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	 โครงการ	20	ปี	20	กิจกรรม	คณะสหเวชศาสตร์	จุฬาฯ	ปลูกจิตอาสาสู่สังคมไทย 
ได้เริ่มจัดโครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2553	บัดนี้	 ได้ดำเนินงานจนครบ	
20	 กิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 ในฉบับหน้าจะมารวบรวมรายละเอียดให้ทุกท่าน
ได้ทราบอีกครั้ง	รวมถึงหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ	20	ปี	คณะสหเวชศาสตร์	ซึ่งขณะนี้	 
ได้จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว	 หากท่านใดสนใจจะได้ไว้เป็นที่ระลึกสามารถติดต่อสอบถาม	 
รายละเอียดได้ที่คณะสหเวชศาสตร์	 (โทร	 0-2218-1063)	 กิจกรรมสุดท้ายได้แก่	
งานคืนสู่เหย้า	20	 ปี	 ของคณะสหเวชศาสตร์ซึ่งตามกำหนดการเดิมจะจัดขึ้น
ภายในเดือนพฤศจิกายน	 2554	 ทางคณะจำเป็นต้องเลื่อนงานออกไปอย่างไม่มี	 
กำหนดเนื่องจากเกิดมหาอุทกภัยขึ้นในประเทศไทย	 หากทางกองบรรณาธิการ
ทราบกำหนดการใหม่	ทางคณะสหเวชศาสตร์จะแจ้งให้ศิษย์เก่าทราบอีกครั้ง	
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	 จากปีงบประมาณ	 2544	 จนถึงปัจจุบัน	 เงินทุนวิจัย	 กองทุนคณะสหเวชศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 สามารถสร้างแรงจูงใจให้มีการวิจัย	 
เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ	 เป็นทั้งจุดตั้งต้นงานวิจัยของอาจารย์ใหม่	 เป็นทุนศึกษาวิจัยในเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่การเสนอโครงการวิจัยเชิงลึก	 
รวมทั้งเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยบางส่วนของอาจารย์ที่ศึกษาวิจัยต่อยอดในเชิงลึกที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในแต่ละโครงการด้วย	จึงถือได้ว่า  
มีสัมฤทธิ์ผลทุกประการตามเจตนารมณ์ของ รองศาสตราจารย ์ดร.วินัย ดะห์ลัน อดีตคณบดีคณะสหเวชศาสตร์	ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการจัดตั้งเงินทุนวิจัยนี้	
	 นอกจากนี้	 ยังได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เรื่องเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ ของกองทุนคณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2553 
เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติของคณาจารย์และบุคลากร
คณะสหเวชศาสตร์	 รวมถึงมีการจัดสรรงบประมาณประจำปีของคณะสหเวชศาสตร์สมทบกับทุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนคณาจารย์  
ไปร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติอีกด้วย 

(ฉบับหน้า	จะกล่าวถึงโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	

	 คณะสหเวชศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจำทุกปี	 แต่ในปีนี้
เป็นกรณีพิเศษคณะสหเวชศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นคณะตัวแทนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ในกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 ให้คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	ประจำปีการศึกษา	2553	จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	 โดยท่าน
ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร	เข้าเยี่ยมชมพื้นท่ี	
คณะสหเวชศาสตร์และตรวจประเมินโดยมุ่งเน้น	Learning Outcomes และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
ในวันที่	 5	 กันยายน	 2554	 ท่านประธานคณะกรรมการฯ	 ได้ให้ความสำคัญและพอใจกับคุณภาพ	 

การผลิตบัณฑิตจากคณะสหเวชศาสตร์	 จุฬาฯ	 ทั้งสามวิชาชีพ	 คือ	 นักเทคนิคการแพทย์	 นักกายภาพบำบัด	 และนักโภชนาการและการกำหนดอาหาร	
พร้อมให้กำลังใจผู้บริหาร	 บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ในการจัดหาคณาจารย์	 และสถานที่ห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้นเพื่อสามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและตามกรอบสภาวิชาชีพได้ดียิ่งขึ้นต่อไป	
	 จดหมายข่าวสหเวชจุฬาสานสัมพันธ์ฉบับเดือนกันยายน-ตุลาคม	 พ.ศ.	2554	 นี้	 จะกล่าวถึงผลผลิตหลักตามยุทธศาสตร์ “ก้าวหน้า” คือ	 ผลผลิต
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนวิจัยกองทุนคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน	 (เงินทุนวิจัย)	
ได้จัดสรรทุนวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ	2544	ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันปีงบประมาณ	2554	เป็นเวลา	11	ปี	อนุมัติโครงการวิจัยรวม	90	โครงการ	จำนวนเงิน	
4,380,300	บาท	รายละเอียด	ดังนี้	

จำนวนโครงการ 

	 ปีงบประมาณ	 หลักสูตร	 หลักสูตร	 หลักสูตร	 อื่นๆ	*	 รวมงบประมาณ
	 เทคนิคการแพทย์	 กายภาพบำบัด	 โภชนาการ	 	 (บาท)
	 	 	 และการกำหนดอาหาร
	 2544	 12	 1	 -	 -	 668,600
	 2545	 5	 5	 -	 -	 632,300
	 2546	 3	 4	 -	 -	 450,450
	 2547	 2	 2	 -	 1	 316,900
	 2548	 2	 1	 1	 1	 226,300
	 2549	 6	 3	 1	 -	 292,000
	 2550	 5	 2	 -	 -	 275,500
	 2551	 3	 3	 1	 -	 346,000
	 2552	 2	 1	 2	 -	 252,000
	 2553	 3	 2	 2	 3	 414,000
	 2554	 6	 4	 1	 -	 506,250
	 รวม	 49	 28	 8	 5	 4,380,300

*		หมายถึง	คณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค	นักวิทยาศาสตร์	บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะ
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กิจกรรม และ โครงการ
 กิจกรรมที่  1

 กิจกรรมที่  2

ประธานคณะกรรมการการผู้ทรงคุณวุฒิ สกอ. ตรวจเยี่ยมคณะสหเวชศาสตร์  
	 เมื่อวันที่	 5	 กันยายน	 2554	 ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร ประธานคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา	 
ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ประจำปีการศึกษา	 2553	 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 ได้เข้าเยี่ยมชม		 
และ	เสวนากับทีมผู้บริหารของคณะสหเวชศาสตร์	เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของคณะฯ	โดยเฉพาะด้าน	Learning 
Outcomes และนวัตกรรมการเรียนการสอน	 ในการนี้	 ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ คณบดี พร้อมผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์	 ได้ให้การต้อนรับ
และนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา	2553	พร้อมนำเยี่ยมชมภาควิชาและหน่วยวิจัยต่างๆ	

ประธานคณะกรรมการการผู้ทรงคุณวุฒิ สกอ. ตรวจเยี่ยมคณะสหเวชศาสตร์  

	 เมื่อวันที่	 10-12	 ตุลาคม	 2554	 คณะกรรมการบริหารโรงอาหารรวมจุฬาฯ	 สำนักงานระบบกายภาพ	 ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์	 จุฬาฯ	
ภายใต้โครงการบ้านนี้มีสุข “กำลัง 2”	ได้จัด	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการเป็นผู้ตรวจประเมินโรงอาหารรวม  
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	โดย	ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ รองคณบดีคณะสหเวชศาสตร์	เป็นหัวหน้าโครงการ	ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็น
ตัวแทนจาก	 9	 หน่วยงาน	 ได้แก่	 คณะจิตวิทยา	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 คณะสหเวชศาสตร์	 คณะอักษรศาสตร์	 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 
สำนักงานมหาวิทยาลัย	 สานักบริหารระบบกายภาพ	 บัณฑิตวิทยาลัย	 และศูนย์วิทยทรัพยากร	 ที่ใช้บริการโรงอาหารรวม	7	 แห่งของจุฬาฯ   
คือ	โรงอาหารรวมสำนักงานมหาวิทยาลัย	โรงอาหารรวมอาคารจุลจักรพงษ์	โรงอาหารรวมอาคารจุฬาพัฒน์	9	โรงอาหารรวมอาคารพินิตประชานาถ 
โรงอาหารรวมอาคารมหิตลาธิเบศร	 โรงอาหารรวมอาคารที่ติดกับอาคารมหาจักรีสิรินธร	 โรงอาหารชั่วคราวทดแทนโรงอาหารรวมอักษรศาสตร์	
(เดิม) จำนวนรวม	 27	 คน	 ได้รับการอบรมความรู้เบื้องต้นด้านโภชนาการ	 ความปลอดภัยอาหาร	 และปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อน	 
ในอาหารด้วยชุดทดสอบจาก	คณาจารย์ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร และภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด และวิทยาภูมิคุ้มกัน 
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ	 รวมทั้งได้รับการฝึกภาคสนามตรวจประเมินสุขาภิบาลโรงอาหารรวมโดยใช้แบบประเมินของกรุงเทพมหานครจาก	 คุณศิวาพร 
ยศตรา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตปทุมวัน	 ซึ่งได้แนะนำการตรวจประเมินและข้อกำหนดต่างๆ	 ที่ต้องเฝ้าระวังด้วย	 เมื่อผ่าน
การอบรมแล้ว	ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะได้รับหนังสือสำคัญการผ่านการอบรมจาก	ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ	ด้วย 

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินโรงอาหารรวม จุฬาฯ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินโรงอาหารรวม จุฬาฯ 

 นิสิตสาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร	 ปี	 3	 นางสาวอารยา แสงเทียน	 และ	 นางสาวอริสรา   
สาดิษฐ์	แสดงฝีมือทำป้ายต้อนรับ	ศ.นพ.วุฒิชัย	ธนาพงศธร	
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	 วันที่	10	กันยายน	2554	หน่วยวิรัชกิจและประชาสัมพันธ์	 คณะสหเวชศาสตร์	 จุฬาฯ	นำโดย	ผศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา ผู้ช่วยคณบด ี
และนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด โภชนาการและการกำหนดอาหาร รวมถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสหเวชศาสตร ์
ได้จัด	 “โครงการจิตอาสา..พาผู้สูงวัย..เที่ยวรอบกรุงเทพฯ” โดยพาผู้สูงวัย 18 ท่าน จากสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม ไปเที่ยวที่วัด  
พระศรีรัตนศาสดาราม และสยามโอเชี่ยนเวิร์ล	 และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น	 ซึ่งตลอดการเดินทางนั้นผู้สูงวัยได้รับการดูแลจากนิสิต
อย่างใกล้ชิด	 โดยบรรยากาศตลอดการเดินทางเต็มไปด้วยความอบอุ่น	 ทั้งนี้	 การทำกิจกรรมดังกล่าวเป็นการปลูกฝังความมีจิตสาธารณะ	 ห่วงใย
ต่อสังคม	 และมุ่งทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมของนิสิตจุฬาฯ	 และการประยุกต์ใช้ทักษะวิชาชีพมาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 สอดคล้องกับคำกล่าว	 
ที่ว่า	“เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน”	และสนองต่อยุทธศาสตร์	“ยอมรับ”	ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 โดยจัดขึ้นภายใต้	
“โครงการ 20 ปี 20 กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ปลูกจิตอาสาสู่สังคมไทย”	เนื่องในโอกาสที่คณะสหเวชศาสตร์	จุฬาฯ	ได้ก่อตั้งมาครบ	
20	ปี	ในปีพุทธศักราช	2554	นี้	ในการนี้ คณะสหเวชศาสตร์ใคร่ขอขอบคุณ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์รถบัสปรับอากาศ

 กิจกรรมที่  3 โครงการจิตอาสา พาผู้สูงวัย เที่ยวรอบกรุงเทพฯ โครงการจิตอาสา พาผู้สูงวัย เที่ยวรอบกรุงเทพฯ 

	 วันเสาร์ที่	 3	 กันยายน	 2554	 อ.ดร.รัชนีพร ติยะวิสุทธิ์ศรี หัวหน้างานเทคนิคการแพทย์ หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการ 20 ปี สหเวชฯ จุฬาฯ จิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยนำเจ้าหน้าที่งานเทคนิคการแพทย์	บริการตรวจเลือด
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น	 เพื่อให้ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสที่ดีในการตรวจ
สุขภาพประจำปี	 ซึ่งสามารถนำผลที่ได้ไปใช้ประกอบในการตรวจสุขภาพประจำเดือนโดยทีมแพทย์ของจังหวัดที่เข้ามาให้บริการเป็นประจำโดย				
มีผู้สูงอายเุข้ารับบริการทั้งสิ้นจำนวน	 65	 คน	 โครงการนี้เป็นโครงการที่ปลูกฝังความมีจิตอาสา	 สำนึกสาธารณะ	 และเสียสละเพื่อส่วนรวมให้แก่
อาจารย์และบุคลากร	 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการ 20 ปี 20 กิจกรรมคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ปลูกจิตอาสาสู่สังคมไทย”     
ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ	20	ปี	แห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์	จุฬาฯ	

 กิจกรรมที่  4 โครงการ 20 ปี สหเวชฯ จุฬาฯ จิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการ 20 ปี สหเวชฯ จุฬาฯ จิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

ตลอดการเดินทาง สำนักพระราชวังที่เอื้อเฟื้อมัคคุเทศก์นำชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และสยามโอเชี่ยนเวิร์ล  
ในการให้ส่วนลดราคาเข้าชมแก่ผู้สูงวัย 



จดหมายข่าวสหเวชจุฬาสานสัมพันธ์ 5 กันยายน - ตุลาคม 2554

 กิจกรรมที่  5 โครงการ สัมมนาบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีจิตอาสาและดำรงความเป็นไทย 
เรื่อง “บัณฑิตศึกษา สืบราชมรรคา ร่วมปลูกป่า ดำรงไทย” 
โครงการ สัมมนาบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีจิตอาสาและดำรงความเป็นไทย 
เรื่อง “บัณฑิตศึกษา สืบราชมรรคา ร่วมปลูกป่า ดำรงไทย” 

	 ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก	 คณะสหเวชศาสตร์	 โดย	 อ.ดร.สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ  
หัวหน้าภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก	 ได้จัด	 โครงการ สัมมนาบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิต  
ที่มีจิตอาสาและดำรงความเป็นไทย	เรื่อง	“บัณฑิตศึกษา สืบราชมรรคา ร่วมปลูกป่า ดำรงไทย” ขึ้น	 
เมื่อวันที่	24-25	กันยายน	2554	ณ	ซี	แอนด์	ซี	เขาใหญ่	รีสอร์ท	จ.นครราชสีมา	โดยเป็นกิจกรรม	 
จิตอาสาปลูกต้นไม้คืนธรรมชาติบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	 และศึกษาวิถีชาวบ้านตามแนวคิด  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านซับใต้	 เพื่อปลูกฝังให้นิสิตบัณฑิตศึกษามีจิตอาสาต่อสังคม  
ส่วนรวม	 และดำรงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์	 โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ  
“โครงการ 20 ปี 20 กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ปลูกจิตอาสาสู่สังคมไทย” ซึ่งจัดขึ้น	 
เนื่องในโอกาสครบรอบ	20	ปี	แห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์	จุฬาฯ	

 กิจกรรมที่  6 โครงการสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ อาสาสร้างเสริมสุขภาพชุมชน โครงการสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ อาสาสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 
	 ภาควิชากายภาพบำบัด	 และภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร	 คณะสหเวชศาสตร์	 โดย	 รศ.สมนึก กุลสถิตพร	 ได้จัดโครงการ  
สหเวชศาสตร์ จุฬาฯ อาสาสร้างเสริมสุขภาพชุมชน	 ณ	 วัดต้นไทรย์	 เขตสวนหลวง	 เมื่อวันที่	 12	 ตุลาคม	 2554	 ซึ่งตรงกับวันออกพรรษา	 
โดยให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาด้านกายภาพบำบัด และด้านโภชนาการ ให้แก่พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาทำบุญที่วัดรวมถึงพระภิกษุสงฆ์ 
ซึ่งเป็นการปลูกฝังการมีจิตอาสาและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ	 รวมถึงการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ	 และสนอง	 
ต่อยุทธศาสตร์	“ยอมรับ”	และ	“เกื้อกูล”	ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมตรวจสุขภาพทั้งสิ้น	79	คน	โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งใน	“โครงการ 20 ปี 20 กิจกรรม  
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ปลูกจิตอาสาสู่สังคมไทย”	ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ	20	ปี	แห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์	



จดหมายข่าวสหเวชจุฬาสานสัมพันธ์ 6 กันยายน - ตุลาคม 2554

	 ด้วยในวันที่	 24	 กันยายน	 ของทุกปีเป็น	 “วันมหิดล”	 อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ					
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์)	พระผู้ได้รับการ	 
ถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า	“พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” 
	 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่	24	กันยายน	2554	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวิน เทนคำเนาว ์
ผู้ช่วยคณบดีและ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา	ผู้ช่วยคณบดี	ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา
เพื่อถวายเป็นราชสักการะ	 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อประชาชน					
ชาวไทย	ณ	สถูปพระราชสรีรางคารฯ	ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร	 

 กิจกรรมที่  7 วันมหิดล วันมหิดล 

 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	 จุฬาฯ ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์	 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์จุฬาฯ	 และ	อ.ดร.สุวิมล  
ทรัพย์วโรบล หัวหน้าภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร	ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา	The 2011 International Islamic Finance and Business 
Symposium and Carnival	 และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง Universiti Teknologi MARA ประเทศมาเลเซีย กับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 

 กิจกรรมที่  8 คณะสหเวชศาสตร์ ลงนาม MOU กับ Universiti Teknologi MARA คณะสหเวชศาสตร์ ลงนาม MOU กับ Universiti Teknologi MARA 

	 เมื่อวันที่	23	 สิงหาคม	2554	สำนักบริหารทุนวิชาการ จุฬาฯ	 ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับนิสิตระดับปริญญาโท	
และปริญญาเอก โครงการ ทุนการศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน ณ	 เรือนจุฬานฤมิต	 เพื่อให้ผู้รับทุนได้มีโอกาสพบ
อธิการบดีและผู้บริหารโดยมี	ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล	 อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กล่าวต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้รับทุน	 รวมทั้งสิ้น	 35	 ราย	 ในการนี้	 ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์   
คณบดี	 คณะสหเวชศาสตร์ได้เข้าร่วมงานเลี้ยง	 และถ่ายรูปร่วมกับ	 Mr.Sayfonh Phanmany นิสิต  

 กิจกรรมที่  9 งานเลี้ยงต้อนรับนิสิตทุนประเทศเพื่อนบ้าน งานเลี้ยงต้อนรับนิสิตทุนประเทศเพื่อนบ้าน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ที่ศึกษา ณ คณะสหเวศาสตร์หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ โลหิตวิทยาคลินิก ด้วย 

จุฬาฯ และคณะสหเวชศาสตร์	 โดยการประชุมสัมนา	
และการร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าวได้			
จัดขึ้น	 ณ	 Universiti Teknologi MARA	 ประเทศ
มาเลเซีย	เมื่อวันที่	6	ตุลาคม	2554	

	 เมื่อวันที่	22	 สิงหาคม	2554	 ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล ภาควิชาเคมีคลินิก	
คณะสหเวชศาสตร์	 จุฬาฯ	 ได้จัดโครงการ “สะสมผลงานง่ายๆ ด้วยการใช้ e-portfolio” 
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมผ่านโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2554 ของสำนักงานบริหารงานกิจการนิสิติ จุฬาฯ 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการอบรม	 เพื่อให้สามารถ
สะสมผลงานง่ายๆ	ด้วยการใช้	e-portfolio	รู้จักวิธี	และขั้นตอนในการสร้าง	portfolio	รวม
ทั้งได้เรียนรู้เทคนิคในการเก็บสะสมผลงานได้อย่างมีระบบระเบียบ	 สวยงาม	 นอกจากนี้	
นิสิตสามารถนำ	portfolio	ที่สร้างขึ้นไปใช้ได้ในอนาคต		

 กิจกรรมที่  10 โครงการ “สะสมผลงานง่ายๆ ด้วยการใช้ e-portfolio” สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา  โครงการ “สะสมผลงานง่ายๆ ด้วยการใช้ e-portfolio” สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา  



จดหมายข่าวสหเวชจุฬาสานสัมพันธ์ 7 กันยายน - ตุลาคม 2554

	 เมื่อวันศุกร์ที่	 16	 กันยายน	 2554	 คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 และ	 
บุคลากรคณะฯ	 ได้เป็นเจ้าภาพร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ	 และบำเพ็ญ
กุศลแดม่ารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วนิดา นพพรพันธุ์	 คณบดีคณะ
สหเวชศาสตร์	 จุฬาฯ	 ณ	 วัดหัวลำโพง	 ขอแสดงความเสียใจ	 และไว้อาลัย
แด่มารดาของอาจารย์	มา	ณ	ที่นี้ด้วย	

 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ	ได้จัดโครงการ	Halal Forensic Laboratory Training Course for IMT-GT and ASEAN Scientists	ขึ้นเมื่อวันที่	
26-30	กันยายน	2554	ณ	ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล	เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลและแลกเปลี่ยนด้านวิชาการศาสนาอิสลาม 
เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง	 วิทยาศาสตร์ฮาลาลระดับนานาชาติ	 โดยมีอาจารย์จากภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร				
คณะสหเวชศาสตร์	จุฬาฯ	เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย	ดังนี้	รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน (Lecture	:	Role	of	Science	and	Technology	for	Integrity	of	Halal	Food	
throughoutSupply	Chain.)	/	ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยะปิติพันธ์	(Lecture:	HAL-Q	(Halal-GMP/HACCP)	System	for	Administration	of	Safety	Halal	
Food	Preparation.)	 / อ.ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล	 (Lecture:	 Principle	 and	Preparation	 of	NPB	Halal	 Kitchen	 for	Restaurant	 and	Hotel.)	 /	 
อ.ดร.สถาพร งามอุโฆษ	(Orientation	of	the	Halal	Forensic	Laboratory	Training	Course.)	/	อ.ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ	์(Lecture:	Application	of		 
LCESI/MS	and	FTIR	for	Corporate	Social	Responsibility	Oriented		Halal	Accreditation.)	ร่วมด้วย	ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ คณบดีคณะสหเวช-
ศาสตร์ (Lecture:	Genomics	and	Its	Role	in	Authentication	of	Halalness.)	 ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศอินโดนีเซียจำนวน	5	 ท่าน	 และ
ฟิลิปปินส์	จำนวน	2	ท่าน		

 กิจกรรมที่  12 โครงการ Halal Forensic Laboratory Training Course for IMT-GT and 
ASEAN Scientists 
โครงการ Halal Forensic Laboratory Training Course for IMT-GT and 
ASEAN Scientists 

 กิจกรรมที่  13 เจ้าภาพบำเพ็ญกุศล เจ้าภาพบำเพ็ญกุศล 

	 เมื่อวันที่	29	สิงหาคม	2554	ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว์	หัวหน้าภาควิชาเคมีคลินิก	คณะสหเวชศาสตร์	จุฬาฯ	ได้
จัดโครงการอบรมสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา	 เรื่อง “เขียนเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างไร เพื่อมิให้กลายเป็นโจรกรรม
วิชาการโดยไม่รู้ตัว” โดยการบรรยายของผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ	 คือ	 อ.นพ.กิตติศักดิ์ กุลวิชิต 
ภาควิชาจักษุวิทยา	และ	ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ	ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	โครงการนี้	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมผ่านโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2554 ของสำนักงานบริหาร
งานกิจการนิสิต จุฬาฯ	 ทั้งนี้	 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตระหนักถึงแนวปฏิบัติ						
ในการหลีกเลี่ยงการโจรกรรมผลงานทางวิชาการ	 และเพื่อกระตุ้นให้นิสิตเห็นคุณค่าในการสร้างผลงานวิชาการที่มี
ความถูกต้องทั้งในหลักวิทยาศาสตร์สุขภาพ	และหลักจริยธรรมการวิจัย	

 กิจกรรมที่  11 เขียนเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างไร เพื่อมิ ให้กลายเป็น “โจรกรรมวิชาการ” โดยไม่รู้ตัว !!! เขียนเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างไร เพื่อมิ ให้กลายเป็น “โจรกรรมวิชาการ” โดยไม่รู้ตัว !!! 



เกียรติภูมิสหเวช

เกียรติภูมิสหเวช
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 ชื่อ	 นายอนุวัฒน์	ทุมละฉายา	 ชื่อเล่น	 เด็น	
 สาขา	 เทคนิคการแพทย์	 ชั้นปีที่ 4	
 เกิดวันที	่ 29	เมษายน	2533	 อายุ  21	ปี	
 จบชั้นมัธยมศึกษาจาก	โรงเรียน	อนุกูลนารี	จังหวัดกาฬสินธุ์	
 ความสนใจ วรรณกรรม	งานเขียนต่างๆ	เช่น	เรียงความ	บทความ	 
	 เรื่องสั้น	บทประพันธ์	และประวัติศาสตร์	
 รางวัลที่ได้รับล่าสุด	 รางวัลชมเชย	 ระดับกรุงเทพฯ	 เรื่องสั้น	 เรื่อง	 
 “ประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์”	 จากการประกวดเรื่องสั้น	 เพื่อเสริมสร้าง	 
	 วัฒนธรรมประชาธิปไตย	 ปีพุทธศักราช	 ๒๕๕๔	 โดย	 กรมส่งเสริม	 
	 วัฒนธรรม	กระทรวงวัฒนธรรม	

นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลการประกวดเรื่องสั้นระดับชาต ิ

	 1.	นางสาวลลิตา ตั้งดำรงกุล	นิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์	 
ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย	 
ชั้นปีที่	1	กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์	(สหเวชศาสตร์)	

	 2.	 นางสาวกนกพิชญ์ พัวประเสริฐ	 นิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์	
ได้รับรางวัลการศึกษายอดเยี่ยมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตด้านสหเวชศาสตร์	
ในกลุ่มผู้ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา 
ประจำปีการศึกษา	2553	
 

												เมื่อวันที่	21	สิงหาคม	พ.ศ.	2554 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ได้จัดพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยมทุนการศึกษา บุคคลและ
องค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ครั้งที่ 44 ประจำปี พ.ศ. 2554	ณ	ห้องศศินทร์ฮอลล์	อาคารศศปาฐศาลา  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ	ศศินทร์แห่งจุฬาฯ	โดยมีนิสิตคณะสหเวชศาสตร์	จุฬาฯ	เข้ารับรางวัลด้วย	ดังนี้		

แรงบันดาลใจในการเขียน 
	 เหมือนกับคนที่รักการอ่านที่มีความสุขเมื่อได้อ่านหนังสือ	หรืองานเขียนต่างๆ	คนที่รักการเขียนก็เช่นกัน	แต่ไม่ใช่แค่มีความสุขที่ได้เขียนงาน

ต่างๆ	 ที่ชอบเท่านั้น	 แต่ที่ทำให้ผู้เขียนมีความสุขยิ่งกว่านั้นคือ	 มีผู้อ่านงานเขียนของตน	 การที่จะมีผู้ที่มาอ่านงานเขียนของนักเขียนมือสมัครเล่น  
อย่างผมนั้นเป็นเรื่องที่ยาก	 ซึ่งการประกวดก็เป็นอีกหนทางหนึ่ง	 อย่างน้อยก็มีคณะกรรมการชุดนั้นอ่านงานเขียนของเรา	 หากได้รับรางวัลก็นับว่า  
เป็นผลดีอีกชั้นหนึ่ง	 หลังจากห่างหายจากการเขียนไปนาน	 ผมจึงได้ทราบข่าวการประกวดเรื่องสั้นนี้จากอินเทอร์เน็ต	 และเป็นเรื่องสั้นเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย	ผมจึงเขียนเรื่องสั้นเรื่อง	“ประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์”	นี้ขึ้น	จนอีกสองสามเดือนต่อมามีจดหมายแจ้งให้ไปรับรางวัล	
	 สำหรับรางวัลที่ผมได้มานี้	 ผมต้องขอบคุณคนรอบข้างที่คอยอ่านเรื่องสั้นของผม	 และให้กำลังใจตลอดมา	 รวมทั้งอาจารย์ที่คณะสหเวชศาสตร์				
ที่มีส่วนในรางวัลนี้เช่นกัน		

นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ 
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	 เมื่อวันที่	 6-7	 ตุลาคม	 2554	 นางสาวอนุธิดา วิริยวงศกร	 นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์	 
โดยมี	ผศ.ดร.นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์ และ ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และที่ปรึกษาร่วมตามลำดับ	ได้นำเสนอ 

 นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ นำเสนอผลงานวิจัย  นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ นำเสนอผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยแบบบรรยาย	เรื่อง	“การพัฒนาวิธีกาตรวจวัด  
เนื้อสุกร โดยวิธี Thermophilic Helicase Dependent 
Isothermal DNA Amplification (tHDA)”	 ในการ
ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ	
ครั้งที่	 22	 ณ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต
บางเขน	
 

สหเวชวิจัย ผศ.ดร.เทวิน  เทนคำเนาว์
ผู้ช่วยคณบดี

	 เพื่อให้ต่อเนื่องจากฉบับที่แล้ว	 ในฉบับนี้	 จะขอแสดงกรณีศึกษาในการค้นหาค่า	 h-index	 จากเวบไซต์	 หากต้องการ
ตรวจสอบว่า Tewin Tencomnao มีค่า	 h-index	 เท่าใด	 สามารถตรวจสอบได้	 โดยค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล	 ISI Web of 
Science	หรือ	Scopus	ในที่นี้จะใช้ฐานข้อมูล	ISI Web of Science	หลังจากใส่ชื่อนามสกุล	คือ	Tencomnao	ในช่องคำค้น

เป็นที่น่ายินดีอย่างมากที่ในปีงบประมาณ	2554	 ที่ผ่านมา	 ผลงานวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์	 จุฬาฯ	 ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ	มีจำนวนมากถึง	38	เรื่อง	และเมื่อเปรียบเทียบกับ	4	ปีที่ผ่านมา	ก็พบว่า	ปีงบประมาณ	2554	เป็นปีที่มีจำนวนสูงที่สุด	ทำให้มีจำนวน
ผลงานตีพิมพ์ต่ออาจารย์	มากกว่า	0.8	เรื่องต่อคน	ดังแสดงในตารางล่างนี้		

ตารางแสดงผลผลิตด้านการวิจัยในระดับนานาชาติคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ระหว่างปี 2550-2554 

ที่เป็น Author เคาะ	Search	และฐานข้อมูลได้แสดงผลจากการค้นแล้ว	 ให้คลิกที่	Create citation report	ซึ่งจะปรากฏตารางที่แสดงอันดับของ
บทความที่มีการอ้างอิงสูงสุด	(Article rank number) และจำนวนการอ้างอิงของบทความนั้นๆ	(Citations) นอกจากนี้ก็จะมีการแสดงค่า	h-index	
ดังภาพล่างนี้	โดยระบุไว้ที่บรรทัดล่างสุดขวามือว่ามีค่า	h-index	=6	

	 ดัชนี	 2550	 2551	 2552	 2553	 2554	
จำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ	 14	 9	 22	 26	 38	
จำนวนผลงานตีพิมพ์ต่ออาจารย์	 0.33	 0.21	 0.52	 0.58	 0.83	



จดหมายข่าวสหเวชจุฬาสานสัมพันธ์ 10 กันยายน - ตุลาคม 2554

รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล  
ภาควิชากายภาพบำบัด  
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ 
 หากจะมีใครสักคนถามผู้เขียนว่า	 การประชุมวิชาการใด	 ที่ผู้เขียนชอบหรือมีความประทับใจมากที่สุดผู้เขียนไม่ลังเลใจ
ที่จะตอบว่า	 คือการประชุม	 World Physical Therapy	 นั่นเอง	 สำหรับเหตุผลที่ตอบอย่างนั้นมีทั้งเหตุผลทางวิชาการ	 
และทางความรู้สึก	ผสมผสานกันอยู่	โดยจะขอเล่าขยายความต่อไป	
	 งานประชุมวิชาการ	 World Physical Therapy 2011	 นั้น	 จัดโดย	 World Confederation for Physical Therapy 

งานประชุม @ แดนกังหันลม                                งานประชุม @ แดนกังหันลม                                

	 •	 Research	needs	a	new	emphasis	on	health	promotion.	
	 •	 Almost	half	of	patients	self-refer	to	physical	therapists	in	the	 
		 	 Netherlands	
	 •	 People’s	perceptions	affect	the	level	of	pain	they	feel-and	PTs	 
	 can	play	a	role	in	that.	
	 •	 Collaborative	practice	is	an	important	strategy.	
	 •	 Focus	turns	to	international	PT	education	issues.	
	 •	 Research	needed	to	refine	the	International	Classification	of	 
	 	 	Functioning	(ICF).	

ที่มีคุณภาพสูง	 สำหรับรูปแบบการออกกำลังกายนั้น	 พบว่า	 การออกกำลังกายแบบเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อบริเวณคอ	 
มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดคอได้	 แต่ไม่พบรูปแบบของการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันอาการปวดคอในผู้ที่ทำงานสำนักงานได้	
ซึ่งผลการศึกษานี้มีประโยชน์ต่อนักกายภาพบำบัดและบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ	ที่จะนำข้อมูลที่ได้นี้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยต่อไป	นอกจากนี้	 ยังพบว่า
มีองค์ความรู้บางส่วนที่ยังไม่มีปรากฏ	จึงสามารถนำมาเป็นหัวข้อในการทำวิจัยได้ด้วย	
	 สุดท้ายนี้	 ผู้เขียนเคยเข้าร่วมประชุมวิชาการ	 World	 Physical	 Therapy	 2007	 มาแล้วครั้งหนึ่ง	 ครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง	 แต่ขอบอกตรงๆ	 
ว่ากำลังตั้งหน้าตั้งตารอที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งต่อไปในอีก	4	ปีข้างหน้า	(ค.ศ.	2015)	ที่ประเทศสิงคโปร์ครับ!!!	

(WCPT) ซึ่งในปัจจุบันนี้	มีประเทศที่เป็นสมาชิก	จำนวน	106	ประเทศ	ครอบคลุมนักกายภาพบำบัด	กว่า	250,000	คน	งานประชุมนี้จัดมาแล้ว	15	ครั้ง  
ครั้งนี้เป็นครั้งที่	 16	 และเป็นครั้งที่	 2	 ที่มาจัดในประเทศเนเธอร์แลนด์	 เป็นการประชุมที่จัดขึ้นทุกๆ	 4	 ปี	 (ซึ่งผู้เขียนคิดว่า	 ทิ้งระยะห่างนานเกินไป	
เนื่องจากในปัจจุบันนี้	 องค์ความรู้ต่างๆ	 มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมาก)	 มีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า	5,200	 คน	 จาก	96	 ประเทศทั่วโลก	 มีการประชุม
ทั้งหมดกว่า	140	sessions	มีการนำเสนองานวิจัยกว่า	2,000	เรื่อง	ทั้งแบบ	oral	และ	poster	มีผู้ประกอบการมาแสดงสินค้ากว่า	180	บูธ	
	 	 การประชุมในครั้งนี้ได้รับการบันทึกไว้ว่า	 เป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในหลายๆ	ด้าน	ไม่ว่าจะเป็น	มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานมากที่สุด	มีการนำเสนอผลงาน	 
วิชาการจำนวนมากที่สุด	 และมีบูธแสดงสินค้าจำนวนมากที่สุด	 ต้องบอกว่า	 ผู้เขียนยังไม่เคยไปงานประชุมวิชาการที่มีผู้เข้าร่วมงานมากขนาดนี้มาก่อน	 
ความรู้สึกแรกๆ	ที่เกิดขึ้นกับผู้เขียน	นอกจากความประทับใจแล้ว	ก็คือ	ความรู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพกายภาพบำบัด	ที่เราสามารถมีงานประชุมที่ใหญ่
ขนาดนี้ได้	 โดยผู้คนที่มาร่วมประชุมล้วนเป็นนักกายภาพบำบัดจากภูมิภาคต่างๆ	 ทั่วโลก	 นอกจากนี้	 เมื่อได้ฟังการประชุมและพูดคุยกัน	 ก็จะพบว่า				
นักกายภาพบำบัดจากหลายๆ	ประเทศ	(ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา)	ก็จะมีประสบการณ์หรือปัญหาที่ต้องเผชิญคล้ายๆ	กับของประเทศไทย	แต่หลายๆ	
ประเทศ	 (ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว)	 ก็ผ่านจุดนั้นมาแล้ว	 ทำให้เกิดความรู้สึกที่ว่า	 เรายังมีเพื่อนร่วมวิชาชีพที่เข้มแข็ง	 หรืออาจจะอ่อนแอกว่าเรา	 
อยู่อีกมากมาย	และผู้คนเหล่านี้ยินดีอย่างยิ่งที่จะพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน	ทำให้เกิดความอุ่นใจมีกำลังใจในการทำงานต่อไป	
	 ในการประชุมนี้	นอกจากมีหัวข้อทั่วๆ	ไป	ที่เป็นกระแสหลักของกายภาพบำบัดอยู่แล้ว	ยังมีหัวข้ออื่นๆ	ที่ไม่สามารถหาฟังได้ง่ายๆ	มากมาย	เช่น	
service delivery, sporting events and public profile, methods of teaching and learning, health promotion and wellbeing, management quality, 
disaster management, HIV and disability, oncology and palliative care, retired physical therapists, history of physical therapy, information 
management and technology	เป็นต้น	
 พาดหัวข่าวใน WCPT CONGRESS NEWS 
	 •	 Practice	makes	perfect	in	stroke	rehabilitation.	
	 •	 Counseling	from	PTs	in	effective	in	changing	unhealthy	behaviors. 
	 •	 World	report	calls	for	more	rehabilitation	resources.	
	 •	 New	ideas	about	pain-and	why	PTs	should	be	talking	about	them.	

 ในการประชุมครั้งนี้	ผู้เขียนได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ		 
poster presentation	 ในวันแรกของการประชุม	 (เนื่องจากมีบทความ
วิจัยจำนวนมาก	ผู้จัดงานจึงให้ติด	poster เพียงวันเดียว	และเปลี่ยนไป
ทุกๆ	 วัน)	 เรื่อง	 Exercise therapy for office workers with non-
specific neck pain: A systematic review โดย Rattaporn Sihawong, 
Prawit Janwantanakul, Ekalak Sitthipornvorakul, Praneet Pensri 
ภายใต้การสนับสนุนของโครงการบ้านนี้มีสุขและแผนพัฒนาวิชาการ
จุฬาฯ	100	 ปี	 โดยเป็นการวิจัยแบบทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ	
เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับ
ป้องกันและรักษาอาการปวดคอในผู้ที่ทำงานในสำนักงาน	 ซึ่งจากการ
ทบทวนวรรณกรรมในระหว่างปี	 ค.ศ.	 1980	 ถึง	 ค.ศ.	 2010	 พบว่า					
มีงานวิจัยแบบ randomized controlled trial ที่ศึกษาในเรื่องนี้	 จำนวน
ทั้งสิ้น	9	บทความ	โดยในจำนวนนี้	มี	6	บทความที่ถือว่า	เป็นการศึกษา
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	 เมื่อวันที่	13-17	ตุลาคม	2554	สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์	ดูแลโดย	อ.ดร.ปาหนัน ภัททิยธนี ได้จัดโครงการ
ค่ายแนะแนวการศึกษาคณะสหเวชศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ครั้งที่	7	 หรือ	 “ค่ายเพื่อนกาวน์ ครั้งที่ 7”	 ขึ้น	
เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รู้จักวิชาชีพเทคนิคการแพทย์	 กายภาพบำบัด	 โภชนาการและ	 
การกำหนดอาหาร	 ทั้งในด้านการเรียนการสอนและการประกอบวิชาชีพ	 ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ตรงในการตัดสินใจ  
เลือกเรียนในคณะสหเวชศาสตร์	 จุฬาฯ	 ต่อไป	 การจัดงานครั้งนี้	 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน  
ทั่วประเทศ	 จำนวน	 100	 คน	 มาร่วมกิจกรรมเป็นเวลา	 5	 วัน	 ที่คณะสหเวชศาสตร์	 ซึ่งนิสิตคณะสหเวชศาสตร์	 
ทั้ง	 3	 สาขาวิชาชีพไดจ้ำลองห้องเรียน	 ห้องปฏิบัติการให้นักเรียนทุกคนได้ทดลองปฏิบัติการเบื้องต้นด้วยตัวเอง	 ทำให้
นักเรียนประทับใจ	 เข้าใจ	 เข้าถึงวิชาชีพมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตอาสาให้แก่นิสิตโดยฝึกการเป็น	 “ผู้ให้”  
แก่ส่วนรวม	ตรงกับปณิธานที่ว่า “เกียรติภูมิจุฬา คือ เกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน”	โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งใน	
“โครงการ 20 ปี 20 กิจกรรมคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ปลูกจิตอาสาสู่สังคมไทย”	ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ	20	ปี	
แห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์	จุฬาฯ	

 กิจกรรมที่  1 ค่ายเพื่อนกาวน์ ครั้งที่ 7 ค่ายเพื่อนกาวน์ ครั้งที่ 7 

 กิจกรรมที่  2 สหเวชฯ ปันน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม (AHS Volunteer Spirit) สหเวชฯ ปันน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม (AHS Volunteer Spirit) 
	 สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์	โดยมี	ผศ.ดร.เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม รองคณบดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา	ได้จัดโครงการสหเวชฯ ปันน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม 
(AHS Volunteer Spirit)	ณ	สนามฟุตบอลอารีน่าเท็น	ซอยทองหล่อ	10	 ในนามของมูลนิธิตันปัน	 เมื่อวันที่	9	 ตุลาคม	2554	 โดยนำนิสิตไปช่วยบรรจุ	 
ถุงยังชีพ	 และขนถุงยังชีพขึ้นรถเพื่อเตรียมนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม	 เพื่อเป็นการปลูกฝังความมีจิตสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์	 
เพื่อส่วนรวม	 โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งใน	 “โครงการ 20 ปี 20 กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ปลูกจิตอาสาสู่สังคมไทย”	 ซึ่งจัดขึ้นเนื่องใน
โอกาสครบรอบ	20	ปี	แห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์	



 ผู้สนับสนุนสหเวชจุฬาสานสัมพันธ ์ 

แนะนำติชม ฝากข้อความ	ข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์แก่ศิษย์เก่า	ศิษย์ปัจจุบัน	ของคณะสหเวชศาสตร์	ท่านสามารถส่งข้อความผ่านถึงหัวหน้า 
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