
THE MEDICAL NEWS

เน้ือแปรรูปทำใหเปนโรคมะเร็ง Radar
สถาบันโรคผิวหนังชูเทคนิคการรักษา
ผูปวยโรคผิวหนังท่ีแตกตางเฉพาะราย

เสี้ยวหนึ่ง
ของชีวิต

สมาคมเวชบำบัดวิกฤตฯ   
จัด Critical Care Medicine 2015 
ชูธีม "The Acute Care" 

เกาะติด
งานประชุม

Insid
e

Insid
e

Insid
e

Insid
e

วางรากฐานความรู ชูวิชาการ
ยกระดับมาตรฐาน
ศัลยกรรมความงามไทย

วางรากฐานความรู ชูวิชาการ
ยกระดับมาตรฐาน
ศัลยกรรมความงามไทย

ว
าร

ส
าร

ว
ง
ก
าร

แพ
ท
ย
 ฉ

.4
5
0
 : 1

6
-3

0
 พ

ฤ
ศ
จิ
ก
าย

น
 2

5
5
8

1
6
-3

0
/1

1
/1

5

ปที่ 18 ฉบับ 450 ประจำวันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

SYMPOSIUM
IN THIS ISSUE

ปที่ 18 ฉบับ 450 ประจำวันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558ปที่ 18 ฉบับ 450 ประจำวันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ทุกความเคล�อนไหวในวงการแพทย

www.wongkarnpat.com

เน้ือแปรรูปทำใหเปนโรคมะเร็ง
เสี้ยวหนึ่ง
ของชีวิต

สมาคมเวชบำบัดวิกฤตฯ   
จัด Critical Care Medicine 2015 

MADIPLOT® TABLET (Manidipine hydrochloride Tablets)
MADIPLOT® TABLET is an oral preparation of manidipine hydrochloride, a long-acting calcium antagonist 

antihypertensive agent. MADIPLOT® TABLET produces a satisfactory long-acting antihypertensive effect by 

dilating blood vessels, mainly by calcium channel blockade. Clinically, it has been proven that MADIPLOT® 

TABLET made possible good control of blood pressure in a single dose once a day, and it is useful for treatment 

of essential hypertension (mild or moderate), hypertension with renal impairment and severe hypertension. 

INDICATION: Mild or moderate Essential Hypertension, Hypertension with renal impairment, Severe Hypertension. 

DOSAGE AND ADMINISTRATION: Usually, for adults, a dose of 10-20 mg as manidipine hydrochloride           

once a day is orally administered after breakfast, starting with the initial daily dose of 5 mg.  The dosage can be 

increased gradually, if necessary. PRECAUTION: MADIPLOT® TABLET may rarely cause an excessive drop of 

blood pressure. In such a case appropriate measure, such as dosage reduction and cessation, should be taken. 

CONTRAINDICATION: The administration of this drug to pregnant women or women suspected of being 

pregnant or nursing mother should be avoided. USAGE IN THE ELDERLY: Start with a low dose. ADVERSE 

REACTION: Rash and pruritus, facial hot flushes, dizziness, headache, nausea, vomiting may infrequently occur. 

If any abnormality is found, appropriate measures, e.g. discontinuation of this drug, should be taken. DRUG 

INTERACTIONS: (1) May intensify the action of other antihypertensive drugs, any combination with other 

drugs should be made with caution. (2) Other calcium antagonists (nifedipine) reportedly increase the blood 

digoxin concentration. (3) The action of other calcium antagonists (nifedipine, etc.) is reported to be intensified 

in combination with cimetidine. STORAGE:  Store below 25 ˚C. EXPIRATION: 3 years. PACKAGING: Tablets          

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

57 Park Ventures Ecoplex Building, 15th Floor, 
Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Tel. : +66-2697-9300 Fax : +66-2697-9398-9
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แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

	 คนไทยมกัจะเรยีกร้องสทิธแิต่ไม่ยอมมหีน้าทีห่รอืความรบัผดิชอบ	ความจรงิสทิธแิละ

หน้าที่ต้องมาด้วยกันเสมอ	ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	หมวด	3	สิทธิและ

เสรีภาพของชนชาวไทยมีอยู่ถึง	42	มาตรา	ในหมวด	4	หน้าที่ของชนชาวไทยมีเพียง	3	มาตรา	

คือ	มาตรา	70	บุคคลมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้	มาตรา	71	บุคคล

มหีน้าทีป้่องกนัประเทศ	รกัษาผลประโยชน์ของชาต	ิและปฏบัิตติามกฎหมาย	มาตรา	72	บคุคล

มีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	 เราควรเพิ่มหน้าที่การดูแลสุขภาพของตนเพื่อไม่ให้เจ็บป่วยจะได้

ไม่เป็นภาระแก่ประเทศ	หน้าที่เสียภาษี	หน้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของประเทศไม่ให้

ถกูท�าลาย	เช่น	ทิง้ขยะในทีส่าธารณะหรอืท�าลายป่า	หน้าทีช่่วยราชการปราบปรามการทจุรติและ

อาชญากรรมต่าง	ๆ	หน้าที่ป้องกันอุบัติเหตุต่าง	ๆ	ที่ท�าได้	ประเทศไทยมีอุบัติเหตุทางรถยนต์

มากเป็นอันดับต้น	ๆ	ของโลก	โรคภัยไข้เจ็บต่าง	ๆ	ที่ป้องกันได้ไม่ควรให้เกิดในประเทศไทย

	 เรามอีงค์กรอสิระจ�านวนมากเรยีกร้องให้หน่วยงานต่าง	ๆ 	มธีรรมาภิบาล	แต่เราไม่มี

การควบคุมตรวจสอบองค์กรอิสระเหล่านี้ให้มีธรรมาภิบาล	 ควรท�าให้โปร่งใส	 ตรวจสอบได	้

ปัจจุบันไม่มีใครทราบว่าองค์กรเหล่านี้มีแหล่งรายได้จากที่ใด	 มีใครเป็นสมาชิกบ้าง	 ไม่มีการ

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

	 แพทยสภาร่วมกบัสภาวชิาชีพด้านสขุภาพได้ประกาศสทิธิและข้อพงึปฏบิตัขิองผูป่้วย

เมื่อวันที่	12	สิงหาคม	พ.ศ.	2558	เนื่องจากแต่เดิมเราประกาศแต่สิทธิโดยไม่มีหน้าที่และความ

รับผิดชอบ	 ในประเทศที่พัฒนาแล้วเขาประกาศทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ป่วยทั้งสิ้น	 ในประเทศ

เพื่อนบ้านเรา	เช่น	มาเลเซีย	สิงคโปร์	ฮ่องกง	ล้วนแล้วแต่ประกาศสิทธิและความรับผิดชอบของ

ผู้ป่วยทั้งสิ้น	 ข้อพึงปฏิบัติได้มีการร่างมาหลายปีแล้ว	 ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาชีพด้าน

สุขภาพแล้วทุกสภา	 นอกจากนี้ยังได้ผ่านความเห็นของสมาพันธ์วิชาชีพทั้งหมดหลายวิชาชีพ

ที่ไม่เกี่ยวกับสุขภาพ	เช่น	วิศวกรรม	สถาปัตยกรรม	บัญชี	เป็นต้น	นอกจากนี้ยังได้ผ่านการท�า

ประชาพจิารณ์มาแล้ว	แพทยสภาได้น�าเข้าทีป่ระชมุของทีป่รกึษากฎหมาย	ซึง่มผีูแ้ทนจากอยัการ	

ทนายความด้วย	 ความจริงข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วยเป็นเรื่องที่ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเพื่อท�าให้

ผลการรกัษาดขีึน้	เมือ่ผูป่้วยเข้าใจถงึข้อจ�ากดัต่าง	ๆ 	การฟ้องร้องกจ็ะน้อยลง	สทิธิของผูป่้วยคงไว้

เหมอืนของเดิม	เพยีงแต่เขียนให้รดักุมข้ึน	ข้อพงึปฏิบัติข้อ	1.	บอกให้ทราบว่าเวลาผูป่้วยลงนาม

ยินยอมควรอ่านให้เข้าใจ	 ถ้าไม่เข้าใจต้องถาม	 ไม่ใช่ลงนามไปโดยไม่ทราบเรื่องหรือเข้าใจ	

ข้อ	2.	ผูป่้วยต้องให้ข้อมลูทีเ่ป็นจรงิแก่แพทย์ทีท่�าการรกัษา	เช่น	แพ้ยาอะไร	แพทย์จะได้หลกีเลีย่งยา

ในกลุม่นัน้	ผูป่้วยรบัประทานยาอะไรอยูก่่อน	ถ้าแพทย์ไม่ทราบแพทย์อาจให้ยาซ�า้ของเดมิ	หรือ

ยาที่ให้ใหม่อาจออกฤทธิ์ขัดกับของเดิม	 ผู้ป่วยเป็นโรคอะไรอยู่ก่อนแพทย์จะได้รักษาถูก	 เช่น	

ติดเช้ือเอชไอว	ีเวลามาด้วยอาการหอบสาเหตุของคนปกติและคนติดเช้ือเอชไอวจีะต่างกนัมาก	

ไม่ต้องกลวัว่าแพทย์จะเปิดเผยความลบัถ้าแพทย์ทราบ	เพราะแพทย์เปิดเผยให้ผูอ่ื้นทราบไม่ได้

อยู่แล้ว	ข้อ	3.	เวลาแพทย์แนะน�าต้องปฏิบัติตาม	เช่น	ห้ามดื่มสุรา	ห้ามรับประทานหวานก็ต้อง

ปฏิบัติตาม	ถ้าท�าไม่ได้ก็ต้องบอกแพทย์	จะได้ปรับเปลี่ยนการรักษา	ข้อ	4.	ให้ผู้ป่วยปฏิบัติตาม

กฎของโรงพยาบาล	เช่น	อย่าท�าเสียงรบกวนผู้อื่น	ข้อ	5.	ขอร้องให้ผู้ป่วยให้เกียรติแก่บุคลากร

ทางด้านสุขภาพและผู้ป่วยอื่น	ๆ	ทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่ากัน	ข้อ	6.	ขอให้ผู้ป่วยแจ้งสิทธิการรักษา

พยาบาลตามความเป็นจริง	แพทย์จะได้ช่วยให้ผู้ป่วยได้ประโยชน์สูงสุดจากสิทธิในการเบิกจ่าย

ของผู้ป่วย	นอกจากนี้ในข้อ	7.	ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับทางการแพทย์และข้อจ�ากัดต่าง	ๆ	เพื่อให้

ประชาชนเข้าใจและมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงมากขึ้น	 ไม่คาดหวังเกินความจริง	 สิ่งมีชีวิต

แต่ละคนแตกต่างกนั	อาการอย่างเดยีวกนัอาจเกดิจากโรคต่างกนัได้	ให้ยาอย่างเดยีวกนั	ผลการ

ตอบสนองอาจไม่เหมือนกันได้	ไม่มีอะไรที่ได้ผล	100%	ในทางการแพทย์

ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
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กองบรรณาธิการ • 

N Engl J Med 2015;373:1824-1834.
บทความเรื่อง Pediatric Outcome after Maternal Cancer 

Diagnosed during Pregnancy รายงานว่า ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลผลลัพธ์
ระยะยาวของเด็กซึ่งมารดาตรวจพบมะเร็งระหว่างตั้งครรภ์ทั้งที่ได้รับ
การรักษาและไม่ได้รับการรักษา  

งานวิจัยแบบ multicenter case-control 
study นี้ได้เปรียบเทียบเด็กซึ่งแม่ตรวจพบมะเร็ง
ระหว่างตั้งครรภ์กับเด็กกลุ ่มที่แม่ไม่พบมะเร็ง 
ข้อมูลสุขภาพแรกเกิดและสุขภาพทั่วไปรวบรวม
ด้วยแบบสอบถามและประวัติการรักษา  และ
ตรวจสุขภาพเด็กทั้งหมด (ตรวจร่างกายทางระบบ
ประสาทและตรวจตาม Bayley Scales of Infant 
Development) ที ่18 เดอืน, 36 เดอืน หรอืทัง้สองช่วงเวลา และตรวจหัวใจ
ที่ 36 เดือน

เด็กในกลุ ่มที่แม่เป็นมะเร็ง (เป็นมะเร็งระหว่างตั้งครรภ์) 
มีจ�านวน 129 คน (อายุเฉลี่ย 22 เดือน พิสัย 12-42 เดือน) เช่นเดียวกับ
ในกลุ่มควบคุม ระหว่างตั้งครรภ์พบว่าเด็ก 96 คน (74.4%) เคยได้รับ

ผลลพัธ์ต่อทารกจากมารดาตรวจพบมะเรง็ระหว่างตัง้ครรภ์ 
เคมีบ�าบัด (เคมีบ�าบัดอย่างเดียวหรือร่วมกับการรักษาอื่น), เด็ก 11 คน 
(8.5%) ได้รับรังสีบ�าบัด (รังสีบ�าบัดอย่างเดียวหรือร่วมกับการรักษาอื่น), 
13 คน (10.1%) ได้รบัการผ่าตดัอย่างเดียว, 2 คน (1.6%) ได้รบัยาอืน่ และ 
14 คน (10.9%) ไม่ได้รับการรักษา น�้าหนักแรกเกิดต�่ากว่า 10th percentile 
ในเด็ก 28 คนจาก 127 คน (22.0%) ในกลุ่มที่แม่เป็นมะเร็งระหว่าง

ตั้งครรภ์ และใน 19 คนจาก 125 คน (15.2%) 
ในกลุ่มควบคุม (p = 0.16) โดยไม่พบความต่าง
ที่มีนัยส�าคัญด้านพัฒนาการทางสติปัญญาจาก
คะแนน Bayley score (p = 0.08) หรือจากการ
วิเคราะห์กลุ่มย่อย ขณะที่อายุครรภ์สัมพันธ์กับ
ผลลัพธ์ด้านสติปัญญาในทั้ง 2 กลุ่ม และการ
ตรวจหัวใจในเด็ก 47 คนทีอ่าย ุ 36 เดอืน พบว่า 

การท�างานของหัวใจเป็นปกติ
การทีแ่ม่เป็นมะเรง็ระหว่างตัง้ครรภ์โดยทีไ่ด้รบัการรักษาหรอืไม่ได้

รับการรักษาไม่มีผลต่อพัฒนาการด้านสติปัญญา หัวใจ หรือพัฒนาการ
ทั่วไปในวัยเด็กเล็ก ขณะที่การคลอดก่อนก�าหนดสัมพันธ์กับผลลัพธ์ด้าน
สติปัญญาที่ต�่ากว่าโดยไม่เกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็ง

การเปิดหลอดเลือดและออกก�าลังกาย
ในหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบและ Intermittent Claudication 

และสุขภาพทั่วไป (0 [มีภาวะจ�ากัดรุนแรง] ถึง 100 [ไม่มีภาวะจ�ากัด])
การรักษาด้วย endovascular revascularization ร่วมกับการ

ออกก�าลงักายภายใต้การควบคมุ (combination therapy) สมัพนัธ์กบัระยะ
เดนิสายพานสงูสดุทีด่กีว่าอย่างมนียัส�าคญั (จาก 264 เมตร เป็น 1,501 เมตร) 
เทยีบกบัการออกก�าลงักายภายใต้การควบคมุอย่างเดยีว (จาก 285 เมตร 
เป็น 1,240 เมตร) (between groups 282 m; 99% CI 60-505 m) 
และระยะการเดินโดยปราศจากอาการปวด (จาก 117 เมตร เป็น 1,237 

เมตร เทียบกับจาก 135 เมตร เป็น 847 เมตร) 
(mean difference 408 m; 99% CI 195-622 m) 
นอกจากนี้พบว่ากลุ่มที่รักษาแบบ combination 
therapy มีผลลัพธ์ดีขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญด้าน
คะแนน VascuQol จ�าเพาะโรค (1.34 [99% CI 
1.04-1.64] ในกลุ่ม combination therapy เทียบ
กบั 0.73 [99% CI 0.43-1.03] ในกลุม่ออกก�าลงักาย; 
mean difference 0.62 [99% CI 0.20-1.03]) 

และคะแนน SF-36 ด้านการท�าหน้าทีท่างกาย (22.4 [99% CI 16.3-28.5] 
vs 12.6 [99% CI 6.3-18.9], respectively; mean difference 9.8 
[99% CI 1.4-18.2]) แต่ไม่พบผลต่างที่มีนัยส�าคัญของคะแนน SF-36 
ด้านบทบาททางกาย  อาการปวด และสุขภาพทั่วไป

หลงัการตดิตาม 1 ปีในผูป่้วยทีม่ ีintermittent claudication พบว่า 
การรกัษาด้วย endovascular revascularization ร่วมกบัการออกก�าลงักาย
ภายใต้การควบคมุท�าให้มผีลลพัธ์ดขีึน้อย่างมนียัส�าคญัด้านระยะการเดิน
และคะแนนคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพเมื่อเทียบกับการออกก�าลังกาย
อย่างเดียว

JAMA. 2015;314(18):1936-1944.
บทความเรื่อง Endovascular Revascularization and 

Supervised Exercise for Peripheral Artery Disease and Intermittent 
Claudication: A Randomized Clinical Trial รายงานว่า การออกก�าลงักาย
ภายใต้การควบคุมของบุคลากรทางการแพทย์เป็นการรักษาแรก
ส�าหรับ intermittent claudication ซึ่งการรักษาด้วย endovascular 
revascularization ควบคู่กับการออกก�าลังกายภายใต้การควบคุมอาจได้
ผลดยีิง่ขึน้ แต่ข้อมลูเปรยีบเทยีบในปัจจบุนัยงัคงมี
จ�ากัด

งานวิจัยนี้ได้ประเมินประสิทธิผลของ 
endovascular revascularization (selective 
stenting) ร่วมกับการออกก�าลังกายภายใต้การ
ควบคมุส�าหรบั intermittent claudication (n = 106) 
เทียบกับการออกก�าลังกายภายใต้การควบคุม
อย่างเดียว (n = 106) ในผู้ป่วยรวม 212 คน การ
รวบรวมข้อมูลมีขึ้นระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 ถึงวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013 จากโรงพยาบาล 10 แห่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ผู้ป่วยได้รับการติดตามเป็นระยะเวลา 12 เดือน และวิเคราะห์ข้อมูลแบบ 
intention-to-treat

จุดยุติปฐมภูมิ ได้แก่ ความต่างของระยะเดินสายพานสูงสุดที่ 
12 เดือนระหว่างทั้ง 2 กลุ่ม จุดยุติปฐมภูมิ ได้แก่  ระยะการเดินสายพาน
โดยไม่มีอาการปวด คะแนน vascular quality of life (VascuQol) 
(1 [แย่ทีส่ดุ] ถงึ 7 [ดทีีส่ดุ])  และคะแนนแบบสอบถาม Short-Form Health 
Survey (SF-36) ส�าหรบัการท�าหน้าทีท่างกาย บทบาททางกาย อาการปวด 

world 450.indd   3 11/27/2558 BE   16:15

วงก
ารแ
พท
ย์



4 วงการแพทย์ 16 - 30 พฤศจิกายน 2558

[ โลกกว้างทางแพทย์ ]

Lancet. 2015;386(10006):1835-1844.
บทความเรื่อง Prophylactic Antibiotics after Acute Stroke 

for Reducing Pneumonia in Patients with Dysphagia (STROKE-INF): 
a Prospective, Cluster-Randomised, Open-Label, Masked Endpoint, 
Controlled Clinical Trial รายงานว่า ปอดอักเสบหลังสโตรคสัมพันธ์กับ
อัตราตายที่สูงขึ้นและผลลัพธ์ด้านหน้าที่ที่ไม่ดี ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ประเมิน
ประสิทธิภาพของการใช้ยาปฏิชีวนะเชิงป้องกันเพื่อลดปอดอักเสบใน
ผู้ป่วยกลืนล�าบากหลังเกิดสโตรคเฉียบพลัน

งานวิจัยศึกษาแบบ prospective, multicentre, 
cluster-randomised, open-label controlled trial ในผู้ป่วย
อายุมากกว่า 18 ปีซึ่งมีอาการกลืนล�าบากหลังเกิดสโตรค
จากหน่วยสโตรค 48 แห่งในสหราชอาณาจักร โดยคัด
ผู้ป่วยที่มีข้อห้ามใช้ยาปฏิชีวนะ มีอาการกลืนล�าบาก
มาก่อน หรือติดเชื้อ หรือคาดว่ามีชีวิตอยู่ไม่เกิน 14 วัน
ออกจากการศึกษา จากนัน้ได้สุม่ให้ผู้ป่วยได้รบัยาปฏชิวีนะ
เป็นเวลา 7 วนั ร่วมกบัการดแูลตามมาตรฐานหรอืการดแูลตาม
มาตรฐานอย่างเดียวส�าหรับผู้ป่วยที่ได้รับการส่งตัวเข้าหน่วยสโตรค
ภายใน 48 ชั่วโมงหลังเกิดสโตรค ผลลัพธ์หลัก ได้แก่ ปอดอักเสบ
หลังสโตรคภายในช่วง 14 วันแรกประเมินจาก hierarchical algorithm 
ตามเกณฑ์ และการวินิจฉัยของแพทย์ใน intention-to-treat population 
เช่นเดยีวกบัผลลพัธ์ด้านความปลอดภยัซึง่วเิคราะห์แบบ intention-to-treat

ระหว่างวันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 2008 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 
ค.ศ. 2014 นักวิจัยได้แบ่งหน่วยสโตรค 48 แห่ง (ผู้ป่วย 1,224 ราย) เป็น 
2 กลุม่ โดย 24 กลุม่แรกได้รบัการรกัษาด้วยยาปฏชิวีนะ และ 24 กลุม่หลงั
ได้รบัการดแูลมาตรฐาน (กลุม่ควบคมุ) หน่วยสโตรค 11 แห่ง และผูป้่วย 

7 รายถอนตัวหลังการสุ่มก่อน 14 วัน ท�าให้เหลือผู้ป่วย 1,217 รายใน 
37 หน่วยส�าหรับ intention-to-treat analysis (ผู้ป่วย 615 รายในกลุ่มที่
ได้รบัยาปฏชิวีนะ และ 602 รายในกลุม่ควบคมุ) การป้องกนัด้วยยาปฏชิวีนะ
ไม่มีผลต่ออุบัติการณ์ของปอดอักเสบหลังสโตรค (71 ราย [13%] จาก 
564 รายในกลุ่มที่ได้รับยาปฏิชีวนะ vs 52 ราย [10%] จาก 524 รายใน
กลุม่ควบคมุ; marginal adjusted odds ratio [OR] 1.21 [95% CI 0.71-2.08], 
p = 0.489, intraclass correlation coefficient [ICC] 0.06 [95% CI 0.02-

0.17] ขณะทีไ่ม่สามารถยนืยนัปอดอกัเสบหลงัสโตรคในผูป่้วย 129 ราย 
(10%) เนื่องจากข้อมูลขาดหายไป นอกจากนี้ยังไม่พบ

ความต่างด้านปอดอกัเสบหลงัสโตรคซึง่แพทย์เป็นผูว้นิจิฉยั
ระหว่างทั้ง 2 กลุ่ม (101 ราย [16%] จาก 615 ราย vs 
91 ราย [15%] จาก 602 ราย, adjusted OR 1.01 [95% CI 
0.61-1.68], p = 0.957, ICC 0.08 [95% CI 0.03-0.21] 
เหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์ทีพ่บบ่อยทีส่ดุ ได้แก่ การตดิเชือ้

ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับปอดอักเสบหลังสโตรค (ส่วนใหญ่
เป็นการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ) ซึ่งพบน้อยกว่าในกลุ่มที่

ได้รับยาปฏิชีวนะ (22 ราย [4%] จาก 615 ราย vs 45 ราย [7%] 
จาก 602 ราย; OR 0.55 [0.32-0.92], p = 0.02) และพบท้องร่วงจาก 
Clostridium difficile ในผู้ป่วย 2 ราย (< 1%) ในกลุ่มที่ได้รับยาปฏิชีวนะ 
และ 4 ราย (< 1%) ในกลุ่มควบคุม และพบ methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus colonization ในผู้ป่วย 11 ราย (2%) ในกลุ่มที่
ได้รับยาปฏิชีวนะ และ 14 ราย (2%) ในกลุ่มควบคุม

ข้อมูลจากการศึกษาไม่แนะน�าการป้องกันด้วยยาปฏิชีวนะใน
ฐานะการป้องกันปอดอักเสบหลังสโตรคในผู้ป่วยกลืนล�าบากหลังสโตรค
ซึ่งได้รับการดูแลรักษาในหน่วยสโตรค

Prophylactic antibiotics หลังสโตรค เพื่อลดปอดอักเสบในผู้ป่วยกลืนล�าบาก

อัตราตายส่วนเกินในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
(adjusted hazard ratio 1.14; 
95% CI 1.13-1.15) ความเสี่ยง
ส่วนเกินต่อการตายจากทุกสาเหตุและการตายจากโรคหัวใจและ
หลอดเลอืดเพิม่ขึน้จากอายทุีน้่อยกว่า การควบคมุน�า้ตาลทีแ่ย่กว่า และภาวะ
แทรกซ้อนของไตที่รุนแรงกว่า เม่ือเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่า hazard 
ratio ส�าหรับการตายทุกสาเหตุในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 55 ปีซึ่งมีระดับ 
glycated hemoglobin เท่ากับ 6.9% หรือน้อยกว่า (≤ 52 mmol per mole 
of nonglycated hemoglobin) เท่ากับ 1.92 (95% CI 1.75-2.11) ขณะที่ 
hazard ratio ในผู้ป่วยอายุ 75 ปีหรือมากกว่าเท่ากับ 0.95 (95% CI 0.94-
0.96) ในผู้ป่วยที่เป็น normoalbuminuria พบว่า hazard ratio ส�าหรับการ
เสียชีวิตในผู้ที่อายุน้อยกว่า 55 ปี และมีระดับ glycated hemoglobin 
เท่ากับ 6.9% หรือน้อยกว่าเทียบกับกลุ่มควบคุมเท่ากับ 1.60 (95% CI 
1.40-1.82) โดย hazard ratio ในผู้ป่วยอาย ุ75 ปีหรอืมากกว่าเท่ากับ 0.76 
(95% CI 0.75-0.78) และผู้ป่วยอายุ 65-74 ปีมีความเสี่ยงต�่ากว่าอย่างมี
นัยส�าคัญต่อการเสียชีวิต (hazard ratio 0.87; 95% CI 0.84-0.91)

อตัราตายในผูป่้วยโรคเบาหวานชนดิที ่2 เม่ือเทยีบกบัอตัราตาย
ในกลุ่มประชากรทั่วไปแล้วพบว่ามีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันมากตามอายุ 
ระดับการควบคุมน�้าตาล และภาวะแทรกซ้อนของไต

N Engl J Med 2015;373:1720-1732.
บทความเรือ่ง Excess Mortality among Persons with Type 2 

Diabetes รายงานว่า ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลความเสี่ยงส่วนเกินของ
การตายทุกสาเหตุและการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรค
เบาหวานชนดิที ่2 รวมถงึผู้ทีค่มุน�า้ตาลและมภีาวะแทรกซ้อนของไตแต่ละ
ระดับ ซึ่งในงานวิจัยน้ีได้ศึกษาความเสี่ยงตามระดับการควบคุมน�้าตาล
และภาวะแทรกซ้อนของไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

งานวิจัยรวบรวมผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งลงทะเบียนใน 
Swedish National Diabetes Register ในวันที่หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
ค.ศ. 1998 โดยเทียบผู้ป่วยแต่ละคนกับกลุ่มควบคุม 5 คนจากกลุ่ม
ประชากรทั่วไปซึ่งเทียบเคียงกันด้านอายุ เพศ และที่อยู่ อาสาสมัคร
ทั้งหมดได้รับการติดตามถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2011 จากทะเบียน 
Swedish Registry for Cause-Specific Mortality

การติดตามมีระยะเฉลี่ย 4.6 เดือนในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
และ 4.8 เดอืนในกลุม่ควบคมุ โดยรวมพบผูป่้วยเสยีชวีติ 77,117 รายจาก 
435,369 รายในกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวาน (17.7%) เทียบกับ 306,097 ราย
จาก 2,117,483 รายในกลุม่ควบคมุ (14.5%) (adjusted hazard ratio 1.15; 
95% confidence interval [CI] 1.14-1.16) อัตราตายจากโรคหัวใจและ
หลอดเลือดเท่ากับ 7.9% ในผู้ป่วยเทียบกับ 6.1% ในกลุ่มควบคุม 
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Cabozantinib และ Everolimus ใน Advanced Renal-Cell Carcinoma 
N Engl J Med 2015;373:1814-1823.

บทความเรื่อง Cabozantinib versus Everolimus in Advanced 
Renal-Cell Carcinoma รายงานว่า  cabozantinib เป็น small-molecule 
tyrosine kinase inhibitor ต่อ vascular endothelial 
growth factor receptor (VEGFR) รวมถงึ MET และ 
AXL ซึ่งต่างมีบทบาทใน metastatic renal-cell 
carcinoma หรอืการดือ้ต่อยายบัยัง้การสร้างหลอดเลอืด 
โดยงานวจัิย randomized, open-label, phase 3 
trial นี้ได้ประเมินประสิทธิผลของ cabozantinib 
เทยีบกบั everolimus ในผูป่้วย renal-cell carcinoma 
ซึง่มกีารลกุลามหลงัได้รบั VEGFR-targeted therapy

งานวิจัยสุ่มให้ผู้ป่วย 658 คนได้รับ cabozantinib 60 มลิลกิรมั 
วนัละครัง้ หรอื everolimus ขนาด 10 มลิลกิรมั วนัละครั้ง จุดยุติปฐมภูมิ 
ได้แก่ การอยูร่อดโดยโรคสงบ จดุยตุปิระสทิธผิลทตุยิภมู ิ ได้แก่ การอยูร่อด
โดยรวมและอตัรา objective response rate

มัธยฐานการอยู ่รอดโดยโรคสงบเท่ากับ 7.4 เดือนจาก 
cabozantinib และ 3.8 เดือนจาก everolimus อัตราการก�าเริบหรือ

เสียชีวิตต�่ากว่า 42% จาก cabozantinib เทียบกับ everolimus (hazard 
ratio 0.58; 95% confidence interval [CI] 0.45-0.75; p < 0.001) อัตรา 
objective response rate เท่ากับ 21% จาก cabozantinib และ 5% จาก 

everolimus (p < 0.001) จากการวิเคราะห์ก่อน
งานวจิยัสิน้สดุพบว่า การอยูร่อดโดยรวมยาวนานกว่า
จาก cabozantinib เทยีบกบั everolimus (hazard ratio 
for death 0.67; 95% CI 0.51-0.89; p = 0.005) 
แต่ไม่ถึงจุดที่มีนัยส�าคัญ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
สามารถควบคมุด้วยการลดขนาดยา โดยลดขนาดลง 
60% ในผู้ป่วยที่ได้รับ cabozantinib และ 25% 
ในกลุม่ทีไ่ด้รบั everolimus การถอนตวัจากงานวจิยั

เนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์พบใน 9% ของผู ้ป ่วยที่ได ้รับ 
cabozantinib และ 10% ที่ได้รับ everolimus

การอยู ่รอดโดยโรคสงบยาวนานกว่าจากการรักษาด้วย 
cabozantinib เทียบกับ everolimus ในผู้ป่วย renal-cell carcinoma ซึ่ง
พบการลุกลามหลังได้รับ VEGFR-targeted therapy

JAMA Intern Med. 2015;175(11):1773-1782.
บทความเรื่อง Cognitive Behavior Therapy for Depression 

and Self-Care in Heart Failure Patients: A Randomized Clinical Trial 
รายงานว่า โรคซึมเศร้าและขาดการดูแลตัวเองเป็นปัญหาเชื่อมโยงกันที่
พบบ่อยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการนอนโรงพยาบาลและการเสียชีวิตใน
ผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว    

งานวิจัยแบบ randomized clinical trial นี้ได้ศึกษาประสิทธิผล
ของการบ�าบัดความคิดและพฤติกรรมส�าหรับโรคซึมเศร้าและการดูแล
ตวัเองส�าหรบัหวัใจล้มเหลว โดยศกึษาจากผูป่้วยทีเ่ข้ารกัษายงัโรงพยาบาล 
Washington University Medical Center ระหว่างวนัที ่4 มกราคม ค.ศ. 2010 
ถึงวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 2013 และวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิเม่ือ
เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 อาสาสมัครประกอบด้วยผู้ป่วย 158 รายซึ่ง
มีหัวใจล้มเหลวใน Class I, II และ III ตามเกณฑ์ New York Heart 
Association และเป็นโรคซึมเศร้า

อาสาสมัครได้รับการบ�าบัดความคิดและพฤติกรรมร่วมกับ
การดูแลมาตรฐาน หรือได้รับการดูแลมาตรฐานอย่างเดียว ทั้งนี้การดูแล
มาตรฐานในทั้ง 2 กลุ่มได้เสริมการให้ค�าแนะน�าด้านโรคหัวใจล้มเหลว 
ผลลัพธ์หลัก ได้แก่  ความรุนแรงของโรคซึมเศร้าที่ 6 เดือนประเมินจาก 
Beck Depression Inventory และคะแนนจาก Self-Care of Heart Failure 
Index Confidence และ Maintenance ผลลัพธ์รอง ได้แก่ การประเมิน
อาการวิตกกังวล ซึมเศร้า การท�าหน้าที่ทางกาย อ่อนเพลีย บทบาทและ
กิจกรรมทางสังคม และคุณภาพชีวิต โดยการนอนโรงพยาบาลและการ
เสียชีวิตเป็นผลลัพธ์เชิงส�ารวจ

ผูป่้วย 158 รายได้รบัการสุม่เป็นกลุม่ดแูลตามมาตรฐาน (n = 79) 
หรือกลุ่มบ�าบัดความคิดและพฤติกรรม (n = 79) ซึ่งในแต่ละกลุ่มพบ
ผู้ป่วย 26 ราย (33%) ที่ได้รับยาต้านซึมเศร้าตั้งแต่เริ่มต้น ผู้ป่วย 132 ราย 

การบ�าบัดความคิดและพฤติกรรมส�าหรับซึมเศร้า
และการดูแลตัวเองในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว 

(84%) เสร็จสิ้นการประเมินหลังการรักษาที่ 6 เดือน โดยมีผู้ป่วย 60 ราย 
(76%) จากกลุม่ดแูลมาตรฐาน และ 58 ราย (73%) จากกลุม่บ�าบดัความคิด
และพฤติกรรมที่เสร็จสิ้นการติดตามทั้งหมด (p = 0.88) คะแนนอาการ
ซึมเศร้าที่ 6 เดือนต�่ากว่าในกลุ่มบ�าบัดความคิดและพฤติกรรมเทียบกับ
กลุ่มดูแลมาตรฐานเมื่อประเมินจาก Beck Depression Inventory (BDI-II) 
(12.8 [10.6] vs 17.3 [10.7]; p = 0.008) ทัง้ 2 กลุม่มอีตัราโรคสงบต่างกัน
ตามที่ประเมินจาก BDI-II (46% vs 19%; number needed to treat 
[NNT] = 3.76; 95% CI 3.62-3.90; p < 0.001) และ Hamilton Depression 
Scale (51% vs 20%; NNT = 3.29; 95% CI 3.15-3.43; p < 0.001) แต่
ไม่ต่างกนัด้านคะแนน Self-Care Maintenance หรอื Confidence ค่าเฉลีย่ 
(SD) ของคะแนน Beck Depression Inventory ที่ 6 เดือนหลังการสุ่ม
ต�า่กว่าในกลุม่บ�าบดัความคดิและพฤตกิรรม (12.8 [10.6]) เทยีบกบักลุม่ดแูล
มาตรฐาน (17.3 [10.7]) โดยมีค่า p = 0.008 จากการศึกษาไม่พบผลต่าง
ทีม่นียัส�าคญัระหว่างทัง้ 2 กลุม่ด้านคะแนน Self-Care Maintenance หรอื 
Confidence หรือการท�าหน้าที่ทางกาย คะแนนอาการวิตกกังวลและ
อ่อนเพลียต�่ากว่า ขณะที่คะแนนคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตและหัวใจ
ล้มเหลว และการท�าหน้าทีท่างสงัคมสงูกว่าที ่6 เดอืนในกลุม่บ�าบดัความคิด
และพฤติกรรมเมื่อเทียบกับกลุ่มดูแลมาตรฐาน และกลุ่มบ�าบัดความคิด
และพฤติกรรมมีอัตราการนอนโรงพยาบาลต�่ากว่ากลุ่มดูแลมาตรฐาน

การบ�าบัดความคดิและพฤตกิรรมซึง่มุ่งไปทีโ่รคซมึเศร้าและการ
ดูแลตนเองส�าหรับหัวใจล้มเหลวได้ผลดีต่อโรคซึมเศร้า ขณะที่ไม่มีผลต่อ
การดูแลตวัเองส�าหรบัหัวใจล้มเหลวหรอืการท�าหน้าทีท่างกายเมือ่เทยีบกับ
การดูแลมาตรฐานที่เสริมการให้ค�าแนะน�า โดยพบประโยชน์เพิ่มเติม 
ได้แก่ ลดความวติกกงัวลและอ่อนเพลยี เพิม่การท�าหน้าทีท่างสงัคม และ
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่ดีขึ้น
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Liraglutide ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ฉีดอินซูลินหลายครั้ง 
liraglutide เทยีบกบักลุม่ทีไ่ด้รบัยาหลอก (3.8 vs 
0.0 กิโลกรัม, ผลต่าง -3.8, -4.9 ถึง -2.8 กิโลกรัม) 
เช่นเดียวกับ total daily insulin doses ซึ่งลดลงอย่างมี
นัยส�าคัญเท่ากับ 18.1 หน่วย และ 2.3 หน่วย (ผลต่าง -15.8, -23.1 ถึง -8.5 
หน่วย) การลดลงของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับน�้าตาล
มีผลลัพธ์ที่ดีกว่าอย่างมีนัยส�าคัญในกลุ่มที่ได้รับ liraglutide เทียบกับกลุ่มที่
ได้รบัยาหลอก (-1.9 และ -0.5 mmol/L) ทัง้ 2 กลุม่ไม่พบเหตุการณ์ของภาวะ
น�า้ตาลต�า่ทีร่นุแรงหรอืมคีวามต่างทีม่นียัส�าคญัด้านภาวะน�า้ตาลต�า่ไม่รนุแรง
ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ (< 4.0 หรือ < 3.0 mmol/L) ค่าเฉลี่ยเหตุการณ์
ของภาวะน�้าตาลต�่าไม่รุนแรงที่มีอาการ (< 4.0 mmol/L) ระหว่างการติดตาม
เท่ากับ 1.29 ในกลุ่ม liraglutide และ 1.24 ในกลุ่มยาหลอก (p = 0.96)    

งานวิจัยนี้มีข้อจ�ากัดด้านระยะเวลาการศึกษาที่สั้น และจ�าเป็นท่ี
จะต้องศกึษาผลลพัธ์ด้านความปลอดภยัต่อระบบหวัใจและหลอดเลอืด รวมถงึ
เหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ทีอ่าจเกดิขึน้จากการรกัษาด้วย liraglutide ในระยะยาว  
โดยพบอาการคลื่นไส้ในอาสาสมัคร 21 ราย (32.8%) ในกลุ่มที่ได้รับ 
liraglutide และ 5 ราย (7.8%) ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก และพบเหตุการณ์
ไม่พงึประสงค์ร้ายแรงในอาสาสมคัร 3 ราย (5%) และ 4 ราย (7%) ตามล�าดบั  

การเพิ่ม liraglutide ร่วมกับการฉีดอินซูลินในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ช่วยให้มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นด้านการคุมระดับน�้าตาลโดยไม่เพิ่มความ
เสี่ยงน�้าตาลต�่า ลดน�้าหนักตัว และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถลดขนาดอินซูลินได้

BMJ 2015;351:h5364.
บทความเร่ือง Liraglutide in People Treated for Type 2 Diabetes 

with Multiple Daily Insulin Injections: Randomised Clinical Trial (MDI 
Liraglutide trial) รายงานข้อมลูจากงานวจิยัแบบ randomised, double-blind, 
placebo controlled trial เพื่อศึกษาผลของ liraglutide ซึ่งเป็น incretin based 
treatment ต่อการควบคุมน�้าตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งฉีดอินซูลิน
วันละหลายครั้ง

งานวิจัยรวบรวมข้อมูลจากคลินิกผู้ป่วยนอก 13 แห่ง และหน่วย
บรกิารปฐมภมู ิ1 แห่งในประเทศสวเีดน  ครอบคลมุผูป่้วยโรคเบาหวานชนดิที่ 2 
ซึ่งมีปัญหาการคุมระดับน�้าตาล (HbA1c concentrations ≥ 58 mmol/mol 
[7.5%] และ ≤ 102 mmol/mol [11.5%]) มีดัชนีมวลกายระหว่าง 27.5-45 
กิโลกรัม/ตารางเมตร และจ�าเป็นต้องฉีดอินซูลินวันละหลายครั้ง ผู้ป่วย
ทั้ง 124 รายได้รับการสุ่มเป็นกลุ่มที่ได้รับ liraglutide แบบยาฉีดใต้ผิวหนัง
หรือยาหลอก  ผลลัพธ์หลัก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของระดับ HbA1c จาก
เริ่มต้นถึง 24 สัปดาห์

การรักษาด้วย liraglutide สัมพันธ์กับการลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ
เท่ากับ 16.9 mmol/mol (1.5%) ของระดับ  HbA1c เทียบกับ 4.6 mmol/
mol (0.4%) ส�าหรับยาหลอก โดยมีผลต่างเท่ากับ -12.3 mmol/mol (95% 
confidence interval -15.8 ถึง -8.8 mmol/mol; -1.13%, -1.45 ถึง -0.81 
mmol/mol) น�้าหนักตัวลดลงอย่างมีนัยส�าคัญในอาสาสมัครกลุ่มที่ได้รับ 

Lancet. Published Online: 7 November 2015.
บทความเรื่อง Effects of Intensive Blood Pressure Lowering 

on Cardiovascular and Renal Outcomes: Updated Systematic Review  
and Meta-Analysis รายงานว่า แนวทางเวชปฏิบัติส�าหรับความดันโลหิตสูง
ได้ปรบัค�าแนะน�าส�าหรบัเป้าหมายความดนัโลหติในผูป่้วยความเสีย่งสงู เช่น 
ผูป่้วยโรคหัวใจและหลอดเลอืด ไต หรอืเบาหวาน   ซึง่สะท้อนความไม่แน่ใจว่า 
การลดความดันโลหิตแบบเข้มงวดสัมพันธ์กับการลดลงของความเสี่ยง
เหตุการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดที่รุนแรงและโรคไตหรือไม่ 

งานวิจัย systematic review และ meta-analysis นี้ได้ศึกษา
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการลดความดันโลหิตแบบเข้มงวด โดย
สืบค้นข้อมูลจาก MEDLINE, Embase และ Cochrane Library เพื่อรวบรวม
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1950 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 
ค.ศ. 2015 งานวิจัยที่น�ามาศึกษาเป็น randomised controlled trials ซึ่งมี
ระยะการตดิตามอย่างน้อย 6 เดือน และสุม่ให้อาสาสมัครลดความดนัโลหติ
แบบเข้มงวดมากกว่าเปรยีบเทยีบกบัเข้มงวดน้อยกว่าตามเป้าความดนัโลหติ 
หรือระดบัการเปลีย่นแปลงของความดันโลหติจากเริม่ต้นท่ีต่างกนั ผูว้จัิยยงัได้
วิเคราะห์ meta-analysis ด้านการลดลงของความดันโลหิตต่อ relative risk 
(RR) ของเหตุการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีรุนแรง (กล้ามเนื้อหัวใจตาย 
สโตรค หัวใจล้มเหลว หรือการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งแยกกัน
และรวมกนั) และการตายทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัหลอดเลอืดและการตายทกุสาเหตุ 
ไตวายระยะสุดท้าย และเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ ตลอดจน albuminuria และ
การลุกลามของจอตาเสื่อมในงานวิจัยซึ่งศึกษาในผู้ป่วยเบาหวาน

งานวจิยัทีน่�ามาศกึษามีจ�านวน 19 ฉบบั รวมอาสาสมัคร 44,989 ราย 
โดยพบเหตุการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดที่รุนแรง 2,496 เหตุการณ์
ระหว่างการติดตามเฉลี่ย 3.8 ปี (พิสัย 1.0-8.4 ปี) ข้อมูลจาก meta-analysis 

ชี้ว่า ผู้ป่วยในกลุ่มที่ลดความดันโลหิตแบบเข้มงวดมากกว่ามีความดันโลหิต
เฉลี่ย 133/76 mmHg, 140/81 mmHg ในกลุ่มที่ลดความดันโลหิตแบบ
เข้มงวดน้อยกว่า  การลดความดันโลหิตแบบเข้มงวดมี RR reductions ต่อ
เหตกุารณ์ของโรคหวัใจและหลอดเลอืดทีร่นุแรง (14% [95% CI 4-22]), กล้ามเนือ้
หัวใจตาย (13% [0-24]), สโตรค (22% [10-32]), albuminuria (10% [3-16]) 
และการลุกลามของจอตาเสื่อม (19% [0-34]) อย่างไรก็ดี การลดความดัน
โลหิตแบบเข้มงวดมากกว่าไม่มีผลชัดเจนต่อหัวใจล้มเหลว (15% [95% CI 
-11 ถึง 34]), การตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด (9% [-11 ถึง 26]), 
อัตราตายรวม (9% [-3 ถึง 19]) หรือไตวายระยะสุดท้าย (10% [-6 ถึง 23]) 
การลดลงด้านเหตกุารณ์ของโรคหวัใจและหลอดเลอืดทีร่นุแรงคงท่ีในผูป่้วยทุก
กลุม่ และการลดความดนัโลหติลงไปอกีมปีระโยชน์ชดัเจนแม้ในผูป่้วยท่ีความดนั
ซสิโตลกิต�า่กว่า 140 mmHg ขณะทีพ่บว่า absolute benefits สงูสดุในงานวจิยั
ทีศ่กึษาในผูป่้วยโรคหลอดเลอืด ไต หรอืเบาหวาน เหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์
ร้ายแรงทีส่มัพนัธ์กบัการลดความดนัโลหติมรีายงานเฉพาะในงานวจิยั 6 ฉบบั 
โดยมีอัตราอุบัติการณ์เท่ากับ 1.2% ต่อปีในอาสาสมัครกลุ่มท่ีลดความดัน
โลหติแบบเข้มงวดเทยีบกบั 0.9% ในกลุม่ทีเ่ข้มงวดน้อยกว่า (RR 1.35 [95% CI 
0.93-1.97]) ทัง้นีค้วามดันโลหติต�า่ทีร่นุแรงพบบ่อยกว่าในกลุม่ท่ีลดความดนั
โลหติแบบเข้มงวดมากกว่า (RR 2.68 [1.21-5.89], p = 0.015) แต่ม ีabsolute 
excess ที่ต�่า (0.3% vs 0.1% per person-year ส�าหรับระยะการติดตาม)    

การลดความดนัโลหติแบบเข้มงวดสามารถป้องกนัผลลพัธ์ด้านลบ
ต่อหลอดเลอืดได้ดกีว่าการลดความดนัโลหติตามมาตรฐาน โดยในผูป่้วยกลุม่
ความเสีย่งสงูยงัพบประโยชน์ทีม่ากขึน้จากการลดความดนัโลหติแบบเข้มงวด
มากกว่า รวมถึงในผู้ป่วยที่ความดันซิสโตลิกต�่ากว่า 140 mmHg และการลด
ความดันโลหิตแบบเข้มงวดมี net absolute benefits ที่ชัดเจนในผู้ป่วย
ความเสี่ยงสูง

ผลต่อระบบหัวใจและไตจากการลดความดันโลหิตเข้มงวด
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ชายมุมไบคืนชีพก่อนชันสูตรบีบีซี – เจ้าหน้าที่นิติเวชโรงพยาบาล
นครมุมไบอ้าปากค้างหลังชายจรจัด
คืนชีพก่อนเริ่มการชันสูตร
	 เจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูของโรงพยาบาล
โลกมันยะ	 ติลัก	 ในนครมุมไบของอินเดีย
แถลงว่า	ผู้ป่วยที่ลืมตาตื่นในห้องดับจิตเป็น
ชายจรจดัวยั	50	ปี	ซ่ึงคาดว่านอนนิง่ไม่ไหวตงิ
อยู่ที่ป้ายรถเมล์มาแล้วอย่างน้อย	 6-7	 วัน	
กระทั่งมีหนอนแมลงวันที่มักพบบนซากศพ
ไต่อยู่ตามหูและใบหน้า	 โดยแพทย์อาวุโส
ได้ตรวจร่างกายทัง้ชพีจร	การหายใจ	และหวัใจ

ได้รบัการรกัษาในห้องไอซยีจูากภาวะตดิเชือ้
ในหูและทุพโภชนาการ

ก่อนลงความเห็นว่าเขาเสียชีวิตแล้ว
	 อย่างไรก็ดี	 เจ้าหน้าที่ได้น�าชาย
คนดงักล่าวไปสูห้่องดบัจิตทนัท	ีทัง้ทีต่ามกฎ
แล้วต้องรอเป็นเวลา	2	ชั่วโมง	เผื่อในกรณีที่
แพทย์วนิจิฉยัผดิพลาด	ซึง่จากเหตกุารณ์ครัง้นี้
โรงพยาบาลได้เปิดการสอบสวนหาสาเหตุ
แล้ว	 โดยขณะนี้ผู ้ป่วยซึ่งตรวจพบว่าเป็น
โรคพิษสุราเรื้อรังยังคงมีอาการทรงตัว	 และ

ชูสุกรจีเอ็มแหล่งอวัยวะส�ารอง 
เทคนคิ	Crispr	จะเป็นเคร่ืองมอืส�าคญัในการ
แก้ปัญหาการต่อต้านอวัยวะและการระบาด
ของโรคจากสัตว์จากการน�าอวัยวะจากสัตว์
มาปลูกถ่ายในคน
	 อีกด ้านหนึ่ งมีผู ้ เชี่ ยวชาญให ้
ความเห็นว่า	 แม้เราสามารถแก้ปัญหาใน
ประเดน็ด้านวิทยาศาสตร์และความปลอดภยั	
แต่กต้็องไม่มองข้ามประเดน็ด้านวฒันธรรม
และสงัคมหลงัจากทีก่ารปลกูถ่ายอวยัวะจาก
สุกรเร่ิมแพร่หลายมากขึ้น	 กระน้ันก็ถือว่า
ผลลัพธ์จากการศึกษานี้ เป ็นการพิสูจน์
หลกัการและชีใ้ห้เหน็แนวโน้มความก้าวหน้า
ของการปลูกถ่ายอวัยวะ

บบีซีี – เทคนิคตดัแต่งพนัธกุรรมอาจช่วย
ให้สกุรกลายเป็นแหล่งอวยัวะส�ารองของ
มนุษย์ในวันข้างหน้า
	 นกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด
เริ่มโครงการศึกษาวิจัยการใช้เทคนิค	Crispr	
เพื่อดัดแปลงดีเอ็นเอในเซลล์ของสุกรให้มี
ความเข้ากนัได้กบัร่างกายคนมากขึน้	ทัง้ในแง่
การต่อต้านอวยัวะและการตดิเชือ้เรโทรไวรสั
จากสกุร	ซึง่แม้คาดว่ายงัคงต้องใช้เวลาศกึษา
อีกหลายปี	 แต่หากการศึกษานี้ประสบ
ความส�าเร็จก็จะนับเป็นอีกก้าวส�าคัญของ
การแก้ไขปัญหาขาดแคลนอวัยวะบริจาค
	 เทคนิค	Crispr	เป็นเครื่องมือใหม่
ส� าหรับการดัดแปลงดี เอ็นเอ	 โดยใน

การศึกษานี้นักวิจัยได้น�ามาใช้ก�าจัดเชื้อ	
porcine	endogenous	retrovirus	ในเซลล์ของ
สุกรซึ่งอาจระบาดมาสู่คน	ซึ่งจากการศึกษา
เบ้ืองต้นพบว่า	เทคนคิ	Crispr	สามารถก�าจัด
เชือ้	porcine	endogenous	retrovirus	ทัง้หมด
ในเซลล์ของสุกร	 และเซลล์สุกรที่ผ่านการ
ดดัแปลงแล้วกไ็ม่ได้ส่งผ่านเชือ้ไปยงัเซลล์คน
ได้ง่ายเหมือนก่อน	 ท�าให้นักวิจัยเชื่อว่า

บีบีซี – การศึกษาผลลัพธ์การฉีดสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนแก่ทารกในครรภ์เพื่อรักษา
โรคกระดูกเปราะจะมีขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้า
	 นักวิจัยสถาบันคาโรลินสกาของสวีเดน	และโรงพยาบาลเกรตออร์มอนด์สตรีท
ของสหราชอาณาจกัร	คาดหวังว่าการรกัษาด้วยสเตม็เซลล์ตวัอ่อนจากการยตุกิารตัง้ครรภ์
จะช่วยลดอาการ	รวมถึงจ�านวนของกระดกูหักในทารกทีเ่ป็นโรคกระดกูเปราะอนัมสีาเหตุ
มาจากความผิดปกติของดีเอ็นเอซึ่งท�าให้ผู้ป่วยประสบปัญหาความแข็งแรงของกระดูก
และฟัน	ตลอดจนการได้ยินและการเติบโต
	 ในการศกึษาครัง้นีค้ณะนกัวิจยัจะฉดีสเตม็เซลล์ซึง่จะพฒันาเป็นกระดกู	กระดกูอ่อน	
และกล้ามเนือ้ท่ีแขง็แรงไปยงัทารกในครรภ์โดยตรง	โดยทารกกลุม่แรกจะได้รับสเต็มเซลล์
ทัง้ระหว่างตัง้ครรภ์และหลงัคลอด	และทารกกลุม่ที	่2	จะได้รบัสเตม็เซลล์เฉพาะหลงัคลอด	
จากนั้นจึงน�าผลลัพธ์ในทั้ง	2	กลุ่มมาเปรียบเทียบกัน

เดินหน้าทดลองสเต็มเซลล์ทารกในครรภ์
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จิบไวน์แดงมื้อค�่าอาจดีต่อผู้ป่วยเบาหวาน
ยาฮู! – การจิบไวน์แดง 1 แก้วในมื้อค�่าอาจช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นทั้งด้านการนอน ลดความเสี่ยง

กลุ่มอาการเมตาบอลิก เพิ่มไขมันชนิดดี ตลอดจนป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

	 ผลการศึกษารายงานในวารสาร	Annals	 of	 Internal	Medicine	 ชี้ว่า	 การจิบไวน์แดงเพียงแก้วเดียวในมื้อค�่าร่วมกับอาหาร

แบบเมดิเตอร์เรเนียนช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่	2	มีระดับคอเลสเตอรอลเอชดีแอลสูงขึ้น	และมีสมดุลของคอเลสเตอรอลดีขึ้น

เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ดื่มน�้าเปล่า	

	 การศึกษานี้ศึกษาในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่	2	รวม	224	คน	เปรียบเทียบระหว่าง

กลุ่มที่ดื่มน�้าแร่	 ไวน์ขาว	และไวน์แดงในปริมาณ	142	มิลลิลิตร	 (5	ออนซ์)	 โดยนักวิจัยได้

ตรวจเลอืดเพ่ือประเมนิตัวบ่งชีต่้าง	ๆ 	ทัง้ระดบัน�า้ตาล		ไขมนั	และตัวบ่งชีท้ีส่มัพนัธ์กบัการ

ท�างานของตับ

	 ข้อมูลจากการศึกษาระยะยาวชี้ว่า	 การดื่มไวน์ยังลดสัญญาณเสี่ยงต่อกลุ่มอาการ

เมตาบอลกิอกีหลายประการ	นอกจากนีก้ารดืม่ไวน์แดงและไวน์ขาว	1	แก้วยงัช่วยให้ผูป้่วย

นอนหลับได้ดีข้ึน	 พร้อมกับได้สรุปว่า	 การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพร่วมกับการ

จิบไวน์แต่พอประมาณ	 โดยเฉพาะไวน์แดงส่งผลดีต่อการลดความเสี่ยงโรคหัวใจและ

หลอดเลือด	รวมถึงกลุ่มอาการเมตาบอลิก

รอยเตอร์ส – เอกชนจีนประกาศจะผลิต
วัคซีนอีโบลาจ�านวนมาก แม้การระบาด
ของอโีบลาในแอฟรกิาตะวนัตกเริม่ซาลง
แล้วก็ตาม
	 บริษัทเทียนจินแคนไซโนไบโอ
เทคโนโลยีเริ่มการก่อสร้างโรงงานที่เมือง
เทียนจินทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน	
เพื่อผลิตวัคซีนอีโบลาซึ่งพัฒนาขึ้นโดย

สถาบันวทิยาศาสตร์การแพทย์ของกองทพัจีน	
โดยคาดว่าการก่อสร้างโรงงานจะแล้วเสร็จ
ในราวปี	 พ.ศ.	 2560-2561	 แต่ยังไม่เป็น
ที่แน่ชัดถึงก�าหนดที่จะเริ่มการผลิตจริง	
	 อีกด้านหนึ่งมีรายงานว่า	 ตัวเลข
ผู้ติดเชื้ออีโบลารายใหม่ในปีนี้ลดลงอย่าง
ฮวบฮาบนับตั้งแต่เกิดการระบาดเมื่อเดือน
มีนาคมปีก่อน	อนึ่ง	ปัจจุบันมีวัคซีนอีโบลา

ที่สามารถป้องกันเชื้อได้อย่างสมบูรณ์แล้ว	
1	ตัว	และเพิ่งมีการศึกษาวัคซีนอีโบลาชนิด	
2	 เข็มที่เซียร์ราลีโอนเมื่อต้นเดือนตุลาคม
ที่ผ่านมา	

ร้องยูเอ็นรับผิดชอบวิกฤติอหิวาต์เฮติ
เอพี – กลุ่มองค์กรบรรเทาทุกข์เรียกร้อง
ให้องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) คืน
ความเป็นธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ
จากวิกฤติการระบาดของอหิวาตกโรค
ในเฮติ
	 นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2553	เป็นต้นมา	
อหิวาตกโรคคร่าชีวิตชาวเฮติไปแล้วราว	
9,000	 คน	 ขณะท่ีมีผู้ติดเชื้ออีกกว่าหลาย
แสนคน	โดยมหีลกัฐานมดัแน่นว่าเจ้าหน้าที่
รักษาสันติภาพจากเนปาลมีส่วนในเหตุทิ้ง

อย่างแขง็ขนั	 อย่างไรกด็	ี แม้นายบัน	 ค	ี มนุ	
เลขาธิการยูเอ็นประกาศตั้งกองทุนส�าหรับ
แก้ไขปัญหาอหวิาตกโรคในเฮต	ิแต่กไ็ม่ได้รบั
การสนับสนุนเพียงพอจากนานาชาติ	โดยมี
รายงานด้วยว่า	ศาลสหรัฐอเมริกาพพิากษาว่า
ยูเอ็นได ้ รับความคุ ้มครองตามกฎบัตร
สหประชาชาตต่ิอการฟ้องร้องเรยีกค่าชดเชย	
และยูเอ็นยังไม่ได้สละสิทธิ์ความคุ้มครอง
ดังกล่าว

สิง่ปฏกิลูจากคนลงในแม่น�า้สายใหญ่ทีส่ดุของ
ประเทศ	 ท�าให้องค์กรนิรโทษกรรมสากล
เรียกร้องให้ยูเอ็นอย่าวางทีท่าเมินเฉย	และ
เร่งสืบสวนผลกระทบจากการระบาดและ
ก�าหนดแผนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูญเสีย
หรือติดเชื้อ		
	 ตลอดหลายปีทีผ่่านมา	ยเูอน็ไม่เคย
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการฟ้องร้องเรียก
ค่าชดเชยแก่ชาวเฮต	ิโดยยนืกรานแต่เพยีงวา่
ได้ทุม่เทก�าจดัอหวิาตกโรคร่วมกบัรฐับาลเฮติ

เอกชนจีนจะผลิตวัคซีนอีโบลา
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 ภาควชิาวสัิญญวีทิยา คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอเชิญผูสนใจเขารวม

ประชมุฟนฟวูชิาการวสิญัญวีทิยา ประจาํป พ.ศ. 

2559 “CMU International Anesthesia 

Meeting 2016: Ultrasound-Guided Regional 

Anesthesia and Pain Intervention” ระหวาง

วนัที ่13-14 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ ศนูยประชมุ

นานาชาติ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว อ.เมือง 

จ.เชียงใหม และวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 

ณ หองผาตัดชั้น 2 อาคารบุญสม มารติน และ

ศูนย ฝ กทักษะผ าตัด คณะแพทยศาสตร  

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ผูสนใจสอบถามรายละเอยีด

เพิ่มเติมไดท่ี สํานักงานภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

โทรศพัท 0-5393-5522-5 โทรสาร 0-5393-5526

CMU International Anesthesia Meeting 2016:
Ultrasound-Guided Regional Anesthesia and Pain Intervention

 มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จับมือ 10 ดีไซเนอร

ระดับแถวหนาของเมืองไทย ผนึกกําลังสรางสรรคลวดลายท่ีมีความพิเศษกับของท่ีระลึกภายใตโครงการ “Power 

of Giving ป 2” เพื่อเปนการรวมสงตอความสุขอยางไมสิ้นสุดใหคนพิเศษในชวงเทศกาลปใหมที่กําลังจะมาถึงนี้ 

จงึขอเชญิชวนทกุคนแบงปนความรกัสงตอใหแกผูปวยยากไรทีข่าดแคลนทนุทรพัย รวมถงึการสมทบทนุสรางสถาบัน

การแพทยจกัรนีฤบดินทร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล ดวยการสนบัสนนุของท่ีระลึก

ชุดพิเศษในราคาชุดละ 999 บาท ณ จุดจําหนายของท่ีระลึกของมูลนิธิรามาธิบดีฯ พรอมวางจําหนายตลอด

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 หรือจนกวาสินคาจะหมด ผูสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท 0-2201-2222 

หรือ www.ramafoundation.or.th

Power of Giving ป 2
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[ ข่าวสารการแพทย์ ]
กองบรรณาธิการ•

การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ป้องกันการขาดยา จะสามารถควบคุมอาการ

และพฤตกิรรมได้เช่นเดยีวกบัผูป่้วยโรคเรือ้รงัทัว่ไป โดยผูเ้ช่ียวชาญได้จดัท�าคูม่อื

การดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังใช้ในโรงพยาบาลจิตเวชทั่วประเทศแล้ว คาดว่าจะ

ขยายผลใช้ในเขตสขุภาพทกุเขตปลายปีนี ้ทัง้นีก้ระทรวงสาธารณสขุคาดการณ์ว่า

ประเทศไทยมีผู้ป่วยจิตเวชประมาณ 5 แสนราย ในจ�านวนนี้ 3 แสนรายอยู่

ในระบบการดูแลรักษาแล้ว หากผู ้ป่วยที่มีอาการได้รับประทานยาตาม

แผนการรักษาในช่วง 2-3 ปีแรกจะได้ผลดีที่สุด มีโอกาสหายขาด แต่หากมี

อาการเกิน 5 ปีจะกลายเป็นเรื้อรัง ปัญหาใหญ่คือ การรักษาไม่ต่อเนื่อง ผู้ป่วย

มักมีปัญหาขาดยา อาการป่วยจะค่อย ๆ กลับมา จึงต้องขอความร่วมมือญาติ

ช่วยกันดูแลและสังเกตสัญญาณว่าอาการป่วยจะกลับมาอีกคือ ผู้ป่วยเริ่มไม่

รับประทานยา พูดไม่รู้เรื่อง ไม่ดูแลตัวเอง พฤติกรรมแปลกจากเดิม ขอให้รีบ

แจ้งโรงพยาบาลทีร่กัษาเพือ่น�าผูป่้วยกลบัมาดแูลรกัษาก่อนทีข่าดยานานเกนิไป 

หรือโทรศัพท์ 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง

	 พญ.พรรณพมิล	วปิลุากร	โฆษกกระทรวง

สาธารณสุข กล่าวถึงมาตรการดูแลผู้ป่วยจิตเวช 

เพ่ือสร้างความปลอดภยัแก่ชมุชนและสงัคมว่า ขณะนี้

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดระบบติดตามดูแลผู้ป่วย

จิตเวชที่มีความเสี่ยง 2 กลุ ่มเป็นกรณีพิเศษคือ 

กลุม่ผูท้ีมี่ประวตัเิคยก่อคด ีเคยท�าร้ายคนอืน่ หลงผดิ 

หวาดระแวง ซึ่งกลุ่มนี้จะมีอาการร้ายแรง พบน้อย

ประมาณร้อยละ 1 ของผู้ป่วยทั้งหมด และกลุ่มที่

ต้องเฝ้าระวัง เช่น ผู้ที่ด่ืมสุรา หรือไม่มีญาติดูแล 

ซึง่มคีวามเสีย่งอาการก�าเรบิได้ง่าย โดยให้เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบล อสม. และเครอืข่าย

ในพื้นที่ติดตามผู้ป่วย 2 กลุ่มนี้ให้ถี่ขึ้น เพื่อให้ได้รับ

สธ.จัดระบบติดตามดูแล 2 กลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยง 
รับการรักษาต่อเนื่อง ป้องกันอาการก�าเริบ

 นพ.อ�านวย	กาจีนะ	รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข	รักษาราชการ

แทนอธบิดกีรมควบคมุโรค กล่าวว่า ปัจจบุนัประเทศไทยมีวคัซนีให้บรกิารเพือ่

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรครวม 10 ชนิด ได้แก่ วัณโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก 

โปลิโอ หัด หัดเยอรมัน คางทูม ตับอักเสบบี และไข้สมองอักเสบเจอี และมี

ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนอยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 90 เป็นผลให้

อุบัติการณ์ของโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ ถือว่า

ประเทศไทยประสบความส�าเร็จอย่างสูงในการป้องกันควบคุมโรคด้วยวัคซีน 

ก้าวย่างต่อไปที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคจะพัฒนาการป้องกัน

ควบคุมโรคด้วยวัคซีนให้ดีย่ิงขึ้นคือ การร่วมกับประชาคมโลกในการกวาดล้าง

โปลิโอให้หมดไปในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 นี้ นานาประเทศทั่วโลก

จะมีกิจกรรมส�าคัญร่วมกันคือ การปรับเปลี่ยนวัคซีนชนิดใหม่โดยพร้อมเพรียง 

มเีป้าหมายส�าคญัคอื การก�าจดัเชือ้โปลโิอชนดิที ่2 ให้หมดไปก่อนเป็นล�าดบัแรก 

ในการนี้จะมีการน�าวัคซีนโปลิโอชนิดใหม่มาใช้ในคนไทย โดยให้วัคซีน

โปลิโอชนิดฉีดเสริมที่อายุ 4 เดือนแก่เด็กทุกคน และน�าวัคซีนโปลิโอรูปแบบ

รับประทานชนิดใหม่มาใช้ การฉีดวัคซีนโปลิโอที่อายุ 4 เดือนจะเริ่มในเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กไทยให้มีภูมิต้านทาน

ต่อเชื้อโปลิโอทั้ง 3 ชนิด (ชนิดที่ 1, 2 และ 3) และในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 

จะมีการสับเปลี่ยนวัคซีนรูปแบบรับประทานที่ประกอบด้วยไวรัส 3 ชนิด (ไวรัส

โปลิโอชนิดที่ 1, 2 และ 3) เป็นวัคซีนรูปแบบรับประทานชนิดที่มีไวรัส 2 ชนิด 

โดยน�าเชื้อไวรัสชนิดที่ 2 ออกไป ทั้งน้ีการสับเปลี่ยนวัคซีนจะด�าเนินการโดย

กรมควบคุมโรคร่วมเดนิหน้ากวาดล้างโปลโิอภายในปี 2563 

พร้อมเพรยีงกนัทัว่โลก ซึง่ทกุประเทศมคี�ามัน่สญัญา

ร่วมกันและคาดหวังว่าในปี พ.ศ. 2563 จะก�าจัด

เช้ือไวรัสโปลิโอทุกชนิดให ้หมดไปจากโลกได ้ 

การด�าเนินงานนี้จะเป็นประวัติการณ์ที่ส�าคัญทาง

สาธารณสุขที่ทุกภาคส่วนจะร่วมกันกวาดล้าง

โรคโปลิโอให้หมดไป ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือ

อย่างกว้างขวางจากหน่วยงานด้านสุขภาพต่าง ๆ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน
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[ ข่าวสารการแพทย์ ]

การรอให้ป่วยแล้วรักษา เช่น การลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ ที่มุ่งเน้น
การป้องกันโรค ให้ประชาชนสุขภาพดีในระดับครอบครัวไปพร้อม ๆ กับการ
พฒันาศกัยภาพโรงพยาบาลไว้รองรบัเมือ่ป่วย โดยขอให้เร่งด�าเนนิการให้เหน็ผล

รมว.สธ.มอบนโยบายการท�างานปี 59 
ประชาชนสขุภาพด ีเจ้าหน้าทีม่คีวามสขุ

 ศ.คลินิก	 เกียรติคุณ	 นพ.ปิยะสกล	
สกลสัตยาทร	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ 
กล่าวว่า รัฐบาลมีเป้าหมายให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง 
ย่ังยนื ในส่วนของกระทรวงสาธารณสขุมหีน้าทีท่�าให้
ประชาชนสขุภาพด ีเป็นปัจจยัทีท่�าให้บรรลเุป้าหมาย
ของรัฐบาล โดยในปี พ.ศ. 2559 ได้วางกรอบ
การท�างานเพือ่ให้บรรลนุโยบายทีม่อบไว้ 8 ข้อ ดงันี้ 
1. ทุกภาคส่วนมีความเป็นเอกภาพในการบริหาร
จดัการเพือ่สขุภาพของประชาชน บรูณาการการท�างาน
ร่วมกนั ไม่ต่างคนต่างท�า 2. บรหิารงานแบบมอือาชพี 
มีธรรมาภิบาล 3. เน้นการป้องกันโรคมากกว่า

ได้สัง่การให้ปลดักระทรวงสาธารณสขุพฒันาโปรแกรมให้ทนัสมยั สามารถใช้ได้
ในสถานบริการทุกระดับทั่วประเทศ จะท�าให้ข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพ ดูแลรักษาดีขึ้น และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์หาสาเหตุและ
ปัญหาเพื่อพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

 ศ.คลินิก	 เกียรติคุณ	 นพ.ปิยะสกล	
สกลสัตยาทร	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ 
กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสขุจดสทิธบิตัรโปรแกรม
ไทยรีเฟอร์ เทคโนโลยีใช้ส่งต่อผู้ป่วยในระบบปกติ
และฉุกเฉิน โดยผลการใช้ที่เขตสุขภาพที่ 6 ได้ผลดี 
และมีหลายเรื่องที่ประสบผลส�าเร็จ โดยเฉพาะการ 
บูรณาการส่งต่อผู ้ป่วยในระบบปกติและฉุกเฉิน 
โดยใช้โปรแกรมไทยรีเฟอร์ (Thai Refer) ซ่ึงเป็น
เทคโนโลยีที่โรงพยาบาลล�าปางพัฒนาและจด
สทิธบิตัรแล้ว ใช้แล้ว 52 จงัหวดั โดยเขตสขุภาพที ่6 
ได้น�ามาใช้ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
และโรงพยาบาลชมุชนทกุแห่งซึง่ได้ผลดเีป็นทีน่่าพอใจ 
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยทางอินเตอร์เน็ตจาก
โรงพยาบาลต้นทางไปยังสถานบริการปลายทาง 
แพทย์สามารถบริหารจัดการเตรียมความพร้อม
รบัและดแูลรักษาผูป่้วยได้อย่างรวดเรว็ โดยจะขยาย
เครอืข่ายถงึระดบัโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล
ทุกแห่งทั้งเขตสุขภาพภายในปี พ.ศ. 2559 และ

สธ.จดสิทธิบัตรโปรแกรม “ไทยรีเฟอร์ ส่งต่อผู้ป่วย” 
เร่งขยายผลใช้ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ

ภายใน 20 เดือน เพราะเป็นนโยบายส�าคัญของรัฐบาล 4. สร้างเสริมสุขภาพ
และคณุภาพชวีติของประชาชนคนไทยตลอดช่วงชวีติทกุกลุม่วยั ตัง้แต่ในครรภ์
จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต โดยจะผลักดันให้ระบบสุขภาพระดับต�าบลมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาทีมหมอครอบครัวให้เกิดผลชัดเจนในทุกหมู่บ้าน ต�าบล 
อ�าเภอ 5. ป้องกนัควบคุมการบาดเจบ็ โดยเฉพาะการบาดเจบ็ทีเ่กดิบนท้องถนน 
ซึ่งประเทศไทยมีอัตราตายปีละ 23,000 คน เป็นอันดับ 3 ของโลก ถ้าป้องกัน
ได้จะช่วยประเทศประหยัดค่ารักษาได้กว่าแสนล้านบาทต่อปี 6. โภชนาการ
ปลอดภยั เน้นคุม้ครองประชาชนในด้านสขุภาพ 7. เน้นภมูปัิญญาไทย การแพทย์
แผนไทย การพัฒนาสุขภาพ และ 8. สร้างบทบาทสาธารณสุขให้เข้มแข็ง ทั้งใน
ภูมิภาคและประชาคมโลก
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[ ปกิณกะข่าว ]
กองบรรณาธิการ• 

 กระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียน 

ภายหลังปี พ.ศ. 2558 ก�าหนดวาระพัฒนาด้านสาธารณสุข  

4 ด้านคือ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี โต้ตอบและรับมือกับ 

ภัยคุกคาม เข้าถึงการดูแลสุขภาพ อาหารและน�้าปลอดภัย  

เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย

 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

เป็นประธานเปิดการประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8  

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  

พร้อมปาฐกถาพเิศษในหวัข้อ “บรูณาการระบบสขุภาพ ภายใต้

บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ว่า กระทรวงสาธารณสุข

เตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดเสรีอาเซียน โดยเฉพาะ

ด้านสุขภาพ ซึ่งมีกรอบการพัฒนาที่เชื่อมโยงต้ังแต่สุขภาพโลก 

ระดับภูมิภาค ระหว่างประเทศ และระดับประเทศ โดยในระดับ

ภูมิภาคมีวาระการพัฒนาด้านสาธารณสุขของประชาคมอาเซียน

ภายหลงัปี พ.ศ. 2558 ทัง้หมด 4 ด้านคอื 1. ส่งเสรมิการมคีณุภาพ

ชวีติทีด่ ีเช่น ควบคมุป้องกนัโรคตดิต่อ/ไม่ตดิต่อ การบรโิภคยาสบู

และแอลกอฮอล์ อุบัติเหตุ สุขภาพจากการประกอบอาชีพ สุขภาพจิต

ผู้สูงอายุ โภชนาการที่ดี 2. การโต้ตอบและรับมือกับภัยคุกคามต่าง ๆ

เช่น การระบาดของโรคติดต่อทั่วไป โรคติดต่ออุบัติใหม่ ภัยพิบัติ

ด้านสุขภาพ ผลกระทบจากอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. การเข้าถึง 

การดแูลสขุภาพ เช่น หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า สขุภาพแรงงาน

ต่างด้าวและผู้ย้ายถิ่น การแพทย์ดั้งเดิม และ 4. ความปลอดภัย

ทางด้านอาหาร รวมถึงน�้าและสุขาภิบาล นอกจากนี้ได้ให  ้

ความส�าคัญต่อบทบาทด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็งในภูมิภาค 

และในประชาคมโลก มุ่งมั่นให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น  

สธ.ก�ำหนดวำระพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 
รองรับประชาคมอาเซียน

ตั้งเป้าสุขภาพคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า  

80 ปี และมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปี 

เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรง

และทางอ้อมอย่างยั่งยืน

 ทั้งนี้ได ้ก�าหนดยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน 6 ข ้อ  

ให้สอดคล้องกับวาระการพัฒนาด้านสาธารณสุขของประชาคม

อาเซียน ได้แก่ 1. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อข้ามพรมแดน 

2. การส่งเสริมสินค้า บริการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การนวดไทย  

3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามจุดที่สมควรหรือเมือง

บริการสุขภาพ 4. การพัฒนาสุขภาพประชากรต่างด้าวและ

สาธารณสุขชายแดน 5. การพัฒนาระบบการบริการจัดการ 

ด้านสาธารณสขุอาเซยีน และ 6. ความร่วมมอืทางวชิาการภายใต้

กลไกอาเซียน เพื่อรองรับประชากรต่างชาติที่หล่ังไหลเข้าออก

ภายในประเทศ 

 อย ่างไรก็ตาม วาระการพัฒนาด ้านสาธารณสุข 

ของประชาคมอาเซียนและยุทธศาสตร์ดังกล่าว ล้วนสอดคล้อง 

กับผลการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่  12  

การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ ่น 

เกาหลี) ครั้งที่ 6 และการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน-จีน 

ครั้งที่ 5 ณ กรุงฮานอย ที่เน้นให้ประชาคมอาเซียนมีความยั่งยืน 

มีอาหารและสุขภาพทีด่ ีเพือ่ให้ประชาชนเข้าถงึการบรกิารสขุภาพ

ที่มีคุณภาพและป้องกันความเส่ียงทางการเงิน ได้รับอาหาร 

ที่ปลอดภัย ด�ารงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยการพัฒนา 

อย่างครอบคลุมและยั่งยืน
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[ ปกิณกะข่าว ]
กองบรรณาธิการ • 

 สถาบนัวคัซนีฯ เป็นเจ้าภาพสร้างเครอืข่าย “ระบบน�าส่ง

วัคซีน” ของไทย หวังผนึกก�าลังเครือข่ายในระบบน�าส่ง ร่วมกัน

พัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมฤทธิ์การให้วัคซีนเพื่อสร้างเสริม

ภมูคิุม้กนัโรคได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ประเดมิ “วคัซนีไข้หวดัใหญ่” 

เป็นตัวแรก

 ศ.ภญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช คณะเภสัชศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ระบบน�าส่งวัคซีน” คือ การเตรียม

วัคซีนในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถควบคุมให้ปลดปล่อยในอัตราและ

ปริมาณที่ก�าหนดเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการใช้วัคซีน เป็นวิธีการน�า

วัคซีนเข้าสู่ร่างกาย จนร่างกายสามารถผลิตสารน�้าและเซลล์ภูมิคุ้มกัน

จ�าเพาะทีม่ฤีทธิป้์องกนัโรคอย่างมปีระสิทธภิาพ คงอยูย่าวนานเพยีงพอ

ตามต้องการ ซึ่งปัจจุบันวัคซีนมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ผู้ใช้

ต้องเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะกับตัวผลิตภัณฑ์และวัตถุประสงค์ 

ที่ต้องการ และตอนนี้มีหลาย ๆ มหาวิทยาลัยที่มีการวิจัยพัฒนา

เทคโนโลยีระบบน�าส่งวัคซีน มีทั้งประเภทระบบแผ่นแปะ หยอดจมูก 

และมทีกุคณะเภสชัศาสตร์ของทกุมหาวทิยาลยัให้ความสนใจหนัมาท�า

ในเรือ่งของวคัซนีแล้ว เนือ่งจากยาท�ามานานและเริม่จะอิม่ตวั อาจารย์

หลาย ๆ  ท่านจงึเริม่หนัมาท�าในเรือ่งของวคัซนีเพิม่ขึน้ ซึง่การทีก่ลุม่ผูว้จิยั

จากมหาวทิยาลยัต่าง ๆ  จะมาท�างานร่วมเป็นเครอืข่ายในระบบน�าส่งนัน้

นับเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะได้ไม่ท�างานซ�้าซ้อนกัน เนื่องจากเรามี 

ตัวแอนติเจนเพียงไม่กี่ตัว ถ้ามีความร่วมมือกัน แต่ละคนก็ถนัดใน 

แต่ละอย่าง ถ้ามาร่วมมอืกนัแล้วผลักดนัออกมาให้เป็นวคัซนีของเราเอง

1 ตัวที่เป็นตัวเด่น ๆ ภายใน 5 ปี แล้วค่อยพัฒนาต่อไปในปีถัด ๆ ไป

 ศ.ภญ.ดร.กาญจน์พมิล กล่าวอกีว่า จากเดมิทีนั่กวจิยัต่างคน

ต่างท�า พอมีสถาบันวัคซีนมาให้การสนับสนุน มาช่วยจุดประกาย 

น�าเครอืข่ายทีท่�างานด้านนีม้ารวมตวักนั เพือ่ประสานแลกเปลีย่นข้อมลู

ร่วมกัน สนับสนุนด้านการอบรมและมีการประชุมวางแผนงานร่วมกัน

ข้างหน้าว่าจะท�าอะไรบ้าง ซึ่งแผนระยะสั้นที่เครือข่ายในระบบน�าส่ง 

มีการวางร่วมกันไว้คือ เน้นเรื่องไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากเรามีแอนติเจน

ของเราเอง เป็นแอนตเิจนทีน่ิง่แล้ว มอีาจารย์หลายท่านให้ความสนใจ

และจะร่วมมือกันท�า จากนั้นก็จะเป็นวัคซีนเจอีและวัคซีนรวม และ 

จะมกีารคดิสตูรในด้านการเกบ็รกัษาวคัซนี จะพฒันาให้วคัซนีสามารถ 

สถาบันวัคซีนฯ เป็นเจ้าภาพ
สร้างเครือข่าย “ระบบน�ำส่งวัคซีน” ของไทย

ทนอุณหภูมิสูงได้ ท�าให้วัคซีนคงทนต่อส่ิงแวดล้อม ไม่เสื่อมคุณภาพ

ง่ายเกินซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญเช่นกัน

 “วัคซีนถือเป็นความมั่นคงของชาติอย่างหนึ่ง แต่เดิม 

อาจคิดไม่ถึงว่าวัคซีนส�าคัญและจ�าเป็นขนาดไหน เห็นได้จากตัวอย่าง

เมื่อปี ค.ศ. 2009 ที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนก หลายประเทศ

ต้องการวัคซีนเพื่อปกป้องประชาชน แม้ขณะนั้นเราจะมีเงินซื้อ  

แต่บริษัทผลิตวัคซีนเขาก็เลือกที่จะผลิตให้แก่ภายในประเทศเขาก่อน 

ดังนั้น เราจึงจ�าเป็นต้องยืนบนขาของตัวเองให้ได้ เราอาจไม่ท�าวัคซีน

ได้ทุกตัว แต่เราต้องรู้ถึงกระบวนการ ขั้นตอน เพื่อให้สามารถมีวัคซีน

ไว้ใช้ได้ในยามฉุกเฉิน” ศ.ภญ.ดร.กาญจน์พิมล กล่าว

 ด้าน ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อ�านวยการสถาบันวัคซีน

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้มีค�าสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายระบบน�าส่งวัคซีนของไทย เมื่อวันที่  

13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เพื่อ 1. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

ของบุคลากรด้านระบบน�าส่งวัคซีนของไทย 2. สร้างสัมพันธภาพ

ระหว่างสมาชิกเครือข่าย และ 3. เป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรด้านระบบน�าส่งวัคซีน เพื่อผลักดันการพัฒนางานด้านระบบ

น�าส่งวัคซีนของไทยให้ด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน

พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามวัตถุประสงค์ของเครือข่าย

 “เราเห็นชอบร่วมกันจะท�างานเป็น “เครือข่าย” เนื่องจาก

โอกาสส�าเร็จในการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศจะสูงกว่า

ต่างคนต่างท�า การท�างานเป็นเครือข่ายจะเป็นการรวบรวมความ

เชี่ยวชาญที่สร้างสมจากเภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ทั่วไทย มาผนึก

เป็นแรงผลักเสริมฤทธิ์ของวัคซีนในแผนการผลิต “วาระแห่งชาติ 

ด้านวัคซีน 2554” และโรดแมปวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตัวแรกที่จะเริ่ม 

ภายในปีนี ้ภายใต้การสนบัสนนุของสถาบนัวคัซนีแห่งชาตใินระยะยาว

จนเห็นผล ทั้งรูปแบบวัคซีนแปะผิวหนังเหมือนพลาสเตอร์ยาที่คุ้นเคย 

และวัคซีนหยอดจมูก เพื่อความสะดวกในการรับ “วัคซีน” ในอนาคต

คนรับวัคซีนไม่ต้องกลัวเข็ม พยาบาลไม่ต้องเสียเวลาฉีดกันอีกต่อไป 

และจะท�าให้เราสามารถลดปรมิาณเนือ้วคัซนี ลดต้นทนุ เพิม่ก�าลงัผลติ 

ความสามารถแข่งขันไปในตัว” ดร.นพ.จรุง กล่าวทิ้งท้าย
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สมาคมเวชบาํบดัวกิฤตแหงประเทศไทย 

จัดการประชุมวชิาการและอบรมระยะสัน้ ประจาํป 

พ.ศ. 2558 หรือ Critical Care Medicine 2015 

ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลา และวันที่ 17-19 ธันวาคม พ.ศ. 

2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอท เซ็นทรัล

พลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ ชูธีม “The Acute 

Care” เพื่อนําองคความรูไปพัฒนาและยกระดับ

การดูแลผูปวยในภาวะวิกฤตใหดีขึ้น

รศ.นพ.ฉนัชาย สทิธพินัธุ นายกสมาคม

เวชบาํบดัวกิฤตแหงประเทศไทย กลาววา สมาคม

เวชบําบัดวิกฤตแหงประเทศไทยกอต้ังข้ึนโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการดูแลผูปวยในภาวะ

วิกฤต ซึ่งส วนใหญอยู ในหอผู ป วยวิกฤตของ

ประเทศไทย โดยมุงเนนที่การพัฒนามาตรฐาน

คุณภาพ สรางไกดไลนในการดูแลผูปวย รวมทั้ง

พัฒนาบุคลากร ทั้งแพทย พยาบาล และบุคลากร

สหสาขาวิชาชีพที่สนใจงานเวชบําบัดวิกฤต ขณะ

เดียวกันสมาคมเวชบําบัดวิกฤตแหงประเทศไทย

ยังไดจัดใหมีการอบรมแพทยประจําบานตอยอด 

แพทยเฉพาะทางสาขาเวชบาํบดัวกิฤต ซึง่เปนสาขา

ที่มีความตองการและขาดแคลนอยูมากในขณะน้ี 

โดยมีความหวังวาจะสามารถพัฒนาและยกระดับ

การดูแลผูปวยในภาวะวิกฤตใหดีขึ้น 

สมาคมเวชบำ บัดวิกฤตแหงประเทศไทย  
จัด Critical Care Medicine 2015 
ชูธีม “The Acute Care” 

ลาสุด สมาคมเวชบําบัดวิกฤตแหงประเทศไทยมีกําหนดจัดการ

ประชุมวิชาการและอบรมระยะสั้น ประจําป พ.ศ. 2558 หรือ Critical Care 

Medicine 2015 ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลา และวันที่ 17-19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา

แกรนด แอท เซน็ทรลัพลาซา ลาดพราว กรงุเทพฯ ซึง่จดัตอเนือ่งกนัมานบัเปน

ครั้งที่ 23 โดยมีหัวขอหลักในการประชุมคือ “The Acute Care” เกี่ยวกับ

การดูแลผูปวยในภาวะที่มีการเปล่ียนแปลงเฉียบพลันที่อาจเกิดไดกับผูปวยใน

หองฉกุเฉนิ หรอืผูปวยทีม่อีาการปกตแิลวแตเกดิการเปลีย่นแปลงเฉยีบพลนัขึน้ 

ซึ่งตองไดรับการดูแลอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ จึงตองอาศัยองคความรู 

ความเขาใจในแงของการเกดิโรค รวมทัง้การรกัษาทีท่นัสมยั โดยหวงัเปนอยางยิง่วา

ผูเขารวมประชมุจะไดรบัองคความรูและสามารถนาํไปใชในการพฒันาการดแูล

ผูปวยได 

การประชมุแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกในวนัที่ 

16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

เปนการประชุมที่เรียกวา Pre-congress education 

programs มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูที่สนใจไดเกิดการ

พัฒนาทักษะในเชิงลึก ซึ่งรับจํานวนจํากัด และ

เลือกไดคนละ 1 หัวขอ จากทั้งหมด 5 หัวขอ 

Pre-congress education programs

 1. Advance Respiratory Care

 2. Beyond Mechanical Ventilation: 

ECMO & Artificial Lung Ventilation 

 3. New CPR guideline 

 4. Hemodynamic Monitoring & 

Echocardiogram 

 5. Integrated Palliative Care in ICU 

Setting 2015  

การประชมุแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกในวนัที่ 

16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

เปนการประชุมที่เรียกวา Pre-congress education 

programs มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูที่สนใจไดเกิดการ

พัฒนาทักษะในเชิงลึก ซึ่งรับจํานวนจํากัด และ

 2. Beyond Mechanical Ventilation: 

 4. Hemodynamic Monitoring & 

 5. Integrated Palliative Care in ICU 
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ
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สวนที่ 2 ในวันที่ 17-19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 หัวขอการประชุมตลอด 

3 วนันี ้ครอบคลมุงานเวชบาํบดัวกิฤตทกุดาน และครอบคลมุความตองการของ

ผูเขารวมประชุมไดเกือบทั้งหมด โดยแบงหองประชุมออกเปน 5 หอง ใหผูเขา

ประชุมเลือกเขาฟงในหัวขอที่สนใจ หรือเลือกระดับของเนื้อหาที่สอดคลองกับ

ความตองการของตนเอง ตัง้แตระดบัพืน้ฐานไปจนถงึระดบัแอดวานซในเชงิลกึ 

นอกจากนี้ยังมี Meet the Expert โดยผูเขารวมประชุมจะไดพบกับผูที่มี

ประสบการณจริงในการดแูลผูปวยวกิฤต ซึง่ทัง้หมดถอืเปนไฮไลทของการประชมุ

ครั้งนี้ที่พลาดไมได 

Meet the Expert

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

• Initial ventilator setup 

• Hemodynamic monitoring during shock resuscitation 

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

• PEEP titration 

• Uses of crystalloids in critical care 

• Pulmonary embolism 

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558

• Simple way toward ICU quality 

• Practical nutrition 

• Preventing ICU infection 

ที่เหมาะสมดวย ซึ่งการฝกทักษะตรงนี้ตองอาศัย

องคความรู การฝกหัด การไดลงมือปฏิบัติจริง และ

การเรียนรูจากผูเช่ียวชาญ ไมเฉพาะแพทยเทานั้น 

แตหมายรวมถงึบคุลากรทีอ่ยูในไอซยีทูัง้หมด รวมทัง้

พยาบาล ซ่ึงมีโอกาสที่จะเจอกับผูปวยซึ่งมีอาการ

วิกฤตหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงเฉียบพลัน ในการ

ประชุมครั้งนี้จึงไดจัดเนื้อหาไวไดอยางครอบคลุม

ทั้งหมด” รศ.นพ.ฉันชาย กลาว   

รศ.นพ.ฉันชาย เนนยํ้าอีกวา ในการประชุมนี้จะมีการพูดถึงเรื่อง

ไกดไลนใหมในการดแูลผูปวยตดิเชือ้รนุแรงในประเทศไทยทีม่กีารเปลีย่นแปลงไป

จากเดมิ โดยภาวะตดิเชือ้รนุแรงนีเ้ปนสาเหตทุีท่าํใหผูปวยเสียชีวติ ซึง่พบสูงมาก

ในประเทศไทย ดงันัน้ หากมกีารดแูลผูปวยทีเ่หมาะสมจะทาํใหอตัราการเสียชวีติ

ของผูปวยลดลง และหวงัวาการดแูลผูปวยในภาวะวกิฤตเฉยีบพลนัจะไดผลดขีึน้ 

รวมถึงเรื่องเทคโนโลยีใหม ๆ โดยเฉพาะการใช Ventilator support หรือการใช 

Organ support ตาง ๆ ขณะเดียวกันก็ยังไมลืมเรื่องพื้นฐานอีกหลายหัวขอที่

นาสนใจ   

  “หลักสําคัญในการดูแลผูปวยในภาวะวิกฤตคือ ตองใหการรักษาใน

เวลาที่ทันทวงที และแพทยที่ใหการดูแลตองสามารถนําองคความรูที่มีไป

ประยุกตใชกับผูปวยไดอยางเหมาะสม ภายใตเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดคือ ในเวลา

ทายนี้ รศ.นพ.ฉันชาย กลาววา การ

ประชุมวิชาการของสมาคมเวชบําบัดวิกฤตแหง

ประเทศไทยมุงเนนเนื้อหาทั้งในระดับพื้นฐานและ

ระดับแอดวานซในเชิงลึก ถาทานมีโอกาสในการ

ดแูลชวยเหลอืผูปวยในภาวะวกิฤต การประชมุครัง้นี้

สามารถจะสนองความตองการของทานไดในทุก

ระดบั มเีนือ้หาทีน่าสนใจใหเลอืกมากมาย ซึง่แตละ

หวัขอนัน้เนนทีก่ารนาํไปสูการปฏบิตัจิรงิได จึงอยาก

เชญิชวนใหมาใชเวลารวมกนั ภายในงานจะไดพบปะ

กับบุคลากรหลากหลายสาขาวิชาชีพ มีโอกาสได

แลกเปลี่ยนเรียนรู และไดรับองคความรูที่สามารถ

นําไปสูการปฏิบัติจริงไดอยางแนนอน 

ผู สนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

โทรศัพท 0-2718-2255, 08-3713-4043 โทรสาร 

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

หรือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได ทาง www.

criticalcarethai.org 

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ
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[ รายงานพิเศษ ]
กองบรรณาธิการ• 

 เมื่อไม่นานมานี้ ณ ที่ประชุม Partners in Patient Health 
Asia Pacific Forum 2015 ประเทศสิงคโปร์ ได้มีการเปิดเผย 
ผลการประกวดรางวัล Sanofi-Rainbow Across Borders ส�าหรับ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นรางวัลแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ที่มอบให้แก่แผนงานของชมรมผู้ป่วยและกลุ่มผู้ให้การสนับสนุน 
ผูป่้วย (patient advocates and groups-PAG) จ�านวน 10 แผนงาน 
เพื่อเชิดชูบทบาทของชมรมและกลุ่มดังกล่าวในการเสริมสร้าง 
ให้ผูป่้วยมอี�านาจ เพือ่ท�าให้ผูป่้วยมสีขุภาพดขีึน้และเพือ่ให้บรรลุ
ผลส�าเร็จอันดียิ่งขึ้น
     การประกวดผลงานครั้งนี้มี ซาโนฟี่และองค์กร Rainbow 
Across Borders ซ่ึงเป็นพนัธมติรเพือ่ผูป่้วยองค์กรแรกในภมูภิาคเอเชยี
แปซิฟิกเป็นผู้น�า มีผู้ส่งผลงานเข้าแข่งขัน 58 แผนงานจาก 12 ประเทศ 
ตั้งแต่แผนงานท่ีมุ่งส่งเสริมผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ 
โรคข้ออกัเสบรมูาตอยด์ ไปจนถงึการสนบัสนนุผูป่้วยเดก็โรคมะเรง็ด้วย
แนวทางชีวันตารักษ์ (การดูแลแบบประคับประคอง)
 “เสียงตอบรับอย่างท้วมท้นจากกลุ ่มต่าง ๆ ที่เข้าร่วม 
การประกวดตอกย�้าให้เห็นความกระตือรือร้นที่ชมรมผู ้ป่วยและ 
กลุม่ผูใ้ห้การสนบัสนนุผูป่้วยต้องการจะเรยีนรูจ้ากกลุม่อืน่ ๆ  ผ่านการ
แลกเปลี่ยนวิธีด�าเนินงานที่ดี ซึ่งก็เป็นวัตถุประสงค์หลักของรางวัลนี้
ด้วยเช่นกัน” ดร.ฌอง-ลุค โลวินสกี รองประธานอาวุโสของซาโนฟี่ 
เอเชีย กล่าว
 โดยทุกแผนงานที่ได้รับรางวัล ผ่านการพิจารณาด้าน 
การออกแบบแผนงานและเนื้อหา รวมทั้งผลกระทบที่เกิดต่อผู้ป่วย 
และผลลัพธ์ที่ผู ้ป่วยได้รับ หลังจากการประเมินแผนงาน 2 รอบ 
โดยกลุ่มบุคลากรในสาขางานเดียวกันให้คะแนน และคณะกรรมการ
อิสระคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งจึงได้ผู้ชนะ 10 แผนงานจาก 8 ประเทศ 
 ส�าหรับผลงานที่ควรค่าต่อการเป็นแบบอย่างให้ชมรมและ
กลุ่มอื่น ๆ ได้เรียนรู้ ได้แก่ “แผนงานจัดการโรคเร้ือรังด้วยตนเอง” 
(Chronic Disease Self-Management Program) โดยสมาคมการจดัการ
โรคเรื้อรังด้วยตนเอง (Japan Chronic Disease Self-Management 
Association) ประเทศญีปุ่น่ “แผนงานส่งเสรมิและดแูลผูพ้ชิติโรคมะเรง็
ตามอาการ” (Cancer Survivors’ Supportive Care and Empower 

แผนงาน “กลุ่มสนับสนุนผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง” จากประเทศไทย

ชนะรางวัล Sanofi-Rainbow Across Borders ส�าหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Program) โดยมูลนิธิโรคมะเร็งแห่งฟอร์โมซา (Formosa Cancer 
Foundation) ประเทศไต้หวัน “เครือข่ายชุมชนในการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง” (Community Network in Palliative Care) โดย 
บ้านเรเชล (Rachel House) ประเทศอินโดนีเซีย “แผนงานให้การศึกษา
โดยให้ครอบครัวมีส่วนร่วมส�าหรับผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวช” (FamilyLink 
Education Program for Carers of Psychiatric Patients) โดยสมาคม
ผู้สนับสนุนสุขภาพจิตโดยให้ครอบครัวมีส่วนร่วมแห่งฮ่องกง (Hong 
Kong FamilyLink Mental Health Advocacy Association) ประเทศ
ฮ่องกง “บ้านพกัพงิส�าหรบัผูป่้วยโรคมะเรง็” (Shelter Home for Cancer 
Patients) โดยศูนย์สนับสนุนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็ง (Cancer 
Information and Support Center) ประเทศอินโดนีเซีย “แผนงาน 
ส่งผู ้ป่วยมะเร็งที่ก�าลังบ�าบัดกลับสู ่สังคมไปช่วยสังคม” (Cancer 
Rehabilitant’s Back to Society, Help the Society) โดยสมาพนัธ์บ�าบดั
รักษาโรคแห่งฮ่องกง (Hong Kong Health Care Alliance) ประเทศ
ฮ่องกง “ความฝันของเด็ก ๆ” (Children’s Dreams) โดยกลุ่ม Healthy 
children, Happy children ประเทศเวียดนาม “ค่ายฤดูร้อนประจ�าปี
ส�าหรับเด็กโรคเบาหวาน” (Annual Summer Diabetes Camp)  
โดยมลูนธิค่ิายสายรุง้ (Rainbow Camp Foundation) ประเทศฟิลปิปินส์ 
“โรคหายาก+ผูน้�า” (Rare+Leader) โดยองค์กรโรคหายากแห่งประเทศจนี
(Chinese Organization for Rare Disorders) ประเทศจีน และ  
“กลุ่มสนับสนุนผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง” (Pediatric Cancer Support 
Group) โดยมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง (Wishing Well 
Foundation) ประเทศไทย โดยผู้ชนะแต่ละรายจะได้รับการอุปถัมภ์
จากซาโนฟี่ เป็นมูลค่าสูงสุด 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ส�าหรับใช้จัด 
ฝึกอบรมและจัดงานสร้างศักยภาพเพื่อสร้างเสริมทักษะการดึงผู้ป่วย
เข้ามามีส่วนร่วมให้แก่ PAG ในอนาคต
 “บรรดาผลงานทีส่่งเข้าประกวดเป็นเสมอืนการยกย่องผลงาน
ทีเ่ป็นรปูธรรมของชมรมและกลุม่ผูใ้ห้การสนบัสนนุผูป่้วยทีมี่ความมุ่งม่ัน
มากมายหลายกลุ่มทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผู้น�าและสมาชิกชมรม 
ผูป่้วยจะได้รบัแรงบนัดาลใจและเกบ็เกีย่วแนวคดิใหม่ ๆ  ซึง่จะมคีณุค่า
อย่างยิ่งต่อการออกแบบแผนงานในอนาคตขององค์กรเหล่านั้น”  
นายราชคนัธ์ รามาน กรรมการบรหิารขององค์กร Rainbow Across 
Borders กล่าว
 ปัจจุบันชมรมผู้ป่วยก�าลังมีบทบาทสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในการ 
ช่วยเหลือและสร้างอ�านาจให้แก่ผู้ป่วยเพื่อให้สามารถควบคุมภาวะ 
ของตนเองและจัดการสุขภาพของตนได้ดีขึ้น กิจกรรมของชมรมผู้ป่วย
แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและโรคท่ีเก่ียวข้อง นับต้ังแต่การ 
ให้ความรู้เก่ียวกับสุขภาพ แผนงานให้การสนับสนุนระหว่างกลุ่มผู้มี
ภาวะเดยีวกนัและการให้ค�าปรกึษาในโรงพยาบาล ไปจนถงึการรณรงค์
ให้มีนโยบายที่ก�าหนดให้ผู้มีอ�านาจตัดสินใจเรื่องการรักษาพยาบาล 
ต้องค�านึงถึงทัศนะของผู้ป่วยด้วยเมื่อจะด�าเนินการเรื่องใด ๆ
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[ ปกิณกะข่าว ]
กองบรรณาธิการ• 

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
จัดกิจกรรม “SiPH Walk for the People”
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ หรือ SiPH ก้าวสู่ปีที่ 4 ตอกย�้า

เจตนารมณ์การเป็นผู้ให้บริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเลิศ ทั้งในด้าน
การแพทย์และให้บริการด้วยใจ

ศ.คลินิก นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราช 
ปิยมหาราชการุณย์ ในฐานะประธานจัดกิจกรรม กล่าวว่า ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 4 ของ 
SiPH จึงได้จัดแคมเปญ “GIVE TO LIVE” มีชีวิตเพื่อให้...ให้เพื่อชีวิต รณรงค์สร้างให้
สงัคมตระหนกัถงึการมชีวีติอยูเ่พือ่เป็นผูใ้ห้ นัน่คอืนอกเหนอืจากผูป่้วยจะเป็น “ผูร้บั” 
บรกิารรกัษาด้วยหวัใจจากบคุลากรของโรงพยาบาลแล้ว ผูป่้วยทกุท่านยงัเป็น “ผูใ้ห้” 
ทีช่่วยเหลอืสงัคมและผูอ้ืน่อกีมาก พร้อมกบัรณรงค์ให้ทกุคนในสงัคมร่วมกนัเป็นผูใ้ห้
ต่อส่วนรวมในทกุ ๆ  คร้ังทีม่โีอกาส โดยเร่ิมจากให้สขุภาพทีดี่แก่ตวัเองทีเ่ริม่ต้นง่าย ๆ  ด้วย 
“การเดนิ” ซึง่เป็นวธิกีารออกก�าลงักายง่าย ๆ  ทีส่อดแทรกอยูใ่นชวีติประจ�าวนั ซึง่หากเรา
รูจ้กัวธิกีารเดนิทีถ่กูต้องกจ็ะเป็นการออกก�าลงักายทีท่�าให้สขุภาพกายและจติแขง็แรง 
 “เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ โรงพยาบาลได้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใช้การสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่น SiPH Walk มาใช้รณรงค์ให้คนท่ัวไปมีสุขภาพดี 
ด้วยการจัดกิจกรรม “SiPH Walk for the People” รณรงค์ให้คนเดินวันละ 9,900 ก้าว
เพื่อสขุภาพ และสะสมยอดเดนิทัง้หมดของผูใ้ช้แอพพลเิคชัน่ให้ครบ 99,000,000 ก้าว 
รวมระยะเวลา 3 เดอืน โดย SiPH ได้เปลีย่นเป็นเงนิบริจาคและบรจิาคสมทบเพือ่ให้ครบ
จ�านวน 500,000 บาท น�าไปซือ้รองเท้า อปุกรณ์กฬีา จดักจิกรรมเลีย้งอาหารกลางวัน 
และตรวจสุขภาพทั่วไปแก่เด็ก ๆ ในมูลนิธิเด็กแห่งนี้” ศ.คลินิก นพ.ประดิษฐ์ กล่าว
 คุณศิวพร ถิระวัลย์ ผู้ประสานงานบ้านทานตะวันมูลนิธิเด็ก กล่าวว่า 
มูลนิธิมีเด็กที่ดูแลอยู่ในขณะนี้จ�านวน 250 คน แบ่งเป็นบ้านเด็กทานตะวัน 40 คน 
อนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก 50-60 คน ที่เหลืออยู่ที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็กกาญจนบุรี 

โดยเดก็ทีม่าอยูท่ีน่ีแ่บ่งออกเป็น 4 ปัญหา คอื ถกูทอดทิง้ 
ถูกท�าร้าย ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ความยากจน และ
ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งสถาบันครอบครัวไม่สามารถที่จะ
ดแูลเดก็ได้ เช่น พ่อแม่ตดิเชือ้เอดส์ พ่อแม่เป็นโรคจติเวช 
หรือพ่อแม่ติดคุก เป็นเหตุให้เด็กไม่มีใครดูแล จึงต้อง
รบัเดก็เหล่านีเ้ข้ามาดแูล โดยมลูนธิริบัเดก็ตัง้แต่แรกเกดิ
จนถึง 18 ปี 

“ทีม่ลูนธิเิดก็เราเชือ่ว่าเดก็มศีกัยภาพ มคีวาม
สามารถในการที่จะเรียนรู ้ได้ด้วยตัวเอง เราจึงจัด
สิง่แวดล้อมให้เหมาะสมกบัเดก็ จดับรบิทอปุกรณ์การเรยีน
การสอนให้ครอบคลุมกับพัฒนาการของเด็ก ส่วนการ
ส่งเสริมสุขภาพของเด็กจะมีการตรวจร่างกายต้ังแต่
เข้ามาว่าเป็นโรคซดีหรอืไม่ เพราะโรคซดีส�าคญัมาก ถ้าเดก็
มีภาวะซีดจะมีผลต่อสติปัญญา เอชไอวี และวัณโรค 
ซึ่งที่มูลนิธิจะมีคุณหมออาสาสมัครเข้ามาตรวจร่างกาย
ให้แก่เด็ก ๆ ตลอด อย่างไรก็ดี ทางมูลนิธิยังต้องการ
แรงสนบัสนนุเรือ่งเงนิบรจิาคเป็นจ�านวนมาก เนือ่งจาก
เดก็แต่ละคนเตบิโตขึน้มาจงึมค่ีาใช้จ่ายสงูมาก” คณุศวิพร 
กล่าว
          ด้าน แพนเค้ก-เขมนจิ จามกิรณ์ นางเอกสาวสวย
ใจบุญท่ีมาร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ีเผยว่า “รู ้สึกดีใจที่มี
โอกาสได้มาร่วมงานเพื่อสังคม “SiPH Walk for the 
People” ในวนันีไ้ด้มาร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการมอบของขวญั
ให้แก่น้อง ๆ ท่ีด้อยโอกาส และยังได้ร่วมเล่านิทาน 
ร้องเพลงให้น้อง ๆ ได้ฟังกัน ส่วนตัวคิดว่าการได้มี
กจิกรรมสนัทนาการร่วมกบัน้อง ๆ  จะช่วยพฒันาทกัษะ
การเรียนรู้ให้เด็ก ๆ ได้ดีอีกทางหนึ่ง” 
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กองบรรณาธิการ• 

 ประสบความส�าเร็จอย่างงดงามกับ Pan Asia 2015  
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติ
เป็นเจา้ภาพ โดยการประชุมครั้งนีเ้ปน็การรวม 3 การประชุมเข้าไว้
ด้วยกัน คือ 5th Annual Conference of the Pan Asia Academy 
of Facial Plastic & Reconstructive Surgery, 3rd International 
Masterclass of Facial Plastic and Reconstructive Surgery และ 
1st Aesthetic Dermatology Academy Conference (ADAC) เพื่อ
ประกาศศกัยภาพศลัยกรรมไทยทีพ่ร้อมเป็นผูน้�าในภมูภิาคเอเชยี 
ซึ่งได้รับความสนใจจากศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ และ
แพทย์สาขาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้กว่า 350 คน 
 การประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิPan Asia 2015 จดัโดย
สมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าแห่งประเทศไทย 
ร่วมกบั Pan Asia Academy of Facial Plastic and Reconstructive 
Surgery (PAAFPRS) และ สมาคมความงามด้านผวิหนงั (Aesthetic 
Dermatology Academy Conference: ADAC) ซึง่ได้ระดมศลัยแพทย์
ความงามจาก 5 สาขา ได้แก่ จักษุแพทย์ แพทย์ด้านโสต ศอ นาสิก 
แพทย์ผิวหนัง ทันตแพทย์ และศัลยแพทย์ตกแต่ง พร้อมคณาจารย์
ผูท้รงคุณวุฒจิากมหาวทิยาลยัชัน้น�าต่าง ๆ  ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายใต้แนวคิด “Facial Rejuvenation 
and Facial Recontouring” เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศให้แก่วงการ
ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าของไทยและระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 
พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ และวันที่ 

วางรากฐานความรู้ ชูวิชาการ 
ยกระดับมาตรฐานศัลยกรรมความงามไทย

9 พฤศจกิายนทีผ่่านมา ซึง่เป็นการสาธติการผ่าตดั หรอื Soft Cadaveric 
Dissection Course ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 โดยก่อนเริ่มการประชุมได้มีการจัดพิธีการไหว้ครูเพื่อแสดง
ความกตญัญกูตเวทแีด่คณาจารย์อาวโุสด้านศลัยกรรมความงาม ได้แก่ 
รศ.นพ.เชญิ เศขรฤทธิ ์ผูก่้อตัง้และนายกสมาคมศลัยกรรมตกแต่ง
ใบหน้าแห่งประเทศไทยคนแรก ซึ่งในปัจจุบันท่านมีอายุ 86 ปี 
 จากนั้น ฯพณฯ นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ องคมนตรี และ
ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pan Asia 
2015 กล่าวว่า สมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย 
ได้จัดการประชุมเป็นประจ�าทุกปี ส�าหรับในปีน้ีถือเป็นวาระพิเศษ 
ท่ีประเทศไทยได้รับเกียรติจากสมาคมระหว่างประเทศ Pan Asia 
Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (PAAFPRS) 
ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับภาคพื้นเอเชีย ซึ่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
ทัง้แพทย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศหลาย ๆ  ท่านทีม่คีวามรูค้วามช�านาญ
ในส่วนทีเ่กีย่วกบับรเิวณใบหน้าท้ังหมด ได้มาให้ความรูแ้ก่ผูเ้ข้าร่วมประชมุ
อย่างหมดเปลอืก โดยสมาคมศลัยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย 
ซ่ึงเป็นผู้จัดการประชุมและเป็นผู้น�าในด้านศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า 
ของเอเชยีมคีวามมุง่หมายให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุได้แลกเปลีย่นความคดิเหน็
ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้ดียิ่งขึ้น  
 นพ.ชลธศิ สนิรชัตานนัท์ นายกสมาคมศลัยกรรมตกแต่ง
และเสริมสร้างใบหน้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานจัดการ

พิธีเปิดงาน รศ.นพ.เชิญ เศขรฤทธิ์
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ประชมุวิชาการศัลยแพทย์ตกแต่งใบหน้าระดบันานาชาต ิPan Asia 
2015 กล่าวว่า Pan Asia Academy of Facial Plastic and Reconstructive 
Surgery (PAAFPRS) เป็นสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าระดับ
นานาชาติที่มีศัลยแพทย์จากทั่วโลกเป็นสมาชิก ได้แก่ แคนาดา 
สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี อนิเดยี อนิโดนเีซยี เกาหล ีฮ่องกง สงิคโปร์ 
ญี่ปุ่น เวียดนาม และไทย เป็นต้น โดยจะมีการจัดประชุมวิชาการขึ้น
เป็นประจ�าทุก ๆ ปี ซึ่งจัดหมุนเวียนในประเทศต่าง ๆ ที่มีสมาชิก  
โดยมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามหลักวิชาการ  
และน�าเสนอผลงานวิจัยใหม่ ๆ เพื่อน�ามาพัฒนาวงการศัลยกรรม
ตกแต่งใบหน้าให้เกิดความทันสมัย และทัดเทียมกันทั่วโลก 
 ภายในงาน ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ครอบคลุมใน  
5 สาขา ได้แก่ จักษุแพทย์ แพทย์ด้านโสต ศอ นาสิก แพทย์ผิวหนัง 
ทนัตแพทย์ และศลัยแพทย์ตกแต่ง จากแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญและอาจารย์
ผู้ทรงคณุวฒุจิากมหาวทิยาลยัช้ันน�าต่าง ๆ  กว่า 20 ท่านจากต่างประเทศ
และจากประเทศไทยอกีร่วม 30 ท่านซึง่มชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กักนัดมีาร่วม
แลกเปลีย่นองค์ความรูแ้ละผลงานวจิยัใหม่ ๆ  อาท ิProf.Pietro Palma 
ศัลยแพทย์ชาวอิตาลีและนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า
นานาชาต ิ(IFFPSS), Dr.Gordon Soo แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านศลัยกรรม
ตกแต่งใบหน้าจากฮ่องกง และหัวหน้าศัลยกรรมพลาสติกบนใบหน้า 
ภาควิชาโสตนาสิกวิทยาศัลยกรรม มหาวิทยาลัยไชนิสแห่งฮ่องกง 
และ Dr.Mizuno Hiroshi ศัลยแพทย์ชาวญี่ปุ่น ผู้ค้นพบสเต็มเซลล ์
จากไขมันและสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ด้านการรกัษาผวิหนงัทีถ่กูไฟไหม้
ให้แก่ผูป่้วยได้ส�าเรจ็ ซึง่ได้บรรยายในหวัข้อ “Discovery & Revolution 
of Fat Stem Cell” นอกจากนีย้งัมหีวัข้อต่าง ๆ  ทีน่่าสนใจอกีมากมาย 
 นพ.ชลธศิ กล่าวเพ่ิมเตมิถงึเทรนด์การท�าศัลยกรรมความงาม
ในปี ค.ศ. 2016 ว่า ศัลยกรรมความงามจะยังเป็นเทรนด์ฮอตฮิตที่แรง
ต่อเนือ่งไม่มวีนัหยดุ แต่อย่างไรกต็าม สิง่ส�าคญัทีส่ดุคอื การวางรากฐาน
ความรู้ให้แก่แพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการรักษาและให้บริการ  
และเพือ่รองรบัการเตบิโตของตลาดศลัยกรรมความงาม เช่น การจดัประชมุ
วิชาการให้ความรูแ้ก่แพทย์ไทยอย่างจริงจัง รวมท้ังเชิญแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ
จากต่างประเทศมาร่วมถ่ายทอดความรู้อีกทางหนึ่ง
 “การพัฒนาคุณภาพด้านการรักษาและให้บริการ ในทาง
ปฏิบัติต้องใช้วิชาการมาเป็นตัวน�า การประชุมคร้ังนี้จึงได้เชิญแพทย ์
ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชั้นน�าต่าง ๆ  

 ฯพณฯ นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ เยี่ยมชมงาน นพ.ชลธิศ สินรัชตานันท์

ซ่ึงจะมุง่เน้นงานทางด้านวชิาการมากกว่าทางด้านธรุกจิ มาร่วมแลกเปลีย่น
ความรู้ โดยมุ่งเน้นใน 5 สาขา ได้แก่ จักษุแพทย์ แพทย์ด้านโสต ศอ 
นาสิก แพทย์ผิวหนัง ทันตแพทย์ และศัลยแพทย์ตกแต่ง เพื่อให้แพทย์
ทุกคนสร้างความเก่งขึ้นมาในตัวเองเฉพาะด้านให้เกิดความเชี่ยวชาญ
สูงสุด” นพ.ชลธิศ กล่าว 
 ด้าน ผศ.นพ.จ�ารูญ ต้ังกีรติชัย ฝ่ายวิชาการ สมาคม
ศลัยกรรมตกแต่งและเสรมิสร้างใบหน้าแห่งประเทศไทย กล่าวเสรมิว่า
เทรนด์การท�าศลัยกรรมความงามในปี ค.ศ. 2016 จะมกีารใช้นวตักรรม
ใหม่ ๆ  รวมถงึเทคนคิต่าง ๆ  เข้ามาร่วมในการผ่าตดั เพราะเป็นทีท่ราบ
กันดีอยู่แล้วว่าความละเอียดลออของแพทย์ไทยค่อนข้างโดดเด่น  
ถ้าน�าเอาเทคนคิบวกกบัความรูค้วามสามารถของแพทย์ไทยทีม่อียูแ่ล้ว 
จะท�าให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น  
 ส�าหรบัการประชมุวชิาการครัง้นี ้นอกจากจะเป็นการพฒันา
ศักยภาพของแพทย์ไทยให้ก้าวหน้าแล้ว ยังเป็นการแสดงให้วิทยากร
และผูเ้ข้าร่วมประชมุจากต่างประเทศได้เหน็ถงึศกัยภาพทางการแพทย์
ของไทยในการเป็น Medical Hub ที่ถือเป็นจุดเด่นของประเทศไทยให้
สามารถดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามาใช้บริการ ซ่ึงหากมองดูแล้วใน
อาเซียนด้วยกัน ประเทศไทยไม่น้อยหน้าประเทศอื่น รวมถึงในด้าน
การบริการ ไม่ว่าจะเป็น การผ่าตัดเสริมจมูก การผ่าตัดบริเวณใบหน้า 
หรอืการผ่าตดัใบห ูทีใ่นปัจจบุนัศกัยภาพของแพทย์ไทยพฒันาขึน้มาก 
เพราะฉะน้ัน การประชุมคร้ังน้ีถือเป็นเวทีให้ประเทศไทยได้แสดง
ศักยภาพและฟื้นฟูความรู้ของแพทย์ไทยไปพร้อม ๆ กัน

ผศ.นพ.จ�ารูญ ตั้งกีรติชัย
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 ผศ.นพ.จ�ารูญ ยังได้กล่าวถึงความส�าเร็จของการจัดการ
ประชุมวิชาการศัลยแพทย์ตกแต่งใบหน้าระดับนานาชาติ Pan Asia 
2015 ครั้งแรกในประเทศไทยว่า การประชุม Pan Asia ที่ประเทศไทย
ได้รบัเกยีรตเิป็นเจ้าภาพในครัง้นี ้ได้รบัความชืน่ชมจากผูเ้ข้าร่วมประชมุ
และวิทยากรจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น Dr.Jonathan M. Sykes 
จากสหรฐัอเมรกิา, Dr.Peter A. Adamson จากแคนาดา, Prof.Pietro 
Palma จากอิตาลี และ Dr.Jung Dong Hak, Dr.Yong Ju Jang 
จากเกาหลใีต้ ทีม่าบรรยายและร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ ต่างกก็ล่าว
ขอบคณุและชืน่ชมการจดังานคร้ังน้ี ซึง่ถอืว่าประสบความส�าเรจ็ได้ด้วยดี
 “การประชมุครัง้นีแ้บ่งห้องย่อยออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่ Facial 
Rejuvenation, Surgical facial rejuvenation และ PAAFPRF/
Ancillary session โดยมีทั้งการปูพื้นความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึง
ระดับแอดวานซ์ การบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
การอัพเดทนวัตกรรมและเทคนิคใหม่ ๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับ
ความรู้อย่างเต็มที่ เพื่อน�าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้น 
ถอืว่าประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างมาก เพราะในแต่ละห้องย่อยมผีูส้นใจ
เข้าร่วมอย่างล้นหลาม ส่วนวนัสดุท้ายของการประชมุเป็นการฝึกปฏบิตัจิรงิ
ในการผ่าตัดอาจารย์ใหญ่บริเวณใบหน้าและจมูกโดยเทคนิคต่าง ๆ  
เพือ่เป็นการเพิม่พนูประสบการณ์ในการผ่าตดั และยงัมโีอกาสแลกเปลีย่น
ความรู้จากวิทยากรระดับโลกคือ Prof.Pietro Palma, Dr.Jonathan 
M. Sykes และ Dr.Peter A. Adamson ได้ค่อนข้างละเอียด ท�าให้ 
ได้รบัความสนใจอย่างมาก มจี�านวนผูเ้ข้าร่วมทัง้หมด 14 โต๊ะ ซ่ึงเกนิกว่า
ที่คาดไว้” ผศ.นพ.จ�ารูญ กล่าว 
 ด้านกลุ่มทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้าน Maxillofacial ได้ม ี
การจัดทีมผู้เช่ียวชาญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านจัดกระดูก  
เพื่อความสวยงามและรักษาการนอนหายใจอุดกั้นขณะหลับ โดยการ
เลือ่นกรามมาข้างหน้า เพือ่ให้ช่องทางเดนิหายใจกว้างขึน้ ซึง่นอกจาก
จะช่วยในเรื่องของความสวยงามแล้ว ยังท�าให้ลดอาการหยุดหายใจ
ขณะหลับได้อีกด้วย 

 เช่นเดยีวกบั รศ.พญ.รงัสิมา วณิชภักดีเดชา แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านผิวหนัง ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
กล่าวว่า “การประชุมวิชาการครั้งนี้มีประโยชน์อย่างมาก ท�าให้ได้ความรู้
จากแพทย์เฉพาะทางด้านอื่น ๆ อีกหลากหลายสาขา เกิดการรวมตัว
ของกลุ่มแพทย์ ท�าให้การรักษาอยู่ในวงเดียวกัน ซึ่งแพทย์ต่างมีความ
ตื่นตัวในการมาร่วมงานน้ีเป็นอย่างมาก โดยสมาคมแพทย์ผิวหนัง 
แห่งประเทศไทยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศมาร่วม
แลกเปล่ียนความรู้ รวมท้ังน�าเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการดูแล
ผิวหนังอย่างองค์รวม”   
 ท้ายนี้ ผศ.นพ.จ�ารูญ กล่าวว่า ในขณะที่การท�าศัลยกรรม
ความงามได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในส่วนของแพทย์เอง 
ก็ต้องเน้นหนักทางด้านวิชาการ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถที่แน่น
ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการต่อยอด ซ่ึงทางสมาคมศัลยกรรมตกแต่ง 
และเสริมสร้างใบหน้าแห่งประเทศไทยก็ได้มีการจัดประชุมวิชาการ
อย่างน้อยปีละครั้งในประเทศ เพื่อวางพื้นฐานแพทย์ศัลยกรรม 
ความงามในไทยให้มพีืน้ฐานแน่น จะได้ต่อยอดได้อย่างมัน่คงและยัง่ยนื
ต่อไป

รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา
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ค รบรอบ 1 ป “ศูนยทางเดินอาหารและตับ” 
โรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย 

ชูแนวทางการรักษาแบบครบวงจรดวยแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางสหสาขา 
ปจจุบันสถานการณโรคระบบทางเดิน

อาหารและโรคตับมีแนวโนมเพิ่มสูงมากขึ้น 

บางสวนมีสาเหตุเกิดจากการใชชีวิตที่ไมสมดุล 

ทั้งเรื่องการรับประทานอาหารมากไป นอยไป 

อาหารรสจัดเกินไป ภาวะความเครียดจากการ

ทาํงาน หรอืภาระตาง ๆ  ในครอบครวั รวมไปถงึ

ขาดการออกกาํลงักายทีส่ม่ําเสมอ ทาํใหรางกาย

เกดิภาวะเครยีดสะสม และเจบ็ปวยงาย ฉะนัน้ การปองกนัโรครายทีด่ทีีส่ดุ

คือ รูใหทันโรคและปรับการดําเนินชีวิตใหสมดุล ทั้งรางกายและจิตใจ

อยางไรก็ตาม เพ่ือเปนการเสริมสรางสุขภาพอนามัยใหแก

ประชาชนโดยท่ัวไปใหหางจากโรค รวมถึงเปนผูนําดานการดูแลรักษาที่

ทันสมยั โรงพยาบาลศิรริาช ปยมหาราชการณุย (SiPH) จัดงานครบรอบ 1 ป 

“ศูนยทางเดินอาหารและตับ” เพ่ือตอกยํ้าความเปนผูเชี่ยวชาญและเปน

ศนูยกลางรกัษาโรคซบัซอนและเฉพาะทางดานโรคทางเดนิอาหารและตบั

ที่ครบวงจร ดวยแพทยสหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญดานการรักษาระดับ

แนวหนาของเมืองไทย  

รศ.นพ.สมชาย ลลีากศุลวงศ ประธานศนูยทางเดนิอาหารและตบั 

โรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย กลาวถึงผลการดําเนินงานวา 

ศูนยทางเดินอาหารและตับของโรงพยาบาลฯ เปดดําเนินการมาตั้งแต

เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ในปจจุบันมีจํานวนผูปวยที่มาเขารับการรักษา

แบบผูปวยนอก รวม 29,872 ราย มีอัตราการเติบโตมากกวารอยละ 61 

มีผูเขารับการสองกลองทางเดินอาหารรวมทั้งหมด 2,905 ราย สําหรับ 

5 โรคทีพ่บมากในผูปวยทีเ่ขามารกัษากบัศนูยทางเดนิอาหารและตบั ไดแก 

โรคกระเพาะอาหารและกรดไหลยอน โรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง โรคนิ่ว

ในถุงนํ้าดี โรคมะเร็งลําไสและทวารหนัก และโรคมะเร็งตับ โดยพบวา

กวารอยละ 34 ของผูปวยท่ีเขามาใชบริการจะมาดวยอาการปวดทอง 
รศ.นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ
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ไมสบายทอง หรืออาหารไมยอย ซึ่งทางโรงพยาบาลจะใหบริการตรวจ 

ใหคาํปรกึษาแบบผูปวยนอก ใหบรกิารสองกลองและตดัชิน้เนือ้ระบบทางเดนิ

อาหารและตับ และใหบรกิารผาตดัและรกัษาโรคระบบทางเดนิอาหารและ

ตับตามอาการของโรค

“จุดเดนของศูนยทางเดินอาหารและตับของโรงพยาบาลศิริราช 

ปยมหาราชการณุย คอื การรวมตวักนัระหวางอายรุแพทยและศลัยแพทย

ทีม่คีวามเชีย่วชาญและพรอมไปดวยประสบการณดานการรกัษา โดยเฉพาะ

โรคทางเดินอาหารที่มีความยากและซับซอนในการดูแลรักษา อาทิ 

โรคมะเร็งตับ การรักษาโรคดวยวิธีการสองกลองในทุกรูปแบบ โดยศูนย

ทางเดนิอาหารและตบัจะประกอบไปดวย ทมีแพทยระบบทางเดนิอาหาร 

แพทยศัลยกรรมทางเดินอาหาร และวิสัญญีแพทย ตลอดจนแพทยสาขา

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ รังสีแพทย และแพทยใหยาเคมี

บําบัด ซึ่งมีอุปกรณการสืบคนและการรักษาที่ครบวงจร

ภายในทีเ่ดยีวกนั โดยอยูในความดแูลของวสัิญญแีพทย

ในกรณีที่ตองมีการสองกลองตรวจหรือการผาตัด

ทุกราย” รศ.นพ.สมชาย กลาว 

“ปจจบุนันีศู้นยทางเดนิอาหารและตบั

ของเรามีทั้งแพทยที่มีความสามารถระดับ

แนวหนาของประเทศ และเทคโนโลยท่ีีทันสมยั 

เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคแทรกซอน 

และลดระยะเวลาการพกัฟนของผูปวย ลาสดุ

ศูนยทางเดินอาหารและตับไดนําเทคโนโลยี

การผาตัดหลอดอาหารสวนปลายที่ไมทํางาน

ดวยการสองกลอง (Peroral Endoscopic 

Myotomy: POEM) ซึ่งขณะนี้เราเปนศูนยที่ให

บริการรักษาดวยวิธีนี้มากที่สุดในประเทศไทย”

นอกจากนี้ รศ.นพ.สมชาย ยังระบุ

เพ่ิมเติมถึงทิศทางการพัฒนาศูนยทางเดิน

อาหารและตบัในอนาคตวา ศนูยทางเดนิอาหาร

และตับ SiPH จะมีการตอยอดดานการพัฒนา

คณุภาพผานแนวทางการดแูลผูปวย โดยมผีูปวย

เปนศูนยกลางของการบริการ อาทิ การดูแล

ผูปวยภาวะเลือดออกทางเดินอาหารสวนบน 

และวางแผนจะเปนศูนยรับและสงตอผูปวยซับ

ซอนทางดานโรคระบบทางเดินอาหารและตับ 

รวมถึงเปนหนวยงานตัวแทนของประเทศไทยท่ี

จะพัฒนานวัตกรรมในการรักษา ริเริ่มงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับโรคทางเดินอาหารและตับ จะเปน

เสมือน “โมเดล” ใหแกศูนยอื่น ๆ ในการเจริญ

รอยตามขึ้นมาในอนาคต

ด าน รศ.นพ.ทวีศักดิ์  แทนวันดี 

อายุรแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบทาง

เดินอาหารและตับ กลาววา ระบบทางเดิน

อาหารแบงออกเปน “ทางเดินอาหารตอนบน” 

ประกอบดวย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร 

ลําไสเล็ก ลําไสใหญ และทวารหนัก มีหนาที่

โดยตรงในการยอยอาหาร ดูดซึมอาหาร กําจัด

กากอาหารและของเสียออกจากรางกายผาน

ทางอุจจาระ ซึ่งอวัยวะทั้งหมดนี้สามารถเกิด

ภาวะเลอืดออกไดเสมอ ทัง้ทีเ่ราสามารถมองเหน็

ไดดวยตาเปลา และมองไมเห็นดวยตาเปลา 

ซึ่งจะทราบไดจากการตรวจรางกาย และการ

ตรวจเลือด ซบีซี ี(CBC) และตองตรวจสบืคนดวย

วธิเีฉพาะเพิม่เตมิ เชน การสองกลองตรวจทางเดนิ

อาหาร เปนตน ภาวะเลือดออกในทางเดิน

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ รังสีแพทย และแพทยใหยาเคมี

บําบัด ซึ่งมีอุปกรณการสืบคนและการรักษาที่ครบวงจร

ภายในทีเ่ดยีวกนั โดยอยูในความดแูลของวสัิญญแีพทย

ในกรณีที่ตองมีการสองกลองตรวจหรือการผาตัด

บริการรักษาดวยวิธีนี้มากที่สุดในประเทศไทย”

รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี
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อาหารเกดิไดทัง้ในผูหญงิและในผูชาย แตพบใน

ผูชายไดสูงกวาในผูหญิง และภาวะนี้พบไดใน

ทุกอายุ แตโดยท่ัวไปเปนภาวะที่พบในผูใหญ

วัยกลางคนขึ้นไป สาเหตุที่พบบอย ไดแก 

หลอดเลอืดดาํในหลอดอาหารโปงพอง เชน จาก

ภาวะมคีวามดนัสงูในระบบไหลเวยีนเลอืดของตบั 

หลอดอาหารอักเสบ มีแผลในหลอดอาหาร 

โรคกรดไหลยอน มะเรง็หลอดอาหาร ผลขางเคยีง

จากยาบางชนดิทีส่งผลใหเลอืดออกงาย โรคของ

กระเพาะอาหาร โรคของลําไสเล็ก ลําไสใหญ

อักเสบ ติ่งเนื้อในลําไสใหญ มะเร็งลําไสใหญ 

โรคริดสีดวงทวาร ฯลฯ 

“ไลฟสไตลคนเมืองที่เรงรีบ ทําใหตอง

เผชิญกับภาวะความเครียด การรับประทาน

อาหารที่ไมตรงเวลาและอาหารที่ไมมีคุณภาพ 

ทัง้อาจดวยกรรมวธีิการปรงุ หรอืวตัถดิุบทีน่าํมา

ปรุง รวมกับอาจมีสาเหตุอื่นทําใหเปนโรคราย 

อยางโรคทอ็ปฮติในปจจบุนัทีม่กัพบบอยในกลุม

คนเมืองคือ โรคกรดไหลยอน ในประเทศไทย

พบวาผู มีอาการปวดทองตอนบนจะเปนโรค

กระเพาะอาหาร โรคกรดไหลยอน ซึง่กรดไหลยอน

จะพบทั้งในผูหญิงและผูชาย จริงแลว ๆ โรคนี้

สามารถรักษาได แตหากปลอยไวเรื้อรังจะมี

ผลกระทบตอคุณภาพชีวิต และมีสวนนอยมาก

ท่ีอาจพัฒนากลายเปนมะเร็งหลอดอาหาร 

สําหรับสาเหตุของกรดไหลยอนเกิดจากความ

ผิดปกติของหูรูดหลอดอาหาร การบีบตัวของ

หลอดอาหารผิดปกติ และภาวะอวนหรือ

นํ้าหนักตัวมากสงผลใหแรงดันในชองทองสูง รวมถึงพฤติกรรมตาง ๆ  เชน 

การสูบบหุรี ่การรบัประทานอาหารบางชนดิ เชน อาหารมนั การรบัประทาน

และนอนทันทีในบางราย” รศ.นพ.ทวีศักดิ์ กลาว  

“วิธีการตรวจรักษา หรือแนวทางการรักษาโรคกรดไหลยอน

ประกอบดวย การปรบัพฤตกิรรมรวมกบัรบัประทานยาลดการคดัหลัง่ของ

กรดเปนเวลา 4-8 สัปดาห สําหรับผูปวยที่มีอาการเรื้อรังอาจใชการรักษา

ดวยการสองกลองหรือการผาตัด”

ในดานการวนิจิฉยัรกัษาผูปวยโรคตบันัน้ รศ.นพ.ทวศีกัด์ิ ไดกลาวถึง

แนวทางการรักษาโรคตับแข็ง และมะเร็งตับในปจจุบันวา สําหรับผูปวย

โรคตับแข็งอาจจําเปนตองไดรับการรักษาดวยยา และหาสาเหตุของโรค

เพื่อรักษาภาวะแทรกซอนที่อาจจะเกิดขึ้น ไดแก หลอดเลือดโปงพอง

บรเิวณหลอดอาหาร ซึง่อาจทาํใหเกดิภาวะเลอืดออก ภาวะนํา้ในชองทอง

หรือทองมาน ตรวจคนหามะเร็งตับที่อาจเกิดขึ้นในตับแข็ง เปนตน ซึ่งใน

รายทีไ่มสามารถรกัษาดวยยาไดแลว จงึจะพจิารณาการผาตดัปลกูถายตบั

ตอไป

 “ทีศ่นูยทางเดนิอาหารและตบัมเีทคโนโลยใีนการตรวจรักษาโรคตบั

ที่กาวหนาระดับสากล อาทิ ไฟโบรสแกน (Fibroscan) เปนเครื่องตรวจดู

สภาพการเกิดพังผืดในเนื้อตับดวยคล่ืนแมเหล็กไฟฟา อันเปนเทคโนโลยี

การแพทยลาสุดที่ใชกันอยู โดยอาศัยหลักการวาเนื้อตับปกติจะมีลักษณะ

นิม่ แตถามพีงัผดืมาก หรอืแขง็มาก เนือ้ตบักจ็ะแนนมากกวาปกต ิปจจบุนั

เครือ่งนีไ้ดถกูนาํมาใชประเมนิสภาพความแขง็ของเนือ้ตบัเพือ่ทดแทนการ

เจาะชิน้เนือ้ตบั ผลทีไ่ดจากการตรวจจะชวยในการพยากรณโรคแทรกซอน 

เพื่อติดตามผลและประเมินโรคที่เปน โดยไมเกิดความเจ็บปวดใด ๆ ตอ

รางกาย ลดอัตราภาวะแทรกซอนของการเจาะตับได และยังลดคาใชจาย

ตาง ๆ ในการนอนโรงพยาบาลอีกดวย”

Special450.indd   23 11/27/2558 BE   16:09

วงก
ารแ
พท
ย์



24 วงการแพทย์ 16 - 30 พฤศจิกายน 2558

[ เสี้ยวหนึ่งของชีวิต ]
นพ.พินิจ กุลละวณิชย์•

	 	 เมือ่วนัที	่26	ตลุาคม	พ.ศ.	2558	
The International Agency for Research on 
Cancer	 (IARC)	 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่อง
มะเร็งของ	 WHO	 (องค์การอนามัยโลก)	
โดยผู้เชี่ยวชาญ	 22	 ท่านจาก	 10	 ประเทศ	
ได้พจิารณาผลงานวจิยัในโลกกว่า	800	รายงาน	
และสรุปให้	 processed	meat	 (เนื้อแปรรูป)	
เป็นสารอาหารทีก่่อให้เกดิมะเร็งของล�าไส้ใหญ่	
โดยจัดให้อยู่ในกลุ่ม	Group	 I	 และยังสรุปว่า	
red	meat	(เนื้อที่มีสีแดงหรือคล�้าก่อนการท�า
อาหาร)	น่าจะ	(probably)	ท�าให้เกิดมะเร็งของ
ล�าไส้ใหญ่ด้วย	 แต่	WHO	 จัดให้	 red	meat	
อยู่ในกลุ่ม	Group	IIA
	 Processed	meat	(เนื้อแปรรูป)	คือ
อะไร?	เนื้อแปรรูปไม่ใช่เนื้อสด	แต่เป็นเนื้อที่
ผ่านกระบวนการต่าง	 ๆ	 ที่ท�าให้รสชาติดีขึ้น	
เช่น	salting	 (ใช้ความเค็ม),	curing	 (ย่าง	บ่ม	
อบ	รม	ผึ่ง),	 fermentation	 (หมัก),	 smoking	
(รมควัน)	และท�าให้เก็บไว้ได้นาน	เช่น	เบคอน	
(bacon),	ไส้กรอก	(sausage)	เนือ้ตากแห้ง	หรอื
เนื้อแดดเดียว	 (beef	 jerky),	 hot	 dogs,	 เนื้อ
กระป๋อง,	pepperoni,	แฮม	รวมทัง้ไก่	เครือ่งใน	
และเลือดที่ผ่านกระบวนการต่าง	ๆ	นี้	
	 ส่วน	red	meat	(เนื้อแดงหรือคล�้า)	
คือเนื้อสัตว์ต่าง	 ๆ	 ที่เอามาปรุงอาหารเลย
คือ	 เนื้อของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม	 เช่น	 วัว	

(รวมทัง้	veal	เนือ้ลกูววั)	และ	(ลกูแกะ	
หรือ	 lamb),	multon	 (แกะที่โต
เต็มที่แล้ว)	แพะ	ม้า	หมู	ฯลฯ	
	 	 	 	 ผู้เชี่ยวชาญสรุปว่า	
การรบัประทานเนือ้แปรรปู
วันละ	 50	 กรัมทุกวัน	
จะเพิม่ความเสีย่งต่อการ
เป็นมะเรง็ของล�าไส้ใหญ่	
18%	ยิง่รับประทานมาก
ก็จะยิ่งมีความเสี่ยงเพิ่ม
ขึ้น

	 	 	 	 ถ้าจะแปลให้ง่าย
ส�าหรับประชาชนก็คือ	 ชาว

อเมริกันแต่ละคนโดยเฉลี่ยมี
ความเสี่ยงในชีวิตที่จะเป็นมะเร็ง

ล�าไส้ใหญ่	5%	แต่ถ้ารบัประทานเน้ือแปรรปู	
50	กรัม	(เบคอน	1-2	ชิ้น	หรือไส้กรอก	1	ชิ้น)	
ทุกวันตลอดชีวิต	 ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นจาก	
5%	เป็นเกือบ	6%	(5.9%)
	 การแบ่งกลุม่สารหรอือาหารต่าง	ๆ 	
ของ	IARC
	 1.	 Group	 I	คอื	 processed	meat	
ซึง่ท�าให้เกดิมะเรง็	 ในกลุม่นีม้บีหุรี	่ asbestos,	
แอลกอฮอล์ด้วย	 แต่ท�าให้เป็นมะเรง็มากน้อย
ไม่เท่ากนั
	 2.	 Group	IIA	คือ	probably	(น่าจะ)	
ท�าให้เกิดมะเร็ง
	 3.	 Group	IIB	คอื	possibly	(อาจจะ)	
ท�าให้เกิดมะเร็ง
	 4.	 Group	 III	คือ	not	classifiable	
as	a	cause	of	cancer	(ไม่ท�าให้เป็นมะเร็ง)
	 5.	 Group	IV	คือ	probably	not	a	
cause	 of	 cancer	 (ไม่น่าจะเป็นสาเหตุของ
มะเร็ง)
	 ตัวอย่างของสาร	หรือสิ่งต่าง	ๆ	ที่
ท�าให้เกิดมะเร็งคือ	บุหรี่ท�าให้เกิด	86%	ของ
มะเร็งทั้งหมดของปอด	หรือ	19%	ของมะเร็ง
ทั้งหมดทุกอวัยวะ	 เนื้อแปรรูปและเนื้อแดง
ท�าให้เกิดมะเร็ง	 21%	 ของมะเร็งล�าไส้ใหญ	่
หรือ	3%	ของมะเร็งทั้งหมด	ถ้าไม่สูบบุหรี่เลย
ใน	UK	(สหราชอาณาจกัร)	จะลดการเกดิมะเรง็
ได้	 64,500	 รายต่อปี	 ถ้าไม่รับประทาน
เนื้อแปรรูปเลยจะลดได้	8,800	รายต่อปี

	 องค์การอนามยัโลกแถลงว่า	การตาย
จากโรคมะเร็งทั่วโลก	(ประเมินจากสาเหตุ)
	 1.	 34,000	คน	ตายจากการรบัประทาน	
processed	meat	 เช่น	 เบคอน,	 hot	 dogs,	
ไส้กรอก,	cold	cuts	(แฮม)
	 2.	 50,000	คน	ตายจาก	red	meat	
เช่น	fresh	hamburger,	เนื้อวัว	(ถ้า	red	meat	
ท�าให้เกิดมะเร็ง)
	 3.	 200,000	 คน	 ตายจากอากาศ
เป็นพิษ	(การเผาผลาญของพลังงาน)
	 4.	 600,000	คน	ตายจากแอลกอฮอล์	
ทั้ง	liquor	(คือเหล้า	สุรา	เช่น	วิสกี้)	เบียร์	ไวน์	
แต่ถ้าเอาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจากพิษของ
แอลกอฮอล์	เท่ากับ	3.3	ล้านคนต่อปี
	 5.	 1,000,000	 คน	 ตายจากบุหรี	่
cigar,	ไปป์	(pipe)
	 WHO	 เพียงแต่บอกว่าเนื้อแปรรูป
ท�าให้เกิดมะเร็งได้	 แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นมาก
เป็นน้อย	หรอืรบัประทานแค่ไหนจงึจะปลอดภยั	
บอกว่าเนือ้แดงน่าจะท�าให้เป็นมะเรง็	(probably)	
แต่ไม่ได้ห้ามไม่ให้รับประทาน	เพราะเนื้อแดง
ยงัมคีณุค่าทางโภชนาการ	เช่น	มโีปรตีน	สงักะสี	
เหล็ก	 วิตามินบี	 12	 ยังรับประทานได้ทั้ง	
processed	meat	และ	red	meat	ถ้าชอบ	แต่
อย่ารบัประทานมากไปหรอืบ่อยไป	ถ้าไม่ชอบ
ก็ไม่ควรรับประทานเลย
	 การเกิดมะเร็งมีหลายสาเหตุ	ตั้งแต่
กรรมพันธุ์	 พฤติกรรม	 เช่น	 การรับประทาน
อาหาร	หรอืวธีิท�าอาหาร	ทีไ่ม่ดคืีอ	เนือ้แปรรปู	
เนื้อแดง	 การปิ้ง	 ย่าง	 หมัก	 ดอง	 ของเค็ม	
ของหวาน	การสบูบหุรี	่การดืม่แอลกอฮอล์มาก
เกินไป	การไม่ออกก�าลังกาย	การรับประทาน
ผักและผลไม้น้อย	 โดยสรุปก็คือ	 ท�าตามที่
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้	 คือ
เดนิสายกลางในชวีติน่าจะดทีีส่ดุ		Hippocrates	
(บิดาทางการแพทย์หลายพันปีมาแล้ว)	
เคยกล่าวไว้ว่า	“การออกก�าลงักาย	รบัประทาน
อาหารที่เหมาะสม	จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพ
ทีป่ลอดภยัทีส่ดุ”	และถ้าแถมด้วยการไม่สบูบุหรี่	
ไม่ดื่มแอลกอฮอล์	 มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย	
ไม่ใช้สิ่งเสพติด	ยิ่งดีใหญ่

เนื้อแปรรูปท�ำให้เป็นโรคมะเร็ง
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[ ËÅÒ¡ÊÕÊÑ¹ ]
¼È.¾Þ.Ã¾Õ¾Ã âÃ¨¹�áÊ§àÃ×Í§

á¾·Â�àÇªÈÒÊµÃ�©Ø¡à©Ô¹ ÈÙ¹Â�ÍØºÑµÔàËµØáÅÐ©Ø¡à©Ô¹
âÃ§¾ÂÒºÒÅ¹¤Ã¸¹

•

 ทุกคนอยากมีความสุข บางคนรูวาจะใชชีวิตอยางมีความสุขไดอยางไร แตอีกหลายคนยังคงไมรู

มีคนกลุมหนึ่งที่เขาใจเรื่องความสุขเปนอยางดี ถาไดคุยกับพวกเขาจะทําใหคุณสัมผัสกับความสุข

ไดอยางแทจริง

 กูรู…ผูเชี่ยวชาญความสุขก็คือ…เด็ก

 เด็กเปนวัยที่เขาใจความสุขไดถองแทและสามารถดําเนินชีวิตอยางมีความสุขไดแทจริง

 ครั้งหนึ่งมีเด็กหญิงอายุ 4 ขวบ วิ่งหกลมจนศีรษะแตกเขามารับการรักษาในหองฉุกเฉิน

 เด็กหญิงรองไหตลอดเวลา พอฉันเขาไปตรวจใกล ๆ  เธอก็ยิ่งสงเสียงรองไหและเอี้ยวตัวหนีไปมา

อยูในออมกอดของแมที่อุมอยู

 จนกระทั่งแมตองบอกใหเธอยิ้มสงจูบเปนเพื่อนกับหมอ เด็กหญิงตัวนอยก็ทําตามดวยการสงจูบ

ไปมาพรอมกับรองไหเสียงดัง

 ซึ่งสรางความขบขันใหแกผูคนรอบบริเวณนั้นเปนอยางยิ่ง

 เด็กหนอเด็ก…ขนาดตนเองกําลังทุกขอยูก็ยังทําตามที่แมบอก

จงึเกดิปรากฏการณสงจบูไปพรอมกบัรองไหเสยีงดงัไดอยางนาอศัจรรยขึน้…ทัง้ทีอ่ารมณรกัและ

อารมณกลัวนั้นยากที่จะเกิดควบคูไปพรอมกันได

 สมยัเมือ่ฉนัเปนครแูพทยอยูในโรงเรยีนแพทยแหงหนึง่ การคลกุคลแีละสอนนกัศกึษาแพทย

ก็ทําใหฉันมีพลังและมีความสุขไปพรอมกัน ทั้งนี้เพราะนักศึกษาแพทยเต็มไปดวยความคิด

และจินตนาการแบบเด็ก ๆ คอนขางมาก

 ครั้งหนึ่งฉันสอนเรื่องการกูชีพผูปวยที่หมดสติใหแกนักศึกษาแพทยช้ันปที่ 5 ที่เพ่ิงเริ่ม

ฝกเรียนรูการดูแลรักษาพยาบาลในหอผูปวย 

กูรูของความสุข

อารมณกลัวนั้นยากที่จะเกิดควบคูไปพรอมกันได

 สมยัเมือ่ฉนัเปนครแูพทยอยูในโรงเรยีนแพทยแหงหนึง่ การคลกุคลแีละสอนนกัศกึษาแพทย

ก็ทําใหฉันมีพลังและมีความสุขไปพรอมกัน ทั้งนี้เพราะนักศึกษาแพทยเต็มไปดวยความคิด

และจินตนาการแบบเด็ก ๆ คอนขางมาก

 ครั้งหน่ึงฉันสอนเรื่องการกูชีพผูปวยที่หมดสติใหแกนักศึกษาแพทยช้ันปที่ 5 ที่เพ่ิงเริ่ม

ฝกเรียนรูการดูแลรักษาพยาบาลในหอผูปวย 
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[ ËÅÒ¡ÊÕÊÑ¹ ]

“การดูแลผูปวยหมดสติและหยุดหายใจ อันดับแรกตองรองขอความ

ชวยเหลือเพื่อดึงผูคนใหมาชวยกอน โดยอาจใชวิธีตะโกนใหคนแถวนั้นมาชวย

หรอืโทรศพัทหมายเลข 1669 กไ็ด จากนัน้กร็บีกดหนาอกและเปดทางเดนิหายใจ

ใหแกผูปวย”

 ตอมาในชั่วโมงฝกปฏิบัติ ฉันจึงขอใหนักศึกษา 1 คนที่สมัครใจมาเริ่ม

ฝกปฏิบัติกูชีพชวยเหลือผูปวย

นักศึกษาหญิงรายหนึ่งรีบยกมือออกมารวมดวยอยางเต็มใจ

“เอาละ เธอเปนคนเดนิมาพบผูปวยหมดสตทิีก่ลางตลาด จะทาํอยางไร

ตอไป เริ่มไดเลยคะ” ฉันอธิบายสถานการณเพื่อเริ่มฝก

ทันใดนั้น นักศึกษาหญิงรายน้ีก็สงเสียงกรีดรองขึ้นมาดังล่ันอยาง

นาตกใจ

“กรี๊ด...กรี๊ด” 

ทุกคนในหองรีบกรูกันเขามาหาเธออยางตกใจ  

ฉันเองก็ตกใจเปนอยางมากและรีบเขาไปจับเนื้อตัวเธอเพื่อดูวา

เปนอะไร

“เธอ ๆ เปนอะไรหรือเปลาคะ  มีอะไรบอกครูมาไดนะ”  

นักศึกษาหญิงยิ้มอยางราเริงพรอมกับตอบวา “ออ ไมมีอะไรคะ ก็

อาจารยบอกใหรองตะโกนใหคนมาชวย หนูก็เลยกรีดรองใหดังเด๋ียวคนจะได

มาชวยเยอะ ๆ ไงคะ”

ทุกคนในหองฮาครืน รวมทั้งฉันดวย

“โถ แครองบอกวา ใครอยูแถวน้ีใหมาชวยหนอยก็พอ นี่เลนรองซะ

ราวกับถูกทํารายแนะ”

“แตอาจารยเห็นไหม วิธีของหนูดึงคนใหมาชวยไดมากกวานะคะ” 

ฉนัเหลยีวดรูอบ ๆ  กจ็รงิอยางทีเ่ธอบอก เพราะนกัศึกษาทัง้หองวิง่มา

ลอมอยูรอบตัวเธอและผูปวยจําลอง

“จริงของเธอนะ วิธีของเธออาจจะดีกวาตําราก็ไดนะ ซึ่งในรอบ 10 ป

ที่สอนมา ครูยังไมเคยเห็นวิธีเรียกคนมาชวยแบบนี้ จึงทําใจไดยากอยูนะ”

 เด็กหนอเด็ก ชางคิดได…ฉันเฝาแตรําพึงในใจ

 หลายครั้งที่เราทดทอใจ ลองเขาไปใกลชิดเด็ก ลองพูดคุยกับเขา

แลวความสุขจะเกิดขึ้นในใจของเราไดไมยากเลย

เพือ่นของฉนัมทีกุขบางอยาง เขาลองนัง่คยุ

กับลูกวัย 5 ขวบ แมลูกนอยจะไมเขาใจวาทุกข

คืออะไร แตคําตอบของเขากลับทําใหแมเกิดสุขใจ

ขึ้นไดในทันที

 “หนรูกัแมทีสุ่ดในโลกคะ หนไูมยอมใหใคร

มาทําอะไรแมนะคะ หนูจะปกปองแมเองคะ”

 กําลังใจที่ลูกเติมใหจนรูสึกไดวา เธอยังมี

ใครคนหนึ่งที่รักและเปนกําลังใจใหเธออยางแทจริง

อยูเสมอ อันทําใหเธอจะลมไมไดเด็ดขาด 

ความสุขและกําลังใจที่ได รับมักทําให

เพื่อนคนนี้กาวขามผานปญหาตาง ๆ ไปไดในที่สุด

เสมอมา

 ถามคีวามทกุข…ปร ึกษากรูขูองความสขุ…

ก็จะทําใหชีวิตดําเนินตอไปไดอยางแชมชื่น
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•

การมีผลประโยชนทับซอนในการบริหาร สสส.
	 ขณะน้ีคงไม่มเีรือ่งราวอะไรทีน่่าสนใจเกีย่วกับ	

สสส.มากไปกว่าการมีข่าวในการตรวจสอบการ

บรหิารจดัการกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	

(สสส.)	ซึ่งมีการเปดเผยว่า	http://www.hfocus.org/

content/2015/10/11117	ศอตช.	(ศูนย์อ�านวยการ

ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ)	 ที่มี	 พล.อ.ไพบูลย์	

คุม้ฉายา	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม	ในฐานะ

ประธาน	 ศอตช.	 ได้เชิญ	 สสส.มาชี้แจงเรื่องการใช้

งบประมาณ	ในกรณทีีส่�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ	

(สตง.)	 ได ้สรุปความผิดปกติ	 4	 ข ้อที่ส ่อเอื้อ

ผลประโยชน์พวกพ้อง	 และขาดการประเมินผลการ

ติดตามใช้เงิน	 รวมทั้งการใช้เงินบางส่วนไม่เป็น

ไปตามวัตถุประสงค์คือ	 การจัดท�าแผนของ	 สสส.

ไม่รองรบักบัตวัชีว้ดั	การจดัท�างบประมาณไม่ถกูต้อง

และไม่เหมาะสม	มกีารอนมุตัโิครงการไม่เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของ	 สสส.	 ขาดระบบการประเมิน

รายงานและตดิตามผล	ในขณะที	่http://thaipublica.

org/2015/10/thaihealth-26-10-2558/	 ได้เปดเผย

รายชื่อ	 “กรรมการ-ผู้ทรงคุณวุฒิ”	 ที่เกี่ยวข้องกับ

มูลนิธิต่าง	ๆ	ได้รับเงินจาก	สสส.ในเวลา	8	ป	กว่า	

3,000	ล้านบาท	พร้อมทัง้ได้เปดเผยรายชือ่กรรมการ

บอร์ด	 สสส.หลายคนที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิต่าง	 ๆ	

เป็นผู้รับเงินจาก	สสส.เป็นจ�านวนมาก	โดยมีหลาย

โครงการที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ	 สสส.	

(อ่านรายละเอียดต่อใน	ThaiPublica)

	 อย่างไรก็ดี	 ต่อมามีข่าวว่า	 ศอตช.ชงแก้

กฎหมาย	สสส.	3	ประเด็น	เพื่อให้ใช้งบรัดกุม	ขจัด

ผลประโยชน์ทับซ้อน-ปัดสอบทุจริต	โยน	สธ.ลุยต่อ	

http://thaipublica.org/2015/10/thaihealth-26-10-	

2558-1/	 โดย	ทพ.สุปรีดา	อดุลยานนท์	 รักษาการ

ผูจ้ดัการ	สสส.	ได้ให้ข่าวหลงัจากเข้าไปชีแ้จง	ศอตช.

ว่าได้น�าเอกสารหลักฐานมาชี้แจงถึงข้อสงสัยบาง

โครงการ	 พล.อ.ไพบูลย์	 ก็ยืนยันว่า	 ศอตช.ไม่ได้

ตรวจสอบเร่ืองของการทจุรติ	แต่เป็นเพยีงความเข้าใจ

กฎระเบยีบทีไ่ม่ตรงกนั	จงึต้องใช้พืน้ทีน่ีใ้นการพดูคุย

ท�าความเข้าใจ	ส่วนกรณทีีม่ข้ีอครหาเรือ่งผลประโยชน์ทบัซ้อนนัน้	สสส.ยนืยนัว่า

มีกลไกป้องกันปัญหาเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด

	 ในขณะที่	 พล.อ.ไพบูลย์	 ได้สรุปว่าจะน�าข้อเสนอในการแก้กฎหมาย	

สสส.	3	ประเดน็คือ	การแก้ไขค�านยิามของค�าว่า	“สร้างเสรมิสุขภาพ”	การงบประมาณ	

และการบริหารกองทุน	 โดย	 พล.อ.ไพบูลย์	 บอกว่าการตรวจสอบทุจริต

เป็นอีกเรื่องหนึ่ง	 โดย	 ศอตช.ไม่ได้ไปถึงตรงนั้น	 แต่เรื่องการตรวจสอบทุจริต

จะต้องด�าเนินต่อไปโดยกระทรวงสาธารณสุข

	 ซึง่เมือ่ผูเ้ขยีนอ่านข่าวมาถงึบรรทดันีก้เ็กดิความสงสยั	(จนพศิวงงงงวย)	

เป็นอันมากว่า	 ตกลงแล้ว	 ศอตช.มีหน้าที่ตรวจสอบทุจริตหรือไม่	 หรือจะท�า

หน้าทีแ่ค่การเสนอแก้กฎหมาย	เพราะว่าการทจุรตินีม้กีารยนืยนัจากข้อมลูของ	

สตง.แล้วส่วนหนึ่ง		

	 การทีป่ระธาน	ศอตช.บอกว่าเป็นหน้าทีข่องกระทรวงสาธารณสขุทีจ่ะ

ตรวจสอบการทจุรติของ	สสส.ต่อไปนัน้	น่าจะเข้าข่ายที	่ศอตช.ละเว้นการปฏบิตัิ

หน้าที่หรือไม่	 หรือว่าท่านได้มอบหมายให้หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงของ	

ศอตช.ด�าเนนิการตรวจสอบการทจุรติประพฤตมิิชอบ	การมีผลประโยชน์ทบัซ้อน

ของ	สสส.ต่อไป

		 นอกจากการด�าเนนิการของกระทรวงสาธารณสขุดงักล่าวแล้ว	จากการ

สืบค้นพบว่า	 พล.อ.ไพบูลย์	 คุ้มฉายา	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 ยังมี

ต�าแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของ	คสช.	และยัง

มีต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการ	ศอตช.	http://www.pacc.go.th/cnac/	ตาม

ค�าสัง่ส�านกันายกรฐัมนตรทีี	่226/2557	ลงวนัที	่24	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2557	จดัตั้ง	

ศอตช.ขึ้นภายในส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ	 ท�าหน้าที่เป็นองค์กรอ�านวยการระดับชาติเพื่อให้การแก้ปัญหา

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยอยู่ภายใต้

คณะกรรมการอ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	 โดยก�าหนดให้	 ศอตช.

มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

	 1.	ก�าหนดแนวทางและแผนการปฏบิตัใิห้เป็นไปตามนโยบายของฝ่าย

บรหิารในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทจุรติประพฤตมิชิอบ	พร้อมท้ังขับเคลือ่น

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 สู่การปฏิบัติ

ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

	 2.	อ�านวยการประสานการปฏบิตั	ิเร่งรดั	ตดิตาม	ก�ากบัดแูล	ตรวจสอบ

และประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ	 รวมทั้ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นไปอย่างบูรณาการ

โดยมีเอกภาพชัดเจน
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[ เสียงแพทย์ ]

	 3.	รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ	
โดยประสานงานหรือสั่งการให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง	 และเร่งรัดผลการด�าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
ความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนโดยเร็ว
	 4.	 เรียกหรือสั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่	
หรือให้งดเว้นการด�าเนินการใด	 ๆ	 ที่ขัดต่อกฎหมาย	 มติคณะรัฐมนตรี	 หรือ
ค�าสั่งนายกรัฐมนตรี	 อันก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรม
แก่ประชาชน
	 5.	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	คณะท�างาน	หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้องด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปตามค�าสั่ง
	 6.	 รายงานผลการปฏิบัติและสถานการณ์ปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบทุกระยะ
	 7.	ด�าเนนิการอืน่ใดตามทีน่ายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย
	 ฉะนั้น	จึงเห็นได้ว่า	ศอตช.มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบอยู ่แล้ว	 และคงจะก�าลังด�าเนินการตรวจสอบเรื่องการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ	สสส.ต่อไป
	 ผู้เขียนได้ติดตามการตรวจสอบการใช้งบประมาณของ	สสส.มาตลอด	
ต้ังแต่มข่ีาวการตรวจสอบของ	คตร.,	สตง.	และ	ศอตช.	ประชาชนทัง้หลายทีไ่ม่ได้
เกี่ยวข้องกับ	สสส.	อย่างเช่นผู้เขียนก็หวังว่าการตรวจสอบ	สสส.นี้จะน�าความ
กระจ่างมาสู่ประชาชนในไม่ช้าว่า	การที่กรรมการบอร์ด	สสส.ซึ่งเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติโครงการให้มูลนิธิที่ตัวเองเป็นกรรมการไปท�างานนั้นเปรียบเหมือน
เป็นการอนุมัติงบประมาณจากกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวานี้	 จะถูกตัดสินว่า
ผิดกฎหมาย	 ผิดจริยธรรม	 กรรมการได้รับผลประโยชน์โดยมิชอบ	 และจะมี
มาตรการในการลงโทษ	ยึดทรัพย์คืนแผ่นดิน	หรือว่าปล่อยให้ลอยนวล	
	 ซึ่งการตรวจสอบ	 สสส.คร้ังน้ีน่าจะเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณา
ความผิดของผู้ท�าหน้าที่ในองค์กรของรัฐต่อไปหรือไม่?	หรือจะเป็นบรรทัดฐาน
ในการท�าให้บุคคลเข้ามาใช้อ�านาจรัฐ	(อนุมัติงบประมาณแผ่นดิน)	เพื่อคอยรับ
ผลประโยชน์จากการน�างบประมาณเข้าสู่กระเป๋าตนเองและพวกพ้องอีกต่อไป
	 ซึง่ถ้าเป็นเช่นนัน้	การประกาศของนายกรฐัมนตรทีีจ่ะปราบคอร์รปัชัน
ให้หมดสิ้นไปคงจะล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า	 เริ่มจากการไม่สามารถปราบ
คอร์รัปชันของ	สสส.นี้เอง
	 จะเห็นได้ว่า	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ	สสส.ได้กระท�าความผิดท�าให้	
สสส.เกดิความเสยีหายแก่กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	ซึง่ผูท้ีม่หีน้าที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ	สสส.คือประธานกรรมการ	สสส.	ได้แก่นายก
รฐัมนตรี	จะต้องด�าเนนิการโดยทนัททีีจ่ะยตุคิวามเสยีหายนัน้	ซึง่กป็รากฏแล้วว่า	
นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการตรวจสอบ	สสส.จนท�าให้ผู้จัดการ	สสส.ลาออก	
เพือ่ให้การตรวจสอบ	สสส.ท�าได้	และในขณะเดยีวกนั	นายกรฐัมนตรกีไ็ด้ส่ังการ
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด�าเนินการตรวจสอบโครงการต่าง	 ๆ	
ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก	สสส.ว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ	สสส.
หรือไม่	 และ	 รมว.สธ.ได้กล่าวว่าอาจจะต้องยับย้ังบางโครงการที่เข้าข่ายสงสัย	
(ว่าไม่ตรงกบัวตัถปุระสงค์ของ	สสส.)	ต้องชะลอไว้ก่อน	http://www.hfocus.org/
content/2015/10/11117

	 ซึง่การตรวจสอบการทจุรติประพฤตมิชิอบ
ของ	สสส.ตามข่าวต่าง	ๆ 	ในขณะนีก้ค็อื	การตรวจสอบ
เรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการ
ผูท้รงคณุวฒุดิงักล่าวแล้ว	และการใช้เงนิไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของ	สสส	ซึ่ง	สสส.จะอ้างมาตลอดว่า
สามารถท�าได้ทุกอย่างแม้แต่การสนับสนุนกิจกรรม
ทางการเมือง	 เพื่อให้นักการเมืองไปด�าเนินการ	
“สร้างนโยบายสาธารณะในการสร้างเสริมสุขภาพ”	
โดยอ้าง	Ottawa	Charter	
				 แต่มาตรา	5	ของ	พ.ร.บ.สสส.	ได้ก�าหนด
ไว้ว่า	 ให้กองทุนเป็นนิติบุคคล	 มีวัตถุประสงค์
คังต่อไปนี้คือ
	 1.	 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริม	
สุขภาพของประชากรทุกวัย	 “ตามนโยบายสุขภาพ
แห่งชาติ”	 (หมายเหตุ	 ไม่ได้บัญญัติให้ไปจัดท�า	
“นโยบายสุขภาพเอง”)
	 2.	 สร้างความตระหนักเรื่องพฤติกรรม
การเสี่ยงจากการบริโภคสุรา	ยาสูบ	หรือสารสิ่งอื่น
ที่ท�าลายสุขภาพ	 และสร ้างความเชื่อในการ
สร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับ
	 3.	 สนับสนุนการรณรงค์ให้ลดบริโภคสุรา	
ยาสูบ	หรือสารสิ่งอื่นที่ท�าลายสุขภาพ	ตลอดจนให้
ประชาชนได้รับรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		 4.	ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนให้มีการศึกษา
วิจัย	 ฝึกอบรม	 หรือด�าเนินการให้มีการประชุม
เกี่ยวกับการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
	 5.	พัฒนาความสามารถของชุมชนในการ
สร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชนหรือองค์กรเอกชน	
องค์กรสาธารณประโยชน์	ส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
	 6.	สนบัสนนุการรณรงค์สร้างเสรมิสขุภาพ
ผ่านกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ในลักษณะที่เป็นสื่อ	 เพื่อให้
ประชาชนสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง	 ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์	 และลดบริโภคสุรา	 ยาสูบ	 หรือ
สารสิ่งอื่นที่ท�าลายสุขภาพ
				 จะเห็นได้ว ่าวัตถุประสงค์ของกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 เน้นไปที่การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของประชาชนโดยตรง	 ไม่
เกี่ยวกับโครงการใดที่	 สสส.อ้างว่าตีความสุขภาพ
ได้อย่างที่	 สสส.ท�า	 เพราะ	 พ.ร.บ.ก�าหนดให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงโดยตรงต่อประชาชนเท่านั้น

(อ่านต่อฉบับหน้า)
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• ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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Self-Tolerance/Autoimmunity
การไม่ตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน

ต่อแอนติเจนของตนเอง
3. กลไกการเกิดโรคภูมิต้านเนื้อเยื่อของตนเอง

	 จะเหน็ได้ว่าถ้ากระบวนการทีค่วบคมุระบบภมูคิุม้กนัต่อแอนตเิจน

ของตนเองในภาวะปกตดิงักล่าวข้างต้นมคีวามผดิปกตไิปในขัน้ตอน

ใดข้ันตอนหน่ึงก็จะน�าไปสู่การเกิดโรคได้	 ในปัจจุบันมีทฤษฎีที่ใช้

อธิบายกลไกการเกิดโรคภูมิต้านเนื้อเยื่อของตนเอง	ดังนี้

		 3.1	 ความไม่สมบูรณ์ของกระบวนการคัดเลือกลิมโฟไซต์ใน

บุคคลที่มี	MHC	บางชนิด

	 MHC	บางชนิดอาจมีความสามารถในกระบวนการ	Negative	

selection	 ภายในต่อมไทมัสได้ไม่ค่อยดี	 ท�าให้มี	 Self-reactive	 T	

lymphocytes	หลดุรอดออกมาจ�านวนมาก	หรอือาจมคีวามผดิปกติ

ในขั้นตอนของ	 Positive	 selection	 แล้วท�าให้เกิดการคัดเลือก	

Immunoregulatory	cells	ทีไ่ม่สมบรูณ์	ท�าให้ไม่สามารถควบคมุระบบ

ภูมิคุ้มกันต่อแอนติเจนของตนเองได้ตามปกติ

		 3.2	การปล่อย	Sequestered	antigen

	 การทีแ่อนตเิจนถกูปลดปล่อยออกมาจาก	Immune	Privileged	

site	 เป็นกลไกหนึ่งที่ท�าให้	Self-Tolerance	 เสียไปได้	สภาวะเช่นนี้

สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อมีการอักเสบหรือการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อใน

บริเวณเหล่านั้น	(รูปที่	5)

	 3.3		การมีสัญญาณเสริม	 (co-stimulatory	 signal)	 

ให้แก่	T	cell

	 ถ้า	 Self	 antigen	 ถูกน�าเสนอให้แก่	 T	 cell	 โดยมี	 

co-stimulatory	 signal	 ที่ครบถ้วน	 ภาวะ	 Self-Tolerance	

จะสามารถถูกท�าลายไปได้	 และอาจก่อให้เกิดการกระตุ้น	

Autoreactive	T	cells	ให้มกีารแบ่งตวัเพิม่มากขึน้	ซึง่น�าไปสู่

พยาธิสภาพต่าง	ๆ 	ได้ตามล�าดบั	สภาวะเช่นน้ีเกดิขึน้ได้จาก

	 	 3.3.1		การพบกับ	Cross-reacting	antigen	หรือ	

Molecular	 Mimicry	 เกิดขึ้นเมื่อ	 T	 cell	 ถูกกระตุ้นด้วย

แอนตเิจนทีม่ลีกัษณะทีค่ล้ายคลงึกบั	Self	antigen	บางชนดิ	

ซึ่งถูกน�าเสนอโดย	 professional	 APC	 ที่มีการแสดงออก

ของ	co-stimulatory	signal	ครบถ้วน	ก็จะท�าให้	T	cell	นั้น

รับรู้	 Self	 antigen	 และก่อให้เกิดโรคได้ต่อไป	 ในปัจจุบัน 

เราพบส่วนของแอนตเิจนจากจุลชพีหลายชนดิทีมี่ลกัษณะ

คล้ายคลึงกับ	Self	antigen	บางชนิด	(Molecular	Mimicry)	

เช่น	ความคล้ายคลึงระหว่าง	Peptide	ของ	Myelin	basic	

protein	 กับ	 Viral	 peptides	 หลายชนิด	 ได้แก่	 measle,	

influenza,	polyoma,	adenovirus,	poliomyelitis	เป็นต้น

	 	 3.3.2		ความผิดปกติในการแสดงออกของ	MHC	

molecule	บนเนื้อเยื่อในร่างกายจากสภาวะบางอย่าง	เช่น	

ผลจากการกระตุน้ด้วย	IFN-γ	อาจท�าให้ภาวะ	Self-Tolerance	
ต่อแอนติเจนของเนื้อเยื่อนั้น	ๆ	สูญเสียไปได้

  3.4		ความล้มเหลวของระบบการควบคมุภูมคิุม้กนัอืน่	ๆ

	 ภาวะท่ีท�าให้ระบบท่ีควบคมุภาวะภมูคิุม้กนัในร่างกาย

เสียสมดุลไป	ไมว่า่จะดว้ยกลไกใดก็ตาม	กอ็าจเป็นปจัจยัที่

ท�าให้เกิดโรคภูมิต้านเนื้อเยื่อของตนเองได้	ตัวอย่างเช่น

	 -	การไม่มี	suppressor	activity

	 -	ความผิดปกติใน	idiotypic/anti-idiotypic	network

	 -	Polyclonal	activation	of	T	and	B	cells

	 -	การรบกวนการสร้างไซโตไคน์

<<< ต่อจากฉบับที่แล้ว 
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4.  องค์ประกอบและกลไกทางภมูคิุม้กนัทีก่่อให้เกิดพยาธิสภาพ 

 ในโรคภูมิต้านเนื้อเยื่อของตนเอง

	 สามารถแบ่งอย่างง่าย	ๆ	ได้เป็น	3	แบบ	(รูปที่	6)	นั่นคือ

	 4.1	Hypersensitivity	type	II

	 เกิดเมื่อมี	Autoantibody	ท�าปฏิกิริยากับแอนติเจนของตนเอง

บนผิวเซลล์	 Autoantibody	 น้ีอาจก่อให้เกิดการท�าลายของเซลล ์

นั้น	 ๆ	 โดยตรง	 (Direct	 tissue	 damage)	 จากการกระตุ้นระบบ 

คอมพลีเมนต์	 ซึ่งท�าให้เซลล์ถูกสลายไปโดยตรง	 ชิ้นส่วนของ 

คอมพลีเมนต์ยังสามารถชักน�านิวโตรฟิลและแมคโครฟาจมายัง

บรเิวณนัน้	เพือ่จับกนิเซลล์เป้าหมายด้วยวธิ	ีPhagocytosis	หรือจาก

การปล่อยเอนไซม์ทีม่ฤีทธิท์�าลายเซลล์ออกมาจาก	Activated	phagocytes 

ต่าง	ๆ	นั้น	Autoantibody	ซึ่งมักจะเป็น	IgG	ยังเป็น	Opsonization	

factor	และบางกรณอีาจท�าลายเซลล์โดยวธีิ	ADCC	นอกจากน้ี	

Autoantibody	อาจกระตุ้นหรือยับยั้งการท�างานของเซลล์

ในร่างกาย	 (โดยมากเป็นการจับกับ	 receptor)	 โดยไม่ได้

เกิดจากการท�าลายของเซลล์เลยก็ได้

		 4.2		Hypersensitivity	type	III

	 เกิดเมื่อ	 Autoantibody	 ท�าปฏิกิริยากับ	 Soluble	

antigen	ทีอ่ยู่ภายในกระแสเลอืด	หรอืใน	Intercellular	fluid	

เกิดเป็น	Immune	Complex	ขึ้น	โดย	Immune	Complex	

ทีม่ขีนาดพอเหมาะจะไปสะสมตามเน้ือเยือ่ต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะ 

บริเวณที่มีกระแสเลือดไหลวน	(turbulence)	หรือบริเวณที่

เป็นทีก่รองสารต่าง	ๆ 	เช่น	บรเิวณไต,	ข้อ,	Choroid	plexus	

เป็นต้น	 Immune	 Complex	 ที่สะสมในเน้ือเยื่อเหล่านี้

สามารถก่อให้เกิดพยาธิสภาพได้จากการกระตุ้นระบบ

คอมพลเีมนต์	และก่อให้เกดิการท�าลายของเซลล์ด้วยกลไก

เช่นเดียวกับที่อธิบายไว้ในข้อ	1.

	 4.3	 Hypersensitivity	 type	 IV	 (Delayed	 type	

hypersensitivity:	DTH)

	 อาจเรียกได้ว่าเป็น	Cell-mediated	responses	โดย

มากมกัเป็นการท�างานของ	CD4+	T	lymphocyte	ท่ีจะแบ่งตัว

เพิ่มมากขึ้น	ภายหลังการรับรู้	Autoantigenic	epitope	ที่

น�าเสนออยูบ่น	HLA	class	II	โมเลกลุ	CD4+	T	lymphocyte	

เหล่านี้จะหลั่งสารไซโตไคน์หลายชนิด	 ซึ่งบางชนิดจะ

สามารถชักน�าแมคโครฟาจให้มายังบริเวณท่ีมีปฏิกิริยา	

รวมทั้งกระตุ้นแมคโครฟาจให้สามารถท�าลายแอนติเจน 

ได้ดียิ่งขึ้น	นอกจากนี้	CD4+	T	 lymphocyte	ยังสามารถ

ส่งสญัญาณเพือ่ช่วยเหลอืการท�างานของ	Cytotoxic	CD8+	

T	lymphocyte	ที่ท�างานโดยการท�าลายเซลล์เป้าหมายได้

โดยตรง	โดยการรับรู้	Autoantigenic	epitope	ที่น�าเสนอ

บน	HLA	class	I	โมเลกุล

	 นอกจากนี้เราอาจตรวจพบ	 Autoantibodies	 และ	

Autoreactive	 lymphocytes	 ที่เกิดขึ้นภายหลังจาก 

การเกิดโรคบางชนิด	เนื่องจากมีการท�าลายเนื้อเยื่อและมี

การปลดปล่อยของ	Self	antigen	ออกมามากขึ้นได้	 เช่น	

การตรวจพบแอนติบอดีต่อแอนติเจนของหัวใจภายหลัง

การเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย	 (Myocardial	 Infarction)	

การพสิจูน์ว่า	Autoantibodies	และ	Autoreactive	lymphocytes	

เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหรือไม่	 จึงมีความส�าคัญมาก

ต่อการวินิจฉัย	วิธีส�าคัญที่ใช้คือ	การพิสูจน์ว่าเซลล์	หรือ	

Autoantibodies	 จากผู้ที่เป็นโรคสามารถก่อให้เกิดโรคใน

สัตว์ทดลองได้หรือไม่	(Adoptive	transfer	method)
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5. Animal models ของโรคภูมิต้านเนื้อเยื่อของตนเอง

	 ความรูเ้กีย่วกบักลไกการเกดิโรค	กลไกทางภมูคิุ้มกนั

ทีก่่อให้เกดิพยาธสิภาพของโรค	และการค้นหา	Autoantigen	

ที่เป็นสาเหตุส�าคัญของโรคภูมิต้านต่อตนเอง	 อาศัย 

การศึกษาจากสัตว์ทดลองเป็นส่วนใหญ่	 เราสามารถแบ่ง	

Animal	models	เป็น	2	ประเภทใหญ่	ๆ	คือ

		 5.1	 Autoimmunity	 ที่เกิดขึ้นเอง	 (Spontaneous	

autoimmunity)

	 สัตว์ทดลองบางชนิดมีอาการแสดงที่คล้ายคลึงกับ 

โรคภูมิต้านเนื้อเยื่อของตนเองในคน	ตัวอย่างเช่น	ไก่พันธ์ุ	

Obese	strain	พบว่ามีการสร้าง	Thyroid	autoantibodies	

หลายชนิด	และมีการท�าลายของต่อม	Thyroid	ในลักษณะ

ที่คล้ายกับโรค	Hashimoto’s	thyroiditis	ในคน	การทดลอง

โดยการก�าจัด	 B	 cell	 (ตัด	 Bursa	 of	 Fabricius	 ออก)	 

หรอืการก�าจดั	T	cell	(ตดัต่อมไทมัสออก)	พบว่าไก่มีอาการ

น้อยลง	เป็นการพสิจูน์วธิหีนึง่ว่าทัง้	T	และ	B	cells	มคีวาม

ส�าคัญต่อการเกิดโรคนี้

		 5.2	Autoimmunity	ทีถ่กูชกัน�าให้เกดิ	(Experimentally	

Induced	autoimmunity)

	 นกัวทิยาศาสตร์สามารถชกัน�าให้เกดิโรคในสตัว์ทดลอง

บางชนิดได้จากการฉีด	Autoantigen	พร้อมกับ	Adjuvant	

เช่น	 Complete	 Freund’s	 Adjuvant	 (CFA)	 เช่น	 การฉีด	

Thyroglobulin	antigen	กับ	CFA	จะสามารถท�าให้เกิดโรค	

เอกสารอ้างอิง
1.		Anderton	S,	Burkhart	C,	Metzler	B,	Wraith	D	(1999)	Mechanisms	of	central	and	peripheral	T-cell	tolerance:	lessons	from	experimental	 
	 models	of	multiple	sclerosis.	Immunol.	Rev.	169:123-137.
2.		Di	Rosa	F,	Barnaba	V	(1998)	Persisting	viruses	and	chronic	inflammation:	understanding	their	relation	to	autoimmunity.	Immunol.	 
	 Rev.	164:17-27.
3.		Dilts	SM,	Solvason	N,	Lafferty	KJ	(1999)	The	role	of	CD4	and	CD8	T	cells	in	the	development	of	autoimmune	diabetes.	J.	Autoimmun.	 
	 13:285-290.
4.		Griffith	TS,	Brunner	T,	Fletcher	SM,	Green	DR,	Ferguson	TA	 (1995)	Fas	 ligand-induced	apoptosis	as	a	mechanism	of	 immune	 
	 privilege.	Science	270:1189-1192.
5.		Horwitz	MS,	Sarvetnick	N	(1999)	Viruses,	host	responses,	and	autoimmunity.	Immunol.	Rev.	169:241-253.
6.		Janeway,	C.A.J.	and	P.	Traver.	(1997)	Immunobiology:	The	Immune	System	in	Health	and	Disease.	Garlan	Publishing	Inc.	New	York	 
	 and	London.
7.		Janeway,	C.A.J.	(1996)	Autoimmunity.	In	The	Lymphoid	system	Volume	III.	Herzenberg	L.A.,	Weir	D.M.,	Blackwell	C,	editors.	Braun- 
	 Brumfield,	Inc.	USA.
8.		Kronenberg	M	(1991)	Self-toletance	and	autoimmunity.	Cell.	65:537.
9.		Kuby,	J.	(1994)	Immunology.	W.	H.	Freeman	and	Company,	New	York.
10.		Letterio	JJ,	Roberts	AB	(1998)	Regulation	of	immune	responses	by	TGF-beta.	Annu.	Rev.	Immunol.	16:137-161.
11.		Nepom,	G.T.	(1995)	Class	II	antigens	and	disease	susceptibility.	Annu.	Rev.	Med.	46:17.
12.		Nepom	GT	(1991)	MHC	class-II	molecules	and	autoimmunity.	Annu.	Rev.	Immunol.	9:493-525.
13.		Roitt	I,	Brostoff	J,	Male	D.	(1998)	Immunology.	Mosby,	London.
14.		Taniguchi	M.	(1996)	Suppression,	Cytotoxicity,	and	Anergy.	In	The	Lymphoid	system	Volume	III.	Herzenberg	L.A.,	Weir	D.M.,	Blackwell	 
	 C,	editors.	Braun-Brumfield,	Inc.	USA.
15.		Theofilopoulos	AN	(1995)	The	basis	of	autoimmunity,	Part	I:	Mechanisms	of	aberrant	self-recognition.	Immunol.	Today.	16:90.
16.		Theofilopoulos	AN	(1995)	The	basis	of	autoimmunity,	Part	II:	Genetic	predisposition.	Immunol.	Today.	16:150.

Experimental	 autoimmune	 thyroiditis	 (EAT)	 ได้	 โดยพบว่ามีการ

สร้าง	Autoantibodies	ต่อ	Thyroid	antigens	รวมทั้งมีการสะสมของ

ลิมโฟไซต์ในต่อมไทรอยด์จ�านวนมาก	 คล้ายกับพยาธิสภาพในโรค	

Hashimoto’s	thyroiditis	Model	ที่ส�าคัญของการศึกษาโรค	Multiple	

Sclerosis	ในคนคือ	Experimental	autoimmune	encephalomyelitis	

(EAE)	โดยถกูชกัน�าให้เกดิได้จากการฉดี	Myelin	basic	protein	(MBP)	

กับ	CFA	เข้าไปในหนูบางประเภท	โปรดสังเกตว่า	EAE	ไม่สามารถ

ถูกชักน�าให้เกิดขึ้นได้ในหนูทุกชนิด	 โดยพบว่าปัจจัยทางพันธุกรรม

ที่ก�าหนดการเกิดโรคในหนูคือ	MHC	class	II	molecules	เช่นเดียวกับ

ที่สังเกตพบในคน	 การทดลองด้วยวิธี	 Adoptive	 transfer	 พบว่า 

การถ่ายทอด	CD4+	T	lymphocytes	จากสัตว์ที่เป็นโรค	EAE	ไปยัง

สัตว์ที่ไม่ได้เป็นโรคสามารถก่อให้เกิดโรค	EAE	ขึ้นได้	(รูปที่	7)
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 ในปจจุบันผูคนใหความใสใจในการดูแลสุขภาพความสวยความงามมากขึ้น การดูแลใหรูปหนาสมสวน

ไดสัดสวนเปนสิ่งที่ผูคนใหความสนใจกันมากขึ้น ผูที่มีปญหาโครงใบหนาใหญ กรามใหญ ใหความสนใจกับการ

ปรับรูปหนาเพื่อใหไดรูปหนาเปนรูปไข เปนรูปตัววีที่สวยงามตามสมัยนิยม ในเวชปฏิบัติมีการใชโบท็อกซเพื่อลด

การเกร็งตัว ลดขนาดกลามเนื้อกราม ใชปรับรูปหนาใหสมสวนมากขึ้น

 โบท็อกซเปนสารสกัดจากจุลินทรียที่มีชื่อวา Clostridium botulinum มาทําใหบริสุทธิ์ ลักษณะเปนผงสีขาว

เมื่อนํามาละลายในนํ้าเกลือ มีประสิทธิภาพทําใหกลามเนื้อเกิดการคลายตัว ชวยลดริ้วรอยที่เกิดจากการหดตัวของ

กลามเนื้อบริเวณใบหนาได การใชโบท็อกซ แพทยจะละลายโบท็อกซดวยนํ้าเกลือปลอดเชื้อและใชเข็มขนาดเล็ก

ในการฉีดจึงเจ็บนอยมาก ไมตองใชยาชาเฉพาะที่ การฉีดสามารถฉีดไดหลากหลายตําแหนง ไดแก ตําแหนงริ้วรอยที่

คิว้ขมวด ตาํแหนงของรอยยนบนหนาผาก ตาํแหนงรอยตนีกา ตาํแหนงรอยยนบรเิวณรอบดวงตา สามารถฉดีลดการ

เกรง็ตวัของกลามเนือ้ใบหนาครึง่ซกี สามารถฉดีลดการเกรง็ของกลามเน้ือกราม สามารถฉดีลดการเกรง็ของกลามเน้ือ

บริเวณคอ สามารถฉีดยกคิ้ว สามารถฉีดขางจมูก ปาก รอบริมฝปาก  สามารถฉีดลดรอยบุมของคาง ภายหลังการฉีด

สามารถกลบัไปทํางานหรอืทาํกจิวตัรประจาํวนัไดตามปกต ิยาจะเริม่ออกฤทธ์ิภายหลงัจากฉดี 7-14 วัน และอยูไดนาน 

4-6 เดือน

          จากการรวบรวมขอมูลเชิงประจักษในฐานขอมูล Cochrane ตั้งแตอดีตจนถึงเดือนเมษายน ค.ศ. 2013 ได

รวบรวมรายงานการวจิยัทางการแพทยทีน่าเชือ่ถอืนํามาประมวลผลขอมลูเปนฐานขอมลูเชงิประจกัษ หลกัฐานขอมลู

เชิงประจักษดังกลาวแสดงวาโบท็อกซสามารถลดขนาดของกลามเน้ือกรามได 2 รายงานวิจัย แตยังไมใชหลักฐาน

ทางการแพทยท่ีนาเชื่อถืออยางเพียงพอ ยังคงตองการผลการศึกษาที่นาเชื่อถือเพิ่มเติมในการใชโบท็อกซเพื่อลด

การเกร็งของกลามเนื้อกราม และใชเพื่อปรับรูปหนา

กลาวโดยสรุป การฉีดโบท็อกซชวยลดการเกร็งตัวของกลามเนื้อบนใบหนา ชวยลดริ้วรอยแหงวัยจากการ

หดตวัของกลามเนือ้ใบหนาชัว่คราว 4-6 เดอืน แตยังไมพบหลกัฐานทางการแพทยทีน่าเชือ่ถืออยางเพยีงพอในการใช

โบท็อกซเพื่อลดขนาดกลามเนื้อกรามและเพื่อปรับรูปทรงใบหนา

การฉีดโบท็อกซเพื่อปรับรูปหนา
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โรคหืดในผูสูงอายุ (Asthma in Elderly)
โรคหืดพบบอยในอายุ > 65 ป ผูปวยบางรายมีอาการหอบตั้งแตเด็กและบางรายเริ่มมีอาการใน

วัยผูใหญ ผูเชี่ยวชาญแบงชนิดของโรคหืดในผูสูงอายุเปน 2 แบบ(2) ไดแก แบบที่ 1 เริ่มมีอาการมาตั้งแตเด็ก 

และมีอาการมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งเปน chronic airway limitation แบบที่ 2 พบนอยกวา โดยเริ่มมีอาการ

เมื่ออายุมากแลว ซึ่งแยกยากจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)

ÍÒ¡ÒÃ
ผูสูงอายุที่เปนโรคหืดมักมาดวยอาการไอ เสียงหายใจดังวี้ด แนนหนาอกเหมือนผูปวยอายุนอย 

อาการไอเรื้อรังก็เปนอาการที่พบบอยในผูปวยสูงอายุที่เปนโรคหืด  

ผูสูงอายุมักมาพบแพทยชาหรือมาเมื่อมีอาการรุนแรงมากแลว ท้ังนี้เพราะมีการตอบสนองตอ 

hypoxia หรือ hypercarbia ไดชา จึงทําใหรูสึกเหนื่อยชา

ผูปวยสงูอายมัุกถกูกระตุนจากโรคภมูแิพนอยกวาผูปวยอายนุอย อยางไรกด็ ีatopy กย็งัพบในผูสงูอายุ

ไดบอย และเมื่อทดสอบผิวหนังก็มักแพสารกอภูมิแพในบานเปนสวนใหญ การหลีกเลี่ยงปจจัยกระตุน ไดแก 

ควันบุหรี่  ขนสัตว และการประกอบอาชีพบางอยางก็ทําใหควบคุมอาการหอบไดดีขึ้น

ยารักษาโรคบางชนิดกระตุนใหอาการหอบกําเริบได เชน ยา beta-blockers, aspirin หรือ NSAIDs

อาการหอบดีขึ้นในหญิงวัยหมดประจําเดือน แตถารับประทานฮอรโมน เชน เอสโตรเจน หรือ

เอสโตรเจนรวมกับโปรเจสเตอโรน ก็กลับทําใหมีอาการหอบกําเริบเพิ่มขึ้นถึง 2 เทาเมื่อเทียบกับไมได

รับประทานฮอรโมนรักษาวัยทอง(3,4)

อาการหอบเรือ้รงัและเปนครัง้คราวอาจเกดิจากโรคหืด โรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั bronchiolitis obliterans 

หรือภาวะหัวใจลมเหลวก็ได  Differential diagnosis อื่น ๆ ของโรคหืด ไดแก tracheal compression, 

bronchiectasis และอาการไอที่เกิดจากการรับประทานยากลุม angiotensin converting enzyme inhibitors
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 ผูปวยมักสดูยา short-acting beta-agonist เพือ่ขยายหลอดลมและบรรเทาอาการหอบกาํเรบิ (reliever 

drug) สาํหรบัผูทีเ่ปน mild persistent, moderate persistent หรอื severe asthma ควรพิจารณาใหยาสูดสเตยีรอยด

ดวยเพื่อควบคุมอาการ (controller medication)

นอกจากนีอ้าจใชยา long-acting beta-agonist และ/หรอื leukotriene modifier เสรมิรวมกบัหลีกเลี่ยง

ปจจัยเสี่ยงที่กระตุนและโรคประจําตัวดวยเพื่อคุมอาการ

 Short-acting beta-agonists

 ใชเพื่อบรรเทาอาการหอบ มี onset 5-15 นาที และ duration 3-4 ชั่วโมง ผลขางเคียงทําใหอัตรา

ชีพจรเร็วขึ้นและลดระดับโพแทสเซียมในเลือด    

 Inhaled glucocorticoids

ยาสดูสเตียรอยดเปนยากลุม controller medication ทีน่ยิมใชในผูปวยโรคหดืชนดิเปน mild persistent, 

moderate persistent หรือ severe asthma พบวาการใชยาสูดสเตียรอยดจะลดอัตราตายและการพักรักษา

ในโรงพยาบาลของผูปวยสูงอายุที่เปนโรคหืดได

การใชยาสูดสเตียรอยดในขนาดสูงจะทําใหกระดูกเปราะและหักงาย ซึ่งถาจําเปนตองใชยาก็ควร

เฝาตดิตามวดัมวลกระดูกเปนระยะ ๆ นอกจากนีย้งัทําใหเกดิเชือ้ราในปาก ดงันัน้ ควรบวนนํา้ลางปากหลังจาก

สูดยาสเตียรอยด ตลอดจนผลขางเคียงของยายังทําใหเสียงแหบได

 Long-acting beta-agonists

 Long-acting beta-agonist (LABA) ไดแก salmeterol หรอื formoterol ใชเสรมิรวมกบัยาสูดสเตยีรอยด 

ขนาดยาที่ใชในผูสูงอายุที่เปนโรคหืดไมควรเกิน 50 ไมโครกรัม วันละ 2 ครั้งสําหรับ salmeterol และ 

12 ไมโครกรัม วันละ 2 ครั้งสําหรับ formoterol เพื่อไมใหเกิดเปนพิษตอหัวใจ
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 Leukotriene antagonist

ควรใชเสริมรวมกับยาสูดสเตียรอยดปริมาณปานกลางแทนการใชยาสูดสเตียรอยดปริมาณสูงเพียง

ชนดิเดยีว ในการศึกษาหนึง่พบวา การใช leukotriene antagonist จะชวยลดอาการหอบไดถงึ 54% ในผูสูงอายุ

ที่เปน mild asthma, 63% ใน moderate asthma และ 70% ใน severe asthma(5)

 Anti-IgE therapy (omalizumab)

แนะนาํใหใชในผูปวยทีเ่ปน moderate หรอื severe persistent asthma ท่ีควบคมุดวยยาสูดสเตยีรอยด

ไดผลไมดีนัก, มี serum IgE level 30-700 international units/ml และทํา skin test ไดผลบวกแสดงวาเปน

โรคภมูแิพ การใชยาในผูสงูอายไุดผลพอ ๆ  กบัในผูปวยอายนุอย omalizumab ลดความรนุแรงของหอบกาํเรบิ

และลดการใชยาสูดขยายหลอดลมได รวมท้ังลดความถี่ของหอบกําเริบได ผลขางเคียง ไดแก anaphylaxis 

หรือ urticaria

 Anticholinergic agents

 ยากลุม anticholinergic เชน ipratropium bromide มี onset 5-15 นาที peak effect ที่ 2 ชั่วโมง และ 

duration 3-4 ชั่วโมง การใช short-acting anticholinergic เชน ipratropium ไมไดมีประสิทธิภาพในการ

คุมอาการของโรคหืดมากนัก มักแนะนําใหใช long-acting anticholinergic เชน tiotropium รวมกับการสูดยา

สเตียรอยดจะคมุอาการของโรคไดดกีวาการใชยาสดูสเตยีรอยดรวมกบั LABA สาํหรบัผลขางเคยีงของยากลุม 

anticholinergic จะทําใหปากแหงและปสสาวะลําบาก
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¡ÒÃ»ÃÑºÂÒà¾×่Í¤Çº¤ØÁÍÒ¡ÒÃ (Adjusting controller therapy)
 ถาอาการหอบกาํเรบิบอยในขณะทีใ่ชยาสดูสเตยีรอยดขนาดปานกลางแลวควรพจิารณาวาอาจใชยา

ไมสมํ่าเสมอ ซึ่งเกิดจากวิธีสูดยาไมถูกตอง ซึมเศราหรือกังวลผลขางเคียงจากสเตียรอยดจนไมยอมใชยา 

นอกจากนี้อาจเกิดจากยังสูบบุหรี่อยูก็ได แพทยควรปรับการรักษาดวยการเพ่ิมขนาดยาสูดสเตียรอยดที่ใช 

หรือเสริมการใชยากลุม  long-acting beta-agonist (LABA) หรือ antileukotriene มาใชรวม 

 ผูทีมี่โรคหวัใจอยูเดิม เชน atrial fibrillation หรอืกลามเนือ้หัวใจขาดเลือดกค็วรเลือกใชยาสูดสเตยีรอยด

ปริมาณสูงรวมกับยากลุม leukotriene receptor antagonists มากกวาการใช LABA รวม 

 ผูปวยที่เกิดผลขางเคียงจากการสูดยาสเตียรอยด เชน เสียงแหบ กระดูกบาง หรือตอกระจก ก็ควร

ลดขนาดยาสเตียรอยดลง และเสริมยากลุม LABA หรือ antileukotriene agent เขาไปทดแทน

ถาคุมอาการไดคงที่นาน 3-6 เดือนก็พิจารณาปรับลดขนาดยาลงได

¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¢³Ð¡ํÒàÃÔº
การรกัษาโรคหดืในขณะกาํเรบินัน้เหมอืนกบัในคนอายนุอย แตผูสูงอายมุกัมโีรคประจําตวัอืน่รวมดวย 

และ functional reserve ลดลง ดงันัน้ ในเบือ้งตนผูปวยสงูอายคุวรไดดมออกซเิจนเพือ่คงระดบั Sat O
2
 > 90% 

ไวกอน

ที่หองฉุกเฉินใชยาขยายหลอดลมทาง MDI หรือ nebulize ก็ได แตคนนิยม nebulize มากกวาเพราะ

ใชไดงาย หลายรายงานพบวาการใชยา beta-adrenergic agonist รวมกับยา anticholinergic ทําใหหลอดลม

ขยายไดดีกวา และลดอัตราการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลได

 ในกรณีที่ไมตอบสนองตอยาพนก็อาจเลือกฉีดยาเขากลามหรือใตผิวหนัง เชน adrenaline หรือ 

terbutaline แตไมพบวาขยายหลอดลมไดดีกวา และก็ไมมีผลขางเคียงมากกวาแตอยางใด

 Methylxanthine เชน theophylline ไมนิยมใชในผูสูงอายุเพราะเสี่ยงตอการเกิดพิษจากยาไดงาย
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 การใชสเตียรอยดรักษาโรคหืดชวยลดการกลับเปนซํ้าและลดอัตราการนอนโรงพยาบาล มักให 

prednisolone รับประทาน 60 มิลลิกรัม หรือฉีด methylprednisolone เขาหลอดเลือด 125 มิลลิกรัม ซึ่งจะมี 

peak ที่ 1-2 ชั่วโมง และ prednisolone มีคาครึ่งชีวิต 18 ชั่วโมง สามารถให prednisolone ไปรับประทานตอ 

40-60 มิลลิกรัม/วัน นาน 5-14 วัน จากนั้นก็หยุดยาไดทันทีพรอมกับเริ่มใหยาสูดสเตียรอยดได

การฉีด magnesium 1-2 กรัมเขาหลอดเลือดนาน 30 นาที แนะนําใหใชในโรคหืดที่รุนแรงระดับกลาง

ถึงมาก (FEV
1
 < 25% predicted) แตยังไมแนะนําใหใชในผูปวยที่มีอาการไมรุนแรง

¾ÂÒ¡Ã³�âÃ¤
ในรายที่เริ่มมีอาการหอบในวัยผูใหญมักรักษายาก มีอาการหอบนานตลอดชีวิต และมีอัตราตายได

บอยกวาชนิดที่เริ่มมีอาการตั้งแตเด็ก 
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ตลอดหลายปทีผ่่านมา ความส�าเรจ็จากการพฒันาเทคนคิการรกัษาโรคในกลุม่กระดกูสนัหลงั

ได้กลายมาเป็นทางเลือกท่ีเพ่ิมขึ้นในการรักษาผู้ป่วยท่ีต้องเผชิญกับความเจ็บปวดจากภาวะกดทับ

เส้นประสาทบริเวณกระดูกสันหลัง ทั้งจากอาการหมอนรองกระดูกปลิ้น หินปูนเกาะ โพรงกระดูก

สันหลังตีบแคบจากการที่กระดูกหรือเส้นเอ็นหนาตัวขึ้นจนบีบรัดเส้นประสาท โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วย

กลุ่มนี้มักต้องทรมานกับอาการเจ็บร้าวแล่นลงขาหรือแขน บางรายอาจร่วมด้วยอาการชา จนเมื่อ

อาการหนักขึ้น ขาหรือแขนจะอ่อนแรง อาการต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นข้อบ่งชี้ว่าผู้ป่วยควรได้รับ

การรกัษาด้วยวธีิผ่าตดั โดยในอดตีมเีพยีงการรกัษาด้วยการผ่าตดัเปิดแผลใหญ่ ซึง่แพทย์จ�าเป็นต้อง

เปิดแผลยาวที่กลางหลัง เพ่ือท�าการเลาะกล้ามเนื้อออกจากกระดูกเป็นบริเวณกว้างเพื่อให้ท�าการ

ผ่าตัดได้สะดวก การเลาะกล้ามเนื้อนี้เองเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยได้รับความเจ็บปวดจากการผ่าตัดมาก 

และท�าให้ฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้ช้า 

 ขณะทีเ่ทคโนโลยกีารผ่าตดัในปจจบุนั ความส�าเรจ็จากการพฒันาเทคนคิการรกัษาโรคท�าให้

เกิดทางเลือกและวิธีการรักษาที่เพิ่มขึ้น โดยในการผ่าตัดแพทย์จะเปิดแผลเล็ก ๆ เพียง 4-5 แผล 

เพือ่ท�าการสอดอุปกรณ์เข้าไปยดึตรงึกระดกูสันหลัง และท�าการผ่าตดัแทรกผ่านเส้นใยของกล้ามเนือ้ 

โดยไม่ต้องเลาะกล้ามเน้ือออกจากกระดูกอีกต่อไป ผู้ป่วยจึงได้รับความบอบช�้าเพียงเล็กน้อยและ

ใช้เวลาพักฟื้นน้อยกว่าวิธีการเดิม

ด้วยจุดมุ่งหมายในการรักษาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยได้รับความเจ็บปวดจากการผ่าตัดน้อยที่สุด 

สถาบนักระดกูสันหลังบ�ารงุราษฎร์ จงึได้น�าเทคนคิ ‘การผ่าตดัเชือ่มกระดกูสนัหลงัผ่านผวิหนงั’ 

สถาบันกระดูกสันหลังบำ รุงราษฎร์ 
จัดอบรม “การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง
ผ่านผิวหนังด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นำ วิถี”
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หรือ Percutaneous Transforaminal Lumbar Interbody Fusion 

(PTLIF) มาใช้ในการรักษา โดยวิธีการนี้แพทย์จะยึดตรึงกระดูกสันหลัง

เข้าด้วยกันผ่านทางแผลผ่าตัดขนาดเล็กบนผิวหนัง (key-hole surgery) 

พร้อมกับน�าเครื่องคอมพิวเตอร์น�าวิถี (O-arm) เข้ามาช่วยในการผ่าตัด 

โดยเครื่องมือนี้จะมีหลักการท�างานคล้ายอุปกรณ์ GPS ที่ติดรถยนต์ 

ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นเป็นภาพ 3 มิติตลอดระยะเวลาท�าการ

ผ่าตัด ท�าให้แพทย์มีความแม่นย�าในการใส่เครื่องมือเพิ่มมากขึ้น 

ส�าหรับข้อบ่งชี้ของผู้ป่วยที่เหมาะสมกับการรักษาด้วยวิธี PTLIF 

คือ กลุ่มผู้ป่วยที่กระดูกสันหลังมีความเสื่อมในระดับรุนแรง หรือมีการ

เสียความมั่นคงของกระดูกสันหลังเกิดขึ้น

 ในขัน้ตอนการรกัษา แพทย์จะเปิดแผลขนาดเลก็เพือ่ใส่สกรเูข้าไป

ในกระดูก โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์น�าวิถีช่วยเพิ่มความแม่นย�า ทั้งยัง

ท�าให้แพทย์สามารถเข้าถึงต�าแหน่งของกระดูกสันหลังโดยไม่ต้องตัดเลาะ

กล้ามเนื้อส่วนที่ดีออก จากนั้นแพทย์จะท�าการยึดตรึงกระดูกผ่านทาง

ช่องเปิดเลก็ ๆ  ทางผวิหนงั และท�าการคลายการกดทบัของเส้นประสาทผ่าน

อุปกรณ์คล้ายท่อโดยการมองผ่านกล้องจุลทรรศน์ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็จะ

สอดอุปกรณ์ซึ่งมีส่วนกระดูกของผู้ป่วยเองอยู่ด้านในเข้าไปเพื่อให้กระดูก

เช่ือมตดิกนัในภายหลงั โดยการผ่าตัดทัง้หมดใช้เวลาไม่นานราว 3-4 ชัว่โมง 

(หากไม่ปรากฏภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วยระหว่างผ่าตัด) และผู้ป่วยจะ

สามารถเดินได้ภายหลังการพักฟื้นในระยะเวลาที่เร็วขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังผ่านผิวหนังด้วย

เครื่องคอมพิวเตอร์น�าวิถีจะมีผลข้างเคียงเล็กน้อยคือ ผู้เข้ารับการรักษา

จะได้รับรังสีมากขึ้นหากเปรียบเทียบกับการผ่าตัดด้วยเทคนิคดั้งเดิม 

แต่ปรมิาณรงัสดีงักล่าวกน็บัว่าอยูใ่นระดบัทีต่�า่ โดยมปีรมิาณน้อยกว่ารงัสี

ที่ได้รับจากการตรวจด้วยเครื่อง CT Scan เล็กน้อย 

 ทั้งนี้ถึงแม้ว่าเทคนิค PTLIF นี้จะน�ามาซึ่งผลดีหลายประการต่อ

ผูเ้ข้ารบัการรกัษา แต่ในกระบวนการขัน้ตอนต่าง ๆ  ของการปฏบิตันิัน้ ถอืว่า

เป็นเทคนิคระดับสูงซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญของศัลยแพทย์ โดยแพทย์ที่

จะสามารถท�าการผ่าตัดด้วยเทคนิคนี้ต้องได้รับการฝึกอบรมโดยเฉพาะ 

สถาบันกระดูกสันหลังบำ รุงราษฎร์ 
จัดอบรม “การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง
ผ่านผิวหนังด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นำ วิถี”

 ขณะที่ทางสถาบันกระดูกสันหลัง

บ�ารุงราษฎร์ ซึ่งได้น�าเทคนิค PTLIF มาใช้รักษา

กระดูกสันหลังมาแล้วเป็นระยะเวลายาวนาน 

และ ได ้ รั บการยอมรั บจากบริ ษัทผู ้ ผลิ ต

เครื่องมือแพทย์ให้เป็นผู้ฝึกอบรมเทคนิค PTLIF 

ให้แก่ศัลยแพทย์ในระดับนานาชาติ สถาบัน

กระดูกสันหลังบ�ารุงราษฎร ์ได ้ตระหนักถึง

ความส�าคญัของการสร้างศลัยแพทย์กระดกูสนัหลงั

ผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่ จึงได้จัด การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ “การฝึกอบรมการผ่าตัดเชื่อม

กระดูกสันหลังผ ่านผิวหนังด ้วยเครื่อง

คอมพิวเตอร์น�าวิถี” ขึ้นเมื่อไม ่นานมานี้ 

ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของการจัดอบรมการผ่าตัด

กระดูกสันหลังด้วยเทคนิคดังกล ่าว โดยมี

คณะศัลยแพทย ์กระดูกสันหลังจากหลาย

ประเทศในทวีปเอเชียเข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 18 คน 

จาก 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ไต้หวนั อนิเดยี 

ฮ่องกง สิงคโปร์ และประเทศไทย
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ปากมดลูกของเด็กดอยโอกาสเปนไปไดยาก GSK และพนักงานจึงภูมิใจเปนอยางยิ่ง
ที่กิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะสงเสริมใหตัวเองรักสุขภาพและการออกกําลังกายแลว 
ยังเปนการแบงปนโอกาสแหงการมีสุขภาพที่ดี การปองกันการเกิดโรคภัยรายแรง
ใหแกเด็กดอยโอกาสดวย”

นายธีระพงษ มนัสพลสกุล ผูแทนฝายขายของ GSK ประเทศไทย
ทีร่วมกจิกรรมในครัง้นีก้บัเพือ่น ๆ  พนกังานชาว GSK กลาววา “ดใีจทีไ่ดรวมกจิกรรม
เพื่อการกุศลระดมทุนซื้อวัคซีนปองกันมะเร็งปากมดลูกใหแกนอง ๆ ที่ดอยโอกาส 
ปกติผมวิ่งมาราธอนอยูแลว แตครั้งนี้รูสึกแตกตางออกไป เพราะไมเพียงแตเราได
ออกกําลังกายเพื่อใหรางกายของเราแข็งแรงและมีสุขภาพดีแลว แตเรายังไดทําบุญ
ชวยเหลอืเดก็ดอยโอกาสใหไดรบัวคัซนีทีจ่ะชวยปองกนันอง ๆ  จากโรคมะเรง็ปากมดลกู
อกีดวย นอกจากนีผ้มอยากเปนสวนหนึง่ทีช่วยกระตุนใหประชาชนทัว่ไปไดตระหนกัถงึ
ความสาํคญัและรบัทราบถงึนวตักรรมในการปองกนัโรคมะเรง็ปากมดลกูเพือ่ลดอตัรา
การสูญเสียใหนอยลง อีกท้ังอยากใหภาครัฐและเอกชนสรางความรวมมือในการ
รณรงคและสงเสรมิการปองกนัการเกดิโรคมะเรง็ปากมดลกูใหมากยิง่ขึน้ เพือ่กระจาย
ความชวยเหลือไปสูผูหญิงทุกกลุมมากที่สุดเทาที่จะทําได”
 กจิกรรม “วิง่ดวยใจใหนอง ปองกนัมะเรง็ปากมดลกู” ถอืเปน
อีกหนึ่งกิจกรรมที่ส งเสริมสุขภาพที่ดีของผู วิ่งและพนักงาน
จิตอาสาวันสีสม และสุขภาพของนอง ๆ บานราชวิถีและ
บานธัญญพร

จิตอาสาชาว GSK รวมวิ่งมาราธอน
รณรงคการปองกันมะเร็งปากมดลูก

กิจกรรมวันสีสม หรือ Orange Day เปน
หนึง่ในกจิกรรมประจาํปที ่บรษิทั แกลก็โซสมทิไคลน 
จํากัด หรือ GSK ผูคนควาวิจัยพัฒนายาและวัคซีน
นวตักรรม จดัใหพนักงาน GSK ของทกุประเทศทัว่โลก
ไดระดมความคิดและออกไปรวมทํากิจกรรมดี ๆ 
โดยมุงเนนการสรางสังคมแหงความสุข และการ
พัฒนาชุมชนและสังคมใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 สาํหรบักจิกรรม Orange Day ของประเทศไทย
ในปนี ้GSK ใหความสาํคญักบันวตักรรมเพือ่การปองกนัโรค 
จึงสนับสนุนสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย รวมกิจกรรม
วิ่งมาราธอนการกุศลในโครงการ “ว่ิงดวยใจใหนอง 
ปองกันมะเร็งปากมดลูก” ระยะทาง 3 กิโลเมตร และ 
10 กิโลเมตร เพื่อระดมทุนในการจัดซื้อวัคซีนปองกัน
มะเรง็ปากมดลกูใหแกเดก็และเยาวชนผูดอยโอกาสของ
บานราชวิถีและบานธัญญพร และรณรงคใหประชาชน

มีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับ
โรคมะเร็งปากมดลูกมากย่ิงขึ้น 
ดวยเล็งเห็นวาโรคมะเร็งปากมดลูก
เป นป ญหาสาธารณสุขที่สําคัญ
ในประเทศไทย เนื่องจากเปนมะเร็ง
ที่พบมากเปนอันดับ 2 ของมะเร็ง
ในสตรี และเปนสาเหตุใหผู ปวย
เสียชีวิตประมาณ 4,500 รายตอป 
หรือวันละ 12.3 ราย และพบผูปวย
รายใหมประมาณ 9,000 รายตอป 
ทั้งนี้โรคมะเร็งปากมดลูก 90% 

มีสาเหตุจากการติดเชื้อเอชพีวี (HPV) สายพันธุ 
ความเสี่ยงสูง ซึ่งสามารถปองกันไดโดยการฉีดวัคซีน
 มร.มาซิน ซะเบอรสกี้ ผูอํานวยการฝาย
การเงนิของ GSK ประเทศไทย หนึง่ในจติอาสาที่รวม
เดนิดวยใจในครัง้นี ้กลาววา “GSK จดักจิกรรม Orange Day
เปนประจําทุกปในทุกประเทศเพื่อใหพนักงานของเรา
ไดมีโอกาสรวมกันทําสิ่งดี ๆ ตอบแทนใหแกสังคมหรือ
ชมุชนทีพ่วกเราอาศยัอยู กจิกรรมในแตละประเทศกจ็ะ
แตกตางกันไป โดยมาจากความคิดเห็นและความ
ตองการที่แทจริงของพนักงานที่ตองการชวยเหลือผูที่
ดอยโอกาส และสรางสังคมใหมีคุณภาพและความ
เปนอยูที่ดีขึ้น การสนับสนุนสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
ในโครงการวิ่งดวยใจใหนอง ปองกันมะเร็งปากมดลูก
ครั้งนี้จึงเปนการตอบโจทยของ GSK อยางครบถวน 
เราตระหนกัดวีาโอกาสในการเขาถงึวคัซนีปองกนัมะเรง็

 กจิกรรม “วิง่ดวยใจใหนอง ปองกนัมะเรง็ปากมดลกู” ถอืเปน
อีกหนึ่งกิจกรรมที่ส งเสริมสุขภาพที่ดีของผู วิ่งและพนักงาน
จิตอาสาวันสีสม และสุขภาพของนอง ๆ บานราชวิถีและ

มีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับ
โรคมะเร็งปากมดลูกมากย่ิงขึ้น 
ดวยเล็งเห็นวาโรคมะเร็งปากมดลูก
เป นป ญหาสาธารณสุขที่สํา คัญ
ในประเทศไทย เนื่องจากเปนมะเร็ง

มีสาเหตุจากการติดเชื้อเอชพีวี (HPV) สายพันธุ 
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  สถาบันโรคผิวหนังชูเทคนิคการรักษา
ผูปวยโรคผิวหนังที่แตกตางเฉพาะราย

สถาบนัโรคผวิหนงั กรมการแพทย เปนสถาบนัหลกั

ของประเทศในการดูแลปญหาโรคผิวหนัง จากสถิติของ

กระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2556 โรคผวิหนงัเปนโรคทีพ่บบอย

เปนอันดับที่ 8 พบวาทั่วประเทศมีอัตราปวย 98.64 ตอ

ประชากร 1,000 คน และจากสถิติผูปวยท่ีมารับบริการท่ี

สถาบันโรคผิวหนังเฉลี่ยวันละ 800 คน กรมการแพทยโดย

สถาบันโรคผิวหนังใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพ

บคุลากรเฉพาะทางโรคผวิหนงั เพือ่ใหประชาชนเขาถงึบรกิาร

มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงไดจัดประชุมวิชาการสถาบัน

โรคผิวหนังขึ้น เพื่อใหผู เขารวมประชุมไดรับความรูและ

เทคโนโลยทีางการแพทยดานโรคผวิหนงัท่ีกาวหนา ทันสมัย 

และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณทางคลินิกในกลุมโรค

ผวิหนงัทีส่าํคญัและเปนปญหาทางเวชปฏิบตั ิซ่ึงองคความรู

และเทคโนโลยทีางการแพทยมคีวามกาวหนาอยูตลอดเวลา 

หากแพทยและบคุลากรสาธารณสขุมโีอกาสรบัรูและแลกเปลีย่น

ประสบการณมากขึ้นยอมเกิดประโยชนตอผู ป วยและ

ประชาชนมากขึน้ สงผลใหผูปวยทีม่ารบัการรกัษาโรคทีเ่กีย่วกบั

ผิวหนังจะไดรับการรักษาที่ถูกตองและเหมาะสม

พญ.ม่ิงขวัญ วิชัยดิษฐ ผูอํานวยการสถาบัน

โรคผวิหนงั กลาววา เนือ่งจากการวนิจิฉยัโรคผวิหนงัเปนการ

ตรวจเฉพาะดานทีแ่ตกตางไปจากการตรวจวนิจิฉยัโรคอืน่ ๆ  

ดังน้ัน แพทยที่ทําการตรวจตองมีความรู  มีทักษะผาน

ประสบการณ ฝกปฏิบัติมามากมายจึงสามารถตรวจวินิจฉัย

โรคผิวหนังเฉพาะรายท่ีเหมาะสมได สถาบันโรคผิวหนัง

เลง็เหน็ความสาํคญัดงักลาวจงึไดจดัประชมุวิชาการข้ึน โดยมี

แพทยผวิหนงัจากทัว่ประเทศท้ังภาครฐัและภาคเอกชน และ

แพทยที่สนใจเขารวมประชุมจํานวน 180 คน ซ่ึงมีหัวขอ

การประชุมที่นาสนใจคือ การรักษาโรคผิวหนังที่แตกตาง

เฉพาะรายตามสภาพปญหาของผูปวย โดยมอีาจารยแพทย

ผิวหนังที่เชี่ยวชาญในแตละสาขา อาทิ ผูเชี่ยวชาญดานการ

ฉายแสงรักษาโรคผวิหนงั ผูเชีย่วชาญดานการรกัษาโรคดางขาว 

ผูเชี่ยวชาญดานการรักษาโรคผื่นแพสัมผัส ผูเชี่ยวชาญดาน

การรกัษาฝา รวมถงึการนาํเสนอกรณตีวัอยางผูปวยทีน่าสนใจ 

เพ่ือใหแพทยทีเ่ขารวมประชมุไดนาํความรูไปใชประโยชนใน

การรักษาและดูแลสุขภาพผิวหนังแกประชาชน

ดร.นพ.เวสารัช เวสสโกวิท รองผูอํานวยการ

สถาบันโรคผิวหนัง กลาวเพิ่มเติมวา การรักษาโรคผิวหนัง

ที่แตกตางเฉพาะรายตามสภาพปญหาของผูปวยเปนสิ่ง

ทีแ่พทยใหความสาํคญัเกีย่วกบัลกัษณะเฉพาะตวั การใชชวีติ

ประจําวันและความตองการของแตละคนที่แตกตางกัน 

เพือ่เลอืกการรกัษาทีเ่หมาะสมสาํหรบัผูปวยแตละราย ซึง่ใน

ปจจุบันการรักษาแบบเฉพาะรายเริ่มเขามามีบทบาทใน

วงการสาธารณสุขมากขึน้เรือ่ย ๆ  เปนการคดัเลอืกการรกัษา

ผูปวยตามลักษณะปจเจกบุคคลตามความตองการ และความสะดวกของผูปวยในทุกระยะ

ของการดูแลรักษา รวมไปถึงการวินิจฉัย การปองกัน การดูแลรักษา และการติดตาม

หลังการรักษา

การรกัษาแบบเฉพาะบคุคลในปจจบุนัม ี3 วธิ ีคอื การรกัษาแบบแมนยาํ (precision 

medicine), แบบเฉพาะตวั (bespoke) และแบบใชผูปวยเปนทีต่ัง้ (preference) การรกัษาแบบ

แมนยาํเปนการนาํขอมลูบางอยางมาเปนตวัตดัสนิใจในการเลอืกใชการรกัษาผูปวย ตวัอยาง

ที่เห็นไดชัดที่สุดคือ การใชขอมูลโรคผิวหนังที่เกิดจากพันธุกรรมบางชนิด เชน โรคภูมิแพ

ผิวหนัง โรคสะเก็ดเงิน โรคทาวแสนปม เนื่องจากมีความสําคัญในดานการพยากรณโรค 

การดแูลรกัษา ตลอดจนการเฝาระวงัภาวะแทรกซอนตาง ๆ  ปจจบุนัไดนาํการวนิจิฉยัโรคทาง

พนัธุกรรมมาใชทางคลนิกิเพือ่ทาํนายความเสีย่งตอการแพยาบางชนดิ การวนิจิฉยัการตดิเชือ้รา 

โดยไมตองรอเวลาเพาะเชื้อ ตลอดจนใชในการทํานายความเสี่ยงตอการเกิดโรคผิวหนัง 

การรกัษาแบบเฉพาะตวั อาท ิเครือ่งมอืในการปรบัขนาดอนิซลูนิสาํหรบัผูปวยเบาหวานแบบ

พกติดตัวและฉีดอัตโนมัติ หรือการสรางอวัยวะเทียมที่มีขนาดพอดีกับผูปวยแตละราย 

การรกัษาแบบใชผูปวยเปนทีต่ัง้หมายถงึ การรกัษาทีพ่จิารณาตามความสะดวกหรอืความตองการ

ของผูปวยเปนหลัก เชน ผูปวยเปนโรคผิวหนัง บางคนอาจไมอยากรับประทานยาหรือ

ไมอยากทายา จึงมกีารเลอืกใชการรกัษาทีเ่หมาะสมกับผูปวยแตละราย เปนตน ท้ังนีส้ถาบนั

โรคผิวหนังมีความมุงมั่นที่จะพัฒนางานวิจัยดานพันธุศาสตรระดับโมเลกุล จึงไดจัดตั้ง

หองปฏบิตักิารทางพนัธศุาสตรระดบัโมเลกลุ และเครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั อาท ิเครือ่งเพิม่ปริมาณ

สารพันธุกรรมดวยปฏิกิริยาลูกโซ เครื่องสกัดดีเอ็นเอ เครื่องถอดรหัสพันธุกรรม เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการรักษาผูปวยโรคผิวหนังใหมีคุณภาพและมาตรฐาน ดังนั้น การประชุมครั้งนี้

จงึเปนการนาํเสนอแนวทางการรกัษาผูปวยโรคผวิหนงัทีแ่ตกตางเฉพาะราย และกรณตีวัอยาง

ที่นาสนใจแกแพทยที่เขารวมประชุม และแลกเปลี่ยนประสบการณการรักษา เพื่อใหแพทย

ไดนําความรูไปใชประโยชนในการรักษาและดูแลผูปวยตอไป 
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[ ข่าวบริการ ]
กองบรรณาธิการ•

ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารติดต่อกองบรรณาธิการกลุ่มวงการแพทย์ โทร. 0-2435-2345 ต่อ 109 โทร./แฟกซ์ 0-2435-4024
บริษัท สรรพสาร จำากัด 71/16 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 E-mail: hp_14_dna@hotmail.com

 วันที่  หน่วยงาน  รายละเอียด  ติดต่อสอบถาม
14-15 ธันวาคม 2558 คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Next-Gen Sequencing 103: การวิเคราะห์
ข้อมูลนิเวศวิทยาจุลินทรีย์ส�าหรับข้อมูลล�าดับเบสจากเทคโนโลยี
เอ็นจีเอส” ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ 0-2201-2193, 0-2201-1542 
โทรสาร 0-2201-2607 
E-mail: konkamon_nam@hotmail.com  
http://academic.ra.mahidol.ac.th

16-19 ธันวาคม 2558
 

สมาคมเวชบ�าบัดวิกฤต
แห่งประเทศไทย 

การประชุมวิชาการประจ�าปีและการอบรมระยะสั้น ประจ�าปี พ.ศ. 
2558 “The Acute Care” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล
พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

โทรศพัท์ 0-2718-2255, 08-3713-4043
โทรสาร 0-2718-2255 
E-mail: admin@criticalcarethai.org
www.criticalcarethai.org

17-18 ธันวาคม 2558 ภาควิชาพยาธิวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมระยะสั้น Interpretation of prostatic core needle biopsy 
ณ ห้องบรรยาย C203 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 
และห้องคอมพิวเตอร์ 623 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ 0-2419-6546
E-mail: pondlim@gmail.com
www.sirirajconference.com

21 ธันวาคม 2558 สาขาวิชาโรคไต 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

การอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “Catheter Implantation for HD” 
ณ ศูนย์บ�าบัดทดแทนไตเรื้อรังและศูนย์ประชุมชั้น 12 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

โทรศัพท์ 0-7445-1975
โทรสาร 0-7445-1976
E-mail: ktc_psu@hotmail.com
http://medinfo.psu.ac.th

24-25 ธันวาคม 2558 โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(CASCAP) ร่วมกับมูลนิธิ
มะเร็งท่อน�้าดี และศูนย์วิจัย
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี

การประชุมธันวาวิชาการ “จาก CASCAP สู่การท้าทายไทย” 
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น

โทรศัพท์ 0-4320-2691
E-mail: cascapcongress@gmail.com
www.cascap.in.th

13-15 มกราคม 2559
 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาประจ�าปี พ.ศ. 2559 
“CMU International Anesthesia Meeting 2016 Ultrasound-Guided 
Regional Anesthesia and Pain Intervention” 
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์ 0-5393-5522-5
โทรสาร 0-5393-5526 
www.med.cmu.ac.th/dept/anes

13-16 มกราคม 2559 ศูนย์ประสานความร่วมมือ
ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-
เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษา
วิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์

การประชุม 18th Bangkok International Symposium on HIV 
Medicine 2016 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โทรศัพท์ 0-2652-3040
โทรสาร 0-2254-7574
E-mail: kesdao.n@hivnat.org, 
natthapa.p@hivnat.org
www.hivnat.org/bangkoksymposium

15 มกราคม 2559 ภาควิชาตจวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

การอบรมฟื้นฟูวิชาการประจ�าปี พ.ศ. 2559 The 13th Siriraj Annual 
Update in Dermatology “All About Scalp & Hair” 
ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเดจ็พระศรีนครินทร์ ช้ัน 15 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ 0-2419-4337
โทรสาร 0-2414-1021, 0-2411-5031
E-mail : dermatologyconference@
gmail.com
www.sirirajconference.com
www.si.mahidol.ac.th/th/department/
dermatology

19-22 มกราคม 2559 
 

Spine Society of Thailand 
ร่วมกับกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ 
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

การประชุมวิชาการ “20th Operative Spine Course 2016” 
ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี  

โทรศัพท์ 0-2716-5436, 
08-1874-1111 
E-mail: thanut1@yahoo.com
www.rcost.or.th
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[ ¢‹ÒÇºÃÔ¡ÒÃ ]

 Date  Title      City       Country  Contact

Highlight International Congress 2015-2016

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. 

71/16 Arunamarin Road, Bangkok-Noi District, Bangkok 10700 Tel. 0-2435-2345 # 109 Tel./FAX 0-2435-4024

17-18 December 2015
 

Singapore International Conference on 
“Medical, Medicine and Health 
Sciences” (MMHS-2015 Singapore) 

- Singapore http://academicfora.com/mmhs-
december-17-18-2015-singapore

18-19 December 2015
 

Dubai 2nd International Conference on 
“Medical, Medicine and Health 
Sciences” (MMHS-2015 Dubai, UAE) 

Dubai United Arab 
Emirates

http://academicfora.com/mmhs-dubai-
uae-december-2015

19-20 December 2015 IAHCP Medical Conference-34th 
International Medical Conference-
Research and Innovations in Medical 
Practice and Education

London United 
Kingdom

www.iahcp.org.uk/london-conference-
four

20-27 December 2015 Eastern Caribbean Cruise December 
2015-Emergency Medicine

Fort 
Lauderdale

United States 
of America

www.continuingeducation.net

3-10 January 2016 Eastern Caribbean Cruise January 
2016-Primary Care: ECG and 
Arrhythmia Interpretation w/Focus 
on a Clinical Approach

Fort 
Lauderdale 

United States 
of America 

www.continuingeducation.net

10-14 January 2016 Biology of Down Syndrome: Impacts 
Across the Biomedical Spectrum

Santa Fe United States 
of America

www.keystonesymposia.org/16A4

10-17 January 2016 Western Caribbean Cruise January 
2016-Topics in Family Medicine

Fort 
Lauderdale

United States 
of America

www.continuingeducation.net

20-21 January 2016 Social Media in the Pharmaceutical 
Industry

London United 
Kingdom

http://atnd.it/33617-0

21 January 2016 Training-A Joint HCUK and Larrey 
Society Event: The EMS Conference 
2016: The Future for Emergency 
Medical Services

London United 
Kingdom

www.healthcareconferencesuk.co.uk/
conf/booking.php?search=a+joint+ 
hcuk&x=17&y=11
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[ IT News ]

[ Book Shop ]
กองบรรณาธิการ•

• กองบรรณาธิการ

ออกก�ำลัง “ใจ”
ผูเ้ขยีน: ดร.ณชัร สยามวาลา

ส�านกัพมิพ์อมรนิทร์ธรรมะ, ราคา 129 บาท
	 หนังสือเล่มนี้เกิดจากการรวบรวม
บทความในซีรี่ส์	 “เรื่องดี	ๆ	 จาก	ดร.ณัชร”	
จากแฟนเพจเฟซบุค๊ของผูเ้ขียน	มาเรยีบเรยีง
จัดหมวดหมู่ใหม่ให้อ่านง่าย	 ด�าเนินเรื่องไป
เป็นล�าดบัขัน้	ชวนตดิตาม	แบ่งออกเป็น	3	ภาค	
ได้แก่

	 ภาค	1	สุขง่าย	ๆ	ที่จะกระตุ้นให้
ผู้อ่านตื่นรู้กับสิ่งดี	 ๆ	 ใกล้ตัว	 รู้สึกขอบคุณ
สิ่งเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ที่เคยมองข้าม	การเพิ่ม
คุณค่าให้กิจกรรมที่ท�าเป็นประจ�าอยู่แล้ว	
การมีเมตตาต่อตนเอง	ฯลฯ
	 ภาค	 2	 สุขสร้างได้	 จะเป็นเรื่อง
การน�าการเจริญสติมาใช้ในชีวิตประจ�าวัน
และการฝึกสตโิดยอาศยัธรรมชาตเิป็นตวัช่วย	
		 ภาค	 3	 สุขอุดมสติ	 เป็นการตอบ
ค�าถามยอดฮิตที่ผู ้เขียนได้รับเป็นประจ�า

เกี่ยวกับการไปปฏิบัติธรรมให้ได้ผล	 ท้ังจาก
คณุผูอ่้านหนงัสอื	สมาชกิแฟนเพจ	ตลอดจน
ญาตมิติรใกล้ตวั	ซึง่ผูเ้ขยีนได้ตอบไว้ให้อย่าง

ละเอียดครบถ้วนในเล่มนี้แล้ว

ฟิตบิท ชำร์จ เอช อำร์ และเซิร์จ กระตุ้นต่อมอะดรีนำลีน 
	 ฟิตบิท	 ผู้น�าด้านอุปกรณ์การดูแลสุขภาพ	 ส่งฟิตบิท	 2	 สีใหม่	 สีน�้าเงินและสีส้มแทงเจอรีน	 สุดสดใส	
กระตุน้ต่อมอะดรนีาลนีผูท่ี้รกัการออกก�าลงักาย	ได้แก่	ฟิตบทิ	ชาร์จ	เอช	อาร์	สายรัดข้อมอืเพือ่สขุภาพทีม่จีดุเด่น
อยู่ที่เทคโนโลยี	 PurePulse™	 แม่นย�าด้วยเซ็นเซอร์การตรวจวัดขั้นสูงถึง	 8	 ชนิด	 ท�าให้ตรวจวัดอัตราการเต้น
ของหัวใจที่ข้อมือได้อัตโนมัติ	และแสดงผลต่อเนื่องตลอดทั้งวัน	ในราคา	5,550	บาท	และฟิตบิท	เซิร์จ	นาฬิกา
สายรัดข้อมือที่มาพร้อมระบบจีพีเอส	รายงานผลแบบทันที	รวมถึงมีหมวดการออกก�าลังกายหลายประเภทให้เลือกบันทึก	ในราคา	8,490	บาท

ซุปเปอร์มินิ USB แฟลชไดร์ฟจิ๋ว 
	 Apacer	ผู้น�าเทคโนโลยี	Digital	storage	เปิดตัว	ซุปเปอร์มินิ	USB	2.0	แฟลชไดร์ฟรุ่นล่าสุด	AH115	และ	USB	3.0	ในรุ่น	AH156	แบบ	
unibody	 ที่มีการใช้เทคนิค	 metallurgical	 แสดงให้เห็นถึงฝีมือและความประณีตในการผลิต	 การออกแบบของไดร์ฟได้รับแรงบันดาลใจจาก
ความโค้งของหลงัคา	Sydney	Opera	House	โดย	Apacer	ได้ผนวกหลกัการทางด้านการยศาสตร์	ช่องร้อยสาย
มีจุดหมุน	(rotating-curve	peculiar	holding	strap-hole)	ที่มาพร้อมฟังก์ชัน	triple	proof	และ	holding	touch	
ท�าให้ตัวไดร์ฟมีความสมบูรณ์แบบ	สามารถท�างานเข้ากับโน้ตบุ๊คที่บางเฉียบได้อย่างลงตัว	พร้อมการเชื่อมต่อ
แบบ	USB	3.0	ความเร็วสูง	

เรื่องลี้ลับที่อยำกเล่ำ 
ตอนควำมรัก
ผูเ้ขยีน: เจน ญาณทพิย์

ส�านกัพมิพ์อมรนิทร์ธรรมะ, ราคา 149 บาท
	 จากกระแสตอบรบัทีด่ขีองหนงัสอื
ภาคแรก	เรื่องลี้ลับที่อยากเล่า	ท�าให้ผู้อ่านที่
ชื่นชอบเรื่องกฎแห่งกรรม	 เรื่องลี้ลับ	 เรื่องผี
หรอืวิญญาณท้ังหลายเรยีกร้องให้มภีาคสอง
อีก
	 “เมือ่มรีกัย่อมมทีกุข์”	เป็นความจรงิ
ที่สุด	คนส่วนใหญ่มักไม่ยอมรับและรับไม่ได้

กับความทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพรากจาก
สิ่งที่ตนรัก	 ดังนั้น	 คนที่ไม่มีธรรมะจึงยากที่
จะด�ารงชีวิตให้เป็นปกติสุขได้ในโลกใบน้ี	
คนส่วนมากมักจะรักตนเองมากกว่าผู้อื่น	
ท�าผิดศีลธรรมจนเป็นเหตุแห่งกรรมและ
เป็นทุกข์อย่างไม่รู้จักจบจักสิ้น	 ท�าให้ต้อง
เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้
		 ผู ้เขียนเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น
เพื่อให้ผู้อ่านไม่ประมาทในการใช้ชีวิต	คือมี
สติระลึกได้ว่าสิ่งที่ก�าลังจะท�านั้นเป็นบาป
หรอืไม่	 โดยมีสติระลึกถึงความทุกข์อันเกิด

จากการยดึมัน่ถอืมัน่ในความรกั	เมือ่มองเหน็
ว่าความรักเป็นสิ่งไม่เที่ยง	 จะได้หาโอกาส
ปฏิบัติธรรมมุ่งสู่หนทางพ้นทุกข์	 ด้วยการ
ฝึกจติฝึกใจอย่างการเจริญวปัิสสนากรรมฐาน	

เป็นต้น

แบตมือถือหมดไว “DU Battery Saver” ช่วยคุณได้
	 หากคุณชอบท่องโลกโซเชียล	เล่นเกม	ดูคลิป	จนท�าให้แบตเตอรี่มือถือหมดบ่อย	ๆ	แถมยังไม่ชอบ
พกแบตเตอรี่ส�ารองไปไหนต่อไหน	ต้องทดลองใช้	DU	Battery	Saver	แอพพลิเคชั่นช่วยประหยัดแบตเตอรี่
มือถือให้สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นกว่าเดิมถึง	50%	แถมยังบอกข้อมูลสถานะต่าง	ๆ	ของแบตเตอรี่ให้
คุณได้ทราบอีกด้วย	ทีนี้ไม่ว่าจะเล่นเฟซบุ๊ค	อัพ	IG	คุยไลน์หนักแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวล	ดาวน์โหลดมาใช้กัน
ได้ฟรีวันนี้	เฉพาะระบบแอนดรอยด์
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[ ภาพข่าว ]
กองบรรณาธิการ • 

พิธีเปิดหอผู้ป่วย จักษุ โสต ศอ นาสิก หญิง (3NW)
                คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัด พิธี

เปิดหอผู้ป่วย จักษุ โสต ศอ นาสิก หญิง (3NW) หลังได้รับการปรับปรุง โดยได้การ

สนับสนุนจาก คุณปิติ สิทธิอ�านวย และครอบครัว เป็นจ�านวนเงิน 10 ล้านบาท

(สิบล้านบาทถ้วน) ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ กล่าวขอบคุณ 

คุณปิติ สิทธิอ�านวย ที่ได้ให้การสนับสนุนและบริจาคเงินเพื่อการปรับปรุงหอผู้ป่วยฯ 

ในคร้ังนี้ ท่ามกลางแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงาน 

ณ หอผูป่้วย จกัษ ุโสต ศอ นาสกิ หญงิ ชัน้ 3 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล เมือ่ไม่นานมานี้ 

ไฟเซอร์ มอบวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส 
 นายพอล อุทัยชลานนท์ ผู้อ�านวยการกลุ่มธุรกิจวัคซีน ประเทศไทย, 

อินโดนีเซีย และเวียดนาม บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด สนับสนุน

โครงการจดัหาวคัซนีป้องกนัโรคตดิเชือ้นวิโมคอคคสัเพือ่เดก็กลุ่มเส่ียง บรจิาควคัซนี

ป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสจ�านวน 500 โด๊ส ให้แก่สมาคมโรคติดเช้ือในเด็ก

แห่งประเทศไทย โดยมี รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคม

โรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย และกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นตัวแทน

รับมอบ เพื่อช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงและร่วมรณรงค์การต้านภัยจากการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสซึ่งเป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อ

ในเลอืด โรคเยือ่หุม้สมองอกัเสบ และโรคปอดบวมโดยมกัพบในกลุม่เดก็อายนุ้อยกว่า 5 ปี ณ สมาคมโรคตดิเชือ้ในเดก็แห่งประเทศไทย 

เมื่อไม่นานมานี้

ร่วมแสดงความยินดี ประธานบริษัท คาลพิสฯ คนใหม่ 
  ดร.อภสิทิธิ ์ฉตัรทนานนท์ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั คอมมนูเิคชัน่ 

แอนด์ มอร์ จ�ากัด มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ นายมะสะอะกิ ยะสุอิ 

รบัต�าแหนง่ ประธานบริษทัคนใหม่ บรษิัท คาลพสิโอสถสภา จ�ากดั ผูผ้ลติและจ�าหนา่ย

เครื่องดื่มแบรนด์ “คาลพิส แลคโตะ” เครื่องดื่มเพื่อความสดชื่น ดับกระหาย และยังได้

ประโยชน์จากนมเปรี้ยวที่หมักด้วยจุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัส เฉพาะของคาลพิส แลคโตะ 

มีประโยชน์ ดื่มอร่อยไม่ซ�้าใคร หลังจากที่มุ่งมั่นท�างานและกิจกรรมต่าง ๆ จนท�าให้เครื่องดื่มคาลพิส แลคโตะ เป็นที่ชื่นชอบของ

ผู้บริโภคทั่วประเทศ ณ บริษัท คาลพิสโอสถสภา อาคารไวท์กรุ๊ป ซ.สุขุมวิท 42 เมื่อไม่นานมานี้ 

พีเจ้น สร้างประวัติศาสตร์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี 
 คุณสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส, คุณสุเมธ 

เลอสุมิตรกุล, คุณสุรีย์พร อนุวัตรอุดม บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล 

จ�ากดั (มหาชน) ผูผ้ลติและจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ส�าหรบัแม่และเดก็แบรนด์ “พเีจ้น” 

ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ “Thailand Breastfeeding Day by Pigeon” 

อุ่นรักจากอกแม่ รว่มสร้างสถิตแิห่งความภาคภูมใิจ สรา้งประวัตศิาสตรค์รัง้ยิง่ใหญ่

แห่งปีของเมืองไทย โดยรวมคุณแม่ให้นมลูกน้อย ท�าสถิติ 410 แม่ลูก บันทึกลงใน 

Thailand Book of Records พร้อมทั้งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ อาทิ 

พญ.ธิศรา วีรสมัย, พญ.หทัยทิพย์ ชัยประภา, พญ.พัชรินทร์ อมรวิภาส และเหล่าคุณแม่วงการบันเทิง มาร่วมแชร์ประสบการณ์ 

อาท ิเป้ิล-จรยิด ีสเปนเซอร์, อรอนงค์ ปัญญาวงศ์,  ตุก๊-ชนกวนนัท์ และ แอม-ชลธชิา ณ อาคารเฉลมิพระบารม ี๕๐ ปี ถ.เพชรบรุตีดัใหม่ 

เมื่อไม่นานมานี้  
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วารสารวงการแพทย โดย บริษัท สรรพสาร จํากัด กับโครงการวงการแพทยสัญจรทั่วไทย 2558 ไดนําวารสารวงการแพทย

ไปมอบใหแกแพทยตามโรงพยาบาลตาง ๆ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยในครั้งนี้ไดเดินทางไปมอบวารสารวงการแพทยใหแก

แพทยในโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคกลาง และภาคใต ซึ่งไดรับการตอบรับที่ดีจากแพทย และเจาหนาที่ ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้นับเปน

กําลังใจดี ๆ ในการสรางสรรคสื่อดี ๆ เพื่อสังคมตอไป

ร.พ.รอนพิบลูย จ.นครศรธีรรมราช

ร.พ.บางสะพานนอย  จ.ประจวบครีขีนัธ

ร.พ.สว ีจ.ชุมพร

ร.พ.เกาะพะงัน 

 จ.สุราษฎรธานี

ร.พ.ทุงตะโก  จ.ชมุพร

2558

ร.พ.ทุงตะโก  
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1st Aesthetic Dermatology Academy Conference (ADAC)

PAN ASIA 2015
5th Annual Conference of The Pan Asia Academy of FPRS

3rd International Masterclass of Facial Plastic and Reconstructive Surgery
“FACIAL REJUVENATION AND RECONTOURING”

November 7-9, 2015  Bangkok, Thailand

ประมวลภาพงานประชุมวิชาการ
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NEW

TH.HEX.15.04

HEXAXIM C: Diphtheria toxoid not <20 IU; tetanus toxoid not <40 IU; Bordetella pertussis antigens: Pertussis toxoid 25 mcg, filamentous haemagglutinin 25 mcg; inactivated poliovirus: Type 1 (Mahoney) 40 D antigen units, type
2 (MEF-1) 8 D antigen units, type 3 (Saukett) 32 D antigen units; hepatitis B surface antigen 10 mcg; H. influenzae type b polysaccharide (polyribosylribitol phosphate) 12 mcg, conjugated to tetanus protein 22-36 mcg I: Primary
& booster vaccination against diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B, poliomyelitis & invasive diseases caused by H. influenzae type b for infants & toddlers from 6 wk to 24 mth. D: IM Primary vaccination 3 doses of 0.5 mL at
an interval of 4 wk. Booster vaccination At least 6 mth after last priming dose. CI: Hypersensitivity. Encephalopathy of unknown aetiology w/in 7 days following prior vaccination w/ pertussis-containing vaccine. Uncontrolled 
neurological disorder or epilepsy. SP: Do not administer by intravascular, intradermal or SC inj. Postpone immunization in patients w/ severe acute febrile illness or infection. Temp ≥40°C, collapse or shock-like state, persistent, 
inconsolable crying lasting ≥3 hr w/in 48 hr of vaccination; convulsions w/ or w/o fever occurring w/in 3 days of vaccination. Postvaccination in individuals w/ history of febrile convulsions. Guillain-Barre syndrome or brachial neuritis.
Immunosuppressive treatment or immunodeficiency. Thrombocytopenia or bleeding disorder. Very premature infants (≤28 wk of gestation). Pregnancy & lactation. AR: Anorexia; crying, somnolence; vomiting; inj site pain,        
erythema, swelling, irritability. Abnormal crying, diarrhoea, inj-site induration. INT: Varicella vaccine. P/P: Vaccine (inj) (pre-filled syringe) 0.5 mL x 1's.

SANOFI PASTEUR LTD.,

87/2 CRC Tower 23rd Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

Tel: +66 (0)2.264 9999 Fax: +66 (0)2.264 8800
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