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 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร และคณาจารยหลักสูตรเทคนิค         

การแพทย รวมใหการตอนรับคณาจารยและนิสิตแลกเปล่ียนจาก Tokyo Medical and Dental University ประเทศญ่ีปุน ในโอกาสท่ีเดินทางมาศึกษา     
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เขารวมชั้นเรียนสัมมนา ฝกอบรมเทคนิคงานวิจัย ศึกษาดูงานบริการวิชาชีพในโรงพยาบาล รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณผลงานวิจัย 
ซึ่งจะนำไปสูการรวมงานวิจัยและตีพิมพผลงานวิจัยรวมกันตอไปในอนาคต เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน 1  

 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ รองคณบดี
ฝายบริหาร ผศ.ดร.ญาณีนาถ สุวรรณวงศ หัวหนาภาควิชาภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก พรอมดวย     

ผศ.ดร.ดวงดาว ปาละสุวรรณ คณาจารยประจำภาควิชาฯ รวมใหการตอนรับ Assoc.Prof.Dr.Valery 
Combes อาจารยผูเชี่ยวชาญจาก School of Medical and Molecular Biosciences, Faculty of 
Sciences, University of Technology-Sydney ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสท่ีมาชวยแนะนำ แกไข
ตนฉบับบทความวิจัยของคณาจารยประจำภาคภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก เพื่อเพิ่มผลผลิตการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ หองคณบดี ชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน 1 
คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ตอนรับคณาจารยและนิสิตแลกเปล่ียนจาก Tokyo Medical and Dental University ประเทศญ่ีปุน 

ตอนรับอาจารยชาวตางประเทศ 

อธิการบดี จุฬาฯ เยี่ยมชม CQI คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ 

 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมทีมที่ปรึกษา ใหเกียรติเขาเยี่ยมชมการนำเสนอและ
ติดตามความคืบหนาโครงการพัฒนาคุณภาพงาน (CQI) ของคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อใหกำลังใจกลุมพัฒนาคุณภาพงาน รวมทั้งให    
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการจำนวน 3 กลุมงาน ไดแก 
 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบครุภัณฑ 
 2. โครงการพัฒนาฐานขอมูลนิสิตปจจุบันและศิษยเกาคณะสหเวชศาสตร 
 3. โครงการลดคาใชจายและข้ันตอนการจัดทำสื่อวารสารสหเวชจุฬาสานสัมพันธ 
 โดยมี รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ รองคณบดีฝายบริหาร     
พรอมดวยผูบริหารของคณะฯ ใหการตอนรับ และรวมรับฟงการนำเสนอ ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน 1   
 



3ปที่ 7  ฉบับที่ 8  สิงหาคม  2558 สหเวชจุฬาสานสัมพันธ

 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ผศ.ปยนาถ เพชรจันทร และ อ.ดร.ลัคนา อภิปญญาโสภณ คณาจารยประจำภาค
วิชารังสีเทคนิคและฟสิกสทางการแพทย รวมใหการตอนรับ Professor Hidetoshi Saitoh และ Professor Che Xiaoxuan คณาจารยจาก Graduate 
School of Human Health Sciences, Department of 
Radiological Sciences, Tokyo Metropolitan University 
ประเทศญ่ีปุน ในโอกาสท่ีมาเยี่ยมชมคณะฯ และหารือเรื่องการเรียน
การสอนของภาควิชารังสีเทคนิคและฟสิกสทางการแพทย เม่ือวันที่ 
27 สิงหาคม 2558 ณ หองประชุมช้ัน 2 อาคารจุฬาพัฒน 1 คณะ    
สหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 งานบริการวิชาการและวิจัย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการบรรยาย Lunch Time Seminar ครั้งที่ 14-15 ประจำป 2558 

ขึ้น ณ อาคารจุฬาพัฒน 3 หอง 3102 เพื่ออบรมเพ่ิมพูนความรูใหแกคณาจารย บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558         
ไดเชิญวิทยากรชาวตางประเทศ คือ Assoc. Prof.Dr.Valery Combes จาก School of Medical and Molecular Biosciences, Faculty of Sciences, 
University of Technology-Sydney ประเทศออสเตรเลีย มาบรรยายความรูในหัวขอเรื่อง Microparticles: how are they formed and what is their 
role in the pathology of infectious diseases? และเม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ไดเชิญวิทยากรชาวตางประเทศ คือ Dr.Razauden Mohamed 
Zulkifli  จาก Biosciences & Medical Engineering (FBME), Department of Biosciences and Health Sciences, Universiti Teknologi Malaysia 

ประเทศมาเลเซีย มาบรรยายความรูในหัวขอเรื่อง Potential `Piperaceae methoxy flavones` as anti-inflammatory agent ซึ่งการจัดโครงการท้ังสอง
ครั้งไดรับความสนใจจากคณาจารยและนิสิต เขารวมฟงการบรรยายเปนจำนวนมาก  

 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการพัฒนาอาจารยรุนใหมกัลยาณมิตร ปที่ 2 ในหัวขอ “เตรียมความพรอมและรับมืออยางไร
เมื่อลูกศิษยเริ่มมีปญหาสุขภาพจิต?” เม่ือวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม VIE HOTEL โดยมี รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
เปนประธานกลาวเปดโครงการ นายแพทย อภิชาติ จริยาวิลาส และ แพทยหญิง วรรณพักตร วิวัฒนวงศา ผูเชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข ใหเกียรติมาเปนวิทยากรในการบรรยาย เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการดูแลนิสิต

ที่มีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวช สามารถใหคำปรึกษารายบุคคล รายครอบครัว ทั้งภาวะปกติ และภาวะเส่ียงตอการเกิดปญหาสุขภาพจิต ประเมินภาวะสุขภาพ 
คัดกรองผูที่มีภาวะเส่ียง และผูที่มีปญหาสุขภาพจิต และยังไดแลกเปลี่ยนประสบการณ เสริมสรางความสัมพันธที่ดีในการทำงานรวมกัน สรางความสามัคคี    
ในกลุมอาจารยหรือผูเกี่ยวของ และสรางความเปนเอกภาพในคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ตอนรับคณาจารยจาก Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุน 

Lunch time Seminar คร้ังที่ 14-15 ประจำป 2558 

โครงการพัฒนาอาจารยรุนใหมกัลยาณมิตร ปที่ 2 

ภาพบรรยากาศในการบรรยายโครงการ 
Lunch time Seminar ครั้งที่ 14 

ภาพบรรยากาศในการบรรยายโครงการ 
Lunch time Seminar ครั้งที่ 15 
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พิธีมอบกาวน กาวสูวิชาชีพเทคนิคการแพทย คร้ังที่ 6  

 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ หอง 422 อาคารจุฬาพัฒน 4 หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ   
ไดจัดโครงการ “พิธีมอบกาวน กาวสูวิชาชีพเทคนิคการแพทย ครั้งที่ 6”   
ใหกับนิสิตชั้นปที่สาม สาขาเทคนิคการแพทย ในโอกาสท่ีจะไดสวมใสเสื้อกาวน 

สำหรับการฝกปฏิบัติการในวิชาชีพเปนครั้งแรกในภาคการศึกษาตนนี้ โดยมี 
รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปนประธานกลาวเปดงาน และไดเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ คือ 
ทนพญ.ทัศนีย สกุลดำรงคพาณิช รองผูอำนวยการศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
และนักเทคนิคการแพทยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2548 มาบรรยายในหัวขอ

เรื่อง “จากนิสิตจุฬาฯ สูนักเทคนิคการแพทยดีเดนแหงชาติ” และ คุณฤทธิชัย 
ศรีวิจารย President และ CEO บริษัท MP Medgroup จำกัด บรรยายใน
หัวขอเรื่อง “จากนิสิตจุฬาฯ สูเจาของบริษัทยักษใหญทางการแพทย” โดย
กิจกรรมคร้ังนี้ คณาจารยหลักสูตรเทคนิคการแพทย เขารวมกิจกรรมอยาง
พรอมเพรียง ใหโอวาท สรางขวัญกำลังใจแกนิสิต ทำใหนิสิตมีความประทับใจ 

อบอุนใจและมีความมุงมั่นเรียนรูเพื่อเปนนักเทคนิคการแพทยที่พึงประสงค ตระหนักในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมี    
ความภาคภูมิใจในเกียรติแหงวิชาชีพ และพรอมที่จะเปนนักเทคนิคการแพทยที่ดีในอนาคต เพื่อออกไปรับใชสังคมและประเทศชาติตอไป 

ปฐมนิเทศนิสิตใหม คณะสหเวชศาสตร ประจำปการศึกษา 2558 

 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ หอง 421 อาคารจุฬาพัฒน 4 หนวยกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร ไดจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม คณะสหเวชศาสตร 
ประจำปการศึกษา 2558 ขึ้น โดยมี อ.ดร.กมลลักษณ ลีเจริญเกียรติ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต เปนผูรับผิดชอบโครงการ และมี ผศ.ดร.เปรมทิพย         
ทวีรติธรรม รองคณบดีฝายบริการวิชาการและกิจการนิสิต เปนที่ปรึกษา ทั้งนี้ไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
กลาวเปดงานและใหโอวาสแกนิสิต จากน้ัน ผศ.ดร.เปรมทิพย ทวีรติธรรม รองคณบดีฝายบริการวิชาการและกิจการนิสิต ใหขอมูลที่จำเปนสำหรับนิสิตใหม 
ไดแก บริการและสวัสดิการนิสิต กิจกรรมและการพัฒนานิสิต และระเบียบวินัยนิสิต และไดรับความอนุเคราะหประธานหลักสูตร/ผูแทนในการแนะนำ         
รายละเอียดของหลักสูตรฯ ที่นิสิตเขาศึกษา 
 กิจกรรมน้ีมีนิสิต คณาจารยและบุคลากร เขารวมกิจกรรมจำนวน 224 คน โดยสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค นิสิตที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ       
ในกิจกรรมท่ีหนวยกิจการนิสิตจัดขึ้นโดยมีระดับความพึงพอใจ/เห็นดวยเฉลี่ย 4.22 หรือคิดเปนรอยละ 84.40 
 



5ปที่ 7  ฉบับที่ 8  สิงหาคม  2558 สหเวชจุฬาสานสัมพันธ

โครงการระลึกพระคุณครู ประจำปการศึกษา 2558 

 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี    
คณะสหเวชศาสตร พรอมดวย นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร และ        
นางสาวชลัยกรณ เพ็ชรงาม ผูอำนวยการฝายวิชาการ ไดรวมแสดงความยินดีมอบ       
กระเชาดอกไมแก รศ.ดร. วินัย ดะหลัน ผูอำนวยการศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล เนื่องในโอกาส 

ครบรอบ 12 ป แหงการสถาปนา ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชั้น 8 หอง 801 

รวมแสดงความยินดี ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ ครบรอบ 12 ป  

 ดวยสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดมีกำหนดจัดโครงการระลึกพระคุณครู ประจำปการศึกษา 2558 ในวันที่ 20 สิงหาคม 
2558 ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเปนประจำทุกป โดยกิจกรรมดังกลาวเปนการแสดงความเคารพตอครูบาอาจารย ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแกศิษย อีกทั้ง

ยังเปนการแสดงออกถึงความกตัญูกตเวที เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสำนึกท่ีดีและเปนการดำรงไวซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย และเปนการสรางขวัญและกำลังใจ 
สำหรับการเร่ิมตนปการศึกษาใหมใหกับนิสิตใหมและนิสิตปจจุบันที่เขามาศึกษาในคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 ในโอกาสน้ี สมาคมศิษยเกาสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดมอบเงินรายไดจากการจัดโครงการ “โบวลิ่งการกุศล สหเวชฯ รวมใจ เฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ” เพื่อสนับสนุนกองทุนสหเวชศาสตร 25 ป 25 ลาน คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหกับคณะ และ     
มีการมอบเกียรติบัตรใหกับนิสิตที่ทำชื่อเสียงและคุณประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย ประจำปการศึกษา 2557 (ดานบริหาร) คือคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ
สหเวชศาสตร ประจำปการศึกษา 2557 รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษาใหกับนิสิตที่มีผลการเรียนดี ในแตละสาขาวิชาประจำปการศึกษา 2557 ตลอดจน       
ทุนการศึกษาจากผูมีอุปการะคุณ ไดแก ทุนการศึกษา

สมาคมนิสิตเกาสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ทุนการศึกษา ดร.ทนพ.ฉัตรชัย ยาจันทรทา ทุน   
การศึกษา คุณพรพรรณ ศุภวรรณวงศ ทุนการศึกษา  
คุณแมพะเยีย หิมะทองคำ รางวัลสำหรับนิสิตสาขา
วิชากายภาพบำบัด ทุนการศึกษาจากบริษัท MP 
Medgroup CO.,LTD และทุนการศึกษาจากบริษัท 
PCL Holding CO.,LTD  
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เทคนิคการแพทย จุฬาฯ แลกเปล่ียนทางวิชาการกับ  

Wakayama Association of Medical Technologists, Japan 

 เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการเวชศาสตรชุมชน
เพื่อชุมชนท่ียั่งยืน’58 ขึ้น ณ วัดโคกกรุง ตำบลชำผักแพว 
อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี อันเปนสวนหนึ่งของการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 3700463 เวชศาสตรชุมชน
สำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ ประจำปการศึกษา 2558  
ซึ่งนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย สาขาวิชากายภาพบำบัด 
สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร รวมท้ังสิ้น 
172 คน ไดนำความรูจากการเรียนในหองเรียนมาปฏิบัติการจริงในภาคสนามท้ังการสวนของการสำรวจสภาพปญหาสุขภาพประชาชน และการใหบริการตรวจ
สุขภาพประชาชน เนนตรวจคัดกรองปรสิต ใหคำแนะนำการบริโภคอาหารปลอดภัย ใหคำแนะนำปองกันการบาดเจ็บจากกิจวัตรประจำวัน จากการทำงาน      
โดยโครงการน้ียังเปนหนึ่งกิจกรรมของโครงการ “สหเวชศาสตร จุฬาฯ รักษชุมชนแกงคอย จ.สระบุรี ครั้งที่ 2” ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการสระบุรี
ชุมชนเขมแข็ง ปงบประมาณ 2558 ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยดวย 
 สำหรับการออกภาคสนามในคร้ังน้ี เปนการตอยอดจากการออกภาคสนามของนิสิตช้ันปที่ 4 ประจำปการศึกษา 2557 ที่ไดออกภาคสนามในพ้ืนที่หมูที่ 2 และ
หมูที่ 7 ตำบลชำผักแพว อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีนายธวัชชัย วงรี ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตำบลชำผักแพว เปนผูใหขอมูลการ
จัดการดานสาธารณสุขและปญหาสุขภาพของประชาชน และอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) จำนวน 31 คน เปนผูพานิสิตลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อเรียนรูรวมกัน 
อันเปนการกระตุนใหประชาชนเกิดการเรียนรูพึ่งพาตนเองในการแกปญหาสุขภาพของคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น ในปนี้มีนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว)  นิสิตทุนการศึกษา 1  ภาคการศึกษา  จำนวน  10  คน  และอาจารย จำนวน 1 คน  พรอมนิสิต  จำนวน 4 คน  จาก Tokyo Medical and Dental 
University  ประเทศญ่ีปุน  เขารวมกิจกรรมการออกภาคสนามในคร้ังนี้ดวย  

โครงการเวชศาสตรชุมชนเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน’58 

 ในระหวางวันที่ 20-22 สิงหาคม 2558 เทคนิคการแพทย จุฬาฯ โดยภาควิชาเคมีคลินิก รวมกับ
ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ไดแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการกับ Wakayama Association of Medical Technologists (WAMT) ประเทศญ่ีปุน    
ผาน The 10th Training Course in Asia for Medical Technologists “HIV/AIDS, Tuberculosis, 
Lab, Epidemiology and Developing a Research Proposal” โดย Prof.Tatsunomi TAMAKI, 
President of WAMT คณะผูบริหาร นักเทคนิคการแพทย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาชาวญ่ีปุนรวม 
20 คน ไดเดินทางมาแลกเปล่ียนทางวิชาการ กับ ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว หัวหนาภาควิชาเคมี
คลินิก และ ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือดและจุลชีววิทยา
คลินิก พรอมนักเทคนิคการแพทย นักศึกษาไทยอีก 4 คน และยังไดไปเยี่ยมชมหองปฏิบัติการ HIV ของสถาบันบำราศนราดูรดวย การรวมมือทางวิชาการคร้ังนี้เปนการ 
เปดโอกาสใหนักเทคนิคการแพทยชาวไทยและชาวญ่ีปุนไดถายทอดความรูการเขียนโครงการวิจัย รับรูสถานการณ อุบัติการณและการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ทางดานผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ความรูในเชิงลึกเกี่ยวกับโรคเอดสเพื่อความกาวหนาและเสริมสรางศักยภาพในการพัฒนางานทางดานโรคเอดส นอกจากน้ันยังแลกเปล่ียน 
ความรูเกี่ยวกับโรคตับอักเสบ และโรคไขเลือดออก อีกดวย ในการนี้ คณบดีคณะสหเวชศาสตร รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล ประธานหลักสูตร วท.บ. เทคนิคการแพทย 
ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ และนายกสมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต ไดเขารวมงานเล้ียงตอนรับคณะจาก WAMT ดวย 

ตอนรับอาจารย 
จาก University Teknologi Malaysia ประเทศมาเลเซีย 

 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ผศ.ดร.ศิริพร ชื่อชวาลกุล 
คณาจารยประจำภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก รวมใหการตอนรับ  
Dr. Razauden Mohamed Zulkifli จาก Biosciences & Medical Engineering (ZFBME), Department  
of Biosciences and Health Sciences, University Teknologi Malaysia ประเทศมาเลเซีย        

ในโอกาสท่ีเดินทางมาเยี่ยมชมคณะฯ และมาชวยในการเรียนการสอนและการวิจัยของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยา 
ทางการแพทยและวิทยาภูมิคุมกัน เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ หองคณบดีชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน 1 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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 โครงการแลกเปล่ียนนิสิตและคณาจารยเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ กับบัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยแพทย
และทันตแพทยแหงโตเกียว (TMDU) ป 2558  เพื่อตอยอดความรวมมือทางวิชาการจากการลงนาม MOU ของสองสถาบันในป 2556 โดยคณาจารยเทคนิค
การแพทย จุฬาฯ 4 คน (ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว และ อ.ดร.ศิริพร จิตแกว ภาควิชาเคมีคลินิก ผศ.ดร.นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน และ อ.ดร.เขมาภรณ 
บุญบำรุง ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก) พรอมนิสิตชั้นปที่ 4 วท.บ. เทคนิคการแพทย 2 คน (น.ส.สุวีรชญา ณ สงขลา และ 

นายธัญพิสิษฐ ลอมพิทักษ) นิสิต วท.ด. ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย 3 คน (น.ส.อัญชลี ประสารสุขลาภ น.ส.ฉัตรระวี ดวงจันทร และ นายพันธการ 
รังสินธุ) นิสิต วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตรโลหิตวิทยาคลินิก 1 คน (น.ส. ดวงกมล เลิศบรรลือชัย) นิสิต วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตรระดับโมเลกุล          
ทางจุลชีววิทยาทางการแพทยและวิทยาภูมิคุมกัน 2 คน (น.ส.นริศรา อยูจุย และ นางสาวมิญช คลามอยู) ไดเดินทางไป TMDU ระหวางวันที่ 26     
กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2558 ซึ่ง Prof.Minoru TOZUKA, Dean of Graduate School of Health Care Sciences, TMDU พรอมคณาจารย นักศึกษา
ใหการตอนรับและนำเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย TMDU เย่ียมชม Central Clinical Lab of TMDU Hospital และ The University of Tokyo Hospital 
คณาจารยและนิสิตไดนำเสนองานวิจัยที่สนใจศึกษาพรอมทั้งเขาฝกปฏิบัติการวิจัยกับคณาจารย TMDU ในศาสตรที่เกี่ยวของ และยังรวมกิจกรรมแลกเปล่ียน
ศิลปวัฒนธรรมดวย ทำใหนิสิตไดมีโอกาสเปดโลกทัศน พัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ สามารถสื่อสารแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาการกับนักวิชาการชาว
ตางชาติได   
 ในระหวางวันที่ 26 สิงหาคม - 10 กันยายน 2558 คณาจารยจาก TMDU 2 คน คือ Prof.Motoji SAWABE และ Asst.Prof.Yo MABUCHI      
พรอมดวยนักศึกษาเทคนิคการแพทย 3 คน (Ms.Minami KIKUCHI, Ms.Miyako KAKINUMA, Ms.Fumika KOIKE) และนักศึกษาปริญญาโท 1 คน     
(Mr.Hayato IKOMA) ไดเขาพบคณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ รศ.ดร.ประวิตร เจวรรธนะกุล และรับการฝกปฏิบัติการในหองปฏิบัติการวิจัยของ
คณาจารยเทคนิคการแพทย จุฬาฯ เย่ียมชมศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย เยี่ยมชมหองปฏิบัติการกลางเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
นอกจากน้ัน นักศึกษายังไดเขารวมกิจกรรมออกภาคสนามรายวิชา 3700463 เวชศาสตรชุมชนสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ (Community Medicine for 
Health Sciences) ณ หมู 2 และหมู 7 ชุมชนตำบลชำผักแพว อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ในวันเสารที่ 29 สิงหาคม 2558 และไดรวมจัดกิจกรรมให
บริการตรวจสุขภาพประชาชนชุมชนตำบลชำผักแพว อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ในวันอาทิตยที่ 30 สิงหาคม 2558 ซึ่งเปนกิจกรรมหน่ึงของโครงการ
โครงการสหเวชศาสตร จุฬาฯ รักษชุมชนแกงคอย จ.สระบุรี ครั้งที่ 2 ที่ไดรับการสนับสนุนจากโครงการสระบุรีชุมชนเขมแข็ง ปงบประมาณ 2558 ของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ในโอกาสน้ี นิสิตนักศึกษายังไดรวมทำการแสดงและสาธิตศิลปวัฒนธรรมระหวางไทยและญ่ีปุน และเขาชมสถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตรของ     

ประเทศไทย คือ พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งวิมานเมฆ อุทยานประวัติศาสตรอยุธยา และวัดปาสวางบุญ จ.สระบุรี ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ รองคณบดี 
คณะสหเวชศาสตร ใหเกียรติมาเปนประธานมอบประกาศนียบัตรใหกับนักศึกษา TMDU จึงนับไดวาโครงการน้ีประสบความสำเร็จอยางดียิ่ง มีการแลกเปลี่ยน
ความรูระหวางนิสิตนักศึกษา กระชับความสัมพันธระหวางคณาจารยสองสถาบันนำไปสูการทำงานวิจัยรวมกันและรวมมือทางวิชาการตามขอตกลงใน MOU 
อยางเปนรูปธรรมมากข้ึน 

คณาจารยและนิสิตคณะสหเวชศาสตร รวมโครงการ TMDU - CU Exchange Program 2015 

Prof. Minoru TOZUKA, Dean of Graduate School of Health Care Sciences, TMDU และคณาจารย TMDU  
ใหการตอนรับคณาจารยและนิสิตจากคณะสหเวชศาตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 



คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
154 อาคารจุฬาพัฒน 1 ถนนพระราม 1 
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม 10330

กรุณาสง

www.ahs.chula.ac.th

แนะนำติชม ฝากขอความ ขาวสาร เพื่อประชาสัมพันธแกศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ของคณะสหเวชศาสตร ทานสามารถสงขอความผานถึงหัวหนา

กองบรรณาธิการ อ.ดร.ปาหนัน  รัฐวงศจิรกุล  E-mail: panan_etc@yahoo.com หรือโทรศัพท 0-2218-1084 ตอ 319

โครงการจริยธรรมคูความรู นำบัณฑิตที่ทรงคุณคาสูสังคม 

 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558 หนวยกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร ไดจัดโครงการจริยธรรมคูความรู นำบัณฑิต    

ที่ทรงคุณคาสูสังคม ณ ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค ซึ่งเปนกิจกรรมสงเสริมใหนิสิตไดมีโอกาส 
นำความรูที่เรียนและฝกปฏิบัติมาบำเพ็ญประโยชนแกสังคม เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา
สิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา โดยมีนิสิตไดรวมกันจัดกิจกรรมแนะนำคณะ       
สหเวชศาสตร มอบอาหารเสริมที่จำเปนสำหรับผูสูงอายุ แนะนำการบริหารรางกายและการรับประธานอาหารท่ีถูก
สุขลักษณะสำหรับผูสูงอายุ กิจกรรมนันทนาการรวมกันรองเพลง รับประทานอาหารวางรวมกับผูสูงอายุ และมีการ
มอบพวงมาลัยใหกับผูสูงอายุ กิจกรรมน้ีมีนิสิต คณาจารยและบุคลากร เขารวมกิจกรรมจำนวน 44 คน 

กองบรรณาธการ
รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา
อ.ดร.ปาหนัน  รัฐวงศจิรกุล

นายอภินันท บำรุงสุข

ออกแบบ/จัดหนา
นายอภินันท บำรุงสุข

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


