
¹ÔÊÔμ-¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà·¤¹Ô¤¡ÒÃá¾·Â �¸ÃÃÁÈÒÊμÃ � – ¨ØÌÒÏ ¤ÃÑé§·Õè 8

¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ¹ÓàÊ¹Í¼Å§Ò¹»ÃÔÞÞÒ¹Ô¾¹¸ �   

â¤Ã§¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã
»ÃÐ¨Ó»‚ 2557

â¤Ã§¡ÒÃ»ÅÙ¡»†ÒªÒÂàÅ¹
Í¹ØÃÑ¡É �ªÒÂ½˜›§·ÐàÅ

¤‹ÒÂà¾×èÍ¹¡ÒÇ¹ � 
¤ÃÑé§·Õè 9

www.ahs.chula.ac.th

ÊËàÇª¨ØÌÒÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ � ปที่ 5  ฉบับที่ 10
ประจำเดือนตุลาคม 2556

จดหมายขาว



»‚·Õè 5  ©ºÑº·Õè 10  μ ØÅÒ¤Á  25562

¢‹ÒÇ / ¡Ô¨¡ÃÃÁ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย คณะ    
สหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ไดรวมกันจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยปริญญานิพนธ 
ของนิสิต-นักศึกษาเทคนิคการแพทยธรรมศาสตร-จุฬาฯ ขึ้นอยางตอเนื่อง
เปนครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ หองประชุมสถาพร             
กวิตรานนท 1 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
โดย คณบดีคณะสหเวชศาสตร ม.ธรรมศาสตร รศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ 
และประธานหลักสูตรเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตรจุฬาฯ ผศ.ดร.
วนิดา นพพรพันธุ กลาวตอนรับนิสิต นักศึกษาทั้งสองสถาบันและรอง
อธิการบดี ม.ธรรมศาสตร ฝายบริหารศูนยสุขศาสตร รศ.นพ.จิตตินัดด   
หะวานนท เปนประธานกลาวเปดงาน ประธานคณะกรรมการจัดงานฝาย
จุฬาฯ คือ ผศ.ดร.นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน ในงานมีการนำเสนอผลงาน
วิจัยปริญญานิพนธในรายวิชาวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ เพื่อใหนิสิต 
นักศึกษาไดเห็นความสำคัญและเกิดทัศนคติที่ดีตอการทำงานวิจัย ได  
แลกเปล่ียนทัศนคติ ความรู และประสบการณจากการทำงานวิจัยระหวาง
นิสิต นักศึกษาตางสถาบัน มีการนำเสนอผลงานวิจัยดวยลายลักษณ   
ทั้งสิ้น 85 เรื่องจาก จุฬาฯ 43 เรื่อง จากธรรมศาสตร 42 เรื่อง และการ
นำเสนอผลงานวิจัยดวยวาจาดีเดน 2 เรื่องคือ เรื่องการตรวจกรอง     
พืชสมุนไพรพ้ืนถิ่นที่มีฤทธ์ิในการปองกันโรคท่ีเกิดจากความเส่ือมของเซลล 
ประสาทโดย น.ส.สุพิชญา จงศิริการคา และ น.ส.อภิพร ภัทรวารินทร 
อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ เรื่อง HNA-4a และ -4b genotyping  
ในผูบริจาคโลหิตคนไทยภาคเหนือดวยเทคนิคพีซีอารเอสเอสพี โดย      
น.ส.ภัสรี ญาณวุฒิ และ นายกนกพล ศิริพานทอง อาจารยที่ปรึกษา     

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานปริญญานิพนธ 
นิสิต-นักศึกษาเทคนิคการแพทยธรรมศาสตร – จุฬาฯ ครั้งที่ 8 

พลตรีหญิง รศ.ดร.ออยทิพย ณ ถลาง คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร  
 รางวัลผลงานแบบลายลักษณของนิสิตเทคนิคการแพทย คณะสหเวช-
ศาสตร จุฬาฯ คือ 
 1. ผลงานวิจัยดีเดน เรื่อง 3’ untranslated region (3’UTR) :    
ตัวบงชี้ใหมสำหรับการวินิจฉัยภาวะพรองเอนไซมจีซิกพีดี โดย นายพันธการ  
รังสินธุ และ นายภูริทัต แกวอาสา อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดวงดาว  
นันทโกมล  
 2. ผลงานวิจัยดีมาก เรื่อง การตรวจวัดสารตานอนุมูลอิสระในผัก  
ผลไมและสมุนไพรไทยดวยวิธีทางเคมีและวิธีใชเซลลเม็ดเลือดแดงโดยศึกษา
ปฏิกิริยารีดอกซของเยื่อหุมเซลลเม็ดเลือดแดง โดย น.ส.จินดาพร คงสาย 
และ น.ส.นิฟาดีลาห เจะเลาะ อาจารยที่ปรึกษา รศ.ดร.วาริน แสงกิติโกมล  
 3. ผลงานวิจัยยอดนิยม เรื่องเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำยา 
คอนแทกเลนสตอการสรางไบโอฟลมของเช้ือ Pseudomonas aeruginosa 
โดย นายธนิต แซหล่ิว และ นายรามิล มาลาอี อาจารยที่ปรึกษา              
อ.ดร.เขมาภรณ บุญบำรุง  
 ในงานนี้ ผศ.ดร.วิโรจน บุญยรัตนกรกิจ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะ      
สหเวชศาสตร จุฬาฯ เปนวิทยากรรับเชิญ บรรยายเร่ือง Basic to Bedside: 
how basic science research helps shape new tools in clinical 
diagnostics and treatments ดวย การจัดงานมีนิสิต-นักศึกษา คณาจารย
ทั้งสองสถาบันรวมงาน 258 คน ประเมินสัมฤทธิผลของการจัดงานในภาพ
รวมเทากับ 4.4 จาก 5.0 ซึ่งคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ จะเปนเจาภาพ       
ในการจัดประชุม ครั้งที่ 9 ในปการศึกษา 2557 ตอไป 
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 งานบริหารและธุรการ คณะสหเวชศาสตร ไดจัดโครงการสัมมนาบุคลากร เรื่อง “ประชาพิจารณยุทธศาสตรการพัฒนาคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ประจำป    
งบประมาณ 2557” เมื่อวันท่ี 18-20 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเฟลิกซ ริเวอรแคว จ.กาญจนบุรี โดยมี รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะ                 
คณะสหเวชศาสตร เปนประธานกลาวเปดงานสัมมนา จากน้ันทีมผูบริหารของคณะฯ รวมกันนำเสนอเปาหมายหลักในปงบประมาณ 2557 โดย รศ.ดร.สิริชัย        
อดิศักด์ิวัฒนา รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนิสิต นำเสนอแผนยุทธศาสตรการดำเนินงานดานวิชาการและกิจการนิสิต ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท รองคณบดี  
ฝายวิจัย นำเสนอแผนยุทธศาสตรฝายวิจัย ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ รองคณบดีฝายบริหาร นำเสนอแผนยุทธศาสตร เกื้อกูล เปนสุข เพ่ือการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพและมีธรรมาภิบาล ผศ.ดร.รสลัย กัลยาณพจนพร รองคณบดีฝายวางแผนและคลัง นำเสนอแผนยุทธศาสตรฝายวางแผนและคลัง และ ผศ.ดร.เปรมทิพย 
ทวีรติธรรม รองคณบดีฝายบริการวิชาการ นำเสนอแผนยุทธศาสตรกาวหนา เปนองคกรแหงปญญาท่ีมีความเปนเลิศดานวิชาการ เพ่ือใหบุคลากรทุกทานไดรับทราบ
ขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชน อันจะเปนการสงเสริมความเขาใจและความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกันเพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายในการ
ดำเนินงานของคณะตอไป  
 นอกจากน้ี บุคลากรยังไดมีโอกาสเขาเยี่ยมชมสถานท่ีผลิตผลิตภัณฑจมูกขาวรุงอรุณ ของกลุมสตรีอาสาพัฒนาเกษรทุงสมอ อ.พนมทวน แวะชมสะพาน
ขามแมน้ำแคว ซึ่งเปนสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร สมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 และรวมกันทำบุญ ณ วัดถ้ำเสือ จ.กาญจนบุรี เพ่ือเสริมสิริมงคล และสราง       
ความสามัคคีความสัมพันธอันดีภายในหมูคณะอีกดวย 

โครงการสัมมนาบุคลากร  
เรื่อง “ประชาพิจารณยุทธศาสตรการพัฒนาคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ประจำปงบประมาณ 2557” 

 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมคณบดีพบประชาคมสหเวช    
ครั้งที่ 7 ณ หองประชุม 222 อาคารจุฬาพัฒน 2 โดยไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.วินัย ดะหลัน ผูอำนวยการศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล มาแสดงปาฐกถาพิเศษ            
เรื่อง “อดีต ปจจุบัน อนาคต คณะสหเวชศาสตร ยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนา” ใหกับบุคลกรคณะสหเวชศาสตร ไดรับฟง โดย รศ.ดร.วินัย ดะหลัน ได    
นำเสนอตัวอยางความสำเร็จของศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล ตัวอยางความสำเร็จของคณะสหเวชศาสตร พ.ศ. 2543-2551 กลาวถึงทิศทางกาวเดินของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และเสนอแนวคิดเชิงยุทธศาสตรสำหรับคณะสหเวชศาสตร ใหแกผูบริหารและบุคลากรคณะสหเวชศาสตร เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติใหบรรลุ
เปาหมายขององคกรตอไป  

คณบดีพบประชาคมสหเวช ครั้งที่ 7 
 “อดีต ปจจุบัน อนาคต สณะสหเวชศาสตร ยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนา” 
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 รศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช ไดไปนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Quantitative and 
Qualitative Studies on Food Belief Pattern in Cancer Patients Receiving 
Chemotherapy and/or Radiotherapy: a Mixed Method Approach ในงาน
ประชุม The 15th Parenteral and Enteral Society of Asia (PENSA) Congress 
หรือเรียกสั้นๆ วา PENSA 2013 จัดโดยคณะกรรมการ PENSA ณ โรงแรม Discovery 
Kartika Plaza Hotel เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย มีการคัดเลือกผลงานวิจัยดาน
โภชนาการคลินิกจากประเทศในภูมิภาคเอเซีย เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา 19 เร่ือง 
จาก 9 ประเทศ คือ ญึ่ปุน  5 เรื่อง ไตหวัน 3 เรื่อง มาเลยเซีย 3 เรื่อง เกาหลีใต 3 เรื่อง    
ไทย 2 เรื่อง สหรัฐอเมริกา 1 เรื่อง จีน 1 เรื่อง อินโดนีเซีย 1 เรื่อง และเวียดนาม 1 เรื่อง    
ผลการตัดสินอันดับ 1 คือ ประเทศญ่ีปุน  อันดับสองประเทศไทยไดแก รศ.ดร.ภญ.จงจิตร 
อังคทะวานิช จากคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อันดับสามจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา  
 งานประชุมนี้มีผูเขารวมประชุมประมาณ 600 คน จากในภูมิภาคเอเซีย สาระสำคัญ
ของงานวิจัย เปนการเนนความสำคัญของความเขาใจในความเช่ือเรื่องอาหาร ในผูปวยมะเร็ง
ซึ่งมีผลสำคัญตอชีวิตความอยูรอดของผูปวย โดยการใชเทคนิคการวิจัยที่เรียกวา Mix-Method 
Approach ซึ่งเปนการศึกษาคูขนานของ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพไป
พรอมกัน ผลการวิจัยทำใหเห็นวา ขณะที่การศึกษาเชิงปริมาณให ขอมูลในแนวกวาง ในเรื่อง
ความเช่ือวาอาหารท่ีเปนภัยตอผูปวยมะเร็งมีอยูจริง การพ่ึงพิงขอมูลจากบุคคลหรือสื่อตางๆ 
โดยผลงานวิจัยชี้วาแพทยพยาบาลเปนบุคคลที่ผูปวยใหความเช่ือถือมากที่สุด สวนการศึกษา
เชิงคุณภาพทำใหเขาใจความรูสึกที่แทจริงของผูปวย ความขัดแยงภายในความเช่ือที่มีจากการ 
ไดรับคำแนะนำจากแพทยใหกินไดทุกอยาง และการตัดสินใจเปลี่ยนเสนทางแหงการพึ่งพาการรับคำแนะนำเร่ืองการกินอาหารไปสูการรักษาทางเลือก โดยการงดเวน
อาหารหลายชนิดอยางจริงจัง ซึ่งท่ีสำคัญในน้ัน คือการงดเวนอาหารโปรตีนจากสัตว หรือโปรตีนทุกชนิดซ่ึงควรบริโภคในระหวางรับการรักษา การงดเวนอาหาร
สำคัญจะเพิ่มความเส่ียงตอการเกิดภาวะทุพโภชนาการรุนแรง และในผูที่มีน้ำหนักลดมากอยูแลวอาจถึงแกชีวิตได เทคนิกการศึกษาเชิงคุณภาพชวยใหแพทยไดเขาใจ
ผูปวยมากยิ่งขึ้น และเห็นความสำคัญที่ตองมผีูใหคำแนะนำเร่ืองการกำหนดอาหารผูปวยที่เขาใจความเช่ือเร่ืองอาหารของผูปวยโรคมะเร็งดวย 

ÍÒ¨ÒÃÂ �¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ � ¤ÇŒÒÃÒ§ÇÑÅ¹ÓàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ Ñ̈Âáºº»Ò¡à»Å‹Ò 
§Ò¹»ÃÐªØÁ PENSA 2013 

“Appication of Omics and Bioinformatics 
in Biomarker Discovery Research” 

SPECIAL REPORT 

 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ณ อาคารจุฬาพัฒน 3 หอง 3102 งานบริการวิชาการและวิจัย         
คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท รองคณบดีฝายวิจัย และ   
ผศ.ดร.วิโรจน บุญรัตนกรกิจ ผูชวยคณบดีฝายวิจัย จัดโครงการ Lunch time seminar ครั้งที่ 12    
ในหัวขอ “Appication of Omics and Bioinformatics in Biomarker Discovery Research” 
และไดรับเกียรติจาก อ.ดร.เทวฤทธ์ิ สะระชนะ อาจารยประจำภาควิชาเคมีคลินกิ คณะสหเวชศาสตร     
มาเปนวิทยากรในการบรรยายใหความรูในประเด็นที่เก่ียวของกับการประยุกตใชเทคโนโลยีทางดานโอมิกส
และชีวสารสนเทศศาสตรมาบูรณาการกับงานวิเคราะหทางดานอณูชีวพันธุศาสตร เพื่อคนหาสารบงชี้     
ในการวินิจฉัยโรคในมนุษยตางๆ ที่มีความซับซอนทางคลินิกสูง โดยวิทยากรไดยกตัวอยางงานวิจัยทางดาน
ออทิซึม หรือท่ีคนไทยเรียกวาโรคออทิสติก ซึ่งวิทยากรไดดำเนิน การวิจัยในหองปฏิบัติการของ 
ศาสตราจารย ดร.แวเลอรี่ ฮู มหาวิทยาลัยจอรจ วอชิงตัน ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา     
ซึ่งไดรับความสนใจจากคณาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เขารวมฟงการบรรยายเปนจำนวนมาก 
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 จากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2556 ที่ผานมาและหนวยประกันคุณภาพไดมีการประชาสัมพันธ 
เบื้องตนทางวารสารสหเวชจุฬาสานสัมพันธ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 ไปแลวนั้น สำหรับฉบับนี้ขอประชาสัมพันธคะแนนกอนและหลังการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะสหเวชศาสตร ประจำปการศึกษา 2555  โดยไดคะแนนเฉล่ียจากเดิม 4.52 เปน 4.36 คะแนน  
 คะแนนเฉลี่ย 4.36 อยูในเกณฑ “ดี” โดยผลดำเนินงานไดระดับดี - ดีมาก รวม 8 องคประกอบ ยกเวนองคประกอบท่ี 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
มีผลดำเนินงานในระดับ ตองปรับปรุง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

สรุปคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพ จาก สกอ. ระดับคณะ ปการศึกษา 2555 

ÃÒÂ§Ò¹¾ÔàÈÉ 

 หนวยกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัด    
“โครงการปลูกปาชายเลนอนุรักษชายฝงทะเล” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนอง        
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรม
ราชินีนาถในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเพ่ือให
นิสิตไดตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอม สรางจิตสำนึกใหกับ
นิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมใหเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษทรัพยากรปาไม ใน
วันท่ี 27 ตุลาคม 2556 ณ ตำบลคลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
 ในงานนี้ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ คณะสหเวชศาสตร อ.ดร.อนงค ตันติสุวัฒน และหัวหนาภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร ผศ.ดร.สุจิตรา 
บุญหยง  ไดเขารวมกิจกรรมในคร้ังน้ีดวย  

 9  
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“â¤Ã§¡ÒÃ»ÅÙ¡»†ÒªÒÂàÅ¹Í¹ØÃÑ¡É�ªÒÂ½˜›§·ÐàÅ” 

อ.ดร.เทวฤทธ์ิ สะระชนะ 
สังกัด ภาควิชาเคมีคลินิก 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 - Postdoctoral Research Fellow: U.S. Food and Drug Administration, Bethesda, MD, USA. 
 - Ph.D. (Biomedical Sciences - Molecular Medicine, Neuroscience): The George Washington University,  
  Washington, DC, USA 
เริ่มปฏิบัติงาน : 1 ตุลาคม 2556 

 
 

แนะนำอาจารยใหม  
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ÊËàÇªÇÔ Ñ̈Â ÊËàÇªÇÔ Ñ̈Â 

 โรคออทิสซึม (Autism Spectrum Disorder) หรือที่คนไทยเรียกวาโรคออทิสติก เปนโรคที่พบในเพศชายมากกวาหญิง และมีขอสันนิษฐานวา ฮอรโมนเพศ
อาจจะมีบทบาทสำคัญในการเกิดโรคนี้ แตไมเคยมีผูใดสามารถอธิบายกลไกและความสัมพันธของฮอรโมนเพศตอการเกิดโรคได งานวิจัยกอนหนาของ อ.ดร.เทวฤทธ์ิ 
สะระชนะ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ ศ.ดร.แวเลอร่ี ฮู ภาควิชาชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย                
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยจอรจ วอชิงตัน กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดคนพบวาการแสดงออกของยีน RORA ลดลงอยางมีนัยสำคัญในเนื้อเยื้อ
สมองและเซลลจากเลือดของผูปวยโรคออทิสซึม และเปนคณะวิจัยกลุมแรกที่คนพบวาฮอรโมนเพศชายและหญิงควบคุมการแสดงออกของยีนนี้ในเซลลประสาทของ
มนุษยในทิศทางตรงขาม โดยฮอรโมนเพศชายสงผลลบตอการแสดงออก ในขณะที่ฮอรโมนเพศหญิงชวยเพ่ิมการแสดงออกของยีนดังกลาวในเซลลประสาทของมนุษย 
แตกลไกในการควบคุมดังกลาวยังไมเปนท่ีทราบท่ีแนชัด  งานวิจัยชิ้นลาสุดของ อ.ดร.เทวฤทธ์ิ สะระชนะ รวมกับ ศ.ดร.แวเลอร่ี ฮู ซึ่งไดตีพิมพผลงานวิจัยประเภท 
original article เร่ือง Differential recruitment of coregulators to the RORA promoter adds another layer of complexity to gene (dys) 
regulation by sex hormones in autism ในวารสารระดับนานาชาติ Molecular Autism ป ค.ศ. 2013 เดือนตุลาคม โดยมีคา impact factor ในป 2013 
เทากับ 5.78 ไดพิสูจนใหเห็นวา androgen receptor และ estrogen receptor เกี่ยวของโดยตรงกับการควบคุมการแสดงออกของยีน RORA โดยฮอรโมนเพศ
ชายและหญิง โดยที่ฮอรโมนเพศชายทำงานผาน androgen receptor ซึ่งจับกับโปรตีนชวยลดการแสดงออก (corepressor protein) ที่มีชื่อวา SUMO1 เพื่อกด
การแสดงออกของ RORA ในขณะที่ฮอรโมนเพศหญิงทำงานผาน estrogen receptor alpha ซึ่งจับกับโปรตีนชวยเพ่ิมการแสดงออก (coactivator protein) ที่มี
ชื่อวา NCOA5 เพื่อเพิ่มการแสดงออกของยีนดังกลาว งานวิจัยชิ้นนี้นับวามีความสำคัญเปนอยางมากเน่ืองจากเปนงานวิจัยช้ินแรกที่คนพบกลไกของฮอรโมนเพศ    
ในการควบคุมการแสดงออกของยีน RORA ในทิศทางตรงกันขาม โดยผานโปรตีนชวยควบคุม (coregulator proteins) ซึ่งความรูนี้อาจจะนำไปตอยอดเพ่ืออธิบาย
บทบาทของฮอรโมนเพศในการเกิดโรคออทิสซมึได ซึ่งอาจเปนประโยชนในการพัฒนาการวินิจฉัยและการรักษาโรคออทิสซึมในอนาคต โครงการวิจัยนี้ไดรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจาก  LIFE Foundation  จาก  Simons Foundation และจาก George Washington University Medical Faculty Associates Award 

 นางสาวลักขิกา ธเนศผาติสุข นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ซึ่งไดรับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับ    
บัณฑิตศึกษา จากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ เปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก 
ไดทำวิทยานิพนธ เพื่อศึกษาหาสารสกัดจากสมุนไพรไทย เพื่อตานโรคซึมเศรา ซึ่งเปนโรคที่ทำใหคุณภาพชีวิตเส่ือมลงเรื่อยๆ และเกิดขึ้นในอัตราความชุกที่สูงขึ้น   
ในกลุมผูสูงอายุ ในการคนหายาสมุนไพรท่ีมีฤทธิ์ตานโรคซึมเศรา คณะผูวิจัย ใชระบบการศึกษาในหลอดทดลอง เพ่ือวิเคราะหวา สารสกัดจากใบข้ีเหล็ก (Senna 
siamea Lam.) ที่สกัดดวยเอทานอล และน้ำ มีผลตอแอคติวิตีของตัวขนสงสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีนตางๆ โดยการใชชุดน้ำยาสำเร็จรูปที่ซื้อมา และทดสอบ  
ในเซลลประสาทมนุษยเพาะเล้ียงชนิด LAN-5 เปนโมเดลหรือไม อยางไร ซึ่งวิเคราะหไดทั้งแอคติวิตีของตัวขนสงสารสื่อประสาทท้ัง 3 ประเภทไดแก โดพามีน 
นอรอิพิเนฟริน และซีโรโทนิน ทั้งน้ี หากจะพัฒนาเปนยาตานโรคซึมเศราไดจริง ตองมีฤทธิ์ตานการทำงานของตัวขนสงสารสื่อประสาท หลักการวิเคราะหดวยชุด
น้ำยาน้ี คือ สารสื่อประสาทท่ีติดฉลากดวยสีฟลูออเรสเซนตซึ่งเปนสารเรืองแสงนั้น จะเขาไปสูในเซลลผานตัวขนสงสารสื่อประสาทแบบจำเพาะเทานั้น ดังนั้น เมื่อ
เวลาผานไป จะมีปริมาณสารเรืองแสงเพ่ิมข้ึนในเซลล ทั้งน้ี ตองมีการใชยาตานโรคซึมเศราทั้ง 3 ชนิดที่จำเพาะตอแตละตัวขนสงสารสื่อประสาทเปนตัวควบคุมดวย 
ในการศึกษานี้ เมื่อคณะผูวิจัยบมสารสกัดจากใบข้ีเหล็ก ณ ความเขมขน 25 และ 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร เปนเวลา 30 นาที พบปริมาณสารเรืองแสงลดลง      
ต่ำกวา 0 ในเซลล แสดงวา ตองมีสารรบกวนการตรวจ และนาจะมาจากองคประกอบท่ีมีอยูในสารสกัดใบขี้เหล็ก เพราะเม่ือความเขมขนของสารสกัดมากขึ้น 
ปริมาณสารเรืองแสงภายในเซลลยิ่งลดต่ำลง นอกจากน้ี ยังพบวา สารสกัดใบขี้เหล็กที่สกัดดวยเอทานอลทำใหปริมาณสารเรืองแสงภายในเซลลยิ่งลดต่ำกวาที่สกัด
ดวยน้ำ เพื่อศึกษายืนยันวา สารสกัดใบข้ีเหล็กมีคุณสมบัติฟลูออเรสเซนตจริง คณะผูวิจัย ไดวัดสารสกัดน้ีดวยเคร่ืองฟลูออโรมิเตอร ณ excitation 440 นาโนเมตร
และ emission 480-600 นาโนเมตร โดยเทียบกับสารสกัดจากใบสะระแหน และบัวบกพบวา สารสกัดใบขี้เหล็กมีการเรืองแสงจริงและสอดคลองกับการทดลองท่ี
พบการรบกวนเม่ือใชชุดน้ำยา ดังน้ัน การทราบขอมูลทางเคมีขององคประกอบพ้ืนฐานของสารสกัดจากพืชมากเทาใด ก็ยิ่งจะเปนประโยชนตอการเลือกเทคนิค
วิเคราะหใหเหมาะสมไดดียิ่งขึ้น  
 สวนหนึ่งของวิทยานิพนธนี้ ไดตีพิมพแลวในเร่ือง Fluorescence of Senna simea Lam. leaf extracts: A possible interference in a 
fluorescence-based assay ในวารสารระดับนานาชาติ ชื่อ Journal of Chemical and Pharmaceutical Research ป ค.ศ. 2013 Vol. 5(5) หนา 105-110 
โดยเปนวารสารในฐานขอมูล Scopus ทั้งน้ี คณะผูวิจัยไดรับการสนุนจากทุน 90 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั และทุนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ คลัสเตอรสังคม      
ผูสูงวัย (AS562A) 
 

ÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡ãº¢ÕéàËÅç¡ 
ÁÕÊÒÃÃº¡Ç¹à·¤¹Ô¤¡ÒÃμÃÇ¨ÇÑ´´ŒÇÂËÅÑ¡¡ÒÃ·ÕèÁÕ¡ÒÃãªŒ¿ÅÙÍÍàÃÊà«¹« � 

ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว, นางสาวลักขิกา ธเนศผาติสุข 

¡ÒÃÃÇÁμ ÑÇ¢Í§â»Ãμ Õ¹ª‹ÇÂ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃáÊ´§ÍÍ¡¢Í§ÂÕ¹ (coregulator proteins) ºÃÔàÇ³Ê‹Ç¹
¤Çº¤ØÁÂÕ¹ RORA à¾ÔèÁ¤ÇÒÁ«Ñº«ŒÍ¹ã¹¡Åä¡¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃáÊ´§ÍÍ¡¢Í§ÂÕ¹â´ÂÎÍÃ �âÁ¹à¾È 
ã¹âÃ¤ÍÍ·ÔÊ«ÖÁ (âÃ¤ÍÍ·ÔÊμ Ô¡) อ.ดร.เทวฤทธ์ิ  สะระชนะ 
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ÊËàÇªÇÔ Ñ̈Â ÊËàÇªÇÔ Ñ̈Â 

 เปนที่ทราบกันวาสารพฤกษเคมีในกลุม “แอนโธไซยานิน” เปน
สารเคมีที่ไดจากพืชและมีประโยชนตอสุขภาพในการปองกันการเกิด
โรคตางๆ แอนโธไซยานิน มักพบมากในพืชท่ีมีสีมวงแดง เชน องุน โดย
เฉพาะในเปลือกองุนแดงมีปริมาณสารแอนโธไซยานินที่สูงเปนอยาง
มาก จากการวิจัยในหองปฏิบัติการพบวาสารสกัดจากเปลือกองุนแดง
มีความสามารถตานอนุมูลอิสระที่เปนสาเหตุหนึ่งท่ีกอใหเกิดโรคเรื้อรัง
ตางๆ และประการสำคัญพบวาสารสกัดจากเปลือกองุนสามารถตาน
การเกิดปฏิกิริยาไกลเคช่ันซึ่งเกิดขึ้นระหวางน้ำตาลฟรุกโตส และโปรตีน 
ในรางกาย การเรงปฏิกิริยาเกิดไดเมื่อรางกายมีปริมารน้ำตาลใน
กระแสเลือดมากข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยเบาหวาน ดังน้ันจาก
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกองุนแดงดังกลาว อาจนำไปสูการประยุกตใชผลิตภัณฑจากธรรมชาติเพ่ือปองกันหรือลดภาวะ 
แทรกซอนจากโรคเบาหวานท่ีจะตามในอนาคต เชน โรคไต โรคหลอดเลือดหัวเปนตน  
 การวิจัยนี้ไดเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ BMC Complementary and Alternative Medicine ในป ค.ศ. 2013 

 นางสาวอัญชลี ประสารสุขลาภ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ซึ่งไดรับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา โดยมี ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว 
ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ เปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก ไดตีพิมพผลงานวิจัย ประเภท Review article เรื่อง Amyloidosis in Alzheimer’s 
Disease : The Toxicity of Amyloid Beta (A), Mechanisms of Its Accumulation and Implications of Medicinal Plants for  
Therapy (ภาวะการสะสมของโปรตีนอะไมลอยดในโรคอัลไซเมอร : ความเปนพิษของโปรตีนอะไมลอยดเบตา (A) ในวารสารระดับนานาชาติ Evidence-Based 
Complementary and Alternative Medicine ป ค.ศ. 2013 ฉบับเดือนพฤษภาคม จำนวน 10 หนา โดยเปนวารสารในฐานขอมูล ISI มีคา impact factor 2012 
เทากับ 1.722 เพื่อเรียบเรียงบทความน้ี คณะผูเขียนไดสืบคน ทำความเขาใจเกี่ยวกับองคความรู และนำเสนอแนวคิดใหมสำหรับเปนทางเลือกในการรักษา 
โรคอัลไซเมอร สงผลใหผูปวยมีการทำงานของบกพรองทางระบบประสาท กอใหเกิดอาการความจำเส่ือม และอาจมีอาการรุนแรงขึ้นจนนำไปสูการเสียชีวิตได        
ถึงแมวาทุกวันนี้ ทั่วโลกมีการพบจำนวนผูปวยโรคอัลไซเมอรเพิ่มข้ึนมากทุกป จากการท่ีประชากรโลกน้ันมีแนวโนมที่มีอายุยืนยาวมากข้ึน อยางไรก็ตาม วิธีการรักษา
ในปจจุบันทำไดเพียงบรรเทาหรือชะลออาการของโรคเทาน้ัน ยังไมพบวามีวิธีใดที่สามารถปองกันหรือรักษาใหหายขาดจากโรคได ซึ่งคณะผูเขียนคาดวาสาเหตุหนึ่ง    
ที่สำคัญ อาจเนื่องมาจากการขาดความรูเกี่ยวกับกลไกในระดับโมเลกุลที่อาจเปนสาเหตุของการเกิดพยาธิสภาพของโรค ดังนั้น คณะผูเขียนจึงไดมุงเนนที่จะทบทวน
วรรณกรรมในเร่ืองของความเปนพิษของโปรตีนอะไมลอยดเบตาจาก “สมมติฐานการสะสมอะมีลอยดเบตา” ที่เชื่อกันวา การเกิดพยาธิสภาพของเซลลประสาท    
ในโรคอัลไซเมอรนั้น เกิดจากการสะสมของโปรตีนอะมีลอยดเบตา ที่ระบบประสาทสวนกลาง และไดสรุปเช่ือมโยงกลไกสำคัญหลายกลไกท่ีเกี่ยวของกับการสะสม
ของโปรตีนนั้นในสมองของผูปวยอัลไซเมอร รวมท้ังไดชี้ใหเห็นถึงบทบาทความสำคัญ และแนวโนมของการใชพืชสมุนไพรตางๆ ในการปองกันและรักษาโรคอัลไซเมอรดวย 
โดยผลงานชิ้นนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของการเรียนรายวิชา 3744501 ADV CLIN BIOCHEM ซึ่งไดรับแรงผลักดันและแรงบันดาลใจจาก รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ซึ่งเปนท้ังอาจารยผูสอนหลัก และผูประสานงานรายวิชา องคความรูจากรายวิชานี้ กอใหเกิดกำลังใจในการแสวงหาความรู
เพิ่มเติมตอยอด และการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ จนนำมาสูการนิพนธบทความปริทัศนนี้ อีกทั้ง เปนองคความรูที่นิสิตรายน้ีมุงเปาในการทำวิทยานิพนธเกี่ยวกับ
ฤทธ์ิของสารสกัดสมนุไพรไทยในการตานความเส่ือมของเซลลประสาท  

ÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡à»Å×Í¡Í§Ø‹¹á´§ “áÍ¹â¸ä«ÂÒ¹Ô¹”  
ã¹¡ÒÃμ ŒÒ¹Í¹ØÁÙÅÍÔÊÃÐáÅÐ¡ÒÃà¡Ô´ä¡Åà¤ªÑè¹ 

 

º·¤ÇÒÁ»ÃÔ·ÑÈ¹� «Öè§à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ  
ä´Œ¶Ù¡Å§μ Õ¾ÔÁ¾�ã¹ÇÒÃÊÒÃÃÐ´Ñº¹Ò¹ÒªÒμ Ô 

รศ.ดร.สิริชัย  อดิศักดิ์วัฒนา 

ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว,  นางสาวอัญชลี ประสารสุขลาภ 
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แนะนำติชม ฝากขอความ ขาวสาร เพื่อประชาสัมพันธแกศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ของคณะสหเวชศาสตร ทานสามารถสงขอความผานถึงหัวหนา
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โครงการคายแนะแนวการศึกษา คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9  

 โครงการคายแนะแนวการศึกษา คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 (เพื่อนกาวน ครั้งที่ 9) 
จัดขึ้นระหวางวันที่ 17-21 ตุลาคม 2556 เพื่อแนะแนวทางการเรียนการสอนของแตละสาขาวิชาในคณะสหเวช
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมถึงรูปแบบในการประกอบอาชีพของทั้ง 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเทคนิค         
การแพทย สาขาวิชากายภาพบำบัด และสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร เพื่อเปนประโยชนสำหรับ     
ใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาและคณะท่ีสนใจในการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยัง
เปนการประชาสัมพันธคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อีกทางหน่ึง 


