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NEWS UPDATE

 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมทําบุญและงานเล้ียงตอนรับปใหม 2557 โดยในชวงเชาไดประกอบพิธี
ทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงแดพระสงฆ 9 รูป และรับนําพระพุทธมนต ณ ลานกิจกรรมคณะสหเวชศาสตร โดยมีคณาจารย เจาหนาที่ รวมกิจกรรม ในชวงเย็น
ไดมีกิจกรรมงานเลี้ยงสงทายปเกาตอนรับปใหม 2557 โดยมี รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร เปนประธานกลาวเปดงาน และกลาวขอบคุณ
บุคลากรในโอกาสที่ไดรวมกันสรางสรรคพัฒนาคณะสหเวชศาสตร ในปนี้ทางคณะไดกําหนดใหผูเขารวมงานแตงกายในธีม “แฟนซีหนังเดน-ละครดัง” พรอมกับมี
การมอบรางวัลใหกับผูที่แตงกายโดนใจ กิจกรรมภายในงานมีการแสดงจากบุคลากรใหม การแจกของรางวัล และยังมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณใหแกคณาจารย
และบุคลากรที่ทําชื่อเสียงใหแกคณะฯ ในรอบปที่ผานมาอีกดวย สําหรับบรรยากาศภายในงานเต็มไปดวยความสนุกสนาน อบอุน สรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ใหกับชาวคณะไดเปนอยางดี 

กิจกรรมทําบุญและงานเลี้ยงตอนรับปใหม 2557
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 เมื ่อวันที ่ 25 พฤศจิกายน 2556 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล      
คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมดวย รศ.ดร.สิริชัย    
อดิศักดิ์วัฒนา รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนิสิต และ นางสาวชลัยกรณ 
เพ็ชรงาม ผูอํานวยการฝายวิชาการ เขามอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ     
รศ.จุมพล รอดคําดี ผูอํานวยการสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เนื่อง
ในโอกาสครบรอบ 48 ป แหงการสถาปนา

 เมื ่อวันที ่ 16 ธันวาคม 2556 ผศ.ดร.วนิดา          
นพพรพันธุ และ อ.ดร.เทวฤทธิ์ สะระชนะ ไดรวมไป
นิเทศนิสิตเทคนิคการแพทย ชั้นปที่ 4 จํานวน 6 คน      
ณ โรงพยาบาลสิรินทร เขตออนนุช กรุงเทพมหานคร    
เพ่ือสังเกตการณ ประเมินผลการฝกงานวิชาชีพในรายวิชา
ฝกปฏิบัติงานหองปฏิบัติการคลินิก 3 พรอมใหคําปรึกษา
แกนิสิตเกี่ยวกับทักษะการทํางานในองคกร นอกจากนั้น 
ยังไดสนทนาและสัมภาษณ อ.บุญพา ยอดโสวรรณ 
หัวหนาหองปฏิบัติการ ซึ ่งเปนอาจารยพิเศษ รวมถึง
บุคลากร เจาหนาที่หองปฏิบัติการ เพ่ือใหไดขอมูลในเชิง
ลึกที่จะนํามาประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนและ
ปรับปรุงหลักสูตรตอไป โดยในปการศึกษา 2556 มีนิสิต
เทคนิคการแพทยชั้นปที่ 4 จํานวน 93 คน ไดไปฝกปฏิบัติ
งานในหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยตามโรงพยาบาล
ตางๆ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด จํานวน 
24 แหง ระหวางวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ถึง 17 มกราคม 
2557

แสดงความยินดี ครบรอบ 48 ป สถานีวทยุจฬาฯ

นิเทศนิสิตเทคนิคการแพทยฝกงานวชาชพ

 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล       
คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมดวย นางสุพัตรา 
พรชัยสกุลดี ผูอํานวยการฝายบริหาร และ นางสาวชลัยกรณ เพ็ชรงาม      
ผูอํานวยการฝายวิชาการ เขามอบกระเชาดอกไมแสดงความยินดีกับคณะ
เภสัชศาสตร จุฬาฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปแหงการสถาปนาฯ

แสดงความยินดี คณะเภสัชศาสตรครบ 100 ป
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 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ พรอมดวย ผศ.ดร.วนิดา 
นพพรพันธุ ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ผศ.ดร.จิตอนงค กาวกสิกรรม ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชากายภาพบําบัด และ
ผศ.ดร.สุวิมล ทรัพยวโรบล ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร ไดไปเยือนคณะเทคนิคการแพทยและคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ สปป.ลาว เพื่อขยายความรวมมือระหวางกันตาม MOU ที่ลงนามรวมกันต้ังแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ที่ผานมาในการนี้ 
Dr.Vimone Soukhaseum คณบดีคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ สปป.ลาว พรอมคณาจารยใหการตอนรับและนําชมคณะเทคนิค
การแพทย ทั้งหองเรียนหองทดลองจุลชีววิทยาโครงการความรวมมือไทย-ลาว หองเรียนปฎิบัติการกายภาพบําบัด และไดมีการเจรจาความรวมมือระหวางภาควิชา
โภชนาการและการกําหนดอาหารกับคณะพยาบาลศาสตรดวย ในภาพรวม ทั้งคณะเทคนิคการแพทยและคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 
สปป. ลาว ไดขอใหคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ จัดคณาจารยไปชวยสอนวิทยาการที่ทันสมัยใหแกนิสิต จัดอบรมวิชาการแกบุคลากรที่ปฎิบัติงานวิชาชีพ และจัดทุน
สนับสนุนใหคณาจารยไดมาเพิ่มพูนวิชาการท่ีคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ในการนี้ ทางหนวยงานคนพิการทางสมองและปญญาออน สปป.ลาว ไดมอบใบประกาศ
เกียรติคุณใหแก รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา ซึ่งเปนตัวแทนจากคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ เพื่อเปนการขอบคุณที่ทางคณะไดมีจิตอาสาบริจาคเงินชวยเหลือ        
หนวยงานคนพิการทางสมองและปญญาออน นอกจากน้ัน คณาจารยยังไดไปเย่ียมชมการใหบริการประชาชนของโรงพยาบาลมะโหสถ เพ่ือสรางความสัมพันธกับ
บุคลากรวิชาชีพในแผนกเทคนิคการแพทย หนวยกายะบําบัด และการใหคําปรึกษาโรคเบาหวาน อันจะนําไปสูการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาฝกงานและเรียนรูปญหา
สาธารณสุขใน สปป.ลาว ตอไป

ประธานหลักสูตรเยือนคณะเทคนิคการแพทย
มหาวทยาลัยวทยาศาสตรสุขภาพ สปป.ลาว

SPECIAL REPORT
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หัวหนาภาควชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร ตอนรับอาจารยชาวตางประเทศ

 ตามที ่ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุนใหนางสาว
วิสาข ทองระกาศ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาชีวเคมีคลินิก และอณูทางการแพทย ภาควิชาเคมีคลินิก 
เดินทางไปทําวิจัยกับอาจารยที ่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม คือ 
Prof.Dr.Ciro Isidoro ณ Department of Medical 
Sciences, University Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro” ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี ระหวางเดือนมกราคม-
พฤศจิกายน 2556 นั้น เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556 
Prof.Isidoro ไดเดินทางมาประชุมเพื่อติดตามความกาวหนา
และเสนอแนวทางในการดําเนินการทําวิทยานิพนธของนิสิต รวมกับ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ คือ ผศ.ดร.เทวิน เทนคําเนาว 
หัวหนาภาควิชาเคมีคลินิก ในโอกาสนี้ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. 
เชี่ยวชาญการวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติดานการหาสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพ คือ ศ.ดร.อภิชาต สุขสําราญ ภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผศ.ดร.วิโรจน 
บุญรัตนกรกิจ ผูชวยคณบดีฝายวิจัย คณะสหเวชศาสตร และ 
ดร.มณีรัตน เอกพงศไพสิฐ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมเจรจา
แนวทางความรวมมือทางการวิจัยดวย 

 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556  รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะผูบริหาร และเพ่ือนรวมงาน    
ไดไปรวมแสดงความยินดีและอวยพรแก อ.ดร.ศิริกัลยา-ดร.เจมส บริมสัน อาจารยประจําคณะสหเวชศาสตร ที่ไดสมาชิกใมในครอบครัว คือ ด.ช.โอลิเวอร 
เจมส บริมสัน ซึ่งหนูนอยเกิดเม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย โดยคณบดีไดมอบของขวัญเพื่อนําไปใชประโยชน
ตอไป

คณบดีเยี่ยมบุคลากร



»‚·Õè 5  ©ºÑº·Õè 12  Ņ̃¹ÇÒÁ¤Á  25566
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  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00-10.30 น. ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน 1 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
พรอมดวยคณะผูบริหาร บุคลากร เขามอบกระเชาของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปใหม 2557 แด ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย และอดีตคณบดีคณะสหเวชศาสตร (พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2555) ตอมาเวลา 10.30-11.00 น. คณบดีและคณะผูบริหาร ไดเขามอบกระเชาสวัสดีปใหม 
แด ผศ.ดร.ปยพร ณ นคร อดีตคณบดีคณะสหเวชศาสตร (พ.ศ. 2535-พ.ศ. 2543) ณ บานพัก ซอยประดิพัทธ และเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 เวลา 9.30 น. 
รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร พรอมดวยคณะผูบริหาร บุคลากร  ไดเดินทางเขาพบ รศ.ดร.วินัย ดะหลัน ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร
ฮาลาล และอดีตคณบดีคณะสหเวชศาสตร (พ.ศ. 2543-พ.ศ. 2551) เพ่ือมอบกระเชาอวยพรเน่ืองในวันขึ้นปใหม 2557 
 ทั้งนี้อดีตคณบดีคณะสหเวชศาสตรทั้ง 3 ทาน ไดมอบคําอวยพรใหผูบริหารและบุคลกรคณะฯ มีสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรง สมบูรณ เพื่อพัฒนา
คณะสหเวชศาสตรใหกาวหนา และอวยพรใหคณะฯ มีความเจริญรุงเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป 

สวัสดีปใหมอดีตคณบดีคณะสหเวชศาสตร

 เมื่อวันทื่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 9.30–10.00 น. 
รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
และคณะผูบริหาร ไดเขาพบเพื่อมอบกระเชาสวัสดีปใหม 
2557 แด ศ.กิตติคุณ ดร.สุชาดา กีระนันทน นายกสภา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

สวัสดีปใหม นายกสภาจฬาลงกรณมหาวทยาลัย

 เม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 15.30-16.00 น. ณ อาคาร
จามจุรี 4 ชั้น 7 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
และคณะผูบริหาร ไดเขาพบ ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เพ่ือมอบกระเชาเน่ืองในโอกาสเทศกาลปใหม 2557 

สวัสดีปใหม อธการบดีจฬาลงกรณมหาวทยาลัย
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ÊËàÇªÇÔ Ñ̈Â ÊËàÇªÇÔ Ñ̈Â

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÍØºÑμ Ô¡ÒÃ³ �¢Í§àª×éÍäÇÃÑÊ´×éÍÂÒÃÐËÇ‹Ò§»‚ ¤.È. 2009 – 2010 
ã¹¼ÙŒμ Ô´àª×éÍàÍªäÍÇÕã¹»ÃÐà·Èä·Â ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท

 โรคเอดส เปนโรคติดตอที่เปนปญหาสําคัญของชาติ กอใหเกิดปญหาท้ังทางดานสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ประเทศไทย        
เปนประเทศหนึ่งที่มีการระบาดและแพรกระจายของเช้ือเอชไอวีเปนจํานวนมาก ปจจุบันประเทศไทยใชยาตานไวรัสเอดสที่ผานการรับรองโดยองคการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ในการรักษาผูติดเชื้อเอชไอวี เปาหมายหลักในการรักษาผูติดเชื้อเอชไอวีคือการใหยาตานไวรัสเอดส (Antiretroviral Therapy) โดยการยับยั้ง
การเพิ่มจํานวนของเชื้อเอชไอวี (HIV replication) ใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได  แตความลมเหลวของการรักษาดวยยาตานไวรัสในผูติดเช้ือเอชไอวีมีอัตราเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีการพบเชื้อไวรัส ดื้อยาในผูติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มข้ึน แนวโนมของการกลายพันธุที่สงผลตอการดื้อยานําไปสูการรักษาที่ไมไดประสิทธิภาพในผูติดเชื้อเอชไอวี
เทาที่ควร 
 ดังนั้นในการศึกษาและวิจัยถึงภาวะการดื้อยาของเชื้อเอชไอวี จะสามารถชวยใหผูปวยที่รับการรักษาดวยยาตานไวรัสมีผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้นและสามารถ
ชวยใหแพทยผูรักษาสามารถตัดสินใจในการเลือกใชสูตรยาท่ีมีประสิทธิภาพแกผูปวยไดดียิ่งขึ้น และเพื่อเปนทางเลือกในการรักษาและลดอัตราการติดเชื้อโรคเอดสได
ในอนาคต โดยทําการสกัดสารพันธุกรรมชนิดอารเอ็นเอของไวรัสจากตัวอยางเลือดของผูติดเชื้อเอชไอวีในชวงป ค.ศ. 2009-2010 และนํามาทําการทดสอบการดื้อยา
โดยวิธีจีโนไทปเพื่อตรวจสอบการดื้อยาของเช้ือเอชไอวี-1 บนยีน RT และ PR ผลการศึกษาจากตัวอยางจํานวน 369 ตัวอยาง (147 ตัวอยาง ในป ค.ศ. 2009 และ 
222 ตัวอยาง ในป ค.ศ. 2010) พบการกลายพันธุอยางนอยหนึ่งตําแหนงบนยีน PR เทากับ 90.8%  และ บนยีน RT เทากับ 87.0%  นอกจากน้ียังพบวาการกลายพันธุ    
บนยีน PR สามตําแหนง (M36I, H69K และ L90M) ลดลงในป ค.ศ. 2010 การกลายพันธุที่สงผลตอการดื้อยากลุม nucleoside analogue reverse transcriptase
inhibitors พบ 61.0% และในกลุม non-nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitors พบ 64.2% โดยรวมแลวพบการดื้อยาทั้ง
กลุม NRTI และ NNRTI อยูที่ 49.6% ในป ค.ศ. 2010 การกลายพันธุในตําแหนง M41L เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญจาก 7.5% เปน 14.9% แตอยางไรก็ตามพบวา
จํานวนของการกลายพันธุลดลงที่ตําแหนง 67, 70 และ 184 ในชวงป ค.ศ. 2009-2010
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 การเกิดไกลเคชั่น (glycation) เปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางนําตาลรีดิวซ เชน ฟรุกโตส กลูโตส กับโปรตีนในรางกาย นําไปสูการเกิดสารเคมีที่ชื่อวา
แอดวานซไกลเคชั่นเอ็นโปรดักส  (Advanced glycation end products) ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดโรคแทรกซอนในผูปวยเบาหวานตามมา เชน โรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคทางระบบประสาท โรคไต เปนตน การปองกันการเกิดปฏิกิริยาไกลเคช่ันจึงเปนแนวทางหน่ึงในการปองกันและลดความเส่ียงในการเกิดโรค
แทรกซอน ผลิตภัณฑจากธรรมชาติ เชน กรดซินนามิกและอนุพันธ (cinnamic acid and its derivatives) พบไดในผักและผลไม
 จากการวิจัยในหลอดทดลองพบวา ไอโซเฟอรรูลิกซึ่งเปนอนุพันธของกรดซินนามิก
ชนิดหนึ่ง มีความสามารถในการตานไกลเคชั่นไดดีกับโปรตีนอัลบูมินเมื่อเหนี่ยวนําการเกิด
ปฏิกิริยาดวยนําตาลโมเลกุลเดี่ยวชนิดตางๆ พบวาสารชนิดน้ีชวยลดปริมาณการเกิดฟรุกโตซามีน 
และเอ็น-คารบอกซีเม็ททิล ไลชีน (ซีเอ็มแอล) ซึ่งเปนผลิตภัณฑแอดวานซไกลเคชั่นเอ็นโปรดักส
ที่สําคัญและสามารถบงชี้วาเกิดการยับยั้งปฏิกิริยาไกลเคชั่น การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นบน
โปรตีนอัลบูมินสามารถเกิดจากปฏิกิริยาไกลเคชั่นไดเชนเดียวกัน กรดโซเฟอรรูลิกยังสามารถ
ปองกันการเกิดออกซิเดชั่นและลดการสูญเสียการทํางานของโปรตีนอัมบูมินได พบวานําตาล
ไรโบสน้ันเปนตัวเรงการเกิดปฏิกิริยาไกลเคชั่นไดดีรวดเร็วท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับนําตาล
ฟรุกโตสและกลูโคส กรดเฟอรรูลิกสามารถยับยั้งการเกิดไกลเคชั่นไดดีกับนําตาลไรโบส จากงาน
วิจัยเบื้องตนนี้เปนขอมูลที่สําคัญท่ีจะนําไปพัฒนาผลิตภัณฑจากธรรมชาติเพื่อปองกันการเกิด
ไกลเคชั่นตอไป ผลงานวิจัยนี้ไดรับการตีพิมพในวารสาร Molecules ป 2013 Vol18(11) หนา 
13886-13903

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà»ÃÕÂºà·ÕÂº¼Å¢Í§¹éíÒμÒÅâÁàÅ¡ØÅà ṌèÂÇμ ‹Í¡ÒÃà¡Ô´ä¡Å¤ªÑ¹
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รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา
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คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

154 อาคารจุฬาพัฒน 1 ถนนพระราม 1 
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม 10330

กรุณาสง

www.ahs.chula.ac.th

ชําระคาไปรษณียากรแลว
ใบอนุญาตเลขที่ 1/2552

ปณฝ.จุฬาลงกรณ

กองบรรณาธการ
รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา
อ.ดร.ปาหนัน รัฐวงศจิรกุล
นางปาณัสกร นวลวัฒน
นายอภินันท บํารุงสุข
น.ส.สมหญิง บัวจันทร

ออกแบบ/จัดหนา
นายอภินันท บํารุงสุข

จัดพิมพโดย
ชอระกา การพิมพ 
โทร. 0-2873-2098, 0-2873-2507

แนะนําติชม ฝากขอความ ขาวสาร เพื่อประชาสัมพันธแกศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ของคณะสหเวชศาสตร ทานสามารถสงขอความผานถึงหัวหนา
กองบรรณาธิการ อ.ดร.ปาหนัน รัฐวงศจิรกุล E-mail: panan_etc@yahoo.com หรือโทรศัพท 02-218-1084 ตอ 319

“กองทุนสหเวชพัฒน 25 ป 25 ลาน” คณะสหเวชศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลัย

 กองทุนสหเวชพัฒน 25 ป 25 ลาน เปนกองทุนคงยอดเงินตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําดอกผลจากกองทุนไปพัฒนางานดานวิชาการและงานวิจัย
ของคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาตอยอดสูการสรางนวัตกรรมใหมๆ ทางดานสหเวชศาสตร ที่เปนประโยชน
ตอการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอยางตอเนื่อง และนําคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไปสูการเปนที่ยอมรับในระดับสากล โดยผูบริจาคเงิน
สมทบกองทุนจะไดรับใบเสร็จรับเงินซึ่งสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีเงินได ได 2 เทา และเพื่อเปนการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 25 ป คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูบริจาคต้ังแต 100,000 บาทขึ้นไป คณะฯ จะจารึกชื่อผูบริจาค บนผนังโถงชั้นลางอาคารจุฬาพัฒน 1
 Download แบบแสดงความจํานงบริจาค ไดที่ http://www.ahs.chula.ac.th ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่ นางสมปอง เรืองจวง 
(หัวหนางานคลังและพัสดุ) คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-1056  โทรสาร 0-2218-1064


