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ครบรอบ 24 ป สถาปนาคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ 

 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร ครบรอบ 24 ป 
ณ โถงชั้นลาง อาคารจุฬาพัฒน 1 โดยมี รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะ 
สหเวชศาสตร พรอมคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นิสิต เขารวมงาน โดยบรรยายกาศ
ภายในงานประกอบดวยพิธีทางศาสนา การทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายจตุปจจัย
ไทยทาน แดพระภิกษุสงฒ จำนวน 9 รูป และตลอดทั้งวันยังมีผูบริหาร ผูแทนจากหนวยงาน
คณะและสถาบันตางๆ เดินทางมามอบกระเชาดอกไม เพื่อรวมแสดงความยินดีอีกดวย 
กิจกรรมในคร้ังนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเสริมสรางความเปนสิริมงคลใหแกคณะฯ 
ตระหนักถึงความสำคัญและรำลึกถึงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พิธีลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ 
กับ University of Santo Tomas ประเทศฟลิปปนส 

 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ หองประชุมช้ัน 2 อาคารจุฬาพัฒน 1 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยไดตอนรับ Prof.Dr.Aleth Therese L. Dacanay, Dean of Faculty of Pharmacy, Assoc. Prof.Ma.Frieda Z. Hapan, Chair, 

Department of Medical Technology และ Assoc.Prof.Edilberto P. Manahan, Internship Coordinator, Medical Technology จาก University 
of Santo Tomas ประเทศฟลิปปนส ในโอกาสท่ีเดินทางมาเย่ียมชมการจัดการเรียนการสอนของคณะดานสาขาเทคนิคการแพทย ในการน้ี ผศ.ดร.วนิดา   

นพพรพันธุ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย และ Assoc.Prof.Ma.Frieda Z. Hapan ไดนำเสนอแลกเปล่ียนขอมูล
หลักสูตร พรอมเจรจาแลกเปล่ียนนิสิตเทคนิคการแพทยฝกปฏิบัติงานวิชาการในป 2559 ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว หัวหนาภาควิชาเคมีคลินิก ผศ.ดร.ปาลนี 
อัมรานนท หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก และ ผศ.ดร.ญาณีนาถ สุวรรณวงศ หัวหนาภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก 

ไดเจรจาแลกเปล่ียนคณาจารยทำงานวิจัยและรวมบรรยายใหหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้คณบดีทั้งสองมหาวิทยาลัยไดลงนามในขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการระหวางกันเปนระยะเวลา 5 ป เพื่อสนับสนุนการทำงานรวมมือทางวิชาการตอไป  
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 เนื่องในโอกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในป 2558 นี้ สมาคมนิสิตเกาสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นำโดยคุณฤทธิชัย ศรีวิจารย นายกสมาคมศิษยเกาคณะสหเวชศาสตร ไดจัดศิษยเกาคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ และนายกสมาคมฯ 
ไดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “ปวงประชารวมใจ ตอสูภัยหิว” ขึ้น โดยโครงการดังกลาวประกอบดวย กิจกรรมกาลาดินเนอรการกุศล และชมภาพยนตร
การกุศล เพ่ือเฉลิมฉลองปมหามงคลท่ีทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ เปนการถวายความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนที่ทรงมีตอปวงชน
ชาวไทย นอกจากน้ี ยังเปนการระดมเงินบริจาคสนับสนุนโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทุน    
สหเวชพัฒน 25 ป 25 ลาน และจัดสรรเปนทุนการศึกษา “ทุนพี่ชวยนอง โดยสมาคมนิสิตเกาสหเวชศาสตร จุฬาฯ” และเปนการสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางคณาจารย บุคลากร ศิษยเกาและศิษยปจจุบันอีกดวย  
 งานกาลาดินเนอรการกุศล ซึ่งใชชื่อวา “รวมใจสหเวชฯ จุฬาฯ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจาฟาของแผนดิน” นั้น ไดจัดขึ้น ณ วันที่ 14 
พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด กรุงเทพฯ โดยมีคณบดีคณะสหเวชศาสตร รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล ใหเกียรติเปนประธานเปดงาน 
ภายในงานมีพิธีมุทิตาจิตคณาจารยและศิษยเกาอาวุโส พิธีมอบโลเกียรติคุณแกนิสิตเกาดีเดน ซึ่งปนี้ไดแก รศ.ทนพญ.ดร.รัชนา ศานติยานนท ทนพญ.มธุรส  
ชัยวรพร พ.อ.พิเศษ ทนพ.ชะเลง ฉายวิโรจน อ.กภ.ดร.อัครเดช ศิริพร กภ.วัชรินทร ทายะติ และคุณฐนิต  วินิจจะกูล นอกจากน้ียังมีมินิคอนเสิรต         
โดยศิลปนรับเชิญ เบล สุพล การแสดงจากนิสิตปจจุบัน ชมรมนักรองประสานเสียง ชมรมดนตรีสากล และชมรมผูนำเชียร อีกดวย สรางความอบอุน สนุกสนาน 
ใหแก คณาจารย บุคลากร ศิษยเกา และนิสิตปจจุบันเปนอยางมาก 
 สำหรับกิจกรรมชมภาพยนตรการกุศล “We Unite to Fight against Hunger” นั้น ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงภาพยนตร 
สยามภาวลัย สยามพารากอน โดยมีคณบดีคณะสหเวชศาสตร รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล ใหเกียรติเปนประธานเปดงาน มีการมอบโลเกียรติคุณใหกับ     
ผูสนับสนุนการจัดงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสโมสรนิสิตและชมรมตางๆ ของนิสิตปจจุบันคณะสหเวชศาสตรที่มีสวนรวมชวยเหลือสมาคมฯ ในโครงการน้ี 

สำหรับภาพยนตรที่นำมาฉายนั้นคือเรื่อง The Hunger Games: Mockingjay Part 2 ซึ่งไดรับความสนใจจากคณาจารย บุคลากร ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และ
บุคคลภายนอกเปนอยางมาก 
 โครงการเฉลิมพระเกียรติ “ปวงประชารวมใจ ตอสูภัยหิว” ไดรับเสียงชื่นชมและการสนับสนุนเปนอยางมาก นับวาเปนอีกโครงการหน่ึงที่ทำใหเกิด
ประโยชนตอสังคม เปนการประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกรูจักคณะสหเวชศาสตรมากขึ้น รวมทั้งทำใหคณาจารย บุคลากร ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน เกิด    
ความสมัครสมานสามัคคี มีความรักความผูกพันตอคณะเปนอยางมาก 

เนื่องในโอกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมารี เจริญพระชนมายครบ 60 พรรษา ในป 2558 นี้ สมาคมนิสิตเกาสสสหหหเเเวชศศาาสสตตรร

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา “ปวงประชารวมใจ ตอสูภัยหิว” 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักสหเวชศาสตรชุมชน” รุนที่ 1 

 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ สำนักงานสาธารณสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ               

“นักสหเวชศาสตรชุมชน” รุนที่ 1 สำหรับเจาหนาที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ หองประชุมเจาพระยา ชั้น 3 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตนักสหเวชศาสตรชุมชน ที่มีความรูความสามารถเบ้ืองตนในทางสหเวชศาสตร ไดแก 
สาขาเทคนิคการแพทย สาขากายภาพบำบัด และสาขาโภชนาการ และพัฒนาศักยภาพในการทำงานของเจาหนาที่สาธารณสุข ใหมีความรู ทัศนคติ ทักษะและ 
ความสามารถในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ไดอยางครบถวนสมบูรณตามบทบาทของนักสหเวชศาสตรชุมชน ภายในงานไดรับเกียรติจาก  
นายแพทยสวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปนประธานกลาวเปดโครงการ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะ 
สหเวชศาสตร จุฬาฯ ใหเกียรติเขารวมงาน นอกจากน้ียังมีการบรรยายในหัวขอเรื่อง ความสำคัญของเวชศาสตรครอบครัวกับงานชุมชน โดย นายแพทยอิศรา 
สพสมัย นายแพทยชำนาญการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และการบรรยายในหัวขอเรื่อง บทบาทของนักสหเวชศาสตรชุมชนตอสุขภาพชุมชน โดย รศ.สมนึก 
กุลสถิตพร อาจารยประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การจัดโครงการในคร้ังนี้ไดรับความสนใจจากเจาหนาที่
สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จังหวัดสมุทรปราการ เขารวมโครงการอบรมจำนวนท้ังสิ้น 75 คน 

 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร ผศ.ดร.สุจิตรา บุญหยง 
หัวหนาภาควิชากายภาพบำบัด พรอมดวยคณาจารยและบุคลากรภาควิชากายภาพบำบัด 

คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหการตอนรับคณะผูบริหารและเจาหนาที่จาก
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงานดานการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัยสาขากายภาพบำบัด เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ หองประชุม  
ชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน 1  

 เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
และ ผศ.ดร.สุจิตรา บุญหยง หัวหนาภาควิชากายภาพบำบัด พรอมดวยคณาจารยและ
บุคลากรภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหการตอนรับ
คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัด จากสภากายภาพบำบัด ใน

โอกาสที่มาตรวจประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัด เพื่อการรับรองปริญญาในวิชาชีพ 
กายภาพบำบัด ระหวางวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2558 

รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกล คณบดีคณะสหเวชศาสตร ผศ.ดร.สจิตรา บญหยง

เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 รศ.ดร.ปประวิิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร 

ตอนรับคณะผูบริหารจากคณะกายภาพบำบัด 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตอนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินสถาบัน 
และหลักสูตรกายภาพบำบัด 
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โครงการพัฒนาทักษะการวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด คร้ังที่ 2 

 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร ไดจัดโครงการพัฒนาทักษะการวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด ครั้งที่ 2 ขึ้น เมื่อวันที่ 
21-25 กันยายน 2558 ที่ผานมา เพื่อใหความรูและทักษะดานการวิจัยใหแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิทยากร Professor Suzanne McDonough, 
PhD., School of Health Sciences, University of Ulster, United Kingdom วิธีการใหความรูประกอบไปดวยการสัมนา การบรรยาย และการบรรยาย 
กึ่งปฏิบัติการ หัวขอสำคัญในการใหความรูแกนิสิตมีดังนี้ A Public Health Approach to Musculoskeletal Pain, What Make A High Quality 
Systematic Review? และ From Idea to Implementation Designing a High Quality RCT การใหความรูดังกลาวมีจุดประสงคเพื่อมุงเนนใหนิสิต
สามารถวางแผนและทำวิจัยพรอมทั้งเขียนผลงานลงพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล Scopus และ ISI ได  โครงการคร้ังนี้มีผูเขารวมโครงการ
จำนวนทั้งสิ้น 49 คน แบงเปนอาจารย จำนวน 15 คน บุคลากร 1 คน และนิสิตระดับบัณฑิตศกึษาสาขากายภาพบำบัด จำนวน 29 คน ทั้งนี้นิสิต/อาจารย     
ผูเขารวมโครงการจะไดนำความรูที่ไดจากการจัดโครงการคร้ังนี้ไปปรับปรุงการทำวิจัยและการเขียนงานวิจัยเพื่อสงพิมพ ผลผลิตที่จะไดรับจากโครงการคร้ังนี้
คือนิพนธตนฉบับสำหรับตีพิมพในวารสารท่ีอยูในฐานขอมูล Scopus และ ISI อยางนอย 3 ฉบับ ภายในระยะเวลาสามเดือนหลังสิ้นสุดโครงการ  

โครงการเปดบานสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดจัดโครงการ “เปดบานสหเวชศาสตร จุฬาฯ ประจำปการศึกษา 2558” ระหวางวันที่  
15-17 พฤศจิกายน 2558 ณ ลานกิจกรรม คณะสหเวชศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธหลักสูตรที่เปดสอนในคณะสหเวชศาสตร  
แกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและประชาชนท่ัวไป เพื่อเปนขอมูลการตัดสินใจเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาตอไป ซึ่งไดรับความสนใจและมีผูเขารวมโครงการ
เปนจำนวนมาก นอกจากน้ีในงานดังกลาวยังมีการจัดโครงการ “เทคนิคการแพทยจุฬาฯ รวมใจ เพ่ือเยาวชนไทยหางไกลบุหรี่” เพื่อเปนการใหความรู 
ความเขาใจ และตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ ตลอดจนวิธีการลด ละ เลิกบุหรี่ โดยไดรับการสนับสนุนจากเครือขายวิชาชีพเทคนิคการแพทยเพื่อสังคมไทย 
ปลอดบุหรี่ สภาเทคนิคการแพทย 
 ในโอกาสนี้ ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดี และ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร  ไดเขาเยี่ยมชมการแนะนำสาขาวิชา

ตางๆ จากนิสิตในครั้งนี้ดวย 
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โครงการปลูกฝงจิตสำนึกความเปนไทย ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

เทิดทูน สมเด็จพระมหากษัตริยแหงสยาม 

 เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2558 ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการปลูกฝงจิตสำนึก
ความเปนไทย ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนสมเด็จ พระมหากษัตริยแหงสยาม ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสงเสริมใหบัณฑิตจุฬาฯ เปนผูที่มีคุณคา
ของสังคม จากการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนที่ยอมรับและตอบโจทยในดานสติปญญาและวิชาการ และดานทักษะและวิชาชีพ สวนดาน
คุณธรรมและดานสังคม การทัศนศึกษาจึงเปนกิจกรรมหน่ึงที่สงเสริมคุณลักษณะนั้น กิจกรรมท่ีจัดขึ้นในวันแรกของการเดินทาง คือการเขาชมพระราชนิเวศน
มฤคทายวัน ซึ่งเปนสถานที่ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร มีสถาปตยกรรมอันงดงาม ซึ่งนิสิตทั้งชาวไทยและชาวตางชาติไดศึกษาเรียนรูและชื่นชม มรดกทาง
ประวัติศาสตรและสถาปตยกรรมแหงนี้ รวมถึงมีการทำกิจกรรมสงภาพประกวดการถายรูปที่แสดงถึงความเปนธรรมชาติของการทัศนศึกษาในคร้ังนี้ ซึ่งไดรับ
ความสนใจจากนิสิต และคณาจารยที่รวมเดินทางในคร้ังนี้เปนอยางมาก และเปนกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมความสัมพันธและความสามัคคีในหมูคณะอีกดวย สำหรับ 
กิจกรรมในวันสุดทายของการเดินทาง ไดเย่ียมชมอุทยานราชภักดิ์ ซึ่งเปนสถานที่ที่ใหนิสิตและคณาจารย ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหากษัตริย
แหงสยาม ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสำนึกของความเปนไทย และเรียนรูประวัติศาสตรไทยไปดวย นอกจากน้ีระหวางการเดินทางกลับ 
ยังมีโอกาศไดศึกษาวิถีชีวิตการเปนอยูในอดีตของคนไทย ณ ตลาดน้ำอัมพวา ซึ่งเปนตลาดน้ำที่ไดรับความนิยมสูงจากชาวไทยและชาวตางชาติ เนื่องจากเปน
ชุมชนริมน้ำที่หาดูไดยากในปจจุบัน นอกจากคณะผูเดินทางจะไดศึกษาวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำแลว ยังไดมีโอกาสชิมอาหารพ้ืนบานที่หาทานไดยากในปจจุบัน 

Merck Millipore Young Scientist Award 2015 

 กิจกรรม Merck Millipore Young Scientist Award 2015 เปนกิจกรรมระดับชาติ 
ที่เปดโอกาสใหกับนักวิทยาศาสตรรุนเยาวที่กำลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

รวมสงโครงรางวิทยานิพนธเขาประกวดชิงรางวัล คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุรางครัตน ทองกร นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตร
ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ในโอกาสท่ีผานเขารอบ 15 คนสุดทายและไดรับรางวัล 
popular vote โครงรางวิทยานิพนธในหัวขอ “The Effects of Maternal Exposure to 

Bisphenol A, an Autism-associated Endocrine Disrupting Chemical, on 
Offsprings’ Brain using Proteomic Profiling and Interactomic Analysis” โดยมี อาจารย ดร.เทวฤทธ์ิ สะระชนะ เปนอาจารยที่ปรึกษา จัดโดย 
บริษัท เมอรค จำกัด ประเทศไทย เม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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การพัฒนาอุปกรณตรวจวิเคราะหบนกระดาษแบบงาย และตนทุนต่ำ  

สำหรับการตรวจวัดครีแอทินินในปสสาวะดวยหลักการเอนไซม 
ขวัญฤทัย ตาละลักษณ จุฬาลักษณ นอยพวง เต็มศิริ ทรงเจริญ อรวรรณ ชัยลภากุล และ ผศ.ดร.วนิดา หลายวัตนไพศาล 

 กรดไอโซเฟอรรูลิก (isoferulic acid) เปนอนุพันธของกรดซินนามิก ที่พบไดใน rhizoma of Cimicifuga dahurica มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมาย  
การศึกษานี้พบวากรดไอโซเฟอรรูลิกชวยปองกันการเกิดไกลเคช่ันจากการเหน่ียวนำดวยเมทิลไกลออกซอลในโปรตีนอัลบูมิน และปองกันการเกิดโปรตีนออกซิเดชัน 

จากปริมาณของโปรตีนคารบอนิลที่ลดลง และยังพบวากรดไอโซเฟอรรูลิกชวยลดการทำลายดีเอ็นเอเมื่อเหนี่ยวนำดวยเมทิลไกลออกซอลและไลซีนท้ังในสภาวะ
ที่มีโลหะหนักและไมมีโลหะหนักเปนตัวกระตุน กลไกกการออกฤทธ์ิพบวากรดไอโซเฟอรรูลิกชวยลดการเกิดอนุมูลอิสระชนิดไฮดรอกซิลและซุปเปอรออกไซด

ในภาวะท่ีมีเมทิลไกลออกซอลและไลซีน กรดไอโซเฟอรรูลิกไมสามารถดักจับเมทิลไกลออกซอลไดโดยตรง องคความรูที่ไดนั้นสามารถถายทอดการแนะนำ 
การบริโภคอาหารท่ีมีองคประกอบของสารพฤกษเคมีดังกลาว ในผักผลไมหรือสมุนไพรในชีวิตประจำไว ซ่ึงอาจชวยลดความเส่ียงการในการพัฒนาเปนโรค
แทรกซอนในอนาคต ผลงานวิจัยไดรับการเผยแพรในวารสาร BMC COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE ป 2015 

กรดไอโซเฟอรรูลิกกับการปองกันพิษจากสารเมทิลไกลออกซอลตอการตานไกลเคชัน  

และการทำลายดีเอ็นเอ 
รศ.ดร.สิริชัย อดิศักด์ิวัฒนา  

 ทางคณะผูวิจัยไดพัฒนาอุปกรณตรวจวิเคราะหฐานกระดาษ (paper-based analytical device, PAD) แบบงายและมีตนทุนต่ำ สำหรับใชในการ 
ตรวจหาปริมาณครีแอทินินในปสสาวะดวยหลักการเอนไซม ซึ่งใชเปนตัวบงชี้การทำงานของไต โดยไดนำน้ำยาเหลือใชในหองปฏิบัติการการแพทย ซึ่งเปน
ปริมาตรน้ำยาที่เหลือจากตลับน้ำยาสำเร็จรูปของเคร่ืองวิเคราะหอัตโนมัติ ที่เข็มดูดน้ำยาไมสามารถดูดปริมาตรนอยๆ นี้ได โดยนำน้ำยาเหลือมาตรึงบน
กระดาษ (enz-PAD) ชนิด Whatman No.3 ที่มีขนาด 4x40 มิลลิเมตรและมีบริเวณในการดูดซับน้ำยา 2 ชนิดแยกสวนกันและอาศัยเทคนิคการจุมแวกซ
สำหรับกั้นสารละลายผสมท่ีเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาไมใหเคลื่อนที่เกินจากขอบเขตท่ีกำหนดไว สำหรับการตรวจวัดนั้นอาศัยหลักการการเคล่ือนที่ของสารละลาย
ตัวอยางปสสาวะดวยแรงแคปลลารีของกระดาษมาทำปฏิกิริยากับน้ำยาที่ถูกดูดซับไว แลวเกิดเปนสารประกอบเชิงซอนที่มีสี (quinoneimine) สะสมอยูที่
บริเวณตรวจวัด สีที่เกิดขึ้นเกิดจากปฏิกิริยาของเอนไซมครีแอทินิเนส ครีแอทิเนส และเอนไซมซาโคซีนออกซิเดสที่เปลี่ยนครีแอทินินในตัวอยางตรวจเปน H
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ซึ่งสามารถทำปฏิกิริยากับ 4-aminophenazone และ 2,4,6-triiodo-3-hydrozybenzoic acid โดยมีเอนไซมเปอรออกซิเดสเปนตัวเรงปฏิกิริยาเกิด
สารประกอบเชิงซอนสีชมพูของ quinoneimine บนพื้นที่สำหรับตรวจวัด โดยความเขมสีที่เกิดขึ้นจะแปรผันตามความเขมขนของครีแอทินินในตัวอยางตรวจ 
จากผลการทดสอบพบวา การตรวจวัดครีแอทินินดวย enz-PAD ที่พัฒนาขึ้น มีชวงความเปนเสนตรง 2.5-25 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร (r2 = 0.983) และ 
ความสามารถในการตรวจวัดต่ำสุดเทากับ 2.0 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร enz-PADs ที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจวัดปริมาณครีแอทินินในปสสาวะไดครอบคลุม 
ทั้งในคนเปนโรคไตและคนสุขภาพดี เม่ือทำการตรวจวัดครีแอทินินในปสสาวะที่ผานการเจือจางแลวดวย enz-PAD เปรียบเทียบกับวิธีที่ใชในหองปฏิบัติการ
ทางการแพทยทั้ง 2 วิธีคือ วิธีอัลคาไลนพิเครท แบบไคเนติกพบวามีความสัมพันธเชิงเสน (r2) เทากับ 0.977 และไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติ (p = 0.606, paired sample t-test, n = 40) ดังนั้นอุปกรณตรวจวัดบนกระดาษท่ีพัฒนาขึ้นถือเปนวิธีทางเลือกหนึ่งสำหรับตรวจกรองปริมาณ 
ครีแอทินินในปสสาวะ เนื่องจากใชงานงาย ราคาถูก อีกทั้งยังมีประโยชนอยางมากสำหรับการใชงานในประเทศกำลังพัฒนา นอกจากน้ีงานวิจัยดังกลาวยังได
เผยแพรใน วารสาร Talanta ฉบับที่ 144, วันที่ 14 July 2015, หนา 915–921.ที่มีคา impact factor อยูที่ 3.545 (2014) 
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แนะนำติชม ฝากขอความ ขาวสาร เพื่อประชาสัมพันธแกศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ของคณะสหเวชศาสตร ทานสามารถสงขอความผานถึงหัวหนา
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ขอแสดงความยินดีกับอาจารยที่ไดรับรางวัลผลงานวิจัย 

 ตามท่ีสมาคมผูใหอาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแหงประเทศไทย ได
จัดใหมีการสงผลงานวิจัยเขาประกวดในงานประชุมวิชาการประจำป 2558 เพื่อรับรางวัล 

ผลงานวิจัยดีเดน ในรูปแบบ Poster Presentation ทั้งนี้ ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปติพันธ 
อาจารยประจำภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร ไดสงผลงานเขารวมประกวด 

และไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงานวิจัยเรื่อง การสำรวจการบริการใหคำปรึกษา 
ทางโภชนาการและโภชนบำบัดโรคไตเรื้อรังใน 5 จังหวัดชายแดนใต คณะสหเวช
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงขอแสดงความยินดีกับอาจารย มา ณ โอกาสนี้ 

โครงการ “ปลูกสมุนไพรและผักพื้นบาน” 

 หนวยกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร ไดจัดโครงการ “ปลูกสมุนไพรและผักพื้นบาน” ในวันอาทิตย ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ อ.ดำเนินสะดวก  
จ.ราชบุรี โดยมีนิสิตและบุคลากรเขารวมโครงการกวา 50 คน ประกอบดวยนิสิตคณะสหเวชศาสตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณทิตศึกษา นอกจากน้ี 
ยังมีนิสิตโครงการแลกเปล่ียนจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพแหงชาติ สปป.ลาว เขารวมกิจกรรมดวย ในโครงการน้ีนิสิตไดรวมกันทำกิจกรรมจิตอาสา 
ในดานการพัฒนาส่ิงแวดลอม เรียนรูวิธีการปลูกสมุนไพรและผักพื้นบานปลอดสารเคมี การกำจัดวัชพืช สกัดน้ำตะไครกันยุงและสกัดน้ำคลอโรฟลลจาก 
สมุนไพรพื้นบานโดยวิธีธรรมชาติ ซึ่งตลอดการทำกิจกรรมมีวิทยากรจากบานชางคิดชางทำมารวมบรรยายใหความรูและแนะนำแนวทางการดำเนินชีวิต 
แบบวิถีชาวบานรวมถึงปลูกฝงใหนิสิตรูจักการทำกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือจะไดนำความรูไปพัฒนาตนเองและทำประโยชนตอชุมชนตอไปในอนาคต 
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