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 เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2557 คณาจารยเทคนิคการแพทย จุฬาฯ ไดเขารวมประชุม 2014 Congress of ASEAN Association of Schools of Medical 
Technology (AASMT 2014) ณ The Bayleaf Intramuros, Manila, Philippine เพื่อรวมแสดงบทบาทนำทางวิชาการของเทคนิคการแพทยอาเซียน โดยมี  
รองคณบดีฝายวิจัย ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท เปนผูแทนคณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ประธานหลักสูตรเทคนิคการแพทย ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ เลขานุการ
หลักสูตร อ.ดร.ญาณีนาถ สุวรรณวงศ และ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท ในฐานะนายกสมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทยฯ เขารวมประชุม สาระสำคัญในการ
ประชุม นอกจากจะมีการบรรยายเก่ียวกับกรอบมาตรฐานการศึกษาของอาเซียน และรายงานการจัดการศึกษาเทคนิคการแพทยของ 5 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย     
เมียนมาร ฟลิปปนส และประเทศไทย เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูกระบวนความคิด รูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพเทคนิคการแพทยของแตละประเทศ อันจะนำไปสูความรวมมือ  
ในการจัดการศึกษาใหเขาสูกรอบมาตรฐานการศึกษาของอาเซียนแลว ประเทศไทยยังเปนผูนำประชุมกลุมยอยเพื่อหาขอสรุปที่ชัดเจนในเร่ืองแนวทางการผลิตบัณฑิต  
เทคนิคการแพทยใหมีสมรรถนะเพ่ิมขึ้นใน 5 ดานตาม Mahidol Declaration 2013 ASEAN Medical Technology Education โดยที่ประชุมไดมีขอสรุปที่ชัดเจนย่ิงขึ้น
เกี่ยวกับ Competency Clarification, Implemented Approach และ Future Plan กอนที่จะมีการประชุมเพื่อการจัดการศึกษาเทคนิคการแพทยใหมีมาตรฐาน 
ระดับเดียวกันในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอไปในอีก 2 ป ขางหนา ณ. Yogyakarta, Indonesia.  
 สวนการประชุมกลุมยอย AASMT CHARTER ที่ประชุมไดมีการยอมรับ ราง-กฏบัตรการจัดตั้ง ASEAN Association of Schools of Medical Technology            
( AASMT) แลว โดย The Secretarial Office of AASMT ตั้งอยูที่กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟลิปปนส  โดยมี Prof. Bernard U.Ebuen, President of Philippines 
Association of Schools of Medical Technology & Public Health (PASMETH) เปน President of ASSMT และมี Prof.Dr. Virapong Prachayasittikul, 
President of Consortium of institutes of Medical Technology Thailand  เปน President-elect และ Assoc.Prof. Kriengkrai Kitcharoen, Faculty of 
Associated Medical Sciences, Khon Kaen University เปน The Treasurer โดยมีอัตราคาสมาชิกเทากับ 100  USD ตอป 
 หลักสูตรเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ไดใชโอกาสน้ีตอยอดความรวมมือจากการลงนามความรวมมือ LOA และการเย่ียมเยือนของคณะผูบริหาร
ระหวางหลักสูตรเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ กับ University of Medical Technology, Mandalay และ University of Medical Technology, 
Yangon, The Republic of The Union of Myanmar ซึ่งไดมีการเจรจาขอศึกษาโครงสรางหลักสูตรเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ เปนฐานขอมูลอางอิง
ใชในการปรับปรุงหลักสูตรเทคนิคการแพทยของทั้งสองสถาบันไปสูมาตรฐานหลักสูตรเทคนิคการแพทยอาเซียนและเพื่อประโยชนในการสงนักศึกษามาศึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษาที่คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ตอไป ดังนั้น ในโอกาสการประชุม AASMT2014 ครั้งนี้ ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ จึงไดมอบโครงสรางหลักสูตรเทคนิคการแพทย 
คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ฉบับปรับปรุง ป 2555 แก Prof.Dr. Aye Aye Khin, Head of Department of Medical Laboratory Technology, University 
of Medical Technology, Yangon และ Dr. Nilar Wynn, Head of Department of Medical Laboratory Technology, University of Medical 
Technology, Mandalay เพื่อใชอางอิงตอไป นอกจากน้ัน ยังมีการเจรจาเพ่ือแลกเปล่ียนนิสิตและรวมมือทางวิชาการกับคณบดีคณะเภสัชศาสตร University of 
SANTO TOMUS, Manila, Philippine คือ Assoc.Prof.MA. ELENA J. MANANSALA ซึ่งดูแลหลักสูตรเทคนิคการแพทย  
พรอมดวย Assoc.Prof. Ma. Frieda Z.Hapan ซึ่งเปนหัวหนาภาควิชาเทคนิคการแพทย และพบปะเจรจากับ Dr.Estu Lestari, 
The Indonesian Association of School of Medical Laboratory Technology (AIPTAKI) ซึ่งจะเปนประธานการจัด  
AASMT 2016 ณ Yogyakarta, Indonesia อีกดวย นอกจากน้ัน ยังไดเยี่ยมชม University of SANTO TOMUS, Manila, 
Philippine ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของฟลิปปนสตั้งข้ึนเมื่อป คศ. 1611 และเยี่ยมชม University of SANTO TOMUS 
Hospital ดวย ผลประเมินประโยชนในภาพรวมจากการเขารวมโครงการน้ี อยูในระดับ ดี-ดีมาก (4.35 จากคะแนนเต็ม 5.00) และ
เสนอควรสนับสนุนใหเขารวมการประชุมครั้งตอไป เพื่อใหเกิดการส่ือสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถแสดงบทบาทนำใน AEC 
 

 
 แนะนำหลักสูตรเทคนิคการแพทย จุฬาฯ ตอ Dr.Estu Lestari, The 
Indonesian Association of School of Medical Laboratory Technology 
(AIPTAKI) ซึ่งจะเปนประธานการจัด AASMT 2016 ณ Yogyakarta, Indonesia. 
 สถาบันผลิตนักเทคนิคการแพทยหลายแหงในฟลิปปนส สนใจรวมมือทาง
วิชาการกับหลักสูตรเทคนิคการแพทย จุฬาฯ เยี่ยมชม University of SANTO 
TOMUS Hospital, Manila,Philippine 
 
  

 
 ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ ไดมอบโครงสรางหลักสูตรเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ฉบับปรับปรุง ป 2555      
แก Prof.Dr. Aye Aye Khin, Head of Department of Medical Laboratory Technology, University of Medical 
Technology, Yangon และ Dr. Nilar Wynn, Head of Department of Medical Laboratory Technology, University of 
Medical Technology, Mandalay เพื่อใชอางอิงในการปรับปรุงหลักสูตรเทคนิคการแพทยของทั้งสองสถาบันไปสูมาตรฐานหลักสูตร 
เทคนิคการแพทยอาเซียนและเพื่อประโยชนในการสงนักศึกษามาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ  
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 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ภาควิชาเคมีคลินิก ไดตอนรับ Prof. Dr. Charles S. Henry หัวหนาภาควิชาเคมี
แหงมหาวิทยาลัย Colorado State ซึ่งไดมาเยี่ยมเจรจาแนวทางการแลกเปล่ียนนิสิตในอนาคตและติดตามความกาวหนา 

ในการดำเนินโครงการวิจัยรวมกับผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล ทั้งนี้ Prof.Dr.Charles S. Henry เปนอาจารย     
ผูดูแลนิสิตหลักสูตร วท.ด. สาขาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย (ดร.เต็มศิริ ทรงเจริญ) ในระหวางที่ไปรวม      
ทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัย Colorado State รวมทั้งมีผลงานการตีพิมพในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติรวมกับ  

ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล อนึ่ง ผลงานวิจัยรวมหัวขอ “Paper-based Analytical Devices For Whole 
Blood Separation Based On Wax Dipping Method” ไดรับรางวัล Best Oral Presentation Award  
for Young Researcher ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 19th International Conference on Flow  
Injection Analysis and Related Techniques ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2557 ณ เมืองฟุกุโอกะ  
ประเทศญ่ีปุน โดยมี ดร.เต็มศิริ ทรงเจริญ เปนผูนำเสนอ 
 นอกจากน้ี Prof.Dr.Charles S. Henry และ ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล ไดรวมกันเปน Co-chair  
ในการบรรยายแบบปากเปลาของผูนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry  
International Conference 2015 (PACCON 2015 ) ภายใตหัวขอ “Innovative Chemistry for Sustainability of the AEC and Beyond” ระหวาง
วันที่ 21-23 มกราคม 2558 ณ โรงแรมอมารีวอเตอรเกท กรุงเทพฯ 

ภาควิชาเคมีคลินิกไดตอนรับและเจรจาความรวมมือดานการวิจัยกับศาสตราจารยอาคันตุกะจากสหรัฐอเมริกา 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Movement System Impairment of Shoulder 

 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Movement System Impairment of 
Shoulder” ขึ้น ในระหวางวันที่ 21-23 มกราคม 2558 ณ หองกษัตริยศึก 2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร กรุงเทพฯ โดยไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.ประวิตร        
เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร เปนประธานเปดงาน ผศ.ดร.เปรมทิพย ทวีรติธรรม รองคณบดีฝายบริการวิชาการ (หัวหนาโครงการ) และ
คณาจารยภาควิชากายภาพบำบัดเขารวมงาน  
 ทั้งนี้ยังไดเชิญ รศ.ดร.วิทยา เมธิยาคม จากหนวยงาน Department of Physical Therapy, California State University, Northridge, CA และ 
Department of Biological Sciences, University of Southern California, Los Angeles, CA ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีความเช่ียวชาญและผานการ
อบรมทางดาน Movement System Impairment Syndromes มาถายทอดความรูทางดานวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวและชีวกลศาสตรคลินิก ใหกับ        
นักกายภาพบำบัดท่ีเปนอาจารยพิเศษผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก นักกายภาพบำบัดทั่วไป นิสิตและนักศึกษากายภาพบำบัด และศิษยเกาของคณะ
สหเวชศาสตร จุฬาฯ จำนวน 150 คน ใหสามารถนำความรูที่ไดรับ ไปบูรณาการรวมกับทักษะทางกายภาพบำบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย และรักษาผูปวย

ท่ีมีปญหาขอไหลไดอยางมีประสิทธิผล รวมทั้งเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูในวงการวิชาชีพกายภาพบำบัด และเครือขายระหวางนักกายภาพบำบัด 

รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ เปนประธานกลาวเปดโครงการ 
รศ.ดร.วิทยา เมธิยาคม (วิทยากร) จากหนวยงาน Department of Physical Therapy, 

California State University, Northridge, CA และ Department of Biological Sciences, 
University of Southern California, Los Angeles, CA ประเทศสหรัฐอเมริกา กำลังบรรยาย
ความรูใหกับผูเขารับการอบรม 

(ขวาบน) คณาจารยภาควิชากายภาพบำบัด คณะ
สหเวชศาสตร จุฬาฯ รวมถายภาพเปนที่ระลึกกับ
วิทยากร (ขวาลาง) ผศ.ดร.เปรมทิพย ทวีรติธรรม 
รองคณบดีฝายบริการวิชาการ (หัวหนาโครงการ) 
มอบของท่ีระลึกใหแก รศ.ดร.วิทยา เมธิยาคม 

(ซาย) ผูเขาอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “Movement System Impairment of 
Shoulder” จำนวน 150 คน รวมถายภาพเปน 
ที่ระลึก 
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พัฒนาสมรรถนะดานเกงคน ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเทคนิคการแพทย  

อวยพร – สวัสดีปใหม 2558 

 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 11.30-13.00 น. ณ หอง 222 อาคารจุฬาพัฒน 2 คณะสเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดกิจกรรมคณบดี
พบประชาคมคณะสหเวชศาสตร ครั้งที่ 13 ในหัวขอเรื่อง “สุขสันตปใหม” โดย รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร ไดกลาวรายงาน
และนำเสนอผลงานของคณะฯ ในชวงเดือน ต.ค.-ธ.ค. 57 ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ รองคณบดีฝายบริหาร แจงเรื่องเกณฑการประเมิณผลการปฏิติงาน
ของบุคลากรสายปฏิบัติการ ใหกับชาวประชาคมไดรับทราบ พรอมกันนี้ยังเปดโอกาสใหคณาจารย และบุคลากร ไดนำเสนอปญหาและขอเสนอแนะตางๆ     
เพื่อนำขอมูลที่ได มาปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการของประชาคมชาวสหเวชฯ ตอไป 

คณบดีพบประชาคม คณะสหเวชศาสตร ครั้งที่ 13 

 หลักสูตรเทคนิคการแพทยไดจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะดานเกงคน (soft skill) เพื่อ
เตรียมความพรอมนิสิตชั้นปที่ 4 เขาสูวิชาชีพเทคนิคการแพทย เนนการปรับบุคลิกภาพ ความคิดเชิงบวกที่
จำเปนในการเรียนและการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย ใหแกนิสิตจำนวน 74 คน โดยเชิญ คุณอุบล 
สาธิตะกร ผูอำนวยการฝายพัฒนานิสิต สำนักบริหารงานกิจการนิสิต จุฬาฯ บรรยายเร่ือง “ทักษะชีวิตที่นิสิต
พึงมี” ในวันที่ 9 มกราคม 2558 นอกจากน้ัน นิสิตยังไดแสดงบทบาทสมมติ เมื่อไปฝกงานและตองทำหนาที่
เจาะเลือดใหชาวตางชาติ หรือในกรณีอื่นๆ ที่ตองสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะ สรางความม่ันใจให
แกนิสิตในการติดตอสื่อสารในวิชาชีพเทคนิคการแพทยดวยภาษาอังกฤษมากย่ิงข้ึน โดยคณาจารยเทคนิค 
การแพทยไดใหคำแนะนำขอควรปฎิบัติหรือบทสนทนาที่ควรใชสื่อสารกับผูปวย
ชาวตางชาติดวย เพื่อใหนิสิตมีความพรอมกอนออกไปฝกปฏิบัติการในวิชาชีพ 
และทำงานรวมกับผูอื่นตอไป (ประเมินผลความพึงพอใจเฉล่ีย 4.62 จาก 5.0)  
(ภาพขวา) คุณอุบล สาธิตะกร ผูอำนวยการฝายพัฒนานิสิต สำนักบริหาร 
งานกิจการนิสิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหเกียรติบรรยายและใหนิสิต 
ทำกิจกรรมกลมในหัวขอ “ทักษะชีวิตที่นิสิตพึงมี” (ภาพซาย) ผศ.ดร.วิโรจน 

บุญรัตนกรกิจ อาจารยหลักสูตรเทคนิคการแพทย ไดใหคำแนะนำ ขอควรปฏิบัติ เกี่ยวกับบทสนทนาภาษาอังกฤษท่ีควรใชในการบริการเจาะเลือด 

 คุณฤทธิชัย ศรีวิจารย นายกสมาคมนิสิตเกาคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอม   

ทีมงานเขาพบ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ เพื่อแนะนำตัวและกลาว
สวัสดีปใหม 2558 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 14.00-16.00 น. ณ หองประชุมชั้น 2 อาคาร 
จุฬาพัฒน 1 คณะสหเวชศาสตร  จุฬาฯ 

(ภาพซาย) รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี คณะสหเวชศาสตร กลาวรายงานและนำเสนอผลงานของคณะฯ ในชวงเดือน ต.ค.-ธ.ค. 57 (ภาพกลาง-ขวา) 
ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ รองคณบดีฝายบริหาร แจงเรื่องเกณฑการประเมิณผลการปฏิติงานของบุคลากร สายปฏิบัติการ ใหกับชาวประชาคมไดรับทราบ 



5ปที่ 7  ฉบับที่ 1  มกราคม 2558 สหเวชจุฬาสานสัมพันธ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานปริญญานิพนธระหวาง  
นิสิต-นักศึกษา เทคนิคการแพทย  จุฬาฯ-ธรรมศาสตร ครั้งที่ 9 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรวมกันจัดการ
ประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยปริญญานิพนธของนิสิต-นักศึกษา เทคนิคการแพทย  จุฬาฯ-ธรรมศาสตร ครั้งที่ 9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 
2558 ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทั้งสองสถาบัน มีนิสิต-นักศึกษาเทคนิคการแพทยเขารวมประชุม 157 คน  
คณาจารย 38 คน ในการนี้ประธานหลักสูตรเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ) กลาวรายงาน 
คณบดีคณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (รศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ) และผูแทนคณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
(ผ.ศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ) กลาวตอนรับ และนายกสมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย (รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท) เปนประธานกลาวเปดงาน 
จากนั้น มีการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต-นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ในรายวิชาวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ  
เพื่อใหนิสิต-นักศึกษาไดเห็นความสำคัญ เกิดทัศนคติที่ดีตอการทำวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย และไดแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู ประสบการณจากการ 
ทำวิจัยระหวางนิสตินักศึกษาตางสถาบัน ซึ่งในการประชุมฯ ครั้งนี้ ไดริเริ่มจัดเปนการประชุมวิชาการโดยใชภาษาอังกฤษตลอดงาน เพื่อเปนการแสดงศักยภาพ     
นิสิต-นักศึกษาเทคนิคการแพทยที่เตรียมพรอมในการเขาสูประชาคมเศรฐกิจอาเซียน AEC ในปลายป 2558 นี้  
 การนำเสนอผลงานวิจัยดวยลายลักษณจำนวนทั้งส้ิน 78 เรื่อง จากนิสิตเทคนิคการแพทย จุฬาฯ จำนวน 40 เรื่อง จากนักศึกษาเทคนิคการแพทย
ธรรมศาสตร จำนวน 38 เรื่อง และการนำเสนอผลงานวิจัยดวยวาจาดีเดน จำนวน 2 เรื่อง คือ เรื่อง “Identification of Blastocystis in Tak Province, 
Thailand” โดย นายกิตติเดช แกวเรือง และ นายณัฐพัชร ธรรมสิริรัตน อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดวงดาว ปาละสุวรรณ และ ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ 
คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ และ เรื่อง “Development of alpha thalassemia detection by loop-mediated isothermal amplification (LAMP) 
method” โดย น.ส.กนกภรณ พลเยี่ยม และ น.ส.อารียนุช ธรรมวโรกุล อาจารยที่ปรึกษา อ.ดร.สิรินารถ ชูเมียน คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 รางวัลผลงานแบบลายลักษณของนิสิต คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  คือ  
 1. ผลงานวิจัยดีเดน เรื่อง “Immunochromatographic strip development for detecting A substance and B substance in saliva  
and confirmation in the specific binding of the substance” โดย นายโกศัย อยูยิ้ม  และ นายสุรพัศ  ตันติเจริญการ อาจารยที่ปรึกษา อ.ดร.สุนทรี 
กุลกีรติยุต และ อ.ดร.สุริยพงศ  กุลกีรติยุต  
 2. ผลงานวิจัยยอดนิยม เรื่อง “Simultaneous human ABO and Rh blood typing by paper-based assay” โดย นายปณณวิชญ ถิรบวรกิจ
พิธาน และ น.ส.นริชา ภูภิญโญ อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล  
 รางวัลผลงานแบบลายลักษณของนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 1. ผลงานวิจัยดีเดน “The study on genetic diversity of vaccine candidate in Plasmodium vivax” โดย นายปรัชญ ปรีดาพันธ และ 
นางสาวณัฐณิชา ศุภกรชูวงศ อาจารยที่ปรึกษา ศ.ดร. เกศรา ณ บางชาง 
 2. ผลงานวิจัยยอดนิยม เรื่อง “Anti-inflammatory activity of medicinal plants” โดย น.ส.ศศิฉาย รักฉิม และ น.ส.นันทิศา เขมะวิชานุรัตน 

อาจารยที่ปรึกษา อ.ดร.กัญญานัฐ เปยมงาม 
 วิทยากรรับเชิญจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศ.ดร.ทันตแพทยประสิทธ์ิ ภวสันต คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อภิปรายเรื่อง  

“Research in daily life” และ วิทยากรรับเชิญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา อภิปรายเรื่อง “Therapeutic antibody for Ebola virus”  
 การประเมินโครงการ มีผูตอบแบบสอบถามจำนวน 133 คน จากผูเขารวมประชุม 195 คน คิดเปนผูตอบแบบสอบถามรอยละ 68.2 มีผลสัมฤทธิ์
โครงการเฉล่ียอยูในระดับ ดีมาก (4.6 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5) ซึ่งคณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะเปนเจาภาพ ในการจัดประชุม ครั้งที่ 10 

ในปการศึกษา 2558 ตอไป 
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ภาควิชาเคมีคลินิก จัดโครงการสัมมนาพิเศษ เพื่อสรางเครือขายในระดับนานาชาติ  

 ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ มีเปาหมายในการสรางเครือขายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพื่อสรางความรวมมือทั้งในดาน
วิชาการและวิจัย อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ โครงการสัมมนาพิเศษ เพ่ือสรางเครือขายในระดับนานาชาติ “From Bench to Bedside: Understanding Translational  
Research” โดยไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากงบรายได ที่คณะจัดสรรใหภาควิชาเคมีคลินิก ปงบประมาณ 2558 โครงการสัมมนาพิเศษนี้ เปนการ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ เกี่ยวกับการประยุกตงานวิจัยพื้นฐานเพื่อนำไปสูการใชงานกับผูปวย ตลอดจนไดมีการเจรจา เพื่อสรางความรวมมือ     
ทางวิชาการระหวางคณาจารยภาควิชาเคมีคลินิก กับนักวิชาการจากสถาบันชั้นนำตางประเทศ ไดแก 
 1. Dr.Tze Ping Loh ซึ่งเปน Associate Consultant สังกัด Department of Laboratory Medicine, National University Hospital สิงคโปร   
ไดบรรยาย เรื่อง “Development of biomarker assays for clinical laboratory” 
 2. Dr. Chung Shun Ho ตำแหนง Scientific Officer (medical) สังกัด Biomedical Mass Spectrometry Unit, Department of Chemical 
Pathology, Prince of Wales Hospital ฮองกง ไดบรรยาย เรื่อง “Applications of Mass spectrometry in clinical laboratory” 

ดุษฎีบัณฑิตศึกษา จากหลักสูตรชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย คณะสหเวชศาสตร  
ไดรับรางวัล Best Oral Presentation Award for Young Researcher ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

 ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล อาจารยภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาตร พรอมกับนิสิตในท่ีปรึกษา จากหลักสูตรชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย  

ไดเขารวมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  19th International Conference on Flow Injection Analysis 
and Related Techniques ซึ่งไดจัดขึ้นระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2557 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุน โดย ดร.เต็มศิริ ทรงเจริญ ซึ่งสำเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย เปนดุษฎีบัณฑิตจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุนท่ี 12 ไดนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย  
ในหัวขอ “Paper-based Analytical Devices For Whole Blood Separation Based On Wax Dipping Method” นางสาวจุฬาลักษณ นอยพวง  

นิสิตปริญญาเอก ไดนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายในหัวขอ “Simultaneous Human ABO and Rh Blood Typing by Paper-Based Assay” และ
นางสาวขวัญฤทัย ตาละลักษณ นิสิตปริญญาโท ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย และคณะสหเวชศาสตร ไดนำเสนอผลงาน
วิจัยแบบโปสเตอร ในหัวขอ “A Facile and Zero-Cost Enzymatic Paper-Based Assay for Screening of Urine Creatinine” 

 จากงานประชุมครั้งนี้ ดร.เต็มศิริ ทรงเจริญ ไดรับรางวัล Best Oral Presentation Award for Young Researcher อีกดวย ทั้งนี้ ผศ.ดร.วนิดา  
หลายวัฒนไพศาล และ ดร.เต็มศิร ิ ไดรับทุนสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิชาการคร้ังนี้จากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 

(ภาพซาย) การบรรยายพิเศษโดย Dr.Chung Shun Ho, Biomedical Mass Spectrometry Unit, Department of Chemical Pathology, Prince of 
Wales Hospital, Hongkong (ภาพกลาง) การบรรยายพิเศษโดย Dr. Tze Ping Loh, Department of Laboratory Medicine, National University 
Hospital, Singapore (ภาพขวา) คณาจารยภาควิชาเคมีคลินิกถายภาพรวมกับวิทยากรชาวตางชาติ  

(ภาพซาย) นางสาวจุฬาลักษณ นอยพวง ขณะกำลังนำเสนอผลงานวิจัย (ภาพกลาง) ดร.เต็มศิริ ทรงเจริญ รับเกียรติบัตรรางวัล Best Oral Presentation Award  
for Young Researcher จาก Prof. Gary D Christian ซึ่งเปน Editors in Chief วารสาร Talanta (ภาพขวา) ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล และนิสิตบัณฑิตศึกษา 
รวมแสดงความยินดี 
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 ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 มีอัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจาก ผูปวยจะมีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ (Dyslipidemia) 

กลางคือ ระดับ Plasma triglycerides, Plasma cholesterol และ LDL-cholesterol สูง ในขณะที่ระดับ HDL- cholesterol ต่ำกวาเกณฑ

ปกติ ระดับไตรกลีเซอรไรดที่สูงขึ้น จะเหนี่ยวนำใหเกิด LDL ที่มีขนาดเล็ก หรือเรียกวา small-dense LDL มากข้ึน ซึ่ง small-dense LDL นี้   

มีความสัมพันธกับอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอยางใกลชิด มากกวา large-light LDL ถึงแมวาผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 มีระดับ  

LDL- cholesterol อยูในเกณฑปกติ แตหากมี small-dense LDL ในสัดสวนที่สูง ก็จะทำใหผูปวยดังกลาวมีอัตราเส่ียงตอโรคหัวใจและ     

หลอดเลือดมากขึ้น งานวิจัยนี้สามารถตอบคำถามไดวา เหตุใดผูปวยเบาหวาน type 2 จึงมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

มากกวาคนปกติ  โดยปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคที่ใชศึกษาในงานวิจัยนี้ คือ การเหน่ียวนำใหเกิด small, dense low-density lipoprotein 

(LDL) โดย very low-density lipoprotein (VLDL) การเหน่ียวนำใหเกิด small-dense LDL นั้นกระทำในระดับหลอดทดลอง โดยใช VLDL 

ที่แยกไดจากผูปวยเบาหวานเปรียบเทียบ VLDL ที่แยกไดจากผูที่ไมเปนเบาหวาน การวิจัยนี้ พบวา VLDL ที่แยกไดจากผูปวยเบาหวานสามารถ

เหนี่ยวนำใหเกิด small-dense LDL ในหลอดทดลองมากกวาคนปกติ ถึงแมวา ผูปวยเบาหวานจะสามารถรักษาระดับไตรกลีเซอไรดใหอยู      

ในเกณฑปกติก็ตาม 

 โปรตีนไฟโคซัยยานิน เปนโปรตีนที่พบไดในสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงิน และสาหรายสีแดง 

ชนิดที่พบในสาหรายสไปรูลินามีอยูดวยกัน 2 ชนิด ไดแก อัลโลไฟโคซัยยานิน และซีไฟโคซัยยานิน 

โดยโปรตีนท้ังสองชนิดนี้ถูกคนพบวา มีฤทธิ์ในการอนุมูลอิสระไดดี สามารถนำมาพัฒนาเปน

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร หรือใชในการรักษาโรคควบคูกับยาแผนปจจุบันได อยางไรก็ตาม การ     

เพาะเลี้ยงสาหรายสไปรูลินาเพื่อผลิตไฟโคซัยยานิน จำเปนตองมีการควบคุมสิ่งแวดลอมในการ

เพาะเลี้ยงอยางเครงครัด ใชเนื้อที่ในการเพาะเล้ียงมาก หากสามารถผลิตโปรตีนดังกลาวใน

แบคทีเรียได จะทำใหมีตนทุนการผลิตต่ำลง และสามารถผลิตในปริมาณมากไดงายขึ้น งานวิจัยนี้ 

จึงพัฒนาวิธีการผลิตไฟโคซัยยานินในรูปแบบของอะโปโปรตีนโดยวิธีการโคลนน่ิงยีนเพ่ือนำมา

แสดงออกในแบคทีเรีย และทำการศึกษาคุณสมบัติ และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของโปรตีนที่ผลิตได 

จากผลการศึกษาพบวา สามารถผลิตอัลโลไฟโคซัยยานิน และซีไฟโคซัยยานินที่มีตนกำเนิดจากสาหราย  

สไปรูลินา ในแบคทีเรียไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถผลิตไดในปริมาณมาก และทำใหบริสุทธิ์ไดงาย นอกจากน้ี โปรตีนทั้ง 2 ชนิดยังคงมีฤทธิ์

ในการตานอนุมูลอิสระชนิด peroxyl และ hydroxyl radicals ไดดี โดยอัลโลไฟโคซัยยานินสามารถตาน peroxyl radical ไดดีกวาซีไฟโคซัยยานิน 

ในขณะที่ซีไฟโคซัยยานินสามารถตาน hydroxyl radical ไดดีกวาอัลโลไฟโคซัยยานิน จากความรูดังกลาว ทำใหสามารถเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ 

ไฟโคซัยยานินมาใชในการสงเสริมสุขภาพไดอยางเหมาะสม และสามารถพัฒนาตอยอดใหไดโปรตีนที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระเพ่ิมสูงข้ึนไดอีกดวย 

 งานวิจัยดังกลาวไดรับการเผยแพรในวารสาร  Journal of Biomolecular Screening ป 2014 ฉบับที่ 19 หนา 959-965. 

 

The influence of diabetic and non-diabetic very low density lipoproteins (VLDL) 
particles on the modification of Low density lipoproteins (LDL) particles. 

อ.ดร.ระวีนันท มิ่งภัคนีย 

การผลิตโปรตีนไฟโคซัยยานินจากสาหรายสไปรูลินาในแบคทีเรีย  
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