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 ดวยภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร มีวิสัยทัศนมุงเนนใหมีการจัดเรียนการสอนท่ีทันสมัยเทียบเทาระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนองนโยบายของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ จึงไดจัดโครงการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาติ โดยเชิญ 
Associated Professor Dr. Edmund Li, Tsze Shing จาก School of Biological Sciences, Faculty of Science, The University of Hong Kong 
จากเขตปกครองพิเศษฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน มาบรรยายพิเศษในหัวขอ Caloric Restriction and Longevity ใน Lunch Time Seminar เมื่อวันที่ 
10 มีนาคม 2558 และบรรยายในหัวขอพิเศษ  Integration of Intermediary Metabolism (Special Lecture) ใหกับนิสิตระดับปริญญาตรี นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา คณาจารย และบุคลากร ในระหวางวันที่ 9-13 มีนาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมองคความรูทางวิชาการโภชนาการท่ีทันสมัย และ
เพื่อใหสามารถพัฒนาตอยอดงานวิจัยตอไปในอนาคต ทั้งนี้ Associated Professor Dr. Edmund Li, Tsze Shing ยังไดใหความรู คำแนะนำเพ่ิมเติมในการ
ทำวิจัยในรายวิชา Seminar และ รายวิชา Nutritional Genomics ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรอาหารและโภชนาการ(นานาชาติ) ดวย  

 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปน
ประธานในพิธีเปดโครงการ Big Cleaning Day และ Energy Saving เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ 
โถงชั้นลาง อาคารจุฬาพัฒน 1 โดยมีคณาจารย และบุคลากรสายปฏิบัติการเขารวมกิจกรรม โอกาสนี้

คณบดีไดมอบพัดลมใหกับตัวแทนของแตละสวนงาน เพื่อนำไปใชเปดแทนเคร่ืองปรับอากาศในบางชวง
เวลา และไดเขาเยี่ยมชมภาควิชา เพื่อแจกสติกเกอรรณรงคประหยัดพลังงาน พรอมกันนี้คณบดียังไดรวม
ติดสติกเกอร รณรงคตามจุดตางๆ ภายในอาคารสำนักงานและอาคารเรียนดวย นอกจากน้ี เมื่อวันที่ 18 
มีนาคม 2558 คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ยังไดรวมตอนรับ รศ.ดร.
บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี จุฬาฯ และคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย ในโอกาสเขาเยี่ยมชม

กิจกรรม Big Cleaning Day การทำความสะอาดภายในหนวยงานคณะฯ ภายใตโครงการ จุฬาฯ      
สวยดวยมือเรา : หนาบานนามอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 98 ป จุฬาฯ อีกดวย 

Visiting Professor 

โครงการ Big Cleaning Day และ Energy Saving 

บรรยายในหัวข�อ Caloric Restriction and Longevity 
(Lunch Time Seminar)

บรรยายในรายวิชา 3743507 Nutritional Genomics 
(Special Lecture)

บรรยายในหัวข�อ Integration of Intermediary metabolism 
(Special Lecture) 

ถ�ายรูปหมู�ร�วมกับคณาจารย�และนิสิต

แลกเปลี่ยนของท่ีระลึก กับ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล (คณบดี) และ
ผศ.ดร.สุวิมล ทรัพย�วโรบล (หัวหน�าภาควิชาโภชนาการและการกำหนด
อาหาร) 
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 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว 

อาจารยประจำภาควิชาเคมีคลินิก ในโอกาสท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศผลงานดานวิทยาศาสตรการแพทย
ดีเดน (DMSc Award) ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรการแพทย เรื่อง “ฤทธิ์และกลไก
ของสารของสารสกัดจากทองพันชั่งในการตานความเส่ือมของเซลลประสาท” ในการประชุม   
วิชาการวิทยาศาสตรการแพทย ครั้งที่ 23 จัดโดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข     
เมื่อวันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ณ อาคารอิมแพคฟอร่ัม อิมแพค เมืองทองธานี 

ตอนรับคณะครูและนักเรียน เครือขายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                                              
ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว  
ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศผลงานดานวิทยาศาสตรการแพทยดีเดน (DMSc Award) 

 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมทั้ง รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา รองคณบดีฝายวิชาการ    
ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ ประธานหลักสูตรเทคนิคการแพทย ผศ.ดร.จิตอนงค กาวกสิกรรม ประธานหลักสูตรกายภาพบำบัด ผศ.ดร.สุวิมล ทรัพยวโรบล 
ประธานหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร และ ผศ.ปยนาถ เพชรจันทร ตัวแทนหลักสูตรรังสีเทคนิค รวมใหการตอนรับคณะครูและนักเรียนจาก
เครือขายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 52 คน จาก 13 โรงเรียน 
ดังตอไปนี้ 
 1. โรงเรียนพีระยา นาวินคลองหินวิทยา 2. โรงเรียนบากงพิทยา  3. โรงเรียนธรรมพิทยาคม   
 4. โรงเรียนศาสนอิสลาม 5. โรงเรียนนิรันดร 6. โรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา 
 7. โรงเรียนตนหยง 8. โรงเรียนอิบตีดาวิทยา  9. โรงเรียนอัตเตาฟกียะหอิสลามียะห  
 10. โรงเรียนจรรยาอิสลาม   11. โรงเรียนดารุลฮิกมะฮ 12. โรงเรียนสมบูรณศาสน 
 13. โรงเรียนสงเสริมอิสลาม 
 ในโอกาสท่ีมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ณ อาคารจุฬาพัฒน 13 หอง 1M101  
คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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รวมแสดงความยินดีกับอาจารย บุคลากร และนิสิตที่ไดรับรางวัล 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดพิธีประกาศเกียรติคุณศาสตราภิชาน ศาสตราจารย รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยดานการเรียนการสอน และกิจการ
นิสิต รางวัลการวิจัย รางวัลผลงานวิจัยประจำป 2557 ประกาศเกียรติคุณทุนสงเสริมกลุมวิจัยและทุนเมธีวิจัยจุฬาฯ ประจำป 2558 และรางวัลยกยอง 
เชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประจำป 2558 เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 ที่ผานมา ณ หอง 212 ชั้น 2 อาคารมหิตลาทิเบศร 
โดยมี ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาฯ เปนประธานในพิธีมอบรางวัล สำหรับอาจารย บุคลากร และนิสิตจากคณะสหเวชศาสตรที่ไดรับรางวัล        
มีรายนามดังตอไปนี้ 

 1. รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร และอาจารย
ประจำภาควิชากายภาพบำบัด ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีมาก ประเภทอาจารยและ       
นักวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำป 2557 เร่ือง “การปองกันโรคทางระบบ
กระดูกและกลามเนื้อบริเวณคอ/บาและหลังสวนลางในผูที่ทำงานในสำนักงาน (โรค
ออฟฟศซินโดรม)” 

 3. นางสมปอง เรืองจวง หัวหนางานคลังและพัสดุ คณะสหเวชศาสตร ไดรับ
รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประจำป 2558 กลุม
บริหารจัดการระดับตน ประเภทหัวหนางาน หัวหนากลุมภารกิจหรือเทียบเทา 

 คณะสหเวชศาสตร ขอรวมแสดงความช่ืนชมยินดีกับอาจารย บุคลากร และนิสิตที่ไดรับรางวัล มา ณ โอกาสนี้ 

 2. นางสาวสิริมา ไกรสิน นิสิตมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตรโลหิตวิทยาคลินิก ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดนสำหรับนิสิตข้ันมหาบัณฑิต 
จากผลงานวิทยานิพนธเรื่อง “บทบาทของ ADAMTS 13 ตอการเกิดความรุนแรงของ
โรคมาลาเรียชนิดฟาลซิพารัม” โดยมี ผศ.ดร.ดวงดาว ปาละสุวรรณ เปนอาจารย         
ที่ปรึกษา 

 4. นายณัฐวัฒน สุขทั่วญาติ เจาหนาที่บริการงานแพทย (วิทยาศาสตร) 
หนวยปฎิบัติการบริการวิทยาศาสตรสุขภาพไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากร
สายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประจำป 2558 กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน      
ในตำแหนงตางๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 



5ปที่ 7  ฉบับที่ 3  มีนาคม 2558 สหเวชจุฬาสานสัมพันธ

 

 สโมสรนิสิต คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ไดจัดโครงการ “คายอนามัยชุมชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” รวมกับคณะสายวิทยาศาสตรสุขภาพอีก 5 คณะ 

ไดแก คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร และวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เมื่อวันท่ี 20-22 มีนาคม 2558 
ณ โรงเรียนบานคลองลาว หมูที่ 7 ตำบลวังใหม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีนิสิตผูเขารวมโครงการท้ังหมดจำนวน 270 คน นิสิตไดจัดกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชนเพื่อชุมชน อาทิเชนทาสีรั้ว ทาสีเครื่องเลน ขัดหองน้ำโรงเรียนบานคลองลาว จัดบริการออกหนวยตรวจสุขภาพ บำบัดรักษาโรคท้ังในคน   
และสัตว นิสิตคณะสหเวชศาสตรไดเปดบริการประเมินภาวะโภชนาการเบ้ืองตน วัดดัชนีมวลกาย ใหคำแนะนำการบริโภคอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ บรกิารทาง
กายภาพบำบัดโดยการตรวจความผิดปกติของระบบกระดูก กลามเนื้อ ใชวิธีการประคบรอน ประคบเย็น ยืดกลามเนื้อ ดัดดึงขอตอ สอนการออกกำลังกายที่
เหมาะสมเพ่ือฟนฟูผูปวย บริการทางเทคนิคการแพทยโดยการตรวจหาไขพยาธิเข็มหมุด ตรวจอุจจาระ ตรวจหมูเลือด ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจ
ปสสาวะ วัดปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแนน การบริการตรวจสุขภาพไดรับความการตอบรับจากชุมชนเปนจำนวนมากโดยมีผูเขารับบริการทั้งหมดกวา 300 ราย  
การจัดโครงการในคร้ังนี้ไดเปดโอกาศใหนิสติทั้ง 6 คณะ ไดนำความรูที่เรียนมาบูรณาการรวมกันในการบำเพ็ญประโยชนและบริการวิชาการแกชุมชนและทำให

นิสิตไดรูจักวางแผนและทำงานรวมกัน 
 

สหเวชศาสตร จุฬาฯ รวมจัดงาน วันไตโลก” (World Kidney Day 2015) 

โครงการ “คายอนามัยชุมชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”  

 เมื่อวันศุกรที่ 27 มีนาคม 2558 หนวยโรคไต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย รวมกับฝายโภชนวิทยาฯ คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร 
และคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดงาน “วันไตโลก” (World Kidney Day 2015) ภายใตคำขวัญ “รวมพลัง ลดโรคไต ไมกินเค็ม”         
ขึ้น ณ จามจุรีสแควร ชั้น 1 เพื่อเผยแพรความรูเก่ียวกับโรคไตใหแกประชาชนท่ัวไป ภายในงานมีกิจกรรมท่ีนาสนใจ อาทิ นิทรรศการการกินอยูเพื่อปองกัน     
โรคไตเร้ือรัง บรรยายและเสวนาความรูเรื่องโรคไตสำหรับประชาชนโดยแพทย พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหารโภชนาการ ตรวจคัดกรองโรคไต ตรวจ    
คัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงใหกับประชาชนโดยไมเสียคาใชจาย การแนะนำเมนูสาธิตและชิมอาหารสำหรับประชาชน โดยบรรยากาศภายในงาน
เปนไปอยางคึกคัก มีประชาชนใหความสนใจเขารวมงานเปนจำนวนมาก 
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โครงการ Lunch Time Seminar  

 งานบริการวิชาการและวิจัย คณะสหเวชศาสตร ไดจัดโครงการ Lunch time seminar  ประจำเดือนมีนาคม  2558 โดยไดรับเกียรติจากวิทยากรจาก
หนวยงานตางๆ มาบรรยายความรูในหลากหลายหัวขอ ดังตอไปนี้ 

วัน / เดือน / ป 
 

25 กุมภาพันธ 2558 
(ครั้งที่ 7) 

 
10 มีนาคม 2558 

(ครั้งที่ 8) 
 

13 มีนาคม 2558 
(ครั้งที่ 9) 

 

หัวขอ 
 

สูเสนทางการวิจัยในผูปวยเด็ก 
 
 

Caloric restriction, SIRT1 and 
longevity 

 
การวิจัยทางกายภาพบำบัดในเด็ก 

 

วิทยากร 
 

รศ.ดร.พญ.กัญญา ศุภปติพร 
รศ.พญ.ดารินทร ซอโสตถิกุล 

 
Associated Prof. Dr.Edmund Li, 

Tsze Shing  
 

ผศ.ดร.สายพิณ ประเสริฐสุขดี 
 
 

หนวยงาน 
 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
School of Biological Sciences, Faculty 

of Sciences, Hong Kong University 
 

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 

โครงการ Lunch time seminar ครั้งที่ 7  

โครงการ Lunch time seminar ครั้งที่ 9 

โครงการ Lunch time seminar ครั้งที่ 8 

 งานบริการวิชาการและวิจัย ฝายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ

บริษัทสิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด ผูพัฒนาและจัดจำหนายใหบริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตรนำเขาสินคา
คุณภาพสูง ไดจัดกิจกรรมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ชนิดของน้ำบริสุทธิ์ที่ใชในหองปฏิบัติการ” ขึ้น 
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ หองประชุมช้ัน 2 อาคารจุฬาพัฒน 1 โดยไดรับเกียรติจาก คุณอาภา      
สุเวชวัฒนกุล เปนผูบรรยาย เพื่อใหความรูเก่ียวกับเรื่องของคุณภาพน้ำ การเลือกใชน้ำใหเหมาะสมกับ
งานวิเคราะห แกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ซึ่งนิสิตที่เขารวมสัมมนาดังกลาว สามารถนำความรู

ไปประยุกตใชใหเขากับการเรียนและการทำงานวิจัยไดตอไป 

สัมมนาทางวิชาการเรื่อง ชนิดของน้ำบริสุทธิ์ที่ใชในหองปฏิบัติการ 
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 ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว หัวหนาภาควิชาเคมีคลินิก และ Dr. James M. Brimson นักวิจัยชาวอังกฤษ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาฯ ไดตีพิมพบทของหนังสือ (book chapter) เรื่อง Rhinacanthus Nasutus Extract as a Neuroprotectant หนา 77-84  รวม 8 หนา         
ในหนังสือ Bioactive nutraceuticals and food supplements in neurological and brain diseases: prevention and therapy                  
โดยมีบรรณาธิการ คือ Ronald Ross Watson และ Victor R. Preedy  ของสำนักพิมพ Elsevier ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 
 ในบทหนังสือดังกลาว คณะผูนิพนธ ไดถายทอดประสบการณและองคความรูจากการศึกษาวิจยั ครอบคลุมประเด็นตางๆ ที่นาสนใจเก่ียวกับสาร
สกัดและสารพฤกษเคมีที่ออกฤทธ์ิในทองพันชั่ง ทั้งในดานการสรุปและอภิปรายเก่ียวกับโครงสรางและหนาที่ของสารเคมีที่แยกออกมาจากสารสกัด  
ทองพันชั่ง ทั้งในดานการใชเปนยาแผนโบราณ การเปนสารตานความเส่ือมของเซลลประสาท ซึ่งนับเปนฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากทองพันช่ัง      
ที่คณะผูนิพนธคนพบ และไมเคยมีการรายงานมากอน รวมทั้ง ฤทธิ์ของสารจากทองพันชั่งที่สงผลตอความสมัพันธระหวางการตอบสนองทางภูมิคุมกัน
และการปองกันความเส่ือมของเซลลประสาท 

แอนโธไซยานินสารพฤกษเคมีจากธรรมชาติกับการปองกันการเกิดปฏิกิริยาไกลเคช่ัน  
แนวทางใหมในการปองกันโรคแทรกซอนจากเบาหวาน  

Rhinacanthus Nasutus Extract as a Neuroprotectant  

รศ.ดร.สิริชัย  อดิศักดิ์วัฒนา  

ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว, Dr. James M. Brimson  

 

 

Cyanidin-3-rutinoside 

X

X
 แอนโธไซยานิน (Anthocyanin) เปนรงควัตถุที่มีมวงแดงในพืชหลากหลายชนิด เชน บลูเบอรรี่ กะหล่ำปลีมวง ดอกอัญชันเปนตน  
แอนโธไซยานินมีโครงารางทางเคมีแตกตางกันหลายชนิด เชน ไซยานิดิน-3-รูติโนไซต (cyanidin-3-rutinoside) เปนสารพฤกษเคมีที่สามารถ 
ลดระดับน้ำตาลในเลือดทั้งในหลอดทดลองและในสัตวทดลอง นับวาเปนประโยชนแกผูปวยเบาหวาน ในการศึกษานี้เปนการตอยอดงานวิจัยโดย
ศึกษาการปองกันการเกิดปฏิกิริยาไกลเคช่ันระหวางน้ำตาลกลูโคส ฟรุกโตส และ ไรโบส กับโปรตีน เม่ือมีไซยานิดิน-3-รูติโนไซต ปฏิกิริยาดังกลาว
พบในรางกายในภาวะปกติและจะสูงขึ้นในผูปวยเบาหวานท่ีไมสามารถควบคุมระดับน้ำตาลไดดี องคความรูที่ไดคือไซยานิดิน-3-รูติโนไซตชวยลดการ
เกิดปฏิกิริยาไกลเคชันไดดีในภาวะท่ีมีน้ำตาลทั้งสามชนิดเปนตัวเหนี่ยวนำ และชวยลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของโปรตีน ซึ่งปฏิกิริยาดังกลาว

เปนสาเหตุที่ใหโปรตีนในน้ันเสียสภาพและการทำงานท่ีเปนปกติได นับวาเปนขอมูลสำคัญดานประโยชนตอสุขภาพที่สามารถนำความรูไปพัฒนา 
เปนผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพที่มีแอนโธไซยานินเปนองคประกอบหลักตอไป ผลงานวิจัยไดรับการเผยแพรในวารสาร International Journal of 
Biological Macromolecules ป 2015 
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โครงการสงฆไทยไกลโรค 

การอบรมพระนิสิต มจร. รวมกับโครงการวิจัยและพัฒนาพระนิสิตสูอุดมการณพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 วันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 - 11.00 น. โครงการขับเคลื่อนสื่อสงฆไทยไกลโรค นำโดย รศ.ดร.ภญ.จงจิตร 
อังคทะวานิช ไดรับเชิญเปนวิทยากรในการอบรมพระนิสิต โครงการวิจัยและพัฒนาพระนิสิตสูอุดมการณพระพุทธ-
ศาสนาเพ่ือสังคม ณ หองปฏิบัติการวิจัย ชั้น G อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วังนอย พระนครศรีอยุธยา  ในหัวขอการบรรยายเร่ือง “สุขภาวะพระสงฆในสังคมปจจุบัน” มีพระนิสิต
จากภาคใตเขารับการอบรมจำนวน 21 รูป ไดรับความรวมมือเปนอยางดี 

ออกอากาศเผยแพรโครงการฯ และสื่อสงฆไทยไกลโรค ผานรายการ 

 “BEC news tonight” ทาง TV 3SD ชอง 28 
วันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 11.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสี
ชอง 3 เดินทางมาสัมภาษณ รศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช  
ณ อาคารจุฬาพัฒน 3 ชั้น 1 ภาควิชาโภชนาการและการกำหนด
อาหาร คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในหัวขอเรื่อง 

“พระสงฆไทย ไกลโรค”  ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ 
2558 เวลา 00.15 น. ณ รายการ “BEC news tonight” ทาง       
TV 3SD ชอง 28 
 


