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คาํนิยม 
  

จากแนวคิดเริมตน้ทีจะจดัทาํ “วารสาร” ภายในคณะเลม่เล็กๆ จะพิมพข์าวดาํดว้ยกระดาษ
ขนาด A4 เย็บเลม่แบบธรรมดาๆ  ดว้ยหลายเหตุผลและทีสาํคญัดว้ยวิสยัทศัน์ของบรรณาธิการหนุ่มผู ้
มากความสามารถอยา่ง อาจารย ์ ดร. วรวุฒิ สมศกัดิ ในชวัขา้มคืนก็พฒันาขึนมาเป็น “วารสาร” ใน 
Facebook ออกสูภ่ายนอก และเชือวา่ในอนาคตอนัใกลน้อกจากจะเป็นเวทีทีเปิดกวา้งสาํหรบับุคคลากร 
เจา้หนา้ที นิสิตนักศึกษา ตลอดจนคณาจารยที์เป็นสมาชิกของคณะเทคนิคการแพทย ์ มหาวิทยาลยัเวส
เทิรน์ วิทยาเขตกาจนบุรีโดยแท ้ ทีจะแสดงบทบาทแสดงความคิดเห็นและยงัจะเปียมไปดว้ยเนือหาสาระ
ทางวิชาการ และหากเขา้ใจไม่ผิดกองบรรณาธิการยงัมีแนวคิดทีจะใหว้ารสารนี เป็นเวทีสาํหรบัตีพิมพ์
บทความจากภาคนิพนธ ์หรือวิทยานิพนธที์สามารถออกสูส่ากลไดโ้ดยไม่นอ้ยหนา้ใคร 

“วารสาร” ถือไดว้า่เป็นธรรมเนียมปฏิบติัของสถาบนัการศึกษาและจาํเป็นจะตอ้งมีจึงจะถือวา่
เป็นสถาบนัการศึกษาโดยสมบรูณ ์

ขอชืนชมกองบรรณาธิการดว้ยความจริงใจ และขออาํนวยอวยพรใหส้าํเร็จตามความมุง่หมาย
ของ “วารสารเทคนิคการแพทย ์เวสเทิรน์” 
 

อาจารย ์ทนพ. ชาติชาย คลา้ยสุวรรณ 



วารสารเทคนิคการแพทย ์เวสเทิรน์ Vol. 2 

คาํขอบคณุ 
 
 ตอ้งบอกวา่ “วารสารเทคนิคการแพทย ์ เวสเทิรน์” เป็นวารสารของพวกเราชาวคณะเทคนิค
การแพทย ์ มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ ทงัคณาจารย ์ เจา้หนา้ทีและนิสิตนักศึกษาทุกคน เป็นวารสารทีเกิด
ขึนมาจากความตงัใจของคณาจารย ์ และความเห็นชอบของนิสิตนักศึกษา ทีอยากจะใหมี้พืนทีเพือเป็น
แหลง่เผยแพรข่อ้มลู ขา่วสาร สาระและความบนัเทิงในรปูแบบของสือสิงพิมพ ์ เป็นพืนทีบอกกลา่วความ
เป็นมาและเป็นไปของคณะฯ คณาจารยแ์ละนิสิต นอกเหนือจากนีเรายงัมีศิษยเ์ก่าทีสามารถมารว่มแชร์
ประสบการณใ์หก้บัรุน่นอ้ง แมว้ารสารจะออกมาเป็นครงัที 2 แต่ความตงัใจอยา่งไม่หยุดยงัจะทาํใหพ้วก
เราสรรสรา้งวารสารใหอ้อกมาแบบนีและดีกวา่นีในทุกๆเลม่ถดัไป 
 “ขอบพระคุณ” เป็นอยา่งสงูครบัสาํหรบัคณาจารยทุ์กท่านทีเสียสละเวลาอนัมีค่า เพือมาชว่ย
เสริมสรา้งวารสารฯของคณะฯใหส้ดใส มีคุณประโยชน์ต่อผูอ้่านซึงไม่มากก็นอ้ย ขอบคุณบุคคลทีไม่ได้
เอ่ยชือถึง แตก็่มีสว่นเกียวขอ้งจนทาํใหว้ารสารฯเลม่นีเสร็จสมบรูณ ์ ขอบคุณสาํหรบักาํลงัใจจากทุกๆ
ฝ่ายทีคอยเสริมแรงใจใหก้บัทางกองบรรณาธิการ เพือปลุกพลงัทีมีเดินหนา้สรา้งงานต่อไป และทีขาด
ไม่ได ้ตอ้งขอบคุณคณบดี คณะเทคนิคการแพทย ์ ของพวกเรา ผศ. บุญพะเยาว ์ เลาหะจินดา ทีคอยให้
คาํปรึกษาทางกองบรรณาธิการเสมอมา คอยกระตุน้พวกเราจนสรา้งสรรคง์านนีออกมาไดส้าํเร็จลุลว่ง
ตามเป้าหมาย แมว้ารสารฯเลม่นีจะยงัมีสว่นทีขาดตกบกพรอ่งไป มีสว่นทียงัไมค่รบสมบรูณ ์และอาจจะ
ยงัขาดเนือหาทีเป็นประโยชน์สาํหรบัผูอ้่าน ทางกองบรรณาธิการยินดีเป็นอยา่งยิงและนอ้มรบัทุกคาํติ
ชมจากผูอ้่านทุกท่านเพือนําไปปรบัเปลียนและปรบัปรุง จนทาํใหว้ารสารเทคนิคการแพทย ์ เวสเทิร์
นเลม่นี ออกมาดีทีสุดและกลายเป็นวารสารชนันําในภายหนา้ใหจ้งได ้ ขอบคุณมหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ที
เป็นแหลง่สรา้งคน สรา้งงานและสรา้งบณัฑิตทีมีคุณภาพออกสูส่งัคม แมว้ารสารฯเลม่นีจะไม่ “Perfect” 
แต่ก็เป็นวารสารแบบ “Limited edition” ของพวกเราชาวเทคนิคการแพทย ์ แหง่มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ 
ทุกคน 

ขอบคุณครบั 
ดร.ทนพ. วรวุฒิ สมศกัดิ 

บรรณาธิการ 
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สาสนจ์ากคณบดี 
  

สวสัดีปีใหม่ 2556 ปีนีคณะเทคนิคการแพทย ์ขออวยพรใหผู้อ้่าน
ทุกท่านประสพความสาํเร็จในกิจการทีทาํอยูแ่ละมีความสุขในการดาํเนิน
ชีวติไม่มีอุปสรรคหรือภยัอนัตรายใดๆ และเพือเป็นการเพิมกุศลผลบุญ
ใหก้บัพวกเรา ในวนัอาทิตยที์ 20 มกราคม 2556 คณะฯจดังานทาํบุญปี
ใหม่และทาํบุญคณะฯโดยนิมนตพ์ระสงฆ ์ 9 รปู เจริญพระพุทธมนตแ์ละ
เลียงเพลทีคณะฯของเรา 

ในเลม่ทีสองนีเราออกชา้ไป เนืองจากภาระงานในการสอบปลายภาค รวมทงัการเตรียมสง่นิสิต
ฝึกปฏิบติังานภายนอกในโรงพยาบาลต่างๆ คณะเทคนิคการแพทย ์ มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ ไดร้บัความ
อนุเคราะหจ์ากโรงพยาบาล 6 แหง่ในปีนี คือ โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์  โรงพยาบาลพระยายม
ราช  โรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราชองคที์ 17  โรงพยาบาลนครปฐม  โรงพยาบาลโพธาราม  และ
โรงพยาบาลพระนังเกลา้ รบันิสิตเขา้ฝึกงาน คาดวา่ในปีต่อไปจะมีนิสิตผ่านเกณฑ ์ ออกฝึกงานภายนอก
มากกวา่นี เพราะยงัมีอีกหลายโรงพยาบาลทีรอใหค้วามอนุเคราะหต์่อนิสิต ดงันันทางคณะเทคนิค
การแพทย ์มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารยพิ์เศษทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี 

งานใหญ่อีกงานทีรอใหเ้ราฝ่าฟันและฟันฝ่าไปใหไ้ด ้ คือการรบัการประเมินปีที 2 จากสภา
วิชาชีพเทคนิคการแพทย ์ ซึงเป็นการประเมินการดาํเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 ทีผ่านมา และ
คาดวา่จะเป็นเดือนเมษายน 2556 นี ขณะนีเรามีอาจารยป์ระจาํ 19 คน เพราะเราสญูเสีย รศ. ไพศาล 
อิมพนัธ ์ หวัหนา้สาขาวิชาโลหิตวิทยาและปรสิตวิทยาคลินิกไปเมือเดือนธนัวาคม 2555 พวกเราไดไ้ป
รว่มงานฌาปนกิจท่านอาจารยด์ว้ยความอาลยัเป็นอยา่งยิง ตามแผน 5 ปีทีกาํหนดไว ้ ทางคณะเทคนิค
การแพทย ์ มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ ควรมีอาจารยป์ระจาํเป็นจาํนวน 20 คน เป็นอยา่งนอ้ยในปีนี แต่
เนืองจากคณะฯ มีนิสิตไม่ครบตามเป้าหมายทีกาํหนด จึงทาํใหอ้ตัราอาจารยต์อ่นิสิตยงัคงอยูไ่ดต้าม
เกณฑ ์ โดยเรามีอาจารยร์ะดบัปริญญาเอกมากกวา่รอ้ยละ 50  คณะฯผ่านการประเมินคุณภาพภายใน
ระดบัดี โดยไดร้บัความอนุเคราะหจ์าก รศ. ถวลัย ์ฤกษง์าม อาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์มา
เป็นประธานในการประเมินในปีทีผ่านมา และมหาวิทยาลยัไดร้บัการประเมินในระดบัดีมากจาก
กรรมการประเมินภายนอก 
 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย.์ทนพญ. บุญพะเยาว ์เลาหะจินดา 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์
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บทบรรณาธิการ (บก.บอกกลา่ว) 
  
 กลับมาอีกครงัตามคาํเรยีกรอ้ง...... หา่งหายกนัไปเสียนานกบั
วารสารของคณะฯ “วารสารเทคนิคการแพทย ์เวสเทิรน์” ซึงฉบบัที 2 นีหา่งจาก
ฉบบัแรกถึง 5 เดือนเลยทีเดียว แต่นันไมไ่ดห้มายความวา่การหายไปนานจะ
หายไปเลย แมจ้ะมาชา้แตก็่ยงัมาครบั จากภารกิจมากมายทีเขา้มาสูค่ณะฯของ
เรา ทาํใหเ้กิดแรงขบัเคลือนเพือการเดินหนา้อยา่งมากมาย บวกกบัการทีนิสิตชนัปีที 4 ตอ้งผจญกบัการ
ทาํงานวิจยั “Term-paper” กนัอยา่งขะมกัเขมน้ แค่นันยงัไม่พอ การเตรียมตวัสูก่ารฝึกงานภายนอก ยงิ
ทาํใหท้งัคณาจารยแ์ละนิสิตรูสึ้กตืนตวัและตืนเตน้ไปพรอ้มๆกนั...แต่นันก็ผ่านพน้มาจนถึงวนันี เขา้สู่
ชว่งปีใหม่ อะไรใหม่ๆก็ผ่านเขา้มาในรวัคณะฯของเรา การเริมตน้เทอมใหม่ของนอ้งๆนิสิตชนัปีที 1-3 
การออกไปเจอกบังานในโรงพยาบาลจริงๆของรุน่พีนิสิตชนัปีที 4 และการเตรียมตวัเขา้สูก่ารประเมิน
คุณภาพจากสภาเทคนิคการแพทยข์องคณาจารย ์ ทงัหมดลว้นเป็นสิงทีดีทีจะเกิดขึนครบั เพราะทาํให้
คณะฯของเราสามารถเดินหนา้ไปไดอ้ยา่งถกูทิศทางและมีคุณภาพ และในเดือนกุมภาพนัธนี์ก็มีงานพิธี
ประทานปริญญาบตัรใหก้บับณัฑิตใหม่ประจาํปีการศึกษา 2554 และแมจ้ะยงัไมมี่บณัฑิตจากคณะฯ
ของเรา แต่นันก็เป็นจุดหมายเล็กๆของทงัคณาจารยแ์ละนิสิตทีจะพากนักา้วไปยงัจุดนันใหจ้งได ้
 ฉบบันีจะมีการเปลียนแปลงสกัเล็กนอ้ยครบั เพือเป็นการเพิมอรรถรสใหก้บัผูอ้า่นโดยจะมีการ
สอดแทรกบทความวิชาการเพือตอบรบัและตืนตวักบัการใกลเ้ขา้มาทุกทีของการเปิดประตสูู ่ ASEAN 
การนํางานวจิยัของนิสิตชนัปีที 4 มาเผยแพรล่งในฉบบันีดว้ย รวมทงัเกร็ดเล็กเกร็ดนอ้ยและเบ็ดเตล็ดที
ทางทีมงานพยายามมุง่หาเนือหาทีน่าสนใจมาใหผู้อ้่าน ขา่วฝากต่างๆจากทางอนุกรรมการของคณะฯที
เป็นประโยชน์แก่ตวันิสิต และ “Behind the scene” เจาะเบืองลึกเบืองหลงัของคณะฯทุกแงมุ่ม นัน
อาจจะทาํใหเ้ราเขา้ใจบทบาทของคณะฯไดม้ากขึน  

ความเครยีดมีเขา้มาหาเราไดทุ้กวนัครบั แต่ขึนอยูที่วา่ตวัเรานันจะจดัการกบัความเครียดได้

อยา่งไร แต่อยา่งนอ้ยทีสุดทุกๆเรืองทีเขา้มาหาเรามกัจะมีความสุขเล็กๆซ่อนมาดว้ยเสมอ อยูที่วา่
ใคร...จะมองเห็นความสุขเล็กๆนัน....และนํามาเติมเต็มรอยยมิในหวัใจใหพ้องโต เพือใหเ้ราสามารถยืน
อยูท่่ามกลางความเครียดนีไดอ้ยา่งมนัคง 
 

ดร.ทนพ. วรวุฒิ สมศกัดิ 
บรรณาธิการ 
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กองบรรณาธิการ 
  ดร.ทนพ. สิทธิพร สุวรรณมิตร 
  ดร.ทนพญ. สรญัญา ศิริบาล 
  ดร.ทนพญ. ณฐัดา ตน้วงศ ์
  อาจารย ์ทนพ. ชาติชาย คลา้ยสุวรรณ 
 
ขอขอบคุณคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ 

 
  
 
 
 

 
สถานทีตดิต่อ 
 ตึกคณะเทคนิคการแพทย ์ มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ 600 หมู่ 11 ถนนมหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ 
ตาํบลสระลงเรือ อาํเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี 71170 
 

 

3



วารสารเทคนิคการแพทย ์เวสเทิรน์ Vol. 2 

จดัให ้จดัหนกั จดัเตม็ 

การไม่มีใบประกอบฯ ก็
เปรยีบเสมือนแรงงานเถือน 

วิชาการ...จดัให ้
ใบประกอบฯ… สอบทาํไม? 

 
สวสัดีครบัผูติ้ดตามวารสารคณะเทคนิคการแพทยทุ์กท่าน มาพบกนัอีกครงัในฉบบัที  สาํหรบั

เรืองทีจะนํามาบอกกลา่วในสว่นของงานวิชาการก็คือ ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์
หรือทีเราเรียกกนัยอ่ๆ วา่ ใบประกอบฯ ก่อนอืนเรามาทาํความรูจ้กัสิงนีเป็นเบืองตน้ก่อนนะครบั  

ใบประกอบฯ แต่เดิมนันเรียกวา่ ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาํหรบันักเทคนิคการแพทย ์ซึง
มีมาตงัแต่เริมมีการผลิตนักเทคนิคการแพทย ์ ซึงในอดีตบณัฑิตผูที้สาํเร็จการศึกษาหลกัสตูรวิทยา
ศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ ตอ้งขึนทะเบียนขอ
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ซึงออกโดยกองการประกอบโรค
ศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข ซึงไม่มีการสอบประเมินความรูแ้ต่
อยา่งใด ต่อมาภายหลงัเมือมีการบญัญติัพระราชบญัญติัวิชาชีพ
เทคนิคการแพทยใ์นปี พ.ศ. 2547 จึงมีการเปลียนแปลง
รปูแบบเริมครงัแรกในปี พ.ศ. 2549  โดยผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยจ์ะตอ้งขึนทะเบียนขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์ จากสภาเทคนิคการแพทย ์ ซึงตอ้งผ่านการสอบประเมิน
ความรูว้ิชาชีพก่อน จึงจะไดร้บัใบประกอบฯ ครบั ในสว่นของวิชาการจึงอยากจะใหข้อ้มลู ขนัตอนวิธีการ 
สาํหรบันิสิตทีจะตอ้งผ่านการสอบใบประกอบฯ เพือใหไ้ดมี้การเตรียมตวัและเตรียมใจอยา่งถกูตอ้ง  

สาํหรบัคาํถามแรก ทุกคนจาํเป็นตอ้งสอบหรอืไม่? ตอบตรงไปตรงมาก็คือ ตอ้งครบั ถา้
ตอ้งการเป็นนักเทคนิคการแพทยที์ถกูกฎหมายตาม พ.ร.บ. วิชาชีพ การไม่มีใบประกอบฯ ถา้
ยกตวัอยา่งก็เหมือนแรงงานเถือน ทีอาจจะถกูจบัไดทุ้กเมือ แตอ่ยา่งไรก็ดี การทีเราไม่สามารถสอบใบ
ประกอบฯ ไดภ้ายในครงัแรก ทางสภาฯ ก็เปิดโอกาสใหเ้ราสอบไดเ้รือยๆ ครบั สอบผ่านเมือไหรก็่ไดใ้บ
ประกอบฯมาครอบครอง ในสว่นของการทาํงาน ถา้กลา่วถึงงานในสาขาหลกัทีนักเทคนิคการแพทย์
รบัผิดชอบ หากเราไมมี่ใบประกอบฯ ก็ไม่สามารถออกผลการตรวจใหก้บัผูส้ง่ตรวจไดค้รบั ในปัจจุบนั 

นักเทคนิคการแพทยที์ทาํงานตรงสาขาจริงๆ ถือวา่มีนอ้ย 
ไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการจริงๆ ดงันันหอ้งปฏิบติัการ
หลายๆที จึงเลือกทีจะรบันักเทคนิคการแพทยท์งัทีมีและ
ไม่มีใบประกอบฯ แตจ่ะใหค้วามสาํคญัสาํหรบัผูที้มีใบ
ประกอบฯ กอ่นเสมอ 
สาํหรบัประโยชน์ของ

ใบประกอบฯ นอกจากจะทาํใหเ้ราถกูเลือกเขา้ทาํงานก่อน 
เนืองจากมีคุณวุฒิตามมาตรฐานแลว้ ก็ยงัมีสว่นของ ค่าตอบแทน
วิชาชีพ หรือทีคุน้หกูนัวา่ ค่าใบประกอบฯ ซึงจะทาํใหเ้รามีรายได้
เพิมขึนจากผูที้ไมมี่ใบประกอบฯครบั ถา้คิดเป็นตวัเงินก็หลายพนั
บาทอยู ่ ถือวา่คุม้ค่ามาก เพราะเราสมคัรสอบเพือขอรบัใบประกอบ
ฯ มีค่าใชจ้่ายครงัละ ,  บาท ซึงก็นับวา่ถกูมากเมือเทียบกบัใบ
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ประกอบวิชาชีพอืนๆ ในสว่นของงานอืนๆทีนักเทคนิคการแพทยส์ามารถทาํไดแ้ละอาจมีความเชยีวชาญ
กวา่สาขาอืน และเป็นทีนิยมก็คือ การเป็นตวัแทนจาํหน่ายนํายา สารเคมี อุปกรณแ์ละเครืองมือใน
หอ้งปฏิบติัการ งานในสว่นนีตามพืนฐานจริงๆ ผูที้มีความรูใ้นทางหอ้งปฏิบติัการเชน่ นักวิทยาศาสตร ์
หรือใครก็ตามทีมีความรูท้างวิทยาศาสตรท์างการแพทยก็์สามารถเขา้มาทาํงานในสว่นนีไดค้รบั คาํถาม 
ก็คือถา้นิสิตเลือกทีจะทาํงานดงักลา่ว ใบประกอบฯ มีความจาํเป็นหรือจะขอ้ไดเ้ปรียบจากกลุม่ผูส้มคัร
งานจากสาขาอืนๆอยา่งไร? คาํตอบก็ง่ายเชน่กนัครบั อาชีพตวัแทนเป็นอาชีพทีค่อนขา้งเปิดกวา้ง ถา้มี
คนมาสมคัรงานในตาํแหน่งเดียวกนั ระดบัปริญญาตรีเหมือนกนั ใบประกอบสามารถชว่ยสง่เสริมใหผู้ ้
นันเป็นตวัเลือกทีโดดเด่นครบั เรียกวา่มี มาตรฐานสูงกว่า ในประเทศไทย มีบริษัทใหญ่ๆทีเป็น
ตวัแทนหลกั ครอบครองสว่นแบ่งทางการตลาดในสว่นของหอ้งปฏิบติัการในโรงพยาบาล ไม่กีบริษัท ซึง
บุคลากรสว่นมากในนัน เป็นนักเทคนิคการแพทยค์รบั ดงันันการคดัเลือกคนเขา้ทาํงานในบริษัทดีๆ จึง
มกัจะเลือกคนทีจบสาขาเดียวกนักอ่นเพือใหมี้แนวคิดรว่มทีตรงกนั และในกลุม่สาขานันก็จะเลือกผูที้มี
มาตรฐานสงูกวา่ คือมีใบประกอบฯ ครบั ง่ายๆ คือ บริษัทยินดีจ่ายเงินเดือนทีเท่ากนัใหก้บัผูส้มคัรทีมี
มาตรฐานสงูกวา่เสมอครบั  

ในสว่นสุดทา้ย ก็จะใหข้อ้มลูสาํหรบัการเตรียมตวัสาํหรบันิสิตทีเลือกวา่จะขอลองสกัตงักบัใบ
ประกอบฯ ปกติการสอบใบประกอบฯในแต่ละปี เปิด 3 ครงัคือ ในเดือนกุมภาพนัธ ์ ซึงจะเป็นสนาม
สอบแรกของบณัฑิตใหม่ทีกาํลงัจะสาํเร็จการศึกษาครบั รอบต่อไปจะเป็น เดือนมิถุนายนและตุลาคม 
โดยการสอบจะมี  รปูแบบคือ แบบ ก บงัคบัสาํหรบัผูที้สอบเป็นครงัแรก และผูที้สอบไม่ผ่านในครงั
ก่อน สามารถเลือกแผนนีไดเ้ชน่กนั โดยตอ้งไดค้ะแนนรวมมากกวา่ 60% จากผลรวมของทุกสาขาวิชา 
หากไม่ผ่าน ทางสภาฯจะเก็บคะแนนในรายวิชาทีผ่าน (>60%) ไวใ้หโ้ดยอตัโนมติัครบั เพือใหเ้รา
สามารถเลือกมาสอบใน รปูแบบที 2 หรือ แบบ ข สาํหรบัผูที้เคยสอบมาแลว้ในแผน ก แตไ่ม่ผ่าน เรา
จึงสามารถเลือกสอบเฉพาะรายวชิาทีไม่ผ่าน (<60%) ก็พอครบั สาํหรบัรายละเอียดอืนๆ นิสิตสามารถ
เขา้ไปดไูดที้ http://www.mtcouncil.org ครบั ทา้ยทีสุดก็ขอใหนิ้สิตคณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ โชคดีในการสอบ แลว้เจอกนัฉบบัต่อไปครบั     
 
 

ดร.ทนพ. ถิรวฒัน์ วรรณตุง 
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย ์

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ 
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เรยีนดี กิจกรรมเด่น อนาคตก็สดใส 

เกรดเฉลีย บ่งบอกความรบัผิดชอบตอ่หนา้ที 

กิจการนิสิต 
เรยีนดี กิจกรรมเด่น จาํเป็นหรือไม่ 

 
นิสิตหลายๆคนเห็นหวัขอ้นีแลว้คงคิดวา่ เรียนใหร้อดอยา่งเดียว

ฉนัก็จะตายอยูแ่ลว้ยงัจะตอ้งมีกิจกรรมเดน่อีกหรือ ก็เลยเกิดคาํถามวา่ 
“เด่นไปทาํไม เดน่เพอือะไร” มีประโยชน์ตรงไหนกบัชีวตินิสิต
ธรรมดาๆทีไม่ไดอ้ยากจะเป็น The Star คน้ฟ้าควา้ดาว ประจาํ
มหาวิทยาลยั ทาํกิจกรรมแลว้ฉนัจะเอาเวลาทีไหนอ่านหนังสือ ฉนัมา

เรียนนะ ไม่ไดม้าทาํ
กิจกรรม ฯลฯ สารพดั
สารพนัทีผ่านเขา้มาใน

ความคิดของเรา  วนันี
ฝ่ายกิจการนิสิต คณะเทคนิคการแพทยมี์คาํตอบมาให้

แลว้ค่ะ ทาํไมตอ้งเรียนดี  และทาํไมตอ้งกิจกรรมเดน่ เรียนดีวดักนัตรงไหน คาํตอบทีง่ายทีสุดก็คงเป็นที
เกรดเฉลียค่ะ  แลว้เรียนดีอนาคตสดใสอยา่งไร นิสิตลองจินตนาการถึงชว่งเวลาทีสาํเร็จการศึกษาและ
ตอ้งสมคัรงาน หรือศึกษาต่อนะคะ  ถา้เราเดินเขา้ไปสมคัรงาน พรอ้มๆกบัใครอีกสกัคนทีเกรดเฉลียสงู
กวา่เรา นิสิตคิดวา่ใครจะมีโอกาสไดง้านนันมากกวา่กนัเอ่ย??? ถึงตรงนีหลายๆคนคงแยง้วา่ อา้วๆๆๆ
....เกรดดีแลว้ยงัไงไม่ไดห้มายความวา่จะทาํงานดีดว้ยนีหวา่.. ถกูและจริงคะ่ทีเกรดใชว้ดัความสามารถ
ในการทาํงานไมไ่ด ้  แต่ทราบไหมคะวา่มนัใชบ้อกอะไรทีสาํคญัมากๆ อยา่งหนึงเกียวกบัตวัเราได ้  สิง
นันคือ “ความรบัผดิชอบในหนา้ที” ของนิสิตคะ่ อยา่งนอ้ยการทีมีเกรดเฉลียดีก็บ่งบอกในเบืองตน้วา่
นิสิตมีความรบัผิดชอบในหนา้ทีของตนในดา้นการเรียน ซึง “ความรบัผิดชอบตอ่หนา้ทีถือเป็นสิงสาํคญั
อนัดบัแรกของชีวติการทาํงาน” การเรียนดีไม่ใชเ่รืองยากค่ะถา้เรามีสิงเหลา่นี....แต่น..แตน..แตน๊นนน 

 
1. กาํหนดเป้าหมาย   2. ทาํตามเป้าหมาย 
3. มีความตงัใจ พยายาม อดทน  4. ขยนัหมนัเพียร 
5. แบ่งปันความรูก้บัผูอื้น  6. จดัสรรเวลาอยา่งเหมาะสม 
 

แค่นีเกรดดีๆ ก็อยูไ่มไ่กลเกินมือเรา
แลว้ค่ะ แลว้กิจกรรมละ่ ..สาํคญัอยา่งไร ?? 
ก่อนอืน ตอ้งขออธิบายความหมายของ 
“กิจกรรมนิสิต” ก่อนนะคะ กิจกรรมนิสิตเป็นกระบวนการทีมหาวิทยาลยัจดัใหมี้ขึน เพือเปิดโอกาสให้
นิสิตไดรู้จ้กัและทาํงานรว่มกนั ปรึกษาหารือ แบ่งปันความคิดสรา้งสรรค ์ อนัจะนํามาซึงประโยชน์ของ
นิสิต มหาวิทยาลยัและสงัคม  ในบางมหาวิทยาลยัจะมีการใหนิ้สิตลงทะเบียนเพือขอรบั Activity 
transcript ซึงคือใบรบัรองวา่นิสิตไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมของมหาวิทยาลยัครบตามเวลาทีกาํหนด เชน่ ไม่
นอ้ยกวา่ 15 กิจกรรม หรือ 100 ชวัโมง เป็นตน้ แลว้การรว่มกิจกรรมนิสิตมีประโยชน์อยา่งไร มนุษย์
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เรยีนอยา่งเดยีวไม่เอาใครก็ไม่เป็นทีตอ้งการ 
กิจกรรมอยา่งเดยีวเรยีนไม่สน ผลคือเรยีนไม่จบ 

เป็นสตัวส์งัคมซึงตอ้งอาศยัอยูแ่ละทาํงานรว่มกนั ดงันันนิสิตจะเห็นวา่ สงัคมปัจจุบนันีไม่ไดต้อ้งการแต่
คนเก่งวิชาการเพียงอยา่งเดียว  หากแตต่อ้งการบณัฑิตทีมีความสมบรูณพ์รอ้มทงัทางวิชาการ วิชาชีพ
และวิชาชีวติ  

ดงันัน กิจกรรมนิสิตจึงเป็นสิงจาํเป็น และมีประโยชน์ต่อชีวติในอนาคตค่อนขา้งมาก เพราะ 
กิจกรรมเหลา่นี ชว่ยใหเ้รา.. 

 
1. มีโลกทศัน์กวา้งขึน   2. คน้พบและรูจ้กัตวัตนของตนเองมากขึน 
3. รูจ้กับริหารเวลา   4. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอื้นได ้
5. มีพฒันาการดา้นบุคลิกภาพ  6. รูจ้กัและเขา้ใจคาํวา่ บทบาทหนา้ที 
 

ปัจจุบนัหลายๆองคก์รหรือบริษัท ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการเขา้รว่มกิจกรรมนิสิตระหวา่งศึกษา
ค่อนขา้งมาก บางแหง่มีสว่นนีใหก้รอกในใบสมคัรงาน เพราะการทีเราเคยไดร้ว่มกิจกรรมบ่งบอกวา่ เรา

สามารถทาํงานรว่มกบัผูอื้นได ้มีการบริหาร
เวลาระหวา่งการเรียน และกิจกรรมอยา่ง
เหมาะสม มีภาวะของการเป็นผูนํ้าและผู ้
ตามทีดี และมีความเสียสละตนเองเพือ
ประโยชน์สว่นรวม ซึงสิงเหลา่นีเป็นสิงที

องคก์รตอ้งการจากผูท้าํงาน นอกเหนือจากผลการเรียนทีดี  เรียนอยา่งเดียวไม่เอาใคร เกรดดีเกรดเลิศ
แค่ไหนก็อาจไม่เป็นทีตอ้งการ ทาํแตกิ่จกรรมอยา่งเดียวเรียนไม่สน..ผลก็คือเรียนไมจ่บ รีไทร ์ เรียน
หลายปี ฯลฯ ดงันันการบริหารเวลาสาํคญันะคะ อยา่งไรก็ตาม ในบทบาทหนา้ทีของนิสิตแลว้ การเรียน
ถือเป็นหนา้ทีหลกัทีสาํคญัทีสุดทีนิสิตตอ้งรบัผิดชอบในเบืองตน้ สว่นกิจกรรมนัน เป็นองคป์ระกอบหนึง
ทีมาชว่ยเสริมใหนิ้สิตมีคุณลกัษณะความเป็นบณัฑิตทีสมบรูณ.์....เห็นประโยชน์ของการทาํกิจกรรมแลว้ 
นิสิตเทคนิคการแพทยที์เป็นโรคเกลียดหรือกลวัการทาํกิจกรรม ลองปรบัทศันคติใหม่แลว้ลองมาเขา้
รว่มกิจกรรมกบัคณะฯ นะคะ....ฝ่ายกิจการนิสิตยินดีตอ้นรบัและรอทุกๆคนอยูค่่ะ  
 
 

อ.ทนพญ. วรวรร วชัระสมัพนัธกุ์ล 
อนุกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะเทคนิคการแพทย ์

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ 
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ประกนัคณุภาพการศึกษา 
มารูจ้กั PDCA กนัเถอะ 

หลายคนอาจยงัไม่คุน้เคยคอลมัน์ประกนัคุณภาพการศึกษา ฉบบันีเราจะพาไปรูจ้กักบัคาํๆนีค่ะ 
“PDCA” เริมทีตวัแรกกนัเลย 

P ยอ่มาจาก “Plan” ทีแปลวา่ แผน ซึงก็คือกระบวนการทีมีแผน
หรือแนวทางในการดาํเนินงานอยา่งชดัเจน 

D ซึงยอ่มาจาก “Do” ทีแปลวา่ ทาํ ก็คือการดาํเนินงานตามแผน
อยา่งเป็นรปูธรรม 

C ยอ่มาจาก “Check” ทีแปลวา่ ตรวจสอบ นันก็คือการ
ประเมินผลการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ 

A ยอ่มาจาก “Act” ทีมาจาก Action คือการนําผลการ
ดาํเนินงานมาปรบัปรุงและพฒันามาตรฐานทีปฏิบติั 

 
        เมือนําทุกกระบวนการมารวมกนั โดยมีการปรบัปรุงการ
ดาํเนินงาน จนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อยา่งตอ่เนืองทีเรียกวา่ 
Continuous Improvement จะทาํใหมี้การพฒันางาน จนเกิดรปูแบบ
การทาํงานแนวใหม่หรือนวตักรรม (Breakthrough/Innovation) ซึง
จะนําไปสูก่ารดาํเนินงานทีเป็นเลิศ (Best Practice) ขององคก์รนัน  

เห็นไหมคะวา่อกัษรยอ่เพียง 4 ตวันีมีผลนําพาองคก์รไปสู่
เป้าหมาย (Target) ซึงก็คือ ความเป็นเลิศไดเ้ลยทีเดียวเชียว แต่ไม่
เพียงนําไปใชไ้ดเ้ฉพาะในองคก์รเท่านันนะคะ  PDCA ยงัสามารถ
นําไปประยุกตใ์ชใ้นการเรียนของนิสิตไดอี้กดว้ย 
 
TARGET  เทอมนีลงเรียนทงัหมด 7 วิชา ตอ้งการ A อยา่งนอ้ย 5 วิชา 
PLAN  ตงัใจเรียนในหอ้งเรียน อ่านหนังสือทบทวนอยา่งนอ้ย 1 ชม/วนั เขา้ Lab และสง่งาน 
DO  ปฏิบติัตามแผนโดยเครง่ครดั 
CHECK  ประเมินคะแนนสอบของตนเอง 
ACT สาํรวจตวัเองวา่ยงัขาดความเขา้ใจในจุดใดของเนือหาทีเรียน ทบทวน คน้ควา้ใหม้ากขึน 

หากนิสิตทาํตามวงจร PDCA ได ้ A ทุกวิชาแน่นอน! 
 

อ.ดร.ทนพญ. สรญัญา ศิริบาล 
อนุกรรมการฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย ์

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ 
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“เรยีกคืนความฝันอนับรสุิทธิเหล่านนักลับมา” 

ฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ 
ดอกราชพฤกษบ์านแลว้ 

 
ผมเชือเหลือเกินครบัวา่ คนไทยทุกคนมีพืนฐานของนิสยั

เอือเฟือเผือแผ่ และชอบชว่ยเหลือผูอื้น หากแต่สภาพเศรษฐกิจและ
สงัคมในปัจจุบนั ไดบี้บคนัใหผู้ค้นต่างๆโดยเฉพาะคนทีอาศยัอยูใ่น
เขตเมืองใหญ่มีความเห็นแกต่วักนัมากขึน  ทุนนิยมทาํใหทุ้กคน
อยากรวย  ทาํทุกวิถีทางโดยไมค่าํนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ทุกวนันี
คนเรามีความเห็นอกเห็นใจกนันอ้ยลงไป การทีจะหาใครสกัคนทีมี
อุดมการณที์จะลุกขึนมาชว่ยเหลือผูอื้น โดยไม่หวงัผลตอบแทนนัน
หายากขึนทุกที แลว้ตวัเองเคยมีบา้งไหม ในครงัทีเรายงัเด็กๆ 
ผูอ้่านเคยวาดฝันไวบ้า้งหรือเปลา่ครบัวา่ อยากเป็นฮีโรแ่บบไหนที

คอยชว่ยเหลือผูอื้น เชือวา่หลายๆคนเคยมี
ความฝัน บา้งก็ฝันวา่อยากเป็นหมอคอย
ชว่ยเหลือผูอื้น บา้งก็ฝันอยากเป็นครคูอย
สอนหนังสือนักเรียน โดยทีความฝันอนั
บริสุทธิเหลา่นันไม่ไดเ้กิดขึนเพราะความอยากรวย  แลว้ความฝันเหลา่นันหายไปไหนแลว้ครบั? 

เรา....หลงลืมความฝันอนัแสนสุขเหลา่นัน ทุกวนันีแค่เรียนๆแต่ละ
วนัก็จะไม่มีเวลาแลว้ เราคิดแบบนีใชไ่หมครบั คนสว่นใหญ่ตอบวา่ “ใช่” แต่
คนอีกกลุม่หนึงตอบวา่ ไม่ใชเ่วลาเรียนหรอก เวลาเทียวต่างหาก นันแหละ
ครบั ถึงแมว้า่เราจะหลงลืมไปเพราะดว้ยเหตุผลอนัใดก็ตาม วนันีผมอยากให้

ผูอ้่านลองมาสาํรวจสิงรอบๆขา้ง 
สมัผสัความงามรอบๆ ตวัเรา 
เพือวา่จะไดเ้รียกคืนความฝันอนั
แสนบริสุทธิเหลา่นัน คืนกลบัมาอีกครงั  เริมตน้จากสิงทีอยู่
รอบตวัเรา 

ทุกวนัทีขบัรถไปเพือพิมพล์ายนิวมือเขา้ทาํงาน เรา
มกัจะผ่านถนนในมหาวิทยาลยัฯ ซึงปลกูตน้ราชพฤกษ์ไวที้
เกาะกลางถนน ในวนันี วนัทีเขียนคอลมัน์ฉบบันีคือวนัที 10 

มีนาคม 2556 ดอกไมไ้ดบ้านแลว้ สีเหลืองอรา่มไปเกือบทงัตน้ บางครงัก็สงสยัวา่อากาศอนัแสนจะ
รอ้นขนาดนี ดอกไมเ้หลา่นีทาํไมยงับานไดน้ะ สาํหรบัดอกราชพฤกษ์นันมีการเรียกแตกต่างกนัออกไป
ในแต่ละทอ้งถิน ซึงสว่นใหญ่จะเรียกราชพฤกษ์วา่ “คูน” เนืองจากจาํง่ายกวา่ (แต่มกัจะเขียนผิดเป็น 
คณู) ทางภาคเหนือเรียกวา่ ลมแลง้ ทางภาคใตเ้รียกวา่ ราชพฤกษ์ ลกัเกลือ ใครทียงัไม่เคยสาํรวจความ
งามอยา่งจริงจงั ก็ลองไดเ้ลยครบั มนัเป็นทีมาของการเขียนบทความนีครบัวา่ งานวจิยันันไม่ไดม้าจาก
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“ท่ามกลางความรอ้น ดอกราชพฤกษก็์ยงับานอยู่ได”้ 

ความง่ายดายอยา่งทีใครบางคนคิด แต่บางครงัมนักลนัออกมาจากความรกัในความคิดและการสงัเกต 
แต่ท่ามกลางสิงทีไม่เอืออาํนวยนัน งานวจิยัและความคิดยงัคงดาํเนินต่อไปไดค้รบั ไม่ใชไ่ม่มีเงิน ไม่มี

ของ ไม่มีคนชว่ยทาํแลว้งานวิจยัจะ
ไม่เกิด เปรียบเสมือนตน้ราชพฤกษ์
นีไงครบั มนัยงัคงบานอยูไ่ดแ้ม้
อากาศจะรอ้นสกัเพียงใด เรายงัคง

เห็นความงามท่ามกลางความรอ้นไดเ้ชน่กนั ดงันัน... งานวิจยัทีคณะฯของเราทาํนัน แมจ้ะเป็นเพียง
จุดเริมตน้เล็กๆ แตนั่นคือความงามท่ามกลางความรอ้นทีระอุนันเอง 
งานบริการวิชาการทีคณะฯของเรา รว่มดว้ยนิสิตจากชนัปีตา่งๆ และคณาจารย ์ ทีเสียสละเวลาออก
บริการชุมชนนัน เป็นสิงทีเราพยายามสรา้งจิตสาํนึกรกัในวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์ รกัในงานทีเราเป็น
คนสรา้งเอง รกัในพวกพอ้งนอ้งพีรว่มวิชาชีพเดียวกนั และรูจ้กัแบ่งปันความสุขชว่ยแบกความทุกข ์
เหลา่นีเป็นสิงทีบริการวิชาการไดพ้ยายามสรา้งกนัขึนมา 
ความเหนือยทีไดม้า เหงือทีไหลริน เป็นสิงทีแสดงอยา่ง
เป็นรปูธรรมวา่ พวกเราไดร้บัใชส้งัคมแลว้ คอลมัน์ใน
ฉบบัที 2 ของวารสารเทคนิคการแพทยนี์ ทางฝ่ายวจิยั
และบริการวิชาการ อาจจะเขียนออกแนวดราม่าสกั
เล็กนอ้ย เพียงแตมุ่่งหวงัและอยากเห็นทางเดิน ของ
วิชาชีพ ไมไ่ดมี้แต่การแขง่ขนักนัเอง... มองหาสิงเล็กๆที
สรา้งรอยยมิ เพราะมนัอาจจะเป็นพลงัอนัใหญ่หลวงทีทาํ
ใหเ้ราเดินต่อไป ขอบคุณครบั  

 
 

ดร.ทนพ. อกัษรากร คาํมาสุข 
อนุกรรมการฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ คณะเทคนิคการแพทย ์

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ 
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Student’s term-papers 
ผลของสารสกดัชาเขียวและชาดาํตอ่การเจริญเติบโตของเชือพลาสโมเดียมเบอรกิ์ไอ 
(Effect of Green and Black Tea Extracts against Plasmodium berghei Growth) 
ณฐัสุดา พลเวียง, ลลิตา กุลวงษ,์ อุบลวรรณ ใจหาญ และ วรวุฒิ สมศกัดิ 
สาขาวิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ 
 
บทนาํ 

ในขณะทีปัญหาการดือต่อยาตา้นมาลาเรีย ยงัคงมี
จาํนวนเพิมสงูขึนเรือยๆ เนืองจากยีนทีทาํหนา้ทีสรา้งโปรตีน
ของเชือมาลาเรีย ซึงเป้าหมายของยานันไดเ้กิดการกลายพนัธุ ์
(1) จึงสง่ผลใหย้าไม่สามารถออกฤทธิต่อโปรตีนเป้าหมายได้
อีกต่อไป  ดว้ยเหตุนีจึงเป็นปัญหาและอุปสรรคทีสาํคญัในการ
ควบคุมโรคมาลาเรีย โดยเฉพาะประชาชนทีอาศยัอยูใ่นบริเวณ
เขตรอ้นชนืของโลก รวมทงับริเวณชายแดนไทย-พม่า และ
ชายแดนไทย-กมัพชูา ทีมีการกระจายของโรคมาลาเรียใน
ระดบัทีสงู และดว้ยเหตุนีโรคมาลาเรียจึงยงัคงเป็นประเด็น
สาํคญัในการศึกษาคน้ควา้และทาํวจิยัในประเทศไทยต่อไป (2) 

โรคมาลาเรียเป็นโรคทีเกิดจากการติดเชอืปรสิตใน 
Genus Plasmodium ทีมียุงกน้ปลอ่งเพศเมีย (Female 
Anopheles mosquito) เป็นพาหะนําโรคทีสาํคญั วงจรชวีิตของเชอืมาลาเรียนันมีความซบัซอ้นซึง
ประกอบดว้ยการเจริญแบบไม่อาศยัเพศ (Asexual phase) ในสตัวมี์กระดกูสนัหลงัและแบบอาศยัเพศ 
(Sexual phase) ในยุงกน้ปลอ่ง (3) จึงทาํใหก้ารใชย้าเพือไปยบัยงัการเจริญเติบโตของเชือมาลาเรียนัน
ทาํไดค้่อนขา้งยากและไม่ประสบผลสาํเร็จ ประกอบกบัยงัไม่มีวคัซีนทีมีประสิทธิภาพสาํหรบัใชใ้นการ
ป้องกนัโรคมาลาเรียในปัจจุบนั และจาํเป็นตอ้งคน้ควา้วจิยัต่อไปเพือใหไ้ดว้คัซีนทีดีทีสุดออกมา  ดงันัน
การคิดคน้หายาตา้นมาลาเรียตวัใหมจึ่งยงัคงเป็นสิงทีจาํเป็นและควรทาํอยา่งเรง่ดว่น การคิดคน้ยาตา้น
มาลาเรียขึนมาใหม่นันสามารถทาํได ้ 2 วิธีคือการสงัเคราะหขึ์นมาในหอ้งปฏิบติัการ โดยอาศยั
โครงสรา้งพืนฐานจากยาตา้นมาลาเรียมาตรฐานทีมีการใชร้กัษาในปัจจุบนั แตว่ิธีนีจาํเป็นตอ้งใช ้
นักวิทยาศาสตรที์มีความรูค้วามสามารถเฉพาะดา้น และผูเ้ชียวชาญ รวมทงัอุปกรณแ์ละหอ้งปฏิบติัการ
ทีมีความทนัสมยั วิธีนีจึงยงัคงทาํไดใ้นบางประเทศทีมีความพรอ้มเท่านัน ดงันันวิธีทีสองจึงไดร้บัความ
สนใจโดยการคน้หาสารสกดัจากพืชสมุนไพรทีมีในธรรมชาติทีสามารถออกฤทธิในการยบัยงัและตา้น
เชือมาลาเรียได ้ โดยสารสกดัจากพืชสมุนไพรธรรมชาติทีมีการศึกษาวจิยักนัอยา่งแพรห่ลายคือสารสกดั
จากชาสมุนไพร 

ชาเป็นพืชสมุนไพรทีไดร้บัความนิยมในการบริโภคมาเป็นเวลานานและไดร้บัความนิยมมากขึน
เรือยๆ เนืองจากมีการศึกษาวจิยัมากมายเกียวกบัสารสกดัจากใบชาในการออกฤทธิตา้นอนุมลูอิสระ 

11



วารสารเทคนิคการแพทย ์เวสเทิรน์ Vol. 2 

ยบัยงัและทาํลายเซลลม์ะเร็งไดห้ลายชนิด ลดความดนัโลหิตและรกัษาระดบันําตาลในกระแสเลือด ชว่ย
ลดไขมนัอุดตนัในเสน้เลือด ลดและป้องกนัการเกิดกระบวนการอกัเสบภายในเซลล ์ (4) รวมทงัการ
ออกฤทธิในการยบัยงัการเจริญเติบโตของเชือมาลาเรียในหลอดทดลอง (5) ดงันันการศึกษาครงันีจึง
มุ่งเนน้ทีจะศึกษาสารสกดัจากชาสมุนไพรทงัชาเขียวและชาดาํ ในการออกฤทธิและมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของเชอืมาลาเรียในหนูทดลอง โดยอาศยัเชือพลาสโมเดียมเบอรกิ์ไอเป็นโมเดลในการ
ศึกษาวจิยั 

 
วิธีการศึกษา 
การเตรียมสารสกดัจากใบชา 

การเตรียมสารสกดัจากใบชานันจะใชว้ิธีการสกดัดว้ยนํารอ้น (Hot water method) โดยนําใบ
ชาเขียวและชาดาํอบแหง้มาทาํการบดใหล้ะเอียดดว้ยโกรง่บดยา จากนันนําใบชาทีบดละเอียดแลว้
ปริมาณ 10 กรมัใสล่งในบีกเกอรที์มีนํารอ้นทีอุณหภมิูคงทีประมาณ 90-95 องศาเซลเซียสปริมาณ 
100 มิลลิลิตร ทาํการสกดัเป็นเวลา 15 นาที เมือครบเวลานํามาทาํการกรองผ่านกระดาษกรอง 
Whatman No.1 เก็บสารละลายทีกรองไดซึ้งเรียกวา่สารสกดัอยา่งหยาบ (crude extract) ในหลอด
ทดลองทีมีฝาปิดมิดชิดและหุม้ดว้ยกระดาษฟรอยดเ์พือป้องกนัแสง จากนันนําไปเก็บในตูเ้ย็นทีอุณหภมิู 
2-4 องศาเซลเซียส (6) 

 
การวิเคราะหป์ริมาณสารประกอบโพลีฟีนอลในสารสกัดจากใบชา 

การวิเคราะหห์าปริมาณสารประกอบโพลีฟีนอลทีมีอยูใ่นสารสกดัจากใบชานันจะใชว้ิธี Folin-
Ciocalteu method นําสารสกดัจากใบชาปริมาตร 10 ไมโครลิตร เติมนํากลนัปริมาตร 790 ไมโครลิตร 
จากนันทาํการเติมสาร Folin-Ciocalteu ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ทาํการผสมใหเ้ขา้กนั ตงัทิงไวใ้หพ้น้
แสงทีอุณหภมิูหอ้ง เป็นเวลานาน 8 นาที เมือครบเวลาทาํการเติมสารละลายโซเดียมคารบ์อเนต
ปริมาตร 150 ไมโครลิตร ทาํการผสมใหเ้ขา้กนัแลว้ตงัทิงไวที้อุณหภมิูหอ้งเป็นเวลานาน 2 ชวัโมงโดย
ป้องกนัการรบกวนจากแสง เมือครบเวลาทาํการวดัค่าการดดูกลืนแสงทีความยาวคลืน 765 นาโนเมตร 
โดยนํามาคาํนวณหาความเขม้ขน้เทียบกบักราฟมาตรฐานของ gallic acid ซึงมีหน่วยเป็น gallic acid 
equivalent (GAE) (7) 

 
การติดเชือพลาสโมเดียมเบอรกิ์ไอในหนูทดลอง 

นํา Glycerol stock ของเชือพลาสโมเดียมเบอรกิ์ไอ (PbGFP) ทีแชแ่ข็งในไนโตรเจนเหลวออกมา
ละลายที water bath อุณหภมิู 37 องศาเซลเซียส จากนันนําเชือพลาสโมเดียมเบอรกิ์ไอทีละลายไดม้า
ทาํการฉีดเขา้ทางชอ่งทอ้ง (intraperitoneal) ของหนูทดลองสายพนัธุ ์ ICR ชว่งอายุ 6-8 สปัดาห ์ ใน
การตรวจวิเคราะหป์ริมาณของเชือพลาสโมเดียมเบอรกิ์ไอ ในหนูทดลองจะตรวจวิเคราะหโ์ดยการทาํ 
สเมียรเ์ลือดบนสไลดแ์กว้และยอ้มดว้ยสี Wright-Giemsa และนํามาดภูายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ที
กาํลงัขยาย 100 x oil immersion จากนันนํามาคาํนวณหา % parasitemia (จาํนวนเม็ดเลือดแดงทีติด
เชือต่อจาํนวนเม็ดเลือดแดงทงัหมด 100 เซลล)์ และทําการตรวจวิเคราะหเ์ปอรเ์ซ็นตเ์ม็ดเลือดแดงต่อ
ปริมาตรเลือดทงัหมด (% hematocrit) โดยเก็บเลือดจากหางหนูใสล่งใน heparinized capillary tube 
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จากนันนําไปปันดว้ยเครือง hematocrit microcentrifuge ทีความเร็ว 4000 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 10 
นาที ครบเวลานํามาวดัหาปริมาณเม็ดเลือดแดง (pack red blood cell) และคาํนวณเป็น % hematocrit 

เมือหนูทดลองทีติดเชือพลาสโมเดียมเบอรกิ์ไอมีปริมาณเชือ 10-15% parasitemia จะทาํการ
เก็บเลือดจากหนูทดลองทีติดเชอืพลาสโมเดียมเบอรกิ์ไอมาละลายในสารละลาย NSS แลว้ทาํการฉีด
เชือปริมาณ 1x104 เขา้ทางชอ่งทอ้งใหห้นูทดลองตวัใหม่ต่อไป 

 
การวิเคราะหผ์ลของสารสกัดชาต่อการเจริญเติบโตของเชือพลาสโมเดยีมเบอรกิ์ไอในหนูทดลอง 

การวิเคราะหผ์ลของสารสกดัจากใบชาในหนูทดลองนัน ทาํไดโ้ดยใชว้ิธีมาตรฐาน 4-day 
suppressive test (8) โดยทาํการแบ่งหนูทดลองสายพนัธุ ์ICR อายุประมาณ 6-8 สปัดาหอ์อกเป็น 13 
กลุม่ๆ ละ 5 ตวั จากนันทาํการฉีดเชือพลาสโมเดียมเบอรกิ์ไอจาํนวน 1x108 เขา้ทางชอ่งทอ้งของหนู
ทดลองทุกกลุม่ เมือเวลาผ่านไป 2 ชวัโมง (Day 0) หนูทดลองทุกกลุม่จะไดร้บันํา ยาตา้นมาลาเรีย
มาตรฐานหรือสารสกดัจากใบชา ทงัแบบไดร้บัสารเพียงชนิดเดียวหรือไดร้บัสารรว่มกนั โดยจะใหท้าง
หลอดอาหาร (oral by gavage) และจะใหส้ารทุกๆ 24 ชวัโมงใน Day1, 2 และ 3 จากนันใน Day4 ทาํ
การหา % parasitemia โดยการทาํสเมียรเ์ลือดจากหางหนูทดลองบนสไลดแ์กว้และยอ้มดว้ยสี Wright-
Giemsa นํามาสอ่งดภูายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ทีกาํลงัขยาย 100 x oil immersion นอกจากนีทาํการ
วิเคราะห ์ % hematocrit โดยเปรียบเทียบกบัหนูทดลองกลุม่ควบคุม 
 
กลุ่มหนูทดลอง  สารทีหนูทดลองไดร้บั 
กลุม่ที 1  นําเปลา่  1 มิลลิลิตร 
กลุม่ที 2  Pyrimethamine    1 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั 
กลุม่ที 3  Chloroquine    2 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั 
กลุม่ที 4  Artesunate    7 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั 
กลุม่ที 5  สารสกดัชาเขียว    3000 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั 
กลุม่ที 6  สารสกดัชาดาํ    3000 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั 
กลุม่ที 7  สารสกดัชาเขียว + ชาดาํ  1500 + 1500 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั 
กลุม่ที 8  Pyrimethamine + สารสกดัชาเขียว 1 + 3000 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั 
กลุม่ที 9  Pyrimethamine + สารสกดัชาดาํ  1 + 3000 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั 
กลุม่ที 10  Chloroquine + สารสกดัชาเขียว  2 + 3000 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั 
กลุม่ที 11  Chloroquine + สารสกดัชาดาํ  2 + 3000 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั 
กลุม่ที 12  Artesunate + สารสกดัชาเขียว  7 + 3000 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั 
กลุม่ที 13  Artesunate + สารสกดัชาดาํ  7 + 3000 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั 
 
สถิติทีใชใ้นการศึกษาวิจยั 

ค่าเฉลีย สว่นเบียงเบนมาตรฐาน (Mean + SD) การเปรียบเทียบค่าเฉลียของกลุม่ตวัอยา่ง (t-
test) และการแสดงผลในรปูแบบกราฟเสน้และกราฟแท่งจะใชโ้ปรแกรม GraphPad Prism 5.01 
(Prism 5 for Windows, GraphPadSoftware, Inc. USA) ในการคาํนวณและแสดงผล 
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ผลการทดลอง 
จากรปูที 1A แสดงใหเ้ห็นวา่ หนูทดลองกลุม่ทีไดร้บัสารสกดัชาเขียวและชาดาํ หรือการไดร้บัทงั

สารสกดัชาเขียวและชาดาํรว่มกนั ไม่สามารถยบัยงัการเจริญเติบโตของเชอืมาลาเรีย PbGFP ได ้ เมือ
เปรียบเทียบกบัหนูทดลองทีไดร้บัยาตา้นมาลาเรียมาตรฐาน ซึงสามารถยบัยงัการเจริญเติบโตของเชือ
มาลาเรีย PbGFP ไดถึ้ง 90% แต่เป็นทีน่าแปลกใจวา่หนูทดลองในกลุม่ทีไดร้บัสารสกดัชาเขียวและชา
ดาํ สามารถกระตุน้การเจริญเติบโตของเชอืมาลาเรีย PbGFP ไดดี้ขึนมากอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที  
p<0.001 เมือเปรียบเทียบกบัหนูกลุม่ควบคุมทีไดร้บันําเปลา่ และหนูกลุม่ทีไดร้บัยาตา้นมาลาเรีย
มาตรฐาน แตจ่ากการศึกษาและสงัเกตทาํใหเ้ราทราบวา่ เมือหนูทดลองเกิดการติดเชอืมาลาเรีย PbGFP 
ในปริมาณทีสงูมากขึนเรือยๆ จะสง่ผลใหห้นูทดลองมีภาวะโลหิตจางเกิดขึนจากการแตกทาํลายของเม็ด
เลือดแดงทงัเม็ดเลือดแดงทีปกติและเม็ดเลือดแดงทีติดเชือมาลาเรีย โดยสามารถดไูดจ้ากกราฟเสน้
แสดงความสมัพนัธข์อง % parasitemia และ Hematocrit ซึงเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ปริมาณเชือทีมาก
ขึนสง่ผลใหเ้กิดการแตกของเม็ดเลือดแดงมากขึน ทาํให ้Hematocrit ลดลง ซึงมีค่า R  = 0.9598 (รปู
ที 1B) และจากการแตกทาํลายของเม็ดเลือดแดงในหลอดเลือดนัน ยงัสมัพนัธก์บัปริมาณของ 
reticulocyte ทีเพิมขึนหลงัจากเกิดการติดเชือมาลาเรีย PbGFP (รปูที 1C) จากการสงัเกตหนูทดลองที
ไดร้บัสารสกดัชาเขียวและชาดาํซึงยงัคงมีอาการแสดงทีปกติและไม่มีภาวะโลหิตจาง ในขณะทีมีปริมาณ
เชือมากขึนนัน เมือนํามาศึกษาถึง Hematocrit หลงัจากการไดร้บัสารสกดัชาเขียวและชาดาํ ใหเ้รา
ทราบวา่ สารสกดัชาเขียวและชาดาํนัน แมจ้ะกระตุน้ใหเ้ชือมาลาเรีย PbGFP มีการเจริญเติบโตไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและไม่สามารถยบัยงัการเจริญเติบโตได ้ แตก่ลบัทาํใหร้ะดบัของ Hematocrit นันปกติเมือ
เปรียบเทียบกบัหนูทดลองปกติทีไมไ่ดร้บัการติดเชือมาลาเรีย (รปูที 1D) นอกจากนียงัพบวา่หนูทดลอง
ทีไดร้บัยาตา้นมาลาเรียมาตรฐาน ซึงสามารถยบัยงัการเจริญเติบโตของเชอืมาลาเรีย PbGFP ไดถึ้ง 
90% แต่กลบัทาํใหป้ริมาณของ Hematocrit ลดลงอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที p<0.001 เมือ
เปรียบเทียบกบัหนูทดลองปกติทีไมไ่ดร้บัการติดเชือมาลาเรีย 

 
รปูที1 แสดงผลของสารสกดัชาเขียว
และชาดาํต่อการเจริญเติบโตของเชือ
มาลาเรีย PbGFP (A) ความสมัพนัธ์
ระหวา่ง % parasitemia และ 
Hematocrit (B) ปริมาณ 
Reticulocytes กบัการติดเชือ
มาลาเรีย PbGFP (C) และการศึกษา
ปริมาณ Hematocrit ของหนูทดลอง
ทีติดเชือมาลาเรีย PbGFP และไดร้บั
สารสกดัชาเขียวและชาดาํ (D) NM= 
normal, UN= Untreated, PYR= 
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pyrimethamine treated, ART= artesunate treated, CQ= chloroquine treated, GTE= green tea 
extract treated, BTE= black tea extract treated, GT/BT= combination treatment GTE and BTE, 
*p<0.001 
 

จากรปูที 2A แสดงใหเ้ห็นวา่เมือนําสารสกดัชามาใชร่ว่มกบัยาตา้นมาลาเรียมาตรฐาน สามารถ
สง่ผลใหเ้กิดการยบัยงัการเจริญเติบโตของเชือมาลาเรีย PbGFP ในหนูทดลองไดอ้ยา่งมีนัยสาํคญัทาง
สถิติที p<0.001 ถึงแมก้ารยบัยงัการเจริญเติบโตของเชือมาลาเรีย PbGFP นันจะไม่สามารถยบัยงัได้
มากเท่ากบัการใชย้าตา้นมาลาเรียมาตรฐานเพียงอยา่งเดียว นอกจากนีเมือดปูริมาณของ Hematocrit 
พบวา่หนูทดลองทุกกลุม่ทีมีการไดร้บัสารสกดัชาเขียวและชาดาํ จะทาํใหป้ริมาณของ Hematocrit อยูใ่น
ระดบัทีปกติทงัหมดเมือเปรียบเทียบกบัหนูทดลองปกติทีไม่ไดร้บัการติดเชือ 

 
รปูที2 แสดงผลของสารสกดัชา
เขียวและชาดาํ เมือใชร้ว่มกบัยา
ตา้นมาลาเรียมาตรฐาน ต่อการ
เจริญเติบโต ของเชือมาลาเรีย 
PbGFP (A) และปริมาณ 
Hematocrit (B) NM= normal, 
PYR/GT= combination 

treatment PYR and GTE, PYR/BT= combination treatment PYR and BTE, ART/GT= combination 
treatment ART and GTE, ART/BT= combination treatment ART and BTE, CQ/GT= combination 
treatment CQ and GTE, CQ/BT= combination treatment CQ and BTE, *p<0.001 
 
วิจารณผ์ลการทดลอง 

จากการทีโรคมาลาเรียยงัคงเป็นปัญหาสาํคญัและมีผูที้เสียชีวิตจากโรคมาลาเรียนีเป็นจาํนวน
มาก และจากการทีเชือมาลาเรียพลาสโมเดียมมีการดือต่อยาเพิมมากขึนเรือยๆ ดงันันการศึกษาวจิยั
ครงันีจึงสนใจผลของสารสกดัชาเขียวและชาดาํต่อการเจริญเติบโตของเชือมาลาเรียพลาสโมเดียมเบอรกิ์
ไอในหนูทดลอง 

ในการนําสารสกดัชาเขียวและชาดาํมาใชใ้นการศึกษาฤทธิในการยบัยงัการเจริญเติบโตของเชือ
มาลาเรียพลาสโมเดียมเบอรกิ์ไอในหนูทดลองนัน เราจะเลือกใชป้ริมาณและความเขม้ขน้ของสารสกดั
จากใบชาเขียวและชาดาํทีมากทีสุดเพือทาํการประเมินฤทธิในขนัตน้ โดยหนูทดลองสายพนัธุ ์ ICR ทีมี
นําหนักประมาณ 20-35 กรมันันจะสามารถไดร้บัสารละลายเขา้ทางชอ่งปากและหลอดอาหารไดใ้น
ปริมาณสงูสุดคือ 1 มิลลิลิตร ดงันันหนูทดลองทีติดเชอืมาลาเรีย PbGFP จะสามารถไดร้บัสารสกดัชา
เขียวและชาดาํทีปริมาณ 1 มิลลิลิตร ซึงจะมีปริมาณของสารประกอบโพลีฟีนอลรวมประมาณ 600-
700 มิลลิกรมั GAE ต่อมิลลิลิตร ในการศึกษาฤทธิของสารสกดัชาเขียวและชาดาํนีจะใชว้ิธีการ
มาตรฐาน 4-day suppressive test และจากการศึกษาพบวา่สารสกดัชาเขียวและชาดาํนันไม่มีฤทธิใน
การยบัยงัการเจริญเติบโตของเชอืมาลาเรีย PbGFP ในหนูทดลอง ซึงจะแตกต่างจากการใชย้าตา้น
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มาลาเรียมาตรฐานทีมีฤทธิยบัยงัการเจริญเติบโตของเชอืมาลาเรียได ้ โดยยา pyrimethamine จะออก
ฤทธิในการยบัยงัการทาํงานของเอนไซม ์ dihydrofolate reductase-thymidylate synthase ซึงเป็น
เอนไซมเ์ป้าหมายในวิถีโฟเลตของเชอืมาลาเรีย (9) ยา chloroquine จะออกฤทธิในการยบัยงัการสรา้ง 
hemozoin ของเชือมาลาเรีย และยา artesunate จะออกฤทธิในการทาํใหเ้กิดภาวะ oxidative stress ต่อ
เชือมาลาเรียในเม็ดเลือดแดง (10) แต่จากการสงัเกตพบวา่ สารสกดัชาเขียวและชาดาํนันสามารถ
กระตุน้ใหเ้ชือมาลาเรีย PbGFP มีการเจริญเติบโตทีมากกวา่ปกติ 3-5 เท่าเมือเปรียบเทียบกบัหนู
ทดลองทีติดเชือมาลาเรียแต่ไมไ่ดร้บัยาหรือสารสกดัใดๆ อาจจะเนืองมาจากการทีสารสกดัชาเขียวและ
ชาดาํนัน มีฤทธิในการตา้นการเกิดอนุมลูอิสระและยบัยงัการเกิดภาวะ oxidative stress ทีเกิดจากการ
ติดเชือมาลาเรียในเม็ดเลือดแดง เมือเม็ดเลือดแดงไมมี่ภาวะ oxidative stress และไม่เกิดการแตก
ทาํลาย ก็จะมีเม็ดเลือดแดงปกติอยูเ่ป็นจาํนวนมาก เมือเชือมาลาเรียโตเต็มทีและแตกออกมาก็จะ
สามารถรุกรานเม็ดเลือดแดงตวัใหม่ไดท้นัที จึงทาํใหเ้ชือมีการเจริญเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็ว (11-15) 
แต่จากการทีเชือมาลาเรียมีการเพิมจาํนวนมากขึนในหนูทดลองทีติดเชือมาลาเรียและไดร้บัสารสกดัชา
เขียวและชาดาํนัน กลบัพบวา่หนูทดลองยงัคงอยูใ่นภาวะปกติ ไมมี่อาการป่วยและโลหิตจางเกิดขึน ซึง
จะขดัแยง้กบัการศึกษาทีพบวา่ เมือมีจาํนวนเชอืมาลาเรียเพิมมากขึนในเม็ดเลือดแดง ก็จะทาํใหจ้าํนวน
ของเม็ดเลือดแดงนันลดลงจากการแตกทาํลายของเม็ดเลือดแดงในภาวะ oxidative stress ดงันันเมือนํา
หนูทดลองทีติดเชือมาลาเรีย PbGFP และไดร้บัสารสกดัชาเขียวและชาดาํมาตรวจวิเคราะหป์ริมาณเม็ด
เลือดแดงอนัแน่นหรือ hematocrit (% Hct) พบวา่หนูทดลองกลุม่นีมีระดบัของ % Hct ทีปกติ และเมือ
เปรียบเทียบกบัหนูทดลองทีติดเชอืมาลาเรียและไดร้บัยาตา้นมาลาเรียมาตรฐานพบวา่มีระดบัของ % 
Hct ทีลดลงอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ เนืองจากยา pyrimethamine และ artesunate สามารถสง่ผลต่อ
การแตกทาํลายของเม็ดเลือดแดงไดนั้นเอง (16) จึงเป็นสิงทีสงัเกตพบและเป็นประโยชน์ทีดีของการใช ้
สารสกดัชาเขียวและชาดาํ ในการรกัษาระดบัของเม็ดเลือดแดงไม่ใหมี้การแตกทาํลายจากการติดเชือ
มาลาเรียและภาวะ oxidative stress 
 ดงันันเมือนําสารสกดัชาเขียวและชาดาํมาใชร้กัษารว่มกบัยาตา้นมาลาเรียมาตรฐานพบวา่ สาร
สกดัชาเขียวและชาํทีใชร้ว่มกบัยาตา้นมาลาเรียมาตรฐาน จะสามารถยบัยงัการเจริญเติบโตของเชือ
มาลาเรีย PbGFP ได ้และยงัสง่ผลใหร้ะดบัของ % Hct มีระดบัทีปกติอีกดว้ย เนืองมาจากเมือนํามาใชท้าํ
การรกัษารว่มกนันัน ยาตา้นมาลาเรียมาตรฐานจะออกฤทธิในการยบัยงัการเจริญเติบโตของเชอื
มาลาเรีย สว่นสารสกดัชาเขียวและชาดาํจะรกัษาภาวะของเม็ดเลือดแดงไม่ใหเ้กิดการแตกทาํลายจาก
ภาวะ oxidative stress นันเอง 
 
สรุปผลการศึกษา 

สารสกดัชาเขียวและชาดาํสามารถนํามาใชใ้นการรกัษารว่มกบัยาตา้นมาลาเรียมาตรฐานได ้
โดยจะสง่ผลใหเ้กิดการยบัยงัการเจริญเติบโตของเชือมาลาเรียจากฤทธิของยาตา้นมาลาเรียมาตรฐาน 
และทาํใหเ้ม็ดเลือดแดงไม่เกิดการแตกทาํลายจากภาวะ oxidative stress จากการติดเชือมาลาเรียและ
จากการใชย้าตา้นมาลาเรียมาตรฐาน ซึงเป็นฤทธิของสารสกดัชาเขียวและชาดาํ ดงันันจึงเป็นสิงที
คน้พบประโยชน์ของสารสกดัชาเขียวและชาดาํ กบัการนํามาใชร้กัษารว่มกนัในผูป่้วยทีติดเชอืมาลาเรีย 
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เพือใหมี้ระดบัของเม็ดเลือดแดงทีปกติ ไม่เกิดการแตกทาํลายของเม็ดเลือดแดง และชว่ยป้องกนัการเกิด
ภาวะ oxidative stress จากการติดเชือมาลาเรียและการใชย้าตา้นมาลาเรียมาตรฐานได ้
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Proteomics กบัการพิชิตมะเรง็เตา้นม 

บทความวิชาการ Proteomics กับการตรวจหามะเร็งเตา้นมในระยะแรกเรมิ 
ดร.ทนพ. นงลกัษณ ์อยู่นิม 
สาขาภูมิคุม้กนัวิทยาคลนิิก คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ 
 

อุบติัการณข์องมะเร็งเตา้นมเป็นปัญหาดา้นสาธารณสุขทีสาํคญัของ
ประเทศไทยและมีแนวโนม้ทีจะเพิมขึนเรือยๆ ตามรายงานของกระทรวง
สาธารณสุขนโยบายหลกัในการรณรงคเ์พือลดอตัราการเกิดโรคมะเร็งและ
อตัราการตายของประชากรเนืองจากโรคมะเร็ง โดยมีแผนงานหลกัๆ 4 ดา้น
คือ งานดา้นการป้องกนัการเกิดโรคมะเร็ง (prevention) การพฒันาวิธีการ
ตรวจพบโรคมะเร็งในระยะแรกเริม (early diagnosis) วิธีการรกัษาทีมี
ประสิทธิภาพ (treatment) และการบรรเทาอาการของโรคใหดี้ขึนโดยทีไม่มีผลต่อการรกัษา (palliative 
care) ซึงในการดาํเนินงานทงัหมดดงักลา่วให้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุถึง
วตัถุประสงคนั์น ตอ้งอาศยัการศึกษาคน้ควา้และ
วิจยัเพือใหเ้ขา้ใจถึงสาเหตุ และกลไกการเกิด
โรคมะเร็ง  

กลไกการเกิดมะเร็งเตา้นมในมนุษยมี์ความซบัซอ้นเป็นอยา่งมาก มีปัจจยัมากมายจากทงัทาง
กายภาพ ทางชีวภาพและทางพนัธุกรรมมาเกียวขอ้ง  ดงันันการศึกษาถึงกลไกการเกิดมะเร็งเตา้นมจาก
เทคนิคใดเพียงเทคนิคเดียวหรือจากมิติเดียวอาจไม่สามารถตอบคาํถามทงัหมดได ้  ดงันันการบรูณา-
การขอ้มลู Proteome รว่มกบัขอ้มลู Genome ทีมีอยู ่ ทาํใหไ้ดข้อ้มลูในเชิงลึกทีมีคุณภาพและคุณค่า
มากกวา่ใชเ้ทคนิคเพียงเทคนิคเดียว  การตรวจพิสจูน์จีนทีควบคุมการแสดงออกทีระดบั Genome 
พรอ้มกบัผลิตภณัฑจ์ากการแสดงออกของโปรตีนควบคู่กนั จะนําไปสูค่วามรูค้วามเขา้ใจเกียวกบั
กระบวนการทางชีววิทยาทีควบคุมการแสดงออกของจีน ทีเกียวขอ้งกบักลไกการเกิดมะเร็งเตา้นมใน
มนุษย ์ และเชือมโยงไปถึง personalized medicine ซึงผลการวิจยัทีไดจ้ะเป็นขอ้มลูพืนฐานทีกระทรวง
สาธารณสุขสามารถนําเอาไปประยุกตใ์ชใ้นงานดา้นการป้องกนัการเกิดโรคมะเร็ง (prevention) ของ
ประชากรไทย หรืออาจเป็นขอ้มลูสาํหรบักลุม่ประชากรไทยเพือใชใ้นการตรวจบุคคลทีอยูใ่นกลุม่ทีอาจมี
ความเสียงต่อการเกิดโรคมะเร็งเตา้นมสงูจากพืนฐานขอ้มลูของประชากรไทยเอง แทนทีจะใชฐ้านขอ้มลู
ของกลุม่อืนทีมีอยู ่หรือเพือใชก้บับุคคลทีตอ้งการทราบความอาจจะเป็นในการเกิดโรค ซึงจะนําไปสูก่าร
แสวงหาแนวทางในการป้องกนัโรคและการเฝ้าระวงัโรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

ซึงสว่นทีเกียวขอ้งกบังานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
มากทีสุดคือ การพฒันาวิธีการตรวจหามะเร็งเตา้นมในระยะ
แรกเริม ซึงมีแนวคิดหนึงทีจะใชเ้ทคโนโลยี Proteomics โดยการ
ทาํ SDS-PAGE และ LC-MS/MS ของ pooled serum ของผูป่้วย
มะเร็งเตา้นมในระยะต่างๆ  เทียบกบั pooled serum ของคน
ปกติ ทาํการเปรียบเทียบปริมาณของแต่ละโปรตีน โดยเทียบให้
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ปริมาณโปรตีนของกลุม่คนปกติมีค่าเป็น 1 แลว้ จากนันก็ดกูารเปลียนแปลงของระดบัโปรตีนนันๆ ใน
แต่ละระยะของผูป่้วยมะเร็งเตา้นม ทาํใหส้ามารถคดัเลือกโปรตีนทีน่าจะสามารถนํามาใชเ้ป็น marker 
สาํหรบัโรคมะเร็งเตา้นมได ้  ซึงโปรตีนทีมีความเหมาะสมนันควรมีการขาดหายไป, ลดลงหรือเพิมขึน
อยา่งมีนัยสาํคญั ในมะเร็งเตา้นมระยะที 1 และ 2 ซึงก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาวิธีการตรวจหา
มะเร็งเตา้นมในระยะแรกเริม (early diagnosis) ได ้  

หากการทดลองเบืองตน้พบโปรตีนทีน่าจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาวิธีการตรวจหามะเร็งเตา้
นมในระยะแรกเริม (early diagnosis) แลว้ ขนัต่อไปคือการทดลองเพือยืนยนัผลการทดลองในเบืองตน้ 
เนืองจากผลการทดลองทีไดม้าในเบืองตน้นัน เป็นผลจาก pooled serum ดงันันในขนัยืนยนัควรจะนํา 
individual serum จากผูป่้วยมะเร็งเตา้นมในระยะที 1 และ 2 มาทาํการทดสอบยืนยนัวา่จะสามารถพบ
การลดลง, การหายไปหรือการเพิมขึนของโปรตีนดงักลา่ว ในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมในระยะแรกเริมทุกคน
หรือไม่ แลว้คาํนวณหาค่าความน่าเชือถือของการจะนําโปรตีนเหลา่นีไปพฒันาเป็นวิธีการตรวจหา
มะเร็งเตา้นมในระยะแรกเริมต่อไป ซึงหากไดผ้ลเป็นทีน่าพอใจ ก็น่าจะสามารถนําไปใชใ้นการตรวจ
กรองเบืองตน้ในขณะทีผูป่้วยยงัไม่แสดงอาการของโรค ซึงจะเป็นประโยชน์แก่ผูป่้วยเป็นอยา่งมากเพราะ
ในมะเร็งระยะแรกเริมสามารถรกัษาใหห้ายได ้ อีกทงัยงัปลอดภยักบัผูป่้วย รวมถึงประหยดัค่ายาและค่า
รกัษาไดเ้ป็นจาํนวนมาก จากแนวคิดนีก็จะทาํใหส้ามารถบรรลุถึงนโยบายในการทีจะรณรงคเ์พือลด
อตัราการเกิดโรคมะเร็งเตา้นมและอตัราการตายของประชากรเนืองจากโรคมะเร็งเตา้นมดว้ย 
 ในงานวจิยัขนัตอ่ไปหากการทดสอบเบืองตน้นีสามารถพบ marker เหลา่นีในซีรมัของผูป่้วย
มะเร็งเตา้นมสว่นใหญ่ เราอาจสกดัเอาโปรตีนเหลา่นีจากซีรมัโดยตรง หรือทาํการ clone ยีนแลว้ 
express โปรตีนเหลา่นี แลว้นํามาทาํการ immunize ในสตัวท์ดลองเพือใหไ้ด ้ antibody หรืออาจใช ้
เทคนิค hybridoma เพือผลิต monoclonal antibody มาใชใ้นการตรวจคดักรองเบืองตน้โดยวิธี ELISA 
เพือตรวจหาโรคมะเร็งเตา้นมในระยะเริมแรกจากซีรมัของผูห้ญิงทีมีอายุ 35 ปีขึนไป หรือบุคคลทีมี
ความเสียงสงูในการเกิดโรคมะเร็งเตา้นมเป็นตน้ ซึงหากงานวจิยัมาถึงขนันีก็สามารถนําไปผลิตเป็น 
commercial kit เพือนําออกสูต่ลาดเพือนําไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางต่อไปได ้ก็จะเป็นประโยชน์กบัทงัคนไทย
เองรวมทงัประชากรโลกทีมีอตัราการเกิดโรคมะเร็งเตา้นมทีสงูเชน่กนั 
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ชาเขยีว ตอ่ตา้นอนุมลูอิสระ ชะลอความแก่ 

บทความวิชาการ GREEN TEA ของดีๆทีมีอยู่ใกลต้วั 
ดร.ทนพ. วรวุฒิ สมศกัดิ   
หวัหนา้สาขาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ 
 
 Green tea หรือ “ชาเขียว” ชือนีใครหลายคนคงคุน้เคย
แน่นอนครบั เป็นชอืทีพวกเราจะไดย้ินอยา่งติดหแูละรสชาติติดปาก
กนัอยา่งมาก โดยเฉพาะชว่ง 10-15 ปีหลงัมานี ชาเขียวเป็น
เครืองดืมทีมีการดืมบริโภคมาอยา่งยาวนาน โดยมีตน้กาํเนิดใน
ประเทศจีนครบั และแน่นอน เมืองจีนจึงเป็นแหลง่เพาะปลกูชาเขียว
ชนัดีออกจาํหน่ายไปทวัโลก ดว้ยเหตุผลทางภมิูศาสตรแ์ละลกัษณะ
ของสภาวะอากาศทีเอืออาํนวยครบั ทาํใหช้าเขียวทีปลกูและมาจากเมืองจีนจึงเป็นกลายเป็นชาเขียวทีมี
คุณภาพดีทีสุดในโลก ความหอมอรอ่ยในรสชาติทีทาํใหเ้ราดืมชาเขียวแลว้นัน เป็นเพียงผลพลอยได้
เท่านันครบั สิงทีชาเขียวใหเ้รานันมีมากกวา่ทีเราคิดเยอะ... จึงเป็นทีมาของการศึกษา คน้ควา้และ
ทาํงานวิจยัเกียวกบัสรรพคุณของชาเขียวกบัการรกัษาโรคต่างๆอยา่งมากมาย และทาํใหเ้ราคน้พบ 
“ความมหศัจรรยข์องชาเขียว” ทีผมจะนํามาบอกกลา่ว 
ดงัสุภาษิตจีนโบราณกลา่วไวว้า่ “ขาดอาหารสามวนั ยงั
ดีกวา่ขาดชาเขียวเพียงวนัเดียว” นีคงเป็นสิงทีชาวจีน
โบราณสงัเกตและคน้พบความมหศัจรรยข์องชาเขียวมา
ก่อนทีพวกเราจะเริมสนใจทาํงานวจิยักนั  
ประวัติของชาเขยีว 

ชาเขียวมีชือทางวิทยาศาสตรว์า่ Camellia sinensis จดัเป็นชาชนิดทีไม่ผ่านกระบวนการหมกั มี
ตน้กาํเนิดมาจากประเทศจีนกวา่ 4,000 ปีมาแลว้ กลา่วคือเมือ 2,737 ปีก่อนคริสตศ์กัราช ชาไดถ้กู
คน้พบโดยจกัรพรรดิ เสินหนง ซึงเป็นบณัฑิตและนักสมุนไพรผูร้กัความสะอาดเป็นอยา่งมาก ท่านจะดืม
นําเฉพาะนําทีตม้สุกแลว้เท่านัน วนัหนึงขณะทีเสินหนงกาํลงัพกัผ่อนอยูใ่ตต้น้ชาในป่า และกาํลงัตม้นํา
อยูนั่น ปรากฏวา่ลมไดโ้บกพดักิงไม ้ เป็นเหตุใหใ้บชารว่งหลน่ลงไปในนําซึงใกลเ้ดือดพอดี เมือเขาลอง
ดืมก็เกิดความรูสึ้กกระปรีกระเปรา่และสดชืนขึนมาก ดงันันชาเขียวจึงถกูนํามาใช ้
ตม้ดืมและไดร้บัการพฒันาขึนเรือยๆในชว่งศตวรรษต่างๆดงันี 

ช่วงศตวรรษที 3 ชาถกูนํามาใชเ้ป็นยาและเครืองบาํรุงกาํลงัทีไดร้บัความ
นิยมเป็นอยา่งมาก ชาวบา้นจึงเริมหนัมาปลกูตน้ชากนัและพฒันาขนัตอนการผลิต
ขึนมาเรือยๆ 

ช่วงศตวรรษที 4-5 ชาในประเทศจีนไดร้บัความนิยมมากขึนเรือยๆ และ
ไดผ้ลิตชาในรปูของการอดัเป็นแผน่ โดยการนําใบชามานึงจากนันจึงนํามาอดักระแทกเป็นผง และใน
สมยันีไดมี้การนํานําชามาถวายเป็นของขวญัแด่พระจกัรพรรดิดว้ย 

สมยัราชวงศถ์งั ถือเป็นยุคทองของชา เนืองจากชาไมไ่ดถ้กูใชเ้พือดืมและเป็นยาบาํรุงกาํลงัเพียง
อยา่งเดียว แต่มีการนําชามาดืมเป็นประจาํทุกวนัเพือใชเ้ป็นเครืองมือเพือสุขภาพ 
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Polyphenolic compounds  
สารสาํคัญทีทาํใหช้าเขยีวมีคณุประโยชน ์

สมยัราชวงศซ์อ้ง ชาไดเ้ติมเครืองเทศแบบในสมยัราชวงศถ์งัแตจ่ะเพิมรสบางๆ เชน่ นํามนัจาก
ดอกมะลิ ดอกบวัและดอกเบญจมาศ เพือเพิมอรรถรสในการดืมชาใหม้ากขึน 

สมยัราชวงศห์มิง ชาทีปลกูในจีนทงัหมดเป็นชาเขียว สมยันันกระบวนการผลิตชาไดพ้ฒันาขึน
ไปอีกไมไ่ดอ้ดัเป็นแผ่น แต่มีการรวบรวมใบชานํามานึงและอบแหง้ซึงจะเก็บไดไ้ม่ดีนัก สญูเสียกลินได้
ง่าย และรสชาติไมดี่เท่าทีควร จึงมีการคิดคน้การผลิตชาเพือจะรกัษาคุณภาพชาใหน้านขึน โดยได้
คิดคน้กระบวนการทีเรียกวา่การหมกั เมือหมกัแลว้ก็จะนําไปอบซึงก็เป็นทีมาของชาอหูลงและชาดาํใน
ปัจจุบนั  

ประเภทของชาเขยีว 
1. ชาเขียวแบบญีปุ่น เป็นชาเขียวทีไมต่อ้งควัใบชา มี

สารอาหารโปรตีน นําตาลเล็กนอ้ย และมีวิตามินอีสงู 
2. ชาเขียวแบบจีน   เป็นชาเขียวทีมีการควัดว้ยกระทะรอ้น 
วิตามินเอและวติามินอีทีมีอยูใ่นใบชาจะสญูเสียไปเกือบหมดถา้ใช ้

ระยะเวลาในการชงนานจนเกินไป สว่นปริมาณของแคลเซียม เหล็ก และ
วิตามินซีจะสญูเสียไปประมาณครึงหนึง 

 
จะเห็นไดว้า่ชาเขียวนันไดมี้การพฒันาทงักระบวนการตม้ การเก็บรกัษาและการแต่งกลิน เพือ

ใชใ้นการดืมมาเป็นเวลานานแลว้ เพียงแต่ในสมยักอ่นนันยงัไม่มีวิธีการทางงานวจิยัเกียวกบัชาเขียว 
อาจจะเนืองมาจากกรรมวิธีทีใชใ้นการสกดัยงัไม่เป็นทีแพรห่ลาย รวมทงักลไกการตรวจวิเคราะหก็์ยงัไม่
ทนัสมยัและมีความไวเพียงพอ แต่ในปัจจุบนันีเราทราบแลว้วา่สารประกอบทีสาํคญัทีมีอยูใ่นใบชาเขียว
นันมีอะไรบา้ง รวมทงัปริมาณของสารประกอบแต่ละตวัทีมีอยูใ่นใบชาเขียวก็เชน่เดียวกนั ซึงสารทีเป็น
องคป์ระกอบสาํคญัหลกัๆของใบชาเขียวนัน คือสารประกอบในกลุม่โพลีฟีนอล (Polyphenolic 
compound) โดยเฉพาะสารทีเรียกวา่ฟลาโวนอยด ์ (Flavonoid) ซึงจากการศึกษาวจิยัทราบวา่ สาร
เหลา่นีมีคุณสมบติัทีดีในการเป็นสารตา้นอนุมลูอิสระ (Antioxidant) ทีคอยจดัการกบัสารอนุมลูอิสระ 
(Free radical) ต่างๆ ( ) และจากการทีชาเขียวมีสารประกอบทีออกฤทธิดงักลา่ว จึงทาํใหช้าเขียวได้
ถกูนําไปศึกษาถึงการนําไปใชร้กัษาโรคต่างๆไดอ้ยา่งมากมาย เชน่ การรกัษามะเร็ง โดยเฉพาะการ
ยบัยงัการเจริญเติบโตของเซลลม์ะเร็ง การป้องกนัการรุกรามของมะเร็ง รวมทงัการป้องกนัการเกิด
มะเร็งไดอี้กดว้ย ( ) นอกจากมะเร็งแลว้สารประกอบในชาเขียวยงัสามารถรกัษาภาวะทีรา่งกายมีการ
ควบคุมสารชีวโมเลกุลทีผิดปกติ เชน่ การลดระดบันําตาลในกระแสเลือดในผูป่้วยทีเป็นโรคเบาหวาน 
การลดระดบัไขมนัในกระแสเลือด โดยเฉพาะโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอรไ์รดใ์นผูป่้วยโรคหวัใจและ

หลอดเลือด จึงทาํใหร้ะดบัของความดนัเลือดลดลง
ตามลาํดบั การรกัษาภาวะไตอกัเสบโดยการลดระดบั
ของการคงัของยเูรียในเลือด การรกัษาภาวะตบัอกัเสบ
และตบัแข็ง ( ) นอกจากนียงัมีการนําสารสกดัจากชา

เขียวมาใชศึ้กษาเกียวกบัการป้องกนัโรคต่างๆอีกมากมาย รวมทงัโรคติดเชือจากแบคทีเรีย เชือราและ
ปรสิต 
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Catechins ในชาเขยีวช่วยป้องกันภาวะ
เครยีดออกซิเดชนัในรา่งกาย 

จากคุณประโยชน์ต่างๆมากมายของชาเขียว จึงเป็นทีน่าสนใจในการรณรงคใ์หป้ระชาชนหนัมา
ดืมและบริโภคชาเขียวกนัเป็นประจาํ ในอุตสาหกรรมก็มีการนําชาเขียวมาสกดัและผสมลงไปในผลิตผล
ต่างๆ ซึงเราสามารถพบเห็นไดใ้นชีวิตประจาํวนั ไมว่า่จะเป็นสบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน และนําชาเขียวมา
ใชใ้นการดบักลินรวมทงันําไปผสมลงไปในผา้อนามยัอีกดว้ย ขอ้มลูเหลา่นีลว้นแต่เป็นขอ้ดีทงัสินของชา
เขียว... แต่ชาเขียวเองก็สามารถใหโ้ทษไดเ้ชน่เดียวกนั จากการศึกษาวจิยัพบวา่หากใชป้ริมาณของสาร
สกดัชาเขียวทีมากเกินระดบัของการรกัษา จะสง่ผลใหช้าเขียวนันเปลียนแปลงไปเป็นสารอนุมลูอิสระเอง
และทาํใหเ้กิดภาวะเครียดออกซิเดชนั (Oxidative stress) การเกิดภาวะเชน่นีจะสง่ผลทาํใหเ้ซลล ์
เนือเยือและอวยัวะในระบบต่างๆทาํงานผิดปกติไป โดยเฉพาะเม็ดเลือดแดงซึงทาํหนา้ทีในการขนสง่
ออกซิเจนไปใหก้บัเซลลต์่างๆทวัรา่งกาย เม็ดเลือดแดงจะแตกไดง้่ายกวา่ปกติ รา่งกายจึงสามารถทีจะ

ขาดออกซิเจนไปเลียงเซลลใ์หท้าํหนา้ทีได ้ภาวะโลหิตจางที
เกิดจากการแตกทาํลายของเม็ดเลือดแดงก็เป็นสาเหตุหนึง
ของการเกิดภาวะแทรกซอ้นตามมามากมาย ดงันัน สิงใดมี
คุณก็ยอ่มมีโทษดว้ยเสมอ เชน่เดียวกบัชาเขียว 

แต่หากลองพิจารณาเกียวกบัการดืมชาของมนุษย์
นัน เราจะไดส้ารสกดัทีมาจากใบชาเขียวเพียงไม่กีเปอรเ์ซ็นตเ์ท่านันเอง 
กอรปกบัการทีสารสกดัจากชาเขียวมีการดดูซึมนอ้ยทีลาํไสเ้ล็กและ
ทางเดินอาหาร จึงทาํใหก้ารดืมชาในปัจจุบนันีไมเ่พียงพอต่อการ
ป้องกนัและรกัษาโรค จากงานวจิยัของประเทศญีปุ่นทาํใหเ้ราทราบวา่ 
เราควรดืมชาทีมีปริมาณ 250 มิลลิลิตรต่อแกว้ เป็นจาํนวน 10-20 
แกว้ตอ่วนัจึงจะเพียงพอต่อการเกิดประโยชน์ต่อรา่งกาย นัน
หมายความวา่โอกาสเกิดความเป็นพิษต่อรา่งกายนันนอ้ยมาก ยกเวน้
เพียงอยา่งเดียวคือการเกิดนิวอุดตนั เพราะวา่ในใบชานันไมไ่ดมี้เพียง
สารในกลุม่โพลีฟีนอลเท่านัน แต่หากยงัมีสารออกซาเลต (Oxalate) และแทนนิน (Tanin) ( ) รวมอยู่
ดว้ย สารเหลา่นีสามารถทีจะไปตกผลึกเป็นกอ้นอุดตนัในรา่งกายได ้ เชน่ นิวในถุงนําดี นิวในท่อนําดี 
เป็นตน้ เมือเราทราบเชน่นีแลว้จึงมีบริษัทผลิตยาไดพ้ยายามทาํสารสกดัชาเขียวอดัเม็ด เพือจาํหน่ายใน
รปูแบบของอาหารเสริม เป็นการลดภาระในการตอ้งหาซือใบชาทีมีคุณภาพและลดเวลาในการชงชาลง
ไปไดม้าก เพียงแคกิ่นชาอดัเม็ดวนัละ 2-3 เม็ดเป็นเวลา 3 ครงัต่อวนัก็ทาํใหร้า่งกายไดร้บัสารสกดัจาก
ใบชาเพียงพอและลดโอกาสเสียงตอ่การเกิดนิวดว้ย 

ปัจจุบนั ความสนใจเกียวกบัชาเขียวนันจะเนน้ในเรืองของการนําไปประยุกตใ์ชเ้พือเป็นยารกัษา
โรค หรือเพือนํามาใชร้ว่มกบัยามาตรฐานทีมี เป็นการเพิมประสิทธิภาพของยาทีใชร้กัษา และเพือลด
การเสียงตอ่การเกิดการดือยาทีเป็นปัญหาอยา่งมาก กลุม่งานวิจยัหลายตอ่หลายงานไดมุ้่งเนน้ในเรือง
ของการนําสารสกดัจากชาเขียวมาใชใ้นการรกัษาและยบัยงัเซลลม์ะเร็งชนิดต่างๆ ซึงจากผลการศึกษา
พบวา่สารสกดัจากชาเขียวโดยเฉพาะสารในกลุม่ Catechins สามารถยบัยงัและป้องกนัการลุกลามของ
เซลลม์ะเร็งได ้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม การศึกษานียงัคงอยูใ่นหอ้งปฏิบติัการและจาํเป็นทีจะตอ้งทดสอบกบั
สิงมีชีวิตจริงๆ เพือความแน่ใจในประสิทธิภาพและไม่เกิดผลขา้งเคียงทีเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์ ในแง่ของ
การนํามารกัษาโรคติดเชือนัน สารสกดัจากชาเขียวก็ใหผ้ลเป็นทีน่าพอใจ โดยเฉพาะการยบัยงัและ
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ทาํลายเชือแบคทีเรียก่อโรคทีสาํคญัต่อมนุษย ์ ซึงนอกจากจะสามารถนําสารสกดัชาเขียวมาใชใ้นการ
รกัษาเพียงอยา่งเดียว ยงัพบวา่สามารถนํามาใชร้ว่มกบัยาปฏิชีวนะต่างๆและเป็นการเพิมประสิทธิภาพ
ใหก้บัการรกัษาและทาํลายเชือแบคทีเรียเป็นอยา่งมาก (5) 

นอกเหนือจากนันในกลุม่ของโรคติดเชือปรสิต เชน่ โรคมาลาเรีย ซึงยงัคงเป็นปัญหาสาํคญัและ
ทาํใหป้ระเทศชาติสญูเสียรายไดใ้นการรกัษา เนืองจากโรคมาลาเรียมีการอาศยัยุงกน้ปลอ่งเป็นพาหะ 
ดงันัน นอกเหนือจากการรกัษาโรคมาลาเรียแลว้ ยงัจะตอ้งมีการเฝ้าระวงัและกาํจดัลกูนํายุงกน้ปลอ่งอีก
ดว้ย จึงเกิดแนวความคิดในการนําสารสกดัชาเขียวมาใช ้ โดยการศึกษาพบวา่สารสกดัชาเขียวสามารถ
ทาํลายและยบัยงัการเจริญเติบโตของลกูนํายุงกน้ปลอ่งไดเ้ป็นอยา่งดี และสามารถทีจะทาํลายเชือ
มาลาเรียในจานเพาะเลียงไดอี้กดว้ย ( ) จึงเป็นขอ้ดีของการใชส้ารสกดัชาเขียวในการประยุกตเ์พือการ
รกัษาโรค แตค่าํถามทีหลายต่อหลายคนน่าจะสงสยั... เราตอ้งดืมชาเขียววนัละกีแกว้? และในการศึกษา
วิจยัมกัจะใชส้ารสกดับริสุทธิจากชาเขียวมากกวา่ทีจะใชส้ารสกดัอยา่งหยาบทีไดจ้ากนําตม้ชาเขียว 

จากงานประชุมวชิาการต่างๆเกียวกบัการใชพื้ชสมุนไพร รวมทงัการประยุกตใ์ชส้ารสกดัชาเขียว
เพือการรกัษาโรคไดส้รุปวา่ การใชส้ารสกดัอยา่งหยาบของชาเขียว
นัน น่าจะมีคุณประโยชน์มากกวา่การนําสารสกดับริสุทธิมาใช ้ดว้ย
เหตุผลทีวา่ คนทวัไปจะบริโภคชาเขียวจากการตม้นําและดืมจากนํา
สกดันัน จึงทาํใหก้ารใชส้ารสกดัอยา่งหยาบทีไดจ้ากการตม้นําสกดั
นัน ดใูกลเ้คียงกบัการใชป้ระโยชน์จริงในชีวิตประจาํวนั และจาก
การศึกษาก็เป็นการยืนยนัวา่ สารสกดัอยา่งหยาบจากชาเขียวนัน 
ไม่ไดมี้ประสิทธิภาพดอ้ยไปกวา่การใชส้ารสกดับริสุทธิ และในบาง
สภาวะและพยาธิสภาพนัน สารสกดัอยา่งหยาบสามารถออกฤทธิ

ไดดี้กวา่ คราวนีเราทราบแลว้วา่หากเราตม้ชาเขียวเพือดืมในชีวติประจาํวนั เราก็สามารถไดร้บั
ประโยชน์เชน่เดียวกนั แลว้เราจะตอ้งดืมมากนอ้ยแค่ไหน? 

คาํตอบนีไดม้าจากการศึกษาอยา่งจริงจงัเกียวกบัชาเขียว ในหน่วยงานวจิยัของประเทศญีปุ่น 
พบวา่ หากเราดืมชาหนึงแกว้ทีมีปริมาตร 250 มิลลิลิตร เราจะตอ้งดืมวนัละ 20-30 แกว้เพือใหไ้ดร้บั
สาร Catechins ในปริมาณทีเพียงพอต่อการออกฤทธิเป็นสารตา้นอนุมลูอิสระ และสามารถลดอนุมลู
อิสระทีเกิดขึนภายในรา่งกายได ้ ( ) แตก่ารชงชาทีถกูวิธีนันก็เป็นเรืองทีสาํคญั เพราะวา่สารสกดัจาก
ใบชาเขียวนันไม่ไดมี้เพียงแค่สารตา้นอนุมลูอิสระเท่านัน หากแต่ยงัมีสารประกอบต่างๆมากมาย ดงันัน
การชงชาเขียวทีถกูวิธีจะตอ้งใชนํ้าเดือดทีอุณหภมิูคงที นําใบชาเขียวอบแหง้มาทาํการสกดัเป็นเวลา
ประมาณ 15 นาทีจากนันใหเ้ทนําสกดัจากการชงชาเขียวครงัแรกนีทิงไปกอ่น เนืองจากเป็นการนําสาร
แทนนินทีมีสรขมและสารจาํพวกออกซาเลตออกไป แลว้จึงใสนํ่าเดือดสกดัอีกครงัก็สามารถนํามาดืม
บริโภคได ้และกากใบเขียวนีสามารถทาํการสกดัซาํไดอี้กประมาณ 2-3 ครงั แลว้จึงนําใบชาอบแหง้มา

ทาํการสกดัดืมใหม่ในครงัต่อๆไป การดืมชาเขียว
เป็นประจาํทุกวนันันเป็นสิงทีดี หากเราสามารถทาํ
ได ้ แต่ในปัจจุบนัซึงเวลานันค่อยขา้งจะเรง่ดว่น ทาํ
ใหค้นสว่นใหญ่ ไม่มีเวลาพอทีจะมานังตม้สกดัชา
เขียวเพือดืมเอง จึงเกิดการทาํนําดืมชาเขียวออกมา

Green tea ประโยชน์ดีๆ ทีมากกวา่ทีคณุคิด 
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วางจาํหน่ายตามทอ้งตลาดกนัอยา่งมากมาย มีใหเ้ลือกหลายแบบ ทงัแบบดงัเดิม แบบเติมแต่งกลินและ
รส หรือจะเป็นแบบผสมสารอืนๆลงไป สิงเหลา่นีไม่ใชเ่ป็นสิงทีผิดหรือไม่ดี เพียงแต่ปริมาณของสารตา้น
อนุมลูอิสระทีมีจากการผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมนัน มีนอ้ยมากกวา่การตม้ดืมเองมาก จึงทาํใหเ้รา
ตอ้งซือเครืองดืมชาเขียวเป็นจาํนวนมากในการใหไ้ดร้บัสารตา้นอนุมลูอิสระทีเพียงพอ 

ฉบบัหนา้ เราจะมาลงลึกไปถึงกลไกทีสารสกดัชาเขียวสามารถออกฤทธิต่อการเป็นสารตา้น
อนุมลูอิสระได ้ รวมทงักลไกการทาํลายเซลลม์ะเร็งและเชือโรคต่างๆ แลว้เราจะพบความมหศัจรรยจ์าก
ชาเขียว ทีธรรมชาติไดส้รา้งสรรคม์าใหก้บัพวกเรา 
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สงัเกตจากสิงเลก็ๆใกลต้วั คือจดุเรมิตน้
ของการคน้พบสิงใหญ่ๆในอนาคต 

Naked Science…ปอกเปลือกวิทยาศาสตร ์           โดย ดร.ทนพ. วรวฒิุ สมศักด ิ
 

ฉบบัทีแลว้เรารูถึ้งความใกลต้วัของวิทยาศาสตรว์า่มนัอยูใ่กลเ้รามาก
จริงๆ อยูใ่นชวีิตประจาํวนัของเราและเกียวขอ้งกบัเราตลอดเวลา เพียงแตจ่ะ
มีใครมองเห็นความเป็นวิทยาศาสตรก์บัสิงเหลา่นัน 

ใกลต้วัขึนมาอีกนิดครบัคราวนีถึงทีของนอ้งแมวเหมียวดบูา้ง แมว
เป็นสตัวเ์ลียงทีน่ารกัของมนุษยม์าชา้นานครบั อยูเ่ป็นเพือนแกเ้หงาใหก้บั
พวกเราไดดี้ และแมวยงัถกูกลา่วขานถึงความเป็นอมตะ เพราะมนัมีถึง 9 
ชีวิต บางคนอาจจะสงสยัวา่ทาํไมจึงเป็นเชน่นัน มนัมีทีมาครบัวา่เวลาทีแมว
ตกจากทีสงูนัน แมวไมค่่อยจะเป็นอนัตรายเท่าไหรนั่ก บางทีหลงัจากตกลง
มาจากทีสงู แมวยงัเดินไดต้ามปกติและทาํเหมือนกบัวา่ไม่มีอะไรเกิดขึน ทาํไมแมวเหมียวถึงตกจากทีสงู
แลว้ไม่เป็นอะไร? แลว้พวกเราเคยสงัเกตไหมครบัวา่มนัทาํไดอ้ยา่งไร 

ทีนีถา้เราลองจบัแมวมาโยนใหส้งูหรือโยนจากทีสงูๆสกัแหง่ แลว้ปลอ่ยใหม้นัตกลงมาเอง สิงที
เราจะสงัเกตเห็นไดช้ดัเจนทุกครงัก็คือ แมวแค่เอียวตวั กางแขง้ กางขา ตามสญัชาติญาณของมนั...เท่า
นันเอง และนันแหละครบัคือเคล็ดลบัของมนักบัสิงทีเรียกวา่ฟิสิกส ์ เรามาเริมทาํความเขา้ใจง่ายๆ กบั

ตวัอยา่งทีสมัพนัธก์นั นัก
แขง่จกัรยานทางเรียบ หาก
นักแขง่ตอ้งการเรง่ความเร็ว
ของรถจกัรยาน ใหเ้ขา้เสน้
ชยัไดเ้ร็วทีสุด พวกเขาก็

ตอ้งยงิกม้ตวัมากๆลดพืนทีในการตา้นอากาศ ก็จะเป็นการเพิมความเร็วได ้
หรือนักกระโดดรม่ ถา้หากตอ้งการใหดิ้งลงพืนอยา่งรวดเร็ว พวกเขาก็จะหอ่

ตวัหรือหนีบแขนขาใหเ้กิดการตา้นกบัอากาศใหน้อ้ยทีสุด แต่ถา้หากพวกเขาตอ้งการลดความเร็วในการ
ดิงพสุธาก่อนกางรม่ หรือตอ้งการจดัเรียงตวัเพือทาํสถิติกระโดดรม่ นักกระโดดรม่จะกางแขนขาออกให้
กวา้งทีสุด เพือเพิมพืนที ในการตา้นการเคลือนทีในแนวดิงใหม้ากทีสุด และพวกเขาก็จะลอยอยูบ่น
อากาศไดน้านขึนนันเอง 

ใชเ่ลยครบั แมวเหมียวก็ทาํอยา่งนันเชน่เดียวกนั ทีมนักางแขง้ 
กางขาออกมา ก็เพือเป็นการเพิมพืนทีในการตา้นการเคลือนทีในแนวดิง
ครบั ทาํใหเ้กิดการลดความเร็วในการตกลงสูพื่นได ้และถา้รวมธรรมชาติ
ของการลดแรงกระแทกดว้ยโครงสรา้งกระดกูและกลา้มเนือของมนัแลว้ 
มนัชา่งลงมาจากทีสงูไดนิ้มนวลจริงๆ เวลาลงพืนพวกแมวๆทงัหลายจึงทาํ
หนา้ทาํตาเหมือนไม่มีอะไรได ้ นีเป็นเพียงแค่การสงัเกตจากสิงทีอยูใ่กล ้ๆ ตวัครบั เมือเราเริมทีจะสงัเกต
เราก็จะค่อยๆมองเห็นอะไรเล็กๆทีซ่อนอยู ่ และจากสิงเล็กๆทีเกิดจากการสงัเกตนีแหละครบั มกัจะ
กลายมาเป็นสิงใหญ่ๆทีสาํคญัและเป็นกุญแจในการไขปริศนาต่างๆมากมาย ดงัเชน่ทีนักวิทยาศาสตรใ์น
อดีตไดเ้คยผ่านมาแลว้ทงัสิน 
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สงัเกต คิดตดิตาม คน้หาคาํตอบ คือทีมา
ของการเป็นนักวทิยาศาสตร ์

ถา้เชน่นัน...เราลองมาเขา้ครวักนัมงัดีกวา่ครบั “ไข”่ ทุกๆคนตอ้งรูจ้กัไขไ่ก่แน่นอนเพราะมนั
เป็นอาหารชนัดีสาํหรบัเรา และสามารถนําไขม่าพฒันาไปเป็นอาหารไดอี้กมากมายแลว้แตค่วามคิด

สรา้งสรรคข์องแต่ละคน แต่...จะมีใครทราบบา้งวา่เราจะตรวจสอบไขไ่ก่ในตูเ้ย็นของเราได้
อยา่งไรวา่ มนัยงัคงเป็นไขไ่ก่ทีดีหรือวา่เริมทีจะเสียแลว้? วิธีคิดก็คิดแบบวิทยาศาสตรค์รบั 
ในไขไ่กก็่มีสิงทีเราเรียกวา่เซลลอ์ยูเ่ต็มใบ ซึงเซลลนั์นก็จะสว่นประกอบมากมายอยูภ่ายใน

เซลล ์ และแน่นอนครบัยอ่มตอ้งมีนําเป็นสว่นประกอบดว้ยเสมอ ดงันันเมือนําไขไก่
มาแชนํ่า ไขไ่ก่ทีดีจะจมนําอยา่งรวดเร็ว
ครบั ดว้ยความทีมนัมีนําหนักมากกวา่
นํานันเอง แต่ถา้หากไขไ่ก่เสียละ่ ก็จะเกิดสิงทีเรียกวา่ของ
เสียเกิดขึนภายในไขไ่ก่ และสิงทีเกิดตามมาคือมนัจะเกิด
การเปลียนแปลงทางเคมี ทาํใหนํ้ากลายเป็นแก๊สแต่เป็น
แก๊สทีมีกลินเหม็นนะครบั หรือทีเราเรียกวา่ไขเ่น่านันเอง 

ดงันันเมือนําหมดไปเกิดเป็นแก๊สแทนก็จะทาํใหไ้ขไ่ก่ใบนีมีนําหนักนอ้ยกวา่นํา และมีแก๊สชว่ยพยุงให้
สามารถลอยนําไดค้รบั ดงันัน แค่เราเอาไขไ่ก่มาแชนํ่าก็รูไ้ดแ้ลว้ครบัวา่ไขไ่ก่ใบไหนดี ใบไหนเสียโดยดทีู
การจมและลอยในนํานันเอง 

สาระทีควรเรียนรูเ้กียวกบั “ธรรมชาติรอบตวั” เชน่ กลางวนัและกลางคืน ก็เป็นสิงใกลต้วัเรา
มากเสียจริงครบั และมีผลตอ่ชีวติประจาํวนัของเราอยา่งมากมาย ในเวลากลางวนัเป็นชว่งเวลาทีดวง
อาทิตยขึ์นจนดวงอาทิตยต์ก คนสว่นใหญ่จะตืนและมาทาํงาน สว่นเด็กๆก็จะไปโรงเรียนหรือเลน่ สว่น
ในเวลากลางคืนจะเป็นชว่งเวลาทีดวงอาทิตยต์กจนกระทงัดวงอาทิตยขึ์น เด็กๆและคนสว่นใหญ่จะเขา้
นอนพกัผ่อนตอนกลางคืน แต่ในความเป็นจริงทางวิทยาศาสตรนั์น “กลางวนัและกลางคืน” เกิดขึนได้
อยา่งไร 

กลางวนัและกลางคืนเกิดจากการทีโลกหมุนรอบตวัเองเป็นเวลา 24 ชวัโมงหรือ 1 วนันันเอง 
ในขณะเดียวกนัโลกก็หมุนรอบดวงอาทิตยเ์ป็นเวลา 365 วนัหรือ 1 ปี ในขณะทีโลกหมุนไปเรือยๆนัน 
ดา้นทีหนัเขา้หาดวงอาทิตยก็์จะไดร้บัแสงจากดวงอาทิตยเ์กิดเป็นเวลากลางวนัขึน และสว่นดา้นทีไมไ่ด้
หนัเขา้หาดวงอาทิตยจึ์งไม่รบัแสงก็จะกลายเป็นเวลา
กลางคืนครบั กลางวนัและกลางคืนนันมีประโยชน์มากมาย
นะครบั ในเวลากลางวนัจะมีดวงอาทิตยเ์สมอ ทาํหนา้ทีให้
แสงสวา่งจึงทาํใหเ้ราสามารถมองเห็นสิงต่างๆไดอ้ยา่ง
ชดัเจน ความรอ้นจากดวงอาทิตยก็์ทาํใหโ้ลกอบอุ่น ผา้ที
ตากไวก็้แหง้เร็ว และยงันํามาถนอมอาหารไดด้ว้ย แสง
สวา่งจากดวงอาทิตยส์ามารถนํามาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า
ใหค้วามสวา่งในบา้นเรือนได ้ และเมือถึงตอนกลางคืนดวง
อาทิตยก็์จะหายไป ในเวลากลางคืนเมือดวงอาทิตยต์ก เรา
จะมองเห็นดวงจนัทรแ์ละดวงดาวต่างๆแทน อากาศจะเย็นลงเนืองจากไมมี่ความอบอุ่นจากดวงอาทิตย ์
(ดวงจนัทรส์วา่งไดเ้พราะไดร้บัแสงจากดวงอาทิตย ์ ถา้ไม่มีดวงอาทิตยเ์ราก็จะมองไม่เห็นดวงจนัทร์
เชน่กนัครบั) และเมือดวงอาทิตยขึ์นอีกครงั กลางวนัและกลางคืนจะหมุนเวยีนสลบักนัไปเสมอ 

27



วารสารเทคนิคการแพทย ์เวสเทิรน์ Vol. 2 

วทิยาศาสตรค์วรเรมิตงัแต่เดก็ เพือฝึก
กระบวนการคิดและการต่อยอดในอนาคต 

สตัวส์ว่นใหญ่ตืนนอนเวลาทีดวงอาทิตยขึ์นและเขา้นอนเวลาทีดวงอาทิตยต์ก แต่สตัวบ์างชนิด 
เชน่ นกฮูกและคา้งคาว จะนอนหลบัเวลากลางวนัและออกหากินในเวลากลางคืนแทน เพราะพวกมนัมี
ดวงตาทีแตกต่างจากเรา จึงทาํใหส้ามารถมองเห็นไดใ้นความมืด ทงัเวลากลางวนัและกลางคืนต่างก็มี
ความสาํคญั เพราะพืชและสตัวต์อ้งการแสงสวา่งในการดาํรงชีวิต พืชตอ้งการแสงอาทิตยแ์ละนําเพือ
การเจริญเติบโต ทงัสตัวเ์ล็กและสตัวใ์หญ่ลว้นกินพืชเป็นอาหาร แต่ทงัพืชและสตัวต์่างก็ตอ้งการเวลาใน
การพกัผ่อนเชน่กนั ทีผ่านมาเกิดเหตุการณแ์ผ่นดินไหวบริเวณแถบชายฝังตะวนัตกของประเทศญีปุ่น
เป็นขา่วดงัไปทวัโลก สง่ผลใหเ้กิดคลืนสึนามิพดัเขา้ชายฝังทีอยูติ่ดทะเล สรา้งความเสียหายใหก้บั
บา้นเรือนและพลเมืองเป็นวงกวา้ง ในประเทศไทยเราเองก็ประสบภยัธรรมชาติอยา่งหนักหน่วง ไม่วา่จะ
เป็นเหตุการณแ์ผ่นดินไหวทางภาคเหนือของประเทศไทย และอุทกภยัทางภาคใต ้ จนทาํใหใ้ครหลายๆ 
คนเริมตระหนักถึงภยัธรรมชาติทีดเูหมือนจะใกลต้วัเรามากยงิขึนทุกวนัครบั 

ในปัจจุบนัการเรียนรูเ้ท่าทนัธรรมชาติโดยอาศยัวิทยาศาสตรจึ์งกลายเป็นสิงจาํเป็น ไม่เวน้
แมก้ระทงัเด็กปฐมวยั เด็กเล็กๆวยันีสามารถเรียนรู ้
เนือหาวิทยาศาสตรเ์บืองตน้ได ้ โดยผ่านการสงัเกตสิง
ต่างๆทีมีอยูร่อบตวัครบั เริมจากการตงัคาํถาม การหา
คาํตอบและลงมือทาํตามวยัของเด็กๆ การสอน

วิทยาศาสตรส์าํหรบัเด็กปฐมวยัจึงไม่ไดมุ้่งเนน้ใหเ้ด็ก
เรียนรูเ้นือหาเป็นสาํคญั แต่ตอ้งการใหเ้ด็กเรียนรูเ้รืองกระบวนคิดทางดา้นวิทยาศาสตร ์เพราะนอกจาก
จะทาํใหเ้ด็กๆมีความเขา้ใจเกียวกบัการเปลียนแปลงของธรรมชาติรอบตวัแลว้ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรย์งัชว่ยกระตุน้ใหเ้ด็กกระตือรือรน้และสนุกกบัการสงัเกต สาํรวจหาวิธีทีหลากหลายเพือหา
คาํตอบ ซึงจะกลายเป็นพืนฐานทีดีในการต่อยอดกระบวนการคิด และเสริมสรา้งทกัษะการแกปั้ญหา
อยา่งเป็นเหตุเป็นผลตอ่ไปในอนาคตครบั 

ฉบบัหนา้ลองติดตามกนัดคูรบัวา่ จะมีเรืองทางวิทยาศาสตรใ์กลต้วัอะไรอีกมากมาย ทีพวกเรา
อาจจะลืมนึกถึงแตมี่สว่นเกียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนัไม่โดยตรงก็ทางออ้ม แลว้พบกนัใหม่ฉบบัหนา้ครบั 

 

วทิยาศาสตรอ์ย ูใ่กลต้วัเรามากกวา่ทีคิด และง่ายกวา่ทีเขา้ใจ 
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ภาษาองักฤษงา่ยกว่าเยอะ แค่สระ 5 ตวั 
A E I O U แค่นนัเอง 

Ready to ASEAN…ความพรอ้มสู่อาเซียน            โดย ดร.ทนพ. วรวฒิุ สมศักด ิ
  

หา่งหายกนัไปนานอยูก่บัการเตรียมความพรอ้มสูอ่าเซียน ประชาคมอาเซียน หรือทีเราเรียกกนั
จนติดปากวา่ ASEAN (Association of South East Asian Nation) วนันี
อาเซียนกลายเป็นสิงใกลต้วัเขา้ไปทุกขณะเลยครบั ไมว่า่จะไปทางไหน ที
แหง่ใด ก็มกัจะไดย้นิหรือไดเ้ห็นป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธใ์หพ้วกเราได้
ตืนตวัและตระหนักเกียวกบัการเปิดประตสููอ่าเซียน จนทาํใหบ้างคน
เปลียนจากการตืนตวัเป็นการ “ตืนกลวั” กนัเลยทีเดียว ทาํไมหรือ

ครบั?...ก็เพราะวา่เมือเราตอ้งเปิดบา้นตอ้นรบันานาประเทศเพือนบา้น
ในแถบอาเซียนแลว้ละ่ก็ นันหมายความวา่การติดต่อเจรจาและการ
สือสารจะกลายเป็นสิงทีจาํเป็นขึนมาทนัที และแน่นอนทีสุดครบั...ภาษ

องักฤษจะกลายเป็นสิงทีเราหลีกเลียงไม่ไดอี้กต่อไป 
 ฉบบัทีแลว้ผมไดก้ลา่วนําไปแลว้ครบัวา่ภาษาองักฤษง่ายกวา่ทีคิด เพราะอะไรหรือครบั? เรา
ลองมาคิดง่ายๆกนัดีกวา่ ภาษาไทยของเราเองนันมีสระกีตวัครบั...เยอะมากจนนับกนัไม่ถกูเลยใชไ่หม
ครบั ไม่วา่จะเป็นสระอุ อ ูอิ อี อะ อา แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ เอือะ เอือ เอียะ เอีย อวัะ อวั และยงัมี
เสียงอีกถึง 5 เสียงดว้ยกนัคือ สามญั เอก โท ตรี และจตัวา เป็นไงกนับา้งครบั หากชาวต่างชาติจะเรียน
ภาษาไทยละ่ก็...ยากครบั แตก่ลายเป็นวา่ชาวต่างชาติสามารถพดูภาษาไทยไดอ้ยา่งรวดเร็วมาก ทาํไม
หรือครบั เพราะวา่พวกเขาเหลา่นันตอ้งฝึกฝนและจดจาํกนัอยา่งหนักมากเลยครบั...แลว้ภาษาองักฤษ? 
 ภาษาองักฤษง่ายกวา่ภาษาไทยเยอะครบั เพราะมีสระแค่ 5 ตวัเท่านันคือ A E I O และ U นํามา
ผสมกนัเป็นคาํก็อ่านออกเสียงไดเ้ลย ไมมี่เสียงเอกโทตรีเหมือนภาษาไทยเรา 
บางทีพดูใสร่ปูประโยคไม่ถกู ออกเป็นเสียงสงูๆก็กลายมาเป็นประโยคคาํถาม
ได.้..ง่ายกวา่จริงๆครบั 
มนัจึงเป็นเรือง Joke 
(ตลก) ของชาวต่างชาติ
ทีมองประเทศไทยวา่ 
ทาํไมพวกเราพดู ภาษาองักฤษกนัไมไ่ด้
...ดงันันวนันี เราจะมา ลองฝึกพดู
ภาษาองักฤษกนัดีกวา่ครบั เอาแบบเริมตงัแต่ตน้กนัเลยดีกวา่ และต่อไปนีเราจะไดไ้มต่อ้งอาย
ชาวต่างชาติในการพดูภาษาองักฤษอีกตอ่ไป 
 สิงแรกเริมของการพดูภาษาองักฤษคือ “อยา่อายทีจะพดู” เป็นสิงแรกทีทุกคนตอ้งตดัมนัออก
จากความคิดใหไ้ด ้ เพราะการอายทีจะพดูนัน เป็นกาํแพงทีใหญ่ทีสุดของการฝึกพดูภาษาองักฤษ ตอ้ง
พยายามคิดไวว้า่ดา้นไดอ้ายอด อยากพดูภาษาองักฤษไดก็้ตอ้งดา้นเขา้ไว ้ประการทีสอง เมือไม่อายแลว้
ก็ตอ้ง “กลา้ทีจะพดู” มีนิสิตหลายคนมาถามผมวา่อยากพดูภาษาองักฤษไดต้อ้งทาํยงัไง ผมก็ตอบไป
แบบไม่ตอ้งคิดมากเลยวา่ “หนูอยากพดูไดก็้ตอ้งพดูสิ” ความหมายแบบตรงๆตวัไมมี่ออ้มคอ้ม อยากพดู
ก็ตอ้งพดู เมือพดูบ่อยๆก็จะพดูไดเ้อง ผมใหเ้หตุผลแบบนีครบัวา่ เราฟังเพลงทีไม่มีเนือเพลง พอฟัง
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“แรกเรมิของการรูจ้กั คือการทักทายอย่างฉนัทมิ์ตร” 

บ่อยๆเราจะจาํทาํนองเพลงได ้ จากนันเมือเราเริมรอ้งตามก็จะมีสว่นทีรอ้งไดต้รงตามเนือเพลงและสว่น
ทีเราดาํนํา ไม่เป็นไรครบั....รอ้งไปแบบนีสกัพกัเราจะรอ้งเพลงนีไดโ้ดยทีเราไมมี่เนือเพลง การพดู
ภาษาองักฤษก็เชน่เดียวกนั พดูบ่อยๆผิดมงัถกูมงั สกัพกัเราจะพดูไดเ้องแบบไม่รูต้วั 

 “เลิกอายทีจะพดูและกลา้ทีจะพดู” จาํใหขึ้นใจนะครบั พอไดด้งันีแลว้
เราก็จะเขา้สูเ่วทีการพดูภาษาองักฤษกนัละ่ครบั เริมจากการสรา้งรปูประโยค
ในการพดูแบบง่ายๆ โดยมีประธานและกริยา ประธานก็คือใครก็ไดอ้าจเป็น
เราเองก็ได ้ เป็นบุคคลอืนๆหรืออาจจะเป็นสิงของ อะไรก็ไดค้รบั สว่นกริยาก็
คือการกระทาํ จะทาํอะไรละ่ก็วา่กนัไป เดิน เลน่ วิง กิน นอน ฯลฯ ดงันันหาก

เราจะบอกวา่ฉนั
เลน่ก็จะไดว้า่ I 

play จบครบันีก็ทาํให้ ชาวต่างชาติ
เขา้ใจแลว้ครบัวา่เรา เลน่ ฉนัรอ้งเพลง
ก็คือ I sing จะเห็นวา่ก็แค่ใสป่ระธานลงไปวา่เป็นใครและทาํอะไร ก็จะกลายเป็นประโยคทีใชสื้อสารได ้
ประธานทีมกัใชไ้ดแ้ก่ I, we, you, they, he, she, it และอาจจะใสเ่ป็นชอืไปเลยก็ได ้ สว่นกริยาก็มี
มากมาย กริยาบางตวัไมต่อ้งมีกรรมมารบั บางตวัมี
กรรมมารบั เชน่ ฉนัวิง (I run) ไม่ตอ้งมีกรรมมารบั
วา่วิงอะไรยงัไงเพราะมนัจบในตวัเอง หรือฉนักิน (I 
eat หรือ I have) อนันีอาจจะตอ้งมีกรรมมารบัวา่กิน
อะไรเชน่กินขา้วหรือกินผลไมก็้ใชว้า่ I eat (have) 
fruit หรือ I eat (have) food ก็ไดใ้จความเหมือนกนั 
ยงัไม่ตอ้งสนใจวา่เป็นปัจจุบนั อดีตหรืออนาคต พดู
แค่นีก็สือสารรูเ้รืองไดค้รบั 
 แต่หากเป็นพวกคาํคุณศพัทต์่างๆ ซึงก็คือคาํ
ทีมกัใชเ้พือขยาย อนันีไม่มีกริยาแสดงอะไร เป็นสิงทีเห็นๆเชน่ รถยนตมี์สีขาว ในกรณีทีไม่มีการแสดง
กริยาสิงทีใชจ้ะเป็น ประธาน+กริยาชว่ย is am และ are ดงันันรถยนตมี์สีขาวจึงพดูวา่ Car is white ก็รู ้
เรือง หรือหากเป็นความรูสึ้กทีแสดงอาการกริยาไม่ไดก็้ใชร้ปูประโยคแบบนีเหมือนกนั เชน่ พวกเรามี
ความสุข จะไดว้า่ We are happy เขาเสียใจ จะไดเ้ป็น He is sad แค่นีก็พดูไดแ้ลว้...ไมย่ากอยา่งทีคิด
จริงๆ ดงันันสิงทีพวกเราตอ้งรูก็้คือคาํกริยาครบั (Verb) ซึงมีไดห้ลายคาํมากมายจริงๆ กริยาที
แสดงออกใหรู้ถึ้งการกระทาํเราเรียกวา่ “กริยาแท”้ แต่หากเราตอ้งใชค้าํทีแสดงความรูสึ้ก เชน่ เศรา้ 
เสียใจ ดีใจ หรือเป็นคาํคุณศพัทแ์สดงการขยายสิงทีเราพดูถึง เราจะใชค้าํ “กริยาชว่ย” ไดแ้ก่ Verb to 
be (is am และ are) ดงันันคาํวา่ I play (ฉนัเลน่) จึงเป็นการใชก้ริยาแทว้า่ Play และคาํวา่ He is 
happy (เขามีความสุข) จึงเป็นการใชก้ริยาชว่ย Is มาใชก้ลา่วถึงความรูสึ้ก Happy ของ He นันเอง 

 คราวนีพอเราสามารถสรา้งรปู
ประโยคง่ายๆทีจะใชไ้ดแ้ลว้ ก็อยา่ลืมนะ
ครบั...เอาไปลองใชก้นัด ู ลองสรา้งรปู
ประโยคง่ายๆวา่เราทาํอะไร ใครทาํอะไร 

“ไม่อายและกลา้ทีจะพูด”
เป็นจุดเรมิของ
ภาษาองักฤษ 

Subject + Verb หรอื Subject + V.to.be + Adjective 
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หรือสิงนันสิงนีเป็นอยา่งไร มีสีอะไร หรือแมแ้ต่รูสึ้กอยา่งไรครบั แต่สิงเริมตน้ของการทกัทายสือสารกนั
จริงๆก็น่าจะเป็นสว่นทีผมจะกลา่วต่อไปนีครบั นันคือ...การทกัทาย เมือใดก็ตามทีเราเจอชาวต่างชาติ
เดินเขา้มา หรือแมแ้ต่เราจะเดินไปหาก็ตาม สิงแรกทีควรทาํคือ การกลา่วทกัทาย หรือก็คือการกลา่ว
สวสัดีนันเองครบั คาํในภาษาไทยนันมีไม่เยอะครบั เชน่ สวสัดีครบั/ค่ะ หรือหวดัดีในภาษาพดู แต่ใน
ภาษาองักฤษนันมีอยูห่ลายคาํใหเ้ลือกใชค้รบั แลว้แต่สถานการณแ์ละบุคคลทีพดูดว้ย มาลองดกูนัเลย
ครบั การใชค้าํวา่สวสัดีตามชว่งเวลา ไดแ้ก่ Good morning (สวสัดีตอนเชา้) Good afternoon (สวสัดี
ตอนบ่าย หลงัเทียงวนัจนถึง 5 โมงเย็น) Good evening (สวสัดีตอนเย็น หลงัจาก 5 โมงเยน็) สว่นคาํ
วา่ Good night เรามกัใชใ้นการกลา่วลาในความหมายวา่ราตรีสวสัดิครบั ดงันันเราเจอชาวต่างชาติ
ชว่งเวลาไหนก็กลา่วสวสัดีตามชว่งเวลาไดเ้ลยครบั คาํกลา่วแบบนีใชไ้ดท้วัไปครบั ทงับุคคลทีเรารูจ้กัมา
ก่อน อาจจะสนิทหรือไม่สนิทก็ได ้รวมทงับุคคลทีเราไม่รูจ้กัมาก่อนก็ไดค้รบั 
 การกลา่วสวสัดีอีกแบบคือการกลา่วทกัทายเมือเราเจอคนทีเรารูจ้กัมากอ่น เคยพดูคุยกนัมา
ก่อนนันคือ Hello และ Hi ทงัสองคาํแปลวา่สวสัดีโดยไมไ่ดก้าํหนดชว่งเวลาครบั หากมีความคุน้เคยมาก
หน่อยก็สามารถใช ้Hi ไดค้รบั แต่ในความทีเป็นคนไทยนันการพดูวา่ Hi มกัจะใหผู้ใ้หญ่ใชก้บัเด็กทีอ่อน
กวา่ครบั ก็ไม่ไดย้ากอะไรเลยใชไ่หมครบั อยากพดูตามชว่งเวลาก็ได ้หรือจะใชค้าํวา่ Hello เป็นอนัจบก็
ไดค้รบั เอาเป็นวา่เมือเจอชาวต่างชาติสิงแรกทีควรทาํคือการกลา่วทกัทายครบั 
 หลงัจากกลา่วทกัทายแลว้เรามกัจะตามดว้ยการถามไถ่สารทุกขสุ์ขดิบกนั และหากพวกเรายงัจาํ
สมยัทีเราเรียนชนัประถมกนัได ้ เมือกลา่ววา่ “Good morning teacher” คุณครจูะตอบวา่ “Good 
morning students, how are you?” เด็กก็จะตอบแบบพรอ้มเพรียงกนัวา่ “I’m fine thank you and 
you?” เห็นไหมครบัวา่พวกเรามีการใชก้นัมาตงัแต่เด็กๆ ดงันันเอามาใชไ้ดใ้นปัจจุบนัเลยครบั เมือเรา
ทกัทายชาวต่างชาติแลว้ ถามเลยครบัวา่เป็นอยา่งไรบา้ง How are you? หรือ How are you doing? ทกั
สองประโยคคาํถามเป็นการถามวา่คุณเป็นอยา่งไรบา้งครบั หรือหากเรารูจ้กักนัมาก่อน เราอาจถาม
แบบสนิทไดเ้ลยครบัวา่ Are you okay? (คุณโอเคไหม) หรือ Are you fine? (คุณสบายดีไหม) หรือหาก
สนิทกนัมากเราสามารถถามวา่ How is it going? (คุณเป็นอยา่งไรบา้ง) ก็ไมย่ากอีกใชไ่หมครบั และ
การตอบมีไดห้ลายรปูแบบครบั จะตอบวา่สบายดีก็ง่ายๆเลยครบั I am fine, I am okay, Very good 
หรือ Very well ก็ไดค้รบัแลว้แต่จะเลือกใช ้ แต่หากจะตอบวา่ก็ไม่เลวเท่าไหร ่ เราสามารถใชค้าํวา่ Not 
too bad หรือ I am so so ก็ได ้หรือหากเราไม่สบายก็ตอบวา่ I am sick หรือ I am not very well ก็ได้
อีกเชน่กนั  
 เห็นไหมครบัวา่เมือเราเริมทกัทายดว้ยคาํวา่สวสัดีแลว้ ต่อดว้ยการถามไถ่วา่สบายดีไหมเป็น
อยา่งไรบา้ง แค่นีเราก็สามารถเริมบทสนทนาในระดบัตอ่ไปไดแ้ลว้ โดยการนํารปูประโยคทีเราไดท้ราบ
ไปขา้งตน้มาเรียงกนั เมือไม่ยากเชน่นีแลว้ก็อยา่ลืมเอาไปฝึกกนันะครบั เมือไม่อาย มีความกลา้ เรียนรู ้
จดจาํและฝึกพดูแลว้ก็ตอ้งลองใชก้นัครบั เริมจากการพดูทกัทายเพือนตวัเองกอ่น คนใกลต้วันีแหละครบั 
เป็นครฝึูกเบืองตน้ของเราทีดี ฉบบัหนา้เรามาเริมตงัคาํถามง่ายๆกนัครบั และสอดแทรกคาํสวยๆทีเรา
สามารถจาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดก้นั......ฉบบันีตอ้งลาก่อนครบั พีนอ้งชาว MT 
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YOUNG AT HEART 
เป็นผูห้ญงิอย่าหยุดสวย 

BEAUTY TIPS by ไก่กา 
ผิวแตกลาย..อะไร..ยงัไง  

 
สวสัดีหนุ่มๆ สาวๆ คณะเทคนิคการแพทยทุ์กคนค่ะ กลบัมาพบกบัไก่

กาในฉบบัทีสองแลว้นะคะ เป็นอยา่งไรกนับา้งคะ ฤดหูนาวทีผ่านมาไปทา้ลม
หนาวทีไหนกนัมาบา้ง ผิวสาวแตกลายกนับา้งรึเปลา่เอ่ย...ผิวแตกเนืองจาก
ความหนาว จิบๆคะ่ สาวๆ อยา่งเราเอาอยูค่ะ แคท่า..โบกหรืออาบโลชนั
ถนอมผิวใหค้วามชุม่ชืน แค่นีผิวเราก็กลบัมาเดง้ดึงๆแลว้จริงมยัคะ 

แต่ถา้ผิวแตกลาย (งา) ..เอะ๊ๆๆ เป็นยงังยั ทาํไมตอ้งลายงา ถา้คุณ
เป็นสาวใส 20-30 ปี โอเคคะ่ แค่แตกลายเฉยๆคะ่ แต่ถา้คุณ 30 อพั
เมือไหร ่คุณจะกลายเป็นของเก่าสงูมลูค่าจึงตอ้งเป็นแตกลายงาคะ่ เอาละ่คะ่ 
ขาํๆนะคะ วยัไหนๆ ก็สาวไดเ้พราะเรายึดคอนเซปท ์“Young at Heart”  ค่ะ 
เป็นผูห้ญิง..อยา่หยุดสวย สาวๆ จ๋า ถึงเวลาสาํรวจรา่งกายกนัค่ะ เอา้..พรอ้ม 
สาม..สี ตน้ขา แกม้กน้ หนา้ทอ้ง หนา้อก เป็นจุดยอดนิยมของการแตก
ลายคะ่ หรือเรียกวา่ผิวเปลือกสม้เป็นรอ่งๆ คลืนๆ ลบูแลว้ไม่ลืนปรืดๆ มี
กนัมยัคะสาวๆ...ถา้มี กรีดดดดดด!!! ดงัๆไดเ้ลยค่ะ  อยา่งไรก็ตามผิวแตก
ลายนีไมไ่ดส้ง่ผลตอ่สุขภาพนะคะ แต่สิงทีน่ากลวัสาํหรบัสาวๆ คือมนัสง่ผล
ต่อความงามของเรานันเองคะ่ 

 
สาเหตุของผิวแตกลายเกิดจากอะไร 

อว้นๆๆๆ..ถึงขีดสุดแลว้ก็ผอมแบบฮวบฮาบ รวดเร็ว หรือการตงัครรภ ์
นันเองคะ่สาวๆ ทีทาํใหเ้จา้รอยแตกลายมาปรากฏกายบนผิวสวยๆ 
ของเรา เพราะเมือเราอว้น ผิวหนังของเราจะขยายออกภายใน
ระยะเวลาอนัรวดเร็ว จึงทาํใหค้อลลาเจนทีเป็นตวัชว่ยเกียวกบัความ
ยืดหยุน่ของผิวถกูทาํลาย เมือมีการยดืขยายมากๆ คอลลาเจนทนแรง

ขยายไม่ไหวค่ะ คอลลาเจนจะไม่ขอทน ผลทีตามมาก็คือรอยแตกลายตามผิวหนังนันเองค่ะ ผิวแตกลาย 
เป็นลอน เป็นคลืน ..เราก็จะไม่ทนเชน่กนัค่ะ...ตอ้งกาํจดัจุดอ่อน ลาก่อน ผิวแตกลาย ทาํยงังยัน่ะเหรอ
คะ..ตามไกก่ามาเลยค่ะ 
 
1. ใยบวบ มีติดหอ้งนํากนัมยัคะสาวๆ ใครยงัไม่มีรีบไปหามาติดหอ้งไวเ้ลยค่ะ 
เพราะเจา้ใยบวบเนียถา้ใชข้ดัผิวระหวา่งอาบนํา จะชว่ยกาํจดัเซลลผิ์วทีตายแลว้
ออกไป ชว่ยลดรอยแตกลายไดค้่ะ เนน้วา่แค่ลดนะคะ ไม่หายขาดค่ะ หรือถา้สาวๆ 
คนไหนไม่ชอบใยบวบ สามารถใชค้รีมขดัผิว ทีเรียกวา่สครบัผิวแทนก็ไดเ้ชน่กนัค่ะ 
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ระวงันาํหนัก และทาครมีบาํรุงผิว 

2. มหศัจรรยแ์หง่ว่านหางจระเข ้สมุนไพรคู่ความงามทีสาวๆ รูจ้กักนัดี 
ใชวุ้น้ขาวขุน่ทีไดจ้ากการปอกเปลือกวา่นหางจระเข ้ มาทาบริเวณผิวแตก
ลายเจา้ปัญหาแลว้นวดเบาๆ หรือถา้มีนํามนัมะกอกใหนํ้าไปอุ่นจนเกือบ
รอ้นแลว้นํามานวดดว้ยค่ะ ทิงไวส้กั 20 นาที แลว้คอ่ยอาบนําตามปกติ 

 
3. ใบบวับก อยา่ตกใจค่ะกรณีนีไมไ่ดแ้นะนําใหนํ้ามาใชกิ้นแกอ้กหกั รกั
ซอ้น ซ่อนรกัค่ะ แต่ใหค้นันําแลว้ทาบริเวณผิวแตกลายเป็นประจาํทุกเชา้-
เย็น ผิวทีแตกลายก็จะคอ่ยๆจางลงไดค้ะ่ 
 
4. การใชย้าทาเพือลดรอยแตกลาย สว่นมากจะไดผ้ลกรณีทีรอยแตกลาย
นันเพิงเกิดใหม่ จุดสงัเกตคือรอยจะมีสีแดงคะ่เรียกวา่ Striae rubra 

(ลายเสน้ขนานทีมีสีแดง) หากเป็นระยะหลงั หรือง่ายๆวา่แตกมานานแลว้นันเองคะ่ รอยเสน้ขนานหรือ
ลายทีเกิดขึนจะมีสีขาว (Strae alba) แบบหลงันีการรกัษาจะยากและใชเ้วลานานกวา่แบบแรกค่ะ 
 

หลากหลายวิธี สาวๆ ลองไปทาํตามกนัดตูามใจชอบและความสะดวกนะคะ สาํหรบัสาวๆ ผูโ้ชค
ดีทียงัไม่มีรอยแตกลายธรรมดาหรือแตกลายงา เราขอแสดงความยินดีกะคุณคะ่ (ฮิววววววว) แต่อยา่ได้
ประมาทไปค่ะ มนัอาจจะมาเยือนโดยทีคุณไม่ทนัตงัตวั ดงันันตอ้งป้องกนัไวน้ะคะ ทาํง่ายๆค่ะ คือ ระวงั
นําหนัก อยา่ใหขึ้นอยา่งรวดเร็วเกินไป (ขอ้นีคงไม่ตอ้งหว่ง สาวๆ หลายๆคนระมดัระวงัเรืองนีกนัอยา่ง
มากอยูแ่ลว้ใชม่ยัคะ) และอยา่ลืมทาครีมบาํรุงใหค้วามชุม่ชนืยดืหยุน่กบัผิวเป็นประจาํทุกครงัหลงั
อาบนํานะคะ สุดทา้ยรบัประทานอาหารทีมีประโยชน์ โดยเฉพาะสารอาหารทีมีวิตามินเอ เชน่ ตาํลึง 
ผกับุง้ กวางตุง้ ฟักทอง แครอท มะละกอ วติามินดี นมเนย ตบั ปลาแซลมอน และโปรตีน เชน่เนือสตัว์

ต่างๆ ทีสาํคญัดืมนํามากๆ แต่งดดืมชาและกาแฟนะคะ 
เพือชว่ยเพิมความชุม่ชนืและยืดหยุน่ใหก้บัผิวคะ่ .... แค่นี
ผิวแตกลายก็นําตาตก ไรที้อยู ่ ตอ้งขอบายไปจากผิวสวยๆ 
ของเราแลว้ค่ะ  เจอกนัใหม่ฉบบัหนา้นะคะ  

 
 
 
 
คาํถามประจาํวารสารเลม่ทีสอง  

รว่มลุน้ตอบคาํถามชิงรางวลักนัคะ่ ผิวแตกลายเกิดจากอะไร สาวๆทราบกนัไหมคะ สง่
คาํตอบเขา้มาทีหนา้เฟสบุคของวารสารฯ ตงัหวัขอ้วา่ตอบคาํถาม Beauty tips ผูโ้ชคดีลุน้รบัของรางวลั
เป็น Gift set จาก Oriental Princess เพือบาํรุงผิวสวยๆกนันะคะ  ...^___^ 
 

 

33



วารสารเทคนิคการแพทย ์เวสเทิรน์ Vol. 2 

สกุัญญา ชาชิโย สาวนอ้ยเมืองอบุลฯ คนเก่ง 

The Idol MT… คนบนัดาลใจ 
 
 มหกรรมการสอบทีถาโถมเขา้มากบันิสิตคณะเทคนิคการแพทย ์ กบัการ
ตอ้งฝ่าฟันกบัการแขง่ขนักีฬาของมหาวิทยาลยัทีเพิงจบกนัไป การแบ่งเวลาเรียน 
เวลาเลน่ เวลาซอ้มกีฬาและเวลาซอ้มเชียร ์ ฯลฯ เป็นสิงจาํเป็นมากในชีวติรวั
มหา”ลยั แต่ก็ไมไ่ดท้าํใหพ้วกเรายอ่ทอ้ใชไ่หมครบั ดงัสุภาษิตทีวา่ “ระยะทาง
พิสจูน์มา้ กาลเวลาพิสจูน์คน” ก็เห็นจะใชไ้ดใ้นทุกสถานการณ ์ดงัเชน่ The Idol 
MT ฉบบันี 
 เมือฉบบัทีแลว้เราไดเ้ห็นความเก่งของอาจารย ์ ดร. สุริยนั อาจารยค์น

ขยนัของพวกเราชาว MT ทีทุกคนก็พดูเป็นเสียง
เดียวกนัวา่อาจารยแ์อรนั์น “ทุ่มเท” กบังานมาก 
จนบางครงัเกิดคาํถามขึนมาในใจครบัวา่ เมือ อ. 
แอรข์ยนัและทุ่มเทกบัการสอนขนาดนีแลว้ เด็กๆที

เรียนนันละ่ ขยนัไดเ้ท่ากบัความทุ่มเทของอาจารยห์รือเปลา่? หลายต่อหลายครงัทีผมเคยนังมองไกลๆ 
ผสมกบัความคิดทีอยากจะเห็นบรรยากาศแหง่การแขง่ขนั เป็นการแขง่ขนัทีจะเรียนรู ้ เป็นการแขง่ขนัที
จะเก่ง แตก่ารแขง่ขนัยอ่มมีผูแ้พแ้ละชนะ เมือเราแพ ้ เราก็มีนําใจทีจะแสดงความยินดีกบัผูช้นะ และผู ้
ชนะเองก็ไม่ซาํเติมและคอยเป็นกาํลงัใจใหผู้แ้พเ้หมือนกนั หากเด็กๆนิสิตของคณะฯเราเป็นเชน่นีแลว้ 
เราเองก็ไมต่อ้งกลวัเพือนๆจากสถาบนัไหนครบั เพราะความเกง่ไม่ไดม้าดว้ยตวัคนเดียวได ้ แต่หากตอ้ง
มีความขยนัและความสมาํเสมอตามมาดว้ยเสมอ แลว้วนันี... ผมไดเ้จอนิสิตคนหนึงทีน่าเอาเป็น

เยียงอยา่งครบั เธอคือ...เจน 
 สุกญัญา ชาชิโย เด็กนอ้ยจากอุบลราชธานี ชือนีคิด
วา่ทุกๆคนคงคุน้เคย หากดคูะแนนการสอบของเธอแลว้ 
น่าสนใจมากเลยครบั ถามวา่เธอไดค้ะแนนสงูสุดวิชาไหน
บา้ง คงเป็นคาํถามทียากเกินไป ตอ้งถามเธอใหม่ครบัวา่ มี
วิชาอะไรบา้งทีเธอไดค้ะแนนไม่สงูสุด อนัหลงันีน่าจะตอบได้
ง่ายกวา่ ใชค่รบั...เธอไดค้ะแนนสงูสุดเกือบทุกรายวิชาทีเธอ
เรียนในชนัปีที 2 ตอ้งบอกวา่เป็นทีน่าชืนชมและภาคภมิูใจ
สาํหรบัคณะฯจริงๆ อยา่เสียเวลาเลยครบั เรามารูจ้กัเธอคน
นีใหม้ากขึนดีกวา่ เผือแนวทางการดาํเนินชวีิตของเธอจะ
กลายเป็น Idol ใหก้บัใครๆก็ได ้
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เทคนิคการแพทย ์เป็นสิงทีหนูชอบและรกั 

ยาํคิด ยาํทาํ เดยีวก็จาํไดเ้อง 

 เจน...สุกญัญา ชาชิโย เธอเป็นเด็กนอ้ยจาก
อุบลราชธานี เกิดเมือวนัที 21 พฤษภาคม 2536 และที
นันเองคือจุดเริมตน้ของชีวิตเธอ ครอบครวัอนัแสนอบอุ่น 
จากการมีพีนอ้งทงัหมด 3 คน และจากการทีเจนเป็นลกู
สาวคนกลาง ทาํใหเ้ธอสามารถแสดงบทบาทของการเป็น
นอ้งทีดีของพีสาว และในขณะเดียวกนัเธอก็เป็นผูนํ้าทีดี
ใหก้บันอ้งชายได ้ เป็นทงั “ผูใ้หแ้ละผูร้บั” ในเวลาเดียวกนั 
เป็นจุดเริมตน้ทีดีของเธอทีทาํใหเ้ธอรูจ้กัการแบ่งเวลาและ

การจดัสรรชีวติไดเ้ป็นอยา่งดี การเรียนเก่งของเจน เริมฉายแววมา
ตงัแต่เด็กๆแลว้ครบั จนกระทงัเธอไดเ้ขา้เรียนทีโรงเรียนไผ่ใหญ่
ศึกษาตงัแต่ชนัมธัยมศึกษาปีที 1-6 ความเก่งของเธอก็ประกาย

เรือยมา แต่เจนก็ไมไ่ดใ้ชเ้วลาทงัหมดไปกบัการเรียนครบั เธอเลน่กีฬาวอลเลย่บ์อล... ตอ้งบอกวา่เลน่
เก่งเลยครบั การเรียนทีหนักหน่วง แต่แบ่งเวลากบัการเลน่วอลเลย่บ์อล ทาํใหเ้ธอเป็นทีรูจ้กักบัเพือนๆ
ไดดี้และเป็นทีรกัของเพือนๆทุกคน  
 จุดหกัเหเกิดขึนไดก้บัทุกคนครบั “Turning point” เป็นสิงทีเธอตอ้งตดัสินใจกบัการเดินทางตาม
หาความฝันของเธอเมือจบการศึกษาชนัมธัยมศึกษาปีที 6 เจนตดัสินใจเรียนต่อระดบัอุดมศึกษา ดว้ย
ความมุง่มนักบัการเรียนซึงเป็นสิงทีเธอปรารถนา ความฝันกบัการเป็นอาจารยที์เกง่และดีทาํใหเ้ธอ
เลือกเขา้มาเรียนต่อในคณะทีเธอชอบ “เทคนิคการแพทย”์ มหาวิทยาเวสเทิรน์ วิทยาเขตกาญจนบุรี 
เรามีบทสมัภาษณเ์ล็กๆกบัเจน นิสิตคนเกง่ของเรามาฝากกนัครบั 
 
ทาํไมถงึเลอืกเรยีนทีนีครบั? 
 เจน “เป็นคณะฯทีหนูชอบและอยากเรียนคะ่ เราจะ
ไดมี้ความรูค้วามเขา้ใจเกียวกบัเทคนิคการตรวจ เพือชว่ยเหลือ
ผูอื้นไดค้่ะ และทีสาํคญัหนูมีพีมาเรียนทีนีดว้ยค่ะ ก็เลยทาํให้
เกิดความรูสึ้กดี” 
เป็นคนเรยีนเก่งมาตงัแต่เดก็เลยหรอืเปลา่ครบั? 
 เจน “ไม่เลยคะ่ เพียงแต่หนูตงัใจก็เท่านันเอง” 
แลว้ทาํอยา่งไรถงึเรยีนเก่งไดค้รบั? 
 เจน “อ่านหนังสือบ่อยๆคะ่ อ่านทบทวนใหม้ากทีสุด
เท่าทีจะทาํได ้ เมือเราเขา้ใจแลว้เราจะเขา้ใจยิงขึนไปอีก และ
เวลาเรียนในหอ้งเรียนตอ้งพยายามสนใจใหม้ากๆ เมือเรา
เขา้ใจในหอ้งเรียนไดม้ากเท่าไหร ่ เราจะกลบัมาอ่าน
หนังสือเองนอ้ยลงเท่านันคะ่ โดยหนูจะคิดเสมอวา่ ยาํคิด
ยาํทาํเดียวก็จาํได ้ แลว้จากนันหนูก็จะจดเป็นโนต้เล็กเพือ
กนัลืมคะ่” 
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“ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได”้  
สุกญัญา ชาชิโย

ทาํอยา่งนีแลว้ เวลาวา่งเจนทาํอะไรครบั? 
 เจน “ถา้วา่งเมือไหรเ่จนจะดทีูวี ดหูนังดลูะครประมาณนีคะ่ เป็นการผ่อนคลายสมอง” 
ไม่ชอบอะไรทีสดุในชวีติครบั? 
 เจน “ความผิดหวงัค่ะ” 
วางแผนอะไรไวใ้นอนาคตครบั? 
 เจน “อยากเรียนต่อค่ะ อยากเรียนสงูๆในระดบัปริญญาเอกค่ะ และถา้เป็นไปไดอ้ยากไป

เรียนต่อทีประเทศอเมริกาคะ่ กลบัมาจะไดม้าเป็นอาจารย์
สอนหนังสือใหก้บัเด็กคนอืนๆใหเ้ก่งๆคะ่” 
สดุทา้ยมีอะไรฝากบอกถงึนอ้งๆหรอืคนทีอ่านครบั 
 เจน “หนูอยากฝากเรืองเดียวคะ่วา่ ไมมี่อะไรที
เป็นไปไมไ่ดค้่ะ ถา้เราตงัใจทาํอยา่งเต็มที” 

 
 เป็นอยา่งไรบา้งครบัผูอ้่าน เจนมีความมุง่มนัครบั เธอตงัใจในสิงทีเธอเลือกไดอ้ยา่งดีและเต็มที
เสมอ เมือเธอไม่ชอบความลม้เหลวและผิดหวงั สิงทีเธอตอ้งทาํก็คือการเดินหนา้ลุยใหถึ้งทีสุด เพือให้
ไดม้าซึงความสาํเร็จ และแน่นอนครบัสิงหนึงทีเราไดจ้ากเธอ สาวนอ้ยจากเมืองอุบลฯ กบัการตามลา่หา
ฝันในการเรียนต่อระดบัปริญญาเอกในต่างประเทศและการเป็นอาจารยที์มีคุณภาพ คือ “ไม่มีอะไรที
เป็นไปไมไ่ดค้รบั” เราจะเอาใจชว่ยเธอกนัครบั... เจน สุกญัญา ชาชิโย 
 
 

ดร.ทนพ. วรวุฒิ สมศกัดิ 
สมัภาษณแ์ละเรียบเรียง 
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ความใส่ใจและมีนาํใจใหก้นันนั 
ไม่ใช่เรอืงบงัเอิญแน่นอน 

“รูใ้นสิงทีทาํ ทาํในสิงทีรู”้ 

“ผดิทีไวใ้จ คอืการเอาใจไปไวที้ผดิ” 

Behind the Scene  
เหลียวหลงั มองหนา้ ... จุดเปลียน จุดเปลียว 

 
 “เหลียวหลงัและมองหน้า” ในมุมมองการรว่มเดินทางของการ
ทาํงานในองคก์รนัน ตอ้งใชท้งัความรูที้มีและความสามารถอีกหลากหลาย ต่อ
การปฏิบติัตามกระบวนการของหมู่คณะ การพบกนัในเรืองการงานอาจเป็นเรืองบงัเอิญได ้ แตค่วามใส่
ใจและนําใจทีมีใหก้นันัน ไม่ใชเ่รืองบงัเอิญอยา่งแน่นอน โดย
กระบวนการตอ้งมีการถ่ายทอด ทงันโยบาย หนา้ที ความ
รบัผิดชอบ กบัผูป้ฏิบติัทวัทุกหมู่เหลา่ (เผยแพรก่ระบวนการ) 
จึงจะสามารถนําพาขบวนใหเ้ป็นสุข อยูร่อดปลอดภยัได ้ปัจจุบนั
มีแต่ขบวนทีออกเดินทางพรอ้มๆ กนั ซา้ยบา้ง ขวาบา้ง หนัก
บา้ง สบายบา้ง และสบายทีสุด ทิศทางและพฤติกรรมแตกต่างกนัไป ขึนอยูก่บัพืนฐานและจิตสาํนึกของ
แต่ละคน เป้าหมายเลยมองดจูะต่างกนัออกไป จนนําไปสู ่ “จุดเปลียน”” ทีตอ้งรอมีผลลพัธแ์ละผล
สะทอ้นความจริงเป็นตวัตดัสิน จากการกระทาํทีไม่มีกระบวนการ (ไรทิ้ศทาง) คนทีทาํกบัคนทีไม่ไดท้าํ 
ก็ไมไ่ดมี้กฎเกณฑบ์งัคบั นําใชป้ระโยชน์อะไรก็ไม่ได ้ อยา่งทีรู ้ๆ  กนั เลยอาจจะมีบางคนทีเนียนๆ ทาํ
ไม่ได ้ ทาํไม่เป็น ไม่ทาํเสียสบายกวา่ คนทีอยากจะทาํก็ทาํไป สุดทา้ยก็ไดป้ระโยชน์รว่มกนั ดงันัน การ
เริมตน้ถือเป็นโอกาสดีสาํหรบัทุกๆ สิงทีจะไดรู้ ้ เรียนรู ้ ใฝ่หา พฒันา ปรบัปรุง เพือใหต้นเองสามารถที
จะอยูอ่ยา่งมีคุณค่าต่อไป โดยไม่ตอ้งรอคอยความหวงัและโอกาสใหเ้ดินมาหา (เพราะฉนัจะพาเธอไป) 
 กระบวนการตอ้งมีการถ่ายทอดใหช้ดัเจน มอบหมายใหล้ะเอียด แจกแจงใหลึ้กซึง เพือแสดงถึง
วตัถุประสงคแ์ละจุดมุง่หมายของการเดินทางรว่มกนั หากทุกคน “รูใ้นสิงทีทาํ ทาํในสิงทีรู”้ ก็เป็นที
น่ายินดียิง แต่ในความเป็นจริงแลว้ไมไ่ดเ้ป็นเชน่นันเพราะมวัแต่คิดวา่คนอืนรูแ้ละทาํเป็น จนผลสะทอ้น

ของความรบัผิดชอบในงานมีใหเ้ห็นซาํแลว้ซาํเลา่ กบัสิงทีคิดเองวา่รู ้
โดยบางคนแกลง้โง่ เพือทีจะไดรู้อ้ะไรบางอยา่งทีจะนําไปทาํ บางคน
ทาํเหมือนวา่จะรูทุ้กๆ อยา่ง ทงัทีไม่ไดรู้อ้ะไรสกัอยา่ง แต่ทีแยไ่ปกวา่
นัน คือ โง่ทีไม่รูแ้ละไม่ทาํ ชา่งน่าชืนชมเสียนีกระไร ทาํตวัตามสบายๆ 

ตามหวัใจเอกเขนกไปวนัๆ คงจะไมไ่ดป้ระสบการณเ์ลยหากเสียแตว่า่ ไดแ้ค่มานังในทีทาํงาน ดงันันจง
อยา่ไดฝ้ากความไวใ้จไวก้บัผูอื้น มนัจะทาํใหผิ้ดใจกนั เพราะ “ผิดทีไวใ้จ คือ การเอาใจไวผ้ิดที” 
โดยสาเหตุจากไม่มีความชดัเจน ไมไ่ดม้อบหมายและติดตามอะไรเลย เพียงเพือรอหวงัพึงคนอืน ดงั
พุทธสุภาษิต ทีวา่ “อตฺตา ห ิอตฺตโน นาโถ โก ห ินาโถ ปโร สิยา” ตนแลเป็นทีพึงของตน บุคคลอืนใคร
เลา่พึงเป็นทีพึงได ้ ซึงจะสอดคลอ้งกบัความรบัผิดชอบในหนา้ทีและงานทีไดร้บัมอบหมายนัน เชน่ หาก
เป็นงานของผูอื้นหรือมีผูอื้นทาํแทน ก็ไมค่วรจะนําเอามา
หรือรบัเป็นผลงานของเราเอง และผูท้าํแทนก็ไม่ควรจะให้
ผลงานกบัผูที้เขาไม่ไดท้าํ (งาน) มนัจะเป็นการลดคุณค่า 
และดถูกูผูอื้นทีมาจากการทีเขาไม่ไดท้าํ (งาน) เลย คลา้ย
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กบัลกัษณะทียืมจมกูคนอืนหายใจ (ขาดฉนัแลว้เธอจะรูสึ้ก) อยา่ใหเ้ป็นเฉกเชน่นันเลย องคก์รตอ้ง
ดาํเนินการตามกระบวนการ ไม่ตอ้งมี “ตวัจริง ตวัสาํรอง หรือ ตวัปลอม” คนทีไม่มีใจและไม่ทาํ ก็จะไม่
มีผลงานเกิดขึนเลย จนตอ้งถกูพลิกผนัตวัเองเป็น “จุดเปลียว” ทีกลืนไม่เขา้คลายไม่ออก เลยเริม
เสียวๆ เพราะหมดทางทีจะไป เพียงเพราะทาํอะไรไม่เป็น จะอยูห่รือจะไปก็เสียใจเท่ากนั 
 ดงันัน เมือทาํในสิงทีตวัเองไม่ไดช้อบแต่เลือกทีจะมาแลว้ ก็จะมีสองแนวทางใหเ้ลือก นันก็คือ 
กลบัไปหาสิงทีตนเองชอบใหม่ (หางานใหม่) หรือไม่ก็รกัในสิงทีทาํอยูซ่ะเลย [ยืมเขามาพดู] ทาํใหไ้ด ้
ทาํใหดี้ และทาํใหดี้ทีสุด คนอืนจะไดไ้ม่มาวา่เราภายหลงัได ้ หรือก่อนทีจะมีคาํพดูวา่ สายไปเสีย
แลว้ คนเรามกัจะเขา้ใจอะไรดี ก็ต่อเมือตอนทีเสียอะไรดีๆ ไปแลว้ แตก็่ไม่มีคาํวา่สายเกินไป ทีอยากจะ
เป็นในสิงทีอยากจะเป็น 
 สุดทา้ย สถานการณภ์ายนอกต่างๆ ทีทุกคนในคณะไดส้มัผสัน่าจะเหมือนๆ กนั แต่สิงทีทุกคน
ตอ้งรว่มกนัทาํคือ หนา้ทีของตนเองภายใตส้ภาวะเดียวกนั ใหใ้สใ่จ พฒันาการของการทาํงานทงัในสว่น
ของตนเองและสว่นรวม เพือใหเ้กิดสิงทีดีสูช่ีวิตและสว่นรวมรว่มกนั” 

 

รอ้งไห ้เสียใจเพราะทาํใจไม่ได ้หรอืไม่ไดท้าํ 
 

เปลวไฟ 
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พีบอกนอ้ง นอ้งบอกพี สิงดีๆ เรมิทีความ
เขา้ใจและผกูพนั...เทคนิคการแพทย ์

Alumni Corner ศิษยเ์ก่าบอกกลา่ว 
 
 สวสัดีครบัพีนอ้งชาว MT มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ นีก็เป็นคอลมัน์ใหม่ทีทางกองบรรณาธิการเห็น
วา่สมควรจะใหมี้เป็นอยา่งยิงคือ “พืนทีของศิษยเ์ก่า” ในฉบบันีเราคงยงัไม่มีศิษยเ์ก่าทีจบออกไปจาก
คณะฯของเรา แต่ในอนาคตอนัใกลนี้เรากาํลงัจะมีบณัฑิตทีจะจบและเดินออกจากคณะฯไปสรา้งชือเสียง
อีกมากมาย ทงัทางดา้นวิชาการ ดา้นการสาธารณสุขและอาจจะเป็นระดบัดา้นการบริหารและการ
ปกครองกนัเลยทีเดียว ดงันันพืนทีศิษยเ์ก่านีจะเป็นชอ่งทางทีทางคณะฯจะไดป้ระกาศแจง้เรืองราวต่างๆ
ทีศิษยไ์ดอ้อกไปสรา้งชอืเสียง หรือเป็นชอ่งทางทีทางศิษยเ์ก่าสามารถเขา้มารว่มแชรป์ระสบการณ ์ หรือ
แจง้ขา่วฝากถึงรุน่นอ้งๆทียงัเรียนอยูใ่นคณะฯของเรา ซึงทางทีมงานและกองบรรณาธิการจะไดจ้ดัการ
รวมเรืองราวต่างๆทีน่าสนใจและเป็นประโยชน์มาลงไวใ้นคอลมัน์นีต่อไปครบั 
 อีกประการหนึง....เมือศิษยเ์ก่าไดจ้บออกไปแลว้
นัน แน่นอนครบัวา่อาจจะมีการรวมรุน่เพือเลียงฉลอง 
หรืออาจจะรวมรุน่ เพือจดัตงัเป็นสมาคมศิษยเ์ก่าคณะ
เทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ก็เป็นได ้เพือจะ
ไดมี้การจดัสรรเงินทุนการเรียนและวจิยั ใหก้บัรุน่นอ้ง 
หรือสามารถทีจะรวบรวมรุน่และเงินเพือบริจาคสิงของทีจาํเป็นและยงัขาดไป ใหก้บัทางคณะฯเพือ
ประโยชน์ของรุน่นอ้งๆต่อไปไดค้รบั นอกเหนือจากชอ่งทางติดต่อทางวารสารฯทีจะออกทุกๆ 3 เดือน
นัน วารสารเทคนิคการแพทย ์ เวสเทิรน์ยงัสามารถเขา้ไปใชช้อ่งทาง Social network เพือการติดตอ่ 
ประชาสมัพนัธแ์ละติดตามขา่วสารต่างๆของทางคณะฯไดที้ Facebook fan page, www.facebook.com 
และพิมพค์าํวา่ “วารสารเทคนิคการแพทย ์ เวสเทิรน์” จากนันก็เขา้ไปกด Like เพียงเท่านีเราก็สามารถ
ติดตามอ่านวารสารฯของทางคณะฯไดอ้ยา่งต่อเนืองและสามารถดาวน์โหลดวารสารฯออกมาอ่านไดอี้ก
ดว้ยเชน่กนั  

เรืองราวต่างๆของทางคณะฯที
รุน่พีๆทีจบออกไปจะไดท้ราบ 

รวมทงัเรืองราวของพีๆ ที
สามารถนํามาบอกกลา่วใหก้บั
ทางคณะฯ และรุน่นอ้งไดร้บั
ทราบนัน ลว้นแลว้แต่เป็น

ประโยชน์แทบทงัสิน ในวารสารฯฉบบันีจึงเหมืนเป็นการเปิดตวัคอลมัน์ “Alumni corner” และจะ
กลายเป็นจุดเริมตน้สิงดีๆ และความสมัพนัธอ์นัยงัยืนของพวกเรา พีนอ้งชาวเทคนิคการแพทย ์
มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ ตอ่ไปครบั 
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“การตดัสินใจ มีผลต่อการศึกษา” 

แนะนาํอาจารยใ์หม่  
 

“”ความสาํเรจ็ เป็นผลลัพธจ์ากความพยายามและความใส่ใจ” 
 เป็นขอ้คิดดีๆจากอาจารยใ์หม่ประจาํสาขาเคมีคลินิก 

คณะเทคนิคการแพทย ์ ของเราครบั ตอ้งบอกวา่การมีอาจารย์
มาเพิมนัน นอกจากจะทาํใหค้ณะฯมีการพฒันาในเรืองของการ
เรียนการสอนแลว้ เรายงัมีบุคลากรทีจะชว่ยพฒันาศกัยภาพ
ของคณะฯใหก้า้วไกลไดด้ว้ย  และวนันีเราจะมารูจ้กักบัอาจารย์
ใหม่ท่านนีกนั ดร.ทนพ. ภูมภสัส ์พุทธผ์ดุงวิพล หรือ อ. เกง่ 
 อ. เก่งเป็นคนเชยีงใหม่ อาํเภอสนักาํแพง ซึงตอ้งบอก
วา่อาจารยเ์ป็นคนเก่งมาตงัแต่สมยัเรียนอยูร่ะดบัมธัยมศึกษา 

ทีโรงเรียนยุพราชวิทยาลยั เชียงใหม่เลยทีเดียว และจากนัน อ. 
เก่งก็ตดัสินใจเขา้ศึกษาตอ่ ในคณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และความเก่งสมชือครบั อ. เกง่ไดร้บั
คะแนนจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัสอง และไดเ้ขา้ศึกษา

ต่อในระดบัปริญญาเอกของภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยไม่ตอ้งผ่าน
การเรียนปริญญาโท ตอ้งบอกวา่เก่งสมชอืจริงๆครบั จากนัน อ. เก่งจึงตดัสินใจเขา้ทาํงานเป็นอาจารย ์
โดยหวงัจะสรา้งคน พฒันาลกูศิษยแ์ละปลกูฝังความเป็นนักเทคนิคการแพทยใ์หก้บันิสิตใหจ้งได ้ จึงเป็น
ความโชคดีของคณะฯเราครบั ทีได ้อ. เก่งมาชว่ยเป็นกาํลงัสาํคญั และแน่นอนครบั สาขาวิชาเคมีคลินิก
ก็มีความยนิดีเป็นอยา่งยิงทีได ้อ. เก่งมาชว่ยกนัสรา้งใหนิ้สิตเป็นคนดีและคนเก่งของสงัคมต่อไป 
 อ. เกง่มีขอ้คิดดีๆสาํหรบัลกูศิษยม์าฝากกนัครบั ชีวิตการเรียนระดบัอุดมศึกษา จะมีความอิสระ
มากกวา่ชีวิตการเรียนระดบัมธัยมศึกษา เนืองจากตอ้งมีการเดินทางมาศึกษายงัดินแดนทีหา่งไกลจาก

ครอบครวั ดงันันทุกการตดัสินใจและการดาํเนินกิจกรรมของ
นักศึกษา จึงมีความสาํคญัและสง่ผลต่อความสาํเร็จใน
การศึกษาเป็นอยา่งมากครบั นักศึกษาควรตระหนักวา่แมจ้ะ

เริมกา้วเขา้สูส่ถานะผูใ้หญ่แตก็่ยงัมีหนา้ทีทีจะตอ้งศึกษาเลา่
เรียน จึงควรตงัการศึกษาใหเ้ป็นจุดมุ่งหมายหลกัของชวีติ กิจกรรมใดเกียวขอ้งกบัการศึกษา เชน่ การ
เขา้เรียน การตงัใจฟังการสอนของอาจารย ์ การอ่านตาํราทบทวนเรืองทีเรียน และการอ่านตาํราเพือ
เตรียมตวัสอบ ควรเลือกทาํเป็นลาํดบัแรกๆ กิจกรรมเสริมอืนใดควรเลือกทาํเมือสาํเร็จกิจกรรมหลกั
แลว้เท่านัน 

ความสามารถในการเขา้ใจเนือหาทีศึกษาของแต่ละบุคคลนันไม่เท่ากนั บางคนเร็ว บางคนชา้ 
แต่ใชว่า่จะพฒันาใหเ้ท่าเทียมกนัไม่ได ้ผูที้เขา้ใจชา้กวา่ควรทีจะขยนัทบทวนตาํราเรียนใหม้ากขึน เพือให้
ทนั กบัคนทีเขา้ใจเนือหาไดเ้ร็วกวา่ และการเรียนไมใ่ชก่ารสกัแตจ่าํ แตย่งัตอ้งเขา้ใจ ประกอบกบั
จินตนาการภาพของเนือหาทีเรียนได ้ จึงจะทาํใหก้ารศึกษาเลา่เรียนในระดบัอุดมศึกษากบัคณะเทคนิค
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การเรยีนไม่ใช่สกัแต่จาํ แต่ตอ้งเขา้ใจและจนิตนาการ 

การแพทยนี์ เป็นสิงทีสามารถทาํใหส้าํเร็จไดโ้ดยปราศจากอุปสรรคขดัขวาง หรือมีแต่นอ้ยมากได ้ จึง
ขอใหนั้กศึกษาทุกคนตงัใจเรียนและสาํเร็จการศึกษาเป็นนักเทคนิคการแพทยที์ดีรบัใชส้งัคม 

เป็นอยา่งไรกนับา้งครบักบัอาจารยใ์หม่ไฟแรง และตอ้งขอบอกเลยครบัวา่ อ. เก่งเป็นสิงทีพวก
เราชาวเทคนิคการแพทยภ์มิูใจมากครบั ทงัทศันคติและขอ้คิดเล็กๆแตไ่ดใ้จความทีอาจารยมี์ใหก้บัเด็กๆ 
ฉบบัหนา้เราจะมารูจ้กักบัใครนัน ตอ้งติดตามกนัตอ่ไปครบั... ขอบคุณครบั 
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พีๆธุรการ...มาแลว้จา้ 
 
 สวสัดีครบัเพือนพอ้งนอ้งพีเทคนิคการแพทย ์ มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ ตอ้งแสดงความยินดีกบั
วารสารเทคนิคการแพทยเ์ลม่ที 2 ทีไดอ้อกมาใหพ้วกเราไดอ้่านกนั หลงัจากหา่งหายจากวารสารฯฉบบั
แรกไปหลายเดือนเลยทีเดียว ครงันีอยากจะขอรว่มแนะนําพีๆหอ้งธุรการคณะฯของเรากนัสกัหน่อย 
ตอ้งบอกเลยครบัวา่ปฏิเสธไมไ่ดเ้ลยทีงานของคณะฯจะออกมาแลว้ปราศจากความชว่ยเหลือของพีๆใน
หอ้งธุรการ ไมว่า่จะเป็นเรืองของการเรียนการสอน การเตรียมหอ้งเรียนใหพ้รอ้ม การเตรียมหอ้งสอบ
เมือถึงเวลาสอบและทาํการเก็บเขา้ทีอยา่งเรียบรอ้ยเมือสอบเสร็จ รวมทงัหอ้งปฏิบติัการของทุกๆ
สาขาวิชา ทีพีๆในหอ้งธุรการทุกคนก็ไดแ้บ่งแรงไปชว่ยกนัในทุกครงัทีมีการเรียนปฏิบติัการ เหนือยแทน
เลยครบั นอกจากจะชว่ยเหลืองานของอาจารยแ์ต่ละท่านในเรืองของการเรียนการสอนแลว้ ยงัตอ้ง
ทาํงานทีเกียวขอ้งกบัเอกสารของคณะฯทงัหมดดว้ย อะไรบา้งหรือครบั เชน่ งานเอกสารเกียวกบัการ
ประชุมของคณะฯ เอกสารการลา-ขาดของคณาจารย ์ การแลกวนัทาํงาน การขอใชอุ้ปกรณแ์ละสถานที
ในมหาวิทยาลยั การอนุมติัเงินสนับสนุนการจดักิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเบิกจ่ายเงินจากการออก
บริการวิชาการชุมชน ยงั...ยงัไม่หมดครบั งานดา้นเอกสารเกียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
คณะฯ ทางฝ่ายธุรการก็ตอ้งจดัทาํ การพิมพแ์ละเขา้เลม่เอกสารประกอบการสอนทีทางคณาจารย์
เตรียมให ้ และอืนๆอีกมากมายเลยครบั วนันีเรามาทาํความรูจ้กัพีๆในหอ้งธุรการใหช้ืนใจกนัหน่อย
ดีกวา่ จะไดรู้แ้ละเห็นใจพวกเคา้วา่ทาํงานกนัมาเหนือยขนาดไหน มาเริมที
คนแรกกนักอ่นเลยดีกวา่ 

นางสาวทศันีย ์อยูพ่ลอย หรือพีกุง้ของเรานันเองครบั สาวสวย
ในตาํแหน่งเลขานุการคณะเทคนิคการแพทย ์ตอ้งบอกวา่เธอเป็นหญิงเหล็ก
คนหนึงเลยครบั ชว่ยเหลืองานดา้นเอกสารและเลขาฯมาโดยตลอด และ
การติดตอ่และตอ่รองเรืองราวต่างๆกบัทางตึกหนา้ฯนัน เธอไม่เคยทาํให้
คณะฯและคณาจารยผิ์ดหวงัเลยครบั ตอ้งยกฉายา “ดอกไมเ้หล็ก” ใหเ้ธอ
ไปเลย  

ไปต่อกนัทีคนทีสองเลยครบั 
ตอ้งบอกวา่ภมิูใจนําเสนอมาก เธอเป็นเลขานุการฝ่ายวิชาการ
ของคณะฯ ดว้ยความสดใสของเธอกบัการขยนัทาํงานในดา้น
วิชาการ เอกสารต่างๆเธอก็ไม่เคยพลาด จนเป็นทีไวว้างใจของ
คณะฯในการทาํเอกสารเกียวกบัวิชาการทงัหมด กบัมาดผูห้ญิง
ตวัเล็กๆกบัรอยยิมเล็กๆแบบสดใส เป็นใครไปไมไ่ดค้รบั พีสม้ 
สมศรี วีระเสนา และตอ้งยกคาํวา่ “เล็กพรกิขหีนู” ใหเ้ธอไป
เลยครบั 
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แต่ธุรการของคณะฯจะไม่มีผูช้ายก็กระไรอยู ่ แบบนีก็ตอ้งหนึงเดียว
ครบั นายจกัรรินทร ์ สาระศาสิน หรือพีแจค๊นันเอง อยูก่บัคณะฯเรามา
นานครบั ชว่ยเหลือทุกอยา่งทีคณาจารยห์รือนิสิตไหวว้านโดยเฉพาะการ
แบกหาม เพราะรา่งกายทีใหญ่โตกาํยาํ เลยไม่มีปัญหากบัการยกของภายใน
คณะฯ นอกจากนียงัทาํหนา้ทีเป็นสารถีทีดีใหก้บัทางคณาจารยใ์นการ
เดินทางปฏิบติังานนอกสถานที 

 
เห็นไหมครบัวา่คณะฯเราก็มีพีๆธุรการ ทีใจดีและชว่ยเหลือนิสิต 

รวมทงัคณาจารยไ์ดเ้ป็นอยา่งดี และในอนาคตเราอาจจะรบัเจา้หนา้ทีธุรการมาเพิมอีก เมือคณะฯเรา
พฒันาอยา่งไม่หยุดยงั ทางเจา้หนา้ทีธุรการก็ตอ้งมีการพฒันาตนเองอยา่งไม่หยุดยงัเชน่เดียวกนั ฉบบั
หนา้เราลองมาฟังความในใจจากพีธุรการแต่ละคนกนัดคูรบัวา่ พวกเคา้เหลา่นีมีอะไรอยากฝากบอก
มาถึงพวกเรากนับา้ง แลว้ติดตามกนัตอ่ไปนะครบั 
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การประชุมวิชาการ นอกจากจะไดร้บั
ความรูใ้หม่ๆ ยงัไดพ้บปะพูดคุย 

แลกเปลียนความคิด รวมถึงความรว่มมือ
กนัในอนาคต 

แหล่งทุนและแนะแนวการศกึษาตอ่       โดย ดร.ทนพ. สรุยินั สขุต ิ
 

สวสัดีครบั วารสารฉบบันีถือวา่เป็นครงัแรกทีเราไดเ้จอ
กนัในรปูแบบทีแตกต่าง อาจารยร์ูสึ้กยินดียิงทีไดมี้โอกาสเป็น
บุคคลทีคอยสรรหาเรืองราวดีๆ มาบอกเลา่เกา้สิบใหนิ้สิตทุกคน
รบัทราบผ่านคอลมัน์นี อาจารยจ์ะคอยรวบรวมขา่วการประชุม
วิชาการทงัในและต่างประเทศ  แหลง่ทุนการศึกษาในระดบั
ปริญญาโท-เอก รวมทงัแหลง่ทุนการทาํวจิยัต่างๆ มาบอกกลา่ว
กนัตงัแต่ฉบบัหนา้เป็นตน้ไป โดยในฉบบันีอาจารยข์อเริมจาก
อธิบายวิธีการหาขอ้มลูครา่วๆ ก่อนนะครบั 

งานประชุมวชิาการต่างๆ มีทงัทีเป็นระดบัชาติและระดบั
นานาชาติ นิสิตมีความสนใจเขา้รว่มในการประชุมใด ก็เพียงใช ้
คาํสาํคญัทีนิสิตสนใจหาขอ้มลูจากอินเตอรเ์น็ต หรืออาจเขา้ไป
เยียมชมในเว็บไซตข์ององคก์ร หรือสถาบนันันๆ เพือดตูารางการ
ประชุมประจาํปี ซึงสว่นใหญ่การประกาศรบัสมคัรลงทะเบียนเขา้รว่มการประชุมวิชาการ จะแสดงให้
เห็นในหนา้แรกของเว็บไซตใ์นชว่งของการรบัสมคัรครบั นอกจากนีทางคณะไดติ้ดโปสเตอร์
ประชาสมัพนัธก์ารประชุมจากสถาบนัการศึกษาต่างๆ ใหแ้ก่นิสิต เพือเป็นการสนับสนุนการมีสว่นรว่ม
ของนิสิตในดา้นวิชาการ และชอ่งทางลา่สุดคือติดตามจากคอลมัน์ทีนิสิตกาํลงัอ่านอยูนี่แหละครบั ซึง
การเขา้รว่มการประชุมนอกจากจะทาํใหไ้ดร้บัความรูใ้หม่ๆ ยงัทาํใหไ้ดมี้โอกาสรว่มแลกเปลียนความ
คิดเห็น และเป็นการเปิดโอกาสใหเ้กิดความรว่มมือกนัระหวา่งผูเ้ขา้รว่มการประชุม มหาวิทยาลยัเองก็
ตระหนักถึงความสาํคญัขอ้นี ขณะทีอาจารยเ์ขียนบทความนีอาจารยไ์ดร้บัการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ใหเ้ขา้รว่มการประชุมวิชาการระดบันานาชาติทางดา้นโลหิตวิทยา ณ เมืองดไูบ 
ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ เพือแลกเปลียนความรูท้างดา้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการโลหิตวิทยา และนําความรูที้ไดด้งักลา่ว มาถ่ายทอดใหแ้ก่นิสิตในโอกาสถดัไป 

และอีกไม่ถึงสองเดือน นิสิตชนัปีที  ก็จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2555 นี อาจารยข์อ
แสดงความยนิดีในความสาํเร็จลว่งหนา้ ในสว่นนิสิตทีตอ้งการศึกษาต่อในระดบัทีสงูขึน อาจารยมี์ขอ้มลู

แนะนําใหแ้ก่นิสิตอยา่งครา่วๆ เพือใหมี้แนวทาง
ในการสืบคน้ขอ้มลูในการศึกษาต่อ  การศึกษา
ในระดบัปริญญาโทหรือเอกนันบณัฑิตสว่นใหญ่
ก็มกัมองหาแหลง่ทุน เพือสนับสนุนค่าใชจ้่าย 
ทงัค่าลงทะเบียน ค่าครองชีพประจาํเดือน ค่า
สนับสนุนการวจิยัในประเทศ และต่างประเทศ 
การนําเสนอผลงานวจิยั ซึงแหลง่ทุนสนับสนุน
นันมีมากมาย อาทิเชน่  
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สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (http://www.mua.go.th/) 
ทุนสนับสนุนทุนสถาบนัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีทย (TGIST) (http://nstda.or.th/tgist/) 
สาํนักงานสนับสนุนการวจิยั (สกว.) (http://www.trf.or.th/) 
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (RGJ) (http://rgj.trf.or.th/) 
ทุนสนับสนุนการวจิยัในระดบับณัฑิตศึกษาจากสถาบนัการศึกษานันๆ  
แต่อยา่งไรตาม นิสิตก็ตอ้งดาํเนินการตามกฎขอ้บงัคบัของแหลง่ทุน ซึงมีเงือนไขของการรบัทุน 

และมีขอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่งผูร้บัทุนและแหลง่ทุน เมือจบการศึกษาทีแตกต่างกนัออกไป ซึงทุนเหลา่นี
นิสิตสามารถขอรบัผ่านอาจารยที์ปรึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา เมือนิสิตสอบผ่าน และไดร้บัคดัเลือก
เป็นนักศึกษาหรือนิสิตในระดบัปริญญาโทหรือเอก  

หากนิสิตสนใจทีจะศึกษาตอ่ในต่างประเทศ ในสว่นของทุนการศึกษา นิสิตเพียงเขา้ไปหาขอ้มลู
ในเว็บไซตข์องสถาบนัการศึกษานันๆ เพือหาแหลง่ทุนของนักศึกษาต่างชาติ ซึงนิสิตสามารถสมคัรได้
โดยตรงในสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ แต่อาจจะตอ้งเดินทางไปสอบขอ้เขียนเอง ณ ต่างประเทศ 
หรือตามเงือนไขอืนๆ ทีมหาวิทยาลยันันๆ กาํหนด สาํหรบัทุนสนับสนุนใหนั้กเรียนไทยไปศึกษาทีต่าง 
ประเทศนัน สามารถหาขอ้มลูและรบัทุนไดจ้ากสาํนักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) 
(http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/) ทีมีวตัถุประสงคที์จะใหนั้กเรียนไทย นําความรูค้วามสามารถ มา
พฒันาวงการๆศึกษาของไทยต่อไปครบั 

สาํหรบันิสิตทีสนใจทาํงานเกียวกบัการวิจยันัน นิสิตสามารถทาํงานเป็นผูช้ว่ยวิจยั หรือเป็น
นักวจิยั ซึงสามารถสมคัรไดจ้ากการเปิดรบัสมคัรจากสถาบนัการศึกษาต่างๆ ทงัภาครฐัและเอกชน 
หรือรบัตาํแหน่งผูช้ว่ยวิจยัซึงจะไดร้บัเงินสนับสนุนในระหวา่งการศึกษาระดบัปริญญาโท-เอก ขอ้มลู
หรือรายละเอียดเพิมเติม นิสิตสามารถเขา้ไปพบอาจารยที์ปรึกษาเพือรบัคาํแนะนําทีเป็นประโยชน์ และ
เปิดโอกาสใหแ้ก่ตนเอง ในดา้นการศึกษาในระดบัทีสงูขึนไดค้รบั 

สาํหรบัฉบบันีอาจารยห์วงัเป็นอยา่งยิงวา่นิสิตจะไดร้บัประโยชน์จากขอ้มลูดงักลา่ว และฉบบั
หนา้อาจารยจ์ะสรรหาขา่วสารมาฝากครบั 
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ไม่ว่าจะมาจากสถาบนัไหน สุดทา้ยเราก็เป็นนกัเทคนิค
การแพทยเ์หมือนกนั มนัอยู่ทีตวัเราเองตา่งหาก 

นิสิตขอเอียว  
 

สวสัดีปีใหม่ยอ้นหลงั สาํหรบัปี 2555 ทีผ่านมา ก็มีเรืองน่าตืนเตน้ตืนตาตืนใจอยูห่ลากหลาย
มากมาย ทงัทีอยากจะจดจาํ และอยากทีจะลืมแต่สุดทา้ยมนัก็ลืมไม่ลง  ครงันีเป็นฉบบัที 2 แลว้สาํหรบั
วารสารเทคนิคการแพทยข์องเรา สาํหรบัผูที้ตงัตารอคอยกบัการตงัฉายาใหก้บัอาจารยใ์นคณะฯ จาก
ฉบบัที 1 แน่นอนเวลาทีท่านรอคอยมาถึงแลว้  แต่กอ่นจะไปถึงฉายาอนัแสนจ๊าบ..นันรุน่พีปี 4 ก็ขอเลา่
เรืองการฝึกงานภายในและฝึกงานภายนอกใหไ้ดอ้่านกนัพอเป็นนําจิมกนักอ่น  

ในฐานะนิสิตรุน่แรก การฝึกงานภายในของรุน่พีก็ตอ้งเริมดว้ยการเจออุปสรรค ทีเป็นหลุมลึก
ใหเ้ราไดปี้นกนัอยา่งยากลาํบาก จะเห็นไดจ้ากสถานีแรกทีแต่ละกลุม่ไดเ้ขา้ไปฝึก อยา่งผูเ้ขียนเองเริมฝึก
ทีหอ้งปฏิบติัการเคมีคลินิก...โอแ้ม่เจา้วนัแรกก็โดนไปเยอะพอสมควร แต่สิงทีเปลียนแปลงพฤติกรรม
ของปี 4 อยา่งเห็นไดช้ดัเจน คือ การทีจะตอ้งมาลงชอืเขา้ฝึกงานใหต้รงเวลา ไมอ่ยา่งนันจะไม่ไดเ้ขา้
ฝึกงาน เลน่เอาปี 4 บางคนทีชอบเขา้เรียนสาย ตอ้งเปลียนนิสยัไปโดยทนัที และหลงัจากปีใหม่ทีผ่าน
มาการทีตอ้งออกไปเผชิญโลกภายนอกครงัแรกของพวกเรารุน่แรกก็เริมขึน กบัการฝึกงานทางเทคนิค
การแพทยร์วบยอด หรือฝึกงานภายนอกอยา่งทีหลายๆคนเรียกกนั เริมจากการสมัภาษณค์วามรู ้
เบืองตน้ ทุกๆคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกนัวา่ “ตนืเตน้และกลัว” แต่หลงัจากนันเป็นอยา่งไร ทีอืน 
โรงพยาบาลอืนผมยงัไม่ทราบ เอาไวติ้ดตามต่อไปในฉบบัหนา้แลว้กนันะครบั แต่ขอ้คิดทีเราได้
เหมือนกนัๆก็คือ ไม่วา่เราจะมาจากสถาบนัไหน สุดทา้ยแลว้เราก็เป็นเทคนิคการแพทยเ์หมือนกนั อยูที่
ตวัเราเองนันแหละทีจะทาํตวัใหส้มกบัการทีจะกา้วไปสูเ่ทคนิคการแพทยไ์ดอ้ยา่งภาคภมิูหรือไม.่. 

 
เอาละไดเ้วลากบัฉายาสุดจ๊าบของอาจารยใ์นคณะฯทีเหลือกนัเลย  เริมจากเมือฉบบัทีแลว้เรา

ลืมพดูถึง เขาเป็นอาจารยที์เวลาเรียนดว้ยจะตอ้งเงียบใหม้ากทีสุดไม่อยา่งนันเราจะเรียนไม่รูเ้รืองกนั
เลยทีเดียว ขนาดเพิมความดงัของไมโครโฟนกนัแบบสุดๆ แลว้ยงัตอ้งตงัใจ บวกกบัภาษาทีบางทีคิดวา่
ทาํใหเ้ขา้ใจง่ายแต่ก็งง...งงสาํหรบันิสิต และฉายาทีจะตงัใหนั้นเป็นพฤติกรรมหนึงของอาจารยที์ชอบทาํ
เหมือนตวัเองมี  คนในรา่งเดียว พดูถึงขนาดนีหลายคน คงนึกออกแลว้วา่ใคร ถกูตอ้งแลว้ครบัคนนันก็

คือ ดร.สิทธิพร สุวรรณมิตร กบั
ฉายา “ รา่ง  วิญญาณ” เอาซะ
น่ากลวัเชียว ไม่ขออธิบาย เราไป
ต่อทีคนตอ่ไปกนัเลย เป็นอาจารย์
ผูห้ญิงรา่งเล็ก ทีมีอารมณข์นัแทบ

ทุกเวลาทีมาสอน กบัฉายา “สาวอีสาน คมขาํ” อาจารย ์ดร. ณฐัดา ตน้วงศ ์ไม่มีอะไรอธิบายมาก นึก
ภาพตามเอาแลว้กนันะครบั ชดัเจนแบบสุดๆ วา๊...สงสยัจะตอ้งติดตามฉายากนัฉบบัตอ่ไปแลว้ละครบั... 

 
ครงันีขอแคอ่าจารยส์องท่านพอ ครงัหนา้...รบัรองไดฉ้ายากนัครบคณะฯแน่ๆ รวมถึงยินดี

ตอ้นรบัท่านอาจารยใ์หม่ทียงัไงก็ไม่รอดจากการตงัฉายาในครงันี สุดทา้ยอีกไมกี่สปัดาหก็์จะสินสุดการ
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ฝึกงานภายนอกของรุน่พีกนัแลว้ พีขอฝากบทความเป็นกาํลงัใจใหก้บันอ้งๆ ทีกาํลงัเจออุปสรรคอนัใหญ่
ยกัษว์า่  

 
“อุปสรรคมีไวพุ่้งชน ถา้เราชนดว้ยความมุ่งมนัอุปสรรคก็จะเป็นถนนสู่ความสําเรจ็” 

 
สวสัดีครบั 
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