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สารจากคณบดี
1

	 ฉบับนี้ขอเขียนถึงเป้าหมายการเรียนในยุคใหม่หน่อย อ่านพบว่าการเรียนรู้ของนิสิตสมัยใหม่เขา
เปลี่ยนเป้าหมายของการเรียนรู้ จากเรียนเพื่อได้ความรู้ไปสู่การเรียนเพื่อให้เกิดทักษะเพื่อการดำรง
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทำให้หน้าที่ของครูเปลี่ยนจากเน้นสอนหรือสั่งสอนไปทำหน้าที่จุดประกายความ
สนใจใฝ่รู้ (inspire) ให้แก่ศิษย์โดยให้เรียนจากการลงมือปฏิบัติ (learning by doing) และศิษย์จะมี

ผศ.ทนพญ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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ทักษะในการดำรงชีวิต  ในศตวรรษที่ 21 นี้การเรียนวิชาในห้องเรียนยังเป็นการเรียนแบบสมมุติ “ดัง
นั้นครูจึงต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ศิษย์” ให้ได้เรียนในสภาพที่ใกล้เคียงชีวิตจริงที่สุด แล้วเราจะพบ
กับศิษย์แบบไหน ครูในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องรู้จักศิษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยว่าพวกเขาคิดว่าการ
เรียนรู้ที่แท้จริงอยู่ในโลกจริงหรือชีวิตจริง การเรียนวิชาในห้องเรียนยังเป็นการเรียนแบบสมมติ “ดังนั้น
ครูของศิษย์จึงต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ศิษย์” ได้เรียนในสภาพที่ใกล้เคียงชีวิตจริงที่สุด ลองดู
ลักษณะของเด็กสมัยใหม่ที่เขาระบุไว้

1. มีอิสระที่จะเลือกสิ่งที่ตัวเองพอใจ แสดงความเห็นในลักษณะเฉพาะของตน

2. ต้องการดัดแปลงสิ่งต่างๆ ให้ตรงตามความพอใจและความต้องการของตน

3. ตรวจสอบหาความจริงเบื้องหลัง

4. เป็นตัวของตัวเองและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อรวมตัวเป็นองค์กร

5. ความสนุกสนานและการเล่นเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ส่วนหนึ่งของงานและชีวิตทางสังคม

	 แค่ 5 ข้อ ครูเก่าและแก่ก็รู้สึกเหนื่อยที่จะรับมือ แต่ครูใหม่ๆ ที่อยู่ในสมัยเดียวกันคงจะคิดออกแล้ว
ว่าจะรับมือกับลูกศิษย์แบบไหน หนังสือตำราคงต้องเป็นเพียงข้อมูลที่ผู้รู้ผู้วิจัยบันทึกไว้ให้ชนรุ่นหลัง 
เทคนิคการสอนต้องเปลี่ยนแปลงตามยุคบ้างคงเดิมไว้บ้างตามความพอใจของครูร่วมกับศิษย์ เพื่อให้
เกิดองค์ความรู้เละองค์กรเฉพาะเป็นคราวๆไป เพี่อให้เกิด learning by doing อยากตั้งใหม่ให้เป็น 
learning by our stride
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บทบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.วรวุฒิ สมศักดิ์
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กล่องกระดาษของพ่อ

	 เป็นเรื่องราวของพ่อลูกคู่หนึ่ง ระยะหลังๆ
พ่อมักจะสังเกตเห็นว่าลูกชายมักกลับบ้านมี
ใบหน้าบึ้งตึงเหมือนมีเรื่องขุ่นมัวในใจ จนกระทั่ง
เย็นวันหนึ่งพ่อจึงเรียกลูกชายมานั่งคุยกันว่า พ่อ
รู้สึกว่าลูกไม่ค่อยมีความ
สุขนักโดยเฉพาะเวลาที่
กลับมาจากโรงเรียน มี
อะไรเกิดขึ้นกับลูกรึเปล่า 
ลูกชายจึงตอบว่า “ที่
ห้องเรียนมีนักเรียนย้าย
มาใหม่ เขาเป็นคนมีเงิน
แต่ชอบดูถูกคนอื่นและ
มักรังแกเพื่อนๆที่อ่อนแอ
กว่าเสมอ และเมื่อเขาเห็น
ว่าผมสอบได้คะแนนดีและได้รับคำชมจากครู
บ่อยๆ เขาก็มักจะพูดจาถากถางและคอยกลั่น
แกล้งผมอยู่ตลอดเวลา” “แล้วลูกทำอย่างไรเมื่อ
โดนเขาแกล้ง” พ่อถามด้วยความสงสัย ลูกชาย
จึงตอบว่า “ผมพยายามไม่สนใจแต่เขาก็ไม่ยอม

ลดละ ผมคิดว่าผมคงทนเขาได้อีกไม่นานและสัก
วันผมจะต่อยเขา ผมอยากให้เขารู้นักความเจ็บ
ปวดและอับอายบ้าง” พ่อได้ตอบลูกชายพร้อม
กับยิ้มน้อยๆว่า “อีก 3 วันจะเป็นวันคล้ายวันเกิด
ครบรอบ 11 ปีของลูกตัวพ่อเองก็ยากจนไม่เคย
ให้ของขวัญอะไรลูกเลย แต่ปีนี้พ่อจะให้ของขวัญ

แก่ลูก” เมื่อถึงวันเกิดของ
ลูกชาย พ่อก็นำของขวัญ
มอบให้ตามสัญญาเป็นก
ล่องกระดาษสีขาวและสี
ดำขนาดใหญ่อย่างละ 1 
กล่อง เมื่อลูกชายเปิด
กล่องทั้งสองออกก็พบว่า
ในกล่องทั้งสองนั้นไม่มี
อ ะ ไ ร อ ยู่ข้า ง ใ น เ ล ย 
นอกจากนี้ในกล่องสีดำมี

รูขนาดใหญ่ที่เจาะเอาไว้ตรงกลางก้นกล่อง
เท่านั้น พ่อบอกกับลูกชายว่าเมื่อไหร่ที่ลูกมีความ
สุขให้ลูกเขียนความสุขนั้นบนกระดาษแล้วใส่มัน
ลงไปในกล่องสีขาว และเช่นเดียวกันเมื่อลูกมี
ความทุกข์หรือโกรธอะไรมาก็ให้เขียนใส่
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กระดาษแล้วใส่ในกล่องสีดำ จากนั้นเมื่อถึงเวลา
ที่เหมาะสมเราจะเปิดมันดูด้วยกัน แม้ว่าลูกชาย
จะไม่เข้าใจในสิ่งที่พ่อได้บอกแต่ลูกชายก็ปฏิบัติ
ตามทุกครั้งเมื่อเขามีความสุขหรือความทุกข์ 
สามเดือนผ่านไปจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งลูกชาย
กลับมาจากโรงเรียนด้วยความโกรธเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากเพื่อนได้พูดจาดูถูกเขาและพ่อของ
เขา ลูกชายจะออกจากบ้านเพื่อไปต่อยเพื่อนคน
นั้นให้สาแก่ใจ แต่พ่อไม่ได้ว่าอะไรนอกจากบอก
เพียงว่าก่อนออกไปให้ลูกเขียนกระดาษลงไปใน
กล่องเสียก่อน แล้ววันนี้เราจะมาเปิดกล่องทั้ง
สองใบนั้นกัน เมื่อเขียนเสดพ่อบอกให้ลูกชายยก
กล่องทั้งสองใบมาหน้าบ้าน “โอ้โห แค่สามเดือน
ผมสามารถเขียนเรื่องราวความสุขได้มากขนาดนี้
เลยเหรอ กล่องสีขาวหนักมากเลย” ลูกชายอุทาน
อย่างคาดไม่ถึง พ่อได้แต่นั่งยิ้มและบอกให้ยก
กล่องสีดำออกมา ลูกชายคิดในใจว่ากล่องสีดำ
ต้องหนักกว่าแน่ๆเลยเพราะเขาได้เขียนเรื่องราว
ความทุกข์และความโกรธลงไปอย่างมากมาย 
แต่ทันทีที่ลูกชายยกกล่องสีดำขึ้น เศษกระดาษก็
ร่วงหล่นออกมาเนื่องจากก้นกล่องกระดาษมีรู
ขนาดใหญ่ตรงกลาง จึงทำให้ในกล่องสีดำไม่มี
อะไรเหลืออยู่และเบาหวิวอย่างไร้น้ำหนัก ลูกชาย
พยายามจะเก็บกระดาษที่ร่วงหล่นกลับเข้าไปใน
กล่อง แต่พ่อได้บอกว่า “เก็บทำไมละลูกเมื่อมัน
ร่วงออกมาแล้วมันก็คือขยะ ลูกก็เก็บมันไปทิ้งก็
พอ ต่อไปนี้กล่องความทุกข์ของลูกจะได้ว่างเปล่า 
และกล่องแห่งความสุขก็จะยังคงเต็มไปด้วย
ความสุข จริงๆแล้วเมื่อลูกชายบอกว่าเขาทน

เพื่อนที่มากลั่นแกล้งไม่ไหวแล้ว แต่พ่อกลับมอง
ว่าเรื่องนี้ไม่เห็นมีอะไรต้องทนเลย “เพียงแค่ลูก
ไม่เก็บเรื่องแย่ๆมาขังไว้กับตัวเอง ความทุกข์ก็
ระรานหัวใจลูกไม่ได้ ลูกลองดูในกล่องสีขาวสิ 
ความสุขกับความภูมิใจของลูกมีมากมายทำไม
มองข้ามมันไปล่ะ ละทิ้งความทุกข์และสิ่งที่ทำให้
เราทุกข์ แล้วหันมาสนใจกับความสุขและสิ่งที่
ทำให้เรามีความสุขไม่ดีกว่าหรือ”

	 คนเรามักจะจำเรื่องราวที่ทำให้ตนเองเจ็บ
ปวดได้แม่นยำและยาวนานกว่าความสุข เรา
เลี่ยงคนสกปรกที่ชอบโยนขยะมาไว้หน้าบ้านเรา
ไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะไม่เก็บขยะเหล่านั้นมาไว้
ในบ้านได้ เพียงแค่เรากวาดมันทิ้งไปไม่แยแส
ใดๆ ต่อไปความสกปรกก็จะหายไปจากหน้าบ้าน
เราเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลย
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10 ทุนการศึกษายอดฮิตสำหรับการเรียนต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.วรวุฒิ สมศักดิ์
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วารสารฉบับนี้จะขอนำเสนอทุนเรียนต่อต่าง
ประเทศสำหรับผู้ที่มีความมั่นใจในการเรียน และ
มีความตั้งใจที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะมี
ทุนอะไรบ้างนั้น วันนี้เรามี 10 ทุนการศึกษายอด
ฮิตสำหรับการเรียนต่อมาฝากกัน

1. Fullbright Scholarships

ทุน Fulbright เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลสหรัฐ
แลกเปลี่ยนกับ 155 ประเทศทั่วโลก ในแต่ละปี
นักเรียนทุน Fulbright ประมาณ 1,800 คนที่มี
ระดับผลการเรียนยอดเยี่ยมจะได้เรียนต่อใน
ระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอกใน
สหรัฐอเมริกา โดยที่ทุน Fulbright ครอบคลุมทุก
ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่า
ตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายรายเดือนและประกัน
สุขภาพ

2. Chevening Scholarships

ทุน Chevening เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาล
อังกฤษ ในทุกๆปีนักศึกษากว่า 1,000 คนจาก 
130 ประเทศทั่วโลกจะได้รับโอกาสในการศึกษา

ต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ ทุน 
Chevening ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย
รายเดือน รวมถึงค่าเดินทางไปกลับยังประเทศ
อังกฤษอีกด้วย

3. Endeavour Awards

Endeavour Awards เป็นทุนการศึกษาจาก
รัฐบาลออสเตรเลียซึ่งมอบให้กับนักศึกษาหรือ
ป ร ะ ช า ช น จ า ก แ ถ บ เ อ เ ชีย - แ ป ซิฟิค , 
ตะวันออกกลาง, ประเทศแถบแคริบเบียน, ยุโรป 
และอเมริกาเพื่อเรียนต่อ ทำวิจัย และพัฒนาสาย
อาชีพของตัวเองในออสเตรเลีย ทุนนี้ครอบคลุม
ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเดินทางและ
ประกันสุขภาพ

4. DAAD Scholarships

ทุน DAAD เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลเยอรมัน
ที่มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติทั้งในระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก จากทุกสาขาวิชา รวมไป
ถึงสาขาดนตรี, ศิลปะ และศิลปะการแสดง โดยที่
ทุนส่วนใหญ่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน 
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ค่าเดินทาง ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นจำนวนกว่า 70,000 ทุน ใน
แต่ละปี

5. Swiss Government Scholarships

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์นี้มอบ
ให้กับนักศึกษาต่างประเทศจากหลายประเทศทั่ว
โลก ทุนการศึกษานี้จะมอบให้กับนักเรียนที่
ต้องการศึกษาต่อและทำงานวิจัยในประเทศสวิต
เซอร์แลนด์ ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐบาลหรือสถาบันที่
เป็นที่ยอมรับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนจำนวน 
1600-1920 CHF ในแต่ละปีจะมีผู้สมัครทุน
ประมาณ 1,000 คน และมีเพียงประมาณ 200 
คนเท่านั้นที่ได้รับทุน

6. Eiffel Scholarships

Eiffel Scholarships เป็นทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศส
สำหรับนักเรียนดีเด่นที่ต้องการศึกษาต่อในระดับ
ป ริญญาโทห รือ เ อ ก ห รือศึกษาต่อท า ง
วิศวกรรมศาสตร์ในประเทศฝรั่งเศส ทุนการ
ศึกษานี้ไม่ครอบคลุมค่าเล่าเรียนแต่ผู้ได้รับทุนจะ
ได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือน ค่าเดินทาง ประกัน
สุขภาพ และอาจรวมถึงที่พักอาศัย ในแต่ละปีจะ
มีผู้ได้รับทุนประมาณ 400 คน

7. Rhodes Scholarships

Rhodes เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ก่อตั้งในปี 
1902 และเป็นองค์กรเก่าแก่ที่เป็นที่รู้จักไปทั่ว

โลก ทุนการศึกษานี้มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติ
ที่ได้รับเลือกจากมหาวิทยาลัย Oxford ใน
ประเทศอังกฤษ ทุนนี้ครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน 
ค่าใช้จ่ายรายเดือน ประกันสุขภาพ ค่าตั๋วเครื่อง
บิน โดยในแต่ละปีมีผู้ได้รับทุนการศึกษานี้ 83 
คน

8. Gates Cambridge Scholarships

Gates Cambridge Scholarships เป็นทุนการ
ศึกษาแบบเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่
ต้อ ง ก า ร ศึกษ า ต่อ ใ นทุก ส า ข า วิช า ข อ ง
มหาวิทยาลัย Cambridge ทุนนี้ครอบคลุมค่า
เล่าเรียน ค่าที่พักอาศัย ค่าเดินทางและประกัน
ภัยอื่นๆ ในแต่ละปีมีนักเรียนได้รับทุนการศึกษา
นี้ประมาณ 100 คน

9. Joint Japan World Bank Graduate 
Scholarships

ทุนร่วมระหว่างประเทศญี่ปุ่นและธนาคารโลกจะ
มอบให้กับนักศึกษาของประเทศที่เป็นสมาชิก
ธนาคารโลก เพื่อเรียนต่อในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่ว
โลก ทุนนี้มอบให้ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายราย
เดือน และค่าเดินทาง โดยที่ทุนนี้จะตัดสินผู้
สมัครจากความสำเร็จทางด้านงานวิชาการ, 
ประสบการณ์การทำงาน และความเกี่ยวข้องของ
สาขาวิชาที่สมัคร
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10. Rotary Foundation Global Grants Study

ทุนจากสมาคมโรตารีมักจะมอบให้กับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในประเทศที่เป็น
สมาชิก ส่วนใหญ่จะเป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย

ข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศ : ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย - MUST READ

7



ข่าวฝากจากสาขาเคมีคลินิก
4

Liver Detox

	 ตับเป็นหนึ่งในอวัยวะที่ทำงานหนักที่สุดใน
ร่างการมนุษย์ทำหน้าที่สำคัญๆ หลายอย่าง เช่น 
มีบทบาทสำคัญในการย่อยอาหารและเสริมสร้าง

เนื้อเยื่อต่างๆ เป็นที่เก็บสะสมของวิตามินและแร่
ธาตุสำคัญหลายชนิด เช่น เหล็ก ทองแดง วิตามิ
นบี12 วิตามิน เอ ดี อี เค และยังเป็นแหล่งผลิต
เม็ดเลือดแดงด้วย นอกจากนี้ Kupffer cells ใน

ผศ.ดร.ทนพ.วรวุฒิ สมศักดิ์
หัวหน้าสาขาวิชาเคมีคลินิก
คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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ตับยังช่วยกรองเชื้อโรคต่างๆจากกระแสเลือดอีก
ด้วย นอกจากนี้ตับเป็นหนึ่งในอวัยวะที่สำคัญ
ที่สุดในการดีท๊อกซ์สารพิษโดยเฉพาะสารพิษ
ที่มาจากลำไส้ ขบวนการดีท๊อกซ์ที่ตับเป็นปฎิ
กิริยาทางเคมีที่ซับซ้อน ช่วยเปลี่ยนสารพิษที่
ละลายในไขมันให้อยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้และ
สามารถขับออกทางปัสสาวะหรือน้ำดี โดยปกติ
แล้วสารพิษที่เข้าสู้ร่างการจำนวนไม่น้อย มี
คุณสมบัติละลายในไขมัน ดังนั้น จึงสะสมอยู่ตาม
เนื้อเยื่อชั้นไขมันต่างๆและผนังเซลล์ ในเลือด
ส่วนใหญ่ที่ผ่านการกรองที่ตับมาจากเส้นเลือด
ใหญ่ของตับ (portal vein) ซึ่งนำเลือดมาจาก
ลำไส้ จากนั้นตับก็จะกำจัดเชื้อโรคต่างๆ เช่น 
แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส พยาธิ ออกจากกระแส
เลือด การดีท๊อกซ์ที่ตับเป็นสิ่งสำคัญในการ
ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง เพราะราว 90 % ของ
มะเร็งเกิดจากสารพิษที่ได้รับในสิ่งแวดล้อม ทั้ง
ควันบุหรี่ อาหาร น้ำ และอากาศ

	 สารพิษที่ผ่านการดีท๊อกซ์ที่ตับมีทั้งที่เกิดขึ้น
ในร่างกายเองและได้จากสิ่งแวดล้อม ขบวนกา
รดีท๊อกซ์ที่ตับ แบ่งออกเป็น 2 ช่วงตามการ
ทำงานของเอนไซม์ คือเฟส 1 และเฟส 2 
ประสิทธิภาพการดีท๊อกซ์ที่ตับในแต่ละคนมี
ความแตกต่างกันขึ้นกับพันธุกรรม เช่น บางคน
สามารถกำจัดสารก่อมะเร็งที่อยู่ในควันบุหรี่ได้ดี 
ปอดจึงไม่เป็นอะไรมาก ในขณะที่บางคนที่สูด
ควันบุหรี่กลับกลายเป็นมะเร็งปอด คนที่มีการ
ทำงานของเฟส 1 ไม่ดีจะเกิดอาการผิดปกติ 

เวลาทานกาแฟหรือเกิดการแพ้น้ำหอม เป็นต้น 
ผลข้างเคียงที่สำคัญในกระบวนการดีท๊อกซ์เฟส 
1 คือการเกิดอนุมูลอิสระ ซึ่งถ้ามีมากเกินไปก็จะ
เป็นอันตรายต่อเซลล์ตับ สารต้านอนุมูลอิสระ จะ
ช่วยลดอันตรายดังกล่าวได้ ถ้าหากสารตัวกลาง
ที่เกิดจากเฟส1 ไม่ถูกกำจัดต่อในเฟส 2 สาร
เหล่านั้นจะกลายเป็นสารก่อมะเร็ง คนที่มีเฟส 1 
ทำงานดี แต่เฟส 2 ติดขัด จะทำให้เกิดอาการ
เจ็บป่วยจากสารพิษ ดังนั้น เฟส 1 และเฟส 2 จึง
ต้องมีความสัมพันธ์กัน

	
สารอาหารหลายชนิดมีบทบาทสำคัญในกระบวน
การดีท๊อกซ์ที่ตับได้แก่ วิตามินและแร่ธาตุต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามิน บี ซี อีและ selenium 
นอกจากนี้กรดอะมิโนต่างๆก็เป็นส่วนประกอบ
สำคัญในเฟส 2 ได้แก่ glycine, cysteine, gluta-
mine, methionine, taurine, glutamic acid 
และ aspartic acid นอกจากที่ตับแล้วเรายังพบ
ว่ามีกระบวนการดีท๊อกซ์ในส่วนอื่นของร่างกาย
ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์สมอง การขาดสาร
ต้านอนุมูลอิสระและสารอาหารต่างๆที่จำเป็นจึง
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ทำให้เกิดการทำลายของเซลล์ประสาทอย่าง 
เช่นที่พบในโรค Alzheimer และ Parkinson 
อาหารจำพวกกะหล่ำปลี บล็อกโคลี มีสารอาหาร
ที่ช่วยกระตุ้นการดีท๊อกซ์ทั้งเฟส 1 และเฟส 2 
โดยมีสาระสำคัญ อย่างเช่น indole-3-carbinol 
จึงช่วยปกป้องอันตรายจากสารพิษต่างๆ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งสารก่อมะเร็ง เช่นเดียวกับสาร li-
monene ที่พบในผลไม้ประเภทส้มก็ออกฤทธิ์
เช่นเดียวกัน สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการดีท๊อกซ์ของ
เฟส 1 จะทำให้สารพิษตกค้างอยู่ในร่างกายนาน
ขึ้นจึงเป็นอันตรายต่อร่างกาย ตัวอย่างเช่น ยา
ในกลุ่มbenzodiazepines; antihistamines; ci-
metidine and other stomach-acid secretion 
blocking drugs; ketoconazole; sulfaphena-
zole สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเฟส 2 
ได้แก่ ยากลุ่ม NSAID เช่น Aspirin

	 สมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อตับมีหลายชนิด 
แต่ที่มีงานวิจัยน่าสนใจที่สุดคือ Silymarin สาร
ตัวนี้ช่วยปกป้องเซลตับจากการถูกทำลายและยัง
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดีท๊อกซ์อีกด้วย โดย
ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (มีฤทธิ์แรงกว่า

วิตามินอีและซีหลายเท่า) ช่วยเพิ่มการสังเคราะห์ 
glutathione ถึง 35% และช่วยการสร้างเซลล์
ตับใหม่ ขนาดที่ใช้ คือ70-210 mg วันละ 3 ครั้ง

	 สารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญที่สุดในเฟส 1 
คือ glutathione (GSH) แต่ถ้าสารพิษในเฟส 1 
มีมาก จะทำให้ GSH ถูกใช้ไปมาก ทำให้เฟส 2 
ซึ่งต้องใช้ GSH เช่นกันเกิดการชะงักงัน ทำให้
สารอนุมูลอิสระเกิดการสะสมและเป็นอันตราย
ต่อเซลล์ตับ GSH ช่วยปกป้องร่างกายจาก
อันตรายของควันบุหรี่ รังสี เคมีบำบัด และสาร
พิษอื่นๆ เช่น แอลกอฮอลล์ GSH ได้มาจากสอง
แหล่ง คือ จากอาหารและจากการสังเคราะห์ขึ้น
เอง อาหารที่มี GSH มาก ได้แก่ ผักและผลไม้สด 
ปลาและเนื้อสัตว์ ที่ผ่านการปรุง GSH ในอาหาร
จะถูกดูดซึมได้ดี ต่างจาก GSH ที่เป็นอาหาร
เสริมซึ่งดูดซึมได้ไม่ดี จึงจำเป็นต้องให้ทางหลอด
เลือดแทน การสังเคราะห์ GSH ในร่างกายต้อง
อาศัยกรดอะมิโนหลายชนิดได้แก่ cysteine, 
glycine, glutamate และต้องอาศัย magne-
sium ด้วย อาหารที่มี cysteine ได้แก่ เนื้อสัตว์ 
ไข่ กระเทียม หัวหอม บล็อกโคลี เป็นต้น ส่วน
อาหารประเภท gluten (พบในธัญพืช เช่น ข้าว
สาลี) และ casein (โปรตีนในนม) จะยับยั้งการ
ดูดซึม cysteine ทำให้ร่างกายขาด GSH ได้ มี
โรคหลายโรคที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอนุมูลอิสระ 
และการขาด GSH อย่างเช่นเด็กที่มีปัญหาออทิ
สติกหรือผู้ใหญ่ที่เป็นโรคภูมิทำลายตัวเองจึง
ควรงดอาหารดังกล่าว

10



ข่าวฝากจากสาขาโลหิตวิทยาฯ
ดร.ทนพ.สุริยัน สุขติ หัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวิทยาคลินิก

5

การรับประทานมังสวิรัติแบบสมบูรณ์เป็นเวลานานเสี่ยงต่อ megaloblastic anemia

	 ใกล้ถึงเทศกาลกินเจประจำปี 2559 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม ทำให้ผู้เขียนนึกถึงการงดบริโภค
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ซึ่งนับว่าเป็นการทำบุญ และดีต่อระบบขับถ่ายเนื่องจากได้รับเส้นใยจากพืชเป็น
จำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม การทานเจเป็นระยะเวลานานเกินไปหรือทานมังสวิรัติแบบสมบูรณ์ คือ ไม่
รับประทานอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลย อาจเป็นสาเหตุของโรคโลหิตจางแบบเมกา
โลบลาสติค (megaloblastic anemia) 

	 Megaloblastic anemia เป็นภาวะซีดที่เกิดจากการที่เซลล์เม็ดเลือดในไขกระดูกไม่สามารถสร้าง 
DNA เพื่อการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้ แต่ยังคงสร้าง RNA ที่มีความสำคัญต่อการสร้างโปรตีนได้ ทำให้
พบความผิดปกติที่มีลักษณะจำเพาะ คือเซลล์มีขนาดใหญ่ นิวเคลียสมีลักษณะเป็นเซลล์ตัวอ่อน แต่ไซ
โทพลาซึมเจริญได้ตามปกติ (nuclear-cytoplasmic asynchronism) สาเหตุที่สำคัญของกลุ่มโรค 
megaloblastic anemia คือการขาดโฟเลทหรือวิตามินบี 12 การทานเจหรือทานมังสวิรัติแบบสมบูรณ์
เป็นเวลานานเกินไป เป็นสาเหตุของการขาดวิตามินบี 12 เนื่องจากวิตามินบี 12 เป็นวิตามินที่มีในเนื้อ
สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เท่านั้น อาการทางระบบโลหิตที่สำคัญที่สุด คือมีอาการซีด ทำให้มีอาการ
เหนื่อย อ่อนเพลีย อาการทางระบบทางเดินอาหาร คือมีอาการแสบลิ้นเนื่องจากมีการอักเสบ (glossi-
tis) และมีอาการทางระบบประสาท คืออาการชาบริเวณปลายมือและเท้า

การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา

	 การตรวจ complete blood count พบปริมาตรเฉลี่ยของเม็ดเลือดแดง (mean corpuscular vol-
ume, MCV) สูงกว่าปกติ (MCV มากกว่า 100 fL) พบจำนวนเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดต่ำกว่าปกติ
ได้ การตรวจสเมียร์เลือด พบความผิดปกติที่สำคัญในการช่วยวินิจฉัยคือ macro-ovalocyte และ hy-
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persegmented neutrophil (รูปที่ 1) การตรวจไขกระดูก โดยทั่วไปพบการเพิ่มขึ้นของเซลล์ใน
ไขกระดูก แต่เม็ดเลือดแดงตัวอ่อนมีลักษณะแบบ megaloblastic hematopoiesis คือ เม็ดเลือดแดง
ตัวอ่อนทุกระยะมีขนาดใหญ่กว่าปกติ นิวเคลียสเจริญไม่สัมพันธ์กับไซโทพลาซึม โครมาตินของ
นิวเคลียสอยู่ห่างๆ ทำให้เห็นช่องว่างภายในนิวเคลียสชัดเจน (รูปที่ 2) นอกจากเม็ดเลือดแดงตัวอ่อน 
เม็ดเลือดขาวก็ได้รับผลกระทบ ทำให้พบเม็ดเลือดขาวตัวอ่อนที่มีขนาดโตกว่าปกติ (giant form) ใน
ไขกระดูก เช่น giant metamyelocyte และ giant band form

รูปที่ 1. สเมียร์เลือดของ megaloblastic anemia พบลักษณะ
เด่น คือ macro-ovalocyte และ hypersegmented nuetrophil

รูปที่ 2. เซลล์แบบ megaloblastic erythroid series ใน
ไขกระดูก โครมาตินของนิวเคลียสอยู่ห่างๆ ทำให้เห็นช่องว่าง
ภายในนิวเคลียสชัดเจน พบ nuclear-cytoplasmic asynchro-
nism

เอกสารอ้างอิง

1. Antony AC.Vitamin-B12 (Cobalamin) and Folate Deficiency. In: Schmaier AH, Lazarus 
HM, editors. Concise Guide to Hematology. Chichester, West Sussex, UK: Wiley-
Blackwell; 2012. p. 44-61

2. ธานินทร์ อินทรกำธรชัย. Megaloblastic anemia. ใน: วิชัย ประยูรวิวัฒน์ แสงสุรีย์ จูฑา ถนอมศรี 
ศรีชัยกุล. (บรรณาธิการ) ตำราโลหิตวิทยา-การวินิจฉัยและการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยใน
ประเทศไทย พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: นำอักษรการพิมพ์; 2550. หน้า 169-186.
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ข่าวฝากจากสาขาวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
ดร.ทนพญ.นงลักษณ์ อยู่นิ่ม หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
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ไวรัสซิกา (Zika virus)

	 ไวรัสซิก้าเป็นไวรัสในตระกูลฟลาวิไวรัส 
(flavivirus) จำพวกเดียวกับไวรัสไข้เหลือง ไวรัส
เดงกี ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจ
อี ซิก้าไวรัสสามารถติดต่อได้จากยุงกัด ผู้ป่วย
จากไวรัสซิก้าจะมีไข้ อาจมีผื่น ปวดตามข้อและ
ตาแดง โดยปกติอาการจะไม่รุนแรงมากและหาย
ได้เองภายในไม่กี่วัน ผู้ป่วยอาการหนักพบได้
น้อยและอาจต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล มี
รายงานการติดเชื้อไวรัสซิก้าที่ประเทศบราซิล
เมื่อกลางปี 2558  การระบาดในประเทศบราซิล
นั้นเชื่อว่าทำให้เกิดความผิดปกติของบุตรที่เกิด
จากหญิงที่ติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลยืนยันทางแพทย์ยังไม่ชัดเจน

การติดต่อ: มียุงลายเป็นพาหะ ซึ่งเป็นพาหะนำ
โรคชนิดเดียวกับไวรัสไข้เลือดออกเดงกี่และไข้
เลือดออกชิคุนกุนย่า ยุงลายชอบวางไข่ในน้ำนิ่ง 
น้ำสะอาด เช่นแหล่งน้ำในครัวเรือน มีรายงาน
พบว่าหญิงที่ใกล้จะคลอดบุตร สามารถถ่ายทอด
เชื้อสู่บุตรได้ และมีรายงานว่าเชื้อไวรัสสามารถ

ผ่านทางน้ำนมได้ อย่างไรก็ตามกลไกในการ
ถ่ายทอดผ่านการตั้งครรภ์และน้ำนมนั้นยังไม่
ชัดเจน และพบได้น้อยมาก

อาการแสดง: โดยทั่วไปพบว่า 1 ใน 5 ของผู้ที่ได้
รับเชื้อไวรัสซิก้าจะป่วยและแสดงอาการ ระยะ
ฟักตัวของโรคยังไม่แน่ชัดแต่น่าจะใกล้เคียงกับ
ไข้หวัดใหญ่ คือ 2-3 วัน ถึงเป็นสัปดาห์ อาการ
แสดงคล้ายไข้หวัดใหญ่ โดยจะมีไข้ มีผื่นขึ้น 
ปวดตามข้อ และตาแดง บางรายอาจมีอาการ
ปวดศีรษะ ผู้ป่วยที่มีอาการหนักอาจต้องรักษาตัว
ในโรงพยาบาล อัตราตายพบน้อย

การวินิจฉัย: ขณะนี้ยังไม่มีเครื่องมือวินิจฉัยที่
ทำได้ในสถานพยาบาลทั่วไป แพทย์อาจซัก
ประวัติว่าผู้ป่วยเดินทางไปยังประเทศที่เสี่ยงมา
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หรือไม่ อาการของโรคโดยรวมนั้นคล้ายกับไข้หวัดใหญ่หรือไข้เลือดออก ดังนั้นในประเทศไทยแพทย์
จะต้องวินิจฉัยแยกโรคจากไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออกด้วย

การรักษา: ส่วนใหญ่เป็นการดูแลตามอาการเป็นหลัก ยาต้านไวรัสหรือวัคซีนยังไม่มีในขณะนี้ เนื่องจาก
ในประเทศนั้นตัวโรคมีความคล้ายคลึงกับไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ จึงมีข้อควรระวังเนื่องจากอาจ
จะแยกโรคได้ยากในช่วงต้น คือการงดใช้ยาแก้ปวดและลดไข้กลุ่ม NSAIDs เนื่องจากรบกวนการ
ทำงานของเกร็ดเลือดและเสี่ยงต่อการมีเลือดออก

การป้องกัน: ป้องกันยุงกัดโดยใช้หลักการป้องกันและควบคุมโรคเช่นเดียวกับการป้องกันไข้เลือดออก 
ซึ่งธรรมชาติของยุงลายจะชอบกัดในเวลากลางวัน การสวมเสื้อผ้ามิดชิด อยู่ในมุ้งหรือใช้มุ้งลวด 
สามารถลดความเสี่ยงของการถูกยุงกัดได้ สิ่งสำคัญคือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งมักเป็น
ภาชนะที่มีน้ำขังในครัวเรือน เช่น ถ้วยชามที่มีน้ำขัง แม้แต่เศษขยะก็มีน้ำขังได้

สถานการณ์โรค: ขณะนี้ยังไม่พบรายงานการติดเชื้อไวรัสซิก้าในไทยหรือประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศที่
พบผู้ป่วยอยู่ในทวีปอเมริกาตั้งแต่เม็กซิโกลงไปถึงกลุ่มประเทศอเมริกากลางและอเมริกาใต้ พบการติด
เชื้อในเกาะบ้างในมหาสมุทรแอตแลนติค หากเดินทางไปยังประเทศเหล่านี้ภายใน 30 วัน และเกิด
อาการเจ็บป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ ให้แจ้งประวัติเหล่านี้ให้แพทย์ทราบ
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	 เนื่องจากมีความกังวลถึงความเชื่อมโยงระหว่างการติดเชื้อไวรัสซิก้ากับความผิดปกติของการตั้ง
ครรภ์ จึงแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์หรือมีแนวโน้มจะตั้งครรภ์หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการ
ระบาด เนื่องจากไวรัสซิก้าติดต่อจากการถูกยุงลายกัด ดังนั้นตัวไวรัสจะไม่สามารถถ่ายทอดได้โดยตรง
จากการสัมผัสหรือไอจาม อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยบางครั้งอาการเจ็บป่วยแยกจากไข้หวัดใหญ่ได้
ยาก จึงควรมีมาตรการป้องกันเสมอ เมื่อเข้าใกล้ผู้ที่มีกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น การล้างมือ 
การไอจามต้องปิดปากทุกครั้ง

ขอบคุณที่มา www.BangkokHospital.com

15

http://www.BangkokHospital.com
http://www.BangkokHospital.com


ข่าวฝากจากสาขาธนาคารเลือด
อ.ทนพ.วีรศักดิ์ จรภักดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

7

โลหิตที่ได้จากการบริจาคนำไปทำอะไรบ้าง

	 โลหิตที่ได้จากการบริจาค 1 ยูนิต (1 ถุง) 
นั้นสามารถนำไปปั่นแยกส่วนประกอบต่างๆซึ่ง
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าการใช้โลหิตที่
แยกส่วน (Blood Component Transfusion) 
เป็นการรักษาที่ดีที่สุดหากว่าผู้ป่วยขาดเพียงส่วน
ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น

	 การนำโลหิตมาแยกส่วนประกอบนั้น
เป็นการใช้โลหิตที่เหมาะสมและตรงตามอาการ
ของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ที่
บริจาคโลหิตแต่ละครั้ง ท่านสามารถช่วยเหลือผู้
ป่วยได้มากกว่า 1 คน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สามารถจัดเตรียมโลหิตและส่วนประกอบโลหิต
ต่างๆ ชึ่งมีคุณภาพสูงไว้ล่วงหน้าอย่างเพียง
พอใช้กับผู้ป่วย ส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์
โลหิตได้แก่

1.พลาสมา (Plasma) มีส่วนประกอบดังนี้

	 1.1 โปรตีน (protein) ส่วนของโปรตีน
ประกอบด้วย อิมมูโนโกลมูลิน (Immunoglobuli-
nes ) และแอลบูมิน (Albumin)

	 1.2 แฟคเตอร์ที่ทำให้โลหิตแข็งตัวเป็นลิ่ม 
(Clotting Factor ) มีส่วนประกอบดังนี้

	 -ไฟบริโนเจน (Fibrinogen)

	 -แฟคเตอร์ 5,8 โปรทอมมินคอมเพล็กซ์ 
2,7,9,10

 2. บัฟฟีโคท (Buffy coat) มีส่วนประกอบดังนี้

	 2.1 เกล็ดโลหิต (Platelets)

	 2.2 เม็ดโลหิตขาว (White Blood Cells)

3. เม็ดโลหิตแดง (Red Blood Cells)

การใช้ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต

1.โลหิตรวม (Whole Blood: WB) ใช้กับผู้ป่วย
ที่เกิดภาวะเสียโลหิต เช่น อุปัทวเหตุโลหิตออก
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ในกระเพาะอาหารและลำไส้ การผ่าตัดหัวใจ
เป็นต้น

2. โลหิตรวมที่มีเม็ดโลหิตขาวต่ำมาก (Leu-
kodeplated Whole Blood: LDWB) ลด
ปฏิกิริยาจากการให้เลือดที่เกิดจากเม็ดเลือด
ขาวได้ ใช้กับผู้ป่วยที่เกิดภาวะเสียโลหิต

3. เม็ดเลือดแดงเข้มข้น (Packed Red Cells: 
PRC) เตรียมโดยการปั่นแยกจากโลหิต
ทั้งหมด แยกเอาพลาสมาออกเหลือแต่เม็ด
โลหิตแดง ใช้สำหรับการถ่ายโลหิตและใช้ใน
การผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจ โลหิตจาง และใน
ภาวะคนป่วยที่ซีดมาก เช่น โรคกระดูกฝ่อ 
มะเร็งเม็ดเลือด ธารัสซีเมีย เป็นต้น

4. เม็ดโลหิตแดงเข้มข้นที่มีเม็ดโลหิตขาวต่ำมาก 
(Leukodeplated Packed Red Cells: 
LDPRC) ลดปฏิกิริยาจากการให้เลือดที่เกิด
จากเม็ดโลหิตขาวได้ ใช้ในการผ่าตัดภาวะซีด
บางโรค เป็นต้น

5. เม็ดโลหิตแดงเข้มข้นที่มีเม็ดโลหิตขาวต่ำ 
(Leukocytr-Poor Packed Red cells: 
LPRC) เตรียมโดยการใช้เครื่องบีบอัตโนมัติ 
แยกเม็ดเลือดขาวออก ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มี
อาการแพ้เม็ดเลือดขาวและผู้ป่วยที่ต้องรับ
เลือดบ่อยๆลดปฏิกิริยาจากการให้เลือดใช้ใน
การผ่าตัดภาวะซีดบางโรคเป็นต้น

6. เกล็ดโลหิตเข้มข้น (Platelet Concen-
trates: PC) ได้จากการปั่นแยก จากโลหิต
รวม รักษาผู้ป่วยที่ภาวะเกล็ดโลหิตต่ำ เช่น ไข้
เลือดออก เลือดออกในสมอง เกล็ดเลือดไม่
ทำงาน และคนไข้ไขกระดูกฝ่อ

7. เ ก ล็ด โ ล หิต เ ข้ม ข้น ที่มีเ ม็ด โ ล หิตต่ำ 
(Leukocytr-Poor Platelet Concen-
trates: LPPC) สามารถลดปฏิกิริยาจากการ
ให้เลือดที่เกิดจากเม็ดโลหิตขาวได้ ใช้กับผู้
ป่วยที่เกล็ดโลหิตผิดปกติ

8. พลาสมาสดแช่แข็ง (Fresh Frozen 
Plasma: FFP) ใช้รักษาผู้ป่วยขาดโปรตีน 
เช่น ไข้เลือดออกที่มีอาการช็อก ฮีโมฟีเลีย ไฟ
ไหม้ น้ำร้อนลวก สามารถเก็บได้นาน 1 ปี

9. พลาสมาสดแช่แข็งที่มีเม็ดโลหิตขาวต่ำมาก 
(Leukodeplated Fresh Frozen Plasma) 
การนำพลาสมาสดที่มีเม็ดโลหิตขาวต่ำ เก็บ
ไว้ในลักษณะแช่แข็งทันทีช่วยลดปฏิกิริยาจาก
การให้เลือดที่เกิดจากเม็ดโลหิตขาวได้ ใช้
รักษาโรคที่ขาดปัจจัยการแข็งตัวของเลือด 
เช่น โรคฮีโมฟีเลีย เป็นต้น สามารถเก็บได้
นาน 1 ปี

10. ไครโอปรีซิพิเตท (Cryoprecipitate) 
เตรียมจากพลาสมาสดแช่แข็ง ประกอ
บด้วยแฟคเตอร์ 8 รักษโรคฮีโมฟีเลีย เอ 
,แฟคเตอร์ 1 รักษาโรคที่ขาดไฟบริโนเจน
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11. พลาสมาธรรมดา (Cryo-Removed 
Plasma: CRP) ใช้ในผู้ป่วยโลหิตออก
เนื่องจากโรคตับแข็ง, ฮีโมฟีเลีย บี, โรคขาด
น้ำเหลืองมีอาการช็อกเนื่องจากไฟไหม้ น้ำ
ร้อนลวก

12. พลาสมาสดแห้ง (Fresh Dried Plasma: 
FDP) มีคุณสมบัติเหมือนพลาสมาสดแช่แข็ง 
นำพลาสมาสดทำให้แห้งโดยวีธีการระเหิด มี
คุณสมบัติทางชีวภาพและการแข็งตัวของ
เลือดเหมือนเดิมใช้กับผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย 
สามารถนำไปใช้รักษาไดเองที่บ้าน เก็บไว้ได้
นาน 1 ปี

13. พลาสมาแห้ง (Dried  Cryo-Removed 
Plasma: DCRP) มีคุณสมบัติเหมือน
พลาสมาธรรมดา เตรียมด้วยการนำ CRP มา
ถ่ายลงขวดที่ปราศจากเชื้อนำไปผ่านขั้นตอน
การทำให้แห้งใช้สำหรับผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย 
บี สามารถนำไปใช้รักษาเองได้ที่บ้าน เก็บไว้
ได้นาน 3 ปี

14. ไครโอปรีซิพิเตทชนิดแห้งที่ผ่านความร้อน 
(Heat  Treated Freeze Dried Cryopre-
cipitate) นำไครโอปรีซิพิเตทมาลงขวดทำให้
แห้ง นำไปฆ่าเชื้อไวรัสด้วยความร้อน ใช้
สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย เอ และผู้
ป่วยที่ขาดไฟบริโนเจน

15. 20% Human Albumin Solution ใช้
สำหรับรักษาผู้ป่วยในกรณีถูกไฟไหม้ น้ำร้อน
ลวก โรคขาดอาหาร โรคตับ เป็นต้น

16. เซรุ่มต้านโรคพิษสุนัขบ้า (Human Rabies 
Immunoglobulin: HRIG) แยกส่าน
ประกอบของพลาสมาของผู้ที่เข้าโครงการพริ
จาคพลาสมา เพื่อจัดทำเซรุ่มใช้สำหรับรักษา
โรค หลังจากถูกสุนัขบ้ากัด

17. เซรุ่มต้านโรคไวรัสตับอักเสบ บี (Hepatitis 
B Immunoglobulin: HBIG) ภูมิคุ้มกัน
สำเร็จรูป ใช้รักษาโรคไวรัสตับอักเสบ บี

18. กาวไฟบริน (Fibrin Glue) มีคุณสมบัติ
พิเศษใช้สำหรับห้ามเลือดเฉพาะที่ ประสาน
รอยแผลเย็บ สามารถฝช้ในการผ่าตัดเชื่อม
ต่อเส้นประสาทเละเส้นเลือดขนาดเล็ก และ
ช่วยในการยึดติดของเนื้อเยื่อ ใช้กับผู้ป่วยที่
ต้องผ่าตัดไม่บอบช้ำจากการผ่าตัด ผู้ป่วยโรค
ฮีโมฟีเลียเลือดออกง่าย หยุดยาก การถอน
ฟัน เป็นต้น

ส่วนประกอบโลหิตพิเศษเพื่อการรักษาทางการ
แพทย์

1. เม็ดโลหิตขาวจากผู้บริจาครายเดียว (Sin-
gle Donor Granulocyte) ใช้กับคนไข้
ภาวะติดเชื้ออย่างรุนแรงหรือที่ให้ยา
ปฏิชีวนะแล้วไม่ได้ผล
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2. เกล็ดโลหิตชนิดผู้บริจาครายเดียว (Single Donor Platelet Concentrates: SDP) ใช้กับคนไข้
ที่มีเลือดออกง่าย เพราะเกล็ดเลือดต่ำจากสาเหตุโรคกระดูกฝ่อ มะเร็งเม็ดเลือดขาวภาวะติดเชื้อ
อย่างรุนแรง เกล็ดเลือดทำหน้าที่ผิดปกติและผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูกสัน

3. พลาสมาสดแช่แข็งที่รับจากผู้บริจาครายเดียว (Single Donor Fresh Frozen Plasma หรือ Do-
nor retest-Plasma: DR-FFP) ใช้กับผู้ป่วยที่มีโปรตีนต่ำ เช่น ถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวก โรคตับ 
เป็นต้น

4. เม็ดโลหิตแดงเข้มข้น 2 ถุงจากผู้บริจาครายเดียว (Single Donor Red Cell: SDR) ใช้กับคนไข้
ที่มีภาวะโลหิตจางจากสาเหตุต่างๆ ผู้ป่วยธารัสซีเมียหรือผู้ป่วยที่มีแอนติบอดี้ต่อต้านเม็ดเลือดขาว
หรือใช้ในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ
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ข่าวฝากจากฝ่ายกิจการนิสิต
ดร.ทนพ.พลาธิป ชูท้วม ประธานฝ่ายกิจการนิสิต คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

	 สวัสดีจ้าชาวเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยา
ลัยเวสเทิร์นทุกท่าน ผ่านไปอีกหนึ่งโครงการแล้ว
กับโครงการอันยิ่งใหญ่ของชาวเทคนิคการ
แพทย์จากทุกสถาบัน กิจกรรมกีฬาสหเวชศาสตร์
สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง
จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 
มกราคมที่ผ่านมา โดยในการจัดกิจกรรมคราวนี้
มีนิสิตคณะเทคนิคการแพทย์จากหลายสถาบัน
เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น, มหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยพะเยา, 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัยบูรพา, 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ทั้งนี้นิสิตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นและคณาจารย์ได้
ร่วมเดินทางไปร่วมด้วยอย่างคับคั่ง โดยได้ออก
เดินทางจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นตั้งแต่เย็นวัน
ศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นในตอนเช้าตรู่ของวัน
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ถัดมา และได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการตั้งแต่เช้า 
โดยนิสิตคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์นได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตองกับต่าง
มหาวิทยาลัยอย่างสนุกสนานมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
ตกบ่ายนิสิตคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์นได้ร่วมเดินขบวนพาเหรดร่วมกับนิสิต
จากต่างสถาบัน

	 ตอนค่ำจึงร่วมรับประทานอาหารค่ำพร้อม
กันกับเพื่อนนิสิตจากทุกสถาบันและมีการแสดง
อันแสดงถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ซึ่งงานเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย บรรยากาศ
เต็มไปด้วยความชื่นมื่นสนุกสนาน หลังจากนั้น
นิสิตจากแต่ละสถาบันจึงแยกย้ายไปพักผ่อนตาม
ที่พักต่างๆในตัวเมืองขอนแก่น รุ่งเช้านิสิตและ
คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์นทุกคนต่างตื่นแต่เช้าด้วยความตื่นเต้น
เพื่อร่วมกิจกรรม โดยวันนี้ทุกคนต่างแยกย้ายไป
เชียส์กีฬาที่ตนเองสนใจและพบปะพูดคุยกับ
เพื่อนต่างสถาบัน ตกบ่ายทุกคนก็พร้อมกันที่รถ
เพื่อเตรียมตัวกลับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยทุก
คนต่างมีอารมณ์ยิ้มแย้มผ่องใส มีความสุขอัน
เกิดจากการได้มาร่วมกิจกรรมกีฬาร่วมกับเพื่อน
เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่แข็งแรงและดีใจที่ได้
พบเพื่อนใหม่จากต่างสถาบัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น
สิ่งบ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการทุกประการ
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เบ็ดเตล็ด : ผลไม้ลดความอ้วน
อ.ทนพญ.ทิภัทราพร พานิช สาขาวิชาโลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวิทยาคลินิก

8

การลดน้ำหนัก  เป็นความพยายามที่ใครหลาย ๆ 
คนต่างก็ล้มเหลวกันมันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน 
เพราะส่วนหนึ่งนั้นมาจากการตั้งใจที่ผิดวิธี มี
ความเชื่อแบบผิด ๆ และมีพฤติกรรมบางอย่างที่
ส่งผลต่อน้ำหนักแบบที่คุณไม่รู้ตัว บทความนี้จะ
เผยเคล็ดลับที่จะช่วยทำให้คุณลดน้ำหนักได้ คือ 
การรับประทานผลไม้เพื่อรักษาหุ่น ซึ่งนับเป็นทาง
เลือกที่ดีกว่าการอดอาหารหรือกินยาลดน้ำหนัก 
โดยการทานผลไม้ในปริมาณพอเหมาะกับความ
ต้องการของร่างกายในแต่ละวัน ซึ่งในจำนวนผล
ไม้มากมายนั้นนอกจากรสชาติอร่อยลิ้นแล้วผล
ไม้ยังเป็นแหล่งของด้วยวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ 
แต่ก็ต้องเลือกกันหน่อยนะคะ ว่าผลไม้ชนิดใด
บ้างที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลที่ต่ำ 
วันนี้เราจึงนำผลไม้ 7 อันดับที่เหมาะกับการลด
น้ำหนักมาเสนอกันค่ะ

แอปเปิ้ล

ราชาผลไม้ลดความอ้วน  ในแอปเปิ้ลมีน้ำตาล
โมเลกุลเดี่ยวง่ายต่อการดูดซึมไปใช้ประโยชน์
ได้ภายในไม่ถึง 10 นาที จึงช่วยลดความอยาก

อาหารและควบคุมน้ำหนักได้ดี อีกทั้งกากใยจาก
เปลือกแอปเปิ้ลยังช่วยในเรื่องระบบขับถ่าย
แอปเปิล 1 ลูก ยังมีแคลอรีเพียงแค่ 59 แคลอรี 
แถมยังมีวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกายอีกมากมาย โดยเฉพาะ เพกติน มี
คุณสมบัติพองตัว มันจึงเพิ่มกากใยอาหารดี ช่วย
ป้อ ง กัน ม ะ เ ร็งลำไ ส้ใ ห ญ่ ช่ว ย ดัก จับ

คอเลสเตอรอล
ใ น ร่า ง ก า ย 
แ ถ ม ยัง ช่ว ย
กำจัดสารพิษ
ในร่างกายอีก
ด้วย

สตรอเบอร์รี่

สตรอเบอร์รี่มีแคลอรีเพียง 50 แคลอรี และ มี
น้ำตาล 7 กรัม แต่มีเส้นใยอาหารถึง 3 กรัม มี
คุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มการผลิตฮอร์โมนอะดิโปเนก
ติน (Adiponectin) และฮอร์โมนเลปติน (Leptin) 
ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเร่งระบบการเผาผลาญ 
จัดการไขมันสะสมในร่างกายได้อยู่หมัด จึงทำ
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ให้สตรอเบอร์รีเป็น
ผลไม้ตัวแม่เรื่อง
การลดน้ำหนักที่ไม่
ควรพลาดด้วยเช่น
กัน

มะละกอ

ในมะละกอ
สุกนั้นจะมีไข
มันน้อยมาก
จนเรียกว่า
ไม่มีเลยก็ได้
แ ล ะ ยัง ใ ห้
พลังงานไม่ถึง 50 แคลอรี่ต่อ 100 กรัม ช่วยเป็น
ยาระบายอ่อนๆ เพราะไปช่วยเพิ่มจำนวนกากไย
อาหาร ให้วิตามินซีสูง เสริมสร้างระบบย่อย
อาหารให้ทำงานดี มีโปรตีนอีกต่างหาก

เกรปฟรุต

ผลไม้ที่ดีที่สุดใน
ก า ร ล ด ไ ข มัน 
เกรปฟรุตครึ่งลูกมี
แคลอรีอยู่เพียง 

39 แคลอรีเองแต่มีไฟเบอร์ในจำนวนที่มากกว่า
นั้นหลายเท่าตัว ดังนั้นจึงเหมาะกับคนที่กำลังลด
ความอ้วน

กีวี 

เป็นผลไม้ที่เก็บไว้
ไ ด้น า น ใ ห้
พลังงาน 60 kcal 
ต่อ 100 g และ
นอกจากกีวีจะอุดม
ไปด้วยไฟเบอร์แล้ว เมล็ดสีดำเล็ก ๆ ของกีวียัง
เป็นไฟเบอร์ชนิดที่ไม่สามารถละลายได้ จึงช่วย
ปรับสมดุลระบบย่อยอาหาร และทำให้คุณอิ่มได้
นานขึ้น อีกทั้งยังมีสารแอกทินิดีนในกีวีช่วยเสริม
ภูมิคุ้มกันทำให้หัวใจแข็งแรง

อะโวคาโด 

แม้ว่า อะโวคาโค 100 กรัมให้พลังงาน 189 
แคลอรี่และ อะโวคาโด 1 ขีด มีไขมัน 19.3 กรัม 

แต่กรดไขมันในอะ
โวคาโดเป็ดกรดไข
มันที่ดี ไขมันไม่อิ่ม
ตัวเชิงเดี่ยว ช่วย
เผาผลาญไขมันอิ่ม
ตัวในร่างกาย ลด

ไขมันร้ายในหลอดเลือด ทำให้โอกาสเสี่ยงที่จะ
เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ และหัวใจวาย 
ลดล ง  ถ้า เ ทียบกันแล้วอ ะ โ วคา โดยังมี
โพแทสเซียมมากกว่ากล้วยถึง 60% นอกจากนี้
ยังมีวิตามินเอ, บี, ซี, อี และเป็นผลไม้ที่
คาร์โบไฮเดรตต่ำมากด้วยค่ะ มีสารอาหารสูง
และหลากหลาย มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาก
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ส้ม

ด้วยปริมาณวิตามินซีที่สูงลิ่ว ไธอามีน และโฟเลทในผลไม้ลูก
เล็ก ๆ อย่างส้ม ทำให้ส้มเป็นผลไม้ที่ช่วยเร่งระบบการเผา
ผลาญได้ดีอีกชนิดหนึ่ง อีกทั้งเนื้อส้มยังให้ไฟเบอร์ช่วยระบบ
ขับถ่ายได้ถึง 5 กรัม ต่อส้มสดปริมาณ 1 ถ้วยตวง ในขณะที่ให้
พลังงานกับร่างกายเพียงแค่ 85 กิโลแคลอรี่เท่านั้น   แต่ทั้งนี้ 
อย่าสับสนไปกินน้ำส้มคั้นนะคะ เพราะน้ำส้มคั้นจะให้สาร
อาหารที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง และเป็นสารอาหารที่ค่อนข้าง

น้อยซะด้วยสิ อีกทั้งน้ำส้มยังทำให้คุณพลาดโอกาสได้รับไฟเบอร์จากเนื้อส้มอีกด้วย

อย่างไรก็ตามผลไม้ช่วยลดน้ำหนักทั้งหมดนี้ ต้องกินควบคู่ไปกับอาหารที่มีประโยชน์ และการออกกำลัง
กายอย่างเหมาะสมด้วยนะคะ ซึ่งนอกจากจะได้หุ่นสวยเช้งเป็นการตอบแทนแล้ว พฤติกรรมเพื่อสุขภาพ
อย่างนี้ยังใจดีมอบความสมบูรณ์แข็งแรง และผิวพรรณที่สวยเปล่งปลั่งให้คุณอีกอย่างหนึ่งด้วย
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Ph.D. เส้นทางที่ไม่ไกลเกินเอื้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.วรวุฒิ สมศักดิ์

9

	 การเรียนต่อปริญญาเอกในต่างประเทศนั้น 
เริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้นจากบัณฑิตปริญญาโท
และนักศึกษาจบใหม่ แต่เดิมมาผู้ที่สนใจเรียนต่อ
ระดับปริญญาเอกจะเป็นข้าราชการและอาจารย์
มหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนการศึกษาของภาครัฐ 
เนื่องจากปัจจุบันนี้ ทั้งภาคเอกชนเริ่มให้ความ
สนใจว่าจ้างมหาบัญฑิตมาเป็นที่ปรึกษาโดยให้
ค่าตอบแทนอย่างต่ำเป็นหลักแสน และมหา
บัญฑิตเองก็สามารถรับสอนตามมหาวิทยาลัยที่
มีชื่อเสียงเป็นการหารายได้เสริม จึงมีผู้คนถาม
ถึงกันมากเรื่องค่าใช้จ่าย การสมัครเรียนว่ามี
ความแตกต่างจากระดับปริญญาโทไหม และจะ
เริ่มต้นอย่างไร จะขอให้ข้อมูลโดยตอบคำถามที่
ถามเข้ามามากที่สุดดังนี้

การเรียนปริญญาเอกใช้เวลาเรียนกี่ปีและมีค่าใช้
จ่ายต่อปีเท่าไร

Answer  ระยะเวลาในการเรียนปริญญเอกโดย
ทั่วไปใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปี โดยจะแตกต่าง
กันในแต่ละประเทศดังนี้

• ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ใช้ระยะ
เวลา 3-4 ปี

• ประเทศอังกฤษใช้ระยะเวลา 4 ปี

• ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาใช้ระยะ
เวลา 5 ปี

	 ค่าใช้จ่ายต่อปีซึ่งรวมค่าเทอมและค่ากินอยู่ 
จะไม่ต่างจากการไปเรียนในระดับปริญญาโทใน
ประเทศนั้นๆแต่เนื่องจากระยะเวลาเรียนนานกว่า
ตามข้างต้นจึงต้องคำนวณตามจำนวนปี

ผู้สมัครต้องมีผลภาษาอังกฤษระดับเท่าไหร่

Answer เกณฑ์การรับสมัครในส่วนของระดับ
ภาษาอังกฤษจะไม่ต่างจากการเรียนในระดับ
ปริญญาโท คือ

• ELTS 6.5 และคะแนนในแต่ละส่วน (ทั้ง 4 
ส่วน) ไม่ต่ำกว่า 6

• TOEFL ibt 80, TOEFL paper based 550 
or TOEFL CBT  213
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เอกสารในการสมัครมีอะไรบ้าง

Answer Required documents for applying 
Ph. D./Doctoral Degree

• Application form

• Research proposal for Ph.D. Thesis

• Official Transcript

• Copy of Passport

• IELTS/TOEFL Or Certificate of degree in 
English

• Other documents: Work certificate etc.

• Letter of Completion ใบรับรองจบหรือ 
ปริญญาบัตร

• SOP (1 page of A4)

• Two letters of recommendation

• CV/ Resume

การเลือกมหาวิทยาลัยในการเรียนต่อปริญญเอก

Answer การเรียนปริญญาเอกนั้นต้องเริ่มต้น 
จากการที่ท่านสนใจศึกษาสาขาใดสาขาหนึ่ง
อย่างลึกซึ้ง   ถือเป็นการต่อยอดความรู้จากระดับ
ปริญญาโท ผู้สมัครส่วนใหญ่จึงต้องเรียน
ปริญญาเอกในสาขาที่จบมาโดยตรง การเปลี่ยน
สายการเรียนในระดับปริญญาเอกเป็นไปได้ยาก 

นอกจากท่านจะมีความรู้ที่มากพอในหัวข้อที่ท่าน
ต้องการทำวิจัยและคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
อนุมัติให้ท่านเข้าศึกษาได้การเลือกมหาวิทยาลัย 
ในระดับปริญญาเอกไม่ว่าจะในมหาวิทยาลัยใด
ในโลก จะแตกต่างจากปริญญาโทเพราะท่านไม่
สามารถเลือกว่าจะเรียนหลักสูตรนั้น หลักสูตรนี้ที่
เปิดสอน แต่จะเป็นการเรียนเฉพาะบุคคล คือ คน
หนึ่งก็ทำวิจัยในหัวข้อของตนเองซึ่งจะไม่เหมือน
ใคร มหาวิทยาลัยจะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่
ท่านเพื่อชี้แนวทางในการเรียน ซึ่งจะดูแลท่านจน
จบการศึกษา ท่านจะได้รับการตอบรับหรือไม่ขึ้น
อยู่กับปัจจัย 2 ประการ ได้แก่

• มหาวิทยาลัยนั้นเปิดสอนในสาขาที่ท่าน
ต้องการทำวิจัยหรือมีความชำนาญในสาขา
นั้นๆ หรือไม่

• มีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนั้นๆสนใจในหัวข้อ
วิจัยของท่านและพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้
ท่าน หรือไม่

• บ่อยครั้งผู้สมัครจะได้รับการตอบรับจาก
มหาวิทยาลัยที่ท่านอาจไม่ได้คาดหวัง ท่านจึง
ไม่ควรจำกัดตัวเองอยู่ในตัวเลือกที่แคบจนเกิน
ไป แต่ควรเปิดใจให้กว้างและพยายาม 
ทำความรู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนที่ท่านจะ
ทำการสมัคร

Ph.D. แตกต่างจาก Doctorate degree 
อย่างไร

26



Answer Ph. D. ย่อมาจาก Doctor of Philosophy เป็นระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ซึ่งเป็นการทำวิจัย 
100% ในอดีต Ph.D. เป็นเพียงตัวเลือกเดียวของการเรียนในระดับปริญญาเอก แต่ปัจจุบันนี้
มหาวิทยาลัยชั้นนำมากมายเปิดสอน Doctorate degrees ซึ่งเป็นระดับเดียวกันแต่มีส่วนประกอบของ 
Coursework หรือการเรียนในชั้นเรียนประมาณ 30% (ในปีแรก) และที่เหลือเป็นการทำวิจัย โดยการ
เรียน Ph.D จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือนักวิชาการ ส่วน Doctorate De-
grees เหมาะกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

การเขียน Research Proposal เพื่อการสมัครเรียน

Answer Research Proposal เป็นส่วนประกอบสำคัญในการสมัครเรียนในระดับปริญญาเอก 
เป็นการบอกรายละเอียดโครงร่างวิจัยโดยรวม
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ผลงานวิจัย
10

	 ผลงานวิจัยในวารสารฉบับนี้เป็นงานวิจัยที่
น่าสนใจมากอีกงานหนึ่งของสาขาวิชาภูมิคุ้มกัน
วิทยาคลินิก โดยเป็นการนำสารสกัดจากบัว
หลวงซึ่งกำลังเป็นที่นิยมนำมาศึกษากันอย่าง

แพร่หลาย กับการดูการจับของเม็ดเลือดขาวของ
กลุ่ม ดร.ทนพญ.ปิยะภรณ์ รัตนนิลสรวง ที่มีนิสิต
ร่วมทำงานวิจัย 2 คน คือ น.ส.บุหงา ท้าวบุตร 
และน.ส.ภัมราภรณ์ อุ่นทวง

ผศ.ดร.ทนพ.วรวุฒิ สมศักดิ์
ประธานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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