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ปที่ 15 ฉบับ 394  ประจำวันที่ 16-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

นพ.สมปรารถน หมั่นจิต
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SUMMRAY INFORMATION AND SAFETY PROFILE OF VYTORINTM (ezetimibe/simvastatin)
THERAPEUTIC CLASS VYTORINTM (ezetimibe/simvastatin) is a lipid-lowering product that selectively inhibits the intestinal absorption of cholesterol and related plant         

sterols and inhibits the endogenous synthesis of cholesterol INDICATIONS Primary Hypercholesterolemia VYTORINTM is indicated as adjunctive therapy to diet for the 

reduction of elevated total cholesterol (total-C), low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), apolipoprotein B (Apo B), triglycerides (TG), and non-high-density lipoprotein 

cholesterol (non-HDL-C), and to increase high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) in adult and adolescent (10 to 17 years of age) patients with primary (heterozygous 

familial and non-familial) hypercholesterolemia or mixed hyperlipidemia. Fenofibrate can be added to VYTORINTM in adult patients with mixed hyperlipidemia who require 

further reduction in TG and non-HDL-C and increase in HDL-C. Homozygous Familial Hypercholesterolemia (HoFH) VYTORINTM is indicated for the reduction of 

elevated total-C and LDL-C levels in adult and adolescent (10 to 17 years of age) patients with HoFH. Patients may also receive adjunctive treatments (e.g., LDL apheresis).                      

Prevention of Major Cardiovascular Events in Chronic Kidney Disease (CKD) VYTORINTM is indicated to reduce the risk of major cardiovascular events in patients 

with chronic kidney disease. DOSAGE AND ADMINISTRATION The dosage range is 10/10 mg/day through 10/80 mg/day. The recommended usual starting dose is                          

10/20 mg/day. CONTRAINDICATIONS • Hypersensitivity to the active substances or to any of the excipients • Active liver disease or unexplained persistent elevations of 

serum transaminases • Pregnancy and nursing • When VYTORINTM is to be administered with fenofibrate, please refer to the Package Insert for fenofibrate. • Concomitant 

administration of potent CYP3A4 inhibitors (e.g. itraconazole, ketoconazole, posaconazole, voriconazole, HIV protease inhibitors, boceprevir, telaprevir, erythromycin,  

clarithromycin, telithromycin and nefazodone) • Concomitant administration of gemfibrozil, cyclosporine, or danazol. PRECAUTIONS Myopathy/Rhabdomyolysis: 

Myopathy sometimes takes the form of rhabdomyolysis with or without acute renal failure, and rare fatalities have occurred. As with other statins, the risk of myopathy/ 

rhabdomyolysis is dose related for simvastatin. Discontinue drug immediately if myopathy is diagnosed or suspected. Use of VYTORINTM concomitantly with potent      

CYP3A4 inhibitors (e.g., itraconazole, ketoconazole, posaconazole, voriconazole, erythromycin, clarithromycin, telithromycin, HIV protease inhibitors, boceprevir, telaprevir, 

or Gemfibrozil, Cyclosporine, or Danazol are contraindicated. The combination of VYTORINTM and Fibrates, except Fenofibrate should be avoided. The dose of VYTORINTM 

should not exceed 10/20 mg daily in patients receiving concomitant therapy with amiodarone or verapamil or diltiazem; or 10/40 mg daily in patients receiving concomitant 

therapy with amlodipine. Caution should be used when prescribing amlodipine with VYTORINTM 10/80 mg or when prescribing fusidic acid or niacin (≥1 g/day) with 

VYTORINTM. Use of VYTORINTM 10/80 mg with lipid-modifying doses of niacin (≥1 g/day) is not recommended in Chinese patients. Liver Enzymes: In clinical trials in 

patients receiving ezetimibe with simvastatin, consecutive transaminase elevations (≥3 × ULN) have been observed. It is recommended that liver function tests be performed   

before treatment with VYTORINTM begins and thereafter when clinically indicated. Patients titrated to the 10/80 mg dose should receive an additional test prior to titration, 

3 months after titration to 10/80 mg, and periodically for the first year of treatment. If elevated transaminase levels show evidence of progression, particularly if they rise 

to 3 × ULN and are persistent, the drug should be discontinued. Hepatic Insufficiency Due to the unknown effects of the increased exposure to ezetimibe in patients with 

moderate or severe hepatic insufficiency, VYTORINTM is not recommended in these patients. SIDE EFFECTS In clinical trials, the following common (≥1/100, <1/10)                     

drug-related adverse experiences were ALT and/or AST increased, blood CK increased and myalgia. USE IN SPECIFIC POPULATIONS Use in Pediatric (10–17 Years   

of Age) Patients: The recommended dosing range is 10/10 to a maximum of 10/40 mg/day. Children <10 years: Treatment with VYTORINTM is not recommended. Use 

in Hepatic Impairment: No dosage adjustment is required in patients with mild hepatic insufficiency. Treatment with VYTORINTM is not recommended in patients with            

moderate or severe liver dysfunction. Use in Renal Impairment: In patients with mild renal insufficiency (estimated GFR≥60 ml/min/1.73 m2) no dosage adjustment is 

necessary. In patients with chronic kidney disease and estimated glomerular filtration rate <60 ml/min/1.73 m2, the dose of VYTORINTM is 10/20 mg once a day in the 

evening. In such patients, the use of higher doses should be closely monitored. Pregnancy and Nursing Mothers: VYTORINTM is contraindicated during pregnancy          

and in nursing mothers. Storage: Store up to 30°C. Keep container tightly closed. Availability: 10,30 Tablet. 

To request product information, report adverse events, or report product defect, please contact MSD at the address below or med_productinfo@merck.com 

Further information is available on request. Please consult manufacturer’s full Prescribing Information before initiating therapy.

Study design:
Ballantyne et al (2005): Data from a multicenter, double-blind, randomized, active-controlled, 8-arm, parallel-group study (6 weeks of active treatment, N=1902). The study 
was designed to evaluate the efficacy and safety of Vytorin™ vs atorvastatin monotherapy across their dose ranges (10/10, 10/20, 10/40, and 10/80 mg vs 10, 20, 40,  
and 80 mg, respectively) in  patients with hypercholesterolemia and CHD or CHD risk equivalents. The primary end point was the percent change from baseline in LDL-C 
averaged across all doses. The secondary efficacy end points included the percent change from baseline in LDL-C at each milligram-equivalent statin dose comparison. 1

Catapano et al: Data from a multicenter, randomized, double-blind, active-controlled, 6-arm, parallel-group study designed to evaluate the efficacy and safety profile of 
Vytorin™ vs rosuvastatin over a 6-week period. Patients with hypercholesterolemia, including those with CHD or CHD risk equivalents (N=2959), were randomized to 1 
of 6 treatment groups: Vytorin™10/20, 10/40, or 10/80 mg or rosuvastatin 10, 20, or 40 mg.The primary end point was mean percent change from baseline in LDL-C. The        
percentage of patients attaining LDL-C goal <100 and <70 mg/dl was derived from a post hoc subgroup analysis of patients with CHD or CHD risk equivalents. 2

References:
1. Ballantyne CM, Abate N, Yuan Z, et al. Dose-comparison study of the combination of ezetimibe and simvastatin (Vytorin) versus atorvastatin in patients with
    hypercholesterolemia: the Vytorin Versus Atorvastatin (VYVA) Study. Am Heart J. 2005;149:464 -473.
2. Catapano AL, Davidson MH, Ballantyne CM, et al. Lipid-altering efficacy of the ezetimibe/simvastatin single tablet versus rosuvastatin in hypercholesterolemic 
    patients. Curr Med Res Opin. 2006;22:2041-2053.
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Impacting Outcomes
Link by Link

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

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

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

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

impact outcomes.

©2011 ZOLL Medical Corporation, Chelmsford, MA, USA. “Advancing Resuscitation. Today.”,  and ZOLL are registered trademarks of ZOLL Medical Corporation in the United States and/or other countries. 
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การบริหารจัดการพื้นที่ในโรงพยาบาลแนวใหม
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บริษัทฯ เปนตัวแทนจำหนายเคร�องมือแพทยชั้นนำจากตางประเทศ มียอดขายประมาณ 400,000,000 บาทตอป กำลังขยายงาน 

ตองการรับสมัครพนักงานเพิ่มเติมหลายอัตรา ดังตอไปนี้

รับสมัครดวน

มีประสบการณงานขายเคร�องมือแพทยไมนอยกวา 5 ป

วุฒิปริญญาตรี-โท ทุกสาขา

หากมีประสบการณการขายเคร�อง Patient Monitor, Defibrillator,   

Ventilator, Ultrasound, Pendant, โคมไฟ, เตียงผาตัด อยางใด  

อยางหนึ่งจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

หากสามารถฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษไดจะไดรับการ   

พิจารณาเปนพิเศษ

สามารถเดินทางไปตางประเทศไดเปนครั้งคราว

อัตราเงินเดือนมากกวาเงินเดือนสุดทาย 20 เปอรเซ็นต

36/153-154 หมู 8 ซ.พิบูลสงคราม 22 ถ.พิบูลสงคราม ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

TEL. 0-2527-8075-8  FAX 0-2966-6471 www.saintmedical.com  E-mail: viroje@saintmedical.com

สนใจสมัครงานใหสงเอกสารถึง ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย วงเล็บมุมซองวา สมัครงาน (ไมรับติดตอทางโทรศัพท)

3. Product Manager/

   Product Specialist

3. Product Manager/

   Product Specialist
10 อัตรา

วุฒิปริญญาตรี-โท ทุกสาขา

หากมีประสบการณการขายเคร�อง Patient Monitor, Defibrillator, 

Ventilator, Ultrasound, Pendant, โคมไฟ, เตียงผาตัด อยางใด

อยางหนึ่งจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

หากสามารถฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษไดจะไดรับการ 

พิจารณาเปนพิเศษ

สามารถเดินทางไปตางประเทศไดเปนครั้งคราว

อัตราเงินเดือนมากกวาเงินเดือนสุดทาย 20 เปอรเซ็นต

อายุไมเกิน 35 ป

มีรถยนตหรือมอเตอรไซคเปนของตนเอง

ไมจำเปนตองมีประสบการณ

2. พนักงานขาย2. พนักงานขาย 14 อัตรา

วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทางดานเคร�องมือแพทย ไฟฟา 

อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร หรือสาขาใกลเคียง

1. ผูจัดการฝายขายตางจังหวัด1. ผูจัดการฝายขายตางจังหวัด 5 อัตรา

บริษัท เซนต เมดิคอล (คริติคอล แคร) จำกัดบริษัท เซนต เมดิคอล (คริติคอล แคร) จำกัด

pok in.indd   1 7/17/56 BE   2:54 PM





AD.indd   1 7/17/56 BE   4:08 PM



[ º·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ ]

1Ç§¡ÒÃá¾·Â�

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

ศ.นพ.มนตรี ตูจินดา ศ.ภิชาน นพ.พินิจ กุลละวณิชย  ศ.กติตคิณุ นพ.ศภุวฒัน ชตุวิงศ  ภก.ศ.ดร.สมพล  ประคองพนัธ ศ.พญ.ชนิกา ตูจินดา ผศ.นพ.ดร.ประกอบ ผูวิบูลยสุข 

นพ.พงษศักดิ์ วัฒนา ศ.นพ.นิพนธ พวงวรินทร ผศ.นพ.วรวุฒิ จรรยาวนิชย รศ.พญ.พรทิพย ภูวบัณฑิตสิน ศ.พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค ศ.พญ.ศศิประภา บุญญพิสิฐ  

รศ.นพ.ปวน สุทธิพินิจธรรม พล.อ.ต.นพ.บรรหาร กออนันตกูล รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย รศ.นพ.วรัท ทรรศนะวิภาส  พล.ต.ท.นพ.จงเจตน อาวเจนพงษ

ศ.นพ.สมศักดิ์ โลหเลขา

ความสุขในยุคใหม

§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃµÅÒ´áÅÐÅÙ¡¤ŒÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�  
ไพรัช ศิริวัฒนพิศาล 
ª‹Ò§ÀÒ¾
เผาพันธ จงจิตต,  วรพล ขัตติยโยธิน
ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ¼ÙŒ¾ÔÁ¾�¼ÙŒâ¦É³Ò  วรานนท สอาดถิ่น 
â·ÃÈÑ¾·�µÔ´µ‹Í 0-2435-2345  á¿¡«� 0-2884-7299
สนใจสมัครสมาชิกไดที่  0-2435-2345 ตอ 215, 123

à Œ̈Ò¢Í§ บรษิทั สรรพสาร จาํกดั 71/17 ถ.บรมราชชนนี 
แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กทม. 10700

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ  
วาณี วิชิตกุล
¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ¡ÅØ‹ÁÇ§¡ÒÃá¾·Â�  
สิริพร แสงเทียนฉาย
·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ 
สาโรจน ทรัพยสุนทร 
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ  
ปยาภรณ เกตุมา, หทัยทิพย โพธิราช
เสกสรรค สรอยแหยม,  ณัฐวดี โพธิพัฒนานนท  
ÍÒÃ�µä´àÃ¡àµÍÃ� 
สุกัญญา หิรัญยะวะสิต 

á¼¹¡´Õä«¹�
อาทิตย ศานตพิริยะ,  วิเชียร เอียดคง
¾ÔÊÙ¨¹�ÍÑ¡ÉÃ
สุกัญญา นิธิพานิชเจริญ 
»ÃÐÊÒ¹§Ò¹àµÃÕÂÁ¼ÅÔµ
นิพนธ สอนสงกลิ่น  
§Ò¹ÊÒÃÊ¹à·È  
มนัญญา นาควิลัย 
¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ§Ò¹¢ÒÂ¡ÅØ‹ÁÇ§¡ÒÃá¾·Â�
รัตนา ชาติสกุลทอง 
§Ò¹â¦É³Ò 
ภิญญาพัชร ธนากุลจิราทิพย,   พัชรินทร กายหอม 
ปยะวรรณ หาปญนะ, สุริณี ธนสัมบัติสกุล

 เมื่อป พ.ศ. 2555 ไดมีรายงานขององคการอนามัยโลกเรื่องความสุขของคนในโลกเปนครั้งแรก อะไรทําใหชีวิตมีความสุข และเรา
จะวัดไดอยางไร เมื่อสังคมมีการแขงขัน คนมีความเครียดมากขึ้น เมื่อเครียดสุขภาพกายและจิตก็จะแยลง เราจะวัดความสุขเปนตัวเลขคง
ไมได ความสุขและความทุกขอาจจะเกิดในคนคนเดียวกันแตตางเวลากัน เราลองมาคิดดูในแตละเรื่อง คนที่มีรายไดสูงมักจะมีความสุขกวา
คนที่มีรายไดตํ่า เพราะคนที่มีรายไดสูงสามารถพัฒนาที่อยูอาศัยและอาหารการกินไดดีกวาและสามารถอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีกวา สามารถ
ซื้อของที่ตองการไดโดยไมตองกูยืม การมีเงินมากรายไดสูงอาจไมสัมพันธกับความสุขเสมอไป แตการเปนหนี้สัมพันธกับความทุกข คนที่
มีงานทํามีความสุขกวาคนที่ตกงาน บางคนหางานใหมไดไมดีเทาของเดิมแตก็ยังมีความสุขกวาตอนตกงาน การทําธุรกิจสวนตัวแมอาจจะ
ไมมัน่คงแตกไ็ดทาํงานทีต่นชอบ สิง่ทีค่นทาํงานมคีวามสขุนอยทีส่ดุคอื การใชเวลาเดนิทางไปทาํงาน ถาไปทาํงานแลวรถตดิเปนชัว่โมงกวา
จะถงึทีท่าํงาน เสยีเวลาพกัผอนไปวนัละหลายชัว่โมงในการเดนิทาง ผูทีศ่กึษาเรือ่งความสขุมคีวามเหน็วาการกาํจดัเวลาทีเ่สยีไปกบัการเดนิทาง
ดีกวาการมีบานใหญอยูชานเมือง คนรุนใหมแกปญหาความเครียดโดยการรับประทานทําใหนํ้าหนักขึ้น บางคนแกโดยการไปใชเงินซื้อ
ของฟุมเฟอยเกิดหนี้สินตามมา บางคนไปแกโดยมีเซ็กส บางคนไปทํางานชวยเหลือผูอื่น บางคนไปสวดมนตไหวพระ แตที่ทํากันมากที่สุด
คือ ใชเวลาไปกับ social media เชน Line หรือ Facebook คนสวนใหญจะชอบในสิ่งที่ตรงกับใจตนเอง และที่ลงใน social media มักจะ
ทําใหคนอื่นเขาใจวาตนเองดีหรือมีความสุขมากกวาที่ตนเองเปนจริง แตเมื่อถามวามีความรูสึกดีขึ้นหรือไมหลังจากเสียเวลาไปกับ social 
media ปรากฏวาสองในสามไมรูสกึดขีึน้ คนอเมรกินัมกีารหาคูโดยใชสือ่อเิลก็ทรอนกิสมากขึน้ คนทีอ่ยูดวยกนักอนแตงงานจะมคีวามมัน่ใจ
ในคูของตนนอยและมแีนวโนมทีจ่ะหยากนัมากกวาคนทีอ่ยูดวยกนัหลงัแตงงาน คนทีแ่ตงงานจะมคีวามสขุเพิม่ขึน้และความสขุจะลดลงหลงั
จากแตงงานไดสองปแตกย็งัดกีวาคนโสด คนทีม่บีตุรแลวยงัอยูดวยกนัจะมคีวามสขุมากกวาคนทีม่ลีกูแลวพอแมเลกิกนั คนทีม่ลีกูเกนิสามคน
ก็จะมีความสุขนอยกวาคนที่มีลูกนอยกวาสามคน แมที่มีลูกแลวกลับไปทํางานจะมีความสุขกวาแมที่อยูแตที่บานซึ่งมักจะเปนคนขี้โมโห
และเสยีใจงาย พอแมมคีวามสขุทีส่ดุตอนลกูอายสุามถงึสบิสองป ตอนลกูอายนุอยมปีญหามาก พอถงึวยัรุนกม็ปีญหาอกี เดก็และผูสงูอายุ
มีความสุขกวาพวกวัยกลางคน เด็กวัยรุนสวนใหญใชเวลากับการพูดโทรศัพท และการเลนอินเตอรเน็ต บางคนบอกขาดไมได แตความจริง
เขาจะรูสึกดีขึ้นมากกวาถาไดทํางานอดิเรก เลนกีฬ าหรือไปเที่ยวกับเพื่อน คนที่มีการศึกษาดีมักจะมีความสุขกวาคนที่ไมมีการศึกษา คนที่
อยูเปนครอบครวัมคีวามสขุกวาคนทีอ่ยูคนเดยีว คนทีค่ดิแตเรือ่งปจจบุนัมคีวามสขุกวาคนทีย่งัตดิกบัเรือ่งเศราในอดตีหรอืกงัวลเรือ่งอนาคต
ทีย่งัไมเกดิขึน้ แตคนทีม่อีดตีทีม่คีวามสขุเมือ่ไดยอนถงึอดตีกจ็ะยงัทาํใหชวีติมคีวามสขุ คนทีม่สีขุภาพแขง็แรงกม็คีวามสขุกวาผูทีม่โีรคเรือ้รงั 
ประชาชนที่ไดทําในสิ่งที่ตนชอบ อยูในสังคมที่ปลอดภัย ไมมีโจรผูราย สิ่งแวดลอมดี มีอิสระ มีญาติพี่นองและเพื่อนฝูงที่ชวยเหลือกัน ไมมี 
corruption จะมคีวามสขุกวาคนในสงัคมอืน่ ถาคนในสงัคมตองกนิยากลอมประสาท ยาแกซมึเศรา มคีนเปนโรคจติมาก แสดงวาคนในสงัคม
ไมมีความสุข
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JAMA. 2013;309(23):2473-2479. 
 บทความเรื่อง Seroconversion to Mult iple Is let 
Autoantibodies and Risk of Progression to Diabetes in Children 
รายงานวา ระยะกอนแสดงอาการของโรคเบาหวานชนิดท่ี 1 มัก
ประเมนิไดจากการตรวจพบ islet autoantibodies แตอตัราการดาํเนนิ
โรคไปสู โรคเบาหวานภายหลัง seroconversion ทําใหเกิด islet 
autoantibodies ยงัไมมขีอมลูชดัเจน นกัวจิยัจงึศกึษาอตัราการดาํเนนิ
โรคไปสูโรคเบาหวานภายหลัง islet autoantibody seroconversion
 นกัวจัิยรวบรวมขอมลูจากการศกึษาแบบ prospective cohort 
study ทาํในโคโลราโด (รวบรวมระหวางป ค.ศ. 1993-2006), ฟนแลนด 
(รวบรวมระหวางป ค.ศ. 1994-2009) และเยอรมนี (รวบรวมระหวาง
ป ค.ศ. 1989-2006) โดยศึกษาจากเด็กที่มีพันธุกรรมเส่ียงตอโรค      
เบาหวานชนิดที่ 1 สําหรับการเกิด insulin autoantibodies, glutamic 
acid decarboxylase 65 (GAD65) autoantibodies, insulinoma antigen 2
(IA2) autoantibodies และโรคเบาหวาน ผูเขารวมวจิยัเปนเดก็ทีร่วบรวม
ท้ังหมดและตดิตามในสามการศกึษา (โคโลราโด 1,962 ราย; ฟนแลนด 
8,597 ราย และเยอรมนี 2,818 ราย) การประเมินผลติดตามในแตละ
การศึกษาสิ้นสุดภายในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2012 โดย primary 
analysis ไดแก การตรวจพบโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ในเด็กที่มี 
autoantibodies 2 ตัวหรือมากกวา และ secondary analysis ไดแก 
การตรวจพบโรคเบาหวานชนดิที ่1 ในเดก็ทีม่ ีautoantibody 1 ตวัหรอื
ไมมี autoantibodies
 การดําเนินโรคไปสูโรคเบาหวานชนิดที่ 1 จากการติดตาม 
10 ปหลัง islet autoantibody seroconversion ในเด็ก 585 รายที่พบ 
multiple islet autoantibodies เทากับ 69.7% (95% CI, 65.1-74.3%) 
และในเด็ก 474 รายที่พบ single islet autoantibody เทากับ 14.5% 

(95% CI, 10.3-18.7%) ความเสี่ยงโรคเบาหวานในเด็กที่ไมพบ islet 
autoantibodies เทากับ 0.4% (95% CI, 0.2-0.6%) ที่อายุ 15 ป การ
ดําเนินโรคไปสู  เบาหวานชนิดที่  1 ในเด็กที่มี  mult iple is let 
autoantibodies เร็วกว าสําหรับเด็กที่มี is let autoantibody 
seroconversion กอนอายุ 3 ป (hazard ratio [HR], 1.65 [95% CI, 
1.30-2.09; p < 0.001]; 10-year risk, 74.9% [95% CI, 69.7-80.1%]) 
เทียบกับเด็กอายุ 3 ปหรือมากกวา (60.9% [95% CI, 51.5-70.3%]); 
สําหรับเด็กที่มี human leukocyte antigen (HLA) genotype DR3/
DR4-DQ8 (HR, 1.35 [95% CI, 1.09-1.68; p = 0.007]; 10-year risk, 
76.6% [95% CI, 69.2-84%]) เทียบกับ HLA genotypes อื่น (66.2% 
[95% CI, 60.2-72.2%]) และสําหรับเด็กผูหญิง (HR, 1.28 [95% CI, 
1.04-1.58; p = 0.02]; 10-year risk, 74.8% [95% CI, 68.0-81.6%]) 
เทียบกับเด็กผูชาย (65.7% [95% CI, 59.3-72.1%])
 สวนใหญของเด็กท่ีเส่ียงตอโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ซึ่งมี 
multiple islet autoantibody seroconversion มีการดําเนินโรคไปสู    
เบาหวานในชวง 15 ป การศกึษาเชงิปองกนัในภายหนาจงึควรเนนหนกั
ที่ประชากรกลุมเสี่ยงนี้

paired t tests
 การออกกําลังกายลด visceral abdominal fat จาก 348 mL 
± 57 เปน 219 mL ± 33 (p < 0.01) ขณะที่ abdominal fat ใตผิวหนัง
ไมเปล่ียนแปลง (p = 0.9) การออกกําลังกายลดไตรกลีเซอไรดที่ตับ
จาก 6.8% ± 2.3 เปน 4.6% ± 1.6 (p < 0.01) และลดไขมันที่เยื่อหุม
หัวใจจาก 4.6 mL ± 0.9 เปน 3.7 mL ± 0.8 (p = 0.02) การออกกําลัง
กายไมมีผลตอระดับไขมันท่ีเยื่อหุมหัวใจช้ันใน (p = 0.9), ระดับ
ไตรกลีเซอไรดที่กลามเนื้อหัวใจ (p = 0.9), ระดับไขมันในเซลล        
กลามเนื้อ (p = 0.3) หรือการทํางานของหัวใจ (p = 0.5)
 การแทรกแซงโดยใหออกกําลังเปนเวลา 6 เดือนในผูปวย 
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ลดระดับไตรกลีเซอไรดที่ตับ ชองทอง และ      
ไขมันที่เยื่อหุมหัวใจ ซึ่งสัมพันธกับความเสี่ยงที่ลดลงตอโรคหัวใจและ
หลอดเลอืด แตไมมผีลตอการทาํงานของหวัใจ ซึง่ผลลพัธจากการศกึษานี้
ชีใ้หเหน็ประโยชนจากการออกกาํลงักายตอการสะสมไขมนัในรางกาย
จําเพาะตามเนื้อเยื่อในโรคเบาหวานชนิดที่ 2 

Radiology. Published online before print June 25, 2013
 บทความเร่ือง Exercise and Type 2 Diabetes Mellitus: 
Changes in Tissue-Specific Fat Distribution and Cardiac Function 
รายงานผลจากการศึกษาเพื่อประเมินผลลัพธการออกกําลังกาย       
ตอการสะสมไขมันจําเพาะอวัยวะ และการทํางานของหัวใจในผูปวย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2
 นักวิจัยติดตามผู ปวยเบาหวานชนิดที่ 2 รวม 12 ราย       
(เปนชาย 7 คน อายุเฉลี่ย 46 ป ± 2 [standard error]) กอนและหลัง 
6 เดอืนของการออกกาํลงักายแบบปานกลาง-เขมขน ตามดวยการเดนิ
ปาบนที่สูงโดยออกกําลังกายติดตอกันเปนระยะเวลานาน ปริมาตร  
ไขมนัทีช่องทอง เย่ือหุมหวัใจชัน้ใน และเยือ่หุมหวัใจวดัจากการทาํ MRI 
การทํางานของหัวใจประเมินดวย cardiac MR โดยมีนักวิจัยอาวุโส
คอยใหคําปรึกษาในการวิเคราะห ไตรกลีเซอไรดที่ตับ กลามเนื้อหัวใจ 
และเซลลกลามเนื้อในปริมาณนํ้าสัมพัทธวัดดวย proton MR 
spectroscopy ที่ 1.5 และ 7 T และวิเคราะหทางสถิติดวย two-tailed 

Multiple Islet Autoantibodies และความเสี่ยงเปนเบาหวานในเด็ก 

ออกกําลังกายใหผลดีในเบาหวานชนิดที่ 2 
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JAMA Intern Med. Published online June 17, 2013
 บทความวจิยัเรือ่ง Changes in Red Meat Consumption and 
Subsequent Risk of Type 2 Diabetes Mellitus: Three Cohorts of US 
Men and Women รายงานวา การบริโภคเนื้อแดงสัมพันธกับความเสี่ยง
ทีส่งูขึน้ตอโรคเบาหวานชนดิที ่2 แตยงัไมมขีอมลูถงึการเปลีย่นแปลงการ
บริโภคเนื้อแดงตอความเสี่ยงการเปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นักวิจัยจึง
ศึกษาความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเนื้อแดง     
ในชวงระยะเวลา 4 ป และ 4-year risk ตอโรคเบาหวานชนิดที ่2 ในผูใหญ
ชาวอเมริกัน 
 นักวิจัยดําเนินการศึกษาแบบ prospective cohort study รวม 
3 การศึกษาจากผูชายและผูหญิงในสหรัฐอเมริกา โดยติดตามผูชาย 
26,357 รายในการศกึษา Health Professionals Follow-up Study (1986-
2006), ผูหญิง 48,709 รายในการศึกษา Nurses’ Health Study (1986-
2006) และผูหญิง 74,077 รายในการศึกษา Nurses’ Health Study II 
(1991-2007) การประเมนิอาหารตรวจสอบดวยแบบสอบถามความถีข่อง
อาหารซึ่งปรับปรุงทุก 4 ป และใช time-dependent Cox proportional 
hazards regression model คํานวณ hazard ratios โดยปรับตามอายุ, 
ประวัติครอบครัว, เชื้อชาติ, การแตงงาน, การบริโภคเนื้อแดงเริ่มแรก, 
การสูบบุหรี่ และปจจัยดานวิถีชีวิตตัวอื่นในระยะเริ่มแรกและเมื่อเปลี่ยน
ไป (ออกกําลังกาย, ดื่มเหลา, ปริมาณพลังงานทั้งหมดที่บริโภค และ
คุณภาพของอาหาร) นักวิจัยรวมผลลัพธจากแตละ cohort ดวย fixed-

effect meta-analysis ที่ถวงนํ้าหนักดวยสวนกลับความแปรปรวน และ
มาตรวัดผลลัพธ ไดแก การเปนเบาหวานชนิดที่ 2 โดยประเมินจาก
แบบสอบถาม
 ระหวางการติดตาม 1,965,824 person-years มีรายงานการ
เกดิโรคเบาหวานชนดิที ่2 รวม 7,540 ราย ซึง่จาก multivariate-adjusted 
models พบวา การบรโิภคเนือ้แดงทีเ่พ่ิมขึน้ในชวงระยะเวลา 4 ป สมัพนัธ
กับความเสี่ยงที่สูงขึ้นตอโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ระหวาง 4 ปใหหลังใน
แตละ cohort (all p < 0.001 for trend) เมื่อเทียบกับกลุมอางอิงซึ่งไมมี
ความเปลี่ยนแปลงดานการบริโภคเนื้อแดงพบวา การบริโภคเนื้อแดงที่
เพิ่มขึ้นมากกวา 0.50 สวนตอวันสัมพันธกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น 48% 
(pooled hazard ratio, 1.48; 95% CI, 1.37-1.59) ในชวง 4 ปหลัง และ
ความสมัพนัธนีอ้อนลงหลงัปรบัตามดชันมีวลกายเริม่แรกและนํา้หนกัตวั
ที่เพิ่มขึ้น (1.30; 95% CI, 1.21-1.41) การลดบริโภคเนื้อแดงลงมากกวา 
0.50 สวนตอวนัจากพืน้ฐานถงึ 4 ปแรกของการตดิตามสมัพนัธกบัความ
เสี่ยงที่ตํ่าลง 14% (pooled hazard ratio, 0.86; 95% CI, 0.80-0.93) 
ระหวางการติดตามภายหลังทั้งหมดไปจนถึงป ค.ศ. 2006 หรือ 2007
 การบริโภคเนื้อแดงที่เพ่ิมขึ้นในชวงเวลาหนึ่งสัมพันธกับความ
เสี่ยงที่สูงขึ้นตอโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งความสัมพันธดังกลาวสวนหนึ่ง
อาจเปนผลจากนํา้หนกัตวั ขอมลูจากการศกึษานีเ้ปนหลกัฐานสนบัสนนุ
วาการจํากัดการบริโภคเนื้อแดงสงผลดีตอการปองกันโรคเบาหวานชนิด
ที่ 2 

N Engl J Med 2013;368:2455-2466
 บทความเรือ่ง Dupilumab in Persistent Asthma with Elevated 
Eosinophil Levels รายงานวา การรักษาหอบหืดระดับปานกลางและ
รุนแรงที่ผานมายังไมไดผลดี นักวิจัยจึงศึกษาประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยของ dupilumab (SAR231893/REGN668) ซึง่เปน fully human 
monoclonal antibody ตอ alpha subunit ของ interleukin-4 receptor  
ในผูปวยหอบหืดระดับปานกลางถึงรุนแรงที่มีอาการเรื้อรังและมีระดับ 
eosinophil สูงขึ้น
 นักวิจัยรวบรวมผูปวยหอบหืดเรื้อรังที่มีอาการปานกลางถึง
รนุแรง และม ีblood eosinophil count อยางนอย 300 เซลลตอไมโครลติร 
หรือระดับ eosinophil ในเสมหะอยางนอย 3% ซึ่งรักษาดวย inhaled 
glucocorticoids ขนาดปานกลางถึงขนาดสูงรวมกับ long-acting beta-
agonists (LABAs) โดยใหผูปวยไดรบั dupilumab (300 mg) หรอืยาหลอก
แบบยาฉดีใตผวิหนังสปัดาหละครัง้ รวมถงึไดรบัคาํแนะนาํใหหยดุ LABAs 
ทีส่ปัดาหที ่4 รวมถงึทยอยลดและหยดุ inhaled glucocorticoids ระหวาง
สปัดาหที ่6-9 และผูปวยไดรบัยาทีศ่กึษาเปนระยะ 12 สปัดาห หรอืจนกวา
เกิดหอบหืดกําเริบ primary endpoint ไดแก การเกิดหอบหืดกําเริบ และ 
secondary endpoints ประกอบดวยมาตรวัดผลลพัธการควบคมุหอบหืด 

นอกจากนี้ยังไดประเมินผลตอ biomarkers ที่สัมพันธกับ type 2 helper 
T-cell (Th2) ตลอดจนความปลอดภัยและความทนตอยา
 ผูปวย 52 ราย ไดรับ dupilumab และ 52 ราย ไดรับยาหลอก 
โดยมีลักษณะพื้นฐานของผูปวยทั้งสองกลุมใกลเคียงกัน ผูปวยสามราย
เกิดหอบหืดกําเริบระหวางรักษาดวย dupilumab (6%) เทียบกับ 23 ราย
จากยาหลอก (44%) หรอืลดลง 87% จากการรกัษาดวย dupilumab (odds 
ratio, 0.08; 95% confidence interval, 0.02-0.28; p < 0.001)    จาก
มาตรวดัการทาํงานของปอดและการควบคมุหอบหดืสวนใหญพบวามกีาร
ฟนตวัอยางมีนยัสาํคญั และพบวา dupilumab ลด biomarkers ทีส่มัพนัธ
กับการอักเสบจาก Th2 ทั้งนี้พบอาการระคายเคืองบริเวณฉีดยา, จมูก
และคออกัเสบ, คลืน่ไส และปวดศรีษะเกดิขึน้บอยกวาในกลุม dupilumab 
เทียบกับยาหลอก
 ในผูปวยหอบหืดเรื้อรังที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรง และมี
ระดับ eosinophil สูงขึ้น ซึ่งใช inhaled glucocorticoids และ LABAs พบ
วา dupilumab สมัพันธกบัการกาํเรบิของหอบหืดทีน่อยลงเม่ือหยุด LABAs 
และ inhaled glucocorticoids เทียบกับยาหลอก นอกจากนี้ยังพบการ
ฟนฟูดานการทํางานของปอดและลดจํานวน markers การอักเสบที่
สัมพันธกับ Th2

บริโภคเนื้อแดงมากเพิ่มความเสี่ยง
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 

JAMA Intern Med. Published online June 17, 2013

secondary endpoints ประกอบดวยมาตรวัดผลลพัธการควบคมุหอบหืด 

Dupilumab ในหอบหืดเรื้อรังที่มีระดับ Eosinophil สูงขึ้น 
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BMJ 2013;346:f3706 
 บทความเรือ่ง Intake of Fish and Marine N-3 Polyunsaturated 
Fatty Acids and Risk of Breast Cancer: Meta-Analysis of Data from 
21 Independent Prospective Cohort Studies รายงานขอมูลจากการ
ศึกษาแบบ meta-analysis และ systematic review จาก prospective 
cohort study เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริโภคปลาและกรด  
ไขมันไมอิ่มตัวหลายตําแหนงชนิดโอเมกา-3 (n-3 PUFA) และความเสี่ยง
ตอมะเร็งเตานม และศึกษาความเชื่อมโยงแบบ dose-response
 นักวจัิยรวบรวมขอมลูจาก PubMed และ Embase จนถงึเดอืน
ธนัวาคม ค.ศ. 2012 และบรรณานกุรมจากบทความทีเ่กีย่วของ งานวจิยั
ที่นํามาศึกษาเปน prospective cohort study ซึ่งมีขอมูล relative risk 
และ 95% confidence intervals ตอมะเร็งเตานมตามการบริโภคปลา, 
การบริโภค n-3 PUFA และ tissue biomarkers
 นักวจิยัรวบรวมขอมลูจากงานวจิยัทีต่พีมิพจาํนวน 26 ชิน้ รวม
ถึงผูปวยมะเร็งเตานม 20,905 ราย และผูเขารวมวิจัย 883,585 รายจาก
การศึกษาแบบ prospective cohort study อิสระ 21 ชิ้น บทความ 11 
ชิ้น (มะเร็งเตานม 13,323 เหตุการณ และผูเขารวมวิจัย 687,770 ราย) 
ศกึษาการบรโิภคปลา บทความ 17 ชิน้ศกึษา n-3 PUFA จากอาหารทะเล 
(มะเร็งเตานม 16,178 เหตุการณ และผูเขารวมวิจัย 527,392 ราย) และ
บทความ 12 ช้ินศึกษา alpha linolenic acid (มะเร็งเตานม 14,284 

เหตุการณ และผูเขารวมวิจัย 405,592 ราย) กรดไขมัน n-3 PUFA จาก
อาหารทะเลสัมพันธกับการลดลง 14% ของความเสี่ยงมะเร็งเตานม 
(relative risk สําหรับกลุมสูงสุดเทียบกับกลุมตํ่าสุดเทากับ 0.86 (95% 
confidence interval 0.78-0.94), I2 = 54) และ relative risk ยังคงเดิมแม
ประเมิน n-3 PUFA ในฐานะการบริโภคอาหาร (0.85, 0.76-0.96, I2 = 
67%) หรือ tissue biomarkers (0.86, 0.71-1.03, I2 = 8%) 
 การวเิคราะห subgroup analyses ชีว้า ความสมัพนัธแบบกลบั
ระหวางกรดไขมัน n-3 PUFA จากอาหารทะเลและความเสี่ยงสามารถ
เห็นไดชดัเจนกวาในการศกึษาทีไ่มไดปรบัตามดัชนมีวลกาย (BMI) (0.74, 
0.64-0.86, I2 = 0) เทียบกับการศึกษาที่ปรับตาม BMI (0.90, 0.80-1.01, 
I2 = 63.2%) การวเิคราะห dose-response analysis ชีว้า ความเสีย่งมะเรง็
เตานมลดลง 5% per 0.1 g/day (0.95, 0.90-1.00, I2 = 52%) หรอื 0.1% 
energy/day (0.95, 0.90-1.00, I2 = 79%) ที่เพิ่มขึ้นของการบริโภค       
กรดไขมัน n-3 PUFA จากอาหารทะเล อยางไรก็ดี ไมพบความสัมพันธ 
ที่มีนัยสําคัญระหวางการบริโภคปลาหรือการไดรับ alpha linolenic acid
 การบริโภคกรดไขมัน n-3 PUFA จากอาหารทะเลที่เพ่ิมขึ้น
สัมพันธกับความเสี่ยงที่ตํ่าลงตอมะเร็งเตานม และจากความสัมพันธ
ระหวางการบรโิภคปลาและ alpha linolenic acid ตอความเสีย่งกส็นบัสนนุ
วาควรมีการศกึษาเพ่ิมเตมิแบบ prospective cohort studies และผลลพัธ
นีอ้าจมีนยัสาํคญัตอสขุภาพของประชาชนในแงการปองกนัมะเรง็เตานม
ดวยการปรับอาหารและวิถีชีวิต

Circulation. 2013;127:2485-2493
 บทความเรื่อง High-Dose Statin Therapy in Patients With 
Stable Coronary Artery Disease: Treating the Right Patients Based 
on Individualized Prediction of Treatment Effect รายงานวา แพทย
จําเปนตองระบุผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบซึ่งการรักษาดวยสแตติน 
ขนาดสูงเทียบกับขนาดปกติไดประโยชนคุมคากับผลเสียที่อาจเกิดขึ้น   
นักวิจัยจึงพัฒนาตัวแบบเพื่อพยากรณผลลัพธการรักษาที่เพ่ิมขึ้นจาก  
สแตตนิขนาดสงูสาํหรบัผูปวยรายคนในดานการลด 5-year absolute risk 
ตอกลามเนื้อหัวใจตาย, สโตรค, การตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือ
การฟนหัวใจ
 นักวิจัยใชขอมูลจากการศึกษา Treating to New Targets trial 
(TNT; n = 10,001) สราง Cox proportional hazards model ประกอบ
ดวยตวัพยากรณทางคลนิกิทีป่ระเมนิไดงาย 13 ตวั ไดแก อายุ, เพศ, การ
สบูบหุรี,่ โรคเบาหวาน, คอเลสเตอรอล, คอเลสเตอรอลชนดิ high-density 
lipoprotein cholesterol, ความดันเลือดซิสโตลิก, ประวัติกลามเนื้อหัวใจ
ตาย, การผาตัดหลอดเลือดหัวใจบายพาส, หัวใจวายชนิดเลือดคั่งหรือ
โรคหลอดเลือดแดงเอออรตาโปงพองในชองทอง, อัตรากรองไต และ
สถานะการรักษา (atorvastatin 80 mg หรือ 10 mg) โดย external 

validation ในการศกึษา Incremental 
Decrease in End Points Through 
Aggressive Lipid Lowering (IDEAL; 
n = 8,888) ยนืยนัวามคีา goodness-
of-fit และการสอบเทียบที่เพียงพอ 
แตมีค าอํานาจจําแนกปานกลาง 
(C-statistic, 0.63; 95% confidence 
interval, 0.62-0.65) ตัวแบบไดระบุกลุมผูเขารวมวิจัย 11.7% ซึ่งมีคา
พยากรณ 5-year number needed to treat ≤ 25 และกลุมผูเขารวมวิจัย 
41.9% ซึ่งคา needed to treat อยูที่ ≥ 50 จากจํานวนผูเขารวมวิจัยใน
ทัง้สองการศกึษารวมกนั โดย decision curve ชีว้า การพิจารณาการรกัษา
ตามคาพยากรณจากตัวแบบที่พัฒนาขึ้นนี้อาจชวยเพ่ิมประโยชนแทจริง
ได
 การประมาณคาผลลัพธการรักษาที่เพิ่มขึ้นจากสแตตินขนาด
สูงเทียบกับขนาดปกติในผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบชวยใหสามารถ 
คัดเลือกผูปวยความเสี่ยงสูงซึ่งจะไดรับประโยชนสูงสุดจากการรักษาที่ 
เขมขนกวา

บริโภคโอเมกา-3 จากอาหารทะเล
ลดเสี่ยงมะเร็งเตานม 

การรักษาดวยสแตตินขนาดสูง
ในหลอดเลือดหัวใจตีบที่ทรงตัว 
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Clopidogrel รวมกับ Aspirin 
ในสโตรคไมรุนแรงหรือ TIA 

เสริมธาตุเหล็กลดผลลัพธไมพึงประสงคการตั้งครรภ 
BMJ 2013;346:f3443 
 บทความเรือ่ง Anaemia, prenatal iron use, and risk of adverse 
pregnancy outcomes: systematic review and meta-analysis รายงาน
ขอมูลจากการศึกษาแบบ systematic review และ meta-analysis เพื่อ
สรุปหลักฐานความเชื่อมโยงระหวางภาวะเลือดจางระหวางตั้งครรภและ
การเสริมธาตุเหล็กระหวางตั้งครรภตอผลลัพธดานโลหิตวิทยาระหวาง  
ตัง้ครรภและผลลพัธไมพงึประสงคของการตัง้ครรภ รวมถงึประเมินความ
สัมพันธแบบ exposure-response relation ของขนาดธาตุเหล็ก, ระยะ
การใช และจํานวนฮีโมโกลบินในชวงตั้งครรภกับผลลัพธการตั้งครรภ 
 นกัวจิยัสบืคนขอมลูจาก PubMed และ Embase เพ่ือรวบรวม
งานวจิยัทีต่พีมิพจนถงึเดอืนพฤษภาคม ค.ศ. 2012 และบรรณานกุรมของ
บทความทบทวนวรรณกรรม โดยคดัเลอืกจากการศกึษาแบบ randomised 
trial ของการเสรมิธาตเุหลก็ในชวงตัง้ครรภ และการศกึษาแบบ prospective 
cohort study ของภาวะเลอืดจางระหวางตัง้ครรภ และคดัการศกึษาแบบ 
cross sectional และ case-control study
 นักวิจัยรวบรวมการศึกษาแบบ randomised trial 48 ชิ้น          
(ผูหญิง 17,793 ราย) และการศึกษาแบบ cohort study 44 ชิ้น (ผูหญิง 
1,851,682 ราย) การเสริมธาตุเหล็กเพิ่มจํานวนฮีโมโกลบินของแมเฉลี่ย 
4.59 (95% confidence interval 3.72-5.46) g/L เทียบกับกลุมควบคุม 
ขณะทีล่ดความเสีย่งเลอืดจาง (relative risk 0.50, 0.42-0.59), ภาวะพรอง
ธาตุเหลก็ (0.59, 0.46-0.79), ภาวะเลอืดจางจากการขาดธาตเุหลก็ (0.40, 
0.26-0.60), และนํา้หนกัแรกเกดิตํา่ (0.81, 0.71-0.93) ไดอยางมีนยัสาํคญั 
แตผลลพัธของธาตเุหลก็ตอการคลอดกอนกาํหนดไมมนียัสาํคญั (relative 
risk 0.84, 0.68-1.03) การวเิคราะหจาก cohort study แสดงใหเหน็ความ

เสีย่งทีส่งูขึน้อยางมนียัสาํคญัตอนํา้หนกั
แรกเกดิตํา่ (adjusted odds ratio 1.29, 
1.09-1.53) และคลอดกอนกําหนด 
(1.21, 1.13-1.30) จากภาวะเลือดจาง
ในชวงสามเดือนแรกหรือสามเดือนที่
สองของการตัง้ครรภ และการวเิคราะห 
exposure-response analysis ชี้วา ทุก 
10 mg ทีเ่พิม่ขึน้ของปรมิาณธาตเุหลก็/วนั 
จนถึง 66 mg/day มี relative risk ของภาวะ
เลือดจางระหวางตั้งครรภเทากับ 0.88 (0.84-
0.92) (p for linear trend < 0.001) นํ้าหนักแรกเกิด      
เพิ่มขึ้น 15.1 (6.0-24.2) g (p for linear trend = 0.005) และความเสี่ยง
นํ้าหนักแรกเกิดตํ่าลดลง 3% (relative risk 0.97, 0.95-0.98) สําหรับทุก 
10 mg ที่เพิ่มขึ้น/วัน (p for linear trend < 0.001) ระยะการเสริมธาตุ
เหลก็ไมสมัพนัธอยางมนียัสาํคญักบัผลลพัธหลงัปรบัตามขนาด นอกจากนี้
ระดับฮีโมโกลบินเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นทุก 1 g/L สัมพันธกับนํ้าหนักแรกเกิด     
ที่เพิ่มขึ้น 14.0 (6.8-21.8) g (p for linear trend = 0.002) แตระดับ          
ฮีโมโกลบินเฉลี่ยไมสัมพันธกับความเสี่ยงนํ้าหนักแรกเกิดตํ่าและคลอด
กอนกําหนด อนึ่ง ไมพบหลักฐานที่มีนัยสําคัญดานระยะการตั้งครรภ 
ทารกตัวเล็ก และความยาวแรกเกิด
 การเสรมิธาตเุหลก็ระหวางตัง้ครรภทกุวนัมีผลดีตอนํา้หนกัแรก
เกิดในลักษณะ linear dose-response ซึ่งอาจนําไปสูการลดความเสี่ยง
นํ้าหนักแรกเกิดตํ่า นอกจากนี้พบวาจํานวนฮีโมโกลบินเฉลี่ยระหวาง      
ตั้งครรภที่เพิ่มขึ้นก็สงผลใหนํ้าหนักแรกเกิดสูงขึ้นดวย

www.nejm.org June 26, 2013
 บทความเรือ่ง Clopidogrel with Aspirin in Acute Minor Stroke 
or Transient Ischemic Attack รายงานวา สโตรคมักพบไดบอยในชวง  
ไมกี่สัปดาหแรกหลังจาก transient ischemic attack (TIA) หรือ minor 
ischemic stroke ซึง่การรกัษาดวย clopidogrel รวมกบั aspirin อาจปองกนั
สโตรคที่เกิดขึ้นภายหลังไดดีกวา aspirin อยางเดียว
 นักวิจัยศึกษาแบบ randomized, double-blind, placebo-
controlled trial จากโรงพยาบาล 114 แหงในจีน โดยสุมใหผูปวย 5,170 
รายซึ่งเกิด minor ischemic stroke หรือ high-risk TIA มาแลวไมเกิน 24 
ชัว่โมง ไดรบั clopidogrel และ aspirin (clopidogrel ที ่initial dose เทากบั 
300 mg และให 75 mg ตอวันเปนระยะ 90 วัน รวมกับ aspirin ที่ 75 
mg ตอวนัในชวง 21 วนัแรก) หรอืยาหลอกรวมกบั aspirin (75 mg ตอวนั
เปนระยะ 90 วัน) ผูเขารวมวิจัยทั้งหมดไดรับ aspirin แบบ open label 
ซึง่แพทยเปนผูกาํหนดขนาดระหวาง 75-300 mg ในวันที ่1 โดย primary 
outcome ไดแก สโตรค (ischemic หรือ hemorrhagic) ระหวาง 90 วัน

ของการติดตามใน intention-to-treat analysis  และประเมินผลตางดวย 
Cox proportional-hazards model โดยใหโรงพยาบาลทีศ่กึษาเปน random 
effect
 มสีโตรคเกดิขึน้ใน 8.2% ของผูปวยในกลุม clopidogrel-aspirin 
เทียบกับ 11.7% ในกลุม aspirin (hazard ratio, 0.68; 95% confidence 
interval, 0.57-0.81; p < 0.001) และมี hemorrhage ระดับปานกลางหรอื
รุนแรงในผูปวย 7 ราย (0.3%) ในกลุม clopidogrel-aspirin และ 8 ราย 
(0.3%) in the aspirin group (p = 0.73) โดยอัตรา hemorrhagic stroke 
เทากับ 0.3% ในแตละกลุม
 ในกลุมผูปวย TIA หรอืสโตรคไมรนุแรงซึง่สามารถรกัษาภายใน 
24 ชั่วโมงหลังเกิดอาการพบวา การให clopidogrel รวมกับ aspirin        
ใหผลดกีวา aspirin อยางเดยีวในดานการลดความเสีย่งสโตรคภายใน 90 
วันแรก ขณะที่ไมทําใหความเสี่ยง hemorrhage สูงขึ้น
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 นพ.โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลาววา โรคเบาหวานยังคงเปนปญหา

สาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ จึงไดจัดอบรม อสม. เชี่ยวชาญเบาหวานจํานวน 80,000 คน โดย อสม. ที่

ผานการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ซ่ึงผานการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทยและ

แพทยสภา สามารถเจาะเลอืดฝอยจากปลายนิว้และตรวจหาระดบันํา้ตาลในเลอืด ตามหนาทีท่ีไ่ดรบัมอบหมาย

จากกระทรวงสาธารณสขุ ภายใตการควบคมุดแูลและการควบคมุคณุภาพของนกัเทคนคิการแพทยหรอืแพทย 

มีผลใชทั่วประเทศตั้งแตวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป ดังนั้น จากนี้ไป อสม. ที่ผานการอบรม

หลักสูตรดังกลาวจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามกฎหมาย

 นอกจากนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดสงหนังสือถึงนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดใหพิจารณาจัดซื้อชุดตรวจ

นํา้ตาลในเลอืดชนดิพกพา หรอืแผนตรวจนํา้ตาลในเลอืดไดตามความจาํเปนและความเหมาะสมของพืน้ท่ี พืน้ท่ีท่ีมชีดุตรวจนํา้ตาลใน

เลือดอยูแลวก็เปดกวางใหสามารถจัดหาอุปกรณอื่นที่จําเปน ซึ่งมี 13 รายการ ไดแก 1. ชุดตรวจนํ้าตาลในเลือด 2. เครื่องวัดความดัน

โลหติแบบดจิติอล 3. กระเปาใสเครือ่งมอื 4. เครือ่งชัง่นํา้หนกั 5. ปรอทวดัไข 6. เทปวดัรอบเอวหรอืชนดิทีส่ามารถเทยีบคาดชันมีวลกาย

ได 7. เทปหรืออุปกรณวัดสวนสูง 8. แผนวัดสายตา 9. กรรไกร 10. ถุงมือ หรือหนากากอนามัย 11. ชุดอุปกรณทําแผลเบื้องตน       

12. โทรโขงหรือเครื่องขยายเสียงชนิดพกพา และ 13. แผนตรวจนํ้าตาลในปสสาวะ โดยเจาหนาที่ รพ.สต. และ อสม. มีสวนรวมใน

การพิจารณาจัดซื้อ และใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกํากับดูแลการจัดซื้อจัดจางใหถูกตองเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการพัสดุโดยเครงครัดตอไป และรายงานความคืบหนาการจัดซื้อ

สธ. เตือนระวังโรคไอกรน 
 นพ.ประดษิฐ สนิธวณรงค รฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสขุ กลาววา สถานการณ

โรคไอกรนในประเทศไทยหลังจากมกีารใหบริการวัคซนีรวมปองกนัโรคคอตบี ไอกรน บาดทะยกั 

ตั้งแตป พ.ศ. 2520 ทําใหอัตราปวยและจํานวนปวยลดลงตามลําดับ โดยในป พ.ศ. 2553        

มีรายงานเด็กปวย 6 ราย แตในป พ.ศ. 2554 เปนตนมา เริ่มกลับมีรายงานผูปวยโรคไอกรนเขาสูระบบการเฝาระวัง

โรคเพิ่มมากข้ึน ปกติจะมีรายงานผูปวยประมาณปละ 10 ราย แตป พ.ศ. 2556 ตั้งแตเดือนมกราคม-กลางเดือน

มิถุนายน พบผูปวยแลว 14 ราย ดังนั้น จึงไดมอบหมายใหกรมควบคุมโรคและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเตรียม

พรอมรับมือกับสถานการณการระบาดที่อาจเกิดขึ้น โดยเรงรัดการใหวัคซีนและสรางความเขาใจกับประชาชนใหนํา

เด็กมารับวัคซีนเพิ่มมากขึ้น ทั้งเด็กไทยและเด็กตางชาติมารับวัคซีนรวมตามกําหนด 

ระบบตรวจเชื้อเอชไอวี รูผลภายในวันเดียว 
 นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข กลาววา กระทรวง

สาธารณสุขไดตั้งเปาลดปญหาเอชไอวีใหเปนศูนยภายในป พ.ศ. 2559 คือ ไมมีผูติดเชื้อรายใหม 

ไมมีการเสียชีวิตจากเอดส และไมมีการตีตราเลือกปฏิบัติ โดยในขณะนี้ไดใหโรงพยาบาลทุกแหงใน

สังกัด ตั้งแตระดับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย พัฒนาการใหบริการ

ตรวจเลือดใหรวดเรว็ข้ึน สามารถแจงผลตรวจใหเสรจ็สิน้ภายในวนัทีไ่ปรบับรกิาร (same day result) 

โดยย่ืนบัตรประชาชนที่หองทําบัตร หรือติดตอที่หองใหการปรึกษา เพื่อแจงความประสงคแก         

เจาหนาที่ จะไดรับการปรึกษา ประเมินพฤติกรรมเสี่ยง ขอมูลขั้นตอนในการตรวจเลือด และรับฟง

ผลเลือดภายในวันที่ตรวจ หากพบวาติดเชื้อเอชไอวีจะไดรับการเจาะเลือดหาระดับซีดีโฟร และ     

พบแพทยเพื่อเขาระบบการรักษาดวยยาตานไวรัสอยางตอเนื่อง

อสม. เจาะเลือดปลายนิ้วตรวจเบาหวานได 
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แผนทีน่าํทางของการพัฒนาอตุสาหกรรม
ชวีเภสัชภัณฑของประเทศไทย

 อนึ่ง คําวา Biopharmaceuticals มีการใชคําวา “ชีวเวชภัณฑ’’ ใน
ชื่อคณะกรรมการฯ และแผนยุทธศาสตรฯ ที่จัดทําขึ้น แต ณ ที่นี้ผูเขียนขอ
ใชคาํวา “ชวีเภสชัภณัฑ’’ จะตรงกบัคาํศพัทภาษาองักฤษมากกวา ซึง่หมายถงึ
ผลิตภัณฑยาที่ไดมาจากกระบวนการชีวเทคโนโลยี ไมวาจะเปนยาชีววัตถุ
ประเภทโปรตีนทีเ่ปนยานวตักรรม (innovator biologicals) หรอืยาชวีวตัถุ
คลายคลึง (biosimilars) ผลิตภัณฑยาในกลุมนี้ เชน อีริโธรพอยอิติน 
อินซูลิน  แฟคเตอร VIII อินเตอเฟยรอน เปนตน 
 การวิจัยนี้ระบุวาประเทศไทยควรใหความสนใจกับการพัฒนา
อตุสาหกรรมนี ้เพราะเปนอตุสาหกรรมทีก่าํลงัเตบิโตทัว่โลก มอีตัราประมาณ 
10% ตอป อีกทั้งยังมีความตองการผลิตภัณฑใหมที่มีประสิทธิผลในการ
บําบัดรักษา สิทธิบัตรยาชีววัตถุตนแบบเริ่มหมดลงและเปดโอกาสใหการ
พฒันายาชีววตัถุโดยผูผลติรายอืน่ทาํได รวมทัง้มกีารขยายขดีความสามารถ
และการลงทุนในดานนี้เพ่ิมมากข้ึน แมแตในอาเซียนเองก็มีความตองการ
ชีวเภสัชภัณฑมากขึ้น ประกอบกับการรวมกลุมเศรษฐกิจเปน AEC ในป 
พ.ศ. 2558 กย็ิง่เปนโอกาสของประเทศไทยดวยทีจ่ะพฒันาและผลติชวีเภสชัภณัฑ
เพ่ือรองรับความตองการภายในประเทศและในอาเซียน ที่สําคัญเพราะ
ประเทศไทยยังคงตองพึง่พาชวีเภสชัภณัฑทีน่าํเขาจากตางประเทศ ซึง่มรีาคา
แพงมากและเปนภาระคาใชจ ายของประเทศอยางสูง โดยปจจุบัน
ประเทศไทยตองนําเขายากลุมชีวเภสัชภัณฑมูลคากวา 2 หมื่นลานบาท
ตอป และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในอนาคต จึงอาจเกิดความไมมั่นคงทางยา
ข้ึนได ดวยเหตุนี้หากสามารถพัฒนาและผลิตชีวเภสัชภัณฑไดเองภายใน
ประเทศไทยยอมเกิดประโยชนทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางมาก

ในการประชมุผูเช่ียวชาญจากหนวยงานตาง ๆ  ภายในประเทศทัง้ภาครฐั
และภาคเอกชน ไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ
ในประเทศไทยคือ “เปนผูนําระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ

ดวยการบูรณาการขีดความสามารถตลอดหวงโซมูลคา (value chain) 

 ผูอานเคยทราบหรือคิดมากอนหรือไมวาประเทศไทยเรามีความพยายามที่จะพัฒนา
อุตสาหกรรมชวีเภสชัภณัฑอยางไรบาง ปจจบุนัรัฐบาลมนีโยบายในเรือ่งนีอ้ยางไร หรอืหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของไดดําเนนิการอะไรบางแลว ผูเขยีนในฐานะทีเ่ปนกรรมการใน “คณะกรรมการกาํกบั
การจัดทํายุทธศาสตรและแผนที่นําทางอุตสาหกรรมชีวเวชภัณฑของประเทศไทย’’ 
ภายใตสาํนกังานคณะกรรมการพฒันานโยบายวทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหงชาติ 
(สวทน.) จึงตองการนําเสนอสาระสําคัญบางสวนของรายงานผลการวิจัยวาดวย “ยุทธศาสตร

และแผนท่ีนําทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวเวชภัณฑของประเทศไทย” โดยมีบริษัท 
L.E.K. Consulting จํากัด เปนผูทําวิจัยและจัดสงรายงานฉบับสมบูรณราวตนปที่ผานมา 
เพ่ือใหผูอานสามารถมองเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นในทิศทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมดานน้ี
ของประเทศไทย และหากผูอานอยูในหนวยงานที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรขอใดไดกอน 
ก็จะเกิดประโยชนในการเตรียมความพรอมใหกับการพัฒนาอุตสาหกรรมดานนี้  

เพื่อรองรับตลาดในประเทศและตลาดที่มีกฎเกณฑควบคุมไมเขม

งวดมาก รวมทัง้ตลาดอาเซยีน” ประเทศไทยจงึมีจดุมุงเนนได 3 ดาน
หลัก คือ ดานผลิตภัณฑ ดานหวงโซมูลคา และดานการตลาด 
 ในดานของผลิตภัณฑ งานวิจัยเสนอวาประเทศไทยควร
มุ งเนนไปที่ยาชีววัตถุคลายคลึงกับวัคซีนที่มาจากกระบวนการ
ชวีเทคโนโลย ี(Biotech vaccine) ในขณะทีใ่นดานการพฒันาขดีความ
สามารถตลอดหวงโซมูลคา ประเทศไทยควรเริ่มตนที่การสรางเสริม
บนโครงสรางพืน้ฐานทีมี่อยูกอน รวมทัง้การสรางความเขมแขง็ในการ
พฒันาทรพัยากรบุคคลในชวงท่ีกาํลังสรางขดีความสามารถดานใหม
ทีจ่าํเปน สําหรบัดานการตลาดควรมุงเนนทีต่ลาดภายในประเทศกอน 
รวมถึงตลาดที่มีการควบคุมที่ไมเขมงวดมาก ตลาดอาเซียนเองนับ
เปนโอกาสที่สําคัญตอการเติบโตของอุตสาหกรรมดานนี้เชนกัน
 ที่สําคัญ งานวิจัยน้ีไดพัฒนาตัววัดความสามารถ (enabler) 
ที่มีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑใน
ประเทศ 7 ดาน มีรายละเอียดที่ควรนํามากลาวถึง ดังนี้
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ระหวางผูใหทุนกับนักวิจัยก็เปนสิ่งสําคัญในการสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมชีวเภสัชภัณฑ 

6. การพฒันาโครงสรางพืน้ฐานและสิง่อํานวยความสะดวก การ
พฒันาโครงสรางพืน้ฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกมีความสาํคญัย่ิงตอ
การเติบโตของอุตสาหกรรมน้ี รัฐบาลควรชวยเหลือในการกอตั้งกลุม
ธุรกิจอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ (cluster) ขึ้น ซึ่งมีอาคารสถานที่ที่
จาํเปนตอการดาํเนนิกจิกรรมหลกัตลอดหวงโซมลูคาได เชน หองปฏบิตัิ
การทดสอบ โรงงานตนแบบ สถานที่ทดสอบสัตวทดลองที่ไดมาตรฐาน
สากล เปนตน 
 7. การเขาถงึแหลงเงนิทนุ เนือ่งจากธุรกจิชวีเภสชัภณัฑตองการ
เงนิทนุสงูมาก ฉะนัน้ การเขาถงึแหลงเงนิทนุจงึมคีวามสาํคญัในการชวย
เหลือ โดยเฉพาะบริษัทที่เริ่มตนใหม (start-up) และชวยอํานวยความ
สะดวกในการทาํการคากบันวตักรรมทีพ่ฒันาขึน้ อกีทัง้การกอตัง้กองทนุ
ธรุกจิเงนิรวมลงทุนในประเทศสามารถชวยสนับสนุนบรษัิทใหมทีต่ัง้ขึน้
บนพื้นฐานของเทคโนโลยีนวัตกรรม อยางไรก็ตาม การวิจัยนี้เชื่อวา
หากตัววัดความสามารถดานอ่ืนท้ัง 6 ดานท่ีเสนอมาขางตนไดรับการ
ตอบสนองอยางเหมาะสม โดยทั่วไปเงินทุนจากภาคเอกชนจะถูกดึงดูด
เขามาสูภาคอุตสาหกรรมนี้เอง  
 ดังน้ัน สาระสําคัญของผลการศึกษาวิจัยที่นําเสนอมาจะเห็นวา 
การพฒันาอตุสาหกรรมชวีเภสัชภัณฑในประเทศไทยยงัตองใชระยะเวลา
และความพยายามในหลายระดับ ยุทธศาสตรทั้ง 7 ดานที่นําเสนอมามี
ความครอบคลุมเบ็ดเสร็จที่ดีพอสมควร ยุทธศาสตรหลายขอสามารถ
จะนาํมาจดัทาํแผนปฏบิตักิารโดยหนวยงานตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของไดในระดบั
หนึ่ง หากหนวยงานเหลานี้มีวิสัยทัศนที่มองเห็นภาพในอนาคตอันใกล 
ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในดานนี้ แนนอนวา
นโยบายทีม่คีวามชดัเจนจากหนวยงานรฐัโดยเฉพาะระดบัรฐับาลมคีวาม
สําคัญอยางยิ่งและจําเปนตอการขับเคลื่อนองคาพยพตาง ๆ แตหาก
นโยบายยงัไมชดัเจนกม็ไิดหมายความวายทุธศาสตรขออืน่จะดาํเนนิการ
ไมได เพียงแตขอใหฝายท่ีเกี่ยวของมองใหเห็นภาพในอนาคตวาดวย
เรื่องอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑใหตรงกัน และเริ่มตนขับเคลื่อนผาน
ยุทธศาสตรที่ตนเองรับผิดชอบหลัก ๆ สิ่งเหลานี้คลายคลึงกับการตอ
ภาพจิ๊กซอวจากมุมตาง ๆ ของภาพ แตมีภาพสุดทายในใจแลว ผูเขียน
นาํเสนอเรือ่งราวโดยหวงัวาหากผูทีม่สีวนเกีย่วของไดมาอานบทความนี้
และเขาใจประเด็น อาจนําไปสูการริเริ่มกิจกรรมในสวนของตน เพื่อรอ
การตอภาพในขั้นสุดทายจากภาคสวนอื่นที่เกี่ยวของ เราก็จะไดรวมกัน
พัฒนาอุตสาหกรรมดานน้ีใหเกิดขึ้นได แมวาวิธีการเชนวานี้อาจจะมี
ประสิทธิภาพไมเทียบเทากับการกําหนดทิศทางที่แนชัดพรอมกันจาก
ระดับสูงกต็าม ในขณะท่ีผูอานท่ีเปนบุคลากรทางการแพทยทัว่ไปก็จะได
เห็นภาพและเขาใจสถานะปจจุบันของอุตสาหกรรมน้ีของประเทศได
ดีขึ้น รวมทั้งทิศทางในอนาคตดวย
 แลวพบกันใหมในฉบับปกษหลังของเดือนสิงหาคมครับ

 1. นโยบายจากภาครัฐที่มีความชัดเจนและเชื่อมโยงกัน ความ
สําเร็จของการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ข้ึนอยูกับนโยบายจากภาครัฐที่มี
ความชัดเจน มีแผนปฏิบัติการที่มีความเชื่อมโยงกัน รวมกับหนวยงาน
ที่มีหนาที่รับผิดชอบที่มุงมั่นและทุมเทในการนํานโยบายไปปฏิบัติให
สําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับชีวเภสัชภัณฑที่แนนอน ระเบียบ
ขอบังคับที่ชัดเจนเกี่ยวกับชีวเภสัชภัณฑมีความจําเปนในการกํากับ
ควบคุมอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑซึ่งจะชวยใหภาคเอกชนเกิดความ
เขาใจอยางชดัเจนถงึขัน้ตอนตาง ๆ  ท่ีกาํหนด ตลอดจนเพือ่ความรวดเรว็
ในหนทางการอนุมัติชีวเภสัชภัณฑซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการแขงขัน 
ผูเขียนเชื่อวาหนวยงานรัฐที่กํากับดูแลยา เชน สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ในฐานะองคกรหลกัตามกฎหมายจงึตองเรงพฒันาใหเกดิ
ระเบียบขอบังคับผลิตภัณฑประเภทนี้บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรโดย
เร็ว และสอดคลองกับแนวทางการควบคุมในประเทศที่พัฒนาแลว จะ
ชวยใหเกิดความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจยิ่งขึ้น 
 3. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับทุนบุคลากร (Human 

Capital) ความสามารถของทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพสูงมีความ
จาํเปนตอการพฒันาภาคอตุสาหกรรมนี ้ประเทศไทยจาํเปนตองชกัชวน
คนเกงมีความสามารถจากตางประเทศ พรอมกับมีการพัฒนาคนเกง
ภายในประเทศซึ่งเปนทรัพยากรบุคคล จําเปนตองมีการฝกอบรมในเชิง
ปฏบิตั ิตลอดจนการปรบัปรงุหลกัสตูรดานการศกึษาในสาขาชวีเภสัชภณัฑ
รวมทัง้สรางแรงจงูใจตาง ๆ  ทีจ่ะใหแกนกัศกึษาทีจ่ะศกึษาสาขาชวีวิทยา
ศาสตร เพื่อพัฒนาใหเกิดแหลงรวมคนเกงภายในประเทศ 
 4. การสนับสนุนจากภาครัฐ รวมทั้งแรงจูงใจในการลงทุน การ
เพ่ิมแรงจูงใจทั้งดานภาษีและไมใชภาษีสําหรับอุตสาหกรรมชีวเภสัช
ภัณฑจะชวยดึงดูดการลงทุนทั้งภายในประเทศและจากตางประเทศใน
ภาคสวนการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งดานการผลิต นอกจากน้ีการ
สนับสนุนอยางแข็งขันจากรัฐบาลจะชวยกระตุ นการเติบโตของ
อุตสาหกรรมและการลงทุนจากภาคเอกชนอีกดวย
 5. การพฒันาความเปนเลศิดานการวจิยัและพฒันา สถาบนัวจิยั
ตาง ๆ ตองเพิ่มคุณภาพและมูลคาของโครงการวิจัยและพัฒนา และ
มุงเนนการวจิยัและพฒันาใหมากข้ึนในสาขาทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะทาํเชงิพาณชิย
ได จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอยางพอเพียงในดานน้ีจาก
ภาครัฐมีความสําคัญตอการกระตุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม 
และเสรมิสรางความเขมแขง็ใหกบัความสามารถภายในประเทศ งานวจิยั
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถทําเชิงพาณิชยไดจะเปนกุญแจสําคัญ
ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ ดังนั้น ความรวมมือระหวางภาครัฐและ
เอกชนจงึมคีวามสาํคญัอยางยิง่ตอความสาํเรจ็ในดานนี ้เพราะจะชวยให
สามารถจัดวางความพยายามหรือเงินทุนดานการวิจัยและพัฒนาใหเขา
กับความตองการท่ีแทจริงจากภาคเอกชนได นอกจากนี้ประเด็นการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาที่ตองมีความชัดเจนในความเปนเจาของ

*หมายเหตุ เนื้อหาในบทความนี้เปนความเห็นทางวิชาการอิสระของผูเขียน ไมเกี่ยวของหรือสะทอนนโยบายหรือจุดยืนของหนวยงานตนสังกัด และมิไดสะทอนมุมมองของบริษัทฯ แตอยางใด 
บทความนี้สนับสนุนพื้นที่การนําเสนอโดยบริษัท เอเพ็กซเซลา จํากัด เพื่อเปนสื่อกลางในการเผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับยาชีววัตถุคลายคลึง

 เนื้อหาในบทความนี้เปนความเห็นทางวิชาการอิสระของผูเขียน ไมเกี่ยวของหรือสะทอนนโยบายหรือจุดยืนของหนวยงานตนสังกัด และมิไดสะทอนมุมมองของบริษัทฯ แตอยางใด 
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บีบีซี – นักวิจัยจากหลายสถาบันรวมกันพัฒนาแบบจําลองสมองในรูปแบบดิจิตอล 3 มิติ 
ความละเอียดสูง สามารถแสดงรายละเอียดที่ชัดเจนแมมีขนาดเพียงเสนผม
 แบบจําลองสมองนี้ไดจากภาพตัดขวาง 7,400 ภาพที่ไดจากสมองของหญิงวัย 65 ป 
ซึ่งแตละภาพมีขนาดเพียงครึ่งหนึ่งของเสนผมคน และใชคอมพิวเตอรประมวลภาพสมองแตละ
ภาพไวดวยกัน และทางคณะนักวิจัยไดเปดใหผูสนใจเขาไปดูแบบจําลองสมองซึ่งตั้งชื่อวา 
‘Big Brain’ ไดแลวที่ https://bigbrain.loris.ca/main.php โดยไมตองเสียคาใชจาย
 โครงการทําแบบจําลองสมอง 3 มิตินี้ตองอาศัยความพยายามนานถึง 10 ปจนไดมา

ยุโรปทําสําเร็จลดอัตราตายโรคหัวใจ 
รอยเตอรส – ตัวเลขผูเสียชีวิตจากโรคหัวใจในยุโรปลดลงอยางมีนัยสําคัญตลอดสามสิบปท่ีผานมา โดยเปนผลจากยาลด
คอเลสเตอรอล และการรณรงคตานบุหรี่
 อัตราตายเนื่องจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชากรทั้งชายและหญิงลดลงกวาครึ่งในหลายประเทศของสหภาพยุโรป 

(อียู) แตโรคหัวใจยังคงเปนโรคที่ตองจับตาเนื่องจากเปนสาเหตุหลักของการตาย
ในอยี ูขณะทีโ่รคอวนและโรคเบาหวานทีก่าํลงัพบมากขึน้กอ็าจทาํใหสถติิการตาย
จากโรคหัวใจและหลอดเลือดกลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง
 ประเทศทีม่กีารลดลงดานอตัราตายจากโรคหวัใจในทัง้ชายและหญงิมากทีส่ดุ 
ไดแก อังกฤษ เดนมารก มอลตา เนเธอรแลนด และสวีเดน ซึ่งคาดวานาจะเปน
ผลพวงจากการยกระดับคุณภาพยาทั้งยาลดคอเลสเตอรอลและยาลดความดัน
เลอืด รวมถงึความสาํเรจ็ในการรณรงคลดสบูบหุรีใ่นยโุรป อนึง่ มขีอมลูจากองคการ
อนามัยโลกระบุวา ปจจุบันมีผูเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดทั่วโลกราว
ปละ 17 ลานราย

เม็กซิโกจํากัดนําเขาสุกรสหรัฐหลังไวรัสระบาด

ซึ่งภาพดิจิตอลความละเอียดสูง ซึ่งชวยใหนักวิจัยสามารถขยายภาพในบริเวณที่ตองการดวยความละเอียดแบบกลองจุลทรรศน โดยหนึ่ง
ในคณะนักวิจัยเปดเผยวา แบบจําลองนี้มีรูปแบบการทํางานคลายกับกูเกิลเอิรธ และสามารถแสดงรายละเอียดที่ไมเคยเห็นมากอนการ
พัฒนาเทคนิค 3 มิติ
 ดานผูรับผิดชอบโครงการเปดเผยวา โครงการพัฒนาแบบจําลอง Big Brain นี้ไดรับทุนสนับสนุนเปนจํานวนมหาศาลจากความ
วิตกตอแนวโนมสังคมผูสูงอายุในกลุมประเทศพัฒนาแลว ซึ่งแบบจําลองน้ีจะมีสวนสําคัญตอการพัฒนาองคความรูสําหรับการพัฒนายา
รักษาและแนวทางการรักษาเพื่อเยียวยาผูปวยโรคสมองและครอบครัวของผูปวย

เม็กซิโกจํากัดนําเขาสุกรสหรัฐหลังไวรัสระบาด
รอยเตอรส – เม็กซิโกประกาศจํากัดการนําเขาสุกรเปนจากสหรัฐเนื่องจากปญหาการระบาด
ของไวรัสชนิดรายแรง 
 กระทรวงเกษตรของเมก็ซโิกแถลงวา การนาํเขาสกุรเปนจากสหรฐันบัจากนีจ้ะยดึหลกั
พิจารณาเปนรายกรณี และมาตรการจํากัดการนําเขานี้จะจําเพาะกับสุกรเปนเทานั้น ทั้งนี้ก็เพื่อที่
จะปกปองอุตสาหกรรมเลี้ยงสุกรของประเทศและปองกันไมใหเชื้อไวรัสสามารถเล็ดลอดเขามาในเม็กซิโก
 อีกดานหนึ่งมีรายงานวาไวรัส Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDV) ซึ่งเปนไวรัสรายแรงที่ระบาดในลูกสุกร และไมเคยพบ
ในภูมิภาคอเมริกาเหนือมากอนไดระบาดแลวใน 199 พื้นที่ใน 13 รัฐ และแมไวรัสนี้สามารถทําใหสุกรที่ติดโรคตายได แตก็ยังไมพบความ
เสี่ยงตอมนุษยและสัตวอื่น และเนื้อจากสุกรที่ติดไวรัสก็ยังคงปลอดภัยสําหรับการบริโภค
 ไวรสั PEDV นีร้ะบาดทัว่สหรฐัอยางรวดเรว็และควบคมุไดยากกวาทีป่ระเมนิไวกอนหนานี ้ซึง่เจาหนาทีป่ศสุตัวและฝายทีเ่กีย่วของ
ก็กําลังอยูระหวางตรวจสอบเสนทางการระบาดจากฟารมสูฟารมและรัฐสูรัฐ โดยเพงเล็งไปที่ระบบขนสงปศุสัตวเปนหลัก

เปดตัวแบบจําลองสมองสามมิติ
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ABC News – ผลวิจัยพบ เพลงกลอมเด็กเปนปจจัยสําคัญชวยประคับประคอง
ชีวิตทารกคลอดกอนกําหนด
 ผลการศึกษาโดย นพ.เจฟฟรีย เพิรลแมน พบวาการบําบัดดวยเสียงดนตรี
ที่มีทวงทํานองออนโยนไมเพียงแตชวยชะลออัตราการเตนของหัวใจในทารกคลอด
กอนกําหนดแลว แตยังชวยใหเด็กกินอาหารและหลับไดดีขึ้น และสงผลดีใหเด็กมี
นํ้าหนักตัวเพิ่มขึ้นและฟนฟูไดเร็วขึ้น โดยนักวิจัยกลาววา ทารกสามารถปรับเขากับ
เพลงฟงสบายไดงาย เรียกไดวาดนตรีเปนยาขนานหนึ่งสําหรับเด็กกลุมนี้เลย
 อีกดานหนึ่งมีขอมูลวา เพลงแตละแบบใหผลตางกัน โดยเพลงกลอมเด็กที่

รอยเตอรส – สภาเวเนซุเอลาหารือกฎหมายหามใชขวด
ปอนนมทารก หวงัสงเสรมินมแมและลดการเลีย้งดวยนมผง
ดัดแปลงสําหรับทารก
 สมาชิกจากพรรคสังคมนิยมซึ่งครองเสียงสวนใหญ
สภาเวเนซุเอลากลาววา รางกฎหมายนี้จะหามใชขวดนมเด็ก
ทุกประเภทอันเปนสวนหน่ึงในความพยายามสงเสริมสุขภาพ
เด็ก เนื่องจากที่ผานมาก็เห็นแลววาการเลี้ยงทารกดวยนมผง

เวเนซุเอลาเล็งเลิกใชขวดนม

บราซิลพับแผนรณรงคกลุมขายบริการทางเพศ 

พอแมรองใหฟงขางเตียงนั้นจะสงผลตอระบบหัวใจและการหายใจ ขณะที่เพลงซึ่งมีทํานองไพเราะจะสงผลดีตอพฤติกรรมการกิน
อาหารและอาจยืดระยะที่ทารกคลอดกอนกําหนดรูสึกตัวใหนานขึ้น นอกจากนี้ยังพบวา ทารกคลอดกอนกําหนดที่บําบัดดวยเพลง
กลอมเด็กมักออกจากโรงพยาบาลเร็วกวาดวย
 อนึ่ง การบําบัดดวยเพลงกลอมเด็กยังใหผลตอเนื่องในระยะยาว โดยพบวาเพลงกลอมเด็กที่ทารกไดฟงระหวางรักษาใน
หนวยวิกฤตมักกลายเปนเพลงโปรดของเด็ก และเปนตัวชวยที่ใหผลดีในการปลอบประโลมเด็กภายหลังออกจากโรงพยาบาล 

เพลงกลอมเด็กเยียวยาทารกคลอดกอนกําหนด 

รอยเตอรส – กระทรวงสาธารณสุขบราซิลยอมถอดโครงการรณรงคใชถุงยางอนามัยในกลุม
ผู  ขายบริการทางเพศ หลังโดนวิจารณอยางรุนแรงจากสมาชิกสภาฝายอนุรักษนิยม
 กระทรวงสาธารณสุขบราซิลยอมถอดขอความรณรงค “ฉันภูมิใจที่ขายบริการ” ซึ่งแปะหรา
อยูบนเว็บไซตกระทรวงและเว็บไซตสื่อสังคมหลายแหงแลว หลังเผชิญกับคลื่นการตอตานอยางรุนแรงจากฟากสมาชิกสภาสายอนุรักษ  
 ดานนายอเล็กซานเดร ปาดิลญา รมว.สาธารณสุขไดออกมาปดแลววาโครงการดังกลาวเดินหนาไปโดยที่เขายังไมไดอนุมัติ และ
เขาตัดสินใจยุติโครงการรณรงคนี้แลวเพื่อปองกันไมใหการประทวงลุกลามออกไปอีก
 แมผูจัดทําโครงการตั้งใจใหคําขวัญดังกลาวกระตุนการมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัย และเชิญชวนใหผูขายบริการทางเพศเลิก
เหนียมอายที่จะขอรับบริการการรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ แตฝายตอตานมองวาคําขวัญนี้เปนตัวสงเสริมการขายบริการทางเพศ
ทั้งที่ประเทศกําลังพยายามอยางหนักในการปราบปรามโสเภณีเด็ก

สงผลกระทบตอความรักและความสัมพันธระหวางแมกับลูก อยางไรก็ดี รางกฎหมายนี้ยังผอนปรนกรณีสุดวิสัย เชน แมเสียชีวิต 
หรือแมมีนมไมเพียงพอ ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขจะเปนผูประเมิน
 อีกดานหนึ่งมีเสียงครหาจากฝายคานและกลุมผูไมเห็นดวยกับรางกฎหมายหามขวดนม โดยมองวาทางการการากัส
กาํลงัสอดมอืเขาไปยุมยามกบัชวิีตสวนตวัของประชาชน ขณะเดยีวกนักเ็รยีกรองใหรฐับาลทบทวนรางกฎหมายซึง่อาจไมสอดคลอง
กับความตองการของเด็ก ตลอดจนวิถีชีวิตของประชาชนแตละครอบครัวดวย
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retrocochlear สวนใหญตรวจไมพบสาเหตุ

ของโรค การรักษาโรคหูดับเฉียบพลัน

จาํเปนตองรกัษาตามสาเหตขุองโรค กรณี

ทีไ่มทราบสาเหตุของโรคชัดเจน การรักษา

ทีน่ยิมใหแกผูปวยในเวชปฏบิตัคิอื การใช

ยาสเตียรอยด กลไกการออกฤทธิ์ของยา

สเตียรอยดยังไมทราบชัดเจน แตพบวา

ยาสเตียรอยดสามารถลดการอกัเสบและ

ลดอาการบวมของอวัยวะที่ควบคุมการ

ไดยนิได การรวบรวมขอมลูจากฐานขอมลู

เชิงประจักษ Cochrane พบสามรายงาน

วิจัยที่มีข้ันตอนการศึกษาที่นาเชื่อถือ 

รวบรวมผูปวยจํานวน 267 คน มีหนึ่ง

รายงานวจิยัเทานัน้ทีแ่สดงใหเหน็ประสทิธผิล

ของการใชยาสเตียรอยดในผูปวยโรค

หูดับเฉียบพลัน โดยพบวาหลังไดรับยา

สเตยีรอยด ผูปวยมรีะดับการไดยนิทีด่ขีึน้ 

61% โดยกลุมควบคมุทีไ่ดรบัยาหลอกพบ

วา ระดบัการไดยนิดขีึน้เพยีง 32% ขอมูล

อีกสองงานวิจัยไมแสดงประสิทธิผลของ

ยาสเตยีรอยดท่ีทําใหระดับการไดยนิดขีึน้

อยางมนัียสําคญัเมือ่เทียบกับกลุมควบคุม

ที่ไดรับยาหลอก

 กลาวโดยสรุป ยาสเตียรอยด

ชนดิกนิมปีระสทิธภิาพในการรักษาผูปวย

โรคหดูบัเฉยีบพลนัทีไ่มทราบสาเหต ุชวย

ทําใหระดับการไดยินดีขึ้น ยังไมทราบ

กลไกการออกฤทธิ์ที่ชัดเจน ยังตองการ

ขอมูลสนับสนุนที่มากขึ้นตอไป

 การตดิตอสือ่สารในชวีติประจาํวนั

เปนสิง่จําเปน หากประสบปญหาเกีย่วกับ

การไดยินจะเปนอุปสรรคตอการสื่อสาร

ท่ัวไป หากระดับการไดยินลดลงมาก

ยิ่งเปนปญหามากขึ้น ระดับการไดยินที่

เปลี่ยนแปลงไปเกิดไดจากหลายสาเหตุ 

การวนิจิฉยัโรคหดูบัเฉียบพลนัหรือประสาท

หูเสื่อมเฉียบพลันจําเปนตองตรวจการ

ไดยินเพื่อประเมินระดับการสูญเสียการ

ไดยินทันที หากพบวามีระดับการไดยิน

ลดลงมากกวา 30 เดซิเบลมากกวา 3 

ความถี่ ผูปวยจําเปนตองรีบไดรับการ

รักษา เพราะโรคหูดับเฉียบพลันถือเปน

ภาวะเรงดวน จาํเปนตองรบีหาสาเหตแุละ

รักษาที่สาเหตุของโรคหูดับเฉียบพลัน 

อันไดแก พยาธิสภาพที่ cochlear และ 

สเตียรอยดกับโรคหูดับเฉียบพลัน
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ถือเปนคร้ังแรกของความรวมมือทางวิชาการภาครัฐรวมเอกชน 
(Public Private Synergy) ในการจดัการศกึษา สงเสริมวิชาการ และวิชาชพี
ชัน้สงูดานแพทยศาสตร วทิยาศาสตรการแพทย และสาขาอ่ืน ๆ  ท่ีเกีย่วของ 
เพื่อรองรับกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และกาวสูการเปน
ศนูยกลางทางการแพทยของภูมภิาค (Medical Hub) โดยลาสดุไดมกีารจดั
พธิลีงนามความรวมมอืขึน้ระหวางวทิยาลยัแพทยศาสตรนานาชาตจิฬุาภรณ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร และบรษิทั แพน ราชเทวี 
กรุป จํากัด (มหาชน) ภายใตกรอบความรวมมือที่มุงเนนทางดานวิชาการ 
อาทิ การแลกเปลี่ยนบุคลากร การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของแพทย
และบุคลากรทางการแพทย งานวิจัย การจัดการบรรยายและการประชุม
วิชาการ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

 รศ.นพ.กมัมาล กมุาร ปาวา รกัษาการในตาํแหนง
คณบดวีทิยาลยัแพทยศาสตรนานาชาตจิฬุาภรณ กลาว

ถึงความเปนมาของวิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติ
จุฬาภรณวา สภามหาวิทยาลัยมีมติจัดต้ังวิทยาลัย
แพทยศาสตรนานาชาตจิฬุาภรณ เมือ่วนัที ่28 สงิหาคม 
พ.ศ. 2555 โดยมีภารกิจเพื่อการศึกษาวิจัย และมี

วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา สงเสริมวิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูงดานแพทยศาสตร วิทยาศาสตรการแพทย และ

สาขาอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการใหบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุง
ศิลปวฒันธรรม โดยใชภาษาตางประเทศเปนหลกัในการจดัการศกึษาเพือ่รองรบั
กลุมประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ประกอบกบัการทีป่ระเทศไทยประกาศตนเปน
ศูนยกลางทางการแพทยของภูมิภาค ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได
เล็งเห็นวา ทางมหาวิทยาลัยนาจะเปนศูนยกลางการศึกษาทางดานการแพทย
ของภูมิภาคได โดยในกรอบความรวมมือดังกลาว ไดมีการตกลงแลกเปลี่ยน
คณาจารย นักศึกษา ความรวมมือระหวางสถาบันในประเทศและตางประเทศ 

สําหรับการจัดพิธีลงนามในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความ

‘หลักสูตรแพทยนานาชาติ’
เสริมศักยภาพทางการแพทยไทยสูสากล

รวมมือทางวิชาการระหวางภาครัฐและเอกชน 
รองรับการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี 
ปรญิญาโท ปรญิญาเอก และการศกึษาหลังปริญญา
ทัง้หมด เพือ่ใหเปนไปตามมาตรฐานวชิาชพี โดยจดั
ใหมีการลงนามความรวมมือทางวิชาการระหวาง
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร บริษัท แพน ราชเทวี 
กรุป จํากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ภายในพธีิลงนามความรวมมอืทางวชิาการ
ภาครฐัรวมเอกชน ศ.ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย อธกิารบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา “ธรรมศาสตร
มีความยินดีอยางยิ่งที่ไดตอนรับหนวยงานเอกชน
สําคัญทางการแพทยสองหนวยงานของประเทศไทย 
หนวยงานแรกคือโรงพยาบาลบํารุงราษฎร นําโดย 
ศ.นพ.สิน อนุราษฎร หนวยงานท่ีสองคือบริษัท 
แพน ราชเทวี กรุป จํากัด (มหาชน) นําโดย รศ.ดร.
นพ.พิชิต สุวรรณประกร โดยสวนตัวรูจักทั้งสอง
หนวยงานเปนอยางดี เนื่องจากเปนหนวยงาน

อธิการบดี ม.ธรรมศาสตร กลาวตอนรับและเปดงานลงนาม
ความรวมมือทางวิชาการ 
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การสอนนั้น เราจะใชภาษาไทยเปนภาษาหลัก บัดนี้เราจะใชภาษาอังกฤษเปน
ภาษาหลัก เพื่อทําใหแพทยไทยเติบโตและกาวหนามากยิ่งขึ้น”

ดาน ศ.นพ.สิน อนุราษฎร ผูอํานวยการดานการแพทย กลุม
โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร กลาววา ถอืเปนครัง้แรกในประเทศไทยทีมี่การรวมมือ
ระหวางภาคเอกชนและภาครัฐในดานการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตร
การแพทย ซ่ึงดวยจํานวนบุคลากรทางการแพทยทีม่อียูอยางจํานวนจาํกัด หาก
เปดกวางใหโรงพยาบาลเอกชนซึง่มอียูหลายแหงไดเขามามสีวนรวม มัน่ใจไดวา
จะเกิดประโยชนแกประเทศชาติอยางมาก โดยโรงพยาบาลบํารุงราษฎรมีความ
เหมาะสม เนื่องจากเปนผูนําดานมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล 

รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร ประธาน
บรษิทั แพน ราชเทว ีกรุป จาํกดั (มหาชน) กลาววา 
ถือเปนครั้งแรกของความรวมมือทางวิชาการระหวาง
ภาครฐัและเอกชนในการจดัการศกึษา สงเสริมวชิาการ 
และวชิาชพีชัน้สงูดานแพทยศาสตร วทิยาศาสตร และ
สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางหลักสูตรแพทย
นานาชาติ โดยบริษัท แพน ราชเทวี กรุป จะใหการ
สนบัสนนุบคุลากรทางการแพทย รวมถงึความรวมมอื
ดานงานวิจัยรวมกัน ตลอดจนการจัดสัมมนา การ

ประชุมวิชาการตาง ๆ  โดยมีสาระสําคัญในเรื่องการดูแลรักษา การปองกัน การ
ฟนฟู และการนําไปสูความสุข อันจะเปนประโยชนในการสรางนักเรียนแพทย
ที่มีศักยภาพ และเปน International Standard ทางการแพทย เพื่อรองรับการ
เปดตลาดสู AEC ที่กําลังจะมาถึง

รศ.นพ.กมัมาล กลาวเพิม่เตมิวา สถานทีต่ัง้ของวทิยาลยัแพทยศาสตร
นานาชาติจุฬาภรณ คือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ขณะน้ีได
งบประมาณจากรัฐบาลเพื่อสรางตึกใหม และอยูระหวางการยกรางหลักสูตร 
โดยลกัษณะของความเปนนานาชาติจะตองประกอบดวย 3 เรือ่งใหญ ๆ  เรือ่งแรก
คือ หลักสูตรความเปนนานาชาติ ตองตัดสินใจเลือกระหวางหลักสูตรของ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือไทย แตเนื่องจากหลักสูตรของไทยเปนสวนผสม
ระหวางสองหลักสูตรจึงตัดสินใจเลือกหลักสูตรของไทย เรื่องที่สองคือ การรับ
นกัศกึษาจากตางประเทศ ในชวง 3-4 ปแรกจะยงัไมรบั ยกเวนเปนความรวมมือ
ระหวางรัฐบาล เพราะปกติรัฐบาลในกลุมประเทศอาเซียนจะมีการรับนักศึกษา
ที่อยากเรียน โดยจะสงเขามาผานทางรัฐบาลไทย เรื่องที่สามคือ มีแหลงฝกงาน
อยูในตางประเทศ ขณะนี้คูสัญญามีในญี่ปุน อินเดีย อังกฤษ และกําลังพูดคุย
ทาบทามกับทางรัฐควีนสแลนด ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจะเดินทางมาดูงานที่

ชั้นนําในประเทศไทย โดยโรงพยาบาลบํารุงราษฎร
จดัเปนโรงพยาบาลเอกชนทีด่อีนัดบัตน ๆ  ในประเทศไทย 
มีความทันสมัย มีความกาวหนา มีแพทยจํานวน
มาก มีลามภาษาตางประเทศมากกวารอยคน และ
ทีส่ําคญัคอืมีความเปนอินเตอร สําหรบับริษทั แพน 
ราชเทวี กรุป จํากัด (มหาชน) ถือเปนองคกรเอกชน
ที่เปนท่ีรูจักในดานความสวยความงามอยางกวาง
ขวาง ขณะทีว่ทิยาลยัแพทยศาสตรนานาชาตจุิฬาภรณ 
เปนแหงแรกของประเทศไทยที่สอนดานการแพทย
เปนภาษาอังกฤษ เพื่อนําพาประเทศไทยใหเติบโต
กาวหนาทางการแพทยมากยิ่งขึ้น ครั้งนี้จึงถือเปน
โอกาสอันดีที่ทั้งสามหนวยงานไดรวมมือกัน”

ศ.ดร.สมคิด กลาวอีกวา ความรวมมือใน
ครั้งนี้จะทําใหภาครัฐคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ไดรับความรูจากเอกชน สามารถนาํองคความรูตาง ๆ 
จากภาคเอกชนมาพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร
นานาชาตจุิฬาภรณใหดยีิง่ขึน้กวาเดมิ ในขณะเดยีวกนั
ยังทําใหองคกรเอกชนไดรวมมือกับภาครัฐ โดย
วทิยาลยัแพทยศาสตรนานาชาตจุิฬาภรณจัดวาเปน
องคกรที่มีองคความรูมากพอ มีแพทยจํานวนมาก
ที่จะถายทอดความรูตาง ๆ เหลานี้ได

“เปาหมายของเราคอื นาํพาระบบการแพทย
ของประเทศไทย จดัการเรียนการสอนใหมีความทัน
สมัยที่สุด และเทียบชั้นกับนานาชาติได ซึ่งในความ
เปนจริงแลว ความรูทางวิชาการของประเทศไทย
สามารถเทียบชั้นไดอยูแลว แตในดานการเรียน

ครั้งแรกของความรวมมือทางวิชาการภาครัฐรวมเอกชน 

พิธีลงนาม

รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร กลาวใหการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทยและความ
รวมมือดานงานวิจัย
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรในชวงปลายเดอืนกรกฎาคม
นี้ โดยสรุปหลักสูตรขณะนี้ไดยกรางเปนหลักสูตร
นานาชาติ แตจะรับนักเรียนไทยกอนเพื่อไมใหมีขอ
ขดัแยงทางแพทยสภา แตในอนาคตจะมคีวามรวมมอื
ระหวางประเทศ เนื่องจากขณะนี้มีนักศึกษาจาก
ตางประเทศใหความสนใจและติดตอเขามาเปน
จํานวนมาก

อยางไรกต็าม หลงัจากยกรางหลกัสตูรแลว 
ขั้นตอนตอไปคือ ตองสงเขาไปที่กลุมแพทยสถาบัน
และแพทยสภาเพ่ือรบัรองหลกัสตูร กระบวนการจะ
ใชเวลาประมาณ 3-6 เดือน นั่นหมายความวา
ประมาณเดอืนธนัวาคม-มกราคม จะสามารถเริม่ได 
และจะเปดการศึกษาในเดือนสิงหาคมปหนา 

การแพทยแบบผสมผสาน (Integrative Medicine) โดยนํามาบูรณาการหลักสูตร
ใหมซึ่งจะไมซํ้ากับที่อื่น 

“เราใชหลักวาแตละวิชาตองจับกับตางประเทศเพื่อเปนแกน หรือเรา
เปนแกนแลวสงไป เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจวาตางประเทศกําลังทํา
อะไร เชน ญี่ปุนมีความตกลงความรวมมือทางดานผิวหนังกับเรา ควีนสแลนด
ตกลงทางดานโรคทางเดินอาหาร อินเดียมีความรวมมือในหลายโรคที่หมดไป
จากประเทศไทย เชน โรคเรื้อน โดยอาจจะมีการสงนักเรียนไปดูงาน แตทั้งนี้
ตองคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนดวย เน่ืองจากทางอินเดียยังมีปญหา
เรื่องความปลอดภัยอยางที่ทราบกันอยู สําหรับภาษาที่ใชในการเรียนการสอน
นัน้เปนภาษาองักฤษทัง้หมด ถาหากภาษาองักฤษยงัไมถงึเกณฑกไ็มสามารถไป
ได อยางกรณขีองรัฐควนีสแลนด มขีอเสนอวาตองรูภาษาองักฤษระดบัสงูถึงจะ
ไดไป เพราะถาภาษาไมดี เรียนไมได ก็จะไมคุมคา”

รศ.นพ.กมัมาล เนนยํา้วา การกอตัง้วทิยาลยัแพทยศาสตรนานาชาติ
จุฬาภรณจะทําใหประเทศไทยพัฒนาไปไดสองทาง ประการแรก จากเดิมที่
เรียนจากตําราของตางประเทศ ซึ่งตําราของตางประเทศนั้นเปน Body of 
Knowledge เนื่องจากเราตองขอตําแหนงทางวิชาการ เชน ผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย จะตองแปลเปนไทย แตเนื่องจากความไม
ลุมลึกทางวิชาการ ทําใหแปลไมเขาถึง การเรียนเปนภาษาอังกฤษจึงเปนเรื่องที่
ตองทําเพื่อเกิดการพัฒนา ประการที่สอง เปนการเขาถึงดานภาษา เขาถึงวิธีคิด
ใหม โดยลักษณะการสอนคือ นักเรียนตองเรียนเอง ตั้งคําถามเพื่อใหเกิดการใช
ความคดิ เสมอืนเปนการสรางโพรดกัสใหม สรางนกัศกึษาใหมท่ีมคีวามแตกตาง
จากปจจุบัน  

การรวมลงนามความรวมมือทางวิชาการภาครัฐรวมเอกชนใน
โอกาสนี ้หวงัเปนอยางยิง่วาจะกอใหเกดิความรวมมอืดานวชิาการทางการ
แพทยในระดับสากลระหวางภาครัฐและเอกชน การสงเสริมความรูและ
แลกเปลีย่นประสบการณ รองรับการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรทัง้
ปริญญาตรีและปริญญาโท-เอก ใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และเพื่อ
รองรับความตองการทางการแพทยสําหรับผูปวยทั้งชาวไทยและชาว
ตางชาติ รวมถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดวย  

ศ.นพ.สิน อนุราษฎร (ซาย) ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย (ขวา) 

“เรามสีถานทีเ่รยีนคอืตางประเทศแหงหนึง่ 
ธรรมศาสตรแหงหนึ่ง และโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ 
อกีแหงหนึง่ แตวาเรายงัไมไดใชโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร
เปนที่เรียนของนักศึกษาแพทย ดวยขอจํากัดหลาย
อยาง แตเราจะใชโรงพยาบาลบํารุงราษฎรในการ
เรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท สวนทางแพน 
ราชเทวี จะมุงในเรื่องของ Cosmetic Dermatology 
เพราะปจจุบันจะเห็นวามีคนที่เสียชีวิตจากการฉีด
ฟลเลอร โบท็อกซ แสดงวาหนวยการศึกษาไมไดรับ
ผิดชอบเร่ืองนี ้ผมคดิวานีเ่ปนบรบิทการศกึษาทีต่อง
มาสอนใหเปนศาสตร ทาํจากสิง่ท่ีไมใชศาสตร เรยีนรู
ดวยตัวเอง กลับมาเรียนรูจากหนังสือ เพื่อใหเขาใจ
วาทําอยางนี้อันตราย ทําอยางนี้ปลอดภัยกับคนไข 
อะไรที่มันผิด ๆ อยู มหาวิทยาลัยตองเอามาทํา”

รศ.นพ.กัมมาล กลาวเพิ่มเติมอีกวา ดวย
ความทีเ่ปนวทิยาลยัแพทยศาสตรนานาชาตจิฬุาภรณ 
จึงจํากัดท่ีหลักสูตรแพทยศาสตร แตไดเพิ่ม
หลักสูตรแพทยแผนไทย รวมถึงหลักสูตรใหม อาทิ 
เทคโนโลยีโรคไต เทคโนโลยีโรคหัวใจ เทคโนโลยี
อนามัยเจริญพันธุ เชน การทําเด็กหลอดแกว ซึ่ง
เหลานี้ตองใชเทคนิคพิเศษ นอกจากนี้ทางดาน
ปรญิญาโทมเีรือ่งของการพฒันายา (Drug Development) 
เวชศาสตรการเจริญพันธุ (Reproductive Medicine) 
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    กระทรวงสาธารณสุข

เปดกวางใหสาํนกังานสาธารณสขุ

จังหวัดทําการซื้ออุปกรณทางการแพทย 13 รายการ 

ไดแก 1. ชุดตรวจนํ้าตาลในเลือด 2. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ

ดิจิตอล 3. กระเปาใสเครื่องมือ 4. เครื่องชั่งนํ้าหนัก 5. ปรอทวัด

ไข 6. เทปวัดรอบเอวหรือชนิดที่สามารถเทียบคาดัชนีมวลกายได 

7. เทปหรืออุปกรณวัดสวนสูง 8. แผนวัดสายตา 9. กรรไกร 

10. ถุงมือ หรือหนากากอนามัย 11. ชุดอุปกรณทําแผลเบื้องตน 

12. โทรโขงหรือเครื่องขยายเสียงชนิดพกพา และ 13. แผนตรวจ

นํา้ตาลในปสสาวะ เพือ่สนบัสนนุการทํางานของ อสม. ตามบทบาท

การเปนนักจดัการรวมแกไขปญหาสขุภาพประชาชนในหมูบานได

อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สธ. จัดให...
อุปกรณการแพทยมีใชทั่วถึง

 ทั้งนี้การจัดซื้ออุปกรณทางการแพทยดังกลาว เจาหนาที่

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และ อสม. จะตองมีสวนรวมในการ

พจิารณาจดัซือ้ดวย โดยสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัมหีนาทีก่าํกบัดแูล

การจดัซือ้จดัจางใหเปนไปอยางถกูตองตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรี

วาดวยการพัสดุโดยเครงครัด

 เปนที่ทราบกันดีวาหนวยแพทยในพื้นที่ตางจังหวัดโดยสวน

ใหญยงัคงตองการกาํลงัสนบัสนนุในหลายดาน โดยเฉพาะดานอุปกรณ

ทางการแพทย Talk of the Town ในฉบบันีจึ้งไดทําการสอบถามความ

คดิเหน็จากนอง ๆ  นักศกึษาแพทยวานอง ๆ  คดิเหน็อยางไรกบันโยบาย

การสนับสนุนอุปกรณทางการแพทย 13 รายการใหแกสาธารณสุข

จังหวัด เพื่อแกไขปญหาสุขภาพประชาชนในหมูบานไดอยางทั่วถึง

 “ถอืเปนเรือ่งดแีละสมควร

ทําอยางยิ่งในการที่จะใหการ

สนบัสนนุ อสม. โดยเฉพาะในสวน

ของอุปกรณทางการแพทยที่จาก

เดิมยังขาดแคลนอยูมาก หากได

รับการสนับสนุนแลวทีมงานมี

อุปกรณทางการแพทยในจํานวน

ที่เพียงพอตอการใหการตรวจ

วนิจิฉยัและรกัษาผูปวยในพืน้ทีไ่ด

อยางท่ัวถึง ก็จะชวยเยียวยา

คุณภาพชีวิตใหแกผูปวยในพื้นที่

นั้น ๆ ไดดียิ่งขึ้น กอใหเกิด

บรรยากาศที่ดีขึ้น ทีมแพทยก็มี

กําลังใจในการทํางานมากขึ้นอีก

ดวยคะ”

 “ความเปนจริงนโยบาย

ดี ๆ แบบนี้นาจะทํามาต้ังนาน

แลว เดิมทีสาธารณสุขในชนบท

ยังขาดแคลนหลายปจจัยอยูมาก 

ทัง้บคุลากร อุปกรณทางการแพทย 

รวมทั้งยารักษาโรค แตตอนนี้มี

นโยบายดี ๆ แบบน้ีเกิดขึ้นแลว 

แรงสนับสนุนตรงนี้จะไดชวยเติม

ประสทิธภิาพการวนิจิฉยัและใหการ

รักษาไดดียิ่งขึ้น มีความแมนยํา

มากยิง่ขึน้ ผูทีไ่ดรบัประโยชนสงูสดุ

ก็คือประชาชน ถือเปนเรื่องที่นา

ยินดีคะ”

 “การที่ทางกระทรวง

สาธารณสุขไดใหความสําคัญกับ

สาธารณสุขจังหวัดมากขึ้น โดย

ใหการสนบัสนนุการจัดซือ้อุปกรณ

ทางการแพทยถือเปนเรือ่งทีดี่ สวน

ตวัแลวเหน็ดวยอยางยิง่ ผูปวยใน

พ้ืนท่ีจะไดรับการตรวจรักษาได

อยางท่ัวถึง สิ่งท่ีอยากใหเสริม

เพิม่เตมิคอื อยากใหมกีารตัง้กองทนุ

สนบัสนนุการศึกษาแก อสม. เพือ่

ที่พวกเขาจะไดนําความรูใหม ๆ 

ที่ไดมาไปชวยในการรักษาผูปวย

ในภายภาคหนาตอไป”
 “เปนนโยบายที่ดีคะ 

เพราะปกติแลวโรงพยาบาลหรือ

คลนิกิในชนบทยงัขาดแคลนอปุกรณ

ทางการแพทยอยู ถาหากมอุีปกรณ

ทางการแพทยมากขึ้น แพทยก็

สามารถนําอุปกรณเหลานั้นมา

เอ้ือประโยชนทางการตรวจโรค

และการรกัษาใหแกผูปวยไดทัว่ถงึ

มากยิง่ขึน้ นอกจากนีก้อ็ยากใหมี

โครงการใหความรูแกแพทยรุน

ใหม เพิ่มปริมาณจํานวน อสม. ที่

มีความรูความเชี่ยวชาญมากขึ้น 

จะไดเปนกําลังเสริมในพื้นที่สวน

ที่ยังขาดอยูคะ”¹È¾.·Ô¾»ÀÒ à»š§¤ํÒ

¹È¾.ÊØ¾ÔªÞÒ ÇÔ·ÙÃÂ�¾¹Ò¡ØÅ

¹È¾.àÊÇÔµÒ ÁÒÅÕàÅÔÈ ¹È¾.»ÒÅÔ´Ò ÇÔÀÒÊ¡ÃÇÃÒÇØ¸

Talk.indd   16 7/16/56 BE   3:28 PM



17Ç§¡ÒÃá¾·Â�16 - 31 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ •

 รางวลัแพทยดเีดนในชนบท คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัย

มหิดล ไดกอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2516 เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติแพทยผูอุทิศตนปฏิบัติ

หนาที่ในชนบท และมีสวนสําคัญในการพัฒนาบริการทางการแพทยและงานสงเสริม

สุขภาพในพื้นที่ใหเจริญกาวหนา เปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนรวมวิชาชีพและนักศึกษา

แพทย  โดยเฉพาะบณัฑิตแพทยทีต่องออกไปปฏิบัตงิานในชนบทใหมทีศันคตทิีด่แีละ

มองเห็นคุณคาของการทําประโยชนสูงสุดแกชุมชนและสังคมในชนบท ทั้งนี้รางวัล

ดงักลาวจดัขึน้เปนประจาํทกุป โดยทีแ่พทยผูรบัรางวลัจะไดรบัเกยีรตใิหแสดงปาฐกถา

อดุม โปษะกฤษณะ เพือ่เปนเกียรตแิละอนสุรณแด ศ.เกียรตคิณุ นพ.อดุม โปษะกฤษณะ 

อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุข ซึ่งเปนผูที่เอาใจใสดูแล สนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติงานของแพทย

ไทยในชนบทอยางดีตลอดมา  

 สําหรับการคัดเลือกแพทยดีเดนในชนบท ประจําป 2555 ประธานคณะ

กรรมการคดัเลือกแพทยดเีดนในชนบทพจิารณาจากคณุสมบตัหิลายประการ ประกอบ

ดวย การใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุข การบริหาร  มนุษยสัมพันธ ความ

เสียสละ ความใฝรูในวิชาการ ความเปนผูนําที่ดี และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งที่

เปนประโยชนตอสวนรวม โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานทางการแพทยในชนบท

ติดตอกันไมนอยกวา 5 ป ทั้งนี้ไมจํากัดวาจะตองเปนศิษยเกาแพทยศิริราช ทางคณะ

กรรมการจะคัดเลือกแพทยผูมีความเหมาะสมที่สุด โดยในป พ.ศ. 2555 นี้ไดมีการ

เสนอรายชื่อแพทยที่ปฏิบัติงานในชนบทใหคณะกรรมการพิจารณาทั้งสิ้นจํานวน 26 

ทาน เมือ่คณะกรรมการพิจารณาแลวจงึไดเดนิทางไปเย่ียมชมการปฏบิตังิานขัน้สดุทาย

จํานวน 13 ทาน ในการเดินทางไปแตละครั้ง คณะกรรมการไดสัมภาษณแพทย 

ผูรวมงาน และผูมารับบริการ ตลอดจนไดเยี่ยมชมผลงานและโรงพยาบาลดังกลาว 

เปนที่นายินดีวาประเทศไทยมีแพทยที่ตั้งใจทํางานใน

ชนบทอยางมุงมัน่ทุมเทหลายคน ทาํใหเปนทีห่นกัใจแก

คณะกรรมการในการตดัสนิ แตในท่ีสดุทางคณะกรรมการ

ไดคัดเลือกให นพ.สมปรารถน หมั่นจิต ผูอํานวยการ

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชเชยีงของ จ.เชยีงราย 

เปนผูไดรับรางวัลแพทยดีเดนในชนบทของคณะ

แพทยศาสตรศริริาชพยาบาล คนที ่39 ประจําป 2555  

 นพ.สมปรารถน จบการศกึษาช้ันประถมศกึษา

จากโรงเรียนบานขาม (ศรีรัฐประชานเุคราะห) จ.นครราชสมีา 

จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน

สวนกหุลาบวทิยาลยั สาํเรจ็การศึกษาแพทยศาสตรบณัฑติ

จากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย

มหิดล เม่ือป พ.ศ. 2534 สอบไดหนังสืออนุมัติแสดง

 รางวลัแพทยดเีดนในชนบท คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัย เปนที่นายินดีวาประเทศไทยมีแพทยที่ตั้งใจทํางานใน

นพ.สมปรารถน หมั่นจิต
แพทยดีเดนในชนบท ประจําป 2555

“

”
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ทุน 296,289.37 บาท ซึ่งปจจุบันมีทุนจดทะเบียนกวา 3 ลานบาท โดยผมนําดอกผล

ที่ไดจากมูลนิธิมาชวยเหลือผูปวย และสนับสนุนสงเสริมนักเรียนที่สนใจจะเรียนทาง

ดานสาธารณสุข นอกจากนี้การท่ีผมมีโอกาสเปนผูบุกเบิกสรางโรงพยาบาลขุนตาล 

และเปนผูอํานวยการคนแรกของที่นั่น จากจุดเริ่มตนที่มีแพทย 1 คน และเจาหนาที่ 

13 คน จนถึงปจจุบันโรงพยาบาลสามารถใหบริการไดเหมือนกับโรงพยาบาลชุมชน

อื่น ๆ และมีบุคลากรทั้งหมดประมาณ 100 กวาคน สิ่งนี้เปนผลงานที่ผมภาคภูมิใจ

แมวาจะทาํใหเราเหนือ่ยมากขึน้บางกต็าม แตทัง้ทมีงานทีท่าํงานกบัผม เรามคีวามสุข

ในการทํางาน ในการใหบริการผูปวย เนื่องจากผมตั้งใจคงความเปนแพทยอยูแมวา

จะเปนผูอํานวยการ 2 โรงพยาบาล แตหนาที่ของการเปนแพทยคือ การ

ใชวิชาชีพแพทยในการตรวจรักษาผูปวยทั้งโรคทั่วไป และโรคที่ตองใช

ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ผมจะละทิ้งไปไมได”

  จากความมุงมั่นตั้งใจในการบริการดูแลรักษาผูปวย

มาตั้งแตสมัยเปนนักศึกษาแพทย ประกอบกับการเปนแพทย

ผูเชี่ยวชาญดานเวชศาสตรครอบครัว เมื่อมาทํางานในชนบทจึง

ทําให นพ.สมปรารถน มีความรอบรูดานงานสงเสริมสุขภาพ งาน

ปองกนัโรค งานรกัษาพยาบาล และงานฟนฟสูุขภาพ เปนตวัอยางของ

แพทยที่สมบูรณแบบในโรงพยาบาลชุมชนที่ตองบริหารคน สรางทีมงานที่

เขมแข็ง ดูแลรักษาผูปวยดวยความเอาใจใส และพัฒนาระบบดูแลสุขภาพที่เขาถึง

ชุมชนอยางแทจริง โดยตลอดระยะเวลา 22 ป คุณหมอไดสรางผลงานที่นาภูมิใจให

กบัทัง้ 2 โรงพยาบาล ทาํใหโรงพยาบาลขนุตาลไดรบัรางวลัชนะเลศิระดบัประเทศโครงการ 

To Be Number One ประเภทชมุชน หมูบานหวยสกั ต.ยางฮอม อ.ขนุตาล จ.เชยีงราย 

ประจาํป พ.ศ. 2549, รางวลัองคกรภาครฐัทีท่าํคณุประโยชนดานผูสูงอายุดเีดน ประจาํ

ป พ.ศ. 2555 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, ผานการ

ประเมนิมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรกัแหงครอบครวัระดบัทอง ป พ.ศ. 2555, ผาน

การประเมนิมาตรฐานอาํเภอควบคมุโรคเขมแขง็ ป พ.ศ. 2555 และผานการรบัรองระบบ

คณุภาพตามมาตรฐาน Hospital Accreditation เมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2550 และผาน 

Re-accreditation เมือ่วนัที ่21 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2556 ถงึวนัที ่20 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2559

 ทั้งนี้ในสวนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของก็ผานการรับรอง

ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน Hospital Accreditation เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 

และผาน Re-accreditation วันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558, ผานการประเมินความ

เสีย่งจากการทาํงานของบคุลากรในโรงพยาบาลระดบั 5 ป พ.ศ. 2553, รางวลั Quality 

Prize of The Year: Quality Innovation Symposium 2010 กระทรวงสาธารณสุข, 

รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตรสั้นในหัวขอ HIVQUAL-T ป พ.ศ. 2554, ผาน

การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวระดับทอง ป พ.ศ. 2555, 

รางวัลเครือขายบริการดีเดน “เครือขายโรคหัวใจและหลอดเลือด” ป พ.ศ. 2555 จาก

สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหงชาต,ิ รางวลัมาตรฐานวศิวกรรมทางการแพทย การ

พฒันาดเีดนระดบั 5 ดานวศิวกรรมความปลอดภยั ป พ.ศ. 2556 และรางวลัมาตรฐาน

วิศวกรรมทางการแพทย การพัฒนาดีเดนระดับ 5 ดานการบํารุงรักษา ป พ.ศ. 2556

อยางไรก็ตาม นอกจากผลงานที่สรางใหกับโรงพยาบาลแลว นพ.สมปรารถน ยังมี

ผลงานทางวิชาการหลายเรื่อง เชน งานวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของชุมชนในการ

ปองกันและควบคุมปญหาสารเสพติด ต.ปาตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย” งานวิจัยเรื่อง 

“รูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชนดานสังคมและสุขภาพระหวางองคการ

บริหารสวนตําบล โรงพยาบาลและชุมชน ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย” และ

วิทยานิพนธ “รูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวโดยใชชุมชนเปนฐาน ต.ยางฮอม 

ความรูความชาํนาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร

ครอบครัว ป พ.ศ. 2545 และสําเร็จ

การศกึษาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาการจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

คณะสาธารณสขุศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร 

ป พ.ศ. 2554

 สําหรับการทํางาน นพ.สมปรารถน เริ่มรับ

ราชการในตําแหนงนายแพทย 4 โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 

พ.ศ. 2534 ตอมาดาํรงตาํแหนงผูอาํนวยการโรงพยาบาล

ขุนตาล จ.เชียงราย ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2537 

จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2546 (ระหวางวันที่ 22 

พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2546 

ไดรกัษาการในตาํแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเดจ็

พระยพุราชเชียงของอกีตําแหนงหนึง่) จากนัน้กก็ลบัมา

ดาํรงตาํแหนงผูอาํนวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช

เชียงของ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2546 จนถึง

ปจจุบัน และชวงระหวางวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2548 

ถึงตุลาคม พ.ศ. 2550 และตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2551 ไดรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ

โรงพยาบาลขนุตาลอกีตาํแหนง รวมทาํหนาทีผู่อาํนวยการ

โรงพยาบาล 2 แหงพรอมกันเปนระยะเวลา 8 ป 

 “ในชวง 2-3 ปแรกทีเ่ขารบัราชการโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชเชียงของ มีแนวคิดท่ีจะจัดตั้งมูลนิธิ 

ทาํใหผมนกึถงึประสบการณขายธงเนือ่งในวนัมหดิล เมือ่

ครั้งเปนนักศึกษาแพทย เงิน 5 บาท 10 บาท เมื่อมี

ผูบริจาคที่ศรัทธามากมายก็เปนเงินนับสิบนับรอยลาน

บาทได จึงไดเรียนปรึกษากับผูเกี่ยวของหลาย ๆ ทาน 

แลวจัดทอดผาปาขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ไดเงนิประมาณ 1 แสนบาท เมือ่รวมกบัเงนิของธนาคาร

กสกิรไทยทีบ่รจิาคใหกอนหนานัน้ กส็ามารถจดทะเบยีน

จัดตั้งเปนมูลนิธิสําเร็จเมื่อกรกฎาคม พ.ศ. 2537 ดวย

Special394.indd   18 7/16/56 BE   3:26 PM



19Ç§¡ÒÃá¾·Â�16 - 31 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

[ Special ]

อนามยั การศกึษา เพือ่จะเตบิโตเปนผูใหญทีด่ใีนอนาคต 

โดยผมมีอุดมคติในการทํางานคือ ยึดมั่นในพระบรม

ราโชวาทของสมเดจ็พระราชบดิาท่ีวา “ขอใหถอืประโยชน

สวนตนเปนกิจที่สอง ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจ

ทีห่น่ึง ลาภทรพัย เกยีรตยิศ จะตกแกทานเอง ถาทรงธรรม

แหงอาชีพใหบริสุทธิ์” 

 นอกจากนี้ นพ.สมปรารถน ยังกลาวถึงแรง

จงูใจท่ีทําใหทํางานในชนบทตลอดมาวา สาํหรบัผมอาจ

มีประสบการณสวนตัวที่ตางจากคนอื่น คือในชวงสมัย

ที่เรียน ผมมีโอกาสไดรวมเดินขบวนในชวง 14 ตุลาคม 

พ.ศ. 2516 ทําใหมีโอกาสไดรับรูปญหาของสังคม รูสึก

วาประเทศไทยยงัมคีวามยากจน ยงัมคีวามไมเทาเทยีม

กัน เมื่อผมสําเร็จการศึกษาและมาเปนแพทย ผมจึงมี

ความตัง้ใจทีจ่ะเปนแพทยทาํงานอยูในชนบท เนือ่งจาก

เห็นวาในชนบทของเรายังคงขาดแคลนแพทยอยูมาก

 สุดทายนี้ นพ.สมปรารถน ไดฝากขอคิดถึง

แนวทางที่จะทําใหคุณภาพชีวิตของคนในชนบทและใน

เมืองเทาเทียมกันวา อันนี้ตองเปนความรวมมือของทุก

ฝายทั้งรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนแพทย 

ตลอดจนผมเองท่ีอยูในชนบทตองรวมมอืกนั โดยเฉพาะ

ตวัเราในฐานะทีเ่ราเปนแพทยแมวาจะอยูหางไกลแคไหน

ก็ตาม แตเราก็ตองติดตามขอมูลขาวสารความกาวหนา

ทางการแพทยท่ีจะนําไปพัฒนาติดตามความกาวหนา

ในการรักษาโดยไมหยุดนิ่ง

 

อ.ขุนตาล จ.เชียงราย” และยังไดรับรางวัลแพทยชนบทดีเดน กองทุนนายแพทย

กนกศักดิ์ พูลเกษร ป พ.ศ. 2545 และรางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน จ.เชียงราย ป 

พ.ศ. 2546 อีกดวย

 สาํหรบัความรูสกึทีไ่ดรบัรางวัลแพทยดีเดนในชนบทคนที ่39 ประจาํป 2555 

ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลในครั้งนี้ นพ.สมปรารถน กลาวดวยวา ตอน

สมัยเปนนักศึกษาแพทยมีโอกาสเขารับฟงปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ ของ นพ.วิชัย 

โชควิวัฒน และรุนพี่ทานอื่น ๆ รูสึกประทับใจเวลาที่พวกรุนพี่เลาถึงประสบการณใน

การทํางานมีความรูสึกวาพี่ ๆ ที่สําเร็จการศึกษาออกไปทํางานในชนบทไมวาจะเปน

ระยะเวลานานแคไหน แตพวกเขาก็ยังคงความดีไวได พวกรุนพี่เหลานี้จึงเปนเหมือน

กับไอดอล และเปนแรงบันดาลใจท่ีคิดวาเมื่อเราจบการศึกษาออกไปทํางานแลวจะ

สามารถธํารงรักษา สรางความดี หรือสรางผลงานไดอยางรุนพี่ ๆ  หรือไม ดังนั้น เมื่อ

ทางคณะกรรมการไดเห็นถึงผลงาน ไดเห็นในสิ่งท่ีทํา และคัดเลือกผมใหรับรางวัล

แพทยดเีดนในชนบทปนีจ้งึทาํใหผมมคีวามภมูใิจเปนอยางยิง่ เนือ่งจากผมไดรบัทราบ

ถงึคุณคาของรางวลัแพทยดเีดนในชนบทมาอยางยาวนาน รางวลันีจ้งึถอืวาเปนรางวลั

ที่สูงสุดสําหรับแพทยที่ทํางานในบานเรา และจะเปนกําลังใจที่จะทําใหผมทํางานใน

ชนบทตอไปจนเกษียณอายุราชการ

นพ.สมปรารถน กลาวถงึคติในการทํางานใหฟงตอวา ผมยดึหลกั 3 ประการ 

คือ 

 1. การครองตน ยึดหลักความสุขแบบพอเพียง ความสุขท่ีเกิดจากการให 

ทําใหไมตองดิ้นรนขวนขวายเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินเงินทองมากมาย เปนการตัด

หนทางที่จะคิดทุจริตคอรรัปชั่น หรือเอารัดเอาเปรียบผูอื่น   

 2. การครองคน ยึดหลัก “อตนํ อุปมํ กเร” เอาใจเขามาใสใจเรา สิ่งใดที่เรา

ไมชอบกไ็มปฏบิตัติอผูอืน่ เชน การวางทาขมเหง คาํพดูกาวราว ฯลฯ เคารพในศกัด์ิศรี

ของมนุษยวาเทาเทียมกันทุกคน จึงปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาเสมือนเพื่อนรวมงาน 

เมื่อเราใหเกียรติผูอื่น เราก็จะไดรับความเคารพนับถือกลับคืนมา

3. การครองงาน ยดึหลกัปฏิบตัิงานที่ไดรบัมอบหมาย 

และงานที่เปนภารกิจอันพึงกระทํา แมจะไมใช

งานในหนาทีค่วามรบัผิดชอบทางดานสาธารณสขุ 

สนใจท่ีจะรวมพัฒนาทรัพยากรมนุษยตั้งแต

วัยเด็ก เพื่อใหไดรับการดูแลทั้งดานสุขภาพ 

3. การครองงาน ยดึหลกัปฏิบตัิงานที่ไดรบัมอบหมาย 

และงานที่เปนภารกิจอันพึงกระทํา แมจะไมใช

งานในหนาทีค่วามรบัผิดชอบทางดานสาธารณสขุ 

สนใจท่ีจะรวมพัฒนาทรัพยากรมนุษยตั้งแต

วัยเด็ก เพื่อใหไดรับการดูแลทั้งดานสุขภาพ 
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 โรคตับออนอักเสบเฉียบพลันสวนใหญ (80-90%) เปนโรคที่ไมคอย

รุนแรงและมักจะหายภายใน 7 วัน แตก็มีประมาณ 10-20% ที่เปนโรคตับออน

อักเสบที่คอนขางรุนแรง และจําเปนที่จะตองไดรับการวินิจฉัยและรักษาที่

ถูกตองแตเนิ่น ๆ

 หนาทีข่องแพทยทีสํ่าคญัคอื การวนิิจฉัยโรคน้ีใหถูกตอง ตองแยกแยะ

โรคนี้จากโรคอื่น ๆ ที่มีอาการ อาการแสดงคลายคลึงกัน เชน โรคแผล

เปบตกิทะล ุโรคหวัใจ โรคนิว่ในถงุนํา้ด ีหรอืโรคนิว่ในทอนํา้ดอีดุตนั 

แตไมไดเปนโรคตับออนอักเสบเฉียบพลัน ฯลฯ และรักษาโรคนี้

ใหถูกตอง รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ รวมทั้งปองกันหรือรักษา

ภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้น

 ประเด็นที่สําคัญสําหรับแพทยคือ ตองพยายามแยกผูปวย

ใหออกใหไดวาผูปวยเปนมากหรือเปนนอย โชคดีที่สวนใหญ 

80-90% เปนนอย มีเพียง 10-20% ที่เปนมากรุนแรง พวกที่

เปนมากจะมีอัตราการเสียชีวิตมากกวาผูที่เปนนอย ผูปวยที่

เขามายังอาจเปนไมมาก ฉะนัน้แพทยจะตองเฝาดอูยางใกลชิด

วาผูปวยจะเปนมากหรือไม

การรักษาโรคตับออนอักเสบเฉียบพลัน
 หลกัการรกัษาโรคตบัออนอกัเสบเฉยีบพลนั ไมวาจะเปนสาเหตุจากอะไรกต็ามคอื หนึง่ หยดุรบัประทานอาหารและนํา้ทาง

ปาก สอง ใหนํ้าเกลือทางหลอดเลือดดํา สาม ใสสายยางผานจมูกเขาไปในกระเพาะอาหาร เพื่อดูดนํ้ายอยของกระเพาะอาหารออก 

เพราะนํา้ยอยของกระเพาะอาหาร (และอาหารถารบัประทานเขาไป) จะไปกระตุนตบัออนใหทํางาน คือการผลิตนํา้ยอยของตบัออน

นัน่เอง สี ่ใหยาแกปวด ซึง่กจ็ะเปนการฉดียา การใสสายยางจะชวยลดอาการคลืน่ไส อาเจยีน อาการโอกอากอกีดวย และหา ปองกนั

ภาวะแทรกซอน หรือรักษาภาวะแทรกซอนถาเกิดขึ้น เมื่อผูปวยหายปวดทองและไมมีอาการกดเจ็บทองอาจเริ่มใหอาหารที่ไมมันได

 สวนใหญแลวผูปวยโรคตับออนอักเสบเฉียบพลันจะหายและกลับบานไดภายใน 5-7 วัน แตมีจํานวนนอย (10-20%) ที่เปน

โรคนี้อยางรุนแรง ซึ่งจะตองไดรับการดูแลโดยแพทย พยาบาลผูเชี่ยวชาญอยางใกลชิด เชน เขาหอผูปวยหนัก (I.C.U. - intensive 

care unit) โดยมากผูปวยโรคตับออนอักเสบ โดยเฉพาะในรายที่เปนมากจะมีการเสียนํ้าออกจากตับออนออกมานอกตับออนมาก 

ทาํใหรางกายขาดปรมิาณ “นํา้” ในระบบหลอดเลอืด รวมทัง้อาจมกีารเสยีเลอืดทีซ่มึออกมาจากตบัออนอกีดวย ทาํใหเปนโรคโลหิตจาง

ได ผูปวยที่เปนโรคนี้รุนแรงอาจขาดนํ้าถึง 6-10 ลิตร ฉะนั้นการวินิจฉัยสภาวะการขาด “นํ้า” ในรางกายและการให “นํ้า” ทดแทน

อยางเพียงพอและทันตอเหตุการณ (แตตองไมใหมากเกินไปดวย) จึงเปนบทบาทที่สําคัญมาก ถาขาดนํ้ามากและนานอาจทําให

ไตวายได ควรดูแลระดับเกลือแรในเลือดใหอยูระดับที่สมดุล แพทยจะตองเฝาดูแล ปองกันการเกิดสภาวะแทรกซอนตาง ๆ อยาง

ใกลชิด ผูปวยอาจมีอาการปวดมากจึงตองใหยาแกปวดที่มีสมรรถภาพอยางเพียงพอ

 และเมื่อรักษาจนผูปวยหายจากโรคตับออนอักเสบเฉียบพลันแลว แพทยจะตองพยายามหาสาเหตุตาง ๆ  ของโรคตับออน

อักเสบเฉียบพลันใหได ถามีสาเหตุ เชน จากนิ่ว แอลกอฮอล ไขมันในเลือดสูง (เชน จากระดับ triglyceride ในเลือดสูงเปน 1,000 

มิลลิกรัม% ปกติไมควรเกิน 150 มิลลิกรัม%) จากระดับแคลเซียมในเลือดสูง พยาธิ ฯลฯ ถาพบสาเหตุตองกําจัดเสีย เชน ถามีนิ่ว

ตองเอานิ่วออก มิฉะนั้นอาจจะเปนอีก ถาเปนจากแอลกอฮอลก็ตองหยุดดื่มแอลกอฮอลตลอดชีวิต แมจะดื่มเพียงเล็กนอยก็ไมได

 ฉะนัน้เมือ่ทราบอยางนีแ้ลวกต็องปองกนัการเปนโรคตบัออนอกัเสบเฉยีบพลนัดวยการไมดืม่แอลกอฮอล ถามนีิว่ในถงุนํา้ดี

ควรปรึกษาแพทย และควรตรวจเลือดเพื่อหาสาเหตุอื่น ๆ ทั้ง ๆ ที่สบายดี เชน ระดับไขมัน แคลเซียมในเลือด ฯลฯ
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  เม่ือสมัยแรก ๆ ที่ฉันมาทํางานที่ห องฉุกเฉินของ         

โรงพยาบาลรามาธิบดีนั้น เนื่องจากจํานวนแพทยเฉพาะทางสาขา

เวชศาสตรฉุกเฉินยังมีจํานวนนอยอยู ทําใหหองฉุกเฉินยังตองพึ่งพา

แพทยเฉพาะทางหลากหลายสาขาเพื่อมาปฏิบัติงานสับเปลี่ยนกัน   

ไปมาในแตละเวร

 ฉันจําไดวามีศัลยแพทยอุบัติเหตุชาวไทยทานหนึ่งอายุราว 35 ป 

จบจากประเทศสหรัฐอเมริกามาอยูเวรสับเปลี่ยนที่หองฉุกเฉิน

 เมื่อมีการลงมือเย็บแผลหรือทําหัตถการครั้งใดไมวาจะยากหรือ

งายเพยีงใด กพ็บวาศลัยแพทยทานนีม้กัขวางปาอปุกรณการแพทยเลอะเทอะอยูขางเตยีงหตัถการ พรอมกบัสงเสยีงตะโกน

ดังโหวกเหวกไปมาอยูเสมอ ๆ

 ทุกครั้งที่ฉันไดยินเสียงดังที่หองทําหัตถการเล็กในหองฉุกเฉิน ก็จะทราบโดยทันทีวา...เขานี่แหละมาอยูเวรแลว

 ตอมาศัลยแพทยทานน้ีลาออกเพื่อกลับไปทํางานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ทําใหหองฉุกเฉินกลับสูความสงบ  

อีกครั้ง

 ในที่สุดก็มีศัลยแพทยอุบัติเหตุชาวไทยรายใหมมาทํางานแทน รายนี้ทําการผาตัดหรือเย็บแผลไมวาจะยากมาก

หรือนอยก็ไมเคยสงเสียงดังแตอยางใด ซึ่งตางกันราวฟากับดินจากศัลยแพทยที่จบจากสหรัฐอเมริกาทานนั้น

 เมื่อฉันไดเขาไปพิจารณาตรวจดูแผลเย็บตาง ๆ ก็ไมพบความแตกตางกันในฝมือของทั้ง 2 ทานแตอยางใด

 ฉันก็ไมแนใจวาระหวางศัลยแพทยที่จบจากสหรัฐอเมริกาหรือไทย...คนไหนฝมือดีกวากัน ?

 และฉันก็ไมแนใจวาระหวางศัลยแพทยที่ทํางานเสียงดังกับเสียงเงียบ...คนไหนเกงกวากัน ?

 แตที่แน ๆ การเปนผูนําที่ดีควรสามารถควบคุมอารมณได โดยเฉพาะในภาวะคับขัน ผูนํายิ่งตองคุมอารมณได

คงที่เพื่อใหลูกทีมศรัทธาและไมแตกตื่น

 มีเร่ืองเลาวาผูนําของประเทศหนึ่งไดเดินทางโดยรถไฟเพื่อไปปฏิบัติงานยังตางแดน    

ในขณะทีก่าํลงันัง่อานหนงัสอืบนรถไฟอยูนัน้ ทมีอารกัขาไดรายงานวามีขาวผูกอการรายไดซอน

ระเบิดไวในโบกี้รถไฟเพื่อหวังสังหารผูนํารายนี้

 ตลอดเวลาที่ทีมอารักขาทําการคนหาลูกระเบิดที่แอบซอนไปตามโบกี้รถไฟนั้น พบวา

ทานผูนํายังคงน่ังอานหนังสือตอไปดวยกิริยาใจเย็นและนิ่งสงบ โดยไมไดแสดงอาการทุกขรอน

ตื่นตระหนกแตอยางใด

น่ิงสงบ...สยบความเคลื่อนไหว

21Ç§¡ÒÃá¾·Â�

 แตที่แน ๆ การเปนผูนําที่ดีควรสามารถควบคุมอารมณได โดยเฉพาะในภาวะคับขัน ผูนํายิ่งตองคุมอารมณได

 มีเร่ืองเลาวาผูนําของประเทศหนึ่งไดเดินทางโดยรถไฟเพื่อไปปฏิบัติงานยังตางแดน    

ในขณะทีก่าํลงันัง่อานหนงัสอืบนรถไฟอยูนัน้ ทมีอารกัขาไดรายงานวามีขาวผูกอการรายไดซอน

 ตลอดเวลาที่ทีมอารักขาทําการคนหาลูกระเบิดที่แอบซอนไปตามโบกี้รถไฟนั้น พบวา

ทานผูนํายังคงน่ังอานหนังสือตอไปดวยกิริยาใจเย็นและนิ่งสงบ โดยไมไดแสดงอาการทุกขรอน
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 หลังเหตุการณผานไปดวยดีและทีมอารักขาไดทําการกูระเบิดเปนที่เรียบรอยแลว

 คนสนิทรายหนึ่งไดสอบถามทานผูนําดวยความสงสัยวา

 “ทานไมตกใจกลัวการลอบวางระเบิดบนรถไฟเลยหรือครับ”

 “ทําไมทานคิดเชนนั้นละ” ผูนําถามกลับโดยทันที

 “อาว…กผ็มเหน็ทานนัง่อานหนงัสอืไดอยางมสีมาธติลอดเวลาทีเ่กดิเหตกุารณนีค่รบั”

 ผูนําตอบกลับมาพรอมรอยย้ิมวา “เราก็รูสึกกลัวตายเหมือนกับพวกทาน 

นัน่แหละ แตเนือ่งจากเราไมรูจะแกปญหาอยางไร จึงไดแตนัง่เงยีบเพือ่รอดสูถานการณ 

ทั้งนี้เพราะตื่นตระหนกไปก็ไมชวยแกไขสถานการณใหดีขึ้นได”

 บทบาทผู นําวัดกันดวยความสามารถในการคุมอารมณยามคับขันได            

เปนอยางดี ทั้งน้ีเพราะผูนําที่คุมสติไดก็ยอมคุมสถานการณได เพราะถาผูนําแตกตื่น    

ก็ยิ่งทําใหทีมรวนและสูญเสียศรัทธาตอผูนําไปไดเชนกัน

 ดังคําที่วา…นิ่งสงบ…สยบความเคลื่อนไหว

 ศัลยแพทยจากสหรัฐอเมริกาทานแรกที่มาทํางานในหอง

ฉุกเฉินของไทยนั้นไมสามารถคุมอารมณไดแมแตในการผาตัดผูปวยเพียง 1 ราย ก็ยอมคิดทํางาน

ใหญไมได เพราะเพียงแคผูปวยรายเดียวก็โวยวายเสียจนผูปวยเองยังเส่ือมศรัทธาและไมไวเนื้อ   

เชื่อใจในฝมือผาตัดเลย

 ผูนําควรเงียบและนิ่ง ตลอดจนไมแสดงอารมณใหผูคนรอบขางจับไดวารูสึกเย่ียงไร...         

ไมแตกตางจากกลอุบายในการชนะเกมการเลนไพโปกเกอรนั่นเอง

 อยางไรก็ดี มีการฝกซอมงานหนึ่ง หัวหนารายหนึ่งไดมายืนตรวจการฝกซอมของลูกนอง

ดวย หลายคร้ังที่ลูกนองซักถามขอของใจในการแกปญหา ก็พบวาหัวหนามักยืนยิ้มและไมตอบ     

ขอของใจแตอยางใด

 ในที่สุดลูกนองจึงเปรยวา “เพราะหัวหนาไมรูนั่นเอง จึงยืนยิ้มไปมาอยางวางเปลา”

 ที่จริงแลวแมวาหัวหนาจะคุมอารมณไดนิ่ง แตก็ไมควรนิ่งเงียบมากจนเกินงาม เพราะอาจทําใหลูกนองเขาใจ

ผิดวาหัวหนาเองก็ไมรูเชนกัน

 ผูนํายังคงตองยึดหลักทางสายกลางตามศาสนาพุทธ

 นั่นคือ…ไมนิ่ง…และไมแตกตื่นจนเกินงามในยามสถานการณคับขัน

 “อาว…กผ็มเหน็ทานนัง่อานหนงัสอืไดอยางมสีมาธติลอดเวลาทีเ่กดิเหตกุารณนีค่รบั”

 ศัลยแพทยจากสหรัฐอเมริกาทานแรกที่มาทํางานในหอง

ก็ยิ่งทําใหทีมรวนและสูญเสียศรัทธาตอผูนําไปไดเชนกัน

 ดังคําที่วา…นิ่งสงบ…สยบความเคลื่อนไหว

 ศัลยแพทยจากสหรัฐอเมริกาทานแรกที่มาทํางานในหอง

ฉุกเฉินของไทยนั้นไมสามารถคุมอารมณไดแมแตในการผาตัดผูปวยเพียง 1 ราย ก็ยอมคิดทํางาน

ใหญไมได เพราะเพียงแคผูปวยรายเดียวก็โวยวายเสียจนผูปวยเองยังเส่ือมศรัทธาและไมไวเนื้อ   

เชื่อใจในฝมือผาตัดเลย

 ผูนําควรเงียบและนิ่ง ตลอดจนไมแสดงอารมณใหผูคนรอบขางจับไดวารูสึกเย่ียงไร...         

ไมแตกตางจากกลอุบายในการชนะเกมการเลนไพโปกเกอรนั่นเอง

 อยางไรก็ดี มีการฝกซอมงานหนึ่ง หัวหนารายหนึ่งไดมายืนตรวจการฝกซอมของลูกนอง

ดวย หลายคร้ังที่ลูกนองซักถามขอของใจในการแกปญหา ก็พบวาหัวหนามักยืนยิ้มและไมตอบ     

ขอของใจแตอยางใด
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ชมุชน	โรงพยาบาลท่ัวไป	และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์	ในสงักดั
ส�านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	รวมทัง้โรงพยาบาลเฉพาะโรค
ในสังกัดกรมการแพทย์	 กรมอนามัย	 กรมควบคุมโรค	 ฯลฯ	 และ
โรงพยาบาลในสังกัดส่วนราชการอื่น	ๆ	 ที่เป็นโรงพยาบาลระดับ
สงูทีร่กัษาผูป่้วยอาการหนกัและยุง่ยากซบัซ้อนทีส่่งมารับการรักษา
ต่อจากโรงพยาบาลระดับต้นทั่วประเทศ	ได้แก่	โรงพยาบาลสังกัด
มหาวิทยาลัย	และโรงพยาบาลเฉพาะทางอื่น	ๆ	
	 ซึ่งโรงพยาบาลระดับสูงที่ต้องรักษาโรคที่ยุ่งยากซับซ้อนจะ
มต้ีนทนุค่าใช้จ่ายสงูมากกว่าโรงพยาบาลระดบัต้น	เช่น	โรงพยาบาล
ชุมชน	 จึงเห็นได้จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขเองว่า	
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีปัญหาการขาดแคลน
งบประมาณ	 มีรายรับ	 (จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)	
น้อยกว่ารายจ่าย	(ในการรักษาผู้ป่วย)	เป็นจ�านวนหลายร้อยแห่ง	
เรียกว่าประสบปัญหาการขาดทุนมากมายหลายร้อยแห่ง	 และ
โรงพยาบาลบางแห่ง	(นบัเป็นร้อยแห่ง)	ทีข่าดสภาพคล่องทางการ
เงิน	ไม่มีเงินงบประมาณไปจัดซื้อยามาใช้ในการรักษาผู้ป่วย	และ
ยังขาดงบประมาณในการพัฒนาอาคารสถานที่	เทคโนโลยี	เตียง	
เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์มากขึ้นเรื่อย	 ๆ	 หลังจากที่มีการ
ประกาศใช้	พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	2545
	 ซึง่ถ้าท่านผูอ่้านบทความนีต้้องการประจกัษ์พยานในความ
ขาดแคลนทั้งหลายดังที่กล่าวมา	 ท่านก็สามารถไปพิสูจน์ให้เห็น
ด้วยตาของท่านเองที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุก
แห่ง	ไม่ว่าทีใ่ด	ท่านกจ็ะเหน็ผูป้ระจกัษ์ด้วยนยัน์ตาของท่านเองว่า	
มผีูป่้วยรอเข้ารบัการรกัษาจากแพทย์จนลน้แผนกผูป่้วยนอก	ต้อง
นอนรอบนรถเข็นริมทางเดินหน้าห้องตรวจรักษาผู้ป่วยมากมาย	
อาคารสถานที่เก่าทรุดโทรม	 เตียงเข็นผู้ป่วยก็เก่าคร�่าคร่า	 ผู้ป่วย
ต้องเสียเวลาในการไปรอรับการตรวจรักษาโรคเป็นวัน	ๆ	 เพราะ
จ�านวนผู้ป่วยมากล้นเกินจ�านวนบุคลากรแพทย์ที่จะให้การตรวจ
รักษาได้อย่างเหมาะสม	ทันท่วงที	ในส่วนของผู้ป่วยในที่ต้องนอน
พักรักษาตัวในโรงพยาบาล	ก็ต้องนอนเตียงเสริมเตียงแทรก	นอน
หน้าบันได	 หน้าห้องน�้า	 ตามระเบียงทางเดิน	 หรือบางแห่งไม่มี
เตียงนอนก็ต้องปูเสื่อนอนตามโถงหน้าลิฟท์	ฯลฯ
		 ฉะน้ัน	 นอกจากงบประมาณจะไม่เพียงพอในการจัดการ
ตรวจรักษาผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแล้ว	อาคารสถานที่	
เครือ่งมอืและเวชภณัฑ์	รวมทัง้บคุลากรทางการแพทย์กย็งัขาดแคลน
อีกด้วย	มีแต่จ�านวนผู้ป่วยที่นับวันจะมากขึ้นเรื่อย	ๆ

คุณภาพมาตรฐานการแพทย
และสาธารณสุขไทย

การประกันสุขภาพ 3 ระบบในประเทศไทย
	 ปัจจบุนัประเทศไทยได้ประกาศว่าเป็นประเทศทีป่ระชาชน
ได้รับการประกนัสุขภาพเกือบ	100%	กล่าวคอืประชาชน	48	ล้านคน
ได้รบัการประกนัสขุภาพจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิทีม่าจากภาษี
ของประชาชน	โดยกลุม่คน	48	ล้านคนนีไ้ม่ต้องจ่ายเงนิจากกระเปา
ตัวเองสมทบเวลาไปรับการรักษาเมื่อเจ็บป่วยที่โรงพยาบาล	
	 ประชาชนกลุ่มที่	2	ประมาณ	10	ล้านคนได้รับการประกัน
สุขภาพจากกองทุนประกันสังคม	 ซึ่งกองทุนนี้ได้เงินมาจาก
งบประมาณแผ่นดิน	2.75%	ได้เงินจากนายจ้าง	5%	และเงินจาก
ลูกจ้าง	 (ประชาชนเอง)	 อีก	 5%	 ของเงินเดือน	 (เก็บจากรายได้
ต่อเดือนของลูกจ้างไม่เกิน	15,000	บาท)
	 ประชาชนกลุ่มที่	3	ประมาณ	5	ล้านคน	คือกลุ่มข้าราชการ
และครอบครวัทีไ่ด้รบัการประกันสขุภาพจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ
โดยเบกิจ่ายผ่านกรมบญัชกีลาง	นบัเป็นสวสัดกิารทีผู้่เข้ารบัราชการ
ที่ยอมรับเงินเดือนน้อยหวังว่าตนเองและครอบครัวจะได้รับการ
ดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วย	 โดยเฉพาะเมื่อแก่ชรา	 ร่างกายเสื่อม
ก�าลงัวงัชาและเจบ็ป่วยจากความเสือ่มของสงัขารทีร่่วงโรยตามวยั
งบประมาณจากกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ
มีไม่เพียงพอกับการรับภาระรักษาผู้ป่วย
	 เงินงบประมาณที่รัฐบาลจ่ายให้แก่กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่ประชาชน	 48	 ล้านคน
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการในการรักษา
ประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ	(จ่ายแทนประชาชน)	นี้	มี
ไม่เพียงพอกับต้นทุนค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่ีจะจัดหา
ยา	เวชภัณฑ์	หรือเครื่องมือแพทย์ที่มารองรับการรักษาพยาบาล
ของผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่ีมีจ�านวนผู้ป่วย
มากข้ึนจากเดิมเป็นจ�านวนมากมายมหาศาล	 จนมีอัตราการมา
รักษาตัวที่โรงพยาบาลถึงปีละ	200	ล้านครั้ง	 โรงพยาบาลจึงต้อง
เอาเงนิค่ารกัษาพยาบาลของผู้ป่วยจากกองทนุประกนัสงัคม	และ
ผู้ป่วยในระบบสวัสดิการข้าราชการมาช่วยชดเชย	 (การขาด
งบประมาณ)	ในกองทนุหลกัประกนัสขุภาพตลอดมาตัง้แต่ปี	พ.ศ.	
2545	ที่เริ่มมีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
	 โรงพยาบาลทีเ่ข้าร่วมให้การรกัษาผูป่้วยในระบบหลักประกัน
สุขภาพนั้น	 ส่วนมากก็คือโรงพยาบาลที่สังกัดหน่วยงานราชการ	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทกุระดับ	นบัต้ังแต่โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบล	โรงพยาบาล
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[ เสียงแพทย์ ]

(อ่านต่อฉบบัหน้า) >>>

การดิ้นรนหาเงินงบประมาณของโรงพยาบาลใน
สังกดัต่าง ๆ  เพือ่มาท�างานให้การดแูลรกัษาประชาชน 
	 ประจักษ์พยานของงบประมาณไม่เพียงพอเหมาะสมนอก
จากรายงานของกระทรวงสาธารณสขุ	และจากการศกึษาวเิคราะห์
ของอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
และปัญหาเร่งด่วนของสาธารณสุข	วุฒิสภา	ประจ�าปีงบประมาณ	
2553(1)	จะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลระดับสูง	เช่น	โรงพยาบาลสังกัด
มหาวทิยาลยัทีต้่องรับผูป่้วยมารกัษาต่อจากโรงพยาบาลระดบัต้น
ของกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลอื่น	ๆ	ทั่วประเทศ	ต่าง
ก็ต้องด�าเนินการหาเงินรายได้มาชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
จากการรกัษาผูป่้วยในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิโดยการ
จัดตั้งคลินิกพิเศษในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย	 เช่น		
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
รายการโทรทัศน์อย่างกว้างขวางว่า	 ผู้ป่วยที่ไปรับการรักษาจาก
สถานที่แห่งนี้จะมีส่วนเป็น	 “ผู้ให้”	 คือให้การช่วยเหลือคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมี	“เงินรายได้”	จากการรักษาผู้ป่วย
เหล่านี้	เพื่อเอาไปรักษาผู้ป่วยที่ยากจนต่อไป
	 หรือโรงพยาบาลรามาธิบดีก็จัดตั้งคลีนิกพรีเมี่ยมในโรง
พยาบาล	ให้การดูแลรักษาผู้ที่มีก�าลังทรัพย์ที่จะจ่ายเงินค่าบริการ
เพิม่จากคลนิกิปกต	ิซึง่กมี็วตัถปุระสงค์ทีจ่ะให้ผู้ป่วยทีม่เีงนิจ่ายค่า
ตรวจรักษาโรค	 เพื่อน�าเงินรายได้จากส่วนนี้ไปช่วยชดเชยการ	
ขาดดุลจากการรักษาผู้ป่วยในระบบบัตรทองนั่นเอง	
	 ส่วนผูบ้รหิารระดบัสงูในกระทรวงสาธารณสขุเอง	ได้พยายาม
ทีจ่ะ	“หารายได้”	จากการตรวจรักษาผูป่้วยให้มากข้ึน	เพือ่แก้ปัญหา
การขาดดุลงบประมาณจากการต้องเข้าร่วมโครงการหลักประกัน
สขุภาพ	โดยการด�าเนนิการปรบัเพิม่ราคา	ค่าบรกิารทกุชนดิ	ไม่ว่า
จะเป็นค่ายา	ค่าผ่าตดั	ค่ารกัษา	ค่าห้อง	และค่าบรกิารอืน่	ๆ 	มากขึน้	
ซึ่งสามารถเรียกเก็บได้จากผู้ป่วยที่จ่ายเงินเอง	 ผู้ป่วยในกองทุน
ประกันสังคมและผู้ป่วยในระบบสวัสดิการข้าราชการ	 ส่วนผู้ป่วย
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น	ก็จะได้รับค่าใช้จ่ายตาม
ทีส่�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	ก�าหนดให้เท่านัน้	
ถึงแม้โรงพยาบาลจะบอกว่าไม่คุ้มกับต้นทุนการรักษาจริง	สปสช.	
ก็จะตอบว่า	“จ่ายได้แค่นั้นแหละ”	
งบประมาณเหมาจ่ายรายหวัของกองทนุหลกัประกนั
สุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
		 เมื่อผู้บริหารโรงพยาบาลปรับราคาค่าบริการทุกชนิดเพิ่ม
ขึ้น	 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ต้องไปขอ	
งบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น	 ส่งผลให้งบประมาณของกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติต้องเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด	 จาก	
งบประมาณเริม่ต้นในปี	พ.ศ.	2545	ทีมี่งบประมาณเพยีง	1,200	บาท	
ต่อคนต่อปี	มาเป็น	2,955.91	บาทต่อคนต่อปี	ในปี	พ.ศ.	2557	
นับว่างบประมาณเหมาจ่ายรายหัวในกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเพิ่มขึ้นถึง	146.32%

	 ถงึแม้ว่างบประมาณของกองทุนหลกัประกนัสขุภาพจะเพิม่
ขึ้นอย่างมากมายมหาศาลเพียงใดก็ตาม	แต่ก็ยังมีรายงานจากโรง
พยาบาลต่าง	ๆ 	ในกระทรวงสาธารณสุขว่า	โรงพยาบาลได้รับเงิน
ในการรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยในระบบหลกัประกนัสุขภาพไม่เท่ากบั
ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายจริง	 จนหลายโรงพยาบาลขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน	 	 เนื่องจากงบประมาณในกองทุนหลักประกัน
สขุภาพแห่งชาตเิป็นกองทนุปลายปิด	(คอืมงีบประมาณจ�ากดัตาม
ทีส่�านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตกิ�าหนดไว้)	ท�าให้ส�านกังาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	ไม่สามารถจ่ายเงินค่ารักษา
พยาบาลผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลได้ตามที่โรงพยาบาลใช้จ่ายใน
การรกัษาผูป่้วย	ทัง้นีแ้ม้โรงพยาบาลจะด�าเนนิกจิกรรมเพือ่หาเงนิ
บริจาคจากประชาชน	 ไม่ว่าจะเป็นการทอดผ้าป่า	 จัดคอนเสิร์ต
การกศุล	จดัรายการขอรบับรจิาคทางโทรทัศน์	ฯลฯ	สารพดักิจกรรม	
รวมทัง้การพยายามสร้างตกึส�าหรบัรบัผูป่้วยทีม่เีงนิพอจ่ายค่าห้อง
พิเศษ	ก็ยังประสบปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลัง	รายได้มีไม่พอจ่ายค่า
ยา	ค่าเวชภัณฑ์	และ	ฯลฯ	ในการรักษาผู้ป่วยอยู่เช่นเดิม
ต้นเหตุของการจ�ากัดรายการยาเพื่อลดต้นทุนการ
ดูแลรักษาผู้ป่วย
	 แทนที่	 สปสช.	 จะแก้ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณให้
เหมาะสม	เช่น	การให้ประชาชนทีม่กี�าลงัทรพัย์พอทีจ่ะร่วมจ่ายได้	
ให้ร่วมจ่าย	หรอืไปขอเงนิงบประมาณรฐับาลให้มากขึน้	หรอืจดัสรร
งบประมาณในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันความเจบ็ปว่ย	เพื่อ
ลดอัตราการป่วยและการไปรับการรักษา	เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ในการรกัษาผูป่้วย	แต่ผูบ้รหิารกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ	
กลบัไปหาวธิลีดต้นทนุการรักษาผูป่้วย	โดยการ	“จ�ากดัรายการยา”	
ทีแ่พทย์จะ	“สั่งจ่าย”	ให้ผูป้ว่ยได้เพียงบางชนิด	โดยท�างานรว่มกับ
คณะกรรมการยาระดบัชาตทิีไ่ด้ก�าหนดว่า	ให้ผู้ป่วยมสีทิธิได้รบัยา
เฉพาะยาในรายการบัญชียาหลักเท่านั้น
	 ซึ่งท�าให้แพทย์ผู้รักษาผู้ป่วย	 ไม่สามารถ	 “สั่งจ่ายยา”	 ที่
แพทย์ผู้รักษาคิดว่า	 “ดีและเหมาะสมที่สุด”	 ในการรักษาอาการผู้
ป่วยของตนได้ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และตามการใช้ดุลพินิจ
ของผูป่้วย	ทัง้นี	้สปสช.	ไม่ได้บอกแก่ประชาชนในระบบหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติว่า	การรักษาในระบบนี้มีข้อจ�ากัด	ผู้ป่วยจะได้รับ
การรักษาเฉพาะบางโรค	 และได้รับยาบางตัวเท่าที่ก�าหนดไว้ใน
บัญชียาหลักเท่านั้น	 แม้ในบางรายผู้ป่วยจะขอจ่ายเงินค่ายาเอง	
แต่	สปสช.	ก็จะไม่ยินยอม	และจะบังคับให้โรงพยาบาลคืนเงินค่า
ยา	(นอกบัญชียาหลัก)	คืนให้แก่ผู้ป่วย	โดยให้โรงพยาบาลจ่ายค่า
ยาแทนผู้ป่วย	 ท�าให้ผู้บริหารโรงพยาบาลมาไล่เบ้ียเอากับหมอ	
ผู้สั่งยา	ในที่สุดแพทย์ก็จ�าต้องกลับไปใช้เฉพาะยาในบัญชียาหลัก
เท่านั้นในการรักษาผู้ป่วย	 แต่	 สปสช.	 จะโฆษณาประชาสัมพันธ์
ตลอดให้ประชาชนเข้าใจว่า	“30	บาทรกัษาทกุโรคโดยไม่มีเงือ่นไข”	
แต่มรีะเบียบห้ามการรักษามากมาย	(ซึง่จะไม่กล่าวรายละเอยีดใน
ที่นี้	เพราะจะยืดยาวมากเกินไป)
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•

ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกอยูผิดที่ในอุงเชิงกราน Endometriosis

การรักษา 
          การรักษาผูปวย endometriosis มีหลายวิธี ในรายที่ไมมีอาการและพยาธิสภาพ
ไมมากอาจทําเพียงสังเกตอาการและติดตามเปนระยะ ในรายที่มีอาการ และ/หรือพยาธิ
สภาพมากควรพิจารณาใหการรักษาโดยการใชยา การผาตัด หรือการใชยารวมกับการ
ผาตัด สวนในรายที่มีบุตรยาก นอกจากการรักษาดังกลาวแลวอาจตองรักษาโดยวิธีชวย
การเจริญพันธุ เชน การปฏิสนธินอกรางกาย และการนําเซลลสืบพันธุไปใสไวที่ทอนําไข 
เปนตน ปจจัยสําคัญในการเลือกวิธีการรักษา ไดแก 
 - อาการและอาการแสดงของผูปวย 
 - พยาธิสภาพที่พบ 
 - อายุ 
 - ความตองการมีบุตร 
 - ประสิทธิผลของการรักษา 
 - ผลขางเคียงและคาใชจายของการรักษา 
1. รักษาดวยการเฝาสังเกต (Expectant) 
 เปนการเฝาติดตามดูอาการและการเปล่ียนแปลงของภาวะเยื่อบุโพรงมดลูก
เจรญิผดิที ่โดยไมมกีารใหยาหรอืผาตดัแตอยางใด ซึง่มปีระโยชนในรายท่ีผูปวยอายนุอย
ที่ไมมีอาการปวดระดูหรือปวดทองนอย และเปนระยะที่ 1-2 เพราะพบวาภายหลังเฝา
ติดตามผูปวยไปเปนระยะเวลา 18 เดือน พบวารอยละ 61 ของผูปวยกลุมนี้สามารถ
ตั้งครรภได และเมื่อติดตามไปถึง 5 ป พบวารอยละ 90 ของผูปวยก็ตั้งครรภไดนอกเหนือ
จากประโยชนดังกลาวแลว ยังเปนการหลีกเล่ียงผลขางเคียงหรือภาวะแทรกซอนที่อาจ
เกดิจากการรกัษาดวยการผาตดั เชน การเกดิพงัผดืในชองทองหลังการผาตดั ซ่ึงอาจทาํให
เกิดอาการปวดหรือทําใหภาวะมีบุตรยากยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีก อยางไรก็ตาม ก็มีหลายทาน
ทีไ่มเหน็ดวยกบัวธิกีารเฝาสงัเกต เพราะเชือ่วาการใหการรกัษาไมวาดวยยาหรอืการผาตดั
นาจะมีประโยชนมากกวาในแงการปองกันการเปนมากขึ้นของภาวะนี้ 
 ในกรณีของผูปวยภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกในระยะที่ III-IV ไมควรใชวิธีนี้ เพราะ
พบวาโอกาสตั้งครรภคอนขางตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการผาตัด สวนการใชยาในผูปวย
ทีม่ปีญหามบีตุรยาก พบวาไมคอยไดผล และทาํใหตองเสยีเวลารอไปอกี 6 เดอืนระหวาง
ที่ใหยา ทําใหผูปวยเสียโอกาสในการที่จะมีบุตรไปอีก และยาบางตัวทําใหคุณภาพชีวิต
ของผูปวยแยลงอีกดวย 
2. การรักษาดวยยา 
 ขอบงชี้ 
 1. ใชยับยั้งภาวะของโรคที่มีอาการ เชน อาการปวดระดูที่เปนรุนแรงมากขึ้น
เรื่อย ๆ เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ ปวดอุงเชิงกรานที่เปนบอย ๆ เปนตน 
 2. ฮอรโมนบําบัดกอนการผาตัด เพื่อทําใหการผาตัดงายขึ้น 
 3. ฮอรโมนบําบัดหลังการผาตัด ในกรณีที่ไมแนใจวาการผาตัดทําไดสมบูรณ
หรือไม และใชในกรณีที่มีการกลับเปนซํ้าของโรค (recurrent) 
 4. ใชในการปองกนัการเปนมากขึน้ (progression) ในกรณทีีผู่ปวยยงัไมตองการ
บุตร การใชยาจะไมไดผลในแงของการรักษาภาวะมีบุตรยากที่เกิดจากภาวะนี้ หลักการ
ของการใหยาก็เพื่อหามการตกไขและยับยั้งการมีรอบระดู  ซึ่งก็จะมีผลทําใหเยื่อบุโพรง
มดลกูทีเ่จริญผดิทีข่าดฮอรโมนเพศไปหลอเลีย้งและฝอหายไปในทีส่ดุ (ชัว่ขณะทีไ่ดรบัยา) 
นอกจากนีย้าบางตวักอ็าจมฤีทธ์ิโดยตรงในแงยับย้ังการเจรญิเติบโตของเนือ้เยือ่เหลานัน้
ไปดวย 
 ยาฮอรโมนที่ใชรักษา Endometriosis ประกอบดวย(15-18) 
 1. โปรเจสติน และสารตานโปรเจสติน 
 2. แอนโดรเจน (danazol) 

 3. GnRH-analogues 
 4. เอสโตรเจนรวมกับโปรเจสติน 
 กลไกการออกฤทธิ์ 
 กลไกสําคัญที่ฮอรโมนมีผลตอการรักษาโรค 
endometriosis ไดแก 
 1. การลดระดับ estrogen โดยยาจะมีผลตอ 
hypothalamus และ pituitary หรือมีผลตอกระบวนการ
สราง steroid hormone ของรังไข ตลอดจนมีผลตอ
กระบวนการ metabolism ของ estrogen ในรางกาย ทําให
ผูปวยอยูในภาวะขาด estrogen หรือมีระดับ estrogen 
ตํ่ากวาในรอบระดูปกติ

ตารางที ่1 การพฒันาฮอรโมนทีใ่ชรักษาผูปวย endometriosis

 2. การออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เยือ่บโุพรงมดลกู ซึง่อาจออกฤทธิต์อการแบงตวัของเซลล
หรือมีผลตอจํานวนของ receptor และความสามารถใน
การจับตัวของฮอรโมนกับเยื่อบุโพรงมดลูก 
 3. กลไกอื่น ๆ เชน ยาบางชนิดมีผลตอระบบ
ภมูคิุมกนัของรางกาย ซึง่เชือ่วาเกีย่วของกบัการเกดิพยาธิ
สภาพของโรค ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดรวมที่นํามารักษา 
endometriosis จะทาํใหเยือ่บโุพรงมดลกูมกีารเปลีย่นแปลง
แบบ decidualization คลายที่พบในการตั้งครรภ ทั้งนี้สวน
ใหญเปนผลมาจาก progestogen ในยาเม็ดคุมกําเนิดนั้น 
ในอดีตการรักษา endometriosis นิยมเลือกใชยาเม็ดคุม
กาํเนดิชนดิทีม่ ี progestogen มาก ในกรณทีีมี่สัดสวนของ 
estrogen สงูอาจทาํใหเยือ่บโุพรงมดลกูบางสวนเจรญิเตบิโต
ได อยางไรกด็ ีในปจจบุนัปรมิาณของ estrogen ในยาเม็ดคุม
กําเนิดไดลดลงมากแลวจึงสามารถนํามาใชรักษาผูปวย 
endometriosis ไดเปนสวนใหญ progestogen ที่นํามาใช 
ไดแก derivative ของ progesterone เชน medroxy-
progesterone acetate (MPA), dydrogesterone และ 19 
nor-testosterone เชน norethisterone และ lynestrenol 
เปนตน กลไกการออกฤทธิ์ที่สําคัญคือ การยับยั้งการหลั่ง 
gonadotropins ทําใหการสราง estrogen จากรังไขลดลง 
นอกจากนี้ progestogen ยังสามารถออกฤทธิ์ยับยั้งการ

(ตอจากฉบับที่แลว)
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แบงเซลลเยือ่บโุพรงมดลกูโดยตรง และ progestogen บาง
ชนิดที่มี androgenic property จะมีสวนชวยใหเยื่อบุโพรง
มดลกูฝอลงได ภายหลงัไดรบั progestogen ตดิตอกนัเปน
ระยะเวลาหนึง่ เยือ่บโุพรงมดลกูจะมกีารเปลีย่นแปลงแบบ 
decidualization และฝอตัวไป 
 สําหรับ danazol และ gestrinone มีกลไกการ
ออกฤทธิ์คลายกันหลายอยาง เชน ยับยั้ง gonadotropin 
surge มีฤทธิ์แบบ androgen ทําใหระดับ SHBG ลดลง 
เพิ่มปริมาณของ testosterone อิสระและมีผลยับยั้งการ
แบงเซลลของเย่ือบุโพรงมดลูกโดยตรง สําหรับ danazol 
ยงัมกีลไกการออกฤทธิอ่ื์น ๆ  อีก เชน ลดการสราง steroid 
hormone ของรงัไข เพิม่ metabolic clearance ของฮอรโมน 
และมีผลตอระดับภูมิคุมกัน (immunity) เปนตน ยาทั้ง 2 
ชนดิทาํใหผูปวยอยูในสภาวะขาด estrogen และม ีandrogen 
เพิ่มขึ้น ผลรวมคือ การฝอของเยื่อบุโพรงมดลูก จากการ
ศึกษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณพบวา gestrinone จะ
ทําใหผูปวยมีอาการดีขึ้นในเดือนที่สาม 
 สวน GnRH-analogues นัน้ กลไกสาํคญัทีท่าํให
เยื่อบุโพรงมดลูกฝอคือ การลดระดับ estrogen ทําใหเกิด
การขาดระดูและเส่ือมสลายของเยื่อบุโพรงมดลูก พบวา
ทั้ง GnRH agonist และ GnRH antagonist จะทําใหเกิด
ผลนี้ ความแตกตางระหวางยาท้ังสองกลุมนี้อยูในระยะ
แรกของการรักษา โดย GnRH agonist จะทําใหเกิดการ
หลั่งของ gonadotropins และ estrogen เพิ่มขึ้นชั่วครูใน
ระยะแรกกอนทีจ่ะกดการสรางฮอรโมนดงักลาว สวน GnRH 
antagonist ยงัอยูระยะศกึษาวจิยั แตคาดวาจะสามารถนาํ
มาใชทางคลินิกในอนาคตอันใกลนี้ 
 ไดสรุปการเปลี่ยนแปลงทางเอนโดครีนขณะที่
ไดรบัยารกัษา endometriosis ไวในตารางที ่2 การเปลีย่นแปลง
นีจ้ะเปนตวักําหนดประสทิธผิลของการรกัษารวมทัง้ผลขาง
เคียงจากยาดวย

ขอชี้บงของการรักษา 
ขอชีบ้งของการใชยารกัษาผูปวย endometriosis 

มีหลายกรณี ไดแก 
1. รกัษาอาการปวด ไดแก ปวดระดู ปวดทองนอย 

และเจ็บปวดเวลารวมเพศ เปนตน ในกรณีของการ
ปวดระดู ในเวชปฏิบัตินิยมเริ่มรักษาดวยยาแกปวดทั่วไป 
และยาในกลุม prostaglandin synthetase inhibitor (PGSI) 
กอน หากไมตอบสนองจงึพจิารณาใหการรกัษาดวยฮอรโมน
ชนิดตาง ๆ ซึ่งในการเลือกใชยาใดนั้นตองพิจารณาถึง
ปจจัยตาง ๆ หลายอยาง ไดแก ความรุนแรงของอาการ 
ความตองการมีบุตร พยาธิสภาพ คาใชจาย และผล
ขางเคียงของการรักษา เปนตน 

2. ภาวะมีบุตรยาก endometriosis เปนสาเหตุ
สําคัญของภาวะมีบุตรยาก ในฝายหญิงที่ผานมามีการ
ศึกษาถึงผลการรักษาดวยฮอรโมนตาง ๆ ตออัตราการ
ตั้งครรภเปนจํานวนมาก แตสวนใหญเปนการศึกษาที่ไมมี
กลุมเปรยีบเทยีบ หรอืเปนการเปรยีบเทยีบระหวางการใช

ยาชนิดตาง ๆ มีรายงานไมมากนักที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบกับยาหลอก ในกรณีที่มี
พยาธิสภาพนอยหรือปานกลางพบวาใหผลสําเร็จไมแตกตางกัน สวนในรายที่มีพยาธิ
สภาพมากมกัตองทาํการรกัษาโดยวธิผีาตดั อยางไรกด็ ีในทางปฏบัิตมิกัจะมกีารใชฮอรโมน
รกัษาภาวะมบีตุรยากในผูปวยทีม่ ีendometriosis อยูเสมอแมวาจะยงัไมทราบถงึประสทิธผิล
ของการรักษาอยางแทจริง โดยคาดวาฮอรโมนตาง ๆ จะชวยลดพยาธิสภาพของโรคลง
ได และอาจทําใหอัตราตั้งครรภภายหลังการรักษาเพิ่มสูงขึ้น 

3. ภาวะทีม่เีลอืดออกผดิปกตจิากตาํแหนงทีม่พียาธสิภาพ เชน ทวารหนกั และ
กระเพาะปสสาวะ เปนตน ในบางตําแหนงการผาตัดเอาพยาธิสภาพออกอาจทําไดยาก 
และเสี่ยงตอการเกิดอันตรายตออวัยวะนั้นหรืออวัยวะขางเคียงได จึงอาจตองพิจารณา
ใชยารักษา 

การรักษาดวยยา 
 1. ยาเม็ดคุมกําเนิด หรือยาฉีดคุมกําเนิด (Pseudopregnancy) 
 2. Danazol หรือ Gestrinone (Pseudopregnancy) 
 3. GnRH-analogue (Medical Gophouctoury)

ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของฮอรโมนขณะไดรับยารักษา endometriosis

ตารางที่ 3 วิธีการใชยาและขนาดของยาที่ใชรักษาผูปวย endometriosis

การรักษาดวยการผาตัด 
ขอบงชี้ในการรักษาภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ดวยการผาตัด มีดังนี้ 
1. ความรุนแรงของโรคในระยะ 3-4 
2. รอยโรคมีขนาดเสนผาศูนยกลางมากกวา 2 ซม. และ/หรือมีพังผืดรวมดวย 
3. รักษาดวยวิธี expectant หรือดวยยาแลวไมไดผล 
การผาตัดแบงออกเปน 2 แบบ คือ 
1. Conservative surgery 
คอื วธิกีารผาตดัทีพ่ยายามอนรุกัษภาวะเจรญิพนัธุของผูปวยเอาไว โดยพยายาม
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ขจดัเอารอยโรคของเยื่อบโุพรงมดลกูทีเ่จรญิผดิทีอ่อกใหหมดหรอืใหไดมากทีส่ดุเทาทีจ่ะ
ทําได โดยพยายามเก็บรักษาสภาพของมดลูก ทอนําไข รังไข และเยื่อบุชองทองโดยรอบ
ใหใกลเคียงสภาพธรรมชาติมากที่สุด และพยายามไมใหเกิดภยันตราย หรือพังผืดแก
เนื้อเยื่อดังกลาว เพราะจะทําใหโอกาสตั้งครรภลดลง 

นอกจากนี้ยังมีการผาตัดเสริม (adjunctive surgery) ในกรณีที่ผูปวยมีอาการ
ปวดทองนอย หรือปวดระดูที่ไมตอบสนองตอยา ไดแก การผาตัดเลาะเสนประสาทหนา
ตอกระดูก sacrum (presacral neurectomy) และ laparoscopic uterine nerve ablation 
(LUNA) ซึ่งวิธีการทั้งสองนี้ไมไดเพิ่มอัตราการตั้งครรภแตอยางใด 

การผาตัดแบบ conservative surgery นี้สามารถกระทําได 2 วิธี คือ 
1. วิธีผาตัดผานกลองแลพพาโรสโคป 
2. วิธีผาตัดแบบเปดหนาทอง (laparotomy) 
ซึ่งทั้ง 2 วิธีนี้มีขอแตกตางกันในแงของผลการรักษาและคาใชจาย กลาวคือ 
แบบแรกจะใหโอกาสตัง้ครรภสงูกวาแบบทีส่อง (รอยละ 58 และ 36) เมือ่เปรยีบ

เทยีบความรนุแรงของโรคในระยะทีเ่หมอืนกนัและทาํการผาตดั โดยแพทยทีม่ปีระสบการณ
เทาเทียมกัน นอกจากนี้ยังพบวาระยะเวลาที่ผูปวยตองนอนโรงพยาบาล และคาใชจาย
ที่ตามมาในแบบแรกก็นอยกวาแบบที่สอง ดังนั้น ในสถานที่ที่มีเครื่องมือพรอมและมี
แพทยผูมีความชํานาญเพียงพอก็แนะนําใหทําการรักษาดวยวิธีผาตัดผานกลองสอง
ชองทองกอน ซึ่งในปจจุบันนี้สามารถที่จะใชเลเซอรรวมดวย เพื่อใหไดผลดียิ่งขึ้น 

2. Definitive หรือ Radical surgery 
ไดแก การผาตดัเอามดลกู ทอนาํไข และรงัไขทัง้ 2 ขางออก (TAH/BSO) รวมทั้ง

รอยโรคของภาวะเย่ือบุโพรงมดลูกที่เจริญผิดที่ออกใหมากที่สุดเทาที่จะทําได มีที่ใชใน
กรณีผูปวยที่ไมตองการมีบุตรอีกตอไปแลว หรือในกรณีที่ผูปวยที่อายุนอย และมีอาการ
ปวดรุนแรงมาก ซึ่งรักษาดวยวิธีอื่นมาแลวแตก็ไมไดผล ก็อาจจําเปนที่จะตองไดรับการ
ผาตัดดวยวิธีนี้ ซึ่งก็ยังเปนที่ถกเถียงกันเกี่ยวกับการที่พยายามจะเก็บรักษารังไขสวนหนึ่ง
เอาไวในสตรีที่อายุนอย เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปญหาภาวะขาด estrogen ซึ่งจะทําใหเกิดผล
ระยะยาวในแงของภาวะกระดกูพรนุ และปญหาเก่ียวกับหลอดเลอืดหวัใจตบีตนัทีจ่ะตาม
มาได บางทานก็แนะนําใหเก็บรักษารังไขเอาไวและติดตามดูการกลับเปนซํ้าของโรคดวย 
แตบางทานก็แนะนําใหตัดรังไขออกใหหมดแลวใหฮอรโมนรวมเสริมทดแทนทุกวันไป 
เพราะเชือ่วาโอกาสทีจ่ะเกดิการกลบัเปนซํา้จากการใชยานาจะนอยกวาการเหลอืรงัไขเอาไว 

การรักษารวมกัน (Combination) 
การใชยารวมกับการรักษาดวยการผาตัดในผูปวยภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญ

ผิดที่มี 2 วิธี คือ 
1. การใหยากอนการผาตัด (preoperative suppression) เพื่อทําใหเยื่อบุโพรง

มดลูกที่เจริญผิดที่เกิดการฝอไป ทําใหผาตัดงายขึ้น เสียเลือดนอยลง และภาวะพังผืดที่
จะตามมาก็นาจะลดลง เพราะใชเวลาผาตัดนอยลง แตมีผูคัดคานวิธีนี้โดยใหเหตุผลวา 
หลังจากใชยาแลวรอยโรคของเยื่อบุโพรงมดลูกที่เจริญผิดที่จะฝอไปทําใหมองเห็นไดไม
ชดัเจน หรอืแยกออกจากเนือ้เย่ือปกตไิมงายนกั และมผีลทาํใหการผาตดัเอารอยโรคออก
ไดไมหมดสมบรูณ ทาํใหโอกาสกลบัเปนซํา้สงูขึน้และเรว็กวาปกต ินอกจากนีย้งัทาํใหเสยี
คาใชจายมากขึ้น และยังตองเสียเวลาใหยาอยางนอย 3-6 เดือนกอนการผาตัด ซึ่งจะมี
ผลกระทบตอในแงของระยะเวลาที่ผูปวยมีโอกาสที่จะมีบุตรไดจะลดลงไปอีกไมนอย 

2. การใหยาหลังการผาตัด (postoperative treatment) โดยหวังผลวาการใหยา
เพื่อขจัดรอยโรคที่อาจหลงเหลืออยูหรือมองไมเห็น หลังการผาตัดนาน 3-6 เดือน นาจะ
ไดผลดีกวาการไมใหยา ซึ่งก็มีผูคัดคานวิธีนี้ โดยใหเหตุผลวา ชวง 6 เดือนแรกหลังการ
ผาตดั conservative surgery จะเปนชวงเวลาทีผู่ปวยมโีอกาสต้ังครรภไดสงูสดุ ดงันัน้ การ
ใหยาในชวงเวลาดังกลาวก็เทากับเปนการลดโอกาสที่จะมีบุตรของผูปวยลงไปอยางนา
เสียดาย และผลการศึกษาเปรียบเทียบในระยะหลังนี้ก็พบวา การใหยาหลังการผาตัดไม
ไดเพิ่มโอกาสตั้งครรภแตประการใด และบางรายงานยังพบวาโอกาสตั้งครรภในผูปวยที่
ใชยาหลังการผาตัดยังนอยกวาการผาตัดอยางเดียวอีกดวย

การกลับเปนซํ้า (recurrence) 
อัตราการกลับเปนซํ้าของ endometriosis หลัง

การรกัษาพบไดรอยละ 5-20 ตอป โดยพบวาโอกาสสะสม
ที่จะเกิดเปนซํ้าในระยะเวลา 5 ป, 7 ป พบไดถึงรอยละ 40 
และ 56 ตามลําดับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะของโรค กลาวคือ 
ระยะ 1-2 จะพบไดรอยละ 37 สวนระยะ 3-4 จะพบไดถึง
รอยละ 74 ซึง่โอกาสกลบัเปนซํา้ของโรคหลงัการรกัษาดวย
ยา (ไมวา danazol หรือ GnRH-analogues) จะสูงกวาหลัง
การรกัษาดวยการผาตดั กลไกทีอ่าจทาํใหเกดิการกลบัเปน
ซํ้า เขาใจวาอาจเกิดจากเหตุผลที่วาการใชยารักษาภาวะ
นี้เพียงแตกดการเจริญเติบโต (suppress) ของเนื้อเยื่อไว
ชั่วคราวเทานั้น ไมไดรักษา (cure) อยางแทจริง จึงทําให
เนือ้เยือ่ดงักลาวเจรญิเตบิโตอกีครัง้หนึง่หลงัหยดุการรกัษา 
สวนการผาตัดนั้นแมจะมีการขจัดเอาเนื้อเยื่อออกก็ตาม 
แตก็ยังคงมีเนื้อเยื่อสวนหนึ่งที่ไมสามารถมองเห็นไดดวย
ตาเปลา หรอืมลีกัษณะทีไ่มเฉพาะเจาะจงกบัภาวะนี ้ทาํให
คงเหลอือยูในชองทองเพือ่รอเวลากลบัมาเจรญิเติบโตตอ
ไปอกีหลงัการผาตดั หรอือาจเกดิจากกลไกทีไ่มทราบสาเหตุ
ในปจจุบันที่มาเรงการเจริญเติบโตของเยื่อบุโพรงมดลูกที่
เจริญผิดที่ ทําใหเกิดรอยโรคใหมขึ้นมาก็ได วิธีการรักษาก็
เหมือนกับการรักษาครั้งแรกทุกประการ ยกเวนในกรณีที่
ไมตองการบตุรแลว หรอือาการปวดเปนมาก และไมไดผล
กับการรักษาวิธีอื่นก็อาจพิจารณา radical surgery ไปเลย

กลไกที่ Endometriosis ทําใหเกิดภาวะมีบุตรยาก 
อุบัติการณของภาวะมีบุตรยากในผู ปวย 

endometriosis พบไดประมาณรอยละ 30-40 สําหรับราย
รุนแรง (ระยะ 3-4) น้ันการมีบุตรยากเกิดจากกลไกทาง
กายภาพ (mechanical) คือมีพังผืดในเชิงกราน ทําให
กายวิภาคปกติของรังไขและทอนําไขถูกทําลาย ขัดขวาง
การเดินทางของไขโดยตรง แตสําหรับ endometriosis ที่
รุนแรงนอย (ระยะ 1-2) ทําใหเกิดภาวะมีบุตรยากไดจริง
หรอืไม ยงัคงเปนทีส่งสยักนัอยูมาก เพราะแมวาอบุตักิารณ
ของ endometriosis (ระยะ 1-2) จะพบในสตรีที่มีบุตรยาก 
(รอยละ 38.5) ไดมากกวาสตรทีีไ่มมปีญหาดงักลาว (รอยละ 
5.2) และโอกาสที่จะมีบุตรตอเดือน (fecundity rates) 
ตํ่ากวาอัตราทั่ว ๆ ไปก็ตาม แตก็พบวาการรักษาภาวะมี
บุตรยากของผูปวยในระยะ 1-2 กลับไมไดเพิ่มโอกาส
ตั้งครรภแตอยางใด และหากปลอยไวเฉย ๆ และติดตาม
ผูปวยกลุมนี้ไปเปนระยะเวลานานพอ ก็จะพบวามีอัตรา
การตั้งครรภสะสมระยะยาวคอนขางสูงมากถึงรอยละ 90 
ในระยะเวลา 5 ป 

สาเหตุของการมีบุตรยากยังไมเปนที่ทราบกัน 
มีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบาย คือ 

1. ขดัขวางการเดนิทางของไขโดยตรงจากพังผดื
ในอุงเชิงกราน ซึ่งเห็นไดชัดเจนในรายรุนแรง 

2. ความผิดปกติในการทํางานของรังไข ซึ่งอาจ
เปน 

• ภาวะไมตกไขพบไดบอยข้ึนในผูปวย endometriosis-
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luteinized unruptured follicle syndrome (LUFS) 
พบไดบอยขึ้น 

• มีระดับโปรแลคตินสูงในบางราย 
• ความผิดปกติในการทํางานของคอรปสลูเตียม 

ซึ่งพบไดใน endometriosis บางรายคือ luteal 
phase defect (LPD) เชน ม ีabnormal luteinizing 
hormone (LH) surge, blunted หรือ double LH 
peaks และการเสื่อมสลายของคอรปสลูเตียม
เร็วผิดปกติ 
3. สารเคมธีรรมชาตทิีส่รางโดยเซลลเยือ่บโุพรง

มดลูกที่เจริญผิดที่โดยเฉพาะ prostanoids ในนํ้าในชอง
ทองอาจรบกวนการเจริญของไข การเคลื่อนไหวของทอ
นาํไข การตกไข หรอืการทาํงานของคอรปสลเูตยีม ซึง่ทาํให
เกดิผลรวมคือ กลไกการปฏสินธแิละการฝงตวัของตวัออน
เสยีไป ทาํใหเกดิภาวะมบีตุรยากตามมาได แตผลการศกึษา
นี้ยังเปนที่โตแยงกันอยูบาง 

4. ปรมิาณ macrophages ในนํา้ในชองทองเพิม่
มากขึน้กวาปกตแิละยงัทาํงานมากกวาปกต ิมกัจะคอยเกบ็
กนิตวัอสจุทิีว่ิง่ผานจากทอนาํไขเขาไปในชองทองและโอกาส
ปฏิสนธิก็ลดลง นอกจากนี้ยังสราง cytokines หลายชนิด 
เชน interleukin-1, interferon และ tumor necrosis factor 
(TNF) ซึง่สารเหลานีจ้ะดงึเอา macrophages และเมด็เลอืด
ขาวเขาสูชองทองมากขึ้น ทําใหเกิด viscious cycle ของ
ปฏกิิรยิาอกัเสบตอเนือ่งอยูตลอดเวลา และยังมีผลรบกวน
การเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ และการปฏิสนธิ 

5. อาการเจบ็จากการมเีพศสมัพนัธ ทาํใหมเีพศ
สัมพันธนอยลง และมีบุตรยาก

บทสรุป 
การใชยาในการรักษาภาวะเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่จะไดผลในแงการ

รักษาอาการปวดระดู อาการปวดทองนอย  หรืออาการปวดชองคลอดขณะรวมเพศ
เทานัน้ และใชในแงการปองกนัการเปนมากขึน้ของโรค แตจะไมคอยไดผลในแงการรกัษา
ภาวะมีบุตรยากในรายที่มีพยาธิสภาพมาก ๆ ในรายที่มีระยะความรุนแรงของโรคนอย  
อาจเริม่ตนการรกัษาดวยยาเมด็คมุกาํเนดิชนดิฮอรโมนรวมทกุวนักอน หากไมไดผล หรอื
ระยะความรนุแรงของโรคมากขึน้ก็พิจารณาใช MPA, danazol หรอื GnR-analogues แลว
แตกรณีไป ซึ่งพบวาผลการรักษาไมแตกตางกันเลย แตพึงพิจารณาในแงของผลขางเคียง
และคาใชจายเปนหลัก การรักษาโดยการผาตัดมีประโยชนในรายที่มีความรุนแรงของโรค
มาก และอาจใชรวมกับการรักษาดวยยาเพื่อลดการกลับเปนซํ้า และชวยในการรักษาผูมี
บุตรยากดวย การพิจารณาเลือกการรักษาที่เหมาะสมตองคํานึงถึงอายุ ความตองการมี
บุตร และพยาธิสภาพดวยเสมอ

แนวทางในการรักษาผูปวย endometriosis 
ที่มีอาการปวดระดูและปวดทองนอย มีบุตรยาก
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ผูปวยหญิงไทยคู อายุ 58 ป อาชีพ

คาขาย มาโรงพยาบาลเนื่องจากถูกแกสหุงตม

ระเบิดใสเมื่อ 1 ชั่วโมงกอนมาโรงพยาบาลใน

ขณะที่กําลังเก็บรานขายของ ผูปวยพยายามปด

วาลวแกสแตปดไมได ซึ่งขณะเดียวกันไดมีรถ

จกัรยานยนตว่ิงผานมา หลงัจากนัน้กเ็กดิเปลวไฟ

ลุกขึ้นจากถังแกสทันที ไฟลุกติดตัวผูปวย ผูเห็น

เหตกุารณชวยกนัดบัไฟ และเรียกหนวยกูภัยเพ่ือ

นําสงโรงพยาบาล

 ขณะมาถงึโรงพยาบาลผูปวยรูสึกตวัด ีมี

กลิ่นแกสหุงตมติดตามตัว เสื้อผาไหม มีผมบาง

สวนถกูไฟไหม รางกายสวนทีอ่ยูนอกเสือ้ผาบวม

แดง และผิวหนังบางสวนมีลักษณะเปนถุงนํ้า 

 ตรวจรางกายแรกรบั สญัญาณชพีอยูใน

เกณฑปกติ พูดคุยไดปกติ การหายใจปกติ ตรวจ

ลักษณะภายนอกพบบาดแผลไฟไหมหลายแหง 

ไดแก บริเวณใบหนา ลําคอ แขนขาทั้งสองขาง 

แผนหลงั และบรเิวณกน ผวิหนงับางสวนมลีกัษณะ

แดงอยางเดียว แตบางสวนมีลักษณะเปนถุงนํ้า

รวมดวย ตรวจรางกายเพิ่มเตมิพบมขีนจมกูไหม

บางสวน และมีเสียงแหบเล็กนอย 

หลังจากการประเมินเบื้องตน คิดวาผู

ปวยมีบาดแผลไฟไหมอยูในระดับ 2 กินพื้นที่

ประมาณ 50% ของพื้นที่ผิวกาย และอาจจะมี

ภาวะของการสําลักควัน (inhalation injury) รวม

ดวย แพทยประจาํหองฉกุเฉนิไดทาํการเจาะเลอืด

เพื่อประเมินภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดข้ึน และ

ไดทําการเปดเสนใหสารนํ้าทางหลอดเลือดดํา 

จากนัน้ไดปรกึษาแพทยศลัยกรรมอบุตัเิหตใุหมา

ชวยประเมินและวางแผนการรักษาตอไป

อภิปราย

 ผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บจากเปลวไฟ หรือ

ถูกความรอนจากเปลวไฟ สิ่งแรกที่จะตองทาํคือ 

การสูดสําลักควัน (Inhalation Injury)

การประเมินเบื้องตน (primary survey) ไดแก การประเมินทางเดินหายใจ 

(airway), การหายใจ (breathing) และระบบไหลเวียนเลือด (circulation) 

เพื่อประเมินวาผูปวยจําเปนตองไดรับการชวยหายใจหรือไม โดยเฉพาะ

อยางยิ่งผูปวยที่เสี่ยงตอการเกิด inhalation injury 

หลงัจากทาํการรกัษาจนผูปวยปลอดภยัแลวจะตองมกีารประเมนิ

ความรุนแรงของโรค โดยสิ่งที่ควรประเมินไดแก

 1. ชนิดของการไหม แบงไดเปน 5 ประเภท1 คือ 

 - ความรอน (thermal) แบงเปน ไฟไหม (flame), นํา้รอนลวก (scald) 

 - ไฟฟาช็อต (electrical)  

 - สารเคมี (chemical) 

 - ควัน (inhalation)

 - สารกัมมันตรังสี (radiation)

 2. ความกวางของบาดแผล ประเมนิเปนเปอรเซน็ตเทยีบกบัพืน้ท่ี

ผิวของรางกาย โดยใชหลักการ “rule of  9” (ภาพที่ 1) สําหรับผูปวยเด็ก

นิยมใชตาม Lund and Browder (ภาพที่ 2) 

ภาพที่ 1 การประเมินบาดแผลไหมโดยใช rule of 9
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ภาพที่ 2 การประเมินบาดแผลไหมในเด็กโดยใช Lund and Browder

ภาพที่ 3 superficial degree burn (epidermal)

- ทําลายแค epidermis

- ผิวหนังแดง (sunburn), pain

- ใชเวลารักษาประมาณ 1 สัปดาห

ภาพที่ 4 second degree burn 

(partial thickness)

#superficial second degree

- epidermis + superficial dermis

- ตุมนํ้า, ปวด

- รักษา 14-21 วัน

#deep second degree

- epidermis + superficial + deep 

  part dermis บางสวน

- ผิวหนังซีดขาว แตยังนิ่ม

- รักษา 3-8 สัปดาห

- มีแผลเปน

 3. ความลึกของแผล แบงเปน 3 ระดับ

คือ first degree burn, second degree burn 

(superficial, deep) และ third degree burn 

(ภาพที่ 3, 4, 5) 

 4. ภยันตรายที่อาจเกิดรวมดวย

 5. โรคประจําตัว

  เคยมีการศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอ

การเสยีชวีติของคนไขทีถ่กูไฟไหมมอียู 3 ประการ 

ไดแก 

 1. อายุมากกวา 60 ป

 2. แผลไฟไหม (burn) > 40% ของพื้นที่

ทั้งหมดของรางกาย

 3. การสูดสําลักควัน (inhalation injury)

 จากการศึกษาพบวาอัตราตายจะเพ่ิม

ขึ้นตามจํานวนปจจัยที่เพิ่มขึ้น2

 ถาม ี0 ปจจยั อตัราตายประมาณ 0.3%

 1 ปจจัย อัตราตายประมาณ 3%

 2 ปจจัย อัตราตายประมาณ 33%

ภาพที่ 5 third degree burn (full thickness)

- ถูกทําลายทุกชั้น

- ผิวหนังแข็ง ไมเจ็บ

- มี wound contraction
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 3 ปจจัย อัตราตายประมาณ 90%

 จะเห็นไดวาหากมี inhalation injury จะ

ทําใหอัตราตายเพิ่มมากขึ้น

การสูดสําลักควัน (inhalation injury)

 ผูปวยไฟไหมมากกวาคร่ึงหนึ่งเสียชีวิต

เนื่องจากมีภาวะ inhalation injury รวมดวย

สาเหตุ

 เกิดจากการสูดดมควันที่เกิดจากการ

เผาไหม หรอืสารพษิตาง ๆ  ทีร่ะเหยออกมา สิง่ที่

จะมโีอกาสเขาไปพรอมกบัควนัไฟมดีวยกนัทัง้หมด 

3 อยาง4 ไดแก

 1. ความรอน มักมีผลกระทบตอหลอดลม

สวนตน

 2. สารเคมตีาง ๆ  มผีลกระทบตอหลอดลม

 3. พษิตอรางกาย (Systemic poisoning) 

ที่สาํคัญคือ คารบอนมอนอกไซด และไฮโดรเจน

ไซยาไนด เปนตน

ซึ่งโดยปกติแคความรอนเพียงอยางเดียวไมสามารถผานลงไปยัง

หลอดลมสวนลกึและถุงลมได แตควนัไฟเหลานีม้สีวนประกอบทีม่อีนภุาค

เล็กมาก (< 0.5 micrometre) จึงสามารถผานลงไปไดลึกถึงหลอดลมฝอย 

(terminal bronchiole) ซึ่งจะทําใหเกิดการอักเสบ และจะสงผลใหเกิดการ

ตีบของหลอดลมตามมา (bronchospasm) 

Inhalation injury จะทําลายเซลลบุผิวของหลอดลม (endothelial 

cell) รวมกับทําใหเยื่อบุผิวของหลอดลมบวม (mucosal edema) อันสงผล

ใหเกิดหลอดลมตีบ (bronchospasm) และมีภาวะหลอดลมอุดกั้น (airway 

obstruction)  นอกจากนี้ Inhalation injury ยังทําใหลดแรงตึงผิวของถุงลม

จนกระทั่งเกิดปอดแฟบ (atelectasis) ตามมาได ดังแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 พยาธิสรีรวิทยาของการสูดสําลักควัน (inhalation injury)
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 เม่ือรางกายไดรับสิง่แปลกปลอมผานเขาไปตามทางเดนิหายใจจะ

กระตุนใหมีการหลั่งสารอักเสบ (inflammatory mediator) ออกมา ไดแก 

nitric oxide synthase ซ่ึงทําใหมีการหลั่ง nitric oxide ออกมามากขึ้น 

สงผลใหเกิดการขยายตัวของหลอดเลือด ทําให hypoxic pulmonary 

vasoconstriction (HPV) หายไป และมีเลือดไปเลี้ยงหลอดลมมากขึ้น อีก

ทั้งยังมีการกระตุนการหลั่งของ peroxynitrite และ polyADP-ribose 

polymerase ซึ่งทําใหสารนํ้าแพรออกจากหลอดเลือดไดงายขึ้น (increase 

pulmonary vascular permeability) จากทั้งสองปจจัยดังกลาวสงผลใหมีนํ้า

เขาไปอยูในถงุลมเปนจาํนวนมาก หรอืทีเ่รยีกกนัวานํา้ทวมปอด (pulmonary 

edema) ตามมา 

 นอกจากนัน้ยงัมกีารหลัง่สารเมอืก ไฟบรนิ ซากเซลลตาง ๆ รวมท้ัง

เซลลเม็ดเลือดขาวออกมาจนทําใหเกิดการอุดตันของหลอดลม ซึ่งจาก

ปจจัยตาง ๆ  ขางตน สงผลทําใหการแลกเปลี่ยนกาซเสียไป ซึ่งอาจรุนแรง

จนมีการตายของเนื้อเยื่อบางสวนได

การวินิจฉัย

 การวนิิจฉยัอาศยัจากประวตัแิละการตรวจรางกายเปนสาํคญั โดย

ประวัติที่ทําใหนึกถึงวาผูปวยนาจะมีภาวะของ inhalation injury ไดแก เกิด

เหตุไฟไหมภายในสถานท่ีปด เชน ภายในตึก หองแถวที่อากาศถายเท

ลําบาก หรือสถานที่ปดมิดชิด เชน ผับ เปนตน หรืออาจจะมีประวัติที่

บงบอกวาผูปวยไมสามารถชวยเหลือตนเองได เชน คนแก ผูพิการนอน

ติดเตียง หรือคนเมา เปนตน

 นอกจากประวตัดิงักลาวขางตนแลว การ

ตรวจรางกายทีส่นบัสนนุวานาจะเปน inhalation 

injury ไดแก

 - มีแผลไฟไหมที่บริเวณจมูกหรือปาก

 - มีเขมาในจมูก หรือขนจมูกไหม

 - มีเสมหะเปนเขมาควัน

 - ลิ้นไหม

 - เนื้อเยื่อในปากบวม

 - เสียงแหบ

 - กลองเสียงบวม (เห็นจาก laryngoscope)

 - มีเสียงวี้ดชวงหายใจเขา (stridor) หรือ

เสียงวี้ดชวงหายใจออก (expiratory wheezing)

(อานตอฉบับหนา)
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 การที่แพทยสภามีวัตถุประสงคหลักขอหนึ่งคือ “ควบคุมการ

ประพฤติของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมใหถูกตองตามจริยธรรมแหง

วิชาชีพเวชกรรม” ตามมาตรา 7(1) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม 

พ.ศ. 25251 นั้น ทําใหแพทยสภาซึ่งเปนนิติบุคคลในฐานะองคกรของรัฐ     

มอีาํนาจหนาทีห่ลายประการ โดยเฉพาะการท่ีออกขอบงัคบัหลายฉบับ เชน 

ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 

25492 ขอบังคับแพทยสภาวาดวยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีดาน

จริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 25483 เปนตน เพื่อใหเปน

หลักในเรื่องการทําหนาท่ีดังกลาว อีกทั้งเม่ือมีขอบังคับแลว แพทยสภา      

ยังอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 25251 ในการที่

กลาวโทษแพทยวาไดกระทาํการผดิตามขอบงัคบัเหลานัน้ดวย (ภาพที ่1 และ

ภาพที่ 2) เชนนี้หากดูเผิน ๆ ก็เหมือนวานาจะ “เหมาะสมแลว” แตหาก

พจิารณาใหลกึซ้ึงโดยหลกัแหงความยตุธิรรม (ระบบธรรมาภบิาล) แลวกอ็าจ

มผีูตัง้คาํถามหรอืเกดิเปนปญหาขึน้ไดวา “การทีแ่พทยสภาเปนองคกรวชิาชีพ

และเปนผูทีอ่อกกฎเกณฑเอง กลาวโทษเอง ตดัสนิเอง จะกลายเปนเสมอืน

องคกรที่รวบอํานาจทั้งในดานนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ในองคกร

เดยีวกนั”  โดยเฉพาะในประเดน็การพจิารณาคดดีานจรยิธรรม ซึง่ในขณะนี้

ถือวามีความสําคัญยิ่งเพราะถือวาเปน “การพิจารณาทางปกครอง” และ 

“การทาํคาํสัง่ทางปกครอง” ยอมสงผลกระทบตอผูถกูกลาวโทษอยางแนนอน

ประเดน็การดาํเนนิคดดีานจรยิธรรมทีน่าสงสยัโดยองคกรวชิาชพี5 

(แพทยสภา) ในเรือ่งการเปนผูกลาวโทษแพทย (ผูประกอบวชิาชพี
เวชกรรม) 

 ประเด็นที่สําคัญยิ่งเกี่ยวกับคดีจริยธรรมตามพระราชบัญญัติ 

วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 25251 เห็นไดชัดวาแพทยสภามีอยูดวยกัน 2 ฐานะ 

คือ 

 1. ฐานะการเปนผูกลาวโทษ หรือในทางคดีปกครองเรียกวา         

“คูกรณี” ปรากฏอยูในมาตรา 32 วรรค 3 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพ

เวชกรรม พ.ศ. 25251 (ภาพที่ 3 และ ภาพที่ 4) 

การที่คณะกรรมการแพทยสภาเปนผูกลาวโทษ
แพทยเสียเอง: ชอบธรรมหรือไม

Thai Medical Council Committee Accused 
Against Medical Practitioner: Is It Right?

……………….“การที่แพทยสภาเปนองคกรวิชาชีพและเปนผูท่ีออก  

กฎเกณฑเอง กลาวโทษเอง ตดัสนิเอง จะกลายเปนเสมอืนองคกรทีร่วบ

อํานาจทั้งในดานนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ในองคกรเดียวกัน”  

โดยเฉพาะในประเดน็การพจิารณาคดดีานจรยิธรรม ซึง่ในขณะนีถ้อืวา

มคีวามสาํคญัยิง่เพราะถอืวาเปน “การพจิารณาทางปกครอง” และ “การ

ทําคําสั่งทางปกครอง” ……………..ฯลฯ

ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 ภาพที่ 4
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ภาพที่ 5

 2. ฐานะเปนผูใชอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดหรือในทางคดีปกครองก็คือ 

“ผูพิจารณาทางปกครอง” (ภาพที่ 5) ปรากฏอยูในมาตรา 39 วรรค 3 

นั่นเอง ซึ่งขัดกับหลักในมาตรา 13(1) และมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 25394 อยางชัดเจน

 มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

 “วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง” หมายความวา การเตรยีมการ

และการดาํเนนิการของเจาหนาทีเ่พือ่จดัใหมคีาํสัง่ทางปกครองหรอืกฎ และ

รวมถึงการดําเนินการใด ๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้

 “การพิจารณาทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและ

การดําเนินการของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง

 “คําสั่งทางปกครอง” หมายความวา

 (๑) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสราง

นิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ 

หรอืมผีลกระทบตอสถานภาพของสทิธิหรอืหนาทีข่องบคุคล ไมวาจะเปนการ

ถาวรหรือช่ัวคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย

อุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการ

ออกกฎ

 ………………….ฯลฯ

 กรณีดังกลาวนี้จึงเปนการตองหามตามมาตรา 13 ของพระราช

บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

มาตรา ๑๓ เจาหนาที่ดังตอไปนี้จะทําการพิจารณาทางปกครอง

ไมได

 (๑) เปนคูกรณีเอง

 (๒) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี

 (๓) เปนญาติของคูกรณี คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวา  

ชัน้ใด ๆ  หรอืเปนพีน่องหรอืลกูพีล่กูนองนบัไดเพยีงภายในสามชัน้ หรอืเปน

ญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้น

 (๔) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทน

หรือตัวแทนของคูกรณี

 (๕) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี

 (๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

 “คูกรณี” หมายความวา ผูยื่นคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูใน

บังคับหรือจะอยู ในบังคับของคําสั่งทางปกครอง และผู ซึ่งไดเขามาใน

กระบวนการพิจารณาทางปกครอง เนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูกกระทบ

กระเทือนจากผลของคําสั่งทางปกครอง

แนวทางความเห็น
 ความเห็นในเรื่องอํานาจหนาที่ของแพทยสภาโดยคณะกรรมการ

แพทยสภาในกรณีเปนผูกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม และในขณะ

เดยีวกนัเปนผูพจิารณาทางปกครองจนถงึการทาํคาํวนิจิฉยัซึง่ถอืวาเปนการ

ทําคําสั่งทางปกครองนั้นสมควรหรือไมเพียงใดนั้น มีดวยกัน 2 ความเห็น 

ดังนี้

 ความเห็นที่ 1: แพทยสภากลาวโทษและทําการวินิจฉัยชี้ขาด

ไดดวยนั้นถูกตองแลว ดวยเหตุผลดังตอไปนี้

 1. พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 25251 เปนกฎหมายที่

ตราขึ้นมาและใชบังคับมาอยางชานาน ยังไมเคยมีปญหาในเรื่องมาตรา 32 

วรรค 3 แตอยางใด อกีทัง้ยงัเปนกฎหมายในระดบัศกัดิถ์งึ “พระราชบญัญตั”ิ 

จึงตองมผีลบังคบัใช (กฎหมายเขยีนไวอยางใดกต็องทาํตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ

ไว) และหากไดกระทําการตามบทบัญญัติดังกลาวยอมตองมีผลในทาง

กฎหมายถือเปนการปฏิบัติที่ชอบดวยกฎหมาย

“มาตรา ๓๒ บุคคลผูไดรับความเสียหายเพราะการประพฤติผิด

จริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูใด มีสิทธิ

กลาวหาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูนั้นโดยทําเรื่องยื่นตอแพทยสภา

 บุคคลอื่นมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมวาประพฤติ

ผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม โดยทําเรื่องยื่นตอแพทยสภา

คณะกรรมการมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม     

ผู มีพฤติการณที่สมควรใหมีการสืบสวนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการ

ประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม

 สิทธิการกลาวหา และสิทธิการกลาวโทษ สิ้นสุดลงเมื่อพนหนึ่งป

นับแตวันที่ผู ไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเรื่องการประพฤติผิด

จริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมดังกลาวและรูตัวผูประพฤติผิด ทั้งนี้ไมเกิน 

สามปนับแตวันที่มีการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม

 การถอนเร่ืองการกลาวหาหรือการกลาวโทษท่ีไดยื่นไวแลวนั้น     

ไมเปนเหตุใหระงับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้”

 “มาตรา ๓๙ เม่ือคณะกรรมการไดรับสํานวนการสอบสวนและ

ความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวนแลว ใหคณะกรรมการพิจารณา

สํานวนการสอบสวนและความเห็นดังกลาว

 คณะกรรมการอาจใหคณะอนกุรรมการสอบสวนทําการสอบสวน

เพิ่มเติมกอนวินิจฉัยชี้ขาดก็ได

คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอย างใด        
อยางหนึ่งดังตอไป
 (๑) ยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ

 (๒) วากลาวตักเตือน

 (๓) ภาคทัณฑ

(๔) พักใชใบอนุญาตมกีาํหนดเวลาตามทีเ่หน็สมควรแตไมเกนิสองป

 (๕) เพิกถอนใบอนุญาต

 ภายใตบังคับมาตรา ๒๕ คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตาม

มาตรานี้ใหเปนที่สุด และใหทําเปนคําสั่งแพทยสภา”
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 2. แมวาพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 จะเปน

กฎหมายที่ตราขึ้นกอนพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

25394 แตตองถือวาพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 เปน 

“กฎหมายเฉพาะ” ไมเหมือนอยางกฎหมายทัว่ไป ดงันัน้ จงึตองบงัคบัใหเปน

ไปตามกฎหมายเฉพาะดวยจึงไมขัดกับหลักในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 25394 แตอยางใด

 3. ตามมาตรา 32 วรรค 3 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม 

พ.ศ. 25251 แพทยสภามิใชคู กรณีโดยตรง แตเปนการดําเนินการโดย 

“เลขาธกิาร” ทัง้นีเ้ปนไปตามมาตรา 33 จงึเทากบัเฉพาะเลขาธกิารแพทยสภา

เทานั้นที่เปนคูกรณี หากเกรงวาจะไมไดรับความเปนธรรมก็แกไขไดโดยให

เลขาธิการแพทยสภาไมสามารถเขารวมในการทําคําวินิจฉัยตามมาตรา 39 

 ความเห็นที่ 2: แพทยสภาสมควรเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดเทานั้น 

ไมสมควรเปนผูกลาวโทษดวย เพราะมิเชนนั้นจะไมใหความยุติธรรม

และไมเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 ดังนี้

 1. พระราชบญัญัตวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 25394 เปน

กฎหมายที่ตองถือวา “เปนกฎหมายกลาง” ในเรื่อง “การพิจารณาทาง

ปกครอง” และ “การทําคําสั่งทางปกครอง” การที่แพทยสภาซึ่งเปนองคกร

วิชาชีพและทําคําสั่งในทางปกครอง จึงตองอยูภายใตบังคับของพระราช

บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดวย ตามบทบัญญัติใน

มาตรา 3

 “มาตรา ๓ วธิปีฏิบตัริาชการทางปกครองตามกฎหมายตาง ๆ  ให

เปนไปตามทีก่าํหนดในพระราชบญัญัตนิี ้เวนแตในกรณท่ีีกฎหมายใดกาํหนด

วิธปีฏบิตัริาชการทางปกครองเรือ่งใดไวโดยเฉพาะและมีหลกัเกณฑทีป่ระกนั

ความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมตํ่ากวาหลักเกณฑที่

กําหนดในพระราชบัญญัตินี้”

 ซึง่หมายความวา “อยางนอยตองปฏบิตัไิมดอยไปกวาทีบ่ญัญตัิ

ไวในพระราชบัญญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นัน่เอง” 4

 2. พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 25394 เปน

กฎหมายที่ตราขึ้นในภายหลัง แมวาพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 

2525 จะเปนกฎหมายตามศักดิ์พระราชบัญญัติที่อางวาเปน “กฎหมาย

เฉพาะ” ก็ตาม แตเมื่อพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 ออกมาภายหลังและมีศักดิ์แหงกฎหมายเทาเทียมกันแลว พระราช

บัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 25251 จึงตองอยูภายใตกรอบแหงเกณฑใน

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดวย

 3. ยิง่กวานัน้ในตอนทายของพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 ในสวนของหมายเหตุแหงการตราพระราชบัญญัตินี้   

มีขอความดังนี้

 “หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับ

นีค้อื โดยทีก่ารดาํเนนิงานทางปกครองในปจจบุนัยงัไมมหีลักเกณฑและ

ขั้นตอนท่ีเหมาะสม จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนตาง ๆ 

สาํหรบัการดาํเนนิงานทางปกครองขึน้เพือ่ใหการดาํเนนิงานเปนไปโดย

ถกูตองตามกฎหมาย มปีระสทิธภิาพในการใชบงัคบักฎหมายใหสามารถ

รักษาประโยชนสาธารณะได และอํานวยความเปนธรรมแกประชาชน 

อีกทั้งยังเปนการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ    

จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้” 

 แสดงใหเห็นวาการตราพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 25394 ขึ้นเพื่อเหตุ 5 ประการหลักคือ

  1. ใหการดําเนินงานเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย 

  2. ใหมีประสิทธิภาพในการใชบังคับกฎหมาย

  3. ใหสามารถรักษาประโยชนสาธารณะได 

  4. อํานวยความเปนธรรมแกประชาชน 

  5. เปนการปองกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ

 ดังนั้น แพทยสภาจึงตองปฏิบัติตามขอที่บัญญัติไวในกฎหมายนี้

ดวย

 4. แมวาในขอเทจ็จรงินัน้ “เลขาธิการแพทยสภาจะเปนผูท่ีดาํเนนิ

การกลาวโทษ” และสงเรื่องไปยังคณะอนุกรรมการจริยธรรมของแพทยสภา

กต็าม กไ็มอาจกลาวไดวาเปนการกลาวโทษโดยเลขาธิการแพทยสภา เพราะ

เมือ่อานมาตรา 32 วรรค 3 และมาตรา 33 แลวจะเหน็ไดวา การดาํเนนิการ

ของ “เลขาธิการแพทยสภา” นั้น เปนไปตามมติของ “คณะกรรมการ” (คณะ

กรรมการแพทยสภา) นัน่เอง ในลกัษณะของ “ตวัการ-ตวัแทน” การทําหนาท่ี

ของเลขาธิการแพทยสภา ณ ที่นี้คือ “การทําหนาที่ของคณะกรรมการ

แพทยสภาอยางเต็มตัวแลว”

คดีที่เปนอุทาหรณ (ที่แพทยสภาตองใหความสนใจ)
 “คดีกักศพ” ที่แสดงใหเห็นถึงวา “การที่ผู ที่เปนผู กลาวโทษ            

ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม” กลับมาเปน “ผูที่วินิจฉัยโทษของผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมผูนั้นดวย” ยอมถือวาไมชอบดวยกระบวนพิจารณา

ศาลปกครองสูงสุด: คดีหมายเลขแดงที ่อ. ๒๖๗-๒๖๙/๒๕๕๓

 ……………………………………………………………....ฯลฯ

พเิคราะหแลวเหน็วา เนือ่งจากตามขอบงัคบัแพทยสภาวาดวยการ

ประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๒๖ มิไดกําหนดกรณีเจาหนาที่ที่มีอํานาจ

พิจารณาทางปกครองตองมีความเปนกลาง กรณีจึงตองถือปฏิบัติตาม      

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๓ ซึ่ง

บัญญัติไววา เจาหนาที่ดังตอไปนี้จะทําการพิจารณาทางปกครองไมได (๑) 

เปนคูกรณีเอง มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติไววาเมื่อมีกรณีตามมาตรา 

๑๓ หรอืคูกรณคีดัคานวาเจาหนาทีผู่ใดเปนบคุคลตามมาตรา ๑๓ ใหเจาหนาที่

ผูนัน้หยดุการพจิารณาเรือ่งไวกอน และแจงใหผูบังคบับัญชาเหนอืตนขึน้ไป

ชัน้หนึง่ทราบ เพือ่ทีผู่บงัคบับญัชาดงักลาวจะไดมคีาํสัง่ตอไป และวรรคสอง 

บญัญัติวา การยืน่คาํคดัคานการพจิารณาคาํคดัคาน และการสัง่ใหเจาหนาที่

อื่นเขาปฏิบัติหนาที่แทนผู ที่ถูกคัดคานใหเปนไปตามหลักเกณฑและ            

วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติไววา 

เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคูกรณีคัดคานวากรรมการในคณะกรรมการ

ที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกลาว ใหประธาน

กรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุคัดคานนั้น ในการ

ประชุมดังกลาวกรรมการผูถูกคัดคานเมื่อไดชี้แจงขอเท็จจริงและตอบขอ   

ซกัถามแลวตองออกจากทีป่ระชมุ วรรคสอง บญัญตัวิาถาคณะกรรมการท่ีมี

อํานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผูถูกคัดคานในระหวางที่กรรมการ    

ผูถกูคดัคานตองออกจากทีป่ระชมุ ใหถอืวาคณะกรรมการคณะนัน้ประกอบ

ดวยกรรมการทุกคนที่ไมถูกคัดคาน วรรคสาม บัญญัติวา ถาที่ประชุมมีมติ

ใหกรรมการผูถกูคดัคานปฏบิตัหินาทีต่อไปดวยคะแนนเสยีงไมนอยกวาสอง

ในสามของกรรมการทีไ่มถูกคดัคานก็ใหกรรมการผูนัน้ปฏิบติัหนาท่ีตอไปได 

มติดังกลาวใหกระทาํโดยวธีิลงคะแนนลบัและใหเปนทีส่ดุ และวรรคสี ่บญัญตัิ

วา การยื่นคําคัดคานและการพิจารณาคําคัดคานใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวธิกีารทีก่าํหนดในกฎกระทรวง เมือ่ขอเทจ็จรงิรบัฟงไดวาในการประชมุ
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คณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม ชุดท่ีหา ท่ีไดพิจารณาขอ

รองเรยีนของมลูนธิเิพือ่ผูบรโิภคแลวมมีตวิาคดมีมีลูนัน้ คณะอนกุรรมการที่

ไดประชมุพจิารณาเรือ่งดงักลาวประกอบดวยศาสตราจารย นายแพทยวฑิรูย 

อึ้งประพันธ เปนที่ปรึกษา นายแพทยสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ เปนประธาน

คณะอนกุรรมการ นายแพทยชชูยั ศภุวงศ เปนอนกุรรมการสวนการประชมุ

คณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ ๘/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๒ ที่

ไดพิจารณามีมติวาคดีมีมูล ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการจริยธรรม

แหงวิชาชีพเวชกรรม ชุดที่หา และการประชุมคณะกรรมการแพทยสภาครั้ง

ที่ ๓/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๔ ที่ไดพิจารณาลงโทษผูฟองคดีนั้น

ปรากฏวานายแพทยชชูยัเขารวมประชมุดวย เหน็วามลูกรณขีองการสัง่ลงโทษ

ผูฟองคดทีัง้สามเกดิจากการรองเรยีนของมูลนธิเิพือ่ผูบรโิภค ซ่ึงมนีายแพทย

ชชูยัดาํรงตาํแหนงกรรมการมูลนธิเิพือ่ผูบรโิภค อนัถอืไดวาเปนคูกรณโีดยตรง

ตามมาตรา ๑๓(๑) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

๒๕๓๙ และแมนายแพทยชูชัยมิไดออกความเห็นและมิไดรวมลงคะแนน

เสียงในการประชุมพิจารณาโทษผูฟองคดีทั้งสาม แตก็ตองหามมิใหทําการ

พิจารณาทางปกครอง และในกรณีเชนนี้คู กรณีมีสิทธิคัดคานเจาหนาที่         

ผูพิจารณาทางปกครองที่เปนคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดหรือแมวาจะไมมีการ

คดัคาน เจาหนาทีก่จ็ะตองหยดุการพจิารณาไวกอน และในกรณทีีเ่จาหนาที่

ผูพิจารณาเปนคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะตองดําเนินการเรียก

ประชมุคณะกรรมการเพือ่พจิารณาเหตคุดัคานนัน้ ทัง้นีต้ามมาตรา ๑๔ และ

มาตรา ๑๕ แหงพระราชบญัญตัเิดียวกัน แตตามขอเท็จจรงินัน้ไมปรากฏวา

คณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม ชุดท่ีหา และผูถูกฟองคดี

ไดดําเนินการตามบทบัญญัติดังกลาวแตอยางใด และแมนายแพทยชูชัยจะ

เปนเพียงกรรมการมูลนิธิเพื่อผูบริโภค มิไดมีอํานาจในการตัดสินใจเด็ดขาด

เพียงผูเดียว แตเมื่อนายแพทยชูชัยเปนถึงกรรมการของมูลนิธิเพื่อผูบริโภค 

ก็ยอมอาจทําใหที่ประชุมคณะกรรมการเกิดความเกรงใจหรืออาจชักจูงให

กรรมการคนอืน่เหน็ชอบดวยได อกีทัง้นายแพทยชชูยัไดแสดงความเหน็ตอ

สาธารณชนในลักษณะพาดพิงและเปนปรปกษตอผูฟองคดีทั้งสาม กอนที่

จะมีการพิจารณาโดยท่ีประชุมของผูถูกฟองคดี ดังนั้น การดําเนินการ

พิจารณาทางปกครองของคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม 

ชุดที่หา และคณะกรรมการแพทยสภาที่มีนายแพทยชูชัยถือไดวามีเหตุซึ่งมี

สภาพรายแรงอนัทาํใหการพจิารณาไมเปนกลาง การออกคาํสัง่ทางปกครอง

โดยเจาหนาที่ซึ่งสภาพรายแรงดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมายและถูก       

เพิกถอนได

 ………………………ฯลฯ

 จงึเหน็ไดวาหากแพทยสภายงัคงดําเนนิการกลาวโทษตามมาตรา 

32 วรรค 3 อยูตอไปยอมจะตองเกิดอยางกรณีอุทาหรณขางตนข้ึนอยาง

แนนอน ซึ่งจะทําใหแพทยสภาตองเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์อยางมาก
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วิเคราะหและขอเสนอแนะ
1. บทบญัญตัใินมาตรา 32 วรรค 3 ตามพระราชบญัญตัวิชิาชพี

เวชกรรม พ.ศ. 2525:1

 การที่พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 เปนกฎหมาย

ที่ออกมาใชบังคับแลวถึง 31 ป ทําใหบางสวนโดยเฉพาะในกระบวนการ

พิจารณาทางปกครองและการทําคําสั่งทางปกครองอาจไมเหมาะสมกับยุค

สมยั และกาลเวลาในปจจบุนั โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบัสทิธ ิความยุตธิรรม ความ

เปนธรรมหรือธรรมาภิบาล ยิ่งเมื่อมีหลักเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวถูกบัญญัติไว

ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 25394 ดวยแลว 

แพทยสภาจึงจําตองปรับกระบวนการดําเนินการเสียใหมเพื่อใหทันยุค       

ทันสมัย

 2. กระบวนการพิจารณาทางปกครองและการทําคําสั่งทาง

ปกครอง:

 เห็นไดชัดวา การใชอํานาจหนาที่ตามมาตรา 32 วรรค 3 และ

มาตรา 39 วรรค 3 “ผดิตอหลกัเกณฑในเรือ่งธรรมาภิบาล” อยางชดัเจน อีก

ทั้งยังขัดกับหลักในกฎหมายพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 (ดูมาตรา 13) อยางชัดเจนดวย

 3. ขอเสนอแนะ:

 ในขณะที่ยังมิไดมีการแกไขพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 

2525 ทาํใหมาตรา 32 ยงัคงมผีลใชบงัคบัอยู และเหน็ไดชดัวาขดักบัหลกัใน

เรื่อง “ธรรมาภิบาล” และ “พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539”4 อยางชัดเจนในเรื่อง 1) การพิจารณาทางปกครอง และ 2) การ

ทําคําส่ังทางปกครอง แตแพทยสภายอมสามารถท่ีจะดําเนนิการอยางเหมาะสม

โดยเหตุและผลได กลาวคือ แพทยสภาสมควรงดเวนการดําเนินการตาม

มาตรา 32 วรรค 3 ไวเปนการชั่วคราวกอน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความมีศักดิ์ศรี

แหงวิชาชีพเวชกรรม (แพทย) และองคกรวิชาชีพ (แพทยสภา) นั่นเอง

 4. ขอสังเกต:

 องคกรวิชาชีพทางดานสาธารณสุขอื่น ๆ เชน สภาการพยาบาล 

เภสัชสภา สภาทันตแพทย ฯลฯ ก็มีบทบัญญัติของกฎหมายแหงวิชาชีพตน

ในทํานองเดียวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 25251 จึงสมควร

ที่จะใหคําแนะนํากับองคกรวิชาชีพอื่นดังกลาวดวยเชนเดียวกัน

สรุป
 กระบวนการพิจารณาคดีดานจริยธรรมเปนเรื่อง “การพิจารณา

ทางปกครอง” และ “การทําคําสั่งทางปกครอง” จึงตองดําเนินการให

สอดคลองกับบทบัญญัติตาง ๆ ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 ดวย
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The Icon คนแรกของแบรนด เจนยู จินเซนโนไซด เจนโปร ซึ่งแนวทางการทํางานของ
เตอ ตรงกับคอนเซ็ปตของผลิตภัณฑ เพราะงานของเตอตองใชการเชื่อมโยงในการ
ทํางานคือ การคิดประมวลผล เชื่อมโยงขอมูลทุกอยางเขาดวยกัน เพื่อสรางสรรค
ผลงานที่มีคุณภาพ 
 นายตลุย กลาวเพิม่เตมิวา เตอเปนคนหนุมทีม่คีวามสามารถ มผีลงานเปน
ที่ประจักษ ภาพยนตรหลายเรื่องที่คุณเตอมีสวนรวมดวย ไมวาจะรวมแสดงหรือรวม
เขียนบทลวนประสบความสําเร็จ และลาสุดกับภาพยนตรเรื่องพี่มากพระโขนงก็ทํา
รายไดสูงถึง 1,000 ลาน ซึ่งการผลิตผลงานออกมานั้นตองมีสุขภาพและพลังสมองที่
เตม็ที ่ตองคนควาขอมลูตาง ๆ  จากการอานหนงัสอื ดภูาพยนตร เพือ่หาประสบการณ
ใหม ๆ และนําทั้งหมดคิดวิเคราะห ประมวลเขาไวดวยกัน แลวนํามาสรางสรรค
จนเกดิเปนไอเดียใหม ๆ ซึ่งคอนเซ็ปตการทํางานของเตอเปนคอนเซ็ปตที่ดีสําหรับ
การทํางานยุคนี้
 นอกจากนี้ภายในงานยังไดรับเกียรติจากเซเลปคนดัง ศิลปน นักแสดง รวม
งานมากมาย อาทิ ปลาเข็ม-กรัชเพชร อิสสระ สาวไฮโซ ดีไซเนอร และเจาของราน
เสื้อเข็มอิสสระ เสื้อผาสไตลเรียบงายตกแตงอยางมีดีไซน ปลื้ม-สุรบถ หลีกภัย
ชายหนุมที่มีความมุงมั่น และประสบความสําเร็จตั้งแตอายุยังนอย หมู-จุฬาลักษณ 
ปยะสมบัติกุล แฟชั่นกูรูชื่อดัง เจาของแบรนด Moo Eyewear ที่โดงดังถึงฮอลลีวูด 
เอกกี-้เอกชยั เอือ้สงัคมเศรษฐ นกัรอง นกัแสดง และพธิกีรทีม่คีวามเกงและบคุลกิภาพ
เฉพาะตวั ดร.เฉลมิรัฐ นาควิเชียร เจาของธุรกจิ NetDesign ที่เริม่ธุรกิจจากศูนยดวย
ความอดทนและมานะพยายาม ซ-ีฉตัรปวณี ตรชีชัวาลวงศ พธิกีร นกัขาว ไดรบัรางวลั
นักขาวหญิงจากงาน Thailand Zocial Award 2013 และ โอง-กงพัฒน ศักดาพิทักษ
ศิลปนผูมากความสามารถโดดเดนจนไดโชวผลงานสูสายตาชาวโลก 

 เซเรบอส (ประเทศไทย) เปดตัวนวัตกรรม 
‘แบรนด เจนยู จินเซนโนไซด เจนโปร’ ตอบโจทยคน
วยัทาํงานทีต่องใชความคิดเชือ่มโยงวิเคราะหรวดเร็ว
ฉบัไว พรอมดวยการเปดตวั เตอ-ฉนัทวชิช ธนะเสวี 
The Icon คนแรก นกัแสดงและนกัเขยีนบทภาพยนตร
พี่มากพระโขนงที่กวาดรายไดกวาพันลาน 

 นายตุลย วงศศุภสวัสดิ์ ผูจัดการ
ทัว่ไป บรษิทั เซเรบอส (ประเทศไทย) 
จาํกดั เปดตัวนวัตกรรม ‘แบรนด เจนยู 
จนิเซนโนไซด เจนโปร’ ทีม่จีนิเซนโนไซด 

เจนโปร สารสกัดเขมขนจากโสมอเมรกิา
และโสมเอเชีย อนุพันธเอกสิทธิ์เฉพาะ

จากแบรนด รสชาตอิรอย ดืม่งาย และอดุมดวยวติามนิ
บี 12 มีสวนชวยในการทํางานของระบบประสาทและ
สมอง เพื่อตอบโจทยความตองการของผูบริโภคในวัย
ทํางานที่ตองเช่ือมโยงขอมูล/ตัวเลขที่เขามาทุกวัน 
และตองคิดวิเคราะหประมวลผลขอมูล พรอมตัดสินใจ
อยางฉับไว และเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีของการทํางาน 
 “ความพิเศษของแบรนด เจนยู จินเซนโนไซด 
เจนโปร คือ สกัดจากอนุพันธเฉพาะจากโสมชั้นดีของ
อเมริกาและเอเชีย เพราะฉะนั้นจึงมั่นใจไดในเรื่องของ
ประสิทธิภาพ โดยเราใชเวลาคนควาสูตรนี้อยูถึง 2 ป 
เนื่องจากโสมแตละชนิดจะมีความแตกตางกันออกไป 
สําหรับจินเซนโนไซดจะมีอยูทั้งในโสมอเมริกาและโสม
เอเชียในรูปแบบที่แตกตางกัน เราจึงสกัดโดยนําสวนดี
ของโสมทั้ง 2 ทวีปมาอยูดวยกัน เรียกวาเปนโสมสกัด
จินเซนโนไซด เจนโปร ซึง่เปนลขิสทิธิเ์ฉพาะของศนูยวจิยั
ทางสมองของแบรนด เพือ่เจาะกลุมคนในวยัทาํงานเปน
วัยที่ตองใชสมอง ตองการความคิดที่เฉียบคม รวดเร็ว 
โดยหวังวาแบรนด เจนยู จินเซนโนไซด เจนโปร จะเปน
ตวัชวยทีส่าํคญัได ดวยแพค็เกจท่ีโดดเดน สะดดุตา และ
สื่อถึงเอกลักษณของแบรนดไดอยางดี”
 พรอมเปดตัว เตอ-ฉันทวิชช ธนะเสวี เปน 

The Icon คนแรกของแบรนด เจนยู จินเซนโนไซด เจนโปร ซึ่งแนวทางการทํางานของ
เตอ ตรงกับคอนเซ็ปตของผลิตภัณฑ เพราะงานของเตอตองใชการเชื่อมโยงในการ
ทํางานคือ การคิดประมวลผล เชื่อมโยงขอมูลทุกอยางเขาดวยกัน เพื่อสรางสรรค
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เซเรบอส เปดตัว ‘แบรนด เจนยู จินเซนโนไซด เจนโปร’
เสริมการทํางานของระบบประสาทและสมองของวัยทํางาน
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 รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิป ผูอํานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีและแพทย
เจาของไข กลาววา โรคเสนเลือดใหญในชองทองโปงพองเกิดจากความเสื่อมของเสนเลือด
ตามอายุการทํางาน เปนโรคที่คอนขางพบยาก แตถาผูปวยมีอาการถึงขั้นเสนเลือดใหญ
ปริแตกจะมีโอกาสรอดชีวิตนอยมาก ในกรณีของ รศ.อัษฎางค ที่ตรวจไมพบอาการใน
ตอนแรกเนื่องจากเสนเลือดที่มีปญหาอยูคอนไปทางดานหลังจึงไมมีอาการที่ชองทอง แตมี
อาการปวดหลัง สําหรับการรักษาจะทําดวยการผาตัดเอาเสนเลือดเกาที่เสื่อมสภาพออกไป 
แลวใสเสนเลือดเทียมเขาไปแทน
 โรคดังกลาวอาจเกิดข้ึนกับใครก็ไดและไมมีวิธีปองกันที่แนชัด รศ.นพ.สุรศักดิ์ 

แนะนําวาควรดูแลและตรวจรางกายอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งการตรวจอัลตราซาวนด
ชองทองเปนวิธีที่เห็นผลมากที่สุดในปจจุบัน โดยปกติการตรวจอัลตราซาวนด

ควรเริม่ตัง้แตอาย ุ40 ปขึน้ไป เพือ่ตรวจสภาพของตบัและไต แตถาอายุ 60 ป
ขึ้นไปควรตรวจเสนเลือดดวย และควรไดรับการตรวจโดยแพทยผูชํานาญ
 สําหรับคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ใหบริการทางการ
แพทยและพฒันาบุคลากรทางการแพทยมากวา 44 ป ผลติบุคลากรทางการ

แพทยรวมทุกหลักสูตรปละ 700 คน พรอมทั้งใหบริการผูปวยนอกปละ 
1,400,000 คน ผูปวยในปละ 45,000 คน อยางไรกต็าม ปรมิาณผูปวยทีเ่พิม่ขึ้น

อยางตอเน่ืองทําใหมีปญหาพื้นที่ใหบริการ ระบบสาธารณูปโภค และเครื่องมือ
ทางการแพทยตาง ๆ ไมเพียงพอและอยูในสภาพทรุดโทรม การจัดหาทดแทนดวยเงิน

งบประมาณไมเพียงพอ จึงเปนที่มาของ “โครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย
เพื่อผูปวยยากไร” โดยมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
 รศ.นพ.สรุศกัดิ ์กลาววา “โครงการดงักลาวมวีตัถปุระสงคเพ่ือปรบัปรงุกลุมอาคาร
เดมิของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิด ีใหพรอมสําหรบัการพฒันาบคุลากรทางการ
แพทยและรองรับผูปวยที่มีจํานวนมากขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะตองใชงบประมาณ
ในการปรับปรุงอาคารและจัดซื้อครุภัณฑการแพทยอีกประมาณ 500 ลานบาท คาดวาจะ
แลวเสร็จเปดใหบริการไดในป พ.ศ. 2559 จึงขอเชิญชวนประชาชนผูมีจิตศรัทธารวมบริจาค
สมทบทุน เพื่อขยายโอกาสทางการรักษาแกผูปวยรวมถึงผูยากไรในสังคมตอไป”   
 ผูสนใจรวมบรจิาคสามารถโอนเงนิเขาบญัชอีอมทรพัย ชือ่บญัช ี“มลูนธิริามาธบิดี 
(โครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทยฯ) ธนาคารไทยพาณิชย สาขารามาธิบดี 
เลขทีบ่ญัช ี026-4-26671-5 และธนาคารกรงุเทพ สาขารามาธบิด ี(อาคารสมเดจ็พระเทพรัตน) 
เลขที่บัญชี 090-7-00123-4 หรือติดตอมูลนิธิรามาธิบดีฯ 270 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท 0-2201-1111 หรือเว็บไซต www.
ramafoundation.or.th 

 โรคภัยไขเจ็บเปนสิ่งที่ไมแนนอนวาจะเกิดกับใคร 
เมือ่ใด และรายแรงเพยีงใด แมจะดแูลรกัษาสขุภาพเปนอยาง
ด ีแตความเสือ่มของรางกายจากวยัทีล่วงเลยไปนัน้หลกีเลีย่ง
ไดยาก และอาจนํามาซึ่งอันตรายถึงชีวิตได เมื่อถึงเวลานั้น 
วิทยาการทางการแพทยที่มีประสิทธิภาพจึงเปนส่ิงจําเปน
อยางยิ่งในการรักษาชีวิตผูปวย
 ดังกรณีที่เกิดขึ้นกับ รศ.อัษฎางค ปาณิกบุตร
อดตีนกัฟตุบอลทมีชาตไิทย และอาจารยประจาํคณะรฐัศาสตร 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ทีม่สีขุภาพสมบูรณแข็งแรง
ดีและชอบออกกําลังกายดวยการเลนฟุตบอล 
รศ.อัษฎางค เลาวา ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2550 ขณะนั้นอายุ 68 ป วันหนึ่งรูสึกปวด
หลงั คดิวาเปนผลจากการเลนฟตุบอลจึงไป
ซือ้ยามากนิ อาการปวดหลงักห็ายไป แตวนั
ตอมากลบัปวดมากจนเดนิไมได จงึใหลกูชาย
เรียกรถพยาบาลนําสงโรงพยาบาลเอกชนแหง
หนึ่ง ผลการตรวจปสสาวะและเลือดเบื้องตนออก
มาปกติและหายปวด จึงไดยากลับมารับประทานที่บาน
 หลังจากนั้นเพียง 2 วัน อาการปวดหลังอยาง
รนุแรงกก็ลบัมาอกี จงึเขารกัษาตวัทีโ่รงพยาบาลแหงเดมิ ผล
การตรวจดวยอัลตราซาวนดไมชัดเจนวาเปนอะไร วันรุงขึ้น
จึงไดรับการตรวจดวยเครื่องซีทีสแกน พบวาเสนเลือดใหญ
ในชองทองดานหลังไตบวมโตกวาปกติถึง 5 เทา และมีรอย
ปริแตก โรงพยาบาลจึงประสานงานกับแพทยผูเชี่ยวชาญ
และสงตัวมารักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
 เนื่องจากเสนเลือดปริแตกจนมีเลือดออกมาใน
ชองทองและทาํใหเสยีชวิีตได รศ.อษัฎางค จงึตองเขารบัการ
ผาตดัดวนทามกลางความเส่ียงจากภาวะหัวใจวายหลงัผาตดั 
และขณะทีอ่ยูในหองไอซยีมูอีาการหัวใจเตนผดิปกตจินทาํให
ระบบตาง ๆ ของรางกายมีปญหาตามมา ทั้งไตวายและ
นํ้าทวมปอด จนตองใชเครื่องชวยหายใจและเครื่องฟอกไต 
โอกาสที่จะฟนและรอดชีวิตมีเพียง 10 เปอรเซ็นต
 ดวยความพยายามและความเอาใจใสของ

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
ศูนยวิทยาการทางการแพทย รวมคืนชีวิตผูปวยโรคซับซอน

ทีมแพทยเฉพาะทางดานตาง ๆ  และเจาหนาท่ีผูเกีย่วของท่ีมารวมกนัดแูลอยาง
ใกลชิด รวมถึงกําลังใจจากญาติและคนรอบขาง อาการของ รศ.อัษฎางค 
จึงดีขึ้นทีละนอย แมจะตองรักษาตัวอยูท่ีโรงพยาบาลนานนับเดือน อีกทั้ง
ตองทาํกายภาพบาํบดัและตดิตามอาการอยางตอเนือ่งนานนบัป แตปจจบุนั 
รศ.อษัฎางค กส็ามารถกลบัมาดําเนนิชวีติไดตามปกติ ชวยเหลอืตนเองและ
ทํางานไดเกือบจะเทียบเทากับชวงกอนลมปวย
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และพฒันา ถ่ายทอดความร่วมมอืของทกุภาคส่วนผ่านการฝึกปฏบิตัใินการเปลีย่นล้อ
และยาง (Pit Stop Challenge) ของรถแข่ง การสาธิตเพื่อเสริมสร้างทักษะส�าคัญของ
การพฒันาบคุลากรตลอดจนธรุกจิ ทัง้ในด้านการวจิยัและนวตักรรม ความร่วมมือและ
การท�างานเป็นทีม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งการ
พัฒนาความรู้ทางการวิจัยจะช่วยให้ไทยสามารถเพิ่มศักยภาพและขยายขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา
ด้านสุขภาพให้เป็นที่ยอมรับของสากล” 

   ทั้งน้ีกิจกรรม “The Science 
behind Success” ได้จัดข้ึนระหว่าง
วันที่ 10-14 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ  
ลานพาร์ค พารากอน ประกอบด้วย
การฝึกปฏบิตัแิละการเสรมิสร้างทกัษะ
ส�าคญัของการพฒันาศกัยภาพ ประกอบ
ด้วย การท�างานเป็นทีม การสื่อสาร
ภายใต้สภาวะทีก่ดดนัในระยะเวลาอนั

สั้น และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม
จ�านวนมาก อาทิ สภากาชาดไทย กรมควบคุมโรค ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง
ชาติ สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย โรงพยาบาล ผู้ประกอบการค้าปลีก นิสิต 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมชม 
 “GSK เชื่อว่านวัตกรรมการวิจัยและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะน�ามาซึ่ง
นวัตกรรมในการรักษาเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เราจึงให้ความส�าคัญในการวิจัย
และพัฒนายาและวัคซีนนวัตกรรม ตลอดระยะเวลา 50 ปีในประเทศไทย GSK  
ส่งเสริมการเรียนรู้และการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่ง GSK มี
ความมุง่มัน่ในการมอบสขุภาพดเีข้าถงึได้แก่สงัคมไทย เพือ่เสรมิสร้างสขุภาพทีด่ใีห้แก่
คนไทยทัว่ทกุภมูภิาค พร้อมทัง้ให้ความร่วมมอืกบัทกุภาคส่วนอย่างเตม็ความสามารถ
ในการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของ 
คนไทย” นายวิริยะ กล่าวทิ้งท้าย 

สามารถในการแข่งขัน ขับเคลื่อนประเทศให้เติบโต 
และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
 นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการ 
บรษิทั แกลก็โซสมทิไคล์น (ประเทศไทย) จ�ากดั หรอื 
GSK กล่าวว่า ตลอด 50 ปีในการด�าเนินธุรกิจใน
ประเทศไทย GSK ยืนหยัดในนโยบายยาดีเข้าถึงได้ 
(Access to Medicines) เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยา 
และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ซึ่งส่วนส�าคัญใน
การขับเคลื่อนนโยบายนี้คือ การร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ในการท�ากจิกรรมต่าง ๆ เพือ่ให้ประชาชนเข้าถงึสขุภาพดี
ได้มากข้ึน และการสนบัสนนุการขบัเคลือ่นอย่างบรูณาการ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของคนไทย 
โดยได้ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ดังเช่น 
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ 
 “ในโอกาสนี้เราจึงขอมอบกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์และสร้างแรงบนัดาลใจในการเรยีนรู ้วจิยั และ
พัฒนา “The Science behind Success” เพื่อเรียนรู้ถึง
เบื้องหลังศาสตร์แห่งความส�าเร็จที่เกิดได้จากการวิจัย

GSK สานต่อนโยบายยาดีเข้าถึงได้
จัดกิจกรรมพิเศษ “The Science behind Success”

16 - 31 กรกฎาคม 2556

 บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) 
จ�ากัด หรือ GSK ฉลองครบรอบ 50 ปีที่อยู่คู่สังคม
ไทยในฐานะบริษัทวิจัยและพัฒนายานวัตกรรมและ
ผลติภณัฑ์คอนซเูมอร์ด้านสขุภาพ และมุ่งม่ันด�าเนนิ
นโยบาย “ยาดีเข้าถึงได้” อย่างจริงจัง จัดกิจกรรม
พเิศษ “The Science behind Success” เพือ่แบ่งปัน
ความรู้ระดับโลกแก่คนไทย ด้วยกจิกรรมทีข่บัเคลือ่น
การเรยีนรูแ้ละสนบัสนนุคนไทยในการวจิยัและพฒันา 
ซึง่เป็นหนึง่ในนโยบายยาดเีข้าถงึได้ โดยน�าเบือ้งหลัง 
ความส�าเร็จของการท�างานของแม็คลาเรนกรุ๊ป ที่
ประกอบด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสูง การ
ท�างานแบบทมีเวร์ิค และมวีฒันธรรมองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความ นายวิริยะ จงไพศาล

gsk 394.indd   39 7/16/56 BE   3:14 PM



40 Ç§¡ÒÃá¾·Â� 16 - 31 ¡Ã¡®Ò¤Á 2556

[ »¡Ô³¡Ð¢‹ÒÇ ]
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ•

อันเปนหัวใจสําคัญของการสรางแผนผังความคิด Mind Maps จึงเปนเครื่องมือที่
เอื้อตอการคิดผสมผสานทั้งดานตรรกะ เหตุและผล และความคิดสรางสรรคตอยอด 
ทัง้ในภาพใหญและการลงรายละเอยีดยอย นอกจากนีย้งัพบอกีวา ชิน้งานและบนัทกึ
ของอัจฉริยบุคคลระดับโลก ไดแก เลโอนารโด ดา วินชี, อัลเบิรต ไอนสไตน, 
ปาโบล ปกัสโซ และวินสตัน เชอรชิล ก็มีการจดโนตและทําแผนผังความคิดคลาย
กับ Mind Maps อยูดวย”
 นพ.พงษศักดิ์ นอยพยัคฆ หัวหนาหนวยพัฒนาการเด็กวัยรุน ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ไดเลาถงึการทาํงานของสมองวา “สมองของมนษุยประกอบไปดวยแสนลานเซลลสมอง
ที่มีใยประสาทประสานกันเปนรางแห เพื่อใชในการติดตอและสงสัญญาณประสาทที่
เดินทางรวดเร็วถึง 100 เมตรตอวินาที ซึ่งทุกครั้งที่เด็กไดเรียนรูเรื่องราวใหม ๆ เซลล
สมองจะเชือ่มตอสรางเปนเครอืขายใยประสาท ทาํใหเกดิความคดิรปูแบบใหม ถอืเปน
รากฐานสําคัญใหเด็ก ๆ พรอมเรียนรูเรื่องราวที่ซับซอนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในวัย 
3 ขวบปแรก โดยการพัฒนากระบวนการเหลานี้ขึ้นอยูกับปจจัยหลัก 2 ประการ
คือ การเลี้ยงดูและโภชนาการที่แตกตางกันที่สงผลใหเด็กแตละคนเจริญเติบโตมามี
ศักยภาพแตกตางกันดวย และในยุคปจจุบันแผนการเรียนการสอนเปนรูปแบบการ
ทองจาํ ซึง่เปนหนาทีข่องสมองซกีซายมากกวาการใชความคดิสรางสรรคหรือจนิตนาการ
ทีเ่ปนหนาทีข่องสมองซกีขวา สมองทัง้สองซกีจงึไดรบัการกระตุนไมสมดลุ สงผลใหการ
พัฒนาของสมองไมเต็มประสิทธิภาพเทาที่ควร เพราะในความเปนจริงสมองทั้งสอง
ซีกควรมีการพัฒนาระบบการทํางานสอดประสานควบคูกนัจึงจะถอืเปนการเสรมิสราง
กระบวนการความคิดไดอยางสมบูรณแบบ” 
 การใชเทคนคิการเรยีนรูดวย Mind Maps ถอืเปนอกีทางเลอืกหนึง่ท่ีดสีาํหรบั
พอแมและผูปกครอง เพราะชวยใหการเลี้ยงดูลูกนอยในเรื่องการทํางานของสมองทั้ง
ในสวนของการคิดวิเคราะหและเปดโลกแหงจินตนาการพัฒนาไปพรอมกันไดอยาง
สมบูรณแบบ ซึ่งพอแมและผูปกครองสามารถทําไดเองโดยงาย อีกทั้ง Mind Maps 
ยังชวยเสริมสรางพัฒนาการการมองเห็น การประมวลผลความคิด การเรียนรูการใช
ภาษา และชวยฝกใหมีสมาธิมากขึ้น นอกจากนี้ยังถือเปนการเพิ่มโอกาสใหครอบครัว
ไดมีเวลาทํากิจกรรมรวมกัน เพื่อเติมเต็มความผูกพันและสานสัมพันธอันดีระหวาง
คนในครอบครัวอีกดวย

บรษิทั ม้ีด จอหนสนั นิวทรชินั (ประเทศไทย) 
จาํกดั และกลุมผลติภณัฑเอนฟา เอพลสั ผูเช่ียวชาญ
ดานโภชนาการและการพฒันาทางสมองของเดก็ แชร
เทคนิค Mind Maps เพื่อพัฒนาศักยภาพสมองและ
สงเสรมิการเรยีนรูของวยัเดก็ โดยเฉพาะในชวง 1,365 
วันแรกของชีวิต ในรูปแบบนิทรรศการอินเตอร
แอคทีฟ ในงาน “เอนฟา เบรน เอ็กซโป มายดแมพ” 
นิทรรศการสมองเต็มรูปแบบป 2 เรียนรูเคล็ดลับที่
ไมลับเกี่ยวกับสมองจากผูเชี่ยวชาญทางสมองระดับ
โลก ศ.โทน่ี บซูาน ผูคดิคนทฤษฎี Mind Maps เทคนคิ
กระตุนพัฒนาการสมองอยางสมบูรณแบบ 
 มร.แบลร เซลล ผูจัดการทั่วไป บริษัท มี้ด 
จอหนสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จํากัด กลาววา 
“เอนฟา เอพลัส มุงมั่นเสริมพัฒนาการทางสมองและ
การเรียนรูของเด็กไทยมาตลอด ซึ่งไดทํางานรวมกับ
ผูเช่ียวชาญและนกัวจิยัดานตาง ๆ  อยางใกลชดิ เพือ่เสรมิ
สรางใหเด็กไทยเติบโตอยางเต็มศักยภาพ สําหรับงาน 
“เอนฟา เบรน เอก็ซโป มายดแมพ” ในปนีไ้ดรบัเกยีรติ
จาก ศ.โทนี่ บูซาน ผูคิดคนทฤษฎี Mind Maps จาก
ประเทศอังกฤษ มาจัดกิจกรรมแชรเทคนิคแผนผัง
ความคิด ซึ่งถือเปนเทคนิคที่ไดรับการยอมรับจากทั่ว
ทุกมุมโลกวาสามารถชวยสงเสริมการทํางานของสมอง
ทั้งซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล ทําใหเด็กสามารถตอ
ยอดกระบวนการคิดและการเรียนรูไดอยางไรขีดจํากัด”
 ศ.โทนี่ บูซาน ผูคิดคนทฤษฎี Mind Maps 
กลาววา “แผนผังความคิด Mind Maps เปนเทคนิคที่
ชวยสงเสรมิการทํางานของสมองอยางสมดลุทั้งซีกซาย
และซกีขวา มงีานวจิยัยนืยนัวา สมองตอบสนองไดดตีอ
ถอยคาํสัน้ ๆ  ภาพ และสญัลักษณ การเชือ่มโยงความคิด

เอนฟา เบรน เอ็กซโป มายดแมพ ป 2
สรางเสริมอัจฉริยภาพใหเด็กไทย
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กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีโดยศนูยความเปน

เลิศดานชีววิทยาศาสตร (TCELS) รวมกับเครือขายพันธมิตร ทั้ง

ภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และโรงเรียนแพทย เปด “โครงการ

เทคโนโลยีหุนยนตทางการแพทยชั้นสูง” สนองนโยบายรัฐบาล 

ผลักดันประเทศไทยเปนศูนยกลางบริการทางการแพทย มุงเปา

กลุมเบบี้บูมเมอรที่จะเปนผูสูงวัยกลุมใหญที่ตองการใชบริการ 

ชวยลดนําเขาเครื่องมือแพทยกวา 50% และใน 5 ป สามารถเปน

ศูนยกลางการผลิตและจําหนายหุนยนตการแพทยของอาเซียน 

รวมถึงเปนฐานผลิตของประเทศยักษใหญอยาง สหรัฐอเมริกา 

เกาหลี ญี่ปุน 

นายวรวัจน เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ในขณะนั้น) กลาววา หนวยงานหลักที่

รับผิดชอบแผนงานหุนยนต ไดแก TCELS ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหง

ชาติ ภายใตสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ใช

งบประมาณทั้งโครงการจํานวน 2,000 ลานบาท ในเวลา 5 ป โดย

ทิศทางในการพฒันาโครงการดงักลาวจะเริม่สรางศกัยภาพในการผลติ

เอง และทําใหเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่จะสนับสนุนการผลักดัน

ประเทศไทยเปนศนูยกลางบรกิารทางการแพทย นาํรายไดเขาประเทศ 

ทัง้นีหุ้นยนตทางการแพทยและเครือ่งมอืแพทยในภาพรวมนัน้จะตอง

ผานมาตรฐานและเงือ่นไขทีร่บัรองความปลอดภยัในการใชกบัรางกาย

มนษุย ขณะเดยีวกนักต็องมองถงึแนวโนมความตองการของตลาดโลก

ดวย โดยปจจบุนัพบวา กลุมเบบีบ้มูเมอร ซึง่เปนคนกลุมใหญของโลก

กําลงักาวเขาสูสงัคมผูสงูอาย ุโดยใน พ.ศ. 2555 สถาบนัวจิยัประชากร

และสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล สาํรวจพบวา ประเทศไทยมผีูสงูอายทุี่

มอีาย ุ65 ปขึน้ไปมากถงึรอยละ 12.59 ถอืวามากทีส่ดุในกลุมประเทศ

อาเซยีน และเปนกลุมทีค่วามตองการใชบรกิารเทคโนโลยทีางดานนีส้งู 

 ดาน ดร.นเรศ ดาํรงชยั ผูอาํนวยการ TCELS กลาววา ใน

เฟสแรก TCELS จะเปดศูนยบูรณาการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ

หุนยนตทางการแพทยชัน้สงู ซึง่จะมบีทบาทในการบรูณาการงานวจิยั

ตั้งแตระดับการพัฒนานวัตกรรมจนถึงระดับอุตสาหกรรม และสราง

เครือขายการทํางานรวมกับภาคเอกชนในประเทศและตางประเทศ 

พรอมจดัวางโครงสรางพืน้ฐานกลางทีม่หาวทิยาลยัมหดิล ประกอบไป

ดวยหองปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา หองปฏิบัติการทดสอบ และหอง

ปฏบิตักิารรบัรองคณุภาพและศนูยบมเพาะธรุกจิ ขณะเดยีวกนักเ็ปดรบั

กระทรวงวิทยฯ พัฒนาหุนยนตการแพทยชั้นสูง
ผลักดันไทยเปนศูนยกลางบริการทางการแพทย

และพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยประเภทการถายทอดเทคโนโลยี

รวมกับภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน รวมทั้งจัดทําแผนกลยุทธ  

หุนยนตการแพทยชัน้สงู เพือ่เชือ่มโยงกบัแผนและกจิกรรมหุนยนตดาน

อืน่ ๆ  รวมถงึแผนเครือ่งมอืแพทย โดยในเฟสนีจ้ะใชเวลาประมาณ 2 ป 

 สาํหรบัเฟสสองจะทาํการคดัเลอืกตนแบบผลติภณัฑเพือ่นาํ

ไปตอยอดในเชงิพาณชิย เชน หุนยนตดแูลผูสงูอาย ุและหุนยนตผาตดั 

ฯลฯ และรวมทุนกับบริษัททั้งในและตางประเทศเพื่อยกระดับ

ประเทศไทยใหเปนฐานการผลิตหุนยนตของภูมิภาครวมถึงประเทศ

ยักษใหญอยาง สหรัฐอเมริกา เกาหลี ญี่ปุน ซ่ึงจะนําไปสูการสราง

แบรนดหุนยนตการแพทยของไทยที่จะผงาดในเวทีระดับโลกได รวม

ท้ังผลักดันใหเกิดศูนยฝกอบรมและใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อยก

ระดับเสนทางวิชาชีพของนักวิชาการหุนยนต ตลอดจนพัฒนาและใช

เทคโนโลยีหุนยนตเพื่อใหเกิดผลิตภัณฑและบริการที่เกี่ยวเนื่องตอไป 

ซึ่งในเฟสนี้จะเปนรูปธรรมภายใน 5 ป 

ศ.นพ.สริฤิกษ ทรงศวิไิล ผูอาํนวยการศนูยนาโนเทคโนโลยี

แหงชาต ิ(นาโนเทค) สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (สวทช.) กลาววา ศูนยนาโนเทคฯ มีความรวมมือในการทํา

ระบบสงยารกัษาโรคเขาสูเปาหมายจาํเพาะ และยงัสรางระบบอตัโนมตัิ

ในการตรวจวินิจฉัยโรคโดยเฉพาะมะเร็ง อยางไรก็ตาม สิ่งที่จะตอง

ใหการสนับสนุนจากความรวมมือของหลายองคกรควบคูกันไปในเชิง

นโยบาย หนวยงานภาครฐัทีเ่กีย่วของควรสนบัสนนุใหเกดิการบรูณาการ

เพื่อการสรางแผนนโยบายและยุทธศาสตรในระดับประเทศ เชน 

กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนเรื่องมาตรฐานการทดสอบทางคลินิก 

การขึ้นทะเบียน และการใชงาน กระทรวงวิทยาศาสตรมีการสงเสริม

งานวจิยัจากภาครฐัและมหาวทิยาลยัทีม่ศีกัยภาพทางการทาํงานวจิยั

รวมวิจัยพัฒนาอยางมุงเปา ท้ังน้ีเพื่อนําไปสูการใชงานจริงในกลุม    

โรงพยาบาล ภาคเอกชน และอตุสาหกรรมเพือ่เพิม่โอกาสเชงิพาณชิย

ใหกับประเทศ

 ถือเปนอีกหนึ่งความกาวหนาทางการแพทยที่จะนําพาให

ประเทศไทยไปสูศูนยกลางทางการแพทยในอนาคต สําหรับผูสนใจ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Call Center 1313 หรือ

โทรศัพท 0-2644-5499 www.tcels.or.th, www.facebook.com/

tcelsfan
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ภาควชิาสตูศิาสตร-นรเีวชวทิยา คณะแพทยศาสตร 
จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั ไดมกีารจดัการประชุมวชิาการ 
OB&GYN Update&Practical ขึ้นเปนประจําทุกป โดย
ในการประชุมครั้งที่ผาน ๆ มานั้น ไดรับการตอบรับ
เปนอยางดี ในป ค.ศ. 2013 ซึ่งเปนการจัดการประชุม
ครั้งที่ 14 จัดขึ้นภายใตหัวขอ Practice wisely in the 
world of connectivity เวชปฏิบัติอยางชาญฉลาดใน
โลกแหงการเชื่อมตอ ระหวางวันท่ี 26-28 สิงหาคม 
พ.ศ. 2556 ณ อาคารแพทยพัฒน คณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 รศ.นพ.อรรณพ ใจสําราญ 
ประธานจัดการประชุมวิชาการ 
OB&GYN Update&Practical 2013 
กลาววา “ภาควิชาสูติศาสตร-
นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร 
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย ไดตระหนกั
ถึงการเตรียมความพรอมเพื่อกาว

เขาสูโครงขายที่ไรพรมแดนอาเซียน แตเรามีจุดหมายท่ี
ไกลกวาคือ การสรางโครงขายทั่วโลก ทั้งในดานการสราง
ความสมัพนัธอนัด ีความรวมมอืรวมใจ โดยเฉพาะในเรือ่ง
ของการเชื่อมโยงขอมูลขาวสาร ซึ่งแพทยและบุคลากร
ทางการแพทยที่มีหนาที่ดูแลใหการรักษาผูปวยควรทราบ
วาตนเองจะตองปรับตัวอยางไรใหสามารถประกอบ
เวชปฏิบัติไดอยางชาญฉลาด”
 ดวยเหตุน้ีทาง ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงได
จดัการประชมุวชิาการ OB&GYN Update&Practical 
2013 ขึน้ ภายใตหวัขอ Practice wisely in the world 
of connectivity เพือ่เปนการทบทวน เสรมิสรางความรู
ใหมทางดานเวชปฏบิตัแิกสตูนิรแีพทย แพทยทัว่ไป รวมทัง้
บคุลากรทางการแพทยท่ีเกีย่วของ เชน เภสัชกร พยาบาล 
และเจาหนาที่อ่ืน ๆ โดยนําหลักฐานดานวิชาการที่
ทันสมัยในปจจุบันอัพเดทเนนการนํานวัตกรรมลาสุดไป
ประยุกตใชไดจริง โดยมีวิทยากรท่ีมีชื่อเสียงท้ังจาก
ประเทศไทยและจากตางประเทศมารวมแบงปนประสบการณ
และใหความรูแกผูเขารวมประชุม
 รศ.นพ.อรรณพ ไดเผยเนือ้หาการประชมุบางสวน
วา “หัวขอการประชุมในครั้งนี้ ในสวนของการบรรยาย
มีหัวขอที่นาสนใจมากถึง 17 เร่ืองเดนดวยกัน อาทิ 

ปาฐกถาพิเศษ โดยแบงออกเปน 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือ แพทยและ
บุคลากรทางการแพทยสามารถใชประโยชนจากการเขาถึงขอมูลขาวสาร
ทางวิชาการเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองได
อยางไร และประการที่สองคือ แพทยและบุคลากรทางการแพทย แพทย
เวชปฏิบัติสามารถนําเทคโนโลยีทางดานไอทีใหม ๆ มาชวยในการตรวจ
ผูปวยเพื่อเอื้อประโยชนใหการทาํงานสะดวกยิ่งขึ้นไดอยางไร นอกจากนี้
ยังมีการวิเคราะหคําถามยอดฮิตเรื่องสุขภาพของสตรีในโลกออนไลน 10 
คาํถาม วามีความเก่ียวเนือ่งกับแพทยและบคุลากรทางการแพทยอยางไร
บาง เพื่อนําผลการวิเคราะหเหลานั้นมาใชเปนหลักในการปรับแกการ
ปฏิบัติตอผูปวยไดอยางเหมาะสม”
 รศ.นพ.อรรณพ กลาวตออกีวา “ในสวนของสตูศิาสตร เวชศาสตร
มารดาและทารกในครรภจะเปนการนําเสนอนวัตกรรมใหมสําหรับการ
ตรวจคัดกรองความผิดปกติของทารกตั้งแตอยูในครรภมารดา สําหรับใน
เรื่องของโรคทางนรีเวชจะพูดถึงแนวทางใหมในการดูแลผูปวยโรคมะเร็ง
ปากมดลูก และกรณีท่ีสูตินรีแพทยท่ัวไปซึ่งไมใชแพทยรักษาโรคมะเร็ง
โดยตรงพบผูปวยเปนมะเร็งโดยไมไดคาดคิด สูตินรีแพทยควรมีขอควร
ระวังอยางไรในกรณีนี้ และจะจัดการอยางไรเพื่อใหเกิดความปลอดภัย
ตอผูปวย พรอมทั้งเปดตัวนวัตกรรมใหมในการรักษาผูปวยชองคลอด
อกัเสบดวยวธิธีรรมชาตปิราศจากสารเคมเีปนครัง้แรกในประเทศไทย และ
หัวขอที่เปนไฮไลทเด็ดของงานที่ไมควรพลาดคือ นวัตกรรมใหมที่ชวย
ลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูกไดเกือบ 100%”
 นอกจากน้ีภายในงานประชุมยังเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมได
ศึกษาการปฏิบัติจริงใน 4 Workshop โดนใจท่ีครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
ไดแก Workshop 1 แนวทางใหมในการตรวจคดักรองภาวะดาวนซินโดรม 
Workshop 2 การดแูลผูปวยในระยะสดุทาย เชน ผูปวยมะเรง็ระยะสดุทาย
ที่ใกลเสียชีวิต Workshop 3 การดูแลสตรีวัยทอง ซึ่ง Workshop นี้ไดจัด
ขึ้นทุกปและเปนที่นิยมของผูเขารวมประชุมเปนอยางมาก Workshop 4 
กลวิธีลดความเสี่ยงการคลอดทารกในหองคลอด 
 “คณะผูจดัการประชมุหวงัเปนอยางย่ิงวาผูเขารวมประชมุ อนัไดแก 
สูตินรีแพทย แพทยทั่วไป บุคลากรทางการแพทยจะไดรับความรูทาง
วิชาการและนวัตกรรมใหม ๆ ทางสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา อยางเต็มอิ่ม 
เขมขน และสิ่งสําคัญที่สุดคือ การนําไปประยุกตใชไดจริง จึงขอเรียนเชิญ
ใหทุกทานเขารวมการประชุมในครั้งนี้” รศ.นพ.อรรณพ กลาวทิ้งทาย
 ผูทีส่นใจเขารวมประชุมวชิาการ OB&GYN Update&Practical 
2013 สามารถตดิตอขอรายละเอยีดและสงใบลงทะเบยีนไดที ่น.ส.ศศธิร 
ทองอินทร ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-2256-4288 หรือ 08-9105-5933 หรือเว็บไซต www.
md.chula.ac.th และ www.cu-obgyn.com

ภายใตแนวคิด “เวชปฏิบัติอยางชาญฉลาดในโลกแหงการเชื่อมตอ”

ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ 
จัดประชุม OB&GYN Update&Practical 2013
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 ÇÑ¹·Õè  Ë¹‹ÇÂ§Ò¹  ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´  µÔ´µ‹ÍÊÍº¶ÒÁ
16 สิงหาคม 2556 สมาคมความดันโลหิตสูง

แหงประเทศไทย
การประชุมวิชาการกลางป ครั้งที่ 11 “What’s” new in Hypertension? 
ณ หอง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร กรุงเทพฯ

โทรศัพท 0-2716-6448
โทรสาร 0-2716-6449
www.thaihypertension.org

20-23 สิงหาคม 2556 สมาคมจิตแพทย
แหงประเทศไทย 

งานประชุม 4th World Congress of Asian Psychiatry 
ณ โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว

โทรศัพท/โทรสาร 0-2640-4488 
E-mail: secretary@psychiatry.or.th
www.wcap2013.com

25-29 สิงหาคม 2556 สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ

การประชุมนานาชาติดานการสรางเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 
การลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพ (Best Investments for Health) 
ณ ศูนยประชุมพีช พัทยา

โทรศัพท 0-2343-1500
โทรสาร 0-2343-1551
E-mail: info@iuhpeconference.net
www.IUHPEconference.net

26-28 สิงหาคม 2556 ภาควิชาสูติศาสตร-
นรีเวชวิทยา 
คณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การประชุมประจําป 2556 OB & GYN & Update Practical 2013 
Practice wisely in the world of connectivity ณ คณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โทรศัพท 0-2256-4288, 
08-9105-5933
โทรสาร 0-2251-9933
E-mail: sasikaew@hotmail.com, 
kwsasi@yahoo.com
www.md.chula.ac.th, 
www.cu-obgyn.com

29-30 สิงหาคม 2556 ภาควิชาตจวิทยา 
คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล

การประชุมอบรมวิชาการระยะสั้น พ.ศ. 2556 "Women's skin and 
Beyond" ณ หองประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปสมเด็จพระศรีนครินทร 
โรงพยาบาลศิริราช

โทรศัพท 0-2419-4337
www.sirirajderm.com

4-6 กันยายน 2556 โครงการจัดตั้งภาควิชา
จิตเวชศาสตร 
คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบําบัดดวยการรับรูและพฤติกรรม: 
หลักการและแนวทางในเวชปฏิบัติ ณ โรงแรมสยามเคมปนสกี้ กรุงเทพฯ 

โทรศัพท 0-2926-9204-5 
โทรสาร 0-2926-9485
E-mail: muthita.ph@gmail.com

4-6 กันยายน 2556 ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู 
คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เวชศาสตรฟนฟูสูการปฏิบัติ" 
ณ หองประชุมตรีเพ็ชร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

โทรศัพท 0-2419-7509 ตอ 109
www.sirirajconference.com

11-13 กันยายน 2556 กองกุมารเวชกรรม 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร 
วิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมงกุฎเกลา

การประชุม Interactive Clinical Practices 2013: Ambulatory Pediatrics: 
Guide and Clue in Management ณ หองพิธีการ ชั้น 10 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

โทรศัพท 0-2354-7600-28 
ตอ 94162, 94163
โทรสาร 0-2354-7827
www.pedpmk.org

20 กันยายน 2556 สมาคมแพทยผิวหนัง
แหงประเทศไทย

การประชุมกลางป พ.ศ. 2556 สมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทย 
DST Mid-Year Meeting 2013

โทรศัพท 0-2716-5256
โทรสาร 0-2716-6857
www.dst.or.th
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 Date  Title  City  Country  Contact

Highlight International Congress 2013

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

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

19-23 September 2013 21st Annual Cochrane Colloquium Québec Canada http://colloquium.cochrane.org

20-22 September 2013 BIOMDLORE 2013  Palanga Lithuania http://biomdlore.vgtu.lt

23-24 September 2013 Advances in Prenatal Molecular 
Diagnostics Conference 

Boston, 
Massachusetts

United States of 
America

www.healthtech.com/prenatal-
diagnostics

23-24 September 2013 Clinical Genomics for Cancer 
Management 

Boston United States of 
America 

www.healthtech.com/cancer-genomics

24-26 September 2013 International Conference in Social 
Sciences, Health and Environment 

Sydney Australia www.iamure.com/?page_id=11996

4-6 October 2013 Challenges in Clinical Cardiology Chicago United States of 
America

www.mayo.edu/cme/cardiovascular-
diseases-2013r006

7-8 October 2013 2013 International Conference on 
Medical, Environmental and
Bio-technology  

Melaka Malaysia www.icmeb.org

17-19 October 2013 34th SICOT Orthopaedic World 
Congress  

Hyderabad India www.sicot.org

16-18 November 2013 The 2013 Hong Kong International 
Wrist Arthroscopy Workshop and 
Seminar 

- Hong Kong www.olc-cuhk.
org/e/20131116registration.pdf.
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Roche Children’s Walk ครั้งที่ 10 เติมสุขใหเด็กผูดอยโอกาส
บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท โรช ไทยแลนด จํากัด รวม

กันจัดงาน Roche Children’s Walk ครั้งที่ 10 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ป โครงการ Roche 
Children’s Walk กิจกรรมเดินการกุศลที่ “โรช” จัดขึ้นพรอมกันทั่วโลก เพื่อชวยเหลือเด็กผูดอยโอกาส
ในแตละประเทศ โดยในปนีพ้นกังานโรชในประเทศไทยไดรวมกันบรจิาคเงนิจํานวน 150,000 บาท พรอม
สิง่ของอปุโภคบรโิภค เพือ่ชวยเหลอืและพฒันาคณุภาพชีวติใหแกเดก็พกิารโรงเรยีนบานเดก็รามอนิทรา 
สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เมื่อเร็ว ๆ นี้

“ไวทัลไลฟ” รวมจัดกิจกรรมในงาน “Bone Discovery”
 ศูนยสงเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ ในเครือโรงพยาบาลบํารุงราษฎร นําคณะแพทยและทีมงาน
รวมงาน “Bone Discovery” นิทรรศการดูแลกระดูกและขอ จัดโดยโรงพยาบาลบํารุงราษฎร เพื่อให
บรกิารแนะนาํโปรแกรมสรางเสรมิสขุภาพ อาท ิโปรแกรมตรวจระดบัฮอรโมนสาํหรบัสภุาพบรุษุ โปรแกรม
ตรวจสารตานอนุมูลอิสระ โปรแกรมทรีตเมนตกําจัดไขมันดวยความเย็นจุดเยือกแข็ง โปรแกรมยกกระชับ
ผิวหนาโดยไมตองผาตัดดวยเทคโนโลยีโฟกัสอัลตราซาวด ณ ศูนยการคาดิเอ็มโพเรียม เมื่อเร็ว ๆ นี้

ไฟเซอรรวมมอบทุน “โครงการสนับสนุนการฝกอบรมแพทยตอยอดสําหรับแพทยลาว”
 มูลนธิิไฟเซอรประเทศไทย รวมกบั คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน มหาวทิยาลยั
วิทยาศาสตรสุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และองคกรเฮลธ ฟรอนเทียร จัดพิธี
มอบทนุการศึกษาใน “โครงการสนบัสนนุการฝกอบรมแพทยตอยอดสาํหรบัแพทยลาว” ตอเนือ่งเปน
ปท่ี 2 นอกจากน้ีมลูนิธยิงัใหการสนบัสนนุทนุการศกึษาแกนกัศกึษาคณะแพทยศาสตร และคณะเภสชัศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมทั้งสิ้น 24 ทุน เปนเงินจํานวน 1,780,000 บาท เพื่อสงเสริมการศึกษาและ
พัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขของไทยและอินโดจีน เมื่อเร็ว ๆ นี้

ร.พ.นครธน รับรางวัล ระดับที่ 1 “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน”
 นายปยะเดช ทองสิมา (ซาย) ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหาร โรงพยาบาลนครธน เปน
ตัวแทนเขารับมอบรางวัลตราสัญลักษณ ระดับที่ 1 “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” ที่เปนสัญลักษณ
การันตีมาตรฐานและประกาศเกียรติคุณแกอาคารแหงการอนุรักษพลังงานจากการไฟฟานครหลวง
โดยมี นายอาทร สินสวัสดิ์ ผูวาการการไฟฟานครหลวง (กฟน.) เปนประธานในพิธีมอบรางวัล
ตราสญัลกัษณ ณ หองเวลิดบอลรมู B ชัน้ 23 โรงแรมเซน็ทารา แกรนด แอท เซน็ทรลัเวลิด เมือ่เรว็ ๆ นี้

“อิ่มบุญ อิ่มใจ กับผาออมผูใหญเซอรเทนตี้”
 บริษัท ดีเอสจี อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จัดโครงการ 
“อิ่มบุญ อิ่มใจ กับผาออมผูใหญเซอรเทนตี้” เพื่อนํารายไดสวนหนึ่งจากการจําหนายผลิตภัณฑ
มอบใหแกมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อนําไปชวยเหลือผูปวยสูงวัยของโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี 
รศ.นพ.ธันย สุภัทรพันธ (กลาง) รองคณบดีฝายบริการ และกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี 
นางพรรณสิรี คุณากรไพบูลยศิริ (ที่ 2 จากซาย) ผูจัดการมูลนิธิรามาธิบดี และดาราสาว เบนซ-
พรชิตา ณ สงขลา (ที่ 2 จากขวา) รวมเปนเกียรติในงาน ณ ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตน 
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อเร็ว ๆ นี้
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Abbreviated Prescribing Information

Based on full international product information. (Version number 19)

Full Prescribing Information is available on request. Please read the full prescribing information prior to administration, available from 

GlaxoSmithKline (Thailand) Ltd., 
12th Floor Wave Place, 55 Wireless road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330.  
Tel. 0-2659 3000 Fax. 0-2655 4567

ÒÂºÑ¡Ó¡ÃÒÊ¡ÍàÐÅá�³ÃÙºÁÊºÑº©§ÔÍ§ÒŒÍÃÒÊ¡Íà¹ãÁÔµàÁ‹Ô¾à´ÂÕÍàÐÅÂÒÃ¹Ò‹Í´Ã»â

Fluarix™ is an inactivated influenza vaccine (split virion), each 0.5 ml vaccine dose contains 15 μg haemagglutinin of  
each of the 3 strains recommended by WHO (Southern Hemisphere or Northern Hemisphere) Indications:  
Fluarix™ is recommended for prophylaxis against influenza in adults and children older than 6 months of age. 
Dosage and Aministration: Adults and children over 3 years of age: one dose of 0.5 ml. Children from  
6 to 36 months of age: one dose of 0.25 ml or 0.5 ml. For children less than 9 years who have not previously  
been vaccinated, should receive a second administration of the same dosage after an interval of at least 4 weeks 
Fluarix™ should be administered before the beginning of the influenza season or as required by the epidemiological 
situation.  Vaccination should be repeated every year with an age-appropriate dose of vaccine of updated antigen 
composition. Fluarix™ can be administered intramuscularly or subcutaneously. Fluarix™ should under no circum-
stances be administered intravenously. Contra-indications: Fluarix™ should not be administered to subjects with 
known hypersensitivity to the active substances, to any of the excipients, to egg, to chicken protein, formaldehyde,  
gentamicin sulphate or sodium deoxycholate. Warnings and Precautions: As with other vaccines, the  
administration of Fluarix™ should be postponed in subjects suffering from acute severe febrile illness. The presence 
of a minor illness with or without fever should not contra-indicate the use of Fluarix™. Fluarix™ will only prevent 
disease caused by influenza viruses. Infections with other agents causing flu-like symptoms are not prevented by 
the vaccine. As with all injectable vaccines, appropriate medical treatment and supervision should always be readily 
available in case of an anaphylactic event following the administration of the vaccine. Syncope (fainting) can occur 
following, or even before, any vaccination as a psychogenic response to the needle injection. It is important that 
procedures are in place to avoid injury from faints. Interaction: Immunisation can be affected by concomitant 

immunosuppressive therapy or an existing immunodeficiency. Fluarix™ can be administered simultaneously with other 
vaccines.  However, different injection sites must be selected. Pregnancy and Lactation: The safety of Fluarix™  
when administered to pregnant women has not been evaluated. Animal studies do not indicate direct or indirect 
harmful effects with respect to reproductive and developmental toxicity. Fluarix™ should be used during pregnancy 
only when clearly needed, and the possible advantages outweigh the potential risks for the foetus. The safety of 
Fluarix™ when administered to breastfeeding women has not been evaluated. Adverse Reactions: Clinical 
trials: Very common: pain at the injection site, appetite loss1, irritability1, drowsiness1, headache, fatigue, myalgia 
Common: redness2, swelling2 and induration at the injection site, sweating, shivering, arthralgia Uncommon:  
dizziness, fever3 (1reported in subjects 6 months to 5 years old, 2very common in subjects 6 months to 18 years of age, 
3common in subjects 6 months to 18 years of age) Post-marketing surveillance: Rare: transient lymphadenopathy, 
allergic reactions (including anaphy-lactic reactions), neuritis, acute disseminated encephal myelitis, Guillain-Barré 
syndrome*, vomiting, urticaria, pruritus, erythema, rash, angioedema, influenza-like illness, malaise. (*Spontaneous  
reports of Guillain-Barré syndrome have been received following vaccination with Fluarix™; however, a causal 
association between vaccination and Guillain-Barré syndrome has not been established.) 

Full Prescribing Information is available on request. Please read the full prescribing information prior to administra-
tion, available from GlaxoSmithKline (Thailand)Ltd., 12th Floor Wave Place, 55 Wireless road, Lumpini, Patumwan, 
Bangkok 10330. Tel. 02-6593000 Fax. 02-6554567
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“GSK is committed to the effective collection and management of human safety information relating to our products and we encourage healthcare professionals to report adverse events to us on  
081 903 4499 or safety_th@gsk.com”
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