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รศ.ดร.สิริชัย  อดิศักดิ์วัฒนารศ.ดร.สิริชัย  อดิศักดิ์วัฒนา
ผศ.ดร.เทวิน  เทนคำเนาว�ผศ.ดร.เทวิน  เทนคำเนาว�
ผศ.ป�ยนาถ  เพชรจันทรผศ.ป�ยนาถ  เพชรจันทร
ผศ.ดร.อรรถกร  ปาละสุวรรณผศ.ดร.อรรถกร  ปาละสุวรรณ
อ.ดร.ปาลนี  อัมรานนท�อ.ดร.ปาลนี  อัมรานนท�
อ.ดร.มนทกาน  ไชยกุมารอ.ดร.มนทกาน  ไชยกุมาร

อ.ดร.ระวีนันท�  มิ่งภัคนีย�อ.ดร.ระวีนันท�  มิ่งภัคนีย�
อ.ภูษิตา  บริสุทธิกุลอ.ภูษิตา  บริสุทธิกุล
นางสุพัตรา  พรชัยสกุลดีนางสุพัตรา  พรชัยสกุลดี
นายสมบูรณ�  หนูไข�นายสมบูรณ�  หนูไข�
นางปาณัสกร  นวลวัฒน�นางปาณัสกร  นวลวัฒน�
นางสาวจิรวรรณ  กาญจนจูฑะพันธุ�นางสาวจิรวรรณ  กาญจนจูฑะพันธุ�

นายกำพล  พิชยานนท�นายกำพล  พิชยานนท�
นางสาวนนทิชา  เจษฎาเมธีวีนางสาวนนทิชา  เจษฎาเมธีวี
นายนิพนธ� นกแก�วนายนิพนธ� นกแก�ว
นางสาวสรัล เทียนเที่ยงนางสาวสรัล เทียนเที่ยง
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จดหมายข�าว ป�ที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ� 2555

ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ·Ñ¡·ÒÂºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ·Ñ¡·ÒÂºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ·Ñ¡·ÒÂ
 สวัสดีป�ใหม�ท�านผู�อ�านทุกท�าน ป�นี้ก็เข�าสู�ป�ที่ 4 ของจดหมายข�าว 

“ÊËàÇª¨ØÌÒÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧” ซึ่งได�ดำเนินการเผยแพร�ข�าวสารและความ    

เป�นไปของคณะฯ รวมทั้งเชื่อมความสัมพันธ�ของศิษย�เก�า และศิษย�ใหม�

เพื่อหล�อหลอมความเป�นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของ “สหเวชศาสตร� จุฬาฯ” 

ทั้งนี้ ในอนาคตรูปแบบการจัดส�งจดหมายข�าวจะเปลี่ยนจากรูปเล�มกระดาษ 

เป�นการส�ง E-mail แทน เพื่อความรวดเร็วและช�วยลดภาวะโลกร�อน 

จึงขอความร�วมมือจากสมาชิกทุกท�านกรุณาส�ง E-mail Address ของท�าน 

มายัง Nonthicha.J@chula.ac.th เพื่อจัดทำฐานข�อมูลต�อไป 
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สวัสดีปมังกรทอง 2555 แดทุกทาน 
ขอใหปนี้เปนปแหงความเจริญรุงเรือง     
เพื่อชดเชยกับประสบการณอันเลวราย 
ที่ประเทศไทยตองประสบกับมหาอุทกภัย 
ในชวงปลายป 2554 ที่ผานมา 

เพื่อความเปนสิริมงคล คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ไดกราบขอพรจากผูบริหาร
จุฬาฯ อดีตผูบริหาร และผูใหญอันเปนที่เคารพรัก และฉลองชวงปใหมดวย
ขาวดีที่ทั้งอาจารย นิสิต และบุคลากรตางไดรับรางวัลอันเปนเกียรติยศ
ตอบแทนความสามารถความคิดสรางสรรค และพลังความสามัคคี คือ อาจารย 
ดร.อำพร ลีเจริญเกียรต ิ ไดรับ Travel Award ไปนำเสนอผลงานวิจัย         
ณ ประเทศญี่ปุน สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 การประกวดขบวนสะทอนสังคมตามแนวคิด “สายธารากอชีวี    
สายนทีเกื้อวิถีไทย” ซึ่งเปนการจัดงานระดมทุนนำไปจัดซื้อครุภัณฑใหแกโรงเรียน 
ที่ประสบอุทกภัย สวนบุคลากรคณะสหเวชศาสตรไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ในการประกวดการแสดงในพิธีเปดกีฬาบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 34 โดยดูราย
ละเอียดไดจากในเลม 
 จดหมายขาวสหเวชจุฬาสานสัมพันธฉบับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ   
พ.ศ. 2555 นี้ จะกลาวตอเนื่องถึงผลผลิตหลักตามยุทธศาสตร “กาวหนา” คือ
การพัฒนาศูนยวิจัย 6 โครงการของคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ที่ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาวิชาการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (จุฬาฯ 
100 ป) ระหวางป พ.ศ. 2551-2555 โครงการแรกที่จะกลาวถึง คือ โครงการ
ศูนยนวัตกรรมเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ
ทางการแพทย (Innovation Center for Research and Development 
of Medical Diagnostic Technology Project) งบครุภัณฑ   
24,625,004 บาท และงบดำเนินการ 5,370,894 บาท โดยกลุมคณาจารย
จำนวน 9 คน ของภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก 
คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ มุงเนนพัฒนาเทคโนโลยี และผลิตชุดน้ำยาตรวจ

วินิจฉัยทางหองปฏิบัติการที่มีมาตรฐานและ
ผลิตไดเองภายในประเทศ และบูรณาการ     
องคความรูทางวิทยาศาสตรที่เปนสากลกับ
ภูมิปญญาพื้นถิ่น โดยมุงเนนใน 4 กลุมงาน

วิจัยหลัก คือ  
 1) โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ 
 2) โครงการวิจัยและพัฒนาองคความรูทาง
ดานภูมิคุมกันวิทยาระดับเซลลและโมเลกุล 
 3) โครงการวิจัยและพัฒนาหาสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพจากธรรมชาติและสารสังเคราะหเพื่อ
ปองกันและรักษาโรคติดเชื้อ โรคมะเร็ง และโรค     
ในระบบภูมิคุมกัน 
 4) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการควบคุม
และปองกันโรคเอดส   
 ตั้งแตป พ.ศ. 2551-2554 กลุมคณาจารย
ดำเนินงานไดสัมฤทธิผลตามเปาหมาย คือ จัดหา
ครุภัณฑ 12 รายการเพื่อนำมาทำงานวิจัย 18 เรื่อง 
โครงการวิจัยเสร็จสิ้นแลว 11 เรื่อง ผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาโท 9 คน ระดับปริญญาเอก 2 คน มีผลงานตี
พิมพระดับนานาชาติแลว 9 เรื่อง สวนอีก 2 เรื่องอยู
ระหวางการตีพิมพเผยแพร นอกจากนั้น คณาจารย
ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 15 เรื่อง 
และระดับชาติ 6 เรื่อง โดยไมไดตั้งเปาหมายไว     
แตอยางไร องคความรูจากการใชเทคโนโลยีทันสมัย   
จากครุภัณฑที่จัดซ้ือในโครงการนี้ยังไดมีการนำไปจัด
บริการวิชาการ/ถายทอดเทคโนโลยีรวม 4 ครั้ง ใหแก
อาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชน
รวม 652 คน 
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 * จัดบริการวิชาการ/ ถายทอดเทคโนโลยี 4 ครั้ง คือ * จัดบริการวิชาการ/ ถายทอดเทคโนโลยี 4 ครั้ง คือ
 1. จัดอบรมคอมพิวเตอรเบื้องตนสำหรับเจาหนาที่การแพทยและสาธารณสุข รุนที่ 1 (15 คน)  1. จัดอบรมคอมพิวเตอรเบื้องตนสำหรับเจาหนาที่การแพทยและสาธารณสุข รุนที่ 1 (15 คน) 
 2. สัมมนาพิเศษ “เรื่อง การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจทางหองปฏิบัติการ” (100 คน)  2. สัมมนาพิเศษ “เรื่อง การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจทางหองปฏิบัติการ” (100 คน) 
 3. ประชุมอบรมทางวิชาการ เรื่อง กลองจุลทรรศนแบบสองกราดดวยแสงเลเซอร เทคนิคและการประยุกตใช (37 คน)  3. ประชุมอบรมทางวิชาการ เรื่อง กลองจุลทรรศนแบบสองกราดดวยแสงเลเซอร เทคนิคและการประยุกตใช (37 คน) 
 4. กิจกรรมสอนทำแอลกอฮอลเจล ปองกันการติดเชื้อในประชาชน (ประมาณ 500 คน) 4. กิจกรรมสอนทำแอลกอฮอลเจล ปองกันการติดเชื้อในประชาชน (ประมาณ 500 คน)

 (ฉบบัหนา จะกลาวถงึผลผลติของโครงการพฒันาศนูยเชีย่วชาญเฉพาะทางดานการจดัการปญหาความเจบ็ปวด และความผดิปกติ (ฉบบัหนา จะกลาวถงึผลผลติของโครงการพฒันาศนูยเชีย่วชาญเฉพาะทางดานการจดัการปญหาความเจบ็ปวด และความผดิปกติ
ทางการเคลื่อนไหวดวยวิธีการทางกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร)ทางการเคลื่อนไหวดวยวิธีการทางกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร)

 ผลงาน โครงการวิจัย ตีพิมพ�ผลงานวิจัย  นำเสนอผลงานวิจัย จำนวนนิสิต จัดบริการวิชาการ/ ครุภัณฑ� 

 2551-2554 (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง) บัณฑิตศึกษา ถ�ายทอดเทคโนโลยี * (รายการ) 

   นานาชาติ  ชาติ นานาชาติ  ชาติ (คน) จำนวน  ผู�เข�าร�วม จำนวน 

 แผน 18 12  0 0  0 11 4  300 12 

 ผล 18 9  1 15  6 11 4  652 12 
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ÊËàÇªÈÒÊμÃ � ÃÑº¾Ã»‚ãËÁ‹ 2555 
เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปใหมปมังกรทอง 2555 
ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ คณบดี นำผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร
คณะสหเวชศาสตร เขาพบสวัสดีปใหมผูบริหารจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา นายกสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ศ.นพ.ภิรมย 
กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาฯ, อดีตอธิการบดี จุฬาฯ รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร 
และ ศ .กิตติคุณ ดร .คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน ,  อดีตคณบดี           
คณะสหเวชศาสตร ผศ.ดร.ปยพร ณ นคร และ รศ.ดร.วินัย ดะหลัน, 
คณบดีคณะแพทยศาสตร รศ.นพ.โศภณ นภาธร, อนุวุฒยาจารย       
ศ.กิตติคุณ นพ.หะทัย เทพพิสัย, ศ.เกียรติคุณ นพ.เทพ หิมะทองคำ 
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ÇÑ¹¢Öé¹»‚ãËÁ‹ 2555 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จัดพิธีทำบุญตักบาตร 

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 2555  
ในวันที่ 5 มกราคม 2555 

ณ ลานศรีมหาโพธิ์ หนาอาคารจามจุรี 4 
ในการนีค้ณะผูบริหารคณะสหเวชศาสตรพรอม

ดวยบุคลากรไดเขารวมทำบุญตักบาตรดวย  
ในงานมีพิธีมอบของที่ระลึกแดนายกสภา

มหาวิทยาลัยและอธิการบดี  
จากนั้น ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา 

นายกสภามหาวิทยาลัยไดกลาวอวยพรปใหมแก
บุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยดวย 

 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2555 คณะสหเวชศาสตร  
นำโดย ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ คณบดี พรอมดวยผูบริหาร  
คณาจารย บุคลากรและเจาหนาที่ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ  
ไดเขารวมพิธีเปดการแขงขันกีฬาบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 34 ณ สนามกีฬาจุฬาฯ  
โดยมี ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดี เปนประธานในพิธีเปดภายใตคำขวัญ  
“พอเพียง สามัคคี มีน้ำใจ ใฝใจสุขภาพ” จากนั้น ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ คณบดี  
ไดรวมเปนนักกีฬาวิ่งคบเพลิงรวมกับคณบดี ผูอำนวยการของหนวยงานตางๆ เพื่อนำ 
ไฟฤกษไปจุดที่คบเพลิง ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยไดจัดการแขงขันกีฬาบุคลากร 
ขึ้นเปนประจำทุกปเพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง 
และเปนการเชื่อมความสัมพันธระหวางบุคลากร ใหรูแพ รูชนะ รูอภัย มีน้ำใจนักกีฬา 
อันจะสงผลดีกับการปฏิบัติงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป  
ซึ่งคณาจารย บุคลากรของคณะสหเวชศาสตร ไดรวมการแขงขันกีฬาดวยหลายรายการ   
 ในปนี้ทางคณะฯ รวมจัดกิจกรรมการแสดง 1 ชุด และเดินขบวนพาเหรด 
ในคอนเซ็ปต 20 ป 20 กิจกรรมคณะสหเวชศาสตร (2 ทศวรรษปลูกจิตอาสา 
พัฒนา 20 โครงการสูสังคมไทย) ภายใตคำขวัญ “ทำนุบำรุงศาสนา  
พัฒนาสังคมไทย ใสใจสิ่งแวดลอม พรอมเสริมสรางสุขภาพ” ผูถือปาย 
คือ อ.ดร.สถาพร งามอุโฆษ อาจารยประจำภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร  
ผูถือธง คือ รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา ผูชวยคณบดี โดยคณะสหเวชศาสตร 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดการแสดงของหนวยงานตางๆ  

2 

3 ¾Ô¸Õ à» �´¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒºØ¤ÅÒ¡Ã¨ØÌÒÏ 
¤ÃÑé§·Õè 34 
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เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2555  
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย  
รวมกับบริษัทโตโยตามอเตอร  
ประเทศไทย จำกัด 
ไดจัด โครงการรวมใจปลูกปานิเวศ 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
ครบ 7 รอบ 84 พรรษา 
ณ พื้นที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
จ.สระบุรี 

โดยมี ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดี เปนประธานเปดงาน ในการนี้คณะสหเวชศาสตร นำโดย ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ คณบดี 
พรอมดวยคณาจารยและบุคลากรไดเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ดวย 
 โดยโครงการดังกลาวเปนการปลูกตนไมเพื่อลดภาวะโลกรอน จำนวน 38,400 ตน โดยผูบริหาร คณาจารย บุคลากร 
และนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรวมพันคน ซึ่งไดรับการสนับสนุนตนกลาไมขนาดใหญ และอุปกรณการปลูกตนไมจาก บริษัทโตโยตา 
มอเตอร ประเทศไทย จำกัด และมีการสาธิตวิธีการปลูกตนไมโดยผูเชี่ยวชาญดานการปลูกปานิเวศอีกดวย 
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5 
Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡Ñº¡ÒÃàμÃÕÂÁ¤ÇÒÁ

¾ÃŒÍÁà¢ŒÒÊÙ‹»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 ศูนย 
อาเซียนศึกษาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ไดจัดปาฐกถาพิเศษเรื่อง “จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กับการเตรียมความพรอมเขา
สูประชาคมอาเซียน” โดย ดร.สุรินทร     
พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ณ หอง 212 
อาคารมหิตลาธิเบศร พรอมทั้งจัดแสดง
นิทรรศการเรื่อง “จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
กับอาเซียน” ซึ่ งจัดแสดงระหวางวันที่   
22-24 กุมภาพันธ 2555 ณ บริเวณโถงชั้นลาง
ของอาคารมหิตลาธิเบศร   
 ใ นกา รนี้  ผู บ ริ ห า ร  คณาจารย         
คณะสหเวชศาสตร ไดเขารวมฟงปาฐกถา
พิเศษในครั้งนี้ รวมทั้งไดสงโปสเตอรเขารวม
แสดงนิทรรศการจำนวน 7 แผน กลาวถึง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิตเทคนิคการแพทย
กับ Universityof Health Sciences, 
Lao PDR in 2010, แลกเปลี่ยนนิสิต
กายภาพบำบัดกับ School of Health 
Sciences, Nanyang Polytechnic, 
Singapore in 2011-2012 คณาจารย 
รวมงานวิจัยกับ Universiti Teknologi 
Malaysia (UTM) in 2011 เปนตน ทั้งนี้
หากสนใจชมบันทึกวิดีโอปาฐกถายอนหลัง
สามารถเขาชมไดที่เว็บไซต 
h t t p : / /www . c a r . c hu l a . a c . t h /
videoondemand/asia.html 



7¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇÊËàÇª Ø̈ÌÒÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ �¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇÊËàÇª¨ØÌÒÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ �
Á¡ÃÒ¤Á - ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ � 2555Á¡ÃÒ¤Á - ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ � 2555

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดงาน
แสดงความยินดีกับคณาจารยผูไดรับเกียรติ
และการยกยองทางวิจัยวิชาการประจำป 
2554 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2555           
ณ โรงแรมมณเฑียร โดยไดรับเกียรติจาก    
ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน 
นายกสภามหาวิทยาลัย รวมดวย ศ.นพ.
ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบด ี พรอมดวย    
ผูบริหารมหาวิทยาลัยรวมแสดงความยินดี 
ทั้งนี้มีอาจารยคณะสหเวชศาสตรที่ไดรับ
รางวัลประจำป 2554 ดังนี้ 
 1. รศ.ดร.วินัย ดะหลัน ภาควิชา
โภชนาการและการกำหนดอาหาร และ       
ผูอำนวยการศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ 
ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงาน
เรื่อง Multi-Approach Managements 

§Ò¹áÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¡Ñº¤³Ò¨ÒÃÂ �¼ÙŒä´ŒÃÑºà¡ÕÂÃμ Ô
áÅÐ¡ÒÃÂ¡Â‹Í§·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ »ÃÐ¨Ó»‚ 2554 

â¤Ã§¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒËÅÑ¡ÊÙμÃ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹·ÕèÁØ‹§¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¤ÃÑé§·Õè 2  
ËÅÑ¡ÊÙμÃÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃÁËÒºÑ³±Ôμ ÊÒ¢ÒÇÔªÒªÕÇà¤ÁÕ¤ÅÔ¹Ô¡áÅÐÍ³Ù·Ò§¡ÒÃá¾·Â � 
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for Halal Security in Seafood 
Factories Complying with Hazard 
Analysis and Critical Control Points System with and without Halal 
Certification และชนะเลิศอันดับ 3 จากผลงานเรื่อง Erythrocyte Lipid Alteration 
as Possible Parameter for Predicting Degree of Pre-Slaughter Strees : 
Preliminary Investigation in Body-Locked, Non-Stunned Islamic Compliant 
Slaughtered Cattle โดยทั้งสองรางวัลเปนรางวัล Halal Science & Innovation 
Excellence ในงาน World Halal Research Summit 2011 ระหวางวันที่ 4-8 
เมษายน 2554 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ของรัฐบาลมาเลเซีย  
 2. อ.ดร.ดวงดาว นันทโกมล ภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก ไดรับรางวัล 
Developing World Sciencetist Awards (DWSA) จากการนำเสนอผลงานดวย
วาจา เรื่อง Phosphatidylserine Externalization and its Vesiculation in 
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency ในงานประชุม The 
XXIII Congress of the International Society on Thrombosis and 
Haemostasis 2011 (ISTH 2011) ระหวางวันที่ 23-28 กรกฏาคม 2554 ณ เมือง

เกียวโต ประเทศ ญี่ปุ�น 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิต
ศึกษา สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณู      
ทา งกา รแพทย  ภาควิ ช า เ คมี คลิ นิ ก         
คณะสหเวชศาสตร ไดจัดโครงการสัมมนา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่มุ ง      
ผลการเรียนรูครั้งที่ 2 สำหรับหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิก
และอณูทางการแพทยขึ้นในวันที่ 20 มกราคม 

2555 ณ โรงแรมสยามแอทสยาม เขตปทุมวัน กทม. ในการนี้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ไดรวมกันระดมสมองในการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร จากการ     
จัดการเรียนการสอนที่มุงผลการเรียนรู ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education หรือ 
TQF) และไดพิจารณารางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิก
และอณูทางการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2555 ตามรูปแบบ มคอ. 2         
ทั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักบริหารงานวิชาการ จุฬาฯ ในการจัด   
โครงการนี้ 
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 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 ที่ผานมา บุคคลากรคณะสหเวชศาสตร    
ไดเขารวมเปนตัวแทนในการนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพงานตอ     
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัย ณ อาคาร มหาจุฬาลงกรณ   
เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพงาน    
ที่มีความโดดเดน และมีผลลัพธของการพัฒนาเชิงประจักษ สำหรับนำเสนอ   
ในงานมหกรรมคุณภาพกาวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ กาวใหมเพื่อจุฬาฯ ประจำป 2554 
ในวันที่ 16 กมุภาพันธ 2555 ณ หอประชุมจุฬาฯ ในโอกาสนี้ไดมีบุคคลากร
คณะสหเวชศาสตร เขารวมเปนตัวแทนในการนำเสนผลงานการพัฒนา 
คุณภาพงานตอคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

§Ò¹ÁË¡ÃÃÁ¤Ø³ÀÒ¾ “¡ŒÒÇàÅç¡æ
·ÕèÂÔè§ãËÞ‹ ¡ŒÒÇãËÁ‹æ à¾×èÍ¨ØÌÒÏ”  

»ÃÐªØÁÊÑÁÁ¹ÒàªÔ§»®ÔºÑμ Ô¡ÒÃ¨Ñ´·Óá¼¹»¯ÔºÑμ Ô§Ò¹ 
áÅÐ§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2556 áÅÐÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ 3 »‚ 
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9  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ผูบริหาร
จากทุกหนวยงานของคณะสหเวชศาสตร ไดเขารวม
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณประจำป พ.ศ. 2556 และลวงหนา 
3 ป โดย ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ คณบดี กลาว
เปดการประชุมอยางเปนทางการและใหกรอบแนว
คิดในการประชุม เพื่อนำไปสูการจัดทำแผนพัฒนา
ของคณะซึ่งสอดคลองกับของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลั งจากนั้ น ไดมอบหน าที่ ให  ผศ .ดร .รสลัย       
กัลยาณพจนพร รองคณบดี ดานวางแผนและพัฒนา 
และประกันคุณภาพเปนผูดำเนินการประชุม 
 ในการนี้ผูบริหารทุกฝายรวมระดมความคิด  
ตลอดจนนำผลและขอแนะนำจากการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในประจำปการศึกษา 2553 
(สกอ.) เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงการจัดทำ
กระบวนการวางแผนครั้งนี้ใหมีความชัดเจนในบริบท

ของคณะสหเวชศาสตร และสอดคลองกับยุทธศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มากขึ้น การระดมความคิดเปนไปอยางเขมขน ทำใหไดผลผลิตตามวัตถุประสงค 
ของโครงการ ในเบื้องตนดังนี้  
 o คณะไดทบทวนปรัชญา/ปณิธาน/วัตถุประสงค/วิสัยทัศน/พันธกิจ/  
อัตลักษณ/เอกลักษณ /SWOT  
 o คณะไดวางนโยบายและแผนการดำเนินงาน รวม 12 แผนงาน 
 o คณะไดทบทวนยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ/กิจกรรม-โครงการ/
งบประมาณ/ผูรับผิดชอบ 
 o คณะไดทบทวนการจัดทำขอตกลงผลผลิต SDA และการจัดทำขอตกลง 
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
 o คณะไดแผนงบประมาณรายจายตาม
ยุทธศาสตร สำหรับงบประมาณรายจาย
ประจำป 2556 
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1. ¤Ø³ÍÑ¤ÃÀÒ Ñ̈¹·Ã �á ‹̈Á หัวหนางานบริหารและธุรการ และประธาน        
เครือขายฯ วิชาชีพบุคคล เปนตัวแทนของเครือขายฯ วิชาชีพบุคคล นำเสนอ    
“โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำป 
เพื่อออกคำสั่งปรับเงินเดือน” 

2. ¤Ø³¡Ó¾Å ¾ÔªÂÒ¹¹·� เจาหนาที่บริการการศึกษา หนวยกิจการนิสิต   
สังกัดงานบริการการศึกษา เปนตัวแทนของเครือขายวิชาชีพกิจการนิสิตนำเสนอ 
“โครงการกระบวนการขอใชสถานที่และอุปกรณตางๆในการจัดกิจกรรมของ
นิสิต” และ “โครงการ กระบวนการใหทุนการศึกษาประเภท ข.(2) คาใชจาย
รายเดือนแกนิสิตป 1 ลาชา” 

 วันศุกร ที่ 13 มกราคม 2555 องคการบริหารสโมสร
นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย(อบจ.) ไดจัดงานคืนความสุข 
ตอบแทนสังคมขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ระดมเงินเพื่อนำไป
จัดซื้อครุภัณฑใหแกโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย และเนนการ
ปลูกฝงจิตอาสาใหแกนิสิตผูเขารวมโครงการ โดยสโมสรนิสิต
คณะสหเวชศาสตร ไดเขารวมกิจกรรมในสวนของ การประกวด
ขบวนสะทอนสังคม ภายใตแนวความคิด “สายธารากอชีวีสาย
นทีเกื้อวิถีไทย” โดยใหนิสิตคณะสหเวชศาสตร ชั้นปที่ 1 เปนผู
รับผิดชอบ ซึ่งผลปรากฎวา ขบวนสะทอนสังคมของนิสิตคณะ
สหเวชศาสตร ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นำมาซึ่ง
ความภาคภูมิใจในตัวนิสิตและคณะเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้    
ยังเปนการปลูกฝงใหนิสิตไดตระหนักถึงคุณคาของน้ำ และ    
การมีจิตอาสา พรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชน 
สวนรวม ทั้งนี้ สโมสรนิสิตฯตองขอบขอบคุณ ผศ.ดร.เปรมทิพย 
ทวีรติธรรม อาจารยที่ปรึกษาโครงการ ที่ใหคำปรึกษาและ
คอยชวยเหลือใหโครงการประสบผลสำเร็จไปไดดวยดี 

¹ÔÊÔμ»‚ 1 ÊËàÇªÏ 
¤ÇŒÒÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¡Ç´¢ºÇ¹ÊÐ·ŒÍ¹ÊÑ§¤ÁÕ 

1. นางสาวภวิกา กลับประสิทธิ์ 1. นางสาวภวิกา กลับประสิทธิ์ 

สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร� 

มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย สำเร็จการศึกษาป� 2538 

สังกัด งานคลังและพัสดุ 

2. นางสาวสรัล เทียนเที่ยง2. นางสาวสรัล เทียนเที่ยง  

สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาบริหารธุรกิจวิชาการตลาด 

โรงเรียนพณิชยการสยามในพระอุปถัมภ� สำเร็จการศึกษาป� 2552 

สังกัด งานบริการวิชาการและวิจัย 
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 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลิตบัณฑิต
ในสาขาวิชาชีพเทคนิคการแพทยเพื่อรับใชสังคมอยางตอเนื่อง 
โดยมุงเนนใหบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา มีความรู ความเชี่ยวชาญ  
ในสาขาวิชาชีพ ควบคูกับการมีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม 
สามารถปฏิบัติหนาท่ีของตนตอผูปวยและผูรวมงานตามจรรยา
บรรณวิชาชีพได นิสิตเทคนิคการแพทย ชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 
2554 จำนวน 106 คน ไดเรียนรูรายวิชาตางๆ รวมทั้งรายวิชา
ชีพอยางครบถวนแลว และไดฝกปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ
ตามโรงพยาบาลตางๆ ทั่วประเทศระหวางวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2554 ถึง 27 มกราคม 2555 เพื่อเปนการสังเกตการณการฝก
ประสบการณภาคสนามของนิสิตในสถานฝกปฏิบัติงาน และให
คำแนะนำหรือใหคำปรึกษาแกนิสิตใหมีทักษะการทำงาน     
ในองคกรรวมทั้งเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต   
ในภาพรวมในเบื้องตน ซึ่งนอกจากจะเปนการติดตามดูแลการ
ฝกงานของนิสิตอยางใกลชิดแลวยังเปนการเสริมสรางความ
สัมพันธอันดีระหวางอาจารยพิเศษ บุคลากร เจาหนาที่หอง 
ปฏิบัติการและคณาจารยในหลักสูตรเทคนิคการแพทย อันจะ
นำมาซึ่งความรวมมือทางดานวิชาการที่เขมแข็งเพื่อประโยชน 
สูงสุดแกนิสิต และเปนการพัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะ     
ของบัณฑิตที่พึงประสงคของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย       
อ.ดร.ศิริพร ชื้อชวาลกุล หัวหนาโครงการนิเทศนิสิตฝกปฏิบัติ
งานหองปฏิบัติการ และผูประสานงาน รายวิชาฝกปฏิบัติงาน
หองปฏิบัติการคลินิก 3 จึงไดจัดโครงการดังกลาวขึ้นระหวาง
วันที่ 9 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2555 โดยไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายไดคณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และไดรับความรวมมือ
จากทุกฝายเปนอยางดี ทั้งนี้คณาจารยในสาขาวิชาเทคนิค   
การแพทย 24 ทานไดเขารวมโครงการนิเทศนิสิตฝกงาน       
ณ หองปฏิบัติการในโรงพยาบาลตางๆ รวมทั้งสิ้น 26 แหง ไดแก 
 

1. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ  
2. โรงพยาบาลราชวิถี  
3. โรงพยาบาลศิริราช 
 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล  
4. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา และสถาบันพยาธิวิทยา 
 ศูนยอำนวการแพทยพระมงกุฎเกลา 
5. สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
6. โรงพยาบาลพญาไท 2  
7. คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
8. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ฝายธนาคารเลือด 
9. โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา  
10. สถาบันประสาทวิทยา  
11. โรงพยาบาลมิชชั่น  
12. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  
13. โรงพยาบาลเกษมราษฎร รัตนาธิเบศร  
14. โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี  
15. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17 จ.สุพรรณบุรี  
16. โรงพยาบาลนครนายก จ.นครนายก  
17. โรงพยาบาลพหลพลหยุหเสนา จ.กาญจนบุรี  
18. โรงพยาบาลพระปกเกลา จ.จันทบุรี  
19. โรงพยาบาลตราด จ.ตราด  
20. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จ.ชลบุรี  
21. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ. ชลบุรี  
22. โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี  
23. โรงพยาบาลมหาราช จ. นครราชสีมา  
24. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม  
25. โรงพยาบาลพระจอมเกลา จ.เพชรบุรี  
26. โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี  
 กิจกรรมในครั้งนี้ นำมาซึ่งความใกลชิดระหวางคณาจารยและนิสิต
เทคนิคการแพทยชั้นปที่ 4 ทำใหทางคณาจารยไดรับทราบความเปนไป 
ในการฝกปฏิบัติงานของนิสิตในแตละโรงพยาบาล อีกทั้งยังเปนการ
กระชับความสัมพันธระหวางอาจารยพิเศษผูฝกสอนในหองปฏิบัติการ 
และคณาจารยเทคนิคการแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดเปน 
อยางดี ที่สำคัญยิ่งคือคณาจารยไดมีโอกาสเจรจาความรวมมือทางวิชาการ 
และวิชาชีพกับทางหองปฏิบัติการ รวมทั้งการนำขอเสนอแนะจาก
อาจารยพิเศษ ซึ่งเปนขอมูลท่ีสำคัญไปพิจารณาใชในการปรับปรุง 

หลักสูตรเทคนิคการแพทยตอไป ฉบับนี้ขอนำเสนอภาพบางสวน 
ระหวางการฝกปฏิบัติงานของนิสิตเปนเวลากวา 3 เดือน       
ในฉบับหนาจะไดนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการนิเทศนิสิต
ฝกปฏิบัติงานหองปฏิบัติการประจำป 2554 พรอมภาพบรรยากาศ 
การเขาเยี่ยมชมหองปฏิบิตการตางๆ และบรรยากาศการนิเทศ
นิสิตในแตละโรงพยาบาลตอไป 

â¤Ã§¡ÒÃ¹Ôà·È¹ÔÊÔμ½ƒ¡»¯ÔºÑμ Ô§Ò¹ËŒÍ§»¯ÔºÑμ Ô¡ÒÃ 
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ÍÒ¨ÒÃÂ �¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ � ÃÑºÃÒ§ÇÑÅ Travel Award 
Í.´Ã.¡ÁÅÅÑ¡É³ � ÅÕà¨ÃÔÞà¡ÕÂÃμ Ô ÍÒ¨ÒÃÂ�»ÃÐ¨ÓÀÒ¤ÇÔªÒ ¨ØÅ·ÃÃÈ¹�ÈÒÊμÃ�¤ÅÔ¹Ô¡ 

¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ� Ø̈ÌÒÏ 

ÀÒ¾ºÃÃÂÒ¡ÒÈ 
¡ÒÃÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ 
ÃÐËÇ‹Ò§¼ÙŒà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ 
à¾×èÍà»�´âÍ¡ÒÊáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¤ÇÒÁÃÙŒ   
áÅÐ·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñ¹ÁÒ¡¢Öé¹ 

 JSH 2011 ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 
14-16 ตุลาคม 2554 เปนงานประชุมในสายงานทางโลหิตวิทยาท่ี
จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานความกาวหนาขององค
ความรูเกี่ยวกับโลหิตวิทยาโดยในปนี้มีใจความหลักมุงเนนไปที่การ
นำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาการปลูกถาย Hematopoietic 
Stem cell เพื่อนำมาประยุกตใชในการรักษาผูปวยการประชุมจัด
ขึ้นเปนเวลา 3 วัน โดยมีผูเขารวมประชุมมากกวา 5,000 คน       
ในงานประชุมไดมีการจัดการบรรยายโดยเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานในงานทางโลหิตวิทยาจากหลายประเทศทั่วโลก นอกจากนี้   
ยังเปดโอกาสใหนักวิจัยไดมีโอกาสนำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบ   
นำเสนอดวยวาจาและโปสเตอรทำใหไดรับฟงองคความรูใหมๆ 
เกี่ยวกับโรคเลอืดตั้งแตระดับ Basic Sciences จนถึง Clinical 
Sciences โดยในงานประชุมไดจัดหองประชุมยอยเปน Special 
Symposium ตางๆ ทำใหผูเขารวมประชุมสามารถเลือกเขาฟง
หัวขอตางๆ ตามความสนใจ 
 ในงานประชุมนี้ผูวิจัยไดรับรางวัล Travel Award ซึ่งไดรับ
เงินสนับสนุนการเดินทางไปเขารวมประชุมจำนวน 100,000 เยน 
ผลงานที่ไดรับรางวัล Travel Award เปนผลงานแรกที่ไดประยุกต
เอาการตรวจหาปริมาณไมโครอารเอนเอ (microRNAs) ซึ่ง
ประกอบดวย miR-451 และ miR-155 ในพลาสมาของผูปวย
ธาลัสซีเมียเปรียบเทียบกับคนปกติ โรคธาลัสซีเมียเกิดจากความผิด
ปกติของการสรางฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงที่พบอุบัติการณ     
สูงมากในประเทศไทยโดยพบประมาณรอยละ 30-40 ความผิดปกติ
ที่เกิดขึ้นในระดับยีนของผูปวยสงผลใหเซลลเม็ดเลือดแดงมีการ  
แตกทำลาย ในปจจุบันมีการคนพบวา microRNAs หลายชนิด     
ซึ่งเปนนิวคลีโอไทดสายสั้นๆ และมีบทบาทในการควบคุมการ
แสดงออกของยีนมีความเกี่ยวของกับกระบวนการสรางเม็ดเลือดแดง 
ผูวิจัยต้ังสมมุติฐานวาการแตกของเม็ดเลือดแดงในผูปวยธาลัสซีเมีย
จะสงผลใหปริมาณของ micro RNAs ในกระแสเลือดเพิ่ม         
สูงขึ้น หลังจากทำการวัดระดับ 
miR-451 และ miR-155 ใน
พลาสมาของผูปวยธาลัสซีเมีย
โดยเทคนิค Real-time PCR 

à¡ÕÂÃμ ÔÀÙÁÔÊËàÇªÏ 

พบวา ระดับของไมโครอารเอ็นเอทั้งสอง
ชนิดสู งขึ้ น เมื่ อ เปรี ยบ เที ยบกับระดับ        
ในคนปกติและนอกจากนี้ผูวิจัยยังพบวา
ปริมาณของ miR-451 และ miR-155 มีความสัมพันธกับความ
รุนแรงของโรค กลาวคือในผูปวยที่มีอาการรุนแรงมากจะตรวจ
พบปริมาณของไมโครอารเอนเอทั้งสองชนิดสูงกวาในผูปวยที่มี
อาการรุนแรงของโรคนอย ซึ่งถือวาเปนองคความรูใหมสำหรับ
สาขาวิชาโลหิตวิทยา ผูวิจัยมีความมุงมั่นที่จะประยุกตองคความรูนี้ 
มาใชเปนตัวบงชี้การพยากรณอาการของผูปวยธาลัสซีเมีย ขณะนี้    
ผูวิจัยไดศึกษากลไกเบื้องลึกของไมโครอารเอ็นเอ ที่เกี่ยวของกับ
พยาธิสภาพของผูปวยธาลัสซีเมียโดยมีความมุงหวังจะนำองค
ความรูที่ไดมาพัฒนาวิธีการรักษาผูปวยธาลัสซีเมียในลำดับตอไป 

 ผลงานวิจัยนี้เกิดขึ้นจากความรวมมือระหวางหลักสูตร
ปริญญาเอก สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัย
มหิดล และ Department of Health Sciences, School 
of Medical Sciences, Kyushu University ประเทศญี่ปุน 
ผูวิจัยขอขอบพระคุณ โครงการเครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการ
ผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงาน   
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่สนับสนุนงบประมาณสำหรับ
การทำวิจัยตลอดมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
และภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก คณะสหเวชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่มอบโอกาสสนับสนุนคาใชจาย
สมทบในการเดินทางไปนำเสนอผลงานในครั้งนี้ ทายท่ีสุดผูวิจัย
ขอขอบคุณงานประชุม JSH2011 ที่มอบโอกาสและรางวัล    
ใหผูวิจัยไดมีโอกาสไดนำเสนอผลงานในครั้งนี้ 
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¤¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹¤Ô´Ç‹Ò “¡ÒÃ·ÓÇÔ¨ÑÂ¨¹¹Óä»ÊÙ‹¡ÒÃ  
μ Õ¾ÔÁ¾�ã¹ÇÒÃÊÒÃã¹ÃÐ´Ñº¹Ò¹ÒªÒμ Ô¹Ñé¹ à»š¹àÃ×èÍ§
·ÕèÂÒ¡ÁÒ¡” ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§áÅŒÇÍÒ¨ÁÔä´ŒÂÒ¡ ËÒ¡áμ ‹
μ ŒÍ§ÁÕ¡ÒÃÊÃŒÒ§Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒãËÁ‹ Ñ́§μ ÑÇÍÂ‹Ò§
¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ¹Õé  «Öè § à»š¹¡ÒÃμ Õ ¾Ô Á¾� àÃ×è Í§ 
Blackawton bees ã¹ÇÒÃÊÒÃÃÐ Ñ́º¹Ò¹ÒªÒμ Ô 
ª×èÍ biology letters »‚ 2011, volume 7(2) 
Ë¹ŒÒ 168-172 (¤‹Ò impact factor = 3.65) 
«Öè§à»š¹¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÑÂ àÃ×èÍ§à¡ÕèÂÇ¡Ñº¾Äμ Ô¡ÃÃÁ 
¢Í§¼Öé§Ç‹ÒÁÕ¤ÇÒÁà»š¹ÍÂÙ‹ÍÂ‹Ò§äÃ àª‹¹ ¼Öé§ªÍº
´Í¡äÁŒÊÕã´ à»š¹μ Œ¹ »ÃÐà ḉ¹·ÕèÂ¡μ ÑÇÍÂ‹Ò§
¼Å§Ò¹ªÔé¹¹ÕéÁÒãËŒÍ‹Ò¹ ÁÕ Ñ́§μ ‹Íä»¹Õé 

ÊËàÇªÇÔ Ñ̈Â 

¼È.´Ã.à·ÇÔ¹  à·¹¤Óà¹ÒÇ� 
¼ÙŒª‹ÇÂ¤³º´Õ 

 1. เปนผลงานของกลุมนักเรียนระดับประถมศึกษาในหมูบาน Blackawton 
จังหวัด Devon ประเทศอังกฤษโดยมีการชี้แนวทางการทำวิจัยจากอาจารย       
ที่ปรึกษา ทั้งนี้ เปนผลงานที่เกิดจากความคิดสรางสรรคของนักเรียน โดยมี
พื้นฐานของการเลนเกมมาเปนแนวทางการศึกษาวิจัย  
 2. มีการสื่อสารถึงผูอานใหเขาใจงาย และนาประทับใจในดานการเขียน   
(แมมิไดจำเพาะนัก) ดังสองประโยคแรกของบทคัดยอ 
 “Real science has the potential to not only amaze, but 
also transform the way one thinks of the world and oneself. 
This is because the process of science is little different from the 
deeply resonant, natural processes of play.” 
 3. หลายคนทราบวา ในกิตติกรรมประกาศตองขอบคุณผูที่มีสวนสนับสนุน
ใหการวิจัยสำเร็จ เชน แหลงทุนวิจัย อนึ่ง ในกรณีนี้ เด็กๆ เขียนขอบคุณ       
แหลงที่มาของเครื่องดื่มดวย ดังตัวอยางนี้  
 ดังนั้น การวิจัยเพื่อนำไปสูการตีพิมพนั้นมิใชเรื่องยาก แตเปนเรื่องใกลตัว   
ที่สรางไดไมยากนัก ถามีความคิดสรางสรรคและนำไปสูการสรางองคความรูใหมได 
การวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมนั้น มีความยากยิ่งกวา อยางไรก็ดี กรณีศึกษานี้       
นาจะสรางแรงจูงใจใหผูอานไดพอสมควร 
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นางสาวเต็มศิริ ทรงเจริญ นิสิตหลักสูตร
วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิก
และอณูทางการแพทย โดยมี ผศ.ดร.วนิดา     
หลายวัฒนไพศาล เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ไดนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติในรูปแบบ
โปสเตอร เรื่อง “Fabrication of paper based 
microfluidics device by wax dipping”    
ซึ่งเปนวิธีการใหมที่งายและตนทุนต่ำอีกวิธีหนึ่ง 
สำหรับการสรางอุปกรณของไหลจุลภาคบนกระดาษ 
โดยวิธีการจุมแวกซ โดยนำเสนอในงานประชุมวิชาการ 
Pure and Applied Chemistry International 

 นางสาวอัญชลี ประสารสุขลาภ นิสิต
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและ
อณูทางการแพทย ภาควิชาเคมีคลินิก คณะ  
สหเวชศาสตร จุฬาฯ ซึ่งมี ผศ.ดร.เทวิน 
เทนคำเนาว เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลัก ไดตีพิมพผลงานวิจัยประเภท original 
article เรื่อง Modulation of Human 
Serotonin Transporter Expression by 

Conference (PACCON2012) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-13 มกราคม 2555    
ณ โรงแรมดิอิมเพรส จ.เชียงใหม 
 ในงานเดียวกัน นางสาววรัธยา สินวัต นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร     
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย โดยมี ผศ.ดร.วนิดา 
หลายวัฒนไพศาล เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ไดนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติในรูปแบบโปสเตอร เรื่อง “IN-HOUSE DEVELOPMENT OF 
A PARTICLE-ENHANCED TURBIDIMETRIC-INHIBITION IMMUNOASSAY 
(PETINIA) FOR DETERMINATION OF MICROALBUMINURIA” งานวิจัยนี้ 
เปนการพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดระดับไมโครอัลบูมินในปสสาวะที่รวดเร็ว ถูกตอง 
แมนยำ และยังชวยลดผลบวกปลอมในกรณีที่มีระดับไมโครอัลบูมินในปสสาวะมาก 
และยังตอยอดเพื่อนำไปกับอุปกรณขนาดเล็กเพื่อนำไปใชในภาคสนามไดดวย 

¹ÔÊÔμËÅÑ¡ÊÙμÃªÕÇà¤ÁÕ¤ÅÔ¹Ô¡áÅÐÍ³Ù·Ò§
¡ÒÃá¾·Â �¹ÓàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ Ñ̈Â 

¹Ò§ÊÒÇÇÃÑ¸ÂÒ ÊÔ¹ÇÑμ¹Ò§ÊÒÇÇÃÑ¸ÂÒ ÊÔ¹ÇÑμ ¹ÔÊÔμËÅÑ¡ÊÙμÃÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃÁËÒºÑ³±Ôμ 

ÊÒ¢ÒÇÔªÒªÕÇà¤ÁÕ¤ÅÔ¹Ô¡áÅÐÍ³Ù·Ò§¡ÒÃá¾·Â�  

¹Ò§ÊÒÇàμ çÁÈÔÃÔ ·Ã§à¨ÃÔÞ¹Ò§ÊÒÇàμ çÁÈÔÃÔ ·Ã§à¨ÃÔÞ  ¹ÔÊÔμËÅÑ¡ÊÙμÃÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ ǾÉ¯ÕºÑ³±Ôμ  

ÊÒ¢ÒÇÔªÒªÕÇà¤ÁÕ¤ÅÔ¹Ô¡áÅÐÍ³Ù·Ò§¡ÒÃá¾·Â� 

5-HTTLPR in Colon Cells ในวารสารระดับนานาชาติ International 
Journal of Molecular Sciences ป ค.ศ. 2011 Vol. 12 เดือนตุลาคม   
เลขหนา 6619-6634 โดยเปนวารสารในฐานขอมูล ISI มีคา impact factor 
2010 เทากับ 2.279 ผลงานที่ตีพิมพในครั้งนี้ ไดรับรางวัลดีเดนการนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย
แหงชาติครั้งที่ 5 ในการศึกษานี้ คณะผูวิจัยใชเทคนิคทางอณูชีววิทยาพิสูจน    
ใหเห็นวา มีการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนซีโรโทนินทรานสปอรเตอร  
ในเซลลลำไสของมนุษย โดยเปนความหลากหลายทางพันธุกรรมในโปรโมเตอร
ของยีน ที่เรียกวา serotonin-transporter-linked polymorphic region 
(5-HTTLPR) คณะผูวิจัยพบวา ความหลายหลายทางพันธุกรรมที่เปนแบบมีทอน 
ดีเอ็นเอแทรกอยู 42 คูเบส กอใหเกิดการแสดงออกของยีนนี้เพิ่มขึ้นประมาณ
สองเทา ทั้งนี้การศึกษานี้ ไดรับการสนับสนุนจากทุนสนับสนุนวิทยานิพนธและ
กลุมวิทยานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของ
อาจารยรุนใหม สกว.-สกอ. ทุนพัฒนาอาจารยใหม กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาฯ 
และทุนโครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศดานโอมิกส-นาโน เมดิคัลเทคโนโลยี 
ตามแผนพัฒนาจุฬาฯ 100 ป  
 อนึ่งปจจุบัน นางสาวอัญชลี ประสารสุขลาภ เปนนิสิตระดับปริญญาเอก 
ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย 

¹Ò§ÊÒÇÍÑÞªÅÕ »ÃÐÊÒÃÊØ¢ÅÒÀ 
¹ÔÊÔμ»ÃÔÞÞÒâ·ÊÒ¢ÒÇÔªÒªÕÇà¤ÁÕ¤ÅÔ¹Ô¡áÅÐÍ³Ù·Ò§¡ÒÃá¾·Â � 
¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¡ÒÃáÊ´§ÍÍ¡¢Í§ÂÕ¹«ÕâÃâ·¹Ô¹·ÃÒ¹Ê»ÍÃ �àμÍÃ �¢Í§Á¹ØÉÂ�  
â´Â¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§¾Ñ¹ Ø̧¡ÃÃÁáºº 5-HTTLPR ã¹à«ÅÅ�ÅÓäÊŒ 
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â¤Ã§¡ÒÃ 
“ÊËàÇªÈÒÊμÃ � Ø̈ÌÒÏ 
ÍÒÊÒ¾Ñ²¹ÒÇÑ´” 

à» �´ÃÑéÇ¨ÒÁ Ø̈ÃÕ ´Ù¾Õè Ø̈ÌÒÏ ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ � 

 ผศ.ดร.เปรมทิพย ทวีรติธรรม รองคณบดี    
และ ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล ผูชวยคณบดี 
คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัด
โครงการ “สหเวชศาสตร จุฬาฯ อาสาพัฒนาวัด” 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2555 ณ วัดตาลเอน         
อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อใหนิสิต คณะสหเวชศาสตร ไดแสดงจิตอาสารวม
พัฒนาวัดที่ไดรับผลกระทบจากมหาอุทกภัย เมื่อ    
ป 2554 ที่ผานมาโดยไดเขาไปทำความสะอาด ซอมแซม 
ทาสีเมรุและกุฏิวัด กิจกรรมนี้นิสิต คณาจารย และ
ศิษยเกาคณะสหเวชศาสตร เขารวมกิจกรรมจำนวนมาก 
 รวมทั้งสิ้น 114 คน กิจกรรมนี้สำเร็จลุลวงดวยดี 
ทั้งนี้ไดรับการสนับสนุนจาก บริษัทวัสดุภัณฑคอนกรีต 
และบริษัททีโอเอ-ชูโกกุ เพนท จำกัด 

¡Ô¨¡ÃÃÁ
¹ÔÊÔμ1

2

 เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ 2555 สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร 
รวมกับองคการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดงาน 
CU OPEN HOUSE เปดรั้วจามจุรี ดูพี่จุฬาฯ ขึ้น โดยในสวนของ    
คณะสหเวชศาสตรไดรวมกับคณะกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ จัดรวมกันที่
บริเวณ PARK @ SIAM สยามสแควร ซึ่งในวันงาน ไดรับเสียงตอบรับ
เปนอยางดี มีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขารวมงานกวา
หมื่นคน ซึ่งถือวาการจัดงานประสบผลสำเร็จไปไดดวยดีและบรรลุ  
ตามวัตถุประสงคที่ตั้ งไว ทางสโมสรนิสิตฯ ขอขอบพระคุณ             
ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ คณบดีคณะสหเวชศาสตร และคณาจารย  
ทุกทานที่ใหความชวยเหลือและเปนที่ปรึกษาจนโครงการประสบผล
สำเร็จไปไดดวยดี 
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Quality U can trust
tel : 02-510-8700 Fax : 02-510-8840
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»³½.¨ØÌÒÅ§¡Ã³ �

แนะนำติชม ฝากข�อความ ข�าวสารเพื่อประชาสัมพันธ�แก�ศิษย�เก�า ศิษย�ป�จจุบัน ของคณะสหเวชศาสตร� ท�านสามารถส�งข�อความผ�านถึงหัวหน�า
กองบรรณาธิการ รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา

   E-mail: Sirichai.a@chula.ac.th หรือโทรศัพท� 0-2218-1067

188/1 อาคารไบโอแอคทีฟ วอยศรีรุ�ง ถนนเชื้อเพลิง

แขวงช�องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

Tel.0-2350-3090 (Automatic) Fax. 0-2350-3091

Email: info@bio-active.co.th  www.bio-active.co.th

224/16-17 ซอยจรัสลาภ เขตบางพลัด กทม. 10700 
149/49 หมู� 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 84 

แขวงตลาดบางบอน เขตหลักสี่ กทม. 10210 

บริษัท เอ เอ็น เอช 

ไซเอ็นทิฟ�คมาร�เก็ตติ้ง จำกัด 

321/43 ถนนนางลิ้นจี่ ช�องนนทรี 
ยานนาวา กทม.  10120 

บริษัท  ซายน�เทค  จำกัด 

35/3 ซ.พหลโยธิน 14 
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กทม. 10400 

บริษัท ไทยแคนไบโอเทค จำกัด 

6/49 หมู� 5 อริสตันคอนโดทาวน� ซอยด�านสำโรง 11 
ศรีนครินทร� ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง

สมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 

บริษัท เคมิเคล 
เอ็กซ�เพรส จำกัด 

ชั้น 24 ดิ ออฟฟ�ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด� 
เลขที่ 999/9 ถ.พระราม 1เขตปทุมวัน กทม. 10330 

บริษัท เบคตัน ดิคคินสัน (ประเทศไทย)  จำกัด 

501/4-8 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท
ราชเทวี กทม. 10400 

ศูนย�การประชุมแห�งชาติสิริกิติ์ โซน D ชั้น 2 ห�องD201/18-1เลขที่ 60 

ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม� แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110   

บริษัท ลีโอ แล็บ อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด 
245 ซอย 73/2 หมู� 12 
ถนนเพชรเกษม แขวงหนอง
ค�างพลู เขตหนองแขม 
กทม. 10160 

บริษัท หริกุล ซายเอนซ� จำกัด 

694 ซ.รัชดานิเวศน� 24 ถนนประชาราษฎร�บำเพ็ญ 
แขวงสามเสนนอก เขตห�วยขวาง กทม. 10310 

44/6  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงสามเสนนอก เขตห�วยขวาง 

กทม.  10320   

บริษัท  กิบไทย  จำกัด 

999/99 ชั้น 4 อาคาร แบงเทรดดิ้ง กรุ�ป 
ถนนพระรามที่ 9 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กทม. 10250 

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด 

บริษัท  แซนไซเอ็นซ  จำกัด 
111/193 หมู� 6 แขวงคลองกุ�ม เขตบึงกุ�ม 

กทม. 10240 

บริษัท อเมริกาน�า คอมพิวเตอร� ซีสเต็ม จำกัด 
238/48 ถ.จรัญสนิทวงศ� กทม. 10700 

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