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สวััสดีีค่่ะ

            จากสถานการณ์์การระบาดของโรค COVID-19 ท่ี่�เกิดข้�น 

ต้ั้�งแต่ั้ มกราคม 2563 เป็็นต้ั้นมาน้�น  ส่งผลให้้ม่จำานวนผ้้ติั้ดเช้ื้�อ และ

กล่่มเส่�ยงของการติั้ดเช้ื้�อ เพิิ่�มข้�นในป็ระเที่ศไที่ย และท่ี่กภู้มิภูาคของ

โลกอย่างรวดเร็ว และเพิิ่�มจำานวนอย่างต่ั้อเนิ�อง ในสถานการณ์์เช่ื้น

น่� ท่ี่กๆ ป็ระเที่ศต้ั้องระดมที่ร้พิ่ยากรท่ี่กอย่างท่ี่�ม่ในป็ระเที่ศ เพ้ิ่�อ

ห้ย่ดย้�งการระบาดของโรค สำาห้ร้บป็ระเที่ศไที่ยร้ฐบาลได้กำาห้นด

ย่ที่ธศาสตั้ร์ในการควบค่มการระบาดของโรค COVID-19 เช่ื้นก้น

ในภูารกิจสำาค้ญเพ้ิ่�อชื้าติั้คร้�งน่� วิชื้าช่ื้พิ่เที่คนิคการแพิ่ที่ย์ม่โอกาส

ได้ร่วมเป็็นห้น้�งในองคาพิ่ยพิ่ เน้�องจากองค์ความร้้ด้านไวร้สวิที่ยา 

และความสามารถในการตั้รวจวิเคราะห์้เป็็นสมรรถนะเฉพิ่าะท่ี่�น้ก

เที่คนิคการแพิ่ที่ย์ใช้ื้ในการป็ระกอบอาช่ื้พิ่อย่้แล้ว ด้งน้�นในวาระ

แห่้งชื้าติั้คร้�งน่� วิชื้าช่ื้พิ่เที่คนิคการแพิ่ที่ย์จ้งเป็็นวิชื้าช่ื้พิ่ท่ี่�เป็็นส่วน

สำาค้ญในการร้กษา ควบค่ม และห้ย่ดย้�งการระบาดของเช้ื้�อ ในห้้วง

เวลาท่ี่�ผ่านมา พิ่วกเราน้กเที่คนิคการแพิ่ที่ย์ท่่ี่มเที่สรรพิ่กำาล้งที่ำางาน

ด้วยความภูาคภู้มิใจในวิชื้าช่ื้พิ่ ท่ี่�ได้ดำาเนินการตั้รวจวิเคราะห์้ที่าง

ห้้องป็ฏิิบ้ติั้การ ในการตั้รวจห้าเช้ื้�อโรค COVID-19 เพ้ิ่�อป็ระกอบ

การวินิจฉ้ยของแพิ่ที่ย์ นอกจากน่�ในวิกฤตั้ COVID-19 คร้�งน่�

น้กเที่คนิคการแพิ่ที่ย์ของเราย้งม่โอกาสแสดงถ้งศ้กยภูาพิ่ของ
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วิชื้าช่ื้พิ่ในห้ลายร้ป็แบบ ท้ี่�งการร่วมป็ฏิิบ้ติั้งานด่านห้น้า ในการเก็บต้ั้วอย่าง 

NPS ร่วมก้บ แพิ่ที่ย์ และพิ่ยาบาล เพ้ิ่�อป็ฏิิบ้ติั้เชิื้งร่กในการค้นห้าเช้ื้�อในช่ื้มชื้น

ในป็ระชื้ากรกล่่มเส่�ยง และการป็ฏิิบ้ติั้งานแบบสห้วิชื้าช่ื้พิ่คร้�งน่� ส่งผล

ให้้ศ้กยภูาพิ่ของวิชื้าช่ื้พิ่เที่คนิคการแพิ่ที่ย์เป็็นท่ี่�ร้้จ้กในท่ี่กห้ม่้เห้ล่า และ

ป็ระชื้าชื้นอย่างกว้างขวาง สมาคมเที่คนิคการแพิ่ที่ย์แห่้งป็ระเที่ศไที่ยใน

พิ่ระอ่ป็ถ้มภ์ูฯ ขอขอบค่ณ์ น้กเที่คนิคการแพิ่ที่ย์ และ น้กเที่คนิคการแพิ่ที่ย์

อาสา (MT HEROES) ท่ี่กท่ี่าน ท่ี่�เส่ยสละตั้นเองไป็ป็ฏิิบ้ติั้งานท้ี่�งในงาน

ป็ระจำา และงานภูาคสนามร่วมก้บวิชื้าช่ื้พิ่อ้�นๆ และแสดงให้้เห็้นศ้กยภูาพิ่

ในการป็ระกอบวิชื้าช่ื้พิ่อย่างเต็ั้มความสามารถ และม่ป็ระสิที่ธิภูาพิ่ส้ง

อย่างยิ�ง

 จ่ลสารฉบ้บน่�จะม่สาระสำาค้ญด้านวิชื้าการ รวมถ้งกิจกรรมเก่�ยวก้บ

โครงการจ้ดต้ั้�ง "น้กเที่คนิคการแพิ่ที่ย์อาสา (MT HEROES)" ช่ื้วยชื้าติั้

ตั้ลอดจนม่การนำาเสนอองค์ความร้้ด้านวิชื้าการที่างเที่คนิคการแพิ่ที่ย์  เพ้ิ่�อ

ให้้สมาชิื้กของเรา ได้นำาไป็ใช้ื้ป็ระโยชื้น์ในการป็ระกอบวิชื้าช่ื้พิ่ต่ั้อไป็อ่กด้วย  

 ท้ี่ายส่ดน่� ดิฉ้น และกรรมการสมาคมเที่คนิคการแพิ่ที่ย์แห่้ง

ป็ระเที่ศไที่ยในพิ่ระอ่ป็ถ้มภ์ูฯ ขอส่งความป็รารถนาด่ และความช้ื้�นชื้ม

แก่พิ่วกเราน้กเที่คนิคการแพิ่ที่ย์ท่ี่กคน ท่ี่�ร่วมก้นฝ่�าวิกฤติั้ COVID-19 

มาจนถ้งท่ี่กว้นน่� และขออาราธนาค่ณ์พิ่ระร้ตั้นตั้ร้ย และสิ�งศ้กดิ�สิที่ธิ�ใน

สากลโลกดลบ้นดาลให้้ท่ี่กท่ี่านม่ความส่ข และส่ขภูาพิ่แข็งแรง ตั้ลอดไป็ค่ะ
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 สว้สด่ค่ะ พ่ิ่�น้องชื้าวสมาคมเที่คนิคการแพิ่ที่ย์ฯ ท่ี่กท่ี่าน ในคร้�งปี็

แรกท่ี่�ผ่านมา พิ่วกเรา และบ่คลากรที่างการแพิ่ที่ย์ท่ี่กคนต่ั้างต้ั้องฝ่�าฟัู่น

และเห้น็ดเห้น้�อยในการที่ำางานเพ้ิ่�อต่ั้อส้้ก้บโรคโควิด-19 แม้ว่าในตั้อนน่�

สถานการณ์์ของการระบาดของโรคโควิด-19 เริ�มด่ข้�น แต่ั้ก็ย้งไม่ม่อะไร

แน่นอน ถ้งอย่างไรพิ่วกเราก็ย้งต้ั้องเฝ้่าระว้ง และท่่ี่มเที่แรงกายแรงใจในการ

ป็ฏิิบ้ติั้งานต่ั้อไป็ รวมถ้งต่ั้างต้ั้องป็ร้บต้ั้ว เพ้ิ่�อให้้เคยชิื้นก้บร้ป็แบบวิถ่ช่ื้วิตั้

ให้ม่ ห้ร้อท่ี่�เร่ยกก้นว่า New normal  ไม่ว่าจะเป็็นการใช้ื้ช่ื้วิตั้ป็ระจำาว้น

และการที่ำางาน ซ้�งในจ่ลสารฉบ้บน่� เราจ้งได้นำาเสนอบที่ความเร้�อง

Guidelines for New Normal in Laboratory ซ้�งจะเป็็นป็ระโยชื้น์ให้้

ก้บผ้้ป็ฏิิบ้ติั้งานในห้้องป็ฏิิบ้ติั้การท่ี่�ต้ั้องให้้ความสำาค้ญก้บส่ขภูาพิ่ ความ

ป็ลอดภู้ยและการลดความเส่�ยงในการที่ำางาน 

 นอกจากน่� ย้งม่บที่สร่ป็ของดำาเนินงานในโครงการค้นห้าผ้้ป็�วย 

C0VID -19 เชิื้งร่ก (Active case finding) ท่ี่�ได้น้กเที่คนิคการแพิ่ที่ย์อาสา

ห้ร้อ MT HERO มาเข้าร่วมโครงการจำานวนมาก ในการออกภูาคสนาม

เพ้ิ่�อเก็บต้ั้วอย่างตั้รวจ และที่ำางานร่วมก้บสห้วิชื้าช่ื้พิ่อ้�นๆอย่างเต็ั้มความ

สามารถ ท่ี่�สร้างความภูาคภู้มิให้้ก้บวิชื้าช่ื้พิ่เที่คนิคการแพิ่ที่ย์ของเรา

 ส่ดท้ี่ายน่� ขอเป็็นกำาล้งใจให้้ก้บน้กเที่คนิคการแพิ่ที่ย์ท่ี่กท่ี่าน ท่ี่�ย้งคง

ต้ั้องป็ฏิิบ้ติั้งานอย่างเห้น็ดเห้น้�อย พิ่วกเรา “น้กเที่คนิคการแพิ่ที่ย์” ต่ั้าง

เป็็นกำาล้งใจให้้ก้นและก้น และเราจะผ่านวิกฤตั้น่�ไป็ด้วยก้น ส้้ๆ นะคะ.......

ที่นพิ่ญ.วรางล้กษณ์์ พิิ่มพิ่าภู้ย

บรรณ์าธิการ
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เย็นสุขทุกค่ำเชา ชื่นดาวดินเกษม\

ทวยราษฎรสรรพแซซอง สาธุการ

อภิลักษณขิตวาร   คูหลา

บุณยดิเรกศานติ์ สมโภช

ทีฆายุยิ่งฟา คูฟาแดนสยาม

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขาพระพุทธเจา
สมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย

ในพระอุปถัมภ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
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นัักเทคนิัคการแพทย์์อาสา…..MT Hero 

 จากสถานการณ์์การระบาดของเช้ื้�อไวร้สโคโรนา 2019 ห้ร้อท่ี่�เร่ยก
ว่า โรค C0VID-19 ท่ี่�ม่การแพิ่ร่กระจายไป็ท้ี่�วโลก วิกฤตั้การณ์์คร้�งน่�ได้ส่ง
ผลกระที่บต่ั้อระบบการแพิ่ที่ย์และสาธารณ์ส่ข และสร้างความเส่ยห้าย
อย่างมห้าศาลต่ั้อระบบเศรษฐกิจในท่ี่กภู้มิภูาค ในป็ระเที่ศไที่ยพิ่บว่าม่แพิ่ร่
กระจายของเช้ื้�อไป็ในห้ลายพ้ิ่�นท่ี่�ท้ี่�วป็ระเที่ศ โดยเฉพิ่าะในกร่งเที่พิ่มห้านคร 
ด้งน้�นเพ้ิ่�อให้้การควบค่ม และป้็องก้นการแพิ่ร่ระบาดของโรค C0VID-19 
เป็็นไป็อย่างม่ป็ระสิที่ธิภูาพิ่ ร้ฐบาลจ้งใช้ื้ห้ล้กการที่างด้านระบาดวิที่ยามา
ดำาเนินการควบค่มโรค ด้วยการแยกกล่่มผ้้ติั้ดเช้ื้�อออกจากกล่่มผ้้ไม่ติั้ดเช้ื้�อ
ให้้ได้มาก และรวดเร็วท่ี่�ส่ด ซ้�งกระบวนการที่ำางานต้ั้องม่การวางแผนอย่าง
ม่ระบบ เน้�องจากพิ่ยาธิสภูาพิ่ของการก่อโรค COVID-19 ในผ้้ท่ี่�ได้ร้บเช้ื้�อ
แล้วจะม่ 2 ล้กษณ์ะ ค้อ กล่่มท่ี่�แสดงอาการของโรค และกล่่มท่ี่�ไม่แสดง
อาการของโรค ซ้�งในกล่่มห้ล้งน่�เป็็นกล่่มท่ี่�ต้ั้องติั้ดตั้าม และค้นห้าให้้พิ่บ
ให้้เร็วท่ี่�ส่ด เพ้ิ่�อป้็องก้นการแพิ่ร่ระบาดของของเช้ื้�อด้งกล่าว สมาคมเที่คนิค
การแพิ่ที่ย์แห่้งป็ระเที่ศไที่ยในพิ่ระอ่ป็ถ้มภ์ูพิ่ระเจ้าวรวงศ์เธอ พิ่ระองค์เจ้า
โสมสวล่ กรมห้ม้�นส่ที่ธนาร่นาถ ซ้�งเป็็นองค์กรด้านวิชื้าการของผ้้ป็ระกอบ
วิชื้าช่ื้พิ่เที่คนิคการแพิ่ที่ย์ จ้งได้ม่แนวคิดในการค้นห้าพิ่าห้ะของผ้้ท่ี่�ติั้ดเช้ื้�อ
ไวร้สโคโรนา 2019 เชิื้งร่กในเขตั้กร่งเที่พิ่มห้านคร และป็ริมณ์ฑล ภูายใต้ั้
โครงการช้ื้�อ “ก้าวคนละก้าวผ่าวิกฤตั้ โควิด-19 ก้บน้กเที่คนิคการแพิ่ที่ย์”
ในการน่�สมาคมฯ ได้เปิ็ดร้บสม้ครน้กเที่คนิคการแพิ่ที่ย์อาสาเข้ามาร่วม
งานในโครงการด้งกล่าว และม่น้กเที่คนิคการแพิ่ที่ย์อาสาสม้ครท่ี่�เราเร่ยก
ช้ื้�อว่า “MT Hero” เข้าร่วมโครงการจำานวนมากถ้ง 632 คนท้ี่�วป็ระเที่ศ
เป็็นน้กเที่คนิคการแพิ่ที่ย์ในเขตั้กร่งเที่พิ่และป็ริมณ์ฑลจำานวน 193 คน
 นอกจากน่�ย้งม่ โรงพิ่ยาบาลท้ี่�งภูาคร้ฐและเอกชื้นรวมถ้งคลินิกเที่คนิค
การแพิ่ที่ย์ในเขตั้กร่งเที่พิ่ เข้าร่วมโครงการอ่กจำานวน 102 แห่้ง โดยม่ท่ี่�ต้ั้�ง
อย่้ในเขตั้ป็ริมณ์ฑลจำานวน 17 แห่้ง ในโครงการน่�สมาคมฯ ม่แนวคิดท่ี่�
จะดำาเนินการตั้รวจโรค COVID-19 ด้วยวิธ่ที่างภู้มิค้่มก้นวิที่ยาโดยใช้ื้ช่ื้ด
ที่ดสอบ Rapid Test (Ig M/ IgG) ซ้�งในห้้วงเวลาน้�น ป็ระเที่ศไที่ยย้งไม่ม่ช่ื้ด
ที่ดสอบใดๆ ท่ี่�ได้ร้บการร้บรองจาก สำาน้กงานคณ์ะกรรมการอาห้าร และยา 
กระที่รวงสาธารณ์ส่ขเลย ที่ำาให้้สมาคมเที่คนิคการแพิ่ที่ย์ในพิ่ระอ่ป็
ถ้มภ์ูฯ พิิ่จารณ์าเล้�อนโครงการตั้รวจวินิจฉ้ยโรค COVID-19 ด้วยวิธ่
ที่างภู้มิค้่มก้นวิที่ยา ออกไป็ก่อน ป็ระกอบก้บข้อม้ลด้านวิชื้าการจาก

จ
า
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า
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 ถึ
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พิ่ล.ตั้.ตั้ ห้ญิง ที่นพิ่ญ. อ้จฉรมนต์ั้ บ้รณ์สมภูพิ่  

คณ์ะกรรมการสมาคมเที่คนิคการแพิ่ที่ย์แห่้งป็ระเที่ศไที่ยในพิ่ระอ่ป็ถ้มภ์ูฯ

ภารกิจเพื่อชาติ

กระที่รวงสาธารณ์ส่ข และสถาบ้นวิจ้ยใน
มห้าวิที่ยาล้ยต่ั้างๆ ม่ความเห็้นว่าในระยะ
แรกของการระบาด วิธ่การวินิจฉ้ยผ้้ติั้ด
เช้ื้�อท่ี่�ม่ป็ระสิที่ธิภูาพิ่ท่ี่�ส่ด ค้อวิธ่ที่างอณ้์
วิที่ยา และในช่ื้วงเวลาเด่ยวก้นสมาคมฯ
ได้ร้บการป็ระสานจากสำาน้กงานป้็องก้น 
และควบค่มโรคเขตั้เม้อง กรมควบค่มโรค
กระที่รวงสาธารณ์ส่ขให้้ช่ื้วยสน้บสน่น
บ่คลากรเที่คนิคการแพิ่ที่ย์ ในการเก็บ
ต้ั้วอย่างเพ้ิ่�อตั้รวจห้าเช้ื้�อไวร้สโคโรนา

 2019 จากสถานการณ์์วิกฤตั้น่� จ้งเป็็นจ่ดเริ�มต้ั้นของป็ฏิิบ้ติั้การรบเพ้ิ่�อ
ต่ั้อส้้ก้บโรค COVID-19 น้กรบนิรนามเช่ื้นวิชื้าช่ื้พิ่เที่คนิคการแพิ่ที่ย์ซ้�ง
เคยที่ำางานเส่�ยงภู้ยจากต้ั้วเช้ื้�อชื้นิดต่ั้างๆ ภูายในห้้องป็ฏิิบ้ติั้การส่�เห้ล่�ยม
เล็กๆ จะต้ั้องป็ร้บบที่บาที่การที่ำางานให้ม่ ด้วยการอาสาเป็็นท้ี่พิ่ห้น้าออก
ส้้ศ้กเค่ยงบ่าเค่ยงไห้ล่ร่วมก้บวิชื้าช่ื้พิ่อ้�นๆ ภูายใต้ั้โครงการภูาคร้ฐด้วยการ
ที่ำางานร่วมก้บสถาบ้นป้็องก้นควบค่มโรคเขตั้เม้อง (สป็คม.) และภูาค่ภูาค
อ้�นๆ ท่ี่�เก่�ยวข้อง ในการน่�สมาคมฯ ได้ให้้ความร่วมม้อด้วยการนำาเคร้อข่าย
เที่คนิคการแพิ่ที่ย์จิตั้อาสาเข้าร่วมป็ฏิิบ้ติั้งานในการฝ่�าวิกฤตั้ COVID-19 ไป็
ด้วยก้น น้กเที่คนิคการแพิ่ที่ย์อาสา (MT Hero) ของสมาคมฯ จะได้ร้บการ
ฝึ่กอบรมเชิื้งป็ฏิิบ้ติั้การในการเก็บต้ั้วอย่าง Nasopharyngeal Swab ภูาย
ใต้ั้โครงการ “ค้นห้าผ้้ป็�วย C0VID-19 เชิื้งร่ก (Active case finding)” และ
นำาส่งต้ั้วอย่างไป็ตั้รวจวิเคราะห์้ด้วยวิธ่ RT-PCR  ท่ี่�ห้้องป็ฏิิบ้ติั้การท่ี่�ได้ร้บ
การร้บรองจากกรมวิที่ยาศาสตั้ร์การแพิ่ที่ย์ จากการดำาเนินการท่ี่�ผ่านมา
สมาคมฯม่น้กเที่คนิคการแพิ่ที่ย์
จิตั้อาสาเพ้ิ่�อเก็บต้ั้วอย่าง Naso-
pharyngeal Swab จำานวน 500 
คนท้ี่�วป็ระเที่ศ โดยเป็็นน้กเที่คนิค
การแพิ่ที่ย์ในเขตั้กร่งเที่พิ่มห้านคร
จำานวน 170 คน และ สมาคมฯ ได้
ร่วมดำาเนินการในโครงการด้งกล่าว 
ต้ั้�งแต่ั้ว้นท่ี่� 15 เมษายน 2563 ถ้งว้น
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ท่ี่� 30 พิ่ฤษภูาคม 2563 โดยกำาห้นดแผนการออกป็ฏิิบ้ติั้การด้งน่� 
 1. งานค้นห้าผ้้ติั้ดเช้ื้�อเชิื้งร่ก (Active case finding) ในป็ระชื้ากรท่ี่�
อาศ้ยในช่ื้มชื้นตั้ามสถานท่ี่�ต่ั้างๆ ในกร่งเที่พิ่มห้านคร  จำานวน 17 แห่้ง ได้แก่
สำาน้กงานคณ์ะกรรมการการเล้อกต้ั้�ง (กกตั้.), สำาน้กงานช่ื้มชื้นบางเขน,
สำาน้กงานการเก็บขยะเขตั้บางเขน, สำาน้กงานขนส่งมวลชื้นกร่งเที่พิ่ฯ,
สำาน้กงานพิ่น้กงาน Grab, ค่ายที่ห้าร, ว้ดอร่ณ์ราชื้วราราม, ช่ื้มชื้นคลองเตั้ย,
เร้อนจำาพิิ่เศษกร่งเที่พิ่, ห้ม่้บ้านพิ่ฤกษา 51 ลาดกระบ้ง, ว้ดพิ่รห้มร้งส่,
ว้ดพิ่ระเชื้ต่ั้พิ่นวิมลม้งคลาราม และตั้รวจบ่คลากรที่างการแพิ่ที่ย์คลินิก
อบอ่่น 5 แห่้ง เป็็นจำานวน 6,839 ราย สามารถค้นพิ่บผ้้ติั้ดเช้ื้�อ 5 ราย
และจากข้อม้ลในภูาพิ่รวมของการป้็พิ่รมค้นห้าผ้้ติั้ดเช้ื้�อไวร้สโคโรนา
(COVID-19) ท้ี่�งห้มดจำานวน 16,473 พิ่บผ้้ติั้ดเช้ื้�อรวมท้ี่�งสิ�นจำานวน 58 ราย 
จะเห็้นว่าแผนการดำาเนินงานค้นห้าผ้้ติั้ดเช้ื้�อเชิื้งร่กคร้�งน่� ที่ำาให้้สามารถแยก
คนป็กติั้ออกจากคนท่ี่�ติั้ดเช้ื้�อท้ี่�งท่ี่�ม่อาการ และไม่ม่อาการได้อย่างรวดเร็ว
และม่ป็ระสิที่ธิภูาพิ่
 2. งานการก้กก้นผ้้เดินที่างจากต่ั้างป็ระเที่ศของร้ฐ (State Quaran-
tine) จำานวน 12 แห่้ง ดำาเนินการเก็บต้ั้วอย่างท้ี่�งห้มดจำานวน 9,634 ราย 
สามารถค้นพิ่บผ้้ติั้ดเช้ื้�อ จำานวน 53 ราย  
 จากการส้มภูาษณ์์ความร้้ส้กของ MT Hero ของเราท่ี่�ได้ร่วมป็ฏิิบ้ติั้
การคร้�งน่�พิ่บว่าร้้ส้กด่ใจ และภูาคภู้มิใจในวิชื้าช่ื้พิ่ ท่ี่�ได้เป็็นส่วนร่วมใน
การช่ื้วยเห้ล้อป็ระเที่ศชื้าติั้ และส้งคมเป็็นอย่างยิ�ง โดยเฉพิ่าะในวิกฤตั้
คร้�งน่� วิชื้าช่ื้พิ่เที่คนิคการแพิ่ที่ย์ได้ม่โอกาสแสดงศ้กยภูาพิ่ของวิชื้าช่ื้พิ่ให้้
ป็ระชื้าชื้นได้ร้บที่ราบถ้งความสามารถ และล้กษณ์ะงานของน้กเที่คนิค
การแพิ่ที่ย์อย่างช้ื้ดเจน รวมถ้งได้ม่โอกาสที่ำางานเป็็นท่ี่มร่วมก้บสห้วิชื้าช่ื้พิ่
อ้�นๆ ที่ำาให้้ได้ร้บป็ระสบการณ์์ให้ม่ๆ ท่ี่�ด่ ท้ี่�งการที่ำางานเชิื้งร่ก การสร้าง
ความม้�นใจ และความพิ่ร้อมท่ี่�จะป็ร้บต้ั้วในการที่ำางานท่ี่กสถานการณ์์
ตั้ลอดจนม่โอกาสได้ร้บความร้้ให้ม่ท่ี่�ไม่เคยได้ป็ฏิิบ้ติั้มาก่อน และได้ร้้จ้ก
เพ้ิ่�อนให้ม่ต่ั้างองค์กร ต่ั้างวิชื้าช่ื้พิ่ ท่ี่�ร่วมงานด้วยก้น และท่ี่�น่าภู้มิใจอย่าง
ท่ี่�ส่ดน้�นค้อ บที่ส้มภูาษณ์์ ผ้้อำานวยการสถาบ้นป้็องก้นควบค่มโรคเขตั้เม้อง
(สป็คม.) ต่ั้อส้�อมวลชื้นท่ี่�สร่ป็เป็็นใจความได้ว่า น้กเที่คนิคการแพิ่ที่ย์จิตั้
อาสาท่ี่�ร่วมโครงการเป็็นม้ออาช่ื้พิ่ท่ี่�ที่ำาให้้การข้บเคล้�อนงานของ สป็คม.
ในการควบค่มโรค COVID-19 เป็็นไป็อย่างม่ป็ระสิที่ธิภูาพิ่ยิ�ง
 ส่ดท้ี่ายน่� ขอแสดงความยินด่ก้บน้องๆ เที่คนิคการแพิ่ที่ย์ของเราท่ี่�
ได้ร้บใบป็ระกาศเก่ยรติั้ค่ณ์จากกระที่รวงสาธารณ์ส่ข และขอป็รบม้อให้้
“MT Hero” ของเราท่ี่กคน ท่ี่�อาสาช่ื้วยชื้าติั้ในคร้�งน่� รวมถ้งขอขอบค่ณ์
MT Hero ท่ี่�ม่ส่วนสำาค้ญอย่างยิ�งในการที่ำาให้้วิชื้าช่ื้พิ่เที่คนิคการแพิ่ที่ย์ของ
เรา ได้แสดงถ้งศ้กยภูาพิ่ท่ี่�แข็งแกร่ง สง่างาม จนเป็็นท่ี่�ร้้จ้กอย่างกว้างขวาง
ในส้งคมไที่ย และนานาชื้าติั้  

 รายช้ื้�อผ้้โชื้คด่จากการเล่นเกม Sudoku ป็ระจำาฉบ้บท่ี่� 51 เด้อน

เมษายน – มิถ่นายน 2563

1. ค่ณ์ส่วิที่ย์ เดชื้นอก

2. ค่ณ์ISSARAPONG NUWONGSA  

3. ค่ณ์ส่ร่ร้ตั้น์  วรรณ์สอน 

4. ค่ณ์อภิูน้นท์ี่ บ่ญจ้่ย

5. ค่ณ์ส่รินที่ร์ จ้นที่ร์ต๊ั้ะ

 รบกวนแจ้งช้ื้�อ-ท่ี่�อย่้ เพ้ิ่�อให้้ที่างกองบรรณ์าธิการส่งของท่ี่�ระล้กไป็ให้้

ด้วยนะคะ

 สำาห้ร้บเกมป็ระจำาฉบ้บน่� ขอให้้ช่ื้วยก้นห้าคำาศ้พิ่ท์ี่ ตั้าม word list ท่ี่�

ให้้มา จำานวน 16 คำา สามารถเร่ยงต้ั้วอ้กษรได้ท้ี่�งจากบน-ล่าง, ซ้าย-ขวา 

ห้ร้อ แนวที่แยง ก็ได้นะคะ และต้ั้วอ้กษรท่ี่�ไม่ได้ถ้กเล้อก จะสามารถนำามา

เร่ยงเป็็น Hidden message ได้อ่ก โดยเริ�มจากม่มบนด้านซ้ายของกรอบ 

ห้ากใครห้าเจอ ให้้กรอกในช่ื้องว่างได้เลยค่ะ

เฉลยเกมส์์ฉบัับัท่ี่�แล้วนะคะ ใครเล่นได้้ถููกต้้องบ้ัางเอ่ย ?

 ส่งคำาตั้อบมาร่วมสน่กได้ท่ี่�
amtt.editor@gmail.com

ที่างสมาคมฯ จะม่ของท่ี่�ระล้กให้้ก้บผ้้โชื้คด่
ท่ี่�ตั้อบถ้กด้วยนะคะ
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New Normal in Laboratory
ผศ.สช่ื้าดา ไชื้ยสวส้ดิ�
ห้้องป็ฎบิต้ั้กิารตั้รวจวเิคราะห์้คณ่์ลก้ษณ์ะยาชื้ว่วต้ั้ถ่
โรงงานต้ั้นแบบผลติั้ยาชื้ว่วต้ั้ถแ่ห่้งชื้าตั้ ิมห้าวิที่ยาลย้เที่คโนโลยพ่ิ่ระจอมเกล้าธนบ่ร่
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Guidelines for

 จากสถานการณ์์การระบาดของโรคตั้ดิเช้ื้�อโคโรน่า 2019 ห้ร้อโรค
โควิด 19 (COVID-19) ท่ี่�ก่อให้้เกิดวิกฤตั้เน้�องจากการแพิ่ร่ระบาดไป็ในท่ี่ก
พ้ิ่�นท่ี่�ท้ี่�วโลก ซ้�งก่อให้้เกิดความเส่ยห้ายต่ั้อช่ื้วิตั้ที่ร้พิ่ย์สิน และส่งผลกระที่บ
ต่ั้อเศรษฐกิจ ส้งคม และป็ระชื้าชื้นท่ี่กคน ผลจากการแพิ่ร่ระบาดของโรค
โควิด 19 ด้งกล่าว ก่อให้้เกิดร้ป็แบบวิถ่ช่ื้วิตั้ให้ม่ท่ี่�ร้้จ้กก้นว่า New Normal ซ้�ง
เป็็นร้ป็แบบการดำารงช่ื้วิตั้แบบให้ม่ท่ี่�เกิดข้�นภูายห้ล้งการเกิดวิกฤตั้ ท่ี่�มน่ษย์
ท่ี่กคนม่ความจำาเป็็นท่ี่�ต้ั้องเป็ล่�ยนแป็ลง และป็ร้บต้ั้วเพ้ิ่�อร้บม้อก้บ
สถานการณ์์ปั็จจ่บ้นให้้สามารถดำารงช่ื้วิตั้อย่้ได้อย่างป็ลอดภู้ย และเป็็นส่ข
โดยร้ป็แบบวิถ่ช่ื้วิตั้ให้ม่ ห้ร้อ New Normal น่�เป็็นการเป็ล่�ยนแป็ลงร้ป็แบบ
ของวิธ่คิด วิธ่เร่ยนร้้ วิธ่ส้�อสาร วิธ่ป็ฏิิบ้ติั้ และวิธ่จ้ดการ ซ้�งแตั้กต่ั้างก้นออกไป็
ภูายใต้ั้ความร่นแรงของสถานการณ์์ระบาดในพ้ิ่�นท่ี่�น้�นๆ ซ้�งส่งผลกระที่บ
ในห้ลายๆ ด้านท่ี่�เห็้นได้ช้ื้ดเจนในป็ระเที่ศไที่ย ค้อการท่ี่�ท่ี่กคนให้้ความ
สำาค้ญก้บส่ขภูาพิ่ และความป็ลอดภู้ยเพิิ่�มมากข้�น ม่การใช้ื้ห้น้ากากอนาม้ย
การป็ฏิิบ้ติั้ตั้นเพ้ิ่�อป้็องก้นการแพิ่ร่กระจายของเช้ื้�อ การยอมร้บระบบ
ติั้ดตั้ามต้ั้วผ่านแอป็พิ่ลิเคช้ื้�นที่างโที่รศ้พิ่ท์ี่ม้อถ้อ รวมถ้งยนิยอมให้้ก้กต้ั้ว
(Quarantine) โดยร้ฐบาลได้วางมาตั้รการในการควบค่ม และกำาก้บด้แล
ให้้สถานท่ี่�ที่ำางาน และสถานป็ระกอบการท่ี่กแห่้งต้ั้องป็ฏิิบ้ติั้ตั้ามมาตั้รการ
ป้็องก้นโรคตั้ามท่ี่�ราชื้การกำาห้นด โดยคำาน้งถ้งความเส่�ยงต่ั้อการติั้ดโรค การ
แพิ่ร่กระจายเช้ื้�อและความป็ลอดภู้ยของท่ี่กคนเป็็นสำาค้ญ  
 ห้้องป็ฏิิบ้ติั้การเป็็นสถานท่ี่�ที่ำางานท่ี่�ต้ั้องดำาเนนิการภูายใต้ั้มาตั้รการ
ป้็องก้นโรคของร้ฐอย่างเคร่งคร้ด โดยเฉพิ่าะอย่างยิ�งห้้องป็ฎบ้ิติั้การที่างการ
แพิ่ที่ย์ซ้�งเป็็นห้้องป็ฎบ้ิติั้การท่ี่�ม่ความเส่�ยงส้ง อ้นเน้�องมาจากภูารกจิท่ี่�ต้ั้อง
ดำาเนินการตั้รวจวิเคราะห์้ และที่ดสอบต้ั้วอย่างท่ี่�เก็บจากผ้้ป็�วย และกล่่ม
เส่�ยงจากโรคโควิดและโรคติั้ดต่ั้อร้ายแรงชื้นิดอ้�นเพ้ิ่�อวินิจฉ้ยโรค ซ้�งห้้อง

ป็ฏิิบ้ติั้การที่างการแพิ่ที่ย์เห้ล่าน่�ได้ร้บการร้บรองมาตั้รฐานท้ี่�งในส่วนของ 
ISO15189  และ ISO15190 ท่ี่�เป็็นมาตั้รฐานความป็ลอดภู้ยห้้องป็ฎิบ้ติั้การ
ที่างการแพิ่ที่ย์ เพ้ิ่�อให้้เกิดความม้�นใจในความป็ลอดภู้ยในการที่ำางานก้บ
เช้ื้�อก่อโรค และลดความเส่�ยงภู้ยในการที่ำางานก้บเช้ื้�อก่อโรคตั้ามมาตั้รฐาน
 นอกเห้น้อจากห้้องป็ฎิบ้ติั้การที่างการแพิ่ที่ย์ ป็ระเที่ศไที่ยยง้ม่ห้้อง
ป็ฎิบ้ติั้การป็ระเภูที่อ้�นกว่าสองห้ม้�นห้้องท่ี่�ดำาเนินการอย่้ในมห้าวทิี่ยาล้ย
สถาบ้นวิจ้ย และสถานป็ระกอบการที่้�งในส่วนของภูาคร้ฐ และเอกชื้น 
ซ้�งป็ระกอบด้วยห้้องป็ฎิบ้ติั้การด้านการเร่ยนการสอน ห้้องป็ฎบ้ิติั้การวิจ้ย
และห้้องป็ฎิบ้ติั้การท่ี่�ให้้บริการวิเคราะห์้ต่ั้างๆ ซ้�งห้้องป็ฎิบ้ติั้การท่ี่กป็ระเภูที่
จำาเป็็นท่ี่�จะต้ั้องป็ร้บเป็ล่�ยนการดำาเนินการให้้สอดคล้องก้บมาตั้รการ
ของร้ฐ ซ้�งถ้อเป็็นการดำาเนินงานร้ป็แบบวิถ่ช่ื้วิตั้ให้ม่ (New Normal) ของ
ห้้องป็ฏิิบ้ติั้การท่ี่�ต้ั้องให้้ความสำาค้ญก้บส่ขภูาพิ่ ความป็ลอดภู้ย และการ
ลดความเส่�ยงภู้ยในการที่ำางานของผ้้ป็ฏิิบ้ติั้งานในห้้องป็ฏิิบ้ติั้การอย่าง
เคร่งคร้ด
 แนวที่างในการดำาเนินงานร้ป็แบบวิถ่ช่ื้วิตั้ให้ม่ (New Normal) ของ
ห้้องป็ฏิิบ้ติั้การ ม่ป็ระเด็นท่ี่�ต้ั้องม่การที่บที่วนและป็ร้บเป็ล่�ยนใน 3 ป็ระเด็น
ห้ล้ก ด้งน่�
 1. การบรหิ้ารจ้ดการห้้องป็ฏิิบ้ติั้การตั้ามร้ป็แบบวิถ่ช่ื้วิตั้ให้ม่ (New 
Normal Laboratory Management) เน้นการป็ร้บระบบการจ้ดการ
ห้้องป็ฏิิบ้ติั้การท่ี่�เริ�มจากนโยบายท่ี่�ให้้ความสำาค้ญด้านส่ขภูาพิ่ และความ
ป็ลอดภู้ย การป็ระเมนิความเส่�ยงภู้ย และการจ้ดการความเส่�ยง การจ้ด
ระบบการค้ดกรอง และการเฝ้่าระว้งที่างส่ขภูาพิ่ การป็ร้บระเบ่ยบป็ฏิิบ้ติั้ใน
การเข้าที่ำางานห้้องป็ฏิิบ้ติั้การให้้เป็็นในร้ป็แบบวิถ่ช่ื้วิตั้ให้ม่ (New Normal)
การจ้ดห้าอ่ป็กรณ์์เพ้ิ่�อความป็ลอดภู้ยท่ี่�จำาเป็็นอย่างเพ่ิ่ยงพิ่อ และม่
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ป็ระสิที่ธิภูาพิ่ การจ้ดระบบการที่ำางาน การเห้ล่�อมเวลาที่ำางาน และการ
จำาก้ดคนเข้าที่ำางาน การป็ระเมิน และตั้รวจสอบระบบการจ้ดการ
 2. การป็ร้บล้กษณ์ะที่างกายภูาพิ่ของห้้องป็ฏิิบ้ติั้การ (Physical Re-
arrangement)  เป็็นการป็ร้บล้กษณ์ะที่างกายภูาพิ่ของห้้องป็ฏิิบ้ติั้การให้้
สอดคล้องก้บมาตั้รการความป็ลอดภู้ยและร้ป็แบบวิถ่ช่ื้วิตั้ให้ม่ เน้นการใช้ื้
ระบบ Door Access และการจำาก้ดการอน่ญาตั้ให้้เข้าพ้ิ่�นท่ี่� (Restriction 
Access) ท่ี่�สอดคล้องก้บมาตั้รการความป็ลอดภู้ย การจ้ดแบ่งโซนการ
ที่ำางาน และการใช้ื้ระบบเว้นระยะห่้าง 5 ตั้ารางเมตั้รต่ั้อคน (Zoning & 
Social Distancing) การป็ระเมินความเส่�ยง (Risk Assessment) และการ
จ้ดการความป็ลอดภู้ยโดยใช้ื้เคร้�องห้มาย/ส้ญล้กษณ์์/การส้�อสารอ้นตั้ราย 
 การจ้ดระบบระบายอากาศให้้เป็็นไป็ตั้ามมาตั้รฐาน (Ventilation & 
Indoor Air Quality) การตั้รวจว้ด/ตั้รวจสอบสภูาพิ่แวดล้อมในการที่ำางาน
 (Environmental Monitoring) การเตั้ร่ยมการและจ้ดระบบการจ้ดการ
เห้ต่ั้ฉ่กเฉิน (Emergency Preparedness & Emergency Response) 
การป็ระเมินและตั้รวจสอบล้กษณ์ะที่างกายภูาพิ่เพ้ิ่�อความป็ลอดภู้ย
 3. การจ้ดการด้านส่ขภูาพิ่ความป็ลอดภู้ย (Health & Safety Man-
agement) เป็็นการป็ร้บการจ้ดการด้านส่ขภูาพิ่ความป็ลอดภู้ยของผ้้

ป็ฏิิบ้ติั้งาน ท่ี่�เน้นการป็ระเมินความเส่�ยงผ้้ป็ฏิิบ้ติั้งานรายบ่คคล การตั้รวจ
ส่ขภูาพิ่ผ้้ป็ฏิิบ้ติั้งานท่ี่กห้กเด้อนตั้ามอ้นตั้รายและความเส่�ยง (Medical 
Checkup) การเฝ้่าระว้งที่างส่ขภูาพิ่ (Health Surveillance) การฉ่ดว้คซ่น
/ตั้รวจร่างกายกรณ่์ที่ำางานเส่�ยงอ้นตั้ราย การป็ระก้นส่ขภูาพิ่ให้้ผ้้ป็ฏิิบ้ติั้งาน 
การจ้ดระบบห้้องป็ฏิิบ้ติั้การให้้เป็็นไป็ตั้ามมาตั้รฐานความป็ลอดภู้ย เช่ื้น 
ESPReLs Checklist, มอก.2677-2558, ISO15190 เป็็นต้ั้น
 การนำาเสนอแนวที่างการป็ร้บเป็ล่�ยนห้้องป็ฏิิบ้ติั้การให้้เข้าส่้ร้ป็แบบ
วิถ่ช่ื้วิตั้ให้ม่ (New Normal) เป็็นแนวที่างท่ี่�ท่ี่กห้้องป็ฏิิบ้ติั้การสามารถนำา
ไป็ป็ร้บใช้ื้ภูายใต้ั้ความจำาเป็็นและความพิ่ร้อมท่ี่�แตั้กต่ั้างก้นออกไป็ ห้้วใจ
สำาค้ญในการบริห้ารจ้ดการห้้องป็ฏิิบ้ติั้การยค่ New Normal ค้อการให้้
ความสำาค้ญก้บส่ขภูาพิ่ ความป็ลอดภู้ยและการลดความเส่�ยงภู้ยในการ
ที่ำางานของผ้้ป็ฏิิบ้ติั้งานในห้้องป็ฏิิบ้ติั้การเป็็นลำาด้บแรก ซ้�งถ้อเป็็นโอกาส
ด่ของพิ่วกเราท่ี่�จะได้ร่วมม้อก้นพ้ิ่ฒนาระบบการจ้ดการห้้องป็ฏิิบ้ติั้การ 
New Normal ท่ี่�นำาไป็ส่้ห้้องป็ฏิิบ้ติั้การป็ลอดภู้ยเต็ั้มร้ป็แบบ และพ้ิ่ฒนา
ค่ณ์ภูาพิ่ช่ื้วิตั้ท่ี่�ด่ให้้ก้บคนที่ำางานในห้้องป็ฏิิบ้ติั้การซ้�งเป็็นกำาล้งสำาค้ญของ
ป็ระเที่ศชื้าติั้ในการส้้ภู้ยโควิดเพ้ิ่�อความป็ลอดภู้ยของคนไที่ยท่ี่กคน
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 ในปั็จจ่บ้นต้ั้วบ่งช่ื้�มะเร็ง (Tumor markers) ม่บที่บาที่เพิิ่�มข้�นในการ
ด้แลร้กษามะเร็งเริ�มต้ั้�งแต่ั้การค้ดกรอง การวินิจฉ้ยไป็จนถ้งการติั้ดตั้ามผล
การร้กษา ห้ล้งการผ่าต้ั้ด การให้้ยาเคม่บำาบ้ด การนำาไป็ป็ระยก่ต์ั้ใช้ื้ในที่าง
เวชื้ป็ฏิิบ้ติั้งานที่างคลินิกน้�นจำาเป็็นต้ั้องม่ความเข้าใจเก่�ยวก้บความร้้พ้ิ่�นฐาน
ของพิ่ยาธิสร่รวิที่ยา  บที่บาที่และป็ระโยชื้น์ของต้ั้วบ่งช่ื้�มะเร็งแต่ั้ละชื้นิดซ้�ง
ม่ความห้ลากห้ลายในการนำาไป็ใช้ื้งานเพ้ิ่�อป็ระโยชื้น์ส้งส่ด (1)

 Tumor markers ส่วนให้ญ่ถ้กนำาไป็ใช้ื้เป็็นเพ่ิ่ยงส่วนเสริมของการ
วินจิฉ้ยเบ้�องต้ั้นเท่ี่าน้�น การวินจิฉ้ยมะเร็งจากการตั้รวจห้าระด้บ Tumor 
markers เพ่ิ่ยงอย่างเด่ยวจะพิ่บว่าม่โอกาสผิดพิ่ลาดส้งมาก จ้งแนะนำาให้้
ใช้ื้ร่วมก้บการตั้รวจวินิจฉ้ยอ้�นๆ เช่ื้นการที่ำา biopsy เพ้ิ่�อให้้ได้ผลการตั้รวจ
ชิื้�นเน้�อที่างพิ่ยาธิวิที่ยา การตั้รวจที่างร้งส่ด้วย ultrasound computed 
Tomography (CT) magnetic resonance imaging (MRI) รวมไป็ถ้งการ
ตั้รวจห้าสารค้ดห้ล้�งอ้�นๆใน body fluid ท่ี่�อาจจะม่การห้ล้�งออกมาในมะเร็ง
แต่ั้ละชื้นิด (2)     
Ideal tumor markers
 ปั็จจ่บ้นม่ tumor markers เพ่ิ่ยงไม่ก่�ต้ั้วท่ี่�เข้ามาม่บที่บาที่สำาค้ญในที่าง
คลินิก สามารถนำาเข้าไป็ป็ระยก่ต์ั้ใช้ื้ในข้�นตั้อนวิธ่การวนิิจฉ้ยห้ร้อร้กษามะเร็ง  
ล้กษณ์ะสำาค้ญ 4 ป็ระการของ  tumor markersในอ่ดมคติั้ (5) ค้อ
 1. ควรจะม่ความจำาเพิ่าะเจาะจง (high specificity) ก้บชื้นิดของมะเร็ง
ชื้นิดใดชื้นิดห้น้�งเท่ี่าน้�น 
 2. ควรจะตั้รวจพิ่บต้ั้�งแต่ั้ระยะแรกๆ เพ้ิ่�อป็ระโยชื้น์ในการตั้รวจกรอง
 และการวินิจฉ้ยในระยะเริ�มต้ั้น
 3. ควรม่ความไวส้ง (high sensitivity)  
 4. ระด้บของ tumor markers ควรม่จะความส้มพ้ิ่นธ์ก้บขนาดของ
มะเร็ง และควรจะม่ค่าคร้�งช่ื้วิตั้ส้�น (short half-life) ซ้�งจะช่ื้วยในแง่การ
ติั้ดตั้ามการร้กษา สามารถบอก tumor progression ห้ร้อ regression ได้
ด่ และการที่ดสอบท่ี่�ใช้ื้ในการตั้รวจควรม่ราคาถ้ก ตั้รวจได้ด้วยเคร้�องอ้ตั้โนม้ติั้
เห้มาะสำาห้ร้บในการตั้รวจค้ดกรอง ในความเป็็นจริงปั็จจ่บ้นยง้ไม่ม่ ideal 
tumor marker
 การนำา tumor markers ไป็ใช้ื้ป็ระโยชื้น์ที่างคลินิกสามารถจำาแนกออก
เป็็น 4 กล่่มให้ญ่ ๆ (2,5) ได้แก่ 
 1. การค้ดกรอง (screening)
 2. ตั้รวจห้าในระยะแรก (early diagnosis)
 3. การพิ่ยากรณ์์โรค และการที่ำานายของการตั้อบสนองการร้กษา

ของการส่งตรวจ Tumor markers
รศ.นพิ่. ส่ชื้าติั้  ศิริใจชิื้งก่ล
คณ์ะเที่คนิคการแพิ่ที่ย์
มห้าวิที่ยาล้ยขอนแก่น
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(prognosis and prediction of therapeutic response) 
 4. การติั้ดตั้ามผลการร้กษา (evaluation and monitoring therapy)
Tumor markers ทีี่�ได้ีรับการยอมรับให้ใช้ตรวัจุคั่ดีกรองมะเร็งในปัจุจุุบัน
(ร้ป็ท่ี่� 1) (6,7)

 1. Alpha-fetoprotein (AFP) ใช้ื้ตั้รวจค้ดกรองมะเร็งต้ั้บ (hepatocel-
lular carcinoma) ในกล่่มผ้้ป็�วยท่ี่�ม่ความเส่�ยงส้ง (high-risk) เท่ี่าน้�น เช่ื้น ใน
ผ้้ป็�วยท่ี่�เป็็นต้ั้บอ้กเสบเร้�อร้ง (chronic viral hepatitis) B&C โดยตั้รวจร่วม
ก้บการที่ำา ultrasonography (US) ต้ั้บท่ี่ก 6-12 เด้อน (8)

 2. Prostatic specific antigen (PSA) เป็็น tumor markers ใช้ื้ตั้รวจ
ค้ดกรองมะเร็งต่ั้อมล้กห้มาก (prostate cancer) ในผ้้ป็�วยซ้�งม่ความเส่�ยงต่ั้อ
มะเร็งต่ั้อมล้กห้มาก ได้แก่ ในผ้้ชื้ายท่ี่�ม่อาย ่50 ปี็ข้�นไป็ร่วมก้บการตั้รวจคลำา
ต่ั้อมล้กห้มากที่างที่วารห้น้ก (digital rectal examination) และในเพิ่ศชื้าย
อายม่ากกว่า 45 ปี็ ท่ี่�ม่ป็ระว้ติั้มะเร็งต่ั้อมล้กห้มากในครอบคร้ว และควรห้ยด่
การติั้ดตั้ามการค้ดกรอง เม้�ออายผ้้่ป็�วย (life expectancy) เห้ล้ออย่้น้อยกว่า 
10 ปี็ (9)

 3. Carcinoembryonic antigen (CEA) เป็็น tumor markers ในกล่่ม 
oncofetal antigen ม้กตั้รวจร่วมก้บการส่องกล้องที่างที่วารห้น้กในมะเร็ง
ลำาไส้ให้ญ่ (colon cancer) คำาแนะนำาในการตั้รวจกรองมะเร็งลำาไส้ให้ญ่ ในกล่ม่
ความเส่�ยงป็กติั้ (average risk) ชื้ายห้ร้อห้ญิงท่ี่�อาย ่50 ปี็ข้�นควรท่ี่�ม่ส่ขภูาพิ่
ด่ได้ร้บการตั้รวจที่างที่วารห้น้กด้วยนิ�วม้อ (digital rectal examination)
ตั้รวจห้าเล้อดในอ่จจาระ (fecal occult blood test, FOBT) ห้ากสงส้ย
ห้ร้อพิ่บความผดิป็กตั้ใินผ้้ท่ี่�ม่อาการท่ี่�เข้าได้ก้บมะเร็งลำาไส้ให้ญ่ และรายท่ี่�ม่
ป็ระว้ตั้คิรอบคร้วให้้การตั้รวจการส่องกล้องที่างที่วารห้น้ก colonoscopy 
ถ้าผลป็กติั้ให้้ตั้รวจซำ�าท่ี่ก 10 ปี็ (10)  
 4. CA-125 สารบ่งช่ื้�มะเร็งร้งไข่ (ovarian cancer) ม่ค่าส้งในผ้้ป็�วยมะเร็ง
ร้งไข่ชื้นิด non-mucinous type แต่ั้ก็พิ่บค่าส้งข้�นได้ในมะเร็งชื้นิดอ้�นๆ ด้วย
เช่ื้นก้น เช่ื้น เน้�องอกร้งไข่, เน้�องอกมดล้ก มะเร็งเย้�อบ่โพิ่รงมดล้ก เป็็นต้ั้น
สตั้ร่ท่ี่กคนท่ี่�อาย ่25-65 ปี็ควรได้ร้บการตั้รวจภูายในเพ้ิ่�อค้ดกรองมะเร็งป็าก
มดล้กร่วมก้บการตั้รวจกรองมะเร็งร้งไข่ ท่ี่ก 2-3 ปี็ (11)

 5. CA 19-9 เป็็น tumor markers ท่ี่�ช่ื้วยวินิจฉ้ย และติั้ดตั้ามผลการร้กษา
ในผ้้ป็�วยม่อาการเข้าได้ก้บมะเร็งท่ี่อที่างเดินนำ�าด่ (cholangiocarcinoma) 
และมะเร็งต้ั้บอ่อน (pancreatic cancer) นิยมใช้ื้ตั้รวจร่วมก้บตั้รวจห้าระด้บ
CEA serum bilirubin และ liver function test เช่ื้นในผ้้ป็�วยท่ี่�ม่ อาการ
ป็วดท้ี่อง ตั้าเห้ล้อง อาเจ่ยน นำ�าห้น้กต้ั้วลดลง ไม่แนะนำาให้้ตั้รวจ CA19-9

ความสำาคัญ และประโย์ชน์ั
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เพ้ิ่�อการเฝ้่าระว้งมะเร็งท่ี่อที่างเดินนำ�าด่ในบ่คคลท่ี่�ม่ความเส่�ยง เน้�องจาก
ม่ความไวตั้ำ�าและม้กจะพิ่บเม้�อมะเร็งม่ขนาดให้ญ่และอย่้ในระยะล่กลาม 
แนะนำาให้้ตั้รวจ ultrasound ช่ื้องท้ี่องเป็็นการตั้รวจกรองเป็็นห้ล้ก(8)

 6. CA 15-3 ช่ื้วยในการวินิจฉ้ยมะเร็งเต้ั้านมร่วมก้บการตั้รวจ ultrasound
และ mammogram ไม่นิยมใช้ื้ในการวินิจฉ้ยมะเร็งระยะแรกเริ�ม ม้กจะส้งข้�น
ในมะเร็งเต้ั้านมท่ี่�ม่การแพิ่ร่กระจายและการกล้บเป็็นให้ม่ของมะเร็งห้ล้งการ
ร้กษา CA 15-3 ยง้ม่ค่าส้งข้�นได้ในมะเร็งอ่กห้ลายชื้นิด เช่ื้น มะเร็งป็อด มะเร็ง
ร้งไข่ มะเร็งต้ั้บ มะเร็งต้ั้บอ่อน มะเร็งของระบบที่างเดินอาห้าร เป็็นต้ั้น การ
ตั้รวจกรองมะเร็งเต้ั้านมแนะนำาให้้ผ้้ห้ญิงท่ี่�ม่อาย ่40 - 69 ปี็ และไม่ม่อาการ
ตั้รวจเต้ั้านมด้วยตั้นเองเป็็นป็ระจำาแล้วควรได้ร้บการตั้รวจโดยแพิ่ที่ย์ห้ร้อ
บ่คลากรที่างการแพิ่ที่ย์ท่ี่�ได้ร้บการฝึ่กอบรมโดยวิธ่ mammogram ท่ี่ก 1 ปี็ (12)        

ข้้อจุำากัดีทีี่�ค่วัรร้้เกี�ยวักับสารบ่งชี�มะเร็ง (tumor markers) (2,13,14)

 1. ระด้บ tumor markers อาจตั้รวจพิ่บในป็ริมาณ์ตั้ำ�าๆ ได้ในคนป็กติั้
ผ้้ป็�วยท่ี่�ม่การอ้กเสบ ม่พิ่ยาธิสภูาพิ่อ้�นๆ ท่ี่�ไม่ใช่ื้มะเร็ง (benign disease) ของ
อว้ยวะท่ี่�เป็็นแห้ล่งสร้าง tumor markers น้�นๆ
 2. การตั้รวจ tumor markers ระด้บอย่้ในเกณ์ฑ์ป็กติั้ ก็ไม่ได้ย้นยน้ว่าไม่
ได้เป็็นมะเร็ง ผ้้ป็�วยมะเร็งระยะเริ�มแรกอาจพิ่บระด้บ tumor markers ป็กติั้
ได้ เน้�องจากระด้บ tumor markers อาจจะไม่ม่ความส้มพ้ิ่นธ์ก้บขนาดห้ร้อ
ระยะของโรคมะเร็ง  
 3. ความไว (sensitivity) ในการตั้รวจห้ามะเร็งระยะเริ�มต้ั้นค่อนข้างตั้ำ�า
ในการตั้รวจพิ่บมะเร็งในระยะเริ�มแรก ความจำาเพิ่าะ (specificity) ค่อนข้าง
ตั้ำ�า จะพิ่บผลบวกป็ลอมส้งผิดป็กติั้ ฉะน้�นการนำา tumor markers มาใช้ื้ใน
แง่ของการตั้รวจกรอง (screening) จ้งม่ข้อจำาก้ดเป็็นอย่างมาก
 4. การตั้รวจพิ่บระด้บ tumor markers ส้งกว่าป็กติั้เพ่ิ่ยงอย่างเด่ยว 
ไม่สามารถให้้การวินิจฉ้ยได้จำาเป็็นต้ั้องพิิ่จารณ์าร่วมไป็ก้บอาการที่างคลินิก 
การที่ำา biopsy ให้้ได้ผลที่างพิ่ยาธิ การตั้รวจที่างร้งส่ และผลการตั้รวจที่าง
ห้้องป็ฏิิบ้ติั้การอ้�นๆ ร่วมด้วยเสมอ ข้�นอย่้ก้บชื้นิดของโรคมะเร็ง
 5. ปั็จจ่บ้น tumor markers  ส่วนให้ญ่ถ้กนำามาใช้ื้ในแง่ของการป็ระเมิน
ป็ระสิที่ธิภูาพิ่ของความสำาเร็จของการร้กษาและตั้รวจวินิจฉ้ยการเกิดกล้บมา
เป็็นซำ�า ห้ล้งการผ่าต้ั้ด การให้้การร้กษาที่างเคม่บำาบ้ด (chemotherapy)  
ระด้บ tumor markers ลดลงแสดงว่าการร้กษาม่ป็ระสิที่ธิภูาพิ่ ห้ากระด้บ
tumor markers ยง้คงอย่้ในระด้บส้งจำาเป็็นต้ั้องม่การป็ร้บเป็ล่�ยนวิธ่การร้กษา 
 6. ในท่ี่กว้นน่� เราม้กจะได้ยนิก้นว่าป็ระชื้าส้มพ้ิ่นธ์ การตั้รวจส่ขภูาพิ่
ป็ระจำาปี็ ม่โป็รแกรมต่ั้างๆ ท่ี่� จะม่การตั้รวจเล้อด tumor markers ต่ั้อมะเร็ง
ชื้นิดต่ั้างๆ ท่ี่�พิ่บได้บ่อยๆ การแป็ลผลระด้บ tumor markers ต้ั้องม่ความ

รูปท่ี่� 1  Tumor markers
ท่ี่�ได้้รับัการยอมรับัให้้ใช้้ต้รวจคัด้กรองมะเร็งในปัจจุบััน

ระม้ดระว้งในการแป็ลผลเป็็นอย่างมาก เม้�อพิ่บค่าท่ี่�ส้งผิดป็กติั้ โดยเฉพิ่าะส้ง
กว่าป็กติั้เพ่ิ่ยงเล็กน้อย จะไม่ได้เป็็นต้ั้วบ่งบอกว่าผ้้ป็�วยเป็็นโรคมะเร็งน้�นๆ แต่ั้
ต้ั้องที่ำาการตั้รวจวนิิจฉ้ยอ้�นๆ ท่ี่�ให้้รายละเอ่ยดเพิิ่�มเติั้มเพ้ิ่�อให้้ได้การวนิิจฉ้ย
ท่ี่�ถ้กต้ั้องต่ั้อไป็ และการตั้รวจ tumor markers  ในขณ์ะท่ี่�ไม่ม่อาการที่าง
คลินิกอาจจะม่ระด้บป็กตั้ ิซ้�งอาจจะไม่ช่ื้วยในการวนิิจฉ้ยมะเร็งระยะเริ�มแรก
 7. ม่รายงานห้น้�ง รายงานว่าการตั้รวจ tumor markers สามารถช่ื้วย
ในการวินิจฉ้ยโรคมะเร็งในผ้้ป็�วยเพ่ิ่ยง 2% การตั้รวจ tumor markers ใน
ที่าง routine อาจจะให้้ผลท่ี่�ไม่ค้่มค่าก้บค่าใช้ื้จ่ายท่ี่�ส้งมาก และจำาเป็็นต้ั้องม่
การศ้กษาความเห้มาะสมว่าผ้้ป็�วยรายไห้นท่ี่�ม่ความจำาเป็็นที่างคลนิิกท่ี่�ต้ั้องส่ง
ตั้รวจ การใช้ื้ tumor markers ท่ี่�ไม่เห้มาะสมในการวนิิจฉ้ยเม้�อม่ค่าท่ี่�ม่ระด้บ
ส้งข้�นเล็กน้อย อาจที่ำาให้้เกดิความวติั้กก้งวลของผ้้ตั้รวจ และจะนำาไป็ส่้การ
ตั้รวจพิิ่เศษอ้�นๆ ท่ี่�ไม่จำาเป็็น เพิิ่�มค่าใช้ื้จ่ายอ่กมาก และการส่งตั้รวจ tumor 
markers ส่วนให้ญ่ไม่ได้นำาไป็ส่้การวินิจฉ้ยโรคมะเร็ง (3)
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2. ที่นพญ.ชะญานิษฐ์์ พุที่ธิานุ เลข้ทีี่�สมาชิก 3633

 ขอบค่ณ์สมาคมเที่คนิคการแพิ่ที่ย์แห่้งป็ระเที่ศไที่ย และท่ี่มงาน
ท่ี่กท่ี่านท่ี่�สน้บสน่นให้้เกิดกิจกรรมท่ี่�ด่แบบน่� เป็็นคร้�งแรกในช่ื้วิตั้การ
ที่ำางานของข้าพิ่เจ้าท่ี่�ได้ม่โอกาสป็ระช่ื้มวิชื้าการต่ั้างป็ระเที่ศซ้�งที่ำาให้้
น้กถ้งพ่ิ่�ๆ น้องๆ น้กเที่คนคิการแพิ่ที่ย์ท่ี่�เม้องไที่ย ไม่ว่าจะส้งก้ดภูาคร้ฐ
ห้ร้อเอกชื้นรวมไป็จนถ้งสมาชิื้กท่ี่กคนควรได้ม่โอกาสด่ๆ เช่ื้นน่� เพ่ิ่ยงแค่
ส่งไป็รษณ่์ย์บ้ตั้รเท่ี่าน้�น (ถ้าเป็็นการป็ระช่ื้มวิชื้าการล้กษณ์ะโดยท้ี่�วไป็
อาจจะต้ั้องห้าผลงานวิชื้าการมานำาเสนอห้ร้อต้ั้องเป็็นผ้้ม่ความร้้ความ
สามารถ ซ้�งลำาบากมากและม่ค่าใช้ื้จ่ายส้ง) สำาห้ร้บการป็ระช่ื้มสมาคม
เที่คนิคการแพิ่ที่ย์ฟิู่ลิป็ปิ็นส์คร้�งท่ี่� 55 (55th Annual Convention) 
ในปี็ 2562 ท่ี่�ป็ระเที่ศฟิู่ลิป็ปิ็นส์น่�ตั้รงก้บการป็ระช่ื้มเคร้อข่ายเที่คนิค
การแพิ่ที่ย์เอเช่ื้ย (Asia Association of Medical Laboratory Sci-
entists: AAMLS) น้บว่าเป็็นการเปิ็ดป็ระต้ั้ที่างด้านความคิดและม่ม
มองของข้าพิ่เจ้าเองท่ี่�ม่ต่ั้อวิชื้าช่ื้พิ่ในแง่ม่มท่ี่�เป็็นภูาพิ่กว้างข้�น และใน
วาระเด่ยวก้นน่� นายกสมาคมฯและพ่ิ่�ๆ คณ์ะกรรมการสมาคมท่ี่ก
ท่ี่านต้ั้องป็ฏิิบ้ตั้ิภูารกิจท่ี่�เก่�ยวข้องก้บการพิิ่จารณ์าส่วนได้ส่วนเส่ยของ
น้กเที่คนิคการแพิ่ที่ย์ของป็ระเที่ศไที่ยท่ี่�อาจได้ร้บผลกระที่บห้ร้อไม่
จากการป็ระช่ื้มความร่วมม้อที่างเที่คนิคการแพิ่ที่ย์ระด้บภู้มิภูาค น้บเป็็น
เร้�องท่ี่�ค่อนข้างอ่อนไห้วมาก และน้�นก็ที่ำาให้้ข้าพิ่เจ้าเข้าใจ และเร่ยนร้้การ
ที่ำางาน และการระดมความคดิ และป็ระสบการณ์์ของผ้้ที่รงค่ณ์ว่ฒใิน
ท่ี่กสาขาของน้กเที่คนิคการแพิ่ที่ย์จริงๆ จากเดิมข้าพิ่เจ้าม่เพ่ิ่ยงม่มมองท่ี่�
แบ่งเป็็นส่วนๆ ค้อ ภูาคร้ฐ ภูาคเอกชื้น และภูาคการศ้กษา แต่ั้เม้�อได้เข้า
มาร่วมกิจกรรมตั้ลอด 4 ว้น ข้าพิ่เจ้าได้เห็้นม่มมองวิชื้าช่ื้พิ่ระด้บป็ระเที่ศ
และระด้บภู้มิภูาค ต้ั้วอย่างท่ี่�เราเห็้นได้ช้ื้ดค้อ การข้บเคล้�อนขององค์
ความร้้จากอด่ตั้จนถ้งปั็จจ่บ้น ตั้ลอด 55 ปี็ ของวิชื้าช่ื้พิ่เที่คนิคการแพิ่ที่ย์
ฟิู่ลิป็ปิ็นส์ จากว่ด่ท้ี่ศน์ท่ี่�บอกเล่าเร้�องราวความพิ่ยายามของกล่่มบ่คคล
ในป็ระว้ติั้ศาสตั้ร์มาจนถ้งท่ี่มงาน และคณ์ะกรรมการช่ื้ดปั็จจ่บ้น เราเห็้น
ว่าเค้าพิ่ยายามท่ี่�จะให้้คณ์ะกรรมการระด้บภู้มิภูาคท่ี่�แยกตั้ามภู้มิป็ระเที่ศ 
(เขตั้ส่ขภูาพิ่ในป็ระเที่ศไที่ย) แต่ั้เค้าไม่จำาก้ดเฉพิ่าะห้น่วยงานภูาคร้ฐเท่ี่าน้�น 
เป็็นความช่ื้วยเห้ล้อท่ี่�จะพ้ิ่ฒนาและยกระด้บท้ี่�งภูาคร้ฐ เอกชื้น และสถาน

ประสบการณ์์ของสมาชิกท่่ได้้
ทุนัจากสมาคมเทคนิัคการแพทย์์ฯ
ไปร่วมการประชุมวิชาการ
ณ์ กรุงมะนิัลา ประเทศฟิิลิปปินัส์
วันัท่่ 1-4 ธัันัวาคม 2562 
(ต่อจากฉบับท่่แล้ว)

ศ้กษาไป็พิ่ร้อมๆก้น เม้�อม่การป็ระช่ื้มวิชื้าการป็ระจำาปี็ค้อการแสดงความ
ขอบค่ณ์บ่คลากรเห้ล่าน่� โดย Highlight ของงานค้อการแจกรางว้ล และ
ท่ี่กคนแต่ั้งกายก้นอย่างวิจิตั้รงดงามมาก ภู้ยพิิ่บ้ติั้ที่างธรรมชื้าติั้ไม่สามารถ
ที่ำาลายความร่วมม้อของสมาคมเที่คนิคการแพิ่ที่ย์ฟิู่ลิป็ปิ็นส์ท่ี่�เค้าเน้น
“One PAMET” ค้อ ม่ความเป็็นห้น้�งเด่ยวในส่วนของความก้าวห้น้าที่าง
ความร้้และเที่คโนโลย ่เค้าเตั้ร่ยมบ่คลากรสายเที่คนิคการแพิ่ที่ย์ด่มาก และ
ท่ี่กคนม่วิน้ยต่ั้อการเข้าร่วมป็ระช่ื้มวิชื้าการท่ี่�น้�งเต็ั้มจนว้นแรกถ้งว้นส่ดท้ี่าย
และร้บผิดชื้อบตั้นเองโดยการ load เอกสารและจ้ดการเร้�องอาห้ารว่าง
ก้บอาห้ารกลางว้นอย่างเป็็นระเบ่ยบ ท่ี่�ฟิู่ลิป็ปิ็นส์จะสน้บสน่นการสอบ 
ASCP นอกเห้น้อจากการสอบใบป็ระกอบวิชื้าช่ื้พิ่เพ้ิ่�อเพิิ่�มโอกาสในการห้า
งาน และในส่วนท่ี่�ข้าพิ่เจ้าม่ความสนใจเป็็นพิิ่เศษค้อ Poster Session ซ้�ง
ม่การนำาเสนองานวจ้ิยจากคนที่ำางานที่้�งภูาคร้ฐและเอกชื้น ไม่ได้ม่เฉพิ่าะ
น้กศ้กษาและสถาบ้นการศ้กษาเท่ี่าน้�น เร้�องท่ี่�ข้าพิ่เจ้าป็ระท้ี่บใจท่ี่�ส่ดไม่ใช่ื้
เร้�อง Advanced Technology แต่ั้เป็็นเร้�อง 1. Perceived continuing pro-
fessional development  training needs of  Medical Technologist
practicing in the tertiary hospital in Laguna 2. Biosafety and 
biosecurity management practices among medical labora-
tories in the three cities of Isabela : Basis for proposed work 
instructions และ Performance of the Medical Techonologist that 
Attended the RITM Competency-Based Trainingin the Diagnosis 
of Parasites of Public Health Importance in the Philipines from 
2017-2019 ฟิู่ลิป็ปิ็นส์ดเ้ห้มอ้นกำาลง้ไล่ตั้ามเราอย้ ่ไม่เกนิ 5 ปี็ เค้าตั้ามเรา
ที่น้อย่างแน่นอน โดยรวมแล้วป็ระเที่ศฟิู่ลปิ็ปิ็นส์เป็็นป็ระเที่ศที่่�น่าจ้บตั้า
มองมากป็ระเที่ศห้น้�ง และที่ม่งานเค้ากด็แ้ลเราเป็็นอย่างดค่่ะ
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3. ที่นพ.สัมพันธ์ิ บุญเรือง เลข้ทีี่�สมาชิก 4459

 ป็ระสบการณ์์ท่ี่�ได้ร้บจากการไป็ป็ระช่ื้มวิชื้าการเร้�อง เที่คนิคการ
แพิ่ที่ย์ภูายใต้ั้การอ่ป็ถ้มภ์ูของ AAMLS (55th PAMET Annual Con-
vention in Conjunction with the Asian forum on Technology 
under the auspices for Asia Association of Medical Laboratory 
scientists) ณ์ กร่งมะนิลา สาธารณ์ร้ฐฟิู่ลิป็ปิ็นส์ ลำาด้บแรกต้ั้องขอขอบค่ณ์
สมาคมเที่คนคิการแพิ่ที่ย์แห่้งป็ระเที่ศไที่ยฯ ท่ี่�ได้มอบท่ี่นเข้าร่วมป็ระช่ื้ม
วิชื้าการคร้�งน่�ให้้ข้าพิ่เจ้า ซ้�งเป็็นโอกาสแรกของข้าพิ่เจ้าในการไป็ป็ระช่ื้ม
วิชื้าการต่ั้างป็ระเที่ศ การป็ระช่ื้มวิชื้าการคร้�งน่�เป็็นการป็ระช่ื้มนานาชื้าติั้
ซ้�งม่วิที่ยากรท่ี่�ม่ความร้้ความสามารถจากห้ลายป็ระเที่ศมาบรรยายให้้
ความร้้ ที่ำาให้้ได้ป็ระสบการณ์์ท่ี่�ห้ลากห้ลาย อ่กท้ี่�งย้งเป็็นการพ้ิ่ฒนา
ศ้กยภูาพิ่ของต้ั้วเองในการฟัู่งบรรยายท่ี่�เป็็นภูาษาอ้งกฤษ และเป็็นการ
จ้ดป็ระช่ื้มวิชื้าการท่ี่�ให้ญ่มากผ้้เข้าร่วมป็ระช่ื้มน่าจะป็ระมาณ์ 3000-4000 
คน แต่ั้สามารถจ้ดการป็ระช่ื้มได้ด้เป็็นระเบ่ยบเร่ยบร้อย สถานท่ี่�จ้ดงาน
ให้ญ่เห้มาะสมสำาห้ร้บผ้้เข้าร่วมป็ระช่ื้มจำานวนมาก แสดงให้้เห้น็ว่าม่การ
วางแผนการจ้ดงานมาด่ และได้ไป็เย่�ยมชื้มนิที่รรศการการออกร้านของ
บริษ้ที่ท่ี่�จำาห้น่ายเคร้�องม้อที่างการแพิ่ที่ย์ท่ี่�มาแสดงในงานป็ระช่ื้มคร้�ง
น่� พิ่บว่าเคร้�องม้อที่างการแพิ่ที่ย์ท่ี่�วางจำาห้น่ายในป็ระเที่ศฟิู่ลิป็ปิ็นส์ ม่
เที่คโนโลยท่่ี่�ห้ล้าห้ล้งกว่าป็ระเที่ศไที่ยอย่างน้อยน่าจะไม่น้อยกว่า 10 ปี็ 
เช่ื้น เคร้�องตั้รวจความสมบ้รณ์์ของเม็ดเล้อด (CBC) ยง้ม่การใช้ื้เคร้�องม้อท่ี่�
ใช้ื้เที่คโนโลยก่ารตั้รวจแบบ 3 part diff. แล้วเคร้�องก็ม่ขนาดเล็ก ป็ระมาณ์
เคร้�องตั้รวจ Blood gas
 จากการไป็ป็ระช่ื้มคร้�งน่�ข้าพิ่เจ้าได้ร้บแรงบ้นดาลใจ ค้อ น้กเที่คนคิ
การแพิ่ที่ย์ของป็ระเที่ศฟิู่ลิป็ปิ็นส์สามารถใช้ื้ภูาษาอ้งกฤษได้ด่ ที่ำาให้้ข้าพิ่เจ้า
อยากพ้ิ่ฒนาศ้กยภูาพิ่ด้านภูาษาอ้งกฤษให้้ด่ข้�นกว่าเดิม เพ้ิ่�อท่ี่�จะได้ม่โอกาส
ในการที่ำางานท่ี่�กว้างขวางข้�น และสามารถพ้ิ่ฒนาตั้นเองโดยเข้าร่วมป็ระช่ื้ม
วิชื้าการระด้บนานาชื้าติั้ได้ เพิ่ราะอนาคตั้อ้นใกล้จะม่การเคล้�อนไห้ว
แรงงานเสร่ของป็ระเที่ศในกล่่มอาเซ่ยนน้�นห้มายความรวมถ้งการเคล้�อน
ย้ายของแรงงานท่ี่�ป็ระกอบวิชื้าช่ื้พิ่เที่คนิคการแพิ่ที่ย์ ซ้�งถ้าป็ระเที่ศไที่ยม่
การอน่ม้ตั้กิฎห้มายภูายในเพ้ิ่�อป็ฏิิบ้ติั้ตั้ามข้อตั้กลงท่ี่�ได้ให้้ส้ตั้ยาบ้นไว้ก้บ
อาเซ่ยน ที่ำาให้้ม่การเปิ็ดเสร่ของวิชื้าช่ื้พิ่เที่คนิคการแพิ่ที่ย์ในป็ระเที่ศไที่ย
ป็ระเที่ศฟิู่ลิป็ปิ็นส์เป็็นป็ระเที่ศท่ี่�น่ากล้วท่ี่�ส่ด เพิ่ราะผลติั้น้กเที่คนคิการ
แพิ่ที่ย์จำานวนมาก อ่กท้ี่�งยง้ม่ภูาษาอ้งกฤษท่ี่�ด่ด้วย ด้งน้�นน้กเที่คนคิการ
แพิ่ที่ย์ป็ระเที่ศไที่ยควรเตั้ร่ยมความพิ่ร้อมสำาห้ร้บการเปิ็ดเสร่ด้านแรงงาน
ของอาเซ่ยน

4. ที่นพ.ยุที่ธิการ ยะนันโต เลข้ทีี่�สมาชิก 923

 ขอเล่าป็ระสบการณ์์ท่ี่�ได้เข้าร่วมงานป็ระช่ื้ม “Philippine Association
of Medical Technologiests, (PAMET) 55th Annual Convention” 
ระห้ว่างว้นท่ี่� ๒-๔ ธ้นวาคม ๒๕๖๒ ณ์ Philippine International
Convention Center (PICC) Pasay City ม่คำาขว้ญว่า “Sustaining 
Excellence, Inspiring the Future” โดยย่อ: ว้นเข้าป็ระช่ื้มจะม่ป้็ายบอก
ที่าง ลำาด้บเคาน์เตั้อร์ ข้�นตั้อนการลงที่ะเบ่ยน บอกต้ั้�งแต่ั้ที่างเข้า สำาห้ร้บแขก
ต่ั้างป็ระเที่ศจะม่ผ้้พิ่าไป็น้�งในห้้องป็ระช่ื้ม ๑ คนต่ั้อ / ป็ระเที่ศม่ gimmick 
เป็็นของพ้ิ่�นถิ�นมอบให้้ ส่วนของพิิ่ธ่การด้เห้ม้อนเขาจะให้้ความสำาค้ญต่ั้อ
สมาคมและบ่คคล เช่ื้น ม่สารจากป็ระธานาธิบด่เปิ็ดงาน ม่รองป็ระธานาธิบด่
มากล่าว มอบรางว้ลแก่ผ้้แที่นของสมาชิื้กภู้มิภูาคต่ั้างๆ จำานวนมาก
ฉายคลิป็ป็ระว้ติั้ความเป็็นมา ผลงานของสมาคมฯ ร้ป็นายกสมาคมฯต้ั้�งแต่ั้
ท่ี่านแรกจนถ้งปั็จจ่บ้น เม้�อแนะนำา speaker ก็ฉายร้ป็และเก่ยรติั้ป็ระว้ติั้
ข้�นจอ แต่ั้เน้�อห้าท่ี่�จะพ้ิ่ดของท่ี่กท่ี่านไม่ม่ handout ให้้ ไม่ว่า electronic 
ห้ร้อ hard copy ในด้านสถานท่ี่� ห้้องป็ระช่ื้มจะใช้ื้ห้้องเด่ยวเป็็นห้้องให้ญ่
ไม่ม่การแยกเป็็นห้้องย่อยตั้ามความสนใจ การให้้คะแนนอย่างของเราท่ี่�เป็็น 
CMTE จะน้บตั้ามช้ื้�วโมงท่ี่�เข้าฟัู่งน่าจะเป็็นเห้ต่ั้ให้้ม่ผ้้เข้าฟัู่งมากท่ี่ก session 
การจ้ดเล่�ยงกลางค้นด้เร่ยบง่ายเม้�อเท่ี่ยบก้บงานเปิ็ดท่ี่�ม่การแสดงห้ลาย
ช่ื้ด พิิ่ธ่การยาว แต่ั้เน้นไป็ที่างอาห้าร เสิร์ฟู่เป็็นคอร์สสำาห้ร้บแขกพิิ่เศษ 
ส่วนแสดงนทิี่รรศการพิ่้�นท่ี่�ค้บแคบม่การแสตั้มป์็เม้�อเย่�ยมชื้มบ้ธที่ำาให้้คน
แออ้ด ไม่เอ้�อต่ั้อการซ้กถามห้ากสนใจ ด้านห้น้งส้อท่ี่�แจกในงานป็ระช่ื้ม
ม่ให้้ท้ี่�งเป็็นเล่มและ E-book โดยในเล่มจะม่เร้�องเก่�ยวก้บสมาคมและ
กิจกรรมของเขาเป็็นส่วนให้ญ่เก่�ยวก้บงานฯ ม่เฉพิ่าะกำาห้นดการ แผนผ้ง
บ้ธ ไม่ม่เน้�อห้าวิชื้าการ (จ่ลสาร abstracts ของ keynotes แจกต่ั้างห้าก)
ท้ี่ายน่�จากคำาขว้ญของงานฯที่ำาให้้เกิดคำาถามว่าเม้�อคิดถ้งความย้�งย้น
เราควรที่ำาอะไรก้นบ้าง ? อย่างไร ? ท้ี่�งในระด้บบ่คคล อาช่ื้พิ่ ส้งคม ชื้าติั้
ห้ร้อ โลก
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5. ที่นพญ.ราณี ตาเดีอินที่ร์ เลข้ทีี่�สมาชิก 983

 ขอขอบค่ณ์สมาคมเที่คนิคการแพิ่ที่ย์ท่ี่�ให้้โอกาสได้ไป็ป็ระช่ื้มวิชื้าการ
เที่คนิคการแพิ่ที่ย์ระด้บนานาชื้าตั้ท่ิี่�ป็ระเที่ศฟิู่ลิป็ปิ็นส์เม้�อว้นท่ี่� 1-4 ธค. 
2562 ท่ี่�ผ่านมา สิ�งท่ี่�ป็ระท้ี่บใจของการป็ระช่ื้มคร้�งน่� จะขอกล่าวเป็็นข้อๆ
ด้งน่�ค้อ
 1. ความร่วมม้อของน้กเที่คนิคการแพิ่ที่ย์ท่ี่กภูาคส่วน ท่ี่�มาร่วมงาน
ป็ระช่ื้มโดยการถ้กป็ล่กเร้า ให้้ม่พิ่ล้งความภูาคภู้มิใจด้วยการรวมเป็็นห้น้�ง 
ภูายใต้ั้คำาว่า One Pamet (Philippines Association MedicalTechnogy)
 2. พิิ่ธ่เปิ็ดท่ี่�ต้ั้�นตั้าต้ั้�นใจด้วยการแสดงพ้ิ่�นเม้อง และการแนะนำา
บ่คคลสำาค้ญท่ี่�ที่ำาค่ณ์ป็ระโยชื้น์แก่วิชื้าช่ื้พิ่เที่คนิคการแพิ่ที่ย์ท่ี่�ผ่านมาของ
สมาคมเที่คนคิการแพิ่ที่ย์ฟิู่ลิป็ปิ็นส์ การแจกรางว้ลบ่คคลด่เด่นด้านต่ั้างๆ
เช่ื้น เที่คนิคการแพิ่ที่ย์ด่เด่น น้กวิจ้ยด่เด่น ผ้้ให้้บริการภูาคร้ฐด่เด่น คณ์ะ
กรรมการเที่คนคิการแพิ่ที่ย์ท่ี่�ม่ผลงานด่เด่น ระด้บเขตั้ห้ร้อภู้มิภูาค ซ้�งแสดง
ให้้เห็้นถ้งการให้้ความสำาค้ญก้บเที่คนิคการแพิ่ที่ย์ท่ี่กภูาคอย่างท้ี่�วถ้ง
 3. สถานท่ี่�จ้ดป็ระช่ื้มเป็็นห้้องป็ระช่ื้ม Convention ท่ี่�กว้างขวางม่เก้าอ่�
น้�งเป็็นระด้บช้ื้�น คล้ายโรงภูาพิ่ยนต์ั้ จ่ผ้้เข้าร่วมป็ระช่ื้ม 3,500 คน ม่เข้าร่วม
ป็ระช่ื้มเต็ั้มห้้องป็ระช่ื้มตั้ลอดเวลา ม่จอให้ญ่กลางเวท่ี่ และจอให้ญ่ด้านข้าง
อ่ก 2 จอท่ี่�มองเห้น็ช้ื้ดเจน แม้จะน้�งด้านห้ล้งส่ด ม่ระบบเส่ยงช้ื้ดเจนรอบที่ศิ
 4. การบรรยาย ใช้ื้ภูาษาอ้งกฤษตั้ลอดงานรวมท้ี่�งการนำาเสนอผลงาน
Poster ภูาษาอ้งกฤษ และอธิบาย ข้อซ้กถามเป็็นภูาษาอ้งกฤษ ซ้�งข้อน่�
ป็ระเที่ศไที่ย ควรถ้งเวลาท่ี่�จะยกระด้บวิชื้าการที่างเที่คนคิการแพิ่ที่ย์ให้้ใช้ื้
ภูาษาอ้งกฤษ เพ้ิ่�อให้้เท่ี่าเท่ี่ยมก้บนานาชื้าตั้ ิ(คนฟิู่ลิป็ปิ็นส์ในช่ื้วิตั้ป็ระจำาว้น
จะพ้ิ่ดค่ยภูาษาตั้ากาล๊อก แต่ั้เม้�อเป็็นวิชื้าการจะใช้ื้ภูาษาอ้งกฤษ)
 5. เน้�อห้าการบรรยายเริ�มการป็ถากฐาพิิ่เศษจากผ้้เช่ื้�ยวชื้าญจาก
ป็ระเที่ศอิตั้าล่ ซ้�งเป็็นป็ระธาน IFCC ด้วยห้้วข้อ Genomic ซ้�งเป็็นห้้วข้อ
ท่ี่�ป็ระเที่ศไที่ยเอง ก็กำาล้งต้ั้�นต้ั้วให้้เที่คนิคการแพิ่ที่ย์ให้้ความสำาค้ญค้อ 
Precision Medicine น้�นแสดงว่าน่�ค้อ Trend ให้ม่ท่ี่�น้กเที่คนิคการแพิ่ที่ย์
ต้ั้องใส่ใจค้นคว้าข้อม้ลด้านน่�
 สำาห้ร้บห้้วข้ออ้�นๆ ค้อการให้้เก่ยรติั้ นายกสมาคมเที่คนิคการแพิ่ที่ย์
แต่ั้ละป็ระเที่ศ ได้นำาเสนอ เช่ื้น ป็ระเที่ศเกาห้ล่ ญ่�ป่็�น อินเด่ย พิ่ม่า สิงคโป็ร์
ไที่ย มาเลเซ่ย อินโดน่เซ่ย ไต้ั้ห้ว้น เร้�องท่ี่�น่าสนใจ และร้บเส่ยงตั้อบร้บได้ด่
ค้อ ความก้าวห้น้าของ Artificial intelligence (AI) ซ้�งนำาเสนอโดยนายก
สมาคมอินโดน่เซ่ย ท่ี่�แสดงให้้เห้็นว่าในอนาคตั้จะม่เที่คนิคการตั้รวจ
วิเคราะห์้ท่ี่� ง่าย รวดเร็ว และม่ผลกระที่บต่ั้อวิชื้าช่ื้พิ่เที่คนิคการแพิ่ที่ย์มาก
 6. เน้�อห้าของโป็สเตั้อร์ ส่วนให้ญ่เป็็นการนำาเสนอผลงาน การวิเคราะห์้
โดยใช้ื้เที่คโนโลยข้่�นส้ง เช่ื้น PCR ห้ร้อ Whole Genome Sequencing
ห้าเช้ื้�อแบคท่ี่เร่ย และการป็ระเมนิผลภูาครวมของป็ระเที่ศ เช่ื้น ผลการ
อบรมฝึ่กป็ฏิิบ้ตั้ติั้รวจเช้ื้�อมาเลเร่ย ผลการบริห้ารจ้ดการความป็ลอดภู้ย
(Biosatety และ Biosecurity)
 7. บ้ธแสดงสนิค้าไม่น่าด้งด้ดใจเพิ่ราะนำาเสนอด้วยโป็สเตั้อร์ ไม่ม่
การนำาเคร้�องม้อให้ญ่ๆ มาวางแสดง การแจกของรางว้ลต้ั้องเดินเว่ยนห้ลาย
บ้ธ เพ้ิ่�อให้้ปั็�มแล้วมาแลกของรางว้ล ซ้�งอาจเป็็นร่ม ห้ร้อกระเป๋็าหิ้�ว และ 
ต้ั้องออกมาชื้มบ้ธ ช่ื้วงพ้ิ่กการบรรยาย เพิ่ราะต้ั้องเก็บคะแนนเครดิตั้ด้วย
การ Scan barcode ท้ี่�งเข้า และออก จ้งที่ำาให้้เวลาส่วนให้ญ่ของผ้้ป็ระช่ื้ม
จะอย้ใ่นห้้องป็ระช่ื้มให้ญ่
 8. อาห้ารกลางว้น และ อาห้ารเบรก จ้ดแยกเป็็นกล่องๆ และ แยก
โซนร้บอาห้าร Halal ม่ป้็ายบ่งช่ื้�ช้ื้ดเจนบนกล่อง
   สร่ป็โดยภูาพิ่รวม การจ้ดงานป็ระช่ื้มวิชื้าการเที่คนิคการแพิ่ที่ย์ ของ

ป็ระเที่ศฟิู่ลิป็ปิ็นส์ท่ี่�ป็ระเที่ศไที่ยควรนำามาพ้ิ่ฒนาต่ั้อ ค้อการใช้ื้ภูาษา
อ้งกฤษในการบรรยาย และนำาเสนอโป็สเตั้อร์ การให้้ความสำาค้ญแก่น้ก
เที่คนิคการแพิ่ที่ย์ท่ี่กๆ ส่วนภู้มิภูาค การ Scan barcode เข้าออก เม้�อ
ฟัู่งบรรยาย การจ้ดอาห้ารฮาลาลท่ี่�ม่ป้็ายบ่งช่ื้� ส่วนอ้�นๆ น้�นป็ระเที่ศไที่ย
ที่ำาได้ด่แล้วโดยเฉพิ่าะความยิ�งให้ญ่ของบ้ธ
 สิ�งท่ี่�น่าช้ื้�นชื้มของการไป็คร้�งน่� ค้อเห็้นความเห้น็ดเห้น้�อย และความ
ต้ั้�งใจจริง ของนายกสมาคมเที่คนคิการแพิ่ที่ย์แห่้งป็ระเที่ศไที่ย ท่ี่�ใช้ื้เวลา
ส่วนให้ญ่ ก้บการกระช้ื้บความส้มพ้ิ่นธ์ก้บป็ระเที่ศต่ั้างๆ โดยเฉพิ่าะการ
ลงนามความร่วมม้อ (MOU) ก้บป็ระเที่ศเกาห้ล่ ในการส่งน้กเที่คนิคการ
แพิ่ที่ย์ไที่ย ไป็ฝึ่กป็ฏิิบ้ติั้ด้งานในโรงพิ่ยาบาลของป็ระเที่ศเกาห้ล่ และ
อนาคตั้อาจขยายไป็ป็ระเที่ศอ้�นๆ น้บเป็็นวิส้ยท้ี่ศน์ท่ี่�สามารถยกระด้บ
วิชื้าช่ื้พิ่เที่คนิคการแพิ่ที่ย์ให้้ก้าวห้น้ายิ�งข้�นในอนาคตั้.


