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 เมื่อวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ 2558 ณ ลานกิจกรรม Life Style Hall ชั้น 2 ศูนยการคาสยามพารากอน คณะนักรองประสานเสียง AHS Chorus  
คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ซึ่งชนะการประกวดขับรองประสานระดับอุดมศึกษา ภายใตโครงการ “สรรเสริญพระบารมี 100 ป รวมรอยใจไทย” ไดรับเชิญเขา
รวมรองเพลงถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานแถลงขาว “งานออกรานคณะภริยาทูต ครั้งที่ 48” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่  
28 กุมภาพันธ - 1 มีนาคม ที่ผานมา ณ รอยัล พารากอนฮอลล ชั้น 5 ศูนยการคาสยามพารากอน 

 นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร พรอมดวย นางสาวมณีศรี อาวแหงสันติ 
หัวหนางานบริหารและธุรการ เปนตัวแทนคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ เขามอบกระเชาดอกไมเพื่อรวม

แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ป วันสถาปนาศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2558 ณ หองประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 เวลา 14.00 น. สถานีโทรทัศน Thai PBS เดินทางมาสัมภาษณ รศ.ดร.ภญ.จงจิตร  อังคทะวานิช ณ อาคาร 
จุฬาพัฒน 3 ชั้น 1 ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในหัวขอเรื่อง “Clean Food Fashion  
อาหารสุขภาพ” ซึ่งไดออกอากาศเม่ือวันศุกรที่ 27 กุมภาพันธ 2558 เวลา 6.30 น. ณ รายการ “ขาวเชา Thai PBS”  
 นอกจากน้ี ในวันดังกลาว ยังมีการออกอากาศเผยแพรโครงการสงฆไทยไกลโรคและส่ือสงฆไทยไกลโรค ผานรายการ “คนหามาเลา” ของทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ สวท. ทางคลื่น FM 92.5 MHz ชวงเวลา 11.30 - 11.40 น. ในหัวขอเรื่อง “โครงการสงฆไทย    
ไกลโรค และส่ือสงฆไทยไกลโรค” อีกดวย 

AHS Chorus คณะสหเวชศาสตร รวมรองเพลงถวายพระพร 

รวมแสดงความยินดี ครบรอบ 29 ป สถาปนาศูนยบริการวิชาการฯ 

สถานีโทรทัศน Thai PBS สัมภาษณอาจารยภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร  
หัวขอเรื่อง “Clean Food Fashion อาหารสุขภาพ” 
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ภาควิชาเคมีคลินิกจัดโครงการแลกเปล่ียนนักวิจัยชาวตางชาติจาก  

University of Technology Sydney (UTS) ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเจรจาแนวทางความรวมมือ 
ในดานการเรียนการสอนและการวิจัย 

 ภาควิชาเคมีคลินิก ไดจัดโครงการแลกเปล่ียนนักวิจัยชาวตางชาติจาก University of Technology Sydney (UTS) ประเทศออสเตรเลีย ระหวางวันที่ 
10-24 กุมภาพันธ 2558 โดยไดเชิญ Dr.Eileen McGowan, Senior Lecturer and Senior Researcher จาก School of Medical and Molecular 
Biosciences, Faculty of Sciences, University of Technology Sydney (UTS) ประเทศออสเตรเลีย  มาพบปะกับคณาจารย นักวิจัย และนิสิต     
ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย เพื่อแลกเปล่ียนความรู ประสบการณการวิจัย และเจรจาความรวมมือในการเปด
หลักสูตร Dual Degree ระหวางหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ภาควิชาเคมีคลินิก และ School of Medicine and 
Molecular Biosciences, Faculty of Sciences, University of Technology Sydney (UTS) ปจจุบัน UTS ไดรับการจัดอันดับจาก Time Higher 
Education ใหเปนมหาวิทยาลัยอันดับที่ 24 จาก Top 25 most International University in the World 
 Dr.McGowan เปนผูที่มีประสบการณ ความเช่ียวชาญ ทั้งการสอนและการวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยดานการสงสัญญาณของตัวจับของโปรเจสเตอโรน 
(progesterone receptor) ในมะเร็งเตานม และเทคนิคการใช mass spectrophotometry ในการศึกษาการสงสัญญาณภายในเซลล ทางหลักสูตรฯ  
จึงไดเชิญ Dr.McGowan บรรยายใหความรูแกนิสิตบัณฑิตศึกษาในหัวขอ “Grant proposal writing” และสัมมนาแลกเปล่ียนความรู ประสบการณ         
การวิจัย กับคณาจารย นักวิจัย และนิสิตบัณฑิตศึกษา ในหัวขอ “Chronic Disease Solutions: it’s NOT all about breast cancer”  

 ในเบื้องตนนี้ Dr.McGowan ไดรวมกับ ผศ.ดร.วิโรจน บุญรัตนกรกิจ ในการเขียนโครงรางขอเสนอทุนวิจัยในหัวขอ “Discovery of novel 
interacting partners of progesterone receptors A and/or B” ซึ่งถือวาเปนจุดเริ่มตนของความรวมมือในดานวิจัย ระหวาง ภาควิชาเคมีคลินิก 
คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ UTS ประเทศออสเตรเลีย   
 นอกจากน้ี Dr.McGowan ยังไดเขาพบคณบดี คณะสหเวชศาสตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณู     
ทางการแพทย ภาควิชาเคมีคลินิก เพื่อเจรจาหาแนวทางการเปดหลักสูตร Dual Degree ระหวางสองสถาบัน สำหรับการเจรจาเพ่ิมเติม เพื่อหาแนวทางการ
เปด Dual Degree program กับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทยนั้น มีกำหนดการเจรจาอีกครั้ง ในเดือนพฤษภาคม 2558  
ณ คณะสหเวชศาสตร โดย Professor Dr. Graham N. Nicholson, Associate Dean of international and external engagement ของ UTS 
 อนึ่ง การประเมินโครงการดังกลาว มีผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 23 คน จากผูเขารวมโครงการ 23 คน คิดเปนผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100  
มีผลสัมฤทธิ์โครงการเฉล่ียอยูในระดับดีมาก (4.27 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 ผลสัมฤทธ์ิที่ไดจากโครงการฯ นับเปนจุดเร่ิมตนที่นำไปสูการพัฒนาความเปนนานาชาติ ทั้งทางดานการเรียนการสอน และการวิจัยของคณะสหเวชศาสตร 

อยางยั่งยืน 

(ภาพซาย) Dr.Eileen McGowan พรอมทั้งหัวหนาภาควิชาเคมีคลินิก ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว และ ผศ.ดร.วิโรจน บุญรัตนกรกิจ เขาพบคณบดี รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล 
(ภาพขวา) Dr.Eileen McGowan รวมเจรจาหาแนวทางการเปดหลักสูตร Dual Degree ระหวาง ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ School of 
Medical and Molecular Biosciences, Faculty of Sciences UTS ประเทศออสเตรเลีย 

(ภาพซาย) Dr.Eileen McGowan บรรยายสัมนาวิชาการในหัวขอ Chronic Disease Solutions: it’s NOT all about breast cancer ใหแกคณาจารยและนิสิตบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย (ภาพขวา) Dr.Eileen McGowan รวมถายรูปกับคณาจารยและนิสิตบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทยหลังจาก
การสัมนาวิชาการในหัวขอ Chronic Disease Solutions: it’s NOT all about breast cancer 
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โครงการตรวจเลือด...เติมรัก ครั้งที่ 2 

 ภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดโครงการ “ตรวจเลือด..เติมรัก” ครั้งที่ 2 ณ อาคาร กสท. 
โทรคมนาคม ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย โดยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2558 สำนักงานเขตบางรัก  
รวมกับสภาวัฒนธรรม และบริษัท กสท. โทรคมนาคม ไดจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันวาเลนไทน “ที่สุดแหงรัก ณ บางรัก” ขึ้น เพื่อใหบริการจด
ทะเบียนสมรส ณ เขตบางรัก แกประชาชนท่ีสนใจ โดยมีหนวยงานเอกชนตางๆ รวมออกบูธประชาสัมพันธในงาน ในปนี้ มีคูรักมาจดทะเบียนสมรสภายในงาน
ทั้งสิ้น 737 คู ภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับความอนุเคราะหใหรวมจัดโครงการ “ตรวจเลือด..เติมรัก” 
ครั้งท่ี 2 ในงานดวย โดยคณาจารยในภาควิชาฯ นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย และนิสิตระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตรโลหิตวิทยาคลินิก  
ไดแจกแผนพับประชาสัมพันธ พรอมใหความรูเรื่องโรคธาลัสซีเมีย แกประชาชนท่ีมารวมงาน นอกจากน้ี ยังใหบริการเจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย 
แกคูรักที่มาลงทะเบียน 33 คูแรก พรอมทั้งใหคำปรึกษาแกคูสมรสที่มีโอกาสเสี่ยงมีบุตรเปนโรคธาลัสซีเมีย โดยไมคิดคาใชจาย        
 ธาลัสซีเมีย เปนโรคถายทอดทางพันธุกรรมที่เปนปญหาสาธารณะสุขหลักของประเทศไทย เนื่องจากมีอุบัติการณสูงมาก โดยพบวารอยละ 30-40  
ของประชากรไทยมียีนแฝงธาลัสซีเมียอยู และการรักษาผูปวยใหหายขาดทำไดนอยมากผูปวยสวนใหญจะไดรับการรักษาเพ่ือประคับประคองชีวิตเทานั้น 
ครอบครัวและประเทศชาติจะตองเสียงบประมาณเปนจำนวนมากเพ่ือเยียวยา รักษาผูปวยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอายุยืนนาน ดังนั้นจึงมีความจำเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองหาวิธีการควบคุมและปองกัน หรือลดจำนวนผูปวยเกิดใหมโรคนี้ใหเหลือนอยที่สุด หรือไมใหมีผูปวยรายใหมเลย การประชาสัมพันธเชิงรุก โดยการให
ความรูและคำแนะนำในการปองกันการถายทอดความผิดปกติไปสูลูกแกกลุมเปาหมายโดยตรง นาจะสามารถชวยลดอุบัติการณการเกิดโรคธาลัสซีเมียใน
ประเทศไทยได  

อวยพร - สวัสดีปใหม 2558 

 ดร.คม กมลพัฒนะ และ ทีมงาน Nutrition & Health จากบริษัท  
ยูนิลีเวอร ไทย เซอรวิส จำกัด (Unilever) เขาพบ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล 
คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ เพื่อรวมอวยพรและสวัสดีปใหม 2558   
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2558 เวลา 11.00-12.00 น. ณ หองประชุมชั้น 2 

อาคารจุฬาพัฒน 1 คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ 
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เพื่อนใหม... ในสหเวชฯ 

   ชื่อ  :   นางสาวศิริพร  มีสถิตย  
ตำแหนง : เจาหนาที่บริการการศึกษา (จางเหมาบริการ)/ ปฏิบัติงานดานวิจัย  
สังกัด  : งานบริการวิชาการและวิจัย 
วุฒิการศึกษา  : ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  
   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 
วันเริ่มจาง  : 1  มกราคม  2558 

   ชื่อ  :    นางสาววราภรณ   สอนสะอาด  
ตำแหนง : เจาหนาที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)  P7 
สังกัด  : งานบริการการศึกษา / ฝายวิชาการ 
วุฒิการศึกษา  : ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วันเริ่มจาง  : 1  สิงหาคม  2557 

   ชื่อ  :   นางสาวพรจิต  สอนดี  
ตำแหนง : เจาหนาที่หองปฏิบัติการวิจัย (จางเหมาบริการ)  
สังกัด  :  งานบริการวิชาการและวิจัย 
วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรี สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วันเริ่มจาง  :  15  พฤศจิกายน  2557 

   ชื่อ  :   นางสาวสุธาทิพย  ศรีทูรขจร  
ตำแหนง : เจาหนาที่บริการการศึกษา (จางเหมาบริการ)/ ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการ 
สังกัด  : งานบริการวิชาการและวิจัย 
วุฒิการศึกษา  : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการทั่วไป  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
วันเริ่มจาง  : 1  มกราคม  2558 

   ชื่อ  :   นางสาวตุกตา  ชาติมานพ  
ตำแหนง : เจาหนาที่บริการการศึกษา (ลูกจางเหมาจาย) 
สังกัด  : งานบริการการศึกษา / ฝายวิชาการ 
วุฒิการศึกษา  : ปริญญาตรี 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วันเริ่มจาง  : 5  มกราคม  2558 

   ชื่อ  :   นางสาวภัทรศยา  สุขอุดม  
ตำแหนง : เจาหนาที่สำนักงาน (บุคคล) P7 
สังกัด  : งานบริหารและธุรการ / ฝายบริหาร 
วุฒิการศึกษา  : ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
วันเริ่มจาง  : 1  มีนาคม  2558 
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 ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว หัวหนาภาควิชาเคมีคลินิก และ Dr. James M. Brimson นักวิจัยชาวอังกฤษ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาฯ ไดตีพิมพผลงานวิจัย ประเภทบทความวิชาการ เรื่อง “Medicinal herbs and antioxidants: potential of Rhinacanthus nasutus 
for disease treatment?” ในวารสารระดับนานาชาติ Phytochemistry Reviews ป 2014 ฉบับเดือนกันยายน โดยเปนวารสารในฐานขอมูล 
ISI มีคา impact factor 2013 เทากับ 2.894 ซึ่งอยูในควอไทป 1 ของสาขาวิทยาการพืช (Plant sciences)    
 ปจจุบันแพทยแผนไทยไดประยุกตนำสารจากสมุนไพรหลายชนิดสำหรับรักษาโรค รายงานปริทัศนนี้ ครอบคลุมถึงประเด็นตางๆ ของฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของสมุนไพรทองพันชั่ง (Rhinacanthus nasutus) ซึ่งอยูในแฟมิลี Acanthaceae ทองพันชั่งและสารพฤกษเคมีที่แยกออกมาไดจาก       
ทองพันชั่ง มีศักยภาพในการรักษาโรคตางๆ หลายโรค ไดแก โรคทางระบบประสาท (เชน โรคอัลไซเมอร โรคพารกินสัน และโรคซึมเศรา) โรคติดเชื้อ
จากไวรัสและแบคทีเรีย (เชน โรคไวรัสตับอักเสบ และโรคไวรัส herpes) โรคผิวหนัง และฤทธ์ิในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผูปวย            
โรคเบาหวาน เปนตน ความเสี่ยงในการเกิดพยาธิสภาพของโรคตางๆ นั้น มักมีความเก่ียวของกับระดับความเครียดออกซิเดชันในเซลล โดยเฉพาะ
โรคทางระบบประสาท ซึ่งภาวะเครียดออกซิเดชัน เพิ่มความเส่ียงในการกอโรคความเส่ือมของเซลลประสาททองพันชั่ง กลายเปนสมุนไพรที่มีความ
สำคัญ และนาสนใจ เพราะมีประสิทธิภาพในการตานความเครียดออกซิเดชันได ดังนั้น คณะผูนิพนธ 
ไดสรุปและอภิปรายถึงศักยภาพของกลไกที่ทองพันชั่งออกฤทธิ์ผานความสามารถในการตานอนุมูล
อิสระของทองพันชั่ง ในระดับวิถีสัญญาณของเซลล ซึ่งมีความสำคัญอยางยิ่ง เพราะเปนกลไกท่ี
เก่ียวของกับการเกิดพยาธิสภาพของโรคตางๆ ทั้งนี้ คณะผูวิจัย ไดศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัด  
ทองพันชั่งในการตานความเส่ือมของเซลลประสาทมาเปนเวลาเกือบ 5 ปแลว โดยมีผลงานการตีพิมพ
เผยแพรในระดับนานาชาติ ประกอบดวยบทความวิจัยในวารสาร 2 เรื่อง (ป 2011 และ 2012) 
บทความวิชาการในวารสาร 1 เรื่อง (ป 2014) และบทในหนังสือ 1 เรื่อง (ป 2014) 

 ตนลูกใตใบ (Phyllanthus amarus) เปนสมุนไพรที่นิยมใชทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศไทย เพื่อการรักษา
โรคตางๆ เชนโรคตับอักเสบ ไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน ภาวะเครียดจากออกซิเดทีฟ (คือภาวะที่มีอนุมูล
อิสระมากมายเสียจนสารตานอนุมูลอิสระมีไมเพียงพอในการปรับสมดุล) มีสวนสำคัญตอโรคที่เกิดจากความเส่ือม
หลายชนิด เชน โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ จากการศึกษาเราพบวา สารสกัดจากตนลูกใตใบ  
มีปริมาณสารโพลีฟนอลิก และปริมาณรวมสารตานอนุมูลอิสระ เทากับ 379.3 ± 7.0 GE mM/kg, และ 11,079.2 
± 336.0 TE mM/kg ตรวจดวยวิธี  Folin Ciocalteu phenol และ Oxygen radical absorbance capacity ตามลำดับ สารสกัดจากตนลูกใตใบ 
100-1,000 mg/L มีฤทธิ์ตานความเครียดจากภาวะออกซิเดทีฟ ภายในเซลลตับเพาะเล้ียง (HepG2 cells) ไดอยางมีนัยสำคัญมากนอยตาม 
ความเขมขน ซึ่งตรวจดวยวิธี Dichlorodihydrofluorescein diacetate สารสกัดจากมะรุมสามารถเพ่ิมการผลิต mRNA ของยีนที่ควบคุมสาร 
ตานอนุมูลอิสระ คือ GPX1 และ Nrf2 และยีนที่ถูกยับยั้งใหมีการผลิต mRNA ลดลง คือ Nrf1 นอกจากน้ีสารสกัดจากมะรุมสามารถเพ่ิมการผลิต
mRNA ของยีนที่ควบคุมการใชไขมันมากข้ึน คือ LDLR และ PPAR ซึ่งตรวจดวยวิธี Reverse transcription-polymerase chain reaction  
เราจึงสรุปวา มะรุมมีประโยชนตอการรักษาสขุภาพ โดยที่สมุนไพรนี้ชวยเพิ่มสารตานอนุมูลอิสระและปรับสมดุลของเมแทบอลิซึมไขมันภายในเซลล   
 งานวิจัยนี้ไดรับการเผยแพรในวาสารนานาชาติ  
 Rocejanasaroj A, Tencomnao T, Sangkitikomol W. (2014). Effect of Phyllanthus amarus extract on antioxidant, and lipid 
metabolism gene expression in HepG2 cells. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research 6(11): 176-183.  

Medicinal herbs and antioxidants: potential of Rhinacanthus 
nasutus for disease treatment? 

ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว, Dr. James M. Brimson  

ฤทธิ์ของสารสกัดจากตนลูกใตใบในการตานอนุมูลอิสระและการแสดงออกของยีน 
ที่ควบคุมเมทาบอลิซึมของไขมันในเซลลเพาะเลี้ยง 

รศ.ดร.วาริน  แสงกิติโกมล 
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 ดอกอัญชันมีสารพฤกษเคมีในกลุมแอนโธไซยานินซึ่งเปนรงควัถตุสีมวงแดง ใหสีเฉพาะตัว
แกดอกอัญชัน สารกลุมนี้ถือไดวามีฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระไดดีและมีประโยชนตอสุขภาพ 
ของมนุษย งานวิจัยนี้คนพบวาสารสกัดจากดอกอัญชันชวยลดปฏิกิริยาการเกิดไกลเคช่ัน ซึ่ง 
เกิดจากการทำปฏิกิริยาน้ำตาลกับโปรตีนมักพบมากในผูปวยเบาหวานท่ีไมสามารถควบคุม
ระดับน้ำตาลในเลือดไดดี นอกจากน้ีสารสกัดดอกอัญชันตานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิด
จากปฏิกิริยาไกลเคช่ัน ชวยทำใหโปรตีนไมสูญเสียโครงสรางและการทำงาน กลไกการยับยั้ง 
การเกิดปฏิกิริยาไกลเคช่ันนี้นาจะมาจากความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของสารพฤกษเคมี  
ในแอนโธไซยานิน องคความรูพื้นฐานนี้อาจนำไปเปนขอมูลสวนหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  
เพื่อสุขภาพในผูปวยเบาหวานในอนาคต ผลงานวิจัยไดรับการเผยแพรในวารสาร BMC Complementary and Alternative Medicine ป 2015. 
 

 ดองดึงและแพงพวยฝร่ัง เปนสมุนไพรท่ีถูกนำมาใชในทางการแพทยแผนโบราณ เพื่อรักษาโรคมะเร็งและโรคผิวหนังตางๆ รวมทั้งโรคสะเก็ดเงิน 
แตในปจจุบันนี้ ยังไมมีการศึกษากลไกของสมุนไพรท้ัง 2 ชนิดนี้เกี่ยวกับโมเดลของโรคสะเก็ดเงินในระดับโมเลกุล ดังนั้น คณะผูวิจัยไดทำการศึกษา
ฤทธิ์ของสารสกัดเอทานอลของใบดองดึงและตนแพงพวยฝร่ังตอการแสดงออกของตัวบงช้ีทางชีวภาพของโรคสะเก็ดเงิน คือ Keratin 17 (K17)  
ในเซลลผิวหนังมนุษยที่ถกูเพาะเล้ียง (HaCaT cells) จากการศึกษา พบวาสารสกัดเอทานอลของสมุนไพรทั้ง 2 ชนิดสามารถลดการแสดงออกของ 
K17 โดยขึ้นอยูกับระดับความเขมขนของสารสกัดที่ใชทดสอบกับเซลล ทั้งนี้ คณะผูวิจัยพบวา สารสกัดทั้ง 2 ชนิดสามารถลดการแสดงออกของ K17 
ผานทางวิถีกลไก JAK/STAT โดยไดแสดงใหเห็นวา การแสดงออกของโปรตีนสำคัญในวิถีกลไกนี้ คือ p-STAT3 มีการแสดงออกท่ีลดลงเม่ือทดสอบ
ดวยสารสกัดสมุนไพรเหลานี้ คณะผูวิจัยไดชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางการแสดงออกของ K17 และการมีชีวิตรอดของเซลลเคราติโนไซต ผลการ
ศึกษาน้ี แสดงใหเหน็โอกาสในการพัฒนาสารสกัดจากใบดองดึงและตนแพงพวย สำหรับโรคสะเก็ดเงินตอไป  
 ผลงานที่ตีพิมพในครั้งนี้ เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธของนางสาวณัฐภรณ ภัทรโชติอนันต นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย โดยมี ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ เปนอาจารยที่ปรึกษา โดยไดตี
พิมพผลงานวิจัยนี้ ในวารสารระดับนานาชาติ ชื่อ Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine เรื่อง Effect of Gloriosa 
superba and Catharanthus roseus Extracts on IFN--Induced Keratin 17 Expression in HaCaT Human Keratinocytes  
ฉบับเดือนพฤศจิกายน ป 2014 จำนวน 11 หนา  โดยมีคา impact factor 2013 เทากับ 2.175 
 

ดอกอัญชันกับการปองกันการเกิดปฏิกิริยาไกลเคช่ัน 

รศ.ดร.สิริชัย  อดิศักดิ์วัฒนา  

สารสกัดจากใบดองดึงและตนแพงพวยมีฤทธ์ิตานการแสดงออก 
ของตัวบงชี้ทางชีวภาพของโรคสะเก็ดเงิน 

ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว, นางสาวณัฐภรณ ภัทรโชติอนันต   
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คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

154 อาคารจุฬาพัฒน 1 ถนนพระราม 1 
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม 10330

กรุณาสง

www.ahs.chula.ac.th

แนะนำติชม ฝากขอความ ขาวสาร เพื่อประชาสัมพันธแกศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ของคณะสหเวชศาสตร ทานสามารถสงขอความผานถึงหัวหนา
กองบรรณาธิการ อ.ดร.ปาหนัน  รัฐวงศจิรกุล  E-mail: panan_etc@yahoo.com หรือโทรศัพท 0-2218-1084 ตอ 319

“กองทุนสหเวชพัฒน 25 ป 25 ลาน” คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 


