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ป�ที่ 3 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2554

นางสาวจิรวรรณ  กาญจนจูฑะพันธุ� 
นายกำพล  พิชยานนท� 
นางสาวศศิกาญจน�  มณีจันทร� 
นางสาวนนทิชา  เจษฎาเมธีวี 

นางสาวกมลลักษณ�  แสนทวีสุข  
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รศ.ดร.สิริชัย  อดิศักดิ์วัฒนา 
ผศ.ดร.เทวิน  เทนคำเนาว� 
ผศ.ป�ยนาถ  เพชรจันทร 
ผศ.ดร.อรรถกร  ปาละสุวรรณ 
อ.ดร.ปาลนี  อัมรานนท� 
อ.ดร.มนทกาน  ไชยกุมาร 
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อ.ดร.ระวีนันท�  มิ่งภัคนีย� 
อ.ภูษิตา  บริสุทธิกุล 
นางสุพัตรา  พรชัยสกุลดี 
นายสมบูรณ�  หนูไข� 
นางปาณัสกร  นวลวัฒน� 

ไฟล�ที่ส�งมาให�ใหม� ไม�ชัดเจน

ณะสหเวชศาสตร�ได�ก�าวผ�านวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  

ไปแล�วซึ่งถือได�ว�าคณะสหเวชศาสตร�มีอายุครบ 20 ป�บริบูรณ� 

 

 

แล�วและกำลังจะเข�าสู�ป�ที่ 21 ในป� พ.ศ. 2555 ทางคณะสหเวชศาสตร�

ได�จัดทำหนังสือที่ระลึก 20 ป� คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ รวบรวม

ความเป�นมาจากอดีตก�าวสู�อนาคต เกียรติภูมิสหเวช รวมถึงกิจกรรม 

ต�างๆ ที่คณะสหเวชศาสตร�ได�จัดขึ้น สำหรับหนังสือที่ระลึก 20 ป�นั้น 

ทางกองบรรณาธิการจะนำหนังสือที่ระลึก 20 ป� เผยแพร�ทางเว็บไซต� 

ครบรอบ 20 ป� ให�ทางศิษย�เก�าทุกท�านได�อ�านกัน ฝากข�าวถึงศิษย�

ที่ต�องการส�งข�าวสารถึงเพื่อน หรือมีกิจกรรมใดๆ ที่จัดขึ้น และ

ต�องการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ทั้งทางเว็บไซต�และทางสหเวช-

จุฬาสานสัมพันธ� ทางกองบรรณาธิการยินดีเป�นอย�างยิ่งโดยสามารถ 

ติดต�อผ�านทาง e-mail ที่ระบุไว�ภายในจดหมายข�าว หรือโทรศัพท�

ติดต�อสอบถามได�ที่คุณนนทิชา โทร 02-218-1063  02-218-1063  
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ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ�ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ�
คณบดี
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  วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เป�นวันครบรอบ 20 ป� แห�งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร� วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เป�นวันครบรอบ 20 ป� แห�งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร� 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ซึ่งเป�นคณะสหเวชศาสตร�แห�งแรกของประเทศไทย ตลอดป� พ.ศ. 2554 นี้ 

ชาวคณะสหเวชศาสตร�ได�ร�วมกับสมาคมนิสิตเก�าสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย และ

นิสิต ป�จจุบัน จัดประกวดสัญลักษณ� จัดทำหนังสืออนุสรณ� 20 ป�คณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัย จัดโครงการ 20 ป� 20 กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ปลูกจิตอาสาสู�     

สังคมไทย จัดทำของที่ระลึกหลายชิ้น แต�เป�นที่น�าเสียดายที่การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ และ

งานคืนสู�เหย�าที่ตั้งใจจะจัดในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 นี้ ต�องเลื่อนออกไปเพราะวิกฤต  

มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น แต�ก็เป�นโอกาสให�ชาวคณะสหเวชศาสตร�และนิสิตได�ร�วมกันปลูกฝ�งความมี

 จากป�งบประมาณ 2541 จนถึงป�จจุบัน เงินทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยเงินทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ช�วยพัฒนาขีดความสามารถของคณาจารย�

คณะสหเวชศาสตร�อย�างต�อเนื่อง นับจากการให�ทุนพัฒนาอาจารย�ใหม� ทุนเสริมรากฐานการวิจัย ทุนวิจัย/ทุนสิ่งประดิษฐ� จนถึงทุนสนับสนุน    

การตีพิมพ�ผลงานวิจัยลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ได�สร�างแรงจูงใจให�มีการวิจัยเพื่อความก�าวหน�าทางวิชาการและการผลิตบัณฑิต 

เป�นทั้งจุดตั้งต�นงานวิจัยของอาจารย�ใหม� เป�นทุนศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู�การเสนอโครงการวิจัยต�อยอดเชิงลึกจากแหล�งทุนภายนอกอีกด�วย  

คุณูปการอันสำคัญยิ่งต�อการวางรากฐานงานวิจัยในทุกศาสตร�ของคณะสหเวชศาสตร� คือ คณะผู�บริหารในสมัยที่ ศาสตราจารย�กิตติคุณคุณูปการอันสำคัญยิ่งต�อการวางรากฐานงานวิจัยในทุกศาสตร�ของคณะสหเวชศาสตร� คือ คณะผู�บริหารในสมัยที่ ศาสตราจารย�กิตติคุณ     

ดร.คุณหญิง ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน�สุชาดา กีระนันทน� เป�นอธิการบดีจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยเป�นอธิการบดีจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย� ดร.วินัย ดะห�ลัน (รองศาสตราจารย� ดร.วินัย ดะห�ลัน  เป�นคณบดีคณะสหเวชศาสตร�)     เป�นคณบดีคณะสหเวชศาสตร�)     

ได�อนุมัติงบประมาณ แผนพัฒนาวิชาการจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ 100 ป�) ให�แก�คณะสหเวชศาสตร�เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาได�อนุมัติงบประมาณ แผนพัฒนาวิชาการจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ 100 ป�) ให�แก�คณะสหเวชศาสตร�เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนา

ศูนย�วิจัย จำนวน 6 โครงการ ระหว�างป� พ.ศ.2551-2555 รวมเป�นเงินทั้งสิ้น 107,295,348 บาทศูนย�วิจัย จำนวน 6 โครงการ ระหว�างป� พ.ศ.2551-2555 รวมเป�นเงินทั้งสิ้น 107,295,348 บาท ช�วยให�ผลงานวิจัย การผลิตปริญญาบัณฑิตและ

บัณฑิตศึกษา ตลอดจนงานบริการวิชาชีพ วิชาการ เติบโตอย�างก�าวกระโดดตลอดเวลา 4 ป�ที่ผ�านมา ครุภัณฑ� เครื่องมือวิจัย เงินทุนวิจัยที่ได�รับ

การสนับสนุนในครั้งนั้น ช�วยให�คณาจารย�ได�รับโอกาสพัฒนาศักยภาพให�สามารถต�อยอดงานวิจัย สร�างผลงานวิชาการได�อย�างต�อเนื่อง มีสัมฤทธิ์ผล 

ทุกประการตามเจตนารมณ�ของการจัดตั้งเงินทุนวิจัย จุฬาฯ 100 ป�นี้ 

** เป�นงบประมาณในแผนพัฒนาวิชาการจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ 100 ป�)  6 โครงการ รวม 100,774,346 บาท  
( ป� 2551 - 42,171,634 บาท  ป� 2552 - 19,929,413 บาท  ป� 2553 - 27,933,317 บาท ป� 2554 - 10,739,982 บาท) 

(ฉบับหน�า จะกล�าวถึงผลงานของคณะสหเวชศาสตร� ตามแผนพัฒนาวิชาการ จุฬาฯ 100 ป�) 

จิตอาสา จิตสาธารณะ ช�วยเหลือผู�ประสบอุทกภัยในหลากหลายรูปแบบร�วมกับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยและหน�วยงานภายนอกต�างๆ   

 จดหมายข�าวสหเวชศาสตร�จุฬาสานสัมพันธ�ฉบับเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2554 นี้ จะกล�าวถึงผลผลิตหลักตามยุทธศาสตร� ผลผลิตหลักตามยุทธศาสตร� 

‘ก�าวหน�า’‘ก�าวหน�า’  คือผลงานวิจัยของคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ที่ได�รับการสนับสนุนจากทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย จัดสรรทุนวิจัยคือผลงานวิจัยของคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ที่ได�รับการสนับสนุนจากทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย จัดสรรทุนวิจัย

ให�ตั้งแต�ป�งบประมาณ 2541 ต�อเนื่องจนถึงป�จจุบัน ย�างเข�าป�ที่ 15 โดยอนุมัติโครงการวิจัยรวม 79 โครงการ จำนวนเงิน 108,486,446 บาท ให�ตั้งแต�ป�งบประมาณ 2541 ต�อเนื่องจนถึงป�จจุบัน ย�างเข�าป�ที่ 15 โดยอนุมัติโครงการวิจัยรวม 79 โครงการ จำนวนเงิน 108,486,446 บาท 

รายละเอียดรายละเอียด ดังนี้ 

จำนวนโครงการ

 
ป�งบประมาณ

 หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตรโภชนาการ รวมงบประมาณ
  เทคนิคการแพทย� หลักสูตรกายภาพบำบัด และการกำหนดอาหาร (บาท)

 2541 3 2 2 366,000
 2542 - 1 - 114,000
 2543 9 1 - 611,600
 2544 1 - - 120,000
 2545 1 - 1 240,000
 2546 2 3 - 651,500
 2547 4 2 - 680,000
 2548 1 1 - 540,000
 2549 5 3 1 880,000
 2550 5 1 2 960,000
 2551 5 2 2 42,663,634**
 2552 5 4 1 20,866,413**
 2553 6 2 1 28,433,317**
 2554 7 2 1 11,359,982**

 รวม 51 20 8 108,486,446**
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¡Ô¨¡ÃÃÁ áÅÐ â¤Ã§¡ÒÃ กิจกรรมที่  1

คณะสหเวชศาสตร� จัดเวทีเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 
ณ โถงกลางอาคารจุฬาพัฒน� 1 

 กิจกรรมที่  2

 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร�วมกับคณะสหเวชศาสตร�สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร�วมกับคณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได�จัดพิธีมอบ

วุฒิบัตรสำหรับผู�ผ�านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พนักงานสหเวชศาสตร�ชุมชน”“พนักงานสหเวชศาสตร�ชุมชน” สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู�บ�าน (อสม.สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู�บ�าน (อสม.) ) 

สังกัดจังหวัดสมุทรปราการ รุ�นที่ 2สังกัดจังหวัดสมุทรปราการ รุ�นที่ 2 จากโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตำบล/สถานีอนามัย ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 33 แห�ง จำนวน 50 คน 

ที่ห�องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นพ.วีรพล นิธิพงศ�นพ.วีรพล นิธิพงศ� นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

เป�นประธานในพิธีและได�รับเกียรติจาก  ผผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� คณบดี คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� คณบดี คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ เป�นผู�มอบเสื้อปฏิบัติงานให�กับผู�ผ�านการ

อบรมทุกคน โดย รศ.สมนึก กุลสถิตพร และคณะ รศ.สมนึก กุลสถิตพร และคณะ จัดโครงการอบรมฯ ดำเนินการตั้งแต�วันที่ 13 สิงหาคม ถึง 1 ตุลาคม 2554 อบรมเฉพาะ    

วันเสาร�-อาทิตย� รวม 78 ชั่วโมง จึงได�รับวุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู�บ�าน (อสม.) ที่ผ�านการอบรมโครงการ “พนักงานสหเวชศาสตร�“พนักงานสหเวชศาสตร�

ชุมชน”ชุมชน” ได�รับการคาดหวังจากเจ�าหน�าที่สาธารณสุขของจังหวัดสมุทรปราการเป�นอย�างมากเนื่องจาก

จังหวัดสมุทรปราการเป�นจังหวัดที่มีอัตราส�วนเจ�าหน�าที่สาธารณสุขต�อจำนวนประชากรน�อยมาก 

ทำให�ที่ผ�านมาไม�สามารถดูแลประชาชนได�อย�างทั่วถึง รวมทั้งไม�สามารถดำเนินการทางด�านสาธารณสุข 

เชิงรุกได�อย�างจริงจัง พนักงานสหเวชศาสตร�ชุมชนจะเข�าไปช�วยเติมเต็มงานทางด�านสาธารณสุข  

ให�มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเป�นผู�ช�วยเจ�าหน�าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส�งเสริม 

สุขภาพตำบล/สถานีอนามัย ช�วยเป�นตัวกลาง/ผู�ประสานงานระหว�างเจ�าหน�าที่สาธารณสุขและชาวบ�าน 

ในงานรณรงค�ต�างๆ รวมทั้งช�วยแบ�งเบาภาระงานทางด�านการดูแลสุขภาพผู�ป�วยเรื้อรังที่บ�าน ทำให�

ประชาชนได�รับบริการอย�างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงมากขึ้น จึงนับเป�นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ 

ของคณะสหเวชศาสตร�ที่มีโอกาสได�นำความรู�จากงานวิจัยในมหาวิทยาลัย ไปประยุกต�ใช�ในการให�บริการ 

แก�สังคมและก�อเกิดประโยชน�โดยตรงต�อการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด�วย 

 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� คณบดี ได�เข�าร�วมงานที่ผู�บริหาร คณาจารย� บุคลากร และนิสิตจุฬาลงกรณ� 

มหาวิทยาลัย เข�าร�วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ “5 ธันวามหาราช”“5 ธันวามหาราช” ณ บริเวณมณฑลพิธี 

ท�องสนามหลวงเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พระชนมายุครบ 84 พรรษา ในการนี้ คณะสหเวชศาสตร� ได�จัดเวที 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว ณ โถงกลางอาคารจุฬาพัฒน� 1 ด�วย 

พิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรตพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรต ิ“5 ธันวามหาราช”“5 ธันวามหาราช” พิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ “5 ธันวามหาราช” 

พิธีมอบวุฒิบัตร “พนักงานสหเวชศาสตร�ชุมชน” พิธีมอบวุฒิบัตร “พนักงานสหเวชศาสตร�ชุมชน” พิธีมอบวุฒิบัตร “พนักงานสหเวชศาสตร�ชุมชน” 
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  กิจกรรมที่  3

 กิจกรรมที่  4

 ศูนย�นวัตกรรมเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวินิจฉัยทางห�องปฏิบัติการทางการแพทย� และภาควิชาเวชศาสตร�การธนาคารเลือด 

และจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ โดย อ.ดร.ศิริพร ชื้อชวาลกุลอ.ดร.ศิริพร ชื้อชวาลกุล ได�จัดทำโครงการ “ต�านโรคติดเชื้อด�วยแอลกอฮอล�เจลล�างมือ...“ต�านโรคติดเชื้อด�วยแอลกอฮอล�เจลล�างมือ...  

แด�ผู�ประสบอุทกภัย”แด�ผู�ประสบอุทกภัย” เพื่อผลิตแอลกอฮอล�เจลล�างมือจำนวน 2,000 หลอด สำหรับบรรจุในถุงฟ��นฟูของจุฬาฯ เพื่อมอบให�แก�ผู�ประสบอุทกภัยที่

กำลังจะกลับเข�าสู�ที่พัก โดยการร�วมแรงร�วมใจกันดำเนินการของจิตอาสารวมทั้งสิ้น 32 คน ซึ่งประกอบด�วยคณาจารย� เจ�าหน�าที่ นิสิตระดับ

โครงการ ต�านโรคติดเชื้อด�วยแอลกอฮอล�เจลล�างมือ...แด�ผู�ประสบอุทกภัย โครงการ ต�านโรคติดเชื้อด�วยแอลกอฮอล�เจลล�างมือ...แด�ผู�ประสบอุทกภัย 

ปริญญาบัณฑิตและนิสิตบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรต�างๆ รวมทั้ง

ศิษย�เก�าและจิตอาสาที่เป�นบุคคลภายนอก และได�ร�วมกันส�งมอบ

ผ�าน อ.รศนาภรณ� วีรวรรณอ.รศนาภรณ� วีรวรรณ ผู�ช�วยอธิการบดีฝ�ายกิจการนิสิต เมื่อ

วันที่ 4 ธันวาคม 2554 ณ ศาลาพระเกี้ยวจุฬาฯ เพื่อมอบให�แก� 

ผู�ประสบอุทกภัยต�อไป พร�อมทั้งได�มอบแผ�นพับเผยแพร�ความรู�

เรื่อง “อันตราย“อันตรายจากโรคติดเชื้อ”จากโรคติดเชื้อ” เพื่อให�ความรู�เกี่ยวกับอันตราย

จากโรคติดเชื้อแก�ประชาชนผู�ประสบอุทกภัยอีกด�วย 

สหเวช@จามจุรีเกมส�สหเวช@จามจุรีเกมส� 
 สืบเนื่องจากวันที่ 15 - 22 มกราคม 2554 คณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ร�วมเป�นคณะอนุกรรมการจัดการแข�งขันกรีฑา 

ในกีฬามหาวิทยาลัยแห�งประเทศไทย ครั้งที่ 38 “จามจุรีเกมส�” โดย มีการชิงชัยกันทั้งสิ้น 42 เหรียญทอง 42 เหรียญเงิน และ 43 เหรียญ

ทองแดง และในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554 ซึ่งเป�นวันสุดท�ายของการแข�งขันกรีฑา ศาสตราจารย� นายแพทย� ภิรมย� กมลรัตนกุล 

อธิการบดีจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได�เป�นประธานในพิธีรับถ�วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว รางวัลชนะเลิศเหรียญรวม (ชาย)     

เหรียญรวม (หญิง) กรีฑาอุดมศึกษาแห�งประเทศไทย และกล�าวป�ดการแข�งขันกรีฑาใน “จามจุรีเกมส�” ด�วย 

 งานในครั้งนั้นสำเร็จลุล�วงไปด�วยดี คณะสหเวชศาสตร�ได�รับคำนิยมจากทุกฝ�าย ก็ด�วยการทำงานเต็มศักยภาพ มุ�งมั่นผลงานดีเลิศ ไม�ย�อท�อ

ต�อป�ญหาอุปสรรค มีความรัก ความสามัคคีในหมู�คณะของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร�ทุกคน และเพื่อจารึกความน�าประทับใจนี้ให�คงอยู�ตลอดไป 

ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� คณบดีคณะสหเวชศาสตร� จึงได�จัดส�งภาพถ�าย สหเวช@จามจุรีเกมส� เพื่อจัดแสดงในงาน เส�นสายของผู�บริหาร : 

ศิลปะแห�งเหมันต�ฤดู ระหว�างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 - 6 มีนาคม 2555 ณ นิทรรศการสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

โครงการ ต�านโรคติดเชื้อด�วยแอลกอฮอล�เจลล�างมือ...แด�ผู�ประสบอุทกภัย 

สหเวช@จามจุรีเกมส� 

รองอธิการบดี ศ.เลอสม สถาป�ตานนท�  
และ ผู�ช�วยอธิการบดี รศ.ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ�

เยี่ยมชมภาพถ�าย

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.วนิดา นพพรพันธ�ุ
คณบดีสหเวชศาสตร�

“สหเวช@จามจุรีเกมส�”
ภาพถ�าย 63 x 51 cm.
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 งานบริหารและธุรการ คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ โดย ผศ.ดร.เปรมทิพย� ทวีรติธรรม รองคณบดีผศ.ดร.เปรมทิพย� ทวีรติธรรม รองคณบด ีได�จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาส ครบรอบ ทำบุญเนื่องในโอกาส ครบรอบ 

20 ป� แห�งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร�20 ป� แห�งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร� ณ อาคารจุฬาพัฒน� 1 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 โดยชาวคณะสหเวชศาสตร�ได�ร�วมพิธีทำบุญ 

ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ�จากวัดดวงแข จำนวน 9 รูป พร�อมถวายจตุป�จจัยไทยทานเพื่อเป�นศิริมงคลแก�คณะสหเวชศาสตร� ในโอกาสนี้  

ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� คณบดีผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� คณบด ี ได�กล�าวเป�ดงาน และได�รับเกียรติจาก รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท�รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท� กล�าวถึงประวัติการก�อตั้งคณะสหเวชศาสตร� 

 กรรมการและอนุกรรมการ สภาเทคนิคการแพทย�ร�วมกันจัดทำแผนกิจกรรม 

สภาเทคนิคการแพทย� เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2554 ณ โรงแรม หัวหิน บลูเวฟบีช 

รีสอร�ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ� มีวัตถุประสงค� เพื่อระดมความเห็นในการจัดทำแผน

กิจกรรม ให�สอดคล�องกับนโยบาย และกลยุทธ�ของสภาเทคนิคการแพทย� โดยแบ�ง

เป�น 5 ด�าน ได�แก� 1. ด�านประชาชน 2. ด�านการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย� 

3. ด�านกฎหมาย 4. ด�านการประสานความร�วมมือกับองค�กรอื่นๆ 5. ด�านการพัฒนา
องค�กรสภาเทคนิคการแพทย� อนึ่ง คณาจารย�ของภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ สองท�าน คือ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท�รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท� และ 

ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว�ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว�  ได�เข�าร�วมประชุมเพื่อจัดทำแผนกิจกรรมในครั้งนี้ ในฐานะอุปนายก และอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิค 

การแพทย� ตามลำดับ  

 กิจกรรมที่  5 งานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ป� แห�งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร�งานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ป� แห�งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร�  งานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ป� แห�งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร� 

 กิจกรรมที่  6 กรรมการ และอนุกรรมการ สภาเทคนิคการแพทย� กรรมการ และอนุกรรมการ สภาเทคนิคการแพทย� 
ร�วมกันจัดทำแผนกิจกรรม สภาเทคนิคการแพทย�ร�วมกันจัดทำแผนกิจกรรม สภาเทคนิคการแพทย� 
กรรมการ และอนุกรรมการ สภาเทคนิคการแพทย� 
ร�วมกันจัดทำแผนกิจกรรม สภาเทคนิคการแพทย� 

 สมาคมนักเทคนิคการแพทย�แห�ง Wakayama ซึ่งเป�นองค�กรหนึ่งของสมาคมนักเทคนิคการแพทย�ญี่ปุ�น (Japan Association of Medical (Japan Association of Medical 

Technologists)Technologists) ได�จัดหลักสูตรการอบรม Training Course for Medical Technologists in Asia 2011 ในหัวข�อ “HIV/TB Lab Epidemiology Training Course for Medical Technologists in Asia 2011 ในหัวข�อ “HIV/TB Lab Epidemiology 

and Developing a Research Proposal”and Developing a Research Proposal” ระหว�างวันที่ 24-26 กันยายน 2554 ณ Training and Healing CenterTraining and Healing Center จังหวัดระยอง ทั้งนี ้ผศ.ดร.เทวินผศ.ดร.เทวิน  

เทนคำเนาว� หัวหน�าภาควิชาเคมีคลินิก และผู�ช�วยคณบดี คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯเทนคำเนาว� หัวหน�าภาควิชาเคมีคลินิก และผู�ช�วยคณบดี คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ได�บรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยการเขียนโครงการวิจัย โดยมี 

ผู�เข�ารับการอบรมเป�นนักเทคนิคการแพทย�ญี่ปุ�น 15 คน และนักเทคนิคการแพทย�ไทย 3 คน 

 บรรยากาศในระหว�างการอบรม
บรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน
โครงการวิจัยของนักเทคนิคการแพทย�
ญี่ปุ�น และไทย 

 กิจกรรมที่  7 อบรมเชิงปฏิบัติการให�แก�นักเทคนิคการแพทย�ญี่ปุ�นอบรมเชิงปฏิบัติการให�แก�นักเทคนิคการแพทย�ญี่ปุ�น อบรมเชิงปฏิบัติการให�แก�นักเทคนิคการแพทย�ญี่ปุ�น 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย มีการฉายวีดิทัศน�

กิจกรรมโครงการ 20 ป� 20 กิจกรรม 

คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ปลุกจิตอาสา 

สู�สังคมไทย ในการนี้ ผู�บริหารจากคณะและ

หน�วยงานต�างๆ ได�เข�าร�วมแสดงความยินดี

ในโอกาสที่คณะสหเวชศาสตร�ดำเนินงานมา

ครบรอบ 20 ป� ทางคณะฯได�รวบรวมเงินและ

สิ่งของจากคณาจารย� บุคลากร เพื่อนำไปร�วม 

บริจาคให�แก�มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) จุฬาลงกรณ� 

มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปช�วยเหลือผู�ประสบ

อุทกภัยต�อไปด�วย 



 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว� ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว� ภาควิชาเคมีคลินิก 

คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ได�จัดโครงการอบรมสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา เรื่อง “วัฒนธรรม “วัฒนธรรม 

การทำงานด�านวิทยาศาสตร�: ความเหมือนและความต�าง ระหว�างชาวตะวันตก และชาว การทำงานด�านวิทยาศาสตร�: ความเหมือนและความต�าง ระหว�างชาวตะวันตก และชาว 

ตะวันออก”ตะวันออก” ซึ่งเป�นการบรรยายถ�ายทอดประสบการณ�โดยวิทยากร ได�แก� Dr.James Michael Dr.James Michael 

BrimsonBrimson (นักวิจัยหลังปริญญาเอกชาวอังกฤษ สำเร็จปริญญาเอกจาก University of Bath) 

ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร� อ.ดร.ศิริกัลยา จารุจรณอ.ดร.ศิริกัลยา จารุจรณ  (สำเร็จปริญญาเอกจาก 

มหาวิทยาลัย Virginia Commonwealth ประเทศสหรัฐอเมริกา และเคยเป�นนักวิจัยหลัง

ปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยดังกล�าวด�วย) ภาควิชาจุลทรรศน�ศาสตร�คลินิก คณะสหเวชศาสตร�  

ผศ.ดร.วิโรจน� บุญรัตนกรกิจผศ.ดร.วิโรจน� บุญรัตนกรกิจ  (สำเร็จปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Loma Linda ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา โดยเคยทำงานอยู�ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 20 ป� ในตำแหน�งต�างๆ 

ได�แก� นักวิจัยหลังปริญญาเอก อาจารย�และผู�ช�วยศาสตราจารย�ด�านวิจัย) ภาควิชาเคมีคลินิก 

คณะสหเวชศาสตร� และ นางสาวอัญชลี ประสารสุขลาภนางสาวอัญชลี ประสารสุขลาภ  (นักวิจัยซึ่งมีประสบการณ�ใน 

การทำงานที่ประเทศญี่ปุ�น) ภาควิชาจิตเวชศาสตร� คณะแพทยศาสตร� โครงการนี้ ได�รับ 

การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมผ�านโครงการส�งเสริมกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิต 

ศึกษา ป�งบประมาณ 2554 ของสำนักงานบริหารงาน กิจการนิสิต จุฬาฯ ทั้งนี้ จัดขึ้นโดย 

 กิจกรรมที่  8 โครงการอบรม เรื่อง “วัฒนธรรมการทำงานด�านวิทยาศาสตร�:  โครงการอบรม เรื่อง “วัฒนธรรมการทำงานด�านวิทยาศาสตร�:  
ความเหมือนและความต�าง ระหว�างชาวตะวันตก และชาวตะวันออก”ความเหมือนและความต�าง ระหว�างชาวตะวันตก และชาวตะวันออก”  
โครงการอบรม เรื่อง “วัฒนธรรมการทำงานด�านวิทยาศาสตร�:  
ความเหมือนและความต�าง ระหว�างชาวตะวันตก และชาวตะวันออก”  

มีวัตถุประสงค�เพื่อส�งเสริมให�นิสิตบัณฑิตศึกษาทราบ เข�าใจแนวคิดและวัฒนธรรมในการทำงานด�านวิทยาศาสตร�ของชาวตะวันตก และตะวันออก 

ทั้งในประเด็นความเหมือน และความต�าง สามารถปรับตัวได�อย�างเหมาะสม เมื่อมีโอกาสร�วมงานกับชาวต�างชาติ รวมทั้งเป�นการกระตุ�นให�นิสิต

เกิดความตั้งใจทำงาน และเกิดกระบวนการเรียนรู� ทั้งด�านการพัฒนาความคิด และเสริมศักยภาพในการทำงานอย�างเป�นระบบ อีกทั้งนิสิตทราบ

ข�อมูลในการเตรียมตัวไปศึกษาต�อในต�างประเทศ 
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    ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว� ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร� ได�นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร� เรื่อง The Neuroprotective The Neuroprotective 

Effect of Rhinacanthus Nasutus (l.) Kurz (ACANTHACEAE) Against Glutamate ToxicityEffect of Rhinacanthus Nasutus (l.) Kurz (ACANTHACEAE) Against Glutamate Toxicity ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง  

“Patient Safety: From Product to Patient Care and Translational Research”“Patient Safety: From Product to Patient Care and Translational Research” ระหว�างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมสุนีย�แกรนด� 

โฮเทลแอนด�คอนเวนชั่นเซ็นเตอร� จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดยคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ โครงการวิจัยนี้ ได�รับการ

สนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใต�โครงการ “พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห�งชาติ : คลัสเตอร�สังคมผู�สูงวัย”“พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห�งชาติ : คลัสเตอร�สังคมผู�สูงวัย” โดยดำเนินการ

วิจัยร�วมกับ Dr. James M. BrimsonDr. James M. Brimson ซึ่งเป�นนักวิจัยหลังปริญญาเอก 

 กิจกรรมที่  9 การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับนานาชาติ ในประเทศการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับนานาชาติ ในประเทศ การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับนานาชาติ ในประเทศ 
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 เมื่อวันศุกร�ที่ 23 ธันวาคม 2554 คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ได�จัดงานเลี้ยงต�อนรับป� 2555 งานแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำป� งานเลี้ยงต�อนรับป� 2555 งานแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำป� ขึ้นภายใต�

คอนเซ็ปต� “FANCY FREE STYLE แนวฮาวาย และชาวเกาะ”“FANCY FREE STYLE แนวฮาวาย และชาวเกาะ” ณ ลานกิจกรรม คณะสหเวชศาสตร� เพื่อเป�นการพบปะสังสรรค� รับประทาน

อาหารร�วมกันของบุคลากรในสังกัด พร�อมทั้งได�มีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงความสามารถ ความรัก และความสามัคคีในหมู�คณะ 

มี รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนารศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา และ อ.ดร.ปาหนัน ภัททิยธนี ทำหน�าที่พิธีกรอ.ดร.ปาหนัน ภัททิยธนี ทำหน�าที่พิธีกร โดย ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ�ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ� คณบดีคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ  

ได�กล�าวอวยพรป�ใหม�และร�วมจับฉลากของขวัญป�ใหม�มอบให�กับบุคลากรในคณะฯ  

 ทั้งนี้ภายในงานได�จัดให�มีการแสดงจากหน�วยงานต�างๆ ของคณะฯ และการแสดงของอาจารย�และบุคลากรใหม� และมีการประกวดแต�งกาย

สวยงาม ผู�ที่ได�รับรางวัลแต�งกายสวยงามประเภทเดี่ยว อับดับ 1 ได�แก�  นางสาวพรเพ็ญ ศรีทับทิมนางสาวพรเพ็ญ ศรีทับทิม อันดับ 2 ได�แก� นางสาวจิรวรรณ กาญจนจูฑะพันธุ�  นางสาวจิรวรรณ กาญจนจูฑะพันธุ�  

รางวัลแต�งกายสวยงามประเภทกลุ�ม ได�แก� นางกนกนภัส สินเสนาะ นางปาณัสกรนางกนกนภัส สินเสนาะ นางปาณัสกร นวลวัฒน� นางสาวจิรวรรณ กาญจนจูฑะพันธุ�  นวลวัฒน� นางสาวจิรวรรณ กาญจนจูฑะพันธุ� และ นางสาวศิวาพรนางสาวศิวาพร  

แพ�งนครแพ�งนคร รางวัลแต�งกายแฟนซี อันดับ 1 ได�แก� นายสันติ เจริญผลนายสันติ เจริญผล อันดับ 2 ได�แก� นายกฤษฎา ณ นครนายกฤษฎา ณ นคร อันดับ 3 ได�แก� นางสาวเบญจนุช ชนะทองนางสาวเบญจนุช ชนะทอง  

 นอกจากนี้ยังมีการประกาศรางวัลบุคลากรดีเด�นคณะสหเวชศาสตร� ดังนี้ บุคลากรดีเด�นสายวิชาการคือ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท� รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท� 

ภาควิชาเคมีคลินิก บุคลากรดีเด�นสายสนับสนุน คือ นางกนกนภัส สินเสนาะ นางสาวนวลจันทร� บัตรวิเศษ นายณัฐวัฒน� สุขทั่วญาตินางกนกนภัส สินเสนาะ นางสาวนวลจันทร� บัตรวิเศษ นายณัฐวัฒน� สุขทั่วญาต ิ และ 

นางนันทนัช เมืองโคตรนางนันทนัช เมืองโคตร  บุคลากรดีเด�นสายบริการ คือ นางละไม โชคศิริ นางละไม โชคศิริ 

 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว� ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ได�จัดโครงการอบรมสำหรับนิสิต

บัณฑิตศึกษา เรื่อง “Common errors in English for academic writing” โดยการบรรยายของ Dr. James Michael Brimson (นักวิจัยหลัง

ปริญญาเอกชาวอังกฤษ) โครงการนี้ ได�รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมผ�านโครงการส�งเสริมกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

ป�งบประมาณ 2554 ของสำนักงานบริหารงานกิจการนิสิต จุฬาฯ ทั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค� เพื่อให�นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได�เรียนรู�ป�ญหา 
และแนวทางแก�ไขความผิดพลาดในการใช�

ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนผลงานทาง

วิชาการ รวมทั้งเพื่อให�ผู�เข�ารับการอบรมได�

มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ�การใช�ภาษา

อังกฤษที่มักมีป�ญหาและพบบ�อย 

 กิจกรรมที่  10 โครงการอบรม เรื่อง “Common errors in English for academic writing”โครงการอบรม เรื่อง “Common errors in English for academic writing” โครงการอบรม เรื่อง “Common errors in English for academic writing” 

 กิจกรรมที่  11 คณะสหเวชศาสตร�จัดงานเลี้ยงต�อนรับป�มังกร 2555คณะสหเวชศาสตร�จัดงานเลี้ยงต�อนรับป�มังกร 2555 คณะสหเวชศาสตร�จัดงานเลี้ยงต�อนรับป�มังกร 2555 
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เกียรติภูมิสหเวช เกียรติภูมิสหเวช 

บัณฑิตเทคนิคการแพทย� คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ บัณฑิตเทคนิคการแพทย� คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ 
ได�รับทุนการศึกษาจากต�างประเทศได�รับทุนการศึกษาจากต�างประเทศ 
บัณฑิตเทคนิคการแพทย� คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ 
ได�รับทุนการศึกษาจากต�างประเทศ 
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 นางสาวอุษากร คุณานุวัฒน� นางสาวอุษากร คุณานุวัฒน� บัณฑิตระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (GPAX 3.74) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย�คณะสหเวชศาสตร�

จุฬาฯ ได�รับทุนการศึกษาป�ละประมาณ 20,000 เหรียญแคนาดา จาก University of Manitoba ให�เข�าศึกษาระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัย 

แห�งนี้โดยมีอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ� คือ Professor Dr.Thomas KlonischProfessor Dr.Thomas Klonisch ภาควิชากายวิภาคศาสตร� และ วิทยาการเรื่องเซลล� โดยป�จจุบัน 

ได�ทำวิทยานิพนธ�เกี่ยวกับการศึกษาระดับในอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร�ของการเกิดมะเร็ง สาเหตุที่ได�รับการคัดเลือกให�ได�รับทุนโดยต�างประเทศ 

ในครั้งนี้ นอกจากประวัติการศึกษาที่ยอดเยี่ยมแล�วยังมีผลการสอบวัดระดับความรู�ภาษาอังกฤษ (IELTS) ได�ระดับคะแนน 6.5 ขึ้นไป รวมทั้ง

ทัศนคติและความสนใจในด�านการวิจัย   

 เมื่อครั้งที่ศึกษาใน ณ คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ นั้น  นางสาวอุษากร คุณานุวัฒน� นางสาวอุษากร คุณานุวัฒน� ได�ทำวิจัย เรื่อง Simple Sequential Injection Analysis           Simple Sequential Injection Analysis           

System for Rapid Determination of Microalbuminuria System for Rapid Determination of Microalbuminuria โดยมี ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล ภาควิชาเคมีคลินิกผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล ภาควิชาเคมีคลินิก    

เป�นอาจารย�ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ทั้งนี้ ผลงานดังกล�าวได�ลงตีพิมพ�ในวารสารระดับนานาชาติ ชื่อ Talanta Volume 79, Issue 4, 15 September Talanta Volume 79, Issue 4, 15 September 

2009, Pages 1104-1110 2009, Pages 1104-1110 
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ÊËàÇªÇÔ Ñ̈Â
ผศ.ดร.เทวิน  เทนคำเนาว�

ผู�ช�วยคณบดี

 ประเทศไทยกำลังก�าวสู�การเป�นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 

หรือ AEC)หรือ AEC) ในป� พ.ศ. 2558 นี้ แต�ชาวไทยหลายล�านคนยังไม�ได�ตื่นตัวนัก หลายคนยังไม�รู�จักอาเซียนดีนัก เห็นธง

อาเซียนก็ยังไม�รู�จัก ทั้งๆ ที่เลขาธิการอาเซียนในป�จจุบันก็เป�นคนไทย AEC เป�นการเป�ดโอกาสในการขยายธุรกิจและวิชาชีพ ซึ่งจะเป�นตลาด

ใหญ�มากเพิ่มขึ้นประมาณ 10 เท�า เมื่อพิจารณาจากข�อมูลพื้นฐานที่เรามีประชากรไทยประมาณ 60 กว�าล�านคน แต�ประชากรอาเซียนมากกว�า    

600 ล�านคน ดังนั้น จึงต�องมีการเตรียมพร�อมทุนมนุษย� (Human Capital) ทุนมนุษย� (Human Capital) เช�น บัณฑิตของเราต�องมีความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษได�เป�น

อย�างดี เพราะว�าภาษาอังกฤษเป�นภาษาทางการสำหรับพลเมืองอาเซียน นอกจากนี้ การพัฒนาทุนมนุษย�ในด�านทักษะการคิดและความคิด

สร�างสรรค�ก็เป�นความสำคัญแรกๆ ที่ต�องดำเนินการ ประเด็นนี้จึงทำให�การวิจัยสำคัญมากเพราะการวิจัยเป�นการหล�อหลอมในด�านทักษะความคิด

และการวางแผนเพือ่ต�อยอดความรู�ที่ได�รบัไปสู�การประยกุต� อนึง่ ความร�วมมอืด�านการวจิยัไม�เพยีงจะเป�นช�องทางทีท่ำให�คณะสหเวชศาสตร�เป�ดประตู

สู�โอกาสการรู�จักกับพลเมืองอาเซียนในแวดวงวิชาการมากขึ้นแต�จะเป�นที่มาของทุนวิจัยจากต�างประเทศด�วย ความร�วมมือในด�านการวิจัยจะก�อ

ให�เกิดการแลกเปลี่ยนความรู� ข�อมูล วัสดุวิทยาศาสตร� เครื่องมือวิจัย และสิ่งตัวอย�างแล�ว ยังนำไปสู�การเรียนรู�ด�านศิลปะและวัฒนธรรมด�วย  

 ในป�จจุบันคณะสหเวชศาสตร�มีความร�วมมือทางวิชาการอย�างเป�นรูปธรรมกับสถานการศึกษาชั้นนำในอาเซียนโดยเฉพาะกับประเทศลาว 

สิงคโปร� และมาเลเซีย อย�างไรก็ตาม คาดว�าในอนาคตอันใกล�นี้จะมีความร�วมมือทางวิชาการและวิชาชีพมากขึ้นกับกลุ�มประเทศในอาเซียน 

 

 หนึ่งในกิจกรรมซึ่งเป�นความร�วมมือ ซึ่งกระผมเพิ่งได�ดำเนินการ คือ การได�ปฏิบัติงานในตำแหน�งรองศาสตราจารย�อาคันทุกะ (visiting รองศาสตราจารย�อาคันทุกะ (visiting 

associate professor) ณ Faculty of Bioscience and Bioengineering, Universiti Teknologi Malaysia (UTM)associate professor) ณ Faculty of Bioscience and Bioengineering, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ประเทศมาเลเซีย ด�วยทุนของ

มหาวิทยาลัย UTM ระหว�างวันที่ 27-30 กันยายน 2554 โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อ ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานผลการเรียนรู�ที่

คาดหวัง (Learning Outcome) สอนเรื่อง จริยธรรมการวิจัย (Bioethics) และสัมมนาเรื่อง Potential biological effects of Thai herbal extracts 

on multifactorial disease models: Studies using multidisciplinary experimental approaches นอกจากนี้ ได�เจรจาความร�วมมือด�านการวิจัย 

และการแลกเปลี่ยนนิสิต กับ Dr.Shafinaz ShahirDr.Shafinaz Shahir หัวหน�าภาควิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ   

ธงอาเซียน
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 จากสถานการณ�อุทกภัยครั้งใหญ�ที่เกิดขึ้นในหลายๆ พื้นที่ของประเทศไทยได�สร�างความ

เสียหายอย�างใหญ�หลวง และถือว�าเป�นวิกฤติการณ�ครั้งใหญ�ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบป�    

มีผู�ได�รับผลกระทบและต�องการความช�วยเหลือมากมาย นิสิตคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ มี   นิสิตคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ มี   

จิตอาสาและมุ�งทำประโยชน�ให�สังคมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค�แห�งจุฬาลงกรณ�จิตอาสาและมุ�งทำประโยชน�ให�สังคมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค�แห�งจุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย จึงได�รวมตัวกันเข�าร�วมเป�นอาสาสมัครช�วยเหลือผู�ประสบภัยในกิจกรรมต�างๆ 

คือ 1. ช�วยลงทะเบียน และบรรจุอาหาร ณ โรงครัวเคลื่อนที่ “ศูนย�พักพิงกระจายความช�วยเหลือและรับบริจาค   “ศูนย�พักพิงกระจายความช�วยเหลือและรับบริจาค   

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย”เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย” 2. บรรจุกระสอบทรายใช�ป�องกันน้ำท�วม ที่วิทยาลัยการปกครอง คลอง 6 

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และ ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ 3. แพ็คถุงยังชีพ ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาฯ 4. อาสา 

สมัครลงพื้นที่ต�างๆ เช�น ปทุมธานี อยุธยา นนทบุรี ฯลฯ 5. แพ็คถุงกลับบ�าน ของ บริษัท ยูนิลีเวอร� ไทย เทรดดิ้ง 

จำกัด ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ�น ดินแดง 6. ผลิตแอลกอฮอล�เจลล�างมือ ให�ผู�ประสบอุทกภัย ณ คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ 

  แรงบัลดาลใจในการทำกิจกรรมจิตอาสาของนิสิตแรงบัลดาลใจในการทำกิจกรรมจิตอาสาของนิสิต ได�แก� 1. เห็นว�าผู�อื่นได�รับความเดือนร�อนจากป�ญหาอุทกภัย 

หากมีกำลังเพียงพอที่จะช�วยเหลือผู�อื่นได� ก็จะช�วยเหลืออย�างเต็มที่ 2. อยากเป�นกลไกเล็กๆ ที่จะคอยขับเคลื่อนสังคม

ให�เป�นสังคมแห�งการให�และให�ต�อๆ ไปโดยไม�สิ้นสุด 3. อยากให�เกิดความสงบสุข สามัคคี โดยเริ่มจากการช�วยเหลือกัน

ในยามที่ผู�อื่นเดือดร�อน 4. ทำให�ตนเองมีคุณค�า ได�ช�วยเหลือผู�อื่น ใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน� 5. อยากร�วมเป�น    

ส�วนหนึ่งในการช�วยพัฒนาสังคม ช�วยทำให�เป�นสังคมที่น�าอยู�ยิ่งขึ้น 6. สร�างแรงจูงใจ และทำให�ตัวเองตระหนักถึง    

จิตอาสา จิตสาธารณะ พร�อมที่จะอุทิศตนเพื่อช�วยเหลือสังคมให�ดีขึ้น 7. อยากพัฒนาศักยภาพในตัวเอง รู�จักการ

ทำงานกับผู�อื่น ได�เป�ดโลกทัศน�ความคิด สร�างโอกาส รับสิ่งใหม�ๆ ให�ชีวิต 

นิสิตสหเวชศาสตร� จุฬาฯ จิตอาสาช�วยกู�ภัยน้ำท�วม 2554นิสิตสหเวชศาสตร� จุฬาฯ จิตอาสาช�วยกู�ภัยน้ำท�วม 2554 นิสิตสหเวชศาสตร� จุฬาฯ จิตอาสาช�วยกู�ภัยน้ำท�วม 2554 
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  ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร� ได�รับการสนับสนุนทุนจากคณะ และมหาวิทยาลัย (แหล�งละ 50%) เพื่อ

เข�าร�วมการประชุม และนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร� เรื่อง Effects of Thai Medicinal Herb Extracts with Anti-Psoriatic Activity on Effects of Thai Medicinal Herb Extracts with Anti-Psoriatic Activity on 

the Expression on NF-the Expression on NF-κκB Signaling Biomarkers in HaCaT KeratinocytesB Signaling Biomarkers in HaCaT Keratinocytes ในการประชุม The 4The 4thth International Congress of Molecular  International Congress of Molecular 

Medicine ณ Yeditepe UniversityMedicine ณ Yeditepe University เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ระหว�างวันที่ 27-30 มิถุนายน  2554 ในการประชุมดังกล�าว ได�เจรจาความร�วมมือ

กับนักวิทยาศาสตร�ชาวมาเลเซีย คือ  Dr.Razauden Mohamed Zulkifli Dr.Razauden Mohamed Zulkifli ซึ่งป�จจุบันเป�นอาจารย�สังกัด Faculty of Biosciences and Faculty of Biosciences and 

Bioengineering, Universiti Teknologi Malaysia (UTM)Bioengineering, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) นอกจากนี้ ยังได�เข�าเยี่ยมชมห�องปฏิบัติการวิจัย และเจรจาความร�วมมือกับนักวิทยาศาสตร� 

ชาวตุรกีซึ่งเป�นกรรมการวิชาการของหน�วยงานเจ�าภาพที่จัดการประชุมในครั้งนี้ คือ Assoc. Prof. Dr.Isil Aksan KurnazAssoc. Prof. Dr.Isil Aksan Kurnaz ซึ่งเป�นหัวหน�าของ 

Molecular Neurobiology Group, Department of Genetics and Bioengineering, Yeditepe UniversityMolecular Neurobiology Group, Department of Genetics and Bioengineering, Yeditepe University เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี  

ดังในภาพที่แสดงนี้ บัดนี้ ได�ตีพิมพ�ผลงานชิ้นที่นำเสนอในการประชุมนี้แล�ว ในวารสารระดับนานาชาติ ชื่อ โมเลกุล (Molecules) ซึ่งมีค�า 

impact factor ล�าสุดในฐานข�อมูล ISI เท�ากับ 1.988 ผลงานวิจัยนี้ เป�นส�วนหนึ่งของวิทยานิพนธ�ของนายชนะชัย แซ�ลี้ นิสิตหลักสูตร วท.ม. นายชนะชัย แซ�ลี้ นิสิตหลักสูตร วท.ม. 

สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย�สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย� อนึ่ง การวิจัยนี้เป�นการศึกษากลไกการต�านโรคสะเก็ดเงินในระดับโมเลกุลของสารสกัดสมุนไพรไทย

ว�ามีการทำงานผ�านเครือข�ายของสัญญาณ NF-κB หรือไม�อย�างไร โดยการใช�เทคนิค Semi-quantitative RT-PCR และ report gene assay 

โครงการวิจัยนี้สำเร็จเป�นอย�างดี เพราะได�รับทุนวิจัยสนับสนุนจาก 1) โครงการพัฒนาศูนย�ความเป�นเลิศด�านโอมิกส�-นาโน เมดิคัลเทคโนโลยี 

ตามแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 100 ป� 2) ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ  

3) ทุน 90 ป� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 4) บริษัท SwitchGear Genomics ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ณ ต�างประเทศ การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ณ ต�างประเทศ การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ณ ต�างประเทศ 

¶Í´º·àÃÕÂ¹



 ¼ÙŒÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÊËàÇª¨ØÌÒÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ � 

แนะนำติชม ฝากข�อความ ข�าวสารเพื่อประชาสัมพันธ�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

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

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 
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