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ประวัตสิ ่ วนตัว และ ผลงานทางวิชาการ

1. ชื่อ (ภาษาไทย): รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สมลักษณ์ จึงสมาน
2. ตาแหน่ งวิชาการปั จจุบัน: รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
3. ตาแหน่ งบริหารปั จจุบัน: รองคณบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรบุคคล และ รองผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล
4. ความชานาญเชี่ยวชาญ : สาขาเอกทางการแพทย์ สาขาต่อมไร้ ทอ่ และเมตะบอลิสม สาขาเอกหลักสูตร Fellowship
Program in Division of Endocrinology, Diabetes and Hypertension, Brigham and Women’s Hospital, Harvard
Medical School, Boston, MA, USA. สาขาเอกหลักสูตร post doctoral research fellow ด้ าน basic genetic molecular
research ณ.Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA. สาขาเอกหลักสูตร post
doctoral research fellow ด้ าน stem cell and islet cell transplant research,ณ. Joslin Diabetes Center, Harvard
Medical School, Boston, MA, USA
5. ที่อยู่หน่ วยงาน: สาขาต่อมไร้ ทอ่ และเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ องครักษ์ ถนน รังสิต-นครนายก ตาบลองครักษ์ จังหวัด
นครนายก (26120)
6. เบอร์ โทรศัพท์ ท่ สี ามารถติดต่ อได้ ที่ทางาน: 037-395085-6 ต่อ 11001 เบอร์ แฟกซ์ : 037-395085 ต่อ 11003
7. อีเมล์ : somlukc@swu.ac.th
8. ประวัติการศึกษา
8.1) แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต (Postgraduate Medicine, M.D.) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
(ปี พ.ศ. 2540)
8.2) วุฒิบตั ร (Diploma) อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ปี พ.ศ. 2544)
8.3) อนุมตั ิบตั ร (Diploma) อายุรศาสตร์ ครอบครัว แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2545)
8.4) วุฒิบตั ร (Diploma) อายุรศาสตร์ ตอ่ มไร้ ทอ่ และเมตะบอลิสม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
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(ปี พ.ศ. 2547)
8.5) วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต

(Master of Medical Science, M.M.Sc.) อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ (ปี พ.ศ. 2547)
8.6) Certificate of Fellowship Program in Division of Endocrinology, Diabetes and Hypertension, Brigham and
Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA (ปี พ.ศ. 2555)
8.7) Postdoctoral Certification of Fellow Research in Stem cell and Islet Cell Transplant Research, Joslin
Diabetes Center, Harvard Medical School, Boston, MA, USA (ปี พ.ศ.2553)
8.8) Postdoctoral Certification of Fellow Research in Basic Genetic Molecular Research, Brigham and
Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA (ปี พ.ศ.2555)
9. ประวัติการทางานที่สาคัญ และ Professional Activities
9.1) การอบรมและศึกษาต่ อด้ านงานวิจัย
9.1.1) การศึกษาต่อใน หลักสูตร Fellowship Program และ Post doctoral research fellow และเข้ ารับการอบรม ใน
หลักสูตรด้ านสถิติวิจยั และ molecular genetic ด้ าน pure science research ณ. Harvard Medical School, Boston, USA
- ได้ ศกึ ษาต่อในหลักสูตร Fellowship Program ในสาขาเอกด้ าน Endocrinology, Diabetes and Hypertension
ณ.Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA (2010-2012)
- ได้ ศกึ ษาต่อในหลักสูตร post doctoral research fellow ด้ าน basic genetic molecular research ณ.
Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA (2010-2012) โดยได้ ลงทะเบียนอบรมทาง
molecular genetic ที่ Harvard Medical School ร่วมกับมีประสบการณ์ตรงในการทางานวิจยั pure science research ด้ าน
molecular genetic และมีผลงานวิจยั ที่ได้ รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติในเจ้ าของงานวิจยั (the first author) ขณะปฏิบตั ิงานที่
Harvard Medical School
- ได้ ศกึ ษาต่อในหลักสูตร post doctoral research fellow ด้ าน stem cell and islet cell transplant research,
ณ. Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School, Boston, MA, USA (2011)
- ได้ อบรม Introductory Statistics for Medical Researchers ณ.Brigham and Women’s Hospital, Harvard
Medical School, Boston, MA, USA (on November 1, 2011)
- ได้ อบรม An Overview of Basic Genetics and the Genetic Code Program ณ.Brigham and
Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA (on February 16, 2012)
- ได้ อบรม Genetic Literacy: A Guide to Understanding the Concepts of Modern Genetic Research
ณ.Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA (on March 29, 2012)
9.1.2) การอบรมด้ านความรู้ความชานาญในการดาเนิน งานวิจยั ด้ าน Human Clinical Trial
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- ได้ อบรม โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “Human Subject Protection and GCP Course”
ระหว่างวันที่18-19 ธันวาคม 2555 ณ. ห้ องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ ทางปั ญญาและวิจยั ชัน้ 19
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
-

ได้ อบรม “Standard Course in Clinical Trials 2013” ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2556 ณ. อาคาร

แพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
9.2) งานวิชาการ งานวิจัย และงานที่เกี่ยวข้ องในวิชาชีพ
- กรรมการร่างหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร กา รอบรมแพทย์ประจาบ้ านทางอายุรศาสตร์ ในสาขาต่อมไร้ ทอ่
และเมตะบอลิสม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี 2555-ปั จจุบนั
-

กรรมการดาเนินงานอบรมและประเมินผลงานวิจยั ของแพทย์ประจาบ้ านทางอายุรศาสตร์ ในสาขาต่อมไร้ ทอ่

และเมตะบอลิสม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี 2555-ปั จจุบนั
- ที่ปรึกษาหลักสูตรงานวิจยั ของพยาบาลระดับปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2553
- ที่ปรึกษาร่วมในการรับเชิญเพื่อประเมินการขอตาแหน่งผลงานทางวิชาการของแพทย์ และพยาบาล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2552
- ที่ปรึกษาหลักสูตรงานวิจยั ของพยาบาลระดับปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยอีสเทริ น ปี 2556
- คณะอนุกรรมการการประเมินการสอนเพื่อขอกาหนดตาแหน่งอาจารย์ในสาขาอายุรศาสตร์ ที่
ศธ 0519.1.03/5105 ปี พ.ศ. 2556
-

กรรมการสหถาบันวิจยั ร่วมระหว่างสถาบันฝึ กอบรมอายุรแพทย์สาขาต่อมไร้ ทอ่ และเมตะบอลิสมในการ

ดาเนินโครงการสหสถาบันร่วมในโครงการวิจยั “Pituitary Registration” จัดโดยสมาคมต่อมไร้ ทอ่ แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556-ปั จจุบนั
-

คณะอนุกรรมการร่วมในการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ปริ ญญาเอก สาขา molecular genetics

in human medicine ภาควิชาเวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล (The Faculty of Graduate Studies, Mahidol
University) ปี พ.ศ. 2557-ปั จจุบนั
-

นาเสนอผลงานวิจยั (Oral presentation) ระดับนานาชาติ งานประชุม International Medical Submit

เรื่ อง “OA1: Outcome of blood sugar control in diabetic patients with metabolic syndrome”วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553
เวลา 13.00-13.15 น. ณ ห้ อง Seminar 4 room อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอย ศูนย์วิจยั เพชรบุรี กรุงเทพฯ
-

นาเสนอผลงานวิจยั (oral presentation) ระดับนานาชาติ งานประชุม International Medical Submit

เรื่ อง “OA2: Prevalence of peripheral aterial Disease in type 2 diabetes patient at HRH Princess Maha
Chakri Sirindhorn Medical Center” วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.20-13.35 น. ณ ห้ อง Seminar 4 room
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอย ศูนย์วิจยั เพชรบุรี กรุงเทพฯ
-

นาเสนอผลงานวิจยั (poster presentation) งานประชุมวิชาการ 24 th Anniversary Annual Medical
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Conference 2010 “Update Knowledge in Medicine and Conference and Health Science 2011” หัวข้ อเรื่ อง “PP-21:
Association Risk Factor Related to Hypoglycemic and Hyperglycemic Symptoms in Type 2 Diabetic Patients” ณ
ห้ องประชุม 5 A และ B อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2554
-

นาเสนอผลงานวิจยั (oral presentation) งานประชุม 20 th Annual Meeting The Endocrine Society of

Thailand เรื่ อง “Comparying Efficacy of Medical Therapy between HMG-CoA Reductase Inhibitor Group
To Changing of Bone Mineral Density And Bone Markers in The Patients with Hyperlipidemia and Osteopenia”
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.54-10.06 น. ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์ เกต กรุงเทพฯ
-

นาเสนอผลงานวิจยั (oral presentation) เรื่ อง “Prevention of Type 2 diabetes in pre-diabetes patients:

A randomized controlled trial” งานประชุมวิชาการประจาปี Medicine in Asean Community and Patient Safety คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 6-7 พฤศจิกายน 2555
-

นาเสนอผลงานวิจยั (poster presentation) ระดับนานาชาติ งานประชุม 16 th AFES 2010 Congress of the

ASEAN Federation of Endocrine Societies เรื่ อง “PP2- 062: Comparison of Diagnostic Criteria Metabolic Syndrome
Among WHO 1999, NCEPIII and IDF on Prediction of the Cardiovascular Risk in Thai International Medicine Clinic”
28 Nov.-2Dec., 2010, Philippines
-

นาเสนอผลงานวิจยั (oral presentation) ระดับนานาชาติ งานประชุม 16 th AFES 2010 Congress of the

ASEAN Federation of Endocrine Societies เรื่ อง “OP4-21: Association Between Components of Metabolic Syndrome
Criteria and Risk of Cardiovascular disease” 28 Nov.-2Dec., 2010, Philippines
-

นาเสนอผลงานวิจยั (poster presentation) ระดับนานาชาติ งานประชุม 16 th International Congress of

Endocrinology ICE/ENDO เรื่ อง PP-1064: Association of Serum High-Sensitivity C - Reactive Protein to Metabolic
Control and Chronic Vascular Complications in Patients with Type 2 Diabetes. March 21-24, 2014, McCormick
Place West, Chicago, Illinois, USA
9.3) งานส่ งเสริมและปรับปรุ งคุณภาพการศึกษา
- การมีสว่ นร่วมรับผิดชอบยุทธศาสตร์ “ยุทธศาสตร์ การประกันคุณภาพการเรี ยนการสอนเชิงจริ ยธรรมในระดับ
นิสติ แพทย์คลินิก และแพทย์ประจาบ้ านอายุรศาสตร์ ” ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ปี 2555-ปั จจุบนั
-

การมีสว่ นร่วมการดาเนินงานด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในหลักสูตร

ระดับนิสติ แพทย์คลินิก และแพทย์ประจาบ้ านอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี 2555-ปั จจุบนั
-

การมีสว่ นร่วมการดาเนินงานด้ านการออกข้ อสอบและการประเมินผลการสอบในหลักสูตรระดับนิสติ แพทย์

คลินิก และแพทย์ประจาบ้ านอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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ปี 2555-ปั จจุบนั
-

ที่ปรึกษาทางวิชาการและจริ ยธรรม ในระดับนิสติ แพทย์คลินิก และแพทย์ประจาบ้ านอายุรศาสตร์

ภาควิชา อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี 2555-ปั จจุบนั
-

แต่งตังเป็
้ นอาจารย์ที่ปรึกษาชันปี
้ ที่ 1-6 ประจาปี การศึกษา 2556 คาสัง่ คณะแพทยศาสตร์ ที่ 145/2556

-

การมีสว่ นร่วมการดาเนินงานการจัดและคุมการสอบแพทย์ประจาบ้ านอายุรศาสตร์ ในหลักสูตรระดับแพทย์

ประจาบ้ านอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี 2555-ปั จจุบนั
9.4) งานบริหาร
- กรรมการอนุกรรมการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน สาขาต่อมไร้ ทอ่ และเมตะบอลิสมภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี 2555-ปั จจุบนั
-

กรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี 2555-ปั จจุบนั
-

กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานิสติ แพทย์คลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี 2555-ปั จจุบนั
- กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาอายุรแพทย์ประจาบ้ าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี 2555-ปั จจุบนั
- กรรมการ HA ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี 2555-ปั จจุบนั
- กรรมการการควบคุมคุณภาพการให้ บริ การผู้ป่วยนอกภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี 2555-ปั จจุบนั
-

กรรมการร่วมในการจัดประเมินผลการสอบ แพทย์ประจาบ้ านสาขาอายุรศาสตร์ ของคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ร่วมกับสมาคม ราชวิทยาลัยอายุรศาสตร์ แห่งประเทศไทย ปี 2555-ปั จจุบนั
-

กรรมการอนุกรรมการฝึ กอบรมและจัดประเมินผลการสอบแพทย์ประจาบ้ านสาขาต่อมไร้ ทอ่ และเมตะบอลิสม

ของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ร่วมกับสมาคม ต่อมไร้ ทอ่ แห่งประเทศไทย ปี 2556-ปั จจุบนั
-

กรรมการร่วมในการจัดการเรี ยนการสอน หลักสูตรเวชจริ ยธรรมของแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิตของ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี 2556-ปั จจุบนั
-

กรรมการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี 2557-ปั จจุบนั
- กรรมการและเลขานุกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ที่ ศธ 0519.1.03/5774 ปี พ.ศ. 2556
-

ดารงตาแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ คาสัง่ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ที่ 1029 / 2557 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
-

คณะกรรมการดาเนินการเลือกตังกรรมการสภาคณาจารย์
้
และข้ าราชการประเภทผู้แทนทัว่ ไป คาสัง่

6
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒที่ 1003/2557 ปี พ.ศ. 2557
-

ประธานคณะกรรมการการพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน

ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ คาสัง่ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒที่ 088/2557 ปี พ.ศ. 2557
-

ประธานคณะกรรมการการกลัน่ กรองผลงานทางวิชาการของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

คาสัง่ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒที่ 087/2557 ปี พ.ศ. 2557
-

ประธานคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลการสอนในการกาหนดตาแหน่งทางสายวิชาการของ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ คาสัง่ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒที่ 098/2557 ปี พ.ศ. 2557
-

ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยของคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ คาสัง่ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒที่ 073/2557 ปี พ.ศ. 2557
-

กรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด (PTC) โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ คาสัง่ คณะแพทยศาสตร์ ที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ ปี พ.ศ. 2557
-

กรรมการการตรวจสุขภาพบุคลากรประจาปี ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ คาสัง่ คณะแพทยศาสตร์ ที่ ๘๖/๒๕๕๗ ปี พ.ศ. 2557
9.5) งานทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
-

การมีสว่ นร่วมการดาเนินงานพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแด่บณ
ั ฑิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2555-ปั จจุบนั
- การมีสว่ นร่วมการดาเนินงานปั จฉิมนิสติ แพทย์รุ่น 23 - ปั จจุบนั คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2556-ปั จจุบนั
-

การมีสว่ นร่วมการดาเนินงานปฐมนิเทศนิสติ แพทย์คลินิก ปี 4, 5, และ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2556-ปั จจุบนั
-

การมีสว่ นร่วมการดาเนินงานพิธีมอบเสื ้อกาวน์นิสติ แพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2556-ปั จจุบนั
-

การมีสว่ นร่วมการดาเนินงาน พิธีรดน ้าดาหัว ในเทศกาลปี ใหม่ไทย ที่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ โรงพยาบาล

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2556-ปั จจุบนั
-

กรรมการดาเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพและความเป็ นอัตลักษณ์ของนิสติ แพทย์ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒปี พ.ศ. 2557 คาสัง่ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒที่ 078/2557 ปี พ.ศ. 2557
-

กรรมการดาเนินการโครงการคณะแพทยศาสตร์ ร่วมใจ มศว. สืบสานสงกรานต์ไทย ปี พ.ศ. 2557

คาสัง่ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒที่ 080/2557 ปี พ.ศ. 2557
9.6) งานบริการวิชาการและอื่นๆ
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- กรรมการดาเนินการจัดตัง้ Health Care Team ด้ านโภชนบาบัด ต่อการป้องกันภาวะอ้ วนลงพุง และ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยจัดอบรมความรู้ทางโภชนศาสตร์พื ้นฐาน และ work shop ทางผู้ป่วยคลินิก ให้ แก่ พยาบาล และ
ผู้ช่วยพยาบาล ในกลุม่ งานอายุรกรรมผู้ป่วยนอก ชัน้ 2 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2552
- การเป็ นวิทยากรบรรยาย การจัดฝึ กอบรมเรื่ อง “การให้ ความรู้เรื่ องโรคเบาหวาน” ให้ กบั สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ปี พ.ศ. 2552
- การเป็ นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้ อ “Approach of hypoglycemic disorder” งานประชุมวิชาการประจาปี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2553
-

การเป็ นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้ อ “Prevention of Type 2 diabetes in pre-diabetes patients:

A randomized controlled trial” งานประชุมวิชาการประจาปี Medicine in Asean Community and Patient Safety
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 6-7 พฤศจิกายน 2555
-

การเป็ นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้ อ “พื ้นฐานวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพระบบต่อมไร้ ทอ่ ” ในหลักสูตรประกาศนียบัตร

ด้ านโภชนาเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย (Certificate in Nutrition for Health and Anti-Aging) ของหน่วยงานโภชนศาสตร์
คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 8-9 มิถนุ ายน 2556
-

การเป็ นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้ อ “Curcumin Extract for Prevention of Type 2 Diabetes” ในงานประชุม

วิชาการประจาปี ครัง้ ที่ 52 (Healthcare beyond boundaries: Asian initiative) จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 18-21 มิถนุ ายน 2556
-

การเป็ นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้ อ “Patient center approach for diabetes management” งานประชุม

วิชาการ ด้ านการอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ ทอ่ ในเวชปฏิบตั ิครัง้ ที่ 28 จัดโดย สมาคมต่อมไร้ ทอ่ แห่งประเทศไทย
17-19 กรกฎาคม 2556
- การเป็ นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้ อ “Direct renin inhibition modulates insulin resistance in caveolin-1deficient mice” งานประชุมวิชาการ Endocrine Weekend จัดโดย สมาคมต่อมไร้ ทอ่ แห่งประเทศไทย 17-18 สิงหาคม 2556
10. เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยได้ รับ
ปี ที่ได้ รับ
ชื่อทุน/รางวัล
2556

โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ในโอกาสที่ได้ รับคัดเลือกให้ ได้ รับรางวัลวิจยั ประเภท
ผลงานวิจยั ดีเด่น ประจาปี 2556 เรื่ อง Curcumin Extract for Prevention of
Type 2 Diabetes เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะแพทย์ มศว. ครบรอบ 28 ปี

2556

โล่รางวัลผลงานวิจยั ด้ านโรคเบาหวาน ประจาปี 2556 : Endocrine Society
Award for Distinguished Research in Diabetes ของงานประกวดผลงานวิจยั
ดีเด่นทางโรคเบาหวานจากสมาคมต่อมไร้ ทอ่ แห่งประเทศไทย
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2557

โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ในโอกาสที่ได้ รับคัดเลือกให้ ได้ รับรางวัลวิจยั ประเภท ผลงานวิจยั
ดีเด่น ประจาปี 2557 เรื่ อง Reduction of atherogenic risk in patients with type 2
diabetes by curcuminoid extract: a randomized controlled trial เนื่องในโอกาสวัน
สถาปนาคณะแพทย์ มศว. ครบรอบ 29 ปี

2557

โล่รางวัลเกียรติยศ บนเส้ นทางชีวิต คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน “บุคคลตัวอย่างแห่งปี
2557” สาขา การแพทย์ ต่อมไร้ ทอ่ และเมตะบอลิสม (เบาหวาน) กับผลงานวิจยั การศึกษา
สารสกัดขมิ ้นชันในการดูแลป้องกันโรคเบาหวาน ในผู้ป่วยที่เริ่ มเสีย่ งต่อการเกิด
โรคเบาหวานและการลด ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 จาก รางวัลไทยในโครงการหนึง่ ล้ านกล้ าความดีถวายในหลวง
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ จาก ฯพณฯ นายอาพล เสนาณรงค์ องคมนตรี

2558

โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ในโอกาสที่ได้ รับคัดเลือกให้ ได้ รับรางวัลนักวิจยั ดีเด่น (คลินิก) ประจาปี
2558เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะแพทย์ มศว ครบรอบ 3 ทศวรรษ

11. ผลงาน เช่ น วารสารวิชาการระดับนานาชาติ, วารสารวิชาการระดับชาติ, บทความ, หนังสือ, สิทธิบัตร
11.1) ผลงานการวิจยั บทความวิชาการที่ได้ รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
1. Chuengsamarn S., Sunthornyothin S. Diagnosis of the Cushing’s disease and definition of cure after
transphenoidal surgery. Chula Med J 2004 Nov; 48(11): 745-63.
2. Chuengsamarn S. Hypoglycemia in Hepatoma. Journal of Medicine and Health Sciences 2004;
11(3):49-55.
3. Chuengsamarn S. Thiazolidinediones: glucose-lowering drugs. Journal of Medicine and Health
Sciences 2005; 12(2):14-27.
4. Chuengsamarn S., Suwanwalaikorn S. Comparing the Effect of Short Term Post Meals and Bedtime
Calcium Supplementation on the C-terminal Telopeptide Crosslink’s and PTH levels in Postmenopausal osteopenia
women. J Med Assoc Thai 2005; 88(Suppl 1):S12-20.
5. Chuengsamarn S. Hashimoto’s Thyroiditis in a Patient with Non-Hodgkin’s Thyroid Lymphoma of B Cell
type and Originated from Mucosa-Associated Lymphoid Tissue (MALT): A Case report. J Med Assoc Thai 2005; 88
(Suppl 1):S73-78.
6. Chuengsamarn S, Rattanamongkoulgul S. Metabolic Syndrome and Atherosclerotic Risk Factors as
Determinants of Blood Sugar Control in Diabetic Patients: A Retrospective Cohort Study. J Med Assoc Thai 2010;
93(2):177-182.
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7. Chuengsamarn S, Sangpanich A, Laoopugsin N. Prevalence and Risk Factors of Peripheral Arterial
Disease in type 2 Diabetic Patients at HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center. J Med Assoc Thai
2010; 93(2):S32-S38.
8. Chuengsamarn S, Rattanamongkoulgul S, Suwanwalaikorn S, Wattanasirichaigoon S, Kaufman L. Effects
of statin VS. Non-statin lipid-lowering therapy on bone formation and bone mineral density biomarkers in patients
with hyperlipidemia. Bone 2010; 46:1011-1015.
9. Chuengsamarn S, Rattanamongkoulgul S, Villarroel A. Association between metabolic syndrome and risk
of cardiovascular disease, using different criteria and stratified by sex. International Journal of Diabetes Mellitus
2010; 2:15-19.
10. Chuengsamarn S, Rattanamongkoulgul S, Luechapudiporn R, Phisalaphong C, Jirawatnotai S.
Curcumin Extract for Prevention of Type 2 Diabetes. Diabetes Care 2012; 35:2121-2127.
11. Chuengsamarn S, Garza AE, Krug AW, Romero JR, Adler GK, Williams GH, Pojoga LH. Direct rennin
inhibition modulates insulin resistance in caveolin-1- deficient mice. Metabolism 2013; 62: 275-281.
12. Chuengsamarn S, Rattanamongkoulgul S, Phonrat B, Tungtrongchitr R, Jirawatnotai S. Reduction of
atherogenic risk in patients with type 2 diabetes by curcuminoid extract: a randomized controlled trial. J Nutr
Biochem 2014; 25:144-150.
13. Chuengsamarn S, Rattanamongkoulgul S, Jirawatnotai S. Association between serum uric acid level
and microalbuminuria to chronic vascular complication in Thai patients with type 2 diabetes. J Diabetes
Complications 2014; 28: 124-129.
11.2) หนังสือและตารา
1. สมลักษณ์ จึงสมาน, สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร เรื่ อง “แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมด
ประจาเดือน” หนังสือ Evidence-Base Clinical Practice Guideline ทางอายุรกรรม 2548 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บรรณาธิการ : รศ.นพ. วิทยาศรี ดามา)
2. สมลักษณ์ จึงสมาน เรื่ อง “Hyperglycaemic Emergencies” ตารา เวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน โครงการตารา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2552 (บรรณาธิการ: สมเกียรติ วัฒนศิริชยั กุล ดุจเดือน สีละมาด และ
กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์)
3. สมลักษณ์ จึงสมาน เรื่ อง “Hypoglycemia in Diabetes Patients” ตารา เวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน โครงการตารา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2552 (บรรณาธิการ: สมเกียรติ วัฒนศิริชยั กุล ดุจเดือน สีละมาด และ
กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์)

10
4. สมลักษณ์ จึงสมาน เรื่ อง “Adrenal Crisis” ตารา เวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน โครงการตารา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2552 (บรรณาธิการ: สมเกียรติ วัฒนศิริชยั กุล ดุจเดือน สีละมาด และ กานดิษฎ์
ประยงค์รัตน์)
5. สมลักษณ์ จึงสมาน เรื่ อง “Thyroid Storm” ตารา เวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน โครงการตารา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2552 (บรรณาธิการ: สมเกียรติ วัฒนศิริชยั กุล ดุจเดือน สีละมาด และ กานดิษฎ์
ประยงค์รัตน์)
6. สมลักษณ์ จึงสมาน เรื่ อง “Myxedema Coma” ตารา เวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน โครงการตารา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2552 (บรรณาธิการ: สมเกียรติ วัฒนศิริชยั กุล ดุจเดือน สีละมาด และ กานดิษฎ์
ประยงค์รัตน์)
7. สมลักษณ์ จึงสมาน เรื่ อง “Cushing’s Syndrome” ตารา โรคของต่อมหมวกไตคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 (บรรณาธิการ: ทิพาพร ธาระวานิช)
8. สมลักษณ์ จึงสมาน เรื่ อง “Adrenal Insufficiency” ตารา โรคของต่อมหมวกไตคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 (บรรณาธิการ: ทิพาพร ธาระวานิช)
9. สมลักษณ์ จึงสมาน เรื่ อง “แนวทางการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แบบบูรณาการ”
หนังสือแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ปี 2557 (บรรณาธิการ: สมลักษณ์ จึงสมาน)
9. สมลักษณ์ จึงสมาน เรื่ อง “แนวทางการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แบบบูรณาการ”
หนังสือแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ปี 2557 (บรรณาธิการ: สมลักษณ์ จึงสมาน)
10. สมลักษณ์ จึงสมาน เรื่ อง “แนวทางการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยกาหนดรูปแบบผู้ป่วยเป็ น
ศูนย์กลาง” หนังสือแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ปี 2557 (บรรณาธิการ: สมลักษณ์ จึงสมาน)
11. สมลักษณ์ จึงสมาน เรื่ อง “แนวทางการดูแลและรักษาระดับน ้าตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2”
หนังสือแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ปี 2557 (บรรณาธิการ: สมลักษณ์ จึงสมาน)
12. สมลักษณ์ จึงสมาน เรื่ อง “แนวทางการดูแลและรักษาภาวะไขมันผิดปกติในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2”
หนังสือแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ปี 2557 (บรรณาธิการ: สมลักษณ์ จึงสมาน)
11.3) สิทธิบตั รหรื อทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
หนังสือรับรองการแจ้ งข้ อมูล ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สมลักษณ์ จึงสมาน
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ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน สิง่ เขียน ชื่อผลงาน Effect of Statin vs. Non-statin Lipid lowering Therapy on Bone
Formation and Bone Mineral Density Biomarkers in Patients with hyperlipidemia ทะเบียนข้อมูลเลขที ่ ว.19110 (ตามคา
ขอแจ้ งข้ อมูลลิ ขสิ ทธิ์ เลขที ่ 236330 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553) ให้ ไว้ ณ วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553
2. หนังสือรับรองการแจ้ งข้ อมูล ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สมลักษณ์ จึงสมาน
ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน สิง่ เขียน ชื่อ Prevalence and risk factors of Peripheral Arterial Disease in type 2
Diabetes Patients at HRH Princess Mahachakri Sirindhorn Medical Center ทะเบียนข้อมูลเลขที ่ ว.19109 (ตามคาขอแจ้ ง
ข้ อมูลลิ ขสิ ทธิ์ เลขที ่ 236329 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553) ให้ ไว้ ณ วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553
3. หนังสือรับรองการแจ้ งข้ อมูล ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สมลักษณ์ จึงสมาน
ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน สิง่ เขียน ชื่อ Cardiovascular risk assessment by metabolic syndrome, age and sex
ทะเบียนข้อมูลเลขที ่ ว.19108 (ตามคาขอแจ้ งข้ อมูลลิ ขสิ ทธิ์ เลขที ่ 236328 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553) ให้ ไว้ ณ วันที่ 11
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553
4. หนังสือรับรองการแจ้ งข้ อมูล ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สมลักษณ์ จึงสมาน
ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน สิง่ เขียน ชื่อผลงาน Metabolic Syndrome And Atherosclerotic Risk Factors As
Determines Of Blood Sugar Control In Diabetic Patients: A retrospective cohort Study ทะเบียนข้อมูลเลขที ่ ว.19107
(ตามคาขอแจ้ งข้ อมูลลิ ขสิ ทธิ์ เลขที ่ 236327 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553) ให้ ไว้ ณ วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553
5. หนังสือรับรองการแจ้ งข้ อมูล ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สมลักษณ์ จึงสมาน
ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน สิง่ เขียน ชื่อผลงาน Association between metabolic syndrome and risk of
cardiovascular disease, using difference criteria and stratified by sex ทะเบียนข้อมูลเลขที ่ ว.19106 (ตามคาขอแจ้ ง
ข้ อมูลลิ ขสิ ทธิ์ เลขที ่ 236326 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553) ให้ ไว้ ณ วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553

