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ผูบริหารคณะสหเวชศาสตร 
ตอนรับผูบริหารวิทยาลัยประชากรศาสตร 

เขาหารือการทำวิจัยรวมกัน  รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย พรอมดวยผูบริหารคณะ ใหการตอนรับ รศ.ดร.วรเวศม 
สุวรรณระดา คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร พรอมดวยผูบริหารวิทยาลัย
ประชากรศาสตร ที่มาเขาพบเพื่อหารือเรื่องแนวทางการทำวิจัยรวมกัน
ในประเด็นที่เกี่ยวกับสังคมผูสูงอายุ โดยคณาจารยคณะสหเวชฯ ที่ทำวิจัย
เกี่ยวกับผูสูงอายุ ไดนำเสนองานวิจัยและแนวทางวิจัยในอนาคต ตอคณะ   
ผูบริหารจากวิทยาลัยประชากรศาสตร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556        
ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน 1 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

NEWS UPDATE 

 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ทีมงานจากโครงการระบบความปลอดภัยอาหารของโรงอาหารรวมในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรวมออกบูธงานนิทรรศการภายในงานจุฬาฯ รักษโลก เพ่ือประชาสัมพันธโครงการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยปลอดภัยจากน้ำมันทอดซ้ำ 
ซึ่งเปนโครงการรณรงคใหผูประกอบการรานอาหารหลีกเล่ียงการใชน้ำมันทอดอาหารซ้ำและขายน้ำมันใชแลวเพ่ือนำไปรีไซเคิลตอไป รวมท้ังรณรงคใหผูบริโภคตระหนัก 
ถึงอันตรายจากการบริโภคน้ำมันทอดซ้ำ โดยมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแตเดือนมิถุนายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556 โครงการน้ีไดรับการสนับสนุนจากสำนักบริหาร
ระบบกายภาพ ภายในงานไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร เขาเย่ียมชมบูธจัดงานนิทรรศการ และผูรวมงานให       
ความสนใจเขาซักถามขอมูลเกี่ยวกับน้ำมันทอดซ้ำเปนจำนวนมาก 

คณะสหเวชศาสตร รวมออกบูธรณรงค  
โครงการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยปลอดภัยจากน้ำมันทอดซ้ำ 
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 ตามที่คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดสนับสนุนใหมี
การปรับปรุงและพัฒนาหนวยงานทั้งในดานการบริหารจัดการและวิชาการ 

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันนั้น เพ่ือกาวสูอนาคต 
ที่ยั่งยืนนั้น ภาควิชาเคมีคลินิก จึงจัด “โครงการจัดทำแผนพัฒนาภาควิชา
เคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ณ โรงแรม   
สยามแอดสยาม ดีไซน โฮเทล แอนด สปา กรุงเทพมหานคร ในวันศุกรที่ 7 
มิถุนายน 2556 โดยมีคณาจารยภาควิชาฯ เขารวมงานท้ังส้ิน จำนวน 8 คน 
ทั้งนี้ ภาควิชาฯ ไดจัดทำแผนครอบคลุมทั้ง 4 ดาน ไดแก 
 แผนผลิตบัณฑิต แผนดานวิจัย แผนดานบริการวิชาการและวิชาชีพ 

และแผนงานดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

¢‹ÒÇ/¡Ô¨¡ÃÃÁ

ภาควิชาเคมีคลินิก 
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาภาควิชาฯ 

นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขา
ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย 
จัดโครงการรำลึกพระคุณครู 

 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ซึ่งเปนวันไหวครู นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเคมี
คลินิกและอณูทางการแพทย ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จัดโครงการรำลึก
พระคุณครู ซึ่งมีวัตถุประสงค เพื่อแสดงความกตัญูกตเวทีตอครูที่พร่ำสอนท้ังในดานวิชา
การและการใชชีวิตทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย โครงการน้ีกอใหเกิดปฏิสัมพันธระหวาง
คณาจารยและศิษย พรอมทั้งเปนการสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
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คุณยงยุทธ  โฆธิพันธ ผูจัดการวิชาการ หองปฎิบัติการ รพ.บำรุงราษฎร  
บรรยาย “กรณีศึกษาจากประสบการณวิชาชีพ” 

 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 คณะอนุกรรมการดานเทคนิคการแพทยศาสตรศึกษา ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา        
เทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดการอบรม “การพัฒนาการเรียนการสอนแบบใชสมรรถนะเปนฐาน 
(Competency-based teaching)” ขึ้น ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน 1 คณะสหเวชศาสตร จฬุาฯ เพื่อเพิ่มพูนความรูดานวิธี             
การเรียนการสอนแบบใชสมรรถนะเปนฐาน (Competency-based teaching) ใหแกคณาจารยในหลักสูตร และมีการแลกเปล่ียนประสบการณ
กับนักเทคนิคการแพทยที่มีประสบการณสูงในวิชาชีพดวย เปาหมายคือคณาจารยสามารถผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทยที่มีสมรรถนะท่ีพึงประสงค 
(Competency) ทั้งในดานความรู ทักษะวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนำไปใชในการประกอบวิชาชีพ การศึกษาตอ และการแสวงหาความรูตอเนื่อง
ไดดวยตนเอง  
 การอบรมคร้ังนี้ไดรับเกียรติจาก รศ.เอกชัย กี่สุพันธุ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บรรรยายเร่ือง “Competency-based 
learning : what is and how to” และ คุณยงยุทธ โฆธิพันธ ผูจัดการวิชาการ หองปฎิบัติการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร มาบอกเลา “กรณีศึกษา
จากประสบการณวิชาชีพ” ทำใหคณาจารยเทคนิคการแพทยมีความตระหนักในความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบใชสมรรถนะเปนฐาน  
เกิดแรงบันดาลใจในการเพ่ิมพูน แสวงหาประสบการณวิชาชีพดวยตนเองและดวยกรณีศึกษาจากนักเทคนิคการแพทยวิชาชีพเพื่อนำมาถายทอดใหแก
นิสิตเทคนิคการแพทย จุฬาฯ ตอไป 

SPECIAL REPORT 

รศ.เอกชัย กี่สุพันธุ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
บรรรยายเร่ือง  “Competency-based learning : what is and how to”   

การอบรม 
Competency-based teaching 
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สัมมนาหลักสูตร 
วท.บ.สาขาเทคนิคการแพทย 

 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556 คณะอนุกรรมการดานการประกันคุณภาพการศึกษา ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัด “การสัมมนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 
ประจำป 2556” ขึ้น ณ หองการเดน 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร โดยคณาจารยไดรวมกันพิจารณาการจัดการเรียนการสอนใหสามารถ      
ผลิตบัณฑิตไดตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งไดรับ  
ความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 755 วันที่ 28 มีนาคม 2556 ใหเริ่มใชในปการศึกษา 2556 นี้  
พรอมทั้งรวมระดมความคิดเห็นในการทำ SWOT เริ่มกำหนดวางแผนยุทธศาสตร เปาหมายของหลักสูตร ทั้งดานการวิจัย บริการวิชาการ 
กิจกรรมนิสิต และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

 หลักสูตรไดใหความสำคัญของการพัฒนางานวิจัยทางดานเทคนิคการแพทยเพื่อนำไปสูการสรางองคความรูใหม เพิ่มจำนวนผลผลิตจาก
งานวิจัยและผลงานตีพิมพ รวมถึงการบูรณาการผลงานวิจัยกับการเรียนการสอนในหลักสูตร จึงไดเชิญ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล 
คณบดีคณะสหเวชศาสตร มากลาวถึงแนวทางการสนับสนุนของคณะสหเวชศาสตรตอหลักสูตรเทคนิคการแพทยในเรื่อง “กลยุทธเสริมความ
เขมแข็งดานการวิจัย เพื่อกาวสูความเปนเลิศในสาขาเทคนิคการแพทย” และยังไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคณาจารยในหลักสูตร เพื่อ
แกไขขอจำกัดในดานกรอบอัตราสายวิชาการ ครุภัณฑ เงินทุนสนับสนุนงานวิจัย อันเปนประโยชนตอการกำหนดแผนยุทธศาสตรการวิจัยของ
คณาจารยในหลักสูตรตอไป 

ÃÒÂ§Ò¹¾ÔàÈÉ
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โครงการปฐมนิเทศ 
และมัจฉิมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา 

ปการศึกษา 2556 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรระดับโมเลกุลทาง 

จุลชีววิทยาทางการแพทยและวิทยาภูมิคุมกัน ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด 
และจุลชีววิทยาคลินิก ไดจัดโครงการปฐมนิเทศและมัจฉิมนิเทศนิสิตบัณฑิต
ศึกษาปการศึกษา 2556 ในเสารที่ 18 พฤษภาคม 2556 โดยมีการบรรยายธรรม

ในหัวขอ “การเอาชนะอุปสรรคอยางมีสติ” โดย พระอาจารย เกงกาจ สํวโร 
และมีการจัดกิจกรรมไหวครู การแนะนำการเรียนแบบทางไกลผานระบบ      
อินเทอรเน็ต การแนะนำการเรียนในหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อ
สรางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

SPECIAL REPORT 

คณบดีพบประชาคม
สหเวชฯ ครั้งที่ 5  

“Key Performance 
Indicator (KPI) และการ
ประเมินผลการทำงาน” 

 
 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30-11.30 น. ณ หอง 222 อาคาร     
จุฬาพัฒน 2 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม คณบดีพบประชาคมสหเวชฯ ครั้งที่ 5 
โดยคณะฯ ไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.พรพจน เปยมสมบูรณ รองอธิการบดี 
เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “Key Performance Indicator (KPI) และการ
ประเมินผลการทำงาน” เพื่อใหประชาคมไดรับความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ
กรอบโครงสรางการบริหารงาน มติการบริหารงานขององคกรยุคใหม การ    

คัดสรรและการดำเนินการของบุคลากร การผูกเปาหมายองคกรกับผลผลิต  
ของบุคลากร เพ่ือนำไปสูการพัฒนาตนเองและพัฒนาองคกรในอนาคต  
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ปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศ และคืนสูเหยาหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตรโลหิตวิทยาคลินิก 

 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาวิทยาศาสตรโลหิตวิทยาคลินิกโดย อ.ดร.สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ อ.ดร.ศิริกัลยา บริมสัน 

เลขานุการหลักสูตรฯ ไดจัดงานปฐมนิเทศปจฉิมนิเทศ และคืนสูเหยา         
ณ หองประชุมคณะสหเวชศาสตร โดยมีคณาจารย ศิษยเกา นิสิตปจจุบันมา
รวมงานกันอยางอบอุน โดยภายในงานมีการใหการตอนรับนิสิตใหมปการศึกษา 

2556 การแสดงความยินดีกับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาปการศึกษา 2555 และ
เปนโอกาสในการพบปะสังสรรคของคณาจารยและศิษย มีการแนะแนวเร่ือง    
“โอกาสการทำงานในภาคธุรกิจหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท” โดย 
คุณสันติพงษ สิริขจรเดชกุล General manager บริษัท Gene Excellence 
จำกัด และ คุณนะโม สุขสมยศ (ศิษยเการุนที่ 1) Clinical Executive 

บริษัท MP medgroup จำกัด นอกจากน้ีนิสิตรุนพี่ไดเลาถึงประสบการณ  
ทั้งการเรียน การทำวิจัย และความประทับใจในหลักสูตรใหกับรุนนอง 
คณาจารยในหลักสูตรฯ ไดใหโอวาทและแนวทางการเปนนักวิจัยที่ดีใหกับ

นิสิต พรอมทั้งมีการมอบของท่ีระลึกและทำเนียบรุนใหกับนิสิตในหลักสูตรฯ 

คณะสหเวชศาสตร รวมพิธีวางพวงมาลาและถวายสักการะ เนื่องในวันอานันทมหิดล 

 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2556 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท รองคณบดีฝายวิจัย พรอมดวย นางสุพัตรา     
พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร นางสาวชลัยกรณ เพ็ชรงาม ผูอำนวยการฝายวิชาการ และสโมสรนิสิต คณะสหเวชศาสตร เขารวมพิธีวางพวงมาลา
และถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคลายวันสวรรคต ณ พระบรม- 
ราชานุสาวรยี ลานอานันทมหิดล อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ÃÒÂ§Ò¹¾ÔàÈÉ 
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นวัตกรรมอาหาร 
เพื่อคุณภาพชีวิตผูปวยมะเร็ง 

 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 12.00-13.00 น. ณ อาคารจุฬาพัฒน 3 ฃั้น 1       
หอง 3102 งานบริการวิชาการและวิจัย โดย ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท รองคณบดีฝายวิจัย 
และ ผศ.ดร.วิโรจน บุญรัตนกรกิจ ผูชวยคณบดีฝายวิจัย จัดสัมนา Lunch Time Seminar 
2013 คร้ังที่ 8 หัวขอเรื่อง “นวัตกรรมอาหารเพ่ือคุณภาพชีวิตผูปวยมะเร็ง” โดยไดรับ
เกียรติจาก อ.ทพญ.ดร.ดุลยพร ตราชูธรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผูเชี่ยวชาญดานนวัตกรรมอาหารเพ่ือผูปวยมะเร็ง มาเปนวิทยากรในการบรรยายใหความรู 
ซึ่งไดรับความสนใจจากคณาจารย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เขารวมรับฟงบรรยายเปน
จำนวนมาก 

ผศ.ดร.วิโรจน บุญรัตนกรกิจ ผูชวยคณบดีฝายวิจัย 

มอบของท่ีระลึกใหกับ อ.ทพญ.ดร.ดุลยพร ตราชูธรรม 

ที่ใหเกียรติมาเปนวิทยากรการบรรยาย 

 เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ อาคารเทพทวาราวดี 

คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รศ .ดร .ประวิตร          

เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร พรอมดวย ผศ.ดร.อรรถกร 
ปาละสุวรรณ รองคณบดีฝายบริหาร และ นางสุพัตรา พรชัยสุกลดี             
ผูอำนวยการฝายบริหาร เขามอบกระเชาดอกไมรวมแสดงความยินดี 
ใหกับ อ .ดร .คณพล จันทนหอม รองคณบดีฝายบริหาร     

คณะนิติศาสตร จุฬาฯ เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนา  
คณะนิติศาสตรครบรอบ  41  ป  
 

เขามอบกระเชาดอกไมรวมแสดงความยินดี  
เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาคณะนิติศาสตรครบรอบ  41  ป 

SPECIAL REPORT 
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 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณโถงช้ันลาง อาคารจุฬาพัฒน 1 คณะสหเวชศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รศ.ดร.ประวิตร     
เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร พรอมท้ัง ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ ประธานหลักสูตรเทคนิคการแพทย คณาจารย ศิษยเกาเทคนิค
การแพทยและนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย รวมจัดโครงการ เทคนิคการแพทยไทยใสใจสุขภาพประชาชน’56 

เพื่อเฉลิมฉลองวันเทคนิคการแพทยไทยวันท่ี 29 มิถุนายน ของทุกป โดยจัดนิทรรศการวันเทคนิคการแพทยไทย 29 มิถุนายน ใหบริการ     
ตรวจเลือดเพ่ือประเมินภาวะสุขภาพแดพระภิกษุสงฆ คณาจารย นิสิต ศิษยเการวมกันถวายภัตตาหารเชา ตักบาตรแดพระภิกษุสงฆ และรวม
พิธีเจริญพระพุทธมนตเพ่ือเสริมความเปนสิริมงคลในโอกาสเปดใชหองเรียนปฏิบัติการเทคนิคการแพทยที่ปรับปรุงใหม 3 หองปฏิบัติการพรอมทั้ง   

ปลูกตนราชาวดีซึ่งเปนดอกไมสัญลักษณวิชาชีพเทคนิคการแพทยไทยดวย 
 โครงการน้ียังเนนใหนิสิตเทคนิคการแพทย จุฬาฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหนาที่นักเทคนิคการแพทย เสริมสรางจิตสำนึกที่ดีตอ
วิชาชีพและบำเพ็ญสาธารณประโยชนแกสังคมสวนรวม ฝกการทำงานเปนหมูคณะ จึงไดจัดการประกวดเรียงความโดยนิสิตในหัวขอ “เทคนิคการแพทย 
สำคัญไฉน?” ซึ่งผูที่ไดรับรางวัลชนะเลิศไดแก นายศุภณัฐ เนตรแกว นิสิตชั้นปที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ไดแก นางสาวมาลินี ทองแบน 
นิสิตชั้นปที่ 4 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ไดแก น.ส.วราภรณ ตามบุญ นิสิตชั้นปที่ 3  

 นอกจากน้ันนิสิตยังไดจัดขบวนโปสเตอรประชาสัมพันธวิชาชีพเทคนิคการแพทย แจกแผนพับประชาสัมพันธบทบาทของนักเทคนิคการแพทย   
ตอการดูแลรักษาสุขภาพประชาชนเร่ิมเดินขบวนจากคณะสหเวศาสตร ไปยังดานหนาศูนยการคามาบุญครอง หนาศูนยหนังสือจุฬาฯสยามสแควร  
และบริเวณดานหนาศูนยการคาสยามพารากอนอีกทั้งไดบำเพ็ญสาธารณประโยชนโดยการรวมรับบริจาคโลหิตกับศูนยบริการโลหิตแหงชาติ               
ณ สยามพารากอน อีกดวย 

โครงการเทคนิคการแพทยไทย 
ใสใจสุขภาพประชาชน’56 

ÃÒÂ§Ò¹¾ÔàÈÉ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาของอาจารยประจำภาควิชากายภาพบำบัด 
เรื่อง การบำบัดรักษาเด็กพิการทางการเคล่ือนไหวดวยเทคนิค VojtaTherapy  

ณ Kinderklinic Siegen ประเทศเยอรมนี 

 จากการท่ีภาควิชากายภาพบำบัดมีนโยบายสนับสนุนใหคณาอาจารยประจำภาควิชาทุกทานไดเขารับการฝกทักษะทางคลินิก เพื่อพัฒนาศักยภาพความ
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาโดยจัดสรรงบประมาณจากโครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทยและบุคลากรดานสาธารณสุข (การผลิตนักกายภาพบำบัด) เปน
คาใชจายในการดำเนินงาน ในการนี้ อ.ดร.สุนทรี ทวีธนะลาภ ผูสอนในรายวิชากายภาพบำบัดสำหรับเด็กไดไปศึกษาดูงานและฝกทักษะเฉพาะทางเก่ียวกับ
ทางดานการรักษาทางกายภาพบำบัดสำหรับเด็กที่มีความพิการและมีความผิดปกติดานการเคล่ือนไหว ณ โรงพยาบาล Kinderklinic Siegen ประเทศเยอรมนี 
ระหวางวันที่ 20-31 พฤษภาคม 2556 

 จากการศึกษาดูงานที่โรงพยาบาล Kinderklinic ซึ่งเปนโรงพยาบาลท่ีมี
ความเช่ียวชาญในการรักษาโรคทางดานเด็กโดยเฉพาะ มีการทำงานรวมกัน
อยางเปนระบบท้ังแพทย พยาบาล นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด 
ซึ่งนักกายภาพบำบัดจะมีสวนรวมในการรักษาผูปวยเด็กที่มีปญหาตั้งแตแรก
คลอด หรือในกรณีที่มีการผาตัดจะมีการประชุมรวมกันระหวางทีมแพทย   

ทั้งกอนและหลังผาตัด เพื่อใหการรักษาผูปวยมีประสิทธิภาพสูงสุดผูปวยเด็กที่
มารับการรักษาในโรงพยาบาลแหงนี้จึงมีความหลากหลายของโรคและมีอายุ
ตั้งแตแรกเกิดจนกระท่ังถึงวัยรุน สวนในดานการรักษาทางกายภาพบำบัดนั้น 
จะใชเทคนิควิธีการรักษาที่เรียกวา Vojtatherapy ซึ่งเปนเทคนิคเฉพาะใน
ประเทศเยอรมนี โดยเปนการกระตุนตามโซนตางๆของรางกายเพ่ือใหเกิดการ
เคลื่อนไหว การรักษาดวยเทคนิคนี้เปนวิธีการรักษาที่ผูปกครองตองใหความ
รวมมือในการรักษาคอนขางมาก เนื่องจากผูปกครองตองฝกและสามารถ    
ทำใหเด็กไดทุกวันอยางนอยวันละ 3-4 รอบ วิธีการรักษานี้จะเห็นผลการ

รักษาคอนขางเร็วและสามารถนำไปใชในการรักษาไดหลายระบบ เชน ปญหาที่เกิดจากระบบประสาท ระบบกระดูกและกลามเนื้อ และระบบการหายใจ     
เปนตน ซึ่งการไปพัฒนาทักษะเฉพาะสาขาในคร้ังนี้ ไดฝกทักษะในการปฏิบัติทั้งในหออภิบาลเด็กแรกเกิด หอผูปวยใน และผูปวยนอก นอกจากน้ี ความรู    
และทักษะที่ไดจากการฝกปฏิบัติครั้งนี้ สามารถนำมาใชในการเรียนการสอนวิชากายภาพบำบัดสำหรับเด็ก และการใหบริการการรักษาผูปวยเด็กที่มีปญหา

ความผิดปกติทางการเคล่ือนไหวตอไปได 

POTENTIAL DEVELOPMENT  
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 ภาควิชากายภาพบำบัดมีนโยบายสนับสนุนใหคณาจารย    
ประจำภาควิชาทุกทานไดเขารับการฝกทักษะทางคลินิก เพื่อพัฒนา 
ศักยภาพความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาโดยจัดสรรงบประมาณจาก
โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทยและบุคลากรดานสาธารณสุข 
(การผลิตนักกายภาพบำบัด) เปนคาใชจายในการดำเนินงาน ในการนี้ 

อ.ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย ผูรับผิดชอบการสอนสาขาวิชากายภาพบำบัดทางระบบ
ประสาท ไดไปศึกษาดูงานและฝกทักษะเก่ียวกับการจัดการทางกายภาพบำบัด
เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยอัมพาตจากการบาดเจ็บของเสนประสาทไขสันหลัง 
ณ Hokkaido Chuo Rosia Hospital (Spinal Cord Injury Centre)    
ประเทศญ่ีปุนระหวางวันที่ 7-17 พฤษภาคม 2556 และไดเจรจาวางแนวทาง  
การทำงานรวมกันระหวางสองสถาบันในดานการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก และ
งานวิจัย 
 ผลการศึกษาดูงานและฝกทักษะในคร้ังนี้ พบวา การดูแลผูปวยอัมพาตจาก
การบาดเจ็บของเสนประสาทไขสันหลัง ของโรงพยาบาลแหงนี้มีระบบการทำงาน
และการประสานงานเปนทีมอยางเขมแขง ตั้งแตการรับผูปวยจากจุดบาดเจ็บดวย
เครื่องบินและรถพยาบาลฉุกเฉิน การรักษาในระยะฉุกเฉินโดยทีมแพทยผาตัด
กระดูกสันหลังเฉพาะทาง นักกายภาพบำบัด มีสวนรวมประเมินผูปวยแรกรับ   

ณ หองฉุกเฉิน และเร่ิมตนการฟนฟูสมรรถภาพต้ังแตวันแรกหลังการผาตัด ผูปวย 

ไดรับการดูแลแบบบูรณาการ ผูปวยไดรับการรักษาดวยออกซิเจนแรงดันสูง (hyperbaric oxygen therapy) เพื่อสงเสริมการฟนสภาพของเสน
ประสาท มีการฝกออกกำลังและฝกกิจวัตรประจำวันอยางเต็มที่ ทั้งภาคเชาและบาย ตลอด 5 วันทำการ มี clinical case conference ของทีม
การรักษาเปนประจำทุกเดือน ผูปวยแตละรายไดรับการดูแลจนกระท่ังสามารถชวยเหลือตนเองไดตามศักยภาพของระดับการบาดเจ็บ จากนั้นจะ
มีการประสานงานเพ่ือสงผูปวยกลับบานหรือสถานพยาบาลเฉพาะทาง มีการใหคำแนะนำสมาชิกในครอบครัว รวมถึงการปรับสภาพบานเพื่อ
ความเหมาะสมในการใชชีวิตประจำวันของผูปวย 

(ภาพบนซาย) ดานหลังโรงพยาบาลมีลานจอดเคร่ืองบินเล็กเพื่อรับสง      

ผูปวย (ภาพบนกลาง) หองฝกกายภาพบำบัด (ภาพบนขวา) หองให
การรักษาดวยออกซิเจนแรงดันสูง (ภาพลางซาย) อ.ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย 
(กลางแถวลาง) และทีมฟนฟูสมรรถภาพของ Hokkaido Chuo Rosia 
Hospital (Spinal Cord Injury Centre) ประเทศญ่ีปุน 
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 สมโอเปนผลไมทองถิ่นที่เปนความสำคัญทางเศรษฐกิจของแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีคุณคา 
ทางโภชนาการ สมโอมีหลากหลายสายพันธุในประเทศไทย แตการศึกษาถึงความแตกตางของสาย
พันธุตอการตานอนุมูลอิสระและตานไขมันในเลือดยังไมมีการศึกษามากอน การศึกษานี้จึงศึกษา
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและตานไขมันสูงของสมโอ 6 สายพันธุ ไดแก ขาวใหญ ทองดี ขาวแตงกวา 
ขาวน้ำผึ้ง ทาขอย ทับทิมสยาม จากการวิจัยพบวา สมโอขาวใหญมีปริมาณโพลีฟนอลมากที่สุด  
และมีความสามารในการตานอนุมูลอิสระดวยเทคนิค DPPH และ ตานอนุมูลอิสระชนิด hydroxyl 
radical  มากที่สุด จากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดวยเทคนิค HPLC พบนารินจีนินและ   
นารินจิน เปนสารฟลาโวนอยดปริมาณที่สุดในสายพันธุขาวแตงกวาและทาขอย ทั้งหกสายพันธุ    
มีความสามารถในการตานไขมันในเลือดท้ังการยับยั้งเอนไซมไลเปส คอเลสเตอรอล เอสเทอเรส 
การจับตัวของคอเลสเตอรอลในรูปไมเซลล และการจับกับกรดน้ำดี ซึ่งจะชวยชะลอการดูดซึมไขมัน

เขาสูรางกาย จาการวิเคราะหดวยวิธี Hierarchical clustering analysis เพื่อจัดชนิดของสายพันธุที่ใกลเคียงกันกับกับความสามารถในตานอนุมูลอิสระ 
และตานไขมันสูง สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทนอกจากน้ีพบวาปริมาณโพลีฟนอลมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ 
FRAP และ TEAC จากการศึกษาในคร้ังนี้สามารถในไปสูการพัฒนาสมโอไปเปนอาหารฟงกชั่นในอนาคต โดยงานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงาน 
กองทุนวิจัย สกว. และเผยแพรในวาสารนานาชาติ Food Chemistry ในป ค.ศ. 2013 ฉบับที่ 138 หนา 735-743 
 

 ผศ.ดร.วิโรจน บุญรัตนกรกิจ ภาควิชาเคมีคลินิก ไดเขียนบทความของหนังสือ (book chapter) โดยไดรับเชิญจากบรรณาธิการที่จัดทำหนังสือ 
Estrogen Receptor: mechanisms, structure and role in disease ใหเขียนบทความระดับนานาชาติเรื่อง กลไกการสงสัญญาณนอกนิวเคลียสของ    

ตัวจับของเอสโตรเจนท่ีมีผลตอโรคและความผิดปกติของมนุษย (Mechanisms of Estrogen Receptor Extranuclear Signaling in Human Diseases) 
(หนา 11-25) ซึ่งไดรับการตีพิมพเม่ือเดือน พฤศจิกายน 2555  มีใจความโดยสังเขปดังตอไปนี้ 

 “ฮอรโมนเอสโตรเจนมีบทบาทสำคัญในการควบคุมระบบและกลไกมากมายภายในรางกายเชน ระบบสืบพันธุ การพัฒนาการของอวัยวะตางๆ และ    

ในการควบคุมเมทตาโบลิสึมภายในเซลล ในปจจุบันเช่ือกันวา เอสโตรเจนออกฤทธ์ิโดยจับกับตัวจับของเอสโตรเจน (estrogen receptor, ER) แบบ 
หรือ  ทำให ER สามารถไปจับกับดีเอนเอและมีผลโดยตรงตอการแสดงออกของยีน ER สวนใหญมักจะพบไดในเคลียสและในอดีตเชื่อกันวา ER ทำหนาที่
ภายในนิวเคลียสเทานั้น แตหลักฐานจากการศึกษาในปจจุบันพบวา ER บางสวนสามารถพบในผิวและไซโตปลาสซึมของเซลล อีกทั้ง ER บางสวนยัง

สามารถพบไดในผิวของสวนประกอบยอยๆ ภายในเซลลดังนั้นในปจจุบันจึงเปนที่ยอมรับกันวา ER นอกจากจะทำหนาที่ภายในนิวเคลียสแลว ER ยังมีหนา
ที่นอกนิวเคลีสโดยสงสัญญาณผานผิวหรือไซโตปลาสซึมของเซลลสงผลโดยตรงตอการสงสัญญาณของเซลลการแสดงออกของยีนและตอการทำงาน       

ของระบบตางๆ ภายในเซลล ดังนั้นการสงสัญญาณนอกนิวเคลียสของ ER จึงมีผลโดยตรงตอการควบคุมการแสดงออกของยีนในนิวเคลียสโดย ER การ
ทำความเขาใจถึงกลไกการทำงานและการสงสัญญาณของ ER ในระดับโมเลกุลจึงเปนสิ่งสำคัญอยางยิ่งในการเรียนรูและความเขาใจการทำงานของฮอรโมน
เอสโตรเจนในระบบและอวัยวะเปาหมายของเอสโตรเจนบทความปริทัศนที่เขียนขึ้นจึงได ทบทวน วิเคราะห และสรุปความกาวหนาของงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
กับความเขาใจการสงสัญญาณนอกนิวเคลียสของ ER ในระดับอณูภาค และยังไดทบทวน วิเคราะหผลของการสงสัญญาณของ ER นอกนิวเคียสที่มีตอ      

โรคมะเร็ง โรคของกระดูก โรคหัวใจและหลอดเลือด และความผิดปกติของระบบประสาท รวมทั้งเสนอแนะแนวทางวิจัยที่จะชวยทำใหเราสามารถเขาใจถึง
กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของฮอรโมนเอสโตรเจน ซึ่งอาจจะนำไปสูแนวทางใหม ในการรักษาดังกลาวในอนาคต” 

 
 

¤ÇÒÁáμ¡μ ‹Ò§¢Í§ÊÒÂ¾Ñ¹ Ø̧�ÊŒÁâÍ 
ã¹»ÃÐà·Èä·Âμ ‹Í¡ÒÃμ ŒÒ¹Í¹ØÁÙÅÍÔÊÃÐáÅÐμ ŒÒ¹ä¢ÁÑ¹ÊÙ§ 

¡Åä¡¡ÒÃÊ‹§ÊÑÞÞÒ³¹Í¡¹ÔÇà¤ÅÕÂÊ¢Í§ 
μ ÑÇ Ñ̈º¢Í§àÍÊâμÃà¨¹·ÕèÁÕ¼Åμ ‹ÍâÃ¤áÅÐ¤ÇÒÁ¼Ô´»¡μ Ô¢Í§Á¹ØÉÂ� 

รศ.ดร.สิริชัย  อดิศักดิ์วัฒนา 

ผศ.ดร.วิโรจน บุญรัตนกรกิจ  
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 โรคเอดสเปนปญหาที่แพรระบาดไปท่ัวทุกภูมิภาคของโลก จากการประเมิน
สถานการณโรคเอดสทั่วโลกผูติดเช้ือเอชไอวีสวนใหญอยูในประเทศยากจน หรือ
กำลังพัฒนา 50% เปนผูหญิงและเด็ก อยางไรก็ตาม แมวาหลายหนวยงาน   
ทั้งภาครัฐและเอกชนตางเล็งเห็นถึงความสำคัญและความพยายามรณรงค
ปองกันปญหาโรคเอดส แตทวาปญหาโรคเอดสก็ยังไมหมดไปและกลับจะเพิ่ม
มากขึ้น โรคเอดส (AIDS = Acquired Immune Deficiency Syndrome) 
เปนโรคท่ีเกิดจาก ภูมิคุมกันของรางกายบกพรอง เนื่องมาจากการติดเชื้อ 
Human Immunodeficiency Virus หรือเชื้อเอชไอวี (HIV) จนเปนสาเหตุ
ใหรางกายออนแอ มีอาการเจ็บปวยบอยๆ และปวยเปนโรคเรื้อรังรักษาไมหาย 
ซึ่งอาการแสดงออกของแตละบุคคลนั้นจะมีการแสดงออกของอาการแตกตาง
กันออกไปข้ึนอยูกับระบบภูมิตานทานของรางกายของแตละบุคคล ซึ่งจะมี
ผลตอการเกิดโรค การดำเนินไปของโรค รวมท้ังความรุนแรงของโรค มีการ 
รายงานวายีน CCR5 CCR2 และ SDF-1 เกี่ยวของกับการดำเนินของโรคเอดส  
 จากการศึกษาวิจัยนี้พบวาการเปล่ียนแปลงของยีน CCR2 และ SDF-1 มี
ความสัมพันธกับระยะเวลาการดำเนินของโรคในผูติดเชื้อเอชไอวีอยางมีนัย
สำคัญทางสถิติ ในทางตรงกันขามการเปล่ียนแปลงของยีน CCR5 ไมมี      

ความสัมพันธกับระยะเวลาการดำเนินของโรคในผูติดเช้ือเอชไอวีในประชากรไทย 

 งานวิจัยนี้ไดรับการเผยแพรในวาสารนานาชาติ Journal of Clinical 
Laboratory Analysis ในป ค.ศ. 2013 ฉบับท่ี 27 หนา 38-44 
 การปรับตัวและการกลายพันธุของเชื้อเอชไอวีเปนอุปสรรคตอการรักษา
และการคิดคนวัคซีนเพ่ือปองกันโรคเอดส เชื้อเอชไอวีสามารถปรับตัวเพื่อ
หลีกเลี่ยงการถูกทำลายของระบบภูมิคุมกันของรางกายและสามารถปรับตัวให

เขากับสภาวะแวดลอมตางๆ ไดดี แมวาอยูภายใตการไดรับยาตานไวรัส ในการ

ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดศึกษาถึงการปรับตัวของไวรัส ซึ่งไวรัสมีการเปล่ียนแปลง
ลำดับเบส (mutation) และเชื้อไวรัสที่มีการเปล่ียนแปลงลำดับเบสน้ีสามารถ 

ถายทอดจากคนหน่ึงมาสูอีกคนหนึ่งได จากการศึกษาวิจัยนี้พบวาไวรัสสามารถ 
ปรับตัวและเปล่ียนแปลงตัวเองได เม่ือมีการถายทอดจากคนหน่ึงมาสูอีกคนหนึ่ง 
และหลังจากที่ถูกถายทอดไปอยูใน new host  แลว เชื้อไวรัสสามารถจะปรับ

ตัวใหเขากับ new host ได จากการศึกษาถึงการปรับตัวและการกลายพันธุ
ของเช้ือเอชไอวี สามารถใชเปนแนวทางในการศึกษาถึงระบาดวิทยาของโรคเอดส 
และประโยชนในการศึกษาถึงการปรับตัวของเชื้อเอชไอวีในรางกายของคนใหม 

เพื่อที่จะศึกษาถึงการวิวัฒนาการของเช้ือเอชไอวี ใน new host และสามารถ
นำไปใชประโยชนในการรักษา รวมท้ังในแงของการท่ีพบวาตำแหนง ที่เกิดการ

เปลี่ยนแปลงนั้นมีความสัมพันธกับ HLA ของผูติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งสามารถ   
ตรวจสอบไดโดยการวัดการตอบสนองของ CTL รวมท้ังทำการศึกษาถึงปจจัยอื่นๆ ของรางกาย (host factors) วาจะมีผลกระทบตอระยะเวลา       
การดำเนินโรคหรือไม เชน การเกิด mutation ของ chemokine co-receptors ; CCR5 and CCR2 และ chemokine ligand; SDF-1 
  งานวิจัยนี้ไดรับการเผยแพรในวารสารนานาชาติ Journal of Biomedical Nanotechnology ในป ค.ศ. 2011 ฉบับที่ 7 หนา 1-6 
 

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ¢Í§ÂÕ¹¤ÕâÁä¤¹ � 
áÅÐμ ÑÇÃÑºÊÑÞÞÒ³¤ÕâÁä¤¹ �ã¹¼ÙŒμ Ô´àª×éÍàÍªäÍÇÕ 

ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท 
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 หญาแสมา หรือหญากุกหมู เปนพืชมีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Fimbristylis ovata (Burm.f.) Kern ถูกใชเปนยาพื้นบานสำหรับรักษาโรคท่ี
เกี่ยวของกับการอักเสบมาเปนเวลานาน แตยังไมเคยมีขอมูลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสารออกฤทธ์ิหรือกลไกการออกฤทธ์ิในการรักษาโรคของพืชชนิดนี้ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระและศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดจากหญาแสมาตอกลไกของยีน RAGE ซึ่งเปนยีนที่เกี่ยวของกับ
กลไกการเกิดโรคตางๆ เชน โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคอัลไซเมอร เปนตน การวิจัยนี้ไดศึกษาสารสำคัญที่ชวยปองกันการถูกทำลายโดยปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน และชวยตานการอักเสบ คือ สารฟนอลิกในหญาแสมา และศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ รวมทั้งศึกษาผลของสารสกัดจากหญาแสมาตอ    
การแสดงออกของยีน RAGE ในเซลลมะเร็งปอดเพาะเล้ียงผลการวิจัยพบวา ปริมาณสารฟนอลิกในสารสกัดจากหญาแสมาโดยน้ำและเอธานอล มีคา 
161.0 ± 15.2 และ 777.7 ± 45.4 μg GAE/g dried F.ovata ตามลำดับ มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดโดยน้ำและเอธานอลของหญาแสมา      
ที่ศึกษาโดยวิธี DPPH assay มีคา 34.0 ± 4.4 μg และ 970.0 ± 64.7 μg VCEAC/g dried F. ovata ตามลำดับ และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของ      
สารสกัดจากหญาแสมาโดยน้ำและเอธานอล ที่ศึกษาโดยวิธี ABTS assay มีคา 481.1 ± 98.1 และ 6,717.0 ± 182.5 μg TEAC/g dried F. ovata 
ตามลำดับ นอกจากน้ันยังพบวาสารสกัดเอธานอลของหญาแสมาสามารถยับยั้งการแสดงออกของยีน RAGE ในเซลลมะเร็งปอดเพาะเล้ียงไดอยางมีนัย
สำคัญทางสถิติ จากงานวิจัยชิ้นน้ีทำใหทราบวาหญาแสมามีคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระและมีคุณสมบัติตานกลไกท่ีเกี่ยวของกับโรคมะเร็งได ซึ่งผลงาน
วิจัยนี้สามารถใชเปนขอมูลสำคัญในการศึกษาพืชชนิดนี้ตอไป 
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 ปจจุบันนั้นไดมีทางเลือกใหมของการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว ที่จะชวยลดผลขางเคียงของยาท่ีใชใหนอยลง อาทิ 
สมุนไพรหรือผลิตภัณฑที่ไดมาจากธรรมชาติ ที่นำมาใชรวมกันกับยาเคมีบำบัด เพื่อยับยั้งการแบงตัวและชักนำใหเซลล
มะเร็งเกิดการตายได กรดเออรโซลิกจัดเปนสารประกอบจำพวก Pentacyclic triterpenoid carboxylic acid    
และเปนสารที่เปนองคประกอบทางเคมีของพืชหลายชนิด โดยมีคุณสมบัติหลากหลาย อาทิ ฤทธิ์ตานมะเร็ง ฤทธิ์ตาน
การอักเสบ ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ปกปองตับจากสารพิษ เปนตน ดวยเหตุนี้จึงไดศึกษาผลกระทบของกรด

เออรโซลิกตอการหล่ังไซโตไคนผานวิถี MAPKs ในเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Jurkat  ซึ่งเปนเซลลมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวชนิด T-lymphocyte  พบวา กรดเออรโซลิกสามารถยับย้ังการเจริญและแบงตัวของเซลล รวมทั้งสามารถยับยั้ง

การหลั่งไซโตไคนชนิด IL-2 และ TNF- ของเซลล Jurkat เมื่อถูกกระตุนจาก PMA/PHA ไดตามระดับความเขมขน
ของกรดเออรโซลิกและระยะเวลาท่ีเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (รูป a และ b) ซึ่งไซโตไคนทั้งสองชนิดมีความ
สำคัญในการเจริญและการตอบสนองในระบบภูมิคุมกันของเซลล นอกจากน้ีการยับยั้งการหล่ังไซโตไคนชนิด IL-2 และ 

TNF- ของกรดเออรโซลิกนั้นเกี่ยวของกับวิถี c-Jun N-terminal kinase (JNK) โดยยับยั้งการแสดงออกของโปรตีน JNK 
แตไมเกี่ยวของกับวิถี extracellular-signal regulated protein kinase (ERK) (รูป c) ซึ่ง JNK เปนโปรตีนที่ควบคุม    
การแสดงออกของยีน IL-2 ดวยเชนกัน กรดเออรโซลิกอาจเปนทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใชในการปองกันและรักษา  

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยชวยยับยั้งการเจริญเติบโตและการทำงานของเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด T-lymphocyte  
 งานวิจัยนี้ไดรับการเผยแพรในวาสารนานาชาติ Experimental and Clinical Sciences Journal (EXCLI) ในป ค.ศ. 2013 ฉบับท่ี 12 เดือน 
กุมภาพันธ หนา 102-114 
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 งานบริการการศึกษา คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา รองคณบดีฝายวิชาการและ       
กิจการนิสิต ตระหนักวาสังคมไทยในปจจุบันน้ันมารยาทไทยถือวาเปนส่ิงสำคัญอยางยิ่งที่นิสิตทุกคนควรรูและเพ่ือบงบอกถึงความเปนเอกลักษณ
ของคนไทย จึงจำเปนอยางยิ่งที่นิสิตชั้นปที่ 1 จะตองเรียนรูมารยาทในสังคมไทย 
รวมถึงนิสิตชั้นปที่ 4 ที่กำลังฝกปฏิบัติงานจริงที่โรงพยาบาลและสถานพยาบาล
ตางๆ ตองตระหนักถึงมารยาททางสังคม รูจักการวางตัวและกิริยามารยาทในท่ี
ฝกงาน เชนการยืน การเดิน การนั่ง การรับของสงของ การแสดงกิริยาอาการ 
การทักทาย การใชคำพูด การฟง เปนตน รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติในพิธีการ
ตางๆ ดังนั้นงานบริการการศึกษา จัดโครงการ “มรรยาทตามแบบอยางใน    
วัฒนธรรมไทย” ครั้งที่ 1 สำหรับนิสิตชั้นปที่ 1 ในวันจันทรที่ 20 พฤษภาคม 
2556 และครั้งที่ 2 สำหรับนิสิตชั้นปที่ 4 ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556        
ณ อาคารจุฬาพัฒน 4 หอง 422 โดยคณะฯ ไดเชิญทีมวิทยากรจากกรมสงเสริม
วัฒนธรรม มาบรรยายและสาธิต โดยนิสิตมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติ ซึ่งจะทำให
นิสิตมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับมารยาทในสถานการณตางๆ และยังสามารถ
นำความรูที่ไดรับ นำไปประยุตใชในชีวิตประจำวันตอไป 

โครงการ “มารยาทตามแบบอยางในวัฒนธรรม” 
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