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สวัสดีครับทุกทาน ในเดือนมีนาคมที่ผานมานี้ มีคำเตือนจากกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องการแพรระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุ เอช1 เอ็น1 ซึ่งพบวาในปนี้
มีผูเสียชีวิตแลว 9 รายจากไขหวัดใหญชนิดนี้ คอลัมน “สหเวชฯ จุฬาฯ
ไขป ญ หา น า ฉงน” จึ ง ขอนำเสนอเรื่ อ งดั ง กล า ว โดยเราได รั บ เกี ย รติ จ าก
อ.ดร.รัชนีพร ติยะวิสุทธิ์ศรี อาจารยประจำภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด
และจุลชีววิทยาคลินิก มาใหความรู คำแนะนำ วาเราควรจะปฏิบัติตนอยางไร
จึงจะหางไกลจากเชื้อไวรัสชนิดนี้ ติดตามอานกันไดเลยครับ...

ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับไวรัส

อ.ดร.รัชนีพร ติยะวิสุทธิ์ศรี

ไขหวัดใหญ

ไขหวัดใหญเปนโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ บริเวณจมูก คอ อาจมีการติดเชื้อในทางเดินหายใจสวนลางได เชน หลอดลม ปอด มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส
ไขหวัดใหญ โดยเชื้อไวรัสนี้สามารถแบงเปน 3 ชนิดไดแก ไวรัสไขหวัดใหญชนิด เอ บี และซี โดยไวรัสไขหวัดใหญชนิดเอและบีจะทำใหเกิดไขหวัดใหญตามฤดูกาล
ในคน โดยพบชนิดเอมีความรุนแรงมากวาชนิดบี สามารถทำใหเกิดการระบาดทั่วโลก สวนไวรัสไขหวัดใหญชนิดซีมกั มีความรุนแรงนอยหรือไมมีอาการ ไมกอใหเกิด
การระบาด การแพรกระจายของเชื้อไวรัสไขหวัดใหญนี้ติดตอทางระบบทางเดินหายใจ โดยการไอ จาม หรือหายใจเอาละอองฝอยของน้ำมูก น้ำลาย เสมหะของ
ผูปวยที่มีเชื้อเขาไป หรือทางออมโดยการสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อปนเปอน หลังจากไดรับเชื้อผูปวยจะมีอาการไขสูง หนาวสั่น ไอ เจ็บคอ คัดจมูก มีน้ำมูกไหล ปวดศรีษะ
ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ออนเพลีย โดยอาการเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว อาจพบอาการคลื่นไส อาเจียน ทองรวงโดยเฉพาะในเด็กได ผูปวยสวนใหญมักมีอาการไมรุนแรง
สามารถหายเองได โดยมากแพทยจะรักษาตามอาการ ยกเวนในรายที่เปนกลุมเสี่ยงปวยรุนแรงแพทยอาจพิจารณาใหยาตานไวรัสไขหวัดใหญไดแก ยาโอลเซลทามิเวียร
วิธีดีที่สุดคือการปองกันไมใหเกิดโรคนี้โดยควรฉีดวัคซีนปองกันไวรัสไขหวัดใหญตามฤดูกาลเปนประจำทุกป เนื่องจากไวรัสไขหวัดใหญสามารถเกิดการกลายพันธุ
ไดงาย โดยวัคซีนในป 2014-2015 (พ.ศ. 2557-2558) สามารถปองไวรัสไขหวัดใหญได 3 สายพันธุไดแก ชนิดเอไขหวัดใหญ 2009 (เอช1 เอ็น1) ชนิดเอ (เอช2
เอ็น3) และชนิดบี นอกจากนี้ตองดูแลสุขภาพใหแข็งแรง พักผอนใหเพียงพอ ลางมือมือบอยๆ ดวยสบูหรือแอลกอฮอลเจล

อาจารยภาควิชาเคมีคลินิก ใหการตอนรับคณาจารยชาวตางประเทศ
ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล อาจารยประจำภาควิชาเคมีคลินิก ใหการตอนรับ
ศาสตราจารย 2 ทานจาก Colorado State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก
Prof. Dr. David S. Dandy และ Prof. Dr.Kenneth F. Reardon ซึ่งเปนหัวหนาภาควิชา
และรองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ ตามลำดับ มาเยี่ยมชมหองปฏิบัติการวิจัย และเจรจาความรวมือ
ทางดานการวิจัย ทั้งนี้ ในปจจุบันมีนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย
ซึ่ง ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล เปนอาจารยที่ปรึกษา คือ นางสาวเต็มศิริ ทรงเจริญ กำลังอยูระหวางการทำวิจัย
ณ Colorado State University

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรโลหิตวิทยาคลินิก
รวมทำวิจัยกับคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ สปป.ลาว
อ.ดร.กมลลักษณ ลีเจริญเกียรติ อาจารยประจำภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก และ Mr.Sayphonh
Phanmany ซึ่งกำลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรโลหิตวิทยาคลินิก
ภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก คณะสหเวชศาสตร ไดเดินทางไปเก็บตัวอยางเลือดและทำวิจัยในหัวขอ
“Thalassemia and Hemoglobinopathies among Outpatients Attending at Mahosot
Hospital, Vientiane Capital, Lao People’s Democratic Republic” ณ โรงพยาบาลมะโหสด และ
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ สปป.ลาว ระหวางวันที่ 10-14 กุมภาพันธ 2557
ในโอกาสนี้ไดมีตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติใหกับผูเขารวมโครงการวิจัยซึ่งประกอบดวย
ผูปวยที่เขามารับการรักษาที่แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลมะโหสด รวมถึงนิสิตจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร
สุขภาพ และประชาชนทั่วไป ที่อาศัยอยูในนครหลวงเวียงจันทร สปป.ลาว กวา 500 คน โดยผลที่ไดรับจากการ
วิจัยในครั้งนี้จะทำใหไดทราบอุบัติการณของโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในประชากรลาว ซึ่งนอกจาก
จะเปนขอมูลสำคัญระดับประเทศแลวยังเปนโอกาสที่ดีในการเสริมสรางความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียน
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“พิธีมอบกาวน กาวสูการเปนนักกำหนดอาหาร ครั้งที่ 4”
ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.สุวิมล ทรัพยวโรบล หัวหนาภาควิชา และคณาจารย
ในหลักสูตร จัดโครงการ “พิธีมอบกาวน กาวสูการเปนนักกำหนดอาหาร ครั้งที่ 4” ใหกับนิสิตที่กำลังจะขึ้นชั้นปที่ 4 หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ หอง 3102 อาคารจุฬาพัฒน 3 ในโอกาสที่นิสิตจะไดสวมใสเสื้อกาวน สำหรับการฝกปฏิบัติการในวิชาชีพเปนครั้งแรก โดยมี
รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร เปนประธานกลาวเปดงาน คณาจารยประจำภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร รวมกันมอบ
เสื้อกาวนใหกับนิสิต
สำหรับวัตถุประสงคหลักในการจัดโครงการดังกลาว เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนการฝกงานโภชนบริการโดยคณาจารยในหลักสูตรโภชนาการและการ
กำหนดอาหาร และเพื่อใหนิสิตตระหนักในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณของวิชาชีพนักกำหนดอาหาร รวมถึงมีความภาคภูมิใจในเกียรติแหงวิชาชีพ
ตลอดจนเปนการพัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
คณบดีคณะสหเวชศาสตร เปนประธานกลาวเปด
โครงการ“พิธีมอบกาวน กาวสูการเปนนักกำหนดอาหาร
ครั้งที่ 4”

คณาจารยประจำภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
รวมกันมอบเสื้อกาวนใหกับนิสิต

คณาจารยภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
และนิสิตชั้นปที่ 3 ถายภาพเปนที่ระลึกรวมกัน

เขารวมพิธีเปดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร ครั้งที่ 36
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 คณะสหเวชศาสตร นำโดย ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ รองคณบดีฝายบริหาร พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่
เขารวมพิธีเปดการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากร ครั้งที่ 36 ประจำป 2557 ณ สนามกีฬาจุฬาฯ ภายใตคำขวัญ “พอเพียง สามัคคี มีน้ำใจ ใฝใจสุขภาพ” โดยมี
ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดีเปนประธานในพิธีเปดงาน ปนี้ทางคณะฯ ไดรวมกิจกรรมการเดินขบวนพาเหรด ในคอนเซ็ปต “สหเวชศาสตรกาวไกล ใฝใจ
สุขภาพ” ผูถือปาย คือ นางสาวกุลธิดา อยุตรกุลศรี เจาหนาที่บริการการศึกษา ประจำภาควิชากายภาพบำบัด ผูถือธง คือ อ.ดร.เทวฤทธิ์ สะระชนะ อาจารย
ประจำภาควิชาเคมีคลินิก สำหรับการแขงขันกีฬาภายในของบุคลากรครั้งที่ 36 ประจำป 2557 นั้น จัดขึ้นจนถึงวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยมีการแขงขันชิงชัยใน
17 ชนิดกีฬา ซึ่งคณะฯ ไดสงตัวแทนเขาแขงขันดวยหลายรายการ
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สงฆไทยไกลโรค ดวยอาหารที่โยมใสบาตร

การจัดกิจกรรมถวายความรูแดพระสงฆ ณ หอประชุมสงฆ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้
เปนสวนหนึ่งของโครงการขยายผลสื่อสงฆไทยไกลโรค เพื่อนำไปสูการปองกันและแกไขการเกิดโรคเรื้อรังและการมีสุขภาวะ
ที่ยั่งยืนเพื่อพัฒนา “สงฆตนแบบ โภชนาดี ชีวียั่งยืน” และ “ฆราวาสเกื้อกูล หนุนโภชนาดี” ซึ่งเปนโครงการที่มุงสรางเสริม
สุขภาพที่ดีใหแกพระสงฆ ดำเนินการโดยคณะวิจัยจากคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนยมิตรภาพบำบัด
ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ภายใตการสนับสนุนจาก
สำนักงานกองทุน
วิวัฒนาการโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ชาวบานเมื่อสมัยกอนจะทำบุญใสบาตรกับพระสงฆ จะตองคัดเลือก
วัตถุดิบที่ดีใชปรุงอาหารพิถีพิถันเรื่องของความสะอาด โดยจะตักแบงของดีๆ ไวเพื่อใสบาตรพระกอนที่จะบริโภคเอง แต
ปจจุบันคนไทยสวนใหญจะเอาความสะดวกในการจัดหาอาหารที่จำหนายตามทองตลาดโดยไมคำนึงถึงคุณภาพ จึงสรางปญหา
ใหแกพระสงฆที่รับบิณฑบาต เมื่อนำไปฉันทำใหเกิดทองเสีย หรือไมก็ใสวัตถุดิบที่ไมคอยมีคุณภาพทำใหสุขภาพของพระสงฆ
ไมดี กอใหเกิดการสะสมโรคภัยไขเจ็บไดในระยะยาว
รศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช ผูเชี่ยวชาญดานโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ซึ่งเปนหัวหนาโครงการขยายสื่อสงฆไทย
ไกลโรคฯ บอกวา ขณะนี้โครงการเดินมาถึงระยะที่ 2 ที่จะขยายผลนำไปสูการปองกันและแกไขการเกิดโรคเรื้อรังและการมีสุขภาวะที่ยั่งยืนเพื่อพัฒนา “สงฆตนแบบ
โภชนาดีชีวียั่งยืน” และ “ฆราวาสเกื้อกูล หนุนโภชนาดี” เพราะ สสส. มีความหวงใยในสุขภาวะของพระสงฆเล็งเห็นปญหาการเจ็บปวยเกี่ยวกับโรคเรื้อรังที่มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นในหมูพระสงฆจึงจัดสรรเงินทุนวิจัย เพื่อการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการพระสงฆ ในระยะที่ 2
การจัดกิจกรรมถวายความรูไดรับการสนับสนุนจากพระมหาเชิดชัย กตปุญโญ รองเจาคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ไดจัดการประชุมเพื่อปฐมนิเทศ
พระสังฆาธิการและพระภิกษุที่เสนอขอรับการแตงตั้งเปนเจาคณะตำบล รองเจาคณะตำบล เจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส และพระกรรมวาจาจารยของคณะสงฆ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 70 รูป ซึ่งพระมหาเชิดชัย มองวา โครงการนี้เปนโครงการที่ดีที่จะชวยพระสงฆไดมีสุขภาพที่ดีปลอดจากโรคเรื้อรังจำพวก
โรคเบาหวานที่เปนบอเกิดของโรคที่จะตามมาไมวา โรคความดันโลหิต โรคหัวใจ โรคไต ฯลฯ ทางคณะสงฆจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงใหการสนับสนุนทางโครงการ
เพื่อขยายผลสิ่งที่จะเปนประโยชนตอพระสงฆไดมีสุขภาพที่ดี
ในขณะที่ นางมานี สื่อทรงธรรม หัวหนาโครงการศูนยมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ซึ่งดำเนินโครงการดานจิตอาสาและดูแลสุขภาวะพระสงฆ
พรอมกับจิตอาสาจำนวน 23 คน กลาววา ทางโครงการไดทำการวิจัยปญหาดานการฉันภัตตาหารและดานโภชนาการในพระสงฆ เพื่อนำขอมูลมาใชในการวางแผน
แกไขปญหาใหตรงจุดและยั่งยืน โดยมีการผลิตสื่อสงฆไทยไกลโรค เพื่อชวยใหพระสงฆ ฆราวาส และผูคาอาหารใสบาตรไดมีความรูความเขาใจที่ถูกตองและ
รวมกันพลิกฟนสุขภาวะของพระสงฆไทย ใหไดรับอาหารที่มีคุณภาพเปนประโยชนตอรางกาย
นางมานีเลาอีกวา จากการวิจัยพบ 4 ปจจัยสำคัญที่จะมีผลตอสุขภาวะของพระสงฆ คือ เรื่องของโภชนา ปานะ กายะ กิจกรรม จึงไดผลิตสื่อสงฆไทยไกลโรค
เพื่อสนับสนุนการจัดการปญหาทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย 1. สื่อวีดิทัศน “สื่อสูสงฆ เพื่อสงฆไทยไกลโรค” เพื่อสรางความตระหนักของปญหาโรคเรื้อรังกับ
โภชนาการ 2. หนังสือ “สูตรสงฆไทยไกลโรค” มีเนื้อหาเปนขอคิดสะกิดใจแบบพกพาใหโภชนปญญาแดพระสงฆไดตระหนักวาเวลาจะฉันอาหารตองระวังวาอาหาร
ประเภทใดไมสมควรฉัน 3. ประคดเอวรอบรู ซึ่งเปนอัฐบริขารที่พระสงฆตองใชในชีวิตประจำวันอยูแลวเมื่อพระสงฆคาดประคดจะมีสัญลักษณบงชี้ใหทราบวา
ขนาดของรอบเอวที่เหมาะสมควรเปนเทาใด 4. สายวัดเอวรอบรู จัดทำขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือชวยในการเฝาระวังมิใหรอบเอวเกิน 85 ซม. หรือสวนสูงหารสอง
5. โปรแกรม “ปานะปญญา” โดยโปรแกรมดังกลาวจะชวยเตือนพระสงฆและสามเณรในการหาปริมาณน้ำตาลและคำนวณปริมาณพลังงานที่ไดรับจากเครื่องดื่ม
6. ปฏิทินสุขภาพเริ่มเมื่อเพิ่มกาวเปนเครื่องมือชวยใหพระสงฆและสามเณรบันทึกขอมูลการเดินเพื่อสุขภาพ และ 7. โปสเตอร “สงฆไทย ไกลโรค” เพื่อสะกิดใจ
พระสงฆและสามเณรไดปรับอาหารและเพิ่มกาวเดิน
สำหรับในสวนของฆราวาสก็ตองไดรับการอบรมความรูสุขภาพเชนกัน เพราะฆราวาสคือบุคคลสำคัญที่จะมีสวนเกี่ยวของกับอาหารที่ใสบาตรโดยตรง จึงตอง
มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเพื่อใหไดตระหนักถึงอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพรางกายพระสงฆ กอนใสบาตรควรคำนึงถึงอาหารที่ใส เชน หลีกเลี่ยงของหวานที่
อุดมดวยน้ำตาลที่อาจจะกอใหเกิดโรคเรื้อรังในพระสงฆได บุญกุศลก็จะบังเกิดแกญาติโยมดวยความอิ่มเอมใจ.
เรื่อง/ภาพ : เผอิญ ไทยสม - ปยวิทย ชำนาญกุล/ที่มา : http://www.dailynews.co.th
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ความรวมมือเทคนิคการแพทยไทย-ลาว ดานวิชาการและวิจัย
อ.ดร.สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ หัวหนาภาควิชาจุลทรรศน
ศาสตรคลินิก และประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรโลหิตวิทยาคลินิก รวมเดินทางพรอมกับ อ.ดร.กมลลักษณ
ลีเจริญเกียรติ ในการรวมมือดานวิชาการและวิจัยกับคณบดี Dr.Vimone
Soukhaseum รองคณบดี Dr.Bounsouk Keokounlavong และ
คณาจารย ของ Faculty of Medical Technology, University of
Health Sciences และหารือดานการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
กั บ Dr.Amphay Phyaluanglath ณ โรงพยาบาลมะโหสด
นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการนี้ไดมอบตำราดานโลหิตวิทยาของคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหกับ
หองสมุดของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนการเผยแพรดานวิชาการและเปนหนึ่งในกิจกรรมของสาขาเทคนิคการแพทยกับประเทศกลุมประชาคมอาเซียนในโอกาสวันเทคนิค
การแพทยไทยซึ่งตรงกับวันที่ 29 มิถุนายน 2557

โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดรวม 3+1 สถาบัน
เมื่อวันศุกรที่ 14 มีนาคม 2557 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สาขา
กายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และภาควิชา
กายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรวมกันจัดงาน
“ประชุมทางวิชาการกายภาพบำบัดรวม 3+1 สถาบัน” ณ อาคารวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเปน
โครงการที่ตอเนื่องมาจาก “งานประชุมวิชาการกายภาพบำบัดรวม 3 สถาบันในเขตจังหวัดปทุมธานีและจังหวัด
นครนายก” ซึ่งจัดงานมาอยางตอเนื่องมาแลว 2 ครั้ง
ในครั้งนี้ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเขารวมงานประชุมวิชาการ
ดังกลาวดวย ทั้งนี้มีนิสิต-นักศึกษากายภาพบำบัดและคณาจารยจากทั้ง 4 สถาบัน เขารวมงานทั้งสิ้นจำนวน
290 คน โดยนายแพทยศุภชัย คุณารัตนพฤกษ คณบดีบริหารกลุมวิทยาลัยแพทยศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ
มหาวิทยาลัยรังสิต เปนประธานกลาวเปดงาน ในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตจาก
ทั้ง 4 สถาบัน จำนวนทั้งสิ้น 63 เรื่อง โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดสงผลงานเขารวมนำเสนอผลงานดวยวาจา 1 เรื่อง และนำเสนอผลงานดวยลายลักษณ
5 เรื่อง ทั้งนี้การเสนอผลงานวิจัยดวยวาจาเรื่อง “ผลของถุงเมล็ดธัญพืชตอความสามารถในการทรงตัวในผูใหญตอนตน (Effect of grain bag on
balance ability in young adult)” โดย น.ส.ณัฐชญา พลากุลมณฑล น.ส.ดาริน โสภณชัยพร น.ส.พจนันท มาไพศาลสิน นิสิตสาขากายภาพบำบัด
ชั้นปที่ 4 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารยที่ปรึกษาคือ อ.ดร.อัครเดช ศิริพร ผศ.แดนเนาวรัตน จามรจันทร และ ผศ.ดร.สุจิตรา
บุญหยง เปนอาจารยที่ปรึกษา ไดรับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดวยวาจาดีเยี่ยม อันดับ 3
ในครั้งนี้ คุณวนิษา เรซ ไดบรรยายในหัวขอ “ชีวิต คุณคา และการทำงาน” ใหแกนิสิต-นักศึกษากายภาพบำบัดทั้ง 4 สถาบัน ทั้งนี้ในปการศึกษา 2557
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพในการประชุมวิชาการครั้งตอไป

โครงการคายจิตอาสาพัฒนาชนบท ประจำปการศึกษา 2557
หนวยบริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการ คายจิตอาสา
พัฒนาชนบทขึ้น เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนบานชองดาน และโรงเรียนบานสามยอด
หมูที่ 2 บานชองดาน ตำบลชองดาน อำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใหนิสิตที่เขารวมโครงการ
ไดรูจักการทำงานเพื่อสังคม นำความรูความสามารถที่ไดศึกษามาใชใหเกิดประโยชนแกสวนรวม รูจักการ
จัดการวางแผนงานใหเปนระบบ สรางความสามัคคี และสรางความสัมพันธที่ดีในหมูนิสิต และกับชาวบาน
ในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกลาวเนนในเรื่องการสงเสริมดูแลสุขภาพของคนในชุมชนและเผยแพร
ความรูทางดานสาธารณสุข เพื่อใหคนในชุมชนมีสุขภาพและจิตใจที่ สวนรูปแบบของกิจกรรม มีการพัฒนา
โรงเรียนและการออกหนวยบริการสุขภาพ โดยจัดแบงพื้นที่เปนจุดบริการของสาขาตางๆ ดังปณิธานของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่วา “เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแหงการรับใชประชาชน” รวมทั้งเปนบัณฑิต
จุฬาฯ ที่มีคุณคา เปนที่พึงปรารถนาของสังคมโลก ตามคุณสมบัติบัณฑิต ที่พึงประสงคของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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คณะชั
้นนำของโลก
รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท อาจารยประจำภาควิชา
เคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เขารับเกียรติบัตรจาก ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดี
ในโอกาสที่ภาควิชาเคมีคลินิก หลักสูตรสาขา
วิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ไดรับ
การจัดอันดับอยูในลำดับที่ 101-150 ของโลก
ในสาขา Biological Sciences ประจำป
2557 โดย QS World University Rankings
By Subject ในโอกาสนี้คณะฯ ขอขอบคุณ
อาจารยและเจาหนาที่ ตลอดจนผูที่เกี่ยวของทุกทานที่มีสวนรวมในผลงานอันดียิ่งครั้งนี้

นิสิตคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ รับรางวัลระดับประเทศ
รางวัลชนะเลิศ การประกวดขับรองเพลงประสานเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล ชั้น 5
สยามพารากอนช็อปปง เซ็นเตอร ชมรมนักรองประสานเสียงนิสิตคณะ
สหเวชศาสตร จุฬาฯ AHS Chorus คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ไดเขารวมแขงขันประกวด “ขับรองเพลงประสานเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี”
ภายใตโครงการ “สรรเสริญพระบารมี 100 ป รวมรอยใจไทย” จัดโดย
สำนักงานสงเสริมสวัสดิการและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ
(สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมกับ มูลนิธิ
รวมรอยใจไทย และ บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอรไพรส จำกัด โดยคณะ
นั ก ร อ งประสานเสี ย ง AHS Chorus คณะสหเวชศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา ประจำป 2556 ไดรับ
รางวัลถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พรอมทุนการศึกษา และโลเกียรติยศสำหรับสถาบันการศึกษา นำมาซึ่งความ
ปลาบปลื้มใจของคณาจารยและนิสิตทั้ง 32 คนของชมรมนักรองประสานเสียง
AHS Chorus ที่รวมพลังสามัคคีในการประกวดครั้งนี้ พรอมทั้งไดตระหนักถึงคุณคาของเพลงสรรเสริญพระบารมี ภูมิใจที่ไดมีสวนรวมแสดงออกซึ่งความจงรัก
ภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยไทยตลอดไป ซึ่งเปนอัตลักษณของบัณฑิตที่พึง
ประสงคของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่ปลูกฝงใหนิสิตสามารถดำรงความเปนไทยในกระแสโลกาภิวัฒนไดอยางโดดเดน

ภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิกรวมแสดงความยินดีกับ นางสาวบุษกร เทียมวงษ
คณาจารยและเจาหนาที่ภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิกมอบของ
ขวัญและรวมแสดงความยินดีกับ นางสาวบุษกร เทียมวงษ เจาหนาที่
บริการงานแพทย (เทคนิคการแพทย) สังกัดภาควิชาฯ ในโอกาสสำเร็จ
การศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งมี
พิ ธี ป ระสาทปริ ญ ญา
ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ที่
ผานมา
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รวมแสดงความยินดีกับอาจารยและบุคลากร ที่ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดพิธีประกาศเกียรติคุณศาสตราภิชาน ศาสตราจารย รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยดานการเรียนการสอนและกิจการนิสิต
รางวัลการวิจัยและรางวัลผลงานวิจัย ประจำป 2556 พิธีมอบรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประจำป 2557 เมื่อวันที่
25 มีนาคม 2557 ณ หอง 212 อาคารมหิตลาธิเบศร โดยมี ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาฯ เปนประธานในพิธีมอบรางวัลและกลาวแสดงความยินดี
สำหรับอาจารยและบุคลากรจากคณะสหเวชศาสตรที่ไดรับรางวัลมีดังตอไปนี้
1. อ.ดร.กิตณา แมคึเน็น อาจารยประจำภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร ไดรับรางวัลเพื่อสงเสริมความเปนเลิศในการปฏิบัติงานดานการเรียน
การสอนสำหรับอาจารยรุนใหม กองทุนกาจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจำป 2556
2. นางสาวนวลจันทร บัตรวิเศษ รักษาการหัวหนางานบริการการศึกษา ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดีศรีจุฬาฯ” กองทุน
เพื่อการพัฒนาบุคลากร ประจำป พ.ศ. 2557
คณะสหเวชศาสตร ขอรวมแสดงความชื่นชมยินดีกับอาจารยและบุคลากรทั้ง 2 ทาน มา ณ โอกาสนี้

(ภาพซาย) อ.ดร.กิตณา แมคึเน็น อาจารยประจำภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร ไดรับรางวัลเพื่อสงเสริมความเปนเลิศในการปฏิบัติงานดานการเรียนการสอนสำหรับอาจารย
รุนใหม กองทุนกาจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจำป 2556 (ภาพขวา) นางสาวนวลจันทร บัตรวิเศษ รักษาการหัวหนางานบริการการศึกษา ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากร
สายปฏิบัติการ “คนดีศรีจุฬาฯ” กองทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ประจำป พ.ศ. 2557

ผศ.ดร.อรรกร ปาละสุวรรณ รองคณบดีฝายบริหาร (ที่สองจากขวา) พรอมดวย รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนิสิต (ขวา) นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี
ผูอำนวยการฝายบริหาร (ที่สามจากซาย) และ นางสาวชลัยกรณ เพ็ชรงาม (ที่สองจากซาย) เขารวมแสดงความยินดีกับอาจารยและบุคลากรของคณะฯ ที่ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ

»‚·Õè 6 ©ºÑº·Õè 3 ÁÕ¹Ò¤Á 2557

7

กองทุนเพื่อพัฒนาและสนับสนุนการศึกษา นิสิตคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เนื่องดวยมีนิสิตจำนวนหนึ่งที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย การสนับสนุนทุนการศึกษา เปนคาเลาเรียน คาที่พัก และคาใชจายรายเดือน จะเปดโอกาสใหนิสิต
ที่มีศักยภาพไดศึกษาเลาเรียน เพื่อที่จะไดจบไป ประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว พรอมๆ กับการเปนกำลังสำคัญในการชวยพัฒนาประเทศชาติดวย
นอกจากนี้ การพัฒนานิสิตใหมีทักษะและความสามารถที่เปนเลิศ เพื่อเปนผูนำในวิชาชีพดานสหเวชศาสตร เปนหนึ่งในเปาหมายสำคัญของคณะ ดวยเหตุนี้
คณะสหเวชศาสตร จึงไดจัดตั้งกองทุนคงยอดเงินตน (Endowment Fund) เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการศึกษา นิสิตคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อนำดอกผลจากกองทุนไป จัดเปนทุนการศึกษาใหแกนิสิตที่ขาดแคลนและใชพัฒนานิสิตสูความเปนเลิศ ผูบริจาคเงินสมทบกองทุนจะไดรับ
ใบเสร็จรับเงินซึ่งสามารถนำไปหักลดหยอนภาษีเงินไดได 2 เทา และเพื่อเปนการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 25 ป คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ผูบริจาคตั้งแต 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

แนะนำติชม ฝากขอความ ขาวสาร เพื่อประชาสัมพันธแกศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ของคณะสหเวชศาสตร ทานสามารถสงขอความผานถึงหัวหนา
กองบรรณาธิการ อ.ดร.ปาหนัน รัฐวงศจิรกุล E-mail: panan_etc@yahoo.com หรือโทรศัพท 0-2218-1084 ตอ 319
คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
154 อาคารจุฬาพัฒน 1 ถนนพระราม 1
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม 10330

ชำระคาไปรษณียากรแลว
ใบอนุญาตเลขที่ 1/2552
ปณฝ.จุฬาลงกรณ

กรุณาสง

www.ahs.chula.ac.th

