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ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท
สวัสดีปใี หม่ไทยค่ะ
จุลสารฉบับนีเ้ ป็นฉบับที่ 2 ของสมาคมชุดปัจจุบนั ซึง่ ตรงกับ
ห้วงเวลาของประเพณีเทศกาลวันสงกรานต์ ทีน่ บั ว่าเป็นวันส�ำคัญของ
ชาวไทยทัง้ ประเทศ  ในปีนรี้ ฐั บาลประกาศให้เป็นวันหยุดยาว เพือ่ ให้
ทุกท่านได้มโี อกาสกลับถิน่ ฐานบ้านเกิด เพือ่ ไปรดน�ำ้ ด�ำหัวผูส้ งู อายุ
และพบปะกับญาติพนี่ อ้ ง
จุลสารฉบับนี้ทุกท่านจะพบว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง         
รูปแบบการน�ำเสนอเพือ่ ให้นา่ สนใจ และมีความหลากหลายทัง้ องค์
ความรูด้ า้ นงานวิชาการ  ยุทธศาสตร์การท�ำงานของสมาคมฯ และ
อืน่ ๆ อีกหลายเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ ขอเชิญสมาชิกเลือกอ่านได้ตามความ
สนใจนะคะ
ในโอกาสนี้ ดิฉนั และคณะกรรมการสมาคมฯ ทุกท่าน ขอส่ง
ความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ของชาวไทยให้ทกุ ท่าน ทุกครอบครัว
มีความสุข และขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยได้โปรดประทานพร
ให้ทกุ ท่านมีความเจริญรุง่ เรือง ทัง้ ชีวติ การงานและชีวติ ครอบครัว        
มีสขุ ภาพแข็งแรงสมบูรณ์
รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
สวัสดีปใี หม่ไทยค่ะ
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สวัสดีครับ สมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ทุกท่าน มาแล้ว
ครับ จุลสารสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ทีเ่ นือ้ หาสาระเข้มข้นทีท่ กุ คน
รอคอย ก่อนอืน่ ต้องขอพูดถึงฉบับทีแ่ ล้วสักหน่อยนะครับ คึกคักมากๆ
ส�ำหรับคอลัมน์ปริศนาอักษรไขว้ สมาชิกได้ให้ความสนใจส่งค�ำตอบ
เข้ามาอย่างมากมาย ทีมงานถึงกับต้องใช้ระบบสุม่ ในการแจกรางวัล
ขอบพระคุณทุกท่านทีส่ นใจร่วมสนุก ทีมงานจุลสารยิม้ กันแก้มปริ
เลยล่ะครับ
มีเรือ่ งทีอ่ ยากจะเล่าสูก่ นั ฟังครับ สมาคมฯ ชุดนีม้ คี วามตัง้ ใจใน
การพัฒนาวิชาชีพเป็นอย่างมาก มีการประชุมหารือกันอย่างสม�ำ่ เสมอ
เรือ่ ยมาตัง้ แต่เข้ารับต�ำแหน่ง ส�ำหรับทีมงานประชาสัมพันธ์กไ็ ด้ทำ� การ
ออกแบบมาสคอตของสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ออกมาเป็นครัง้ แรก
ไม่มใี ครเหมือนและไม่เหมือนใคร เพือ่ ใช้มาสคอตเป็นสัญลักษณ์และ
สือ่ สารอย่างใกล้ชดิ กับภาคประชาชนให้มากขึน้ โดยชือ่ มาสคอตจะขอ
แจ้งให้ทราบในเว็บไซต์ www.amtt.org  และเพจ “สมาคมเทคนิค
การแพทย์ฯ” ต่อไปนะครับ
อีกเรือ่ งหนึง่ ทีท่ างสมาคมฯ ภาคภูมใิ จในการประชาสัมพันธ์ให้
ทุกท่านได้รบั ทราบก็คอื งานประชุมวิชาการฯ ประจ�ำปีทกี่ ำ� ลังจะมา
ถึง จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจ�ำปีทางเทคนิคการ
แพทย์ ครัง้ ที่ 43 “Breakthrough in Medical Technology” และ
การประชุมนานาชาติ The 6th Congress of the Asia Association
of Medical Laboratory Scientists (AAMLS 2019) ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 28-31
พฤษภาคม 2562 ยังคงอัดแน่นไปด้วยสาระทางวิชาการทีจ่ ดั ยิง่ ใหญ่
ระดับนานาชาติ ตลอดจนคูหาแสดงผลิตภัณฑ์อย่างมากมาย แล้วพบ
กันทีช่ ลบุรนี ะครับ
ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน
บรรณาธิการ
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สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา 52/1 ถนนรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
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ทนพ.นิทศั น์  น้อยจันอัด
ทนพ.ศราวุธ สุทธิรตั น์
ทนพญ.บุญนิภา สงคราม
ทนพญ.ทิพย์รตั น์  โพธิพทิ กั ษ์
ทนพ.ธนสาร  ศิรริ ตั น์
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ทนพญ.สุภาวดี  แย้มศรี
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๑ ขาวเด่นระดะดวง
กระจ่างรวงราวมณี
คือช่อราชาวดี
ประดุจใจประสานใจ
๒ เพือ่ นผองทัง้ น้องพี่
เชือ่ มไมตรีเชือ่ มสายใย
เทคนิคการแพทย์ไทย
วิชาชีพแห่งปวงชน
๓ สดับเพลง ดุรยิ าฯ มากีค่ รัง้
หรือจะฟัง ดุรยิ าฯ มากีห่ น
มิเทียบเพลงเปล่งประสานผ่านทุกคน
ทีท่ ว่ มท้นด้วยหัวใจให้แก่กนั

บทกลอนราชาวดี ประพันธ์โดย ผศ.ทนพ.ศราวุธ สุทธิรัตน์

บรรณาธิการบริหาร
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จากสมาคมฯ ถึงสมาชิก

การประชุมระดมสมอง
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
ณ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2562
พล.ต.ต. หญิง ทนพญ.อัจฉรมนต์ บูรณสมภพ

สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศ
ไทยฯ ทุกๆ ท่าน จุลสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 2 ของคณะกรรมการ
บริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์ชดุ ปัจจุบนั ในฉบับนี้ มีเรือ่ งน่าสนใจ
หลายเรือ่ ง โดยเฉพาะ เรือ่ งกรอบการท�ำงานของกรรมการสมาคม
ชุดปัจจุบนั ทีจ่ ะน�ำไปสูแ่ นวปฎิบตั ทิ เี่ ป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์
ต่อแวดวงวิชาชีพของเรา จากทีเ่ ราทราบโดยทัว่ กันแล้วว่า รัฐบาลชุด
ปัจจุบนั มีนโยบายในการขับเคลือ่ นประเทศไทย ด้วยแผนยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี ภายใต้วสิ ยั ทัศน์เชิงนโยบายทีเ่ รียกว่า “ประเทศไทย
4.0” ซึ่งเป็นการพัฒนาประเทศที่มีเป้าประสงค์ให้ประเทศชาติมี
ความมัน่ คง ประชาชนมัง่ คัง่ และยัง่ ยืนและเป็นการวางรากฐานใน
การพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึง่ หมายรวมถึงการปฎิรปู ด้านการ
แพทย์และสาธารณสุข  ดังนัน้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มกี ารจัดท�ำ
แผนระยะยาวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติขนึ้ เรียกว่า“กระทรวง
สาธารณสุข 4.0” โดยมีวสิ ยั ทัศน์ : เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพทีร่ วม
พลังสังคม (ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชน) เพือ่ ประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ :  พฒ
ั นาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีสว่ นร่วมและยัง่ ยืน
เป้าหมาย : 1. ประชาชนสุขภาพดี
   
2. เจ้าหน้าทีม่ คี วามสุข
   
3. ระบบสุขภาพยัง่ ยืน
ด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ชัดเจน กระทรวง
สาธารณสุขได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศไว้ 4 ด้านคือ
ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence),
บริ ก ารเป็ น เลิ ศ (Service Excellence), บุ ค คลากรเป็ น
เลิ ศ (People Excellence) และบริ ห ารเป็ น เลิ ศ ด้ ว ย
ธรรมาภิบาล ( Governance   Excellence) โดยปัจจัยทีส่ ำ� คัญ
ต่อความส�ำเร็จคือ การขับเคลื่อนให้คนไทยเป็น Smart citizen
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ มีเจตน์จ�ำนงที่จะ
ให้ วิ ช าชี พ เทคนิ ค การแพทย์ มี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาประเทศ
ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของเรา
มีความสามารถด้านวิชาชีพอย่างเข้มแข็ง และก้าวไปข้างหน้า
ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนมีบุคคลากรที่เป็น Smart MT 4.0
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ดังนัน้ เพือ่ ให้ บรรลุเป้าประสงค์ดงั กล่าว คณะกรรมการฯ จึง
ได้เดินทางไปเขาใหญ่เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เพือ่ ไประดม
ความคิคในการจัดท�ำยุทธศาสตร์การบริหารของสมาคมฯ โดย
มี ดร.ทนพ. มณี เตชวิรยิ ะ เป็นวิทยากร และผูด้ ำ� เนินการจัดท�ำ 
Workshop และคณะกรรมการฯ ของเราได้ใช้เวลาทัง้ หมด 3 วัน
ประชุมระดมสมอง ตัง้ แต่เช้าจนถึงค�ำ่ เรียกว่าใช้เวลากันอย่างคุม้ ค่า
ทั้งการจัดท�ำยุทธศาสตร์ และการติดตามงานด้านต่างๆ ที่คณะ
กรรมการมีแผนด�ำเนินการในระยะเวลาอันใกล้น  ี้ เช่น การจัดประชุม
วิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ครัง้ ที่ 43 โดยในปีนี้ ต้องจัดร่วมกับ
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในห้วงเวลาเดียวกัน ซึง่ จะจัดขึน้
ทีพ่ ทั ยา ระหว่างวันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2562 จึงอยากเชิญชวน
พวกเราชาวเทคนิคการแพทย์มาร่วมงานครัง้ นีด้ ว้ ย ซึง่ เป็นโอกาสอันดี
ทีเ่ ราจะได้รจู้ กั เพือ่ นในวงการเดียวกัน  และแลกเปลีย่ น เรียนรู้ องค์
ความรูร้ ะหว่างนักเทคนิคการแพทย์ทงั้ ในประเทศ และต่างประเทศ
นอกจากนีใ้ นการประชุมสัมมนาครัง้ นี  ้ เรายังมีการถกแถลงเรือ่ ง การ
จัดประชุมวิชาการสัญจร 4 ภาค ทีจ่ ะจัดครัง้ แรกทีข่ อนแก่นอีกด้วย
จากการประชุมทีเ่ ขาใหญ่  คณะกรรมการสมาคมฯ ได้สรุปประเด็น
ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ และโครงการดังนี้
นโยบายการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินดั ดามาตุ
วิสยั ทัศน์  : ร่วมคิด ร่วมพลัง ปรับเปลีย่ น เรียนรู้ก้าวคูเ่ ทคโนโลยี่ สู  ่ MT 4.0
เป้าประสงค์:  พัฒนาวิชาชีพให้กา้ วหน้าทันเทคโนโลยี่
ยุทธศาสตร์ : 5 ด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาบุคลากร และการรับรูข้ อ้ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนาองค์ความรูบ้ คุ ลากร
โครงการ 1.1.1 การจัดประชุมวิชาการประจ�ำปี
โครงการ 1.1.2 วิชาการสัญจร (4 ภาค)
โครงการ 1.1.3 International Thailand lab
โครงการ 1.1.4 Medical Devices ASEAN

กลยุทธ์ที่ 1.2 การรับรูข้ อ้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
โครงการ 1.2.1 การจัดอบรมควบคุมภายใน และ การ
                   บริหารความเสีย่ ง
โครงการ 1.2.2  กฎหมายใกล้ตวั ทีค่ วรรู้  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจยั และการสร้างนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 2.1 สนับสนุนทุนวิจัยด้านการพัฒนาองค์ความรู้ และ
นวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 2.2 การสัมมนางานวิชาการ R2R
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่ง
ประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ
กลยุทธ์ที่ 3.1 ความโปร่งใสของการบริหารงบประมาณ
โครงการ 3.1.1 แยกการเงิน และการบัญชี
กลยุทธ์ที่ 3.2 การช่วยเหลือสมาชิก
โครงการ  3.2.1 การช่วยเหลือสมาชิกผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
                    ต่างๆ เสียชีวติ และสมาชิกผูเ้ กษียณ
กลยุทธ์ที่ 3.3 การจัดท�ำฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบนั
โครงการ 3.3.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบนั
กลยุทธ์ที่ 3.4 เพิม่ สิทธิประโยชน์และจ�ำนวนสมาชิก
โครงการ 3.4.1 ประชาสัมพันธ์ และ เชิญชวนเป็น
         สมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่ง
         ประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการ
กลยุทธ์ที่ 4.1 การจัดท�ำฐานข้อมูล
โครงการ 4.1.1. การจัดท�ำคลังข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
         อนุสทิ ธิบตั ร สิทธิบตั ร
กลยุทธ์ที่ 4.2 การสร้างเครือข่ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
โครงการ 4.2.1 การแลกเปลีย่ นนักเทคนิคการแพทย์  
         ระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4.3 ให้คำ� ปรึกษาด้านวิชาการกับผูป้ ระกอบการ
โครงการ 4.3.1 สนับสนุนงานด้านวิชาการของผู้
         ประกอบการ และคลินกิ เทคนิค
         การแพทย์
โครงการ 4.3.2 สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ดา้ น
         วิชาการของผูป้ ระกอบการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสือ่ สาร และประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์ที่ 5.1 การใช้เทคโนโลยีก่ ารสือ่ สาร ระหว่างสมาชิก
โครงการ 5.1.1 การจัดท�ำ web page ทีท่ นั สมัย
ในการนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ เชือ่ มัน่ ว่า แผนยุทธศาสตร์
ทีเ่ กิดจากการ ร่วมคิดร่วมพลัง ปรับเปลีย่ น เรียนรูร้ ว่ มกันในครัง้ นี้
จะสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางการด�ำเนินงานในระยะเวลา 3 ปี

ศาสตราจารย์ ดร. ทนพ.
สุพรรณ ฟูเ่ จริญ ได้รบั
พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา ประจ�ำปี 2561
ส�ำหรับเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เป็นเหรียญซึง่ พระมหา
กษัตริยจ์ ะได้พระราชทานเพือ่ เป็นการเชิดชูเกียรติแก่บคุ คลซึง่ เป็น
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นทางศิลปวิทยา โดยได้แสดงให้เป็นทีป่ ระจักษ์เป็นพิเศษ
ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อประเทศชาติ ในการขอพระราชทานให้
ค�ำนึงอย่างรอบคอบถึงความชอบทีไ่ ด้ใช้ศลิ ปวิทยาเป็นคุณประโยชน์
แก่ประเทศชาติ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เป็นเหรียญทรงไว้
ซึง่ เกียรติอนั สูงและเป็นทีภ่ าคภูมใิ จแก่ผไู้ ด้รบั พระราชทาน ทายาท
ครอบครัว และวงศ์ตระกูล ตลอดจนวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ จึงขอแสดง
ความยินดีเป็นอย่างยิง่ กับ ศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟูเ่ จริญ
ทีไ่ ด้รบั พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาเทคนิค
การแพทย์ในครัง้ นี้
ของการท�ำงานได้เป็นอย่างดี   อันจะส่งผลให้ สมาคมฯ น�ำพา
สมาชิกของเรา ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
ก้าวไปข้างหน้า ได้อย่าง มัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน สมดังเจตนารมณ์
ของ Thailand 4.0 และ เป็ น ไปตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข องเราที่ ว ่ า
“ร่วมคิด ร่วมพลัง ปรับเปลีย่ น เรียนรู้ ก้าวคูเ่ ทคโนโลยี่ สู่ MT 4.0”
บรรณานุกรม
1. กรอบร่างยุทธศาสตร์ 20 ปี http/www.royalthaipolice.go.th/downloads/
ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี 60 – 67.pdf
2. แผนแม่บทกระทรวงสาธารณสุข
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เกร็ดวิชาการเพื่อวิชาชีพ

การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ�ำทางเทคนิคการแพทย์
ประเด็นท้าทาย “จากข้อมูลในงานประจ�ำ
จะพัฒนาเป็นงานวิจัยได้อย่างไร?”
รศ.ดร.กนกวรรณ แสนไชยสุรยิ า1 และ ผศ.ดร.ภัทระ แสนไชยสุรยิ า2
1สายวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2สาขาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดังได้กล่าวในตอนทีแ่ ล้วว่า การมองเห็นประเด็นปัญหา การเรียง
ล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา และการตัง้ ค�ำถามวิจยั เป็นจุดเริม่ ต้นที่
ส�ำคัญของการด�ำเนินการวิจยั โดยทัว่ ไป กระบวนการวิจยั ประกอบ
ด้วย 2 ขัน้ ตอน (รูปที่ 1) คือ ขัน้ ตอนวางแผน ซึง่ เป็นขัน้ ตอนทีผ่ วู้ จิ ยั
ต้องก�ำหนดปัญหาและตัง้ ค�ำถามวิจยั ให้ชดั เจน รวมทัง้ ออกแบบการ
วิจยั หรือวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ค�ำตอบ เรียกว่า
ระเบียบวิธวี จิ ยั จากนัน้ จึงด�ำเนินการขัน้ ตอนที่ 2 คือ เก็บรวบรวม
ข้อมูลหรือทดลอง วิเคราะห์ และสรุปผลการวิจยั โดยเป้าหมายส�ำคัญ
ของการวิจยั คือ การน�ำผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ซึง่ ต้อง
อาศัยช่องทางการตีพมิ พ์เผยแพร่เพือ่ ขยายผล  

รูปที่ 1 กระบวนการวิจยั
หากเปรียบเทียบการให้บริการตรวจห้องปฏิบตั กิ าร (รูปที่ 2) กับองค์
ประกอบของระเบียบวิธวี จิ ยั (กล่องสีแดงในรูปที่ 1) เห็นได้วา่ งานห้อง
ปฏิบตั กิ ารมีองค์ประกอบของระเบียบวิธวี จิ ยั เกือบครบถ้วน กล่าวคือ
มีกลุม่ ประชากรศึกษาหลากหลายลักษณะ มีขนาดตัวอย่างจ�ำนวน
มาก มีเครือ่ งมือการวิจยั ทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ (การทดสอบมีการควบคุม
คุณภาพ) มีคลังข้อมูลทีส่ ามารถน�ำมาวิเคราะห์ได้ เหลือเพียงเลือก
กลุม่ ประชากรศึกษาและตัง้ ค�ำถามวิจยั ทีเ่ หมาะสม แล้วจึงน�ำข้อมูล
ของกลุ่มประชากรที่สนใจน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อหาข้อ
สรุปทีเ่ ป็นประโยชน์ ในทางกลับกัน อาจเริม่ ต้นทีว่ เิ คราะห์ขอ้ มูลหรือ
"เล่น" กับข้อมูลก่อน หากเห็นผลประเด็นทีน่ า่ สนใจแล้วจึงตัง้ ค�ำถาม

วิจยั ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และลงมือเขียนบทความวิจยั

รูปที่ 2 งานบริการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารชันสูตร
กับองค์ประกอบระเบียบวิธวี จิ ยั
การเลือกกลุม่ ประชากรศึกษาและการตัง้ ค�ำถามวิจยั
ค�ำว่า ‘ประชากรศึกษา’ หมายถึง กลุม่ ย่อย ของประชากรเป้า
หมาย1 ทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการศึกษาและสามารถเข้าถึงได้ ในการพัฒนา
งานวิจยั จากฐานข้อมูลในงานประจ�ำ  เป็นการใช้ขอ้ มูลทัง้ หมดจาก
ฐานข้อมูล จึงไม่มกี ารค�ำนวณขนาดตัวอย่างแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม
เนือ่ งจากความหลากหลายของกลุม่ ผูร้ บั บริการ ผูว้ จิ ยั ต้องเลือกกลุม่
ประชากรศึกษาให้เหมาะสม โดยข้อพิจารณาทีส่ ำ� คัญในการเลือก
กลุม่ ประชากรศึกษา คือ หากเลือกน�ำมาวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้ว จะเกิด
ประโยชน์หรือไม่ ผลสรุปทีไ่ ด้จะใช้กบั คนกลุม่ ใด ทัง้ นี้ ข้อมูลผลตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ ารได้จากผูร้ บั บริการมี 2 กลุม่ หลัก คือ
1. กลุม่ ผูป้ ว่ ย จ�ำแนกกลุม่ ย่อยตามชนิดของโรคได้อกี หลาย
กลุม่ เช่น เบาหวาน ความดัน มะเร็ง โรคติดเชือ้ เป็นต้น อย่างไร
ก็ตาม การน�ำข้อมูลผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารของกลุม่ ผูป้ ว่ ยมา
พัฒนาเป็นงานวิจยั มีขอ้ จ�ำกัด คือ มักต้องการข้อมูลประวัตกิ ารเจ็บ
ป่วย การรักษา การรับประทานยา รวมทัง้ ข้อมูลส่วนบุคคลอืน่ ๆ
ของผูป้ ว่ ยมาประกอบการวิเคราะห์ดว้ ย เพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุปทีน่ ำ� ไปสู่
การใช้ประโยชน์ได้ การใช้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยจึงอาจต้องมีแพทย์ และ/หรือ
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องเป็นผูร้ ว่ มวิจยั
เพือ่ ให้เห็นภาพข้อจ�ำกัดของการใช้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ย ขอยกตัวอย่าง
กรณีศกึ ษา ดังนี้
1 หมายถึง กลุม่ ประชากรทีเ่ ป็นเป้าหมายในการประยุกต์ใช้ผลการวิจยั
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นักเทคนิคการแพทย์ได้รวบรวมข้อมูลผลตรวจระดับน�ำ้ ตาลใน
เลือดและระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้ป่วยเบาหวานทุกรายมารับ
การรักษา ณ โรงพยาบาลตนเอง น�ำมาหาค่าเฉลีย่ เปรียบเทียบกับ
คนปกติ (ตรวจสุขภาพประจ�ำปี) ข้อสรุปของงานวิจยั นี้ คือ ผลตรวจ
ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดและระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในผูป้ ว่ ยเบาหวาน
สูงกว่าคนปกติอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ผู้เขียนได้รับค�ำถามจากนักเทคนิคการแพทย์คนดังกล่าวว่า
“ผลการวิจยั นีจ้ ะใช้ประโยชน์ได้อย่างไร?”
จากกรณีขา้ งต้น เห็นได้วา่ ข้อสรุปทีไ่ ด้เป็นทีท่ ราบกันดีอยูแ่ ล้ว จึง
ยากทีจ่ ะเขียนประโยชน์ของการวิจยั ครัง้ นี้ อีกทัง้ ข้อมูลผูป้ ว่ ยทีผ่ วู้ จิ ยั
รวบรวมมานัน้ อาจมีปจั จัยรบกวนผลการตรวจวัดค่าทางห้องปฏิบตั ิ
การ ค่าเฉลีย่ ทีไ่ ด้จงึ ไม่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้างต้นเกิดขึน้ โดยไม่ได้มกี ารวางแผนหรือคิดมาก่อนว่า “อะไร คือ
ปัญหาทีน่ ำ� ไปสูก่ ารวิจยั ” และ “อะไร คือ ค�ำถามวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการ
หาค�ำตอบ”
กรณีนี้ อาจเริม่ ต้นโดยการวิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการ
และผลตรวจเบาหวานของโรงพยาบาล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลผล
ตรวจและข้อมูลพืน้ ฐานอืน่ ๆ เช่น อายุ เพศ ภูมลิ ำ� เนา ประวัตกิ าร
รักษา การรับประทานยา ระยะเวลาการเป็นโรค ภาวะแทรกซ้อน
เป็นต้น ซึง่ อาจตัง้ ค�ำถามพืน้ ฐานเกีย่ วกับสถานการณ์การให้บริการ
และผลตรวจเบาหวานในผูร้ บั บริการทีโ่ รงพยาบาลได้ ดังตัวอย่างต่อ
ไปนี้
a. อัตราการตรวจพบผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานของโรงพยาบาล เป็นเท่าไร  
b. อัตราการตรวจพบผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานรายใหม่ เป็นเท่าไร
c. อัตราการเกิดโรคในเพศชาย/หญิง เป็นเท่าไร
d. อัตราการเกิดโรคแต่ละช่วงอายุ เป็นเท่าไร
e. ผูป้ ว่ ยมีภมู ลิ ำ� เนาอยูท่ ใี่ ดบ้าง  
f. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน เป็นเท่าไร
g. ภาวะแทรกซ้อนทีพ่ บ มีอะไรบ้าง สัดส่วนเป็นเท่าไร
h. ผลตรวจเลือดก่อนการรักษา เป็นอย่างไร
i. ผลตรวจเลือดในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การรักษาแล้ว (ผูป้ ว่ ยรายเก่า) เป็น
อย่างไร
j. ผลตรวจเลือดในกลุม่ ทีม่ ภี าวะแทรกซ้อน เป็นอย่างไร
.............. ฯลฯ ..............................
จากตัวอย่างค�ำถามข้างต้น เห็นได้วา่ การใช้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยมาพัฒนา
เป็นงานวิจยั มีขอ้ จ�ำกัดหลายประการ บางค�ำถามอาจไม่มขี อ้ มูล หรือ
มีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ชดั เจน  มหี ลายค�ำถามทีค่ ำ� ตอบเป็นข้อมูล
เชิงสถิตทิ อี่ าจมีอยูแ่ ล้ว หรือไม่ใช่ขอ้ มูลของห้องปฏิบตั กิ ารโดยตรง
หากสามารถร่วมมือกับแพทย์หรือบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องได้ ก็จะท�ำให้
ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ น�ำไปสูก่ ารวางแผนหรือก�ำหนดมาตรการ
เชิงรุกเพือ่ การป้องกันโรคต่อไป แต่หากจ�ำกัดขอบเขตเฉพาะผลตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ ผู้วิจัยอาจต้องก�ำหนดเกณฑ์คัดเลือกให้เหลือ
เฉพาะผูป้ ว่ ยรายใหม่หรือกลุม่ ทีไ่ ม่มปี จั จัยอืน่ มารบกวนการแปลผล

ค่าการตรวจเลือด ซึง่ เป็นกลุม่ ทีส่ ามารถน�ำผลการวิจยั ไปอธิบายหรือ
ประยุกต์ใช้ได้ตอ่ ไป
2. กลุม่ ทีไ่ ม่ใช่ผปู้ ว่ ย เป็นกลุม่ ทีอ่ นุมานว่า “มีสขุ ภาพดี” เช่น
ผูต้ รวจสุขภาพประจ�ำปี หญิงตัง้ ครรภ์ และทารกแรกคลอด (คลอด
ปกติ) เป็นต้น การใช้ขอ้ มูลผลตรวจของประชากรกลุม่ นี้ มีขอ้ จ�ำกัดใน
การด�ำเนินการวิจยั น้อยกว่ากลุม่ ผูป้ ว่ ย เนือ่ งจากอาจไม่จำ� เป็นต้องใช้
ข้อมูลประวัตกิ ารเจ็บป่วยและประวัตกิ ารรักษา (อย่างไรก็ตาม ความ
จ�ำเป็นของการใช้ขอ้ มูลอืน่ จะขึน้ กับค�ำถามวิจยั ) และหากมีขอ้ มูลย้อน
หลังหลายปี จะท�ำให้ตงั้ ค�ำถามได้หลากหลายมากขึน้ ดังตัวอย่างต่อ
ไปนี้
a. ผลตรวจเลือดผิดปกติของผูร้ บั บริการตรวจสุขภาพประจ�ำปีมมี าก
น้อยเพียงใด? (สุขภาพดีจริงหรือไม่?)
b. ผลผิดปกติมอี ะไรบ้าง? (เลือดจาง/น�ำ้ ตาล/ไขมัน/ฯลฯ)
c. อัตราการตรวจพบผลผิดปกติในเพศชาย/หญิงแตกต่างกันหรือไม่
d. อัตราการตรวจพบผลผิดปกติในแต่ละกลุม่ อายุแตกต่างกันหรือไม่
e. ปัจจัยอะไรทีส่ มั พันธ์กบั ผลผิดปกติเหล่านัน้ ?
f. ผลตรวจก่อนหน้า (ข้อมูลย้อนหลัง) ของคนกลุม่ นีเ้ ป็นอย่างไร?
g. เริม่ เห็นการเปลีย่ นแปลงเมือ่ ใด? (early detection?)  
.............. ฯลฯ ..............................
ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั อาจเลือกตัง้ ค�ำถามทีจ่ ำ� เพาะและสอดคล้องกับสาขา
ความเชีย่ วชาญหรืองานประจ�ำของตนเอง (เช่น CBC, lipid profile,
liver function test เป็นต้น) โดยมีขอ้ ควรค�ำนึงในการตัง้ ค�ำถามวิจยั
แต่ละค�ำถาม คือ ผูว้ จิ ยั ควรตอบตนเองให้ได้วา่ “ท�ำไมถึงอยากรู”้
และ “รูแ้ ล้วจะเกิดประโยชน์อะไร” หากผูว้ จิ ยั มีความชัดเจนทัง้ สอง
ประเด็นก็จะน�ำไปสูก่ ารผูกเรือ่ งหรือเขียนความส�ำคัญและทีม่ าของ
การวิจยั ได้อย่างเหมาะสม นัน่ คือ ต้องมีความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับหัวข้อ
ทีส่ นใจ รวมทัง้ ทราบว่ามีใครเคยท�ำแล้วหรือไม่/อย่างไร ซึง่ อาจต้อง
ค้นคว้าเพิม่ เติม  
ข้อพึงสังเกต คือ ถึงแม้เป็นข้อมูลจากกลุม่ ทีอ่ นุมานว่ามีสขุ ภาพ
ดี การเก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานของลักษณะทางประชากร (เช่น อายุ
เพศ น�ำ้ หนัก ส่วนสูง เป็นต้น)  จะท�ำให้ผวู้ จิ ยั สามารถ “เล่น” กับข้อมูล
ได้หลากหลายมากขึน้ ค�ำถาม คือ “เล่น” กับข้อมูล ท�ำอย่างไร? โปรด
ติดตามตอนต่อไป
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การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จ�ำเป็น
เพื่อใช้ในการวินิจฉัย และติดตามการรักษา
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็กในประเทศไทย
ภาพจาก Wikimedia Commons

ศาสตราจารย์ น.พ.สุรพล เวียงนนท์ โรงพยาบาลสุทธาเวช
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มะเร็งในเด็กพบได้นอ้ ย แต่เป็นภาระทางสาธารณสุขและเป็น
สาเหตุการตายทีจ่ ะส�ำคัญขึน้ เรือ่ ยๆ1 มะเร็งในเด็กมีพยากรณ์โรคดี
สามารถรักษาให้หายขาดได้มากกว่าร้อยละ 702,3 อันเป็นผลเนือ่ งจาก
ความเข้าใจพยาธิสรีรวิทยาของโรคมะเร็งในเด็ก การวินจิ ฉัยทีถ่ กู ต้อง
แม่นย�ำ การพัฒนาประสิทธิภาพยาเคมีบำ� บัด ตลอดจนการรักษาประ
คับประคองทีด่ ขี นึ้   ในประเทศไทยมีการศึกษาอุบตั กิ ารณ์ของมะเร็ง
ในเด็กโดยชมรมโรคมะเร็งในเด็กแห่งประเทศไทย (Thai Pediatric
Oncology Group, ThaiPOG) 4 ระหว่าง พ.ศ. 2546-2549 พบว่า
มีผปู้ ว่ ยมะเร็งเด็กรายใหม่ปลี ะประมาณ 1,000 คน โดยมีอบุ ตั กิ ารณ์
(age–standardized rate, ASR) โดยรวมเป็น 74.9 ต่อประชากร
เด็กล้านคน (อายุนอ้ ยกว่า 15 ปี) โดยพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง
(ASR 83.1 vs 66.1) ในอัตราส่วน 1.3:1 ช่วงอายุทพี่ บบ่อยคือ 2-5 ปี
อุบตั กิ ารณ์ของมะเร็งในเด็กโดยรวมในเด็กไทยน้อยกว่าอุบตั กิ ารณ์ใน
ประเทศตะวันตก (สหรัฐอเมริกา ASR 130 ยุโรป ASR 140)2,3 มะเร็ง
ทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ คือมะเร็งเม็ดเลือดขาว (ASR 38.1) โดยพบมะเร็งเม็ด
เลือดขาวชนิด acute lymphoblastic leukemia (ALL) ได้บอ่ ยกว่า
acute non-lymphoblastic leukemia (ANLL) (ASR 28 vs. 8.6)  
และ ALL เป็นร้อยละ 72 ของมะเร็งเม็ดเลือดขาวทัง้ หมด  
พ.ศ. 2549 ThaiPOG ได้พฒ
ั นาแนวทางการรักษาโรคมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวและต่อมน�ำ้ เหลืองให้ใช้เป็นสูตรการรักษาเดียวกันทัว่
ประเทศ (National Protocol) ตามโครงการบริหารจัดการโรค
(Disease Management) สนับสนุนโดยส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ThaiPOG ได้ขยายให้มแี นวทางการ
รักษาให้ครอบคลุมมะเร็งในเด็กทุกชนิด และล่าสุด พ.ศ. 2561
ThaiPOG ได้ปรับปรุงและ/หรือเปลีย่ นแปลงสูตรการรักษามะเร็งใน
เด็กทุกชนิดให้สมบูรณ์ทนั สมัยเป็นปัจจุบนั ตามวิทยาการและเทียบ
เท่ามาตรฐานสากล
มะเร็งในเด็กส่วนใหญ่มพี ยากรณ์โรคดี อัตราการรอดชีพเพิม่ ขึน้
เป็นล�ำดับ จากการศึกษาของ ThaiPOG พบว่าอัตรารอดชีพที่ 5 ปี
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ของมะเร็งเด็กในประเทศไทยก่อนการใช้ National Protocol โดย
รวมเป็นร้อยละ 54.9 อัตรารอดชีพที่ 5 ปีของ ALL และ ANLL เป็น
ร้อยละ 64.9 และ 35.5 ตามล�ำดับ4 ในผูป้ ว่ ย ALL ก่อนมีการใช้
National protocol อัตราการรอดชีพที่ 5 ปีเป็นร้อยละ 64.9 และ
ภายหลังการใช้ National Protocol อัตราการรอดชีพที่ 5 ปี เป็นร้อย
ละ 73 แต่ในผูป้ ว่ ย ANLL อัตราการรอดชีพไม่ได้เปลีย่ นแปลงอย่างมี
นัยส�ำคัญ5  อตั ราการรอดชีพทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นผลจากการรักษาโดยใช้สตู ร
การรักษาทีจ่ ำ� เพาะมากขึน้ โดยการจ�ำแนกความเสีย่ งของโรค ตามผล
ทางห้องปฏิบตั กิ ารทัง้ ระดับ molecular และ immunochemistry
(ตารางที่ 1 และ 2) รวมทัง้ การดูแลอืน่ ๆ โดยองค์รวมดีขนึ้ และการ
เข้าถึงการรักษาทีส่ ลับซับซ้อนได้มากขึน้
ตารางที่ 1 การแยกกลุม่ ผูป้ ว่ ย ALL
ตามลักษณะเสีย่ ง (risk stratification) 6
Standard Risk

High Risk

Very High Risk

Clinical criteria
Pre-B ALL
   o Age 1-9 and
   o WBC <50,000
Down Syndrome
Molecular criteria
(optional)
Day 29 BM MRD <0.01%
No unfavorable molecular feature

Clinical criteria
T-ALL
Pre-B ALL
   o Age 10-13 or
   o WBC ≥ 50,000
Testicular disease
Steroid pretreatment
Molecular criteria
(optional)
Day 29 BM MRD ≥ 0.01%
with favorable cytogenetic:
ETV-6/RUNX-1 or double
trisomy 4,10

Clinical criteria
Pre-B ALL
   o Age ≥ 14
CNS-3
Induction failure (M2 or
M3 on day 29)
Molecular criteria
(optional)
Day 29 BM MRD ≥ 0.01
with no favorable cytogenetic
  Unfavorable molecular
feature
   o iAMP 21
   o MLL rearrangement
   o Hypodipliody (<44
chromosome or DNA index
<0.81)
   o Ph-chromosome
   (follow Ph-ALL protocol)

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Initial WBC : The first WBC at the treating institution, or
the WBC prior to intravenous fluids;
MRD: Minimal Residual Disease
CNS leukemia at diagnosis:
CNS 1 : CSF, absence of blasts on cytospin, regardless
of the number of WBCs
CNS-2 :
		 • CSF, <5/μl WBCs and cytospin positive for blast.
		 • Traumatic LP with cytospin positive for blasts
but negative Steinherz/Bleyer algorithm.
CNS-3 :
		 • CSF, ≥5/μl WBCs and cytospin positive for blast.
		 • Traumatic LP with cytospin positive for blasts
and positive Steinherz/Bleyer algorithm.
		 • Clinical signs of CNS leukemia such as facial nerve
palsy, brain/eye involvement or hypothalamic syndrome.
Steinherz/Bleyer algorithm for traumatic lumbar
puncture:
		 • Positive if CSF WBC/CSF RBC > 2 X (Blood WBC/
Blood RBC)
Bone marrow status:
M1 : <5% lymphoblasts
M2 : 5-25% lymphoblasts
M3 : >25% lymphoblasts
iAMP21 : intrachromosomal amplification of chromosome 21
MLL : mixed-lineage leukemia gene
ตารางที่ 2 การแบ่งกลุม่ ผูป้ ว่ ย ANLL ตามกลุม่ เสีย่ ง 6

•
•
•
•

Low Risk

High Risk

• Presence of low risk molecular • FLT3/ITD positive with high

marker: Inv 16 or t (8,21)
• MRD < 0.1% at the end of
induction-I
• AML patient who has no molecular marker and cytogenetic
information available

allelic ratio >0.4 regardless of low
risk feature
• Presence of monosomy 5,
monosomy 7, -5q or MLL rearrangement
• MRD ≥ 0.1% at the end of
induction-I
• Induction failure (M2, M3 at the
end of induction-I)

FLT3/ITD : FLT3 internal tandem duplication
การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีจ่ ำ� เป็น
1) CBC, BUN, Cr, LFTs, uric acid, albumin, electrolytes,
Calcium, Phosphorus, HBsAg, anti-Hbs, anti - HBc, anti-HCV,
anti-HIV
2) Chest X-ray
3) Bone marrow aspiration และ bone marrow biopsy
4) Immunophenotype Immunohistochemistry หรือ flow
cytometry
5) Cytogenetics จากไขกระดูก
6) Molecular prognostic markers : FLT-3, AML1/ETO
7) Cardiac function : echocardiogram หรือ MUGA scan
การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีจ่ ำ� เป็นต่อการวินจิ ฉัย ต้องท�ำทุก
อย่าง เช่น ในเกณฑ์ของ clinical ดังนัน้ การท�ำ  flow cytometry
ควรจะต้องท�ำได้หรือส่งต่อเพือ่ การวินจิ ฉัยในสถานทีท่ ที่ ำ� การรักษา
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ส่วนเกณฑ์อนื่ ทีเ่ ป็น optional นัน้ เป็นทาง
เลือกทีส่ มควรจะท�ำได้
ในระยะเริ่มต้นการรักษา อาจเกิดภาวะเซลล์ตัวอ่อนแตก
พร้อมๆ กันจ�ำนวนมาก จนเกิดภาวะ tumor lysis syndrome ทีม่ ี
hyperkalemia, hyperphosphatemia, hyperuricemia +/-  hypocalcemia การเฝ้าตรวจประเมินดูระดับสาร electrolyte อย่าง
ใกล้ชดิ เป็นสิง่ จ�ำเป็นอย่างยิง่ เพือ่ ป้องกันหัวใจหยุดเต้นจากภาวะ
hyperkalemia และป้องกันไตวายจากภาวะ hyperuriccemia
การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นแบบ intensive chemotherapy
รวมถึงการใช้ steroid จะท�ำให้เกิดภาวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง ดังนัน้ จึง
ควรประเมินภาวะการติดเชือ้ ซ่อนเร้น เช่น วัณโรค ไวรัสตับอักเสบ
นอกจากนัน้ ยาเคมีบำ� บัดยังมีผลข้างเคียงต่ออวัยวะต่างๆ การประเมิน
การท�ำงานของอวัยวะต่างๆ จึงต้องท�ำเบือ้ งต้นขณะเริม่ รักษาและการ
ประเมินเป็นระยะๆ ในระหว่างการรักษา เพือ่ ป้องกันผลข้างเคียงที่
อาจจะเกิดขึน้
ในระหว่างการรักษาผูป้ ว่ ยอาจจะเกิดภาวะ cytopenia เป็น
ผลข้างเคียงจากยาเคมีบ�ำบัดกดการท�ำงานของไขกระดูก ซึ่งอาจ
จะรุนแรง และแทรกซ้อนด้วยการติดเชือ้ (febrile neutropenia)        
ดังนัน้ การท�ำ  CBC ก่อนการให้ยาแก่ผปู้ ว่ ยทุกรอบยาของเคมีบำ� บัด
เป็นสิง่ จ�ำเป็นอย่างยิง่ โดยทัว่ ไป การจะเริม่ ยาเคมีบำ� บัดได้มกั ต้องการ
absolute neutrophil count (ANC) มากกว่า 750-1000/มล. และ
เกล็ดเลือด  มากกว่า 75,000/มล. ขึน้ ไป
สรุป ในกระบวนการการรักษาโรคมะเร็งมีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ ง
อาศัยการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร เพือ่ การวินจิ ฉัย การจ�ำแนกความ
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ข่าวสารแวดวงวิชาชีพ

เสีย่ งของโรค เพือ่ การป้องกันอวัยวะทีอ่ าจได้รบั ผลเสียจากการรักษา
และเพือ่ ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย โดยหวังผลให้ผปู้ ว่ ยหายขาดจาก
โรคและยังมีการท�ำงานของอวัยวะต่างๆ เป็นปกติ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี

เครือข่าย และ
พันธมิตรต่างประเทศ
ของสมาคม
เทคนิคการแพทย์
แห่งประเทศไทยฯ
ทนพญ. กัลยาณี ตรีสวุ รรณ
ทีป่ รึกษางานต่างประเทศ
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ

จากข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจ�ำปีซึ่งทาง
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ทีจ่ ะจัดให้มขี นึ้ ในระหว่าง
วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2562 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้
จอมเทียน พัทยานัน้ เพือ่ นๆ จากห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ คงได้เห็นว่ามีการเชิญชวนให้เข้าร่วม “ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ   The 6th Congress of the Asia Association
of Medical Scientists (AAMLS 2019) และ การประชุมวิชาการ
ประจ�ำปีทางเทคนิคการแพทย์ครัง้ ที่ 43” โดยมีธมี (Theme) ของ
งานว่า “Breakthrough in Medical Technology” เห็นชือ่ แล้ว
หลายท่านคงอยากท�ำความรูจ้ กั กับ AAMLS และความสัมพันธ์ของ
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ กับองค์กร AAMLS และ
อาจจะอยากทราบถึงเครือข่ายหรือพันธมิตรต่างประเทศของสมาคม
ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ได้มคี วามร่วมมือ
สร้างเครือข่ายกับต่างประเทศทัง้ ในระดับภูมภิ าค และระดับสากล
โดยภาระกิจส่วนหนึ่งของสมาคมฯ คือการเสริมสร้างความรู้แก่
สมาชิกให้กา้ วทันอย่างทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยสมาคมฯ จะ
เป็นตัวกลางในการน�ำข้อมูลข่าวสารซึง่ เป็นประโยชน์ จากองค์กรที่
เป็นเครือข่ายมาเผยแพร่ให้สมาชิกได้รบั ทราบ สร้างความร่วมมือใน
ด้านวิชาการ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนา
วิชาชีพในระหว่างการประชุมวิชาการของประเทศสมาชิก และการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อการศึกษาดูงานระหว่างประเทศสมาชิก
โดยบทความนีจ้ ะกล่าวถึงเครือข่าย และพันธมิตรต่างประเทศของ
สมาคมฯ ซึง่ ได้แก่ 4 องค์กร คือ ASCPi, AACLS, IFBLS และ AAMLS  
ในส่วนของ AAMLS จะมีการกล่าวถึงในแง่มมุ ของการเป็นผูม้ สี ว่ น
ร่วมในการจัดประชุม The 6th Congress of AAMLS 2019 ในครัง้
นีไ้ ปพร้อมกัน

ASCPi หรือ American Society of Clinical Pathology international โดยที่ ASCP หมายถึงสมาคมพยาธิวทิ ยาคลินกิ แห่งอเมริกา
ตัง้ แต่วนั ที่ 21 กรกฎาคม 2552 ASCP Board of Registry (BOR)
ได้รวมกับ NCA เป็น ASCP Board of certification (BOC) การ
รวมตัวกันนีม้ ผี ลตัง้ แต่ วันที่ 23 ตุลาคม 2509 โดย ASCP BOC ซึง่
อยูภ่ ายใต้โครงสร้างของ ASCP ท�ำหน้าทีใ่ ห้การรับรองผูป้ ระกอบ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ “Medical
Laboratory Scientist” ซึง่ รวมถึงนักเทคนิคการแพทย์ดว้ ยตัว i
หลัง ASCP คือ ตัวย่อของ international ซึง่ ASCPi  เกิดขึน้ เพือ่
ให้การรับรองผูป้ ระกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์หอ้ งปฏิบตั กิ ารทางการ
แพทย์ในประเทศต่างๆ ซึง่ เป็นสมาชิก จ�ำนวน 18 ประเทศ รวมทัง้
ประเทศไทย การให้การรับรองของ ASCPi นัน้ จะมอบให้กบั ผูส้ มัคร
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และมีมาตรฐานเช่นเดียวกับผูส้ มัครทีส่ ำ� เร็จการศึกษาใน
ประเทศอเมริกา ทัง้ นีร้ ายละเอียดส�ำหรับผูส้ นใจทีจ่ ะขอรับการรับรอง
จาก ASCPi สามารถเข้าไปดูได้ทเี่ วปไซท์ของสมาคม (https://www.
amtt.org/content/view/258) และรายละเอียดความเป็นมาของ
ASCPi ศึกษาได้ที่ https://www.amtt.org/public/content/259/.
attach/136_C16.pdf
AACLS หรือ ASEAN Association of Clinical Laboratory
Scientists (AACLS) ประกอบไปด้วยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์หอ้ งปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ หรือเทคนิคการแพทย์ซงึ่ อยู่
ในประเทศสมาชิกในกลุม่ อาเซียนจ�ำนวน 6 ประเทศ สมาคมฯ เหล่านัน้
ได้แก่ MIMLS (Malaysia), PATELKI (Indonesia), AAMT (Thailand),
SAMLS (Singapore), PAMET (Philippines) and BAMLS (Brunei)
ทัง้ นีเ้ มือ่ ครัง้ ก่อตัง้ ในเดือนเมษายน 2528 มีชอื่ เรียกว่า The ASEAN
Association of Medical Laboratory Technologists (AAMLT)
ในปัจจุบนั Dr.Miswar Fattah ประเทศอินโดนีเซีย เป็น ประธานของ
AACLS ผูส้ นใจกิจกรรม และความเป็นมาของ AACLS สามารถเข้าไปดู
เวปไซท์ของสมาคมฯ ที  ่ https://www.amtt.org/category/tags/8/
IFBLS หรือ The International Federation of Biomedical
Laboratory Science ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกจ�ำนวน 35
ประเทศทัว่ โลก โดยมีผปู้ ฏิบตั งิ านในห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์
และนักเทคนิคการแพทย์กว่า 185,000 คนทัว่ โลก ผูส้ นใจศึกษา
ประวัติความเป็นมาของ IFBLS สามารถเข้าไปดูในเวปไซท์ของ
สมาคมฯ ที่ https://www.amtt.org/content/view/261
AAMLS หรือ Asia Association of Medical Scientists ก่อตัง้ ที่
เมืองนาโกย่า ประเทศญีป่ นุ่ เมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2540 ประกอบ
ไปด้วยสมาคมผูป้ ระกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์หอ้ งปฏิบตั กิ ารทางการ
แพทย์ หรือสมาคมเทคนิคการแพทย์ จากประเทศในทวีปเอเซีย

จ�ำนวน 13 ประเทศ ซึง่ ได้แก่ ประเทศญีป่ นุ่ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน ฮ่องกง เกาหลี เวียดนาม ไทย อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์
บรูไน อินโดนีเซีย และฟิลปิ ปินส์ โดยสมาคม Myanmar Medical
Technologists Association (MLTA) จากประเทศพม่า ได้รบั การ
รับรองให้เป็นสมาชิกในปี 2560 เช่นเดียวกับสมาคมเทคนิคการ
แพทย์ของประเทศมาเก๊าทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบให้เป็นสมาชิกสมทบ
(Affiliated member) ของ AAMLS ส่วนประเทศกัมพูชาสนใจจะ
สมัครแต่ยงั ไม่ได้ดำ� เนินการใด
วัตถุประสงค์ในการก่อตัง้ AAMLS คือ เพือ่ ยกฐานะผูป้ ระกอบ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์หอ้ งปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ ในทวีปเอเซีย และ
ประเทศเพือ่ นบ้าน เพือ่ สร้างโอกาสของความร่วมมือระหว่างสมาชิก
ของสมาคม  ในการแลกเปลีย่ นข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
และการท�ำงานเพือ่ ให้เกิดความช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ตลอดจน
ปรับปรุงความช�ำนาญด้านเทคโนโลยี่ และความน่าเชือ่ ถือ เทีย่ งตรง
ของการทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ าร
สมาชิกของประเทศสมาชิกจะท�ำการเลือกตั้งคณะกรรมการ
อ�ำนวยการของสมาคม (Board of Director) จ�ำนวน 12-13 คน จาก
ประเทศสมาชิกประเทศละ 1 คน ปัจจุบนั Dr. Man Gil Yang จาก
เกาหลีทำ� หน้าทีป่ ระธานของ AAMLS ทัง้ นีจ้ ะมีการเลือกตัง้ คณะ
กรรมการอ�ำนวยการ ทุก 3 ปี ในการประชุมครองเกรสของ AAMLS
โดยปีนจี้ ะจัดขึน้ เป็นครัง้ ที่ 6 ที่ พัทยา ซึง่ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่ง
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยทางสมาคมได้จดั งานประชุมคองเกรส
ของ AAMLS พร้อมกับการจัดงานประชุมวิชาการประจ�ำปีของสมาคม
จึงเป็นทีม่ าของการประชุมวิชาการนานาชาติในครัง้ นี้
ในการประชุมวิชาการนานาชาติครัง้ นี้ AAMLS ได้มสี ว่ นช่วย
เหลือในการเป็นตัวกลางในการประสานงานกับประเทศสมาชิกในการ
เชิญนักวิทยาศาสตร์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากภาค
ส่วนต่างๆ เพือ่ มาเป็นวิทยากรรับเชิญ น�ำผลงานมาเสนอในรูปแบบ
ของบทความ โปสเตอร์ เพือ่ สมาชิกได้รว่ มรับฟัง และเรียนรูว้ ทิ ยาการ
ใหม่ๆ มีการจัดประกวดนักเทคนิคการแพทย์ หรือ ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์หอ้ งปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ระหว่างประเทศสมาชิก
ส�ำหรับผูม้ ผี ลงานดีเด่นในแต่ละประเทศ และมีสว่ นช่วยสนับสนุนงาน
ในวิชาชีพ ทัง้ นีร้ างวัลทีม่ อบให้ แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ ผูป้ ฏิบตั ิ
งานด้านวิชาการ และนักวิชาชีพ ประเภทละ 1 รางวัล
จะเห็นได้วา่ การสร้างเครือข่าย และพันธมิตรกับต่างประเทศ
นัน้ เป็นการด�ำเนินงานทีม่ สี ว่ นสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางด้าน
วิชาการ และวิชาชีพในหมูพ่ วกเราซึง่ ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ และนักเทคนิคการแพทย์   จึงขอเชิญ
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ชวนเพือ่ นๆ ทุกคนเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติในครัง้ นี้ เพือ่
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ความก้าวหน้า ของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ จากผูเ้ ชีย่ วชาญในระดับสากล นักวิชาชีพเพือ่ นบ้านด้วยความ
ยินดียงิ่
พบกันที่ แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา 28- 31 พฤษภาคม
2562 นี้
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เฉลยปริศนาอักษรไขว้จากฉบับทีแ่ ล้ว แล้วผูโ้ ชคดีทรี่ ว่ ม
เล่นเกมปริศนาอักษรไขว้มดี งั ต่อไปนี้ ขอให้สง่ ชือ่ ทีอ่ ยู่ หมาย
เลขโทรศัพท์ เพือ่ ขอรับรางวัล ได้ที่ khunpark@gmail.com

1. ศิริรัตน์ อัษฏมงคลชัย
2. ทนพญ พุทรา ชลสวัสดิ์
3. อภิญญาภิวัฒน์ สุริโย
4. อนุชาติ อ่วมขยัน
5. Aungkharn Anantao
6. วิยะดา วังคีรี
7. puky onpun
8. banana _srp
ส�ำหรับเล่มนี้ ขอเป็นค�ำถามง่ายๆ นะครับ ชิงรางวัลกันเหมือนเดิม ค�ำตอบก็อยูใ่ นเล่มนะครับ ลองหาอ่านดูดๆี ขอให้
โชคดีกนั ทุกท่านนะครับผม

1. กระบวนการรักษาโรคมะเร็งต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร เพือ่ อะไร
2. AACLS ย่อมาจากอะไร ประกอบด้วยสมาชิกกีป่ ระเทศ คือ ประเทศอะไร
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