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คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
 

 GLUT 3   =   Glucose Transport Protein 3 
 DG   =   Dentate gyrus 
 CA3   =   Cornu Ammonis 3 
 CA1   =   Cornu Ammonis 1 



การเปรียบเทียบเชิงปริมาณของกลูโคสทรานสปอรทโปรตีน 3 (GLUT 3)  
ในเซลลประสาทสมองสวนฮิปโปแคมปส (Hippocampus)  

ของวัวรุนและวัวแก 
 

Quantitative Comparison of Glucose Transport Protein 3 (GLUT 3)  
in Hippocampal Neurons from Young and Old Cattles 

 
คํานํา 

 
            มนุษยและสัตวที่มีอายุมากขึ้นพบวามีการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมลงของรางกายเกิดขึ้น
มากมาย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงดานความจํา (Chawluk et al., 1987) นักวิทยาศาสตรไดพยายามหา
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงดานความจําในคนสูงอายุและสันนิษฐานวานาจะเกี่ยวของกับความบกพรอง
ของเซลลประสาทในสมองหลายสวนและโดยเฉพาะในสวน Hippocampus ซ่ึงเปนสวนที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับการสรางความจํา นอกจากนั้นยังพบวาในคนและสัตวที่สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงของ
กลูโคสเมตาบอลิสมของสมองดวย (De Santi et al., 1995) ดังนั้นความสัมพันธระหวางกลูโคส 
เมตาบอลิสมและความจํานาจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของรางกายในภาวะสูงอายุ 
 
 กลูโคส (Glucose) เปนแหลงพลังงานที่สําคัญของเซลลประสาท (Neuron) การดึงกลูโคส
จากภายนอกเซลลเขามาใชนั้นเซลลประสาทใชโปรตีนชนิดพิเศษบนผนังเซลลที่เรียกวากลูโคส 
ทรานสปอรทโปรตีน (Glucose transport protein or GLUT) เปนตัวจับกลูโคสโมเลกุลเพื่อนําเขาสู
ในเซลล (Bell et al., 1990) กลูโคสทรานสปอรทโปรตีน 3 (Glucose transporter 3 or GLUT3) เปน
โปรตีนชนิดจําเพาะของเซลลประสาท (Shepherd et al., 1992; Maher et al., 1994) จึงใชเปนตัวบงชี้
ภาวะเมตาบอลิสมของกลูโคสของเซลลประสาท โดยดูจากปริมาณของโปรตีนชนิดนี้ที่มีในเนื้อเยื่อ
สมองดวยวิธีการตางๆเชน การใชวิธี Immunohistochemistry เปนตน 
 
  การวิจัยนี้มุงที่จะเปรียบเทียบปริมาณของกลูโคสทรานสปอรทโปรตีน3 ในเนื้อสมองสวน
Hippocampus ระหวางวัวรุนและวัวแก โดยตั้งสมมุติฐานวาในสัตวสูงอายุจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของปริมาณกลูโคสทรานสปอรทโปรตีน3  ที่เนื้อสมองสวน Hippocampus โดยจะมีปริมาณตางจาก
ในสัตวอายุนอย ทั้งนี้โดยการใชเทคนิคทางวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมิสตรียมาเปนวิธีการบอกถึงความ
แตกตางดังกลาว 



วัตถุประสงค 
 
  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณกลูโคสทรานสปอรทโปรตีน 3 (Glut 3) ในเซลลประสาทของ
สมองสวนHippocampusของวัวรุนและวัวแก 
 



การตรวจเอกสาร 
 
1.  กลูโคสทรานสปอรทโปรตีน 
 
  กลูโคส (Glucose) ทําหนาที่เปนสารตนกําเนิดในการสังเคราะหไกลโคโปรตีน (Glycoprotein) 
ไตรกลีเซอรไรด (Triglycerides) และไกลโคเจน (Glycogen) ตลอดจนเปนแหลงพลังงานที่สําคัญ 
โดยการทําใหเกิด ATP จากกระบวนการไกลโคไลซิส (Glycolysis) (Olson and Pessin, 1996) 
รางกายไดรับกลูโคสโดยตรงจากอาหารที่รับประทานเขาไป ซ่ึงเกิดจากการยอยน้ําตาลโมเลกุลคู 
(Disaccharides) และน้ําตาลเชิงซอน (Polysaccharides) กลูโคสที่เกิดขึ้นนี้จะถูกสงจากลําไสเล็ก 
เขาสูระบบหมุนเวียนโลหิต เพื่อไปยังเซลลเปาหมาย (Wood and Trayhurn, 2003) แตเนื่องจาก
กลูโคสเปนโมเลกุลที่มีขั้ว จึงไมสามารถผานเขา plasma membrane ได (Olson and Pessin, 1996) 
กลูโคสจะถูก carrier proteins ที่อยูใน plasma membrane จับและสงผานเขาไปยังชั้นไขมัน (Lipid 
bilayer) ของเยื่อหุมเซลล Bell et al. (1990);  Olson and Pessin (1996) ไดศึกษาพบวาในเซลลของ
สัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานม มีตัวนํากลูโคส (Glucose carriers) อยู 2 ชนิด คือ Na+-glucose cotransporter 
(SGLT) และ Facilitative glucose transporter (GLUT)  
 
 1.  Na+-glucose cotransporter (SGLT) 
 
             SGUT เปนตัวนําพากลูโคสที่มี Membrane spanning domainsลักษณะเฉพาะตัวขวาง plasma 
membrane 11 รอบ (M1-M11) มี NH2-terminal อยูดานใน (cytoplasmic side) และมี COOH-terminal 
อยูทางดานนอก (Extracellular side) ของ Plasma membrane พบ Lysin residue อยูที่ผิวของจุดเชื่อม
ระหวาง M7-M8 ที่ M10-M11 จะเปนบริเวณที่จับกลูโคสสวน Asparagine residue จะอยูที่จุดเชื่อม
ระหวาง M5 และ M6 SGUT จะกระจายตัวอยูที่ Epithelial cell บริเวณ Brush border  ของลําไสเล็ก
และทอไตสวนตน โปรตีนชนิดนี้จะทํางานโดยกระบวนการแอกทีฟทรานสปอรท (Ative transport) 
เพื่อนํากลูโคสจาก Lumen ของลําไสหรือทอหนวยไตสวนตน (Renal proximal tubule) ผานเขาไป
พรอม Na+ (Bell et al., 1990; Brown, 2000) โดยในสวนของลําไสกลูโคสจะถูกดูดซึม แตในสวน
ของไต กลูโคสจะถูกกรอง และดูดกลับเขาสูกระแสเลือด (Olson and Pessin, 1996) 
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  SGLT ในลําไสของกระตายจะประกอบดวย 662 กระอะมิโน สวนลําไสมนุษยประกอบ
ไปดวย 664 กรดอะมิโน และมีมวลโมเลกุลประมาณ 75 kDa (Bell  et al., 1990) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  แบบจําลองรูปราง Na+-glucose cotransporter (SGLT) 
ที่มา: Bell et al. (1990) 
 
 2. Facilitative glucose transporter (GLUT) 
  
  GLUT เปนตัวนําพากลูโคสอีกชนิดหนึ่งที่มี Membrane spanning domains ลักษณะวางตัว
ขวาง plasma membrane 12 รอบ  (M1-M12) มี NH2-terminal และ COOH-terminal อยู ดานใน 
(cytoplasmic side) ของ Lipid bilayer (Bell et al., 1990; Olson and Pessin, 1996) สายยาวของ
กรดอะมิโน จะเขามาเชื่อมตอที่บริเวณ M1-M2 และ M6-M7 ทางดานนอก (Extracellular side) 
(Bell et al., 1993; Gould and Holman, 1993) Asparagine-liked glycosylation จะเกิดขึ้นที่บริเวณ 
M1-M2 สําหรับบริเวณ M6-M7  จะมีสายยาวของกรดอะมิโน 65 กรดอะมิโนเขามาเชื่อมตอ (Bell 
et al., 1990) ซ่ึงสายยาวของกรดอะมิโนบริเวณ M6-M7 นี้จะแบงโครงสรางทั้งหมดออกเปน 2 สวน 
คือ สวนปลาย N (N-terminal domain) และบริเวณปลาย C (C-terminal domain) สายของกรดอะมิโนที่
มาเชื่อมตอดานในจะเปนกรดอะมิโนสายสั้นๆ ประมาณ 8-12 กรดอะมิโน ซ่ึงมีความยาวนอยกวา
สายของกรดอะมิโนที่มาเชื่อมตอดานนอก (Bell et al., 1993; Gould and Holman, 1993)  โดย GLUT 
จะนําพากลูโคสผาน Lipid bilayer ดวยวิธี Passive transport 
 
  ในปจจุบันพบวา GLUT มี 14 ชนิด ซ่ึงนอกจากจะแตกตางกันดวยจํานวนกรดอะมิโนแลว 
ยังแตกตางกันในสวนของการเรียงลําดับกรดอะมิโน (Amino acid sequence) และการกระจายตัวใน
เนื้อเยื่อ (Tissues) (Joost et al., 2002; Wu and Hudson, 2002; Gould and Holman, 1993) 
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ภาพที่ 2  แบบจําลองรูปรางของ Facilitative glucose transporter (GLUT) 
ที่มา: Bell et al. (1990) 
 
 1. GLUT1 
 
  GLUT1 (Erythrocyte isoform) เปนโปรตีนขนาด 492 กรดอะมิโน พบในเนื้อเยื่อทั่วไป 
(Pilch, 1990) แตมีการกระจายตัวมากใน Erythrocyte (Gould and Holman, 1993) รก (Placenta) ไต 
สําไสใหญสวน Colon (Bell et al., 1990) เซลล Fibroblasts (Olson and Pessin, 1996) นอกจากนี้ยัง
พบ GLUT1 ในกลามเนื้อ ไขมัน (Gould and Holman, 1993) และเซลลเยื่อบุผิว (Endothelial cell) 
ของหลอดเลือด  (Blood vessel) (Maher et al., 1994; Olson and Pessin, 1996) GLUT1 เปนกลูโคส 
ทรานสปอรทเตอรหลักในสมอง (Brain) โดยพบมีการกระจายตัวใน Blood-brain barrier choroid 
plexus Ependymal cell และ Glia หนาที่หลักของ GLUT1 ในระบบประสาทสวนกลางคือ นําพา
กลูโคสเขาสู เซลลประสาท (Neuron) โดยพาขามเยื ่อบุผิวของ Blood-brain barrier (Olson and 
Pessin, 1996; Vannucci et al., 1998) ในป  1997 Leino et al. (1997) พบ  GLUT1 ในตัวเซลลและ
แขนงของ Astrocyte ทั้งที่อยูใน Gray  และ White matter 
 
 2. GLUT2 
 
  GLUT2 (Liver isoform) เปนโปรตีนขนาด 524 กรดอะมิโน พบในตับ (Liver) เบตา
เซลลของตับออน (Pancreatic B-cells) ทอไตสวนตน(Kidney proximal tubule) และลําไสเล็ก (Bell 
et al., 1990)  Gould and Holman, 1993; Olson and Pessin, 1996; Wood and Trayhurn, 2003) 
GLUT2 ในตับมีการกระจายตัวอยูที่ Sinusoidal membrane ของเซลลตับ ทําหนาที่ในการปลดปลอย
กลูโคสขณะที่มีการอดอาหาร (Gould and Holman, 1993)ในขณะที่ GLUT2 ที่เบตาเซลลของตับออน
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จะเกี่ยวของกับกระบวนการควบคุมปริมาณกลูโคส (Glucose-sensing mechanism) สวน GLUT2 ที่
ไตและลําไสเล็กทําหนาที่นําพากลูโคสผานเซลลเยื่อบุผิว (Wood and Trayhurn, 2003) 
 
 3. GLUT3  
 
  GLUT3 (Brain isoform) เปนโปรตีนขนาด 496 กรดอะมิโน จากการศกึษาพบวา GLUT3 มี
ปริมาณมากที่สุดในสัตวหลายๆ สปซีส ไมวาจะเปนคน (Kayano et al., 1988; Mantych et al., 1992; 
Haber et al., 1993) และในหนู mouse (Nagamatsu et al., 1992) GLUT3 พบในสมองสวนที่เปน 
Gray matter และ Neurohypophysis (Maher et al., 1992) ในสมองมนุษยพบ GLUT3 ที่ Cell body 
ของ Cerebellar Purkinje cells และที่ process ของNeurofilament (Maher et al., 1994) ในสมองของ
หนู (rat) Leino et al. (1997) พบ GLUT3 ที่ presynaptic nerve ending สวน Maher et al. (1994) พบ 
GLUT3 ใน cerebellar granular layer แตจะไมพบใน cerebellar molecular layer Fattoretti et al. 
(2001) พบ GLUT3 ในสมองสวนHippocampus สวนในสมองของลิง (Monkey) พบ GLUT3 ที่ 
Frontal lobe ของ cerebrum (Yano et al., 1991) GLUT3 เปนกลูโคสทรานสปอรทเตอรหลักใน
เซลลประสาท (Shepherd et al., 1992; Maher et al., 1994) เปนตัวนํากลูโคสซ่ึงเปนแหลงพลังงาน
หลักเขาสูสมอง (Vannucci et al., 1997) เปนตัวใหพลังงานในการสงกระแสประสาท (Synape) 
(Mantych et al., 1992; Mccall et al., 1994) และมีความเกี่ยวของอยางใกลชิดกับการทําหนาที่และ
การเจริญเติบโตของเซลลประสาท (Vannucci et al., 1998) ดังนั้นการพบ GLUT3 ในปริมาณนอยลง
กวาปกติอาจจะเกี่ยวของกับโรคหรือความผิดปกติของสมองอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของอายุก็ได 
(Fattoretti et al., 2001) Harr et al. (1995) ไดทําการศึกษาปริมาณ GLUT3 ในสมองสวนHippocampus
ของผูปวยที่เปนโรคอัลไซเมอร พบวาปริมาณ GLUT3 จะลดลงอยางมากบริเวณ Outer portion ของ 
Molecular layer ของ Dentate gyrus จึงมีผลทําใหปริมาณกลูโคสเขาสูสมองไมเพียงพอ ซ่ึงอาจเปน
สาเหตุหนึ่ง ที่ทําใหเกิดโรคนี้ได Gould and Holman (1993) ไดสรุปไววา GLUT3 ยังสามารถพบที่ 
รก ตับ หัวใจ และไต แตจะมีปริมาณนอยมากเมื่อเทียบกับปริมาณ GLUT3 ในสมอง 
 
 4. GLUT4 
 
  GLUT4 (Muscle-fat isoform หรือ Insulin-responsive glucose transporter) เปนโปรตีน
ขนาด 509 กรดอะมิโน พบที่กลามเนื้อลาย (Skeletal muscle) กลามเนื้อหัวใจ (Cardiac muscle) และ
เนื้อเยื่อไขมัน (Adipose tissue) (Bell et al., 1990; Gould and Holman, 1993; Wood and Trayhurn, 
2003) Brant et al. (1993) ทําการทดสอบ GLUT4 ในสมองหนู (Rat) โดยมีการกระจายตัวที่ Pituitary 
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และ Hypothalamus สวนใน Epididymal fat tissue และกลามเนื้อลายของหนู (Rat) ที่อายุมากมีปริมาณ 
GLUT4 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับหนูที่มีอายุนอย GLUT4 ทําหนาที่เกี่ยวของกับอินซูลินในการนําพา
กลูโคสเขาสูเซลล (Insulin-stimulated glucose uptake) โดยอินซูลินจะเขาไปเพิ่มการทํางานของ
กลูโคสทรานสปอรทเตอร เนื่องจากอินซูลินเปนตัวเพิ่มความเร็วในการนําพากลูโคส (Gould and 
Holman, 1993; Wood and Trayhurn, 2003)  
 
 5. GLUT5 
 
  GLUT5 (Small intestine isoform) เปนโปรตีนขนาด 501 กรดอะมิโน มีการกระจายตัว
มากที่ลําไสเล็ก แตพบเปนปริมาณนอยในไต, testis (Bell et al., 1990; Pessin and Bell, 1992; Wood 
Trayhurn, 2003) กลามเนื้อลาย สมอง และเนื้อเยื่อไขมัน (Bell et al., 1990; Pessin and Bell, 1992) 
GLUT5 มีความสามารถในการนําพาฟรุคโตส (Fructose transporter) ไดดีกวากลูโคส ดังนั้นหนาที่
หลักของ GLUT5 ในลําไสเล็กก็คือ นําพาน้ําตาลฟรุคโตสจากอาหารนั่นเอง (Gould and Holman, 
1993; Olson and Pessin, 1996) 
 
 6. GLUT6  
 
  GLUT6 เปนโปรตีนขนาด 507 กรดอะมิโน มีการกระจายตัวที่มาม (Spleen) เม็ดเลือดขาว 
(Leucocytes) และสมอง (Wood and Trayhurn, 2003) 
 
 7. GLUT7 
 
  GLUT7 หรือ The hepatic microsomal glucose transporter เปนโปรตีนขนาด  528 
กรดอะมิโน พบในตับ โดย GLUT7 ทําหนาที่เกี่ยวของกับกลไกการนําพากลูโคสที่เกิดจากขบวนการ 
Gluconeogenesis และ Glycogenolysis ขามผานผนังของ Endoplamic reticulum (Gould and Holman, 
1993) 
 
 8. GLUT8  
 
  GLUT8 หรือ GLUT x1 เปนโปรตีนขนาด 477 กรดอะมิโน มีการกระจายตัวมากที่อัณฑะ 
(Testis) และสมอง (Wood and Trayhurn, 2003) มีการกระจายตัวนอยที่หัวใจ และไต สวนทีต่บัและ
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มาม พบวามีการกระจายตัวของ GLUT8 นอยมาก (Chen et al., 2003) Ibberson et al. (2000) ไดสรุป
ไววาในอัณฑะนั้น GLUT8 ทําหนาที่เกี่ยวของกับกลไกการนําพากลูโคสและฟรุคโตส เพื่อใชใน
การเจริญเติบโตของเซลลสเปรม (Spermatocytes) Chen et al. (2003) ไดทําการศึกษาพบวา GLUT8 
มีการกระจายตัวมากที่ Interstitial cells, Leydig cells ,Testicular และ epididymal germ cells และ 
GLUT8 มีความสําคัญตอตําแหนง acrosomal region ของสเปรมหนู (Mouse) และคน เนื่องจาก 
GLUT8 เปนตัวหลักในการใหพลังงานแกสเปรม สวนในสมอง Reagan et al. (2002) ไดทําการ ศึกษา
พบวา GLUT8 มีการกระจายตัวที่ตัวเซลลของเซลลประสาท (Neuronal cell bodies) ในHippocampus 
ของหนู( Rat) แตไมพบวามีการกระจายตัวที่ Astrocytes และ Microglia 
 
 9. GLUT9  
 
  GLUT8 หรือ GLUT x เปนโปรตีนขนาด 511 กรดอะมิโน พบกระจายตัวที่ตับและไต(
Wood and Trayhurn, 2003) 
 
 10. GLUT10 
 
   GLUT10 เปนโปรตีนขนาด 541 กรดอะมิโน พบกระจายตัวที่ตับ ตับออน กลามเนื้อลาย 
หัวใจ ปอด สมอง รก และไต (Wood and Trayhurn, 2003; Wood et al., 2003) Wood et al. (2003) 
ไดทําการศึกษาพบวา GLUT10 กระจายตัวอยูในเนื้อเยื่อไขมันของหนู( Mouse) และคน 
 
 11. GLUT11 
 
   GLUT11 เปนโปรตีนที่มี 2 รูปแบบ คือ เปนแบบสายยาวและสายสัน้ สายยาว (Long form) 
เปนโปรตีนที่มีขนาด 503 กรดอะมิโน พบวามีการกระจายตัวที่ตับ ปอด หลอดลม และสมอง 
นอกจากนี้ยังพบในเซลลรังไขของหนูแฮมเตอร (Chinese hamster) ซ่ึงเกี่ยวของกับการนําพาฟรุค
โตสเขาสูเซลล สวนรูปแบบสายสั้น (Short form) นั้นเปนโปรตีนที่มีขนาด 493 กรดอะมิโน พบวามี
การกระจายตัวที่หัวใจ และกลามเนื้อลาย ซ่ึงเกี่ยวของกับการนําพาฟรุคโตสดวยเชนกัน (Wood and 
Trayhurn, 2003) 
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 12. GLUT12 
 
   GLUT12 เปนโปรตีนขนาด 617 กรดอะมิโนในคน และ 621 กรดอะมิโนในลิง พบ
กระจายตัวที่หัวใจ กลามเนื้อลาย ลําไสเล็ก เซลลกระดูกออน และเซลลไขมัน ซ่ึง GLUT12 เกี่ยวของ
กับการนําพาฟรุคโตสผานเยื่อหุมเซลลไขมัน สวนในหนู( Rat) พบวามีการกระจายตัวที่ตอมน้ํานม 
(Mammary gland) (Wood et al., 2003)  
 
  
              13. GLUT13 
 
   GLUT13 หรือH+-coupled myo-inositol transporter เปนตัวนําพา Myo-inositol รวมกับ 
โปรตรอน เปนโปรตีนขนาด 629 กรดอะมิโนในคน และ 618 กรดอะมิโนในหนู( Rat) พบกระจาย
ตัวในสมอง โดยพบที่ Glial cells และเซลลประสาท (Neurons) (Wood and Trayhurn, 2003)  
 
 14. GLUT14  
 
   GLUT14 เปนโปรตีนที่มี 2 รูปแบบ คือ เปนแบบสายยาวและสายสั้น สายยาว (Long 
form) เปนโปรตีนที่มีขนาด 520 กรดอะมิโน สวนรูปแบบสายสั้น (Short form) เปนโปรตีนที่มี
ขนาด 497 กรดอะมิโน ทั้ง 2 รูปแบบพบกระจายตัวที่อัณฑะ (Wu and Hundson, 2002) 
 
2.  ความแก (Aging) 
  
             ไมมีใครทราบแนนอนวาทําไมมนุษยและสัตวจึงตองเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีอายุมากขึ้น 
และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนั้นจะดําเนินไปอยางไร ทางทฤษฎีกลาววา การเปลี่ยนแปลงนั้น
เกิดขึ้นจากการทําลายโดยรังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet) หรือเกิดขึ้นเนื่องจากการสะสมของเสีย
ที่เกิดจากขบวนการเผาผลาญของรางกาย 
 
 ความแกเปนขบวนการที่เกิดขึ้นอยางซับซอน มีความหลากหลายในการเกิด มีการเปลี่ยนแปลง
ที่แตกตางกันออกไปในแตละคน และมีความแตกตางกันออกไปในแตละอวัยวะ ผูเชีย่วชาญหลายทาน
สรุปไวเปนแนวทางเดียวกันวา ความแกเกิดจากอิทธิพลตางๆที่สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตใน
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ระยะเวลาอันยาวนาน อิทธิพลตางๆ นั้นไดแก พันธุกรรม ส่ิงแวดลอม อาหารการกิน การออกกําลังกาย 
และงานอดิเรก รวมถึงประวัติการเจ็บปวย เปนตน 
 
 ความแกสงผลกระทบตอทุกระบบของรางกาย กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะตางๆ 
สรุปไดดังนี้ 
  
 การเปล่ียนแปลงของเซลล เนื้อเยื่อและอวัยวะ 
 
 เซลลทุกชนิดในรางกาย จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุมากขึ้น โดยเซลลจะมีขนาดใหญขึ้น 
และมีความสามารถในการแบงตัวนอยลง มีเม็ดสี หรือไขมันสะสมมากขึ้น ทําใหเซลลไมสามารถ
ทําหนาที่ตามปกติได หรือเริ่มที่จะทําหนาที่ผิดปกติ ในสวนของเนื้อเยื่อพบวา เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 
(Connective tissue) ขาดความยืดหยุน เกิดการฝอ เยื่อหุมเซลลเกิดการเปลี่ยนแปลงมีผลทําใหเนื้อเยื่อ 
มีปญหาในการรับกาซออกซิเจน และอาหาร ทําใหเกิดการสะสมของกาซคารบอนไดออกไซดและ
ของเสีย เพราะเซลลและเนื้อเยื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง อวัยวะจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงไปดวย เมื่ออายุ
มากขึ้น อวัยวะจะสูญเสียการทําหนาที่และสูญเสียการทํางาน อวัยวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด 
เมื่ออายุมากขึ้นคือ หัวใจ ปอด และไต 
 
 การเปล่ียนแปลงของกระดูก กลามเนื้อ และขอตอ 
 
 ความหนาแนนของกระดูกลดลง กระดูกบางลง แคลเซียมในกระดูกลดลง สงผลใหกระดูก
แตกหักงาย กระดูกสันหลังโคงงอ ในสวนของกลามเนื้อ เมื่ออายุมากขึ้น จะมีการสะสมเม็ดสี 
Lipofuscin และไขมันในเนื้อเยื่อกลามเนื้อ เสนใยของกลามเนื้อเหี่ยว ทําใหมัดกลามเนื้อฝอ ขอตอ
สวนตางๆของรางกายไมยืดหยุน ของเหลวที่หลอเล้ียงในขอตอลดปริมาณลง การเคลื่อนไหวชาลง 
การกาวเทาสั้นลง ขอตอบริเวณสะโพกและหัวเขาจะเปลี่ยนแปลงโครงสรางไป แตขอตอบริเวณ 
ขอเทาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนอยมากเมื่ออายุมากขึ้น 
 
 การเปล่ียนแปลงของระบบอวัยวะสืบพันธุเพศชาย  
 
 เมื่ออายุมากขึ้น ฮอรโมนเพศชายจะลดลง สงผลใหความตองการและการตอบสนองทางเพศ
ลดลง อัณฑะ ผลิตสเปรมชาลง ปริมาณสเปรมที่ผลิตไดลดจํานวนลง ทอทางเดินของสเปรมจะมี
ความยืดหยุนนอยลง ในเพศชายประมาณ 50 % พบวามีการขยายใหญขึ้นของตอมลูกหมากเมื่ออายุ
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มากขึ้น ทําใหเกิดปญหาในการหลั่งสเปรม และทําใหเกิดปญหาในการขับถายปสสาวะ ทอทางเดิน
ปสสาวะอุดตัน อาจเกิดการติดเชื้อในทอทางเดินปสสาวะได ในเพศชายที่มีอายุมากมักพบมะเร็งของ
ตอมลูกหมาก มะเร็งของกระเพาะปสสาวะ สวนมะเร็งของอัณฑะนั้นไมคอยพบ 
 
              การเปล่ียนแปลงของระบบอวัยวะสืบพันธุเพศหญิง 
 
 เพศหญิงเมื่อมีอายุมากขึ้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับฮอรโมน ระบบสืบพันธุ และภาวะ
ทางจิตใจ การเปล่ียนแปลงที่เห็นไดชัดเจนของเพศหญิงเมื่อมีอายุมากขึ้น คือการหมดประจําเดือน 
เนื่องจากรังไขหยุดการผลิตไข ซ่ึงสวนใหญจะพบในผูหญิงที่มีอายุประมาณ 50 ป แตพบวาประมาณ  
8 % หมดประจําเดือนที่อายุนอยกวา 40 ป ฮอรโมน Follicle-stimulating hormone (FSH) Luteinizing 
hormone (LH)  Estrogen และ Progesterone ลดลง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบสืบพันธุ 
ชองคลอดสั้นลง ผนังชองคลอดบางลง และแหง ความยืดหยุนลดลง เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบ
ทางเดินปสสาวะ อาจเกิดภาวะติดเชื้อไดหลังหมดประจําเดือน 
 
             การเปล่ียนแปลงของฮอรโมน 
 
 เมื่ออายุมากขึ้นทําใหปริมาณฮอรโมนตางๆ ที่ผลิตลดลง การผลิตชาลง เนื้อเยื่อเปาหมายมี
การตอบสนองตอฮอรโมนลดลง ยกตัวอยางเชน 
 
  Pituitary gland ที่อยูในสมองจะมีขนาดเล็กลง สวนหลังของ Pituitary gland เปนที่เก็บฮอรโมน
ที่ผลิตใน Hypothalamus สวนหนาผลิตฮอรโมนที่มีผลตอ Thyroid gland Adrenal cortex รังไข อัณฑะ 
และเตานม 
 
 Thyroid gland อยูบริเวณลําคอ ผลิตฮอรโมนที่เกี่ยวของกับกระบวนการเผาผลาญอาหารใน
รางกาย เมื่ออายุมากขึ้นจะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงเปนกอน ประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารลดลง 
 
 Parathyroid gland อยูใกลกับ Thyroid gland ผลิตฮอรโมนที่เกี่ยวของกับการรักษาระดับ
ของแคลเซียมและฟอสเฟต 
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 Adrenal gland อยูบริเวณไต สวนรอบนอกผลิตฮอรโมน Aldosterone ซ่ึงจะมีปริมาณลดลง
เมื่ออายุมากขึ้น สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต ฮอรโมนอีกตัวคือ Cortesol 
ซ่ึงจะมีปริมาณลดลงเชนกันเมื่ออายุมากขึ้น สงผลกระทบตอการสลายกลูโคส โปรตีน และไขมัน 
 
              การเปล่ียนแปลงของระบบภูมิคุมกัน 
 
              ระบบภูมิคุมกันจะเปนเกราะปองกันอันตรายจากโรคตางๆ โดยเขาทําลายเชื้อโรค ไมวาจะ
เปนเชื้อไวรัส แบคทีเรียหรือเชื้อรา ไธมัสเปนอวัยวะที่เกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกัน จะมีขนาดเล็กลง
เมื่ออายุมากขึ้น ถึงแม T cells ที่ถูกสรางขึ้นจะมีจํานวนคอนขางคงที่ แตประสิทธิภาพการทําหนาที่
จะลดลง เปนสาเหตุทําใหรางกายออนแอลง ความเสี่ยงในการติดเชื้อจะเพิ่มขึ้น ความสามารถใน
การตอสูและตานทานเชื้อโรคลดลง การสมานแผลชาลงและอาจมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง 
 
 การเปล่ียนแปลงของไต 
 
 เมื่ออายุมากขึ้น หนวยไต (Nephrons) ที่อยูในไตจะลดจํานวนลง สงผลตอประสิทธิภาพใน
การกรองของเสียออกจากเลือด หลอดเลือดที่มาเลี้ยงไตจะมีความยืดหยุนลดลง การกรองเลือด
ของไตจะชาลง ผนังของกระเพาะปสสาวะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุมากขึ้น กลามเนื้อของ
กระเพาะปสสาวะออนแอไมยืดหยุน อาจเกิดอาการปสสาวะไมหมดหรือกล้ันปสสาวะไมอยู 
 
 การเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินปสสาวะจะมีความสัมพันธกับระบบสืบพันธุที่เปลี่ยนแปลง
ไป ซ่ึงปญหาในเพศชายมักเกิดจากตอมลูกหมากที่มีขนาดใหญขึ้น สวนในเพศหญิงการอักเสบหรือ
การติดเชื้อในกระเพาะปสสาวะ มักเกิดจากการติดเชื้อในชองคลอด 
 
             การเปล่ียนแปลงของปอด 
 
 เมื่ออายุมากขึ้นประสิทธิภาพการทํางานของปอดลดลง การแพรผานของกาซออกซิเจนจาก
ถุงลมไปยังเลือดลดลง พบวาหลังอายุ 30 ป การเคลื่อนที่ผานของอากาศภายในปอดลดลง จํานวน
ถุงลม (Alveoli) ที่อยูภายในปอดจะลดลง สงผลตอประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนกาซกับเสนเลือดฝอย 
ความยืดหยุนของเนื้อปอดลดลง เนื่องจากเกิดการลดลงของโปรตีนอีลาสติน (Elastin) อาจพบวาผู
สูงอายุมักมีอาการไอเรื้อรัง ซ่ึงเกิดเนื่องจากซีเลีย (Cilia) บริเวณทางเดินหายใจมีประสิทธิภาพใน
การขับสารเมือกลดลง สารเมือกติดขวางทางเดินหายใจ เกิดภาวะผิดปกติในการหายใจ เสี่ยงตอการ
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ติดเชื้อที่ทําใหเกิดปอดบวมหรือหลอดลมอักเสบและหากสูบบุหร่ีเปนประจํา อาจเสี่ยงตอการเกิด
มะเร็งของปอดอีกดวย 
 
 การเปล่ียนแปลงของหัวใจและหลอดเลือด 
 
 หัวใจเปนอวัยวะที่ขับเลือดเสียจากสวนตางๆของรางกาย เพื่อนําไปฟอกที่ปอด และรบัเลอืดดี
จากปอด เพื่อสูบฉีดสงไปเลี้ยงสวนตางๆของรางกาย หัวใจเปนอวัยวะที่ทํางานหนักอยูตลอดชีวิต 
จึงเปนภาวะปกติที่เกิดความเสื่อมเมื่อมีอายุมากขึ้น โดยทั่วไปพบวากลามเนื้อหัวใจเสื่อมสลายไป
เล็กนอย พบเม็ดสี  Lipofuscin ล้ินหัวใจหนาตัวขึ้น ทําใหขาดความยืดหยุน อัตราการเตนของหัวใจ
ชาลงเล็กนอย หรืออาจเกิดภาวะการเตนของหัวใจผิดปกติ ขนาดของหัวใจจะโตขึ้นเล็กนอย ผนัง
หนาตัวขึ้น อาจสงผลทําใหหัวใจรับเลือดไดในปริมาณที่นอยลง ในสวนของหลอดเลือดพบวา 
เกิดการหนาตัวขึ้น ความยืดหยุนลดลง ซ่ึงอาจเกิดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่
ผนังหลอดเลือด หัวใจตองทํางานหนักในการสูบฉีดโลหิต มีผลทําใหเกิดภาวะความดันโลหิตสูง 
ผนังเสนเลือดฝอยก็เกิดการหนาตัวข้ึนเชนกัน อาจมีผลทําใหอัตราแลกเปลี่ยนสารอาหารและของ
เสียชาลง ในสวนของเลือด พบวาจํานวนเม็ดเลือดแดงลดลงทําใหเกิดอาการเหนื่อยงาย จํานวน
เม็ดเลือดขาวก็ลดลงดวยเชนกันอาจสงผลถึงความสามารถในการตอตานเชื้อโรค 
 
 การเปล่ียนแปลงของระบบประสาท 
 
 ในผูสูงอายุสามารถตรวจพบไดวา สมองและไขสันหลังฝอ น้ําหนักสมองลดลง จํานวน
เซลลประสาทลดลง แขนงเดรนไดรท (Dendrite) ของเซลลประสาทลดลงของเสียที่เกิดจากการฝอ 
หรือเสื่อมสลายของเซลลประสาทจะถูกเก็บสะสมในเนื้อเยื่อสมอง ทําใหเกิด Plaques และ Tangles 
ซ่ึงเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคอัลไซเมอร (Alzheimer’s disease, AD) นอกจากนี้ยังเกิดเม็ดไขมันสี
น้ําตาล Lipofuscin สะสมในเนื้อเยื่อประสาท คิดและจดจําชา ในแตละคนอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่แตกตางกัน (http://adam.about.com/encyclopedia,  26 มีนาคม 2550) 
 
  ความแกทําใหเกิดความเสื่อมในการทําหนาที่ของระบบตางๆภายในรางกาย ซ่ึงความเสื่อมนี้
จะเกิดการถดถอยลงเรื่อยๆ ตามกาลเวลาที่ผานลวงเลยไป นักวิทยาศาสตรสวนใหญมักจะศึกษามุง
ตรงไปที่สมอง เพื่อตองการคําตอบวา เหตุใดประสิทธิภาพการทําหนาที่ของสมองจึงลดลง โดยเฉพาะ
ในเรื่องของความจํา ซ่ึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญและเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต (Miller and Callaghan, 
2003) 
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  Hippocampusเปนโครงสรางของสมองสวนที่ทําหนาที่ควบคุมการเคลื่อนไหว  ควบคุม
บุคลิกภาพ ควบคุมพฤติกรรมในรูปแบบตางๆ (Jenkins, 1972) และเปนโครงสรางหลักของสมองที่
เกี่ยวของกับความทรงจํา (Jenkins, 1972; Miller and Callaghan, 2003) Hippocampusเปน บริวณที่
เก็บความทรงจํา หากบริเวณนี้ถูกทําลายจะสงผลกระทบถึงการจดจําขอมูลใหมๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับ
ความจําระยะสั้น (Pendlebury and Solomon, 1996) การศึกษาความสัมพันธระหวางอายุและการ
เปลี่ยนแปลงของความทรงจํามักจะศึกษากันในHippocampus เนื่องจากเปนโครงสรางหลักในการ
เก็บรักษาและเรียกความทรงจํากลับคืน 
 
  Miller and O’Callaghan (2003) ไดสรุปไววา ในคนและสัตวเมื่อมีอายุมากขึ้นการเรียนรู
และการจดจํา ขึ้นอยูกับการทําหนาที่ของHippocampus และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นกับ
Hippocampus เมื่อคนและสัตวมีอายุมากขึ้น จะทําใหสงผลกระทบถึงความทรงจําได ในผูสูงอายทุีม่ี
ปญหาเกี่ยวกับความทรงจําพบวามีHippocampusที่ฝอเล็กลงอยางเห็นไดชัด (Manrique et al., 2007) 
จากการศึกษาโดยใชเทคนิคการถายภาพดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Magnetic Resonance Imaging, 
MRI) เพื่อศึกษาดูขนาดและโครงสรางของHippocampus พบวาHippocampusเร่ิมมีการหดตัวตั้งแต
วัยเด็ก โดยมีอัตราการหดตัวเปน 0.3-2.1% ตอป พบในเพศชายมากกวาเพศหญิง การฝอหดตัวของ
Hippocampusเกิดเนื่องจากเซลลประสาทลดจํานวนลง โดยเฉพาะที่บริเวณ CA1 ของHippocampus 
การหดตัวของHippocampusนอกจากจะเกิดจากจํานวนเซลลประสาทลดลงแลว การกระจายตัวหรือ
ความหนาแนน ตลอดจนขนาดของเซลลประสาทก็ลดลงไปดวย (Miller and O’Callaghan, 2003) 
โดยปกติแลวเซลลประสาทในสมองจะเริ่มลดลงตั้งแตแรกเกิดจนกระทั่งมีอายุมากขึ้นจึงทําใหเกิด
การเสื่อมของความทรงจํา (Magalhaes and Sandberg, 2005) แตเซลลประสาทก็สามารถจะคงอยูได
อยางปกติตลอดอายุขัยของชีวิต หากไมเกิดพยาธิสภาพใดๆ กับสมองหรือเซลลประสาท (Hof and 
Morrison, 2004) และถาหากเซลลประสาทสูญเสียการทําหนาที่ดวยเหตุใดๆ ไมวาจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี หรือการเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง อาจสงผลกระทบตอการมีชีวิตอยูของ
เซลลประสาทได (Magalhaes and Sandberg, 2005) Mani et al. (1986) ไดทําการวัดปริมาตร ความ
หนาแนนของ Pyramidal cells และจํานวนเซลลประสาทในสมองสวนHippocampusของคนอายุ
ระหวาง 4-98 ปในบริเวณทั้ง 4 (CA1, CA2, CA3 และ CA4) ของHippocampus พบวา ปริมาตรและ
ความหนาแนนของ Pyramidal cells ลดลง สวนจํานวนเซลลประสาทจะลดลงอยางเปนนัยสําคัญ 
เมื่อมีอายุมากกวา 65 ป เฉพาะบริเวณ CA4 เทานั้น โดยที่ CA1 จํานวนเซลลลดลง19% จากคาเฉล่ีย  
CA2 ลดลง 16%   CA3 ลดลง 17% และ CA4 ลดลง 25% ถึงแมวาการตายของเซลลประสาทจะเปน
สาเหตุสําคัญที่ทําใหการเรียนรูและการจดจําบกพรองลงไปเมื่ออายุมากขึ้น แตจากงานวิจัยใหมๆ 
ไดมีการนับจํานวนเซลลประสาทดวยวิธีที่ทันสมัยข้ึน ทําใหพบวาในหนู(Mice) หนู( Rat), ลิง และ
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คน  เซลลประสาทในHippocampusขณะมีอายุมากขึ้น มีจํานวนคอนขางคงที่ (Himeda et al., 2005)  
Wilson et al. (2006) ไดสรุปวาเมื่ออายุมากขึ้นปริมาตรHippocampusจะลดลง แตจํานวนเซลลประสาท
คงที่ เหตุที่ปริมาตรของHippocampusลดลง เนื่องมาจากเกิดการสูญเสียการสงกระแสประสาท และ
จากการศึกษาของ Hof and Morrison (2004) พบวาความจําเสื่อมถอยลง เนื่องมาจากความบกพรอง
ในการสงกระแสประสาทมากกวาที่จะมีสาเหตุมาจากการตายของเซลลประสาท Wilson et al. 
(2006) ไดทําการศึกษาพบวาบริเวณ Dentate gyrus (DG) ในสมองสวนHippocampus ของหนู (Rat) 
แก ไดรับการสงกระแสประสาทจาก Entorhinal cortex (EC) ลดลง1 ใน 3 ของหนูรุน การลดลง
ของการนํากระแสประสาท (Input) นี้ทําใหเกิดผลกระทบ ทั้งการสงกระแสประสาทจาก EC ไปยัง 
DG และจาก EC ไปยัง CA3 ซ่ึงการลดลงของการสงกระแสประสาทนี้ จะสัมพันธกับระดับการเสื่อม
ของความจํา สวนในคนไดผลลักษณะเดียวกันกับในหนู การเสื่อมลงของความจําเนื่องจากเกิดการ
สูญเสียการสงกระแสประสาทที่ Perforant pathway ซ่ึงเปนการสงกระแสประสาทจาก EC ไปยัง 
DG ซ่ึงการลดลงของการสงกระแสประสาทนี้จะสัมพันธกับระดับการเสื่อมของความจําเชนเดียวกัน 
นั่นคือ ในคนและสัตว วงจรการนําเขาของกระแสประสาทเสนทางแรกในHippocampus ลดลง 
หรือการสงกระแสประสาทจาก EC ไปยังHippocampusลดลงเมื่อคนและสัตวมีอายุมากขึ้น 
 
  Dendritic spines เปน Postsynaptic sites หลักของ Excitatory synapses ที่ Cortical pyramidal 
neurons หากเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับจํานวนของ Spines จะใหผลเชนเดียวกับการเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของ Synaptic density จากการศึกษาพบวา แขนงของ Dendritic และ Dendritic spines ของ Pyramidal 
neurons จะลดจํานวนลง เมื่ออายุมากขึ้น อันจะสงผลใหการสงกระแสประสาทลดลง (Hof and 
Morrison, 2004) ในคนที่มีอายุมากกวา 50 ป จะมีจํานวนของ Spines ลดลงประมาณ 40-46% เมื่อ
เปรียบเทียบกับคนที่มีอายุนอย ในลิง (Monkeys) แกที่มีอายุ 27-32 ป และลิง Rhesus monkeys แกที่
มีอายุ 24-32 ป จะมีจํานวน Spines ลดลง 50 % เมื่อเปรียบเทียบกับลิงรุนที่มีอายุระหวาง 6-9 ป อัน
จะมีผลทําใหการสงกระแสประสาทลดลง  30-60 % (Hof and Morrison, 2004; Magalhaes and 
Sandberg, 2005) 
 
  โรคอัลไซเมอร (Alzheimer’s disease, AD) เปนโรคที่มีลักษณะของการเสื่อมลง การถดถอย
ของความทรงจําเมื่อมีอายุมากขึ้น เกิดเนื่องจากไมมีการเชื่อมโยงของวงจรในสวนของคอรติคอล 
(Cortical circuits) อันเนื่องมาจากการตายของเซลลประสาท และการสูญเสียการสงกระแสประสาท 
(Hof and Morrison, 2004) ในคนและสัตวที่เปนโรคนี้พบวามี Neurofibrillary tangles (NFTs) และ 
Senile Plaques (SPs) ในสมองสวนตางๆ โดยที่ SPs มีการกระจายตัวที่ Frontal, Temporal และ 
Parietal lobes, Amygdala, Piriform cortex และHippocampus  NFTs มีการกระจายตัวที่ Neocortex, 
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Amygdala, Nucleus basalis of Meynert และHippocampus (Pendlebury and Solomon, 1996) NFTs 
และ SPs ทําใหเซลลประสาทตายและสูญเสียการสงกระแสประสาท 
 
 การเปล่ียนแปลงของกลูโคสเมตาบอลิสม 
 
 เมตาบอลิสมของกลูโคสทําใหเกิดอะดีโนซีน ไตรฟอสเฟต(Adenosine triphosphate, ATP) 
ซึ่งเปนแหลงพลังงานตลอดจนทําใหเกิดกิจกรรมภายในเซลลตาง ๆ รวมทั้งเซลลสมองดวยเชน 
การปลดปลอยสารส่ือประสาท(Neurotransmitters) เปนตน  มีงานวิจัยหลายฉบับไดรายงานไววา 
เมตาบอลิสมของกลูโคสจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีอายุมากขึ้น ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนี้จะสงผลกระทบ
ตอการทํางานของเซลลประสาท (Laakso, 1978; Hoyer, 1992; Nioka et al., 1993; Joo et al., 1999) 
ทําใหเกิดโรคหรือความผิดปกติของระบบประสาท (Dastur, 1985) รวมทั้งเรื่องของความทรงจํา 
(Messier et al., 1990) พบวาหากการนําพากลูโคสลดลง จะมีผลทําใหเกิดความจําเสื่อมในคนที่มี
อายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป(Messier, 2004) Noda et al. (2002) ไดทําการศึกษาพบวาในลิง (Rhesus monkeys) 
ที่มีอายุมากจะมีอัตราเมตาบอลิสมของกลูโคสลดลงในหลาย ๆ สวนของสมอง รวมทั้งHippocampus 
เมื่อเปรียบเทียบกับลิงที่มีอายุนอย มีผลทําใหการขนสงกลูโคสและการนําพากลูโคสไปใชประโยชน
ลดลง (Roth และ Livingston, 1979; Mooradian et al., 1991) Patel and Brewer (2003) ไดทําการศึกษา
พบวาในเซลลประสาทของหนู(Rats) แกจะมีการนําพากลูโคสลดลงดวยเชนกัน   
 
3.  สมองสวน Hippocampus 
 
 Hippocampus เปนโครงสรางที่พบใน Temporal lobe ของสมองสวนหนาซึ่งสมองสวนหนานี้
เปนสวนที่อยูดานหนา และเปนบริเวณที่มีขนาดใหญที่สุดของสมอง สมองสวนหนาประกอบไปดวย 
cerebral hemispheres, limbic system, thalamus, hypothalamus และ  corpus collosum Hippocampus
เปนสวนประกอบหนึ่งใน limbic system ซึ่ง limbic system เปนบริเวณที่มีรูปรางเปนเกือกมา 
(horseshoe-shaped) ขนาดใหญอยูใต corpus collosum และพบในสัตวเล้ียงลูกดวยนมทุกชนิด ทํา
หนาที ่ควบคุมพฤติกรรมและการเคลื่อนไหว limbic system ประกอบดวย Hippocampus และ 
amygdala Hippocampusมีรูปรางโคงเปนรูปตัว C (C-Shaped) มีสองขางเชื่อมกันโดย commissure 
of the hippocampus มีจุดเริ่มตนอยูที่ subcortical piriform area และอยูใกลกับ amygdale ในสมอง
ของสุนัข แมวและมนุษย จะพบ Hippocampus อยูบริเวณใต corpus collosum มีสวนของ fimbria 
เป นแผนบางอยู ข าง  ๆ  (Jenkins, 1972)  Hippocampal formation ประกอบดวย  Subiculum, 
Hippocampus (Hippocampus proper หรือ Horn of Ammon) และ Dentate gyrus) Subiculum เปน
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บริเวณเล็ก ๆ ที่อยูระหวาง Hippocampus กับ Entorhinal cortex แบงเปน Pro subiculum, Subiculum 
proper, Presubiculum และ Parasubiculum บริเวณเหลานี้สําคัญในการสงกระแสประสาทไปยัง
สวนตาง ๆ ตอไป Dentate gyrus ประกอบไปดวยช้ันของเซลล 3 ช้ัน ดังนี้ ช้ันนอกคือ Molecular 
layer ประกอบไปดวย Afferent axons และ Dendrite ช้ันกลางคือ Granule cell layer ประกอบไปดวย  
Efferent neurons ช้ันในคือ Polymorphic layer ประกอบไปดวย axons ของ Pyramidal cell และ Granule 
cell (Haines, 2006) ในสวนของHippocampus ถาเปนหนู(Rats) จะประกอบไปดวย 3 บริเวณ
คือ CA1, CA2 และ CA3 ถาเปนคนจะประกอบไปดวย 4 บริเวณคือ CA1, CA2, CA3 และ CA4  
อักษร CA เปนตัวยอของ Cornu Ammonis ซึ่งเปนภาษาลาติน ภาษาอังกฤษคือ Ammon’s horn 
(http://www.uku.fi/neuro/54 the.htm, 13 กรกฏาคม 2546) CA1 ถึง CA4 ประกอบไปดวยเซลล 
3 ชั้น เชนกัน ชั้นนอกและชั้นในเหมือนกับ Dentate gyrus สวนชั้นกลางจะเปน Pyramidal layer  
CA1 อยูใกลกับบริเวณที่อยูระหวาง Subiculum และ Hippocampus CA2 และ CA3 อยูในบริเวณ 
Hippocampus  CA4 อยูบริเวณรอยตอระหวาง Hippocampus และ Dentate gyrus (Haines, 2006) 
 
                Trisynaptic loop เปนการสงกระแสประสาทเชื่อมตอกันภายใน Hippocampus ซ่ึงถือเปน
วงจรสงกระแสประสาทหลักที่สําคัญ ซ่ึงประกอบไปดวยเซลลของ DG, CA3 และ CA1  Perforant 
pathway เปนการสงกระแสประสาทวงจรแรกโดยเริ่มจาก Axons ของ Entorhinal cortex สงกระแส
ประสาทไปยัง Granule cells ของ DG, Pyramidal cell ของ CA3  CA1 และ Subiculum วงจรที่ 2 
คือMossy fiber pathway เริ่มจาก Axons ของ Granule cells ของ DG สงกระแสประสาทไปยัง 
Pyramidal cell ของ CA3  วงจรที่ 3 คือSchaffer Collateral pathway เร่ิมจาก Axons ของ CA3 สง
กระแสประสาทมายัง CA1 นอกจากนี้ยังมีการสงกระแสประสาท จาก CA1 มายัง Subiculum และ
กลับเขาสู Entorhinal cortex (Wilson et al., 2006) 
 
 Hippocampus ทําหนาที่เกี่ยวของกับการควบคุมการเคลื่อนไหว ควบคุมบุคลิกภาพ ควบคุม
พฤติกรรมในรูปแบบตาง ๆ และเกี่ยวของกับความทรงจําเปนหลัก (Jenkins, 1972)  จะเห็นไดวา
บริเวณทั้ง 3 คือ DG, CA3 และ CA1 เปนบริเวณสําคัญที่เซลลประสาทสงกระแสประสาทเชื่อมโยง
มาถึงกัน และเปนบริเวณที่มักตรวจพบความผิดปกติของ Hippocampus อันเนื่องจากสาเหตุตาง ๆ 
รวมถึงความผิดปกติซ่ึงเกิดจากปริมาณกลูโคสเขาสูสมองนอยเกินไป อันเนื่องมาจากความแก (Bruce 
et al., 1999) 
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ภาพที่ 3  แสดง Trisynaptic loop ในสมองสวน Hippocampus 
ท่ีมา: Department of Anatomy, Uuiversity of Bristol (2007) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4  แสดงลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตรของสมองสวน Hippocampus 
ท่ีมา: Deltagen, Inc, (2007) 

 



อุปกรณและวิธีการ 
 

อุปกรณ 
 
 1.  สมองวัวสวนHippocampus 
 2.  เครื่องมือผาตัด 
 3.  ขวดเก็บตัวอยางและเครื่องแกวสําหรับใสสารเคมี 
 4.  อุปกรณทาง paraffin technique 
 5.  Probe on Plus slides และ cover glass 
 6.  Permount 
 7.  สารเคมี 
  7.1 10 % neutral buffer formalin solution 
  7.2 Paraffin 
  7.3 Xylene 
  7.4 Ethyl alcohol 50 %, 70 %, 80 %, 95 % และ 100 % 
  7.5 Egg albumin 
  7.6 Anti-Glut 3 antiserum 
  7.7 Hydrogen peroxide (H2O2) 
  7.8 Sodium chloride (NaCl) 
  7.9 Potassium hydrogen phosphate dibasic (K2HPO4) 
  7.10 Potassium dihydrogen phosphate monobasic (KH2PO4) 
  7.11 Triton-x 100 
  7.12 Sodium acetate (CH3COONa) 
  7.13 Citric acid 
  7.14 Sodium citrate 
  7.15 Sodium hydrogen carbonate (NaHCO3) 
  7.16 3’,3’-diaminobenzidine (DAB) 
  7.17 3’,3’-diaminobenzidine enhancing (DAB enhancing) 
  7.18 Normal goat serum 
  7.19 Bovine serum albumin 
  7.20 Rabbit IgG 
  7.21 Biotinylated anti-rabbit IgG 
  7.22 Avidin/biotinylated enzyme complex (ABC) 
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  7.23 Gracial acetic acid 
  7.24 Lithium carbonate 
 8.  กลองจุลทรรศนธรรมดา 
 9.  กลองถายภาพจากกลองจุลทรรศน  
 10. โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิเคราะหภาพ (Olympus Micro Image) 
 

วิธีการ 
 
 การทดลองครั้งนี้ใชสมองสวน Hippocampus จากวัวลูกผสมพันธุบราหมัน จํานวน 4 ตัว
เปนวัวออน 2 ตัว อายุประมาณ 1 ป จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และวัวแก 
2 ตัว อายุประมาณ 10 ป จากฟารมโชคชัย อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี น้ําหนักตัวอยูระหวาง 
150-200 กิโลกรัม 
 
1.  การเตรียมตัวอยางสัตวทดลอง 
 
 เมื่อไดสวนหัวของวัวออนและวัวแก จากโรงฆาสัตวแลวนํามาลอกหนัง และเลาะกลามเนื้อ
ออกเพื่อใหงายตอการเจาะกะโหลก รีบทําการเปดกระดูกสวนที่หอหุมสมอง โดยใช ส่ิว คอน และ
ขวาน ทําการเปดที่ frontal bone และ parietal bone แกะกระดูกที่ทําการเปดออกแลวคอยๆ นําสมอง
ออกจากกะโหลกอยางระมัดระวัง ฉีกเยื่อหุมสมองแลวคอยๆแบงสมองออกเปน 2 ซีก ตามรอยแบง 
จะพบสมองสวน Hippocampus อยูดานใน Hippocampus เปนโครงสรางที่พบใน temporal lobe ของ
สมองสวนหนา จะสังเกตเห็น Hippocampus มีรูปรางเปนเกือกมา (horseshoe-shaped) ตัดเฉพาะ
สวน Hippocampus ออกจากสมอง 
 
2.  การเก็บตัวอยาง Hippocampus  
 
 นําสมอง Hippocampus มาชั่งน้ําหนัก วัดความยาว และตัดเปนชิ้น เพื่อผานกระบวนการ
เตรียมเนื้อเยื่อทางพาราฟนเทคนิค การตัดเปนชิ้นใหทําเหมือนกันทั้งขางซายและขางขวา โดยวัด
ความยาวทั้งหมดจากจุดกึ่งกลาง ถึงซายสุดและขวาสุดของ Hippocampus จากนั้นแบงครึ่งความยาว
ทั้งหมดของแตละขาง ทําเครื่องหมายไว จากจุดกึ่งกลางนี้ แบงครึ่งไปทางซายและขวาของแตละขาง
อีกครั้ง ทําเครื่องหมายไว จากจุดกึ่งกลางที่ทําเครื่องหมายไวใหวัดไปทางซายและทางขวาจากจุดกึ่ง
กลางนี ้ประมาณ  0.5 เซนติเมตร  ใชมีดโกนคมๆ  ตัดใหขาดเปนชิ ้น  จะไดชิ ้นของเนื ้อเยื ่อ 
Hippocampus ที่มีความยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ความหนาไมควรเกิน 1 เซนติเมตร อาจหนา



 21

นอยกวา 1 เซนติเมตร ก็ได จํานวนชิ้นเนื้อเยื่อ ที่ตัดแบงได ขึ้นกับความยาวของ Hippocampus ใน
แตละขาง กําหนดหมายเลขชิ้นเนื้อเยื่อที่ตัดได เปน ขวา 1,ขวา 2,ขวา 3,……และซาย 1,ซาย 2, ซาย 
3,……นําชิ้นเนื้อเยื่อที่มีหมายเลขเปนเลขคี่ มาทําพาราฟนเทคนิค สวนชิ้นเนื้อเยื่อที่มีหมายเลขคู นํา
มาฝงในกระทงกระดาษฟอยดเล็กๆ ที่มี tissue tech นําเขาตูแชเย็นที่ -40 องศาเซลเซียส  เพื่อสํารอง
ในการทํา frozen section ทําการถายภาพ  จากนั้นเขาสูการเตรียม Hippocampus สําหรับศึกษา
เนื้อเยื่อวิทยา 
  
 
 
   (ก) 
 
  
 
 
 
   (ข) 
 
 
 
  
 
 
   (ค) 
 
 
  
 
ภาพที่ 5  แสดง Hippocampus 
  (ก) แสดง Hippocampus  ในสมองวัว 
  (ข) แสดงลักษณะ Hippocampus ที่เลาะออกจากสมองวัว 
  (ค) แสดงการตัดแบงHippocampus เพื่อนําเนื้อเยื่อมาทําพาราฟนเทคนิค 
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ภาพที่ 6  แสดงการเตรียมเนื้อเยื่อสวน Hippocampus ของสมองวัว 
 
3.  การเตรียมตัวอยางสําหรับศึกษาเนื้อเยื่อวิทยา 
 
 นําสมองHippocampusที่เปนหมายเลขคี่ ทั้งขางซายและขางขวา มาคงสภาพใน 10% neutral 
buffer formalin โดยแยกขวดและเขียนหมายเลขกํากับใหชัดเจน ใชเวลาคงสภาพประมาณ 18 ช่ัวโมง 
จากนั้นนําไปลางน้ําไหลนานประมาณ 5 ชั่วโมง ผานกระบวนการทางพาราฟนเทคนิค โดยลง
เครื่องเตรียมเนื้อเยื่ออัตโนมัติ ตามขั้นตอนการทํางานดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 สารเคมี 70% แอลกอฮอล I เวลา 5 ช่ัวโมง 
ขั้นตอนที่ 2 สารเคมี 70% แอลกอฮอล II เวลา 2 ช่ัวโมง 
ขั้นตอนที่ 3 สารเคมี 80% แอลกอฮอล I เวลา 1 ช่ัวโมง 
ขั้นตอนที่ 4 สารเคมี 80% แอลกอฮอล II เวลา 1 ช่ัวโมง 
ขั้นตอนที่ 5 สารเคมี 95% แอลกอฮอล I เวลา 1 ช่ัวโมง 
ขั้นตอนที่ 6 สารเคมี 95% แอลกอฮอล II เวลา 1 ช่ัวโมง 
ขั้นตอนที่ 7 สารเคมี 100% แอลกอฮอล I เวลา 1 ช่ัวโมง 
ขั้นตอนที่ 8 สารเคมี 100% แอลกอฮอล II เวลา 1 ช่ัวโมง 

tissue section 
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ขั้นตอนที่ 9 สารเคมี ไซลีน I เวลา 1 ช่ัวโมง 
ขั้นตอนที่ 10 สารเคมี ไซลีน II เวลา 1 ช่ัวโมง 
ขั้นตอนที่ 11 สารเคมี พาราฟนหลอมเหลว I เวลา 1.5 ช่ัวโมง 
ขั้นตอนที่ 12 สารเคมี พาราฟนหลอมเหลว II เวลา 1.5 ช่ัวโมง 

 
 เมื่อครบเวลาที่กําหนด นําเนื้อเยื่อเขาเครื่องปรับความดันสูญญากาศ ตั้งความดันที่ 15 ปอนด
ตอตารางนิ้ว ใชเวลาประมาณ 15 นาที จะชวยใหการแทรกซึมของพาราฟนเขาสูเนื้อเยื่อไดดียิ่งขึ้น 
จากนั้นทําการฝงเนื้อเยื่อในพาราฟนเพื่อใหไดเปนบล็อกพาราฟน นําบล็อกเนื้อเยื่อที่ไดนี้มาตัดดวย
เครื่อง rotary microtome ที่ความหนาประมาณ 4 ไมครอน แลวนําแผนเนื้อเยื่อที่ไดมาลอยในน้ําอุน 
อุณหภูมิ 40-50 C ชอนเนื้อเยื่อดวยแผนสไลด Probe On Plus slides วางทิ้งไวใหแหงที่อุณหภูมิ 
กอนเขาสูกระบวนการตอไป 
 
4.  การทําเทคนิคImmunohistochemistry(Immunohistochemistry technique) 
 
 4.1  Incubate slides 
 
  หลังจากแผนสไลดแหงแลว ใหนําเขาตูอบที่อุณหภูมิประมาณ 57 C นาน 30 นาที 
 
 4.2  deparaffin and rehydrate 
 
  ครบ 30 นาทีแลว นําสไลดลงสารเคมีตามลําดับดังนี้ 
 

Xylene I 5 นาที 
Xylene II 5 นาที 
Xylene III 5 นาที 
Abs. ale. I 3 นาที 
Abs. ale. II 3 นาที 
Abs. sle. III 3 นาที 
95% alc. 3 นาที 
95% alc. 3 นาที 
Deionized distilled water 3 นาที 
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 4.3  antigen retrieval 
 
  นําสไลดออกจาก Deionized distilled water มาแชใน citrate buffer ที่ตั้งรอไวกอนแลว
ใน water bath อุณหภูมิ 100 C แชนาน 30 นาที เมื่อครบเวลา ยก citrate buffer ที่มีสไลดแชอยูออก
จาก water bath วางทิ้งไวใหเย็นที่อุณหภูมิหองนาน 20 นาที 
 
 4.4  washing 
 
  ลางสไลดใน 50mM KPBS 2 คร้ังๆละ 10 นาที ระหวางนี้หยิบสไลดขึ้นมาวงรอบเนื้อเยื่อ
ดวยปากกาขี้ผ้ึง 
 
 4.5  ขจัด endogenous peroxidase 
 
  Incubate แผนสไลดเนื้อเยื่อใน 0.3% H2O2 นาน 30 นาที 
 
 4.6  blocking serum 
 
  Incubate แผนสไลดเนื้อเยื่อใน normal blocking serum (NBS) นาน 2 ช่ัวโมง ใน humid 
chamber 
 
 4.7  primary antibody 
 
  Incubate แผนสไลดเนื้อเยื่อใน Rabbit Anti-Human Glut3 (Cat#GT32-A Aff Pure 100 ug 
Lyophillized Alpha Deagonostic Intl. Inc.) เจือจาง 1:20 ใน normal blocking serum (NBS) ใชเวลา
ประมาณ 14 ช่ัวโมง ที่ 4 C สวน negative control ให incubate แผนสไลดเนื้อเยื่อใน Rabbit IgG 
 
 4.8  washing 
 
  ลางแผนสไลดเนื้อเยื่อใน 50mM KPBS/TritonX-100 10 คร้ังๆละ 10 นาที (เติม Tritonx-
100 200ul ตอ 50 mM KPBS 1l) 
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 4.9  Secondary antibody 
 
  Incubate แผนสไลดเนื้อเยื่อใน Biotinylated anti rabbit IgG ใน humid chamber นาน 
2 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิหอง 
 
 4.10  washing 
 
   ลางแผนสไลดเนื้อเยื่อใน 50mM KPBS/TritonX-100 2 คร้ังๆละ 10 นาที และลางตอ
ใน 0.1 M sodium acetate 1 คร้ัง 10 นาที 
 
 4.11  avidin-biotin complex 
 
   Incubate แผนสไลดเนื้อเยื่อใน ABC reagent นาน 1 ช่ัวโมง ใน humid chamber 
 
 4.12  washing 
 
   ลางแผนสไลดเนื้อเยื่อใน 50mM KPBS 1 คร้ัง 10 นาที และลางตอใน 0.1 M sodium 
acetate 2 คร้ังๆ ละ 10 นาที 
 
 4.13  DAB 
 
   หยด DAB solution ลงบนเนื้อเยื่อใชเวลาประมาณ 6 นาที 
 
 4.14  DAB enhancing 
 
   แชแผนสไลดเนื้อเยื่อใน 0.05M NaHCO3 buffer pH 9.6 1 คร้ัง นาน 10 นาที เช็ดสไลด
ใหแหงแลวหยด DAB enhancing นาน 10 วินาที 
 
  4.15  หยุดปฏิกิริยา (stop reaction) 
 
   แชสไลดเนื้อเยื่อลงใน 0.9% NaCl 2 คร้ังๆ ละ 5 นาที 
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 4.16  ยอมสี Hematoxylin 
 
   หยดสี Hematoxylin ลงบนสไลดใหคลุมเนื้อเยื่อ นาน 3 นาที จากนั้นลางน้ําไหล นาน 
3-5 นาที 
 
 4.17  Dehydration and clearing 
 
   นําสไลดเนื้อเยื่อลงสารเคมีตามลําดับดังนี้ 
 

Deionized distilled water 3 นาที 
70% alc. 3 นาที 
95% alc. 3 นาที 
Abs. alc. I 3 นาที 
Abs. alc. II 3 นาที 
Abs. alc. III 3 นาที 
Xylene I 5 นาที 
Xylene II 5 นาที 
Xylene III 5 นาที 

 
 4.18  Mounting 
 
   ปด cover slip ดวย permount 
  
5.  การดูการกระจายตัวและตรวจนับปริมาณกลูโคสทรานสปอรทโปรตีน 3 (Glut3) 
 
 สไลดทั้งหมดที่ผานกระบวนการทาง Immunohistochemistry มีทั้งหมด 20 แผน ซ่ึงประกอบดวย 
สไลดที่มาจากโครุนและโคแก อยางละ 2 ตัว และใน Hippocampus ของวัวแตละตัว จะถูกตัดแบง
ออกเปน 5 ชิ้นเนื้อ เพื่อทําการศึกษา 3 บริเวณ คือ DG CA1 และ CA3 โดยใชกลองจุลทรรศน(
Olympus BX50)กําลังขยาย 40x เพื่อที่จะศึกษาและบันทึกภาพ ในแตละบริเวณของ Hippocampus 
(DG CA1 และ CA3) จะมีการตรวจวัดความเขมของการติดสี Immunohistochemistry ตอ Anti GLUT3 
Protein ดวยการทําซ้ํา 3 ซํ้า เพื่อหาคาเฉลี่ย โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Olympus Micro Image 
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(Image Analysis Software Version 4.0) และใชโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะหคาทางสถิติ ที่ระดับ
นัยสําคัญที่ 0.05 เพื่อตรวจดูความแตกตางของความเขมของการติดสีในเซลลประสาทในวัวแก
เทียบกับวัวรุน ตลอดจนวิเคราะหความแตกตางของความเขมของการติดสีของบริเวณ DG CA1 
และ CA3 ของ Hippocampus 
 
6.  สถานที่ทําการศึกษาทดลอง 
 
  6.1 เก็บตัวอยางเนื้อเยื่อ Hippocampus ของวัวรุนที่อาคารเรียนปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และเก็บตัวอยางเนื้อเยื่อ Hippocampus ของวัวแก
ที่ฟารมโชคชัยจังหวัดสระบุรี 
 
 6.2 ขั้นตอนทางพาราฟนเทคนิค ที่หองปฏิบัติการเนื้อเยื่อวิทยา ภาควิชากายวิภาคศาสตร 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และขั้นตอนทาง Immunohistochemistry ที่
หองปฏิบัติการชีวโมเลกุล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 6.3 ถายภาพจากกลองจุลทรรศนและวิเคราะหภาพโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่หอง 
ปฏิบัติการ เนื้อเยื่อวิทยา ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 
 6.4 วิเคราะหสถิติที่ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 
 
 
 



ผลและวิจารณ 
 

ผล 
 
1.  ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร 
 
 Hippocampus  มีลักษณะรูปรางเปนเกือกมา ในวัวรุนมีน้ําหนักประมาณ 16 ถึง 20 กรัม 
ยาวประมาณ 7 ถึง 8 เซนติเมตร ตอขาง กวางประมาณ 1 เซนติเมตร ในวัวแก มีน้ําหนักประมาณ 20 
ถึง 22 กรัม ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร  โดยอยูมวนเขาไปเปนสวนดานหลังดานในของ lateral 
ventricle มีลักษณะโคงนูนคลุมสวน  dorsal ของ Thalamus บริเวณผิวมี white matter ที่ เรียกวา 
alveus คลุมอยู โดย alveus นี้จะยาวตอเนื่องรวมไปเปนแผนที่เรียกวา fimbria อยูตลอดขอบทางดาน
ขางและดานหนาของ Hippocampus  
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(ก) 
  
 
 
 
 
 
 

(ข) 
  
 
 
 
 
 
 

(ค) 
 
ภาพที่ 7  แสดงลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของสมองวัวรุน 
   (ก) แสดงขนาดและลักษณะของสมอง 
   (ข) แสดงลักษณะ Hippocampus ในสมอง 
   (ค) แสดงขนาดและลักษณะHippocampus ลูกศรระบุ fimbria  
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(ก) 
 
 
 
 
 
 
 

(ข) 
 
 
 
 
 
 
 

(ค) 
 

ภาพที่ 8  แสดงลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของสมองวัวแก 
  (ก) แสดงขนาดและลักษณะของสมอง 
  (ข) แสดงลักษณะ Hippocampus ในสมอง 
  (ค) แสดงขนาดและลักษณะ Hippocampus 
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2.  ลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร 
 
 ลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตรของ Hippocampus ในวัวรุนและวัวแกมีลักษณะไมแตกตางกัน 
ซ่ึงเมื่อนําแผนสไลดเนื้อเยื่อของ Hippocampus มาศึกษาดวยกลองจุลทรรศน กําลังขยาย 2 เทา พบวา 
ประกอบดวย สวนสําคัญตางๆ ที่จะตองศึกษาดังนี้ คือ DG (Dentate gyrus) CA3 และ CA1 (Cornu 
ammonis) (ภาพที่ 9ก ถึง 9ง และ 10ก ถึง 10ง)  
        

 

 
 

 

 

(ก) (ข) 
 

 
 

(ค) 

 

 
 

(ง) 
   
ภาพที่ 9  แสดงลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตรของ Hippocampus ในวัวรุนเมื่อยอมดวยเทคนิค  
  Immunohistochemistry 
  (ก) แสดงบริเวณ DG CA1 และ CA3  ×2 
  (ข) แสดงบริเวณ DG ลูกศรแสดงชั้น Granular cell layer  ×4 
  (ค) แสดงบริเวณ CA3 ลูกศรแสดงชั้น Pyramidal cell layer ×4 
  (ง) แสดงบริเวณ CA1 ลูกศรแสดงชั้น Pyramidal cell layer ×4 

DG CA3 

CA1 DG 

CA3 
CA1 
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(ก) (ข) 
 

 
 

 

 
 

(ค) (ง) 
  
ภาพที่ 10  แสดงลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตรของ Hippocampus ในวัวแก เมื่อยอมดวยเทคนิค  
    Immunohistochemistry 
    (ก) แสดงบริเวณ DG CA1 และ CA3  ×2 
    (ข) แสดงบริเวณ DG ลูกศรแสดงชั้น Granular cell layer  ×4 
    (ค) แสดงบริเวณ CA3 ลูกศรแสดงชั้น Pyramidal cell layer ×4 
    (ง) แสดงบริเวณ CA1 ลูกศรแสดงชั้น Pyramidal cell layer ×4 
 
 บริเวณ DG ภาพที่ 9(ข) และ 10(ข) พบวา มีเนื้อเยื่อ 3 ช้ัน ช้ันนอกคือ molecular layer ช้ันกลาง
คือ granule cell layer  ซ่ึงมีความสําคัญมากเนื่องจาก granule cells ในชั้นกลางของ dentate gyrus นี้ 
จะสงกระแสประสาทในยังชั้นของ molecular layer ของตําแหนง CA3 ของ Hippocampus โดยตรวจดู
การติดสีทาง Immunohistochemistry ที่เซลลช้ันนี้ สวนเซลลช้ันในคือ polymorphic layer 
 
 

DG 

CA3 

CA1 

DG 

CA3 

CA1 
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 บริเวณ CA3 และ CA1 ภาพที่ 9(ค) กับ ภาพท่ี 9(ง) และภาพที่ 10(ค) กับภาพที่ 10(ง)   พบวามี
เนื้อเยื่อ 3 ช้ัน เชนเดียวกับบริเวณ DG คือช้ันนอกเปน molecular layer ช้ันกลางคือ pyramidal layer 
ซ่ึงมีความสําคัญมากเนื่องจาก pyramidal cells ใน CA3 จะรับกระแสประสาทจาก granule cells ของ
ช้ัน DG แลวสงกระแสประสาทตอไปยัง pyramidal cells ในชั้น CA1 ซ่ึงpyramidal cells ในชั้น CA1 นี้
จะสงกระแสประสาทไปยัง subiculum ตอไป   โดยทําการตรวจดูการติดสีทาง Immunohistochemistry 
ที่เซลลช้ันนี้ สวนเซลลช้ันในคือ polymorphic layer เชนเดียวกับชั้นในของ DG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข) 
 
ภาพที่ 11  แสดงลักษณะและการติดสีในเซลลประสาทบริเวณ DG ในสมองสวน Hippocampus  
    ของวัวรุน 
    (ก)  แสดงการติดสี DAB ดังลูกศรชี้ ×40 
     (ข)  แสดง Negative control  ×40  
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(ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข) 
 
 
ภาพที่ 12  แสดงลักษณะและการติดสีในเซลลประสาทบริเวณ CA3 ในสมองสวน Hippocampus  
    ของวัวรุน 
    (ก)  แสดงการติดสี DAB ดังลูกศรชี้ ×40 
    (ข)  แสดง Negative control  ×40  
 
 
 
 
 



 35

 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข) 
 
ภาพที่ 13  แสดงลักษณะและการติดสีในเซลลประสาทบริเวณ CA1 ในสมองสวน Hippocampus  
    ของวัวรุน 
    (ก)  แสดงการติดสี DAB ดังลูกศรชี้ ×40 
    (ข)  แสดง Negative control  ×40  
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(ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข) 
 
ภาพที่ 14  แสดงลักษณะและการติดสีในเซลลประสาทบริเวณ DG ในสมองสวน Hippocampus  
    ของวัวแก 
    (ก)  แสดงการติดสี DAB ดังลูกศรชี้ ×40 
    (ข)  แสดง Negative control  ×40  
 
 
 
 
 



 37

 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข) 
 
ภาพที่ 15  แสดงลักษณะและการติดสีในเซลลประสาทบริเวณ CA3 ในสมองสวน Hippocampus  
    ของวัวแก 
    (ก)  แสดงการติดสี DAB ดังลูกศรชี้ ×40 
    (ข)  แสดง Negative control  ×40  
 
 
 
 
 
 



 38

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข) 
 
ภาพที่ 16  แสดงลักษณะและการติดสีในเซลลประสาทบริเวณ CA1 ในสมองสวน Hippocampus  
     ของวัวแก 
    (ก)  แสดงการติดสี DAB ดังลูกศรชี้ ×40 
    (ข)  แสดง Negative control  ×40  
 
 
 
 
 



 39

3.  การตรวจวัดเปอรเซ็นตความเขมของการติดสีทางอิมมูโนฮิสโตเคมิสทรียของโปรตีน GLUT3 
(Immunoreactivity of Anti Glut3) ของเซลลประสาทใน Hippocampus 
 
 ทําการตรวจวัดเปอรเซ็นตความเขมของการติดสีในเซลลประสาทบนสไลดเนื้อเยื่อของ
Hippocampusภายใตกลองจุลทรรศน Olympus BX50 ตอเขากับกลองถายภาพดิจิตอล Olympus 
DP70 และโปรแกรม Image Analysis Version 4.0 โดยเลือกชิ้นเนื้อเยื่อมาได 5 ช้ิน ซ่ึงทั้ง 5 ช้ินนี้
เปนชิ้นเนื้อเยื่อที่มีบริเวณที่จะศึกษาครบถวน ทั้ง 3 บริเวณ คือ DG CA3 และ CA1 โดยแยกศึกษา
เปนวัวรุนและวัวแก ทําการตรวจนับจํานวน 3 ซํ้า ในแตละบริเวณของชิ้นเนื้อเยื่อ     เปอรเซ็นต
ความเขมของการติดสีในเซลลประสาทที่ไดเปนคาเฉลี่ยผลดังตารางที่ 1 
 
 จากนั้นนําคาที่ไดในตารางไปวิเคราะหสถิติ เพื่อศึกษาอิทธิพลของบริเวณตางๆ ภายในชิ้น
Hippocampus กับชนิดของวัว ที่มีตอเปอรเซ็นตความเขมของการติดสีในเซลลประสาท 
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ตารางที่ 1  เปอรเซ็นตความเขมของการติดสีในเซลลประสาทบริเวณตางๆ ของเนื้อเยื่อแตละชิ้น 
 

เปอรเซ็นตความเขมขนของการติดสีในเซลลประสาท ช้ันเนื้อเยื่อที่ 
(tissue) 

บริเวณที่ศึกษา 
(area) วัวรุนตัวที่ 1 วัวรุนตัวที่ 2 วัวแกตัวที่ 1 วัวแกตัวที่ 2 
DG 37.26 27.49 20.76 21.45 
CA3 33.39 39.78 21.92 21.29 

1 

CA1 31.10 28.12 20.90 22.30 
DG 29.24 29.69 22.08 21.67 
CA3 29.06 40.78 21.83 21.80 

2 

CA1 27.84 43.71 20.65 23.50 
DG 28.88 29.32 21.34 22.08 
CA3 29.34 30.55 21.66 21.45 

3 

CA1 34.07 35.27 21.11 22.09 
DG 42.24 29.78 21.09 22.79 
CA3 41.23 31.00 20.81 21.99 

4 

CA1 36.11 34.37 21.76 23.79 
DG 26.53 30.40 21.23 21.31 
CA3 25.99 32.40 21.10 21.49 

5 

CA1 31.03 31.50 21.46 23.08 
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ตารางที่ 2  วิเคราะห ANOVA ของความเขมของการติดสีในเซลลประสาท  
 

 
Source 

Type III 
Sum of 
Square 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Hypothesis 20.904   2 10.452 0.842 0.436 area 
Error 694.926 56 12.409   
Hypothesis 1767.900   1 1767.900 142.465 0.000 cow 
Error 694.926 56 12.409   

 
 ผลจากการวิเคราะหคาทางสถิติพบวาจากตารางที่ 2  คา area คือปจจัยบริเวณของ Hippocampus 
ทั้ง 3 บริเวณ  (DG, CA3 และ CA1) มีคานัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.436 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 
แปลผล ไดวา คาเฉลี่ยความเขมของการติดสีในเซลลประสาทของทั้ง 3 บริเวณ ในวัวชนิดเดียวกันมี
คาไมแตกตางกัน สวนคา cow คือปจจัยชนิดของวัว(วัวรุนและวัวแก) มีคานัยสําคัญทางสถิติเทากับ 
0.000 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 แปลผลไดวา คาเฉลี่ยความเขมของการติดสีในเซลลประสาทของวัวรุน
และวัวแกมีคาแตกตางกันในบริเวณเดียวกันของ Hippocampus  ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  คา Mean, SD และ SEM  
 

 area cow Mean SD N SEM 
1.00 young 31.0830 4.85039 10 1.53383 
2.00 old 21.5800 .59204 10 .18722 

1.00 DG 

Total 26.3315 5.92242 20  
1.00 young 33.3520 5.39099 10 1.70478 
2.00 old 21.5340 .38184 10 .12075 

2.00 CA3 

Total 27.4430 7.1264 20  
1.00 young 33.3120 4.61589 10 1.45967 
2.00 old 22.0640 1.09805 10 .34723 

3.00 CA1 

Total 27.6880 6.63006 20  
1.00 young 32.5823 4.90878 30  
2.00 old 21.7260 .76660 30  

Total 

Total 27.1542 6.48823 60  
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 จากตารางที่ 3  คา mean คือคาเฉลี่ยความเขมของการติดสีในเซลลประสาทแยกแตละบริเวณ 
เปรียบเทียบระหวางวัวแกและวัวรุน ที่บริเวณ DG วัวรุนมีคาเฉลี่ยความเขมของการติดสีในเซลล
ประสาทเปน 31.0830 วัวแกมีคาเปน 21.5800 ที่บริเวณ CA3 วัวรุนมีคาเฉล่ียความเขมของการติดสี
ในเซลลประสาทเปน 33.3520 วัวแกมีคาเปน 21.5340 และที่บริเวณ CA1 วัวรุนมีคาเฉลี่ยความเขม
ของการติดสีในเซลลประสาทเปน 33.3120 วัวแกมีคาเปน 22.0640 จากนั้นนําคาเฉลี่ยทั้งหมดมา
เขียนกราฟแทงดังภาพที่ 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 17  แสดงคาเฉลี่ยความเขมของการติดสีในเซลลประสาทบริเวณ DG, CA3 และ CA1  
                  เปรียบเทียบระหวางวัวแกและวัวรุน 

 
 
 

Immunoreactivity of GLUT3 in 
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วิจารณ 
 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณกลูโคสทรานสปอรทโปรตีน 3 (GLUT3) ในเซลลประสาท
บริเวณ DG,CA3 และ CA1 ของสมองสวน Hippocampus ในวัวรุน อายุประมาณ 1 ป 2 ตัว และวัว
แกอายุประมาณ 10 ป 2 ตัว โดยใชวิธีทาง Immunohistochemistry พบวา GLUT3 มีการกระจายตัว
อยูทั่วเซลลประสาท และปริมาณของ GLUT3 แตกตางกันในวัวรุนและวัวแก โดยที่วัวแกมีปริมาณ
ของ GLUT3 ลดลง แตเมื่อเปรียบเทียบปริมาณ GLUT3ของเซลลประสาทในสมองวัวกลุมอายุ
เดียวกันแลวพบวาไมมีความแตกตางระหวางบริเวณทั้ง3  
 
 จากการศึกษาครั้งนี้พบวาลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของสมองสวน Hippocampus ในววัรุน
และวัวแกมีความใกลเคียงกัน โดยที่ Hippocampus ที่มาจากสมองของวัวรุนมีน้ําหนักประมาณ 16 ถึง 
20 กรัม ยาวประมาณ 7 ถึง 8 เซนติเมตรตอขาง กวางประมาณ 1 เซนติเมตร สวน Hippocampus  
ที่มาจากสมองของวัวแกมีน้ําหนักประมาณ 20 ถึง 22 กรัม ยาวประมาณ 7 เซนติเมตรตอขาง กวาง
ประมาณ 1 เซนติเมตร ดังนั้นอาจอนุมานไดวาปริมาณ GLUT3 ที่แตกตางกันในวัวรุนและวัวแกจึง
ไมนาจะมาจากความแตกตางกันของลักษณะทางกายวิภาคศาสตร 
 
 ในการศึกษานี้ไดตรวจสอบการกระจายตัวของ GLUT3ในเซลลประสาทดวยและพบวา 
GLUT3 มีการกระจายตัวอยูทั่วในเซลลประสาท ทั้งบริเวณตัวเซลลประสาท(Soma), เดนไดรตและ
แอกซอน (ภาพที่ 9ก) ซ่ึงแตกตางจากการรายงานของ Brant และคณะ(1993) ที่พบวาในเซลลประสาท
ของสมองสวน Hippocampus ของหนู(Rat) มีการกระจายตัวของ GLUT3 บริเวณเดนไดรตและ
แอกซอน ไมพบการกระจายตัวของ GLUT3 บริเวณ Soma เชนเดียวกับการศึกษาของ Choeiri และ
คณะ(2002) ซ่ึงรายงานไววาในเซลลประสาทของหนู(Mouse) ไมพบการกระจายตัวของ GLUT3 
ภายใน Soma ซ่ึงตางจากFattoretti และคณะ(2001) ที่พบวาในเซลลประสาทของหนู (Mouse) มีการ
กระจายตัวของ GLUT3 ที่เดนไดรตและแอกซอน แตไมพบที่ Soma ความแตกตางของการกระจายตัว
ของGLUT3 ในเซลลประสาทนั้นGerhart และคณะ (1995) ใหความเห็นวาบริเวณที่พบการกระจายตัว
ของ GLUT3 มากไดแก สวนของเซลลประสาทบริเวณเดนไดรตและแอกซอน นาจะเนื่องมาจาก
การสงกระแสประสาท และบริเวณผิวของ Plasma membrane ซ่ึงสอดคลองกับที่Leino et al. (1997) 
สรุปไวเชนกันวาบริเวณที่พบการกระจายตัวของ GLUT3 มากไดแก pre และ postsynaptic nerve 
ending และ process ของเซลลประสาท นอกจากนั้นMcCall และคณะ(1994) เสนอวา GLUT3 เปน
แหลงพลังงานสําคัญที่ใชในการสงกระแสประสาท จึงเปนไปไดที่พบ GLUT3 กระจายตัวบริเวณ 
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pre และ postsynaptic nerve ending และ process ของเซลลประสาท ซึ่งเปนขอสังเกตเดียวกับที่ 
Mantych et al. (1992) ไดเคยรายงานไว 
 
 จากการศึกษานี้ยังพบวามีการติดสีของ Immunoreactivity ของ anti GLUT3อยูในCytoplasm
ของเซลลประสาท ขอสันนิษฐานของการคนพบนี้อาจอธิบายไดวาการที่ GLUT3 กระจายตัวอยูทั่ว
ไปในเซลลประสาทรวมทั้งใน Cytoplasmอาจเนื่องจากโปรตีน GLUT3 มีกระบวนการสรางอยูใน
สวนของ Cytoplasm กอนที่จะมาเกาะอยูที่ผิวของ Plasma membrane จึงมีความเปนไปไดที่นอก
จากจะตรวจพบ  GLUT3 อยูบน Plasma membrane แลว ยังสามารถตรวจพบ  GLUT3 อยูภายใน 
Cytoplasm ไดดวย ผลการศึกษานี้ยังพบวา GLUT3 มีอยูเฉพาะที่เซลลประสาทเทานั้น ไมพบที่ Glia 
cell ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Mantych และคณะ (1992) และ Nagamatsu et al. (1992)  
 
 จากการศึกษานี้พบ GLUT3 กระจายตัวที่เซลลประสาทของ Hippocampus ในทั้ง 3 บริเวณ
คือ DG,CA3 และ CA1 โดยมีปริมาณไมแตกตางกันในแตละบริเวณ สอดคลองกับการศึกษาของ 
Gerhart et al. (1995) ซ่ึงทําการศึกษาเปรียบเทียบหนู(Rat) กับสุนัข และการศึกษาของ Choeiri et al. 
(2002) ซ่ึงทําการศึกษาในหนู (Mouse)อยางไรก็ตามในการศึกษานี้พบวาปริมาณของ GLUT3 ใน
เซลลประสาทของ Hippocampus แตกตางกันระหวางวัวรุนและวัวแก โดยที่วัวแกมีปริมาณของ 
GLUT 3 ลดลง ในทั้ง 3 บริเวณ เปอรเซ็นตความเขมของการติดสี Immunoreactivity ของ anti GLUT3
ในบริเวณ DG ของวัวรุนเทากับ 31.08% วัวแกเทากับ 21.58%ในบริเวณ CA3 ของวัวรุนเทากับ 
33.35% วัวแกเทากับ 21.53%  ในบริเวณ CA1 ของวัวรุนเทากับ 33.31% วัวแกเทากับ 22.06% 
สอดคลองกับการศึกษาของ Fattoretti et al. (2001) ที่พบวาเมื่อเปรียบเทียบหนู(Rat) ที่มีอายุ 28 เดือน  
กับหนู (Rat) ที่มีอายุ 3 เดือน พบวาบริเวณ DG มีเปอรเซ็นตความเขมของการติดสีลดลง 46 เปอรเซ็นต 
บริเวณ CA3 ลดลง 34 เปอรเซ็นต เชนเดียวกับรายงานของ Harr et al. (1995) ที่พบวาในคนที่มีอายุ
มากปริมาณ GLUT 3 ในเซลลประสาทบริเวณ DG ลดลง 49.5 เปอรเซ็นต นอกจากนั้นMiller และ 
Callaghan (2003) พบวา เมื่ออายุมากขึ้นปริมาณ GLUT 3 ในเซลลประสาทลดลง ทําใหเกิดการสูญเสีย
การสงกระแสประสาทเนื่องจาก Acetylcholine และสารสื่อประสาทตัวอ่ืน ๆ มีปริมาณเปลี่ยนแปลง
ไป ทําใหมีผลตอขบวนการจําและการเรียนรู ในเรื่องของจํานวนเซลลประสาท เพื่อตรวจสอบวา
การลดลงของGLUT3ไมเกี่ยวกับจํานวนของเซลลประสาทที่ลดลงการศึกษาครั้งนี้ไดทําการนับ
จํานวนเซลลประสาททั้ง3 บริเวณของสมองสวน Hippocampus ระหวางวัวรุนกับวัวแกพบวา
จํานวนเซลลประสาทไมแตกตางกัน(ไมไดแสดงขอมูล) 
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 ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Image analysis เขามาใชเพื่อวัดเปอรเซ็นต
ความเขมของการติดสี DAB ภายในเซลลประสาท ซ่ึงมีขอดีคือ โปรแกรมสามารถบอกคาเปอรเซ็นต
ความเขมสีออกมาเปนตัวเลขที่ชัดเจน จึงลดขอดอยจากการใหคาความเขมสีโดยการประมาณดวย
สายตา  
 
 จากการศึกษาของ Patel and Brewer (2003) พบวาเมื่อใหสารตาง ๆ ตอไปนี้คือ Glutamate, 
Beta-amyloid และ Mitochondrial inhibitors แกเซลลประสาทเพาะเลี้ยงที่มาจาก Hippocampus 
ของหนู ระยะเอมบริโอ, อายุ 12 เดือนและอายุ 24 เดือน มีผลทําใหเซลลประสาทจากสัตวที่มีอายุ
มาก มีปริมาณ GLUT 3 ที่ plasma membrane ลดลง และหากนํามาเปรียบเทียบกับการศึกษาครั้งนี้ 
ในวัวแกก็นาจะมีความเสี่ยงที่ปริมาณ GLUT 3 จะลดลงหากมีปจจัยอ่ืน ๆ เขามาเกี่ยวของ ดังนั้นใน
การศึกษาขั้นตอไป นอกจากอายุแลวอาจพิจารณาถึงปจจัยรวมที่อาจจะทําให GLUT 3 ลดลงดวย 
และอาจจะทําการศึกษาเพิ่มเติมตอไปดวยวา การลดลงนี้ลดลงขณะเปน GLUT 3 ที่ plasma membrane 
หรือลดลงตั้งแตการสราง GLUT 3 โดยใชวิธีการ In situ hybridization เพื่อบงบอกการ expression 
ของ mRNA ของ GLUT3 ในเซลลประสาทวามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม 
 
 ขอมูลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปเปนประโยชนตอการศึกษาเกี่ยวกับการนําพากลูโคส
ในเซลลประสาทของ Hippocampus ในสมองวัวตอไป  
 
 



สรุปและขอเสนอแนะ 
 

 สรุป 
 
 จากการศึกษาพบวาตําแหนงที่พบ Immunoreactivity ของ Anti GLUT3 อยูทั่วทั้งผนังเซลล
ของเซลลประสาท และเมื่อเปรียบเทียบการติดสี Immunohistochemistry  ของ Anti GLUT3 ระหวางววั
แกและวัวรุน พบวามีคาความเขมของการติดสีดังนี้  
 

บริเวณ วัวรุน วัวแก 
DG 31.08 21.58 
CA3 33.35 21.53 
CA1 33.31 22.06 

 
ขอเสนอแนะ 

 
 ความแตกตางของปริมาณ GLUT3 ในแตละบริเวณของ Hippocampus เปรียบเทียบระหวาง 
วัวรุนและวัวแกดังกลาว อาจสงผลตอการทํางานสมองในดานของความจํา แตตองมีการวิจัยถึง
ความสามารถในการจําของสัตวที่มีความแตกตางของ GLUT3 ในแตละบริเวณวาสงผลตอความจํา
อยางไร โดยอาจใชวิธี water maze มาเปนตัวบงชี้พฤติกรรมการเรียนรู 
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การเตรียมสารเคมีและวิธีการยอมทางพาราฟนเทคนิค 
 
 1.  สารละลายนิวทรอลบัพเฟอรฟอรมาลิน(neutral buffer formalin solution) (ศุภลักษณ, 
2545) 
 

ฟอรมาลิน (37-40 % ฟอรมาลดีไฮด) 100 มิลลิลิตร 
น้ํากลั่น 900 มิลลิลิตร 
โซเดียมฟอสเฟตโมโนเบสิก  
(sodium phosphate monobasic; Na2HPO4) 

4 กรัม 

โซเดียมฟอสเฟตไดเบสิก 
(sodium phosphate dibasic, anhydrous; Na2HPO4) 

6.5 กรัม 

 
 2.  Mayer’s egg albumin (ศุภลักษณ, 2545) 
 

ไขขาว  50 มิลลิลิตร 
กลีเซอรีน  50  มิลลิลิตร 

 
 ผสมสองอยางกันนี้ใหเขากันดี โดยคนนานๆ จนไขขาวขึ้น แลวกรองดวยผาขาวบางซอน
กันหลายๆ ช้ันๆ ใสเกร็ดไทมอล (Thymol) 2-3 เม็ด 
 
 3.  1 % แอซิดแอลกอฮอล (1% acid alcohol solution) (ศุภลักษณ, 2545) 
 

กรดไฮโดรคลอริกเขมขน (hydrochloric acid conc.) 1 มิลลิลิตร 
70 % เอทิลแอลกอฮอล 99 มิลลิลิตร 

 
 4.  สารละลายอิ่มตัวของลิเทียมคารบอเนต (Saturate lithium carbonate; Li2CO3) 
 
  นํา Li2CO3 ใสลงในน้ํากลั่นสลับกับการคนสารละลายตลอดเวลา จน Li2CO3 ไมละลาย
ในน้ํากลั่นแลว 
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 5.  Harris’ hematoxylin (ศุภลักษณ, 2545) 
 

Hematoxylin crystals 5 กรัม 
แอลกอฮอล 100 %50มิลลิลิตร   
แอมโมเนียมหรือโปแตสเซียมอาลัม 
(Ammonium or potassium alum) 

100 กรัม 

เมอคูริกออกไซดเรด(mercuric oxide, red)  2.5 กรัม 
 
  ละลายสีฮีมาท็อกซิลินใน 100 % แอลกอฮอล สวนอาลัมละลายในน้ํากลั่นโดยใชความ
รอนเมื่อละลายดีแลวยกออกจากความรอน แลวจึงผสมสารละลาย 2 อยางนี้เขาดวยกัน จากนั้นนํา
กลับไปตมใหมใหเร็วที่สุด (จํากัดเวลาในการตมประมาณ 1 นาที) ระหวางนี้ตองใชแทงแกวคนอยู
ตลอดเวลายกออกมาจากความรอนแลวคอยๆ เติม เมอคูริกออกไซด (เรด) แลวยกกลับไปใหความ
รอนใหม เคี่ยวใหเดือดปุดๆ ไปจนกระทั่ง สีกลายเปนสีมวงเขม (dark purple) ยกออกจากความรอน 
แลวรีบทําใหเย็นโดยแชในภาชนะใสน้ํา สีนี้พรอมที่จะใชไดทันทีที่เย็น ใหเติมกรดแอซิติก เขมขน 
2-4 มิลลิลิตร ตอ 100 มิลลิลิตร ของสารละลาย เพื่อเพิ่มใหการติดสีของนิวเคลียสถูกตองเที่ยงตรง
ยิ่งขึ้น กรองสีกอนใช และเก็บไวในขวดสีน้ําตาล 
 
 6.  สียอมอีโอซิน (Eosin) (ศุภลักษณ, 2545) 
 
  1%  สตอก แอลกอฮอลิกอีโอซิน (1% stock alcoholic eosin) 
 

อีโอซินวาย (Eosin Y, water soluble) 1 กรัม 
น้ํากลั่น 20 มิลลิลิตร 
ละลายเขาดวยกันแลวจึงเติมแอลกอฮอล 95% 85 มิลลิลิตร 

 
   สารละลาย เวอคกิงอีโอซิน (Working solution) 
 

สารละลายอีโอซินสตอก (eosin stock 
solution) 

1 สวน 

แอลกอฮอล 80 % 3  สวน 
   กอนใชใหเติม 0.5 มิลลิลิตร ของกรดแอซีติกเขมขน ตอ 100 มิลลิลิตรของสีแลวคนให
เขากัน 
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วิธีการยอมสี แฮริสฮีมาทอกซิลิน และอีโอซิน 
 
 1.  นําพาราฟนเซคชั่น ไปลางพาราฟน (deparafinized) ในไซลีน 2 คร้ัง ๆละ 5 นาที และ 
เอาน้ําเขาเนื้อเยื่อ (hydration) ในเอทิลแอลกอฮอล (ethyl alcohol) ความเขมขน 100% 95 % 70% 
ตามลําดับ นาน คร้ังละ 2 นาที จนถึงลางดวยน้ําประปาไหลผาน 1-2 นาที 
 
 2.  ยอมสีแฮริสฮีมาทอกซิลีนนาน 5-6 นาที 
 
 3.  ลางน้ําประปาไหลผานนาน 1-2 นาที 
 
 4.  นําสไลดลงใน 1 % แอซิดแอลกอฮอลจุมเร็วๆ 1-2 คร้ัง 
 
 5.  ลางน้ําประปาไหลผานนาน 1 นาที 
 
 6.  จุมในลิเทียมคารบอเนต นาน 1 นาที 
 
 7. ลางน้ําประปาไหลผานนาน 1 นาที 
 
 8.  ยอมสีอีโอซินนาน 2 นาที 
 
 9.  จุมใน 70 % แอลกอฮอล นาน 30 วินาที – 1 นาที 
 
 10. จุมสไลดลงใน 95 % และ 100 % แอลกอฮอล ตามลําดับ อยางละ 2 คร้ังๆ ละ 2 นาที 
 
 11. แชในไซลีน 2 คร้ังๆ ละ 5 นาที 
 
 12. หยดเปอรเมาต และปดกระจกสไลด 
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ภาคผนวก ข  
การเตรียมสารเคมีสําหรับยอมทางอิมมูโนฮิสโตเคมิสทรีย 
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การเตรียมสารเคมีสําหรับยอมสีทางอิมมูโนฮิสโตเคมิสทรีย 
 
 50 mM โพแทสเซียมฟอสเฟตบัฟเฟอรซาไลน (Potassium phosphate buffer saline;KPBS)  
 

โซเดียมคลอไรด (NaCl) 18 กรัม 
ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต(K2HPO4) 11.7 กรัม 
โซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต(KH2PO4) 4.5 กรัม 
น้ํากลั่นปราศจากอิออน (deionized distilled 
water) 

2 ลิตร 

 
 ละลายโซเดียมคลอไรด 18 กรัม ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 11.7 กรัม และโซเดียม
ไฮโดรเจนฟอสเฟต 4.5 กรัม ในน้ํากลั่นปราศจากอิออน (deionized distilled water) 1 ลิตร ปรับพี
เอส ใหเปน 7.4 ดวย 1.0 N โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) จากนั้นเติมน้ํากลั่นปราศจากอิออนให
ครบ 2 ลิตร 
 
 0.3% ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) (200 มิลลิลิตร) 
 

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 6 % 10 มิลลิลิตร 
50 mM KPBS 190 มิลลิลิตร 

 
 เติม 6 % ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 10 มิลลิลิตร ลงใน 50 mM โพแทสเซียมฟอสเฟต บัฟ
เฟอร ซาไลด 190 มิลลิลิตร คนใหเขากัน 
 
 Blocking diluent (BD) 
 

Bovine serum albumin (BSA) 0.2 กรัม 
Triton X -100 80 ไมโครลิตร 
50 mM KPBS 20 มิลลิลิตร 

 
 เติม Bovine serum albumin (BSA) 0.2 กรัม และ Triton X -100 80 ไมโครลิตร ลงใน 50 
mM KPBS 20 มิลลิลิตร ผสมใหละลายเขากันดวยเครื่องเขยา (vortex) 
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Normal blocking serum (NBS) หรือ 3% normal goat serum (NGS)  
 

Normal goat serum (Vector laboratories, 
Burlingame, CA, USA) 

150 ไมโครลิตร 

Blocking diluent (BD) 10 มิลลิลิตร 
 
 เติม normal goat serum 150 ไมโครลิตร ลงใน Blocking diluent 10 มิลลิลิตร ผสมเขาดวย
กัน 
 
Primary antibody สําหรับ Glut3 immunostaining 
                           - Primary antibody solution สําหรับ Glut3 immunostaining  
normal goat serum (NGS) (Vector laboratories, Burlingame, CA, USA) 100 ไมโครลิตร 
Blocking diluent (BD)                                                                                  10 มิลลิลิตร  
เติม normal goat serum 100 ไมโครลิตร ลงใน Blocking diluent 10 มิลลิลิตร ผสมเขาดวยกัน 
 
                           - Primary antibody สําหรับ Glut3 immunostaining  
 ใช  Polyclonal rabbit anti-human Glut3 ขอ ง  Alpha Diagnostic Intl. Inc. , San Antonio, 
USA ขนาดบรรจุ 1 ขวด 100 ไมโครกรัม อยูในรูป lyophilized ละลายโดยใชน้ํากลั่นปราศจากอิออน, 
DNase และ  RNase 100 ไมโครลิตร เพื่อเตรียมให เปน  polyclonal rabbit anti-human Glut3 ที่มี
ความเขมขน 1 ไมโครกรัมตอไมโครลิตร เก็บ aliquots ไวที่อุณภูมิ -20 องศาเซลเซียส เมื่อละลาย
แลวควรหลีกเลี่ยง การนําไปแชแข็งแลวกลับมาใชซํ้า 
 
 นํ า  polyclonal rabbit anti-human Glut3 antibody มาเจื อจางด วย  Primary antibody solution 
สําหรับ Glut3 immunostaining ในอัตราสวน 1 ตอ 20 โดยเตรียมในกลองน้ําแข็ง 
 
                       - 1.0 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร rabbit-IgG  
 
 เตรียม Rabbit IgG ที่ความเขมขน 5 ไมโครกรัมตอไมโครลิตร โดยเติมน้ํากลั่นปราศจาก 
อิออน , DNase และ RNase ลงใน  5 มิลลิกรัมของ Rabbit IgG (Vector laboratories, Burlingame, 
CA, USA) ในสารละลายประกอบดวย 10 mM PBS pH7.4, 0.2% BSA และ 0.09% โซเดียมเอไซด 
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(Sodium azide) เก็บ aliquotsที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เมื่อละลายแลวควรหลีกเลี่ยง การนําไป
แชแข็ง แลวกลับมาใชซํ้า 
 
 5.0 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร Rabbit-IgG (Vector laboratories, Burlingame, CA, USA)  
1 ไมโครลิตร  
 
               Primary antibody solution solution สําหรับ Glut3 immunostaining 5 มิลลิลิตร เจือจาง5.0 
ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร Rabbit-IgG ปริมาณ 1 ไมโครลิตร ดวย Primary antibody solution solution 
สําหรับ Glut3 immunostaining ปริมาณ 5 มิลลิลิตร เพื่อที่จะใหไดเปนความเขมขน 1 ไมโครกรัม
ตอมิลลิลิตร โดยเตรียมในกลองน้ําแข็ง 
 
50 mM KPBS/TritonX-100 
 TritonX-100   200 ไมโครลิตร 
 50 mM KPBS   1 ลิตร 
 
 เติม TritonX-100  200 ไมโครลิตร ลงใน 50 mM KPBS 1 ลิตร ผสมใหเขากันโดยใชเครื่อง
กวนสารละลายดวยแมเหล็ก (Magnetic stirrer) 
 
Secondary antibody สําหรับ Glut3 immunostaining  
 - Diluent A สําหรับ Glut3 immunostaining  
 Bovine serum albumin (BSA)   0.1 กรัม 
 Normal goat serum (NGS) Normal goat serum (Vector laboratories, Burlingame, CA, 
USA) 150 ไมโครลิตร 
 50 mM KPBS/Triton X -100   10 ไมโครลิตร 
 เติม BSA 0.1 กรัม และ NGS 150 ไมโครลิตร ลงใน 50 mM KPBS/Triton X -10 มิลลิลิตร 
ผสมใหละลายเขากัน 
 - Secondary antibody สําหรับ Glut3 immunostaining  
 เติมน้ํากลั่นปราศจากอิออน, DNase และ RNase ปริมาณ1 มิลลิลิตร ลงใน Biotinylated 
goat anti-rabbit IgG (Vector laboratories, Burlingame, CA, USA) ในสารละลายประกอบดวย 
10 mM PBS pH7.8, 0.15 M NaCl และ 0.08% โซเดียมเอไซด (Sodium azide) เก็บ aliquotsที่อุณภูมิ 
-20 องศาเซลเซียส เมื่อละลายแลวควรหลีกเลี่ยงการนําไปแชแข็ง แลวกลับมาใชซํ้า 
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 1.5 mg/ml Biotinylated goat anti-rabbit IgG (Vector laboratories, Burlingame, CA, USA) 
20ไมโครลิตร 
               Diluent A สําหรับ Glut3 immunostaining 5 มิลลิลิตร 
เติม Biotinylated goat anti-rabbit IgG 20ไมโครลิตร ลงใน Diluent A สําหรับ Glut3 
immunostaining 5 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน 
 
Avidin-biotin complex (ABC) reagent 
        วิธี ABC นี้เปนวิธีที่มีความไวสูง จึงเปนที่นิยมใชในการตรวจหาแอนติเจน วิธีนี้อาศัยการ
จับกันของ avidin ซ่ึงเปนไกลโคโปรตีน กับวิตามิน biotin โดยสาร 3 ชนิด คือ แอนติบอดีตัวแรก 
ซ่ึงจําเพาะกับแอนติเจนในตัวอยาง แอนติบอดีตัวที่สอง ซ่ึงจําเพาะกับแอนติบอดีตัวแรก และติด
ฉลากดวย biotin (biotinylated antibody) และสารชนิดที่  3 คือ  Avidin-Peroxidase complex (AB 
complex) ในขั้นตอนการทดสอบ avidin ใน AB complex จะจับกับ biotin ที่ติดฉลากกับแอนติบอดี
ตัวที่สอง หลังจากเติม 3,3’-diaminobenzidine (DAB) ซ่ึงเปน substrate ก็จะสามารถตรวจแอนติเจน
ไดโดยดูจากเม็ดสี สีน้ําตาลดําที่เกิดขึ้น 
 
 ในการทดลองนี้ใช Elite ABC kits (Vector laboratories, Burlingame, CA, USA) โดยเติม 
Diluent A 5 มิลลิลิตร ลงในขวดผสมสาร เติม reagent A 2 หยด เขยาใหเขากัน จากนั้นเติม reagent 
B 2 หยด เขยาใหเขากัน  
 
3,3’-diaminobenzidine (DAB) substrate kit 
 
 ปฏิกิริยาระหวาง Substrate และ เอนไซม จําทําใหเกิดสีขึ้น ความเขมขนของสีขึ้นอยูกับ 
ความเขมขนของ primary antibody และ antigen ในเนื้อเยื่อ เอนไซมที่มักนิยมใช คือ horseradish 
peroxidase ซ่ึงเมื่อทําปฏิกิริยากับซับสเตรท คือ DAB จะทําใหเกิดเม็ดสี สีน้ําตาลดําเกิดขึ้น 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้  เตรียม  DAB (Vector laboratories, Burlingame, CA, USA) โดยเติม 
stock buffer 1 หยด ลงไปในน้ํากลั่นปราศจากอิออน 5 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน จากนั้น หยด stock 
DAB 2 หยด เขยาใหเขากัน แลวเติม H2O2 ระหวางเตรียม DAB ตองทําในที่มืด 
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0.9% โซเดียมคลอไรด (NaCl) (500 มิลลิลิตร) 
 โซเดียมคลอไรด (NaCl)  4.5 กรัม 
             น้ํากลั่นปราศจากอิออน (deionized distilled water) 0.5 ลิตร 
เติมโซเดียมคลอไรด 4.5 กรัม ลงในน้ํากลั่นปราศจากอิออน (deionized distilled water) 0.5 ลิตร คน
ใหเขากัน 
 
ซิเตรต บัฟเฟอร (Citrate buffer) 
 0.1 M ซิตริก (Citric acid) 10 ml 
 ซิตริก (Citric acid)  0.21  กรัม 
 น้ํากลั่นปราศจากอิออน   10  มิลลิลิตร 
 
ละลายซิตริก (Citric acid)  0.21 กรัม ในน้ํากลั่นปราศจากอิออน 10 มิลลิลิตร 
 0.1 M โซเดียมซิเตรต (Sodium citrate) 50 ml 
 โซเดียมซิเตรต (Sodium citrate)  1.47  กรัม 
 น้ํากลั่นปราศจากอิออน                 50      มิลลิลิตร 
 ผสม 0.1 M Citric acid 9 มิลลิลิตร กับ 0.1 M ละลายโซเดียมซิเตรต 41 มิลลิลิตร แลวเติม
น้ํากลั่นปราศจากอิออนลงไปประมาณ 300 มิลลิลิตร ปรับ pH ใหได 6.0 โดยใช 1 M โซเดียมไฮด
รอกไซด (NaOH) จากนั้นเติมน้ํากลั่นปราศจากอิออนลงไปจนครบ 450 มิลลิลิตร 
 
 0.1 M โซเดียมอะซิเตรต (Sodium acitrate; CH3COONa) 50 ml 
 โซเดียมอะซิเตรต (Sodium acitrate)  13.608  กรัม 
 น้ํากลั่นปราศจากอิออน   1.0 ลิตร 
 เติมโซเดียมอะซิเตรต 13.608 กรัม ลงไปน้ํากลั่นปราศจากอิออน 1.0 ลิตร คนใหละลาย 
 
1 M โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 50 มิลลิลิตร 
 โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 2.0   กรัม 
 น้ํากลั่นปราศจากอิออน   50 มิลลิลิตร 
 เติมโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 2.0 กรัม ลงในน้ํากลั่นปราศจากอิออน 50 มิลลิลิตร คน
ใหละลาย 
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ภาคผนวก ค 
การวิเคราะหความเขมสีโดยการใชโปรแกรม Microimage 
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การวิเคราะหความเขมสีโดยการใชโปรแกรม Microimage 
 
               Microimage จากบริษัท โอลิมปส เปนโปรแกรมวิเคราะหภาพถายทางวิทยาศาสตร ซ่ึงใน
การทดลองครั้งนี้ จะใช Histogram menu มาวิเคราะหความเขมของการติดสีของ GLUT 3 ซ่ึงผาน
กระบวนการทาง Immunohistochemistryในเซลลประสาทบริเวณ  DG, CA3 และ CA1 ของ
Hippocampusที่ตัดในบริเวณตาง ๆ 5 ช้ิน จากสมองของวัวออนและวัวแก โดยที่ Histogram menu 
จะคํานวณคาเฉลี่ยความเขมของการติดสี DAB ซ่ึงเปนสีน้ําตาลในไซโตปลาสมของเซลลประสาท
มาเทียบกับบริเวณอื่นของเซลลที่ไมไดเลือกมาวิเคราะหโดยภาพถายที่จะทําการวิเคราะหจะบันทึก
เปน TIFF ไฟลเพื่อใหไดความละเอียดของภาพสูง 
 
 การวิเคราะหความเขมของสีมีขั้นตอนการทํางาน 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกตองเร่ิมดวย
การ Calibrate ความเขมสี โดยเลือก “Measure” menu บน Toolbar จากนั้นเลือก “Calibration” และ 
“Intensity” ตามลําดับ หนาจอจะเขาสู intensity window จากนั้นเลือก “Option” menu เพื่อที่จะตั้ง
คา input และ out put การวิเคราะหความเขมสี จะเปนการเปรียบเทียบโดยใชโทนสีขาว-ดํา จึงตองมี
การตั้งคาความเขมสีอยูระหวาง 0 ซ่ึงเปนคาความเขมสีสูงสุด ถึง 255 ซ่ึงเปนคาความเขมต่ําสุด ใน
การศึกษาครั้งนี้ผลลัพธจะแสดงออกมาอยูในรูปเปอรเซ็นตของความเขมสี ใหตั้งคา 0 ในชอง Input 
และตั้งคา 100 ในชอง Out put หมายความวาผลลัพธหรือ Out put ออกมาเปน 100 %เมื่อตั้งคา 
intensity ของ input เปน 0 จากนั้นตั้งคา “200” (เปนคา intensity ที่ต่ําสุดในสวนของ background 
ของภาพ) ในชอง Input และตั้งคา “0%” ในชอง out put หมายความวา out put จะแสดงคาเปน 0 %
เมื่อคาความเขมของ input เปน 200 จากนั้นก็จะคํานวณเปนเปอรเซ็นตตอไป ขั้นตอนที่ 2 เปนการ
วิเคราะหความเขมสีโดยใช Histogram based ใหเลือก “Count” และ “Measurement” บน Toolbar 
หนาจอจะปรากฏ Count/Size window จากนั้นเลือก Manual และ Color ตามลําดับ จะปรากฏ
หนาจอใหม ใหเลือก Histogram based จะเขาสูหนาจอของ Histogram based และมีสัญลักษณ 
dropper symbol ใหเลื ่อนสัญลักษณ นี ้เพื ่อไป  click ที ่เม ็ดสีน้ําตาลที ่ปรากฏอยู ใน  GLUT3 
immunoreactivities จนแระทั่งแสดงสีน้ําตาลขึ้น จากนั้นเลือก “Close” และ “Count” เพื่อที่จะแสดง
หนาจอของ Count/Size การที่จะวิเคราะหความเขมของสีน้ําตาล ใหกด Click 2 คร้ัง ที่บริเวณสีน้ํา
ตาลนั้น หนาจอจะปรากฏเปอรเซ็นตความเขมสีของสีน้ําตาล ในการทําการทดลองนี้ สุมเซลล
ประสาทมา 8 ตัว มาในแตละภาพ เพื่อที่จะมาวิเคราะหความเขมของเม็ดสีน้ําตาล เพื่อแสดงถึง
เปอรเซ็นตของ GLUT3 immunoreactivities ในแตละตัวอยางของเนื้อเยื่อ 
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ประวัติการศึกษา และการทํางาน 
 
ช่ือ –นามสกุล นางกฤษณา แสงประไพทิพย 
วัน เดือน ป ที่เกิด วันที่ 23 พฤษภาคม 2512 
สถานที่เกิด  กรุงเทพมหานคร 
ประวัติการศึกษา วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (พ.ศ.2534) 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน นักวิทยาศาสตร 6 
สถานที่ทํางานปจจุบัน ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ผลงานดีเดนและรางวัลทางวิชาการ  - 
ทุนการศึกษาที่ไดรับ ไดรับทุนผูชวยสอนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร (พ.ศ.2544 และ พ.ศ.2545) 
 


