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ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2558 - มีนาคม 2559



 เดือนสุดท้ายของปีอีกแล้วเทศกาลส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่กำลังจะมาเยือน เดือนมกราคมเป็นเทอมที่
สองที่มีเรื่องตื่นเต้นสำหรับปี 4 ที่จะออกไปพบบรรยากาศ
การปฏิบัติงานในโรงพยาบาล พบคนไข้จริง พบความ
ทุกข์ยากของผู้ป่วย เราออกชุมชนกันมาบ้าง ออกบริการ
วิชาการกันบ้าง ทำวิจัยกันก็เสร็จแล้ว โดนอาจารย์ดุบ้าง
ให้ข้อคิดเห็นมากมาย จดจำกันได้บ้างไหมแล้วผลการ
สอบของนิสิตจะเป็นอย่างไรกันหนอ เดือนหน้าคณาจารย์
จะนำผลงานการวิจัยของพวกคุณไปนำเสนอในงานการ

ผศ.ทนพญ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา

สารจากคณบดี



ประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย คุณรู้คุณค่าของงานที่คุณทำกันหรือเปล่าหนอ อาจารย์หวังว่าอย่างน้อยก็เป็นแบบ
อย่างในการที่จะออกไปทำงานในอนาคต ว่าหน้าที่ของนักเทคนิคการแพทย์ที่ดีไม่ใช่อยู่แต่ในห้องปฏิบัติการ การ
ออกสู่ชุมชนเพื่อนำความรู้ความสามารถไปช่วยไปบอกเล่าแนะนำเป็นอีกงานหนึ่งที่นักเทคนิคการแพทย์จะต้องทำ
และทำได้ดีด้วย คุณสามารถแนะนำประชากรของชาติให้มีสุขภาพที่ดี มีการดูแลตนเองอย่างไรและคุณสามารถ
ตรวจสอบสุขภาพนั้นด้วยการตรวจวิเคราะห์ของนักเทคนิคการแพทย์ที่มีความสามารถเช่นคุณ อาจารย์อาจจะหวัง
มากเกินไปแต่อาจารย์เชื่อว่าเป็นไปได้

 ปีที่แล้วมีศิษย์เก่าของเราเรียนต่อในระดับปริญญาโทและอาจต่อไปถึงปริญญาเอกตามความหวังของ
คณาจารย์ ในปีนี้ก็จะมีผู้ที่สามารถเรียนต่อได้อีกและสำหรับคณบดีแล้วหวังว่าผู้สำเร็จการศึกษาแล้วจะกลับมาเป็น
กำลังเสริมให้คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นของเราเข้มแข็งยิ่งๆขึ้นไปกว่านี้ ขณะนี้หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุงปี 2558 ด้วยความเข้มแข็งของคณาจารย์เสร็จแล้ว และส่งประเมินโดยสภามหาวิทยาลัยแล้วอยู่ในระหว่าง
การแก้ไข เราจะนำเสนอสภาวิชาชีพในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในฉบับหน้าคงได้ส่งความคืบหน้าในการมาตรวจ
ประเมินของสภาวิชาชีพให้สมาชิกทราบ
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 ปัจจุบันนี้พื้นที่ความเป็นส่วนตัวเริ่มหายไปทุกขณะ เนื่องจากความก้าวหน้าของโลกโซเชียลที่ไร้พรมแดน 
ทำให้ความเป็นส่วนตัวในบางเรื่องถูกรุกล้ำจนบางครั้งกลายเป็นปัญหาและความขัดแย้งตามมาได้ ฉบับนี้ผมมีเรื่อง
ราวดีๆที่น่าสนใจนำมาฝากกันครับ

 ในค่ำคืนหนึ่งหลังจากกราบพระกับคุณพ่อคุณแม่แล้ว คุณพ่อเรียกลูกสาวเข้าไปพบแล้วบอกกับลูกสาวว่าพ่อมี
อะไรให้ดูซึ่งสำคัญมากๆ ว่าแล้วคุณพ่อก็หยิบอะไรบางอย่างออกจากกระเป๋าเสื้อแล้วเอามาใส่ไว้ในมือกำไว้ คุณพ่อ
ถามลูกสาวว่าอยากรู้มั๊ยว่ามีอะไรในมือพ่อ ลูกสาวรีบพยักหน้าทันใด ถ้าอยากรู้หนูต้องเอามือเขกพื้น 3 ที ลูกสาวรีบ
ทำตาม...คุณพ่อรีบบอกกับลูกสาวว่าไม่พอต้อง 5 ที และจากนั้นก็เปลี่ยนเป็น 10 ทีจนถึง 15 ที จนกระทั่งลูกสาวเริ่ม
เจ็บมือและอุทธรณ์ เมื่อคุณพ่อแบมือออกมาสิ่งที่เห็นคือเหรียญห้าบาทธรรมดาๆนี่เอง คุณพ่อหัวเราะเยาะแล้วกำมือ
ไว้ตามเดิมแล้วหันไปถามลูกสาวอีกครั้งว่าอยากดูอีกมั๊ย ถ้าอยากดูต้องเขกพื้น 10 ที ลูกสาวรีบตอบคุณพ่อทันทีว่า
หนูรู้แล้วและไม่อยากดูอีก คุณพ่อจึงรีบบอกว่า้าเช่นนั้นเขกพื้น 1 ทีก็ได้ ลูกสาวก็ตองเช่นเดิมว่าไม่อยากดูแล้วเพราะ

บทบรรณาธิการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.วรวุฒิ สมศักดิ์

“ความลับของเหรียญห้าบาท”
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รู้แล้วว่าในมือนั้นคือเหรียญห้าบาทธรรมดาๆ คุณพ่อจึงบอกว่าให้ดูฟรีๆก็ได้แล้วก็แบมือออกมา ลูกสาวก็ดูไปอย่าง
นั้นเอง สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ทำให้ลูกสาวสงสัยว่ามันคืออะไรและมันมีความหมายอย่างไรกันแน่ คุณพ่อเลยสอนว่า
อะไรที่เป็นความลับนั้นทุกคนมักจะยอมทำตามทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนเองอยากรู้ อยากดูและอยากเห็น แต่เมื่อ
สมดั่งที่ตั้งใจแล้วหรือเมื่อได้รู้ได้เห็นแล้ว สิ่งเหล่านั้นก็ไม่อยากดูอีกไม่อยากรู้อีกแม้จะได้ดูได้เห็นฟรีๆก็ตาม จากนั้น
คุณพ่อเลยสอนต่อว่าแล้วหนูลองคิดดูนะว่า แล้วสิ่งสำคัญที่พึงหวงแหนสำหรับลูกผู้หญิงซึ่งเป็นสิ่งมีค่ามาก ถ้าให้ใคร
รู้ก่อนเวลาอันควรก็จะไม่มีค่าอะไรเลยไม่ต่างกับเหรียญห้าบาทที่พ่อให้ลูกดูฟรี

 คงไม่มีอะไรได้มาฟรีๆบนโลกใบนี้และบางครั้งความสำคัญที่ควรหวงแหนเราก็ควรรักษาไว้ และบางครั้งเรื่อง
บางเรื่องไม่ใช่เรื่องของเรา เราก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งหรือสอดแทรกในเรื่องที่คนอื่นไม่ได้อยากให้เรารู้ เพราะขอบเขต
และพื้นที่ความเป็นส่วนตัวนอกจากเราจะต้องดูแลและหวงแหนแล้ว เราก็ไม่ควรเข้าไปในเขตพื้นที่ของคนอื่นโดยที่ไม่
รับอนุญาต
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ผศ.ดร.ทนพ.วรวุฒิ สมศักดิ์

เทคนิคการแพทย์ชุมชน



“การเข้าถึงชุมชนและการ
พัฒนากระบวนการคิดทาง
ด้านสาธารณสุขแบบยั่งยืน 
คือ หัวใจของการเป็น
เทคนิคการแพทย์ชุมชน”

 หากพูดถึงคำว่านักเทคนิคการแพทย์ เรามักจะนึกถึงบุคคลหรือบุคลากรทา
การแพทย์ตามโรงพยาบาลที่ทำหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
เพื่อนำผลการตรวจที่ได้นั้นมาเป็นข้อมูลสนับสนุนและยืนยันการวินิจฉัยของแพทย์ 
หรือการตรวจติดตามผลการรักษา นำไปสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ต้องถือว่าอาชีพและบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์นั้นมี
ความสำคัญเป็นอย่างมากกับกระบวนการสารธารณสุข เพราะผลของการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการนี้สามารถที่จะส่งผลโดยตรงต่อการวินิจฉัยของแพทย์ การดูแลผู้
ป่วยของพยาบาล และการให้ยาในการรักษาโรคของเภสัชกร หากผลการตรวจไม่
ถูกต้องหรือเกิดความผิดพลาดของการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จะเกิดผลเสียหาย
อย่างใหญ่หลวงต่อการวินิฉัยของแพทย์ที่ผิดไป การให้ยาในการรักษาจะเกิด
ความผิดพลาดและสามารถทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถหายขาดจากโรคหรือพยาธิ
สภาพที่เป็นอยู่ได้ หากเป็นอันตรายร้ายแรงก็สามารถทำให้ผู้ป่วยเกิดการเสียชีวิต 
นำมาซึ่งความเสียหายอย่างใหญ่หลวงของทางการแพทย์และกระบวนการรักษา

 แต่ในปัจจุบันบุคลากรทางการแพทย์เริ่มมีความตระหนักถึงปัญาทางด้าน
สาธารณสุขมากขึ้น จากอุบัติการณ์ของโรคต่างๆที่มีแนวโน้มจะลดลงแต่กลับเพิ่ม
มากขึ้นในบางช่วงของปี หรือความชุกของโรคใหม่ๆเริ่มก่อให้เห็นมากขึ้น ทำให้
เกิดแนวความคิดร่วมกันว่า หากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคต่างๆ 
รวมทั้งการดูแลรักษาตนเองจากโรคที่เป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนมีความพร้อม 
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การลงพื้นที่ชุมชนเป็นการ
เข้าถึงปัญหาและนำไปสู่
การแก้ไขปัญหาทางด้าน
สาธารณสุขอย่างแท้จริง

มีความรู้ มีความตระหนักร่วมกันของการพยายามแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุข 
ย่อมนำมาซึ่งผลที่ดีของการห่างไกลจากโรค การไม่เกิดอาการของโรคและการที่
คนในชุมชนสามารถป้องกันโรคจากความรู้ของคนในชุมชนเองได้ จะเป็นสิ่งที่ดี
ที่สุดของงานสาธารณสุขและวงการแพทย์ คนในชุมชนจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
อย่างมหาศาลสำหรับการมารักษาที่โรงพยาบาล และการใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอกับ
การดำรงชีวิต และทั้งหมดจึงกลายเป็นที่มาที่เราทุกคนที่เป็นบุคลากรทางการ
แพทย์จำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญข้อนี้ และเป็นที่มาของการเกิดแขนงวิชา 
“เทคนิคการแพทย์ชุมชน”

 เทคนิคการแพทย์ชุมชนเป็นรายวิชาหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ เป็นกระ
บวนการเรียน-การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนนำความรู้ที่มีทั้งหมดของทางเทคนิคการ
แพทย์ทั้ง 5 สาขาวิชา ได้แก่ เคมีคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต และโลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวิทยา
คลินิก นำมาประยุกต์ให้เกิดความเชื่อมโนงสัมพันธ์และถ่ายทอดให้กับคนใน
ชุมชนได้รับทราบ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรค
ต่างๆได้ ดังนั้น รายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชนจึงต้องใส่ในรายวิชาที่เป็นของ
นิสิตชั้นปีสุดท้าย เนื่องจากเป็นกลุ่มนิสิตที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้มาแล้วทั้ง 5 
สาขาวิชา และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปประกอบวิชาชีพเทคนิคการ
แพทย์จริงๆ แต่ความยากของเทคนิคการแพทย์ชุมชนนั้นมีหลายอย่างที่ต้องนำมา
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ความรู้และความเข้าใจ
อย่างแท้จริงในแต่ละสาขา
วิชาของเทคนิคการแพทย์ 
ถือเป็นความสำคัญแรกที่
นักเทคนิคการแพทย์ต้องมี

วิเคราะห์เพื่อเตรียมความพ้อมของทั้งตัวอาจารย์ผู้สอน และตัวนิสิตผู้ต้องออกไป
พบปะกับชุมชนจริงๆ เราลองมาดูประเด็นสำคัญๆ ที่มีความสำคัญในรายวิชานี้กัน

ประการแรก! เทคนิคการแพทย์ชุมชนนั้นจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกัน
ของทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 สาขาวิชา เรื่องนี้อาจกลายเป็นประเก็นใหญ่ของ
การทำงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ชุมชน เนื่องจากความยากและซับซ้อนของ
แต่ละสาขาวิชานั้นเป็นด่านแรกที่นิสิตผู้เรียนต้องเข้าใจให้ได้อย่างดี และสามารถ
อธิบายถึงกลไกที่เกี่ยวข้องได้ของแต่ละสาขาวิชา จากนั้นต้องนำความรู้ที่เข้าใจ
แล้วของแต่ละสาขาวิชามาเชื่อมโยงและแสดงความสัมพันธ์กันทางคลินิกให้ได้ นี่
จะเป็นด่านที่สองที่ยากยิ่งขึ้น การหาจุดเชื่อมโยงและการแสดงความสัมพันธ์ของ
การเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับทุกๆสาขาวิชา เป็นกระบวนการที่นิสิตต้องอาศัยความรู้ 
ความเข้าใจและการค้นคว้ามาอย่างดีมาก อาจารย์ผู้สอนต้องคอยชี้แนะแนวทาง
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์และต้องแสดงให้เห็นถึงภาพใหญ่ของโรคที่เกิดขึ้น 
จากประสบการณ์ของการทำงานด้านเทคนิคการแพทย์ชุมชนมานั้น นิสิตยังไม่
สามารถที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้ ความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของแต่ละ
สาขาวิชายังคงเป็นอุปสรรคใหญ่ ดังนั้น นักเทคนิคการแพทย์ทุกคนจึงควรตระหนัก
ถึงเรื่องนี้มาเป็นอันดับแรก ถามตนเองว่ามีความพร้อมในด้านวิชาการแล้วหรือยัง 
มีความเข้าใจในงานเทคนิคการแพทย์ดีพอแล้วหรือยัง หากเรามีความรู้ความ
เข้าใจที่ดีพร้อมแล้ว การทำงานด้านเทคนิคการแพทย์ชุมชนจะสนุกขึ้น
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การเข้าถึงและการเข้าหา
ค น ใ น ชุม ช น ต้อ ง ง่า ย 
ชัดเจนและไม่ซับซ้อน เพื่อ
ให้เกิดความเข้าใจ ไว้ใจ
และนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์อย่าง
ยั่งยืน

ประการที่สอง เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานทางวิชาการโดยตรงแต่ถือเป็น
หัวใจสำคัญของการเข้าถึงคนในชุมชนอย่างแท้จริง นั่นคือการใช้คำพูดในการ
อธิบายเรื่องทางวิชาการให้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่วิชาการ ถือว่าเป็นงานที่ยากที่สุดของ
การทำงานด้านเทคนิคการแพทย์ชุมชนเลยทีเดียว เนื่องจากคนในชุมชนนั้นไม่มี
ความรู้ทางด้านการแพทย์สูงและการใช้คำศัพท์ทางด้านเทคนิคหรือคำศัพท์
ทางการแพทย์จะทำให้คนในชุมชนไม่เข้าใจ และเมื่อคนในชุมชนไม่เข้าใจในสิ่ง
ที่เราหยิบยื่นให้แล้ว จะกลายเป็นความรู้สึกต่อต้านน่ารำคาญและไม่ยอมรับอีกต่อ
ไป ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งนักเทคนิคการแพทย์จำเป็นต้องมีการเรียน
รู้การนำเสนอด้วยวาจา การฝึกพูดอธิบาย และการฝึกการใช้ภาษาแบบง่ายๆใน
การเรียบเรียงเล่าเรื่องให้คนในชุมชนเกิดความอยากรู้ ความน่าสนใจและการเป็น
กันเองที่เข้าถึงผู้ใหญ่ให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ จนเกิดการยอมรับและปฏิบัติตาม
ในที่สุด บุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องมีการฝึกฝน การมีอัธยาศัยที่ดี การ
ยิ้มแย้มและมารยาทในการเข้าหาผู้ใหญ่ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยยังคง
ใช้ได้เสมอมา ดังนั้น การเรียนรู้ การเรียนและการสอนงานทางด้านเทคนิคการ
แพทย์ชุมชนนั้น นอกจากจะต้องมีการเรียนทางด้านวิชาการให้แน่นแล้ว ยังจำเป็น
ต้องมีการสอดแทรกความรู้และการฝึกฝนทางด้านบุคลิกภาพและการเข้าสังคมให้
แกนิสิตด้วย จึงจะทำให้การลงพื้นที่และการเข้าหาคนในชุมชนเป็นได้ได้ง่ายและ
สะดวก จนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามมา
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การพัฒนาสุขภาพและ
สาธารณสุขอย่างยั่งยืน คือ
หัวใจของเทคนิคการแพทย์
ชุมชน

 เพราะฉะนั้นในความคิดและประสบการณ์ของผมนั้น คำว่าเทคนิคการแพทย์
ชุมชนไม่ได้หมายถึงการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อไปตรวจใ้บริการคนในชุมชน และนำผล
ตรวจไปให้ แต่น่าจะเป็นการลงไปในพื้นที่ของชุมชน การออกไปให้ความรู้และ
การทำความเข้าใจ การตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด และการ
ป้องกันตนเอง เพื่อให้คนในชุมชนมีการพัฒนาทางด้านสุขภาพและสาธารณสุข
อย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องมาทำการรักษาที่โรงพยาบาลหรือสถานีอยามัย ความแข็ง
แรงทางสุขภาพที่เกิดจากการปฏิบัติตนเองในชุมชน และการใช้ภูมิปัญญาชาว
บ้านในการดูแลรักษาตนเอง จนคนในชุมชนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงถ้วนหน้าและไม่
ต้องพึงพาหมดหรือพยาบาลในโรงพยาบาลอีก ผมว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นหัวใจของ
งาน “เทคนิคการแพทย์ชุมชน”
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 มีหลายต่อหลายคนมักสงสัยว่าอาหารจะสามารถต้านมะเร็งได้อย่างไร แล้วคนที่เป็นโรคมะเร็งล่ะควรทาน
อาหารอย่างไรจึงจะดีที่สุด ก่อนอื่นต้องอยกให้ชัดเจนก่อนว่าการป้องกันมะเร็งกับการรักษามะเร็งเป็นคนละเรื่องกัน 
การป้องกันมะเร็งนั้นเราจะเลือกใช้อาหารและสารอาหารที่ช่วยต้านหรือลดอนุมูลอิสระ อาหารก็ต้องเลือกที่ปลอดสาร
พิษเจือปนหรือมีการล้างอย่างดี เช่น ล้างด้วยน้ำด่าง แช่ผงถ่าน หรือใช้เครื่องล้างผักสำเร็จรูปที่มีการใช้โอโซนใน
การฆ่าเชื้อ ทำลายสารเคมีตกค้าง และใช้อัลตราโซนิกในการทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือน

สารสกัดจากบร๊อคโคลี่

 ถ้าร่างกายมีมะเร็งเกิดขึ้นมาแล้วเราจะใช้วิตามินและสารอาหารไม่ใช่ในขนาดหรือปริมาณที่ปกติ แต่ต้องเป็น
ขนาดหรือปีิมาณที่จะมีผลทางเภสัชวิทยา ออกฤทธิ์ในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง เพื่อทำการรักษามะเร็ง จากการ
ศึกษาวิจัยพบว่าสาร I3C สามารถยับยั้งตัวรับจำเพาะของฮอร์โมนเอสโตรเจนได้ซึ่งมีฤทธิ์คล้ายยาเคมีบำบัดที่ใช้

ข่าวฝากจากสาขาเคมีคลินิก: ผศ.ดร.ทนพ.วรวุฒิ สมศักดิ์ หัวหน้าสาขาฯ

อาหารต้านมะเร็ง

11



รักษามะเร็งเต้นนม นอกจากนี้สารสกัด I3C ยังสามารถ
หยุดยั้งการสังเคราะห์ DNA ในมะเร็งเต้านมชนิดไม่มี
ตัวรับที่จำเพาะต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนได้ถึง 50%

สารสกัดเคอร์คูมิน

 เป็นสารสกัดอีกชนิดหนึ่งที่ได้มาจากขมิ้น พบว่าเค
อร์คูมินสามารถยับยั้งกระบวนการเจริญเติบโตของมะเร็ง
ในขั้นตอนของการสร้างโปรตีนที่เกี่ยวข้องในการ
ควบคุมการเจริญและการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง เช่น 
Epidermal growth factor receptor, Fibroblast 
growth factor, 
Nuclear factor 
kappa B จีงทำให้
เซลล์มะเร็งหยุด
การเจริญเติบโต
แ ล ะ ต า ย ไ ป ใ น
ที่สุด

ชาเขียว

 ในชาเขียว
จะมีสารสกัดที่น่า
สนใจชนิดหนึ่งคือ 
EGCG สารสกัด
ตัวนี้สามารถยับยั้ง 
Nuclear factor 
kappa B ซึ่งเป็น
โปรตีนที่เซล์มะเร็งจะมีการสร้างออกมามากกว่าปกติเพื่อ
ใช้ในการเจริญเติบโต นอกจากนี้ EGCG ยังสามารถ
ลดการสร้างหลอดเลือดใหม่จากเซลล์มะเร็งได้และเร่ง
การตายของเซลล์มะเร็งได้ถึง 2 เท่า

เมลาโทนิน

 เมลาโทนินเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่มีการนำมาใช้
เป็นอาหารเสริมช่วยในเรื่องของการนอนหลับ พบว่า
เใลาโทนินสามารถไปยับยั้งตัวรับที่จำเพาะกับเอสโตร

เจนได้ ซึ่งมีการออกฤทธิ์เหมือนกับยาที่ใช้ในการรักษา
มะเร็งเต้านม แต่เมลสโทนินมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่ามาก

กระเทียม

 สารสกัดจากกระเทียมพบว่า สามารถช่วยเร่งการ
ทำงานของเม็ดเลือดขาว เร่งและกระตุ้นการทำานของ
เซลล์แมคโครฟาจ นอกจากนี้ยังมีการรายงานว่า สาร
สกัดกระเทียมสามารถยับยั้งมะเร็งได้หลายชนิด เช่น 
มะเร็งหลอดอาหาร เป็นต้น

องุ่นแดง

 สารสกัดจาก
องุ่นไวน์แดงเรสเว
อราทรอลสามารถ
ยับยั้งกระบวนการ
อักเสบได้ ซึ่งรวม
ไปถึงการยับยั้ง
กระบวนการอักเสบ
ที่เกิดขึ้นบริเวณ
รอบๆหลอดเลือด
ในเซลล์มะเร็งซึ่ง
เป็นสาเหตุอย่าง
หนึ่งที่ทำให้เซลล์
มะเร็งเกิดการแพร่
กระจาย นอกจากนี้

ยังสามารถเพิ่มโปรตีนที่ควบคุมการเจริญของก้อนมะเร็ง
โดยผ่านการทำงานของโปรตีน P21 และ Bax ซึ่งจะมี
ผลหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

ถั่วเหลือง

 สารสกัดไอโซฟลาโวน (Isoflavone) จากถั่ว
เหลืองสามารถไปยับยั้งตัวรับที่จำเพาะของฮอร์โมนเอส
โตรเจนและแอนโดรเจน จึงส่งผลต่อการยับยั้งมะเร็งเต้า
นม มะเร็งมดลูกและมะเร็งต่อมลูกหมากได้ นอกจากนี้
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สารสกัดถั่วเหลืองยังสามารถรักษาระดับความแข็งแรงของกระดูก ผิวหนัง สมอง และลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและ
หลอดเลือดได้

วิตามินซี

 ถ้าจะป้องกันมะเร็งด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินซีก็ถือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวหนึ่ง ปัจจุบันเราหาชนิด 
1,000 มก. ได้ไม่ยากนัก คนส่วนใหญ่จะทานวันละ 500–1,000 มก. แต่ถ้าจะรักษามะเร็ง ไม่ควรใช้สารต้านอนุมูล
อิสระพร่ำเพรื่อ โดยเฉพาะถ้ากำลังอยู่ในระหว่างการให้เคมีบำบัดหรือการฉายแสง อย่างไรก็ตาม วิตามินซีก็
สามารถเป็นเคมีบำบัดรักษามะเร็งได้ แต่ต้องให้ในขนาดสูงมากที่เรียกว่าเมกะโดส วิตามินซีในขนาดที่เป็นพิษต่อ
เซลล์มะเร็ง จะต้องให้ระดับของวิตามินซีในเลือดขึ้นไปสูงถึง 600 mg/dL แม้ว่าวิตามินซีจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 
แต่ในขนาดสูง จะเป็นอนุมูลอิสระเสียเอง โดยเฉพาะอนุมูลอิสระจำพวกเปอร์ออกไซด์ ทั้งนี้ เซลล์ของมะเร็งจะมีระดับ
เอนไซม์ย่อยอนุมูลอิสระที่ชื่อ คาทาเลส อยู่น้อยกว่าเซลล์ปกติทั่วไป ดังนั้น เมื่อเกิดอนุมูลอิสระขึ้นในร่างกายจาก
วิตามินซี เซลล์ทั่วไปก็จะอาศัย คาทาเลส ไปย่อยอนุมูลอิสะชนิดเปอร์ออกไซด์ได้ แต่เซลล์มะเร็งขาดเอนไซม์ คาทา
เลส ก็จะไม่สามารถป้องกันตัวเองจากอนุมูลอิสระได้ เซลล์มะเร็งก็ตายลง เคยมีการศึกษาวิจัย ใช้วิตามินซีเมกะโดส 
ร่วมกับเคมีบำบัด พบว่า ช่วยเพิ่มอัตราการตอบสนองต่อเคมีบำบัดได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามการศึกษาด้วยการใช้วิตะ
มินซีขนาดปกติ ร่วมกับเคมีบำบัด พบว่าผลของเคมีบำบัดลดลง ดังนั้น อย่าตัดสินใจรับประทานวิตามินเอง ถ้าท่าน
กำลังรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดอยู่ แต่ในขณะเดียวกันก็อย่าเชื่อแพทย์ทางด้านเคมีบำบัดไปเสียทั้งหมด เพราะท่าน
เหล่านั้นไม่มีความรู้ด้านการบำบัดมะเร็งทางอื่น

 เมื่อไม่นานมานี้ มีการศึกษาตีพิมพ์ในวารสารมะเร็งวิทยาคลินิก ธันวาคม ปี 2004 เพื่อจะดูว่า เคมีบำบัด ช่วย
เพิ่มอัตรารอดชีวิต 5 ปีออกไปได้มากน้อยแค่ไหน โดยวิธีการวิเคราะห์ผลการศึกษาวิจัย เฉพาะที่พบว่าเคมีบำบัด มี
นัยสำคัญทางสถิติที่เพิ่มอัตรารอด 5 ปี ของประเทศออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา โดยเป็นการศึกษาวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
ช่วงปี 1990 ถึง 2004 ผลการศึกษาพบว่า เคมีบำบัดช่วยเพิ่มอัตรารอดชีวิตในออสเตรเลียเพียง 2.3% ใน
สหรัฐอเมริกาเพียง 2.1% ถ้าแยกเฉพาะมะเร็งเต้านม ลำไส้ ศรีษะและคอ พบว่าเพิ่มอัตรารอดทั้งหมด น้อยกว่า 5% 
มีมะเร็งเพียงไม่กี่ชนิดที่เคมีบำบัดเพิ่มอัตรารอดได้สูง คือ มะเร็งอัณฑะเพิ่มอัตรารอด 41%, มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เพิ่ม
อัตรารอด 10.5-38% มะเร็งรังไข่ เพิ่มอัตรารอด 8.8%
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 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เทคนิคการแพทย์เวสเทิร์น ร่วมใจบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2558 
กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 เพื่อบริการตรวจสุขภาพแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดย
จะดำเนินการตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจคัดกรองภาวะซีด และตรวจคัดกรองภาวะ
พร่องเอนไซม์ glucose-6-phosphate dehydrogenase (G-6-PD) จากที่กล่าวมา หลายท่านอาจยังไม่ทราบถึง
ความสำคัญของเอนไซม์ G-6-PD ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงขอกล่าวถึงบทบาทของเอนไซม์ G-6-PD ในเม็ดเลือดแดง 
สาเหตุของภาวะพร่องเอนไซม์ ลักษณะทางคลินิก และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 G-6-PD เป็นเอนไซม์ที่มีความสำคัญต่อการรักษาเสถียรภาพของเซลล์ โดยเป็นตัวกลางที่ทำให้เกิด re-
duced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยน oxidized glutathione 
(GSSG) ให้อยู่ในรูป reduced glutathione (GSH) โดยที่ GSH มีบทบาทสำคัญในการลดอนุมูลอิสระและลดการ
เกิดปฏิกิริยา oxidation ในเม็ดเลือดแดง ภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรม แบบ X-

ข่าวฝากจากสาขาโลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวิทยาคลินิก
ดร.ทนพ.สุริยัน สุขติ หัวหน้าสาขาฯ

ภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD
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linked recessive ดังนั้นจึงพบความผิดปกติในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ในภาวะปกติผู้ที่พร่องเอนไซม์ G-6-PD 
จะไม่มีความผิดปกติใดๆ แต่ในภาวะเจ็บป่วยเป็นไข้ ได้รับยา หรือสารบางอย่างที่มีผลทำให้เกิด oxidative stress 
จะส่งผลทำให้เม็ดเลือดแดงแตกเป็นจำนวนมากในหลอดเลือด ทำให้เกิดภาวะซีดอย่างเฉียบพลัน (acute hemo-
lytic anemia) และอาจส่งผลทำให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้ 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

 การวินิจฉัยที่แน่นอนคือการตรวจปริมาณของเอนไซม์ G-6-PD ในเม็ดเลือดแดง (quantitative G-6-PD en-
zyme assay) หรือ การตรวจคัดกรอง (screening test) เพื่อแยกภาวะปกติออกจากภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD 
ด้วยวิธีต่างๆ เช่น methemoglobin reduction test, fluorescence spot test และการกระตุ้นให้เกิด Heinz bod-
ies ด้วย acetyl phenylhydrazine (APH) (รูปที่ 1)

การตรวจทางห้องปฏิบัติการขณะที่มีการแตกของเม็ดเลือดอย่างเฉียบพลัน 

 การตรวจเลือดทางโลหิตวิทยาพบภาวะโลหิตจาง มี reticulocyte สูงขึ้น (reticulocytosis) การตรวจสเมียร์
เลือดพบ polychromasia สูงขึ้น สามารถตรวจพบ blister cell, bite cell, RBC with hemoglobin leakage (Hb 
leakage cell) และ ghost cell (รูปที่ 2) การตรวจทางเคมีคลินิกพบ indirect bilirubin สูงกว่าปกติ และการตรวจ
วิเคราะห์ปัสสาวะพบภาวะ hemoglobinuria

รูปที่ 1. สเมียร์เลือดของผู้ที่พร่องเอนไซม์ G-6-PD เมื่อทำการถูกกระตุ้นด้วย APH 
ทำการย้อมเม็ดเลือดด้วย 1% crystal violet แล้วไถสเมียร์พบเซลล์ที่มี Heinz bod-
ies ในเม็ดเลือดแดงมากกว่าหรือเท่ากับ 5 เม็ดภายในเซลล์เป็นจำนวนมาก

รูปที่ 2. สเมียร์เลือดผู้ป่วยพร่องเอนไซม์ G-6-PD ในขณะที่มีการแตกของเม็ดเลือด
แดงอย่างเฉียบพลัน พบ polychromasia, blister cell, bite cell, RBC with hemo-
globin leakage และ ghost cell

เอกสารอ้างอิง

1. Agarwal AM, Prachal JT. Congenital Hemolytic Anemias. In: Schmaier AH, Lazarus HM, editors. 
Concise Guide to Hematology. Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell; 2012. p. 62-74
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 เกล็ดโลหิต  (Platelets) เป็นเซลล์เม็ดโลหิตชนิดหนึ่ง มีขนาดเล็กมากแต่มีความสำคัญต่อร่างกายอย่างยิ่ง 
เพราะช่วยทำให้โลหิตแข็งเป็นลิ่มและอุดรอยฉีกขาดของเส้นโลหิตเวลาที่ถูกของมีคมบาด โดยปกติเกล็ดโลหิต 
มีอายุในการทำงานประมาณ 5-10วัน ในร่างกายมนุษย์เราจะมีเกล็ดโลหิตประมาณ1-5 แสนตัว/ลูกบาศก์มิลลิลิตร 
ถ้ามีภาวะเกล็ดโลหิตต่ำมากจะทำให้เกิดโลหิตออกง่าย นอกจากนี้ยังมีหลายโรคที่ทำให้เกล็ดโลหิตต่ำ เช่น โรค
มะเร็งเม็ดโลหิตขาว โรคที่เกี่ยวกับไขกระดูกไม่ทำงาน โรคติดเชื้อบางชนิด เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น เกล็ด
โลหิตใช้รักษาโรคในผู้ป่วยที่มีภาวะเกล็ดโลหิตต่ำ และมีปัญหาเลือดออกไม่หยุด เช่น โรคไข้เลือดออก มะเร็งเม็ด
โลหิตขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นต้น

การบริจาคเกล็ดโลหิต (Single Donor Platelets)

 ปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากที่ต้องใช้เกล็ดโลหิตรักษา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะเปิด
รับบริจาคเกล็ดโลหิต เฉพาะที่มีการร้องขอจากโรงพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้เปิดรับบริจาคทั่วไปเหมือนรับบริจาคโลหิต 

ข่าวฝากจากสาขาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต: อ.ทนพ.วีรศักดิ์ จรภักดี หัวหน้าสาขาฯ

การบริจาคเกล็ดโลหิต
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หรือพลาสมา ทั้งนี้เพราะเกล็ดโลหิตเมื่อเจาะออกมานอกร่างกายแล้ว จะมีอายุเพียง 24 ชั่วโมง - 5 วัน ตามลักษณะ
และกรรมวิธีในการเจาะเก็บและต้องเก็บรักษาไว้ในตู้ซึ่งควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ 22 องศาเซลเซียสพร้อมกับมีการเขย่า
เบาๆ ตลอดเวลา

 การรับบริจาคเกล็ดโลหิต จะใช้เครื่องมือเฉพาะที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผู้บริจาคเกล็ดโลหิตจะถูก
เจาะโลหิตจากแขนข้างหนึ่งผ่านเข้าเครื่องแยกอัตโนมัติ เพื่อแยกเกล็ดโลหิตออกจากเม็ดโลหิตแดง เมื่อได้เกล็ด
โลหิตแล้ว ส่วนประกอบอื่นๆ จะถูกคืนกลับเข้าสู่ร่างกาย ระยะเวลาในการบริจาคเกล็ดโลหิต ประมาณ 1.30 - 2 
ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องมือ

 ผู้บริจาคเกล็ดโลหิตจะไม่อ่อนเพลีย สามารถปฏิบัติภารกิจการงานได้ตามปกติ หลังจากบริจาคเกล็ดโลหิตไป
แล้ว 1เดือน สามารถบริจาคโลหิตได้ตามปกติ ยกเว้นในกรณีจำเป็น อาจให้บริจาคได้ทุก  3-5 วัน แต่ไม่เกิน 24 
ครั้ง/ปี และค่าเกล็ดโลหิตก่อนบริจาคไม่ต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด

คุณสมบัติผู้บริจาคเกล็ดโลหิต

• อายุ 17-50 ปี

• น้ำหนัก 50 กิโลกรัมขึ้นไป

• ควรเป็นผู้ที่บริจาคโลหิตสม่ำเสมอ

• หมู่โลหิตจะต้องตรงกับผู้ป่วยที่ต้องการเกล็ดโลหิต

• เส้นโลหิตตรงข้อพับแขนชัดเจน

• ไม่รับประทานยาแก้ปวดแอสไพริน ในระยะเวลา 5 วันก่อนบริจาค

• มีจำนวนเกล็ดโลหิต 2.5 แสนตัว/ลูกบาศก์มิลิลิตร (ก่อนบริจาคจะขอเจาะโลหิตเพื่อตรวจนับจำนวนเกล็ดโลหิต
ก่อน)
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 องค์การอนามัยโลก  ได้จำแนกกลุ่มอาการโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีตามลักษณะอาการทางคลินิก 
ดังนี้

 Undiffiferentiate fever (uf) หรือกลุ่มอาการไวรัส พบในทารกหรือเด็ก จะมีเพียงอาการไข้ 2–3 วัน บาง
ครั้งอาจมีผื่นแบบ maculopapula rash มีอาการคล้ายคลึงกับโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถวินิจฉัยได้
จากอาการทางคลินิก 

 ไข้เดงกี Dengue Fever-DF มักเกิดกับเด็กโตหรือผู้ใหญ่ อาจมีอาการไม่รุนแรง คือมีอาการไข้ร่วมกับปวด
ศีรษะ ปวดรอบกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูกและมีผื่น บางรายอาจมีจุดเลือดออกที่ผิวหนัง ตรวจพบ tourni-
quet test positive ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีเม็ดเลือดขาวต่ำได้ ในผู้ใหญ่เมื่อหายจากเป็นโรคแล้วจะมีอาการอยู่นาน โดย
ทั่วไปไม่สามารถวินิจฉัยจากอาการทางคลินิกได้แน่นอน ต้องอาศัย การตรวจทางน้ำเหลือง/แยกเชื้อไวรัส

ข่าวฝากจากสาขาวิชาจุลชีววิทยาคลินิก: ดร.ทนพญ.นงลักษณ์ อยู่นิ่ม หัวหน้าสาขาฯ

โรคไข้เลือดออก (ต่อ)
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 ไข้เลือดออกเดงกี Dengue hemorrhagic 
fever-DHF มีอาการทางคลินิกเป็นรูปแบบที่ค่อนข้าง
ชัดเจน คือมีไข้สูงลอย ร่วมกับอาการเลือดออก ตับโต 
และมีภาวะช็อกในรายที่รุนแรง ในระยะมีไข้จะมีอาการ
ต่างๆ คล้าย DF แต่จะมีลักษณะเฉพาะของโรค คือมี
เกล็ดเลือดต่ำและมีการรั่วของพลาสมา ซึ่งถ้าพลาสมารั่ว
ออกไปมาก ผู้ป่วยจะมีภาวะช็อกเกิดขึ้นที่เรียกว่า den-
gue shock syndrome (DSS) การรั่วของพลาสมาซึ่ง
ถือเป็นเอกลักษณ์ของโรคไข้เลือดออกเดงกี สามารถ
ตรวจพบได้จากการที่มีระดับ Hct สูงขึ้น มีน้ำในเยื่อหุ้ม
ช่องปอดและช่องท้อง

อาการของผู้ที่ติดเชื้อโรคไข้เลือดออก

 หลังจากได้รับเชื้อจากยุงที่เป็นพาหะแล้วประมาณ 
5-8 วัน (ระยะฟักตัว) ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการของโรคซึ่งมี
ความรุนแรงแตกต่างกันได้ ตั้งแต่มีอาการคล้ายไข้เดงกี
ไปจนถึงมีอาการรุนแรงมากจนถึงช็อกและถึงเสียชีวิตได้ 
โรคไข้เลือดออกเดงกี มีอาการสำคัญที่เป็นรูปแบบค่อน
ข้างเฉพาะ 4 ประการ เรียงตามลำดับการเกิดก่อนและ
หลัง ดังนี้

 ไข้สูงลอย: ไข้ 39-40OC ทุกรายจะมีไข้สูงอย่าง
เฉียบพลัน ส่วนใหญ่ไข้จะสูงเกิน 38.5OC ไข้อาจสูงถึง 
40–41OC ซึ่งบางรายอาจมีอาการชักเกิดขึ้น โดยเฉพาะ
ในเด็กที่เคยมีประวัติการชักมาก่อน หรือในเด็กเล็กอายุ
น้อยกว่า 6 เดือน ผู้ป่วยมักจะมีหน้าแดง (Flushed 
face) อาจตรวจพบคอแดง (injected pharynx) ได้ แต่
ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะไม่มีอาการน้ำมูกไหล หรืออาการไอ 
ซึ่งช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคจากหัดในระยะแรก และ
โรคระบบทางเดินหายใจได้ เด็กโตอาจปวดศีรษะ ปวด
รอบกระบอกตา ในระยะไข้นี้ อาการทางระบบทางเดิน
อาหารที่พบบ่อย คือเบื่ออาหาร อาเจียน อาจมีปวดท้อง
ร่วมด้วย ซึ่งในระยะแรกจะปวดโดยทั่วไป และอาจปวดที่
ชายโครงขวาในระยะที่มีตับโต ส่วนใหญ่ไข้จะสูงลอย
อยู่ 2–7 วัน ประมาณร้อยละ 15 อาจมีไข้สูงนานเกิน 7 
วัน และบางรายไข้จะเป็นแบบ biphasic ได้ อาจพบมี

ผื่นแบบ erythema หรือ maculopapular ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายผื่น rubella ได้

 อาการเลือดออก: อาการเลือดออกที่พบบ่อยที่สุด 
คือที่ผิวหนัง โดยจะตรวจพบว่าเส้นเลือดเปราะแตกง่าย 
การทำ tourniquet test ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 2–3 วัน
แรกของโรค ร่วมกับมีจุดเลือดออกเล็กๆ กระจายอยู่ตาม
แขน ขา ลำตัว รักแร้ อาจมีเลือดกำเดา หรือเลือดออก
ตามไรฟัน ในรายที่รุนแรง อาจมีอาเจียน และถ่าย
อุจจาระเป็นเลือด ซึ่งมักจะเป็นสีดำ (malena) อาการ
เลือดออกในทางเดินอาหาร ส่วนใหญ่จะพบร่วมกับภาวะ
ช็อก ส่วนใหญ่จะคลำพบตับโตได้ประมาณวันที่ 3-4 นับ
แต่เริ่มป่วย ในระยะที่ยังมีไข้อยู่ตับจะนุ่มและกดเจ็บ

 ความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือดหรือช็อก: 
มักจะเกิดช่วงไข้จะลด เป็นระยะที่มีการรั่วของพลาสมา 
ซึ่งจะพบทุกรายในผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกี โดยระยะรั่ว
จะมีประมาณ 24–28 ชั่วโมง ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้
ป่วยไข้เลือดออกเดงกีจะมีอาการรุนแรง มีภาวะการไหล
เวียนล้มเหลวเกิดขึ้น เนื่องจากมีการรั่วของพลาสมาออก
ไปยังช่องปอด/ช่องท้องมากเกิด hypovolemic shock 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับที่มีไข้ลดลงอย่าง
รวดเร็ว เวลาที่เกิดช็อกจึงขึ้นอยู่กับระยะเวลามีไข้ อาจ
เกิดได้ตั้งแต่วันที่ 3 ของโรค (ถ้ามีไข้ 2 วัน) หรือเกิดวัน
ที่ 8 ของโรค (ถ้ามีไข้ 7 วัน) ผู้ป่วยจะมีอาการเลวลง เริ่ม
มีอาการกระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ชีพจรเบาเร็ว ความ
ดันโลหิตเปลี่ยนแปลง ตรวจพบ pulse pressure แคบ
เท่ากับ หรือน้อยกว่า 20 มม.ปรอท (ค่าปกติ 30-40 
มม.ปรอท) โดยมีความดัน diastolic เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
(BP 110/90, 100/80 มม.ปรอท) ผู้ป่วยไข้เลือดออกเด
งกีที่อยู่ในภาวะช็อกส่วนใหญ่จะมีภาวะรู้สติดี พูดรู้เรื่อง 
อาจบ่นกระหายน้ำ

 บางรายอาจมีอาการปวดท้องเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน
ก่อนเข้าสู่ภาวะช็อก ซึ่งบางครั้งอาจทำให้วินิจฉัยโรคผิด
เป็นภาวะทางศัลยกรรม (acute abdomen) ภาวะช็อกที่
เกิดขึ้นนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ถ้าไม่ได้รับ
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การรักษาผู้ป่วยจะมีอาการเลวลง รอบปากเขียว ผิวสี
ม่วงๆ ตัวเย็นชืด จับชีพจรและ/หรือวัดความดันไม่ได้ 
(profound shock) ภาวะรู้สติเปลี่ยนไป และจะเสียชีวิต
ภายใน 12–24 ชั่วโมงหลังเริ่มมีภาวะช็อก หากว่าผู้ป่วย
ได้รับการรักษาช็อกอย่างทันท่วงที และถูกต้องก่อนที่จะ
เข้าสู่ระยะ profound shock ส่วนใหญ่ก็จะฟื้นตัวได้
อย่างรวดเร็ว ในรายที่ไม่รุนแรง เมื่อไข้ลดลงผู้ป่วยอาจ
จะมีมือเท้าเย็นเล็กน้อย ร่วมกับมีการเปลี่ยนแปลงของ
ชีพจรและความดันเลือด ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง
ในระบบการไหลเวียนของเลือด เนื่องจากมีการรั่วของ
พลาสมาออกไปแต่รั่วไม่มาก จึงไม่ทำให้เกิดภาวะช็อก 
ผู้ป่วยเหล่านี้เมื่อให้การรักษาในระยะสั้นๆ ก็จะดีขึ้น
อย่างรวดเร็ว

วิธีรักษาผู้ป่วย โรคไข้เลือดออกเบื้องต้น

 ขณะนี้ยังไม่มียาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์เฉพาะสำหรับ
เชื้อไข้เลือดออก และไม่มีวัคซีนป้องกัน ดังนั้นการรักษา
โรคนี้จึงเป็นแบบการรักษาตามอาการและประคับ
ประคอง ซึ่งจะได้ผลดีถ้าให้การวินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่
ระยะแรก การรักษามีหลักปฏิบัติดังนี้

 ในระยะไข้สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่มีประวัติ
เคยชักหรือในรายที่ปวดศีรษะและปวดเมื่อยตามตัว อาจ
ให้ยาลดไข้ ควรใช้ยาพวกพาราเซตามอล ไม่ควรใช้ยา
พวกแอสไพริน เพราะจะทำให้เกล็ดเลือดเสียการทำงาน
และเลือดออกได้ง่ายขึ้น ควรให้ยาลดไข้เป็นครั้งคราว 
เฉพาะเวลาที่ไข้สูงเท่านั้นเนื่องจากเป็นระยะที่มีเชื้อไวรัส
ในกระแสเลือด ซึ่งเมื่อหมดฤทธิ์ยาแล้วไข้ก็อาจขึ้นสูงได้
อีกจนกว่าเชื้อไวรัสจะหมดจากกระแสเลือด คือร่างกาย
สร้างภูมิคุ้มกัน (Antibody) ขึ้นมาเอง

 ให้ผู้ป่วยได้น้ำชดเชย เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่มีไข้
สูง เบื่ออาหารและอาเจียน ทำให้ขาดน้ำและขาดเกลือ
โซเดียมด้วย ควรให้ผู้ป่วยดื่มน้ำผลไม้หรือสารละลาย
ผงน้ำตาลเกลือแร่ (ORS) ในรายที่อาเจียนควรให้ดื่ม
ครั้งละน้อยๆ และดื่มบ่อยๆ

 จะต้องติดตามดูอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อจะ
ได้ตรวจพบและป้องกันภาวะช็อกได้ทันเวลา ภาวะช็อก
มักจะเกิดพร้อมกับไข้ลดลงหรือภายใน 24-48 ชั่วโมง
หลังจากไข้ลด มักเกิดประมาณตั้งแต่วันที่ 3 ของการป่วย 
ควรแนะนำให้พ่อแม่ ทราบอาการนำของช็อก ซึ่งอาจจะ
มีอาการซึม เบื่ออาการ ไม่รับประทานข้าวหรือดื่มน้ำ
ติดต่อกันหลายวัน อาจมีอาการปวดท้องใต้ชายโครง
ขวา หรือมีอาการปัสสาวะน้อยลง กระสับกระส่าย มือเท้า
เย็น แนะนำให้รีบส่งโรงพยาบาลทันทีที่มีอาการเหล่านี้

 แพทย์จะตรวจเลือดดูปริมาณเกล็ดเลือด และ
ปริมาณเม็ดเลือดต่อน้ำเลือด หรือเรียกว่า ฮีมาโตคริต 
(Hct) และอาจนัดมาตรวจดูการเปลี่ยนแปลงของเกล็ด
เลือด และฮีมาโตคริตเป็นระยะๆ เพราะถ้าปริมาณเกล็ด
เลือดเริ่มลดลง และฮีมาโตคริตเริ่มสูงขึ้น เป็นเครื่องชี้บ่ง
ว่าน้ำเลือดรั่วออกจากเส้นเลือดและอาจจะช็อกได้ 
จำเป็นต้องให้สารน้ำชดเชย

 โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องรับผู้ป่วยเข้ารักษาในโรง
พยาบาลทุกราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะแรกที่ยังมี
ไข้ สามารถรักษาแบบผู้ป่วยนอก โดยให้ยาไปรับ
ประทานและแนะนำให้ผู้ปกครองเฝ้าสังเกตอาการตาม
ข้อ 3 หรือแพทย์นัดให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลเป็นระยะๆ 
โดยตรวจดูการเปลี่ยนแปลงตามข้อ 4 ถ้าผู้ป่วยมีอาการ
หรือแสดงอาการช็อก อาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือด ถึงแม้
อาการไม่มากก็ต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาลทุกราย 
และถือว่าเป็นเรื่องรีบด่วนในการรักษา

 ต้องให้คำแนะนำอาการอันตรายหรืออาการก่อน
ช็อกแก่ผู้ปกครอง เมื่อผู้ป่วยมีอาการดังต่อไปนี้ข้อใดข้อ
หนึ่ง ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล

ขอบคุณที่มา www.thaisnews.com
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 สวัสดีปีใหม่จ้า ชาวเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่ก็เข้ามาแทน ก็หวังว่าปีใหม่
นี้จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชาวเทคนิคการแพทย์ ทั้งนี้เพื่อสิริมงคลแก่ชาวเทคนิคการแพทย์ทุกท่านและเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีของไทย ทางคณะเทคนิคการแพทย์จึงได้จัดกิจกรรมรวมใจวันขึ้นปีใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ขึ้น ใน
วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 7.30 น. นำโดย ผศ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา ไปไหว้พระ ณ หอพระประจำ
มหาวิทยาลัย จากนั้นจึงมากราบสักการะพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำมหาวิทยาลัย เสร็จจึงเดินทางกลับมายังตึก
คณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวนเก้ารูปเดินทางมาถึงคณะเทคนิคการแพทย์ 
และทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์แก่นิสิตและคณาจารย์ และฉันภัตตาหารเพลที่ถวายโดยนิสิตและคณาจารย์ จากนั้นทั้ง
นิสิตและคณาจารย์ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ตกบ่ายจึงมีงานรื่นเริงเล็กๆน้อยๆในคณะเทคนิคการแพทย์ มีทั้ง
การแลกของขวัญกันระหว่างศิษย์ อาจารย์ จับรางวัลจากอาจารย์ทุกท่านแก่นิสิต และสุดท้ายเป็นการแสดงทั้งจาก
นิสิต และคณาจารย์ ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง และมีความสุขกันทั้งอาจารย์และนิสิต อันเป็น
นิมิตรหมายอันดีว่าในปีใหม่นี้จะต้องมีแต่สิ่งดีงามเกิดขึ้นกับชาวเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นแน่นอน

ดร.ทนพ.พลาธิป ชูท้วม

ข่าวจากฝ่ายกิจการนิสิต
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  “แค่ขาวก็ชนะ???”  ที่เห็นในภาพ เป็นเลือดที่มีลักษณะของน้ำเหลืองเป็นสีขาวขุ่น เจาะได้จากหญิงสาวราย
หนึ่งในปี 57 ที่มีประวัติฉีด glutathione (กลูต้าไธโอน) จนเกินขนาด คาดว่าระบบการทำงานหลายๆ อย่างของตับ
น่าจะพังไปแล้ว  โดยปกติแล้วน้ำเหลืองจะมีสีเหลืองนะคะ ซึ่งสีขาวที่เห็นเป็นความขุ่นที่เกิดจากไขมันปริมาณมากใน
เลือด นักเทคนิคการแพทย์พยายามจะตรวจเลือดเพื่อหาค่าตับ ค่าไตและค่าอื่นๆ เพื่อประเมินสุขภาพของเธอ แต่ไข
มันเหล่านี้ได้รบกวนกระบวนการตรวจ ทำให้ผล lab ผิดเพี้ยนไปหมด

 การฉีด glutathione นั้นมีความอันตรายหลายอย่างเพราะฉะนั้น เรามารู้จัก glutathione ให้ดีกันดีกว่านะคะ 
glutathione เป็นสาร antioxidant ที่ร่างกายเราสามารถสร้างได้เอง ซึ่งอวัยวะที่สร้างก็คือตับ โดยมีหน้าที่ คือ

1. ทำลายพิษโดยตรง ปัจจุบันพบว่า glutathione สามารถทำลายสารก่อมะเร็งได้ไม่น้อยกว่า 12 ชนิด    

เบ็ดเตล็ด: อ.ทนพ.จุติกุล แก้วมาลากุล

แค่ขาวก็ชนะ
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2. ทำหน้าที่ป้องกันการเสื่อมสภาพของร่างกาย เพิ่ม
ภูมิคุ้มกัน จากการศึกษาพบว่า glutathione จะมี
ระดับลดลงในผู้สูงอายุ ซึ่งนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆ 
โดยเฉพาะมะเร็ง ข้อเสื่อม ต้อกระจก

 เนื่องจาก  glutathione จะถูกดูดซึมจากทางเดิน
อาหารได้น้อยมากๆ ฉะนั้นการเพิ่มระดับ glutathione ที่
ดีคือ การให้สารอาหารที่ร่างกายนำไปสร้างมันให้เพียง
พอ คือ selenium,  vitamin B6,  niacin และ N-
acetylcysteine  ถ้าจะพูดให้ฟังดูง่าย รวมๆ แล้วแหล่ง
ที่พบสารอาหารเหล่านี้คือ บรอคโคลี, ผักโขม, เครื่องใน
สัตว์, แครอท, จมูกข้าวสาลี, ข้าวกล้อง และไข่ เป็นต้น

glutathione ทำให้ขาวขึ้นจริงหรือ?

 ในทางการแพทย์พบว่ามีการนำ glutathione มาท
ดลองใช้ในการรักษาโรคต่างๆ โดยยังไม่ได้รับการ
อนุมัติ ข้อบ่งใช้จากองค์การอาหารและยา ซึ่งพบว่า ผล
ข้างเคียงที่น่าแปลกใจอย่างหนึ่ง คือ  ผู้ป่วยที่ได้รับการ
รักษาด้วยการฉีด glutathione นั้นมีสีผิวที่ขาวขึ้น แต่ผล
ข้างเคียงนี้เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น

 ด้วยเหตุนี้เอง จึงมีผู้ที่พยายามนำ glutathione มา
ใช้ในทางที่ผิด โดยปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาที่น่าเชื่อถือ
ยืนยันหรือรับรองประสิทธิภาพและประโยชน์ของ glu-
tathione ในการทำให้ผิวขาวได้อย่างแท้จริง  นั่น
หมายความว่า ไม่มีการรับรองความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ 
glutathione ที่พบในท้องตลาดส่วนใหญ่นั้นอยู่ในรูปยา
เม็ดหรือผงละลายน้ำสำหรับรับประทาน และอย่างที่กล่าว
ในข้างต้นว่า glutathione  จะถูกดูดซึมจากทางเดิน

อาหารได้น้อยมากๆ แถมยังถูกทำลายได้ในทางเดิน
อาหารของมนุษย์อีก  ดังนั้นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการ
รับประทาน glutathione ในรูปแบบของยารับประทาน
นั้นแทบจะไม่มีเลย

กินไม่ได้ผล แล้วฉีดดีกว่าไหม?

 มีผู้พยายามนำ glutathione ในรูปแบบยาฉีดมา
ใช้แทนการรับประทานกันมากขึ้น เพราะเชื่อว่าชนิดฉีด
นั้นมีประสิทธิภาพในการ ทำให้ผิวขาวได้ดีกว่าและเห็น
ผลเร็วกว่าชนิดรับประทาน  แต่การฉีด glutathione นั้น
มีความอันตรายหลายอย่าง นอกจากจะเสี่ยงต่อการติด
เชื้อหากเทคนิคการฉีดไม่สะอาด และอาจช็อคจากการ
แพ้สารประกอบในตัวยาอื่นๆที่ผสมมากับ glutathione  
ในบางรายที่ฉีดไปนานๆ พบว่าทำให้ตาบอดได้ ปัจจุบัน
ยังไม่ทราบผลข้างเคียงอื่นๆ ในระยะยาวจากการเพิ่ม 
glutathione ในระดับที่มากเกินไปคะ อ่านบทความนี้
แล้วก็ลองพิจารณากันดูนะคะ ไม่ใช่ว่า glutathione จะ
ไม่ดี ประโยชน์ก็มีเยอะคะ แต่หากเรานำมาฉีดเองใน
ระดับที่มากเกินไป ผลเสียและความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด
อันตรายมีมากกว่าผลดีแน่นอน

 “ไม่ต้องขาวก็ดูดีได้ ขอเพียงแค่ดูแลสุขภาพให้ดี 
ทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายเป็นประจำ พัก
ผ่อนอย่างเพียงพอ”

เอกสารอ้างอิง

1. หนังสือ รู้สู้โรค สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, บทความ กลู
ตาไธโอนทำให้ขาวจริงหรือ  คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
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เหตุผลที่ต้องการเรียนต่อ

 สิ่งแรกและสำคัญที่สุดการเรียนปริญญาโท/เอก
นั้นไม่ได้เป็นเรื่องง่าย ถึงแม้ว่าเราจะเรียนได้อยู่ใน
ระดับที่ดีมากตอนเรียนปริญญาตรี แต่วิธีการเรียน
ปริญญาโท/เอกนั้นไม่ได้เหมือนกับระดับปริญญาตรี 
นักศึกษาปริญญาโท/เอกนั้น ควรมีความมุ่งมั่นในการ
เรียน การอุทิศตนเองต่อการเรียนมีความสำคัญเป็น
อย่างยิ่ง ดังนั้นการที่เราจะตัดสินใจเรียนต่อนั้น เราควร
ทราบถึงจุดมุ่งหมายในชีวิตของเรา เช่น เราตั้งใจเปลี่ยน
งานในสายอาชีพอื่น หรือการเรียนต่อนี้เพื่อความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพปัจจุบัน อย่าตัดสินใจเลือกเรียน
ต่อเพื่อฆ่าเวลา หนีความเซ็งหรือปัญหาอื่นๆ

จะเรียนอะไรและที่ไหน

 เมื่อเราสมัครเราควรตัดสินใจให้ได้ว่าจะเลือก
เรียนสาขาใด การเรียนปริญญาโทนั้นไม่ใช่เวลาที่จะมา
ค้นหาว่าเราต้องการทำอะไรกับชีวิตเรา เราควรคิดเป็น

อย่างดีว่าคุณจะเรียนสาขาใดและปริญญาที่คุณจะได้รับ
นั้นจะให้ประโยชน์อะไรต่ออนาคตของเรา

 หากเรามั่นใจแล้วว่าเราต้องการเรียนสาขาใด 
คราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะตัดสินใจว่าเราควรจะเลือกเรียน
ที่ไหน การสมัครเรียนมีการแข่งขันที่สูงเพราะจำนวน
นักศึกษาที่แต่ละมหาวิทยาลัยรับนั้นมีจำนวนน้อยกว่า
ปริญญาตรีเป็นจำนวนมาก แต่ละมหาวิทยาลัยก็มีคณะที่
มีชื่อเสียงแตกต่างกัน ซึ่งการตัดสินใจของเรานั้นก็ขึ้นอยู่
กับว่าเราต้องการเลือกเรียนต่อสาขาใด นอกจากนั้นยัง
เป็นเรื่องของประเทศ สถานที่ตั้ง จำนวนนักศึกษา เป็นต้น

เพื่อนร่วมชั้น

 ในการเรียนต่อระดับปริญญาโท/เอก จำนวน
นักศึกษาในแต่ละห้องนั้นน้อยกว่าและเน้นการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องเรียนอีกด้วย อาจารย์จะ
ปฏิบัติต่อเราอย่างเช่นผู้ใหญ่ที่มีทักษะความรู้ ความ
สนใจในสาขาวิชานั้น เพื่อนร่วมชั้นของเราก็มี

พร้อมหรือยังที่จะศึกษาต่อระดับป.โท / ป.เอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.วรวุฒิ สมศักดิ์
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ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน และอายุที่ต่างกันด้วย 
นักศึกษาส่วนมากประกอบด้วยบุคคลที่มีอายุประมาณ 
20-40 ปี ที่กลับมาเรียนต่อเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
ของตน เราจะต้องเตรียมตัวเป็นอย่างดีก่อนการเข้า
ห้องเรียนทุกครั้ง ทำการบ้านและเตรียมตัวในการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นในห้องกับเพื่อนๆและอาจารย์ 
ทำการเสนอรายงาน และพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่เราเรียนให้
เสมือนเราเป็นผู้เชี่ยวชาญหรืออย่างน้อยผู้ที่กำลังจะเป็น

ประโยชน์

 การคิดถึงประโยชน์ในการเรียนต่อนั้นเป็นสิ่งที่
ควรคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าปริญญาโท/เอกจะทำให้ 
Resume ของเราดูดีขึ้น การเสียเวลากับเงินลงทุนมาก
ขนาดนั้นอาจเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น มีเฉพาะบางสาขา
อาชีพเท่านั้นที่เราจำเป็นจะต้องมีปริญญาโท/เอก หาก
เราดูโฆษณาหางานส่วนมากนั้นจะระบุว่า พิจารณาระดับ
ปริญญาโทเป็นพิเศษ แต่หากเรามีประสบการณ์และคุณ
สมบัติอื่นๆที่เหมาะสมก็สามารถทดแทนกันได้ หาก
ปัจจุบันเรากำลังทำงานอยู่และมีอนาคตที่สดใส การที่
เราจะก้าวหน้าในอาชีพก็ไม่ได้ขี้นอยู่กับแค่ปริญญา
เพียงใบเดียวเท่านั้น

เราจะไปไกลแค่ไหน

 เราควรคิดว่าเราจะศึกษาต่อถึงในระดับใด 
ปริญญาเอกนั้นเหมาะสมและจำเป็นอย่างยิ่งหากเรา 
ต้องการเป็นอาจารย์หรือนักวิจัย แต่สำหรับสาขาอาชีพ
ส่วนมากนั้นไม่จำเป็น แม้ว่าเราจะมีคำนำหน้าที่สวยหรู
อย่าง ดร. แต่เราอาจจะไม่ได้ทำให้นายจ้างในอนาคต
ประทับใจหรือขึ้นเงินเดือนให้ก็เป็นได้

การแข่งขัน

 คณะในระดับปริญญาโท / เอกนั้นรับนักศึกษา
จำนวนน้อย ดังนั้นเราก็จะแข่งขันกับนักศึกษาที่ฉลาด
และมีความสามารถมาก คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา
ก็อยากได้นักศึกษาที่มีความสามารถที่จะช่วยเหลือมหา

วิทย า ลัยในก า รทำวิจัยห รือ ส ร้า ง ชื่อ เ สีย ง ให้
มหาวิทยาลัย ดังนั้นคุณควรถามตัวเองว่าคุณพร้อม
สำหรับการแข่งขันแล้วหรือยัง

ปริมาณงานและการใช้ชีวิต

 เมื่อเราเริ่มเรียน การใช้ชีวิตของเราจะเปลี่ยนไป 
เวลาในการเข้าสังคมของเราจะลดลงเป็นอย่างมาก เรา
จะต้องมีการนัดทำงานกลุ่ม การติวสอบกับเพื่อน ปริมาณ
งานของเราจะเยอะมาก และงานที่เราได้รับนั้นไม่
สามารถทำวันเดียวก่อนวันกำหนดส่งได้ หรืออย่าแม้แต่
จะคิดว่าในการเตรียมสอบเราก็จะอ่านหนังสือคืนเดียวก็
พร้อมสอบดังที่เราเคยทำ เราจะต้องอ่านหนังสือจนถึง
ดึกดื่น ในขณะที่ทุกคนกำลังหลับอย่างสบาย

ค่าใช้จ่าย

 เราควรพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะต้องเสีย
ในการเรียนต่อนั้นจะมีแค่ไหน และเราสามารถที่จะหา
ทุนการศึกษาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระได้หรือไม่ หลังจาก
เราพิจารณาหัวข้อต่างๆทั้งหมดแล้ว เราควรตอบคำถาม
ที่สำคัญที่สุดให้ได้นั่นคือ การศึกษาต่อนั้นคุ้มค่ากับเงิน
ลงทุนของเราหรือไม่

ที่มา: http://www.academy-center.com/
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