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สารจากคณบด ี
  

 สวัสดีค่ะสมาชิกวารสารเทคนิคการแพทย์ ม.เวสเทิร์น  
 

 ช่วงน้ีใน มหาวิทยาลัยฯ สดชื่นกับนิสิตใหม่ บรรดาอาจารย์
เตรียมต้อนรับด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ขอแนะน าคร่าว ๆ ก่อนดังน้ี
 ทางส่วนกลางของมหาวิทยาลัยจัดเตรียมหอพักให้น้องใหม่ เม่ือ
มารายงานตัวที่ตึกบริหาร มีรุ่นพี่ให้ความบันเทิง ไม่เหงาค่ะ หลังรายงาน
ตัวเข้าหอพักแล้ว จะมีกิจกรรมให้ร่วมมากมายเริ่มด้วยงานปฐมนิเทศ
ส่วนกลาง เพื่อรู้จักผู้บริหารหลายท่าน และรับทราบการสมัครขอรับทุน 
การเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต จากผอ.ส านักกิจการนิสิต หลังจากน้ันมาที่คณะ
เพื่อท าความรู้จักอาจารย์ในคณะ ซ่ึงคณบดีจะกล่าวต้อนรับและแนะน า
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าสาขาวิชาทั้ง ๕ สาขา พร้อมทั้งบอกถึง
การแต่งกายที่ถูกระเบียบ (นาน ๆ ไปมักผิดระเบียบ) หลังจากน้ันรองฯ 
ฝ่ายวิชาการจะแนะน าการลงทะเบียนเรียนและแนะน าเจ้าหน้าที่ของคณะ
ที่จะช่วยดูแล 

 นิสิตใหม่จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะดูแล ช่วยเหลือและให้
ค าปรึกษาในด้านการเรียน การลงทะเบียน รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาความ
ขัดข้องที่อาจมีในบางคน  

 กิจกรรมในปีแรกมีมาก เริ่มจากการรับน้อง รับขวัญ กีฬา นิสิต
ใหม่ต้องดูแลตัวเองด้วย แต่กิจกรรมต่าง ๆ ก็เป็นส่วนช่วยให้นิสิตใหม่
สนุกสนานลืมคิดถึงบ้านได้บ้าง 

 น้องใหม่ปีน้ียังมีน้อยอีกเช่นเดิม แต่ก็ดีจะได้รักกัน การเรียนเป็น
เรื่องส าคัญ แต่กิจกรรมเป็นส่วนสนับสนุนที่นิสิตไม่ควรทอดทิ้งหรือละเลย
เพราะกิจกรรม ช่วยแก้ปัญหาให้ชีวิต ท าให้ได้เรียนรู้คนอ่ืนที่คิดไม่เหมือน
เรา ในวันข้างหน้าเม่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ คุณจะนึกถึง และช่วยให้ความ
เป็นอยู่ของผู้ห่างไกลบ้านคลายเครียดจากการคิดถึงทางบ้านลงได้ 
 ก่อนจะเริ่มเรียนอาจารย์อยากให้นิสิต ศึกษาคณะของเราก่อนว่า
คณะของเรามีวิสัยทัศน์ว่าอย่างไร มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะอย่างไร (ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์) เพราะคณะมีเป้าหมาย
ในการผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 
เม่ือนิสิตทราบแล้ว จะได้ตระหนักว่าตัวเรามีค่าส าหรับอาจารย์ เป็น
วัตถุดิบที่คณะจะต้องปั้นหรือเจียรนัยให้เป็นคนที่มีค่าส าหรับประเทศชาติ 
เธอไม่ได้เกิดมาเป็นเพียงมนุษย์คนหน่ึงเท่า น้ัน เธอเป็นหินที่ มีค่ ามี
คุณสมบัติที่ผ่านการคัดเลือกให้มารับการเจียรนัย อย่ามัวเสียเวลากับเรื่อง
ไร้สาระเพราะหลักสูตรน้ีใช้เวลาเพียง ๔ ปี                      เท่าน้ัน ดังน้ัน
จงค านึงถึงค าของพระผู้ใหญ่ท่านหน่ึง                           กล่าวไว้ว่า 
“เวลาไม่ได้ท าให้คนเสียคน คนต่าง                                   หากท่ี
ท าให้เสียเวลา”  
 

ขอให้นิสิตประสพความส าเร็จทุกคน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีป่รกึษา 
     คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
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เร่ืองเล่าจากปก: อ.ทนพ.สุวิทย์ คล่องทะเล 
 

วันมหิดล 
 

 วันท่ี ๒๔ กันยายนของทุกปี ถือเป็นวันส าคัญของ
วงการแพทย์ไทยอีกวันหน่ึง เน่ืองเพราะเป็นวันมหิดล ซ่ึงคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขนาน
นามขึ้นโดยถือตามวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิต
ลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่ง
การแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เพื่อเป็นการแสดงถึงความ
กตัญญูที่มีต่อพระองค์ท่าน พวกเราในฐานะที่เป็นบุคลากรทาง
การแพทย์ ขอน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่
มีต่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย และจักน้อมน าพระราช
ด ารัสของพระองค์ที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นท่ี
สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง ลาภทรัพย์และ
เกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพ
ไว้ให้บริสุทธิ์” ไปปฏิบัติให้เป็นนิจ 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนพญ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา 

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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๐๒  สารจากคณบดี   
 เร่ืองจากปก  

 •วันมหิดล   
๐๓ บรรณาธิการแถลง   
๐๔ เรื่องฝากจากหัวหน้าสาขาวิชา 

 •สาขาวิชาเคมีคลินิก  

 •สาขาวิชาจุลชีววิทยาคลินิก 

 •สาขาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 

 •สาขาวิชาโลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์และ 
    ปรสิตวิทยาคลินิก 

 •สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 

๐๙  เรื่องเล่าจากกิจการนิสิต    

 •การเรียนกับกิจกรรม   
๑๐ เกร็ดเอ็มที 

 •เบาหวานประมาณสะดือ 

•ราชาวดี... ศรีราชพฤกษ์ 
๑๒ MT for AEC 

 •เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเข้าสู่ AEC ในปี ๒๕๕๘  
๑๔ ข่าวสารชาวเทคนิคการแพทย์ 

 •รอบรั้วเทคนิคการแพทย์ 
 

บรรณาธกิารแถลง (Editor’s talk) 
 

 การกลับมาอีกครั้ง...กับวารสารเทคนิคการแพทย์ เวสเทิร์น!!! สวัสดีครับพี่น้องชาวเทคนิคการแพทย์ ต้องบอกว่าวารสารฯ ฉบับน้ีห่าง
หายจากฉบับที่แล้วไปนานเลยทีเดียว แต่ความตั้งใจของกองบรรณาธิการร่วมกับก าลังใจจากหลาย ๆ ฝ่ายจึงท าให้วารสารฯ ฉบับน้ีได้กลับมาอีก
ครั้ง โดยมีก าหนดในการออกวารสารฯ ทุก ๆ ๔ เดือนครับ น่ันหมายความว่า เราจะได้เจอเน้ือหาและความน่าสนใจในทุก ๆ ฉบับที่ก าลังจะ
ออกมาในคราวต่อ ๆ ไปครับ 
 ต้องบอกครับว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ อย่างครับกับคณะเทคนิคการแพทย์ของเรา พร้อมกับการปรับรูปแบบของกอง
บรรณาธิการและรูปโฉมใหม่ของวารสารฯ ด้วย โดยเริ่มจากการที่คณะฯ ยินดีต้อนรับการมาของอาจารย์ใหม่ถึง ๒ ท่านประจ าสาขาวิชาเคมี
คลินิก คือ ดร.พลาธิป ชูท้วม และ อ. สุวิทย์ คล่องทะเล นอกจากน้ี ดร.พลาธิป ยังท าหน้าที่อนุกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตคนใหม่อีกด้วย แค่น้ีก็ท า
ให้คณะฯ มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง...สู้ ๆ และเป็นก าลังใจให้อาจารย์ทั้งสองท่านในการท าหน้าที่ที่น่ีครับ 
 ช่วงน้ีเริ่มการเปิดเทอมใหม่อีกครั้งกับภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๗ และต้องขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ รุ่นใหม่ที่ก าลังจะก้าวเข้ามาเป็น
ส่วนหน่ึงของวิชาชีพครับ ปีการศึกษาน้ีมีหลาย ๆ เรื่องให้เราต้องฝ่าฟันกันครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนที่ถือเป็นหัวใจหลัก การท างานวิจัย
เพื่อภาคนิพนธ์ซ่ึงถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจและท้าทายเป็นอย่างมาก และที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการเรียนส าหรับรุ่นพี่ปี ๔ คือการฝึกปฏิบัติงาน
ภายในคณะฯ ที่เป็นตัวชี้วัดได้เลยว่าเรามีความพร้อมทางวิชาชีพมากน้อยแค่ไหน และมีความพร้อมพอที่จะออกไปปฏิบัติงานตามโรงพยาบาล
ภายนอกต่าง ๆ ได้หรือไม่ ต้องถือว่าเป็นอีกภาคการศึกษาหน่ึงเลยทีเดียวที่มีการเรียนการสอนแบบเข้มข้นและสนุกสนานในเวลาเดียวกัน 
“Impossible is nothing” ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ครับ...ถ้าใจสู้ คงไม่มีอะไรยากเกินกว่าความสามารถของเราหากเราไม่ทิ้งความตั้งใจและความ
พยายามครับ 
 ฉบับน้ีจึงเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีครับ ก้าวเล็กๆ ที่ยังไม่หยุดเดินและพร้อมจะก้าวให้ใหญ่ขึ้นอย่างไม่ย่อท้อครับ ช่วงน้ีเริ่มมีฝนตกลงมา
บ้างแล้วและหวังว่าปลายปีน้ีเราคงได้สัมผัสกับความหนาวกันอีกครั้ง...แต่กว่าจะไปถึงตรงน้ันแค่เพียงเรา “ท าวันน้ีให้ดีที่สุดก็พอครับ” 
 

ดร.ทนพ.วรวุฒิ สมศักด์ิ 
บรรณาธกิาร 
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เร่ืองฝากจากหัวหน้าสาขาวิชา: ดร.ทนพ.วรวุฒิ สมศักดิ์ 
 
 
 
 
 ก่อนอ่ืนเลยต้องขอสวัสดีพี่น้องชาวเทคนิคการแพทย์ 
นิสิตที่น่ารักและผู้อ่านทุกคนเลยนะครับ วารสารเทคนิคการแพทย์
เวสเทิร์นฉบับแรกของปีการศึกษา ๒๕๕๗ น้ีนับว่าเป็นการเริ่มต้น
ที่ดีมากๆ เลยนะครับ ในฐานะหัวหน้าสาขาวิชาเคมีคลินิกต้องบอก
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงภายในสาขาฯ มาตั้งแต่ช่วงภาคฤดูร้อนแต่ก็
สามารถได้บทสรุปที่ลงตัวก่อนที่จะเปิดภาคการศึกษาได้อย่าง
ราบรื่น...ยอดเยี่ยมจริง   
 จากที่ทราบกันว่าสาขาฯ ได้เสียอาจารย์ที่เก่งไปถึงสอง
ท่าน คือ อ.วรเชษฐ์ ขอบใจ และ อ.ดร.ภูมภัสส์ พุทธผดุงวิพล 
ถามว่าเสียใจไหมกับการจากไปของอาจารย์ทั้งสองท่าน...ก็เสียใจ
นะครับแต่ “ไม่เสียดาย” เพราะอะไรเหรอครับ...ผมเชื่อเสมอว่า
การเปลี่ยนแปลงและอะไรที่เกิดขึ้นแล้วย่อม “ไม่ใช่เหตุบังเอิญ” 
และมักเป็นสิ่งที่ดีเสมอกับสิ่งที่จะตามมา...เป็นจริงดังคิดนะครับ 
เพราะสาขาฯ ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ถึงสองท่านเช่นเดียวกัน 
คือ อ.สุวิทย์ คล่องทะเล  และ อ.ดร.พลาธิป ชูท้วม เข้ามา
ทดแทนได้อย่างลงตัวทั้งวุฒิการศึกษาและความสามารถ และของ
แถมที่ได้มา...คือความเป็น “คู่หูคู่ฮา” ของอาจารย์ทั้งสอง ท าให้
สาขาฯ มีความราบรื่นในการเรียนการสอน และยังได้ความ
สนุกสนานเพิ่มมาอีกจากที่ไม่เคยมีมาก่อน...ตอนน้ีกลายเป็นสาขา 
“Clin-Chem Cafe”  
 การเปลี่ยนแปลงของสาขาฯ และความสนุกสนานยังคง
เป็นแรงผลักดันที่ดี                              ส าหรับผมและอา-
จารย์ในสาขาฯ                                   ทุกคนครับ การฝึก 
งานภายในของ                                      เทอมน้ีท าให้พวก
เรามีความตื่นตัว                                  กันมากเลยทีเดียว ไม่
เพียงแต่นิสิตเท่า                             น้ันที่พยายามและตั้งใจ 
แต่ตัวของ                                    อาจารย์เองก็พยายามและ                                         
                                                     ตั้งใจไปพร้อมๆ กัน                                                   
                                                            โดยเฉพาะอา-  
                                                            จ า ร ย์ ใ ห ม่ทั้ ง 
                                                             สองท่านที่ต้อง   
                                                              มีการปรับตัว 
                                                               ส าหรับที่ น่ี   
                                                            “ม.เวสเทิร์น”  

 
 

แต่ก็ไม่ใช่ส่ิงที่ยากอะไรและอาจารย์ทั้งสองท่านก็ท าได้ดีเป็นอย่าง
มาก “Bad sometime good” บางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่
เลวร้ายในช่วงเวลาน้ัน...แต่พอมองย้อนกลับมามันอาจเป็น
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็ได้ และน่ีคงเป็นสิ่งที่ใช้ กับเหตุการณ์ที่ เ กิด
ขึ้นกับสาขาวิชาเคมีคลินิกได้เป็นอย่างดีครับ 
 ความสนุกสนานยังคงมีให้เห็นในสาขาฯ ครับ จากการที่
ผมในฐานะหัวหน้าสาขาฯ และต้องรับนิสิตท าวิจัยเพื่อภาคนิพนธ์
หรือที่เราเรียกกันว่า “Term-paper” ที่สนุกสนานเพราะนอกจาก
จะได้นิสิตทั้งหมด ๓ กลุ่มแล้วผมยังได้ท างานร่วมกับนิสิตกลุ่มของ 
อ.ชาติชายหน่ึงกลุ่ม และนิสิตกลุ่มของ อ.สวนีย์อีกหน่ึงกลุ่ม รวม
เป็น ๕ กลุ่ม...สนุกสนานมากเลยทีเดียว เป็นปีที่ผมรู้สึกสนุกกับ
การท างานวิจัยมากมาย ได้งานวิจัยออกมาเยอะแยะแบบที่ผม
ชอบ และต้องขอขอบคุณนิสิตทุกคนที่ตั้งใจกับการท าวิจัยครั้งน้ีจน
เราสามารถได้งานวิจัย “ตีพิมพ”์ ในวารสารวิชาการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศกันทุกกลุ่มครับ...สนุกสนานจริงๆ ถ้าจะให้ฝาก
ข้อมูลภายในสาขาฯคงยังพูดได้ไม่รู้จบเลยครับ เพราะเรื่องราวที่
น่าสนใจและสนุกสนานยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆ ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ดี
และน่าจดจ าทั้งสิ้นเลย ปีน้ี น้องชั้นปีที่ ๒ ก าลังเริ่มเรียนวิชา
ภายในคณะฯ เพิ่มมากขึ้นและก าลังจะเจอวิชาของสาขาต่างๆ
รวมทั้งเคมีคลินิกด้วยในเทอมหน้า...ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่า
จะเป็นอย่างไรกันดี แต่เทอมน้ี...ก็เตรียมความพร้อมกันไว้ก่อนนะ
จ๊ะเด็ก ๆ แล้วเทอมหน้าเราค่อยเจอกัน  
 หลายคนมักบอกเสมอว่าสาขา วิชาเคมีคลิ นิก น้ัน 
อาจารย์เป๊ะมากและนิสิตบางคนก็จะเกร็ง บางคนอาจจะกลัวไป
เลยครับ... ๕๕๕ ไม่รู้จะอธิบายยังไง แต่อยากบอกให้รู้ไว้นะครับว่า
...สาขาฯ น้ีไม่ได้ต้องการคนเก่งและไม่เคยคาดหวังว่านิสิตจะต้อง
เก่งครับ แต่ผมชอบคนที่ท างานแบบ “Work smart” ไม่ใช่
ท างานแบบ “Work hard” ครับ 

เรื่องฝากจากหัวหนา้สาขาวิชาเคมีคลินิก 
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สมัยก่อน  การ “จับมือ” หรือเช็ค

แฮนด์น้ันมีความหมายว่ามาแบบ “มือ
เปล่า” คือมาแบบฉันท์มิตรไม่ได้มีอาวุธ
ติดมือมาด้วย หรือการทักทายแบบอ่ืนๆ 
เช่น การแนบแก้ม การชนจมูก ซ่ึงการ
ทักทายเหล่าน้ีจัดอยู่ ในประเภทการ
สัมผัส คือมีการแตะเน้ือต้องตัวกัน อัน
อาจมีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้หลายโรค 
โดยการติดเชื้อน้ันเกิดจากการสัมผัสกับ
สิ่งเหล่าน้ี ได้แก่  
 ของเหลวจากร่างกาย เช่น น้ ามูก 

น้ าลาย น้ าตา เลือด ของเหลวจาก
เพศสัมพันธ์ ฯลฯ 

 บาดแผลที่ไม่ทันสังเกต อาจเป็น
แผลเล็กๆ ในปาก รอยถลอก แผล
ตัดเล็บ ฯลฯ 

 เยื่อบุอ่อน เช่น ตา ช่องจมูก ช่อง
ปาก อวัยวะเพศ ฯลฯ  

 อากาศ  เช่น  สู ดหาย ใจเข้ า ไป 
ละอองน้ าลาย น้ ามูก สะเก็ดเชื้อ
ปลิวมาติด ฯลฯ 

ในโลกนี้ มีเชื้อที่อาจเข้ามาเป็นแขกที่

ไม่พึงประสงค์ในตัวท่านได้ หากท่านอยู่
ใกล้เพื่อนบ้านที่ “เสี่ยง” พกเชื้อต่อไปน้ี 
 
 
 
๑. อีโบล่า  
แม้ไม่ต้องตระหนกแต่ก็ต้อง “รอบคอบ” 
เพราะเชื้อน้ีไม่มียารักษารวมถึงวัคซีน

ป้องกัน ดังน้ันการระวังของเหลวจาก
ร่างกายและการทักทายแบบเช็คแฮนด์ 
แนบแก้มทักกัน หรือเพศสัมพันธ์ จะ
เป็นวัคซีนส าหรับตัวเราที่ดีที่สุด 
 
 
 
 
 
๒. ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่  
เป็นเชื้อไวรัสขนาดเล็กมาก ติดได้จาก
ละอองน้ ามูก น้ าลายจากมือที่จับบนราว
บันได ปุ่มลิฟท์ หน้าจอแทบเล็ตที่ ใช้
ร่วมกัน หรือการจาม ที่ปลดปล่อยเชื้อ
ให้กระจายเป็นละอองอยู่ในอากาศ หาก
แออัดอยู่ที่เดียวกัน เช่น ในลิฟต์หรือ
ห้องประชุม ก็ต้องรีบหาทางระบาย
อากาศโดยเร็ว โดยผู้ที่มีภูมิคุ้มกันไม่ดี 
เป็นโรคเบาหวาน ตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ให้
เพิ่มความระวังมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
๓. ไข้เมิร์ส-คอฟ หรือไข้หวัดอูฐ  
ซ่ึงเชื้อน้ีมีการติดมากแถบตะวันออก
กลาง มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ มี
ไข้ ปวดเม่ือย ไอ จาม หายใจล าบาก 

เป็นเชื้อที่เข้าทางเดินหายใจไปจนถึง
ปอดได้ ให้ระวังการสัมผัสกับ “อูฐหนอก
เดียว” โดยเฉพาะกับน้ ามูกน้ าลายที่เป็น
ฟองฟ่อด อาจมีละออง (ปนเชื้อ) มาถูก
ตัวเราได้ เช่นเดียวกับต้องระวังการ
สัมผัสในผู้ที่ เดินทางแถบคาบสมุทร
อาหรับ 
๔. ไวรัสตับอักเสบเอ  
เป็นไวรัสที่ผ่านออกมาทาง “อุจจาระ” 
แล้วปนเปื้อนกับน้ าดื่มหรืออาหาร ท าให้
ตัวเหลือง มีไข้ ท้องเสีย หมดเรี่ยวแรง 
ถึงขั้นตับวายได้ ติดได้จากสัมผัสอาหาร
ของมือที่เพิ่งเข้าห้องน้ า น้ าลาย หรือการ
สัมผัสอาหารแล้วมีเชื้อลงไป 
๕. เชื้อตาแดง  
เป็นโรคง่ายๆ ซ่ึงเกิดได้จากการสัมผัส 
เช่น มือขยันขยี้ที่พาเชื้อเข้าตา มาจาก
น้ าฝนที่ โปรยมาพร้อมเชื้ออะไรก็ไม่รู้
แล้วไหลเข้าตาไป มาจากสัมผัสกับของ
ใช้ที่อมเชื้อง่าย เช่น ผ้าขนหนู ผ้าเช็ดตัว 
หรือเสื้อผ้าที่บุคคลที่มีความเสี่ยงแล้ว
น ามาใช้ต่อกันอย่างเอ้ืออาทร ซ่ึงอาจ
ย้อนมาติดตาแดงกันให้ยุ่งไปหมดได้ ใน
เด็กๆ เป็นกันง่าย แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องระวัง
เช่นกัน 

อ่านต่อฉบับหน้า >>> 
 
ท่ีมา:  
นพ.กฤษดา ศิรามพุช ใน คู่สร้างคู่สม ปี
ที่ ๓๕ ฉบับที่ ๘๖๔ ศ. ๒๙ ส.ค. ๕๗ 
 

เรื่องฝากจากหัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยาคลินิก 

๑๐ โรคเสี่ยง ตดิได้เพยีง “สัมผัส” 

ส.ค. - พ.ย. ๕๗     MTWTU Newsletter Aug. - Nov. 2014 

๕      วารสารเทคนิคการแพทย ์เวสเทริน์ 



เร่ืองฝากจากหัวหน้าสาขาวิชา: ดร.ทนพญ.ปิยะภรณ์ รัตนนิลสรวง 
 

เรื่องฝากจากหัวหน้าสาขาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 
 
 
 
 
 

 

     ก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะ ถ้าเรารู้จัก
ใช้อย่างฉลาด อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ที่มี
อยู่ในมือเรา ก็จะมีประโยชน์ต่อเราอย่าง
มาก แต่หากใช้โดยไม่ระมัดระวัง หรือใช้
อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็อาจจะกลายเป็น
ว่า อุปกรณ์สื่อสารเหล่าน้ันได้เป็นสิ่งที่
ย้อนมาท าร้ายตัวเรา ... มีค ากล่าวที่ว่า 
เม่ือข้อความทางโซเชียลมีเดียถูกส่งต่อไป
แล้ ว  นับตั้ งแต่ วัน น้ัน มันจะ ไ ม่ เป็น
ความลับอีกต่อไป  
     เม่ือเร็วๆ น้ี ผู้เขียนได้อ่านข้อความที่
ส่งต่อกันมาให้ได้อ่านกัน โดยฝ่ายหญิง
น้ันได้รับผลกระทบจากการกระท าของ
ตนเอง เพียงเพราะให้ความไว้ใจในคนที่
คบหากันอยู่ ฝ่ายหญิงนึกสนุก ถ่ายรูป
ตัวเองที่ไม่ได้ใส่เสื้อ ท าท่าเซ็กซ่ีเหมือน
ดาราถ่ายแบบส่งไปให้ฝ่ายชาย เพียง
เพราะคิดว่าฝ่ายชายน่าจะชอบและเธอ
เองก็ไว้ใจฝ่ายชายมากจึงได้ท าแบบน้ัน 
ฝ่ายชายเม่ือได้รับรูป ก็กดเปิดดูรูปที่ส่ง
มาให้ขณะที่ก าลังน่ังคุยกับเพื่อนผู้ชาย
สองสามคน จึงท าให้เพื่อนที่ น่ังข้างๆ
มองเห็น และอยากได้รูปน้ัน จึงบอกให้
ฝ่ายชายส่งรูปเข้าไลน์ของเพื่อนๆ ฝ่าย
ชายน้ันลังเล แต่ก็เกรงใจเพื่อน จึงได้ส่ง
รูปให้เพื่อนและบอกเพื่อนไม่ให้ส่งต่อให้
คนอ่ืน เพื่อนก็รับปากที่จะไม่ท า แต่ความ
จริงแล้ว พบว่าในวันรุ่งขึ้น ทุกคนใน
โรงเรียนก็ได้รู้จักฝ่ายหญิงจากรูปน้ันใน
ชั่วข้ามคืน เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เป็นเหตุท า
ให้ฝ่ายหญิงต้องลาออกจากโรงเรียน...
ไม่ใช่เฉพาะแต่เหตุการณ์น้ีที่เกิดขึ้น แต่
จากข่าวที่เราได้ยินได้ฟังมา เก่ียวกับการ
ส่งข้อความหรือภาพที่มีเรื่องเพศเข้ามา

เ ก่ี ย วข้ อ ง ผ่ านทา ง อุปกรณ์ สื่ อ ส าร 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยรุ่น จากสภาวะ
สังคมเปลี่ยนไปเน่ืองจากการเข้าถึงสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ ง่ายขึ้น ท าให้มีพื้นที่ใน
การ แสด งออกมาก ขึ้ น  โ ด ยอาศั ย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอุปกรณ์
สื่อสารที่ มีกล้องถ่ายรูป อ านวยความ
สะดวกให้ถ่ายภาพหรือส่งต่อภาพเปลือย
เ ข้ า สู่ โ ล กออนไล น์ ไป โพสต์ ไ ว้ ตาม
เครือข่ายออนไลน์ต่างๆ ท าให้เกิดปัญหา
ต่างๆ ตามมามากมาย 
     “Sexting” (มาจากค า ว่ า  “sex” 
บวกกับ “texting”) เป็นค าที่ถูกใช้เพื่อ
อธิบายถึงพฤติกรรมการส่งภาพเปลือย
หรือภาพก่ึงเปลือยพร้อมกับข้อความที่มี
ความหมายล่อแหลมทางเพศให้กับผู้ อ่ืน 
จากพฤติกรรมลอกเลียนแบบในวัยรุ่นทั้ง
การเลียนแบบกันเองหรือเลียนแบบ
บุคคลสาธารณะ และไม่ ว่าจะตั้ ง ใจ
หรือไม่ก็ตาม ส่งผลให้ภาพเปลือยหรือ
ภาพก่ึงเปลือยมีการแพร่กระจายไปทั่ว
โลกรวมทั้งประเทศไทย โดยที่ตัววัยรุ่น
เองไม่ได้ใส่ใจหรือเข้าใจกับความจริงที่ว่า
โลกออนไลน์สามารถท าให้สิ่งที่คิดว่าเป็น
ส่ วนตั ว เ ป ลี่ ย นแ ป ลง ไป เป็ น เ รื่ อ ง
สาธารณะได้อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดผล
กระทบต่างๆ ตามมา เพราะเม่ือภาพ
เหล่าน้ันส่งออกไปแล้ว จะไม่สามารถ
ควบคุมหรือตามไปเก็บกลับคืนมาได้อีก 
ภาพเหล่าน้ันจะถูกเผยแพร่ซ้ าแล้วซ้ าอีก
ในโลกออนไลน์ จากพฤติกรรม Sexting 
ที่เป็นที่นิยม และมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา
ที่ใครๆ ก็ท ากัน อาจย้อนกลับมาท าลาย
อนาคตของเจ้าของภาพและผู้ส่ งภาพ

เหล่าน้ันต่อไปได้ เพราะการกระท าผิด
กฎหมายทางคอมพิวเตอร์ บทลงโทษน้ัน
รุนแรงและถือเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถ
ยอมความกันได้ หรือถึงแม้จะคิดว่ามัน
คือข้อความส่วนตัวที่ส่งให้คนรักที่ไว้ใจว่า
เขาคนน้ันจะไม่ส่งเผยแพร่ต่อแน่ๆ แต่ใน
วันหน่ึงคนที่รักและเชื่อใจ อาจโกรธ 
ทะเลาะกัน ข้อความหรือภาพเหล่าน้ันใน
มือเขา อาจกลายเป็นอาวุธที่หันกลับมา
ท าร้ ายตั ว เ จ้ าของภาพ นอกจาก น้ี  
ปัจจุบัน การรับคนเข้าท างานมีการเช็ค
ประวัติจากสังคมออนไลน์ร่วมด้วย จาก
โอกาสที่ก าลังจะไขว่คว้าไว้ได้อาจถูก
ท าลายลงในพริบตาเพราะสิ่งที่เคยโพสต์
ไว้ในอดีตยังตามมาหลอกหลอนไม่มีที่
สิ้นสุด  
 
 
 
 
     ผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ของอุปกรณ์สื่อสารได้ก่อให้เกิดปัญหา
พฤติกรรม Sexting อย่างน่าตกใจ แต่
บทเรียนจากพฤติกรรม Sexting ที่เราได้
ยินได้ฟังจากข่าวหรือเหตุการณ์ต่างๆ น้ัน 
ถือเป็นอุทาหรณ์ที่ดีซ่ึงน่าจะท าให้ท่าน
ผู้ อ่านได้คิดสักนิด ก่อนจะกดคลิก . . .
โพสต์...แชร์ 
 
ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บ...  
ASTV ผู้ จัดการออนไลน์. ๒๗ มีนาคม 
๒๕๕๔ ๑๕.๓๕ น.  
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. ๒๐ ต.ค. 
๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๘ น. 
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เรื่องที่อยากจะหยิบยกมาให้ท่านผู้อ่านชาวเทคนิคการแพทย์ได้ฉุกคิดสักนิด ก็คงไม่พ้นเรื่อง
ใกล้ตัวเรา ....ทุกวันนี้อุปกรณ์สื่อสารไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน (smart phone) แอนดรอยด์
แท็บเล็ต หรือ ไอแพด (iPad) ล้วนเป็นอุปกรณ์ที่ทุกท่านจัดหามาเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การติดต่อสื่อสารนับตั้งแต่คนเรายกให้อินเทอร์เน็ตเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในชีวิตเรา   

๖      วารสารเทคนิคการแพทย ์เวสเทริน์ 



๗      วารสารเทคนิคการแพทย ์เวสเทริน์ 
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     สเต็มเซลล์ (stem cell) หรือ เซลล์
ต้นก าเนิด คือเซลล์ที่มีคุณสมบัติ พร้อมที่
จะเจริญเติบโตและแบ่งตัวเพิ่มจ านวน ไม่
มีหน้าที่ เฉพาะเจาะจง และสามารถ
พัฒนาเป็นเซลล์ชนิดอ่ืนที่มีหน้าที่อย่าง
ใดอย่างหน่ึง  
      

     แบ่งเป็น ๒ ชนิด คือ  
๑. Embryonic stem cell  
    หรือ สเต็มเซลล์จากตัวอ่อน แยกได้
จากเซลล์ของตัวอ่อนเอ็มบริโอ สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ได้เกือบทุก
ประเภท 
 
 
 
 
 
 
๒. Adult stem cell  
    หรือ สเต็มเซลล์ผู้ ใหญ่ พบได้จาก
อวัยวะและเน้ือเยื่อหลายชนิด สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ เ ฉพ าะ ใน
เน้ือเยื่อน้ันๆ เพื่อการซ่อมแซมเน้ือเยื่อ
จากแหล่งที่พบ 
 

     เซลล์ต้นก าเนิดเม็ดเลือด (hema-
topoietic stem cell) เป็น adult stem 
cell พบมากในไขกระดูก เลือดจากสาย
สะดือทารก และสามารถพบได้ในกระแส
เลือด นอกจากน ามาปลูกถ่ายรักษาโรค
ทางระบบโลหิต วิทยาบางชนิด ยัง มี
บทบาทส าคัญในการน ามาเป็นเซลล์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต้นแบบเพื่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์
ของโรคทางระบบโลหิตวิทยาในหลอด
ทดลอง ด้วยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เซลล์ต้นก าเนิดเม็ดเลือดในสภาวะที่
เหมาะสม เซลล์ต้นก าเนิดเม็ดเลือดที่แยก
ได้จากร่างกาย สามารถพัฒนาเป็นเซลล์
เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว หรือเกล็ด
เลือด ในหลอดทดลอง ท าให้สามารถ
ศึกษาพยาธิก าเนิด และพยาธิสภาพของ
โรค ในระยะต่าง ๆ ระหว่างการเจริญ
ของเซลล์เม็ดเลือดได้ ในประเทศไทยมี
การน าเทคนิคดังกล่าวมาศึกษาในโรค
ทางระบบโลหิตวิทยาด้วยเช่นกัน เช่น 
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ที่เป็นปัญหา 
 
 
 
 
 
 
ทางสาธารณสุขที่ส าคัญ ท าให้สามารถ
ศึกษากลไกหรือปัจจัยที่อาจส่งผลต่อ
ความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในเม็ดเลือด
แดงตัวอ่อนระยะต่าง ๆ ของผู้ป่วยได้ 
 

 
 
 
 
 
 

เซลล์เม็ดเลือดแดงตัวอ่อนจากการเพาะเลี้ยง
เซลล์ต้นก าเนิดเม็ดเลือดในหลอดทดลอง  

(รูปโดย ดร.ทนพ.สุริยัน สุขต)ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ส าหรับประเด็นการน าสเต็มเซลล์มา
ใช้เพื่อการรักษาน้ัน ราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคม
โรคระบบประสาทวิทยา โรคผิวหนัง 
โรคหัวใจ โรคไต โรคระบบโลหิตวิทยา 
แถลง ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ว่าไม่
สมควรน าสเต็มเซลล์มาใช้เพื่อการรักษา
ผู้ป่วยโรคต่างๆ นอกเหนือจากข้อบ่งชี้
ทางการแพทย์ส าหรับการรักษาโรคทาง
ระบบโลหิตวิทยาจ านวน ๕ กลุ่มโรค 
ไ ด้ แ ก่  โ ร ค ม ะ เ ร็ ง เ ม็ ด เ ลื อ ด ข า ว 
(leukemia) โรคมะเร็งต่อมน้ าเหลือง 
(lymphoma) โรคไขกระดูกฝ่อ (aplas-
tic anemia) โรคมะเร็ ง มัลติ เพิลมัยอี
โลมา (multiple myeloma) และโรค
โลหิตจางพันธุกรรมธาลัสซีเมีย (tha-
lassemia) ส าหรับการน าเซลล์ ม าใช้
รักษาอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาแพทย์
อาจท าให้เกิดโทษต่อผู้ป่วยที่ได้รับ  
 

เอกสารอ้างอิง 
๑. Sylvester KG, Longaker MT. Stem cells: 

review and update. Arch Surg. 2 0 0 4 
Jan;139(1):93-9. 

๒. Sukati S, Svasti S, Stifanese R, Averna M, 
Panutdaporn N, Penglong T, et al. 
Clinical severity of beta-thalassae 
mia/Hb E disease is associated with 
differential activities of the calpain-
calpastatin proteolytic system. PLoS 
One. 2012;7(5):e37133. 

๓. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย. 
แถลงการณ์ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพด้าน
อายุรศาสตร์เฉพาะทางของประเทศไทย ด้าน
โรคระบบประสาทวิทยา โรคผิวหนัง โรคหัวใจ 
โรคไต โรคระบบโลหิตวิทยา เรื่อง แนวทางการ
ใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาโรคทางอายุรกรรม. 
[อินเตอร์เน็ต]. ๒๕๕๔ [เข้าถึงเม่ือ ส.ค.๒๕๕๗]. 
เข้าถึงได้จาก: http://www.rcpt.org/index 
.php/e-news/127-2013/32 3-2013-09-11-
13-31-18.html. 

สเต็มเซลล์ และการค้นคว้าวิจัยทางโลหิตวิทยา 

เพื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ 

เรื่องฝากจากหัวหน้าสาขาวิชา 
โลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์ และปรสิตวิทยาคลินิก 

เร่ืองฝากจากหัวหน้าสาขาวิชา: ดร.ทนพ.สุริยัน สุขติ 
 

“การเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดเลือดจากผู้ป่วยโรคทางระบบโลหิต
วิทยาเพือ่ท าการศกึษาวจิัย อาจน าไปสูค่วามเขา้ใจในพยาธิก าเนดิ พยาธิ
สภาพ ของโรคนั้นๆ และน าไปสู่การค้นหาวิธีการรักษาต่อไป” 
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    Hemovigilance  
     หมายถึง ระบบส าหรับเฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนจากการให้เลือด ซ่ึงต้อง
อาศัยบุคลากรทางการแพทย์บันทึก
อุบัติการณ์เม่ือเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก
การให้เลือดขึ้นทันที รายงานกลับมายัง
ธนาคารเลือดเพื่อรวบรวมข้อมูล น าไป
วิเคราะห์ผลและด าเนินการปรับปรุงการ
ให้เลือดทั้งระบบต่อไป  
     ทั่วโลกเชื่อกันว่ามีการรายงานหรือ
เก็บรวบรวมข้อมูลภาวะแทรกซ้อนที่ ไม่
เก่ียวข้องกับการติดเชื้อน้ันน้อยกว่าความ
เป็นจริง สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือ แต่ละ
ประเทศไม่มีข้อมูลหนักแน่นเพียงพอที่จะ
ปรับปรุงระบบการให้เลือดแก่ผู้ป่วย เพื่อ
ลดภาวะแทรกซ้อนจากการรับเลือดให้
น้อยลง 

 
Recognition and evaluation of a 
suspected transfusion reaction 
     ภาวะแทรกซ้อนจากการรับเลือดน้ัน
อาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังน้ัน
แพทย์ผู้ ให้การรั กษาด้ วยเลื อดหรื อ
ส่วนประกอบของเลือดจึงต้องตระหนัก
ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เม่ือวางแผน
การรักษาด้วยการให้เลือดในผู้ป่วยแพทย์
จะต้องให้ข้อมูลถึงโอกาสติดเชื้อที่มาจาก
เลือดผู้บริจาค และภาวะแทรกซ้อนที่ไม่
เก่ียวข้องกับการติดเชื้อชนิดรุนแรง เช่น 
TRALI และ HTR รวมทั้งบุคลากรทาง 
การแพทย์จะต้องมีความรู้และตระหนัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถึ งอาการและอาการแสดงที่ บ่ ง ถึ ง
ภาวะแทรกซ้อนจากการให้เลือดได้ 
 

อาการและอาการแสดงท่ีบ่งชี้ถึงภาวะ 
แทรกซ้อนจากการให้เลือด 
     ไข้ หมายถึง มีอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น
จาก ๓๗ องศาเซลเซียส มากกว่าหรือ
เท่ากับ ๑ องศา โดยส่วนมากให้นึกถึง 
acute HTR หนาวสั่น หายใจล าบาก  
ความดันเลือดเปลี่ยนแปลง  อาการปวด 
เช่น ปวดท้อง ปวดหน้าอก ปวดหลัง 
ปวดบริเวณแทงสายให้เลือด ผื่นผิวหนัง  
ตัวเหลือง คลื่นไส้อาเจียน เลือดออก
ผิดปกติ ปัสสาวะออกน้อยลงผิดปกติ 
 

Clinical evaluation and 
management of a transfusion 
reaction 
     กรณีสงสัยผู้ป่วยจะเกิดภาวะแทรก 
ซ้อนจากการรับเลือด แพทย์ผู้ ให้การ
รักษาจะต้องดูแลผู้ป่วยโดยให้การรักษา
แบบประคับประคองอาการในเบื้องต้น
พร้อมทั้ งหยุดให้เลือดทันที  แล้วโทร
ติดต่อธนาคารเลือดเพื่อขอค าแนะน าใน
การตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไป 
ยกตัวอย่างกรณีสงสัยผู้ป่วยเกิดภาวะ 
acute HTR จะต้ อ งด า เ นิ นกา ร ต า ม
ขั้นตอนต่อไปน้ี 
     ๑. หยุดให้เลือดทันที แต่เปิดเส้นให้
น้ าเกลือไว้ 
     ๒. บันทึกการตรวจสอบซ้ า ว่าถุง
เลือดและผู้ป่วยตรงกัน โดยดูจาก ป้าย
หน้าถุง เลือด ใบคล้องถุง เลือด แฟ้ม
ประวัติผู้ป่วย และป้ายข้อมือผู้ป่วย เพื่อ
ตรวจหาความผิดพลาดที่เกิดจากการระบุ
ตัวผู้ป่วยไม่ตรงกัน 
     ๓. โทรแจ้งธนาคารเลือดทันทีว่าเกิด 
ภาวะแทรกซ้อนหลังการให้เลือด เพื่อขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าแนะน า  
     ๔. เจาะเลือดผู้ป่วยใหม่เพื่อตรวจ 
สอบหมู่เลือดระบบ ABO และ Rh ซ้ าอีก
ครั้งส่งไปยังธนาคารเลือด พร้อมทั้งส่งคืน
เลือดที่เหลือทั้งหมด และชุดการให้เลือด
ที่ก าลังได้รับอยู่โดยเก็บแบบปราศจาก
เชื้อ (sterile technique) 
     ๕. ติดต่อแพทย์ผู้ รักษาเพื่อดูแล
ผู้ป่วยทันที 
 

Standard laboratory 
investigation of a transfusion 
reaction 
     เม่ือธนาคารเลือดได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วย
เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้ เลือด 
จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปน้ี  
     ๑. ตรวจสอบถุงเลือด ป้ายหน้าถุง
เลื อด  แบบบันทึ กผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และตัวอย่างเลือดผู้ป่วย  
     ๒. ตรวจหมู่เลือด ABO และ Rh ซ้ า 
จากเลือดที่เจาะหลังเกิดภาวะแทรกซ้อน  
     ๓. ตรวจดูว่ามีภาวะเม็ดเลือดแดง
แตกในเลือดผู้ป่วยทั้งที่เจาะเลือดมาก่อน
และหลังให้เลือด (กรณีที่มีค่าฮีโมโกลบิน
ต่ ากว่า ๕๐ มก/ดล จะไม่สามารถมอง 
เห็นได้ด้วยตาเปล่า) 
     ๔. ตรวจ direct antiglobulin test 
จากเลือดผู้ป่วยที่เจาะหลังให้เลือด 
     ๕. รายงานผลการตรวจที่ ได้ไปยัง
หัวหน้างานหรือ แพทย์ประจ าธนาคาร
เลือด เพื่อรับค าแนะน าในการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ เพิ่มเติม หรืออาจให้
ตรวจสอบส่วนประกอบของเลือดอ่ืนๆ ที่
ผลิตมาจากผู้บริจาครายเดียวกัน 
 

ท่ีมา :  
Noninfectious Complication of Blood 
Transfusion, Faculty of Medicine, 
Department of Pathology Naresuan 
University 

เร่ืองฝากจากหัวหน้าสาขาวิชา: อ.ทนพ.วีรศักดิ์ จรภักดี 
 

เรื่องฝากจากหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 

Hemovigilance 
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เร่ืองเล่าจากกิจการนิสิต: ดร.ทนพ.พลาธิป ชูท้วม 

     หลายคนอาจจะสงสัยว่าเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัย ท าไมมีกิจกรรม
เยอะจัง และท าไมใครๆ ทั้งอาจารย์ และรุ่นพี่ถึงบังคับให้เราท ากิจกรรม แค่
เรียนอย่างเดียวก็จะไม่ไหวแล้ว ผู้เขียนก็เป็นคนหน่ึงที่กล้ายอมรับเต็มปาก
เลยว่า ณ ตอนแรกที่เริ่มเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยใหม่ๆ เกลียดการท า
กิจกรรมมาก โดยเฉพาะกิจกรรมรับน้อง เพราะมันดูเป็นกิจกรรมที่บีบ
บังคับใจกันอย่างรุนแรง ไม่มีเหตุผล รุ่นพี่ก็ใช้ค ารุนแรง การท ากิจกรรม
อะไรก็ไม่ชี้แจง ท าให้รู้สึกว่าแทนที่จะรู้สึกอบอุ่นเม่ืออยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย
กลับท าให้ยิ่งอยากกลับบ้านมากขึ้น (มารู้ทีหลังว่าจริงๆ แล้วกิจกรรมรับ
น้องมันออกแบบมาให้เป็นอย่างน้ีน่ีแหล่ะ คือเพื่อจุดประสงค์ให้น้องปีหน่ึง
ที่เข้ามาใหม่รวมกลุ่มกัน ช่วยกันในทุกๆ เรื่องน่ันเอง) แต่ตอนหลังเม่ือโตขึ้น 
เปลี่ยนจากรุ่นน้องมาเป็นรุ่นพี่ เปลี่ยนจากผู้ร่วมกิจกรรมเป็นผู้จัดกิจกรรม 
จึงได้เข้าใจอะไรหลายๆ อย่าง กิจกรรมทุกกิจกรรมล้วนออกแบบมาเพื่อ
ประโยชน์ของนิสิตและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ทั้งในทางตรงและทางอ้อม 
อย่างเช่น โครงการจิตอาสาตรวจสุขภาพ ประโยชน์ทางตรง คือ นิสิตที่เข้า
ร่วมกิจกรรมได้ฝึกออกปฏิบัติการตรวจสุขภาพกับประชาชนจริงๆ ไม่ใช่แค่
เพื่อนในห้องเรียน ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมก็ได้รับตรวจสุขภาพประจ าปี 
เม่ือมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการใดผิดปกติก็สามารถไปปรึกษากับ
แพทย์เพื่อท าการรักษา หรือเพื่อเฝ้าระวังได้อย่างทันท่วงที ส่วนประโยชน์
ทางอ้อมคือ นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกท างานร่วมกับผู้อ่ืน ฝึกความเป็น
ผู้น า ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งจ าเป็นที่ทุกคนต้องมี
เพื่อน าไปประกอบอาชีพในอนาคต  

การเรียนกับ 
กิจกรรม 

 
 

     จะเห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรมมีประโยชน์มาก แต่
ก็มีการเผยแพร่ตามแหล่งต่างๆ มากมายเช่นกันทั้ง
ทางโทรทัศน์ ทางอินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ โดย
ออกมาในแง่ที่ ว่ า  กิจกรรมมีความรุ นแร ง  ใช้
อ านาจบาตรใหญ่ มีการกินเหล้าเมายา มีความผิดทาง
เพศ ท าให้ผู้ปกครองหรือใครหลายคน (รวมถึงนิสิต
เอง) มองการเข้าร่วมกิจกรรมในแง่ลบ ซ่ึงก็ขอยืนยัน
ในที่น้ีเลยว่าตัวกิจกรรมจริงๆ เป็นสิ่งดี แต่ที่ท าให้
ออกมาแย่ก็คือตัวคน กิจกรรมเดียวกันอาจท าออกมา
ในเชิงสร้างสรรค์หรือเชิงท าลายก็ได้ขึ้นอยู่ กับผู้ท า
กิจกรรม ยกตัวอย่างเช่น  กิจกรรมรับน้องถ้ารุ่นพี่ดี 
คิดในเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมที่ออกมาก็จะออกมาใน
เชิงสร้างความรักความสามัคคี ในระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง 
และท าให้รุ่นน้องที่เข้ามาใหม่มีความอบอุ่นคลาย
ความคิ ด ถึ ง บ้ าน  พ ร้ อมที่ จ ะ เ รี ย นห นั ง สื อ ใ น
มหาวิทยาลัย แต่ถ้ามีรุ่นพี่ที่แย่ คิดเชิงลบมาท า
กิจกรรม สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะออกมาในแง่รุนแรงตามข่าว
ที่เห็นอยู่บ่อยๆ ซ่ึงกิจกรรมแบบน้ีผู้เขียนเชื่อได้เลยว่า
แทนที่จะท าให้เกิดความรักความสามัคคีในระหว่างรุ่น
พี่-รุ่นน้อง กลับจะให้ความเกลียดชังเป็นการทดแทน 
และอาจเลยเถิดถึงขั้นที่ว่า รุ่นน้องที่เข้ามาใหม่เกลียด
การเรียนในมหาวิทยาลัยไปเลย 

     ฉ ะ น้ัน  ผู้ เ ขี ย น ในฐ านะผู้ ที่ จ ะม ารับห น้าที่
อนุกรรมการกิจการนิสิตของคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จึงหวังว่ากิจกรรมทุกกิจกรรม
ของคณะจะเป็นกิจกรรมที่ท าในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้
ทุกกิจกรรมเกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในคณะ 
และเป็นแหล่งที่นิสิตจะได้ท าการฝึกความรับผิดชอบ 
ความเป็นผู้น า ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพื่อนิสิต
จะได้น าองค์ความรู้และทักษะน้ีไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 

     ปัจจุบันจะเห็นว่าเกณฑ์ในการรับคนเข้าท างานขององค์กรต่างๆ 
เปลี่ยนไปจากเดิมมาก คือในอดีตอาจใช้เพียงผลการเรียนอย่างเดียวเป็นตัว
ตัดสิน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเป็นว่าคนเรียนเก่งบางคนเก่งทฤษฎีอย่างเดียว
หรือเก่งความรู้อย่างเดียวแต่ไม่สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ เพราะขาด
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ (EQ ต่ า) พูดง่ายๆ คือ พวกที่ IQ กับ 
EQ ไม่ไปด้วยกัน กลุ่มคนพวกน้ีเม่ือรับเข้าท างานแล้วแทนที่จะท าให้องค์กร
เจริญขึ้นกลับท าให้แย่ลง ดังน้ันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ท าให้ 
ณ ปัจจุบันเกณฑ์การรับสมัครงานต้องมีการพิจารณาประวัติการท า
กิจกรรมร่วมด้วยเสมอ เพราะเขาถือว่าคนที่ท ากิจกรรมมามากเป็นพวกที่
ผ่านการฝึกฝนพัฒนา EQ มาเป็นอย่างดี เหมาะที่จะรับเข้าไปร่วมพัฒนา
องค์กรของเขา ท าให้คนที่มีประวัติกิจกรรมดีกว่าจะได้เปรียบเสมอในการมี
โอกาสรับพิจารณาเข้าท างาน 
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เกร็ดเอ็มที:  อ.ทนพ.สุวิทย์ คล่องทะเล 
 
 
 
 

     เม่ือเอ่ยถึงเบาหวาน บรรดาผู้ที่เรียน
เทคนิคการแพทย์มา ย่อมไม่มีใครไม่รู้จัก 
ด้วยเหตุที่เป็นโรคพื้นฐานและมีการตรวจ
เป็นงานประจ าวันในห้องปฏิบัติ การ
เทคนิคการแพทย์ หรือแม้กระทั่งชาว 
บ้านโดยทั่วไปก็รู้จักโรคน้ีดี กระน้ันก็ตาม 
เพียงเพราะความคุ้นชิน บางครั้งเราจึง
มักเพิกเฉยและไม่สนใจให้ความส าคัญกับ
เบาหวาน คอลัมน์เกร็ด เ อ็มทีฉบับน้ี  
ผู้ เขียนขอน าเสนอความรู้ เบาหวาน
ประมาณสะดือ (คล้าย ๆ กับเนปาล
ประมาณสะดือของน้ิวกลม) มาให้ผู้อ่าน
ทุกท่านได้ยลอันเป็นการปริทัศน์ไปในตัว  
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอย่างตรวจ 

     ก่อนที่จะกล่าวถึงแนวทางการวินิจ -

ฉัยโรคเบาหวาน ในเบื้องต้นใคร่ขอกล่าว 
ถึงตัวอย่างตรวจที่ใช้ น่ันคือ เลือด โดยมี
ข้อแนะน าให้ใช้เป็นพลาสม่าที่มีสารกัน
เลือดแข็งชนิด NaF-oxalate  เพราะมี
คุณสมบัติยับยั้งการสลายกลูโคสในเมตา
บอลิสมของเซลล์ เก่ียวกับการใช้ตัวอย่าง
ตรวจ น้ี มีข้ อ น่าคิ ดหลายอย่ า ง ดั ง ที่  
ศาสตราจารย์ พรทิพย์ โล่ห์เลขา ได้ตั้ง
ปัญหาถามไว้ว่า ตัวอย่างตรวจที่เป็นซีรัม
สามารถน ามาใช้ แทน พลาสม่าที่ มี  
sodium fluoride ได้หรือไม่  ซ่ึง รอง
ศาสตราจารย์ สุนทรี ตันตระรุ่งโรจน์ ได้
ให้แนวค าตอบไว้ว่า สามารถใช้แทนกัน
ได้โดยทฤษฎี แต่มีข้อจ ากัดคือ ควรตรวจ
โดยทันที เน่ืองจาก หากมีการปนเปื้อน
ของแบคทีเรีย เม็ดเลือดขาวและเกล็ด
เลือด จะส่งผลต่อค่ากลูโคสที่ลดลงกว่า
ความเป็นจริง รองศาสตราจารย์ ชูชาติ 
อารีจิตรานุสรณ์ ได้อธิบายถึงสาเหตุหลัก 

 
 
 
 
 

ที่ท าให้มีการลดลงของกลูโคสในซีรัมหรือ
พลาสมา ๒ ประการส าคัญ คือ 
     ๑. Metabolic shift เป็นการเคลื่อน 
ย้ายของกลูโคสจากพลาสม่าเข้าสู่ เ ม็ด
เลือดแดงตามความลาดเชิงความเข้มข้น 
ซ่ึง NaF ไม่สามารถออกฤทธ์ิยับยั้งได้ 
     ๒. ไกลโคไลสิส ท าให้กลูโคสถูกใช้ไป 
 

     กลูโคสจะถูกใช้ไปในเมตาบอลิสมใน
อัตรา ๗ มก/ดล ต่อชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง 
แต่ที่ ๔ซ  จะลดลง ๒ มก/ดล ต่อชั่วโมง  
การใช้ซีรัมเป็นตัวอย่างตรวจควรแยก
เซลล์ออกภายใน ๓๐-๖๐ นาที หากนาน
กว่าน้ีควรใช้พลาสม่าที่ มี NaF แต่ก็ มี
ข้อเสีย คือ ไม่สามารถน าพลาสม่าไป
ตรวจสาร เคมี อ่ืนได้  เช่น โซเดียม, 
โพแทสเซียม, ยู เรียไนโตรเจน และ
เอนไซม์บางชนิด จึงมีการน าสารกันเลือด
แข็งชนิดอ่ืนมาใช้ทดแทน คือ iodoace-
tate ซ่ึงพบว่ามีประสิทธิภาพทัดเทียมกับ 
NaF 
 

กลวิธีการตรวจวัดกลูโคส 

     วิธีการทดสอบเพื่อตรวจวัดระดับ
น้ าตาลกลูโคสมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ ใน
คอลัมน์น้ีจะกล่าวเพียง 3 แบบ คือ 
     ๑. Fasting blood sugar (FBS) เป็น
การตรวจโดยให้ผู้ป่วยอดอาหารข้ามคืน
อย่างน้อย ๘ ชั่วโมง เพื่อบ่งชี้โรคเบา-
หวานหรือประเมินขั้นของเบาหวาน 
     ๒ .  2-hours postprandial sugar
เป็นการตรวจกลูโคสหลังจากรับประทาน
อาหารเช้าหรืออาหารเที่ยงแล้ว ๒ ชั่วโมง 
วิธีการน้ีมีความไวและประสิทธิภาพสูง 
และง่ายต่อการเตรียมตัว จึงเหมาะใช้
ตรวจกรณีที่ค่า FBS อยู่คาบเส้นของค่า
ปกติ  สามารถยืนยันได้ ว่าผู้ป่วยเป็น
เบาหวานจริงหรือไม่ แต่การตรวจหา
ภาวะน้ าตาลต่ าในเลือดอาจไม่ดีนัก วิธีน้ี 
ผู้ป่วยต้องรับประทานอาหารคาร์โบไฮ-
เดรตอย่างเพียงพอ (๑๕๐-๒๕๐ กรัมต่อ 

 
 
 
 
วัน) ติดต่อกัน ๓ วันก่อนมาทดสอบ โดย
ในวันทดสอบผู้ป่วยรับประทานอาหาร
เช้าที่มีคาร์โบไฮเดรตเพียงพอมาจากบ้าน 
หรือให้ผู้ป่วยดื่มสารละลายกลูโคส ๑๐๐ 
กรัม แล้วเจาะเลือดเม่ือผ่านไป ๒ ชั่วโมง 
     ๓ .  Oral glucose tolerance test 
(OGTT) ใช้ส าหรับยืนยันการวินิจฉัยเบา-
หวาน เป็นการตรวจที่มีความไวในการ
ประเมินการตอบสนองของอินซูลิน ให้
ภาพรวมของการใช้น้ าตาลในร่างกาย
ดีกว่าวิธีที่ ๑ และ ๒ รวมทั้งสามารถช่วย
วินิจฉัยภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าได้ด้วย 
สมาคมโรคเบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกา 
(ADA) ไม่แนะน าให้ ใช้  OGTT ในงาน
ประจ าวัน โดยทั่วไปจึงไม่นิยมใช้ในการ
ตรวจวินิจฉัยเบาหวาน โดยเฉพาะใน
กรณีที่ FBS มากกว่า ๑๔๐ มก/ดล หรือ
ค่า 2h-pp มากกว่า ๑๘๐ มก/ดล อีกทั้ง
วิธีการเตรียมตัวผู้ป่วยก็มีความยุ่งยาก
และถูกรบกวนได้จากหลายปัจจัย การ
ตรวจ OGTT จึงมีประโยชน์ในสถาน-
การณ์ดังน้ี คือ  
        ๑) ใช้วินิจฉัยการเป็นเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ์ 
        ๒) ใช้ประเมินผู้ป่วยที่มีความผิด 
ปกติของตา ไตหรือระบบประสาทโดยไม่
ทราบสาเหตุ กอปรกับมีระดับกลูโคสใน
เลือดที่เจาะแบบสุ่ม (random plasma 
glucose) มากกว่า ๑๔๐ มก/ดล 
 

อ่านต่อฉบับหน้า >>>>  
แหล่งอ้างอิง 
๑. พรทิพย์ โล่เลขา, กุลนารี สิริสาลี, บรรณาธิการ. 

ถาม-ตอบทางเคมีคลินิก. กรุงเทพฯ : สมาคม
เทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย; ๒๕๓๔. 

๒. รัชดา เครสซี่. โรคเบาหวาน: ความรู้พื้นฐาน
และการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง. 
เชียงใหม่: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 
๒๕๕๗. 

๓. McPherson RA, Pincus MR, editors. 
Henry’s clinical diagnosis and 
management by laboratory methods. 
22nd ed. Philadelphia, Pa: Elsevier 
Saunders; 2011. 
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เบาหวาน... ประมาณสะดือ ตอนที่ ๑  
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ขาวแท้ราชาวด ี   สุดขจีไป่มีเหมือน 
ทอดช่อคลอปานเรือน   ราชพฤกษ์เพรียงเคียงคู่มา 
เหลืองขาวพราวพร่างพิศ  โน้มดวงจิตพินิจหา 
ผลิแย้มแช่มชีวา   สะคราญตาอุราตรึง 

ราชาวดี ศรีราชพฤกษ์ 

 
     ราชพฤกษ์ เป็นไม้ดอกยืนต้นขนาดกลาง มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปใน
แต่ละถิ่น โดยทั่วไปมักเรียกว่า คูน ในภาคใต้เรียกว่า ราชพฤกษ์  ลักเกลือ 
หรือลักเคย ภาคเหนือ เรียกว่า ลมแล้ง กะเหรี่ยงกาญจนบุรี เรียก กุเพยะ 
     ดอกราชพฤกษ์ ถือเป็นดอกไม้ประจ าชาติไทย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นก็
ยึดเอาเป็นดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยเช่นกัน นอกจากน้ี ราชพฤกษ์ยังเป็น
ดอกไม้หรือต้นไม้ประจ าสถานศึกษาและสถานที่อีกมาก เช่น ดอกไม้ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี, ดอกไม้ประจ าคณะแพทยศาสตร์วชิรพ
ยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาศรีนครินทรวิ
โรฒ เป็นต้น 

 
     ราชาวดี เป็นไม้พุ่มสูง ออกดอกเป็นช่อ มีกลิ่นหอมแรงมาก  มีชื่อ
เรียกอย่างอ่ืน เช่น ไค้หางหมา, หางกระรอกเขมร ดอกเป็นสัญลักษณ์
ประจ าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยทางสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่ง
ประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ ด าเนินการท าประชาพิจารณ์เพื่อพิจารณาดอกไม้
สัญลักษณ์วิชาชีพ และได้ผลเป็นดอกราชาวดี อันมีความหมายว่า ดอกไม้
ของพระราชา การเฟ้นหาดอกไม้น้ี เป็นไปตามกรณีที่สมาคมเทคนิค
การแพทย์ฯ โดย รศ.รัชนา ศานติยานนท์ ได้เชิญให้ ผศ.ศราวุธ สุทธิรัตน์ 
แต่งเพลงประจ าวิชาชีพขึ้น ซ่ึง ผศ.ศราวุธ ด าริขอให้มีดอกไม้ประจ าวิชาชีพ
ในบทเพลงที่แต่งขึ้น จึงเป็นที่มาของบทเพลง “ดุริยาราชาวดี” ในปัจจุบัน 

๑๑      วารสารเทคนิคการแพทย ์เวสเทริน์ 

เพลงดุริยาราชาวด ี
 

ค าร้อง ผศ.ทนพ.ศราวุธ สุทธิรัตน์ 

ท านอง ธานินทร์ เคนโพธ์ิ 
 

สดับเพลง แผ่วพลิ้ว ปลวิว่ายฟ้า 
กรุ่นกลิ่นรา- ชาวดี พร่างสีขาว 

เสมือนหนึ่ง สัญลักษณ์ แห่งพวกเรา 
จักเนิ่นเนา แน่ชัด ดว้ยศรัทธา 

 

     ขาวเด่น ราชาวดี  ทรงศักดิ์ศรี พสิุทธ์ิค่า 

แห่งองค์ พระราชา   จากผืนฟ้า ชืน่แผ่นดิน 

     เทคนิคการแพทย์ไทย  เกริกก้าวไกลเพราะภูมินทร์ 
ปวงข้าบาท น้อมชีวิน  ถวายสัตย์ ปฏิญาณ 

     ตามรอย พระราชด าริ  ทุกถิ่นที่ ทั้งกันดาร 

เทคนิค - การแพทย์งาน  สนองบาท ราชราชันย์ 
     หอมเอยหอม ราชาวดี  เฉกศักดิ์ศรี ที่สร้างสรรค์ 
ผลิดอก แย้มบานพลัน  เกริกเกียรติยศ ปรากฏไกล 

     ทุกดอก ที่ออกช่อ  คือแรงก่อ ร่วมกายใจ 

เราเทคนิค การแพทย์ไทย  รวมหน่ึงใจ ร่วมจิตกัน 

     ล าบาก ยากเพียงไหน  มิหว่ันไหว มิคลายฝัน  
จับมือ ประสานพลัน  เพื่อม่ิงขวัญ ราชาวดี  
     น่ีคือค า ปณิธาน  น้อมสักการ เป็นสักขี  
ถวายมอบ ดั่งราชพลี  วิชาชีพ แห่งปวงชน 

     ขอมอบ ราชาวดี  ปลูกไว้ที่ กลางใจตน  
ร าลึก ตรึกกมล   เทิดราชันย์ นิรันดร์กาล  
 

สดับเพลง แผ่วพลิ้ว ปลวิว่ายฟ้า 
กรุ่นกลิ่นรา- ชาวดี ที่หอมหวาน 
คือคุณค่า คือชีวิต จิตวิญญาณ 
คือผลงาน แห่งเทคนิค การแพทย์ไทย 

เอกสารอ้างอิง 

๑. สมาคมเทคนคิการแพทย์แห่งประเทศไทย. ที่มาของบทเพลงดุริยาราชาวดี 
เพลงดอกไม้แห่งพระราชา เพลงของนักเทคนคิการแพทย์ไทย (บทความ
ออนไลน์). ๒๕๕๕ [สืบคน้ ๓ พ.ย. ๒๕๔๗]. เข้าถึงได้ที่ URL: http://www. 
amtt.org/old/amtt_org/www.amtt.org/index045f.html?componen
ts=amtt_announce&file=72. 

๒. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพนัธุ์พืช. ราชพฤกษ์ (บทความออนไลน)์. 
ม.ป.ป. [สืบคน้ ๓ พ.ย. ๒๕๕๗]. เข้าถึงได้ที่ URL: http://www.dnp.go. 
th/Golden_Shower/Glodel.htm. 
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     ทุกวันน้ี ค าว่า AEC กลายเป็นค าที่
ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้ง มีการมองและวิ-
เคราะห์กันในแง่มุมต่างๆ ว่ามีผลดี ผล 
เสีย ผลกระทบ โอกาสหรือความเปลี่ยน 
แปลงที่จะเกิดขึ้น ว่าจะเก่ียวข้องกับอุต-
สาหกรรมหรือธุรกิจ หรือแม้แต่ชีวิตผู้คน
ในแต่ละวงการอย่างไรกันบ้าง โดยเงื่อน 
ไขส าคัญอันหน่ึงก็คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ มก-
ราคม ๒๕๕๘ ประเทศในอาเซียนทั้งหมด 
๑๐ ประเทศจะเปิดเสรีทางการค้ากันเต็ม
รูปแบบ อัตราภาษีน า เข้ าระ ห ว่ า ง
ประเทศในอาเซียนด้วยกันจะลดลงเป็น
ศูนย์ อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจท้องถิ่นใน
แต่ละประเทศซ่ึงต้องแข่งขันทางการค้า 
ระหว่างกัน ซ่ึงน่ันเป็นภาพกว้างที่ฉายถึง
ความกังวลต่อความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น แต่ยังมีเรื่องราวอีกหลายแง่มุมที่
เราควรท าความเข้าใจ เพื่อให้รู้จัก AEC 
มากขึ้น และเกิดทัศนะคติที่ถูกต้องต่อ 
AEC  
 
ท าความรู้จักกับอาเซียน  
     อาเซียน (ASEAN) หรือสมาคมประ-
ช า ช า ติ เ อ เ ชี ย ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต้
(Association of Southeast Asian Na-
tions) ก่อตั้งขึ้นเ ม่ือวันที่  ๘ สิงหาคม 
๒๕๑๐ โดยมีสมาชิกก่อตั้ง ๕ ประเทศ 
ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ และไทย อาเซียนจึงถือเอาวันที่ 
๘ สิงหาคมของทุกปีเป็นวันอาเซียน ก่อน
หน้าที่จะเกิดอาเซียนก็ได้มีความพยายาม
ที่จะรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาค
หลายครั้ง แต่ไม่ส าเร็จ ความกังวลต่อภัย
คุกคามจากสงครามเย็นที่ มีการเผชิญ 
หน้ากันของขั้วอ านาจในโลกสองฝ่าย คือ
ฝ่ าย เสรี นิยมประชา ธิป ไตยน า โ ด ย
สหรัฐอเมริกาและชาติยุโรปตะวันตก กับ
ฝ่ ายสั งคมนิยมคอมมิ ว นิสต์ น า โ ด ย
สาธารณรัฐประชาชนจีนและสหภาพ- 

 
 
 
 
 
 
 
โซเวียต ท าให้ประเทศในภูมิภาคอาเซียน
เห็นความจ าเป็นที่จะรวมตัวกันเพื่อให้
เกิดความม่ันคงในภูมิภาค การที่ประเทศ
ไทยด ารงสถานะความเป็นกลาง ไม่เคย
อยู่ ใ ต้ อาณานิคมของช าติตะ วั นตก 
ประกอบกับวิสัยทัศน์ของผู้น าในขณะน้ัน
เป็นที่ยอมรับจากประเทศสมาชิกอ่ืนๆ จึง
สามารถประสานงานจนเกิดการรวมตัว
กันเป็นอาเซียนได้ส าเร็จ กลุ่มอาเซียนมี
วิ วัฒนาการและเติบโตมาตามล าดับ 
จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มจาก ๕ เป็น 
๑๐ ประเทศ โดยประเทศที่เพิ่มขึ้นมาใน
ภายหลังคือ บรูไน (๒๕๒๗) เวียดนาม 
(๒๕๓๘) ลาว พม่า (๒๕๔๐) และกัมพูชา 
(๒๕๔๒) ในส่วนของขอบเขตความ
ร่วมมือระหว่างกันก็ขยายตัวกว้างขวาง
ขึ้น จากเดิมมุ่งเน้นความร่วมมือในเชิง
การเมืองและความม่ันคงที่เก่ียวข้องกับ
ภาค รัฐเป็นส่วนใหญ่ ได้ขยายไปสู่ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ และความร่วมมือ
ทางสังคมวัฒนธรรม ที่มีความเก่ียวข้อง
กับภาคธุร กิจการค้าการลงทุน และ
เก่ียวข้องกับประชาชนทุกภาคส่วนของ
อาเซียน  
 
ท่ีมาท่ีไปของ AEC  
     AEC ย่อมาจากค าว่า ASEAN Eco-
nomic Community หมายถึงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เป็นหน่ึงในเสาหลัก
สามเสาของประชาคมอาเซียน อีกสอง
เสาหลักได้แก่ ประชาคมการเมืองและ
ความม่ันคงอาเซียน (ASC: ASEAN Se-
curity Community) และปร ะชา ค ม
สั ง คม - วัฒนธร รมอา เ ซี ยน  ( ASCC: 
ASEAN Socio-Cultural Community)
ทั้งน้ี การรวมตัวกันของประชาคมอา-
เซียนจะต้องเกิดจากการรวมตัวกันในทุก
ระดับและทุกด้านของทุกภาคส่วนใน
ประชาคมอาเซียน จึงจะเป็นการรวมตัว 

 
 
 
 
 
 
 
กันที่สมบูรณ์และเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชากรอาเซียนได้อย่างแท้จริง ตามค า
ขวัญอาเซียนที่ว่า  
“One Vision, One Identity, One 

Community” 
(หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์  

หนึ่งประชาคม) 
 
ลักษณะเด่นของ AEC  
     AEC เป็นกรอบความร่วมมือของ
ประเทศในอาเซียน ๑๐ ชาติ ซ่ึงอยู่ใน
ภูมิภาคเดียวกัน นับเป็นกรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศที่ใกล้ชิดไทยมาก
ที่ สุ ด  มี เพื่ อนบ้ านหลายประ เ ทศที่
พรมแดนติดต่อกัน ประชากรในอาเซียน
ส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมและการบริโภคที่
คล้ายคลึง กัน มีสินค้าและบริ ก ารที่
สามารถส่งเสริมเก้ือกูลซ่ึงกันและกันได้ 
แม้มีสินค้าบางประเภทคล้ายคลึงกันแต่ก็
ไม่จ าเป็นต้องแข่งขันกันโดยตรง  
 
สัญลักษณ์อาเซียน “ต้นข้าวสีเหลือง 
๑๐ ต้นมัดรวมกันไว้”  
     นอกจากลักษณะเด่นข้างต้นแล้ว 
AEC ยังมีศักยภาพแฝงอีกหลายอย่าง 
ได้แก่ การเป็นภูมิภาคที่มีประชากรมุสลิม
จ านวนมาก การเดินทางและท่องเที่ยว
ภายในภูมิภาคเดียวกัน การเติบโตของ
ประชากรระดับชนชั้นกลาง การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ เม่ือน าโอกาสทางธุรกิจ
ข้างต้นมาผนวกเข้ากับจุดแข็งของธุรกิจ
บริการแบบไทยๆ จะสามารถสร้างตลาด
ส าหรับการบริการให้กับลูกค้าในอาเซียน
ได้  
 
 
 
 
 

เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเข้าสู่ AEC ในปี ๒๕๕๘ 
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กลยุทธ์และเป้าหมายของ AEC  
     การรวมตัวกันของอาเซียนสามารถ
เพิ่มพูนความแข็งแกร่งในการรองรับ
กระแส เศรษฐกิจโลกได้ โดยจะน ามาซ่ึง
ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วม กัน 
กล่าวคือการเป็นตลาดเดียวและฐานการ
ผลิตรวม ขนาดตลาดที่ ใหญ่ขึ้ นจ าก
จ านวนประชากรในภูมิภาคที่รวมกันถึง 
๕๘๐ ล้านคนท าให้ดึงดูดคู่ เจรจาทาง
การค้าได้ดีขึ้นกว่าการเจรจาการค้าใน 
แบบทวิภาคี การเปิดเสรีให้เคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ การลงทุน แรงงาน และ
เงินทุน ได้อย่างเสรีภายในภูมิภาคจะ
น าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน การ
ปรับปรุงนโยบายภาษีให้เกิดความเท่า
เทียมกัน รวมทั้งก าหนดนโยบายพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน จะน าไปสู่การ
ยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเสมอภาค ทั้งน้ี การรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจของอาเซียนก็เพื่อที่จะลด
ช่องว่างของระดับการพัฒนาระหว่าง
ประเทศสมาชิกเก่าและใหม่ เป็นการลด
ความเหลื่อมล้ าระหว่างกัน สนับสนุน 
SMEs ให้มีความเข้มแข็งและเติบโตก้าว 
หน้าขึ้น และบูรณาการเศรษฐกิจของอา-
เซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก นอกจากน้ี ยัง
มีความพยายามขยายความร่วมมือในการ
เปิดเสรีทางการค้าเพิ่มขึ้น เช่น อาเซียน
กับกลุ่ม EU และอาเซียนกับกลุ่มอ่ืนๆ ซ่ึง
จะท าให้ขนาดของตลาดและเศรษฐกิจ
ของอาเซียนขยายตัวมากขึ้นไปอีก  
 
ผลกระทบจากการเปิดเสรี AEC  
     เม่ือมีการเปิดเสรีใน ๕ สาขา ประ-
กอบด้วย สินค้า บริการ การลงทุน แรง 
งานฝีมือ และเงินทุน ในภูมิภาคอาเซียน 
ก็คล้ายกับการเปิดท านบก้ันน้ า แน่นอน
สิ่งที่ตามมาก็คือการหลั่งไหลจากที่หน่ึง
ไปสู่อีกที่หน่ึง จนกว่าจะเกิดสมดุลขึ้น ซ่ึง
ในขณะก่อนการเปิดเสรีน้ัน ภายในแต่ละ
ประเทศเองก็มีความไม่เท่าเทียมกันเอง 
ในขณะที่แต่ละประเทศโดยเปรียบเทียบ
รายอุตสาหกรรมก็มีความโดดเด่นไม่
เท่ากัน และระดับการปกป้องธุร กิจ 

 
ภายในประเทศของแต่ละชาติสมาชิก
ก่อนการเปิดเสรีก็มี ไม่เท่ากัน แต่ทั้ง น้ี
ความสามารถในการสร้างผลก าไรจะเป็น
ตัวแปรหน่ึงที่ส่งผลต่อความสามารถใน
การแข่งขันหรือความอยู่รอดของแต่ละ
องค์กรในแต่ละประเทศ ซ่ึงเ ม่ือต้อง
แข่งขันกันโดยเสรี ผู้ที่มีความสามารถท า
ก าไรได้สูงกว่าย่อมเหนือกว่าคู่แข่ง แต่
ทั้ง น้ียังต้องพิจารณาตัวแปรอ่ืนๆ อีก
หลายอย่างที่น าไปสู่การปรับสมดุลเชิง
แข่งขันของธุร กิจ ไม่ว่าจะเป็นความ
ได้เปรียบเรื่องวัตถุดิบ แรงงาน เทคโนโล-
ยี นวัตกรรม ภาษา ความเข้าถึงตลาด ซ่ึง
ทุกๆ ธุรกิจจ าเป็นจะต้องมีการปรับตัวให้
ทั นต่ อความเปลี่ ยนแปลง น้ี  เพื่ อ ให้
สามารถอยู่รอดต่อไปได้  
     การเปิดเสรีด้านสินค้า เม่ือประเทศ
สมาชิกลดภาษีน าเข้าระหว่างกันลงเป็น
ศูนย์  ความแตกต่างของต้นทุนราคา
สินค้าน าเข้าและสินค้าในประเทศถือว่า
หมดไป เหลือเพียงความแตกต่างเรื่อง
การขนส่งหรือการกระจายสินค้า การ
ผลิตสินค้าในแหล่งที่มีต้นทุนต่ ากว่าหรือ
มีความพร้อมมากกว่าจะได้เปรียบกว่า 
ดังน้ันผู้ผลิตสินค้าในประเทศจะต้อง
ปรับตัวเพื่อหาความได้เปรียบในเชิงแข่ง 
ขั นของตนเอง ให้พบ  หรื ออาจต้อง
เปลี่ยนไปท าธุรกิจใหม่ที่มีความเหมาะสม
หรือมีความได้เปรียบมากขึ้น ซ่ึงผู้บริโภค
ก็จะได้ซื้อสินค้าที่ราคาถูกลง  
     การเปิดเสรีด้านบริการ ผู้ให้บริการ
จากต่างประเทศสามารถเข้ามาเปิด
ส านักงานให้บริการในประเทศสมาชิก 
อาเซียนได้โดยเสรี ไม่ว่าจะเป็นด้ าน
กฎหมาย การท่องเที่ยว โรงแรม โดย 
เฉพาะบริการสุขภาพ ซ่ึงมีความขาด
แคลนมากในประเทศสมาชิกใหม่ ๔ 
ประเทศ คือ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และ
พม่า หรือบริการการแพทย์เฉพาะทางใน
ประเทศไทย ฟิลิปปินส์  อินโดนีเ ซีย 
มาเลเซีย ท าให้บริการเหล่าน้ีสามารถ
เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในประเทศที่มีความต้องการ 
การเปิด เสรีด้านการลงทุน เป็นการ
ก าหนดให้ประเทศต่างๆ ยอมเปิดรับการ 

 
 
 
ลงทุนจากประเทศอ่ืนในอาเซียนได้มาก
ถึง ๗๐% ส าหรับในประเทศที่แต่เดิม
เปิดรับการลงทุนในระดับต่ าอาจต้อง
ปรับตัวบ้าง แต่ขึ้นอยู่กับว่าเป็นธุรกิจด้าน
ที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพียง 
ใด ตามเพดานเดิมประเทศไทยและ
อินโดนีเซียยอมรับการลงทุนจากต่าง 
ประเทศไม่เกิน ๔๙% ฟิลิปปินส์ไม่เกิน 
๔๐% มาเลเซีย ไม่เกิน ๓๐% ในขณะที่
สิงคโปร์ กัมพูชา เวียดนาม เปิดรับการ
ลงทุนจากต่างประเทศ ๑๐๐% อยู่แล้ว 
จึงไม่มีปัญหากับเรื่องน้ี แต่กระน้ันในบาง
ประเทศก็ตั้งเงื่อนไขบางอย่างเพื่อควบคุม
การลงทุนจากต่างประเทศ ซ่ึงในทาง
ปฏิบัติของการเปิดเสรีการลงทุนอาจจะ
ต้องด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป  
     การเปิดเสรีด้านแรงงานฝีมือ ประ-
กอบด้วย ๗ สาขาอาชีพ ได้แก่ แพทย์ 
ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี วิศวกร 
สถาปนิก และนักส ารวจ ซ่ึงจะท าให้ผู้ที่มี
อาชีพดังกล่าว สามารถเคลื่อนย้ายเข้าไป
ท างานในประเทศต่างๆ ได้โดยเสรี แต่
อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อก าหนดบางอย่าง
พ่วงด้วยในการ เคลื่อนย้ายไปในบาง
ประเทศ เช่นหากแพทย์จากประเทศอ่ืน
จะมาประกอบอาชีพในประเทศไทย
จะต้องผ่านการรับรองจากแพทยสภา 
และต้องสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ด้วย 
เป็นต้น  
     การเปิดเสรีด้านเงินทุน ประเทศ
สมาชิกอาเ ซียนจะต้องเปิดให้ มี การ
เคลื่อนย้ายเงินทุนเข้าหรือออกให้เป็นไป
โดยเสรี เพื่ออ านวยความสะดวกแก่การ
ท าธุรกิจ แต่อาจจะต้องเตรียมความ
พร้อมให้กับประเทศที่ระดับการพัฒนา
ต่ ากว่า ส่วนประเทศที่มีความพร้อม การ
เคลื่อนย้ายเงินทุนสามารถท าได้สะดวก
โดยวิธีการหรือรูปแบบต่างๆ โดยไม่มี
ข้อจ ากัด 
 
อ้างอิงข้อมูลจาก 
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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อาจารย์และนิสิตคณะเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมกิจกรรมวันมหิดล 

     เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัด
กิจกรรมวันมหิดล เพื่อร าลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย
เดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย โดยมีรอง
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา พร้อมด้วยคณาจารย์
และนิสิตจากคณะต่างๆ ได้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะ
สัตวแพทยศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วม  
     ในการน้ี คณะเทคนิคการแพทย์น าโดยอนุกรรมการกิจการนิสิตและอาจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิตจัดกิจกรรมบริการวิชาการตรวจวิเคราะห์หมู่
เลือดในระบบ ABO และ Rh ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมีนิสิตเทคนิคการแพทย์ฝึกตรวจ
วิเคราะห์ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ นอกจากน้ี ภายในงานยังมีพิธีมอบทุนการศึกษา
ให้แก่นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนโดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย  

ข่าวสารชาวเทคนิคการแพทย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาส าหรับน้องใหม่และงาน 
WESTERN SPORT NIGHT 

     มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยส าหรับน้องใหม่
ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา โดยมีการแข่งขันหลายประเภทกีฬา เช่น 
วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แบดมินตัน เป็นต้น และรวมถึงกิจกรรมการประกวดกอง
เชียร์ เพื่อมุ่งเน้นให้นิสิตใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
สร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
     นอกจากน้ี เม่ือวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยด าเนินกิจกรรม 
Western sport night ในช่วงกลางคืน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและให้ก าลังใจแก่นิสิตที่
เพิ่งเสร็จสิ้นจากกิจกรรมกีฬา ในการน้ี คณาจารย์และนิสิต น าโดย ผศ.ทนพญ.บุญพะ
เยาว์ เลาหะจินดา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมงานด้วย โดยกิจกรรมในงาน
นอกจากจะมีการมอบรางวัลให้นักกีฬาแล้ว ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมาก เช่น การประกวด
ดาว-เดือนของแต่ละคณะ การประกวดมิสทิฟฟานี การแสดงจากแต่ละคณะ เป็นต้น 

รอบรัว้เทคนคิการแพทย ์

 

 

อนุกรรมการกิจการนิสิตจัดการเลือกต้ังนายกสโมสรนิสิตคณะเทคนิค
การแพทย์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

     เม่ือวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ดร.ทนพ.พลาธิป ชูท้วม อนุกรรมการฝ่าย
กิจการนิสิต คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ในฐานะประธาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะเทคนิค
การแพทย์ขึ้น ณ บริเวณใต้ถุนอาคารคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดย
มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจ านวน ๒ คน ได้แก่ นายพีรพล ม่วงพรวน นิสิตชั้นปีที่ ๓ และ
นายอภิฤทธ์ิ สีสันต์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ โดยมีผู้มาใช้สิทธ์ิเลือกตั้งเกินร้อยละ ๗๐ ของผู้ที่มี
สิทธ์ิเลือกตั้ง  
     ทั้งน้ี นายอภิฤทธ์ิ สีสันต์ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายกสโมสรนิสิตคณะ
เทคนิคการแพทย์ 
  

 



๑๕      วารสารเทคนิคการแพทย ์เวสเทริน์ 
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กิจกรรมไหว้ครูคณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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