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 เนื่องจากประเทศไทยกำลังจะก�าวเข�าสู�ประชาคมอาเซียน  

ในอีก 3 ป�ข�างหน�านี้ ทางคณะสหเวชฯ จึงได�จัดกิจกรรมความ

ร�วมมือต�างๆ กับประเทศในกลุ�มอาเซียน เพื่อเป�นการเตรียม  

ความพร�อมให�แก�นิสิตและบุคลากรในการที่จะก�าวเข�าสู�ประชาคม

ได�อย�างมั่นใจ หนึ่งในนั้นก็คือการรับนักศึกษาจากประเทศสิงคโปร�

มาฝ�กปฏิบัติงานทางคลินิคกายภาพบำบัด เพื่อเป�นการแลกเปลี่ยน 

ความรู�และสานต�อความร�วมมือต�อไปในอนาคต  

รศ.ดร.สิริชัย  อดิศักดิ์วัฒนา                                                               
ผศ.ดร.เทวิน  เทนคำเนาว�
ผศ.ป�ยนาถ  เพชรจันทร
ผศ.ดร.อรรถกร  ปาละสุวรรณ
อ.ดร.ปาลน�  อัมรานนท�
อ.ดร.มนทกาน  ไชยกุมาร

อ.ดร.ระวีนันท�  มิ�งภัคน�ย�
อ.ภูษิตา  บริสุทธิกุล
นางสุพัตรา  พรชัยสกุลดี
นายสมบูรณ�  หนูไข�
นางปาณัสกร  นวลวัฒน�
นางสาวจิรวรรณ  กาญจนจูฑะพันธุ�

นายกำพล  พิชยานนท�
นางสาวนนทิชา  เจษฎาเมธีวี 
นายนิพนธ� นกแก�ว
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เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดจัดพิธี 
ประกาศเกียรติคุณ ศาสตราภิชาน   
ศาสตราจารย รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ 
อาจารยดานการเรียนการสอนและกิจการนิสิต 

 รางวัลการวิจัย และรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2554 ซึ่ง อ.ดร.ดวงดาว 
นันทโกมล ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล 
นักวิจัยรุ่นเยาว์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นับเป็นความภาคภูมิใจ
ร่วมกันของชาวคณะสหเวชศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง ที่ผลงานของบุคลากรโดดเด่น
เป็นที่ประจักษ์ ขอชื่นชมยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย  
 อีกหนึ่งบทบาทด้านวิชาการระดับนานาชาติในการร่วมฉลองครบรอบ   
20 ปี แห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ คือการจัดงาน International 
Minisymposium “Understanding Cancer Pathogenesis and 
Progression for Early Detection and Therapy” เมื่อวันที่ 3 เมษายน 
2555 ณ ห้้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยท่านอธิการบดี ศ.นพ.ภิรมย์ 
กมลรัตนกุล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีคณาจารย์ นักวิจัย   
ชาวไทยและชาวต่างชาติ นิสิตบัณฑิตศึกษาจากจุฬาฯ และสถาบันต่างๆ อาทิ 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันมะเร็ง มหาวิทยาลัยมหิดล เชียงใหม่ ขอนแก่น 
ธรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ เข้าสัมมนาร่วม 124 คน เป็นการเปิดโอกาส
ของการร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นพันธกิจ
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หลักของคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ในการ
ส่งเสริมวิชาการให้เกิดความเข้มแข็งด้าน
การเรียนการสอนและการวิจัยตามวิสัย
ทัศน์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ 

“ก้าวหน้า” 
 จดหมายข่าวสหเวชจุฬาสานสัมพันธ์ฉบับเดือน
มีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2555 นี้ จะกล่าวต่อเนื่อง  
ถึงผลผลิตหลักตามยุทธศาสตร์ ‘ก้าวหน้า’ คือการ
พัฒนาศูนย์วิจัย 6 โครงการของคณะสหเวชศาสตร์ 
จุฬาฯ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแผน 
พัฒนาวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ 
100 ปี) ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 โดยมี          
2 โครงการเป็นการพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัด คือ 
1) โครงการพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน  
การจัดการปัญหาความเจ็บปวดและความผิดปกติ    
ทางการเคลื่อนไหวด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด 
(หน่วยวิจัยการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้าม
เนื้อจากการทำงาน) 2) โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนา
สุขภาพเท้า ซึ่งคณาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัด 
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ได้ร่วมกันผลิตผลงานวิจัย  
ให้บริการวิชาการ วิชาชีพ จนได้สัมฤทธิผลเกินกว่า
เปาหมาย ได้รับการยอมรับอย่างสูง ในวงการวิชาชีพ 

กายภาพบำบัดระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้ 

ผลงาน 
2551-2555 

 
แผน 
ผล 

ผลงาน 
2551-2555 

 
แผน 
ผล 

* คลินิกสุขภาพเท�า  1 แห�ง - มีผู�มารับบริการ 920 คน สร�างรายได�ให�คณะสหเวชศาสตร�ในป� 2554-2555 รวม 149,900 บาท 

  - ฝ�กนิสิตกายภาพบำบัดระดับปริญญาตรี 16 คน และระดับปริญญาโท 3 คน 

  - เป�ดรายวิชาเลือกระดับปริญญาโท การตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะผิดปกติของข�อเท�าและเท�า 

   รหัสวิชา 3742609 จำนวน 3 หน�วยกิต เริ่มป�การศึกษา 2553  

  - เป�ดรายวิชาเลือกระดับปริญญาตรี การจัดการภาวะผิดปกติของรยางค�ขาแบบอนุรักษ�นิยม 

   รหัสวิชา 3742441 จำนวน 3 หน�วยกิต เริ่มป�การศึกษา 2554  

 

โครงการพัฒนาศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานการจัดการปญหาความเจ็บปวดและความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว 
ดวยวิธีการทางกายภาพบำบัด (หนวยวิจัยการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกลามเนื้อจากการทำงาน) 

โครงการศูนยวิจัยและพัฒนาสุขภาพเทา  

โครงการวิจัย   
(เรื่อง) 

 
11 
11 

โครงการวิจัย   
(เรื่อง) 

 
2 
7 

ตีพิมพ�ผลงานวิจัย  
(เรื่อง) 

ตีพิมพ�ผลงานวิจัย  
(เรื่อง) 

นานาชาติ 
15 
22 

นานาชาติ 
2 
2 

ชาติ 
0 
0 

ชาติ 
- 
1 

นำเสนอผลงานวิจัย 
(เรื่อง) 

นำเสนอผลงานวิจัย 
(เรื่อง) 

นานาชาติ 
0 
6 

นานาชาติ 
- 
1 

ชาติ 
0 
8 

ชาติ 
- 
4 

จำนวนนิสิต 
บัณฑิตศึกษา 

(คน) 
7 
8 

คลินิกสุขภาพเท�า  
(แห�ง) * 

 
1 
1 

โครงการอบรม/ 
ประชุม/สัมมนา  

โครงการอบรม/ประชุม/
สัมมนา  

จำนวน 
11 
21 

จำนวน 
4 
6 

ผู�เข�าร�วม  
ไม�ได�ระบุ 
1,865 

ผู�เข�าร�วม  
100 
510 

ครุภัณฑ� 
(รายการ) 
จำนวน 

3 
3 

ครุภัณฑ� 
(รายการ) 
จำนวน 

4 
4 

( ฉบับหน้า จะกล่าวถึงผลผลิตของโครงการพัฒนาศูนย์วิจัยอีก 3 โครงการของคณะสหเวชศาสตร์)
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พิธีป�ดกีÌาบุคลากรประจำปี2555 
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล 
อธิการบดีเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 34 
ประจำปี 2555 ณ สนามกีฬาจุฬาฯ ซึ่งจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
ที่ผ่านมาภายใต้แนวคิด “พอเพียง สามัคคี มีน้ำใจ ใฝสุขภาพ” เริ่มต้นด้วยการ
แข่งขันกรีฑาและการประกวดกองเชียร์ ในการนี้อธิการบดีมอบของที่ระลึกแก่   
ผู้ให้การสนับสนุนและคณะกรรมการจัดการแข่งขัน พร้อมมอบถ้วยรางวัลแก่ทีม 
ที่ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาทั้ง 15 ชนิด ซึ่งการประกวดกองเชียร์นั้น คณะ
วิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และคณะวิศวกรรมศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศ 
ต่อมาประธานในพิธีได้กล่าวปิดการแข่งขัน จากนั้นเป็นพิธีเชิญธงกีฬาบุคลากรลง
จากยอดเสา ปิดท้ายด้วยบุคลากรจุฬาฯ จากคณะ สถาบันและหน่วยงานต่างๆ 
ร่วมกันร้องเพลง “สามัคคีชุมนุม” ร่วมกัน  
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กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร 
 น.ส.ชัชฎา ทอดแสน ได้รับเหรียญทอง  ประเภทอายุต่ำกว่า 35 ปี 
 น.ส.วันเพ็ญ พวงมาลี ได้รับเหรียญเงิน ประเภทอายุ 35 ปี ขึ้นไป 
วิ่ง 800 เมตร 
 น.ส.ชัชฎา ทอดแสน ได้รับเหรียญทอง ประเภทอายุต่ำกว่า 35 ปี 
 น.ส.วันเพ็ญ พวงมาลี ได้รับเหรียญเงิน ประเภทอายุ 35 ปี ขึ้นไป 
 น.ส.ดวงกมล ผลเวช ได้รับเหรียญทองแดง ประเภทอายุต่ำกว่า 35 ปี  
วิ่ง 400 เมตร 
 น.ส.วันเพ็ญ พวงมาลี ได้รับเหรียญทองแดง ประเภทอายุ 35 ปี ขึ้นไป 
 น.ส.อาภากร ทิพย์พรหม ได้รับเหรียญทองแดง ประเภทอายุต่ำกว่า 35 ปี 
วิ่งผลัด 4x100 เมตร 
 น.ส.ชัชฎา ทอดแสน น.ส.อาภากร ทิพย์พรหม    
 น.ส.ดวงกมล ผลเวช น.ส.สริญญา วิระยะโรจนกุล   
 ได้รับเหรียญทองแดง ประเภทอายุต่ำกว่า 35 ปี 
วิ่งผลัด 4x100 เมตร 
 น.ส.วันเพ็ญ พวงมาลี   น.ส.กาจนา มาจุฬา   
 น.ส.ทิพวรรณ จันทร์ดวง อ.ดร.ศิริกัลยา บริมสัน   
 ได้รับเหรียญทองแดง ประเภทอายุ 35 ปี ขึ้นไป 

 คณะสหเวชศาสตร์ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรในครั้งนี้และได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้ 
วอลเลย์บอล  ประเภททีม 
วอลเลย์บอลผสม ได้รับเหรียญทอง 
วอลเลย์บอลหญิง ได้รับเหรียญเงิน 
วอลเลย์บอลชาย ได้รับเหรียญทองแดง 
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กระโดดไกล 
 น.ส.วันเพ็ญ  พวงมาลี   ได้รับเหรียญเงิน 
 น.ส.ชัชฎา  ทอดแสน    ได้รับเหรียญเงิน 
ว่ายน้ำ 
 นางชญาดา  ชีวันไพโรจน์  ท่ากบ 50 เมตร  ได้รับเหรียญทอง 
 นางชญาดา  ชีวันไพโรจน์  ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร  ได้รับเหรียญเงิน 
เทนนิส  อ.ดร.ศิริกัลยา  บริมสัน  ได้รับเหรียญทองแดง 
หมากกระดาน นายนิรัตน์  ปฐมปัทมะ   ได้รับเหรียญทอง 
 
 และเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความ
ยินดีนักกีฬา โดยมี ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ คณบดี กล่าวแสดงความยินดีพร้อม
มอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ดีรับเหรียญรางวัลด้วย 
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International Minisymposium 
“Understanding Cancer Pathogenesis and Progression  
for Early Detection and Therapy”  

2

คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ได้จัดงาน International Minisymposium “Under- 
standing Cancer Pathogenesis and 
Progression for Early Detection and Therapy” 
เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 ณ ห้้อง 111 อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี    
ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว์ ผู้ช่วยคณบดี เป็นประธาน 
คณะกรรมการวิชาการ ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ คณบดี 
เป็นที่ปรึกษา และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านอธิการบดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล 
มาเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนานานาชาติครั้งนี้  
ซึ่งมีคณาจารย์ นักวิจัยชาวไทยและชาวต่างชาติ นิสิต
บัณฑิตศึกษาจากจุฬาฯ และสถาบันต่างๆ อาทิ 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันมะเร็ง ม.มหิดล            
ม.เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น ม.ธรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทร - 
วิโรฒ เข้าสัมมนาร่วม 124 คน และผลการประเมิน
ความพึงพอใจในเนื้อหาวิชาการอยู่ในระดับดีมาก งาน
สัมมนานานาชาติครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง 
ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคณาจารย์และบุคลากร
คณะสหเวชศาสตร์ที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน และขอขอบคุณ 
บริษัท ห้างร้าน ที่ให้การสนับสนุนการสร้างผลงานวิชา
การของคณะสหเวชศาสตร์มาโดยตลอด คือ บริษัท   
ไบโอแอคทีฟ จำกัด, บริษัท กิบไทย จำกัด, บริษัท  
พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท เอ เอ็น เอช ไซเอ็น
ทิฟคมาร์เก็ตติ้ง จำกัด, บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ 
จำกัด, บริษัท ลีโอ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, 
บริษัท แบง เทรดดิ้ง 1992 จำกัด, และบริษัท         
เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จำกัด 

 โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่รุนแรงในปัจจุบันเป็นสาเหตุให้คนทั่วโลก
เสียชีวิตราวปีละ 7.6 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่ง 2 ใน 3 ของผู้ป่วยอยู่ใน
ประเทศกำลังพัฒนา สำหรับประเทศไทย โรคมะเร็งก็เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ 
ของประเทศติดต่อกันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2543 โดยเป็นมะเร็งตับ-ท่อน้ำดีมากที่สุด รองลง
มาคือมะเร็งหลอดคอ-หลอดลมใหญ่และปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ดังนั้น 
องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับกลไกเชิงลึกในระดับโมเลกุล เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงการเกิด 
โรคและการดำเนินโรคมะเร็ง จึงเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับการพัฒนาต่อยอดความรู้นำ
ไปประยุกต์ ให้เป็นเทคโนโลยีสำหรับการตรวจวินิจฉัยตัวบ่งชี้โรคมะเร็งได้แต่เนิ่นๆ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งต่อไป ด้วยภารกิจนี้ ในวาระ
ครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย     
จึงได้จัด International Minisymposium “Understanding Cancer Pathogenesis 
and Progression for Early Detection and Therapy” ขึ้น เพื่อเชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ในศาสตร์ด้านโรคมะเร็งมาร่วมสัมมนา คือ Prof.Dr.John J. Kavanagh, Former 
Professor at University of Texas MD Anderson Cancer Center, USA. 
นำเสนอเรื่อง Anticancer therapy targeting the apoptotic pathway: An 
update, Prof. Dr.Ciro Isidoro, Dipartimento di Scienze Mediche, 
Uinversità del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, Italy นำเสนอเรื่อง 
Cross-talk between autophagy and apoptosis in carcinogenesis และ    
เรื่อง Molecular mechanism of the anticancer activity of Resveratrol,    
ผศ.ดร.วิโรจน์ บุญรัตนกรกิจ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ นำเสนอเรื่อง Role of 
progesterone receptor extra-nuclear signaling in breast cancer 
tumorigenesis, รศ.ดร.พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล นำเสนอเรื่อง Breast Cancer Inhibition through the Wnt and Myc 
Pathways, และ ดร.มณีรัตน์ เอกพงศ์ไพสิฐ ผู้อำนวยการ THAI StemLife Co. Ltd. 
บรรยายเรื่อง Nanoparticles for targeted cancer therapy: Preclinical in vitro 
validation  
 งานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้ นอกจากเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันด้านงานวิจัยโรคมะเร็งในหมู่คณาจารย์ นักวิจัย 
นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปแล้ว ยังส่่งเสริมให้้เกิดการเจรจาความร่่วมมือและ
สร้างเครือข่ายในระดับชาติและระดับนานาชาติด้้านวิชาการ การวิจัย รวมทั้งการให้้
บริการวิชาการ วิชาชีพ ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ในการ
ส่งเสริมวิชาการให้เกิดความเข้มแข็งด้านการเรียนการสอนและการวิจัยตามวิสัยทัศน์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในยุทธศาสตร์ “กาวหนา” 

อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย        
ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล ให้เกียรติ   
เป็นประธานกล่าวเปิด International 

Minisymposium “Understanding Cancer Pathogenesis and Progression 
for Early Detection and Therapy” และถ่ายภาพร่วมกับวิทยากร คณะ         
ผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ คณาจารย์ 
นักวิจัย นิสิตบัณฑิตศึกษาจากจุฬาฯ และสถาบันต่างๆ อาทิ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
สถาบันมะเร็ง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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คณะวิทยากรถ่ายภาพร่วมกับ ผู้บริหาร คณาจารย์ 
คณะกรรมการจัดงานและทีมงานคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ 

ผู้ร่วมสัมมนาจากหลายสถาบันร่วมสร้างสรรค์บรรยากาศวิชาการด้วย

การซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้ตลอดงาน 

Prof.Dr. John J. Kavanagh, Former Professor at University 
of Texas MD Anderson Cancer Center, USA. (ปัจจุบัน 
ทำงานที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ) นำเสนอเรื่อง Anticancer 
therapy targeting the apoptotic pathway: An update     

ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างมาก 

Prof.Dr.Ciro Isidoro, Dipartimento di Scienze Mediche, 
Uinversità del Piemonte Orientale “A.Avogadro”, 
Italy นำเสนอเรื่อง Cross-talk between autophagy and 
apoptosis in carcinogenesis และเรื่อง Molecular 
mechanism of the anticancer activity of Resveratrol  

ผศ.ดร.วิโรจน์ บุญรัตนกรกิจ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ     
นำเสนอเรื่อง Role of progesterone receptor   
extra-nuclear signaling in breast cancer 
tumorigenesis โดย Prof.Dr.Ciro Isidoro ให้ความสนใจ
ในผลงานวิจัย ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่าย
งานวิจัยร่วมกันต่อไป 
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คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์  

มอบโถเบญรงค์ 20 ปี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ เป็นที่ระลึก 

รศ.ดร.พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอเรื่อง Breast Cancer Inhibition through the        
Wnt and Myc Pathways 

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ กล่าวปิด  
การสัมมนานานาชาติ และขอบคุณวิทยากรผู้เข้าร่วมสัมมนา คณะ
กรรมการวิชาการ คณะกรรมการจัดงาน บริษัท ห้างร้านผู้สนับสนุน
การจัดงาน จนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ยังคงมุ่งมั่นในพันธกิจที่จะส่งเสริมวิชาการให้เกิดความเข้มแข็งด้านการเรียน
การสอนและการวิจัย ร่วมสืบสานปณิธานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “เสาหลักของแผ่นดิน”  

ดร.มณีรัตน์ เอกพงศ์ไพสิฐ ผู้อำนวยการ THAI StemLife 
Co.Ltd. นำเสนอเรื่อง Nanoparticles for targeted 
cancer therapy : Preclinical in vitro validation 
โดย ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว์ ประธานคณะกรรมการวิชา
จัดการสัมมนาระดับนานาชาติครั้งนี้ ร่วมซักถามและสนใจ

สร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกันต่อไป 



 และในวันที่ 5 เมษายน 2555 ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว์ ผู้ช่วยคณบดี และ 
ประธานคณะกรรมการวิชาการ International Minisymposium “Understanding 
Cancer Pathogenesis and Progression for Early Detection and 
Therapy” ได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้แก่ คุณสุพัตรา พรชัยสกุลดี       
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และประธานคณะกรรมการจัดงาน พร้อมทีมงานและ        
บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ สร้างความประทับใจในการ
ต้อนรับแก่คณะวิทยากรผู้ร่วมสัมมนา จนงานประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง 
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นักศึกษาจากนันยางโพลีเทคนิคประเทศสิงคโปร 
เขารับการฝกงาน ณ คลินิคกายภาพบำบัด 

 นันยางโพลีเทคนิค ประเทศสิงคโปร์ ได้ส่งนักศึกษากายภาพ
บำบัดชั้นปีที่ 2 เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิคกายภาพบำบัด 
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ จำนวน 2 คน คือ MR.Abdul Rahman 
Bin Zainal Abidin และ Miss Ong Si Yan Tanya Celeste  
ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 6 เมษายน 2555 เป็นเวลา 3 สัปดาห์ 
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ทางคลินิกที่เกี่ยวข้อง 
กับการให้บริการสุขภาพระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งจะช่วยให้คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้มีโอกาสในการทำงานร่วมกับนักศึกษา
กายภาพบำบัดจากประเทศสิงคโปร์ เป็นการกระตุ้นให้ตระหนัก  
ในการเตรียมความร่วมมือสำหรับการประสานงานตามแนวทาง
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะถึงใน ปี 2558   

การศึกษาดูงานภาคสนาม  

ณ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟนฟูทางการแพทย์แห่งชาติ 

การศึกษาดูงานภาคสนาม ณ คลินิกเท้า สถาบันราชประชาสมาสัย 

การศึกษาดูงานภาคสนาม 
ณ ศูนย์แพทย์โรงพยาบาล

พระนครศรีอยุธยา 



กิจกรรมแนะแนวนิสิตเทคนิคการแพทย์
ชั้นปีที่4
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อ.ดร.ศิริพร ชื้อชวาลกุล แล ะ  ผศ.ดร .วนิด า           
หลายวัฒนไพศาล กรรมการรายวิชาฝกปฏิบัติงานหอง
ปฏิบัติการคลินิก 1-3 โดยความรวมมือของ บริษัท 
เอ็มพี เมดกรุป จำกัด และศิษยเกาสาขาวิชาเทคนิค      
การแพทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ได้ร่วมกัน         
จัดกิจกรรมแนะแนวให้แก่นิสิตเทคนิคการแพทย์     
ชั้นปีที่ 4 จำนวน 106 คน ภายหลังการฝึกปฏิบัติงาน
ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ 
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00-17.00 น.        
ณ ห้องบรรยาย 908 อาคารจุฬาพัฒน์ 13 การ       
แนะแนวครั้งนี้มุ่งเน้นให้นิสิตได้รับข้อมูลข่าวสารและ
แนวทางในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการเลือก
เส้นทางการดำเนินชีวิตภายหลังการสำเร็จการศึกษา
ต่อไป  

 กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว์ ผู้ช่วยคณบดี 
กล่าวเปิดงาน โดยวิทยากรที่ร่วมบรรยาย ได้แก่ คุณนทพร บุญบุบผา       
รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็มพี เม็ดกรุป จำกัด ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมงาน
ซึ่งล้วนเป็นศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แทบทั้งสิ้น 
โดยจัดให้มีการแนะนำบริษัท และการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เรียนตอ... 
ทำงานหองแลบ...หรือเปนผูแทนขาย” โดย นายอดิศักดิ์ สุวรรณนาค    
นางสาวณัฐชนา แซ่เซียว นางสาววารี สุทธกรณ์ นายเอกวิทย์ ปรัศนียาภรณ์   
ผู้จัดการฝ่ายขายฯ จากบริษัท เอ็มพี เมดกรุป จำกัด นางสาวกรรณิกา ขันธศุภ 
กำลังศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และนางสาวสุจิตรา สุขทอง นักเทคนิค

การแพทย์ ณ ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ อีกทั้งยังมีการบรรยายโดย คุณรัชนี ศรีบุญเที่ยง ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล 
บริษัท เอ็มพี เม็ดกรุป จำกัด ในหัวข้อ “เทคนิคการสัมภาษณ์และสมัครงาน”  
 นอกจากร่วมดำเนินกิจกรรมข้างต้นแล้ว  บริษัท เอ็มพี เม็ดกรุป จำกัด ยังได้ให้การสนับสนุนอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่นิสิต        
ผู้ร่วมงานทุกคน นับว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบผลลำเร็จเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง โดยได้รับผลการประเมินความพึงพอใจจากนิสิต    
ที่เข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวม อยู่ในระดับ 4.30 จากระดับ 5 และในช่วงท้ายได้รับเกียรติจาก ท่านคณบดีคณะสหเวชศาสตร์            
ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ กล่าวปิดงานและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรทุกท่าน 

คณบดีมอบของที่ระลึกให้แก่รองประธาน   
กรรมการฯ คุณนทพร บุปผา 
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 คณาจารย์ภาควิชาเคมีคลินิกถ่ายภาพ
ร่วมกับ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ นายก
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และ อ.
ดร.ปาลนี อัมรานนท์ ประธานอนุกรรมการวิชา
การสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 

คณะสหเวชศาสตร์
ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยประจำปี2555 

งานประชุมวิชาการประจำปี
ทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่36 

เมื่อวันที่26เมษายน2555คณาจารย์ภาค
วิชาเคมีคลินิกนำโดย ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ 
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์  ผศ .ดร . เทวิน            
เทนคำเนาว์ ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าภาควิชา     
เคมีคลินิก และ ผศ.ดร.วิโรจน์ บุญรัตนกรกิจ ได้เข้า
ร่วมประชุมในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการแพทย์ไทย
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส    
จ.เชียงใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์ 
และให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณ์ด้านวิชาการร่วมกัน 
 

4

6

เมื่อวันที่13มีนาคม2555ณห้อง213
อาคารจุฬาพัฒน์ 2 และลานกิจกรรม งานบริหารและธุรการ โดย ผศ.ดร.เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้จัดโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ   “การซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2555” โดยได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต มาให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อให้บุคลากรทุกสาย    ในสังกัดคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับความรู้     ความเข้าใจเกี่ยวกับการซ้อม
แผนอัคคีภัยและเมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้วจะต้องสามารถดำเนินการควบคุมเพื่อระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการฝึกภาค
ปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถตัดสินใจและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องหากเกิดเพลิงไหม้อีกด้วย 
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อ.ดร.ดวงดาวนันทโกมล  
รÑºรา§วÑลนÑกวิจÑยรุ‹นเยาว์

จากกอ§ทุนรÑชดาภิเÉกÏ»ระจÓ»‚2554

อ.ดร.ดวงดาว นันทโกมล ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก      
เข้ารับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จาก
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี 2554  ในพิธีประกาศ    
เกียรติคุณ ศาสตราภิชาน ศาสตราจารย์ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 
อาจารย์ด้านการเรียนการสอน และกิจการนิสิต รางวัลการวิจัย 
และรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2554 และพิธีมอบรางวัลยกย่อง
เชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการคนดีศรีจุฬาฯประจำปี 2554 
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 ณ ห้อง 212 อาคารมหิตลาธิเบศร์ 
ซึ่งจัดโดยสำนักงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี    
รศ.ดร.บัญชา พูลโภคา ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้อ่านคำกล่าว
รายงาน และ ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี เป็นผู้มอบ
รางวัล ในการนี้ ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ คณบดี พร้อมด้วย
คณาจารย์ และบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ได้เข้าร่วมแสดง
ความยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ด้วย  

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

ªÓÃÐ¤‹Òä»ÃÉ³ÕÂÒ¡ÃáÅŒÇ
ãºÍ¹ØÞÒµàÅ¢·Õè 1/2552

»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 ซอยศรีรุ�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 

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 

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

กทม. 10240 

44/6  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงสามเสนนอก เขตห�วยขวาง 

กทม.  10320   

บริษัท  กิบไทย  จำกัด 

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

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




