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DBS Therapy 

แนวทางใหม

รักษาโรคพารกินสัน
Get Up

● ตั้งหองสมุดสมองรวมขอมูลรักษาโรคราย

● แวนผาตัดสองเซลลมะเร็ง

● เตือนอันตรายแฝงจากใบเสร็จ

Radar
● การติดเชื้อแผลผาตัดในผูปวยนอก 

● ความชุกจอประสาทตาเสื่อมตามวัย

    และตัวเลขคาดการณผูปวยป 2563-2583 
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ศัลยกรรมไทยกาวไกลสูอาเซียน

SYMPOSIUM
IN THIS ISSUE

The aim of this meta-analysis was to compare the e�cacy and safety pro�le of manidipine 20 mg with that of 
amlodipine 10 mg. A systematic research of  quantitative data produced or published between 1995 and 2009 
was performed. Head to-head randomized controlled trials (RCTs) of 12 months minimum duration reporting 
comparative e�cacy (changes in systolic and diastolic blood pressure) and safety (total adverse events and 
ankle oedema), were included. Four high-quality RCTs, accounting for 838  patients (436  received manidipine 
and 402 received amlodipine) were included. The e�cacy of manidipine and amlodipine was statistically 
equivalent: e�ect size for DBP 0.08 (p < 0.22) and SBP 0.01 (p < 0.83). The global safety of manidipine was 
signi�cantly better than amlodipine: the relative risk (RR) for adverse event was 0.69 (0.56-0.85), and particularly 
for ankle oedema RR was 0.35 (0.22-0.54). Publication bias was not signi�cant and the robustness of the 
analyses was  good. These data suggest a better e�cacy/safety ratio of manidipine over amlodipine.

References

1 Rene’ R. Wenzel. Renal Protection in Hypertensive Patients: Selection of Antihypertensive Therapy. Drugs 2005; 65 Suppl.  2: 29-39  “since evaluation of BUN and creatinine may infrequently occur, 

close observation is required. If any abnormality is found appropriate measures, eg. discontinue this drug should be taken“

MADIPLOT® TABLET is an oral preparation of manidipine hydrochloride, a long-acting calcium antagonist antihypertensive agent. MADIPLOT® TABLET produces a satisfactory long-acting 

antihypertensive e�ect by dilating  blood vessels, mainly by calcium channel blockade. Clinically, it has been proven that MADIPLOT® TABLET made possible good control of blood pressure in a  

single dose once a day, and it is useful for treatment of essential hypertension (mild or moderate), hypertension with renal impairment and severe hypertension. COMPOSITION: MADIPLOT®  

TABLET 10 is a pale yellow, scored tablet containing 10 mg manidipine hydrochloride. MADIPLOT®  TABLET  20 is a light orange-yellow, scored tablet containing  20 mg  manidipine hydrochloride. 

INDICATION: Hypertension DOSAGE AND  ADMINISTRATION: Usually, for adults, a dose of 10-20 ma as manidipine hydrochloride once a day is orally administered after breakfast, starting with 

the initial daily dose of 5 mg.The dosage can be increased gradually, if necessary. PRECAUTION: MADIPLOT® TABLET may rarely cause an excessive drop of blood pressure. In such a case 

appropriate measures, such as dosage reduction and cessation, should be taken. CONTRAINDICATION: The administration of this drug to pregnant women or women suspected  of being 

pregnant or nursing mother should be avoided . USAGE IN THE ELDERLY: It is generally acknowledged that excessive fall of blood pressure should be avoided in the elderly. Therefor, when 

MADIPLOT® TABLET is given in the elderly, it is advisable to start with a low dose and treat with due attention and under close observation. ADVERSE REACTION: Rash and pruritus, facial hot 

�ushes, dizziness, headache, nausea, vomiting may infrequently occur. The abnormality of liver and kidney function may infrequently occur, close observation is required. If any  abnormality is 

found, appropriate measures, e.g. discontinuation of this drug, should be taken. DRUG INTERACTIONS: (1) Since MADIPLOT® TABLET  may intensify the action of other antihypertensive drugs, 

anycombination with other drugs  should be made with caution. (2)  Other calcium antagonists (nifedipin) reportedly increase the blood digoxin concentration. (3) The action of other calcium 

antagonists (nifedipine, etc.) is  reported to be intensi�ed in combination with cimetidine. STORAGE: Store below 25 oC. Protect form light after unsealing.  EXPIRATION: 3 years. PACKAGING: 

Tablets 10 mg : Cartons of 10 sheets (10 Tabs/sheet)  Tablets 20 mg : Cartons of 10 sheets (10 Tabs/sheet).

Art pok.indd   All Pages 3/21/57 BE   3:02 PM



โปรดอานรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารอางอิงฉบับสมบูรณ และเอกสารกำกับยา
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่  ฆศ 397/2556

For medical profession only Further information is available on request

BERLIN PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.
359 New Road, Bangkok 10100 Thailand TEL: 0-2225-4261 FAX: 0-2225-4260 E-mail: info@berlinpharm.com

The aldosterone recepter blocker for 
Edema & Ascites of CHF, and Essential Hypertension
The aldosterone recepter blocker for 
Edema & Ascites of CHF, and Essential Hypertension
The aldosterone recepter blocker for 
Edema & Ascites of CHF, and Essential Hypertension
The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for The aldosterone recepter blocker for 
Edema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential HypertensionEdema & Ascites of CHF, and Essential Hypertension

โปรดอานรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารอางอิงฉบับสมบูรณ และเอกสารกำกับยา
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่  ฆศ 904/2553

AD2.indd   1 3/21/57 BE   3:27 PM



Untitled-1   1 6/4/56 BE   12:57 PM



Impacting Outcomes
Link by Link

ZOLL® Strengthens the Hospital Chain of Survival by providing superior technology while 

remaining a trusted, dependable partner in the treatment and care of cardiac arrest. ZOLL’s 

products provide you with the quality and reliability you expect. Our innovative products and 

solutions comprise a fully integrated resuscitation system with all the tools you need to impact 

outcomes. 

©2011 ZOLL Medical Corporation, Chelmsford, MA, USA. “Advancing Resuscitation. Today.”,  and ZOLL are registered trademarks of ZOLL Medical Corporation in the United States and/or other countries. 
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The World’s Widely Prescribed GnRH Analogue (1) The World’s Widely Prescribed GnRH Analogue (1) 

Abbreviated prescribing information of Enantone L.P.-Dual chamber pre-filled syringe (DPS). Composition: Enantone 3.75 mg, 1 DPS contains 3.75 mg of leuprorelin acetate as lyophilized microcapsules and 1 ml sterile vehicle, Enantone 11.25 mg 1 DPS contains 11.25 mg of leuprorelin acetate as lyophilized 
microcapsules and 1 ml sterile vehicle. Enantone 1.88 mg 1 DPS contains 1.88 mg of leuprorelin acetate as lyophilized microcapsules and 1 ml sterile vehicle. Indications: 3.75 mg DPS for treatment of advanced prostate cancer, endometriosis at genital & extragenital localization (from stage I to IV), Uterine fibroids, 
premenopausal breast cancer, and central precocious puberty, 11.25 mg DPS for treatment of advanced prostate cancer, endometriosis at genital & extragenital localization (from stage I to IV), and Uterine fibroids. 1.88 mg DPS for treatment of light weight patient who has weight less than 50 kg. With endometriosis at 
genital & extragenital localization (from stage I to IV), or Uterine fibroids. Dosage and Administration: Prostate cancer One 3.75 mg DPS monthly or one 11.25 mg DPS every 3 months as a single SC/IM inj., Endometriosis - One 3.75 mg DPS monthly or patient with weight less than 50 kg may use one 1.88 mg DPS 
monthly or one 11.25 mg DPS every 3 months as a single SC/IM inj. Start during the 1st 5 days of the menstrual cycle. Duration: 6 months, can be used for 12 months with concurrent HRT (norethindrone acetate 5 mg daily), Uterine fibroids - One 3.75 mg DPS monthly or patient with weight less than 50 kg may use one 
1.88 mg DPS monthly for 3 months or one 11.25 mg DPS as a single SC/IM inj. For reducing uterine fibroids size and menorragia before operative treatment. Start during  the 1st 5 days of the menstrual cycle, Breast cancer - One 3.75 mg DPS monthly as a single SC/IM inj., Central precocious puberty - 3.75 mg DPS 
90-400 mcg/kg SC/IM monthly, Dose adjusted according to patient’s response. Contraindications: Hypersensitivity to GnRH or GnRH analogues, Undiagnosed abnormal vaginal bleeding, Pregnancy, Lactation. Precaution: Male-Patients w/urinary obstruction &/or metastatic vertebral lesions should begin therapy under 
close supervision for 1st few wk of treatment, flare up syndromes may occur. Female-Pregnancy must be excluded. Contraception is not insured by taking Enantone LP; therefore, patients should use nonhormonal methods of contraception. Regular administration leads to hypergonadotrophic amenorrhea. Verify plasma 
estrogen levels if unexpected metrorrhagia occurs. With prolonged administration, monitoring of bone density to identify osteoporosis risk is recommended. Adverse Reaction: Male-at beginning of treatment. Transient increase in bone pain, worsening of preexisting hematuria, or of urinary obstruction & weakness or 
paresthesia of the lower limbs. During treatment: Hot flushes, impotence, nausea, vomiting, edema of limbs & general pains. Female-Hypoestrogenic effect: hot flushes, headache, decreased libido, vaginal dryness, emotional lability, myalgia, decrease of the mammary glands volume, bone density modification. Expiration 
period: 3 years. Storage: Store below 25 °C, avoiding heat, and protect from freezing. Package: Box of Dual chamber pre-filled syringe (DPS) with a needle

Reference: 1) Parsad R. Leuprorelin acetate in prostate cancer: A European Update. Int. J. Clin Pract. 2002 Jun; 56(5):389-396. 2) Enantone 11.25 mg DPS package insert. 3) Enantone 3.75 mg DPS package insert. 4) Enantone 1.88 mg DPS package insert. 5) Parsad R. Leuprorelin: A leading role in advanced prostate 
cancer therapy. Hosp. Medic. 2003 Jun; 64(6):360-363.

                    can be administered as a liquid injection through a fine-gauge needle (no. 23, 25). (5)(2)

 • Minimizing patient discomfort
 • Less injection site trauma
 • Either IM or SC injection
 • Any member of the health care team can administer to patients

                    offers a choice of injection frequencies (1-month and 3-month)
which can be timed to coincide with regular check-up. (5)

                    11.25 mg (3-monthly injection) also offers (5)

 • Reduction in the number of injections and consultations
 • Increasing in patient compliance
 • Greater convenience for both patients and health-care professionals.

บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด

183 อาคารรัจนาการ ชั้น 10 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  โทร. 0-2676-6770-9 แฟกซ 0-2676-6780

Further information is available on request, Product information is available on package insert 
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ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ 

สาโรจน์ ทรัพย์สุนทร 

กองบรรณาธิการ  

ปียาภรณ์ เกตุมา,   หทัยทิพย์ โพธิราช

เสกสรรค์ สร้อยแหยม  

อำร์ตไดเรกเตอร์ 

สุกัญญา หิรัญยะวะสิต 

แผนกดีไซน์

อาทิตย์ ศานต์พิริยะ,  วิเชียร เอียดคง

พิสูจน์อักษร

สุกัญญา นิธิพานิชเจริญ 

ประสำนงำนเตรียมผลิต

นิพนธ์ สอนส่งกลิ่น  

งำนสำรสนเทศ  
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ผู้จัดกำรงำนขำยกลุ่มวงกำรแพทย์

รัตนา ชาติสกุลทอง 

งานโฆษณา 

ภิญญาพัชร์ ธนากุลจิราทิพย์,   พัชรินทร์ กายหอม 

ปิยะวรรณ หาปัญนะ,   สุริณี ธนสมบัติสกุล

งำนส่งเสริมกำรตลำดและลูกค้ำสัมพันธ์  

ไพรัช ศิริวัฒนพิศาล 

ช่างภาพ

เผ่าพันธ์ จงจิตต์,  วรพล ขัตติยโยธิน

บรรณำธิกำรผู้พิมพ์ผู้โฆษณำ  อิศรานนท์ สิทธาพิสุทธิ์กุล

โทรศัพท์ติดต่อ 0-2435-2345  แฟกซ์ 0-2884-7299

สนใจสมัครสมาชิกได้ที่  0-2435-2345 ต่อ 215, 123

เจ้ำของ บริษัท สรรพสาร จ�ากัด 71/17 ถ.บรมราชชนนี  

แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

	 เด็กปฐมวัยของไทยมีการพัฒนาการล่าช้าถึงร้อยละ	30	เด็กขาดการกระตุ้น

เนื่องจากมารดาไม่มีเวลาเลี้ยงลูก	 ขาดความรู้ในการเลี้ยงดู	 ให้เด็กอยู่กับคนแก่หรือ

คนใช้	นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมยังมีสารพิษ	 เช่น	ตะกั่วที่ท�าลายสมองเด็ก	ในบางท้องที่

เด็กขาดแร่ธาตุไอโอดีน	ระดับสติปัญญาของเด็กไทยร้อยละ	28	ต�่ากว่า	90	ในโรงเรียน

พบว่ามีเด็กกลุ่มพิเศษร้อยละ	20,	เด็กแอลดีร้อยละ	15,	เด็กสมาธิสั้นร้อยละ	8,	เด็กที่

มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ร้อยละ	5,	เด็กพิการทางร่างกายร้อยละ	2,	มารดาอายุ

ต�่ากว่า	20	ปี	มีถึง	70	:	1,000	ความแตกต่างในทางเศรษฐกิจของไทยสูงมาก	เด็กที่

เกดิจากพ่อแม่ทีม่กีารศกึษาระดบัมหาวทิยาลัยและมฐีานะทางเศรษฐกจิดจีะได้เปรยีบ

ในการเรียนและการพัฒนา	 เด็กกลุ่มนี้จะฉลาดกว่าเด็กที่มีพ่อแม่ยากจนและไม่มี 

การศึกษา	 พ่อแม่บางรายไม่มีเวลาเลยปล่อยให้เด็กดูแต่โทรทัศน์ตั้งแต่ยังฟังไม่รู้เรื่อง

และยังพูดไม่ได้	ท�าให้เด็กพูดช้า	บางรายพ่อแม่ปล่อยให้ลูกเล่น	iPad	มากจนท�าให้เด็ก

ใจร้อนและมีสมาธิสั้น	ประเทศไทยลงทุนในการศึกษาสูงมากแต่ผลออกมาไม่ดี	สาเหตุ

ที่ส�าคัญคือ	 ขาดครูที่มีความสามารถและทุ่มเทเพื่อเด็ก	 ประเทศไทยเน้นแต่ปริมาณ	 

มีจ�านวนโรงเรียนมาก	 จ�านวนครูก็มาก	 แต่คุณภาพต�่า	 การประเมินโรงเรียนก็เน้นแต่

กระบวนการ	แต่ไม่ได้ดูผลลัพธ์ของการสอนว่านักเรียนสอบได้คะแนนเท่าใด	การเรียน

กเ็น้นแต่เรือ่งการจ�า	ไม่ได้สอนให้คิดวเิคราะห์และแก้ปัญหาเอง	ไม่ได้สอนให้คดินอกกรอบ	

ถ้าตอบไม่ตรงกบัครถูอืว่าผดิโดยไม่ดเูหตผุลของเดก็	ขาดการสอนให้เดก็รูจ้กัช่วยตนเอง	

ศึกษาและค้นคว้าเอง	การสอบแบบปรนัยอาจจะตรวจง่ายแต่เน้นได้เฉพาะเรื่องความ

จ�าเป็นส่วนใหญ่	 เด็กใช้เวลาในห้องเรียนมาก	 เรียนในกระดาษ	 ไม่ได้เรียนแบบมี

ประสบการณ์จรงิ	การทีเ่ดก็ใช้เวลากบัการดโูทรทศัน์มากท�าให้อ้วน	ไม่ได้ออกก�าลงักาย	

ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น	 เวลาศึกษาหาความรู้ลดลง	 รายการบางเรื่องมีแต่เรื่องที่ใช้

ความรนุแรงและพดูจาหยาบคายท�าให้เดก็ซมึซบัไปกบัพฤตกิรรมทีไ่ม่ด	ีมคีวามก้าวร้าว

มาก	เดก็ทีต่ดิเกมบางครัง้ไม่แตกต่างจากการตดิยาเสพตดิ	ท�าให้เวลาทีจ่ะท�าประโยชน์

อืน่	ๆ 	หมดไปกบัการเล่นเกม	เด็กวยัรุน่ท่ีติดเกม	การเรยีนจะเลวลง	เด็กวยัรุน่มเีพศสมัพันธ์

ก่อนเวลาอันควรและมักไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์	 เช่น	 ติดเชื้อเอชไอวี	

โรคหนองในเทียม	 เป็นต้น	 จากการศึกษาพบว่าร้อยละ	 8	 ของเด็กอายุ	 11-19	 ปี	 

ด่ืมเครือ่งด่ืมทีมี่แอลกอฮอล์เป็นประจ�า	และร้อยละ	10.7	ของเด็กอาย	ุ15-19	ปี	สบูบหุรี่

เป็นประจ�า	 พ่อแม่ซื้อจักรยานยนต์ให้แก่ลูกทั้งที่อายุไม่ถึง	 18	 ปี	 ท�าให้เส่ียงต่อการ 

เกิดอุบัติเหตุ	 อัตราตายของเด็กวัยเรียนลดลงอย่างช้า	 ๆ	 แต่อัตราตายของวัยรุ่น 

เพิ่มขึ้น	เด็กที่อยู่ในชุมชนแออัด	เด็กเร่ร่อน	เด็กในแรงงานก่อสร้าง	เด็กก�าพร้า	เด็กที่

ผู้ปกครองถูกจองจ�า	เด็กในครอบครัว/ชุมชนที่ยากจน	เด็กอพยพ	ล้วนแล้วแต่มีภาวะ

เสี่ยงต่อการพัฒนาการของเด็กทั้งสิ้น	 ชาวชนบทได้ย้ายเข้ามาท�างานในเมืองโดย 

พักอยู่ในชมุชนแออดัท่ีมีภาวะเสีย่งต่อยาเสพติด	บางรายส่งบตุรกลบัไปอยูช่นบท	ขาด

การดูแลท่ีดี	สงัคมต้องการพัฒนาเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ท่ีมจีรยิธรรมและคณุธรรม	รู้จกัแบ่งปัน	

ช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาส	มีจิตสาธารณะ	รักษาสิ่งแวดล้อม	มีความยืดหยุ่น	สามารถ

ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง	ๆ	 ได้	 มีความรับผิดชอบ	 รู้จักช่วยตัวเองและสามารถ

ค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตัวเอง	 รู้จักคิดวิเคราะห์	 มีทักษะในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลอย่าง

ไตร่ตรอง	ระบบการศกึษาในปัจจบุนัยังไม่เอือ้ต่อการพฒันาเดก็ไทยให้บรรลวุตัถปุระสงค์

ที่ต้องการ

ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

16 - 31 มีนาคม 2557
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[ โลกกว้างทางแพทย์ ]
กองบรรณาธิการ • 

JAMA. 2014;311(7):709-716.

	 บทความเรื่อง	Surgical	Site	 Infections	Following	Ambulatory	

Surgery	 Procedures	 รายงานว่า	 การติดเชื้อแผลผ่าตัดอาจน�าไปสู่การ 

เจบ็ป่วยรนุแรงหลงัการผ่าตดัแบบผูป่้วยใน	ขณะทีย่งัไม่มข้ีอมลูชดัเจนเกีย่วกบั

การติดเชื้อรุนแรงหลังการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก				

	 นักวิจัยศึกษาอุบัติการณ์ของ	clinically	 significant	surgical	 site	

infections	(CS-SSIs)	หลังการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอกที่

มีความเสี่ยงต�่าถึงปานกลางในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต�่า

ต่อภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด	 การศึกษาดูจาก

หตัถการทีเ่กดิ	CS-SSIs	และจ�าเป็นต้องรักษาเฉียบพลัน

หลังผ่าตดั	(ประเมนิจากการนอนโรงพยาบาลหรอืผ่าตดั

แบบผู้ป่วยนอกเนื่องจากการติดเชื้อ)	 จากฐานข้อมูล	

Cost	and	Utilization	Project	State	Ambulatory	Surgery	

and	State	Inpatient	Databases	ปี	ค.ศ.	2010	จาก	10	รัฐในสหรัฐอเมริกา	

(แคลิฟอร์เนีย	ฟลอริดา	จอร์เจีย	ฮาวาย	มิสซูรี	 เนบราสกา	นิวยอร์ก	และ

เทนเนสซี)	 โดยมีจ�านวนประชากรราว	 1	 ใน	 3	 ของประชากรทั้งประเทศ	 

โดย	 index	 cases	 ประกอบด้วยการผ่าตัดผู้ป่วยนอก	 284,098	 หัตถการ	

(ผ่าตัดทั่วไป	 ออร์โธปิดิกส์	 ระบบประสาท	 นรีเวช	 และระบบปัสสาวะ)	 

ในผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงต�่า	 (ประเมินจากไม่ได้รับการรักษาใน	 acute	 care	 

ในช่วง	30	วนัทีผ่่านมา	ระยะนอนโรงพยาบาลสัน้กว่า	2	วัน	ไม่มกีารผ่าตดัอื่น

การติดเช้ือแผลผ่าตดัในผูป่้วยนอก 
ในวันเดียวกัน	และได้กลับบ้านโดยไม่มีการติดเชื้อในวันเดียวกัน)

	 มาตรวัดผลลัพธ์	 ได้แก่	 อัตราการรักษาเฉียบพลันหลังผ่าตัด

เนื่องจาก	CS-SSIs	หลังการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอกที่	14	วัน	และ	30	วัน

	 การรกัษาเฉยีบพลนัหลงัผ่าตดัเนือ่งจาก	CS-SSIs	เกดิขึน้ใน	3.09	

ราย	(95%	CI	2.89-3.30)	ต่อการผ่าตัดผู้ป่วยนอก	1,000	หัตถการที่	14	วัน	

และ	4.84	(95%	CI	4.59-5.10)	ต่อ	1,000	หัตถการที่	30	วัน	โดย	2	ใน	3	

(63.7%)	ของการรักษาทัง้หมดเนือ่งจาก	CS-SSIs	เกดิขึน้

ใน	14	วนัหลงัผ่าตดั	และ	93.2%	(95%	CI	91.3-94.7%)	

ในจ�านวนนีเ้ป็นการรกัษาแบบผูป่้วยใน	การรักษาแบบ

ผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกหลังการผ่าตัดจากทุกสาเหต	ุ

รวมถึงการรักษาเน่ืองจาก	 CS-SSIs	 หลังการผ่าตัด

แบบผูป่้วยนอกเกดิขึน้ใน	19.99	(95%	CI	19.48-20.51)	

ต่อการผ่าตดัผูป้ว่ยนอก	1,000	หตัถการที	่14	วนั	และ	

33.62	(95%	CI	32.96-34.29)	ต่อ	1,000	หัตถการที่	30	วัน

	 ข้อมูลจากผู้ป่วยผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอกใน	8	รัฐของสหรัฐอเมริกา

ชี้ว่า	อัตราการรักษาหลังผ่าตัดเนื่องจาก	CS-SSIs	อยู่ในระดับต�่าเทียบกับ

อตัราจากทกุสาเหต	ุอย่างไรกด็	ีผลลพัธ์ไม่พงึประสงค์อาจมจี�านวนทีสู่งหาก

พิจารณาในภาพรวม	และจ�าเป็นที่จะต้องหามาตรการปรับปรุงคุณภาพเพื่อ

ลดการเกิดการติดเชื้อรุนแรงดังกล่าว

ความเสีย่งโรคหวัใจและหลอดเลอืดเฉยีบพลนัหลงัเป็นม่าย 
JAMA Intern Med. Published online February 24, 2014.

	 บทความเรื่อง	Increased	Risk	of	Acute	Cardiovascular	Events	

after	Partner	Bereavement:	A	Matched	Cohort	Study	อ้างถึงข้อมูลจาก

การศกึษาก่อนหน้านีท้ีร่ายงานว่า	ช่วงเวลาภายหลังจากเพิง่เป็นม่ายเป็นช่วง

ที่ความเสี่ยงสูงขึ้นต่อการเกิดเหตุการณ์ของโรคหัวใจ

และหลอดเลือด	 อย่างไรก็ดี	 ยังไม่มีการศึกษาระดับ

ความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน	ขณะที่งานวิจัยขนาดใหญ่ที่

ศึกษาการตายของคู่ชีวิตก็มีไม่มากนัก		

	 นกัวจิยัเปรยีบเทยีบอตัราการเกดิเหตกุารณ์

ของโรคหัวใจและหลอดเลือดระหว่างผู้สูงอายุที่คู่ชีวิต

เสียชีวิตกับกลุ่มควบคุมที่คู่ชีวิตยังคงมีชีวิตอยู่	 โดย

ศกึษาจากฐานข้อมูลบริการปฐมภมูขิองสหราชอาณาจกัร

ครอบคลมุข้อมลูจากเวชปฏิบัติทัว่ไป	401	แห่งระหว่างเดอืนกมุภาพนัธ์	ค.ศ.	

2005	 ถึงกันยายน	 ค.ศ.	 2012	 และเปรียบเทียบระหว่างผู้เข้าร่วมวิจัยอายุ	

60-89	ปี	จ�านวน	30,447	ราย	ซึ่งคู่ชีวิตเสียชีวิตระหว่างการติดตามกับกลุ่ม

ควบคุมที่คู่ชีวิตยังมีชีวิตอยู่	(n	=	83,588)			

	 ผลลัพธ์ปฐมภูมิ	 ได้แก่	 การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายที่ถึงแก่ชีวิต

หรือไม่ถึงแก่ชีวิต	 หรือสโตรคภายใน	 30	 วันหลังการตายของคู่ชีวิต	 และ

ผลลัพธ์รอง	ได้แก่	หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ไม่ใช่กล้ามเนื้อหัวใจตาย	และ

ลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด	นักวิจัยเปรียบเทียบผลลัพธ์ทั้งหมดระหว่างช่วงเวลา

หลังการเสียชีวิตของคู่ชีวิต	(30,	90	และ	365	วัน)		โดยปรับค่า	incidence	

rate	 ratios	 (IRRs)	 จากตัวแบบ	 conditional	 Poisson	model	 ตามอาย	ุ 

การสูบบุหรี่	อดนอน	และประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือด

	 ภายใน	 30	 วันหลังการเสียชีวิตของคู่ชีวิต

พบว่า	ผูเ้ข้าร่วมวิจยั	50	รายในกลุ่มทีเ่ป็นม่าย	(0.16%)	

เกดิกล้ามเนือ้หวัใจตายเทยีบกบั	67	รายในกลุม่ควบคมุ	

(0.08%)	 ในช่วงเดียวกัน	 (IRR	2.20	 [95%	CI	1.52-

3.15])	 ความเส่ียงที่สูงข้ึนพบในทั้งผู้ชายและผู้หญิงที ่

คู่ชีวิตเสียชีวิต	และอ่อนลงหลัง	30	วัน	โดยมี	IRR	ของ

กล้ามเนื้อหัวใจตายเท่ากับ	2.14	(95%	CI	1.20-3.81)	

และสโตรคเท่ากับ	2.40	(1.22-4.71)	และยังพบความ

เสีย่งสงูขึน้ต่อหวัใจขาดเลอืดเฉยีบพลนัทีไ่ม่ใช่กล้ามเนือ้หวัใจตาย	(IRR	2.20	

[95%	CI	1.12-4.29])	และลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด	(2.37	[1.18-4.75])	ในช่วง	

90	วันแรกหลังการตาย

	 ข้อมลูจากการศกึษานีเ้ป็นหลกัฐานเพิม่เตมิทีช่ีว่้าการตายของคู่ชวีติ

สัมพันธ์กับเหตุการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีรุนแรงในระยะสั้น 

หลงัเป็นม่าย	ซึง่การศกึษาปัจจยัด้านจติสงัคมทีส่มัพนัธ์กบัอาการของโรคหัวใจ

และหลอดเลือดอาจส่งผลดีต่อการป้องกันและปรับปรุงการดูแลรักษา
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ผลลัพธการรอดชีพตัดต่อมลูกหมากและฉายแสงในมะเร็งต่อมลูกหมาก 

โปรแกรมออกกําลังกายที่บ้านฟนสมรรถภาพ
ร่างกายหลังสะโพกหัก 

โน้มเอียงและการปรับพหุตัวแปร	 รวมถึงค�านวณหลังการจับคู่คะแนน

ความโน้มเอียง	และตรวจสอบด้วยการวิเคราะห์ความไว

	 การตายเนื่องจากมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นส่วนใหญ่ของการตาย

โดยรวมเมื่อความเสี่ยงสูงขึ้นทั้งในกลุ่มที่ผ่าตัดและฉายแสง	 ในผู้ป่วยที่เป็น

มะเร็งต่อมลูกหมากเฉพาะที่พบว่า	subdistribution	hazard	ratio	ที่ปรับแล้ว

ส�าหรับการตายเนื่องจากมะเร็งต่อมลูกหมากมีผลดีกว่าส�าหรับกลุ่มที่ผ่าตัด	

(1.76,	 95%	CI	 1.49-2.08	 for	 radiotherapy	 vs	 prostatectomy)	 ขณะที่

ไม่พบผลต่างการรกัษาทีช่ดัเจนในผูป่้วยมะเรง็ลกุลาม	การวิเคราะห์กลุม่ย่อย

ชี้ว่าการผ่าตัดมีประโยชน์ในผู้ชายที่อายุน้อยกว่าและสุขภาพแข็งแรงกว่า

โดยมีความเสี่ยงระดับปานกลางถึงระดับสูง	ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ความไว

ก็สอดคล้องกับข้อมูลหลัก

	 ข้อมลูจากการศกึษาขนาดใหญ่ซึง่มรีะยะการตดิตามนานถงึ	15	ปี

ชีว่้า	การผ่าตดัให้ผลลพัธ์ด้านการรอดชพีทีด่กีว่าการฉายแสงในผูช้ายส่วนใหญ่

ที่ไม่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลาม	 โดยการผ่าตัดจะให้ผลดีกว่า

ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากเฉพาะที่ซึ่งมีอายุน้อยกว่าและมีโรคน้อยกว่า	

และมีความเสี่ยงระดับปานกลางหรือสูง	

BMJ 2014;348:g1502.

	 	 บทความเร่ือง	Comparative	Effectiveness	

of	Radical	Prostatectomy	and	Radiotherapy	in	Prostate	

Cancer:	Observational	Study	of	Mortality	Outcomes	

รายงานข้อมลูจากการศกึษาเปรยีบเทยีบผลลพัธ์การ

รอดชีพในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากที่รักษาด้วย

การผ่าตัดและฉายแสง	 โดยศึกษาในสวีเดน

ระหว่างปี	ค.ศ.	1996-2010	ในผูช้าย	34,515	

รายท่ีรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการ

ผ่าตัด	(n	=	21,533)	หรือฉายแสง	(n	=	

12,982)	 และจ�าแนกผู้ป่วยตามกลุ่ม

ความเสี่ยง	(ต�่า	ปานกลาง	สูง	และลุกลาม)	

อาย	ุและคะแนน	Charlson	comorbidity	score

	 								มาตรวดัผลลพัธ์	ได้แก่	อบัุติการณ์

สะสมของการตายเนื่องจากมะเร็งต่อมลูกหมาก

หรือสาเหตุอื่น	ค่า	risks	regression	hazard	ratios	ของการฉายแสงเทียบ

กับการผ่าตัดค�านวณโดยไม่ปรับ	 และค�านวณหลังการจับคู่คะแนนความ

มีการท�าหน้าที่ดีขึ้น)

	 มีผู้ป่วย	195	ราย	ได้รับการติดตามถึง	6	เดือน	และรวบรวมไว้ใน	

primary	analysis	จากจ�านวน	232	ราย	กลุ่มรักษา	(n	=	100)	มีการฟนตัว

ท่ีดอีย่างมีนัยส�าคญัเม่ือเทียบกับกลุ่มควบคมุ	(n	=	95)	ในด้านการเคลือ่นไหว	

(ค่าเฉลี่ยคะแนน	SPPB	ส�าหรับกลุ่มรักษาเท่ากับ	6.2	[SD	2.7]	ที่พื้นฐาน,	

7.2	[SD	3]	ที่	6	เดือน	และกลุ่มควบคุมเท่ากับ	6.0	[SD	2.8]	ที่พื้นฐาน,	6.2	

[SD	3]	ที่	6	เดือน	โดยความแตกต่างระหว่างกลุ่มเท่ากับ	0.8	[95%	CI	0.4-

1.2],	p	<	0.001;	ค่าเฉลีย่คะแนน	AM-PAC	mobility	ส�าหรบักลุม่รกัษาเท่ากบั	

56.2	[SD	7.3]	ที่พื้นฐาน,	58.1	[SD	7.9]	ที่	6	เดือน	และกลุ่มควบคุมเท่ากับ	

56	[SD	7.1]	ที่พื้นฐาน,	56.6	[SD	8.1]	ที่	6	เดือน	โดยความแตกต่างระหว่าง

กลุ่มเท่ากับ	1.3	[95%	CI	0.2-2.4],	p	=	0.03	และค่าเฉลี่ย	AM-PAC	daily	

activity	ส�าหรับกลุ่มรักษาเท่ากับ	57.4	[SD	13.7]	ที่พื้นฐาน,	61.3	[SD	15.7]	

ที่	6	เดือน	และกลุ่มควบคุมเท่ากับ	58.2	[SD	15.2]	ที่พื้นฐาน,	58.6	[SD	

15.3]	ที่	6	เดือน	โดยความแตกต่างระหว่างกลุ่มเท่ากับ	3.5	[95%	CI	0.9-

6.0],	p	=	0.03		ผลจาก	multiple	imputation	analyses	ชี้ว่า	ความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มยังคงมีนัยส�าคัญส�าหรับ	SPPB	และ	AM-PAC	daily	activity	แต่

ไม่รวมถงึคะแนน	mobility	ความแตกต่างระหว่างกลุม่ทีม่นียัส�าคญัยงัคงเหน็

ได้ที่	9	เดือนส�าหรับมาตรวัดผลลัพธ์ด้านการท�าหน้าที่ทั้งหมด

	 ข้อมูลจากผู้ป่วยที่เสร็จสิ้นการท�ากายภายบ�าบัดมาตรฐานหลัง

สะโพกหักช้ีว่า	 การออกก�าลังกายท่ีบ้านเพื่อฟนฟูสมรรถภาพการท�าหน้าที่

ด้านร่างกายช่วยให้การท�าหน้าที่ดีขึ้นที่	6	เดือน	แต่ยังคงต้องมีการพิจารณา

นัยส�าคัญทางคลินิกของข้อมูลนี้

JAMA. 2014;311(7):700-708.

	 			บทความเรื่อง	Effect	of	a	Home-Based	

Exercise	Program	on	Functional	Recovery	

Following	Rehabilitation	after	Hip	Fracture:	

A	Randomized	Clinical	Trial	รายงานว่า	ปัญหาสมรรถภาพของการท�าหน้าที่

ของร่างกายหลังสะโพกหักพบบ่อยในผู้สูงอายุจ�านวนมาก	โดยที่ยังไม่มีการ

ศกึษาประสทิธภิาพของโปรแกรมออกก�าลงักายท่ีบ้านภายหลงัสิน้สดุการท�า

กายภาพบ�าบัดหลังจากสะโพกหัก

	 นักวิจัยศึกษาว่าโปรแกรมการออกก�าลังกายที่บ้านร่วมกับการให้

ค�าปรึกษาจากนักกายภาพบ�าบัดสามารถฟนฟูสมรรถภาพของการท�าหน้าที่

ของร่างกายภายหลงัสิน้สดุการท�ากายภาพบ�าบดัหลงัจากสะโพกหกัได้หรอืไม่	

โดยศึกษาระหว่างเดือนกันยายน	 ค.ศ.	 2008	 ถึงตุลาคม	 ค.ศ.	 2012	 จาก

ผู้ใหญ่อายุมาก	232	ราย	ซึ่งสิ้นสุดการท�ากายภาพบ�าบัดหลังจากสะโพกหัก

	 กลุ่มรักษา	 (n	=	120)	 ได้ออกก�าลังกายซึ่งเน้นการท�าหน้าที่	 (เช่น	

ลกุยนืจากเก้าอี	้เดนิขึน้บนัได)	โดยมีนกักายภาพบ�าบดัให้การฝกสอนส�าหรบั

ไปออกก�าลังกายที่บ้านเป็นเวลา	6	เดือน	และกลุ่มควบคุม	(n	=	112)	ได้รับ

ค�าแนะน�าด้านโภชนาการส�าหรับโรคหัวใจและหลอดเลือด

	 มาตรวัดผลลัพธ์	 ได้แก่	 สมรรถภาพการท�าหน้าที่ด้านร่างกาย

ประเมินที่พื้นฐาน,	6	เดือน	(สิ้นสุดการแทรกแซง)	และ	9	เดือน	ผลลัพธ์หลัก	

ได้แก่	การเปลี่ยนแปลงของการท�าหน้าที่ที่	6	เดือน	โดยประเมินจาก	Short	

Physical	Performance	Battery	(SPPB;	range	0-12	โดยคะแนนที่สูงชี้ว่ามี

การท�าหน้าที่ดีขึ้น)	และ	Activity	Measure	for	Post-Acute	Care	(AM-PAC)	

mobility	และ	daily	activity	(range	23-85	และ	9-101	โดยคะแนนที่สูงชี้ว่า
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ความชุกจอประสาทตาเสือ่มตามวยัและตวัเลขคาดการณผูป่้วยป 2563-2583 

วิจัยได้รับการรักษาด้วยการตัดเต้านมข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง	 และผู้หญิง	

181	รายได้ตดัเต้านมข้างทีเ่หลอื	การตดิตามผูป่้วยมรีะยะเวลา	20	ปีนบัจาก

ตรวจพบ	โดยมาตรวัดผลลัพธ์	ได้แก่	การตายเนื่องจากโรคมะเร็งเต้านม

	 มีผู้หญิง	 79	 รายเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมในช่วงการติดตาม	

(18	รายในกลุม่ตัดเต้านมทัง้สองข้าง	และ	61	รายในกลุม่ตดัเต้านมข้างเดยีว)	

มัธยฐานการติดตามเท่ากับ	14.3	ปี	(range	0.1-20.0	years)	ที่	20	ปีพบว่า	

อัตราการรอดชีพส�าหรับผู้หญิงที่ตัดเต้านมข้างที่เหลือเท่ากับ	 88%	 (95%	

confidence	interval	83-93%)	และผูห้ญงิทีไ่ม่ได้ตดัเต้านมข้างทีเ่หลอืเท่ากบั	

การตัดเต้านมข้างที่เหลือและการรอดชีพในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มี BRCA1 และ BRCA2 Mutations 

BMJ 2014;348:g226.

	 บทความเรื่อง	 Contralateral	 Mastectomy	 and	 Survival	 after	

Breast	Cancer	in	Carriers	of	BRCA1	and	BRCA2	Mutations:	Retrospective	

Analysis	 รายงานข้อมูลจากการศึกษาแบบ	 retrospective	 analysis	 เพื่อ

เปรียบเทียบอัตราการรอดชีพในผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมซึ่งสัมพันธ์กับยีน	

BRCA	ระหว่างกลุ่มที่ตัดเต้านมข้างที่เหลือและกลุ่มที่ไม่ได้ตัดเต้านม

	 นักวิจัยศึกษาจากผู้หญิง	390	รายซึ่งมีประวัติมะเร็งเต้านมระยะ

ที่	1	หรือ	2	และมีการกลายพันธ์ุของยีน	BRCA1	และ	BRCA2	ผู้เข้าร่วม

จากผู้หญิง	100	รายที่ตัดเต้านมข้างที่เหลือจะมีผู้หญิง	87	รายที่ยงัคงมชีวีติ

อยูท่ี	่20	ปี	เทยีบกบั	66	รายจาก	100	รายทีตั่ดเต้านมออกข้างเดยีว					

	 ข้อมูลจากการศึกษานี้เสนอแนะว่าผู้หญิงที่มีการกลายพันธ์ุของ

ยนี	BRCA	และได้รบัการรกัษามะเรง็เต้านมระยะที	่1	หรอื	2	ด้วยการตดัเต้านม

ทัง้สองข้างมแีนวโน้มการเสยีชวีติจากมะเรง็เต้านมต�า่กว่าผูห้ญงิทีต่ดัเต้านม

ข้างเดียว	อย่างไรก็ดี	จ�าเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อยืนยันผลลัพธ์	 เนื่องจากมี

การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่น้อย	

45-85	ปี)	ของจอประสาทตาเสือ่มตามวยัซึง่เกิดเมือ่อายุน้อย	อายมุาก	และ

ทุกช่วงอายุเท่ากับ	8.01%	(95%	CrI	3.98-15.49),	0.37%	(0.18-0.77)	และ	

8.69%	 (4.26-17.40)	 โดยพบความชุกที่สูงกว่าของการเกิดจอประสาทตา

เสื่อมตามวัยเมื่ออายุน้อยและในทุกช่วงอายุในชาวยุโรปเทียบกับเอเชีย	

(early:	11.2%	vs	6.8%,	Bayes	factor	3.9;	any:	12.3%	vs	7.4%,	Bayes	

factor	4.3)	และความชุกของจอประสาทตาเสื่อมตามวัยเมื่ออายุน้อย	อายุ

มาก	 และทุกช่วงอายุที่สูงกว่าในชาวยุโรปเทียบกับแอฟริกัน	 (early:	

11.2%	vs	7.1%,	Bayes	factor	12.2;	late:	0.5%	vs	0.3%,	3.7;	

any:	12.3%	vs	7.5%,	31.3)	แต่ไม่พบความแตกต่างของความ

ชุกระหว่างชาวเอเชียและแอฟริกัน	(all	Bayes	factors	<	1.0)	

ชาวยุโรปมีความชุกของ	 geographic	 atrophy	 subtype	 ที่

สูงกว่า	(1.11%,	95%	CrI	0.53-2.08)	เทียบกับชาวแอฟริกัน	

(0.14%,	0.04-0.45),	เอเชยี	(0.21%,	0.04-0.87)	และฮสิแปนกิ	

(0.16%,	0.05-0.46)	การเปรยีบเทยีบทางภมูศิาสตร์ชีว่้า	ความชกุ

ของจอประสาทตาเสื่อมเมื่ออายุน้อยและทุกช่วงอายุต�่ากว่าในเอเชีย

เทยีบกบัยโุรปและอเมรกิาเหนอื	(early:	6.3%	vs	14.3%	และ	12.8%	[Bayes	

factor	2.3	และ	7.6];	any:	6.9%	vs	18.3%	และ	14.3%	[3.0	และ	3.8])	

และไม่พบผลลัพธ์ที่มีนัยส�าคัญของเพศต่อความชุก	 (Bayes	 factor	 <	 1.0)	

ทัง้นีต้วัเลขคาดการณ์ของผูป่้วยจอประสาทตาเสือ่มจากอายใุนปี	พ.ศ.	2563	

อยูท่ีป่ระมาณ	196	ล้านคน	(95%	CrI	140-261)	และเพิม่ข้ึนเป็น	288	ล้านคน

ในปี	พ.ศ.	2583	(205-399)

	 ข้อมูลนี้ช้ีให้เห็นปัญหาใหญ่จากโรคจอประสาทตาเสื่อมตามวัย	

และเป็นข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาผลของโรคและช่วยก�าหนด

แนวทางยุทธศาสตร์การดูแลรักษาสุขภาพตาและบริการสาธารณสุข	

Lancet Global Health 2014;2(2):e106-e116.

	 บทความเรื่อง	 Global	 Prevalence	 of	 Age-Related	Macular	

Degeneration	and	Disease	Burden	Projection	 for	2020	and	2040:	A	

Systematic	 Review	 and	 Meta-Analysis	 รายงานว่า	 มีการศึกษาโรค

จอประสาทตาเสือ่มตามวยัในหลายประเทศทัว่โลก	และงานวจัิยหลายชิน้ชีว่้า

ความแตกต่างด้านเชื้อชาติหรือชาติพันธ์ุมีผลต่อความชุกของโรค	ซึ่งการน�า

ข้อมลูดงักล่าวมาจดัท�าเป็นข้อมลูสรปุความชกุทัว่โลกและคาดการณ์

ตัวเลขผู้ป่วยจากโรคจอประสาทตาเสื่อมตามวัยระหว่างปี	พ.ศ.	

2563-2583	 จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์

สาธารณสุข

	 นักวิจัยรวบรวมงานวิจัยแบบ	population-based	

study	 ทั้งหมดที่ศึกษาโรคจอประสาทตาเสื่อมตามวัยซึ่ง

ตพีมิพ์ก่อนเดอืนพฤษภาคม	พ.ศ.	2556	และคดัเฉพาะงานวจิยั

ทีใ่ช้ภาพจอตาและการจ�าแนกมาตรฐาน	(Wisconsin	age-related	

maculopathy	 grading	 system,	 the	 international	 classification	 for	

age-related	macular	degeneration	หรือ	the	Rotterdam	staging	system)	

และใช้	hierarchical	Bayesian	approaches	ประมาณความชุกเฉลี่ย,	95%	

credible	intervals	(CrI)	และประเมนิความแตกต่างของความชุกตามชาตพินัธุ์	

(ยุโรป	แอฟริกัน	ฮิสแปนิก	และเอเชีย)	และภูมิภาค	(แอฟริกา	เอเชีย	ยุโรป	

ละตินอเมริกาและแคริบเบยีน	อมรกิาเหนอื	และโอเชยีเนยี)	โดยใช้	UN	World	

Population	Prospects	คาดการณ์ตัวเลขผู้ป่วยในปี	พ.ศ.	 2557	ถึง	 2583	

และใช้	Bayes	factor	เป็นมาตรวัดนัยส�าคัญของหลักฐาน	โดยคะแนนที่สูง

กว่า	3	ถือว่าเป็นหลักฐานที่มีนัยส�าคัญ	

	 การวเิคราะห์จากผูเ้ข้าร่วมวจิยั	129,664	ราย	(อาย	ุ30-97	ปี)	โดย

มีผู้ป่วย	 12,727	 รายจากงานวิจัย	 39	ชิ้นพบว่า	ความชุกเฉลี่ย	 (พิสัยอายุ	

66%	 (59-73%)	 จากการวิเคราะห์พหุตัวแปรซึ่งควบคุม

อายทุีต่รวจพบ	ปีทีต่รวจพบ	การรกัษา	และปัจจยัพยากรณ์

อื่นพบว่า	 การตัดเต้านมข้างที่เหลือสัมพันธ์กับการ

ลดลง	48%	ของการตายเนือ่งจากมะเรง็เต้านม	(hazard	

ratio	0.52,	95%	CI	0.29-0.93;	p	=	0.03)	จาก

การวิเคราะห์ปรับคะแนนความโน้มเอียงใน	79	

คู่พบว่า	 ความสัมพันธ์ไม่มีนัยส�าคัญ	 (0.60,	 0.34-

1.06;	 p	 =	 0.08)	 ซึ่งจากผลลัพธ์นี้นักวิจัยท�านายว่า	
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เปลี่ยนแปลงของปริมาตรสมองและมาตรวัดสุขภาพสมองอื่น

	 ค่าเฉลีย่	HbA1c	ทีพ่ืน้ฐานเท่ากบั	8.3%	ค่าเฉลีย่อายุเท่ากบั	62	ปี	

และค่าเฉลี่ยระยะการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่	2	เท่ากับ	10	ปี	ที่	40	เดือน

ไม่พบความแตกต่างด้าน	cognitive	function	ในการศกึษาผลของการลดความดนั

เลือดอย่างเคร่งครัดหรือการศึกษาผลของ	 fibrate	 แต่พบว่าปริมาตรสมอง

ที่	40	เดือนลดลงมากกว่าในกลุ่มที่ลดความดันเลือดอย่างเคร่งครัด	vs	ลด

ความดันเลือดตามมาตรฐาน	(difference	-4.4	[95%	CI	-7.8	ถึง	-1.1]	cm3;	

p	=	0.01)		และการรักษาด้วย	fibrate	ไม่มีผลต่อปริมาตรสมองเมื่อเทียบกับ

ยาหลอก	

	 ข้อมูลจากผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่	2	เป็นระยะเวลานาน

และมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอาการของโรคหัวใจและหลอดเลือดชี้ว่า	การ

ควบคมุความดนัเลอืดอย่างเคร่งครดั

และการรกัษาด้วย	fibrate	ไม่มผีลต่อ

ความเสื่อมของการรับรู้ที่	 40	 เดือน

ของการตดิตาม	 ขณะเดยีวกนัพบว่า

การควบคุมความดันเลือดอย่าง

เคร่งครัดสัมพันธ์กับการลดลงที่มาก

กว่าของปริมาตรสมองที่	 40	 เดือน

เมื่อเทียบกับการรักษามาตรฐาน

ความสัมพันธ β-blocker และความเสี่ยงหัวใจและหลอดเลือด
 ในผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบซึ่งเข้ารับการผ่าตัดนอกเหนือจากหัวใจ 

การรบัรูแ้ละโครงสร้างสมองในผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 หลงัลดความดนัและไขมันอย่างเคร่งครดั 
JAMA Intern Med. 2014;174(3):324-333.

	 บทความเรือ่ง	Cognitive	Function	and	Brain	Structure	in	Persons	

with	Type	2	Diabetes	Mellitus	after	Intensive	Lowering	of	Blood	Pressure	

and	Lipid	Levels:	A	Randomized	Clinical	Trial	รายงานว่าผูป่้วยโรคเบาหวาน

ชนิดที่	 2	 มีความเส่ียงสูงขึ้นต่อความเสื่อมของการรับรู้	 การเสียปริมาตร

สมอง	และการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สมองส่วนที่สึกหรอ	ซึ่งความบกพร่องในการ

ควบคุมความดันเลือดและไขมันถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความเสื่อมด้าน

การรูค้ดิทีสั่มพนัธ์กบัโรคเบาหวานชนดิที	่2	อย่างไรกด็	ียงัไม่มข้ีอมลูเกีย่วกบั

การรักษาอย่างเคร่งครัดต่อการท�างานและโครงสร้างของสมอง

	 นักวิจัยศึกษาว่าการรักษาความดันเลือดสูงอย่างเคร่งครัด	 และ

การรกัษาด้วย	statin	ร่วมกับ	fibrate	ลดความเสีย่งต่อความเสือ่มของการรบัรู้

และปริมาตรสมองโดยรวมในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่	2	หรือไม่	โดยศึกษา

จากผูเ้ข้าร่วมวจิยั	2,977	รายซ่ึงไม่มีหลกัฐานบ่งช้ีว่ามีความเสือ่มด้านการรบัรู้

หรือสมองเสื่อมที่พื้นฐาน	และมี	hemoglobin	A1c	(HbA1c)	ต�่ากว่า	7.5%	

นักวิจัยสุ่มผู้ป่วยเป็นกลุ่มลดความดันเลือดซิสโตลิคต�่ากว่า	120	mmHg	vs	

ต�่ากว่า	140	mmHg	(n	=	1,439)	หรือสุ่มเป็นกลุ่มที่ได้รับ	fibrate	vs	ยาหลอก

ในผู้ป่วยที่มี	 low-density	 lipoprotein	 cholesterol	 ต�่ากว่า	 100	mg/dL	

(n	=	1,538)	การประเมินการรับรู้ท�าที่พื้นฐาน,	20	เดือน	และ	40	เดือน	โดย

ผู้ป่วย	503	รายได้สแกน	MRI	ที่พื้นฐาน	และ	40	เดือนเพื่อประเมินความ

JAMA Intern Med. 

2014;174(3):336-344.

	 บ ทค ว า ม เ ร่ื อ ง	

Association	of	β-blocker	Therapy	
with	Risks	of	Adverse	Cardiovascular	Events	and	

Deaths	in	Patients	with	Ischemic	Heart	Disease	Undergoing	Noncardiac	

Surgery:	A	Danish	Nationwide	Cohort	Study	รายงานว่า	ที่ผ่านมามีการ

วจิารณ์แนวปฏบิตัทิางคลนิกิซึง่สนบัสนนุการใช้	β-blockers	ในการผ่าตดัอืน่
ที่นอกเหนือจากหัวใจแม้มีหลักฐานอ่อน	 นอกจากนี้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็มี

ขนาดเลก็และไม่ได้ชีใ้ห้เหน็ผลลพัธ์ทีม่นียัส�าคัญของ	β-blockers	ต่อ	endpoints	
หลัก	 (เช่น	 กล้ามเนื้อหัวใจตายระหว่างผ่าตัด,	 ischemic	 stroke,	 การตาย

เนื่องจากโรคหัวใจและหลอดเลือด	และการตายจากทุกสาเหตุ)

	 นักวิจัยประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการรักษาด้วย	β-blocker	
กับ	major	 cardiovascular	 adverse	 events	 (MACE)	 และการตายจากทุก

สาเหตใุนผูป่้วยโรคหลอดเลอืดหัวใจตีบซึง่เข้ารับการผ่าตดัอืน่นอกเหนอืจาก

หวัใจ	โดยศกึษาจากผูป่้วยโรคหลอดเลอืดหวัใจตีบชาวเดนมาร์กซึง่เป็นหวัใจ

ล้มเหลวหรือไม่เป็นหัวใจล้มเหลว	และมีหรือไม่มีประวัติกล้ามเนื้อหัวใจตาย	

และเข้ารับการผ่าตัดที่ไม่ใช่การผ่าตัดหัวใจระหว่างวันท่ี	 24	 ตุลาคม	 ค.ศ.	

2004		ถึงวันที่	31	ธันวาคม	ค.ศ.	2009	นักวิจัยใช้ตัวแบบ	Cox	regression	

ทีป่รบัแล้วค�านวณความเสีย่ง	30	วันต่อ	MACE	(ischemic	stroke,	กล้ามเนือ้

หัวใจตาย	 หรือการตายเนื่องจากโรคหัวใจและหลอดเลือด)	 และการตาย

ทุกสาเหตุที่สัมพันธ์กับการรักษาด้วย	β-blocker	

	 จากผูป่้วยหลอดเลอืดหวัใจตีบทีเ่ข้ารบัการผ่าตัด	28,263	ราย	พบว่า	

7,990	ราย	(28.3%)	มีหัวใจล้มเหลว	และ	20,273	ราย	(71.7%)	ไม่มีหัวใจ

ล้มเหลว	 โดยมีการใช้ยา	β-blockers	 ใน	 4,262	 ราย	 (53.3%)	 ที่มีหัวใจ

ล้มเหลวและ	7,419	ราย	(36.6%)	ที่ไม่มีหัวใจล้มเหลว	โดยรวมพบว่าการใช้

ยา	β-blockers	สัมพันธ์กับ	hazard	ratio	(HR)	ที่เท่ากับ	0.90	(95%	CI	0.79-

1.02)	ส�าหรับ	MACE	และ	0.95	(0.85-1.06)	ส�าหรับการตายจากทุกสาเหตุ	

ในผูป่้วยทีม่หีวัใจล้มเหลวพบว่า	การใช้ยา	β-blockers	สมัพนัธ์กบัความเสีย่ง
ที่ต�่าลงอย่างมีนัยส�าคัญต่อ	MACE	(HR	0.75;	95%	CI	0.70-0.87)	และการ

ตายทุกสาเหตุ	(0.80;	0.70-0.92)	ขณะที่ในผู้ป่วยที่ไม่มีหัวใจล้มเหลวไม่พบ

ความสัมพันธ์ที่มีนัยส�าคัญระหว่างการใช้ยา	β-blocker	กับ	MACE	 (1.11;	

0.92-1.33)	หรือการตาย	(1.15;	0.98-1.35)	(p	<	0.001	for	interactions)	ใน

ผู้ป่วยที่ไม่มีหัวใจล้มเหลวพบว่า	β-blockers	 สัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ต�่าลง
ในผู้ที่เพิ่งมีกล้ามเนื้อหัวใจตาย	(<2	x	ปี)	โดยมี	HRs	เท่ากับ	0.54	(95%	CI	

0.37-0.78)	ส�าหรับ	MACE	และ	0.80	(0.53-1.21)	ส�าหรับการตายจากทุก

สาเหตุ	(p	<	0.02	ส�าหรับ	interactions	ระหว่าง	β-blockers	ระยะเวลาหลัง
กล้ามเนื้อหัวใจตาย)	 แต่ไม่มีนัยส�าคัญในผู้ป่วยกลุ่มอื่น	 โดยที่การวิเคราะห์

จับคู่คะแนนความโน้มเอียงก็ได้ผลลัพธ์ไม่ต่างกัน

	 ข้อมูลจากการศกึษาในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดหวัใจตบีทีเ่ข้ารบัการ

ผ่าตัดนอกเหนือจากหัวใจชี้ว่า	การใช้ยา	β-blockers	สัมพันธ์กับความเสี่ยง
ที่ต�่าลงต่อ	MACE	ที่	30	วัน	และการตายเฉพาะในผู้ที่เป็นหัวใจล้มเหลวหรือ

เพิ่งเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตาย
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	 นพ.ณรงค์	สหเมธาพัฒน์	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์
ว่า ในวันที่ 6 มีนาคมของทุกปีเป็นวันต้อหินโลก ซึ่งโรคต้อหิน (Glaucoma) เป็น
สาเหตตุาบอดอนัดบั 2 ของโลก รองจากต้อกระจก ประมาณการว่ามคีนตาบอด
ทัว่โลก 4.5 ล้านคน และจะเพิม่ขึน้ถงึ 11.2 ล้านคนใน
ปี พ.ศ. 2563 ผู้ป่วยโรคต้อหินส่วนใหญ่ร้อยละ 90  
มกัจะไม่ค่อยรูต้วัมาก่อน เน่ืองจากโรคต้อหนิมอีาการ
ค่อยเป็นค่อยไป ดังนั้น องค์กรต้อหินโลก (World 
Glaucoma Association) ซึ่งมีสมาชิกที่เป็นชมรมหรือ
สมาคมแพทย์ต้อหินจากกว่า 75 ประเทศทั่วโลก จึง
ได้รณรงค์ให้ทราบถงึอนัตรายของโรคต้อหนิเพือ่ป้องกนั
ตาบอดและการสูญเสียการมองเห็น และให้ตระหนัก
ถึงความส�าคัญของการตรวจตาและการดูแลถนอม
ดวงตาให้เป็นปกติให้ได้นานมากที่สุด โดยผู้ที่ชอบปิดไฟดูทีวี ดูหรือส่งข้อความ
บนสมาร์ทโฟน ไอแพดในความมดืจะเกดิโรคทีเ่รยีกว่าเทคโนโลยซิีนโดรม สร้าง
ความเครียดให้ผู้ใช้เพราะต้องเพ่งสายตาที่จอ ท�าให้ความดันในลูกตาสูง เสี่ยง

โรคมะเร็ง อุบัติเหตุ ทันตกรรม เป็นต้น และอีก 1 เรื่องเป็นบริการผู้ป่วย 
โรคจติเวชซึง่เป็นเรือ่งใหญ่และมแีนวโน้มเพิม่ข้ึนเรือ่ย ๆ  เนือ่งจากมคีวามเกีย่วข้อง
กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สารเสพติด กรมสุขภาพจิตได้ส�ารวจ 
ในช่วง 3 ปีมานี้ พบว่าประชาชนไทยร้อยละ 20 หรือประมาณ 1 ใน 5 หรือ
ประมาณ 13 ล้านคนประสบปัญหาสุขภาพจิต เช่น เครียด วิตกกังวล และมี 
ผู้ป่วยโรคทางจิตเวช 10 โรค เช่น โรคจิตเภท โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า  
ขึน้ทะเบยีนรกัษาในโรงพยาบาลทัว่ประเทศในปี พ.ศ. 2554 รวมกว่า 3 ล้านราย 
คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2570 นี้ ปัญหาสุขภาพจิตจะมีมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วย
ทางจิตประมาณ 1 ใน 3 หรือประมาณ 1 ล้าน 9 หมื่นกว่าราย รักษาที ่
โรงพยาบาลจิตเวชซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ทั่วประเทศมีแล้ว 17 แห่ง 
ครอบคลุม 11 เขต รวม 72 จังหวัด และผู้ป่วยที่เหลือดูแลในโรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน โดยที่เขตบริการสุขภาพที่ 2 ยังไม่มี
โรงพยาบาลจิตเวช ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2557 นี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดสรร
งบประมาณ 360 ล้านบาท ก่อสร้างโรงพยาบาลจิตเวช ขนาด 200 เตียง ที่ 
อ.วงัทอง จ.พษิณโุลก เพือ่เป็นศนูย์กลางดแูลผูท้ีม่ปัีญหาใน 5 จงัหวดัภาคเหนอื 
ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ และตาก โดยจะแล้วเสร็จและให้
บริการสมบูรณ์แบบในปี พ.ศ. 2560 

ดู-ส่งข้อความบนสมาร์ทโฟนในที่มืด 
เสี่ยงโรคต้อหินถึงขั้นตาบอดได้ 

คนไทยเกือบ 13 ล้านคน มีปัญหาสุขภาพจิต 
ป่วยแล้วกว่า 3 ล้านราย ชี้แนวโน้มเพิ่มขึ้น 

เกิดโรคต้อหินถึงขั้นตาบอดได้ ซึ่งวิธีใช้เครื่องมือให้
ปลอดภัยคือให้เปิดไฟดูทีวี หรือดูสมาร์ทโฟนในท่ี
สว่าง ใช้ 25 นาที ให้พัก 5 นาที หรือใช้ 30 นาที 
พัก 10 นาท ีหากรู้สึกปวดตาให้นอนหลบัอย่างน้อย 
7 ชัว่โมง ดืม่น�า้บ่อย ๆ  เพือ่เพิม่ความชุม่ชืน้ในดวงตา 
ซ่ึงในประเทศไทยข้อมูลจากสถิติสาธารณสุข ปี  
พ.ศ. 2555 พบผู้ป่วยโรคต้อหินทั่วประเทศ 17,687 
ราย ชาย-หญิงพอ ๆ กัน พบมากสุดที่ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ 4,831 ราย 
ภาคกลาง 4,352 ราย 
กรงุเทพมหานคร 3,486 ราย 
ภาคเหนือ 3,084 ราย และ
ภาคใต้ 1,934 ราย โดยใน
คนปกติทั่วไปที่อายุ 40 ป ี
ขึน้ไปมโีอกาสเป็นโรคต้อหนิ
ประมาณร้อยละ 1 ส่วนผู้ที่
เป็นโรคเบาหวานมีโอกาส

เป็นต้อหินมากถึงร้อยละ 5-7 หรือมากกว่าคนปกติ 
5-7 เท่าตวั แนวโน้มผูป่้วยโรคนีจ้ะมากขึน้ตามจ�านวน
ผู้ป่วยเบาหวาน 

	 นพ.ณรงค์	สหเมธาพฒัน์	ปลดักระทรวง
สาธารณสขุ	กล่าวว่า กรอบการพฒันาระบบบริการ
ในแต่ละเขตบริการสุขภาพ ซึ่งทั่วประเทศมี 12 เขต 
ดแูลประชาชนเขตละประมาณ 5-7 จงัหวดั ในเบือ้งต้น
ก�าหนดให้ทกุเขตต้องจดับรกิารดแูลรกัษาประชาชน
ตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญลงไปถึงบริการระดับพื้นฐาน
ใน 10 สาขา โดย 9 ใน 10 เป็นโรคทางกายท่ีประชาชน
ทกุพืน้ทีเ่จบ็ป่วยกนัมาก เช่น โรคหวัใจและหลอดเลอืด 
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จติอาสาเข้ามาร่วมกนัท�ากจิกรรมดแูลผูป่้วยระยะสดุท้าย
ในโรงพยาบาลขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนกระท่ังใน
ปัจจุบัน ทางโรงพยาบาลมีกลุ่มจิตอาสากว่า 80 คน  
มาเยี่ยมพูดคุย ให้ก�าลังใจ และสวดมนต์ให้ผู้ป่วยฟังที่
ข้างเตยีง พร้อมกบัมกีจิกรรมสร้างเสรมิธรรมให้แก่ผูป่้วย
เป็นระยะ ๆ อาทิ กิจกรรมวัดในโรงพยาบาล มีการ
นิมนต์พระมารับบิณฑบาตในโรงพยาบาล กิจกรรม 
ท�าด้วยใจซาลอน โดยมพียาบาลและกลุม่จติอาสาเข้ามา

ช่วยสระผม ตัดผม ม้วนผม แต่งหน้า ทาปากให้แก่
ผู้ป่วย พร้อมทั้งมีกิจกรรมร้องเพลง และฟัง

ธรรมะ กิจกรรมดอกไม้ดอกสุดท้ายในมือ
คณุ มกีารน�าดอกไม้แห้งทีม่ผีูม้จีติศรทัธา
บริจาคไว้ให้แก่ผู้ป่วยที่ก่อนจะเสียชีวิต
น�ามาไหว้พระ ให้ผู้ป่วยได้ท�าจิตใจให้
สงบก่อนที่จะเสียชีวิต กิจกรรมขอขมา

ลาโทษ โดยให้ญาติและลูกหลานเข้ามา 
ขอขมาผูป่้วยเป็นครัง้สดุท้าย นอกจากนีย้งัมี

การช่วยเหลอืผูป่้วยระยะสดุท้ายทีมี่ฐานะยากจน
ให้สามารถติดต่อยืมเครื่องมือแพทย์หลาย ๆ ชนิดที่
จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพกลับไปใช้ดูแลผู้ป่วยต่อที่บ้าน 
เช่น เครื่องดูดเสมหะ ถังออกซิเจน เครื่องช่วยหายใจ 
เป็นต้น 
 หลงัจากการท�ากจิกรรมต่าง ๆ  ตามโครงการ 
“ท�าด้วยใจ” ในโรงพยาบาลแล้ว จึงมีแนวคิดที่จะ 
เผยแพร่ความรู ้แนวทางปฏบิตัแิละทศันคตใินการดแูล 
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างถูกต้องให้แก่บุคลากรวิชาชีพ
สุขภาพได้รู้จักการดูแลแบบ Palliative care มากขึ้น  

	 โรงพยาบาลศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	
สยามบรมราชกมุาร	ีคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ	
องครกัษ์	ร่วมกบัคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	
จัดงานประชุมวิชาการ	The	2nd	SWU	Palliative	Care	Conference	
2014	เรื่อง	All	about	Palliative	Care	ระหว่างวันที่	14-16	พฤษภาคม	
พ.ศ.	2557	ณ	ภูเขางาม	รีสอร์ท	จ.นครนายก	เพื่อให้แพทย์	พยาบาล	และ
ผู้ท่ีสนใจอ่ืนๆ	 เข้าใจถึงกระบวนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ	ซึ่งจะน�าไปสู่การประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยได้จริง	
	 ผศ.นพ.สทุศัน์	รุง่เรอืงหริญัญา	ประธานคณะกรรมการดูแลผูป่้วยระยะ
สุดท้าย	 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม
ราชกุมารี กล่าวว่า ในสังคมปัจจุบันประเทศไทยก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จะพบว่ามี
ผูป่้วยสงูอายเุข้ามารบัการรกัษาในโรงพยาบาลเพิม่ขึน้เป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะผูป่้วย
ที่มีโรคเร้ือรังในระยะสุดท้าย บ่อยครั้งแพทย์และพยาบาลมุ่งเน้นในด้านการรักษา
ความเจ็บป่วยทางกายแต่เพียงอย่างเดียว ไม่ได้มองลึกเข้าไปถึงมิติอื่น ๆ ของความ
เป็นมนุษย์ เช่น มิติด้านจิตใจของผู้ป่วยว่ามีความปวดร้าวจิตใจ ทรมานไม่มีความสุข 
และรู้สึกค้างคาใจกับอะไรบางอย่าง เพราะทราบว่าตนเองอาจไม่ได้กระท�าสิ่งที่ยัง 
ค้างคาใจนัน้อีกเลย นอกจากน้ียงัมมีติด้ิานจติวญิญาณ เช่น ผูป่้วยอาจเป็นคนทีท่�างาน
หนกั ไม่เคยท�าบญุอะไรมาก่อนเลยในชวีติ ครัน้เจบ็ป่วยหนกัอาจอยากจะมีโอกาสได้
ฟังธรรมจากพระสงฆ์ เห็นผ้าเหลือง หรือได้มีโอกาสท�าบุญด้วยตนเองสักครั้งก่อน
ไม่มีโอกาส เป็นต้น
 ทางโรงพยาบาลซึง่ต้องรบัผดิชอบในการดแูลผูป่้วยในช่วงระยะเวลาสดุท้าย
ของชีวิตอยู่เป็นประจ�า จึงได้เริ่มด�าเนินการดูแลแบบ Holistic care กล่าวคือ ดูแลทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคมครบทุกด้านของผู้ป่วย นอกจากนี้ยัง
รวมไปถงึการดแูลทางด้านจติใจของญาตผิูป่้วยด้วย ทางโรงพยาบาลจงึได้รเิริม่โครงการ 
“ท�าด้วยใจ” เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งแพทย์ พยาบาล และบุคลากร รวมทั้งประชาชน 

ร.พ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว 
จัดประชุมวิชาการ

The 2nd SWU Palliative Care Conference 
2014
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จงึได้จดังานประชมุวชิาการขึน้ โดยเมือ่ปีทีแ่ล้วจดัขึน้เป็น
ครั้งแรก ใช้ชื่อว่า The 1st SWU Palliative Care Annual 
Conference 2013 เรื่อง Body and Mind in Palliative 
Care ซึง่ได้รบัผลการตอบรบัทีด่มีาก มผีูเ้ข้าร่วมงานร่วม 
400 คนจากทั่วประเทศ ด้วยจุดเด่นที่แตกต่างจากงาน
ประชุมวิชาการ Palliative care อื่น ๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้า
คือ จะเป็นการประชุมวิชาการที่มีเนื้อหาครอบคลุมใน
ทุกมิติ มีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากผู้รู้ใน
ระดับชาติมากมาย ทั้งในมิติด้านการดูแลทางกาย  
ทางจิตใจ และจิตวิญญาณ โดยการประชุมจะมีเนื้อหา
เชื่อมโยงทั้งด้านทฤษฎีเข้ากับธรรมะและสังคมศาสตร์ 
ด้วยคอนเซ็ปต์ท�าด้วยใจ 
 ส�าหรับในปีนี้จะจัดงานประชุมวิชาการใน
ระหว่างวนัที ่14-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ภเูขางาม 
รีสอร์ท จ.นครนายก ในชื่อ The 2nd SWU Palliative 
Care Conference 2014 เรื่อง All about Palliative Care 
โดยจะรวบรวมเรือ่งราวของการดแูลผูป่้วยระยะสดุท้าย
ในทุก ๆ แง่มุมที่จ�าเป็นมาไว้ด้วยกัน ซึ่งมีหลากหลาย
หัวข้อ เช่น  
	 การแพทย์ในพุทธทัศน์ส�าหรับผู้ป่วยระยะ
สดุท้าย โดย อ.พญ.อมรา	มลลิา ซึง่เป็นหัวข้อท่ีมุง่เน้น
ให้แพทย์และพยาบาลเรยีนรูก้ารดแูลผูป่้วยระยะสดุท้าย
ให้ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา ไม่ใช่มุ่งเน้นแต่เพียง
ทฤษฎจีากวฒันธรรมตะวันตกเพยีงอย่างเดียว การก้าวสู่
ภาวะตายด ีโดย ดร.สนอง	วรอไุร ซึง่เป็นหวัข้อเกีย่วกับ
กระบวนการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยตายอย่างสมศักดิ์ศรี  
ไม่ตายอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางคนที่ไม่รู้จัก และตาย
โดยไม่ทนทุกข์ทรมานที่เรียกว่า ตายดี การเยียวยา 
ผูป่้วยระยะสดุท้ายด้วยสมาธิบ�าบดั โดย ผศ.ดร.บรรจบ	

บรรณรจุ ิกล่าวถงึการเจริญสมาธแิละน้อมน�าเอา
สมาธเิข้ามาใช้ทางการแพทย์เพือ่บ�าบดัด้านจติใจ
แก่ผู้ป่วยและผู้บ�าบัดเองด้วย รวมทั้งหัวข้อที่น่า
สนใจอื่น ๆ อาทิ ทักษะการสื่อสารเพื่อเข้าถึง
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดย คุณสมทรง	
จไุรทศันย์ี ประเดน็กฎหมายกบัการดแูลผูป่้วย
ระยะสดุท้าย โดย ศ.แสวง	บญุเฉลมิวภิาส และ
คณุเมตตา	รุง่รตัน์	เสยีงสะท้อนจากญาตผิูป่้วย 
โดย ศ.นพ.อศิรางค์	นชุประยรู และคณุอภชิญา	
วรพันธ์ เป็นต้น ทั้งนี้วิทยากรส่วนใหญ่ที่มาร่วม

งานประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมะและเข้าใจถึงหัวใจของผู้ป่วยอย่างยิ่ง 
นอกจากนี้ยังมี พระมหาสมปอง	 ตาลปุตโต จะมาบรรยายในหัวข้อ เสริมสร้าง
พลังจิตกับครอบครัวผู้ป่วยใกล้ตาย และคุณศุ	 บุญเลี้ยง จะมาบรรยายในหัวข้อ 
สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจผู้ฟัง พร้อมแสดงมินิคอนเสิร์ตอีกด้วย
 กลุ่มเป้าหมายของการประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้แก่ แพทย์ อาจารย์แพทย์ 
พยาบาล บุคลากรวิชาชีพสุขภาพสาขาต่าง ๆ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปที่อยากเรียนรู้ถึง
แก่นแท้ของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างถูกต้องในแต่ละมิติ
 “งานประชุมวิชาการในครั้งนี้ เรามุ่งหวังที่จะให้บุคลากรวิชาชีพสุขภาพที่
สนใจได้รู้จักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมไม่ว่าจะเป็นทางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และ
สังคม ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิซึง่การดแูลผูป่้วยเหล่านีเ้ป็นศาสตร์ท่ีเชือ่มโยงกนั
เป็นลูกโซ่ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นทางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม ดั่งค�าสอนของ
ครบูาอาจารย์ทีก่ล่าวว่า กายจะป่วยอย่างไรกย่็อมป่วยได้ แต่ส�าคญัทีใ่จ อย่าให้ใจของ
เราป่วยไปดว้ย เมือ่เราช่วยใหผู้ป่้วยของเรามคีวามสุข ท้ายทีส่ดุ แพทย์ พยาบาล และ
บคุลากรทีเ่กีย่วข้องกย่็อมพลอยสขุใจไปด้วย จงึใคร่ขอเชญิชวนผูส้นใจเข้ามาร่วมงาน
ประชมุวชิาการในครัง้นี ้เชือ่ว่าผู้ร่วมงานทุกท่านจะได้รบัความรู้ท่ีสามารถน�าไปประยกุต์
ได้จริงกับผู้ป่วย รายได้ทุกบาททุกสตางค์หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วทั้งหมดจะถูกน�าไปใช้
ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่โรงพยาบาลของเราให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป” ผศ.นพ.
สุทัศน์	กล่าวทิ้งท้าย
	 ส�าหรับผู้สนใจ	 ลงทะเบียนภายในวันที่	 31	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2557	 
ค่าลงทะเบียน	3,500	บาท	หากลงทะเบียนตั้งแต่วันที่	1-30	เมษายน	พ.ศ.	2557	
ค่าลงทะเบียน	 4,500	 บาท	 โดยสามารถลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติมได้ที	่คณุปรารถนา	กนัทอน	โทรศพัท์	08-6057-7149	E-mail:	pradkan5@
gmail.com	
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รอยเตอร์สเฮลธ์ – ข้อมูลใหม่ชี้ ผู้ที่รับประทานอาหารมังสวิรัติมักมีความดันเลือดต�่ากว่าผู้ที่รับประทานเนื้อสัตว์

	 นกัวจิยัญีปุ่น่พบข้อมลูใหม่ว่า	การเปลีย่นมารบัประทานอาหารมงัสวริตัอิาจเป็นทางเลอืกใหม่ในการรกัษาโรคความดนัเลอืดสงู

โดยไม่ต้องใช้ยาในผู้ปว่ยบางกลุม่	ตามที่ผลการวิเคราะห์จากข้อมูลการศึกษาหลายชิ้นก่อนหน้านี้ชี้วา่อาหารมังสวิรัตสิามารถลดความ

ดันเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 นักวิจัยคาดหวังว่า	 การควบคุมความดันเลือดสูงโดยไม่ต้องใช้ยาจะส่งผลดีต่อการประหยัดค่าใช้จ่ายการรักษาและลดผล 

ข้างเคียงจากยา	เพราะการเปลี่ยนอาหารหันมารับประทานพืชผักซึ่งมีใยอาหารสูงแต่มีไขมันนั้นไม่มีค่า

ใช้จ่าย	อีกทั้งมีผลพลอยได้ที่ดีต่อสุขภาพอีกหลายประการ	โดยเฉพาะการลดน�้าหนัก	ลดคอเลสเตอรอล	

และช่วยการควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความดันเลือดสูง			

	 นกัวจิยัทิง้ท้ายโดยเรยีกร้องให้แพทย์ปรบัอาหารทีเ่น้นพชืผกัส�าหรบัผูป่้วยความดนัเลอืดและจ่าย

ยาลดความดนัเลือดเม่ือการปรบัอาหารไม่ได้ผล	นอกจากนีย้งัสนบัสนนุให้ทกุคนหนัมารบัประทานอาหาร

มังสวิรัติและหัดให้เด็ก	ๆ 	ได้รับประทานด้วยเพื่อประโยชน์ด้านการป้องกันปัญหาสุขภาพนานาประการ

เปลี่ยนวิถีชีวิตลดความเสี่ยงแท้ง 

มหาวิทยาลัยสหรัฐขึ้นป้ายห้ามขายบุหรี่

กินมังสวิรัติลดความดันเลือด 

บบีซี ี– นกัวจิยัเดนมาร์กชี ้การปรบัเปลีย่นวิถชีวีติอาจชว่ยลดการแท้ง

ท้องแรกได้กว่าหนึ่งในสาม

	 ผลการศึกษาจากผู้หญิง	 91,427	คน	แนะน�าให้ผู้หญิงท้องเลี่ยง

การยกของทีม่นี�้าหนกัมากกว่า	20	กโิลกรมั	รบัประทานอาหารทีม่โีภชนาการ

เหมาะสม	 ไม่ปล่อยตัวให้อ้วนหรือผอมเกินไป	 รวมถึงหลีกเล่ียงการดื่ม

แอลกอฮอล์และท�างานกะกลางคืนในผู้หญิงท้องวัยต้น	 30	 โดยเฉพาะ 

หลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ในช่วงกลาง	30	ตามที่พบว่าเป็นปัจจัยที่ท�าให้ความเสี่ยงการแท้งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

	 นักวิจัยกล่าวว่า	 ผลลัพธ์จากการศึกษาช้ีให้เห็นความเกี่ยวเนื่องกันของปัจจัยหลายตัว	 และข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง 

คูส่ามีภรรยา	เจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลนโยบายด้านการตัง้ครรภ์	การก�าหนดข้อบงัคบัในทีท่�างาน	และการให้ความช่วยเหลอืแก่นกัเรยีน	นักศกึษา

ที่ตั้งครรภ์เพื่อลดความเสี่ยงการแท้ง	และส่งเสริมการตั้งครรภ์อย่างมีสุขภาพดี

บีบีซี – มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาประกาศห้ามขายและสูบบุหร่ีในพื้นที่มหาวิทยาลัย  

เริ่มต้นตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมา

	 มหาวทิยาลยักล่าวว่า	มาตรการห้ามจ�าหน่ายและสูบบหุร่ีในพืน้ทีม่หาวทิยาลัยน้ีมีข้ึนจากการตระหนักว่า	การขายบหุรีข่ดัแย้ง

กบัการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลัยในด้านการส่งเสรมิสขุภาพและความเป็นอยูท่ีด่ขีองชมุชน	โดยข้อบงัคบัใหม่จะครอบคลมุผลติภณัฑ์

ที่เกี่ยวข้องกับทุกประเภททั้งบุหรี่	บุหรี่ไฟฟ้า	และหมากฝรั่งนิโคติน

	 ด้านนกัวชิาการให้ความเหน็ว่า	 ก้าวย่างของมหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ดเป็นความคบืหน้าของการต่อต้านบหุรี	่ 	 โดยมาตรการน้ี

นอกจากจะลดการเข้าถงึบหุรีแ่ล้ว	ยงัถอืเป็นมาตรการเชงิสญัลกัษณ์ซึง่ท�าให้ผูใ้ดกต็ามทีค่ดิ

จะขายบุหรี่ต้องหยุดคิดเพื่อทบทวนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา

	 			อีกด้านหนึ่งตัวแทนกลุ่มผู้นิยมบุหรี่ออกมาวิจารณ์มาตรการท�าสงครามกับบุหรี่ของ

มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดก�าลังละเมิดสิทธิของบุคคลในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตาม

กฎหมาย	และท�าให้เกดิข้อกงัขาถงึนโยบายของมหาวทิยาลยัในการปกป้องสทิธด้ิานอืน่	เช่น	

สิทธิในการแสดงความเห็นและชุมนุม	 และว่า	 การห้ามขายบุหรี่ไม่สามารถท�าให้นักศึกษา

หยุดสูบบุหรี่ได้	และจะท�าให้การสูบบุหรี่กลายเป็นกิจกรรมใต้ดินของมหาวิทยาลัย
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บลูมเบิร์กบิซิเนสวีค – นักวิจัยสหรัฐอเมริกาพัฒนาแว่นผ่าตัดรุ่นใหม่ ช่วย

ศัลยแพทย์จ�าแนกเซลล์มะเร็งได้อย่างชัดเจน

		 ศาสตราจารย์ซามูเอล	 อาคิเลฟู	 ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาและเทคโนโลยี

การแพทย์ประจ�ามหาวิทยาลัยวอชิงตัน	 เซนต์หลุยส์	 ผู้อยู่เบื้องหลังโครงการพัฒนา

แว่นผ่าตัดจ�าแนกมะเร็งเปิดเผยว่า	 แว่นผ่าตัดนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นเนื้อเยื่อมะเร็งที่เรืองขึ้นมาใต้แสงอินฟราเรด	 และ

สามารถก�าหนดขอบเขตการเลาะมะเร็งออกได้ชัดเจน

	 ในการใช้แว่นผ่าตดัจ�าแนกมะเรง็ให้ได้ผลดจี�าเป็นทีแ่พทย์จะต้องฉดีสารเรอืงแสงอนิฟราเรดเข้าไปในกระแสเลอืดของผูป่้วย	

สารเรืองแสงนี้จะเข้าไปสะสมในเนื้อเยื่อมะเร็งโดยใช้เวลาราว	4	ชั่วโมง	เมื่อแพทย์สวมแว่นผ่าตัดก็สามารถมองเห็นเนื้อเยื่อที่มีเซลล์

มะเร็งเรืองแสงขึ้นมาอย่างชัดเจนใต้แสงอินฟราเรด

	 คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวอชิงตัน	 เซนต์หลุยส์	 ได้ทดสอบประสิทธิภาพของแว่นผ่าตัดจ�าแนกมะเร็งในผู้ป่วย

มะเร็งเต้านมและมะเร็งผิวหนังไปเม่ือเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา	 ซึ่งก็พบว่าแว่นผ่าตัดนี้ใช้ได้ผลดีมาก	 และช่วยให้เห็นเซลล์มะเร็งที่

เรืองแสงขึ้นมาได้ในแบบเวลาจริงอันเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างยิ่งต่อการผ่าตัด

เตือนอันตรายแฝงจากใบเสร็จ

แว่นผ่าตัดส่องเซลล์มะเร็ง

ตั้งห้องสมุดสมองรวมข้อมูลรักษาโรคร้าย

รอยเตอร์สเฮลธ์ – การสัมผัสใบเสร็จอาจเพิ่มความเสี่ยงการได้รับ bisphenol A (BPA)  

อันเป็นสาเหตุของโรคระบบสืบพันธ์ุและระบบประสาท

	 ผลการศึกษารายงานในวารสาร	 JAMA	 ระบุว่า	 BPA	 ที่เคลือบอยู่บนใบเสร็จสามารถ 

ซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่ร่างกาย	ซึ่งแม้	 BPA	ที่ได้รับจากการสัมผัสใบเสร็จไม่ได้มีปริมาณมากนัก	แต่ก็

นับเป็นการได้รับ	 BPA	 ในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีข้อมูลมาก่อน	 นอกจากนี้ยังได้แนะน�าให้ผู้ที่ต้อง

สัมผัสใบเสร็จเป็นประจ�า	 เช่น	 พนักงานแคชเชียร์หรือเจ้าหน้าที่ธนาคารเพิ่มความระมัดระวังการ 

ได้รับ	BPA	โดยเฉพาะเมื่อก�าลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงอายุที่มีบุตรได้

	 BPA	เป็นสารเคมีที่มีสมบัติคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน	และเชื่อว่ามีผลต่อร่างกายแบบเดียวกับเอสโตรเจนด้วย	ข้อมูลจากการ

ศึกษาที่ผ่านมาชี้ว่า	BPA	สัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพหลายด้าน	รวมถึงความผิดปกติของระบบสืบพันธ์ุและพัฒนาการทางสมองในเด็ก

ที่ได้รับ	BPA	ตั้งแต่อยู่ในครรภ์	และพบด้วยว่าระดับ	BPA	ในปัสสาวะที่สูงสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อโรคอ้วนในเด็กที่สูงขึ้น

 

บีบีซี – นักวิจัยสหรัฐอเมริกาตั้งห้องสมุดเก็บข้อมูลสมองในรูปแบบดิจิตอล ตั้งเป้าสร้างสมคลัง

ข้อมูลสนับสนุนการรักษาโรคที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

	 ห้องสมุดในชื่อ	 Brain	 Observatory	 ก่อตั้งขึ้นที่เมืองซานดิเอโกในรัฐแคลิฟอร์เนียของ

สหรัฐอเมริกาด้วยการสนับสนุนจากผู้บริจาคราว	300	รายจากทุกชนชั้น	โดยผู้บริจาคบางส่วนเป็นผู้ที่

มีสุขภาพแข็งแรง	 ขณะที่บางคนมีความผิดปกติทางสมองที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต	 ซึ่ง	 ดร.จาโคโป	

แอนนสี	ผูก่้อตัง้ห้องสมดุสมองเชือ่ว่า	คลงัข้อมลูทีส่ะสมไว้นี	้ในวนัหนึง่ข้างหน้าจะช่วยให้แพทย์สามารถ

ตรวจพบสัญญาณความผิดปกติของสมองได้รวดเร็วตั้งแต่ก่อนที่จะปรากฏอาการ

	 ผูบ้รจิาคสมองให้แก่ห้องสมดุเป็นผู้ป่วยทีผ่่านการตรวจวนิจิฉยัโรคอย่างต่อเนือ่งก่อนทีจ่ะเสยีชวีติ	ซึง่ทางห้องสมดุจะน�าสมอง

ทีไ่ด้รบัการบรจิาคมาสแกนและเกบ็ข้อมลูเป็นไฟล์ดจิติอล	โดยมเีป้าหมายหลักเพ่ือการศกึษาโรคทางระบบประสาทและไขความลบัของ

การมีอายุยืน
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กองบรรณาธิการ•

 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น 

แห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ. 2556 โดยมี ศ.คลินิก นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 

เป็นประธานมอบรางวัลในการสัมมนาวิชาการ ประจำาปี พ.ศ. 2557 “สุขภาพไทย 

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร 
รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี 2556

โรงพยาบาลรามาธิบดี การจัดประชุมวิชาการข้ึนคร้ังน้ีเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ 

ความก้าวหน้า และผลงานทางด้านวิชาการให้แก่แพทย์ศิษย์เก่ารามาธิบดี

ทีส่นใจไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรูค้วามคดิเหน็ทางวชิาการทางการแพทย ์

แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความโดดเด่น และความเป็นเอกภาพทางวิชาการ 

การรักษาพยาบาลให้สาธารณชนได้รับทราบ ยอมรับ ศรัทธา นำาไปสู่การ

มีสุขภาพที่ดีของปวงชนต่อไป สำาหรับการประชุมวิชาการในปีนี้คาดว่าจะ

มีแพทย์ พยาบาล ศิษย์เก่า นักวิทยาศาสตร์ บุคลากรทางการแพทย์และ

สาธารณสขุทกุสาขา เขา้รว่มประชมุมากกวา่ 2,000 คน จงึขอเรยีนเชญิแพทย ์

พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ และลงทะเบียน 

ล่วงหน้าสำาหรับการเข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ีได้ท่ี งานบริการวิชาการ อาคารวจิยั

และสวัสดิการ ชั้น 1 โทรศัพท์ 0-2201-1542, 0-2201-2193, 0-2201-2258 

โทรสาร 0-2201-2607 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://academic.ra.mahidol.ac.th 

คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี จัดประชุมวิชาการประจ�าปี 2557

“Integrative Medicine : การแพทย์แบบบูรณาการ”

สุขภาพอาเซียน” เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 ที่

ผา่นมา ณ สถาบันบำาราศนราดรู ซ่ึงรางวลันกับรหิาร

โรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ. 2556 

สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ร่วมกับ

สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย สมาคม

โรงพยาบาลเอกชน สมาคมเวชสารสนเทศไทย 

สถาบันพระบรมราชชนก สำานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ

สถาบันบำาราศนราดูร กรมควบคุมโรค ได้ดำาเนิน

การสรรหาและคดัเลอืกจากนกับรหิารโรงพยาบาลที่

ประสบความสำาเรจ็ในการทำางาน มผีลงานอนัเปน็ที่

ประจกัษ ์เปน็ทีย่อมรบั เปน็แบบอยา่งทีด่แีกส่าธารณชน 

และองค์กรอื่น ๆ ประจำาอย่างต่อเนื่องตลอดมา 

 คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี

มหาวทิยาลยัมหดิล จะจัดประชุมวชิาการประจำาป ี

พ.ศ. 2557  ภายใต้ชื่อ “Integrative Medicine 

(การแพทย์แบบบูรณาการ)” ระหว่างวันที่ 30 

เมษายน - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ อาคาร

เรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
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    สถาบนัทางการแพทยไทย 4 แหง จบัมอืกนัเปดประชมุ

วิชาการ ประกาศความพรอมเปนหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย     

ตะวันออกเฉียงใตและตลอดทั่วทั้งเอเชีย

 เมือ่วนัที ่1-2 มนีาคม พ.ศ. 2557 ทีผ่านมา ราชวทิยาลยั

จักษแุพทยแหงประเทศไทย, ราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทย

แหงประเทศไทย, สมาคมศัลยกรรมตกแตงใบหนาแหง

ประเทศไทย และชมรมจกัษศุลัยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย 

ไดรวมกันจัดอบรมวิชาการระดับโลก International Course 

of Masterclass Blepharoplasty ณ โรงแรม Millennium Hilton 

โดยมีการบรรยายและแสดงการผาตัดวิธีใหม ๆ  ที่แพทยไทย

เปนผูคนพบ โดยมี ฯพณฯ ชาญชัย ลิขิตจิตถะ องคมนตร ี      

ใหเกียรติเปนประธานเปดงาน

    ทั้งนี้นายกสมาคมศัลยกรรมตกแตงใบหนาแหง

ประเทศไทย โดย นพ.ชลธิศ สินรัชตานันท ในฐานะประธาน

ในการจดัการประชุมครัง้นีไ้ดรวบรวมสดุยอดวทิยากรทัง้หมด

ถึง 36 ทาน โดยเปนอาจารยจากมหาวิทยาลัยทุกแหงใน

ประเทศไทยทั้งหมด รวมท้ังไดเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัย

ในทวปีเอเชยี เชน ญ่ีปุน ฮองกง 

อนิโดนเีซยี เวยีดนาม โดยมิได

หวงัผลทางกาํไร แตหวงัผลให

มีการเรียนการสอนอย าง    

ถูกต องตามหลักวิชาการ

อยางแทจริง จากอาจารยที่

มปีระสบการณในการทาํตา

ซึ่งมีผูเขารวมประชุมเกือบ 

ศัลยกรรมไทย
กาวไกลสูอาเซียน

300 คน ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยอยูในภาวะการเมืองผิดปกติ 

อนึ่งถาหากมีการเมืองในภาวะปกติแลว นพ.ชลธิศ กลาววา 

อาจมีผูเขารวมประชุม 400-500 คน ซึ่งเปนการจัดงานที่

ประสบความสําเร็จเกินคาด ทําใหเห็นอนาคตทางดาน

ศักยภาพของวงการแพทยไทยกาวไกลสูอาเชียน

 นพ.ไพศาล รวมวบิลูยสขุ ประธานราชวทิยาลยัจกัษุ

แพทยแหงประเทศไทย กลาววา การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติ

การ Masterclass Asian Blepharoplasty เปนงานประชมุวชิาการ

วาดวยเรื่องการทําศัลยกรรมตกแตงเปลือกตาครั้งยิ่งใหญที่สุด  

ในวงการศัลยกรรมความงามของไทยและในอาเซียน โดยระดม

คณาจารยแพทยผู  เชี่ยวชาญทั้งด านจักษุ, แพทยผิวหนัง, 

ศัลยกรรม, โสต ศอ นาสิก และทันตแพทย ทั้งชาวไทยและ       

ตางประเทศมารวมถายทอดความรูตามหลักวิชาการ รวมทั้ง

นพ.ชลธิศ สินรัชตานันทฯพณฯ ชาญชัย ลิขิตจิตถะ องคมนตรี นพ.ไพศาล รวมวิบูลยสุข นพ.สัมพันธ คมฤทธิ์
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เทคนิคและวิทยาการใหม ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู และ    

ความสามารถใหแกแพทยรุนใหมใหไดตามมาตรฐาน 

  “การผาตัดตกแตงเปลือกตาอาจจะฟงดูเหมือนเปน  

การศัลยกรรมเพื่อความงาม แตในความเปนจริงแลวจะมีคนไข  

ทีม่อีายมุากกลุมหนึง่ทีเ่ปลอืกตาหยอน เมือ่เปลอืกตาหยอนมาก

จะบดบังการมองเห็น ทําใหการมองเห็นแยลง ซึ่งคนไขกลุมนี้จะ

ตองทําการผาตัดในลักษณะเดียวกัน เพราะฉะนั้นการเรียนรู

เทคนิคการผาตัดตาง ๆ ก็จะเปนประโยชนกับคนไขที่ไมไดสนใจ

ในเรื่องความสวยความงามอยางเดียว แตหมายถึงคนไขที่มี       

ขอบงชี้ทางการแพทยดวย ซ่ึงคนไขบางรายถาผาตัดไมดีอาจมี

ภาวะแทรกซอน เนื่องจากการผาตัดลักษณะน้ีจะมีเลือดออก   

คอนขางมาก ถาดูแลไมดี เลือดจะเซาะเขาไปดานหลังตา ไปกด

ขั้วประสาทตา ทําใหตามองไมเห็นได โดยการประชุมวิชาการ  

ครั้งนี้จะมีการแลกเปลี่ยนเทคนิคตาง ๆ เพื่อปองกันภาวะ

แทรกซอน ซึ่งจะทําใหผลการผาตัดออกมาดียิ่งขึ้น”

นพ.สัมพันธ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา และ

ประธานคณะอนกุรรมการคุมครองประชาชนจากการประกอบ

วชิาชีพเวชกรรมเกีย่วกบัการศลัยกรรมตกแตง การเสรมิสวย 

และการโฆษณา กลาววา แพทยสภามหีนาทีด่าํเนนิการควบคมุ 

ตรวจสอบ ออกขอกําหนดและประกาศมาตรฐานการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับศัลยกรรมตกแตง การเสริมสวย การ

โฆษณาและสงเสริมใหมีการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับ

ศัลยกรรมตกแตง การเสริมสวย และการโฆษณาใหเปนไปตาม

มาตรฐานเพื่อคุมครองประชาชน ที่ผานมาแพทยสภาเอาจริง 

เรื่องปญหาจากการฉีดสารซิลิโคนเหลวเพื่อการเสริมสวย           

บนใบหนาและสวนอืน่ ๆ  ของรางกายไปแลว โดยใหมกีารประกาศ

ยกเลิกการฉีดสารซิลิโคนเหลวเพื่อการเสริมสวยบนใบหนาและ

สวนอืน่ ๆ  ของรางกายอยางเดด็ขาด และแจงใหบคุลากรทางการ

แพทยไดรบัทราบเพือ่ปฏบิตัติาม เพือ่คุมครองความปลอดภยัให

แกประชาชน และเปนการสรางมาตรฐานการบรกิารทางการแพทย

ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

 ไมเพยีงเทานัน้ ในปจจบุนักระแสของการศลัยกรรมความ

งามสไตลเกาหลีเปนที่นิยมเปนอยางมาก จนถึงขนาดมีการเปด

บริษัทจัดพาแพทยไทยรุนใหมไปเขาคอรสเปดสอนทําศัลยกรรม

ความงามโดยวิธีลัดเพียง 1-2 สัปดาห และไดรับประกาศนียบัตร 

ซึง่หลักสูตรนัน้ ๆ  แพทยสภายงัไมไดรบัรองแตอยางใด เพราะยงั

ขาดหลักวิชาการ และไมมีสถาบันทางวิชาการรับรองหลักสูตร   

จึงขอเตือนแพทยรุ นใหมวา อยาหลงเช่ือตามกระแส เพราะ

นอกจากจะเสยีเงนิแลว ยงัอาจเกดิผลเสยีตอผูบรโิภคคนไทย และ

เสียหายตอวงการศัลยกรรมในประเทศไทยที่กําลังขยายตัวเปน

อยางยิ่ง

 “ธุรกิจบริการทางการแพทยและความงามกําลังเติบโต

อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อเปด AEC ในป พ.ศ. 2558 เชื่อวา

จะชวยทําใหตลาดธรุกจิบริการทางการแพทยและความงามขยายตวั

มากยิ่งขึ้น เนื่องจากขณะนี้คนไขชาวตางชาติเขามาใชบริการ

ทางการแพทยในไทยจํานวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง         

ในอาเซียนอยางสิงคโปร โดยประเทศไทยมีคนไขชาวตางชาติ   

ตอปประมาณ 1.4 ลานคน สวนสงิคโปรมปีระมาณ 600,000 คน 

ซึ่งการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเอื้อใหประเทศไทยมี

ตลาดทีใ่หญขึน้ในอาเซยีน ดวยการเดนิทางทีส่ะดวกขึน้ โดยเฉพาะ

กลุมลูกคาจากประเทศอินโดนีเซียที่ปจจุบันมักใชบริการอยูใน

มาเลเซียและสิงคโปร”

 จากขอมูลของสมาคมเสริมความงามนานาชาติระบุวา 

ปรมิาณการทาํศลัยกรรมทัง้ประเภททีต่องผาตดัและไมผาตดันัน้ 

ในกลุมภูมิภาคเอเชียพบวา จีนมีสัดสวนการทําศัลยกรรมสูงสุด 

ตามดวยญี่ปุ น เกาหลีใต และไตหวัน โดยประเทศไทยเปน        
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ชาตเิดยีวในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตทีต่ดิผลการจดัอนัดบั

ครั้งนี้ และคาดการณวาในป พ.ศ. 2557 จะขยายตัวตอเนื่องโดย

ไดรับปจจยัหนนุจากการทาํศลัยกรรมในเอเชยีทีม่แีนวโนมเตบิโต

อยางรวดเรว็ ดวยจดุแขง็ของบรกิารทางการแพทยในประเทศไทย

ที่มีชื่อเสียงดานการทําศัลยกรรมตกแตง ประกอบกับศักยภาพ

ดานการทองเที่ยวและบรกิารทีย่อดเยีย่มของประเทศไทย ทาํให

ผูที่เดินทางมารักษาตัวที่ประเทศไทยสามารถเดินทางทองเที่ยว

ในราคาที่สมเหตุสมผล สรางรายไดจํานวนมหาศาลใหแก

ประเทศไทย ประเด็นเหลาน้ีเปนเร่ืองเรงดวนที่ภาครัฐตอง

ตระหนักถึงความสําคัญและวางนโยบายเรงดวนเพ่ือรองรับการ

ขยายตัวของธุรกิจศัลยกรรมความงามที่มีชองทางเติบโตสูง ดวย

การสนับสนุนธุรกิจสุขภาพและความงามในรูปแบบของทัวร

ศลัยกรรมทัง้ระบบ และรวมผลกัดนัใหประเทศไทยกาวสูการเปน

ศูนยกลาง Surgical Hub of Asia

 นอกจากนี้แพทยสภาไดสงเสริมใหราชวิทยาลัยและ

สมาคมทางดานศลัยกรรมเพือ่ความสวยงามตาง ๆ  จัดการประชมุ

วิชาการและสงเสริมการเปดการเรียนหลักสูตรเก่ียวกับการ     

เสรมิสวยทกุรปูแบบ เปนความรวมมอืทางดานวชิาการเพือ่ความ

ปลอดภัยของประชาชนที่มาขอรับบริการ รวมทั้งไดมีแนวทาง   

ในการจัดทํารางประกาศแพทยสภาในการจัดทําหลักสูตรการ    

ฝกอบรมของแพทยในดานการฉดีฟลเลอร เลเซอร ซึง่ตองทาํเปน

เกณฑมาตรฐาน ซึง่ตองผานการอบรมจากแพทยสภา เพือ่ความ

ปลอดภยัของประชาชนและตองไมเปนการกดีกนัแพทยทกุสาขา

วิชาชีพดวย

นพ.ชลธศิ กลาวสรปุวา แมไทยจะกาวเปนผูนาํในระดบั

ภูมิภาคอาเซียนและระดับเอเชีย แตพบวายังขาดองคประกอบ 

อ่ืน ๆ ที่จะชวยบอกใหโลกรูวาไทยเปนที่หนึ่งในเรื่องเหลานี้      

นัน่คอื การบรหิารจดัการ การประชาสมัพนัธ และการตลาด ซึง่มี

สวนสาํคญัเปนอยางมากใหงานทางดานวชิาการเผยแพรออกไป

ทั่วโลกได เพราะปจจุบันประเทศไทยขายฝมืออยางเดียว 

หมายความวาผูทีม่ารบับรกิารจากทัว่โลกทราบจากผลงานทีเ่ปน

ที่ประจักษตอสายตาชาวโลก แตประเทศไทยไมเคยบอกใหโลกรู

เลยวาเรานั้นเปนผูนํา เนื่องจากทั้งภาครัฐและเอกชนไมมีการ   

พูดคุยในเรื่องนี้กันอยางจริงจัง เพราะฉะนั้น การเปด AEC ในป 

พ.ศ. 2558 นี้ ทางฝายวิชาการมีความพรอมอยางเต็มที่ แตใน

การบรหิารจัดการ การประชาสัมพันธ และการตลาด จะตองรวมมอื

กันเพื่อชวยใหทางดานวิชาการของไทยเปนที่รับทราบทั่วโลก 

 “ผมใช คําว าทั่วโลก เพราะทั่วโลกมาใช บริการที่

ประเทศไทยจริง ๆ เพราะผลงานของแพทยไทยติดอันดับโลก  

ผมกลาพดูเพราะวาประเทศไทยเปนศูนยกลาง Surgical Hub of Asia

โดยธรรมชาต ิไมใชบางประเทศใชดารา ใชนกัรอง ใชสือ่ ใชระบบ

ตอบแทน ระบบทวัร ในขณะทีฝ่มือยงัไมถงึ แตวาเราตองยอมรบั

วาเขามีความสามารถในการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ 

การตลาด เรียกไดวาครบเครื่อง มีระบบทัวรไปลง มีเอเจนซี่ มี

การใหผลประโยชนทกุภาคสวน กลายเปนมติใิหมของวงการแพทย

ซ่ึงเราไมควรจะจํากัดตัวเราอยูเฉพาะแควิชาการ แมวาทางการ

แพทยตองเปนนักวิชาการ แตทั้งนี้ตองอาศัยการบริหารจัดการ

เขามาชวยสนบัสนนุแพทย อนันีคื้อส่ิงทีผ่มอยากจะบอกวา AEC 

จะตองเปดโดยที่ไมใชแพทยเปนคนเปด แตตองเปนฝายบริหาร

จัดการ ฝายประชาสัมพันธ ฝายการตลาดของประเทศ รวมทั้ง

การทองเที่ยวเขามาชวยดวย”
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 โซเชียลเน็ตเวิรคในปจจุบันถือเปนอีกหนึ่งชองทางท่ีผูคนใช

ติดตอสื่อสารระหวางพอแม พี่นอง ญาติ เพื่อน หรือแมแตเปนตัวเริ่ม

ความสัมพนัธใหม ๆ  และอกีมมุหนึง่คือ เปนแหลงขอมลูขาวสารที่เสพ

ไดงายที่สุดในยุคปจจุบัน จึงมีบุคลากรทางสาธารณสุขหลาย ๆ  ทานที่

ตัดสินใจเปดเพจของตนเองขึ้นมาเพ่ือถายทอดขาวสารทางวิชาการ 

 “ปกตแิลวกเ็ลนโซเชยีล
เน็ตเวริคอยูเปนประจาํ โดยเฉพาะ
เฟซบุคจะเลนทกุวนั สาํหรบัตนเอง
สวนใหญทีโ่พสตจะเปนการระบาย
อารมณ ความรูสึกทั่วไป และก็มี
ไปดเูพจอืน่ ๆ  ทีส่นใจ ไมไดมเีพจ
ไหนทีต่ดิตามเปนพเิศษ แตปจจุบนั
จะเหน็วามีเพจที่หมอสรางขึน้มา
เพือ่เขยีนใหขอมลูความรูทางเรือ่ง
สขุภาพมากมาย ซึง่กด็เีหมอืนกนั 
เพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนก็เลนเฟซบุค
กัน ทําใหเขาถึงขอมูลไดงาย โดย
เฉพาะคนท่ัวไปท่ีสามารถรูและ
เขาใจการดูแลสุขภาพไดงายมาก
ข้ึน แตทัง้นีต้องพจิารณาขอมลูให
ถีถ่วนกอนตัดสินใจเช่ือ เพราะบาง
คร้ังคนที่เขียนอาจจะไมไดเปน
ผูเชี่ยวชาญในดานนั้น ๆ และขอ
ฝากไววาการใชโซเชียลเน็ตเวิรค
ตองใชใหเปน รูจกัแบงเวลา เพราะ
ถามัวกมหนากมตาเลนมากจน
เกินไปจะทําใหคุยกับคนรอบขาง
นอยลง และกลายเปนความหางเหนิ
ในที่สุด”

 “สวนตัวจะเลนเฟซบุค
ทุกวัน แมวาชวงที่ตองเรียนหรือ
ทํางานจะไมไดเลน แตสวนใหญ
จะออนไลนไวตลอด เผื่อมีการ
สงงาน หรอืแจงเตอืนในกลุมเพือ่น
จะไดทราบขอมลูไดเรว็ขึน้ นอกจาก
นีย้ังใชติดตามอานขอมูลสนุก ๆ 
และนาสนใจจากเพจตาง ๆ  รวมทัง้
เพจของบุคลากรทางสาธารณสุข
ดวย ซ่ึงเพจที่สนใจจะเปนเพจ
ใกลหมอ “ฟน” เพราะวาตนเองดดั
ฟน จงึอยากไดขอมลูเพือ่เลอืกใช
เครือ่งมอืในการดูแลรกัษาทําความ
สะอาดฟน โดยตนเองสนับสนุน
เพจของบุคลากรทางสาธารณสุข
เหลานีท้ีม่าตัง้เพจใหขอมูล หากมี
การโพสตทีเ่ปนกลาง ไมไดเกีย่วกบั
การนําวิชาชีพของตนเองมาเพื่อ
หาผูรบับรกิาร หรอืหาคนเขาคลินิก 
อยางเพจใกลหมอ “ฟน” ที่สอน
วิธีการแปรงฟน การเลือกซื้อ
ยาสฟีน การดแูลฟนสาํหรบัผูทีใ่ส
ฟนปลอม หรือจัดฟน ซ่ึงถือวา
เปนขอมูลที่เปนกลาง และคน
ทั่วไปสามารถเขาใจไดงาย”

 “วนัหนึง่ ๆ  จะเลนพวก
โซเชียลเน็ตเวิรครวม ๆ กันแลว
ก็หลายชั่วโมง จะเลนทั้งเฟซบุค 
ไลน รวมทัง้ติดตามขาวตาง ๆ  ซึง่
กไ็ดตดิตามเพจของบคุลากรดาน
สาธารณสขุหลายเพจ อยางรามา
แชนแนล หรอืหมอหมผีูเหีย้มโหด 
เปนตน โดยหัวขอที่สนใจจะเปน
เรื่องสมุนไพร การศึกษาวิจัยและ
วิทยาการใหม ๆ สวนตัวคิดวา
เพจเหลานี้มีประโยชนตอคนไข
และประชาชนอยางมาก เพราะ
เปนขอมลูทีห่าไดงาย จากแตกอน
ที่คนไขจะตองมาถึงโรงพยาบาล
ถึงจะทราบขอมูล แตปจจุบันนี้
เพียงแคคลิก หรือเอานิ้วเลื่อนก็
สามารถเขาถึงขอมูลไดแลว แต
เราก็ตองพจิารณาใหดดีวยวาขอมลู
เหลานั้นนาเชื่อถือมากนอย
แคไหน ตองชัง่ใจ ตรวจสอบขอมลู
ใหดีกอนที่จะเชื่อดวย”

  “สวนตัวแลวเวลาเลน
เฟซบุคก็จะโพสตทั่ว ๆ ไป เนน
ไปที่ความรูสึกตาง ๆ  ของตนเอง
เสียมากกวา แตเดี๋ยวนี้จะเห็นวา
มกีารสรางเพจทีน่าสนใจมากมาย 
โดยเฉพาะเพจที่หมอ พยาบาล 
สรางขึ้นมาเพื่อใหความรูดาน
สขุภาพ กเ็ปนอะไรทีด่นีะคะ เพราะ
ทําใหคนทั่วไปสามารถหาความรู
ในนัน้ได บางเรือ่งไมเคยรูมากอน
ก็ถือเปนสิ่งใหมที่นาสนใจดี และ
ที่สําคัญคือ เปนการไดใชความรู
ในสาขาทีร่ํา่เรยีนมาใหเกดิประโยชน 
แตเนื่องจากขอมูลมีมากมายจึง
จาํเปนทีจ่ะตองเชก็ดกูอนวาขอมลู
นัน้สามารถนาํไปใชไดจริงหรือไม 
โดยรเีชก็ขอมลูในลกัษณะเดยีวกนั
กบัเพจดานสขุภาพอืน่ ๆ  และสุดทาย
ขอฝากไววา การเลนโซเชยีลเนต็เวริค
ควรเลนอยางเหมาะสม รู จัก
แบงเวลา และไมใชเปนเครื่องมือ
ในการระบายอารมณเพียง
อยางเดียว แตใชเพื่อเปนแหลง
หาความรูหรอืขอมลูทีเ่ปนประโยชน
ไดอีกดวย” 

¹.Ê.ÀÒÉÔ³Õ ÍŒ¹à¾็§

¹.Ê.¡ÁÅ·Ô¾Â� ¹ÃÒ¾Ô¹Ô¨ 

¹.Ê.ÀÑÊÃÒÀÃ³� âµÊÒÃà´ª ¹.Ê.ÊØ³Ñ¯°Ò ¼Å¤ํÒÊØ¢ 

บุคลากรทางสาธารณสุขในยุคโซเชียลเน็ตเวิรคบุคลากรทางสาธารณสุขในยุคโซเชียลเน็ตเวิรค
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับดานนั้น ๆ ใหคนไข หรือประชาชนทั่วไป

ไดรับ ไดเสพกันแบบงาย ๆ  เพียงแคปลายน้ิวสมัผสั Talk of the Town 

ฉบับนี้จึงหยิบยกเอาประเด็นดังกลาวลองมาสอบถามนอง ๆ ที่กําลัง

ศึกษาทางดานสายสาธารณสุขวาคิดเห็นอยางไรกันบาง...
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[ Special ]
กองบรรณาธิการ • 

สืบเนื่องเป็นประจ�ำทุกปีที่แพทยสมำคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (The 

Medical Association of Thailand) จะคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ท�ำคุณประโยชน์ต่อ

ประเทศชำติและสังคมเข้ำรบัรำงวัลสมเด็จพระวันรตั ซึง่เป็นรำงวลัทีไ่ด้รเิริม่มอบมำตัง้แต่ปี พ.ศ. 

2513 โดย นพ.วิรัช มรรคดวงแก้ว บริจำคเงิน 24,000 บำท ใช้ดอกผลให้แก่ผู้ท�ำคุณประโยชน์

ให้แก่สังคมและประเทศชำติ อันน�ำชื่อเสียงมำสู่วงกำรแพทย์ ต่อมำ ศ.นพ.ฝน แสงสิงแก้ว ได้

ส่งเงนิซึง่เหลอืจำกกำรใช้จ่ำยในกำรฉลองครบรอบ 40 ปีของแพทยศำสตรบณัฑติรุน่ พ.ศ. 2472 

เป็นเงิน 2,330 บำท มำสมทบด้วย รวมเป็นเงินริเริ่มในกำรจัดตั้งทุน 26,330 บำท ปัจจุบันผู้ได้

รบัทนุจะได้รบัโล่เกียรติยศ และเงินรำงวลั 50,000 บำท จนบดันีม้ผีูไ้ด้รบัรำงวลัสมเดจ็พระวนัรตั

ของแพทยสมำคมฯ มำแล้วทั้งสิ้น 38 ท่ำน ใน 43 ปี โดยเป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำร 

แพทย์ ท�ำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชำติ อันน�ำชื่อเสียงมำสู่วงกำรแพทย์ สมควร

ยกย่องเพือ่เพิม่เกยีรตภิมูขิองแพทย์ ส�ำหรบัปี พ.ศ. 2556 นี ้ผูไ้ด้รบัรำงวลัสมเดจ็พระวนัรตัของ

แพทยสมำคมฯ ได้แก่ ศ.(พเิศษ) นพ.สมพร โพธนิาม นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 

โดยมี นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เป็นผู้มอบรำงวัล

 ศ.(พิเศษ) นพ.สมพร โพธนิาม เกดิเมือ่วนัที ่15 เมษำยน พ.ศ. 2478 ทีจ่งัหวดัร้อยเอด็ 

ส�ำเร็จกำรศึกษำแพทยศำสตรบัณฑิตจำกคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลเมื่อปี พ.ศ. 2503 

ศ.(พิเศษ) นพ.สมพร โพธินาม
แพทย์ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
เจ้าของรางวัล “สมเด็จพระวันรัต”
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      ภำยหลังเกษียณอำยุรำชกำร ศ.(พิเศษ) นพ.สมพร 

ได้รับกำรเชิญชวนให้ไปจัดตั้งคณะแพทยศำสตร์ใหม่ใน

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม และเป็นคณบดีผู้ก่อตั้งในช่วงปี 

พ.ศ. 2548-2553 จนท�ำให้มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมมีคณะ

แพทยศำสตร์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ต่อมำได้รับพระรำชทำนโปรดเกล้ำฯ ให้

ด�ำรงต�ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด ในปี พ.ศ. 2555 

จนถึงปัจจุบัน นอกจำกกำรอุทิศเวลำ ควำมรู้ ควำมสำมำรถให้แก่วงกำร

กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำแล้ว ศ.(พิเศษ) นพ.สมพร ยังได้รับเชิญให้เป็น

ประธำนอนุกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต 7 รับผิดชอบใน

จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหำสำรคำม และกำฬสินธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 

จนถึงปัจจุบัน

 นอกจำกนี้ ศ.(พิเศษ) นพ.สมพร ยังเป็นทั้งแพทย์และนักกำร

ศึกษำอย่ำงแท้จริง ได้ศึกษำวิจัย ท�ำกำรสอน และบริหำรมำตลอดชีวิต 

รบัรำชกำรของท่ำน และได้รบัโล่รำงวลัอำจำรย์ดเีด่นจำกสมำคมศษิย์เก่ำคณะ

แพทยศำสตร์ มหำวทิยำลัยขอนแก่น ได้ท�ำกำรศกึษำวจิยัทำงสูตนิรเีวชวทิยำ 

ซึ่งได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรที่เป็นมำตรฐำน 12 เรื่อง และให้กำรดูแล

รักษำผู้ป่วยโรคมะเร็งในสตรีจนเป็นที่ชื่นชอบและชื่นชมของผู้ป่วยและ

บุคคลทั่วไป มีบทบำทส�ำคัญในกำรก่อตั้งและพัฒนำคณะแพทยศำสตร์

ต่ำง ๆ  และมหำวทิยำลยัในเขตภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เช่น เป็นประธำน

คณะกรรมกำรจดัตัง้มหำวทิยำลยัอบุลรำชธำน ีและมหำวทิยำลยัเทคโนโลยี

สุรนำรี ในระยะแรกเริ่ม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งได้เป็นผู้บุกเบิก (เป็นประธำน

กรรมกำร) ในกำรพฒันำหลกัสตูรแพทยศำสตรบณัฑติ โดยเน้นเวชศำสตร์

ครอบครวัขึน้เป็นครัง้แรกในคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

ในปี พ.ศ. 2549 ให้เป็นหลกัสตูรท่ีเน้นกำรผลติแพทย์เวชศำสตร์ครอบครวั

ทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และทกัษะวชิำชพีเหมอืนแพทย์ทีส่�ำเรจ็กำรศกึษำ

จำกสำขำอื่น ๆ

และได้ไปศกึษำต่อเฉพำะทำงสำขำสตูนิรเีวชวทิยำ 

ณ Barnes Hospital, Washington University, 

USA จนได้รับ American Board of Obstetrics 

and Gynecology เมือ่ปี พ.ศ. 2512 ได้เป็น Fellow 

of the International College of Surgeons ในปี 

พ.ศ. 2524 ได้อนุมัติบัตรจำกแพทยสภำ สำขำ

สตูศิำสตร์-นรเีวชวทิยำ ในปี พ.ศ. 2525 อนมุตับิตัร

ผูเ้ชีย่วชำญสำขำเวชศำสตร์ครอบครวั

ในปี พ.ศ. 2545 อนุมัติบัตร 

ผู้ช�ำนำญกำรอนุสำขำมะเร็ง

นรีเวชวิทยำในปี พ.ศ. 2549 

และเกยีรตบิตัรผูเ้ช่ียวชำญสำขำ

มะเรง็นรเีวชวทิยำจำกรำชวทิยำลยั

สูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยในปี 

พ.ศ. 2539 นอกจำกนีย้งัได้รบัพระรำชทำน

ปริญญำแพทยศำสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิจ์ำก

มหำวิทยำลัยขอนแก่นในปี พ.ศ. 2542 และ

ปริญญำแพทยศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

จำกมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมในปี พ.ศ. 2555

 หลังจำกส�ำเร็จกำรศึกษำแพทยศำสตร

บัณฑิต ศ.(พิเศษ) นพ.สมพร ได้เข้ำรับรำชกำร

ทีโ่รงพยำบำลจงัหวดัเชยีงรำย โรงพยำบำลหญงิ 

(โรงพยำบำลรำชวิถีในปัจจุบัน) และคณะ

แพทยศำสตร์ มหำวทิยำลัยขอนแก่นจนเกษียณ

อำยุรำชกำร เป็นหนึ่งในคณะผู้บุกเบิกจัดตั้ง 

คณะแพทยศำสตร์ และโรงพยำบำลศรีนครินทร์ 

มหำวทิยำลยัขอนแก่น ขึน้เป็นคณะแพทยศำสตร์

คณะแรกในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ำนได้

ทุ่มเททั้งแรงกำย ก�ำลังสติปัญญำ ควำมรู้ทักษะ

ต่ำง ๆ  ให้แก่กำรศกึษำแพทยศำสตรบณัฑติ และ

กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของชำติจนได้รับ

ต�ำแหน่งส�ำคัญ ๆ อำทิเช่น ต�ำแหน่งคณบด ี

คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ในปี 

พ.ศ. 2536 คณบดคีณะแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยั

มหำสำรคำม ในปี พ.ศ. 2548 และต�ำแหน่ง

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ.  

2529
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 ทั้งนี้ ศ.(พิเศษ) นพ.สมพร ยังได้ร่วมกับคณะเภสัชศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนแพทย์แผน

ไทยประยุกต์ในระดับปริญญำตรีขึ้นเป็นแห่งแรกและหลักสูตรแรกของ

ประเทศไทยในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์แก่ผู้ป่วยแบบบูรณำกำรกำร

แพทย์แผนไทยกบักำรแพทย์แผนปัจจบุนัเข้ำด้วยกนั รเิริม่พฒันำหลกัสตูร

และเปิดกำรเรยีนหลกัสตูรปรญิญำดษุฎบีณัฑติ สำขำวทิยำศำสตร์สขุภำพ

ในปี พ.ศ. 2550

 ในด้ำนกำรศกึษำนอกจำกได้มีบทบำทส�ำคญัในกำรก่อตัง้สถำบนั

หลำยแห่งในภำคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว  ศ.(พิเศษ) นพ.สมพร ยังเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธำนกรรมกำรประเมินผลกำรประเมินคุณภำพกำร

ศกึษำของส�ำนกังำนรบัรองมำตรฐำนและประเมนิคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) 

และของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ (สกอ.) อกีด้วย จงึได้ด�ำเนนิ

กำรประเมินให้ข้อคิดเห็น ข้อแนะน�ำอันเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรวิจัย

และพัฒนำองค์กร/สถำบัน กำรศึกษำต่ำง ๆ เช่น

1. เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในคณะแพทยศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

2. เป็นประธำนกรรมกำรตรวจประเมนิคณุภำพกำรศกึษำภำยนอก 

(สมศ.) มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่  มหำวทิยำลัยรงัสิต มหำวทิยำลยักรงุเทพมหำนคร 

มหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร์ มหำวทิยำลัยรำชภัฏเชยีงรำย  มหำวทิยำลยั

เชียงรำย และวิทยำลัยเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 

กำญจนำภิเษก

3. เป็นประธำนและกรรมกำรในกำรก่อตั้งคณะต่ำง ๆ ในเครือ

ข่ำยสุขภำพ เช่น คณะเภสัชศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ คณะเทคนิค

กำรแพทย์ และคณะอื่น ๆ เช่น คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ สถำบันวิจัย

และพัฒนำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ส�ำหรบังำนทีโ่ดดเด่น ศ.(พเิศษ) นพ.สมพร 

มีเกียรติประวัติกำรท�ำงำนท้ังในด้ำนกำรศึกษำ 

(สำขำแพทยศำสตร์และสำขำอื่น ๆ ) ด้ำนกำรให้

บริกำรรักษำพยำบำล ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 

และด้ำนกำรบริหำรองค์กร เป็นผู้ทีม่คีวำมรู ้ควำม

สำมำรถมำกด้วยประสบกำรณ์ ถึงพร้อมด้วย

สัจธรรม 4 ประกำร และอิทธิบำทธรรม 4 ประกำร 

เป็นท่ีรกัใคร่ เคำรพนบัถอื และเป็นแบบอย่ำงทีด่ี

ของผู้ร่วมงำน ผู้ใต้บังคับบัญชำ นิสิต นักศึกษำ 

ผู้ป่วย และญำติมิตร

ศ.(พเิศษ) นพ.สมพร จงึถอืเป็นผู้ท่ีอทิุศ

ท้ังก�ำลังกำย ใจ สตปัิญญำ ควำมรู ้และบ�ำเพญ็ตน

ให้เป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำแพทยศำสตร 

บัณฑติและสำขำอืน่ ๆ  ในระดับอดุมศกึษำ รวมถงึ

เป็นบุคคลผู้มีควำมมุ่งมั่น ทุ่มเท และอุทิศเวลำ

ให้แก่งำนกำรศึกษำและกำรบริกำรทำงแพทย์ 

มำอย่ำงยำวนำนจนได้รบัพระรำชทำนโล่เกยีรตยิศ

จำกสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำช

กมุำร ีในฐำนะผูท้�ำคณุประโยชน์ให้แก่มหำวทิยำลยั

อุบลรำชธำนี ได้รับพระรำชทำนปริญญำแพทย

ศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำกมหำวิทยำลัย

ขอนแก่น และจำกมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  

ได้รับพระรำชทำนโปรดเกล้ำฯ เป็นนำยกสภำ

มหำวทิยำลยัรำชภฏัร้อยเอด็ และได้รบัพระรำชทำน

เครือ่งรำชอสิรยิำภรณ์ ชัน้สงูสดุมหำวชิรมงกุฎไทย 

เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตเรียบง่ำย สมถะ และพอเพียง 

ตำมแนวพระรำชด�ำริของพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยูห่วั เป็นผู้ทีย่ดึมัน่ในชำต ิศำสน์ กษตัรย์ิ 

และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ สมควรได้รบักำร

ยกย่องเชิดชูให้เป็นปชูนยีบคุคลตัวอย่ำงแก่สงัคม

ต่อไป
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 ตอมลูกหมากเปนอวัยวะที่อยูรอบ ๆ ทอปสสาวะที่ 

ออกมาจากถงุปสสาวะ ฉะนัน้ถาตอมลกูหมากโตจะทาํใหมปีญหา

ทางการปสสาวะ เชน เวลาจะปสสาวะจะตองรอ หรือปสสาวะ 

ไมออก ปสสาวะไมพุงแรง หลังปสสาวะเสร็จอาจยังมีหยดไหล 

อกีบาง อาจมีปสสาวะเปนเลอืด ปสสาวะบอย ปสสาวะไมคอยสดุ 

เชน กลางคนืตองลกุขึน้มาปสสาวะจากแตเดมิทีไ่มตอง ตอมลกูหมาก

มีหนาที่ผลิตนํ้าที่ออกมารวมกับนํ้าอสุจิ ซึ่งเอาไวเปนนํ้าหลอลื่น

สําหรับอสุจิ ตอมลูกหมากเปนอวัยวะที่มีในผูชายเทานั้น ผูหญิง

ไมมีตอมลูกหมาก แตผูหญิงมีมดลูก ปกมดลูก รังไข (ซ่ึงผูชาย

ไมมี) ซึ่งทั้งหมดเปนอวัยวะที่มีโอกาสเปนมะเร็งไดมากมาย       

โดยเฉพาะอยางยิ่งมะเร็งของปากมดลูก

มะเร็งของตอมลูกหมากเปนมะเร็งที่มีทั้งขาวไมดีและ

ขาวด ีขาวไมดคีอื เปนโรคมะเรง็ทีพ่บไดบอยมากในผูชาย จะพบ

มะเร็งชนิดนี้ไดมากกวา 80% ของผูที่มีอายุ 80 ปขึ้นไป 

 ใน ค.ศ. 2011 มะเร็งของตอมลูกหมากเปนมะเร็งที่พบ

บอยมากที่สุดเปนอันดับ 2 ในโลก แตเปนอันดับที่ 6 สําหรับการ

เสยีชวีติ ในป ค.ศ. 1999 มผีูเสยีชวีติจากโรคนีท้ัว่โลก 156,000 คน 

แตในป ค.ศ. 2010 เพิม่เปนถงึ 256,000 คน โรคนีพ้บไดนอยทีส่ดุ

ในทวปีเอเชยี (แตกม็ากขึน้เรือ่ย ๆ ) พบมากทีส่ดุในคนผวิดาํ และ

คนผิวขาวอยูระหวางกลาง ในสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 2008        

มีโรคนี้ 186,000 รายใหม ซึ่งเปนโรคมะเร็งที่พบไดมากที่สุดเปน

อนัดบั 2 รองจากมะเรง็ปอด ในปเดยีวกนัมผีูเสยีชวีติ 28,600 คน

แตขอดีคือ มะเร็งตอมลูกหมากเติบโตชามาก ชามาก

จนสวนใหญแพทยไมทําอะไร เพราะไมมีอาการ การที่จะรักษา  

ผูปวยอาจจะมีผลเสียมากกวาผลดี โดยเฉพาะผูที่ไมมีอาการ

มะเร็งตอมลูกหมาก
 (ตอนที่ 1)

 มะเร็งของตอมลูกหมากมักเปนในผูสูงอายุ อายุตํ่ากวา 

45 ปพบมะเร็งไดนอยมาก จะเริ่มพบตั้งแตอายุ 50 ปขึ้นไป      

ทานที่ไมมีอาการเมื่ออายุ 50 ป ควรไปปรึกษาแพทยประจําตัว

เกี่ยวกับโรคตอมลูกหมาก ซึ่งอาจโตเฉย ๆ หรือเปนโรคมะเร็งได 

แพทยอาจซักประวัติ ตรวจรางกายทั่ว ๆ ไป และตรวจดวย       

นิว้มอืผานรทูวาร เพราะสามารถคลาํตอมลกูหมากไดดวยวธินีีว้า

โต หรอืขรขุระหรอืไม แพทยอาจทาํการตรวจดวยวธิอีืน่ ๆ  หรอืไม 

โอกาสทีจ่ะเปนมะเรง็ตอมลกูหมากจะเพิม่ขึน้ตามอาย ุเชน 30% 

สําหรับผูที่มีอายุ 50 ป, 80% สําหรับผูที่มีอายุ 70-80 ป แต    

สวนใหญแลวผูที่เปนมะเร็งชนิดนี้มักไมมีอาการ แตจะเสียชีวิต

จากโรคอื่น ๆ เสียกอน ปจจุบันนี้จะพบมะเร็งตอมลูกหมาก     

มากขึ้น เนื่องจากประชาชน (ทั่วโลก) มีอายุยืนกวาเดิม 

 การปองกันโรคมะเร็งตอมลูกหมาก หรือการตรวจ       

คัดกรองไมมีหลักฐานแนชัดเหมือนการตรวจคัดกรองหามะเร็ง

ปากมดลกู หรอืมะเรง็ลาํไสใหญ แตถงึแมขอมลูในการปองกนัโรคนี้

ไมชดัเจน แตมขีอมลูอยูบางวาการรบัประทานอาหารทีเ่หมาะสม

และการออกกาํลังกายอาจจะชวยปองกนัโรคนีไ้ดบาง แตตองทาํ

ต้ังแตเด็ก ๆ แตถึงแมไมไดชวยปองกันโรคนี้มาก แตพฤติกรรม

ตาง ๆ ที่จะกลาวจะชวยปองกันโรคอื่น ๆ ไดดวย เชน โรคหัวใจ 

อวน อมัพาต ความดนัโลหติ เบาหวาน ฯลฯ พฤตกิรรมทีด่สีาํหรบั

โรคนี ้(และอืน่ ๆ ) คือ การรบัประทานมันสัตว เนือ้สัตว นม เนยแขง็

โยเกิรต ใหนอยลง แตรับประทานผักและผลไมใหมาก ๆ ควร  

รบัประทานไขมันจากพชื เชน จากนํา้มันมะกอก ควรรบัประทาน

ปลาทะเลมาก ๆ เชน ปลาแซลมอน ซารดีน ทูนา ปลา trout     

(เทราท) การรบัประทานเตาหูกอ็าจชวยได รวมทัง้การรบัประทาน

ขาวกลอง ควรออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อไมใหอวน (รักษา

ดัชนีมวลกายใหตํ่ากวา 23, รอบเอวของผูชายตํ่ากวา 90 ซม. 

สวนผูหญิงตํ่ากวา 80 ซม.) การสูบบุหรี่ไมดีตอรางกายทั่ว ๆ ไป 

แลวยังไมดีตอโรคมะเร็งตอมลูกหมากดวย การมีประวัติโรคนี้     

ในครอบครวักเ็ปนปจจยัเส่ียง รวมทัง้ถามีการใชฮอรโมนเพศชาย

หรือการใชสารเคมีบางชนิด 
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 เมื่อฉันมาทํางานเปนอาจารยแพทยก็มักคลุกคลีกับ

นักศึกษาแพทยอยูบอยครั้ง

 คนในวยั 18-24 ปในสาขาวชิาชพีอืน่อาจดโูตเปนผูใหญ

แลว แตสําหรับนักศึกษาแพทยมักดูเปนเด็กอยูเสมอ ทั้งนี้อาจ

เปนเพราะระบบการศึกษาในประเทศไทยน้ันใหนักเรียนมัธยม

ปลายสอบเอนทรานซเขามาเรียนแพทยศาสตร แลวหลังจากนั้น

เขาก็จะเริ่มเรียนอยางหนักในตํารับตําราโดยไมไดใชชีวิตดานอื่น

อีกเลยก็ได ทําใหนักศึกษาแพทยยังคงลักษณะของเด็กนักเรียน

มัธยมปลายที่ยังไมโตสักที

 นีย่อมแตกตางจากในตางประเทศทีน่ยิมวา เมือ่เดก็จบ

มธัยมปลายแลวควรออกไปเผชญิโลกภายนอก เชนไปทาํงาน หรอื

ทองเที่ยวไปพบผูคนหลากหลาย อันทําใหเกิดการเรียนรูและ

เติบโตในชีวิตดานอื่น ๆ กอน เพื่อใหทราบวาตนเองตองการ

ทํางานในอาชีพใด แลวจึงคอยมาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย

 ดังนั้น ในตางประเทศพบวาหลายคนกลับมาเรียนดาน

แพทยศาสตรก็เมื่ออายุมากแลว บางก็แตงงานมีลูกแลวก็มี        

ซึ่งทําใหเขาเหลานั้นมักมีพัฒนาการที่โตเปนผูใหญ และมุงมั่น

จริงจังในการศึกษาเรียนรูเพื่อใหสามารถนําความรูไปประกอบ

วิชาชีพได

 ทัง้นีด้วยวฒันธรรมทีแ่ตกตางกนั จงึทาํใหนกัศกึษาแพทย

ไทยดเูดก็อยูเสมอ หลายครัง้กแ็ตงตวัตามสบาย สวมรองเทาแตะ

มาทาํงาน หรอืน่ังกนิขนมไปพรอมกบัซกัประวตัขิองผูปวยไปพลาง 

จนทําใหอาจารยแพทยตองวากลาวตักเตือนกันอยูหลายครั้ง 

หลายครา เพือ่ใหตระหนกัวาภาพลกัษณของหมอควรดนูาเชือ่ถอื

เพื่อใหผูปวยเกิดความศรัทธา

 อยางไรก็ดี คําตอบของเด็ก... 

ก็ฉลาดและนาสนใจ

 มีอยูครั้งหนึ่ง ผูปวยมะเร็งตับ

และมีนํ้าในชองทองปริมาณมากมาที่

ห องฉุกเฉินดวยอาการทองโตแนน  

เกือบทุกครั้งก็ตองไดรับการเจาะเอานํ้า

ออกบางเพื่อไมใหแนนทองมากเกินไป 

ยิ่งผูปวยมารับการเจาะทองเอานํ้าออก

บอย ๆ และถี่ขึ้นที่หองฉุกเฉินอันเกิดจากตัวโรคที่ลุกลามและ   

แยลงเรื่อย ๆ ก็ยิ่งทําใหบุคลากรเกิดความเคยชินกับผูปวยรายนี้ 

และเริ่มมองวาไมใชภาวะฉุกเฉินเรงดวนอีกตอไป 

 ดังนั้น หลายตอหลายครั้งจึงเริ่มปลอยใหผูปวยรายน้ี  

รอคอยการเจาะทองนานขึ้น...นานขึ้นเรื่อย ๆ

 อยูมาวันหนึ่ง ขณะที่ผูปวยรายนี้รอคอยใหแพทยมา

เจาะทองอยูเปนเวลานาน กม็พียาบาลทานหนึง่เดนิเขามาพดูคยุ

ปลอบโยนผูปวยอยางนุมนวลและเห็นอกเห็นใจ ซึ่งสรางความ

ประทับใจใหแกผูปวยรายนี้เปนอยางมาก

 ภายหลังที่แพทยไดเจาะทองเอานํ้าออกใหแกผูปวย  

เสร็จแลว กอนออกจากหองฉุกเฉินในวันนั้น ผูปวยเฝาแตรํ่าลา

พยาบาลทานนี้ดวยความรูสึกขอบคุณอยางไมรูลืม 

 หลังจากนั้นทุกครั้งที่ผูปวยรายนี้มายังหองฉุกเฉินก็จะ

ถามหาแตพยาบาลรายนี้อยูรํ่าไป

ฉลาดตอบ
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 ฉันเกิดคําถามในใจวา “ระหวางแพทยที่เจาะทองกับ

พยาบาลผูปลอบโยน คนไหนสําคัญตอผูปวยมากกวากัน” 

 จนนําไปสูการซกัถามแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัในกลุม

นักศึกษาแพทย ซึ่งตางก็ใหความคิดเห็นไปตาง ๆ นานา แตมี

นักศึกษาแพทยรายหนึ่งตอบไดอยางนาสนใจมากวา 

“ใคร ๆ  กเ็จาะทองได...แตมอียูใมกีค่นทีจ่ะคดิถงึใจ

ของผูปวยและมาปลอบโยนใหผูปวยคลายกังวล” 

 วันหนึ่งฉันไดอานหนังสือ “70 นาทีกอนสึนามิเขา”       

ซึ่งเปนเรื่องราวของผูคนที่รอดชีวิตจากภัยสึนามิที่ญี่ปุน

 มเีรือ่งของชายชราคนหนึง่ซึง่รอดชวีติจากสนึามทิีญ่ีปุ่น

ไดใหสัมภาษณวา ตอนไดขาววาสึนามิจะเขาในหมูบานนั้น        

เขาและภรรยามีเพือ่นบานเปนหญงิชราอยูคนหนึง่ซึง่อยูตามลาํพงั

โดยไมยอมคบหากับใครเลย ชวงเวลากอนสึนามิจะเขาหมูบาน

นั้น ทางการไดประกาศใหทุกคนเตรียมหนีออกจากหมูบาน     

แหงนั้น  

 เขาและภรรยาเกิดหวงวาหญิงชรารายนี้คงจะไมทราบ

ขาวและอาจจะหนีสึนามิไมทัน เขาและภรรยาจึงไดรีบตรงไปที่

บานของหญิงชรารายนี้ 

 หลงัจากพดูจาชกัชวนอยูนาน หญงิชรารายนีก้ย็นืกราน

ที่จะอยูในบานและไมยอมหนีไปไหน อยางไรก็ดี ชายชราและ

ภรรยากไ็มยอทอยงัคงเฝาพยายามพดูเกลีย้กลอมและใหเหตผุล

ตาง ๆ  นานาเพื่อใหหญิงชราหนีไปดวยกัน...จนในที่สุดหญิงชรา

ก็ตัดสินใจหนีสึนามิไปพรอมกัน 

 แตชางนาเสียดายที่ชายชราเพียงคนเดียวเทานั้นที่      

หนีรอดชีวิตมาได ทั้งภรรยาของเขาและหญิงชราหนีไมทัน และ

ตองสูญเสียชีวิตไปในสึนามิที่เขาถลมญี่ปุนในครั้งนั้น

 ผูสัมภาษณถามวา “คุณตาไมรูสึกเสียใจหรือคะ...ที่ถา

ไมเสยีเวลากลอมหญงิชรารายนัน้แลว ทัง้คณุตาและภรรยากอ็าจ

หนีรอดสึนามิไปพรอมกัน”

 ชายชราตอบทันทีโดยไมเสียเวลาคิดเลยวา “ไมหรอก

ครบั ถาตาและยายไมไดไปชวยเหลอื

หญิงชรารายนี้ใหหนีไปดวยกัน ก็คง

ทําใหพวกเรานอนตาไมหลับไปเลย

ตลอดชีวิต”

 ทําดี เพื่อดี…ยังมีอยู จริง    

ในโลก

 ฉนัถายทอดเรือ่งราวนีไ้ปสูนกัศกึษาแพทยเพ่ือหวังสอน

ใหรูจักการทําความดี...เพื่อ…ความดี

 คําตอบจากนักศึกษาแพทย...นาสนใจมาก

 นักศึกษาแพทยตอบวา “อาจารยครับ เรื่องราว         

นาสนใจมากครับ แตไมมีหลักฐานเชิงประจักษครับ”

 ฉันยิ้มแลวตอบกลับไปวา “ความดี...ความรักมัก   

ตรวจวัดและจ ับตองไมได เรื่องราวดี ๆ ของคนหนึ่งอาจจริง       

หรือไม แตก็สรางแรงบันดาลใจไดและไมไดทํารายอะไร      

แกโลกใบนี้ คงไมตองลงแรงสืบคนมั้งวาจริงหรือไม”

 มาดูคําตอบในการทําแบบฝกหัดของนักเรียนประถม 

รายหนึ่ง...ทั้งนารักและฉลาด...สมควรไดคะแนนเต็มสิบ
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(ตอนจบ)

30 บาทรักษาทุกโรค
เปนนโยบายประชานิยมที่ดีจริงหรือ ? 

 11. ประชาชน (บางกลุม่) ไม่ให้ความส�าคญั
กบัการดแูลรกัษาสขุภาพของตนเอง เนือ่งจากระบบ 
30 บาทท�าให้ประชาชนไม่พึง่ตนเองในการดแูลรกัษา
สขุภาพ ดงัท่ีกล่าวแล้วว่า นโยบาย 30 บาทได้โฆษณา
ประชาสมัพนัธ์เพือ่เรยีกความนยิมจากประชาชนตลอด
เวลา ท�าให้ประชาชนไม่สนใจทีจ่ะระมดัระวงัดแูลรกัษา
สุขภาพ หรือปล่อยปละละเลยในการสร้างเสริมสขุภาพ
และป้องกันโรค แม้เริ่มเจ็บป่วยเล็กน้อยก็ไม่รีบดูแล
รักษาเอง แต่ผลักภาระไปให้โรงพยาบาลดูแลรักษา
มากขึ้น จึงท�าให้ประชาชนไม่มีสุขภาพท่ีแข็งแรงขึ้น 
แต่มกีารเจบ็ป่วยทีต้่องไปพึง่พาโรงพยาบาลและบุคลากร
ทางการแพทย์มากข้ึน
 12. ท�าให้กระทรวงสาธารณสขุขาดทรัพยากร
และขาดเอกภาพในการบริหารงาน ขาดงบประมาณ 
ขาดบลุากร ขาดการพฒันาอาคารสถานท่ี เทคโนโลยี 
และอปุกรณ์ทางการแพทย์ ซ่ึงจะอธบิายดงันี้
 ตามปกติแล้ว กระทรวงสาธารณสขุมหีน้าทีต่าม
ท่ีบญัญตัไิว้ใน พ.ร.บ.ปรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545 กระทรวงสาธารณสขุมหีน้าท่ีเกีย่วกบัการ
สร้างเสรมิสขุภาพ อนามยั การป้องกนั ควบคมุ และ
รักษาโรคภยั การฟืนฟูสมรรถภาพของประชาชนและ
ราชการอืน่ตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่
ของกระทรวงสาธารณสุขหรือส่วนราชการที่สังกัด
กระทรวงสาธารณสขุ
 ซึง่ในการท่ีจะท�างานใด ๆ ในอ�านาจหน้าทีน่ัน้ 
กระทรวงสาธารณสขุจะต้องได้รบังบประมาณ บคุลากร 
อปุกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งใช้ และอาคารสถานทีใ่นการ
ท�างานในความรับผิดชอบ ซึ่งก่อนที่จะมีระบบหลัก
ประกนัสขุภาพแห่งชาตนิัน้ กระทรวงสาธารณสขุได้รบั
การจดัสรรงบประมาณโดยตรงจากส�านกังบประมาณ
แผ่นดนิในการจ่ายเงนิเดือนให้แก่บคุลากรทีท่�างานใน
สงักดักระทรวง และได้รบังบประมาณในการก่อสร้าง 

พฒันา ปรบัปรงุ ซ่อมแซม อาคารสถานที ่รวมทัง้วสัดคุรภุณัฑ์ 
เวชภณัฑ์ และทกุสิง่ทีจ่�าเป็นในการท�างานในอ�านาจหน้าทีต่าม
ทีไ่ด้บญัญตัไิว้ใน พ.ร.บ.นี้
 แต่ภายหลงัทีไ่ด้มกีารออก พ.ร.บ.หลกัประกนัสขุภาพแห่ง
ชาตแิล้ว งบประมาณต่าง ๆ ทีก่ระทรวงจะได้รบันัน้ กลบัถกู
ส่งผ่านไปยงัส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตเิกอืบทัง้หมด 
แม้แต่เงินเดอืนของบคุลากรก็รวมอยูใ่นค่าเหมาจ่ายรายหวัใน
การรกัษาสขุภาพประชาชนในระบบบตัรทอง เงนิงบประมาณ
ในการสร้าง ซ่อมแซม และพฒันาอาคารสถานที ่เครือ่งมอื และ
เทคโนโลยใีหม่ ๆ กต้็องแบ่งเอามาจากเงนิเหมาจ่ายรายหวัที่
ส�านกังบประมาณส่งให้แก่ สปสช. ตามแต่ที ่สปสช. จะก�าหนด
 ซ่ึงไม่น่าแปลกใจทีก่ระทรวงสาธารณสุขจะขาดแคลนการ
พฒันา ซ่อมแซม ปรบัปรงุหรอืก่อสร้างอาคารสถานที ่แม้เครือ่งมอื
แพทย์หรอืเทคโนโลยใีหม่ ๆ กระทรวงสาธารณสขุกไ็ม่ได้รบัมา
โดยตรง ท�าให้โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสขุทรดุโทรม 
เก่าคร�า่คร่า ขาดแคลนเครือ่งมอืเครือ่งใช้ และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั
มาตลอดหลงัจากการมรีะบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ
 ท�าให้อาคารสถานที่ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสขุกท็รดุโทรมและแออัดยัดเยียด ไม่เพยีงพอทีจ่ะรองรบั
จ�านวนผูป่้วยทีม่มีากขึน้ ดงัทีไ่ด้กล่าวแล้ว
 จนมาในรัฐบาลของนายอภสิทิธ์ิ เวชชาชวีะ ทีไ่ด้มกีาร
จดัสรรงบประมาณไทยเข้มแขง็ เป็นงบประมาณทีโ่รงพยาบาล
กระทรวงสาธารณสขุได้รบัโดยตรงในการพฒันาอาคารสถานที่ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และเทคโนโลยีใหม่ หลังจากที่ไม่ได้รับ
งบประมาณแบบนีม้าเป็นเวลาเกอืบ 10 ปี
 แต่อย่างไรกต็าม ได้มกีารออกมากล่าวหาเรือ่งการทจุรติ
คอร์รปัชนั โดย นพ.วชิยั โชคววิฒัน พีใ่หญ่ของชมรมแพทย์
ชนบทจนถงึกบัได้ท้าทายให้รฐับาลตัง้กรรมการสอบสวนเรือ่งนี้
 โดยนายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ นายกรฐัมนตรใีนขณะนัน้ได้
แต่งตัง้ นพ.บรรลุ ศริพิานชิ เป็นประธานกรรมการสอบสวน และ
ตัง้ นพ.วชิยั โชคววิฒัน ผูก้ล่าวหา เป็นเลขานกุารคณะกรรมการ
สอบสวนในโครงการนี ้จนท�าให้นายวทิยา แก้วภราดยั ต้องลาออก

<<< (µ‹Í¨Ò¡©ºÑº·ÕèáÅŒÇ) 

23-24 ����������.indd   23 21/3/2557   13:51



24 วงการแพทย์ 16 - 31 มีนาคม 2557

[ เสียงแพทย์ ]

จากต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แต่ 
หลงัจากนัน้กไ็ม่สามารถสอบสวนว่ามกีารทจุรติจรงิ ท�าให้
การพฒันาอาคารสถานทีแ่ละเทคโนโลยดีงักล่าวต้องชะงกั
ไปชัว่คราว
 จงึเหน็ได้ว่าในปัจจบุนันี ้ โรงพยาบาลหลายแห่งของ
กระทรวงสาธารณสขุก�าลงัมกีารก่อสร้างปรบัปรงุอยูห่ลาย
แห่ง
 ส่วนการขาดแคลนบคุลากรนัน้ ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้
แล้วว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถทีจ่ะขยายอตัราก�าลงั
ในการบรรจุบุคลากรให้เพียงพอเหมาะสมกับภาระงาน 
เนือ่งจากส�านกังาน ก.พ. ยดึตดิอยูก่บัมตคิณะรฐัมนตรทีีจ่ะ
แช่แขง็ต�าแหน่งข้าราชการ โดยไม่มกีารพจิารณาถึงภาระงาน
ทีเ่พิม่ขึน้อย่างมากมายมหาศาลแต่อย่างใด
 ส่วนเรือ่งงบประมาณในการรกัษาผูป่้วยนัน้ กระทรวง
สาธารณสขุกไ็ม่ได้รบังบประมาณโดยตรงในการท�างานเหล่านี้ 
โรงพยาบาลต่าง ๆ ต้องไปขอรบัเงินจาก สปสช. ทีจ่่ายเงนิ
ให้โรงพยาบาลไม่เท่ากบัท่ีโรงพยาบาลต้องใช้จรงิ
 ปัญหาทัง้หมดทีก่ล่าวมาน้ีจึงท�าให้กระทรวงสาธารณสขุ
ขาดเอกภาพในการท�างานตามภาระหน้าที ่ และท�าให้เกิด
ความถดถอยในการบรกิารทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
ของกระทรวงสาธารณสขุ
 13. ระบบการประกนัสขุภาพเกดิความไม่เสมอภาค
และไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน นโยบาย 30 บาทท�าให ้
เกดิความไม่เสมอภาคและไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนท้ัง 65 
ล้านคนดงัทีก่ล่าวมาแล้ว กล่าวคอื ประชาชน 48 ล้านคน 
ท้ังคนจนและไม่จนได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลโดยไม่
ต้องจ่ายเงนิจากกระเป๋าตนเอง โดยรฐับาลจ่ายเงนิจากภาษี
ของคนไทยทกุคนแทนประชาชนกลุม่นี ้ในขณะทีป่ระชาชน
ในกลุ่มประกนัสงัคมต้องจ่ายเงนิตนเองสมทบจงึจะได้รบัการ
รักษาพยาบาล และข้าราชการต่างก็ต้องเสียสละท�างาน 
รบัใช้ประชาชนโดยได้รบัเงนิเดอืนน้อยจงึจะได้รับการรกัษา
สขุภาพ
 14. โรงพยาบาลภาครฐัขาดการพฒันา นโยบาย 
30 บาทท�าให้โรงพยาบาลภาครัฐเสื่อมโทรม ขาดแคลน 
ทัง้คน เงนิ ของ ดงักล่าวแล้ว แต่โรงพยาบาลเอกชนรุง่เรอืง
เฟ่ืองฟ ูและมกีารพฒันาดมีากกว่าเดมิ สามารถจงูใจบคุลากร
ทางการแพทย์ออกมาจากภาครฐัได้มาก และสามารถให้การ
บรกิารทีด่มีมีาตรฐาน ท�าให้ประชาชนท่ีมเีงินพอได้ออกมา
ใช้บรกิารของโรงพยาบาลเอกชนมากข้ึน ท�าให้โรงพยาบาล
มรีายได้มากขึน้ สามารถท�าก�าไรได้มากขึน้ทุก ๆ ปี และ 
โรงพยาบาลเอกชนยังมเีตยีง มห้ีอง และสถานทีท่ีจ่ะรองรบั
ผู้ป่วย (ท่ีมีเงินพอจ่าย) ได้อีกมาก ในขณะที่โรงพยาบาล
รฐับาลกม็ไีม่พอทีจ่ะรองรบัผูป่้วย (ทัง้จนและไม่จน) ได้เพยีงพอ
ดงักล่าวมาแล้ว

 จึงปรากฏว่าโรงพยาบาลรัฐบาลมีไว้ส�าหรับบริการฟรี 
คนจนจงึยิง่จนเพราะต้องเสียเวลาท�ามาหากนิเป็นวนั ๆ  ในการ
ไปรบัการตรวจรกัษาทีโ่รงพยาบาลของรฐั และยงัได้รับการรกัษา
ทีอ่าจจะไม่ได้มาตรฐานทีด่ทีีส่ดุอกีด้วย
 15. ส�านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติมเีงนิใช้จ่าย
ฟุม่เฟือย บคุลากรและกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตไิด้
รบัเงนิเดอืนและค่าตอบแทนสงูลิว่ ทัง้ ๆ ทีม่หีน้าทีเ่ป็นเพยีง
หน่วยงานทีจ่่ายเงนิ “ค่าบรกิารสาธารณสขุให้แก่สถานพยาบาล” 
(ตามที่ก�าหนดไว้ใน พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2545) เท่านัน้ ในขณะทีไ่ม่มกีารตรวจสอบว่ามกีารทจุรติคอร์รปัชนั
จากหน่วยงานทีต้่องรบัผดิชอบคอื ก.พ.ร. แต่ สปสช. กลบัไป
จ้างองค์กรเอกชนให้มาประเมินการท�างานว่าดีเลิศทุกปี แม้
ส�านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิจะชีว่้ามคีวามผดิถงึ 7 ประเดน็ แต่
ประธานกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตกิม็ไิด้ด�าเนนิการ
สอบสวนเอาผดิแต่อย่างใด 
 โดยสรปุ นโยบายประชานยิม 30 บาทนี ้เป็นนโยบาย
ที่มีแนวคิดดีในการที่จะช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการ
รกัษาพยาบาลโดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย 
 แต่มผีลเสยีหายเกดิขึน้จากระบบ 30 บาทมากมาย 
ดังกล่าวมาแล้ว เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณที่จ�ากัด 
จ�าเขีย่ แล้วไม่บอกให้ประชาชนทราบว่าไม่ได้ให้การรกัษา
ตามมาตรฐานทีท่นัสมยัทีส่ดุ ท�าให้ประชาชนพลาดโอกาส
ทีจ่ะหายจากโรค
 แต่ทัง้ ๆ ทีง่บประมาณทีจ่ดัสรรมานัน้ไม่เพยีงพอต่อ
การจัดบริการที่ได้มาตรฐานแล้ว แต่รัฐบาลก็ต้องเพิ่มงบ
ประมาณมากขึน้ถงึ 3 เท่าภายในระยะ 12 ปีท่ีผ่านมา แต่งบ
ประมาณทีเ่พิม่มากขึน้นีย้งัไม่เพยีงพอกบัค่าใช้จ่ายทีเ่พ่ิมขึน้
เพือ่ให้การรกัษาได้มาตรฐานอยูด่ี
 และการไม่ได้ก�าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว ท�าให้ประชาชน 
ไม่สนใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน
เพือ่สร้างเสรมิสขุภาพ ป้องกนัอบุตัเิหต ุและป้องกนัโรค เพราะ
ความประมาทว่าถงึเจบ็ป่วยกไ็ม่ต้องเตรยีมทรพัย์สนิไว้ส�าหรบั
การรักษาตวั เพราะมรีะบบ 30 บาทคอยรองรับ เท่ากบัเป็นการ
ผลกัภาระให้ภาครฐัรบัภาระมากขึน้ไปเรือ่ย ๆ  จงึท�าให้ประชาชน
เหล่านี ้ มีสขุภาพไม่แขง็แรงเท่าทีค่วร และท�าให้อตัราการ
เจบ็ป่วยของประชาชนไทยไม่ลดน้อยลงเลย

 ในตอนต่อไปจะกล่าวถงึว่า แล้วจะปฏริปูระบบ 30 บาท
ทีเ่ป็นประชานยิมอย่างไรจงึจะสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ  ในระบบ 
30 บาท รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบหลักประกัน
สขุภาพและการสาธารณสขุ
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strippling	การตรวจ	RBC	indices	จะพบ	MCH,	MCHC	ปกต,ิ	

MCV	สูงขึ้น	(>	100	fl)	

 ชนิดตาง ๆ ของภาวะโลหิตจางชนิด Megaloblastic

ภาวะโลหิตจางจากการขาด	Folic	acid	ซึ่ง	Folic	acid	มีอยู่

ในอาหารท่ัวไป	 พบมากในผักใบเขียว	 ผลไม้	 ตับ	 ไข่	 นม	

เนยแข็ง	 เป็นต้น	 การดูดซึม	 Folic	 acid	 จากอาหารเกิดขึ้น

บริเวณ	 Jejunum	 เป็นส่วนใหญ่	 ในสตรีไม่ตั้งครรภ์ต้องการ	

Folic	acid	50-100	ไมโครกรัมต่อวัน	ในสตรีตั้งครรภ์มีความ

ต้องการเพิ่มขึ้นเป็นวันละ	 150-300	 ไมโครกรัม	 และพบว่า	

Estrogen	และ	Progesterone	ทีเ่พิม่ขึน้	ท�าให้การดดูซมึ	Folic	

acid	ได้น้อยลง	ปรมิาณของ	Folic	acid	ทีค่วรได้รบัจากอาหาร

คือ	 800-1,000	 ไมโครกรัมต่อวันในขณะตั้งครรภ์	 โดยปกติ

ปริมาณ	Folic	acid	ซึ่งได้รับจากอาหารมักเพียงพอต่อความ

ต้องการของร่างกาย	

	 การขาด	Folic	acid	อาจเกิดขึ้นได้ในภาวะดังต่อไปนี้	

	 1.		มีความต้องการ	 Folic	 acid	 มากกว่าปกติ	 เช่น	

	 	 ครรภ์แฝด	ระยะห่างระหว่างการตั้งครรภ์สั้น	

		 2.		ภาวะ	Malabsorption	

				 3.		ได้รับยาที่ขัดขวางการดูดซึม	 Folic	 acid	 ได้แก่	

	 	 Phenobarbital,	Phenytoin,	Gluthemide,	Isoniazid	

					 4.		ได้รบัยาทีข่ดัขวางการท�างานของ	Folic	acid	ได้	ได้แก่	

	 	 Trimethoprim-Sulfamethoxazole,	Pyrimethamine	

	 5.		Hemolytic	anemia	

	 การวินิจฉัย	

	 โดยอาศัยประวัติร่วมกับลักษณะของการตรวจเลือด

ดังกล่าวข้างต้น	 การตรวจ	 Serum	 folate	 มีค่าต�่า	 (Fasting	

level	น้อยกว่า	3	ไมโครกรัมต่อลิตร)	

ภาวะโลหิตจางจากความผิดปกติของฮีโมโกลบิน 
(Hemoglobinopathy)
	 ความผิดปกติของฮีโมโกลบิน	 หมายถึง	 ความผิดปกติของการ

สร้าง	Globin	ท�าให้มีการสร้าง	Alpha-globin	หรือ	Beta-globin	ที่มี

ลักษณะโครงสร้างผิดปกติ	ชนิดที่พบมากในประเทศไทย	ได้แก่	HbE	

(มีความผิดปกติของ	Beta-globin)	และ	Hb	constant	spring	(HbCS	

ซึ่งเป็นความผิดปกติของ	Alpha-globin)	

	 การวนิจิฉยัในกลุ่มทีเ่ป็น	Heterozygous	trait	ผูป่้วยจะไม่มอีาการ	

แต่ตรวจพบโดย	Hemoglobin	electrophoresis	ใน	Homozygous	HbE	

อาจพบม	ีMild	anemia,	Homozygous	HbCS	จะพบความรุนแรงระดบั

อ่อนไปจนถงึขัน้ปานกลาง	ม้ามโตเลก็น้อย	มตีวัเหลอืง	ตาเหลอืง	และ

มี	 Reticulocyte	 เพ่ิมขึ้น	 และยืนยันการวินิจฉัยโดยใช้	 Hemoglobin	

electrophoresis	

	 ในกรณีที่เกิดร่วมกับ	Thalassemia	trait	เช่น	Beta-thalassemia	

HbE	ท�าให้เกิดอาการทางคลินิกที่รุนแรงได้

ภาวะโลหติจางชนดิ Megaloblastic (Megaloblastic 
anemia)
	 เป็นภาวะโลหิตจางซึง่มเีมด็เลอืดแดงทีม่ลีกัษณะเป็น	Macrocyte	

โดยจะมีขนาดของเซลล์ใหญ่กว่าปกติ	สาเหตุที่ส�าคัญเกิดจากการขาด	

Folic	acid	และการขาดวิตามิน	B12	ซึ่งสารดังกล่าวมีความส�าคัญต่อ

การสงัเคราะห์	DNA	จงึท�าให้การเจรญิของนิวเคลยีสของเซลล์ผดิปกติ	

เซลล์เม็ดเลือดแดงที่เกิดขึ้นจะแตกง่าย	 (Fragile)	 และมีอายุสั้นลง	

นอกจากนียั้งพบว่า	การเจริญเตบิโตของ	Granulocyte	และเกลด็เลอืด

ผิดปกติ	 ท�าให้เกิดภาวะ	 Neutropenia	 และ	 Thrombocytopenia	

ร่วมด้วย	

	 จากการย้อมสีจะพบเม็ดเลือดแดงติดสีปกติ	 มีขนาดโต	 พบ	

Hypersegmented	neutrophils,	Howell-Jolly	bodies	และ	Basophilic	

ภาวะโลหิตจางกับการตั้งครรภ

<<< µ‹Í¨Ò¡©ºÑº·ÕèáÅŒÇ
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[ จุฬาปริทัศน์ ]

	 การรักษา 

	 ใช้	Folic	acid	ชนิดรับประทานในขนาดไม่ต�่ากว่า	1	มิลลิกรัมต่อ

วัน	โดยให้วันละ	2-3	ครั้ง	ภายหลังการรักษา	4-7	วันจะพบมีจ�านวน

ของ	Reticulocyte	เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดเพิ่มมากขึ้น	

	 การให้	Folic	acid	ในขนาด	4	มิลลิกรัมต่อวันก่อนการตั้งครรภ์

ยังช่วยลดอุบัติการณ์ของการเกิดซ�้าของ	Neural	tube	defect	อีกด้วย

ภาวะโลหิตจางจากการขาดวิตามิน B12
	 วิตามิน	 B12	 พบเฉพาะในอาหารเนื้อสัตว์เท่านั้น	 การดูดซึม

วิตามิน	B12	เกิดขึ้นที่ล�าไส้เล็กส่วน	Ileum	ซึ่งการดูดซึมจ�าเป็นต้องใช้	

Intrinsic	factor	ซึ่งสร้างจาก	Parietal	cell	ในกระเพาะอาหาร	ในสตรี

ตั้งครรภ์ควรได้รับวิตามิน	B12	จากอาหารวันละ	10	มิลลิกรัม	

 สาเหตุการขาดวิตามิน	B12 

	 1.	การขาด	Intrinsic	factor	(เรียกภาวะนี้ว่า	Pernicious	anemia)	

เช่น	ผู้ป่วยที่ได้รับการตัดกระเพาะอาหารออกทั้งหมด	ผู้ป่วยที่มี	Anti-

intrinsic	factor	antibody	

	 2.	การดูดซึมวิตามิน	B12	ผิดปกติ	เช่น	Ileal	resection	

	 3.	ผู้รับประทานมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดเป็นเวลานาน	

	 4.	การติดเชื้อพยาธิ	Fish	tapeworm	(Diphyllobothrium	latum)	

	 การวินิจฉัย		

								 โดยอาศัยประวัติร่วมกับลักษณะการตรวจเลือด	 และการ

ตรวจระดับของ	Serum	vitamin	B12	การตรวจ	Schilling	test	เป็นวิธี

การวัดการดูดซึมของวิตามิน	 B12	 แต่ต้องใช้สารกัมมันตภาพรังส	ี 

จึงไม่ควรใช้ในสตรีตั้งครรภ์	

	 การรักษา 

	 ให้	Cyanocobalamin	(วิตามิน	B12)	1,000	ไมโครกรัม	ฉีดเข้า

กล้ามเนื้อสัปดาห์ละครั้ง	 เป็นเวลา	 6	 สัปดาห์	 ในกรณีที่แก้ไขสาเหตุ 

ไม่ได้ควรให้ต่อไปเดือนละครั้งตลอดชีวิต

ภาวะโลหิตจางจากการเสยีเลอืดอย่างเฉยีบพลนั
	 ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร	์

ได้แก่	รกเกาะต�่า	รกลอกตัวก่อนก�าหนด	มดลูกไม่บีบรัดตัว

ภายหลังคลอด	มดลูกแตก	และรกเกาะติดแน่นในระยะแรก

ของการตั้งครรภ์	สาเหตุที่ส�าคัญ	ได้แก่	การแท้ง	การตั้งครรภ์

นอกมดลูก	และการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก	

	 การรักษาในระยะแรกอาจจ�าเป็นต้องให้เลือด	 โดยให	้

Whole	 blood	 หรือ	 Packed	 red	 cells	 ร่วมกับ	 Volume	

expander	 เพื่อให้มีปริมาณเลือดไปยังอวัยวะที่ส�าคัญ 

เพียงพอ	 เมื่อเลือดหยุดแล้ว	 ผู้ป่วยพ้นขีดอันตราย	 และ 

ไม่เสี่ยงต่อการเสียเลือดซ�้าอีก	 อาจพิจารณาการรักษาโดย

การให้ธาตุเหล็กทดแทนเช่นเดียวกับในภาวะโลหิตจางจาก

การขาดธาตุเหล็ก

ภาวะโลหิตจางจากการแตกของเมด็เลอืดแดง
	 อาจเกิดความผิดปกติแต่ก�าเนิด	 เช่น	 Hereditary	

spherocytosis,	 Glucose-6-phosphate	 dehydrogenase	

(G6PD)	 deficiency,	 Pyruvate	 Kinase	 deficiency	 หรือ 

เกดิขึน้ภายหลงั	เช่น	Autoimmune	hemolytic	anemia	(AIHA),	

Paroxysmal	nocturnal	hemoglobinuria	หรอือาจเกดิจากการ

ใช้ยา	

	 การใช้ยาแล้วท�าให้เม็ดเลือดแดงแตก	 มักรุนแรงใน 

ผู้ป่วยทีม่ภีาวะ	G6PD	deciciency	ร่วมด้วย	แต่ภาวะดงักล่าว

พบในสตรีได้น้อย	เนื่องจากเป็นความผิดปกติชนิด	X-linked	

recessive

ภาวะโลหิตจางจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง
	 ในผู้ป่วยท่ีมีความเจ็บป่วยเรื้อรัง	 เช่น	 วัณโรค	 SLE,	

Rheumatoid	arthritis	เนื้องอกบางชนิด	รวมทั้งตับแข็ง	และ

โรคไตเรื้อรัง	จะพบภาวะโลหิตจางร่วมด้วย	โดยแต่ละสาเหตุ

จะมกีลไกการเกดิภาวะโลหติจางทีแ่ตกต่างกนัไป	มกัพบภาวะ

โลหิตจางไม่รุนแรง	(ฮีโมโกลบินมากกว่า	7	กรัมต่อเดซิลิตร)	

เม็ดเลือดแดงมีลักษณะติดสีปกติ	 ขนาดปกติ	 หรือติดสีจาง

เล็กน้อย	 ขนาดเล็กกว่าปกติเล็กน้อย	 การรักษาโดยให้ 

ธาตุเหล็ก	 Folic	 acid	 หรือสารอาหารอื่นมักไม่ได้ผล	 

แต่อย่างไรก็ตาม	 ในสตรีตั้งครรภ์ท่ีมีภาวะดังกล่าวควรให้ 

ธาตุเหล็กและ	 Folic	 acid	 เสริมไปด้วย	 เพื่อป้องกันภาวะ 

โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก	และ	Folic	acid
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ภาวะโลหิตจางจาก Aplastic anemia
	 อันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์คือ	การเสียเลือดและการ

ติดเชื้อ	การรักษาโดยใช้	Testosterone	ในขนาดสูงมีประโยชน์	แต่อาจ

ท�าให้เกิด	 Virilization	 ต่อทารกเพศหญิง	 ในรายที่อาการรุนแรง	

การรักษาโดยการปลูกถ่ายไขกระดูกเป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุด	การให้เลือด	

เม็ดเลือดขาว	และเกล็ดเลือด	พิจารณาตามความเหมาะสม	

	 การคลอด	ควรเลอืกให้คลอดทางช่องคลอดเพือ่ลดการเสยีเลอืด

ผลของภาวะโลหิตจางต่อการตั้งครรภ
	 สาเหตุของภาวะโลหิตจางมีความส�าคัญมากกว่าผลของภาวะ

โลหิตจางที่มีต่อการตั้งครรภ์	เช่น	ในการตั้งครรภ์ที่คู่สมรสเป็น	Alpha-

thalassemia	trait	อาจเกิดภาวะ	Hydrops	fetalis	ในสตรีที่เป็น	Sickle	

cell	anemia	อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ได้มาก	

	 ภาวะโลหิตจางท�าให้เพิ่มอัตราการเจ็บป่วย	 และอัตราตายของ

มารดาเพิ่มขึ้นจากการติดเชื้อ	การตกเลือด	และภาวะหัวใจล้มเหลว	

	 ในอดีตมีรายงานว่าภาวะโลหิตจางอาจมีความสัมพันธ์กับ

การแท้งบุตร	 การคลอดก่อนก�าหนด	 น�้าหนักแรกเกิดน้อย	 และเพิ่ม

อัตราตายปริก�าเนิด	 แต่รายงานในปจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด	

และมีหลายรายงานพบว่า	ค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินที่สูงเกินไป	

(สูงกว่า	13.2	กรัมต่อเดซิลิตร	ในอายุครรภ์	13-18	สัปดาห์)	ท�าให้เพิ่ม

อัตราตายปรกิ�าเนดิ	ทารกน�า้หนกัแรกเกดิน้อย	การคลอดก่อนก�าหนด	

และ	Pre-eclampsia	

	 ส�าหรบัทารกนัน้	ภาวะโลหิตจางในมารดาไม่มผีลกระทบต่อทารก

โดยตรง	เพราะฮโีมโกลบินส่วนใหญ่ของทารกคือ	HbF	มคีวามสามารถ

ในการรวมตวักบัออกซเิจนได้ดกีว่า	HbA	ถงึแม้มารดามภีาวะ

โลหิตจางอย่างมาก	ทารกก็สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ

ขอแนะนําเมื่อพบสตรีต้ังครรภที่มีภาวะโลหิต
จาง
	 สตรทีีม่าฝากครรภ์ทกุรายต้องตรวจหาความเข้มข้นของ

โลหิต	ถ้าพบว่ามีภาวะโลหิตจางพึงปฏิบัติดังนี้

	 1.		ถามประวตัคิวามเป็นอยูแ่ละอาชพีให้ละเอยีด	เพือ่

การประเมนิในเบือ้งต้นว่า	ภาวะโลหติจางเกดิจากการกนิอยู่	

โรคประจ�าตัว	หรือจากพยาธิในล�าไส้

	 2.		ถามประวัติครอบครัวว่ามีญาติเป็นโรคโลหิตจาง	

ตับโต	ม้ามโต	หรือไม่	 เพราะโรคธาลัสซีเมียมีความชุกมาก

ในคนไทย

	 3.		ถ้าประวตัแิละการตรวจร่างกายชวนสงสัยว่าจะเป็น

ธาลัสซีเมีย	 ให้ตรวจ	 Hemoglobin	 electrophoresis	 ก่อน

ให้การรักษา

	 4.		ผูป่้วยทีไ่ด้รบัการรกัษาโดยการให้ธาตเุหลก็รบัประทาน

ในระยะหนึ่งแล้ว	ควรตรวจค่าความเข้มข้นของโลหิตอีกครั้ง	

ถ้าค่าความเข้มข้นของโลหิตไม่สูงขึ้น	ให้สงสัยว่าผู้ป่วยไม่ได้

รับประทานธาตเุหล็กอย่างสม�า่เสมอ	หรือมฉิะนัน้ผูป่้วยอาจ

เป็นธาลัสซีเมีย	ควรตรวจ	Hemoglobin	electrophoresis

	 5.		ในการท�าคลอดสตรีที่มีภาวะโลหิตจางจะต้อง

ระมัดระวังไม่ให้เสียโลหิตมากในระหว่างการคลอด	 และ

พิจารณาให้ยาปฏชิวีนะด้วย	เพราะผนงัมดลกูต�าแหน่งทีร่กเกาะ

เป็นต�าแหน่งที่จะติดเชื้อได้ง่าย

	 6.	 ถ้าพบว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติของ	 Hemoglobin	

electrophoresis	ควรท�าการตรวจดังกล่าวในสามีผู้ป่วยด้วย	

เพือ่เป็นประโยชน์ในการวนิจิฉยัทารกในครรภ์	และให้คูส่มรส

พิจารณาว่าควรจะมีการตั้งครรภ์ครั้งต่อไปหรือไม่

	 ส�าหรบัประเทศไทยซึง่มคีวามชกุของธาลสัซเีมยีสงู	และ

มักเป็น	Thalassemia	trait	ซึ่งไม่แสดงอาการ	ผู้ป่วยโรคนี้มัก

จะไม่ได้รับการวินิจฉัยจนกว่าจะมีบุตรที่เป็นโรคดังกล่าว	

การแพร่กระจายของโรคจึงมีสูงในประเทศไทย

ผลของภาวะโลหิตจางต่อการตั้งครรภผลของภาวะโลหิตจางต่อการตั้งครรภผลของภาวะโลหิตจางต่อการตั้งครรภ

ในอดีตมีรายงานวาภาวะโลหิตจางอาจมีความสัมพันธกับการแทงบุตร 
การคลอดกอนกําหนด นํ้าหนักแรกเกิดนอย และเพิ่มอัตราตายปริกําเนิด 
แตรายงานในปจจุบันยังไมมีขอสรุปที่แนชัด และมีหลายรายงานพบวา 

คาความเขมขนของฮีโมโกลบินที่สูงเกินไป (สูงกวา 13.2 กรัมตอเดซิลิตร 
ในอายุครรภ 13-18 สัปดาห) ทําใหเพิ่มอัตราตายปริกําเนิด 

ทารกนํ้าหนักแรกเกิดนอย การคลอดกอนกําหนด และ Pre-eclampsia 
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 โรคหลอดลมอกัเสบ (bronchitis) 

เกดิจากการอกัเสบของเยือ่บหุลอดลม 

ซึง่เปนทอทีน่าํลมหรอือากาศทีห่ายใจ

เขาสูปอด ทําใหเยื่อบุหลอดลมบวม 

มีเสมหะในหลอดลม พบวาผูปวยมี

อาการไอ มีเสมหะ หายใจลําบาก 

หอบเหนือ่ย  แนนหนาอก อาจหายใจ

มีเสียงดังวี้ดได อาจมีอาการเจ็บคอ 

แสบคอ หรอืเจบ็หนาอกได ผูปวยอาจ

มีไข รูสึกครั่นเนื้อครั่นตัวได

 โรคหลอดลมอักเสบชนิด

เฉียบพลันมักจะหายไดเองภายใน 

8-10 วัน สาเหตุมักเกิดจากเชื้อไวรัส 

รองลงมาคอืเชือ้แบคทเีรยี จากขอมลู

เชิงประจักษพบวา มีรายงานการวิจัย 

17 รายงานวิจัยที่รวบรวมผูปวย

หลอดลมอักเสบเฉียบพลันจํานวน 

3,936 คน แบงเปนกลุมที่ไดรับยา

ตานจุลชพี กลุมทีไ่ดรบัยาหลอก กลุมที่

 กลาวโดยสรปุ การรกัษาโรค

หลอดลมอกัเสบโดยสวนใหญจงึเปนการ

รักษาตามอาการ ผูปวยบางรายอาจ

ตองรบัประทานยาตานจลุชพี (antibiotic) 

เพ่ือกําจัดเช้ือแบคทีเรียที่เปนสาเหตุ 

ถาหลอดลมอักเสบเฉียบพลันนั้น

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โดยพบวายา

ตานจลุชพีชวยลดอาการไอและทาํให

อาการปวยสั้นลงเล็กนอย ดังนั้น 

พึงระวังผลขางเคียงจากการใชยา

ตานจุลชีพ

รกัษาตามอาการ พบขอมลูทีส่นบัสนนุ

การใชยาตานจุลชีพในการรักษา

หลอดลมอกัเสบเฉยีบพลนั นอกจากนี้

ยังพบรายงานที่ศึกษาผู ปวยโรค

หลอดลมอักเสบที่ทําการศึกษาใน 

12 ประเทศ พบวาการใชยาปฏิชีวนะ

ในผูปวยโรคหลอดลมอกัเสบชวยทาํให

อาการไอสั้นลงเล็กนอย แตการ

รบัประทานยาอาจพบผลขางเคยีงจาก

ยาได  ไดแก อาการคลื่นไส อาเจียน 

หรือทองเสีย ปวดศีรษะ ผ่ืนผิวหนัง 

และชองคลอดอักเสบ ดังนั้น ใน

ผูสงูอายคุวรหลกีเลีย่งการรบัประทาน

ยาโดยไมจําเปน อาจทําใหเกิดผล

ขางเคยีงจากยา มปีฏกิริยิาระหวางยา

ตานจลุชพีและยาทีผู่สงูอายรุบัประทาน

ประจําได ทําใหเสียคาใชจายเพ่ิม

โดยไมจาํเปน หรอืทาํใหเชือ้แบคทเีรยี

ดื้อยา  

การรักษาโรคหลอดลมอักเสบ
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[ เฉพาะโรค ]
ผศ.พญ.รพีพร โรจน์แสงเรือง

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
• 

การดูแลผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเข้ากระแสเลือด
(Pediatric Considerations in Severe Sepsis)
	 จากการประชมุนานาชาติโดยมีผู้เชีย่วชาญจากประเทศ
ต่าง	ๆ 	จ�านวน	68	คนจาก	30	องค์กรจากทั้งยุโรป	สหรัฐอเมริกา	
จีน	 อินเดีย	ญี่ปุ่น	 ออสเตรเลีย	 และอีกหลายประเทศ	 ได้สรุป
แนวทางการรักษาออกมาเป็น	 “Surviving	 Sepsis	 Campaign:	
International	Guidelines	 for	Management	 of	Severe	Sepsis	
and	Septic	Shock:	2012”
	 นอกจากน้ีคณะกรรมการยังได้ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของการรักษาตาม	GRADE	system	ดังนี้
	 •	ความน่าเชื่อถือ:	น่าเชื่อถือมาก	(A)	จนถึงน่าเชื่อถือ
น้อยมาก	(D)
	 •	แนะน�าให้ปฏิบตัติาม	(the	strength	of	recommendations):	
strong	(1)	หรือ	weak	(2)

A. การให้สารน�้าในระยะแรก (Initial Resuscitation)
	 1.	 ให้ออกซิเจนเพื่อแก้ปัญหา	hypoxemia	แทงเส้นให้
สารน�้าทางหลอดเลือดส่วนปลายหรือทางกระดูก	(intraosseous	
access)
	 เนื่องจากเด็กมี	functional	residual	capacity	ต�่า	ดังนั้น	
อาจจ�าเป็นต้องตัดสินใจใส่ท่อหลอดลมแต่เนิ่น	ๆ	ขณะใช้เครื่อง
ช่วยหายใจจะท�าให้เพิ่มความดันในช่องอกซ่ึงส่งผลให้ปริมาณ
เลือดด�าไหลกลับสู่หัวใจน้อยลงจนเกิดภาวะช็อกตามมาได้
	 ยานอนหลบั	เช่น	etomidate	มรีายงานว่าเพิม่อตัราตาย
ในเด็กที่ติดเชื้อ	 meningococcal	 sepsis	 เพราะยิ่งท�าให้กดการ
ท�างานของ	HPA	axis	มากขึ้น(2,3)

	 2.	ควรให้สารน�า้ทดแทนกระทัง่	capillary	refill	<	2	วนิาที	
ความดนัเลอืดปกตแิละอตัราชพีจรเต้นเป็นปกต	ิปลายมอืปลายเท้า
อุ่นและปัสสาวะออก	 >	 1	 มล./กก./ชม.	 และความรู้สึกตัวด	ี 
รวมทั้ง	ScvO

2
 >	70%	และ	cardiac	index	3.3-6	ลิตร/นาที/ม.2	

(grade	2C)
	 ในผู้ใหญ่แนะน�าให้สารน�้าจนกระทั่งระดับแลคเตท 
ในเลือดเป็นปกติ	แต่ในเด็กที่มีภาวะ	septic	shock	ยังคงมีระดับ
แลคเตทในเลือดปกติอยู่
	 3.	 ให้ท�าตาม	 American	 College	 of	 Critical	 Care	
Medicine-Pediatric	Advanced	Life	Support	guidelines	ในการ
รักษา	septic	shock	(grade	1C)		
	 4.	 ควรประเมินหาสาเหตุของการรักษาภาวะช็อกแล้ว
ไม่ดีขึ้น	(refractory	shock)	ซึ่งอาจเกิดจากมีลมรั่วในช่องเยื่อหุ้ม
ปอด	pericardial	tamponade	หรือมีภาวะฉุกเฉินของต่อมไร้ท่อ	
เช่น	hypoadrenalism	หรือ	hypothyroidism	(grade	1C)

B. ยาฆ่าเช้ือและการควบคุมต�าแหน่งตดิเช้ือ (Antibiotics and 
Source Control)
	 1.	ควรให้ยาฆ่าเชื้อที่ครอบคลุมกว้าง	ๆ 	ไปก่อนภายใน	
1	ชั่วโมงแรก	ต้องเจาะเลือดส่งเพาะเชื้อก่อนเริ่มให้ยาเข้ากระแส
เลือด	(grade	1D)
	 ถ้าหาเส้นเลือดแทงได้ยากก็ให้ยาฆ่าเชื้อฉีดทาง 
กล้ามเนื้อหรือกินทางปากก่อนได้จนกว่าจะแทงเส้นเลือดเพื่อให้
ยาได้(4,5)
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(Levosimendan),	nitrosovasodilators,	prostacyclin	และ	fenoldopam

E. Extracorporeal Membrane Oxygenation
	 แนะน�าใช้	 ECMO	 ในเด็กที่มีภาวะหายใจล้มเหลว
ร่วมด้วย	(grade	2C)
	 พบว่ามีโอกาสรอดชีวิตถึง	 73%	 ในทารก	 และ	 39%
ในเด็กโต(7)

	 2.	ถ้ามี	refractory	hypotension	ควรค�านึงถึงการให้ยา	
clindamycin	และ	antitoxin	ท่ีใช้รกัษาภาวะ	toxic	shock	syndromes	
(grade	2D)
	 เด็กเกิด	toxic	shock	syndromes	มากกว่าผู้ใหญ่เพราะ
ไม่มีระดับแอนติบอดีต่อ	toxin	เลย	toxic	shock	syndromes	มา
ด้วยภาวะตดิเชือ้ในกระแสเลอืดและมผีืน่แดงตามร่างกาย	ซึง่ควร
รกัษาด้วย	clindamycin	ส่วนการรกัษาด้วยการฉดีอมิมโูนโกลบลูนิ
ยังได้ผลไม่แน่ชัด
	 3.	ควรควบคุมต�าแหน่งติดเชื้อ	เช่น	ระบายฝี	หรือผ่าตัด
เอาต�าแหน่งติดเชื้อออก	(grade	1D)
	 4.	ล�าไส้อักเสบจากเชื้อ	C. difficile	ควรให้กินยาฆ่าเชื้อ	
โดยนิยมให้กิน	vancomycin	(grade	1A)

C. การให้สารน�้า (Fluid Resuscitation)
	 ในภาวะช็อกควรให้สารน�้า	 crystalloids	 (หรืออัลบูมิน)	
ขนาด	20	มล./กก.	ภายใน	5-10	นาท	ีโดยสงัเกตว่าความดนัเลอืด
เป็นปกติ	มีปัสสาวะออกมากขึ้น	และ	capillary	refill	ปกติ	ความ
รูสึ้กตวัด	ีถ้าให้สารน�า้จนกระทัง่ตบัโตหรอืมเีสยีงวีด้ในปอดแสดงว่า
ปริมาณน�้าในร่างกายเพียงพอแล้ว	 ควรพิจารณาให้ยากระตุ้น
ความดันเลือดมากกว่า
	 ส�าหรับเด็กที่มี	 hemolytic	 anemia	ที่รุนแรง	 เช่น	จาก
มาลาเรีย	หรือ	sickle	cell	crisIs	 โดยที่ยังไม่มีความดันเลือดต�่า
นัน้	การให้เลอืดย่อมดกีว่าการให้สารน�า้	crystalloids	หรอือลับมูนิ
(grade	2C)

D. การให้ยา Inotropes/Vasopressors/Vasodilators
	 1.	 สามารถให้ยา	 Inotropes	 ช่วยได้ในผู้ป่วยเด็กที่ได้
สารน�้าทดแทนแล้วยังไม่ดีขึ้น	(grade	2C)
	 เดก็อาจมภีาวะตดิเชือ้ในกระแสเลอืดรนุแรงซึง่มาด้วย(6)

	 -	 low	 cardiac	 output	 and	 high	 systemic	 vascular	
resistance
	 -	 high	 cardiac	 output	 and	 low	 systemic	 vascular	
resistance
	 -	 low	 cardiac	 output	 and	 low	 systemic	 vascular	
resistance
	 ในกรณีที่มีความต้านทานของหลอดเลือดต�่าทั้งที่ให้	
norepinephrine	แล้วก็สามารถใช้	vasopressin	หรือ	terlipressin	
เพิ่มเติมได้	แต่หลักฐานสนับสนุนยังไม่ชัดเจนนัก
	 2.	ผู้ป่วยทีม่	ีcardiac	output	ต�า่	และ	systemic	vascular	
resistance	สงูโดยทีม่คีวามดนัเลอืดปกตทิัง้ทีใ่ห้ยา	inotropes	อยู่
ก็อาจเพิ่มการให้ยาขยายหลอดเลือด	(vasodilator	drug)	ได้ก็จะ
ช่วยรักษาภาวะช็อกได้ดีขึ้น	(grade	2C)	
	 Vasodilator	drug	ได้แก่	Type	 III	phosphodiesterase	
inhibitors	(amrinone,	milrinone,	enoximone),	calcium	sensitizer	

F. การให้สเตียรอยด (Corticosteroids)
	 1.	แนะน�าให้	hydrocortisone	ในเด็กที่ไม่ตอบสนองต่อ
การให้สารน�้าทดแทน	หรือสงสัยว่ามีภาวะ	adrenal	insufficiency	
อยู่	(grade	1A)
	 25%	 ของเด็กที่มี	 septic	 shock	 มีภาวะ	 adrenal	
insufficiency	 ด้วย	 เด็กที่สงสัยว่ามีภาวะ	 adrenal	 insufficiency	
ได้แก่
	 -	มีภาวะ	septic	shock	และผื่นแดง	(purpura)	ตามตัว
	 -	เคยได้รับสเตียรอยด์มาก่อน
	 -	เด็กที่มีต่อม	pituitary	หรือ	adrenal	ท�างานผิดปกติ

ควรให้	hydrocortisone	50	มก./ม.2/วนั	เข้ากระแสเลอืด
อย่างต่อเนื่อง
	 ในผู้ที่มี	adrenal	insufficiency	และ	septic	shock	จะมี
อัตราตายสูงภายใน	8	ชั่วโมงแรก	ควรเจาะหาระดับคอร์ติซอลใน
ขณะมีภาวะช็อกเพื่อช่วยวินิจฉัยโรค

G. Protein C and Activated Protein Concentrate
	 เหมือนกับการใช้	Recombinant	Activated	Protein	C

H. Blood Products and Plasma Therapies
	 1.	ในขณะที่มี	ScvO

2
	<	70%	ขณะช็อกควรรักษาให้มี	

Hb	10	กรัม/เดซิลิตร	ภายใน	72	ชั่วโมงแรกของเด็กที่มี	 septic	
shock	 และเมื่อรักษาภาวะช็อกดีแล้วก็อาจคง	 Hb	 >	 7	 กรัม/
เดซิลิตร	ก็พอ	(grade	1B)
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	 2.	แนะน�าให้เกล็ดเลือดทดแทนเหมือนแนวทางที่รักษา
ผู้ใหญ่	(grade	2C)
	 3.	แนะน�าให้พลาสมาทดแทนในกรณีที่
	 -	 ภาวะ	 sepsis	 ก่อให้เกิดเลือดออก	 (sepsis-induced	
thrombotic	purpura	disorders)	ท�าให้มีเกล็ดเลือดต�่าจนกระทั่ง
อวัยวะต่าง	ๆ 	ท�างานล้มเหลว	และมีปื้นเลือดออกตามตัวเพราะ
การให้พลาสมาทดแทนจะเป็นการชดเชยทัง้	protein	C,	antithrombin	
III	และโปรตีนช่วยการแข็งตัวของเลือดอีกหลายชนิด
	 -	 disseminated	 intravascular	 coagulation	 ที่รุนแรง	
(progressive	disseminated	intravascular	coagulation),	secondary	
thrombotic	microangiopathy	และ	thrombotic	thrombocytopenic	
purpura	(grade	2C)
	 การให้พลาสมาปริมาณมากต้องให้ยาขับปัสสาวะตาม
ด้วย	หรืออาจต้องฟอกไตเพื่อไม่ให้มีปริมาณน�้าเกินในร่างกาย

	 2.	ระบบเมตาบอลิสมของยา	(drug	metabolism)	ไม่ดี	
ก็อาจเกิดพิษจากยาได้ง่าย	ควรเฝ้าระวังการให้ยาต่าง	ๆ	(grade	
1C)

K. การควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด (Glycemic Control)
	 ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด	(<	180	มก./ดล.)	เหมือน
ที่รักษาในผู้ใหญ่	 สามารถให้ทั้งน�้าตาลหยดเข้าหลอดเลือดและ
อินซลูนิไปพร้อมกนัให้แก่ทารกและเดก็โตเพือ่ควบคมุระดบัน�า้ตาล
ในเลือด	(grade	2C)
	 ทารกเสี่ยงต่อภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าจึงควรให้	 10%	 
D/NSS	ในอัตราให้น�้าตาล	6-8	มก./กก./นาที
	 การให้อนิซลูนิต้องระวงัการเกดิระดบัน�า้ตาลในเลอืดต�า่	
เนื่องจากทารกและเด็กมี	 glycogen	 สะสมในร่างกายน้อย	 และ
กล้ามเนื้อก็ไม่เพียงพอต่อการสลายมาให้น�้าตาลแก่ร่างกาย	 
รวมทั้งมีความแตกต่างของระบบการปล่อยอินซูลินในร่างกาย	
หรือมีภาวะ	insulin	resistance	

L. การให้ยาขบัปัสสาวะและการฟอกไต (Diuretics and Renal 
Replacement Therapy)
	 ถ้ามีภาวะน�้าเกินในร่างกายก็ให้ยาขับปัสสาวะและการ
ฟอกไตได้	(grade	2C)

M. การป้องกันลิ่มเลือดอุดกั้นที่ขา (DVT Prophylaxis)
	 การเกดิ	DVT	ในเด็กมักเกดิจากการสวน	central	venous	
catheters	 ดังนั้น	 การใช้	 heparin	 หล่อในสายก็อาจช่วยลด 
ความเสี่ยงต่อการเกิด	 catheter-associated	 DVT	 ได้	 ไม่มี 
หลักฐานยืนยันให้ใช้	UFH	หรือ	LMWH	เพื่อป้องกันการเกิด	DVT	
จากสายสวนหลอดเลือดเหล่านี้ในเด็ก	

N. การป้องกันแผลในกระเพาะ (Stress Ulcer Prophylaxis)
	 ไม่มีข้อแนะน�าที่ชัดเจน	อาจเลือกใช้	H

2
	blockers	หรือ	

proton	pump	inhibitors

O. สารอาหาร (Nutrition)
	 ควรเลอืกให้อาหารทางปาก	แต่ถ้ากนิไม่ได้กใ็ห้สารอาหาร
ทางเส้นเลือดก็ได้	(grade	2C)	

I. การใช้เครื่องช่วยหายใจ
		 ควรตัง้เครือ่งโดยใช้หลักการ	lung-protective	strategies	
(grade	2C)
	 ส่วนใหญ่มักใช้	 PEEP	 เพ่ือเพ่ิม	 functional	 residual	
capacity	 และเพิ่มออกซิเจน	 peak	 pressures	 <	 35	 ซม.	 น�้า	 
ใช้	tidal	volumes	6-8	มล./กก.

J. Sedation/Analgesia/Drug Toxicities
	 1.	ให้ยานอนหลับเพื่อให้หายใจตามเครื่องได้ดี	 (grade	
1D)
	 เด็กอายุ	<	3	ปี	ไม่ควรได้รับยา	propofol	นาน	เพราะ
อาจเกิด	metabolic	acidosis	จนเสียชีวิตได้	ไม่ควรให้	etomidate	
หรือ	dexmedetomidine	ระหว่างมี	septic	shock	เพราะยานี้กด
การท�างานของต่อมหมวกไต	จึงไม่หลั่งคอร์ติซอลออกมาช่วยใน
ขณะช็อก(8,9)
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คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การตรวจสภาพศพภายนอกก่อนผ่าศพตรวจ: 
	 ศพได้รับการตรวจสภาพศพจากภายนอกอีกครั้งและบันทึก
การบาดเจ็บทั้งหมด	(ภาพที่	2)

การผ่าศพตรวจ: 
	 ศพได้รับการผ่าเพื่อตรวจอย่างละเอียด	 พบสาเหตุที่ท�าให้
ผู้ตายถึงแก่ความตาย
	 1.	ที่คอ	พบว่ามีกระดูกคอปล้องที่	7	หัก	(ภาพที่	3)

	 2.	ที่หน้าอก	พบว่ามีปอดฉีกขาดและมีเลือดออกในช่องอก	
(hemothorax)	จ�านวนมาก	(ภาพที่	4)	กล่าวคือ
	 	 ก.	ช่องอกขวามีเลือดค้างอยู่ประมาณ	500	ลบ.ซม.
	 	 ข.	ช่องอกซ้ายมีเลือดค้างอยู่ประมาณ	300	ลบ.ซม.

	 การท่ีแพทย์ผู้ท�าการชันสูตรพลิกศพ	 และ/หรือตรวจศพ
ผู้ตายที่ส่งมารับการตรวจแล้ว	พบว่ามีสาเหตุแห่งการตายได้หลาย
กรณีด้วยกัน	 เช่น	 อาจมีการบาดเจ็บทั้งที่ศีรษะ	 ใบหน้า	 หน้าอก	
หน้าท้อง	 เชิงกราน	 ซึ่งแต่ละต�าแหน่งสามารถที่จะเป็นสาเหตุแห่ง
การตายได้ทั้งสิ้น	อกีทัง้ความรนุแรงแห่งการบาดเจบ็ทีต่รวจพบนัน้	
ต้องถือว่ามีความรุนแรงอย่างมาก	 หรือ	 “สามารถเป็นสาเหตุแห่ง
การตายได้พอ	ๆ	กัน”	หรือกล่าวคือ	“ทุกสาเหตุเป็นสาเหตุที่จะใช้
เป็นสาเหตุแห่งการตายได้”	เช่นนี้จะใช้สาเหตุใดเป็น	“สาเหตุหลัก”	
ยิง่กว่านัน้สาเหตแุห่งการตายยงัอาจเกดิจากพฤตกิารณ์ทีท่�าให้ตาย
ที่ต่างกันอีก	เช่น	ท�าตนเอง	ถูกผู้อื่นกระท�า	และจากอุบัติเหตุ	ซึ่ง
แต่ละพฤติการณ์ที่ท�าให้ตายน้ันก็จะมีสาเหตุของมันโดยเฉพาะอีก
ด้วย	และอาจเกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญา1	ยิ่งท�าให้การตัดสินใจ
ในเรื่องการระบุพฤติการณ์แห่งการตายท�าได้ยากล�าบากยิ่งขึ้น

……………..กระบวนการฟ้องร้อง/เรยีกร้องสทิธหิรอืด�าเนนิคดี
นั้น	ย่อมต้องการพยานหลักฐานอย่างมาก	และสิ่งที่ส�าคัญยิ่งก็
คือ	“รายงานการชันสูตรพลิกศพและรายงานการตรวจศพ” 
โดยประเดน็ทีใ่ห้ความสนใจกค็อื	“สาเหตกุารตายทีแ่พทย์ระบุ
ไว้ในรายงาน”	นั่นเอง

อุทาหรณ (รายงานผูตาย 1 ราย กรณีสาเหตุ
แหงการตายจากพฤติการณที่ตายเดียวกัน)

ประวัติ:	(ได้อย่างคร่าว	ๆ)	
	 ผู้ตายเป็นผู้ขับรถกระบะแล้วเกิดอุบัติเหตุชนกับเกาะกลาง
ถนน	ตวัหลุดกระเดน็ออกนอกรถ	เบือ้งต้นถกูน�าส่งโรงพยาบาลใกล้
เคียง	โดยทราบเพียงว่าในช่วงแรกที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลยังพูด
ได้รู้เรื่อง	 แพทย์ได้ท�าการตรวจพบว่าผู้ป่วยมีเลือดออกในช่องอก
ด้านซ้ายและช่องท้องด้วย	 ได้ท�าการระบายเลือดจากช่องอกซ้าย
ได้	300	ลบ.ซม.	ได้ให้เลือดไป	3	ยูนิต	และก�าลังเตรียมผู้ป่วยเพื่อ
เข้ารบัการผ่าตดัช่องท้อง	แต่
ผูป่้วยเกิดสภาวะวกิฤต	ิ(cardiac	
arrest)	ความดันลดลงอย่าง
รวดเร็ว	 ได้ท�าการกู้ชีพแต่
ไม่ส�าเรจ็	และเสยีชวีติในเวลา
ต่อมา

การชนัสตูรพลกิศพ:
	 ผูต้ายได้รบัการชนัสตูร
พลกิศพ	(โดยพนกังานสอบสวน
และแพทย์ตามกฎหมาย)2	ณ	
ที่ที่พบศพ	จากนั้นศพถูกน�า
มารบัการตรวจต่อตามใบน�าส่ง 
(ภาพที่	 1)	 ที่โรงพยาบาล
ศิริราช

สาเหตุตายมีหลายประการ (รายงานผูตาย 1 ราย)
Cause of Death with Multiple Lesions (A Case Report) 

2

	 2.	ที่หน้าอก	พบว่ามีปอดฉีกขาดและมีเลือดออกในช่องอก		 2.	ที่หน้าอก	พบว่ามีปอดฉีกขาดและมีเลือดออกในช่องอก	

ที่ที่พบศพ	จากนั้นศพถูกน�าที่ที่พบศพ	จากนั้นศพถูกน�า
มารบัการตรวจต่อตามใบน�าส่งมารบัการตรวจต่อตามใบน�าส่ง

	 ที่โรงพยาบาล	 ที่โรงพยาบาล

3

4
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[ ÁØÁ¹ÔµÔàÇª ]

	 	 หมายเหตุ:
	 	 มีการระบายเลือดจากช่องอกซ้าย	 (จากประวัติ)	 ก่อน
เสียชีวิต	(intercostal	drainage)	จ�านวนเลือด	300	ลบ.ซม.
	 3.	 ในช่องท้องตรวจพบว่ามีการฉีกขาดของตับสภาพรุ่งริ่ง
และมีเลือดค้างอยู่ในช่องท้อง	 (hemoperitoneum)	ประมาณ	800	
ลบ.ซม.	(ภาพที่	5)

 การตรวจสมอง	 (ภาพที่	 6)	 และหัวใจ	 (ภาพที่	 7)	 ไม่พบ
พยาธิสภาพที่รุนแรงหรือพยาธิสภาพที่จะเป็นสาเหตุแห่ง
การตายได้	 นอกจากนั้นศพยังได้รับการตรวจส่วนต่าง	 ๆ	 ด้วย	
รวมถึงการเก็บเลือด	 ปัสสาวะ	 น�้าในกระเพาะอาหาร	 เพื่อท�าการ
ตรวจวิเคราะห์ทางมาตรฐานด้านนิติเวชศาสตร์ต่อไป

สาเหตุการตาย:
	 “เลอืดออกในช่องอกและช่องท้องจ�านวนมากเน่ืองจากปอด
และตับฉีกขาด”

วิเคราะห์และวิจารณ์
	 การให้สาเหตุการตายในผูต้ายนัน้ต้องถอืว่ามคีวามส�าคญัใน
การชันสูตรพลิกศพ	 เพราะอาจกระทบ	 และ/หรือท�าให้เกิดการ	
“ส�าคัญผิดในสาเหตุการตาย”	 อันน�าไปสู่ข้อสันนิษฐานแห่ง
พฤติการณ์ท่ีตายในความหมายที่ผิดไปได้	 อย่างไรก็ตาม	 ข้ันตอน
แห่งการด�าเนินการกรณีการตรวจศพตามวัตถุประสงค์แห่งการ

ชนัสตูรพลกิศพ	(มาตรา	154)	จะต้องกระท�าเพราะเป็นสิง่ทีก่ฎหมาย
บัญญัติไว้

ประการที่	1:	ผู้ตายรายนี้เป็นการตายผิดธรรมชาติ
	 การที่ผู้ตายมีประวัติขับรถและประสบอุบัติเหตุจราจรจน
ท�าให้ตัวกระเด็นออกนอกรถ	 แม้ว่าจะถูกน�าส่งที่โรงพยาบาลก็
เสยีชวีติในเวลาต่อมานัน้	พจิารณาเหน็ได้ว่าเข้าข่ายกรณ	ี“การตาย
ผิดธรรมชาติ”	อย่างแน่นอนเป็นไปตามมาตรา	148(4)	และต้องมี
การชันสูตรพลิกศพ2

มาตรา ๑๔๘ เมื่อปรากฏแน่ชัด หรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่าบคุคลใดตายโดยผดิธรรมชาต ิหรอืตายในระหว่างอยูใ่นความ
ควบคุมของเจ้าพนักงาน ให้มีการชันสูตรพลิกศพ เว้นแต่ตาย
โดยการประหารชีวิตตามกฎหมาย
 การตายโดยผิดธรรมชาตินั้น คือ
 (๑) ฆ่าตัวตาย
 (๒) ถูกผู้อื่นท�าให้ตาย
 (๓) ถูกสัตว์ท�าร้ายตาย
 (๔) ตายโดยอุบัติเหตุ
 (๕) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ
	 กระบวนการด�าเนินการภายหลังจากการตาย	 (ในท่ีนี้คือ
โรงพยาบาลทีรั่บตวัไว้เพือ่การรักษาเบือ้งต้น)	กค็อืต้องแจ้งให้พนกังาน
สอบสวนแห่งท้องที่ที่สถานพยาบาลดังกล่าวตั้งอยู่ได้รับทราบ	
เพื่อจัดให้มีการชันสูตรพลิกศพต่อมา	 และแน่นอนที่สุดว่าเมื่อได้
ท�าการชันสูตรพลิกศพเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องน�าส่งศพเพื่อรับ
การตรวจต่อเพื่อหาสาเหตุที่ตายอย่างแท้จริงต่อไป	 (ตามมาตรา	
151	และ	มาตรา	152)	

ประการที่	2:	การผ่าศพตรวจ
	 ศพได้รบัการผ่าเพือ่ตรวจในวนัรุง่ขึน้	ทัง้นีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ทางด้านนิติเวชศาสตร์นั่นเอง	 ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่ง
การชันสูตรพลิกศพ	(มาตรา	154)	นั่นเอง	ซึ่งประกอบด้วย
	 1.	ผู้ตายเป็นใคร
	 2.	ตายมานานแล้วเท่าใด
	 3.	ตายที่ใด
	 4.	สาเหตุแห่งการตาย
	 5.	พฤติการณ์แห่งการตาย
	 6.	หากสามารถระบุถึงผู้ที่กระท�าได้สามารถกระท�าได้ด้วย
	 ผู้ตายรายนี้จึงได้รับการผ่าศพเพื่อการตรวจอย่างละเอียด
ตามมาตรฐานทางนิติเวชศาสตร์3,4,5

ประการที่	3:	การพิจารณาสาเหตุแห่งการตายโดยทั่วไป
	 ส�าหรับการตายโดยทั่วไปนั้นมักจะต้องตรวจว่ามีบาดแผล
และการบาดเจบ็ทีจ่ะเป็นสาเหตแุห่งการตายได้หรอืไม่เพยีงใด	แพทย์
จ�าเป็นต้องพิจารณาเพื่อให้ได้สาเหตุเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
และตามมาตรฐานทางการแพทย์3,4,5	(วชิาชพีเวชกรรม)	และประการ
อื่น	ๆ	ด้วย	ทั้งนี้โดยจ�าเป็นต้องบันทึกไว้ด้วย	เช่น	

1.	พิจารณาจากพฤติกรรม	 (คิดในใจ)	ซึ่งอาจเกี่ยวข้อง
กับคดี	“อาญา”1	

	 	 1.1	เจตนาท�าให้ถึงแก่ความตาย
“มาตรา ๒๘๘ ผู้ใดฆ่าผู้อื่น ต้องระวางโทษประหาร

ชีวิต จ�าคุกตลอดชีวิต หรือจ�าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี”

5

6

7
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[ มุมนิติเวช ]
• นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ พ.บ., น.ม., น.บ.ท., ว.ว.นิติเวชศาสตร์*

*รองศาสตราจารย์ภาควิชานิติเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   “มาตรา ๒๘๙ ผู้ใด
   (๑) ฆ่าบุพการี
   …………….ฯลฯ
    (๔) ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
   ……………..ฯลฯ”
  “มาตรา ๒๙๐ ผู้ใดมไิด้มเีจตนาฆ่า แต่ท�าร้ายผูอ้ืน่จนเป็น
เหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สามปีถึง 
สิบห้าปี”
	 	 1.2		ประมาทท�าให้ถงึแก่ความตาย	(อบุติัเหตุ	เช่น	อบุตัเิหตุ
จราจร)
   “มาตรา ๒๙๑ ผูใ้ดกระท�าโดยประมาท และการกระท�า
นั้นเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 
สิบปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท”
	 2.	พจิารณาจากการทีผู่ต้ายได้รับการด�าเนนิการทางการ
แพทย์มาแล้วหรือไม่เพียงใด
	 	 2.1	การด�าเนินการทางการแพทย์ทั่วไป
	 	 	 เป็นการสรุปจากการตรวจศพโดยทั่วไปและผ่าศพ	
เพื่อประมวลสิ่งท่ีแพทย์	 และ/หรือคณะแพทย์	 (บุคลากรทางการ
แพทย์)	 ได้ด�าเนินการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วย	 เช่น	 ผู้ตายได้รับ
การให้เลือด	ได้รับการเจาะระบายเลือดที่ออกจากช่องอกด้านซ้าย	
300	ลบ.ซม.	หรือได้รับการผ่าตัดมาแล้ว	เป็นต้น
	 	 2.2		มาตรฐานการแพทย์ทีผู่ต้ายได้รบัการด�าเนินการก่อน
การเสียชีวิต
	 	 	 ประการนี้เป็น	“การตอบค�าถาม”	ถึงกรณีที่อาจเกิด
ข้อสงสยัถงึการตายทีเ่กิดขึน้ว่า “เหตใุดผูป่้วยทีม่าถงึโรงพยาบาล
แล้วยังถึงแก่ความตายได้”	ทั้ง	ๆ 	ที่เมื่อแรกเข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลนั้น “ผู้ป่วยยังรู้สติและสามารถพูดจาโต้ตอบกับ
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง 
ก็คือ เกิดข้อสงสัยในพฤติการณ์การด�าเนินการของแพทย์
  หมายเหตุ:	
  ประการที่ 1: ข้อสงสัยในเหตุที่ตาย
	 	 	 ก.	ข้อสงสัยในประการนี้ก็คือ	“การด�าเนินการของ
แพทย์ไม่เหมาะสมหรือไม่มีมาตรฐานหรือไม่” หรือกล่าวอีกนัย
หนึง่กค็อื	“เป็นความประมาทของแพทย์ในการท�าให้ผูต้ายถงึแก่
ความตายหรอืไม่”	นัน่เอง	ซ่ึงอาจส่งผลต่อตัวแพทย์	สถานพยาบาล	
ผู้บริหารสถานพยาบาล	 เช่น	 การที่มิได้จัดให้มีแพทย์เพื่อการ 
ช่วยเหลือได้ทันเวลา	เป็นต้น
	 	 	 ข.	 แพทย์ต้องค�านึงถึงเรื่องมาตรฐานที่ผู้ตายได้รับ
ก่อนเสียชีวิตเสมอ	เพราะอาจถูกให้ความเห็นถึง	“สิ่งที่ผู้ตายได้รับ
มาก่อนตาย”	 และจะเกี่ยวพันกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้อื่น
ด้วย
  ประการที ่2: ข้อสงสยัของบคุคล/สถาบนัทีเ่กีย่วข้องหรอื
อาจเกี่ยวข้อง
	 	 	 ก.	ทายาททีส่งสยัในเหตกุารตายข้างต้นย่อมเป็นผูท้ี่
เสียหายโดยตรง	โดยเฉพาะทายาทชั้นใกล้ชิด	เช่น	คู่สมรส	บุพการี	
หรือผู้สืบสันดาน	 เพราะบุคคลเหล่านี้อาจต้องพึ่งพาผู้ตายในการ
ด�ารงชีพ	เป็นต้น
	 	 	 ข.	ผูท้ีต้่องรบัผดิชอบให้กบัผูต้าย	เช่น	บรษิทัประกนัภยั

ที่ผู้ตายได้ท�าประกันไว้	สถาบันฌาปณกิจสงเคราะห์ที่ผู้ตายได้เป็น
สมาชิกอยู่	 เช่น	ฌาปณกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็นต้น	
เน่ืองจากสถาบันเหล่าน้ีจะต้องจ่ายเงินให้แก่ทายาท	และอาจมอีตัรา
การจ่ายที่ไม่เท่ากันหากสาเหตุแห่งการตายแตกต่างกัน
 3.	พิจารณาเป็นกรณีตายทันที/หรือตายในระยะต่อมา
	 เป็นการพิจารณาว่าผู้ป่วยนั้นตาย	“ทันที	ณ	ที่เกิดเหตุ”	หรือ
ยังไม่ตายทันที	ณ	ที่เกิดเหตุ	แต่	“ตายในเวลาต่อมา	ณ	ที่เกิดเหตุ”	
หรือยังไม่ตาย	ณ	 ที่เกิดเหตุแต่ถูกส่งมารับการตรวจรักษาที่สถาน
พยาบาลแห่งหนึ่งแห่งใดหรือหลายแห่ง	และมีเวลาช่วงหนึ่งช่วงใด
เข้าสูก่ระบวนการรกัษาพยาบาลหรอืด�าเนนิการทางการแพทย์	(จาก
การตรวจศพอาจระบุและบ่งชี้ได้ไม่มากก็น้อย)		
  หมายเหต:ุ	การทีผู่ต้ายถกูส่งตวั	(ศพ)	มาทีส่ถานพยาบาล
นั้น	 ในบางครั้งไม่อาจระบุว่าในขณะที่ผู้ตายมาถึงนั้นเสียชีวิตแล้ว
จรงิ	ๆ 	หรอืไม่	(เว้นเสยีแต่ว่าตายมานานแล้วจรงิ	ๆ )	เพราะโดยหลัก
ทั่วไปเมื่อผู้ตายมาถึงสถานพยาบาลแม้ว่าจะตายแล้ว	 (ตายใหม่	ๆ	
และไม่พบปฏิกิริยาแห่งชีวิตเลย)	 แต่ทางสถานพยาบาลก็มักจะมี
การด�าเนินการในเรื่อง “กระบวนการกู้ชีพ”	 (cardio-pulmonary	
resuscitation,	 CPR)	 ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดปัญหา	 (ประเด็น)	 กับญาติ
หรือผู้ส่งศพมาในประการที่อาจกล่าวอ้างว่า	 “เม่ือมาถึงสถาน
พยาบาลแล้วแพทย์ไม่ท�าอะไรเลยจนเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่
ความตาย”	 เคยปรากฏว่าญาติผู้น�าส่งยังกล่าวอ้างว่า	 ผู้ตายยัง
หายใจในขณะทีม่าถงึโรงพยาบาลเลย	ดงันัน้	เพ่ือตัดปัญหาประการนี	้
สถานพยาบาลส่วนใหญ่จงึด�าเนนิการกู้ชพีให้แก่ผูท่ี้ถูกส่งตวัมาเสมอ
แม้ว่าผู้ตายจะตายมาแล้วก็ตาม
 4.	พจิารณาจากต�าแหน่งของร่างกายท่ีได้รบับาดเจบ็หรอื
อันตราย
	 เป็นการพิจารณากรณีต�าแหน่งของร่างกายที่ได้รับอันตราย
หรือได้รับบาดเจ็บอันประกอบด้วยส่วนส�าคัญ	 เช่น	ที่ศีรษะ	ที่คอ	
ที่หน้าอก	ที่หน้าท้อง	ที่เชิงกราน	ที่กล้ามเนื้อ	เช่น	เลือดออกค้าง
ในกล้ามเน้ือต้นขาจ�านวนมาก	หรือที่อื่น	 ๆ	 เช่น	 เส้นเลือดที่ขา 
ฉีกขาด	ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ย่อมเป็นสาเหตุแห่งการตายได้
	 5.	 กรณีเลือดออกจ�านวนมากให้พิจารณาจากปริมาณ
เลือดที่ออกจากร่างกาย
	 กรณีทีมี่เลอืดออกจ�านวนมากและเข้าข่ายกรณีทีเ่สยีชีวติจาก
การเสยีเลอืด	แพทย์จ�าเป็นต้องพจิารณาถงึปรมิาณเลอืดทีอ่อกน้ัน	
ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในเชิงระบบ	 (ระบบไหลเวียน 
ล้มเหลว)	แต่แท้ที่จริงผู้ตายอาจสูญเสียเลือดมากมาก่อนแล้ว	ณ	ที่
เกิดเหตุก็ได้	 การพบสภาพแห่งเลือดที่ออกเพียงเล็กน้อย	ณ	 ที่ที่
ชันสูตรพลิกศพหรือตรวจศพจึงมิได้หมายความว่าผู้ตายมิได้เสีย
ชีวิตจากการเสียเลือดมาก
 ประการที่	4:	สาเหตกุารตายและผลถงึสิง่ทีอ่าจจะเกดิขึน้
	 การตายที่เกิดขึ้นอาจเกี่ยวพันกับการฟ้องร้อง	การเรียกร้อง
สิทธิ	หรือการด�าเนินการสืบเนื่องต่าง	ๆ	หลายประการ	เช่น	
	 1.	การฟ้องร้อง/เรียกร้องสิทธิผู้กระท�า	หรือคู่กรณี	หมายถึง
ผู้ที่ท�าให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย
 2.	การฟ้องร้อง/เรยีกร้องสิทธต่ิอนติบิคุคลหรอืบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง	
เช่น	 อ้างว่าคุณภาพของรถไม่ได้มาตรฐาน	 รถเกิดไฟไหม้	 เข็มขัด
นิรภัย	(safty	belt)	ไม่ท�างาน	เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย	
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	 3.	 การฟ้องร้อง/เรียกร้องสิทธิทางประกัน	 เพื่อชดใช้กรณ	ี
“อุบัติเหตุ”	หรือกรณีอื่นใดที่มีการท�ากรมธรรม์ในเรื่องดังกล่าวไว้
	 4.	การฟ้องร้อง/เรียกร้องสิทธิทางแรงงาน	เป็น	“ในทางการ
ทีจ้่าง”	หากเป็นกรณเีป็นการตายทีผู่ต้ายเป็น	“ลกูจ้าง”	และเป็นการ
ตายในระหว่างการท�างานหรือตายในหน้าที่การงาน
	 กระบวนการฟ้องร้อง/เรียกร้องสิทธิหรือด�าเนินคดีนั้น	ย่อม
ต้องการพยานหลกัฐานอย่างมาก	และส่ิงทีส่�าคญัย่ิงก็คอื	“รายงาน
การชันสูตรพลิกศพและรายงานการตรวจศพ”	 โดยประเด็นที่
ให้ความสนใจกค็อื	“สาเหตกุารตายทีแ่พทย์ระบไุว้ในรายงาน” 
นั่นเอง
 ประการที่	5:	“ข้อความ	(wording)	ที่ปรากฏในเอกสาร
ที่ระบุถึงสาเหตุการตาย”	กับการกล่าวเชื่อมโยงถึงสาเหตุแห่ง
การตาย
	 เม่ือพิจารณาอย่างผิวเผินแล้วจะเห็นได้ว่าสาเหตุแห่งการ
ตายนัน้แพทย์สามารถเขียนได้เสมอืน	“เป็นดลุพินจิ”	อกีทัง้ในเรือ่ง	
“การให้สาเหตกุารตาย”	ได้มกีารเขยีนอธบิายไว้ในเอกสาร	(แนะน�า)	
หลายฉบบั	และยังมแีนวทางทีใ่ห้ปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ของ International 
Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems หรือ	ICD	(ICD-10,	ICD-9	CM)	อีกด้วย	ท�าให้อาจเกิด
ข้อสงสัยหลายประการในการเขียนเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมใน	
“เวชปฏิบัติ”	 ว่า	 เขียนสาเหตุการตายประการใดจึงจะเกิด	 “ความ
เป็นธรรม”	 “ถูกต้อง”	 และ	 “เป็นมาตรฐาน”	 ท้ังน้ีเพราะแม้จะม ี
ค�าว่า	“due	to”	(เนื่องจาก)	แต่แพทย์ก็อาจไม่เขียน	หรือแพทย์อาจ
เขียนอย่างสั้น	ๆ	ถึงสาเหตุแห่งการตายสุดท้าย	เช่น	ปอดอักเสบ	
(pneumonia)	แต่ไม่ได้บอกถึงการเกิดมาจากการนอนนานอันเนื่อง
มาจากอุบัติเหตุจราจรหรือถูกท�าร้ายที่ศีรษะจนไม่รู้สึกตัวมาตลอด	
เป็นต้น
  หมายเหตุ:	ส�าหรับการให้สาเหตุการตายนั้น	โดยทั่วไป
แพทย์ต้องพึงระวังในเรื่องข้อความที่อาจเกี่ยวเนื่องกับพฤติการณ์
ที่ตายด้วย	 เพราะอาจโยงถึง	 “มาตรฐานแห่งการประกอบวิชาชีพ
ของแพทย์ด้วยได้”	และการอ้างถึงแนวทางปฏิบัติตามระบบ	ICD	ก็
มใิช่ว่าจะสามารถน�ามาปรบัใช้กบักฎหมาย	(ภายใน)	ของทกุประเทศ
ได้โดยเฉพาะประเทศไทยในเรื่องการตายผิดธรรมชาติ6,7,8,9

 ประการที่	6:	สาเหตุการตายในรายอุทาหรณ์นี้
	 ในผู้เสียชีวิตรายนี้ตรวจพบพยาธิสภาพถึง	3	ต�าแหน่งที่เป็น
สาเหตุแห่งการตายได้	คือ
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	 1.	ที่คอ	ตรวจพบว่ามีการหักของกระดูกคอที่	7
	 2.	ที่หน้าอก	มีการฉีกขาดของปอด	และมีเลือดออกในช่อง
อกด้านขวา	 500	 ลบ.ซม.	 ด้านซ้าย	 300	 ลบ.ซม.	 อีกทั้งยังมีการ
ท�าการระบายเลือดในช่องอกซ้ายมาแล้วถึง	300	ลบ.ซม.
	 3.	ทีห่น้าท้องมกีารฉกีขาดของตบัอย่างรุง่ริง่และมเีลอืดออก
ในช่องท้อง	(hemoperitoneum)	ประมาณ	800	ลบ.ซม.
	 จงึให้สาเหตแุห่งการตายว่า	“เลอืดออกในช่องอกและช่อง
ท้องจ�านวนมากเนื่องจากปอดและตับฉีกขาด” ซึ่งเพียงเท่านี้
สามารถสื่อความหมายได้ถึงพฤติการณ์แห่งการตายได้แล้ว	โดยไม่
จ�าเป็นต้องระบุไปถงึพฤตกิารณ์แห่งการตายในสาเหตแุห่งการตาย	
กล่าวคือ
	 	 ก.	 การที่มีเลือดออกในช่องอกและช่องท้องโดยมีปอด
และตับฉีกขาดพร้อม	ๆ 	กัน	เป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดจากเหตุธรรมชาติ	
เพราะหากเป็นการที่มีเลือดออกในช่องอกหรือช่องท้องแต่เพียง
อย่างเดียวก็อาจเกิดจากเหตุธรรมชาติได้	เช่น	การเป็นมะเร็งที่อาจ
แพร่สู่เส้นเลือดท�าให้เกิดเลือดออกจากเส้นเลือดและมีเลือดออก
ได้	แต่นั่นจะมีเพียงต�าแหน่งเดียว	มิใช่มีถึง	2	ต�าแหน่งพร้อม	ๆ 	กัน
	 	 ข.	 ผู้ตายรายนี้มีประวัติถูกน�าส่งโดยพนักงานสอบสวน
ชัดเจนว่า	“อุบัติเหตุจราจร”	(ภาพที่	1)	จึงท�าให้การให้สาเหตุที่ตาย
สอดรับกับพฤติการณ์ที่ตายที่ถูกระบุไว้ใน	“ใบน�าส่งผู้บาดเจ็บหรือ
ศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร”	
	 สาเหตแุห่งการตายทีใ่ห้ไว้จึงสามารถเชือ่มโยงได้กบั	“อนัตราย
หรือการบาดเจ็บที่ได้รับจากมูลเหตุเดียวกัน”		และพฤติการณ์แห่ง
การตายได้	 	
	 ดังนั้น	 แนวทางเขียนสาเหตุแห่งการตายตามแนวทาง
นิติเวชศาสตร์จึงต้องค�านึงถึงการให้	 “ความเป็นธรรม”	 กับทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องด้วย

สรุป
	 การเขียนสาเหตุแห่งการตายในทางนิติเวชศาสตร์นั้น	 อาจ
แตกต่างจากในทางเวชปฏบัิติอืน่	และต่างจากการเขียนตามแนวทาง
แห่ง	ICD	ด้วย	จ�าเป็นต้องน�าสิ่งที่เกี่ยวข้อง	และ/หรืออาจเกี่ยวข้อง
มาร่วมพจิารณาด้วย	อย่างไรกต็าม	เมือ่ออกสาเหตกุารตายสมควร
ให้ข้อความนัน้สามารถสือ่ถงึพฤตกิารณ์ทีต่ายได้บ้างโดยไม่ต้องระบุ
โดยตรง	 แต่หากส่ือไม่ถึงและเกรงว่าจะเป็นการเข้าใจผิดในสาเหตุ
แห่งการตายอาจจ�าเป็นต้องระบพุฤตกิารณ์แห่งการตายโดยมเีอกสาร
อ้างอิงด้วย
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Mr.Yoshikazu Nammoto ประธานบริษัท คาลพิส

โอสถสภา จํากัด ผู ผลิตและจําหนายเครื่องด่ืมแบรนด  

“คาลพสิ แลคโตะ” กลาววา วงการตลาดเครือ่งดืม่ฟงกชนันลัดรงิก                   

มีการแขงขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในป พ.ศ.     

2557 ที่มีการแขงขันดุเดือดกวาปที่ผาน ๆ มา สืบเนื่องจากเมื่อ

ชวงปลายป พ.ศ. 2556 ที่ผานมา เมืองไทยประสบปญหาตาง ๆ  

อาทิ ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง เปนตน ทําใหไมสามารถทํา

กิจกรรมอะไรไดมากนัก ในปน้ีจึงเปนชวงเวลาที่ผูผลิตตางสง

แคมเปญการตลาดคร้ังใหญมาสูกันเพื่อชิงยอดขาย ทําใหทุก

แบรนดตางตองเรงเดนิหนาทาํกจิกรรมการตลาดแบบเตม็สบูตัง้แต

ตนป รวมถึงเครื่องดื่ม คาลพิส แลคโตะ ไดเนนการทําการตลาด

อยางครบวงจรอีกครั้งหลังจากที่หายไปจากตลาดเมืองไทย

ประมาณ 1 ป และปจจุบันไดมีการวางจําหนายผลิตภัณฑอยาง

เต็มรูปแบบทั่วประเทศซ่ึงไดรับการตอนรับเปนอยางดีจากกลุม  

ผูบริโภคทั้งกลุมเดิมและกลุมใหม ๆ ที่รักสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

 การกลับมาคร้ังน้ี นอกจาก คาลพิส แลคโตะ จะมี         

รสออริจินัล โซดา และกลิ่นเลมอนแลว ยังเพิ่มรสชาติใหมใหได

ลิ้มลองคือ รสสมที่มีรสชาติดี อรอย สดชื่น และคาดวาจะถูกใจ 

ผูบริโภคอยางแนนอน เนื่องจากไดมีการทําวิจัยกับผูบริโภค      

เปาหมายเพื่อใหไดรสชาติที่ถูกใจที่สุด เหมาะกับกลุมเปาหมาย

วัยรุ นคนรุ นใหมที่มีความมั่นใจในตัวเอง รักสุขภาพ และมี         

‘คาลพิส แลคโตะ’ เครื่องดื่มแนวใหมสไตลญี่ปุน
ขยายฐานสูกลุมผูบริโภคที่รักสุขภาพ

ไลฟสไตลที่สนุกกับชีวิต โดยปจจุบัน คาลพิส แลคโตะ มีทั้งหมด 

4 รสชาติ คือ 1. รสออริจินัล 2. รสสม 3. รสโซดาออริจินัล 4. รส

โซดากล่ินเลมอน โดยทั้ง 4 รสชาติเนนกลุมเปาหมายหลักเปน 

กลุมวัยรุนอายุระหวาง 15-24 ป และกลุมเปาหมายรองอายุ  

25-34 ป และกลุมคนรุนใหมที่มีไลฟสไตลไมหยุดนิ่ง ชอบทํา

กิจกรรมนอกบานและกลางแจง

 ลาสุดไดเปดตัวแคมเปญ “เติมจุด..จุด..สนุกไดไมสะดุด

กบั คาลพสิ แลคโตะ” และภาพยนตรโฆษณาชุดใหม โดยมพีระเอก

แถวหนาของเมอืงไทยรบัหนาทีเ่ปน CALPIS LACTO Ambassador 

‘โอ-มารโิอ เมาเรอ’ ซึง่เปรยีบเสมือนเปนตวัแทนวยัรุน คนรุนใหม 

มีความสนุกสนาน ความเปนตัวเอง รักสุขภาพ มีไลฟสไตล      

สนกุกบัชวีติ แมวามารโิอจะทาํงานแทบจะไมมวีนัหยดุพกัผอนเลย 

ทัง้ถายละคร ถายแบบ ออกงานอเีวนตตาง ๆ  หรอืการทาํกจิกรรม

กลางแจงตาง ๆ แตก็ยังราเริงสดใส มีความสดชื่นไดตลอดเวลา 

เพื่อสรางการรับรูในเรื่องจุดเดนของสินคา และตอกยํ้าการเปน

เครื่องดื่มดับกระหายเพื่อสุขภาพที่มีตนกําเนิดมาจากประเทศ

ญี่ปุน

 

“คาลพิส แลคโตะ” เครื่องดื่ม     

แนวใหมสไตลญี่ปุนผสมนมเปรี้ยวที่หมัก

ดวยจุลินทรียแลคโตบาซิลลัสที่มีประโยชน   

เนนความสดชื่น แปลกใหม ดื่มงาย เปดตัว 

Brand’s Ambassador หนุมหลอหนาใสพระเอก   

ซุปตารแถวหนาของเมืองไทยที่มาพรอมภาพยนตร

โฆษณาชุดใหมภายใตแคมเปญลาสุด “เติมจุด..

จุด..สนุกไดไมสะดุดกับ คาลพิส แลคโตะ”   

หวังกระตุนยอดขาย และขยายฐานกลุม  

ผูบริโภคที่รักสุขภาพใหกวางขึ้น 
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DBS Therapy
แนวทางใหมรักษาโรคพารกินสัน

 วธิกีารรกัษาโรคพารกนิสนัคอื การใชยาเพ่ือเพ่ิม
ปริมาณของสารโดปามีนในสมองหรือสรางสารที่ทํา
หนาทีเ่ลยีนแบบการทาํงานของสารโดปามนีในสมอง 
ทําใหผูปวยมีอาการผิดปกตินอยลง แตประสทิธภิาพ
ของยาจะลดนอยลงหากมีการใชติดตอกันเปนเวลา
นาน จึงตองเพิ่มปริมาณยาหรือเพิ่มยาชนิดอื่น ๆ 
เนื่องจากผูปวยตองใชชีวิตอยูกับโรคเปนเวลานาน 
การใชยาเพือ่ระงบัอาการผดิปกตภิายนอก เชน อาการ
สั่นตอเนื่องหลายปอาจทําใหเกิดผลขางเคียงได 
ดังนั้น การรักษาดวยเทคนิคใหมคือ ‘การผาตัดใสชุด
อุปกรณกระตุนประสาทสวนลึก’ (Deep Brain 
Simulation) หรือ DBS Therapy จึงเขามาแทนที่
 นพ.ศรณัย นนัทอารยี ศลัยแพทยสมองและ
ระบบประสาท โรงพยาบาลกรงุเทพและโรงพยาบาล
ศริริาช กลาววา การรกัษาดวยเทคนคิ DBS Therapy 
เปนการรักษาที่ไดรับการรับรองจากองคการอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริกา และไดรับการพสิจูนแลววา
สามารถชวยบรรเทาอาการของโรคพารกนิสนัได โดย
แพทยจะฝงอิเล็กโทรดเขาไปในสมองและเช่ือมตอ
อุปกรณไฟฟาขนาดเลก็ทีเ่รยีกวา ’เครือ่งกระตุนไฟฟา’ 
สามารถตั้งคาโปรแกรมการทํางานไดจากภายนอก 
และใสอุปกรณทางการแพทยขนาดเล็ก มีลักษณะ
คลายเครือ่งกระตุนการเตนของหวัใจเขาไปในรางกาย

• ¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ

 โรคพารกนิสนัจัดอยูในกลุมพยาธสิภาพทีเ่รยีกวา “ความผดิปกตขิองระบบการเคลือ่นไหว” 
(Motor System Disorders) มสีาเหตเุกดิจากเซลลของสมองผลิตสารโดปามีนไมเพยีงพอ อาการ
หลัก ๆ ของผูปวยพารกินสัน ไดแก อาการสั่น (Tremor) ที่มือ แขน ขา กราม และใบหนา 
อาการกลามเนื้อเกร็ง (Rigidity) แขนขาหรือลําตัวแข็ง ไมสามารถขยับได อาการเคลื่อนไหว
ชา (Bradykinesia) และมีอาการเสียการทรงตัว (Postural Instability) เสียความสมดุลในการ
ทรงตัว และกลามเนื้อทํางานไมประสานกัน เมื่ออาการเหลานี้หนักขึ้น ผูปวยจะเดิน พูด หรือ
ทํากิจวัตรประจําวันงาย ๆ ไดอยางยากลําบาก โดยอาการเริ่มแรกจะแสดงออกมาเพียง
เล็กนอยและจะคอย ๆ  ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ  ในผูปวยบางราย อาการของโรคพารกินสัน
จะรนุแรงขึน้อยางรวดเร็ว และเปนอปุสรรคขัดขวางการทาํกจิวตัรประจาํวนัของผูปวย นอกจากนี้
ผูปวยอาจมอีาการซมึเศราและอารมณเปลีย่นแปลง การกลนื การเคีย้ว และการพดูทีล่าํบากขึน้ 
มีปญหาเกี่ยวกับการถายปสสาวะ ทองผูก มีปญหาผิวหนัง และนอนไมหลับรวมดวย
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 ปจจุบันสถานการณของโรคพารกินสันในประเทศไทยยังคงพบมากขึ้น 
เนื่องจากประเทศไทยเริ่มกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ โรคพารกินสันพบมากเปน
อันดับ 2 รองจากอัลไซเมอร ยิ่งอายุมากโอกาสเสื่อมของเซลลสมองยิ่งพบได
มากขึ้น ขณะที่ 10% ของผูปวยพารกินสันเปนคนในวัย 30-40 ปที่มีประวัติ
ทางพันธุกรรมมากอน โดยเฉลี่ยอายุอยูที่ 60-65 ป ในประเทศไทยมีผูปวย
พารกินสันราว 1.5-2 แสนราย

นพ.อภิชาติ พิศาลพงศ อายุรแพทยสมองและระบบประสาท 
โรงพยาบาลกรงุเทพ แพทยผูเชีย่วชาญโรคพารกินสนั กลาววา โรคพารกนิสนั
เปนโรคทางสมองที่อาการของโรคจะมีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหผูปวยมี
ปญหาดานการเคลือ่นไหวและยงัเปนสาเหตใุหเซลลในสวนของสมอง Substantia 
Nigra ตายลง และเนื่องจากเซลลเหลานี้มีหนาที่หลั่งสารโดปามีน ซึ่งเปนสาร
ที่ทําใหกลามเนื้อทําการเคลื่อนไหวอยางสมดุล นุมนวล และประสานกัน 
ผูปวยจงึมอีาการผดิปกตทิางประสาทการควบคุมการเคลือ่นไหวอนัเปนอาการ
แสดงของโรคพารกินสัน
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ของผูปวย และสงสัญญาณไฟฟาออน ๆ ความถี่ขนาด 
130-185 เฮริตซตอวนิาท ีเขาไปยังสมองสวนทีค่วบคมุการ
เคลื่อนไหวและปองกนัไมใหสมองสงคาํสั่งบางอยางที่เปน
สาเหตุของการเคลื่อนไหวผิดปกติ ทําใหสามารถใชชีวิต
ประจําวันไดดียิ่งขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลา 25 ปที่ผานมามี
ผูเขารบัการรกัษาวธินีีม้ากกวา 100,000 รายทัว่โลก สาํหรบั
ในประเทศไทยในชวง 10 ปทีผ่านมา ประเทศไทยไดเริม่ตน
รกัษาผูปวยดวยเทคนคินีซ้ึง่เปนเทคนคิการรกัษามาตรฐาน
ในตางประเทศที่พิสูจนแลววาไดผลดีทั้งผูปวยพารกินสัน
และโรคอืน่ ๆ  ทีมี่ความเกีย่วของกบัความผดิปกตทิางสมอง 
เชน โรคลมชัก โรคอัลไซเมอร รวมถึงโรคทางจิตเวช ซึ่ง
โรงพยาบาลกรุงเทพนับเปนโรงพยาบาลเอกชนแหงแรก
ที่รักษาพารกินสันดวยเทคนิคดังกลาว มีการผาตัดไปแลว
หลายรอยราย ทําใหมั่นใจวาเปนการรักษาที่ปลอดภัย 
เกดิผลแทรกซอนนอย รวมถงึไมพบผลขางเคยีงจากแบตเตอรี่
และสายไฟในระยะยาว 
 ระบบ DBS Therapy จะตองทําโดยศัลยแพทยทาง
ประสาทที่มีความเชี่ยวชาญในการฝงอุปกรณเขาไปใน
รางกายทั้งหมด ไดแก เครื่องกระตุนประสาท ภายในบรรจุ
แบตเตอรี่และชิปคอมพิวเตอรที่สงสัญญาณไฟฟาเพื่อ
ควบคมุอาการของโรคพารกนิสนั สายนาํหรอืสายลวดบาง
ที่หุมดวยฉนวนสวนปลายมี 4 อิเล็กโทรด ทําหนาที่นํา
สญัญาณไฟฟา สายนาํสวนหนึง่จะถูกฝงเขาไปในสมองและ
สวนทีเ่หลอืจะถกูฝงอยูใตผิวหนังบริเวณศรีษะ และสายตอ
หรือลวดหุมฉนวนใตหนังศีรษะที่เชื่อมตอกับสายนําผาน
หลังใบหูลงมาที่คอและเช่ือมตอกับเครื่องกระตุนประสาท
ที่ฝงอยูบริเวณหนาอกใตกระดูกไหปลารา โดยแพทยจะ
ปอนคําส่ังโปรแกรมเขาไปในระบบกระตุนประสาทสวนลกึ
ตามลักษณะอาการของผูปวยแตละราย ซึ่งมักมีอาการ
ไมเหมอืนกนั การผาตดัฝงอปุกรณดังกลาวจะใชเวลาในการ
ผาตัด 3-5 ชั่วโมง ใชเวลาพักฟนในโรงพยาบาลไมเกิน 
1 สปัดาห และหลงัการผาตดัสามารถเปดใชอปุกรณไดทนัที 
โดยสายที่สงไปยังสมองจะอยูกับคนไขไปตลอดชีวิต สวน
แบตเตอรี่จากเดิมตองเปลี่ยนแบตเตอร่ีทุก ๆ 4 ป แต
ปจจุบันมีการพัฒนาเปนแบตเตอรี่รุนใหมแบบชารจไมได 
มอีายกุารใชงาน 5 ป แบบรชีารจภายนอกมอีายกุารใชงาน 
9 ป ในอนาคตการรักษาดวยวิธีนี้จะกลายเปนมาตรฐาน
ไปอีก 10 ปขางหนา 

“คนไขโรคพารกนิสนัมอีาการหลาย ๆ  มติ ิอาการ
บางอยางสามารถดีขึ้นได อาการบางอยางจะไมดีขึ้น 
โดยอาการที่ดีขึ้นได เชน อาการสั่น เกร็ง เคลื่อนไหว
ลําบาก เปนตน สวนอาการที่ไมดีขึ้นเลยจะเปนอาการ
ทีไ่มเกีย่วกบัการเคลือ่นไหว เชน อาการทองผกู ซมึเศรา 
เปนตน ผลของการรักษาดวยวิธี DBS Therapy คนไข

เกือบทุกคนสามารถลดการใชยาลงได มีเพียง 5% ที่สามารถหยุด
การใชยาไดอยางสิ้นเชิง
 การรักษาดวยเทคนิค DBS Therapy เปนสิ่งที่จะเขาไปเสริม
สําหรับคนไขท่ีมีปญหาตอยา คือยาออกฤทธิ์ไมสมํ่าเสมอ หรือมี
ผลแทรกซอนของยาเกดิขึ้น ไมไดคาดหวงัวาการผาตดัจะเปนวิธีที่
จะเขาไปทดแทนการรักษาดวยยา เปนการรักษาควบคูกันไป 
โดยในปจจุบันยังไมมีวิธีการรักษาโรคพารกินสันใหหายขาดได 
การรักษาดวยยาหรือการผาตัดเปนเพียงการทุเลาอาการทั้งสิ้น 
โดยคนไขที่เปนโรคพารกินสันประมาณ 5-10% ในทายท่ีสุดจะมี
ปญหาจากการรักษาดวยยา จึงตองอาศัย DBS Therapy เขาชวย 
ซึ่งเทคนิคดังกลาวถือเปนวิธีที่เปนมาตรฐานและดีที่สุดเทาที่มีอยู
ในปจจบุนั แตกย็งัมปีญหาเนือ่งจากอปุกรณมคีาใชจายทีค่อนขางสงู 
ยังตองนําเขาจากตางประเทศ สิทธิการรักษาทั้ง 3 กองทุน
ยังไมครอบคลุม ถือวายังเปนปญหาทางสาธารณสุขกับคนไขที่มี
เศรษฐานะไมดีที่ไมสามารถเขาถึงการรักษาได”
 นพ.ประวิทย จํารูญธเนศกุล แพทยเวชศาสตรฟ นฟู 
โรงพยาบาลกรงุเทพ กลาวเพิม่เตมิวา เนือ่งจากโรคพารกนิสนัเปนโรค
ที่ทําใหผูปวยสูญเสียสมรรถภาพทางรางกายจากอาการสั่น เกร็ง 
เคลื่อนไหวชา เสียการทรงตัว ระบบประสาทอัตโนมัติผิดปกติ มีผลตอ
การพูด การกลืน ตลอดจนมีความผันผวนของอารมณและจิตใจ สงผล
ตอตัวผูปวย ครอบครัว สังคม การฟนฟูจึงมุงเนนไปที่เวชศาสตรฟนฟู
ตาง ๆ ที่จะชวยเพิ่มความสามารถของผูปวยในการชวยเหลือตัวเอง 
ไดแก การทํากายภาพบําบัดเพื่อฝกการใชมือและการทํากิจวัตรประจํา
วันใหดีขึ้น การฝกกลืนและพูดใหดีขึ้น และการดูแลทางดานจิตใจ
รวมไปดวย ซึ่งจะชวยปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคและเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตใหผูปวยและครอบครัวรับมือกับปญหาของโรคไดดีขึ้น
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 “ซนัโทรี”่ หนึง่ในผูนาํตลาดชาพรอมดืม่ในประเทศญีปุ่น 

ดวยรสชาติที่เปนเอกลักษณของชาอูหลง ชาสุขภาพ ตอกยํ้า     

“ชาทีพลัส” ผูนําตลาดชาอูหลงพรอมด่ืมในเมืองไทย เตรียม     

เดนิหนาบกุตลาดชาพรอมดืม่ พรอมสงรสชาตใิหม “ซนัโทรี ่ทพีลสั 

ชาอูหลง ดอกออสแมนตสั” รสชาตแิท ๆ  ของชาอูหลง ผสมผสาน

กบักลิน่ดอกไมออน ๆ  ชืน่ใจ อรอยกลมกลอมแบบไมเหมอืนใคร

ดวยสาร OTPP ที่มีประโยชน  

 นายเซอิชิ อูเอโนะ Chief Operation Officer บริษัท 

ทปิโก เอฟแอนดบ ีจาํกดั ผูผลติชาพรอมดืม่ชัน้นาํของประเทศ

ญีปุ่น และจดัจาํหนายผลติภณัฑชาอูหลงพรอมดืม่ “ทพีลสั” 

ภายใตการพัฒนารวมกันระหวาง บริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี 

จํากัด และ บริษัท ซันโทรี่ เบฟเวอรเรจส แอนด ฟูด จํากัด

กลาววา ปจจุบันผูบริโภคตางหันมาใสใจดูแลตัวเองมากขึ้น และ

มองหาเครื่องดื่มที่ ดีต อสุขภาพ ซ่ึงผู บริโภคมีความรู  เรื่อง            

คุณประโยชนของชามากขึ้น พฤติกรรมการบริโภคจึงนิยมการ    

ดื่มชาที่มีคุณประโยชน มีคุณภาพ รสชาติดี และมีกลิ่นหอม และ

กลุมผูบรโิภคทีห่นัมาดืม่ชาสวนใหญจะเปนกลุมวยัเริม่ตนทาํงาน

และมีจาํนวนเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  รวมถงึมผีูบรโิภคใหม ๆ  ทีไ่ดลิม้ลอง

แลวหนัมาดืม่ชาเปนประจํา สงผลใหตลาดชาเมอืงไทยมกีารเตบิโต

ขึ้นอยางตอเนื่อง

 ทัง้นีบ้ริษทั ซนัโทรี ่ประเทศญีปุ่น เปนผูเชีย่วชาญในการ

ผลิตและพัฒนาชาอูหลงพรอมดื่มมายาวนานกวา 32 ป มีความ

เชี่ยวชาญดานการพัฒนา วิจัย และมีเทคโนโลยีในการผลิตชา    

ทีม่คีณุภาพ โดย “ซนัโทรี ่ทพีลสั ชาอูหลง” เกดิขึน้จากการคนควา 

วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือเจาะตลาดกลุมผูบริโภคคนไทย 

โดยเฉพาะ ทั้งดานรสชาติ คุณภาพ และคุณประโยชนจากสาร 

OTPP หรอื Oolong Tea Polymerized Polyphenols เปนสารสกดั

ที่มีประโยชนตอสุขภาพที่แตกตางจากสารโพลีฟนอลอื่น ๆ มี

เฉพาะในชาอูหลงเทานั้น ซันโทรี่เปนเจาของเทคโนโลยีในการ

สกดัสารดงักลาว และมงีานวจิยัถงึประโยชนของการดืม่ชาอูหลง

ที่มีสาร OTPP อยู 70 มิลลิกรัมตอขวด ที่ใหความสดชื่นและ      

มีประโยชนตอสุขภาพ ซึ่งไดรับการตีพิมพในวารสารมากมาย

  สําหรับ “ซันโทร่ี ทีพลัส ชาอูหลง” ขณะนี้มีรสชาติที่   

วางตลาดทัง้หมด 4 รสชาต ิไดแก 1. รสตนตาํรบั ใหรสหอมหวาน 

ซันโทรี่ ตอกยํ้า “ชาทีพลัส”
ชาอูหลงคุณภาพดวยสาร OTPP

กลมกลอม 2. รสการดีเนียผสมเลมอน เปรี้ยวหวาน กลมกลอม

กาํลงัด ี3. รสปราศจากนํา้ตาล กบัรสชาตขิองชาอูหลงแท ๆ  โดย

ไมมสีวนผสมของนํา้ตาล 4. รสดอกออสแมนตสั หอมกลิน่ดอกไม

ออน ๆ ชื่นใจ รสชาติดี หอมหวาน ซึ่งคาดวาจะสามารถสราง

สีสันใหแกตลาดชาเมืองไทยไดอยางแนนอน อีกทั้งยังเปนการ

ขยายฐานใหแกกลุมผูบรโิภคดวยการเพิม่ทางเลอืกใหแกผูบรโิภค

อีกดวย 

 บรษิทัฯ ไดทุมงบการตลาดกวา 500 ลานบาท เพือ่สราง

การรับรู ตอกย้ําถึงจุดเดน ความแตกตาง และคอนเซ็ปตของ

ผลิตภัณฑในกลุมเปาหมายและกลุมผูบริโภค พรอมเปดตัว        

แบรนดแอมบาสเดอรคนใหม “บอม-ธนินทร มนูญศิลป” ที่มา

รวมแสดงภาพยนตรโฆษณาชุดใหม “ทีพลัส กินกันใหมันส 2” 

และจัดกิจกรรมการตลาดสนับสนุนการเปดตัว อาทิ จัดกิจกรรม

คาราวาน “ชาอูหลง ทพีลสั สดชืน่…กนิกนัใหมนัสไปเลย” มดีารา

มากมายรวมงานคาราวาน และมาสรางสีสันในการกินอาหาร   

สดุโปรดแบบไรกงัวล รวมทัง้ไปตามหางสรรพสนิคา และสาํนกังาน

แหลงช็อปปง เปนตน พรอมแจกผลิตภัณฑใหไดลิ้มลองความ

อรอยสดชื่นกันแบบไมอั้นอีกดวย

40 suntory 410.indd   40 3/21/14   2:28 PM



41Ç§¡ÒÃá¾·Â�16 - 31 ÁÕ¹Ò¤Á 2557

[ ¢‹ÒÇºÃÔ¡ÒÃ ]
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ•

 วันที่  หน่วยงาน  รายละเอียด  ติดต่อสอบถาม
23-25 เมษายน 2557 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์

แห่งประเทศไทย
การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 77 
Theme: New Horizon in Pediatric Care
 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี

E-mail: admin@thaipediatrics.org
www.thaipediatrics.org

23-25 เมษายน 2557 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์
แห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2557 “วัยว้าวุ่น” 
ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี 
ซ.ศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2716-5721-22 
โทรสาร 0-2716-5720 
E-mail: congressrtcog@hotmail.com
www.rtcog.or.th

23-26 เมษายน 2557 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจ�าปี ครั้งที่ 30 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แห่งประเทศไทย From Bench to Bedside and Beyond 
ณ ศูนย์การประชุม PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา 
จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 0-2716-6744, 
08-1450-4719, 08-9139-4555 
โทรสาร 0-2718-1652 
E-mail: rcpt.annual@rcpt.org, 
rcptmail@gmail.com
www.rcpt.org/conference/2014/

24-25 เมษายน 2557 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมฟนฟูวิชาการเรื่อง “อุบัติเหตุทางมือ” ครั้งที่ 34 
ณ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ 0-2201-2193, 
0-2201-1542
www.acmrrama.com

1-2 พฤษภาคม 2557 กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ 
โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา 

ก�าหนดจัดการประชุมวิชาการ “2nd Korat Hip Day 2014 with Prof.
Hartmuth Kiefer” 
ณ ห้องประชุม “สุขเสถียร” อาคารออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา

โทรศัพท์ 08-4438-9733 
E-mail: parinyaporn.hirunarj@bbraun.
com

6-8 พฤษภาคม 2557 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี

โครงการอบรมบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรทางการศึกษา
เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (รุ่นที่ 2) เรื่อง “Learning & 
Intervention in Special Child” ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

โทรศัพท์ 0-2354-8333-43 ต่อ 5117, 
5122, 0-2354-8927, 08-8874-4674 
โทรสาร 0-2354-8088 
E-mail:  QSNICH.Training@Gmail.
com
www.childrenhospital-training.com

7-9 พฤษภาคม 2557 สมาคมเวชศาสตร์มารดาและ
ทารกในครรภ์ (ไทย)

การประชุมวิชาการประจ�าปี ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 
Contemporary management of complicated pregnancy 
ณ ห้องประชุม Grand A-B โรงแรมเดอะเฮอริเทจ พัทยาบีช รีสอร์ท 
จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 0-2718-1489, 
08-7695-7659
โทรสาร 0-2718-1488
E-mail: mfm_th@yahoo.com, 
por.boon@hotmail.com
http://thai-smfm.com

14-16 พฤษภาคม 2557 ชมรมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่น
แห่งประเทศไทย

การจัดอบรมระยะสั้น Pediatric Endocrinology: Bridging Theory 
to Clinical Practice 
ณ ห้องประชุมพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2419-5676
E-mail: tspe.th@hotmail.co.th
www.thaipediatrics.org

14-16 พฤษภาคม 2557 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี คณะแพทยศาสตร์ 
และคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การประชุมวิชาการ The 2nd SWU Palliative Care Conference 
2014 เรื่อง All about Palliative Care 
ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก

โทรศัพท์ 0-3739-5085-6, 
08-6057-7149
www.medicine.swu.ac.th/msmc
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ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารติดต่อกองบรรณาธิการกลุ่มวงการแพทย์ โทรศัพท์ 0-2435-2345 ต่อ 110 โทรสาร 0-2884-7299
บริษัท สรรพสาร จำากัด 71/17 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 E-mail: hp_14_dna@hotmail.com

 วันที่  หน่วยงาน  รายละเอียด  ติดต่อสอบถาม
19-20 พฤษภาคม 2557 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์

แห่งประเทศไทย
การประชุมวิชาการสูตินรีเวชส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7 จ.อุดรธานี www.rtcog.or.th

21-23 พฤษภาคม 2557 ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Basic molecular techniques: 
Immunohistochemistry and Western blotting” 
ณ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทรศัพท์ 0-7445-1180-1
โทรสาร 0-7442-9584
E-mail: bmayuree@mmedicine.psu.
ac.th
http://medinfo.psu.ac.th

9 มิถุนายน - 7 สิงหาคม 
2557

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

การอบรมหลักสูตร “อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานส�าหรับแพทย์” รุ่นที่ 3 
ประจ�าปี พ.ศ. 2557 
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โทรศัพท์ 0-3838-6554 
ต่อ 2305, 2306 
E-mail: kanungnit@buu.ac.th,  
bookaew@buu.ac.th

19-20 มิถุนายน 2557 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการฝึกอบรมวิชาการ “Rehabilitation in Neurogenic Bladder 
and Bowel” ณ ห้องเกษม ลิ่มวงศ์ อาคารเรียนรวมฯ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทรศัพท์ 0-7445-1147
โทรสาร 0-7445-1127
E-mail: meeting@medicine.psu.ac.th
http://medinfo.psu.ac.th/

11-12 กรกฎาคม 2557 
 

อนุสาขา Sports Medicine 
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
แห่งประเทศไทย และ 
Thai Orthopedic Society for 
Sports Medicine (TOSSM) 

การประชุม The 4th Annual Meeting of Thai Orthopaedic Society 
for Sports Medicine ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

โทรศัพท์ 0-2716-5436-7 
www.rcost.or.th, 
www.thaisportsmed.org

21-25 กรกฎาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการนานาชาติทางการแพทย์และการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2557 Siriraj International Conference in Medicine and 
Public Health 2014 (SICMPH 2014) ณ คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ 0-2419-2673
www.sirirajconference.com

22-23 กรกฎาคม 2557 ราชวิทยาลัยประสาท
ศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
และราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก
แพทย์แห่งประเทศไทย

การประชุม Practical Course in Minimally Invasive Pituitary 
Surgery Endoscopic vs. Keyhole Hands-on Dissection 
ณ ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 11 โรงพยาบาลราชวิถี 
และอาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 4 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โทรศัพท์ 08-0275-5905, 
0-2354-8108 ต่อ 2303 
E-mail: dessertlily@gmail.com

5-8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 

การประชุมวิชาการ Stroke Conference 2014: Orthotic and 
Therapeutic Management of Stroke Patients 2014
ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โทรศัพท์ 0-2419-3452
E-mail: strokeconferences@gmail.
com
www.sirirajconference.com

23-25 ตุลาคม 2557 ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 
Asia Pacific Orthopaedic 
Association (APOA)

การประชุม The 18th Biennial Congress of Asia Pacific 
Orthopaedic Association (APOA) and the 36th Annual Meeting of 
the Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand (RCOST) 
ณ ศูนย์การประชุม PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา 
จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 0-2716-5436 
โทรสาร 0-2716-5440 
E-mail: apoa2014@rcost.or.th
www.apoa2014.com
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[ ¢‹ÒÇºÃÔ¡ÒÃ ]

 Date  Title  City  Country  Contact

Highlight International Congress 2014

For The Medical school, Healthcare Organization or any Company in Healthcare Industry, if you need to promote the medical symposium or 
the medical courses, please contact  Wong Karn Pat Editorial Team at E-mail: hp_14_dna@hotmail.com or send your information to our company, Sapphasan Co., Ltd. 

71/17 Arunamarin Road, Bangkok-Noi District, Bangkok 10700 Tel. 0-2435-2345 #110 Fax 0-2884-7299

19-20 May 2014 The Precision Medicine Congress London United Kingdom www.globalengage.co.uk/precision-
medicine.html

21-22 May 2014 11th Mastering Medicinal Chemistry Boston, 
Massachusetts 

United States 
of America

www.healthtech.com/Medicinal-
Chemistry

23-25 May 2014 ADF-Diabetes Preventing the 
Preventables (DPP) Forum 2014 

- Hong Kong http://adf.org.hk/dpp2014

27-28 May 2014 2014 International Biomedical and 
Pharmaceutical Engineering 
(ICBPE 2014) 

Sydney Australia www.icbpe.org

8-12 June 2014 The 2014 Clute Institute International 
Academic Conference 

Munich Germany http://cluteinstitute.com/
conferences/2014MUconf.html

9-12 June 2014 Ethical Issues in Global Health 
Research: Blending Cultures, Building 
Capacity and Bolstering Collaboration 

Boston, 
Massachusetts

United States 
of America

https://ecpe.sph.harvard.edu/Ethics

10-12 June 2014 The Clinical Genome Conference San Francisco, 
California

United States 
of America

www.clinicalgenomeconference.com

16-18 June 2014 Precision Diagnostics Summit Boston, 
Massachusetts 

United States 
of America

www.precisiondiagnosticsummit.com

19-20 June 2014 Advancing Excellence in Healthcare 
2014 

Glasgow United Kingdom http://aeh2014.rcp.sg
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[ IT News ]

 “แอนมมั แอพพลเิคชัน่” เพือ่นรวมทาง
ที่รูใจคุณแมต้ังครรภและคุณแมมือใหม อัดแนน
ดวยฟงกชนัด ีๆ  ในการเชก็สขุภาพและพัฒนาการ
ของคุณแมตั้งครรภ เพื่อใหมีสุขภาพแข็งแรงและ
ใชชีวิตอยางมีความสุขไรกังวลตลอด 9 เดือน 
ประกอบดวย โปรแกรมแบบทดสอบโฟเลต เพื่อ
ประเมินระดับโฟเลตที่คุณแมไดรับ โปรแกรม
ติดตามพัฒนาการของครรภอยางใกลชิดแบบ
รายสัปดาห โปรแกรมเช็กนํ้าหนักตัว โดยคุณแม
ตัง้ครรภสามารถสนกุกบัการเชก็สขุภาพของตวัเอง
ไดงาย ๆ สามารถดาวนโหลดฟรีไดที่ App Store 
และ Google Play สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 
โทรศัพท 0-2381-1333

[ Book Shop ]
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ•

 Samsung เปดตัวนาฬกาอัจฉริยะ 
Gear 2 และ Gear 2 Neo ที่มาพรอมกับระบบ
ปฏิบัติการ Tizen หนาจอขนาด 1.63 นิ้ว (320 x 
320 พิกเซล) Super AMOLED มีหนวยประมวล 
single-core 1 GHz, RAM 512 MB และความจํา
ภายในตัวเครื่อง 4 GB กลอง 2 ลานพิกเซล 
โฟกัสภาพอัตโนมติั แบตเตอรี ่Li-ion 300 mAh โดย 

• ¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ

 ลาสุด Huawei เปดตัวสายรัดขอมือ
อัจฉริยะ Huawei TalkBand B1 อุปกรณพกพา
ทีม่าพรอมหนาจอ OLED 1.4 นิว้ บดิงอได ซึง่การ
ใชงานเหมาะกับการออกกําลังกาย โดยสามารถ
นับระยะกาวในการเดินหรือวิ่ง คํานวณระยะทาง
และการเผาผลาญแคลอรี รวมถึงตรวจสอบการ
นอนหลับของผูสวมใสเพ่ือคํานวณการพักผอนที่
เพียงพอ ตัวหนาจอสามารถถอดออกมาเพื่อใช

คมัภรีสขุภาพ
ผูเขียน : นพ.ซานจีฟ โชปรา, นพ.อลัน 
ล็อตวิน, เดวิด ฟชเชอร 
ผูแปล : ธีร ทิพกฤต
สํานักพิมพ : อมรินทรสุขภาพ  
ราคา 365 บาท
 แนใจหรอืวาขอมลูสุขภาพท่ีคณุเชือ่
เปนเรือ่งจรงิ? พบกบัคาํแนะนาํดานสขุภาพที่
แพทยฮารวารดรับรอง แพทยตวัจรงิกบัคาํตอบ
จริง! ขอเท็จจริงและความเชื่อทางการแพทย
ที่หมออยากใหคุณรู
  หนังสือคัมภีรสุขภาพเลมนี้เปน
หนังสือที่ไมเคยมีใครทํามากอน โดย 
นพ.ซานจีฟ โชปรา รวมกับ นพ.อลัน ล็อตวิน 
จะมาชวยกันแนะทางออกที่จะชวยใหคุณ

ตัดสินใจเรื่องการรักษา
สขุภาพไดอยางเหมาะสม 
โดยนําเสนองานวจิยัทางการ
แพทยลาสดุเทาทีม่ ีพรอม
อธิบายวิธีที่จะบอกความ
แตกตางระหวางขาวสาร
ทางการแพทยที่เปนขอ
เท็จจริงกับกระแสตามสื่อ

ที่ไมมีมูล ตลอดจนกลวิธีที่บุคคลบางกลุม
ใหการบิดเบือนขอมูลวิจัยเพื่อผลประโยชน
บางอยาง    
 หนังสือเลมน้ีไดรวบรวมความเช่ือ
และขอเท็จจริงทางการแพทยท่ีนาเช่ือถือไว
มากมาย ตีแผประเด็นทางการแพทยตาง ๆ 
ทีค่ณุอาจเคยไดยนิมาแลว หรอืกาํลงัเชือ่แบบ
ผิด ๆ ไมวาจะเปน มียาปองกันโรคมะเร็ง? 
การดืม่กาแฟมาก ๆ  ชวยชวีติคณุได? แอสไพรนิ
และสแตตินเปนยามหัศจรรย? โกรทฮอรโมน
ทําใหคุณดูออนเยาว? การตรวจคัดกรองโรค
มะเร็งเชื่อถือได? และอีกหลากหลายประเด็น
อื่น ๆ  ที่ทุกคนควรรู เพื่อความเขาใจที่ถูกตอง 
นี่คือเครื่องมือคูสุขภาพที่คุณไมควรพลาด!

สลมิ สวย สมดลุ 
ดวยสตูรพลงัแหงขงิ
ผูเขียน : ยูมิ อิชิฮะระ 
ผูแปล : ดวงใจ สัมพันธปรีดา 
สํานักพิมพ : อมรินทรสุขภาพ 
ราคา 165 บาท 
 ขงิเปนเหมอืนยาครอบจกัรวาลดวย
สรรพคุณโดดเดนที่ชวยแก ‘ภาวะตัวเย็น’ อัน
เปนอาการทีค่นปจจบุนัเปนกนัมาก ทัง้ยงัเปน
สาเหตุของโรคภัยไขเจ็บมากมาย เชน ปวด

ศีรษะไมเกรน ปวดเมื่อยตามรางกาย ปวด
ประจําเดือน หายใจหอบ รวมไปถึงโรคตาง ๆ  
อยางเชน โรคอวน โรคภูมิแพ โรคซึมเศรา 
โรคเกีย่วกบัตบัและไต โดยทีเ่ราไมรูตวั ปญหา
ทั้งหมดจะหมดไป ดวยสูตรเด็ดเคล็ดลับ
โดยการดึงสรรพคุณ สรางความอบอุนของขิง
มาใชสรางพลงัชวีติ คนืความสดใส เสรมิความ
งามและสุขภาพอยางเต็มที่ดวยวิธีที่แสนงาย 
ผอนคลายแถมยังอรอยอีกดวย
 ขิงจัดเปนสมุนไพรชนิดหนึ่งท่ีมี
ประโยชนตอรางกายในหลาย ๆ ดาน เพราะ
อดุมไปดวยวิตามินและแรธาตทุีม่คีวามสาํคญั
อยางมากตอรางกายของเรา เชน วิตามินเอ 
วติามนิบ ี1 วติามนิบ ี2 วติามนิบ ี3 วติามนิซี 
เบตาแคโรทีน ธาตุเหล็ก ธาตุแคลเซียม ธาตุ
ฟอสฟอรัส แถมยังมีโปรตีน คารโบไฮเดรต 
และเสนใยจํานวนมากอีกดวย นอกจากน้ีขิง
จดัไดวาเปนยาอายวุฒันะชัน้ยอด มสีารตอตาน
อนมุลูอสิระเปนจาํนวน
มาก ชวยชะลอความ
แกและชะลอการเกิด
ริ้วรอย ฯลฯ

สายรัดขอมืออัจฉริยะ Huawei TalkBand B1 

Gear 2 มีขนาดตัวเครื่อง 36.9 x 58.4 x 10.0 มม. 
นํา้หนกั 68 กรมั พรอมกลอง 2 ลานพกิเซล โฟกสั
ภาพอัตโนมัติ สวน Gear 2 Neo มีขนาดตัวเครื่อง 
37.9 x 58.8 x 10.0 มม. นํา้หนกั 55 กรมั นอกจากนี้
ยงัมฟีเจอรเก่ียวกับการออกกําลงักาย เชน เซ็นเซอร
วัดอัตราการเตนของหัวใจ ตรวจนับกาวเดิน 
การออกกาํลงักายโหมดวิง่ เดนิ ปนจกัรยาน เปนตน

Samsung เปดตัวนาฬกาอัจฉริยะ
Gear 2 และ Gear 2 Neo 

แอนมัม แอพพลิเคชั่น
เช็กพัฒนาการคุณแมตั้งครรภ

เปนหูฟง Bluetooth ได นอกจากน้ียังสามารถ
เชือ่มตอกบัสมารทโฟนโดยใชเทคโนโลย ีBluetooth 
4.1 รองรับไดทั้ง iOS และ Android และเชื่อมตอ
ผาน NFC และ USB ไดอกีดวย ตวัเครือ่งยงัปองกนั
นํ้าในระดับ IP57 

จดัไดวาเปนยาอายวุฒันะชัน้ยอด มสีารตอตาน
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[ ภาพข่าว ]
กองบรรณาธิการ • 

เปิดงานมหกรรมการเงิน พัทยา ครั้งที่ 4
	 ดร.ประสาร	ไตรรตัน์วรกลุ (คนที ่5 จากขวา) เป็นประธานในพธิเีปิด งาน	MONEY	

EXPO	PATTAYA	2014 ภายใต้แนวคิด ‘Connecting	Life’	การเงินเชื่อมโยงชีวิต	ก้าวไป

ตามใจฝัน โดยมี (จากซ้ายไปขวา) คุณภริตา	วิริยะรังสฤษฎ์	รองประธานจัดงานมหกรรม

การเงิน	Money	 Expo, คุณธนิต	 วิริยะรังสฤษฎ์	 รองประธานจัดงานมหกรรมการเงิน	

Money	Expo, คุณสุนทร	ธัญญวัฒนกุล	ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี, คุณอิทธิพล	

คุณปลื้ม	นายกเมืองพัทยา, คุณสันติ	 วิริยะรังสฤษฎ์	ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน	

Money	 Expo, คุณเกศรา	 มัญชุศรี	 รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,  

คุณสันติ	 ชุตินธรา	 ผู้อ�านวยการภูมิภาคตะวันออก	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,  

คณุพงา	วรรธนะกลุ	กรรมการผูจ้ดัการ	รอยลั	คลฟิ	โฮเตล็	กรุป๊ และคณุภาคน	ีวริิยะรังสฤษฎ์	

รองประธานจัดงานมหกรรมการเงิน	Money	Expo ร่วมในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์ประชุมพีช 

โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป เมื่อไม่นานมานี้ 

รับรางวัล TQC ประจ�าปี 2556
	 นายสมภพ	 อมาตยกุล	 ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  

(แถวหน้าคนที่ 3 จากขวา) ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารจาก 10 องค์กรช้ันน�าท่ีได้รับ รางวัล 

การบริหารสู่ความเป็นเลิศ	 (Thailand	Quality	 Class	 -	 TQC)	 ในงานแถลงข่าวรางวัล 

คุณภาพแห่งชาต ิ(Thailand Quality Award - TQA) ประจ�าปี พ.ศ. 2556 โดยในปีนีไ้ม่มอีงค์กรใด

ผ่านเกณฑ์และได้รับรางวัล TQA ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เมื่อไม่นานมานี้ 

อบรมระยะสั้น วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 34
 พล.ท.นพ.กฤษฎา	 ดวงอุไร	 นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย 

(คนกลาง) เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม อบรมระยะสั้น	2	สัปดาห์	วิชาตจวิทยา	

ครั้งที่	 34	 (Short	 Course	 in	 Practical	 Dermatology)	 ส�าหรับแพทย์ทั่วไป พร้อมด้วย 

ศ.พญ.ศรศีภุลักษณ์	สงิคาลวณชิ	ประธานกรรมการจัดกจิกรรมเพือ่สงัคม	สมาคมแพทย์

ผวิหนงัแห่งประเทศไทย	(ขวาสุด) และ ผศ.นพ.สมุนสั	บุณยะเวช	กรรมการสมาคมแพทย์

ผิวหนังแห่งประเทศไทย	 (ซ้ายสุด) ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อไม่นานมานี้

มอบรายได้เพื่อน้องมูลนิธิ ร.พ.เด็ก
	 น.ส.กรกฎ	 ศรีวิกรม์	 ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด	 สมาคมผู้ประกอบ

วิสาหกิจในย่านราชประสงค์	และสมาชิกสมาคมฯ (ซ้ายสุด) พร้อมกับ ครูโรจน์	รุ่งโรจน์	

ดุลลาพันธ์	ครูผู้สอนศิลปินและผู้ก่อตั้งทีมครู	‘The	Professional	by	Kru	Rodj’ (คนที่ 2 

จากซ้าย) ร่วมมอบรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล ‘Sing	for	Help	2013	 :	Sing	for	

HUG’	ให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อสนับสนุนด้านการจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการ

แพทย์ และร่วมก่อสร้างอาคารเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษามหาราชนิ ี(ศนูย์การแพทย์เฉพาะทาง

โรคเด็ก) โดยมี นพ.สรศักดิ์	โล่จินดารัตน์	รองผู้อ�านวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ

มหาราชินี	 (ร.พ.เด็ก) (ขวาสุด) เป็นผู้แทนรับมอบ โดยมีศิลปินเสียงดีอย่างพินต้า และ 

เพื่อน ๆ  ศิลปินจาก The Professional by Kru Rodj ร่วมจัดกิจกรรม ‘เพลงนี้เพื่อน้อง’	สร้าง

สีสันความสนุกให้แก่เด็ก ๆ  ณ ห้องประชุมสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เมื่อไม่นาน

มานี้ 
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