาสตร�การธนาคารเลอืดและจุลชวีวทิยาคลินกิ ซ่ึงเป�นหัวหน�าโครงการวิจยั เรือ่ง ผลกระทบของสารสกัด

จากสมุนไพรไทยและผลร�วมกับยาปฏิชีวนะต�อโครงสร�างไบโอฟ�ล�มของเช้ือ Pseudomonas aeruginosa

 2. อ.ดร.ดวงดาว นันทโกมล ภาควิชาจุลทรรศน�ศาสตร�คลินิก ซ่ึงเป�นหัวหน�าโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษากลไกการสร�างไมโครพาติเคิลระดับ

โมเลกุล และตัวยับย้ังฤทธิ์เพ่ือใช�เป�นการรักษาผู�ป�วยมาลาเรียชนิดข้ึนสมอง

 คณะสหเวชศาสตร� ได�ประกาศใช�เกณฑ�การสนับสนุนเป�นค�าสมนาคุณในการตีพิมพ�ผลงานวิจัย ท้ังในวารสารในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

มาต้ังแต�ปลายป� 2553 แล�ว โดยมีเป�าประสงค�ให�มีผลงานวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ�สูงขึ้นทั้งในด�านปริมาณ และคุณภาพอนึ่งในวารสารระดับนานาชาตินั้น

มีการพิจารณาเกณฑ�คุณภาพจากท้ังค�า impact factor ในฐานข�อมูล ISI อย�างไรก็ตาม วารสารท่ีอยู�ในแต�ละหมวดสาขามีค�า impact factor สูงสุด

และจำนวนวารสารท้ังหมดท่ีมีค�า impact factor ต�างกัน ดังนั้น จึงมีการพิจารณาเกณฑ�คุณภาพอ่ืน คือ วารสารถูกจัดอยู�ในควอไทล�ใด ซ่ึงหลายท�าน 

ก็มีคำถามว�า จะตรวจสอบว�าวารสารอยู�ในควอไทล�ใด ได�อย�างไร ในโอกาสนี้ จึงขอแนะนำวิธีการในการค�นหาข�อมูล ดังต�อไปน้ี

 1. เข�าเว็บ http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=HOME

 2.  - เลือก JCR Science Edition พร�อมระบุป� เช�น 2010

      - เลือก Search for a specific journal          

 3. - ระบุช่ือวารสาร เช�น asian biomedicine

  - จะได�ผลการค�นหา ซ่ึงเป�นข�อมูลในภาพท่ี 1 ซ่ึงพบว�ามีค�า impactfactor = 0.248

  - คลิกตรงชื่อวารสาร (ดังลูกศรแสดง) เพ่ือดูรายละเอียดอ่ืนๆโดยจะปรากฏผลดังในภาพท่ี 2 



¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇÊËàÇª¨ØÌÒÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ � 13 ÁÕ¹Ò¤Á - àÁÉÒÂ¹ 2554

  การใช�สารเคมีท่ีน�อยลงและลดการผลิตของเสียในระบบจุลภาค 

เป�นหนึ่งในแนวทางของเคมีสีเขียว จึงได�เกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบ 

ของไหลจุลภาคสำหรับการตรวจวัfแคลเซียม 

โดยใช�หลักการ Arsenazo III ข้ึนด�วย 

วิธีการนี้ ได�มีการออกแบบส่ิกีดขวาง รูปตัเจ 

จำนวน 4 ชุดชุดละ 10 ช้ิน ภายในท�อ

ขนาดเล็กเพื่อช�วยในการผสมกันของสาร 

ซ่ึงพบว�ามีประสิทธิภาพการผสมของสาร

ประมาณ 90 เปอร�เซ็นต� และเม่ือ นำมา

ตรวจวัดหาปริมาณแคลเซียม ปฏิกิริยาท่ี

เกิดข้ึนนี้สามารถวัดด�วยไฟเบอร�ออฟติก

สเปคโตรมิเตอร�ท่ีความยาวคล่ืน 650 นาโน

เมตรได�โดยตรง โดยระบบท่ีพัฒนานี้สามารถ 

ทำการตรวจวัดปริมาแคลเซียมได�ในช�วง 

ความเป�นเส�นตรง 0-3 mg dL-1 ค�าต่ำสุด 

ท่ีสามารถวัดได�คือ 0.138 mg dL-1 วิธีท่ี

Comparison between the proposed microfluidic system and a conventional method using

(A) a Bland-Altman bias plot and (B) a Passing-Bablok regression analysis.

ผศ.ดร.วนิดา  หลายวัฒนไพศาล
ภาควิชาเคมีคลินิก

พัฒนาข้ึนนี้มีความแม�นยำในการวิเคราะห�ปริมาณแคลเซียมสูง เม่ือทำการวิเคราะห�ประมาณแคลเซียมระดับต่ำและสูง (within-run CV = 4.10% 

และ 3.91% ตามลำดับ, run-to-run CV = 4.6%) ผลกระทบจากการ carry-over ของสารมีค�าเท�ากับ 1.98% ซ่ึงอยู�ในเกณฑ�ท่ีสามารถ      

ยอมรับได� ผลการตรวจวัดปริมาณแคลเซียมในเลือด ด�วยระบบท่ีพัฒนาข้ึนเทียบกับวิธีวิเคราะห�อัตโนมัติท่ีใช�ในห�องปฏิบัติการท่ัวไปท่ีใช�หลักการ

สเปคโตรโฟโตมิทรี พบว�ามีความสัมพันธ�ท่ีดีสอดคล�องกัน (r2 = 0.985 ; n = 15) ผลงานวิจัยแสดงให�เห็นว�าระบบของไหล จุลภาคท่ีพัฒนาข้ึนนี้ 

สามารถวิเคราะห�หาปริมาณแคลเซียมในเลือดได�และสามารถลดปริมาณการใช�สารเคมีลงได�อย�างมาก โดยผลงานวิจัยช้ินนี้ได�รับการตีพิมพ�   

ในวารสาร BioChip Journal Volume : 5 Pages : 1-7  

การพัฒนาระบบของไหลจุลภาคสำหรับการตรวจวัดแคลเซียม 
โดยใช�หลักการ Arsenazo III 

รางวัล World Halal Research Excellence 

 ศูนย�วิทยาศาสตร�ฮาลาล จุฬาฯ ร�วมกับคณะสหเวชศาสตร� 

จุฬาฯ ร�วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน World Halal Research Summit  

2011 วันที่ 4-8 เมษายน 2554 ณ Kuala Lumpur Convention Centre 

ประเทศมาเลเซีย โดยผลงานวิจัยท่ีทีมวิจัยของศูนย�วิทยาศาสตร�ฮาลาล 

จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห�ลัน ท้ังสองเรื่องได�รับรางวัล World Halal 

Research Excellence รางวัลชนะเลิศและรางวัลที่ 3 ด�วย โดยผลงาน

วจิยัที่ได�รับรางวัลชนะเลิศเป�นผลงานการวางระบบฮาลาล ในโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารทะเลโดยระบบ HAL-Q ซ่ึงมี ผศ.ดร.ทิพยเนตร 

อริยป�ติพันธ� คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ เป�นผู�ร�วมงานวิจัยด�วย ขณะท่ี

รางวัลที่ 3 เป�นผลงานการศึกษาพารามิเตอร�ทางห�องปฏิบัติการวิทยา-

ศาสตร�ท่ีใช�ตรวจสอบสัตว�ท่ีได�รับการปฏิบัติอย�างขาดมนุษยธรรม

ก�อนการเชือด แสดงถึงความห�วงใยด�านสวัสดิการสัตว�ของประเทศไทย 

ซ่ึงมี ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ� คณะสหเวชศาสตร� เป�นผู�ร�วมงานวิจัย

ทีมวิจัยของศูนย�วิทยาศาสตร�ฮาลาล จุฬาฯ
นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห�ลัน ถ�ายภาพร�วมกับ ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ� 

และ อ.ดร.สถาพร งามอุโฆษ คณะสหเวชศาสตร� 
หน�าโปสเตอร�ช้ินงานที่ได�รับรางวัลชนะเลิศ



การดำเนินชีวิตอย�างพอเพียง ใช�สติในการแก�ป�ญหาอย�างรอบคอบ โดยมี 

พระอาจารย�มหาภาณุพงศ� เป�นผู�สอน วิป�สสนากรรมฐาน แนวสติป�ฏฐาน 4 

ตลอดเวลา 5 วัน นอกจากนี้คณะผู�ปฏิบัติธรรมยังได�รับความเมตตาจากพระครู

สมุห�จิรยุทธ� อธิฉนฺโท เจ�าอาวาสวัดตาลเอน มานำสวดมนต�ทำวัตรเช�า-เย็น 

บรรยายธรรม และตอบป�ญหาข�อสงสัยจากการปฏิบัติธรรมอีกด�วย 

คณะสหเวชศาสตร� ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� ได�เป�นตัวแทนถวาย

สังฆทานและถวายป�จจัยท่ีบุคลากรของคณะสหเวชศาสตร�ทุกคนได�

ร�วมกันทำบุญ กิจกรรมนี้สำเร็จลุล�วงได�ดี โดยมีคุณสุเทพ แช�มช�อย 

ซ่ึงเป�นมัคทายกวัดยม และ อ.ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย เป�นผู�ประสานงาน

ติดต�อกับทางวัด และทางคณะสหเวชศาสตร� ได�รับความอนุเคราะห�จาก 

บริษัท ทีโอเอ เพ�นท� (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคสีน้ำทาภายนอก 

และสีเคลือบเงาสำหรับใช�ในกิจกรรมจิตอาสานี้อีกด�วย 
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  กิจกรรมที่ 2 โครงการ สหเวชศาสตร� จุฬาฯ ปลูกจิตอาสาพัฒนาวัด 
 เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ป� แห�งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ในป� 2554 จึงได�จัดโครงการ “20 ป� 20 กิจกรรม  

คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ปลูกจิตอาสา สู�สังคมไทย” และในวันอาทิตย�ท่ี 27 มีนาคม 2554 ได�จัดให�มีกิจกรรม “สหเวชศาสตร� จุฬาฯ ปลูกจิตอาสา

พัฒนาวัด” ณ วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเป�นวัดท่ีได�รับผลกระทบจากอุทกภัย และกำลังรอการบูรณะฟ��นฟู โดยมี  

ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล เป�นประธานโครงการ ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�ไปทำความสะอาด ซ�อมแซม ทาสี และปรับภูมิทัศน�บางส�วนของวัด

ให�มีความสวยงาม โดยมีบุคลากร นิสิต นิสิตเก�า และบุคคลภายนอกเข�าร�วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 65 คน และในกิจกรรมครั้งนี้ ท�านคณบดี 
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  กิจกรรมที่ 1  โครงการพัฒนาจิตเพ่ือเสริมสร�างคุณธรรมและจริยธรรม คร้ังที่ 6 
 หน�วยกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ได�จัดโครงการพัฒนาจิตเพ่ือเสริมสร�างคุณธรรมและจริยธรรม ครั้งที่ 6 ระหว�างวันที่ 23-27 

มีนาคม 2554 ณ วัดตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ภายใต�การนำของ ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล ผู�ช�วยคณบดี โดยมี

บุคลากร นิสิต นิสิตเก�า และบุคคลภายนอกเข�าร�วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 62 คน โครงการนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือเป�นการน�อมนำหลักธรรม 

คำสอนทางพุทธศาสนา และการฝ�กปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐาน ฝ�กการเจริญสติให�รู�จริงตามสภาพป�จจุบัน นำไปสู�การนำมาใช�ในชีวิตประจำวัน 

เพ่ือเสริมสร�างพ้ืนฐานจิตใจของนิสิตและบุคลากรท่ีร�วมโครงการ ให�มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ�มกันเพียงพอสำหรับใช�ใน 
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  กิจกรรมที่ 3  โครงการ “ค�ายอาสาพัฒนาชนบท” 

 เม่ือวันที่ 16-21 มีนาคม พ.ศ. 2554 สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ โดยมี ผศ.ดร.เปรมทิพย� ทวีรติธรรม รองคณบดี เป�นอาจารย� 

ท่ีปรึกษาโครงการ ได�จัดโครงการ “ค�ายอาสาพัฒนาชนบท” ณ โรงเรียนบ�านต�นมะพร�าว หมู� 6 ต.แม�กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ซ่ึงมี

วัตถุประสงค�เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข�าถึงข�อมูลข�าวสาร การบริการทางด�านสาธารณสุขและพัฒนาชุมชนให�กับประชาชนในพ้ืนที่ขาดแคลน และเป�น

ช�องทางให�นิสิตได�มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู�วิถีชีวิตของประชาชนในชนบท อันจะเป�นการปลูกฝ�งความเข�าใจและทัศนคติท่ีดีต�อการปฏิบัติงาน 

ของนิสิตในอนาคต อีกทั้งยังเป�นการสร�างจิตอาสาให�กับนิสิตท่ีเข�าร�วมโครงการ โดยโครงการดังกล�าวได�รับความร�วมมือเป�นอย�างดีจากนิสิต 

ท้ัง 4 ช้ันป�จาก 3 สาขาวิชา ท้ังสาขากายภาพบำบัด สาขาเทคนิคการแพทย� และสาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร รวมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน 

ซ่ึงโครงการดังกล�าวเป�นหนึ่งในโครงการ 20 ป� 20 กิจกรรม “สหเวชศาสตร� จุฬาฯ ปลูกจิตอาสาสู�สังคมไทย” 

ของท่ีระลึก 20 ป� คณะสหเวชศาสตร�  จุฬาฯ 

เสื้อคอโปโลป�กตราสัญลักษณ� 20 ป� คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ

ท่ีหน�าอกด�านซ�าย ราคา 199 บาท

แก�วทรงสแตนดาร�ดพิมพ�ตราสัญลักษณ� 20 ป�

คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ราคา 69 บาท

 ราคาน้ีไม�รวมค�าจัดส�ง สนใจสั่งซื้อได�ท่ี งานบริการวิชาการและวิจัย อาคารจุฬาพัฒน� 1 ช้ัน 1 

คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ เบอร�ติดต�อ 02-218-1063 E-mail : Nonthicha.J@chula.ac.th
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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
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คณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
154 อาคารจุฬาพัฒน� 1 ถนนพระราม 1
แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กทม. 10330

¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇÊËàÇª¨ØÌÒÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ � 16 ÁÕ¹Ò¤Á - àÁÉÒÂ¹ 2554

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

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

บริษัท ไบโอจีโนเมต จำกัด
BIOGENOMED CO.,LTD
80/1 ถนนสุทธิสารวินิฉัย แขวงสามเสนนอก
เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
Tel : (66) 0 2274 8133
Fax : (66) 0 2274 8134
www.biogenomed.com
Email : bgm@biogenomed.com 


