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 ตามที่ศูนยอาเซียนศึกษาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดอนุมัติให 
ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว หัวหนาภาควิชาเคมีคลินิก เดินทางไปเจรจาความ
รวมมือทางวิชาการกับคณาจารยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร Universiti 
Teknologi Malaysia (UTM) ประเทศมาเลเซีย ระหวางวันที่ 18-27 
มีนาคม 2556 โดยไดรวมกันรางขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ และคณะวิทยาศาสตร UTM นั้น เมื่อวันที่ 23 
สิงหาคม 2556 Dr.Mohd Bakri Bakar ซึ่งเปนอาจารยของคณะวิทยาศาสตร 
UTM ไดมาเยือน ณ คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ พรอมเยี่ยมชมหองปฏิบัติ 
การวิจัย เพื่อแสวงหาความรวมมือระหวางสองหนวยงานตอไป  
 

 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 และ 29 สิงหาคม 2556 ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร
คลินิก จัดโครงการ Competency-based teaching ในสาขาวิชาโลหิตวิทยาและ
สาขาวิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก โดยมี พ.ท.ผศ.นพ.ชาญชัย ไตรวารี ผูอำนวยการ  
กองพยาธิวิทยาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา และ คุณภัทราภรณ  บุญขันท  หัวหนางาน
โลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตรคลินิก โรงพยาบาลราชวิถี ใหเกียรติมาบรรยายและ
แลกเปลี่ยนประสบการณกรณีศึกษาท่ีนาสนใจดานคลินิกและหองปฏิบัติการทางการแพทย 
กับคณาจารยภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก รวมทั้งใหขอคิดเห็นในแงมุมของแพทยและ
หัวหนางานหองปฏิบัติการทางการแพทยซึ่งเปนประโยชนอยางย่ิงในการนำมาปรับการ
เรียนการสอนแบบใชสมรรถนะเปนฐานเพื่อการผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทยให
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตและตอบสนองตอความตองการของสังคม  
ในอนาคต 

 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนับเปนสิ่งสำคัญและควรปฏิบัติอยาง
สม่ำเสมอ จากการศึกษาคนควาและวิจัยระบุวาการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ
เปนวิธีหนึ่งที่จะชวยปองกัน รักษา ฟนฟู และสงเสริมสุขภาพกายและจิตใจให
สมบูรณแข็งแรง  
 ดวยเหตุนี้ งานบริการวิชาการและวิจัย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท รองคณบดีฝายวิจัย และ            
ผศ.ดร.วิโรจน บุญรัตนกรกิจ ผูชวยคณบดีฝายวิจัยไดเล็งเห็นความสำคัญดังกลาว 
จึงจัดโครงการ Lunch time seminar ครั้งที่ 11 หัวขอ “การออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพ จากงานวิจัยสูการปฏิบัติ” เม่ือวันพุธที่ 11 กันยายน 2556   
เวลา 12.00-13.00 น. ณ อาคารจุฬาพัฒน 2 ชั้น 2 หอง 222 โดยไดรับเกียรติ
จาก รศ.ดร.ดรุณวรรณ สุขสม คณะวิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ผูเชี่ยวชาญดานการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ มาเปนวิทยากร            
ในการบรรยายใหความรูเกี่ยวกับประโยชนของการออกกำลังกาย และการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพอยางถูกวิธี แกคณาจารยและบุคลากรคณะสหเวชศาสตร   
เพื่อเปนการชี้ใหเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และนำไปสูการปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ 

การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ จากงานวิจัยสูการปฏิบัติ 

หัวหนาภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร  
ตอนรับอาจารยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร UniversitiTeknologi Malaysia (UTM) 

ภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิกจัดโครงการ Competency-based teaching  
ในสาขาวิชาโลหิตวิทยาและสาขาวิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก 
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 เมื่อวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2556 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร ผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เปนประธาน           
ในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเดนกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำป 2556 โดย นางสาวสุภาณี สีสวัสด์ิ 
นิสิตคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับการยกยองและเชิดชูเกียรติใหเปน เยาวชนดีเดนกรุงเทพมหานคร 
(ประกายเพชร) ครั้งท่ี 8 ประจำป 2556 ดานคุณธรรมและจริยธรรม ณ อาคารกีฬาเวสน 2 ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร  
(ไทย-ญี่ปุน)  
 ในการน้ีคณะสหเวชศาสตร ขอแสดงความช่ืนชมยินดีกับนิสิตที่ไดรับการยกยองและเชิดชูเกียรติใหเปน เยาวชนดีเดน
กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 8 ประจำป 2556  ดานคุณธรรมและจริยธรรม และขอใหรักษาคุณงามความดีนี้ไว
ใหคงอยูตลอดไป 
 อนึ่งโครงการสงเสริมเยาวชนดีเดนกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) เปนโครงการท่ีสำนักงานวัฒนธรรม กีฬา และ
การทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร โดยศูนยเยาวชนกรุงเทพ (ไทย-ญี่ปุน) จัดขึ้นเพ่ือเปดโอกาสใหเยาวชนท่ีมีผลงานดีเดน ไดนำ
เสนอผลงานเพ่ือคัดเลือกเปนเยาวชนดีเดน เปนการสรางแรงจูงใจในการประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสม และเปนแบบอยาง
ที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนรุนตอๆ ไป  

นิสิตคณะสหเวชศาสตร  
ไดรับรางวัลเยาวชนดีเดนกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำป 2556 

 เมื่อวันศุกรที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 18.00-21.00 น. ณ สมาคมนิสิตเกาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด
อาจารยและบุคลากร ประจำป 2556 “ดวยรักและผูกพัน” แด รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท และ นางสาวสมใจ ตัญสิริ เพื่อเปนการแสดงความขอบคุณแก
อาจารยและบุคลากร ที่ไดทุมเทแรงกายแรงใจในการรวมกันพัฒนาคณะสหเวชศาสตรอยางเต็มกำลังความสามารถ โดยมี รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล 
คณบดีคณะสหเวชศาสตร กลาวแสดงมุทิตาจิตผานวีดีทัศน ผศ.ดร.อรรกร ปาละสุวรรณ รองคณบดี เปนตัวแทนคณบดี กลาวเปดงาน และกลาวแสดง     
มุทิตาจิต  
 ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเชน การแสดงการรองเพลงประสานเสียง (AHS Chorus) จากนิสิตปจจุบัน การแสดงชุดรำบายศรีสูขวัญ การแสดง  
ชุดรากไทย การแสดงชุดรำแพรวากาฬสินธุ จากคณาจารยและบุคลากรของคณะฯ โอกาสเดียวกันนี้ ผูบริหาร คณาจารย คณะศิษยเกา ศิษยปจจุบัน บุคลากร
ฝายบริหารและฝายวิชาการและแขกผูมีเกียรติ รวมกันมอบดอกไมอวยพร แด รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท ซึ่งภาพบรรยากาศเต็มไปดวยความรัก ความอบอุน 
และสรางความประทับใจใหแกบุคลากรผูเกษียณอายุราชการและผูรวมงานเปนอยางมาก  

งานแสดงมุทิตาจิตแดอาจารยและบุคลากร ประจำป 2556 
“ดวยรักและผูกพัน” 
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 ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาหารและโภชนาการ (หลักสูตร
นานาชาติ) ไดจัดโครงการศึกษาวัฒนธรรมดานอาหารและโภชนาการและการเจรจาความรวมมือวิชาการระหวางคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย EwhaWomans ประเทศเกาหลีใตขึ้นในระหวางวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2556 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขยายขอบเขตความรวมมือ      ดาน
วิชาการตลอดจนงานวิจัยดานอาหารและโภชนาการกับตางประเทศ และเพื่อใหนิสิตของท้ังสองหลักสูตรฯ ไดมีโอกาสเปดโลกทัศนในงานวิจัยและวิชาการท่ีเกี่ยวของ   
กับอาหารและโภชนาการในระดับนานาชาติ อีกท้ังยังเปนการขยายขอบเขตความรวมมือดานการศึกษาวิจัยกับมหาวิทยาลัยช้ันนำในตางประเทศอีกดวย ภาควิชา
โภชนาการฯ คาดหวังใหโครงการน้ีเปนโครงการนำรองในการสงเสริมใหคณาจารยและนิสิตพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการวิจัยเขาสูนานาชาติได อีกทั้งคาดหวัง
ใหคณาจารยและนิสิตไดมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต เปนการสงเสริมการทำกิจกรรมกิจกรรมนอกช้ันเรียนอีกดวย 
 EwhaWomans University เปนมหาวิทยาลัยหญิง ตั้งอยูในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต เปนมหาวิทยาลัยหญิงที่มชีื่อเสียงในระดับโลก กอตั้งขึ้นตั้งแต         
ป 1886 โดย Mary F. Scranton มิชชันนารีชาวอเมริกัน Ewha เปนภาษาเกาหลี แปลวาการผลิดอกออกผล การใชคำวา womans นั้นเปนความตั้งใจของ  ผู
กอต้ังโดยมุงหวังใหการศึกษากับผูหญิงในประเทศเกาหลี  
 ศิษยเกาที่มีชื่อเสียง เชน Dr.Esther Park ผูหญิงท่ีสำเร็จการศึกษาดานแพทยศาสตรคนแรก Helen Kim ผูหญิงคนแรกของเกาหลีที่สำเร็จการศึกษา          
ในระดับปริญญาเอก Jeon Hyo-Sook ผูหญิงคนแรกท่ีเปนผูพิพากษาในศาลฎีกาของเกาหลี รวมถงึ Myeong-Sook นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก   
 EwhaWomans University ประกอบดวย 11 colleges เชน College of Liberal Arts, College of Social Sciences, College of Engineering, 
College of Health Sciences, Scranton College (Honors Program, Division of International Studies) เปนตน โดย Department of Nutritional 
Science and Food Management อยูภายใต College of Health Department การเดินทางในคร้ังนี้นับเปนโอกาสอันดีที่คณาจารยและนิสิตของภาควิชา
โภชนาการฯ ไดมีโอกาสแลกเปล่ียนทรรศนะทางวิชาการและการวิจัยกับคณาจารยจาก Department of Nutritional Science and FoodManagement
ไดแก Prof. MiSook Cho (Dean of College of Health Sciences) Asst.Prof. Yuri Kim (Department Chair), Assoc.Prof. ChungSeo-Jin, 
Asst.Prof. Kwang Suk Ko, Asst.Prof. Yoon Jung Park เปนตน  
 การเจรจาความรวมมือในครั้งน้ี ภาควิชาโภชนาการฯ ไดมีโอกาสแนะนำโครงสรางและความเช่ียวชาญของคณาจารยในภาควิชาฯ เพ่ือการพัฒนางานวิจัย     
ในอนาคต จากการพบปะเจรจามีงานวิจัยของคณาจารยที่คลายคลึงและสามารถตอยอดรวมกันไดอนาคต เชน งานวิจัยดานโภชนศาสตรคลินิก งานวิจัยดาน         
เมตาบอลิซึมของกรดอะมิโน เปนตน นอกจากน้ันภาควิชาฯ นำเสนอทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยเต็มเวลาเพ่ือทำงานวิจัยและงานสอนในประเทศไทยและจะขยาย     
ความรวมมือใหคลอบคลุมการทำวิจัยรวมระหวางสองสถาบันในอนาคตหลังจากนั้นคณาจารยและนิสิตไดมีโอกาสเขาชมหองปฏิบัติการหองวิจัยและเยี่ยมชม
บรรยากาศการเรียนการสอนดวย 
 การศึกษาวัฒนธรรมการกินอาหารของคนในประเทศเกาหลีใต พบวาคนเกาหลีนั้นใสใจเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่องอาหารนับเปนเรื่องสำคัญอยางมาก 
การใชสมุนไพรในการสงเสริมสุขภาพน้ันเปนงานท่ีไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งในแงของทุนวิจัยและการตลาด สมุนไพรที่เปนที่นิยมใชและแพรหลายเปนเวลา
นาน ไดแก โสม (Panaxschinsen) ซึ่งในประเทศเกาหลีนั้นไดรับการยอมรับวาเปนโสมที่ดีที่สุดในโลก ตนโสมจะมีจำนวนก่ิงตามอายุ (ป)  เมื่อโสมมีอายุครบ 4 ปจะ
ออกดอกสีแดงเกษตรกรผูปลูกจะเก็บเมล็ดเพื่อใชในการเพาะปลูกครั้งตอไป โสมที่คุณภาพดีที่สุด จะตองเปนโสมที่มีอายุ 6 ป โสมที่มีอายุมากกวานั้น เชื่อวาจะไมมี
สารอาหาร เพราะโสมจะคืนแรธาตุสูดิน  สวนดินท่ีใชปลูกโสมตองเวนระยะประมาณ 10 ป ในการปลูกครั้งตอไป โสมมี 2 ชนิดคือโสมขาว และโสมแดง  โสมขาว
ไดแกโสมอบแหงบดผงสามารถชงในเคร่ืองดื่ม หรือใสในอาหารได บำรุงรางกาย สวนโสมแดงนั้นหากรับประทานเขาไปอาจทำใหเกิดอาการรอนในได เนื่องจาก       
มีคุณสมบัติในการทำใหรางกายอบอุน จึงไมแนะนำสำหรับคนที่อาศัยในประเทศแถบรอน รัฐบาลเกาหลีใตตั้งศูนยโสมขึ้นเพ่ือจำหนายโสมท่ีมีคุณภาพใหกับ         
นักทองเที่ยวและผูสนใจดานสุขภาพ ภายในมีนิทรรศการแสดงประโยชนดานโภชนาการ เชน ดีทอกซเม็ดเลือด การปรับหยินหยางในรางกายใหสมดุล (เหมาะ
สำหรับคนในเมืองหนาว) เปนตน  
 ปจจุบันมีสมุนไพรที่กำลังไดรับความนิยมรักษาสุขภาพ ฮอกเก นามู (Hoveniadulcis) เปนพืชสมุนไพรซึ่งเปน oriental raisin tree พบในประเทศเกาหลี
เทานั้น เนื่องจากการเจริญเติบโตของพืชสมุนไพรชนิดนี้ตองใชภูมิประเทศ และภูมิอากาศท่ีเหมาะสม คนเกาหลีนิยมนำมาด่ืมในรูปของยาและปจจุบันนำมาอัด    
เปนเม็ดสมุนไพร The Korea Food & Drug Administration อนุญาตใหใชสารสกัดจากพืชสมุนไพรน้ีเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารต้ังแตป 2008 เพราะงานวิจัย   
ระบุวา สมุนไพรชนิดนี้มีสาร Quercetin ที่มีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระและตานการอักเสบไดดี ปองกันการทำลายตับได และมีงานวิจัยในประเทศเกาหลีจำนวน
มากกลาวอางสรรพคุณนี้ 
 โครงการศึกษาวัฒนธรรมดานอาหารและโภชนาการและการเจรจาความรวมมือวิชาการระหวางคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
Ewhawomans สาธารณรัฐเกาหลีใตที่จัดขึ้นน้ี ประสบความสำเร็จเปนอยางดี คณาจารยและนิสิตไดรับความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมอาหารตรงตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไวทุกประการ 

â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÑ²¹¸ÃÃÁ´ŒÒ¹ÍÒËÒÃáÅÐâÀª¹Ò¡ÒÃ  
áÅÐ¡ÒÃà¨Ã¨Ò¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÇÔªÒ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¤³ÐÊËàÇªÈÒÊμÃ �  

Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÅÐÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ Ewhawomans ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°à¡ÒËÅÕãμŒ 

SPECIAL REPORT 
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 งานกีฬาเทคนิคการแพทย-สหเวชศาสตรสัมพันธ ครั้งท่ี 18 นี้ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียติเปนเจาภาพในการจัดงาน ภายใตชื่องานวา            
“โพธิ์ทองเกมส”“โพธิ์ทองเกมส”  จัดขึ้นระหวางวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556 โดยมีสถาบันที่เขารวมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 15 สถาบัน  
 ในครั้งนี้ คณะสหเวชศาตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดสงนิสิตเขารวมกิจกรรมเปนจำนวน 210 คน ในงานนี้ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร 
อาจารย ดร.สุนทรี  ทวีธนะลาภอาจารย ดร.สุนทรี  ทวีธนะลาภ ไดรวมเดินทางไปเพ่ือใหกำลังใจนิสิตในการแขงขันกีฬาคร้ังนี้ดวย โดยสรุปผลการแขงขันกีฬา และรับรางวัล มีดังนี้ 
 -  การแขงขันบาสเกตบอลประเภททีมหญิง ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
 -  การแขงขันบาสเกตบอลประเภททีมชาย ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
 -  รางวัลชนะเลิศถวยรวมประเภทกีฬา  
 -  รางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรด 

กีฬาเทคนิคการแพทย-สหเวชศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 18 

(ภาพบนซาย) งานเล้ียงภายหลังการประชุม (ภาพบนขวา-ลางซาย) บรรยากาศภายใน EwhaWomans University (ภาพลางกลาง-ลางขวา) บรรยากาศภายในหอง
ประชุม รวมกันทั้งคณาจารยและนิสิตของทั้งสองมหาวิทยาลัย 

ÃÒÂ§Ò¹¾ÔàÈÉ 
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 การเกิดไกลเคช่ัน (glycation) เปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางน้ำตาลรีดิวซ เชน ฟรุกโตส กลูโคส กับโปรตีนในรางกาย นำไปสูการเกิดสารเคมีที่ชื่อวา         
แอดวานซไกลเคช่ันเอ็นโปรดักส (Advanced glycation end products) ซึ่งเปนปจจัยสำคัญที่กอใหเกิดโรคแทรกซอนในผูปวยเบาหวานตามมา เชน โรคหัวใจ   
และหลอดเลือด โรคทางระบบประสาท โรคไต เปนตน การปองกันการเกิดปฏิกิริยาไกลเคช่ันจึงเปนแนวทางหน่ึงในปองกันและลดความเส่ียงในการเกิดโรค
แทรกซอน ผลิตภัณฑจากธรรมชาติ เชน กรดซินนามิกและอนุพันธ (cinnamic acid and its derivatives) พบไดในผักและผลไม จากการวิจัยในหลอดทดลอง    
พบวา กรดไอโซเฟอรรูลิกซ่ึงเปนอนุพันธของกรดซินนามิกชนิดหนึ่ง มีความสามารถในการตานไกลเคช่ันไดดีกับโปรตีนอัลบูมินเม่ือหน่ียวนำการเกิดปฏิกิริยาดวย

น้ำตาลฟรุกโตสและน้ำตาลกลูโคสพบวาสารชนิดน้ีชวยลดปริมาณการเกิดฟรุกโตซามีน และเอ็น-คารบอกซี
เม็ททิล ไลซีน (ซีเอ็มแอล) ซึ่งเปนผลิตภัณฑแอดวานซไกลเคช่ันเอ็นโปรดักสที่สำคัญและสามารถบงชี้วา  
เกิดการยับย้ังปฏิกิริยาไกลเคช่ัน การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ันบนโปรตีนอัลบูมินสามารถเกิดจากปฏิกิริยา
ไกลเคช่ันไดเชนเดียวกัน กรดไอโซเฟอรรูลิกยังสามารถปองกันการเกิดออกซิเดชั่นและลดกาสูญเสียการ
ทำงานของโปรตีนอัลบูมินไดดวย จากงานวิจัยเบ้ืองตนนี้เปนขอมูลที่สำคัญที่จะนำไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑ 
จากธรรมชาติเพื่อปองกันการเกิดไกลเคช่ันตอไป ผลงานวิจัยนี้ไดรับการตีพิมพในวารสาร Molecules      
ป 2013Vol 18(6) หนา 6439-6454 

 สมโอสายพันธุขาวใหญ เปนสมโอสายพันธุที่ไดรับความนิยมในประเทศไทยท้ังในการผลิตอาหารและการนำไปใชการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ ในเนื้อ   
สมโออุดมไปดวยวิตามินซี สารพฤกษเคมีในกลุมฟลาโวนอยด ซึ่งเปนประโยชนตอสุขภาพเปนอยางย่ิงอยางไรก็ตามเน้ือสมโอมีความหวานไมเหมาะกับ       
ผูปวยโรคเบาหวาน ทางคณะผูวิจัยไดสกัดเน้ือสมโอโดยปราศจากน้ำตาลเพ่ือนำมาทดสอบฤทธ์ิในการตานไกลเคช่ัน พบวาสารสกัดเน้ือสมโออุดมไปดวย   

ฟลาโวนอยด เชน นารินจิน นารินจีนิน ซึ่งสารสกัดนี้ชวยลดการเกิดโปรตีนออกซิดชั่นและไกลเคช่ันจากประสิทธิภาพดังกลาวสามารถนำสารกัดเนื้อสมโอที่
ปราศจากน้ำตาลนี้ ไปประยุกตใชในผลิตภัณฑเสริมอาหารหรือการแปรูปเปนอาหารฟงกชั่น ซึ่งจะชวยลดความเส่ียงในการเกิดโรคแทรกซอนจากเบาหวาน

ไดในอนาคต 
 โดยงานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนวิจัย สกว. และเผยแพรในวาสารนานาชาติ EXCLI Journal ในป ค.ศ. 2013 ฉบับท่ี 12 หนา 
491-502 

¡Ã´äÍâ«à¿ÍÃ �ÃÙÅÔ¡ 
“ÊÒÃμ ŒÒ¹ä¡Åà¤ªÑè¹ª¹Ô´ãËÁ‹” 

ÊŒÁâÍ¢ÒÇãËÞ‹¡ÑºÄ·¸Ôìμ ŒÒ¹ä¡Åà¤ªÑè¹ 
ã¹¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹âÃ¤àà·Ã¡«ŒÍ¹¨Ò¡àºÒËÇÒ¹ 

รศ.ดร.สิริชัย  อดิศักดิ์วัฒนา 

รศ.ดร.สิริชัย  อดิศักดิ์วัฒนา 
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 ภาวะพรองเอ็นไซมกลูโคสซิกฟอสเฟตดีไฮโดรจีเนส (เอ็นไซมจีซิกพีดี) เปนโรคทางพันธุกรรมพบไดบอยทั่วโลกโดยเฉพาะในแถบประเทศท่ีมีการระบาด
ของโรคมาลาเรีย ผูที่มีภาวะพรองเอนไซมดังกลาวมักไมแสดงอาการในภาวะปกติ อยางไรก็ตามเม็ดเลือดแดงที่พรองเอ็นไซมจีซิกพีดีมีไวตอการถูกทำลายโดย
อนุมูลอิสระหรือภายหลังจากรักษาดวยยาตานมาลาเรียบางชนิดซึ่งจะสงผลใหเม็ดเลือดแดงแตกฉับพลันรุนแรงได ดังนั้นการตรวจวินิจฉัยภาวะ พรองเอ็นไซม  
จีซิกพีดีถือวามีความสำคัญมาก ในปจจุบนัวิธีการตรวจท่ีมีในหองปฏิบัติการยังมีขอจำกัด งานวิจัยในครั้งนี้จึงพัฒนาวิธีประเมินผูที่มีภาวะพรองเอ็นไซมจีซิกพีดี
ดวยวิธีดังเดิมที่ใชกันอยางแพรหลายในโรงพยาบาลท่ัวไป อันไดแก การตรวจวิเคราะหดวยวิธีเมทฮีโมโกลบินรีดักชั่น, วิธีตรวจวัดการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต, 
การตรวจประสิทธิการทำงานของเอนไซม, และการตรวจทางไซโตเคมี เพื่อเปรียบเทียบกับวิธีอางอิงระดับการเปล่ียนแปลงของยีนสผลจากศึกษาระดับยีนส   
ในกลุมตัวอยางอาสาสมัครสุขภาพดีทั้งหมด 295 คน พบผูที่มีภาวะพรองเอ็นไซมจีซิกพีดีคิดเปนอุบัติการในชาวไทยรอยละ 14.2  โดยจำแนกเปนรูปแบบการ
กลายพันธุของยีนสจีซิกพีดีที่พบไดมากท่ีสุดคือ Viangchan (871 G>A) จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 83.3 ชนิดที่พบรองลงมาคือ Mahidol (487 G>A) 
จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 11.9 ตามดวย Union (1360 C>T) จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4.8  นอกจากน้ียังพบผูปวยที่มีการกลายพันธุสองตำแหนง 
(double point mutation) ระหวาง Viangchan-Mahidol และ Viangchan-Union อยางละ 1 รายคิดเปนรอยละ 4.8 รวมท้ังสิ้น 42 ราย ในขณะท่ีผลการ
ตรวจดวยวิธีวัดการเรืองแสงฟลูออเรสเซนตสามารถวินิจฉัยผูปวยไดเพียงรอยละ 6.1 และวิธีเมทฮีโมโกลบินรีดักชั่นรอยละ 7.1% เทานั้น คาเฉลี่ยของปริมาณ
เอนไซมจีซิกพีดีในเพศหญิงและเพศชายปกติคือ 11±2.5 และ 10.9±0.6 IU/gHb ตามลำดับ จากผลการวิจัยในครั้งนี้ไดรายงานปริมาณเอนไซมคาบน (upper) 
และคาลาง (lower limit cut-off) เพื่อใชอางอิงการจำแนก ผูที่พรองเอนไซมจีซิกพีดีระดับนอยจนถึงรุนแรง ไดแก 0.95-5.7 IU/gHb พบวาผูที่พรองอยาง
รุนแรงจะมีการแสดงออกของเอนไซมนอยกวา 0.95 IU/gHb ซึ่งจะสามารถตรวจวินิจฉัยดวยวิธีเมทฮีโมโกลบินรีดักชั่น และวิธีวัดการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต
ไดทุกราย จึงเหมาะสำหรับการวินิจฉัยผูที่มีภาวะพรองเอนไซมจีซิกพีดีแบบรุนแรงเทานั้น และวิธีการตรวจทางไซโตเคมีเปนวิธีการตรวจท่ีใหผลใกลเคียงกับวิธี
อางอิงมากที่สุด 

 นางสาวจุฬาลักษณ นอยพวง นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา 
หลายวัฒนไพศาล ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ไดทำวิจัยเรื่อง “การพัฒนาอุปกรณตรวจวิเคราะห
ของไหลจุลภาคฐานกระดาษสำหรับตรวจวัดระดับกลูโคสจากเลือดครบสวนดวยหลักการเคมีไฟฟา” เปนงานวิจัยที่ใชหลักการหองปฏิบัติการบนกระดาษ  
(Lab-on-paper) โดยไดออกแบบอุปกรณตรวจวิเคราะหบนกระดาษเปนรูปดัมเบลล ที่มีสวนสำหรับแยกพลาสมาออกจากเลือดครบสวนสองดานและตรง

กลางเปนบริเวณตรวจวัด ซึ่งเชื่อมตอกับสวนของข้ัวไฟฟาที่ใชสำหรับติดตามปฏิกิริยา โดยอุปกรณนี้สามารถแยกพลาสมาจากเลือดครบสวนที่มีปริมาณเม็ด
เลือดแดงอัดแนนอยูในชวง 24-60 เปอรเซ็นตไดโดยตรง ภายใน 4 นาที โดยไมตองใชเครื่องมือสำหรับปนแยก และสามารถตรวจวัดระดับกลูโคสบนกระดาษ
ไดอยางแมนยำ โดยใชหลักการจากปฏิกิริยากลูโคสออกซิเดส และติดตามสารผลิตภัณฑ H

2
O

2
 ที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถตรวจวัดไดดวยเทคนิคเคมีไฟฟา วิธีที่

พัฒนาขึ้นนี้มีชวงความเปนเสนตรงในการตรวจวัดกลูโคสจากเลือดครบสวนที่ 0-33.1 mMเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหจากวิธีที่พัฒนาข้ึนกับวิธีที่ใช
ทั่วไปในหองปฏิบัติการทางการแพทยจำนวน 10 ตัวอยาง พบวาทั้งสองวิธีไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.376, paired sample t-test)      

 ผลงานวิจัยนี้ไดตีพิมพ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  Analytica Chimica Acta ป ค.ศ. 2013 Vol. 788 หนา 39-45 โดยเปนวารสารท่ีอยูในฐาน
ขอมูล ISI อยูในควอไทลที่ 1 ของสาขาเคมีวิเคราะหและมีคา impact factor 4.387 คณะผูวิจัยขอขอบคุณศูนยสงเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิ
เกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูงณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สำหรับทุนสนับสนุนการวิจัย และขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ใหทุน

อุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนางสาวจุฬาลักษณ นอยพวง 

Evaluation of the phenotypic test and genetic analysis  
in the detection of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency 

(Nantakomol et al., Malar J. 2013 Aug 21;12(1):289.) 
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โครงการ “พัฒนาความสัมพันธระหวางสโมสรนิสิต” 

 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดโครงการ “พัฒนาความสัมพันธสโมสรนิสิต ระหวางสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณ 
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เรียนรู สรางความสัมพันธอันดีที่จะนำไปสูความรวมมือในการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางผูนำนิสิต นักศึกษาจากเครือขายมหาวิทยาลัยกลุมประเทศอาเซียน
เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน สงเสริมการจัดกิจกรรมจิตอาสา การสรางความสัมพันธอันดีระหวางนิสิตไทยและนักศึกษาตางชาติ และไดเรียน
รูการทำกิจกรรมรวมกันนอกเหนือจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย กิจกรรมน้ีนิสิต คณาจารยและบุคลากร เขารวมกิจกรรมจำนวน 30 คน กิจกรรมน้ีสำเร็จ
ลุลวงตามวัตถุประสงค โดยมีระดับความพึงพอใจ/เห็นดวย เฉล่ีย 4.50 หรือคิดเปนรอยละ 90.00 
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