


 การท าหน้าทีค่ณบดคีณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเวสเทริน์นัน้ ไดเ้หน็
ความเปลีย่นแปลงในดา้นต่างๆ มากมาย ซึง่น าไปสู่ทศิทางทีถู่กตอ้งและเกดิการ
พฒันาทีด่ขี ึน้ วารสารฉบบัน้ีกเ็ป็นอกีหนึ่งสิง่ทีท่ าหน้าทีเ่ป็นสื่อกลางใหก้บับุคลากร
และนิสตินกัศกึษา ในการกระจายขา่วสาร ความรูแ้ละการประชาสมัพนัธก์จิกรรม
ต่างๆ ของคณะฯเพื่อเผยแพรสู่่สาธารณชน  

 การจดัท าวารสารเทคนิคการแพทย ์  เวสเทริน์ ฉบบัปฐมฤกษ์เพื่อเป็นสริิ
มงคลแก่การด าเนินงาน จงึใชฤ้กษ์ดวีนัที ่๙ ๙ ๒๕๕๕ ดฉินั ผศ.ทนพญ. บุญพะเยาว ์ 
เลาหะจนิดา มคีวามยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีก่ารจดัท าวารสารฉบบัแรกของคณะฯ ส าเรจ็
สมความตัง้ใจ เนื่องจากวารสารฉบบันี้เป็นฉบบัแรกซึง่เปรยีบไดก้บัการเริม่ตน้
เดนิทาง อุปสรรคต่างๆ ยอ่มตอ้งมมีาใหไ้ดแ้กไ้ข ดงันัน้ตอ้งอาศยัแรงกายแรงใจ และ
ความรว่มมอืจากทุกฝ่าย เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรงุวารสารใหส้มบรูณ์
ยิง่ขึน้ในฉบบัต่อๆ ไป  

 สุดทา้ยนี้ขอขอบคุณ บรรณาธกิาร กองบรรณาธกิาร และผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งที่
สละเวลาและรว่มแรงรว่มใจ ในการใชค้วามคดิและความสามารถในการจดัท าวารสาร
เทคนิคการแพทย ์ เวสเทริน์น้ีขึน้ และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าวารสารเทคนิคการแพทย ์
เวสเทริน์จะเป็นประโยชน์ต่อนิสติ บุคลากรในมหาวทิยาลยั และ บุคคลภายนอกไม่
มากกน้็อย  

เน้ือหา 

ฝา่ยประกนัคุณภาพการศกึษา P.3 
  ฝา่ยวชิาการ P.4 

ฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ P.5 
ฝา่ยกจิการนิสติ P.6 

  รูเ้ร ือ่ง เรือ่งน่ารู ้P.7 
Naked Science P.8 

Ready to ASEAN P.9 
  Beauty Tips P.10 
Student’s talk P.11 
The Idol MT P.13 

สารจากคณบดี  

ผศ. บุญพะเยาว ์เลาหะจนิดา 
คณบด ีคณะเทคนิคการแพทย ์



 “Impossible is nothing” ไม่มอีะไรเป็นไปไม่ได้ เป็นสิง่ที่ผมได้ยดึถอืมา
โดยตลอด พร้อมกบัการท าหน้าที่ใหม่ในการเป็นบรรณาธกิาร  เช่นเดยีวกบัคณะ
เทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเวสเทริน์ ที่ได้ก้าวผ่าน ก ำแพง การประเมนิจาก
สภาฯและก าลงัเดนิหน้าเพื่อการพฒันาบณัฑติทีม่คีุณภาพต่อไป จากทีก่ล่าวขา้งต้น 
การสรรหาพืน้ทีบ่อกกล่าวเล่าเรือ่ง ชีแ้จงและประชาสมัพนัธ ์รวมทัง้เปิดพืน้ทีใ่หน้ิสติ
ได้แสดงความคดิเห็น วพิากษ์วจิารณ์อย่างเสร ีจงึเป็นสิง่จ าเป็น และ...จากความ
พยายาม รว่มแรงรว่มใจของคณาจารย ์ระดมก าลงัสมอง ความสามารถและความคดิ
ในทุกๆ ด้าน จึงเกิดวารสารเล่มแรกที่เ ป็นของคณะฯเราอย่างเต็มภาคภูม ิ
“วำรสำรเทคนิคกำรแพทย ์เวสเทิรน์” 
 ฉบับปฐมฤกษ์ปีที่ ๑ เล่มที่ ๑ ถือฤกษ์ดีในการออกวารสารวันอาทิตย์
แรกเริม่ของสปัดาห์ วนัที ่๙ เดือน ๙ ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการเริม่ต้นที่ดขีองการ
ท างาน เนื้อหาสาระทีไ่ม่ไดจ้ดัในรปูแบบวชิาการ แต่หากเป็นการสอดแทรกวชิาการ
แบบสรา้งสรรค์ การบอกกล่าวเล่าเรื่องของฝ่ายต่างๆ ในคณะฯ บทความสาระน่ารู้
น่าอ่านที่มใีห้กนัแบบเต็มอิ่มแต่ไร้ซึ่งความเครยีด พร้อมกับนานาสาระแบบไม่ไร้
สาระ และเกรด็เล็กเกรด็น้อยที่น่ารู ้ คณาจารยเ์จา้หน้าที่อ่านได้  นิสตินักศกึษาก็
อ่านดี อ่านแล้วอารมณ์ดีก็บอกต่อๆ กันไป ส่วนไหนควรแก้ไข ส่วนไหนควร
ปรบัปรงุ หรอืส่วนไหนควรเพิม่เตมิ ทางกองบรรณาธกิารยนิดรีบัฟงัทุกความคดิเหน็ 
เพื่อน าไปสู่การพฒันาใหก้า้วหน้าต่อไป 
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ฝ่ายประกนัคณุภาพการศึกษา  

การศกึษาเป็นทรพัยากรทีม่คีุณค่ายิง่ในการพฒันาบุคลากร สงัคม และประเทศชาต ิ (ยิง่ใหญ่มาก) ดงันัน้
สถาบนัการศกึษาจ าเป็นตอ้งเป็นแหล่งวทิยาการทีจ่ะสัง่สอน อบรมใหน้ิสติมคีวามรู ้ความสามารถ และมคีุณธรรม (อนัน้ีส าคญั
ค่ะ) เพื่อทีจ่ะไดน้ าไปพฒันาสงัคมและประเทศชาตต่ิอไป ดงันัน้เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัขอ้มลูคุณภาพการศกึษาทีเ่ชื่อถอืได ้เกดิ
ความเชื่อมัน่และสามารถตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทีม่คีุณภาพมาตรฐาน และป้องกนัการจดัการศกึษาทีไ่มม่คีุณภาพ ซึง่จะเป็น
การคุม้ครองผูบ้รโิภคและเกดิความเสมอภาคในโอกาสทีจ่ะไดร้บัการบรกิารการศกึษาทีม่คีุณภาพอยา่งทัว่ถงึ จงึท าใหม้กีาร
ประกนัคุณภาพการศกึษาเกดิขึน้นัน่เอง... 

การประกนัคุณภาพการศกึษาจงึหมายถงึ การมรีะบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมนิการด าเนินงาน
ในแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพตามดชันีบ่งชีท้ีก่ าหนด เพื่อเป็นหลกัประกนัแก่ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งและสาธารณชนไดม้ัน่ใจว่า
สถาบนันัน้ๆ สามารถใหผ้ลผลติทางการศกึษาทีม่คีุณภาพ โดยมกีารตรวจสอบคุณภาพและการประเมนิคุณภาพจนท าใหเ้กดิ
ความมัน่ใจในคุณภาพและมาตรฐานของดชันีชีว้ดั ระบบและกระบวนการผลติ ผลผลติและผลลพัธ ์ของการจดัการศกึษา  

การประกนัคุณภาพการศกึษาของคณะเทคนิคการแพทย ์
การประกนัคุณภาพตอ้งอาศยัการประสานความรว่มมอืจากทุกคณะ วชิา วทิยาลยั และหน่วยงานของมหาวทิยาลยั 

ในการทีจ่ะพฒันาการจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยัใหไ้ดม้าตรฐานและคุณภาพทีด่อียา่งยัง่ยนื เพื่อใหม้หาวทิยาลยัเวสเทริน์
เป็นสถาบนัการศกึษาชัน้น าของอารยประเทศ คณะเทคนิคการแพทยจ์งึไดร้บันโยบายของมหาวทิยาลยัมาปฏบิตั ิ โดยมกีาร
แต่งตัง้คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาของคณะขึน้ เพื่อก าหนดนโยบาย และการด าเนินงานทางดา้นการประกนั
คุณภาพภายในคณะฯน าโดยท่านคณบด ีผศ.ทนพญ.บุญพะเยาว ์เลหะจนิดา...ไมเ่ครยีดไปนะคะ เอาเป็นว่า เราจะดแูลใหน้ิสติ
ไดเ้รยีนอยา่งมคีุณภาพและอยูใ่นคณะฯอย่างมคีวามสุขค่ะ  

พอจะรูจ้กัการประกนัคุณภาพการศกึษากนัมากขึน้แลว้ใช่มัย้คะ ครัง้หน้าฝา่ยประกนัคุณภาพจะมอีะไรมาน าเสนอ 
คอยตดิตามไดใ้นฉบบัต่อไปค่ะ  

ประกนัคณุภาพการศึกษาคืออะไร...แล้วท าไมต้องมี?  

โดย ดร. สรญัญา ศิริบาล 



ฝ่ายวิชาการ  

I (Incomplete) ยงัไม่สมบรูณ์ คอืยงั
ไม่สามารถออกเกรดใหไ้ด ้เน่ืองจาก
เหตุผลบางอยา่ง ตอ้งรบีตดิต่อ
อาจารยผ์ูส้อนเพื่อแกไ้ขเกรดภายใน 
2 สปัดาหแ์รกของภาคการศกึษา
ถดัไปทีน่ิสติตอ้งลงทะเบยีน หากไม่
แกไ้ขจะเป็น F หรอื U 

S (Satisfactory) พอใจ คอืผ่าน 
หากไดเ้กรดน้ีจะไม่น าหน่วยกติมา
ค านวณเกรด 

U (Unsatisfactory) ยงัไมพ่อใจ ซึง่
เทยีบเท่ากบั F  

W (Withdrawal) ถอนรายวชิา ใน
กรณีทีไ่ม่สามารถเรยีนต่อได ้ตอ้งขอ
ถอนรายวชิาโดยตดิต่อส านกัวชิาการ 
หากไม่ด าเนินการจะไดเ้กรดเป็น F 

P (In Progress) การศกึษายงัไม่
สิน้สดุ เกรดนี้จะพบในวชิาทีเ่รยีนต่อ
กนั 2 ภาคการศกึษา แต่ในทีส่ดุเมื่อ
เรยีนจบแลว้ กจ็ะมเีกรดใหใ้นภาคที่
เรยีนจบ 

RF (Repeat) รายวชิาทีไ่ด้
ลงทะเบยีนเรยีนซ ้า ในรายวชิาทีไ่ด ้F 

RD หรอื RD+ (Regrade) รายวชิา
ทีไ่ดล้งทะเบยีนเรยีนเน้น ในรายวชิาที่
ได ้D หรอื D+ ซึง่จะยดึถอืเกรดนัน้มา
เป็นตวัค านวณเกรดเฉลีย่ 

รูจ้กัฝา่ยวชิาการกนัไหมครบั...ในฉบบัปฐมฤกษ์น้ี ฝา่ยวชิาการคณะฯ ขอ
แนะน าบทบาทหน้าทีใ่หนิ้สติทุกคนไดท้ราบกนัก่อน ฝา่ยวชิาการคณะฯ มหีน้าทีห่ลกัใน 
“กำรจดักำรเรียนกำรสอน”  ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรเพื่อใหน้ิสติไดเ้รยีนอย่างมี
คุณภาพ ซึง่ในปจัจบุนัหลกัสตูรทีนิ่สติทุกคนไดเ้รยีนจะเป็นหลกัสตูรวทิยาศาสตร
บณัฑติ สาขาเทคนิคการแพทย ์ซึง่ปรบัปรุงเมือ่ปี พ.ศ. 2554 โดยหลกัสตูรทีป่รบัปรงุนี้
ไดร้บัการรบัรองจากสภาเทคนิคการแพทยเ์ป็นทีเ่รยีบรอ้ยในวนัที ่ 13 กุมภาพนัธ ์2555 
โดยรายวชิาทีม่กีารปรบัปรงุและปรบัเปลีย่นไดแ้สดงไวใ้นตารางหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2554 จงึขอใหน้ิสติยดึการลงทะเบยีนตามแผนนี้ไปจนจบหลกัสตูรนะครบั อกีช่องทาง
หนึ่ง นิสติสามารถเขา้ไปดูแผนการศกึษาตลอดหลกัสตูรไดท้ีเ่วบไซตข์องคณะฯ http://
www.western.ac.th/western/Medtech/home.php โดยเลอืกทีเ่มนู ”หลกัสตูร” ครบั 
ลองเขา้ไปดกูนัเลย 

ทนีี้เรามารูจ้กัเรือ่งของเกรดกนัดกีว่า...อยากไดเ้กรดทีด่กีต็อ้งท าความเขา้ใจกนั
ก่อนนะครบั...เริม่จากการทีนิ่สติจะมสีทิธิส์อบไดต้อ้งเขา้เรยีน มำกกว่ำร้อยละ 80 ซึง่
โดยปกตจิะมเีรยีนทัง้หมด 15 ครัง้ ดงันัน้กห็า้มขาดเกนิ 3 ครัง้ครบั  ค่าของเกรดคอื A 
= 4, B+ = 3.5, B = 3, C+ = 2.5, C = 2, D+ =1.5, D = 1 และ F = 0 หรอืตกครบั แต่
กไ็มม่แีค่นี้นะ ยงัมเีกรดอื่นๆทีอ่าจจะมใีนบางวชิาซึง่ไม่มคี่าของเกรดดว้ย 

 แล้วเกรดเฉลีย่มำได้ไง...เกรดเฉลีย่ค านวณเป็นค่าทีม่เีลขทศนิยม 2 
ต าแหน่งครบั โดยไม่ปดัเศษจากทศนิยมต าแหน่งที ่ 3 ครบั นิสติจะถูกใหอ้อกจาก
หลกัสตูร หากมเีกรดเฉลีย่สะสมต ่ากว่า 1.50 โดยจะตรวจเกรดสะสมเมือ่นิสติไดเ้กรด
ภาคเรยีนที ่ 2 แลว้ ในทุกๆ ปีการศกึษา แต่หากนิสติไดเ้กรดเฉลีย่สะสมต ่ากว่า 2.00 
แต่มากกว่า 1.50 จะอยูใ่นกลุ่มทีถู่กจบัตามองอย่างใกลช้ดิ เรยีกกนัสัน้ๆ เป็นทีรู่ก้นัว่า 
กำรติดโปร (Probation แปลว่า การทดลองหรอืพสิจูน์ความสามารถ) ในเชงิวชิาการ
จะใชค้ าว่า วิทยาทณัฑ ์ซึง่แปลความไดว้่า โทษของการมคีวามรู ้(น้อยเกนิไป)  แลว้
ตดิโปรส าคญัยงัไงล่ะ...นิสติตดิโปรทีม่เีกรดเฉลีย่สะสมต ่ากว่า 1.80 สองภาค
การศึกษาติดกนั จะถูกใหอ้อกจากหลกัสตูร ส่วนนิสติตดิโปรแต่มเีกรดเฉลีย่สะสม
มากกว่า 1.80 แต่ยงัคงน้อยกว่า 2.0 ตดิต่อกนั 4 ภาคการศกึษา จะถูกใหอ้อกจาก
หลกัสตูรเช่นกนัครบั 

นิสติมเีวลาเรยีนเพื่อใหส้ าเรจ็การศกึษามากทีสุ่ดเป็นเวลา 2 เท่าของเวลาเรยีน
ปกต ิ(4 ปี) คอื ทัง้หมด 8 ปีครบั 

หวงัว่านิสติทุกคนจะไดร้บัทราบและน าไปตรวจสอบว่า เรายงัคงเป็นนิสติปกติ
อยูห่รอืไม ่หากยงัไมแ่น่ใจ...ทางฝา่ยวชิาการกย็นิดใีหค้ าแนะน าเพิม่เตมิครบั โดยตดิต่อ
เลขานุการฝา่ยวชิาการคณะฯ คอืพีส่มศร ี วรีะเสนา (พีส่ม้) แลว้พบกบัความเขม้ขน้ใน
แบบของฝา่ยวชิาการ...ฉบบัหน้าครบั 

“เรือ่งงา่ยๆ...ทีย่งัไมเ่ขา้ใจ”  

เกรดรปูแบบต่างๆ 

โดย ดร. ถิรวฒัน์ วรรณตงุ 

http://www.western.ac.th/western/Medtech/home.php
http://www.western.ac.th/western/Medtech/home.php


ฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ  

ฝึกปฏิบติังานและท าวิจยันอก

สถานท่ี 

สถาบนัอณูชีววิทยาและพนัธ-ุ

ศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

น.ส. รชัฎาภรณ์ จงรกัษ ์

น.ส. เกศทพิย ์ตา้ยไธสง 

น.ส. จริารตัน์ ใยแสง 
 

ภาควิชาปรสิตวิทยา  

คณะแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

น.ส. วชิุดา เกตุวจิติต ์

น.ส. ศศธิร แกว้ทาส ี 

 

ประชุมวิชาการ 

“Lindau-Thailand ระดมนักวิทย์

ตามรอยโนเบล”  

น.ส. ณฐัสุดา พลเวยีง 

น.ส. ลลติา กุลวงษ์ 

น.ส. อุบลวรรณ ใจหาญ 

นายปฐมพร ฤทธาพรม 

นายเสฎฐพล สงัเขป 

สวสัดที่านผูอ่้านทุกท่านครบั...ฉบบัแรกกบัปฐมฤกษ์ของวารสารเทคนิค
การแพทย ์ เวสเทริน์...ฝ่ายวจิยัและบรกิารวชิาการกข็อมาบอกเล่ากบัเขาดว้ย...ฝาก
เนื้อฝากตวัดว้ยครบั 

หลายคนอาจยงัไมท่ราบ...ขณะน้ีคณะเทคนิคการแพทย ์ มหาวทิยาลยัเวส
เทริน์ ไดม้นีิสติครบ 4 ชัน้ปีแลว้...เย!้!! และเดก็ๆ ปี 4 กก็ าลงัวุ่นวายกบัการเตรยีมตวั
ท าวจิยัเพื่อภาคนิพนธข์องตนเอง...ฝา่ยวจิยัฯเอาใจช่วยเตม็รอ้ยเลยครบั...แต่ไมต่อ้ง
เป็นห่วง แมค้ณะฯเราจะใหมแ่ต่คณาจารยใ์นคณะทุกๆท่านกเ็ก่งๆ กนัทัง้นัน้ ยิง่เรื่อง
วจิยัดว้ยแลว้...สบายมากเลย จะเหน็ไดจ้ากการมอีาจารยไ์ดร้บัทุนสนับสนุนการท า
วจิยัจากมหาวทิยาลยัของเราทัง้หมด 3 ท่าน คอื อ.ทนพ.วรเชษฐ ์ขอบใจ อ.ดร.ทนพ.
สทิธพิร สุวรรณมติร และ อ.ดร.ทนพ.อกัษรากร ค ามาสุข และอาจารยท์ีก่ าลงัจะไดร้บั
ทุนล่าสุดม ี2 ท่านคอื อ.ดร.ทนพ.วรวุฒ ิสมศกัดิ ์และ อ.ทนพ.เจษฏา แกว้รากมขุ  ยงั
ไมห่มด...นอกจากนี้ยงัมคีณาจารยอ์กีส่วนหน่ึงก าลงัส่งโครงรา่งวจิยัเพื่อขอรบัการ
พจิารณาขอรบัทุนจากมหาวทิยาลยัของเราอกีหลายเรือ่ง...เหน็แบบน้ีแลว้นิสติกส็บาย
ใจได.้..มคีนคอยช่วยและใหค้ าปรกึษา...แน่นอน!!!   

 “วจิยัน่าเบื่อ” อาจจะไม่จรงินะจ๊ะเดก็ๆ....ไมเ่ชื่อลองถามนิสติส่วนหนึ่ง
ทีไ่ดเ้ริม่ท างานวจิยัรว่มกบัอาจารยใ์นภาคฤดรูอ้นดสู.ิ..สนุกสนานกนัทุกคน แถมเดก็ๆ 
กลุ่มนี้ยงัไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบัการวางแผน การคดิและการท างานอย่างเป็นระบบ และที่
ส าคญั...ไดส้มัผสักบับรรยากาศของการท างานวจิยัจรงิๆ...ซึง่ไมไ่ดน่้าเบื่อหรอืยาก
อยา่งทีค่ดิเลย  

“งานวจิยัคอื สิง่ทีท่า้ทาย สนุก และน่าตดิตาม”  นี่คอืค าจ ากดัความของ
งานวจิยัอย่างแทจ้รงิ ยิง่ทา้ทายกย็ิง่สนุก กเ็หมอืนกบัการเอาชนะในการเล่นเกมนัน่
แหละ (ไมเ่หมอืนแต่กค็ลา้ยๆนะ) ยิง่ไดท้ างานวจิยักบัสถาบนัอื่นๆ อกี...โหย!!! 
สนุกสนานกนัเขา้ไปใหญ่ ไมเ่ชื่อนะกล็องถามนิสติปี 4 นอกจากนี้การท าวจิยัยงัไดม้ี
โอกาสไปประชุมวชิาการดว้ยนะ...ดตูื่นเตน้และน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครบั 

 นอกจากบรรยากาศการท าวจิยัทีค่กึคกัในคณะฯแลว้  ทางฝา่ยวจิยั
และบรกิารวชิาการของคณะฯ ยงัส่งเสรมิใหน้กัวจิยัทัง้จากภายในและภายนอกคณะฯ 
ไดม้โีอกาสน าเสนอผลงานวชิาการ โดยจดัใหม้โีครงการ ”การประชุมวชิาการและ
เสนอผลงานวจิยัทางวทิยาศาสตรส์ุขภาพประจ าปี ๒๕๕๕ (ครัง้ที ่๑)” ซึง่ทางฝ่ายวจิยั
ฯ จะแจง้รายละเอยีดและความคบืหน้าของโครงการในโอกาสต่อไป  

ข่าวสารจากวิจยัและบริการวิชาการ  

รายช่ือนิสิตท่ีไปท าวิจยั

และร่วมประชมุวิชาการ 

โดย ดร. อกัษรากร ค ามาสขุ 



 ก่อนอื่นเลยพีต่อ้งขอกล่าวค าว่า “สวสัดน้ีองๆ ชาว MT คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเวสเทริน์ ทุกคน” วารสาร
ฉบบัน้ีถอืเป็นฉบบัเปิดตวั และเป็นเรือ่งทีน่่ายนิดยีิง่ทีท่างคณะฯไดจ้ดัท าวารสารขึน้ เพื่อเป็นเครือ่งกระจายข่าวความเคลื่อนไหว
ในแวดวงของพวกเราชาว MT 
 ส าหรบัฝ่ายกจิการนิสติ ตอ้งขอแสดงความยนิด ี และตอ้นรบัน้องใหม ่ ปี 55 ทุกคนทีก่า้วเขา้มาสู่ร ัว้มหาวทิยาลยัเวส
เทริน์ น้องๆ Freshy ส่วนใหญ่กค็งคลายความตื่นเตน้ลงบา้งแลว้ และก าลงัปรบัตวังว่นอยูก่บัการตัง้หน้าตัง้ตาเป็นนิสติทีต่ ัง้ใจ
เรยีน...(ใช่มัย๊ครบั?) เมือ่น้องๆ ไดเ้ขา้มาอยูใ่นรัว้มหาวทิยาลยั หลายคนอาจจะประสบปญัหา “เอ๋!!! ท าไมเรามเีวลาว่างมาก
ขนาดนี้หนอ.....” แต่ไมต่อ้งกงัวลครบั เดีย๋วทางกจิการนิสติจะจดักจิกรรมใหน้้องๆ ไดค้ลายเหงาในเวลาว่างๆ..... 
 ในช่วงแรกน้องๆ จะไดส้นุกเฮฮาไปกบัเพื่อนๆ ในกจิกรรมรบัน้อง ซึง่ลว้นแต่เป็นกจิกรรมทีส่รา้งสสีนั ท าใหด้สูดใส
น่าสนใจไปซะทุกอยา่ง...(จรงิมัย๊พี่ๆ ) หลงัจากทีห่มดกจิกรรมรบัน้องแลว้ มหาวทิยาลยักย็งัมกีจิกรรมต่างๆ ใหน้้องๆ ไดเ้ลอืกท า
กนัมากมายในเวลาตลอด 4 ปี...(4 ปีพอนะ ไมเ่อามากกว่านัน้) ไมว่่าจะเป็นกฬีา ค่ายอาสา และอกีหลากหลายกจิกรรมทีค่ณะฯ 
ไดจ้ดัขึน้เพื่อใหน้ิสติทุกชัน้ปี ไดร้ว่มแรงรว่มใจสามคัคเีป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนั ในการท างานเป็นทมี...Team work!!! 
 เอาล่ะ...มาดชูวีติความเป็นอยูก่นับา้ง!!! ตัง้แต่กา้วแรกสู่ร ัว้มหาวทิยาลยั น้องๆ จะไดเ้รยีนรูก้ารใชช้วีติทีแ่ตกต่างไปจาก
เดมิ การใชช้วีติกบัผูอ้ื่นในสงัคม น้องๆ จะตอ้งมาอยูห่อพกั มเีพื่อนรว่มหอ้ง เพื่อนรว่มหอ ทัง้คณะเดยีวกนัและต่างคณะ ซึง่จะ
อยูร่ว่มกนัทัง้รุ่นพีแ่ละรุน่น้อง ซึง่เป็นการฝึกใหน้ิสติรูจ้กัการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคม และอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
 ในขณะทีน้่องๆ เรยีนหนงัสอือยูใ่นมหาวทิยาลยั น้องๆ จะไดร้บัการดแูลจากอาจารยฝ์า่ยกจิการนิสติและรุ่นพี ่ ไมว่่าจะ
เป็นรุ่นพีท่ีห่อพกั พีเ่ทค พีร่หสั พีค่ณะ สารพดัพี่ๆ  (แบบว่า....เยอะมว๊ากกก!!!) ทีจ่ะคอยดแูลใหค้ าปรกึษารุน่น้องในหลายๆ 
เรือ่ง ทัง้เรือ่งของการใชช้วีติในรัว้มหาวทิยาลยั การกนิอยูห่ลบันอน ความรกั (...วา้ว) การเรยีน หรอืแมแ้ต่เรือ่งเมา้ทม์อย (อนันี้
น่าจะโดนใจ) เมา้ทอ์ะไรบา้ง... เช่น เมา้ทถ์งึการเรยีน อาจารยท์่านใดเป็นอยา่งไรบา้ง อาจารยค์นไหนโหดสุดๆ คนไหนใจดสีุดๆ 
อาจารยค์นไหนแจก F  กระจาย อาจารยค์นไหนให ้ A  เยอะ โอย้....จปิาถะ เอาเป็นว่า ดแูลกนัแบบประชดิตดิตวัไมม่เีหงา
แน่นอน...ออิ ิ แลว้ยงัมอีาจารยท์ีป่รกึษาอกีนะ...ขอบอก...แบบว่าน้องๆ สามารถปรกึษาไดทุ้กเรือ่ง แมแ้ต่เรือ่งเงนิๆ ทองๆ ยงั
ปรกึษาไดเ้ลย (ปรกึษาได ้แต่หา้มยมื...ออิ)ิ 
 ทา้ยทีสุ่ดน้ี ฝา่ยกจิการนิสติหวงัว่านิสติคณะเทคนิคการแพทยทุ์กคน คงจะมคีวามสุข สดชื่นและความกระตอืรอืรน้ ทัง้
ในการใชช้วีติในรัว้มหาวทิยาลยั ในการเรยีนรูแ้ละก้าวเดนิไปดว้ยความมุง่มัน่ ตัง้ใจและอดทน พยายามน าศกัยภาพทีม่อียูใ่นตวั
น้องๆ ออกมาใหค้นอื่นไดเ้หน็ (ในทางทีถู่กนะจะ๊) เพื่อน ามาพฒันาใหเ้ป็นคนทีม่คีุณภาพต่อตนเอง ครอบครวั สงัคม และ
ประเทศชาตต่ิอไป ฉบบัหน้าจะมเีรือ่งราวมนัส์ๆ  อะไรในฝา่ยกจิการนิสติ ตอ้งตดิตามกนัต่อไปนะจะ๊...กจิการนิสติ รกันะ จุบ๊ จุ๊บ  

ข่าวฝากจากกิจการนิสิต  

ฝ่ายกิจการนิสิต โดย ดร. เจษฎา แก้วรากมุข 



 

 สวสัดที่านผูอ่้านทุกๆ ท่านครบั  ผมเชื่อว่าทุกๆ ท่านคงจะเคยไดย้นิชื่อโรค มอื เทา้ ปาก กนัมาบา้งแลว้  โดยเฉพาะ
รายงานขา่วจากสถานีโทรทศัน์ต่างๆ ทีด่เูหมอืนกบัว่า โรคน้ีเพิง่จะเคยเกดิขึน้และมอีนัตรายมาก แต่ความเป็นจรงิแลว้...โรคนี้มี
อยูใ่นประเทศไทยมานานแลว้ เพยีงแต่การระบาดครัง้ล่าสุดน้ี พบผูป้ว่ยจ านวนมากและมผีูเ้สยีชวีติดว้ยโดยเฉพาะในประเทศ
กมัพชูา เพื่อใหผู้อ่้านไดรู้ท้นัโรค มอื เทา้ ปาก ผมจะขออธบิายงา่ยๆ ว่า โรคมอื เทา้ ปาก มอีาการตามชื่อโรคเลยครบั  เพราะ
โรคนี้ท าใหเ้กดิเป็นตุ่มน ้า ตามมอื เทา้ และปาก จงึเป็นทีม่าของชื่อโรคนี้...นัน่เอง   
 โรคมอื เทา้ ปาก เกดิจากเชือ้ไวรสัไดห้ลายชนิด แต่ทีพ่บบ่อยในประเทศไทยคอื ไวรสัคอ็กซาก ี ชนิดเอ 16 
(Coxsackie A16) ส่วนมากพบในเดก็อายตุัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป โดยทัว่ไปมกัมอีาการไม่รนุแรง ส าหรบัการระบาดของโรคใน
ประเทศกมัพชูาครัง้นี้เกดิจากเชือ้ เอน็เทอโรไวรสั 71 (Enterovirus 71) หรอื อวี ี71 โดยเชือ้นี้ก่อโรคไดรุ้นแรงกวา่และมกั
พบในเดก็อายตุ ่ากว่า 2 ปี เมือ่ไดร้บัเชือ้จะท าใหม้ไีขส้งู อาเจยีนมาก หายใจหอบ มภีาวะขาดน ้า ความดนัโลหติต ่าจนชอ็ก ใน
กรณทีีม่สีมองอกัเสบรว่มดว้ย จะมอีาการชกัเกรง็ ซมึ และเสยีชวีติไดค้รบั  
การติดต่อและการป้องกนัโรค 
 โรคมอื เทา้ ปาก มกัพบการระบาดในโรงเรยีนชัน้อนุบาลเดก็เลก็หรอืสถานรบัเลีย้งเดก็ โรคนี้สามารถตดิต่อกนัไดโ้ดย
ทีย่งัไมแ่สดงอาการ โดยเชือ้ไวรสัก่อโรคมอื เทา้ ปาก สามารถแพรผ่่านทางระบบทางเดนิอาหารและทางเดนิหายใจ และตดิต่อ
โดยตรงจากการสมัผสัน ้ามกู น ้าลาย และอุจจาระของผูป้ว่ย ตลอดจนตดิต่อจากการสมัผสัผ่านของเล่น มอืผูเ้ลีย้งด ู น ้าและ
อาหารทีป่นเป้ือนเชือ้โรคชนิดน้ี ดงันัน้แนวทางในการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคน้ี ท าไดโ้ดยการแยกผูป้ว่ยทีเ่ป็นโรคไมใ่ห้
ไปสมัผสักบัเดก็คนอื่น ผูใ้หญ่ทีด่แูลเดก็ควรหมัน่ลา้งมอื ท าความสะอาดของเล่นและสภาพแวดลอ้มทุกวนั เพื่อป้องกนัการ
ถ่ายทอดเชือ้ไปยงัเดก็คนอื่น การท าความสะอาดโดยใชส้บู่ ผงซกัฟอกหรอืน ้ายาท าความสะอาดทัว่ไปสามารถก าจดัเชือ้ได ้
ควรระมดัระวงัความสะอาดของน ้า อาหาร และสิง่ของทีเ่ดก็อาจหยบิเขา้ปาก  
 ส าหรบัผูป้กครองควรพาบุตรหลานทีป่ว่ยไปพบแพทย ์ เพื่อรบัการรกัษาทีถู่กตอ้ง นอกจากน้ีควรแจง้ใหโ้รงเรยีนทราบ 
และใหเ้ดก็หยดุเรยีนจนกว่าจะหายจากอาการของโรคอยา่งน้อย 5 วนั โดยเดก็ทีต่ดิเชือ้โรคมอื เทา้ ปาก สามารถหายไดเ้อง 
หากไม่มอีาการแทรกซอ้น  

โรคมือ เท้ำ ปำก...ภยัร้ำยทีใ่กล้ตวั (กว่ำทีคิ่ด)  

รูเ้รือ่ง เรือ่งน่ารู ้ โดย ดร. อกัษรากร ค ามาสขุ 



Believe it or not!!! 
 “วิทยาศาสตร”์ ไดย้นิค านี้ทไีรกเ็ซง็ขึน้มาทนัท ี โดยเฉพาะกบัคนทีไ่ม่ชอบเรยีนทางดา้นวทิยแ์ลว้ล่ะก.็..อยา่เอ่ยใหไ้ด้

ยนิขึน้มานะ ไมเ่ช่นนัน้สมองซกีซา้ยจะหยดุท างาน แต่คนบางคนกลบัรูส้กึชอบวทิยาศาสตรแ์บบรกัหมดใจกนัเลยทเีดยีว เนื่อง

ดว้ยอยากเรยีนรู ้ชอบสงัเกต ชอบทดลอง อยา่งนี้กม็ดีว้ย...แต่ค าถามคอื “ท ายงัไงใหทุ้กๆคนใส่ใจในวทิยาศาสตร”์ 

 เอาเป็นว่าฉบบัน้ีเป็นฉบบัแรกของการเปิดตวัคอลมัน์ ผมจะเล่าใหฟ้งัแบบคร่าวๆ ว่าสิง่ทีเ่ราเรยีกกนัตดิปากว่า 

“วทิยาศาสตร”์ มนัคอือะไรกนัแน่ ลองนึกเล่นๆ กไ็ดค้รบั ว่าเรือ่งเดยีวกนัแต่คนสองคนกลบัมองเหน็ไมเ่หมอืนกนั เช่น “ฝนตก

ฟ้ารอ้งเสยีงดงัสนัน่ พรอ้มกบัมเีมฆด ากอ้นใหญ่ลอยอยูเ่หนือทอ้งฟ้าในทุง้กวา้ง” เป็นคุณผูอ่้านจะคดิยงัไง...”กร็บีกางร่มจะได้

ไมเ่ปียก” นัน่อาจจะเป็นหน่ึงในความคดิ ถา้เช่นนัน้ลองเปลีย่นใหม.่..ถา้จะหาเหตุผลสกัขอ้มาอธบิายปรากฏการณ์นี้ คุณผูอ่้าน

จะใชเ้หตุผลอะไร? ถา้บอกว่าเกดิจากยกัษ์รามสูรขวา้งขวานใส่นางเมขลา...กค็งไม่ใช่เรือ่งแปลก หรอืหากจะบอกว่าฝนฟ้ารอ้ง

ฟ้าผ่าน้ีเกดิจากการบวงสรวงหรอืสบถสาบาน...น่ีกไ็มแ่ปลกเช่นกนั หรอืหากจะอธบิายว่าเกดิจากการควบแน่นของชัน้

บรรยากาศ กลัน่ตวัลงมาเป็นฝน และเกดิการเคลื่อนทีข่องประจไุฟฟ้าทีต่่างกนัจงึเกดิเป็นฟ้าผ่า...น่ีกเ็ป็นอกีเหตุผลหน่ึง 

ค าถามทีต่ามมาคอื “เหตุผลไหนคอืสิง่ทีถู่กตอ้ง?” 

 ถา้ผมบอกว่าวทิยาศาสตรค์อื “สิง่ทีม่เีหตุและผล” นัน่กห็มายความว่าสิง่ทีก่ล่าวมากเ็ป็นวทิยาศาสตร ์ และสิง่ทีเ่กดิขึน้

รอบตวักเ็ป็นวทิยาศาสตรท์ัง้หมด...ใช่ครบั!!! วทิยาศาสตรอ์ยูร่อบตวัทัง้นัน้ เพยีงแค่คุณหาเหตุและผลของมนัไดส้ิง่เหล่านัน้ก็

เป็นวทิยาศาสตร ์ แลว้วทิยาศาสตรท์ีด่เีป็นยงัไงล่ะ? จากเหตุผลหลายๆ ขอ้ขา้งตน้ไดถู้กหยบิขึน้มาอา้งเพื่ออธบิาย

ปรากฏการณ์ฝนตกฟ้ารอ้ง แลว้คุณผูอ่้านเชื่อเหตุผลไหน?  วทิยาศาสตรท์ีด่กีค็อืการใชเ้หตุผลมาอา้งองิโดยมคีวาม 

“น่าเชื่อถอื” นัน่เอง แต่...แค่ความน่าเชื่อถอืเพยีงพอหรอืไม ่ถา้เหตุผลมคีวามน่าเชื่อถอืกจ็รงิ แต่กลบัมคีนบางกลุ่มเท่านัน้ทีเ่ชื่อ 

แต่คนส่วนใหญ่ไมไ่ดใ้หก้ารยอมรบั เหตุผลทีใ่ชก้บัการอธบิายปรากฏการณ์นัน้จะกลายเป็นเพยีงแค่ความเชื่อ จากทัง้หมดที่

กล่าวมา วทิยาศาสตรท์ีด่แีละมคีุณภาพ ตอ้งมเีหตุผลทีน่่าเชื่อถอืมาใชอ้ธบิาย และไดร้บัการยอมรบัจากคนส่วนใหญ่ 

ทนีี้คุณผูอ่้านแยกออกแลว้ใช่ไหมครบัว่า การทีค่นบางกลุ่มเชื่อเรือ่งผสีางเทวดา การหาเหตุผลต่างๆนานามาอธบิายสิง่ที่

เรยีกว่าผ ี และท าใหค้นบางกลุ่มเชื่อ...น่ีกเ็ป็นวทิยาศาสตรค์รบั เพยีงแต่เป็นวทิยาศาสตรท์ีไ่มด่ ี เพราะเหตุผลยงัไมไ่ดร้บัการ

ยอมรบัจากคนส่วนใหญ่นัน่เอง แต่นกัวทิยาศาสตรก์ย็งัใหค้วามเหน็ว่า เรือ่งผสีางนางไมน้ัน้ยงัเป็นเรือ่งทีพ่สิจูน์ไมไ่ด ้เหน็อะไร

ไหมครบัว่า จรงิๆ แลว้เรือ่งนี้กเ็ป็นวทิยาศาสตรเ์พราะมเีหตุผลทีท่ าใหค้นเชื่อ เพยีงแต่ยงัไมไ่ดร้บัการยอมรบัเท่านัน้เอง... 

ฉบบัหน้า...เราจะมารูจ้กักบัวทิยาศาสตรแ์บบใกลต้วัเขา้ไปอกี มารูจ้กักบัสิง่ทีเ่ราเรยีกว่า “ไรส้าระ” แลว้เราจะตอ้งหนักลบัมา

มองดสูิง่นัน้กนัใหมอ่กีทวี่าจรงิๆ แลว้ “ไรส้าระ...มนัมสีาระมากกว่าทีคุ่ณคดิ” 

ปอกเปลือกวิทยำศำสตร ์

Naked Science  by Dr. BIG  



 

 

ควำมพร้อมสู่อำเซียน  

Ready to ASEAN 

ระยะน้ีทุกแวดวงไมว่่าจะเป็นธุรกจิ การเมอืง สงัคมและการศกึษาก าลงัใหค้วามสนใจและใส่ใจกบัการก้าวเขา้สู่การเป็น
อาเซยีน เนื่องจากการประชุมระดบัภูมภิาคของผูน้ าในชาตต่ิางๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ไดก้ าหนดทศิทางการรวมกลุ่ม
ประเทศเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซยีนในปี 2015 นัน่เอง ดงันัน้ฉบบันี้เราจะมาท าความรูจ้กักบัค าว่า ASEAN กนัก่อนดกีว่า
นะครบั จะไดท้ราบว่าเราจะเดนิไปในทศิทางไหนกนัดกีว่า 

 ASEAN (Association of South East Asian Nation) เป็นการรวมกลุ่มประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้
ทัง้หมด 10 ประเทศไดแ้ก่ ไทย สงิคโปร ์อนิโดนีเซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์บรไูน เวยีดนาม ลาว พมา่ และกมัพชูา เนื่องจากการ
แขง่ขนัในทุกๆ ดา้นกบัประชาคมโลกมสีงูมากนัน่เอง ดงันัน้ประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตร้วมทัง้ประเทศไทย จงึมคีวาม
จ าเป็นตอ้งเพิม่อ านาจการต่อรองเพื่อไมใ่หเ้สยีเปรยีบชาตต่ิางๆ ในยโุรปและอเมรกิาครบั แล้วจะเกิดอะไรข้ึน ง่ายๆ เลยกค็อื 
การคา้ขาย การเมอืงการปกครองและการศกึษา จะมคีวามเป็นเสรไีมม่กี าแพงกัน้อกีต่อไป การแลกเปลีย่นช่วยเหลอืกนัจะ
เกดิขึน้อยา่งอสิระ และทศิทางการพฒันาจะเป็นไปในรปูแบบเดยีวกนัทัง้ภูมภิาค นัน่หมายความว่า แรงงานและอาชพีจะ
เคลื่อนยา้ยได ้การศกึษาจะเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนนกัศกึษาไดไ้ปศกึษายงัต่างแดนมากขึน้...และนี่คอืทีม่าของการเป็น ASEAN 

 แต่...หากเราไมส่ามารถพฒันาตนเองใหท้ดัเทยีมประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซยีนไดแ้ลว้ล่ะก ็เราจะกลายเป็น
กลุ่มประเทศแรงงานทนัท ีในขณะทีบ่างประเทศของอาเซยีนไดเ้ดนิน าหน้าเราไปหลายกา้ว ประเทศเหล่านัน้จะกลายเป็นผูน้ า
ทางความคดิ...ทนีี้ลองคดิดูซคิรบัว่าเราจะอยู่จดุไหนของกลุ่ม...ไมท่ีสุ่ดทา้ยกร็องสุดทา้ยแน่นอน!!! ถา้อย่างนัน้...เรามาเริม่
เตรยีมความพรอ้มกนัเลยดกีว่าครบั 

 “เริม่ต้นดีกไ็ปได้ดี” กา้วแรกงา่ยๆ กบัเรือ่งของการศกึษา น่าจะเป็นสิง่ใกลต้วัเรามากทีสุ่ด ยิง่การแลกเปลีย่น
ทางอาชพีท าไดเ้สรเีท่าไหร ่ยิง่ส่งผลใหว้ทิยาการทางการแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทยใ์นทุกแขนงเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นมากขัน้
เป็นเท่าตวั ดงันัน้ “เทคนิคการแพทย”์ กข็าดไมไ่ดน้ะครบั เริม่ตน้จากการเป็น “ช่าง” กนัก่อนดกีว่า “ช่ำงสงัเกต ช่ำงคิด
สงสยัและช่ำงถำม” งา่ยๆ แค่นี้เองครบั สิง่ทีเ่ราแตกต่างจากนกัเรยีนนกัศกึษาชาตอิื่นๆ นัน่กค็อืเรือ่งของการเป็นคน “กลา้ที่
จะคดิ กลา้ทีจ่ะถาม” นกัเรยีนไทยจะเป็นคนขีอ้ายครบั ไมก่ลา้ มสีิง่เดยีวทีเ่ชดิชูประเทศชาตคิอื “ยิม้สยาม” ไมว่่ายงัไงยิม้สูไ้ว้
ก่อน....ตอ้งปรบัเปลีย่นกนัเลยครบั และอกีเรือ่งทีข่าดไมไ่ดค้อื...”ระเบียบวินัย” ไมว่่าจะเป็นเรือ่งของวนิัยกบัตวัเอง กบัสงัคม 
การเคารพกฎระเบยีบ และการรกัษาเวลา ทัง้หมดตอ้งแกไ้ขกนัเสยีตัง้แต่วนัน้ีครบั ไมเ่ช่นนัน้เราจะกลายเป็นประเทศทีล่า้หลงั
และไรป้ระสทิธภิาพในสายตาของกลุ่มประเทศอาเซยีนทนัท.ี..ทิง้ทา้ยฉบบัน้ีไวแ้ค่นี้ดกีว่าครบั  

ฉบบัหน้ำ...เรามาเตรยีมความพรอ้มกบัการเขา้สู่การเป็นอาเซยีนกบัเรือ่ง “ภำษำองักฤษ” กนัดกีว่า แน่นอน...เมือ่
เปิดประชาคมอาเซยีนแลว้ ภาษาองักฤษจะกลายเป็นภาษากลางทนัท ีคนทีพ่ดู ฟงั อ่านและเขยีนภาษาองักฤษไมไ่ด ้จะเสยี
โอกาสความกา้วหน้ากนัเลยทเีดยีว...แลว้พบกนัครบักบั “พดูองักฤษงา่ยกว่าทีคุ่ณคดิ”... 
ลาก่อนครบั...พีน้่องชาว MT  

(ขอบคุณขอ้มลูเบือ้งตน้จาก ผศ.ทนพญ.บุญพะเยาว ์เลาหะจนิดา คณบดคีณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเวสเทริน์) 

โดย ดร. วรวฒิุ สมศกัด์ิ 



 “สวสัดทีุกท่านค่ะ” ขอตอ้นรบัสู่โลก “ความสวยความงาม”  ตามแบบฉบบัของคนสวยๆ ในฉบบัปฐมฤกษ์ของวารสาร

เทคนิคการแพทยเ์วสเทริน์ “วีด้ดด..บมูม”     ประเดมิกนัดว้ยเรือ่งทีช่่วงนี้โดนถามมาบ่อยๆกนัค่ะ...ไปท า/กนิ/ฉีด อะไร ทีไ่หน 

อยา่งไร ถงึขาวขึน้ ถามกนัมาเยอะม๊ากกกค่ะคุณๆขา  ค าตอบคอื....มเีชือ้จนีค่ะ จนีจ๋าเลยค่ะ  ยอ้นความนิ้ดดดดสน์ึงไปตอน

แรกเกดิ  หมา่ม๊าตกใจค่ะ โอ๊ะโอ!!!....ลกูฉนัท าไมด าป๊ิดป๋ี หมอเอามาผดิคนหรอืเปล่าคะ มาถงึบางออ้ว่ากห็มา่ม๊าเล่นกนิโอเลีย้ง

แทนน ้านี่คะ (ไมใ่ส่นมอกีต่างหาก)  แต่...วะฮะฮ่าๆๆ พอเริม่โต ความขาว ความใส (ขอโมซ้กันิดค่ะ) กเ็ริม่คบืคลานเขา้มา มนั

มาจากกรรมพนัธุล์ว้นๆ หมา่มา๊ไมไ่ดพ้าไปอาบน ้าแรแ่ช่น ้านม หรอืฉีดสารขาวใสสไตลเ์กาหลยีอดฮติตดิกระแสแต่อยา่งใดเจา้

ค่ะ สารขาวใสทีว่่ากค็อืเจา้ “กลตูาไธโอน” นัน่เองค่ะ  เหล่าหนุ่มสาวผูห้ลงใหลในความขาวคงรูจ้กักนัเป็นอยา่งด ี  แต่..เจา้กลู

ตาไธโอนท าใหข้าวไดจ้รงิหรอืมัว่ ชวัรห์รอืไม่??    เรามคี าตอบมาใหแ้ลว้ค่ะ....ลองมาดกูนัเลย     

 กลตูาไธโอน (glutathione) เป็นสารตา้นอนุมลูอสิระทีร่่างกายเราสรา้งเองไดจ้ากอาหารพวกโปรตนี ไข ่นม ผลไม ้เช่น 

อะโวคาโด โดยมหีน้าทีห่ลกัคอื ตา้นอนุมลูอสิระ เสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัและก าจดัสารพษิ ในทางการแพทยส์ารน้ีถูกใชเ้ป็นยาเพื่อ

รกัษา เช่น โรคเกีย่วกบัระบบเสน้ประสาทบกพรอ่ง โรคตบั โรคไต เป็นตน้ แต่ใชท้ าใหผ้วิพรรณเปล่งปลัง่เหมอืนมแีสงออร่านัน้

ยงัไม่มขีอ้มลูทางวทิยาศาสตรม์ายนืยนันะคะ!!! แต่เนื่องจากกลตูาไธโอนมคีุณสมบตัริองคอืสามารถยบัยัง้การสรา้งเมด็สผีวิ 

(Melanin) ไดจ้งึไดม้กีารน ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อความสวยงาม  ปญัหาทีน่่าวติกของการฉีดเจา้กลตูาไธโอนคอื หากใชไ้ปมากๆ

เมด็สผีวิซึง่ท าหน้าทีเ่หมอืนแผ่นกรองแสงจะถูกท าลายไป ท าใหเ้สีย่งต่อการเป็นมะเรง็ผวิหนงันะจ๊ะสาวๆจ๋า (น่ากลวัๆๆๆ) ยงั

มน่ีากลวักว่านี้อกี!!! เพราะเจา้กลตูาไธโอนทีใ่ช้ๆ กนัอยู่นัน้มขีองปลอมเยอะเชยีวค่ะ  ผูเ้ชีย่วชาญไดร้ะบุว่าการฉีดกลตูาไธโอน

ช่วยใหผ้วิขาวขึน้ไดจ้รงิ แต่กเ็พยีงระยะเวลาหนึ่งเท่านัน้ หากหยดุใชใ้นทีสุ่ดสผีวิกจ็ะกลบัมาเหมอืนเดมิ (อาจคล ้ากว่าเดมิดว้ย

นะ...จะบอกให)้ ประการส าคญัทีสุ่ดทีข่อเน้นย า้กนัสกันิดคอื ทัง้สมาคมแพทยผ์วิหนงัแห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) แพทยสภา ราชวทิยาลยัอายรุแพทย ์ยงัไม่รบัรองความปลอดภยัของการฉีดกลตูา้ไธโอน เพื่อท าใหผ้วิขาว 

เนื่องจากยงัไม่มกีารประเมนิไดช้ดัเจนถงึผลเสยีในระยะยาว ส่วนกลตูา้ไธโอนชนิดใชร้บัประทานนัน้ ขณะน้ีส านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยาไดข้ึน้ทะเบยีนรบัรอง โดยอนุญาตใหใ้ชเ้ป็นส่วนประกอบของผลติภณัฑเ์สรมิอาหารซึง่มผีลต่อ

สุขภาพน้อยกว่า แต่หากกนินานๆ กอ็าจรบกวนการท างานของไตไดเ้ช่นกนั  รูอ้ยา่งนี้แลว้หนุ่มๆสาวๆผูห้ลงใหลความขาวใส

จากเจา้กลตูาไธโอนเปลีย่นมาเป็นขาวใสจากภายในกนัดกีว่ามัย้ค่ะ ทัง้ประหยดั ปลอดภยั ไดสุ้ขภาพทีแ่ขง็แรงดว้ย ท าได้

งา่ยๆค่ะ รกัษาความสะอาดของผวิพรรณ กนิผกัผลไมท้ีร่สไมห่วานมากใหไ้ดว้นัละประมาณ ½ กก. ดื่มน ้าสะอาดวนัละ 8 แกว้ 

และออกก าลงักายอยา่งน้อย 30 นาทใีนแต่ละวนั (มากกว่านัน้...ไมว่่ากนัค่ะ) ทีส่ าคญั อยา่ลมืทาครมีกนัแดดก่อนออกจากบา้น

กนันะจะ๊ แค่นี้กข็าวใส ไรเ้ทยีมทานกนัละจา้ แลว้พบกนัฉบบัหน้าค่ะ ..^____^  

กลตูำไธโอน  

 Beauty Tips  by ไก่กา  



 “งานประกวดแห่เทยีนพรรษา” ในวนัที ่ 1 สงิหาคม 2555 ซึง่ทาง

เทศบาลอ าเภอหว้ยกระเจาไดจ้ดัขึน้เป็นปีแรก ความประทบัใจและความ

ภาคภมูใิจกค็อื...มหาวทิยาลยัเวสเทริน์ของเรากไ็ดเ้ขา้ร่วมในงานแห่เทยีนนี้

ดว้ย...โดยการส่งประกวดตน้เทยีนประเภท “ความคดิสรา้งสรรค”์ พวกเรา

นิสติคณะเทคนคิการแพทยก์ไ็ดม้สีว่นร่วมในขบวนแห่ดว้ยนะ กอ่นวนังาน

หนึ่งวนั (31 กรกฎาคม 2555) เราไดย้กขบวนพรรคพวกมาชว่ยกนัตกแต่งรถ

ทีจ่ะใชแ้ห่เทยีนพรรษาร่วมกบัเจา้หน้าทีส่ านกักจิฯและน้องๆ ชัน้ปีที ่ 1 มกีาร

แต่งชุดไทยภาคกลางและบางส่วนแต่งเป็นยกัษ์ (ไมต่อ้งแต่งกเ็หมอืนยกัษ์...

เนอะ) พวกเราร่วมเดนิขบวนแห่เทยีนพรรษาในวนังาน งานนี้มผีูค้นมาร่วม

ชมขบวนแห่มากมายมดืฟ้ามวัดนิ (เหมอืนคอนเสริต์เลดีก้ากา้...ว่าไปนัน่) 

เอ...แต่ว่าแห่เทยีนไปแห่เทยีนมา แลว้เราเอาเทยีนไปไวไ้หนล่ะ...กน็ าไป

ถวายทีว่ดัเป็นการท าบุญในวนัเขา้พรรษาไงล่ะจ๊ะ...ออิ ิ

 นอกเหนอืจากการร่วมกนัท างาน ช่วยเหลอืกนัในการตกแต่ง

ขบวนแห่เทยีนพรรษา รวมทัง้การใชค้วามอดทน (และทนอด)...สุดทา้ยเมือ่

สิง่ต่างๆ เสรจ็สิน้...สิง่ทีห่วงัไวส้งูสุดกบ็รรเจดิ...ไดบุ้ญไงล่ะคะ ออิ.ิ..บุญเยอะ

เลยนะคะ เชือ่ว่าหลายๆ คนทีจ่ากบา้นมาเพือ่มาศกึษาต่างถิน่   อาจจะไม่

ค่อยมเีวลาทีจ่ะไปท าบุญหรอืเขา้ร่วมกจิกกรมในวนัส าคญัพระพุทธศาสนา  

ดงันัน้กจิกรรมนี้เป็นสิง่ทีด่มีากๆ เลยล่ะคะ...บุญลว้นๆ คา้......ออิ ิ

เจอกนัใหมฉ่บบัหน้านะคะ...รกันะ เทคนิคการแพทย.์.จุ๊บๆๆๆ  

เดก็ใหม่เข้ำรัว้มหำ”ลยั...ขอเล่ำ  

Student’s Talk 
ปี2 ขอ JOIN 

 “เทคนิคการแพทย”์ คอือาชพีทีเ่ราใฝฝ่นักนัมานาน...แสนนาน 

(นานไปหน่อยมัย๊คะ) และนี้กค็อืสถานทีท่ีเ่ราเลอืก มหาวทิยาลยัเวสเทริน์

นัน่เอง เพราะอะไรทราบไหมคะ...กเ็พราะว่าทุกหลกัสตูรการศกึษาไดร้บัการ

อนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยั ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี

และบณัฑติศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารแลว้นัน่เอง และนี่แหละ...จงึท าให้

เรากา้วเขา้มาสู่ร ัว้มหาวทิยาลยัและคณะทีเ่ราเลอืก “คณะเทคนิคการแพทย ์

มหาวทิยาลยัเวสเทริน์” 

 กา้วแรกแห่งการย่างเขา้สู่ร ัว้มหาวทิยาลยัเวสเทริน์ คอืความรูส้กึ

อบอุ่น ความรูส้กึดใีจ ทีไ่ดร้บัการตอ้นรบัจากอาจารยแ์ละรุ่นพี ่ โดยเฉพาะรุ่น

พีปี่ 2 ของคณะเทคนิคการแพทยท์ีต่อ้นรบัเป็นอย่างด ี(ดจีรงิๆนะ...ไมไ่ดย้อ) 

หลงัจากทีเ่คยคดิมาตลอดว่ามนัคงจะไมม่ทีีแ่ห่งใดทีจ่ะใหค้วามสุขไดเ้ท่ากบัที่

บา้นเราอกีแลว้ แต่...มนัตรงกนัขา้มกบัทีพ่วกเราคดิโดยสิน้เชงิ 

 “รุ่นพี”่ ส าหรบัพวกเราเดก็ใหมปี่ 1 รุ่นพีค่อืคนทีส่ าคญัอกีคนหนึ่ง 

ในบางครัง้ทีเ่ราเหงา บางครัง้ทีเ่ราตอ้งการใครสกัคนทีใ่หค้ าปรกึษาหรอืรบั

ฟงัสิง่ทีเ่ราอยากพดู อยากระบาย ยิง่เรือ่งการปรบัตวัในการเป็นนิสติ และ

เรือ่งเรยีน...กม็รีุ่นพีท่ีน่่ารกันี่แหละ ทีย่งัอยู่กบัเราและเคยีงขา้งเรา (อยู่กนัไป

นานๆ นะคะพี่ๆ ....อย่าเพิง่รบีจบล่ะ) 

 “กจิกรรมรบัน้อง” เป็นกจิกรรมทีใ่หพ้วกเราปี 1 ลมืคดิถงึบา้นได้

เลยทเีดยีว และทีส่ าคญันะ มนัเป็นกจิกรรมทีท่ าใหน้้องใหมอ่ย่างพวกเราทีม่า

กนัจากต่างบา้นต่างเมอืง ไมเ่คยรูจ้กักนัมาก่อน ไดม้าเจอกนั ท ากจิกรรม

ร่วมกนัและเกดิความผกูพนั ความรกัใคร่ ความปรองดองและความสามคัคี

โดยไมรู่ต้วั กเ็พราะกจิกรรมทีเ่รยีกวา่ “รบัน้อง” นี่แหละ...ท าใหพ้วกเราตอ้ง

ร่วมแรงรว่มใจกนัฟนัฝา่สิง่ต่างๆ ไปใหไ้ด ้ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งใชค้ าว่า “รูจ้กั

กนั” แมจ้ะเหน็ดเหนื่อยไปบา้ง และในบางครัง้ตอ้งรอ้งไหเ้สยีน ้าตา แต่

กจิกรรมเหล่านี้มนัแฝงไปดว้ยการสอนใหเ้ราอดทน สนุกสนานและละลาย

พฤตกิรรมเราจนหมดสิน้ พอมารูต้วัอกีท.ี..นัน่กค็อืความส าเรจ็อย่างหนึ่งทีเ่รา

ไดร้บัจากการใชช้วีติในรัว้มหาลยัแห่งนี้ สิง่ส าคญัทีสุ่ด...ความเชือ่ม ัน่ ทีเ่กดิ

ขึน้กบัเพือ่นพอ้ง น้องพีแ่ละเชือ่ในตวัเอง มนักลายเป็นแรงผลกัดนัในการทีจ่ะ

ศกึษาและน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประกอบอาชพีไดอ้ย่างภาคภมูใิจ คงไมม่คี าใดจะ

เอ่ยไดใ้นตอนนี้ นอกจาก  

 “ฉนัรกัเธอ…เทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเวสเทริน์” 

โดย สมฤดี นาคินชาติ  (ปี2) 

โดย สุดารตัน์  บุตรพรม  (ปี1) 



 “Happy Birthday” ส าหรบัวารสารฉบบัปฐมฤกษ์ คณะเทคนิค

การแพทยข์องเรา...เย!้!! เราเทคนิคการแพทยช์ัน้ปี 4 รหสั 52 อยากจะบอกว่ามี

ความสุขมากมายกบัความกา้วหน้าอย่างต่อเนื่องของคณะ และในฉบบัปฐมฤกษ์

นี้ ในฐานะ “พีใ่หญ่” ทีอ่ยู่มานาน (เอ่อ....แค่ 4 ปีนะครบั) และไดเ้รยีนกบั

คณาจารยท์ุกท่าน จงึขอเป็นตวัแทน “เมาทม์อย” และเผยฉายาของอาจารย์

ครบั....มาเริม่ตน้ดว้ยบุคคลทีเ่ป็นทีเ่คารพของคณาจารยแ์ละนสิติทุกคน  ท่าน

นัน้คอื ผศ. บุญพะเยาว ์เลาหะจนิดา คณบดขีองเรานี้เอง ครัง้นี้ลกูศษิยข์อมอบ

ฉายา “คุณแมเ่จา้ระเบยีบ” เหตุผลคงไมต่อ้งอธบิายมากครบั หลายๆ คนคงเคย

พบประสบกบัตวัเอง ใครทีแ่ต่งตวัไมถู่กระเบยีบ ส่งเสยีงดงั หรอืแสดงอาการไม่

เรยีบรอ้ย...ถูกอบรมสัง่สอนจากท่านคณบดแีน่นอน ดว้ยความหวงัดทีีอ่ยากเหน็

ลกูศษิยท์ุกคนเป็นเดก็ดแีละมรีะเบยีบวนิยั ยงัไงลกูๆทุกคนกจ็ะพยายามปรบั

พฤตกิรรมนะครบั  

 เรามาต่อกนัดว้ย อ.วรเชษฐ ์ ขอบใจ รองคณบด ี กบัฉายา “หนิ นุ่น 

จงั” งง...กนัเลย สรุปแบบสัน้ๆ นะครบั ท่าทางทีจ่รงิจงัในการท างาน การสอน

ของอาจารยท์ีต่อ้งการใหล้กูศษิยม์คีวามรู ้และถา้มองถงึความนุ่น นุ่น...เป็นสิง่ที่

มนี ้าหนกัเบามาก ไมส่ามารถเดาทศิทางได ้ ดงันัน้...ไมม่ใีครเดาใจไดเ้ลย..

สุดทา้ยกบัขอ้สอบทีทุ่กเสยีงต่างบอกเป็นเสยีงเดยีวกนัว่าหนิมาก  

 ต่อดว้ยค าพดูทีจ่ะไดย้นิอยู่บอ่ยๆจากอาจารยค์อื “เยอะจรงิ อะไร

จรงิ” ท่านผูน้ัน้กค็อื อ.ดร.อกัษรากร ค ามาสุข ในครัง้นี้ขอมอบฉายา “นกัฆา่ใน

คราบนกับุญ” จากผลงานทีผ่่านมา...คงโดนไปหลายคน แค่ฉายากน่็าจะเขา้ใจ

กนัแลว้...เราไปกนัอย่างรวดเรว็มาพดูถงึอาจารยฝ์า่ยหญงิกนับา้งครบั กบัผูท้ี่

ใครๆ กบ็อกว่า สวยทีสุ่ดในคณะ (มดีว้ยหรอ)...อ.วรวรร วชัระสมัพนัธก์ุล นี่

แหละครบักบัเสยีงเล่าอา้งว่าคนสวยประจ าคณะ และบอกไวเ้ลยนะครบัว่าถา้

นิสติคนใดกลา้เถยีงละก ็ มเีรือ่งคุยกนัยาว ดงันัน้...ฉายาทีเ่หมาะสมมากทีสุ่ด 

คอื “สวย เรว็ ดุ” เรือ่งสวยไมข่อพดูถงึ ส่วนเรว็...หลายคนไดเ้จอการสอนที่

รวดเรว็มาก จนนิสติสงสยัว่าอาจารยห์ายใจทางผวิหนงัหรอืเปล่า ส่วนดุ...กถ็า้

เมือ่ไรอารมณ์เสยีขึน้มา...ตวัใครตวัมนัล่ะครบั มาต่อกนัเลยนะครบักบัการเมาท์

อาจารยท์่านสุดทา้ยส าหรบัฉบบันี้ ท่านผูน้ี้มองไป (ไกลๆ) เหมอืนดาราเกาหล ี

ถา้มองอกีทยีงักะนายแบบ ทรงผมไมซ่ ้าแบบ อย่าเผลอไปยงิมกุกบัท่านผูน้ี้เลย

ทเีดยีว เพราะจะไดร้บัความแป๊กกลบัมาทนัท ีคอื อ.ดร.ถริวฒัน์ วรรณตุง กบั

ฉายา “ผูน้ าแฟชัน่ เป๊ะเวอร”์  กส็งัเกตจากการแต่งตวั ทรงผม โดนใจมัก๊ๆๆ 

แบบว่าแต่ละทรงนี้โดน แต่มทีรงหนึ่งทีน่ิสติอยากเหน็มาก คอื “สกนิเฮด” หวงั

ว่าพวกเราคงมโีอกาสไดเ้หน็นะครบั..ส่วนเป๊ะเวอร ์ใครทีเ่รยีนกบัอาจารยแ์ลว้คง

รูด้ไีมต่อ้งมกีารขยายความ  

 น่าจะพอใหอ้มยิม้กนัไดน้ะครบัส าหรบัฉบบันี้...ดว้ยรกัจากนิสติจงึ

หยบิอาจารยท์ีร่กัมาหยอกเล่นๆ...นะครา้บ!!! ฉบบัหน้าเราจะมากบัฉายาของ

คณาจารยเ์ทคนิคการแพทยท์ี่

ควำมทรงจ ำและควำมประทบัใจ จำกปี 3  

Student’s Talk 
ปี 4 มำแว้ววววว........  

 จากวนัแรกทีพ่วกเราไดเ้ดนิเขา้มาในรัว้มหาวทิยาลยัแห่งนี้ซึง่มชีือ่

ว่า มหาวทิยาลยั “เวสเทริน์” ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัทีเ่ปิดใหมแ่ละเป็น

มหาวทิยาลยัเอกชนทีม่กีารเปิดการเรยีนการสอนในคณะเทคนิคการแพทย ์

จงึท าใหพ้วกเราชาวเทคนิคการแพทยไ์ดม้โีอกาสมาเจอกนั ในนาม “นิสติ

คณะเทคนิคการแพทย”์ จากวนัแรกทีเ่ขา้มา ภาพทีน่่าประทบัใจจากรุ่นพีท่ีท่ า

ใหรุ้่นน้องคอื...การตอ้นรบัอย่างอบอุ่นและท ากจิกรรมต่างๆร่วมกนัเสมอมา  

จนมาถงึ... “การแขง่ขนักฬีาเทคนิคการแพทยส์มัพนัธ ์ ครัง้ที ่ 16 ณ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม”่  เป็นงานทีพ่วกเรารว่มมอืรว่มใจกนัอย่างสามคัค ี

นอกจากนี้เรายงัไดเ้หน็ความยิง่ใหญ่ของเทคนิคการแพทยท์ัว่ประเทศ โดย

เฉพาะ...การประกวดขบวนพาเหรด แสตนดเ์ชยีรแ์ละผูน้ าเชยีร ์ โดยเฉพาะ

การเชยีรจ์ากมหาวทิยาลยันเรศวร ทีท่ าใหทุ้กคนในสนามอึ้งไปตามๆกนั และ

ทีข่าดไมไ่ด ้ คอืการประกวดดาว-เดอืนของแต่ละมหาวทิยาลยั ซึง่จดัไดอ้ยา่ง

ยิง่ใหญ่และอลงัการมาก 

 แมว้่าครัง้นี้จะเป็นครัง้แรก และเราอาจไมไ่ดเ้ขา้ร่วมการแขง่ขนั

ต่างๆ แต่...ความภาคภมูใิจทีไ่ดเ้ป็นส่วนหนึ่งกท็ าใหเ้รายิม้ไดเ้ช่นเดยีวกนั 

โดยเฉพาะรางวลัรองชนะเลศิล าดบัที ่1 ภายใตห้วัขอ้ “การต่อตา้นยาเสพตดิ”  

จากกจิกรรมอนัแสนสนุก พวกเรากไ็มล่มืเทีย่วชมความงามของเชยีงใหม่

โดยเฉพาะ...พระธาตุดอยสุเทพ ซึง่ถอืว่าเป็นหวัใจของเมอืงเชยีงใหมเ่ลย

ทเีดยีว และทีข่าดไมไ่ดค้อืการชมดาราทีถ่อืว่าเป็นตวัเอกทีสุ่ดของสวนสตัว์

เชยีงใหม ่นัน้คอื ช่วงๆและหลนิฮุย่ เป็นภาพทีท่ าใหเ้ราไมอ่าจลมืเลอืน...และ

เกบ็เป็นความทรงจ า...ตลอดไป 

 สามปีมาแลว้...จากวนันัน้ถงึวนันี้ การเล่าเรยีนทีแ่สนสาหสัแต่การ

ไดม้าซึง่ความภาคภมูใิจในวชิาชพี พรอ้มกบัการท างานกบัพีน้่องชาว MT ท า

ใหก้ารอยู่ทีน่ี่มคี่ายิง่ สุดทา้ยกต็อ้งขอขอบคุณคณาจารยท์ุกท่านทีท่ าใหเ้ราได้

มวีนันี้ ถงึเราจะยงัไมป่ระสบความส าเรจ็ในตอนนี้ แต่เราจะขอท ามนัใหเ้ตม็ที่

ทีสุ่ดเท่าทีเ่ราจะท าไดเ้พือ่เป็น “นกัเทคนิคการแพทย”์ ทีด่เีพือ่รบัใชส้งัคม

โดย เฉลิมชยั สนัทดัรมัย ์ (ปี4) 

โดย เฉลิม หาชยั  (ปี3) 



 เปิดฉบบัปฐมฤกษ์กบัคอลมัน์เพื่อเป็น “คนบนัดาลใจ” ใหก้บัใครหลายๆคน ไมว่่าจะเป็นนิสติหรอืคนท างานแมแ้ต่...
อาจารยเ์องกต็าม ในบางครัง้....การจะกลายเป็นคนทีก่า้วสู่เสน้ทางแห่งความส าเรจ็ในแบบฉบบัของเราเองนัน้ อาจจะจ าเป็นตอ้ง
มแีรงบนัดาลใจจากคนทีพ่วกเขาเรยีกกนัว่า “The Idol” และคนแรกของเรา....ดร.ทนพ.สริุยนั สขุติ 
 จากเดก็น้อยในจงัหวดัชยัภูม ิกบัการก้าวสู่การเป็นดอ็กเตอรห์นุ่มจากอณูพนัธุศาสตรแ์ละพนัธุวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนั
ชวีวทิยาศาสตรโ์มเลกุล มหาวทิยาลยัมหดิล.....และในปจัจุบนักบัการเป็นอาจารยป์ระจ าสาขาโลหติวทิยา จลุทรรศนศาสตร ์และ
ปรสติวทิยาคลนิิก คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเวสเทริน์....กบัคตงิา่ยๆ ในการท างาน...”มีความสขุกบัส่ิงท่ีท าแล้วผล
ของมนัจะออกมาดีท่ีสดุ” 
ท าไมเรียนคณะเทคนิคการแพทย?์ 
 “ไดเ้หน็โฆษณาทางโทรทศัน์ครบัเกีย่วกบัสบู่ยีห่อ้หนึ่ง ซึง่ไดร้บัการรบัรองจากสมาคมเทคนิคการแพทยแ์ห่งประเทศ
ไทย จงึเริม่รูจ้กัมาตัง้แต่ตอนนัน้ครบั จากนัน้....จงึไดร้บัขอ้มลูจากรุ่นพีท่ีเ่รยีนเกี่ยวกบัคณะเทคนิคการแพทยม์ากขึน้ ไดเ้หน็ว่า
เป็นวชิาชพีทีส่ามารถช่วยเหลอืสงัคมได ้จงึสนใจทีจ่ะเขา้มาเรยีนในสาขานี้ครบั” 
การเรียนและกิจกรรมระหว่างเรียนปริญญาตรี? 
 “จากหลกัการเรยีนของผมทีว่่า ตัง้ใจเรยีน ถามเมือ่สงสยัและทบทวนสม ่าเสมอ แค่นี้เองครบั...ผมกส็ามารถเรยีนได้
เกยีรตนิิยมอนัดบั 1 เหรยีญเงนิ...แต่กจิกรรมระหว่างเรยีนผมกไ็มไ่ดล้ะเลยครบั...ไดท้ าหน้าทีน่ายกสโมสรนิสติคณะสหเวช
ศาสตร.์...ตรงนี้เป็นก าไรชวีติในการเรยีนครบั เพราะท าใหไ้ดฝึ้กการท างานเป็นทมี และไดใ้ชค้วามคดิในการสรา้งสรรคผ์ลงาน
ใหก้บัคณะฯ และเป็นแบบอยา่งใหก้บัรุน่น้อง...ภมูใิจครบั” 
เรียนต่อปริญญาเอก? 
 “ผมอยากจะต่อยอดความรูท้ีเ่รยีนมา เลยไดร้บัโอกาสในการศกึษาต่อในระดบัปรญิญาเอกจากทุนโครงการปรญิญาเอก
กาญจนาภเิษก (คปก.) และไดเ้ขา้เรยีนต่อในสาขาโลหติวทิยา และจลุทรรศนศาสตรค์ลนิิก เพราะผมชอบการคน้หา และ
การศกึษาสิง่ทีอ่ยู่ภายใตก้ลอ้งจลุทรรศน์ รว่มกบัการศกึษาความสมัพนัธก์บัอาการทางคลนิิกของผูป้ว่ย บางครัง้อะไรทีเ่ราเหน็
จากภายนอกอาจจะไมไ่ดบ้อกอะไรไดม้ากเท่ากบัการมองผ่านกลอ้งจลุทรรศน์ ซึง่เราจะเหน็ทัง้รายละเอยีดต่างๆ ไดอ้ยา่ง
มากมาย” 
การเป็นอาจารย?์ 

 “การทีผ่มชอบสอนและอธบิายใหผู้อ้ ื่นฟงัจนเกดิความเขา้ใจ กลายเป็นสิง่ทีท่ าใหผ้มเริม่สนใจกบัการท าหน้าทีอ่าจารยผ์ู้
ถ่ายทอดความรู ้ และทีส่ าคญั...การมคีวามสุขกบังานทีท่ า....กจ็ะไม่มคีวามล าบากและเหนื่อยกบังานนัน้ๆเลย ผลของงานกจ็ะ
ออกมาดคีรบั 

อาจารย ์ดร.ทนพ.สุรยินั สุขต ิยงับอกสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรบัคนอื่นๆอกีว่า 

 “การจะเป็นผูส้ าเรจ็ในการเรยีนและการงาน เพยีงแค่นิสติมคีวามตัง้ใจจรงิ ตัง้ใจเรยีน และอยา่ทอ้ถอยกบัสิง่ทีเ่ขา้มา 
มองหาโอกาสทีด่เีสมอและไมป่ฏเิสธสิง่ทีด่นีัน้ๆเมือ่มนัมาถงึ แค่นี้นิสติทุกคนกจ็ะมคีวามก้าวหน้าและประสบความส าเรจ็ใน
หน้าทีไ่ดค้รบั ไม่จ าเป็นตอ้งเดนิไปใหเ้รว็ทีสุ่ด...แต่เดนิไปดว้ยความมัน่คงในแต่ละก้าว...จดุหมายกอ็ยูแ่ค่เอือ้มครบั”  

“มีควำมสขุกบัสิง่ทีท่ ำแล้วผลของมนัจะออกมำดีทีส่ดุ “ 

The Idol MT…คนบนัดาล

บทสมัภาษณ์ อ. วรวรร วชัระสมัพนัธก์ลุ  



 สมองมหีน้าทีค่วบคุมและสัง่การการเคลื่อนไหว พฤตกิรรม และรกัษาสมดุลภายในร่างกาย 

หน้าทีข่องสมองยงัมเีกีย่วขอ้งกบัการรบัรู ้ อารมณ์ ความจ า การเรยีนรูก้ารเคลื่อนไหว และ

ความสามารถอื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัการเรยีนรู ้ดงันัน้น้องๆ ควรจะกนิอาหารทีม่ปีระโยชน์วนัน้ีม ี7 อาหาร

ทีจ่ะช่วยบ ารุงสมองของน้องๆ มาฝาก เอาไวบ้ ารุงก่อนสอบกนัคะ่. 

 1. ถัว่ มทีัง้โปรตนี ใยอาหาร และไขมนัทีม่ปีระโยชน์ นอกจากนี้ ยงัมวีติามนิอซีึง่จ าเป็นต่อ

การท างานของสมอง 

 2. ไข ่อุดมไปดว้ยโปรตนี โดย 1 ฟองจะมโีปรตนีคุณภาพด ี6 กรมั และกรดอะมโินส าคญัอกี 9 ชนิด อกีทัง้ยงัมไีขมนัซึง่ใหพ้ลงังาน

แก่สมองไดน้านหลายชัว่โมง ซลีเีนียมในไขอ่อรแ์กนิกกไ็ดร้บัการพสิจูน์แลว้ว่า จะช่วยใหอ้ารมณ์ดขีึน้ได้ 

 3. สาหร่ายทะเล มไีอโอดนีและโอเมกา้ 3 สงูจดัว่าเป็นอาหารบ ารุงสมองอย่างหนึ่ง ทีส่ าคญัและยงัชว่ยใหเ้สน้ผมดกด าไดอ้กีดว้ย 

 4. มะเขอืเทศ ในมะเขอืเทศ มนัจะมไีลโคพนี ซึง่เป็นสารแอนตีอ้อกซแิดนท ์ สามารถช่วยป้องกนัเซลลจ์ากการถูกท าลายของอนุมลู

อสิระทีเ่ราสามารถพบในอาการ ของโรควกิลจรติ และอลัไซเมอร ์

 5. นมถัว่เหลอืง มวีติามนิบ ี 6 ทีช่่วยการท างานของสมอง สรา้งระบบภมูติา้นทานของร่างกาย อกีทัง้ยงัมวีติามนิอ ี และกรดไขมนั

จ าเป็นอื่น ๆ ทีช่่วยบ ารุงผวิพรรณใหส้ดใส มธีาตุเหลก็ ทีเ่สรมิสรา้งเซลลเ์มด็เลอืดแดง รวมทัง้ เลซธินิ (Lecithin) สารประกอบของฟอสฟอรสั

กบัไขมนั ทีช่ว่ยป้องกนัโรคหลอดเลอืดแขง็ตวั โรคหวัใจ และช่วยบ ารุงสมองดว้ย 

 6. กลว้ย มสีว่นประกอบของวติามนิบ ี6 ทีช่่วยในการท างานของสมองทัง้ยงัรกัษาระดบัน ้าตาลในเลอืดของคุณใหค้งที ่ซึง่มผีลไปถงึ

อารมณ์ของคุณดว้ย จากการวจิยัพบว่ากลว้ยซึง่อุดมไปดว้ยโปแตสเซยีมนี้ชว่ยใหน้กัเรยีนรูส้กึตื่นตวัมากขึน้ท าใหเ้รยีนไดด้ขีึน้ในทีสุ่ด 

 7. สตรอเบอรร์ ี ผลไมท้ีม่คีุณค่าทางโภชนาการสงู โดยเป็นอาหารสมอง เสน้เลอืด และหวัใจ ไม่ว่าเดก็ๆ ผูใ้หญ่ หรอืผูส้งูวยักก็นิได ้

เพราะสตรอเบอรร์ีม่สีารอาหารหลากหลาย มวีติามนิซเีป็น 10 เท่าของแตงโม แอปเปิล และองุ่น และมสีว่นชว่ยลดโอกาสการเป็นโรคมะเรง็

ดว้ย 

7 อาหารบ ารงุสมอง  

คณะเทคนิคการแพทย ์ 

มหาวทิยาลยัเวสเทริน์ วทิยาเขตกาญจนบุร ี

600 หมู1่1 ต าบลสระลงเรอื อ าเภอหว้ย

กระเจา จงัหวดักาญจนบุร ี71170 

ฉบบัหน้า 
“พดูองักฤษงา่ยกว่าทีคุ่ณคดิ” ใน 

Ready to ASEAN 

“ไรส้าระ...มนัมสีาระมากกว่าที่

คุณคดิ” ในปอกเปลอืก

วทิยาศาสตร ์

ความเขม้ขน้จนเป็นยาขมของ

ฝา่ยวชิาการ 

เรือ่งมนัๆ นอกชัน้เรยีนของเหล่า

ขาแสบจากฝ่ายกจิการนิสติ 

และฉายาแสบๆ คนัๆ ของ

อาจารยท์่านทีเ่หลอื จากนิสติชัน้

ปีที4่ 


