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 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ผศ.ดร.สุวิมล  
ทรัพยวโรบล หัวหนาภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร อ.ดร.กิตณา แมคึเน็น 

คณาจารยประจำภาควิชาฯ รวมใหการตอนรับ Dr.Arif Satria คณบดีจาก Faculty of 
Human Ecology, Bogor Agricultural University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาส       
ที่เดินทางมาเยี่ยมนิสิตแลกเปลี่ยนและหารือเรื่องการเรียนการสอนของภาควิชาภาควิชา
โภชนาการและการกำหนดอาหาร เม่ือวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ หองประชุมชั้น 2 อาคาร
จุฬาพัฒน 1 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รศ ดร ประวิตร เจนวรรธนะกล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จฬาฯ ผศ ดร สวิมล

ตอนรับคณบดีจาก Faculty of Human Ecology, Bogor Agricultural University  
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

อาจารยคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ เขารับรางวัล Ajinomoto Young Researcher Award 2015 

รวมแสดงความยินดี ครบรอบ 77 ป แหงการสถาปนาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

 มูลนิธิอายิโนะโมะโตะ รวมกับ สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบรางวัล 
Ajinomoto award ประจำป 2015 สำหรับนักวิจัยดีเดน ดานโภชนาการเพ่ือเปนการเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ทำงานวิจัยหรือโครงการดานที่เกี่ยวอาหารและ
โภชนาการ เพื่อการสงเสริมสุขภาพในภาวะปกติหรือเจ็บปวย หรือปองกันโรคในประเทศไทย และมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง และเปนประโยชนตอสังคมไทย 
ในปนี้ รศ.ดร.สิริชัย อดิศักด์ิวัฒนา สังกัดภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเขารับรางวัล Ajinomoto 
award ประจำป 2015 ในงานประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ              
2 เมษายน 2558 การประชุมวิชาการโภชนาการแหงชาติ ครั้งที่ 9 โภชนาการดีถวนหนา ตามรอยพระบาทเจาฟานักโภชนาการ จัดขึ้นระหวางวันที่  
21-23 ตุลาคม 2558 ณ รอยัล พารากอนฮอล ชั้น 5 ศูนยการคาสยามพารากอน กรุงเทพฯ   

 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมดวย นางสุพัตรา พรชัยสกุลด ี ผูอำนวยการฝายบริหาร  
ไดรวมแสดงความยินดีและมอบกระเชาดอกไมแก รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร คณบดีคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี เนื่องในโอกาสครบรอบ 77 ป แหงการสถาปนา ณ หอง 131 
ชั้น 1 อาคารไชยยศสมบัติ 1 
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 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมดวย นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร  
ไดรวมแสดงความยินดีและมอบกระเชาดอกไมแกผูแทนของสำนักงานสภาคณาจารย เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 45 ป แหงการสถาปนา ณ สำนักงานสภาคณาจารย อาคารจุลจักรพงษ 

ื่ ี่ ี 

รวมแสดงความยินดี ครบรอบ 45 ป แหงการสถาปนาสำนักงานสภาคณาจารย 

Lunch Time Seminar 2016 คร้ังที่ 1 

 งานบริการวิชาการและวิจัย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย  
ผศ.ดร.วิโรจน บุญรัตนกรกิจ รองคณบดีฝายวิจัย ไดจัดโครงการบรรยายความรู Lunch Time 
Seminar 2016 คร้ังที่ 1 ในหัวขอเรื่อง “Targeting Ovarian Cancer with Phytochemicals: 
Studies with Thymoquinone” โดยไดรับเกียรติในการบรรยายจาก Professor Danny N. 
Dhanasekaran, Director Stephenson Cancer Center, University of Oklahoma, 
Health Sciences Center ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ียังไดรับเกียรติในการบรรยายหัวขอ
เรื่อง Health benefits from Natural Product: the role of autophagy จาก 
Professor Ciro Isidoro, Department of Health Sciences, Università del Piemonte 
Orientale ประเทศอิตาลี ซึ่งไดรับความสนใจจากคณาจารย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
เขารวมรับฟงบรรยายเปนจำนวนมาก เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 12.00-13.00 น.  
ณ อาคารจุฬาพัฒน 3 ชั้น 1 หอง 3102 

ผศ.ดร.วิโรจน บุญรัตนกรกิจ รองคณบดีฝายวิจัย เปนประธาน
กลาวเปดโครงการ และกลาวแนะนำวิทยากร 

Professor Danny N. Dhanasekaran วิทยากรกำลัง
บรรยายในหัวขอเรื่อง “Targeting Ovarian Cancer with 
Phyto-chemicals: Studies with Thymoquinone” 

ผศ.ดร.วิโรจน บุญรัตนกรกิจ รองคณบดีฝายวิจัย มอบของท่ีระลึกให 
Professor Danny N. Dhanasekaran  วิทยากรในการบรรยาย 

Professor Ciro Isidoro วิทยากรกำลังบรรยาย      
ในหัวขอเรื่อง Health benefits from Natural 
Product: the role of autophagy 

ผศ.ดร.วิโรจน บุญรัตนกรกิจ รองคณบดีฝายวิจัย มอบของท่ีระลึกให 
Professor Ciro Isidoro วิทยากรในการบรรยาย 

ภาพบรรยายกาศในหองบรรยาย 
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โครงการคายแนะแนวการศึกษา คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ครั้งที่ 11 (คายเพื่อนกาวน) 

รางวัลนิสิตเกาดีเดนสหเวชศาสตร จุฬาฯ 

 สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร ไดจัดกิจกรรมโครงการคายแนะแนวการศึกษา คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 (คายเพื่อนกาวน) 
ระหวางวันที่ 22-25 ตุลาคม 2558 เพื่อเปนการแนะแนวสาขาวิชาตางๆ ในคณะสหเวชศาสตรทั้ง 4 สาขาวิชา ซึ่งประกอบไปดวย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 
สาขาวิชากายภาพบำบัด สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร และสาขาวิชารังสีเทคนิค ใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจน 
แนะนำแนวทางในการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาใหกับนักเรียนที่เขารวมโครงการ 

 นอกจากน้ียังมีการบอกเลาถึงกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยจากรุนพี่นิสิตคณะสหเวชศาสตร ซึ่งจะเปนการกระตุนใหนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
เห็นถึงความสำคัญของการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาตอไป 
 

 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท 
อาจารยประจำภาควิชาเคมีคลินิก และ อ.ดร.อัครเดช ศิริพร อาจารยประจำภาควิชากายภาพบำบัด 
ที่ไดรับการคัดเลือกจากสมาคมนิสิตเกาสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหเปนผูไดรับรางวัล
นิสิตเกาดีเดนสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจำป 2558 โดยรางวัลดังกลาวนั้น  
มอบใหสำหรับนิสิตเกาคณะสหเวชศาสตร ที่ทำคุณประโยชนใหแกสังคม ชุมชน ประเทศ ทั้งในแง
การบริการ บริหาร วิชาการและวิจัย สรางชื่อเสียงใหแกสถาบัน ซึ่งเปนแบบอยางที่ดีใหกับนิสิตเกา
และนิสิตปจจุบัน ทั้งนี้สมาคมนิสิตเกาสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะจัดพิธีมอบโล
รางวัลและคำประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด 
กรุงเทพมหานคร 
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รวมแสดงความยินดี รศ.ดร.วินัย ดะหลัน ดำรงตำแหนงสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 

 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร พรอมดวย ผศ.ดร.เปรมทิพย ทวีรติธรรม รองคณบดีฝายบริการ

วิชาการและกิจการนิสิต และนางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร ไดรวมแสดงความยินดีมอบกระเชาดอกไมแก รศ.ดร.วินัย ดะหลัน ผูอำนวยการ 
ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล เนื่องในโอกาสท่ีนายกรัฐมนตรีแตงตั้งใหดำรงตำแหนงสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ณ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ชั้น 12 ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ 
 

อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส LessPaper 

 ตามที่มหาวิทยาลัยไดปรับเปล่ียนการสงหนังสือใหกับหนวยงานตางๆ จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส EDMS (ระบบเดิม) มาเปนระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส LessPaper (ระบบใหม) ตั้งแตวันที่ 3 สิงหาคม 2558 นั้น เพื่อใหการดำเนินงานเกี่ยวกับการรับ-สงเอกสารของคณะสหเวชศาสตร สอดคลอง
กับระบบของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย งานบริหารและธุรการ ฝายบริหาร คณะสหเวชศาสตร โดย นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร จึงได  
จัดใหมีการอบรม ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส LessPaper ขึ้น เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. และวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา  
9.00-12.00 น. ณ หองคอมพิวเตอรชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน 1 โดยไดเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส LessPaper มาบรรยาย 
ความรูในเบื้องตนใหแกบุคลากรสายปฏิบัติการของคณะฯ ไดรับทราบและสามารถนำความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดตอไป 
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การตรวจวัดไกลเคตฮีโมโกลบิน แบบไมติดฉลาก โดยการปรับปรุงผิวเยื่อหุมเปลือกไข  

ใหมีหมู 3-อมิโนฟนิลโบโรนิคแอซิด และตรวจวัดดวยหลักการเคมีไฟฟาแบบอิมพิแดนซ 

ยุวดี บุญญสิทธ อาโต ไฮสกาเนน อรวรรณ ชัยลภากุล และ วนิดา หลายวัฒนไพศาล 

E th t d f ti

 สมุนไพรไทย มีการใชกันอยางแพรหลายท้ังในรูปแบบการรับประทานหรือเปนแคปซูล สมุนไพรไทยมีความหลากหลายในดานสรรพคุณการรักษา แตยัง
ขาดขอมูลทางวิทยาศาสตรที่สนับสนุนกลไกการออกฤทธ์ิที่สอดคลองกับสรรพคุณ สมุนไพรหลายชนิดมีคุณสมับติตานเบาหวานและโรคแทรกซอนในเบาหวาน 
แตสวนมากเปนการศึกษาในสัตวทดลองและในหลอดทดลองเบ้ือตน การวิจัยนี้ไดศึกษาสมุนไพรไทย 11 ชนิดที่มีรายงานการศึกษาถึงกลไกการออกฤทธ์ิและ
ในสัตวทดลองโดยเก่ียวของกับการลดระดับน้ำตาลในเลือด พบวาสารสกัดสมุนไพรไทย 11 ชนิดมีความสามารถในการจับสารเมทิลไกลออกซอลซ่ึงเปนสารที่
พบไดในอาหารและรางกายสรางข้ึน หากสารดังกลาวมีปริมาณมากและสูงตลอดเวลาในกระแสเลือดอาจเปนสาเหตุใหเกิดปฏิกิริยาไกลเคช่ันนำไปสูการพัฒนา
เปนโรคแทรกซอนตางๆ เชน โรคไต โรคหัวใจ เปนตน สมุนไพร 3 ชนิด ไดแก 
กานพลู ทองพันชั่ง และลูกใตใบ มีความสามารถในการดักจับสารเมทิลไกลออก
ซอลไดดี และสอดคลองกับปริมาณการเกิดไกลเคช่ันที่ลดลงในโปรตีนอัลบูมิน 
นอกจากน้ีสารสกัดดังกลาวมีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระไดดี ซึ่งมี
สมมติฐานวา สารกกัดสมุนไพรที่สกัดไดนั้นมีปริมาณสารโพลีฟนอลสูง นาจะเปน
สารพฤกษเคมีหลักในการออกฤทธ์ิในการดักจับสารเมทิลไกลออกซอล องคความ
รูที่ไดนั้นสามารถถายทอดการแนะนำการบริโภคอาหารท่ีมีองคประกอบของสมุน
ไพรชีวิตประจำไวซึ่งอาจชวยลดความเส่ียงการในการพัฒนาเปนโรคแทรกซอนใน
อนาคต ผลงานวิจัยไดรับการเผยแพรในวารสาร BMC COMPLEMENTARY 
AND ALTERNATIVE MEDICINE ป 2015.  

สมุนไพรไทยกับความสามารถในการจับสารมเทิลไกลออกซอล 

“แนวทางใหมในการปองกันโรคแทรกซอนในโรคเบาหวาน” 

รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา  

 โรคเบาหวานจัดเปนปญหาที่สำคัญของระบบสาธารณสุขไทย โดยอุบัติการของโรคเบาหวานมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป โรคเบาหวานน้ันเปนสาเหตุนำของการ
เกิดภาวะแทรกซอนในระยะยาว ไดแก โรคไตจากเบาหวาน, โรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง และความผิดปกติจากการกำเนิด โดยความเส่ียงตอการเกิดโรค
แทรกซอนเหลานี้จะเพิ่มขึ้น ถาหากมีการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไมดี ซึ่งมักทำใหผูปวยโรคเบาหวานมีอายุขัยสั้นลง ดังนั้น การควบคุมระดับกลูโคสใน
เลือดอยางเขมงวด จะชวยชะลอการเกิดโรคแทรกซอนเหลานี้ โดยจุดมุงหมายหลักในการรักษาโรคเบาหวานคือ การรักษาระดับน้ำตาลในเลือดใหอยูในชวงใกล
ปกติหรือปกติ ซึ่งการติดตามผลการรักษาโดยการตรวจวัดระดับปริมาณของฮีโมโกลบิน เอวันซี (HbA1c) จะเปนตัวบงชี้สะทอนใหเห็นถึงการควบคุมระดับ
น้ำตาลเฉลี่ยในเลือดในระยะยาวชวง 2-3 เดือนที่ผานมา เนื่องจาก ฮีโมโกลบิน เอวันซี (HbA1c) เปนผลผลิตที่คงตัวของปฏิกิริยา glycosylation แบบไมใช
เอนไซมระหวางกลูโคสกับ N-terminal valine ของ -chain ของฮีโมโกลบิน เอ หากมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง จะสงผลใหมีระดับของฮีโมโกลบิน เอวันซีสูง 
ดังนั้น การตรวจวัดระดับของฮีโมโกลบิน เอวันซี จึงเปนการทดสอบท่ีมีคุณคาสำหรับประเมินการควบคุมโรคเบาหวานในระยะยาว 
 วิธีในการวิเคราะหปริมาณฮีโมโกลบิน เอวันซี ที่ใชอยูในปจจุบันนั้น อาศัยความแตกตางทางดานปฏิกิริยาทางเคมี, ประจุ และโครงสราง แตอยางไรก็ตาม 
วิธีนี้เหลานี้จำเปนตองใชอุปกรณที่มีราคาแพง เครื่องมือในการวิเคราะหมีขนาดใหญ ไมสามารถเคล่ือนยายได ทำใหสิ้นเปลืองน้ำยาท่ีใชในการวิเคราะห และ
เทคนิคท่ีมีความยุงยาก ฉะนั้น ในงานวิจัยนี้จึงไดนำเสนอทางเลือกใหมในการตรวจวิเคราะหปริมาณฮีโมโกลบิน เอ วันซี โดยการใชเยื่อเปลือกไข ซึ่งเปนวัสดุ
ธรรมชาติ ที่มีตนทุนต่ำ หาไดงาย และดวยคุณสมบัติอันโดดเดนของเยื่อเปลือกไขนี้ ทำใหสามารถใชเปนโครงสรางสำหรับตรึงสาร 3-aminophenylboronic 
acid ที่สามารถจับกับฮีโมโกลบิน เอ วันซี ไดอยางจำเพาะดวยอันตรกิริยาซิส-ไดออล (cis-diol interactions) โดยระบบการตรวจวัดทางเคมีไฟฟาแบบไมติด
ฉลากที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำไปประยุกตใชในงานดานแอฟฟนิตีเมมเบรนไบโอเซนเซอร (Affinity membrane-based biosensor) ในหองปฏิบัติการทางการ
แพทยสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางเคมีคลินิกที่มีความจำเพาะตอฮีโมโกลบิน เอ วันซี ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัย พบวา ระบบท่ีนำเสนอนี้มีความแมนยำในการ
ตรวจวิเคราะหปริมาณฮีโมโกลบิน เอ วันซีสูง ชวงของการตรวจวัดครอบคลุมระดับปริมาณฮีโมโกลบิน เอ วันซี ที่มีความสำคัญทางคลินิก นอกจากน้ี ยังพบวา 
ระบบมีความไวในการตรวจวัดสูง สามารถนำมาประยุกตใชทางคลินิกในการเฝาติดตามสภาวะการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน เมื่อ
เปรียบเทียบผลการวิเคราะหปริมาณฮีโมโกลบิน เอ วันซี กับชุดการตรวจวิเคราะหสำเร็จรูป พบวา ระบบท่ีพัฒนาขึ้นมีความสัมพันธที่ดีใหผลสอดคลองกับวิธีที่
ใชอยูในปจจุบัน จึงสรุปไดวา ระบบนี้สามารถใชทดแทนและเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการใชวิเคราะหปริมาณฮโีมโกลบิน เอ วันซี ดวยเหตุนี้ ระบบเยื่อเปลือกไข
ที่มีตนทุนต่ำนี้ จึงเปนวิธีที่มีความเหมาะสมอยางย่ิงในประเทศกำลังพัฒนา และมีความเปนไปไดสูงที่จะพัฒนาตอยอดตอไปในลักษณะอุปกรณการวินิจฉัยขาง
เตียงผูปวย (point-of-care diagnostics) ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูปวยโรคเบาหวานท่ีมีจำนวนมากในประเทศ ทำใหสามารถลดความสูญเสียที่จะ    
เกิดขึ้นทั้งทางดานสุขภาพและฐานะทางเศรษฐกิจ 



7ปที่ 7  ฉบับที่ 10  ตุลาคม  2558 สหเวชจุฬาสานสัมพันธ

ความรูสึกไมสบายและการทำงานของกลามเน้ือลำตัวในขณะน่ังในทาทางตางๆ  

เปนระยะเวลานาน 

รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล  

 โรคออทิซึมสเปกตรัม หรือโรคออทิซึม (autism spectrum disorder) 
คือโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของพัฒนาการทางระบบประสาท ซึ่งสงผลให
เกิดความผิดปกติทางพฤติกรรม 3 ดาน คือ ความผิดปกติดานปฏิสัมพันธทาง
สังคม ความบกพรองดานการสื่อสาร และการไมสนใจตอสิ่งรอบขาง รวมถึงมี

พฤติกรรมซ้ำๆ ย้ำคิดย้ำทำ โรคออทิซึมเปนโรคที่พบในเพศชายมากกวา    
เพศหญิง แตสาเหตุที่ทำใหเกิดปรากฏการณดังกลาวยังไมเปนที่ทราบแนชัด 
การศึกษากอนหนาโดย อ.ดร.เทวฤทธ์ิ สะระชนะ ภาควิชาเคมีคลินิก  

คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ และ ศ.ดร.แวเลอรี่ ฮู มหาวิทยาลัยจอรจวอชิงตัน 
กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวายีน retinoic acid-related 
orphan receptor alpha (RORA) มีระดับการแสดงออกท่ีผิดปกติในผูปวยโรคออทิซึม อีกทั้งถูกควบคุม ทั้งโดยฮอรโมนเพศชายและฮอรโมนเพศหญิง         
ในทิศทางที่ตรงขามกัน และอาจมีบทบาทตอการทำใหเกิดโรคออทิซึมในเพศชายมากกวาหญิง อยางไรก็ตาม ยังไม เปนที่ทราบแนชัดวาในสมองของเพศชายและ
หญิงมีปริมาณ RORA แตกตางกันหรือไม ลาสุด ศ.ดร.แวเลอรี่ และ อ.ดร.เทวฤทธ์ิ รวมมือกับ ศ.ดร.เรเชล เชอรราด มหาวิทยาลัยปแอรและมารีคูรี (หรือ

มหาวิทยาลัยแหงปารีส หมายเลข 6) กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ทำการวิเคราะหความแตกตางระหวางเพศชายและหญิง ในการแสดงออกของยีน RORA และ
ยีนอื่นๆ ที่ถูกควบคุมการแสดงออกโดย RORA รวมทั้งความสัมพันธระหวางระดับการแสดงออกของ RORA และยีนเหลานั้นในเนื้อเยื่อสมองสวนหนาและ  
สวนซีรีเบลลัมจากผูปวยโรคออทิซึม และในสมองของหนูทดลอง การศึกษานี้คนพบวาความผิดปกติของยีน RORA อาจจะสงผลเสียตอสมองของเพศชาย 
มากกวาเพศหญิง ซึ่งอาจเปนเหตุผลหน่ึงที่ทำใหพบโรคออทิซึมในเพศชายไดมากกวาเพศหญิง โดยการศึกษานี้ ไดตีพิมพเปนบทความวิจัยประเภท original 
article ในวารสารระดับนานาชาติ Molecular Autism ป ค.ศ. 2015 เดือนพฤษภาคม โดยเปนวารสารในฐานขอมูล ISI มีคา impact factor ในปลาสุด

เทากับ 5.49 และจัดอยูใน Quartile ที่ 1 ของวารสารประเภท Molecular Biology ประเภท Developmental Biology ประเภท Psychiatry and 
Mental Health และประเภท Developmental Neuroscience 

การศึกษาความแตกตางของการแสดงออกของยีน RORA และยีนที่ถูกควบคุมโดย RORA  

ในสมองในเพศชายและหญิงในฐานะที่เปนยีนที่อาจมีบทบาทตอการเกิดโรคออทิซึมในชายมากกวาหญิง 

อ.ดร.เทวฤทธ์ิ สะระชนะ 

 โรคปวดหลังสวนลาง เปนปญหาที่พบมากในประชากรท่ัวไป โดยโรคปวดหลังสวนลาง เมื่อเกิดขึ้นแลว มักไมคอยหายขาด มักเปนเรื้อรัง ทำใหเกิด
คาใชจายในการรักษาพยาบาลสูง และทำใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการทำงานไดไมเต็มประสิทธิภาพ หลักฐานการวิจัยชี้วา การน่ังทำงาน 
เปนระยะเวลานานทำใหเกิดความรูสึกไมสบายบริเวณหลังสวนลาง ซึ่งเชื่อวา เกิดจากการเม่ือยลาของกลามเน้ือ และการไหลเวียนเลือดลดลง นอกจากน้ี ความรูสึก 

ไมสบาย อาจกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในการควบคุมการทำงานของกลามเนื้อบริเวณลำตัว ซึ่งทั้งหมดนี้ อาจเปนสาเหตุนำไปสูการเปนโรคปวดหลังสวนลาง 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความรูสึกไมสบายและการทำงานของกลามเนื้อลำตัวในขณะนั่งในทาทางตางๆ เปนระยะเวลานาน 1 ชั่วโมง 
โดยทาทางการน่ังที่ทำการศึกษา มีทั้งหมด 3 ทา ไดแก ทานั่งตัวงอ ทานั่งหลังตรง และทานั่งที่โนมตัวไปขางหนา การเก็บขอมูลทำโดยการขอใหอาสาสมัคร  
ซึ่งเปนผูที่ทำงานในสำนักงาน ที่ไมปวยเปนโรคปวดหลังสวนลาง จำนวน 10 คน นั่งในทานั่งทั้งสามทา เปนระยะเวลา 1 ชั่วโมง โดยในขณะน่ัง มีการวัดความ
รูสึกไมสบายและสัญญาณไฟฟาของกลามเน้ือลำตัว รวมทั้งส้ิน 4 มัด 
 ผลการศึกษาพบวา การนั่งในทาที่โนมตัวไปขางหนา ทำใหเกิดความรูสึกไมสบายบริเวณหลังสวนลาง มากกวา การนั่งตัวงอ และการนั่งหลังตรง อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ นอกจากน้ี การนั่งในทาที่โนมตัวไปขางหนา ยังทำใหเกิดการทำงานของกลามเนื้อลำตัวบางมัด มากกวา การนั่งตัวงอ และการนั่งหลังตรง 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่การนั่งหลังตรง ทำใหเกิดการทำงานของกลามเนื้อเสริมความมั่นคงของกระดูกสันหลังมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการนั่ง
ตัวงอ และการนั่งในทาที่โนมตัวไปขางหนา 
 ผลการวิจัยนี้ชี้วา ทานั่งที่นาจะดีที่สุดสำหรับการนั่งทำงานติตตอกันเปนระยะเวลานาน คือ การนั่งหลังตรง เนื่องจากเปนทานั่งที่กระตุนการทำงานของ
กลามเนื้อเสริมความมั่นคงของกระดูกสันหลัง และทำใหเกิดความรูสึกไมสบายปานกลางเทานั้น 
 จากงานวิจัยเร่ือง Perceived body discomfort and trunk muscle activity in three prolonged sitting postures โดย ภูริพัฒน วาวเงินงาม 
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