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จุุลสารฉบัับนี้้�เป็็นจุุลสารที่่�อยู่่�ในห้้วงเวลาของวัันสำ�ำ คััญของ
วงการแพทย์์ และสาธารณสุุขของไทยนั่่�นคือื “วัันมหิิดล” ซึ่่ง� ตรง
กัับวันั ที่่� 24 กัันยายนของทุุกปีี วันั นี้้เ� ป็็นวันคล้
ั า้ ยวัันสวรรคตของ
สมเด็็จพระมหิิตลาธิิเบศร อดุุลยเดชวิิกรม พระบรมราชชนก พระผู้้�
ได้้รับั การถวายพระสมััญญาภิิไธยจากแพทย์์ และประชาชนทั่่�วไป
ว่่า “พระบิิดาแห่่งการแพทย์์แผนปััจจุุบันั ของไทย” ในโอกาสวัันอันั
เป็็นที่ร่� ะลึึกสำำ�คััญนี้้ บุ
� คุ ลากรทางการแพทย์์ และประชาชนจะถวาย
ความเคารพ และแสดงกตััญญูกู ตเวทีีต่่อพระองค์์ท่่านด้้วยการถวาย
ราชสัักการะหน้้าพระฉายาลัักษณ์์  ด้ว้ ยสำำ�นึึกในพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ
ที่่�ทรงมีีต่่อประชาชนคนไทย  พระราชกรณีียกิิจที่่�พระองค์์ทรง
บำำ� เพ็็ ญ แก่่วงการแพทย์์ และสาธารณสุุ ข นั้้�น มากมายเหลืื อ
นัับคณา ทรงพััฒนาการเรีียนการสอนตลอดจนการผลิิตแพทย์์ให้้
เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ ซึ่่ง� ถืือว่่าเป็็นการวางรากฐานแก่่การ
แพทย์์และสาธารณสุุขให้้เจริิญพััฒนาก้้าวหน้้าทััดเทีียมอารยะ
ประเทศในกาลต่่อมา อนึ่่ง� วิิชาชีีพเทคนิิคการแพทย์์ เป็็นวิชิ าชีีพ
หนึ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นจากวิิทยาการที่่�ทัันสมััย  เพื่่�อสนัับสนุุนการรัักษา
ตามการแพทย์์แผนปััจจุุบัน รู้้�สึึ
ั กสำำ�นึึกในพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ ของ
พระองค์์ท่่านที่่�ทรงบำำ�เพ็็ญพระราชกรณีียกิิจ อัันเป็็นประโยชน์์
สุุขของประชาชนตลอดพระชนม์์ชีีพ และจะขอเจริิญรอยตาม

พระองค์์ตลอดไป  ในระยะเวลาที่่�ผ่่านมา นัักเทคนิิคการแพทย์์ได้้
ทุ่่�มเทสรรพกำำ�ลัังทำำ�งานด้้วยความภาคภููมิิใจในวิิชาชีีพ ด้้วยการตรวจ
วิิเคราะห์์ทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารในการชัันสููตรโรคเพื่่�อประกอบการวิินิจฉั
ิ ยั
ของแพทย์์ นอกจากนี้้�วิิชาชีีพเทคนิิคการแพทย์์ในปััจจุุบััน ยัังมีีการ
ปฏิิบััติิงานเชิิงรุุกในการตรวจวิิเคราะห์์ทางห้้องปฏิิบััติิการในชุุมชนที่่�มีี
ประชากรกลุ่่ม� เสี่่ย� งต่่อการเป็็นโรค  และปฏิิบัติั งิ านแบบสหวิิชาชีีพร่่วม
กัับแพทย์์ ส่่งผลให้้ศัักยภาพของวิิชาชีีพเทคนิิคการแพทย์์เป็็นที่่�รู้้�จััก
ของประชาชนอย่่างกว้้างขวางมากขึ้้�น  สมาคมเทคนิิคการแพทย์์แห่่ง
ประเทศไทยในพระอุุปถััมภ์์ฯ ใคร่่ขอให้้นัักเทคนิิคการแพทย์์ทุุกท่่าน
ยึึดถีีอพระราชดำำ�รััสของพระราชบิิดา ในการเสีียสละตนเอง ในการ
ทำำ�ประโยชน์์เพื่่�อผู้้�อื่่น 
� มากกว่่าประโยชน์์ของตนเอง ตลอดไป
จุุลสารฉบัับนี้้ป� ระกอบด้้วยสาระสำำ�คััญด้้านวิิชาการทางเทคนิิคการ
แพทย์์ตลอดจนองค์์ความรู้้�ด้า้ นอื่่�นๆ ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้สมาชิิกของเราสามารถ
นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในการประกอบวิิชาชีีพได้้เป็็นอย่่างดีี  
ท้้ายสุุดนี้้ ดิ� ฉัิ น 
ั และกรรมการสมาคมเทคนิิคการแพทย์์แห่่งประเทศไทย
ในพระอุุปถัมั ภ์์ฯ ขอส่่งความปรารถนาดีี และความชื่่น� ชม พวกเราชาวเทคนิิค
การแพทย์์ทุุกคนที่่�เสีียสละ และตั้้�งใจในการประกอบวิิชาชีีพชีีพด้้วย
ความอุุตสาหะพยายาม อดทนเพื่่�อประเทศชาติิ และประชาชนมาจนถึึง
ทุุกวัันนี้้� และขออาราธนาคุุณพระรััตนตรััยและสิ่่ง� ศัักดิ์์สิ� ทธิ
ิ ใิ นสากลโลก
ดลบัันดาลให้้ทุกุ ท่่าน มีีความสุุข และสุุขภาพแข็็งแรงตลอดไปค่่ะ

ดร.ทนพญ. สลัักจิิต ชุุติิพงษ์์วิิเวท
นายกสมาคมเทคนิิคการแพทย์์แห่่งประเทศไทยในพระอุุปถััมภ์์ฯ

วิิชาการจุุลสาร

ทนพญ.กุุลนภา ฟู่่เ� จริิญ

ประสานการผลิิต

บรรณาธิิการบริิหาร

ทนพญ.สลัักจิิต ชุุติพิ งษ์์วิเิ วท

ที่่ป� รึึกษา

ทนพ.ภาคภููมิิ เดชหััสดิิน

บรรณาธิิการจุุลสาร

ทนพญ.วรางลัักษณ์์ พิมิ พาภััย
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กองบรรณาธิิการ

ทนพ.นิิทัศั น์์  น้อ้ ยจัันอัดั
ทนพ.ศราวุุธ สุุทธิรัิ ตั น์์
ทนพญ.บุุญนิิภา สงคราม
ทนพญ.ทิิพย์์รัตั น์์  โพธิิพิทัิ กั ษ์์
ทนพ.ธนสาร  ศิิริรัิ ตั น์์
ทนพ.ชาญณััฏฐ์์ พรมพิิงค์์
ทนพญ.สุุภาวดีี แย้้มศรีี
ทนพ.จตุุรวิิทย์์ วรุุณวานิิชบััญชา

ทนพ.วิิโรจน์์  พวงทัับทิมิ

สถานที่่ติ� ดิ ต่่อ

สมาคมเทคนิิคการแพทย์์แห่่งประเทศไทย
ในพระอุุปถัมั ภ์์พระเจ้้าวรวงศ์์เธอ
พระองค์์เจ้้าโสมสวลีี กรมหมื่่�นสุทุ ธนารีีนาถ
เลขที่่� 6 ซอยรามอิินทรา 52/1 ถนนรามอิินทรา
เขตคัันนายาว กรุุงเทพฯ 10230
โทร. 02 948 5757 โทรสาร. 02 948 5758

สวััสดีีค่่ะ พี่่�น้อ้ งชาวสมาคมเทคนิิคการแพทย์์แห่่งประเทศไทยใน
พระอุุปถัมั ภ์์ฯ ทุุกท่่าน
ฉบัับนี้้ข� อรำำ�ลึึกถึึง สมเด็็จพระมหิิตลาธิิเบศร อดุุลยเดชวิิกรม พระบรม
ราชชนก พระผู้ไ้� ด้้รับั การถวายพระนามว่่าเป็็น  พระบิิดาแห่่งการแพทย์์
แผนปััจจุุบันั ของไทย ซึ่่ง� เป็็นที่่เ� คารพ และศรััทธาของพวกเราผู้้�ประกอบ
วิิชาชีีพทางด้้านการแพทย์์และสาธารณสุุขในทุุกๆ สาขา และขอแสดง
ความยิินดีีกับ 
ั ศ.ดร.สุุพรรณ ฟู่่เ� จริิญ ที่่ไ� ด้้รับั รางวััลนัักวิิทยาศาสตร์์การ
แพทย์์เกีียรติิยศ จากมููลนิิธิกิ รมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ ซึ่่ง� นัับว่่า ท่่านเป็็น
นัักเทคนิิคการแพทย์์คนแรกที่่ไ� ด้้รับั เกีียรติินี้�้
สำำ�หรับั เนื้้อ� หาในฉบัับนี้้ ยั� งั คงมีีเนื้้อ� หาวิิชาการเข้้มข้้นอยู่่เ� ช่่นเดิิม และ
ในฉบัับนี้้ ค
� อลััมน์์ท่่องเที่ย่� วได้้กลัับมาแล้้วนะคะ เราจะพาทุุกท่่านขึ้้�นเหนืือ
ไปเที่ย่� วจัังหวััดเชีียงใหม่่ เพื่่�อต้้อนรัับหน้า้ หนาวที่่กำ� �ลั
ำ งั จะมาถึึง แลกเวร
แล้้ว....ไปเที่ย่� วกัันนะคะ #เราเที่่ย� วด้้วยกััน #ไทยเที่่ย� วไทย  
กองบรรณาธิิการ ต้้องขอขอบพระคุุณอาจารย์์ทุกุ ท่่าน ที่ส่� ละเวลาอััน
มีีค่่ามาช่่วยเขีียนเนื้้อ� หา บทความ อัันจะช่่วยยกระดัับมาตรฐานวิิชาชีีพ
ของเราให้้ก้า้ วหน้้าทััดเทีียมกัับนานาประเทศ และสมาชิิกฯ ทุุกท่่านที่่มีี�
ส่่วนช่่วยติิชม และปรัับปรุงุ คุุณภาพ ของจุุลสารฉบัับนี้้ใ� ห้้มีีเนื้้อ� หาที่่ดีีด้
� ว้ ย 
สุุดท้้ายนี้้ข� อขอบคุุณ กลุ่่ม� ฟรีีไฟล์์ภาพพระบรมฉายาลัักษณ์์ โดยแอดมิิน 
Anekphong Poolperm MT.504 ที่่แ� นะนำำ�ภาพ สมเด็็จพระมหิิตลาธิิเบ
ศร อดุุลยเดชวิิกรม พระบรมราชชนก สวยๆ จากผลงานฝีีมือื การลงสีีภาพ
ของ คุุณชำำ�นาญ  เภาเสน ที่่ไ� ด้้อัญ
ั เชิิญมาเป็็นหน้า้ ปกจุุลสารฉบัับนี้้ด้� ว้ ย
จุุลสารฉบัับนี้้ค� งเป็็นเล่่มส่่งท้้ายปีี 2563 ทางกองบรรณาธิิการจึึงขอ
อวยพรปีีใหม่่ ส่่งท้้ายปีีเก่่า ขออาราธนาคุุณพระศรีีรััตนตรััย  และสิ่่ง� ศัักดิ์์�
สิิทธิใิ นสากลโลกดลบัันดาลให้้ทุกุ ท่่าน มีีความสุุข และสุุขภาพแข็็งแรง
ตลอดปีี 2564 และตลอดไปค่่ะ

อัญชลิตบุษปะนอม
ยี่สิบสี่กันยสมัย
ธ เสด็จสูสวรรคาลัย
ไทยทั่วทิศชีพราว

มโนใน
โศกดาว
แรมนิราศ

ดุจสิ้นหทัยสลาย

เมื่อถึงวัน มหิดล ชนรำลึก
ตระหนักนึก พระเกียรติคุณ การุณยฉาย
พระบรม ราชชนก ปกใจกาย

ทนพญ.วรางลัักษณ์์ พิมิ พาภััย
บรรณาธิิการ

ราษฎรยังคลาย เอกองค ดำรงชนม
การแพทยแผน ปจจุบัน ไทยทันยุค
สรางความสุข ปราศทุกขภัย ไดเกิดผล
นอมดวงใจ เนื่องในวัน มหิดล
ไทยทุกคน กราบบูชา ดวยอาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ประพันธ์โดย ผศ.ทนพ.ศราวุธ สุทธิรัตน์
3

จากสมาคมฯ ถึึงสมาชิิก

นัักเทคนิิคการแพทย์์คนแรก
ที่่ไ� ด้้รับ
ั รางวััลนัักวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์เกีียรติิยศ
มููลนิิธิก
ิ รมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์
ศาสตราจารย์์ ดร.สุุพรรณ ฟู่่�เจริิญ
ศููนย์์วิิจััยและพััฒนาการตรวจวิินิิจฉััยทางห้้องปฏิิบััติิการทางการแพทย์์ (ศวป.)
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในงานประชุุมวิิชาการวิิทยาศาสตร์์การ
แพทย์์ครั้้ง� ที่่� 28 วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ก้า้ วไกล
ระบบสุุขภาพไทยยั่่�งยืืน จัดั โดย กรมวิิทยาศาสตร์์
การแพทย์์ กระทรวงสาธารณสุุข ระหว่่างวััน
ที่่� 26-28 สิิงหาคม 2563 ณ อิิมแพ็็ค ฟอรั่่ม�
เมืืองทองธานีี ศาสตราจารย์์ ดร.สุุพรรณ ฟู่่เ� จริิญ
ผู้้�ไ ด้้ รัั บ รางวัั ล  นัั ก วิิ ทย าศาสตร์์ ก ารแพทย์์
เกีียรติิยศ ประจำำ�ปีี 2563 ได้้รับั เกีียรติิให้้เป็็น
องค์์ปาฐกแสดงปาฐกถาเกีียรติิยศ ศาสตราจารย์์
นายแพทย์์ เฉลิิม พรมมาศ เรื่่อ� ง ธาลััสซีีเมีีย และ
ฮีีโมโกลบิินผิดิ ปกติิในคนไทย: จากงานวิิจัยพื้้
ั น�
ฐานระดัับโมเลกุุลสู่่ก� ารควบคุุม และป้้องกัันโรค
และการค้้นพบฮีโี มโกลบิินชนิิดใหม่่ของโลก ใน
วัันที่�่ 28 สิิงหาคม 2563 และรัับมอบการแสดง
ความยิินดีีจาก นพ. สถาพร วงษ์์เจริิญ ประธาน
กรรมการมููลนิิธิกิ รมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ นับั
เป็็นรางวััลนัักวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์เกีียรติิยศ
คนที่่� 5 นัับจากที่่�มีีการมอบรางวััลมาตั้้�งแต่่ปีี

4

2558 โดย 4 ท่่านแรกที่ไ่� ด้้รับั รางวััลประกอบด้้วย
แพทย์์ 2 ท่่านคืือ ศ.เกีียรติิคุณ
ุ  นพ.ประเสริิฐ
ทองเจริิญ และ ศ. นพ.พลรััตน์์ วิไิ ลรััตน์์ เภสััชกร
2 ท่่านคืือ เภสััชกรท่่านผู้้�หญิิงปรีียา เกษมสัันต์์
ณ อยุุธยา และ ภญ.อมรา วงศ์์พุทุ ธพิิทักั ษ์์  ศ.ดร.
สุุพรรณ ฟู่่เ� จริิญ จึึงเป็็นนักั เทคนิิคการแพทย์์คน
แรกที่ไ่� ด้้รับั รางวััลอัันทรงเกีียรติินี้�้ โดยได้้เข้้ารัับ
รางวััลจากผู้แ้� ทนพระองค์์ สมเด็็จพระเจ้้าน้้องนาง
เธอ เจ้้าฟ้้าจุุฬาภรณวลััยลักั ษณ์์ อัคั รราชกุุมารีี 
กรมพระศรีีสวางควััฒนา วรขััตติิยราชนารีี ในพิิธีี
เปิิดการประชุุมวิิชาการดัังกล่่าวในวัันที่่� 26
สิิงหาคม 2563 ทั้้�งนี้้ร� างวััลนัักวิิทยาศาสตร์์การ
แพทย์์เกีียรติิยศ ในแต่่ละปีีมีีเพีียง 1 รางวััล โดย
นัักวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์เกีียรติิยศจะได้้รับั เงิิน
รางวััลจำำ�นวน 100,000 บาท พร้้อมโล่่ และเกีียรติิ
บััตรนัักวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์เกีียรติิยศ และได้้
รัับเกีียรติิเป็็นองค์์ปาฐกในการแสดงปาฐกถา
เกีียรติิยศ ศาสตราจารย์์ นพ.เฉลิิม พรมมาศ

รางวััลนัักวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์เกีียรติิยศ
เป็็นรางวััลที่ม่� อบให้้กับั ผู้ที่้� ไ่� ด้้สร้้างหรืือริิเริ่่ม� งาน
และอุุทิศิ ตนเพื่่�อประโยชน์์ต่่อวงการวิิทยาศาสตร์์
การแพทย์์ โดยมีีผลงานที่่�มีีประโยชน์์ต่่อการ
แพทย์์และการสาธารณสุุขของประเทศไทยอััน
เป็็นที่ป่� ระจัักษ์์ และเป็็นผู้ที่้� มีีคุ
่� ณ
ุ ธรรม จริิยธรรม
เป็็นแบบอย่่างแก่่บุุคคลในวงการวิิทยาศาสตร์์
การแพทย์์และบุุคคลทั่่�วไป ทั้้�งนี้้� ศ.ดร.สุุพรรณ
ฟู่่เ� จริิญ เป็็นผู้้�อุทิุ ศิ ตนในการศึึกษาวิิจัยั โรคธาลััสซีี
เมีีย และฮีโี มโกลบิินผิดิ ปกติิ เกิิดเป็็นองค์์ความรู้้�
และนวััตกรรมด้้านวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ ที่่ใ� ช้้ใน
การดำำ�เนิินการควบคุุม และป้้องกัันโรคธาลััสซีีเมีีย
อัันเป็็นคุุณููปการอย่่างยิ่่�งต่่อประเทศ โดยได้้
จััดตั้้ง� กลุ่่ม� วิิจัยั ธาลััสซีีเมีียขึ้้�นเป็็นครั้้ง� แรกที่ ค
่� ณะ
เทคนิิคการแพทย์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น ทำำ�
หน้้าที่่ทั้้� ง� ด้้านการสอน วิิจัย 
ั และเปิิดให้้บริกิ าร
ทางวิิชาการ การตรวจวิินิจฉั
ิ ยั ธาลััสซีีเมีียได้้อย่่าง
ครบวงจรทั้้ง� ในระยะก่่อน และหลัังคลอด ถืือเป็็น 
ครั้้�งแรกของภาคอีีสาน  และเป็็นต้น้ แบบให้้กับั
อีีกหลายหน่่วยบริิการในเวลาต่่อมา สามารถ
ผลิิตผลงานวิิจััยสำ�ำ คััญๆ ทั้้�งงานวิิจััยพื้้�นฐานที่่�
สามารถตีีพิิมพ์์เผยแพร่่ในวารสารวิิชาการระดัับ
นานาชาติิที่มีีชื่่
่� อ� เสีียงและเป็็นที่ย่� อมรัับได้้อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ตลอดจนผลิิตงานวิิจัย 
ั และพััฒนาเสริิม
ประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานเพื่่�อการควบคุุม
และป้้องกัันโรคธาลััสซีีเมีียของไทย และประเทศ
เพื่่�อนบ้้าน ที่่ส� ามารถขยายผลเชิิงพาณิิชย์์ได้้อย่่าง
เป็็นรููปธรรม และประยุุกต์์ใช้้อย่่างแพร่่หลาย
จนถึึงปััจจุุบันั

ศ.ดร.สุุ พ รรณ ฟู่่�เจริิ ญ เป็็ น ผู้้�ที่่�ยึึ ดมั่่� น ในการทำำ� งานเป็็ นทีี มและมีี เฉลยเกมส์์ฉบัับที่่แ� ล้้วนะคะ ใครเล่่นได้้ถูกู ต้้องบ้้างเอ่่ย ?
กััลยาณมิิตร มีีความอ่่อนน้้อม ถ่่อมตน ขยััน ซื่่อ� สััตย์์ เสีียสละ อดทน เกาะ
ติิดปััญหา กััดไม่่ปล่่อย ให้้เกีียรติิ และสนัับสนุุนเพื่่�อนร่่วมงานทุุกระดัับชั้้น�
จััดสรรผลประโยชน์์ให้้กับั ผู้้�ร่่วมงานอย่่างลงตััว และเป็็นธรรม ใส่่ใจซึ่่ง� กััน
และกัันทั้้ง� เรื่่อ� งงาน และเรื่่อ� งอื่่น� ๆ
การเป็็นนัักเทคนิิคการแพทย์์คนแรกที่่�ได้้รัับรางวััลอัันทรงเกีียรติิ
นี้้� ย่่อมเป็็นความภาคภููมิิใจส่่วนตััวของ ศ.ดร.สุุพรรณ ฟู่่�เจริิญ และ
ครอบครััว ตลอดจนทีีมงานวิิจัยั ที่ไ่� ด้้ร่่วมกัันผลิติ ผลงานวิิจัยั ที่มีีป
่� ระโยชน์์
ออกมาอย่่างต่่อเนื่่�องจนมีีผลงานตีีพิิมพ์์เผยแพร่่ในวารสารวิิชาการระดัับ
นานาชาติิมากกว่่า 200 เรื่่อ� ง และในอีีกด้้านหนึ่่ง�  ย่่อมเป็็นความภาค
ภููมิิใจของวิิชาชีีพเทคนิิคการแพทย์์ด้ว้ ย เนื่่�องจากแสดงถึึงการได้้รับั การ
ยอมรัับในวิิชาชีีพอย่่างกว้้างขวาง ศ.ดร.สุุพรรณ ฟู่่เ� จริิญ เป็็นนักั เทคนิิค
การแพทย์์ ที่ไ่� ด้้รัับการยอมรัับในวงการการศึึกษาวิิจััยเรื่่อ� งโรคธาลััสซีี
เมีียทั้้�งใน และต่่างประเทศ เป็็นผู้ที่้� ทำ�่ �ำ ให้้วิชิ าชีีพอื่่น� ที่เ่� กี่่ย� วข้้อง ทั้้�งแพทย์์
พยาบาล เภสััชกร สาธารณสุุข และวิิทยาศาสตร์์ เห็็นความสำำ�คััญของ
วิิชาชีีพเทคนิิคการแพทย์์ ในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อการควบคุุมและป้้องกััน
รายชื่่�อผู้้�โชคดีีจากการเล่่นเกมปริิศนาประจำำ�ฉบัับที่่� 52 เดืือน
โรคธาลััสซีีเมีียและโรคอื่่�น ๆ ศ.ดร.สุุพรรณ ฟู่่เ� จริิญ เป็็นผู้ที่้� ปฏิ
่� บัิ ติั ติ นเป็็น กรกฎาคม – กัันยายน 2563
แบบอย่่างที่่ดีี� ของ นัักเทคนิิคการแพทย์์ นักั วิิทยาศาสตร์์ นักั วิิจัย 
ั อาจารย์์
4. คุณโสภิตา คงคาเนาวรัตน์
1. คุุณพอระดีี มหานาม
ผู้ส้� อนนัักเทคนิิคการแพทย์์ ที่่ป� ระสบความสำำ�เร็็จ ได้้รับั รางวััลจากผลการ
5. คุณวัชรพงค์ แสงดาว
2. คุุณลดารััตน์์ สุจริ
ุ ติ
ปฏิิบัติั งิ านในโอกาสต่่างๆ มากมาย ตลอดจนได้้รับั พระราชทานเหรีียญ
3. คุุณเจนจิิรา พรชััยกิติ ติ์์�
ดุุษฎีีมาลา เข็็มศิิลปวิิทยา ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2561 ในสาขาเทคนิิคการแพทย์์
รบกวนแจ้้งชื่่อ� -ที่อ่� ยู่่� เพื่่�อให้้ทางกองบรรณาธิิการส่่งของที่ร่� ะลึึกไปให้้
ปััจจุุบัันยัังได้้ปฏิิบััติิงานเพื่่�อวิิชาชีีพในตำำ�แหน่่ง กรรมการบริิหารด้้าน ด้้วยนะคะ
วิิชาการ สมาคมเทคนิิคการแพทย์์แห่่งประเทศไทยในพระอุุปถัมั ภ์์พระองค์์
ฉบัับนี้้ช� วนเพื่่�อนๆ สมาชิิก มาทดสอบสายตากัันค่่ะ โดยให้้ค้นห
้ า
เจ้้าโสมสวลีี กรมหมื่่�นสุทุ ธนารีีนาถ วาระปีี พ.ศ. 2561-2564 และเป็็น
กรรมการสภาเทคนิิคการแพทย์์ ประเภทเลืือกตั้้ง� วาระปีี พ.ศ. 2563-2566    สิ่่ง� ของที่่อ� ยู่่ใ� นภาพด้้านขวาให้้เจอค่่ะ หาเจอแล้้วให้้วงกลมที่่ภ� าพมาเลย

นะคะ.......ส่่งคำำ�ตอบร่่วมสนุุกมาทางอีีเมล์์ amtt.editor@gmail.com
ภายในวัันที่่� 10 ธัันวาคม 2563 โดยแจ้้งชื่่อ� -ที่่อ� ยู่่ข� องสมาชิิก มาด้้วยนะคะ
ทางสมาคมฯ จะสุ่่�มรายชื่่�อผู้้�โชคดีีที่่�ตอบถููก รัับของที่่�ระลึึกจำำ�นวน  5
รางวััลค่่ะ ส่่งมากัันเยอะๆ นะคะ

ส่่งคำำ�ตอบมาร่่วมสนุุกได้้ที่่�
amtt.editor@gmail.com
ทางสมาคมฯ จะมีีของที่่ร� ะลึึกให้้กับั ผู้โ้� ชคดีี
ที่่ต� อบถููกด้้วยนะคะ
5

เกร็็ดวิิชาการเพื่่�อวิิชาชีีพ

การตรวจ
การทำำ�งานของไต
(Renal Function Test)
รศ.นพ. สุุชาติิ   ศิริิ ใิ จชิิงกุุล  
คณะเทคนิิคการแพทย์์
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น

ไต มีีหน้้าที่่หลั
� กั ๆ คืือกรอง และกำำ�จัดั ของเสีียจาก
ร่่างกายออกทางปััสสาวะ ควบคุุมความเป็็นกรด-ด่่าง
ของร่่างกาย  รัักษาสมดุุลของน้ำำ� 
� และเกลืือแร่่ สร้้าง
ฮอร์์โมนหลายชนิิด ซึ่่�งหน้้าที่่�เหล่่านี้้�มีีสำ�ำ คััญมาก
ต่่อร่่างกาย ดัังนั้้�นหากไตผิิดปกติิหรืือเสื่่�อมลงจะ
ส่่งผลให้้ร่่างกายเสีียความสมดุุลได้้ การตรวจการ
ทำำ�งานของไต เป็็นวิธีีิ การเพื่่�อบ่่งชี้้เ� บื้้อ� งต้้นว่่า ไตมีี
ประสิิทธิภิ าพการกรองที่่ล� ดลง ไตถููกทำำ�ลาย หรืือ
เกิิดมีีภาวะบางอย่่างที่่อ� าจส่่งผลต่่อการทำำ�งานของ
ไต  ในการตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารทางการแพทย์์
มัักจะนิิยมส่่งตรวจหาระดัับ  Blood urea nitrogen
(BUN) , Creatinine และนำำ�มาคำำ�นวณ estimated
Glomerular Filtration Rate (eGFR) ทั้้�งนี้้ก็� เ็ พื่่�อดูู
ว่่าไตสามารถทำำ�หน้า้ ที่ก่� รองของเสีียออกจากเลืือด
ขัับทิ้้ง� ออกทางปััสสาวะได้้เป็็นปกติิหรือื ไม่่

ผลผลิิตสุุดท้้ายที่่ไ� ด้้จากการเผาผลาญอาหารประเภท
โปรตีีน  โดยผ่่านขบวนการ deamination ของ
amino acid   ในชั้้�นต้น้ สารของเสีียก็็คือื ไนโตรเจน
(Nitrogen) ซึ่่�งจะอยู่่�ในรููปของแอมโมเนีีย (NH3)
ั และถููกกำำ�จัดั โดย
จากนั้้น 
� NH3 จะถููกดููดซึึมเข้้าสู่่ตั� บ 
มีีกระบวนการสัังเคราะห์์ให้้เป็็น urea แล้้วไปกรอง
ผ่่านออกทางไตมากัับปัสั สาวะซึ่่ง� เป็็นตัวั การทำำ�ให้้น้ำ��ำ
ปััสสาวะมีีกลิ่่น� เหม็็น  ในคนที่่มีีภ
� าวะไตเสื่่อ� มหรืือมีี
ประสิิทธิภิ าพการกรองของไตลดลง  มีีค่่าอััตราการ
กรอง หรืือ Glomerular filtration rate (GFR) ลดลง
ก็็จะมีีการสะสมคั่่ง� ค้้างของ BUN อยู่่ใ� นกระแสเลืือด
จึึงตรวจค่่า BUN ได้้สููงผิิดปกติิ เรานิิยมใช้้ BUN
เป็็น  biomarker ที่่�บ่่งชี้้�ประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน
ของไตกัันมานานโดยตรวจควบคู่่�กัับ  creatinine
ระดัับ  BUN ยัังสููงขึ้้น� ได้้จากตััวแปรอื่่น� ๆ ที่ไ่� ม่่ใช่่มา
จากการทำำ�งานของไต เช่่น ภาวะช็็อก หััวใจล้้มเหลว
ประโยชน์์การตรวจการทำำ�งานของไต
การได้้รับป
ั ระทานอาหารที่มีี่� โปรตีีนสููง และมีีเลืือด
ออกในระบบทางเดิินอาหาร BUN ยัังไม่่สามารถ
1. เพื่่�อบอกความผิิดปกติิของไต
นำำ�มาใช่่เป็็นตััวบ่่งชี้้�การทำำ�งานของไตได้้ถููกต้้อง
2. เพื่่�อช่่วยในการวิินิจฉั
ิ ยั โรคไต
สมบููรณ์์ เนื่่�องจาก proximal tubule สามารถดููด
3. เพื่่�อติิดตามการดำำ�เนิินของโรคไต
กลัับ  (reabsorb) urea กัับคืนื เข้้าสู่่ก� ระแสเลืือดใน
4. เพื่่�อติิดตามการตอบสนองต่่อการรัักษา
ปริิมาณที่่�แตกต่่างกัันไปขึ้้�นอยู่่�กัับสถานะของการ
5. เพื่่�อประโยชน์์ในการปรัับขนาดของยาบาง
กรองของไต การกรองของไตช้้าลงจะทำำ�ให้้ดููดกลัับ
    ชนิิดที่ขั่� บั ออกทางไต
ได้้มากขึ้้น  
� ในทางปฏิิบัติั จึึิ งไม่่นิิยมนำำ�ค่่า BUN เป็็น
Blood urea nitrogen (BUN) เป็็นสารประกอบ  ตััวแทนที่่นำ� �ำ มาคำำ�นวณค่่า GFR ค่่าปกติิของ BUN
non protein nitrogenous compound เป็็น คืือ 7 - 20 mg/dL
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รููปที่่� 1 แสดงการสร้้างและการขัับถ่่าย BUN.

(https://www.labpedia.net/blood-urea-nitrogen- bun-or-urea-nitrogen-bun-creatinine-ratio/)

Creatinine เป็็นเป็็นผลผลิิตที่่ไ� ด้้จาก creatine และ
creatine phosphate ที่่มีี� การใช้้พลัังงานในการ
ยืืดหรืือหดกล้้ามเนื้้อ� ระดัับ  Creatinine ในเลืือด
แต่่ละคนจะมีีอััตราการสร้้างที่่�คงที่่� และจะถููกขัับ
ออกจากร่่างกายโดยการกรองที่่ไ� ตและขัับออกทาง
ปััสสาวะทั้้ง� หมดโดยไม่่มีีการดููดกลัับโดยท่่อไต แต่่
หากไตทำำ�งานผิิดปกติิมีีการอััตรากรองที่ล่� ดลง การ
กำำ�จัดั Creatinine จะลดลง สารนี้้ก็� จ็ ะคั่่ง� ค้้างในเลืือด
ดัังนั้้นห
� ากค่่านี้้สูู� งก็็หมายถึึงการทำำ�งานของไตลดลง
นั่่�นเอง ซึ่่ง� โดยทั่่�วไปผู้ช้� ายจะมีีระดัับ Creatinine มาก
กว่่าผู้้�หญิิงและเด็็ก เนื่่�องจากปริิมาณมวลกล้้ามเนื้้อ�
มากกว่่าระดัับค่่าปกติิของ Creatinine คืือ 0.6 -1.5
mg/dl

รููปที่่� 2 แสดง Creatine Metabolism Dr. Amr S. Moustafa
(https://www.slideserve.com/bethan/5573664)

ทั้้ง� BUN และ Creatinine ต่่างก็็เป็็นของเสีียที่่ต้� อ้ ง
อาศััยการกรองของไตขัับทิ้้�งออกทางปััสสาวะทั้้�ง
คู่่� ดัังนั้้�นถ้้าไตทำำ�งานลดลง จึึงมีีการสะสมสารทั้้�ง
สองมากขึ้้น� ในเลืือด BUN เมื่่อ� ถููกกรองออกไปแล้้ว
สามารถดููดกลัับสู่ก�่ ระแสเลืือดทางท่่อไตได้้ประมาณ
20-40% ต่่างจาก Creatinine เมื่่อ� กรองออกไปแล้้ว
จะไม่่มีีการดููดกลัับทางท่่อไต และไม่่ได้้รับผ
ั ลกระทบ
จากอาหารที่่รั� บป
ั ระทาน ปริิมาณของ Creatinine ที่่�
เหลืืออยู่่ใ� นเลืือดจึึงเป็็นตัวั ชี้้วั� ดั การทำำ�งานของไตได้้ดีี
กว่่า BUN  ในทางปฏิิบัติั จึึิ งนิิยมใช้้ระดัับ Creatinine  
เป็็นตัวั แทนที่่นำ� �ำ มาคำำ�นวณดููการเปลี่่�ยนแปลงของ
GFR      
Creatinine clearance (CrCl) เป็็นการวััด
เพื่่� อ ประเมิิ นอัั ต ราการกรองของไตว่่าสามารถ
กำำ�จัดั Creatinine ออกจากเลืือดได้้ดีีเพีียงใด (เหมืือน
การตรวจ eGFR) แต่่จะเป็็นการนำำ�ค่่า Creatinine
ที่ไ่� ด้้จากการตรวจเลืือด และค่่า Creatinine ที่่ไ� ด้้
จากการเก็็บปัสั สาวะที่่� 24 ชั่่�วโมง มาประกอบกัันมา
คำำ�นวณ ซึ่่ง� ค่่าที่ห�่ าได้้นี้จ�้ ะมีีประโยชน์์ในทางวิินิจฉั
ิ ยั
สมรรถภาพการทำำ�งานของไตได้้ดีีกว่่า ค่่า Creatinine
เพีียงอย่่างเดีียว ค่่า CrCl จึึงมีีค่่าใกล้้เคีียงกัับ GFR
แต่่ในปััจจุุบันั การตรวจหา CrCl มีีความนิิยมลดลงไป
เนื่่อ� งจากมีีความยุ่่ง� ยากในการเก็็บปัสั สาวะ 24 ชั่่�วโมง
อาจทำำ�ให้้เกิิดข้้อผิิดพลาดของการเก็็บสิ่่ง� ส่่งตรวจ 
CrCl คำำ�นวณจากสููตร              
CrCl = (U x V)/P หน่่วยเป็็น ml/min
U = urinary Creatinine concentration
      หน่่วยเป็็น mg/dl
V = urinary volume หน่่วยเป็็น ml/min
P = plasma Creatinine concentration
  หน่่วยเป็็น mg/dl
Glomerular filtration rate (GFR)
ระดัับ  BUN และ Creatinine ที่ไ่� ด้้จากการ
ตรวจเลืือดไม่่ได้้แสดงถึึงสมรรถภาพการทำำ�งาน
ของไตอย่่างสมบููรณ์์ ระดัับจะเพิ่่�มขึ้้นก็
� ต่่็ อเมื่่อ� การ
ทำำ�งานของไตลดลงมากกว่่า 50% และค่่าที่ไ่� ด้้อาจได้้
รัับผลกระทบจากปััจจัยอื่่
ั น� ๆเกิิดขึ้้นจ
� ากภายนอกไต
    วิิธีีที่จ่� ะประเมิินการทำำ�งานของไตได้้อย่่างถููกต้้อง
คืือการวััด GFR หาอััตราการกรองของไตโดยใช้้ค่่า
estimated Glomerular Filtration Rate  (eGFR)
อาศััยระดัับ Creatinine เป็็นค่่าอ้้างอิิงในการคำำ�นวณ
ร่่วมกัับ เพศ อายุุ และเชื้้อ� ชาติิ     ค่่าปกติิของ  eGFR  
90 - 120 ml/min สููตรที่นิ่� ยิ มใช้้ในการคำำ�นวณมีี
หลายสููตร ดัังต่่อไปนี้้�
1. Modification of Diet in Renal Disease
(MDRD) Equation
   GFR (ml/min/1.73 m2) = 186 x (Serum

Creatinine Jaffe) ) –1.154 x (age) -0.203 x
(0.742 ในเพศหญิิง)
2. ในกรณีีที่่�ไม่่สามารถคำำ�นวณด้้วยสููตร MDRD
equation ได้้สามารถประเมิิน eGFR ได้้
จากสููตร Crockcoft-Gault equation ที่่มีี� การ
คำำ�นวณที่่ไ� ม่่ยุ่่ง� ยากดัังนี้้�

เข้้าสู่่ร� ะยะไตวายเรื้้อ� รัังระยะที่่� 3 อาการทางคลิินิกิ
ของภาวะไตวายเรื้้อ� รัังจะพบเมื่่อ� มีีค่่า eGFR น้้อยกว่่า
30 ml/min (ไตสููญเสีียหน้้าที่่ก� ารทำำ�งานไป 70-80%)
จะเริ่่ม� มีีอาการแสดงที่่ชั� ดั เจนได้้แก่่มีีอาการโลหิิตจาง
ซีีด อ่่อนเพลีีย เบื่่�ออาหาร คลื่่�นไส้้ อาเจีียน ขาบวม
หน้้าบวม คัันตามตััว และความดัันโลหิิตสููง เป็็นต้น้
ผู้้�ป่่วยที่่เ� ข้้าสู่่ภ� าวะไตวายระยะสุุดท้้ายมีีค่่า eGFR<15
ml/min ต้้องรัักษาโดยการการฟอกเลืือด การ
ฟอกไตทางช่่องท้้อง และการปลููกถ่่ายไตหรืือผ่่าตััด
ิ ยั โรค
3. Chronic Kidney Disease Epidemiology เปลี่่�ยนไต ดัังนั้้น� การตรวจคััดกรอง และวิินิจฉั
ไตตั้้�งแต่่ระยะเริ่่�มแรก เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการควบคุุม
Collaboration (CKD-EPI)
   จำำ�แนกตามเพศและระดัับ Creatinine ในเลืือด ปััจจัยั เสี่่ย� ง และการให้้การดููแลรัักษาอย่่างเหมาะ
สมจึึงมีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่ง�

การแบ่่งความรุุนแรงของโรคไตเรื้้อ� รััง
ในปััจจุุบัน 
ั เกณฑ์์ที่ใ�่ ช้้ในการระบุุระยะของโรค
ไตเรื้้�อรัังอ้้างอิิงตามเกณฑ์์ของ Kidney Disease
Improving Global Outcomes (KDIGO) ปีีพ.ศ.
2555 โดยใช้้ค่่า eGFR แบ่่งระยะของโรคไตเรื้้อ� รััง
ตามระดัับดังั ตารางที่่� 1

ตารางที่่� 1 การแบ่่งระยะของโรคไตเรื้้อ� รัังตามเกณฑ์์
ของอััตราการกรองของไต
หมายเหตุุ (1) ถ้้าไม่่มีีหลัักฐานของภาวะไตผิิดปกติิ ระยะที่่� 1 และ 2 จะไม่่เข้้าเกณฑ์์การวิินิจฉั
ิ ยั โรคไตเรื้้อ� รััง     
(2) การรายงานผลการคำำ�นวนค่่า eGFR หากมีีทศนิิยมให้้ปัดั ตััวเลขเป็็นจำ�น
ำ วนเต็็มก่่อนแล้้วจึึง    
     บอกระยะของโรคไตเรื้้อ� รััง ตััวอย่่างเช่่น บุุคคลผู้้�หนึ่ง่� ได้้รับั การตรวจวััด eGFR = 59.64 ml/
�้ วามผิิดปกติิของไตอย่่างอื่่น�
     min/1.73m2 จะเท่่ากัับ 60 ml/min/1.73m2 ซึ่ง่� ถ้้าบุุคคลผู้นี้้� มีีค
     ร่่วมด้้วย จะเป็็นโรคไตเรื้้อ� รัังระยะที่่� 2 แต่่ถ้้าไม่่มีีความผิิดปกติิของไตอย่่างอื่่นร่่
� วมด้้วยบุุคคลนี้้�
     จะไม่่ได้้เป็็นโรคไตเรื้้อ� รััง
(3) eGFR<15 = ไตวายเรื้้อ� รัังระยะสุุดท้้าย ต้้องการรัักษาแบบองค์์รวมชนิิดประคัับประคอง
     การฟอกเลืือดด้้วยไตเทีียมหรืือต้้องผ่่าตััดเปลี่่�ยนไต
(4) ในการพยากรณ์์โรคไตเรื้้อ� รััง ควรพิิจารณาถึึง สาเหตุุ ระดัับ  eGFR ระดัับอัลั บููมิินในปััสสาวะ                     
     และปััจจัยั เสี่่ย� งอื่่น� ๆ หรืือโรคร่่วมอย่่างอื่่น 
�

เมื่่อ� มีีปััญหาเกิิดขึ้้นกั
� บั ไตในระยะเริ่่ม� ต้้น  ผู้้�ป่่วยโรค
ไตเรื้้อ� รัังจะไม่่มีีอาการในระยะเริ่่ม� แรกของโรค อาจ
ไม่่พบอาการผิิดปกติิใดๆ หรืือพบความผิิดปกติิเพีียง
เล็็กน้้อย ไม่่มีีอาการแสดงออกชััดเจนทางคลิินิกิ เช่่น
อาจตรวจพบ albumin ในปััสสาวะ   พยาธิิสภาพ
ของไตจะเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างช้้าๆ  หากไม่่
ได้้รัับการรัักษาหน้้าที่่�ของไตจะค่่อยๆเสื่่�อมลงจน
ในที่่สุ� ดุ ไตไม่่สามารถทำำ�หน้า้ ที่่ไ� ด้้ตามปกติิ  จะเกิิด
ภาวะไตวายเรื้้อ� รััง  หากได้้รับั การดููแลรัักษาอย่่างถููก
ต้้องต่่อเนื่่�องและเหมาะสม ก็็สามารถที่่จ� ะชะลอการ
เปลี่่�ยนแปลงไม่่ให้้เข้้าสู่่ภ� าวะไตวายเรื้้อ� รัังระยะท้้ายๆ
ได้้ เมื่่อ� มีีค่่า eGFR ต่ำำ�� กว่่า 60 ml/min ซึ่่ง� หมายถึึง

ผู้้�ที่�มี่ ีปััจจััยเสี่่�ยงควรได้้รัับการตรวจคััดกรองเพื่่�อ
วิินิจิ ฉััยเพื่่อ� เฝ้้าระวัังภาวะไตวายเรื้้อ� รััง อย่่างน้้อย
ทุุก 6-12 เดืือน มีีดัังนี้้�
• โรคเบาหวาน
• โรคความดัันโลหิิตสููง
• อายุุมากกว่่า 60 ปีีขึ้้น� ไป 
• โรคแพ้้ภููมิติ นเอง (autoimmune diseases)
ที่่อ� าจก่่อให้้เกิิดไตผิิดปกติิ เช่่น SLE
• โรคหััวใจและหลอดเลืือด (cardiovascular
disease)
• โรคติิดเชื้้อ� ระบบทางเดิินปัสั สาวะส่่วนบนซ้ำำ��
หลายครั้้�ง (> 3 ครั้้�ง/ปีี)
• โรคเก๊๊าท์์ (gout) หรืือระดัับกรดยููริิคในเลืือดสููง
• ผู้ที่้� ไ่� ด้้รับย
ั าแก้้ปวดกลุ่่ม� NSAIDS (Non-sterroidal anti-inflammatory drugs) หรืือสารที่่�
ทำำ�ลายไตเป็็นประจำำ� (Nephrotoxic agents)
• มีีไตพิิการตั้้ง� แต่่กำำ�เนิิดหรืือมีีไตข้้างเดีียวหรืือ
มีีประวััติโิ รคไตในอดีีต
• ตรวจพบถุุงน้ำำ�� ในไตมากกว่่า 3 ตำำ�แหน่่งขึ้้น� ไป
ผู้ที่้� มีีปั
�่ จจั
ั ยั เสี่่ย� งข้้อใดข้้อหนึ่่ง� ดัังกล่่าว ควรได้้รับั การ
ตรวจเพื่่�อวิินิิจฉััยโรคไตเรื้้�อรัังตามคำำ�แนะนำำ�ของ
สมาคมโรคไตแห่่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ดัังนี้้�
1. ประเมิินค่่า eGFR อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง ด้้วย
การตรวจระดัับ Creatinine ในเลืือด ตรวจวััดด้้วยวิิธีี
enzymatic method และคำำ�นวณค่่า eGFR ด้้วย
สมการ CKD-EPI
2. ตรวจหา albumin จากตััวอย่่างปััสสาวะโดย
ใช้้แถบสีีจุ่่�ม (dipstick)
3. ตรวจหาเม็็ดเลืือดแดงในปััสสาวะด้้วยแถบ
สีีจุ่่�ม ถ้้าได้้ผลบวกให้้ทำ�ำ การตรวจ  microscopic
examination โดยละเอีียดต่่อไป
4. ในกรณีีที่่ต� รวจพบความผิิดปกติิตามข้้อ 1-3
ควรได้้รับั การตรวจซ้ำำ�อีี
� กครั้้�งในระยะเวลา 3 เดืือน
7

รููปที่่� 3 แสดงคำำ�แนะนำำ�สำ�หรั
ำ บั การดููแลผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้อ� รัังของ
สมาคมโรคไตแห่่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 จาก ศ.เกีียรติิคุณ
ุ
พญ. ธััญญารััตน์์ธีีรพรเลิิศรััฐ การวิินิจฉั
ิ ยั โรคไตเรื้้อ� รััง และ
แนวทางการคััดกรองกุุมภาพัันธ์์ 2559
https://www.slideshare.net/joiesansuk/ss-60407319

เอกสารอ้้างอิิง
1. คำำ�แนะนำำ�สำ�หรั
ำ บั การดููแลผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้อ� รัังก่่อนการ
บำำ�บััดทดแทนไต  สมาคมโรคไตแห่่งประเทศไทย บริิษัทั
ทาเคดา (ประเทศไทย) จำำ�กัดั พ.ศ. 2558
2. คำำ�แนะนำำ�สำ�หรั
ำ บั การดููแลรัักษาโรคไตเรื้้อ� รััง แบบองค์์
รวมชนิิดประคัับประคอง สมาคมโรคไตแห่่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2560 พิิมพ์์ครั้้ง� ที่่� 1 บริิษัท 
ั เท็็กซ์์ แอนด์์ เจอร์์นัลั
พัับลิเิ คชั่่�นจำ�กั
ำ ดั  มิิถุนุ ายน 2560
3. ศ.เกีียรติิคุณ
ุ พญ.ธััญญารััตน์์ ธีีรพรเลิิศรััฐ การวิินิจฉั
ิ ยั
โรคไตเรื้้อ� รัังและแนวทางการคััดกรอง. กุุมภาพัันธ์์ 2559.
https://www.slideshare.net/joiesansuk/ss60407319  
4. การตรวจการทำำ�งานของไต (BUN, Creatinine,
Creatinine clearance, eGFR) จาก https://medthai.
com/การตรวจการทำำ�งานของไต
5. Blood Urea Nitrogen, BUN, or Urea Nitrogen
(BUN/Creatinine ratio) https://www.labpedia.
net/blood-urea-nitrogen-bun-or-urea-nitrogenbun-creatinine-ratio/
6. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the
Evaluation and Management of Chronic Kidney
Disease. Kidney international Supplement.
2013;3(1):1-163.
7. Khwaja A. KDIGO clinical practice guidelines
for acute kidney injury. Nephron Clin Pract.
2012;120(4):179-84.
8. National Kidney Center.org. Chronic Kidney
Disease 2017,  from: http://www.nationalkidneycenter.org/chronic-kidney-disease/.
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ท่่องเที่่�ยว

5. การตรวจอื่่�นๆ เช่่น การตรวจทางรัังสีี (plain
KUB) และ/หรืือการตรวจอััลตราซาวด์์ (ultrasonogrraphy KUB) ขึ้้�นอยู่่กั� บข้
ั อ้ บ่่งชี้้ใ� นผู้้�ป่่วยแต่่ละราย

คณะเทคนิิค
การแพทย์์
มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่
ฉบัับสุุดท้้ายของปีี 2563 แล้้วนะคะ ฉบัับนี้้�
จะพาทุุกท่่านพบกัับคณะที่่�เปิิดสอนสาขาเทคนิิค
การแพทย์์ลำ�ดั
ำ ับที่่� 3 คืือ คณะเทคนิิคการแพทย์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่  ซึ่่ง� มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ 
เป็็นมหาวิิทยาลััยที่่ตั้้� ง� ขึ้้น� ในส่่วนภููมิิภาคเป็็นแห่่งแรก
ของประเทศไทย ตามนโยบายของรััฐบาลและความ
ต้้องการของประชาชนในภาคเหนืือที่จ่� ะขยายโอกาส
การศึึกษาระดัับอุดุ มศึึกษาให้้กระจายออกสู่่ท้� อ้ งถิ่่น�
โดยได้้รับั อนุุมัติั ใิ ห้้จัดั ตั้้ง� ขึ้้น� เมื่่อ� ปีี พ.ศ.2503 และ
เริ่่ม� เปิิดทำำ�การเรีียนการสอนในเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ.
2507 และเพื่่�อตอบสนองต่่อความต้้องการบุุคลากร
ด้้านวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ
เหมาะสมในการให้้บริกิ ารด้้านวิิทยาศาสตร์์สุขุ ภาพ
แก่่ประชาชนในท้้องถิ่่น 
� มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ร่่วม
กัับคณะแพทยศาสตร์์ จึึงได้้มีีโครงการจััดตั้้�งภาค
วิิชาเทคนิิคการแพทย์์ขึ้้น 
� ในปีี พ.ศ. 2509 และได้้
รัับอนุุมัติั ใิ ห้้เป็็นภาควิิชาเมื่่อ� ปีี พ.ศ. 2510 ต่่อมาในปีี
พ.ศ. 2512 คณะแพทยศาสตร์์ได้้เห็็นชอบให้้ภาควิิชา
เทคนิิคการแพทย์์จัดั ทำำ�โครงการจััดตั้้ง� คณะเทคนิิค
การแพทย์์ เพื่่�อรัับผิดิ ชอบผลิิตบััณฑิิตในสาขาวิิชา
วิิทยาศาสตร์์สุขุ ภาพออกไปรองรัับงานในเขตภาค
เหนืือ ซึ่่ง� ได้้รับั อนุุมัติั ใิ ห้้เป็็นคณะเทคนิิคการแพทย์์
ในปีี พ.ศ. 2519 ในปััจจุุบันั เปิิดสอนระดัับปริญ
ิ ญา
ตรีี 4 สาขาวิิชา คืือ สาขาวิิชาเทคนิิคการแพทย์์ สาขา
วิิชารัังสีีเทคนิิค สาขาวิิชากิิจกรรมบำำ�บััด และสาขา
วิิชากายภาพบำำ�บััด (คััดลอกข้้อมููลและรููปภาพจาก
http://www.ams.cmu.ac.th, https://www.
facebook.com/amscmu) ในฉบัับนี้้�จะพาทุุก
ท่่านท่่องเที่่ย� วในตััวเมืืองเชีียงใหม่่ และใกล้้เคีียงค่่ะ

ทนพญ. สุุภาวดีี แย้้มศรีี

1. วััดพระธาตดอยสุุเทพ

วััดพระธาตุุดอยสุุเทพ วััดคู่่บ้� า้ นคู่่เ� มืืองของชาว
เชีียงใหม่่ที่่�ต้้องแวะไปสัักการะให้้ได้้เมื่่�อมาเยืือน
เชีียงใหม่่ วััดพระธาตุุดอยสุุเทพตั้้ง� อยู่่บนย
� อดดอย
สุุเทพโดยเราจะได้้นมัสั การพระบรมสารีีริิกธาตุุของ
พระพุุทธเจ้้าเพื่่�อสิิริิมงคลแก่่ชีีวิิต ด้้วยการเดิินขึ้้�น
บัันไดนาคไปสู่่ตั� วั วััดทั้้ง� หมด 306 ขั้้�น  แต่่หากใคร
เดิินขึ้้น� ไม่่ไหวก็็มีีบริกิ ารรถรางไฟฟ้้าให้้ด้ว้ ยค่่ะ
ที่่อ� ยู่่� : ถ.ศรีีวิิชัย 
ั ต.สุุเทพ อ.เมืือง จ.เชีียงใหม่่ 50200
เวลาเปิิด – ปิิด : ทุุกวััน 6.00 – 18.00 น.
ค่่าเข้้า : ค่่าบริิการรถรางไฟฟ้้าขึ้้น 
� – ลง คนละ 20 บาท
คััดลอกข้้อมููลจาก: https://blog.traveloka.com/th/
local-attraction/chiangmai-10-places-must-checkin/

2. ถนนคนเดิินท่่าแพ

ประทัั บ แปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็็ จ
พระเจ้้าอยู่่�หััวในรััชกาลที่่� 9 และสมเด็็จพระนาง
เจ้้าฯ พระบรมราชิินีีนาถ สร้้างเสร็็จเมื่่อ� ปีี พ.ศ. 2505
ตั้้�งอยู่่�บนดอยบวกห้้า เปิิดให้้เป็็นที่่�เที่่�ยวเชีียงใหม่่
สามารถเดิินชมได้้โดยรอบตำำ�หนักั และบริิเวณซึ่่ง� มีี
แปลงกุุหลาบ สวนเฟิิร์น 
์ และไม้้นานาพรรณ พระ
ตำำ�หนัักภููพิิงคราชนิิเวศน์์ มีีลัักษณะเป็็นแผนผััง
แบบเรืือนไทยภาคกลางที่่เ� รีียกว่่า “เรืือนหมู่่”�  มีีรููป
แบบสถาปััตยกรรมเป็็นไทยประเพณีีประยุุกต์์ ก่่อ
อิิฐถืือปููน ยกพื้้นสูู
� งหลัังคาทรงไทย มีีความงดงาม
เป็็นอย่่างมาก เหมาะที่่จ� ะเดิินทางมาพัักผ่่อน พร้้อม
กัับเก็็บภาพประทัับใจสวยๆ คู่่กั� บั พระตำำ�หนักั และ
บรรยากาศโดยรอบ

ของผู้้�คนและศิิลปะล้้านนาเอาไว้้ได้้อย่่างเต็็มเปี่่ย� ม
ยกตััวอย่่างเช่่นร้้าน Iberry ถนนนิิมมานเหมิินทร์์ 17
คััดลอกข้้อมููลจาก: https://www.sanook.com/traveel/1390794/
คััดลอกรููปภาพจาก: https://bit.ly/3jw7LLw

ที่่อ� ยู่่� : ดอยบวกห้้า ตำำ�บลสุุเทพ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
เชีียงใหม่่
เวลาเปิิด – ปิิด : (ทุุกวััน) ตั้้ง� แต่่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ค่่าเข้้าชม : ผู้ใ้� หญ่่ 20 บาท เด็็กนัักเรีียน 10 บาท 5. แม่่กำ�ำ ปอง
ชาวต่่างชาติิ 50 บาท
แม่่กำำ�ปอง ตั้้ง� อยู่่ตำ� �บ
ำ ลห้้วยแก้้ว อำำ�เภอแม่่ออน
คััดลอกข้้อมููลจาก: https://www.sanook.com/travel
แม่่กำำ�ปองเป็็นหมู่บ้�่ า้ นเล็็กๆ ที่อ่� ยู่่ท่่� ามกลางขุุนเขา
/1390794/
โดยที่ช่� าวบ้้านใช้้ชีีวิติ แบบเรีียบง่่าย จนกระทั่่�งกระแส
สโลวไลฟ์์บุกุ ไปถึึง แบบที่่เ� รีียกได้้ว่่า มาเที่่ย� วเชีียงใหม่่
ไม่่ได้้มา แม่่กำำ�ปอง เหมืือนมาไม่่ถึึง ไฮไลท์์ของแม่่กำำ�
ปองคงจะหนีีไม่่พ้้นการนั่่�งร้้านกาแฟชิิวๆในอากาศ
เย็็นๆ เพราะอากาศที่แ่� ม่่กำำ�ปองเย็็นสบายตลอดทั้้ง�
ปีี และจะมีีอากาศหนาวเย็็นมากในช่่วงฤดููหนาว
ที่่�อยู่่� : เริ่่�มจากประตููท่่าแพ ยาวออกไปทางถนน
ราชดำำ�เนิิน จนถึึงวััดพระสิิงห์์
ที่่อ� ยู่่� : หมู่่บ้� า้ นแม่่กำำ�ปอง อ.แม่่ออน จ.เชีียงใหม่่
เวลาเปิิด – ปิิด : วัันอาทิิตย์์ เปิิดตั้้ง� แต่่เวลา 18.00เวลาเปิิด – ปิิด : 24 ชั่่�วโมง
22.00 น.
ค่่าเข้้า : ฟรีี

ถนนคนเดิินท่่าแพ เป็็นสถานที่ช่� อปปิ้้�งสุุดฮิิต
ของเมืืองเชีียงใหม่่ เปิิดทุุกวัันเสาร์์-อาทิิตย์์ ภายใน
คููเมืืองบริิเวณถนนราชดำำ�เนิิน นัับว่่าเป็็นถนนคน
เดิินที่่ใ� หญ่่ที่่สุ� ดุ ในเมืืองไทย ด้้วยมนต์์เสน่่ห์์ยามค่ำำ�คื
� นื
ทำำ�ให้้นักั ท่่องเที่่ย� วทั้้ง� ชาวไทยและชาวต่่างชาติิต้อ้ ง
ไม่่พลาดที่่�จะเดิินทางมาที่่�นี่่� มีีสิินค้้าที่่�นำ�ำ ออกมา
วางขายอย่่างหลากหลายมากมาย ทั้้�งสิินค้า้ พื้้น� เมืือง
สิินค้า้ OTOP สิินค้า้ หััตกรรมพื้้นบ้
� า้ น งานแฮนด์์เมด
งานศิิลปะ สิินค้า้ ไอเดีียเก๋๋ อาหาร ของกิินเล่่น ที่ร่� าคา
เป็็นกันั เอง

คััดลอกข้้อมููลจาก: https://www.sanook.com/traveel/1390794/
คััดลอกรููปภาพจาก: https://www.thai2siam.com/
business/chiang-mai/attractions-shopping/market/
sunday-walking-street-chiang-mai

คััดลอกข้้อมููลจาก: https://www.sanook.com/travel/
1390794/
คััดลอกรููปภาพจาก: https://bit.ly/2EZzC7X

4. ถนนนิิมมานเหมิินทร์์

ถนนนิิมมานเหมิินทร์ ตั้้
์ ง� อยู่่ตำ� �บ
ำ ลสุุเทพ อำำ�เภอ
เมืืองเชีียงใหม่่ เป็็นถนนสั้้�นๆ ความยาวไม่่ถึึงกิิโลฯ
แต่่ถืือว่่าเป็็นทำ�ำ เลทองของการทำำ�ธุุรกิิจ  ที่่�เที่่�ยว
เชีียงใหม่่ แห่่งนี้้เ� ป็็นแหล่่งรวบรวมความทัันสมััย หาก
จะเปรีียบแล้้วถนนนิิมมานเหมิินทร์์ก็็คงคล้้ายกัับ
ถนนสุุขุมุ วิิทของกรุุงเทพฯ นั่่�นเอง ถืือได้้ว่่าเป็็นถนน
ที่่ชิ� คิ ที่่สุ� ดุ ของเชีียงใหม่่ โดยตลอดเส้้นทางมีีร้้านรวง
มากมายให้้เราได้้เดิินเข้้าไปสััมผััสความงดงามจาก 6. ม่่อนแจ่่ม
ม่่อนแจ่่ม ดิินแดนแห่่งขุุนเขา ทะเลหมอก และ
ไอเดีียการตกแต่่งร้้านที่่�ไม่่ซ้ำำ�กั
� ัน มีีทั้้�งสิินค้้า และ
บริิการรวมถึึงร้้านอาหาร เครื่่�องดื่่ม� ในบรรยากาศดีีๆ ดอกไม้้ ที่่เ� ที่่ย� วเชีียงใหม่่ที่่เ� ราจะได้้สัมั ผััสลมหนาว
3. พระตำำ�หนัักภููพิิงค์์ราชนิิเวศน์์
พระตำำ�หนักั ภููพิิงค์์ราชนิิเวศน์์ เป็็นพระตำำ�หนักั เป็็นอีีกหนึ่่ง� สถานที่เ่� ที่ย่� วเชีียงใหม่่ที่ยั่� งั คงเอกลัักษณ์์ และวิิวทิิวทััศน์์ของภููเขาสุุดลููกหููลููกตา อากาศที่่�
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ม่่อนแจ่่มค่่อนข้้างเย็็นสบายตลอดทั้้ง� ปีี ทุกุ ๆ เช้้าจะ
มีีหมอกให้้เราได้้ชม และอากาศจะหนาวมากที่่สุ� ดุ
โดยเฉพาะช่่วงฤดููหนาวประมาณเดืือนพฤศจิิกายน
– มกราคม ในช่่วงฤดููหนาวบนม่่อนแจ่่มก็็จะมีีการ
ปลููกดอกไม้้เมืืองหนาวสวยๆ บริิเวณด้้านบนม่่อน
แจ่่มก็็มีีร้า้ นอาหาร มีีศาลาไม้้ให้้เราได้้นั่่ง� จิิบเครื่่�อง
ดื่่ม�  รัับประทานอาหารไปพร้้อมกัับชมวิิวสวยๆ ด้้วย
ที่่อ� ยู่่� : ต.แม่่แรม อ.แม่่ริิม จ.เชีียงใหม่่ 50180
เวลาเปิิด – ปิิด : ทุุกวััน 7.00 – 20.00 น.
ค่่าเข้้า : ฟรีี
คััดลอกข้้อมููลจาก: https://blog.traveloka.com/th/
local-attraction/chiangmai-10-places-must-checkin/
คััดลอกรููปภาพจาก: https://bit.ly/3d1tubR

9. สวนสนบ่่อแก้้ว

8. กิ่่ว� แม่่ปาน

7.สวนสััตว์์เชีียงใหม่่

สวนสััตว์์เชีียงใหม่่เป็็นสวนสััตว์์ขนาดใหญ่่บน
พื้้น� ที่่ก� ว่่า 531 ไร่่ ที่มีีสั
่� ตั ว์์นานาชนิิดกว่่า 7,000 ตััว
ให้้เราได้้ชมกััน  ไม่่ว่่าจะเป็็นสัตั ว์์ยอดฮิิตที่่ต้� อ้ งไป
ชมเมื่่อ� มาถึึงที่นี่่่� อ� ย่่างหมีีแพนด้้า นกชนิิดต่่างๆ กว่่า
800 ตััว นกเพนกวิิน  แมวนํ้้า� ชะนีี สััตว์์น้ำ�จื
�ำ ดื กว่่า
60 ชนิิด ปลาบึึกยัักษ์์ ฯลฯ ภายในสวนสััตว์์ยังั มีีการ
แสดงความสามารถสััตว์์ตลอดทั้้ง� วัันให้้เราได้้ชมกััน
อย่่างเพลิิดเพลิินอีีกด้้วย

กิ่่�วแม่่ปาน  เป็็นเส้้นทางเดิินศึึกษาธรรมชาติิ
ระยะสั้้น 
� เป็็นวงรอบระยะทางประมาณ 3 กิิโลเมตร
ที่่ร� ะดัับความสููงประมาณ 2,000 เมตร จาก ระดัับ
น้ำำ�ท
� ะเลถืือ เป็็นจุุดชมวิิวพระอาทิิตย์์ขึ้้น� และ ทะเล
หมอกที่่ส� วยงามอีีกจุุดหนึ่่ง� ของดอยอิินททนท์เ์ ส้้น
ทางช่่วงแรกผ่่านเข้้าไปในป่่าดิิบเขาซึ่่ง� มีี บรรยากาศ
ร่่มครึ้้�ม มีีแสงแดดส่่องลงมาเพีียงรำำ�ไรตามพื้้นป่่
� าเต็็ม
ไปด้้วย เฟิินหลากหลายชนิิด มีีมอสสีีเขีียวขึ้้นคลุ
� มุ
ตามโคนต้้นไม้้และบริิเวณริิมห้้วยที่ชุ่� มุ ชื้้น ท
� างจะเดิิน
ขึ้้น� เขาจนทะลุุออก ยัังทุ่่ง� หญ้้าโล่่งกว้้าง ของ สัันกิ่่ว�
แม่่ปานซึ่่ง� มีีแสง แดดจ้้าและสายลมแรงมาถึึงจุุดชม
วิิวสููงสุุด ถััดจากจุุดชมวิิวไปจะเป็็นทางเดิิน  เลีียบ
ไปตามสัันเขาเลีียบหน้้าผา มีีความกว้้างประมาณ 1
เมตร ซึ่่ง� จะสามารถเดิินได้้เพีียงคนเดีียว จึึงเป็็นที่่ม� า
ของชื่่อ� “กิ่่ว� แม่่ปาน” ระหว่่างทางจะมีีต้้นไม้้ น้อ้ ย
ใหญ่่ ให้้ชมอย่่างเพลิิดเพลิิน

สวนสนบ่่อแก้้ว นามิิเมืืองไทย  ไม่่ต้้องบิินไป
ถึึงเกาหลีี  แหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�ยัังมีีความเป็็นอัันซีีน
ของจัังหวััดเชีียงใหม่่ ตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�อำ�ำ เภอฮอด
จ.เชีียงใหม่่ บนเส้้นทางสายฮอด-แม่่สะเรีียง กม.ที่่�
36 อยู่่เ� ลยอุุทยานแห่่งชาติิออบหลวงไปประมาณ 22
กม. เป็็นพื้้น� ที่่ท� ดลองปลููกสนภููเขาชนิิดต่่าง ๆ ที่ก�่ รม
อุุทยานแห่่งชาติิฯ นำำ�พันธุ์์�
ั มาจากต่่างประเทศ เช่่น
ออสเตรเลีีย  แอฟริิกาใต้้ และไต้้หวัน 
ั เพื่่�อทดลอง
หาพัันธุ์์�ที่่�เหมาะสมมาเป็็นไม้้เบิิกนำำ�  เพื่่�อปลููกบน
ป่่าเสื่่อ� มโทรมบนดอยทางภาคเหนืือ ต้้นสนที่นำ่� �ำ มา
ปลููกมีีอายุุกว่่า 40 ปีี เพราะปลููกในช่่วงปีี พ.ศ.25092510 จำำ�นวนหลายพัันต้น 
้ เรีียงรายเป็็นระเบีียบบน
ลานโล่่งเตีียนด้้านหน้้า
ทั้้�งนี้้� สวนสน ยัังเป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการ
สำำ�รวจวััตถุุดิิบเพื่่�อทำำ�เยื่่�อกระดาษและเป็็นแปลง
ทดลองปลููกพืืชจำำ�นวนสนสามใบ  และยููคาลิิปตััส
ในเนื้้อ� ที่่ทั้้� ง� หมด 2,072 ไร่่ อากาศของที่นี่่่� ชื้้� น� และ
เย็็นตลอดปีี
วัันเปิิดทำำ�การ:  วัันจันทร์
ั ์ – วัันอาทิิตย์์
เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

คััดลอกข้้อมููลและรููปภาพจาก: https://travel.mthai.com/

แหล่่งท่่องเที่่ย� วเชีียงใหม่่มีีหลายหลายมากค่่ะ
 ยกตััวอย่่างในฉบัับนี้้�ได้้เพีียงเท่่านี้้� และนอกจาก
นี้้�หากเที่่�ยวเชีียงใหม่่  ห้้ามพลาดที่่�จะรัับประทาน
อาหารพื้้น� เมืืองทางภาคเหนืือนะคะ เช่่น ข้้าวซอย 
ที่่อ� ยู่่� : อยู่่ใ� นเขตอุุทยานแห่่งชาติิดอยอิินทนนท์์ ตรง แกงฮัังเล น้ำำ�� พริิกหนุ่่�ม รสชาติิอร่่อย ต้้องลองให้้ได้้
ที่่อ� ยู่่� : 100 ถ.ห้้วยแก้้ว ต.สุุเทพ อ.เมืือง จ.เชีียงใหม่่
กม.ที่่� 42 ของถนนสายจอมทอง-ยอดดอยอิินทนนท์์ นะคะ
เวลาเปิิด – ปิิด : ทุุกวััน 8.00 น. – 17.00 น.
สถานการณ์์ COVID 19 ยัังอยู่่กั� บั เรา อย่่าลืืม
คััดลอกข้้อมููลจาก: https://blog.traveloka.com/th/ คััดลอกข้้อมููลจาก: https://www.paiduaykan.com/
ท่่องเที่่ย� วแบบ new normal นะคะ พบกัันใหม่่ฉบัับ
local-attraction/chiangmai-10-places-must-checkin/ คััดลอกรููปภาพจาก: https://bit.ly/2GxB5my
https://bit.ly/2GoB6cD
ปีี 2564 ค่่ะ ^^
คััดลอกรููปภาพจาก: https://bit.ly/3jpYvZs
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โดย...กองบรรณาธิิการ

สมเด็็จพระเจ้้าน้้องนางเธอ เจ้้าฟ้้าจุุฬาภรณวลััยลัักษณ์์ อััครราชกุุมารีี  กรมพระศรีีสวางควััฒน
วรขััตติิยราชนารีี ทรงโปรดให้้ ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุณ
ุ ดร.คุุณหญิิงมธุุรส รุุจิริ วััฒน์์ รองประธานสถาบััน
วิิจัยั จุุฬาภรณ์์ ฝ่่ายวิิจัยั และวิิชาการ เป็็นผู้แ้� ทนพระองค์์เปิิดการประชุุมวิิชาการวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์
ครั้้�งที่่� 28 ระหว่่างวัันที่่� 26-28 สิิงหาคม 2563 ณ อิิมแพค ฟอรััม เมืืองทองธานีี  ภายใต้้หัวั ข้้อ “วิิทยาศาสตร์์
วัันที่่� 6-8 สิิงหาคม 2563 สภาเทคนิิคการ
การแพทย์์ก้า้ วไกล ระบบสุุขภาพไทยยั่่�งยืืน” พร้้อมมอบรางวััล นัักวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์เกีียรติิยศ แพทย์์ จัดั ให้้มีีการอบรมเทคนิิคการตรวจติิดตาม
ประจำำ�ปีี 2563 แก่่  ศ.ดร.สุุพรรณ ฟู่่�เจริิญ ซึ่่�งนัับเป็็นนัักเทคนิิคการแพทย์์ ท่่านแรกที่่�ได้้รัับรางวััลนี้้� ภายใน  ตามมาตรฐานงานเทคนิิ ค การแพทย์์
....ทางสมาคมเทคนิิคการแพทย์์แห่่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยิินดีีกัับอาจารย์์สุุพรรณด้้วยนะคะ 2560 ณ โรงแรมประจัักษ์์ตรา ดีีไซน์์ จ.อุุดรธานีี  

วัันที่่� 20 สิิงหาคม 2563 สำำ�นักั งานสาธารณสุุข
จัังหวััดอุุดรธานีี ซึ่่ง� สนัับสนุุนงบประมาณโดยศููนย์์
ความร่่วมมืือไทย-สหรััฐ ด้้านสาธารณสุุขผ่่านทาง
กรมควบคุุมโรค  กองโรคเอดส์์ และโรคติิดต่่อ
ทางเพศสััมพัันธ์์ ได้้จัดั ให้้มีีการประชุุมคณะทำำ�งาน
โครงการระดัับพื้้น� ที่่� “โครงการส่่งเสริิมการพััฒนา
คุุ ณ ภาพการดููแลรัั ก ษาผู้้�ติิ ด เชื้้�อ เอชไอวีี/ผู้้�ป่่วย
เอดส์์” จัังหวััดอุุดรธานีี ปีี 2563 ณ ห้้องวีีนััส
A โรงแรมพาราไดซ์์ อำ�ำ เภอเมืือง จัังหวััดอุุดรธานีี

เมื่่อ� วัันที่�่ 27-28 สิิงหาคม 2563 สมาคมเทคนิิค
การแพทย์์แห่่งประเทศไทยฯ และชมรมเทคนิิคการ
แพทย์์กระทรวงสาธารณสุุข จััดการประชุุมวิิชาการ
เทคนิิคการแพทย์์ กระทรวงสาธารณสุุข ประจำำ�ปีี 2563
ณ โรงแรมเฟลิิกซ์์ ริเิ วอร์์แคว รีีสอร์์ท จ.กาญจนบุุรีี
ซึ่่ง� ได้้จัดั ให้้มีีงานเลี้ย�้ งมุุทิติ าจิิตแก่่นัักเทคนิิคการแพทย์์
ทั่่�วประเทศ ที่่เ� กษีียณอายุุราชการในปีีนี้ ภ
�้ ายใต้้ธีีมงาน 
“ร้้อยใจรััก ถัักทอใจ สายใย LAB สี่่�ภาค”

วัันที่่� 9 กัันยายน 2563 สำำ�นักั งานปลััดกระทรวง
สาธารณสุุข ได้้จััดการประชุุมทางไกล (video
conference) เพื่่�อชี้้�แจงแนวทางการเช่่าเครื่่�อง
วิิเคราะห์์ อัตั โนมััติพิ ร้้อมน้ำำ�ย
� า ให้้กับั โรงพยาบาล
และหน่่วยงานในสัังกััดกระทรวงสาธารณสุุข เพื่่�อ
เป็็นแนวทางในการบริิหารจััดการงานตรวจวิิเคราะห์์
ทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารด้้านการแพทย์์ของสถานบริิการ
สาธารณสุุข ตามคู่่มื� อื แนวทางการเช่่าเครื่่�องวิิเคราะห์์
อััตโนมััติพิ ร้้อมน้ำำ�ย
� า  ที่่จั� ดั ทำำ�ขึ้้น� โดยคณะกรรมการ
พััฒนาระบบการจััดซื้้อ� วััสดุุวิทย
ิ าศาสตร์์การแพทย์์ที่่�
วิิเคราะห์์ด้ว้ ยเครื่่�องอััตโนมััติิ
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เมื่่� อ วัั น ที่่� 10 กัั นย ายน  2563 นพ.สุุ ขุุ ม
กาญจนพิิมาย ปลััดกระทรวงสาธารณสุุข เป็็น
ประธานมอบรางวััลผลงานวิิชาการ R2R ดีีเด่่น
ประจำำ�ปีี 2563 ในการประชุุมวิิชาการกระทรวง
สาธารณสุุขกัับการเปลี่่�ยนแปลงสู่่ยุ� ค 
ุ New Normal
ณ โรงแรมริิชมอนด์์ จังั หวััดนนทบุุรีี  ในการนี้้ มีีนั
� กั
เทคนิิคการแพทย์์เข้้ารัับรางวััลผลงานวิิชาการ R2R
ดีีเด่่น ครั้้�งนี้้ จำ
� �น
ำ วน 5 รางวััล ประกอบด้้วย
1. ประเภทผลงานสนัับสนุุนการบริิการจำำ�นวน  3
ผลงาน ได้้แก่่ 
• เรื่่�องการศึึกษาประสิิทธิิภาพของวิิธีี  Low
concentration normal saline technique ใน
การตรวจเชื้้�อไมโครฟิิลาเรีียในแรงงานต่่างด้้าว
รพ.ปากท่่อ จัังหวััดราชบุุรีี โดย ทนพญ.ธามน จาน
ทอง โรงพยาบาล ปากท่่อ จัังหวััดราชบุุรีี
• เรื่่� อ งการพัั ฒ นาประสิิ ทธิิ ภ าพการตรวจ
วิิเคราะห์์ปัสั สาวะ ๒๔ ชั่่�วโมง โดย ทนพญ.จัันทร์เ์ พ็็ญ
ศรีีพรรณ์์ งานห้้องปฏิิบััติิการเวชศาสตร์์ชัันสููตร
โรงพยาบาลศรีีนคริิ นทร์์  ค ณะแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
• เรื่่อ� ง การบริิหารจััดการแบบ LEAN ในการ
บริิการของห้้องเจาะเลืือดในการตรวจ  GLUCOSE
TOLERANCE TEST (OGTT) ของหญิิงตั้้ง� ครรภ์์ ที่่�
คลิินิกิ ฝากครรภ์์ โรงพยาบาลปทุุมธานีี โดย ทนพญ.
ภััทรภร รััตนวงศ์์เจริิญ โรงพยาบาลปทุุมธานีี 
2. ประเภทผลงาน นวััตกรรม/สิ่่ง� ประดิิษฐ์์ ได้้แก่่ 
• เรื่่อ� ง “RED GIVE” แอปพลิิเคชัันการบริิจาค
โลหิิตบนมืือถืือ KKU BLOOD BANK MOBILE
APPLICATION “RED GIVE” โดย ทนพญ.พููนทรััพย์์
ศรีีพารา คลัั ง เลืื อ ดกลาง คณะแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น 
3. ประเภทผลงานตติิยภููมิิ ได้้แก่่ 
• เรื่่อ� ง การศึึกษาเปรีียบเทีียบเครื่่�อง WOOD’S
LAMP ระหว่่างหลอดไฟชนิิด ULTRAVIOLET LIGHT
กัับหลอดไฟชนิิด BLACKLIGHT BLUE ในการ
วิินิจฉั
ิ ยั แยกโรคเกลื้้อ� น  โรคกลากที่่ศีี� รษะ และโรค
อีีริิทราสมา (ERYTHRASMA) โดย ทนพญ.บััวเพชร
ศรีีเพชร โรงพยาบาลโรคผิิวหนัังเขตร้้อนภาคใต้้
จัังหวััดตรััง
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