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 ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร ไดรับทุนสนับสนุนผูเชี่ยวชาญตางประเทศเพ่ือเพิ่มผลผลิตการตีพิมพ
ในวารสารระดับนานาชาติของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ. 2557 จากฝายวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการจาง 
Prof. Dr. Kathleen L. McCoy จาก Department of Microbiology and Immunology, Virginia Commonwealth University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เพื่อมาปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาฯ เปนเวลา 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 21 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ Prof. Dr. Kathleen L. McCoy ไดเขาเยี่ยมคารวะ
คณบดีคณะสหเวชศาสตร รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2558 และไดใหเกียรติเปนวิยาการรับเชิญบรรยาย Lunch Time Seminar 
2015 หัวขอเรื่อง “Inside the Editorial Offi ce of a Journal”  ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เพื่อประโยชนในดานการเรียนการสอนและการวิจัยสําหรับ
คณาจารยและนิสิต

 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารวิทยพัฒนา จุฬาฯ ภาควิชาเคมีคลินิก ไดรับการสนับสนุนจากบริษัทเมดิทอป จํากัด ในการจัด
โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมคุณภาพและแนวทางการแกไขปญหาสําหรับหองปฏิบัติการทางการแพทย โดยเปนโครงการ

ที่ประกอบดวย การบรรยาย การทําแบบฝกหัด การศึกษากรณีศึกษาตัวอยาง และการอภิปรายซักถาม โดยมีเปาหมาย ไดแก นักเทคนิคการแพทย 
นักวิทยาศาสตรการแพทย เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย อาจารยเทคนิคการแพทย และผูเกี่ยวของกับงานควบคุมคุณภาพในหองปฏิบัติการ
ทางการแพทย รวมทั้ง ศิษยเกา และเปนการสะสมคะแนนการศึกษาตอเนื่องเทคนิคการแพทย (CMTE) เพื่อการตอใบอายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย การอบรมนี้เปนประโยชนตอผูที่ตองการศึกษาเทคนิคการแกปญหาที่เกิดขึ้นโดยใชกรณีปญหาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะมีทั้งกรณีที่พบบอย    
และกรณทีี่ซับซอน โดยนับเปนขั้นตอนลัดในการเรียนรูจากกรณีศึกษาท่ีหลากหลายของวิทยากรท่ีสั่งสมประสบการณมาเปนเวลานาน โดยเปนการอบรม
ขั้นกลาง (intermediate level) โดยในครั้งนี้ ไดรับความสนใจมาก โดยมีผูเขารวมโครงการรวมท้ังสิ้นประมาณ 100 คน ทั้งนี้ ภาควิชาฯ ไดจัดการ

อบรมขั้นเบื้องตน (basic level) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 อนึ่ง การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ประสบความสําเร็จเปนอยางดียิ่ง โดยไดรับ
ความอนุเคราะหจากทานวิทยากร ประกอบดวย รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเคมี
คลินิกและอณูทางการแพทย คณะสหเวศาสตร จุฬาฯ ทนพ.พงษศักดิ์ เตชะสถิรกุล หัวหนาหองปฏิบัติการ โรงพยาบาลไทยนครินทร ทนพ.สาธิต แสงมี 

หัวหนาหองปฏิบัติการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร ประชาชื่น และทนพญ.ณัฏฐนันท แสนอาทิตย บริษัทเมดิทอป จํากัด

ศาสตรจารยชาวตางชาติปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือดฯ

ภาควิชาเคมีคลินิก จัดโครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 
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 คณะสหเวชศาสตรและภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย             
ไดขอรับการตรวจรับรองสถาบันการศึกษากับสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ไดเขาตรวจรับรองสถาบัน  
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ณ หองประชุมช้ัน 2 อาคารจุฬาพัฒน 1 คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ 
โดยมี รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ พรอมดวยประธาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค และคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ใหการตอนรับ 

นายสุชาติ โกทันย ประธานอนุกรรมการวิชาชีพ พรอมคณะกรรมการจํานวน 5 ทาน ในโอกาสท่ี
เดินทางมาตรวจประเมินรับรองสถาบัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (หลักสูตร

ใหม พ.ศ. 2557) ของคณะสหเวชศาสตร และคณะแพทยศาสตร จุฬาฯ โดยคณบดีใหเกียรติกลาวตอนรับ และนําเสนอภาพรวมใหคณะอนุกรรมการวิชาชีพฯ 
ไดรับทราบ ซึ่งทางคณะอนุกรรมการวิชาชีพฯ ไดตรวจเอกสารประกอบการตรวจประเมินดานการประกันคุณภาพ ประเมินหองเรียน หองสมุด และอุปกรณ

การเรียนการสอนเพื่อรับรองสถาบัน 
 นอกจากน้ี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 คณะอนุกรรมการวิชาชีพฯ ยังไดเขาเยี่ยมชมแหลงฝกวิชาชีพ ณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ 
และสัมภาษณอาจารยประจําแหลงฝกงาน โดย รศ.พญ.สุกัลยา เลิศลํา หัวหนาภาควิชารังสีวิทยา ไดนําเสนอในภาพรวม จากนั้นไดนําคณะอนุกรรมการ
เยี่ยมชมเครื่องมือ และอุปกรณทางรังสีเทคนิค ทั้งของภาควิชารังสีวิทยา และของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ตลอดจนตรวจเอกสารประกอบการตรวจประเมิน
ตางๆ โดยผลการตรวจประเมินคณะอนุกรรมการวิชาชีพ ไดมีขอเสนอแนะใหทางหลักสูตรฯ สงเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อเปนขอมูลในการนําเสนอผลการตรวจ
ประเมินแกคณะกรรมการวิชาชีพ เพื่อรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตตอไป

คณบดีพบประชาคมคณะสหเวชศาสตร

ตรวจประเมินรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาสาขารังสีเทคนิค

 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ไดจ ัด
กิจกรรมคณบดีพบประชาคมคณะสหเวชศาสตร ครั ้งที ่ 14 ในหัวขอ “Where 
are we?” เพื ่อแถลงผลการดําเนินงานของคณะฯ ในรอบ 3-4 เดือนที ่ผ านมา 
ใหกับชาวประชาคมคณะสหเวชศาสตร ไดร ับทราบ รวมทั ้งเปดโอกาสใหทุกฝาย 

เขามามีสวนรวมในการประชาพิจารณแผนยุทธศาสตรคณะฯ ปงบประมาณ 2559 
โดยมีผู บริหาร คณาจารย และเจาหนาที ่ เขารวมงานเปนจํานวนมาก เมื ่อวันที ่ 
20 พฤษภาคม 2558 ณ หอง 222 อาคารจุฬาพัฒน 2 คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาฯ
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พิธีมอบกาวน กาวสูการเปนนักกําหนดอาหาร ครั้งที่ 5

 ภาควิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.สุวิมล ทรัพยวโรบล หัวหนาภาควิชาและคณาจารย
ในหลักสูตร จัดโครงการ “พิธีมอบกาวน กาวสูการเปนนักกําหนดอาหาร ครั้งที่ 5” ใหกับนิสิตที่กําลังจะขึ้นชั้นปที่ 4 หลักสูตรโภชนาการและการกําหนด
อาหาร เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ หอง 3102 อาคารจุฬาพัฒน 3 ในโอกาสท่ีนิสิตจะไดสวมใสเสื้อกาวน สําหรับการฝกปฏิบัติการในวิชาชีพเปนครั้งแรก 
โดยมี รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร เปนประธานกลาวเปดงาน คณาจารยประจําภาควิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 
รวมกันมอบเสื้อกาวนใหกับนิสิต
 สําหรับวัตถุประสงคหลักในการจัดโครงการดังกลาว เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนการฝกงานโภชนบริการโดยคณาจารยในหลักสูตรโภชนาการ
และการกําหนดอาหาร และเพื่อใหนิสิตตระหนักในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณของวิชาชีพนักกําหนดอาหาร รวมถึงมีความภาคภูมิใจในเกียรติ
แหงวิชาชีพ ตลอดจนเปนการพฒันานิสิตใหมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 
สัมมนาวิชาการเร่ือง “Highlight of Leukemia, Myeloproliferative Neoplasms and Targeted Therapy”

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรโลหิตวิทยาคลินิก  ภาควิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Highlight of     
Leukemia, Myeloproliferative Neoplasms and Targeted Therapy” เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ หองประชุมคณะสหเวชศาสตร โดยไดรับเกียรติจาก 
นายแพทยสมโภช  จาตุรันตรัศมี  อายุรแพทยโรคเลือด  ตําแหนง

ที่ปรึกษาดานการแพทย ( Medical advisor)  บริษัท Novartis 
Thailand มาแลกเปลี่ยนองคความรูและความกาวหนาในดาน
วิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว กลุมโรคเอ็ม
พีเอ็นและแนวทางการรักษาในอนาคต โดยมีคณาจารย และนิสิต
บัณฑิตศึกษา เขารวมสัมมนาในครั้งนี้

 ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล อาจารยประจําภาควิชาเคมีคลินิก และ ดร.เต็มศิริ 
ทรงเจริญ ดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก จากหลักสูตรชีวเคมีคลินิกและอณู
ทางการแพทย คณะสหเวชศาสตร ไดรับรางวัล “ผลงานวิจัยเดน สกว. ประจําป 2557” ประเภท
ผลงานวิจัยเดนดานวิชาการ จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เรื่อง “การพัฒนา

อุปกรณปฏิบัติการบนกระดาษ สําหรับการตรวจวัดสารบงชี้ทางชีวภาพจากเลือด” โดย สกว. 
ไดจัดพิธีมอบโลเกียรติยศผลงานวิจัยเดน สกว. ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมพลาซา 

แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร ผศ.ดร.เทวิน 
เทนคําเนาว หัวหนาภาควิชาเคมีคลินิก คณาจารยและผูบริหาร รวมแสดงความยินดี

อาจารยคณะสหเวชศาสตร รับโลเกียรติยศผลงานวิจัยเดน สกว. 57
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คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ เขารับรางวัลจากอธิการบดี 

 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นําโดย รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล 

คณบดี พรอมดวย หัวหนาภาควิชาเคมีคลินิก หัวหนาภาควิชากายภาพบําบัด หัวหนา
ภาควิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร และหัวหนาภาควิชา จุลทรรศนศาสตรคลินิก 
เขารับ Certifi cate of Appreciation จาก ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในโอกาสที ่สาขาวิชาของคณะฯ ไดรับการจัดอันดับโดย 
QS World University Rankings by Subject 2015 อยูในอันดับที่ 151-200 ของโลก 
จากมหาวิทยาลัยท่ัวโลกกวา 3,551 แหง เม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ หองประชุม 
202 อาคารจามจุรี  4

 Professor Dr. Graham Nicholson, Associate Dean of Internal and External Engagement 

ตัวแทนของ Faculty of Sciences, University of Technology, Sydney (UTS) ประเทศออสเตรเลีย 
ไดเดินทางมาเยี่ยมเยียน คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ เม่ือวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 ในโอกาสนี้ 
ภาควิชาเคมีคลินิก หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณู
ทางการแพทย ไดเจรจาแนวทางการเปดหลักสูตรสองปริญญาขามสถาบัน กับ Professor Dr. Graham 
Nicholson ณ หองประชุมชั้น 2  อาคารจุฬาพัฒน 1 คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดและแนวทางในการจัดทําหลักสูตรสองปริญญาขามสถาบัน และจัดทําแนวทาง

ความรวมมือทางดานการวิจัย ระหวางสาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย กับ Faculty of 
Sciences,  University of Technology, Sydney (UTS) ประเทศออสเตรเลีย 
 การเจรจาความรวมมือในครั้งนี้ ประสบความสําเร็จเปนอยางดี และไดความคิดเห็นและขอตกลงในเบ้ืองตนเกี่ยวกับความรวมมือในการงานวิจัยและการ
เปดหลักสูตรสองปริญญาขามสถาบันระหวางสองสถาบัน ทั้งนี้คณาจารยบางทานภายในภาควิชาฯจะเดินทางไป University of Technology, Sydney (UTS) 
ประเทศออสเตรเลียในเดือนสิงหาคม เพื่อบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยที่สนใจ และเจรจาความรวมมือและหาแนวทางในการแลกเปล่ียนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา 
เพื่อนําไปสูการจัดทําหลักสูตรสองปริญญาขามสถาบันระหวาง หลักสูตรชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย และ Faculty of Sciences UTS ตอไปในอนาคต

 ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร ไดรับทุนสนับสนุนผูเชี่ยวชาญตางประเทศเพ่ือเพิ่มผลผลิตการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ. 2557 จากฝายวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการจาง Prof. Dr. Guy Haegeman ผูเชี่ยวชาญชาว
ตางประเทศจาก Department of Physiology, Laboratory for Eukaryotic Gene Expression and Signal Transduction (LEGEST), Ghent University 
ประเทศเบลเย่ียม มาปฎิบัติงานเปนเวลา 1 เดือน ระหวางวันที่ 15 กุมภาพันธ 2558 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2558 โดย Prof. Haegeman ไดอาน และใหขอเสนอ
แนะในการปรับแกไขนิพนธตนฉบับจํานวน 5 เรื่อง

การเจรจาการเปดหลักสูตรสองปริญญาระหวาง ภาควิชาเคมีคลินิก 
และ Faculty of Sciences University of Technology, Sydney (UTS)

ทุนสนับสนุนผูเชี่ยวชาญตางประเทศเพื่อเพิ่มผลผลิตการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
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ชารจพลังดวยไอศกรีม

 อากาศรอนแบบนี้ เช่ือวา “ไอศกรีม” เปนอีกหน่ึงในตัวเลือกคลายรอนของใครหลายคน แตจะกินไอศกรีมอยางไรใหถูกหลักโภชนาการโดยเฉพาะสําหรับ

เด็กๆ ยูนิลีเวอร ไทย เทรดดิ้ง เชิญ ผศ.ดร.สุวิมล ทรัพยวโรบล ภาควิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มาใหคําตอบ

 ผศ.ดร.สุวิมล เผยวา การจัดอาหารวางสําหรับเด็กๆ นั้น ผูปกครองควรคํานึงถึงแคลอรีและสารอาหาร 3 ชนิด ไดแก นําตาล ไขมัน และโซเดียม 

ซึ่งควรมีในปริมาณที่พอเหมาะ โดยอาหารวางที่นักวิชาการแนะนํา ไดแก ผลไมสด นําผลไม ถั่ว ธัญพืช และขนมปงกรอบที่ทํามาจากโฮลีวีต เปนตน 

สวน “ไอศกรีม” ของวางยอดนิยมที่ผูปกครองหลายคนอยากใหเด็กๆ หลีกเลี่ยง จริงๆ แลวไมจําเปน  เพียงแตตองไมลืม

 1. ดูแลใหเด็กกินในบริมาณที่พอเหมาะไมกินอาหารวางเกินวันละ 2 มื้อ เพื่อเด็กๆ จะไดรับแคลอรี นําตาล และไขมันไมสูงเกินความตองการตอวันของ

รางกาย โดยผูปกครองและเด็กๆ สามารถรูขอมูลเหลานี้ไดงายๆ ดวยการอานฉลากโภชนาการ

 2. ใหเด็กๆ มีการเคล่ือนไหวรางกายและออกกําลังกายเปนประจํา

 3. หมั่นดูแลรักษาสุขลักษณะของชองปากและรางกาย ชมรมทันตกรรมสําหรับเด็กแหงประเทศไทยแนะนําวา ไอศกรีมหวานเย็นนั้นงายตอการ

ทําความสะอาดฟนของนองๆ เพราะไมเหนียวติดฟน เพียงแคดื่มนําตามพรอมกับกลั้วปากสัก 3-4 อึก ก็ทําใหฟนไมมีคราบไอศกรีมแลว

ที่มา : หนังสือพิมพโพสตทูเดย / วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 ปที่ 13 ฉบับที่ 4486 

แนะนําบุคลากรใหม

ชื่อ-สกุล ศิริพร จิตแกว
ตําแหนง ทางวิชาการ อ.ดร.
สังกัดภาควิชา เคมีคลินิก สหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา 2547-2552
  ปริญญาเอก (ชีวเคมี) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัย มหิดล
ประสบการณวิจัย 2552-2557
  Postdoctoral Visiting Fellow

อาจารยภาควิชาโภชนาการและการกําหนดอาหารใหสัมภาษณรายการ MOM CLUB

อ.ดร.กิตณา แมคึเน็น ไดให
สัมภาษณความรูดานโภชนาการ
ในรายการ MOM CLUB ตอน 
เ ม นู อ าหารกลา ง วันลู ก รั ก 
ณ สถาน ีโทรท ัศน  อสมท . 
MCOT family ชอง 14 เมื่อ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2557  
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 โรคเบาหวานเปนปญหาสําคัญของระบบสาธารณสุข กอใหเกิดผลเสียตอระบบสุขภาพและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โรคไตจากเบาหวาน 

จัดเปนภาวะแทรกซอนที่สําคัญในผูปวยโรคเบาหวาน ซึ่งมีอุบัติการณการเกิดโรคสูง ผูปวยที่มีอาการของโรคไตวายระยะสุดทายจําเปนตองทําการ

รักษาโดยการฟอก หรือทําการเปลี่ยนไต ซึ่งกอใหเกิดคาใชจายเปนจํานวนมาก ดังนั้น การควบคุมระดับกลูโคสในเลือดอยางเขมงวด จะชวยชะลอ

การเกิดผลแทรกซอนเหลานี้ การติดตามผลการรักษาโดยการตรวจวัดปริมาณกลูโคสรวมกับฮีโมโกลบิน เอวนัซี จะเปนตัวบงชี้สะทอนใหเห็นถึงการ

ควบคุมระดับนําตาลในเลือด แมวาการตรวจวัดฮีโมโกลบิน เอวันซี นั้นเปนวิธีมาตรฐาน ในการติดตามระดับนําตาลในเลือดระยะยาวในชวง 2-3 เดือน

ที่ผานมา แตอยางไรก็ตาม ปจจัยจากอายุขัยของเม็ดเลือดแดง, ภาวะโลหิตจาง และ การฟอกเลือด สงผลตอการตรวจวิเคราะหปริมาณฮีโมโกลบิน 

เอวันซี ดวยเหตุนี้ การตรวจวัดปริมาณฟรุคโตซามีนในเลือดจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง เน่ืองจากไมมีปจจัยดังกลาวเขามาเก่ียวของ โดยฟรุคโตซามีน

เปนผลผลิตที่คงตัวของปฏิกิริยาไกลโคซีเลชันแบบไมใชเอนไซมระหวางกลูโคสกับหมูเอมีนของโปรตีนในกระแสเลือด ซึ่งการตรวจวัดปริมาณ

ฟรุคโตซามีนนี้ สะทอนใหเห็นถึงการควบคุมระดับนําตาลเฉลี่ยในเลือดระยะสั้นในชวง 2-3 สัปดาหที่ผานมา โดยปริมาณของฟรุคโตซามีนนั้น

มีความสัมพันธเกี่ยวของกับปริมาณของโปรตีนอัลบูมินในกระแสเลือด ซึ่งในผูปวยโรคไตจะมีการสูญเสียโปรตีน ทําใหมีระดับของโปรตีนตํา ดังน้ันการ

ตรวจวัดปริมาณของฟรุคโตซามีนท่ีถูกตองจําเปนตองมีการเทียบคากับปริมาณของโปรตีนอัลบูมินดวย 

 งานวิจัยนี้ ไดเสนออุปกรณตรวจวิเคราะหของไหลจุลภาคฐานกระดาษ สําหรับการตรวจวัดปริมาณฟรุคโตซามีนและอัลบูมินพรอมกัน โดยใช

ตัวอยางจากเลือดครบสวน ซึ่งเปนเทคนิคที่มีตนทุนตํา ทําไดงาย ไมจําเปนตองใชเคร่ืองมือหรือนํายาราคาแพง การตรวจใชเวลานอยกวา 10 นาที 

และมีความแมนยําในการตรวจวัดสูง ใหผลการตรวจวัดที่สอดคลองกับวิธีมาตรฐานในหองปฏิบัติการทั่วไป จึงเปนวิธีที่มีความเหมาะสมอยางย่ิงสําหรับ

ประเทศกําลังพัฒนา และการตรวจวัดปริมาณของฟรุคโตซามีนที่มีการปรับเทียบคากับซีรัมอัลบูมินนี้ สามารถพัฒนาตอยอดเปน ในลักษณะของ 

Point-of-care-testing (POCT) ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูปวยโรคเบาหวาน ที่มีภาวะแทรกซอนของโรคไตรวมดวย ทําใหลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

ทั้งทางดานสุขภาพและฐานะทางเศรษฐกิจไดในอนาคต  

The effects of vision on sit-to-stand movement

อุปกรณตรวจวิเคราะหของไหลจุลภาคฐานกระดาษสําหรับตรวจวัดฟรุคโตซามีน
ที่ปรับเทียบระดับคาอัลบูมิน จากเลือดครบสวน

อ.ดร.อัครเดช  ศิริพร

ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล และ ยุวดี บุญญสิทธิ์

 การลุกขึ้นยืนจากทานั่ง (sit-to-stand) เปนความสามารถพื้นฐานอยางหนึ่งในการทํากิจวัตรประจําวัน การทําการเคลื่อนไหวดังกลาว

เปนการลดพื้นที่ผิวสัมผัสของรางกายอยางรวดเร็ว จึงตองอาศัยระบบควบคุมการทรงตัวอยางมาก เพื่อปองกันการเสียการทรงตัวในขณะ

ลุกยืน ขอมูลปอนกลับจากการมองเห็นเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งซึ่งสงผลตอความสําเร็จในการควบคุมการทรงตัว จากการศึกษาในอดีต

พบวาหากปดตาจะทําใหเกิดการแกวงของรางกายในขณะยืนเพิ ่มขึ ้น การวิจัยนี ้ทําขึ ้นเพื ่อทดสอบสมมุติฐานวาการมองเห็นสงผลตอการ

ลุกขึ้นยืนจากทานั่งหรือไม โดยมีผูเขารวมวิจัยวัยผูใหญตอนตน ทั้งเพศชายและเพศหญิง จํานวน 23 คน ทั้งนี้ใหผู เขารวมวิจัยทําการ

ลุกขึ้นยืนจากทานั่งใน 2 สถานการณคือ ลืมตา และหลับตา ผลการทดสอบพบวาการหลับตาทําใหเกิดการลดลงของความสามารถในควบคุม

การทรงตัวขณะลุกขึ ้นยืนจากทานั ่งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ ่งอาจนําขอมูลดังกลาวไปประยุกตใชในการตรวจแยกระดับความสามารถ

ในการทรงตัวตอไป การวิจัยนี้ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติในวารสาร Journal of Physical Therapy Science ป ค.ศ. 2015 

ฉบับที่ 27 หนาที่ 83-86 

 Siriphorn A, Chamonchant D, Boonyong S. The effects of vision on sit-to-stand movement. J Phys Ther Sci. 2015 

Jan;27(1):83-6. doi: 10.1589/jpts.27.83. Epub 2015 Jan 9. 
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 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2557 
ไดเขารวม “โครงการกาวสูโลกการทํางานอยางมั่นใจในยุค AEC และสานใจสายสัมพันธเทคนิคการแพทย จุฬาฯ” 
โดยทางคณะอนุกรรมการดานกิจกรรมนิสิต / ศิลปวัฒนธรรม หลักสูตร วท.บ. เทคนิคการแพทยไดเชิญ ผศ.ชูพงศ 
ปญจมะวัต อาจารยคณะจิตวิทยา จุฬาฯ มาบรรยายและนํากิจกรรมในหัวขอ “กาวสูโลกการทํางานอยางมั่นใจ
ในยุค AEC” เพื่อใหนิสิตไดพัฒนาทักษะความคิดและแนวทางการทํางานรวมกับผูอื่น มีความพรอมสูการเปล่ียนแปลง
บริบทของวิชาชีพเทคนิคการแพทยเม่ือมีการเปดเสรีการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตอเนื่องดวยกิจกรรม 
“สานใจสายสัมพันธเทคนิคการแพทย จุฬาฯ” ซึ่งนิสิตไดรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ในแตละรายวิชา เสนอความเห็นเพื่อการปรับปรุงการสอน การบรหิารหลักสูตรฯ การสนับสนุนการเรียนการสอน
จากคณะฯ รวมถึงทําแบบประเมินของหลักสูตร วท.บ. (เทคนิคการแพทย) พ.ศ. 2557 ซึ่งนิสิตใชศึกษาตลอด 4 ปที่
ผานมาดวย นอกจากนี้คณาจารยเทคนิคการแพทยและศิษยเกายังไดรวมใหโอวาทและอวยพร ทําใหนิสิตที่กําลังสําเร็จ
การศึกษารูสึกผูกพันกับคณาจารยและคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ มีความรักและภูมิใจในวิชาชีพเทคนิคการแพทย 
ผลประเมินโครงการอยูในระดับ   ดี-ดีมาก (4.58 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5) จากนิสิตผูเขารวมโครงการท้ังสิ้น 63 คน 
มีผูตอบแบบประเมิน 59 คน คิดเปนรอยละ 93.7 

คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
154 อาคารจุฬาพัฒน 1 ถนนพระราม 1 
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