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NEWS UPDATE 

 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556  รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี พรอมคณะผูบริหารของคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ คือ รศ.ดร.รัชนา     
ศานติยานนท  ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ และ ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท ไดเดินทางไปท่ี Tokyo Medical and Dental University (TMDU) ประเทศ
ญี่ปุน เพื่อเขารวม “พิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพ มหาวิทยาลัยแพทยและทันตแพทยแหงโตเกียว” โดยมีการลงนามความรวมมือ 2 ฉบับ คือ Agreement on Academic Exchange และ 
Memorandum on Student Exchange ระหวาง รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ กับ Prof. Tomoko Inoue, Dean, 
Graduate School of Health Care Sciences, TMDU และ Prof. Minoru Tozuka, Director, School of Health Care Sciences, Faculty 
of Medicine, TMDU เพื่อเปนการเร่ิมความรวมมือทางวิชาการของท้ังสองสถาบัน จากนั้นไดมีการนำเสนอผลงานวิจัยพรอมนำชมหองปฏิบัติการวิจัย   
ของคณาจารยภาควิชาตางๆ ของ TMDU นำไปสูการเจรจาแลกเปล่ียนอาจารย นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาในป 2557 ตอไป ในการนี้ Prof.Takashi 
Ohyama อธิการบดี TMDU และ Prof. Kikuo Ohno รองอธิการบดี พรอมผูบริหาร ไดเลี้ยงตอนรับคณาจารยคณะสหเวชศาสตรดวยบรรยากาศ         
ที่อบอุนยิ่ง  
 นอกจากน้ัน คณาจารยคณะสหเวชศาสตรยังไดเยี่ยมชมกิจกรรมของ Japan Association of Medical Technologists (JAMT) และเจรจา      
ความรวมมือดานการฝกอบรมสาขาวิชาเทคนิคการแพทยกับ Mr. Miyajima Yoshifumi, JAMT President ดวย จากนั้น Dr.Kyoko Komatsu, 
Chief Technologist, Clinical Pathology Center, Cancer Institute Hospital ไดนำชมการบริหารจัดการและหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย
ของ Cancer Institute Hospital ดวย 
 การลงนามความรวมมือทางวิชาการคร้ังน้ี จะเปนกาวสำคัญของคณาจารยเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ และนิสิตบัณฑิตศึกษาท่ีจะได
รวมสรางงานวิจัย ผลงานตีพิมพระดับนานาชาติรวมกับคณาจารยจาก Graduate School of Health Care Sciences, TMDU และคณาจารย            
จาก Medical Technology, School of Health Care Sciences, Faculty of Medicine, TMDU ประเทศญ่ีปุนตอไป 

 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โถงอาคารจุฬาพัฒน 1 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดพิธีทำบุญตักบาตรเน่ืองในโอกาสคลายวัน
สถาปนาคณะฯ ครบรอบ 22 ป โดยมี รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร พรอมคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นิสิต ผูบริหารของ
หนวยงานตางๆ ตลอดจนแขกผูมีเกียรติเขารวมแสดงความยินดี กิจกรรมในคร้ังนี้ จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเสริมสรางความเปนสิริมงคลใหแกคณะฯ 
ตระหนักถึงความสำคัญและรำลึกถึงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ครบรอบ 22 ป แหงการสถาปนา คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการ ระหวางคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
และบัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยแพทยและทันตแพทยแหงโตเกียว 
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 เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2556 คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัย
มหิดล เปนเจาภาพจัดงาน The 1st Congress of MU-ASEAN Schools of 
Medical Technology Association “Standard and Challenge 
Trends of Medical Technology Education in ASEAN countries” 
โดยมีผูรวมประชุม 208 คนจาก 47 มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เกี่ยวของกับการผลิต
นักเทคนิคการแพทยใน 8 ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในการนี้ 
คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ไดรับเชิญเขารวมงานในฐานะสมาชิกสภาคณบดีสถาบัน 
ผูผลิตเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทยโดยมี รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล 
คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท รองคณบดี ผศ.ดร.

วนิดา นพพรพันธุ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคนิคการแพทย อ.ดร.สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ 
รองประธานฯ และ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท นายกสมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย เขารวม
ประชุม จัดบอรดประชาสัมพันธหลักสูตร และเจรจาความรวมมือทางวิชาการกับหลายประเทศ อาทิเชน 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟลิปปนส 
 ผลจากการประชุม ผูแทนมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เกี่ยวของกับการผลิตนักเทคนิคการแพทยไดลงนาม   
ใน Mahidol Declaration 2013 ASEAN Medical Technology Education โดยมีเปาหมายเพ่ือสราง  
ความรวมมือในการปรับการจัดการศึกษาเทคนิคการแพทยใหมีมาตรฐานระดับเดียวกัน สรางเครอืขายงานวิจัย 
แลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา อาจารย บุคลากร อันจะนำไปสูการสรางระบบสุขภาพที่ดีของประชาชนอาเซียน  
ทั้งมวล และไดกำหนดเปาหมายของการผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทยใหมีสมรรถนะเพ่ิมขึ้นใน 5 ดาน ทั้งดาน

คุณภาพการใหบริการวิชาชีพ สามารถเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม สรางเสริมสุขภาพประชาชน ศึกษาเพ่ือวางแนวทางแกไขปญหาสาธารณสุขชุมชน วิจัยสราง  
องคความรู มีคุณธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะความรับผิดชอบตอสังคม  ในการประชุมครั้งตอไปประเทศฟลิปปนสรับเปนเจาภาพ ราวตนป พ.ศ. 2557 

ปฏิญญาเทคนิคการแพทยอาเซียน 

 ตามที่ คณะกรรมการบริหารศูนยอาเซียนศึกษาแหงจุฬาฯ ไดพิจารณาอนุมัติใหภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร ดำเนินโครงการแลกเปล่ียน
นักวิชาการ กับคณาจารยของ Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ประเทศมาเลเซียนั้น Dr. Razauden bin Mohamed Zulkifli จาก Department 
of Biosciences and Health Sciences, Faculty of Biosciences and Medical Engineering, UTM ไดเดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ณ ภาควิชาเคมีคลินิก 
คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ระหวางวันที่ 3-10 กันยายน 2556 โดย Dr.Zulkifli ไดเขาพบและสนทนาแนวทางความรวมมือทางวิชาการและวิจัยกับ              
รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี คณะสหเวชศาสตร และ ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว หัวหนาภาควิชาเคมีคลินิก Dr.Zulkifli ยังไดติดตาม          
ความกาวหนาในการทำวิจัยของ Mr.Helmi Muhammad ซึ่งเปนนิสิตในระดับปริญญาเอกจาก UTM ซึ่งมี Dr.Zulkifli เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ทั้งนี้ Mr.Muhammad ไดรับทุนจากจุฬาฯ เพื่อมาศึกษาในหลักสูตร วท.ด. สาขาวิชาชีวเคมีคลินิก และอณูทางการแพทย เปนเวลา 1 ภาคการศึกษา 
นอกจากน้ี Dr.Zulkifli ไดดำเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ไดแก การบรรยายในการสัมมนาพิเศษ เรื่อง “Grapevine waste, a source of beneficial 
phytochemicals?” การสาธิตเพื่อตรวจปฏิบัติการในหัวขอ “How to perform the anti-tyrosinase assay?” ในที่สุด ไดมีการลงนามความรวมมือ
ทางวิชาการและวิจัยระหวางคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ กับ Faculty of Biosciences and Medical Engineering, UTM 

หัวหนาภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร ดำเนินโครงการแลกเปล่ียนนักวิชาการกับอาจารย
จาก Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ประเทศมาเลเซีย  
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 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม คณบดีพบประชาคม
สหเวชฯ ครั้งที่ 8 ขึ้น ณ หอง 222 อาคารจุฬาพัฒน 2 โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย รองอธิการบดี มาบรรยายในหัวขอเร่ือง “นโยบาย
ดานวิชาการของจุฬาฯ : การมีสวนรวมของคณะสหเวชศาสตร” เพื่อใหชาวประชาคมสหเวชฯ ไดรับความรูความเขาใจ เกี่ยวกับนโยบายดานวิชาการของ
มหาวิทยาลัย และการมีสวนรวมของคณะสหเวชศาสตร ตอการพัฒนาองคกรในอนาคต  
 

คณบดีพบประชาคมสหเวชฯ ครั้งที่ 8  
“นโยบายดานวิชาการของจุฬาฯ : การมีสวนรวมของคณะสหเวชศาสตร” 

SPECIAL REPORT 

นิสิตคณะสหเวชศาสตร จิตอาสารวมงาน “คายอนามัยชุมชน” 

 ดวยความตระหนักถึงปญหาในการเขาถึงระบบการบริการดานสาธารณสุข 
ของประชาชนในพ้ืนที่หางไกล สโมสรนิสิตสหเวชศาสตร ประกอบดวยนิสิตเทคนิค
การแพทย นิสิตกายภาพบำบัด และนิสิตโภชนาการและการกำหนดอาหาร จึงได
รวมกับ สโมสรนิสิตแพทยศาสตร สโมสรนิสิตทันตแพทยศาสตร สโมสรนิสิต      
สัตวแพทยศาสตร สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร และสโมสรนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
สภากาชาดไทย จัดตั้ง “คายอนามัยชุมชน” ขึ้น ณ โรงเรียนวัดเขาปนทอง หมูที่ 6 
ต.ปากชอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ระหวางวันท่ี 1-3 พฤศจิกายน 2556 เพ่ือเพ่ิมโอกาส
การไดรับบริการทางดานสาธารณสุขของประชาชนในพ้ืนท่ีที่หางไกล อีกทั้งยังเปน
การสนับสนุนใหนิสิตประยุกตใชความรูที่ไดเรียนมา รวมกับการฝกฝนการทำงานให
มีความชำนาญมากย่ิงขึ้น เปนการแลกเปล่ียนประสบการณการทำงานรวมกับนิสิต
ตางคณะในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และยังเปนการปลูกจิตสำนึกในบทบาท
วิชาชีพของตนท่ีมีตอสังคมอีกดวย 
 ในการนี้ คณาจารยคณะสหเวชศาสตร คือ ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ          
ผศ.ดร.รสลัย กัลยาณพจนพร อ.ดร.กิตณา แมคึเน็น และ อ.ดร.อนงค           
ตันติสุวัฒน (อาจารยที่ปรึกษาโครงการ) ไดไปเยี่ยมสนับสนุนการทำงานของนิสิต
ในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2556 ดวย 
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นิสิต ป.โท หลักสูตรชีวเคมีคลินิก 
และอณูทางการแพทยนำเสนอผลงานวิจัย 

 เม่ือวันที่ 24-25 ตุลาคม 2556 นางสาวอัจจิมา กาญจนาภา นิสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย 
ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมี     
ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ไดนำ
เสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร เรื่อง “การพัฒนาวิธีการตรวจคัดกรอง
ไมโครอัลบูมินในปสสาวะดวยวิธีอิมมูโนโครมาโทกราฟ” ในการประชุม 
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัย 
แมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ระหวางวันที่ 24-25 ตุลาคม 2556 

 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 หลักสูตร วท.บ.เทคนิคการแพทย 
โดย ผศ.บุญศรี ซอนเจริญ ผูดูแลรายวิชาปฏิบัติงานหองปฏิบัติการ
คลินิก 2 ไดรับความรวมมือจากศิษยเกาเทคนิคการแพทย จุฬาฯ 
นายพิสิษฐ วรรณวิทยาภา กรรมการผูจัดการบริษัท พี ซี แอล      
โฮลดิ้ง จำกัด ไดใหนักเทคนิคการแพทยผูเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ มาเปน
วิทยากรบรรยายเร่ือง “เทคโนโลยีและเครื่องอัตโนมัติในหองปฏิบัติการ 
ทางการแพทย” ใหแกนิสิตเทคนิคการแพทย ชั้นปที่ 4 จำนวน     
94 คน ซึ่งเปนประโยชนตอนิสิตอยางมากท่ีไดทบทวนและเตรียม
ความรูเรื่องเคร่ืองมืออัตโนมัติในหองปฏิบัติการทางการแพทยกอน
ออกไปฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตางๆ ตอไป ทางหลักสูตรฯ    
จึงขอขอบคุณวิทยากร คุณดลฤดี บุญเสือ คุณศิลดา ฉ่ำมะนา คุณจิรารัตน จนมาลังค และคุณอาทินี จารุศักดิ์สกุล ศิษยเกาเทคนิคการแพทย จุฬาฯ ที่ไดมา
รวมติวใหนองนิสิตดวย หวังวาจะไดมีกิจกรรมรวมกับนักเทคนิคการแพทยและศิษยเกามากย่ิงขึ้นตอไป 

ศิษยเกาเทคนิคการแพทยรวมติวนองกอนฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
 

ÃÒÂ§Ò¹¾ÔàÈÉ 

รับรองคณะผูแทนจาก University of the Phippines Manila (UP Manila) สาธารณรัฐฟลิปปนส 
  เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ หองประชุมชั้น 2 

คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รศ.ดร.ประวิตร 
เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร พรอมดวย      
รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา รองคณบดีฝายวิชาการและ
กิจการนิสิต ผศ.ดร.รสลัย กัลยาณพจนพร รองคณบดีฝาย
แผนและคลัง ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท รองคณบดีฝายวิจัย 
รวมรับรอง Prof.Dr.Manuel B. Agulto, Chancellor 
และคณะผูแทนจาก University of the Phippines 
Manila (UP Manila) สาธารณรัฐฟลิปปนส ในโอกาส      
ที่มาเยี่ยมชมคณะสหเวชศาสตร เพื่อรวมหารือเก่ียวกับการ
สรางกิจกรรมความรวมมือ โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
ระหวางสองสถาบัน 
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 ภาควิชากายภาพบำบัด และหนวยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.เปรมทิพย          
ทวีรติธรรม และ ผศ.ดร.อดิษฐ จิรเดชนันท จัดโครงการอบรมทางวิชาการ Neck Pain management รุนที่ 2 ขึ้น ในระหวางวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 
2556 ณ หอง 222 อาคารจุฬาพัฒน 2 คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ โดยไดรับความสนใจจากนักกายภาพบำบัดทั้งภาครัฐและเอกชน เขารวมโครงการ จำนวน
ทั้งสิ้น 62 คน โครงการดังกลาวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหนักกายภาพบำบัดทั่วไป ไดมีโอกาสเขารวมการอบรมทางวิชาการเพ่ือฝกทักษะ
กายภาพบำบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย รักษา ฟนฟูแลกเปลี่ยนประสบการณทางกายภาพบำบัด ในการรักษาผูปวยที่มีอาการปวดคอ อันจะนำมา      
ซึ่งการปองกัน แกไขและรักษาความผิดปกติของผูปวยที่มีอาการปวดคอไดดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังชวยลดอัตราเสี่ยงตอการเจ็บปวยเร้ือรัง ลดคาใชจายในการรักษา
พยาบาลและการใชยาตอเนื่อง และยังเปนการพัฒนาแนวทางการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูที่เขารวมรับการรักษาทางกายภาพบำบัดอีกดวย 
 

โครงการ Neck Pain management รุนที่ 2 

 กายภาพบำบัดเปนวิชาชีพหนึ่ง ที่มีบทบาทเขาไปรวมดูแลสุขภาพของเด็กที่มีความเสี่ยงตอพัฒนาการลาชา โดยเฉพาะพัฒนาการดานการเคล่ือนไหว 
ความรูทางกายภาาพบำบัดในเด็กไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งดานงานวิชาการและงานวิจัยซึ่งหมายรวมถึง องคความรู ทักษะการตรวจประเมินและการ
กระตุนพัฒนาการดานการเคล่ือนไหว ที่เก่ียวของกับโรคหรือภาวะที่ไมปกติ การพัฒนาความรูและทักษะที่นำมาใชในทางเทคนิคของนักกายภาพบำบัดจึงมี
ความสำคัญในการสงเสริมใหวิชาชีพกายภาพบำบัด มีความเขมแข็งและเปนการเพ่ิมศักยภาพดานบริการวิชาการ ในการใหบริการกายภาพบำบัดเด็ก อันจะทำ
ใหประชากรเด็กของประเทศไทย มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ดวยเหตุนี้ ภาควิชากายภาพบำบัดและหนวยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเล็งเห็นถึง
ประโยชนดังกลาว จึงไดจัดใหมีการประชุมวิชาการในเร่ือง Multidisciplinary Approaches in Pediatric Physical Therapy ขึ้น เมื่อวันที่             
16-17 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารจุฬาพัฒน 2 หอง 234 โดยมีวัตุประสงคเพื่อเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับทฤษฏีปจจุบันของพัฒนาการการควบคุม       
และการเรียนรูการเคล่ือนไหวท่ีนำมาใชในเด็กที่มีพัฒนาการลาชา เพื่อพัฒนาทักษะในการตรวจประเมินและการกระตุนพัฒนาการเด็กในเชิงบูรณาการโดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ เพื่อใหนักกายภาพบำบัดทั่วไปที่สนใจ ศิษยเกา และอาจารยพิเศษผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก ไดมีโอกาสมาเรียนรู       
และแลกเปล่ียนแนวคิดใหมของพฤติกรรมดานการเคล่ือนไหว การตรวจประเมินและเทคนิคการรักษาที่นำมาใชในการกระตุนพัฒนาการเด็กแบบบูรณาการ 
นอกจากน้ันยังเปนการสรางความสัมพันธระหวางนักกายภาพบำบัดเครือขายกายภาพบำบัดในเด็กอีกดวย 

MULTIDISCIPLINARY APPROACHES IN PEDIATRIC PHYSICAL THERAPY 
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 รศ.ดร.สิริชัย  อดิศักดิ์วัฒนา 

 แนวทางใหมในการปองกันและลดภาวะการด้ืออินซูลิน คือ 
การหาสารท่ีออกฤทธ์ิยับยั้งการทำงานโปรตีนไทโรซีน ฟอสฟาเทต   
1 บี ซึ่งเปนโปรตีนที่ทำงานหนาท่ีดึงหมูฟอสเฟตท่ีเกาะบนตัวรับ
ฮอรโมนอินซูลิน ทำใหการออกฤทธ์ิของฮอรโมนอินซูลินตอเซลล
เปาหมายลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยเบาหวานจะมีการทำงาน
ของโปรตีนชนิดนี้สูงกวาคนปกติ งานวิจัยนี้คนพบวากรดซินนามิกและ 
อนุพันธ คือ โอโท-ไฮดรอกซีกรดซินนามิก (o-hydroxycinnamic 
acid) และพารา-โอโธกรดซินนามิก (p-hydroxycinnamic acid)    
มีฤทธิ์ตานการทำงานของโปรตีนไดดี และพบวาเมื่อผสมสารพฤกษเคมี 
ทั้งสองชนิดพรอมกับตัวยับยั้งการทำงานโปรตีนชนิดนี้คือ โซเดียม   
โอโทวานาเดท (sodium orthovanadate) ชวยเสริมฤทธ์ิในการยับยั้ง 
การทำงานโปรตีนดังกลาว จากงานวิจัยนี้สรุปไดวา สารพฤกษเคมี
ทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการทำงานโปรตีนไทโรซีน ฟอสฟาเทต 1 บี ไดดีและอาจนำไปพัฒนารวมกับโซเดียมโอโทวานาเดท ในการเปนผลิตภัณฑ  
เสริมอาหารไดตอไป งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากคณะสหเวชศาสตร และเผยแพรในวารสารนานาชาติ Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal 
Chemistry ในป ค.ศ. 2013 ฉบับท่ี 28(5) หนา 1067-1072 
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คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
154 อาคารจุฬาพัฒน 1 ถนนพระราม 1 
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม 10330

กรุณาสง

www.ahs.chula.ac.th

ชำระคาไปรษณียากรแลว
ใบอนุญาตเลขที่ 1/2552

ปณฝ.จุฬาลงกรณ

กองบรรณาธการ
รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา
อ.ดร.ปาหนัน ภัททิยธนี
นางปาณัสกร นวลวัฒน
นายอภินันท บำรุงสุข
น.ส.สมหญิง บัวจันทร

ออกแบบ/จัดหนา
นายอภินันท บำรุงสุข

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

แนะนำติชม ฝากขอความ ขาวสาร เพื่อประชาสัมพันธแกศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ของคณะสหเวชศาสตร ทานสามารถสงขอความผานถึงหัวหนา
กองบรรณาธิการ อ.ดร.ปาหนัน ภัททิยธนี E-mail: panan_etc@yahoo.com หรือโทรศัพท 02-218-1084 ตอ 319

งานคืนสูเหยา “Timeline... การเดินทางของเวลาแหงความทรงจำ” 

 เม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18.30-22.00 น. คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดงานคืนสูเหยา ณ หองคริสตัล บอลรูม     
โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ มีคณะผูบริหาร คณาจารย นิสิตเกาและนิสิตปจจุบัน เขารวมงานอยางคับคั่ง ในการนี้ไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.ประวิตร            
เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร เขารวมงาน โดยบรรยากาศภายในงานเปนไปอยางอบอุน มีการแสดงจากนิสิตชั้นป 1 การขับรองเพลง       
ประสานเสียงและ AHS Band รวมทั้งการเสวนาเลาเรื่องจากนิสิตเกาทั้งสามชวงเวลาแหงการเปล่ียนแปลงของคณะ สำหรับวัตถุประสงคหลักของการจัดงาน 
เพื่อใหคณาจารย นิสิตเกาและนิสิตปจจุบัน ไดพบปะสังสรรคและกระชับความสัมพันธใหแนนแฟนยิ่งขึ้น  


