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 งานบริการวิชาการและวิจัย คณะสหเวชศาสตร ไดจัดโครงการ Lunch time seminar ประจําเดือนเมษายน 2558 โดยไดรับเกียรติจากวิทยากร  
ของหนวยงานตางๆ มาบรรยายความรูในหลากหลายหัวขอ ดังตอไปนี้ 

 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร พรอมดวย นางสุพัตรา  
พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร เปนตัวแทนคณะฯ รวมบริจาคกลองนม ใหแกมูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก เพื่อนำไปใชประโยชน ในการสนับสนุนกิจกรรมและโครงการตางๆ ของทาง
มูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ณ บริเวณลานกิจกรรม คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ 

 วัน/เดือน/ป หัวขอ วิทยากร หนวยงาน 
 3 เมษายน 2558 Cosmetics: Behind-the-scenes อ.ดร.ภญ.เปรมฤทัย ธิติเลิศเดชา หนวยเครื่องมอืพิเศษเพ่ือการวิจัย 
 (คร้ังที่ 10)   สถานสงเสริมการวิจัย 
    คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
    มหาวิทยาลัยมหิดล 
 27 เมษายน 2558  Necroptosis: Molecular  อ.ดร.ศิริพร จิตแกว ภาควิชาเคมีคลินิก 
 (คร้ังที่ 11) Signaling and Translational   คณะสหเวชศาสตร 
  Implications    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมดวย รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา รองคณบดีฝายวิชาการ 
ผศ.ดร.สุวิมล ทรัพยวโรบล หัวหนาภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร รวมใหการตอนรับ Miss Josephine Khin Aye Win, Managing 
Director of STI Myanmar จากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ในโอกาสท่ีมาหารือเกี่ยวกับหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร เพื่อแสวงหา
ความรวมมือทางดานวิชาการรวมกัน เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2558  ณ อาคารจุฬาพัฒน 1 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     

โครงการ Lunch time seminar 

รวมบริจาคกลองนมใหมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก 

ตอนรับคณาจารยจากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

โครงการ Lunch time seminar คร้ังที่ 10 โครงการ Lunch time seminar ครั้งที่ 11
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 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ ลานอเนกประสงค หนาอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแหงชาติ 

รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร พรอมทั้งผูบริหาร คณาจารย และ
บุคลากร เขารวมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรและสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต ประจำป 2558      

จัดโดยกรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อรวมสืบสานประเพณีไทยและอนุรักษ 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ตลอดจนเปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางคนทุกเพศทุกวัย  
ทำใหเกิดความสามัคคีกระชับความสัมพนัธอันดีตอกัน และเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหมไทย คณะ   

สหเวชศาสตรยังไดจัดโครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำป 2558 ขึ้น โดยมีกิจกรรมสรงน้ำ
พระพุทธรูป และการถายภาพเปนที่ระลึกรวมกันระหวางผูบริหารและบุคลากรอีกดวย  

 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวช
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมดวย นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการ   
ฝายบริหาร นางสาวชลัยกรณ เพ็ชรงาม ผูอำนวยการฝายวิชาการ รวมมอบกระเชาดอกไม  

แสดงความยินดีกับ ศ.นสพ.ดร.รุงโรจน ธนาวงษนุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
จุฬาฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ป แหงการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร      
 

รวมแสดงความยินดีครบรอบ 38 ป สถาปนาโรงพิมพแหงจุฬาฯ 

รวมทำบุญตักบาตร เทศกาลสงกรานต สืบสานประเพณีไทย 

รวมแสดงความยินดีครบรอบ 80 ป สถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร 

 ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ รองคณบดีฝายบริหาร คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมดวย นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร 
เขารวมแสดงความยินดีมอบกระเชาดอกไม เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปแหงการกอตั้ง
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ หองประชุมชั้น 2 
โรงพิมพแหงจุฬาฯ 
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โครงการ “ปจฉิมนิเทศและบายศรีสูขวัญ” ประจำปการศึกษา 2557 

 หนวยกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร ไดจัดโครงการ “ปจฉิมนิเทศและบายศรีสูขวัญ” ประจำปการศึกษา 2557  ขึ้น เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 
เวลา 8.00-18.00 น. ณ อาคารจุฬาพัฒน 13 และลานกิจกรรมคณะสหเวชศาสตร โดยมี รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร           
ใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดงาน การจัดโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2557 ไดรับการปลูกฝง     
สรางจิตสำนึกที่ดีในการประกอบวิชาชีพอยางมีจรรยาบรรณ เตรียมความพรอมในการกาวสูวิชาชีพของตนเองและเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางนิสิต
ที่กำลังสำเร็จการศึกษากับคณาจารยและสถาบันการศกึษา ผานการจัดกิจกรรมตางๆ อาทิ การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานและเขาสังคม กิจกรรม
สมาคมนิสิตเกาสหเวชศาสตร จุฬาฯ พบนองบัณทิต การใหความรูเกี่ยวกับวิชาชีพโดยวิทยากรจากสภาวิชาชีพทั้ง 3 สาขาไดแกวิชาชีพเทคนิคการแพทย 
กายภาพบำบัด และโภชนาการและการกำหนดอาหาร กิจกรรม “พี่เกาเลาประสบการณ” และพิธีบายศรีสูขวัญ 

 
ตอนรับคณาจารยจากประเทศฟลิปปนส  

 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนำโดย รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี ผศ.ดร.สุวิมล ทรัพยวโรบล หัวหนาภาควิชาโภชนาการ
และการกำหนดอาหาร ผศ.ดร.สุจิตรา บุญหยง หัวหนาภาควิชากายภาพบำบัด และ ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว หัวหนาภาควิชาเคมีคลินิก รวมใหการตอนรับ 
Dr.Milabel E.Ho คณะผูบริหารและคณาจารย จาก Western Mindanao State University, College of Social Work and Community 
Development ประเทศฟลิปปนส ในโอกาสท่ีมาเย่ียมชมคณะฯ และหลักสูตรตางๆ เพื่อพัฒนาเครือขายความรวมมือดานวิชาการระหวางสองสถาบัน        

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 ที่ผานมา ณ หองประชุมช้ัน 2 อาคารจุฬาพัฒน 1 คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ  
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รวมแสดงความยินดีครบรอบ 24 ป  สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ  

รวมพิธีเปดกีฬาบุคลากรคร้ังที่ 37  

 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พรอมดวย นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร เขารวมแสดงความยินดี   
กับ รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกุล ผูอำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาฯ 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ป แหงการสถาปนาสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ และยังรวม
มอบเงินเพื่อนำไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่จำเปนในการใชงานที่ศูนยฝกอบรมและสัมมนา 
เกาะสีชัง ใหแกสถาบันฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ณ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ  
 

 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล 
คณบดีคณะสหเวชศาสตร คณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร ไดเขารวมเดินขบวนพาเหรด
ในพิธีเปดการแขงขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 37 ประจำป 2558 เม่ือวันศุกรที่ 24 เมษายน 2558 
ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยไดรับเกียรติจาก ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล 

อธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนประธานในพิธีเปด การแขงขันกีฬาภายในของ 
บุคลากรจุฬาฯ ในปนี้ จัดขึ้นภายใตคำขวัญ “พอเพียง สามัคคี มีน้ำใจ ใฝสุขภาพ” มีการ
แขงขันทั้งหมด 16 ชนิดกีฬา ในระหวางวันที่ 24 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2558 
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สมาคมนิสิตเกาสหเวชศาสตร จุฬาฯ จัดการแขงขันโบวลิ่งการกุศล 

 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยสมาคมนิสิตเกาสหเวชศาสตร ไดจัดการแขงขันโบวลิ่งการกุศล “สหเวชฯ รวมใจ เฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา สมเด็จพระเทพฯ” ชิงถวยเกียรติยศจากอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อหารายไดสนับสนุนสภากาชาดไทย และกองทุนสหเวชพัฒน 25 ป 
25 ลาน คณะสหเวชศาสตร การแขงขันโบวลิ่งในครั้งนี้มี รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปด  
ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัญฑิตสาขาเทคนิคการแพทย และคุณฤทธิชัย ศรีวิจารย นายกสมาคมนิสิตเกาสหเวชศาสตร  
ใหเกียรติรวมงาน มีทีมนิสิตเกา นิสิตปจจุบัน บุคลากร ตลอดจนหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เขารวมการแขงขัน จำนวนทั้งสิ้น 60 ทีม ทีมละ 3 คน  
โดยจัดการแขงขัน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 ณ Blu-O สยามพารากอน  
 ผลการแขงขันปรากฏวา รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมกิตติมศักดิ์ ไดแก ทีม “เอ AHS4” ประเภททีมทั่วไป ไดแก ทีม “ทอ.รพ.ภูมิพล” ไดรับถวย    
เกียรติยศจากอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึง ประเภททีมกิตติมศักดิ์ ไดแก ทีม “MT22” ประเภททีมท่ัวไป ไดแก ทีม  

“3 แซบ” ไดรับถวยเกียรติยศจากคณบดีคณะสหเวชศาสตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภททีมกิตติมศักดิ์ ไดแก ทีม “คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ” 
ประเภททีมทั่วไป ไดแก ทีม “BC Team” และรางวัลบูบี้ ไดแก ทีม “PROLAB” ไดรับถวยเกียรติยศจากนายกสมาคมนิสิตเกาสหเวชศาสตร จุฬาฯ ทั้งนี้ 
การแขงขันโบวลิ่งการกุศล “สหเวชฯ รวมใจ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ” ประสบความสำเร็จเปนอยางดียิ่ง บรรยากาศในการแขงขัน 
เต็มไปดวยความสนุกสนาน และไดรับความสนใจจากท้ังผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นิสิตเกา นิสิตปจจุบัน และบุคคลภายนอกเปนอยางมาก  
 



7ปที่ 7  ฉบับที่ 4  เมษายน  2558 สหเวชจุฬาสานสัมพันธ

 งานวิจัยนี้ไดนำเสนอผลการศึกษาฤทธ์ิตานมะเร็งของโปรตีนซีไฟโคซัยยานินที่สกัดไดจากสาหรายสไปรูลินา  
โดยทำการศึกษาในเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเล้ียงชนิด k562 ซึ่งเปนตนแบบในการศึกษามะเร็งเม็ดขาวสายมัย
อิลอยดชนิดเรื้อรังดวยวิธีการเพาะเล้ียงเซลลในสภาวะท่ีมีซีไฟโคซัยยานินท่ีความเขมขนตางๆ (5-150 ไมโครโมลาร) 
แลวทำการตรวจวัดระดับความเปนพิษตอเซลล ดวยวิธี XTT-based cytotoxic assay ผลการศึกษาพบวา  
ซีไฟซัยยานินสามารถออกฤทธ์ิยับย้ังการแบงตัวของเซลล k562 ได โดยประสิทธิภาพในการยับยั้งแปรผันตาม       
ความเขมขนของซีไฟโคซัยยานินที่ใชในการทดสอบ นอกจากน้ัน ผูวิจัยยังไดทำการศึกษาการแสดงออกของโปรตีนในวิถี 
PI3K/AKT ซึ่งเกี่ยวของกับการเหน่ียวนำใหเกิดการตายแบบ apoptosis ของเซลลที่ไดรับซีไฟโคซัยยานินท่ีความเขมขน 
100 ไมโครโมลาร ทำใหพบวา ซีไฟโคซัยยานินออกฤทธ์ิยับยั้งการเติมหมูฟอสเฟตของเอนเซมในวิถี PI3K/AKT ได  
จึงนาจะเปนกลไกท่ีทำใหเกิดการตายของเซลล ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดที่จะทำการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนา 
นำซีไฟโคซัยยานินมาประยุกตใชในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวสายมัยอิลอยดชนิดเร้ือรังรวมกับวิธีที่ใชในปจจุบันเพื่อ
ใหการรักษามีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีผลขางเคียงตอผูปวยนอยลง 

Turmeric Toxicity in A431 Epidermoid Cancer Cells Associates with Autophagy 
Degradation of Anti-apoptotic and Anti-autophagic p53 Mutant 

ผลของซีไฟโคซัยยานินในการยับยั้งการแบงตัวของเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาว 
เพาะเลี้ยงโดยการเหน่ียวนำใหเกิด apoptosis ผานวิถี PI3K/AKT 

ผศ.ดร เทวิน เทนคำเนาว, นางสาววิสาข ทองระกาศ 

อาจารย ดร.ญาณีนาถ สุวรรณวงศ และนายภากร ตันติราพันธ 

 นางสาววิสาข ทองระกาศ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ซึ่งไดรับทุนโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.) โดยมี ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ เปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก ไดตีพิมพผลงานวิจัย 
ประเภทนิพนธตนฉบับ เรื่อง “Turmeric Toxicity in A431 Epidermoid Cancer Cells Associates with Autophagy Degradation of Anti-apoptotic 
and Anti-autophagic p53 Mutant” ในวารสารระดับนานาชาติ Phytotherapy Research ฉบับเดือนกรกฎาคม ป 2014 โดยเปนวารสารในฐานขอมูล ISI 
มีคา impact factor 2013 เทากับ 2.397 และเปนการตีพิมพรวมกับอาจารยที่ปรึกษารวมชาวตางประเทศ คือ Prof. Dr. Ciro Isidoro สังกัด Laboratory 
of Molecular Pathology and Nanobioimaging, Department of Medical Sciences, University Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี ผลงานนี้ เปนการศึกษาตอยอดโครงการวิจัย เรื่อง “กลไกตานการตายของสารสกัดสมุนไพรไทย ในเซลลผิวหนังมนุษยชนิด
เคอราติโนโซตที่ถูกกระตุนดวยรังสีอัลตราไวโอเลตบี” โดยไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยดานการอนุรักษ พัฒนา และเพิ่มมูลคาผลิตผลเกษตร (สมุนไพร) ประจำป
งบประมาณ 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) นอกจากน้ี นิสิตยังไดรับการสนับสนุนการวิจัยจากทุน 90 ปจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 เซลลมะเร็งผิวหนังมนุษยเพาะเล้ียง ชนิด A431 เปนเซลลโมเดลที่มีการกลายพันธุของยีน p53 โดยมีกรด
อะมิโน ณ ตำแหนง 273 จากอารจินีนเปนฮิสติดีน การกลายพันธุดังกลาวกอใหเกิดการยับยั้งกระบวนการ
อะพอพโทซีสและออโตฟาจี ในการศึกษาคร้ังนี้ คณะผูวิจัย ไดทดสอบฤทธ์ิของสารสกัดจากขม้ินที่มาจากตัวทำ
ละลายไดคลอโรมีเทน สารบริสุทธิ์เคอรคูมิน และสารเรสเวอราทรอล ตอเซลล A431 โดยพบวา สารทั้งสาม
ประเภทสามารถชะลอการเคล่ือนที่ สามารถยับยั้งวัฏจักรของเซลล และสามารถกระตุนการตายแบบ 
อะพอพโทซีส ซึ่งฤทธิ์ของสารเหลานี้ มีความสัมพันธกับกระบวนการออโตฟาจี ทั้งนี้ ในการศึกษานี้ คณะผูวิจัย
ใชเทคนคิเพ่ือลดการแสดงออกของยีน BECLIN 1 ซึ่งเก่ียวของกับกระบวนการเกิดออโตฟาจี พบผลตอการ
แสดงออกท่ีเพิ่มขึ้นของโปรตีน p53 และนำไปสูการยับยั้งวัฏจักรของเซลลผานโปรตีน p21 เมื่อทดสอบสาร
สกัดจากขม้ิน หรือเคอรคูมิน รวมกับราพามัยซินซึ่งเปนสารที่กระตุนการเกิดออโตฟาโกโซม สามารถสงเสริม
ความเปนพิษตอเซลลของสารท้ังสองชนิด นอกจากน้ี ยังพบการสงเสริมฤทธิ์การชะลอการเคล่ือนที่ของเซลล
เมื่อทดสอบเรสเวอราทรอลกับราพามัยซิน ซึ่งกระตุนกระบวนการออโตฟาจีโดยขึ้นอยูกับ mTOR หรือกับ
ลิเทียมคลอไรดซึ่งกระตุนกระบวนการออโตฟาจีโดยไมขึ้นอยูกบั mTOR ผลการศึกษานี้ แสดงใหเห็นศักยภาพ
ของสารสกัดจากพืชไทย ในการตานมะเร็งผิวหนัง โดยยับยั้งการเคล่ือนที่ และยับยั้งการเพ่ิมจำนวนของเซลล
มะเร็ง ซึ่งฤทธิ์ของสารเหลานี้เก่ียวของกับกระบวนการออโทฟาจี 
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กองทุนเพื่อพัฒนาและสนับสนุนการศึกษา 

 เนื่องดวยมีนิสิตจำนวนหน่ึงที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย การสนับสนุนทุนการศึกษา เปนคาเลาเรียน คาที่พัก และคาใชจายรายเดือน จะเปดโอกาสใหนิสิต   
ที่มีศักยภาพไดศึกษาเลาเรียน เพื่อที่จะไดจบไป ประกอบอาชีพเล้ียงดูตนเองและครอบครัว พรอมๆ กับการเปนกำลังสำคัญในการชวยพัฒนาประเทศชาติดวย 
นอกจากน้ี การพัฒนานิสิตใหมีทักษะและความสามารถท่ีเปนเลิศ เพื่อเปนผูนำในวิชาชีพดานสหเวชศาสตร เปนหนึ่งในเปาหมายสำคัญของคณะ ดวยเหตุนี้ 
คณะสหเวชศาสตร จึงไดจัดตั้งกองทุนคงยอดเงินตน (Endowment Fund) เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการศึกษา นิสิตคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อนำดอกผลจากกองทุนไป จัดเปนทุนการศึกษาใหแกนิสิตที่ขาดแคลนและใชพัฒนานิสิตสูความเปนเลิศ ผูบริจาคเงินสมทบกองทุนจะไดรับ
ใบเสร็จรับเงินซึ่งสามารถนำไปหักลดหยอนภาษีเงินได ได 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 


