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สรางแอนติบอดีตนแบบ
หยุดยั้ง “อีโบลา”
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หยุดยั้ง “อีโบลา”

SPEEDATM

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 Immunogenicity
 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.

Caring for vaccines, caring for life
Tel: (66) 2361 8116 Fax: (66) 2361 8106
www.biovalys.com
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 ประมวลภาพบรรยากาศงานแถลงขาวการสงมอบเครือ่งชวยฟนคนืคลืน่หวัใจดวยไฟฟาแบบอตัโนมติั AED (Automated 
External Defibrillator) ประจําป พ.ศ. 2557 โดยบริษัท เซนตเมดิคอล (คริติคอล แคร) จํากัด รวมกับ สถาบันการแพทย
ฉกุเฉนิแหงชาติ (สพฉ.), คณะกรรมการมาตรฐานการชวยชวีติ สมาคมแพทยโรคหวัใจแหงประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ, 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง, ตํารวจจราจร, โรงพยาบาลสิชล-โรงพยาบาลขนอม, สมาคมฟุตบอล
แหงประเทศไทย & TPL คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีรายละเอียดดังนี้

                     
   
   พ.ต.อ.นพ.โสภณ กฤษณะรังสรรค ประธานคณะกรรมการ
มาตรฐานการชวยชีวิต สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชปูถัมภ ไดมอบเครือ่งชวยฟนคนืคลืน่หวัใจดวยไฟฟาแบบ
อัตโนมัติ AED ใหแก นพ.สมชัย ชีวินศิริวัฒน หัวหนาฝายแพทยหลวง 
พระบรมมหาราชวัง กองแพทยหลวง สํานักพระราชวัง ซึ่งเปนตัวแทน
ผูรบัมอบเพือ่นาํไปติดต้ังและใชประโยชนภายในวดัพระศรรีตันศาสดาราม 
ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
 และในวนัที ่2 สงิหาคม  2557 ทีผ่านมา พ.ต.อ.นพ.โสภณ กฤษณะ
รังสรรค ก็ไดมอบเครื่อง AED ใหแก กองบังคับการตํารวจจราจร 
กองบญัชาการตาํรวจ นครบาล ณ หองประชมุศนูยฝกอบรมสถานการณ
จําลองทางการแพทย รพ.ตํารวจ

  
     
    
                    

 สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) รับมอบเคร่ืองชวยฟนคืนคลื่นหัวใจดวยไฟฟาแบบอัตโนมัติ AED ในวันที่ 
21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ หองประชุมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 84 พรรษา สถาบันการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
เปนตัวแทนผูรับมอบ
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 สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย จับมือโรงพยาบาลกรุงเทพ มอบเครื่องกระตุกหัวใจ
ดวยไฟฟาชนิดอัตโนมัติใหแกสโมสรไทยพรีเมียรลีก 20 ทีมเพื่อยกระดับความปลอดภัยให
นักเตะในสนามตามมาตรฐานฟฟา

       เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน  พ.ศ. 2557 ที่ผานมา ดร.องอาจ กอสินคา 
ประธานไทยพรีเมียรลีก เปนตัวแทนสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย 

พรอมดวย นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ ผอ.โรงพยาบาลกรุงเทพ รวมกัน
มอบเครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟาชนิดอัตโนมัติหรือที่เรียกวา เครื่อง AED 
(Automated External Defibrillator) จํานวน 20 เครื่อง ใหกับสโมสรในศึก
ไทยพรีเมียรลีก พรอมท้ังอบรมการชวยชีวิตเบ้ืองตนเพื่อชวยเหลือ
นักฟุตบอลแหงประเทศไทยทั้งในและนอกสนามแขงขัน

        องอาจ กอสนิคา กลาววา “ตามนโยบายของสมาคม
ฟุตบอลที่จะนําเงินคาปรับจากสโมสรในแตละสัปดาห
กลบัมาสรางประโยชนคนืใหกบัทมี ซึง่หนึง่ในนัน้คอืการนาํ
มาซ้ือเครื่อง AED ที่มีความสําคัญมากสําหรับการชวย
ชีวิตนักเตะเบื้องตน โดยเราไดสั่งซื้อเครื่อง AED ไปแลว
จํานวน 40 เครื่อง และจะไดรับในเร็วๆ นี้ ซึ่งเมื่อไดมา
เราจะมอบใหแกทีมในดิวิชั่น 1 ดวย แตระหวางนั้นเราได
ขอความรวมมือจากโรงพยาบาลกรงุเทพในการยมืใชเครือ่ง
ดังกลาว 20 เครืิอ่งใหกบัทมีในไทยพรีเมยีรลกี เพือ่ปองกัน
เหตุการณที่ไมอาจคาดหมายได”

       เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน  พ.ศ. 2557 ที่ผานมา       เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน  พ.ศ. 2557 ที่ผานมา
ประธานไทยพรีเมียรลีก เปนตัวแทนสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ประธานไทยพรีเมียรลีก เปนตัวแทนสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ประธานไทยพรีเมียรลีก เปนตัวแทนสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ประธานไทยพรีเมียรลีก เปนตัวแทนสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย 

พรอมดวยพรอมดวย

       เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน  พ.ศ. 2557 ที่ผานมา       เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน  พ.ศ. 2557 ที่ผานมา
ประธานไทยพรีเมียรลีก เปนตัวแทนสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ประธานไทยพรีเมียรลีก เปนตัวแทนสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ประธานไทยพรีเมียรลีก เปนตัวแทนสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ประธานไทยพรีเมียรลีก เปนตัวแทนสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย 

     คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับสถาบัน
การแพทยฉุกเฉินแหงชาติ และบริษัท เซนตเมดิคอล (คริติคอล แคร) 

จํากัด ไดมอบเคร่ืองกระตุกหัวใจดวยไฟฟาชนิดอัตโนมัติ (AED) ใหแกศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และการทาอากาศยานเชียงใหม ซึ่งถือเปนเคร่ืองแรกของ
ภาคเหนือ เพื่อสรางความมั่นใจใหแกนักทองเที่ยวกรณีเกิดเหตุบาดเจ็บ ปวยฉุกเฉิน ซึ่งอาจเปน
เรื่องที่เกิดขึ้นไดโดยไมคาดคิด

 
 คณะกรรมการมาตรฐานการชวยชีวิต สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
ไดรวมกับเครือขายสุขภาพโรงพยาบาลสิชล-โรงพยาบาลขนอม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 
พรอมการใชเครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟา Basic Life Support with AED นําทีมโดย พ.ต.อ.นพ.โสภณ 
กฤษณะรังสรรค ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการชวยชีวิต สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ เขารวมการบรรยายพิเศษในงานประชุมวิชาการเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
ณ โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ไดรวมกับเครือขายสุขภาพโรงพยาบาลสิชล-โรงพยาบาลขนอม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ไดรวมกับเครือขายสุขภาพโรงพยาบาลสิชล-โรงพยาบาลขนอม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 

ในพระบรมราชูปถัมภ ในพระบรมราชูปถัมภ 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับสถาบันคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับสถาบัน
การแพทยฉุกเฉินแหงชาติ การแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

          
การแพทยฉุกเฉินแหงชาติ การแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
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คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

ศ.นพ.มนตรี ตูจินดา ศ.ภิชาน นพ.พินิจ กุลละวณิชย  ศ.กติตคิณุ นพ.ศภุวฒัน ชตุวิงศ  ภก.ศ.ดร.สมพล  ประคองพนัธ ศ.พญ.ชนิกา ตูจินดา ผศ.นพ.ดร.ประกอบ ผูวิบูลยสุข 
นพ.พงษศักด์ิ วัฒนา ศ.นพ.นิพนธ พวงวรินทร ผศ.นพ.วรวุฒิ จรรยาวนิชย รศ.พญ.พรทิพย ภูวบัณฑิตสิน ศ.พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค ศ.พญ.ศศิประภา บุญญพิสิฐ  
รศ.นพ.ปวน สุทธิพินิจธรรม พล.อ.ต.นพ.บรรหาร กออนันตกูล รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย รศ.นพ.วรัท ทรรศนะวิภาส  พล.ต.ท.นพ.จงเจตน อาวเจนพงษ

ศ.นพ.สมศักดิ์ โลหเลขา
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ไพรัช ศิริวัฒนพิศาล 
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เผาพันธ จงจิตต,  วรพล ขัตติยโยธิน
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อิศรานนท สิทธาพิสุทธิ์กุล
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 3. การแจกตัวอยางผลิตภัณฑ
 4. การบริจาคผลิตภัณฑ
 5. การใหสิ่งของหรือสิ่งอื่นใดที่มีขอมูล
ผลิตภัณฑทั้งทางตรงและทางออม ไมวาจะกระทํา
เพื่อประโยชนใดก็ตาม
 6. การจําหนายผลิตภัณฑในราคาที่
ตํา่กวาทนุ หรอืตํา่กวารอยละ 80 ของราคาขายปลกี
ในกรณีที่ไมทราบราคาทุน
 7. การบริจาค หรือจัดหาอุปกรณ หรือ
บรกิารใด อนัอาจนาํไปสูการอางถงึหรือการสงเสริม
การใชผลิตภัณฑ
 8. การเสนอหรือใหของขวัญ หรือสิ่ง
จูงใจใดแกบุคลากรสาธารณสุข หรือผูเกี่ยวของ
ใด ๆ ก็ตามในเร่ืองสุขภาพแมและเด็ก ซ่ึงรวมถึง
การใหทุน เงินวิจัย คาใชจายการประชุม สัมมนา 
การศึกษา หรือการประชุมวิชาการ
 9. การสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
การประกวด การใหคําปรึกษาทางโทรศัพทหรือ
การสื่อสารอื่นใดที่มีเปาหมายใหใช แนะนําใหใช
หรือเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ
 10. การกระทําอ่ืนใดตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
 คงทราบกนัดวีามแีพทยกลุมหน่ึงตองการ
ใหเดก็ทารกกินนมแมอยางเดียวในชวงแรกของชีวติ 
และหามกนินมหรอืผลติภณัฑอืน่ทีไ่มใชนมแมจนถงึ 
3 ขวบ หามมขีวดนม ความจรงิกนินมแมเปนส่ิงท่ีดี
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เพราะนมคนสําหรับคน แตแมตองไมขาดอาหาร
และแมตองมนีมพอใหลกู นอกจากนีแ้มตองไมเปน
โรคติดตอ เชน ติดเชื้อเอชไอวี และแมตองอยูกับ
ลูกตลอดเวลา แมตองไมทํางานแตยังมีรายได 
ในชวงที่มีปญหาเรื่องอุบัติภัย เชน สึนามิ แมกับลูก
พลดัพรากกนั ตองหานมผสมมาใหแทน ในชวีติจรงิ
บางครัง้แมมนีมไมพอ เดก็ทารกไขขึน้เพราะขาดนํา้
และขาดอาหาร แมเปนวัณโรคระยะติดตอหรือ
ติดเชื้อเอชไอวี ใหนมลูกไมได ปญหาที่พบบอยคือ 
แมไปทํางานไมสามารถใหนมลูกได บางคนบีบนม
แชแขง็ไวกพ็อใหได บางคนสงลกูไปใหยาหรือยายเล้ียง
โดยไมมนีมแมใหกนิ ปจจบุนันมผสมไดมกีารดดัแปลง
จนคลายนมแม เดก็ทีเ่ตบิโตจากนมผสมกม็สุีขภาพ
และความฉลาดไมตางจากเดก็ท่ีกนินมแมอยางเดยีว 
เรานาจะเดนิสายกลางตามความเหมาะสมของแตละ
คน คนไทยเวลาแขงขนัมกัจะใชอาํนาจบงัคับทาํราย
คูตอสูโดยไมพัฒนาตนเองใหดีขึ้นแตใชวิธีเลื่อยขา
คนอื่น แตเรื่องนี้ยังไมสําคัญเทากับการคิดใหกวาง
ขึ้นถึงผลกระทบตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น (collateral 
damage) ขอดีและขอเสียตอประเท ศชาติถาบังคับ
ไมใหมีการใหความรูที่ถูกตองของนมผสมในชวง 
3 ปแรกของชีวิตจากการออกกฎหมายบังคับ 

 ทุกครั้งที่มีการยึดอํานาจและตั้ง
สภานติิบัญญติัแหงชาติข้ึน เราไดบทเรยีนมาแลววาจะ
มีการออกกฎหมายโดยคนกลุ มหนึ่งโดยไมมี
ฝายคานและมสีภาเดยีว ขาดการกลัน่กรองทีร่อบคอบ 
กฎหมายที่ออกโดยวิธีปกติไมไดจะออกในชวงนี้ 
กฎหมายออกไดรวดเรว็ กฎหมายเหลานีส้รางปญหา
มากมายแกวงการแพทย แตเมื่อออกมาแลวแก
ยากมาก ทีผ่านมายังไมมีฉบบัใดแกไดเลย ในสปัดาหนี้
มีรางพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาด
อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ
ที่เกี่ยวของ สงมาที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหง
ประเทศไทย กฎหมายนีเ้กีย่วกบัอาหารสาํหรบัทารก
และเด็กเล็ก (แรกเกิด-3 ขวบ) และผลิตภัณฑที่
เกี่ยวของ (เชน ขวดนม จุกนม) ในหมวดที่สาม การ
สงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ มาตรา 17 ซึ่งมีโทษทาง
ปกครองและโทษทางอาญา ในทีน่ีจ้ะลอกขอความ
ในกฎหมายใหผูอานคิดเอง มาตรา 17 หามผูผลิต 
ผูนาํเขา หรอืผูจาํหนาย กระทาํการสงเสรมิการตลาด
ผลติภณัฑดวยตนเองหรอืตวัแทนโดยวธิกีารอยางหนึง่
อยางใด ดังตอไปนี้
 1. การโฆษณา
 2. การจาํหนายหรอืทาํการตลาดผลติภณัฑ
โดยแจกคูปองลดราคา ใหราคาถูก หรือสวนลด
เฉพาะคราว ขายพวง ใหรางวัล ของขวัญ หรือ
สิ่งอื่นใดเพื่อจูงใจใหซื้อผลิตภัณฑ

รางพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหาร
สําหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
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ฝงเข็มในปวดเขำ
เรื้อรัง 

JAMA. 2014;312(13):1313-1322.
	 บทความเรื่อง	 Acupuncture	 for	 Chronic	 Knee	 Pain:	 A	
Randomized	 Clinical	 Trial	 รายงานว่า	 ปัจจุบันยังคงมีข้อถกเถียง
เก่ียวกับผลลัพธ์ของการฝังเข็มต่ออาการปวดเข่า	 นักวิจัยได้ศึกษา
ประสทิธภิาพของการฝังเขม็และฝังเขม็ด้วยเลเซอร์ในอาสาสมคัร	282	คน	
ซึ่งมีอายุ	≥	50	ปี	และมีอาการปวดเข่าเรื้อรังในออสเตรเลีย	ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์	ค.ศ.	2010	ถึงเดือนธันวาคม	ค.ศ.	2012	การศึกษา
เปรยีบเทยีบระหว่างไม่ฝังเขม็	(กลุม่ควบคุม,	n	=	71)	และฝังเขม็	(n	=	70),	
ฝังเข็มเลเซอร์	 (n	=	71)	และเลเซอร์เทียม	(n	=	70)	โดยมีระยะเวลา	
12	สัปดาห์		
	 ผลลพัธ์ปฐมภมู	ิได้แก่	อาการปวดเข่า	(คะแนนจาก	0	[ไม่ปวด]	
ถงึ	10	[ปวดมากทีส่ดุ];	minimal	clinically	important	difference	[MCID]	
1.8	 units)	 และการท�างานด้านร่างกาย	 (Western	 Ontario	 and	
McMaster	Universities	Osteoarthritis	 Index	0	[ไม่มีปัญหา]	ถึง	68	
[มีปัญหามากที่สุด];	MCID	 6	 units)	 ที่	 12	 สัปดาห์	 ผลลัพธ์ทุติยภูมิ	
ได ้แก ่ 	 มาตรวัดอาการปวดและการท�างานอื่น	 คุณภาพชีวิต	
การเปลี่ยนแปลงโดยรวม	 และการติดตามที่หนึ่งปี	 โดยวิเคราะห์แบบ	
intention-to-treat	ด้วยวธิ	ีmultiple	imputation	ส�าหรบัข้อมลูทีส่ญูหาย
	 ที่	12	สัปดาห์	และหนึ่งปีพบว่า	อาสาสมัคร	26	คน	 (9%)	
และ	50	คน	(18%)	ไม่สามารถตดิตามได้	ผลการวเิคราะห์ชีว่้า	การฝังเขม็
และฝังเข็มด้วยเลเซอร์ไม่ได้ฟนฟูอาการปวด	 (mean	 difference	 -0.4	

units;	95%	CI	-1.2	ถึง	0.4	และ	-0.1;	95%	CI	-0.9	ถึง	0.7	ตามล�าดับ)	
หรือการท�างาน	(-1.7;	95%	CI	-6.1	ถึง	2.6	และ	0.5;	95%	CI	-3.4	
ถึง	 4.4	 ตามล�าดับ)	 ได้อย่างมีนัยส�าคัญเทียบกับการรักษาหลอกที่	
12	สปัดาห์	เมือ่เทยีบกบักลุม่ควบคมุพบว่า	กลุม่ทีฝั่งเขม็และฝังเขม็ด้วย
เลเซอร์มีอาการปวดดีขึ้นปานกลาง	(-1.1;	95%	CI	-1.8	ถึง	-0.4	และ	
-0.8;	95%	CI	 -1.5	ถึง	 -0.1	ตามล�าดับ)	ที่	12	สัปดาห์	แต่ไม่ดีกว่า
ท่ีหน่ึงปี	 การฝังเข็มช่วยให้การท�างานดีขึ้นปานกลางเทียบกับกลุ่ม
ควบคุมที่	12	สัปดาห์	(-3.9;	95%	CI	-7.7	ถึง	-0.2)	แต่ไม่ดีกว่าอย่าง
มีนัยส�าคัญเมื่อเทียบกับการฝังเข็มหลอก	(-1.7;	95%	CI	-6.1	ถึง	2.6)	
และคงที่ถึงหนึ่งปี	นอกจากนี้ไม่พบความแตกต่างด้านผลลัพธ์ทุติยภูมิ
ส่วนใหญ่และไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง	
	 ข้อมูลจากการศึกษาในผู้ป่วยอายุมากกว่า	 50	 ปีที่มีอาการ
ปวดเข่าเรือ้รงัปานกลางหรอืรนุแรงนีไ้ม่พบว่าการฝังเขม็หรอืการฝังเขม็
ด้วยเลเซอร์มีประโยชน์กว่าการฝังเข็มหลอกทั้งในแง่อาการปวดหรือ
การท�างาน	จึงไม่สนับสนุนการฝังเข็มในผู้ป่วยกลุ่มนี้

JAMA Intern Med. 2014;174(10):1597-1604.
	 บทความเรื่อง	Association	of	Treatment	with	Carvedilol	
vs	Metoprolol	Succinate	and	Mortality	in	Patients	with	Heart	Failure	
รายงานว่า	 carvedilol	 และ	metoprolol	 succinate	 ต่างสามารถลด
การเสียชีวิตในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว	 อย่างไรก็ดี	 ยังไม่มีข้อมูลเปรียบ
เทียบประสิทธิภาพของยาทั้งสองตัว			
	 นักวิจัยศึกษาว่า	 carvedilol	 สัมพันธ์กับการรอดชีวิตที่ดีขึ้น
หรือไม่เมื่อเทียบกับ	metoprolol	succinate	ในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวที่มี
การลดลงของ	 left	 ventricular	 ejection	 fraction	 (LVEF)	 (≤	 40%)	
ซึ่งรักษาด้วย	 carvedilol	 (n	 =	 6,026)	 หรือ	 metoprolol	 succinate	
(n	 =	 5,638)	 โดยรวบรวมข้อมูลจากทะเบียนผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวของ
เดนมาร์กทีเ่ชือ่มโยงกบัฐานข้อมลูการดแูลรกัษาและการบรหิารจดัการ	
การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ	 (ผลลัพธ์ปฐมภูมิ)	 และการเสียชีวิตจาก
โรคหัวใจและหลอดเลือด	 (ผลลัพธ์ทุติยภูมิ)	 ได้วิเคราะห์ด้วยตัวแบบ	
Cox	regression	ซึง่ปรบัคะแนนความโน้มเอยีงตามลกัษณะทางคลนิกิ	
สังคม	เศรษฐกิจ	และประชากร			
	 ค่าเฉลี่ยอายุ	(SD)	ของผู้ป่วยเท่ากับ	69.3	(9.1)	ปี	โดย	71%	
เป็นชาย	และ	51%	เข้าโรงพยาบาลเมือ่ตรวจพบหวัใจล้มเหลว	ระหว่าง
มัธยฐาน	(interquartile	range)	2.4	(1.0-3.0)	ปีของการติดตามพบว่า	
ผู้ป่วย	 875	 คนที่รักษาด้วย	 carvedilol	 และ	 754	 คนท่ีรักษาด้วย	
metoprolol	 เสียชีวิต	 โดยมีอุบัติการณ์สะสมของการเสียชีวิตเท่ากับ	
18.3%	และ	18.8%	ตามล�าดับ	ค่า	hazard	 ratio	ที่ปรับแล้วส�าหรับ
ผู้ป่วยกลุ่ม	carvedilol	เทียบกับกลุ่ม	metoprolol	เท่ากับ	0.99	(95%	CI	

Carvedilol vs Metoprolol Succinate และกำรเสยีชวีติในผูป้วยหวัใจล้มเหลว 
0.88-1.11)	 โดยมี	 absolute	 risk	difference	 เท่ากับ	 -0.07	 (95%	CI	
-0.84	ถึง	0.77)	รายต่อ	100	person-years	ค่าประมาณมีความคงที่
จากการวิเคราะห์กลุ่มย่อยตามเพศ,	 อายุ,	 ระดับ	 LVEF,	 New	 York	
Heart	Association	classification	และประวัติ	ischemic	heart	disease	
ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับ	 carvedilol	 มีผู้ที่ได้รับยาถึง	 target	 dose	 มากกว่า	
(50	mg;	3,124	[52%])	เทียบกับกลุ่มที่ได้	metoprolol	(200	mg;	689	
[12%])	ซึ่งในผู้ป่วยที่ได้ยาตาม	target	dose	พบว่า	hazard	ratio	ที่ปรับ
แล้วเท่ากับ	0.97	 (95%	CI	0.72-1.30)	การวิเคราะห์ความมั่นคงของ
ข้อมูลด้วยการจับคู่คะแนนความโน้มเอียง	 1:1	 ได้ผลสอดคล้องกัน	
(hazard	ratio	0.97	[95%	CI	0.84-1.13])	และค่า	hazard	ratio	ทีป่รบัแล้ว
ส�าหรบัการเสยีชวีติจากโรคหวัใจและหลอดเลอืดเท่ากบั	1.05	(95%	CI	
0.88-1.26)
	 ข้อมลูจากเวชปฏบิตัใินสถานการณ์จรงิชีว่้า	ประสทิธภิาพของ	
carvedilol	และ	metoprolol	succinate	ไม่แตกต่างกันในผู้ป่วยโรคหัวใจ
ล้มเหลว
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หมั่นรักษำสุขภำพลดควำมเสี่ยงเบำหวำนขณะตั้งครรภ 

BMJ 2014;349:g5459.
	 	 	 	 	 	 	 บทความเร่ือง	 Safety,	

Effectiveness,	 and	 Cost	 Effectiveness	 of	 Long	 Acting	 versus	
Intermediate	 Acting	 Insulin	 for	 Patients	 with	 Type	 1	 Diabetes:	
Systematic	Review	and	Network	Meta-Analysis	รายงานผลการศกึษา
แบบ	systematic	review	และ	network	meta-analysis	เพื่อประเมิน
ความปลอดภยั	ประสทิธภิาพ		และความคุม้ค่าของ	long	acting	insulin	
ในโรคเบาหวานชนิดที่	1
	 นักวิจัยรวบรวมข้อมูลงานวิจัยจาก	 Medline,	 Cochrane	
Central	Register	of	Controlled	Trials,	Embase	และข้อมูลการศึกษา
ที่เกี่ยวข้องจนถึงเดือนมกราคม	ค.ศ.	2013	โดยงานวิจัยที่น�ามาศึกษา
เป็น	randomized	controlled	trials	หรอื	non-randomized	studies	ของ	
long	acting	insulin	(glargine,	detemir)	และ	intermediate	acting	insulin	
(neutral	 protamine	 Hagedorn	 [NPH],	 lente)	 ในผู้ใหญ่ที่เป็นโรค
เบาหวานชนิดที่	1	
	 มีงานวิจัยที่น�ามาศึกษา	39	ฉบับ	 (randomized	controlled	
trials	27	ฉบับ	รวมผู้ป่วย	7,496	คน)	โดยพบว่าการรักษาด้วย	glargine	
วันละครั้ง,	detemir	วันละครั้ง	และ	detemir	วันละครั้งหรือ	2	ครั้งลด	
hemoglobin	A

1c
	ได้อย่างมีนัยส�าคัญเมื่อเทียบกับ	NPH	วันละครั้งใน	

network	meta-analysis	(randomized	controlled	trials	26	ฉบบั,	mean	
difference	-0.39%,	95%	CI	-0.59%	ถึง	-0.19%;	-0.26%,	-0.48%	

ถึง	 -0.03%	 และ	 -0.36%,	 -0.65%	 ถึง	 -0.08%	 ตามล�าดับ)	 ความ
แตกต่างใน	network	meta-analysis	ระหว่าง	long	acting	insulin	และ	
intermediate	acting	insulin	เห็นได้จากภาวะน�้าตาลในเลือดต�่ารุนแรง	
(randomized	controlled	trials	16	ฉบับ;	detemir	วันละครั้งหรือ	2	ครั้ง	
เทียบกับ	NPH	วันละครั้งหรือ	2	ครั้ง:	odds	ratio	0.62,	95%	CI	0.42-
0.91)	และน�้าหนักขึ้น	(randomized	controlled	trials	13	ฉบับ;	detemir	
วนัละครัง้เทยีบกบั	NPH	วนัละครัง้หรอื	2	ครัง้:	mean	difference	4.04	kg,	
3.06-5.02	kg;	detemir	วนัละครัง้หรอื	2	ครัง้เทยีบกบั	NPH	วนัละครัง้:	
-5.51	 kg,	 -6.56	 ถึง	 -4.46	 kg;	 glargine	 วันละครั้งเทียบกับ	 NPH	
วนัละครัง้:	-5.14	kg,	-6.07	ถงึ	-4.21)	เมือ่เทยีบกบั	NPH	พบว่า	detemir	
มีราคาถูกกว่าและมีประสิทธิภาพดีกว่าจากการวิเคราะห์ต้นทุน
ประสิทธิภาพ	3	ใน	14	การวิเคราะห์	และ	glargine	มีราคาถูกกว่าและ
มีประสิทธิภาพดีกว่าจากการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิภาพ	 2	 ใน	 8	
การวิเคราะห์	 โดยการวิเคราะห์ที่เหลือช้ีว่า	 detemir	 และ	 glargine	
มีราคาแพงกว่าแต่มีประสิทธิภาพดีกว่า	 NPH	 และจากการวิเคราะห์
พบด้วยว่า	detemir	มีความคุ้มค่ากว่า	glargine		
	 การรักษาด้วย	long	acting	insulin	analogs	อาจมีประโยชน์
กว่า	 intermediate	 acting	 insulin	 analogs	 แม้มีความแตกต่างเพียง
เลก็น้อยส�าหรบั	hemoglobin	A

1c
	โดยแนะน�าให้ผูป่้วยและแพทย์ร่วมกัน

พจิารณาทางเลอืกการใช้อนิซลูนิให้สอดคล้องตามความพงึพอใจ	ราคา	
และการเข้าถึงยา

เทียบอินซูลินในเบำหวำนชนิดที่ 1 

BMJ 2014;349:g5450.  
	 บทความเรื่อง	Adherence	to	Healthy	Lifestyle	and	Risk	of	
Gestational	Diabetes	Mellitus:	Prospective	Cohort	Study	รายงาน
ผลการศึกษา	prospective	cohort	study	จากงานวิจัย	Nurses’	Health	
Study	 II	 เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการรวมปัจจัยสุขภาพดี
ก่อนตั้งครรภ์	 (น�้าหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ดี	 โภชนาการดี	
ออกก�าลงักายเป็นประจ�า	และไม่สบูบหุรี)่	ต่อความเสีย่ง
เบาหวานขณะตัง้ครรภ์	โดยศึกษาจากการคลอดครรภ์เด่ียว
และทารกมีชีวิต	20,136	รายในผู้หญิง	14,437	คนที่ไม่
เป็นโรคเรือ้รงั	และผลลพัธ์หลกั	ได้แก่	รายงานการตรวจพบ
เบาหวานขณะตั้งครรภ์และยืนยันจากเวชระเบียน
	 การเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ ์ครั้ งแรก
มีรายงานในการตัง้ครรภ์	823	ราย	ปัจจัยสขุภาพดีแต่ละตัว
สัมพันธ์อย่างอิสระและมีนัยส�าคัญต่อความเสี่ยง
เบาหวานขณะตัง้ครรภ์	โดยการมปัีจจัยความเสีย่งต�า่	3	ตัว	
(ไม่สบูบหุรี,่	ออกก�าลงักายปานกลางถงึหนกั	≥	150	นาที
ต่อสปัดาห์	และมโีภชนาการทีด่	ี[จากคะแนน	Alternate	Healthy	Eating	
Index-2010])	สมัพนัธ์กบัความเสีย่งทีต่�า่ลง	41%	ต่อโรคเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์เทียบกับการต้ังครรภ์ทั้งหมด	 (relative	 risk	 0.59,	 95%	 CI	

0.48-0.71)	เมือ่เพิม่ดชันมีวลกาย	<	25	ก่อนตัง้ครรภ์	(มปัีจจยัสขุภาพดี	
4	 ตัว)	 พบว่าสัมพันธ์กับความเส่ียงที่ต�่าลง	 52%	 ต่อเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์เทียบกับการตั้งครรภ์ทั้งหมด	(relative	risk	0.48,	0.38-0.61)	
เมื่อเทียบกับการตั้งครรภ์ในผู้หญิงที่ไม่มีปัจจัยสุขภาพดีพบว่า	 ผู้หญิง
ที่มีปัจจัยสุขภาพดีทั้ง	4	ตัวมีความเสี่ยงต�่าลง	83%	ต่อเบาหวานขณะ

ตั้งครรภ์	(relative	risk	0.17,	0.12-0.25)	ค่า	population	
attributable	 risk	 percentage	 ของปัจจัยเสี่ยง	 4	 ตัว
รวมกัน	 (สูบบุหรี่	 ไม่ออกก�าลังกาย	 น�้าหนักเกิน	 และ
โภชนาการที่ไม่ดี)	 เท่ากับ	 47.5%	 (95%	 CI	 35.6%-
56.6%)	โดยม	ีpopulation	attributable	risk	percentage	
ใกล้เคียงกัน	 (49.2%)	 เมื่อค�านวณร่วมกับการกระจาย
ปัจจัยสุขภาพดีท้ัง	 4	 ตัวจากข้อมูลการส�ารวจ	 US	
National	 Health	 and	Nutrition	 Examination	 Survey	
(2007-2010)		
	 การดแูลรกัษาสขุภาพอย่างสม�า่เสมอก่อนตัง้ครรภ์
สัมพันธ์กับความเส่ียงท่ีต�่าต่อเบาหวานขณะตั้งครรภ์	

และอาจเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพส�าหรับป้องกันเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ์
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กำรหยุด Glucocorticoids และกำรก�ำเริบของ COPD 
สถานะสุขภาพ	และอาการหายใจล�าบาก

	 เมื่อเทียบกับการรักษาต่อด้วย	glucocorticoid	พบว่า	การหยุด	

glucocorticoid	ถึงเกณฑ์	noninferiority	ที่	1.20	ส�าหรับขีดจ�ากัดบนของ	

95%	CI	ด้านการก�าเรบิครัง้แรกของ	COPD	ปานกลางหรอืรนุแรง	(hazard	

ratio	1.06;	95%	CI	0.94-1.19)	ที่	18	สัปดาห์ซึ่งหยุด	glucocorticoid	แล้ว

พบว่า	ค่า	mean	reduction	ที่ปรับแล้วจากพื้นฐาน

ของ	trough	forced	expiratory	volume	in	1	second	

สูงกว่า	38	ml	ในกลุ่มหยุด	glucocorticoid	เทยีบกบั

กลุม่ทีย่งัคงได้	glucocorticoid	(p	<	0.001)	โดยพบ

ความแตกต่างใกล้เคียงกัน	 (43	ml)	ที่	52	สัปดาห์	

(p	 =	 0.001)	 แต่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงด้าน

การหายใจล�าบาก	และพบการเปลีย่นแปลงเลก็น้อย

ของสถานะสขุภาพในกลุม่หยดุ	glucocorticoid

	 ในผูป่้วย	COPD	อาการรนุแรงซึง่ได้รบัการรกัษาด้วย	tiotropium	

ร่วมกับ	salmeterol	พบว่า	ความเสี่ยงต่อการก�าเริบปานกลางหรือรุนแรง

ใกล้เคียงกันในผู ้ที่หยุด	 inhaled	 glucocorticoids	 และผู ้ที่ยังคงได้	

glucocorticoid	 อย่างไรก็ดี	 พบการลดลงมากกว่าของสมรรถภาพปอด

ระหว่างขั้นตอนสุดท้ายของการหยุด	glucocorticoid

N Engl J Med 2014;371:1285-1294.

	 บทความเรื่อง	Withdrawal	of	 Inhaled	Glucocorticoids	and	

Exacerbations	of	COPD	รายงานว่า	การรกัษาด้วย	inhaled	glucocorticoids	

ร่วมกับ	 long-acting	 bronchodilators	 ได้รับการแนะน�าในผู้ป่วยที่มีการ

ก�าเรบิบ่อยของโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั	(COPD)	ทีม่อีาการรนุแรง	อย่างไรกด็ี	

ประโยชน์ของการรกัษาด้วย	inhaled	glucocorticoids	

ร่วมกับ	 long-acting	bronchodilators	สองตัวยังคง

ไม่มีข้อมูลชัดเจน

	 นกัวจิยัศกึษาแบบ	double-blind,	parallel-

group	 study	 ระยะเวลา	 12	 เดือน	 โดยให้ผู้ป่วย	

2,485	 คนที่มีประวัติการก�าเริบของ	 COPD	 ได้รับ

การรกัษาด้วยยา	3	ตวัประกอบด้วย	tiotropium	(ขนาด	

18	μg	วันละครั้ง),	salmeterol	(50	μg	วันละ	2	ครั้ง)	

และ	 inhaled	 glucocorticoid	 fluticasone	 propionate	 (500	μg	 วันละ

2	ครั้ง)	ระหว่างช่วง	run	in	6	สัปดาห์	จากนั้นได้สุ่มให้ผู้ป่วยรักษาด้วยยา	

3	ตัวต่อไปหรือหยุด	fluticasone	ใน	3	ขั้นตอนภายใน	12	สัปดาห์	จุด

ยุติปฐมภูมิ	 ได้แก่	 ระยะเวลาจนถึงเกิดการก�าเริบครั้งแรกของ	 COPD	

ปานกลางหรือรุนแรง	 	 นอกจากน้ียังได้ติดตามผลตรวจ	 spirometry	

CPAP ในผู้ปวย OSA สูงอำยุ Lancet Respir Med. 2014;2(10):804-812.

	 บทความเรื่อง	Continuous	Positive	Airway	Pressure	in	Older	

People	 with	 Obstructive	 Sleep	 Apnoea	 Syndrome	 (PREDICT):	 A	

12-Month,	Multicentre,	 Randomised	 Trial	 รายงานว่า	ประโยชน์ด้าน

การรกัษาและเศรษฐกิจของการรกัษาด้วยเครือ่งอดัอากาศขณะหายใจเข้า

หรือ	continuous	positive	airway	pressure	(CPAP)	ส�าหรับ	obstructive	

sleep	apnoea	(OSA)	มีข้อมูลชัดเจนในกลุ่มวัยกลางคน	แต่ยังไม่มีข้อมูล

ในผู้สูงอายุ

	 นักวิจัยศึกษาจากผู้ป่วยในสหราชอาณาจักรซึ่งอายุ	 65	 ปี

หรือมากกว่า	และเพิ่งตรวจพบ	OSA	โดยสุ่มเป็นกลุ่มที่รักษาด้วย	CPAP	

ร่วมกับ	 best	 supportive	 care	 (BSC)	 หรือ	 BSC	

อย่างเดียวเป็นเวลา	12	เดือน	จุดยุติปฐมภูมิ	ได้แก่	

คะแนน	Epworth	sleepiness	score	(ESS)	ที	่3	เดอืน	

และความคุ้มค่าตลอด	 12	 เดือนของการศึกษา				

ผลลัพธ์ทุติยภูมิ	 ได้แก่	 subjective	 sleepiness	 ที่	

12	 เดือน,	 objective	 sleepiness,	 คุณภาพชีวิต,	

อารมณ์,	 การท�าหน้าที,่	 ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคนื,	

การเคลื่อนไหว,	 อุบัติเหตุ,	 กระบวนการทางสติปัญญา	 และปัจจัยเสี่ยง

และเหตุการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดที่	 3	 และ	 12	 เดือน	

โดยวิเคราะห์แบบ	intention	to	treat

	 ระหว่างวนัที	่24	กมุภาพนัธ์	ค.ศ.	2010	ถงึวันที	่30	พฤศจกิายน	

ค.ศ.	2012	มีผู้ป่วยเข้าร่วมการศึกษา	278	คน	ซึ่ง	231	คน	(83%)	เข้าร่วม

จนสิ้นสุดการศึกษา	 ผู้ป่วย	 140	 คนได้รับการรักษาด้วย	 CPAP	 ร่วมกับ	

BSC	และ	138	คนรักษาด้วย	BSC	อย่างเดียว	โดยพบว่า	CPAP	ลด	ESS	

ได้	2.1	points	(95%	CI	-3.0	ถึง	-1.3;	p	<	0.0001)	ที่	3	เดือนส�าหรับ

ผูป่้วย	124	คน	(89%)	จาก	140	คน	เทยีบกบั	124	คน	(90%)	จาก	138	คน

ที่รักษาด้วย	BSC		และลดได้	2.0	points	(-2.8	ถึง	-1.2;	p	<	0.0001)	ที่	

12	เดือนส�าหรับ	116	คน	เทียบกับ	122	คนที่รักษาด้วย	BSC	ประโยชน์

ของการรักษาเห็นชัดกว่าในผู้ป่วยที่ใช้	 CPAP	 มากกว่าหรือมี	 ESS	 ที่

พ้ืนฐานสงูกว่า	ผล	quality-adjusted	life-years	ใกล้เคยีงกนัในทัง้สองกลุม่	

(treatment	effect	0.01)	(95%	CI	-0.03	ถึง	0.04;	p	=	0.787)	และค่า

ใช้จ่ายการรกัษาลดลงเลก็น้อยจาก	CPAP	(-£35,	-390	ถงึ	321;	p	=	0.847)	

การรักษาด้วย	 CPAP	 มีผลฟ นฟู	 object ive	

sleepiness	(p	=	0.024),	การเคลือ่นไหว	(p	=	0.029),	

คอเลสเตอรอลโดยรวม	 (p	 =	 0.048)	 และ

คอเลสเตอรอล	 LDL	 (p	 =	 0.042)	 ที่	 3	 เดือนแต่

ไม่คงทีถ่งึ	12	เดอืน	ผลการประเมนิอารมณ์,	การท�า

หน้าที่,	 การปัสสาวะกลางคืน,	 กระบวนการทาง

สตปัิญญา	และเหตกุารณ์ของโรคหวัใจและหลอดเลอืด

ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง	 ความดันซิสโตลิกลดลงในกลุ่ม	 BSC	 โดยพบ

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง	 37	 เหตุการณ์ในกลุ่ม	 CPAP	 และ	 22	

เหตกุารณ์ในกลุม่	BSC	ซึง่เหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์ทัง้หมดไม่เก่ียวข้องกับ

การศึกษา	และไม่พบอันตรายจากการใช้	CPAP			

	 การรกัษาด้วย	CPAP	ในผูส้งูอายทุีเ่ป็น	OSA	ลดอาการง่วงและ

มีความคุม้ค่าที	่12	เดือนสงูกว่าเลก็น้อยเม่ือเทยีบกบั	BSC	จึงแนะน�าการ

รักษาด้วย	CPAP	ในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็น	OSA
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[ โลกกว้างทางแพทย์ ]

N Engl J Med 2014;371:1392-1406.
	 บทความเรือ่ง	Follow-up	of	Blood-Pressure	Lowering	and	
Glucose	 Control	 in	 Type	 2	 Diabetes	 อ้างถึงข้อมูลจากการศึกษา	
Action	in	Diabetes	and	Vascular	Disease:	Preterax	and	Diamicron	
Modified	 Release	 Controlled	 Evaluation	 (ADVANCE)	 รายงานว่า	 
การรกัษาด้วย	perindopril	ร่วมกบั	indapamide	ลดการเสยีชวีติในผูป้่วย
โรคเบาหวานชนิดที่	 2	 ขณะที่การคุมน�้าตาลอย่างเข้มงวดโดยตั้งเป้า
ระดับน�้าตาลที่ต�่ากว่า	6.5%	ไม่ได้ลดการเสียชีวิต	ซึ่งในบทความนี้ได้
รายงานผลลัพธ์จากการติดตาม	6	ปีหลังสิ้นสุดการศึกษา
	 นักวิจัยเชิญผู้ป่วยที่เคยรักษาด้วย	 perindopril-indapamide	
หรือยาหลอก	 รวมถึงควบคุมน�้าตาลอย่างเข้มงวดและตามมาตรฐาน
เข้าร่วมในการติดตามหลังการศึกษา	จุดยุติปฐมภูมิ	ได้แก่	การเสียชีวิต
จากทกุสาเหตแุละเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ของหลอดเลอืดใหญ่ทีร่นุแรง

	 ลกัษณะทีพ่ืน้ฐานใกล้เคยีงกนัในผูป่้วย	11,140	คนทีเ่ข้าร่วม
การสุ่ม	 และ	 8,494	 คนที่เข้าร่วมในการติดตามหลังการศึกษาโดยมี
มัธยฐาน	 5.9	 ปี	 (เปรียบเทียบการลดความดันโลหิต)	 หรือ	 5.4	 ปี	 
(เปรียบเทียบการคุมน�้าตาล)	 จากการติดตามไม่พบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มด้านความดันโลหิตและระดับน�้าตาลในนัดครั้งแรกหลัง 
ส้ินสุดการศึกษา	 การลดลงของความเส่ียงการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ
และการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีเคยพบในกลุ่มที่ได ้
รับยาลดความดันโลหิตยังคงมีนัยส�าคัญเมื่อส้ินสุดการติดตามหลัง 
การศึกษา	โดยมี	hazard	ratios	เท่ากับ	0.91	(95%	CI	0.84-0.99;	p	
=	0.03)	และ	0.88	(95%	CI	0.77-0.99;	p	=	0.04)	ตามล�าดับ	จากการ
ติดตามไม่พบความแตกต่างด้านความเส่ียงการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ
หรอืเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ของหลอดเลอืดขนาดใหญ่ทีร่นุแรงระหว่าง
กลุ่มควบคุมน�้าตาลเคร่งครัดและกลุ่มควบคุมน�้าตาลตามมาตรฐาน	 
โดยมี	 hazard	 ratios	 เท่ากับ	 1.00	 (95%	CI	 0.92-1.08)	 และ	 1.00	 
(95%	CI	0.92-1.08)	ตามล�าดับ							
	 ประโยชน์ด้านการเสยีชวีติทีพ่บในผูป่้วยทีไ่ด้รบัยาลดความดนั
โลหติยงัคงเหน็เมือ่สิน้สดุการตดิตาม	แต่ไม่พบหลกัฐานว่าการควบคมุ
น�้าตาลเข้มงวดในช่วงการศึกษามีประโยชน์ระยะยาวต่อการเสียชีวิต
หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของหลอดเลือดขนาดใหญ่

N Engl J Med 2014;371:1381-1391.
	 บทความเรือ่ง	Lower	versus	Higher	Hemoglobin	Threshold	
for	 Transfusion	 in	 Septic	 Shock	 รายงานว่า	 การให้เลือดมักท�าใน 
ผู้ป่วยภาวะ	septic	shock	แต่ยงัไม่มข้ีอมลูแน่ชดัเกีย่วกบัประโยชน์และ
อันตรายของ	hemoglobin	threshold	การให้เลือดที่ต่างกัน
	 นักวิจัยศึกษาแบบ	multicenter,	parallel-group	trial	โดยสุ่ม
ให้ผูป่้วยวกิฤตซิึง่มภีาวะ	septic	shock	และ	hemoglobin	concentration	
เท่ากบั	9	g	per	deciliter	หรอืน้อยกว่าได้รบั	1	หน่วยของ	leukoreduced	
red	cells	เมื่อระดับ	hemoglobin	ลดลงมาที่	7	g	per	deciliter	หรือ
น้อยกว่า	 (กลุ่ม	 lower	 threshold)	หรือเมื่อเท่ากับ	9	g	per	deciliter	
หรือน้อยกว่า	 (กลุ่ม	higher	threshold)	ระหว่างการรักษาในหอผู้ป่วย
วกิฤต	ิโดยผลลพัธ์ปฐมภมู	ิได้แก่	การเสยีชวีติภายใน	90	วนัหลงัการสุม่
	 นกัวจัิยวเิคราะห์ข้อมลูผูป่้วย	998	คนจาก	1,005	คน	(99.3%)	
ท่ีเข้าร่วมการสุม่	ซึง่ทัง้	2	กลุม่มลีกัษณะทีพ่ืน้ฐานใกล้เคยีงกนั	โดยกลุม่	
lower	 threshold	 มีมัธยฐานของเลือดที่ได้รับ	 1	 หน่วย	 (interquartile	
range	0-3)	และกลุ่ม	higher	threshold	เท่ากับ	4	หน่วย	(interquartile	
range	2-7)	ที่	90	วันหลังการสุ่มพบว่า	ผู้ป่วย	216	คนจาก	502	คน	
(43.0%)	ในกลุม่	lower	threshold	เสยีชวิีตเทยีบกบั	223	คนจาก	496	คน	
(45.0%)	 ในกลุ่ม	 higher	 threshold	 (relative	 risk	 0.94;	 95%	 CI	 

0.78-1.09;	 p	 =	 0.44)	 ผลลัพธ์ที่ได้ใกล้เคียงกับการวิเคราะห์ที่ปรับ
ส�าหรับปัจจัยเส่ียงที่พื้นฐานและการวิเคราะห์จาก	 analyses	 of	 the	
per-protocol	 populations	 และจ�านวนผู้ป่วยท่ีเกิดภาวะขาดเลือด	 
มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง	 และจ�าเป็นต้องได้รับการรักษาพยุงชีพ
ใกล้เคียงกันในทั้งสองกลุ่ม
	 ข้อมลูจากผูป่้วยภาวะ	septic	shock	ชีว่้า	การเสยีชวีติที	่90	วัน	
และอัตราการเกิดภาวะขาดเลือดและการพยุงชีพใกล้เคียงกันในผู้ที่ 
ได้รับการให้เลือดด้วย	 hemoglobin	 threshold	 ที่สูงกว่าและต�่ากว่า	 
ซึ่งกลุ่มหลังมีอัตราการให้เลือดที่ต�่ากว่า	

Hemoglobin Threshold ส�ำหรับให้เลือดใน Septic Shock

ลดควำมดันและคุมน�้ำตำลในโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 
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[ ข่าวสารการแพทย์ ]
กองบรรณาธิการ • 

ได้จดัหน่วยแพทย์ไทยไปให้การดแูลเป็นโรงพยาบาล
สนามขนาด 20 เตียง และภายหลังเดินทางกลับมา
ได้ให้ส�านักสาธารณสุขจังหวัดที่มีผู้เดินทางไปร่วม 
พธิฮัีจญ์ตดิตามเฝ้าระวงัอาการป่วยผูแ้สวงบญุทกุคน
เป็นเวลา 14 วนั ซึง่ขณะนีป้ระเทศไทยยงัไม่พบผูต้ดิเชื้อ
โคโรนาไวรัส

สวรส. ชงข้อเสนอการจัดการระบบยาของประเทศ
“คุณภาพ ครอบคลุม คุ้มค่า โปร่งใส”

สธ. พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลศูนย์ 30 แห่ง
รองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้ออีโบลา  

 ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสขุได้เตรยีมโรงพยาบาลไว้หากพบผูป่้วยโรคอโีบลาใน
ประเทศไทย ใน กทม. และปรมิณฑล 5 แห่ง คอื สถาบนับ�าราศนราดรู โรงพยาบาล
ราชวิถ ีโรงพยาบาลนพรตันราชธาน ีสถาบันสขุภาพเดก็ฯ และโรงพยาบาลเลดิสนิ 
ในส่วนต่างจงัหวดัทัง้ 12 เขตบริการสุขภาพจะมโีรงพยาบาลศนูย์อย่างน้อย 1 แห่ง
พร้อมรองรบัได้ และจะได้พฒันาศกัยภาพโรงพยาบาลศนูย์ทัว่ประเทศทัง้ 30 แห่ง 
ให้รองรับผู้ป่วยได้ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นี้ ส่วนของโรงพยาบาล
ทัว่ไปและโรงพยาบาลชมุชนทกุแห่งจะพฒันาให้สามารถดแูลผู้ป่วยเบือ้งต้น และ
ส่งต่อผูป่้วยไปยงัโรงพยาบาลศนูย์ทีใ่กล้ทีส่ดุได้อย่างปลอดภยั ทัง้นีใ้นการพฒันา
ศักยภาพจะด�าเนนิการครอบคลมุทัง้ด้านสถานที ่ห้องแยกผูป่้วย เครือ่งมอืเครือ่งใช้ 
และที่ส�าคัญคือ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความช�านาญในแนวทาง 
การปฏบัิติ และส�าหรบัโรคตดิเชือ้โคโรนาไวรสัสายพนัธุ ์2012 ทีร่ะบาดในประเทศ
ทางตะวันออกกลาง ขณะนี้มีการระบาดไปแล้วกว่า 21 ประเทศ ประเทศไทยมี
ความเสีย่งจากการทีม่ผีูแ้สวงบญุเดนิทางไปประกอบพธิฮีจัญ์ ซึง่กระทรวงสาธารณสขุ
มีนโยบายส่งเสริมให้ชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์อย่างมีคุณภาพ 
โดยก่อนเดินทางมีการจัดบริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน 2 ชนิดคือ ป้องกันโรค 
กาฬหลงัแอ่นและป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ตามฤดกูาล ระหว่างทีพ่�านกัในซาอดุอีาระเบยี

นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสขุ ได้เปิดเผยผลวจัิย โครงการเสนอเพือ่เสรมิสร้างการอภบิาลระบบยา 
โดยทีมวิจัย รศ.ดร.วุฒิสาร ตันไชย จากสถาบันพระปกเกล้า และ ศ.ดร.สกนธ์  
วรัญญูวัฒนา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าจากการวิจัยพบว่าความเสี่ยงที่
ส�าคัญ ๆ ในระบบบริหารจัดการยาในประเทศมี 3 ส่วนหลัก ๆ คือ 1. ความเสี่ยง
ในกระบวนการขึน้ทะเบยีนต�ารบัยา 2. ความเสีย่งในกระบวนการคดัเลอืกยาเข้าสู่
บญัชยีาหลกัแห่งชาต ิและ 3. ความเสีย่งในกระบวนการจัดซือ้ยาเข้าสูส่ถานพยาบาล 
ซึ่งการสร้างธรรมาภิบาลของการจัดการระบบยาไม่สามารถแก้ไขแค่เรื่องใด 
เรื่องเดียว หากแต่ต้องมองให้เห็นกระบวนการทั้งหมด เพราะแต่ละกระบวนการ 
มคีวามเกีย่วข้องและเชือ่มโยงกนั แม้ว่าทีผ่่านมาจดุบอดทีพ่บบ่อยมกัเป็นขัน้ตอน
การจัดซื้อยาของสถานพยาบาล แต่ความจริงแล้วในขั้นตอนอื่นก็มีความเสี่ยง 
อยู่ไม่น้อย เช่น ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนต�ารับยาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุญาต
ให้สามารถน�าเข้าหรือผลิตยาเพื่อขายในประเทศ ซ่ึงขั้นตอนการขึ้นทะเบียน 
ต�ารับยาเปรียบเสมือนกล่องด�าที่มีความเสี่ยงต่อธรรมาภิบาลค่อนข้างสูง เพราะ
เป็นขั้นตอนที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจหรือถูกจับตามองจากสาธารณะมากนัก  

ดังนั้น ทุกขั้นตอนของการจัดการระบบยาของ 
ประเทศจงึต้องมกีารแก้ไขและพฒันาควบคูไ่ปด้วยกนั 
นอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเด็นจากงานวิจัยที่ 
เป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดนโยบายทีส่ะท้อนข้อมลู
จากความเป็นจริงในระดับปฏิบัติ ซึ่ง สวรส. จะเร่ง 
น�าเสนอข้อมลูให้แก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่การน�า
ไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาการจดัการระบบยาของ
ประเทศในภาพรวมต่อไป
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[ ข่าวสารการแพทย์ ]

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า 
กระทรวงสาธารณสุขได้มีแผนพัฒนาระบบบริการ ซึ่งโรคหัวใจเป็น 1 ใน 10 โรคส�าคัญ
ทีต้่องได้รบัการพฒันาในระยะแรก ดงันัน้ เขตตรวจราชการที ่12 จงึได้ท�าแผนดแูลผูป่้วย
โรคหวัใจเป็น “เครือข่ายโรคหวัใจเขต 12” โดยในผูป่้วยโรคหวัใจเฉยีบพลนั มนีโยบายให้
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Thrombolytic agent) ผู้ป่วย
โรคหวัใจเฉยีบพลนั ภายใต้ระบบการให้ค�าปรกึษาของแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญก่อนส่งรกัษาต่อ 
ส่วนโรงพยาบาลระดับจังหวัดได้เพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วย เช่น การสวนหัวใจ 
ทีต้่องใช้เครือ่งมอืพเิศษคอื เครือ่งช่วยสวนหวัใจ (Cardiac Catheterization Laboratory) 
ขณะนี้ท�าได้ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลตรัง โดยโรงพยาบาลหาดใหญ ่
เปิดให้บริการเมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ให้บรกิารผูป่้วยไปแล้ว 746 ราย ระยะเวลา
รอคอย 4-5 เดือน ส่วนโรงพยาบาลตรังเปิดให้บริการเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 
ให้บริการไปแล้ว 23 ราย ระยะเวลารอคอยประมาณ 2 เดือน และในปี พ.ศ. 2558 จะ
เพิม่ศกัยภาพให้โรงพยาบาลยะลาเปิดบรกิารได้ ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการจดัหาเครือ่งมือ 
นอกจากนี้ได้จัดให้มีช่องทางด่วน (fast tract) ในการรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาล
ชมุชน ท�าให้ผูป่้วยโรคหวัใจเข้าถงึบรกิารรบัยาละลายลิม่เลอืดและเปิดหลอดเลอืดเพิม่ขึน้
เป็นร้อยละ 70 โดยตั้งเป้าอัตราการตายด้วยโรคหัวใจเฉียบพลันลดลงเหลือไม่เกิน 

กรมอนามัยเผย ท้องร่วงคร่าชีวิตเด็กปีละ 3.5 ล้านคน
ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดี 

กรมอนามัย เปิดเผยว่า สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
ก�าหนดให้วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันล้างมือโลก  
เพือ่รณรงค์ให้ประชาชนทัว่โลกล้างมอือย่างถกูวธิ ีเป็นการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เพราะมือเป็นอวัยวะ
ส�าคญัทีน่�าเชือ้เข้าสูร่่างกาย 3 ทาง ได้แก่ ทางปาก ทางจมกู 
และผิวหนัง น�าไปสู่โรคติดต่อทางเดินอาหารหลายโรค 
โดยเฉพาะในกลุม่เดก็และนกัเรยีน โดยข้อมลูจากองค์การ
ยนูเิซฟพบว่า ในแต่ละปีมเีดก็อายตุ�า่กว่า 5 ปีเสยีชวีติจาก
โรคท้องร่วงถงึ 3.5 ล้านคน และจากโรคปอดบวม 2 ล้านคน 
ซึ่งการล้างมืออย่างถูกวิธีจะสามารถลดการเสียชีวิต 
จากโรคท้องร่วงได้ถงึร้อยละ 50 และโรคปอดบวมร้อยละ 
25 ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญและใส่ใจเรื่อง
ของการล้างมอืมากขึน้ถงึร้อยละ 89 แต่ประชาชนบางส่วน
ยงัล้างมอืไม่ถกูต้องคอื ล้างด้วยน�า้เปล่าร้อยละ 41 ซึง่การ
ล้างมือให้สะอาดและถูกต้องควรปฏิบัติตามหลัก 7 ท่า 2 
ก่อน 5 หลัง คือ ล้างมือด้วยน�้าและสบู่ครบ 7 ท่า ได้แก่ 
1. ฝ ่ามือถูกัน 2. ฝ ่ามือถูหลังมือและถูซอกนิ้วมือ  
3. ฝ่ามือถูฝ่ามือและถูซอกนิ้วมือ 4. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5. 
ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6. ปลายนิ้วมือถูขวาง
ฝ่ามือ และ 7. ถูรอบข้อมือ ส่วนการล้างมือ 2 ก่อน คือ 
ก่อนเตรียมปรุงอาหาร ก่อนรบัประทานอาหาร และล้างมอื 

สธ. เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนในภาคใต้ตอนล่าง 
รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจเฉียบพลัน
ด้วยยาละลายลิ่มเลือด

5 หลงั คอื หลงัเข้าห้องน�า้ หลงัหยบิจบัสิง่ปกปรก หลงัเยีย่มผูป่้วยในสถานพยาบาล หลงั
สัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เล้ียง และหลังกลับจากนอกบ้าน เช่น กลับจากโรงเรียนหรือท่ี
ท�างาน

ร้อยละ 10 และส�าหรับการผ่าตัดเปิดหัวใจ ขณะนี้ผู้ป่วย
ได้รับบริการเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าตัว ท�าผ่าตัดได้ใน 3  
โรงพยาบาลคือ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลตรัง 
และโรงพยาบาลยะลา โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ เฉล่ียผ่าตัดได้ปีละมากกว่า 300 ราย  
ซึ่งการส่งต่อผู้ป่วยเพ่ือเข้ารับการผ่าตัดหัวใจได้มีการ 
จัดระบบการส่งต่อ โดยกระจายผู้ป่วยให้รักษาใกล้บ้าน 
รอไม่นาน โดยให้โรงพยาบาลตรังรับส่งต่อผู้ป่วยจาก
จังหวัดสตูลและพัทลุง โรงพยาบาลหาดใหญ่รับจาก
จงัหวดัสงขลาและปัตตาน ีส่วนโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์
รับจากจังหวัดสงขลาและ 3 จังหวัดชายแดนใต้
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[ In Focus ]
กองบรรณาธิการ • 

การระบาดของเชือ้ไวรสัอีโบลาในแอฟรกิาไม่ได้เกดิขึน้ครัง้แรก แต่ครัง้นี้

จัดว่าเป็นครั้งที่มีความรุนแรงที่สุดจนเข้าขั้นวิกฤติ สร้างความต่ืนตระหนกไป 

ทัว่โลก และยิง่ไปกว่านัน้คอื มแีนวโน้มการกระจายของเชือ้ไปสูป่ระเทศอืน่ ท�าให้

องค์การอนามัยโลกประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขที่ต้องรับมือ 

	 องค์การอนามยัโลกรายงานสถานการณ์โรคไวรสัอโีบลา	ณ	วนัที	่22	ตลุาคม	

พ.ศ.	 2557	 ประเทศที่มีการระบาดวงกว้าง	 3	 ประเทศหลักคือ	 กินี	 ไลบีเรีย	 และ 

เซียร์ราลีโอน	มีผู้ติดเชื้อ	9,191	ราย	เสียชีวิต	4,546	ราย	และพบในประเทศที่มีผู้ป่วย

รายแรกหรือมีการระบาดในพื้นที่จ�ากัด	 4	ประเทศคือ	 ไนจีเรีย	 เซเนกัล	 สเปน	และ

สหรัฐอเมริกา	รวมทั้งสิ้น	25	ราย	เสียชีวิต	9	ราย	แม้องค์การอนามัยโลกจะประกาศ

ให้ไนจเีรยีและเซเนกลัเป็นประเทศปลอดเชือ้ไวรัสอโีบลาแล้ว	หลงัการเฝ้าระวงัการตดิเชื้อ

รายใหม่พบว่าไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม	 แต่ทั้งนี้ยังต้องมีมาตรการเฝ้าระวังต่าง	 ๆ	 ตาม 

ค�าแนะน�าขององค์การอนามัยโลกต่อไป

แม้ขณะนี้ประเทศไทยจะยังไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ	 

เร่งท�าการศกึษาค้นคว้าหาทางรักษาอย่างต่อเนือ่ง	โดยคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 สามารถผลิตแอนติบอดีรักษาโรค

ไวรัสอีโบลาส�าเร็จเป็นคร้ังแรกของประเทศไทยและ 

ครั้งแรกของโลก		

   ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดี 

คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 

กล่าวถงึสถานการณ์โรคไวรสัอโีบลาว่า	คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาลได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของ

เช้ือไวรัสอีโบลามาโดยตลอด	 จนในที่สุดสามารถผลิต

แอนติบอดีรักษาโรคไวรัสอีโบลาได้ส�าเร็จเป็นครั้งแรก

ของประเทศไทยและครัง้แรกของโลก	ซึง่ได้ท�าการพสิจูน์

แล้วว่ามีความแตกต่างจากแอนติบอดีปกติคือ	 เป็น

แอนติบอดีที่มีขนาดเล็กกว่า	 5	 เท่า	 กลไกในการออก

ฤทธิ์ต่างกัน	และมีประสิทธิภาพดีกว่าอย่างชัดเจน	โดย

เป็นต้นแบบแอนตบิอดพีร้อมใช้	สามารถฉดีให้ผูต้ดิเชือ้

ได้ทนัท	ีซึง่จากนีจ้ะน�าไปพฒันาต่อตามกระบวนการคอื	

ทดลองในสัตว์และทดลองในคนต่อไป	

   ผศ.พญ.ณสกิาญจน์ องัคเศกวนิยั สาขาวชิา

โรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชา

อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

กล่าวว่า	 เชื้อไวรัสอีโบลามีการระบาดในหลาย	 ๆ	

ประเทศในแอฟริกาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2519	แต่ในครั้งนี้เป็น

ครัง้แรกทีม่กีารระบาดในแอฟรกิาตะวนัตกและเป็นครัง้

ทีม่ผีูต้ดิเชือ้และเสยีชวีติมากทีส่ดุ	โดยสายพนัธุท์ีร่ะบาดนี้

เป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงที่สุดด้วยเช่นกัน	 ซึ่งตั้งแต่ที่มีการ

ประกาศการระบาดทีป่ระเทศกนิตีัง้แต่ช่วงเดอืนมนีาคม

ทีผ่่านมา	กเ็ริม่มกีารระบาดในเซยีร์ราลโีอน	ไลบเีรยี	และ

ไนจีเรีย	ตามล�าดับ		

สร้างแอนติบอดีต้นแบบ
หยุดยั้ง

 “อีโบลา”  
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ยังไม่มี	ดังนั้น	การรักษาหลัก	ๆ	จึงเป็นการรักษาแบบประคับประคอง	โดยต้องมีการ

ดแูลอย่างใกล้ชดิ	ให้สารน�า้ทีเ่พยีงพอ	ให้เลอืด	ดแูลเรือ่งเกลอืแร่ให้เหมาะสม	ทีส่�าคญั

คือควบคุมการแพร่กระจาย	 โดยแยกผู้ติดเชื้อเพราะมีโอกาสแพร่เชื้อสูง	 และดูว่ามี 

ผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือไม่	ถ้ามีต้องติดตามผู้ที่สัมผัสอีก	21	วัน	

ทัง้นีก้ารป้องกนัและการรกัษาทีอ่ยูใ่นขัน้ทดลองม	ี2	หลกัการ	หลกัการแรก

คือ	 การให้วัคซีนในคนปกติที่ยังไม่ติดเช้ือ	 โดยให้ส่วนประกอบของเชื้อเข้าไปเพื่อ

กระตุน้ให้มกีารสร้างภมูต้ิานทานของตนเองขึน้และป้องกนัการตดิเชือ้	ซึง่มกีารทดลอง

แล้วในสตัว์และได้ผลด	ีก�าลงัจะเข้าสูร่ะยะของการทดลองในคน	เพือ่ดวู่ามภีมูต้ิานทาน

กระตุน้ขึน้มาในระดบัทีเ่หมาะสมหรอืไม่	และมคีวามปลอดภยัแค่ไหน	หลกัการทีส่อง

คอื	การรกัษาให้แก่คนทีต่ดิเชือ้แล้ว	ซึง่จะม	ี2	แบบ	แบบแรกคอื	ให้ยาต้านไวรสั	ป้องกนั

การเติบโตของเชื้อ	ที่มีการกล่าวถึงกันมากคือ	ยาฟาวิพิราเวียร์	 เป็นยาต้านไวรัสที่มี

การรับรองให้ใช้ได้ในญี่ปุ่นส�าหรับรักษาไข้หวัดใหญ่	แต่เนื่องจากในการทดลองในหมู

สามารถลดระดับเชื้อไวรัสอีโบลา	ลดความรุนแรงและการตายของหมูได้	จึงเริ่มมีการ

ใช้ในคน	โดยได้มกีารทดลองแล้วในไนจเีรยี	แบบทีส่องคอื	เป็นการสกดัเอาแอนตบิอดี

หรือวิธีโมโนโคลนอลแอนติบอดี	 ที่มีการกล่าวถึงกันมากคือ	 ยาซีแมพพ์	 โดยให้ยีน

ไวรัสอีโบลาไปติดเชื้อในพืชและให้พืชสร้างภูมิต้านทาน	 จากนั้นสกัดเอาแอนติบอดี

ออกมาให้แก่ผูป่้วย	ซึง่การทดลองในลงิพบว่าได้ผลด	ียงัไม่มกีารทดลองในคน	แต่จาก

ที่มีการน�าไปใช้ในผู้ป่วย	7	ราย	เสียชีวิต	2	ราย	จึงยังไม่สามารถสรุปผลการรักษาได้																			

ส�าหรับแอนติบอดีรักษาโรคไวรัสอีโบลาท่ีถือเป็นความส�าเร็จในครั้งนี	้

ศ.เกยีรตคิณุ ดร.วนัเพญ็ ชยัค�าภา หวัหน้าทมีผูผ้ลติแอนตบิอดรีกัษาโรคไข้เลอืดออก

อีโบลา	 ได้ให้ข้อมูลว่า	 แอนติบอดีคือโปรตีนชนิดหน่ึงท่ีสร้างจากระบบภูมิคุ้มกัน

ต้านทานโรคของมนษุย์	ซึง่จะถกูผลติขึน้หลงัจากทีไ่ด้รบัเชือ้หรอืสิง่แปลกปลอมชนดิใด

ชนิดหนึ่งเข้ามาในร่างกาย	 แอนติบอดีจะถูกผลิตออกมาจากเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง 

ทีเ่รยีกว่า	ลมิโฟซยัท์บ	ีโดยร่างกายจะใช้เวลาประมาณ	7-10	วนัหลงัจากได้รบัเชือ้หรอื

ส่ิงแปลกปลอมน้ัน	 ๆ	 แอนติบอดีท�าหน้าท่ีก�าจัดเช้ือหรือส่ิงท่ีเป็นพิษออกไปจาก

ร่างกาย	 กรณีเช้ือหรือพิษบางอย่างท่ีร่างกายได้รับก่ออาการรุนแรงและเร็วมาก	

ร่างกายสร้างแอนติบอดีออกมาได้ไม่ทันก็มักจะเสียชีวิตก่อนมีแอนติบอดี	 เช่น	 การ

ตดิเชือ้ไวรสัอโีบลาสามารถให้แอนตบิอดจี�าเพาะต่อเชือ้นัน้ทีพ่ร้อมใช้เตรยีมเอาไว้แล้ว

แก่ผู้ป่วยทันที	 เรียกว่าให้ภูมิคุ้มกันพร้อมใช้	 หรือแอนติบอดีรักษา	 (Therapeutic	

antibody)	เข้าไปสู้กับเชื้อโรคหรือสารพิษโดยตรง	

แอนตบิอดจี�าเพาะต่อไวรสัอโีบลาทีค่ณะผูว้จิยัผลตินัน้	มคีณุสมบตัพิเิศษที่

มีขนาดเล็กกว่าแอนติบอดีตามปกติถึง	5	 เท่า	 เรียกว่าแอนติบอดีสายเดี่ยว	 (human	

single	chain	antibodies)	ทีส่ามารถเข้าไปในเซลล์ทีต่ดิเชือ้ได้	มคีวามจ�าเพาะต่อโปรตนี

ส�าหรับระยะฟักตัวของโรคหลังจากได้รับเชื้อ

ไวรสัอโีบลาคอื	8-10	วัน	แต่สามารถยาวนานได้ถงึ	21	วัน	

จึงจ�าเป็นที่จะต้องรอดูอาการของผู้ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ 

นานถึง	 21	 วัน	 เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ติดเชื้อ	 ส่วนระยะ

แพร่เชื้อจะเริ่มตั้งแต่ระยะที่ไม่มีไข้	 ดังนั้น	 คนที่อยู่ใน

ระยะฟักตัวจะไม่มีอาการ	ไม่มีการแพร่เชื้อให้แก่คนอื่น	

แต่จะแพร่เชือ้ตัง้แต่มไีข้ไปจนตลอดระยะเวลาทีม่อีาการ	

และจะมีการแพร่เชื้อได้สูงในระยะท้ายของโรคที่มี

อาการมาก		

ประเด็นส�าคัญของเชื้อไวรัสอีโบลาคือ	 สาร 

คัดหลั่งจากผู้ติดเชื้อล้วนมีเชื้อทั้งสิ้น	 ไม่ว่าจะเป็นเลือด	

น�า้ลาย	น�า้ตา	อาเจยีน	อจุจาระ	และปัสสาวะ	การสมัผสั

สารคดัหลัง่ดงักล่าวนีโ้ดยตรง	หรอืแม้แต่การสมัผสัทางอ้อม

กับสิ่งที่ปนเปื้อนกับสารคัดหลั่งมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะได้

รับเชื้อ	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นบุคลากร

ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและสมาชิกในครอบครัว	

เนื่องจากมีการสัมผัสและใกล้ชิดกัน	

ส�าหรับอาการที่พบในสัปดาห์แรกจะเป็น

อาการไม่จ�าเพาะคือ	มีไข้	อ่อนเพลีย	ปวดศีรษะ	เจ็บคอ	

คล้ายอาการของไข้หวัดใหญ่	ต่อมาอาจจะอาเจียนและ

ท้องเสียได้	โดยในสัปดาห์ที่	2	ผู้ติดเชื้อส่วนหนึ่งอาจจะ

ฟื้นตัวและหายจากโรค	 ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีการสร้าง

ภมูต้ิานของตนเองขึน้มา	ขณะทีผู่ต้ดิเชือ้อกีส่วนหนึง่จะ

มีอาการรุนแรงมากขึ้น	และมีอาการอื่น	ๆ	เพิ่มขึ้น	เช่น	

เลือดออก	พบประมาณ	15%	เช่น	เลือดออกตามไรฟัน	

เลือดออกในทางเดินอาหาร	เนื่องจากเชื้อดังกล่าวเป็น

เชื้อที่มีความรุนแรงจึงท�าให้กว่า	 50%	 ของผู้ติดเชื้อ 

เสยีชวีติประมาณสปัดาห์ที	่2	สาเหตุหลกัของการเสยีชวิีต

คอื	ภาวะชอ็กจากการเสยีน�า้	มกีารร่ัวของสารน�า้ออกนอก

หลอดเลือด	 ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้	 

มภีาวะเลอืดออก	และอวยัวะภายในล้มเหลว	ดงันัน้	การ

ดูแลคือต้องมีการให้สารน�้าที่เพียงพอ	 โดยที่ผู้ดูแลต้อง

มีการป้องกันตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อด้วย

ปัจจุบันการรักษาโรคไวรัสอีโบลายังไม่มีวิธี

การรักษาที่จ�าเพาะ	 การรักษาที่ได้รับการรับรองในคน

เชื้อไวรัสอีโบลา
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ของไวรัสอีโบลาชนิดจีพีหนึ่ง-จีพีสอง	 นิวคลีโอโปรตีน	

(NP)	 ไวรัสโปรตีน-40	 (VP40)	 ไวรัสโปรตีน-35	 (VP35)	

แอนติบอดีเหล่านี้ที่สร้างขึ้นจะเข้าไปยับยั้งการท�างาน

ของโปรตีนส�าคัญของไวรัสอีโบลาได้	 ท�าให้ไวรัสไม่

สามารถเพิ่มจ�านวนในร่างกายของผู ้ติดเชื้อและก่อ

อาการรนุแรงได้	เช่น	ถ้ายบัยัง้จพีหีนึง่	ไวรสักจ็ะเข้าเซลล์

ไม่ได้	ถ้ายับยั้งจีพีสอง	ไวรัสก็จะออกจากกระเปาะที่หุ้ม

ไวรัสจากนอกเซลล์เข้ามา	 เพื่อออกไปเพิ่มจ�านวนใน 

ไซโทพลาซมึไม่ได้	ยบัยัง้ไวรสัโปรตนี-35	กจ็ะท�าให้ไวรสั

กดภูมิคุ้มกันของโฮสท์ไม่ได้และเพิ่มจ�านวนไม่ได้	 และ

ถ้ายับยั้งไวรัสโปรตีน-40	 ก็จะท�าให้ไวรัสที่เพิ่มจ�านวน

แล้ว	ประกอบร่างเป็นไวรัสรุ่นลกูตัวใหม่ไม่ได้และออกจาก

เซลล์เพื่อแพร่ไปยังเซลล์อื่นต่อไปไม่ได้	

อย่างไรกด็	ีแอนตบิอดต้ีนแบบเหล่านีย้งัผลติได้น้อยในห้องปฏบิตักิารเพยีง	

20	 มิลลิกรัม	 แต่การจะน�ามาฉีดรักษาตามมาตรฐานเช่นเดียวกับยาซีแมพพ์ต้องใช้

ปริมาณ	 10	 กรัมต่อการฉีด	 1	 ครั้ง	 จึงต้องมีการขยายแอนติบอดีเพิ่ม	 โดยต้องใช้

แอนตบิอดจี�านวน	20	ลติรจงึจะได้ปรมิาณยาชวีวตัถทุีจ่ะฉดี	50	กรมั	ซึง่การฉดีรกัษา

จะต้องฉดีไปเรือ่ย	ๆ 	จนกว่าเชือ้จะหมดไปจากร่างกาย	ซึง่ในกรณจี�าเป็นและการผลติ

เพือ่ใช้ในการรกัษาต่อไป	สามารถขอความร่วมมอืจากบรษิทั	สยามไบโอไซเอนซ์	จ�ากดั	

ซึง่เป็นบรษิทัร่วมทนุระหว่างมหาวทิยาลยัมหดิล	และบรษิทั	ทนุลดาวลัย์	จ�ากดั	บรษิทั

ในเครือส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	 ให้ผลิตในปริมาณมากขึ้นด้วย

มาตรฐาน	GMP	เพื่อการทดลองในสัตว์และจดทะเบียนเป็นยาใหม่ต่อไป	

ศ.ดร.พญ.รวงผึ้ง สุทเธนทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล	 กล่าวว่า	 แอนติบอดีรักษาโรคไวรัสอีโบลานี	้

ถือเป็นยารักษาที่เรียกว่ายาชีววัตถุ	ซึ่งเป็นการผลิตจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิต	ไม่ใช่ยาที่

ผลติจากสารเคม	ีซึง่ได้ให้ทางบรษิทั	สยามไบไอไซเอนซ์	จ�ากดั	บรษิทัแห่งแรกของไทย

ทีผ่ลติและจ�าหน่ายยาชวีวตัถดุ้วยมาตรฐาน	GMP	มโีรงงานขนาดใหญ่ตัง้อยูบ่นพืน้ที	่

37	 ไร่	 อ.บางใหญ่	 จ.นนทบุรี	 ด�าเนินการผลิต	 โดยคาดว่าจะผลิต	 20	 ลิตรได้ใน	 

1	สปัดาห์	และ	200	ลติรได้ในปีหน้า	เพือ่การทดลองในสตัว์และจดทะเบยีนเป็นยาใหม่

ต่อไป	โดยใช้เวลาในการขึ้นทะเบียน	2	ปี	หรืออย่างเร็วคือ	ภายใน	1	ปี	อย่างไรก็ตาม	

แม้จะยงัไม่ผ่านการทดลองในคน	แต่หากมคีวามจ�าเป็นต้องใช้กส็ามารถใช้ได้เช่นเดยีว

กับยาซีแมพพ์

ศ.คลินิก นพ.อุดม	กล่าวเพิ่มเติมว่า	ขณะนี้สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสอีโบลา

ได้ชัดเจน	เพียงแต่ผลิตได้ช้าและจ�านวนน้อยคือ	20	ลิตร	เนื่องจากว่ายังเป็นการผลิต

อยู่ในห้องปฏิบัติการ	ความต้องการคือ	ผลิตในระดับใหญ่หรือปริมาณที่มากขึ้นเพื่อ

น�าไปใช้คือ	200	ลิตร	เพราะฉีดในคนต้องใช้ปริมาณมาก	ขั้นตอนต่อจากนี้คือ	ผลิต

ให้ได้มาตรฐาน	GMP	โดยบริษัท	สยามไบโอไซเอนซ์	จ�ากัด	และที่ส�าคัญคือจะต้องมี

การทดลองในลงิ	ซึง่เป็นสตัว์ทดลองของเชือ้ไวรสัอโีบลา	ก่อนทีจ่ะน�าไปรกัษาจรงิในคน		

ทั้งนี้ศิริราชได้รับอีเมลจาก	Dr.Martin	Friede	หัวหน้าโครงการวิจัยอีโบลา	

องค์การอนามยัโลก	ว่ายนิดกีบัความส�าเรจ็ของไทยในการพฒันาแอนตบิอดทีีส่ามารถ

สกัดเชื้อไวรัสอีโบลาได้	 จึงอยากพิสูจน์ไวรัสปลอมที่ศิริราชสร้างขึ้นกับเชื้อไวรัสจริง 

ในห้องปฏบิตักิารชวีนริภยัระดบั	4	ในสหรฐัอเมรกิา	เนือ่งจากยนีทีศ่ริริาชน�ามาศกึษา

ทดลองนีเ้ป็นยนีสงัเคราะห์เพือ่ความปลอดภยั	หากทดสอบแล้วพบว่ามปีระสทิธภิาพ

ที่ดีก็จะน�าไปสู่การพัฒนารักษาเช้ือไวรัสอีโบลาในคนได้ทันที	 เป็นการลดขั้นตอน 

การทดสอบในสัตว์และคน	

“การผลิตแอนติบอดีรักษาโรคไม่ใช่เรื่องง่าย	การที่สามารถผลิตแอนติบอดี

รกัษาโรคไวรสัอโีบลาได้ส�าเรจ็	ถอืว่าเป็นงานวจิยัทีม่ปีระโยชน์และมคีณุค่า	ไม่เฉพาะ

แต่ศิริราชที่ให้ความสนใจในการท�างานวิจัยเหล่านี้

มากขึ้น	 แม้ว่าจะยังไม่มีการระบาดของ 

เชื้อไวรัสอีโบลาในแถบเอเชียหรือ

ประเทศไทย	แต่เราคดิว่าเราเองต้องมี

ส ่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐาน

ทางการแพทย์	 รวมทั้งการวิจัยที่

สามารถต่อสูเ้พือ่ก�าจดัเชือ้อโีบลาให้

หมดไป”	ศ.คลินิก นพ.อุดม	กล่าว

ทิ้งท้าย		

ขณะนี้ทีมวิจัยได้ท�าการผลิตโปรตีนต่าง	 ๆ	

ของไวรัสอีโบลาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 ด้วยการใช้ยีน

สังเคราะห์ที่ถูกสั่งผลิต	 โดยใช้ล�าดับเบสอ้างอิงของยีน

ของเชือ้ไวรสัอโีบลาทีร่ะบาดอยูข่ณะนีเ้ป็นต้นแบบ	และ

น�าโปรตีนแต่ละชนิดนั้นไปตรึงบนผิวพลาสติก	คัดเลือก

ด้วยไวรัสของแบคทีเรีย	(ฟาจ)	จากคลัง	(Library)	ที่เรา

มีอยู่	 ด้วยการสนับสนุนของส�านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 และส�านักงานกองทุนสนับสนุน 

การวิจัย	 (สกว.)	 ในฟาจมียีนของคนที่ท�าหน้าที่สร้าง

แอนติบอดีอยู่กับยีนของฟาจ	ดังนั้น	ฟาจแต่ละอนุภาค

จะมีแอนติบอดีของคนหนึ่งปรากฏอยู่บนผิว	 เหมือน

ลิมโฟซัยท์บีหนึ่งเซลล์	 เม่ือเติมคลังฟาจลงบนโปรตีน

ของไวรัสอีโบลาที่ตรึงไว้	ฟาจที่มีแอนติบอดีจ�าเพาะต่อ

โปรตีนนั้น	ๆ 	ก็จะจับกับโปรตีน	จากนั้นน�าฟาจที่จับกับ

โปรตีนของไวรัสอีโบลาไปใส่ในแบคทีเรียชนิดพิเศษ	 

แล้วน�าแบคทีเรียไปเพาะเลี้ยง	 พร้อมเหนี่ยวน�าให้ผลิต

แอนตบิอดจีากยีนท่ีฝากไว้ในฟาจ	จากนัน้กท็�าการแยกเอา

แอนติบอดีออกมาจากแบคทีเรีย	 โดยไม่ให้มีโปรตีน 

ของแบคทีเรียปนเปื้อน	 ก็จะได้แอนติบอดีจ�าเพาะต่อ

โปรตีนของไวรัสอีโบลาที่เป็นแอนติบอดีของมนุษย์ 

จึงปลอดภัยต่อการใช้ในคน
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กองบรรณาธิการ•

คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
รับรางวัลคุณภาพจาก ก.พ.ร. ประจ�าปี 2557
	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัย
มหิดล	 ได้รับรางวัลคุณภาพจากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	ประจ�าปี	พ.ศ.	2557	โดยมนีายวษิณ	ุเครอืงาม	
รองนายกรัฐมนตรี	เป็นผู้มอบ		ซึ่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้รับรางวัลทั้งสิ้น	4	รางวัล	ได้แก่
	 1.	 รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ	 (ระดับดี)	 
จากผลงาน	 “บริการตรวจผู้ป่วยนอกรวดเร็วเบ็ดเสร็จครบวงจร”	
ของฝ่ายการพยาบาล	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
	 2.	 รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ	 (ระดับดีเด่น)	
จากผลงาน	 “รามาธิบดียางครอบท่อแทงเจาะเพ่ือป้องกันลมรั่ว
ขณะผ่าตัดผ่านกล้อง”	 ของงานการพยาบาลผ่าตัด	 ห้องผ่าตัด
ศัลยศาสตร์	ฝ่ายการพยาบาล
	 3.	 รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ	 (ระดับดี)	 
จากผลงาน	 “การลดขั้นตอนการให้บริการด้วยระบบรับรองสิทธ์ิ
ล่วงหน้า”	ของหน่วยสทิธปิระโยชน์	งานบรหิารการรกัษาพยาบาล
	 4.	 รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ	 (ระดับดีเด่น)	
จากผลงาน	 “ชุดสวนสารทึบรังสีส�าหรับการตรวจเอกซเรย์
คอมพวิเตอร์ช่องท้องส่วนล่างและช่องท้องทัง้หมด”	ของศูนย์รงัสี
วินิจฉัยก้าวหน้า	(ไอแมค)

งานวันทารกเกิดก่อนก�าหนดโลก 
World Prematurity Day

	 เนื่องในวันทารกเกิดก่อนก�าหนดโลก	 “World Prematurity Day”  

วันที่	17	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557	คณะกรรมการอ�านวยการโครงการเครือข่าย

สขุภาพมารดาและทารกเพือ่ครอบครวัของเดก็และเยาวชนไทย	ในพระอปุถมัภ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าศรรีศัม์ิ	พระวรชายาในสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	

สยามมกุฎราชกุมาร	ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข	กรุงเทพมหานคร	ส�านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 องค์การอนามัยโลก	 และหน่วยงานภาคเอกชน	 

จดังานวนัทารกเกดิก่อนก�าหนดโลก	ระหว่างวนัที	่20-23	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2557	

ณ	บริเวณ	Lifestyle	Hall	ชั้น	2	ศูนย์การค้าสยามพารากอน	เพื่อให้ทราบถึงผล 

กระทบและสร้างความตระหนกัของการป้องกนัและดแูลภาวะคลอดก่อนก�าหนด	

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย	 การเสวนาทางวิชาการและเรียนรู ้

ผ่านประสบการณ์จรงิจากครอบครวัของมารดาทีค่ลอดก่อนก�าหนด	การสาธติภาวะ

เจ็บครรภ์คลอดโดยใช้หุ ่นจ�าลอง	 บู ๊ธบูรณาการจากโรงพยาบาลศิริราช	 

โรงพยาบาลกลาง	โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์	 โรงพยาบาลตากสิน	และ

สถาบนัสขุภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชนิ	ีรวมทัง้การแสดงดนตรจีากศลิปินมากมาย		
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อีกทั้งยังเปนการแกที่ปลายเหตุ ทางออกของการแกปญหาที่ดีที่สุดคือ 

การคิดหาวิธีปองกันเพื่อไมใหปญหานี้เกิดขึ้น โดยแนวทางที่จะนําไปสู

การปองกันที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งคือ การสรางองคความรู รวมถึงการรูถึง

สาเหตหุรอืกลไกของการเกดิโรค โดยเฉพาะโรคทีเ่ปนปญหาสาธารณสขุ

ของคนไทยที่มีวิถีชีวิต ปจจัยสภาพแวดลอมความเปนอยูที่อาจจะ

เหมือนหรือแตกตางจากประเทศอื่น ๆ  ที่เปนความเสี่ยงที่กอใหเกิดโรค 

ซึง่งานวจิยัในตางประเทศอาจจะยงัไมม ีหรอือาจจะยงัไมครอบคลมุถงึ 

หรอือาจจะมแีตเปนจาํนวนนอย จงึมคีวามจาํเปนทีจ่ะตองสรางฐานความรู

ของเราเองเพือ่พฒันาไปสูสงัคมทีใ่ชความรูในการแกไขปญหาของตนเอง 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป

 การวจิยัจงึเปนสิง่จาํเปนและมปีระโยชนอยางยิง่ตอการพฒันา

สงัคมและประเทศชาต ิซึง่นอกจากงานวจิยัทีด่แีลว “หวัใจของการพฒันา

งานวจิยัของประเทศคอื ตองมนีกัวจิยัทีม่คีณุภาพในจาํนวนทีเ่พยีงพอ” 

เพื่อที่จะไดสรางสรรคงานวิจัยที่ดีมีคุณภาพสามารถนําไปใชหรือนําไป

ประยุกตใชใหเปน ประโยชนไดจริง จากความตระหนักและเห็นถึงความ

สําคัญดังกลาว ดวยเหตุนี้ฝายวิชาการ สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวจิยั (สกว.) หนวยงานผูทาํหนาทีใ่หการสนบัสนนุทนุวจิยั นกัวจิยั และ

พฒันาระบบวจิยัของประเทศ ไดเลง็เหน็ถงึความสาํคญัของโรคทีจ่ะเปน

ปญหาสาธารณสขุทีส่าํคญัยิง่ในอนาคต จงึใหทนุสนบัสนนุแก ดร.นพ.ฐสิณสั 

ดษิยบตุร ภาควชิาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั

ดร.นพ.ฐสิณัส ดิษยบุตร
นักวิจัย สกว. เจาของผลงานวิจัย
“นิ่วทางเดินปสสาวะถายทอดทางพันธุกรรมได”“นิ่วทางเดินปสสาวะถายทอดทางพันธุกรรมได”

แมวาในปจจุบันนวัตกรรมเทคโนโลยี

ทางดานการแพทยมีความกาวหนาเปนอยาง

มาก ดงัจะเหน็ไดจากมกีารคนพบยารกัษาหรอื

วิธีการรักษาใหม ๆ ที่ทําใหหลาย ๆ โรคจาก

แตเดมิทีเ่คยรกัษาไมได หรอืเปนโรคทีห่มดหวงั

มีโอกาสรักษาหาย หรือยื้อชีวิตของผูปวยให

กลับมามีคุณภาพชีวิตได เหมือนเดิมหรือ

ใกลเคียงปกติเพือ่รอความกาวหนาใหม ๆ  ท่ีอาจ

จะเกิดขึ้น แตไมวาโลกจะกาวหนาไปอยางไร 

“โรคภัยและความเจ็บปวย” ก็ยังถือเปนปญหา

สาธารณสุขทีส่าํคญัของประเทศไทย เนือ่งจาก

ลําพังแคการรักษาแตเพียงอยางเดียวคงจะไม

เพยีงพอในการดแูลรกัษาหรอืการเขาถงึบรกิาร 
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เพื่อศึกษาหาความผิดปกติทางเมตาบอลิกในปสสาวะซึ่งเกี่ยวของกับ

การเกดิโรคนิว่ของผูปวยโรคน่ิวทางเดนิปสสาวะและทายาทเปรยีบเทยีบ

กับประชากรปกติ และเปรียบเทียบปจจัยเสี่ยงตอการเกิดนิ่วในชวง

อายตุาง ๆ  ของกลุมตวัอยางท้ังสองกลุม อันจะเปนชองทางในการคนหา

ประชากรไทยที่มีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคน่ิวทางเดินปสสาวะเพื่อให

สามารถปองกัน รักษา และรับมือกับโรคดังกลาวได เนื่องจากโรคนิ่ว

ทางเดินปสสาวะเปนปญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญของคนไทย 

โดยเฉพาะโรคน่ิวในไตซึง่พบบอยมากในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และมี

โอกาสกลบัมาเปนซํา้ไดมาก โดยคร่ึงหน่ึงของผูปวยทีไ่ดรบัการรกัษาแลว

แตไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงพบวาจะกลับมาเปนซ้ําภายในระยะ

เวลา 3 ป ขณะทีน่ิว่ในไตเปนสาเหตสุาํคญัทีส่ดุของการผาตดัเอาไตออก 

ทําใหผูปวยสูญเสียไตและตองเขารับการฟอกเลือดหรือลางไตไปตลอด

ชีวิต 

สาํหรบัอบุตักิารณของโรคน่ิวทางเดนิปสสาวะมีแนวโนมเพิม่ขึน้

ทั่วโลก โดยเปนผลมาจากภาวะโลกรอน การเพิ่มขึ้นของผูปวยโรคอวน

และความดันโลหิตสูง ซึ่งผูปวยมักจะมีภาวะแทรกซอนอื่น ๆ เชน 

การติดเช้ือในระบบทางเดนิปสสาวะ การทาํงานของไตเสือ่มลง และอาจ

รายแรงถงึขัน้ทาํใหเกดิภาวะไตวายเรือ้รงัและโรคไตวายระยะสดุทายได 

ซึง่ปจจบุนัยาทีใ่ชปองกันการกลบัมาเปนน่ิวซํา้มรีาคาแพง ผลขางเคยีงมาก 

และไมสามารถรับประทานตอเนื่องเปนเวลานานได 

 จากปญหาดังกลาว ดร.นพ.ฐสิณัส และคณะผูวิจัยไดศึกษา

พบวาโรคนิว่ทางเดินปสสาวะเกดิไดจากหลากหลายเหตปุจจยั โดยปจจยั

ภายนอก ไดแก ถ่ินทีอ่ยูอาศยั อาหาร และสขุนสิยัในการบรโิภค ซึง่จาก

การศึกษาสภาพท่ัวไปพบวาประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาศัย

อยูภายใตบรรยากาศท่ีรอน และดื่มน้ํานอยทําใหนํ้าในเสนเลือดลดลง 

จึงมีปสสาวะนอยและมีความเขมขนของสาร

ตาง ๆ เพิ่มขึ้น สงผลตอภาวะความอิ่มตัวเกิน

ของสารกอนิว่ในปสสาวะทีร่วมกบัการมซีเิตรท

ซึง่เปนสารยบัยัง้นิว่ทีส่าํคญัตํา่ สงผลใหเกดิการ

ตกตะกอนเปนผลึกนิ่วและกอนนิ่วไดงายขึ้น 

นอกจากนี้รูปแบบสํารับอาหารของคนภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอืพบวามกีารบรโิภคอาหาร

กลุมคารโบไฮเดรตเปนสดัสวนทีส่งูเกนิไป มผีล

ใหรางกายเสี่ยงตอการเกิดนิ่วเพิ่มขึ้น ผูที่มี

ความเสีย่งจงึควรเพิม่การรบัประทานผลไมทีม่ี

รสเปรี้ยว อาทิ มะนาว สม สมโอ เปนตน โดย

พบวาหากรับประทานมะนาวอยางนอยวันละ 

5 ผล จะสามารถเพิ่มระดับซิเตรทในปสสาวะ

ได สู ง เพียงพอที่จะยับยั้ งการเกิดโรคนิ่ ว 

นอกจากนีค้วรหลกีเลีย่งการรบัประทานเนือ้สตัว

จํานวนมากในม้ือเดียว รวมทั้งชา กาแฟ 

นํา้อดัลม อาหารทีม่รีสเคม็ อาหารจาํพวกยอด

และเมล็ด เชน ผักติ้ว ผักหนาม ใบชะพลู 

ผักโขม เปนตน หากจะรับประทานควรนําไป

แชนํ้าอยางนอย 1 ชั่วโมงเพื่อกําจัดสารกอนิ่ว 

รวมถึงการเสริมแคลเซียมในรูปของนม 

ปลากระดูกออนหรือปลาแหง ถั่ว รวมกับการ

ออกกาํลงักายกลางแจง เพือ่กระตุนใหรางกาย

สรางวิตามินดี 

สวนปจจัยภายใน ไดแก ความเส่ียง

ทางพันธุกรรม มีการศึกษาในครอบครัวผูปวย

โรคนิ่วทางเดินปสสาวะพบวา ญาติสนิทของ

ผูปวยมคีวามเสีย่งตอการเกดินิว่สงูกวาประชากร

ปกติถึง 3.18 เทา ผูชายมีความเสี่ยงมากกวา

ผูหญงิ และพบมากในชวงอายรุะหวาง 40-60 ป 

โดยความผิดปกติจะรุนแรงเพิ่มขึ้นตามอายุที่

มากขึ้น จึงเปนเครื่องบงชี้ใหเห็นวาบุตรของผู

ป วยโรคนิ่วมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคนิ่ว

เมื่อมีอายุมากขึ้น อีกทั้งความเสี่ยงเหลานี้มี

แนวโนมทีจ่ะสามารถถายทอดทางพนัธุกรรมได 

ดังนั้น การดูแลและปองกันการเกิดนิ่วใน

กลุมเสีย่งเหลานีจ้งึมีบทบาทสาํคญัเพือ่ชวยลด
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[ Special ]

อตัราการเกดิโรคและภาวะแทรกซอนทีจ่ะตามมา

“ขอนาสังเกตเพิ่มเติมคือ ญาติรวม

สายเลือดโดยเฉพาะบุตรของผูปวยแมจะยัง

ไมมีการดําเนินของโรคหรือการเกิดกอนนิ่ว 

แตกลบัมคีวามผดิปกตใินปสสาวะคลายคลงึกบั

บิดา-มารดาที่ปวยเปนนิ่ว และรอยละ 24 ของ

บตุรของผูปวยมรีะดบัสารกอนิว่ในปสสาวะสงู

มากพอทีจ่ะตกตะกอนเปนนิว่ไดทนัท ีในขณะที่

คนปกตไิมพบความผดิปกตนิี ้ซึง่อาจจะเปนผล

มาจากความผิดปกติทางพันธุกรรมรวมกับสิ่ง

แวดลอมและรูปแบบการดําเนินชีวิต ดังนั้น 

การศกึษาน้ีถือเปนหลกัฐานทีบ่งชีถ้งึความเสีย่ง

ต อการเกิดโรคของสมาชิกในครอบครัว

ผูปวยโรคนิ่ว และทําใหเขาใจถึงพยาธิกําเนิด

ของโรค รวมถึงใหการปองกันการเกิดโรคได

อยางมีประสิทธิภาพ”

ดร.นพ.ฐสิณัส กลาวท้ิงทายวา แพทย

ควรใหความสําคญั เฝาสงัเกตอาการ ใหความรู

เกีย่วกบัการดแูลตนเอง การปรับเปลีย่นรูปแบบ

การดํารงชีวิตและอาหาร โดยตองชี้ใหเห็นถึง

ความสําคัญในการใหการปองกันการเกิดโรค 

รวมถงึตดิตามบตุรของผูปวยอยางใกลชิด เพ่ือ

ใหการวินจิฉยัโรคและใหการรกัษาไดอยางทนัทวงท ีรวมถงึชวยลดอบุตักิารณ

การเกิดโรคนิ่วในไตและโรคไตวายเรื้อรังในอนาคต ทั้งนี้คณะผูวิจัย

อยูระหวางการศกึษาเพือ่หาสาเหตุ และประโยชนของการบรโิภคอาหาร

ทีไ่ดจากกระดกูออนและเอน็ของสตัว ซึง่มสีารยบัยัง้การเกดินิว่ทีเ่รยีกวา 

Glycosaminoglycan สูงตอการปองกันการเกิดนิ่วตอไป
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 ขณะนี้มี คสช. สนช. ครม. และ สปช. แลว ก็หวังวา     

ทุก ๆ ทาน (รวมท้ังประชาชน) ตางก็รู จักหนาท่ีของตนเอง          

เปนอยางดี ตองขยัน ต้ังใจทํางานอยางเต็มท่ี อยางเปนระบบ 

อยางโปรงใส เพื่อหวังผลประโยชนสูงสุดของประเทศ ตองแยก

หัวใจออกจากสมอง ซึ่งก็คือตัดสินปญหาดวยเหตุผล ไมใชตาม

ความรูสึกหรือเห็นแกพวก

 การที่จะปฏิรูปประเทศไมใชของงาย ๆ อยางที่ผมพูด 

เขียน ทําวิทยานิพนธให สวปอ.มส.3 ประเทศใดจะเจริญได 

ประชาชนจะตองมีคุณสมบัติ 4 ประการคือ ตองเปนคนดี ที่เกง  

ที่รอบรู และที่มีสุขภาพที่ดี ทั้งกาย ใจ สังคม และปญญา คนเรา

จะเกงไดจะตองขยันอยางตอเนื่อง อยากเรียนรู พัฒนาตนเอง

ตลอดชวีติ ตองจบัประเดน็ สรปุเปน ความขยันจะตองเปนพืน้ฐาน

ของความเกง คนเราจะเกงไดตองมีการศึกษาท่ีดี และตองมี    

ความเกงใน 7 ประเด็นคือ ตองเกงคิด เกงคน เกงงาน เกงเงิน    

เกงเวลา เกง “ขาย” และเกงฟง ถาทุก ๆ  คนเปนคนดี ที่เกง รอบรู 

และมีสุขภาพดี ประเทศนั้น ๆ จะเจริญแน

 ถาจะเอากันจรงิ ๆ  การปฏริปูประเทศไทยจะตองใชเวลา

นานมาก เพราะจะตองทาํใหคนไทยสวนใหญเปนคนด ีรบัผดิชอบ 

ไมทําผิดกฎหมาย มีศีลธรรม มีเหตุผล มีวินัย ไมซื้อ-ขายเสียง   

การทีจ่ะทาํใหคนเปนคนด ีไมไดพึง่เฉพาะบดิา มารดา คร ูโรงเรยีน

เทานั้น แตยังตองพึ่งสังคม สื่อมวลชน ฯลฯ อีกดวย บิดา มารดา 

ครู ผูบริหารประเทศ ฯลฯ ตองเปนตัวอยางที่ดี ฉะนั้นจึงเปน      

ของยากมาก และตองใชเวลานาน 10-30 ป กอนทีป่ระชาชนสวนใหญ

จะไปถึงจุดนั้น

 ผมคิดวาถาจะปฏิรูปประเทศไดอยางเต็มที่ ประชาชน 

จะตองเปนคนด ีมกีารศกึษา และมฐีานะด ีถาขาดไป 1 ใน 3 อยาง

อาจจะยังปฏิรูปไมไดเต็มที่ การเปนคนดีจะไมทําผิด จะมีเหตุผล 

มีศีลธรรม จริยธรรม ผูที่มีการศึกษาจะไดรูเหตุผล มีงานทําที่ดี   

จะไดมีฐานะที่ดี ไมมีใครมาชักจูงไดงาย มีฐานะดีคือจะไดไม       

ขายเสยีง ไมทาํผดิกฎหมาย แตถามฐีานะดแีตไมเปนคนดกีย็งัอาจ

ขายเสียงหรือทําผิดได หรือเปนคนดีแตยากจนมากก็ยังอาจตอง

ยอมขายเสียง หรือทําผิดเพื่อความอยูรอด ถาเปนคนดี มีฐานะดี 

ปฏิรูปประเทศไทย

แตไมมกีารศกึษา กอ็าจจะถกูชกัจงูไปในทางทีผ่ดิโดยไมต้ังใจ เพราะ

ขาดการศึกษา การรูจักเหตุผล

 ทีพ่ดูมาทัง้หมดไมไดหมายความวาเราจะปฏิรปูประเทศ

ไมได เราควรทําการปฏิรูป โดยมีแผนระยะสั้น กลาง ยาว            

ทกุ ๆ  อยางตองเริม่ตนจากจดุหนึง่จดุใด การทีจ่ะทาํใหประชาชน

เปนคนดี เกง รอบรู สุขภาพดี ตองเริ่มตั้งแตตอนนี้ อะไรที่ทําได

ทันทีก็ทําไปเลย เชน กฎหมายตาง ๆ ที่จะอุดรูรั่วที่จะปองกัน   

การทําผิดของประชาชน การพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย การศึกษา     

ตองมีการพัฒนาทั้งระบบการศึกษา พัฒนาคน คนที่จะมาเปนครู

ตองดึงคนที่ดีและเกงมาเปนครู เพราะครูคือแมพิมพ เปน role 

model เปนตัวอยาง ตองมีระบบ เชน คาตอบแทนที่เหมาะสม 

เพือ่ทีจ่ะดงึใหคนด ีเกง มาเปนคร ูและอยูเปนครไูดอยางสมศกัดิศ์รี 

ขาราชการทกุอาชีพจะตองอยูไดอยางสมศักด์ิศร ีสมกับคาครองชพี 

โดยทํางานราชการเพียงอยางเดียว ไมตองไปทํางานแหงที่ 2     

เพื่อความอยูรอดของตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ขาราชการตอง

เปนคนดีที่รูจักพอดวย

 ประเทศญี่ปุน เกาหลี เยอรมนี สิงคโปร เปนตัวอยาง   

ที่ดี กลาวคือ ประชาชนเขามีระเบียบวินัย ประเทศตาง ๆ เหลานี้

แทบไมมีทรัพยากรอะไรเลย แตทรัพยากรที่มีคามากที่สุดของเขา

คือคน คนของประเทศตาง ๆ เหลานี้มีวินัย เปนคนดี ขยัน            

มีระเบียบ มีการศึกษาที่ดี เนื่องจากเขาไมคอยมีทรัพยากร เขาจึง

ตองขยัน มีระเบียบ วินัย เพื่อความอยู รอด ประเทศไทย                 

มทีรพัยากรทกุอยาง เพยีงแตคนเรายงัไมมคีณุภาพ ระบบเรายงัไมดี

ถาคนไทยเปนคนดี ถึงไมมีกฎหมายหรือขอบังคับที่รัฐธรรมนูญ

เขยีนไว (ซึง่จะใหรฐัธรรมนญูเขยีนไวทกุแงทกุมมุยอมเปนไปไมได) 

คนเหลานี้ก็จะไมทําผิด เพราะจะรูดีรูช่ัว แตถึงแมจะมีกฎหมาย

เขยีนไวดอียางไร ถาเปนคนไมดแีละฉลาดกย็งัอาจหาชองโหวของ

กฎหมายทําผิด หาประโยชนเขาตัวจนได

 ผมจึงมีความเห็นวาความดี คนดีนั้น เปนคุณสมบัติ        

ที่สําคัญที่สุดของแตละชาติ ตามดวยความเกง และการมีสุขภาพ

ที่ดี สวนความรอบรูนั้นเปนโบนัส ซึ่งประเทศไทยจะตองสงเสริม

ใหประชาชนอานหนังสือมาก ๆ เพื่อเพิ่มความรูรอบตัว
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[ Get Up ]
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บบีซีี – สถาบนัสุขภาพและการดแูลรกัษาแห่งชาตขิององักฤษ 

(ไนซ์) เสนอแนวทางรบัมอืโรคอ้วนด้วยการจดัวนังดดโูทรทศัน์

หรือดูโทรทัศน์ไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมง

	 ข้อเสนอของไนซ์ต่อชาวอังกฤษทั้งผู ้ใหญ่และเด็ก									

ยังรวมถึงงดเครื่องดื่มผสมน�้าตาลและจ�ากัดอาหารซ้ือกลับมา			

รบัประทานทีบ้่าน	โดยศาสตราจารย์ไมค์	เคลล	ีผูบ้รหิารของไนซ์

กล่าวว่า	การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกก�าลังกาย

ให้มากขึ้นไม่ใช่หลักปฏิบัติเฉพาะแต่ผู้ที่มีภาวะน�้าหนักเกินหรือ

อ้วนเท่านัน้	หากแต่เป็นสิง่ทีท่กุคนควรจ�าขึน้ใจ	และต้องตระหนกั

ไว้เสมอว่าพลงังานทีไ่ด้จากอาหารและเครือ่งดืม่จะต้องไม่มากกว่า

พลังงานที่ใช้ไปกับการท�ากิจวัตรประจ�าวัน

	 ค�าแนะน�าการควบคุมของไนซ์ยังรวมถึงการเดินหรือ				

ขี่จักรยานไปโรงเรียนหรือที่ท�างาน	ลดการรับประทานของทอด

และของรบัประทานเล่น	หนัมารบัประทานอาหารเน้นผกั	ธัญพชื	

บีบีซี – ประธานาธิบดีบารัค   

โอบามา ของสหรัฐฯ ช้ี ไวรัส   

อโีบลาเป็นภยัคกุคามความมัน่คง

ของโลก พร้อมประกาศเพิ่มบทบาทการรับมือไวรัสมรณะ

	 ประธานาธิบดีโอบามาแถลงว่า	 ประชาคมโลกต่าง						

คาดหวังกับท่าทีของสหรัฐอเมริกาต่อการรับมือไวรัสอีโบลาที	่

ก�าลงัระบาดอยูใ่นแถบแอฟรกิาตะวนัตก	ซึง่ในการนีส้หรฐัอเมรกิา					

จะส่งทหาร	3,000	นายลงพ้ืนที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	

แจกจ่ายอุปกรณ์การดูแลสุขภาพ	และสนับสนุนการปรับปรุง

สาธารณปูโภครองรบัการขนส่งเวชภณัฑ์	ตลอดจนสร้างศูนย์ดแูล

รักษาผู้ติดเชื้อ

รอยเตอร์ส – เอลซัลวาดอร์เร่งขจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุง หลังพบผู้ติดเชื้อชิคุนกุนยาแล้วร่วม 30,000 คน

	 นายฮอร์เก	 เมเลเดซ	ประธานคณะท�างานฉุกเฉินเปิดเผยว่า	ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า	29,700	คน	

นับตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อคนแรกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา	ซึ่งการที่มีผู้ติดเชื้อเป็นจ�านวนมากนั้นส่วนหนึ่ง						

เห็นว่าเป็นเพราะประชาชนปราศจากภูมิต้านทานเน่ืองจากไม่เคยได้รับเช้ือมาก่อน	อย่างไรก็ดี	จนถึงขณะนี้

ยังคงไม่มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อครั้งล่าสุด

	 อนึ่ง	 ไวรัสชิคุนกุนยาซึ่งมียุงเป็นพาหะยังคงไม่มีการรักษาเจาะจงหรือวัคซีนส�าหรับป้องกัน														

การติดเชื้อ	 ไวรัสชิคุนกุนยาพบคร้ังแรกในทวีปอเมริกาเม่ือปลายปีก่อน	และเพิ่งมีรายงานการระบาดใน

สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในปีนี้

เสนอปิดทีวสีู้โรคอ้วน 

และปลา	 หลีกเล่ียงน�้าหวานและเครื่องดื่มชูก�าลัง	 	 ลดการ										

รับประทานอาหารขยะและอาหารกล่อง	 รวมถึงลดการดื่ม

แอลกอฮอล์เพื่อลดการได้รับพลังงานส่วนเกิน

	 ข้อเสนอดงักล่าวมขีึน้ท่ามกลางการเปิดเผยสถานการณ์

โรคอ้วนในองักฤษทีก่�าลงัน่าวติก	โดยเฉพาะปัญหาโรคอ้วนในเดก็	

สอดคล้องกับทัศนะของแพทย์ส่วนหนึ่งที่มองว่าอาหารขยะ					

และน�า้หวานก�าลงัเป็นตวัการบัน่ทอนสขุภาพของเดก็รุน่ใหม่	และ

โรคอ้วนก�าลงัเป็นภยัคกุคามตวัใหม่ต่อสขุภาพของประชาชนและ

งบสาธารณสุข

หวั่นอีโบลาเป็นภัยคุกคามระดับโลก  
	 ผู้น�าสหรัฐอเมริกายังเรียกร้องให้นานาประเทศร่วมกัน

ยกระดับการต่อสู ้กับไวรัสอีโบลา	 โดยชี้ว ่าสถานการณ์การ								

แพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้นจะน�าไปสู่ความย่อยยับทั้งด้านการเมือง	

เศรษฐกจิ	และความมัน่คงของทกุประเทศ	โดยกล่าวถงึสถานการณ์

ในแอฟริกาตะวันตกขณะนี้ว่าเลวร้ายจนเกินรับมือ	จนผู้ติดเชื้อ

ต้องนอนรอความตายอยู่ตามท้องถนน

	 ด้านองค์การอนามัยโลกรายงานว่า	 ล่าสุดมีผู้เสียชีวิต

จากอีโบลาแล้วกว่า	2,400	คน	หรือราวครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อ			

และนับเป็นวิกฤติด้านสาธารณสุขครั้งร้ายแรงที่สุดในยุคปัจจุบัน	

และอาจถึงขั้นท�าให้บางประเทศเข้าสู่ภาวะล่มสลาย

เอลซัลวาดอร์ป่วยชิคุนกุนยาร่วม 30,000 คน 
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รอยเตอร์สเฮลธ์ – ผลการศึกษาใหม่ชี้ การได้รับธาตุเหล็ก  

ไม่เพียงพอระหว่างต้ังครรภ์อาจสัมพันธ์ความเส่ียงออทิซึม

ในทารก

	 ผลการศกึษาโดยนกัวจิยัมหาวทิยาลยัแคลฟิอร์เนยีของ

สหรฐัอเมรกิาพบความสมัพนัธ์ระหว่างการละเลยเสรมิธาตเุหลก็

ในช่วงก่อนและระหว่างตัง้ครรภ์กบัภาวะออทซิมึ	โดยนกัวจิยัชีว่้า	

แม้การศกึษาเบือ้งต้นยงัไม่อาจชีช้ดัว่าเป็นความสมัพนัธ์เชิงสาเหต	ุ

แต่หากผลการศกึษาเพิม่เตมิยงัคงสอดคล้องกนักจ็ะเป็นหลกัฐาน

ที่สนับสนุนให้หญิงตั้งครรภ์ต้องเสริมธาตุเหล็กอย่างเคร่งครัด				

ทั้งช่วงก่อนตั้งครรภ์	ระหว่างตั้งครรภ์	และระหว่างให้นมแม่

เดอะฮฟัฟิงตนัโพสต์ – เมอืงซานราฟาเอลในรฐัแคลฟิอร์เนยี

ของสหรัฐฯ ประกาศมาตรการควบคุมจ�าหน่ายสุรา หวัง       

แก้ปัญหาติดเหล้าในกลุ่มเสี่ยง รวมถึงคนไร้บ้าน วัยรุ่น และ

ผู้ติดยาเสพติด

	 	 	 	นายกเทศมนตรีแกรี	ฟิลิปส์	ทดลองใช้มาตรการ					

ห้ามขายเหล้าราคาถูกและขายพร้อมกันหลายขวดตามที่มักพบ

ในกลุม่คนจรจดัและคนตดิยา	โดยคาดหวงัว่ามาตรการท�าให้เหล้า

กลายเป็นของซื้อยากน้ีจะช่วยลดจ�านวนคนเมาในที่สาธารณะ			

ซึ่งก�าลังเป็นปัญหาในตัวเมือง	 และเชื่อมั่นว่ามาตรการนี้จะ								

ส่งผลดีต่อชาวเมืองทั้งหมดรวมถึงคนไร้บ้านด้วย

	 เมืองซานราฟาเอลไม่ใช่เมืองแรกที่พยายามจ�ากัด						

รอยเตอร์ส – นักวิจัยสหรัฐฯ เรียกร้องยกเลิกกฎหมายห้าม

ชายรกัร่วมเพศบรจิาคเลอืด ชีจ้ะช่วยเพิม่ปรมิาณส�ารองเลือด

ได้อีกหลายแสนลิตรและช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ปีละกว่าล้านคน

	 นกัวจิยัมหาวทิยาลยัแคลฟิอร์เนยีรายงานว่า	การยกเลกิ

มาตรการห้ามบรจิาคเลอืดดงักล่าวจะช่วยให้เพิม่ปรมิาณส�ารองเลอืด

ได้อีกราวปีละ	 291,145	 ลิตร	 และหากเปิดรับเลือดจาก															

ชายรกัร่วมเพศซึง่ไม่ได้มสีมัพนัธ์กบัชายมาแล้วหนึง่ปีกจ็ะได้เลอืด

เพิ่มอีกราว	150,000	ลิตร	 ซ่ึงตัวเลขดังกล่าวเพียงพอส�าหรับ				

การช่วยชีวิตคนร่วม	2	ล้านคน

	 แม ้ก ่อนหน้านี้องค ์กรการแพทย ์หลายแห ่งของ

สหรัฐอเมริกาต่างประสานเสียงเรียกร้องให้แก้ไขมาตรการห้าม	

เสนอยกเลิกห้ามใช้เลือดชายรักร่วมเพศ 
รับบริจาคเลือดตลอดชีวิตจาก

ชายรักร ่วมเพศ	 อย่างไรก็ด	ี

ส� า นั ก ง า น อ า ห า ร แ ล ะ ย า

สหรัฐอเมริกา	 (เอฟดีเอ)	 รับปากเพียงว่าจะทบทวนนโยบาย							

ดงักล่าว	แต่จะไม่ยกเลกิประกาศห้ามจนกว่าจะมหีลกัฐานแน่ชดัว่า

จะไม่เพิ่มความเสี่ยงการติดเชื้อในผู้ป่วยที่ได้รับเลือด

	 อนึ่ง	เอฟดีเอประกาศห้ามชายรักร่วมเพศบริจาคเลือด

เม่ือปี	พ.ศ.	 2526	หลังพบว่าไวรัสเอชไอวีอันเป็นสาเหตุของ					

โรคเอดส์สามารถแพร่ระบาดผ่านการให้เลือด	และจนถึงปัจจุบัน

ชายหนุ่มที่เป็นรักร่วมเพศหรือรักสองเพศก็ยังคงเป็นกลุ่มใหญ่

ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่

เมืองในสหรัฐฯ น�าร่องควบคุมเหล้า
การดื่มเหล้าในกลุ่มคนจรจัด	 โดยก่อนหน้านี้มีเมืองในมลรัฐ														

เซาธ์ดาโกตาห้ามการด่ืมเหล้าในสวนสาธารณะด้วยเหตุผล						

ด้านความปลอดภยั	และเมอืงในมลรฐัอลิลนิอยส์ห้ามการจ�าหน่าย

เหล้าพร้อมดื่ม	ซึ่งพบว่าส่งผลดีต่อการลดอาชญากรรมในกลุ่ม

คนจรจัด

	 อนึง่	ปัญหาการใช้สารเสพตดิเป็นอปุสรรคส�าคญัในการ

จัดหาแหล่งพักพิงแก่คนจรจัดในสหรัฐอเมริกา	 โดยศูนย์จัดหา	

ที่พักพิงเปิดเผยว่า	กว่าครึ่งของคนจรจัดต่างมีภาวะผิดปกติจาก

การติดสารเสพติด	 โดยเฉพาะในกลุ่มคนไร้บ้านสูงอายุ	 ขณะที	่

บ ้านพักพิงหลายแหล่งต่างก็คัดเลือกผู ้ เข ้าพักเฉพาะผู ้ที่ม	ี							

ความประพฤติเรียบร้อยเป็นหลัก

พร่องธาตุเหล็กอาจเสี่ยงออทิซึม
	 จากการศึกษาพบว ่าแม ่						

ในกลุ่มที่ลูกมีพัฒนาการเป็นปกติ				

ได้รับธาตุเหล็กวันละ	 57	 มิลลิกรัม	

เทียบกับแม่ในกลุ่มที่ลูกเป็นออทิซึม

ซึ่งได้รับวันละ	51	มิลลิกรัม	ซึ่งการที่

ระดับธาตุเหล็กในทั้ง	 2	กลุ่มต่างก็สูงกว่าระดับที่แนะน�าท�าให้				

นกัวจิยัตัง้ข้อสงัเกตว่าอาจจ�าเป็นต้องปรบัระดบัธาตเุหลก็ทีเ่หมาะสม

ส�าหรับหญิงต้ังครรภ์ให้สูงขึ้น	และการเสริมธาตุเหล็กในปริมาณ

มากเกินไปอาจก่อให้เกิดพิษต่อร่างกาย	แต่การได้รับธาตุเหล็ก

จากอาหารนั้นไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
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เมตตาและกรุณา
 เมื่อไมนานมานี้ ดิฉันไดไปเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
เผชิญความตายอยางสงบ ของเครือขายพุทธิกา เสมสิกขาลัย ซ่ึงมี
พระไพศาล วิสาโล รวมบรรยาย ซึ่งเปนการอบรมสําหรับผูสนใจทั่วไป 
 ในการอบรมครั้งนั้นพบวามีประชาชน แพทย และพยาบาล 
มาอบรมรวมกัน ผูบรรยายกลาววา ชวงระยะหลัง ๆ  มานี้มีแพทยและ
พยาบาลมารวมอบรมมากขึ้นทุกป นั่นยอมแสดงวาทีมบุคลากรทาง
สาธารณสุขเริ่มมีความใสใจในเรื่องการดูแลผูปวยแบบองครวมทั้งทาง
กายและจิตใจมากขึ้น
 ระหวางการอบรมมักมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง
ความคิดเห็นและความเขาใจเกี่ยวกับความตายหลายอยาง มีกิจกรรม
หนึ่งที่นาสนใจคือ ใหทุกคนไปเปนจิตอาสาเพื่อเยี่ยมผูปวยหนักท่ี
โรงพยาบาลศูนยนครปฐม มีการจับคูกันไปเยี่ยมผูปวยกันเอง จากนั้น
ก็นําความรูมาแลกเปลี่ยนกันในกลุมใหญอีกที
 แพทยชายวัยกลางคนทานหนึ่งซึ่งเปนผู อํานวยการของ
โรงพยาบาลแหงหนึง่ไดจบัคูกบัชายหนุมอายรุาว 30 ปซึง่เปนพนกังาน
บริษัท ไดไปเยี่ยมหญิงชราอายุ 60 ปซึ่งปวยดวยภาวะหอบเหนื่อย
จนตองใสทอชวยหายใจอยูในหองไอซียู
 ทนัททีีท่ัง้คูไปเยีย่มหญงิชรา ตางกพ็ากนัชวนคยุเพือ่ใหหญงิ
ชราสบายใจแมวาหญิงชราจะพูดไมไดก็ตาม  ชายหนุมเริ่มพูดขึ้นกอน
วา “ปาชอบทําอะไรครับ ชอบปลูกตนไม ทําสวน ทํากับขาว หรือไป
ช็อปปง”
 หญิงชราเริ่มยิ้มนอย ๆ แลวสายหนาวาพูดไมได
 “ปาไมตองพูดหรอก แคพยักหนาก็พอแลว ปาชอบตกปลา
ไหมละ”
 หญิงชราพยักหนาพรอมกับยิ้มตาเปนประกาย
 กอนที่นายแพทยซึ่งไปดวยกําลังจะเอยปากวา การตกปลา

นั้นเปนบาปที่ปาไมควรทํา ทันใดนั้นชายหนุมก็เริ่มจับมือของปาแลว
พูดวา “ออ ตกปลาสนุกดีใชไหมครับ”
 จากนัน้กเ็ริม่เลาวธิตีกปลา “ผมกไ็มชาํนาญหรอกนะ แตตอน
เดก็ ๆ  ผมมกัไปตกปลากบัพอทีแ่มนํา้ขางบาน ตอนแรกกต็องไปขดุหา
ไสเดือนกอน ปาก็ตองขุดใชไหมหรือปาซื้อเอา”
 หญิงชราขยับริมฝปากโดยไมมีเสียงออกมาอานไดวา…..
ขุดเอา
 “พอขุดไดแลวก็เอาไสเดือนไปเก่ียวกับอะไรนา” ชายหนุม
ทําทาใชความคิด
 หญิงชราขมุบขมิบปากอีกวา….ตะขอ
 “ใชแลว ๆ จากนั้นก็เหวี่ยงคันเบ็ดไปที่แมนํ้า ผมเคยตกได
ปลาดุกตัวเทาแขนเลยนะ”
 หญิงชรายิ้มและพยักหนาอยางเร็ว ๆ พรอมกับขมุบขมิบ
ปากวา…. เหมือนกันเลย
 “แตบางวันโชคไมดีก็นั่งมันทั้งวันเลยก็ตกไมได บางวันหลับ
ไปทั้งวันเลยก็มี ปลาเดี๋ยวนี้มันฉลาดขึ้นเลยจับยากขึ้นทุกที”
 หญิงชราขยับปากสนับสนุนขึ้นมา ….ใช ๆ
 พอดมีทีมีวทิยากรมาตามเพือ่ใหคูนีไ้ปเยีย่มเตยีงของผูปวย 
รายอื่น ๆ อีก เนื่องจากมีผูปวยจํานวนมากที่ตองไปเยี่ยม
 ทนัททีีจ่ติอาสาคูนีท้าํทาจะผละออกจากเตยีง หญงิชรากเ็ริม่
หนาเศราพรอมกับมีทาทีเหงาหงอย 
 ชายหนุมรีบเอื้อมมือไปจับและตบมือของหญิงชราเบา ๆ 
อยางใหกําลังใจวา “เดี๋ยวไปเยี่ยมเตียงนั้นแปบเดียวก็จะกลับมาใหม”
 หญิงชรายิ้มออกมาอยางมีความหวัง
 หลังจากจิตอาสาคูนี้ไปเยี่ยมเตียงอื่นสักพักก็กลับมาพูดคุย
กับหญิงชราจนกระทั่งหมดเวลาเยี่ยม
 ชายหนุมแลกเปลี่ยนความรูกับกลุมใหฟงวา 
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 “ผมรูสึกถึงความเหงาของปา ปาคงไมมีใครมาพูดคุยดวย 
อาจเปนเพราะปาใสทอชวยหายใจอยูแลว คนคงคิดวาปาพูดไมได แต
พอผมพดูเสรจ็ ปากพ็มึพาํขยบัปากไดแมจะไมมเีสยีง แตเรากอ็านปาก
เขาใจกันได ทําใหเราสื่อสารกันไดอยางออกรสชาติ พอผมจะยายไป
เตยีงอืน่กส็งัเกตไดเลยวาปายงัอยากคยุกนัตอ อาจเปนเพราะผมเลอืก
เรื่องคุยที่ปาเขาชอบก็ได”
 นายแพทยที่ไปดวยกลาววา “ผมเคยชินกับผูปวยใสทอ
ชวยหายใจอยูแลว จนนกึภาพไมออกวาจะไปเยีย่มกนัอยางไรเพราะเขาพดู
ไมได แตผมเห็นนองเขาพยายามชวนพูดคุยเหมือนกับลูกหลาน
มาเยีย่ม ทาํใหหลายครัง้ปาเขายิม้ออกมาได เขากส็ือ่สารกนัไดดวยการ
อานรมิฝปาก กน็บัเปนการสือ่สารทีอ่อกรสชาตไิดเทาการพดูคยุกนัเลย 
นองเขามกีารจบัมอืจบัตัวของปาดวยกย่ิ็งสรางความสมัพนัธกนัไดงายขึน้”
 “ตอนแรกกไ็มรูจะคยุเรือ่งอะไรกนั อยูด ีๆ  นองเขากพ็ดูเรือ่ง
ตกปลาขึ้นมา ผมกําลังจะพูดวาการตกปลานั้นเปนบาป แตนองชิงพูด
ขึ้นมาเรื่องวิธีการตกปลา เอาไสเดือนเกี่ยวตะขอ จนปาสนุกสนานไป
ดวย”
 “ผมวานองเขาเปนพระเอกมากเลย ผมเกือบจะเปนผูราย
เลยครับ” นายแพทยทานนั้นกลาวจบประโยคพรอมกับรอยยิ้ม
 ชายหนุมกลาวเสรมิขึน้วา “จรงิ ๆ  แลวผมเหน็ดวยกบัคณุหมอ
วา การตกปลานั้นเปนบาป แตในสภาพรางกายของปาท่ีเจ็บปวด
ขนาดนี ้เขาคงอยากมคีวามสขุ ความหวงั ความฝนกบัสิง่ตาง ๆ  ในอดีต 
บางครั้งการไดนั่งคิดถึงอดีตที่มีความสุขก็ทําใหลืมความทุกขที่
ประสบอยูในปจจุบันได…. มันคงไมใชชวงเวลาที่เหมาะจะมาเทศนา
เรื่องความดีงามและความถูกตองนะครับ”
 “ผมไมไดชํานาญเรื่องการตกปลาหรอกครับ แตบังเอิญ
ชวนคุยไปเรื่อยเปอยแลวพบวา พอพูดถึงการตกปลาแลวปายิ้มอยาง
กระตือรือรน ผมจึงเลือกคุยเรื่องนี้ เวลาพูดคุยผมรูสึกเหมือนมาเยี่ยม
คนในครอบครัวจริง ๆ จนอยากใหเขาสบายใจที่สุด ตอนคุยผมยังได
เรยีนรูวธิตีกปลาทีถ่กูตองไปดวย จนมัน่ใจวากลบัไปนีจ่ะตกปลาไดเกงขึน้
เลยครับ ผมรูสึกสุขใจที่เห็นปาเขายิ้มไดทั้งที่รางกายคงทรมานมาก”
 การเปนจิตอาสานี้มีประโยชนมาก หลายคร้ังเราติดกับดัก
ของอาชีพมากเกินไป พอเราไปอยูในโรงพยาบาลที่เปนสภาพคุนชิน
เดิม ๆ ก็ทําใหหัวโขนของความเปนหมอเหลานั้นกลับมา เราจึงอยาก
ไปสอนและอบรมผูปวยโดยไมไดดวูาผูปวยอยูในสภาพเชนไร เพยีงเรา
ถอดเปลือกทุกอยางออกแลวลองคิดแบบเขาไปพรอมกับเขาใจเขา 
เราก็จะมีความออนโยนมากพอที่จะเจือจานและอยากใหเขาหายหรือ
สบายใจ
 เพยีงเรารกัษากายของผูปวยไปตามวชิาทีร่ํา่เรยีนมา และเตมิ
ความเขาอกเขาใจไปพรอมกบัความเหน็ใจเพยีงเทานีก้ส็ามารถเยยีวยา
ผูปวยไดทั้งกายและใจ
 ในบทบาทญาติที่มาเยี่ยมผูปวยก็ไมควรทุกขรํ่าไหเกินหนา
เกินตายิ่งกวาผูปวย ญาติควรเพิ่มบทบาทเยียวยาใจดวยการพูดคุยถึง
ความหวงั ความฝน และความดีทีเ่ขามคีวามภาคภมูใิจ รวมทัง้ใหกาํลงัใจ
วาพรอมจะอยูเคียงขางก็ยิ่งชวยใหผูปวยกาวขามความเจ็บปวยไปได
อยางราบรื่น

 การอบรมครัง้นีม้กีารสอนใหทาํทองเลนซึง่เปนการฝกภาวนา
เพื่อเกื้อกูลผูอื่น โดยมีหลักการคือ เปดใจรับความทุกข ความเจ็บปวด
ของผูอื่นมาที่ตัวเรา และเปดใจสงความดี ความสุข ความเขมแข็งของ
เราใหผูนั้น
 “ทองเลน” พลังจักรวาลขั้นสูงสุดแหงทิเบต เปลี่ยนพลัง
จักรวาลดานลบเปนบวก จากบันทึกของทาน “โซเกียล รินโปเช” ได
กลาวถึงการทําสมาธิแบบ “ทองเลน” อันเปนการทําสมาธิเพื่อเปลี่ยน
พลังลบเปนบวกไดอยางอัศจรรย ทานโซเกียล รินโปเช ไดศึกษาสมาธิ
แบบทองเลนนีม้าจากทาน “เกะเช เชคาวา” อกีทหีนึง่ ซึง่เปนผูนาํวชิานี้
ไปเผยแพรจนเปนที่ยอมรับ โดยเริ่มตนจากการชวยเหลือผูปวย
โรคเรือ้นทีไ่มมทีางรกัษาได ดวยการฝกสมาธแิบบทองเลนนี ้กลบัทาํให
พวกเขาหายจากโรคเรือ้นไดอยางนาอศัจรรย นาํไปสูการยอมรบัสมาธิ
แบบนี้ในเวลาตอมา
 พระไพศาล วสิาโล ประยกุตกระบวนการทาํทองเลนมาใชใน
การฝกอบรม “เผชิญความตายอยางสงบ” ของเครือขายพุทธิกา ดังนี้
 นั่งตามสบาย หายใจเขา-ออกดวยความผอนคลาย นอมจิต
ใหอยูกับลมหายใจ ใหใจอยูกับปจจุบัน
 รับรูถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับกายของเขา
 ในใจของเรานั้นเปยมดวยความเมตตา
 ใหสรางภาพในใจวา มคีวนัดาํพวยพุงขึน้จากรางกายทีเ่จบ็ปวด
ของเขา ใหใจเราเปดนอมเอาควันดํานั้นลอยเขามาในตัวเรา ควันนั้น
คอย ๆ  ขจัดความเห็นแกตัวของเรา จนในที่สุดความยึดถือในตัวเราได
ถกูควนันัน้กดักรอนทาํลายใหลดนอยลง จติทีเ่หน็แกตวัไดถกูทาํลายไป
ก็ยิ่งแผรังสีขาวนวลจากใจแผเมตตาไปที่ผูปวย ใหความปรารถนาดี
ไปเยียวยาความทุกขของเขา
 เราอาจทํางาย ๆ  ไดโดยใชใจที่เปยมดวยเมตตาอยากใหเขา
เปนสุข และเพิ่มความกรุณาซึ่งอยากใหเขาพนทุกขเขาไปดวย
 อาจเพยีงแคสงความปรารถนาดผีานทางการสมัผสั เชน กมุมอื
ของผูปวยไว อาจสื่อไดดวยนํ้าเสียง แววตา ผูปวยจะรับรูไดแมอยูใน
ภาวะโคมาก็ตาม นอกจากนี้ก็อาจใชวิธีอื่นที่ทําใหพลังเมตตาสงไปที่
ตัวผูปวยได สัมผัสผูปวยในขณะที่ใจเมตตา นึกภาวนาใหเขาหายจาก
โรครายดวยใจสงบนิง่แมไมพดูเลย ความรูสกึทีเ่กดิขึน้ในใจเราจะมพีลงั
ที่สื่อไปถึงเขาได
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การบังคับให้แพทยจายยาชื่อสามัญให้แกผู้ปวยในระบบสวัสดิการ
ข้าราชการจะฉุดมาตรฐานการแพทยไทยให้ตกตํ่าลงไปอีก
 สวรส. ได้มีความพยายามที่จะรวมกองทุนสุขภาพ 3 กองทุน        

เข้าด้วยกัน (กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) กองทุนประกันสังคม และ

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดย สวรส. ได้ตั้งองค์กรอีกหน่ึงแห่งไว้

ภายใน สวรส. คือส�านักงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 

ที่ได้ออกมาเสนองานวิจัยว่า ระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ    

ใช้เงนิเปลอืง(1) หมอใช้ยาแพง ๆ  ไม่สมเหตสุมผล หรือทจุริต ท�าให้ไม่สามารถ

ควบคุมค่าใช้จ่ายได้เหมือนในระบบ 30 บาท แล้วไปบอกกรมบัญชีกลาง      

ให้มา “ควบคุมการจ่ายยาของแพทย์” ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือ การ   

“รวมกองทนุสขุภาพ” ให้ผูบ้รหิาร สปสช. มาเป็นผูบ้รหิารกองทนุสขุภาพทัง้หมด

   ซึ่งในตอนที่แล้ว ได้อ้างถึงข่าวที่ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าว “ค�ามั่น(1)” ว่าจะรวมกองทุนสุขภาพ

ในประเทศไทยให้ได้เป็นกองทุนเดียวภายใน 1 ปี และผู้เขียนได้บอกว่า        

การรวมกองทุนสุขภาพให้เป็นกองทุนเดียวนั้นจะท�าให้มาตรฐานการแพทย์

หรือมาตรฐานการรักษาผู้ป่วยจะเป็นมาตรฐานเดียวคือ “มาตรฐานเลว        

เท่าเทยีมกนั” กล่าวคอื มาตรฐานในระบบหลักประกนัสขุภาพเลวลง แล้วจะตามมา

ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และระบบประกันสังคมต่อไป

    ทั้งนี้ตามที่บอกแล้วว่ามาตรฐานการแพทย์ของไทยเราตกต�่าลง  

หลงัจากการมรีะบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตแิล้ว เนือ่งจากคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติใช้เงินเป็นตัวก�าหนดให้ผู้ป่วยได้รับยาหรือได้รับ

การรกัษาเพียงบางอย่างเท่านัน้ ท�าให้ผูป่้วยไม่ได้รบัยาทีเ่หมาะสมหรอืดีทีส่ดุ

ในการรักษาความเจ็บป่วย และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ยงัได้ไป “บอกกรมบญัชกีลาง” ให้จดัระบบการเบกิเงนิในระบบสวสัดกิารรกัษา

พยาบาลข้าราชการของผู้ป่วยใน (นอนรักษาในโรงพยาบาล) ให้ด�าเนินตาม

แบบเดยีวกนักบัระเบยีบการเบกิจ่ายตามแบบของระบบ 30 บาท คอืใช้ระบบ

ราคากลางตามรายกลุ่มโรค (Diseases Related Group = DRG) ซึ่งผู้บริหาร

ในระบบ 30 บาทบอกว่าจะ “ควบคุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้    

เหมือนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”

    ซึง่การทีร่ะบบสวสัดกิารข้าราชการเบกิจ่ายตาม DRG นีส้ามารถ

ลดค่าใช้จ่ายลงได้จรงิ แต่มผีลท�าให้โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสขุ

มปีญหาการขาดเงนิทนุหมุนเวียนทีใ่ช้ในการรักษาผูป่้วยทนัท ีเนือ่งจาก

โรงพยาบาลที่รับรักษาผู้ป่วยในระบบสวัสดิการข้าราชการด้วย จะเบิก

เงินค่า “รักษาผู้ป่วย” ในระบบน้ีได้เต็มท่ีตามท่ีโรงพยาบาลได้จ่ายจริง 

ในการรักษาผู้ป่วย ท�าให้โรงพยาบาลเก็บเงินค่ารักษาได้ตามที่เป็นจริง 

และช่วยท�าให้โรงพยาบาลมเีงนิสดหมนุเวยีนไปใช้จ่าย (เพือ่พยุงสถานะ 

“การขาดเงินทุน”) ในการรักษาผู้ป่วยในระบบ 30 บาท 

ระบบสวัสดิการข้าราชการชวยแก้ปญหาการขาดงบประมาณ   
ในระบบ 30 บาท
 ตามที่เคยกล่าวถึงแล้วว่า เมื่อเริ่มมีระบบหลักประกันสุขภาพ      

แห่งชาติน้ัน เงินงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ส่งให้แก่ 

โรงพยาบาลน้ันมจี�ากดั ท�าให้โรงพยาบาลขาดเงนิในการจดัหายาและเวชภณัฑ์

(ตอจากฉบับที่แล้ว)

หรอืเครือ่งมอืแพทย์ในการรกัษาผูป่้วย แต่โรงพยาบาลไม่สามารถเรียกเกบ็เงนิ

ทั้งหมดที่ใช้ไปแล้วในการรักษาผู ้ป่วยในระบบ 30 บาทได้เหมือนเดิม          

ก่อนที่จะมีระบบ 30 บาท

   ซึง่ก่อนหน้านี ้โรงพยาบาลเรยีกเกบ็เงนิค่ายาและค่าบรกิารทางการ

แพทย์จากผู้ป่วยที่ไปรับการรักษาได้ทุกคน ยกเว้นผู้ป่วยรายได้น้อย โดยมี

อตัราการเกบ็เงนิในราคาถกู (ถกูกว่าโรงพยาบาลเอกชน) ถอืว่าเป็นสวัสดิการ

ของรฐัทีใ่ห้ประชาชน โรงพยาบาลจงึมรีายได้จากการด�าเนินงานในการรกัษา

ผู ้ป่วย และรายได้น้ีเก็บไว้ในคลังของโรงพยาบาล เรียกว่า “เงินบ�ารุง             

โรงพยาบาล” ที่สามารถเอาไปใช้ในภารกิจการงานของโรงพยาบาลได้ตาม

ระเบียบราชการที่ก�าหนดไว้ 

  เมือ่โรงพยาบาลได้รบัเงนิค่ารกัษาผูป่้วยในระบบ 30 บาท น้อยกว่า

ค่าใช้จ่ายจริงที่ได้จ่ายในการรักษาผู้ป่วย ท�าให้โรงพยาบาลขาดเงินทุน            

ในการจัดหายาและเวชภัณฑ์อื่น ๆ มารักษาผู้ป่วย จึงต้องไปเอาเงินบ�ารุง 

(เปรยีบเสมอืนเอาเงนิคงคลงัมาช่วยพยงุสถานะทางการเงนิของโรงพยาบาล) 

เอามาจ่ายในการรกัษาผูป่้วยในระบบ 30 บาท จนท�าให้เงินบ�ารงุโรงพยาบาล

หมดเกลี้ยงแทบทุกโรงพยาบาล

 แต่งบประมาณในระบบ 30 บาทก็ยังมีไม่พอที่จะใช้ในการรักษา   

ผู้ป่วย (ถึงแม้ว่างบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะเพิ่มขึ้น  

ทุกปี แต่ สปสช. ก็ส่งงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลไม่สมดุลกับค่าใช้จ่ายจริง

ในการรกัษาผูป่้วยในระบบ 30 บาท) ผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสขุจงึหาวธิกีาร

ที่จะ “หารายได้เข้าสู่โรงพยาบาลเพิ่มข้ึน” เพื่อที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลน

งบประมาณในการรกัษาผูป่้วย ซึง่รายได้น้ีไม่สามารถจะขอเพิม่ได้จาก สปสช. 

  วิธีการที่โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขจะหารายได้เพิ่มขึ้น

ก็คือ การ “ปรับขึ้นราคาค่าบริการทางการแพทย์ทุกชนิด รวมท้ังค่ายา”        

โดยขึ้นราคาทุกอย่างในอัตรา 10-30% ในปี พ.ศ. 2547 หลังจากมีโครงการ 

30 บาทได้ 2 ปี

   ค่าบรกิารต่าง ๆ ทีโ่รงพยาบาลกระทรวงสาธารณสขุปรับขึน้ราคานี้ 

ไม่สามารถเรียกเก็บเพิ่มได้จากระบบ 30 บาท แต่ไปเรียกเก็บได้จากผู้ป่วย  

ในระบบสวัสดิการข้าราชการ เนื่องจากในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการนัน้ โรงพยาบาลสามารถเบกิจากกรมบญัชกีลางได้ตามจริงท่ีได้จ่าย

ในการรกัษาผูป่้วยไปแล้ว ท�าให้งบประมาณทีก่รมบญัชกีลางต้องจ่ายในระบบ

สวัสดิการข้าราชการน้ันเพิ่มข้ึนมาก ท�าให้กรมบัญชีกลางหาทางที่จะลด       

ค่าใช้จ่ายของผูป่้วยในระบบสวสัดกิารข้าราชการลงโดยการแก้ พ.ร.ฎ.สวัสดิการ

ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ และออกค�าสั่งห้ามใช้ยาบางอย่างดังกล่าวแล้ว

ในตอนที่ 1.2

  แต่ถ้าไปดอูตัราการเพิม่ขึน้ของงบประมาณเหมาจ่ายรายหวัในการ

รักษาผู้ป่วยในระบบ 30 บาท ก็จะพบว่ามีอัตราการเพิ่มข้ึนในอัตราส่วน

มากกว่าในระบบสวัสดิการข้าราชการเสียอีก กล่าวคือในปี พ.ศ. 2547           

ค่าใช้จ่ายในระบบสวัสดิการข้าราชการ 26,043.11 ล้านบาท(2) ในขณะท่ี       

ค่าเหมาจ่ายรายหัวในปี พ.ศ. 2547 เท่ากับ 29,727.5 ล้านบาท(3)

 ในปี พ.ศ. 2553 ค่าใช้จ่ายในระบบสวัสดิการข้าราชการ 62,195 

ล้านบาท และค่าเหมาจ่ายรายหัวในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ           

ในปีเดียวกันนี้เท่ากับ 89,384.8 ล้านบาท 

มองอนาคตมาตรฐานการแพทยไทย
ด้วยความหวงใย (ตอนที่ 1.3)
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[ เสียงแพทย์ ]

   ในช่วง 6 ปีนี ้ค่าใช้จ่ายในระบบสวสัดกิารข้าราชการเพิม่ข้ึนร้อยละ 

138.8 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายงบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มข้ึน   

ร้อยละ 200.68

 จะเห็นได้ว่างบประมาณในการรักษาผู้ป่วยในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงกว่างบประมาณค่าใช้จ่ายในระบบ

สวัสดิการข้าราชการอย่างชัดเจน 

 ส่วนการท่ีมีบางคนเปรียบเทยีบว่า ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ให้บรกิารครอบคลมุประชาชนถงึ 47 ล้านคน แต่ใช้งบประมาณมากกว่าระบบ

สวสัดกิารข้าราชการเพยีงเลก็น้อยคอื 27,189.8 ล้านบาท หรอืเหมาจ่ายรายหวั

เพยีงไม่กีพั่นบาท ในขณะทีร่ะบบสวสัดกิารข้าราชการมค่ีาใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคน

สูงถึง 12,439 บาทนั้น ก็คงต้องศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มอายุผู้ใช้บริการนั้นว่า

ในระบบสวัสดิการข้าราชการนั้นเป็นกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่าในกลุ่มผู้มีสิทธิใน

ระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตหิรอืไม่ และต้องเปรยีบเทยีบความเจบ็ป่วย

ในประชากรสองกลุม่น้ันว่าเป็นการเจบ็ป่วยจากโรคอะไรบ้างจงึท�าให้การรกัษา

และค่ารักษาแตกต่างกัน และต้องพิจารณาด้วยว่าระบบหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาตนิัน้เป็นระบบงบประมาณทีจ่�ากดั แม้โรงพยาบาลจะเบกิเงินค่ารกัษา

ผูป่้วย (จากส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต)ิ ได้น้อยกว่าทีโ่รงพยาบาล

ได้จ่ายจริงตามท่ี สปสช. ก�าหนดระเบียบไว้ แต่โรงพยาบาลก็ไม่ได้รับเงิน   

ตามระเบียบที่ สปสช. ก�าหนด กล่าวคือ โรงพยาบาลจะได้รับเงินน้อยกว่า

ระเบียบที่ สปสช. ก�าหนดเสียอีก 

   ฉะนั้น การที่ผู ้อ�านวยการ สวปก. (ส�านักงานวิจัยเพื่อพัฒนา       

หลกัประกนัสขุภาพไทย) จะมาสรปุเอาง่าย ๆ  ว่า การทีค่่าใช้จ่ายในระบบสวัสดิการ

ข้าราชการเพิ่มสูงขึ้นมากและมีค่าเฉลี่ยต่อคนสูงกว่าในระบบหลักประกัน

สขุภาพแห่งชาตนิัน้เกดิจากการจ่ายเงนิตามปรมิาณการบรกิารไม่ว่าการบรกิาร

นั้นจะจ�าเป็นหรือไม่(2) และกล่าวหาว่าผู้ให้บริการ (แพทย์) มีแรงจูงใจในการ

สร้างรายได้จากการจ่ายยาท�าให้มกีารจ่ายยามากเกนิจ�าเป็น และโรงพยาบาล

ก็มีรายได้จากส่วนต่างค่ายาท่ีมากเกินจ�าเป็นนั้น จึงเป็นการกล่าวหาอย่าง

เลื่อนลอยหรือมีอคติ เนื่องจากต้องการที่จะขยายอ�านาจการบริหารของ 

สปสช. เข้ามามีอ�านาจในการบริหารในระบบสวัสดิการข้าราชการอีกด้วย

 การกล่าวหาของ ผอ.สวปก. ซึง่เป็นส�านกังานในสถาบนัวจิยัระบบ

สาธารณสุข (สวรส.) นับเป็นการกล่าวหาอย่างรุนแรง ถึงกับมีการกล่าวหาว่า

แพทย์ใช้ยาไม่เหมาะสมและไม่เป็นไปตามข้อบ่งชีท้างการแพทย์ จนถงึกบัไป

เสนอกรมบัญชีกลางให้ออกประกาศห้ามแพทย์จ่ายยา 9 ชนิดให้แก่ผู้ป่วย  

ในระบบสวัสดิการข้าราชการ แต่ก็ถูกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค (กรรมการ         

ราชวทิยาลยั) ได้ออกมาให้ความเหน็ทางวชิาการขดัแย้งกบัค�าสัง่ของกรมบญัชกีลาง 

และชมรมพิทักษ์สทิธิข้์าราชการน�าโดย พลตรหีญงิพลูศร ีเปาวรตัน์ และคณะ 

ได้ไปยื่นฟ้องศาลปกครองให้ระงับค�าสั่งของกรมบัญชีกลางชั่วคราว และ     

ศาลปกครองยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จในขณะนี้

  ความพยายามของ สวปก. ซ่ึงเป็นองค์กรเครือข่ายของ สวรส.      

ในการที่จะ “ควบคุม” การจ่ายยารักษาผู้ป่วยของแพทย์ นอกจากจะเป็นการ

ละเมดิสทิธผิูป่้วยในระบบสวสัดกิารข้าราชการแล้ว ยงันบัว่าเป็นการ “ละเมดิ

สิทธิของแพทย์ผู้รักษาผู้ป่วย” ที่จ�าใจต้องใช้ยาที่มีอยู่ในบัญชียาหลักเท่านั้น 

   สวรส. และ สวปก. มีความพยายามที่จะบังคับและควบคุมแพทย์

ให้ “สั่งการรักษาผู้ป่วย” ตามแนวคิดของกลุ่มตน ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ  

ในการรักษาทุกโรค นอกจาก สวปก. และ สวรส. จะกล่าวหาว่าแพทย์และ 

โรงพยาบาลว่าหารายได้จากค่ายาที่ไม่สมเหตุสมผลแล้ว ยังกล่าวหาว่ามีการ

ทุจริตจนถึงกับตั้งส�านักงานเพิ่มขึ้นใน สวรส. คือส�านักงานพัฒนาตรวจสอบ

ระบบการรักษาพยาบาล (สพตร.) เพื่อให้ไปตรวจสอบการ “สั่งยาหรือการ   

สัง่การรกัษาของแพทย์” ทัว่ประเทศโดยการสุม่ตรวจ ซึง่ให้ข้อมลูว่ามกีารทจุรติ 

เบกิซ�า้ซ้อน และอ่ืน ๆ อกีมากมาย รวมถึงมข่ีาวว่าส่งเร่ืองให้ DSI สอบสวน(4) 

อย่างครึกโครม ซึ่งก็พบการทุจริตอยู่บ้าง (ซึ่งก็ควรลงโทษและเรียกเงินคืน)  

แต่ก็มีอีกหลายร้อยโรงพยาบาลซึ่งเป็นส่วนมากที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริต           

แต่เมื่อไปส�ารวจแล้วก็ไม่มีการทุจริตใด ๆ เกิดขึ้น เป็นการใช้ยาตามข้อบ่งชี้       

ที่จ�าเป็นตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่สามารถยืนยันได้

 ฉะนัน้ การจะยกเอาการทจุรติส่วนน้อยมากล่าวหาแพทย์ทัง้ระบบ

จนน�าไปสู่การห้ามจ่ายยาในหลากหลายวิธีการและหลากหลายรูปแบบ       

ของกรมบัญชีกลางจึงเป็นพฤติการณ์ที่ขาดธรรมาภิบาลและความถูกต้อง   

เป็นอย่างยิ่ง แต่กรมบัญชีกลางก็ยังไม่ยอมยุติการบังคับการสั่งจ่ายยาและ 

การเบกิยาในระบบสวสัดกิารข้าราชการ(5)  โดยก�าหนดให้โรงพยาบาลเบกิเงนิ    

ค่ายาในบัญชียาหลักในราคาเพิ่มได้จนถึง 200% ของราคาทุน 

  ในขณะที่ยานอกบัญชียาหลัก (ที่เป็นยาต้นแบบ: origin มีราคาสูง) 

กรมบัญชีกลางจะให้โรงพยาบาลซื้อในราคากลางที่กรมบัญชีกลางก�าหนด  

โดยราคากลางมักจะเป็นราคาที่กรมบัญชีกลางตั้งไว้ต�่ากว่าท้องตลาด             

ที่โรงพยาบาลไม่อาจจะซื้อได้ เนื่องจากบริษัทยาไม่ยอมขายในราคากลาง    

ทีก่รมบญัชกีลางก�าหนด เพราะอาจจะไม่คุม้ทนุของบรษิทั ฉะนัน้ราคาต้นทนุ

ของยาต้นแบบที่โรงพยาบาลซื้อมาได้ก็สูงกว่าราคากลาง แต่กรมบัญชีกลาง

ก�าหนดให้โรงพยาบาลเบิกค่ายาเพิ่มจากราคากลางได้เพียง 3% (ซึ่งอาจจะ

ต�่ากว่าราคาต้นทุนของโรงพยาบาล) 

   การประกาศก�าหนดของกรมบัญชีกลางแบบนี้แสดงให้เห็นชัดว่า

กรมบญัชกีลางพยายามทีจ่ะให้ก�าไรยาสามญัสงูมาก แต่กดก�าไรค่ายาต้นแบบ

จนเหลือไม่ถึง 3% เพื่อจูงใจ (หลอกล่อ) ให้แพทย์ใช้ยาสามัญเพิ่มขึ้น

  นับเป ็นความพยายามที่จะให ้แพทย์ใช ้ยาสามัญ โดย 

“แทรกแซง” กลไกตลาดของราคายา โดยไม่ค�านึงถึงความถูกต้อง        

เป็นธรรมต่อคุณภาพการรักษาและคุณภาพชีวิตผู้ป่วย 

     ซึง่ รศ.นพ.สรุศกัดิ ์ลลีาอดุมลปิิ ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 

ในฐานะประธานคณะกรรมการอ�านวยการเครอืข่ายกลุม่สถาบนัแพทยศาสตร์

แห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนกรรมาธิการวุฒิสภา(5) ขอให้           

กรมบญัชกีลางเลือ่นการบงัคบัตามประกาศนีอ้อกไปก่อน เนือ่งจากจะมผีลกระทบ

ต่อคณุภาพการรกัษาผูป่้วยในระบบสวสัดกิารข้าราชการ และอาจท�าให้อาการ

ทรุดหนัก รักษาไม่หาย โรคดื้อยา และละเมิดสิทธิสวัสดิการข้าราชการ

  ทั้งหมดที่กล่าวมาในบทความตอนนี้คือเหตุผลที่ผู้เขียนต้องแสดง

ความห่วงใยต่ออนาคตของมาตรฐานการแพทย์และสาธารณสุขไทย ที่ให้   

นกับญัชแีละผูบ้รหิารกองทนุมาเป็นผู ้“ก�าหนดการใช้ยา” โดยรบัฟังการ “วจิยั” 

ทีไ่ม่สมเหตสุมผลและไม่มหีลกัฐานเชงิประจกัษ์จากผูว้จิยัในสถาบนัวจิยัระบบ

สาธารณสุข 
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Pax7) ซึ่งเปนเซลลแซทเทลไลทซึ่งเปนเซลลกลามเนื้อที่ยังไมโตเต็มที่
กระจายอยูทัว่ไป ดวยการปรบัเปลีย่นสดัสวนของสวนผสมไฮโดรเจลทีใ่ชงาน
เปนวสัดรุองรบัการเจรญิของเซลลไมโอบลาสตในกลามเนือ้เทยีม ทมีวจัิย
สามารถปรบัแตงใหกลามเนือ้เทยีมทีไ่ดมขีนาดเสนผาศนูยกลางของกลุม
มดักลามเนือ้และแรงทีเ่กดิขึน้จากการหดตวัของกลามเนือ้ทัง้แบบหดตวั
ครัง้เดยีว (twitch) และแบบหดตวัแบบเกรง็คาง (tetanus) เปลีย่นแปลงไป 
ซึง่เมือ่เลอืกสวนประกอบของไฮโดรเจลทีเ่หมาะสมแลว แรงทีเ่กิดจากการ
หดตัวตอพ้ืนที่หนาตัดของกลามเนื้อเทียมที่เพาะเลี้ยงขึ้นจะสามารถมี
คาทีส่งูกวาแรงทีเ่กดิจากการหดตวัของกลามเนือ้ในธรรมชาตเิสยีอกี โดยมี
คาประมาณ 47.9 มิลลินิวตันตอตารางมิลลิเมตรภายหลังจากการ
เพาะเลีย้งเปนระยะเวลา 4 สปัดาห เมือ่เทยีบกบัคาที ่44 มลิลนิวิตนัตอ
ตารางมิลลิเมตรของกลามเนื้อของหนูเกิดใหม นอกจากนี้ยังเปนคาที่
สงูกวาคาแรงทีเ่กดิจากการหดตวัทีไ่ดจากกลามเนือ้เทยีมทีม่กีารผลติและ
รายงานมากอนหนากวาสิบเทา

กลามเนื้อเทียมที่รักษาตัวเองได
 กลามเนื้อนั้นเปนสวนสําคัญเนื่องจากรางกายใชสําหรับทําให
เกดิการเคลือ่นไหวของอวัยวะตาง ๆ ภายใตการควบคมุผานการกระตุน
ของระบบเสนประสาทหรือการตอบสนองที่เกิดจากการถูกกระตุ น 
หนาทีข่องกลามเนือ้ทกุชนดิ คอื การหดตวัเพือ่ใหเกดิการเคลือ่นไหวและ
ทําหนาที่ตาง ๆ ตามแตงานของแตละอวัยวะ เชน การเคลื่อนไหวของ
แขนขา การยอยอาหารของกระเพาะอาหาร การไหลเวียนโลหิตของ
หลอดเลือด หรือการสูบฉีดโลหิตของหัวใจ เปนตน ซึ่งหากกลามเนื้อเกิด
การบาดเจบ็หรอืเสยีหายแลวจะมคีวามจาํเปนทีจ่ะตองทาํการรกัษาหรอื
ทดแทนกลามเนือ้ทีบ่าดเจบ็หรอืเสยีหายไป ปจจบุนัเทคโนโลยวีศิวกรรม
เนื้อเยื่อ (tissue engineering) นั้นไดรับความสนใจเปนอยางมากในการ
พัฒนาสําหรับการรักษาทางการแพทย และการทดแทนเนื้อเยื่อหรือ
อวัยวะตาง ๆ ซึ่งเทคโนโลยีวิศวกรรมเนื้อเยื่อนั้นก็ถูกพัฒนาเพื่อใชเปน
วธิใีนการรกัษาการบาดเจบ็ของกลามเนือ้เชนกนั อยางไรกต็าม เนือ้เยือ่เทยีม
สําหรับการทดแทนที่ถูกพัฒนาขึ้นในปจจุบันนั้นยังคงมีสมบัติที่ยังคง
ตางจากกลามเนือ้ในธรรมชาต ิตวัอยางเชน มคีาแรงทีเ่กดิจากการหดตัวที่
ตํ่ากวา มีขนาดของเซลลไมโอไฟเบอรที่สั้นกวา เปนตน ทําใหยังคง
มีประสิทธิภาพที่ตํ่ากวากลามเนื้อในธรรมชาติ

ลาสุดทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยดุก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได
พัฒนากลามเน้ือเทียมที่มีคาแรงจากการหดตัวสูงและสามารถรักษาตัว
ไดเองดวยเทคนิควิศวกรรมเนื้อเยื่อแบบใหม โดยการใสสวนผสมของ
ไฮโดรเจลและเซลลไมโอบลาสตในแมพมิพซลิโิคนใหเปนรปูทรงของกลุม
มัดกลามเนื้อ โดยไฮโดรเจลซึ่งเปนสวนรองรับการเจริญของเซลล
ไมโอบลาสตนัน้ประกอบดวยคอลลาเจน หรอืไฟบรโินเจน และมาทรเิจล 
(Matrigel) และใช ทรอมบินเปนสารในการเริ่มกระบวนการเกิด
พอลิเมอไรเซชันเกิดเปนเจลไฟบรินภายหลังจากการทําปฏิกิริยาที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปนระยะเวลาครึ่งชั่วโมง จากนั้นนําเจลที่ได
ไปเพาะเลีย้งในอาหารเลีย้งเซลลเพือ่ใหเจรญิเตบิโต ซึง่กลามเนือ้เทยีมที่
ไดจากการเพาะเลี้ยงนั้นมีลักษณะโครงสรางที่คลายคลึงกับกลามเนื้อใน
ธรรมชาติคือ มีลักษณะประกอบดวยไมโอไฟเบอรที่มีหลายนิวเคลียสที่
เรียงตัวในทิศทางเดียวอยางหนาแนนและลอมรอบดวยลามินินและ
คอลลาเจนประเภทที ่4 นอกจากนีย้งัมเีซลลแพรบอกซเจด็ (paired box 7, 

ภาพแสดงประเภทของกลามเนือ้หลกั
ในรางกาย ไดแก กลามเนือ้โครงราง
หรือกลามเนื้อลาย กลามเนื้อหัวใจ 
และกลามเนื้อเรียบ[1]

ภาพแสดงกลามเนื้อเทียมที่เพาะเลี้ยงขึ้น (ซาย) เมื่อเปรียบเทียบกับ
กลามเนื้อในธรรมชาติของหนูเกิดใหม (ขวา) โดยพบวาประกอบดวย
ไมโอไฟเบอรที่มีหลายนิวเคลียสที่เรียงตัวในทิศทางเดียวอยางหนาแนน
และลอมรอบดวยลามินิน (LAM) และคอลลาเจนประเภทที่ 4 (Col4) 
นอกจากนีย้งัมเีซลลแพรบอกซเจด็ (paired box 7, Pax7) กระจายอยูทัว่ไป[2]

ภาพแสดงกลุมเสนใยกลามเนื้อเทียมในแมพิมพซิลิโคนท่ีผลิตขึ้น (A) 
และขนาดเสนผาศูนยกลางของเสนใยที่เปลี่ยนแปลงตามอัตราสวนของ
สวนประกอบตาง ๆ ในไฮโดรเจลที่ใชงาน (B)[3]
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ภาพแสดงแรงทีเ่กดิจากการหดตวัครัง้เดยีว (A) และแรงทีเ่กดิจากการหดตัว
แบบเกร็งคาง (B) ของกลุมเสนใยกลามเนื้อเทียมที่เปลี่ยนแปลงตาม
อัตราสวนของสวนประกอบตาง ๆ ในไฮโดรเจลที่ใชงาน[3]

ครัง้เดยีวและแบบหดตวัแบบเกรง็คางกลบัไปสูระดบักอนหนาทีจ่ะถูกสารพิษ 
จากการศึกษาในหนูทดลองโดยการฝงกลามเนื้อเทียมน้ีในผิวหนังที่
บริเวณหลังของหนูพบวาจะมีการเจริญงอกเขามาของหลอดเลือดอยาง
เห็นไดชัดที่ระยะเวลาเพียง 7 วันภายหลังการผาตัด และจะมีปริมาณ
ความหนาแนนของหลอดเลือดที่ใกลเคียงกับกลามเนื้อเทียมที่ไดรับการ
เพาะเลีย้งใหมกีารเจรญิเขามาของหลอดเลอืดในหองปฏบิตักิารในระยะ
เวลา 14 วันภายหลังการผาตัด สิ่งนี้แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการ
เจรญิเตบิโตทีดี่ในสภาพทางชวีวทิยาในสิง่มีชวีติของกลามเนือ้เทยีมเพาะ
เลีย้งดงักลาว ซึง่เทคนคิการเพาะเลีย้งกลามเนือ้เทยีมทีส่ามารถซอมแซม
ตัวเองไดและมีคาแรงที่เกิดจากการหดตัวสูงใกลเคียงกับกลามเนื้อใน
ธรรมชาตินี้ถือไดวาเปนความกาวหนาทางดานวิศวกรรมเนื้อเยื่อของ
กลามเนื้ออยางมากที่จะชวยเบิกทางตอการพัฒนากลามเนื้อเทียม
สําหรับการใชงานทดแทนกลามเนื้อธรรมชาติที่เกิดการบาดเจ็บเสียหาย
ในอนาคต

เอกสารอางอิง
 1. http://biology-forums.com/index.php?action= 
gallery;sa=view;id=9126
 2. M. Juhas, G. C. Engelmayr, Jr., A. N. Fontanella, G. 
M. Palmer and N. Bursac (2014) Biomimetic engineered muscle 
with capacity for vascular integration and functional maturation in 
vivo. PNAS, 111(15), pp. 5508-5513.
 3. S. Hinds, W. Bian, R. G. Dennis and N. Bursac (2011) 
The Role of Extracellular Matrix Composition in Structure and 
Function of Bioengineered Skeletal Muscle, Biomaterials, 32(14), 
pp. 3575-3583.
 4. http://www.sciencedaily.com/releases/2014/03/ 
140331153606.htm 
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นอกจากนี้กล ามเนื้อเทียมที่ เพาะเลี้ยงขึ้นนี้ ยังสามารถ
ซอมแซมตวัเองได ทัง้นีเ้นือ่งจากประกอบไปดวยเซลล Pax7 ซึง่เปนเซลล
กลามเนือ้ทีย่งัไมโตเตม็ไวทีส่ามารถจะถกูกระตุนใหเจรญิเตบิโตเม่ือเซลล
กลามเนือ้ปกตเิกดิการบาดเจบ็เชนเดยีวกบักลามเนือ้ในธรรมชาต ิทมีวิจยั
ไดทดลองความสามารถในการซอมแซมตวัเองของกลามเน้ือเทยีมนีด้วย
การใสสารพษิลงไปในจานเพาะเลีย้งกลามเนือ้เทยีมทีผ่านการเพาะเลีย้ง
มาเปนระยะเวลา 14 วันแลว ภายหลังผานไป 6 ชั่วโมงจึงทําการลางเอา
สารพิษดังกลาวออกแลวทําการวิเคราะหลักษณะและสมบัติของ
กลามเน้ือเทยีมตอไป ซึง่ในระยะแรกพบวาเซลลไมโอไฟเบอรจะเกดิการ
ขาดสั้น มีการตายของเซลลตาง ๆ  และมีการลดลงของแรงที่เกิดจากการ
หดตัว แตภายหลังระยะเวลาผานไปที่ 5 วัน จะพบวากลามเนื้อเทียมมี
การซอมแซมตัวเองโดยพบการเจริญของเซลลไมโอไฟเบอรและการเพ่ิม
ขึ้นของเซลลตาง ๆ กลับมา ที่ระยะเวลา 10 วันพบวากลามเนื้อเทียม
ดังกลาวมีคาแรงที่เกิดขึ้นจากการหดตัวของกลามเนื้อทั้งแบบหดตัว

กราฟแสดงแรงในการหดตัวแบบ
เกรง็คางของกลามเนือ้เทียมภายหลัง
จากการเพาะเลี้ยง ท่ีระยะเวลา
ตาง ๆ[3]

ภาพจากซายไปขวาแสดงการฟนฟูของกลามเนือ้เทยีมภายหลงัการไดรบั
พิษในหลอดทดลองที่ระยะเวลา 6 ชั่วโมง, 5 วัน และ 10 วันภายหลัง
การไดรบัพษิเมือ่เปรยีบเทยีบกบัภาพของกลามเนือ้เทยีมกอนไดรบัพิษ[2]

ภาพแสดงการเจรญิงอกเขาไปของหลอดเลอืดในกลามเนือ้เทยีมผานการ
เพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการเปนเวลา 14 วันกอนนําไปทดลองฝงลงใน
บริเวณผิวหนังที่หลังของหนูทดลองที่ระยะเวลาตาง ๆ[2] 
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•

ความสัมพันธระหวาง HLA โมเลกุลและโรคตาง ๆ

 เนือ่งจาก HLA เปนปจจยัหนึง่ทีส่าํคัญทีมี่ผลตอระบบภมูติานทาน

ของรางกาย จึงไมเปนทีน่าแปลกใจทีมี่ผูพบความสมัพนัธระหวาง HLA กบั

โรคตาง ๆ  มีทั้งตอโรคภูมิตานทานตอตนเอง (autoimmune disease) และ

โรคติดเชื้อ (infection disease) ทั้งในดาน susceptible หรือ resistant 

ตอโรคนั้น ๆ ในปจจุบันการศึกษาความสัมพันธของ HLA และโรคตาง ๆ 

ไดชวยเพิ่มความเขาใจถึงความสําคัญของปจจัยทางพันธุกรรมของบุคคล

ตอการเกิดโรคบางชนิด

ทฤษฎีที่ใชอธิบายกลไกที่ HLA มีผลตอการเกิดโรคตาง ๆ

 1. Mimicry hypothesis : HLA แอนติเจนบางชนิดอาจมีสวน

คลายคลึงกับแอนติเจนจากเชื้อโรคบางชนิด ทําใหระบบภูมิคุมกันซึ่งจะ

ไมรบัรู HLA แอนติเจน เพราะเปน self antigen กจ็ะไมมกีารตอบสนองตอ

แอนติเจนของสิง่ตดิเชือ้นัน้ไปดวย จงึอาจเปนสาเหตหุนึง่ทีท่าํใหพบความ

สัมพันธระหวาง HLA allele บางชนิดกับ susceptibility ตอโรคติดเชื้อได

 2. Recepter hypothesis : ไดมีผูเสนอความคดิวา HLA บางชนดิ

อาจทําหนาที่เปน receptor ตอ virus และทําใหเกิดโรคได

 3. Autogenic peptide : ในกรณีของ Autoimmune disease 

ไดมีผูเสนอทฤษฎีวา HLA บางชนิดอาจมีความสามารถท่ีจะนําเสนอ 

Autogenic peptide ทีเ่ปนตัวสาํคัญในการกอโรคได หรอื peptide ท่ีเกดิจาก

การสลายตัวของ HLA แอนติเจนนั้นสามารถทําหนาท่ีเปน Autogenic 

peptide ไดเอง

 4. Selection hypothesis : เนื่องจาก HLA molecule เปนปจจัย

สําคัญที่กําหนด T cell receptor จากกระบวนการ selection ใน Thymus 

ทฤษฎีนี้ เชื่อว าผลจาก Thymic selection 

ในบุคคลที่มี HLA บางชนิดอาจกอใหเกิด T cell 

ทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะทาํลายเนือ้เยือ่ตนเองมากกวา

ปกติ

 5. Other HLA-linked genes : 

นอกจากนี้ก็อาจเปนไปไดว าความสัมพันธ

ระหวางโรคตาง ๆ กับ HLA อาจเปนความ

สัมพันธกับยีนอื่นที่ถายทอดอยางใกลชิดไปกับ 

HLA gene

ความสมัพนัธระหวาง HLA และ Autoimmune 

disease

 จากการสังเกตพบวา HLA allele(s) 

บางชนิดพบไดมากหรือนอยกวาปกติในโรค 

autoimmune ตาง ๆ อยางมีนัยสําคัญ ทําให

นกัวทิยาศาสตรสนใจศกึษาถงึกลไกระดบัโมเลกลุ

ที่จะสามารถอธิบายถึงความสัมพันธนี้อยาง

กวางขวาง ตัวอยางความสัมพันธระหวาง HLA 

และ autoimmune disease ที่สําคัญไดแสดงไว

ในตารางที่ 2

 จะเห็นวา นอกจากความสัมพันธที่

คอนขางเดนชดัระหวางโรค Ankylosing spondylitis 

กบั HLA-B27 ซึง่เปน HLA class I นัน้ โรคสวนใหญ

มักพบวามีความสัมพันธกับ class II (HLA-DR) 

อยางไรก็ตาม โรค autoimmune ไมไดเกิด

กับบุคคลท่ีมี susceptible HLA allele ทุกคน 

สามารถอธบิายไดจากความรูในปจจบุนัวา HLA 

เปนปจจยัหนึง่ซึง่ทาํใหบคุคลนัน้ ๆ  มแีนวโนมที่

จะเกิดภูมิคุมกันตอเนื้อเยื่อตนเองได แตการ

เกดิโรค autoimmune เกดิจากปจจัยอ่ืนดวย ดงันัน้ 

การเกดิโรคในแตละบคุคลจงึแตกตางกนัไป จะเหน็

ไดวาเราไมสามารถใช HLA molecule เปนตวัชวย

ระบบ HLA (The HLA complex)
(ตอจากฉบับที่แลว)
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ที่ดีในการวินิจฉัยโรคได อยางไรก็ตาม เนื่องจากโรค autoimmune 

มีลักษณะการแสดงออกของโรคที่หลากหลาย (heterogeneity) และ HLA 

ก็เปน Marker อันหนึ่งที่มีความสัมพันธกับการแสดงออกบางชนิด เชน 

ผูปวย rheumatoid arthritis ที่มี DW4 หรือ DW14 จะมีโอกาสเสี่ยงสูงกวา

ท่ีจะม ีprogressive joint destruction ดงันัน้ HLA genotype อาจจะมคีวาม

สาํคญัมากกวาในดานการพยากรณลกัษณะการแสดงออกของโรค (clinical 

course) เพื่อชวยตัดสินการรักษา (รูปที่ 10)

 3. การศกึษาสวนใหญมุงเนนถงึการคนหา

ความสัมพันธตอ HLA เฉพาะบาง allele

 ในปจจบุนันีม้ผีูแนะนาํวาความสมัพนัธ

ท่ีมีนัยสําคัญอยางแทจริงนาจะเปนตอกลุ ม 

HLA alleles ที่มีลักษณะการจับกับ peptide 

(binding motif) ที่เหมือนกัน หรือตอลักษณะ 

Heterogeneous ของ HLA ซึ่งทําใหเกิดความ

หลากหลายมากขึน้ตามทฤษฎ ีnatural selection

 อยางไรก็ตาม ความสัมพันธระหวาง 

HLA ท้ังในดานบวกและลบตอโรคตดิเชือ้บางชนดิ

ก็ไดมีรายงานไว (ดูตัวอยางในตารางที่ 3) 

การศึกษาถึงกลไกระดับโมเลกุลท่ีจะอธิบาย

ความสัมพันธนี้จะมีความสําคัญมากที่อาจนํา

ไปสูการคนพบการรกัษาหรอืวคัซนีใหม ๆ  ตอโรค

นัน้ ๆ  ตวัอยางการศกึษาหนึง่เกดิจากสมมตุฐิาน

ที่วา “protective HLA molecule มีความสําคัญ 

เนื่องจากความสามารถของ molecule นั้นที่จะ

จับและนําเสนอ immunodominant peptide 

ท่ี สํา คัญจากจุลชีพ และทําให  เกิดภาวะ

ภูมิตานทานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถปองกัน

หรือทําใหเกิดโรคท่ีรุนแรงนอยลงในบุคคลที่มี 

HLA allele นั้น ๆ ได” การศึกษานี้มีชื่อเรียกวา 

“Reverse Immunogenetic” โดยเริ่มจาก HLA 

molecule ท่ีสนใจ และพยายามที่จะคนหา 

peptide ท่ีสําคญัท่ีอยูบนรองของ HLA molecule 

นั้น ซึ่งอาจจะสามารถนํามาใชเปนวัคซีนได

ตอไป peptide หนึง่ชือ่ 1s6 ซึง่เปนสวนหนึง่จาก 

liver-stage antigen-1 (LSA-1) ของ malaria 

antigen ไดถูกคนพบดวยวิธีดังกลาวนี้ จาก

ความสามารถในการจับกับ HLA-B53 ซึ่งเปน 

protective allele ตอมาลาเรยีขัน้รนุแรงใน Africa 

และทําใหเกิด CTL ซึ่งสามารถทําลายเซลลตับ

ที่ติดเชื้อมาลาเรียไดดี ในปจจุบัน LSA-1 ก็เปน 

antigen เปาหมายหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนา

วัคซีนตอมาลาเรีย

 จะเห็นวาการศึกษาถึงความสัมพันธ

ระหวาง HLA และโรคตาง ๆ  มคีวามสาํคญั และ

 ในขณะเดียวกันไดมีผู ศึกษากลไกระดับโมเลกุล เพื่ออธิบาย

ความสัมพันธระหวาง HLA และกลไกในการเกิดโรคตาง ๆ มากมาย 

โดยหวังวาความรูนี้จะสามารถนํามาใชในการพัฒนา immunotherapy 

ที่ดีขึ้น หรือเฉพาะตอโรคมากขึ้นได ดูทฤษฎีที่ใชอธิบายในปจจุบันนี้

ในหัวขอทฤษฎีที่ใชอธิบายกลไกที่ HLA มีผลตอการเกิดโรคตาง ๆ

ความสัมพันธระหวาง HLA กับโรคติดเชื้อตาง ๆ

 บทบาทที่สําคัญของ HLA molecule ในการตอบสนองทาง

ภมูคิุมกนัตอโรคตดิเชือ้ตาง ๆ  เปนเหตผุลหนึง่ทีใ่ชอธบิายวา ความหลากหลาย

ของ HLA molecules เกิดขึ้นเนื่องจากการคัดเลือกตามธรรมชาติ (natural 

selection) เพื่อใหเกิดการนําเสนอ antigenic peptides ที่หลากหลาย

จากจุลชีพตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ หลักฐานท่ีใชสนับสนุนทฤษฎีนี้

ยังไมเปนที่แนชัดนัก การศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง HLA ตอโรค

ติดเชื้อตาง ๆ ไมคอยพบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญชัดเจน 

เหมือนใน autoimmune disease ดังที่กลาวไวขางตน ปญหานี้อาจเนื่อง

มาจาก

 1. การศกึษาสวนใหญมีขนาดประชากรทีร่วมในกลุมศกึษาจํานวน

ไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถคนพบความสัมพันธที่มีอยูได นอกจากวา

ความสัมพันธนั้นมีนัยสําคัญที่สูงมาก

 2. ความแตกตางของจุลชีพสายพันธุตาง ๆ  ในแตละภูมิภาคอาจ

ทําใหคนพบความสัมพันธที่ตางกันในแตละทองที่ ทําใหมีความสับสนใน

การแปลผลได

chu423.indd   26 11/7/57 BE   1:44 PM

วงก
ารแ
พท
ย์ ส
รรพ

สา
ร



27Ç§¡ÒÃá¾·Â�1 - 15 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

[ ¨ØÌÒ»ÃÔ·ÑÈ¹� ]

เอกสารอางอิง
 1. Abdulkadir, S.A., V. Casalaro, S.S. Lisa, Z. Song, and S.J. Ono. (1996) The Major Histocompatibility Complex genes and 
their transcriptional regulation in MHC molecules. In MHC molecules: Expression, Assembly, and Function. R.G. Urban and R.M. Chicz, 
editors. R.G. Landes Company, Austin, Texas. 9-34.
 2. Beck S (1999) Sequence organisation of the class II region of the human MHC. Immunol. Rev. 167:201-210.
 3. Cresswell P (1999) The nature of the MHC class I peptide loading complex. Immunol. Rev. 172:21-28.
 4. Engelhard VH (1994) Structure of peptides associated with class I and class II MHC molecules. Annu. Rev. Immunol. 12:181-
207.
 5. German RN (1996) Processing and presentation of endocytically acquired protein antigens by MHC class II and class I 
molecules. Immunol. Rev. 151:5-30.
 6. Germain, R.N. (1999) Antigen Processing and Presention. In Fundamental Immunology. W.E. Paul, editor. Lippincott-Raven 
Press, Philadelphia. 287-340.
 7. Hansen, T.H., B.M. Carreno, and D.H. Sachs. (1993) The Major Histocompatibility Complex. In Fundamental Immunology. 
W.E. Paul, editor. Raven Press, New York. 577-628.
 8. Hill, A.V., J. Elvin, A.C. Willis, M. Aidoo, C.E. Allsopp, F.M. Gotch, X.M. Gao, M. Takiguchi, B.M. Greenwood, A.R. Townsend, 
and et al. (1992) Molecular analysis of the association of HLA-B53 and resistance to severe malaria. Nature 360:434.
 9. Hill, A.V. (1998) The immunogenetics of human infectious diseases. Annu. Rev. Immunol. 16:593.
 10. Hughes, A.L., M. Yeager, and M. Carrington. (1996) Peptide binding function and the paradox of HLA disease associations. 
Immunol. Cell Biol. 74:444.
 11. Janeway, C.A.J. and P. Traver. (1997) Immunobiology: The Immune System in Health and Disease. Garlan Publishing Inc. 
New York and London.
 12. Jones EY (1998) Recognition surfaces of MHC class I. Immunol. Rev. 163:121-128.
 13. Kuby, J. (1994) Immunology. W. H. Freeman and Company, New York.
 14. Lawlor DA (1990) Evolution of class-I MHC genes and proteins: from natural selection to thymic selection. Annu. Rev. 
Immunol. 8:23-63.
 15. Madden DR (1995) The three-dimensional structure of peptide-MHC complexes. Annu. Rev. Immunol. 13:587-622.
 16. Margulies, D.H. (1999) The Major Histocompatibility Complex. In Fundamental Immunology. W.E. Paul, editor. Lippincott-
Raven Press, Philadelphia. 263-286.
 17. Nepom, G.T. (1995) Class II antigens and disease susceptibility. Annu. Rev. Med. 46:17.
 18. Nepom GT (1991) MHC class-II molecules and autoimmunity. Annu. Rev. Immunol. 9:493-525.
 19. Shiina T (1999) Genome sequencing analysis of the 1.8 Mb entire human MHC class I region. Immunol. Rev. 167:193-199.

สามารถนาํมาประยกุตใชประโยชนในทางคลนิกิ 

ดงัตวัอยางทีไ่ดกลาวไวขางตน นอกจากนีค้วามรู

พื้นฐานในคุณสมบัติการนําเสนอ peptide ของ 

HLA ยังไดมีการนําใชประโยชนในดานตาง ๆ 

เชน ใชคนหา immunodominant epitope จาก 

antigen ทีส่นใจ รวมทัง้การปรบัปรงุเปลีย่นแปลง 

epitope เพือ่ประโยชนทางการรกัษา และพฒันา

วัคซีน เปนตน  
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 อาการปวดขอไหล (Shoulder pain) 
เปนอาการทีน่าํผูปวยมาพบแพทยออรโธปดิกส
ไ ด  บ  อยรองจากอาการปวดหลั ง และ
ปวดคอ ผู ป วยสวนหนึ่งจะถูกสงปรึกษา
นักกายภาพบําบัด โรคขอไหลติด (Shoulder 
capsulitis, Frozen shoulder) โรคนี้พบไดบอย
ในคนอายุ 40-60 ป ผูปวยจะมอีาการปวดและ
เคลื่อนไหวขอไหลไดลําบาก โดยเฉพาะการ
หมุนแขนออกทางดานนอกและดานใน มกัเกดิ
จากการอักเสบเรื้อรังของเยื่อหุมขอทําใหมี
การหนาตัวและหดรั้ง สาเหตุของการเกิดยัง
ไมทราบแนชัด อาจเกิดขึ้นเองโดยไมทราบ
สาเหตุ แตสวนมากมักเกิดกับผูปวยที่มีการ
บาดเจ็บหรือการจํากัดการเคลื่อนไหวของ
ขอไหลมากอน เชน มีกระดูกปลายแขนหัก

1. Laser therapy แสดงใหเหน็วามปีระสทิธภิาพ
ในผูปวยขอไหลตดิ RR: 8.9  2. การใช Pulsed 
electromagnetic field therapy แสดงใหเหน็วา
มปีระสทิธภิาพในผูปวยขอไหลตดิ ผลการรกัษา
ในการลดปวดระยะส้ันในผู ท่ีมีอาการปวด
จากหินปูนเกาะในเอ็นขอไหล (Calcific 
tendinitis of shoulder) RR: 19  3. การใช 
Ultrasound therapy แสดงใหเห็นว ามี
ประสทิธภิาพในผูปวยขอไหลตดิ ผลการรกัษา
ในการลดปวดระยะส้ันในผูที่มีหินปูนเกาะใน
เอ็นขอไหล RR: 1.81 ผลการรักษาดวย
เครือ่งมอืไฟฟาจะดขีึน้มากกวาถารกัษารวมกบั
การออกกําลังกายอยางตอเนื่อง
 กลาวโดยสรุป การรักษาผูปวยที่มี
อาการปวดไหลที่ เกิดจากโรคขอไหลติด 
พบวาการรักษาดวยเครื่องมือไฟฟาทาง
กายภาพชวยลดอาการปวดในระยะสั้นไดดี 
และหากบาํบดัรวมกบัการออกกาํลงักายอยาง
ตอเนื่องจะใหผลดีในการรักษาโรคขอไหลติด
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ใสเฝอกนาน 4-6 สัปดาห หรือผูปวยที่มีการ
บาดเจบ็ของเอน็กลามเนือ้ขอไหลโดยมอีาการ
ปวดจนทําใหผูปวยหยุดใชแขนขางที่บาดเจ็บ 
ทาํใหเกดิภาวะ Frozen shoulder ได การรกัษา
โรคขอไหลตดิทาํไดหลายวธิ ีไดแก ยาแกอกัเสบ 
การฝงเข็ม และการรักษาทางกายภาพบําบัด 
เช น การออกกําลังกาย การนวดกดจุด 
การขยับขอตอ การใชเคร่ืองมือไฟฟาทาง
กายภาพบําบัด
 พบวาการใชเครื่องมือไฟฟาในการ
บาํบดัตาง ๆ  (Electrotherapy) ใหผลการรกัษา
ที่ดีในผูปวยโรคขอไหลติด ผลการรักษาดวย
เครื่องมือไฟฟาจะดีมากขึ้นถารักษารวมกับ
การออกกาํลงักายอยางตอเนือ่ง การใชเครือ่งมอื
ไฟฟาหวังผลในการลดปวด การกระตุ น
การซอมแซม การลดการเกรง็ตวัของกลามเนือ้ 
เพิ่มการเคลื่อนไหวของขอตอ เพิ่มความ
แข็งแรงของกลามเนื้อ จากการรวบรวมขอมูล
เชงิประจกัษในฐานขอมลู Cochrane เกีย่วกบั
การรกัษาโรคขอไหลตดิและการใชเครือ่งมอืไฟฟา
ทางกายภาพพบวา ผลของการใชเครื่องมือ
ไฟฟาใหผลชวยรักษาโรคขอไหลติดดังนี้ 

การรักษาโรคขอไหลติด
ดวยเครื่องมือไฟฟาทางกายภาพ
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กายวิภาคและสรีรวิทยา
ในหญิงตั้งครรภ
 ผูหญิงอายุระหวาง 10-50 ป เมื่อไดรับอุบัติเหตุ แพทยควรตรวจหาวามีภาวะต้ังครรภหรือไมอยูเสมอ 

ทั้งนี้เพราะการตั้งครรภทําใหสรีรวิทยาในรางกายและกายวิภาคเปล่ียนแปลงไป ทั้งอาการและอาการแสดง             

ที่เปลี่ยนไปในขณะไดรับอุบัติเหตุ การตรวจทางหองปฏิบัติการ การดูแลรักษาก็แตกตางจากคนปกติ 

กายวิภาค
 อายุครรภ 12 สัปดาห ขอบบนของมดลูกก็จะเริ่มอยูเหนือชองกระดูกเชิงกรานเล็กนอย

 เมื่ออายุครรภ 20 สัปดาห ขอบบนของมดลูกจะอยูตรงระดับสะดือ อายุครรภ 34-36 สัปดาหจะพบวา

ขอบบนของมดลูกจะอยูบริเวณขอบลางของกระดูกทรวงอก ในชวง 2 สัปดาหกอนคลอดพบวามดลูกจะอยู            

ตํ่าลงมาเล็กนอยเนื่องจากศีรษะของทารกเริ่มเขามาอยูในชองกระดูกเชิงกราน ในขณะที่มดลูกขยายใหญขึ้น           

ก็จะทําใหลําไสถูกดันขึ้นไปอยูสวนบนของชองทองมากขึ้น ดังนั้น ถาชองทองถูกกระแทกก็มักจะกอความกระทบ

กระเทือนตอมดลูกและทารกในครรภมากกวาลําไสได 
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 ระหวาง 3 เดือนแรกของอายุครรภจะพบวามดลูกยังคงอยูภายในอุงเชิงกราน แตเมื่ออายุครรภ 4-6 เดือน 

มดลกูจะโตจนเลยขอบอุงเชงิกรานโดยมทีารกลอยตวัอยูในนํา้ครํา่ของมดลกู ซึง่ถาไดรบัอบุตัเิหตกุอ็าจทาํใหนํา้ครํา่นี้

รั่วออกมาในกระแสเลือดจนอุดตันหลอดเลือดได หรือกอใหเกิดภาวะลิ่มเลือดกระจายในหลอดเลือด (disseminated 

intravascular coagulation: DIC) 

 ในขณะอายุครรภ 7-9 เดือนนั้น มดลูกจะมีขนาดใหญมากและมีผนังบาง สวนชวงทายของอายุครรภ        

ศีรษะของทารกจะเขาไปอยูในอุงเชิงกราน ดังนั้น ถาเกิดกระดูกเชิงกรานหักในชวงเวลานั้นก็จะทําใหศีรษะของทารก

ไดรับบาดเจ็บงาย นอกจากนี้รกอาจเกิดการลอกหลุดออกจากมดลูกจนเกิด abruption of placenta ได ทําใหมารดา

เสียเลือดอยางมากจนทําใหหลอดเลือดที่เลี้ยงมดลูกหดตัวและทารกขาดออกซิเจนเปนผลตามมาทั้งที่สัญญาณชีพ

ของมารดายังคงปกติก็ได

ระบบการไหลเวียนของเลือดในรางกายของหญิงตั้งครรภ

 ปริมาณสารนํ้าในหลอดเลือดจะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งคงที่ในอายุครรภ 34 สัปดาห แตเนื่องจากปริมาณ             

เม็ดเลอืดแดงเพิม่ขึน้นอยกวาปรมิาณสารนํา้ในหลอดเลอืดจงึทาํใหเกดิภาวะโลหติจางขึน้ไดเลก็นอย ในอายคุรรภทาย ๆ  

จะพบมีความเขมขนเลือด = 31-34% เทานั้น หญิงตั้งครรภอาจตองเสียเลือดประมาณ 1,200-1,500 มล. กอนที่จะ

เริ่มมีอาการแสดงของการขาดสารนํ้า แตจะแสดงอาการกระทบกับทารกดวยการที่ทารกมีหัวใจเตนเร็วขึ้นเปน         

อันดับแรกได

 เมื่ออายุครรภ > 10 สัปดาห จะพบมีปริมาณ cardiac output เพิ่มขึ้น 1-1.5 ลิตร/นาที อันเกิดจากปริมาณ

สารนํ้าในรางกายเพิ่มขึ้น รวมทั้งหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงมดลูกและรกขยายตัว ทานอนหงายจะทําใหมดลูกกดทับลง    

บนหลอดเลือดดํา inferior vena cava จนทําใหปริมาณเลือดไปเลี้ยงรางกาย (cardiac output) ลดลงไป 30% เพราะ

เลือดจากขาไมสามารถไหลกลับสูหัวใจได ในที่สุดอาจพบมีภาวะช็อกที่เรียกวา supine hypotensive syndrome 

เหตุการณนี้สามารถพบไดในอายุครรภ > 4 เดือนขึ้นไป

 อัตราการเตนของหวัใจจะเพิม่ประมาณ 10-15 ครัง้/นาท ีซึง่ภาวะหวัใจเตนเรว็นีต้องแยกออกจากวามภีาวะ

ขาดสารนํ้าหรือไม

 สําหรับความดันโลหิตในหญิงตั้งครรภนั้นพบวา อายุครรภ 4-6 เดือน จะเริ่มมีความดันโลหิตลดลงประมาณ 

5-15 มม.ปรอท สวนเมื่อใกลคลอดนั้นพบวา ความดันโลหิตจะเพิ่มจนกลับสูระดับปกติได

 คล่ืนไฟฟาหัวใจจะเปน left axis deviation ประมาณ 15 องศา นอกจากนี้ยังพบมี inverted T waves            

ใน lead III, AVF และ precordial lead
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ระบบการหายใจ
 Minute ventilation จะเพิ่มในหญิงต้ังครรภ อันเปนผลจากปริมาณโปรเจสเตอโรนในเลือดที่เพิ่มขึ้นไปทําให

เพิ่ม tidal volume จนอาจพบ PaCO
2
 ลดลงเหลือ 30 มม.ปรอท ดังนั้น ถาหญิงตั้งครรภมี PaCO

2
 35-40 มม.ปรอท 

อาจบงถึงวามีการหายใจลมเหลวได กะบังลมที่ยกสูงขึ้นจะลด residual volume และทําใหพบมี lung markings           

เพิ่มขึ้นในภาพถายรังสีทรวงอก หญิงตั้งครรภมีการใชออกซิเจนเพื่อเผาผลาญพลังงานใหแกรางกายมากขึ้น ดังนั้น  

ขณะไดรับบาดเจ็บจึงควรใหออกซิเจนเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนใหแกหญิงตั้งครรภดวย

จํานวนเม็ดเลือดขาว
 จํานวนเม็ดเลือดขาวจะเพ่ิมขึ้นในหญิงตั้งครรภ โดยอาจพบมีปริมาณเม็ดเลือดขาว 12,000/มม.3 หรือ            

มีปริมาณ 25,000/มม.3 ในชวงคลอดลูก ระดับไฟบริโนเจนและสารกระตุนการแข็งตัวของเลือดอาจเพิ่มขึ้นจนทําให 

PTT (partial thromboplastin time) และ PT (prothrombin time) สั้นลง ปริมาณสารอัลบูมินในเลือดตํ่า 2.2-2.8 ก./ดล. 

serum osmolarity ประมาณ 280 มิลลิออสโมล/ลิตร

ระบบทางเดินอาหาร
 กระเพาะอาหารยอยไดชาทาํใหมกัมอีาหารคางอยูในกระเพาะนาน ดงันัน้ ควรใสสายสวนเพือ่ดดูเศษอาหาร

ที่คางทิ้งเพ่ือปองกันการสูดสําลักเขาปอด ลําไสมักถูกดันขึ้นไปอยูสวนบนของชองทอง แตตําแหนงของมามและตับ  

ยังคงไมเปลี่ยนแปลง

ระบบการทํางานของไต
 เลือดไปเลี้ยงไตมากจึงมีการกรองของเสียที่ไตมาก พบวาระดับ BUN และ Cr ตํ่าลงไปครึ่งหนึ่งของคาปกติ 

นอกจากนี้พบมีน้ําตาลกรองออกมาทางปสสาวะมาก กรวยไตและทอไตจะโปงพองขึ้น เนื่องจากมดลูกโตไปกดทับ   

พบวามดลูกมักกดทับทอไตขางขวาจนทําใหพบอุบัติการณของทอไตและกรวยไตขางขวาโปง (hydronephrosis)          

บอยกวาขางซาย

 หญิงตั้งครรภมักมีไบคารบอเนต (H
2
CO

3
) ในเลือดต่ําเพื่อชดเชยภาวะ respiratory alkalosis อันเกิดจาก     

หญิงมีครรภมักหายใจเร็ว

[ à©¾ÒÐâÃ¤ 
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เอกสารอางอิง
 1. Advanced Trauma Life Support Committee, American College of 

Surgeons. Trauma in Pregnancy and Intimate Partner Violence. In : Rotondo MF., 

Bell RM., editors. Advanced Trauma Life Support Student Course Manual. 9th ed. 

USA; 2012: 275-82.

ระบบตอมไรทอ

 ตอมใตสมองมีขนาดใหญขึ้นและมีนํ้าหนักมากขึ้น 30-50% ถามีภาวะช็อกก็อาจกอใหตอมใตสมอง         

สวนหนา (anterior pituitary gland) ขาดเลือดจนทํางานไมได

ระบบกลามเนื้อ

 ในอายคุรรภ > 7 เดอืน รอยตอของกระดกูหวัหนาว (symphysis pubis) แยกหางเพิม่ขึน้ประมาณ 4-8 มม. 

รอยตอ sacro iliac joint ก็แยกหางเพิ่มขึ้น ซึ่งทําใหยากในการแปลผลภาพถายรังสีของชองเชิงกราน

ระบบประสาท

 ในอายุครรภทาย ๆ อาจพบอาการของโรคพิษแหงครรภระยะชัก (eclampsia) ได ซึ่งจะมาดวยอาการชัก

และตองแยกจากสาเหตุอื่นที่ทําใหเกิดอาการชักได เชน บาดเจ็บที่ศีรษะ  

 อาการของโรคพิษแหงครรภระยะชัก (eclampsia) จะตรวจพบมีอาการชัก ความดันโลหิตสูง hyperreflexia 

ปสสาวะมีโปรตีนและแขนขาบวมได

 ดังน้ัน การรักษาหญิงต้ังครรภที่ไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวย ตองเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาค  

และสรีรวิทยาจึงจะทําใหปรับเปลี่ยนการรักษาไดเหมาะสมตอหญิงตั้งครรภมากขึ้น
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¹¾.ÇÔÊÙµÃ ¿Í§ÈÔÃÔä¾ºÙÅÂ� ¾.º., ¹.Á., ¹.º.·., Ç.Ç.¹ÔµÔàÇªÈÒÊµÃ�*

*ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�ÀÒ¤ÇÔªÒ¹ÔµÔàÇªÈÒÊµÃ�
¤³Ðá¾·ÂÈÒÊµÃ�ÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å

•

การผาศพทีเ่นาแลวกอ็าจมพียาธสิภาพของสาเหตุท่ีตายได (รายงานผูตาย 1 ราย)
Full Autopsy Might Tell The Cause Of Death (A Case Report)

 การชันสูตรพลิกศพในรายผูตายตายมานานกวา 

24 ชั่วโมง (ในประเทศไทย) ศพจะเริ่มเนาแลว ซึ่งโดยทั่วไป

ยอมเปนการยากทีจ่ะบอกถงึสาเหตทุีต่ายเปนสวนใหญ เพราะ

เนือ้เยือ่และอวยัวะตาง ๆ ของรางกายกเ็ริม่เนาเสือ่มสลายไป

โดยธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง แตอยางไรก็ตาม เมื่อ

เปนการตายทีย่งัไมปรากฏเหตุ ยอมตองมีการชนัสตูรพลิกศพ

ตามกฎหมาย และมโีอกาสทีย่งัสามารถหาสาเหตแุหงการตายได 

แพทยที่มีหนาที่ในการชันสูตรพลิกศพจะตองไมลืมความ

สําคัญในเรื่องการสงศพเพื่อตรวจตอภายหลังจากที่มีการ

ชันสูตรพลิกศพแลวเสมอ

 ã¹¡ÒÃµÃÇ¨È¾¼ÙŒµÒÂ·Õ่ÁÕÊÀÒ¾à¹‹Ò¹ŒÍÂ 
»Ò¹¡ÅÒ§ ËÃ×Íà¹‹ÒÁÒ¡ ÍÂ‹Ò§Ë¹Ö่§ÍÂ‹Ò§ã´ áÁŒáµ‹à»š¹
¹ÔµÔ¾ÂÒ¸Ôá¾·Â�¡็ÍÒ¨¢Ò´¤ÇÒÁÊ¹ã¨ã¹àÃ×่Í§¢Í§
¡ÒÃµÃÇ¨ÍÂ‹Ò§ÅÐàÍÕÂ´ áµ‹ÁÑ¡ãËŒ¤ÇÒÁÊ¹ã¨ã¹µÑÇÍÂ‹Ò§
·Õ่à¡็ºà¾×่Í¡ÒÃµÃÇ¨·Ò§ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ àª‹¹ ¡ÒÃà¡็º
¡ÃÐà¾ÒÐÍÒËÒÃà¾×Í่¡ÒÃµÃÇ¨ ¡ÒÃà¡º็µÑºà¾×Í่¡ÒÃµÃÇ¨ 
à»š¹µŒ¹ á·Œ·Ṏ่ ÃÔ§áÅŒÇËÒ¡·Òํ¡ÒÃµÃÇ¨ËÅÍ´àÅ×Í´àÅÕÂ้§
ËÑÇã¨à¾ÕÂ§µÑ́ ¢ÇÒ§´Ù́ Ñ§¡Ã³ÕÍØ·ÒËÃ³�áÅŒÇ¡Í็Ò¨ÊÒÁÒÃ¶
ÃÐºØ¶Ö§ÊÒàËµØáË‹§¡ÒÃµÒÂáÅÐ¾ÄµÔ¡ÒÃ³�áË‹§¡ÒÃµÒÂ
ä´ŒáÅŒÇ …………ÏÅÏ

อุทาหรณ (รายงานผูตาย 1 ราย) (ภาพที่ 1) 

 ผูตายเปนชายอาย ุ45 ป ถกูพบวานอนตายในหองเชา

ของตนเองโดยไมทราบสาเหตุ หองเชาขางหองของผูตาย

เริ่มไดกลิ่นเนา จึงใหเจาของหองเชามาเปดดูพบวาผูตาย

เสียชีวิตแลว

 การตรวจศพ ณ โรงพยาบาลศิริราช

 ศพไดรบัการนาํขึน้เพือ่ตรวจท่ีภาควชิานติเิวชศาสตร 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล (ภาพที่ 3)

 สภาพศพจากการตรวจภายนอก: (โดยยอ) 

 - ศพเปนชายอายุประมาณ 50 ปเศษ รูปรางสันทัด 

ตวัยาว 170 เซนตเิมตร ผมสดีาํยาวประมาณ 10-15 เซนตเิมตร 

มีหนวดและเคราสั้น ๆ

 ประวัติผูตายไมชัดเจนนัก แตมาเชาหองเชาอยูมา

หลายเดอืนแลว โดยไมทราบวามปีระวตัโิรคประจาํตัวอยางหนึง่

อยางใดหรือไม 

 มีผูเห็นผูตายกอนเมื่อเย็น 2 วันที่ผานมา

 พนักงานสอบสวนไดรับการแจงใหมารวมทําการ

ชันสูตรพลิกศพ ณ ที่ที่พบศพและแพทยที่รวมทําการชันสูตร

พลิกศพไมสามารถท่ีจะใหสาเหตกุารตายได จึงไดทาํการสงศพ

เพือ่ตรวจตอทีโ่รงพยาบาลศริริาช ตามกฎหมายโดยมหีนงัสอื

นําสง (ภาพที่ 2)

1 2

3
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ถึงมากราวรอยละ 60-80 (ภาพที่ 9)

 - เนื้อเยื่อในชองอกโดยท่ัวไปอยู ในเกณฑปกติ

เนาแลวปานกลาง

 - ชองทองโดยทัว่ไปอยูในเกณฑปกตมิสีภาพเริม่เนา

ถึงเนาแลวปานกลาง

 - ตับ มาม ไต และอวัยวะอื่น ๆ ในชองทองอยูใน

เกณฑปกติ

 - ศพอยูในสภาพนอนหงาย ไมพบวาแขนและขา

งอผิดรูป

 - ศพเนาแลวอยูในเกณฑปานกลางคอนขางมาก 

โดยเฉพาะสวนศีรษะ คอ และลําตัวสวนตน

 - รอบคอไมพบบาดแผล คอไมพบวามกีารเคลือ่นไหว

ไดผิดรูป

 - หนาอก หลัง ตนขา อวัยวะเพศ ไมพบสิ่งผิดปกติ 

เวนแตการเนาบางสวน

 สภาพศพจากการผาศพตรวจ:

 - หนังศีรษะและใตชั้นหนังศีรษะปกติ (ภาพที่ 4)

 - กะโหลกศีรษะปกติ ไมพบรอยแตกหรือราว

 - เยื่อหุมสมองปกติ ไมพบลักษณะการมีเลือดออก

ปรากฏ

 - เนื้อสมองเนาแลวปานกลาง ดูจากสภาพที่ปรากฏ

ไมพบพยาธิสภาพ (ไมมีเลือดออก) (ภาพที่ 5)

 - คอ กลองเสยีง กระดกูคอ และเนือ้เยือ่รอบกระดกู 

ไมพบพยาธิสภาพผิดปกติ

 - กระดูกซี่โครงและกระดูกสันหลังอยูในเกณฑปกติ

 - เปดชองอกอยูในเกณฑปกติ (ภาพที่ 6)

 - ปอดอยูในเกณฑปกต ิแตมสีภาพทีเ่นาแลวปานกลาง

ถึงมาก (ภาพที่ 7)

 - หวัใจมสีภาพทีเ่นาแลวปานกลาง แตสามารถตรวจ

หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจไดโดยฝานหนาตัดหลอดเลือดแดง

เลี้ยงหัวใจทั้ง 3 เสน พบวา 

  - หลอดเลอืดเลีย้งหวัใจเสนหนาตบีมากกวา

รอยละ 80-90 (ภาพที่ 8)

  - หลอดเลอืดเลีย้งหวัใจเสนขวาตบีปานกลาง

4 5 6 7
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9
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การตรวจทางหองปฏิบัติการ: 

 - ตรวจจากเลอืด ปสสาวะ นํา้ดี ของเหลวในกระเพาะ

อาหาร (เปนการตรวจตามปกต)ิ เพือ่หาสารเสพตดิ ยานอนหลับ

หรือยากลอมประสาท และแอลกอฮอล 

สาเหตุตาย:

 - ระบบไหลเวียนลมเหลวเนื่องจากหลอดเลือด

เลี้ยงหัวใจตีบ

พฤติการณที่ตาย: 

 - ตายตามธรรมชาติ (natural death) 

วิเคราะหและวิจารณ

ประการที่ 1: การตายผิดธรรมชาติ

 การตายผิดธรรมชาตินั้น กฎหมายบัญญัติใหตองมี

กระบวนการ “ชันสูตรพลิกศพ” ดังนี้1 

มาตรา 1481 เมือ่ปรากฏแนชดั หรอืมเีหตอุนัควร

สงสัยวาบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ หรือตายใน

ระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน ใหมีการ

ชันสูตรพลิกศพ เวนแตตายโดยการประหารชีวิตตาม

กฎหมาย

 การตายโดยผิดธรรมชาตินั้น คือ

 (1) ฆาตัวตาย

 (2) ถูกผูอื่นทําใหตาย

 (3) ถูกสัตวทํารายตาย

 (4) ตายโดยอุบัติเหตุ

 (5) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ

ประการที่ 2: การชันสูตรพลิกศพ

 เมื่อแพทยผูมีหนาที่ไดรับทราบถึงศพที่ตองทําการ

รวมชนัสตูรพลกิศพกบัพนกังานสอบสวน และแพทยไดเตรยีมตวั 

เตรียมใจ และเตรียมเครื่องมอืในการชนัสตูรพลกิศพ (รวมถงึ

เอกสารที่จะตองใชในการดําเนินการตอเนื่อง)1 พรอมแลว 

แพทยจะไป ณ ที่ที่ศพถูกพบและทําการชันสูตรพลิกศพตาม

แนวทางมาตรฐานแหงการชันสูตรพลิกศพ2,3,4 

 เมื่อแพทยไปถึงที่ที่ศพถูกพบและพบวา “ศพที่จะ

ตองชันสูตรพลิกศพ” นั้นเปน “ศพที่เนาแลว” แพทยตอง

ระลึกไวเสมอวา “ยากที่แพทยจะสามารถระบุถึงสาเหตุ

แหงการตายไดโดยงาย” แมวาจะมีวัตถุที่อยูที่ขางศพหรือ

ติดตัวมากับศพก็ตาม แตก็มิไดหมายความวาศพดังกลาวจะ

ตองเสียชีวิตจากวัตถุที่พบเหลานั้น เชน

 1. การท่ีแพทยพบวาศพเนาและมเีชอืกคลองอยูทีค่อ

ก็มิไดหมายความวาผูตายเสียชีวิตจากการขาดอากาศ ทั้งนี้

เพราะอาจเปนไปไดทีผู่ตายนัน้เมือ่เสยีชวีติแลวมกีารเอาเชือก

มาคลองไว (เชน ถูกฆาตกรรม) 

 2. การพบวามีสารเสพติด (ยา) ตกอยูขางตัวของ

ผูตายกม็ไิดหมายความวา ผูตายเสพยาเสพตดิจนถงึแกความตาย 

เพราะอาจมีการนํายาเสพติดดังกลาวมาวางไวขางผูตาย

เมื่อผูตายเสียชีวิตจากเหตุอื่นแลว (เชน ถูกฆาตกรรม) 

 ประการที่ 3: การดําเนินการเมื่อชันสูตรพลิกศพ

เนาเสร็จ

 ขอใหแพทยระลกึไวเสมอวา “หากพบศพเนาทกุครัง้ 

แพทยจาํเปนตองนาํศพมาเพือ่รบัการตรวจตอเสมอ” (มาตรา 

151 และ 152)1 ดังไดกลาวแลววา “เปนการยากที่แพทยจะ

หาสาเหตแุหงการตายไดจากการทีด่เูพยีงศพและศพดงักลาว

เปนศพทีเ่นาแลวดวย” แพทยจะตองนาํศพกลบัมาตรวจอยาง

ละเอียด หรอืจะตองสงศพไป ณ ท่ีท่ีสามารถทําการตรวจศพได 

(มาตรา 152) นั่นเอง

 ในประเด็นนี้หากพนักงานสอบสวน (หรือเจ า

พนกังานอืน่ทีร่วมทาํการชนัสตูรพลกิศพกบัแพทย) ไมเห็นพอง

ด วยกับแพทย ในการท่ีจะให มีการนําศพมาตรวจต อ 

ณ สถานที่ที่สามารถตรวจศพได ใหแพทยระบุไวใน “บันทึก

รายละเอยีดแหงการชนัสตูรพลกิศพ” วา “ขอใหสงศพเพือ่รบั

การตรวจตอ” อีกทั้งใหระบุไวในเอกสารดังกลาววา “ยังไม

ปรากฏสาเหตุและพฤติการณที่ตายขอใหสงศพเพื่อรับการ

ตรวจตอ” เสมอ

 หมายเหตุ:

 1. แพทยตองไมคลอยตามญาติหรือเจาพนักงาน

อ่ืนใดวา การตายดังกลาวเปนการตายตามธรรมชาติหากยัง

ไมปรากฏหลักฐานทางการแพทยที่แสดงถึงขอวินิจฉัยดัง

กลาวนี้

 2. แพทยตองรับทราบวา ในคดีความผิดตอชีวิตนั้น

ถอืไดวาเปนความผดิท่ีอยูในขัน้รายแรงและมอีายคุวามคอนขาง

ยาวถึงยี่สิบป5 การที่แพทยเห็นวาเมื่อปลอยศพที่ทําการ

ชันสูตรพลิกศพโดยให สาเหตุ เป นไปตามที่ญาติหรือ
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[ ÁØÁ¹ÔµÔàÇª ]

 ประการที่ 5: การวิจารณเพิ่มเติม

 ในการตรวจศพผูตายท่ีมีสภาพเนานอย ปานกลาง 

หรือเนามาก อยางหนึ่งอยางใด แมแตเปนนิติพยาธิแพทย

กอ็าจขาดความสนใจในเรือ่งของการตรวจอยางละเอยีด แตมกั

ใหความสนใจในตัวอยางท่ีเก็บเพ่ือการตรวจทางหองปฏิบัติ

การ เชน การเก็บกระเพาะอาหารเพื่อการตรวจ การเก็บตับ

เพ่ือการตรวจ เปนตน แทท่ีจรงิแลวหากทําการตรวจหลอดเลอืด

เล้ียงหัวใจเพียงตัดขวางดูดังกรณีอุทาหรณแลว (ภาพที่ 8 

และภาพที่ 9) ก็อาจสามารถระบุถึงสาเหตุแหงการตายและ

พฤติการณแหงการตายไดแลว

สรุป

 ผู ตายที่ตายโดยมิปรากฏเหตุ เมื่อแพทยทําการ

ชันสูตรพลิกศพเสร็จเรียบรอยแลวหากไมสามารถหาสาเหตุ

แหงการตายได แพทยไมมทีางเลอืกอืน่อกีนอกจาก “จะตอง” 

สงศพมาเพือ่รบัการตรวจตอตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ยิง่หาก

เปนศพท่ีเนาแลวซึ่งเปนการยากท่ีจะหาสาเหตุแหงการตาย

โดยแพทยจะตองไมพยายามที่จะใหสาเหตุแหงการตาย

อันเปนการคาดเดา เพราะแทที่จริงแลวอาจเปนการตาย

ผิดธรรมชาติในเกณฑที่ผู ตายถูกกระทําผิดกฎหมาย เชน 

ถูกฆาตกรรมได 

เอกสารอางอิง

 1. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. http://www.thailaws.com/law/thaiacts/code1307.pdf

 2. พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525. ราชกิจจานุเบกษา 2525;99:1-24.

 3. ประกาศแพทยสภาที ่11/2555 เรือ่ง เกณฑมาตรฐานผูประกอบวชิาชพีเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555. โดยในการประชมุ

ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555 ไดมีมติใหแกไขขอความในประกาศแพทยสภาที่ 11/2555 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

เปน “ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ (24 มกราคม พ.ศ. 2555)”.

 4. ประกาศแพทยสภาที่ 12/2555 เร่ือง เกณฑความรูความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม พ.ศ. 2555. (Medical Competency Assessment Criteria for National License 2012) ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555.

 5. ประมวลกฎหมายอาญา. http://legal-informatics.org/file/3.pdf  

เจาพนกังานอืน่ตองการแลวกจ็ะสิน้เรือ่งไปนัน้ ตองถอืวาเปน

ความเขาใจผดิอยางมาก แมวาในระยะแรกจะยงัไมมเีรือ่งเกดิขึน้ 

แตอาจเกิดเรื่องจนถึงข้ันมีการรื้อฟนคดีไดหากยังไมส้ินสุด

อายุความ และหากมีการดําเนินการของแพทยที่ไมเปนไป

ตามมาตรฐาน2,3,4 แลวอาจสงผลกระทบถึงสถานภาพของ

แพทยไดอยางมาก

 ประการที่ 4: การตายในกรณีอุทาหรณ

 1. จากการชันสูตรพลิกศพที่ไดยอมแสดงใหเห็นวา 

“สภาพของศพที่เนายอมไมสามารถที่จะบอกถึงสาเหตุแหง

การตายไดเลย” ยิง่ผูตายไมปรากฏบาดแผลใหปรากฏดวยแลว

ยิ่งเปนการยากยิ่งไปอีก 

 2. แตเมือ่ทาํการผาศพตรวจดจูะพบวา ในผูตายรายนี้

มีพยาธิสภาพที่หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจอยางชัดเจน กลาวคือ

มีหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบถึง 2 เสนหลักคือ เสนหนา 

(anterior branch of left coronary artery) มีการตีบถึงรอยละ 

80-90 และเสนขวา (right coronary artery) มีการตีบถึง

รอยละ 60-80 ซึ่งเปนสาเหตุแหงการที่ทําใหกลามเนื้อหัวใจ

ขาดเลือดได

 3. จากสภาพการตรวจศพที่พบพยาธิดังกลาวและ

การทีต่รวจดสูถานทีท่ีพ่บศพซึง่ไมปรากฏสภาพแหงการทีศ่พ

อาจเสียชีวิตอันเนื่องจากถูกทําราย ยอมแสดงใหเห็นได

ประจกัษวา สาเหตทุีท่าํใหผูเสยีชวีติในรายนีค้อืการทีห่ลอดเลอืด

เลี้ยงหัวใจตีบและหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงอยางเฉียบพลัน

นั่นเอง
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[ R2R ]
กองบรรณาธิการ • 

หรอืกลไกการขบัถ่ายอจุจาระผ่านทางทวารเทยีมทางหน้าท้องได้ จงึไม่สามารถใช้เป็น
อุปกรณ์ส�าหรับการฝึกทักษะการดูแลและการท�าความสะอาดทวารเทียมส�าหรับ
นักศึกษา พยาบาล และผู้ดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ประดิษฐ์  
“หุ่นจ�าลองทวารเทียม (Colostomy Model)” ที่มีลักษณะเสมือนทวารเทียมของ 
ผูป่้วยจรงิ มาใช้ในการฝึกฝนทกัษะการท�าความสะอาดและการเปลีย่นถงุรองรบัของเสยี
ส�าหรับนักศึกษาพยาบาล พยาบาล ตัวผู้ป่วยกรณีที่ผู้ป่วยต้องเปล่ียนด้วยตนเอง  
และผู้ดูแลผู้ป่วย เพื่อให้มีความรู้และเกิดความมั่นใจในการดูแลทวารเทียมได้อย่าง 
ถูกต้อง โดยหุ่นจ�าลองทวารเทียมผลิตจากน�้ายางพาราที่เป็นผลผลิตภายในประเทศ 
ท�าให้มีราคาไม่สูง ประมาณ 200-300 บาทเท่านั้น และมีความทนทาน 

ผศ.จณิพชิญ์ชา มะมม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
หัวหน้าคณะผู้ประดิษฐ์ กล่าวว่า หุ่นจ�าลองทวารเทียมน้ีจะมีความพิเศษจาก 
หุน่จ�าลองทวารเทยีมเดมิตรงทีล่กัษณะของทวารเทยีมจะมลีกัษณะ ส ีและความยดืหยุน่
คล้ายล�าไส้ท่ีน�ามาเปิดเป็นทวารเทียม รวมท้ังสามารถแสดงกลไกการขับถ่ายได ้
เสมอืนจรงิในมนษุย์ โดยเป็นสิง่ประดษิฐ์เพือ่การพฒันาการเรยีนการสอนของนกัศกึษา
หลักสูตรพยาบาล โดยใช้สิ่งประดิษฐ์เสมือนจริงเพื่อน�าไปสู่การเรียนการสอนอย่างมี

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ประดิษฐ์ 
“หุ่นจ�าลองทวารเทียม” 
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาความรู้

ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งล�าไส้
“ทวารเทยีม” เป็นวธิกีารขบัถ่ายอจุจาระผ่าน

ทางหน้าท้องแทนทวารหนักในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ 
ทีล่�าไส้ เช่น การบาดเจบ็บรเิวณล�าไส้ หรอืโรคมะเรง็ล�าไส้ 
เป็นต้น ผู้ป่วยจึงมักมีความเครียดและวิตกกังวลทั้ง 
เก่ียวกบัโรค รวมถงึต้องมกีารปรับตัวกบัปัญหาภาพลกัษณ์
ในการทีจ่ะต้องขบัถ่ายอจุจาระผ่านทางหน้าท้อง ดงันัน้  
ผู้ป่วยและผู้ดูแลจึงควรมีความเข้าใจในเรื่องทวารเทียม 
ตลอดจนการดูแลทวารเทียมอย่างถูกต้องเพื่อป้องกัน 
มิให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
เช่น ความไม่สบายใจหรอืมคีวามอบัอายได้ ซึง่หากผูด้แูล
ไม่มีความรูแ้ละไม่มีทกัษะในการดแูลทวารเทยีมและการ
เปลี่ยนถุงรองรับอุจจาระ อาจท�าให้การดูแลผู้ป่วยไม ่
ถกูต้อง หุน่จ�าลองทวารเทยีมจงึเป็นอปุกรณ์ส�าคญัทีจ่ะ
ช่วยพัฒนาและฝึกทักษะการดูแลและท�าความสะอาด
ทวารเทียมให้แก่ผู้ป่วยได้ 

ในปัจจุบันโรงพยาบาลและสถานศึกษา
พยาบาลส่วนใหญ่จะมีหุ่นจ�าลองทวารเทียมเพื่อช่วย 
ในการฝึกการดูแลทวารเทียม อย่างไรก็ตาม หุ่นจ�าลอง
ทวารเทยีมปัจจุบันเป็นแบบแสดงเพยีงลกัษณะภายนอก
และไม่ยืดหยุ่น ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการท�างาน

คุณภาพ ท�าให้นักศึกษา รวมทั้งพยาบาล ผู้ป่วย พร้อมทั้งญาติและผู้ดูแล มีความรู้
และความเข้าใจในเรื่องทวารเทียม การขับถ่ายอุจจาระออกทางทวารเทียม  
การท�าความสะอาดทวารเทียม การเปลี่ยนถุงรองรับอุจจาระ 

“การฝึกฝนเรื่องการเผชิญกับสถานการณ์เสมือนจริงโดยเฉพาะการดูแล 
ผู้ป่วยที่ต้องถ่ายอุจจาระผ่านทางทวารเทียมบ่อย ๆ จะช่วยให้นักศึกษาหลักสูตร
พยาบาล ตลอดจนญาตผิูด้แูลผูป่้วยมคีวามคุน้ชนิกบัเรือ่งดงักล่าว โดยไม่แสดงสหีน้า
ตกใจ รังเกียจหรือหวาดกลัวต่อหน้าผู้ป่วย จะช่วยลดความวิตกกังวลหรือความอาย
ของผูป่้วยได้ ทัง้ยงัเป็นการช่วยให้ก�าลงัใจ สร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ผูป่้วย โดยการเอาใจใส่
ให้ความรู้เพื่อให้เกิดทักษะที่ดีในการดูแลท�าความสะอาดทวารเทียมตลอดจนการ
เปล่ียนและเทถุงรองรับอุจจาระได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ป่วยคงไว้ซึ่งความมีคุณค่าใน
ตนเองภายใต้พยาธสิภาพโรคของตนและกลบัไปด�ารงชวีติประจ�าวนักบัครอบครวัและ
สังคมได้อย่างมีความสุข” ผศ.จิณพิชญ์ชา กล่าว

ทั้งนี้ผลงานหุ่นจ�าลองทวารเทียมดังกล่าวได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจาก 
Award Committee Chair of 2014 Taipei International Invention Show & Technomart 
และรางวลั Honor of Invention จาก World Invention Intellectual Property Association 
(WIIPA) และรางวัล Special Award จาก Korea Invention Association (KIA) 

สถานพยาบาลและผู ้สนใจสามารถติดต่อคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เพือ่การศกึษาและฝึกปฏบิตัไิด้ โทรศพัท์ 0-2986-9213-6 
ต่อ 7316-8, 7331 หรือ E-mail: j_mamom@hotmail.com   

ผศ.จิณพิชญ์ชา มะมม 

 หุ่นจ�าลองทวารเทียม 
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 การรณรงคใหคนไทยตรวจเอดสแตเนิ่น ๆ กอนที่จะปวยขึ้นมา     

หรอืกอนทีจ่ะแพรเชือ้ใหคนอืน่ ๆ  อกีหลายคนโดยไมรูตวั (Early testing) และ

การรณรงคใหคนไทยทีต่ดิเชือ้เขาสูระบบการดแูลรกัษาโดยเรว็ (Early treatment) 

เพื่อจะไดไมปวยและมีอายุยืนยาวเหมือนคนทั่วไป อีกทั้งยังไมสงตอเชื้อให     

ผูอื่น (Treatment as prevention) จะเปนสิ่งที่คุนหูคุนตาของคนไทยในชวงนี้  

โดยเฉพาะชวงที่กําลังเขาใกลวันเอดสโลกในวันที่ 1 ธันวาคมนี้

 นโยบายเรื่องเอดสตรวจเร็วและรักษาทันที (Test and Treat) เปนนโยบายระดับชาติที่หวังจะยุติ          

การแพรระบาดของเอดสภายในป พ.ศ. 2563 หรอืในอกี 6 ปขางหนา ซึง่หลายคนฟงดแูลวอาจบอกวาไมนาจะเปนไปได 

เพราะพดูแบบนีม้า 30 ปแลว กไ็มเหน็จะมอีะไรดขีึน้มากนกั แตรอบนีก้ระทรวงสาธารณสขุเอาจรงิ เพราะความรูปจจบุนั

บอกวาทําได มีวิธีทํา และประเทศไทยมีศักยภาพที่จะทํา การทําจะมีประโยชนตอประเทศในระยะยาว แมวาตอน     

เริ่มตนอาจตองลงทุนมากหนอย และเหนื่อยหนอย จึงนาที่ประชาชนอยางเรา ๆ  ควรฟงดูวาเขาจะทําอยางไร แลวเรา

ในฐานะสวนหน่ึงของเจาของประเทศจะเขาไปมีบทบาทไดอยางไร เพื่อนําไปสูความหวังที่ประเทศตั้งเปาหมายไว      

อยาลืมวาไมวานโยบายจะดีเลิศอยางไร ถาคนในชาติไมรวมมือ ไมเอาดวย นโยบายนั้นก็ยากที่จะสําเร็จ

 คนไทยทีต่ดิเชือ้เอชไอวแีละยงัมชีวีติอยูในปจจบุนันีม้ปีระมาณ 6 แสนคน เกอืบครึง่ของคนทีต่ดิเชือ้ยงัไมรูตวั

วาตวัเองตดิเชือ้ เพราะไมเคยไปตรวจ หรอืยงัไมไดไปตรวจซํา้ จงึทาํใหสงตอเชือ้ใหคนอืน่ ๆ  โดยไมตัง้ใจ สวนคนทีรู่ตวั

วาติดเชื้ออยูแลว เมื่อไดรับขอมูลในการปองกันที่ดีพอหรือไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสก็แทบจะไมแพรเชื้อ  

ใหใครเลย ดงันัน้ มาตรการทีส่าํคญัมาตรการหนึง่ในการหยดุยัง้การแพรระบาดของเอดสกค็อื ทาํใหคนทีม่เีชือ้เอชไอวอียู

รูสภาพการติดเชื้อของตัวเองใหเร็วที่สุด หรือพูดสั้น ๆ คือ ใหไปรีบตรวจเอดส

 คนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ควรรีบไปตรวจมากที่สุด เพราะโอกาสจะตรวจเจอวาติดเชื้อมีมาก ในปจจุบันคง    

ไมตองพูดซํ้า ๆ ซาก ๆ อีกแลววาพฤติกรรมเสี่ยงคืออะไร ทุกคนควรเขาใจถาไมเขาขางตัวเองจนเกินไป สํานักงาน 

หลักประกันสุขภาพแหงชาติอนุมัติใหคนไทยทุกคนทุกสิทธิสามารถใชบัตรประจําตัวประชาชนไปตรวจเอดสไดฟรีที่    

โรงพยาบาลของรัฐปละ 2 คร้ัง มาตรการน้ีมีประโยชนมากสําหรับคนที่มีพฤติกรรมเส่ียง จะไดตรวจเจอแตเนิ่น ๆ       

เอดสตรวจเร็วและรักษาทันที 
(Test and Treat)

เอดสตรวจเร็วและรักษาทันที 
(Test and Treat)

38-39 aids 425.indd   38 11/5/14   5:44 PM

วงก
ารแ
พท
ย์ ส
รรพ

สา
ร



39Ç§¡ÒÃá¾·Â�1 - 15 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

[ ÃÒÂ§Ò¹¾ÔàÈÉ ]

คนที่เสี่ยงบอยมาก ๆ อาจตองตรวจมากกวาปละ 2 ครั้ง หรือทุกครั้ง

หลงัจากทีไ่ปเสีย่งมา ซึง่ถาตรวจเกนิปละ 2 ครัง้กต็องออกเงนิเอง สาํหรบั

คนทีไ่มมพีฤตกิรรมเสีย่งในภาวะปจจบุนักใ็ชวาจะปลอดภยั เพราะอาจ

ติดเช้ืออยูกอนหนานี้แลวก็ไดจากพฤติกรรมในอดีตของตัวเองหรือ     

ของคูของเรา ดังนั้น ประชาชนทั่วไปที่ไมไดจัดอยูในกลุมเส่ียงก็ควร

จะไปตรวจเอดสเชนกัน โดยไปตรวจพรอมคูนอนครั้งเดียวในชีวิต          

ก็อาจจะพอ ที่เนนเรื่องการไปตรวจพรอม ๆ กันกับคูนอนก็เพื่อจะได     

รูผลพรอม ๆ  กนั ใครตดิหรอืไมตดิกจ็ะไดรูพรอมกนั เพราะการทีภ่รรยา

ตรวจเจอกอนแลวจะใหไปบอกสามีมาตรวจนัน้ยากมาก เพราะไมแนใจ

วาจะติดมาจากสามีคนปจจุบันหรือไม ถาทั้งคูตรวจแลวไมเจอก็ไมตอง

กลับมาตรวจอีกเลย นอกจากมีฝายใดฝายหนึ่งไปทําอะไรเสี่ยงมา        

จึงคอยตรวจซํ้าเฉพาะรายนั้น

  เมือ่พดูถงึการตรวจใหเจอเรว็แลว มาตรการตอเนือ่งทีส่าํคญั

ตามมาคือ การรักษาเร็ว หรือรักษาทันทีหลังตรวจพบวาติดเชื้อ ซึ่ง      

ในอดีตจนถึงปจจุบัน แพทยจะรอจนภูมิตานทาน (CD4) ของผูติดเชื้อ

ตํ่าลงถึงระดับหนึ่งจึงจะเริ่มใหยาตานไวรัสเอดส อาจเปนเพราะวา       

ยาตานไวรัสเอดสในสมัยน้ันยังมีราคาแพงอยู หรือประเทศมีงบประมาณไมเพียงพอ เลยจํากัดใหยาในคนที่จําเปน

มาก ๆ กอนเพื่อชวยใหมีชีวิตรอด แตในปจจุบันยาตานไวรัสเอดสมีราคาถูกลงมาก ประกอบกับพบวาประโยชน      

ในระยะยาวของการเริ่มใหยาตานไวรัสเอดสเร็วขึ้นมีมาก เชน ลดการแพรระบาดของเอชไอวีและวัณโรคไปสูคนอื่น 

ลดการเปนโรคของผูสงูวยั เชน เบาหวาน ความดนัโลหติสงู โรคหวัใจ มะเรง็ ฯลฯ เลยทาํใหแนวทางในการเริม่ยาตาน

ไวรัสเอดสของประเทศตาง ๆ ทั่วโลกเร็วขึ้น เชน องคการอนามัยโลกกําหนดวาควรเริ่มยาตานไวรัสเอดสเมื่อ CD4 

ตํ่ากวา 500 ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศแนะนําใหเริ่มยาตานไวรัสเอดสเลยไมวาภูมิตานทานจะสูง

เทาไรก็ตาม  หรือพูดสั้น ๆ คือ รีบรักษา

 ประเทศไทยไดวเิคราะหขอดแีละขอเสยีแลว มนีโยบายใหเริม่ยาตานไวรสัเอดสไดทีท่กุระดบัของ CD4 ตัง้แต

ปงบประมาณ 2558 เปนตนไป ดวยเหตุผลคือ ผูติดเชื้อไดประโยชน และไมหลุดหายไปจากระบบการดูแลรักษา     

จากการติดตาม CD4 ไปนาน ๆ โดยไมไดรับยาตานไวรัสเอดส และที่สําคัญสุดคือ การไดรับยาตานไวรัสเอดสตั้งแต 

6 เดอืนขึน้ไป คนคนนัน้กจ็ะมปีรมิาณเชือ้เหลืออยูในตวันอยมากจนไมแพรเช้ือใหคนอืน่ไดอกีตอไป เสรมิกลยทุธของ

การยตุกิารแพรเชือ้ อกีทัง้เมือ่รกัษาเรว็ ผูตดิเช้ือกจ็ะไมปวย และไมเสียชีวติกอนวยัอนัควรจากเอดส เปนการยตุปิญหา

การเสียชีวิตจากเอดสไดดวย

 เมื่อรัฐมีนโยบายเชนน้ี เราประชาชนตัวเล็ก ๆ จะชวยรัฐผลักดันยุทธศาสตรนี้ใหสําเร็จไดอยางไร เริ่มแรก  

ทุกคนในชาติตองรีบหาเวลาวางไปตรวจเอดส อยางนอยก็สักครั้งหนึ่งในชีวิต ตรวจเพื่อใหรูวาเรากับคูไมติดเชื้อ        

ถาตรวจเจอกต็องรบีเขาสูระบบการรกัษาดวยยาตานไวรสัเอดสโดยไมชกัชา และตองรบัประทานยาตอเนือ่งตรงเวลา  

บางครั้งเราที่เปนประชาชนอยากตรวจ อยากเริ่มยา แตแพทยผูมีหนาที่ส่ังตรวจ ส่ังยา   

อาจยังไมเขาใจเหตุผลความตองการของเราดีพอ เราอาจตองอธิบายใหแพทยเขาใจเปน

วิทยาทาน แตอยาลืมนะครับวานอกจากตรวจเร็วและรักษาทันทีแลว มาตรการการปองกัน

การติดเชื้ออื่น ๆ ที่เราคุนเคยอยูเดิมก็ยังตองใชตอ เชน การจํากัดคูนอน การมีเพศสัมพันธ

ที่ปลอดภัย การใชถุงยางอนามัย การใชเข็มฉีดยาเสพติดที่สะอาด และแมกระทั่งการปองกัน 

การติดเชื้อวิธีใหม ๆ  เชน การรับประทานยาตานเอดสกอนและหลังสัมผัสเชื้อก็ยังเปนสิ่งที่ตองใชควบคูกันไป 
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ฝึกทักษะการผ่าตัดแก่แพทย์ที่สนใจทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยมีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน
การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชจากต่างประเทศร่วม
กับคณาจารย์ในภาควิชาฯ และในประเทศไทยเพื่อ
เป ็นการแสดงศักยภาพของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี และเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างวิทยากรและแพทย์จากสถาบันต่าง ๆ 
ทางด้าน International relationship 

ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ หัวหน้า
ภาควิชาสู ติศาสตร ์และนรี เวชวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า 
จากความส�าเร็จในการจัดการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ “The FRESH I” เมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของภาควิชาสูติศาสตร์และ
นรเีวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
ในการเป็นผู้น�าด้านการผ่าตัดผ่านกล้องมาอย่าง
ต่อเนือ่ง ด้วยเหตุนีท้างภาควิชาสติูศาสตร์-นรเีวชวทิยา 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงได้จัด 
“The FRESH II” ขึน้อกีครัง้ ในธมี “Hi-End Surgery 
and Complication-Management in Gynecologic 
Endoscopy” เพื่อบูรณาการความรู้ความเชี่ยวชาญ
ระหว่าง 2 สาขาวิชาทางด้านนรีเวช ได้แก่ มะเร็ง
นรีเวชและเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์โดยการผ่าตัด
ผ่านกล้องที่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและมีเทคนิค
ที่สูงขึ้น 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีชื่อเสียง
ระดับโลก ได้แก่ Prof.Denis Querleu Chef de 
Departement de Chirurgie, Institut Claudius 
Regaud, Toulouse, France (ศิษย์เอก Prof.Dargent) 
Prof.Joo-Hyun Nam President of Asian Society 
of Gynecologic Oncology, University of Ulsan 
College of Medicine, Korea (เจ้าพ่อ Lap. Oncology 
จากเกาหลี) Prof.Giuseppe Bigatti Dirigente 
Medico del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ 
ospedale San Giuseppe di Milano, Italy (ผูส้ร้างสรรค์
นวัตกรรมทาง Hysteroscopy หลายชิ้น) Dr.Peter 
Barton-Smith Chief, Minimally Invasive and 

การผาตัดผานกล้องทางนรีเวชมีการพัฒนาในด้านเครื่องมือและ
เทคนคิการผาตดัอยางรวดเรว็มาก เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูป้วยที่
ปรารถนาจะได้รับการผาตัดชนิดนี้ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ประกอบกับสูตินรีแพทย์
ปัจจุบันและแพทย์รุนใหมตางให้ความสนใจในการเรียนรู้และฝกฝนศาสตร์

แขนงใหมนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ 
ภาควิชาสตูศิาสตร์-นรเีวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี เล็งเห็นความส�าคัญของการผ่าตัด
ผ่านกล้องทางนรเีวช จงึได้สนบัสนนุการเรียนรู้ ฝึกฝนของ
อาจารย์ในหน่วยต่าง ๆ แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด และ

แพทย์ประจ�าบ้านมาอย่างต่อเนื่อง จนการผ่าตัดผ่านกล้อง
ทางนรีเวชของโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นที่ยอมรับและ

เป็นหนึง่ในผูน้�าด้านการจดัการเรยีนการสอน งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ และการผ่าตัดผ่านกล้องในประเทศไทย 

 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีจงึมเีปาหมาย
ที่จะจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
The FRESH II (Fantastic Ramathibodi Gyn 
Endoscopic Surgery in Harmony) 
International Workshop ระหวางวันที่ 4-6 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งเป็นการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 
FRESH ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมความรู้และเป็นการ

The FRESH II
Fantastic Ramathibodi Gyn Endoscopic Surgery in Harmony 

International Workshop
เสริมความรู ฝกทักษะการผาตัดผานกลองทางนรีเวช

แขนงใหมนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ 
ภาควชิาสตูศิาสตร์-นรเีวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี เล็งเห็นความส�าคัญของการผ่าตัด
ผ่านกล้องทางนรเีวช จงึได้สนบัสนนุการเรียนรู้ ฝึกฝนของ
อาจารย์ในหน่วยต่าง ๆ แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด และ

แพทย์ประจ�าบ้านมาอย่างต่อเนื่อง จนการผ่าตัดผ่านกล้อง
ทางนรีเวชของโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นที่ยอมรับและ

เป็นหนึง่ในผูน้�าด้านการจดัการเรยีนการสอน งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ และการผ่าตัดผ่านกล้องในประเทศไทย 

 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีจงึมเีปาหมาย
ที่จะจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
The FRESH II (Fantastic Ramathibodi Gyn 
Endoscopic Surgery in Harmony) 
International Workshop ระหวางวันที่ 4-6 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งเป็นการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 
FRESH ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมความรู้และเป็นการÈ.¾Þ.ÊÄ¡¾ÃÃ³ ÇÔäÅÅÑ¡É³�
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[ เกาะติดงานประชุม ]

Robotic Surgery Section, Department of Obstetrics & Gynaecology, Singapore 
General Hospital, Singapore (ผูเ้ชีย่วชาญหลายด้าน โดยเฉพาะ Robotic surgery) 
ร่วมบรรยาย ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้สัมผัส แลกเปลี่ยน และ 
รับฟังความรู้ทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้องจากผู้มีชื่อเสียงระดับโลกเหล่านี้ และ 
ถือเป็นไฮไลท์ของการประชุมที่พลาดไม่ได้  

นอกจากน้ีผู ้เข้าร่วมประชุมยังจะได้พบกับวิทยากรที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศไทย อาทิ ศ.นพ.แสงชัย พฤทธิพันธุ์, รศ.นพ.ชาติชัย ศรีสมบัติ,  
รศ.นพ.อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ ผู้คร�่าหวอดในวงการผ่าตัดผ่านกล้องที่จะมา
แนะน�า Tips & Tricks ในเรื่องส�าคัญอีกด้วย 

ส�าหรับ The FRESH II ได้รวบรวมหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านการผ่าตัด 
ผ่านกล้องทางนรเีวชไว้มากมาย อาทเิช่น State of the art technique to minimize 
bleeding in pelvic surgery, How to approach frozen pelvis?, How to do 
TLH faster & safer?, How to do the best for lap myomectomy?, How to 
do optimal surgery for DIE & RV endometriosis?, Lap radical trachelectomy 
& hysterectomy, Lap paraaortic LN dissection นอกจากนี้ยังมี session ของ
พยาบาลห้องผ่าตัดที่เชี่ยวชาญการผ่าตัดผ่านกล้องอีกมากมาย 

ในส่วนของ Complication management in Gyn. laparoscopic 
surgery หรือการแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดผ่านกล้อง ได้รับ
เกียรติจากวิทยากรจากภาควิชาศัลยศาสตร์ร ่วมบรรยายในครั้งนี้ ทั้งด้าน
ศลัยศาสตร์ทัว่ไป: ผศ.นพ.รณรฐั สวุกิะปกรณ์กลุ ศลัยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ: 
รศ.นพ.กติตณิฐั กจิวกิยั ผูเ้ชีย่วชาญการแก้ไข complication ด้วย Laparoscopy 
และ Vascular: ศ.นพ.โสภณ จิรสิริธรรม Senior vascular surgeon จาก 
ทีมเปลี่ยน 100 ตับ 1,000 ไต มาแนะน�าวิธีการแก้ไขเมื่อเกิด Vessel injury 

ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีในส่วนของ Live Demonstration การผ่าตัด 
ผ่านกล้องในสตูศิาสตร์-นรเีวชวทิยา ผ่านการถ่ายทอดการผ่าตดัจรงิ แบ่งออกเป็น 
Robotic surgery in endometriosis และ Lap. Radical trachelectomy/ 
hysterectomy รวมถึงหัวข้อ Morcellation: Expert opinion/debate ที่จะ 
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในประเด็นทาง 
การแพทย์ที่ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ทางด้านนรีเวชวิทยา 

สดุท้ายจดัเตม็ด้วย Workshops ให้ได้ฝึกฝนฝีมอื ได้แก่ Hysteroscopy, 

Suturing และ Porcine Model ในหม ู(Nephrectomy, 
Hysterectomy, LN dissection, Bladder repair, 
Ureter dissection and repair, Repair bowel 
injury, Repair large vessel injury) ซึ่งรับจ�านวน
จ�ากัดเพื่อให้ผู้ที่ต้องการพัฒนาฝีมือทางหัตถการได ้
ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่ 
 ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งได้แก่ แพทย์ และ
พยาบาล จ�านวนไม่ต�า่กว่า 200 คน จะได้รบัประโยชน์
จากการประชมุวชิาการในครัง้นีซ้ึง่เพยีบพร้อมไปด้วย
เนื้อหาวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการ
สาธิตการผ่าตัดจริงและถ่ายทอดการผ่าตัดจริงด้วย
ระบบ Teleconference ไปยังห้องประชุมแบบคู่ขนาน
ทั้ง 2 สาขาวิชาทางด้านนรีเวช อีกทั้งการฝึกในเชิง
ปฏิบัติ หรือ Workshop ยังครบทุกรส นอกจากน้ี 
บริษัทยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ยังได้น�าอุปกรณ์ใหม่
ล่าสุดทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้องมาให้ผู ้เข้าร่วม
ประชุมได้ทดลองฝึกปฏิบัติอีกด้วย    
 ท ้ายนี้  ศ.พญ.สฤกพรรณ กล ่าวว ่า  
“องค์ความรู้ที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อแพทย์ โดยเฉพาะสตูนิรแีพทย์
ที่ต ้องท�าหัตถการการผ่าตัด โดยสามารถจะน�า 
องค์ความรูเ้หล่านีไ้ปใช้ในการผ่าตดัของแต่ละท่านเอง
ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุด 
ในส่วนของพยาบาลซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในทีมผ่าตัดจะ
ได้ทราบรายละเอยีดของเครือ่งมอือนัทนัสมยัซับซ้อน 
รวมทั้งบทบาทในการเตรียมเคร่ืองมือก่อนการผ่าตัด 
การช่วยเหลอืระหว่างการผ่าตัด และการดแูลหลงัการ
ผ่าตดั จงึขอเชญิชวนให้ผูท้ีส่นใจมาเข้าร่วมการประชมุ
ในครั้งนี้”
 อัตราค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 ส�าหรับแพทย์ 3,000 บาท พยาบาล  
1,500 บาท หลงัวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ส�าหรับ
แพทย์ 4,000 บาท พยาบาล 2,000 บาท ส่วนแพทย์
ที่สนใจเข้าร่วม Workshop มีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ 
Hysteroscopy ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
2,000 บาท หลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  
3,000 บาท Suturing ก่อนวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
1,000 บาท หลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  
2,000 บาท และ Porcine Model ก ่อนวันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 15,000 บาท หลังวันท่ี  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 17,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได ้ที่ 
โทรศัพท์ 0-2201-2606, 0-2201-1542 โทรสาร 
0-2201-2607 หรือ www.fresh2.acmrrama.com 
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[ »¡Ô³¡Ð¢‹ÒÇ ]
• ¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ

ม.ธุรกิจบัณฑ ิตย เปดตัวสาขาวิชาใหม 
ป.โท “กฎหมายทางการแพทย” แหงแรกในภูมิภาค

ผศ.ดร.ธานี วรภัทร นพ.ไพโรจน บุญศิริคําชัย

 คณะนิ ติ ศ า ส ต ร  ป รี ดี    

พนมยงค มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑิตย 

เดินหนาพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร

มหาบัณฑิต มุงพัฒนานักกฎหมาย

ใ ห  มี ค ว า ม รู  ค ว า ม เชี่ ย ว ช าญ          

ดานกฎหมายเฉพาะดาน ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี พรอมเปด

หมวดวิชาใหม “กฎหมายทางการแพทย” เพื่อผลิตนักกฎหมายที่มี

ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา พรอมปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม      

ในการรับใชสังคมอยางมีคุณภาพ

ผศ.ดร.ธาน ีวรภทัร รองผูอาํนวยการหลกัสตูรนติศิาสตร

มหาบัณฑิต ไดกลาวถึงความตองการในวิชาชีพนักกฎหมายวา 

ประเทศไทยประสบปญหาในการสรางนักกฎหมาย บัณฑิตท่ีจบ       

การศกึษาออกมาจงึมคีวามแตกตางกนั ดงันัน้ การศกึษาดานกฎหมาย

ที่ถูกตองจึงมีความจําเปนและมีความสําคัญในทุกมิติ ไมวาจะเปน

กฎหมายดานการประกอบธุรกิจ กฎหมายดานการเมืองและ              

การปกครอง ฯลฯ ดังนั้น อาชีพนักกฎหมายจึงยังเปนที่ตองการของ

สังคมเปนอยางมาก  

 “คณะนติศิาสตรปรดี ีพนมยงค มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย 

ที่นี่ไมไดสอนใหจํากับเชื่อตามเทานั้น การเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรีมุงใหนักศึกษารวมกันคิดและวิเคราะหหาเหตุหาผลและ

แนวคิดทฤษฎี ดังนั้น การเรียนการสอนจะไมใชแคนั่งอานตําราหรือ

แคฟงอาจารยสอน นกัศกึษาตองกลาทีจ่ะแลกเปลีย่นความคดิเหน็และ

วิเคราะหอยางถูกตองและมีเหตุผล สําหรับปริญญาโทในปการศึกษา 

2557 ไดเปดหมวดวชิาใหม “กฎหมายทางการแพทย” เพิม่ความเขมขน

ของหลักสูตร โดยนําวิชาชีพทางการแพทยและวิชาชีพดานกฎหมาย

มาผสมกลมกลืนเปนการเรียนการสอนในรูปแบบใหม ซ่ึงถือเปน     

ความกาวหนาของหลักสูตรนิติศาสตร

 การเรียนการสอนในหองจะเรียนแบบศึกษาปญหา โดย    

เอาประเด็นของสังคมหยิบยกมารวมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหวางกัน โดยสวนตัวผมคิดวา “กฎหมายทางการแพทย” จะเปน

ประโยชนตอผูประกอบวิชาชีพอัยการ ผูพิพากษา ทนาย รวมถึง       

นักกฎหมายทั่วไป เพราะในปจจุบันคดีที่เกี่ยวของกับทางการแพทย   

มีใหเหน็อยูอยางตอเนือ่ง มผีลกระทบตอชวีติและมลูคาความเสยีหาย

จํานวนมาก ดังนั้น หากนักกฎหมายไมเขาใจในศาสตรทางการแพทย

แลวจะมกีระบวนการคดิวเิคราะหแบบเปนระบบ ถกูตอง และยตุธิรรม

ไดอยางไร” ผศ.ดร.ธานี กลาว    

 ในขณะเดยีวกนัทางมหาวทิยาลยัใหความสาํคญัในเรือ่งของ

คุณธรรมและจริยธรรมเปนอยางมาก อาจารยผูสอนตองสอดแทรก

เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเขาไป 

ในรายวิชาที่สอนทุกวิชา หวังสราง

นั ก ก ฎ ห ม า ย ที่ มี ค ว า ม รู  แ ล ะ       

ความเชี่ยวชาญ สามารถนําความรู

ไปปรับใชเพื่อสังคมไดอยางถูกตอง

และยุติธรรม 

 ดาน นพ.ไพโรจน บุญศิริคําชัย รองเลขาธิการสถาบัน

การแพทยฉกุเฉนิแหงชาต ิและอาจารยผูเชีย่วชาญสาขากฎหมาย

การแพทย กลาวถึงหมวดวิชาใหมวา ในตางประเทศไดมีการนําเอา

ศาสตรดานการแพทยและนิติศาสตรมารวมกันเพื่อศึกษา โดยให

บุคลากรทางการแพทยและบุคลากรทางกฎหมายไดศึกษาเพิ่มเติม   

แตจะเปดสอนเปนหลักสูตรระยะส้ัน สําหรับประเทศไทยยังตองการ

นกักฎหมายทีม่คีวามรูความเขาใจในศาสตรดานการแพทยเปนอยางมาก 

ซึง่อาจจะเหน็ไดจากหลายคดทีีเ่ปนประเดน็ทางสงัคมทีต่องใชหลกัฐาน

ทางการแพทยเพื่อพิสูจนขอเท็จจริง ดังนั้น นักกฎหมายตองศึกษา

ศาสตรทางดานการแพทยเพิม่เตมิ หากกระบวนการยตุธิรรมมคีวามรู

และเขาใจถึงศาสตรทางการแพทยจะทําใหกระบวนการในการตัดสิน

ถกูตองและเปนธรรม ไมไดเปนธรรมตอแพทย ตอนกักฎหมาย แตเปน

ธรรมตอประชาชน  

 “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยไดตระหนักถึงความสําคัญ      

ในการศกึษาทางดานการแพทยของนกักฎหมาย จงึเปดสอน “กฎหมาย

ทางการแพทย” ในระดับปริญญาโทเปนแหงแรกของภูมิภาค โดย      

มุงหวงัจะพฒันาศกัยภาพนกักฎหมายใหมอีงคความรูความเชีย่วชาญ

เฉพาะทางการแพทย เพื่อนําไปใชประโยชนในการประกอบวิชาชีพ  

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 การเรียนการสอนจะมีความเขมขนทั้งตัวหลักสูตรและ

อาจารยผูสอน เพราะอาจารยผูสอนเปนผูมปีระสบการณในการทาํงาน

และเชีย่วชาญเฉพาะทางดานกฎหมายและทางการแพทยมาถายทอด

บูรณาการแลกเปล่ียนองคความรูในหลายวิชา เชน วิชากฎหมาย     

ดานการแพทยและสาธารณสขุ วชิาพยานหลกัฐานทางการแพทยและ

การพสิจูนคดทีางการแพทย วชิาการดาํเนนิการยตุธิรรมทางการแพทย

กอนช้ันศาล ฯลฯ ซ่ึงวิชาเหลาน้ีจะเปนองคความรูที่ดี เพื่อเปน

ประโยชนในการตอยอดการทํางานของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพ” 

นพ.ไพโรจน กลาว

 “กฎหมายทางการแพทย” นับเปนอีกหนึ่งกาวสําคัญที่

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยสรางโอกาสในการเรียนรูพรอมแนวคิด     

ท่ีกาวไกล ดวยการพัฒนาองคความรูใหมและขับเคลื่อนคุณภาพ      

การศึกษาใหพัฒนาแบบไมหยุดนิ่ง 

42 Lawyer 425.indd   42 11/5/14   5:43 PM

วงก
ารแ
พท
ย์ ส
รรพ

สา
ร



43วงการแพทย์1 - 15 พฤศจิกายน 2557

[ ข่าวบริการ ]
กองบรรณาธิการ• 

ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารติดต่อกองบรรณาธิการกลุ่มวงการแพทย์ โทรศัพท์ 0-2435-2345 ต่อ 188 โทรสาร 0-2435-2345 ต่อ 181
บริษัท สรรพสาร จำากัด 71/17 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 E-mail: hp_14_dna@hotmail.com

 วันที่  หน่วยงาน  รายละเอียด  ติดต่อสอบถาม
1 ธันวาคม 2557 The International Federation  

of Clinical Neurophysiology 
ร่วมกับชมรมประสาทสรีรวิทยา
คลินิก สมาคมประสาทวิทยา
แห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการ IFCN Clinical Neurophysiology Teaching 
Course ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ 0-2716-5901, 0-2716-5994 
โทรสาร 0-2716-6004 
E-mail: nstt2004@gmail.com
www.neurothai.org

4-7 ธันวาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

การประชุม 3rd Asia-Pacific Joint Conference on Problem-Based 
Learning (APJC-PBL) 2014 “PBL: Past, Present and Prospect” 
ณ ภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา  จ.ภูเก็ต

โทรศัพท์ 0-7445-1541 
E-mail: apjcpbl2014@gmail.com
www.2014jointpbl.org

5-7 ธันวาคม 2557 สมาคมแพทย์โรคหัวใจ
แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

งานประชุมวิชาการ Two Days in Cardiology ณ โรงแรมดุสิตธานี 
หัวหิน จ.เพชรบุรี

โทรศัพท์ 0-2718-0060-5
โทรสาร 0-2718-0065
E-mail: thaiheart@thaiheart.org
www.thaiheart.org

8-10 ธันวาคม 2557 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์
แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ชมรม Uveitis 

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 และ 3rd Indo-China Ocular 
Inflammation/Infection Meeting ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ 
เซ็นทรัลเวิลด์  

โทรศัพท์ 0-2718-0715-6 
โทรสาร 0-2718-0717
www.rcopt.org

11-12 ธันวาคม 2557 ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทย และภาควิชา
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

C.M.U. Neurosurgery Forum 2014 Neurosurgery: Que vadis? 
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่ 

โทรศัพท์/โทรสาร 0-5394-6132
E-mail: register@neurosurgerycmu.com
www.neuro.or.th

11-13 ธันวาคม 2557 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์
ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

4th 2014 AOCPRM Asia-Oceanian Conference of Physical and 
Rehabilitation Medicine
Rehabilitation for all: From Bench to Community 
ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ เอ รอยัลเมอริเดียน กรุงเทพฯ 

โทรศัพท์ 0-2714-2590-1
โทรสาร 0-2714-2656  
E-mail: aocprm2014@gmail.com
www.aocprm2014.com

17-19 ธันวาคม 2557 มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
แห่งประเทศไทย

การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 20 Theme: 
“Action Plan for Thalassemia” ประจ�าปี พ.ศ. 2557 ณ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2419-8329, 0-2412-9758 
โทรสาร 0-2412-9758 
E-mail: tft_thalassemia@hotmail.com

18-20 ธันวาคม 2557 สมาคมเวชบ�าบัดวิกฤติ
แห่งประเทศไทย 

การประชุม Tentative Schedule for Annual TSCCM Conference 
2014 “The Smart ICU” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล
พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ             

โทรศัพท์ 0-2718-2255 
โทรสาร 0-2718- 2255 
E-mail: admin@criticalcarethai.org
www.criticalcarethai.org

6-9 มกราคม 2558 สมาคมโรคตดิเชือ้แห่งประเทศไทย การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อเรื่อง 
“Learning from each other - improving the clinical management 
and prevention of melioidosis and tuberculosis in UK and South 
East Asia” ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออร์คิด ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โทรศัพท์ 0-2716-6874
โทรสาร 0-2716-6807
E-mail: IDAT_50@hotmail.com
www.idthai.org
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[ ¢‹ÒÇºÃÔ¡ÒÃ ]

 Date  Title      City       Country  Contact

Highlight International Congress 2015

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 # 188 FAX 0-2435-2345 # 181

31 January - 
4 February 2015

ISET 2014 - International Symposium 
on Endovascular Therapy

Westin 
Diplomat 
Hollywood 

United States
of America

www.iset.org

2-6 February 2015 Arrhythmias and the Heart: 
A Cardiovascular Disease Update

Hawaii United States 
of America

www.mayo.edu/cme/hicardiacupdate

5-8 February 2015 Healthy Kitchens, Healthy Lives: Caring 
for Our Patients and Ourselves

St. Helena United States 
of America

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

6-8 February 2015 2nd International Conference on 
Biotechnology and Bioinformatics 
(ICBB-2015)

Maharashtra India www.icbb.in

9-11 February 2015 AIRP Four-week Radiologic Pathology 
Correlation Course

Maryland United States
of America

http://airp.org/four-week-course/
schedule

15-20 February 2015 Companion Diagnostics California United States 
of America

www.triconference.com/Companion-
Diagnostics-Strategies/

15-20 February 2015 Molecular Medicine Tri-Conference California United States 
of America

www.triconference.com

19-21 February 2015 Refi xation update 2015 Berlin Germany www.intercongress.de

21 February 2015 Clinical Applications of the Organic 
Acids Test (OAT) Workshops - Organic 
Acids Testing: An Invaluable Tool for 
Discovering the Underlying Causes of 
Chronic Illness

San Diego United States 
of America 

www.GPL4U.com/workshops
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ออกหนวยตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเตานม
นพ.กฤตวิทย เลิศอุตสาหกูล ประธานคณะผูบริหารศูนยการแพทยโรงพยาบาล

กรุงเทพ พรอมดวย ศ.พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัฒโนสถ นําทีม

ผูบริหาร แพทย และพยาบาล รวมกันเปดตัว “โครงการ Smiles Beat Breast Cancer 2014” 

รณรงคตานภัยโรคมะเรง็เตานม ปลอยขบวนรถออกหนวยตรวจคดักรองโรคมะเรง็เตานมดวยเครือ่ง 

Digital Mammogram and Ultrasound เคลื่อนที่ ใหแกประชาชนในชุมชน 4 เขตในพื้นที่ กทม. 

ไดแก เขตหวยขวาง เขตบางพลัด เขตคลองเตย และเขตสาทร โดยไดรับเกียรติจาก พญ.ศราวรรณ 

บญุลขิติ แพทยชาํนาญการพเิศษดานเวชกรรมสาขารงัสวีทิยา ตวัแทนจากสถาบนัมะเรง็แหงชาต ิ

ใหการสนับสนุนในกิจกรรม เมื่อไมนานมานี้ 

เปดตัวโรงงาน จ.พระนครศรีอยุธยา
นายมิสึกุ ไซโต อัครราชทูตญ่ีปุนประจําประเทศไทย  และนายฟูจิโอะ ยามาดะ

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คาลพิส จํากัด ประเทศญี่ปุน เปนประธานรวมเปด โรงงาน

คาลพสิโอสถสภา ผูผลติเครือ่งดืม่ “คาลพสิ แลคโตะ เฟรชชี”่ เครือ่งด่ืมสไตลญ่ีปุนผสมนมเปรีย้ว

ที่หมักดวยจุลินทรียแลคโตบาซิลลัส สูตรเฉพาะของคาลพิส มีประโยชน ใหความสดชื่น ดื่มอรอย

ไมซํา้ใคร โดยมกีระบวนการผลติทีม่คีณุภาพและไดมาตรฐาน ภายในงานไดรบัเกยีรตจิาก นายอภชิาติ 

โตดิลกเวชช ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขารวมงาน ณ โรงงานคาลพิสโอสถสภา 

สายเอเชีย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อไมนานมานี้ 

รณรงคเด็กไทยลางมือถูกวิธี เนื่องในวันลางมือโลก
สตีเบล เอลทรอน บริษัทผูผลิตเครื่องทํานํ้าอุน นํ้ารอน เครื่องกรองนํ้า ปมความรอน 

และเครื่องเปามือจากประเทศเยอรมนี นําทีมโดยคุณยุพา ทัศศรี ผูจัดการทั่วไป บริษัท สตีเบล 

เอลทรอน เอเซยี จาํกดั รวมกบัสาํนกัโรคตดิตออบุตัใิหม กรมควบคมุโรค จดักจิกรรมใหความรู

แกนักเรียนโรงเรียนวัดตาลานใต (เจริญวิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องความสําคัญของการ

ลางมอื การดืม่นํา้สะอาด และการดแูลรกัษาสขุอนามยัเบือ้งตน เนือ่งในวนัลางมอืโลก เมือ่ไมนานมานี้ 

วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบารุนใหมโดยผูผลิตวัคซีนในเอเชีย
นายวิฑูรย วงศหาญกุล กรรมการผูจัดการ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จํากัด จัดพิธี

ลงนามสัญญาความรวมมือในการแบงบรรจุวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ระหวาง สถานเสาวภา 

สภากาชาดไทย บรษิทั ไบโอเนท-เอเชยี จาํกดั และบรษิทั Liaoning Cheng Da Biotechnology 

จํากัด สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยไดรับเกียรติจาก นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ

สภากาชาดไทย เปนประธานในพธิ ีซึง่การลงนามครัง้นีถ้อืเปนการสรางประวัตศิาสตรหนาใหมของ

การถายทอดทางเทคโนโลยรีะหวางประเทศไทยและจนีในการพฒันาและผลติวคัซนี ณ หองประชมุ 

ชั้น 5 ตึกสภานายิกา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เมื่อไมนานมานี้ 

ลงนามความรวมมือสรางศูนยฉายรังสีดวยเทคโนโลยี Heavy Ion 
Therapy

นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู บริหารกลุมและกรรมการ

ผูอํานวยการใหญ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) เปนประธานในพิธีลงนาม

ความรวมมอืสราง ศนูยฉายรงัสดีวยเทคโนโลย ีHeavy Ion Therapy ระหวางโรงพยาบาลวฒัโนสถ 

ศนูยมะเรง็ทีโ่รงพยาบาลกรงุเทพ และบรษิทั ยเูอสไอ ประเทศญีปุ่น โดย มร.เคน มตัซซึาวา ซอีโีอ

รวมลงนาม เพื่อเตรียมความพรอมเปนศูนยกลางการรักษาโรคมะเร็งในเอเชียแปซิฟก โดยได

รับเกียรติจาก มร.อาคิฮิโกะ อูชิคาวา อัครราชทูตฝายเศรษฐกิจญี่ปุนประจําประเทศไทย และ 

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รวมเปนสักขีพยานในการลงนาม ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ เมื่อไมนานมานี้  
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วารสารวงการแพทย โดย บริษัท สรรพสาร จํากัด กับโครงการวงการแพทยสัญจร

ทั่วไทย 2557 ไดนําวารสารวงการแพทยไปมอบใหแกแพทยตามโรงพยาบาลตาง ๆ

ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยในครั้งนี้ไดเดินทางไปมอบวารสารวงการแพทยใหแกแพทย

ในโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งไดรับการตอบรับที่ดีจากแพทย และเจาหนาที่ 

ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้นับเปนกําลังใจดี ๆ ในการสรางสรรคสื่อดี ๆ เพื่อสังคมตอไป

2557

ร.พ.กดุบาก

จ.สกลนคร

ร.พ.เตางอย

จ.สกลนคร

ร.พ.เจรญิศลิป

จ.สกลนคร

ร.พ.ปทมุราชวงศา

จ.อาํนาจเจรญิ
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