


เวชศาสตร์เขตร้อน
จุลสารสมาคมศิษย์เก่า

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงอรุณี	 ทรัพย์เจริญ	 อุปนายกสมาคมฯ	 (ในขณะนั้น)	 มอบทุนการศึกษาแก่นายขวัญชัย				

กุมภาพงษ์	 นักศึกษาหลักสูตร	M.Sc.	(Trop.Med)	 ปี	2550	 ทุนที่มอบให้เป็นค่าลงทะเบียนและค่าจ่ายประจำเดือน	(5,000	

บาท/เดือน)	 ตั้งแต่เดือนตุลาคม	2550	 ถึงเดือนเมษายน	2551	 รวมเป็นเงิน	172,050	 บาท	 พิธีมอบทุนครั้งแรกมีขึ้นในการ

ประชุมกรรมการสมาคมฯ	เมื่อวันที่	18	เดือนตุลาคม	พ.ศ.	2550

TROPICAL	MEDICINE	ALUMNI	ASSOCIATION	GAZETTE											ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2552 

สมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อน 


 สมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อนได้รับอนุญาติ ให้จัดตั้งขึ้น					

เมื่อวันที่	28	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2534	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	

	 1.	เป็นศูนย์ประสานงานและแพร่ข่าวของสมาชิก	

	 2.	ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างศิษย์เก่า	

	 3.	สนับสนุนและส่งเสริมกิจการของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน	

	 4.	ส่งเสริมจรรยาบรรณของสมาชิก	

	 5.	ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านเวชศาสตร์เขตร้อน	

	 6.	ส่งเสริมด้านสวัสดิการของสมาชิก	

	 7.	บำเพ็ญสาธารณประโยชน์	

	 โดยมีที่ตั้งสำนักงาน	 ณ	 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	 มหาวิทยาลัย

มหิดล	 เลขที่	 420/6	 ถนนราชวิถี	 แขวงทุ่งพญาไท	 เขตราชเทวี	

กรุงเทพมหานคร	10400	

	 สมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อน	 ได้รับการจดทะเบียนการตั้ง

สมาคมเลขลำดบั	จ.	3195	เมือ่วนัที	่9	เมษายน	2535	โดยม	ีศาสตราจารย์

เกยีรตคิณุนายแพทยป์รชีา	เจรญิลาภ	เปน็นายกสมาคมคนแรก

        สาส์น...จากนายกสมาคมฯ

	 เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ	 จุลสารฉบับนี้

จึงได้จ้ดทำขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์ประสานงานและแพร่ข่าวของ

สมาคมไปสู่สมาชิก	 รวมทั้งให้ความรู้ทั่วไป	 นอกจากการจัดทำ

จุลสารแล้ว	 ในฐานะนายกสมาคมฯ	 ดิฉันมีนโยบายที่จะผลัก

ดันให้สมาคมฯ	 เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในสมาคมวิชาชีพ

และการมีส่วนร่วมในการประชุมวิชาการของคณะเวชศาสตร์

เขตร้อน	 ซึ่งทางสมาคมฯได้มีส่วนร่วมตลอดมา	 รวมทั้งให้การ

สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

แต่มีผลการเรียนดี	 ทั้งนี้สมาคมฯ	 ได้มอบทุนการศึกษาไปแล้ว	

1	ทุน	นอกจากนี้สมาคมฯ	ยังจัดให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าที่

มีผลงานดีเด่นเป็นประจำทุกสามปีอีกด้วย	 ถ้าสมาชิกท่านใดมี

ความประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษา	

กรุณาติดต่อได้ที่ทำการของสมาคมฯ	 อาคารจำลอง	 หะริณสุต	

ชั้น	5	



ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ปณต	 มิคะเสน	 รับรางวัลมหิดลทยากร	

ประจำปี	2552	 จากนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล	 ศาสตราจารย์

เกียรติคุณแพทย์หญิงชนิกา	ตู้จินดา	

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงอรุณี	 ทรัพย์เจริญ	 รับรางวัลมหิดลทยากร	

ประจำปี	2551	 จากศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงชนิกา	 ตู้จินดา	 นายก

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล	

จุลสารสมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อน	

TROPICAL	MEDICINE	ALUMNI	ASSOCIATION	GAZETTE	

เจ้าของ:	สมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อน	

	สำนักงาน:	ชั้น	5	อาคารจำลอง	หะริณสุต	คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	

	420/6	ถนนราชวิถี	เขตราชเทวี	กรุงเทพ	10400	

	โทรศัพท์	0	2354	9100	ต่อ	1553,	1539

ภาพเป็นข่าว...

กรรมการสมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อน 

กรกฏาคม 2551- มิถุนายน 2553 

 

ที่ปรึกษา	 นายแพทย์พงษ์ศักดิ์	วิทยากร	

	 พลเรือตรีนายแพทย์สงบ	ชลออยู่	

	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณชัยสิน	วีรวรรณ	

	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณประยงค์	ระดมยศ	

	 คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน	

นายกสมาคม	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	พญ.อรุณี	ทรัพย์เจริญ	

อุปนายก	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุปราณี	แจ้งบำรุง	

กรรมการ	 รองศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.กาญจนา	หงษ์ทอง	

	 รองศาสตราจารย์	ดร.จิตรา	ไวคกุล	

	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชลิต	โกมลมิศร์	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.โชติช่วง	พนโสภณกุล	

	 ดร.ธเนศ	พงศ์ธีรัตน์	

	 รองศาสตราจารย์	นพ.พิทยา	จารุพูนผล	

	 รองศาสตราจารย์	นพ.พรเทพ	จันทวานิช	

	 รองศาสตราจารย์	พญ.เยาวลักษณ์	สุขธนะ	

	 พ.อ.หญิง	สุปาณี	มีศิริ	

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุวณี	สุภเวชย์	

	 รองศาสตราจารย์	พ.อ.หญิง	เสาวนีย์	ลีละยูวะ	

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมใจ	ลี้มิ่งสวัสดิ์		



จุลสารสมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อน 

 

ที่ปรึกษา	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	พญ.อรุณี	ทรัพย์เจริญ	

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุวณี	สุภเวชย์	

กองบรรณาธิการ 

	 รองศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.กาญจนา	หงษ์ทอง	

	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชลิต	โกมลมิศร์	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.โชติช่วง	พนโสภณกุล	

	 พ.อ.หญิง	สุปาณี	มีศิริ	

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุปราณี	แจ้งบำรุง	

	 รองศาสตราจารย์	พ.อ.หญิง	เสาวนีย์	ลีละยูวะ	

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมใจ	ลี้มิ่งสวัสดิ์		

กราฟฟิก	 นายรณชัย	ร่าเริง	



 


	 ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดหนึ่งในท้องตลาดซึ่งมี	gac	fruit	เป็นส่วนประกอบอยู่	ทำให้หลายคนมีคำถามว่า	gac	fruit	

คืออะไร		gac	fruit	 เป็นผลไม้มีหนามเล็กๆ	 เหมือนขนุน	 เมื่อดิบมีสีเขียว	 เมื่อสุกจะมีสีแดง	 เนื้อในก็เป็นสีแดงด้วย	 ลักษณะเป็น

ยวงๆ	เหมือนขนุน	gac	fruit	เป็นไม้เถา	นิยมปลูกให้เลื้อยบนร้าน	ชาวเวียดนามนิยมปลูกและบริโภคกันมากโดยจะหุงกับข้าวทำให้

ขา้วเปน็สแีดงสวย	สำหรบัสรรพคณุ	เนือ้เสแีดงขนาดนี	้กต็อ้งม	ีแคโรทนีอยดม์ากแน	่แคโรทนีอยด์

เป็น	antioxidant่่	 ใน	gac	fruit	มีแคโรทีนอยด์	 เช่น	beta	carotene	(เป็น	pro	vitamin	A)่	มี	

lycopene,	zeaxanthin	และ	beta-crytoxanthin	 โดยมี	lycopene	สูง	(200-500	 ไมโครกรัม/

กรัม)	แคโรทีนอยด์สามารถป้องกันโรคมะเร็งได้	และยังป้องกันโรคหัวใจอีกด้วย	

	 นอกจากนี้	ใน	gac	fruit	ยังมีไขมัน	ประมาณร้อยละ	10	เป็นไขมันชนิดดี	ส่วนใหญ่จะเป็น

ไขมันไม่อิ่มตัว	(69%)	 และไขมันไม่อิ่มตัวชนิด	polyunsaturated	(35%)	 และยังพบว่ามีโปรตีน

ชนิดหนึ่งที่ต้านการเกิดเนื้องอก	 โดยโปรตีนชนิดนี้จะทำงานร่วมกับ	lycopene	 เพื่อต้านการเกิด

เนื้องอกและโรคหัวใจและหลอดเลือด	ผลดิบเอามาทำเป็นอาหารได้เช่น	แกงส้ม	แกงเลียง	

	 ทีนี้มาเฉลยว่า	gac	fruit	คือ	ลูกอะไรกัน	บอกแล้วก็ต้องร้องอ๋อ....ฟักข้าวไง	นิยมกินกันมาก

ในเวียดนาม	 	 	 	 	 																																									www.AgelessNutritionBook.com

เสันทางแห่งความสุข
ของผู้สูงอายุ

เต้นรำสร้างความสุข


	 นักมนุษยวิทยาสังคมแนะเส้นทาง

แห่งความสุขกับบรรดาผู้สูงอายุทั้งหลาย	

ด้วยการใช้สเต็ปลีลาศย่างก้าวออกไปยังฟลอร์ของความสุข	

สขุภาพอนัสมบรูณ	์ ความผาสกุในชวีติ	 และความไร้โรคาพยาธ	ิ

อาจารย์โจนาธาน	 สกินเนอร	์ แห่งมหาวิทยาลัยควีนส์	 กรุง

เบลฟาสต	์ ได้พบในการศึกษาคุณประโยชน์ของการลีลาศเพื่อ

สงัคมในหมูผู่ส้งูอาย	ุ ที่ในไอรแ์ลนดเ์หนอื	 กบัทีเ่มอืงแบลก็พลู	

และซาคราเมนโต	รฐัแคลฟิอรเ์นยีทีอ่เมรกิา	วา่ผูเ้ฒา่ผูแ้กจ่ะได้

ประโยชนจ์ากการลลีาศเพือ่สงัคม	 ทัง้ทางรา่งกายและจติใจรวม

ทั้งทางสังคมด้วย	 รายงานผลการศึกษาได้เสนอความเห็นให้

ขยายเวลาการลลีาศเพือ่สงัคมใหก้บัผูส้งูอายใุหม้ากขึน้	 เพือ่จะ

ชว่ยใหม้อีายขุยัทีส่มบรูณพ์นูสขุ	และอายยุนือยา่งแขง็แรง	และ

กลา่วอกีวา่	 “ไดพ้บวา่การลลีาศเพือ่สงัคม	 ไดช้ว่ยเชือ่มชวีติทัง้

ในอดตี	ปจัจบุนั	และอนาคตไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง	และสอ่ใหเ้หน็ถงึ

ความแกอ่ยา่งมคีณุภาพ	มนัชว่ยใหผู้เ้ตน้อายยุนื	 สรา้งความพงึ

พอใจและเกิดความมุ่งมั่นที่จะยังชีวิตต่อไป	 ช่วยบรรเทาความ

คิดว่าถูกตัดขาดจากสังคม	 และอาจกล่าวได้ว่า	 ยังช่วยขจัด

ความรูส้กึปวดเมือ่ยอนัเนือ่งมาจากสงัขารใหล้ะลายไปได”้	

ไทยรัฐ	13	พฤษภาคม	2552	

รองศาตราจารยส์มใจ	 ลีม้ิง่สวสัดิ	์ รบัรางวลัแมด่บีคุลากรเดน่ของคณะเวชศาสตร์

เขตร้อน	 ประจำปี	 2551	 จากศาสตราจารย์คลินิกปิยะสกล	 สกลสัตยาทร	

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล	



รองศาสตราจารย์พิทยา	จารุพูนผล	ได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี	ประจำปี	

2551	จากพลเอกสุรยุทธ	จุลลานนท์	จัดโดย	คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน

และนิตยสารเส้นทางไทย	วันที่	11	สิงหาคม	2551	

เกร็ดความรู้ 

ภาพเป็นข่าว...



	 ท่านทราบหรือไม่ว่า	 ไม่ว่าจะเป็น	ชาเขียว	ชาอู่หล่ง	และชา

ดำ	(ชาฝรั่ง)	 ล้วนมาจากต้นชาชนิดเดียวกันทั้งนั้น	 พันธุ์ที่นิยม

ปลูก	 คือพันธุ์ย่อยอัสสัม	(Cmellia	sinensis	var.	assamica)	

พันธุ์ย่อยจีน	(Cmellia	sinensis	var.	sinensis)	 และพันธุ์ย่อย

กัมพูชา	(Cmellia	sinensis	var.	parviflora)	ซึ่งเชื่อว่าเป็นพันธุ์

ผสมของสองพันธุ์แรกที่กล่าวมาแล้ว	 คนจีนดื่มชามาหลายพันปี	

นอกจากประเทศจีนประเทศที่ปลูกชามากอีกคือ	 อินเดีย	 ศรีลังกา	

ประเทศอื่นๆ	 ที่ปลูกชาได้แก่	 ญี่ปุ่น	 หลายประเทศในแอฟริกา	

อินโดนีเซีย	ไต้หวัน	อาเจนตินา	ไทย	รัสเซีย	และตุรกี	ชนิดของ

ชาที่ต่างกันอยู่ที่กระบวนการผลิต	 ชาเขียวเป็นชาที่ ไม่ผ่าน

กระบวนการหมัก	 ผ่านความร้อนทันทีหลังจากที่ทำให้ใบชาสลด

แล้ว	ชาอู่หล่งคือชาที่ผ่านกระบวนการหมักบ้าง	ความซับซ้อนของ

การผลิตชาชนิดนี้	 คือ	 การปล่อยให้เกิดการหมักบริเวณขอบใบใน

ขณะที่ไม่เกิดการหมักที่บริเวณกลางใบ	ชาที่ผลิตในจีนและไต้หวัน

ส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตชาแบบนี้	 ส่วนชาดำ	(ชาฝรั่ง	 ชาซีลอน)	

เป็นชาที่ผ่านกระบวนการหมักและมีการทำรูปแบบของใบชาเป็น

ทั้งใบแล้วม้วน	 หรือบดฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆ	 ก่อนม้วน	 นอกจากนี้

ยังมีการผลิตอื่นที่นอกเหนือจาก	3	 ประเภทใหญ่ๆ	 ดังกล่าวแล้ว	

เช่น	 ชาขาว	(ใช้เฉพาะยอดอ่อนที่ยังตูม	 ลักษณะคล้ายเข็มเงิน	

และใบอ่อน	2	ใบเท่านั้น	ซึ่งจะมีแทนนินและคาเฟอีนต่ำ)	ชาแดง	

(ใบชาที่มีสีเข้ม)	 ชาอู่หล่งเขียว	(ใบชาจะถูกออกซิไดซ์ประมาณ

ร้อยละ	15	-	20	 ก่อนอบแห้ง	 เมื่อชงจะมีสีเขียวทอง)	 ชาอู่หล่ง

แดง	 ( ใบชาจะถูกออกซิไดซ์ประมาณร้อยละ	 40	 -	50	 ก่อน				

อบแห้ง	 เมื่อชงจะมีสีออกน้ำตาลแดงเข้ม)	และชากลิ่น	(คือ	ชาที่

เติมดอกไม้	เช่น	ชากลิ่นมะลิ	หรือชากลิ่นผลไม้ชนิดต่างๆ)	การที่

กล่าวถึงกระบวนการผลิต	 เพราะมีผลต่อสารสำคัญที่มีอยู่ในใบชา	

ใบชาที่ไมผ่า่นกระบวนการออกซิไดซจ์ะมสีารสำคญักลุม่โพลฟีนีอล	

(polyphenols)	 ซึ่งเป็น	hydrolyzable	tannin	 ชนิดหนึ่ง	 หรือ

รูจ้กักนัในนามแคทชีนิ	(catechins)	 มากกวา่ใบชาทีถ่กูออกซิไดซ์

ในกระบวนการผลิต	 ดังนั้นชาเขียวจึงมีสารกลุ่มนี้มากกว่าใบชา

ชนิดอื่นๆ	 สารสำคัญที่เป็นแอนติออกซิแดนท์ที่ดีมีฤทธิ์ต้านอนุมูล

อสิระสงูในสารกลุม่นี	้คอื	epigallocatechin	gallate	(EGCG)	ใน

ใบชาเขยีวแหง้ม	ีEGCG	รอ้ยละ	5	มกีารศกึษาทีแ่สดงวา่	EGCG	

สามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด	 โรค

มะเร็งบางชนิด	 โรคเบาหวาน	 โรคพาร์กินสัน	 โรค	Alzheimer	

ปอ้งกนัโรคเหงอืกและฟนัผ	ุรวมทัง้ชว่ยใหน้ำ้หนกัลดลง	

	 ปัจจุบันมีการสกัดสาร	EGCG	 ให้บริสุทธิ์และผลิตเป็นยา

เม็ดอมขายในท้องตลาดด้วย	 แต่สำหรับการดื่มชาเขียวนั้น	 ในน้ำ

ร้อนนาน	3	นาที	จะได้โพลีฟีนอล	240	-	320	มิลลิกรัม	ซึ่งรวม

ถึง	EGCG	100	-	200	มิลลิกรัม	 และควรดื่มในช่วงระหว่างมื้อ

อาหารจะได้ผลดีกว่าดื่มพร้อมมื้ออาหาร	 หรือดื่มหลังอาหาร	

เพราะสารโพลีฟีนอลในชาสามารถทำปฏิกริยากับธาตุเหล็ก	 เกิด

เป็นสารประกอบที่ไม่ละลายน้ำทำให้เกิดการยับยั้งการดูดซึมของ

ธาตุเหล็กในลำไส้	 ดังนั้น	 จึงไม่ควรดื่มน้ำชาและบริโภคอาหารที่มี

ธาตุเหล็กพร้อมกัน	 นอกจากนี้ผู้ที่รับประทานยา	 aspirin,	

warfarin,	clopidogrel	เป็นประจำต้องระวังผลข้างเคียงเกี่ยวกับ

การแข็งตัวของเลือดและการเกาะกันของเกล็ดเลือด	 สิ่งที่ต้อง

คำนึงถึงอีก	 คือ	 ปริมาณของคาเฟอีนซึ่งในน้ำชาที่ชงจากใบมี

ปริมาณคาเฟอีน	30	-	45	มิลลิกรัม	ต่อ	150	มิลลิลิตร	ถ้าดื่มน้ำ

ชาวันละ	3	ถ้วยจะได้รับคาเฟอีนไม่เกินจากขนาดที่แนะนำไว้	(ไม่

เกินวันละ	350	-	450	มิลลิกรัม)	อย่างไรก็ดี	คนที่ไวต่อคาเฟอีน

ต้องระวัง	 ส่วนหญิงตั้งครรถ์และหญิงให้นมบุตรควรจำกัดปริมาณ

การดื่มชาด้วย	 เพราะสารสำคัญในชาจะถูกขับออกมาทางน้ำนม	

ทำให้ทารกที่กินนมแม่อาจมีความผิดปกติของการนอน	 และเกิด

ภาวะโลหิตจางได้	

	 เนื่องจากการบริโภคชาเขียวเป็นที่นิยมกันมากโดยเฉพาะใน

รูปเครื่องดื่มชาเขียว	 ซึ่งบางยี่ห้อมีการโฆษณาสรรพคุณไว้ที่ฉลาก	

อย่างไรก็ดีไม่มีการบอกปริมาณสารโพลีฟีนอล	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

EGCG	อนึ่งจากการชิมรสและสังเกตุสีพอประมาณได้ว่าใบชาที่ใช้

ต้องน้อยและเจือจางมาก	 ดังนั้นการจะหวังพึ่งสรรพคุณของสาร

โพลีฟีนอลโดยเฉพาะ	EGCG	 คงยาก	 การเติมน้ำตาลลงไปใน

เครื่องดื่มชาเขียวทำให้ต้องระวังถ้าดื่มวันละมากๆ	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งคนที่มีความเสี่ยงหรือเป็นโรคเบาหวาน	 ถ้าจะดื่มเพื่อดับ

กระหายเพียงนานๆ	 ครั้งก็ทำได้	 แต่ไม่ควรดื่มเป็นประจำ	 ทั้งนี้

ควรอยู่ในดุลพินิจของผู้บริโภคเอง	 นอกจากนี้ข้อมูลบนฉลากควร

ต้องมีความชัดเจนถ้าระบุว่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ		

ชาเขียว  
เกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไร


