
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 

นางสาวกมลลักษณ�  แสนทวีสุข
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ฝากข�าวประชาสัมพันธ�ถึงศิษย�เก�าสหเวชศาสตร� รวมถึงศิษย�เก�าเทคนิคการแพทย� 

จุฬาฯ ทุกท�าน ในขณะนี้คณะสหเวชศาสตร�ได�จัดทำเว็บไซต�เนื่องในวาระครบรอบ 

20 ป�คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 คือ http://

www.ahs.chula.ac.th/20ahs/index.html “20 ป� สหเวชศาสตร� จุฬาฯ ปลูกจิต

อาสาสู�สังคมไทย” ซ่ึงรวบรวมกิจกรรมที่คณาจารย� บุคลากร นิสิต ศิษย�เก�า ร�วมกัน

จัดทำข้ึนภายใต�ช่ือโครงการ 20 ป� 20 กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ     

ปลูกจิตอาสาสู�สังคมไทย และรวบรวมภาพกิจกรรมตลอด 20 ป�ท่ีผ�านมาไว�ด�วย 

ทางกองบรรณธิการจึงขอเชิญชวนศิษย�เก�าทุกท�านส�งรูปท่ีท�านได�ถ�ายภาพกันไว�ใน

สมัยยังเป�นนิสิต หรือท�านใดมีภาพถ�ายเก�าๆ และมีความประสงค�ท่ีจะแบ�งป�นความ

ทรงจำท่ีน�าประทับใจ ท�านสามารถส�งภาพมายัง e-mail:ahs20@chula.ac.th ได� 

และท่ีสำคัญท่ีสุดทางกองบรรณาธิการขอเชิญชวนทุกท�านที่เป�นทั้งศิษย�เก�าและศิษย�

ป�จจุบัน ลงทะเบียนท่ีอยู�ป�จจุบันพร�อมท้ัง e-mail address ผ�านเว็บไซต�ดังกล�าว 

เพ่ือนำมาปรับปรุงฐานข�อมูลเพ่ือการจัดส�งข�าวสารของคณะฯ ไปยังท�านได�อย�าง

รวดเร็วในโอกาสต�อไป ¡ Í § º Ã Ã ³ Ò ̧ Ô ¡ Ò Ã
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ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ�
คณบดี
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ผผศศ.ด

    เป�ดเทอมป�การศึกษา 2554 นี้ ชาวคณะสหเวชศาสตร�ขอต�อนรับนิสิตสหเวชศาสตร�

      รุ�นที่ 20 เข�ามาร�วมเป�นหนึ่งในครอบครัวสหเวชศาสตร� จุฬาฯ และร�วมกิจกรรม

    เฉลิมฉลองครบรอบ 20 ป� คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ตลอดป� โดยเฉพาะโครงการ 

      20 ป� 20 กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ปลูกจิตอาสาสู�สังคมไทย โดยนิสิตใหม�สหเวชศาสตร�

รุ�นที่ 20 มี 243 คน ประกอบด�วยนิสิตเทคนิคการแพทย� 124 คน นิสิตกายภาพบำบัด 82 คน และนิสิต

โภชนาการและการกำหนดอาหาร 37 คน นอกจากนั้น ยังมีนิสิตใหม�ระดับบัณฑิตศึกษาอีก 20 คน คือ นิสิตระดับ

ปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย� 4 คน สาขาวิชากายภาพบำบัด 2 คน สาขาวิชา

(ฉบับหน�า จะกล�าวถึงงานวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากเงินทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร�)

วิทยาศาสตร�โลหิตวิทยาคลินิก 3 คน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (นานาชาติ) 3 คนสาขาวิชาวิทยาศาสตร�ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยา

ทางการแพทย�และภูมิคุ�มกันวิทยา 5 คน และนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย� 2 คน สาขาวิชาอาหาร

และโภชนาการ (นานาชาติ) 1 คน ก�าวแรกของน�องใหม�ก็สามารถแสดงพลังสร�างชื่อเสียงให�แก�คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ด�วยการคว�า 

‘รางวัลชนะเลิศกองเชียร� กีฬาสามัคคีน�องใหม� ป�การศึกษา 2554’ มาครองอีกหนึ่งสมัย ด�วยการตกแต�งสแตนด�เชียร�อย�างงดงามแนวอนุรักษ�  

ป�าธรรมชาติด�วยฉากของ The Lion King เป�นที่ช่ืนชมของคณาจารย�และพ่ีๆ ทุกคน 

 จดหมายข�าวสหเวชจุฬาสานสัมพันธ�ฉบับเดือนเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2554 นี้ ขอกล�าวต�อเนื่องถึงผลผลิตหลักตามยุทธศาสตร� 

‘ก�าวหน�า’  คือ โครงการวิจัยของคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ท่ีได�รับการสนับสนุนจากทุนวิจัยงบประมาณแผ�นดินตั้งแต� ป�งบประมาณ 2545-2554 

ซึ่งเป�นทุนตั้งต�น ให�คณาจารย�หลายท�านสามารถทำงานวิจัยต�อยอดจนเป�นผู�เชี่ยวชาญในศาสตร� นำองค�ความรู�มาใช�ในการผลิตบัณฑิตจาก

คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ท้ังในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาท่ีสามารถทำงานสร�างคุณประโยชน�ต�อสังคมได�ตลอดมา ดังนี้

 ป�งบประมาณ โครงการวิจัย ผู�วิจัยหลัก
 2545 1. การศึกษาผลของการฝ�กการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต�อเมแทบอลิซึมไลโปโปรตีนในพลาสม�า  รศ.ดร.วินัย ดะห�ลัน

   และสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดในคนไทยท่ีมีกิจกรรมทางร�างกายต่ำ

  2.  การป�องกันการทำลายของอนุมูลอิสระ รศ.ดร.วาริน

    แสงกิติโกมล

 2546 1 ปริมาณรวมของสารต�านอนุมูลอิสระ(Total antioxidant capacity) ในไขมันชนิด High density ผศ.อรรถกร

   lipoprotein(HDL)ในผู�ป�วยก�อนและหลังการผ�าตัดหัวใจ(Coronary bypass surgery) ปาละสุวรรณ

  2. การศึกษาเบ้ืองต�นเพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบของส่ิงตัวอย�าง, ชนิดของสารกันเลือดแข็งและ

   ระยะเวลาในการเก็บรักษาสิ่งตัวอย�างเพ่ือใช�ในการตรวจวิเคราะห�หาปริมาณรวมของสารต�าน

   อนุมูลอิสระ (Total antioxidant capacity) ในซีรั่ม พลาสมาและไขมันชนิด HDL 

  3. การพัฒนาถุงประคบความร�อนบรรจุเมล็ดธัญพืชเพ่ือใช�ในการรักษา ผศ.ดร.ประวิตร

    เจนวรรณธนะกุล

 2547 1. การศึกษาสถานภาพการใช�ประโยชน�ของหมึกพิมพ�นำไฟฟ�า (Conductive Paste) ชนิดต�างๆ อ.ดร.สุริยพงศ�

   และแนวทางการผลิตหมึกพิมพ�นำไฟฟ�าในประเทศไทย กุลกีรติยุต

 2547 - 2549 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ�เสริมอาหารประเภทเลซิตินผสมที่มีสัดส�วนของฟอสโฟลิป�ดและกรดไขมัน   รศ.ดร.วินัย ดะห�ลัน

   ไม�อ่ิมตัวชนิดต�างๆ ตามท่ีกำหนดโดยใช�ผลผลิตทางการประมงและการเกษตรในประเทศ 

   เป�นแหล�งวัตถุดิบ  ป�ท่ี 1-3    

 2550 1. การพัฒนาวิธี Loop-mediated isothermal  amplification เพ่ือตรวจหาเช้ือ Helicobacter   ผศ.ดร.นันทรี

   pylori อย�างรวดเร็ว  ชัยชนะวงศาโรจน�

 2552 1. ทดสอบหาฤทธ์ิต�านโรคสะเก็ดเงิน (anti-psoriatic activity) ของสารสกัดจากสมุนไพรไทย    ผศ.ดร.เทวิน

        เทนคำเนาว�

 2554 1.  การผสมผสานเทคนิคการวิเคราะห�ด�านโอมิกส�เพ่ือตรวจสอบการปนเป��อนวัตถุต�องห�ามใน          รศ.ดร.วินัย ดะห�ลัน

   ผลิตภัณฑ�ฮาลาลท่ีเป�นอาหารและมิใช�อาหารเพ่ือการส�งออก      
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 วันจันทร�ที่ 23 พฤษภาคม 2554 ศูนย�วิทยาศาสตร�ฮาลาล

และคณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ลงนามข�อตกลง

ความร�วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี 

การอาหารแห�งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ไฟซาลลาบัด ประเทศ

ปากีสถาน (The National Institute of Food Science and Technology, 

University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan-NIFSAT, UAF)

ณ ห�องประชุม 203 อาคารจามจุรี 4 สำนักงานอธิการบดี จุฬาลงกรณ�-

มหาวิทยาลัย วัตถุประสงค�เพ่ือร�วมกันพัฒนางานวิจัยด�านวิทยาศาสตร�

และเทคโนโลยีฮาลาล งานด�านโภชนาการและการกำหนดอาหาร 

การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนการร�วมผลักดันศักยภาพ

อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

  กิจกรรมที่ 2 พิธีลงนามข�อตกลงความร�วมมือทางวิชาการ สถาบันอาหารแห�งชาติปากีสถาน 
    ศูนย�วิทยาศาสตร�ฮาลาล จุฬาฯ และคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ 

 (จากขวาไปซ�าย) ศ.ดร.เกื้อ วงศ�บุญสิน รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัย, และศ.ดร.อิคราร� อาห�หมัด ข�าน อธิการบดี UAF, รศ.ดร.

วินัย ดะห�ลัน ผู�อำนวยการศูนย�วิทยาศาสตร�ฮาลาล จุฬาฯ, ศ.ดร.ฟาคิร 

มูฮำหมัด อันจุม เลขาธิการ NIFSAT และ ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� 

คณบดีคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ

  กิจกรรมที่ 1 พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
    พระอัฐมรามาธิบดินทร 
 ด�วยจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยได�จัดพิธีถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 

เนื่องในวันคล�ายวันสวรรคต ในวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ณ พระบรมราชานุสาวรีย� บริเวณหน�าอาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร� จุฬาฯ 

โดยมีผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.วนิดา นพพรพันธุ� คณบดี พร�อมด�วยผู�บริหารเจ�าหน�าท่ีและนิสิตคณะสหเวชศาสตร� ได�ร�วมพิธีวางพวงมาลา 

เพ่ือถวายเป�นราชสักการะเพ่ือน�อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค�ท�านทรงมีต�อประชาชนชาวไทย 
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  กิจกรรมที่ 3 อาคันตุกะจากมาเลเซียเย่ียมชมคณะสหเวชศาสตร�
 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 16 มิถุนายน 2554 ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� คณบดี รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท� อุปนายกสภาเทคนิคการแพทย� พร�อมด�วย

คณาจารย�เทคนิคการแพทย� ให�การต�อนรับคณะอาคันตุกะจากประเทศมาเลเซียท่ีขอมาแลกเปล่ียนข�อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงหลักสูตรเทคนิคการแพทย�

ของมาเลเซีย นำโดย Prof. Dr.Umah Rani Kuppusamy, Biomedical Science Coordinator, Department of Molecular Medicine, Faculty of 

Medicine, University of Malaya (UM) และตัวแทนจาก 5 สถาบัน ได�แก� 1) School of Health Sciences, Universiti Sains Malaysia (USM),  

2) Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Putra Malaysia (UPM), 3) Faculty of Allied Health Science, National University of  

Malaysia (UKM), 4) Kulliyah of Allied Health Sciences Islamic International University of  Malaysia (IIUM), 5) Task Force of biomedical 

Science Degree  Program, Ministry of  Higher Education Malaysia   

 ซ่ึงภายในงานได�มีการมอบรางวัล

“จุฬาฯ บ�านน�าอยู�” ป�ท่ี 2 ซ่ึงเป�นกิจกรรม

ประกวดการดูแลรักษาส่ิงแวดล�อมของ

แต�ละหน�วยงานโดยคณะสหเวชศาสตร�-

จุฬาฯ ได�รางวัลดีมากประเภทห�องน้ำ

ขนาดเล็ก พร�อมเงินรางวัล  5,000 บาท

  กิจกรรมที่ 4 คณะสหเวชศาสตร� ร�วมงาน “จุฬาฯ รักษ�โลก” และ “จุฬาฯ บ�านน�าอยู�”
 เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได�จัดกิจกรรม “จุฬาฯ รักษ�โลก” ป�ท่ี 3 ข้ึน ณ บริเวณอาคารจุฬาพัฒน� 13  

เพื่อรณรงค�ลดป�ญหาโลกร�อน ปลูกต�นไม�ภายในมหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล�เคียง รวมถึงรณรงค�การใช�จักรยานภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงได�รับการ

สนับสนุนจักรยานจากการไฟฟ�านครหลวง (กฟน.) โดยกิจกรรมดังกล�าวจัดข้ึนเพ่ือให�ประชาคมจุฬาฯ ตระหนักและหันมาสนใจในป�ญหาภาวะโลกร�อน

และทำให�จุฬาฯ เป�นสถานที่ร�มร่ืนน�าอยู�ใจกลางกรุงเทพมหานคร ภายใต�โครงการอุทยานจามจุรี ศรีจุฬาฯ ตามยุทธศาสตร� “เป�นสุข” 

 ในการนี้ ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยป�ติพันธ� รองคณบดีฝ�ายวิชาการ ได�กล�าวแนะนำคณะสหเวชศาสตร� 

คณาจารย�เทคนิคการแพทย�ได�ให�ข�อมูลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย� 

และหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีเกี่ยวข�องของคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ รวมถึงบทบาทของสภาเทคนิค- 

การแพทย� และสมาคมเทคนิคการแพทย�แห�งประเทศไทยต�อนักเทคนิคการแพทย�ไทย และได�พาคณะ

จากประเทศมาเลเซียเข�าเย่ียมชมห�องปฏิบัติการการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะสหเวชศาสตร�- 

จุฬาฯ รวมถึงเยี่ยมชมศูนย�วิทยาศาสตร�ฮาลาล จุฬาฯ ด�วย 
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  กิจกรรมที่ 5 สหเวชศาสตร�เพื่อการเสริมสร�างสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ 
 เม่ือวันเสาร�ท่ี 4 มิถุนายน 2554 คณะสหเวชศาสตร� ได�จัดโครงการสหเวชศาสตร�เพื่อการเสริมสร�างสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ (Integrated 

Allied Health Science for Community Prevention) ณ ต.บางน้ำผ้ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซ่ึงได�รับความร�วมมืออย�างดีย่ิงจาก

นายสำเนาว� รัศมิทัต นายก อบต. บางน้ำผึ้ง นางสาวอาภรณ� พานทอง อดีตผู�ใหญ�บ�านหมู� 3 นายสมบูรณ� สุวรรณเทวะคุปต� เจ�าหน�าท่ีสาธารณสุข 

ตำแหน�งผู�อำนวยการโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพ ต.บางน้ำผ้ึง ในการจัดอาสาสมัครหมู�บ�าน (อสม.) มาช�วยการเรียนการสอนของรายวิชาเวชศาสตร�

ชุมชนสำหรับวิทยาศาสตร�สุขภาพ สำหรับนิสิตช้ันป�ท่ี 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย� สาขาวิชากายภาพบำบัด และ

สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร การท่ีนิสิตได�สำรวจป�ญหาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่จริงได�ช�วยเสริมสร�างให�นิสิตท้ัง 3 สาขาวิชา

สามารถเข�าใจและมีทักษะในการบูรณาการระหว�างศาสตร� เรียนรู�แนวทางในการแก�ป�ญหาและมีจิตสาธารณะในการช�วยสร�างเสริมสุขภาพชุมชน

อีกด�วย คณะสหเวชศาสตร�ขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ (สสส.) และโครงการบ�านนี้มีสุขกำลัง 2 ของจุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัย ท่ีให�ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้

วันอาทิตย�ท่ี 5 มิถุนายน 2554 ได�จัด โครงการ สหเวชฯ จุฬาฯ บริการประชาชน ครั้งท่ี 9 ต�อเนื่องจากโครงการดังกล�าวข�างต�นเพ่ือให�เกิด

ประโยชน�ต�อชุมชนอย�างเป�นรูปธรม ท้ังยังเป�นการสร�างจิตสำนึกสาธารณะ ร�วมรับผิดชอบต�อสังคมในการให�บริการด�านสหเวชศาสตร� โดยนิสิต

ช้ันป�ท่ี 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย� สาขาวิชากายภาพบำบัด และสาขาวิชาโภชนาการ และการกำหนดอาหาร

ได�ปฏิบัติงานจริงภายใต�การดูแลของคณาจารย�ในการให�บริการตรวจเลือด ตรวจป�สสาวะ รักษาทางกายภาพบำบัดและให�คำแนะนำด�านโภชนาการ

แก�ประชาชนฟรี มีประชาชนจากตำบลบางน้ำผึ้ง เข�ารับบริการทั้งสิ้น 253 คน ถือเป�นหนึ่งกิจกรรมสำคัญในโครงการ 20 ป� 20 กิจกรรม

คณะสหเวชศาสตร�จุฬาฯ ปลูกจิตอาสาสู�สังคมไทย ซ่ึงจัดข้ึนเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ป� แห�งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�-

มหาวิทยาลัย
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  กิจกรรมที่ 6 คณาจารย�ภาควิชาเคมีคลินิกรำลึกพระคุณของครู 

  กิจกรรมที่ 7 งานกายภาพบำบัด & ศูนย�วิจัยและพัฒนาสุขภาพเท�า  
    แนะนำความรู�เพื่อสร�างเสริมสุขภาพแก�ชุมชน 

 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 16 มิถุนายน 2554 ซ่ึงเป�นวันไหว�ครู คณาจารย�

ภาควิชาเคมีคลินิก ได�รำลึกถึงพระคุณของครูซึ่งเป�นคณาจารย� อาวุโสในภาควิชา

ณ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ โดยคณาจารย�อาวุโสได�ดำเนิน

ตนเป�นแบบอย�างในการเสียสละ และประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน�

ของลูกศิษย�เป�นที่ประจักษ�ตลอดมา ในโอกาสนี้ คณาจารย�อาวุโส ซ่ึงประกอบด�วย 

รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท� และ รศ.ดร.วาริน แสงกิติโกมล ก็มีความยินดี

ท่ีการดำเนินภารกิจของภาควิชามีความก�าวหน�าด�วยดีพร�อมท้ังฝากแนวคิดต�างๆ

ท่ีจะเป�นประโยชน�ในการทำงานต�อไป

หน�วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร�สุขภาพ ร�วมกับศูนย�วิจัยและพัฒนาสุขภาพเท�า

คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ นำโดย ผศ.ดร.ปราณีต เพ็ญศรี หัวหน�าหน�วยปฏิบัติการฯ พร�อมด�วย 

นักวิจัยจากศูนย�วิจัยฯ ศิษย�เก�า และศิษย�ป�จจุบันของภาควิชากายภาพบำบัด ได�จัดโครงการ

แนะนำความรู�เพ่ือสร�างเสริมสุขภาพแก�ชุมชนในหัวข�อ “การดูแลสุขภาพเท�าในผู�ท่ีเป�นเบาหวาน” 

และ “สุขภาพเท�าเรื่องใกล�ตัว…  ธรรมดาท่ีไม�ธรรมดา !!!” เม่ือวันที่ 20 และ 26 มิถุนายน 2554

เพ่ือให�ความรู�แก�ประชาชนท่ัวไปในการดูแลสุขภาพเท�าด�วยตนเองตลอดจนเทคนิคการเลือกซ้ือ

รองเท�าท่ีเหมาะสม และการตรวจประเมินสุขภาพเท�า ตรวจวัดการลงน้ำหนักที่เท�า และลักษณะ

อุ�งเท�าโดยผู�เชี่ยวชาญด�านสุขภาพเท�าโดยเฉพาะ เป�นหนึ่งกิจกรรม ในโครงการ “20 ป� 

20 กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ปลูกจิตอาสาสู�สังคมไทย” จัดข้ึนในโอกาสครบรอบ 20 ป�

แห�งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ
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  กิจกรรมที่ 9 ปฐมนิเทศนิสิตใหม� และป�จฉิมนิเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา  

 เม่ือวันศุกร�ท่ี 20 พฤษภาคม 2554 ภาควิชาเคมีคลินิก ร�วมกับภาควิชาจุลทรรศน�ศาสตร�คลินิก จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม� ระดับบัณฑิตศึกษา 

ป�การศึกษา 2554 และป�จฉิมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษาท่ีสอบป�องกันวิทยานิพนธ�แล�ว ในป�การศึกษา 2553 นิสิตท่ีร�วมงานประกอบด�วยนิสิตหลักสูตร 

วท.ด. สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย� นิสิตหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย� และนิสิตหลักสูตร วท.ม. 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร�โลหิตวิทยาคลินิก

 ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� คณบดีคณะสหเวชศาสตร� ได�กล�าวเป�ดงาน และแนะนำคณะ พร�อมต�อนรับนิสิตใหม� ต�อมา 

ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยป�ติพันธ� รองคณบดี ได�กล�าวแนะนำงานด�านบริหารวิชาการของคณะ นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายเพ่ือแนะนำหลักสูตร 

โดย รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท� (ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย�) และ อ.ดร.สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ 

(ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร�โลหิตวิทยาคลินิก) 

 โดยในกิจกรรมดังกล�าว มีการเป�ดโอกาสให�นิสิตแสดงความคิดเห็นต�างๆ ที่เป�นประโยชน�ในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร รวมทั้ง

มีการเลี้ยงต�อนรับและแสดงความยินดีกับนิสิตใหม� และนิสิตท่ีสำเร็จการศึกษา ซ่ึงบรรยากาศเต็มไปด�วยความอบอุ�น

  กิจกรรมที่ 8 เทคนิคการแพทย� จุฬาฯ อาสาสร�างเสริมสุขภาพชุมชน ในวันเทคนิคการแพทย�ไทย 
 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ซึ่งตรงกับวันเทคนิคการแพทย�ไทย หลักสูตรเทคนิคการแพทย� คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ โดย

อ.ดร.สุนทรี กุลกีรติยุต ประธานหลักสูตรเทคนิคการแพทย� ได�จัดโครงการเทคนิคการแพทย� จุฬาฯ อาสาสร�างเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งท่ี 1 ข้ึน 

ณ ชุมชนวัดดวงแข เขตปทุมวัน กทม. ซ่ึงเป�นชุมชนท่ีตั้งอยู�ใกล�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย โดยคณาจารย� นิสิตเทคนิคการแพทย�ได�ให�บริการ

เจาะเลือดตรวจสุขภาพและให�คำปรึกษาด�านสุขภาพแด�พระภิกษุ สามเณร ในชุมชน เพ่ือปลูกฝ�งการมีจิดอาสาและทัศนคติท่ีดีต�อวิชาชีพเทคนิค

การแพทย�แก�นิสิต รวมถึงการพัฒนานิสิตให�มีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย และสนองต�อยุทธศาสตร�เกื้อกูล  

ท้ังนี้ โครงการนี้เป�นหนึ่งในโครงการ “20 ป� 20 กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ปลูกจิตอาสาสู�สังคมไทย” ซ่ึงจัดข้ึนเนื่องในโอกาสการ

ฉลองครบรอบ 20 ป� แห�งการสถาปนา คณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย



  กิจกรรมที่ 11 นิสิตป.โท หลักสูตรชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย�นำเสนอผลงานวิจัย 
 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 นางสาววรัธยา สินวัต นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพย� 

ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล เป�นอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� 

ได�นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร� เรื่อง“การตรวจวัดปริมาณไมโครอัลบูมินในป�สสาวะโดยใช�หลักการ Particle-Enhanced Turbidimetric 

Inhibition Assay” ในการประชุมวิชาการประจำป�ของสมาคมเทคนิคการแพทย�แห�งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ณ โรงแรมสุนีย�แกรนด� จังหวัด

อุบลราชธานี ระหว�างวันที่ 27-29 เมษายน 2554
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  กิจกรรมที่ 10 ความก�าวหน�าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร�โลหิตวิทยาคลินิก) 

อ.ดร.สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ 
ประธานหลักสูตร วทม.

วิทยาศาสตร�โลหิตวิทยาคลินิก

หลักสูตร วทบ. วิทยาศาสตร�โลหิตวิทยาคลินิก นับเป�นหลักสูตรแรกๆ ของประเทศที่ทำการเรียนการสอน

ทางด�าน Clinical Hematology Sciences ในป� 2554 นี้การดำเนินงานของหลักสูตรก�าวเข�าสู�ป�ท่ี 3 โดยมีนิสิตได�

รับทุนอุดหนุนการศึกษาฯ 72 พรรษาซ่ึงเป�นทุนที่จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยมอบให�กับนิสิตท่ีมีศักยภาพสูงจำนวน

5 ทุน และทุนทำวิจัย ณ Tsukuba University ประเทศญ่ีปุ�น 1 ทุน (นางสาวสิริมา ไกรสิน) นอกจากนี้นิสิต

ในหลักสูตรฯ ยังได�รับทุนสนับสนุนค�าเล�าเรียนและทุนผู�ช�วยสอนจากคณะป�ละ 5 ทุน สำหรับในป�นี้ก็นับว�ามีเรื่อง

น�ายินดีหลายเร่ืองสำหรับหลักสูตรฯ คือ 1.นิสิตในหลักสูตร นายนะโม สุขสมยศ ได�รับการยกย�องให�เป�นนิสิตดีเด�น

ระดับบัณฑิตศึกษา 2.อาจารย�จาก National University of Lao คือ Mr.Sayphon Phanmany เข�าศึกษาหลักสูตร

โดยได�รับทุนการศึกษาประเทศเพ่ือนบ�านจากจุฬา 3.หลักสูตรได�เจรจาความร�วมมือด�านการวิจัยกับ Kyushu 

University ประเทศญ่ีปุ�น และสุดท�ายในนามของคณาจารย�และเจ�าหน�าท่ีภาควิชาจุลทรรศน�ศาสตร�คลินิกขอแสดง

ความยินดีกับนายจตุรวัฒน� ปวีณวงศ�ชัย บัณฑิตคนแรกของหลักสูตรซึ่งจะเข�ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 นี้

ศาสตร� จุฬาฯ คือนางสาวป�ยะมาส เจ�ะอุเซ็ง สาขาวิชาเทคนิคการแพทย� 

นายฟ�ตตรี ซีเดะ และ นายซูไฮมี หะยีเปาะ สาขาวิชากายภาพบำบัด   

นางสาวอัฟนาน ปุติ และ นางสาวไลลา มามะ สาขาวิชาโภชนาการและ

การกำหนดอาหาร โดยการให�ทุนการศึกษานี้เป�นส�วนหนึ่งของโครงการ 

“การเพ่ิมศักยภาพบุคลากร จากพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต�โดยศูนย�

วิทยาศาสตร�ฮาลาล จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย” 

  กิจกรรมที่ 12 ทุนสหเวชศาสตร� จุฬาฯ เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 19 พฤษภาคม 2554 รศ.ดร.วินัย ดะห�ลัน ผู�อำนวยการศูนย�วิทยาศาสตร�ฮาลาล จุฬาฯ และ ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� 

คณบดีคณะสหเวชศาสตร� ปฐมนิเทศนิสิต 5 คนท่ีมีภูมิลำเนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต�ท่ีได�รับ ทุนสหเวชศาสตร� จุฬาฯ เพ่ือการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต� ป�การศึกษา 2554 ซ่ึงเป�นนิสิตทุนรุ�นที่ 5 เพ่ือเตรียมความพร�อมการเข�ามาศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวช- 
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  กิจกรรมที่ 13 ชาวสหเวชศาสตร� จุฬาฯร�วมกิจกรรม “ลดโลกร�อนด�วยป�าชายเลน” 
เมื่อวันอาทิตย�ที่ 12 มิถุนายน 2554 สหกรณ�ออมทรัพย�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได�จัดกิจกรรม “ลดโลกร�อนด�วยป�าชายเลน” 

ณ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และเน่ืองในโอกาสครบรอบ 20 ป� แห�งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี 

ผู�อำนวยการฝ�ายบริหารคณะสหเวชศาสตร� พร�อมด�วยบุคลากรจึงได�พร�อมใจกันเข�าร�วมกิจกรรมปลูกป�าชายเลนเพ่ือเสริมแนวป�องกันการกัดเซาะ

ชายฝ��ง ฟ��นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�กลับคืนสู�สภาพท่ีอุดมสมบูรณ� ถือเป�นหนึ่งกิจกรรมสำคัญในโครงการ “20 ป� 20 กิจกรรม คณะสหเวช-

ศาสตร� จุฬาฯ ปลูกจิตอาสาสู�สังคมไทย” ในการนี้ ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ�  คณบดีคณะสหเวชศาสตร� ได�เข�าร�วมกิจกรรมด�วย

  กิจกรรมที่ 14 พิธีมอบกาวน�ก�าวสู�วิชาชีพเทคนิคการแพทย� คร้ังที่ 2 
เม่ือวันศุกร�ท่ี 3 มิถุนายน 2554 ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล ผู�ช�วยคณบดี ได�จัด “พิธีมอบกาวน� ก�าวสู�วิชาชีพเทคนิคการแพทย� 

ครั้งที่ 2” โดยมี ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� คณบด ี เป�นประธานในพิธี ร�วมด�วย อ.ดร.สุนทรี กุลกีรติยุต ประธานหลักสูตรเทคนิคการแพทย� 

ให�เกียรติกล�าวโอวาทแก�นิสิตหลักสูตรเทคนิคการแพทย� ช้ันป�ท่ี 3 ในโอกาสที่จะได�สวมใส�เสื้อกาวน�สำหรับการฝ�กปฏิบัติการในวิชาชีพเป�นครั้งแรก 

และวิทยากรรับเชิญ คุณนิตยา โฉมงาม กรรมการผู�จัดการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม�นท� คอร�ป จำกัด บรรยายหัวข�อ 

“ก�าวสู�วิชาชีพเทคนิคการแพทย�อย�างภาคภูมิใจ” เพ่ือให�นิสิตได�ตระหนักถึงบทบาทหน�าท่ีของนักเทคนิคการแพทย�  

 ซ่ึงกิจกรรมนี้เป�นส�วนหนึ่งของการสร�างลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ท่ีมุ�งผลลัพท�การเรียนรู� (Outcome Based 

 Learning) ให�นิสิตได�ตระหนักในบทบาทหน�าท่ีความรับผิดชอบ การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในเกียรติแห�งวิชาชีพ และ

พร�อมท่ีจะเป�นนักเทคนิคการแพทย�ท่ีดีในอนาคต เพ่ือออกไปรับใช�สังคมและประเทศชาติต�อไป ตามยุทธศาสตร� ‘ยอมรับ’ ของจุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัย 
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เกียรติภูมิสหเวช เกียรติภูมิสหเวช 

1.นางสาวปลิตตา เกตุลอย  

นายกสโมสรนิสิต คณะสหเวชศาสตร� ป�การศึกษา 2553

3.นางสาวชลิดา กาญจนศิริรัตน�
นิสิตเรียนดี รางวัลเรียนดีในพิธีไหว�ครู ประจำป�การศึกษา 2554 

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สูงสุด = 3.74

3.นางสาวณัฐวดี  สัจจาวงศ�

นิสิตดีเด�น ระดับปริญญาบัณฑิต ป�การศึกษา 2553

2.นายอัครชัย พรหมจันทร

นายกสโมสรนิสิต คณะสหเวชศาสตร� ป�การศึกษา 2554

5.นายนะโม  สุขสมยศ
นิสิตดีเด�น ระดับบัณฑิตศึกษา 

ป�การศึกษา 2553

 6.นางสาวสิริมาลย�  มาตรคำจันทร�
นิสิตทำช่ือเสียงให�กับมหาวิทยาลัย ด�านกีฬา
ได�รับเคร่ืองหมายสามารถด�านกีฬา ช้ันพิเศษ

ประจำป�การศึกษา 2553 

อาจารย�คณะสหเวชฯ รับรางวัล 
 “DEAN’S LIST”บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  

อาจารย� ดร.อัครเดช ศิริพร อาจารย�ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร� ได�รับเลือกให�ได�รับรางวัลเกียรติยศแก�ผู�สำเร็จการศึกษา 

ท่ีมีผลการเรียนดีเย่ียม “DEAN’S LIST” ประจำป�การศึกษา 2552 สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย� จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได�เข�า 

รับรางวัลดังกล�าวเม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม 2554 ณ อาคารเอนกประสงค� มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

  พิธีมอบรางวัลแก�นิสิตท่ีมีผลงานดีเด�นด�านต�างๆ ในพิธีไหว�ครู 
  จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย จัดพิธีไหว�ครูของนิสิตจุฬาฯ ประจำป�การศึกษา 2554 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 16 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมจุฬาฯ 

เพ่ือแสดงความเคารพ ความกตัญูกตเวทีต�อครูบาอาจารย� ผู�ประสิทธ�ประสาทวิชาความรู� และสืบสานคุณค�าประเพณีไหว�ครูอันดีงาม ในการนี้

ได�มีพิธีมอบรางวัลแก�นิสิตท่ีมีผลงานดีเด�นด�านต�างๆ โดยมีนิสิตคณะสหเวชศาสตร� ได�รับรางวัลต�างๆ ดังนี้
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พิธีมอบวุฒิบัตรให�แก�พนักงานสหเวชศาสตร�ชุมชน 
  เม่ือวันจันทร�ท่ี 20 มิถุนายน 2554 นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ผู�ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และ ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� 

คณบดีคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ให�เกียรติเป�นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให�แก�อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู�บ�าน (อสม.) จังหวัดสมุทรปราการ 

ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทราปราการ จำนวน 53 คน ท่ีสอบผ�านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พนักงานสหเวชศาสตร�ชุมชน”  โดยมี 

รศ.สมนึก กุลสถิตพร ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ เป�นประธานคณะกรรมการจัดโครงการอบรมฯ สืบเน่ืองจาก นายแพทย�

วีรพล นิธิพงศ� สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได�เล็งเห็นป�ญหาความขาดแคลนบุคลากรทางด�านสาธารณสุขท่ีให�บริการทางด�านสหเวชศาสตร�

ประจำท�องถิ่นโดยเฉพาะอย�างยิ่งในด�านกายภาพบำบัด โภชนาการ และเทคนิคการแพทย� และเพ่ือช�วยลดอุบัติการณ�และความชุกของการเกิด

โรคเรื้องรังไม�ติดต�อต�างๆ ข้ึน จึงได�ของบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ (สปสช.) จังหวัดสมุทรปราการ และขอ

ความอนุเคราะห�จากคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ เพ่ือจัดโครงการอบรมเป�นเวลา 13 วัน (เฉพาะวันเสาร�-อาทิตย�) ตั้งแต�วันที่ 5 กุมภาพันธ�-26 

มีนาคม 2554 ท่ีผ�านมา  

 โครงการวิจัยท่ีถือเป�นจุดกำเนิดของ “หลักสูตรพนักงานสหเวชศาสตร�ชุมชน” คือ “โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาหน�วยสหเวชศาสตร�ชุมชนต�นแบบ 

เพ่ือการสร�างเสริมสุขภาพตามนโยบายเมืองไทยแข็งแรง ” จากงบประมาณแผ�นดิน ป� พ.ศ. 2550-2552 โดย รศ.ดร.วินัย ดะห�ลัน, รศ. สมนึก 

กุลสถิตพร และคณะ ซ่ึงตอบสนองต�อยุทธศาสตร� ‘ก�าวหน�า’ ‘ยอมรับ’ ของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

อาจารย�คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ได�รับ CNSC  
รองศาสตราจารย� เภสัชกรหญิง ดร.จงจิตร อังคทะวาณิช    

ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ 

ได�รับ The National Board of Nutrition Support 

Certification (NBNSC) เป�นที่ยอมรับในความรู�

ความสามารถตามเกณฑ�ของ Certified Nutition  

Support Clinician (CNSC) เป�นเวลา 5 ป� 

(October 2010-October 2015) ซ่ึงจะช�วยเสริม

การผลิตบัณฑิต วท.บ. สาขาวิชาโภชนาการและ

การกำหนดอาหาร และบัณฑิตศึกษา อาหารและ

โภชนาการ (นานาชาติ) ให�เป�นที่ยอมรับในระดับสากล สอดคล�อง 

กับยุทธศาสตร� ‘ก�าวหน�า’ และ ‘เข�มแข็ง’ ของจุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัย 



ÊËàÇªÇÔ Ñ̈Â ผศ.ดร.เทวิน  เทนคำเนาว�
ผู�ช�วยคณบดี
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 เนื่องจากวงการวิชาการท่ัวโลก กำลังให�ความสนใจในด�านคุณภาพของงานวิจัย นอกเหนือจากปริมาณ 

ของผลผลิตท่ีเกิดข้ึน หนึ่งในข�อแรกของประเด็นคุณภาพ คือ การละเว�นจากการกระทำความผิดด�านการวิจัย 

(Research misconduct) ท้ังโดยเจตนาหรือไม�ก็ตาม ซ่ึงการกระทำความผิดด�านการวิจัย มีหลายประเภท เช�น  

 การโจรกรรมทางวิชาการ (Plagiarism) 

 การสร�างข�อมูลขึ้นมา (Fabrication)  

 การเปล่ียนข�อมูล (Falsification) 

 การละเมิดลิขสิทธ์ิ (Copyright infringement)  

 ประเทศสหรัฐอเมริกามีหน�วยงานกลางที่กำกับดูแลด�านจริยธรรมการวิจัย ท้ังนี้ เพ่ือส�งเสริมและตรวจสอบมิให�มีการกระทำความผิดด�าน

การวิจัย หน�วยงานเป�นที่รู�จักในนามของ สํานักงานเกียรติภูมิวิจัย (Office of Research Integrity หรือ ORI) ซ่ึงอยู�ในสังกัดของกระทรวง

สาธารณสุข หลักจริยธรรมดังกล�าว เป�นเรื่องแนวปฏิบัติสากล ดังนั้น คณาจารย� นักวิจัย และนิสิต สามารถเข�าไปอ�านและติดตามข�อมูลที่ ORI 

เผยแพร�ไว�ท่ีเวปไซต� นอกจากนี้ ORI ยังเผยแพร�รายช่ือของนักวิจัยท่ีกระทำความผิดด�านการวิจัย พร�อมแสดงประเด็นที่มีการละเมิด ตั้งแต�ก�อน   

ป� 2007 จนถึงป�จจุบัน ในเวปไซต� http://ori.hhs.gov/misconduct/cases/ ดังนั้น เป�นประโยชน�อย�างย่ิงหากผู�อ�านเข�าไปอ�านกรณีศึกษาเหล�านั้น 

รวมท้ัง ผู�อ�านจะได�หลีกเลี่ยงการอ�างอิง (cite) ผลงานวิชาการของบุคคลท่ีไม�น�าเช่ือถือเหล�านั้น  
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Pharma-Nutrition 2011 Discussing the interface between pharma 
and nutrition   Amsterdam, Netherlands 18-20 เมษายน 2554 

ได�มีโอกาสไปนำเสนอผลงานวิจัยเร่ือง Grape seed extract supplementation 
prevents high-fructose diet  induced  insulin resistance in rats by improving 
 insulin and adiponectin signaling  pathways ซ่ึงเป�นผลงานวิจัยท่ีเป�นส�วนหนึ่ง 
ของวิทยานิพนธ�ของ นางสาวอร�ามศรี มีพร�อม นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย�  
งานประชุมจัดข้ึนที่เมืองอัมสเตอร�ดัม ประเทศเนเธอร�แลนด� เป�นงานประชุมการแลกเปล่ียนทัศนะความคิดเห็นในเรื่องความสัมพันธ� 
ระหว�างโภชนาการกับการเป�นยารักษาโรค ซ่ึงสารอาหารบางชนิดมีกลไกการออกฤทธิ์ท่ีคล�ายคลึงกับยา อาจเป�นไปได�ว�าในอนาคตอาจนำสารอาหาร 
มาบำบัดรักษาโรคเรื้อรังบางชนิด ตลอด 3 วันของการประชุมมีการนำเสนอผลงานวิจัยน้ีท่ีน�าสนใจ เช�น การศึกษาฤทธ์ิของ DHA และ EPA  
ซ่ึงเป�นไขมันที่พบมากในปลาทะลน้ำลึกต�อการยับย้ังการเจริญเติบโตของเซลล�มะเร็งบางชนิด มีงานวิจัยท่ีกล�าวถึงการใช�กรดอะมิโนทริปโตเฟน 
เสริมฤทธิ์กับยาท่ีออกฤทธิ์ต�อระบบประสาทเพ่ือประโยชน�ต�อการรักษาโรคทางสมอง นอกจากนี้มีงานวิจัยท่ีกล�าวถึงความสัมพันธ�ของสารอาหาร 
กับการแสดงออกของยีน หรือท่ีรู�จักกันในภาษาวิชาการก็คือ nutrigenomics เช�น การศึกษาผลของ prebiotic ต�อการเปล่ียนแปลงยีนของ        
แบคทีเรียท่ีพบในลำไส�ใหญ�ในมนุษย� พบว�า prebiotics ช�วยเพ่ิมการแสดงออกของยีนของแบคทีเรียมีผล   
ให�แบคทีเรียทำงานได�มีประสิทธิภาพ  และช�วยป�องกันกาารเกิดโรคมะเร็ง  

ท่ีสำคัญงานประชุมวิชาการนี้เป�นงานประชุมในครั้งแรกที่กล�าวถึง ความสัมพันธ�ระหว�างโภชนาการ 
และเภสัชศาสตร�ซ่ึงสำนักพิมพ� Elsevier เป�นเจ�าภาพในการจัดงาน ทางผู�จัดตั้งเป�าหมายภายในระยะ
เวลา 2 ป� ข�างหน�านี้จะมีวารสารวิชาการนานาชาติท่ีกล�าวถึงความสัมพันธ�ดังกล�าวเกิดข้ึน 
 การไปนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ได�รับทุนสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 50% และจาก 
คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ 50% (ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ) 

นายชนะชัย แซ�ลี้
นิสิตปริญญาโท 

สาขาวิชาชีวเคมีคลินิก
และอณูทางการแพทย�

นายชนะชัย แซ�ลี้ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมีคลินิก และอณูทางการแพทย�
โดยมีอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� คือ ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว� ภาควิชาเคมีคลินิก
คณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได�ตีพิมพ�ผลงานวิจัย ซึ่งเป�นส�วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ� เรื่อง Effects of Thai Medicinal Herb Extracts with Anti-Psoriatic 

Effects of Thai Medicinal Herb Extracts with Anti-Psoriatic Activity on the Expression on  
NF-κB Signaling Biomarkers in HaCaT Keratinocytes  

Activity on the Expression on NF-κB Signaling Biomarkers in HaCaT Keratinocytes ในวารสารระดับนานาชาติ Molecules ป� ค.ศ. 2011 
Vol. 16 เดือน พฤษภาคม เลขหน�า 3908-3932 โดยเป�นวารสารในฐานข�อมูล ISI มีค�า impact factor 2009 เท�ากับ 1.738 
 โรคสะเก็ดเงินเป�นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังซ่ึงมีการเจริญของเซลล�ผิวหนังชั้นหนังกำพร�าท่ีเร็วกว�าปกติและมีการสร�างเซลล�ผิวหนังชั้นหนังกำพร�า
ที่ไม�สมบูรณ� การค�นหายารักษาโรคสะเก็ดเงินเพื่อให�เกิดความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเป�นด�านที่ได�รับความสนใจในป�จจุบัน
อนึ่ง ก�อนหน�านี้ นางสาววิสาข�  ทองระกาศ และคณะ ใช�เซลล�เคอราติโนไซต�ของมนุษย� (HaCaT) เป�น in vitro model และใช�สารสกัดจากสมุนไพรไทย 
ข�า น�อยหน�า และขม้ิน ซ่ึงสกัดโดยใช�  เอทานอลเป�นตัวทำละลาย พบว�ามีฤทธิ์ต�านโรคสะเก็ดเงิน และการศึกษาในครั้งนี้โดยชนะชัย แซ�ลี้ และคณะ
มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาว�ากลไกการต�านโรคสะเก็ดเงินในระดับโมเลกุลของสารสกัดสมุนไพรไทยเหล�านี้มีการทำงานผ�านเครือข�ายของสัญญาณ
NF-κB หรือไม�อย�างไร ผลของการศึกษาด�วยเทคนิค Semi-quantitative RT-PCR และ report gene ท้ัง 10 ยีนในเครือข�ายของสัญญาณ 
NF-κB ในเซลล� HaCaT พบว�า สารสกัดข�าเพ่ิมการแสดงออกของ TNFAIP3 และลดการแสดงออกของ CSF-1 และ NF-κB2 ส�วนสารสกัด
ขม้ินลดการแสดงออกของ CSF-1, IL-8, NF-κB2, NF-κB1 และ RelA สำหรับสารสกัดน�อยหน�าลดการแสดงออกของ CD40 และ NF-κB1
อย�างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้น ผลของการศึกษา in vitro นี้แสดงให�เห็นถึงผลของสารสกัดสมุนไพรท้ัง 3 ชนิดท่ีสามารถต�านโรคสะเก็ดเงิน
ผ�านทางโมเลกุลในเครือข�ายของสัญญาณ NF-κB
 การศกึษาในครัง้นี ้ได�รบัทุนวจิยัสนบัสนนุจากโครงการพฒันาศูนย�ความเป�นเลศิด�านโอมกิส�-นาโน เมดิคลัเทคโนโลยตีามแผนพัฒนาจฬุาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย 100 ป� ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ และทุน 90 ป� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.สิริชัย อดิศักด์ิวัฒนา  
ผู�ช�วยคณบดี

 ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 
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ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� คณบดีคณะสหเวชศาสตร� 
กล�าวต�อนรับและให�โอวาท

คุณพรทิพย� ปานอินทร�
ศิษย�เก�าคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ

บรรยายหัวข�อ “นิสิตทุนเรียนอย�างไร
ให�ได�เกียรตินิยมอันดับหน่ึง เหรียญทอง”

ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล ผู�ช�วยคณบดี
 ฝ�ายกิจการนิสิต บรรยายหัวข�อ 

“แนวปฏิบัติท่ีดี สำหรับนิสิตผู�รับทุนการศึกษา”

คณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิต เข�าร�วมงาน

  กิจกรรมที่ 2 ปฐมนิเทศนิสิตผู�รับทุนการศึกษา ประจำป�การศึกษา 2554 
หน�วยกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได�จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตผู�รับทุนการศึกษา ประจำป�การศึกษา 2554 ข้ึน 

เม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ณ อาคารจุฬาพัฒน� 2 ห�อง 2301 โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือเป�นการปลูกฝ�งให�นิสิตผู�รับทุนมีความกตัญูกตเวทิตา 
ต�อสถาบันการศึกษา รวมถึงผู�มีอุปการคุณทางการศึกษาทุกท�าน ในกิจกรรมนี้ได�รับเกียรติจาก คุณพรทิพย� ปานอินทร� ศิษย�เก�าคณะสหเวช-
ศาสตร� จุฬาฯ รุ�น 13 สาขาเทคนิคการแพทย� มาเป�นวิทยากร บรรยายในหัวข�อ “นิสิตทุน เรียนอย�างไรให�ได�เกียรตินิยมอันดับหน่ึง เหรียญทอง” 
และผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล ผู�ช�วยคณบดี บรรยายถึงแนวปฏิบัติท่ีดีสำหรับนิสิตผู�รับทุนการศึกษา ในกิจกรรมดังกล�าว มีนิสิตผู�รับทุน
เข�าร�วมกิจกรรมจำนวน 62 คน และอาจารย�ท่ีปรึกษาของนิสิตผู�รับทุน ให�เกียรติเข�าร�วมงานด�วย จำนวน 16 คน 

  กิจกรรมที่ 1  ปฐมนิเทศนิสิตใหม� คณะสหเวชศาสตร� 
 เม่ือวันศุกร�ท่ี  27 พฤษภาคม 2554 หน�วยกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร� ได�จัดงานปฐมนิเทศ นิสิตใหม� ช้ันป�ท่ี 1 ประจำป�การศึกษา 2554  
เพ่ือต�อนรับและให�นิสิตใหม�ได�เรียนรู�การใช�ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การทำกิจกรรมต�างๆ รวมถึงการปรับตัวเข�ากับสังคม โดยได�เชิญคุณอุบล สาธิตะกร 
ผู�อำนวยการฝ�ายพัฒนานิสิต สำนักบริหารงานกิจการนิสิต บรรยายเร่ือง “การใช�ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย�างมีความสุข” และยังได�รับเกียรติจาก 
คุณแทนคุณ จิตต�อิสระ มาบรรยายในหัวข�อ “จิตอาสา ในรั้วมหาวิทยาลัย” เพ่ือสร�างพ้ืนฐานจิตอาสาให�กับนิสิตใหม� พร�อมท้ังเชิญชวน     
ร�วมโครงการ “20 ป� 20 กิจกรรม สหเวชศาสตร� จุฬาฯ ปลูกจิตอาสาสู�สังคมไทย” ซ่ึงเป�นหนึ่งโครงการสำคัญเพ่ือร�วมเฉลิมฉลองครบรอบ  
20 ป� สถาปนาคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ในป� 2554 นี้ด�วย 
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แนะนำบุคลากรใหม�  คณะสหเวชศาสตร� 

นางสาวปวีณวัชร� อัครธีรธรรม 
สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตร�บัณฑิต การจัดการ (แขนงการจัดการท่ัวไป) 

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต สำเร็จการศึกษาป� 2540 

สังกัดงานบริหารและธุรการ 

นางสาวแพรวพรรณ เท่ียงธรรม
สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร สำเร็จการศึกษาป� 2552 

สังกัดงานบริการการศึกษา 

นางสาวกมลลักษณ� แสนทวีสุข 
สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สำเร็จการศึกษาป� 2550 

สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย 

  กิจกรรมที่ 3 ทำบุญตักบาตร พระสงฆ�  9 รูป 
  เม่ือวันพุธท่ี 15 มิถุนายน 2554 หน�วยกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ โดย ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล ผู�ช�วยคณบดี  

ได�เป�นประธานในพิธี “ทำบุญตักบาตร พระสงฆ� 9 รูป” ณ ลานกิจกรรม ระหว�างอาคารจุฬาพัฒน� 1 และ 2 โดยจะจัดต�อเนื่องเดือนละ 2 ครั้ง

ทุกวันพุธท่ี 2 และ 4 ของเดือน ตั้งแต�เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2554 ระหว�างเวลา 7.20-8.00 น. เชิญชวนให�คณาจารย� นิสิต บุคลากร 

ของคณะสหเวชศาสตร� และชาวจุฬาฯ ได�ร�วมปลูกจิตสาธารณะ ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให�คงอยู�ตลอดไป นับเป�นหนึ่งกิจกรรมสำคัญในโครงการ 

“20 ป� 20 กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ปลูกจิตอาสาสู�สังคมไทย”  ซ่ึงจัดข้ึนเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ป� แห�งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร� 

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


