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 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดตอนรับคณะผูแทนจากคณะสหเวชศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
อาทิเชน ระบบงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบงานดานการบริหารจัดการ การจัดระบบงาน
ภายในองคกรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการสรางเครือขายภายนอกสถาบัน   
ในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันจันทรที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น.  
ณ อาคารจุฬาพัฒน 13 หอง 901     
 ในการนี้ ผศ.ดร.รสลัย กัลยาณพจนพร รองคณบดีฝายวางแผนและคลัง ไดนำเสนอระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (QAIS: Quality Assurance Information System)      
และ รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา รองคณบดีฝายวิชาการ ไดนำเสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารหลักสูตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CU-CAS : 
Chulalongkorn University Curriculum Administration System) ทั้งนี้ คณะสหเวชศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย ผศ.ดร.กัญญาณัฐ เปยมงาม ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
นำเสนอระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และ ผศ.ดร.เสกสรรค สโมสรสุข รองคณบดี

ฝายวิชาการ เสนอระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จากนั้นมีการแบงกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยน 
เรียนรูระหวางสถาบันโดย กลุมที่ 1  ดานวิชาการและวิจัย กลุมที่ 2  ดานหลักสูตรเทคนิคการแพทย  กลุม
ที่ 3  ดานหลักสูตรกายภาพบำบัด กลุมที่ 4  ดานบริหารจัดการ กลุมที่ 5  ดานกิจการนักศึกษา ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและวิทยาศาสตรการกีฬาและการฟนฟูทางการกีฬา   

 ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการอบรม  
“International Workshop การเตรียมและแยกสารใหบริสุทธิ์แบบหมุนเวียนสารตัวอยาง     
ดวยเครื่อง Recycling Preparative HPLC” ขึ้น เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2558  ณ หองปฏิบัติการ

ภาควิชาเคมีคลินิก อาคารจุฬาพัฒน 4 ชั้น 1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคณาจารย นักวิจัย นิสิต     
และนักวิทยาศาสตร รวมทั้งศิษยเกา ทั้งภายในและภายนอกภาควิชา ไดมีความรูพื้นฐาน และความ
เขาใจเก่ียวกับเทคนิค HPLC และ Recycling Preparative HPLC ในการศึกษาวิจัย เพื่อนำไป
ประยุกตใชในงานวิจัย รวมทั้งไดเพิ่มพูนทักษะในการเตรียม และการแยกสารสกัดจากสมุนไพร ดวย
เทคนิค Recycling Preparative HPLC 

ภาควิชาเคมีคลินิก จัดโครงการอบรม International Workshop 

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูและสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษา ระหวาง 
คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ปการศึกษา 2557 
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 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
ผศ.ดร.สุจิตรา บุญหยง หัวหนาภาควิชากายภาพบำบัด รวม
ใหการตอนรับ Prof. Hitoshi Takei และคณาจารยจาก 
Tokyo Metropolitan University ประเทศญ่ีปุน ในโอกาส    
ที่มาเยี่ยมเยือนคณะสหเวชศาสตร เพื่อเจรจาสรางความรวมมือ
ทางวิชาการกับหลักสูตรกายภาพบำบัด เม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 
2558 ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน 1 คณะ           
สหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 เมื่อวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2558 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล 
คณบดีคณะสหเวชศาสตร ไดเขารวมโครงการสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัย 
เรื่อง “การเตรียมความพรอมเขาสูศตวรรษที่ 2” ณ โรงแรมดุสิตธานี 
พัทยา โดยโครงการดังกลาวเปนการประชุมรวมของอธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอำนวยการ และประธานสภาคณาจารย เพื่อ
เตรียมความพรอมของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการเขาสูศตวรรษท่ี 2 
แหงการสถาปนามหาวิทยาลัย โดยหัวขอในการประชุม ประกอบไปดวย 
ยุทธศาสตรดานวิชาการ การเงิน การบริหารทรัพยากร (อัตรากำลังและ
กายภาพ) การวิจัยและบริการวิชาการ และกิจการนิสิต ในศตวรรษท่ี 2 

แหงการสถาปนามหาวิทยาลัย และการนำเสนอราง-แผนยุทธศาสตรฯ 
โดยรองอธิการบดีในแตละดาน จากนั้นจึงเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม คณะผูบริหาร
มหาวิทยาลัยจะทำการสรุปผลการสัมมนาและจัดทำรางแผนยุทธศาสตรดานตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการเขาสูศตวรรษ   
ที่ 2 แหงการสถาปนามหาวิทยาลัย เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

 หนวยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดจัดโครงการ โครงการ KPI กลยุทธ ผลการดำเนินงาน 2015 และ Action Plan in 2016 เมื่อวันที่ 13 
กรกฎาคม 2558 ณ หอง Delta โรงแรมพลูแมน คิง พาวเวอร กรุงเทพมหานคร โดย รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร ไดใหเกียรติ
กลาวเปดงาน และบรรยายเปดงาน โดยใหขอคิดเห็นในการทำงานและกระบวนการทำงานเปนทีม อันเปนประโยชนในการทำงานของบุคลากรในหนวยปฎิบัติการ 

บริการวิทยาศาสตรสุขภาพทุกคน จากน้ันเปนการวิเคราะหเพื่อปรับปรุงตัวชี้วัด (KPI) ของป 2559 (KPI tailor made) โดยไดรับคำแนะนำและขอเสนอแนะ
จากคุณพิสิษฐ วรรณพิทยาภา ผูทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาหนวยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยใหคำนึงถึงการต้ังตัวชี้วัดท่ีสะทอนไปถึงยุทธศาสตร 
และวิสัยทัศนของหนวยงาน โดยเนนความเหมาะสมในแตละงาน 
 ในภาคบายเริ่มดวยการนำเสนอผลการดำเนินงานในป 2558 รวมถึงประมาณการภาพรวมรายได และผลกำไรสุทธิในไตรมาสท่ี 4 และรวมทั้งส่ีไตรมาส 

รวมไปถึงการนำเสนอปญหาระหวางการดำเนินงานในปงบประมาณท่ีผานมา และแผนการแกไขปญหา จากนั้นเปนการนำเสนอแผนดำเนินงาน และเปาหมาย 
ผลประกอบการในปงบประมาณ 2559 โดยหัวหนางานเทคนิคการแพทย และกายภาพบำบัด ทั้งนี้ คุณพิสิษฐ วรรณพิทยาภา ผูทรงคุณวุฒิ และ ผศ.ดร.ปาลนี 
อัมรานนท หัวหนาหนวยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดทำการซักถามใหขอคิดไดเปนอยางดี และขอเสนอแนะอันเปนประโยชน และสามารถนำไป
ปรับปรุงแผนการดำเนินงานของท้ังระบบของหนวยปฏิบัติการฯ 
 จากน้ัน คุณพิสิษฐ วรรณพิทยาภา ไดใหเกียรติบรรยายใหบุคลากรในหนวยงานในหัวขอเรื่อง AHS Strategic in action ซึ่งเปนการบรรยายท่ีกระตุน   
ใหเกิดแรงบันดาลใจ และผลักดันใหไปสูความสำเร็จและมีเปาหมายรวมกันในการนำหนวยปฏิบัติการฯ ไปสูจุดมุงหมายตามวิสัยทัศนของคณะฯ ที่ไดกำหนดไว
วา “หนวยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูนำระดับนานาชาติทางดานหองปฏิบัติการ 
กายภาพบำบัด โภชนาการและการกำหนดอาหาร ภายในป 2560” 

ตอนรับคณาจารยจาก Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุน 

โครงการสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัย เรื่อง “การเตรียมความพรอมเขาสูศตวรรษท่ี 2” 

โครงการ KPI กลยุทธ ผลการดำเนินงาน 2015 และ Action Plan in 2016 
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คณบดีพบประชาคมคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ คร้ังที่ 15 

 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ หอง 222 อาคารจุฬาพัฒน 2 
คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล 
คณบดีคณะสหเวชศาสตร ไดจัดกิจกรรมคณบดีพบประชาคมคณะสหเวชศาสตร ครั้งที่ 15 
ขึ้นในหัวขอ “ประชาพิจารณ การประเมินคุณภาพ งานสายวิชาการและมอบรางวัล    
ผูใหบริการตนแบบประจำปงบประมาณ 2558” เพื่อรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพงานสายวิชาการ จากผูเขารวมประชาพิจารณ นอกจากน้ียังมี
การมอบรางวัล “ผูใหบริการตนแบบ” ประจำปงบประมาณ 2558 ใหแกบุคลากรของ
คณะฯ ดังรายนามตอไปนี้ 
 1. นางสาวดวงกมล ผลเวช เจาหนาที่บริการงานแพทย (กายภาพบำบัด) P7 
 2. นางสาวรัตนา เมี้ยงติ่ง เจาหนาที่บริการการศึกษา (บรรณารักษ) P7 
 3. นางสมปอง เรืองจวง เจาหนาที่สำนักงาน (บัญชี) P5 
 4. นางสาวภาวิณี เฮงจิตตระกูล เจาหนาที่บริการงานแพทย (กายภาพบำบัด) P7 
 5. นางสาววันเพ็ญ สุขคำพร เจาหนาที่สำนักงาน (การเงิน) P7 
 6. นางสาวอุรินทร ดีมูล  เจาหนาที่สำนักงาน (บริหารงานท่ัวไป) P7 
 7. นางสาวจิรวรรณ กาญจนจูฑะพันธุ  เจาหนาที่สำนักงาน (เลขานุการบริหาร) P7 
 8. นางสาวนวลจันทร บัตรวิเศษ เจาหนาที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P6 
 9. นางกนกนภัส สินเสนาะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
 10. นางสาวปานวาด แกววัชรกุล เจาหนาที่บริการงานแพทย (กายภาพบำบัด) P7 
 

โครงการพัฒนาสมรรถนะดานเกงคน (Soft skill) 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ไดจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะดานเกงคน (Soft skill) ขึ้น เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558      
ณ หอง 422 อาคารจุฬาพัฒน 4 โดยไดรับเกียรติจาก คุณธารีวรรณ เทียมเมฆ ผูอำนวยการฝายพัฒนานิสิต สำนักบริการงานกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และคุณสมภพ แจมจันทร นักจิตวิทยาและวิทยากรพิเศษ หนวยสงเสริมสุขภาวะนิสิต ซึ่งมีประสบการณดานการใหคำปรึกษาและพัฒนานิสิต   
มาเปนวิทยากร โครงการดังกลาวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตเทคนิคการแพทย ชั้นปที่ 3 ไดรับการพัฒนาสมรรถนะดานตางๆ เชน ทักษะการพูด    
การสื่อสาร บุคลิภาพที่จำเปนในการเรียนและการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย เพื่อเตรียมความพรอมกอนออกไปฝกปฏิบัติการในวิชาชีพ และเตรียม
ความพรอมสำหรับการทำงานรวมกับผูอื่นตอไป และยังเปนการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยดวย 
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ประชุมวิชาการ ASEAN Association for Clinical Laboratory Sciences 

 รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท และ ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท ไดเขารวมงานประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทยขององคกรระหวางประเทศ ASEAN 
Association for Clinical Laboratory Sciences (AACLS) ณ ประเทศสิงคโปร ระหวางวันที่ 21-23 มิถุนายน 2558 โดยไดรับการสนับสนุนจากสมาคม
เทคนิคการแพทยแหงประเทศไทยในพระอุปถัมภพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งในปนี้ Theme ของงานประชุมคือ  
Laboratory Challenges & Practices ในที่ประชุมมีหัวขอการประชุมที่นาสนใจ เชน medical Laboratory informatics, Core competencies for 
Medical Technologists, Emerging challenges and trends in the implementation of ISO15189:2012 เปนตน และในป 2559 ประเทศไทย       
ไดรับเกียรติเปนเจาภาพในการจัดการประชุมครั้งที่ 16 ของ ASEAN Association for Clinical Laboratory Sciences และ ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท ไดรับ
การเสนอช่ือใหดำรงตำแหนง 1st Vice President ของ ASEAN Association for Clinical Laboratory Sciences (AACLS) Council วาระป 2559-2560 

 ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ รองคณบดีฝายบริหาร พรอมดวย นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี 
ผูอำนวยการฝายบริหาร เปนตัวแทนคณะสหเวชศาสตร รวมบริจาคกระดาษท่ีไมใชแลว ใหแก
มูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำไปใชประโยชน ในการสนับสนุนกิจกรรมและโครงการตางๆ ของทาง
มูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณโถงชั้นลาง อาคารจุฬาพัฒน 1 คณะ            

สหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รวมบริจาคสิ่งของ แกมูลนิธิกระจกเงา 
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ทุนสหเวชศาสตร จุฬาฯ เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

 หนวยประกันคุณภาพ งานนโยบายและแผน 
คณะสหเวชศาสตร ไดจัดโครงการเตรียมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
ประจำปการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 
2558  ณ  หองประชุมคณะสหเวชศาสตร        

จุฬาพัฒน 1 ชั้น 2 เวลา 8.30-14.00 น.       

โดยมี ผศ.ดร.รสลัย กัลยาณพจนพร รองคณบดี 
ฝายวางแผนและคลัง เปนวิทยากรบรรยายใน
การเตรียมพรอมการตรวจประเมินและแลกเปลี่ยน 
เรียนรูรายละเอียดในแตละตัวบงชี้ของสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือใหบุคลากร 

มีความเขาใจในเกณฑการประเมินฯ อยางถูกตอง
ตรงกัน ซึ่งทางหนวยประกันคุณภาพ ไดจัดทำ
รางเอกสารเปนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ปการศึกษา 2557 ของคณะสหเวชศาสตร 
ประกอบการบรรยายดังกลาว 

 ในการนี้ ผศ.ดร.ศิริพร ชื้อชวาลกุล        
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ ไดชี้แจงกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปการศึกษา 2557 เพื่อให  
ผูรับผิดชอบขอมูลดังกลาวไดวางแผนในการจัดเก็บและรายงานขอมูลตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. ตอไป   
 อนึ่ง สรุปผลการดำเนินงานโครงการโดยผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 15 คนจาก 17 คน คิดเปนผูตอบแบบสอบถามรอยละ 88.23 โดยมีผลการประเมิน

ของโครงการในภาพรวมอยูในระดับดี-ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.43 จากคะแนนเต็ม 5) 

โครงการเตรียมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปการศึกษา 2557 

 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 คณะสหเวชศาสตรรวมกับ ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย ไดดำเนินการรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาตอปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทยสาขาวิชากายภาพบำบัด และสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 

ในคณะสหเวชศาสตร โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปการศึกษา 2558 ตามโครงการ “ทุน     
สหเวชศาสตรจุฬาฯ เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต” ในปการศึกษานี้ มีนักเรียนที่ไดรับ
ทุนเขาศึกษาตอจำนวน 3 คน ดังนี้   
 1. นางสาวนิสอัลนูร  โตะนิมะ (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย) 
 2. นายฮาฟกีน  บือราเฮง (สาขาวิชากายภาพบำบัด) 
 3. นางสาวรุสมีนี  ยูโซะ  (สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร)  
 ซึ่งนักเรียนทุนทั้ง 3 คน ไดเขารายงานตัวเปนนิสิต คณะสหเวชศาสตรจุฬาฯ ที่งานบริการการ
ศึกษา อาคารจุฬาพัฒน 1 พรอมเขาพบ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
และ รศ.ดร.วินัย ดะหลัน ผอ.ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล และทำสัญญาการรับทุน ณ หองประชุม 
ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ โอกาสนี้ รศ.ดร.วินัย ดะหลัน ผอ.ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาฯ 
ไดใหโอวาทแกผูไดรับทุน ใหตั้งใจศึกษาเลาเรียน และนำความรูรวมถึงประสบการณที่ไดรับระหวาง 
การศึกษา กลับไปพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตตอไป 
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กรดเฟอรรูลิกปองกันการเกิดปฏิกิริยาไกลเคช่ันและออกซิเดชันในเม็ดเลือดแดง 

รศ.ดร.สิริชัย  อดิศักดิ์วัฒนา  

 ทางคณะผูวิจัยไดพัฒนาอุปกรณตรวจวิเคราะหฐานกระดาษ (Paper-based analytical devices : PADs) สำหรับใชในการตรวจหมูโลหิต ABO และ 
Rh ใหสามารถตรวจหาแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงและตรวจแอนติบอดีในซีรัมไดพรอมกันบนกระดาษ อุปกรณดังกลาวสรางขึ้นโดยใชเทคนิคการพิมพแวกซ
เพื่อใชเปนสวนของทอในการเกิดปฏิกิริยาและเทคนิคการจุมแวกซสำหรับสรางขอบเขตและเช่ือมกระดาษแยกเลือดกับกระดาษกรองเขาดวยกัน สำหรับการ
ตรวจวัดนั้นอาศัยหลักการเกาะกลุมของแอนติเจนและแอนติบอดีโดยอุปกรณที่สรางขึ้นสามารถใชตรวจวัดได 2 สวนคือการตรวจวัดแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือด

แดงเม่ือเติมตัวอยางที่เจือจางในอัตราสวน 1:2 ลงบนกระดาษกรอง แอนติเจนที่จำเพาะสามารถเกาะกลุมกับแอนติบอดี (Anti-A, Anti-B และ Anti-D) ที่ถูก
ตรึงไวบนกระดาษได ปฏิกิริยาการเกาะกลุมที่เกิดขึ้นสงผลใหระยะทางการเคล่ือนที่ของเม็ดเลือดแดงและระยะการเคล่ือนที่ของแอนติบอดีที่ตรึงไวแตกตางกัน 
สวนท่ี 2 คือสวนสำหรับการตรวจวัดแอนติบอดีในซีรัม ซึ่งใชสำหรับการยืนยันผลหมูโลหิต ABO โดยอาศัยหลักการการเกาะกลุมของพลาสมาท่ีแยกไดจาก

กระดาษแยกเลือดกับเซลลมาตรฐานชนิด A และ ชนิด B ความเขมขน 30 เปอรเซ็นต ที่เติมลงไปเพ่ือทำปฏิกิริยาในภายหลังและอานผลจากการเคล่ือนที่ของ
เม็ดเลือดและพลาสมาเชนเดียวกัน จากผลการทดลองพบวาอุปกรณตรวจวิเคราะหฐานกระดาษท่ีพัฒนาขึ้นสามารถตรวจวัดไดทั้งหมูเลือด ABO และ Rh 

พรอมกันภายใน 10 นาทีและวิธีที่พัฒนาข้ึนเม่ือนำมาทดสอบกับหมูโลหิต A, AB และ O (หมูละ10 ซ้ำ) พบวาวิธีที่พัฒนาขึ้นมีเที่ยงตรงในการตรวจวัดสูง      
ในการทดสอบกับตัวอยางเลือดจริงซึ่งประกอบดวยหมูโลหิต A (12 ราย), B (13 ราย), AB (9 ราย), O (14 ราย) และ Rh (48 ราย) พบวามีความถูกตองอยูที่ 
92%, 85%, 89%, 93%, และ 96% ตามลำดับ ซึ่งปจจัยสำคัญที่สงผลตอความถูกตองของวิธีที่พัฒนาขึ้นคือสัดสวนของปริมาณเม็ดเลือดแดงที่แตกตางกัน   

ในแตละบุคคล ซึ่งจะมีการวิจัยตอไปเพื่อใหผลการตรวจวัดมีความถูกตองเปน 100% อุปกรณตรวจหมูเลือดบนกระดาษท่ีพัฒนาขึ้น มีศักยภาพนำไปพัฒนา
ตอยอดเพื่อใชในการตรวจหมูโลหิต ABO และ Rh ในระดับภาคสนาม เชน ในภาวะเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา เนื่องจาก

มีตนทุนต่ำ ขนาดเล็ก เคลื่อนยายงาย น้ำหนักเบา ไมจำเปนตองใชเครื่องปนแยกซีรัมกอนการตรวจวิเคราะห นอกจากน้ีงานวิจัยดังกลาวยังไดเผยแพร          
ในวารสาร Biosensors and Bioelectronics ฉบับที่ 67, วันที่ 15 May 2015, หนา 485–489.ที่มีคา impact factor อยูที่ 6.4 

 กรดเฟอรลูริก (Ferulic acid) เปนสารพฤกษเคมีที่พบมากในขาว กาแฟ แอปเปล ลม เปนตน สารพฤกษเคมีชนิดนี้ออกฤทธิ์และมีกลไกเก่ียวของ        
กับการตานโรคเบาหวานและการเกิดโรคแทรกซอนจากเบาหวาน เม็ดเลือดแดง (erythrocytes) เปนเซลลชนิดหน่ึงที่สามารถเกิดปฏิกิริยาไกลเคช่ันและ     

ออกซิเดชันไดอยางรวดเร็ว และนิยมใชเปนตัวบงชี้การเกิดโรคแรกซอนจากเบาหวานไดในอนาคต งานวิจัยน้ีพบวากรกเฟอรรูลิกสามารถปองกันการเกิดไกลเคช่ัน 

บนเม็ดเลือดแดงได และชวยลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ทำใหเม็ดเลือดแดงยังคงสภาพและทำงานไดตามปกติ นอกจากน้ีพบวาเม็ดเลือดแดงเมื่อเกิดภาวะ
ไกลเคช่ันจะทำใหการทำงานของเอนไซม Na+-K+ ATPase ซึ่งทำหนาที่รักษาสมดุลเกลือไอออนใหแกเม็ดเลือดแดงลดการทำงานลง แตกรดเฟอรรูลิก        
ชวยแกไขขอบกพรองโดยการเพ่ิมการทำงานของเอนไซมชนิดดังกลาวไดเปนอยางดี ผลงานวิจัยนำไปสูการประยุกตใชและทราบถึงบริมาณกรดเฟอรรูลิกที่ทราบ 
ออกฤทธ์ิไดในระบบไหลเวียนโลหิต ซึ่งนำไปสูการแนะนนำการบริโภคอาหารท่ีมีองคประกอบของสารพฤกษเคมีดังกลาวในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจชวยลด    
ความเสี่ยงการเกิดโรคแทรกซอนจากเบาหวานในอนาคต ผลงานวิจัยไดรับการเผยแพรในวารสาร PLOS ONE ป 2015 

การตรวจหมูเลือด Rh และ ABO แบบใหมบนกระดาษ  

ที่สามารถตรวจแอนติเจนและแอนติบอดีของหมู ABO ไดพรอมกัน 
วนิดา หลายวัฒนไพศาล, จุฬาลักษณ นอยพวง, ขวัญฤทัย ตาละลักษณ, ไอรินทร หงสวริทธร, นริชา ภูภิญโญ, ปณณวิทย ถิรบวรกิจพิธาน  
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กองบรรณาธิการ อ.ดร.ปาหนัน  รัฐวงศจิรกุล  E-mail: panan_etc@yahoo.com หรือโทรศัพท 0-2218-1084 ตอ 319

ขาวโครงการคายสานสัมพันธนองใหม คณะสหเวชศาสตร  ปการศึกษา 2558 

 ดวยสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการคายสานสัมพันธนองใหม ปการศึกษา 

2558 ขึ้นระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2558 ณ คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อให
นิสิตใหมประจำปการศึกษา 2558 ไดทราบถึงการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และเปนการสรางสัมพันธอันดีระหวาง
นิสิตรุนพี่และเพื่อนในรุนเดียวกัน อีกทั้งเพื่อใหนิสิตใหมไดเตรียมความพรอมกอนการกาวเขาสูรั้วมหาวิทยาลัย สราง
ความสามัคคีในหมูนองพี่นิสิตคณะสหเวชศาสตร การจัดกิจกรรมสันทนาการ การแนะนำสถานท่ีภายในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และบริเวณรอบๆ 
มหาวิทยาลัย รวมไปถึงการพบปะ
กั บพี่ เ ก าที่ ม าแนะนำน อ งๆ   
นิสิตใหมเกี่ยวกับการใชชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย และแนะนำเรื่อง
การเรียนในแตละสาขาวิชา ทำให
นิสิตสามารถปรับตัวให เขากับ
สถานการณและปญหาท่ีเกิดข้ึน
ทั้งในเร่ืองของการเรียน และเรื่อง
ของกิจกรรมควบคูกันไปกับการ
ศึกษาในร้ัวมหาวิทยาลัย  
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