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สารจากคณบดี

บทบรรณาธิการ



	 วารสารฉบับนี้เป็นระยะเวลาที่ตรงกับช่วงเทศกาลสำคัญ ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉพาะของมหา
วิทยาลัยเวสเทิร์น คือ เทศกาลสอบปลายภาค นิสิตต้องสละความสนุกสนานมาสอบ แล้วก็
สอบ สอบกันทุกวัน เป็นเทศกาลของความมุ่งมั่นในกิจกรรมนี้เพื่อให้ได้ผลแห่งความพอใจแก่
ตัวเองและคนอื่นอีกหลายคน สำหรับนิสิตปีสุดท้ายจะเพิ่มด้วยเทศกาลติว เพื่อทบทวนความรู้
หรือแนวสอบในการสอบขอใบประกอบโรคศิลปะ ซึ่งทุกคนต้องมีเพื่อการประกอบอาชีพทาง
เทคนิคการแพทย์

	 อาจารย์ขอใช้โอกาสนี้อวยพรให้ศิษย์ทุกคนประสบความสำเร็จในกิจกรรมต่างๆในช่วง
เทศกาลนี้ แม้จะมีความเครียดรวมอยู่ด้วยก็ตาม และขอฝากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
สำหรับผู้ที่จะสำเร็จเป็นบัณฑิตให้นำมาทบทวนให้ดีด้วย เพราะเมื่อคุณทำงานแล้วทางคณะจะ
ส่งใบประเมินสุดท้ายตามไปให้นายจ้างของคุณประเมินคุณมาให้ทางสถาบันประกอบการ
ประกันคุณภาพบัณฑิตที่ผลิต ขอให้ท่านผู้อ่านประสพโชคขัยในปีใหม่นี้ทุกท่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนพญ. บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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	 ราชพฤกษ์ ถือเป็นต้นไม้ประจำชาติไทยและเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่นิยมปลูกมากตาม
สถานที่ราชการต่างๆ เนื่องจากให้ดอกเป็นช่อใหญ่สีเหลืองสวยงาม นอกจากนั้นยังเป็นไม้ที่มี
สรพพคุณทางยาหลายประการ เช่น ใช้รักษาท้องร่วง ใช้เป็นยาระบาย ใช้รักษาแผล แผลติด
เชื้อ แผลในปากและรักษาสุขภาพฟัน เป็นต้น ที่กล่าวมานี้จะเห็นว่าต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูนที่
เรารู้จักกันดีนั้น มีคุณความดีและประโยชน์อย่างมากมาย และที่สำคัญที่สุดดอกของต้นคูนจะ
บานเหลืองทองอร่ามในช่วงฤดูร้อน ยิ่งมีอากาศร้อนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งออกดอกบานเหลือง
สวยงามมากขึ้นเท่านั้น

	 ลองคิดดูว่าคนเรานั้นจะต้องผ่านฤดูกาลต่างๆมากมาย เปรียบเสมือนเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เรานั้นต้องเจอกันอยู่ทุกวัน ทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกแย่รวมทั้งปัญหาต่างๆ มากมาย
ที่รุมเร้าเข้ามาให้เราได้คิดให้เราได้ท้อและบางครั้งอาจทำให้เราต้องเสียน้ำตา แต่อย่างน้อย
ที่สุดต้นราชพฤกษ์ยังคงยืนอยู่ได้ท่ามกลางอากาศที่ร้อนและยังออกดอกที่สวยงามได้แม้
อากาศจะร้อนแรงสักแค่ไหนก็ตาม ทำให้เราได้ข้อคิดที่ดีว่ายิ่งมีเรื่องต่างๆ เข้ามาในชีวิต
มากมายเราก็ต้องยืนและก้าวเดินต่อไปให้ได้ ยิ่งมีปัญหาเข้ามามากมายสักเท่าไหร่ยิ่งเป็นการ
พิสูจน์ศักยภาพในตัวเรามากขึ้นเท่านั้น ปัญหาไม่ได้มีไว้แบกแต่ปัญหามีไว้ให้แก้ไขและก้าว
เดินเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำๆขึ้นอีก

	 ต้นราชพฤกษ์ยังคงยืนและออกดอกท่ามกลางอากาศที่ร้อนได้ดีฉันใด คนเราก็ต้อง
ฟันฝ่าและยืนได้อย่างเข้มแข็งกับปัญหาที่เจอได้ฉันนั้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนพ. วรวุฒิ สมศักดิ์ บรรณาธิการวารสารเทคนิคการแพทย์ ม. เวสเทิร์น

“ราชพฤกษ์บานแล้ว”

บทบรรณาธิการ
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ข่าวจากฝ่ายต่างๆ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ฝ่ายกิจการนิสิต



	 คิดว่านิสิตทุกคนคงจะเฝ้ารอวันที่จะได้ไปฝึกงาน ฉบับนี้ทางวิชาการ
ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าสู่วิชาชีพกันครับ

	 นิสิตเทคนิคการแพทย์ในชั้นปีสุดท้ายซึ่งกำลังเรียนในภาคการ
ศึกษาที่ 1 ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการออกฝึกงานที่โรงพยาบาลแหล่งฝึก
ในวิชา MT4323 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์รวบยอด ซึ่ง
เป็นวิชาตัวสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา โดยคณะฯได้กำหนดคุณสมบัติ
ของนิสิตที่จะออกฝึกงานโดยพิจารณาถึงภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปี
สุดท้าย คือ ต้องมีผลการเรียนผ่านทุกรายวิชาทั้งในส่วนของคณะศิลปะ
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ รวมถึงมีผลการเรียน
สะสม (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 โดยการกำหนดผลการเรียน
เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวไม่มีเกรด เป็นผ่าน(S)/ไม่ผ่าน(U) หากนิสิตขาด
คุณสมบัติทางคณะฯ จะไม่ส่งนิสิตออกฝึกงานเพราะจะไม่สามารถสำเร็จ
การศึกษาได้ตามเกณฑ์ปกติ สำหรับลำดับขั้นตอนการส่งรายชื่อนิสิตออก
ฝึกงานมีลำดับขั้นตอนดังนี้ 

	 1.	 คณะกรรมการวิชาการคณะฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของนิสิตที่
คาดว่าจะส่งฝึกงาน 

	 2.	 คณะฯ สำรวจชื่อแหล่งฝึกงานที่ตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน ซึ่งมี
ในจังหวัด สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม นครสวรรค์และ
กรุงเทพฯ  

	 3.	 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดสรรนิสิตตามความสมัครใจ
และตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับจำนวนที่แหล่งฝึกสามารถรับได้

	 4.	 คณะกรรมการวิชาการคณะฯ ตรวจสอบคุณสมบัติครั้งสุดท้าย
และส่งรายชื่อไปยังแหล่งฝึกในช่วงเดือน ตุลาคม

	 5.	 อาจารย์ประจำแหล่งฝึกรับทราบจำนวนนิสิตและจัดสรรที่พัก
และสวัสดิการอื่นๆ (ถ้ามี)

	 6.	 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและคณาจารย์จัดปฐมนิเทศการ
ออกฝึกงานในเดือน พฤศจิกายน

	 7.	 นิสิตออกฝึกงานในช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม

	 8.	 คณาจารย์ไปเยี่ยมนิสิตที่ฝึกงานเพื่อรับทราบความก้าวหน้าใน
เดือน กุมภาพันธ์

ดร. ทนพ. ถิรวัฒน์ วรรณตุง ประธานฝ่ายวิชาการ

ไปฝึกงานฯ กันเถอะ ^^
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	 9.	 เมื่อนิสิตฝึกงานสำเร็จจึงกลับมานำเสนอผลการฝึกงานและ
สอบประมวลความรู้รวบยอดก่อนสำเร็จการศึกษา 

	 เมื่อนิสิตได้ออกฝึกงานแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่านิสิตจะสำเร็จการ
ศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่เคยมีนิสิตที่ไม่ผ่านการฝึกงาน จึงขอให้นิสิต
มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้
วางไว้ เพื่อจะได้ออกฝึกงานและสำเร็จการศึกษาพร้อมกับเพื่อนนิสิตในรุ่น
เดียวกัน ทางวิชาการขอเป็นกำลังใจให้นิสิตทุกคน ^^ 
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	 ในวารสารเทคนิคการแพทย์ เวสเทิร์น ฉบับนี้มีความภูมิใจที่จะนำ
เสนอผลงานวิจัยของนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่สามารถทำผลงานวิจัยในการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ มีทั้งหมด 2 เรื่อง ได้แก่

1. Effect of aqueous crude extract of Tinospora crispa on 
Plasmodium berghei induced liver damage in mice จากวารสาร 

Malaria Control & Elimination 2015, 4:1 โดยมีนิสิตผู้ร่วมวิจัย คือ 

นางสาวจุฑาธิป กิตติธร และนางสาวสุกัญญา ชาชิโย อาจารย์ที่ปรึกษา
วิจัย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนพ. วรวุฒิ สมศักดิ์ หัวห้าสาขาวิชา

เคมีคลินิก และประธานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคนิคการ
แพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

2. Anti-hemolysis of aqueous crude extract of Siamese Neem 
tree (Azadirachta indica) during Plasmodium berghei infection 
in mice จากวารสาร Malaria Control & Elimination 2015, 4:1 ดยมี
นิสิตผู้ร่วมวิจัย คือ นางสาวสุกัญญา ชาชิโย และนางสาวอุบลวรรณ ใจ
หาญ อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนพ. วรวุฒิ 

สมศักดิ์ หัวห้าสาขาวิชาเคมีคลินิก และประธานฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

	 โดยตัวผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทั้งสองผลงานนั้นจะอยู่ส่วนท้ายของ
เล่มวารสารฯ ฉบับนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนพ. วรวุฒิ สมศักดิ์ ประธานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

งานวิจัยเด่นของคณะฯ ปีการศึกษา 2558
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เทคนิคการแพทย์และความผูกพัน

	 ผ่านไปอีกหนึ่งปีการศึกษาแล้ว ซึ่งอาจจะเป็นปีที่แสนดีสำหรับบาง
คน และอาจจะเป็นปีที่แสนโหดร้ายสำหรับบางคนเช่นกัน แต่สำหรับนิสิต
ชั้นปีที่ 4 และชั้นปี่ 5 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ซึ่ง
กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษานี้ ผู้เขียนเชื่อว่าต้องเป็นปีที่แสน
เหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาดทีเดียว เพราะไหนจะต้องเรียน ฝึกงาน เตรียม
การนำเสนอต่างๆ และที่สำคัญที่สุดคือต้องเตรียมตัวสอบใบประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งในข้อสุดท้ายนี้ ต้องเหนื่อยมากเป็นพิเศษที
เดียวเพราะจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของเราในการประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ทีเดียว ซึ่งผลที่ได้ก็อาจจะมีบางคนที่สมหวังคือสอบผ่านได้ใบ
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สมใจและมีบางคนที่ผิดหวังคือไม่
สามารถสอบผ่านในปีนี้ ซึ่งผู้เขียนก็ขอฝากบอกกับนิสิตที่กำลังจะจบการ
ศึกษาว่า สิ่งที่เราคิดว่าหนักและเหนื่อยตอนที่เรากำลังศึกษาอยู่นั้น แทบจะ
เทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เรากำลังจะประสบในชีวิตการทำงาน และก็ยังมี
เรื่องอีกมากมายที่เราต้องประสบพบเจอในชีวิตทั้งสมหวังและผิดหวัง ดัง
นั้น อย่าไปคิดกังวลกับมันมากจนเกินไป สำหรับผู้ที่สอบใบประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ผ่านก็อย่าหลงระเริงกับความสำเร็จนี้จนเกินไป 

ต้องคิดเสมอว่าว่ายังมีสิ่งที่เรายังไม่รู้และต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกเยอะ ใน

ขณะที่ผู้ที่สอบไม่ผ่านก็ไม่ต้องเสียใจ ให้ถือเสียว่าเราแค่ยังเตรียมตัวไม่
พร้อมในปีนี้ ปีหน้ายังมีโอกาสให้เราสอบอีก และปีหน้าเราก็ไม่ได้เริ่มจาก
ศูนย์เสียทีเดียวเพราะอย่างน้อยเราก็ได้รู้แนวข้อสอบจากการครั้งนี้แล้ว 

สำคัญเพียงเราไม่ท้อถอยไปเสียก่อนเท่านั้นเอง อย่างไรก็ตามผู้เขียนใน
ฐานะของอาจารย์แม้จะไม่ได้เป็นผู้สอนพวกเราจากเริ่มต้น ก็ขอแสดงความ
ยินดีกับพวกเราที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาไปเป็นนักเทคนิคการแพทย์รุ่น
ใหม่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนจะเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่ดี 

เป็นกำลังที่สำคัญของชาติต่อไป

	 กิจกรรมที่มาพร้อมกับบรรยากาศเตรียมจบการศึกษา คือ กิจกรรม
ปฐมนิเทศและงานเลี้ยงอำลาสถาบัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทั้งอาจารย์และรุ่น
น้องที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาตั้งใจจัดขึ้นเพื่อแสดงความรักที่มีต่อนิสิตที่
กำลังจะสำเร็จการศึกษา ซึ่งกิจกรรมนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วที่
นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจะได้ร่วมในฐานะศิษย์ปัจจุบัน ของคณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่พวก
เราจะได้ร่วมแสดงความรักสามัคคีต่อกัน ไม่ว่าในฐานะศิษย์กับอาจารย์ 

เพื่อนกับเพื่อน และรุ่นพี่รุ่นน้อง เพื่อที่ว่าในอนาคตเราสำเร็จการศึกษาและ
จากกันไปทำงานอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม เรายังจะจดจำได้ว่า เรายังคงเป็นชาว
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเสมอไป

ดร. ทนพ. พลาธิป ชูท้วม ประธานฝ่ายกิจการนิสิต

ข่าวฝากจากกิจการนิสิต
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ข่าวฝากจากสาขา

สาขาวิชาเคมีคลินิก

สาขาวิชาโลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวิทยาคลินิก

สาขาวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต



“เบาหวาน...นับวันจะกลายเป็นโรคยอดฮิต”

	 โรคเบาหวานนับวันจะกลายเป็นโรคยอดฮิต เนื่องจากพบผู้ป่วยด้วย
โรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้นทุกปี และที่น่ากลัวกว่านั้นคือผู้ป่วยเบาหวานนั้น
เริ่มพบในคนที่มีอายุน้อยลงไปเรื่อยๆ ในประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวาน
ประมาณ 4.2 ล้านคนและคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆในอนาคต 

นอกจากนี้สถานการณ์ยังดูเลวร้ายมากขึ้นเมื่อผู้ป่วยเบาหวานใน
ประเทศไทยมักมีภาวะไตวายร่วมด้วยเกินครึ่งหรือประมาณ 60% ส่วนผู้ที่
ควบคุมโรคได้และสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกตินั้นมีเพียง 4 แสนคน
เท่านั้น และหากพิจารณาจากผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกพบว่าประมาณ 4 ใน 

5 เป็นชาวเอเชีย ซึ่งพบผู้เสียชีวิตจากการเป็นโรคเบาหวานหรือโรค
แทรกซ้อนจากเบาหวานถึงปีละประมาณ 200,000 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่า
ตกใจมาก การปล่อยให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการดูแลจากทางโรง
พยาบาลเพียงอย่างเดียวนั้นเป็นความผิดพลาดอย่างหนึ่งเนื่องจากการ
ดูแลจะไม่ได้รับอย่างทั่วถึง เพราะผู้ป่วยเบาหวานไม่ทราบว่าโรคนี้สามารถ
ทำความเสียหายต่อร่างกายอะไรบ้าง แล้วจะหาทางป้องกันได้อย่างไรบ้าง 

ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะอาศัยการรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จาก
สถิติพบว่าผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมโรคได้นั้นนอกจากการรักษา

ด้วยยาแล้ว มากกว่า 70% ต้องอาศัยการควบคุมอาหาร การออกกำลัง
กายและการรักษาป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมาอีกด้วย

ชนิดของโรคเบาหวาน โรคเบาหวานที่พบส่วนมากนั้นมี 2 ชนิด ได้แก่

	 เบาหวานชนิดที่ 1	ส่วนมากจะพบว่าผู้ป่วยจะมีภาวะภูมิคุ้มกันทำลาย
ตนเอง โดยเฉพาะที่เซลล์เบต้าของตับอ่อนที่ทำหน้าที่ในการสร้างและหลั่ง
ฮอร์โมนอินซูลิน เมื่อร่างกายไม่สามารถสร้างและหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน
ออกมาทำหน้าที่ในการนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงานได้ ระดับ
ของกลูโคสในเลือดจะสูงขึ้น ดังนั้นผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วย
การฉีดฮอร์โมนอินซูลินทดแทน พบว่าเบาหวานชนิดที่ 1 นี้มีประมาณ 

5-10% ของผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งหมด

	 เบาหวานชนิดที่ 2	เกิดจากการที่เซลล์ของร่างกายไม่สามารถใช้
ฮอร์โมนอินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเกิดภาวะที่ดื้อต่อฮอร์โมน
อินซูลิน แม้เซลล์เบต้าของตับอ่อนจะสามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้
ก็ตาม จึงพบระดับกลูโคสในเลือดสูงขึ้นมาก การรักษาจึงจำเป็นต้องอาศัย
ยาเพื่อช่วยให้การทำงานของฮอร์โมนอินซูลินทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนพ. วรวุฒิ สมศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาเคมีคลินิก

ข่าวฝากจากสาขาวิชาเคมีคลินิก
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โรคเบาหวานที่แท้คือโรค “แก่ก่อนวัย”

	 เนื่องจากกระบวนการที่ทำให้เราแก่และกระบวนการที่เบาหวาน
ทำลายเซลล์นั้นเป็นกระบสนการเดียวกัน นั่นคือกระบวนการไกลเคชัน 

(Glycation) และการทำลายโดยอนุมูลอิสระ (Oxidative stress) กระบวน
การไกลเคชันเป็นภาวะที่กลูโคสเข้าไปจับยึดกับโมเลกุลของโปรตีนและไข
มัน ส่งผลให้โมเลกุลเหล่านั้นเสื่อสภาพไปและไม่สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้ 

จึงสามารถทำให้ผู้ป่วยเบาหวานมีอาการเส้นประสาทเสื่อม โรคหัวใจวาย
เฉียบพลัน ไตวาย เส้นเลือดต่างๆเกิดการอุดตัน เช่น เส้นเลือดที่ไปเลี้ยง
กล้ามเนื้อหัวใจ เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง และตาบอด เป็นต้น

การรักษาโรคเบาหวาน

	 การเป็นโรคเบาหวานในระยะแรกนั้นไม่ควรให้ยาในการไปกระตุ้น
การสร้างฮอร์โมนอินซูลินเพิ่ม เนื่องจากในเลือดนั้นจะมีฮอร์โมนอินซูลินสูง
อยู่ก่อนแล้ว ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงยาในกลุ่ม Sulfonylurea แต่ให้ยาที่
ช่วยเพิ่มความไวต่อฮอร์โมนอินซูลิน เช่น Metformin นอกจากนี้ผู้ป่วยเบา
หวานควรมีการตรวจวัดระดับฮอร์โมนอินซูลินและ C-peptide เพื่อประเมิน
ว่าโรคเบาหวานอยู่ในระยะไหน นอกจากนี้ทางด้านการตรวจประเมินการ
ทำงานของไต ควรเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมงเพื่อวัดระดับของ Microalbumin 

โดยเฉพาะหากเป็นโรคเบาหวานมามากกว่า 5 ปี ควรมีการตรวจทุกๆ 3-6 

เดือนเพื่อประเมินสภาวะของไต เพราะมีความไวกว่าการตรวจค่าการ
ทำงานของไตจากเลือด

	 ผู้ป่วยเบาหวานหลายคนที่ผมรู้จักนั้นมักไม่ค่อยสนใจผลการตรวจ
ต่างๆเลย และไม่ค่อยที่จะสนใจการตรวจติดตามอาการหรือระยะของโรค
เท่าที่ควร ความจริงแล้วมีวิธีการและสารอาหารที่สามารถชะลอ
กระบวนการที่กลูโคสเข้าไปทำลายเซลล์ได้ เพียงแต่ยังไม่มียาแผนปัจจุบัน
ตัวไหนที่ช่วยได้เท่านั้นเอง นี่อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยไม่ค่อย
สนใจว่าระยะของโรคเบาหวานของตนเองนั้นเป็นอย่างไร ถ้าผู้ป่วยไม่
เปลี่ยนวิธีคิดในการดูแลตนเอง ควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย การ
ตรวจวัดค่าต่างๆก็ไม่ได้มีผลอะไรเลย เพราะยาก็ไม่มีที่จะป้องกันความ
เสื่อมของเซลล์เหล่านั้น ดังนั้น รอให้เกิดภาวะไตวายก่อนแล้วค่อยทำการ
ฟอกไต รอให้เส้นเลือดตีบตีนก่อนและค่อยทำการรักษาด้วยบอลลูนหรือ
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บายพาส หรือรอให้ตาเริ่มพล่ามัวมองไม่ชัดแล้วค่อยทำเลเซอร์ ซึ่งเป็นการ
แก้ปัญหาที่ปลายเหตุทั้งสิ้น

กลไกการทำลายเซลล์จากโรคเบาหวาน

	 จากการศึกษาพบว่ามี 2 กลไกที่สำคัญ ได้แก่ ไกลเคชัน (Glycation) 

ที่กลูโคสเข้าไปจับยึดกับโมเลกุลของโปรตีนหรือไขมันทำให้ไม่สามารถทำ
หน้าที่ได้ และภาวะการทำลายจากสารอนุมูลอิสระ (Oxidative stress) จาก
สาเหตุที่กล่าวมาเราก็สามารถที่จะชะลอความเสื่อมเหล่านี้ได้ด้วยการใช้
สารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านปฏิกิริยาไกลเคชัน ซึ่งสามารถหาได้จาก
สารอาหารต่างๆมากกว่าที่จะเป็นยา ความเห็นส่วนตัวของผมนั้นคนไทยทั้ง

ที่เป็นเบาหวานและไม่เป็นเบาหวาน รวมทั้งแพทย์ที่เชื่อและไม่เชื่อเรื่องของ
สารต้านอนุมูลอิสระ ควรหันมาศึกษากลไกที่แน่ชัดของกระบวนการทำลาย
ล้างที่เกิดจากเบาหวาน ความสำคัญของสารพิษที่เกิดจากกระบวนการไกล
เคชัน คือ Advanced glycation end products (AGE) และสารพิษที่เกิด
จากการทำลายด้วยอนุมูลอิสระ คือ Advanced lipoxidation end 

products (ALE) ซึ่งสารพิษทั้งสองตัวนั้นเราเรียกว่า Glycotoxin ซึ่งก่อน
หน้านี้เราให้ความสำคัญกับมันน้อยมาก แต่ปัจจุบันเราพบว่าสารทั้งสองตัว
นี้มีบทบาทสำคัญในโรคจากความเสื่อม เพราะมีการพบระดับของ 

Glycotoxin สูงในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือด 

โรคมะเร็งและโรคประสาทเสื่อมถอย เวลาที่เราตรวจระดับน้ำตาลสะสม 

HbA1c นั้นคือตัวอย่างหนึ่งของการที่ Glycotoxin เข้าไปจับกับโมเลกุล
ของโปรตีน Hb ที่อยู่ในเม็ดเลือดแดง ทำให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถ
ทำงานโดยการพาออกซิเจนไปให้ส่วนต่างๆของร่างกายได้ นอกจากนี้เรา
ยังสามารถพบ Glycotoxin อยู่ในอาหารเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอาหาร
ที่ถูกความร้อน แม้กระทั่งนมที่ผ่านกระบวนการ Pasturization หรือ 

Sterilization รวมทั้งในน้ำอัดลมด้วย ซึ่งสารพิษเหล่านี้จะเข้าไปสะสมตาม
บริเวณต่างๆทั่วร่างกายและก่อพยาธิสภาพตามมา

	 แล้วเราจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้ปลอดภัยจากสาร 

Glycotoxin เป็นเรื่องที่ง่ายมากเนื่องจากอาหารที่มีไขมันและโปรตีนสูงจะมี
ปริมาณของ Glycotoxin สูงกว่าอาหารจำพวกธัญพืชถึง 30 เท่าเลยทีเดียว 

กุญแจสำคัญของการเกิด Glycotoxin คือ อุณหภูมิ ยิ่งการปรุงอาหารนั้นมี
การใช้อุณหภูมิสูงมากเท่าไหร่ก็ย่อมมีโอกาสเกิดสาร Glycotoxin มากขึ้น
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เป็นลำดับ เราจึงควรพยายามหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีการใช้ความร้อน
สูงๆ เช่น อาหารจำพวกปิ้ง ย่าง เผาและอบ เป็นต้น โดยเฉพาะอาหารที่ให้
ความร้อนจนผิวของอาหารไหม้เกรียม ยิ่งเป็นการสะสมของ Glycotoxin 

เป็นจำนวนมากด้วย แม้ว่าร่างกายจะไม่พยายามดูดซึมแต่ Glycotoxin ที่
ถูกดูดซึมเข้าไปนั้นมักจะขับออกจากร่างกายได้เพียง 33% ทางปัสสาวะ
เท่านั้น ส่วนที่เหลืออยู่ในร่างกายก็จะไปสะสมในเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย

สารอาหารต้านไกลเคชัน

	 น้อยคนที่จะรู้ว่ามีอนุพันธ์ของวิตามินบี 1 เป็นสารต้านไกลเคชันที่มี
ประสิทธิภาพที่ดีมาก นั่นคือ Benfothiamine ซึ่งยังไม่มีในบ้านเรา แต่มี
การศึกษามากมายจากงานวิจัยที่ยืนยันว่า Benfothiamine มีประโยชน์
มากในผู้ป่วยเบาหวานขึ้นตา เบาหวานลงไต และเส้นประสาทเสื่อมจากเบา
หวาน แต่มีสารอาหารอีกชนิดหนึ่งที่รู้จักกันดีมากกว่า ได้แก่ Carnosine 

ซึ่งสารนี้สามารถจับกับโปรตีนได้และป้องกันโปรตีนนั้นจากการถูกทำลาย
ด้วยระบวนการไกลเคชัน แต่อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียดายในระบบ
แนวคิดและกฎระเบียบของ อ.ย. นั้นแยกอาหารและยาออกจากกันอย่าง
ชัดเจน ซึ่งหมายความว่าอาหารจะมาป้องกันและรักษาโรคไม่ได้ ด้วยเหตุนี้
สารอาหารหลายอย่างที่มีประโยชน์จึงนำมาขึ้นทะเบียนไม่ได้เพราะถือว่ามี
ฤทธิ์คล้ายยาแต่ยังไม่สามารถมีงานวิจัยที่สนับสนุนนเพียงพอให้สาร
อาหารเหล่านั้นถูกนำมาพัฒนาต่อไปจนเป็นยา ซึ่งความจริงแล้วอาหารนี่
แหละคือยาที่สำคัญที่สุด เพราะหากเราสามารถเลือกรับประทานอาหารที่
ถูกสุขลักษณะและหลีกเลี่ยงอาหารที่จะไปเพิ่มสารพิษ Glycotoxin เพียง
เท่านี้เราก็สามารถยับยั้งโรคได้อย่างมากมาย และแนวคิดอีกประการหนึ่ง 

หากผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยาแผนปัจจุบันและไม่สามารถรักษาระดับน้ำตาล
ได้อย่างดีนั้น ก่อนที่แพทย์จะสั่งให้เพิ่มระดับของยา ผมว่าลองหันไปใช้พืช
สมุนไพร เช่น อบเชย มะระขี้นก ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น เนื่องจากการศึกษา
วิจัยพบว่า อบเชยสามารถกระตุ้นให้ฮอร์โมนอินซูลินทำงานได้ดีขึ้น
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โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever)

	 จากสถิติสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในหลายปีที่ผ่านมา พบว่าโรค
ไข้เลือดออกมีการระบาดสูงขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงเดือนพฤษภาคมและสูง
ขึ้นเป็นอย่างมากในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม เช่นเดียวกับปีนี้ ที่พบว่า
มีแนวโน้มของการระบาดสูงกว่า ปี พ.ศ. 2557 เป็นอย่างมาก ดังนั้น 

การเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ให้ความรู้ และการตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัย จึงเป็นบทบาทที่สำคัญของนักเทคนิคการแพทย์ 

	 โรคไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever-DHF) เกิดจากการ
ติดเชื้อ Dengue virus ที่มียุงลาย (Aedes aegypti) เป็นพาหะนำโรคที่
สำคัญ ลักษณะทางคลินิกที่เฉพาะ คือมีการรั่วของพลาสมาออกนอกหลอด
เลือดและคั่งอยู่ในช่องว่างระหว่างเซลล์ ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม 

จะส่งผลทำให้ผู้ป่วยมีภาวะ Dengue shock syndrome (DSS) ซึ่งเกิด
จากการสูญเสียพลาสมาไปอย่างมาก และเนื่องจากมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ
จึงทำให้มีเลือดออกตามอวัยวะต่างๆได้ ความผิดปกติของหลอดเลือด 

สาเหตุเชื่อว่าเกิดจากเชื้อไวรัสกระตุ้น monocyte ให้หลั่งสารทั้ง 

cytokine, chemokine และกระตุ้นระบบ complement ส่งผลทำให้
คุณสมบัติความเป็น barrier ของ endothelium เสียไป สำหรับจำนวน

เกล็ดเลือดที่ลดต่ำลง มีสาเหตุที่อธิบายได้ 2 กลไก คือ การสร้างเกล็ด
เลือดจากไขกระดูกที่น้อยลง ซึ่งเป็นผลมาจาก เชื้อ Dengue virus และมี
การทำลายที่เพิ่มมากขึ้น ที่เกิดจากขบวนการทางอิมมูน การทำหน้าที่ของ
เกล็ดเลือดพบว่ามีความผิดปกติ คือไม่ตอบสนองต่อ adenosine 

diphosphate (ADP) และไม่หลั่ง ADP ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญของการกระตุ้
นการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดในกระบวนการห้ามเลือด นอกจากนี้ผู้ป่วย
ยังมีความผิดปกติของระบบการแข็งตัวของเลือดและการละลายลิ่มเลือด
เข้าได้กับภาวะ Disseminated Intravascular coagulation (DIC) ดังนั้น
การวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว เพื่อการให้สารน้ำในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อไม่
ให้เกิดภาวะ shock ทำการติดตาม เฝ้าระวังภาวะเลือดออก และทำการ
รักษา จึงเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้
ป่วย 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา

	 การทำ tourniquet test ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองความผิดปกติของ
หลอดเลือดฝอย จำนวนและหน้าที่ของเกล็ดเลือด ส่วนใหญ่พบว่าให้ผล
บวก พบจำนวนเม็ดเลือดขาวต่ำลง (leukopenia) จำนวนเกล็ดเลือดต่ำลง 

(thrombocytopenia) hemotocrit ที่ค่าสูงขึ้น มากกว่าหรือเท่ากับค่า 

ดร. ทนพ. สุริยัน สุขติ หัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวิทยาคลินิก

ข่าวฝากจากสาขาวิชาโลหิตวิทยาฯ
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hematocrit เดิม เนื่องจากมีการสูญเสียพลาสมาออกนอกหลอดเลือด การ
ตรวจสเมียร์เลือด ทั่วไปตรวจพบ atypical lymphocyte ที่ติดสีเข้ม (รูปที่ 

1) การตรวจ occult blood ให้ผลบวกได้ ถ้ามีภาวะเลือดออกในระบบทาง
เดินอาหาร

รูปที่ 1. Atypical lymphocyte เซลล์นี้เป็นชนิดที่มีลักษณะคล้ายพลาสมา
เซลล์ โครมาตินมีลักษณะหยาบ ไซโทพลาซึมติดสีน้ำเงินเข้ม 

เอกสารอ้างอิง 

	 1.	 Thaivbd.org  [homepage on the Internet]: นนทบุรี: สำนัก
โรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข . 

สถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทย

	 2.	 ดารินทร์ ซอโสตถิกุล. การเปลี่ยนแปลงของระบบห้ามเลือดใน
การติดเชื้อเดงกี. ใน: พลภัทร โรจน์นครินทร์ โรคเลือดออกง่ายและหลอด
เลือดอุดตันเขตร้อน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย; 2553. หน้า 182-193. 
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“ไข้หวัดอูฐ ที่กำลังรุกรานมนุษย์”

	 ในวินาทีนี้ถ้าหากใครกำลังเดินอยู่แถบตะวันออกกลางคงต้องได้ยิน 

“โรคเมิร์ส” (MERS) ผ่านหูเรื่องนี้เป็นข่าวร้อนจริงๆ ไม่ลำพังเฉพาะด้าน
สุขภาพอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวโยงไปกับเรื่องอื่นๆอีกมาก โดยเฉพาะเรื่อง
การท่องเที่ยวหรือเดินทางไปยังแถบประเทศอาหรับมุสลิมตะวันออกกลาง 

ประเทศที่เป็นจุดเริ่มตรวจพบโรคนี้ คือ “ซาดีอุอาระเบีย” ซึ่งเป็นประเทศที่
มีสถานที่สำคัญหลายต่อหลายแห่ง นอกจากนั้นยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของ
ชาวมุสลิมทั่วโลกล้วนปรารถนาที่จะได้ไปประกอบพิธีฮัจย์ จึงอยากฝาก
ข้อมูลเรื่อง “เชื้อโรค” ที่ดังระดับโลกนี้ไว้ จะได้ “ป้องกันตัว” กัน

	 “เมิร์ส (MERS)” เป็นเชื้อไวรัส โดยเมิร์สนั้นป็นคำย่อมาจาก 

“Middle-East Respiratoy Syndrome”  จากข้อมูลของศูนย์ควบคุมโรค
แห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) ชี้ว่า ตรวจพบเหยื่อรายแรกที่เป็น “มนุษย์” เมื่อ
ปี 2555 แต่ในขณะนั้นยังมืดแปดด้านไม่รู้ว่าโรคปอดติดเชื้อมรณะที่คร่า
ชีวิตคนอย่างลึกลับนี้คืออะไร จนเมื่อไม่นานนี้ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย
ระดับโลกได้ตรวจพบว่า “นักฆ่า” ที่อยู่ในเงามืดรายนี้แล้ว โดยได้ทำ 

Phylogenetic analysis จนรู้ว่ามันมีเชื้อหน้าตาแบบเดียวกันนี้ในอูฐ
หนอก (หรือโหนก) เดียว (Camelus dromedarius) เหมือนกันกับที่พบใน

ปอดมนุษย์ โดยเกิดได้จากการติดต่อแบบ “อูฐสู่คน (Zoonosis)” และจาก 

“คนสู่คน (Communicable disease)” ซึ่งอย่างหลังนี้น่าห่วงมาก จึงมีข้อ
ควรระวังสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงสัมผัสอูฐ โดยเฉพาะส่วนของ
น้ำเมือก, น้ำมูก, สารคัดหลั่งจากจมูก รวมถึงต้องระวังการบริโภค “น้ำนม
อูฐ” ที่เป็นเรื่องธรรมดาในแถบนั้นเพราะเป็นความเสี่ยงติดเชื้อที่สำคัญ 

(รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ชอบขี่อูฐด้วย) และรวมถึงผู้ที่ต้องเดินทางไปแสวง
บุญที่เมืองมักกะฮ์และมาดีนะห์ในประเทศซาดีอุอาระเบียด้วย 

3 สัญญาณเตือนภัยและเทคนิคป้องกันตัว

	 วิธีง่ายๆคือล้างมือบ่อยๆ และระวังการไอ-จาม เพียงเท่านี้ผู้
เชี่ยวชาญทั่วโลกก็เห็นพ้องว่าป้องกันได้มาก ถ้ายิ่งได้รู้ถึงสัญญาณเตือน
ภัยให้สงสัยโรคนี้ไว้ก็จะยิ่งช่วยได้มาก เพราะเชื้อไข้หวัดอูฐนี้เป็นญาติกับ 

“โรคซาร์  (SARS-CoV)” คือเป็นกลุ่ม “โคโรน่าไวรัส (Coronavirus)” ที่
เป็นไวรัสหน้าตาสวยเหมือนใส่มงกุฏมียอดอยู่รอบๆ ดังนั้นไข้หวัดอูฐจึง
มีชื่อแบบเต็มๆ คือ “เมิร์ส-คอฟ (MERS-CoV)” เพื่อบอกชาติเชื้อของมัน 

เมื่อมันเป็นญาติกับโรคทางเดินหายใจติดเชื้อ อาการในบางช่วงจึงคล้าย
ไข้หวัดมาก จนอาจทำให้เราตายใจได้ เว้นไว้แต่ถ้าท่านรู้สัญญาณ
อันตรายต่อไปนี้แล้วจะได้ไม่พลาด

ดร. ทนพญ. นงลักษณ์ อยู่นิ่ม หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยาคลินิก

ข่าวฝากจากสาขาวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
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	 1. ไข้ มีอาการไข้ ปวดเมื่อยตามเนื้อตัวนานผิดปกติ

	 2. ไอ ไอมีเสหะ ไอรุนแรงติดต่อกันนาน

	 3. หอบ เหนื่อย หายใจลำบากรวมถึงเจ็บหน้าอก

	 นอกจากนั้นยังมีอาการอื่นๆ เช่น รู้สึกเพลีย ท้องเสีย และอาจถึงขั้น
ไตวายได้ ทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้รีบไปพบแพทย์ 

ที่มา: นพ.กฤษดา ศิรามพุช ในคู่สร้างคู่สม ปีที่ 35
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การรักษาด้วยการให้ “เลือด”

	 คำว่าเลือดอาจฟังดูน่าหวาดเสียว และน่ากลัวสำหรับคนบางคน แต่
สำหรับโรงพยาบาลแล้ว เลือดเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญในการรักษาผู้
ป่วย มีผู้ป่วยหลายประเภทที่มีความจำเป็นต้องใช้เลือด  เช่น ผู้ป่วยผ่าตัด   
ผู้ป่วยโรคเลือด ผู้ป่วยมะเร็ง การรักษาหลาย ๆ อย่างในปัจจุบันนี้ เช่น 

การผ่าตัดใหญ่ การปลูกถ่ายอวัยวะ การปลูกถ่ายไขกระะดูก เป็นต้น จะไม่
สามารถทำได้หากไม่มีเลือด

มารู้จัก “เลือด” กันเถอะ

	 ในร่างกายคนเรามีเลือดไหลเวียนอยู่ในตัว เพื่อทำหน้าที่ลำเลียง
อาหาร สารน้ำ ออกซิเจนไปทั่วร่างกาย ขณะเดียวกันก็นำสารพิษ ของเสีย 

และคาร์บอนไดออกไซด์จากส่วนต่างๆ เพื่อนำไปกำจัดออกจากร่างกาย
เพื่อให้ร่างการทำหน้าที่ได้อย่างปกติ ในเลือดมีทั้งของเหลว (ส่วนน้ำ) และ
เซลล์ชนิดต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ต่างๆ กัน กล่าวคือ เม็ดเลือดแดงทำหน้าที่นำ
ออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อ และนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เนื้อเยื่อออกไป
ขับถ่าย  เม็ดเลือดแดงมีปริมาณประมาณ  40-45%  ของเลือดทั้งหมดและ
มีอายุ 120 วัน 

	 เม็ดเลือดขาวทำหน้าที่ให้ภูมิคุ้มกันเหมือนทหารปกป้องเชื้อโรคใน
ร่างกาย มีปริมาณประมาณ 1% ของเลือด เกร็ดเลือดทำหน้าที่ช่วยให้
เลือดแข็งตัว มีลักษณะเป็นชิ้นส่วนของเซลล์ขนาดเล็ก มีอยู่ประมาณ 5% 

ของเลือด พลาสมาเป็นสารน้ำสีเหลืองมีโปรตีน เกลือแร่   ไขมัน   ฮอร์โมน  
ไวตามิน มีปริมาณ 55% ของเลือด

การรักษาด้วยการให้  “เลือด”  หมายถึงอะไร

	 หมายถึง รักษาที่ต้องให้เลือดแก่ผู้ป่วย หากผู้ป่วยขาดส่วนประกอบ
ใดส่วนหนึ่งของเลือดไป จนเกิดภาวะผิดปกติ จะต้องมีการให้สิ่งที่ขาด
ทดแทน เพื่อให้ร่างกายทำหน้าที่ได้อย่างปกติ  การให้เลือดจะพิจารณาให้
เฉพาะส่วนที่ผู้ป่วยต้องการเท่านั้น เรียกว่าการให้ส่วนประกอบของเลือด  
ยกตัวอย่าง  เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มีเลือดออกจากภาวะเกร็ด
เลือดต่ำให้เฉพาะเกร็ดเลือด เม็ดเลือดแดงสำหรับโรคโลหิตจาง เช่น 

ธาลัสซีเมีย   และพลาสมาสำหรับโรคตับ ก่อนการให้เลือดหากเป็นการให้
เม็ดเลือดแดงจะต้องตรวจเลือดที่จะให้ว่าเข้ากับเลือดผู้ป่วยได้หรือไม่ โดย
พิจารณาจากหมู่เลือดระบบเอบีโอ  ต้องให้หมู่เลือดที่เข้ากันได้ ผู้ป่วยจึงจะ
ปลอดภัยและต้องนำเลือดผู้ป่วยมาผสมกับเลือดที่จะให้เพื่อทำปฏิกิริยาใน
หลอดทดลอง หากเข้ากันได้จึงจะผูกป้ายว่าผ่านการตรวจแล้วรอการเบิก

อ. ทนพ. วีรศักดิ์ จรภักดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

ข่าวฝากจากสาขาวิชาธนาคารเลือด
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ไปให้ผู้ป่วย เมื่อทำการให้เลือดจะใช้เข็มแทงเข้าผ่านเส้นเลือดดำ ให้เลือด
ค่อยๆ ไหลเข้ากระแสโลหิต  ส่วนใหญ่การให้เลือดใช้เวลาประมาณ 2-4 

ชั่วโมง
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เบ็ดเตล็ด

5 โรคที่มาพร้อมกับอากาศร้อนจัด

ศิษย์เก่สเล่าเรื่อง



จะมีวิธีรับมือ ป้องกันดูแลตนเองอย่างไร?

	 ในช่วงที่อากาศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากการดูแลผิวพรรณ
และการป้องกันแสงแดดภายนอกแล้ว การดูแลสุขภาพภายในก็เป็นเรื่อง
สำคัญที่ต้องดูแล เนื่องจากอากาศที่ร้อนจัดเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่างๆ 

ได้ วันนี้เราจึงมี 5 โรคที่มาพร้อมกับอากาศร้อน มานำเสนอ เพื่อให้คุณได้
ทราบข้อมูล พร้อมวิธีรับมือ
ป้องกันที่ถูกต้องค่ะ

1.ร้อนจัด ไมเกรนขึ้น มีผล
การวิจัยบอกว่า อากาศที่
ร้อนขึ้นทุกๆ 5 องศา
เซลเซียสจะทำให้ ไมเกรน 

กำเริบเพิ่มขึ้นถึง 7.5% 

เนื่องจากหลอดเลือดแดงในสมองเกิดการบีบและคลายตัวมากกว่าปกติ
จนทำให้เกิดอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง ยิ่งทำงานในห้องแอร์แล้ว
ออกไปเจออากาศร้อน ยิ่งทำให้อาการไมเกรนกำเริบมากยิ่งขึ้น วิธี
ป้องกัน หากจำเป็นต้องอยู่ในอากาศร้อน ลองดื่มน้ำเย็นไปด้วย จะช่วย

คลายความร้อนและไม่ทำให้ปวดศีรษะ แต่ถ้าสามารถงีบหลับหรือนอน
หลับตานิ่งๆ สักพักอาการก็จะดีขึ้นได้เอง

2. ร้อนจัด ขาดน้ำ ในช่วงที่อากาศร้อนเหงื่อจะออกมากกว่าปกติ หากดื่ม
น้ำไม่พอก็อาจขาดน้ำและส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลีย โดยสามารถ
สังเกตอาการขาดน้ำได้จากปัสสาวะ หากมีสีเหลืองเข้มและมีกลิ่นแสดง
ว่าคุณดื่มน้อย และร่างกายกำลังขาดน้ำ วิธีป้องกัน ดื่มน้ำเปล่าให้ได้วัน
ละ 1.5-2 ลิตร โดยการจิบเรื่อยๆ ทั้งวัน ไม่ใช่ดื่มรวดเดียวให้ครบ

อ. ทนพญ. ณัชชา ปาณะจำนงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมีคลินิก

5 โรคที่มาพร้อมกับอากาศร้อนจัด
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จำนวนลิตรเท่านั้น และที่สำคัญควรงดดื่มน้ำเย็นจัด เพราะจะทำให้
ร่างกายปรับอุณหภูมิไม่ทันและป่วยได้ง่ายขึ้น

3. ร้อนจัด เป็นลม ความร้อนเป็นสาเหตุให้เลือดไหลไปที่ผิวหนังเพิ่มขึ้นและ
ไหลไปรวมที่ขา จึงทำให้ความดันโลหิตตกลงอย่างรวดเร็ว เลือดไป
เลี้ยงสมองไม่พอ ทำให้หน้ามืดเป็นลม แต่ถือว่าไม่มีอันตรายอะไร ต่าง
จาก Heat Stroke ซึ่งเกิดจากการตากแดดนานๆ จนอุณหภูมิร่างกายสูง
เกิน 40 องศาเซลเซียส ทำให้ช็อก หน้ามืด วิงเวียน ระบบต่างๆ ภายใน
ร่างกายไม่ทำงาน โดยก่อนหน้านี้อาการ Heat Stroke มักพบในชาว
ต่างชาติและนักกีฬา แต่เดี๋ยวนี้คนไทยเริ่มเป็นมากขึ้นแล้ว วิธีป้องกัน 

หลีกเลี่ยงการตากแดดจัดๆ นอนพักผ่อนและดื่มน้ำให้เพียงพอ ที่สำคัญ
ควรงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงหน้าร้อน เพราะจะทำให้เส้นเลือด
ขยายและร่างกายสูญเสียน้ำมากขึ้น

4. ร้อนแล้วท้องเสีย อากาศร้อนๆ แบบนี้ เชื้อโรคต่างๆ จะเจริญเติบโตได้
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในอาหารที่จะบูดเสียง่ายกว่าปกติ ซึ่งถ้ากิน
อาหารไม่สะอาด อาการท้องเสียก็จะตามมาได้ง่ายขึ้น นี่จึงเป็นอีกเรื่องที่
เราควรใส่ใจเมื่อเข้าสู่หน้าร้อน กระนั้นก็ตาม อาหารไม่ว่าประเภทไหน
หากค้างคืนต้องตรวจดูให้ดีว่าบูด เสียหรือไม่ รวมทั้งความสะอาดของ
อาหารที่ซื้อตามร้านค้าต่างๆ ก็เป็นเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจด้วยเช่นกัน วิธี
ป้องกัน ยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เพื่อลดการติดเชื้อ ไม่กิน
อาหารที่ตั้งทิ้งไว้นานๆ พยายามดื่มน้ำเปล่าไม่ใส่น้ำแข็ง เพราะจากการ
สำรวจพบว่าสิ่งที่ปนเปื้อนเชื้อโรคที่ทำให้ท้องเสียมากที่สุดก็คือน้ำแข็ง

5. ร้อนจัด เป็นหวัด ในช่วงที่อากาศร้อนจัดแบบนี้ อย่าพยายามคลายร้อน
ด้วยอะไรที่เย็นสุดขั้ว เพราะอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงกะทันหันจะทำให้
ร่างกายปรับตัวไม่ทันจนทำให้เป็นหวัด เจ็บคอ หรือเป็นไข้ได้ง่ายๆ วิธี
ป้องกัน ดื่มน้ำที่อุณหภูมิห้อง หากอยากกินไอศกรีมก็ต้องค่อยๆ กินเพื่อ
ให้ร่างกายค่อยๆ ปรับตัว หากอยู่ในที่ที่มีอากาศเย็นก็ต้องทำให้
ร่างกายอบอุ่น และอย่าออกไปตากแดดทันทีที่ออกจากห้อง แต่ควรหาที่

ร่มเพื่อให้ร่างกาย
ได้ปรับอุณหภูมิ
ก่อ น จ ะ อ อ ก ไ ป
เผชิญกับความร้อน
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	 การเรียนรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆ จากการที่หนูได้เรียนจบออกมาสู่โลกภายนอกและจาก
การที่เราได้รับเกียรตินิยมจากการเรียนคณะเทคนิคการแพทย์มานั้น เป็นสิ่งที่ทำให้หนูรู้สึก
มั่นใจในความรู้ความสามารถที่คณาจารย์ในคณะฯ ได้สั่งสอนและถ่ายทอดความรู้มา จน
ทำให้หนูรู้สึกอยากเดินตามเส้นทางของเหล่าคณาจารย์เหล่านั้น ด้วยการเลือกเรียนต่อใน
ระดับปริญญาโทและเอก โดยสาขาที่หนูชอบและสนใจมากที่สุดนั้นคือชีวเคมี หนูจึงตัดสิจใจ
สมัครเข้าเรียนต่อที่ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนี่คือการ
เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ของหนู

	 การสอบเข้าเรียนที่ มช. ไม่ได้ยากเกินความสามารถของหนูเลย การอ่านหนังสือเพื่อ
เตรียมตัวสอบวิชาชีวเคมีซึ่งเป็นวิชาที่หนูสนใจอยู่แล้ว เลยไม่ได้รู้สึกว่าเกินความสามารถ 

นอกจากนั้นการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลย เพราะอาจารย์ที่ปรึกษาหนู 

คือ ดร. วรวุฒิ สมศักดิ์ หรือ อ. บิ๊กได้พาหนูมาทำความรู้จักกับคณาจารย์ที่ภาควิชานี้ จึงทำให้
หนูค่อนข้างคุ้นเคยและไม่ประหม่าแต่อย่างใด การสอบทั้งหมดผ่านไปได้ด้วยดีและหนูก็ได้เข้า
เรียนที่เชียงใหม่สมดั่งใจต้องการ จากนั้นเมื่อถึงเวลาเปิดภาคการศึกษาและหนูได้เข้ามาเริ่ม
เรียนเป็นครั้งแรก มีเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกันอยู่หลายคน มาจากต่างสถาบันต่างสถานที่
และแต่ละคนก็ดูเป็นคนมีความรู้ทั้งนั้น แต่จะกลัวอะไรเพราะหนูก็มีความรู้เหมือนกัน การเริ่ม
เรียนวันแรกนั้นยังคงเป็นเพียงการให้นักศึกษาทุกคนได้รู้และเตรียมตัวที่จะอยู่ที่นี่เรียนที่นี่ ว่า
ต้องทำอย่างไรบ้าง ต้องเจอกับอะไรบ้างและความน่ากลัวมันอยู่ที่ตรงไหน การเรียนในลำดับ
ชั้นที่สูงขึ้นทั้งปริญยาโทและปริญญาเอกนั้น มีสิ่งหนึ่งที่ต่างจากที่หนูเรียนมาในระดับปริญญา

นางสาวสุกัญญา ชาชิโย นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“บางทีสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์ในคณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น นั้นอาจจะไม่
เพียงพอหรือจริงๆแล้วเป็นที่ตัวเราเองที่ยังไม่ขวนขวาย
อย่างดี”

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง
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ตรี คือมีการนำเสนองานเยอะมาก กานำเสนองานก็จะเป็นการที่อาจารย์ได้
สั่งให้ไปหาเนื้อความจากหัวข้อที่อาจารย์ได้มอบหมายให้ พวกเราก็มีหน้า
ที่ไปหารายละเอียดมาให้ครบและออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนในรูปแบบ
การนำเสนอที่มีการเตรียมไสลด์สอน หนูไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเลยเพราะตอน
ที่หนูเรียนป.ตรีนั้น ทางคณะฯ ก็มีการให้นำเสนออยู่เสมอๆ และหนูก็ได้รับ
การอบรมเรื่องของการนำเสนอมาจาก อ. บิ๊ก ที่เคยพาหนูไปนำเสนอผล
งานวิจัยที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งหนูยังเคยเห็นแบบอย่างการนำ
เสนอที่ดีจาก อ.บิ๊กด้วย เลยทำให้หนูรู้สึกมั่นใจว่าหนูทำได้อย่างแน่นอน

	 แต่แล้ว...ความกังวลก็มาถึงเมื่อหนูได้เริ่มกลับมานั่งทำหัวข้อเพื่อนำ
เสนอ หนูกลับไม่รู้ว่าจะเอาเนื้อหาอะไรลงไปในการนำเสนอครั้งแรกนี้ ไม่ใช่
ว่าหนูไม่สามารถหาเนื้อหาได้ แต่...เนื้อหามันมีมากมายและซับซ้อนเหลือ
เกิน จนหนูไม่รู้ว่าอะไรสำคัญ อะไรไม่สำคัญ อีกทั้งไม่รู้เลยว่าควรลงอะไรไม่
ลงอะไรดี มันคืออะไรกันแน่กับสิ่งที่หนูเจอ การนำเสนอครั้งแรกผ่านไปแบบ
หนูแทบไม่เหลือความมั่นใจอะไรเลย เพราะเนื้อหาไม่ครบ เนื้อหาไม่เหมาะ
สมอีกทั้งการนำเสนอก็ไม่ได้เรื่อง นี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการตอบคำถาม 

ซึ่งหนูตอบอะไรไม่ได้เลย จากวันนั้นทำให้หนูรู้เลยว่าการมีความรู้ไม่ได้เป็น
เครื่องการันตีการประสบความสำเร็จเพียงอย่างเดียว เราต้องเข้าใจในสิ่งที่
เรากำลังเป็นอย่างแท้จริง ความรู้สามารถหาได้ แต่ความเข้าใจในความรู้
นั้นยากกว่า และการถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดให้ผู้อื่นฟังอย่างเข้าใจเป็น
เรื่องที่ยากที่สุด ทั้งหมดนี้เลยทำให้หนูเข้าใจว่าสิ่งที่หนูมั่นใจมาทั้งหมดยัง
ไม่พอ หนูยังไม่เก่งพอที่จะก้าวเดินไปได้อย่างสบายใจ หนูยังต้องฝึกและ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอีกเยอะมากเลยทีเดียว

	 การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมายไม่ได้เป็นสิ่งเดียวที่หนูกังวล เพราะ
เมื่อการสอบเข้ามาถึง การเตรียมตัวอ่านหนังสือที่ไม่ทันและที่ทันก็ไม่ได้รู้
มากจริงๆ มันทำให้หนูเริ่มรู้สึกกลัวว่าจะสอบไม่ผ่าน ข้อสอบที่หนูเจอนั้นไม่
ยากอย่างที่หนูคิด แต่มันเยอะและต้องรู้มากและรู้จริง ต้องอ่านมากจำมาก
และต้องรู้มาก แต่ต้องเขียนถ่ายทอดให้อาจารย์อ่านแล้วเข้าใจได้ด้วย สิ่ง
เหล่านี้ทำให้หนูรู้เลยว่าหนูยังต้องพยายามให้มากกว่านี้ ยังต้องเรียนรู้ให้
มากกว่าเดิมกว่าหนูจะเรียนจบออกมาเป็นอาจารย์ที่เก่งอย่างที่หนูเห็นจาก
คณาจารย์ที่คณะฯ ที่หนูได้เลยเรียนมา

	 ท้ายนี้หนูอยากจะฝากถึงน้องๆที่คิดจะเรียนต่อในระดับปริญญาโท
และเอกว่า การเรียนต่อนั้นไม่ใช่เรื่องยาก และสอบเข้าเรียนต่อนั้นก็ไม่ใช่
เรื่องยาก แต่การพยายามเรียนให้ได้เรียนให้ดีและเรียนให้จบนั้นแหละที่
ยากมากกว่า ต้องรู้ใจตัวเองและรู้จักตัวเองให้ดีพอเสียก่อนว่าเราพร้อมที่
จะแบกรับความกดดันได้หรือไม่ หรือเราพร้อมที่จะสู้แม้ว่ามันจะเหนื่อยและ
ท้อได้หรือยัง ถ้ายังตอบคำถามพวกนี้ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งตัดสินใจมาเรียนเลย 

แต่หากมั่นใจเต็มร้อยแล้วละก็ เดินตามความฝันให้ถึงที่สุด เพราะเมื่อเรา
หันหลังกลับไปมองทางที่เราเดินมา เราจะรู้ว่า...เรามาไกลแค่ไหน
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