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วารสารเทคนิคการแพทย์ 
เวสเทิร์น



วารสารของเราเริ่มต้นฉบับแรกในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงเปิดเทอมใหม่ 
ของปีการศึกษา 2558 ช่วงนี้เราจะมีปฐมนิเทศ ไหว้ครู ฯลฯ กิจกรรมต่างๆ
เหล่านี้ส่งเสริมพันธกิจหลักของคณะในการผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎของ
กระทรวงศึกษาว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย ระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก หลักการ
สำคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดไว้ดังนี้

1. ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการศึกษาภายใต้ความ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553

2. เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยนำเข้าและ
กระบวนการซึ่งสามารถส่งเสริมและนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินการอย่าง
มีประสิทธิภาพ

3. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันซึ่งเริ่มใช้
แล้วตั้งแต่ปี 2557

4. ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน

5. เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอื่นที่กำหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. เรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ.

สารจากคณบดี

ผู้ช่วนศาสตราจารย์ ทนพญ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา
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การประกันคุณภาพภายในครอบคลุมพันธกิจ 4 ประการ ของคณะ คือ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ และ 4) พันธกิจด้านการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ คณะเทคนิคการแพทย์ของเราดำเนินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ตลอดมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดี” ตลอดมา

อาจารย์อยากให้นิสิตทุกคนมีมานะในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามที่เหล่าคณาจารย์ตั้งความหวังไว้ว่านิสิตจากสถาบันของเราจะไม่เป็นรอง
ใครๆ ในปีการศึกษา 2558 นี้คณะของเราจะปรับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาวิชาชีพเมื่อทำการสอนครบ 5 ปี ในปี พศ. 2559 คณะจะได้รับการตรวจ
ประเมินในระบบบริหารจัดการด้วย การเรียนด้วยความตั้งใจจริงของนิสิตทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนที่จะทำให้คณะผ่านการประเมิน มาร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อ
ความสำเร็จของทุกๆคน
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การควบคุมอารมณ์ของตนเองนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก
กับการดำเนินชีวิตที่ต้องร่วมกับผู้อื่นในสังคม ไม่ว่าจะเป็นใน
ครอบครัวของเราเอง ในที่ทำงานที่มีทั้งเพื่อนร่วมงานและ
หัวหน้างาน และในสังคมสาธารณะที่เราอาจจะไม่รู้ใครเลย 
อารมณ์ของเรามักเกิดขึ้นตามมาจากความคิดของเราที่ถูก
กระตุ้นด้วยสิ่งเร้าบางอย่างที่มีผลต่อจิตใจ อารมณ์ที่แสดงออก
มานั้นจึงเปรียบเสมือนตัวแทนของความคิดเราว่าในขณะนั้นเรา

บทบรรณาธิการ
“ตะปูของพ่อ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.วรวุฒิ สมศักดิ์



มีความคิดหรือทัศนคติเป็นเช่นไร ฉบับนี้ผมมีเรื่องๆหนึ่งที่สามารถให้ข้อคิดที่ดี
ในเรื่องการควบคุมอารมณ์

มีเด็กน้อยคนหนึ่งสีหน้าแสดงอารมณ์ไม่ค่อยจะสู้ดีนัก พ่อของเขาจึงให้ตะปูกับ
เข้า 1 ถุงและบอกกับเด็กน้อยคนนี้ว่า “ทุกครั้งที่เขารู้สึกโมโหหรือโกรธใครสัก
คนให้ตอกตะปู 1 ตัวที่รั้วหลังบ้าน” หลายวันผ่านไปเด็กน้อยคนเดิมได้ตอก
ตะปูไปที่รั้วบ้านถึง 37 ตัว และจากนั้นก็ค่อยๆลดจำนวนลงไปเรื่อยๆ ในแต่ละ
วันที่ผ่านไปตะปูก็ลดจำนวนลง น้อยลง...น้อยลง เพราะเด็กน้อยเริ่มรู้จักการ
ควบคุมอารมณ์ตนเองให้สงบ การดึกตะปูออกจากรั้วบ้านนั้นดูจะง่ายกว่าการ
ตอกตะปูตั้งเยอะ และแล้วเด็กน้อยก็พบว่าหลังจากที่เขาสามารถควบคุมอารมณ์
ของตนเองได้ดีขึ้นจิตใจของเขาก็เย็นลงมากขึ้น เด็กน้อยจึงเข้าไปพบกับพ่อ
ของเขาและบอกกับพ่อของเขาว่า เขาสามารถควบคุมตนเองได้แล้ว ไม่โมโหโ
กรธง่ายหรือมุทะลุเหมือนแต่ก่อนที่เคยเป็นมา พ่อของเขาได้แต่ยิ้มและบอกกับ
ลูกชายของเขาว่า “ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเจ้าต้องพิสูจน์ให้พ่อรู้ โดยทุกๆครั้งที่เขา
สามารถควบคุมอารมณ์โกรธหรือฉุนเฉียวของตนเองได้ ให้ถอนตะปูออกจากรั้ว
หลังบ้าน 1 ตัวทุกครั้ง” จากนั้นมาวันแล้ววันเล่า เด็กน้อยก็ค่อยๆถอนตะปูออกที
ละตัว จนในที่สุดตะปูทั้งหมดก็ถูกถอนอกจนหมด เด็กน้อยดีใจมากรีบวิ่งไป
บอกกับพ่อของเขาว่าทำได้แล้ว พ่อของเขายังคงไม่พูดอะไรแต่จูงมือลูกชาย
ของเขาออกไปที่รั้วหลังบ้านและบอกกับลูกชายของเขาว่า “ทำได้ดีมากลูกพ่อ 
และเจ้าจงมองกลับไปที่รั้วนั่นสิ เจ้าเห็นหรือไม่ว่ารั้วบ้านไม่เหมือนเดิม มันไม่
เหมือนกับที่เคยเป็นมา มีร่องรอยของการตอกตะปู มีรูพรุนๆเต็มไปหมดไม่
สวยงามเหมือนเคย จำไว้นะลูก เมื่อใดที่เจ้าทำอะไรลงไปโดยใช้อารมณ์เป็นที่
ตั้ง สิ่งนั้นมักจะเกิดรอยแผลเหมือนกับการเอามีดที่แหลมคมไปแทงใครสักคน 
ต่อให้พูดคำว่าขอโทษสักกี่หนก็ไม่อาจลบความเจ็บปวดและไม่อาจลบรอย
แผลที่เกิดขึ้นกับเขาคนนั้นได้ ฉันใดก็ฉันนั้น” หวังว่านิทานเรื่องนี้คงช่วยให้
พวกเราอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกัน คบกันด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกันขึ้นไปเรื่อยๆ 
ตลอดไป...

สิ่งที่สำคัญ คือ รู้ทันความโกรธให้เร็วที่สุด ทันทีที่สติรู้ทันว่าเราปล่อยให้ความ
โกรธครอบงำ อย่างน้อยมันจะหยุดเพ่งโทษคนอื่น วางความยึดมั่นว่าเราถูกลง 
เป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขสถานการณ์ ดีกว่าปล่อยให้ความยึดว่าตนเองถูกเส
มอหรือฐิทิมานะมาทำลายทุกอย่างรวมทั้งชีวิตตัวเราเอง
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ข้อสอบที่ดี ใครๆก็เขียนได้
บทความน่าอ่าน

ผศ.ดร.ทนพ.วรวุฒิ สมศักดิ์



“การเขียนแบบคู่กับอาชีพวิศวกรฉันใด การเขียนข้อสอบย่อมคู่กับอาชีพครู
อาจารย์ฉันนั้น” หน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งของวิศวกรก็คือการเขียนแบบหรือ
การออกแบบตึกรามบ้านช่องต่างๆ ในทำนองเดียวกันหน้าที่ที่สำคัญของ
อาชีพครูอาจารย์ก็คือการเขียนข้อสอบ การเขียนแบบที่ดีต้องใช้การ
คำนวณที่แม่นยำ ส่วนการเขียนข้อสอบที่ดีนั้นก็ต้องอาศัยหลักการและ
เทคนิคการเขียนที่ดีเช่นกัน เราไปดูหลักการเขียนข้อสอบที่ดีกันเถอะ!!!

หลักการเขียนข้อสอบหลายตัวเลือกหรือข้อสอบที่ทุกคนเรียกติดปากว่า “ข้อ
สอบช้อยส์” แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ การเขียนข้อคำถามและการเขียนตัว
เลือก สำหรับบทความนี้จะขอกล่าวถึงหลักการเขียนข้อคำถาม ดังนี้

หลักการเขียนข้อคำถาม (stem)

1. เขียนคำถามให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้

2. คำถามอาจจะเป็นประโยคสมบูรณ์หรือไม่ก็ได้แต่ต้องเป็นประโยคที่มี
ใจความหรือความหมายในตัวประโยคเอง แต่ถ้าเป็นไปได้ควรใช้
ประโยคที่มีใจความสมบูรณ์จะทำให้ผู้สอบเข้าใจคำถามง่ายกว่า

3. เขียนคำถามที่มีความเป็นปรนัย

4. เขียนคำถามให้ชัดเจนกระชับได้ใจความ และเรื่องที่ถามควรเป็นเรื่องที่
สำคัญเพียงเรื่องเดียว
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5. เขียนคำถามให้อยู่ในรูปประโยคบอกเล่า หากต้องเขียนคำถามเลิง
ปฏิเสธต้องมีการขีดเส้นใต้ให้ชัดเจน

6. หลีกเลี่ยงคำถามปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ

7. ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัยของผู้สอบ

8. สำหรับข้อคำถามที่ให้เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด (best–answer items) 
ควรใช้คำที่แสดงให้เห็นว่าต้องการคำตอบที่ถูกที่สุด

9. เขียนคำถามที่เป็นอิสระจากกัน โดยระวังการเขียนข้อสอบที่เชื่อมโยง
หรือชี้นำคำตอบของข้อคำถามอื่นๆ ในแบบสอบ

การทดสอบถือเป็นหัวใจสำคัญของการวัดและประเมินผลเพื่อดูพัฒนาการ
ในการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยมีข้อสอบป็น
เครื่องมือในการทดสอบ ถ้าครูอาจารย์ออกข้อสอบที่ดีก็เปรียบเสมือนว่ามี
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพไปใช้ประเมินความรู้ความสามารถของนักเรียน 
ผลคะแนนของนักเรียนที่ได้ก็จะเป็นคะแนนความสามารถที่แท้จริง ดังนั้น
ความใส่ใจในการเขียนข้อสอบของครูอาจารย์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง 
บทความหน้ามาดูหลักการเขียนตัวเลือกที่ดีกัน
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เบาหวานทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้หลายอย่าง เช่น ต้อหิน ต้อกระจก 
เป็นต้น แต่ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นสาเหตุของตาบอดที่สำคัญ คือ ภาวะเบา
หวานขึ้นจอประสาทตา (Diabetic Retinopathy, DR) หรือเรียกสั้นๆว่าเบา
หวานขึ้นตา จอประสาทตาเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ด้านในสุดของลูกตา ประกอบ
ด้วยเซลล์ประสาทรับแสงหลายล้านเซลล์ทำหน้าที่เปลี่ยนแสงหรือภาพที่
ผ่านเข้ามาในลูกตาเป็นสัญญาณประสาทส่งต่อไปยังสมอง ทำให้เรารับรู้ถึง
การมองเห็นต่างๆได้ คล้ายกับส่วนของจอรับภาพในกล้องถ่ายรูป ดังนั้น ถ้า
มีความผิดปกติเกิดขึ้นที่จอประสาทตาก็จะมีผลกระทบทำให้การมองเห็นผิด
ปกติได้

เบาหวานขึ้นตาคืออะไร?

ผู้ป่วยที่เป็น DR จะมีระดับกลูโคสในเลือดสูงมากผิดปกติส่งผลให้ผนัง
หลอดเลือดเสื่อมสภาพ รวมทั้งหลอดเลือดที่จอประสาทตาด้วย เลือดและ
สารต่างๆจะรั่วซึมออกมาจากหลอดเลือดที่ผิดปกติเหล่านี้และทำให้เกิด
ภาวะเบาหวานขึ้นตา เราสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระยะตามความรุนแรงของ
โรค คือ

1 . เบาหวานขึ้นตาระยะที่ยังไม่มีหลอดเลือดเกิดใหม่ (Non-
proloferative DR: NPDR)

การเปลี่ยนแปลงในระยะนี้จะมีความอ่อนแอของผนังหลอดเลือดฝอยที่จอ
ประสาทตา ทำให้เกิดหลอดเลือดฝอยโป่งพอง (Microaneurysms) เป็นสิ่ง
แรกที่สามารถตรวจพบในผู้ป่วยเบาหวานที่เริ่มมีอาการ DR เมื่อมีการแตก

ข่าวฝากจากสาขาเคมีคลินิก
“เบาหวานขึ้นตา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.วรวุฒิ สมศักดิ์ 
หัวหน้าสาขาวิชาเคมีคลินิก
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ของหลอดเลือดฝอยที่โป่งพองก็จะทำให้เกิดจุดเลือดออกเล็กๆ (Hemorrage) 
กระจายทั่วไป นอกจากนี้หลอดเลือดฝอยที่โป่งพองมักมีรูรั่วทำให้มีน้ำและไข
มันรั่วออกมา ทำให้จอประสาทตาบวมน้ำและมีจุดไขมันสีเหลือง (Lipid exu-
dates) ถ้าจอประสาทตาบวมน้ำบริเวณจุดภาพชัด (Macular edema) จะ
ทำให้มีอาการตามัว

2. เบาหวานขึ้นตาระยะที่มีหลอดเลือดเกิดใหม่ (Proliferative DR: PDR)

การเปลี่ยนแปลงในระยะนี้หลอดเลือดฝอยจะมีการอุดตันทำให้จอประสาทตา
ขาดเลือด ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่ หลอดเลือดใหม่เหล่านี้
จะมีลักษณะเปราะบางและแตกง่าย ทำให้เกิดเลือดออกในตาและเกิดพังผืดดึง
รั้งจอประสาทตาและทำให้จอประสาทตาหลุดลอกได้ (Retinal detachment)

อาการ

DR ระยะแรกๆจะไม่มีอาการ ต้องอาศัยการตรวจโดยจักษุแพทย์เท่านั้นจึงจะ
สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ แต่ถ้าเป็นมากขึ้นมักทำให้เกิดอาการตามัว 
เห็นเงาดำๆลอยไปมาหรือมีจุดดำๆมาบังตรงกลางของภาพหรือการมองเห็นใน
เวลากลางคืนแย่ลง

การรักษา

การรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะมุ่งหวังเพื่อชะลอหรือหยุดยั้งไม่ให้โรคลุกลาม 
ในปัจจุบันมี 3 วิธี คือ

1. การรักษาด้วยเลเซอร์ (Photocoagulation) การยิงเลเซอร์เป็นจุดเล็กๆจะ
หยุดการรั่วซึมของเลือดและของเหลวจากหลอดเลือดฝอยที่ผิดปกติในจอ
ประสาทตา แต่ถ้ามีเลือดออกเป็นบริเวณกว้างทั่วจอประสาทตา อาจต้องยิง
เลเซอร์กระจายเป็นวงกว้าง วิธีนี้จะสูญเสียการมองเห็นภาพด้านข้างเพื่อรักษา
การมองเห็นภาพตรงกลางไว้ และจะลดความสามารถในการมองเห็นสีและการ
มองภาพในเวลากลางคืน

2. การรักษาด้วยยา เป็นการรักษาวิธีใหม่โดยการฉีดยาเข้าวุ้นตา ซึ่งจะมี
คุณสมบัติลดการรั่วของหลอดเลือดและทำให้หลอดเลือดที่เกิดใหม่ฝ่อลง

3. การรักษาด้วยการผ่าตัด (Vitrectomy) ในรายที่เลือดออกในวุ้นตาแต่เลือด
ถูกดูดซึมไปไม่หมด หรือมีจอประสาทตาลอกจากพังผืดดึงรั้ง การผ่าตัดวุ้นตา
จะช่วยระบสยเลือดออกจากตาและซ่อมแซมจอประสาทตาให้กลับเข้าที่เดิม แต่
การมองเห็นอาจไม่กลับมาเป็นปกติขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค

การรักษาตามแนวการแพทย์บูรณาการ

จุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดและฟื้นฟูหลอดเลือดที่อุดตัน
แล้วอันเป็นสาเหตุหลักของเบาหวานขึ้นตา เนื่องจากหลอดเลือดอุดตันมักเกิด
จากมีการอักเสบของหลอดเลือดนำมาก่อน โดยมีสารพิษในร่างกาย โดย
เฉพาะสารโลหะหนักเป็นตัวการสำคัญ การกำจัดสารโลหะหนักด้วยวิธีการที่
เรียกว่า Chelation จึงถูกนำมาใช้ วิธีการนี้เป็นการให้น้ำเกลือเข้าทางหลอด
เลือดโดยมีส่วนผสมของ EDTA ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถดูดจับสารโลหะหนัก 
เช่น สารหนู ตะกั่ว หรือแคดเมียมในร่างกาย รวมถึงแคลเซียมในหลอดเลือด 
แล้วขับออกทางปัสสาวะ จึงมีประโยชน์อย่างมากในการกำจัดสารโลหะหนักซึ่ง
เป็นสาเหตุหลักสำคัญของหลอดเลือดอักเสบ จึงป้องกันการเกิดหลอดเลือดอุด
ตันได้และยังช่วยล้างหลอดเลือดที่อุดตันแล้วได้อีกด้วย

จากงานวิจัยทางการแพทย์เป็นเวลากว่า 10 ปี ซึ่งมีการตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี 
2012 พบว่าผู้ป่วยเบาหวานซึ่งแม้ว่าเคยได้รับการรักษาหลอดเลือดอุดตันมา
แล้วทั้งการใช้ยาในการรักษาและการผ่าตัด เมื่อทำการรักษาเพิ่มเติมด้วย 
Chelation ผลที่พบคือการทำ Chelation สามารถลดอุบัติการณ์ของปัญหา
แทรกซ้อนต่างๆ เช่น การเสียชีวิต การเกิดหลอดเลือดหัวใจอุดตัน การเกิด
อัมพฤกษ์หรืออัมพาตลงได้ถึง 40% เมื่อเทียบกับการได้รับน้ำเกลือเปล่าๆ จะ
เห็นได้ว่าการรักษาด้วย Chelation จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยเบา
หวานที่ต้องการป้องกันโรคแทรกซ้อนตามมา
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จากกรณีดาราชื่อดังเป็นโรคไข้เลือดออก และมีภาวะ hemophagocytic 
syndrome (HPS) กลุ่มอาการนี้มีสาเหตุเกิดจากอะไร และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการพบการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาอย่างไร

HPS คือ กลุ่มอาการที่มีการเพิ่มจำนวนของ macrophage (histiocyte) 
อย่างผิดปกติ และมี hyperactivity ทำให้มีการจับกินเซลล์เม็ดเลือดชนิด
อื่นๆอย่างมากมาย ทั้งในไขกระดูก ตับ ม้าม ต่อมน้ำเหลือง และเนื้อเยื่อ
ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากการตอบสนองต่อ cytokines หลายชนิด ที่มีการสร้าง
และหลั่งออกมามากกว่าปกติ เช่น monocyte-stimulating cytokine, tu-
mor necrosis factor, interferon gamma และ chemokine สาเหตุเริ่ม
ต้นที่พบบ่อย คือการติดเชื้อ (Infection-associated hemophagocytic 
syndrome) เชื้อจุลชีพที่เป็นสาเหตุสำคัญ คือเชื้อไวรัส โดยเฉพาะ 
Epstein-Barr virus (EBV) และ Cytomegalovirus (CMV) แต่อย่างไร
ก็ตาม การติดเชื้อ bacteria, mycobacterium, fungus และ protozoa ก็
เป็นสาเหตุของการเกิด HPS ได้เช่นกัน นอกจากการติดเชื้ออาจมีสาเหตุ
จากโรคต้นเหตุ คือ lymphoma (Lymphoma-associated hemophago-
cytic syndrome)

การตรวจทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา

พบ cytopenia ส่วนใหญ่เป็น pancytopenia คือ จำนวนเซลล์เม็ดเลือดมี
การลดต่ำลงทั้งเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด เนื่องจากเซลล์
เม็ดเลือดตัวอ่อนในไขกระดูกถูก histocyte จับกิน มีผลทำให้เกิดภาวะซีด 
และติดเชื้อง่าย และมีภาวะเลือดออกได้ การตรวจสเมียร์เลือดอาจพบ 

ข่าวฝากจากสาขาโลหิตฯ
“HEMOPHAGOCYTIC SYNDROME”

ดร.ทนพ.สุริยัน สุขติ
หัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวิทยาคลินิก
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atypical  lymphocyte และ monocyte จับกินเม็ดเลือดแดง  (erythrophago-
cytosis) การตรวจไขกระดูก พบ histiocyte จำนวนมาก และจับกินเซลล์เม็ด
เลือดตัวอ่อนของเม็ดเลือดชนิดต่างๆ เช่น megakaryocyte, erythroid และ 
myeloid cells (ไขกระดูกคนปกติพบ histiocyte 0-1%) (รูปที่ 1) ผู้ป่วยที่มี
สาเหตุจาก malignant lymphoma สามารถตรวจพบ lymphoma cell 
เนื่องจากตับเสียหน้าที่ ทำให้มีการสร้าง fibrinogen ได้น้อยกว่าปกติ ดังนั้นจึง
สามารถพบความผิดปกติของระบบการแข็งตัวของเลือด เมื่อทำการทดสอบ 
prothrombin time (PT), activated partial thrombin time (APTT) และ 
thrombin time (TT) จึงมีค่าที่ยาวนานกว่าปกติ

รูปที่ 1. Histiocyte 

ในไขกระดูกคนปกติ พบ histiocyte น้อยมากหรือไม่พบเลย โดยทั่วไปพบ
ก้อนสีดำภายในไซโทพลาซึม เนื่องจากมีการจับกินเม็ดเลือดแดงที่หมด
อายุขัยเข้าไป พบสูงขึ้นได้ในผู้ป่วยติดเชื้อ

เอกสารอ้างอิง 

1. Hoffbrand AV, Pettit JE, Hoffbrand AV, editors. Color atlas of clini-
cal hematology. 4th ed. London: Mosby-Wolfe; 2010.

2. ถนอมศรี ศรีชัยกุล วิเชียร มงคลศรีตระกูล. Hemophagocytic syndrome. 
ใน วิชัย ประยูรวิวัฒน์ แสงสุรีย์ จูฑา ถนอมศรี ศรีชัยกุล. (บรรณาธิการ) ตำรา
โลหิตวิทยา-การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยในประเทศไทย พิมพ์
ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: นำอักษรการพิมพ์; 2550. หน้า 599-617.
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“เลือด” ที่ให้ผู้ป่วยได้มาจากไหน

ได้มาจากคนปกติที่มีจิตศรัทธาเป็นกุศล ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ หาก
ปราศจากคนที่มีจิตกุศลเหล่านี้ ผู้ป่วยหลายรายอาจไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้  
ผู้ที่ต้องการบริจาคเลือดต้องผ่านการสัมภาษณ์ โดยการถามข้อมูลที่เกี่ยว
กับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ถ่ายทอดผ่านการให้เลือดได้ และถามปัญหา
สุขภาพของผู้บริจาค เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเลือดครั้งนั้นมีความ
ปลอดภัยทั้งกับผู้บริจาคเลือดและผู้รับเลือด แล้วจึงทำการเจาะเก็บเลือด 
เพื่อนำไปแยกส่วนมาเตียมไว้ให้ผู้ป่วย พร้อมกันนั้นเลือดทุกถุงต้องทำการ
ตรวจหมู่เลือดและตรวจกรองการติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบ
ซี ไวรัสเอชไอวีและซิฟิลิส เพราะเชื้อดังกล่าวติดต่อผ่านการให้เลือดได้ 
และผู้ติดเชื้ออาจไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ เลย เฉพาะเลือดที่ผ่านการตรวจ
แล้วจึงจะมีการติดป้ายหมู่เลือด และนำไปเตรียมรอการขอใช้จากผู้ป่วย 
หากท่านมีญาติที่เจ็บป่วย มีความต้องการเลือด เป็นโรคเลือดไม่ใช่เลือด
ออก ต้องผ่าตัด หรือประสบอุบัติเหตุ ท่านคงเข้าใจว่า “เลือด” มีความ
จำเป็นต่อการรักษาชีวิตของผู้ป่วยอย่างไร

มาช่วยกันบริจาค “เลือด” เถอะค่ะ

ช่วยกันบริจาคเลือดเก็บไว้ เพื่อให้มีเลือดอย่างเพียงพอสำหรับผู้ป่วยใช้ได้
ตลอดเวลา หากมีผู้ป่วยที่ต้องการใช้เลือดจะได้มีเลือดให้ผู้ป่วยได้ทันที 
เลือดเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความต้องการทุกวันตลอดปี ไม่เลือกเวลา การ
ช่วยชีวิตคนเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ทำได้ จึงขอให้ไป
บริจาคเลือดกันเถอะค่ะ

ข่าวฝากจากสาขาธนาคารเลือด

อ.ทนพ.วีรศักดิ์ จรภักดี
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
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ใครบริจาค “เลือด” ได้บ้าง

- ผู้ที่สุขภาพแข็งแรง อายุ 18  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติ

- นอนหลับอย่างเพียงพอ

- ไม่มีไข้

- ไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อผ่านการให้เลือด กล่าวคือ ไม่เคยใช้ยาเสพติดขนิดฉีด ไม่เคยตรวจพบการติดเชื้อเอชไอวี และ ไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับ
อักเสบซี

การบริจาค “เลือด” เสี่ยง หรือไม่

การบริจาคเลือดใช้เข็มใหม่ทุกถุงใช้ครั้งเดียว จึงไม่ทำให้ผู้บริจาคติดเชื้อจากการมาบริจาคเลือด ผู้บริจาคบางท่านอาจรู้สึกเวียนศีรษะ  หน้ามืด เป็นลม   มึนงง 
หลังบริจาคเลือดได้   แต่อาการเหล่านี้เป็นชั่วคราวในบางคน และจะหายไปหลังจากได้พักผ่อน รับประทานอาหาร  ดังนั้นหลังบริจาคเลือดควรดื่มน้ำมาก ๆ  เม็ด
เลือดจะถูกสร้างใหม่ทดแทน ในเวลา 4-8 สัปดาห์ จึงไม่ให้บริจาคเลือดถี่เกินไป

• ผู้ชาย 3 เดือนบริจาคเลือด 1 ครั้ง 

• ผู้หญิง 6 เดือนบริจาคเลือด 1 ครั้ง
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โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever)

โรคไข้เลือดออก  ที่พบในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงในเอเซีย
อาคเนย์เกิดจากไวรัส dengue จึงเรียกชื่อว่า Dengue hemorrhagic fe-
ver (DHF) ซึ่งนับว่าเป็นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขและ
การแพทย์ เพราะมีผู้ป่วยปีละเป็นจำนวนมาก และผู้ป่วยไข้เลือดออกอาจ
เกิดจากภาวะช็อก ซึ่งทำให้เสียชีวิตได้รวดเร็วถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยและ
การดูแลรักษาอย่างถูกต้อง โดยเริ่มระบาดครั้งแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อ 
พ.ศ. 2497 และระบาดในประเทศไทยเมื่อพ.ศ. 2501

เมื่อมีการเริ่มระบาดในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2501 มีรายงานผู้
ป่วย 2,158 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 8.8 ต่อประชากรแสนคน มีอัตรา
ป่วยตายร้อยละ 13.90 โดยมีรายงานจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงมากขึ้น
ตลอด แต่อัตราป่วยตายลดน้อยลงอย่างชัดเจน ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเดงกี
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 5–9 ปี รองลงมาได้แก่กลุ่มอายุ 10-14 ปี ใน
ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างกว้างขวาง โดยจะพบผู้ป่วยได้ทุก
จังหวัดและทุกภาคของประเทศ

สาเหตุและเชื้อที่เป็นสาเหตุของไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก  เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) 
ตัวเมีย บินไปกัดคนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออก โดยเฉพาะช่วงที่มีไข้สูง เชื้อ
ไวรัสแดงกีจะเพิ่มจำนวนในตัวยุงประมาณ 8-10 วัน เชื้อไวรัสแดงกีจะไปที่
ผนังกระเพาะและต่อมน้ำลายของยุง เมื่อยุงกัดคนก็จะแพร่เชื้อสู่คน เชื้อจะ

ข่าวฝากจากสาขาจุลชีววิทยาคลินิก

ดร.ทนพญ.นงลักษณ์ อยู่นิ่ม
หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
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อยู่ในร่างกายคนประมาณ 2-7 วัน ในช่วงที่มีไข้ หากยุงกัดคนในช่วงนี้ก็จะรับ
เชื้อไวรัสมาแพร่ให้กับคนอื่น ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็ก โรคนี้ระบาดในฤดูฝน 
ยุงลายชอบออกหากินในเวลากลางวัน

ลูกน้ำของยุงลายบ้าน จะอยู่ในภาชนะขังน้ำชนิดต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น (man-
made container) ทั้งที่อยู่ภายในบ้าน และบริเวณรอบๆ บ้าน เช่น โอ่งน้ำดื่ม
น้ำใช้ บ่อซีเมนต์เก็บน้ำในห้องน้ำ ถ้วยหล่อขาตู้กับข้าวกันมด แจกัน ภาชนะ
เลี้ยงพลูด่าง จานรองกระถางต้นไม้ ยางรถยนต์เก่าและเศษวัสดุต่างๆ ที่มีน้ำขัง 
เป็นต้น

ลูกน้ำยุงลายสวน  มักเพาะพันธุ์อยู่ในแหล่งเพาะพันธุ์ธรรมชาติ (natural con-
tainer) เช่น โพรงไม้ โพรงหิน กระบอกไม้ไผ่ กาบใบพืชจำพวกกล้วย 
พลับพลึง หมาก ฯลฯ ตลอดจนแหล่งเพาะพันธุ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นและอยู่บริเวณ
รอบๆ บ้านหรือในสวน เช่น ยางรถยนต์เก่า รางน้ำฝนที่อุดตัน ถ้วยรองน้ำ
ยางพาราที่ไม่ใช้แล้ว หรือแม้แต่แอ่งน้ำบนดิน

เชื้อไวรัส Dengue มี 4 สายพันธุ์คือ Dengue 1, 2, 3, 4 โดยมากผู้ป่วยที่เป็น
โรคไข้เลือดออกจะติดเชื้อซ้ำครั้งที่สอง (Secondary infection) มีเพียงส่วน
น้อยที่ติดเชื้อครั้งแรก (Primary infection) โดยปกติไข้เลือดออกที่พบกันทั่วๆ 
ไปทุกปี มักจะเกิดจากเชื้อไวรัส Dengue ชนิดที่ 3 หรือ 4 แต่ที่มีข่าวมาใน
ระยะนี้จะเป็นการติดเชื้อในสายพันธุ์ที่ 2 เป็นสายพันธุ์ที่พบได้ประปรายเช่นกัน 
แต่อาการมักจะรุนแรงกว่าสายพันธุ์ที่ 3, 4 และต้องเป็นการติดเชื้อซ้ำครั้งที่สอง 

การติดเชื้อไวรัส Dengue

ไวรัสเดงกี เป็น single stranded RNA ไวรัส อยู่ใน Family Flaviviridae มี 
4 serotypes ( DEN1, DEN2, DEN3, DEN4 ) ซึ่งมี antigen ของกลุ่มบาง
ชนิดร่วมกัน จึงทำให้มี cross reaction กล่าวคือ เมื่อมีการติดเชื้อชนิดใด
ชนิดหนึ่งแล้ว จะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสชนิดนั้นอย่างถาวรตลอดชีวิต แต่จะมี
ภูมิคุ้มกันต่อไวรัสเดงกีอีก 3 ชนิดในช่วงระยะสั้นๆ ประมาณ 6-12 เดือน (หรือ

อาจสั้นกว่านี้) ดังนั้นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีไวรัสเดงกีชุกชุมอาจมีการติดเชื้อ 3 หรือ 
4 ครั้งได้

ตามทฤษฎี ไวรัสทั้ง 4 serotypes สามารถทำให้เกิด DF (Dengue Fever) 
หรือ DHF (Dengue hemorrhagic fever) ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ อีก
หลายประการ ที่สำคัญคือ อายุ และภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย มีการศึกษาทางระบาด
วิทยาที่แสดงว่าการติดเชื้อซ้ำ (secondary infection) ด้วยชนิดที่ต่างจากการ
ติดเชื้อครั้งแรก (primary infection) เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เพราะส่วนใหญ่
ประมาณร้อยละ 80-90 ของผู้ป่วยที่เป็น DHF มีการติดเชื้อซ้ำ

ส่วนผู้ที่เป็น DHF เมื่อมีการติดเชื้อครั้งแรกนั้น มักเป็นในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี 
ชนิดของไวรัสเดงกีที่เป็นครั้งที่ 1 และ 2 (sequence of infections) อาจมี
ความสำคัญเช่นเดียวกัน มีการศึกษาทางระบาดวิทยาในคิวบาและในประเทศ
ที่แสดงว่ามีการติดเชื้อครั้งที่ 2 ด้วย DEN2 มีโอกาสเสี่ยงสูง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งถ้าเป็นการตามหลังการติดเชื้อครั้งแรกด้วย DEN1

ในระยะแรกประเทศไทยจะแยกเชื้อ DEN2 จากผู้ป่วย DHF ได้ในอัตราที่สูง
มากกว่าชนิดอื่น แต่ตั้งแต่ พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา แยกเชื้อจากผู้ป่วยได้ DEN3 
มากกว่าชนิดอื่นๆ การศึกษาทางด้าน molecular virology พบว่า มีความแตก
ต่างใน genotype/strain ที่แยกได้จากที่ต่างๆ โดยเฉพาะมีการศึกษาเกี่ยว
กับ DEN2 พบว่า DEN2 genotype จากประเทศไทย/เวียดนาม มีศักยภาพสูง
ที่จะทำให้เกิด DHF เมื่อเป็นการติดเชื้อซ้ำ

ขอบคุณที่มา www.thaisnews.com
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สวัสดีชาวเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นทุกท่าน ก่อน
อื่นต้องขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนิสิตปีหนึ่งทุกท่านที่
สามารถผ่านกระบวนการคัดสรรเข้ามาเป็นหนึ่งในชาวเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจนได้ และเพื่อเป็น การแสดง
ถึงความยินดีนั้น คณาจารย์ทุกท่านและรุ่นพี่ทุกคนจึงรวมใจกัน
จัดกิจกรรมพิเศษขึ้นเพื่อน้องๆปีหนึ่ง คือ กิจกรรมปฐมนิเทศและ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตใหม่คณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อ

ข่าวจากฝ่ายกิจการนิสิต

ดร.ทนพ.พลาธิป ชูท้วม
ประธานฝ่ายกิจการนิสิต



สอนและแนะแนวทางในการดำรงชีวิตและแนวการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ
ไปเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพรับใช้ประเทศต่อไป 

กิจกรรมจัดใน วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยในกิจกรรมประกอบ
ด้วยการบรรยายถึงแนวทางการศึกษาของนิสิตเทคนิคการแพทย์ ทั้งในด้านการ
ศึกษาความรู้ทางวิชาการและทางวิชาชีพ ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และแนวทางการใช้ชีวิตร่วมกันในรั้วมหาวิทยาลัยตาม
หลักวัฒนธรรมอันดีของไทย” โดย ผศ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รวมทั้งการแนะแนวเกี่ยวกับหลักสูตร
และระบบการเรียนการสอนของคณะเทคนิคการแพทย์โดย อาจารย์ ดร.  ถิร
วัฒน์ วรรณตุง รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และหลังจากนั้นอาจารย์
หัวหน้าสาขาแต่ละสาขาให้โอวาทนิสิตใหม่และแนะนำภาควิชา ประกอบด้วย 
ดร. นงลักษณ์ อยู่นิ่ม แห่งสาขาวิชาจุลชีววิทยาคลินิก อ. วีระศักดิ์ จรภักดี แห่ง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต  ดร. วรวุฒิ สมศักดิ์ แห่ง สาขาวิชา
เคมีคลินิก ดร. สุริยัน สุขติ แห่งสาขาวิชาโลหิตวิทยา ดร. ปิยภรณ์ รัตนนิล
สรวง สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา โดย อาจารย์ประจำสาขา สุดท้ายเป็นการเปิด
โอกาสให้คณาจารย์และนิสิตทุกชั้นปีได้พบปะพูดคุยกัน เพื่อให้นิสิตปีหนึ่งมี
ความคุ้นเคยกับทั้งอาจารย์และรุ่นพี่ ทั้งนี้ผมในนามของอาจารย์ฝ่ายกิจการ
นิสิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีประโยชน์สูงสุดแก่
นิสิตและช่วยสนับสนุนให้นิสิตทุกคนเรียน ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นอย่างมี
ความสุข
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Slow life คืออะไร?

เทรนด์ชีวิตสไตล์ใหม่ที่คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก แท้จริงแล้วนิยามของ 
Slow life คุณกระจ่างกับมันแค่ไหน แอบเห็นกระแสการใช้ชีวิตแบบ  Slow 
life  ว่อน social media มาพักใหญ่ๆ จนเริ่มอยากรู้แล้วล่ะว่า การใช้ชีวิต
แบบ Slow life แท้จริงเป็นการใช้ชีวิตแบบจิบกาแฟแบรนด์ดัง หรือแค่ใช้ชีวิต

ให้เรื่อยเปื่อยมากขึ้นกัน
แน่ ถ้าอย่างนั้นสำหรับ
ใครที่ยังไม่เข้าใจ เรา
มาไขความกระจ่างไป
พร้อม ๆ กันเลยดีกว่าค่ะ

Slow life คือ การใช้
ชีวิตแบบค่อยเป็นค่อย
ไปอย่างมีสาระ ชะลอตัว
เองไม่ให้ไหลอย่างไร้

ทิศทางไปตามกระแสสังคม ทำทุกอย่างด้วย speed ที่ช้าลง เพื่อให้มีสติและ
ซึมทราบความหมายของชีวิตได้มากขึ้น ทั้งหมดนี้ Carl Honoré บุคคลซึ่ง

หนังสือชื่อดังอย่าง  Huffington Post  ขนานนามว่า เป็นตัวพ่อแห่งการใช้ชีวิต
แบบช้าๆ เป็นผู้ให้นิยามของชีวิต Slow life เอาไว้ ซึ่ง Carl Honoré ออกตัวไว้
ว่า การใช้ชีวิตแบบ Slow life ไม่ได้หมายความว่าเราใช้ชีวิตอย่างช้า ๆ แล้ว
จะกลายเป็นคนล้าหลัง หรือดูว่าเป็นคนทึ่มไม่น่าจะทันกิน เพราะใครกันล่ะที่
บอกว่า หากเราใช้ชีวิตแข่งกับเวลา ต้องแซงหน้าทุก ๆ คน แล้วชีวิตจะดีกว่า 
ทั้งที่จริงแล้วชีวิตที่เร่งรีบอย่างที่เคยทำมาตลอดส่งผลในด้านลบกับเราหลาย
อย่าง เช่น ระบบการทำงานของร่างกายถูกบังคับให้ทำงานหนักกว่าเดิม หรือยิ่ง
รีบยิ่งพลาดอะไรดี ๆ ในชีวิตไปไม่น้อย ดังนั้นหากเราใช้ชีวิตในทุก ๆ ย่างก้าว
อย่างละเมียดละไมที่สุด ชีวิตก็น่าจะได้อะไรที่มากกว่า ทว่าการใช้ชีวิต
แบบ  Slow life  ก็ไม่ได้บอกให้ช้ากับทุกสิ่ง แต่เป็นการสร้างสมดุลแห่งช่วง
เวลาในชีวิตอย่างเหมาะสม อาจมีบ้างที่ชีวิตต้องการความเร่งด่วน แต่ถึง
อย่างไรความเร่งด่วนคงไม่ได้จำเป็นกับชีวิตเสมอไปหรอกใช่ไหม ฉะนั้นสิ่ง
ไหนควรรีบให้รีบ สิ่งไหนช้าได้ก็อย่าเร่งตัวเองเท่านั้นพอ และนอกจากนิยาม
ชีวิตแบบ Slow life ของ Carl Honoré แล้ว Leo Babauta นักเขียนชื่อดังชาว
อเมริกันเชื้อสายกวม (Guam) พ่วงด้วยตำแหน่งผู้ก่อตั้งเว็บบล็อก  Zen Hab-
its  ยังได้บอกเล่ากฎการใช้ชีวิตแบบ Slow life  ไว้ในหนังสือที่ขายดิบขายดี
เรื่อง The Power Of Less ว่า หากอยากใช้ชีวิต Slow life แบบถึงแก่นจริง ๆ 
คุณต้องเดินรอยตาม 10 ข้อนี้

เบ็ดเตล็ด : SLOW LIFE
อ.ทนพญ. ณัชชา ปาณะจำนงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมีคลินิก
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1. ทำให้น้อย

เชื่อไหมว่าหลายคนมโนไปเองว่าทุกสิ่งในชีวิตสำคัญเทียบเท่ากันหมด จนบาง
ครั้งถึงกับจัดลำดับไม่ถูกว่าควรทำอะไรก่อนดี แต่แทนที่จะปล่อยตัวเองให้หัว
หมุนไปกับภารกิจร้อยแปดพันอย่าง ลองตั้งสติแล้วลำดับความสำคัญดูว่า สิ่ง
ไหนควรต้องทำและจำเป็นต้องรีบจัดการให้เสร็จไปก่อน ที่เหลือก็ค่อย ๆ เรียบ
เรียงความสำคัญทีหลัง แล้วแบ่งเวลาให้ตัวเองได้หยุดหายใจบ้าง

2. อยู่กับปัจจุบัน

ไ ม่เ พีย ง แ ต่ช ะ ล อ
จังหวะชีวิตของตัวเอง
ให้ช้าลง แต่คุณควร
ต้องมีสติกับสิ่งที่กำลัง
เป็นอยู่ให้มากที่สุด 
สิ่งที่เกิดไปแล้วปล่อย
ผ่าน สิ่งที่ยังไม่เกิด
ช่างมัน สนใจแค่นาที
ที่กำลัง เป็นไป สิ่ง
แวดล้อมที่กำลังนั่ง
หายใจอยู่ และคน
ที่มาร่วมหายใจอยู่
ข้าง ๆ คุณเท่านั้นพอ

3. เบรกตัวเองจากโลกออนไลน์สักพัก

เทคโนโลยีและ social ในยุคนี้แทรกแซงเข้ามาในชีวิตเราแบบไม่ทันได้ตั้งตัว 
หลายคนเลยเผลอเปิดตัวเองให้พร้อมจะรับรู้ข่าวสารและติดต่อกับสังคมแทบ
จะตลอดเวลา เผลอทำชีวิตส่วนตัวหล่นหาย และแขวนความเป็นไปของเราไว้
กับโลกออนไลน์ที่มีทั้งคนคุ้นเคยและแปลกหน้า ฉะนั้นลอง shutdown ตัวเอง

มาอยู่ในมุมส่วนตัวสักพัก เปิดโอกาสให้ตัวเองมีเวลาเห็นและรับรู้สิ่งรอบตัวที่
เคยมองข้ามไปบ้าง แค่นี้ก็ได้สัมผัสคำว่าชีวิตได้มากขึ้นอีกนิดแล้ว

4. สนใจคนรอบข้างอย่างจริงจัง

ทุกวันนี้เราเข้าสังคม เรานัดพบเพื่อนเก่า ๆ และมีเวลาให้ครอบครัวเป็นประจำ 
แต่ส่วนมากมักจะเป็นแนวพบเจอ พูดคุยแปบ ๆ แต่ไม่ได้สื่อสารกันอย่างจริงๆ 
จังๆ เนื่องจากมีเทคโนโลยีและการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์เข้ามาแย่งพื้นที่ 

จากที่ควรจะนั่งสบตา
และพูดคุยกันอย่าง
เต็มเม็ดเต็มหน่วย เรา
ก็กลับทำเพียงฟังใน
สิ่งที่เขาพูด และคอย
หาจังหวะพูดในสิ่งที่
อยากพูดกลับไป เว้น
ช่องว่างของความเข้า
อก เ ข้าใจกลว งโบ๋
อย่างที่ไม่มีใครรู้ตัว 
ฉะนั้นเปลี่ยนมาใช้
ชีวิตกับคนรอบข้าง
แ บ บ ที่ไ ด้ส บ ต า คู่
สนทนามากกว่าจ้อง
หน้าจอกันเถอะ

5. ซึมซับธรรมชาติให้มากขึ้น

เพียงแค่เราใส่ใจธรรมชาติมากขึ้น เราก็สามารถสัมผัสธรรมชาติได้แทบทุก
วินาที โดยที่ไม่จำเป็นต้องเก็บเสื้อผ้าแล้วออกเดินทางไปหาธรรมชาติจากที่
ไกล ๆ ให้เหนื่อยเลย ไม่เชื่อลองเงยหน้าจากหนังสือ มือถือ แท็บเล็ต แล้วหัน
ออกไปมองนอกหน้าต่าง เปิดโอกาสให้ตัวเองเดินย่ำเท้าบนพื้นหญ้า ให้
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สายลมพัดพาผมให้ปลิว ให้ผิวได้รับวิตามินดีจากแสงแดด ออกไปทำกิจกรรม
กลางแจ้งแทนการนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ สัมผัสทุกสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติ
มากขึ้นอีกนิด แล้วคุณจะรู้สึกโชคดีกับการมีชีวิตอยู่มากขึ้นทุกวัน

6. กินให้ช้าลง

เคี้ยวอาหารให้ช้าลง ละเมียดละไมความอร่อยจากอาหารที่เราตักเข้าปาก ใคร
ไม่เคยใช้ชีวิตSlow life แบบนี้คงไม่รู้หรอกว่า แค่ปรับวิถีการกินอาหารให้ช้า
ลงก็มีความสุขมากขึ้นเยอะแล้ว อย่างน้อยระบบย่อยอาหารของเราก็ไม่ต้องเร่ง
จนเหนื่อย ภายในร่างกายสมดุลขึ้น ชีวิตก็สมบูรณ์แบบได้

7. ขับรถให้ช้าลง

ชีวิตที่เร่งรีบอาจทำให้คุณต้องเหยียบไมล์รถจนเคยชิน จนบางครั้งก็ไม่ต่าง
จากการพาตัวเองไปสุ่มเสี่ยงกับอุบัติเหตุและ ความประมาทเลยสักนิด ดังนั้นถ้า
ไม่ต้องรีบคงดีกว่า ขับรถให้ช้าลง มีน้ำใจบนท้องถนน และอาจตื่นให้เช้าขึ้นอีก
หน่อย จะได้มีเวลาแวะในจุดที่อยากแวะแต่ไม่เคยได้ทำ เปิดประสบการณ์ชีวิต
ให้ตัวเองเพิ่มขึ้นอีกหลายอย่าง

8. โลกสวยด้วยมุมมอง

โลกจะสวยหรือเสื่อมอยู่ที่เราเลือกมองแบบไหน และบางครั้งการมีมุมมองแย่ ๆ 
กับสิ่งรอบตัวก็เป็นเพราะเรารีบเร่งจนลืมพิจารณาสิ่งนั้น ๆ ให้ดีต่างหาก ไม่ใช่
เพราะสิ่งรอบตัวเราแย่เลย สักนิด ถ้าอย่างนั้นลองง่าย ๆ แค่ทำอะไรให้ช้าลง
อย่างมีสติ แล้วคุณจะเห็นด้านดี ๆ จากสิ่งรอบตัววันละนิดละหน่อย เปลี่ยนโลก
หม่น ๆ ให้กลายเป็นโลกที่สวยสดใส

9. ทำทีละอย่าง

อย่าลืมว่าเรามีแค่ 1 สมอง กับ 2 มือเท่านั้น ดังนั้นอย่าบังคับตัวเองให้ทำอะไร
พร้อมกันหลาย ๆ อย่าง เพราะนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายในชีวิตได้ 

จับของสิ่งเดียวด้วยสองมือยังไงก็ชัวร์กว่าแยกอีกมือไปจับของอื่น ๆ ในเวลา
เดียวกันนะ

10. หายใจเข้าลึกๆ

เคยรู้สึกเหนื่อยจนต้องหอบเพราะความเร่งรีบกันมามากแล้ว เรามาใช้ชีวิตให้
ช้าลงเพื่อให้ตัว เองสูดลมหายใจเข้าลึก ๆ กันบ้างดีกว่า เชื่อสิว่าเพียงแค่อยู่นิ่ง 
ๆ แล้วสูดลมหายใจเข้าปอดลึก ๆ ยาว ๆ สติที่บินหายไปก็จะเริ่มกลับมา 
ความเครียด ความโกรธ และความเหน็ดเหนื่อยก็จะหายไป

เห็นได้ชัดว่า การใช้ชีวิตในทุกวันนี้ไม่ได้หมุนวนไปพร้อมกับปัจจัยทั้ง 4 เพียง
อย่างเดียว ทว่าเราทุกคนต่างหยิบเอากระแสใหม่ ๆ ในสังคมติดไม้ติดมือไป
คนละอย่างสองอย่าง แต่ไม่ว่าจะมีเทรนด์อะไรเข้ามา ขอแค่ให้เรามีสติกับการ
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ในอดีตที่ผ่านมาการศึกษาในระดับสูงยังมีความต้องการไม่มาก จึงทำให้ผู้ที่
ศึกษาอยู่นั้นไม่มีความต้องการที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นและการเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมีสถาบันการศึกษาที่มีโครงการในระดับ
มหาบัณฑิตขึ้นไปนั้นเฉพาะในต่างประเทศ ต่อมาในประเทศไทยก็เริ่มที่จะมี
สถาบันการศึกษาที่มีโครงการในระดับมหาบัณฑิต และได้มีการวางแผนการ
ศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเห็นว่าเป็นการศึกษาที่
มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ แนวคิดวิธีการปฏิบัติเฉพาะ
สาขา เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาสามารถปรับสภาพในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม เป็นการเพิ่มพูนศักยภาพและมาตรฐานการทำงานของ
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบัน
ของรัฐและเอกชนมีเพิ่มมากขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการแสวงหา
ความรู้และประสบการณ์  สามารถเลือกเข้าศึกษาต่อได้ตามความต้องการ  เพื่อ
สามารถศึกษาต่อควบคู่ไปกับการทำงานได้ 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นเสมือนแหล่งความรู้ที่จะเสริมความก้าวหน้า
ทางวิชาการ เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นปัจจัยพื้น
ฐานในการพัฒนาประเทศ บุคคลทั่วไปจึงให้ความสำคัญแก่การศึกษา โดยมี
แนวคิดว่าผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ ได้ดีกว่า  
ดังนั้นบุคคลทั่วไปจึงพยายามที่จะศึกษาให้ถึงระดับสูงที่สุด คือ ระดับ

อุดมศึกษา จนมีคำกล่าวว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่นิยมคนที่มีปริญญา โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งเป็นการศึกษาที่มุ่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะในสาขาวิชาการเฉพาะทางให้มีความ
ชำนาญยิ่งขึ้น  มุ่งสร้างสรรค์ความก้าวหน้าและความเป็นเลิศทางวิชาการ  โดย
เฉพาะการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  ซึ่งปัจจุบันการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโทนั้น ได้มีผู้นิยมเข้าศึกษาต่อกันมากขึ้น เนื่องจากระบบการ
ศึกษาระดับต้นๆ ในประเทศไทยได้ขยายตัวมากขึ้น และปัจจุบันมีอาจารย์ที่จบ
การศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากต่างประเทศเป็นจำนวน
มาก ทำให้สามารถเปิดสอนในระดับปริญญาโทได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ปัจจัย
สำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเรียนที่สำคัญอีกอย่างก็คือ ค่านิยมในปริญญา การได้
รับปริญญาขั้นสูงจะมีประโยชน์ในการทำงาน ลักษณะการทำงานหลายอย่าง
ในประเทศไทยขึ้นอยู่กับปริญญา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้ความ
สามารถเพียงอย่างเดียว คนที่มีปริญญาสูงเท่านั้นที่จะสามารถเลื่อนไปสู่
ตำแหน่งที่สูง ๆ  บางตำแหน่งได้  นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่น ๆ อีก เช่น เรียนจบ
ปริญญาตรีแล้วยังหางานทำไม่ได้จึงเรียนต่อระดับปริญญาโทเพื่อชะลอการว่าง
งาน นอกจากนี้การเรียนปริญญาโทเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
เพราะมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งเปิดสอนปริญญาโทหลังเลิกงาน จึงมีผู้ที่
ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้บางคนยังเห็น
ว่าการศึกษาต่อระดับปริญญาโทเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งในสังคมปัจจุบันเป็นเรื่อง

เหตุจูงใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
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ของนักศึกษาที่พยายามจะพัฒนาตัวเอง เพราะปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น  
ทำให้การแข่งขันค่อนข้างสูง การได้พัฒนาตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถนำ
ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ ซึ่งการตัดสินใจในการศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษานั้นแต่ละคนอาจมีเหตุผล มีแรงจูงใจแตกต่างกันไป  เช่น  
ต้องการได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น เพื่อนำไปพัฒนางานในหน้าที่
ให้เจริญก้าวหน้า ต้องการเพิ่มวุฒิทางการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการ
แสวงหาความก้าวหน้าและความมั่นคงในชีวิต บางคนอาจมีความมุ่งหวังเพื่อ
ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และความมีชื่อเสียงเกียรติยศ นอกจากนี้เหตุจูงใจ
ในการศึกษาต่อของบุคคลในแต่ละระดับจะแตกต่างกันออกไปตามวัย ฐานะ 
และโอกาส ความคิดเกี่ยวกับการเรียนอาจจะเริ่มมีแนวหันเหเข้าหาผลทาง
เศรษฐกิจ เช่น เรียนในสาขาวิชาที่หางานทำได้ง่าย  มีรายได้ดี  ไม่ต้องทำงาน
หนักและที่สำคัญต้องเป็นงานประเภทที่ตนมีใจรักและชอบที่จะทำด้วย บางครั้ง
การเลือกเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มักขึ้นอยู่กับค่านิยมของผู้ปกครอง  
เนื่องจากมีความเห็นว่าการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษานั้นจะทำให้บุตรหลานมี
โอกาสได้งานดี ๆทำ มีเงินเดือนสูง  เป็นเจ้าคนนายคน  เป็นที่เชิดหน้าชูตาของ
วงศ์ตระกูล ครอบครัวใดมีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็จะพยายามส่งบุตรหลานให้
ได้เรียนจนถึงระดับสูงสุด  อาจเรียนจนถึงระดับปริญญาเอก  เท่าที่สติปัญญาจะ
เอื้ออำนวยให้เรียนได้  

จากความสำคัญของการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จึงมีนิสิตจำนวนมากมา
ศึกษาต่อเพราะต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความรู้ความสามารถ  
และประสบการณ์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ความก้าวหน้าทางวิชาการ  
ตลอดจนความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว  จึง
ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วจะกลาย
เป็นผู้ล้าหลัง นอกจากนี้ผู้ที่จบการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตยังเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม ส่งผลต่อความก้าวหน้าในการทำงานในอนาคตต่อไป

จากการวิเคราะห์รายด้านพบว่าเหตุจูงใจที่ทำให้นิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษานั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ปัจจัยด้านความครบถ้วนสมบูรณ์ของสถาบันการศึกษา

i. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียนการสอนตรงตามความต้องการของ
นักศึกษา

ii. มหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย

iii. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง

iv. อาจารย์ที่สอนมีชื่อเสียงและมีคุณภาพ

v. มีการทดลองปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง

vi. ความสะดวกสบายของห้องเรียนและสวัสดิการของห้องอเนกประสงค์
ต่าง ๆ 

2. ปัจจัยด้านราคา

i. ค่าเล่าเรียนมีความเหมาะสม

ii. ะบบการจ่ายค่าเล่าเรียนมีความสะดวก  อาจมีการโอนผ่านบัญชี
ธนาคาร

3. ปัจจัยด้านสถานที่

i. มหาวิทยาลัยมีที่จอดรถกว้างขวางและสะดวกสบายแก่นักศึกษา

ii. มีพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยกว้างขวางและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

iii. สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมีความสะดวกในการเดินทางและเป็น
ศูนย์กลางในการเดินทาง 
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4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด

i. ทางมหาวิทยาลัยมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ  อย่างทั่วถึง

ii. ทางมหาวิทยาลัยมีระบบการผ่อนผันค่าเล่าเรียนหรือมีทุนการศึกษาให้   

5. ปัจจัยด้านหน้าที่การงาน ผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทสามารถเข้าสู่ตำแหน่งบางตำแหน่งได้ง่ายกว่าผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  เนื่องจากบาง
หน่วยงานจะกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าสอบไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้น เนื่องจากเชื่อว่าผู้ที่มีการศึกษาสูงน่าจะมีวุฒิภาวะและประสบการณ์มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ำ

6. ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัว ผู้ที่มาศึกษาต่ออาจมีเหตุผลส่วนตัวในการเข้าศึกษาต่อ เพราะอยากมีชื่อเสียง เกียรติยศอยากได้ชื่อว่าเป็นผู้จบปริญญาโท ต้องการที่
จะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากมหาวิทยาลัย โดยเน้นที่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเนื้อหาวิชาเพื่อสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้จริง

7. ปัจจัยด้านอิทธิพลจากการชักจูงจากบุคคลและสื่อ นิสิตบางคนเข้ามาศึกษาต่อโดยการสนับสนุนหรือได้รับคำชี้แจงจากเพื่อน ครู อาจารย์ที่เคยสอนมา  ญาติพี่
น้องหรือสามี ภรรยาให้การสนับสนุน ตลอดจนได้ทราบข่าวการรับสมัครจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น

8. ปัจจัยด้านการเป็นสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของสังคม เนื่องจากนิสิตส่วนใหญ่ ก่อนตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษานั้น ต้องมีการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลเรื่องความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันว่าเน้นไปในสาขาวิชาใด และมีความต้องการนิสิตที่จบปริญญาโทมากกว่าปริญญาตรีมากน้อยแค่
ไหน

แหล่งที่มา: วันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์
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ผลงานวิจัยประจำฉบับนี้เป็นผลงานวิจัยของนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่มาทำงานวิจัย
ร่วมกับสาขาวิชาเคมีคลินิก โดยมี ผศ.ดร.ทนพ.วรวุฒิ สมศักดิ์ หัวหน้า
สาขาวิชาเคมีคลินิกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ต้องบอกท่านผู้อ่านว่างานวิจัยที่
นำมาเสนอในวารสารฉบับนี้มีความหมายบางอย่างที่น่าสนใจซ่อนอยู่ ลอง
มาดูกันเลยดีกว่า

ประการแรก คือ งานวิจัยเพื่อภาคนิพนธ์หรืองาน Term-paper ที่นิสิตทั้ง
สองกลุ่มนี้ได้ลงมือทำนั้นสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสาริชาการ
นานาชาติได้ทั้งสองเรื่อง นั่นหมายความว่างานวิจัยหรือผลงานวิชาการใด
ก็ตามที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยหรือ
ราคาแพงในการทำงานวิจัย เพียงแต่งานวิจัยชิ้นนั้นมีคำถามวิจัยที่ชัดเจน มี
ที่มาที่ไปที่สามารถอธิบายถึงความสำคัญของงานวิจัยได้ มีการทดสอบ
สมมติฐานด้วยวิธีและเทคนิคมาตรฐานที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถหา
คำตอบได้ตรงกับคำถามที่ตั้งไว้ และสุดท้ายคือการสรุปและการวิจารณ์ผล
งานวิจัยที่ได้ทำมา โดยอาศัยข้อมูลสนับสนุนหรือข้อมูลที่มีความแตกต่าง
แต่สามารถหาความลงตัวและความสำคัญของงานวิจัย จากทั้งหมดจะเห็น
ได้ว่าผลงานวิจัยที่ทำให้ห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์ มหา
วิทยาลัยเวสเทิร์นนั้น สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานออกสู่สายตานานาชาติ
ได้

ประการที่สอง คือ ในการทำงานวิจัยครั้งนี้มีนิสิตกลุ่มหนึ่งที่เป็นนิสิตตก
แผนการเรียน หมายความว่าเป็นนิสิตที่มีการเรียนซ้ำชั้นมาจากปีการศึกษา
ที่ผ่านๆมาจนมาถึงปัจจุบัน นิสิตกลุ่มนี้มีการเรียนที่อ่อนกว่านิสิตปกติทั่วไป 

งานวิจัยที่น่าสนใจประจำฉบับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.วรวุฒิ สมศักดิ์
ประธานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
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การเรียนในบางรายวิชาหรือบางสาขาวิชานั้น นิสิตไม่สามารถที่จะทำคะแนน
หรือได้เกรดที่สูงตามความตั้งใจได้ แต่...การทำงานวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า 
ความเพียรพยายามและความตั้งใจจริงในการเรียนและการค้นคว้าหาความรู้
นั้นสามารถเกิดขึ้นได้และพัฒนาได้ไม่ว่าคนๆนั้นจะมาจากพื้นฐานที่ต่างกันหรือ
ไม่ก็ตาม นิสิตกลุ่มนี้แสดงให้เห็นอีกว่าการทำงานวิจัย ไม่จำเป็นต้องเป็นนิสิต
ที่มีความรู้สูงมาตั้งแต่ต้น หรือมีพื้นฐานดีมาตั้งแต่เริ่ม รวมทั้งไม่จำเป็นต้องเป็น
นิสิตที่ได้รับเกียรตินิยมแต่อย่างใด หากแต่การทำงานวิจัยต้องอาศัยทักษะ
อย่างหนึ่งซึ่งคนบางคนเท่านั้นที่จะมีได้ นั่นคือ “การสังเกตและการตั้งคำถาม” 
ความสามารถนี้เกิดกับนิสิตกลุ่มนี้จนสามารถทำงานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปได้ 
แสดงให้เห็นว่าการสังเกตและการฝึกตั้งคำถามเล็กๆน้อยๆจากสิ่งที่เห็น 
สามารถฝึกฝนกันได้ และสามารถที่จะพัฒนาได้

ประการสุดท้าย คือ การจุดประกายความคิดทางงานวิจัย ต้องบอกเลยว่าการ
ทำงานวิจัยนั้นบางครั้งไม่ได้มาจากความรักที่จะทำงานวิจัย เนื่องจากน้อยคน
นักที่จะรู้จักคำว่างานวิจัยจริงๆ และยิ่งเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีด้วยแล้ว ยิ่งไม่
ทราบเลยว่าการทำงานวิจัยนั้นคืออะไร ทำอย่างไร แตกต่างหรือเหมือนกับการ
ทำงานในห้องปฏิบัติการประจำอย่างไร สิ่งที่สำคัญคือคนที่ทำหน้าที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา เราอาจจะเรียกคนๆนี้ว่า Advisor หรือ Mentor ก็ได้ บุคคล
ท่านนี้น่าจะเป็นหัวใจของงานวิจัยให้กับนิสิตมาก เนื่องจากเป็นคนที่จะคอย
ชี้แนะว่าควรทำงานอย่างไร ควรแก้ปัญหาแบบไหน และแน่นอนครับว่าเป็น
บุคคลที่ใกล้ชิดกับนิสิตมากที่สุดด้วย ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาต้องคอยกระตุ้น
ให้นิสิตรู้จักกับคำว่างานวิจัย รู้จักกับความสนุกที่ได้จากการทำงานวิจัย และ
ความสนุกที่ได้รับจากการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน เมื่อไหร่ก็ตาม
ที่นิสิตรู้สึกสนุกกับงานวิจัย นิสิตจะมีความกระตือรือร้นเองในการหาคำตอบ
ของคำถาม และผมเชื่อมั่นเหลทิเกินว่านิสิตกลุ่มเหล่านี้ได้ถูกจุดประกายความ
คิดทางงานวิจัยเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่เส้นทางที่พวกเค้าจะไปนั้นอาจไม่ได้
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