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รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ มอบกระเชาผลไม
สวัสดีปใหม 2558 แด รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดีคณะแพทยศาสตร จุฬาฯ 

รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ พรอมดวยคณะผูบริหาร 

บุคลากร รวมสวัสดีปใหม 2558 มอบกระเชาผลไมแด ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ      

อดีตคณบดีคณะสหเวชศาสตร ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน 1 

 ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร ไดรับทุนสนับสนุนจากฝายวิชาการของจุฬาฯ ในการจาง Prof. Ciro Isidoro, M.D./Ph.D. จาก Department 

of Medical Sciences, University Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” อิตาลี เพื่อมารวมสอนและวิจัย ณ ภาควิชาฯ เปนเวลา 3 เดือนในป
การศึกษา 2557 ทั้งนี้ Prof. Isidoro ไดเดินทางมาปฏิบัติงานในชวงแรกเปนเวลา 3 เดือน ระหวาง 14 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ Prof. Isidoro 
ไดเขาเยี่ยมคารวะคณบดี คณะสหเวชศาสตร (รศ.ดร. ประวิตร เจนวรรธนะกุล) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 และไดบรรยายพิเศษ  เรื่อง “In Cell” 
Imaging: Tips and Tricks ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ระหวางเวลา 09.00-12.00 น. เพื่อใหเกิดประโยชนในดานการเรียนการสอนและการวิจัยสำหรับ

คณาจารยและนิสิต 

คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีพรอมดวย 
รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา รองคณบดี และ ผศ.ดร.สุวิมล ทรัพยวโรบล หัวหนา    
ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร รวมใหการตอนรับ คุณลลนา ธีระนุสรณกิจ 
ผูอำนวยการอาวุโส ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัทฑอาหาร บริษัท เคซีจี 
คอรปอเรชั่น จำกัด ในโอกาสท่ีมาเขาพบเพื่ออวยพรและสวัสดีปใหม 2558 แดคณบดี   
ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน 1  

รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ มอบกระเชาผลไม

สวัสดีปใหม 2558 แด รศ.ดร.วินัย ดะหลัน ผูอำนวยการศูนยวิทยาศาสตรฮาลาลและ

อดีตคณบดีคณะสหเวชศาสตร ณ ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล อาคารวิจัยจุฬาฯ ชั้น 12 

ศาสตราจารยอาคันตุกะชาวตางชาติรวมสอนและวิจัย ณ ภาควิชาเคมีคลินิก 

สวัสดีปใหม 2558 
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 เมื่อวันศุกรที่ 26 ธันวาคม 2557 คณะสหเวชศาสตร ไดจัดโครงการสงเสริมและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย ทำบุญตักบาตรเน่ืองในวันขึ้นปใหม 
2558 โดยคณาจารยและเจาหนาที่รวมกันถวายภัตตาหารเชา และรวมตักบาตรพระสงฆ จำนวน 9 รูป เพื่อเสริมความเปนสิริมงคลแกตนเองและคณะฯ        
ณ บริเวณลานจอดรถ อาคารจุฬาพัฒน 6 

คณะสหเวชศาสตร รวมทำบุญตักบาตร ตอนรับปใหม 2558 

 

งานเลี้ยงพบปะสังสรรค ตอนรับปใหม 2558  

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดงานเลี้ยงสังสรรคสงทายปเกา ตอนรับปใหม 2558 ณ ลานกิจกรรม   
คณะสหเวชศาสตร โดยมี รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร เปนประธานกลาวเปดงานและกลาวอวยพรปใหม ภายในงานมีการแสดง
จากบุคลากรใหม หนวยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตรสุขภาพ ภาควิชาตางๆ และศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล มีกิจกรรมการจับฉลากรางวัลผูโชคดี พรอมมี      
ของขวัญพิเศษจากทีมผูบริหารของคณะฯ มอบใหบุคลากร นอกจากน้ียังมีการประกวดการแตงกาย ภายใต Concept “เที่ยวงานวัดอนุรักษวัฒนธรรมไทย” 

และการมอบเกียรติบัตรและรางวัลใหแกบุคลากรท่ีไดทำชื่อเสียงใหกับคณะฯ ในรอบปที่ผานมาอีกดวย  
 กิจกรรมดังกลาวนั้น จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแกบุคลากร สงเสริมความสามัคคีในหมูคณะฯ ซึ่งบรรยากาศภายใน
งานเต็มไปดวยรอยย้ิม ความสนุกสนานและความประทับใจ 
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บุคคลสำคัญ คณะสหเวชศาสตร 

 คณะสหเวชศาสตรมีความสืบเนื่องจากภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะ
แพทยศาสตร โดยใน พ.ศ. 2514 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดรับโอนการเรียนการสอนหลักสูตรเทคนิคการแพทย 
ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณมาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ตอมาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะแยกภาควิชาเทคนิคการแพทยออกมาจากคณะ
แพทยศาสตร และยกฐานะข้ึนเปนคณะเทคนิคการแพทย แตไดมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายอีกครั้ง คือ จัดตั้งเปนคณะสหเวชศาสตรแทนคณะเทคนิคการแพทยใน พ.ศ. 2534 โดยมีเหตุผลเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต การวิจัย 
และการบริการในกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพสาขาตางๆ อยางครบวงจร 
 
ปูชนียบุคคลคณะสหเวชศาสตร 

 ศาสตราจารยนายแพทยเชวง เดชะไกศยะ เปนบุคคลสำคัญผูวางฐานวิชาเทคนิคการแพทยในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     
ตั้งแตเม่ือครั้งยังสังกัดคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร โดยไดดำรงตำแหนงรองคณบดีหัวหนาภาควิชา       
คลินิคัลไมโครสโคป และเปนผูดูแลบริหารงานคณะเทคนิคการแพทยสวนที่ตั้งอยูในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ซึ่งตอมาไดโอนมาเปน
ภาควิชาเวชศาสตรชันสูตรในคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและปรับเปลี่ยนเปนภาค วิชาเทคนิคการแพทย        
คณะแพทยศาสตร จวบจนแยกออกมาเปนคณะคือ คณะสหเวชศาสตร ตามลำดับ ซึ่งนับวาเปนคณะสหเวชศาสตรแหงแรก       
ของประเทศไทย 
 
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยพร ณ นคร เปนคณบดีคนแรกของคณะสหเวชศาสตร เริ่มรับราชการท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ตั้งแต พ.ศ. 2521 ในตำแหนงอาจารยระดับ 4 ภาควิชาเวชศาสตรชันสูตร ซุงขณะนั้นสังกัดคณะแพทยศาสตร จนกระท่ังใน        
พ.ศ. 2534 ไดดำรงตำแหนงคณบดีคณะสหเวชศาสตร ภายหลังจากที่ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะแพทยศาสตรไดเปลี่ยน
สถานะมาเปนคณะสหเวชศาสตร โดยดำรงตำแหนงคณบดีระหวาง พ.ศ. 2535-2543 
 
 
  

นิสิตเกาคณะสหเวชศาสตร 
 นายบุญชวย เอี่ยมโภคลาภ จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) ใน พ.ศ. 2520 และตอมาไดรับปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อายุรศาสตรเขตรอน) จากมหาวิทยาลัยมหิดล รับราชการในสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข จนกระท่ังเกษียณอายุราชการ (กอนกำหนด) ในตำแหนงนักเทคนิคการแพทย ชำนาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย เปนผูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาและการปฏิบัติงานทางดานเทคนิคการแพทย       
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติสงผลใหไดรับการยกยองเปนนักเทคนิคการแพทยดีเดน ประจำป พ.ศ. 2551 จากสมาคมเทคนิคการแพทย  

แหงประเทศไทย และในปเดียวกันไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 
 นางสาวทัศนีย สกุลดำรงคพานิช จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(จุลชีววิทยาทางการแพทย) ใน พ.ศ. 2520 และ 2539 ตามลำดับ ดำรงตำแหนงสำคัญ คือรองผูอำนวยการศูนยบริการโลหิต
สภากาชาดไทย เปนผูมีบทบาทในการวิจัยและพัฒนาการผลิตน้ำยาตรวจหมูโลหิตและน้ำยาตางๆ ที่ใชในงานธนาคารเลือด  

ซึ่งตอมาไดนำไปใชในธนาคารเลือดทั่วประเทศ ทำใหประหยัดเงินในการนำเขาผลิตภัณฑจากตางประเทศเปนจำนวนมากและสงผล
ใหงานธนาคารเลือดในประเทศไทยไดมาตรฐานในระดับสูง จนทำใหองคการอนามัยโลกสงเจาหนาที่บริการโลหิตในประเทศตางๆ 
มาเขารับการฝกอบรมเปนประจำ รวมทั้งมีบทบาทในการชวยกอตั้งหรือพัฒนาศูนยบริการโลหิตในประเทศอ่ืนๆ ดวย 
 นอกจากน้ีคุณทัศนีย ยังไดรับการยกยองเปนเทคนิคการแพทยดีเดน จากสมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย ใน  

พ.ศ. 2548 และไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดนจากคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ใน พ.ศ. 2557 
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ประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Improving in clinical research and clinical practice” 

 เมื่อวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 ภาควิชากายภาพบำบัด ไดจัดโครงการ “มอบกาวน กาวแรกสูวิชาชีพ (First Gown First Step)” ครั้งที่ 3 ใหกับ
นิสิตกายภาพบำบัดชั้นปที่ 4 รุนที่ 18 จำนวน 69 คน ณ หอง 421 อาคารจุฬาพัฒน 4 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยไดรับเกียรติจาก     

รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร เปนประธานเปดงาน และคณาจารยภาควิชากายภาพบำบัด และนิสิตกายภาพบำบัดช้ันปอื่นๆ    
เขารวมงานกันอยางอบอุน  

 โครงการดังกลาวจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเตือนสติใหนิสิตเตรียมความพรอมในการทบทวนเน้ือหาและความรูที่ตองนำไปประยุกตใชในการ
ดูแลและใหการรักษาผูปวย สรางเสริมจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพกายภาพบำบัด รวมถึงสงเสริมการแตงกายที่ถูกระเบียบ และเปนการ

สรางความสัมพันธอันดีตอกันระหวางนิสิตกายภาพบำบัดทกุชั้นปและคณาจารยภาควิชากายภาพบำบัด 

โครงการมอบกาวน กาวแรกสูวิชาชีพ (First Gown First Step) 

 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Improving in 
clinical research and clinical practice” ในระหวางวันที่ 19-21 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โดยไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.ประวิตร 
เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร เปนประธานเปดงาน ผศ.ดร.อดิษฐ จิรเดชนันท (หัวหนาโครงการ) กลาวรายงาน โดยโครงการดังกลาวไดรับ
ความสนใจจากนักกายภาพบำบัด อาจารย นิสิตและนักศึกษากายภาพบำบัดทั้งภาครัฐและเอกชน เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือฝกทักษะและพัฒนา
ความรู ในดานการดำเนินการวิจัย ดานทักษะการตรวจประเมินผูปวยที่มีปญหาปวดคอและ/หรือไหล แบบบูรณาการ และการใชเครื่องกระตุนไฟฟา     
ทางกายภาพบำบัดอยางมีประสิทธิผล รวมทั้งเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูในวงการวิชาชีพกายภาพบำบัด และเครือขายระหวางนักกายภาพบำบัด  
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โครงการอบรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการและสารเคมี 

 งานบริการวิชาการและฝายวิจัย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท รองคณบดีฝายวิจัย และ อ.ดร.กิตณา 
แมคึเน็น ผูชวยคณบดีฝายวิจัย จัดโครงการอบรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการและสารเคมี ระหวางวันที่ 19-20 ธันวาคม 2557 ณ หอง 3102 
อาคารจุฬาพัฒน 3 โดยการอบรมในวันแรก ทางคณะสหเวชศาสตรไดรับเกียรติจาก คุณกีรติ ศรวัฒนะ (Safety Manager) คุณอมร อูปแกว (Biosafety 
Officer) และ Ms. Joelle H. Crouch (Chief, Quality Assurance Unit) ทีมวิทยากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร (AFRIMS) มาบรรยาย      
และวันที่สองทางคณะฯ ยังไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล อาจารยประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล มาเปนวิทยากรในการบรรยายดวย ซึ่งไดรับความสนใจจากนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเขารวมโครงการ 
 โครงการอบรมดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อนิสิตและผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการทำงานอยางปลอดภัยในหอง
ปฏิบัติการ สามารถปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถบริหารจัดการความเส่ียงที่จะเกิดขึ้น เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ และอันตราย   
อันเนื่องมาจากการทำงานในหองปฏิบัติการ 

รับมอบเงินบริจาค 

 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ      

พรอมดวยนางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร และ นางสมปอง            
เรืองจวง หัวหนางานคลังและพัสดุ รับมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนเพื่อ
พัฒนาและสนับสนุนการศึกษา ใหกับนิสิตคณะสหเวชศาสตร จากบริษัท               
ปูนซีเมนตไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 30,000 บาท โดยมคีุณกมล สุรินันท 
(Head of SCG Heritage) เปนตัวแทนผูมอบเงิน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557    

ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน 1  
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 การเจ็บไหลขางอัมพาตเปนภาวะแทรกซอนท่ีสำคัญที่เกิดข้ึนในผูปวยอัมพาตครึ่งซีก เนื่องจากอาการเจ็บมีผลทำใหชวงการเคล่ือนไหวของ     

ขอไหลลดลง ซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและการฟนฟูสมรรถภาพของผูปวยอัมพาตครึ่งซีกชาลง วิธีการหนึ่งท่ีนำมาใชลดอาการเจ็บหรือปวด

ทางคลินิกคือ การใชกระแสอินเตอรเฟอเรนท (IFC) กระตุนเพื่อลดปวด ซ่ึงคุณสมบัติของกระแสอินเตอรเฟอเรนทสามารถลดความตานทาน        

ของผิวหนังตอกระแสไฟฟาและทำใหกระแสไฟฟาสามารถผานไปยังเนื้อเยื่อที่อยูชั้นลึกไดมากกวาการกระตุนดวยกระแสไฟฟาประเภทอื่น  

อยางไรก็ตามยังไมมีงานวิจัยใดทำการศึกษาผลของการกระตุนดวยกระแสอินเตอรเฟอเรนทตอการลดการเจ็บไหลขางอัมพาต จากผลการศึกษา      

ในครั้งนี้พบวา การกระตุนไฟฟาดวยกระแสอินเตอรเฟอเรนท ความถี่พาที่ 4,000 เฮิรตซ และ 4,100 เฮิรตซ amplitude-modulated  

frequency (AMF) ที่ 100 เฮิรตซ ใชความเขมของกระแสไฟฟาในระดับที่ผูเขารวมวิจัยสามารถทนไดโดยไมทำใหเกิดการหดตัวของกลามเนื้อ  

ระยะเวลาในการกระตุนไฟฟา 20 นาที สามารถลดการเจ็บไหลขางอัมพาต และเพิ่มชวงการเคล่ือนไหวของขอไหลโดยไมมีอาการเจ็บเกิดข้ึน 

ระหวางเคล่ือนไหว เมื่อทำการเคล่ือนไหวแบบทำใหในทายกแขนไปดานหนา กางแขน และหมุนแขนเขา-ออก ดังนั้น การกระตุนไฟฟาดวย 

กระแสอินเตอรเฟอเรนทจึงเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการลดอาการเจ็บไหลขางอัมพาตและชวยเพิ่มองศาการเคล่ือนไหวของขอไหลได  

งานวิจัยนี้ไดรับการเผยแพรในวาสารนานาชาติ Archives of Physical Medicine and Rehabilitation ในป ค.ศ. 2014 ฉบับที่ 95 หนา 1441-6 

 มะเร็งกระเพาะอาหารเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่สองของการเสียชีวิตจากมะเร็งทั้งหมดทั่วโลก สาเหตุของการเกิดโรคอันหนึ่งพบวา 

เกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรีย Helicobacter pylori โดยพบอัตราการติดเช้ือนี้ในประชากรกวาครึ่งหนึ่งของประชากรโลกท้ังหมด พบอัตราการติด

เชื้อสูงมากถึง 90% ในประเทศกำลังพัฒนาและดอยพัฒนา ในประเทศไทยพบอัตราการติดเช้ือสูงถึงเกือบ 55-70% 
 

 เชื้อสามารถติดตอจากคนสูคนโดยทางการกิน ทางน้ำลาย และอุจจาระ เชื้อนี้สามารถอาศัยอยูในกระเพาะ

อาหารไดเปนเวลาหลายสิบป การรักษาโรคในปจจุบัน จะใชยาลดกรดรวมกับยาปฏิชีวนะ ซึ่งมีราคาแพง บางครั้ง           

มีผลขางเคียง และพบวาเชื้อมีการดื้อยาเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ทำใหการรักษาไมไดผล 
 

 การใชสมุนไพรในการรักษาจึงเปนการแพทยทางเลือกอีกทางหน่ึง ประเทศไทยเปนประเทศท่ี

มีผลไมนานาชนิด การบริโภคผักผลไมเปนประจำชวยลดความเส่ียงในการเปนมะเร็งลำไสเล็ก มะเร็งลำไสใหญ และมะเร็ง

กระเพาะอาหารได สารพฤกษเคมีในผลไมมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ ตานการอักเสบ ตานมะเร็ง และฆาเช้ือจุลชีพได 

 ในงานวิจัยน้ีจึงสนใจศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดจากสวนเนื้อผลไม ในการฆาเช้ือ H. pylori และฤทธ์ิในการยับยั้งการเกาะของเช้ือกับเซลล 

เพาะเลี้ยง จากการศึกษาพบวา นอยหนามีฤทธ์ิในการยับยั้งการเจริญของเช้ือไดดีที่สุด รวมทั้งมีฤทธิ์ตานการเกาะติดของเช้ือตอเซลลเยื่อบุ HEp-2 

ไดดีที่สุดดวย สวนสารสกัดผลไมที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเช้ือไดปานกลาง คือ มังคุด ทุเรียน พุทรา มะละกอ เงาะ และ มะมวง สารสกัด  

ผลไมที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเกาะของเช้ือกับเซลลเพาะเล้ียงไดปานกลาง คือ มังคุด มะมวง ฝรั่ง ละมุด ชมพู และฝร่ัง ถึงแมวาฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา

จากสวนของเน้ือผลไมจะดอยกวา สวน เปลือก ใบ และเมล็ด แตเปนสวนที่เราใชบริโภค จึงสามารถไดรับสารท่ีมีฤทธิ์ทางเภสัชไดโดยตรง           

นอกเหนือจากความเปนเลิศของรสชาติผลไมไทยและกากใยท่ีเปนประโยชนตอระบบลำไส 

ผลของการกระตุนไฟฟาดวยกระแสอินเตอรเฟอเรนท 
ในการจัดการการเจ็บไหลขางอัมพาต 

ดวงพร สุริยาอมฤทธิ์, ผศ.ดร.จิตอนงค กาวกสิกรรม, อ.ดร.อัครเดช ศิริพร, ผศ.ดร.สุจิตรา บุญหยง 
 

Effect of Thai fruit mesocarp extracts on growth of Helicobacter 

pylori and their anti-adhesion activities to HEp-2 cells 
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โครงการ “สรางความสุข ปนรอยยิ้ม-จากพี่สูนอง”    

 หนวยกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตรไดจัดโครงการ “สรางความสุข ปนรอยยิ้ม-จากพ่ีสูนอง” ณ โรงเรียนสอน 
คนตาบอดกรุงเทพ มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม  
2557 เวลา 10.00 - 13.00 เพื่อเปดโอกาสใหนิสิตไดบำเพ็ญประโยชนเพื่อสังคมในชวงเทศกาลสงทายปเกาตอนรับ     
ปใหมประจำป 2558  โดยนิสิตชั้นปที่ 2 คณะสหเวชศาสตรไดทำกิจกรรมสอนนองลางมือ เลนเกมส แจกของรางวัล
และรวมกันรองเพลงและรับประทานอาหารกลางวันรวมกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา  


