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โครงการสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ 
“Novelty in analytical method for diagnostic and biomarker detection” 

 
1. ชื่อหัวหน้าโครงการ  ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล  ต าแหน่ง  รองคณบดี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ  

โทรศัพท์  02-2181068  E-mail Address:  Wanida.L@chula.ac.th 
2. ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ  คณะสหเวชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. ชื่อผู้ประสานงานหลัก    ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ 
4.   ลักษณะโครงการ 

จัดการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ในอนาคต คือเทคโนโลยี
ของไหลจุลภาค (microfluidics) ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างหลายๆ ศาสตร์ เข้าด้วยกัน ทั้งด้าน
การแพทย์ วิศวกรรม ฟิสิกส์ ฯลฯ จนน าไปสู่การเป็นระบบหรืออุปกรณ์ตรวจวัดที่เรียกว่าห้องปฎิบัติการ 
บนชิบ (Lab-on-a-chip) และเป็นระบบที่มีศักยภาพทดแทนวิธีการตรวจวัดแบบดั้งเดิมได้ในอนาคต 
เนื่องจากมีขนาดเล็ก เหมาะส าหรับการตรวจแบบข้างเตียงผู้ป่วย หรือในลักษณะ POCT มีการใช้น  ายาและ
สารเคมีปริมาณน้อย มีศักยภาพการใช้งานแบบวิเคราะห์อัตโนมัติได้ ท าให้ประหยัดต้นทุนได้มาก 

5.   ผู้เข้าร่วมการประชุม  จะสะสมคะแนนการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ (CMTE)  เพ่ือการต่อใบอายุ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได ้

6. จัดงาน วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น.  
                ณ ห้อง 801 อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
7. ไมม่ีการจัดเก็บค่าลงทะเบียน / ค่าใช้จ่าย  รับสมัครถึงวันที่  22 กรกฎาคม 2561 
      วิธีการสมัคร ผู้สนใจทั่วไปสมัครเข้าอบรมฯ กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าทางเวบไซด์    

https://goo.gl/forms/LeqPMKwOhhBPDZHx2   

 
8. ผู้เข้าร่วม 

วิทยากร      3  คน 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ    12 คน 
นิสิตหลักสูตรบัณทิตศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ  30 คน 
นักเทคนิคการแพทย์  นักวิทยาศาสตร์ จากหน่วยงานอื่นๆ  20 คน 
นิสิตและคณาจารย์ จากคณะอื่นๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   20 คน 
บุคลากรจากหน่วยงานภายนอก  15 คน 

                                     รวม  100 คน 
9. หลักการและเหตุผล 

การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีความส าคัญอย่างยิ่ง  เนื่องจากสามารถช่วย
วินิจฉัยโรค ตรวจคัดกรองโรค ตรวจติดตามการด าเนินของโรคและติดตามผลการรักษาได้  แต่อย่างไรก็ตาม
วิธีดั้งเดิมของการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการการแพทย์ส่วนมาก จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์
อัตโนมัติที่มีราคาแพง เมื่อติดตั้งแล้วเคลื่อนย้ายได้ยาก อีกทั้งยังใช้น้ ายาในการตรวจวัดปริมาณมาก ท าให้
ต้นทุนในการตรวจวัดสูง  ทั้งนี้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาต่อไปอย่างรวดเร็ว  
เครื่องมือที่ใช้ในปัจจุบัน อนาคตจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ใน
ลักษณะมัลติเพล็กซ์ การตรวจดีเอ็นเอ หรือโปรตีน ในลักษณะ DNA microarray หรือ Protein microarray 

https://goo.gl/forms/LeqPMKwOhhBPDZHx2
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เป็นต้น เทคโนโลยีที่มีบทบาทในเรื่องการตรวจวิเคราะห์ในอนาคต  คือเทคโนโลยีของไหลจุลภาค 
(microfluidics) ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างหลายๆ ศาสตร์ เข้าด้วยกัน ทั้งด้านการแพทย์ วิศวกรรม 
ฟิสิกส์ ฯลฯ จนน าไปสู่การเป็นระบบหรืออุปกรณ์ตรวจวัดที่เรียกว่าห้องปฎิบัติการบนชิบ (Lab-on-a-chip) 
และเป็นระบบที่มีศักยภาพทดแทนวิธีการตรวจวัดแบบดั้งเดิมได้ในอนาคต เนื่องจากมีขนาดเล็ก เหมาะ
ส าหรับการตรวจแบบข้างเตียงผู้ป่วย หรือในลักษณะ POCT มีการใช้น้ ายาและสารเคมีปริมาณน้อย มี
ศักยภาพการใช้งานแบบวิเคราะห์อัตโนมัติได้ ท าให้ประหยัดต้นทุนได้มาก  ท าให้ปัจจุบันมีงานวิจัยเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาระบบของไหลจุลภาค หรือห้องปฎิบัติการบนชิบอย่างต่อเนื่อง และมีใช้งานจริงแล้วในบาง
ประเทศ โดย microfluidic มีการประยุกต์ใช้ในการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และด้าน biomedical 
research มากที่สุด ถึงประมาณร้อยละ 80 ของงานวิจัยด้าน microfluidics ทั้งหมด คณะสหเวชศาสตร์ 
จุฬาฯ ผลิตบัณฑิตที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาตร์สุขภาพ เช่น เทคนิคการแพทย์ กายภาพบ าบัด โภชนาการและ
การก าหนดอาหาร และรังสีเทคนิค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ตรวจทางห้องปฎิบัติการ ดังนั้นการจัดสัมนาโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบของไหลจุลภาค และ
การสร้างนวัตกรรมด้านเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นิสิตและคณาจารย์ของคณะฯ  
และเป็นประโยชน์ต่อนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้สนใจอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ก้าวสู่เทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 ได้ทันท่วงท ี 

ในโครงการนี้ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านของไหลจุลภาคและไบโอเซนเซอร์จากประเทศญี่ปุ่น  ที่มี
ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติคุณภาพสูง มีสิทธิบัตรจ านวนมาก และมีประสบการณ์ท างานวิจัยเชื่อมโยง
กับบริษัทเอกชนที่น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบออกมาจ านวนหลายผลงาน ได้แก่ 

Prof. Dr. Noritada Kaji (h-index 28, h5-index 12) Department of Chemistry and 
Biochemistry, Graduate School of Engineering, Kyushu University  มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา
ระบบของไหลจุลภาค มีการบูรณาการงานวิจัยทางการแพทย์และการตรวจวัดทางห้องปฎิบัติการ เช่น ระบบ
ของไหลจุลภาคส าหรับตรวจแบคทีเรีย  เป็นต้น มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารใน Tier 1 และมี ISI Impact 
factor สูง หลายบทความเช่น Journal of the American Chemical Society (JCR Impact factor 
13.858), Biosensors and Bioelectronics (JCR Impact factor 7.78), Lab on a chip (JCR Impact 
factor 6.045), Scientific report (JCR Impact factor 4.259), เป็นต้น  

Prof. Manabu Tokeshi (h-index 43, h5-index 11) Division of Applied Chemistry, 
Faculty of Engineering, Hokkaido University มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบของไหลจุลภาค
ระดับไมโครและนาโน ส าหรับการประยุกต์ตรวจทางเคมี ชีวภาพ และทางคลินิก  และยังสนใจงานวิจัยด้าน 
paper-based analytical device มีการต่อยอดงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์หลายรายการ เช่น ระบบ 
Portable HPLC เป็นต้น มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารชั้นน าจ านวนมาก เช่น Biosensors and 
Bioelectronics (JCR Impact factor 7.78), Sensor and Actuator B (JCR Impact factor 5.4), 
Analytical Chemistry( (JCR Impact factor 6.3) เป็นต้น นอกจากนี้ Prof. Manabu เป็นบรรณาธิการ
ผู้ช่วย (Associate Editor) วารสาร Lab on a chip และเป็นบรรณาธิการวารสาร Sensor and   
Actuator B อีกด้วย 

10. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นิสิต นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์และคณาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ และ

หน่วยงานอ่ืนๆ ได้รับความรู้และความเข้าใจการตรวจวิเคราะห์โดยเทคโนโลยีของไหลจุลภาค 
(microfluidics) ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านการแพทย์ วิศวกรรม ฟิสิกส์ ฯลฯ จนน าไปสู่
การเป็นระบบหรืออุปกรณ์ตรวจวัดที่เรียกว่าห้องปฎิบัติการบนชิบ (Lab-on-a-chip) 



 

3 

2. เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างคณาจารย์และนักวิจัย  ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยกับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 

3. เพ่ือยกระดับคุณภาพและผลผลิตงานวิจัย รวมถึงพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่ระดับนานาชาติ 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

นิสิต นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์และคณาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ และ
หน่วยงานอ่ืนๆ จะได้รับความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในการตรวจวิเคราะห์โดยเทคโนโลยีของไหลจุลภาค 
(microfluidics) จนน าไปสู่การเป็นระบบหรืออุปกรณ์ตรวจวัดที่เรียกว่าห้องปฎิบัติการบนชิบ (Lab-on-a-
chip) ซึ่งจะเป็นระบบที่มีศักยภาพทดแทนวิธีการตรวจวัดแบบดั้งเดิมได้  เนื่องจากมีขนาดเล็ก เหมาะ
ส าหรับการตรวจแบบข้างเตียงผู้ป่วย หรือในลักษณะ POCT มีการใช้น้ ายาและสารเคมีปริมาณน้อย มี
ศักยภาพการใช้งานแบบวิเคราะห์อัตโนมัติได้ ท าให้ประหยัดต้นทุนได้มาก เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ท างานวิจัย การเรียนการสอน และสร้างเครือข่ายงานวิจัยต่อไป 

12. การประเมินโครงการ แบบส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ ภายหลังการเสร็จสิ้นการอบรม และ
มีผลการประเมินในระดับ  3.75 ขึ้นไป  

13.  ก าหนดการ   Monday  23 July, 2018 
8.30 - 8.45 Registration 
8.45 - 9.00   Opening session 

Welcome Address:  Assistant Professor Dr. Palanee Ammaranond 
                            Dean, Faculty of Allied Health Sciences,     
                            Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 

                           Opening Speech:    Professor Dr. Kiat Ruxrungtham 
                                                       Vice President for Research Development and  
                                                       Innovation, Chulalongkorn University 
9.00 – 09:45 “Novel Methods for Biomarker Detection” 
                           Prof.Dr. Orawon Chailapakul 
 Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University 
09:45 – 10:30        Medical diagnostic and gene therapy using microfluidic devices 
 Prof. Dr. Manabu Tokeshi 
 Division of Applied Chemistry, Faculty of Engineering, Hokkaido 

University    
10:30 – 10:45 Refreshment Break 
10.45 – 11.30 Electrical sensing of a single bacterium and cell by microfluidic devices 
 Prof. Dr. Noritada Kaji 
 Department of Chemistry and Biochemistry, Graduate School of 

Engineering, Kyushu University 
11.30 - 12.00   Closing Ceremony 
12:00 – 13:00 Lunch 
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