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เรื่องฝากจากสาขา ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 

ดร.ทนพญ.ปิยฉัตร รูปงาม 
 

นาโนวัคซีนหรือวัคซีนที่บรรจุในอนุภาคนาโนถือเป็นเทคโนโลยีค่อนข้างใหม่ในวงการแพทย์ ปัจจุบัน

มีความพยายามหลายอย่างในการพัฒนานาโนวัคซีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรจุโปรตีนของเชื้อโรคหรือโปรตีน

แอนติเจนของวัคซีนเข้าไปในอนุภาคนาโนโพลีเมอร์ที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้  โดยใช้เป็นระบบการจัดส่งเพ่ือ

กระตุ้นการตอบสนองภูมิคุ้มกันทั้งแบบระบบสารน้้าและระบบเซลล์ (Oyewumi et al., 2010) ข้อดีของอนุภาคนาโน

ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันที่มีศักยภาพใน วัคซีนหลายชนิดเพ่ือควบคุมการปลดปล่อยแอนติเจน

คุณภาพสูงและปริมาณของการตอบสนองภูมิคุ้มกันและปกป้องความสมบูรณ์ของแอนติเจนต่อการย่อยสลายจนกว่าจะ

ถูกส่งไปยังเซลล์ภูมิคุ้มกัน (Oyewumi et al., 2010) ในปัจจุบันโพลีเมอร์ชนิด PLGA ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 

ในด้านนาโนเทคโนโลยีเนื่องจากมีคุณสมบัติที่น่าพอใจซึ่งเป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์ที่ สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 

PLGA ได้รับการรับรองในการใช้มนุษย์และสัตวแพทย์โดยส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยาอเมริกัน (FDA) (Le 

Corre et al., 1997) อนุภาคของ PLGA ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพของสูตรวัคซีน (Katare and Panda, 2006; 

Diwan et al., 2004) วัคซีน PLGA เป็นที่นิยมเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในระบบการจัดส่งวัคซีนที่มี

ศักยภาพโดยอัตราการสลายตัวที่ช้า เมื่อวัคซีนอนุภาคนาโนเข้าสู่ร่างกาย มันจะสลายตัวเมื่อสัมผัสกับของเหลวใน

ร่างกายเเละเมื่ออนุภาคนาโนเร่ิมสลายตัว ก็จะค่อยๆ ปล่อยโปรตีนจากเชื้อโรคที่บรรจุอยู่ภายในออกมาอย่างช้า ๆ 

ขั้นตอนการปล่อยโปรตีนจากตัวเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายอย่างช้า ๆ นี้ช่วยให้ระบบภูมิต้านทานในร่างกายมีเวลาในการ

จดจ้าตัวเชื้อโรคที่กระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทาน จึงไม่จ้าเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นเป็นคร้ังที่สอง มีการประยุกต์ใช้

อนุภาค PLGA หลายชนิดในวัคซีนหลายชนิดเช่นวัคซีนไวรัส (Nayak et al., 2011), วัคซีนแบคทีเรียโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งกับบาดทะยัก (Katare and Panda, 2006; Alonso et al., 1994 นอกจากนี้ระบบการจัดส่งแอนติเจนที่ก้าหนด

เป้าหมายไปยังเซลล์ dendritic cells (DCs) ซึ่งเป็นเซลล์ที่น้าเสนอแอนติเจนให้แก่ทีเซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูง จะ

มุ่งเน้นเป็นกลยุทธ์การฉีดวัคซีนที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นอนุภาคนาโนโพลิเมอร์ที่ก้าหนดเป้าหมายแอนติเจนไปยังเซลล์ DCs 

เป็นวิธีการใหม่ในการสร้างตัวรับแรงกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพ  ปัจจุบันการวิจัยด้านวัสดุชีวภาพมุ่งเน้นอย่าง

มากส้าหรับการก้าหนดเป้าหมายเซลล์ภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดส่งแอนติเจน การพัฒนาเคมี

พอลิเมอร์และภูมิคุ้มกันโมเลกุลจะช่วยให้เป็นระบบการก้าหนดเป้าหมาย DC ที่ประสบความส้าเร็จและอาจน้าไปสู่

วัคซีนรุ่นต่อไป (Reddy et al., 2006) ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของนาโนวัคซีนคือ วัคซีนอนุภาคนาโนไม่จ้าเป็นต้องเก็บรักษา

ไว้ในตู้เย็นท้าให้มีผลดีอย่างมากต่อการขนส่งวัคซีนไปยังเขตชนบทห่างไกลในส่วนต่าง ๆ ทั่วโลกเพราะช่วยลดค่าใช้จ่าย

ลง ราคาของวัคซีนจะถูกลงและวัคซีนอนุภาคนาโนที่รักษาในระดับอุณหภูมิห้องจะมีผลกระทบอย่างมากต่อระบบการ

ขนส่งเพราะไม่จ้าเป็นต้องใช้ตู้เย็นอีกต่อไป     
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การแข่งขันกีฬาภายในพร้อมขบวนพาเหรดและการประกวดกองเชียร์  
เพ่ือสร้างความสามัคคีของชาวเวสเทิร์น ตั้งแต่วันที่ 18-30 มกราคม 2560 
และร่วมลุ้นไปกับการประกวดดาว-เดือน ประจ ามหาวิทยาลัยฯ 
โดยการประกวดดาวและเดือนเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 
ณ ศาลากลางและหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี 

ประกวดดาว-เดอืน มหาวทิยาลยัเวสเทริน์ ปี2560 

 
โดยในปีนี้มี คณะส่งตัวแทนนิสิตเข้าร่วมประกวด จ านวน 4 คณะ 
ได้แก่ 1.ตัวแทนนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ 2.ตัวแทนนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
3.ตัวแทนนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 4.ตัวแทนนิสิตคณะเทคนิคการแพทย์ 
ซึ่งผลการโหวตตัดสินผู้ชนะการประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจ าปี 2560 ได้ดังนี้ 
ดาวประจ ามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้แก่ ตัวแทนนิสิตคณะเทคนิคการแพทย์ นางสาวอนัญญา ขันผักแว่น 
เดือนประจ ามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้แก่ ตัวแทนนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ นายนรุอามีน เจ๊ะสาอิ 



การประกาศผลการเลอืกต ัง้นายกสโมสรนสิติประจ า
มหาวทิยาลยัเวสเทริน์ 2560 
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ศลิปวฒันธรรมอดุมศกึษา 

 

 

รกัษเ์ตา้เฝ้าความเสีย่งมะเร็ง 

 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ส่ง
ตัวแทนเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 
17โดยได้จัดชุดการแสดง ชื่อวิจิตรานาฎยลักษณ์ เข้า
ร่วมงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือ
ตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว และ ลานศรีสุข
นาฎกรรมล าน้ าน่าน ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  (ส่วนวังจันทร์) 
เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ จัด

โครงการ รักษ์เต้าเฝ้าความเสี่ยงมะเร็ง โดย

อาจารย์ของคณะและนิสิตชั้นปีที่ 2 ได้เข้าให้

ความรู้แก่สตรีในชุมชนตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป ใน

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ชุมชนบ้านหนองไผ่ 

ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

การเข้าร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจ าปีการศึกษา 2560 ชุด

ใหม่ ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 

17.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่ 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้ชนะการ

เลือกตั้งในครั้งนี้ ได้แก่ผู้สมัครหมายเลข 1 นายบุรชาติ 

ลิ้มเลิศเจริญวนิช ตัวแทนนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ชั้นปีที่ 3 



ประมวลภาพ รูปนิเทศฝึกงาน ปีการศึกษา 2559 (เดือน กุมภาพันธ์ 2560) 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 
#2------------------------------------> 
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คณุสมบัต:ิ 
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3.ยนิดรัีบนักเทคนคิการแพทยจ์บใหม ่
 
 

ต ำแหนง่: นกัเทคนคิกำรแพทย ์
โรงพยาบาล/บรษัิท: โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชยีงใหม ่
เมโมเรยีล 
จังหวดั: เชยีงใหม ่
เงนิเดอืน: - 
จ านวน:   3  ต าแหน่ง 
ตดิตอ่: ฝ่ายบคุคล 
เบอร:์ 053-819333-40 ตอ่ 213 
Email: job.ccmh@yahoo.com 
คณุสมบัต ิ
-เพศ ช/ญ อาย ุ23 ปีขึน้ไป  
-วฒุกิารศกึษา ปรญิญาตรวีทิยาศาสตรบ์ัณฑติทาง
การแพทย ์
-มใีบอนุญาตประกอบวชิาชพี สาขา เทคนคิการแพทย ์ 
-สามารถปฏบิัตงิานเป็นกะได ้ 
-บคุลกิมมีนุษยส์มัพันธด์ ี
 
 

ต ำแหนง่: นกัเทคนคิกำรแพทย ์
โรงพยาบาล/บรษัิท: โรงพยาบาลบางบัวทอง 
จังหวดั: นนทบรุ ี
เงนิเดอืน: -  
จ านวน:   1  ต าแหน่ง 
ตดิตอ่: ทับทมิ 
เบอร:์ 085-7420232 
Email: timlab20@gmail.com 
คณุสมบัต:ิ จบปรญิญาตร ีสาขาเทคนคิการแพทย ์
 
 

หางาน-ออกประชุม-ทุนเรยีนต่อ 
 

ต ำแหนง่: นกัเทคนคิกำรแพทย ์
โรงพยาบาล/บรษัิท: โรงพยาบาลวภิารามปากเกร็ด 
จังหวดั: นนทบรุ ี
เงนิเดอืน: เริม่ตน้ 20,000+ เงนิเดอืนรวมOT 30,000-
40,000 บาท  
จ านวน:   1  ต าแหน่ง 
ตดิตอ่: - 
เบอร:์ 087-6838906 
Email: arporn.jaa@gmail.com 
คณุสมบัต:ิ จบปรญิญาตร ีสาขาเทคนคิการแพทย ์
 
 

ต ำแหนง่: Product Specialist ดแูลงำน
ดำ้น CBC และ Coagulation 
โรงพยาบาล/บรษัิท: บรษัิท ไทย ไดแอ็กนอสตกิ 
จังหวดั: เขตตะวนัออก-ตะวนัออกเฉียงเหนอื 
เงนิเดอืน: - 
จ านวน:   1  ต าแหน่ง 
ตดิตอ่: อัญจนา  
เบอร:์ 061-615-5005 
Email: m_aunjana@yahoo.co.th 
คณุสมบัต:ิ 
- เพศชาย/หญงิ อายไุมเ่กนิ 30 ปี 
- จบการศกึษาตัง้แตร่ะดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคนคิ
การแพทย ์
- รักในงานบรกิาร มมีนุษยสมัพันธด์ ีและบคุลกิภาพด ี
- เดนิทางเพือ่ไปปฏบิัตใินตา่งจังหวดัได ้
- มใีบอนุญาตขบัขี ่
- หากมปีระสบการณ์ท างานหอ้งปฏบิัตกิารใน
โรงพยาบาล จะพจิารณาเป็นพเิศษ 
 
 



ประชมุ อบรม สัมมนา 2559 

 

 โครงการกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ วัน-เวลา และ
สถานที่ 

ผู้เข้าร่วม 

1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประเมินผลการวิเคราะห์ครั้งที่ 1 

 
 

กรมวิทยาศาสตร์ฯ 8-9 ธ.ค.59 
โรงแรมอมารี 

ดอนเมือง 

รศ.ดร.สหพัฒน์   บรัศว์รักษ์ 
ดร.ปิยะภรณ์    รัตนนิลสรวง 
อ.ชาติชาย    คล้ายสุวรรณ 

อ.วีรศักดิ์     จรภักด ี
อ.ณัชชา    ปาณะจ านง 
อ.ทิภัทราพร   พานิช 

2 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประเมินผลการวิเคราะห์ครั้งที่ 2 

 
 

กรมวิทยาศาสตร์ฯ 13-14 ธ.ค.59 
โรงแรมอมารี 

ดอนเมือง 

ดร.ถิรวัฒน์     วรรณตุง 
ดร.วิริยาภรณ ์  สุ่มสกุล 
อ.รุ่งกาญจน์    สังฆรักษ์ 



ประชมุ อบรม สัมมนา 2559 

 โครงการกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ วัน-เวลา และ
สถานที่ 

ผู้เข้าร่วม 

3 การประชุมอบรมการจัดการเรียนการสอนสาขาเทคนิคการแพทย์ 

 
 

สภาเทคนิคการแพทย์ 1 ก.พ. 60 
สภาเทคนิค
การแพทย์ 

อ.รุ่งกาญจน์    สังฆรักษ์ 
อ.สยมภู สงวนสิทธิอนันต์ 

4 การประชุมโครงการวิชาการ ประจ าปี 2560 ม.เชียงใหม่ 

 

ม.เชียงใหม่ 8-10 ก.พ.60 
ม.เชียงใหม่ 

ผศ.ดร.วรวุฒ ิ  สมศักดิ์ 
อ.ทิภัทราพร   พานิช 

ผศ.บุญพะเยาว์   เลาหะจินดา 



ประชมุ อบรม สัมมนา 2559 

 โครงการกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ วัน-เวลา และ
สถานที่ 

ผู้เข้าร่วม 

5 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ม.วลัยลักษณ์ 

 
 

ม.วลัยลักษณ์ 28-31 มี.ค.60 
ม.วลัยลักษณ์ 

รศ.ดร.สหพัฒน์   บรัศว์รักษ์ 
ผศ.ดร.วรวุฒ ิ  สมศักดิ์ 
อ.ปิยฉัตร       รูปงาม 

ผศ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา 
น.ส.สมฤดี   นาคินชาติ 

6 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2560 กรมวิทยาศาสตร์ฯ 

 

กรมวิทยาศาสตร์ฯ 22-24 มี.ค.60 
ไบเทคบางนา 

ดร.ถิรวัฒน์     วรรณตุง 
รศ.ดร.สหพัฒน์   บรัศว์รักษ์ 
อ.ชาติชาย    คล้ายสุวรรณ 

อ.ปิยฉัตร       รูปงาม 
อ.มาณพ   แสนสุข 



ประชมุ อบรม สัมมนา 2559 

 โครงการกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ วัน-เวลา และ
สถานที่ 

ผู้เข้าร่วม 

7 การประชุมวิชาการงานบริหารโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 25 สภากาชาดไทย 

 
 

สภากาชาดไทย 21-24 มี.ค.60  
ร.ร.แมนดาริน 

กทม. 

อ.วีรศักดิ์     จรภักด ี

8 งานปาฐกถาพิเศษ “การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม     แก่นักศึกษาเพ่ือ
การประกอบวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21” 

 

ม.มหิดล 7 ก.ย. 59 ม.
มหิดล 

ผศ.บุญพะเยาว์   เลาหะจินดา 



ประชมุ อบรม สัมมนา 2559 

 โครงการกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ วัน-เวลา และ
สถานที่ 

ผู้เข้าร่วม 

9 การประชุมอบรมการจัดการเรียนการสอนสาขาเทคนิคการแพทย์ 

 
 

สภาเทคนิคการแพทย์ 1 ก.พ. 60 
สภาเทคนิค
การแพทย์ 

ผศ.บุญพะเยาว์   เลาหะจินดา 
อ.รุ่งกาญจน์ สังฆรักษ์ 

อ.สยมภู สงวนสิทธิอนันต์ 

10 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี 2560   

 

กรมวิทยาศาสตร์ฯ (22-24 มี.ค.
60)  ศูนย์
ประชุมอิม

แพ็คเมืองทอง
ธานี 

ดร.ถิรวัฒน์  วรรณตุง 
รศ.ดร.สหพัฒน์  บรัศว์รักษ์ 
อ.ชาติชาย  คล้ายสุวรรณ 

อ.มาณพ  แสนสุข 
อ.ปิยฉัตร   รูปงาม 



เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ทางคณะเทคนิค
การแพทย์ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ โครงการรวมใจ       
วันขึ้นปีใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวส
เทิ ร์น เมื่ อ วันที่  13 มกราคม 2560 ณ ห้ องบรรยาย 
MT5410 คณะเทคนิคการแพทย์ โดยช่วงเช้ามีกิจกรรม
ท าบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และส าหรับในช่วง
บ่ าย  ได้มี การจัดกิจกรรมสาน สัม พันธ์ ระหว่ า งนิสิ ต 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคนิคการแพทย์ อาทิ การ
เล่นเกมส์เพ่ือชิงรางวัล การร้องเพลงโดยนิสิตและอาจารย์ 
และการจับฉลากแลกของขวัญ

ข่าวกิจกรรมนิสิต
โดย..อาจารย์รุ่งกาญจน์ สังฆรกัษ์

และเนื่องจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นไดเล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
รักษาความสะอาดภายในหองเรียนและห้องปฏิบัติการ ทางคณะฯ จึงมีการจัดโครงการเทคนิคการแพทย์รวม
ใจรักษาความสะอาดขึ้น  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 เพื่อพัฒนาทัศนียภาพและความสะอาดของห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมที่จะเป็นสถานที่ในการเรียนรู พรอมทั้งสร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวด  
ลอมและท าเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน



เนื่องจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ตั้งอยู่ที่อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยรวมแล้ว ประชาชนยังขาดความรู้
ในเรื่องการดูแลสุขภาพ ดังนั้น การให้ความรู้ด้านสุขภาพจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน ซึ่งทางคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เล็งเห็นและตระหนักถึง
ปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการจัดโครงการจิตอาสาตรวจตราสุขภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์นขึ้น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสระลงเรือ อ .ห้วยกระเจา จ .กาญจนบุรี  เมื่อวันที่ 
7 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นการบริการ
ทางการแพทย์ที่เข้าถึง การให้ความรู้ด้านสุขภาพและการกระตุ้นให้ประชาชนเอาใจใส่ต่อสุขภาพของตนเอง 
รวมถึงท าให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสน าความรู้ในวิชาชีพมาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางการท างานใน
อนาคตให้เกิดประโยชน์ในสังคมต่อไป และเป็นการสร้างจิตอาสาให้เกิดข้ึนอีกด้วย

นอกจากความรู้ในวิชาชีพแล้ว เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะความเป็นผู้น า การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ตลอดจนความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชนและสังคม ทางฝ่ายกิจการนิสิต คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจึงได้ริเริ่มการจัดกิจกรรมในโครงการเลือกตั้งสโมสรนิสิตเทคนิคการแพทย์ เพ่ือ
คัดเลือกและส่งเสริมความสามารถในการเป็นผู้น าและการท างานเป็นหมู่คณะของนิสิตในคณะฯ โดยปีนี้ ได้มี
การจัดโครงการเลือกตั้งสโมสรนิสิต คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559
ณ ห้องบรรยาย MT5410 คณะเทคนิคการแพทย์ โดยนิสิตที่ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งนายกสโมสรนิสิตคณะ
เทคนิคการแพทย์ คือ นางสาวสิพิมพ์ธิดา ปาตัญจรัญบวร นิสิตชั้นปีที่ 3 



เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น น าโดยคณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 4 ได้จัด
กิจกรรมบริการตรวจสุขภาพบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยภายใต้
โครงการเทคนิคการแพทย์เวสเทิร์นร่วมใจตรวจสุขภาพบุคลากร 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการปลูกฝังการมีจิตอาสาและบริการต่อชุมชน 
และเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนให้ครบทั้ง 5 สาขาวิชาของ
คณะเทคนิคการแพทย์ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการบริการวิชาการตรวจ
สุขภาพเบื้องต้นแก่บุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นฟรี อาทิ การ
ตรวจน้ าตาลในเลือด การตรวจหมู่เลือดพิเศษ Rh การตรวจคัดกรอง
โรคไวรัสตับอักเสบบี และการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ณ 
อาคารตึกบริหาร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

MTบริการวชิาการ



รักษ์ไทยสไตล์
เทคนิคเวสเทิร์น

เมื่อวันที่ 1-30 มกราคม 2560 ส านักกิจการนิสิตร่วมกับคณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการ 
“Western color sport day 2016” ขึ้น ซึ่งโครงการนี้ เป็น
กิจกรรมที่ท ามาในทุกๆ ปีการศึกษาเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของการ
สร้างเสริมพลานามัยที่ดีและเป็นกิจกรรมที่ท าให้นิสิตที่ศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกัน มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพ่ือรองรับการท างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพในอนาคต โดยทางส่วนงานกิจการนิสิตยังจัดให้มี
กิจกรรมที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยได้มีการสอดแทรก
การละเล่นกีฬาพ้ืนบ้านในรูปแบบต่างๆ และในวันสุดท้าย ได้มี
การจัดกิจกรรมการประกวดดาว เดือน มหาวิทยาลัย นิสิตปี 1 
โดยตัวแทนนิสิตคณะเทคนิคการแพทย์คือ นางสาวอนัญญา ขัน
ผักแว่นและนายวีรยุทธ ชอบเจริญ ได้ร่วมแสดงความสามารถ
ผ่านการร าไทยประยุกต์  โดยใช้การร่ายร าอย่างอ่อนช้อย
ประกอบเพลงไทยสากล ท าให้นางสาวอนัญญา ขันผักแว่น ชนะ
ใจกรรมการและได้รับรางวัลดาวมหาวิทยาลัยมาครอง

และอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ทางส านักกิจการนิสิตร่วมกับคณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ส่งตัวแทนนิสิตจากคณะ
เทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมคือโครงการศิลปวัฒนธรรม อุดมศึกษาครั้งที่ 
17 สานศิลป์ ถิ่นสองแคว โดยได้จัดชุดการแสดง ชื่อวิจิตรานาฎย
ลักษณ์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 1–3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง
กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ มุ่งหวังให้นิสิตเกิดความคิดสร้างสรรค์ และมีความ
ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นการสนับสนุนส่งเสริม อนุรักษ์ 
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. โครงการวันวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
      18 พฤษภาคม 2560 โถงห้องบรรยายช้ัน 4 และห้อง MT5409 คณะเทคนิคการแพทย์ 

 
 
 
 
 

2. โครงการสัมมนาวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
19 พฤษภาคม2560 ห้องบรรยาย MT5409 คณะเทคนิคการแพทย์ 

 
 
 
 
 
 
3. โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

3. โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
          20 พฤษภาคม2560 ห้องบรรยาย MT5410 คณะเทคนิคการแพทย์ 
 

2. โครงการสัมมนาวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
            19 พฤษภาคม2560 ห้องบรรยาย MT5409 คณะเทคนิคการแพทย์ 

 

1. โครงการวันวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
      18 พฤษภาคม 2560 โถงห้องบรรยายช้ัน 4 และห้อง MT5409 คณะเทคนิคการแพทย์ 
 

สวัสดีค่ะพ่ีๆน้องๆ ชาวคณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วันนี้ดิฉันมีข่าวดีมาบอกค่ะ ในช่วง

เดือน เมษายน 2559 ถึง กรกฏาคม 2560 นี้ คณะเราจะมีการจัด

กิจกรรมและโครงการ มีตามด้านล่างนี้เลยนะค่ะ 

รับรองได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ใหม่ และแนวคิดท่ีจะ

น าไปใช้ในชีวิตค่ะ 



 
 

4. โครงการอบรมประกันคุณภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
8 กรกฎาคม 2560 ห้องบรรยาย MT5410 คณะเทคนิคการแพทย์ 

 
 
 
 
 
5. โครงการสารสัมพันธ์น้องพ่ี คณะเทคนิคการแพทย์ 
15 กรกฎาคม 2560 อาคารโรงพลศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
 
 

 
6.ประชาสัมพันธ์ทบทวนความรู้สอบใบประกอบวิชาชีพ เดือน กรกฏาคม 

วันจันทร์-ศุกร์ ตลอดเดือนพฤษภาคม 2560 
ห้องบรรยาย MT5410 คณะเทคนิคการแพทย์ 

 
 
 
 
 
7. ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  
รอบเดือนกรกฎาคม 2560 
 

 

 

 

4. โครงการอบรมประกันคุณภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
8 กรกฎาคม 2560 ห้องบรรยาย MT5410 คณะเทคนิคการแพทย์ 

 

5. โครงการสารสัมพันธ์น้องพ่ี คณะเทคนิคการแพทย์ 
   15 กรกฎาคม 2560 อาคารโรงพลศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

6.ประชาสัมพันธ์ทบทวนความรู้สอบใบประกอบวิชาชีพ เดือน กรกฏาคม 
วันจันทร์-ศุกร์ ตลอดเดือนพฤษภาคม 2560 ห้องบรรยาย MT5410 คณะเทคนิคการแพทย์ 

 
 

7. ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  
         รอบเดือนกรกฎาคม 2560 
 

กิจกรรมหวัข้อที่ 6 ที่ 7 เป็นกิจกรรม ท่ี

นกัศกึษา  ต้องสนใจและเตรียมตวัเป็นพิเศษ 

เพราะจะเป็นนกัเทคนิคการแพทย์ได้ต้องสอบ

ให้ผา่น ยงัไงผมเอาใจช่วยนะครับ  สู้ๆ 



QUIZ#2 ท้ายฉบับ
1. บทบาทของห้องปฏิบัติการการรายงานค่าวิกฤต
ให้กับแพทย์คือข้อใด 

ก. ก าหนดเองแล้วรายงานแพทย์ 
ข. แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ ตกลงร่วมกัน 
ค. อ้างต ารา 
ง. รายงานแล้วแต่แพทย์ก าหนด 
จ. รายงานเฉพาะท่ีแพทย์ต้องการผลด่วน 

2. หน้าที่การท างานของ Insulin คือ 
ก. Glycolysis   ข. Glycogenolysis
ค. Glucose uptake   ง. lipid 
จ. Protein uptake 

3. บทบาทส าคัญของ IFN-alpha คือ 
ก. Antibody forming   ข. Presentation 
ค. Fever production    ง. Phagocytosis 
จ. Resistant to viral 

4. ส่วนประกอบใดของโลหติที่ contaminate ง่าย 
ก. Platelet concentrate ข. LDPRC 
ค. FFP ง. Cryoprecipitate 
จ. Whole blood

5. ข้อใดถูกต้องในการทดสอบ screening test HIV ใน
ผู้ใหญ่ 

ก. anti-HIV     ข. anti ต่อเอนไซม์ของเชื้อ HIV 
ค. HIV-RNA PCR    ง. HIV Prion DNA PCR 
จ. Western blot

6. การสร้างเขื่อนชลประทานจะเปน็การเพิ่มอุบัตกิารณ์
ของเชื้อปรสิตกลุ่มใด

ก. Protozoa   ข. Nematode   ค. Cestode
ง. Trematode จ. Acanthocephala

7. Cast ใดที่บ่งชี้ chronic glomerulonephritis
ก. WBC cast   ข. RBC cast   ค. Waxy cast
ง. Granular cast    จ. Hyaline cast

8. พลังงานแหล่งส าคัญของเมด็เลือดแดง คือ 
ก. Emden Meyerhof pathway 
ข. Methemoglobin pathway 
ค. Emden Meyerhof pathway / Luebering-

Rapoport pathway
ง. Luebering-Rapoport pathway 
จ. Hexose monophosphate pathway 

9. ในรูปเป็นรุ่นพี่ รหัสไหน รุ่นที่เท่าไหร่ ?    
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