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จุลสาร

คณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ บริการวิชาการ และวิจัยทางการกีฬา
ระหว่าง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิส สมาคมแห่งประเทศไทย

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมกีฬาเทนนิส
ลอนเทนนิส สมาคมแห่งประเทศไทย ท�ำข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ บริการ
วิชาการ และการวิจัย โดยมีพิธีลงนามฯ ระหว่าง รศ.ดร.ก�ำพล รุจิวิชชญ์ คณบดี
คณะสหเวชศาสตร์ และนายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล นายกสมาคมกีฬาเทนนิส
ลอนเทนนิส สมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้แทนจาก 2 หน่วย เมื่อวันที่ 16
พ.ค. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้แทนสมาคมฯ และสื่อมวลชนร่วมเป็น
สักขีพยาน โดยจะมีการด�ำเนินการต่างๆ เพือ่ พัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการจัดการ
กีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาในสาขาต่างๆ เช่น สรีรวิทยาการออกก�ำลัง
กาย จิตวิทยาการกีฬา การบาดเจ็บทางการกีฬา ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา
ตลอดจนการสนับสนุนด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์การ
กีฬา เพือ่ การเรียนการสอน และการวิจยั นอกจากนัน้ จะมีการจัดโครงการ
อบรมหลักสูตรต่างๆ ร่วมกันเพือ่ พัฒนาวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา การจัดการกีฬา ให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป
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การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายทางวิชาการและการวิจย
ั
รศ.ดร.ก�ำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และคณาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ และบัณฑิตศึกษาเข้า
ร่วมประชุมและน�ำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เรื่อง Asian Leadership for Health Science and Precision Medicine ซึ่งเป็นการจัดประชุมวิชาการร่วมกันระหว่าง The Catholic University of Korea, Thammasat University (Thailand), National Defense Medical Center (Taiwan), and Human Genome Organization (HUGO) ส�ำหรับครั้งนี้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้น�ำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ด้านเทคนิคการแพทย์จ�ำนวน 4 เรื่องคือ
1. Dendritic Cell and V   9V   2 T Cell Development in the Presence of Antimicrobial Peptides โดย ดร.สว่าง เพชรวิเศษ
2. Roles of CXCR4/CXCL12 chemokine receptor/ligand axis in anoikis resistance of breast cancer cells โดย ดร.จรีภรณ์ เอกวัฒนชัย
3. Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency and hemoglobinopathies among
malaria patients in a malaria-endemic area along Thai-Myanmar border โดย ผศ.ดร.จิราภรณ์ คุ้ยทรัพย์ และ
4. Functional analysis of Opisthorchis viverrini aquaporins โดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ เกิดแก้ว - เคร็นซ์
โดยในปี  พ.ศ.2561  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะได้กบั เกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการระหว่าง 3 มหาวิทยาลัยดังกล่าว

รศ.ดร.ก�ำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้รับเชิญจากสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเข้าร่วม
หารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางการกีฬาระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ ราชอาณาจักรภูฏาน  และร่วมพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างชมรมกอล์ฟ สมาคมธรรมศาสตร์ฯ และสหพันธ์กอล์ฟ ราชอาณาจักรภูฏาน  รวมถึงเข้าร่วมการแข่งขัน
กอล์ฟประเพณี DrukDome Golf Cup 2017 ระหว่างวันที่ 18-22 มี.ค. 60 ณ ราชอาณาจักรภูฏาน
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ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Alabama at
Birmingham โดยมี รศ.ดร.ก�ำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และ ศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วม
เป็นสักขีพยาน โดยจะมีการส่งนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพือ่ ศึกษาและท�ำวิจยั ระยะสัน้ รวมถึงการ
เจรจาความร่วมมือ ระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ กับ School of Health Profrssions เพื่อส่งนักศึกษาหลังสูตร Biomedical Science
มาศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 60

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับ McMaster
University Hamilton Ontrorio, Canada โดยมี รศ.ดร.ก�ำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และ ศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ McMaster University Hamilton Ontrorio, Canada เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 60
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โครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพอาจารย์ ใ นการด� ำ เนิ น การ
วิจัยให้มีโอกาสขอต�ำแหน่งทางวิชาการอย่างก้าวกระโดด
คณะกรรมการวิจัย ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดโครงการเพิ่ม
ศักยภาพอาจารย์ในการด�ำเนินการวิจัยให้มีโอกาสขอต�ำแหน่งทาง
วิชาการอย่างก้าวกระโดด   เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศในงาน
วิจัยและแนวทางแก้ไขปัญหาการท�ำงานวิจัย น�ำไปสู่การเพิ่มผล
งานการตีพิมพ์ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์ในฐาน
ข้อมูลระดับชาติและวารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล
สากลสากลเพิ่มขึ้น น�ำไปสู่การจัดอันดับความเป็นเลิศด้านต่างๆ ใน
ระดับนานาชาติ โดยมี ผศ.ดร.สราวุธ ค�ำปวน ผศ.ผุสดี โตบันลือภพ
รองคณบดี ฝ ่ า ยบริ ห าร คณะสหเวชศาสตร์ คณาจารย์
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ และหัวหน้าหน่วยวิจัย BIOMEDICAL
RESEARCH UNIT IN CARDIOVASCULAR SCIENCES (BRUCS)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ

ท�ำงานวิจัย ในบทบาทอาจารย์ประจ�ำภาควิชาเทคนิคการแพทย์
ภายใต้ ป ั จ จั ย ต่ า งๆในปั จ จุ บั น เมื่ อ วั น ที่ 23 มี . ค. 60 และใน
วันที่ 25 เม.ย. 60 ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธ์
ศาสตราจารย์อาวุโส สาขาสรีรวิทยา และผู้อ�ำนวยการสถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาแนวทาง
การท�ำงานวิจัยเพื่อเพิ่มโอกาสการขอต�ำแหน่งทางวิชาการอย่าง
ก้าวกระโดด ณ อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

แสดงความยินดี
คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์พเิ ศษ พลตรีหญิง ดร.ทนพญ.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง
ที่ได้รับรางวัล “นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น พ.ศ.2560” ผู้สร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สายวิชาการ จาก
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 60

รศ.ดร.ก�ำพล รุจวิ ชิ ชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ร่วมแสดง
ความยินดีในโอกาสวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ครบรอบ 21 ปี และในโอกาสที่ ศ.ดร.มรรยาท รุจวิ ชิ ชญ์
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็น ศาสตราจารย์ ณ อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 60
ชนะเลิศอันดับ 1 คว้าแชมป์เอเชีย!! นายสุทธิศักดิ์ สิงห์ขร
นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการกีฬา คว้าแชมป์
การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย ในประเภท ทศกรีฑาชาย
ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 60 ที่ สนามโอดิสช่า เมือง บูบันเนส
ชวาร์ ประเทศอินเดีย

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร. พิไลวรรณ ศิริพฤกษ์พงษ์
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
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การสืบสานและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ โดยมี รศ.ดร.ก�ำพล รุจิวิชชญ์ เป็นประธาน
ในพิธี และมีคณาจารย์รวมทัง้ บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมพิธสี รงน�ำ้ พระพุทธมนต์ และรดน�ำด�ำหัวขอพรคณบดีและอาจารย์อาวุโส ถือเป็นการ
สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยที่สืบต่อกันมาเป็นประจ�ำทุกปี

รศ.ดร.ก�ำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมวางพานพุ่ม สักการะอนุสาวรีย์
ปรีดี พนมยงค์ เนื่องในงานวันปรีดี พนมยงค์ ประจ�ำปี 2560 ซึ่งในปี 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายจัดท�ำพานพุ่มจากวัสดุการเรียน
หรืออุปกรณ์กีฬาเพื่อที่จะสามารถน�ำไปมอบให้นักเรียน หรือโรงเรียนที่ขาดแคลนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2560

รศ.ดร.ก�ำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมวางพานพุ่ม สักการะอนุเสาวรีย์
ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ในงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจ�ำปี 2560 ซึ่งในปี 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายจัดท�ำพานพุ่ม
จากวัสดุการเรียน หรืออุปกรณ์กีฬาเพื่อที่จะสามารถน�ำไปมอบให้นักเรียน หรือโรงเรียนที่ขาดแคลนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2560

วันที่ 27 มิ.ย. ของทุกปีถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในปี พ.ศ. 2560 ถือเป็นปีที่ 83 ของการสถาปนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ได้เข้าร่วมท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 84 รูป และได้ร่วมแสดงความ
ยินดีกับบุคลากรที่ได้รับมอบโล่เกียรติยศ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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แนะนำ�บุคลากรใหม่
อาจารย์ณัฐชยาภรณ์ โทนะพันธ์
วท.ม. (สาขาสรีีวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค

อาจารย์ณัฐพล ผิวข�ำ
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา

อาจารย์ชนุดร ธีรวัฒนอมร
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา

นางสาวหนึ่งฤทัย พูลทรัพย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ต�ำแหน่งนักวิชาการศึกษา
สังกัด ส�ำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์

ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์
เพราะคุณภาพของประชาชนในชุมชนขึ้นกับสุขภาพของประชาชนด้วยเช่นกัน ท�ำให้ตลอดช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2560
ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้บริการตรวจสุขภาพ ด้วยคุณภาพ มาตรฐานตลอดมา โดยได้รว่ มมือ   ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริการตรวจสุขภาพ แก่ประชาชนทั่วไป  ในโครงการตรวจสุขภาพคนไร้บ้าน ประจ�ำปี 2560 ครั้งที่ 2  
เมือ่ วันที่ 11 พ.ค. 60  และร่วมกับ ส�ำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประชาชน ในโครงการ “ธรรมศาสตร์
พบประชาชน ครั้งที่ 10” วันที่  21 พ.ค. 60 ณ วัดบ้านไร่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา  นอกจากนี้ ได้บริการตรวจสุขภาพประจ�ำปี แก่ พนักงานบริษัท   
DP. Survey กทม. เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 60  และพนักงานบริษัท  MO cap กทม. เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 60 อีกด้วย
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การพัฒนานักศึกษา
วันที่ 19 พ.ค. 60 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เดินทางไปศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาคารสุขประพฤติ
ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โดยมีพันต�ำรวจโทกฤษฏา ริบรวมทรัพย์ ผู้อ�ำนวยการกองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ
ซึ่งนักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลการท�ำงานของกองสารพันธุกรรม กลุ่มนิติพยาธิวิทยา กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ กลุ่มตรวจพิสูจน์
ลายพิมพ์นิ้วมือ และกลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี

ฝ่ายการนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยมีการบรรยายพิเศษเรื่อง
แนวคิดในการท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จ โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ คณะท�ำงานรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา และคุณวิวฒ
ั น์
เลาหพูนรังษี กรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน) รวมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์ท�ำงานจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าสู่รุ่นน้อง
และรับฟังการให้โอวาทจากผูแ้ ทนคณจารย์ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุน่ เป็นกันเอง มีความประทับใจ และได้รบั ความรู้ และประสบการณ์
ในการท�ำงานอย่างเต็มเปี่ยม

หลักสูตร นักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์
ผ่านไปแล้วกับการแข่งขันกอล์ฟภายในของ หลักสูตร นักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะ
ระหว่างทีม The Master ทีม U.S. Open ทีม The Open championship และทีม PGA ผู้ชนะคือทีม The Master ซึ่งพิธีปิดและมอบ
ประกาศนียบัตรผู้ส�ำเร็จการศึกษา จะจัดขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมป์ ทั้งนี้ หลักสูตร
นักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 5 ได้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามราย
ละเอียดได้ทาง Facebook fanpage : Thammasat Golf Leadership - TGL และ www.allied.tu.ac.th

บทความ / เกร็ดความรู้
ก้าวต่อไปของนิติวิทยาศาสตร์ไทย (Next Steps for Thai Forensic Science)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ พรหมวิกร
ด้วยอาชญากรรมในปัจจุบันมีการท�ำงานเป็นเครือข่ายที่
กว้างขวาง มีปฏิบัติการที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ (flexible)
รวดเร็ว (nimble) อาศัยความร่วมมือ (collaborative) ท�ำงานเป็น
เครือข่าย (network) และแผ่กระจายไปทัว่ โลก (global) จึงเป็นการ
ยากในการรับมืออาชญากรรมในยุคนี้ เมื่อเข้าใจถึงธรรมชาติของ
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน นิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นเครื่อง
มือส�ำคัญในการคลี่คลายและจับกุมผู้กระท�ำผิดก็จะต้องมีธรรมชาติ
ที่ตามทัน คือ ต้องมีการปฏิบัติที่ปรับเปลี่ยนให้เท่าทันด้วยเช่นกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การท�ำงานโดยอาศัยความร่วมมือของเครือ
ข่ายทีไ่ ม่จำ� กัดอยูเ่ พียงในประเทศหรือประเทศใกล้เคียงเท่านัน้ หาก
แต่ต้องแผ่ขยายความร่วมมือไปยังนานาประเทศทั่วโลกด้วย
หั วใจส� ำ คั ญ ของนิติวิท ยาศาสตร์ใ นทุก ประเทศมีค วาม
เหมือนกันคือ การเสริมสร้างฐานรากของนิตวิ ทิ ยาศาสตร์แต่ละสาขา
ให้มคี วามเข้มแข็ง แต่ขอ้ กังวลคือนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ยงั ขาดยุทธศาสตร์
ด้านการวิจัยและพัฒนาการสร้างองค์ความรู้นิติวิทยาศาสตร์   การ
ได้มาซึ่งองค์ความรู้วิธีหนึ่งคือการแบ่งปันองค์ความรู้ (knowledge
sharing) โดยมีวธิ กี ารคือ การน�ำเอาความรูห้ รือข้อมูลของแต่ละสาขา
ของนิติวิทยาศาสตร์มาผสมรวมเข้าด้วยกัน โดยผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ ประมวล และเพิ่มเติมคุณค่า (value added) ให้เกิดเป็น
องค์ความรูห้ รือข้อมูลแบบสหสาขานิตวิ ทิ ยาศาสตร์ ซึง่ จะมีประโยชน์
และสามารถใช้คลี่คลายคดีที่ยากและซับซ้อนได้ ซึ่งองค์ความรู้หรือ
ข้อมูลแบบสหสาขานิตวิ ทิ ยาศาสตร์สามารถน�ำไปผสานรวมกับความ

ข่าวประชาสัมพันธ์
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รูว้ ชิ าการด้านอืน่ ๆ ไม่วา่ จะเป็นวิทยาศาสตร์แขนงอืน่ การแพทย์ กฏ
หมาย และการบังคับใช้กฏหมาย เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการจับกุมและ
ลงโทษผู้บริสุทธ์เพราะความไม่รู้หรือมีอคติ การจะปิดคดีได้นั้นต้อง
อาศัยเวลาในการตรวจพิสจู น์และประสบการณ์ของผูต้ รวจพิสจู น์เป็น
ส�ำคัญ แม้วา่ จะต้องใช้เวลาเป็นปีหรือหลายปีกต็ าม เพือ่ ให้ได้ผลการ
ตรวจพิสูจน์ที่ไม่ผิดพลาดและให้ความเป็นธรรมกับสังคม
ประโยชน์ของการร่ว มมือทางวิชาการหรือ การท� ำ งาน
คือ ลดความซ�้ำซ้อน ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า  มีการเปรียบเทียบการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนา เกิดการ
ปรับปรุงทักษะการท�ำงานและเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการคลี่คลาย
คดีหรือปัญหา และมีพันธมิตรเพิ่มขึ้นในการท�ำ  interlaboratory
comparison, validation และ peer review ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนการท�ำงานนิติวิทยาศาสตร์ในอนาคต
จึ ง มี ข ้ อ เสนอในการพั ฒ นางานนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ข อง
ประเทศไทยคือการบูรณาการท�ำงานและการวิจัยระหว่างหน่วย
งานนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย
และหน่วยงานดังกล่าวในต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ในด้าน
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการท�ำงาน การวิจัย และการ
พัฒนาองค์ความรู้ที่จ�ำเป็นให้กับบุคลากรด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ให้งานนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้า
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้น

