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	 Merry	 X'mas	 &	 Happy	 New	 year	 2020	 จุุลสารสมาคม

เทคนิิคการแพทย์์แห่่งประเทศไทย์ในิพระอุุปถััมภ์์	พระเจุ้าวรวงศ์เธอุ	

พระอุงค์เจุ้าโสมสวลี	กรมห่ม่�นิสุทธนิารีนิาถั	ฉบัับันีิ�เป็นิจุุลสารปีที�	๑๓

ฉบัับัที�	 ๕๐	ขอุงสมาคมฯ	และเป็นิฉบัับัแรกขอุงปี	พ.ศ.๒๕๖๓	 ซ่ึ่�งได้้

ทำาการเผย์แพร่ตรงกับัเทศกาลปีให่ม่พอุดี้	 คณะกรรมการสมาคมฯ	

เช่ื่�อุเป็นิอุย่์างย์ิ�งว่า	 ในิปีที�ผ่านิมาสมาชิื่กขอุงเราทุกท่านิคงมีความสุข

สมบูัรณ์ทั�งกาย์และใจุ	และความสุขนัิ�นิย์งัคงต่อุเน่ิ�อุงมายั์งปีให่ม่นีิ�ด้้วย์

นิะคะ	ในิปีให่ม่นีิ�สมาคมฯขอุส่งกำาลังใจุให้่	สมาชื่กิทุกท่านิมีพลังกาย์และ

พลังใจุในิการก้าวต่อุไปอุย่์างมั�นิคง	มีความมุ่งมั�นิในิการ	ประกอุบัวิชื่าชีื่พ

เพ่�อุประชื่าชื่นิ	อุงค์กร	ครอุบัครัว	 และตนิเอุงอุย่์างเต็มประสิทธิภ์าพ

ต่อุไปด้้วย์นิะคะ		

	 สำาห่รับัวารสารฉบัับันีิ�	ได้้รวบัรวมอุงค์ความรู้ที�มีประโย์ชื่น์ิต่อุวิชื่าชีื่พ

เทคนิิคการแพทย์์ไว้ห่ลาย์เร่�อุง	 แต่ละเร่�อุงประกอุบัด้้วย์เน่ิ�อุห่าสาระที�

ผ่านิการเรีย์บัเรีย์งเป็นิอุย่์างดี้จุากนัิกเทคนิิคการแพทย์์ม่อุอุาชื่พี	 และ

ผู้ทรงคุณวุฒิิด้้านิวิชื่าการขอุงเรา	 ในิจุุลสารฉบัับันีิ�สมาชิื่กจุะได้้อุ่านิ	

บัทความวิชื่าการ	๒	เร่�อุงค่อุ	R2R	ตอุนิที�	๕	และการใช้ื่ผลตรวจุ	CBC	

นิอุกจุากนีิ�	ย์งัมีบัทความสั�นิๆ	จุากสมาคมฯ	ถ่ังสมาชิื่กอีุก		๑	เร่�อุง	ซ่ึ่�งเป็นิ

เร่�อุงเกี�ย์วกับัระบับัข้อุมูลด้้านิสุขภ์าพ	(Health	Informatics)	ที�กระทรวง	

สาธารณสุข	ได้้ด้ำาเนิินิการไปใกล้เสร็จุสมบูัรณ์แล้ว

	 สุด้ท้าย์นีิ�	ในิวาระดิ้ถีัข่�นิปีให่ม่พุทธศักราชื่	๒๕๖๓	นีิ�	คณะกรรมการ

สมาคมฯ	 ขอุอุำานิาจุคุณพระรัตนิตรัย์	 และสิ�งศักด้์สิทธิในิสากลโลก	

ด้ลบัันิด้าลให้่ท่านิสมาชิื่ก	และครอุบัครัว	ประสบัแต่ความสุข	ความเจุริญ	

และมีสุขภ์าพ	พลานิามัย์สมบูัรณ์		แข็งแรง	ปราศจุากโรคภั์ย์	ทุกประการ	

เทอุญ

																																																																																													สวัสดี้ปีให่ม่ค่ะ

ด้ร.ทนิพญ.	สลักจิุต	ชุื่ติพงษ์์วิเวท

นิาย์กสมาคมเทคนิิคการแพทย์์แห่่งประเทศไทย์ฯ	ในิพระอุุปถััมภ์์ฯ

บรรณาธกิารบรหิาร
ทนิพญ.สลกัจุติ	ชื่ตุพิงษ์์วเิวท

ทีป่รกึษา
ทนิพ.ภ์าคภ์มู	ิเด้ชื่หั่สด้นิิ

บรรณาธกิารจลุสาร
ทนิพญ.วรางลกัษ์ณ์	พมิพาภ์ยั์

วชิาการจลุสาร
ทนิพญ.กุลนิภ์า	ฟูเ่จุรญิ

ประสานการผลิต
ทนิพ.วโิรจุน์ิ		พวงทบััทมิ

สถานทีต่ดิต่อ
สมาคมเทคนิคิการแพทย์์แห่่งประเทศไทย์

ในิพระอุปุถัมัภ์์พระเจุ้าวรวงศ์เธอุ
พระอุงค์เจุ้าโสมสวล	ีกรมห่ม่�นิสทุธนิารีนิาถั

เลขที�	6	ซึ่อุย์รามอุนิิทรา	52/1	ถันินิรามอิุนิทรา
เขตคันินิาย์าว	กรงุเทพฯ	10230

โทร.	02	948	5757	โทรสาร.	02	948	5758

กองบรรณาธกิาร
ทนิพ.นิิทศัน์ิ		น้ิอุย์จุนัิอุดั้
ทนิพ.ศราวธุ	สทุธริตัน์ิ

ทนิพญ.บุัญนิภิ์า	สงคราม
ทนิพญ.ทพิย์์รตัน์ิ		โพธพิทิกัษ์์

ทนิพ.ธนิสาร		ศริริตัน์ิ
ทนิพ.ชื่าญณฏัฐ์	พรมพงิค์
ทนิพญ.สภุ์าวดี้	แย้์มศรี

ทนิพ.จุตรุวทิย์์	วรณุวานิิชื่บัญัชื่า
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สวัสดี้ปีให่ม่ค่ะ	สมาชิื่กสมาคมฯทุกท่านิ

	 ปีเก่าผ่านิพ้นิไป	ปีให่ม่ก้าวเข้ามา	ขอุให้่สมาชิื่กทุกท่านิต้อุนิรับัปีให่ม่

ด้้วย์พลังกาย์	พลังใจุที�เข้มแข็งและสด้ใสนิะคะ	สำาห่รับัในิปีนีิ�เรายั์งคง	

เร่�อุงราวดี้ๆ	 มาแบ่ังปันิให้่กับัท่านิสมาชิื่กเห่ม่อุนิเช่ื่นิเดิ้ม	 ทุกคอุลัมน์ิ	

ทุกเร่�อุงราวยั์งคงมีให่้ติด้ตามกันิอุย์่างต่อุเน่ิ�อุง	 เริ�มกันิที�	 R2R	 ซึ่่�ง	

ด้ำาเนิินิมาเป็นิตอุนิสดุ้ท้าย์แล้ว	บัทความเร่�อุง	 มุมมอุงขอุงโลห่ติแพทย์์	

ในิการนิำาผลตรวจุ	CBC	 ไปใช้ื่	 เร่�อุงระบับัข้อุมูลด้้านิสุขภ์าพ	 (Health	

Informatics)	 	 รวมถ่ังข่าวสารแวด้วงในิวิชื่าชีื่พมาอัุพเด้ทให้่สมาชิื่กได้้

อุ่านิกันิ

	 สำาห่รับัในิปีนีิ�	เรามีคอุลัมน์ิให่ม่ๆ	มาให้่สมาชิื่กได้้อุ่านิกันิ	เริ�มกันิด้้วย์

คอุลัมน์ิแนิะนิำาสถัานิที�ท่อุงเที�ย์วใกล้ๆ	คณะเทคนิิคการแพทย์์ขอุงสถัาบัันิ

ต่างๆ	ประเดิ้มฉบัับันีิ�ด้้วย์	“มห่าวิทย์าลัย์มหิ่ด้ล”	ซ่ึ่�งถ่ัอุเป็นิมห่าวิทย์าลัย์

แห่่งแรกที�ได้้จัุด้ตั�งคณะเทคนิิคการแพทย์์ข่�นิในิประเทศไทย์	ส่วนิฉบัับัห่น้ิา	

จุะเป็นิสถัาบัันิไห่นิ	 ต้อุงติด้ตามกันินิะคะ	 และยั์งมีการ์ตูนินิ่ารักๆ	

มาให้่อุ่านิกันิเพลินิๆ	ด้้วย์ค่ะ

	 สุด้ท้าย์นีิ�กอุงบัรรณาธกิาร	ขอุสัญญาว่า	เราจุะนิำาบัทความที�น่ิาสนิใจุ	

ความรู้ให่ม่ๆ	 มาสู่ท่านิสมาชื่ิกทุกคำาติชื่มที�ท่านิส่งเข้ามาเราพร้อุม	

ที�จุะนิำาปรับัปรุง	 เพ่�อุให่้สมาชิื่กได้้รับัในิสิ�งที�ดี้ที�สุด้	 “สุขสันิต์ปีให่ม่	

จุากใจุกอุงบัรรณาธิการจุุลสารฯ”	นิะคะ

ทนิพญ.วรางลกัษ์ณ์	พมิพาภ์ยั์

บัรรณาธกิาร
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สารสนเทศด้้านสุขภาพ (Health Informatics)

	 เม่�อุต้นิเด่้อุนิธันิวาคมที�ผ่านิมา	 ได้้มีโอุกาสเข้าร่วมประชุื่มวิชื่าการ	
ประจุำาปีครั�งที�	 55	ขอุงสมาคมเทคนิิคการแพทย์์ฟิลิปปินิส์	ภ์าย์ใต้ธีม	
ขอุงงานิว่า	“Sustaining	Excellence…Inspiring	the	Future”	และ
ได้้มีการจัุด้	การประชุื่มนิานิาชื่าติไว้ในิวันิที�สามขอุงการประชุื่มภ์าย์ใต้ธีม
ว่า	 “Breakthroughs	 and	Advances	 in	Medical	 Technology:
The	Asian	Perspectives”	 โด้ย์เชิื่ญนิาย์กสมาคมเทคนิิคการแพทย์์
ในิแต่ละประเทศนิำาเสนิอุความก้าวห่น้ิาขอุงวิชื่าชีื่พเทคนิิคการแพทย์์
ในิระบับัการแพทย์์และสาธารณสขุ	 เพ่�อุให้่เกดิ้การแลกเปลี�ย์นิเรีย์นิรู้
ประสบัการณ์ระห่ว่างกนัิ	หั่วข้อุในิการประชื่มุแลกเปลี�ย์นิประสบัการณ์
ได้้แก่	Automation	and	Robotics	:	Its	Impact	to	Medical	Technology
Practice,	Circulating	DNA	 in	Cancer,	 EmergingTechnologies	 :
Setting	 the	 Future	Now,	A	 continuing	 Journey	 to	Quality
Assurance	and	Quality	Improvement	และ	Health	Informatics	:
Redefining	Efficiency	in	Laboratory	Services.	โด้ย์ขอุเชิื่ญนิาย์ก
สมาคมเทคนิิคการแพทย์์แห่่งประเทศไทย์	และมาเลเซีึ่ย์	 เป็นิวิทย์ากร	
ในิหั่วข้อุ	Health	 Informatics	 จุ่งถ่ัอุว่าเป็นิโอุกาสอัุนิดี้เป็นิอุย่์างย์ิ�ง
ที�จุะได้้นิำาเสนิอุงานิขอุงประเทศเรา	 ที�ประสบัความสำาเร็จุอุย์่างดี้ย์ิ�ง
เน่ิ�อุงจุากประเทศไทย์มีประสบัการณ์อุย่์างมากในิการนิำาระบับัสารสนิเทศ
สุขภ์าพ	 (Health	 Information	 system)	มาใช้ื่ในิการบัริห่ารจัุด้การ
ระบับัการแพทย์์และสาธารณสขุมาไม่น้ิอุย์กว่า	 15	 ปีแล้ว	 โด้ย์เฉพาะ	
โรงพย์าบัาลศูนิย์์	 โรงพย์าบัาลทั�วไป	 โรงพย์าบัาลชุื่มชื่นิขนิาด้ให่ญ	่
รวมถ่ัง	 โรงพย์าบัาลมห่าวทิย์าลัย์	 และ	 โรงพย์าบัาลเอุกชื่นิ	พวกเรา	
คงจุะเห่็นิแล้วว่า	 เทคโนิโลยี์สารสนิเทศ	 (Digital	 Technology)
เข้ามามีบัทบัาทอุย่์างมากมาย์ในิทุกอุาชีื่พ	 โด้ย์เฉพาะวิชื่าชีื่พเทคนิิค	
การแพทย์์	 เน่ิ�อุงจุากเราต้อุงนิำาข้อุมูลขอุงการตรวจุวเิคราะห์่ทางห้่อุง
ปฏิบััติการไปเช่ื่�อุมต่อุกับัระบับัการรักษ์าพย์าบัาล	โด้ย์ใช้ื่ระบับั	Laboratory
Information	System	(	LIS)	เช่ื่�อุมต่อุกับัระบับั	Hospital	Information
System	(HIS)	และข้อุมูลสุขภ์าพ	(	electronic	Health	Record	:	EHR)	
ขอุงโรงย์าบัาล	 เพ่�อุให้่ซึ่อุฟต์แวร์สังเคราะห์่ข้อุมูลด้้านิสุขภ์าพ	 ทั�งด้้านิ
การรักษ์า	ป้อุงกันิ	และควบัคุมโรค	ทั�งขอุงบุัคคล	ชุื่มชื่นิ	และประเทศ
อัุนิจุะส่งผลให้่ประชื่าชื่นิคนิไทย์มีสุขภ์าพดี้	มีอุายุ์ย์น่ิแบับัมีคุณภ์าพ		และ
ได้้รับัข้อุมูลข่าวสารด้้านิสขุภ์าพที�ทันิสมยั์	ในิการนีิ�สมาคมฯ	จุ่งขอุนิำาเสนิอุ
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ด้ร.ทนิพญ.	สลักจิุต	ชุื่ติพงษ์์วิเวท

ระบับัข้อุมูลด้้านิสุขภ์าพขอุงประเทศมาให้่สมาชิื่กได้้ทราบัแนิวทางการ
ด้ำาเนิินิงานิดั้งนีิ�
	 Health	 Informatics	 ค่อุการนิำาข้อุมูลที�เกี�ย์วกับัทางด้้านิสขุภ์าพ
มาผนิวกกับัเทคโนิโลย์สีารสนิเทศ	เพ่�อุนิำามาใช้ื่ในิการจัุด้การทรัพย์ากร		
พัฒินิาปรับัปรุงวิธีการทำางานิ		การเก็บัรักษ์าข้อุมูล	และการใช้ื่ประโย์ชื่น์ิ
จุากข้อุมูลที�เกี�ย์วสุขภ์าพ		เราจุะพบัว่า	ในิประเทศที�มีการพัฒินิาเทคโนิโลย์ี
อุย่์างก้าวกระโด้ด้	ห่ร่อุก้าวเข้าสู่ย์คุ	Digital	technology	4.0	แล้ว	จุะ
มีการนิำาระบับัสารสนิเทศไปผนิวกกับัการบัริห่ารจัุด้การในิทุกบัริบัท
ไม่เฉพาะงานิด้้านิสาธารณสุขเท่านัิ�นิย์งัรวมไปถ่ังงานิด้้านิอุ่�นิๆ	 อีุกด้้วย์	
วัตถุัประสงค์ก็เพ่�อุให้่	คุณภ์าพการบัริการดี้ข่�นิ	ลด้ความผิด้พลาด้		และ
สามารถัวางแผนิการใช้ื่ทรัพย์ากรได้้อุย่์างมีประสิทธิภ์าพ		ในิด้้านิการแพทย์์
และสาธารณสุข	 เราได้้นิำาเทคโนิโลย์สีารสนิเทศ	มาประย์กุต์ใช้ื่ในิการ
พัฒินิาการบัริการด้้านิสาธารณสุขเพ่�อุช่ื่วย์ลด้ความผิด้พลาด้	เพิ�มคุณภ์าพ
การรักษ์าพย์าบัาล	และวางแผนิการใช้ื่ทรัพย์ากรทั�งด้้านิบุัคลากร	ห่ร่อุ
เคร่�อุงม่อุ	 เคร่�อุงใชื่้ในิการปฏิบััติงานิ	 ให่้เพีย์งพอุต่อุความต้อุงการ	
ในิประเทศไทย์	นิำา	Health	informatics	มาใช้ื่ในิพัฒินิางานิด้้านิต่างๆ	
เช่ื่นิ		Nursing,	Clinical	care,	Dentistry,	Pharmacy,	Public	health,
Medical	research	รวมถ่ังงานิทางห้่อุงปฏิบััติการเทคนิิคการแพทย์์ด้้วย์
	 ดั้งนัิ�นิเพ่�อุให้่เข้าใจุในิระบับัสารสนิเทศสุขภ์าพ	เราคงต้อุงทราบัในิ	
เบ่ั�อุงต้นิก่อุนิว่า	ระบับันีิ�มอีุงค์ประกอุบัอุะไรบ้ัาง	มีประโย์ชื่น์ิอุย่์างไร	และ
จุะช่ื่วย์ในิการบัรหิ่ารจุดั้การอุย่์างไร	 จุ่งจุะสามารถันิำามาประย์กุต์ใช้ื่ได้้	
อุย่์างถูักต้อุง	และมปีระสิทธิผล	ทำาให้่ประชื่าชื่นิคนิไทย์ได้้รับัข้อุมูลสุขภ์าพ
ที�ชัื่ด้เจุนิและครบัถ้ัวนิ
	 ระบับัสารสนิเทศสขุภ์าพ	(Health	Information	system)	ห่มาย์ถ่ัง
สารสนิเทศที�เกี�ย์วกับัสุขภ์าพอุนิามัย์ขอุงประชื่าชื่นิ	 รวมถ่ังข้อุมูลด้้านิ
ทรัพย์ากรสาธารณสุข	และกิจุกรรมสาธารณสุข	โด้ย์สารสนิเทศสุขภ์าพ
แบ่ังอุอุกเป็นิ	5	ประเภ์ท	ได้้แก่
	 1.	ข้อุมูลด้้านิประชื่ากร	เศรษ์ฐกิจุและสังคม
	 2.	ข้อุมูลด้้านิสถัานิสุขภ์าพ
	 3.	ข้อุมูลด้้านิทรัพย์ากรสาธารณสุข
	 4.	ข้อุมูลด้้านิกิจุกรรมสาธารณสุข
	 5.	ข้อุมูลด้้านิการบัริห่ารจัุด้การ
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ข้้อมููลด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมู
 ข้้อมููลประชากร	ห่มาย์ถ่ัง	ข้อุมูลที�เกี�ย์วกับัราย์ละเอีุย์ด้ขอุงบุัคคล	
แต่ละคนิ	เช่ื่นิ	อุายุ์	เพศ	ระดั้บัการศ่กษ์า	สถัานิภ์าพสมรส	อุาชีื่พ	ศาสนิา	
เช่ื่�อุชื่าติ	สถัานิที�อุย์ูอุ่าศัย์	และข้อุมูลด้้านิการเปลี�ย์นิแปลงประชื่ากร	เช่ื่นิ	
การเกิด้	การตาย์	การย้์าย์ถิั�นิ
 ข้้อมููลด้้านเศรษฐกิจ	 ห่มาย์ถั่ง	 ข้อุมูลเกี�ย์วกับัเศรษ์ฐกิจุทั�งในิ	
ระดั้บัท้อุงถิั�นิและระด้ับัประเทศ	 เชื่่นิผลิตภั์ณฑ์์มวลรวมในิประเทศ	
(Gross	 Domestic	 Product	 :	 GDP)	 อัุตราการเติบัโตขอุง	 GDP	
ราย์ได้้ประชื่าชื่าติเฉลี�ย์ต่อุคนิ	เงินิทุนิสำารอุง
 ข้้อมููลด้้านสัังคมู
 ข้้อมููลทางด้้านการศึกษา	 เชื่่นิ	 จุำานิวนิโรงเรีย์นิในิแต่ละระดั้บั	
จุำานิวนินัิกเรีย์นิในิแต่ละระดั้บัชัื่�นิ	 ระดั้บัการศ่กษ์าสูงสุด้ขอุงประชื่ากร	
อัุตราส่วนินัิกเรีย์นิต่อุครู
 ข้้อมููลด้้านสัังคมู	 เช่ื่นิ	 อัุตราการว่างงานิ	ความเช่ื่�อุขอุงประชื่าชื่นิ	
ต่อุสุขภ์าพ	พฤติกรรมสุขภ์าพ	อัุตราการอุอุกกำาลังกาย์	อัุตราการสูบับุัห่รี�	
การใช้ื่สารเสพติด้
 ข้้อมููลด้้านการเมูือง	 เชื่่นิ	 อัุตราการเป็นิสมาชิื่กพรรคการเม่อุง
อัุตราการมส่ีวนิร่วมในิการด้ำาเนิินิงานิสาธารณประโย์ชื่น์ิชุื่มชื่นิ	อัุตราการ
ใช้ื่สิทธิเล่อุกตั�งในิแต่ละระดั้บั	นิโย์บัาย์ขอุงรัฐในิด้้านิสาธารณสุข	เศรษ์ฐกิจุ
สังคม	และสิ�งแวด้ล้อุม
 ข้้อมููลด้้านท่�อยูู่�อาศัยู่และสิั�งแวด้ล้อมู	ห่มาย์ถ่ังข้อุมูลลักษ์ณะขอุง
บ้ัานิ	 วัสดุ้ที�สร้าง	ความสะอุาด้บัริเวณบ้ัานิ	การใช้ื่ส้วม	การกำาจัุด้ขย์ะ	
เป็นิต้นิ	โด้ย์มีประโย์ชื่น์ิค่อุเพ่�อุให้่ทราบัสถัานิภ์าพ	และวางแผนิแก้ปัญห่า
สุขภ์าพได้้ตรงจุุด้
 ข้้อมููลด้้านสุัข้ภาพ ห่มาย์ถ่ัง	ข้อุมูลที�เกี�ย์วข้อุงกับัสุขภ์าพขอุงบุัคคล
และชุื่มชื่นิ	 ตั�งแต่เกิด้เจุ็บัป่วย์จุนิตาย์	 ข้อุมูลด้้านินีิ�จุ่งเป็นิเร่�อุงราว	
ขอุงสถิัติชีื่พ	 (vital	 statistics)	 อัุนิได้้แก่	 ข้อุมูลการเกิด้	การเจ็ุบัป่วย์	
และการตาย์	ซ่ึ่�งห่มาย์รวมถ่ัง	ข้อุมูล	การตรวจุสุขภ์าพประจุำาปีในิภ์าพรวม	
และข้อุมูลราย์บุัคคล	เพ่�อุใช้ื่ในิการ	วางนิโย์บัาย์การจัุด้การด้้านิสุขภ์าพ
ขอุงประชื่าชื่นิต่อุไป
ข้้อมููลด้านทรัพยากรสาธารณสุข้
 ข้้อมููลด้้านทรัพยู่ากรบุุคคล	 ห่มาย์ถ่ัง	 ข้อุมูลที�เกี�ย์วกับับุัคคลทุก					
ประเภ์ทที�ทำาห่น้ิาที�ให้่บัริการสาธารณสุขอุาจุเป็นิบุัคคลที�ได้้รับัการฝึึกฝึนิ
ด้้านินีิ�โด้ย์เฉพาะ	เช่ื่นิ	แพทย์์	เภ์สัชื่กร	พย์าบัาล	ผดุ้งครรภ์์	นัิกวิชื่าการ

สาธารณสขุ	พนัิกงานิอุนิามยั์	ห่ร่อุเอุกชื่นิในิรปูอุาสาสมคัรสังคมสงเคราะห์่
แพทย์์แผนิโบัราณ	ผู้ส่�อุข่าวสาธารณสุข	ผู้บัันิท่กข้อุมูลด้้านิทรัพย์ากร	ค่อุ
เจุ้าห่น้ิาที�ฝ่ึาย์ทะเบีัย์นิประวัติขอุงห่น่ิวย์งานิ	ได้้แก่	หั่วห่น้ิาสถัานีิอุนิามัย์	
ผู้อุำานิวย์การโรงพย์าบัาล	สาธารณสุขอุำาเภ์อุสาธารณสุขจัุงห่วัด้	 ข้อุมูล
เห่ล่านีิ�มีประโย์ชื่น์ิในิการจุดั้อัุตรากำาลังให้่เห่มาะสมกบััปัญห่าสาธารณสขุ
ท้อุงถิั�นิ
 ข้้อมููลด้้านการเงิน	ห่มาย์ถ่ัง	ข้อุมูลเกี�ย์วกับังบัประมาณในิการทำางานิ
ซ่ึ่�งอุาจุได้้มาจุากห่ลาย์แห่ล่ง	เช่ื่นิ	จุากรัฐบัาล	เอุกชื่นิ	อุงค์กรในิห่ร่อุต่าง	
ประเทศ	 ผู้บัันิท่กข้อุมูล	 เชื่่นิ	 ฝึ่าย์การเงินิ	 ฝึ่าย์การต่างประเทศ	
ห่ร่อุฝ่ึาย์วิจัุย์	แล้วแต่แห่ล่งวัตถุัประสงค์ขอุงเงินิงบัประมาณนัิ�นิ
 ข้้อมููลด้้านวัสัดุ้ และครุภัณฑ์์	ห่มาย์ถ่ัง	 ข้อุมูลที�เกี�ย์วข้อุงกับัที�ดิ้นิ	
สิ�งก่อุสร้างและอุุปกรณ์ที�ใช้ื่ในิการให้่บัริการสาธารณสุข	 อัุนิได้้แก่	 ย์า	
เคร่�อุงเวชื่ภั์ณฑ์์	สารเคมีต่างๆ	วัสดุ้สำานัิกงานิ	ย์านิย์นิต์	ผู้บัันิท่กข้อุมูล	
ได้้แก่	เจุ้าห่น้ิาที�วัสดุ้ภั์ณฑ์์ขอุงสำานัิกงานิ
ข้้อมููลด้านกิจกรรมูสาธารณสุข้
	 ห่มาย์ถั่ง	 ข้อุมูลที�เกี�ย์วข้อุงกับังานิ	บัริการสาธารณสุขและการ
ปฏิบััติงานิบัริการสาธารณสุข	 อัุนิได้้แก่	 ข้อุมูลด้้านิส่งเสริมสุขภ์าพ	
ด้้านิการป้อุงกันิและควบัคุมโรค	 ด้้านิการรักษ์าพย์าบัาล	และด้้านิการ
ฟ้�นิฟูสภ์าพให้่แก่ประชื่าชื่นิ
ข้้อมููลด้านการบริหารจัดการ
	 ห่มาย์ถ่ัง	 ข้อุมูลที�ใช้ื่ในิการวางแผนิ	ควบัคุมกำากับังานิ	 วิเคราะห์่	
สถัานิการณ์	และการประเมินิผล	ข้อุมูลด้้านิการบัริห่ารจัุด้การแบ่ังได้้เป็นิ	
2	ประเภ์ทค่อุ	ข้อุมูลด้้านินิโย์บัาย์	และข้อุมูลประกอุบัการบัริห่ารจัุด้การ	
เชื่่นิ	 ดั้ชื่นีิภ์าวะสุขภ์าพ	 คุณภ์าพขอุงการให่้บัริการสาธารณสุข	
การมีส่วนิร่วมขอุงชุื่มชื่นิ	งบัประมาณที�ได้้จุากรัฐบัาลและเอุกชื่นิ
ประโยชน์์ของสารสน์เทศสุขภาพ
	 ประโย์ชื่น์ิขอุงสารสนิเทศสุขภ์าพ	ค่อุ	ทำาให้่ทราบัข้อุมูลที�เกี�ย์วข้อุง	
กับัสุขภ์าพและสาธารณสุข	 เช่ื่นิ	สถัานิสุขภ์าพ	 ปัญห่าสุขภ์าพ	 ปัญห่า	
สุขภ์าพอุนิามยั์ขอุงประชื่ากร	 ปัญห่า	 และอุุปสรรคในิการให้่บัริการ	
สาธารณสขุ	ประสิทธิภ์าพ	และประสทิธิผลขอุงการด้ำาเนิินิงานิบัรกิาร
สาธารณสุข	เพ่�อุใช้ื่เป็นิแนิวทางในิการวางแผนิเพ่�อุแก้ปัญห่าสาธารณสุข
ได้้อุย่์างถูักต้อุงและเห่มาะสมต่อุไป
ข้อุมูลเพิ�มเติม	 :	http://www.aehin.org/AboutUs/AeHINHour/
ThaiAeHINHour/5thThaiAeHINHour.aspx
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การพัฒนางานวิิจััยจัากงานประจัำาทางเทคนิคการแพทย์
การเลืือกสถิิติิทด้สอบเพื�อการวิิเคราะห์์ข้อมููลื
1สาย์วชิื่าเทคนิิคการแพทย์์	คณะเทคนิคิการแพทย์์	มห่าวทิย์าลัย์ขอุนิแก่นิ
2สาขาการบัรหิ่ารสาธารณสขุ	การส่งเสรมิสขุภ์าพ	โภ์ชื่นิาการ	คณะสาธารณสุขศาสตร์	มห่าวทิย์าลัย์ขอุนิแก่นิ

รศ.ด้ร.กนิกวรรณ	แสนิไชื่ย์สรุยิ์า1	และ	ผศ.ด้ร.ภั์ทระ	แสนิไชื่ย์สุรยิ์า2

	 ในิบัทความก่อุนิห่น้ิา	ผู้เขีย์นิได้้กล่าวถ่ังแนิวทางการเล่อุกสถัติิทด้สอุบั	
โด้ย์ให้่พิจุารณา	3	ประเด็้นิห่ลัก	ค่อุ	
1.	อุะไร	ค่อุ	ตัวแปรผลห่ลัก	
2.	ประเภ์ทขอุงตัวแปรผลห่ลักเป็นิแบับัใด้	(แจุงนัิบั/ต่อุเน่ิ�อุง)	

คำาถามูวิจัย
ข้้อพิจารณาการเลือกสถิติทดสอบ

(โปรด้ดู้ flow chart และแบุบุบัุนทึกข้้อมููลในบุทความูก�อนหน้าประกอบุ)

1.	ความชุื่กภ์าวะเล่อุด้จุางในิผู้บัริจุาคโลหิ่ต
ประจุำา	ณ	ห่น่ิวย์งานิขอุงผู้วิจัุย์เป็นิเท่าไร?

ตัวแปรผลห่ลัก	ค่อุ	ภ์าวะเล่อุด้จุาง	จัุด้เป็นิประเภ์ทแจุงนัิบั	มีค่าตัวแปรเป็นิ	“yes/no”	ในิกรณีนีิ�
เป็นิการประมาณค่่าสัดส่วน์ในิประชื่ากร	
-	สถิัติทด้สอุบัที�ควรนิำาเสนิอุ	ค่อุ	ร้อุย์ละ	และค่า	95%	confidence	interval	(95%	CI)	

2.	ความชุื่กขอุงภ์าวะเล่อุด้จุางในิผู้บัริจุาค										
โลหิ่ตประจุำาและผู ้บัริจุาคไม่ประจุำา	
แตกต่างกันิห่ร่อุไม่?

เช่ื่นิเดี้ย์วกับัคำาถัามวิจัุย์ข้อุที�	1	ตัวแปรผลห่ลัก	ค่อุ	ภ์าวะเล่อุด้จุาง	จัุด้เป็นิประเภ์ทแจุงนัิบั	มีค่าตัว
แปรเป็นิ	“yes/no”	แต่กรณีนีิ�	ผู้วิจัุย์ต้อุงการเปรียบเทียบค่่าสัดส่วน์ระหว่างประชากร 2 กลุุ่่ม 
-	สถิัติทด้สอุบัที�เห่มาะสมสำาห่รับัการเปรีย์บัเทีย์บัค่าสัด้ส่วนิ	ค่อุ	Chi-square	test	ห่ร่อุ	Z-test

3.	ภ์าวะเล่อุด้จุางในิกลุ่มผู้บัริจุาคโลหิ่ต							
ประจุำาสัมพันิธ์กับัการไม่รับัประทานิย์า	
เม็ด้เสริมธาตุเห่ล็กห่ร่อุไม่?

ในิกรณีนีิ�ผู้วิจัุย์ต้อุงการห่าความสัมพันิธ์ระห่ว่างตัวแปร	2	ตัว	ค่อุ	ภ์าวะเล่อุด้จุาง	และการรับัประทานิ	
ย์าเม็ด้เสริมเห่ล็ก	โด้ย์มีสมมติฐานิ	ค่อุ	“การไม่รับัประทานิย์าเม็ด้เสริมเห่ล็กน่ิาจุะเป็นิปัจุจัุย์ที�ส่งผล	
ให้่เกิด้ภ์าวะเล่อุด้จุาง”	ดั้งนัิ�นิ	คำาถัามนีิ�จุ่งมี	“การรับัประทานิย์าเม็ด้เสริมเห่ล็ก	(Fe	taking	=	X)”	
เป็นิตัวแปรต้นิ	และ	“ภ์าวะเล่อุด้จุาง	(Anemia	=	Y)”	เป็นิตัวแปรตาม	โด้ย์ที�ทั�งสอุงตวัแปรจุดั้เป็นิ	
ประเภ์ทแจุงนัิบั	(มีค่าตัวแปรเป็นิ	“yes/no”)	
-	สถิัติทด้สอุบัที�เห่มาะสมการวเิคราะห์่ความสมัพันิธ์ระห่ว่างตวัแปรแจุงนัิบั	2	ตัว	ค่อุ	Chi-square	
		test	ทั�งนีิ�	ผู้วิจัุย์อุาจุนิำาเสนิอุขนิาด้ความสัมพันิธ์ด้้วย์ค่า	Odd	ratios	(OR)	พร้อุมค่า	95%	CI		
ในิคำาถัามวิจัุย์เดี้ย์วกันินีิ�	ห่ากผู้วิจัุย์อุย์ากทราบัว่า	นิอุกเห่น่ิอุจุากการไม่รับัประทานิย์าเม็ด้เห่ล็กแล้ว	
ปัจุจัุย์อุ่�นิๆ	เช่ื่นิ	เพศ	อุายุ์	การเสีย์เล่อุด้	และการบัริจุาคโลหิ่ตประจุำา	สัมพันิธ์กับัการเกิด้ภ์าวะเล่อุด้
จุางด้้วย์ห่ร่อุไม่?	ในิกรณีนีิ�	มีตัวแปรต้นิ	(X)	มากกว่า	1	ตัว	สถิัติทด้สอุบัที�เห่มาะสม	ค่อุ	multiple	
logistic	regression	และนิำาเสนิอุขนิาด้ความสัมพันิธ์ด้้วย์ค่า	OR	พร้อุมค่า	95%	CI

4.	ผู้บัริจุาคโลหิ่ตประจุำามีค่าเฉลี�ย์ขอุงระดั้บั
ฮีีโมโกลบิันิเป็นิเท่าไร?	

คำาถัามวิจัุย์ข้อุนีิ�แตกต่างจุากคำาถัามวิจัุย์ข้อุที�	1	และ	2	ค่อุ	ผู้วิจัุย์สนิใจุ	“ระดั้บัฮีีโมโกลบิันิ”	โด้ย์ตรง	
(ในิขณะที�คำาถัามวจัิุย์ข้อุที�	 1	 และ	2	 ผู้วิจัุย์ได้้นิำา	 “ระด้บััฮีีโมโกลบันิิ”	มาจัุด้กลุ่มเป็นิ	“มี/ไม่มี
ภ์าวะเล่อุด้จุาง”)		ในิกรณนีีิ�ตัวแปรผลห่ลกั	ค่อุ	ระด้บััฮีีโมโกลบันิิ	ซ่ึ่�งจัุด้เป็นิประเภ์ทตวัแปรต่อุเน่ิ�อุง
และผู้วิจัุย์ต้อุงการทราบั	ค่่าเฉลีุ่�ย ในิกลุ่มประชื่ากรศ่กษ์า	ซ่ึ่�งมีข้อุพิจุารณาลำาดั้บัถััด้ไป	ค่อุ	การ
กระจุาย์ขอุงข้อุมูลเป็นิแบับัปกติห่ร่อุไม่
-	กรณีข้อุมูลมีการกระจุาย์แบับัปกติ	ให้่นิำาเสนิอุด้้วย์	mean	และ	standard	deviation	
-	กรณีข้อุมูลมีการกระจุาย์แบับัอุ่�นิ	อุาจุนิำาเสนิอุด้้วย์	median	และ	interquartile	range	ห่ร่อุ												
		Min-Max		
		ทั�งสอุงกรณี	ห่ากต้อุงการประมาณค่าไปยั์งประชื่ากร	ให้่นิำาเสนิอุค่า	95%	CI	ด้้วย์

3.	 ผู้วิจัุย์ต้อุงการทำาอุะไรในิแง่ขอุงการวเิคราะห์่ข้อุมูล	 (ประมาณค่า/
เปรีย์บัเทีย์บั/ห่าความสัมพันิธ์)
	 	 	 	 และได้้ทิ�งท้าย์ตัวอุย่์างคำาถัามวิจัุย์ไว้	 5	คำาถัาม	 ซ่ึ่�งจุะขอุนิำาเสนิอุ				
แนิวทางการเล่อุกสถิัติทด้สอุบัโด้ย์นิำาข้อุพิจุารณาข้างต้นิในิการเล่อุก	
สถิัติทด้สอุบั	ดั้งตาราง
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จุากตัวอุย่์างคำาถัามวิจัุย์ทั�ง	 5	คำาถัาม	 เป็นิคำาถัามวิจัุย์ภ์าย์ใต้โครงการ
วิจัุย์	1	ห่น่ิ�งโครงการที�มีวัตถุัประสงค์ทั�วไป	ค่อุ	“ศ่กษ์าภ์าวะเล่อุด้จุาง	
ในิผู้บัริจุาคโลหิ่ต	ณ	ห่น่ิวย์งานิขอุงผู้วิจัุย์”	ซ่ึ่�งย์งัค่อุนิข้างคลุมเคร่อุว่า
ภ์าวะเล่อุด้จุางที�ผู้วิจัุย์ต้อุงการศ่กษ์ามีประเด็้นิใด้บ้ัางแต่ห่ากผู้วิจัุย์สามารถั
ตั�งคำาถัามวจัิุย์เป็นิข้อุๆ	 ที�มีความจุำาเพาะและชัื่ด้เจุนิที�ส่�อุให้่ทราบัว่า								
ผู้วิจัุย์ต้อุงการทราบัห่ร่อุห่าคำาตอุบัเร่�อุงใด้ห่ร่อุต้อุงการทำาอุะไรในิแง่ขอุง	
การวิเคราะห์่ข้อุมูล	ดั้งตัวอุย่์างข้างต้นิ	เห็่นิได้้ว่า	การเล่อุกสถิัติทด้สอุบั
จุ่งไม่ใช่ื่เร่�อุงย์ากอีุกต่อุไป	จุากประสบัการณ์การสอุนิราย์วิชื่าระเบีัย์บัวิธี
วิจัุย์และการให้่คำาปร่กษ์าการทำาวิจัุย์จุากงานิประจุำา	พบัว่า	ปัญห่าห่ลัก	
ค่อุ	 ไม่สามารถัตั�งคำาถัามวิจัุย์ได้้	 รวมทั�งสับัสนิเกี�ย์วกับัตัวแปรผลห่ลกั	
และประเภ์ทตัวแปร	อีุกทั�งมักนิำาคำาที�ส่�อุถ่ังรูปแบับัการวิจัุย์ทางระบัาด้
วิทย์ามาใช้ื่กับังานิวจัิุย์ทางเทคนิิคการแพทย์์ซ่ึ่�งอุาจุไม่เกี�ย์วข้อุงกนัิ	ทั�งนีิ�	
ปัญห่าดั้งกล่าวจุะห่มด้ไปได้้	 ห่ากมีการพัฒินิาทกัษ์ะโด้ย์ลงม่อุปฏิบััติ
อุย่์างต่อุเน่ิ�อุง	 ซ่ึ่�งผู้เขีย์นิขอุย์ำ�าว่า	“การวิจัุย์เป็นิทักษ์ะที�สามารถัพัฒินิา	
ได้้	ขอุเพีย์งมีใจุคิด้ที�จุะทำาและลงม่อุทำา”
	 ห่ากผู้อุ่านิมีข้อุสงสัย์ห่ร่อุมีประเด้็นิแลกเปลี�ย์นิเรีย์นิรู้	 ติด้ต่อุที�	
kanokwan@kku.ac.th

ACMTT2020ACMTT202044
thth

International  and  Annual  Conference  ofInternational  and  Annual  Conference  of
Association  of  Medical  Technologist  of  ThailandAssociation  of  Medical  Technologist  of  Thailand

IMPACT FORUM, MUANG THONG THANi

30 June - 3 July 2020

	 บัทความเร่�อุง	 “การพัฒินิางานิวิจัุย์จุากงานิประจุำาทางเทคนิิค
การแพทย์์”	 ได้้ลงตีพิมพ์ในิจุุลสารฯ	 ต่อุเน่ิ�อุงกันิถ่ัง	 5	ฉบัับั	 ซ่ึ่�งฉบัับันีิ�
เป็นิฉบัับัสุด้ท้าย์	ในินิามขอุงบัรรณาธิการจุุลสารฯ	ขอุเป็นิตัวแทนิขอุง	
คณะกรรมการ	และสมาชิื่กสมาคมเทคนิิคการแพทย์์ฯ	ขอุขอุบัพระคุณ	
อุาจุารย์์ทั�ง	2	ท่านิ	รศ.ด้ร.กนิกวรรณ	แสนิไชื่ย์สุริย์า	และ	ผศ.ด้ร.ภั์ทระ	
แสนิไชื่ย์สุริย์า	 ที�ได้้กรุณาสละเวลา	 เรีย์บัเรีย์งบัทความที�เต็มไปด้้วย์	
เน่ิ�อุห่าสาระ	 อุ่านิง่าย์	 สามารถันิำาไปปฏบัิัติได้้จุริง	ห่วงัเป็นิอุย่์างย์ิ�งว่า	
บัทความนีิ�จุะเป็นิแรงบัันิด้าลใจุให่้พวกเรานิักเทคนิิคการแพทย์์	
ลุกข่�นิมาพฒัินิางานิวจัิุย์ให่ม่ๆ	เพ่�อุส่งเสรมิวิชื่าชื่พีขอุงพวกเรากนัินิะคะ

5.	ค่าเฉลี�ย์ขอุงระดั้บัฮีีโมโกลบิันิในิผู้บัริจุาค
			โลหิ่ตประจุำาแตกต่างจุากค่าเฉลี�ย์ในิผู้	

บัริจุาคผู้บัริจุาคไม่ประจุำาห่ร่อุไม่?

เช่ื่นิเดี้ย์วกับัคำาถัามวิจัุย์ข้อุ	 4	 ตัวแปรผลห่ลัก	 ค่อุ	 ระดั้บัฮีีโมโกลบิันิ	 ซ่ึ่�งจัุด้เป็นิประเภ์ทตัวแปร		
ต่อุเน่ิ�อุง	แต่ผู้วิจัุย์ต้อุงการ	 เปรียบเทียบค่่าเฉลีุ่�ยระหว่างประชากร	 2	กลุ่ม	 ที�เป็นิ	 อิสระต่่อกัน์ 
(ค่อุ	กลุ่มผู้บัริจุาคประจุำา	และ	ผู้บัริจุาคไม่ประจุำา)	ซ่ึ่�งแบ่ังเป็นิ	2	กรณี	ค่อุ		
-	กรณีข้อุมูลมีการกระจุาย์แบับัปกติ	ให้่วิเคราะห์่ด้้วย์	student	t-test		
-	กรณีข้อุมูลมีการกระจุาย์แบับัอุ่�นิ	อุาจุวิเคราะห์่ด้้วย์	non-parametric	statistics	ในิกรณีนีิ�	ค่อุ
		Mann-Whitney	U-test
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การใช้้ผลืติรวิจั Complete Blood Count (CBC): 
มุูมูมูองของโลืหิ์ติแพทย์
ศาสตราจุารย์์แพทย์์ห่ญิงอุรุณี	เจุตศรีสุภ์าพ
ภ์าควิชื่ากุมารเวชื่ศาสตร์	คณะแพทย์ศาสตร์	มห่าวิทย์าลัย์ขอุนิแก่นิ

	 การตรวจุ	Complete	blood	count	ห่ร่อุที�เรีย์กกันิทั�วไปว่า	CBC		
เป็นิการตรวจุที�แพทย์์ทุกท่านิไม่ว่าจุะเป็นิแพทย์์ทั�วไป	ห่ร่อุโลหิ่ตแพทย์์
ใช้ื่ประกอุบัเป็นิพ่�นิฐานิในิการตรวจุรักษ์าผู้ป่วย์จุำานิวนิมาก	โด้ย์เฉพาะในิ
ผู้ป่วย์ที�ต้อุงนิอุนิรักษ์าในิโรงพย์าบัาลเก่อุบัทั�งร้อุย์จุะมีการตรวจุ	CBC
	 ในิการดู้แลรักษ์าผู้ป่วย์คนิห่น่ิ�ง	 แพทย์์จุะต้อุงพย์าย์ามวินิิจุฉัย์โรค	
ให้่ได้้	จุากนัิ�นิทำาการรักษ์าโด้ย์มีเป้าห่มาย์ให้่โรคห่าย์ขาด้	แม้บัางโรคเช่ื่นิ
มะเร็งบัางชื่นิิด้อุาจุรักษ์าไม่ห่าย์	ก็จุะมีแนิวทางดู้แลที�เรีย์กว่า	palliative	
care	 ให้่ผู้ป่วย์มีชีื่วิตดี้ที�สุด้เท่าที�จุะทำาได้้ในิเวลาที�เห่ล่อุอุย์ู	่ นิอุกจุากนีิ�		
แพทย์์ย์งัคำาน่ิงถ่ังเร่�อุงการควบัคุมป้อุงกันิโรคด้้วย์
	 ในิการแก้ปัญห่าขอุงผู้ป่วย์	แพทย์์จุะซัึ่กประวัติความเจ็ุบัป่วย์และ
การตรวจุร่างกาย์โด้ย์ละเอุยี์ด้	แล้วนิำาข้อุมูลที�ได้้มาประมวลร่วมกนัิว่า
ปัญห่าความเจ็ุบัป่วย์นัิ�นิมีสาเห่ตุจุากเร่�อุงใด้เช่ื่นิ		จุากการติด้เช่ื่�อุชื่นิิด้ใด้	
ชื่นิิด้ห่น่ิ�ง	อุนัิได้้แก่เช่ื่�อุแบัคทเีรีย์	ไวรัส	เช่ื่�อุรา	ห่ร่อุอุ่�นิๆ	ห่ร่อุความเจ็ุบัป่วย์
นัิ�นิมาจุากสาเห่ตุที�ไม่ได้้เกิด้จุากการติด้เช่ื่�อุได้้แก่กลุ่มโรคมะเร็ง	กลุ่มโรคที�
มีการอัุกเสบัขอุงเน่ิ�อุเย์่�อุต่างๆ	กลุ่มโรคเกี�ย์วกับัภู์มิคุ้มกันิผิด้ปกติเป็นิต้นิ
	 การดู้ผล	 CBC	 รวมทั�งดู้การเปลี�ย์นิแปลงขอุงเม็ด้เล่อุด้แด้ง
เม็ด้เล่อุด้ขาวชื่นิิด้ต่างๆและเกล็ด้เล่อุด้	ช่ื่วย์เป็นิแนิวทางในิการวินิิจุฉัย์
เบ่ั�อุงต้นิได้้มาก	ย์กตัวอุย่์างเช่ื่นิ	ผู้ป่วย์มีอุาการปวด้ท้อุงมากที�ท้อุงด้้านิขวา
ที�เรีย์กว่า	McBurney’s	point	เม่�อุตรวจุร่างกาย์กด้เจ็ุบัและเวลาปล่อุย์
ม่อุจุากที�กด้เร็วๆจุะเจ็ุบัมากด้้วย์	เม่�อุแพทย์์ใช้ื่นิิ�วตรวจุผ่านิทางทวารห่นัิก
พบัว่ากด้เจ็ุบับัริเวณด้้านิขวาขอุงลำาไส้ส่วนิล่าง	 เม่�อุตรวจุ	CBC	พบัว่า
เม็ด้เล่อุด้ขาวสูงข่�นิและเปอุร์เซ็ึ่นิต์ที�สูงนัิ�นิเป็นิ	polymorphonuclear	cell
(PMN)	แพทย์์จุะน่ิกถ่ังว่าเป็นิไส้ติ�งอัุกเสบัเฉีย์บัพลันิ	ต้อุงรีบัผ่าตัด้ด่้วนิ	
ห่ร่อุ	 ผู้ป่วย์โด้ย์เฉพาะเด็้ก(ผู้ให่ญ่ก็พบัได้้)	 มอีุาการไข้สูงมาก	 3-4	 วันิ
มีอุาการทางระบับัทางเดิ้นิอุาห่ารและลำาไส้ร่วมด้้วย์	 เชื่่นิ	 ปวด้ท้อุง
คล่�นิไส้อุาเจีุย์นิ	เบ่ั�อุอุาห่าร	ตรวจุพบัว่าห่น้ิาแด้งๆ	ปวด้ท้อุงใต้ชื่าย์โครงขวา
อุาจุพบัตับัโต	ซ่ึ่�งต้อุงน่ิกถ่ังไข้เล่อุด้อุอุกและห่ลังวันิที�	3	ควรต้อุงเจุาะเล่อุด้
ตรวจุดู้การเปลี�ย์นิแปลงขอุงเล่อุด้อุย่์างใกล้ชิื่ด้	 เพราะอุาการเข้าได้้กับั	
ไข้เล่อุด้อุอุก	และต้อุงระวงัภ์าวะช็ื่อุก	การเปลี�ย์นิแปลงขอุงเล่อุด้ทั�งเม็ด้	
เล่อุด้แด้งที�มค่ีา	hematocrit	สูง	แสด้งถ่ังภ์าวะที�มี		hemoconcentration
เม็ด้เล่อุด้ขาวจุะตำ�าลงม	ีatypical	lymphocyte	สงูกว่าปกต	ิห่ากแพทย์์

ไม่ได้้นิ่กถั่งโรคไข้เล่อุด้อุอุกและมีการเฝึ้าระวังภ์าวะชื่็อุก	 ห่ร่อุการมี
เกล็ด้เล่อุด้ตำ�า	ผู้ป่วย์อุาจุมีเล่อุด้อุอุกจุากอุวัย์วะต่างๆ	จุนิเสีย์ชีื่วิตได้้
	 แพทย์์ทางโลห่ติวิทย์าย์ิ�งต้อุงด้ผูลเล่อุด้	CBC	 และด้สูเมีย์ร์เล่อุด้	
(blood	smear)	เสมอุ	การดู้ราย์ละเอีุย์ด้ต่างๆจุาก	CBC	และดู้สเมีย์ร์เล่อุด้
เห่ม่อุนิการอุ่านิห่นัิงส่อุที�จุะเห็่นิราย์ละเอีุย์ด้ต่างๆอุย่์างชัื่ด้เจุนิ	เป็นิการดู้ผล
เบ่ั�อุงต้นิที�จุะชีื่�นิำาให้่ด้ำาเนิินิการอุ่�นิๆ	ต่อุเพ่�อุการวินิิจุฉัย์และรักษ์าที�ถูักต้อุง
	 การด้ขูนิาด้ขอุงเม็ด้เล่อุด้แด้งและลกัษ์ณะการเปลี�ย์นิแปลงขอุงเม็ด้
เล่อุด้แด้ง	การติด้สีฮีีโมโกลบิันิ	ทำาให้่แพทย์์อุนุิมานิพย์าธิสภ์าพที�เกิด้ข่�นิ
ได้้	เช่ื่นิผู้ป่วย์มีภ์าวะซีึ่ด้	มีเม็ด้เล่อุด้แด้งขนิาด้เล็ก	ติด้สีฮีีโมโกลบิันิน้ิอุย์	
รูปร่างไม่ค่อุย์เปลี�ย์นิแปลงมากนัิก	ต้อุงน่ิกภ์าวะซีึ่ด้จุากการขาด้ธาตุเห่ล็ก
มาก่อุนิเป็นิอัุนิดั้บัแรกเพราะพบับ่ัอุย์	ห่ากแพทย์์ย์งัซัึ่กประวัติไม่ครอุบั
คลุมเร่�อุงการขาด้ธาตเุห่ล็กก็ต้อุงซัึ่กประวัติและตรวจุห่าสาเห่ตเุพิ�มเติม	
การรกัษ์าไม่ย์ากให้่ย์าธาตุเห่ล็กร่วมกบัักำาจัุด้และแก้ไขสาเห่ตภุ์าวะซึ่ดี้จุะ	
ดี้ข่�นิในิไม่ช้ื่า	ถ้ัาไม่เป็นิไปตามคาด้	แพทย์์จุะวิเคราะห์่สาเห่ตุอุ่�นิๆ	ต่อุไป												
	 โรคเล่อุด้จุางธาลัสซีึ่เมีย์ที�พบัได้้บั่อุย์ในิประเทศไทย์และพาห่ะ
ธาลัสซีึ่เมีย์ก็มีการเปลี�ย์นิแปลงทางเล่อุด้ให่้เห่็นิทั�งขนิาด้รูปร่าง	
การติด้สีฮีีโมโกลบิันิ	เป็นิแนิวทางเบ่ั�อุงต้นิให้่แพทย์์ตรวจุเพิ�มเติมเพ่�อุห่า
ราย์ละเอีุย์ด้ขอุงโรคต่อุ
	 การเปลี�ย์นิแปลงในิไขกระดู้กสะท้อุนิให้่เห็่นิจุากการตรวจุ		CBC	และ
สเมีย์ร์เล่อุด้	ไม่ว่าจุะเป็นิ	tear	drop	เม็ด้เล่อุด้แด้งตัวอุ่อุนิ	เม็ด้เล่อุด้ขาว
ตัวอุ่อุนิ	 เกล็ด้เล่อุด้ผิด้ปกติ	 ซ่ึ่�งล้วนิมีความสำาคัญต่อุการวินิิจุฉัย์และ	
การวางแผนิต่อุเพ่�อุการวินิิจุฉัย์
	 จุากการด้	ูCBC	และสเมยี์ร์เล่อุด้	โลห่ติแพทย์์	สามารถัวนิิิจุฉัย์เบ่ั�อุงต้นิ	
ในิภ์าวะซีึ่ด้จุากสาเห่ตุอุ่�นิๆ	เช่ื่นิ	ภ์าวะซีึ่ด้จุากการขาด้เอุนิไซึ่ม์จีุ	6	พีดี้	
ภ์าวะซีึ่ด้จุากการขาด้โฟเลตและวิตามินิบีั	12	ภ์าวะซีึ่ด้จุากภู์มิคุ้มกันิผิด้ปกติ
สามารถัวินิิจุฉัย์มะเร็งเม็ด้เล่อุด้ขาวบัางส่วนิ	สามารถัวินิิจุฉัย์ภ์าวะเล่อุด้
อุอุกจุากเกล็ด้เล่อุด้ตำ�า	ภ์าวะ	Disseminated	intravascular	coagulation
(DIC)	และโรคในิกลุ่ม	microangiopathic	hemolytic	anemia
	 ในิปัจุจุุบัันิมีความก้าวห่น้ิาในิการรักษ์าโรคที�เกี�ย์วกับัโลหิ่ตวิทย์า	
และโรคมะเร็งเช่ื่นิ	การปลูกถ่ัาย์เซึ่ลล์ต้นิกำาเนิิด้เม็ด้เล่อุด้	การรักษ์าโด้ย์	
gene	 therapy	 การรักษ์าให่ม่ๆ	 ที�มีการวิจัุย์จุนิประสบัความสำาเร็จุ			
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เพิ�มข่�นิโด้ย์ใช้ื่อุงค์ความรู้ให่ม่ทั�งในิระดั้บักว้างและล่กลงในิระดั้บัโมเลกุล
ตลอุด้จุนิการเข้าไปแก้ไขพย์าธิสรีรวิทย์าขอุงโรคที�เรีย์กว่า	 novel	
treatment	 มีการใชื่้ผล	 CBC	 ดู้ผลการรักษ์า	 และติด้ตามภ์าวะ	
แทรกซ้ึ่อุนิในิการรักษ์าด้้วย์
	 ที�ย์กตัวอุย่์างเป็นิเพีย์งส่วนิน้ิอุย์ขอุงงานิขอุงโลห่ติแพทย์์เท่านัิ�นิ	
เพ่�อุให้่เห็่นิว่าการตรวจุ	CBC	และการด้สูเมีย์ร์เล่อุด้	ย์งัเป็นิเคร่�อุงม่อุ	
เบ่ั�อุงต้นิที�สำาคัญขอุงโลหิ่ตแพทย์์	 ที�ต้อุงการความถักูต้อุงแม่นิย์ำาตาม	
มาตรฐานิ	การดู้ผล	CBC	เบ่ั�อุงต้นิช่ื่วย์ลด้การตรวจุทางห้่อุงปฏิบััติการให้่
แคบัลง	ไม่ทำาอุะไรมากมาย์เกินิความจุำาเป็นิ	พิสูจุน์ิได้้ว่าลด้ความสิ�นิเปล่อุง

ลงเช่ื่นิในิการตรวจุกรอุงพาห่ะห่ร่อุโรคธาลัสซีึ่เมีย์	การตรวจุ	CBC	และ	
ดู้ขนิาด้และการติด้สีขอุงเม็ด้เล่อุด้แด้งสามารถัลด้งานิทางห้่อุงปฏิบััติ	
การและความสิ�นิเปล่อุงในิการตรวจุลงมาก	เห่ล่อุเฉพาะที�จุำาเป็นิเท่านัิ�นิ
	 การตรวจุ	 CBC	 จุ่งเปรีย์บัเห่ม่อุนิการติด้กระดุ้มเม็ด้แรก	
ห่ากทำาได้้ถูักต้อุง	เช่ื่�อุถ่ัอุได้้	ย่์อุมทำาให้่การติด้กระดุ้มเม็ด้ต่อุๆไปถูักต้อุง	
ด้้วย์	การตรวจุ	CBC	 จุ่งย์งัคงมีความสำาคัญมากในิการช่ื่วย์การวินิิจุฉัย์	
เบ่ั�อุงต้นิ	นิำาไปสู่การวนิิิจุฉัย์ที�ถูักต้อุง	 รวมถ่ังการรกัษ์าผู้ป่วย์ตลอุด้จุนิ	
การควบัคุมป้อุงกันิโรค

คณะเทคนิคการแพทย์ มูห์าวิิทยาลัืยมูหิ์ด้ลื
ทนิพญ.	สุภ์าวดี้	แย้์มศรี

ท่
อ
ง
เที่

ย
ว

1. พิพิธภัณฑ์์ภาพยน์ต่ร์ไทย (หอภาพยน์ต่ร์)
	 พิพิธภั์ณฑ์์ภ์าพย์นิตร์ไทย์	แห่่งเดี้ย์วในิประเทศไทย์ที�เก็บัรวบัรวม
ข้าวขอุงเคร่�อุงใช้ื่ต่างๆ	ขอุงวงการภ์าพย์นิตร์ไทย์ตั�งแต่อุดี้ตจุนิถ่ัง	ปัจุจุุบัันิ	
เพ่�อุเผย์แพร่อุงค์ความรู้ด้้านิภ์าพย์นิตร์ให้่สาธารณชื่นิได้้เรีย์นิรู้	 และ	
ศ่กษ์าค่ะ	ซ่ึ่�งจุะมกีารจัุด้ฉาย์ภ์าพย์นิตร์ในิโรงภ์าพย์นิตร์ขอุงห่อุภ์าพย์นิตร์

2. ต่ลุ่าดน์ำ�าดอน์หวาย
	 ตลาด้นิำ�าด้อุนิห่วาย์	 เป็นิตลาด้นิำ�าโบัราณที�ในิสมัย์รัชื่กาลที�	 6	 มี
อุาคารเป็นิอุาคารไม้เก่าตั�งอุย์ูริ่มแม่นิำ�าท่าจีุนิที�ปัจุจุุบัันินีิ�ย์งัคงห่ลงเห่ล่อุ
ให้่เราได้้สัมผัสกันิ	 ใครอุย์ากได้้ความวนิิเทจุ	 มมุคลาสสคิสวย์ๆ	 ขอุง
เม่อุงไทย์สมัย์เก่าก่อุนิ	อุย์ากให้่ลอุงแวะมาที�นีิ�ดู้ค่ะ	นิอุกจุากมุมถ่ัาย์รูป	
สวย์ๆ	แล้ว	ที�นีิ�ก็มีจุุด้ขาย์อุาห่าร	และสินิค้ามากมาย์	ทั�งอุาห่ารท้อุงถิั�นิ	
พ่ชื่ผักสด้ต่างๆ	 นิานิา	 รวมถั่งเป็ด้พะโล้เจุ้าดั้�งเด้ิมที�แพอุาห่ารริมนิำ�า	
รับัรอุงว่าถูักใจุสาย์กินิ	สาย์ถ่ัาย์รูปแน่ินิอุนิ	
เปิด้ทำาการ ทุกวัน ตัั้�งแตั้�เวลา 07.00 – 18.00 น.
ท่�อยูู่� : ตั้ำาบุลบุางกระทึก อำาเภอสัามูพราน จังหวัด้นครปฐมู

การแสด้งนิิทรรศการ	การบัรรย์าย์	การอุบัรมต่างๆ	เราก็จุะได้้เห็่นิเร่�อุง
ราวความเป็นิมาขอุงภ์าพย์นิตร์ไทย์
ท่�อยูู่� : 94 หมูู� 4 ตั้ำาบุลศาลายู่า อำาเภอพุทธมูณฑ์ล จังหวัด้นครปฐมู
เว็บุไซต์ั้ : https://www.facebook.com/ThaiFilmMuseum

	 จุุลสารสมาคมประจุำาปี	 2563	 ในิคอุลัมน์ิท่อุงเที�ย์ว	จุะแนิะนิำาให้่										
สมาชิื่กรู้จัุกกับัคณะเทคนิิคการแพทย์์	 ห่ร่อุคณะสห่เวชื่ศาสตร์ในิ	
มห่าวิทย์าลัย์ต่างๆ	พร้อุมแห่ล่งท่อุงเที�ย์วน่ิาสนิใจุใกล้เคีย์ง	 โด้ย์ฉบัับั
แรกเริ�มที�คณะเทคนิิคการแพทย์์	มห่าวิทย์าลัย์มหิ่ด้ล	ซ่ึ่�งเป็นิคณะเทคนิิค	
การแพทย์์คณะแรกขอุงประเทศไทย์	 และเอุเชีื่ย์ตะวันิอุอุกเฉีย์งใต้
ซึ่่�งได้้มีประกาศพระราชื่กฤษ์ฎีีกาจัุด้ตั�ง	 “คณะเทคนิิคการแพทย์์”	
ในิมห่าวิทย์าลัย์แพทย์ศาสตร์	 เม่�อุวันิที�	 29	 มิถุันิาย์นิ	 2500	 โด้ย์มี	
ศาสตราจุารย์์นิาย์แพทย์์วีกูล	วีรานุิวัตติ�	เป็นิคณบัดี้ท่านิแรก	คณะเทคนิิค
การแพทย์์	ม.มหิ่ด้ล	ปัจุจุุบัันิมีที�ทำาการอุย์ู	่2	แห่่ง	ค่อุวิทย์าเขตศาลาย์า	
ต.ศาลาย์า	 อุ.พุทธมณฑ์ล	 จุ.นิครปฐม	 และ	 วิทย์าเขตบัางกอุกน้ิอุย์	
แขวงศิริราชื่	เขตบัางกอุกน้ิอุย์	กรุงเทพมห่านิคร	ซ่ึ่�งที�ทำาการห่ลักจุะอุย์ูที่�
วิทย์าเขตศาลาย์า	 ฉบัับันีิ�จุ่งจุะนิำาทุกท่านิไปทำาความรู้จัุกกับัสถัานิที�	
ท่อุงเที�ย์ว	บัางส่วนิขอุงจัุงห่วัด้นิครปฐมค่ะ
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6. ต่ลุ่าดน์ำ�าวัดลุ่ำาพญา
	 ตลาด้นิำ�าวัด้ลำาพญา	เป็นิแห่ล่งท่อุงเที�ย์วริมแม่นิำ�าท่าจีุนิ	ที�ชื่าวบ้ัานินิำา	
ผลผลิตทางการเกษ์ตรห่ลากห่ลาย์ชื่นิิด้มาจุำาห่น่ิาย์ราคาย่์อุมเย์า	ทั�งสด้	
และสะอุาด้	ค่ะ	นิอุกจุากนีิ�ย์งัมีแพอุาห่ารรมิแม่นิำ�าที�ทอุด้ตัวย์าวเรีย์งราย์
ให้่เราได้้ไปชิื่มขอุงอุร่อุย์ๆ	เป็นิการมาเที�ย์วที�ได้้ทั�งสัมผัสวิถีัชีื่วิตขอุงชื่าว
บ้ัานิ	ชิื่มขอุงอุร่อุย์ท้อุงถิั�นิ	และได้้ถ่ัาย์รูปสวย์ๆ	ในิแบับัสตรีทอีุกด้้วย์
ท่�อยูู่� : วัด้ลำาพญา อำาเภอบุางเลน จังหวัด้นครปฐมู
เปิด้ให้เข้้าชมู : เสัาร์ อาทิตั้ย์ู่ และ วันหยุู่ด้นักขั้ตั้ฤกษ์ 08.00-16.00 น.
เว็บุไซต์ั้ : https://www.facebook.com/Lumphaya

4. พระปฐมเจดีย์
	 พระปฐมเจุดี้ย์์เป็นิเจุดี้ย์์ที�ให่ญ่	และสูงที�สุด้แห่่งห่น่ิ�งในิประเทศไทย์
และเป็นิที�ประดิ้ษ์ฐานิพระบัรมสารีริกธาตุขอุงอุงค์พระโคตมพุทธเจุ้า	
ซ่ึ่�งสร้างข่�นิในิสมัย์พระบัาทสมเด็้จุพระจุอุมเกล้าเจุ้าอุย์ูหั่่ว	(รัชื่กาลที�	4)	
นิอุกจุากจุะเป็นิปูชื่นีิย์สถัานิเก่าแก่ที�คนิไทย์ต่างมาสักการกราบัไห่ว้แล้ว
พระปฐมเจุดี้ย์์ย์งันัิบัเป็นิจุุด้ถ่ัาย์รูปสวย์อีุกแห่่งห่น่ิ�งในินิครปฐมทเีดี้ย์ว	
เพราะความโอุ่อุ่าให่ญ่โต	และสถัาปัตย์กรรมอัุนิงด้งาม
ท่�อยูู่� : ตั้ำาบุลพระปฐมูเจด่้ย์ู่ อำาเภอเมืูองนครปฐมู จังหวัด้นครปฐมู
เปิด้ให้เข้้าชมู : 07.00-18.00 น.
เว็บุไซตั้์ : https://www.facebook.com/วัด้พระปฐมูเจด้่ยู่์-
ราชวรมูหาวิหาร

5. พระราชวังสน์ามจัน์ทร์
	 พระราชื่วังสนิามจัุนิทร์	สร้างข่�นิโด้ย์พระบัาทสมเด็้จุพระมงกุฎีเกล้า	
เจุ้าอุย์ูหั่่ว	(รัชื่กาลที�	6)	แต่เดิ้มพระราชื่วังสนิามจัุนิทร์	อุย์ูภ่์าย์ใต้การดู้แล	
ขอุงสำานัิกพระราชื่วงั	 และกลาย์เป็นิวิทย์าเขตห่น่ิ�งขอุงมห่าวทิย์าลัย์	
ศิลปากร	ในิเวลาต่อุมา	ภ์าย์ในิบัรเิวณพระราชื่วงัฯ	มสิี�งปลูกสร้างในิอุด้ตี
ที�สวย์งามอุย์ูม่ากมาย์ทั�ง	พระที�นัิ�งพิมานิปฐม	พระที�นัิ�งปาฏิห่าริย์์ทัศไนิย์	
พระตำาห่นัิกชื่าลีมงคลอุาสนิ์	 และพระตำาห่นัิกมารีราชื่รัตบััลลังก์	
ซ่ึ่�งเปิด้ให้่ประชื่าชื่นิเข้าชื่ม	และพักผอุนิห่ย่์อุนิใจุได้้
ท่�อยูู่� : ตั้ำาบุลพระปฐมูเจด่้ย์ู่ อำาเภอเมืูองนครปฐมู จังหวัด้นครปฐมู
เปิด้ให้เข้้าชมู : 09.00-16.00 น. (ยู่กเว้นวันหยุู่ด้นักขั้ตั้ฤกษ์)

3. วัดสามพราน์
	 เป็นิวัด้มีเอุกลกัษ์ณ์เฉพาะโด้ย์เฉพาะอุาคารมงักรตะกาย์ฟ้า	ซ่ึ่�งเป็นิ	
อุาคารทรงกลมสีแด้งเเละมีมังกรตัวให่ญ่โอุบัล้อุมต่กนีิ�เอุาไว้	ได้้รับัความ
นิิย์มจุากประชื่าชื่นิและนัิกท่อุงเที�ย์วจุำานิวนิมาก	จุนิมีชื่าวต่างชื่าติได้้บัันิท่ก
ภ์าพเเละนิำาไปเผย์เเพร่จุนิดั้งไกลไปทั�วโลก
ท่�อยูู่� : 92/8 หมูู� 7 ตั้ำาบุลสัามูพราน อำาเภอสัามูพราน จังหวัด้นครปฐมู
เปิด้ให้เข้้าชมู : 08.00-17.30 น.
เว็บุไซต์ั้ : https://www.facebook.com/watsamphran
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โด้ย์	กอุงบัรรณาธิการ

	 วันิที�	24	-	25	ตุลาคม	2562	มีการจัุด้ประชุื่ม	โครงการ
สภาเทคนิค การแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ 

	 วันิที�	 24	-	26	 พฤศจิุกาย์นิ	 2562	 สภ์าเทคนิิคการแพทย์์ได้้มี
การประชุมูมูหกรรมูคุณภาพมูาตรฐานห้องปฏิิบัติการระดับชาติ ครั�งท่ี 8
ประจำาปี 2562 Thailand LA Forum 2019 “ประสานความูร่วมูมืูอ 
เพ่ือคุณภาพ ท่ีย่ังยืน”	ณ	อิุมแพค	ฟอุรั�ม	เม่อุงทอุงธานีิ	จัุงห่วัด้นินิทบุัรี

บทเรียนนอกตำาราจากการร่วมูประชุมูวิชาการ
PAMET ประเทศฟิิลิปปินส์

คณะกรรมูการบุริหารสัมูาคมูฯ

	 จุากการที�กรรมการสมาคมเทคนิิคการแพทย์์แห่่งประเทศไทย์	
ในิพระอุุปถััมภ์์ฯ	พร้อุมด้้วย์สมาชิื่กผู้โชื่คดี้	5	ท่านิประกอุบัด้้วย์
	1.	 ด้ร.ทนิพญ.สลักจิุต	ชุื่จิุพงษ์์วิเวท	 นิาย์กสมาคมฯ
	2.	 ทนิพญ.สุธาทิพย์์	อุนัินิต์	 เลขาธิการ
	3.	 ทนิพญ.เทีย์มจัุนิทร์	เกี�ย์วการค้า		 นิาย์ทะเบีัย์นิ
	4.	 ด้ร.ทนิพ.มณี	เตชื่วิริย์ะ	 สวัสดิ้การ
	5.	 ทนิพญ.กัลย์าณี	ตรีสุวรรณ	 วิเทศสัมพันิธ์
	6.	 พล.ต.ต.ห่ญิง	ทนิพญ.อัุจุฉรมนิต์	บูัรณสมภ์พ	กรรมการกลาง
	7.	 ทนิพญ.จุุไรรัตน์ิ	รัตนิเลิศนิาวี	 กรรมการกลาง
	8.	 ด้ร.ทนิพ.ทรงราชื่ย์์	ไชื่ย์ญาติ	 กรรมการกลาง
	9.	 ทนิพ.นิิทัศน์ิ	น้ิอุย์จัุนิอัุด้	 กรรมการกลาง
	10.	 ทนิพญ.ชื่วัลนิาถั	ภ์าคไพรศรี	 เลขที�สมาชิื่ก	295
	11.	 ทนิพญ.ชื่ะญานิิษ์ฐ์	พุทธานุิ	 เลขที�สมาชิื่ก	3633
	12.	 ทนิพ.สัมพันิธ์	บุัญเร่อุง	 เลขที�สมาชิื่ก	4459
	13.	 ทนิพ.ยุ์ทธการ	ย์ะนัินิโต	 เลขที�สมาชิื่ก	923
	14.	 ทนิพญ.ราณี	ตาเด้อิุนิทร์	 เลขที�สมาชิื่ก	983
	 ได้้เดิ้นิทางไปร่วมการประชื่มุประจุำาปีครั�งที�	55	ขอุงสมาคมเทคนิิค	
การแพทย์์	สาธารณรฐัฟิลิปปินิส์	(PAMET)	ในิหั่วข้อุเร่�อุง	“เทคนิคการแพทย์
ภายใต้การอุปถัมูภ์ข้อง AAMLS (55th PAMET Annual Convention,
PICC, Pasay City, Metro Manila, Philippines)”	เม่�อุวันิที�	1	-	4	
ธันิวาคม	 2562	 ในิครั�งนีิ�ได้้เรีย์นิรู้บัทเรีย์นินิอุกตำาราที�ได้้สัมผัสกับั												
ชื่าวฟิลิปปินิส์	 และนัิกเทคนิิคการแพทย์์ฟิลิปปินิส์	 มาเล่าสู่กันิฟังแก่	
สมาชิื่กทุกท่านิในิจุุลสารสมาคม	ฯ	ดั้งนีิ�

7. ต่ลุ่าดน์ำ�าทุ่งบัวแดง
	 อีุกห่น่ิ�งจุุด้ถ่ัาย์รูปสวย์ย์อุด้ฮิีตขอุงนิครปฐมก็ค่อุ	ตลาด้นิำ�าทุ่งบััวแด้ง	
แห่่งนีิ�ค่ะ	 ที�นีิ�ต่างจุากตลาด้นิำ�าทั�วไปในินิครปฐมที�เป็นิตลาด้นิำ�าเก่าแก่	
แต่ที�นีิ�เป็นิตลาด้นิำ�าเก๋ๆ	แนิวให่ม่เกิด้ข่�นิจุากแนิวคิด้ที�อุย์ากจุะเห็่นิทุ่งบััว
แด้งบัานิใกล้ๆ	กรุงเทพฯ	ที�นีิ�จุ่งเป็นิแห่ล่งชิื่ม	แห่ล่งช้ื่อุปสินิค้า	อุาห่าร	
อุร่อุย์ๆ	จุากชุื่มชื่นิห่ลากห่ลาย์	และที�นัิ�งทานิอุาห่ารวิวสวย์มอุงเห็่นิทุ่ง
บััวแด้งนัิ�นิเอุง	แน่ินิอุนิว่าไฮีไลท์ก็ค่อุ	การลงไปพาย์เร่อุเล่นิท่ามกลางเห่ล่า	
บััวแด้ง	และถ่ัาย์รูปสวย์ๆ	นัิ�นิเอุง
ท่�อยูู่� : 346 อำาเภอบุางเลน จังหวัด้นครปฐมู
เปิด้ให้เข้้าชมู : 08.30-17.30 น.
เว็บุไซต์ั้ : https://www.facebook.com/RedLotusFloatingMaket

คั่ดลุ่อกข้อมูลุ่จาก :
-	11	ที�เที�ย์วนิครปฐม	ถ่ัาย์รูปสวย์ๆ	เที�ย์วใกล้กรุงเทพ	ไม่ต้อุงง้อุวันิลา	
(https://travel.trueid.net)
-	11	ที�กินิเที�ย์วนิครปฐม	ใกล้กรุงเทพแค่เนีิ�ย์!
(https://travel.mthai.com)
และ	ภ์าพสวย์ๆ	มากมาย์	จุาก	Internet

ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั�งท่ี 2 ที�จัุงห่วัด้นิครปฐมเพ่�อุแลก	
ความรู้	ประสบัการณ์การทำางานิ	รวมถ่ังรับัฟังข้อุเสนิอุแนิะและปัญห่า
ต่างๆ	จุากผู้ประกอุบัวิชื่าชีื่พ
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	 เขาวงกตตัวเลข	1-30	อุาจุจุะทำาให้่คุณงุนิงงเล็กน้ิอุย์ว่าเล่นิอุย่์างไร	

เพียงเร่ิมูตั�งต้นเลข้ 1 ค่อยๆ เรียงไป 2, 3, 4 ไปจนถึง 30 เพ่ือหาทางออก

ลองดู้กันนะคะ แล้วอยู่�าลืมูสั�งคำาตั้อบุมูาร�วมูสันุกกัน

	 ส่งคำาตอุบัมาร่วมสนุิกได้้ที�
amtt.editor@gmail.com

ทางสมาคมฯ	จุะมีขอุงที�ระล่กให้่กับัผู้โชื่คดี้
ที�ตอุบัถูักด้้วย์นิะคะ

	 ประชื่าชื่นิชื่าวมะนิิลา	ประเทศฟิลิปปินิส์	 เป็นิผู้ที�ชื่อุบัแสด้งอุอุก	
ร่�นิเริง	 รักในิงานิด้้านิบัริการ	 และให่้การชื่่วย์เห่ล่อุต่อุชื่าวต่างชื่าติ	
อุย่์างเป็นิมิตร	คนิฟิลิปปินิส์มีความขย์นัิ	และมีการเตรีย์มการกับัการป้อุงกันิ
และรับัม่อุกับัภั์ย์ธรรมชื่าติอุย์่างดี้	 โด้ย์จุะติด้ตามข่าวสารอุย์่างดี้	
และห่ากได้้รับัแจุ้งเต่อุนิใด้	ๆ	จุากส่วนิกลางจุะรีบักลับับ้ัานิและไม่อุอุก
นิอุกบ้ัานิห่ากไม่จุำาเป็นิ
	 คนิมะนิิลาใช้ื่ภ์าษ์าอัุงกฤษ์ในิส่�อุสาร	และย์งัคงอุนุิรักษ์์ภ์าษ์าตากาล็อุก
ห่ร่อุภ์าษ์าท้อุงถิั�นิ	เพ่�อุใช้ื่ในิการส่�อุสารระห่ว่างชื่าวฟิลิปปินิส์ด้้วย์กันิเอุง	
ระบับัขนิส่งมีทั�ง	Taxi	และ	Grab	แต่ห่ากเปรีย์บัเทีย์บัทางทางด้้านิราคา	
และบัริการแล้ว	Grab	เป็นิที�นิิย์ม	และ	Grab	บัางคันิมีขนิมให้่บัริการเล็ก	ๆ
น้ิอุย์	ๆ	ห่ลังจุากชื่ำาระเงินิเพ่�อุเป็นิการขอุบัคุณผู้ใช้ื่บัริการ

	 ค่าแรงขั�นิตำ�าทั�วไปที�ทำางานิในิเม่อุงห่ลวงอุย์ูร่าวๆ	12,000-18,000	
piso	ก็เท่า	ๆ	กับั	300	บัาท	ในิบ้ัานิเรา
	 นัิกศ่กษ์านัิกเทคนิิคการแพทย์์ที�จุบัการศ่กษ์จุะต้อุงสอุบัข่�นิทะเบีัย์นิ
เพ่�อุขอุรับัใบัอุนุิญาตประกอุบัวิชื่าชีื่พ	(certification)	จุากรัฐบัาล	ซ่ึ่�งใช้ื่
ตัวย่์อุว่า	 “RMT”	และนัิกเทคนิิคการแพทย์์ฟิลิปปินิส์ประมาณร้อุย์ละ
60	-	70	จุะสอุบั	ASCPi	โด้ย์มีการติวเพ่�อุเตรีย์มตัวสอุบัจุากรุ่นิพี�ให้่แก่
รุ่นินิ้อุงที�จุบัให่ม่เพ่�อุให่้สอุบั	 ASCPi	 ภ์าย์ในิ	 6	 เด่้อุนิ	 ห่ลังจุากจุบั	
การศ่กษ์าเพ่�อุสร้างโอุกาสในิการได้้งานิที�มีราย์ได้้ที�เพิ�มสูงข่�นิ	 และ	
สามารถัไปทำางานิในิต่างประเทศได้้	 กล่าวค่อุประเทศฟิลิปปินิส์ถ่ัอุว่า	
เป็นิประเทศที�ผลิตบุัคลากรทางด้้านิการแพทย์์เพ่�อุไปทำางานิในิ	
ต่างประเทศเป็นิจุำานิวนิมาก

ที�มา:	https://rabbittoday.com


