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เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก สมาคม
เทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ ขอถวายพระพรชัยมงคล
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสนิ ทรมหาวิทยาลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
จุลสารฉบับนี้ ได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไว้ที่ปกหนังสือเพื่อให้เป็นมหาสิริมงคล
ขององค์กร และ สมาชิกทุกท่าน รวมถึงพสกนิกรชาวไทยทุกคน  
ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ นี้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ที่ได้มาเยือนประเทศไทยในห้วงเวลานี้ ต่างมีความปิติยินดี ที่มี
โอกาสได้ชนื่ ชมพระบารมี และเห็นพระราชพิธที สี่ บื ทอดกันมาแต่
โบราณ อันเป็นราชประเพณีทแี่ สดงถึงวัฒนธรรมอันงดงาม ตระการ
ตาของชาติไทย รวมถึงความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยทีม่ ตี อ่
องค์พระมหากษัตริย์ และได้เห็นกิจกรรมทีบ่ อกเล่าประวัตศิ าสตร์
ความเจริญรุง่ เรืองของประเทศไทยตัง้ แต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั ใน
เดือนมหามงคลนี้ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ได้
จัดการประชุมวิชาการประจ�ำปีของสมาคมฯ   The 43rd Annual
Conference of Medical Technologist of Thailand (ACMTT)
ร่วมกับงานประชุมนานาชาติ The 6th Congress of The Asia
Association of Medical Laboratory Scientists (AAMLS) ที่
ประเทศไทยได้รบั โอกาสให้เป็นเจ้าภาพ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์
จอมเทียน พัทยา ใน Theme ของงานว่า “Breakthrough in
Medical Technology” โดยมีสมาชิกของสมาคม AAMLS
ในทวีปเอเซีย จ�ำนวน 13 ประเทศ ได้แก่ ญีป่ นุ่ ฮ่องกง ไต้หวัน
เกาหลี เวียดนาม อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ พม่ า และไทย เข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ย เมื่ อ วั น ที่
28-31 พฤษภาคม 2562 ทีผ่ า่ นมา การประชุมครัง้ นี้ ได้แสดงให้เห็น
ศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ไทย ในการบริหารจัดการ บุคคลากร
องค์ความรู  ้ และความเข้มแข็งทางด้านวิชาการทีท่ ดั เทียมกับนานาชาติ
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รวมถึงแสดงความพร้อมของนักเทคนิคการแพทย์ของประเทศไทย
ที่ พ ร้ อ มจะก้ า วไปกั บ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เป็ น Medical
Technologist 4.0 (MT 4.0) สมดังเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่
ต้องการสร้าง smart people ภายใต้วิสัยทัศน์เชิงนโยบาย
Thailand 4.0
จุลสารฉบับนี้ ได้รวบรวมเนือ้ หาสาระ องค์ความรูท้ มี่ ปี ระโยชน์
ต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์   รวมทัง้ บรรยากาศของการประชุม
วิชาการทีพ่ ทั ยา  ซงึ่ น่าจะท�ำให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้รบั ความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ จากบทความและเรือ่ งเล่าต่างๆ ผ่านการร้อยเรียงของ
นักเทคนิคการแพทย์มอื อาชีพ และ ผูท้ รงคุณวุฒิ อย่างเพลิดเพลิน
ท้ายทีส่ ดุ นี้ ในนามของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศ
ไทยฯ ขออวยพรให้ทกุ ท่านมีความสุข และสุขภาพแข็งแรงตลอดไป
นะคะ
                                                           สวัสดีค่ะ
ดร.ทนพญ. สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท
นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ

สวัสดีครับ สมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน
ก่อนอืน่ ต้องขอขอบพระคุณเทคนิคการแพทย์ทกุ ท่านทีร่ ว่ มกัน
เป็นเจ้าภาพทีด่ ใี นการต้อนรับผูม้ าเยือน ส�ำหรับการประชุมนานาชาติ
AAMLS 2019 ครัง้ ที่ 6 และให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปภัมถ์ฯ ครัง้ ที่ 43
กันอย่างคับคัง่
การประชุมวิชาการในแต่ละปีทที่ างสมาคมฯได้จดั ขึน้ จะยิง่ ใหญ่
ขึน้ เรือ่ ยๆ เนือ่ งจากมีสมาชิกสมาคมฯ ให้ความสนใจสมัครสมาชิกเพิม่
ขึน้ ในแต่ละปี และครัง้ นีไ้ ด้จดั ขึน้ ระหว่าง วันที่ 28 - 31 พฤษภาคม
2562  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดย
มี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็น
ประธานเปิดการประชุม และมอบรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดเี ด่น
พร้อมทัง้ เป็นประธานเปิดบูทนิทรรศการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ห้องปฏิบตั กิ ารแพทย์ โดยรองอธิบดี นพ สมชาย แสงกิจพร ร่วมเป็น
เกียรติดว้ ย
นอกจากนี้สมาคมฯ ยังได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
2562 ขึน้ ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 อีกด้วยครับ
ส�ำหรับจุลสารฉบับนี้ทีมงานของเราก็ไม่พลาดที่จะน�ำภาพ
บรรยากาศการประชุมวิชาการมาฝากกัน ใครเป็นใครกันบ้างลองเปิด
ชมดูนะครับ นอกจากนีย้ งั สามารถชมภาพอย่างจุใจได้จากเวปไซต์
และเพจสมาคมฯ ครับ
ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน

๑ เสมือนสูรย์ ทรงกลด กระจ่างฟ้า
เมือ่ มหา ประชาชน ท้นถวาย
เทิดจงรัก ภักดี ไม่มคี ลาย
นิมติ หมาย มิง่ เมือง เลือ่ งพระนาม
๒ พระบรม ราชาภิเษก เอกอุบตั ิ
ทรงครองรัฐ ปกเกล้า ชาวสยาม
ให้อยูเ่ ย็น เป็นสุข ทุกเขตคาม
เรืองอร่าม ด้วยพระ บารมี
๓ เป็นบุญด้าว ชาวไทย ในทุกทิศ
เป็นชีวติ จิตใจ ไทยทุกที่
เทคนิคการ แพทย์ไทย น้อมใจทวี
วาระนี้ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ
ประพันธ์โดย ผศ.ทนพ.ศราวุธ สุทธิรตั น์
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จากสมาคมฯ ถึงสมาชิก

เรื่องเล่าจากงานประชุมวิชาการ The 6th Congress of the
Asia Association of Medical Laboratory Scientist (AAMLS)
& The 43rd Annual Conference Medical Technology of
Thailand (ACMTT) 2019 พัทยา
คณะอนุกรรมการวิชาการ & คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ
(AMTT) ได้กำ� หนดให้ มีการประชุมวิชาการประจ�ำปี 2562 ขึน้   เมือ่
วันที่ 28-31 พฤษภาคม  ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา
โดยในปีนี้ ประเทศไทยได้รบั เกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
นานาชาติรว่ มกับ สมาคมผูป้ ระกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์หอ้ งปฏิบตั ิ
การทางการแพทย์ของทวีปเอเซีย ( AAMLS) ซึง่ มีสมาชิกจ�ำนวน 13
ประเทศ ได้แก่ ญีป่ นุ่ ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลี เวียดนาม อินเดีย มาเลเซีย
สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ พม่า และไทย โดยก�ำหนด
Theme การประชุมให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีทปี่ รับเปลีย่ นอย่าง
มากในวิชาชีพว่า “Breakthrough in Medical Technology” และ
จัดหัวข้อการประชุมวิชาการให้สอดรับกับ theme  การประชุมครัง้
นี้ ประกอบด้วย Pre-congress workshop ในวันที่ 28 พฤษภาคม
จ�ำนวน 5 เรือ่ ง เป็นหัวข้อทางด้าน Chemistry, Microbiology,     
Molecular diagnostics, Transfusion medicine และ Immunology
ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าประชุมเต็ม
ทุกห้อง และตัง้ แต่วนั ที่ 29 พฤษภาคมเป็นต้นไป เป็นการประชุม
Congress มี Plenary lecture จ�ำนวน 4 เรือ่ ง โดยสมาคมฯ ได้รบั
เกียรติจากวิทยากรทีม่ ชี อื่ เสียงจากต่างประเทศ 2 ท่าน และในประเทศ
อีก 2 ท่าน เป็นผูบ้ รรยาย นอกจากนีใ้ นการประชุมครัง้ นีส้ มาคมฯ
จัดให้มหี อ้ งประชุม Symposium จ�ำนวน 5 ห้อง ทัง้ 3 วัน  โดยแบ่ง
การบรรยายเป็นภาคภาษาอังกฤษ 2 ห้อง และภาคภาษาไทยจ�ำนวน
3 ห้อง ซึง่ Symposium ภาคภาษาอังกฤษ มีการบรรยาย 8 เรือ่ ง
เป็นวิทยากรชาวต่างประเทศ 8 ท่าน และในประเทศ 10 ท่าน ส่วน
Symposium อีก 3 ห้องทีเ่ ป็นการบรรยายภาคภาษาไทย มีวทิ ยากร
ทั้งสิ้นจ�ำนวน 21 ท่าน ท�ำให้ผู้เข้าประชุมได้เพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์กนั อย่างเต็มที่ และมีเสียงสะท้อนตอบรับว่า หัวข้อการ
ประชุมน่าสนใจมากจนอยากเข้าฟังทุกห้อง นอกจากนีส้ มาคมฯยังจัด
ให้มี panel discussion ในหัวข้อ Professional Medical Technology Development Strategy in Thailand 4.0 model เป็นการ
อภิปรายร่วมจาก 3 องค์กรหลักของวิชาชีพ ได้แก่ นายกสภาเทคนิค
การแพทย์ ประธานสภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการ
แพทย์ และนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระ
อุปถัมภ์ฯ ซึง่ มีบทบาทร่วมกันในการพัฒนาบุคคลากร และ วิชาชีพ
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เทคนิคการแพทย์ให้เข้าสูย่ คุ Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดประชุมครัง้ นีจ้ ดั ว่าเป็นมิตใิ หม่ทมี่ ภี าพการประชุมทีเ่ ต็ม
ไปด้วยวิชาการอย่างเข้มข้น มีผเู้ ข้าร่วมประชุม 3,200 คน เป็นชาว
ต่างประเทศ 250 คน มีสมาชิกส่งผลงานวิจยั มาร่วมเสนอผลงาน
แบบโปสเตอร์สงู ถึง 95 เรือ่ ง จากประเทศไทย 54 เรือ่ ง ไต้หวัน 22
เรือ่ ง เกาหลี 8 เรือ่ ง อินเดีย มาเลเซีย และ ฟิลปิ ปินส์ ประเทศละ 2
เรือ่ ง  ญีป่ นุ ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา ประเทศละ 1 เรือ่ ง โดยคณะ
อนุกรรมการวิชาการ ได้จดั ให้มกี ารน�ำเสนอผลงานโปสเตอร์เป็น 3
รอบ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าประชุมได้รว่ มอภิปรายซักถามกันอย่างกว้างขวาง โดย
คณะอนุกรรมการวิชาการจะประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒใิ นสายวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ ท�ำการประเมินผลผูท้ มี่ ผี ลงานวิจยั ดีเด่น 5 รางวัล
รางวัลละ 3,000 บาท และผลงานวิจยั ระดับดีอกี 5 รางวัล รางวัลละ
2,000 บาท รวม 10 รางวัล และ มีพธิ มี อบเกียรติบตั รและเงินรางวัล
ในพิธปี ดิ การประชุม โดยประธาน AAMLS และ นายกสมาคมเทคนิค
การแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลดี
เด่นเป็นผลงานจากประเทศไทย 4 เรือ่ ง ญีป่ นุ่ 1 เรือ่ ง ผลงานระดับดี
เป็นผลงานจากประเทศไทย 3 เรือ่ ง ไต้หวัน 1 เรือ่ ง และเกาหลี 1 เรือ่ ง  
นอกจากนีส้ มาคมฯ ได้จดั ให้มี Symposium : Student Forum
เพือ่ เปิดโอกาสให้กบั นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชนั้ ปีที่ 4 ของแต่ละ
สถาบัน ส่งผลงาน senior project เข้ามารับการพิจารณาเพือ่ น�ำ
เสนอในการประชุม โดยได้รบั รางวัลเรือ่ งละ 3,000 บาท มีผลงาน
ที่ได้รับการคัดเลือกจ�ำนวน 3 เรื่อง จากคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์   โดยทัง้ นักศึกษาและสถาบันต้นสังกัดจะได้รบั เกียรติ
บัตรจากการน�ำเสนอผลงานของนักศึกษาด้วย และอีกหนึง่ รายการ
ที่เป็นมิติใหม่ของการประชุมวิชาการเพื่อยกระดับงานวิจัยในสาย
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ คือ การจัดให้มี Symposium หัวข้อ
JMTAT Research Highlights โดยพิจารณาคัดเลือกงานวิจัย
เด่นทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารเทคนิคการแพทย์ สมาคมเทคนิค
การแพทย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2561  
จ�ำนวน 5 ผลงานในสาขาต่างๆ จากจ�ำนวนผลงานทัง้ สิน้ กว่า 50
ผลงาน   และสมาคมฯได้เชิญเจ้าของบทความมาน�ำเสนอผลงาน
แบบบรรยาย เพื่อเป็นการเปิดศักยภาพการวิจัยของนักเทคนิค
การแพทย์ไทย ให้ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาชีพมากยิ่งขึ้น  
นอกจากการประชุมวิชาการแล้ว สมาคมฯยังได้จัดงานเลี้ยง
รับรองชาวต่างประเทศ และ ผูเ้ ช้าร่วมประชุมทุกท่าน ณ สวนนงนุช
พัทยา โดยมีธมี งานเป็น “ชุดประจ�ำชาติ” เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมมี
โอกาสพบปะสังสรรค์และแลกเปลีย่ นทัศนคติและประสบการณ์การ
ท�ำงานระหว่างกัน ได้อย่างมีความสุข และ สนุกสนาน มีผมู้ าร่วม
งานเลีย้ งรับรองถึง 1,800 คน จึงนับได้วา่ การประชุมครัง้ นี้ ประสบ
ความส�ำเร็จและได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นสมาคมฯจึง
คาดหวังว่า การประชุมวิชาการประจ�ำปีครัง้ ต่อไป คงได้รบั ความ
สนใจจากสมาชิก และผูม้ เี กียรติ มาร่วมประชุมอย่างคับคัง่ เช่นในปีนี้
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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

บทความครัง้ ก่อนได้ทงิ้ ท้ายไว้วา่ “เล่นกับข้อมูล ท�ำได้อย่างไร”
ทัง้ นี้ ก่อนทีเ่ ล่นกับข้อมูลหรือวิเคราะห์ขอ้ มูล ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลถือเป็นขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญ เนือ่ งจาก หากข้อมูลทีไ่ ด้มานัน้ ใช้วธิ กี าร
เก็บทีไ่ ม่นา่ เชือ่ ถือย่อมส่งผลต่อคุณภาพข้อมูล และท้ายทีส่ ดุ ท�ำให้การ
สรุปผลการศึกษาทีต่ อบค�ำถามวิจยั นัน้ ไม่ถกู ต้อง
เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและเพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ ในบทความนีใ้ คร่ขอกล่าวถึง วิธกี ารเก็บ
ข้อมูลและตัวแปร โดยสังเขป  
วิธกี ารเก็บข้อมูล
ในการวิจยั ทัว่ ไป วิธกี ารเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 วิธกี ารหลัก คือ
1). การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ มักใช้กบั
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ซึ่งต้องการส�ำรวจความคิดเห็น หรือวัด
ความรูแ้ ละทัศนคติกลุม่ เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ทางเทคนิค
การแพทย์กอ็ าจจ�ำเป็นต้องใช้วธิ กี ารนีด้ ว้ ย ขึน้ กับวัตถุประสงค์และ
รูปแบบการวิจยั โดยข้อมูลทีเ่ ก็บมักประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล
(เช่น อายุ เพศ ระดับการศึกษา ประวัตกิ ารเจ็บป่วย เป็นต้น) หรือ
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับความรู้ และ/หรือ ทัศนคติ (เช่น ความรูเ้ กีย่ ว
กับโรค ความพึงพอใจต่อการให้บริการ เป็นต้น) ทัง้ นี้ การเก็บข้อมูล
โดยวิธนี ถี้ อื ว่านักวิจยั เป็นเครือ่ งมือด้วย ดังนัน้ ความเชีย่ วชาญ ความ
สามารถของนักวิจยั จึงเป็นข้อทีต่ อ้ งค�ำนึงถึง หรือในบางกรณีใช้ “เจ้า
หน้าทีเ่ ก็บข้อมูลภาคสนาม” การเตรียมเจ้าหน้าทีเ่ ก็บข้อมูลภาคสนาม
จึงมีความจ�ำเป็น รวมถึงการพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องและ
ความแม่นย�ำของชุดค�ำถาม (แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถาม) ซึง่ ต้อง
มีทงั้ การความเทีย่ งตรงของเนือ้ หา (validity) และความน่าเชือ่ ถือ
ของเครือ่ งมือ (reliability)
ส�ำหรับงานวิจยั ทีใ่ ช้ขอ้ มูลในห้องปฏิบตั กิ าร การเก็บข้อมูลพืน้ ฐานมัก
เป็นการเก็บจากฐานข้อมูลโรงพยาบาลหรือแบบบันทึกเวชระเบียนซึง่
เก็บโดยเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านประจ�ำ จึงอาจมีขอ้ จ�ำกัดด้านความครบ
ถ้วนสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูล ซึง่ ผูว้ จิ ยั อาจต้องคัดเลือก
และตรวจสอบความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลก่อนการวิเคราะห์
2). การเก็บข้อมูลโดยใช้เครือ่ งมือในการตรวจวัด เช่น การวัดสัดส่วน
ร่างกายและวัดส่วนสูงโดยใช้เครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วข้อง การตรวจวัดสิง่ ส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารด้วยเครือ่ งมือและวิธกี ารต่างๆ เป็นต้น ใน
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ท�ำนองเดียวกับการเก็บข้อมูลในข้อ 1 มีขอ้ ควรค�ำนึง คือ เครือ่ งมือ
ทีใ่ ช้ตอ้ งมีความถูกต้องและแม่นย�ำ ส�ำหรับการเก็บข้อมูลผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ ารนัน้ ผูว้ จิ ยั ต้องค�ำนึงถึงคุณภาพของสิง่ ส่งตรวจด้วย
(ครอบคลุม วิธกี ารเก็บ ขนส่ง และเก็บรักษาสิง่ ส่งตรวจก่อนการตรวจ
วิเคราะห์) ทัง้ นี้ โดยส่วนใหญ่เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มักเป็นเครือ่ งมือ
ทีม่ กี ารตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานก่อนถูกน�ำมาจ�ำหน่าย อีก
ทัง้ การตรวจวัดทางห้องปฏิบตั กิ ารในแต่ละครัง้ นัน้ มักมีการควบคุม
คุณภาพการทดสอบอยูแ่ ล้ว จึงมักอนุมาณว่าผลการตรวจทางห้อง
ปฏิบตั กิ ารนัน้ มีความน่าเชือ่ ถือ
ตัวแปร
ในการเก็บข้อมูลเพือ่ การวิจยั ผูว้ จิ ยั อาจต้องเก็บข้อมูลหลาย
ด้านหรือหลายประเด็น ซึง่ แต่ละด้านประกอบด้วยคุณลักษณะหลาย
ลักษณะหรือมีคา่ ผันแปร เรียกว่า “ตัวแปร (variable)” ในทางสถิติ
แบ่งประเภทตัวแปรเพือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
ตัวแปรแจงนับ (categorical variable) เป็นตัวแปรทีม่ กี ารจัดกลุม่
และได้คา่ ตัวแปรจากการแจกแจงตัวเลขจากการนับจ�ำนวน เช่น
เพศ มี 2 กลุม่ คือ ชาย และ หญิง โดยผูว้ จิ ยั อาจก�ำหนด ค่าตัว
แปรเป็น 0 หมายถึง ชาย และ 1 หมายถึง หญิง
ระดับการศึกษา ผูว้ จิ ยั อาจแบ่งกลุม่ เป็น 4 กลุม่ และก�ำหนด
ค่าตัวแปรเป็น 1-4  เช่น 1: ไม่ได้รบั การศึกษา 2: ระดับประถม 3:
ระดับมัธยม และ 4: ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า เป็นต้น
ตัวแปรต่อเนือ่ ง (continuous variable) เป็นตัวแปรทีม่ คี า่ ตัว
แปรเป็นตัวเลขต่อเนือ่ ง เช่น ระดับฮีโมโกลบิน ระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
ระดับไขมัน เป็นต้น   
ข้อพึงสังเกต คือ จากตัวแปรต่อเนือ่ ง ผูว้ จิ ยั สามารถจัดการให้
เป็นตัวแจงนับได้ โดยการจัดกลุม่ เช่น
ระดับฮีโมโกลบิน (Hb) หากประเด็นทีผ่ วู้ จิ ยั สนใจ คือ ความชุก
ภาวะเลือดจางในกลุม่ ประชากรศึกษา ผูว้ จิ ยั ต้องเปลีย่ นจากตัวแปร
ต่อเนือ่ ง (Hb) เป็นตัวแปรแจงนับ (ภาวะเลือดจาง) ก่อนน�ำไปวิเคราะห์
โดยจ�ำแนกเป็น 2 กลุม่ คือ มี (ก�ำหนดค่าตัวแปรเป็น 1) และ ไม่มี
ภาวะเลือดจาง (ก�ำหนดค่าตัวแปรเป็น 0)  
ในท�ำนองเดียวกัน ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารอืน่ ๆทีม่ ผี ลเป็น
ค่าตัวเลขต่อเนือ่ ง ผูว้ จิ ยั สามารถจัดการให้เป็นตัวแจงนับได้โดยการ

จัดกลุม่ (เช่น สูง/กลาง/ต�ำ 
่ หรือ ปกติ/ผิดปกติ เป็นต้น) ขึน้ อยูก่ บั
วัตถุประสงค์ หรือ ความยาก-ง่ายในการแปลผลและการประยุกต์ใช้
ผลการวิจยั
นอกจากนี้ ยังมีการให้คำ� นิยามตัวแปรอีกหลายประเภท ซึง่ มีการ
ใช้ในบริบทหรือรูปแบบของการวิจยั ทีแ่ ตกต่างกัน ทีค่ วรทราบ มีดงั นี้
ตัวแปรผลหลัก/ตัวแปรผลลัพธ์ (outcome variable) หมายถึง
ตัวแปรทีเ่ ป็นผลลัพธ์หรือเป็นประเด็นหลักของทุกการวิจยั ในกรณี
ทีเ่ ป็นการศึกษาเชิงความสัมพันธ์หรือหาปัจจัยเสีย่ ง มักเรียกตัวแปร
ชนิดนีว้ า่ ตัวแปรตาม (dependent variable) ซึง่ ก็คอื ค่า Y ใน
สมการความสัมพันธ์
ตัวแปรอิสระ (independent variable) เป็นตัวแปรทีผ่ ู้
วิจยั สนใจว่ามีความสัมพันธ์หรือมีผลต่อผลลัพธ์การวิจยั หรือไม่ มี
คุณสมบัตเิ ป็นอิสระไม่มผี ลกระทบจากปัจจัยอืน่ ๆในการวิจยั ใช้กบั
การศึกษาเชิงความสัมพันธ์หรือหาปัจจัยเสีย่ ง มักเรียกว่า ‘ตัวแปร
ต้น’ ซึง่ ก็คอื ค่า X ในสมการความสัมพันธ์  

ตัวแปรกวน (confounding variable) เป็นตัวแปรหรือปัจจัย
ทีม่ ผี ลต่อตัวแปรผลหลักของการวิจยั ทีอ่ าจซ่อนอยู่ โดยผูว้ จิ ยั จะทราบ
ว่าปัจจัยรบกวนผลลัพธ์การวิจยั มีอะไรบ้าง ต้องอาศัยการทบทวน
วรรณกรรม ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ต้องหาวิธกี ารควบคุมผลกระทบจากปัจจัย
รบกวน ซึง่ อาจท�ำได้โดยเก็บข้อมูลเหล่านีแ้ ละควบคุมด้วยวิธกี ารทาง
สถิตโิ ดยใช้ multivariate analysis หรือ ควบคุมโดยก�ำหนดเกณฑ์
คัดเลือกอาสาสมัคร (เกณฑ์คดั เข้า/คัดออก)
กรณีทเี่ ป็นงานวิจยั ทีใ่ ช้ขอ้ มูลผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร สิง่ ทีผ่ ู้
วิจยั ต้องค�ำนึง คือ ‘สิง่ ส่งตรวจนัน้ มาจากผูป้ ว่ ยกลุม่ ใดและผูป้ ว่ ยเหล่า
นัน้ มีปจั จัยรบกวนแฝงอยูห่ รือไม่’
ข้อพิจารณาทีส่ ำ� คัญในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการเลือกใช้สถิติ
ทีเ่ หมาะสม ผูว้ จิ ยั จะต้องมีความชัดเจนในวัตถุประสงค์และรูปแบบ
ของการวิจยั ทีจ่ ะด�ำเนินการ รวมทัง้ ต้องวิเคราะห์ให้ได้วา่ อะไร คือ
ตัวแปรผลหลัก ซึง่ จะขอกล่าวถึงในตอนต่อไป
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ท่องเที่ยว

Chill Out at Nagoya
เรือ่ ง : ศรัญญา อ่าวสมบัตกิ ลุ / ภาพ : พฤษ อ่าวสมบัตกิ ลุ

นครนาโงยะ เมืองใหญ่อนั ดับ 4 ของญีป่ นุ่ ซึง่ ตัง้ อยูร่ ะหว่างเกียวโต
และโอซาก้า หลายคนรูจ้ กั ทีน่ เี่ พราะเป็นเมืองทางผ่านทีจ่ ะไปยังเมือง
ท่องเทีย่ วมากมาย อาทิ เมืองเก่าทาคายาม่า หรือหมูบ่ า้ นมรดกโลกชิ
ราคาวาโกะอันโด่งดัง แต่หากมีเวลาเหลืออีกสักวันสองวัน นาโงยะก็
เป็นอีกหมุดหมายทีค่ ณ
ุ ไม่ควรพลาด

Nagoya City
เช้าวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส และอากาศหนาวๆ ราวสิ้นเดือน
กุมภาพันธ์ เร่งเร้าให้สำ� รวจเมืองนาโงย่าด้วยวิธที งี่ า่ ยทีส่ ดุ และสะดวก
ทีส่ ดุ ก็คอื ด้วยรถไฟใต้ดนิ เราเลือกซือ้ ตัว๋ One day pass Subway
ticket ขึน้ ลงได้ไม่จำ� กัดจ�ำนวนเทีย่ ว ราคา 740 เยน โดยก�ำหนดเส้น
ทางท่องเทีย่ วไว้ทสี่ ายเมโจ (Meijo Line) กับ 4 สถานทีท่ ท่ี ำ� ให้ยมิ้ ได้
อย่างชืน่ ใจภายใน 1 วัน
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Nagoya Castle
ปราสาทนาโงยะคือ สถานทีท่ สี่ ร้างรอยยิม้ แรกได้ตงั้ แต่แรกเห็น
ภายในอาคารมีโบราณวัตถุมากมาย พร้อมจัดแสดงตามชั้นต่างๆ
อาทิ แบบจ�ำลองปราสาทนาโงยะย่าและเมืองนาโงยะในครัง้ โบราณ
เครือ่ งเล่นจ�ำลองการลากหินขนาดใหญ่เพือ่ สร้างก�ำแพงปราสาทและ
ฐานปราสาท เกีย้ วไม้สำ� หรับขุนนางอันวิจติ ร แต่ไฮไลท์บนชัน้ บนสุด
กับอยูท่ วี่ วิ มุมสูง 360 องศาฯ ผ่านการมองจากกรอบหน้าต่างไม้ แต่
ปัจจุบนั ได้ปดิ ปรับปรุงยาวไปจนถึงปี 2020 เพือ่ บูรณะใหม่สวยงาม
เหมือนเดิม
Oasis 21 & Nagoya TV. Tower
นาโงยะไม่ได้ขนึ้ ชือ่ แค่เพียงปราสาทโบราณหรือสถาปัตยกรรม
ยุคเก่าแก่เพียงอย่างเดียว เรายังสามารถเห็นสถาปัตยกรรมล�ำ้ สมัย
ได้เพียงแค่เปลีย่ นสถานีรถไฟใต้ดนิ มาโผล่ยงั ใจกลางนาโงยะกับย่าน
ทีค่ กึ คักทีส่ ดุ ‘ซาคาเอะ’ ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของศูนย์การค้า Oasis 21 รูป
ทรงยานอวกาศ และหอส่งสัญญาณโทรทัศน์นาโกย่าทีโ่ ดดเด่น
โอเอซิส 21 หรือ ‘ตึกจานบิน’ แบ่งเป็นสองชัน้ ชัน้ ล่างเป็นโซน
ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิง้ และลานจัดกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ
รวมไปถึงลานสาธารณะอย่าง Field of Green พืน้ ทีส่ เี ขียวใจกลางนา
โงยะ แถมยังเป็นจุดชมโอเอซิส 21 ได้อย่างเต็มตา ส่วนไฮไลท์หลักๆ
จะอยูท่ ชี่ นั้ ดาดฟ้า Spaceship - Aqua ซึง่ เป็นการออกแบบหลังคาให้
เป็นรูปไข่ โดยมีถงั เก็บน�ำ้ โปร่งใสอยูบ่ นพืน้ กระจก หากมองจากด้าน
ล่างขึน้ ไปด้านบน จะให้ความรูส้ กึ เหมือนเดินอยูใ่ นโลกใต้นำ 
�้ เมือ่ ขึน้
มายืนด้านบน จะให้ความรูส้ กึ ล่องลอยเหมือนอยูบ่ นท้องฟ้า
ใกล้ๆ คือทีต่ งั้ ของ Nagoya TV. Tower หอส่งสัญญาณโทรทัศน์
แห่งแรกของประเทศญีป่ นุ่ สร้างเสร็จพร้อมเปิดท�ำการมาตัง้ แต่ปี
1954 มีความสูง 180 เมตร มีทงั้ หมด 5 ชัน้ ชัน้ ล่างจะมีรา้ นค้า ร้าน

ขายของที่ระลึก ส่วนบริเวณรอบหอคอยก็มีพื้นที่สีเขียวของสวน
Hisaya Odori ให้เดินเล่นได้ ไฮไลท์ทพี่ ลาดไม่ได้กค็ อื จุดชมวิวเมือง
นาโงยะ Sky Duck ว่ากันว่า หากท้องฟ้าเปิดจะสามารถมองเห็นเทือก
เขา Suzuka ทีก่ นั้ ระหว่างจังหวัด Gifu และ Shiga ได้เลย หรือจะ
เดินต่อขึน้ ไปยังจุดชมวิวกึง่ กลางแจ้ง Sky Balcony ก็สวยงามจนใจ
ลัน่ ไม้แพ้กนั
Nabana no Sato : Winter Illumination
สุดท้ายเรายกให้ทนี่ เี่ ป็นรอยยิม้ แถมทีไ่ ม่มใี ครกล้าปฏิเสธ กับงาน
ประดับไฟสุดอลังการ Nabana No Sato Winter Illumination ที่
เมืองคุวานะ (Kuwana) ในจังหวัดมิเอะ (Mie) ซึง่ อยูไ่ ม่ไกล และยัง
เป็นหมุดหมายอันดับต้นๆ ส�ำหรับคนทีช่ นื่ ชอบแสงสีเสียงแบบงาน
ประดับตกแต่งท่ามกลางไอหนาว ทีม่ เี พียงแสงจากไฟหลากสี และมี
เสียงดนตรีทคี่ อยขับกล่อมในยามค�ำ่ คืน ทีน่ เี่ ป็นธีมพาร์คสวนดอกไม้
ตัง้ อยูใ่ น Nagashima Resort ถึงแม้จะเป็นงานในฤดูหนาว แต่จริงๆ
แล้วจัดขึน้ ตัง้ แต่ชว่ งฤดูใบไม้รว่ ง ยาวไปจนถึงฤดูใบไม้ผลิของอีกปี
อีกจุดทีน่ า่ สนใจก็คอื ‘Island Fuji’ ลักษณะคล้ายเครือ่ งเล่น แต่เป็น
โดมยกลอยเพือ่ ให้ชมวิวได้แบบ 360 องศาฯ บนความสูง 45 เมตร
เมือ่ โดมนีข้ นึ้ ไปสูจ่ ดุ สูงสุด จะหมุนเป็นหนึง่ รอบ เพือ่ ให้ทกุ คนได้ชม
ความสวยงามได้เท่าเทียมกัน แต่ทนี่ ตี่ อ้ งเสียค่าขึน้ แยกจากตัว๋ เข้า
ชม ในราคา 500 เยน สามารถกดเองได้เลยทีต่ อู้ ตั โิ นมัตบิ ริเวณหน้า
ทางเข้าโดม
ส่วนพระเอกของงาน คือ อุโมงค์ไฟเปลีย่ นสีตามเพลง ลักษณะ
เป็นซุม้ โค้งยาวประมาณ 200 เมตร เมือ่ เดินเข้าไปด้านใน คุณจะ
เห็นไฟดวงจิว๋ แทรกตัวอยูท่ กุ อณูของโครงเหล็กดัด เต็มไปด้วยความ
งดงามและอุดมไปด้วยความโรแมนติก ทันทีทเี่ ดินออกจากอุโมงค์นี้
จะเจอกับก�ำแพงแสงไฟระยิบระยับ โดยเบือ้ งหน้ามีการแสดงแสง
สีเสียงประกอบดนตรีบนก�ำแพงขนาดใหญ่ เนือ้ หาในแต่ละปีกจ็ ะ
แตกต่างกัน ทีส่ ำ� คัญในแต่ละจุดทีเ่ ดินผ่านจะเชือ่ มโยงกันไว้ได้อย่าง
ลงตัว จนมาถึงสิน้ สุดทางเดิน เราจะเจอกับอุโมงค์หลอดไฟอีกครัง้ แต่
ระยะทางสัน้ กว่าอุโมงค์จดุ แรก นับว่าเป็นการโบกมืออ�ำลาได้อย่างน่า
ประทับใจ

Nagoya Castle ค่าเข้าชม : 500 เยน
เวลาเปิดปิด : 9.00 น. - 16.30 น.
ปิดท�ำการ วันที่ 29 ธันวาคม - 1 มกราคมของทุกปี
การเดินทาง : นัง่ รถไฟสายเมโจลงทีส่ ถานี Shiyakusho
ทางออก 7 แล้วเดินต่อประมาณ 8 นาที
ข้อมูลเพิม่ เติม : www.nagoyajo.city.nagoya.jp

Oasis 21 ค่าเข้าชม : ฟรี
เวลาเปิดปิด : เปิดทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา 10.00 – 22.00 น.
การเดินทาง : รถไฟใต้ดนิ สายเมโจ สถานี Sagae ทางออก 3
ข้อมูลเพิม่ เติม : www.sakaepark.co.jp

Nagoya TV. Tower ค่าเข้าชม : 700 เยน สามารถซือ้ ตัว๋ ได้ทตี่ ู้
อัตโนมัตบิ ริเวณชัน้ 3
เวลาเปิดปิด : เปิดทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตัง้ แต่เวลา 10.00 – 22.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา 11.00 น.- 22.00 น.
การเดินทาง : รถไฟใต้ดนิ สายเมโจ สถานี Sagae ทางออก 3
ข้อมูลเพิม่ เติม : www.nagoya-tv-tower.co.jp

Nabana no Sato ค่าเข้าชม : 2,300 เยน
เวลาเปิดปิด : 9:00 – 21:00 น. (บางวันเปิดถึง 22:00 น.)
เวลาเปิดแสดงไฟ : เริม่ ตอน 18:40 น.
การเดินทาง : เริม่ ต้นจากเมืองนาโกย่า แล้วนัง่ รถบัส Meitetsu
Bus Center มาลงทีป่ า้ ย Nabana No Sato โดยใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที
ข้อมูลเพิม่ เติม : www.nagashima-onsen.co.jp (ภาษาอังกฤษ)
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ข่าวประชาสัมพันธ์
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เฉลยค�ำถามจากฉบับทีแ่ ล้ว
1. กระบวนการรักษาโรคมะเร็งต้องอาศัยการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร เพือ่ อะไร
ตอบ 1. เพือ่ การวินจิ ฉัย การจ�ำแนกความเสีย่ ง
ของโรค
2. เพือ่ การป้องกันอวัยวะทีอ่ าจได้รบั ผลเสีย
จากการรักษา
                 3. เพือ่ ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย
2. AACLS ย่อมาจากอะไร ประกอบด้วยสมาชิกกี่ประเทศ คือ
ประเทศอะไร
ตอบ AACLS หรือ ASEAN Association of Clinical Laboratory
Scientists (AACLS) ประกอบด้วยประเทศสมาชิกในกลุม่ อาเซียน

จ�ำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ MIMLS (Malaysia), PATELKI  (Indonesia),
AAMT (Thailand), SAMLS (Singapore), PAMET (Philippines)
and BAMLS (Brunei)
รายชือ่ ผูโ้ ชคดีทตี่ อบถูก จ�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้
1. Pornnipa Saythanu
2. สิทธิ  สมประดี
3. phmoo chat
4. Surakun Sukphanum
5. ห้องปฏิบตั กิ ารเทคนิคการแพทย์
   โรงพยาบาลทองแสนขัน
ขอให้ส่งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อขอรับรางวัลได้ที่
khunpark@gmail.com นะครับ
ส�ำหรับเกมประจ�ำฉบับนี้ ขอให้ชว่ ยกันหาค�ำ
ศัพท์ในตารางทีแ่ ปลว่า “ความสุข” กันนะครับ
มีจำ� นวน 20 ค�ำศัพท์ ตามด้านล่าง
WONDERFUL
HUMOROUS
SPECTACULAR
QUICK
GLOWING
FUNNY
AMAZING
GRAND
SHINING
NICE
HAPPY
EASY
SMILE
DELIGHTFUL
BRIGHT
SUPERB
GLEEFUL
ENGAGING
PLEASANT
JOYFUL
ส่งค�ำตอบมาที่ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน
E-mail : khunpark@gmail.com กันนะครับ

วิชาการจุลสาร

ทนพญ.กุลนภา ฟูเ่ จริญ

ประสานการผลิต

บรรณาธิการบริหาร

ทนพญ.สลักจิต ชุตพิ งษ์วเิ วท

บรรณาธิการจุลสาร

ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน

กองบรรณาธิการ

ทนพ.นิทศั น์  น้อยจันอัด
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ทนพ.ศราวุธ สุทธิรตั น์
ทนพญ.บุญนิภา สงคราม
ทนพญ.ทิพย์รตั น์  โพธิพทิ กั ษ์
ทนพ.ธนสาร  ศิรริ ตั น์
ทนพ.ชาญณัฏฐ์ พรมพิงค์
ทนพญ.สุภาวดี  แย้มศรี
ทนพ.จตุรวิทย์ วรุณวานิชบัญชา

ทนพญ.วรางลักษณ์ พิมพาภัย
ทนพ.วิโรจน์  พวงทับทิม

สถานทีต่ ดิ ต่อ

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา 52/1 ถนน
รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 02 948 5757 โทรสาร. 02 948 5758

