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คําขอบคุณ 
 

 “วารสารเทคนิคการแพทย เวสเทิรน” ฉบับน้ีเปนฉบับท่ี 3 แลวครับ แมวาจะใชเวลา

หางจากฉบับท่ีแลวคอนขางนานไปสักนิด แตความต้ังใจและมุงมั่นท่ีจะทําใหวารสารฯของคณะฯ

เปนท่ีรูจักและเผยแพรน้ัน ยังคงมีอยูอยางเต็มเปยม 

 “ขอบพระคุณ” เปนอยางสูงครับสําหรับคณาจารยทุกทานท่ีเสียสละเวลาอันมีคา เพื่อมา

ชวยเสริมสรางวารสารฯของคณะฯใหมีความสดใส สดช่ืน มีคุณประโยชนตอผูอานซึ่งไมมากก็นอย 

ขอบคุณบุคคลท่ีไมไดเอยช่ือและกลาวถึง แตก็มีสวนเกี่ยวของจนทําใหวารสารฯฉบับท่ี 3 น้ีเสร็จ

สมบูรณ ขอบคุณสําหรับกําลังใจจากทุกๆฝายท่ีคอยเสริมสรางและสงเสริมแรงใจใหกับทางกอง

บรรณาธิการ เพื่อปลุกพลังและไฟในใจใหเดินหนาสรางสรรคผลงานตอไป และอีกเชนเคยครับ 

แมวาวารสารฯเลมน้ีจะไมได “Perfect” แตก็เปนวารสารแบบ “Limited edition” ของพวก

เราชาวเทคนิคการแพทย แหงมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ทุกคน 

 

ขอบคณุครับ 

ดร.ทนพ. วรวุฒิ สมศักดิ ์

บรรณาธกิาร 
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สาสนจากคณบดี 
ผูชวยศาสตราจารย ทนพญ. บุญพะเยาว เลาหะจินดา 

 

 สวัสดีคะคณาจารย นิสิตนักศึกษา เจาหนาท่ีฝายตางๆ และผูอานทุกทาน วารสารเทคนิค

การแพทย เวสเทิรน ฉบับน้ีก็ไดดําเนินการมาเปนฉบับท่ี 3 แลว ซึ่งทางคณะฯเองก็เล็งเห็น

ความสําคัญของการจัดหาพื้นท่ีในการเผยแพรขอมูลขาวสาร เปนกระดานสําหรับการติดตอสื่อสาร

จากคณาจารยถึงนิสิต จากรุนพี่สูรุนนอง และเปนแหลงเผยแพรความรูทางวิชาการใหกับผูท่ีสนใจ

อีกดวย การกาวเดินน้ันตองเร่ิมทีละกาวอยางมั่นคงคะ ดังน้ัน วารสารฯของคณะฯจึงยังคงตอง

อาศัยการฟูมฟกและความเอาใจใสเพื่อการพัฒนา จนเปนวารสารฯท่ีดีเลมหน่ึงของมหาวิทยาลัย

ใหจงได ขณะน้ีทางคณะฯของเรายินดีอยางย่ิงคะท่ีจะตอนรับนิสิตนองใหมประจําปการศึกษา 

2556 เขาสูร้ัวของคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน แมชวงน้ีจะเปนชวงหยุดภาคฤดู

รอนของทางมหาวิทยาลัย แตการดําเนินงานของคณะฯ ก็ยังคงเดินหนาตอไป  

 กิจกรรมหลายอยางของคณะฯนับจากน้ีกําลังจะเกิดข้ึน รวมท้ังกิจกรรมหลายๆกิจกรรมท่ี

ไดดําเนินเสร็จสิ้นไปแลว ท้ังหมดลวนมาจากความมุงมั่นและต้ังใจของบุคลากรท้ังหมดของคณะฯ 

อุปสรรคมีไดตลอดเวลา แตข้ึนอยูกับวาเราจะมองอุปสรรคน้ันในมุมไหนคะ บางคร้ังแคเปลี่ยน

ความคิด...ชีวิตก็เปลี่ยนคะ ดังน้ัน วารสารฯเลมน้ี อาจารยขอใหเปนจุดเร่ิมตนของปการศึกษาใหม

ท่ีกําลังจะมาถึง รวมท้ังสงแรงใจชวยเชียรบัณฑิตรุนแรกของคณะฯเรา ในการสอบใบประกอบ

วิชาชีพเทคนิคการแพทยใหสําเร็จสมความต้ังใจทุกประการ  

 

ขอบคุณคะ 
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บทบรรณาธิการ (บก.บอกกลาว) 
  

หางหายกันไปเสียนานกับวารสารของคณะฯ “วารสารเทคนิค

การแพทย เวสเทิรน” ฉบับท่ี 3 น้ีเปนฉบับตอนรับ “Summer 

time” ครับ ความรอนท่ีถาโถมเขามา กับการปดเทอมภาคฤดูรอน คง

ไมมีอะไรสนุกไปกวาการไปเท่ียวพักผอนหาความเย็นสบายใสตัว แตวา

...ท่ีคณะฯของเรากม็ีอะไรสนุกๆเกิดข้ึนมากมายทาทายกับความรอนน้ี ไมวาจะเปนการออกคาย

อาสาและบริการชุมชนท่ีอุทยานแหงชาติเอราวัณ กิจกรรมปจฉิมนิเทศและงาน Goodbye senior 

ซึ่งจัดงานราตรีไดอยางท่ี Hollywood ตองอายและประทับใจอยางสุดๆ รวมท้ังการท่ีคณะฯมี

ความยินดีตอนรับอาจารยใหมท่ีเขามาชวยเสริมความเขมแข็งทางวิชาการ อ. สวนีย ไกรเทพ ใน

สาขาวิชาโลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร และปรสิตวิทยาคลินิก แคน้ันยังไมพอครับ...การตอนรับ

นองใหมป 56 แบบสดช่ืน และการจัดต้ังคณะกรรมการบริหาร อนุกรรมการในแตละฝาย และ

หวัหนาสาขาในแตละสาขาวิชาคนใหม ก็เปนอะไรท่ีทําใหคณะฯเกิดการเปลี่ยนแปลงและมี

แนวโนมไปในทางท่ีดีข้ึน แมชวงหยุดภาคฤดูรอนจะดูเหมือนสั้นไปนิด และการท่ีเราตองขาด

อาจารยประจาํหลักไปถึง 4 ทาน (ผศ.ดร. ชัชวาลย, ดร. ณัฐดา, อ. เจษฎา และ อ. ชาญณรงค) 

แตความสนุกของชีวิตในมหาวิทยาลัยเวสเทิรนก็ยังคงดําเนินกันตอไป อยางท่ีภาษาอังกฤษ

ประโยคหน่ึงบอกไววา “Bad Sometime Good” เวลาท่ีเราคิดวามันเปนชวงเวลาท่ีไมดี ไมมี

ความสุข และมีแตเร่ืองแยๆ แตเวลาน้ันอาจจะทําใหเราไดรับความสุขและเจอสิ่งท่ีดีๆไดในอนาคต 

ดังน้ัน อากาศรอนรับ Summer แบบน้ีก็คงมีอะไรท่ีดีๆซอนอยูใหเราคนหา...ก็เปนได 

 

ดร.ทนพ. วรวุฒิ สมศักดิ ์

บรรณาธกิาร 
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แนะนําผูรวมงานของวารสารเทคนิคการแพทย เวสเทิรน 
  

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ทนพญ. บุญพะเยาว เลาหะจินดา 
  รองศาสตราจารย ดร. สมเดช ศรีชัยรัตนกูล 

ดร. ชัยรัตน อุทัยพิบูลย 
  ดร. สุมาลี กําจรวงศไพศาล 
 

บรรณาธิการ 
  ดร.ทนพ. วรวุฒิ สมศักด์ิ 
 

ผูชวยบรรณาธิการ 
  ดร.ทนพ. อักษรากร คํามาสุข 
  ดร.ทนพญ. นงลักษณ อยูน่ิม 
  อาจารย ทนพญ. วรวรร วัชระสัมพันธกุล 
 

กองบรรณาธิการ 
  ดร.ทนพ. สิทธิพร สุวรรณมิตร 
  ดร.ทนพญ. สรัญญา ศิริบาล 
  อาจารย ทนพ. ชาติชาย คลายสุวรรณ 

 

ขอขอบคุณคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

สถานที่ตดิตอ 

 ตึกคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 600 หมู 11 ถนนมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

ตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170 
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มารูจักกับ... 
 

หัวหนาสาขาวิชาตางๆในคณะฯของเรากันหนอย 

 
1. สาขาวิชาเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) 

2. สาขาวิชาจลุชีววิทยาคลินิก (Clinical Microbiology) 

3. สาขาวิชาภูมิคุมกันวิทยาคลินิก (Clinical Immunology) 

4. สาขาวิชาโลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร และปรสิตวิทยาคลินกิ 

(Clinical Hematology, Microscopy and Parasitology) 

5. สาขาวิทยาศาสตรการบริการโลหิต (Blood Bank) 
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สาขาวิชาเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) 
ดร.ทนพ. วรวุฒิ สมศักด์ิ หัวหนาสาขา 

  

สวัสดีครับ...สวัสดีเพื่อนพองนองพี่ชาวเทคนิคการแพทยทุกๆคน 

กอนอื่นน้ันตองขอแสดงความยินดีกับนิสิตใหมป 56 เขาสูร้ัวของคณะ

เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน แมเราจะมากันเพียงนอยนิด 

แตพลังชีวิตจิตใจและความมุงมั่นไมไดลดนอยลงไปเลยครับ และตองขอ

แสดงความยินดีกับรุนพี่ท่ีกําลังจะกลายเปนบัณฑิตของคณะฯรุนแรก ซึ่ง

ก็รวมกันฟนฝาและตรากตรํากับอุปสรรคตางๆกันมา และตอนน้ีเมื่อสามารถผานพนมันไปได ก็มี

แตรอยย้ิมและความสุข บวกกบัความทรงจําดีๆท่ีมิอาจลืมเลือน 

สาขาวิชาเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) เปนสาขาหน่ึงของคณะเทคนิคการแพทยครับ 

ท่ีมีบทบาทและความสําคัญในแงของการชวยตรวจวินิจฉัย ยืนยันผลการรักษา หรือการตรวจ

ติดตามการรักษา โดยอาศัยผลของระดับของสารชีวโมเลกุล หรือระดับของสารชีวเคมีท่ีมีอยูใน

รางกายเปนตัวบงบอกหรือบงช้ีความผิดปกติท่ีเกิดข้ึน ดังน้ัน ทุกคนจะเห็นไดวาการตรวจทางเคมี

คลินิกจะเกี่ยวของกับปฏิกิริยาทางเคมี การตรวจวัดโดยอาศัยการเรงปฏิกิริยาของเอนไซมและการ

ควบคุมอุณหภูมิ การเปลี่ยนแปลงของสารต้ังตนไปเปนสารผลิตผล รวมท้ังการวัดคาการดูดกลืน

แสงท่ีเกิดจากปฏิกิริยาดวย ดวยเหตุน้ีครับ นิสิตหลายคนจึงรูสึกถึงความยากของวิชาและสาขาฯน้ี 

เพราะตองมีความรูพื้นฐานมากมาย และน่ันเอง...วิชาตางๆในสาขาเคมีคลินิก จึงมีการติด F ของ

นิสิตเปนอันดับตนๆของคณะฯ อยาต่ืนตระหนกตกใจครับ...การเรียนวิชาตางๆของสาขาเคมีคลินิก

น้ันไมไดยากอยางท่ีล่ําลือ หากแตตองอาศัยจินตนาการ ความคิดสรางสรรค และการคิดแบบมีเหตุ

มีผลเปนลําดับข้ันตอน ก็จะสามารถเขาใจการเรียนในวิชาตางๆของสาขาเคมีคลินิกได  

ผมเขามารับตําแหนงหัวหนาสาขาเคมีคลินิกต้ังแตปการศึกษา 2555 และในปน้ี 2556 ผม

ก็ไดรับความไววางใจจากคณะฯ ใหรับผิดชอบในตําแหนงหัวหนาสาขาเคมีคลินิกอีกคร้ัง จากการ

เรียนและจบปริญญาเอกในสาขาชีวเคมี (Biochemistry) มีสวนทําใหผมสามารถนําความรูท่ีมีมา

ใชประกอบในการเรียนการสอนของสาขาฯน้ีไดเปนอยางดี อีกท้ังยังสามารถแบงปนถายทอด

แลกเปลี่ยนความคิดกับคณาจารยท้ังภายในและภายนอกสาขาฯ เพื่อชวยกันผลักดันและสงเสริม

ใหวิชาชีพเทคนิคการแพทย และวิชาตางๆภายในสาขาเคมีคลินิกกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหม ซึ่งใน

สาขาฯน้ันไดมีคณาจารยท่ีมีความรูและความสามารถ ท่ีไดเขามาชวยกันสรางความเขมแข็งทาง

วิชาการใหกับสาขาฯ ไดแก อ.ทนพ. วรเชษฐ ขอบใจ และ อ.ดร.ทนพ. ภูมภัสส พุทธผดุงวิพล 
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นอกจากน้ีวิชาท่ีสาขาวิชาเคมีคลินิกรับผิดชอบน้ันมีหลายรายวิชาครับ ไดแก เคมีคลินิกเบ้ืองตน 

เคมีคลินิกเฉพาะทาง เทคโนโลยีการวินิจฉัยทันยุคในเคมีคลินิก พิษวิทยาพื้นฐาน และนิติ

วิทยาศาสตร ซึ่งเปนวิชาท่ีมีบทบาทและความสําคัญตอวิชาชีพท้ังสิ้น 

มีหลายคนเคยถามครับวาผมใชหลักอะไรในการทํางานและการใชชีวิต...คําตอบน้ีงายมาก

ครับ หากเรามีพื้นฐานทางความคิดท่ีดีอยูแลว มีความมั่นใจและกลาแสดงออกในทางท่ีดีอยูแลว 

สําหรับผม.... “การทํางานใหสนกุครบั” เมื่อเราสนุกกับอะไรสักอยาง ลองคิดดูนะครับ...เราจะไม

รูสึกเหน่ือยกับสิ่งท่ีทําน้ันๆเลย เชนเดียวกันครับ เมื่อเราทํางานดวยความสนุก เราก็จะไมเหน่ือย

กับการทํางาน ไมรูสึกทอกับการทํางาน และจะทํางานน้ันๆออกมาไดผลท่ีดีอีกดวย หากจะเจอ

อปุสรรคและปญหาอยูบาง ก็ไมไดทําใหเราตองหยุดหรือเบ่ือหนายกับการทํางาน แตสิ่งเหลาน้ัน

จะกลายเปนแรงผลักดันใหเราฟนฝาไปไดดวยดี แบบ....สนุกๆ  

หากจะฝากอะไรกับนิสิตและผูอาน ผมเองก็คงจะฝากไววาทํางาน เรียน หรือทํากิจกรรม

อะไรก็ตาม ทํามันใหสนุกครับ เมื่อมันสนุกแลวสิ่งท่ีจะตามมาจะเปนความสุข และน่ันจะทําใหเราสู

กับชีวิตตอไปได 

“เต็มท่ีกับชีวิตครับ” 
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สาขาวิชาจุลชีววิทยาคลินิก (Clinical Microbiology) 
ดร.ทนพ. อกัษรากร คํามาสุข หัวหนาสาขา 

 

สวัสดีทานผูอานทุกๆทานครับ กอนอื่นก็ตองขอแสดงความยินดีและตอนรับนองใหมป 

2556 ทุกคนครับเขาสูร้ัวของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ในสาขาจุลชีววิทยาคลินิกน้ันจะรับผิดชอบ

จัดการเรียนการสอนวิชาในสาขาวิชาฯ ดังน้ี แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย  ไวรัสวิทยาและกิณ

วิทยาทางการแพทย โดยมีคณาจารยประจําสาขาวิชา 2 ทาน คือ อาจารย ดร.อักษรากร คํามาสุข 

(อ. รถ) และ อาจารยวรวรร วัชระสัมพันธกุล (อ. แกว)  ซึ่งท้ังสองคนก็เปนอาจารยท่ีใจดี (ถาไม

เช่ือถามรุนพ่ีได)  ถาหากวานิสิตคนไหนมีปญหาเร่ืองการเรียนในวิชาดังกลาว ทางคณาจารยก็

ยินดีใหคําปรึกษาอยางเต็มท่ี ก็ขอใหนิสิตทุกๆคนโชคดีในการเรียนภาคฤดูรอนน้ี และหวังวาคง

เตรียมพรอมกับการเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1/2556 ตอไป 
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สาขาวิชาภูมิคุมกันวิทยาคลินิก (Clinical Immunology) 
ดร.ทนพญ. สรัญญา ศิรบิาล หัวหนาสาขา 

 

Dear MT-WTU people,  

  ในนามของสาขาภูมิคุมกันวิทยาคลินิก  มีความยินดีตอนรับ

นองใหม Med-Techทุกคนและขอแสดงความยินดีกับนิสิตปหน่ึงท่ีไดเลื่อน

ช้ันมาเปนพี่ปสอง รวมถึงพี่ๆปอื่นๆท่ีทรงภูมิข้ึนอีกหน่ึงป (แก) ดังน้ันเพื่อให

นองใหมและนิสิตช้ันปท่ี 2 ไดรูจักสาขาภูมิคุมกันฯ จึงขอแนะนําตัวอยางเปน

ทางการกันเลยนะคะวา สาขาฯของเราน้ันมีอาจารยในสังกัดท้ังหมด 3 ทาน

ท่ีนารักและใจดีคะ คือ อ.ดร.ทนพญ. นงลักษณ อยูน่ิม, อ.ดร.ทนพญ. สรัญญา ศิริบาล, และอีก

หน่ึงคะท่ีลาศึกษาปริญญาเอก ณ ประเทศจีน คือ อ.ทนพญ. ปยฉัตร รูปงาม โดยสาขาฯจะ

รับผิดชอบรายวิชา พื้นฐานของอณูชีววิทยาและพันธุศาสตรทางการแพทย MT2302 ซึ่งจัดสอน

ใหกับนิสิตช้ันป 2 ในภาคการศึกษาท่ี 1 และวิชาภูมิคุมกันวิทยาคลินิก MT2310 จัดสอนใหกับ

นิสิตช้ันป 2 เชนกัน แตอยูในภาคการศึกษาท่ี 2 

โดยวิชาภูมิคุมกันวิทยาคลินิกน้ัน เปนวิชาท่ีศึกษาเกีย่วกับโรคหรือพยาธิ

สภาพของโรคท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันและ/

หรือจากผลกระทบ เน่ืองจากปฏิกิริยาการตอบสนองทางภูมิคุมกันท่ี

เกิดข้ึนในรางกายในภาวะตางๆ เชน Autoimmune ภาวะภูมิไวเกิน 

ตลอดจนการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ Immunology ในภาวะ

ตางๆเหลาน้ี และยังครอบคลุมถึงการวินิจฉัยทาง Serology สําหรับโรคติดเช้ือตางๆอีกดวย 

นาสนใจข้ึนมาแลวใชไหมคะนิสิต อดใจรอป 2 นะ แลวเรามาเจอกัน สวนนิสิตปท่ี 4 เรา
จะไดเจอกันอีกคร้ังในการฝกงานวิชาชีพภายใน เพื่อสั่งสมพลังความรูและทักษะใหพรอมกอน
ออกไปเจอกับโลกภายนอกท่ีแสนจะทาทายความสามารถของเรา       
 

See you soon naja jub jub! 
        Immuno-team 
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สาขาวิชาโลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร และปรสิตวิทยาคลินิก 

(Clinical Hematology, Microscopy and Parasitology) 
ดร.ทนพ. สุริยนั สุขต ิหัวหนาสาขา 

 

ขอกลาวตอนรับนิสิตใหมคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

ประจําปการศึกษา 2556 ผมมีความยินดีย่ิงครับท่ีจะเปนสวนหน่ึงในการ

ประสิทธ์ิประสาทความรูทางดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทยใหแกนิสิตใหม ลูกราชาวดีทุกคน 

ตลอดระยะเวลา 2 ปท่ีไดมาเปนสวนหน่ึงของคณะเทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ในตําแหนงอาจารยประจําสาขาวิชาโลหิตวิทยา จุล

ทรรศนศาสตร และปรสิตวิทยาคลนิิก ภายใตความเมตตากรุณาจาก ผศ.ทนพญ. บุญพะเยาว เลา

หะจินดา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย และ รศ.ทนพ. ไพศาล อิ่มพันธ อดีตหัวหนาสาขาฯ ผมมี

ความมุงมั่นท่ีจะเปนสวนหน่ึงในการทําหนาท่ีผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทยท่ีมีความเปนเลิศใน

วิชาชีพ ใหมีคุณภาพระดับสากล ตามปรัชญาของคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาเวสเทิรนอยาง

เต็มท่ี และในวันน้ี นิสิตเทคนิคการแพทย รุนท่ี 1 ไดจบการศึกษาเปนความภาคภูมิใจของ

คณาจารยทุกทาน และจะเปนกําลังสําคัญท่ีจะนําช่ือเสียงมาใหแกมหาวิทยาลัยเวสเทิรนในภาย

ภาคหนา 

สาขาวิชาโลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร และปรสิตวิทยาคลินิก เปนศาสตรท่ีใชกลอง

จุลทรรศน เคร่ืองมือ และอุปกรณทางหองปฏิบัติการ ในการตรวจวิเคราะหสิ่งสงตรวจทางโลหิต 

ปสสาวะ ของเหลวในรางกาย และอุจจาระ เพื่อสนับสนุน วินิจฉัย ประเมินความรุนแรง ติดตาม

อาการ และติดตามผลการรักษา โดยมีภารกิจหลักในการสอนรายวิชา โลหิตวิทยาเบ้ืองตน โลหิต

วิทยาคลินิก เทคโนโลยีการวินิจฉัยทันยุคในโลหิตวิทยาคลินิก การวิเคราะหปสสาวะและของเหลว

ในรางกาย ปรสิตวิทยาทางการแพทย มีคณาจารยประจําสาขาวิชาท่ีมีความรู ความสามารถ ท้ัง

ทางดานวิชาการ และการวิจัย อันเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหสาขาวิชามีการพฒันาอยางตอเน่ือง 

ไดแก ดร.ทนพ. ถิรวัฒน วรรณตุง, ดร.ทนพ. สิทธิพร สุวรรณมิตร และ อ.ทนพญ. สวนีย ไกรเทพ 

ซึ่งทางสาขาวิชามีความมุงมั่นเปนอยางย่ิง ท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมีความชํานาญในวิชาชีพ ควบคูกับ

การมีคุณธรรม จริยธรรม อันจะนําไปสูการพัฒนาวิชาชีพ และรับใชสังคม เปนเปาหมายสูงสุด 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตรการบริการโลหิต (Blood Bank) 
อ. ทนพ. วีรศกัดิ์ จรภักดี หัวหนาสาขา 

 

กอนอื่นขอแนะนําตัวเองกอนนะครับ ช่ืออาจารย ทนพ.วีรศักด์ิ 

จรภักดี ครับกอนหนาน้ีรับผิดชอบเปนหัวหนาสาขาภูมิคุมกัน

วิทยาคลินิก ในคร้ังน้ี...สําหรับการไดรับตําแหนงหัวหนาสาขา

วิทยาศาสตรการบริการโลหิต (ธนาคารเลือด) ก็ถือวาเปนโอกาส

ดีครับท่ีจะไดนําความรูและประสบการณจากการทํางาน ใน

โรงพยาบาลท่ีเคยทํางานมา ท้ังโรงพยาบาลในภาคเอกชนและ

โรงพยาบาลของรัฐบาล มาสอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ

ใหกับนิสิต ไดรูท้ังเทคนิคสมัยเกาและเทคนิคสมัยใหมท่ีมีการ

พัฒนาข้ึนเร่ือยๆ ซึ่งเปนท่ีทราบกันดีวาการใหเลือดมีความสําคัญตอชีวิตของผูปวยเปนอยางมาก

ครับ เพราะนอกจากจะเปนการชวยชีวิตผูปวยแลว ในขณะเดียวกันยังอาจทําใหเกิดอันตราย

รายแรงจนถึงแกชีวิตได ความสําเร็จของการใหเลือดจึงตองอาศัยความรูท่ีถูกตองทันสมัย ความ

ชํานาญและประสบการณ รวมท้ังความละเอียดรอบคอบของผูปฏิบัติงานทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการบริการโลหิต คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเวสเทิรนน้ัน 

มุงเนนใหนิสิตไดเรียนรูถึงความสําคัญของวิชาชีพอีกหน่ึงสาขา ท่ีมีความสําคัญและจําเปนกับ

ผูปวยไมแพสาขาวิชาอื่นๆ ท้ังทางดานทฤษฎีครอบคลุมถึงงานดานตางๆ ของธนาคารเลือด ไดแก 

การบริจาคเลือด การเตรียมสวนประกอบของเลือด การตรวจทางหองปฏิบัติการธนาคารเลือด 

การใหเลือดและสวนประกอบของเลือด การเกิดปฏิกิริยาไมพึงประสงคเมื่อผูปวยไดรับเลือดหรือ

สวนประกอบของเลือด รวมท้ังเร่ืองมาตรฐานของงานธนาคารเลือด และสามารถปฏิบัติงานอยาง

ถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกันตามมาตรฐานของธนาคารเลือด อันจะทําใหผูปวยท่ีรับการ

รักษาดวยเลือดและสวนประกอบของเลือดน้ัน ไดรับประโยชนและความปลอดภัยสูงสุด โดยมี

อันตรายและความเสี่ยงนอยท่ีสุด 
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INTRODUCE…..แนะนําอาจารยใหมของคณะฯ 
อาจารย ทนพญ. สวนีย ไกรเทพ 

 

“เต็มท่ีกับสิ่งท่ีทํา และมีความสุขกับสิ่งท่ีเปน” 
  

 คติประจําใจสําหรับการใชชีวิตและการทํางานขางตนน้ี เปนสิ่งท่ีมีไวเตือนใจและเตือนสติ

ของใครไดหลายๆคนเลยทีเดียวครับ คณะเทคนิคการแพทยมีคณาจารยอยูมากมาย และแตละ

ทานก็ลวนแตมีความรูและความสามารถมาก แตอยางไรก็ตาม อาจารยแตละทานก็มีท่ีมาและ

ความต้ังใจในการเดินทางแตกตางกัน วันน้ี...แมคณะฯของเราจะขาดคณาจารยผูมีคุณภาพไปถึง 4 

ทาน แตเราก็มีความยินดีและเต็มใจท่ีจะตอนรับอาจารยคนใหมของเรา เขาสูร้ัวของคณะเทคนิค

การแพทย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน...อาจารย สวนีย ไกรเทพ หรืออาจารย 

“ออม” น่ันเองครับ 

คติประจําใจขางตน เปนสิ่งท่ี อ.ออมใชยึดถือและปฏิบัติมาโดย

ตลอด จึงไมนาแปลกใจเลยครับท่ี อ. ออมจะเปนคนท่ีสวยและเกงอยูในคนๆ

เดียวกัน ดังน้ัน...เรามาทราบประวัติของ อ. ออมกันสักหนอยดีกวาครับ 

 อ. ออม เปนคนภาคใตโดยกําเนิดเลยครับ สาวสวยคนใตแหงเมือง

ตรัง เกิดเมื่อวันท่ี 2 มกราคม (พ.ศ. เกิดขอเปนความลับนะจะ) เกิดหลังจาก

ปใหมไดเพียงวันเดียว ก็เลยทําใหผูคนท่ีเฉลิมฉลองปใหม ก็พวงฉลองวันเกิดให อ. ออมดวยเลยละ

กันครับ...อิอิ ครอบครัวของ อ. ออมเปนครอบครัวท่ีอบอุนครับ ไมใหญเกินไปและก็ไมเล็ก

จนเกินไปดวย มีพี่นองรวมกัน 3 คน โดย อ. ออมมีพี่ชาย 1 คนและนองชายอีก 1 คน.... และจาก

การท่ี อ. ออมเปนลูกคนกลางน่ีเอง ทําให อ. ออมจึงรูจักเปนท้ังผูใหและผูรับในเวลาเดียวกัน น่ัน

เปนสิ่งท่ีติดตัว อ. ออมมาจนถึงทุกวันน้ี และเปนความนารักของเธอท่ีมีตอผูรวมงานทุกคน  

 ประวัติการเรียนของ อ. ออมน้ันก็ไมธรรมดาครับ อ. ออมจบปริญญาตรีจากคณะเทคนิค

การแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จากน้ัน อ. ออมก็ไดศึกษาตอในระดับปริญญาโทในคณะท่ีเธอ

ช่ืนชอบท่ีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และจากการศึกษาท่ีดีทําให อ. ออมเร่ิม

การทํางานท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ในตําแหนงผูชวยนักวิจัยในคณะ

ทันตแพทยศาสตร จากความชอบในงานวิจัยทําให อ. ออมตัดสินใจไปเปนนักวิทยาศาสตร ใน

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซึ่งเปนงานท่ีใกลเคียงกับท่ี อ. ออมจบมา ดวยความ
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อิ่มตัวทางงานวิจัยในระดับหน่ึง อ. ออมจึงเกิดมีแนวความคิด ท่ีจะถายทอดความรูท่ีเธอมีเกี่ยวกบั

ความรูดานเทคนิคการแพทยและเภสัชศาสตร ดังน้ัน...การเปลี่ยนอาชีพของ อ. ออมจึงเกิดข้ึน 

 อ. ออมไดตัดสินใจเขารับตําแหนงอาจารยประจําครับ ในคณะเทคนิคการแพทย วิทยาลัย

นครราชสีมา เพื่อท่ีเธอจะไดถายทอดความรูท่ีมีใหกับนิสิตไดอยางเต็มท่ี และ อ. ออมก็ไมทําให

ผิดหวังครับ เธอไดสรางงานวิจัยและไดนําผลงานน้ันไปเผยแพรในงานประชุมวิชาการ...และน่ันคือ

จุดเร่ิมตนการเปนอาจารยของ อ. ออม 

ปจจุบันน้ี...เปนความโชคดีของ

คณะฯเราครับท่ีมี อ. ออมเขามา

เปนอาจารยประจํา ในสาขาวิชา

โลหิตวิทยาคลินิก จุลทรรศน-

ศาสตรคลินิก และปรสิตวิทยา

คลินิก เพื่อเสริมสรางขุมกําลังความรูและความสามารถของคณะฯเราใหเขมแข็งมากข้ึน และจาก

ประสบการณทางงานวิจัยของ อ. ออมน้ัน ทําใหเธอไดรับความไววางใจจากคณะฯใหรับหนาท่ีเปน

อนุกรรมการฝายบริการวิชาการและวิจัยคนใหม เพื่อทําหนาท่ีผลักดันงานวิจัยและการเผยแพร

ความรูและการบริการวิชาการแกชุมชน 

 และน่ีครับหญิงเกงของคณะฯเราคนใหม... “อ. สวนีย ไกรเทพ” 

 

“พัฒนาตนเองอยูเสมอทั้งในดานความคิด ความรู จิตใจ 

และการกระทําของตัวเรา” 
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มารูจักกับ... 
 

อนุกรรมการคณะเทคนิคการแพทย 

 
1. อนุกรรมการฝายประกันคณุภาพ 

2. อนุกรรมการฝายวิชาการ 

3. อนุกรรมการฝายบริการวิชาการและวิจยั 

4. อนุกรรมการฝายกิจการนิสิต 
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ประกันคุณภาพการศึกษา 
ดร.ทนพญ. นงลกัษณ อยูนิ่ม 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาเพ่ือใครและเพ่ืออะไร 

 เน่ืองจากภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต 

การวิจัย  การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการดําเนินการ

ตามภารกิจท้ัง 4 ประการน้ี มีความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศ ท้ังระยะสั้นและระยะยาว 

ดังน้ัน การจะควบคุมใหสถาบันอุดมศึกษาซึ่งทําหนาท่ีผลิตบัณฑิตท่ีเปนกําลังสําคัญของชาติ ให

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ จึงมีความจาํเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษา  เพื่อใหสามารถตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษา ใหเปนไปตาม

นโยบาย  เปาหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

 

แลวนิสิตตัวเล็กๆ อยางเราๆ เก่ียวอะไรดวยกับการประกันคุณภาพการศึกษาละ  

แตดูๆ แลวนาจะเปนเร่ืองของมหาวิทยาลัย คณะตางๆ และอาจารยในคณะมากกวา สวน

นิสิตเองเปนแคผลผลิตท่ีทุกๆฝายท่ีกลาวมาตองเปนผูผลิตใหเกิดข้ึน แตในความเปนจริงนิสิตมีสวน

เกี่ยวของอยางมาก เชน ในองคประกอบท่ี 3 ซึ่งเกี่ยวของกับกิจกรรมการพัฒนานิสิต โดยมี

หลักการ คือ สนับสนุนสงเสริมเพื่อใหนิสิตเปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการ

จัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนตามหลักสูตรแลว ยังตองมีกิจกรรมการพัฒนานิสิตท่ีแบงออกเปนสอง

สวน คือ การจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกาใหสอดคลองกับความตองการและเกิดประโยชนสูงสุด

ตอนิสิตและศิษยเกา  และการจัดกิจกรรมนิสิตท่ีดําเนินการโดยองคกรนิสิต ซึ่งไดรับการสนับสนุน

จากสถาบัน  ท้ังน้ีเพื่อใหนิสิตไดพัฒนารางกาย  อารมณ  สังคม  สติปญญา  ตลอดจนคุณลักษณะ

ของบัณฑิตพึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 แคน้ีก็เกี่ยวของกับนิสิตโดยตรงแลว จริงๆผูไดรับประโยชนจากการประกนัคุณภาพ

การศึกษา หลักๆ ก็คือมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการรับรอง แตเหนือสิ่งอื่นใด คือ คุณภาพของบัณฑิต 

ซึ่งก็คือตัวนิสิตเอง ถาอยากรูวาคุณจะไดรับประโยชนอะไรจากการประกันคุณภาพการศึกษา ตอง

ติดตามตอนตอไป (To be continued) 
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วิชาการ 
ดร.ทนพ. ถิรวัฒน วรรณตุง 

 

ตกแผน..จะลงเรียนอะไรไดบาง 

ฉบับน้ีขอใหความชัดเจนกับนิสิตท่ีถูกเรียกวา ตกแผน กอนอื่นขอใหคําจํากัดความกอนนะ

ครับวา “ตกแผน คือ การท่ีมีการลงทะเบียนเรียนไมไดเปนไปตามแผนของหลักสูตรเน่ืองจากติด F 

ในรายวิชาใดวิชาหน่ึง” ซึ่งแนนอนวาจะไมสามารถจบไดในเวลาปกติ คือ 4 ป จากการประชุม

ลาสุดของทางคณะฯ ไดมีการกําหนดเกณฑการลงทะเบียนสําหรับนิสิตท่ีจะข้ึนเปนช้ันปท่ี 4 โดย

ใชขอกําหนดดังน้ี  

1. มีผลการเรียนผานทุกรายวิชา และมีการเรียนตามหลักสูตร 

2. มีผลการเรียนสะสม มากกวา 2.00 

3. ผานในวิชากลุมวิชาชีพตามแผนการเรียนปกติ ซึ่งวิชาชีพมี 20 รายวิชาดังแสดง 

 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกติ 

1 MT2301 เคร่ืองมือและเทคนิคพื้นฐานทางเทคนิคการแพทย 3 (2-3-5) 

2 MT2302 พื้นฐานของอณูชีววิทยาและพันธุศาสตรทางการแพทย 3 (3-0-6) 

3 MT3303 พิษวิทยาพื้นฐาน 3 (2-3-5) 

4 MT4304 จริยศาสตรและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพเทคนิค

การแพทย 
2 (2-0-4) 

5 MT2307 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย 3 (2-3-5) 

6 MT3308 ไวรัสวิทยาและกิณวิทยาทางการแพทย 3 (2-3-5) 

7 MT3309 ปรสิตวิทยาทางการแพทย 3 (2-3-5) 

8 MT2310 ภูมิคุมกันวิทยาทางคลินิก 4 (3-3-7) 

9 MT2311 โลหิตวิทยาเบ้ืองตน 3 (2-3-5) 

10 MT3312 โลหิตวิทยาทางคลินิก 3 (2-3-5) 

11 MT3313 เทคโนโลยีการวินิจฉัยทันยุคในโลหิตวิทยาคลินิก 2 (2-0-4) 

12 MT3314 การวิเคราะหปสสาวะและของเหลวในรางกาย 3 (2-3-5) 

13 MT3315 โลหิตวิทยาภูมิคุมกัน 3 (3-0-6) 
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ลําดับ รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกติ 

14 MT3316 ธนาคารเลือด 3 (2-3-5) 

15 MT2317 เคมีคลินิกท่ัวไป 3 (2-3-5) 

16 MT3318 เคมีคลินิกเฉพาะทาง 3 (2-3-5) 

17 MT3319 เทคโนโลยีการวินิจฉัยทันยุคในเคมีคลินิก 2 (2-0-4) 

18 MT4320 คลินิกสัมพันธ 2 (2-0-4) 

19 MT4321 เทคนิคการแพทยชุมชน 1 (0-3-1) 

20 MT4322 ฝกปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางคลินิก 4 (0-12-6) 

 

โดยเกณฑการเลือกลงทะเบียนสําหรับนิสิตปท่ี  4 ใหพิจารณาดังน้ี 

 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือรายวิชา เกณฑ 

1 
MT4304 

จริยศาสตรและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพเทคนิค

การแพทย 

ไมมีเกณฑ 

2 MT4209 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย  1+2 

3 MT4322 ฝกปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางคลินิก 1+2 

4 MT4306 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย 1+2 

5 MT4323 ฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคนิคการแพทยรวบยอด 1+2 

6 MT4321 เทคนิคการแพทยชุมชน 3 

7 MT4320 คลินิกสัมพันธ 3 

8 MT4305 การบริหารจัดการหองปฏิบัติการ 3 

 

ขอใหนิสิตพิจารณาเกณฑดังกลาวเพื่อเลือกรายวิชาท่ีจะลงทะเบียนครับ หากมีขอสงสัยใน

การลงทะเบียน สามารถสอบถามโดยตรงกับอาจารยท่ีปรึกษา หรือเลขานุการวิชาการ (พี่สมศรี) 
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บริการวิชาการและวิจัย 
อ.ทนพญ. สวนีย ไกรเทพ 

 

สําหรับฝายบริการวิชาการและวิจัยน้ัน เปนอีกหน่ึงฝายคะท่ีตองติดตอประสานงานกับ

กลุมคนและหนวยงาน  ซึ่งฝายน้ีมีหนาท่ีในการใหบริการดานวิชาการแกบุคคล ท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน  ในรูปแบบตางๆกันคะ  เชน  การตรวจสุขภาพ  การใหความรู  การปองกันและ

สงเสริมสุขภาพ  รวมท้ังการสนับสนุนใหอาจารยและนิสิตผลิตผลงานวิจัย  แนะนําแหลงเงินทุน  

รวบรวมงานวิจัย และสงผลงานวิจัยไปเผยแพรและตีพิมพตามวารสารวิชาการตางๆ   อาจารย

ออมเขามารับหนาท่ีอนุกรรมการฝายน้ีเปนปแรกคะ ดังน้ันก็ขอฝากตัวดวยนะคะ แตยังไง...ก็จะทํา

หนาท่ีท่ีไดรับใหเต็มท่ีและดีท่ีสุดคะ โดยทางฝายฯมีวัตถุประสงคหลัก  คือ การมุงเนนการยกระดับ

ความรูและทักษะของบุคลากร การบูรณาการความรูดานวิชาการและงานวิจัยใหเปนหน่ึงเดียวกัน

และกอใหเกิดประสทิธิภาพและประโยชนสูงสุด 

การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารตองใชเวลาและหมั่นฝกฝน   ซึ่งฝายน้ีเปนอีก

ทางเลือกหน่ึงสําหรับผูท่ีตองการพัฒนาตัวเองในดานดังกลาวไดเปนอยางดีคะ   หากบุคคลใดมี

ความสนใจในกิจกรรมของฝายน้ี   สามารถติดตามไดท่ีบอรดคณะฯจา...พบกันใหมฉบับหนานะจะ 

17



  วารสารเทคนิคการแพทย เวสเทริน Vol. 3 

กิจการนิสิต 
ดร.ทนพ. ภูมภัสส พุทธผดุงวิพล 

 

สวัสดีนิสิตเทคนิคการแพทยทุกคนครับ อาจจะแปลกใจเมื่อเขามาอานในหัวขอกิจการนิสิต

แลวพบวา ผูรับผิดชอบในการเขียนบทความน้ีเปลี่ยนไปจากอาจารยสาวเกงอยาง อ. วรวรร วัชระ

สัมพันธกุล เปนคนอื่น (อาจจะเปนท่ีผิดหวังของแฟนๆ บทความของ อ. วรวรร) แลวก็อาจจะ

อยากรูวาแลวใครมาพิมพเพอรําพันอยูในตอนน้ีกัน อ.ดร. ภูมภัสส พุทธผดุงวิพล เองครับซึ่งเขามา

รับผิดชอบในตําแหนงอนุกรรมการกิจการนิสิต คณะเทคนิคการแพทย คนใหมแทน อ. วรวรร 

วัชระสัมพันธกุล (ซึ่งขอเวลาพักจากงานอนุกรรมการกิจการนิสิตฯ ในชวงน้ี) โดยงานในสวนของ

กิจการนิสิต คณะเทคนิคการแพทยในปการศึกษา 2556 น้ีก็จะเปนงานท่ีทําตอเน่ืองจากงานในป

การศึกษา 2555 ท่ีทาง อ. วรวรร ไดเร่ิมไว ต้ังแตโครงการงานวันเทคนิคการแพทยไทย, โครงการ

พิธีรับเสื้อกาวนและเข็มคณะเทคนิคการแพทย, โครงการกีฬาสหเวชศาสตรสัมพันธท่ีมหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ.สมุทรปราการ, โครงการวันวิชาการเทคนิคการแพทย, โครงการคาย

อาสาเทคนิคการแพทย และโครงการวารสารอิเลคทรอนิคสเทคนิคการแพทยท่ีนิสิตกําลังติดอกติด

ใจอานกันอยูในขณะน้ี ซึ่งทุกโครงการก็เปนโครงการใหมสําหรับอาจารยแตยังไงอาจารยก็ให

สัญญาวาจะพยายามทําออกมาใหดีและสนุกครับ  

แตท้ังน้ีอาจารยคงทําไมไดดวยตัวอาจารยเพียงคนเดียว แตตองอาศัยความรวมมือของ

คณาจารยเทคนิคการแพทยพรอมท้ังนิสิตนิสิตในคณะเทคนิคการแพทยทุกช้ันปดวย โดยอาจารย

จะขอความรวมมือจากนิสิตนิสิต ในการเลือกนายกสโมสรนิสิตเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเวส

เทิรน เพื่อเปนผูประสานงานในการเช่ือมความเขาใจในการดําเนินงานโครงการตางๆ ระหวาง

คณาจารยและนิสิต ตลอดท้ังจะมีการจัดต้ังชมรมตางๆ ภายในคณะเทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เชน ชมรมเชียร, ชมรมกรีฑา, ชมรมวอลเลยบอล, และชมรมบาสเกตบอล 

เปนตน เพื่อใหนิสิตไดมีกิจกรรมท่ีไมใชแตกิจกรรมการเรียนไวผอนคลายในยามวาง แตอาจารยก็

จะสงทายไวในท่ีน้ีวา  

“ชีวิตอุดมศกึษาไมไดมีแตการเรียนเทานัน้ ยังมีกิจกรรมใหสัมผัสและรวมอกีมาก” 

“คนเกงอาจเปนทีต่องการของนายจาง แตคนที่เกงทั้งการเรียนและกิจกรรมเปนที่

ตองการของทั้งนายจางและสังคม” 

 

ขอบคุณครับ 
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ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

1. เปนผูมีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค มีระเบียบวินัยตอตนเอง และมีความ

ซื่อสัตย พรอมมีจิตบริการท่ีจะทํางานใหแกคนทุกชนช้ัน โดยไมเลือกวัย ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 

2. มีความรูความสามารถทั้ง core  competency  และ  functional  competency   

ในการวิเคราะหหลักการ เหตุผล ขอบังคับ การทดสอบตางๆ ท้ังในงานประจําวันและการ

ทดสอบพิเศษเพื่อใชในการวินิจฉัยโรค ติดตามการรักษา การปองกันโรคและการสรางเสริมสุขภาพ  

ตลอดจนการวิจัย รูและเขาใจในกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

3. มีศักยภาพการแกไขปญหา 

ท้ังในดานการทดสอบ การควบคุมคุณภาพท้ังการควบคุมคุณภาพภายใน (IQC)  และจาก

องคกรภายนอก (EQA) ตลอดจนการบริหารคุณภาพ (Quality management) การบริหาร

จัดการหองปฏิบัติการ (Laboratory Management) และตระหนักไดในความปลอดภัยและ

สิ่งแวดลอม 

4. มีความเปนผูนํา  

มีวิสัยทัศนและโลกทัศนท่ีกวางไกล สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี และมีความ

รับผิดชอบตอตนเอง คน ชุมชนและสังคมสูง 

5. มีความสามารถใชภาษา 

เพื่อการสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมท้ังมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีทันสมัย 

6. สามารถนําความรูไปพฒันา 

ท้ังทางดานวิชาการและวิชาชีพนําไปใชและประยุกต เพื่อประโยชนตอตนเองและสังคม มี

ทัศนคติท่ีดีในการรับใชชุมชนและสังคม 

 

เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได

อยางสรางสรรค มีระเบียบวินัยตอตนเองและมีความซื่อสัตย พรอมมีจิตบริการท่ีจะทํางานบริการ

ใหแกคนทุกชนช้ัน โดยไมเลือกวัย ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม มาวิเคราะหในขอน้ีกอน ผูท่ีสามารถ

ทํางานกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค คือ ผูท่ีสามารถปรับตัวเองไดในทุกสถานการณไมวาจะทํางาน
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กับใครหรือทํางานท่ีไหน แลวยังตองทําอยางสรางสรรค คือทําแลวเกิดประโยชนแกผูคนท่ี

เกี่ยวของและตัวเองดวย ผูน้ันจะตองมีคุณธรรม คือ จิตเมตตา ตองการชวยเหลือผูท่ีตกทุกขก็คือ

ผูปวยใหพันจากทุกขก็คือความเจ็บปวย หากคิดไดอยางน้ี คุณจะทําหนาท่ีของคุณดวยความต้ังใจ

ไมใหเกิดความผิดพลาด หาหนทางท่ีจะปองกันความผิดพลาดทุกประการและสามารถแกไขหาก

บังเอิญเกิดความผิดพลาดข้ึนได คุณไดรับแนวทางไปแลวในการควบคุมคุณภาพพรอมท้ังแนวทาง

ในการแกไข ในการทําการวิเคราะหตางๆ ซึ่งวิธีการแตกตางกันไปตามความจําเพาะของแตละการ

วิเคราะห  ทําความเขาใจใหถองแทหรือยัง  

มีความรูความสามารถท้ัง core competency และ functional competency ในการ

วิเคราะหหลักการ เหตุผล ขอบังคับ การทดสอบตางๆ ท้ังในงานประจําวันและการทดสอบพิเศษ

เพื่อใชในการวินิจฉัยโรค ติดตามการรักษา การปองกันโรคและการสรางเสริมสุขภาพ ตลอดจน

การวิจัย รูและเขาใจในกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ถาจะใหวิเคราะหในขอน้ี ก็จะ

พบวา คุณไดรับจากคณาจารยแตละสาขาวิชาเพราะมันมากมายเหลือคณา ซ้าํยังมีการ

เปลี่ยนแปลงใหตองติดตามกันทุกระยะอยางตอเน่ือง ท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แตก็โชคดีท่ี

เมื่อไปทํางานจริงบางคนไมตองติดตามทุกสาขา แตบางคนท่ีตกมาอยูในวงการวิชาการแลวก็

จําเปนท่ีจะตองรอบรูในสาขาอื่นๆดวย  พรอมท้ังตองรูกฎหมายและสิทธิ พรอมท้ังขอบเขตดวย 

มีศักยภาพการแกไขปญหา ท้ังในดานการทดสอบ การควบคุมคุณภาพท้ังการควบคุม

คุณภาพภายใน (IQC) และจากองคกรภายนอก (EQA) ตลอดจนการบริหารคุณภาพ (Quality 

management) การบริหารจัดการหองปฏิบัติการ (Laboratory Management) โดยท่ัวไปและ

ตระหนักในความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ขอน้ีเปนเพียงเคร่ืองมือปองกันการทํางานของคุณให

ถูกตองมากท่ีสุดเพื่อปองกันความผดิพลาดท่ีอาจเกิดจากความพลั้งเผลอ ท้ังยังประกาศวาผลงาน

ของคุณเปนท่ียอมรับตามมาตรฐานของประเทศหรือของโลกตามแตมาตรฐานท่ีหองปฏิบัติการของ

คุณเปนสมาชิก 

มีความเปนผูนํา มีวิสัยทัศนและโลกทัศนท่ีกวางไกล สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปน

อยางดีและมีความรับผิดชอบตอตนเอง คน ชุมชนและสังคมสูง มีความสามารถใชภาษาเพื่อ

สื่อสาร ท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย

สองหัวขอน้ีขอรวมอธิบายเน่ืองจากมีความเกี่ยวของกัน คณะเทคนิคการแพทยของเราตองการให

บัณฑิตของเราเปนผูนําท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกลในระดับโลก ดังน้ันภาษาซึ่งใชสื่อสารจึงมีความสําคัญ

อยางย่ิงขอน้ีคณาจารย จึงตองเขมงวดในการออกเสียงพูดของนิสิตใหชัดเจน ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ไมไดหวังใหคลองหรือเช่ียวชาญเพียงอยากใหสามารถสื่อสารไดและถูกตอง พรอม
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ท้ังชัดเจนเพียงพอเทาน้ัน ถาไดสวนน้ีแลวการท่ีจะติดตอสื่อสารกับผูใดไมวาชาติเดียวกันหรือ

ตางชาติ ไมวาดวยการเจรจาหรือสื่อสารทางใดก็จะถูกตองไมผิดเพี้ยน ขอเพียงสามารถพัฒนาจาก

เดิมสัก ๕๐-๖๐ % ก็พอใจมากแลว 

สามารถนําความรูท้ังทางดานวิชาการและวิชาชีพ ไปใชและประยุกตเพื่อประโยชนตอ

ตนเองและสังคม มีทัศนคติท่ีดีในการรับใชชุมชนและสังคม ในขบวนวิชาชุมชน คณาจารยไดนํา

นิสิตออกศึกษาปญญาหาในชุมชนเปนการนําความรูท่ีนิสิตมีมาผนวกกับปญหาชุมชน เพื่อใหนิสิต

เห็นประโยชนของวิชาชีพท่ีศึกษาอยู วามีคาตอการชวยเหลือและพัฒนาชุมชนหรือสังคมไดทุระดับ

อยางไร พรอมกันเปนแนวทางใหนิสิตคิดนําความรูไปใชในชุมชนอื่นๆ เมือ่นิสิตเรียนจบเปนบัณฑิต

แลวเขาไปดูแลหรือรับผิดชอบ 

อานแลวสํารวจตัวเองสักนิดวาเราไดผลลัพธ เมือ่เปนบัณฑิตครบถวนไหมหากขาดตก

บกพรองไป ลองทบทวนแลวปรับตัวเองใหสมบูรณดวย อาจารยใหแลวหากผูรับไมปรับหรือ

จัดลําดับความรูท่ีไดไป ดวยตัวเองคุณก็จะยังไมเปนบัณฑิตท่ีพึงปรารถนา 

 

ผูชวยศาสตราจารย บุญพะเยาว เลาหะจินดา 

คณบดี คณะเทคนคิการแพทย 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
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“Standards for Blood Bank and Transfusion Services” 
อ.ทนพ. ชาติชาย คลายสุวรรณ 

 

งานธนาคารเลือดถามองผิวเผินดูเหมือนจะไมมีอะไรแปลกใหม นอกจากจะมีการพบหมู

เลือดใหมๆข้ึนมาบาง เชน Mia เปนตน  อันท่ีจริงความกาวหนาและความรูทางวิชาการมีมากมาย 

สวนตัวผูเขียนเห็นวา ความรูใหมในงานธนาคารเลือดน้ันควรจะประกอบไปดวย 

1. Vigilance ทางดานการตรวจ infectious markers ใน donor ดวยการยกระดับการ

คัดกรองใหมีมาตรฐานสูงข้ึน คือ ใชวิธีตรวจระดับโมเลกุล NAT (Nucleic Acid Amplification 

Test) ในการคัดกรอง Hepatitis B, C และ HIV ในชวง window period นอกจากน้ียังมกีาร

แกไขขอกําหนดอายุสูงสุดของ donor จาก 60 ปเปน 65 ป การกําหนดระดับของ Hemoglobin 

ใน donor สตรีจาก 12.0 g/dl เปน 12.5 g/dl 

2. Gel technique การทํา Coomb’s Crossmatch โดย Test tube method ยังถือ

ไดวาเปนวิธี Gold standards ตาม AABB standards แตเน่ืองจากปริมาณงานท่ีมากข้ึน จึงได

เกิด Gel technique ข้ึนมาโดยอาศัยหลักการของ Cephadex gel กับ LISS (Low Ionic 

Strength Solution) ถึงแมจะมีคาใชจายสูงข้ึน แตก็มีสะดวกรวดเร็วและรองรับงานไดมากข้ึน 

และสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีเปนความรูใหมในงานธนาคารเลือด นาจะเปนการกําหนดมาตรฐาน 

ซึ่งก็หมายความถึง 2 ขอดังกลาวขางตน เรียกวา “มาตรฐานธนาคารเลอืดและงานบริการโลหิต” 

มีการปรับปรุงแกไขมาจนเลมลาสุด 3rd edition 2012 ฉบับพิมพคร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2555 ซึ่งนับวา

เปนประโยชนอยางมากสําหรับงานธนาคารเลือดจะไดเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ 
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Naked Science ปอกเปลือกวิทยาศาสตร 
ดร.ทนพ. วรวุฒิ สมศักดิ ์

 

เช่ือหรือไมวา “ดื่มน้ําจากตูทําน้ําเยน็ หรอืกินกวยเตี๋ยว ทําให IQ ต่ําหรอืสมองเสื่อม”  

ทําไมจึงเปนเชนน้ัน สาเหตุหน่ึงก็คือ ตูนํ้าเย็นในบริเวณตางๆ ไมวาจะเปนในโรงเรียน 

สถานศึกษา หรือแมแตตูนํ้าเย็นตามรานคาและบานเรือน รวมท้ังหมอกวยเต๋ียว สามารถท่ีจะ

ปลอยสารพิษออกมา  

กระบวนการผลิตตูนํ้าเย็นหรือหมอกวยเต๋ียวไดมีการนําสารพิษตัวหน่ึงมาทําการบัดกรีเพื่อ

เช่ือมปดรอยตอของภาชนะไมใหมีรอยร่ัว ซึ่งก็คือ “ตะกั่ว” น่ันเอง 

นับจากอดีตจนถึงปจจุบัน มนุษยเราใชตะกั่วมากถึง 260 ลานตัน เช่ือหรือไมวาใน 200 ป

ท่ีผานมาเรานําตะกั่วมาใชถึง 85% ของปริมาณตะกั่วท่ีใชไปท้ังหมด นักวิทยาศาสตรจึงไดแบง

ชวงเวลาท่ีมีการนําตะกั่วมาใชเปน 5 ชวงดวยกัน ในชวงแรกไดมีการขุดหาแรเงิน แตกลับพบวามี

ตะกั่วปะปนมาดวย เมื่อเราเผาแรดิบเพื่อหลอมเอาแรเงิน ตะกั่วจะถูกเผาจนระเหยเปนไอออกสู

ช้ันบรรยากาศ ในเวลาตอมาไดมีการพัฒนาวิธีการสกัดเงินจากแรดิบ จึงทําใหปริมาณตะกั่วท่ี

ปลอยออกสูบรรยากาศลดลง หลังจากน้ันเราไดมีการนําถานหินมาใชประโยชนอยางมากมาย เมื่อ

เราเผาถานหิน จึงทําใหตะกั่วท่ีปะปนอยูถูกปลอยออกมาดวยเชนกัน ตอมาเร่ิมมีการใชรถยนต

มากข้ึน จึงทําใหปริมาณตะกั่วในช้ันบรรยากาศเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีมีสาร

ตะกั่วปะปนอยู จนเกิดปญหาตอสุขภาพของพวกเรา  

ดังน้ันในหลายๆประเทศจึงไดพยายามทุกวิถีทางท่ีจะลดปริมาณสารตะกั่ว ไมวาจะเปนการ

รณรงค หรือออกกฎหมายควบคุมปริมาณการปลอยตะกั่วอยางจริงจัง ถึงอยางไรก็ตาม เรายังคง

นําตะกั่วมาใชงานอยางมากมายอยูดี เชน ใชหอหุมเสนลวด ใชพันสายเคเบิลใตทะเลเพื่อปองกัน

ความช้ืนจากนํ้า หรือใชเปนยาฆาแมลงโดยนําไปผสมกับสาร Arsenic นอกจากน้ีเรายังนําตะกั่วมา

ใชกับภาชนะสําหรับปรุงอาหาร เชน หมอกวยเต๋ียว เตาอบขนม หรือแมแตตูทํานํ้าเย็น 

ถาหากเราไดรับสารตะกั่วเขาสูรางกายในปริมาณมากๆ พิษของสารตะกั่วจะทําลายระบบ

ประสาทสวนปลาย ทําใหเปนอัมพาตท่ีน้ิวมือและน้ิวเทา นอกจากน้ียังไปทําลายเซลลสมอง หลอด

เลือดฝอย คนท่ีไดรับพิษจากตะกั่วจะมีอารมณแปรปรวน ฉุนเฉียว มีอาการปวดศีรษะ ความจํา

เสื่อม ปวดกลามเน้ือ เกิดการตกเลือด ชัก หมดสติและเสียชีวิต นอกจากน้ียังทําลายการทํางาน

ของไขกระดูก ทําใหรางกายเกิดภาวะขาดออกซิเจน เหงือกคล้ํา ปลายมือและปลายเทาเขียว 

สําหรับคุณแมท่ีกําลังต้ังครรภหากไดรับสารตะกั่วเขาไปในปริมาณมาก พิษของมันจะไปทําลาย
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สมอง ระบบประสาท ตับ ไต หัวใจ ทางเดินอาหารของทารก ทําใหทารกปญญาออน และพิการ 

หรืออาจเสียชีวิตได แตถาหากรางกายเราไดรับพิษจากตะกั่วทีละนอย พิษของมันจะคอยๆ ทําลาย

สมองและระบบประสาทอยางชาๆ ทําใหความจาํเสือ่ม ระบบการไดยินบกพรอง และมีแนวโนม

เปนมะเร็งปอด โรคหัวใจ รวมถึงโรคหอบหืดอีกดวย 

หลายประเทศใหความสําคัญกับการลดปริมาณสารตะกั่วในบรรยากาศ โดยมีการควบคุม 

และรณรงคใหลดปริมาณสารตะกั่วท่ีปลอยออกสูบรรยากาศอยางจริงจัง นักวิทยาศาสตรจึงได

ทําการศึกษาวิจัยพบวา ปริมาณสารตะกั่วท่ีมีในเลือดของคนเราน้ันมีไดไมเกิน 0.00001 กรัม ใน

เลือด 10 ลิตร 

ประเทศไทยเองไดพยายามหาวิธีลดปริมาณตะกั่วเชนกนั เชน การณรงคใหผูใชรถยนตหัน

มาใชนํ้ามันไรสารตะกั่ว แตคนไทยก็ยังคงเสี่ยงกับการไดรับพิษจากสารตะกั่วอยู เพราะใน

ชีวิตประจําวันของเราลวนแลวแตเกี่ยวของกับสารตะกั่วแทบท้ังน้ัน แมกระท่ังในกวยเต๋ียวเองยังมี

สารตะกั่วเจือปน มาจากตะกั่วใชท่ีบัดกรีหมอกวยเต๋ียวน่ันเอง นอกจากน้ีเด็กนักเรียนในหลาย

โรงเรียนยังเสี่ยงกับการไดรับพิษจากตะกั่วเชนเดียวกัน เพราะตูทํานํ้าเย็นคุณภาพตํ่าท่ีมีใน

โรงเรียน  

ถึงแมวา รอบตัวเราจะเต็มไปดวยอันตรายจากสารพษิมากมาย แตเพื่อตัวเราเอง เราควร

ใสใจตอสุขภาพใหมากย่ิงข้ึน เลือกบริโภคอยางมีสติ ฉลาดเลือก ฉลาดซื้อ เพื่อชีวิตท่ีมีสุข และ

รัฐบาลเองก็ควรใหความสําคัญในการแกปญหาน้ี ไมวาจะเปนการใหความรูและสรางความเขาใจท่ี

ถูกตองรวมท้ังสรางความตระหนักถึงอันตรายของสารตะกั่ว ถาเราทุกคนชวยกันปญหาน้ีก็จะหมด

ไปในท่ีสุด  

แลววันนี้เมนเูดด็ของคณุวันนีค้ืออะไร 
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Ready to ASEAN…ความพรอมสูอาเซียน 
ดร.ทนพ. วรวุฒิ สมศักดิ ์

 

 ฉบับน้ี เรามาเร่ิมเรียนรูการทักทายแบบอาเซียนกันดีกวา จากฉบับท่ีแลวซึ่งพวกเราพอจะ

เร่ิมรูจักประโยคและการใชภาษาอังกฤษบางแลว ดังน้ัน เรามาทักทายเพื่อนพองนองพี่กันเปน

ภาษาของแตละชาติอาเซียนกันดีกวา 

 

 
 

 ฉบับน้ีเอาแบบสั้นๆแตไดใจความ ลองไปฝกพูดกันดูกอนนะจะคําทักทายสวัสดี เปนคํา

แรกท่ีเราเจอเพื่อนตางชาติ ดังน้ัน ฝกกันใหคลองเพราะชีวิตจริงไดเจอแนๆจา 
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Beauty Tips 
By ไกกา 

 

สวัสดีคะชาว Med-Tech เม็ดฝนท่ีโปรยปรายมาหลายวันเปนสัญญาณบอกวาวสันตฤดู

กําลังจะมาเยือนและหอบเอาฤดูรอน (อันแสนสาหัส) จากไป ..ดีใจกันไหมคะ วาแตสาวๆ คนไหน

ไดของท่ีระทึก เออ..ระลึก เชน ผิวกายไหมเกรียม ผิวหนาหมองคล้ําราวโดนมนตดํา โอม..กากาชิ

กากา หรือสิวบุกทุกตารางหนังหนา จากซัมเมอรท่ีผานมากันบางเอย ผลพวงเหลาน้ีเกิดจากเจา

ศัตรูความงามอมตะนิรันดรกาลท่ีเรารูจักกันในนาม รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet) หรือ 

รังสียูวี (UV) ซึ่งแฝงตัวลอบทํารายเราอยูในแสงแดดน่ันเองคะ รังสี UV ท่ีสองกระทบมายังโลก

เราน้ัน มีสองชนิด คือ ยูวีเอ (UVA) และ ยูวีบี (UVB) ความรายกาจของรังสน้ีี หากไดรับปริมาณไม

มาก แตรับบอยๆ ก็จะสงผลใหเกิดปญหาดานความงาม คือ ความหมองคล้ํา และความเหี่ยวยน

ของผิวหนังอันไมพึงปรารถนา แตหากไดรับปริมาณมากพบวารังสีน้ีมีผลทําลายดีเอนเอ ทําใหเกิด

ตอกระจกในตา และท่ีรายแรงคือการเกิดมะเร็งผิวหนัง รูถึงอันตรายของรังสียูวีแลว อยาเพิ่งตกใจ

กลัวไปคะ เรามีอาวุธท่ีพรอมจะปองกันและตอสูเพื่อสุขภาพและความงามของเรา น่ันก็คือ”ครีม

กันแดด” คะ ปจจุบันมีครีมกันแดดมากมายหลายย่ีหอในทองตลาด แลวจะเลือกใชอยางไร เรา

ควรทราบอะไรบางกอนเลือกซื้อครีมกันแดด ฉบับน้ี Beauty tips มีวิธีเลือกครีมกันแดดมาฝาก

หนุมๆ สาวๆ ไปดูกันเลยคะ 

 

ครีมกันแดด มีกีแ่บบ อะไร..ยังงัยกันเนี่ย 

1. ครีมกันแดดแบบท่ีมีสวนผสมของสารเคมี ปกปองผิวจากแสงแดดโดยการดูดซับรังสีเขาไว

ในผิว เรียกวา Chemical sunscreen ซึ่งสารเคมีจําพวกน้ีหลังจากโดนแดดสักพักก็จะลด

ประสิทธิภาพในการปองกันลง ดังน้ันจึงตองทาครีมกันแดดซ้ําทุกๆ 2-3 ช่ัวโมง และ

สารเคมีอาจกอใหเกิดการระคายเคืองผิวไดดวย 

2. ครีมกันแดดท่ีมีสวนผสมของสารท่ีสามารถสะทอนรังสี UVA และ UVB ออกไปจากผิวหนัง 

เรียกวา Physical sunscreen ซึ่งครีมกันแดดประเภทน้ีจะระคายเคืองผิวนอยกวา

ประเภทแรก แตมีขอดอยคือทาแลวจะทําใหหนาขาวเวอรเปนผีจูออนไดคะ เน่ืองจากเน้ือ

ครีมดูดซึมสูผิวไดไมดี  

3. ครีมกันแดดแบบผสม หรือ Chemical-Physical sunscreen ซึ่งนําเอาท้ังขอดีของครีมท้ัง

สองประเภทมาเสริมประสิทธิภาพในดานการปองกันและใหความเปนธรรมชาติ 
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มารูจัก SPF และ PA++ กนัเถอะ 

 เช่ือวาทุกคนท่ีใชครีมกันแดดตองเคยไดยินหรือเคยเห็นคําสองคําน้ีบนผลิตภัณฑครีมกัน

แดดทุกย่ีหอคะ  แตทราบไหมเอยวามันคืออะไร และเช่ือวาหลายๆ คนเลือกซื้อครีมกันแดดจากคา 

SPF คือ ขอสูงไวกอน ย่ิงสูง ย่ิงดี ย่ิงปองกัน ...มันจะจริงอยางน้ันหรือเปลานะ ..ตามมาคะ 

 

SPF (Sun Protection Factor) 

 เปนคาท่ีบงบอกถึงความสามารถของผลิตภัณฑในการปกปองผิวหนังจากแสงแดด มีคา

ต้ังแต 2-50  เอะ..แลวยังไงละ จะใช SPF เทาไหรดี คิดงายๆแบบน้ีคะ ถาสาวๆ ใชครีมกันแดดท่ีมี 

SPF 15 น่ันหมายความวา เราจะอยูกลางแดดไดนาน 15 เทาของเวลาท่ีจะอยูไดโดยไมถูกแดด

แผดเผา เชน ถาอยูกลางแดดนาน 10 นาที ผิวจะเกิดอาการไหมแดงข้ึนมา  ดังน้ันถาใชครีมกัน

แดด SPF 15 เราก็จะอยูกลางแดดไดนาน = 10 นาที x 15 (คาของ SPF) = 150 นาที โดยไมโดน

แดดทํารายผิวคะ    แต Stop..Stop..Stop ทราบไหมคะวาความสามารถในการปกปองผิว

จากแสงแดดของครีมกันแดดไมไดสูงข้ึนตามคา SPF ที่สูงข้ึน และท่ีสาํคัญราคาท่ีสูงข้ึนอยางท่ี

เรามักเขาใจผิดกันมาตลอดๆ แตอยางไรนะจะ.. เชน  SPF 2 จะสามารถดูดซับรังสี UV ได 50%, 

ถา SPF 15 จะดูดซับรังสี UV ได 93% และถา SPF 34 จะดูดซับได 97%..  จะเห็นวา คา SPF 

หลังจาก 30 แลว คาท่ีจะปองกัน แสง UV ก็ไมไดเพิ่มข้ึนมากเทากับ SPF ท่ีเพิ่มข้ึน  ดังน้ันกอน

เลือกซื้อผลิตภัณฑควรพิจารณาใหดีถึงขอมูลเหลาน้ี สาวๆ Beauty Tips อยางพวกเราจะไดไมตก

เปนเหย่ือของการโฆษณาเกินจริงซึ่งจะทําใหกระเปาสตางคของเราเบาหวิวอยางนาใจหายนะคะ  

 

PA (Protection Grade of UVA) 

 เปนคาท่ีบงบอกถึงความสามารถของผลิตภัณฑในการปองกันรังสี UVA อยางไมเปน

ทางการเน่ืองจากในขณะน้ียังไมมีหนวยวัดท่ีเปนมาตรฐาน คา PA น้ันจะมี 3 ระดับคือ PA+, 

PA++ และ PA+++  จํางายๆ วาย่ิงบวกมากเทาไหรก็ย่ิงมีความสามารถในการปกปองไดสูง

เทาน้ันคะ 

 

เลือกใชครีมกันแดดแบบไหนด ี

 ครีมกันแดดมีท้ังประเภทครีม เจล หรือนํ้า การเลือกใชคงข้ึนกับความชอบสวนบุคคลและ

สภาพผิวคะ เชน ผิวแหงควรใชแบบครีม ผิวมันควรใชแบบเจล นอกจากน้ีควรคํานึงถึงกิจกรรม

ของเราดวยคะ หากตองสัมผัสแสงแดดเปนเวลานาน ควรเลือกชนิดท่ีมี SPF สูงสักหนอย (แนะนํา
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สําหรับผิวไวตอแดดควรใช SPF 30 เอาอยูคะ) และทาซ้ําวันละหลายๆ รอบ รวมท้ังควรเปนชนิด

กันเหงื่อและกันนํ้า (water resistant) ไดดวยนะคะ  แตถาสาวๆ นางไหนน่ังหนานวลเลนเฟซบุ

คอยูในหองแอร เลือก SPF15 ก็เพียงพอคะ (แตหากพอใจจะใช SPF30 ก็ไมวากันจา) และอาจไม

ตองทาซ้ํา อะๆ..เกือบลืมเตือนสาวๆ วาแสง UV จากหลอดไฟและจอคอมพิวเตอรก็ทําลายผิวเรา

ใหหมองคล้ํา เกิดฝา กระ และจุดดางดํา ทําใหผิวหนาเราเปลี่ยนไปราวกับแฝดของเปลือกไขนก

กระทาไดเชนกันคะ ดังน้ันปลอดภัยไวกอน หมั่นทาครีมกันแดดซ้ําระหวางวันไวดีกวานะ

คะ  นอกจากอาศัยครีมกันแดดเปนอาวุธตอสูกับรังสี UV แลว สาวๆ ควรระวังพฤติกรรมของ

ตนเองควบคูไปดวย  เชน สวมแวนกันแดด เสื้อแขนยาว หมวก รม หรืออุปกรณกันแดดทุกคร้ังท่ี

ตองออกไปผจญกับแสงแดด โดยเฉพาะแดดในเวลา 10.00-16.00 น.  หากหลีกเลี่ยงไดควรหลบ

ใหไกลเลยคะ 

 มาถึงตรงน้ี หวังวาขอมูลเหลาน้ีจะชวยใหพวกเราเลือกซื้อครีมกันแดดท่ีเหมาะสมกับสภาพ

ผิวและกิจกรรม รวมท้ังสบายกระเปานะคะ..สุดทายของฉบับน้ีฝากขอคิดใหสาวๆ Beauty Tips 

วา..... “สรรพสิ่งใดๆ ในโลกมีสองดานเสมอคะ” เมื่อมีคุณอนันตก็ยอมมีโทษมหันตอยูดวยหากเรา

ไมรูเทาทันประโยชนและโทษของสิ่งน้ัน   เรามาสวยอยางรูทัน เปนผูหญิง..อยาหยุดสวย  จนกวา

จะพบกันใหม ...สวัสดีคะ 

 

แหลงที่มาของขอมูล 

http://www.pharmacy.mahidol.ac.th 

http://blog.eduzones.com 

http://women.thaiza.com 

http://brecosmeticlab.com 

http://www.derminet.com 
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Behind the scene เหลียวหลัง มองหนา 
เปลวไฟ 

 

 “เหลียวหลัง มองหนา” กลับมาอีกคร้ังกับวารสารเทคนิคการแพทย ฉบับ “Summer 

time” เหมาะอยางย่ิงกับการพักผอนกับการทํางานสองปเศษของตนเอง ตามระบบ กระบวนการ 

และกลไก ท่ีมีในสถาบันและองคกร ไดเห็นการดําเนินตามบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ และ

ความสํานึกของแตละคน ซึ่งแสดงถึงภาระงานท่ีไดทําตามสิ่งท่ีควรจะเปน แตผลสะทอนของงาน

ออกมาช่ังไมสมเหตุสมผลย่ิงนัก ทําใหคิดไดวาสิ่งท่ีสะทอนกลับมา คือ “การทํางานนอยๆ ไมมี

ปาก ไมมีเสียง คือ ลาภอันประเสริฐ”ผลจากการทําอาจจะมาจากการมีความต้ังใจทําหรือทําดวย

การท่ีไมมีคนยอมทําก็ตาม โดยท่ีไมไดอะไรตอบแทน ภาระงานไมเคยเอามาคิด เงินเดือนก็นอยนิด 

ปากมากไปหนอย คือ “ทนทําไป ดั่ง....ไถนา” มันเกิดความแตกตางข้ึนไดอยางไร กับการบริหาร

แบบธรรมาภิบาล จนเขาทํานอง “เชาชามเย็นชามสองข้ันป” ทําใหผูท่ีต้ังใจทําดวยความจําเปน 

(แตไมไดอยากทํา เพราะไมมีใจเหมือนกัน) เสียสละทําเกินภาระหนาท่ีจากงานสอน เกิดความทอ

และอยากหยุดพัก พัก และก็พัก แตน่ันก็ไมใชเหตุท่ีจะมาหยุดความต้ังใจในการทํางานของคนท่ี

ทํางานได เพียงแตเราควรเหลียวมองผูรวมงานและมองตัวเองวาเหมาะสมหรือยังกับสิ่งท่ีเราต้ังใจ

ทําน้ัน สิ่งท่ีทําน้ันอาจจะเปนการกดดันผูรวมงานเกินไปหรือ มอบหมายงานเกินความสามารถ

หรือไม กาวกายหนาท่ีของผูอื่นเกินไปหรือไม กับสิ่งท่ีเขาเปนอยู แตเราก็ควรคงทําอยูเพราะ

สุดทายแลว ผลงานของแตละคนคือการวัดความสําเร็จและความสัมฤทธ์ิ ด่ังพุทธสุภาษิต “อตตฺา 

หิ อตฺตโน นาโถ โก ห ินาโถ ปโร สิยา” คือ “ตนแลเปนทีพ่ึ่งของตน, บุคคลอื่นใครเลา พึงเปน

ที่พึ่งได” การทํางานควรใหโอกาสน้ันเทาเทียมกัน เชนเดิม ปดทายกับการโหมโรง คือ “ไมมีใจใน

งานที่ทํา ก็ไมมีที่ที่จะใหอยู หรือ อยูไมไดเอง” 

 เบาๆ พอประมาณกับการทบทวนเร่ืองราวเกาๆ และเร่ิมเร่ืองใหม ฉบับน้ีถือเปนโอกาสท่ีดี

ท่ีท้ังคณาจารยท่ีไดรวมสอนตามท่ีมีในคณะฯ จนมีนิสิตครบ 4 ช้ันป และนิสิตไดสําเร็จการศึกษา

รุนแรก (สูโวย) พรอมท่ีจะไปสอบใบประกอบวิชาชีพและทํางานตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึ่ง

ประสงคของการเปดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย 

หลังจากน้ีแลวเหลาคณาจารยจักอยูในชวงแหงการพักผอนกับภาคฤดูรอนบาง แตน่ันก็เปนแค

นามธรรม สวนรูปธรรมน้ันคณาจารยยังคงตองขัดเกลา พัฒนา และสรรสรางสิ่งใหมๆ ใหกับนิสิต

ตลอดไปกับชวงเวลาน้ี รวมถึงภาระงานท่ีนอกเหนือจากงานสอน ยังมีงานวิจัยท่ีตองใหคิด งาน

บริหารจัดการโครงการตางๆ ท่ีตองรวมทํา รวมถึงแบงภาระงานท่ีจะไมเปนการเอาเปรียบคนอื่นๆ 
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ตามกระบวนการของสายวิชาการ ไมควรใชกระบวนการท่ีเขาขาย “น้ํานอยยอมแพไฟ” ซึ่ง

เปรียบไดกับอะไรๆ ท่ีนอยกวายอมแพแกฝายท่ีมากกวา  เชน นํ้านอยก็ไมพอจะดับไฟ  หรือพวกท่ี

มีกําลังนอยกวา  ก็ยอมแพพวกท่ีมีกําลังมากกวา เพราะถามาทํางานในสายน้ีแลว ตองรวมกนั

ทํางาน ชวยเหลือและเติมเต็มในสิ่งท่ีขาด ไมรูก็รวม รูก็รวม ทํางานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

ไมจําเปนจะตองมาใชคําวา “ตองมีใจ” ถาเสียอยางน้ันแลวก็ไมควรจะมาเปนอาจารยต้ังแตแรก 

ดังน้ันชวงพักก็แบงเวลาพักใหเต็มท่ีกับชีวิต ชวงงานก็เต็มท่ีกับการทํางาน รวมกันสรางบรรยากาศ

ท่ีดีในสถานท่ีทํางาน (คณาจารย บุคลากร เจาหนาท่ี ไมรวมบุคคลภายนอกท่ีเขามาดวยความไม

เหมาะสม) 

 สุดทาย อยากฝากใหทุกทานท้ังคณาจารยและนิสิตพึง่ทําหนาท่ีของตนเองใหดี ไมรบกวน

หรือเบียดเบียนภาระของสวนรวมจนเกินไป  จงอยาถือเงินเปนสําคัญท่ีสุด สุดทายแลวผลน้ันจะ

กลับมาโดยท่ีคุณไมรูตัว “กรรมใดใครกอ กรรมนัน้ยอมคืนสนอง” สาธุ 
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นิสิตขอเอี่ยว 
เฉลิมชัย สันทัดรัมย 

 

สวัสดีนะครับเจอกันอีกแลวสําหรับวารสารเทคนิคการแพทย เวสเทิรน เปนอยางไรกันบาง

ครับสบายกันดีหรือเปลา กอนอื่นก็ตองของกลาวคําวา ยินดีกับนิสิตรหัส 52 ท่ีสําเร็จการศึกษา

จํานวน 26 คน ไปเปนท่ีเรียบรอยและไดสอบใบประกอบวิชาชีพกันไปแลวเชนกัน และก็ขอยินดี

กับทุกทานท่ีพอจบก็มีงานทําเลย OMG  แตก็ขอเปนกําลังใจใหนิสิตเทคนิคการแพทยทุกคนท่ี

กําลังต้ังหนาต้ังตาเรียนของใหสู ๆ ๆ และอดทนเขาไวจะเรียนใหจบมันไมไดยากอยางท่ีคิด เอาละ

ครับมาถึงสิ่งท่ีทุกคนต้ังตารอคอยกับฉายาของอาจารยในคณะ เมื่อคร้ังท่ีแลวโดนไปชะสองทาน 

คร้ังน้ีอาจารยท่ียังรอดจากสองฉบับท่ีผานคร้ังน้ีไมรอดแน ๆ (พูดชะนากลัวเช่ียว) มาเร่ิมกันเลย 

เร่ิมตนดวยอาจารยผูแสนสวยประจําคณะ (เอะ!! ตกลงมีคนสวยกี่คนนะคณะน้ี) กับฉายา 

“อาจารยหวาน หวาน”  ทานคือ อาจารย ดร. สรัญญา สิริบาล ท่ีนิสิตหลายคนตางยกมือใหกับ

นํ้าเสียงท่ีแสนหวานสมกับช่ือ ความใจดีด่ังนางฟาประทาน เอาละจากนางฟาแสนหวานมาถึง

เทพบุตรผูหลอล่ําบึกกันบาง กับวิธีการสอนท่ีทําใหเร่ืองยาก ๆ กลายเปนเร่ืองงาย ๆ และสิ่งท่ีตรา

ตรึงใจนิสิตในคณะเสมอมา คือ นํ้าเสียงอันไพเราะเสนาะจับใจ พูดถึงขนาดน้ีหลายคนก็คงออไป

ตาม ๆ กัน ทานคือ อาจารย ดร.วรวุฒิ สมศักด์ิ กับฉายา “หลอ ล่ํา เฉียบ คม” ขยายเพิ่มเติมอัน

สองคําแรกคงไมตองอธิบาย เฉียบ มาจากการสอนท่ีเฉียบขาดเขาใจงาย คม ทุกคร้ังกอนปดทาย

อาจารยจะมีคําคมมาฝากเราเสมอ ทานตอมากับฉายาท่ีปฏิเสธไมไดเมื่อไดยินจะตองออทันที “นา

เดช” เปนฉายาท่ีเรา ๆ รูจักกันดีกับทานอาจารยวีรศักด์ิ  จรภักดี คงไมมีอารายตองอธิบายรู ๆ ๆ 

กันอยู ทานตอมาครับ อาจารยท่ีพยายามจะบอกพวกเราเสมอวามันงายนะ แตลูกศิษยก็จะบอก

คืนวามันยาก มาก พรอมกับคําพูดท่ีทําใหเราปวดหัวมาทันที แลวพวกเราคิดวายังไงละ น้ันไง...แต

ก็จะไดรับคําตอบท่ีถูกตองเสมอเมื่อลูกศิษยไมรู อาจารยท่ีพูดถึงคนน้ันก็คือ  อาจารย ดร. สุริยัน 

สุขติ กับฉายา “เงียบ ขํา ยากจริง” บางทีอาจารยก็ดูเงียบ ๆ จนลูกศิษยกลัว แตอยูดี ๆ ก็ขํา

ข้ึนมาชะงั้น ยากจริงไมตองบอกก็รูมันคือขอสอบไมเช่ือเดียวเจอ..อาจารยทานตอมาถึงรุนแรกจะ

ไมไดเรียนกับอาจารยมากแตก็จะเจออาจารยทุกคร้ังท่ีมกีาร Present และเปนประเด็นทุกคร้ังท่ี

อาจารยทานน้ีเขา ลูกศิษยจะตองเกร็ง หัวใจเตนแรง กับฉายา “อึ้ง ทึ่ง เสยีว” กับเวลาเจอคําถาม

แลวจะอึ้งไปสักพัก เจอคําตอบของลกูศิษยแลวจะท่ึง (ตอบมาไดไง) เสียวทุกคร้ังเมื่ออาจารยจะ

ถาม ครับทานผูน้ันคือทานอาจารย ดร.นงลกัษณ อยูนิ่ม และสุดทายกับทานอาจารยชาติชาย 

คลายสุวรรณ กับฉายา “พอใหญใจด”ี ท่ีลูกศิษยหลายๆ คนฝากมาครับ  
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กอนจบผูเขียนก็คงจะไดเขียนในฐานะรุนพี่ปสี่เปนคร้ังสุดทาย (เพราะจะกลายเปนศิษย

เกา) ก็ขอตอนรับนอง ๆ รุนท่ี 5 กันทุกคนเลยนะครับ และขอฝากขอคิดกลวิธีในการเปนผูเรียนท่ี

สําเร็จ หัวใจนักปราชญ “สุ จิ ปุ ริ ฟงใหหมด จดใหมาก ปากตองไว ใจตองคดิ”  

ขอบคุณครับ 
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