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การประเมินผูปวยโรคกระดูกสันหลัง

เฉพาะโรค
การใสทอทางเดินหายใจชนิดรวดเร็ว
(Rapid Sequence Intubation)
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Intradermal (ID): administration; 0.1 ml dose of  vaccine 
(per site) shall be injected intradermally in upper arm.
Intramuscular (IM): administration; 0.5 ml dose of  
vaccine shall be injected intramuscularly in the deltoid in 
adults or in the anterolateral region of  the thigh in young 
children

Chromatographically Puri�ed Vero cell Rabies Vaccine

 High Purity1

 High Immunogenicity2

 ID and IM administration

 High Purity1

 High Immunogenicity2

 ID and IM administration

โปรดอานรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารอางอิงฉบับสมบูรณและเอกสารกำกับยา

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆศ. 371/2555

SPEEDA
Chromatographically Puri�ed Vero cell Rabies Vaccine
COMPOSITION: Protective power of rabies antigen (Rabies virus L-Pasteur PV-2061 propagated on Vero cell and inactivated by β-propiolactone)≥2.5 IU, Human serum albumin≥5.0 mg, Dextran 40 
18.0 mg. INDICATIONS:  The vaccine can induce immunity against rabies virus in recipient following immunization, it is used to protect against rabies.  The treatment is adapted to the type of wound 
and the status of the animal.  DOSAGE AND ROUTE OF ADMINISTRATION:  1. Intramuscular administration. The 0.5 ml dose of vaccine shall be injected intramuscularly in the deltoid in adults and 
in the anterio-lateral region of the thigh in young children. Do not inject in the gluteal region. 2. Intradermal administration The 0.1 ml dose of vaccine (per site) shall be injected intradermally in 
deltoid. Pre-exposure schedule: -Primary vaccination: 3 injections on Day 0, Day 7, Day 28, -Booster injection 1 year later,-Booster injection every 5 years. The injection schedule on Day 28 may be 
administered on Day 21. Post-exposure schedule: 1.Auxillary therapy:The treatment of wound is very important and must be performed promptly after the bite. It is recommended �rstly to wash the 
wound with large quantity of water and soap and with detergent and then apply 70% alcohol, tincture of Iodine or 0.1% Quaternary Ammonium Solution (provided no soap remains as the two 
products neutralize each other.) Curative vaccination must be administered under medical supervision and only in rabies treatment centre. 2.Vaccination of non-immunized subjects: 2.1 
Intramuscular schedule (Standard intramuscular regimen : ESSEN) Five injections (0.5 ml) will be given intramuscularly on day 0, 3, 7, 14 and 28.   2.2.  Intradermal schedule (Modi�ed TRC-ID 
regimen, 2-2-2-0-2) One dose of vaccine, in a volume of 0.1 ml is given intradermally at two di�erent sites, usually the left and right upper arm on days 0, 3, 7 and 28. In the case of type III, anti-rabies 
immunoglobulin should be administrated as well on day 0. The anti-rabies immunoglobulin (20 IU/kg) should be used as local wound soakage injection as much as possible, with the rest part for 
muscle injection. The rabies vaccine should be administrated in di�erent injection site. In case of the following situation, the vaccine dose should be reduplicated on day 0 and 3.  ADVERSE 
REACTIONS: Like other vaccine, the vaccine may cause some adverse reactions to a few individuals.-Local reactions: like pain, redness, edema, pruritus and induration in the injection site; the 
symptoms will be alleviated without treatment after injection. -Systemic reaction: like a little fever, chill, asphyxia, atony, giddy, arthralgia, muscle pain, gastrointestinal disorder.-The serious adverse 
reactions like rare anaphylaxis like tetter, nettle rash should be properly treated under the doctor’s instruction. Besides, any adverse reactions not mentioned in the instruction should be reported 
timely. CONTRAINDICATIONS: Post-exposure therapy immunization: Because rabies is fatal disease, there are no contraindications for immunization, including pregnant woman.Pre-exposure 
prophylaxis immunization:The person who is pregnant or in the active period of acute fever is recommended to delay vaccination; the person who has seriously chronic disease, disease of the 
nervous system, seriously hypersensitive disease or has allergic history of antibiotic, biological product should avoid use. PRECAUTION: 1. Intravenous injection is prohibited. 2. The vaccine and 
anti-rabies immunoglobulin must not be administrated with the same syringe and in the same injection site. 3. Before use, please carefully check package, label, appearance and the validity period. 
4. After reconstitution, the freeze-dried rabies vaccine should be administrated as soon as possible. PHARMACEUTICAL INTERACTION: In the case of corticosteroid and immune inhibitor applied, 
they can a�ect antibody to be produced, and cause immunization failed. So such patients need to do the antibody neutralization test between 2nd and 4th week after the last vaccination. STORAGE: 
Store between +2 oC and +8 oC (Do not freeze). Do not exceed the expiry date stated on the packaging. Presentation: Pack contains 5 vials of vaccine and 5 ampoules of diluent. Manufactured by: 
Liaoning Cheng Da Biotechnology Co., Ltd., Shenyang, China.

Reference:
(1) Cha Li et al. Preparation of rabies vaccine for human use by cell culture in bioreactor. Chin J Biologicals May, 2006; Vol. 19 No.3.  
(2) Xiaowei Zhang et al. Persistence of Rabies Antibody 5 Years after Postexposure Prophylaxis with Vero Cell Antirabies Vaccine and Antibody Response to a   
      Single Booster Dose. CLINICAL AND VACCINE IMMUNOLOGY, Sept. 2011, p. 1477–147.
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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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ถาวรหรือการเปลีย่นสญัชาต ิ เพราะฉะนัน้เรา
จงึเนนการใหใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแบบ
ชัว่คราวเปนหลกั ในประเทศไทยมีใบประกอบ
วชิาชพีเวชกรรมเพยีง 2 ประเภทคอื แบบถาวร
และแบบชั่วคราว ในประเทศสิงคโปรมี 4 แบบ
คือ แบบเบื้องตน (provisional) สาํหรบัแพทยที่
จบใหม แตยงัไมไดเปนแพทยฝกหัด, แบบมีขอ
จํากัด (conditional), แบบชั่วคราว (temporary) 
และแบบถาวร (full or permanent) ของประเทศไทย
ถาตองการไดแบบถาวรจะตองจบจากโรงเรยีน
แพทยทีแ่พทยสภารบัรอง และตองสอบใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีเวชกรรมซึง่ม ี3 สวน 2 สวนแรก
เปนเร่ืองวิชาการ ขอสอบเปนภาษาอังกฤษ 
สวนสดุทายตองสอบเปนภาษาไทยกบัคนไขไทย 
ตองรูกฎหมายและวัฒนธรรมไทย สวนการได
ใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมแบบชัว่คราวไมตอง
สอบและไม จําเปนตองรูภาษาไทย แตตองจบ
จากโรงเรียนแพทยที่แพทยสภารับรอง ตองได
ใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมจากประเทศของเขา 
จะตองมีแพทยไทยประกบดูแล สวนใหญจะ
ตองมสีวนราชการเปนผูขอมา เชน ใหมาสอน
หนงัสอื มาทําวิจัย มาชวยเหลอืเวลามีภัยพบิติั 
มาดูแลผูปวยตางชาติตามชายแดน มาชวย
ทํางานในโรงพยาบาลของรัฐได แพทยเหลานี้
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ตองทํางานในสถานที่ที่กําหนดไว จะมาเปด
คลนิกิสวนตวัไมได ทาํงานในโรงพยาบาลเอกชน
ไมได ทางแพทยสภากําลังทําการแกไขให
แพทยตางชาตเิขามาเปนแพทยประจาํบานเพ่ือ
การฝกอบรมในไทยได อาจใหมาทําหัตถการ
ในโรงพยาบาลเอกชนภายใตการดแูลโดยภาครฐั
ได แพทยชาวตางชาติจะตองมีการประกัน
เรือ่งการรกัษาผดิพลาดไวดวย เพือ่ปองกนัการ
หนีกลับประเทศเวลามีความผิดพลาดเกิดขึ้น 
เราจะพยายามทําใหมีการยืดหยุนมากขึ้น ถา
มคีนท่ีมคีวามสามารถทําในส่ิงท่ีเราทาํไมได เรา
ยินดีรับเพื่อการพัฒนาของเรา โอกาสที่แพทย
ไทยออกไปทาํงานในประเทศอาเซยีนอืน่มนีอย
เพราะอยูประเทศไทยดีกวา แตแพทยตางชาติ
อยากเขามาประเทศไทยมมีากโดยเฉพาะประเทศ
ฟลิปปนส พมา เวียดนาม ลาว และกัมพูชา 
สวนแพทยอินโดนีเซียมักจะไปมาเลเซีย บรูไน 
สิงคโปร เพราะมีภาษาและวัฒนธรรมท่ี
คลายกัน

 ในป พ.ศ. 2552 ประเทศไทยไดไป
ตกลงกับประเทศในอาเซียน 10 ประเทศวา 
ในปลายป พ.ศ. 2558 เราจะปฏบิตัติามขอตกลง
ของอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค 4 อยางคือ 
ใหมกีารเคลือ่นยายบคุลากรทางการแพทยอยาง
อิสระ มีการแลกเปลี่ยนความรูกัน แบงปน
แนวทางการดแูลรกัษาโรคตาง ๆ  และชวยเหลอื
ประเทศเพือ่นบานใหพฒันามากขึน้ 3 รายการ
สดุทายเรามคีวามพรอม โดยท่ีไทยเราจดัประชุม
วชิาการเปนภาษาองักฤษมากขึน้เพือ่ใหบุคลากร
ทางการแพทยของประเทศในอาเซียนเขามา
ประชุมแลกเปลี่ยนความรูกันมากขึ้น เรามีการ
ปรับขอบังคับใหแพทยจากประเทศเพื่อนบาน
เขามารบัการศกึษาและฝกอบรมเปนผูเชีย่วชาญ
ในประเทศไทยมากขึ้น สวนที่เปนปญหาคือ 
การเคลือ่นยายบคุลากรไปทาํงานขามแดนอยาง
เสรี เนื่องจากเราตองคํานึงถึงความปลอดภัย
ของผูปวยดวย การแพทยน้ันแตกตางจากวศิวกร
หรอืสถาปนกิเพราะการกอสรางหรอืการออกแบบ
ทํากับสิ่งไมมีชีวิต แตแพทยดูแลผูปวยที่ตองมี
การพดูคุยติดตอสือ่สาร มีความรูสึก มวีฒันธรรม
ของชุมชนที่แตกตางกัน ถาแพทยที่เขามา
ไมมีความรูก็จะเปนอันตรายตอผูปวยได การ
เคลื่อนยายแพทยความจริงไมใชการยายแบบ

การเคลื่อนยายบุคลากรทางการแพทยในอาเซียน
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JAMA Intern Med. 2014;174(5):732-739. 
 บทความเรื่อง Expression of HLA Class I Antigen, Aspirin 
Use, and Survival after a Diagnosis of Colon Cancer รายงานว่า 
การใช้ยา aspirin หลงัตรวจพบมะเรง็ล�าไส้ใหญ่สมัพนัธ์กบัการรอดชีวิต
โดยรวมที่ดีขึ้น ซึ่งการระบุสารบ่งชี้ทางชีวภาพท่ีพยากรณ์ผลลัพธ์
ดงักล่าวอาจส่งผลดต่ีอการปรบัการรกัษาให้เหมาะสมกบัผูป่้วย
และลดผลข้างเคียง 
  นักวิจัยศึกษาประโยชน์จากการใช้ aspirin 
ขนาดต�่าหลังตรวจพบมะเร็งล�าไส้ใหญ่ที่อาจเป็นผล
จากการแสดงออกของ HLA class I antigen โดยศกึษา
จากตัวอย่างมะเร็งที่ได้จากผู้ป่วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่ 
999 ราย (ตดัออกระหว่างปี ค.ศ. 2002-2008) ซึง่น�ามา
ตรวจการแสดงออกของ HLA class I antigen และ 
prostaglandin endoperoxide synthase 2 (PTGS2) ด้วย
เทคนิค tissue microarray และวิเคราะห์การกลายพันธ์ุของ PIK3CA    
ข้อมลูจากการใช้ aspirin ได้จากฐานข้อมลูการจ่ายยา และประเมินการ
รอดชีวิตด้วยตัวแบบ parametric survival models ซึ่งกระจายแบบ 
exponential (Poisson) distribution โดยให้การรอดชีวิตโดยรวมเป็น
มาตรวัดผลลัพธ์ 

การใช้ Aspirin หลังพบมะเร็งลําไส้ใหญ
ที่มีการแสดงออกของ HLA Class I Antigen

 ประโยชน์ด้านการรอดชีวิตโดยรวมจากการใช้ยา aspirin 
หลังตรวจพบมะเร็งมี rate ratio (RR) ที่ปรับแล้วเท่ากับ 0.53 (95% CI 
0.38-0.74; p < 0.001) กรณีมะเร็งมีการแสดงออกของ HLA class I 
antigen เทียบกับ RR เท่ากับ 1.03 (0.66-1.61; p = 0.91) กรณีไม่พบ
การแสดงออกของ HLA antigen ประโยชน์ของ aspirin ใกล้เคียงกัน

ส�าหรับ strong PTGS2 expression (0.68; 0.48-0.97; 
p = 0.03), weak PTGS2 expression (0.59; 0.38-0.97; 

p = 0.02) และ wild-type PIK3CA tumors (0.55; 
0.40-0.75; p < 0.001) แต่ไม่พบความสมัพนัธ์กบัมะเรง็
ชนิด mutated PIK3CA tumors (0.73; 0.33-1.63; 
p = 0.44)

 การใช้ยา aspirin หลังตรวจพบมะเร็งล�าไส้ใหญ่
สมัพนัธ์กบัการรอดชีวิตท่ีดีขึน้หากมะเรง็มกีารแสดงออก

ของ HLA class I antigen ขณะที ่PTGS2 expression ทีเ่พิม่ขึ้น
หรือการพบ mutated PIK3CA ไม่ได้พยากรณ์ประโยชน์จาก aspirin 
ดงันัน้ HLA class I antigen จงึอาจเป็นสารบ่งชีท้างชวีภาพทีพ่ยากรณ์
การรักษาเสริมด้วย aspirin ในมะเร็งล�าไส้ใหญ่

ผลเสรมิวติามนิดแีละการหกล้ม 
The Lancet Diabetes & Endocrinology, Early Online Publication, 
24 April 2014.
 บทความเรื่อง Vitamin D Supplementation and Falls: 
A Trial Sequential Meta-Analysis รายงานว่า  การเสริมวิตามินดีมัก
ได้รบัการแนะน�าเพือ่ป้องกนัการหกล้ม อย่างไรกด็ ีข้อมลูจากการศกึษา
ผลของวติามินดแีละข้อมลูจาก meta-analyses ของการศึกษาดงักล่าว
ยังคงมีผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกัน
 นักวิจัยประเมินประโยชน์ของการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลลัพธ์
ของการเสริมวิตามินดีต่อการหกล้มด้วย trial sequential analysis 
ซึง่ใช้ risk reduction threshold เท่ากบั 15% ซึง่การวเิคราะห์ทัง้หมดใช้
จ�านวนผู้เข้าร่วมวิจัยที่หกล้มใน intention-to-treat analyses โดย trial 
sequential analysis ได้วิเคราะห์ cumulative meta-analysis แต่ลด
ความเสี่ยงของผลบวกหลอกจากการทดสอบซ�้าโดยคงความเสี่ยง
โดยรวมของความผิดพลาดชนิดที่ 1 ไว้ที่ 5%
 จากงานวิจัยรวม 20 การศึกษา (n = 29,535) ชี้ว่า ค่า effect 
estimate ส�าหรับวิตามินดีร่วมกับแคลเซียม หรือวิตามินดีอย่างเดียว
ไม่มีผล ตามที่พบว่าการเสริมวิตามินดีไม่ท�าให้ relative risk เปลี่ยนได้ 
15% หรือมากกว่า  สอดคล้องกับผลจาก sensitivity analysis ซึ่งใช้ 

risk reduction threshold เท่ากับ 10% ผลจาก subgroup analyses 
ด้วย risk reduction threshold เท่ากับ 15% พบว่า ค่า effect estimate 
ไม่มีผลส�าหรับงานวิจัยที่ศึกษาการเสริมวิตามินดี (16 การศึกษา, n = 
22,291) และงานวิจัยที่เสริมวิตามินดีร่วมกับแคลเซียม (6 การศึกษา, 
n = 9,919)
 ข้อมูลจาก pooled analyses ชีว่้า การเสรมิวติามินดอีย่างเดยีว 
หรือเสริมวิตามินดีร่วมกับแคลเซียมไม่ได้ลดการหกล้มลง 15% หรือ
มากกว่า และการศกึษาทีม่รีปูแบบเดยีวกนัในภายหน้ากน่็าจะได้ผลลพัธ์
ในทางเดียวกัน    ในปัจจุบันจึงยังคงมีหลักฐานไม่มากที่สนับสนุน
การจ่ายวิตามินดีเพื่อป้องกันการหกล้ม
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ความปลอดภัยและประสิทธิภาพกรดยูริก
ในผู้ป่วย Acute Stroke 

Nonleg Venous Thrombosis ในผู้ป่วยวิกฤติ 

ระหว่างวันที่ 1 

กรกฎาคม ค.ศ. 2011 ถงึวนัที่ 

30 เมษายน ค.ศ. 2013 นกัวจิยั

ได้สุ่มให้ผู้ป่วย 421 ราย ซึ่ง 411 ราย (98%) อยู่ในกลุ่ม target population 

(211 รายได้รับกรดยูริก และ 200 รายได้รับยาหลอก) ผู้ป่วย 83 ราย (39%) 

ซึ่งได้รับกรดยูริก และ 66 ราย (33%) ซึ่งได้รับยาหลอกมีผลลัพธ์ดีเยี่ยม 

(adjusted risk ratio 1.23 [95% CI 0.96-1.56]; p = 0.099) และไม่พบความ

แตกต่างทางคลินิกหรือความแตกต่างทางสถิติที่มีนัยส�าคัญระหว่างทั้ง 

สองกลุ่มในด้านการตาย (28 ราย [13%] ซึ่งได้รับกรดยูริก vs 31 ราย [16%] 

ซึ่งได้รับยาหลอก) เลือดออกในเนื้อสมอง (9 ราย [4%] vs 6 ราย [3%]) และ

โรคเกาต์ (1 ราย [< 1%] vs 4 ราย [2%]) โดยพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

516 ครั้ง ในกลุ่มที่ได้รับกรดยูริก และ 532 ครั้งในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก  

โดยเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง 61 ครั้ง (12%) และ 67 (13%)  

ตามล�าดับ (p = 0.703)

การเสรมิกรดยรูกิร่วมกบัการให้ยาละลายลิม่เลอืดไม่ได้เพิม่สดัส่วน

ผู้ป่วยที่มีผลลัพธ์ดีเยี่ยมหลัง stroke เทียบกับยาหลอก ขณะเดียวกันก็ไม่มี

ปัญหาด้านความปลอดภัย 

The Lancet Neurology. 2014;13(5):453-460.

บทความเรื่อง Safety and Efficacy of Uric Acid in Patients with 

Acute Stroke (URICO-ICTUS): A Randomised, Double-Blind Phase 2b/3 

Trial รายงานว่า กรดยูริกเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีฤทธิ์ในการปกป้อง

เซลล์ประสาทจากตวัแบบทดลองของสโตรค นกัวิจยัได้ศึกษาผลของกรดยรูกิ

ต่อการฟื้นฟูผลลัพธ์ด้านหน้าที่ที่ 90 วันในผู้ป่วย acute ischemic stroke  

ในงานวิจัย URICO-ICTUS ซึ่งศึกษาในผู้ป่วย acute ischemic stroke จาก

โรงพยาบาล 10 แห่งในสเปน เกณฑ์การคดัเลอืก ได้แก่ มีอายุ 18 ปีหรอืมากกว่า 

ได้รบั alteplase ภายใน 4.5 ชัว่โมงหลงัเกดิอาการ มีคะแนน National Institutes 

of Health Stroke Scale (NIHSS) (> 6 และ ≤ 25) และมีคะแนน modified 

Rankin Scale (mRS) ก่อนป่วย (≤ 2) นกัวจิยัสุม่ให้ผูป่้วยได้รบักรดยูรกิ 1,000 

มก. หรือยาหลอก (ทั้งแบบสารน�้าหรือให้ทางหลอดเลือดด�าใน 90 นาที 

ระหว่างการให้ alteplase แบบสารน�า้) และจ�าแนกตามโรงพยาบาลและความ

รุนแรงของสโตรคที่พื้นฐาน ผลลัพธ์หลัก ได้แก่ สัดส่วนของผู้ป่วยที่มีผลลัพธ์

ดเีย่ียม (คะแนน mRS score เท่ากบั 0-1 หรอื 2 หากคะแนนก่อนป่วยเท่ากบั 2) 

ที่ 90 วัน โดยวิเคราะห์ในกลุ่ม target population (ผู้ป่วยที่ได้รับการสุ่ม 

ซึ่งวินิจฉัย ischemic stroke ถูกต้องและได้รับยาที่ศึกษา)

 จากผู้ป่วย 3,746 ราย พบว่า 84 ราย (2.2%) เกิดการอุดตันของ

หลอดเลือดด�าที่ไม่ใช่บริเวณขาหน่ึงจุดหรือมากกว่า (หลอดเลือดด�าชั้นผิว

หรือหลอดเลือดด�าส่วนลึก และหลอดเลือดด�าส่วนต้นหรือส่วนปลาย) โดย

พบว่าส่วนใหญ่เป็นอุบัติการณ์ (n = 75 [2.0%]) มากกว่าความชุก (n = 9 

[0.2%]) (p < .001) และมักเป็นหลอดเลอืดด�าส่วนลกึ (n = 67 [1.8%]) มากกว่า

หลอดเลือดด�าชั้นผิว (n = 31 [0.8%]) (p < 0.001) ข้อมูลจากการศึกษาชี้ว่า 

มะเร็งเป็นตัวพยากรณ์อิสระเพียงตัวเดียวต่อ incident NLDVT (hazard ratio 

[HR] 2.22; 95% CI 1.06-4.65) ซึ่งหลังปรับตามคะแนน Acute Physiology 

and Chronic Health Evaluation (APACHE) II พบว่า การมปีระวตัหิลอดเลอืด

ด�าอดุตนั ดชันีมวลกาย การใช้ยาหดหลอดเลอืด ประเภทของยาต้านลิม่เลอืด

อุดตันสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด (HR 

11.83; 95% CI 4.80-29.18) อย่างไรก็ดี NLDVTs ไม่สัมพันธ์กับการตายใน

หน่วยวิกฤติ (HR 1.09; 95% CI 0.62-1.92) จากตัวแบบที่ปรับตามอายุ 

APACHE II การใช้ยาหดหลอดเลือด เครื่องช่วยหายใจ การเปลี่ยนไต และ

เกล็ดเลือดที่ต�่ากว่า 50 x 109/L

 แม้มีการใช้ heparin เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน แต่ก็ยัง

พบการอุดตันในหลอดเลือดด�าที่ไม่ใช่บริเวณขาใน 2.2% ของผู้ป่วยวิกฤติที่

ได้รับการผ่าตัด โดยมักพบที่หลอดเลือดด�าส่วนลึกและหลอดเลือดด�าชั้นผิว 

ผู้ป่วยที่มีมะเร็งอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าอย่างมีนัยส�าคัญต่อการเกิด NLDVT 

ขณะที่ผู้ป่วย NLDVT อาจมีความเสี่ยงสูงกว่าต่อลิ่มเลือดอุดตันในปอด  

แต่ไม่มีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อการตาย

JAMA Intern Med. 2014;174(5):689-696. 

 บทความเรือ่ง Nonleg Venous Thrombosis 

in Critically Ill Adults: A Nested Prospective 

Cohort Study รายงานว่า แนวปฏิบัติได้แนะน�าการ

ให้ยาป้องกันลิ่มเลือดอุดตันทุกวันในผู้ป่วยวิกฤติ เนื่องจาก

ความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อภาวะล่ิมเลือดอุดตันในหลอดเลือดด�า ซึ่งแม้ภาวะ 

ลิม่เลอืดอดุตนัในหลอดเลือดด�าส่วนลึกมักเกดิทีส่่วนรยางค์ล่าง แต่กอ็าจเกดิ

ทีศ่รีษะและคอ ล�าตวั และส่วนรยางค์บน ขณะเดยีวกันก็ยงัไม่มข้ีอมลูชดัเจน

เกีย่วกบัความเสีย่งต่อการเกดิ nonleg deep venous thromboses (NLDVTs) 

ปัจจัยโน้มเอียง และความสัมพันธ์ระหว่าง NLDVTs และภาวะลิ่มเลือด 

อุดกั้นในปอด หรือการตาย

 นักวิจัยประเมินความถี่ ต�าแหน่ง ปัจจัยเส่ียง การดูแล และผล 

สบืเนือ่งของ NLDVTs ในผูป่้วยวกิฤต ิ3,746 ราย ซึง่ผูป่้วยคาดหมายว่าจะรักษา

ในหน่วยวิกฤติอย่างน้อย 3 วัน และเข้าร่วมในการศึกษาการให้ยาป้องกัน 

ลิ่มเลือด โดยเปรียบเทียบระหว่าง dalteparin และ heparin มาตรฐาน

 ผลลัพธ์หลักและมาตรวัดผลลัพธ์ ได้แก่ สัดส่วนของผู้ป่วยที่มี 

NLDVTs จ�านวนเฉลีย่ต่อผูป่้วย และต�าแหน่งทีเ่กดิการอดุตนั นกัวจิยัจ�าแนก 

NLDVTs ตามความชุกหรืออุบัติการณ์ (พบใน 72 ชั่วโมงนับจากเข้าหน่วย

วิกฤติหรือหลังจากนั้น) หรือการเกิดลิ่มเลือดจากขดลวด และใช้ตัวแบบ 

multivariable regression models ประเมนิปัจจยัเสีย่งต่อ NLDVT และประเมนิ

การรักษาด้วยยาต้านลิ่มเลือด ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดที่เกี่ยวข้องและ

การตาย
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ลดนํ้าหนักระยะยาวโดยไมผาตัดในคนอ้วน
ควบคุมที่ 12 เดือน การรักษาด้วย orlistat ร่วมกับการแทรกแซงพฤติกรรม

มีผลต่างเท่ากับ -1.80 กก. (-2.54 ถึง -1.06; 8 comparisons, 1,738 

participants) เทียบกับยาหลอกที่ 12 เดือน งานวิจัยที่ศึกษา orlistat ทั้งหมด

รายงานว่ากลุม่ทีไ่ด้รบัยามอีาการไม่พงึประสงค์ของกระเพาะอาหารและล�าไส้

เกดิขึน้บ่อยกว่าเทยีบกบักลุม่ทีไ่ด้รบัยาหลอก นอกจากนีย้งัพบความสัมพนัธ์

ของการตอบสนองตามขนาดยา orlistat ตามที่การรักษาด้วยยา 120 มก. 

วนัละ 3 ครัง้ สามารถควบคมุการลดน�า้หนกัได้มากกว่า (-2.34 กก., 95% CI 

-3.03 ถึง -1.65) เทียบกับ 60 มก. และ 30 มก. วันละ 3 ครั้ง (-0.70 กก., 

95% CI -1.92 ถึง 0.52), p = 0.02

 ข้อมูลจากการศึกษานี้พบว่า การแทรกแซงพฤติกรรมโดยมุ่งไปที่

อาหารและการออกก�าลงักายมปีระโยชน์ทีม่นียัส�าคญัต่อการควบคมุการลด

น�้าหนัก

BMJ 2014;348:g2646.

 บทความเรื่อง Long Term Maintenance of Weight Loss with 

Non-Surgical Interventions in Obese Adults: Systematic Review and

Meta-Analyses of Randomised Controlled Trials รายงานข้อมูลจากการ

ศึกษาแบบ systematic review ร่วมกับ meta-analysis เพื่อทบทวนและ

ระบุการแทรกแซงเพ่ือควบคุมการลดน�้าหนักในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วน และ

ประเมินหลักฐานส�าหรับประสิทธิภาพของการแทรกแซงดังกล่าว

 นกัวจิยัรวบรวมข้อมลูจากฐานข้อมลู Medline, PsycINFO, Embase 

และ Cochrane Central Register of Controlled Trials งานวิจัยที่น�ามาศึกษา

เป็นงานวิจัยเปรียบเทียบการแทรกแซงส�าหรับควบคุมการลดน�้าหนักใน

คนอ้วน (อายุ ≥ 18 ปี) หลังจากลดน�้าหนักได้แล้ว ≥ 5% ของน�้าหนักตัว และ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของน�้าหนักตัว (ผลลัพธ์หลัก) ในระยะยาว (≥ 12 

เดือน) โดยรวบรวมจนถึงเดือนมกราคม ค.ศ. 2014 นักวิจัยได้วิเคราะห์ 

meta-analyses เพื่อประเมินผลของการรักษาต่อการควบคุมการลดน�้าหนัก

ด้วย inverse variance method และตัวแบบ random effects model และ

แสดงผลเป็น mean differences ของการเปลี่ยนแปลงของน�้าหนักตัวร่วมกับ 

95% confidence intervals

 งานวิจัยที่น�ามาศึกษามีจ�านวน 45 การศึกษา รวมกลุ่มตัวอย่าง 

7,788 ราย การแทรกแซงพฤตกิรรมโดยเน้นท่ีการรบัประทานอาหารและการ

ออกก�าลงักายมผีลต่างเฉลีย่เท่ากบั -1.56 กก. (95% CI -2.27 ถงึ -0.86 กก.; 

25 comparisons, 2,949 participants) ส�าหรับการกลับมาอ้วนเทียบกับกลุ่ม

เสริมโภชนาการในผู้ป่วยเอชไอวีเริ่มยาต้านไวรัส
BMJ 2014;348:g3187.

บทความเรื่อง Effects of Nutritional Supplementation for HIV 

Patients Starting Antiretroviral Treatment: Randomised Controlled Trial 

in Ethiopia รายงานข้อมูลจากการศึกษาผลของการเสริมโภชนาการสูตรเวย์

หรือโปรตนีถัว่เหลอืงในผู้ป่วยเอชไอวีระหว่าง 3 เดอืนแรกของการเริม่ยาต้าน

ไวรัส หรือ antiretroviral treatment (ART) และศึกษาผลของระยะเวลาโดย

เปรียบเทียบระหว่างการเสริมโภชนาการเมื่อเริ่ม ART และที่ 3 เดือนให้หลัง  

กลุม่ตวัอย่างเป็นผูใ้หญ่ทีต่ดิเชือ้เอชไอวซีึง่สามารถรกัษาด้วย ART 

และมี BMI > 16 โดยได้รับอาหารเสริมสูตรเวย์หรือถั่วเหลืองวันละ 200 ก. 

(4,600 kJ) ในช่วงสามเดือนแรกของการรักษาด้วย ART หรือ 3 เดือนต่อมา

ผลลัพธ์หลัก ได้แก่ น�้าหนักตัวที่ปราศจากไขมันประเมินจาก 

deuterium dilution แรงบีบมือวัดด้วย dynamometers และกิจกรรมทางกาย

ประเมินจาก accelerometer และอัตราชีพจร ผลลัพธ์รอง ได้แก่ viral load 

และ CD4 counts โดย auxiliary outcome ได้แก่ น�้าหนักตัว, CD3 และ CD8 

counts

จากผู้ป่วยทั้งหมด 318 ราย พบว่า 210 ราย (66%) เป็นผู้หญิง 

มีค่าเฉลี่ยอายุเท่ากับ 33 ปี (SD 9) และค่าเฉลี่ย BMI เท่ากับ 19.5 (SD 2.4) 

ที่ 3 เดือนพบว่า ผู้ป่วยที่เสริมโภชนาการด้วยเวย์หรือถั่วเหลืองมีน�้าหนักตัว

ที่ปราศจากไขมันเพิ่มขึ้น 0.85 กก. (95% CI 0.16-1.53 กก.) และ 0.97 กก. 

(0.29-1.64 กก.) เทียบกับกลุ่มควบคุม  รวมถึงมีแรงบีบมือเพิ่มขึ้น 0.68 กก. 

(-0.11 ถึง 1.46 กก.) ส�าหรับกลุ่มที่เสริมเวย์ และ 0.93 กก. (0.16-1.70 กก.) 

ส�าหรบักลุม่ทีเ่สรมิถัว่เหลอืง แต่ไม่มีผลต่อกจิกรรมทางกาย และ total weight 

gain เพิ่มขึ้น 2.05 กก. (1.12-2.99 กก.) และ 2.06 กก. (1.14-2.97 กก.) 

ส�าหรบักลุม่ทีเ่สรมิเวย์และถัว่เหลอืง นอกจากนีก้ลุม่ทีเ่สรมิเวย์ม ีCD3 counts 

โดยรวมเพิ่มขึ้น 150 cells/μL (24-275 cells/μL) ซึ่ง 112 cells/μL (15-209 

cells/μL) เป็น CD8 และ 25 cells/μL (-2 ถึง 53 cells/μL) เป็น CD4 การ

เสรมิโภชนาการสตูรถัว่เหลอืงต่อการฟ้ืนฟภูมูคิุม้กนัไม่มผีลลพัธ์ทีม่นียัส�าคญั 

อย่างไรก็ดี การเปรียบเทียบผลลัพธ์การเสริมโภชนาการทั้ง 2 สูตรโดยตรง

ก็ไม่มีข้อแตกต่างที่มีนัยส�าคัญ ซึ่งข้อมูลจากการวิเคราะห์เชิงส�ารวจพบว่า 

ผู้ป่วยที่มี viral load ลดลงจนตรวจไม่พบที่ 3 เดือน มีน�้าหนักตัวที่ปราศจาก

ไขมันเพิ่มขึ้นมากกว่า และผู้ป่วยที่ได้รับการเสริมโภชนาการในช่วง 3 เดือน

หลงัมนี�า้หนกัเพิม่ขึน้มากกว่า แต่มกีารเพิม่ขึน้ของผลลพัธ์ด้านการท�าหน้าที่

น้อยกว่า

การเสริมโภชนาการสูตรไขมันช่วยเพิ่มน�้าหนักตัว น�้าหนักตัวที่

ปราศจากไขมัน และแรงบบีมือในผูป่้วยเอชไอวทีีเ่ริม่การรกัษาด้วย ART และ

อาหารเสริมสูตรเวย์สัมพันธ์กับการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น
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เขตชอิานตใินประเทศอติาล ีโดยศกึษาจากผูส้งูอายใุนชมุชนจ�านวน 783 ราย 

ซึง่เป็นผูช้ายและผูห้ญงิทีม่อีาย ุ65 ปีหรอืมากกว่า นกัวจิยัศึกษาระดบั resveratrol 

metabolites ในปัสสาวะ โดยผลลัพธ์หลัก ได้แก่ การตายทุกสาเหตุ และ

ผลลัพธ์รอง ได้แก่ สารบ่งชี้การอักเสบ (serum C-reactive protein [CRP], 

interleukin [IL]-6, IL-1β และ tumor necrosis factor [TNF]) รวมถงึความชกุ

และอุบัติการณ์ของมะเร็ง และโรคหัวใจและหลอดเลือด 

 ค่าเฉลี่ย (95% CI) ของ log total urinary resveratrol metabolite 

concentrations เท่ากับ 7.08 (6.69-7.48) nmol/g ของ creatinine ระหว่าง

การติดตามเป็นระยะ 9 ปี พบว่าผู้เข้าร่วมวิจัย 268 ราย (34.3%) เสียชีวิต 

โดยสัดส่วนของผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุจ�าแนกตามระดับ total urinary 

resveratrol metabolites ที่พื้นฐานตั้งแต่ระดับต�่าสุดถึงสูงสุดเท่ากับ 34.4%, 

31.6%, 33.5% และ 37.4% (p = 0.67) ผู้เข้าร่วมวิจัยใน quartile ต�่าสุดของ 

total urinary resveratrol มี hazards ratio ส�าหรับการตายเท่ากับ 0.80 

(95% CI 0.54-1.17) เทยีบกบักลุม่ quartile สงูสดุจากตัวแบบ multivariable Cox 

proportional hazards model ซึ่งปรับตามตัวแปรกวนที่มีศักยภาพ ระดับ 

resveratrol ไม่สัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญกับ serum CRP, IL-6, IL-1β, TNF 

รวมถึงความชุกและอุบัติการณ์ของโรคหัวใจหรือมะเร็ง

 ข้อมูลจากการศึกษาในผู้สูงอายุในชุมชนชี้ว่า ระดับ total urinary 

resveratrol metabolite ไม่สัมพันธ์กับสารบ่งชี้การอักเสบ โรคหัวใจและ

หลอดเลือด หรือมะเร็ง หรือปัจจัยท�านายการตายทุกสาเหตุ ซึ่งระดับ 

resveratrol ทีไ่ด้จากอาหารแบบตะวนัตกไม่มอีทิธพิลทีม่นียัส�าคญัต่อสขุภาพ

และความเสี่ยงการตายในกลุ่มประชากรที่ศึกษา

Resveratrol และการตายทุกสาเหตุในผู้สูงอายุ 
JAMA Intern Med. Published online May 12, 2014. 

 บทความเรื่อง Resveratrol Levels and All-Cause Mortality in 

Older Community-Dwelling Adults รายงานว่า resveratrol ซึง่เป็น polyphenol 

พบในองุ่น ไวน์แดง ช็อกโกแลต เบอร์รี่และพืชหัวบางชนิดมีคุณสมบัติต้าน

อนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ และต้านมะเร็งในคน และสัมพันธ์กับอายุขัย

ที่ยาวนานขึ้นในสัตว์บางประเภท

 นกัวจิยัศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัของ resveratrol ทีไ่ด้จาก

อาหารและการอักเสบ มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด และการตายในคน

ในการศกึษา Invecchiare in Chianti (InCHIANTI) Study (“Aging in the 

Chianti Region”) ซึง่ศกึษาระหว่างปี ค.ศ. 1998-2009 ในหมู่บ้านสองแห่งของ

BMJ 2014;348:g3009.

 บทความเรื่อง Comparative Effectiveness of Long Term Drug 

Treatment Strategies to Prevent Asthma Exacerbations: Network Meta-

Analysis รายงานข้อมลูจากการศกึษาแบบ systematic review และ network 

meta-analysis ด้วย Bayesian statistics เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลและ

ความปลอดภัยของแนวทางการควบคุมและป้องกันการก�าเริบของหอบหืด

 ข้อมลูในการศกึษาได้จากฐานข้อมลูบททบทวนงานวจิยัโรคหอบหดื

เรือ้รงัของ Cochrane ร่วมกบัการสบืค้นเพิม่เตมิ งานวจิยัทีน่�ามาศกึษาเป็นการ

ศึกษาในผู้ใหญ่ซึ่งสุ่มให้ได้รับการรักษาควบคุมอาการอย่างน้อย 24 สัปดาห์

และรายงานการก�าเริบของหอบหืดโดยใช้ low dose inhaled corticosteroid 

เป็นตัวเปรียบเทียบ ผลลัพธ์หลักด้านประสิทธิภาพ ได้แก่ อัตราการก�าเริบ

รุนแรง ผลลัพธ์รอง ได้แก่ ผลรวมของการก�าเริบปานกลางและรุนแรง โดย

ประเมินการถอนตัวจากการศึกษาในฐานะผลลัพธ์ด้านความปลอดภัย

 นักวิจัยรวบรวมงานวิจัย 64 การศึกษา ซึ่งมีระยะการติดตาม 

59,622 patient years และเปรียบเทยีบแนวทางการรักษา 15 วิธกีบัยาหลอก 

ในด้านการป้องกนัการก�าเรบิรนุแรงพบว่า การรกัษาด้วย inhaled corticosteroids 

ร่วมกับ long acting β agonists ในฐานะการรักษาเพื่อควบคุมและบรรเทา

อาการ และ inhaled corticosteroids ร่วมกับ long acting β agonists แบบ 

fixed daily dose ให้ผลดเีท่ากนั และได้จดัอนัดบัเป็นตวัแรกส�าหรบัประสทิธภิาพ 

โดย rate ratios เปรียบเทียบกับ low dose inhaled corticosteroids เท่ากับ 

0.44 (95% credible interval 0.29-0.66) และ 0.51 (0.35-0.77) นอกจากนี้

พบว่า combined strategies อื่นไม่มีผลดีกว่า inhaled corticosteroids และ

การรักษาด้วยยาตัวเดียวทั้งหมดได้ผลน้อยกว่าการรักษาด้วย low dose 

inhaled corticosteroids ตัวเดียว ผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยได้ผลดีที่สุด

ส�าหรบัการรกัษาตามแนวปฏบัิติ และการรกัษาเพือ่ควบคมุและบรรเทาอาการ

ด้วยยาสูตรผสม

 แนวทางการรักษาด้วย low dose inhaled corticosteroids และ 

long acting β agonists มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยดีที่สุดส�าหรับ

ป้องกันหอบหืดก�าเริบรุนแรง แม้พบความแตกต่างของงานวิจัยใน network 

meta-analysis

เปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาระยะยาว
ปองกันหอบหืดกําเริบ
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ราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ มอบรางวัลอายุรแพทยดีเดน 
และอายุรแพทยรุนใหมโดดเดน ประจําป พ.ศ. 2557

 ศ.นพ.ธานินทร อินทรกําธรชัย 
ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหง
ประเทศไทย และประธานคณะอนกุรรมการ
สรรหาอายุรแพทยดีเดน กลาววา ถือเปน
ภารกิจสําคัญในทุก ๆ ปท่ีทางราชวิทยาลัย
อายุรแพทยฯ จะสรรหาสมาชิกอายรุแพทยทีม่ี

ผลงานประกอบคณุงามความดเีปนทีป่ระจกัษ 
เปนท่ียอมรับตอสงัคมในวงกวาง โดยคณะ
อนุกรรมการสรรหาอายุรแพทยดีเดน 
ซึง่ประกอบดวยอายุรแพทยดเีดนในอดตี
ทั้งหมดเปนผูสรรหา เพื่อเปนตัวอยาง

ที่ดีงามสําหรับสมาชิกอายุรแพทยใหม 
ทั้งนี้ผู ที่ไดรับรางวัลอายุรแพทย

ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2557 ดานครูแพทยคือ 
พ.ท.นพ.สมพนธ บณุยคปุต ดานวชิาการคอื 
ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค ดานบริการคลินิก
คอื รศ.นพ.เกือ้เกยีรต ิประดษิฐพรศลิป ดาน
บริการชุมชนคือ นพ.วิโรจน วิโรจนวัธน และ
รางวัลอายุรแพทยรุ นใหมโดดเดน ไดแก 
รศ.นพ.รุงโรจน พิทยศิริ, ผศ.นพ.สุทัศน 
รุงเรืองหิรัญญา, นพ.เอลวิล เพชรปลูก, 
พญ.เพชรดี โอฬารริกสุภัค

เมือ่เรว็ ๆ  นีร้าชวทิยาลยัอายรุแพทย
แหงประเทศไทย ไดจัดการประชุมวิชาการ
ประจําป ครั้งที่ 30 ขึ้น ณ ศูนยประชุม 
PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอรท 
พัทยา จ.ชลบุรี ในหัวขอ “From Bench 
to Bedside and Beyond” “การประยุกต
ความรูสูการปฏบัิต”ิ ซึง่ภายในงานนอกจาก
มกีารประชุมวชิาการแลว ยงัมพีธิมีอบวฒุบิตัร
และบัตรสมาชิกภาพของราชวิทยาลัย 
(fellowship, FRCPT) แกอายุรแพทยที่สอบได
วุฒบิตัรผูเชีย่วชาญทัง้สาขาอายรุศาสตรท่ัวไป
และสาขาตอยอดตาง ๆ  ประจําป พ.ศ. 2556 
พธีิมอบสมาชิกภาพกติตมิศกัดิแ์กผูทรงคณุวฒุิ
ตางประเทศท่ีมีผลงานทางวิชาการเปนที่
ประจักษในระดับนานาชาติ พิธีมอบใบ
ประกาศนยีบัตรสมาชกิอายรุแพทยทรงคณุวฒุิ 
พธิมีอบรางวลัอายรุแพทยดเีดน และอายรุแพทย
รุนใหมโดดเดนประจําปประเภทตาง ๆ 
 ศ.นพ.เกรยีง ตัง้สงา อดตีประธาน
ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
กลาววา ขอแสดงความยินดีตอทานสมาชิก
กิตติมศักดิ์  ผู ทรงวุฒิ สมาชิกใหมของ
ราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ ทุกทาน ซึ่งทาน
สมาชิกกิตตมิศักด์ิ และอายุรแพทยผูทรงคณุวฒุิ 
ลวนมคีวามเชีย่วชาญในดานตาง ๆ  และสราง
ประโยชนใหแกประเทศชาติ สมควรที่ทาง
ราชวิทยาลยัอายรุแพทยฯ จะยกยองและเชิดชู
เกียรติคุณของทานเหลานี้  

È.¹¾.à¡ÃÕÂ§ µÑ้§Ê§‹Ò

È.¹¾.¸Ò¹Ô¹·Ã� ÍÔ¹·Ã¡Ó ̧ ÃªÑÂ
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อานหนังสือ ออกบวช และไดนําพระพุทธศาสนามาใชใน
การทาํงานทีโ่รงพยาบาลวชัิยยทุธ โดยยดึถือเร่ืองของธรรมะ
เปนหลักในการดําเนินการ ไมทุจริต ไมฉอโกง กอตั้งมูลนิธิ
เพือ่รกัษาพยาบาลพระภกิษอุาพาธโรงพยาบาลวชิยัยทุธขึน้ 
เพื่อดูแลพระสงฆที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตั้งแต พ.ศ. 2539 
การปฏิบัติธรรมนี้รวมไปถึงแพทย พยาบาล เจาหนาที่ของ
โรงพยาบาลวชิยัยทุธดวย ทัง้การจดัเสวนา การแสดงพทุธธรรม
เทศนา และการจดังานบญุตาง ๆ  เชน ทอดกฐนิ ทอดผาปา
ประจาํป ทําใหเจาหนาท่ีของทางโรงพยาบาลมีความซือ่สตัย 
สุจริต ไมมีการเอาเปรียบผูปวย 
 ในฐานะครูแพทย พ.ท.นพ.สมพนธ มักสอน 
อบรม ปลูกฝงใหศิษยมีความรับผิดชอบ ใหใชสติปญญา
ไตรตรองเหตุการณตาง ๆ ของบานเมือง แนะแนวทางการ
ครองชวีติใหแกศิษยโดยใชสตปิญญา หลกัธรรมของศาสนาพทุธ
เปนเคร่ืองค้ําจุน พรอมกันน้ีไดกลาวฝากถึงแพทยรุนใหม

ใหเหน็ถึงความสาํคญัของการซกัประวตัิ 
ตรวจรางกาย ซ่ึงสามารถนําไปสูการ
วินิจฉัยและการรักษาโดยใชผลทาง
หองปฏิบัติการเปนสวนประกอบ

“แพทยในปจจุบันขาดความ
ลกึซึง้ในการดแูลผูปวย ไปอาศยัผลทาง
หองปฏิบตักิารเพยีงอยางเดยีว ไปสนใจ 
investigation แปลก ๆ  ใหม ๆ  มากกวา 

มกีารด ูคลาํ เคาะ ฟง นอยมาก มกีารซกัประวตันิอยเกนิไป 
โดยเฉพาะประวัติสวนตัว การทํางาน ครอบครัว จังหวัด
ที่อาศัยอยู จึงอยากใหโรงเรียนแพทยกลับไปดูในระบบการ
แพทยเดิมคือการซักประวัติ การดู คลํา เคาะ ฟง ใหมากขึ้น 
ในยุคของผมการเปนแพทยตางจังหวัดมี investigation 
ไมมาก แตผูปวยมคีวามศรทัธาเชือ่ถอืกเ็พราะความละเอยีด 
รอบคอบในการซักประวัติ การตรวจผูปวย ที่สําคัญคือ การ
ดูแลผูปวยเหมือนญาติพี่นอง ใหความสนิทสนม ทําใหเกิด
ความรูสึกผูกพันระหวางผูปวย ญาติผูปวย และแพทย 
สมัยกอนแพทยกเ็หมือนกบัพอของคนในตางจังหวดั แตแพทย
รุนใหมไมคอยเปนอยางนี้แลว จึงอยากใหวงการแพทยใน
ปจจบุนัพยายามเนนในเรือ่งนีใ้หมากขึน้” พ.ท.นพ.สมพนธ
กลาวทิ้งทาย

พ.ท.นพ.สมพนธ บุณยคุปต ปจจุบันอายุ 85 ป 
สําเร็จการศึกษาเตรียมแพทยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร
ศริริาชพยาบาล เมือ่ป พ.ศ. 2457 จากนัน้เขารับการฝกอบรม
เปนแพทยประจาํบานภาควชิาอายรุศาสตรทีค่ณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล เริ่มรับราชการครั้งแรกที่โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา ในป พ.ศ. 2499 และในป พ.ศ. 2501 ไดรับ
ทุนศึกษาตอที่มหาวิทยาลัย Tulane ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ถือเปนผูมสีวนสาํคัญในการกอตัง้และบกุเบกิภาค
วิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
และเปนผูกอตั้งหนวยโรคทางเดินอาหารและโรคเมืองรอน 
โรงพยาบาลรามาธบิด ีผลงานวจิยัอนัโดดเดนคอื การคนพบ
สาเหตุของโรค Eosinophilic Meningitis ซึ่งเกิดจากพยาธิ 
Angiostrongylus cantonensis ในหอยโขง และพยาธิตัวจี๊ด 
ผลงานเหลานี้ไดรับการยกยองไปทั่วโลก อาจกลาวไดวา
อาจารยเปนผูใหกาํเนดิแพทยโรคตดิเชือ้
ของประเทศไทย อีก ท้ังยัง เป น
อายุรแพทยตัวอยางที่ใหความสําคัญ
อยางมากกบัการซกัประวตั ิตรวจรางกาย 
ซึ่งสามารถนําไปสูการวินิจฉัยและการ
รักษาโดยใชผลทางหองปฏิบัติการเปน
สวนประกอบ
 พ.ท.นพ.สมพนธ ยังเปน
พุทธมามกะที่ถึงพรอม ซึ่งเปนบุคลิกที่โดดเดนของทาน 
การปฏบิตัธิรรมนีไ้ดเผือ่แผมาสูแพทย พยาบาล เจาหนาทีข่อง
โรงพยาบาลวชัิยยทุธซึง่ทานปฏบิตังิานอยู และดวยบคุลิกที่
โดดเดน และผลงานเปนทีป่ระจกัษ จงึไดรับเลอืกเปนวฒุสิมาชกิ
เมื่อป พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2528 ตามลําดับ 
 จากผลงานที่ไดกลาวมาท้ังหมด ในฐานะแพทย
ทีม่คีณุสมบตัถิงึพรอม เปนครแูพทยทีเ่สียสละอบรมส่ังสอน
ศิษยใหมีความรับผิดชอบ ใชสติปญญาในการครองชีวิต 
เปนผูบาํเพญ็ตนใหเปนประโยชนตอพทุธศาสนา ซ่ึงอาจารย
ไดกระทําตอเนื่องมานานถึง 60 ป ราชวิทยาลัยอายุรแพทย
แหงประเทศไทยจึงมีมติเปนเอกฉันทให พ.ท.นพ.สมพนธ 
บณุยคปุต เปนผูรบัรางวลัอายรุแพทยดเีดน ดานครูแพทย 
ประจําป พ.ศ. 2557

พ.ท.นพ.สมพนธ กลาววา หลักการทํางานที่ยึด
เปนแบบอยางในการดูแลผูปวยมาจากปรมาจารยที่ยกยอง 
อยาง ศ.นพ.ประเสริฐ กังสดาลย ซึ่งสอนวาเปนแพทยจะ
ตองละเอยีด พถิพีถินัในการดแูลผูปวย ตองเปนคนชางสังเกต 
ตองรูจักใชวิธีดู คลํา เคาะ ฟง ซึ่งผมยึดปฏิบัติมาตลอด
ระยะเวลาการทํางาน และทําใหคนพบโรคตาง ๆ ที่มีอยูใน
ประเทศไทยแลว แตยังไมมีใครรูจัก
 นอกจากนี้ยังใชหลักทางดานพุทธศาสนาในการ
ทาํงาน เนือ่งจากไดดแูลพระภกิษมุากมาย ไดเหน็การปฏบัิติ
ของทานแลวเกิดความศรัทธา จึงไดไปศึกษาเพิ่มเติมทั้งการ
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จากผูรวมงานในฐานะทีเ่ปนผูถงึพรอมทัง้คณุธรรม จรยิธรรม 
เจตคต ิทัง้บทบาทของอายรุแพทย อาจารย และนักวชิาการ 
ดวยคณุปูการตาง ๆ  ดงักลาวมานี ้ราชวทิยาลยัอายรุแพทย
แหงประเทศไทยจึงมีมติเปนเอกฉันทให ศ.พญ.นิจศรี 
ชาญณรงค เปนผูรบัรางวลัอายรุแพทยดเีดน ดานวชิาการ 
ประจําป พ.ศ. 2557

ศ.พญ.นิจศรี กลาวถึงความรูสึกที่ไดรับรางวัลวา 
บทบาทที่ทํานั้นพยายามทําโดยหวังวาจะเปนประโยชน
สําหรับคนอื่น ๆ  ไมมากก็นอย และพยายามทําทุกอยางให
ดีที่สุดเทาที่จะสามารถทําได รูสึกเปนเกียรติตอตนเองและ
ครอบครัวอยางมาก เนื่องจากราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ 
เปนองคกรใหญทีม่สีมาชกิจาํนวนมาก และไดรบัความเชือ่ถอื
อยางมากในวงการแพทย ยงัเหน็วาตนเองทาํงานทีม่ปีระโยชน 
และกรุณามอบรางวัลดังกลาวให ในอนาคตจะพยายาม
ทํางานตอไปใหสมกับที่ทางราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ 

ใหความไววางใจ 
 สวนงานทางดานวิชาการ
มองวางานวิจัยในประเทศไทยมีความ
สาํคญัอยางมาก จะไปพึง่แตงานวจิยัของ
ตางประเทศอยางเดยีวไมได เนือ่งจาก
คนไทยไมเหมอืนกบัคนตะวนัตกทัง้เรือ่ง
พนัธกุรรม สิง่แวดลอม วฒันธรรม ทาํให
ลักษณะของโรค การวินิจฉัย และ

ผลการรกัษาแตกตางไป จงึจาํเปนตองมงีานวจิยัของตนเอง 
เพราะงานวิจัยท่ีจะนําไปใชไดในชีวิตจริงในประเทศควรจะ
มีงานวิจัยที่ศึกษาในผูปวยของประเทศไทยจริง ๆ ดวย

ในอนาคตนอกจากบทบาทเดิมแลว จะพยายาม
สอนใหมากขึน้ เพราะวาองคความรูทีม่อียูในปจจบุนัมมีากขึน้
เรื่อย ๆ  และมีองคความรูในประเทศไทยอยูมากพอสมควร 
การเผยแพรองคความรูไปยังบุคคลอ่ืน ๆ หรือบุคลากร
ทางการแพทยจะเปนการทาํใหองคความรูเหลานัน้แพรขยาย
ไปในวงกวางมากขึน้ สวนงานวจิยักย็งัจะคงทาํตอไปเรือ่ย ๆ 
ซึง่ตอนน้ีกย็งัมีงานวจิยัทีก่าํลงัดาํเนินการอยู โดยจะพยายาม
ทําทุกอยางเทาที่กําลังจะมี และใหไดประโยชนสูงสุด 
 “เมือ่เราตดัสนิใจมาเปนแพทยแลว กต็องทาํหนาที่
ของเราอยางเต็มที่ เรามีหนาที่ในการดูแลรักษาผูปวย มีสิ่ง
ที่จําเปนสองอยางคือ มีความรู กับความตั้งใจในการดูแล
รกัษา จะชวยใหชวีติของเราและผูปวยมคีวามสขุ นอกจากนัน้
การแสวงหาความรูเพิม่เติม โดยการหาความรูจากแหลงอืน่
หรือการหาความรูดวยตนเอง เชน การทําวิจัย ก็จะชวย
ตอยอดสําหรับตัวเอง และเพ่ิมองคความรูสําหรับวงการ
แพทยในอนาคต” ศ.พญ.นิจศรี กลาวทิ้งทาย

 ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค สําเร็จการศึกษาจาก
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เกียรตินิยม
อนัดบั 1 เมือ่ป พ.ศ. 2533 และศกึษาตอทีค่ณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั โดยไดรบัวฒิุบตัรผูเชีย่วชาญสาขา
ประสาทวิทยา แพทยสภา ป พ.ศ. 2536 ตอมาไดรับ
พระราชทานทนุมลูนิธอิานนัทมหดิล สาขาแพทยศาสตร ไป
ศกึษาตอเปน Clinical and Research Fellow in Cerebrovascular 
Disease ที ่Massachusetts General Hospital มหาวทิยาลยั
ฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อป พ.ศ. 2537
 จากนั้นไดกลับมารับราชการในป พ.ศ. 2539 
จนไดรับโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยที่คณะ
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2551 
ปจจุบันดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาวิชาประสาทวิทยา ภาค
วชิาอายรุศาสตร คณะแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 
และหวัหนาศนูยโรคหลอดเลอืดสมอง โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ
 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา
ไดใชความรูความสามารถของตนใหเปน
ประโยชนตอวงการแพทยมาอยาง
ตอเนื่อง มีผลงานการสอนนิสิตแพทย 
แพทยประจาํบาน และแพทยประจาํบาน
ตอยอด โดยใชหลกัในการสอนวา “ไมใช
เราอยากจะสอนอะไร แตพยายามคดิวา
คนฟงนาจะอยากรู อะไรมากกวา” 
จนเปนที่ยอมรับ ไดรับการประกาศเกียรติคุณ อาจารยดาน
การเรียนการสอนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2555 จากกองทุน
กาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศ.พญ.นิจศรี เปนผูริเริ่มกระบวนการดูแลผูปวย 
Stroke fast track ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โดยใหการ
รกัษาดวยยาละลายลิม่เลอืดทางหลอดเลอืดดาํเปนแหงแรก
ของประเทศไทยและในเอเชยี ตัง้แตป พ.ศ. 2540 จนปจจบุนั
กลายเปนตนแบบในการรักษาที่เปนมาตรฐาน ริเริ่มใหมี
โครงการดูแลผูปวยหลอดเลือดสมองตอเนื่องถึงบานอยาง
ครบวงจร โดยรวมกบัสาํนกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย 
จนปจจุบันถือเปนตนแบบของ Home health care ที่ได
มาตรฐานและไดรบัการพฒันามาอยางยาวนาน จากผลงาน
ตาง ๆ ทําใหไดรับรางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน
ดีเดนประจําป พ.ศ. 2553 โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ นอกจากนี้ยังมีผลงานตีพิมพและบทความทาง
วชิาการตพีมิพระดบัชาตแิละนานาชาตดิานโรคระบบประสาท
และโรคหลอดเลอืดสมองมากกวา 60 เรือ่ง รวมทัง้แตงตาํรา 
และเปนบรรณาธิการหนังสือดานโรคหลอดเลือดสมองเปน
จํานวนมาก
 ต้ังแตอดีตถงึปจจบุนัไดมสีวนชวยพฒันางานดาน
วจิยัและวชิาการของสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย 
และสมาคมโรคหลอดเลอืดสมองไทย และยงัไดรบัการยกยอง
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ในผูปวยโรคไตเรื้อรังในประเทศไทย การศึกษาน้ีเปนการวาง
รากฐานในการควบคุม กํากับ และติดตามประสิทธิภาพของยา
กลุม Biologics ซึ่งจะมีบทบาทสําคัญตอผูปวยมากขึ้นในอนาคต
อันใกล นอกจากนัน้เปนผูรเิริม่จัดต้ังหองปฏบิติัการตรวจวดัระดบั 
endotoxin สําหรับผูปวย hemodialysis, การตรวจวัด donor 
specific antibody สําหรับผูปวยปลูกถายอวัยวะ ตลอดจนการ
ตรวจวัดระดับ erythropoietin antibody และ neutralization 
antibody สาํหรบัผูปวยภาวะซดีจาก antibody ตอ erythropoietin 
เปนแหงแรกที่เปดบริการรับตัวอยางตรวจจากผูปวยทั่วประเทศ  

นอกจากนี้ยังไดพัฒนากระบวนการดูแลผูปวยใน
หอผูปวยอายรุศาสตร และทีฝ่ายผูปวยนอก เปนผูกอตัง้ metabolic 
clinic ใหการดแูลผูปวยมคีวามเปนสหสาขาระหวางแพทย, พยาบาล, 
nurse case manager, เภสัชกร และนักสังคมสงเคราะห  

ท้ังนี้หลักสําคัญในการดูแลผู ปวยโรคไตเรื้อรังที่ 
รศ.นพ.เกือ้เกยีรติ ไดเนนยํา้ เรือ่งแรกคอื การสรางทมี เนือ่งจาก

ในการดแูลผูปวย แพทยเพยีงฝายเดยีว
ไมสามารถทาํงานใหสาํเรจ็ได ตองทํางาน
รวมกันเปนสหสาขาอยางจริงจังใหเปน
ทีมเดียวกัน เพื่อเปนทีมที่เขมแข็งใน
ประเทศไทย เรือ่งทีส่องคอื สรางเครอืขาย
การทํางานระหวางอายุรแพทยและ
โรงพยาบาลอ่ืน ๆ ทั้งโรงพยาบาลท่ีมี
ขดีความสามารถในการรกัษาทีม่ากกวา
และนอยกวา ไมควรทํางานอยางโดดเดีย่ว 

เร่ืองท่ีสามคือ ตองหาสิ่งใหม ๆ เพื่อกาวใหทันนวัตกรรมและ
องคความรูทางวิชาการทีก่าวหนา  โดยโครงสรางและองคประกอบ
ของการแพทยไทยในปจจุบันมีความพรอมในการพัฒนาสราง
องคความรูทางวิชาการ  องคความรูทางวิชาการเปนหัวใจสําคัญ
สําหรับอายุรแพทยในการใหการดูแลรักษาผูปวย

ดานความสําเร็จในชีวิต รศ.นพ.เกื้อเกียรติ กลาววา 
หลกัการทาํงานที่ยดึถอืมาโดยตลอดคอื ถอืวา “งานคอืชวีติ ชวีติ
คืองาน” จงึไมเคยคิดวาตนเองไดประสบความสําเรจ็ และยงัมอีกี
หลายเรื่องที่อยากจะพัฒนาตอไป

“ผมไดรับการอบรมและแรงบันดาลใจจากอาจารย 
ซึ่งก็ไดนํามาใชกับตัวเองอยูอยางสมํ่าเสมอ และอยากจะสงผาน
แรงบนัดาลใจนีถ้งึเพือ่น พี ่นอง รวมวชิาชีพ อนัแรกคือ งานคือชีวิต 
ชีวิตคืองาน เพราะฉะนั้นชีวิตคือการทํางาน อันที่สองคือ ไมวา
จะทํางานที่ไหน ขอใหมีสวนรวมและมีสวนชวยเหลือสนับสนุน
ตอสวนรวม ตองใหเพือ่นรวมงานเกดิความรูสกึวาโชคดทีีม่เีราอยู 
ไมใชไมมีเราก็ได มีเราก็ได ผมคิดวาทั้งสองขอนี้เปนหัวใจสําคัญ
ของการทํางานที่อยากใหอายุรแพทยรุ นนองนําไปปฏิบัติ 
อกีประการหนึง่คอื ไมวาจะทาํงานทีไ่หน ความเปนแพทยคอืความ
เปนนกัวชิาการ ในความเปนนกัวชิาการตองตดิตาม ขบคดิปญหา
ประเดน็องคความรูตาง ๆ ทางอายรุศาสตรหรอืแมแตองคความรู
อื่น ๆ  ตลอดเวลา หากไมละทิ้งความเปนนักวิชาการ การทํางาน
ก็จะตามทันโลก นําความเจริญกาวหนามาสูองคกร และนํามาสู
การชวยเหลือผูปวย” รศ.นพ.เกื้อเกียรติ กลาวทิ้งทาย 

รศ.นพ.เกือ้เกยีรต ิประดษิฐพรศลิป สาํเรจ็การศกึษา
จากคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล 
เมือ่ป พ.ศ. 2529 และศกึษาตอทีค่ณะแพทยศาสตร จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดรับวุฒิบัตรอายุรศาสตรท่ัวไปและอายุรศาสตร
โรคไต ตอมาไดรับพระราชทานทุนมูลนิธิโรคไตแหงประเทศไทย 
ศึกษาตอเปน Clinical Fellow ที่ University of Texas at Houston 
และ Research Fellow ที่ University of Colorado at Denver 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ปจจุบันดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาวิชา
โรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มีผลงานการสอนนิสิตแพทย การฝกอบรมแพทย
ประจําบาน และแพทยประจําบานตอยอด ตลอดจนมีผลงาน
วิจัยและผลงานการบริการคลินิกที่โดดเดนอยางตอเนื่อง 

ดวยผลงานอันเปนที่ประจักษและสรางคุณประโยชน
ตอวงการแพทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยจึงมี
มตเิปนเอกฉนัทให รศ.นพ.เกือ้เกยีรต ิ ประดษิฐพรศลิป เปน
ผูรบัรางวลัอายรุแพทยดเีดน ดานการ
บริการคลินิก ประจําป พ.ศ.2557 

รศ.นพ.เกือ้เกยีรต ิกลาวถงึ
ความรูสึกที่ไดรับรางวัลวา “รูสึกยินดีที่
ราชวทิยาลัยอายรุแพทยฯ ไดใหเกยีรติ
มอบรางวัลอายุรแพทยดีเดนในครั้งน้ี 
โดยพิจารณาจากงานทีไ่ดดําเนนิการมา
ตลอดระยะเวลาที่เปนอายุรแพทย   
ตัง้แตสาํเรจ็การศกึษาวฒุบิตัรอายรุแพทย
ทั่วไปและวุฒิบัตรอายุรแพทยโรคไตก็ไดทุมเทในการทํางาน
มาโดยตลอด” 

บทบาทหลักในการทํางานคือ งานดานการสอน 
การวจิยั และการบรกิาร โดยมหีลกัการวาท้ังการสอน การวจัิย และ
การบริการมีความเกี่ยวพันกัน ขณะที่หลายคนอาจมีความกังวล
วาหากทาํงานดานหนึง่ดานใดแลวงานดานอ่ืนจะดอยลงหรอืไมมี
ประสิทธิภาพ แตสําหรับ รศ.นพ.เกื้อเกียรติ กลับไมคิดเชนนั้น 
การทํางานที่ผานมาจึงพยายามผูกงานดานการสอน การวิจัย 
และการบริการรวมเปนงานเดียวกัน เพราะเชื่อวาถาทํางานวิจัย
ดขีึน้ ผลงานวจิยัหรอืประสบการณในการวจิยัจะนาํมาสูการเรยีน
การสอน และงานบรกิารทีด่ขีึน้ และทัง้สามงานสามารถจะพฒันา
เกื้อหนุนกันทําใหเกิดสิ่งใหม ๆ ที่ทาทายอีกมากมายตามความ
กาวหนาขององคความรูทางอายุรศาสตร 

เนื่องจากเปนอายุรแพทยโรคไตที่เห็นภาพรวมของ
ปญหาโรคไตของประเทศ จึงใหความสนใจพัฒนางานวิจัย 
การเรียนการสอน และการบริการโรคไต โดยในการทํางานของ 
รศ.นพ.เกื้อเกียรติ ใชหลักการที่วา งานใดก็ตามท่ีตอบโจทย
ปญหาของประเทศและมีผูที่ทําอยูแลวและทําไดดีก็ไมมีความ
จําเปนตองทําซํ้าหรือทําซอนในเรื่องเดียวกัน เนื่องจากงานและ
ปญหาของประเทศที่ตองการการพัฒนายังมีอยูอีกจํานวนมาก 
ควรพยายามมองเห็นโจทยใหม ๆ ที่ไมซํ้าซอนเพื่อผลักดันให
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ พัฒนาไปสูการ
ยกระดับการบริการใหผูปวยไดรับการรักษาที่ดีขึ้น

สําหรับผลงานท่ีโดดเดน อาทิ เปนหัวหนาโครงการ
ศกึษาคณุภาพและ immunogenicity ของ Biosimilar erythropoietin 

“§Ò¹áÅÐ»˜ÞËÒ¢Í§»ÃÐà·ÈÁÕÍÂÙ‹ÍÕ¡¨ํÒ¹Ç¹ÁÒ¡ 
¾ÂÒÂÒÁÁÍ§àË็¹â¨·Â�ãËÁ‹ æ äÁ‹¨ํÒà»š¹µŒÍ§ä»·ํÒ«ํ้Ò”

info 415.indd   10 6/9/57 BE   5:46 PM



11Ç§¡ÒÃá¾·Â�1 - 15 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557

[ In Focus ]

นพ.วิโรจน วิโรจนวัธน 
อายุรแพทยดีเดน ดานการบริการชุมชน ประจําป พ.ศ. 2557

“¶ŒÒËÒ¡ÂÑ§ÃÑ¡ÉÒáººµÑ้§ÃÑºÍÂÙ‹ äÁ‹ÁÕ·Ò§·Õ่»ÃÐªÒª¹
ã¹¾×้¹·Õ่¨ÐÁÕÊØ¢ÀÒ¾´ÕáÅÐ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ·Õ่´Õ¢Ö้¹”

สําหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน

เปนโรงพยาบาลชุมชนท่ีมีขนาดคอนขางใหญ ดูแลประชากร

จํานวนกวา 140,000 คน นพ.วิโรจน จึงเกิดแนวความคิดวา 

หากจะตัง้รบัอยูทีโ่รงพยาบาลอยางเดยีวคงไมได เพราะฉะนัน้จะ

ทาํอยางไรใหการบรกิารทางอายรุศาสตรลงไปถงึชาวบานในชุมชน 

ใหเขาสามารถเขาถึงการบริการได ดวยเหตุนี้จึงวางแผนลงไปให

ความรูแกพยาบาล เจาหนาทีส่ถานอีนามัยหรืออาสาสมัคร (อสม.) 

ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ซึ่งเปนผูที่ใกลชิด

ชาวบานในชมุชนใหมคีวามรูและดแูลคนในหมูบานของตนเองได

อยางถูกตอง 

นพ.วิโรจน กลาววา ดวยมีแนวคิดตั้งแตแรกวาอยาก

ทํางานในชนบท เพื่อใหผูปวยในชนบทไดรับการดูแลจากแพทย

ผูเชีย่วชาญ เพราะเขาเหลานีเ้สยีโอกาส ดอยโอกาสมาก และถาหาก

ยังรักษาแบบตั้งรับอยู ไมมีทางที่ประชาชนในพื้นที่จะมีสุขภาพดี

และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะโรคเรื้อรังตาง ๆ ทั้งเบาหวาน 

หัวใจ ความดนัโลหติ และภาวะแทรกซอน

ตาง ๆ ก็มีเพิ่มมากขึ้น สงผลใหใน

ภาพรวมของประเทศตองเสยีคาใชจาย

ในการซอมสุขภาพอยางมหาศาล 

จากประเดน็ปญหาดงักลาว 

เมือ่ นพ.วิโรจน ดาํรงตาํแหนงผูอาํนวยการ

โรงพยาบาล นอกจากวางเปาหมายให

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชสวางแดนดนิ

เปน The Best ในเรื่องของการดูแลผูปวยระดับทุติยภูมิและ

ระดบัตตยิภมูแิลว สิง่สาํคญัทีส่ดุคอื จะตองไมทอดทิง้ระดบัปฐมภูมิ 

โดยสิ่งที่สําคัญที่สุดในการดูแลผูปวยระดับปฐมภูมิคือ Doctor 

Patient Relationship เพราะการที่มีเจาหนาที่ลงไปดูแลผูปวย

ถึงท่ีบาน นอกจากจะไดใจผูปวยแลว เมื่อแพทยใหคําปรึกษา 

คําแนะนําในการดูแลสุขภาพ ผูปวยก็จะปฏิบัตติาม เปนสิง่ท่ีทําให

ชุมชนมีความเขมแข็งขึ้นไดในอนาคต 

“หลังจากมารับบทบาทงานบริหาร และทํางานกับ

ชมุชนมาโดยตลอดพบวา การทาํในลกัษณะนีส้งผลตอชมุชนอยาง

มาก ไมวาจะเปนโครงการตูยาสามัญประจําบาน บริการรานยา

คุณภาพในชุมชน แพทยแผนไทย การคัดกรองโรคหลอดเลือด

หัวใจ การเขาถึงยาละลายลิ่มเลือด มองวาถาเราทํางานตรงนี้จะ

สรางประโยชนตอชุมชน และในอนาคตก็ยังจะทํางานอยูที่นี่ 

อยูในชุมชน เพื่อชุมชนตอไป”

ทายนี ้นพ.วโิรจน ไดฝากไววา “ความเปนอายุรแพทย

คือแพทยทานหนึ่ง ถาเรายึดประโยชนของผูปวยเปนที่ตั้ง 

อยูทีไ่หนกไ็ด เพราะสามารถทีจ่ะสรางประโยชนไดทัง้นัน้ และถา

นอง ๆ อายุรแพทยมีโอกาสทํางานในโรงพยาบาลชุมชน ขอให

ชวยกันและตองรูวาอายุรแพทยในโรงพยาบาลชุมชนมีบทบาท

ในการดูแลระดับปฐมภูมิดวย เพราะถาเราไมทํา ไมดูแลใหดี 

ผูปวยจะลนและเราจะไมมีทางดูแลไหว และที่สําคัญที่สุดคือ 

ถาทรงคุณธรรมแหงวิชาชีพไว เราก็จะมีแตความรุงเรือง ไมมีวัน

ตกตํ่า” 

นพ.วโิรจน วโิรจนวธัน สาํเรจ็การศกึษาแพทยศาสตร

บณัฑติ (เกยีรตนิยิมอนัดับ 2) จากคณะแพทยศาสตร จฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ไดรับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตรที่โรงพยาบาล

จฬุาลงกรณในป พ.ศ. 2536 ไดปฏิบัตหินาท่ีในตาํแหนงอายุรแพทย

ประจําโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน จ.สกลนคร 

และดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

สวางแดนดิน ตั้งแตป พ.ศ. 2544 จนถึงปจจุบัน 

 ตลอดระยะเวลา 27 ปที่ผานมา ไดทุมเทอุทิศตนเปน

แพทยทีป่ฏบิตังิานอยูในชนบท ทาํงานดวยความเสยีสละ ปฏบิตัิ

งานทั้งดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษาพยาบาล ฟนฟู

สมรรถภาพ ตลอดจนคุมครองผูบรโิภคในชนบท โดยเฉพาะผูปวย

เอดส ทาํใหไดรบัรางวลับคุลากรดีเดนดานการแพทยและสาธารณสขุ 

(การดูแลผูปวยโรคเอดส) จากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา

โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในป พ.ศ. 2546 ไดริเริ่มจัดให

มีการบริการรานยาคุณภาพจากสภาเภสัชกรรม ในป พ.ศ. 2547 

ดวยผลงานอันเปนที่ประจักษทําใหได

รบัรางวลัแพทยชนบทดีเดนจากกองทุน 

นพ.กนกศักดิ์ พูลเกษร ในป พ.ศ. 2552 

ไดพัฒนาระบบบริการและสรางสรรค

นวัตกรรมแพทยแผนไทยในระดับ

โรงพยาบาลชุมชนอยางตอเนือ่ง กระทัง่

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

สวางแดนดนิไดรบัโลรางวลัเชดิชเูกยีรติ 

“พื้นที่ตนแบบดีเดนแหงชาติดานการแพทยแผนไทย การแพทย

พื้นบาน และการแพทยทางเลือก ประจําป พ.ศ. 2556”

 นพ.วโิรจน บริหารโรงพยาบาลดวยความซือ่สตัย สจุรติ 

และความพอเพียง เปนผูนําองคกรที่มีความมุงมั่นในการพัฒนา

คุณภาพโรงพยาบาล จนกระทั่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

สวางแดนดนิเปนโรงพยาบาลแรกของสกลนครท่ีไดรับการรับรอง

คุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA ในป พ.ศ. 2548 เปน

ผูบริหารมือสะอาดที่ซื่อสัตย สุจริต โปรงใส บริหารองคกรอยาง

มีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งดานครองตน ครองคน และครองงาน 

ทําใหไดรบัรางวลัมากมาย ไดแก รางวลัคนดศีรเีมอืงสกล ประเภท

คนดีเชิงประจักษ ในป พ.ศ. 2549 และรางวัลผูบริหารดีเดน 

ประเภทผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนภาครัฐ ประจําป พ.ศ. 

2552 จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแหงประเทศไทย 

 จากผลงานท่ีทุมเทเพื่อผู ปวยในชุมชนและผูปวย

โรคเอดสมาตลอด 27 ป ราชวทิยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย

จึงมีมติเปนเอกฉันทให นพ.วิโรจน วิโรจนวัธน เปนผูรับรางวัล

อายุรแพทยดีเดน ดานการบริการชุมชน ประจําป พ.ศ. 2557

นพ.วิโรจน กลาวถึงความรูสึกที่ไดรับรางวัลวา “รูสึก

ดีใจที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ เห็นประโยชนจากงานที่ทําและ

เหน็ความสาํคญัของการบรกิารชุมชน โดยในการบรกิารชุมชนนัน้

ครอบคลมุทกุระดบัของการรกัษาพยาบาลตัง้แตปฐมภมู ิทตุยิภูมิ 

และตติยภูมิ ซึ่งกวางมาก อายุรแพทยจึงตองนําความรูทางดาน

อายุรศาสตรลงไปถึงระดับชุมชน ทั้งในดานการสงเสริมสุขภาพ 

ปองกันโรค รักษาพยาบาล และฟนฟูสมรรถภาพในชุมชนดวย” 
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áÅÐ¡ÅŒÒ½˜¹ãËŒà»š¹¨ÃÔ§”

รศ.นพ.รุงโรจน พิทยศริ ิสาํเรจ็การศกึษาแพทยศาสตร

บณัฑิตจากคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั ไดศกึษา

ตอเปนแพทยประจําบานที่ Guy’s, St. Thomas’ & King College 

Hospitals, University College London Hospital และ Radcliffe 

Oxford Hospitals สหราชอาณาจักร ในป พ.ศ. 2543 ไดเขารับ

การฝกอบรมดานประสาทวิทยา ณ UCLA Medical Centre and 

David Geffen School of Medicine เมอืง Los Angeles สหรฐัอเมรกิา 

ไดรับวุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยาในป พ.ศ. 2547 โดยไดเขา

ทํางานตอในฐานะ Assistant Professor of Neurology ที่ UCLA 

Medical Centre and School of Medicine เมือง Los Angeles 

สหรัฐอเมริกาอีก 1 ป จึงไดกลับมาทํางานที่สาขาวิชาประสาท

วิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ปจจุบันปฏิบัติหนาที่เปนหัวหนาศูนยพารกินสัน 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  เปนคณะกรรมการของชมรมโรคสมองเสือ่ม

แหงประเทศไทย และดาํรงตาํแหนงประธานชมรมโรคพารกนิสนั

ไทย เปนวิทยากรใหความรูเก่ียวกับ

โรคระบบประสาทแกประชาชนทั่วไป

ในกิจกรรมสุขภาพตาง ๆ  ทํางานรวมกับ

กระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ และ

กรงุเทพมหานคร ในโครงการลงทะเบยีน

ผู ปวยโรคพารกินสัน เปนผู ยึดถือ

ผลประโยชนของผูปวย เชน ชวยเหลือ

ใหเขาถึงสิทธิการรักษา เชน สิทธิการรักษาดวยการผาตัดกระตุน

สมองสวนลึกดวยไฟฟา และเปนผูประดิษฐไมเทาพารกินสัน

พระราชทานท่ีไดมีการย่ืนขอสทิธบัิตรแลวและไดรับพระราชทาน

ชือ่ไมเทานีจ้ากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ในปจจุบันไดรับการสนับสนุนจากผูบริจาคในการผลิตแจกใหแก

ผูปวยทั้งประเทศ 

นอกจากนีย้งัมผีลงานตพีมิพระดบัชาตแิละนานาชาติ

ดานประสาทวิทยามากกวา 90 เรือ่ง แตงตาํราทางดานโรคประสาท

วิทยาภาษาอังกฤษรวมกับแพทยชัน้นําของโลกในวงการประมาณ 

10 เลม 

ดวยผลงานที่โดดเดนในดานการสอน การวิจัย การ

แตงตาํรา และการรกัษา ราชวทิยาลยัอายรุแพทยแหงประเทศไทย

จงึมมีตเิปนเอกฉนัทให รศ.นพ.รุงโรจน พทิยศริ ิเปนผูรบัรางวลั

อายุรแพทยรุนใหมโดดเดน ประจําป พ.ศ. 2557

รศ.นพ.รุงโรจน กลาวถึงความรูสึกที่ไดรับรางวัลวา 

“รูสึกภูมิใจมากเพราะวาเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวางานที่ทํา ไมวา

จะเปนในเรื่องทางวิชาการ การบริการผูปวย และการเรียน

การสอน ในจดุหนึง่เปนทีย่อมรบัในระดบัราชวทิยาลยัของประเทศ 

ซึง่ตองขอขอบคณุทางราชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ ทีใ่หโอกาสและ

มองถงึผลงานของอายรุแพทยในหลาย ๆ  ดาน พยายามนาํเสนอ

ผลงานของอายุรแพทยใหแพทยโดยทั่วไปหรือกลุมคนขางนอก

ไดเห็น ถือวาเปนรางวัลที่ดีอีกรางวัลหนึ่ง แลวผมเชื่อวารางวัลนี้

ตอไปจะยิง่ยากมากขึน้ เพราะจะมคีณุหมอเกง ๆ  ทีท่าํประโยชน

ตอวงการแพทยเพิ่มขึ้นอีกมาก” 

สาํหรบัความนาสนใจของโรคพารกนิสนั รศ.นพ.รุงโรจน 

กลาววา พารกินสันเปนโรคที่มีอาการหลากหลายมาก จํานวน

ผูปวยไมไดนอยกวาโรคความเสื่อมทางระบบประสาทอื่น ๆ 

โดยเฉพาะอยางยิง่ในปจจบุนัประเทศไทยมจีาํนวนผูสงูอายเุพิม่ขึน้ 

โรคนี้ในปจจุบันไมไดถือเปนโรคของความเคลื่อนไหวอยางเดียว 

ผูปวยมอีาการทีน่อกเหนอืจากความเคลือ่นไหว ซึง่ในปจจบุนัการ

รกัษามปีระสทิธภิาพดขีึน้ เมือ่ผูปวยเขาถงึการรกัษาทาํใหคณุภาพ

ชีวิตเปลี่ยน อายุยืนยาวขึ้น สามารถกลับไปทํางานไดและใชชีวิต

ได เปนโรคที่เมื่อเริ่มรักษาจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ

ตัวผูปวยไปในทางท่ีดีขึ้น ในฐานะของผูใหการรักษา รูสึกดีที่

สามารถเปลีย่นแปลงใหผูปวยดขีึน้ได แตอยางไรกต็าม การรกัษา

พารกินสันในปจจุบันตองรักษาอยางครบวงจรในหลาย ๆ สาขา 

ทําใหเห็นวาการสรางทีมเปนสิ่งท่ีสําคัญ ไมใชตัวเองทําอยู

คนเดยีว รางวลัทีร่าชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ มอบใหเปนการเนนยํ้า

ใหเห็นวาการทํางานเปนทีมสหสาขาโดยเฉพาะในกลุมโรค

เฉพาะทางมคีวามสาํคญั และการทาํงาน

คนเดยีวคงจะทาํใหผลการรกัษาทีอ่อกมา

สูการทํางานเปนทีมไมได 

ดวยหลักการทาํงานทีย่ดึถอื

คือ ตองทําในสิ่งที่ตัวเองชอบ ทําให

การทํางานในแตละดานทั้งการดูแล

ผูปวย การเรียนการสอน และการวิจัย 

ของ รศ.นพ.รุงโรจน ดําเนินไปดวยกัน

และบรรลุเปาหมายที่วางไว 

“ผมโชคดีที่ไดทําในสิ่งที่ตัวเองชอบ และไดรับการ

สนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ซึง่ถาไดทาํในลกัษณะนี้

ซึ่งเปนสิ่งที่ชอบและไดรับการสนับสนุนยอมเกิดความสนุก 

สามารถทําไดตอเนื่อง ผมก็จะบอกกับแพทยนอง ๆ เสมอวา

ผมชอบตรวจผูปวยโรคพารกนิสันและกลุมโรคความเคลือ่นไหวที่

ผิดปกติซึ่งทําใหเราสามารถทําไดเรื่อย ๆ และไมรูสึกเบื่อ” 

หากมองถึงการประสบความสําเร็จ รศ.นพ.รุงโรจน 

กลับมองวาเปนการเริ่มตนและเปนผลงานของศูนยพารกินสัน 

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ เพราะวาผลงานตาง ๆ  นีท้าํใหประเทศไทย

มขีอมลูเกีย่วกบัโรคพารกนิสนัมากขึน้ ไมวาจะเปนการลงทะเบยีน

ผูปวยหรืออะไรก็ตาม ทั้งหมดไมสามารถทําคนเดียวได เพราะ

ฉะน้ันขอยกเครดิตใหกบัศนูยพารกนิสนั โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ

ทัง้หมด และหวงัวาจะมโีอกาสทาํในเรือ่งการเคลือ่นไหวทีผ่ดิปกติ 

ขยายงานตอไปเพิ่มขึ้น 

 ทายนี้ รศ.นพ.รุงโรจน ไดฝากวา “ตองทําในสิ่งที่

ตวัเองชอบ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะทาํ และกลาฝนใหเปนจรงิ เพราะวา

ในบางครั้งในสิ่งที่ใหม ๆ  ที่เรากําลังพยายามเริ่มตน ตองเริ่มจาก

ความกลากอน เมือ่กลาแลวถาสิง่นัน้เปนสิง่ทีด่ ีคนอืน่ ๆ  รวมทัง้

องคกรก็จะใหความรวมมือและใหการสนับสนุน”  
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ผศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญ
ญ

า 
อายุรแพทยรุนใหมโดดเดน ประจําป พ.ศ. 2557
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ผศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา สําเร็จการศึกษา
แพทยศาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิยิมอันดบั 1) จากคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2538 หลังจากนั้นไดศึกษาตอที่ 
Department of Internal Medicine, George Washington University 
Medical Center, Washington DC และ Division of Pulmonary 
and Critical Care Medicine, University of Miami ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยไดรับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร วุฒิบัตร
อนุสาขาอายุรศาสตรโรคระบบการหายใจฯ และวุฒิบัตรสาขา
เวชบําบัดวิกฤต ตามลําดับ เขารับราชการเปนอาจารยที่หนวย
โรคระบบการหายใจและเวชบําบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ตลอดระยะเวลาทีผ่านมาไดทุมเทในการพฒันาวชิาการ
ดานโรคระบบการหายใจ ตลอดจนรณรงคการงดสบูบหุรี ่โดยเปน
ผูกอตั้งคลินิกงดบุหร่ี ชื่อวา “คลินิกฟาใส” อันเปนตนแบบการ
บูรณาการการงดบุหรี่ตั้งแตระดับโรงพยาบาล ชุมชน จังหวัด 
ถึงระดบัประเทศ ไดรับการยอมรบัทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ 
นอกจากนี้ยังรวมมือกับบุคลากรใน
โรงพยาบาลจัดตั้งโครงการดูแลผูปวย
ในภาวะวิกฤตและระยะสุดทายอยาง
ใกลชิด โดยประยกุตความเชือ่ทางศาสนา
เขารวมดวย 

ดวยความสามารถโดดเดน
และเพียบพรอมไปดวยคุณวุฒิและ
คุณธรรม ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยจึงมีมติเปน
เอกฉันทให ผศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา เปนผูรับรางวัล
อายุรแพทยรุนใหมโดดเดน ประจําป พ.ศ. 2557 
 ผศ.นพ.สุทัศน กลาวถึงความรูสึกที่ไดรับรางวัลวา 
“รูสึกดีใจที่สิ่งที่พยายามทุมเทไดรับการยอมรับ มีคนเห็นความ
สําคัญของงานท่ีผมทํา เนื่องจากงานที่ทําอยูมีผลกระทบใน
วงกวางพอสมควร ซึ่งทั้งหมดมาจากแนวคิดในการทํางานที่วา 
ถาเราเปนหมอและทาํงานแบบงานประจาํ (routine) หมอคนหนึง่ ๆ  
อาจชวยเหลือผูปวยที่ทุกขยากไดแควันละ 30-40 คน แตถาเรา
ยอมขยบัตนเอง ขยายงานของเราออกมาจากงานประจาํมาเปน
งานในวงกวางอยางตอนนี้ ไมวาจะเปนงานพัฒนาระบบบริการ
เลกิบหุรีท่ัง้ในระดบัโรงพยาบาลและระดบัประเทศ เราจะสามารถ
ชวยเหลือคนไขที่กําลังลําบากไดมากถึง 13 ลานคนในแตละวัน 
ทําใหเห็นภาพวา คนหนึ่งคนสามารถจะทําประโยชนและ
ชวยเหลอืคนอืน่ ๆ  ไดอีกมาก เพยีงแคเราเปล่ียนมมุมองจากเดมิ
เพยีงเล็กนอยเทานัน้ การทาํงานทีม่ผีลในวงกวางนีเ้องนาจะเปน
ในจุดที่ทําใหไดรับการพิจารณารางวัลนี้”  

แม ผศ.นพ.สทุศัน จะมบีทบาทหลายดาน แตบทบาท
ทีส่รางความภาคภมูใิจมากท่ีสดุคอื การเปนครแูพทย ดวยมองวา 
การเปนครแูพทยนัน้มคีวามหมายมากกวาการเปนหมอทัว่ ๆ  ไป
ที่ทํางานบริการผูปวยเพียงอยางเดียว เพราะการเปนครูแพทย
ทําใหเรามี 2 บทบาทที่ตองรับผิดชอบไปพรอม ๆ กัน คือเปน
ทั้งหมอและเปนทั้งครูในเวลาเดียวกัน การเปนครูทําใหเรารูวามี
หมอรุนใหมอกีจาํนวนไมนอยทีก่าํลงัจบัจองเรา ดเูราเปนตนแบบ 
เปนแมพิมพอยู ดังนั้น หากเราตองการจะใหลูกศิษยจบออกไป
เปนหมอที่ดี ก็ทําไดงาย ๆ นิดเดียวคือ ทําใหเขาดูเลยดวยตัว
เราเองวา หมอทีด่เีปนอยางไร การสอนดวยการทาํใหดเูปนตวัอยาง

นัน้ทรงพลงัมากกวาการสอนในหองเรยีนมากนกั หากเราสามารถ
สอนนกัเรยีนแพทยปละรอยกวาคนนีใ้หเปนหมอท่ีดอีอกไปทํางาน
รับใชสังคมและใหบริการผูปวยดวยจิตวิญญาณของความเปน
แพทยแลว คนไทยในชนบทจํานวนมหาศาลที่ยังยากจนก็จะมี
สุขภาพที่ดีขึ้นอยางไมตองสงสัย 

“หลกัการสอนของผมคอื สอนอยางกลัยาณมติร อนันี้
เปนหลกัธรรมทีพ่ระพทุธองคทรงสัง่สอนไว เราพยายามเปดกวาง
ใหลูกศิษยสามารถเขามาน่ังคุยกับครูไดในเวลาที่มีความทุกข 
เดอืดรอน ไมสบายใจ ไมเขาใจ เรากพ็รอมเปนเพือ่น ใหคาํปรกึษา 
และชวยเหลือเทาที่ทําได หากเราอยากใหเขาเปนคนอยางไร
แบบไหน เราเองกท็าํใหเขาดเูลย อยากใหเขาเปนหมอทีด่ ีทาํงาน
เพื่อสังคม เราเองก็ตองเปนตัวอยาง ดูแลคนไขทุก ๆ  คนไมวาจะ
ยากดีมีจน ก็ตองดูแลเสมือนหนึ่งเขาเปนญาติของเราเอง”

นอกจากนีแ้ลว ผศ.นพ.สุทศัน ยังไดนาํหลกัธรรมะมา
ปรบัใชเพือ่เปนหลกัในการทาํงาน โดยยดึคาํสองคาํในการดาํเนนิ
ชวีติปจจุบนั คอื “พอ” และ “ด”ี คาํสัน้ ๆ งาย ๆ แตมคีวามหมาย

กวาง “พอ” ก็คือ รูจักพอเพียง “ดี” 
ก็คือตองคอยควบคุมจิตใจใหเปนปกติ 
คืออยูในศีลในธรรมแหงวิชาชีพ หาก
เรานําสองคํานี้มาผสมกันก็จะไดเปน 
“พอด”ี คอืดาํเนินชีวติอยูในทามกลาง
ทางสายกลางที่พระพุทธองคทรงสอน
ไวนั่นเอง หากจะสลับสองคํานี้เปน 

“ดพีอ” ความหมายกไ็มเปลี่ยน จะชวยทบทวนการใชชวีติของเรา
ในแตละวันวา เราไดทําความดีมากพอแลวหรือยัง ดังนั้น 
คําสองคํานี้จึงมีความสําคัญไมนอยในการดํารงชีวิต
 หากมองถึงความสําเร็จในชีวิต ผศ.นพ.สุทัศน ไมได
วางเปาหมายชวีติไวทีช่ือ่เสยีงหรอือาํนาจ แตขอพฒันาตนเองใน
การทํางานไปพรอม ๆ กับนําธรรมะมาปรับใชในการดํารงชีวิต 
และทําหนาที่ใหดีที่สุดไมวาจะอยูในบทบาทใดก็ตาม  

“ปจจุบันแรงผลักดันทางสังคมพยายามผลักใหเรา
เดินไปในทิศทางของทุนนิยมตามอยางฝรั่ง เราคํานึงถึงแตเรื่อง
รายได ความรํา่รวย ดงันัน้ เราควรสรางภมูคิุมกนัตนเองจากระบบ
ทุนนิยม สรางสมดุลชีวิตที่เหมาะสม มองใหเห็นถึงแกนแทของ
ชีวิต และปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพแพทย อันที่จริง
ชวีติของคนเรากไ็มมอีะไรมาก เปรยีบไดดงัเทยีนแตละเลม บางเลม
ก็เรียบงาย บางเลมถูกแกะสลักมีลวดลายภายนอกมากมาย
อยางหรหูราอลงัการ แตแกนแทแลวเทยีนทัง้สองแบบกค็อืเทยีน 
จดุไฟตดิ ใหความสวางได นํา้ตาเทยีนทีไ่หลลงมากไ็มตางกนั และ
สดุทายเทยีนทัง้สองกต็องดบัลงเหมอืน ๆ  กนั ดงันัน้ จึงไมควรวิง่ไล
ตามวตัถมุากจนเกนิพอด ีผมจงึขอฝากถงึราชวทิยาลยัอายรุแพทยฯ 
ใหมุงเนนในการพัฒนาดานจริยธรรมแหงวิชาชพีแพทยใหเขมขน
มากขึ้น เพื่อเปนการสรางเกราะปองกันใหแกวิชาชีพแพทย 
เพื่อใหอายุรแพทยรุนใหม ๆ ไดมองเห็นประโยชนของสวนรวม
เหนือกวาประโยชนสวนตน ดังพระราชดํารัสของพระราชบิดาที่
ตรสัไววา “ขอใหยดึถอืประโยชนสวนตนเปนทีส่อง ประโยชนของ
เพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย และเกียรติยศ จะตกแก
ตวัทานเอง ถาทานทรงธรรมแหงวชิาชีพไวใหบรสิทุธิ”์ ผศ.นพ.สทุศัน 
กลาวทิ้งทาย 
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“¡ÒÃ¨Ð·ํÒÊÔ่§Ë¹Ö่§ÊÔ่§ã´ÍÍ¡ÁÒãËŒ´Õ¹Ñ้¹
µŒÍ§àÃÔ่Á¨Ò¡ªÍº·Õ่¨Ð·ํÒ¡‹Í¹” 

 นพ.เอลวลิ เพชรปลกู สาํเรจ็การศกึษาแพทยศาสตร
บณัฑติ และแพทยเฉพาะทางดานอายรุศาสตรโรคระบบทางเดนิ
อาหาร จากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เมื่อป พ.ศ. 2544 
และ พ.ศ. 2551 ตามลําดับ หลังจากนั้นเขารับราชการที่
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี จนถึงปจจุบัน 

เนือ่งจากเปนอายรุแพทยทางดานโรคทางเดนิอาหาร
เพียงทานเดียว จึงรับภาระในการดูแลผูปวยในระบบทางเดิน
อาหารทัง้หมดของโรงพยาบาลเจาพระยายมราช รวมทัง้ผูปวยที่
รับสงตอจากอําเภอหรือจังหวัดใกลเคียง นอกจากการตรวจ
ผูปวยนอก ผูปวยใน ดูแลคลินิกเฉพาะโรคทางเดินอาหารและ
โรคตบัแลว ยงัใชเวลาทีเ่หลอืทัง้หมดในหองสองกลอง Gastroscope, 
Colonoscope และ ERCP หลังเสร็จงาน และขึ้นดูผูปวยบนตึก
ตอจนดึกเปนกิจวัตรประจําวัน 

นพ.เอลวลิ เตม็ใจทีจ่ะสอนและชวยดูแลผูปวยทุกครัง้
ที่ถูกขอรอง ทั้งจากแพทยแผนกเดียวกันและตางแผนก ทําใหมี
ภาระงานมากแตไมเคยปฏิเสธ จะตาม
ดแูลจนกวาผูปวยจะออกจากโรงพยาบาล 
อีกทั้งยังเปนผูมีปยวาจา มีนํ้าใจ เปน
ทีร่กัใครของผูรวมงานและผูมารบับรกิาร 
เปนแพทยที่ผูปวยประทับใจและยินดี
บริจาคเครื่องมือแพทยและทุนทรัพย
ใหแกโรงพยาบาล เปนผูสรางวัฒนธรรม
ที่ดีในองคกรใหรูจักเสียสละ ทําใหเกิด
ความรักความอบอุนเหมือนครอบครัว
เดียวกัน เปนผูมีอารมณดี ใจเย็น มีอารมณขัน ทําใหผูรวมงานมี
ความสขุทีจ่ะทาํงานดวย แมงานจะหนกักต็าม นอกจากนีย้งัเปน
ผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต ทุมเทเพื่อผูปวยแมตนเองเจ็บปวยก็ไม
หยุดงาน มีความกตัญูตอบิดามารดา เปนคนสมถะใชจายตาม
ฐานะ มธัยสัถ ใชทรพัยสนิทางราชการอยางคุมคาและคิดนวตักรรม
เพือ่ใหทาํงานไดสะดวกขึน้ รกัในงานทีท่าํและทาํดวยความเตม็ใจ 

ดวยความเปนอายุรแพทยผูมีความสามารถโดดเดน
และเพียบพรอมไปดวยคุณวุฒิและคุณธรรม ราชวิทยาลัย
อายุรแพทยแหงประเทศไทยจึงมีมติเปนเอกฉันทให นพ.เอลวิล 
เพชรปลกู เปนผูรบัรางวลัอายรุแพทยรุนใหมโดดเดน ประจาํป 
พ.ศ. 2557  

นพ.เอลวิล กลาวถึงความรูสึกที่ไดรับรางวัลวา “รูสึก
ขอบคณุทีร่าชวิทยาลยัอายุรแพทยฯ มอบรางวลัน้ีให สวนตวัแลว
คดิวาไดรบัการพจิารณาจากสภาพการทาํงานและเพือ่นรวมงาน
เปนหลัก เพราะโดยสวนตัวแลวไมเคยหวังรางวัลในการทํางาน 
ไมอยากอยูในทีแ่จงใหคนสนใจหรอืเปนทีรู่จกั ชอบทีจ่ะอยูเงยีบ ๆ  
ทําในส่ิงท่ีอยากทํา และอันท่ีจริงมีคนที่ทํางานมากกวาผม 
ดีกวาผม เพียงแตยังไมมีโอกาสนําเสนอ หรือมีใครไปเสนอ 
เผอิญผมเปนคนที่ทางโรงพยาบาลผลักดันออกมาใหสาธารณะ
รับรู ไมใชวาผมเปนคนที่ดีที่สุด” 

ในบทบาทของอายุรแพทย สิ่งหนึ่งที่รู สึกภูมิใจคือ 
การไดเหน็ผูปวยท่ีสพุรรณบรุไีดรบัการรกัษาอยางเตม็ศกัยภาพที่
โรงพยาบาลมีในดานโรคทางเดนิอาหาร ไมตองรอควินาน เพราะ
เจาหนาที่ผูรวมงานทํางานประสานกันไดเปนอยางดี ไมวาจะทํา
อะไรก็สะดวก ไมติดขัด หากมีปญหาก็สามารถแกไขไดทันทวงที 

อีกทั้งผูบริหารใหการชวยเหลือเปนอยางดี ทําใหโรงพยาบาลมี
เครื่องมือที่ทันสมัยไวบริการ ไมเคยติดขัดเหมือนกับหลาย
โรงพยาบาลทีต่องรออนมุตันิานเปนเดอืน เพราะเราคาํนงึถงึการ
รักษาผูปวยเปนสําคัญ

สําหรับหลักในการทํางานที่ นพ.เอลวิล ยึดถือมา
โดยตลอดคือ ทําใหดีที่สุดเทาที่จะทําได ภายใตสถานการณหรือ
ทรัพยากรที่จํากัด ใชทางเลือกหรือสิ่งที่มีอยูใหเหมาะสมและ
คดิวาดทีีส่ดุในเวลานัน้ ๆ  แมบางครัง้อาจจะไมไดทาํตามมาตรฐาน
ทางวิชาการหรอืมาตรฐานนานาชาติ ถามองในแงวชิาการอาจจะ
ผดิมาตรฐาน แตดวยหลาย ๆ  เหตผุล ทางเลอืกกต็องเปนอยางนัน้ 
เพราะเราไมไดอยูในสถานการณที่เหมือนกับที่อื่น บางอยาง
เราดกีวา บางอยางเราดอยกวา เพราะฉะนัน้มเีทาไหรกใ็ชเทานัน้
ใหเหมาะสม 

“โรงพยาบาลของเรามีความพรอมเกิน 80% ในสาขา
โรคทางเดินอาหาร แตยังมีอีกพอสมควรที่ยังทําไมได บางอยาง

ตองดูวาเงินท่ีจะไปซือ้ไปหามานัน้คุมคา
กับบริบทของสถานพยาบาลของเรา
หรือไม บางเครื่องมือมีไวเพื่อตรวจโรค
บางโรคซึง่พบนอยมาก หรอืบางเครือ่งมอื
มีไวเพื่อวินิจฉัยบางอยางที่ผลลัพธ
ออกมาเปล่ียนแปลงการรักษาเพียง
เลก็นอยหรอือาจจะไมเปลีย่นแปลงเลย 
ซึง่กอ็าจจะไมคุม เพราะบทบาทของเรา
ไมใชโรงเรยีนแพทยทีจ่ะตองมเีครือ่งมอื

ใหผูมาเห็นไดเรียน ไดฝก แตบทบาทของเราคือ การบริการ 
โดยมเีปาหมายคอื ใหผูปวยทีอ่ยูในความรบัผดิชอบในโรคทางเดิน
อาหารไดรบัการรกัษาทีค่รบวงจรมากขึน้ และลดการสงตอ รวมทั้ง
สรางทีมงานที่รวมกันใหการรักษาผูปวย ซึ่งคงตองใชระยะเวลา”

แมจะไดรับคํากลาวถึงจากผูรวมงานวา “เปนคนดีที่
คิดถึงคนอื่นมากกวาตนเอง” และ “นพ.เอลวิล ดีเกินไป” แต
นพ.เอลวลิ กลบัไมคดิเชนนัน้ เพราะมองตนเองเปนเพยีงคนธรรมดา
เหมือนกับแพทยทานอื่น ๆ ที่เม่ือถึงเวลาทํางานก็ไปทํางาน 
แตสิ่งท่ีตางออกไปคงเปนในเรื่องของแนวคิดสวนตัวคือ ไมชอบ
ทะเลาะกับคนอื่น ถาคิดวาไมใช ไมถูกใจ ไมพอใจก็จะเงียบ หรือ
ถาจะตําหนิก็ตําหนิธรรมดา ไมไดใสอารมณ ไมวาจะกับผูปวย 
เพื่อนรวมงาน พยาบาล หรือรุนนอง ทําใหรูสึกวาตนเปนคน
นาคบ ซึ่งตรงนี้เปนเรื่องของอุปนิสัยใจคอมากกวา 

ทายนี ้นพ.เอลวิล ไดฝากไววา “การจะทาํสิง่หนึง่สิง่ใด
ออกมาใหดีนั้น ตองเริ่มจากชอบที่จะทํากอน สาขาที่ผมทําเปน
สาขาที่ผมชอบ ชอบมานานแลว เพราะฉะน้ันคนเราทําในสิ่งที่
ชอบจะไมรูสึกวาเปนงานหนัก ปญหาคือ นอง ๆ หลายคนหรือ
หมอหลายคนยงัไมพบสิง่ทีช่อบ สิง่ทีท่าํไมใชสิง่ทีช่อบกจ็ะไมคอย
มีความสขุกบัการทาํงาน อกีอยางคอื เรือ่งวธิกีารใชชวีติ จายมาก
กต็องหามาก จรงิ ๆ  ในความเปนแพทย สถานภาพทางสงัคมไมได
อตัคดัอะไรมาก อยูไดสบาย เพยีงแตวามาตรฐานชวีติของบางคน
อาจจะสงูกวาทีค่นทัว่ไปตองการ กอ็าจจะทาํใหการใชชีวิตลาํบาก 
เพราะถาตองการมากก็ตองเหนื่อยมากตามไปดวย” 
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พญ
.เพชรดี โอฬารริกสุภัค 

อายุรแพทยรุนใหมโดดเดน ประจําป พ.ศ. 2557

“·ํÒàµ็Á¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶à·‹Ò·Õ่ÁÕ 
·ํÒà·‹Ò·Õ่¾Í¨Ð·ํÒä´Œà¾×่Íª‹ÇÂÃÑ¡ÉÒ¤¹ä¢Œã¹¾×้¹·Õ่·Õ่àÃÒÍÂÙ‹”

แพทยอาวโุสทีรั่กษาผูปวยโดยมคีวามปรารถนาดตีอผูปวยตลอด
เวลา อ.นพ.คณิต ตันติศิริวิทย เปนแบบอยางของแพทยที่ใช
ชวีติดวยความพอเพยีง อ.นพ.นวิตัชยั สจุรติจนัทร อายรุแพทย
ดีเดน ดานบริการคลินิก ประจําป พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนทั้งอาจารย 
แพทยพี่เลี้ยงและรุนพี่ เปนแบบอยางของการดูแลผูปวยในดาน
ความขยัน ทุมเท รวมทั้งเปนผูถายทอดความรูและหัตถการทาง
ดานอายรุกรรมใหหลายอยาง อาจารยจากอายรุศาสตรอกีหลาย
ทานทีเ่ปนแบบอยางและแรงบนัดาลใจ ในเรือ่งหลกัการดแูลคนไข 
การซักประวัติ ตรวจรางกาย ซึ่งเปนหัวใจของอายุรแพทย อาทิ
เชน ศ.นพ.กัมมันต พันธุมจินดา, อ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ, 
อ.นพ.ชุษณา สวนกระตาย  
 มีผูใหคําจํากัดความถึง พญ.เพชรดี ไวมากมาย อาทิ 
“เปนผูทีไ่มหวัน่ไหวในลาภ ยศ สรรเสรญิ ทาํด ีแลวกจ็บ ไมคดิถงึ
ผลตอบแทน” และ “พญ.เพชรด ีทาํใหคนเมืองนานนาอจิฉา” แต
โดยสวนตัวแลว พญ.เพชรดี กลับมองวาตนเองเพียงแคทํางาน

ตามหนาทีท่ีต่องทาํเทาน้ัน “เราทาํงาน
ตามปกติ เปนหนาทีท่ีต่องทาํ แมวาบาง
ครั้งโรคที่ผูปวยเขามารับการรักษานั้น
เกินกวาที่อายุรแพทยทั่วไปจะดูแลได 
แตก็ตองรักษา โดยอาศัยการขอคํา
ปรกึษา ซึง่โชคดทีีม่เีครอืขายโรงพยาบาล
ใกลเคยีง มเีพือ่นทีส่ามารถใหคาํปรกึษา
ไดตลอดเวลา สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดคือ 

การไดรกัษาผูปวย โดยเฉพาะผูปวยในโรคทีว่กิฤตมิากใหสามารถ
ดีขึ้น และกลับบานไปอยูกับครอบครัวได”

“รูสึกดีใจที่สามารถผลักดันใหโครงการโรคไตเติบโต
มาได 4-5 ป โดยไมลมไปกอน ซึง่วางแผนงานตอไปในอนาคตวา
จะตองหาบุคลากรเขามาเพิ่มเติมสําหรับงานบําบัดทดแทนไต 
และต้ังเปาท่ีจะทําเรื่องของการปองกันมากข้ึน เนื่องจากสถิติ
ผูปวยบําบัดทดแทนไตมีมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยในสวนของ จ.นาน 
สาเหตุหลัก ๆ จะมาจากเบาหวานและนิ่ว จึงอยากผันตัวเองไป
อยูทมีปองกนั ซ่ึงลงลกึไปในการคดักรองและการใหคาํแนะนําใน
การปฏิบัติตัวของผูปวย การเฝาติดตามการเปลี่ยนแปลงของไต
และการชะลอความเส่ือมเพื่อปองกันไมใหผูปวยตองลางไตใน
อนาคต” 
 พญ.เพชรดี กลาวฝากทิ้งทายวา “แมวาแนวโนมใน
ปจจุบันแพทยสวนใหญเมื่อเรียนจบก็มักจะเรียนตอ แตอยากให
แพทยรุนใหมเขามาชวยกันทํางานในสวนภูมิภาคสักระยะหนึ่ง 
เพราะความรูความสามารถของนองมีคุณคาตอชาวชนบทมาก 
นอกจากน้ีอยากฝากถึงราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ วาอยากให
อายรุแพทยไดรบัการอบรมตอยอดความรูเกีย่วกบัหตัถการหรอื
การใชเครื่องมือตาง ๆ อาทิ Gastroscope, Echocardiogram, 
Ultrasound, เครื่องลางไต เปนตน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแล
ผู ปวยไดมากขึ้น สุดทายขอขอบคุณคณะบุคลากร ทั้งใน
โรงพยาบาลนาน โรงพยาบาลใกลเคียง ที่ไดรวมมือรวมใจใน
การดแูลผูปวยมาเปนอยางด ีขอบคณุผูปวยท่ีไววางใจในการดแูล
จากโรงพยาบาลนาน ซึ่งทําใหทีมงานผูดูแลผูปวยมีความสุข
ในการทํางาน”

พญ.เพชรด ีโอฬารริกสภุคั สาํเรจ็การศกึษาแพทยศาสตร
บัณฑิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อป พ.ศ. 2537 ไดรับ
วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตรทั่วไปจากสถาบันเดียวกัน 
ในป พ.ศ. 2544 จากนั้นไดเขารับการอบรมเพิ่มเติมในเรื่อง
ไตเทียมจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ปจจุบันสมรสแลวมีบุตร 
2 คน ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลนาน ตั้งแตป พ.ศ. 2545 จนถึง
ปจจุบัน เปนแพทยทานเดียวที่ดูแลผูปวยโรคไตทั้งจังหวัดนาน
อยางตอเนื่อง พัฒนางานจนโรงพยาบาลนานมีเครื่องฟอกไต
มากกวา 10 เคร่ือง รวมท้ังดแูลผูปวยลางไตทางหนาทอง (CAPD) 
มากกวา 100 ราย เปนผูจัดตั้งกองทุนชวยเหลือผูปวยโรคไตโดย
ตัง้ตนจากเงนิครอบครวั เพือ่ชวยเหลือคาใชจายดานการเดินทาง
และอปุกรณสาํหรบัผูปวยโรคไต ใชเงนิสวนตวัจางคนงานมาชวย
ทีห่นวยไตของโรงพยาบาล พัฒนาหนวยไตเทยีมจนสามารถออก
เยี่ยมผูปวยที่บานไดครบ 100% รวมทัง้ขยายงาน CAPD ออกไป
ยังโรงพยาบาลชุมชน นอกจากนี้ยังปฏิบัติตนเปนนักวิชาการ 
คนควาหาความรูเพือ่นาํมาสอนนกัศกึษา 
จัดทํา guideline ในการใชยาปฏิชีวนะ
ของโรงพยาบาล ทาํใหลดอตัราการใชยา
ที่ไมจําเปนของโรงพยาบาลนานและ
ลดการเสียชีวิตของผูปวย
 พญ.เพชรดี เปนผูใหความ
สาํคัญกบัการดูแลผูปวยเปนอนัดับแรก 
ขึ้น ward ตั้งแตหกโมงเชา ดูแลผูปวย
แลวจงึรบีกลบัไปทาํอาหารและสงบตุรไปโรงเรยีน แลวจงึกลบัมา
ทาํงานตอในเวลา 8.00 น. เปนผูทีมี่ความสามารถจดจํารายละเอยีด
ของผูปวยและครอบครัวผู ปวยโรคไตทุกคน จนไดรับการ
ขนานนามวาเปน “แมพระของผูปวยโรคไต” เปนผูทีแ่พทยตางแผนก
และเจาหนาที่พยาบาลติดตามปรึกษาไดตลอดแมจะไมได
อยูเวร ทาํใหผูรวมงานทุกระดบัยอมรบัในความขยนัและเสียสละ 
เปนผูมีสติในการดูแลผูปวย มีสมาธิสูงและใชทรัพยากรที่มีอยู
อยางคุมคา เปนตัวอยางที่ดีแกผูอื่นในดานความพอเพียง ความ
ซื่อสัตยสุจริตที่ไมมีผลประโยชนทับซอน เชน ไมเคยรับเชิญไป
ตางประเทศจากบรษิทัเวชภณัฑ มีความมุงม่ันทีจ่ะทาํดโีดยไมหวงั
ผลตอบแทน เชน ใหนําเงินเพิ่มจากภาระงาน (P4P) ของตนไป
เสริมเพิ่มใหแพทยรุนนอง 

ดวยความเปนอายุรแพทยผูมีความสามารถโดดเดน
และเพยีบพรอมไปดวยคณุวฒุแิละคณุธรรม ราชวทิยาลยัอายรุแพทย
แหงประเทศไทยจึงมีมตเิปนเอกฉนัทให พญ.เพชรด ีโอฬารริกสภุคั 
เปนผูรบัรางวลัอายรุแพทยรุนใหมโดดเดน ประจาํป พ.ศ. 2557

พญ.เพชรดี กลาวถึงความรูสึกที่ไดรับรางวัลวา “รูสึก
ดีใจ และขอบคุณทางราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ เปนอะไรที่นึก
ไมถึง เพราะทํางานเงียบ ๆ อยูในชนบท รูสึกวามีกําลังใจที่มี
คนเห็นคุณคา แตก็คิดวายังมีผูที่ทํางานแบบนี้อยูอีกหลายคน 
ซึ่งสมควรจะไดรับรางวัลเชนเดียวกัน”

โดยหลักการทํางาน สวนใหญจะยึดหลักและไดเห็น
ตวัอยางจากรุนพีแ่พทยท้ังจากโรงพยาบาลนานและจากอาจารย
อายุรแพทยหลาย ๆ  ทาน อาทิเชน อ.นพ.บุญยงค วงศรักมิตร 
ผูเปนตัวอยางของการทําเต็มความสามารถเทาที่มี ทําเทาที่พอ
จะทําไดเพื่อชวยรักษาในพื้นที่ที่เราอยู และเปนแบบอยางของ
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 ผูที่มีเลือดออกจากระบบทางเดินอาหารอาจ

มาดวยอาการอาเจียนเปนเลือดสีแดง หรืออาเจียน

ออกมาเปน “coffee ground” หรอืคลาย ๆ  “เมลด็กาแฟ

ทีถ่กูบดแลว” หรอืถายเปนเลอืดแดง หรอืสแีดงมวงเขม

อมนํ้าตาล หรือถายอุจจาระเปนสีดํา ถามีเลือดออก

นอยอาจจะไมมีการเปลี่ยนแปลงของสีอุจจาระ 

แตถาตรวจอุจจาระทางหองทดลองอาจพบเลือดได 

หรือผูปวยอาจมีอาการของโรคโลหิตจาง (จากการที่มี

เลือดออกทีละเล็กละนอย)

 ฉะนั้นผู ที่ถ ายออกมามีสีดํา (หรือแดง) 

หรืออาเจยีนออกมาคลาย ๆ  เมลด็กาแฟบด (หรือแดง) 

ควรรีบไปโรงพยาบาลโดยดวน

 สาเหตุตาง ๆ ของการที่มีเลือดออกจากระบบ

ทางเดนิอาหารสวนบน (คอือาเจยีนเปนเลอืดสแีดง หรอื 

“ดาํ” หรอืถายดาํ หรอืแดงในบางครัง้) คอืโรคแผลเปปตกิ 

ซึ่งเปนสาเหตุประมาณ 50% สวนใหญแผลเปปติก

เกิดจากการรับประทานยา NSAIDs ที่มีชื่อเต็มวา 

non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) 

เปนยาแกปวด แกอักเสบท่ีใชกันแพรหลายมากท่ีสุด

ในโลก NSAIDs มีภาวะแทรกซอนไดคือ ทําใหระบบ

ทางเดินอาหารเปนแผล เลือดออก อวัยวะทะลุและ

อุดตัน รวมทั้งมีอาการปวดทองได

 ฉะนั้น การใชยา NSAIDs จึงตองใชดวยความ

ระมัดระวัง ตองพิจารณาขอดีและขอเสียของการใชยา 

(รวมไปถึงการใชยาทุกตัว รวมทั้งวิตามิน อาหารเสริม 

 ผูที่มีเลือดออกจากระบบทางเดินอาหารอาจ

เลือดออกจากระบบทางเดินอาหาร
สมุนไพร ยาไทย ยาจีนดวย) สาเหตุอีกอันหนึ่งที่ทําใหระบบทางเดินอาหาร 

โดยเฉพาะกระเพาะอาหารและลําไสเล็กสวนบนมีแผลและเลือดออกไดคือ 

เชื้อโรค Helicobacter pylori (หรือที่เรียกกันยอ ๆ วา Hp.) เชื้อโรคตัวนี้ได

ถูกคนพบในป ค.ศ. 1982 ที่กรุง Perth เมืองทางทิศตะวันตกของประเทศ

ออสเตรเลีย โดยคุณหมอ Warren (พยาธิแพทย) และ Barry Marshall 

(อายรุแพทยระบบทางเดนิอาหาร) เช้ือโรคตวัน้ีเปล่ียนแปลงความรูทางดาน

แผลเปปติกเปนอยางมาก จนกระทั่งแพทยทั้ง 2 ทานที่คนพบเชื้อโรคตัวนี้

ตอมาไดรับรางวลั Nobel เชื้อโรคตัวนีเ้ปนทีย่อมรับจากองคการอนามยัโลก

แลววาทําใหกระเพาะอาหารอักเสบ มีแผล มีเลือดออก และเปนมะเร็งได 

อุบัติการณของเชื้อโรคในโลกนี้มีถึงประมาณ 50% ของประชากรทั้งหมด

ในโลก แตปจจุบันนี้อุบัติการณกําลังลดลงเรื่อย ๆ ถาผูปวยปวดทองมา

โรงพยาบาลและแพทยตรวจพบแผล และพบเชื้อโรค Helicobacter pylori 

การกําจัดเชื้อโรคนี้ไดจะทําใหแผลเปปติกหายขาด (แตยังอาจมีแผลไดจาก

การรับประทานยา NSAID) สมัยกอนที่แพทยจะทราบเกี่ยวกับเชื้อโรค Hp. 

แพทยมักใหยาลดการผลิตกรด ซึ่งจะทําใหแผลหายไดหลังรับประทานยา 

4-12 สัปดาห และเมื่อหยุดยา (แตยังมีเชื้อโรค) แผลก็จะกลับมาอีก รักษา

อีกก็หาย พอหยุดยาก็เปนอีก ฯลฯ แตหลังจากไดคนพบเชื้อโรค Hp. และ

ถากําจัดเชื้อได แผลเปปติกจะหายขาด (จากสาเหตุนี้)

 สาเหตอุืน่ ๆ  ของการทีม่เีลอืดออกจากระบบทางเดนิอาหารสวนบน

คือ จากหลอดเลือดที่โปงพองบริเวณรอยตอระหวางหลอดอาหารและ

กระเพาะอาหาร (varices) ที่เกิดจากโรคตับแข็ง (cirrhosis) และหลอดเลือดนี้

แตก ซึ่งมีอันตรายมาก อุบัติการณของการท่ีมีเลือดออกจาก varices นี้

พบไดประมาณ 6-39% แลว แตอยูในประเทศไหน ถาเปนประเทศที่มีโรค

ตับแข็งมาก อุบัติการณก็จะสูง นอกจากนั้นอาจเกิดจาก Mallory weiss tear 

หรอืการฉกีขาดของเยือ่บขุองหลอดอาหาร หรอืกระเพาะอาหาร เนือ่งมาจาก

มีอาการอาเจียนอยางรุนแรง สาเหตุอื่น ๆ คือ หลอดอาหารอักเสบ (เชน 

จากโรคกรดไหลยอน) จากเนื้องอก หรือจากความผิดปกติของหลอดเลือด 

(vascular ectasia) ฯลฯ

 วิธีที่ดีที่สุดก็คือ การปองกัน โรคที่ปองกันไดคือ โรคที่เกิดจากการ

รับประทานยา NSAID และโรคตับแข็ง ถาไมจําเปนอยาไปรับประทานยา 

NSAID โดยเฉพาะอยางยิ่งการซื้อยารับประทานเอง พยายามไมเปนโรค

ตับแข็ง ซึ่งมีสาเหตุใหญ ๆ อยู 4 สาเหตุคือ อวนเกินไป (ทําใหเปนตับแข็ง 

มะเร็งตับได) ด่ืมแอลกอฮอลมากเกินไป จากเช้ือไวรัสตับอักเสบบีและซี 

ซึ่งติดตอไดจากแมตอนเกิด (แตเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมีวัคซีนปองกันแลว 

สวนเชื้อไวรัสตับอักเสบซียังไมมีวัคซีน แตลูกไดรับเชื้อจากแมได มักไมเกิน 

8%) และจากการมีเพศสัมพันธโดยไมใชถุงยางอนามัยกับผูที่มีเชื้อ และ

จากการใชเข็มฉีดยาที่มีเชื้อ เชน จากการใชเข็มฉีดยารวมกันในกลุมผูใชยา

เสพติดที่ใชเข็มสกปรก
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รอยเตอรส – ผลการจําลองสภาพแวดลอมในครึ่งศตวรรษ        

ทีจ่ะถึงชี ้ระดบักาซคารบอนในชัน้บรรยากาศท่ีสงูขึน้อาจทาํให      

พืชอาหารหลายชนิดมีคุณคาทางโภชนาการตํ่าลง

  ผลการศกึษาผลกระทบตอพชือาหารในแปลงสาธติในญีปุ่น 

ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา โดยจําลองระดับกาซคารบอนใน 

ชัน้บรรยากาศในชวงประมาณป พ.ศ. 2593 พบวา ปรมิาณกาซคารบอน

ที่สูงข้ึนสงผลใหธาตุอาหารสําคัญทั้งสังกะสีและเหล็กตํ่าลงใน      

ขาวสาลี ขาว ถั่วเหลือง และถั่วซึ่งปลูกในที่โลง 

 นักวิจัยกลาววา ผลการศึกษานี้ชี้ให เห็นภัยคุกคาม        

ดานสาธารณสุขจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเนื่องจาก

ประชากรโลกราวสองพันลานคนไดรบัธาตสุงักะสแีละเหลก็สวนใหญ

จากการรับประทานพืชอาหารดังกลาว และภาวะพรองธาตุสังกะสี

จะนําไปสูปญหาระบบภูมิคุมกันและการติดเชื้อ ขณะที่ภาวะพรอง

บีบีซี – เด็กมีแนวโนมท่ีจะมีพฤติกรรมเฝาจอโทรทัศนและ      

ติดเกมสูงขึ้นถึงสามเทาหากพอแมทําเปนตนแบบ

 ผลการศึกษาโดยนกัวจิยัจากมหาวทิยาลยับรสิตอล ประเทศ

องักฤษ จากเด็กอายุ 5-6 ขวบพบวา เด็กจะเลียนแบบพฤติกรรม

การดูโทรทัศนและเลนคอมพิวเตอร เครื่องเลนเกม และโทรศัพท

สมารทโฟนจากพอแม และจะใชเวลาดูโทรทัศนหรือเฝาหนาจอ

คอมพิวเตอรนานข้ึนหากพอแมเปนตัวอยางเสียเอง และจะเห็น

พฤติกรรมนี้อยางชัดกวาในลูกสาวที่มีพอติดจอ

แนะออกกําลังกายหญิงวัยสามสิบ

เตือนพอแมระวังพฤติกรรมเฝาจอ

กาซคารบอนลดโภชนาการพืชอาหาร

 ขอมลูนีม้าจากการศกึษาสขุภาพของผูหญงิกวา 30,000 คน 

ซึ่งเกิดในชวงคริสตทศวรรษที่ 20, 40 และ 70 โดยพบวาการ         

สูบบุหรี่เปนปจจัยที่สงผลกระทบตอสุขภาพหัวใจมากที่สุดในหญิง

อายตุํา่กวา 30 ป แตเมือ่ผูหญงิเหลานัน้อายมุากขึน้และเลิกสูบบหุรี่

ก็พบวาการขาดการออกกําลังกายกลายเปนปจจัยบั่นทอนสุขภาพ

หัวใจที่เห็นผลชัดเจนที่สุด

 ดานผูเชี่ยวชาญกลาววา การออกกําลังกายวันละ 30-45 

นาทีจะชวยใหผูหญิงมีสุขภาพดีขึ้นอยางเห็นไดชัด ขณะเดียวกัน    

ก็สามารถลดความเสี่ยงตอโรคหัวใจไดถึงครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้       

เหน็วาการรณรงคออกกาํลงักายในหญงิวัยกลางคนควรดําเนินควบคู

ไปกับการสงเสริมการตระหนักถึงอันตรายจากปจจัยเส่ียงท้ังการ  

สูบบุหรี่ ความดันเลือดสูง และคอเลสเตอรอลสูงดวย

 ดานนักวิจัยเตือนวา พฤติกรรมการนั่งเฝาหนาจอทําให  

มีความเสี่ยงสูงขึ้นตอโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวานชนิด  

ที่ 2 และการตายจากทุกสาเหตุ ขณะที่ทําใหมีความเสี่ยงสูงขึ้นตอ

โรคอวนในเดก็ จึงควรทีจ่ะมกีารจัดทาํแผนรณรงคลดการดโูทรทศัน

ในครอบครัวเพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพทั้งสําหรับพอแมและเด็ก

ธาตุเหล็กจะทําใหเสี่ยงตอการเสียชีวิตในหญิงต้ังครรภ เลือดจาง  

ไอคิวตํ่า และสงผลไปถึงประสิทธิภาพการทํางาน

 นักวิจัยกลาวดวยวา จําเปนตองมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อ

หาสาเหตุที่ระดับกาซคารบอนทําใหธาตุอาหารต่ําลง รวมถึงตอง

ศึกษาการปรับตัวของพืชอาหารในเขตรอนตอระดับกาซคารบอน   

ที่สูงขึ้น รวมถึงผลกระทบดานอื่นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

อากาศ

แนะ

บีบีซี – ผลการศึกษาใหมชี้ การขาดการออกกําลังกายเปน  

ปจจัยเสี่ยงรายแรงที่สุดตอโรคหัวใจในหญิงวัย 30 เปนตนไป

 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยควีนสแลนดของออสเตรเลีย   

เปดเผยวา หากหญิงวัยเลขสามออกกําลังกายตามคําแนะนําก็จะ

สามารถลดการตายไดถงึปละเกอืบ 3,000 ราย เฉพาะในออสเตรเลยี

ประเทศเดียว และเห็นวาจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเตือนผูหญิงให

ตระหนักถึงผลรายจากการขาดการออกกําลังกาย เนื่องจากเปน

ปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบรุนแรงกวาปจจัยอื่น รวมถึงโรคอวน
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รอยเตอรส – จีนปรับนโยบายยาราคาถูก เปดทางบริษัทยา

กําหนดราคาใหสอดคลองตามตนทุนที่สูงขึ้น

 ลาสุดคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแหงชาติของจีน

ประกาศใหยาจําเปนกวา 500 ตวัเปนยาราคาถกู และกาํหนดราคาขาย

เอพี – คลินิกจิตเวชในฐานทัพสหรัฐฯ เริ่มนําสุนัขทหารมาชวย

บําบัดกําลังพลที่มีอาการทางจิตจากความเครียด

 ภารกิจในสมรภูมิอิรักและอัฟกานิสถานทําใหกําลังพล 

อเมริกันจํานวนไมนอยประสบปญหาสุขภาพจิตจากความเครียด 

หนวยแพทยทหารในฐานทัพฟอรตแบร็กของสหรัฐอเมริกาจึงริเริ่ม

นาํสนุขัเขามาเปนผูชวยในการบําบัดกาํลงัพลทีมี่อาการปวยทางจิต 

โดยพบวาการมสีนุขัประจาํอยูในคลนิกิชวยใหทหารรูสกึผอนคลาย

และทําใหบรรยากาศการรักษาดีขึ้น

 ดานแพทยทหารเปดเผยวา การนําสุนัขมาเปนผูชวย       

ยังสงผลดีตอการกระตุนใหกําลังพลที่มีอาการปวยมาเขารับการ

ทัพสหรัฐฯ ดึงสุนัขชวยบําบัดทหารจิตปวย 
บาํบดัอยางสมํา่เสมอตามกาํหนดนดั นอกจากนีส้นุขัยงัเปนแมเหลก็

ดึงดูดความสนใจของทหาร และชวยโนมนาวใหทหารยอมเปดปาก

พูดคุยกับแพทยทั้งที่กอนนี้ถือเปนเรื่องยากมากที่แพทยจะเขาถึง

ทหารที่มีอาการปวย

 ดานเจาหนาที่กลาโหมระดับสูงเปดเผยวา การนําสุนัข   

มาชวยในการบําบัดเริ่มไดรับความนิยมมากขึ้นในกองทัพอเมริกัน 

และมองวาสุนัขขนฟูหนาตานารักนาชังจะเปนผูชวยตัวเกงท่ีจะดึง 

ผูปวยเขาหาการรักษา อยางไรกด็ ียังคงตองมกีารศกึษาวาจะนาํสนุขั

มาใชอยางไรและใชเมื่อใดจึงจะไดผลดีที่สุด

จีนปรับนโยบายราคายา
ไมเกิน 3 หยวนสําหรับยาสามัญ และไมเกิน 5 หยวนสําหรับ          

ยาแผนโบราณ ซึง่ลดลงอยางมนียัสาํคญัจากจํานวนกวา 2,000 ตวั

กอนหนานี้ ดานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแหงชาติของจีน   

ใหเหตุผลวา ยาราคาถูกมีสวนตางกําไรที่ตํ่าและทําใหเปนภาระตอ     

ผูประกอบการ ซึ่งจากภาระตนทุนดังกลาวทําใหผูประกอบการ      

ไมสนใจที่จะผลิตยาราคาถูกจนทําใหยาหลายตัวขาดตลาด 

 เมือ่ปกอนคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแหงชาตขิองจนี

ไดเปดการสอบสวนตนทุนและการต้ังราคาขายของบริษัทยาของ

เอกชนจีนและบริษัทขามชาติ อันเปนสวนหนึ่งของมาตรการ

วิเคราะหสวนตางราคาระหวางยานําเขาที่จําหนายโดยบริษัท       

ตางชาติในจีนเทยีบกบัราคาในตลาดอืน่ แตยังคงไมมกีารประกาศผล

การสอบสวนดังกลาว

โคโลราโดรวยภาษีกัญชา
ยาฮู! – รัฐโคโลราโดของสหรัฐฯ เผยตัวเลขเงินรวม 22 ลาน

ดอลลารจากภาษีและคาธรรมเนียมกัญชา

 รายงานระบุวา เฉพาะในชวงสามเดือนแรกนับจากเปด 

ใหซ้ือขายกัญชาอยางถูกกฎหมายเม่ือวันที่ 1 มกราคมที่ผานมา           

ก็สามารถเก็บภาษีและคาธรรมเนียมจากกัญชาทั้งเพ่ือใชในดาน  

การแพทยและใชเพือ่ความบนัเทงิไดถงึ 12.6 ลานดอลลาร ซึง่ในจํานวน

นีก้วาครึ่งเปนการซื้อขายกัญชาเพื่อความบันเทิง และเชื่อวารายได

สวนนี้จะยังคงเพิ่มขึ้นอีก

 ดานนายจอหน ฮิคเคนลูเปอร ผู วาการรัฐโคโลราโด       

คาดวา สาํหรบัปงบประมาณซึง่จะเริม่ในเดอืนกรกฎาคมนีจ้ะสามารถ

เก็บภาษีและคาธรรมเนียมจากกัญชาไดราว 114 ลานดอลลาร      

ลดลงจากเดิมที่คาดวาจะไดเงินราว 134 ลานดอลลาร ขณะที่        

อีกดานหนึ่งยังคงมีเอกชนยื่นขอใบอนุญาตจําหนายกัญชาอยาง  

ตอเนือ่ง ซึง่จากตวัเลขเมือ่พฤษภาคมทีผ่านมา สรรพากรรฐัโคโลราโด

ไดออกใบอนุญาตจําหนายกัญชาแกเอกชนแลวราว 200 ราย
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 มีคํากลาววา “Nobody’s perfect” ซึ่งก็ตรงกับคํากลาวของทานพุทธทาส
ภิกขุที่วา
 “สิ่งที่สมบูรณแลวโดยแท...มันก็ยังมีความบกพรองอยู”
 4 สาวงามของประวตัศิาสตรจนีเปนคาํเรยีกสตร ี4 คนทีไ่ดชือ่วางดงามทีส่ดุ
ในประวัติศาสตรจีนโบราณ โดยทั้ง 4 คนนี้มีบทบาทสําคัญที่ทําใหสถานการณ
บานเมืองพลิกผันหรือเปนจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร
 เรียงตามลําดับความงามคือ ไซซีเปนอันดับ 1 รองลงมาคือ เตียวเสี้ยน  

หวังเจาจวิน และ หยางกุยเฟย ตามลําดับ

        1. ไซซี เกิดประมาณ ค.ศ. 506 กอนคริสตกาล
ในสมัยชุนชิว ไดฉายาวา “มัจฉาจมวารี” หมายถึง 
“ความงามที่ทําใหแมแตฝูงปลายังตองจมลงสูใตนํ้า” 
เนื่องจากเหลาปลาในลําธาร เมื่อไดเห็นรูปโฉมของนาง
ก็ถึงกับตะลึงในความงามของนางนัน้ ทาํใหฝูงปลาถึงกับ
จมลงไปในนํ้าโดยไมรูตัว 
      ไซซเีปนเครือ่งบรรณาการทีร่ฐัเยว สงใหอูอองฟซูา
แหงรัฐอูรับไว จนเกิดความลุมหลงไมบริหารบานเมือง 
ตอมา 13 ปใหหลัง รฐัอูกล็มสลาย อูอองฟซูาตองฆาตวัตาย 

และรัฐเยวกลับสูอิสรภาพในที่สุด

 2. เตียวเสีย้น มชีวีติอยูในยคุสามกก ไดฉายา
วา “จันทรหลบโฉมสุดา” ซึ่งหมายถึง “ความงามที่ทําให
แมแตดวงจันทรยังตองหลบให” 
 เตียวเสี้ยนเปนตัวละครในวรรณกรรมจีน
องิประวตัศิาสตรเรือ่งสามกก เตยีวเสีย้นเปนหญงิรบัใชที่
พอแมตายตัง้แตยงัเลก็ ไดอองอุนรบัมาชบุเลีย้ง อองอุน
วางแผนใหเตียวเสี้ยนใชมารยาหญิงทําใหตั๋งโตะและ
ลโิปแตกคอกนัจนฆากนัเองในทีส่ดุ สาํหรบัเตยีวเสีย้นนัน้
ไมไดรับการยืนยันวามีตัวตนจริงในประวัติศาสตร 

      3. หวังเจาจวิน มี
ชีวิตอยูในชวงราชวงศฮั่น
ตะวนัตก ไดฉายาวา “ปกษี
ตกนภา”  ซึ่งหมายถึง 
“ความงามที่ทําใหแมแต
ฝงูนกยังตองรวงหลนจาก
ทองฟา” 
      หวงัเจาจวนิเดมิเปน
นางกํานัลในวังหลวงที่
ฮองเตราชวงศฮัน่สงไปให
แกขานของเผาซงหนเูพื่อ

กระชบัสมัพนัธไมตร ีแลวในทีส่ดุหวงัเจาจวนิกก็ลายเปน
ภรรยาคนโปรดของ หู ฮันเซีย 

 4. หยางกุยเฟย 
มชีวีติอยูในชวงราชวงศถงั 
ไดฉายาวา “มวลผกา
ละอายนาง” ซึ่งหมายถึง 
“ความงามที่ทําใหแมแต
มวลหมู ดอกไมยังตอง
ละอาย”
 หยางกุยเฟยเปน
พระสนมเอกในจกัรพรรดิ
ถงัเสวยีนจงของราชวงศถงั 
อิทธิพลของหยางกุยเฟย
ทําใหญาติของพระนางขึ้นมามีบทบาทในราชสํานัก 
ในภายหลังเกิดการกบฏขึ้นมา ฮองเตถังเสวียนจงได
มีพระบรมราชโองการใหพระนางสําเร็จโทษโดย
แขวนพระศอ โดยทีห่ยางกุยเฟยมอีายเุพยีง 37 ป อกีทั้ง

สาวงามของประวัติศาสตรจีน4
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จากคิ้วถึงปลายจมูก จากปลายจมูกถึงคาง เมื่อมีรูปหนาที่สวยงามแลว รายละเอียด
บนใบหนาก็ตองเหมาะเจาะ ระยะหางระหวางตา 2 ขางจะตองเทากับความยาวของ
ดวงตา ยิ่งถาใครมีลักยิ้มบนแกมก็จะถูกมองวามีเสนห
 คิ้ว
 คิว้รปูแบบไหนจงึจะเรยีกวาสวยนัน้ขึน้อยูกบัยคุสมยั อยางในสมยัราชวงศฉนิ 
(221-207 ปกอนคริสตศักราช) นิยมคิ้วดก ยาว และโคง ขณะท่ีสาวสมัยฮั่นนิยม
คิว้รปูสามเหลีย่มคลาย “八” เรือ่ยมาจนถงึสมยัราชวงศถงัหญงิสาวนยิมกนัคิว้ใหเปน
รปูพระจนัทรครึง่เสีย้วหรอืใบหลวิ กระทัง่ในชวงกลางศตวรรษที ่14 คิว้โกงบางก็กลายเปน
รูปทรงยอดนิยม
 ดวงตา
 ดวงตาเรียวยาว หางตาตวัดโคงขึ้น ลูกนัยนตาดําสนิท
 ริมฝปาก
 ริมฝปากเล็ก สีชมพู เปนมันเงา มุมปากโคงขึ้น หรือที่เรียกวา “ปากเล็ก
เหมือนผลเชอรรี่” เปนปากที่ชาวจีนสมัยกอนมองวางามที่สุด
 รูปราง
 เอวที่คอดกิ่วเปนความงามอยางหนึ่งของผูหญิงจีนในยุคโบราณ มองวา
หญิงสาวที่มีเอวและสะโพกเปนรูปนาฬกาทรายนับเปนหญิงสาวที่มีรูปรางงดงาม
 เซ็กซี่อยางจีน
 ค้ิวคือสิง่ทีเ่ซก็ซีท่ีส่ดุของผูหญงิ สวนอวัยวะทีถู่กมองวาเซก็ซีร่องลงมา ไดแก 
ไหปลารา และคอ
  งามที่ใจ
 แมจะมีรูปรางหนาตาสะสวยเพียงไร แตสิ่งที่สําคัญและไดรับการยกยอง
เสยียิง่กวาความงามภายนอกกค็อื หญงิสาวผูทรงไวซึง่ 3 เชือ่ฟง 4 คณุธรรม...3 เชือ่ฟง 
ไดแก กอนแตงใหเชื่อฟงบิดา หลังแตงใหเชื่อฟงสามี และเมื่อสามีตายจากก็ใหเชื่อฟง
ลูกชาย ถือเปนแนวคิดที่ยิ่งใหญของผูหญิงในสมัยกอน ทั้งชีวิตทําเพ่ือคนอื่นและ
อยูเพื่อคนอื่น
 สวน 4 คุณธรรมนั้น ไดแก รูปรางหนาตาจะตองสะอาดสะอาน อีกทั้งกิริยา
มารยาทเพยีบพรอม กลาวมธรุสวาจา อกีทัง้การบานการเรอืนไมขาดตกบกพรองนัน่เอง
 ความรูของหญิงสาว
 • ดนตรี - ดนตรีในที่นี้หมายถึงพิณ 7 สาย ซึ่งมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 
3,000 ป
 • หมากลอม - หญิงสมัยกอนไดรวมตัวกันเลนหมากลอมเพื่อผอนคลาย
 • เขยีนพูกนั - พวกเธออานเพือ่พฒันาตวัเอง เขยีนบทกลอนเพือ่ถายทอด
ความรูสึกและเรื่องราวชีวิตของตัวเอง และเขียนพูกันจีนเพื่อความบันเทิง
 • วาดภาพ - หวัขอท่ีพวกเธอชอบวาดสวนใหญจะเก่ียวกับดอกไม สัตวเล้ียง 
และหญิงงาม
 • งานเย็บปก - งานเย็บปกถักรอยนั้นก็นับวาเปนสัญลักษณของหญิงสาว
ทีข่ยนัขนัแขง็ และสะทอนใหเหน็ถงึอารมณและความฉลาดของผูหญงิดวย ท้ังยังเปน
มาตรฐานของศรีภรรยาที่ดี

ตระกูลหยางยังถูกตัดสินฆาลางทั้งตระกูล 
 แตถาเรียงตามชวงเวลาในประวัติศาสตรจะ
เปนดังนี้ ไซซี หวังเจาจวิน เตียวเสี้ยน และหยางกุยเฟย
 มีคนกลาววาสาวงามอันดับ 5 คือ เฉินหยวน
หยวน ซึ่งเปนอนุภรรยาของอูซันกุย
 ตามประวัติศาสตรจริงน้ัน เฉินหยวนหยวน
เกดิเมือ่ป ค.ศ. 1624 ทีซ่งิหยวน เธอเกดิมาในครอบครวั
ที่คอนขางยากลําบาก เธอถูกขายใหกับสถานเริงรมย
โดยฝกหัดเปนนักรองและนักเลนผีผา (ซึ่งเปน
เครื่องดนตรีจีนชนิดดีดชนิดหนึ่ง) ในเวลาตอมาก็เขาสู
ตระกูลอูและกลายเปนภรรยานอยของอูซันกุย แมทัพ
ผูเปดประตูเมืองใหแมนจูเขามาทําลายราชวงศหมิง
จนลมสลาย
 ถึงแม 4 สาวงามของประวัติศาสตรจีนจะ
งดงามจนเปนทีเ่ลือ่งลอื แตยงัคงมปีมดอยในความงาม
นั้น เพียงแตรูจักปกปดไว(2) นั่นคือ

ไซซี มีปมดอยคือ เทาใหญ ตองหมเสื้อผา
กรอมเทาเพื่อปกปดสวนนี้ของเธอเอาไวตลอดเวลา
 เตียวเสี้ยน มีปมดอยคือ ใบหูเล็ก จําตอง
ปลอยผมหรือแตงทรงผมใหปดใบหูของเธอไว
 หวังเจาจวิน มีปมดอยคือ ไหลทั้งสองขาง
สูงตํ่าไมเทากัน จึงสวมใสอาภรณปกปดตั้งแตศีรษะ
ลงมาเพื่อปดสวนนี้ของเธอเอาไว
 หยางกุยเฟย มปีมดอยคอื มกีลิน่ตวั อวนมาก 
และสวยมาก ซึ่งตองอาบนํ้าบอยที่สุดเพื่อลดกลิ่นตัว
ของนาง และมักจะมีแมลงหลากชนิดตอมตัวเธอเปน
ประจํา
 แม 4 สาวงามของประวัติศาสตรจีนจะถูก
ยกยองเปนทีเ่ล่ืองลือดานความงาม แตกย็งัคงมีปมดอย
อยูดี

หมายเหตุ
มาตรฐานสาวงามตามแบบจีนดั้งเดิม(3)

 ใบหนา
 ใบหนารูปไขเปนรูปหนาท่ีไดสัดสวนท่ีสุด 
เม่ือแบงตามขวางแลวจะได 3 สวน : จากไรผมถึงคิ้ว 

เอกสารอางอิง
 1. สี่หญิงงามแหงแผนดินจีน. วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 7 มีนาคม 2557. ที่มาจาก: 
http://th.wikipedia.org/wiki/สี่หญิงงามแหงแผนดินจีน.
 2. ขนาดสี่สาวงามของจีนยังมีจุดออนแตเขารูจักกลบออนแลวอวดท่ีดี. ดูดวงจีน 
ซนิแสหลวั. 16 ตุลาคม 2556. ที่มาจาก: http://www.chinese-horo.com/สี่สาวงามของจีน/
 3. ถอดรหสัความงามแมหญงิจนี. อูวฒันธรรม. ASTV ผูจดัการออนไลน. 5 พฤศจกิายน 
2551. ทีม่าจาก: http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9510000130986.
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30 บาทรักษาทุกโรค
เป็นนโยบายประชานิยมที่ดีจริงหรือ (ต่อ) 

 ความสมัพนัธระหวางบคุลากรทางการแพทยและ
ผูปวยไมเหมือนเดิม ผูปวยมาเรียกรองสิทธิการรักษา 
ถาแพทยไมทําตามใจ (ไมพอใจ) ก็รองเรียน/ฟองรอง
แพทย พยาบาลเครียด ตองระมัดระวังตัว เพื่อไมให
ถูกฟองรอง ทําใหความสัมพันธที่เอื้ออาทรและพึ่งพา
อาศัยกันฉันญาติมิตรแบบไทย ๆ หายไป 
 การที่ประชาชนมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมารับการ
รักษาตลอดเวลาจากสโลแกนที่ว่า	 “30	 บาทรักษาทุกโรค”	
ท�าให้ประชาชนไม่สนใจที่จะดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง	
ไม่เห็นความส�าคัญของการสร้างสุขภาพและไม่ป้องกันโรค	
ถึงแม้เจ็บป่วยเล็กน้อยก็ไม่รักษาตัวเอง	เนื่องจากค่ารักษา	
30	บาทนัน้ถกูมาก	ๆ 	ยิง่ต่อมาในปี	พ.ศ.	2550	รฐับาลจาก
ยุคปฏิวัติได้ประกาศยกเลิกการจ่าย	30	บาท	(โดยรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า	 “เสียเวลาลงบัญชี”)	
ท�าให้ประชาชนมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอีกหลาย
เท่าตัว	เพราะนอกจากค่าเดินทางและการเสียเวลารอคอย
แล้ว	ผู้ป่วยก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในการมารับบริการแต่อย่างใด
	 การที่จ�านวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนี้	 ท�าให้บุคลากร
ทางการแพทย์ต้องรีบเร่งท�างานในการตรวจรักษาผู้ป่วย	
และมีเวลาให้ผู้ป่วยแต่ละคนน้อยลง	มีการไปเก็บสถิติจาก
โรงพยาบาลหลายแห่งทั้งจากนักวิจัยของแพทยสภา	 และ
นักวิจัยจาก	ก.พ.	ได้พบตรงกันว่า	แพทย์มีเวลาตรวจรักษา
ผู้ป่วยเฉลี่ยเพียง	2-4	นาทีต่อคน		
	 การทีแ่พทย์และบคุลากรจะมเีวลาให้ผูป่้วยแต่ละคน
น้อยลงดงักล่าวแล้ว	นอกจากจะท�าให้เสีย่งต่อความผดิพลาด
ในการวนิจิฉยัว่าผูป่้วยเป็นโรคอะไรแล้ว	ยงัมผีลท�าให้ความ
สัมพันธ์ระหว่างผู ้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป	 กล่าวคือแพทย์มีเวลาพูดกับ
ผู้ป่วยน้อยเกินไปจนอาจท�าให้ผู้ป่วยไม่เข้าใจว่าตนเอง
เป็นโรคอะไร	 และควรปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะท�าให้ผู้ป่วย
มอีาการดีข้ึนเรว็ท่ีสดุตามท่ีควรจะเป็น	ท�าให้เกิดผลเสยีหาย

แก่ผู ้ป่วยเอง	 หรือบางครั้งแพทย์ได้อธิบายแล้วว่าอาจจะมี
อาการแทรกซ้อนหรือไม่หายขาด	 แต่ก็จะท�าให้ผู้ป่วยไม่พอใจ
ผลการรักษา
	 นอกจากนีแ้ล้ว	ในพระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ
มาตรา	 41	 ยังก�าหนดไว้อีกว่า	 ถ้าผู้ป่วยคิดว่าตนเองได้รับ	 “ความ
เสียหาย”	จากการรับบริการสาธารณสุขให้ไปร้องขอ	“เงินช่วยเหลือ
เบือ้งต้น”	ได้จาก	สปสช.	ฉะนัน้ประชาชนจึงไปร้องเรยีนและฟ้องร้อง
บุคลากรทางการแพทย์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายหลังจากมีระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ไม่ว่าผู้ป่วยจะไม่หายจากอาการป่วย
จากสาเหตอุะไร	(โรคแทรกซ้อน	เชือ้โรคดือ้ยา	แพ้ยา	หรอือาการหนกั
เกนิเยยีวยา	หรอืจากผลของโรคเอง)	ผูป่้วยหรอืญาตก็ิจะไปร้องเรยีน
และฟ้องร้องแพทย์/โรงพยาบาลไว้ก่อน	
	 ท�าให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เกิดความเครียด	ต้อง
ระมดัระวงัป้องกนัตวัไม่ให้ตกเป็นจ�าเลยถกูฟ้องร้อง	นอกจากนัน้การ
ท่ีแพทย์หรือพยาบาลต้องดูแลรักษาผู้ป่วยจ�านวนมากเกินไปก็อาจ
ท�าให้เกดิความเหนือ่ยล้าและความเครยีดเพิม่ไปอกี	ท�าให้ความรู้สกึ
เอื้ออาทรต่อผู้ป่วยแบบญาติมิตรหรือบุคคลที่ควรช่วยเหลือเกื้อกูล
นั้นลดน้อยลง	กลายเป็นต้องท�างาน	“ตามหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น”	
ในขณะทีป่ระชาชนส่วนหนึง่กถ็อืว่า	“มสีทิธทิีจ่ะได้รบัการตรวจรกัษา
ทุกโรค”	 จึงอาจจะเรียกร้องให้แพทย์สั่งการให้ตนได้รับการ	 “ตรวจ
พิเศษ”	 โดยที่ยังไม่จ�าเป็น	 กลายเป็น	 “ส่ังให้แพทย์ท�าตามการ
เรียกร้องตามสิทธิ”	 ไม่ได้รู้สึกว่าตนได้รับความ	 “ช่วยเหลือ”	 ให้หาย
จากความทรมานจากการเจ็บป่วย	 ไม่มีความรู้สึก	 “ดี	 ๆ	 เหมือน
ญาติมิตร”	 เหมือนเดิม	 กลายเป็นว่า	 “แพทย์ต้องท�าตามหน้าที่	
ส่วนผู้ป่วยก็ต้องได้รับการรักษาตามสิทธิของตน	ไม่มีความรู้สึกแบบ
ญาติมิตรตามวัฒนธรรมไทยเหมือนเดิม”
		 ทั้งนี้เมื่อก่อนนั้นประชาชนคนป่วยที่มารับการรักษาที่
โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ต่างมีความสัมพันธ์ในแบบ
เอื้ออาทรตามแบบวัฒนธรรมไทย	 คือให้การดูแลรักษาด้วยความ
เอาใจใส่	เอื้อเฟอเผื่อแผ่	ด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีต่อกันเป็นส่วนมาก	
(บางท่านอาจจะโต้แย้งว่าไม่จรงิ	อาจจะไปเจอบคุลากรชนดิทีห่น้างอ	
รอนาน	ซึ่งก็คงจะมีบ้าง)

<<< (µ‹Í¨Ò¡©ºÑº·ÕèáÅŒÇ) 
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	 แต่หลงัจากมรีะบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตแิล้ว	ประชาชนมา
โรงพยาบาลเพราะนึกว่าตัวเองมีสิทธิที่จะได้รับบริการทุกชนิดตามที	่
สปสช.	 โฆษณาไว้	 ประชาชนจึงมาเรียกร้องสิทธิที่จะต้องได้รับจาก 
โรงพยาบาล	 เช่น	 หกล้มหรือถูกรถชนเล็กน้อยมีรอยฟกช�้าด�าเขียวแต่ก็
เรียกร้องจะต้องไปเอกซเรย์	 หรือเป็นไข้หวัดธรรมดา	 อาการเจ็บคอ 
เลก็น้อยกจ็ะขอให้หมอสัง่จ่ายยาปฏชิวีนะร่วมกบัยาลดไข้แก้หวดัธรรมดา	
ทั้ง	 ๆ	 ที่แพทย์ผู้ตรวจรักษาเห็นว่าเป็นการเจ็บคอจากเชื้อไวรัสไข้หวัด
ธรรมดา	 ไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียจึงไม่จ�าเป็นที่จะต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
ในการรักษา	 แต่เมื่อแพทย์อธิบายให้ผู้ป่วยฟัง	 ผู้ป่วยก็อาจจะไม่ยอม
เข้าใจ	แต่อาจจะกล่าวหาว่ารัฐบาลบอกว่าให้การรักษาทุกโรค	แต่ท�าไม
หมอจงึไม่รกัษา	ฯลฯ	ซึง่เหตกุารณ์เหล่าน้ีเป็นเพยีงตวัอย่างเพยีงเล็กน้อย
เท่านั้น	แต่สาเหตุแห่งความไม่เข้าใจกันระหว่างประชาชนคนป่วย	ญาติ	
และบุคลากรทางการแพทย์ก็มีมากขึ้น		

 มาตรา 41 ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติท�าให้ประชาชนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายมากขึ้น
			 นอกจากความสมัพนัธ์ระหว่างผูป่้วยกบับคุลากรทางการแพทย์จะ
เลวลงแล้ว	ประชาชนก็มีแนวโน้มที่จะฟ้องร้องแพทย์เพิ่มขึ้นจากการที่มี
บทบญัญตัใินมาตรา	41	ของพระราชบญัญตัหิลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ	
พ.ศ.	2545	ก�าหนดให้ผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหายหรือคิดว่าตนเองหรือ
ญาตไิด้รบัความเสยีหายท่ีเกิดขึน้จากการรกัษาพยาบาลของหน่วยบรกิาร
สามารถไปร้องขอรบัเงนิช่วยเหลอืเบือ้งต้นได้	ท�าให้ผูป่้วยหรอืญาตผิูป่้วย
ไม่พอใจผลการรักษา	 ทั้ง	 ๆ	 ที่เป็นความผิดพลาดของการรักษา	 หรือ 
เกิดจากมีโรคแทรกซ้อน	 หรือร่างกายไม่ตอบสนองต่อการรักษา	 เช่น	 
แพ้ยา	เชื้อโรคดื้อยา	หรืออาการหนักเกินเยียวยา	หรือป่วยอาการหนัก
จนไม่สามารถรักษาได้แล้ว	 ต่างก็มาร้องเรียนขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 
ไว้ก่อน	 จนถึงกับมีปรากฏการณ์ที่มีทนายคอยรับฟ้องร้องแทนผู้ป่วย 
รออยู่ในโรงพยาบาลต่าง	ๆ	ก็มี
	 จงึพบว่า	ภายหลงัจากการมรีะบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตแิล้ว	
มคี�าพดูทัว่ไปว่า	ความสมัพนัธ์ระหว่างแพทย์และผูป่้วยเลวลง	มีการฟ้องร้อง
แพทย์เพิ่มมากขึ้นทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา	 จนน�าไปสู่การเรียกร้อง 
ที่จะให้รัฐบาลออกกฎหมาย	พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการ
รบับรกิารสาธารณสขุ	ซึง่ท�าให้เกดิการรวมตวักนัของกลุม่บคุลากรทางการ

แพทยใ์นการต่อต้านไม่ให้มกีารตราพระราชบัญญัตินี้	เนื่องจาก
เห็นว่าจะท�าให้มีการตรวจวิธีพิเศษทางการแพทย์มากมายเพื่อ
ป้องกนัการวนิจิฉยัผดิพลาดเอาไว้เป็นประจกัษ์พยานสู้คดีในศาล
ทั้ง	ๆ	ที่ยังไม่จ�าเป็น	ซึ่งจะส่งผลเสียหายทางด้านงบประมาณที่
จะต้องใช้ในการตรวจพิเศษโดยยังไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่
จะต้องท�าการตรวจพิเศษนัน้	เหมอืนกบัทีเ่กดิขึน้ในสหรัฐอเมริกา
ทีม่กีารฟ้องแพทย์เป็นจ�านวนมากจนแพทย์ทกุคนต้องหามาตรการ
ที่จะไม่ให้ถูกฟ้องร้อง	 โดยส่งการตรวจพิเศษโดยยังไม่มีข้อบ่งชี	้
(เรียกพฤติกรรมนี้ว่า	 “Defensive	Medicine”)	 ซึ่งมีผลให้ผู้ป่วย
ต้องสูญเสียเงินมากขึ้นโดยไม่จ�าเป็น	 เพียงเพื่อจะเอาผล 
การตรวจไปเป็นพยานในศาลว่าแพทย์ได้ท�าการตรวจวินิจฉัย
อย่างครบถ้วนแล้ว	เพื่อป้องกันไม่ให้ศาลตัดสินลงโทษเท่านั้น
	 นอกจากพฤติกรรมการส่งตรวจพเิศษดังกล่าวแล้ว	แพทย์
ในสหรัฐอเมริกาทุกคนจะต้อง	 “ซื้อประกันการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม”	เรียกว่า	“Malpractice	Insurance”	เป็นการซื้อประกัน
การประกอบวชิาชีพเวชกรรมไว้	ในกรณทีีถ่กูฟ้องและศาลตัดสนิ
ว่าแพทย์ท�าผิด	 ให้จ่ายค่าเสียหายแก่ผู้ป่วย	 บริษัทประกันก็จะ
เป็นผู้จ่ายเงินให้ผู้ป่วยแทนแพทย์
			 ส่วนแพทย์ที่แพ้คดีในศาลท�าให้บริษัทประกันต้องจ่าย
สินไหมทดแทนแก่ผู้ป่วย	 ปีต่อไปก็จะถูก	 “เพิ่มอัตราค่าประกัน
การประกอบวิชาชีพ”	 เพราะเป็นผู้	 “มีความเสี่ยงสูง”	 ที่บริษัท
ประกันจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนมากกว่าแพทย์ที่ยังไม่เคย
แพ้คดีเลย
		 ทัง้พฤตกิารณ์เร่ือง	“Defensive	Medicine”	และ	“Malpractice	
Insurance”	 นี้เองที่เป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ค่าใช้จ่ายในการให้
บรกิารทางการแพทย์ในประเทศสหรฐัอเมรกิาสูงมากกว่าประเทศ
อื่น	และยังมีแนวโน้มที่จะสูงมากขึ้นเรื่อย	ๆ
		 ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิ(สปสช.)	ได้ส�ารวจ
ความคดิเหน็ประชาชนทกุปี	และได้สรปุผลว่า	ประชาชนชืน่ชอบ
ระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตมิากกว่า	90%	ทกุปี	แต่	สปสช.	
ไม่เคยส�ารวจว่าประชาชนพึงพอใจกับคุณภาพมาตรฐานการ
บริการ	หรือผลที่ได้รับจากการบริการหรือไม่	เช่น	ผลการรักษา
อาการเจบ็ป่วย	หาย	ตาย	พกิาร	มโีรคแทรกซ้อน	หรือได้รับความ
สะดวก	 รวดเร็ว	 ปลอดภัย	 และพอใจกับผลการรักษาหรือไม่	 
แต่	สปสช.	ถามความเหน็เพยีงว่านยิมชมชอบกบัระบบ	30	บาท
หรือไม่	 ซึ่งก็จะได้รับค�าตอบว่าประชาชนมีความนิยมชมชอบ
ระบบ	 30	 บาทมากกว่า	 90%	 ทุกปี	 เนื่องจากได้รับการรักษา 
โดยไม่ต้องจ่ายเงินจากกระเป๋าตัวเองเลย	
		 แต่ประชาชนคงไม่พอใจผลการรักษาเท่าไรนัก	 เพราะ 
ถ้าพอใจจริงคงไม่มีเร่ืองฟ้องร้องหมอมากขึ้นในศาล	 มีเรื่อง 
ร้องเรยีน/กล่าวหาหมอในแพทยสภา	หรอืตามหน้าหนงัสอืพมิพ์
และรายการโทรทัศน์เพิ่มมากขึ้น	 ดังที่มีข่าวเพ่ิมขึ้นมากมาย 
ภายหลังระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตามที่ สปสช. โฆษณาไว้ ประชาชนจึงมาเรียกร้องสิทธิที่จะต้องได้รับจากโรงพยาบาล เช่น หกล้มหรือถูกรถชนเล็กน้อยมีรอยฟกช�้าด�าเขียวแต่ก็เรียกร้องจะต้องไปเอกซเรย์ หรือเป็นไข้หวัดธรรมดา อาการเจ็บคอเล็กน้อยก็จะขอให้หมอสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะร่วมกับยาลดไข้แก้หวัดธรรมดา
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ที่ผสมยาเทานั้นจะไมสามารถชวยในการลดความดันในลูกตาได
เมื่อสวมใสผานไปเพียงสองวัน

ปลดปลอยยารักษาโรคตา
จากเลนสสัมผัส (ตอนจบ)

ภาพแสดงเทคนิคการสรางชั้นขัดขวางขนาดนาโนดวยโมเลกุล

วิตามินอี โดยสามารถที่จะใสวิตามีนอีและยาแยกกันตามลําดับ 

หรือใสพรอมกันก็ได[13]

 บทความฉบบัทีแ่ลวไดกลาวถงึเทคนคิทีไ่ดรบัการพัฒนา
ในการเพิม่ระยะเวลาการปลดปลอยยาจากเลนสสมัผสัดวยเทคนคิ
การประทบัโมเลกลุและการหอหุมยาไปแลว อยางไรกต็าม ถงึแมวา
จะสามารถชวยเพ่ิมระยะเวลาการปลดปลอยยาได แตเทคนิค
ดังกลาวนี้จะตองไดรับการปรับแตงโดยเฉพาะสําหรับยาแตละ
ประเภท ทาํใหมคีวามยุงยากและซบัซอนในการพฒันา ดงันัน้ จงึ
มีการพัฒนาเทคนิคอื่นที่สามารถใชงานไดโดยไมตองปรับแตงให
เขากบัยาแตละประเภท สามารถใชงานไดสะดวก และยงัสามารถ
ปลดปลอยยาหลายประเภทจากเลนสสัมผัสไดพรอมกันอีกดวย   

เทคนิคการใชชั้นขัดขวางขนาดนาโน (nanobarrier) นั้น
ถูกพฒันาขึน้โดยการใชโมเลกลุของวติามนิอใีนการชวยชะลอการ
ปลดปลอยของยาประเภทตาง ๆ จากเลนสสัมผัส ทั้งนี้วิตามินอี
จะทําหนาที่ขัดขวางการเคลื่อนที่ของโมเลกุลยาเนื่องจากสมบัติ
ที่ไมชอบนํ้าอยางมากและมีความหนืดสูง ทําใหโมเลกุลของยา
จะตองเคลื่อนที่โดยรอบออมผานโมเลกุลของวิตามินอี สงผลให
เปนการเพิ่มระยะทางในการเคลื่อนที่และระยะเวลาในการ
ปลดปลอยยาออกจากคอนแทคเลนสทีผ่สมวติามนิอไีด โดยเทคนคิ
น้ีสามารถใชในการชะลอการปลดปลอยยาไดทัง้ยาทีม่สีมบัติชอบน้ํา
และชอบนํ้ามัน ตัวอยางเชน ทิโมลอล (timolol), เดกซาเมทาโซน 
ฟอสเฟต (dexamethasone phosphate), ฟลโูคนาโซล (fluconazole), 
ซิสทีมีน (cysteamine) และไซโคลสปอริน (cyclosporine) จากการ
ศึกษาพบวาการผสมวิตามินอีในปริมาณ 10 และ 40 เปอรเซ็นต
ลงในเลนสสัมผัสแบบซิลิโคนจะสงผลใหเพิ่มระยะเวลาในการ
ปลดปลอยยาไดที่ 5 และ 400 เทา ตามลําดับ เมื่อเทียบกับ
เลนสสัมผัสที่ใสยาเทานั้น นอกจากนี้ยังพบวา การใสวิตามินอีนี้
ไมสงผลกระทบตอการยึดเกาะของโปรตีน มอดูลัส ความใส 
ความสามารถในการปองกันแสงอัลตราไวโอเลตของเลนสสัมผัส 
ยกเวนแตความสามารถในการซึมผานของออกซิเจนและอิออน
ที่อาจจะมีคาลดลงแตยังคงอยูในระดับท่ียอมรับไดสําหรับการ
ใชงานเลนสสัมผัสทั่วไป จากการศึกษาในสัตวทดลองสําหรับการ
ใชงานคอนแทคเลนสที่ผสมวิตามินอีในการนําสงยารักษาตอหิน
พบวา มคีวามปลอดภยัและประสทิธภิาพในการใชงานเพือ่ลดแรง
ดนัในลกูตาเชนเดยีวกบัการหยอดยาตาภายหลงัการสวมใสอยาง
ตอเนื่องตลอดชวงระยะเวลาในการทดลองที่ 4 วัน โดยพบวา
ปริมาณยาจากการหยอดยาตานั้นจะมีคามากกวาปริมาณยาที่
ปลดปลอยจากเลนสสัมผัสที่ผสมวิตามินอีถึง 6 เทา และเม่ือ     
เปรยีบเทยีบกบัเลนสสัมผสัทีไ่มไดผสมวติามนิอีแลวพบวา เลนสสมัผัส

นอกจากนีแ้ลวยงัมเีทคนคิการแทรกชัน้ฟลมของพอลเิมอร
ยอยสลายไดทางการแพทยท่ีผสมกบัยาท่ีกึง่กลางของเลนสสมัผสั 
โดยจะถูกประกบทั้งสองดานดวยวัสดุเลนสสัมผัสปกติ ซึ่งทําให
การละลายออกมาของพอลเิมอรจะถกูควบคมุดวยสองปจจยัหลกั
คอื อตัราการสลายตวัของพอลเิมอรทีผ่ลติเปนชัน้ฟลมและอตัรา
การแพรผานออกมาจากชั้นของเลนสสัมผัส ดวยเหตุนี้เองทําให
สามารถชะลอการปลดปลอยยาจากเลนสสมัผสัได โดยพอลเิมอร
ยอยสลายไดนาํมาทดลองนัน้มกัจะเปนกลุมของพอลแิลคตกิหรอื
พอลิไกลโคลิก หรือโคพอลิเมอรของแลคติกและไกลโคลิกซึ่งเปน
พอลิเมอรทางการแพทยที่มีการใชงานอยางกวางขวาง ซึ่งโดย
หลกัการแลวเทคนคินีส้ามารถประยกุตใชงานกบัยาไดทกุประเภท 
แตตัวอยางของยาท่ีนํามาทดสอบใชงานดวยเทคนิคนี้ ไดแก 
ซิโปรฟล็อกซาซิน (ciprofloxacin), ลาทาโนโพรสต (latanoprost), 
อีโคนาโซล (econazole) เปนตน จากผลการทดสอบในสตัวทดลอง
พบวา มคีวามปลอดภยัและประสทิธภิาพในการใชงานไดนานกวา

ภาพแสดงหลกัการสรางชัน้ขดัขวางขนาดนาโนดวยโมเลกลุวติามนิอี
เพื่อชะลอการเคลื่อนที่ของยาออกจากเลนสสัมผัส[10]
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การหยอดยา ในบางการทดสอบพบวาสามารถคงความสามารถ
ในการปลดปลอยยาไดนานกวาหนึ่งเดือน

 ถึงแมวาแนวความคิดในการใชเลนสสัมผัสเปนอุปกรณ
นําสงยาจะมีความนาสนใจและมีการวิจัยอยางมาก แตปจจุบัน
ยังคงไมมผีลติภณัฑทางการคาออกจาํหนาย ทัง้นีอ้าจจะเนือ่งจาก
หลายเหตุผลไมวาจะเปนความสะดวกในการใชงาน คาใชจาย 
ความคุมคา ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยที่จะตองไดรับการ
พิสูจนในระยะยาว การรักษาโรคทางตาท่ีนาจะไดรับประโยชน
จากการใชเลนสสมัผัสในการนาํสงยา ไดแก ยาในกลุมทีต่องมีการ
ใชงานอยางตอเนื่องและมีความถี่สูง นอกจากนี้คือยาในกลุมที่มี
ผลขางเคียงสูงที่ตองมีการควบคุมระดับความเขมขนของยาที่ใช
ในการรักษา 
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กราฟแสดงปริมาณของยาลาทาโนโพรสตที่ปลดปลอยออกจาก
เลนสสัมผัสที่มีชั้นของพอลิเมอรผสมยาลาทาโนโพรสตแทรกอยู
ก่ึงกลางระหวางเลนสสัมผัสที่ประกบทั้งสองดานในสัตวทดลอง 
ซึ่งสามารถปลดปลอยไดนานเกือบหนึ่งเดือน[14]

ภาพเลนสสมัผสัทีม่ช้ัีนของพอลเิมอรผสมยาลาทาโนโพรสตแทรกอยู
กึ่งกลางระหวางเนื้อเลนสสัมผัสที่ประกบทั้งสองดาน[14]

ภาพภาคตัดขวางของเลนสสัมผัสแสดงชั้นของพอลิเมอรผสมยา
ลาทาโนโพรสต (หวัลกูศร) ทีแ่ทรกอยูกึง่กลางระหวางเนือ้เลนสสัมผัส
ที่ประกบทั้งสองดาน (ลูกศร)[14]
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•

การประเมินผูปวยโรคกระดูกสันหลัง

ที่เรียกวา neurogenic intermittent claudication คือ มี

อาการปวดราวลงตามขาพรอมกับมีอาการชาเวลาเดิน 

ถานั่งพักจะหายไป อาการลักษณะนี้จะคลายคลึงกับ 

vasculogenic claudication ซึ่งเกิดจากการอุดตันของ

เสนเลอืดแดงทีข่า ในกรณีเชนนีจ้ะตองตรวจดชูพีจรหลงัเทา 

(dorsalis pedis pulse) ทุกรายเพื่อวินิจฉัยแยกโรค

 ในผูปวยที่มีอาการปวดหลังและราวชาลงมา

ที่ขา ถามีอาการเลวลงในขณะที่เดินลงบันไดและดีขึ้น

ในขณะเดนิขึน้บนัไดอาจจะแสดงวาเปนพวก spinal stenosis 

เพราะขณะเดนิลงบนัได หลงัสวนเอวจะแอนไปขางหนา 

ทาํใหชองทางเดนิเสนประสาท (intervertebral foramen) 

แคบลง และขณะเดินข้ึนบนัได หลงัสวนเอวจะโคงไปขาง

หนา ทําใหชองทางเดินเสนประสาทกวางขึ้น

 อาชีพและอายกุม็คีวามสมัพันธกบัโรคปวดหลัง

พวก intervertebral disc herniation มักจะพบมาก

ในอายุนอยกวา 55 ป แตพวก spinal stenosis มักจะ

พบในอายุที่เกิน 60 ป อาชีพขับรถ หรือทํางานยกของ

มักจะทําใหเกิดปวดหลัง

 พวกที่มีอาการปวดติดตอกันตลอดเวลา โดย

ไมมชีวงทีท่เุลาอาการปวดเลย มกัจะนกึถงึพวกเนือ้งอก 

(tumor) หรือภาวะการติดเชื้อ (infection) โดยเฉพาะ

ปวดมากในเวลากลางคนื นอกจากนีพ้วกนีม้กัจะมอีาการ

ไขหรือนํ้าหนักลดลงดวย 

¡ÒÃ«Ñ¡»ÃÐÇÑµÔ (History)
 อาการเจบ็ปวดเปนอาการสาํคญัทีน่าํผูปวยมาหา

แพทย ดังนั้น การซักประวัติอาการเจ็บปวดมีความสําคัญ

มาก ถาซักประวัติดีแลวบางครั้งบางคราวจะสามารถให

การวนิจิฉยัไดเลย จะตองแยกใหไดวาอาการเจบ็ปวดนัน้เปน

สาเหตุโดยตรงจากกระดูกสันหลังหรือเปนอาการปวดราว

มาจากระบบอืน่ การปวดทีเ่กดิจากพยาธสิภาพทีก่ระดกูสนัหลงั

มักจะมีการรบกวนตอรากประสาท ดังนั้น อาการเจ็บปวด

มกัจะเปนไปตามรากประสาทของกระดกูสนัหลงัระดบันัน้ ๆ 

เชน ในกรณีของ intervertebral disc herniation ท่ีไปกด

รากประสาททําใหเกิดการปวดราวหรือมีอาการชา หรือ

กลามเนื้อออนแรงไปตามที่รากประสาทเสนนั้น ๆ ไปเลี้ยง 

โดยอาการปวดทีก่ระดกูสนัหลงัอาจจะไมปรากฏเลยกไ็ด ดงันัน้ 

การซักประวัติใหทราบถึงตําแหนงหรือแนวทางของอาการ

ปวดตาม dermatomed ของรากประสาทจึงมีความสําคัญ

มาก ในการทีจ่ะสบืเสาะไปหาตนตอของอาการเจบ็ปวด เชน 

ถาอาการปวดไปทีน่องหรอืสนเทา หรือชาท่ีฝาเทามักจะเกดิ

จากรากประสาทกระเบนเหน็บเสนที่ 1 (S1 root) ถูกรบกวน

หรอืถกูกด หรอืถาปวดราวไปทีห่ลงัเทาไปทางดานนิว้หวัแมเทา

มกัจะเกดิจากรากประสาทบัน้เอวเสนที ่5 (L5 root) ถกูรบกวน

หรือถูกกด เปนตน

 โรคตาง ๆ แตละโรคจะมีลักษณะการเจ็บปวด

ไมเหมือนกัน เชน พวก intervertebral disc herniation จะมี

อาการมากขึ้นในภาวะที่ intradiscal pressure สูง เชน 

การไอ จาม การนั่งหรือในพวก spinal stenosis จะมีอาการ
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 การซักประวัติเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบอื่น หรือภาวะทางดานจิตใจ

ก็เปนเรื่องสําคัญมากที่ตองนํามาพิจารณารวมดวย พยาธิสภาพของระบบอื่นที่ทําให

เกิดอาการปวดหลัง เชน โรคกระเพาะอาหารอักเสบ การอักเสบของตับออน ไสติ่ง

อักเสบ (retrocecal appendicitis), การโปงพองของหลอดเลือดใหญ (dissecting 

abdominal aortic aneurysm) การอักเสบในชองเชิงกราน หรือพวก endometriosis 

โรคของตอมลูกหมาก เสนเลือดในหัวใจตีบก็ทําใหปวดราวไปที่บาและแขนเชนเดียว

กับโรค cervical spondylosis ได

¡ÒÃµÃÇ¨Ã‹Ò§¡ÒÂ (Physical Examination)
 สําหรับการตรวจกระดูกสันหลังนั้นจะตองตรวจใหเปนขั้นตอนเหมือนการ

ตรวจรางกายระบบอื่น ๆ โดยมีหลักใหญ ๆ ดังนี้

 Inspection

 Palpation

 Range of Motion

 Provocative Testing

 Neurologic Examination

 แยกการตรวจออกเปน 2 สวนคอื cervical spine และ thoracolumbar spine

I. ¡ÃÐ´Ù¡ÊÑ¹ËÅÑ§Ê‹Ç¹¤Í (Cervical Spine)
การดู (Inspection)

 ตรวจโดยการดูตั้งแตรูปรางทั่ว ๆ ไป และการเดินวาปกติหรือไม ซึ่งถามี

ความผดิปกตใินโครงรางของกระดกูสนัหลงัแลวก็จะทําใหรปูรางและการเดนิผดิปกตไิป 

ในการตรวจคอนั้นควรใหผูปวยถอดเสื้อออก นั่งหรือยืนตรง ๆ แลวตรวจโดยการ

มองทั้งทางดานหนา ดานขาง ดานหลังคอ กระดูกคออยูในแนวตรงและมีสวนโคงเวา 

(cervical lordosis) ทางดานขางเล็กนอย ถาศีรษะเอียงไปดานใดแสดงวากลามเนื้อ 

sternocleidomastoid มกีารหดตวัดงึใหศรีษะเอยีงไปดานทีม่กีารหดตัวแตใบหนาและ

คางจะหันไปดานตรงขาม การทีก่ลามเนือ้เกรง็หรอืหดตวันัน้เนือ่งจากเกิดภาวะอบุตัเิหตุ

หรือการอักเสบก็ได โดยเฉพาะความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่ระดับ C1-C2 และถาในเด็ก

ตองนึกถึงพวก congenital subluxation ดวย

การคลํา (Palpation)

 คลาํดคูวามตงึตวัของกลามเนือ้วาปกตหิรอืไม ถามกีารเกรง็ตวัของกลามเนือ้

เกิดขึ้นแสดงวามีความผิดปกติบริเวณนั้น เชน ถามีการเกร็งตัวของกลามเนื้อ 

sternocleidomastoid จะทําใหคอเอียง (torticollis) ขณะเดียวกันก็หาจุดกดเจ็บดวย 

ตําแหนงของกระดกูท่ีสามารถคลาํไดมคีวามสาํคญัมากท่ีจะบอกระดบัหรอืปลองของ

กระดูกคอที่มีพยาธิสภาพ เชน กระดูก hyoid ตรงกับ 

C3 vertebral body, กระดูก thyroid ตรงกับ C4 และ 

C5 vertebral bodies, กระดูก cricoid อันแรกจะอยู

ดานหนาตอ C6 vertebral body พอดี ตอม thyroid 

ซึง่อยูบนกระดกู thyroid กจ็ะอยูในแนวกลางของ C4-C5 

vertebral bodies 

 ในคนไขที่มี cervical rib บางรายสามารถคลํา

พบไดท่ีบริเวณแองเหนือกระดูกไหปลารา คนไขที่มี 

cervical rib ที่ไปกดหลอดเลือด subclavian หรือราก

ประสาท C8 หรือ T1 ของ brachial plexus ทําใหมี

อาการของ thoracic outlet syndrome การกดหลอดเลือด

และเสนประสาทที่ผานออกไประหวางกลามเนื้อ 

scalenus anticus และ scalenus medius ก็จะทําใหเกิด

อาการเชนนี้เหมือนกัน วิธีการตรวจเพื่อวินิจฉัยภาวะนี้

อาศยัการตรวจพเิศษทีเ่รยีกวา Adson’s test กระทาํโดย

การกางแขนขางทีม่อีาการออกไปทางดานหลงัพรอมกบั

หมุนแขนใหหงายออก (abducted, extended, external 

rotated arm) ซึ่งจะทําใหเสนเลือด subclavian ที่ผาน

ออกไประหวางกลามเนือ้ scalenus anticus และ scalenus 

medius ตึง ตอไปใหคนไขสูดหายใจเขาลึก ๆ พรอมกับ

ใหหนัหนาไปทางแขนทีจ่บักางออก แลวคลําชีพจรกอน

และหลังจากที่จับแขนออกไปในลักษณะดังกลาว ตอไป

ใหคนไขหนัศีรษะไปทางแขนขางนัน้ ชพีจรจะเบาลงหรอื

หายไป

 ทางดานหลังคอนั้น คลําและกดลงตามแนว

ของ spinous processes ซึ่งปกติจะตองอยูในแนว

ตรงกลางพอด ีและอยูชดิกนัพอด ีถามตีาํแหนงกดเจบ็หรอื

เกิดอยู ผิดแนวออกไปหรือหางจากกันก็แสดงวามี

ความผดิปกตขิองปลองนัน้ ๆ  อาจจะมกีารฉกีขาดของพวก 

ligaments หรอืกระดกูแตกหรอืขอเคลือ่นออกจากกนัได
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 Spinous process ของ C7 และ T1 จะนูน

ออกมามากกวาปลองอื่น ๆ ซึ่งมีประโยชนในการบอก

ระดับของกระดูกคอดวย กลามเนื้อทางดานหลังคอที่

ตองคลําคือ trapezius ถากลามเนื้อมัดนี้มีการเกร็งตัวก็

บงชีถ้งึความผดิปกตท่ีิกระดกูคอทาํนองเดยีวกบักลามเนือ้ 

sternocleidomastoid ทางดานหนา greater occipital 

nerve ซึง่ออกมาจาก dorsal rami ของ C2 ถามพียาธสิภาพ

ที่เสนประสาทนี้ เชน ในรายของกระดูก odontoid หัก 

ซึ่งไปรบกวนเสนประสาทนี้จะตรวจพบไดโดยกดเจ็บ

ที่บริเวณทายทอย (base of skull)

ชวงการเคลื่อนไหว (Range of Motion)

 การตรวจการเคลือ่นไหวของกระดกูคอนัน้ตอง

กระทําทั้ง active และ passive ซึ่งในกรณีของอุบัติเหตุ

กจ็ะตองทาํดวยความระมดัระวงัมาก ๆ  จึงควรจะทราบ

คาปกติไวดวยคือ ในทากมศีรษะ (flexion) คางสามารถ

มาแตะหนาอกได ในทาเงยศรีษะ (extension) ศรีษะสวน 

occiput จะอยูหางจากหลังชวงบนสุดประมาณ 3-4 

ชวงกวางของนิว้มอื ศรีษะจะหนัไปทางดานขาง (rotation) 

จะทาํไดเตม็ทีป่ระมาณ 90 องศา คอื คางอยูในแนวเดยีว

กับบาเอียงศีรษะไปทางดานขาง (lateral bending) ได

ประมาณ 45 องศา

 ประมาณรอยละ 50 ของการกมและเงยศรีษะ

จะกระทําที่ขอตอระหวาง occiput และ C1 สวนการ

บิดหมุนหรือหันหนาไปทางซายหรือขวาจะกระทําที่

ขอตอระหวาง C1 และ C2 ถึงรอยละ 50 โดยประมาณ

การทดสอบพิเศษดวยการกระตุน (Provocative 

Testing)

 เปนการตรวจท่ีใชวิธีกระตุนทําใหเกิดอาการ

ตรงบริเวณที่มีพยาธิสภาพ ที่ใชกันบอย ๆ เชน การกด

ศรีษะลงตรง ๆ  (cervical compression) จะทาํใหเกดิการ

เจ็บปวดตรงปลองที่มีพยาธิสภาพ ถากดศีรษะลงแลว

เอียงหรือบิดหมุนศีรษะไปทางดานขางที่มีอาการดวย

เรียกวา Spurling’s test การกระทําเชนน้ีจะทําใหเกิด

การกด nerve root ตรงปลองทีม่พียาธิสภาพมากข้ึน เชน 

ในรายท่ีเปน cervical disc herniation หรือ cervical 

spondylosis

 สําหรับ cervical distraction test นั้นกระทํา

ในลักษณะตรงกันขามกับ cervical compression คือ 

ยกศรีษะขึน้จากบา ในกรณทีีก่ลาวมาขางตนนัน้คนไขจะมี

อาการเจ็บปวดนอยลง เพราะเปนการทําใหแรงกดบน 

intervertebral disc ลดลง และทําใหชองที่ประสาท

ผานออกไปกวางขึ้น

การตรวจทางระบบประสาท (Neurological Examination) 

  ระบบประสาทของกระดกูคอจะไปเลีย้งทีบ่ริเวณแขน ดงันัน้ การตรวจระบบ

ประสาทของแขนจึงมีความสําคัญมาก จะตองตรวจทั้ง motor, sensation และ reflex 

activity การตรวจ motor function น้ันมกีารแบงความแขง็แรงของกลามเน้ือเปน muscle 

grading ดังนี้

 Grade 5 - Normal สามารถตานแรงผูตรวจไดเหมือนปกติ

 Grade 4  - Good สามารถเคลือ่นไหวไดเตม็ที ่และตานแรงผูตรวจไดบางสวน

 Grade 3 - Fair เคลือ่นไหวเองไดเตม็ที ่แตไมสามารถตานแรงผูตรวจไดเลย

 Grade 2 - Poor เคลื่อนไหวตานนํ้าหนักตัวเองไมได

 Grade 1 - Trace กลามเนือ้เพยีงแตหดตวัได แตไมทาํใหเกดิการเคลือ่นไหว 

 Grade 0 - Zero ไมมีอาการหดตัวของกลามเนื้อเลย

 รากประสาทแตละเสนสามารถตรวจได โดยอาศัยการตรวจกลามเน้ือท่ี

รากประสาทนัน้ไปเลีย้งโดยเฉพาะ หรอือาศยั dermatome หรอื reflex ทีเ่กดิจากวงจร

การทํางานของรากประสาทนั้นมีความจําเปนจะตองจดจําไวเพื่ออาศัยเปนหลักใน

การตรวจเสนประสาทแตละเสน

 ในรายทีม่กีารกด cervical spinal cord จะมคีวามผดิปกตขิอง reflex ทีเ่รยีกวา 

pathologic upper motor neuron reflex ซึ่งสามารถตรวจไดทั้งที่มือและเทา ไดแก

 Lhermitte’s sign เมื่อใหผูปวยกมคอจะมีความรูสึกเหมือนไฟฟาช็อตวิ่งลง

ไปตามแขนและขา

 Babinski’s sign กระทาํโดยใชของมคีมครดูไปทีฝ่าเทาคนไข เริม่ตนทีส่นเทา

ลากไปทางดานนอกของฝาเทาไปยังปลายฝาเทา แลวลากออมไปทางดานในของ

ฝาเทาสวนปลาย ในภาวะปกติคนไขจะงอนิ้วเทาทุกนิ้ว แตในรายที่มี upper motor 

neuron lesion คนไขจะกระดกนิ้วหัวแมเทาขึ้นและนิ้วอื่น ๆ จะเหยียดแผออกไป

 Oppenheim’s sign ใชนิ้วมือกดครูดลงไปตามสันหนาแขงอยางแรงต้ังแต

บนลงลาง ผลไดเหมือนการทํา Babinski’s test

 Hoffman’s sign ในขณะที่มือผูปวยอยูในลักษณะพัก ใชนิ้วหัวแมมือกดลง

บนเล็บของนิ้วกลางผูปวยใหดีดลงไป ในรายที่ใหผลบวก นิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ผูปวย

จะงอเขาหากัน ในกรณีที่มี spinal cord lesion ตํ่ากวา cervical spinal cord การตรวจ

วิธีนี้จึงชวยแยกตําแหนงวาเปนที่ระดับ cervical spine หรือตํ่าลงมา 

(อานตอฉบับหนา)
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[ Systematic Review ]
นพ.ธนาวุฑฒ์ โสภักดี
โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล

•

	 ต้อกระจกเป็นโรคที่เกิดจาก

ความขุ่นมัวของเลนส์แก้วตาธรรมชาต	ิ

ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงตามอายุ

ท่ีเพิ่มมากขึ้น	 ท�าให้แสงผ่านเข้าไปที ่

จอประสาทตาได้น้อยลง	ท�าให้เกดิอาการ

ตามัว	 จักษุแพทย์สามารถให้การรักษา

โดยการผ่าตดัตา	ให้ผูป่้วยกลบัมามองเหน็

ได้ดีด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ใหม่

 Accommodation	เป็นกระบวนการ

ของตาท่ีจะเปล่ียนก�าลังหักเหเพื่อที่ 

จะให้แสงสะท้อนจากภาพของวัตถุมีจุด

โฟกัสที่จอตาเกิดจากตัวเลนส์ที่มีความ

ยดืหยุ่นซ่ึงยึดอยู่กบั	Suspensory	ligament	

เมื่อตามองระยะใกล้	Ciliary	muscle	จะ

หดตัวท�าให้	Ciliary	body	เคลื่อนไปทาง

ด้านหน้าเป็นผลให้	Suspensory	ligament	

หย่อนตัวลง	เลนส์ตาจึงป่องหรือนูนขึ้น	

ท�าให้มีก�าลังหักเหมากขึ้น	 โดยปกต ิ

	 จากการรวบรวมข้อมูลเชิง

ประจกัษ์ได้รวบรวมข้อมลูจาก	4	งานวจิยั	

รวบรวมผูป่้วยต้อกระจกจ�านวน	229	คน	

ศึกษาเปรียบเทียบผู ้ป ่วยที่ได ้รับ	

accommodative	 IOL	 เทียบกับผู้ป่วย 

ทีไ่ด้รบั	monofocal	IOL	พบว่า	การมองเหน็

ในระยะใกล้ในกลุ ่มผู ้ป่วยที่ได้รับ	

accommodative	IOL	หลงัผ่าตดั	6	เดอืน	

ให้ผลทีด่กีว่ากลุม่ทีไ่ด้รบั	monofocal	IOL	

ซึ่งแม้ข้อมูลที่รวบรวมมาจะยังไม่มาก	

แต่ผลดังกล่าวช่วยให้ผู้ป่วยท่ีอายุมาก 

มกีารมองเหน็ทีค่ล้ายธรรมชาตมิากขึน้ได้

	 กล่าวโดยสรปุ	การผ่าตดัรกัษา

ต้อกระจกโดยการใส่	 accommodative	

IOL	หลงัผ่าตัด	6	เดือน	ให้ผลทีด่กีว่ากลุ่ม

ที่ได้รับ	monofocal	IOL	ในการมองเห็น

ระยะใกล้

เมือ่อายมุากข้ึน	 การยืดหยุ่นของตาจะ 

ลดลง	Ciliary	muscle	กท็�างานน้อยลงเช่นกนั

	 ในปัจจบุนัได้มกีารพัฒนาเทคนคิ

การผ่าตัดให้ดีขึ้นเรื่อย	ๆ	 จนแทบไม่มี

ข้อจ�ากัดในการรักษา	 และมีการคิดค้น

เลนส์แก้วตาเทียมรูปแบบใหม่	 ๆ	 เพื่อ

ให้แพทย์มีทางเลือกในการเลือกเลนส์

แก้วตาเทยีมให้เหมาะสมกับผูป่้วยแต่ละ

รายได้มากขึ้น	เลนส์แก้วตาเทียม	(IOL)	

เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ท�าขึ้นมาเพื่อท�า

หน้าที่แทนเลนส์แก้วตาธรรมชาติที่มี

ปัญหาจนต้องผ่าตัดเอาออกไป	เพื่อให้

ผู้ป่วยสามารถกลบัมามองเห็นได้อกีครัง้

หนึง่	เลนส์ทีส่ามารถเคลือ่นขยบัตวัเพือ่

ปรบัโฟกสัได้เอง	(accommodative	IOL)	

คล้ายลกัษณะการท�างานของเลนส์แก้วตา

ธรรมชาติ	 ท�าให้มองเห็นได้ชัดทั้งใกล้ 

และไกล	

การผ่าตัดรักษาต้อกระจกด้วย 
accommodative IOL 
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• ผศ.พญ.รพีพร โรจน์แสงเรือง
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

การใส่ท่อทางเดินหายใจชนิดรวดเร็ว
(Rapid Sequence Intubation)

 ส�ำหรับกำรใส่ท่อทำงเดนิหำยใจในห้องฉุกเฉินนัน้ ยอมรบัว่ำ 
กำรใส่ท่อทำงเดนิหำยใจชนดิรวดเรว็ (rapid sequence intubation) 
เป็นมำตรฐำนกนัไปทัว่โลกแล้ว ทัง้นีเ้พรำะกำรใส่ท่อแบบนีจ้ะลด
กำรเกิดสูดส�ำลักเศษอำหำรเข้ำปอดได้ 
 หลักกำรใส่ท่อทำงเดินหำยใจชนิดรวดเร็วคือ กำรให้ยำ
นอนหลับร่วมกับยำคลำยกล้ำมเนื้อเพื่อลดแรงต้ำนก่อนกำร 
ใส่ท่อ วิธีนี้เป็นที่นิยมใช้ในห้องฉุกเฉินเพรำะผู้ป่วยที่มำยัง 
ห้องฉุกเฉินมักจะไม่ได้อดอำหำรและน�้ำมำก่อน จึงมีโอกำสเกิด
สูดส�ำลักเศษอำหำรที่ค้ำงในกระเพำะอำหำรเข้ำปอดได้ง่ำย

การใส่ท่อทางเดนิหายใจชนดิรวดเรว็ (Rapid Sequence 
Intubation)
 ก่อนท�ำกำรใส่ท่อทำงเดินหำยใจชนิดรวดเร็ว (rapid 
sequence intubation) นี้ต้องให้ผู้ป่วยดมออกซิเจนทำงหน้ำกำก
ในอัตรำไหลของแก๊ส 10 ลิตร/นำที นำนอย่ำงน้อย 3 นำที จน
กระทั่งปริมำณ O

2
 Saturation > 90%  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยสำมำรถ

ทนต่อกำรหยดุหำยใจชัว่ขณะนำน 8 นำทรีะหว่ำงท�ำกำรใส่ท่อได้ 
กำรเพ่ิมออกซิเจนแก่ผู้ป่วยก่อนเร่ิมใส่ท่อนั้น แพทย์ไม่ควรบีบ 
bag-mask device เพือ่ช่วยหำยใจให้แก่ผูป่้วย ทัง้นีเ้พรำะจะท�ำให้
มีลมเข้ำไปในกระเพำะอำหำรมำกขึ้นจนเกิดกำรสูดส�ำลักเศษ
อำหำรเข้ำปอดได้ง่ำย
 ข้อบ่งชีป้ระเมนิว่ำไม่มภีำวะใส่ท่อได้ยำกตำมกฎ LEMON 
 L - Look externally
 E - Evaluate the “3-3-2 rule” (ดังภำพที่ 1)
 M - Mallampati score (ดังภำพที่ 2)
 O - Obstruction
 N - Neck mobility

ข้อห้ามไม่เด็ดขาด (relative contraindications)
1. มีลักษณะของกำรใส่ท่อได้ยำก
2. ไม่สำมำรถใช้ยำเหนี่ยวน�ำให้หลับได้
3. ไม่สำมำรถใช้ยำคลำยกล้ำมเนื้อได้
วิธีการ (ดังตำรำงที่ 1)
หลักกำรตำม 7P มีดังนี้
 1. Preparation
 2. Preoxygenation
 3. Pretreatment
 4. Paralysis with induction 
 5. Protection and positioning 
 6. Placement with proof 
 7. Post-intubation management 

ภาพที่ 1 Evaluate the “3-3-2 rule”
ดัดแปลงจาก: Walls RM. Airway.In: Marx JA, Hockberger R, Walls RM, editors. 
Rosen’s emergency medicine: concepts and clinical practice. 6th ed. Philadelphia: 
Mosby Elsevier; 2006: 2-26.

ภาพที่ 2 Mallampati score (class I, II สามารถใส่ท่อได้ง่าย)
ดัดแปลงจาก: Specificity and Mallampati Class. Manse Medical. [cited 2013 Jan 
28]. Available from: http://www.mansemedical.com.au/?p=735.
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ใช้จะแปรตำมอำกำรทีค่ำดว่ำจะเกิดขึน้ได้ของผูป่้วย อย่ำงไรกต็ำม 
ไม่มีรำยงำนว่ำให้ผลดีมำกน้อยแก่ผู้ป่วยเท่ำไรนัก ยำที่นิยมใช้ 
ได้แก่ LOAD (Lidocaine, Opioid, Atropine, Defasciculating 
agent)
4. Paralysis with induction
 กำรใช้ยำเหนี่ยวน�ำให้หลับร่วมกับยำคลำยกล้ำมเนื้อที่
ออกฤทธิ์เร็ว ส่วนมำกนิยมใช้ยำที่เริ่มออกฤทธิ์ภำยใน 45-60 
วินำทีหลังจำกฉีดเข้ำหลอดเลือดด�ำ ส�ำหรับชนิดของยำ ขนำด
ของยำ และผลข้ำงเคียงของยำแต่ละชนิดนั้นได้แสดงดังตำรำงที่ 
2-4

1. Preparation
 กำรประเมินควำมยำกง่ำยของกำรใส่ท่อ วำงแผนกำร 
ใส่ท่อที่เหมำะกับผู้ป่วย เตรียมอุปกรณ์และยำที่จ�ำเป็น
2. Preoxygenation
 กำรให้ผู้ป่วยดมออกซิเจนทำงหน้ำกำกในอัตรำไหลของ
แก๊ส 10 ลิตร/นำที จนสำมำรถคงระดับปริมำณ O

2
 Saturation  

> 90% ได้นำนอย่ำงน้อย 3 นำที เพื่อให้ผู้ป่วยทนต่อกำรขำด
ออกซิเจนในขณะใส่ท่อได้
3. Pretreatment
 กำรให้ยำเพือ่ลดผลข้ำงเคยีงจำกกำรให้ยำนอนหลบั ทัง้น้ี
ควรให้ยำนี้ก่อนยำอื่น ๆ  เป็นตัวแรกเข้ำสู่กระแสเลือด ยำที่เลือก

ดัดแปลงจาก: Bair AE. Rapid sequence intubation in adults. Up to date version 16.1; 2008 [cited 2013 Jan 11]: [12 screens]. 
Available from: http://www.uptodate.com/contents/rapid-sequence-intubation-in-adults.

ดัดแปลงจาก: Bair AE. Rapid sequence intubation in adults. Up to date version 16.1; 2008 [cited 2013 Jan 11]: [12 screens]. Available 
from: http://www.uptodate.com/contents/rapid-sequence-intubation-in-adults.

ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างขั้นตอนการท�า RSI

ตารางที่ 2 แสดงยาเหนี่ยวน�าให้หลับ (Sedative Induction Agents)

29-32 ��������.indd   30 10/6/2557   15:49



[ เฉพาะโรค ]

31วงการแพทย์1 - 15 มิถุนายน 2557

100% เมือ่ตรวจพบแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ในลมหำยใจออกของ
ผู้ที่หัวใจหยุดเต้นย่อมแสดงว่ำท่ออยู่ในหลอดลม แต่จำกกำร
ทดลองในสตัว์พบว่ำ ถ้ำด่ืมเคร่ืองด่ืมทีอั่ดแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ 
(carbonated liquids) เช่น โซดำหรือน�้ำอัดลมก่อนที่จะมีภำวะ
หัวใจหยุดเต้นก็อำจท�ำให้ตรวจพบแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ใน
หลอดอำหำรได้ 
 ถ้ำท่ออยูใ่นหลอดลมแล้วแต่ตรวจไม่พบแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์
ในลมหำยใจออกอำจเป็นเพรำะเลือดไปปอดน้อยจนไม่สำมำรถ
แลกเปลีย่นแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ให้ออกมำทำงลมหำยใจออก
ได้มำกพอจนตรวจพบได้ หรอืผูป่้วยมีภำวะล่ิมเลือดอดุหลอดเลอืด
ในปอด (pulmonary embolus) ผู้ป่วยที่มีภำวะอุดกั้นทำงเดิน
หำยใจ เช่น status asthmaticus หรือมีภำวะน�ำ้ท่วมปอด (pulmonary 
edema) ก็ตรวจไม่พบแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ในลมหำยใจออก
เช่นกนั ดงันัน้ อำจต้องใช้เครือ่งมอือืน่ ๆ  เพือ่ช่วยยนืยนัต�ำแหน่ง 
เช่น ส่องกล้อง laryngoscope ซ�้ำหรือใช้ esophageal detector 
device
 นอกจำกนี้เครื่องมือที่ใช้ตรวจพบแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์
ในลมหำยใจออกนี้ยังคงไม่มีรำยงำนกำรใช้เพื่อยืนยันต�ำแหน่งท่อ
ของ Esophageal Tracheal Combitube หรอื Laryngeal Mask Airway

5. Protection and positioning
 กำรป้องกนักำรสดูส�ำลกัด้วยกำรกดกระดกู cricoid (Sellick’s 
maneuver) ก่อนเริ่มท�ำกำรใส่ท่อ (ดังภำพที่ 3) ถ้ำขณะใส่ท่อแล้ว
ผู้ป่วยเกิดมีปริมำณ O

2
 Saturation < 90% แพทย์ควรหยุดกำร 

ใส่ท่อไว้ก่อนแล้วรีบช่วยหำยใจด้วยกำรบีบ bag-mask device 
พร้อมกับท�ำ Sellick’s maneuver เพื่อเพิ่มปริมำณ O

2
 Saturation 

> 90% หลังจำกนั้นจึงท�ำกำรใส่ท่อทำงเดินหำยใจต่อไป

6. Placement with proof
 หลงัจำกใส่ท่อทำงเดนิหำยใจได้แล้ว จำกนัน้จงึเป่ำลมเข้ำ 
cuff ของท่อและยืนยันต�ำแหน่งว่ำท่ออยู่ในหลอดลมในที่สุด
การตรวจยนืยนัหลงัใส่ท่อ (Clinical Assessment to Confirm Tube 
Placement)
 ผู้ปฏิบัติควรยืนยันต�ำแหน่งท่อว่ำเหมำะสมหรือไม่ โดย
ต้องไม่รบกวนกำรกดหน้ำอกแต่อย่ำงใด กำรตรวจร่ำงกำยจะพบว่ำ
ปอดขยำยตัวเท่ำกันทั้งสองข้ำงและได้ยินเสียงลมเข้ำปอดทั้ง 
สองข้ำง นอกจำกนีก็้อำจใช้อปุกรณ์ต่ำง ๆ  เพือ่ช่วยยนืยนัต�ำแหน่ง
ท่อ ถ้ำไม่แน่ใจก็ควรส่อง laryngoscope ซ�้ำเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง 
ถ้ำยงัคงไม่แน่ใจกค็วรถอดท่อออกแล้วช่วยหำยใจด้วย bag-mask 
device ไปก่อนท�ำกำรใส่ท่อซ�้ำ

ดัดแปลงจาก: Bair AE. Rapid sequence intubation in adults. Up to date version 16.1; 2008 [cited 2013 Jan 11]: [12 
screens]. Available from: http://www.uptodate.com/contents/rapid-sequence-intubation-in-adults.

ดัดแปลงจาก: Bair AE. Rapid sequence intubation in adults. Up to date version 16.1; 2008 [cited 2013 Jan 11]: [12 
screens]. Available from: http://www.uptodate.com/contents/rapid-sequence-intubation-in-adults.

ภาพที่ 3 Sellick’s maneuver
ดัดแปลงจาก: Bledsoe BE. Sellick’s Maneuver - Not the Panacea We Thought. EMS1.
com [cited 2013 Jan 28]. Available from: http://www.ems1.com/ems-products/education/
articles/333130-Sellick-s-Maneuver-Not-the-Panacea-We-Thought/.

การใช้อปุกรณ์ต่าง ๆ  เพือ่ยนืยนัต�าแหน่งท่อ 
(Use of Devices to Confirm Tube Placement)
 ผู ้ปฏิบัติกำรควรใช้ทั้งกำรตรวจ
ร่ำงกำยและอปุกรณ์ต่ำง ๆ  เพือ่ช่วยยนืยนั
ต�ำแหน่งท่อ
 1. Exhaled CO

2
 Detectors

 กำรตรวจปริมำณแก๊สคำร์บอนได 
ออกไซด์ในลมหำยใจออกเพือ่เป็นกำรยนืยนั
ต�ำแหน่งท่อในหลอดลม สำมำรถใช้วิธีนี้ได้
ในผูป่้วยทีม่หีวัใจหยดุเต้น วธิกีำรท�ำ exhaled 
CO

2
 Detectors นั้นมีหลำยวิธีทั้งดูรูปคลื่น 

(waveform), สีที่เปลี่ยนแปลง (colorimetry) 
(ดังภำพที่ 4) หรือค่ำตัวเลข (digita)
 มรีำยงำนว่ำ ควำมไวของเครือ่งมอืนี้
ประมำณ 33-100% และควำมจ�ำเพำะใน
กำรบอกว่ำท่ออยู่ในหลอดลม 97-100% 
ค่ำ positive predictive value ของเครือ่งมอืนี้ 

ภาพที่ 4 
Exhaled CO2 Detectors 
ชนิดสีที่เปลี่ยนแปลงไป

ตารางที่ 3 แสดงคุณสมบัติของ Succinylcholine

ตารางที่ 4 แสดงคุณสมบัติของยาคลายกล้ามเนื้อชนิด Non-depolarizing Neuromuscular Relaxants
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1. เปิดทำงเดินหำยใจโดยไม่ผ่ำตัด
  1.1 Esophageal Tracheal Combitube ดังภำพที่ 6

  1.2 Laryngeal Mask Airway ดังภำพที่  7

  1.3 Cricothyroid Puncture ดังภำพที่ 8

2. เปิดทำงเดินหำยใจโดยผ่ำตัด ได้แก่ cricothyroidotomy  
 ดังภำพที่ 9

เอกสารอ้างองิ
1.  Bair AE. Rapid sequence intubation in adults. Up to date. 2012 April 8 [cited 2013 Jan 11]. Available from: http://www.uptodate.com/contents/rapid-sequence-intubation-in-adults.
2. Caro D. Sedation or induction agents for rapid sequence intubation in adult. Up to date. 2012 May 8 [cited 2013 Jan 11]. Available from: http://www.uptodate.com/contents/ 
 sedation-or-induction-agents-for-rapid-sequence-intubation-in-adults.
3.  Sullivan RJ. 10 Steps for Smarter Intubation. EMSWORLD [Internet] 2012 Sep 1: [5 screens]. Available from: http://www.emsworld.com/article/10754475/ems-airway-management.
4.  Walls RM. Airway. In: Marx JA, Hockberger R, Walls RM, editors. Rosen’s emergency medicine: concepts and clinical practice. 6th ed. Philadelphia: Mosby Elsevier; 2006: 2-26.

 2. Esophageal Detector Devices (EDD)
 เครื่องมือประกอบด้วยลูกโป่ง (bulb) หรือหลอดฉีดยำที่
ต่อเข้ำกบัท่อทำงเดินหำยใจถ้ำท่ออยูใ่นหลอดอำหำรนัน้ ดงัภำพ
ที่ 5 กำรดูดหลอดฉีดยำเพื่อเอำลมออกก็จะท�ำให้หลอดอำหำร
แฟบตวัลงจนกระท่ังเน้ือเยือ่ของหลอดอำหำรมำชดิปิดรเูปิดของ
หลอดฉดียำท�ำให้หลอดฉดียำไม่สำมำรถดดูออกได้อกี วิธนีีไ้วต่อ
กำรบอกว่ำต�ำแหน่งท่ออยู่ในหลอดอำหำรแต่ไม่ค่อยจ�ำเพำะใน
กำรบอกว่ำท่ออยู่ในหลอดลม นอกจำกนี้วิธีนี้ยังมีควำมไวและ
จ�ำเพำะต�่ำในเด็กอำยุ < 1 ปี นอกจำกนี้วิธีนี้ใช้ไม่ค่อยได้ผลใน 
ผู้ป่วยรูปร่ำงอ้วน, หญิงต้ังครรภ์, status asthmaticus หรือมี
เสมหะมำก เพรำะมีแนวโน้มว่ำหลอดลมจะแฟบตัวอยู่แล้ว

7. Post-intubation management
 กำรผกูยดึท่อเข้ำกบัผูป่้วย ประเมนิว่ำท่ออยูล่กึเกนิไปหรอื
ไม่จำกภำพถ่ำยรงัสทีรวงอก เมือ่ต่อท่อเข้ำกบัเครือ่งช่วยหำยใจแล้ว 
แพทย์ต้องเฝ้ำระวังกำรเกิด barotrauma หรือควำมดันเลือดต�่ำ  
ร่วมกับพิจำรณำให้ยำนอนหลับและยำคลำยกล้ำมเนื้อเพื่อให้ 
ผู้ป่วยหำยใจตำมเครื่องช่วยหำยใจต่อไป
 ในกรณีใส่ท่อทางเดินหายใจไม่ได้ ควรพิจำรณำใช้ 
วธิกีำรอืน่ ทัง้นีข้ึน้กบัควำมรีบด่วน ควำมสำมำรถ และควำมพร้อม
ของเครื่องมือที่มีอยู่ ได้แก่

ภาพที่ 5 Esophageal Detector Devices

ภาพที่ 6 Esophageal Tracheal Combitube

ภาพที่ 7 Laryngeal Mask Airway

ภาพที่ 8 Cricothyroid Puncture

ภาพที่ 9 Cricothyroidotomy
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เรือ่งรองเรยีนตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2525 (มาตรา 32) :
พจิารณาในเชงิความซบัซอนแหงเนือ้หา
The Accusation Of The Medical Practitioner Under 
The Medical Profession Act B.E. 2525 (Section 32) :
Concentrated In Complication Of The Content

เรือ่งรองเรยีนตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2525 (มาตรา 32) :
พจิารณาในเชงิความซบัซอนแหงเนือ้หา
The Accusation Of The Medical Practitioner Under 
The Medical Profession Act B.E. 2525 (Section 32) :
Concentrated In Complication Of The Content

เสียหายเพราะแพทยผูใดมีสิทธิกลาวหาแพทยผูนั้น” 
  องคประกอบ:
  1. ตองมีผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทยที่ไดรับ
ใบอนุญาตฯ) ทั้งนี้เปนไปตามความหมายของมาตรา 4 แหง
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 25253

   มาตรา 4: ในพระราชบัญญัตินี้
   “วชิาชพีเวชกรรม” หมายความวา วชิาชพีทีก่ระทาํ
ตอมนุษยเกี่ยวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบําบัดโรค การ
ปองกนัโรค การผดงุครรภ การปรบัสายตาดวยเลนสสมัผสั การแทงเขม็
หรือการฝงเข็มเพื่อบําบัดโรคหรือเพื่อระงับความรูสึก และหมายความ
รวมถึงการกระทําทางศัลยกรรม การใชรังสี การฉีดยาหรือสสาร 
การสอดใสวัตถุใด ๆ เขาไปในรางกาย ทั้งนี้เพื่อการคุมกําเนิด 
การเสริมสวย หรือการบํารุงรางกายดวย
   “ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม” หมายความวา 
บคุคลซึง่ไดขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนญุาตเปนผูประกอบวชิาชพีเวชกรรม
จากแพทยสภา
  2. ตองมีการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ
เวชกรรม (เรียกยอวา “กฎ”)
   หมายความถึง “กฎ” หรือ “กฎเกณฑ” ที่เกี่ยวกับ
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย) ไดระบุถึง (ในท่ีน้ีคือ “ขอบังคับ
แพทยสภาวาดวยการรกัษาจรยิธรรมแหงวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2549” 
นั่นเอง)1 ซึ่งตามขอบังคับดังกลาวอาจเปนการ “ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม” หรือ “ไมเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม” ก็ได 
แตถือวาเปน “จริยธรรมที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย) ที่มีอยู
ตามกฎเกณฑฯ และก็ตองถือวา “เปนความผิดจริยธรรม” โดยปริยาย 
ซึง่จริยธรรมในทีน่ี ้“เปนเร่ืองจิตสาํนกึของมนษุยแตละคนทีมี่ตอเพือ่นมนุษย
ดวยกัน และมีตอสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัว” (ศ.นพ.ศุภวัฒน ชุติวงศ) 
และความหมายตามพจนานุกรม4 ในภาษาไทย จริยธรรม หมายถึง 
“ธรรมที่เปนขอประพฤติ ศีลธรรมอันดี ตามธรรมเนียมยุโรปอาจเรียก
จริยธรรมวา Moral philosophy (หลักจริยธรรม) จริยธรรม น. ธรรมที่
เปนขอประพฤติปฏิบติั ศลีธรรม กฎศลีธรรม” อนัเปนไปตามเกณฑแหง
หลักของจริยธรรมในสังคมทั่วไป 
   ดังนั้น การประพฤติผิดจริยธรรมสําหรับแพทย 
(ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม) อาจพิจารณาได 2 ประการดังนี้
   ก. ตองประกอบวชิาชพีเวชกรรม (ผดิกฎ) ทัง้นีเ้ปน

ปญหาที่เกิดขึ้นก็คือ “ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษา
จริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549”1 ที่แพทยสภาออกมามีถึง 
11 หมวด 62 ขอ และขอบังคับแพทยสภาวาดวยกระบวนพิจารณาคดี
ดานจริยธรรม พ.ศ. 25482 ที่มีบัญญัติไวนั้น ขัดกับกฎหมายหลักคือ 
“พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525”3 หรือไม ประการใด 
โดยเฉพาะในสวนทีเ่กีย่วของกบั “เรือ่งรองเรยีน การรองเรยีน ผูกลาวหา 
ผูกลาวโทษ” ตามบทบัญญัติในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 
 มาตรา ๓๒ บคุคลผูไดรับความเสียหายเพราะการประพฤตผิดิ
จริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูใด มี
สทิธกิลาวหาผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมผูนัน้โดยทาํเร่ืองย่ืนตอแพทยสภา
 บุคคลอื่นมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมวา
ประพฤตผิดิจรยิธรรมแหงวชิาชีพเวชกรรม โดยทาํเร่ืองย่ืนตอแพทยสภา
 คณะกรรมการมีสทิธกิลาวโทษผูประกอบวชิาชีพเวชกรรม ผูมี
พฤตกิารณทีส่มควรใหมกีารสบืสวนหาขอเทจ็จรงิเก่ียวกับการประพฤตผิดิ
จริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม
 สทิธกิารกลาวหาและสิทธิการกลาวโทษ ส้ินสุดลงเมือ่พนหน่ึงป
นบัแตวันทีผู่ไดรบัความเสยีหายหรอืผูกลาวโทษรูเรือ่งการประพฤตผิดิ
จริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมดังกลาวและรูตัวผูประพฤติผิด ทั้งนี้
ไมเกนิสามปนบัแตวันทีม่กีารประพฤตผิิดจรยิธรรมแหงวิชาชพีเวชกรรม
 การถอนเรือ่งการกลาวหาหรอืการกลาวโทษทีไ่ดยืน่ไวแลวนัน้
ไมเปนเหตุใหระงับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

วิเคราะหมาตรา 32 
 การพิจารณาถึงมาตรา 32 วรรคแรกจะพบวา ในวรรคนี้มีคํา
ที่สําคัญอยู 5 คําคือ 1) ความเสียหาย 2) การประพฤติผิดจริยธรรม
แหงวิชาชีพเวชกรรม 3) ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 4) กลาวหา 
5) แพทยสภา ซึ่งสามารถวิเคราะหอยางเปนระบบไดคือ 
 ประเด็นที่ 1: การกลาวหา
  “บุคคลผูไดรับความเสียหายเพราะการประพฤติผิด
จริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูใด มี
สทิธกิลาวหาผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมผูนัน้โดยทาํเร่ืองย่ืนตอแพทยสภา
  ……………………..ฯลฯ”
  เมือ่พจิารณาอยางคราว ๆ  ถึงตวัเน้ือหาของบทบญัญตัิ
ดังกลาว อาจแปลความอยางงาย ๆ (ตามตัวอักษร) คือ “ผูไดรับความ
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ไปตามความหมายของมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. 25253 และ “เมื่อผิดกฎ” นั้นหมายความวา การประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมนัน้จะตอง “ผดิจรยิธรรมแหงวชิาชพีเวชกรรม” ขอหนึง่ขอใด 
(ดูหมายเหตุ A)
   ข. มิไดประกอบวิชาชีพเวชกรรมก็มีความผิดได 
(เพราะกฎเขียนไววา “ผิด”) (ดูในหมายเหตุ B)
  3. ตองเกิดความเสียหายขึ้น
   ปญหาทีเ่กดิขึน้กค็อื จะตองพสิจูนเสยีกอนหรือไม
วา ผูกลาวหา “เกิดความเสียหายขึ้นจริง” และ “ความเสียหายนั้น
เกิดจากการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม” ขอหนึ่งขอใด 
ในประเดน็นีส้มควรตองเปนไปตามน้ัน กลาวคอื “จะตองมคีวามเสยีหาย
เกดิขึน้เสยีกอนจงึจะเกดิสทิธใินการกลาวหาผูประกอบวชิาชพีเวชกรรม” 
หรือในการตีความกลับกัน “หากไดรับความเสียหายจากผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (แพทย) แตมิใชเปนการประพฤติผิดจริยธรรมแหง
วชิาชีพเวชกรรม (กฎเกณฑทีแ่พทยสภากาํหนด) เชน ผดิตามหลกัศาสนา 
จารีตประเพณี ฯลฯ ยอมไมสามารถรองเรียนได” ตามวรรคแรกของ
มาตรา 32 นี้ 
  4. กรณีที่ผูเสียหายนั้นไมสามารถใชสิทธิได ผูอื่น
อาจใชสิทธิแทนได (ตามกฎหมายที่รับรองไว) 
   หมายความวา เมื่อผูเสียหายนั้น ๆ ไมสามารถ
ดําเนินการไดดวยตนเอง (มีสิทธิแตไมสามารถใชสิทธินั้นได) ยอมตอง
เปนไปตามหลกัเกณฑแหงกฎหมายทัว่ไป เชน ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย5

    ก. ผูเสียหายตาย (death) ผูใชสิทธิแทน
เปนไปตามกฎหมายเกี่ยวกับ “การสืบสิทธิ” (ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย)
    ข. ผูเสยีหายเปนผูดอยตามกฎหมาย (vulnerable 
patients)  เชน เปนผูเยาว เปนคนไรความสามารถ เปนคนเสมือน
ไรความสามารถ เปนตน
    ค. ผูเสียหายเปนผูดอยตามสภาพแหงขอ
เทจ็จรงิ เชน เปนผูไรความสามารถ (นอนสลบอยู) เปนผูเสมือนไรความ
สามารถ (สมองเสื่อมบางสวน) เปนตน
  5. ตองกลาวหาตอแพทยสภา
   หมายความวา ตองทําเรื่องรองเรียนหรือการ
กลาวหา เปน “ขอกลาวหา” ตอแพทยสภา (องคกรวิชาชีพตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525)3 หมายความวา
   ความเหน็ที ่1: ตองกลาวหาตอแพทยสภาโดยตรง 
เปนการตคีวามทีจ่าํกัดและเฉพาะตามตวับทของกฎหมายอยางชดัเจน 
เชน ในขณะนี้แพทยสภาตั้งอยู ณ ตึก 6 ชั้น 7 ในกระทรวงสาธารณสุข 
เมื่อจะทําเรื่องรองเรียนในหัวขอ “การกลาวหา” ยอมตองมายื่นท่ี 
ตึก 6 ชั้น 7 เปนตน
   ความเห็นที ่2: อาจกลาวหาโดยหนวยงาน องคกร 
ฯลฯ ที่ผูกลาวหาไปรองเรียนแลวหนวยงาน องคกรฯ สงเรื่องมายัง
แพทยสภา อาจเรียกวาเปน “การกลาวหาโดยออม” ซึ่งอาจเกิดขึ้น
ไดเพราะ 
   ก. ผูกลาวหาไมเขาใจเรื่องการรองเรียนวาจะตอง

กระทําตอแพทยสภาเทานั้น     
   ข. ผูกลาวหาทราบและเขาใจแตตองการใหหนวยงาน
นั้น ๆ ทําหนาที่แทนตน
  6. ตองดําเนนิการในสามป (รูเรือ่งและรูตัวผูประกอบ
วชิาชีพเวชกรรม) หรอืหนึง่ป (รูเรือ่งหรอืรูตวัผูประกอบวชิาชพีเวชกรรม) 
แลวแตกรณี
   เปนกรอบเวลาหรือ “อายุความ” ในการรองเรียน
ดวย “การกลาวหา” นั่นเอง
   ก. รูเรื่องและรูตัว หมายถึง การที่รูวาเกิดความ
เสียหายนั้น ๆ เกิดจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูใด
   ข. รูเรื่องแตไมรูตัว หรือรูตัวแตไมรูเรื่อง 
    - รูเรื่องแตไมรูตัว เชน การที่ปวดทองประจํา
แตไมทราบวาเกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (การที่ได
รับการรักษาจากแพทยมา) 
    - รูตวัแตไมรูเรือ่ง เชน รูวาแพทยทานใดทาํการ
ผาตัดทาํหมนัมาแตไมทราบวาการทาํหมนัน้ันไมเปนหมนั หลงัจากนัน้ 
3 ปถัดมากลับมาพรอมแฟนใหม และตั้งทองขึ้นเพราะรักความสนุก
โดยมิไดหวังวาจะมีลูก
  หมายเหตุ: A: การวิเคราะหในประเด็นที่วา “ตอง
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเทานั้นจึงเขาขายได” อาจพิจารณาได
ดังนี้ (ภาพที่ 1 และ ภาพที่ 2) 
  ก. ความเสียหายที่เกิดขึ้นตองเกิดจากการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม เทานั้น หากมิใชการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เชน 
การผสมยาฉดีโดยมไิดฉดีใหแกผูปวยเลย (แตเปนการเตรยีมยาเทาน้ัน) 
แลวเกิดกลิ่นขึ้น เชนนี้มิใชเปนการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
ความหมายแหงมาตรา 43 

  ข. ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้นจะไดกระทําตอผูที่ได
รบัความเสียหายหรอืไมกไ็ด หมายถงึ “แมวาผูเสียหายจะมไิดเกีย่วของ
กับผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลย แตการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สงผลใหเกิดความเสียหายตอตนเองก็สามารถใชสิทธิกลาวหาได”  
  ค. การประกอบวชิาชพีเวชรรมแมมไิดกระทาํตอผูรอง
หากความเสียหายท่ีเกิดจะตองเปนโดยตรงเทาน้ันจึงรองเรียนได 
หากเปนโดยออมไมเกีย่วของ กลาวหาไมได (แตมขีอยกเวนเมือ่ใชทฤษฎี
แตกตางในการอธิบาย) เชน 
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โดยตรง: มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว 
คนขางบานไดรับกลิ่นยาแลวแพยา ยอมเกิดความเสียหาย (โดยตรง
จากยา) แลว ทัง้ ๆ  ทีม่ไิดเกดิจากการประกอบวชิาชพีเวชกรรม “ตอตนเอง
เลย” ก็ตาม (อีกทั้งผูปวยที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมไดกระทําตอนั้น
จะเกิดความเสียหายหรือไมก็ไมสําคัญ)
    ก. ถาไมผิดจริยธรรม (กลาวหาไมได) 
    ข. ถาผิดจริยธรรม (กลาวหาได) 
   โดยออม: 1) เปนทางออมแลว ไมอาจกลาวหาได 
(ใชทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม)6 เชน ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลวสุนัข
ไดกลิ่นยาจึงเกิดเหาหอน ทําใหขางบานนอนไมหลับ เชนนี้ การนอน
ไมหลับมิไดเกิดจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยตรงแตเปน
โดยออมผานสุนัขที่เหาหอน
    ก. ถาไมผิดจริยธรรม (กลาวหาไมได) 
    ข. ถาผิดจริยธรรม (กลาวหาไมได) 
   2) เปนทางออมแลวไมอาจกลาวหาได (ใชทฤษฎี
เงื่อนไข)6  เชน ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลวสุนัขไดกลิ่นยาจึงเกิดเหา
หอน ทําใหขางบานนอนไมหลับ เชนนี้ การนอนไมหลับมิไดเกิดจาก
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยตรงแตเปนโดยออมผานสุนัขที่เหา
หอน
    ก. ถาไมผิดจริยธรรม (กลาวหาไมได) 
    ข. ถาผดิจรยิธรรม (กลาวหาไดโดยใชทฤษฎี
เงื่อนไข) 
  หมายเหต:ุ B: การวเิคราะหในประเดน็ทีว่า “ไมตอง
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมก็เขาขายความผิดได” (หากกฎเขียนไว) 
  เหตุผลแหงกรณี:
   อาจมผีูทีส่งสยัวา “เมือ่มไิดเปนการประกอบวชิาชพี
เวชกรรมจะผิดตามขอบังคับท่ีมีเนื้อหาอันมิไดเกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมไดอยางไร” ในเรื่องดังกลาวนี้อาจพิจารณาไดจาก
ขอบงัคบัแพทยสภาวาดวยการรกัษาจรยิธรรมแหงวชิาชพีเวชกรรมเปน
ขอบังคับวาดวย “การรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม” มิใชเปน 
“การรักษาจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม” คําวา “แหง” จึง
เปนการกินความที่กวางกวา “ในขณะ” โดยตองหมายรวมถึง “สิ่งที่
เกีย่วของกบัการประกอบวชิาชพีเวชกรรม” ดวย ไมวาจะเปน “กอนการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม” หรือ “คุณสมบัติเฉพาะตัวของผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม” และอื่น ๆ แตอยางไรก็ตาม มิไดหมายความอยาง
กวางจนไมอาจประมาณได 
   “จริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพเวชกรรม” 
จะตองเปน “พฤติกรรม” หรือ “คุณสมบัติ” ซึ่ง “เกี่ยวของหรือสัมพันธ
กับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอยางหนึ่งอยางใด ทางหนึ่งทางใด 
หรือประการหนึ่งประการใดดวย ไมวาจะเปนในเรื่อง ชื่อเสียง ความรู 
ซึง่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวชิาชพีเวชกรรมของแพทยสภา 
พ.ศ. 25557 ซึ่งมีดวยกัน 6 ดานนั่นเอง
  การพิจารณา: 
    ก. ความเสียหายที่เกิดขึ้นไมจําเปนตอง
เกดิจากการประกอบวชิาชพีเวชกรรมเทานัน้ เชน การผสมยาฉดีโดย
มิไดฉีดใหแกผูปวย (เปนการเตรียมยาเทานั้น) แลวเกิดกลิ่นขึ้น เชนนี้
มิใชเปนการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามความหมายแหงมาตรา 4 
แต “กลิ่นที่เกิด” ทําใหเกิดความเสียหายตอผูเสียหายแลว
    ข. ผู ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้น (ขณะ
กระทาํการมไิดประกอบวชิาชพีเวชกรรม) จะไดกระทาํตอผูทีไ่ดรบัความ
เสียหายหรือไมก็ได หมายถึง “แมวาผูเสียหายจะมิไดเกี่ยวของกับ
ผูประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลย แตการกระทาํนัน้ ๆ  สงผลใหเกดิความ
เสียหายตอตนเองก็สามารถใชสิทธิกลาวหาได”  
    ค. การกระทํานั้นแมมิไดกระทําตอผูรอง
(ขยายความในขอ ข.) หากความเสยีหายท่ีเกดิจะตองเปนโดยตรงเทานัน้
จึงรองเรียนได หากเปนโดยออมไมเกี่ยวของกลาวหาไมได (แตมีขอ
ยกเวนเมื่อใชทฤษฎีแตกตางในการอธิบาย) เชน 
   โดยตรง: เชน มกีารกระทาํ (ผสมยา) แลว คนขางบาน
ไดรับกลิ่นยาแลวแพยา ยอมเกิดความเสียหาย (โดยตรงจากยา) แลว 
ทั้ง ๆ ที่มิไดเกิดจากการกระทําตอตนเอง (ผูรอง) เลยก็ตาม
    ก. ถาไมผิดจริยธรรม (กลาวหาไมได) 
    ข. ถาผิดจริยธรรม (กลาวหาได) 
   โดยออม: 1) เปนทางออมแลวไมอาจกลาวหาได
(ใชทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม)6  เชน ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ไมได
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม) ไดกระทําการผสมยา แลวสุนัขไดกลิ่นยาจึง
เกิดเหาหอน ทําใหขางบานนอนไมหลับ เชนนี้ การนอนไมหลับมิได
เกิดจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยตรง แตเปนโดยออมผานสุนัข
ที่เหาหอน และความเสียหายคือ “นอนไมหลับ” 
    ก. ถาไมผิดจริยธรรม (กลาวหาไมได) 
    ข. ถาผิดจริยธรรม (กลาวหาไมได) 
   2) เปนทางออมแลวไมอาจกลาวหาได  (ใชทฤษฎี
เงือ่นไข)6  เชน ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ไมไดประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม) ไดกระทาํการผสมยา แลวสนุขัไดกลิน่ยาจงึเกดิเหาหอน ทาํให
ขางบานนอนไมหลับ เชนนี้ การนอนไมหลับมิไดเกิดจากผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมโดยตรง แตเปนโดยออมผานสุนัขที่เหาหอน และ
ความเสียหายคือ “นอนไมหลับ”
    ก. ถาไมผิดจริยธรรม (กลาวหาไมได) 
    ข. ถาผดิจรยิธรรม (กลาวหาไดโดยใชทฤษฎี
เงื่อนไข)6
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    1. ผูกลาวโทษจะถูกหรือไมถูกผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตอตนก็สามารถกลาวโทษ
ได เชน ผูกลาวโทษเปนเพื่อนของผูปวยก็ยอมกลาวโทษไดแลว (แตจะ
ตองไมเกิดความเสียหาย) 
    2. ความเสียหาย
     2.1 ผูกลาวโทษตองไมมีความเสียหาย
เกิดขึ้นเลยก็กลาวโทษไดแลว เพราะหากมีความเสียหายเกิดขึ้นยอม
ตองเปน “การกลาวหา” อยูแลว
     2.2 จะมีความเสียหายตอผูปวยหรือไม 
หรอืไมมคีวามเสยีหายตอใครเลยแตกฎเกณฑระบไุววาจะตองมจีริยธรรม
ดานนั้น ๆ ประการนั้น ๆ บัญญัติไวก็กลาวโทษไดแลว
  7. หากมิไดเปนการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
   พิจารณาเพียงแตวาเขาขายแหงกฎเกณฑที่ระบุไว
ในเรื่องจริยธรรมดานนั้น ๆ ก็เปนการเพียงพอแลวเชนเดียวกัน จึง
เปนการยดึเอากฎเกณฑทางจรยิธรรมเปนสาํคญั เพราะหากมพีฤติการณ
ประการหนึ่งประการใดที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมไดกระทําโดย
ไมสนใจวาจะเปนการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือไมก็ตาม แตผิด
ขอบังคับจริยธรรมแลวก็กลาวโทษไดแลว

สรุป
 ในมาตรา 32 แหงพระราชบญัญัตวิชิาชพีเวชกรรมนัน้บญัญัติ
ขึ้นเพื่อ “ควบคุมจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม” และมิได
หมายความวาเฉพาะในขณะประกอบวิชาชพีเวชกรรมเทานัน้ และหาก
บัญญัติไวประการใดก็ยอมตองถือวาเปนจริยธรรมแลว โดยมีผูไดรับ
ความเสยีหายสามารถกลาวหา (ผูประกอบวชิาชพีเวชกรรม) ได แตหาก
ไมไดรบัความเสยีหายยอมสามารถกลาวโทษ (ผูประกอบวชิาชพีเวชกรรม) 
ไดแลวเชนเดียวกัน 

เอกสารอางอิง
 1. ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ. 2549. http://www.tmc.or.th/service_law02_17.php
 2. ขอบังคับแพทยสภาวาดวยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดี
ดานจรยิธรรมของผูประกอบวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2548. ราชกจิจานุเบกษา. 
2548; 122 (ตอนพิเศษ 50ง) ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ.  2548: 18-38. http://
law.longdo.com/law/532/sub39995.
 3. พระราชบญัญตัวิชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2525. ราชกจิจานเุบกษา 
2525;99:1-24.
 4. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. http://rirs3.
royin.go.th/new-search/word-6-search.asp
 5. ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย. http://web.krisdika.go.th/
data/law/law4/%BB03/%BB03-20-9999-update.pdf
 6. เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์. คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา 
ภาค 1. กรุงเทพมหานคร; โรงพิมพเรือนแกวการพิมพ 2528: 210-39.
 7. ประกาศแพทยสภาที ่11/2555 เรือ่ง เกณฑมาตรฐานผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555. โดยในการประชุมครั้งที่ 4/2555 
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555 ไดมีมติใหแกไขขอความในประกาศแพทยสภา
ที่ 11/2555 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เปน “ประกาศฉบับนี้ใหใช
บังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ (24 มกราคม พ.ศ. 2555)”.

ดังนั้น การกลาวหาจะพิจารณาที่ “มีความเสียหายเกิด
ขึ้น” และ “ตองผิดจริยธรรม”  เปนหลัก

หมายเหตุ:
ประการที่ 1: ในที่นี้ความผิดจริยธรรมหมายถึง การ

กระทาํผดิตามขอบงัคบัแพทยสภาวาดวยการรกัษาจรยิธรรมแหงวชิาชพี
เวชกรรม พ.ศ. 2549 นั่นเอง

ประการที ่ 2: หากไมมกีารกระทาํผดิจริยธรรม กลาวหา
ไมไดเด็ดขาด ดังนัน้ องคประกอบทีส่าํคญัในการพจิารณาวาจะมคีวาม
ผิด (ตามมาตรา 39) หรือไมนั้นจึงขึ้นอยูกับการที่จะตองพิสูจนวา 
“เขาเกณฑแหงการกระทาํผดิจรยิธรรม” เสยีกอน หาใชการพจิารณาวา
มีความเสียหายเกิดขึ้นหรือไม กลาวคือ
   ก. หากผิดจริยธรรมและเกิดความเสียหายจะเขา
ขายมาตรา 39 
   ข. หากผิดจริยธรรมแตไมเกิดความเสียหายจะ
กลาวหาไมได (เด็ดขาด) ตองไปพิจารณาเรื่อง “การกลาวโทษ” แทน
   ค. หากไมผิดจริยธรรมแตเกิดความเสียหาย ไม
เขาขายมาตรา 39 แตเปนเรือ่งทางแพง แพทยสภาตอง “ยกขอกลาวหา” 
นั้นเพียงสถานเดียว  
   ง. หากไมผดิจรยิธรรมและไมเกดิความเสยีหาย ไม
เขาขายความผิดตามมาตรา 39 แพทยสภาตอง “ยกขอกลาวหา” 
นั้นเพียงสถานเดียว  

ประเด็นที่ 2: การกลาวโทษ
  “…………………ฯลฯ
  บคุคลอืน่มสีทิธกิลาวโทษผูประกอบวชิาชพีเวชกรรมวา
ประพฤติผดิจรยิธรรมแหงวชิาชพีเวชกรรม โดยทาํเรือ่งยืน่ตอแพทยสภา”

องคประกอบการกลาวโทษ:
  1. ตองมีผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้เปนไปตาม
ความหมายของมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 
25253

  2. ตองมขีอบงัคบัวาดวยจรยิธรรม (กฎเกณฑการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม)1  
  3. ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้นจะตองกระทํา “ผิด
จริยธรรมแหงวชิาชีพเวชกรรม” (ในขณะประกอบวชิาชพีเวชกรรม 
หรอืไมไดประกอบวชิาชพีเวชกรรมกไ็ด) เปนการกระทาํผดิจรยิธรรม 
(ตามขอบงัคับ) ประการหนึง่ประการใด โดยผูประกอบวชิาชพีเวชกรรม
  4. ทําเรื่องกลาวโทษยื่นตอ “แพทยสภา” 
  5. ผูทําเรื่อง
   ก. ผูทาํเรือ่งตองมใิชผูทีเ่กดิความเสยีหาย (เพราะ
หากผูนัน้เกดิความเสยีหายตองเปนเรือ่ง “ขอกลาวหา” มใิชขอกลาวโทษ) 
แตทราบถึงการที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมไดมีการ “ประพฤติผิด
จริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม” (ในที่นี้คือ ประพฤติผิดตามกฎเกณฑ
ในเรื่องจริยธรรม) เทานั้นก็เพียงพอแลว
   ข. ผูทําเรื่องเปนผูใดก็ไดก็ยังสามารถกลาวโทษได 
(เพราะในตัวกฎหมายใชคําวา “บุคคลอื่นมีสิทธิกลาวโทษ”)
  6. หากเปนการประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยแทแลว
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ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค อธิบดีกรมอนามัย กลาววา จากการสุมสํารวจ

สถานการณการบริโภคอาหารวางและเคร่ืองด่ืม การดูแลสุขภาพชองปากและสภาวะ          

ทันตสุขภาพของเยาวชนในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ป พ.ศ. 2556 ของกรมอนามัย 

พบวา เด็กนักเรียนมัธยมศึกษารอยละ 55.1 นิยมเคี้ยวหมากฝรั่ง และรอยละ 42.3 อมลูกอม

เพือ่ระงับกลิน่ปาก โดยมคีวามเขาใจผดิวาหมากฝรัง่และลกูอมชวยลดกลิน่ปาก แตความจรงิแลว

มีกลิ่นหอมเพื่อกลบกลิ่นปากชั่วคราวเทานั้น ซึ่งอาจทําใหไดรับอันตรายจากสารเคมีหรือ           

สารสงัเคราะหทีเ่ปนสวนประกอบของหมากฝรัง่และลกูอมมากเกนิไป เชน สารกนัเสยี (PBA) และ

สารใหความหวานทดแทนนํา้ตาลเอสปารแตม (aspartame) ซึง่หากบรโิภคในปรมิาณมากเกนิกวา 

50 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมตอวัน อาจกอใหเกิดมะเร็งและอันตรายตอสมองได รวมทั้งสารที่ให

รสชาติเหมือนน้ําตาลจริงและใหพลังงานตํ่า เชน ซูคราโลส หากไดรับมากเกิน 15 มิลลิกรัมตอนํ้าหนักตัว   

1 กิโลกรัมตอวัน จะเปนอันตรายตอตอมไทรอยด ตับ และไตไดเชนกัน การลดกลิ่นปากที่มีประสิทธิภาพ

จึงตองดแูลและทาํความสะอาดชองปากเปนประจาํตามสตูร 222 คือ แปรงฟนวนัละ 2 ครัง้ดวยยาสฟีน

ผสมฟลูออไรด เชาและกอนนอน แปรงฟนนานอยางนอย 2 นาที เพื่อใหฟนสะอาดทั่วทั้งปากทุกซี่  

ทุกดาน และใหฟลูออไรดไดใชเวลาทําปฏิกิริยากับฟนเพื่อปองกันฟนผุอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง

ปลอยใหปากสะอาดไมรับประทานขนมหวาน ดื่มนํ้าอัดลมหลังแปรงฟน 2 ชั่วโมง และหากใช     

ไหมขัดฟนทําความสะอาดซอกฟนวันละครั้งก็จะดีตอสุขภาพชองปากของเยาวชนและคน            

วัย   หนุมสาวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แนะนําใหแปรงลิ้นดวยจะชวยลดกลิ่นปากไดดี รวมทั้งการ         

จิบนํ้าเปลาบอย ๆ ก็จะชวยรักษาสุขภาพกายและคงความสดช่ืนของปากได แตถามี         

เหงือกอักเสบ หินปูน หรือฟนผุ ควรไปพบทันตแพทยเพื่อรับการรักษาทันที

เด็กไทยเชื่อผิด เคี้ยวหมากฝรั่ง อมลูกอม ดับกลิ่นปาก 

นพ.ณรงค สหเมธาพฒัน ปลดักระทรวงสาธารณสขุ กลาววา จากรายงานขององคการ

อนามัยโลกที่รายงานวา โรคความดันโลหิตสูงเปนหนึ่งในสาเหตุสําคัญที่ทําใหประชาชนอายุส้ัน 

ขณะนี้ทั่วโลกมีผูที่เปนโรคความดันโลหิตสูงถึง 1,000 ลานคน เสียชีวิตปละเกือบ 8 ลานคน    

เฉลี่ยประมาณนาทีละ 15 คน โดย 1 ใน 3 พบในวัยผูใหญ และคาดวาในป พ.ศ. 2568 ประชากร

วยัผูใหญทัง้โลกจะปวยเปนโรคนีเ้พิม่ 1,560 ลานคน สวนในไทยแนวโนมเพิม่ขึน้ โดยผลการสาํรวจ

สุขภาพโดยตรวจรางกายครั้งลาสุดในป พ.ศ. 2551-2552 พบประชาชนไทยที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป 

มีภาวะความดันโลหิตสูงเกือบ 11 ลานคน สิ่งที่นาวิตกอยางยิ่งคือ ผูที่เปนประมาณรอยละ 50 

ไมเคยรูตวั เนือ่งจากไมเคยตรวจสขุภาพมากอน พบในผูชายมากถงึรอยละ 60 และยงัพบดวยวา

ผูที่เปนโรครอยละ 8-9 ไมไดรับการรักษา สงผลใหอาการทวีความรุนแรง สวนในกลุมที่ไดรับการ

รักษามีเพียง 1 ใน 4 ที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดดี ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขมี 

นโยบายควบคุมโรคนี้ใหทุกพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และรณรงคใหประชาชน  

ตรวจสุขภาพประจําป จากการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป 

จํานวน 23 ลานกวาคนทุกป ในป พ.ศ. 2556 พบผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม 90,564 คน  

ซึ่งพบทั้งคนที่อยูในกลุมเสี่ยงที่มีความดันโลหิตสูงกวาปกติในป พ.ศ. 2555 และคนปกติ และ

ดําเนินการใหความรูในการควบคุมปองกันโรค โดยแบงออกเปน 3 กลุมคือ กลุมคนปกติ กลุมที่

มีความเสี่ยง และกลุมที่ปวยแลวเพื่อดูแลใหเหมาะสม 

คนไทยปวยเปนความดันโลหิตสูงเกือบ 11 ลานคน 
พบผูปวยรายใหมเกือบแสนคน

มีกลิ่นหอมเพื่อกลบกลิ่นปากชั่วคราวเทานั้น ซึ่งอาจทําใหไดรับอันตรายจากสารเคมีหรือ           

สารสงัเคราะหทีเ่ปนสวนประกอบของหมากฝรัง่และลกูอมมากเกนิไป เชน สารกนัเสยี (PBA) และ

สารใหความหวานทดแทนนํา้ตาลเอสปารแตม (aspartame) ซึง่หากบรโิภคในปรมิาณมากเกนิกวา 

 เคี้ยวหมากฝรั่ง อมลูกอม ดับกลิ่นปาก 

คนไทยปวยเปนความดันโลหิตสูงเกือบ 11 ลานคน 
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ไข้เลอืดออกเดงกี ่เป็นภยัคกุคามต่อชวีติประชากรโลก

เกือบครึ่งหนึ่ง ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาที่จ�าเพาะโดยเฉพาะ       

ไข้เลือดออกเดงกี่จึงนับว่าเป็นปัญหาสุขภาพท่ีส�าคัญประการหนึ่ง

ในหลาย ๆ ประเทศในทวีปละตินอเมริกาและเอเชียซ่ึงมี              

ไข้เลอืดออกเดงกีร่ะบาดเป็นประจ�า องค์การอนามยัโลกประมาณว่า

แต่ละปีมีผู้ป่วยถึง 100 ล้านคน แต่ยังไม่เป็นที่ทราบถึงจ�านวน   

ผู ้ป่วยทั้งหมดที่แท้จริงที่ติดเชื้อจากไข้เลือดออกเดงกี่ทั่วโลก    

อย่างแน่ชดั1 ประมาณปี พ.ศ. 25582 องค์การอนามยัโลกตัง้เป้าว่า

จะสามารถประมาณภาระโรคด้านสาธารณสุขของไข้เลือดออก  

เดงกี่อย่างแท้จริงให้ได้ ไข้เลือดออกเดงก่ีเป็นโรคที่มีรายงานโรค

ต�า่กว่าความเป็นจรงิ ทัง้นีเ้นือ่งจากมกัวนิจิฉยัโรคผดิพลาดเพราะ

ลกัษณะอาการแสดงของโรคมหีลากหลาย ตัง้แต่มอีาการอ่อน ๆ  

อาการไม่ชัดเจน ไปจนถึงมีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงชีวิต 

สาเหตุอีกประการหนึ่งก็คือ ข้อจ�ากัดของระบบเฝ้าระวังโรค

 ในแต่ละปีมีประชากร 500,000 คน ซึ่งรวมถึงเด็ก ๆ 

ต่างก็ได้รับผลกระทบจากโรคไข้เลือดออกเดงก่ี ซ่ึงเป็นโรคที่มี

อาการรุนแรงของโรคอันเป็นสาเหตุหลักที่ท�าให้ผู้ป่วยต้องเข้ามา

รับการรักษาในโรงพยาบาล และเป็นภาระมหาศาลต่อระบบ

สาธารณสขุและทรพัยากรทางการแพทย์ ท�าให้มผีลกระทบรนุแรง

ทางเศรษฐกิจและสังคม ในรายที่มีอาการรุนแรง การเข้าถึงการ

รักษาพยาบาลที่เหมาะสมและทันเวลาย่อมจะมีความส�าคัญ  

อย่างยิง่ทีจ่ะลดความเสีย่งต่อการทีจ่ะเสยีชวีติ องค์การอนามัยโลก

ได้ตั้งเป้าหมายจะลดอัตราการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกเดงกี่      

ลงให้ได้ร้อยละ 50 และลดอัตราป่วยลงให้ได้ร้อยละ 25 ภายใน

ปี พ.ศ. 25632

 ทั้งนี้ ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ ได้ด�าเนินการพัฒนาวัคซีน

ป้องกันไข้เลือดออกเดงกี่มานานกว่า 20 ปี เป้าหมายของบริษัท

คือ การผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงกี่ที่ปลอดภัยและ  

มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกภูมิภาคในโลกที่โรคไข้เลือดออกเดงกี่ 

เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขเข้าถงึวัคซนีได้ โดยในปัจจบุนัมอีาสาสมคัร

กว่า 40,000 คนเข้าร่วมการศึกษาวจิยัทางคลินกิของวคัซนีป้องกนั

ไข้เลอืดออกเดงกี ่(ทัง้ระยะที ่1, 2 และ 3) วคัซนีป้องกนัไข้เลอืดออก

เดงกี่ของซาโนฟี่ ปาสเตอร์ ที่ก�าลังทดสอบอยู่ในระยะที่ 3 เป็น

วคัซนีระหว่างทดสอบทีน่บัว่าเป็นวคัซนีทดลองในระดบัทีก้่าวหน้า

ทีสุ่ดทัง้ด้านคลินกิและอตุสาหกรรม และยงัเป็นวคัซนีไข้เลอืดออก

เดงกีข่นานแรกทีพ่ฒันาก้าวหน้าไปอยูใ่นขัน้ตอนพฒันาทีก้่าวหน้า

ไปอย่างมาก

 ล่าสุด ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ ซ่ึงเป็นฝ่ายพัฒนาและผลิต

วัคซีนของกลุ่มบริษัทซาโนฟี่ ได้ประกาศผลการศึกษาทดสอบ

ประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเดงกี่ที่ก�าลังศึกษาอยู่

ในระยะที ่3 หนึง่ในสองโครงการศกึษาขนาดใหญ่ ซึง่ผลการศึกษา

ปรากฏให้เหน็ถงึการลดจ�านวนผูป่้วยไข้เลอืดออกเดงกีล่งได้อย่าง

มีนัยส�าคัญถึงร้อยละ 56 ผลของข้อมูลความปลอดภัยเบื้องต้น

แสดงว่าวัคซีนมีความปลอดภัยดี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่

รายงานไว้ก่อนหน้านี้ 

คุณโอลิวิเยร์ ชาร์เมยล์ ประธานบริษัทและประธาน

ฝายบริหารของ ซาโนฟ ปาสเตอร์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลัก

ที่เป็นหัวใจของภารกิจของบริษัทฯ คือการพัฒนาวัคซีนป้องกัน 

ไข้เลือดออกเดงกี่ให้กลายเป็นโรคอันดับถัดไปในกลุ ่มโรคที่  

ป้องกันได้โดยวัคซีน และเพื่อเป็นการสนับสนุนจุดมุ่งหมายของ       

ซาโนฟ ปาสเตอร กับความสําเร็จในการทดสอบ
ประสิทธิผลของวัคซีนไข้เลือดออก
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องค์การอนามัยโลกทีจ่ะลดอตัราการเสยีชวีติจากไข้เลอืดออกเดงกี่

ลงให้ได้ร้อยละ 50 และลดอัตราป่วยลงให้ได้ร้อยละ 25 ภายใน

ปี พ.ศ. 2563

 “ความส�าเร็จในคร้ังน้ีเป็นผลจากการศึกษาวิจัยด้าน      

ไข้เลือดออกเดงกี่ โดยร่วมมือประสานงานกับนักวิจัยทดสอบ   

ทางคลนิกิ อาสาสมคัร เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานของรฐั ผูเ้ชีย่วชาญ

ทางด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์ และองค์กรนานาชาตหิลายแห่ง

มานานกว่า 20 ปี” 

 ส�าหรับไข้เลือดออกเดงก่ีเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตมนุษย์

เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลก1,2 และกลายเป็นปัญหาส�าคัญ

ทางสาธารณสขุในล�าดบัต้น ๆ  ในหลายประเทศในทวปีเอเชยีและ

ละตินอเมริกาที่มีการระบาด อุบัติการณ์ของโรคไข้เลือดออก      

เดงกีร่ายปีทีพ่บในกลุม่ควบคมุ (กลุม่ทีไ่ม่ได้รบัวคัซนีไข้เลือดออก) 

สูงถึงร้อยละ 4.7 แสดงให้เห็นว่าทวีปเอเชียมีภาระโรคสูงมาก

 ดร.มาเรีย โรซาริโอ คาเพดิง นักวิจัยหลักในการ

ทดสอบทางคลินกิแห่งสถาบนัวจิยัเวชศาสตร์เขตร้อน ประเทศ

ฟิลิปปินส์ กล่าวว่า การศึกษาวิจัยทดสอบทางคลินิกระยะที่ 3  

ที่ด�าเนินการในทวีปเอเชียเป็นการศึกษาแบบสุ่มปกปิดผู้สังเกต  

มกีลุม่ควบคมุเปรียบเทยีบโดยใช้พลาซโีบ (วคัซนีหลอก) ด�าเนนิการ

ที่ศูนย์วิจัยหลายแห่ง ในเด็กอาสาสมัครอายุระหว่าง 2-14 ปี 

จ�านวน 10,275 คนที่อาศัยอยู่ในเขตที่มีการระบาดของโรค         

ไข้เลือดออกเดงกี่ประจ�าถ่ินในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย 

ฟิลปิปินส์ ไทย และเวยีดนาม เข้าร่วมการทดสอบระหว่างปี พ.ศ. 

2554-2556 โดยท�าการสุ ่มว ่าผู ้ ใดจะเป็นผู ้ที่ ได ้รับวัคซีน                  

ไข้เลือดออกเดงกี่จ�านวน 3 เข็ม หรือผู้ใดจะได้รับวัคซีนหลอก 

พลาซีโบ (ในอัตรา 2 ต่อ 1) ในเวลาห่างกันแต่ละเข็ม ครั้งละ       

6 เดือน การวัดผลหลักวัดจากจ�านวนอาสาสมัครที่มีอาการป่วย  

ติดเช้ือไวรัสเดงกี่ที่ได้ชันสูตรด้านไวรัสยืนยัน โดยไม่ค�านึงว่าจะ

เกิดจากไวรัสเดงกี่สายพันธุ์ใดก็ตาม การศึกษาวิจัยนี้จะคงยัง

ด�าเนินการต่อไปเพื่อจะติดตามผลกลุ่มอาสาสมัครอีกต่อไป     

เป็นระยะยาว (ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลการศึกษาวิจัยทาง

คลินิกเพิ่มเติมได้ที่ http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/

NCT01373281?term=CYD14&rank=1)

 “ผลการทดสอบทางคลินิกที่มีความส�าคัญน้ี ประกอบ

กับข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ดีต่าง ๆ ของวัคซีน ได้น�าเอา   

ความหวงัทีเ่ป็นจรงิได้มาสู่มนษุย์จ�านวนกว่า 100 ล้านคนทีไ่ด้รบั

ผลกระทบในแต่ละปีจากไข้เลือดออกเดงกี ่ซึง่เป็นโรคทีใ่นปัจจบุนั

ยังไม่มีวิธีการรักษาที่จ�าเพาะโรค”

 นอกจากผลของการศกึษาด้านประสทิธผิลทีเ่ป็นโครงการ

วิจัยที่กว้างขวางและมีขนาดใหญ่ครั้งแรกนี้แล้ว ยังมีโครงการ 

ศึกษาวิจัยด้านประสิทธิผลที่มีขนาดใหญ่อีกเป็นโครงการที่สอง 

ซึง่ก�าลงัอยูใ่นระหว่างการด�าเนนิการศกึษาในประเทศกลุม่ละตนิ

อเมริกา ได้แก่ ประเทศบราซิล โคลัมเบีย ฮอนดูรัส เม็กซิโก และ

เปอร์โตรโิก ซึง่มอีาสาสมคัรเข้าร่วมในการศกึษามากกว่า 20,000 ราย 

คาดว่าจะสรุปรายงานการศึกษาออกมาเสริมรายงานแรกนี้ได้

ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2557 (ผู้สนใจสามารถศึกษา  

ข้อมูลเพิ่มเติม ชมภาพและวิดีโอเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรค          

ไข้เลือดออกเดงกี่ที่ก�าลังศึกษาอยู่ของ ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ ได้ที่

เว็บไซต์ http://www.dengue.info)

เอกสารอ้างอิง
 1. World Health Organization (WHO). Dengue guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control. 
Available at: http://www.who.int/tdr/publications/documents/dengue-diagnosis.pdf. Published 2009. Accessed 
March 24, 2013.
 2. World Health Organization (WHO). Global strategy for dengue prevention control: 2012-2020. Available 
at: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/9789241504034_eng.pdf. Published 2012. Accessed     
April 3, 2014
 3. World Health Organization (WHO). Antiviral research and development against dengue virus. Available 
at: http://www.who.int/tdr/research/ntd/dengue/dengue_full_length_report.pdf. Accessed March 24, 2013.
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 ภาควชิาวสิญัญวีทิยา คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยั

สงขลานครนิทร จดัโครงการบรกิารวชิาการ “การดแูลผูปวย

ผูใหญที่ใชเครื่องชวยหายใจ (Respiratory care in adult 

mechanically-ventilated patients)” ระหวางวันที่ 7-10 

กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา หาดใหญ 

จ.สงขลา เพื่อใหผูเขาอบรมไดรับการถายทอดความรูและ

ประสบการณจากอาจารยแพทยผูเชี่ยวชาญและพยาบาล

ผูมีประสบการณดานการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ 

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี คุณศันสนีย 

ทุงสะโร ภาควชิาวสิญัญวีทิยา คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยั

สงขลานครนิทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทรศพัท 0-7445-1658 

โทรสาร 0-7442-9621 E-mail: thoong_77@hotmail.com

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล รวมกับ 

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ใหบริการผูปวยนอก

รปูแบบใหมในโครงการ “ศิรริาชกาวไกล สงยาท่ัวไทย

ทางไปรษณีย” โดยใหบริการจัดสงยาผูปวยของ

โรงพยาบาลศิริราชทั่วประเทศไทย ในรูปแบบ “One 

Stop Service” รวดเร็ว ปลอดภัย ดวยมาตรฐานสากล 

เปนอกีหนึง่การพฒันาทีน่าํปญหาทีเ่กดิจากงานประจาํ

มาปรับปรุงตามแนวคิด Lean ทั้งนี้หลังจากผูปวยเขา

รับการตรวจรักษาและไดรับใบส่ังยาจากแพทยแลว 

สามารถขอเขารวมรับยาทางไปรษณยีตามข้ันตอนดงันี้ 

ตดิตอทีเ่คานเตอรใหบรกิารสงยาทางไปรษณยี (ตรงขาม

เคานเตอรออกใบนัดผูปวย) หนวยตรวจอายุรศาสตร

ชั้น 2 หอง 210 ตึกผูปวยนอก, ผูปวยกรอกใบ

แจงความจาํนงเขารวมการจดัสงยาทางไปรษณยีพรอม

เขยีนชือ่และทีอ่ยูทีต่องการใหจดัสง, เภสชักรประเมิน

“ศิริราชกาวไกล จัดสงยาท่ัวไทยทางไปรษณีย”
สรางทางเลือกใหมใหผูปวย

การใชยาของผูปวย อธิบายยาที่ผูปวยไดรับ และใหตารางการรับประทานยา

แกผูปวย พรอมใหเอกสารใบยืนยันการรับยาทางไปรษณียที่มีหมายเลขพัสดุ 

13 หลัก, ผูปวยชําระเงินคายาและคาจัดสงทางไปรษณีย ราคา 150 บาท 

โดยผูปวยจะไดรบัยาภายใน 1-3 วนัทาํการนบัจากวนัทีต่รวจเสรจ็ และสามารถ

ตรวจสอบสถานะผลการจัดสงผานระบบ Track & Trace ไดทาง www.

thailandpost.co.th หรือสอบถามไดที่ THP Contact Center 1545  หรือ

บริการสอบถามเรื่องยาที่หมายเลขโทรศัพท 0-2419-9019 (ในเวลาราชการ) 

การดูแลผูปวยผูใหญท่ีใชเคร่ืองชวยหายใจ 
(Respiratory care in adult mechanically-ventilated patients)
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นําไปสูการสรางนวัตกรรมที่เปนประโยชนในการรักษาผูปวยตอไปในอนาคต
           อาจารยดสุติ สขุสวสัดิ ์อาจารยประจาํสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา คณะวศิวกรรมศาสตร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั นกัวจิยัเจาของผลงานนวตักรรม
เคร่ืองใหอาหารเหลวฝมือคนไทย กลาววา สจล. และคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี ไดรวมกันพัฒนานวัตกรรมสาธารณสุขรวมกันเมื่อป พ.ศ. 2556 โดยมีระยะเวลา
ของความรวมมือทั้งสิ้น 5 ป ภายใตกรอบการดําเนินงานวิจัยใน 4 ทิศทางดวยกันคือ 
1. การพัฒนาอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาแพทย 2. การสรางนวัตกรรม
ใหม ๆ เพื่อใหบริการผูปวย 3. การพัฒนาขีดความสามารถของอุปกรณที่ชวยแบงเบาภาระ
ของบคุลากรในโรงพยาบาล และ 4. การจดัทาํระบบการสือ่สารในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิสไฟล 
เพื่ออํานวยความสะดวกในการสอนแกคณาจารยของคณะแพทยศาสตร โดยบทบาทของ 
สจล. ภายใตความรวมมือนี้คือ การนําความรูดานวิศวกรรมสมัยใหมมาชวยในการปรับปรุง 
พัฒนา และคิดคนนวัตกรรมดานสาธารณสุขที่เปนประโยชนตอบุคลากรทางการแพทยและ
ตัวผูปวย ดังตัวอยางของนวัตกรรมเคร่ืองใหอาหารเหลวทางสายยาง ซ่ึงเปนอุปกรณที่มี
การนําระบบมอเตอรไฟฟาเขามาประยุกตใช ทําใหเครื่องใหอาหารเหลวมีประสิทธิภาพ
ในดานการใชงานมากขึ้นในหลายดาน เชน สามารถพกพาติดตัวไปในที่ตาง ๆ ได เพราะตัว
เครือ่งไดรบัการพฒันาใหเปนระบบชารจไฟในตวั ทาํใหไมจาํเปนตองเสยีบปลัก๊ไวเมือ่ตองการ
ใชงาน และตัวเครื่องยังถูกออกแบบใหสามารถตอสายยางเขากับถุงบรรจุอาหารเหลว
ชนิดสุญญากาศ ซึ่งเปนสูตรอาหารของโรงพยาบาลรามาธิบดีไดทันที จึงชวยลดความเสี่ยง
ตอการติดเชื้อของผูปวยที่เกิดจากการที่อากาศภายนอกเขาไปสัมผัสกับอาหารเหลว 

นอกจากนี้นวัตกรรมดังกลาวยังสามารถตอยอดเพื่อนําไปวางจําหนายไดจริงใน
ภาคอุตสาหกรรม ซึง่จากเดมิทีต่องมกีารนําเขาเคร่ืองมอืชนิดน้ีจากตางประเทศ โดยมตีนทนุ
ประมาณ 60,000 บาท แตเมื่อคนไทยสามารถผลิตเครื่องใหอาหารเหลวไดเองก็จะทําให
ตนทุนลดลงเหลือประมาณ 10,000-15,000 บาทตอเครื่องเทานั้น จึงถือเปนตนแบบของ
นวัตกรรมดานสาธารณสุขที่มีสวนชวยยกระดับชีวิตคนไทย 

ทั้งนี้ ทาง สจล. ไดวางแผนในการพัฒนานวัตกรรมสาธารณสุขรูปแบบอื่น ๆ ใน
อนาคตเพิ่มเติมอีก อาทิ นวัตกรรมเตียงปองกันแผลกดทับของผูปวย เครื่องเติมนํ้าสะอาด
ใสเครือ่งออกซเิจน เครือ่งเจาะนํา้ออกจากสมองชนดิจับเวลาได รวมไปถงึการพฒันาสือ่การสอน
นกัศกึษาแพทยในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิสไฟล ซึง่ผลงานทัง้หมดลวนสอดคลองกบัความมุงมั่น
ของ สจล. ในปนี้ที่มีเปาหมายในการพัฒนางานวิจัยเพื่อสรางรากฐานที่มั่นคงใหแกประเทศ
ในทุกดาน โดยเริ่มตนรากฐานดานสาธารณสุขที่นับเปนหนึ่งรากฐานสําคัญของคนไทย
ทุกคนเชนกัน

พระจอมเกลาลาดกระบัง จับมือ รามาฯ
สรางอุปกรณการแพทย เมดอินไทยแลนด

ประเดิมโชวตนแบบเครื่องใหอาหารเหลวฝมือคนไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบงั (สจล.) รวมกับโรงพยาบาลรามาธบิดี อวดโฉม
ตนแบบนวัตกรรมเครื่องใหอาหารเหลว หรือ Enteral 
Feeding Pump เครื่องแรกที่คิดคนและผลิตจากฝมือ
คนไทย ภายใตขอตกลงความรวมมอืทางวชิาการ วจิยัและ
พัฒนา ระหวาง สจล. และคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชูจุดเดนในการเปนผูนํา
นวัตกรรมดานสาธารณสุขของประเทศไทย 
          นายวสันต ทิมา หัวหนางานอุปกรณการแพทย 
โรงพยาบาลรามาธบิดี กลาวถึงทีม่าของการจบัมอืกับ สจล. 
ในการรวมกันผลิตนวัตกรรมดานสาธารณสุขรวมกันวา การ
พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขนับวาเปน
ส่ิงสําคัญที่จะชวยยกระดับมาตรฐานการใหบริการผูปวยใน
โรงพยาบาล แตขณะเดยีวกนัในเวลาท่ีเราตองการนาํอปุกรณ
ที่มีประสิทธิภาพมาใชงาน กลับพบปญหาดานตนทุนในการ
นาํเขาอปุกรณจากตางประเทศท่ีมรีาคาคอนขางสูง ซึง่สงผล
กระทบใหตนทุนในการรักษาพยาบาลของผูปวยมีราคาสูง
ตามไปดวย 

 อาจารยดุสิต สุขสวัสดิ์

นายวสันต ทิมา

การบันทึกข อตกลงความรวมมือระหวาง
โรงพยาบาลรามาธบิด ีและ สจล. มจีดุมุงหมายในการสงเสรมิ
การศึกษาวิจัย และการบูรณาการองคความรูในศาสตรที่
ทัง้สองหนวยงานตางมีความเชีย่วชาญตางกนั นัน่คอืศาสตร
ดานการแพทยและสาธารณสุข กับศาสตรดานวิศวกรรมเขา
ดวยกนั อันจะนาํไปสูเปาหมายในการพฒันาขดีความสามารถ
ของอปุกรณนวตักรรมดานสาธารณสขุในรปูแบบใหม ๆ  ทีม่ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แตในขณะเดียวกันก็มีตนทุนตํ่าลง 
เพราะสามารถผลติไดในประเทศไทยและนาํมาตอยอดสูการ
ใชประโยชนในเชิงพาณิชยได อีกท้ังยังตอบโจทยในแงของ
การรองรับผูปวยในชวงเทศกาลตาง ๆ  เชน เทศกาลสงกรานต 
ซึ่งเปนชวงวันหยุดยาวที่มักจะพบสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
คอนขางบอย จงึเปนชวงท่ีโรงพยาบาลจะตองเตรียมความพรอม
ของเครื่องมือและอุปกรณในการรองรับผูปวยมากกวาปกติ 
แตขณะเดียวกันก็ตองมีการควบคุมดานตนทุนของอุปกรณ 
ดังนั้น ความรวมมือดังกลาวจึงมีสวนชวยใหการปรับปรุง
พฒันาอปุกรณทางการแพทยมคีวามกาวไกลยิง่ขึน้ และอาจ
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กองบรรณาธิการ•

 วันที่  หน่วยงาน  รายละเอียด  ติดต่อสอบถาม
2-5 กรกฎาคม 2557 ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมอายุรศาสตร์ระยะสั้น ครั้งที่ 33 เรื่อง “Pearls, Pitfalls, and 
Practicals in Medicine” ณ ห้องประชุม 203/1 อาคารแพทยพัฒน์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โทรศัพท์ 0-2256-4575, 0-2256-4563 
ต่อ 12, 14
โทรสาร 0-2252-7858
E-mail: mdcu_pr@yahoo.com

3-4 กรกฎาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการ 10+ โรคผิวหนังต้องรู้ส�าหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 3 
ณ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ 0-2201-2193, 0-2201-1542
โทรสาร 0-2201-2607
http://academic.ra.mahidol.ac.th
www.acmrrama.com

7-10 กรกฎาคม 2557 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการบริการวิชาการ “การดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ” 
(Respiratory care in adult mechanically-ventilated patients) 
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา

โทรศัพท์ 0-7445-1658 
โทรสาร 0-7442-9621 
E-mail: thoong_77@hotmail.com
http://medinfo.psu.ac.th

10-13 กรกฎาคม 2557 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทย

39th Annual Scientific Congress of the Royal College of Surgeons 
of Thailand Theme: Optimization of Surgical Practice 
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 0-2716-6141-3
โทรสาร 0-2716-6144 
E-mail: surgeonsthai@gmail.com
www.rcst2014.org

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 จ.เพชรบุรี

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

16-18 กรกฎาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจ�าปี พ.ศ. 2557 
Knowledge on the run for Smart physicians ณ ตึกคุณากร 
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 0-2926-9487
E-mail: na_leoqueen@hotmail.com
www.med.tu.ac.th

17-18 กรกฎาคม 2557 มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย
 

การประชุมวิชาการ เรื่อง “Asthma and COPD for HealthCare 
Workers” ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2617-0649, 
08-9228-9105 โทรสาร 0-2617-0649 
www.asthma.or.th

21-25 กรกฎาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการนานาชาติทางการแพทย์และการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2557 Siriraj International Conference in Medicine and Public 
Health 2014 “Healthcare for the AEC” ณ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ 0-2419-2673
www.sirirajconference.com

22, 23-25 กรกฎาคม 2557 สมาคมต่อมไร้ท่อ
แห่งประเทศไทย

งานประชุม Basic Endocrinology Radiology and Cytology for 
Endocrinologists ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการต่อมไร้ท่อ
ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 29 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย 
กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2716-6337
www.thaiendocrine.org
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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
2-5 กรกฎาคม 2557 ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมอายุรศาสตร์ระยะสั้น ครั้งที่ 33 เรื่อง “Pearls, Pitfalls, and 
Practicals in Medicine” ณ ห้องประชุม 203/1 อาคารแพทยพัฒน์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โทรศัพท์ 0-2256-4575, 0-2256-4563 
ต่อ 12, 14
โทรสาร 0-2252-7858
E-mail: mdcu_pr@yahoo.com

3-4 กรกฎาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการ 10+ โรคผิวหนังต้องรู้ส�าหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 3 
ณ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ 0-2201-2193, 0-2201-1542
โทรสาร 0-2201-2607
http://academic.ra.mahidol.ac.th
www.acmrrama.com

7-10 กรกฎาคม 2557 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการบริการวิชาการ “การดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ” 
(Respiratory care in adult mechanically-ventilated patients) 
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา

โทรศัพท์ 0-7445-1658 
โทรสาร 0-7442-9621 
E-mail: thoong_77@hotmail.com
http://medinfo.psu.ac.th

10-13 กรกฎาคม 2557 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทย

39th Annual Scientific Congress of the Royal College of Surgeons 
of Thailand Theme: Optimization of Surgical Practice 
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 0-2716-6141-3
โทรสาร 0-2716-6144 
E-mail: surgeonsthai@gmail.com
www.rcst2014.org

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 จ.เพชรบุรี

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

16-18 กรกฎาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจ�าปี พ.ศ. 2557 
Knowledge on the run for Smart physicians ณ ตึกคุณากร 
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 0-2926-9487
E-mail: na_leoqueen@hotmail.com
www.med.tu.ac.th

17-18 กรกฎาคม 2557 มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย
 

การประชุมวิชาการ เรื่อง “Asthma and COPD for HealthCare 
Workers” ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2617-0649, 
08-9228-9105 โทรสาร 0-2617-0649 
www.asthma.or.th

21-25 กรกฎาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการนานาชาติทางการแพทย์และการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2557 Siriraj International Conference in Medicine and Public 
Health 2014 “Healthcare for the AEC” ณ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ 0-2419-2673
www.sirirajconference.com

22, 23-25 กรกฎาคม 2557 สมาคมต่อมไร้ท่อ
แห่งประเทศไทย

งานประชุม Basic Endocrinology Radiology and Cytology for 
Endocrinologists ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการต่อมไร้ท่อ
ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 29 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย 
กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2716-6337
www.thaiendocrine.org

22-23 กรกฎาคม 2557 ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทย และ
ราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทย์
แห่งประเทศไทย

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

23-25 กรกฎาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Applied Clinical Statistics-2014 
ณ อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต

โทรศัพท์ 0-2564-4444 ต่อ 7532
โทรสาร 0-2564-4444 ต่อ 7539
www.med.tu.ac.th

25-26 กรกฎาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล  
มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราช 3rd Siriraj Anesthesia Academic 
Meeting, Theme: Perioperative Medicine 2014: Practical Solution 
ณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช

โทรศัพท์ 0-2419-7992 
โทรสาร 0-2411-3256 
E-mail: sianes2014@gmail.com  
www.si.mahidol.ac.th/anesth

26-27 กรกฎาคม 2557 ราชวทิยาลยัแพทย์ออร์โธปิดกิส์ฯ 
ร่วมกับกองออร์โธปิดิกส์ 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

การประชุมวิชาการ Basic Spine Course 2014 ณ ห้องประชุมชั้น 5 
อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

โทรศัพท์ 0-2534-7384 
โทรสาร 0-2974-6308 
E-mail: vmichaya@yahoo.com, 
meetphat@gmail.com
www.rcost.or.th

29-30 กรกฎาคม 2557 สมาคมพันธุศาสตร์
แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
หน่วยอณูเวชศาสตร์ 
สถานส่งเสริมการวิจัย 
คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 

การประชุมวิชาการ “การศึกษาทางพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์
ด้วยเครือ่งวเิคราะห์ยุคใหม่ (Next Generation Sequencing for Genetic 
and Genomic Studies)” ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2419-2756-9
โทรสาร 0-2411-0169
E-mail: gesoth@gmail.com
www.geneticsociety.or.th

5-8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 
คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 
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

22 สิงหาคม 2557 สมาคมโรคเบาหวาน
แห่งประเทศไทย ในพระราชปูถมัภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

การประชุมวิชาการประจ�าปี พ.ศ. 2557 ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 2 
โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2716-5412, 
08-4468-0711
โทรสาร 0-2716-5411 
E-mail: dm.thai@diabassocthai.org
www.diabassocthai.org 

27-29 สิงหาคม 2557 สมาคมโรคเอดส์
แห่งประเทศไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 
ครั้งที่ 13 ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบีซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2716-6922, 
08-5359-6092
โทรสาร 0-2716-6923
www.thaiaidssociety.org

2-6 กันยายน 2557 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์
แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยา
สมาคมแห่งประเทศไทย 

การประชุมใหญ่ทางวิชาการประจ�าปี ครั้งที่ 51/2557 
ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2716-5963
โทรสาร 0-2716-5964 
www.rcrt.or.th
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 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

22-24 August 2014 Australasian Integrative Medicine 
Conference

Sydney Australia www.aima.net.au

25-29 August 2014 7th World Congress for Psychotherapy 
(WCP) 

Durban South Africa www.wcp2014.com

25-26 August 2014 Traditional Medicine 2014-2nd International 
Conference and Exhibition on Traditional 
& Alternative Medicine

Beijing China www.omicsgroup.com/traditional-
alternative-medicine-conference-2014/
index.php

28-30 August 2014 ICAD BRAZIL-International Congress of 
Aesthetic Dermatology and Healthy Aging 
Medicine 

Sao Paulo Brazil www.euromedicom.com/icad-brazil/
index.html

31 August-4 September 
2014

GA 2014-62nd International Congress and 
Annual Meeting of the Society for 
Medicinal Plant and Natural Product 
Research

Guimaraes Portugal http://ga2014.bio.uminho.pt

18-19 September 2014 10th Annual Conference Diabetes: Gut 
and Liver

Cairo Egypt www.easgld.org

26-28 September 2014 Mayo Clinic Interventional Cardiology 
Board Review 

Rochester United States 
of America

www.mayo.edu/cme/cardiovascular-
diseases-2014r196

26-28 September 2014 M.D.–Migrating Doctors? Mobility of 
Doctors and Health Care Professionals 
in Europe-Past and Present

Jaworze, 
Silesia Region

Poland http://migratingdoctors.wordpress.com

27-28 September 2014 2014 2nd International Conference on 
Biological and Medical Sciences (ICBMS 
2014) 

Bali Indonesia www.icbms.org

Service-415.indd   44 6/9/57 BE   5:48 PM



45วงการแพทย์1 - 15 มิถุนายน 2557

[ ภาพข่าว ]
กองบรรณาธิการ •

 รอยลั คลฟิ โฮเต็ล กรุป๊ พทัยา จดัการฝึกอบรม “การฝึกซ้อมดบัเพลงิและฝึกซ้อม

อพยพหนไีฟประจ�าปี 2557” ให้แก่คณะผูบ้รหิารและตวัแทนพนกังานจากทกุแผนก โดยได้รบั

ความร่วมมือจาก คุณสุรพล สวัสดิ์วิเชียร หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันภัยพิบัติทางบก            

เมืองพัทยา และทีมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรอบรมและ

ควบคมุการฝึกซ้อม เพือ่สร้างความมัน่ใจในระบบรกัษาความปลอดภยั เตรยีมพร้อม และแก้ไข

ปัญหาจากการเกิดอัคคีภัยอย่างทันท่วงที เมื่อไม่นานมานี้

 นพ.โสภณ เมฆธน อธบิดกีรมควบคมุโรค และ ดร.ทวศีกัดิ ์กออนนัตกลู ผอ.สวทช. 

ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการความร่วมมือวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านงานระบาด

วทิยาและควบคมุโรคติดต่อส�าคญั น�าร่อง Dengue Alert Program (DAP) โปรแกรมก�าจดั

ยุงลายป้องกันไข้เลือดออก โดยมี พญ.วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค, 

ดร.นพ.โสภณ เอีย่มศริถิาวร, ดร.ปิยวฒุ ิศรชียักลุ รองผูอ้�านวยการศนูย์ NECTEC สวทช. 

และ รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล ผู ้อ�านวยการโปรแกรมการวิจัย Hp&MD สวทช.                       

ร่วมเป็นพยาน ณ ห้องประชมุบษุกร อาคารเนคเทค อทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทมุธานี 

เมื่อไม่นานมานี้

ร่วมมือวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี

 โรงพยาบาลพญาไท 3 จัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าผู้ใช้บริการศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก 

ภายใต้ชือ่งาน Thank you To Be Phyathai 3 Family & Welcome New Family และได้มกีาร

เปิด “ศนูย์รกัษาผูม้บีตุรยาก” อย่างเป็นทางการ เพือ่อาํนวยความสะดวกแก่ผู้ท่ีต้องการปรกึษา

เรือ่งการมบีตุรยากในฝ่ังธนบุรี โดย นพ.สุรพล โล่ห์สิริวฒัน์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลพญาไท 3 

เป็นประธานในพิธีเปิด และได้มีการสัมภาษณ์พิเศษในหัวข้อ 17 ปี แห่งความเช่ียวชาญ       

ศนูย์รกัษาผู้มีบตุรยาก โรงพยาบาลพญาไท 3 โดย นพ.ชาญชยั เลาหประสทิธพิร แพทย์หวัหน้า

ศนูย์สขุภาพหญงิ โรงพยาบาลพญาไท 3 ต่อด้วยช่วงเสวนาหัวข้อ การวางแผนเตรียมพร้อม

การมีบุตร โดย ผศ.นพ.พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ แพทย์หัวหน้าศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก    

โรงพยาบาลพญาไท 3 ร่วมด้วยแขกรับเชิญพิเศษ คุณนุ้ย-สุจิรา อดีตนางสาวไทยประจ�าปี 

พ.ศ. 2544 และตวัแทนครอบครัวผูเ้ข้ารับบริการศูนย์รกัษาผูม้บีตุรยาก โรงพยาบาลพญาไท 3 

เมื่อไม่นานมานี้ 

เปิดศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก 

 นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดี

กรมควบคุมโรค และ นพ.สุรพันธ์ ทวิวิทยากร ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 

รัตนาธิเบศร์ พร้อมด้วย ผู้แทนการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลเอกชน และ  

หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสขุ ร่วมกนัแถลงข่าว การฝึกซ้อมแผนเตรยีมความพร้อม

ในการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ 2012 หรือเมอร์ส-โควี (MERS-CoV) ระดับ

กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบการฝึกปฏิบัติจริง ณ สถาบันบําราศนราดูร จ.นนทบุรี     

เมื่อไม่นานมานี้ 

ซ้อมแผนรับมือไวรัสโคโรน่า

อบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
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วารสารวงการแพทย โดย บริษัท สรรพสาร จํากัด กับโครงการวงการแพทยสัญจร

ทั่วไทย 2557 ไดนําวารสารวงการแพทยไปมอบใหแกแพทยตามโรงพยาบาลตาง ๆ

ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยในครั้งนี้ไดเดินทางไปมอบวารสารวงการแพทยใหแกแพทย

ในโรงพยาบาลสายไหมและโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี ซึ่งไดรับการตอบรับที่ดีจากแพทย 

และเจาหนาที่ ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้นับเปนกําลังใจดี ๆ ในการสรางสรรคสื่อดี ๆ เพื่อสังคมตอไป

2557

ร.พ.แพทยรงัสติ

ร.พ.ลาํลกูกา

สถาบนัธัญญารกัษ 

ร.พ.สายไหม
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