ภาคผนวก ข
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ประวัติผู้เชี่ยวชาญ
1. ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ
ประวัติการศึกษา
ปริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตร์ บั ณ ฑิ ต (เทคนิ ค การแพทย์ ) เกี ย รติ นิ ย ม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปริญญาการจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประวัติการทางาน
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลบารุงราษฎร์
ผู้อานวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้จัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลเกียรติคุณทีไ่ ด้รับ ศิษย์เก่าดีเด่นของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2552
และศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2552
ผลงานด้านบริหารงานองค์กรและบริหารงานคุณภาพ
1. บริหารจัดการห้องปฏิบัติก าร Chemistry, Immunology, Hematology, Microscopy,
Microbiology, Molecular Biology, Blood Bank, Surgical Pathology และ Assisted Reproductive
Technology Lab
2. จัดท าระบบมาตรฐานตามข้อก าหนดของระบบรับ รองคุณภาพโรงพยาบาลและ
ห้องปฏิบัติการ ดังนี้
- มาตรฐาน ISO 15189 มาตรฐาน ISO 15190
- มาตรฐานความสามารถห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลที่ตรวจสุขภาพคนหางาน
ที่จะไปทางานต่างประเทศ
- มาตรฐาน ISO 9001 - มาตรฐาน ISO 1400
- มาตรฐาน ISO 17025 -มาตรฐาน ISO 17043
- มาตรฐาน Hospital Accreditation (HA)
- มาตรฐาน Joint Commission International (JCI) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
- ผู้ ต รวจประเมิ น มาตรฐาน ISO 15189 และ 15190 ของส านั ก มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- วิทยากรรับเชิญบรรยายทางด้านการบริหารงานห้องปฏิบัติการ และการขอรับรอง
ระบบคุณภาพ ISO 15189 / ISO 15190
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- ให้คาปรึกษาแก่ห้องปฏิบัติการในการบริหารและจัดทาระบบคุณภาพ
ปัจจุบัน
1. ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารศู น ย์ บ ริ ก ารเทคนิ ค การแพทย์ ค ลิ นิ ก คณะเทคนิ ค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท เทคนิคการแพทย์ ด้านการบริหาร
จั ด การ คณะเทคนิ ค การแพทย์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และคณะเทคนิ ค การแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี: ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท: พบ.ม. (บริหารงานบุคคล) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาเอก: Ph.D. (Human Resource Management), Newcastle
Business School, University of Northumbria at Newcastle, The U.K.
ประวัติการทางาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัท นิกโกอุตสาหกรรม จากัด
หัวหน้าฝ่ายบุคคล บริษัท นิกโกอุตสาหกรรม จากัด
อาจารย์ประจาภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม วิทยาเขตบางเขน
เลขานุการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาหรับนักบริหาร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท
ผู้ประสานงานหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาคารพญาไท
ผู้ช่วยผู้อานวยการหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาคารพญาไท
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผลงานด้านการบริหาร กรรมการพิจารณาคัดเลือกบทความ การประชุมวิชาการด้านทรัพยากร
มนุษย์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 จัดโดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2551 ณ
โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
กรรมการพิจารณาคัดเลือกบทความและบทความดีเด่น
การประชุมวิชาการด้านทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553
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จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมพูลแมน
ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม พ.ศ. 2553
กรรมการพิจารณาคัดเลือกบทความ การประชุมวิชาการด้านทรัพยากร
มนุษย์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554 จัดโดยวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 18-20 มกราคม 2555 ณ โรงแรมสยามซิตี้
3. รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์
ประวัติการศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลที่ได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดง คะแนนยอดเยี่ยมตลอดปีการศึกษา 2514
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลเหรียญทอง คะแนนยอดเยี่ยมตลอดหลักสูตร 2515
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการรับราชการ พ.ศ. 2525 – พ.ศ.2528 อาจารย์ประจาภาควิชาเทคนิคการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2532 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2534 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปั จ จุ บั น รองศาสตราจารย์ ร ะดั บ 9 ภาควิ ช าเคมี ค ลิ นิ ก คณะสหเวช
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานด้านการบริหาร
1. หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.
2529 –2534
2. กรรมการและเลขานุ ก าร คณะกรรมการบริ ห ารสโมสรอาจารย์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2531-2533
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3. หัวหน้าภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 25342538
4. เลขาธิการสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534-2537 (3 สมัย)
5. รองประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537-2539 (2 สมัย)
6. รองคณบดีฝ่า ยวางแผนและพั ฒนา คณะสหเวชศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2538 -วันที่ 27 สิงหาคม 2543
7. ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(2 สมัย) พ.ศ. 2539-2541
8. หัวหน้าภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 28
ธันวาคม 2543-ปัจจุบัน
9. ผู้ช่วยอธิการบดี วันที่ 1 เมษายน 2547-ปัจจุบัน
ผลงานทางวิชาการ
1. “การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องแอนติ บ อดี ช นิ ด IgG. IgA และ IgM ต่ อ NAcetylcysteine ในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งแบ่ง กลุ่มตามระดับน้าตาลในเลือด ” หนังสือประกอบการ
ประชุมวิชาการทางเทคนิคการ แพทย์ ครั้งที่ 22 หัวข้อเรื่อง “ การพัฒนาคุณภาพเทคนิคการแพทย์
ในภาวะเศรษฐกิ จปั จจุบั น ” 6-8 พฤษภาคม 2541 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์ วิจั ย
กรุงเทพฯ
2. “การศึ ก ษาดั ช นี บ่ ง ชี้ ถึ ง อั ต ราเร็ ว ของการสร้ า งและสลายมวลกระดู ก ในหญิ ง ”
หนัง สือประกอบการประชุ ม วิ ช าการทางเทคนิ คการแพทย์ ครั้งที่ 22 หัวข้อเรื่อ ง “ การพั ฒ นา
คุณภาพเทคนิคการแพทย์ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ” 6-8 พฤษภาคม 2541 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี
50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ
3. “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความเครียดแบบเฉียบพลันกับระดับกลูโคส และ
กรดยูริคในเลือด” หนังสือประกอบการประชุมวิชา การทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 22 หัวข้อเรื่อง
“การพัฒนาคุณภาพเทคนิค การแพทย์ในภาวะเศรษฐกิจ ปัจจุบัน ” 6-8 พฤษภาคม 2541 ณ อาคาร
เฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ
4. “การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บระดั บ แอนติ บ อดี ช นิ ด IgG. IgA และ IgM ต่ อ NAcerytcysteine ในผู้ ป่ ว ยเบาหวานโดยแบ่ ง ตามระยะเวลาที่ เ ป็ น โรคเปรี ย บเที ย บกั บ คนปกติ ”
หนัง สือประกอบการประชุ ม วิช า การทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 22 หัวข้อเรื่อง “การพั ฒ นา
คุณภาพเทคนิคการแพทย์ในภาวะเศรษฐกิจ ปัจจุบัน” 6-8 พฤษภาคม 2541 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี
50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ
5. “การบริหาร จัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย ” โรงพิมพ์ เอ พี กราฟิค ดีไซน์ กรุงเทพฯ
พฤษภาคม 2544 (193 หน้า).
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6. Santiyanont R, Kiartkangwanklai P, Widdhayanonth E, Wongtawarawat W. Serum
Cystatin C as an Early Marker for Renal Dysfunction in Diabetes. Clin Chem Lab Med 40 (Suppl),
S99, 2002
7. Santiyanont R, Tamulsaen C, Insansuab K, Noppornphan V, Techakraichana N.
Association of XbaI and PvuII RFLPs Polymorphisms of Estrogen Receptor Gene with Bone
Mineral Density in Peri- and Post-Menopausal Thai Women. Clin Chem Lab Med 40 (Suppl), S235,
2002
8. Pornchai Sithisarankul, Rachana Santiyanont, Chongdee Wongpinairat, Panadda
Silva, Pinnapa, Rojanajirapa, Supat Wangwongwatana, Vithet Srinetr, Jiruth Sriratanaban,
Sawanya Chuntutanon. Situation analysis of occupational and environmental health laboratory
accreditation in Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health 33 (2), 400-408 (2002)
9. Santiyanont R., Kiartkangwanklai P, Widdhayanondh E, Vongthavaravat V. Serum
Cystatin C as an early marker for decreased glomerular function in diabetes. J Med Tech Assoc
Thailand. Dec 2002: 30 (2), 168-175.
10. Laiwattanapaisal W, Saythanu P, Nubtueboon P, Tencomnao T, Santiyanont R. A
high-throughput nonimmunological method for determination of microalbuminuria based on
utilization of albumin blue580. Laboratory Medicine. 2008; 39(12):727-9.
11. Chiabchalard A, Tencomnao T, Santiyanont R. Effect of Gymnema inodorum on
postprandial peak plasma glucose levels in healthy human. African Journal of Biotechnology. 2010;
9(7):1079-85.
บทความบรรยาย/ ตีพิมพ์ ในการประชุมวิชาการ
1. Biochemical Markers for the Assessment of Bone Turnover. The 6 th National
Scientific Conference of Malaysian Institute of Medical Laboratory Sciences, Kuala Lumpur,
Malaysia, 1995
2. Biochemical Markers for Osteoporosis, The 20th National Scientific Conference of
Association of Medical Technologists of Thailand, 1996
3. The Present Condition of Enteropathogenic Infectious Disease in Asia
Commemorative Symposium on the Inauguration Assembly for the Foundation of Asia Association
of Medical Laboratory Scientists. Nagoya, Japan, 1997
4. Current Trends of Medical Technology in Thailand. The 1st National Seminar of
Brunei Darussalam Association of Medical Laboratory Scientists, Bandar Seri Begawan, Brunei
Darussalam, 1998
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5. The Role of Antioxidants in Health. The 23rd National Scientific Conference of the
Association of Medical Technologists of Thailand. Sofitel Raccha Orchid Hoter, Khon kaen,
Thailand. April 29, 1999.
6. Which Alternatives will Clinical Laboratory Choose for Its Standard Quality? MEDDI
TECH ASIA 2000. Bangkok International Trade and ExhibitionCenter, Bangkok, Thailand, March 3,
2000
7. Clinical Laboratory Standard. The 24th National Scientific Conference of Association
of Medical Technologists of Thailand. Thumrin Thana Hotel, Trang, Thailand. April 21, 2000
8. Biochemical Markers of Bone Turnover and Osteoporosis. การประชุ ม วิ ช าการทาง
สหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3, อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14-16 พฤศจิกายน 2544
9. รั ช นา ศานติ ย านนท์ . Biochemical Markers of Bone Turnover and Osteoporosis.
วารสารสหเวชศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2544- มีนาคม 2545, หน้า 61-70.
10. การบริหารความเสี่ย งสาหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ . การประชุมวิช าการ
ทางสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3, อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14-16 พฤศจิกายน 2544
11. รัชนา ศานติยานนท์ การบริหารความเสี่ยงสาหรับห้อ งปฏิบัติการทางการแพทย์ .
วารสารสหเวชศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2544- มีนาคม 2545, หน้า 21-28.
12. Molecular Diagnostics in Laboratory Medicine.(Abstract) 4th Annual Meeting of
Indonesian Association of Health Laboratory Technologists. Sheraton Surabaya Hotel &Towers.
25 June, 2003.
13. รั ช นา ศานติ ย านนท์ . Mechanisms of coronary artery disease pathogenesis and its
novel risk marker. วารสารสหเวชศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม 2544- มิถุนายน 2546, หน้า 1-14.
14. รัชนา ศานติยานนท์. ปัจจัยเสี่ยงใหม่ของการเกิ ดโรคหัวใจและหลอดเลือด. การ
ประชุมวิชาการ ทางสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส 150 ปี วันพระราช
สมภพพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเฉลิมฉลองในวาระคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ
ครบรอบ 12 ปี. โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ. วันที่ 7 สิงหาคม 2546.
15. Rachana Santiyanont. Credentials and Certification of Laboratory Personnels.
Invited lecture in the 10 th ASEAN Conference in Medical Laboratory Technology. 29 April 2004,
Chiang Mai, Thailand.
16. Rachana Santiyanont. New Tool for Clinical Laboratory Management. Invited
lecture in the 40 th Annual Convention of the Philippine Association of Medical Technologists. 16
December 2004, Manila, Philippines.
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ผลงานบริการด้านวิชาการ
1. ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2528-2538
2. Vice-Chairman of Organizing Committee, 4 th ASEAN Conference of Medical
Laboratory Technologists 1991
3. Council Member and Internal Auditor, ASEAN Association of Medical Laboratory
Technologists 1988- 1999.
4. Vice President, ASEAN Association of Medical Laboratory Technologists
(AAMLT) 2002
5. ประธานคณะกรรมการพิ จ ารณาผลงานวิ ช าการสายงานเทคนิ ค การแพทย์ แ ละ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ สภากาชาดไทย พ.ศ.2535-ปัจจุบัน
6. คณะท างานการศึ ก ษาความต้ อ งการก าลั ง คนในสาขาวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพของ
ประเทศในช่วง 20ปี ข้างหน้า กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2535
7. Vice President, Asia Association of Medical Laboratory Sciences, 1996 –present
(2 consecutive terms)
8. อุปนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน
9. Technical Adviser, The 8 th ASEAN Conference of Medical Laboratory
Technologists, Bandaseri Begawan, Brunei Darussalam พ.ศ. 2541-2542
10. Scientific program adviser, The 18 th International Conference of Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine, Kyoto, Japan 2000-2002.
11. คณะทางานการศึกษาสถานภาพการใช้น้ายาและอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ในประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2543-ปัจจุบัน
12. รองประธานคณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.2542-2545
13. ประธานคณะอนุกรรมการพั ฒนามาตรฐานและวิชาการสาขาเทคนิคการแพทย์.
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2542-2545
14. กรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2546-ปัจจุบัน
15. กรรมการคณะกรรมการควบคุ มการประกอบโรคศิล ปะ กระทรวงสาธารณสุ ข
พ.ศ.2542-2545
16. กรรมการบริหารสาขาชีวเคมี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2531-2542
17. Chairman Scientific Committee, The 10th ASEAN Conference in Medical Laboratory
Technology. 2002-2003.
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ผลงานด้านอื่น ๆ
1. ที่ปรึกษาด้านการประกันคุณภาพสาหรับหน่วยงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(4 แห่ง) พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน
2. ผู้ ต รวจสอบระบบคุ ณ ภาพภายใน CU-QA จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย (3 แห่ ง )
พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน
3. ผู้ ต รวจสอบระบบคุ ณ ภาพ CU-QA ในนามจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย (5 แห่ ง )
พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน
4. รองศาสตราจารย์ พันเอก ถวัลย์ ฤกษ์งาม
ประวัติการศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การจัดการส่งกาลังบารุงชั้นสูง โรงเรียนส่งกาลังบารุง
กรมส่งกาลังบารุงทหารบก กองทัพบก
นายทหารบกอาวุโส รุ่นที่ 2 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง กองทัพบก
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดุษฎีบัณฑิต (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการทางาน
2539 – 2541
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
254 1- 2542
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวางแผนพัฒนา คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2546 – 2548
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2549 – ปัจจุบัน
กรรมการประจาสานักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2549 – ปัจจุบัน
กรรมการประจาสานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550 – ปัจจุบัน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550 – ปัจจุบัน
คณะกรรมการพิจารณาครูดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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2550 – ปัจจุบัน
2550 – ปัจจุบัน
2550 – ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์

5. รศ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ
ประวัติการศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สรีรวิทยา) สหสาขาสรีรวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2514
นักเทคนิคการแพทย์ในห้องปฏิบัติการกลาง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
พ.ศ. 2521
อาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2530-2542
คณะกรรมการวารสารเทคนิคการแพทย์ ของสมาคมเทคนิคการแพทย์
แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2535
รองศาสตราจารย์ระดับ 9 ด้านการบริหารศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเกษียณอายุราชการ
เคยดารงตาแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าภาควิชา เทคนิคการแพทย์และรองคณบดี คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2536-2539
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพัฒนา วิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์
พ.ศ. 2541
ที่ปรึกษาและเขียนบทความประจาของชมรมเทคนิคการแพทย์สัมพันธ์
และศูนย์ข้อมูลเทคนิคการแพทย์ (http//www.thaimedtech.org)
ประธานโครงการจัดตั้งโครงการศึกษาต่อเนื่องของเทคนิคการแพทย์
รองบรรณาธิการ สารเทคนิคการแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2540-2552
ประธานชมรมคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC
Guide 25
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2541

มณี เตชวิริยะ
6 ธันวาคม 2504
เลขที่ 780/81 ศุภาลัย คาซา ริวา คอนโด ถ. เจริญกรุง, บางคอแหลม
กทม. ประเทศไทย 10120
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท ROCHE DIAGNOSTICS (ประเทศไทย)
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ABBOTT LABORATORIES (ประเทศไทย)
ผู้จัดการฝ่ายขายประจากรุงเทพฯ บริษัท ABBOTT LABORATORIES
(ประเทศไทย)
ผู้จัดการฝ่ายขายประจาประเทศไทย บริษัท ABBOTT
LABORATORIES (ประเทศไทย)
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ABBOTT LABORATORIES (ประเทศไทย)

พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน
ตาแหน่งต่างๆ ทางสังคม
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
อุปนายก สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์แห่ง มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
อนุกรรมการ สภาเทคนิคการแพทย์

