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คณะสหเวชศาสตร� จัดงานเล้ียงต�อนรับป�มะเส็ง 2556

 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2555 คณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได�จัดงานเลี้ยงสังสรรค�ส�งท�ายป�เก�า ต�อนรับป�ใหม� 
2556 งานแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำป�ข้ึน ณ ลานกิจกรรม อาคารจุฬาพัฒน� 1 คณะสหเวชศาสตร� ในคอนเซ็ปต� “แฟนซีนานา
ชาติ” เพ่ือเป�นการพบปะสังสรรค�และรับประทานอาหารร�วมกันของบุคลากรในสังกัด ซ่ึง รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี
คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ได�กล�าวอวยพรป�ใหม� และร�วมจับฉลากของขวัญป�ใหม�มอบให�กับบุคลากรในคณะฯ โดยมี ผศ.ดร.เทวิน 
เทนคำเนาว� และ อ.ดร.กิตตณา แมคึเนน เป�นคู�พิธีกรดำเนินรายการ 
 ภายในงานได�จัดให�มีพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให�กับอาจารย�ท่ีทำช่ือเสียงแก�คณะสหเวชศาสตร� ท้ังในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ประจำป� 2555 จำนวน 6 ท�าน คอื 1.รศ.ดร.วนิยั ดะห�ลนั 2.รศ.ภญ.ดร.จงจติร อังคทะวานิช 3.ผศ.ป�ยนาถ เพชรจันทร 
4.ผศ.ดร.ดวงดาว นนัทโกมล  5.อ.ดร.สกุฤต ศริขิวัญพงศ�  6.อ.ดร.กมลลกัษณ� ลเีจรญิเกยีรติ 
 นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลบุคลากรดีเด�นคณะสหเวชศาสตร� ดังต�อไปน้ี บุคลากรดีเด�นประเภทวิชาการ ได�แก� ผศ.ดร.วนิดา 
นพพรพันธุ� บุคลากรดีเด�นประเภทกลุ�มหัวหน�างาน ได�แก� นางสมปอง เรืองจวง และ นางกนกนภัส สินเสนาะ บุคลากรดีเด�น
ประเภทกลุ�มปฏิบัติการและวิชาชีพ ได�แก� นายณัฐวัฒน� สุขท่ัวญาติ และ นางชนนิกานต� ป��นพิพัฒน� บุคลากรดีเด�นประเภทกลุ�มบริการ 
ได�แก� นายสมศักดิ์ โชคศิริ และ นางละไม โชคศิริ 

 สวัสดีชาวสหเวชศาสตร� และศิษย�เก�าคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ทุกท�านครับ ผมมีความรู�สึก 
ยินดีเป�นอย�างยิ่งครับ ท่ีได�มีโอกาสกล�าวทักทายกับท�านในวันนี้ ผมได�เข�าปฏิบัติหน�าท่ีในฐานะคณบดี 
ตั้งแต�วันที่ 1 กันยายน 2555 โดยในช�วง 2-3 เดือนแรกนี้ เป�นช�วงของการปะติดปะต�อเร่ืองราวต�างๆ  
ว�าท่ีผ�านมามีการดำเนินการไว�อย�างไรบ�าง รวมถึงร�วมกันกับบุคลากรของคณะ ในการวางแผนการดำเนิน 
งานในช�วง 4 ป� ของการดำรงตำแหน�งว�าจะมีอะไรบ�าง โดยวิสัยทัศน�ของคณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ คือ 
การเป�น “เสาหลักของแผ�นดิน” และ “มหาวิทยาลัยช้ันนำในภูมิภาคอาเซียน” ทางด�านเทคนิคการแพทย� 
กายภาพบำบัด โภชนาการและการกำหนดอาหาร ฟ�งดูแล�วเป�นวิสัยทัศน�ท่ีท�าทายมาก จากจุดท่ีเราเป�นและ 
ยืนอยู�ในวันนี้ อย�างไรก็ตาม ด�วยศักยภาพของชาวสหเวชศาสตร�ทุกคน ประกอบกับความรักและความผูกพันธ� กับ  
คณะของศิษย�เก�าทุกท�าน ผมเช่ือว�า “เราทำได�” แต�ต�องอาศัยยุทธศาสตร�การดำเนินงานที่ดี และการทำงานแบบ “กัดไม�ปล�อย” เพ่ือให�
บรรลุเป�าหมายท่ีวางไว� ผมขอให�คำม่ันว�า ผมจะพยายามอย�างดีท่ีสุดเพ่ือให�คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ อันเป�นที่รักของพวกเรา มีสถานะอนั
สมเกยีรตท่ีิสดุครบั พ้ืนทีข่องผมหมดแล�ว เอาไว�โอกาสหน�า ผมจะมาเล�าให�ฟ�งเกีย่วกบัแผนยุทธศาสตร�การทำงานของคณะนะครับ 

 
รศ.ดร.ประวิตร  เจนวรรธนะกุล  

คณบดีคณะสหเวชศาสตร� 

กาวใหมคณะสหเวชศาสตร กับภารกิจที่ทาทาย 
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 ภายในงาน ยังได�จัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของฝ�ายบริหารและฝ�ายวิชาการ ชุด “อาเซียนร�วมใจ” หน�วยปฏิบัติการบริการ
วทิยาศาสตร� ชุด “ระบำส�าหรี” การแสดงของภาควชิาเวชศาสตร�ธนาคารเลอืดฯ ชุด “อินเดยี” การแสดงของบคุลากรศนูย�วทิยาศาสตร�ฮาลาล 
ชุด “ลิเกฮูลู” และการแสดงจากบุคลากรใหม� อีกทั้งยังมีการประกวดการแต�งกายชุดแฟนซีนานาชาติ ซ่ึงผู�ท่ีได�รับรางวัลชนะเลิศประเภทเด่ียว 
ได�แก� นายกฤษฎา นคร (มาริลีน มอนโร) อันดับ 2 ได�แก� นายสันติ เจริญผล (นางสาวไทย) อันดับ 3 ได�แก� นางอุทัยทิพย� อนุมอญ 
(ภารตะ) รางวัลแต�งกายชุดแฟนซีนานาชาติประเภททีม รางวัลชนะเลิศ ได�แก� ทีมคาวบอย จาก อ.ดร.ศิริกัลยา บริมสัน และ ดร.เจมส�  
บริมสนั อันดบั 2 ได�แก� ทีมนานาชาติ จากงานบรหิารและธุรการ อันดบั 3 ได�แก� ทีมภารตะ จากหน�วยปฏิบัตกิารบริการวิทยาศาสตร�สขุภาพ 

ภาพบรรยากาศ งานเลี้ยงฉลองส�งท�ายป�เก�าต�อนรับป�ใหม� 2556
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สวัสดีป�ใหม� 2556 คณะสหเวชศาสตร�

¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ� Ã‹ÇÁáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹ Ṍ à¹×èÍ§ã¹ÇÒÃÐ¤ÃºÃÍº 
99 »‚ ¤³ÐàÀÊÑªÈÒÊμÃ� ¨ØÌÒÅ§¡Ã³ �ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 

¤³º Ṍ¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ� ÍÇÂ¾Ã»‚ãËÁ‹ ¤³Ð¹ÔμÔÈÒÊμÃ� 

ÊÇÑÊ´Õ»‚ãËÁ‹ ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ 

 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร� 
และนางสพัุตรา พรชัยสกลุด ี ผู�อำนวยการฝ�ายบริหาร ร�วมแสดง 
ความยินดีมอบกระเช�าดอกไม�แก�ผู�บริหาร คณะเภสัชศาสตร� 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 99 ป� แห�งการ 
สถาปนาคณะเภสัชศาสตร� เม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2555 ณ ห�อง 
903 ช้ัน 9 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร�  
 ท้ังนี้ภายในงานยังมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ถวายภัตตาหารเพล 
และถวายจตุป�จจัยไทยธรรมแด�พระภิกษุสงฆ�จำนวน 9 รูป เพ่ือ
เสริมความเป�นสิริมงคล 

 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร�
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย พร�อมคณะผู�บริหาร เข�าร�วมอวยพรป�ใหม� 
พร�อมมอบกระเช�าผลไม� สวัสดีป�ใหม� 2556 ให�กับ ศ.ดร.ศักดา    
ธนิตกุล คณบดีคณะนิติศาสตร� เม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 2555  

 รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา รองคณบดีฝ�ายวิชาการ และ
กิจการนิสิต พร�อมด�วย ผศ.ดร.เปรมทิพย� ทวีรติธรรม รองคณบดี 
ฝ�ายบริการวิชาการ คณะสหเวชศาสตร� เข�ามอบกระเช�าผลไม� 
สวัสดีป�ใหม� 2556 ให�กับ รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ� ผู�อำนวยการ 
ศูนย�บริการสุขภาพ เม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย�บริการ
สุขภาพแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  

¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ� ¨ØÌÒÏ 
ÁÍº¡ÃÐàªŒÒÍÇÂ¾Ã»‚ãËÁ‹ ¤³Ðá¾·ÂÈÒÊμÃ�   

 ผศ.ดร.เปรมทิพย� ทวีรติธรรม รองคณบดีฝ�ายบริการวิชาการ 
พร�อมด�วย คณะผู�บริหาร คณะสหเวชศาสตร� ได�เข�าสวัสดีป�ใหม� 
2556 พร�อมมอบกระเช�าผลไม� ให�กับ ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวา
รองคณบดีฝ�ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร� จุฬาลงกรณ� 
มหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2555  
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¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 1  ครบรอบ 21 ป� แห�งการสถาปนา คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ
 

 เม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี พร�อมด�วยผู�บริหาร คณาจารย� และเจ�าหน�าท่ี ได�จัดงาน
ทำบุญเนื่องในโอกาส ครบรอบ 21 ป� แห�งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร� ณ อาคารจุฬาพัฒน� 1 โดยบุคลากรได�ร�วมพิธีทำบุญ 
ถวายภัตตาหารเพล แด�พระภิกษุสงฆ�จากวัดดวงแข จำนวน 9 รูป เพ่ือความเป�นศิริมงคลแก�คณะสหเวชศาสตร� ท้ังนี้ในวันดังกล�าว ได�มี
ผู�บริหารจากคณะและสถาบันต�างๆ เข�าร�วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่คณะสหเวชศาสตร� ดำเนินงานมาครบรอบ 21 ป�  
 นอกจากนี้ สหกรณ�ออมทรัพย�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย จำกัด ได�ทำพิธีเป�ดสาขาใหม� ณ คณะสหเวชศาสตร� เป�นสาขาท่ี 6 โดยมี 
รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย� และคณบดีคณะสหเวชศาสตร� รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล 
ร�วมเป�นประธานเป�ดงาน ท้ังนี้การเป�ดสาขาใหม�ท่ีคณะสหเวชศาสตร� เพ่ือเป�นการอำนวยความสะดวกในการให�บริการแก�สมาชิกสหกรณ� 

¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 2  สหเวชศาสตร� จุฬาฯ จัดพิธีลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือทางวิชาการ 
 

 เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2555 คณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  
จัดพิธีลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือทางด�านวิชาการ กับ บริษัท กิมจั้วกรุ�ป 
จำกัด โดยมี คุณลลนา ธีระนุสรณ�กิจ ผอ.ฝ�ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ�อาหาร บริษัท กิมจั้วกรุ�ป จำกัด และ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล 
คณบดี คณะสหเวชศาสตร� เป�นตัวแทนจากท้ังสองฝ�าย ร�วมลงนามในบันทึก 
ข�อตกลง โดยมวีตัถปุระสงค� เพ่ือร�วมทำการวิจยัพัฒนาผลติอาหารให�สามารถนำไป
ใช�ได�อย�างเป�นรูปธรรมหรือก�อเกิดนวัตกรรมใหม� แลกเปลี่ยนองค�ความรู�ประสบการณ� 
รวมถึงการฝ�กอบรมและศึกษาดูงานด�านผลิตภัณฑ� ตลอดจนส�งเสริมให�นิสิตมี
ความรู�และเข�าใจในระบบการทำงานจริงของภาคอุตสาหกรรมอาหาร 

กิจกรรมและโครงการ
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¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 3   คณะสหเวชศาสตร� จัดประชุมสัมมนานำเสนอและรับฟ�งความคิดเห็นในการกำหนดยุทธศาสตร� ประจำป� 2556-2559 
 

 นอกจากนี้ บุคลากรของคณะฯ ยังได�ทำกิจกรรมจิตอาสา 
บำเพ็ญประโยชน�ให�กับชุมชนสังคมภายนอก โดยเข�าเย่ียมชม
สถานสงเคราะห�เด็กพิการทางสมองและป�ญญา จ.ราชบุรี และ
มอบเงินสนับสนุนค�าอาหารกลางวัน และเคร่ืองด่ืม รถเข็นผู�ป�วย  
กางเกงเด็กและสิ่งของเครื่องใช�อีกมากมายแก�เด็กๆ ผู�ด�อยโอกาส 
รวมมูลค�าประมาณ 28,000 บาท 

 เม่ือวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2555 คณะสหเวชศาสตร� 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได�จัดประชุมสัมมนานำเสนอ   
และรับฟ�งความคิดเห็นในการกำหนดยุทธศาสตร� คณะ   
สหเวชศาสตร� ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559      
ณ โรงแรมลองบีช อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดย  
รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี คณะสหเวชศาสตร� 
เป�นประธาน พร�อมด�วยคณะผู�บริหาร คณาจารย� และ      
บุคลากรสายปฎิบัติการจำนวน 90 คนเข�าร�วมการประชุม 
สัมมนา 

 ท้ังนี้โครงการดังกล�าว มีวัตถุประสงค�หลักเพ่ือให�บุคลากร   
ทุกหน�วยงานของคณะได�ทราบถึงทิศทางการบริหารและมีส�วนร�วม
แสดงความคิดเห็น ในการกำหนดแผนยุทธศาสตร�คณะฯ ประจำป�
งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 และเพ่ือให�บุคลากรสายวิชาการ   
ได�รับความรู�และร�วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ ESS ท้ังนี้ก็
เพ่ือให�ยุทธศาสตร�ของคณะฯ สามารถขับเคลื่อนและมีผลสัมฤทธิ์
สอดคล�องกับเป�าประสงค�ท่ีกำหนดไว�ต�อไป 
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¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 4  คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ จัดโครงการสัมมนาพิเศษ โดยวิทยากรจากประเทศอิตาลี
 

 เม่ือวันศุกร�ท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห�องประชุม คณะสหเวชศาสตร� อาคารจุฬาพัฒน� 1 ช้ัน 2  
ผศ.ดร.ศิริพร ช้ือชวาลกุล หัวหน�าศูนย�นวัตกรรมเพ่ือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีวินิจฉัยทางห�องปฏิบัติการทางการแพทย� ร�วมกับหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทย�และวิทยาภูมิคุ�มกัน ได�จัดโครงการสัมมนาพิเศษ 
หัวข�อเร่ือง “Autophagy and lysosomal dysfunction as emerging cellular mechanisms in health and diseases” โดยมี             
Prof. Dr.Ciro Isidoro วิทยากรจาก Department of Medical Sciences, University Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”     
ประเทศอิตาลี เป�นผู�บรรยาย ซ่ึงการสัมมนาดังกล�าวมีผู�เข�าร�วม ฟ�งบรรยายท้ังสิ้น 20 คน   
 ท้ังนี้ การจัดโครงการดังกล�าว เป�นการส�งเสริมความร�วมมือด�านวิชาการในสถาบันระดับนานาชาติ เพ่ือสร�างความเข�มแข็งทางด�าน
การเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย� นอกจากนี้ยังมีการเจรจาเพ่ือนำไปสู�ความร�วมมือ ในด�านวิชาการและการวิจัยต�อไปในอนาคต 

¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 5  คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Technology for Optimizing Rehabilitation Outcome
 

 ในป�จจุบัน ผู�ป�วยอัมพาตคร่ึงซีกต�องการการรักษาทางกายภาพบำบัดเพ่ือช�วยฟ��นฟูร�างกายของผู�ป�วยให�สามารถกลับไปดำรงชีวิต
ได�ปกติหรือใกล�เคียงปกติให�มากท่ีสุด ทว�าการจัดการเกี่ยวกับการฟ��นฟูสมรรถภาพของร�างกายในภูมิภาคอาเซียนใช�วิธีแบบด้ังเดิมมานาน 
ด�วยเหตุนี้ หน�วยปฎิบัติการบริการวิทยาศาสตร�สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได�เล็งเห็นถึงความสำคัญ และประโยชน� 
ของการใช�เทคโนโลยีใหม�ๆ ในการประยุกต�ใช�กับการรักษาทางกายภาพบำบัด เพ่ือให�เกิดผลดีกับผู�ป�วย จึงได�จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง Technology for Optimizing Rehabilitation Outcome ข้ึนเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ณ ห�อง 2301 อาคารจุฬาพัฒน� 2 โดยมี
รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร� เป�นผู�กล�าวเป�ดงานและกล�าวต�อนรับผู�เข�าอบรม ซ่ึงมีจำนวนทั้งสิ้น 80 คน   
 วัตถุประสงค�ในการอบรม ครั้งนี้เพ่ือให�ผู�เข�าอบรมมีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม�ท่ีสามารถนำมาใช�ร�วมกับการรักษา 
ทางกายภาพบำบัดในผู�ป�วยทางระบบประสาทได�อย�างถูกต�อง และเพ่ือให�บุคลากรมีความสามารถในการใช�อุปกรณ�เครื่องมือต�างๆ ตลอดจน
นำเทคโนโลยีและอุปกรณ�เหล�านั้นไปประยุกต�ใช�กับผู�ป�วยทางระบบประสาทได�อย�างถูกต�องและเหมาะสมต�อไป 
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¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 6 สหเวชศาสตร� จุฬาฯ จัดโครงการอบรมการใช�ระบบงานสารบรรณอย�างมีประสิทธิภาพ 
   เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
 

 เม่ือวันที่ 22 ตุลาคม 2555 คณะสหเวชศาสตร� 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมการใช�ระบบงาน 
สารบรรณอย�างมีประสิทธิภาพ ณ ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร� 
สมชาย นีละไพจิตร อาคารจุฬาพัฒน� 1 ช้ัน 2 โดยมี อ.ดร.สถาพร 
งามอุโฆษ ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายวิชาการ เป�นผู�กล�าวเป�ดโครงการ 
และกล�าวต�อนรับผู�เข�ารับการอบรม ซ่ึงการอบรมครั้งนี้มี คณาจารย� 
และบุคลากร เข�าร�วมจำนวน 25 คน ท้ังนี้โครงการดังกล�าว 
สามารถช�วยให�ผู�เข�าอบรมมีความรู�เกี่ยวกับการใช�งานระบบสารบรรณ 
เพ่ิมมากข้ึน วัดจากแบบประเมิน โดยอยู�ระดับคะแนนเฉล่ีย 4.1    
ซ่ึงถือเป�นระดับท่ีน�าพึงพอใจ 

อาจารย� ดร.สถาพร งามอุโฆษ 
ผู�ช�วยคณบดีฝ�ายวิชาการ กล�าวเป�ดโครงการอบรม 

คุณวรรณอนงค� พาช่ืน กำลังบรรยายการใช�งานระบบงานสารบรรณ อาจารย�และบุคลากรที่เข�าร�วมอบรม 

¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 7  ผู�บริหารพบประชาคมสหเวชฯ ครั้งที่ 1 
 

 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได�พบประชาคมสหเวชฯ คร้ังที่ 1 เม่ือวันพฤหัสบดี
ท่ี 25 ตุลาคม 2555 เวลา 11.00-13.30 น. ณ อาคารจุฬาพัฒน� 2 ช้ัน 2 ห�อง 2301 พร�อมกันนี้ ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ รองคณบดี 
และนางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผู�อำนวยการฝ�ายบริหาร กล�าวต�อนรับและร�วมกันดำเนินรายการ โดยมี คณะผู�บริหาร เจ�าหน�าท่ี           
คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ เข�าร�วมทำประชาพิจารณ� เกี่ยวกับหลักเกณฑ�วิธีการประเมินผลการสอน เพ่ือขอกำหนดตำแหน�งทางวิชาการ 
นอกจากนี้ ยังมีการฉลองวันเกิดให�กับบุคลากรที่เกิดในเดือนตุลาคมด�วย 
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¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 8  ร�วมแสดงยินดี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล�อม ครบรอบ 38 ป�
 

 ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ รองคณบดี และ นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี 
ผู�อำนวยการฝ�ายบริหาร เข�ามอบดอกไม�แสดงความยินดีกับสถาบันวิจัยสภาวะ
แวดล�อม จุฬาฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ป� แห�งการสถาปนา เม่ือวันที่ 5 
ตุลาคม 2555 ณ อาคารสถาบัน 2 ห�องประชุม 220-222 ช้ัน 2 โดยมี        
ผศ.ดร.จักรพันธ� สุทธิรัตน� ผู�อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล�อม เป�นผู�แทน 
รับมอบ ท้ังนี้ในวันงานยังได�มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพ่ือความเป�นสิริมงคล 
 

¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 9 ร�วมแสดงความยินดี ครบรอบ 74 ป� คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี
 

 ผศ.ดร.รสลัย กัลยาณพจน�พร รองคณบดี และ นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผู�อำนวยการฝ�ายบริหารคณะสหเวชศาสตร� นำกระเช�า 
ดอกไม�เข�าร�วมแสดงความยินดีกับคณะพาณิชยศาสตร�การบัญชี ในโอกาสครบรอบ 74 ป� การสถาปนาคณะฯ เม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2555 
ณ อาคารอนุสรณ� 50 ป� คณะพาณิชยศาสตร�การบัญชี โดยมี ผศ.ป�ยรัตน� กฤษณามระ รองคณบดีฝ�ายบริหารคณะพาณิชยศาสตร�และ    
การบัญชี เป�นผู�แทนการรับมอบ ท้ังนี้ในงานยังมีพิธีทำบุญเล้ียงพระ ถวายภัตตาหารเพลแด�พระภิกษุสงฆ� เพ่ือความเป�นสิริมงคล 

¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 10  คณะสหเวชศาสตร� ร�วมแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 14 ป� คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา
 

 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร� และ ผศ.ดร.รสลัย กัลยาณพจน�พร รองคณบดีฝ�ายวางแผนและคลัง พร�อมด�วย 
นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผู�อำนวยการฝ�ายบริหาร ได�ร�วมแสดงความยินดีมอบกระเช�าดอกไม� แก� ผศ.ดร.ชนินทร�ชัย อินทิราภรณ� คณบดี
คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ป� แห�งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร�การกีฬา เม่ือวันอังคารท่ี 30 ตุลาคม 2555 

¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 11  ร�วมแสดงความยินดี เนื่องในวาระครบรอบ 35 ป� สถาปนาสถาบันภาษา
 

 ผศ .ดร .อรรถกร ปาละสุวรรณ รองคณบดีฝ�ายบริหาร พร�อมด�วย         
นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผู�อำนวยการฝ�ายบริหาร คณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ� 
มหาวิทยาลัย ได�เข�ามอบกระเช�าดอกไม�ร�วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เสาวภา 
ฉายะบุระกุล ผู�อำนวยการสถาบันภาษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ป�       
แห�งการสถาปนาสถาบันภาษา เม่ือวันพุธท่ี 7 พฤศจิกายน 2555 
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¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 12  ผู�อำนวยการฝ�ายบริหาร สหเวชฯ เข�าเย่ียมมารดาบุคลากรคณะ 
 

 เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผู�อำนวยการฝ�ายบริหาร คณะสหเวชศาสตร� พร�อมด�วยบุคลากรคณะ     
เข�าเย่ียมอาการนางมณฑา เพ�งนคร มารดาของ น.ส.ศิวาพร เพ�งนคร หลังเข�ารับการผ�าตัดข�อเข�าเสื่อมท่ีตึกนวมินทร� โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ� 
เพ่ือเป�นการสร�างขวัญกำลังใจให�กับบุคลากรและอวยพรให�หายจากอาการป�วยโดยเร็ว 
 

¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 13  คณะสหเวชฯ เป�นเจ�าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดาบุคลากร
 

 เม่ือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดเทพลีลา แขวงหัวหมาก เขตบางกะป� กรุงเทพฯ โดย คณบดีคณะสหเวชศาสตร�             
รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล พร�อมด�วยผู�บริหาร คณาจารย� และเจ�าหน�าท่ี ร�วมเป�นเจ�าภาพสวดพระอภิธรรมศพและบำเพ็ญกุศล      
แด� นายไพฑรู เพ็งจันทร� บิดาของนายวรินทร มิตรจิตต� บุคลากรสังกัดงานบริหารและธุรการ ฝ�ายบริหาร ท่ีได�ถึงแก�กรรม คณะผู�บริหาร 
คณาจารย�และบุคลากรคณะ ขอแสดงความเสียใจและไว�อาลัยแด�บิดาของบุคลากร มา ณ ท่ีนี้ 
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áººäÁ‹à©¾ÒÐà¨ÒÐ¨§ã¹¼ÙŒ·Õè·Ó§Ò¹ã¹ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹:  
¡ÒÃ·º·Ç¹ÇÃÃ³¡ÃÃÁÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐºº 

 โรคปวดคอและหลัง เป�นป�ญหา 
ท่ีพบมากในประชากรท่ัวไป โดยโรค
ปวดคอและหลัง เม่ือเกิดข้ึนแล�ว มัก 
ไม�ค�อยหายขาด กลายเป�นเรื้อรังทำให�
เกิดค�าใช�จ�ายในการรักษาพยาบาลสูง 

และทำให�เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการ
ทำงานได�ไม�เต็มประสิทธิภาพ จากข�อมูลที่ผ�านมาช้ีว�า โรค
ปวดคอและหลัง พบมากเช�นเดียวกันในผู�ท่ีมีอายุระหว�าง   
18-25 ป� ดังนั้น หากต�องการลดป�ญหาโรคปวดคอและหลัง    
ในประชาชนจึงควรที่จะมีมาตรการป�องกันไม�ให�ผู� ท่ีมีอายุ
ระหว�าง 18-25 ป� ป�วยเป�นโรคปวดคอและหลัง โดยป�จจัย
สำคัญอันหนึ่งที่ทำให�เกิดโรคปวดคอและหลังคือ การใช�งาน
เครื่องคอมพิวเตอร� อย�างไรก็ตามในป�จจุบันนี้ ยังไม�มีการ
ศึกษาเก่ียวกับป�จจัยเส่ียงท่ีทำให�เป�นโรคปวดคอและหลัง    
เนื่องมาจากการใช�งานเครื่องคอมพิวเตอร�ในผู�ท่ีมีอายุระหว�าง 
18-25 ป� 
 วัตถุประสงค�ของงานวิจัยน้ีคือ การศึกษาความชุกและ
ป�จจัยเสี่ยงท่ีทำให�เป�นโรคปวดคอและหลังเนื่องมาจากการใช�
งานเครื่องคอมพิวเตอร�ในนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเข�าร�วมงานวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 2,511 คน  
 ผลการศึกษาพบว�า ร�อยละ 22 รายงานว�า ตนมีอาการ
ปวดคอ และร�อยละ 11 รายงานว�า ตนมีอาการปวดหลัง    
เกิดข้ึนในระหว�าง 1 ป� ท่ีผ�านมาโดยเพศหญิง การใช�งาน
เครื่องคอมพิวเตอร�มากกว�า 3 ช่ัวโมงต�อวัน การวางคีย�บอร�ด
ไว�สูงเกินไป การเรียนในชั้นป�ท่ีสูง เพ่ิมความเส่ียงให�เป�นโรค
ปวดคอและหลังมากข้ึน ในขณะที่การมีสุขภาพจิตท่ีดชี�วยลด
ความเส่ียงต�อการเป�นโรคได� 
 ผลการวิจัยนี้ช้ีว�า โรคปวดคอและหลัง เป�นโรคที่มี   
ความชุกสูงพอสมควรในนักศึกษามหาวิทยาลัย ซ่ึงอาจส�งผล
ให�กลุ�มประชากรเหล�านี้เป�นโรคปวดคอและหลังเรื้อรังได�      
ในอนาคต ดังนั้น ผู�ท่ีมีส�วนเกี่ยวข�องจึงควรมีมาตรการในการ
ลดความเสี่ยงต�อการเป�นโรค  ปวดคอและหลังเนื่องมาจากการ
ใช�งานเครื่องคอมพิวเตอร�ในนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยใช�
ข�อมูลป�จจัยเสี่ยงท่ีทำให�เป�นโรคที่พบในการศึกษานี้ 

 โรคปวดหลัง เป�นป�ญหาท่ีพบมากในผู�ท่ีทำงานใน
สำนักงาน เป�าหมายของการศึกษานี้ คือ การทบทวน
วรรณกรรมอย�างเป�นระบบเพ่ือให�ทราบถึงป�จจัยเส่ียงต�อการ
เกิดโรคปวดหลังแบบไม�เฉพาะเจาะจงในผู� ท่ีทำงานใน
สำนักงาน 
 การศึกษาดำเนินการโดยการรวบรวมงานวิจัยแบบ
ศึกษาไปข�างหน�าท่ีเกี่ยวข�องจากฐานข�อมูลมาตรฐานท่ีมีอยู� 
ในระหว�างป� ค.ศ. 1980 ถึง 2011 จากนั้น จึงทำการประเมิน
คุณภาพของงานวิจัยแต�ละช้ิน และจึงทำการรวบรวมผลการ
ศึกษาจากงานวิจัยท่ีประเมินแล�วว�า มีคุณภาพดี 
 ผลการทบทวนวรรณกรรมอย�างเป�นระบบของงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวกับป�จจัยเสี่ยงต�อการเกิดโรคปวดหลังในผู�ท่ีทำงาน   
ในสำนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 22 ป�จจัย พบว�า  
 • มีอยู� 1 ป�จจัย ท่ีมีหลักฐานที่น�าเช่ือถือในระดับสูง  
  ซ่ึงยืนยันว�า เป�นป�จจัยเส่ียงต�อการเกิดโรคปวดหลัง  
  ได�แก� การมีประวัติโรคปวดหลังมาก�อนในอดีต 
 • มีอยู� 1 ป�จจัย ท่ีมีหลักฐานที่น�าเช่ือถือในระดับต่ำ  
  ซ่ึงยืนยันว�า เป�นป�จจัยเส่ียงต�อการเกิดโรคปวดหลัง  
  ได�แก� การมีโครงสร�างกระดูกสันหลังที่ผิดปกติ  
  ร�วมกับ การทำงานท่ีมีความเครียดสูง 
 
 ป�จจัยเสี่ยงเหล�านี้ควรได�รับความสนใจจากบุคลากรทาง
การแพทย�ท่ีเกี่ยวข�องกับการดูแลสุขภาพของผู�ท่ีทำงานใน
สำนักงาน เพ่ือหามาตรการป�องกันโรคปวดหลังต�อไป 
 

จากงานวิจัยเร่ือง Prevalence of and factors associated with 
musculoskeletal symptoms in the spine attributed to computer 
use in undergraduate students โดย สิริลักษณ� กาญจโนมัย และคณะ 

ตีพิมพ�ในวารสาร WORK ป� 2012 Vol. 43 หน�าท่ี 497-506 

จากงานวิจัยเร่ือง Risk factors for the onset of nonspecific    
low back pain in office workers: a systematic review of 
prospective cohort studies โดย ประวิตร เจนวรรธนะกุล     
และคณะ ตีพิมพ�ในวารสาร Journal of Manipulative and 
Physiological Therapeutics ป� 2012 Vol. 35 หน�าท่ี 568-577 
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 ข�อเข�า เป�นข�อต�อท่ีทำหน�าท่ีรับน้ำหนักของร�างกายในเวลาที่
ต�องยืน เดิน หรือว่ิง โดยเฉพาะเวลาท่ีข้ึนบันได หรืออยู�ในท�าท่ีต�อง 
งอข�อเข�ามากๆ ผู�ท่ีข�อเข�าเสื่อมจะมีอาการปวด บวม แดง ร�อน 
นอกจากนี้การมีเสียงดังในข�อเข�าเวลาเปลี่ยนท�าจากยืนไปนั่งหรือ 
นั่งไปยืนนั้นเป�นสัญญานเตือนว�า ข�อเข�าหลวม ซ่ึงกำลังมีการทำลาย 
ของผิวกระดูกที่ข�อเข�า ถ�าปล�อยให�เข�าหลวมต�อไปกระดูกอ�อน ใน 
ข�อต�อจะถูกทำลายมากข้ึน และถ�ายังคงใช�งานข�อเข�าอยู�เช�นเดิมก็จะ

มีอาการอักเสบ คือ บวม แดงร�อน ตามมาเป�นระยะทำให�อาการปวดเข�าเพียง บางครั้ง   
บางคราวอาจจะกลายเป�นอาการปวดเข�าเร้ือรังได� 

COMPARISON OF RNA ISOLATION FROM FFPE TISSUE ON TWO DIFFERENT PLATFORMS 
 

 นางสาวสุภสรางค� สิริรัตนากุล นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย� โดยมีอาจารย�
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� คือ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท� และอาจารย�ท่ีปรึกษาร�วม ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว�     
ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได�ตีพิมพ�ผลงานวิจัย ซ่ึงเป�นส�วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ� เรื่อง COMPARISON OF RNA ISOLATION FROM FFPE TISSUE ON TWO DIFFERENT 
PLATFORMS ในวารสารระดับนานาชาติ Journal of Chemical and Pharmaceutical Research ป� ค.ศ. 2012 
Vol. 4 เดือน กันยายน เลขหน�า 4289-4295 โดยเป�นวารสารในฐานข�อมูล Scopus 

 นอกจากการวิธีมาตรฐานสำหรับตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา การตรวจหาสารส�อมะเร็ง (tumor markers) เป�นอีกหนึ่งวิธีท่ีมีการ   
นำมาใช�ร�วมกับวิธีมาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวินิจฉัย ทำนายความเป�นไปของโรค และประเมินการรักษา เนื่องจาก formalin 
fixed paraffin embedded (FFPE) เป�นสิ่งตัวอย�างท่ีสามารถเก็บได�นาน และมีค�าใช�จ�ายในการเก็บน�อยกว�าสิ่งตัวอย�างชนิดอ่ืนๆ จึงถูกนำ
มาใช�ในการตรวจหาสารก�อมะเร็งเพื่อการติดตามและการศึกษาย�อนหลังทั้งในงานตรวจของห�องปฏิบัติการและงานวิจัย เม่ือสกัดสารพันธุกรรม 
ชนิดกรดไรโบนิวคลิอิกจากสิ่งตัวอย�าง FFPE โดยอาศัยหลักการการแยกด�วยเม็ดแม�เหล็กทั้งวิธีอัตโนมัติและวิธีทำด�วยมือ พบว�าการสกัด
ด�วยวิธีอัตโนมัติให�ปริมาณสารพันธุกรรมมากกว�าวิธีทำด�วยมืออย�างมีนัยสำคัญทางสถิติ (19.31±2.530 vs. 8.87 μg ±1.468 μg; p<0.05) 
เม่ือนำสารพันธุกรรมท่ีสกัดได�จากท้ังสองวิธีมาทดสอบความบริสุทธ์ิและคุณภาพ รวมท้ังศึกษาสัดส�วนของ 28S/18S rRNA และความ
สามารถในการเพิ่มจำนวนด�วยวิธี RT-PCR พบว�า RNA ท่ีได�มีความคงรูป เหมาะแก�การใช�ศึกษาต�อไป โดยสามารถใช�ในการสังเคราะห�
ผลิตภัณฑ�ได�ขนาดยาวมากถึง 656 bp 
 การศึกษาในครั้งนี้ ได�รับทุนวิจัยสนับสนุนจากเงินทุนวิจัย ทุน 90 ป� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
 

รูปแสดงการข้ึนลงบันไดบ�อยๆ ในระหว�างวัน (ซ�าย) 
และการนั่งในท�าท่ีเข�างอมาก (ขวา) อันเป�นสาเหตุ
ของอาการปวดเข�า 

จากงานวิจัยเร่ือง External validity in randomised controlled trials of acupuncture for osteoarthritis knee pain โดย ผศ.ดร.นิธิมา เพียวพงษ� 
และคณะ ซ่ึงได�รับการลงตีพิมพ�ในวารสาร Acupuncture in Medicine ป� ค.ศ. 2012 ฉบับท่ี 30 เดือนกันยายน หน�า 187-194 

รูปแสดงการกระตุ�นจุดฝ�งเข็มด�วยวิธีการฝ�งเข็ม (ซ�าย) และด�วย
เครื่องมือทางกายภาพบำบัด (ขวา) 
 

 วิธีการลดอาการอักเสบของข�อเข�าท่ีได�ผลวิธีหนึ่ง คือ กระตุ�นตามจุด
ฝ�งเข็มตามทฤษฎีการแพทย�แผนจีนโดยการใช�วิธีการฝ�งเข็ม หรือการกดนวด 
ตามจุดฝ�งเข็ม หรือการใช�เคร่ืองมือทางกายภาพบำบัดทำการรักษาท่ีบริเวณ
จุดฝ�งเข็ม 
 ในป�ท่ีผ�านมาได�มีงานวิจัยเร่ือง External validity in randomised 
controlled trials of acupuncture for osteoarthritis knee pain  
โดย ผศ.ดร.นิธิมา เพียวพงษ� และคณะ ซ่ึงได�รับการลงตีพิมพ�ในวารสาร 
Acupuncture in Medicine ป� ค.ศ. 2012 ฉบับท่ี 30 เดือนกันยายน    

หน�า 187-194 ผู�วิจัยได�ทำการตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยท่ีเกี่ยวข�องกับการฝ�งเข็มในผู�ท่ีมีอาการปวดเข�าท่ีผ�านมาจำนวน 16 ฉบับ  
เพ่ือตรวจสอบการรายงานเนื้อหาท่ีมีความสำคัญต�อการนำไปใช�ในทางคลินิกว�าครบถ�วนและพอเพียงหรือไม� ผลการศึกษาพบว�างานวิจัยท่ี
เกี่ยวข�องกับจุดฝ�งเข็ม ส�วนใหญ�นั้นมีการรายงานผลท่ีเพียงพอ นอกจากนี้ยังพบว�าจุดฝ�งเข็มท่ีใช�ในการกระตุ�นในการลดอาการปวดเข�า
ประกอบไปด�วยจุดฝ�งเข็มท่ีบริเวณรอบหัวเข�าและส�วนปลายของต�นขาเป�นส�วนใหญ� และพบว�าการรักษาด�วยการฝ�งเข็มเพ่ือลดอาการปวด
เข�าส�วนใหญ�ใช�เวลา 20 นาที จำนวน 2 ครั้งในหนึ่งอาทิตย� ใช�การรักษาท้ังหมด 10-15 ครั้ง จะทำให�อาการปวดเข�าดีข้ึนได� การลดปวด
ด�วยวิธีกระตุ�น จุดฝ�งเข็มมีข�อดี คือช�วยลดผลข�างเคียงท่ีเกิดจากการรับทานยา และเม่ืออาการอักเสบและอาการปวดลดลง ผู�ป�วย
จะสามารถทำการออกกำลังกาย กล�ามเน้ือรอบข�อเข�าได�อย�างเต็มท่ีอันเป�นการป�องกันการเสื่อมของข�อต�อได� 
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รองศาสตราจารย ดร.วินัย ดะหลัน

รองศาสตราจารย ภญ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงดาว นันทโกมล

อาจารย ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ

ผู ชวยศาสตราจารย ปยนาถ เพชรจันทร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงดาว นันทโกมล

อาจารย ดร.กมลลักษณ ลีเจริญเกียรติ

รองศาสตราจารย ดร.วินัย ดะหลัน
รางวัลชนะเลิศ Halal Science & Innovation Excellence งาน World Halal 

Research Summit 2012 กรุงกัวลาลัมเปอร� ประเทศมาเลเซีย    
หน�วยงานท่ีให�รางวัล : Halal Industry Development Corporation (Malaysia)

รางวัลชนะเลิศผู�นำเสนอผลงานวิจัยด�วยวาจา (SPENT Oral Presentation Award)
ในงานประชุมวิชาการประจำป�ของสมาคมผู�ให�อาหารทางหลอดเลือดดำ

และทางเดินอาหารแห�งประเทศไทย ประจำป� 2555
หน�วยงานท่ีให�รางวัล : Society of Parenteral and Enteral Nutrition of Thailand (SPENT)

รางวัล Berend Houwen Award จากการนำเสนอผลงานวิจัย ณ งานประชุม
International Symposium on Technological Innovations in Laboratory 

Hematology 2012 นครนีซ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
หน�วยงานท่ีให�รางวัล : International Symposium on Techological Innovations in Laboratory Hematology (USA)

รางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร� 
ในการประชุมวิชาการโภชนาการแห�งชาติ ครั้งที่ ๖ 

หน�วยงานท่ีให�รางวัล : สมาคมโภชนาการแห�งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ� สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลรองชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง SUPPER TECH: นักรังสีเทคนิค 
(ในใฝ�ฝ�นของรังสีแพทย�) จากป�จจุบันสู�อนาคต ในงานประชุมวิชาการรังสีเทคนิค 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ� สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๑๐ ประจำป� ๒๕๕๕
หน�วยงานท่ีให�รางวัล : สมาคมศิษย�เก�า รังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ� สภากาชาดไทย

รางวัล Travel Award เพ่ือไปนำเสนอผลงานวิจัยด�วยวาจา ในงานประชุมวิชาการประจำป�
ของสมาคมโลหิตวิทยาแห�งประเทศญ่ีปุ�น (JSH 2012) ณ นครเกียวโต ประเทศญ่ีปุ�น

หน�วยงานท่ีให�รางวัล : Japanese Society of Hematology (Japan) 

รางวัล Travel Award เพ่ือไปนำเสนอผลงานวิจัยด�วยวาจา ในงานประชุมวิชาการ
ประจำป�ของสมาคมโลหิตวิทยาแห�งญี่ปุ�น (JSH 2011) ณ นครนาโกย�า ประเทศญ่ีปุ�น 

หน�วยงานท่ีให�รางวัล : Japanese Society of Hematology (Japan)

ได�รับการจัดอันดับให�เป�น หน่ึงใน ๕๐๐ มุสลิมผู�ทรงอิทธิพลของโลก ตั้งแต�ป� ๒๕๕๓ ถึง ๒๕๕๕ 
The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims 2010, 2011, 2012 
จาก The Royal Islamic Strategic Studies Centre ราชอาณาจักรฮัชไมต�จอร�แดน
หน�วยงานท่ีให�รางวัล : The Royal Islamic Strategic Studies Centre (Jordan)
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 เม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ณ ตึกอานันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ� รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี พร�อมด�วย  
คณะผู�บริหาร คณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย นำแจกันดอกไม�มาทูลเกล�าฯ ถวาย และร�วมลงนามถวายพระพร  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี พร�อมต้ังจิตอธิษฐานขอให�พระองค�ทรงมีพระพลานามัย 
ท่ีสมบูรณ�แข็งแรง และทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว  

 เม่ือวันที่ 25 ตุลาคม 2555 เวลา 
9.30-11.30 น. ณ ห�อง 202 อาคาร
จามจุรี 4 ช้ัน 2 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
โดยท่ีมาของโครงการนี้เกิดจาก สำนักงาน
กองทุน สนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ  
(สสส.) มีความห�วงใยในสุขภาวะของ 
พระสงฆ� และได�เล็งเห็นป�ญหาการเจ็บป�วย 
เกี่ยวกับโรคเรื้อรังที่มีแนวโน�มเพ่ิมข้ึนใน

อาจารย� คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ 
เป�ดโครงการ “สงฆ�ต�นแบบ” งานจุฬาวิชาการ

ÃÈ.ÀÞ.´Ã.¨§¨ÔμÃ ÍÑ§¤·ÐÇÒ¹Ôª 
ÍÒ¨ÒÃÂ �»ÃÐ¨ÓÀÒ¤ÇÔªÒ 
âÀª¹Ò¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃ¡ÓË¹´ÍÒËÒÃ 
¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ� Ø̈ÌÒÏ 
ËÑÇË¹ŒÒâ¤Ã§¡ÒÃ 
“Ê§¦ �μ Œ¹áººâÀª¹Ò´Õ ªÕÇÕÂÑè§Â×¹” 

หมู�พระสงฆ�จึง ได�จัดสรรเงินทุนวิจัย ให�กับ รศ.ภญ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช ประธานโครงการฯ ร�วมกับนางมาณี สื่อทรงธรรม หัวหน�า
โครงการศูนย�มิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ� และ อ.ดร.วัชราภรณ� บุญญศรีวัฒน� คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย    
เพ่ือร�วมดำเนินโครงการศึกษาป�ญหาด�านการฉันภัตตาหารและด�านโภชนาการในพระสงฆ�ให�มีความลึกซึ้งและชัดเจนเพ่ือนำมาแก�ไขป�ญหา
ท่ีตรงจุดและย่ังยืน โดยมีช่ือเรียกโครงการย�อๆ ว�าโครงการ “สงฆ�ต�นแบบ” ประกอบไปด�วย 3 โครงการย�อย คือ โครงการศึกษาลักษณะ
ของป�ญหา ป�จจัยภายในและภายนอกเกี่ยวกับป�ญหาด�านอาหารและโภชนาการของพระสงฆ�โครงการศึกษาโภชนาการคลินิกเพ่ือหา    
ความสัมพันธ�ระหว�างลักษณะอาหารท่ีบริโภคกับตัวช้ีวัดภาวะเส่ียงต�อโรคโครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาสื่อ และกระบวนการให�ความรู�และสื่อสาร
ความเส่ียง โดยมีทีมวิจัยท้ัง 3 โครงการ รวมท้ังหมด 36 คน ซ่ึงมีนิสิตในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรีของจุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัยร�วมอยู�ในทีมวิจัยนี้ด�วย 

ผู�บริหารคณะสหเวชศาสตร� 
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพฯ
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¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 1 
¹ÔÊÔμ¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ�¤ÇŒÒÃÒ§ÇÑÅ Travel Award 
§Ò¹»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ JSH 2012 »ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ 

¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 2 
¹ÔÊÔμ¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ� 
¤ÇŒÒÃÒ§ÇÑÅàÂÒÇª¹´Õà´‹¹ ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã »ÃÐ¨Ó»‚ 2555 

 นางสาวมัลลิกา เชาวนาธิคม นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�โลหิตวิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร� 
ซ่ึงเป�นนิสิตในที่ปรึกษาของ ผศ.ดร.ดวงดาว นันทโกมล ได�เข�าร�วม
งานประชุม The 74th Annual Meeting of the Japanese Society 
of Hematology (JSH2012) ระหว�างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2555  
ณ เมืองเกียวโต ประเทศญ่ีปุ�น และยังได�นำเสนอผลงานวิจัย ด�วย
วาจาในหัวข�อ “microRNA Signature in G6PD Gene: Novel 
Insight into miRNA Based Diagnostic Approach” เพ่ืออธิบายถึง  
ความรุนแรงของภาวะพร�องเอนไซม�จีซิกพีดีผ�านการทำงานของ
ไมโครอาร�เอ็นเอซึ่งเป�นการควบคุมการแสดงออกของยีนในระดับ
โมเลกุลนำไปสู�การพัฒนาการวินิจฉัยภาวะพร�องเอนไซม�จีซิกพีดี
และการรักษาต�อไปในอนาคต โดยนางสาวมัลลิกา เชาวนาธิคม  
ยังได�รับรางวัล Travel award เพ่ือสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอ
ผลงานวิจัยในครั้งนี้ 

 นายสันทาน บุญมี นิสิตสาขาเทคนิคการแพทย� ช้ันป�ท่ี 4 
คณะสหเวชศาสตร� จุฬาฯ ได�รับรางวัลเยาวชนดีเด�นกรุงเทพมหานคร 
(ประกายเพชร) ประจำป� 2555 ด�านคุณธรรมจริยธรรม โดยมี    
คุณทยา ทีปสุวรรณ รองผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานคร เป�นตัวแทน 
มรว.สุขุมพันธ� บริพัตร ผู�ว�าราชการกรุงเทพมหานคร มอบรางวัล
ดังกล�าว ณ ห�องประชุมรัตนโกสินทร� ศาลาว�าการกรุงเทพมหานคร 
เม่ือวันจันทร�ท่ี 3 กันยายน 2555 
 ในงานเดียวกัน นิสิตของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ยังได�รับ
รางวัลเยาวชนดีเด�นอีก 2 รางวัล ได�แก� นายสุวรรณ รัตนาแพง 
คณะนิเทศศาสตร� ป� 4 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ได�รับรางวัล
เยาวชนดีเด�นกรุงเทพมหานครด�านการสื่อสารมวลชน และ นาย 
ณัชพล ศิริสวัสดิ์ คณะอักษรศาสตร� บัณฑิตศึกษา ป� 2 จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย ได�รับรางวัลเยาวชนดีเด�นกรุงเทพมหานคร ด�าน    
การส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา รองคณบดีฝ�ายกิจการนิสิต 
คณะสหเวชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
ร�วมแสดงความยินดีกับนิสิตท่ีได�รับรางวัล 
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แนะนำติชม ฝากข�อความ ข�าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ�แก�ศิษย�เก�า ศิษย�ป�จจุบัน ของคณะสหเวชศาสตร� ท�านสามารถส�งข�อความผ�านถึงหัวหน�า
กองบรรณาธิการ อาจารย� ดร.ปาหนัน ภัททิยธนี  E-mail : panan_etc@yahoo.com หรือโทรศัพท� 02-218-1084 ต�อ 319

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�  
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ  
จ.สมุทรปราการ 10270 

บริษัท เคมิเคล เอ็กซ�เพรส จำกัด 

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

บริษัท เบคตัน ดิคคินสัน (ประเทศไทย)  จำกัด 

ศูนย�การประชุมแห�งชาติสิริกิติ์ โซน D ช้ัน 2 ห�องD201/18-1เลขท่ี 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 
238/4-8 จรัญสนิทวงศ�  

แขวงบ�านช�างหล�อ 

เขตบางกอกน�อย กทม 10700  

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


