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ค ำว่ำ “พิษ” ในภำษำอังกฤษนั้น 

เรำอำจพบเห็นได้หลำยค ำ ซ่ึงต่ำงกันดังน้ี 
Toxin (n.) หมำยถึงสำรพิษหรือสิ่งของมีพิษที่
มีผลต่อทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
Poison (n.) หมำยถึงสำรพิษที่มีผลต่อร่ำงกำย
สิ่ งมี ชี วิ ต  ซึ่ ง อ ำจ ได้ จ ำก ก ำรสั ม ผั ส ห รื อ
รับประทำนเข้ำสู่ร่งกำย 
Venom (n.) หมำยถึงพิษงูหรือพิษสัตว์ที่ได้รับ
จำกกำรฝังเขี้ยวกัดลงไปเหมือนงู 
 

เรื่องฝากจากสาขา เคมีคลินิก 
อาจารย์สยมภู สงวนสิทธอินันต์ 

เดือนกรกฎำคมที่ผ่ำนมำ เรำพบเห็น
ข่ำวครำวหัวข้อพูดคุยต่ำงๆในโลก

โซเชียลเกี่ยวกับกำรท ำงำนของบุคลำกรทำง
กำรแพทย์หลำกหลำยประเด็น หนึ่งในประเด็น
เหล่ำนั้นคือเรื่องรำวเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ถูกงูกัดเมื่อ
น ำส่งโรงพยำบำลได้รับกำรใส่ท่อช่วยหำยใจรอดู
อำกำร 4-5 ชั่วโมง จำกนั้นจึงได้รับกำรฉีดยำหรือ
คำดว่ำน่ำจะเป็นเซรุ่ม ท ำให้ญำติผู้ป่วยที่ไม่เข้ำใจ
ในขั้นตอนกำรรักษำเกิดควำมไม่พึงพอใจ ดังนั้นเรำ
มำดูกันดีกว่ำว่ำขั้นตอนที่ถูกต้องตั้งแต่กำรปฐม
พยำบำลจนถึงกำรรักษำผู้ป่วยถูกงูกัดเป็นเช่นไร
บ้ำง 
ประเภทของงูพิษ 
1. งูที่ผลิตพิษต่อระบบประสำท (neurotoxin) 
2. งูที่ผลิตพิษต่อระบบเลือด (hematotoxin) 
3. งูที่ผลิตพิษต่อระบบกล้ำมเนื้อ (myotoxin) 
4. งูชนิดอ่ืนๆที่มีพิษอ่อน 
การปฐมพยาบาล (First Aid) 
1. พยำยำมให้บริเวณท่ีถูกงูกัดเคลื่อนไหวน้อยที่สุด 
2. ล้ำงแผลด้วยน้ ำสะอำด ห้ำมกรีด ตัด ดูด จี้ไฟ 
หรือพอกยำ และห้ำมดูดแผลเอำพิษออก 
3. รัดเหนือแผลให้สอดนิ้วมือได้ 1 นิ้ว ทุก 15-20 
นำที คลำยเชือกออกประมำณ 1 นำที  หรือท ำ 
pressure immobilization bandage หำกท ำได้ 
4. น ำส่งโรงพยำบำลโดยเร็วที่สุด 
การดูแลรักษาเบื้องต้นเม่ือถึงโรงพยาบาล 
1 .  ป ร ะ เ มิ น  ABC (Airway, Breathing, 
Circulation) และให้กำรช่วยเหลือเบื้องต้น 
2. ติดตำมสังเกตอำกำร อำกำรแสดง แบ่งได้เป็น 
2 กลุ่ม คือ อำกำรเฉพำะที่  (local symptom) 
และอำกำรท่ัวไป (systemic symptom) 

3. ท ำควำมสะอำดบริเวณแผลที่ถูกงูกัด  ด้วย 
povidine iodine 
4. ซักประวัต ิกำรถูกกัด ชนิดของงู 
5. ตรวจร่ำงกำย และตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 
การให้เซรุ่มแก้พิษงู (antivenom) 
ไม่จ ำเป็นต้องให้เซรุ่มแก้พิษงูแก่ผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัด
ทุกรำย พิจำรณำให้เฉพำะในรำยที่ผู้ป่วยมีอำกำร 
systemic ซึ่งบ่งว่ำพิษงูเข้ำสู่กระแสเลือด โดยมี
ข้อสังเกตดังนี้  
- ส ำหรับงูที่มีพิษต่อระบบประสำท ให้เมื่อมีอำกำร
กล้ำมเนื้ออ่อนแรงเริ่มแรกคือหนังตำตก (ptosis)  
- ส ำหรับงูที่มีพิษต่อระบบเลือด  ให้เมื่อมีภำวะ
เลือดออกผิดปกติ หรือ VCT นำนกว่ำ 20 นำท ี 
- ภำวะไตวำยเฉียบพลัน ในรำยที่ถูกงูแมวเซำกัด  
- ส ำหรับงูทะเลกัด ควรให้เซรุ่มแก้พิษงูทุกรำย แต่
ขณะนี้ในประเทศไทยยังผลิตเซรุ่มแก้พิษงูทะเล
ไม่ได ้ 
จะเห็นได้ว่าการรักษาพยาบาลในผู้ที่ถูกงูพิษกัด
นั้ น มี ขั้ น ต อ น ที่ ค น ทั่ ว ไป อ า จ จ ะ เข้ า ใ จ
คลาดเคลื่อนไป  เช่น คิดว่าควรได้รับเซรุ่มแก้พิษ
ในทันที  หน้าที่ส าคัญหนึ่ งของบุคลากรทาง
การแพทย์คือการอธิบายให้ผู้ป่วยและญาติได้
เข้าใจในขั้นตอนการรักษาอย่างถูกต้องเพื่อลด
การกังวลที่จะเกิดนั่นเอง 

ช่วง 
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Abstract 

Malarial associated hemolysis and liver and renal injuries are associated with mortality in adult 
patients with the severe form of this disease. Hence, we aimed to investigate the effects of black tea 
extract on hemolysis and liver and renal injuries induced by Plasmodium berghei ANKA infected ICR 
mice. Aqueous crude extract of black tea was prepared using the hot water method. For efficacy test in 
vivo, a standard 4-day test was carried out. Groups of ICR mice (5 mice of each) were inoculated 
intraperitoneally with 107 infected red blood cells of P. berghei ANKA. They were then treated orally by 
gavage with 100, 500, and 1,000 mg/kg of extract for 4 consecutive days. Parasitemia, hematocrit, alanine 
aminotransferase (ALT), and creatinine levels were measured. The results showed that black tea extract 
exerted dose-dependent anti-hemolysis and protection from liver and renal injuries induced by malaria, 
especially at doses of 500 and 1,000 mg/kg. However, 100 mg/kg of this extract did not show any effect. 
Additionally, there were no any toxicity in hemolysis or liver or renal injuries in normal mice treated with 
the highest dose of black tea extract. It can be concluded that aqueous crude extract of black tea presented 
anti-hemolytic, hepatoprotective, and nephroprotective activities against P. berghei ANKA infected mice. 

Keywords: Anti-hemolytic, hepatoprotective, nephroprotective, black tea, Plasmodium berghei 
 
 
Introduction 

Malaria caused by the Plasmodium malaria parasite is a major public health problem in tropical and 
subtropical areas, with estimates of more than 70 - 80 million cases annually. Moreover, approximately 
800 thousand people die from the severe form of malaria [1]. The causes of death from malaria include 
cerebral malaria, severe anemia, acute hemolysis, hypoglycemia, multiple organ failure, and metabolic 
acidosis [2]. In particularly, hemolysis and liver and renal injuries induced by malaria have been 
described. The pathogenesis of malarial associated acute hemolysis has been suggested to involve 
cytoadherence of infected red blood cells (RBC) and inflammatory responses, as well as oxidative stress 
through generation of reactive oxygen intermediates by host cells [3-5]. Moreover, parasite invasion and 
subsequent RBC rupture also contributes to pathogenesis of hemolysis [4]. In addition, liver and renal 
injuries induced by malaria are multifactorial and not well characterized; however, it is hypothesized that 
involvement of oxidative stress during malaria infection damages the vital organs especially the liver and 
kidneys [5,6]. For screening of liver and renal injuries, increased enzyme alanine aminotransferase (ALT) 



Effects of Black Tea Extract against Plasmodium berghei Infected Mice Somrudee NAKINCHAT et al. 
http://wjst.wu.ac.th 

Walailak J Sci & Tech 2017; 14(9) 
 

2 

and creatinine in plasma can be used as critical markers, respectively. This has prompted research towards 
the discovery and development of compounds to protect or reduce liver and renal injuries during malarial 
infection. In this respect, plant resources are potential targets for the research and development of 
alternative malarial drugs as supplements or when used in combination with standard antimalarials. 

The effective antimalarial properties of the 2 plant-based drugs, quinine and artemisinin, has 
generated much interest in exploring other plant resources for their possible antimalarial efficacy. Black 
tea (Camellia sinensis) is a widely consumed beverage throughout the world. It has attracted large  
amounts of attention recently, both in the scientific community and in public opinion, for its pronounced 
health benefits towards a variety of disorders, from cancer to weight loss [7]. It has been suggested that 
the activities of black tea polyphenol are mostly caused by their powerful scavenging and antioxidant 
activity. Antioxidant tea components are reported to have beneficial protective effects against cancers and 
pathogenic microorganisms. It has been reported that black tea in both crude and pure substance extracts 
have many properties that protect and reduce hemolysis and vital organ damage induced by oxidative 
stress [8-10]. According to this, the main focus of this study was to evaluate the efficacy of black tea 
extract on the protection of hemolysis and liver and renal injuries during malaria infection using a 
Plasmodium berghei infected mouse model. 
 
Materials and methods 

Plant material and preparation of crude extract 
Commercial tea (Camellia sinensis), Lipton Yellow Label Black Tea, purchased from a local 

market, was used in this study. The hot water method was carried out as previously described for crude 
extract preparation [11]. Dried powdered black tea was extracted in distilled water (10 g%) using a 
microwave at 360 W for 5 min, allowed to cool down at room temperature, and filtered through Whatman 
no. 1 filter paper. The filtrate was subsequently dried using lyophilization to obtain aqueous crude extract 
of black tea, and stored at 4 °C. 

 
Experimental mice 
Female ICR mice used in this study were purchased from the National Laboratory Animal Center, 

Mahidol University, Bangkok, Thailand. The mice were maintained in an animal room with a temperature 
of between 22 - 25 °C on a 12-h day/12-h night cycle. They were given standard diet pellets (CP082) and 
clean water ad libitum. All animal experiments were ratified by the Animal Ethic Committee, Western 
University, Kanchanaburi, Thailand (WTU-AE 2558-00068). 
 

Rodent malaria parasite 
A drug sensitive strain of Plasmodium berghei ANKA (PbANKA), kindly provided by Dr. Chairat 

Uthaipibull from the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), National 
Science and Technology Development Agency (NSTDA), was used in this study. The parasite was 
mechanically maintained in naïve ICR mice by an intraperitoneal injection of 1×107 PbANKA infected 
red blood cells (iRBC), and parasite growth (% parasitemia) was monitored daily by microscopic 
examination of Giemsa stained thin blood smears. 
 

Measurement of hematocrit 
Tail blood was collected into a heparinized microhematocrit tube and subsequently centrifuged at 

10,000 rpm for 10 min. The percentage of packed cell volume (%Hematocrit; %Hct) was calculated using 
the volume of packed erythrocytes divided by the total volume of the blood sample. 

 
Measurements of ALT and creatinine 
Mouse blood was collected from the tail vein into a heparinized hematocrit tube. Centrifugation was 

performed at 10,000 rpm for 10 min, and plasma was then collected into a 1.5 ml microcentrifuge tube. 
AST, ALT, BUN, and creatinine were measured using a commercial kits (BioSystems S.A., Costa Brava 
30, Barcelona, Spain), according to the manufacturer’s instruction. 
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Standard antimalarial drug 
Pyrimethamine (PYR) was used as a control for the efficacy test in vivo. The drug was freshly 

prepared in dimethyl sulfoxide (DMSO) at a dose based on ED90 (1 mg/kg) against PbANKA infected 
mice. The drug was stored at 4 °C. 
 

Efficacy test in vivo 
A standard Peter’s test was carried out to evaluate the efficacy of black tea extract in vivo [12]. 

Groups of ICR mice (5 mice of each) were intraperitoneally inoculated with 1×107 iRBC of PbANKA. 
Two hours after infection, they were given the black tea extract (100, 500, and 1,000 mg/kg) orally by 
gavage, and treatment was performed every 24 h for 4 consecutive days (day 0 - 3). Control groups were 
also used, including normal mice treated with or without the extract, untreated, and PYR treated mice. 
Moreover, combination treatment between PYR and the extract was also investigated. On day 4 of the 
experiment, all biological markers were measured. 
 

Statistics 
Statistical analysis was carried out using GraphPad Prism Software. The one-way ANOVA was 

used to analyze and compare the results at a 95 % confidence level. Values of p < 0.05 were considered 
significant. All results were expressed as mean ± standard error of mean (SEM). 
 
Results and discussion 

Malarial associated hemolysis and liver and renal injuries induced by Plasmodium berghei 
infection in mice 

Parasitemia was first detectable on day 1 post-infection, with a parasitemia of 0.5 - 1.5 %, and 
reached 65 % on day 10 (Figure 1A). Next, we observed that %Hct was markedly decreased in infected 
mice, and the onset of hemolysis came on day 4 post-infection (Figure 1A). Anemia and hemolysis are 
frequently associated with malaria and the usual causes are the destruction of RBC and iRBC, splenic 
sequestration, dyserythropoiesis, increase in inflammatory cytokines, and nutritional deficiency [13-16]. 
Moreover, increase of oxidative stress and metabolic acidosis have also been reported as causes of 
hemolysis in malaria [17-19]. Additionally, marked increases of ALT and creatinine levels in infected 
mice were also found, especially on day 4 to 10 (Figure 1B). Hence, liver and renal injuries were 
developed during malaria infection in the blood stage, as indicated by increases of ALT and creatinine 
levels. The pathogenesis suggested that malarial associated liver and renal injuries were a consequence of 
parasite adhesion and exacerbated immune response against oxidative stress products during infection. 
Therefore, proinflammatory molecules and products of oxidative stress have a central role in the 
development of the pathogenesis of malarial associated liver and renal injuries [20-23]. The extent of 
reactive oxygen species-induced oxidative damage can be exacerbated by decreased efficiency of 
antioxidant and cytoprotective defense mechanisms. Moreover, modifications in the permeability of the 
renal vascular endothelium decreased O2 delivery to cells and tissues and contributed to increased 
hypoxic microenvironments [24]. 
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Figure 1 Malarial associated hemolysis and liver and renal injuries induced by Plasmodium berghei 
ANKA infection in mice. ICR mice (5 mice) were inoculated with 107 iRBC by intraperitoneal injection. 
Parasitemia, hematocrit, alanine aminotransferase (ALT), and creatinine levels were measured daily as 
described in the Materials and methods section. Results are expressed as mean ± SEM. 
 
 

Effects of black tea extract on hemolysis and liver and renal injuries during Plasmodium 
berghei infection in mice 

In order to evaluate the effects of aqueous crude extract of black tea against PbANKA infected 
mice, a standard Peter’s test was carried out. We observed that aqueous crude extract of black tea exerted 
dose-dependent anti-hemolytic, hepatoprotective, and nephroprotective effects against PbANKA infection 
in mice (Figures 2A - 2C). This extract caused significant effects at doses of 500 and 1,000 mg/kg when 
compared to the untreated control, which showed a significant (p < 0.01) decrease in %Hct and an 
increase in ALT and creatinine, compared to normal mice. The highest effects were observed in infected 
mice treated with black tea extract at a dose of 1,000 mg/kg. However, significantly, hemolysis and liver 
and renal injuries were found in infected mice treated with 100 mg/kg of extract. Additionally, there was 
no effect on %Hct, ALT, or creatinine levels in normal ICR mice treated with this extract at the maximum 
dose of 1,000 mg/kg. The participation of the products generated by oxidative stress in the development 
of malarial associated hemolysis and liver and renal injuries have been reported [5,25]. It can be 
suggested that catechins and theaflavins, major components in black tea extract, showed antioxidant and 
anti-inflammation properties, which can reduce and protect organ damage from oxidative stress [26]. 
Moreover, it has been reported that catechins and theaflavins in black tea extract increased total 
antioxidant capacity, especially catalase, glutathione peroxidase, and superoxide dismutase [27,28]. This 
study supports black tea extract as an effective dietary component during malaria infection. 
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Figure 2 Effects of black tea extract on hemolysis and liver and renal injuries induced by Plasmodium 
berghei ANKA infection in mice. Groups of ICR mice (5 mice of each) were inoculated with 107 iRBC of 
PbANKA by intraperitoneal injection, and subsequently treated orally by gavage with 100, 500, and 
1,000 mg/kg of black tea extract for 4 consecutive days. On day 4 of experiment, parasitemia, hematocrit, 
ALT, and creatinine levels were measured. Results are expressed as mean ± SEM. **p < 0.01, ***p < 
0.001, compared to normal mice. #p < 0.05, ##p < 0.01, ###p < 0.001, compared to untreated control. N; 
normal mice, N+1000; normal mice treated with 1,000 mg/kg of extract, UN; untreated mice. 
 
 
Conclusions 

The results obtained in this study showed that aqueous crude extract of black tea exerted dose-
dependent anti-hemolytic, hepatoprotective, and nephroprotective activities. It was most effective at a 
dose of 1,000 mg/kg. This plant can be recommended for use, since it possesses a high effect against 
malaria. 
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 รอบรั้วเวสเทิร์น 
มหาวทิยาลยัเวสเทริน์ไดร้บัพระบรมราชานุญาตใหเ้ป็น

เจา้ภาพในพธิสีวดบ าเพ็ญพระราชกุศลพระราชพธิพีระ

บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลเดช 

พระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่๙ 

 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดบ าเพ็ญพระราช
กุศลพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช พระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่  ๙ ซึ่งทรงสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่  13 ตุลาคม 2559 เมื่อวันศุกร์ที่  30 
พฤษภาคม 2560 เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย 
คณะและส านักวิชาต่างๆ เข้าร่วม ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร 

 
 



รอบรั้วเวสเทิร์น 
โครงการสาธารณสขุ WTU รวมพลงั สรา้งสรรคพ์ฒันา

ชุมชน 

 

 

 

รางวลัชนะเลศิโครงการแนวปฏบิตัทิ ีด่ ีเยาวชนวยัใส 
หา่งไกลบหุรี ่แอลกอฮอลแ์ละยาเสพตดิ 

 

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาเขตกาญจนบุรี จัด
โครงการสาธารณสุข WTU รวมพลัง สร้างสรรค์
พัฒนาชุมชน โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยและอนามัยต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก 
วัณโรค การอนามัยเบื้องต้น พร้อมทั้งเล่นเกมส์แจก
ของรางวัลให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ณ โรงเรียน
บ้านกล้วย อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2560 

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 3 
นางสาวทายารัตน์ พิมพ์หล่อและนางสาวศิริพร 
อินทร์สุข คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ 
กับรางวัลชนะเลิศโครงการแนวปฏิบัติที่ดี เยาวชน
วัยใส ห่างไกลบุหรี่ แอลกอฮอล์และยาเสพติด ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2559 ณ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันที่ 
16 มิถุนายน 2560 



โครงการปฏบิตัริาชการเพือ่ใหบ้รกิารประชาชาชน 
2560 

 
โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชาชน ประจ าปี 2560 โดยความร่วมมือของคณะ ต่างๆของ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี ประกอบด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ , คณะเทคนิคการ 
แพทย์, คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะสัตวแพทยศาสตร์ , คณะบริหารธุรกิจ , คณะนิติศาสตร์ ในการบริการ
วิชาการให้ กับประชาชนที่เข้าร่วมงาน ณ วัดดอนมะเกลือ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ใน
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 

 

งานความปลอดภยัและอาชวีอนามยัแหง่ชาต ิคร ัง้ที ่31 

 
บรรยากาศงานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31 โดยมีการจัดบูธนิทรรศ การให้ความรู้เรื่อง
ความปลอดภัยต่างๆของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้ง 2 วิทยาเขต บูธ U6 รวมถึง การส่งการแสดงเข้าร่วมใน
เวทีกลาง ในงานพบกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยว ข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัย นวัฒกรรมใหม่ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครฯ ในวันที่ 29 
มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560 

 



โครงการประชุมวชิาการและน าเสนองานวจิยั
ระดบัชาต ิคร ัง้ที ่9 

  
ส านักวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการประชุมวิชาการและน าเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง “ทิศ

ทางการพัฒนางานวิจัยในยุค Thailand 4.0” แก่นิสิตระดับปริญญาโทและนิสิตปริญญาเอก ด้วยการน าเสนอ

ผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ยิ้มวิไล เป็นองค์ปถกฐา

พิเศษภายในงาน ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลลูม อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วันเสาร์

ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 

 

รายงานตวัเขา้หอพกันสิติใหม ่ปี 2560 กาญจนบรุ ี

 

ภาพบรรยากาศการรายงานตัวเข้าหอพักของนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีนิสิตคณะ

ต่างๆ โดยในงานได้เรียนเชิญ รองอธิการบดี อาจารย์ดิษสุวรรณ สามพี่น้อง กล่าวโอวาทและกล่าวต้อนรับนิสิต

ใหม่ ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 



เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางคณะฯ ได้มีการจัดโครงการวันวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ณ ห้อง MT5409 คณะเทคนิคการแพทย์ โดยมีการบรรยายงานวิจัยที่น่าสนใจโดย
คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และการน าเสนอโปสเตอร์ผลงานวิจัยของนิสิตชั้นปีที่ 4 
ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลคืองานวิจัยของนางสาวศิริรัตน์ ลือนาม และนายณัฐวัตร วงษ์เพชร 

ข่าวกิจกรรมนิสิต
โดย..อาจารย์รุ่งกาญจน์ สังฆรกัษ์

ส าหรับโครงการสัมมนาวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ที่จัดไปเมื่อวันที่
19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย MT5409 คณะเทคนิคการแพทย์นั้น เป็นการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้
เชิงวิชาการ ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิในงานเทคนิคการแพทย์ นิสิต และคณาอาจารย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะในการประยุกต์องค์ความรู้มาสู่การปฏิบัติงานในด้านวิชาชีพ และการแสดงความคิดเห็นเชิง
วิชาการในที่ประชุมวิชาการสาธารณะ โดยได้รับเกียรติจากทนพ. วิระศักดิ์ อารมณ์สวะ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลอู่ทอง มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง งานวิจัยกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพ่ือ
ความก้าวหน้าด้านสาธารณสุข 



เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้มีการจัดโครงการปัจฉิม
นิเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ณ 
ห้องบรรยาย MT5410 คณะเทคนิคการแพทย์ เพ่ือให้นิสิตได้
มีการเตรียมความพร้อมส าหรับการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพในอนาคต ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม
ระหว่างคณาจารย์กับนิสิต รวมไปถึงเป็นการปลูกฝังให้นิสิต มี
ทัศนคติที่ดี เกิดความรักและความภาคภูมิใจในการส าเร็จ
การศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
โดยมีการมอบรางวัลให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น คือ 
นางสาวอญรนิทร์ฏา สิงห์เดช นิสิตชั้นปีที่ 4

ส าหรับโครงการประกันคุณภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ณ 
ห้องบรรยาย MT5410 คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นิสิต เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในด้านต่างๆ ซึ่งนอกจากการประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว ทางคณะฯ ยังได้รับเกียรติจากทนพญ. วทัญญา
ธันย์ชนกพงศ์ รองหัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี ในการบรรยาย
เรื่อง “การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์” และการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา” โดย ดร.ถิรวัฒน์ วรรณตุง รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นแนวทางให้นิสิตสามารถน าไปปรับใช้และเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมการประกันคุณภาพเม่ือได้เข้าสู่วิชาชีพแล้ว



เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ผศ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ คณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่ง
เป็นการแข่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรฝ่ายต่างๆ ในคณะฯ ให้เกิด
ความสามัคคีกลมเกลียว ช่วยเหลือปองดองซึ่งกันและกัน ท าใหร้่างกายแข็งแรง จิตใจร่าเริง สนุกสนาน รู้แพ้ รู้
ชนะ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ให้อภัยซึ่งกันและกัน อย่างที่เรียกกันว่ามีน้ าใจนักกีฬา ซึ่งกิจกรรมนี้ จะเป็น
จุดเริ่มต้นของการเสริมสร้างพลานามัยที่ดี และเป็นกิจกรรมที่จัดให้นิสิตทุชั้นปีได้มีการท ากิจกรรมร่วมกัน มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพ่ือรองรับการท าางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต



ทางฝ่ายกิจการนิสิต คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้
ด าเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ในโครงการ
เลือกตั้งสโมสรนิสิตเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 เพ่ือคัดเลือก
และส่งเสริมความสามารถในการเป็นผู้น าและการท างานเป็นหมู่คณะของนิสิตใน
คณะฯ ซึ่งในครั้งมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา จ านวน 2 คน 
โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนิสิตทุกชั้นปีร่วมเป็นสักขีพยานการนับ
คะแนน โดยปีนี้ นางสาวสิพิมพ์ธิดา ปาตัญจรัญบวร นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้รับคะแนน
เสียงมากที่สุดและถือเป็นเอกฉันท์ได้รับเลือกให้เป็นนายกสโมสรคนใหม่ โดยมี 
ผศ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกในครั้งนี้

นายกสโมสรนกัศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2559
คณะเทคนคิการแพทย ์มหาวิทยาลยัเวสเทริน์



 

 

คณะเทคนคิการแพทย์  
ร่วม 

โครงการเวสเทริน์สานสัมพันธ์รักษช์มุชน 
 

 

 22 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมโครงการเวสเทิร์นสานสัมพันธ์รักษ์ชุมชน ณ วัด
ดอนมะเกลือ ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี โดยมีกิจกรรมบริการวิชาการ โดยการให้ความรู้และค าปรึกษา
ทางด้านสุขภาพ โดยคณาจารย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส ครบรอบ 60 ปีในการก่อตั้งวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย โดยเน้นธีม “ประชาชนสุขภาพดี 60 ปีเทคนิคการไทย ประชาชนลดภัย ไตเสื่อม เบาหวาน 
ไขมันสูง” ในการนี้ ประชาชนได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิสิตชั้นปีที่  2 และ ปีที่ 3 ร่วมอนุรักษ์ศิลปะไทย
สร้างสรรค์กลอนไทยในวิชาโภชนาการ 
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ให้ความส าคัญของการอนุรักษ์สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย และ เล็งเห็นศักยภาพ
ในการน าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาช่วยในการ
เรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้จัดโครงการรักษ์ไทยสไตล์เทคนิค
เวสเทิร์น โดย นิสิตชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 ได้แต่งกลอนใน
หัวข้อคาร์โบไฮเดรต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา MT2401 
โภชนาการ และได้น าขึ้นในเว็บไซต์ www.youtube.com 
ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมอีกทางหนึ่ง ขอเชิญเพ่ือนๆ 
พ่ีๆ น้องๆ ตามไปกดไลค์ กันได้เลย วิชาใดสนใจก็ให้จัดไป
เลย 



เตรียมพร้อมท ำงำน 
การสมัครงานจะต้องใช้ resume ซ่ึงเป็นที่นิยมจะ

เป็นสรุปประวัติอย่างย่อประกอบด้วยข้อมูลเหล่านี้คือ ชื่อ ที่อยู่
ปัจจุบัน อายุ ส่วนสูง น้้าหนัก สถานะภาพการสมรส ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท้างาน(ถ้ามี) รายชื่อผู้อ้างอิง(รับรอง) และ
จะเพ่ิมเติมด้วยข้อมูลอื่นได้ เช่น เป็นสมาชิกสมาคมหรือพรรค
การเมืองใด งานอดิเรก ฯลฯ 

          น อ ก จ า ก  Resume แ ล้ ว ยั ง จ ะ พ บ ค้ า ว่ า  CV 
(Curriculum Vitae) คล้ ายกับชีวประวั ติอย่างละเอี ยด มี
รายละเอียดมาก เช่น ยศ ต้าแหน่ง ลูกเมีย การศึกษา ผลงาน 
การบรรยาย ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย 

          อาจจะพบค้าว่า Biodata (Biographical Data) หรือ
ประวัติย่ออีกแบบหนึ่ง 

เรซูเม ่คืออะไร (What is Resume?) 

 

Resume เรซูเม่ คือ เอกสารทีร่วบรวมข้อมูลรวมถึงประวตัิย่อของ
ผู้สมคัรงาน ที่ใช้แนะน าตัวกับผู้ว่าจ้าง เรซูเม่จึงเปรียบเสมือน
เครื่องมือทางการตลาดที่เราใช้พรเีซนต์ความรู้ความสามารถของตัว
เรา เพื่อแสดงว่า เรามคีุณสมบตัิที่เหมาะกับต าแหน่งงานมากแคไ่หน 

 

        หัวข้อในการเขียนเรซูเม่ | Resume Sections 

 

Resume ประกอบด้วยอะไรบ้าง ส่วนประกอบในการเขียนเรซู
เม่ คือ ข้อมูลส่วนตัวที่แบ่งออกตามหัวข้อเพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย ซึ่ง
สามารถเลือกเขียนตามคุณสมบัติที่เรามีและต้องการจะน าเสนอ
ได้ ข้อไหนไม่มี ก็ผ่านไปได้เลย ไม่จ าเป็นต้องเขียนทั้งหมด  และยัง
สามารถสลับหัวข้อตามล าดับท่ีอยากจะให้ HR อ่านก่อนหรือหลังได้
ด้วย 

1. ประวัตสิ่วนตัว (Personal Details/ Contact 
Information) 

2. จุดมุ่งหมายในการท างาน (Job Objective) 
3. สรุปคณุสมบัติเด่น (Qualification) 
4. ประสบการณ์ในการท างาน (Work Experience) 
5. ประวัติการศึกษา (Education) 
6. ทักษะและความสามารถพิเศษ (Skills) 
7. รางวัลแห่งความส าเร็จต่างๆ (Honors/ Awards) 
8. บุคคลที่สามารถอ้างอิงได้ (References) 
9. ความสนใจพิเศษ (Special Interests) 

องค์ประกอบในเรซูเม่นั้นมีมากมายและเปิดกว้าง ไม่มีกฎว่าจะต้อง
เขียนทุกหัวข้อ ขึ้นอยู่กับว่า เราต้องการจะ น้าเสนอข้อมูลอะไร ที่
เป็นคุณสมบัติที่ดีของเราบ้าง ส่วนจะน าเสนออย่างไรนั้น ดูกันใน
หัวข้อต่อไปเลยค่ะ 

รูปแบบในการเขียนเรซูเม่ | Resume Format 

Resume Format  ฟอร์แมตของเรซูเม่ มีส่วนช่วยอย่างมากใน
การเพิ่มโอกาสการได้งานให้กับเรา เป็นวิธีการน้าเสนอข้อมูล

https://www.aecjoblisting.com/advice/wp-content/uploads/01-3.jpg
https://www.aecjoblisting.com/advice/wp-content/uploads/resumesections.gif


ส่วนตัวของผู้สมัคร ในแบบที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้สมัครงานมาก
ที่สุด ซึ่งน าไปปรับใช้ได้ทั้งเรซูเม่ภาษาไทยและอังกฤษ 

การเลือกรูปแบบเรซูเม่ คือ การเลือกวิธีการพรีเซนต์คุณสมบัติที่ดี
ของเราให้ออกมาดีที่สุดในกระดาษ 1 หน้า รูปแบบที่ดีจะช่วยพรี
เซนต์ตัวเราและคุณสมบัติที่ดีของเราให้ดูเด่นชัดขึ้นกว่าเดิม และ
กลบจุดด้อยบางอย่างได้ค่ะ 

1. รูปแบบเรซูเม่แบบเรียงตามล าดับเวลา Chronological 
Format Resume 

2. รูปแบบเรซูเม่แบบเน้นทักษะที่เหมาะสมกับต าแหน่ง
งาน Functional Format Resume 

3. รู ป แ บ บ เ ร ซู เ ม่ แ บ บ ผ ส ม ทั้ ง  2 แ บ บ เ ข้ า
ด้วยกัน Combination Format Resume 

การเขียน resume ภาษาอังกฤษ | ส้าหรับนักศึกษาจบ
ใหม่และผู้ไม่มีประสบการณ์ 

 

การเขียนเรซูเม่ส าหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ท างาน ไม่ยากอย่างที่คิด
ค่ะ ลองมองหาข้อมูลและประสบการณ์รอบ ๆ ตัวมาเขียน นี่เป็น
ไอเดียที่กลั่นมาจากประสบการณ์ธรรมดา ๆ ของทุกคน และน ามา
เรียบเรียงเป็นประโยคที่สวยงาม น าไปเขียนในเรซูเม่ได้เลยค่ะ 

ที่มา: https://fulfilresume.blogspot.com/ 

ท้าอย่างไรเมื่อคุณเป็น “มือใหม่หดัเขียน RESUME” 

          หากคุณเป็นนักศึกษาจบใหม่ยังไม่เคยเขียนเรซูเม่ คุณอาจ
สงสัยว่าเรซูเม่คืออะไร ต้องเขียนอย่างไร และท าไมต้องเขียน เรซู
เม่??? เรซูเม่เป็นการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ ให้นายจ้างรู้จัก 
ก่อนที่ เขาจะเห็นตัวจริงของคุณเสียอีก เรซูเม่จึงถือเป็น First 
Impresstion เลยก็ว่าได้ ซึ่งคุณจะต้องดึงจุดเด่นของคุณ ออกมาให้ 
นายจ้างรู้สึกอยากเจอตัวผู้เป็นเจ้าของประวัติส่วนตัว และนั่นจะท า
ให้คุณได้รับโอกาสในการสัมภาษณ์คุณจึงต้องให้ความพิถีพิถันกับ 
ขั้นตอนนี้ให้มาก 

          1. ควรเขียนเรซูเม่เป็นภาษาอังกฤษ เพราะจะเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ให้คุณดูน่าสนใจ 

          2. เขียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ 

 ควรใส่ชื่อ นามสกุลเต็ม ไม่ควรวงเล็บช่ือเล่น 

 ใต้ช่ือให้ใส่ที่อยู่ที่ครบถ้วนและชัดเจน 

 หมายเลขโทรศัพท์ ควรให้ทั้งโทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์มือถือ 

          3. จุดมุ่งหมายในอาชีพ 

 การใส่จุดมุ่งหมายในอาชีพ จะท าให้คุณดูเป็นคนมีแบบแผนใน
การท างานรู้ความต้องการของตนเอง มีความเช่ือมั่น และ
กระตือรือร้น ซึ่งจะท าให้คุณ ดูโดดเด่นกว่าผู้สมัครคนอ่ืน 

 พยายามเขียนจุดมุ่งหมายในอาชีพให้สอดคล้องกับลักษณะงาน
ที่คุณไป สมัครที่ส าคัญควรเขียนในลักษณะที่เป็นไปได้ ระวัง
อย่าให้ดูหรูหราเกินจริง 

 พยายามใช้ค าพูดที่มีลักษณะทางบวก เช่น ประสิทธิภาพ ความ
รับผิดชอบสูงความละเอียดรอบครอบ เพิ่มผลผลิต เป็นต้น 

          4. ประสบการณ์ 

 สรุปประสบการณ์ที่คุณคิดว่า เป็นผลส าเร็จในด้านต่าง ๆ จาก
การเรียน หรือการท ากิจกรรมของคุณ เช่น  ด้านภาวะผู้น า ด้าน
การช่วยเหลือสังคม ให้สั้น กระชับเพียง 2-3 ประโยค 

 ประสบการณ์ของคุณมีผลดีต่อคณะ สถาบัน หรือสังคมอย่างไร 

 ในข้อนี้จะท าให้บริษัทเห็นว่าคุณเป็นคนมีความสามารถ ซึ่งใน
กรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน คุณก็จะโดดเด่นข้ึนมา 

          5. การศึกษา 

 เขียนประวัติการศึกษาล่าสุดเป็นอันดับแรก แล้วย้อนลงไป
ตามล าดับ 

 เขียนประสบการณ์การฝึกอบรม หรือกิจกรรมนอกหลักสูตรลง
ไปด้วย (ถ้ามี) 

 หากได้รับเกียรตินิยม หรือเกรดเฉลี่ยในระดับสูง ก็ควรใส่ลงไป
ด้วย 

https://fulfilresume.blogspot.com/
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89
https://www.aecjoblisting.com/advice/wp-content/uploads/2_150.jpg


 

         6. ประวัติส่วนตัว 

 วัน/เดือน/ปีเกิด 

 เพศ 

 สุขภาพ 

 สถานภาพการสมรส 

 สถานะทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) 

          7. ทักษะพิเศษ 

 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต่างๆ 

 ความสนใจ และงานอดิเรก 

          8. ผู้รับรอง 

 ในข้อนี้  ไม่ใช่ข้อบังคับ แต่หากคุณมีผู้ที่สามารถรับรองใน
คุณสมบัติที่ดีของคุณได้  อาจท าให้คุณมีโอกาสได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษก็ได้ 

 ผู้รับรองไม่ควรเป็นญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูง หรือครูสมัยเรียน
ประถมหรือมัธยม 

          9. ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย เพื่อความมั่นใจว่า
ไม่มี ข้อผิดพลาดในเรซูเม่ ของคุณ เช่น การสะกดค า และการตัดค า 
ทั้งยังเป็นการ แสดงความรอบคอบของตัวคุณด้วย 

          เมื่อทราบหลักในการเขียนRESUME แล้ว เพื่อความเข้าใจ
มากยิ่งข้ึน มาดู ตัวอย่างการเขียนเรซูเม่ กันดีเลย 

 

 

 

  ส าหรับนักศึกษาจบใหม่ไม่มีประสบการณ์ท างาน เรซูเม่ Resume 

BUSSABA BAANYEN 
123 MOO 4 SATHORN ROAD, YANNAWA, SATHORN, 
BANGKOK 10120  
TELEPHONE…………….…. E-MAIL…………………………..…… 

CAREER 
OBJECTIVE : 

To design and implement 
programs in broadcast journalism 
and to use my skills in 
communications to develop 
innovative television and radio 
dialogue 

EXPERIENCE : COMMUNICATIONS – Helped 
edited university’s Newspaper for 
1 year. LEADERSHIP – Coordinated 
a fund-raising Drive for an audio-
visual club. BROADCAST 
JOURNALISM – Designed an 
educational program for children 
Received award from my 
professor. 

EDUCATION : Bachelor of Arts Degree, 1990 
……………………University Major : 
Mass Communications Minor : 
Audio Visual 

PERSONAL 
INFORMATION : 

Birthday : June 3, 1980 Marital 
Status : Single Health : Excellent 
Interest : Reading , Tennis 

OTHER 
QUALIFICATIONS 
: 

Ability to type both Thai and 
English at 50 wpm. Communicate 
effectively in writing and speaking 
both Thai and Chinese languages. 

REFERENCES : Available upon request 

ท่ีมา : www.sc.psu.ac.th   

 

 

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.content.jobsdbcdn.com/th-th/wp-content/uploads/sites/3/2014/08/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-resume.jpg


 
 

#3------------------------------------> 
 
ต ำแหนง่: นกัเทคนคิกำรแพทย ์
โรงพยาบาล/บรษัิท: โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์
จังหวดั: กรงุเทพ 
เงนิเดอืน: - 
จ านวน:   1  ต าแหน่ง 
ตดิตอ่: หอ้งแลบ 
เบอร:์ 02-361-2727 ตอ่ 3152 
Email: - 
คณุสมบัต:ิ - มใีบประกอบวชิาชพี (มคีา่ใบประกอบ
วชิาชพี) และเพศชายจะพจิารณาเป็นพเิศษ 
 
 

ต ำแหนง่: นกัเทคนคิกำรแพทย ์
โรงพยาบาล/บรษัิท: โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภมูริาช 
จังหวดั: กรงุเทพ 
เงนิเดอืน: - 
จ านวน:   1  ต าแหน่ง 
ตดิตอ่: สาลณีิ 
เบอร:์ 02-1087126 
Email: salinee.psw@gmail.com 
คณุสมบัต:ิ 
1. จบปรญิญาตรสีาขาเทคนคิการแพทย ์มใีบประกอบ
วชิาชพี 
2. สามารถท างานระบบเวรได ้
3. ถา้มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ(มคีา่
ประสบการณ์) 
 
 
ต ำแหนง่ ผูแ้ทนขำยในเขตภำคเหนอืตอนลำ่ง 
จ ำหนำ่ยเครอืง Automate (CBC, CHEM, 
COAG) โรงพยำบำล / บรษิทั: บรษิทั ฮอรบิำ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
จังหวดั: เขตภาคเหนอืตอนลา่ง 
เงนิเดอืน:  - 
จ านวน:   1  ต าแหน่ง 
ตดิตอ่: ปารฉัิตร 
เบอร:์ 061-8901177 
Email: parichatra.sri-fa@horiba.com 
คณุสมบัต:ิ 
- จบการศกึษาสาขา เทคนคิการแพทยเ์ทา่นัน้ 
- หากมปีระสบการณ์ขาย หรอื ประสบการณ์นักเทคนคิ
การแพทยใ์นหอ้งปฏบิัตกิารจะพจิารณาเป็นพเิศษ 
- มคีวามอดทน มุง่มั่น รับผดิชอบ 
- ชอบความทา้ทาย 
- สามารถประจ าเขตภาคเหนอืตอนลา่ง ได ้

 

หางาน-ออกประชุม-ทุนเรยีนต่อ 
ต ำแหนง่: นกัเทคนคิกำรแพทย ์หนว่ย
ปฏบิตักิำรบรกิำรวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 
โรงพยาบาล/บรษัิท: คณะสหเวชศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย 
จังหวดั: กรงุเทพ 
เงนิเดอืน: 18,330 บาท 
จ านวน:   1  ต าแหน่ง 
ตดิตอ่: คณะสหเวชศาสตร ์
เบอร:์ 022181097 
Email: - 
คณุสมบัต:ิ มใีบประกอบ 
 
 

ต ำแหนง่: นกัเทคนคิกำรแพทย ์
โรงพยำบำล/บรษิทั: บรษิทั อนิโนเทค ลำ
บอรำทอรี ่เซอรว์สิ จ ำกดั 
จังหวดั: อดุรธาน ี
เงนิเดอืน: - 
จ านวน:   1  ต าแหน่ง 
ตดิตอ่: คณุแคท , คณุขงิ 
เบอร:์ 042-221968 หรอื 02-3205138    
Email: treephat16@gmail.com 
คณุสมบัต:ิ  
1.จบสาขาเทคนคิการแพทยโ์ดยตรง (ไมจ่ าเป็นตัองมี
ใบประกอบ) 
2.เพศหญงิ อาย ุ22 ปีขึน้ไป 
3.รักงานบรกิาร ประสานงาน และชอบงานเอกสาร 
4.บคุลกิภาพด ีพดูจาสภุาพ ออ่นนอ้ม ละเอยีดรอบคอบ 
5.หากเป็นคนในพืน้ทีจ่ะพจิารณาเป็นพเิศษ สามารถ
เริม่งานไดทั้นท ี
 



ประชมุ อบรม สัมมนา 2559 

 

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

ผู้เข้าร่วม 

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน “ASEAN Workshop on XANES 
Simulation and In-situ Xas Experment : AWXIXE 2017”  

 
 

ซิงโครตรอน  (17-19 พ.ค.
60) 

ดร.ปิยะภรณ์   รัตนนิลสรวง 

2 การประชุม 1st Annual Chula-Laboratory Medicine Conference 2017 
เรื่อง “From Lab to Bedside Case-based Discussion”  

 
 

รพ.จุฬาลงกรณ์ (2 มิ.ย.60) ร.พ.
จุฬาลงกรณ์ 

ดร.ถิรวัฒน์  วรรณตุง 



ประชมุ อบรม สัมมนา 2559 

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

ผู้เข้าร่วม 

3 การประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์และสุขศาสตร์ ประจ าปี 2560  

 
 

ม.ธรรมศาสตร์ (7-8 มิ.ย.60) ม.
ธรรมศาสตร์ 

ดร.ถิรวัฒน์  วรรณตุง 
ดร.วิริยาภรณ ์  สุ่มสกุล 

4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “Advanced Medical Laboratory Practice 
and Application” 

   

ม.มหิดล (22-23  มิ.ย.
60) ร.ร.เอ

สดีอเวนิว กทม. 

ดร.ถิรวัฒน์  วรรณตุง 



ประชมุ อบรม สัมมนา 2559 

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

ผู้เข้าร่วม 

5 การประชุมวิชาการประจ าปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 41  

 
 

สมาคมเทคนิคการแพทย์ (27-30  มิ.ย.
60) ศูนย์ประชุม

อิมแพ็คเมือง
ทองธานี 

อ.พรสุรี  พงษ์สุชาติ 
ดร.ถิรวัฒน์  วรรณตุง 

ดร.วิชญะ   สุทธิสัณหกุล 
อ.วีรศักดิ์   จรภักด ี
อ.มาณพ  แสนสุข 

อ.สยมภู  สงวนสิทธิอนันต์ 

6 การประชุมวิชาการและน าเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 
 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (1 กรกฏาคม 
2560) ห้อง

ประชุม คณะ
ทันต

แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวส

เทิร์น 

ผศ.วรวุฒิ สมศักดิ์ 
ดร.ถิรวัฒน์ วรรณตุง 
ดร.ปิยฉัตร รูปงาม 

ผศ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา 
รศ.สหพัฒน์ บรัศวรักษ์ 

ดร.ปิยะภรณ์ รัตนนิลสรวง 
น.ส.สมฤดี นาคินชาติ 
น.ส.โศรยา ดีคล้าย 

น.ส.วภิาพร นาคฉาย 



ประชมุ อบรม สัมมนา 2559 

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

ผู้เข้าร่วม 

7 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสารสนเทศทาง
สุขภาพและการประยุกต์ใช้ 

 
 

คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

(13-14 
กรกฏาคม 

2560) คณะ
เทคนิค

การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเวส

เทิร์น  

ผศ.บุญพะเยาว์   เลาหะจินดา 
ดร.ถิรวัฒน์  วรรณตุง 
อ.พรสุรี  พงษ์สุชาติ 

อ.รุ่งกาญจน์ สังฆรักษ์ 
อ.มาณพ  แสนสุข 

8 อบรมการใช้โปรแกรม Adobe design 

 

มหาวิทยาลัย มหิดล (12-14 
กรกฏาคม 

2560) 
มหาวิทยาลัยเวส

เทิร์น  

อ.สยมภู สงวนสิทธิอนันต์ 



 รู้ไว้ก็ได้ประโยชน์  

ประกาศ รับสมัครและการสอบความรู้ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

สภาเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้เพ่ือการข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ ที่ 2/2560 

การรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 - 1 กรกฎาคม 2560 

สมัครสอบความรู้ในระบบ Online ที่ www.mtc.or.th เมนูการสมัครสอบความรู้ฯ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ทางเว็บไซต์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 
www.mtc.or.th 
*** หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ*** 
หากท่านไม่มีรายชื่อโปรดแจ้งมายังสภาเทคนิคการแพทย์ นับจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 3 วัน หาก
พ้นก าหนดสภาเทคนิคการแพทย์จะยึดถือตามประกาศรายชื่อที่ได้ประกาศไว้แล้วนั้น 
วันที่สอบ วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560  
สถานที่สอบ สนามสอบในส่วนกลาง ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี 
ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร 
สนามสอบภูมิภาค แบ่งเป็น ม.เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น ม.นเรศวร ม.สงขลานครินทร์ ม.วลัยลักษณ์ 
 
จ านวนที่นั่งสอบ 
ส่วนกลาง รพ.ราชวิถี จ านวนรับ 650 ที่นั่ง รับได้ 650 ที่นั่ง 
 
ส่วนภูมิภาค 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวนรับ 100 ที่นั่ง รับผู้สมัครสอบภายนอก 15 ที่นั่ง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวนรับ 300 ที่นั่ง รับผู้สมัครสอบภายนอก 250 ที่นั่ง 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวนรับ 75 ที่นั่ง รับผู้สมัครสอบภายนอก 10 ที่นั่ง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวนรับ 50 ที่นั่ง รับผู้สมัครสอบภายนอก 0 ที่นั่ง (เฉพาะนักศึกษาจบใหม่ของคณะ) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวนรับ 60 ที่นั่ง รับผู้สมัครสอบภายนอก 0 ที่นั่ง (เฉพาะนักศึกษาจบใหม่ของ
คณะ) 
ประกาศผลสอบ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ทางเว็บไซต์ของสภาเทคนิคการแพทย์ http://www.mtc.or.th  
(ไม่แจ้งผลสอบทางโทรศัพท์) 
***ซึ่งในปีนี้ สภาฯ เพิ่มท่ีนั่งสอบ ส าหรับผู้สมัครสอบภายนอก (เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ กลุ่มนักศึกษา
ตกค้างและนักศึกษาสถาบันอ่ืนๆ) ถึง 250 ที่นั่ง ณ สนามสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยขอนแก่น*** 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตร 
พฤหัส 3 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุม คณะเทคนิคการแพทย์ 
 
 
 
 

2. การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับ คณะ 
พฤหัส 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม คณะเทคนิคการแพทย์ 

 
 
 
 

 

 

4. โครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
  
  

1. การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตร 
       3 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุม คณะเทคนิคการแพทย์ 
 

2. การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับ คณะ 
         10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม คณะเทคนิคการแพทย์ 
 

3. กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่คณะเทคนิคการแพทย์ 
       ตลอดเดือนสิงหาคม 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ 

 

4. โครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

         24 สิงหาคม 2560 ห้องบรรยาย MT5410 คณะเทคนิคการแพทย์ 
 

เจอกนัอกีแล้วนะคะ่ วนันีม้ีขา่วประชาสมัพนัธ์

โครงการที่จะจดัขึน้ช่วงเดือน สงิหาคม  2560 – 

พศจิกายน 2560ที่ทางคณะจะจดัขึน้ มี

รายละเอียดดงัตอ่ไปนีค้ะ่ 

ตื่นเต้นท่ีจะได้รู้จกัเพื่อนใหม่ 

เย้ๆ 



QUIZ#3 ท้ายฉบับ
1. นาย ก ประกอบวิชาเทคนคิการแพทย์โดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะมีความผิดดงัขอ้ใด 
ก. โทษปรับ 60,000 บาท 
ข. จ าคุกไม่เกนิ 2 ปี หรือปรับไม่เกนิ 20,000 บาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ค. จ าคุกไม่เกนิ 2 ปี หรือปรับไมเ่กิน 40,000 บาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ง. จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกนิ 60,000 บาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
จ. จ าคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือไม่เกิน 100,000 บาท หรือ

ทั้งจ าทั้งปรับ 
2. การที่ชั้นของครีมลอยอยู่ด้านบนของ plasma แสดง
ถึงการที่มี lipoprotein ชนิดใดในปริมาณทีสู่ง 

ก. VLDL ข. HDL ค. Chylomicrons 
ง. LDL จ. Fatty acid 

3. ผู้ป่วยหมู่เลือด B ต้องรับ platelet concentrate หมู่
เลือดใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 

ก. B ถ้าไม่มีให้ O ข. B ถ้าไม่มีให้ A 
ค. B ถ้าไม่มีให้ AB ง. B ถ้าไม่มีให้ A, O 
จ. B ถ้าไม่มีให้ A, O, AB

4. Ig ในข้อใดมีผลต่อการเกิด opsonization
ก. IgA   ข. IgD ค. IgE ง. IgM จ. IgG

5. ผู้ป่วยเด็กมาพบแพทย์ด้วยอาการมตีุม่ใสที่ริมฝีปาก มี
ไข้ คออักเสบ ตรวจ Tzank smear พบmultinucleated 
giant cell สงสัยเชื้อใด 

ก. HPV ข. Papilloma virus 
ค. Pox virus ง. Adenovirus 
จ. Molluscum Contigiosum virus 

6. หากต้องการย้อมเพ่ือหาตวัหิตให้ชัดเจนจากการขดู
ผิวหนังบริเวณรอยโรคมาตรวจจะใช้สารใดดทีีสุ่ด

ก. 70% ethyl ether   ข. 10% KOH
ค. 0.85% NaCl ง. 10% formalin
จ. 1% Sulfuric acid

7. ปัสสาวะที่เพิ่งขับถ่ายใหม่ๆ  มีฟอง เกิดจาก
ก. Protein       ข. Glucose       ค. น้ าดี
ง. Urobilinogen จ. Bacteria

8. ยาใดที่มีผลต่อไขกระดกู 
ก. Tetracycline ข. Penicillin ค. Gentamycin
ง. Erythromycin จ. Chloramphemical

9. ในรูปเป็นรุ่นพี่ รหัสไหน รุ่นที่เท่าไหร่ ?    
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