[ º·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ ]

ÇÑ¤«Õ¹»‡Í§¡Ñ¹â¤ÇÔ´-19

การปองกันโรคติดเชื้อและโรคติดตอนั้นเราทําไดหลายวิธี ถาเรามีความรูเรื่องเชื้อโรคที่เปนสาเหตุ
และวิธีการติดตอจะทําใหเราปองกันโรคได นอกจากนี้การทราบกลไกการเกิดโรคก็ทําใหเราสามารถชวยให
ผูปวยหายจากโรคติดตอนั้นได ในอดีตมนุษยตายจากโรคอหิวาตจํานวนมาก เมื่อเราทราบวาโรคนี้เกิดจาก
เชื้อแบคทีเรีย เขาสูรางกายทางอาหารและนํ้าดื่ม เชื้อแพรทางอุจจาระ เราแกโดยมีหองสวมที่ถูกสุขลักษณะ
รับประทานอาหารที่ผานความรอนแลว ลางมือหลังจากออกจากหองนํา้ และกอนรับประทานอาหาร
เราสามารถควบคุมโรคอหิวาต ไทฟอยด ไวรัสตับอักเสบเอไดโดยไมไดใชวัคซีน นอกจากนี้เรารูวาผูปวยที่
เปนโรคอหิวาตเสียชีวิตเพราะรางกายขาดนํา้ และเกลือแร เราก็แกไขโดยใหน้าํ เกลือทางเสนเลือดหรือ
รับประทานนํา้ เกลือแร โรค SARS ทีเ่ คยระบาดเมือ่ หลายปกอ นเราก็ควบคุมไดโดยไมไดใชวคั ซีน เราทราบวา
ผูปวยมีไขทุกรายและเชื้อถูกขับออกมามากที่สุดในวันที่ 10 ของโรค เพราะฉะนั้นเราตรวจดูวาใครมีไข
เราจับแยกไว ผูปวยก็ไมสามารถแพรเชื้อใหผูอื่นได โรคอีโบลาติดตอโดยการสัมผัสกับเลือดและสิ่งคัดหลั่ง
ของผูปวย ถาเราไมไปเขาใกลสัมผัสกับผูปวยเราก็ไมปวยเปนโรคนี้ เพราะฉะนั้นเราปองกันโรคไดโดย
การหลีกเลี่ยงไมไปอยูใกลกับคนที่เปนโรค และปองกันการสัมผัสกับเชื้อโรค
โรคโควิด-19 เราสามารถปองกันไดโดยไมไปในที่แออัดหรือลมถายเทไมสะดวก มีการใสหนากากอนามัยปองกัน ลางมือกอนสัมผัส
ตา จมูก ปาก สวนผูปวยตองใสหนากากอนามัยเพื่อลดการแพรเชื้อ เมื่อหลีกเลี่ยงไมไดเราไดรับเชื้อเขาไปแลวเราจะตองกําจัดเชื้อออกจาก
รางกายเราใหเร็วที่สุด ถาเราไปอยูในที่เสี่ยงตอการติดโรคเราตองกลับมาอาบนํ้าฟอกสบู กลั้วคอดวยนํ้ายาบวนปาก เชน ลิสเตอรีน (จาก
การศึกษาพบวานํ้ายาบวนปากถากลั้วปากนาน 30 วินาที สามารถฆาเชื้อโควิดได 99.9%) ถาเราติดเชื้อเขาไปแลวและเราเปนผูที่มีปจจัยเสี่ยง
ตอการที่จะเปนโรครุนแรงเราตองใชยากําจัดไวรัสใหเร็วที่สุด การใหนํ้าเหลืองจากคนที่หายจากโรคมาให ตองใหระยะแรกกอนที่ไวรัสเขาไป
ในเซลล การใชยายับยั้งการสราง RNA ของไวรัส เชน Remdesivir หรือ Favipiravir ก็ควรใชในวันแรก ๆ ถาใหชาผลจะไมดี
คนทีม่ โี อกาสสัมผัสกับผูป ว ยสูงเนือ่ งจากการทํางานทีห่ ลีกเลีย่ งการสัมผัสไมได หรือผูส งู อายุทม่ี โี รคเรือ้ รังเมือ่ ปวยแลวมีอตั ราตายสูง
เราก็จะตองหาวัคซีนมาใชในการปองกัน เนื่องจากขอมูลเกี่ยวกับวัคซีนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงขอกลาวเฉพาะหลักการ
ในอดีตการผลิตวัคซีนใชเวลาศึกษาหลายปกอนจะนํามาใช สิ่งที่ตองคํานึงถึงสิ่งแรกคือ ความปลอดภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว
สิ่งที่สองคือ ประสิทธิภาพของวัคซีนวาจะปองกันโรคไดมากนอยเพียงใด สิ่งที่สามคือ การเก็บ การขนสง วิธีการให รวมทั้งราคา
วัคซีนในรุนแรก ๆ เราเอาเชื้อมาทําใหตายแลวฉีดเขาไปกระตุนใหผูไดรับวัคซีนสรางภูมิตานทานโดยไมทําใหเกิดโรคเนื่องจาก
เชื้อตายแลว ตัวอยางของแบคทีเรียคือ วัคซีนปองกันอหิวาต วัคซีนไทฟอยด วัคซีนปองกันไอกรน สวนที่เปนไวรัสคือ วัคซีนปองกันโปลิโอ
ชนิดเชื้อตาย (IPV), วัคซีนปองกันไขสมองอักเสบ (JE vaccine), วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา, วัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบเอ ที่นาสังเกตคือ
เปนโรคเกี่ยวกับระบบประสาทและทางเดินอาหาร สวนที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจผลไมดี บางครั้งเมื่อติดเชื้อภายหลังมีอาการรุนแรงขึ้น เชน
วัคซีนหัดชนิดเชื้อตาย วัคซีน RSV วัคซีนโควิดของจีน ทั้ง Sinovac และ Sinopharm ใชวิธีนี้
กลุมที่ 2 ทําเชื้อใหออนฤทธิ์ ไมกอใหเกิดโรค เชน OPV, MMR, Rotavirus แตที่นาเปนหวงคือ นาน ๆ ไปเชื้อมีชีวิตเปลี่ยนไปเปน
เชื้อกอโรค และใหในคนที่มีภูมิตานทานตํ่าไมได
กลุมที่ 3 เปน subunit vaccine เอาสวนของไวรัสที่สําคัญตอการสรางภูมิตานทานมาฉีดเขาไป เหมือนวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี
ในโควิดมีคนพยายามทํา เชน Novavax ของสหรัฐอเมริกา
กลุมที่ 4 ใชไวรัสอื่นที่ไมกอโรคเปนพาหะพาสวนของไวรัสที่เกี่ยวกับการเกาะเขาสูเซลล ที่ใชปจจุบัน เชน วัคซีนไขเลือดออกเด็งกี
ใช Yellow fever เปนตัวพา ไวรัสทีใ่ ชเปนพาหะทีน่ ยิ มคือ adenovirus, vesicular stomatitis virus, new castle disease virus วัคซีนของ AstraZeneca
ใช adenovirus ของลิงชิมแปนซี, CanSino Biologics ของจีนใช adenovirus 5, Sputnik V ของรัสเซียใช adenovirus 5 และ 26
กลุมที่ 5 ใช mRNA เนื่องจากความรูทางพันธุกรรมมีมากขึ้น เราทราบวาสวนใดของพันธุกรรมเปนตัวสราง spike protein
เราก็สังเคราะหได เนื่องจาก RNA ไมคงตัวมีปญหาการเก็บและการเอา RNA เขาไปในเซลล วัคซีนของ Pﬁzer และ Moderna ใชวิธีนี้
กลุมที่ 6 ใช DNA เอาสวนที่ควบคุมการสราง spike protein ใสใน plasmid วัคซีนนี้เก็บไดดี แตที่นากลัวคือ DNA ตองเขาไป
ใน nuclease ของเซลล กลัววาจะไปเปลี่ยนพันธุกรรมของรางกายเรา
กลุมที่ 7 คือกลุมอื่น ๆ วัคซีนที่ใชในปจจุบันยังศึกษาไมนานพอ เราอาจจะตองรอดูผลจากประเทศอื่นกอน
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เนือ่ งในศุภวาระขึน้ ปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ผมขอสงความสุขและความปรารถนาดีมายังสมาชิก
และผูอ า นนิตยสารวงการแพทยทกุ ทาน ขออํานาจคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ที่ า นเคารพนับถือ
โปรดอํานวยพรใหทานประสบสรรพสิ่งมิ่งมงคล มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรงทั้งกายและใจ
เพื่อเปนพลังสําคัญในการรวมกันดูแลประชาชนใหมีสุขภาพดี และพัฒนางานดานการแพทยและ
สาธารณสุขของไทยใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นสืบไป

นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
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ในป ที่ เ พิ่ ง ผ า นไปเราประสบป ญ หาเรื่ อ งการระบาดของโรคโควิ ด -19
ไปทั่วโลก มีผลกระทบตอเศรษฐกิจและการเดินทาง คนไทยตองปรับตัวใหอยู
ในวิถีใหม มีการใชสื่อทางอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น การซื้อสินคา online มากขึ้น
มีการสวมหนากากอนามัยเวลาไปในทีช่ มุ ชน มีการลางมือบอยและมีการเวนระยะหาง
ทางสังคม มีการเรียนและประชุม online มากขึ้น ปญหาฝุน PM2.5 ยังไมหมดไป
คนตกงานมากขึ้น แถมยังมีการประทวงเดินขบวนของคนรุนหลังในที่ตาง ๆ จาก
การที่ไดขอมูลที่แตกตางกัน ในปใหมนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงชวยคุมครองใหคนไทยทุกคนมีแตความสุข
มีความสามัคคี ปราศจากการแตกแยกของสังคม ขอใหทุกคนมีสุขภาพดี หางไกล
จากโรคระบาด มีรายไดและมีงานทํา สามารถปรับตัวไดกบั ความเปลีย่ นแปลงตาง ๆ
ขอใหบุคลากรทางการแพทยทุกคนไดทํางานอยางมีความสุข เปนที่รักและเขาใจ
ของประชาชน และผูใ กลชดิ หางไกลจากการฟองรอง มีสขุ ภาพดี ปรารถนาสิง่ ใดทีด่ ี
ขอใหสมความปรารถนาทุกประการ

ศ.นพ.สมศักดิ์ โลหเลขา
ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทยและสมาคมกุมารแพทยแหงประเทศไทย
บรรณาธิการที่ปรึกษานิตยสารวงการแพทย

เนื่องในวารดิถีข้นึ ปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ขออํานวยพรใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายในสากลพิภพ โปรดดลบันดาลใหผูอานวงการแพทยทุกทานปราศจาก
โรคภัย ประสบแตความสุข ความเจริญ ดวยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิ์ผลในสิ่ง
อันพึงปรารถนาทุกประการ
ดวยความปรารถนาดีจาก

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผาสวัสดิ์
นายกแพทยสภา
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ในวารดิถีขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ผมและชาวศิริราชขอใหทุกทานมีสุขภาพกายและ
สุขภาพใจทีด่ ี ใชชวี ติ อยางมีความสุข ไมประมาทในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิง่ หลีกเลีย่ งความเสีย่ งตอ
การติดเชือ้ COVID-19 ปฏิบตั ติ ามมาตรการปองกันอยางเครงครัด และขออํานาจแหงสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย
ที่ทานเคารพนับถือไดโปรดอํานวยพรใหทานและครอบครัวไดรับพรอันเปนนิรันดร สวัสดีปใหมครับ

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ในศุภวารดิถีขึ้นปใหม ผมขอสงคําอวยพรมายังผูอานนิตยสารวงการแพทยทุกทาน ขออาราธนา
คุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลายจงดลบั น ดาลให ท า นและครอบครั ว ประสบแต ค วามสุ ข
ดวยจตุรพิธพรชัย สมบูรณพูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ
เนื่องจากในปนี้เกิดการแพรระบาดของ COVID-19 ผมขอใหทุกทานรักษาระยะหาง หมั่นสังเกต
อาการของตนเอง และปฏิบตั ติ ามแนวทางการปองกันการแพรระบาดอยางเครงครัด ผมขอขอบคุณทุกทาน
ที่รวมแรงรวมใจกันตอสูกับการแพรระบาดของเชื้อไวรัสอยางเหน็ดเหนื่อย ขอใหในป ๒๕๖๔ ที่มาถึงเปน
ปที่เราทุกคนสามารถกลับไปใชชีวิตไดอยางปกติสุข ทั้งสุขกายและสุขใจ
ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ
คณบดีคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในวารดิถขี น้ึ ปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ผมในนามคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ง้ั หลายในสากลโลก โปรดอํานวยพรใหคณ
ุ ผูอ า นทุกทาน
และประชาชนชาวไทยมีความสําเร็จในหนาทีก่ ารงาน มีสขุ ภาพพลานามัยแข็งแรง ครอบครัวมีความสุข ปลอดภัย
จากภยันตราย ผานพนปญหาอุปสรรคทัง้ ปวง ประสบผลสําเร็จยิง่ ในสิง่ ทีป่ รารถนา
ศ.นพ.ปยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ในโอกาสขึ้นปใหม พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ กระผมและคณะกรรมการบริหารสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ
มหาราชินีทุกคน ขอสงความปรารถนาดี ความสุขมายังทุก ๆ ทาน ในแตละปเรามีเด็กที่เกิดนอยลงเรื่อย ๆ
ในขณะทีเ่ รากําลังจะเปนสังคมผูส งู อายุในไมชา เพราะฉะนัน้ การใหการดูแลรักษา การใสใจแกเด็กทุกคนคือ
การทําใหสังคมเรามีหลักประกัน มีที่พึ่งพาในอนาคต ขอใหความดีตาง ๆ ที่ทานไดทําใหแกเด็กไทยทุกคน
นํามาซึ่งสุขภาพรางกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่แจมใส เบิกบาน คิดสิ่งใดสมปรารถนา มีความสุขมาก ๆ
ตลอดป พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ครับ
นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง
ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
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ในวารดิถขี นึ้ ปใหม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผมขอเปนตัวแทนของบุคลากรของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม จํานวน 6,000 กวาคน และศิษยเกาของคณะฯ ขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายในสากลโลก
จงดลบันดาลใหสมาชิกและผูอ า นนิตยสารวงการแพทยทกุ ทานประสบแตความสุขเกษมสําราญ และสัมฤทธิผ์ ล
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
ปจจุบันนี้โรคระบาดไวรัสโควิด-19 (COVID-19) มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น สงผลกระทบตอ
สาธารณสุขของประเทศไทยไมมากก็นอ ย ทุกกําลังใจมีความหมาย ผมขอสงกําลังใจใหกบั บุคลากรการแพทย
ทุกทานที่ทุมเทแรงกายและแรงใจ เราจะผานพนวิกฤตนี้ไปดวยกันครับ
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน
คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เนื่องในวารดิถีขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทีท่ า นเคารพนับถือไดโปรดคุม ครองและดลบันดาลใหแพทย บุคลากรทางการแพทยและครอบครัว ประสบ
แตความสุข ความเจริญ มีสขุ ภาพพลานามัยแข็งแรง สุขภาพใจทีเ่ ขมแข็ง และพลังสติปญ
 ญาทีจ่ ะชวยกันทุม เท
ทํางานเพือ่ เกิดประโยชนแกวงการแพทย การสาธารณสุข และคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชาชนชาวไทยตลอดไป
ผศ.นพ.วีระพงษ ภูมิรัตนประพิณ
คณบดีคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล
สวัสดีปใหม ๒๕๖๔ แดสมาชิกและผูอาน “วงการแพทย” ทุกทาน
แมป ๒๕๖๓ จะเปนปที่โรค COVID-19 ระบาดไปทั่วโลก สงผลกระทบตอสุขภาพและเศรษฐกิจ
ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย แตดวยความแข็งแกรงของระบบสุขภาพและจิตสํานึกของประชาชนชาวไทย
ที่ไดรวมกันฟนฝาโรครายนี้ดวยกันจนประสบความสําเร็จอยางดีเยี่ยมในการควบคุมโรคนี้ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เปนที่ยกยองชื่นชมขององคกรตาง ๆ ทั่วโลก
ในวารดิถขี นึ้ ปใหม พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอใหความสําเร็จดังกลาวในปทแี่ ลวนีเ้ ปนเสมือนพรอันประเสริฐ
ที่อวยพรกลับมายังสมาชิกและผูอาน “วงการแพทย” ทุกทาน ใหมีความสุขกาย สุขใจ และสามารถฟนฝา
อุปสรรคตาง ๆ ทัง้ โรค COVID-19 และอุปสรรคชีวติ รวมทัง้ เศรษฐกิจ ใหผา นพนไปดวยดีและประสบความสําเร็จ
อยางดีในหนาที่การงานและชีวิตครอบครัวตลอดปใหมนี้
ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี
นายกแพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕
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ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายในสากลโลก และขอเดชะพระบารมี
แหงองคพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ไดโปรดอภิบาลบันดาลดลใหสมาชิกและผูอานนิตยสารวงการแพทย
ทุกทานประสบแตความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ สมบูรณแข็งแรง หางไกลโรคมะเร็ง
และสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาที่ดีงามทุกประการ ตลอดป ๒๕๖๔
นพ.จินดา โรจนเมธินทร
ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ
ปเกา ๒๕๖๓ ที่เพิ่งผานไป นับเปนปที่พวกเราแพทยทุกคนตองพบกับความเหนื่อยยากทั้งกาย
และใจ ดวยการตองเปนหลักในการดูแลผูป ว ยโควิด-19 หลาย ๆ ทานตองเปนทีมสอบสวนโรค วางแผนปองกัน
การระบาด คัดกรองผูป ว ยเสีย่ ง และรักษาผูป ว ยโควิด-19 ทีต่ อ งนอนโรงพยาบาล รวมทัง้ ยังตองใหการดูแล
ผูป ว ยอืน่ ๆ ในภาวะทีม่ คี วามเสีย่ งตอการแพรเชือ้ ในโรงพยาบาลดวย
ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยขอเปนกําลังใจใหกับแพทยทุกทานในการปฏิบัติหนาที่
ทามกลางความยากลําบากนี้ และหวังวาสถานการณการระบาดจะคลี่คลายลงดวยความรวมมือรวมใจ
ของคนไทย รวมทัง้ การไดมาของวัคซีนโควิด-19
ในวารดิถขี นึ้ ปใหม ๒๕๖๔ นี้ ผมขอใหคณ
ุ งามความดีทที่ กุ ทานชวยใหผปู ว ยมีสขุ ภาพทีด่ ี หายปวย
หรือบรรเทาจากความเจ็บปวย รวมทัง้ อํานาจสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย ประทานพรใหทา นมีความสุข สดชืน่ สมหวัง
สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ปลอดโควิด-19 ตลอดปใหมนแี้ ละตลอดไปนะครับ
พล.อ.ท.นพ.อนุตตร จิตตินันทน
ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
ในวารดิถีขึ้นปใหม ๒๕๖๔ ผมและคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกส
แหงประเทศไทย ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
โปรดดลบันดาลใหทกุ ทานและครอบครัวมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรง ประสบแตความสุข ความเจริญ ดวยจตุรพิธพรชัย
หากคิดและทําสิ่งใดอันเปนการประกอบกรรมดีและมีคุณธรรมทั้งตอตนเอง ตอครอบครัว และตอสังคม
ขอจงประสบสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
ศ.นพ.ธไนนิธย โชตนภูติ
ประธานราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย
เนื่องในวารดิถีขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทานเคารพนับถือ
โปรดอํานวยพรใหคณะแพทย บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข รวมทัง้ ผูอ า นนิตยสารวงการแพทย
ทุกทาน ประสบแตความสุข ความเจริญ และมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ เพื่อเปนพลัง
ในการทําประโยชนแกวงการแพทย การสาธารณสุข และสังคมไทยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในยุคที่โลก
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานเทคโนโลยีและโรคอุบัติใหม
ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ
ประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย ๒๕๖๓-๒๕๖๔
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ในศุภมงคลสมัยขึน้ ปใหม พ.ศ. ๒๕๖๔ ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ วั่ สากลโลก
โปรดบันดาลใหผูอานประสบแตความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง
ในปจจุบันดวยภาวะโรคโควิด-19 ที่มีผลตอชีวิต อารมณ และความสัมพันธของมนุษยชาติ
อยางไมเคยมีมากอน การติดตอสือ่ สาร การทํางาน และการดูสงิ่ บันเทิงทําผานระบบไรสายมีมากขึน้ ผูค น
ใชสายตาในการมองใกลมากขึน้ จึงขอใหทกุ ทานถนอมสายตาดวยการพักสายตาเปนระยะ ออกกําลังกาย
และดูแลดวงตาของทานใหปลอดภัยจากลม ความแหงและฝุน ละอองตาง ๆ รวมถึงการตรวจตาเปนระยะ
ตามวัย ตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข
รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค
ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย
ป ๒๕๖๓ ทีห่ นักหนวงกําลังจะผานพนไป ปใหมกําลังจะมา ผมขอเปนกําลังใจใหกบั เพือ่ นแพทย
ทุกทานในการรวมกันตอสูก บั วิกฤตการณอนั ใหญหลวงนี้ ในฐานะประธานราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย
แหงประเทศไทย ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุมครองประเทศไทยไดโปรดคุมครองแพทย
บุคลากรทางการแพทยและครอบครัวใหพนจากโรคภัยทั้งปวง และขอใหประสบผลสําเร็จในทุกเรื่อง
ที่หวังไว เปนกําลังอันสําคัญของประเทศไทยอันเปนที่รักของพวกเราทุกคน

นพ.ยอดรัก ประเสริฐ
ประธานราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทยแหงประเทศไทย
เนือ่ งในโอกาสวันขึน้ ปใหม ขออํานวยพรใหทา นมีความสุขสําราญ ประสบความสําเร็จในหนาที่
การงาน สุขภาพรางกายแข็งแรง และสัมฤทธิผ์ ลในสิง่ อันพึงปรารถนาทุกประการ
รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจนกุล
นายกสมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย
ในศุภวารดิถีขึ้นปใหม ๒๕๖๔ กระผมในนามของคณะกรรมการอํานวยการสมาคมรูมาติสซั่ม
แหงประเทศไทย ขออํานาจสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายโปรดดลบันดาลใหทา นและครอบครัวประสบแตความสุข
ความเจริญ ดวยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
ขออํานวยพรปใหมแดทุกทาน
ใหสุขสันตนิรันดรเกษมศรี
สุขภาพสมบูรณแข็งแรงดี
ทุกชีวีมั่นคงยั่งยืนนาน
คิดสิ่งใดขอสมหวังดังตามจิต
เปนมิ่งมิตรทุกนามตามกลาวขาน
พรมงคลใหพรั่งพรอมตลอดกาล
ดลบันดาลใหประสบโชคดีเทอญ

นพ.ศิรภพ สุวรรณโรจน
นายกสมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทย
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ในศุภวารดิถีขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายในสากลโลกโปรดคุมครองและดลบันดาลใหทานและครอบครัวประสบแตความสุข ความเจริญ
ปราศจากภัยอันตรายใด ๆ ทัง้ หลายทัง้ ปวง ประสบความสําเร็จในหนาทีก่ ารงาน มีสขุ ภาพกายและสุขภาพใจ
ที่สมบูรณ และมีพลังทํางาน เพื่อชวยสงเสริมใหเกิดประโยชนแกวงการแพทย การสาธารณสุข และ
สังคมไทยอยางตอเนื่องตลอดไป
ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน
นายกสมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทย
คําอํานวยพรปใหม
“ขออํานวยพรปใหมใหลํ้าเลิศ
ทานผูอานแข็งแรงแกรงดํารง
ถึงแมวาจะมี COVID ราย
ไมมีทุกขประสบสุขกวาวันวาน

ลวนกอเกิดสิ่งงดงามตามประสงค
ใหมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนาน
อันตรายและเปนภัยขอใหผาน
สุขสําราญปลอดโรคภัยตลอดป”

ในศุภวารดิถขี น้ึ ปใหม ขออํานาจสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายโปรดดลบันดาลใหทา นผูอ า นและครอบครัว
ครูบาอาจารยทกุ ๆ ทาน ประสบแตความสุข ความเจริญ ดวยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผ์ ลในสิง่ อันพึงปรารถนา
ทุกประการ
อ.ดร.ภก.สิกขวัฒน นักรอง
หัวหนาหมวดวิชาบริหารเภสัชกิจ วิทยาลัยเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
ผูเขียนประจําคอลัมน “รอบรูเรื่องยา”
ในศุภวาระขึน้ ปใหมนี้ ขอใหผอู า นนิตยสารวงการแพทยทกุ ทานจงมีสขุ ภาพกาย สุขภาพจิตทีแ่ ข็งแรง
และเปนกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันเสมอไป สิ่งที่ไมดีตาง ๆ ขอจงทิ้งไวในปเกา ริเริ่มทําสิ่งใหมเพื่อใหชีวิต
ของตนเองและสังคมมีความเจริญกาวหนาขึ้น
และขอฝากขอคิดเพือ่ เตือนใจไวประการหนึง่ วา ในปจจุบนั เรากําลังประสบกับ “วิกฤติ” ในหลาย ๆ ดาน
ไมวา จะเปนโรคระบาด ปญหาดานสังคม ปญหาดานเศรษฐกิจ และยังประสบกับปญหา “สึนามิ” ของขอมูล
ตาง ๆ ที่ถาโถมเขามาในทุกเสี้ยววินาที ขอใหคิดวานี่คือโอกาสในการทดสอบตน ปญหาคือแรงผลักดัน
ใหเกิดความเปนอิสระและหลุดพนจากพันธนาการ การคิดตัดสินใจภายใตกรอบขอเท็จจริงและนําไปประยุกตใช
อยางยืดหยุน จะเปนทางออกของปญหาตาง ๆ ทีถ่ าโถมเขามา “หากไมมที างออกก็ออกจากทางเขาสิครับ”
ดวยความปรารถนาดี
ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ
ผูเขียนประจําคอลัมน “Get Up” และ “โลกกวางทางแพทย”
“ปใหมมี สําหรับดี กวาปเกา
พืชมีเหงา ครบป ทวีหัว
ทั้งขนาด และจํานวน ลวนเกินตัว
แตคนชั่ว กลับถอยถด ดีลดลง
คือปหนา เลวลงกวา ในปนี้
ไมกี่ป จะหมดดี เพราะมีหลง
รูสึกตัว ละชั่ว เพราะเห็นตรง
ดีจะคง ดีขึ้นไป ชื่นใจเอยฯ”
พุทธทาสภิกขุ

ขอนํา พรป ใ หม จ ากท า นพุ ท ธทาสภิ ก ขุ ม าให
ทานผูอ า นทุกทาน ทัง้ ขอใหความพอและความเมตตานําพา
ชีวิตผูอานทุกทานใหพบกับความสงบสุขตลอดปใหมนี้
และตลอดไป
พ.ต.ท.นพ.ณัฐวุฒิ โยธินอุปไมย
แพทยนิติเวช สถาบันนิติเวชวิทยา
ผูเขียนประจําคอลัมน “มุมนิติเวช”
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ป ๒๕๖๓ นับเปนปทมี่ เี หตุการณตา ง ๆ เกิดขึน้ มากมาย โดยเฉพาะวิกฤตการณทางดานสุขภาพและสาธารณสุขกับการระบาด
ของโรคโควิด-19 ที่ยืดเยื้อยาวนานมาตั้งแตชวงปลายป ๒๕๖๒ ซึ่งไดสรางผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตของ
ผูคนมากมายทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย จนเรียกไดวาเปน “new normal” ของพวกเราไปแลว อยางไรก็ตาม หวังวาวิกฤตการณครั้งนี้
จะผานพนไปไดโดยไมสรางความสูญเสียใหกบั เรามากนัก ไมทําใหทา นผูอ า นของเราเสียขวัญกําลังใจในการดํารงชีวติ และปฏิบตั หิ นาที่
ตอไปในฐานะผูใหการดูแลทางดานสุขภาพและสาธารณสุข และหวังวาในป ๒๕๖๔ ที่ผานเขามานี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
หลายประการที่จะชวยทําใหทุก ๆ คนใจชื้นขึ้นกวาในปกอน
ในศุภวารดิถีขึ้นปใหมพุทธศักราช ๒๕๖๔ นี้ ผมขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ในสากลโลกทีท่ กุ ทานนับถือ ไดโปรดนําพาสิง่ ดี ๆ เขามาในชีวติ ของผูอ า นของเราทุกทานใหไดประสบแตความสุขกาย สุขใจ ปราศจาก
ภัยอันตรายทั้งปวง มีความพรั่งพรอมทั้งพลังกายและพลังใจในการดําเนินชีวิต และชวยดลบันดาลใหทุก ๆ ทานไดคิด พูด และทํา
ในสิ่งที่สรางสรรคจรรโลงโลกของเราใหดีขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดปนี้และตลอดไปครับ
อ.นพ.สันติ สิลัยรัตน
คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ผูเขียนประจําคอลัมน “เฉพาะโรค”
อวยพรปใหม ๒๕๖๔
๒๕๖๔ ศุภฤกษเบิกดิถีขึ้นปใหม
ศุภชัยจงกอเกิดลํ้าเลิศผล
ศุภลักษณงดงามยามยินยล
ศุภชนมยืนยาวสรางโควิด
นพ.ธนาวุฑฒ โสภักดี
ผูเขียนประจําคอลัมน “Systematic Review”

กราบสวัสดีปใหม ๒๕๖๔ แดผูอานทุกทาน
ความสุขในชีวิตมีอยู 3 อยางคือ
สุขพื้นฐาน…จากปจจัยสี่
สุขทีเ่ กิดจากความรูส กึ ขอบคุณโลกทีเ่ ราอาศัยอยู…

การมีครอบครัวที่ดี มีธรรมชาติสวยงาม
สุขจากการกาวผานดานยาก ๆ ได…จากการชนะ
อุปสรรคตาง ๆ
ในศุภวาระขึน้ ปใหม ๒๕๖๔ นี้ ขอใหผอู า นทุกทาน
ประสบความสุขในชีวิตทั้ง 3 ประการ โดยเฉพาะสามารถ
กาวขามผานดานยากของชีวติ ไปไดในทุกกรณี ตลอดกาลนาน
เทอญ
ผศ.พญ.รพีพร โรจนแสงเรือง
แพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล
ผูเขียนประจําคอลัมน “หลากสีสัน”
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เนื่องในวารดิถีขึ้นปใหม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผมขอกราบ
อาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายทีท่ า น
เคารพนับถือจงดลบันดาลใหทานและครอบครัวจงประสบ
แตความสุข ความเจริญ สมประสงคในสิง่ ทีด่ งี ามทุกประการ
ใหแกประเทศชาติที่รักของเราตอไป

นพ.พินิจ กุลละวณิชย
ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย

สวัสดีปใหม ๒๕๖๔
สวัสดีปใหมใจผองแผว
สุขภาพแข็งแรงสุขสมบูรณ
ปรารถนาสิ่งใดใหสมคิด
ทั้งอายุวรรณะสุขะพลัง

ใหคลาดแคลวโรคภัยมลายสูญ
มีทรัพยสินเพิ่มพูนอเนกอนันต
มีชีวิตรื่นรมยสุขสมหวัง
อีกพรอมพรัง่ ญาติมติ รสนิทเทอญ

พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา
กรรมการแพทยสภา
ผูเขียนประจําคอลัมน “เสียงแพทย”

[ รายงานพิเศษ ]
กองบรรณาธิการ •

ภก.วีีระชััย ธารมณีีวีงศ์์
กรรมการผู้้�จััดการ
บริษััท ไบโอวาลิิส จัำากัด

“บุุคคลตััวีอย่างในภาคธุรกิจ
การแพทย์แห่่งปีี 2020”
(Quality Persons
of the Year 2020)

“ไบโอวาลิิสคืือบ้าน การงานคืือเขตร้ว�
พน้กงานคืือคืรอบคืร้ว เพื� อนรอบต้วคืือพ่� น้อง”
จ�ก่ควั�มตั� ง ใจที่่� จ ะเป็ นำ ส่ วั นำหนำ่� ง ในำก่�ริที่ำ� ให้ เ ก่ิ ด
ควั�มมันำ� คงที่�งด้�นำสุข้ภั�พิโดยให้ปริะช�ก่ริไที่ยทีุ่ก่คนำได้มโ่ อก่�ส
เข้้�ถิ่่งวััคซี่นำที่่�ด่แลิะม่คุณภั�พิเป็นำที่่�ยอมริับต�มม�ตริฐ�นำส�ก่ลิ
ตลิอดถิ่่ ง ก่�ริสริ้ � งเสริิ ม องค์ ค วั�มริู้ จ �ก่ผู้ นำำ� เที่คโนำโลิย่ แ ลิะ
นำวัั ต ก่ริริมสู่ ป ริะเที่ศไที่ย ปริะก่อบก่ั บ ปริะสบก่�ริณ์ ค วั�มริู้
แลิะควั�มเช่�ยวัช�ญจ�ก่ก่�ริที่ำ�ง�นำธุริก่ิจด้�นำวััคซี่นำม�ก่วั่� 20 ปี
จ่งที่ำ�ให้ ภก.วีีระชััย ธารมณีีวีงศ์์ กรรมการผู้้�จััดการ บริษััท
ไบโอวีาลิิส จัำากัด ตัดสินำใจก่่อตั�ง บริษััท ไบโอวีาลิิส จัำากัด
ข้่�นำในำปี พิ.ศ. 2553 ด้วัยวัิสัยที่ัศนำ์ “เป็นำผู้นำำ�ด้�นำธุริก่ิจวััคซี่นำ
แลิะช่วัเวัชภััณฑ์์ ตลิอดจนำม่ม�ตริฐ�นำในำก่�ริจัดเก่็บแลิะจัดส่งที่่�ด่
ม่จริริย�บริริณที่�งธุริก่ิจ เพิ่�อยก่ริะดับคุณภั�พิช่วัิตแลิะเป็นำมิตริ
ก่ับสังคม” ภั�ยใต้พิันำธก่ิจเพิ่�อส่งเสริิมสนำับสนำุนำแลิะดูแลิภั�คส่วันำ
ต่�ง ๆ ค่อ ปริะช�ก่ริไที่ย หนำ่วัยง�นำข้องภั�คริัฐ สังคม ชุมชนำ ลิูก่ค้�
แลิะพินำัก่ง�นำอย่�งสมดุลิ ต�มเจตนำ�ริมณ์ข้องบริิษััที่ฯ ที่่ต� ้องก่�ริ
ที่ำ�ให้ปริะช�ก่ริไที่ยม่สุข้ภั�พิที่่�ด่ แลิะช่วัยยก่ริะดับคุณภั�พิช่วัิต
ข้องปริะช�ชนำ
ปัจจุบันำไบโอวั�ลิิสเป็นำผู้นำำ�ในำก่�ริให้บริิก่�ริ แลิะจัด
จำ�หนำ่�ยวััคซี่นำแลิะเวัชภััณฑ์์ซีง�่ เป็นำที่่ริ� จู้ ก่ั แลิะยอมริับม�ก่วั่� 10 ปี

โดยผลิิตภััณฑ์์ที่บ่� ริิษัที่ั นำำ�เข้้� ได้แก่่ วััคซี่นำโปลิิโอ วััคซี่นำริวัมป้องก่ันำ
บ�ดที่ะยัก่แลิะคอต่บ วััคซี่นำป้องก่ันำโริคตับอัก่เสบบ่ วััคซี่นำริวัม 5 โริค
(คอต่บ บ�ดที่ะยัก่ ไอก่รินำ ตับอัก่เสบบ่ แลิะฮี่โมฟิิลิสุ อินำฟิลิูเอนำเซี
ชนำิดบ่ [Hib]) วััคซี่นำป้องก่ันำโริคไข้้สมองอัก่เสบเจอ่ ซี่�งเป็นำวััคซี่นำ
ที่่อ� ยู่ในำแผนำง�นำสริ้�งเสริิมภัูมคิ มุ้ ก่ันำโริคข้องก่ริะที่ริวังส�ธ�ริณสุข้
(EPI program) แลิะวััคซี่นำป้องก่ันำโริคพิิษัสุนำัข้บ้�ซี่�งเป็นำวััคซี่นำ
ตัวัแริก่ที่่�บริิษััที่ฯ นำำ�เข้้� เนำ่�องจ�ก่โริคนำ่�เป็นำโริคปริะจำ�ถิ่ิ�นำข้อง
ปริะเที่ศไที่ยแลิะเป็ นำ โริคที่่� เ ม่� อ เป็ นำ แลิ้ วั จะเส่ ย ช่ วัิ ต ทีุ่ ก่ ริ�ย
ซี่ง� ปริะเที่ศไที่ยม่ผเู้ ส่ยช่วัติ จ�ก่โริคพิิษัสุนำข้ั บ้�ทีุ่ก่ปี ก่�ริจัดห�วััคซี่นำ
ป้องก่ันำโริคพิิษัสุนำข้ั บ้�ให้เพิ่ยงพิอต่อควั�มต้องก่�ริข้องปริะช�ชนำ
ในำปริะเที่ศจ่ ง เป็ นำ สิ�ง สำ� คั ญ โดยก่ลิุ่ ม ลิู ก่ ค้ � ข้องบริิ ษัั ที่ ได้ แ ก่่
โริงพิย�บ�ลิริัฐบ�ลิ โริงพิย�บ�ลิเอก่ชนำ คลิินำิก่ โริงเริ่ยนำแพิที่ย์
สถิ่�นำเส�วัภั� สภั�ก่�ช�ดไที่ย ก่ริมควับคุ ม โริค ก่ริะที่ริวัง
ส�ธ�ริณสุข้ เป็นำต้นำ
นำอก่จ�ก่มุง่ เนำ้นำในำด้�นำคุณภั�พิข้องผลิิตภััณฑ์์ ก่�ริจัดห�
วััคซี่นำให้เพิ่ยงพิอต่อควั�มต้องก่�ริข้องผูบ้ ริิโภัค แลิะก่�ริส่งเสริิม
ควั�มริู้ให้แก่่บุคลิ�ก่ริที่�งก่�ริแพิที่ย์หริ่อผู้ใช้ในำมิติต่�ง ๆ อย่�ง
ต่อเนำ่�องแลิ้วั ไบโอวั�ลิิสยังให้ควั�มสำ�คัญต่อ “ก่�ริยก่ริะดับ
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คุณภั�พิช่วัิตแลิะเป็นำมิตริก่ับสังคม” ต�มวัิสัยที่ัศนำ์ข้องบริิษััที่ฯ
ที่่�ม่ม�ตั�งแต่ก่่อตั�ง ด้วัยเหตุนำ�่ตลิอดหลิ�ยปีที่่�ผ่�นำม� บริิษััที่ฯ
จ่งได้ม่ก่�ริจัดก่ิจก่ริริมแลิะควั�มริู้ก่ลิับค่นำสู่สังคมในำหลิ�ก่หลิ�ย
โคริงก่�ริ ได้แก่่ ก่�ริสนำับสนำุนำโคริงก่�ริที่่เ� ก่่ย� วัข้้องก่ับก่�ริเสริิมสริ้�ง
สุข้ภั�พิให้แก่่ปริะช�ชนำ เช่นำ สนำับสนำุนำวััคซี่นำฟิริ่สำ�หริับก่�ริฉ่ด
ป้องก่ันำโริคพิิษัสุนำัข้บ้�ลิ่วังหนำ้�ให้แก่่ก่ริมควับคุมโริค ก่ริะที่ริวัง
ส�ธ�ริณสุข้ คณะสัตวัแพิที่ยศ�สตริ์ มห�วัิที่ย�ลิัยมหิดลิ แลิะ
สถิ่�นำเส�วัภั� สภั�ก่�ช�ดไที่ย ฯลิฯ ริวัมถิ่่งริ่วัมออก่ง�นำแสดง
นำิที่ริริศก่�ริริ่วัมก่ับก่ริมควับคุมโริค ก่ริะที่ริวังส�ธ�ริณสุข้ แลิะ
สถิ่�นำเส�วัภั� สภั�ก่�ช�ดไที่ย ในำก่�ริให้ควั�มริูเ้ ก่่ย� วัก่ับโริคที่่ป� อ้ งก่ันำ
ได้ด้วัยวััคซี่นำแก่่ปริะช�ชนำในำวัันำสำ�คัญต่�ง ๆ เช่นำ วัันำป้องก่ันำ
โริคพิิษัสุนำข้ั บ้�โลิก่ อ่ก่ที่ัง� ให้ก่�ริสนำับสนำุนำภั�คริัฐในำด้�นำอ่นำ� ๆ เช่นำ
ช่วัยสริริห�วััคซี่นำเพิ่อ� ใช้ในำโคริงก่�ริริณริงค์ในำก่�ริป้องก่ันำโริคคอต่บ
ที่่ม� ก่่ �ริก่ลิับม�ริะบ�ดซีำ�� (Re-emerging disease) จำ�นำวันำปริะม�ณ
20 ลิ้�นำโด๊สในำริ�ค�ที่่ถิ่� กู่ ก่วั่�ที่้องตลิ�ด เพิ่อ� เป็นำก่�ริช่วัยสนำับสนำุนำ
ในำก่�ริปริะหยัดค่�ใช้จ่�ยข้องภั�คริัฐ
ตลิอดริะยะเวัลิ�ก่วั่� 10 ปี “ไบโอวั�ลิิส” ภั�ยใต้ก่�รินำำ�
ข้อง ภก.วีีระชััย ที่่�มงุ่ มั�นำนำำ�พิ�องค์ก่ริเพิ่�อสริ้�งควั�มมั�นำคงด้�นำ

วััคซี่นำให้แก่่ปริะเที่ศ แลิะเป็นำปริะโยชนำ์สูงสุดข้องคนำไที่ยจนำเป็นำ
ที่่ย� อมริับ บที่พิิสจู นำ์แห่งควั�มสำ�เริ็จนำ่ด� งั จะเห็นำได้จ�ก่ก่�ริได้ริบั ริ�งวััลิ
“บุคคลิตััวีอย่างในภาคธุรกิจัการแพทย์แห่่งปีี 2020” (Quality
Persons of the Year 2020) ซี่�งจัดโดยมูลินำิธิสภั�วัิที่ย�ศ�สตริ์
แลิะเที่คโนำโลิย่แห่งปริะเที่ศไที่ย (มสวัที่.) ณ หอปริะชุมใหญ่
ศูนำย์ปริะชุมสถิ่�บันำวัิจัยจุฬ�ภัริณ์ ก่ริุงเที่พิมห�นำคริ เม่�อวัันำที่่�
1 ธันำวั�คม พิ.ศ. 2563 ที่่�ผ่�นำม� โดยได้ริับเก่่ยริติจ�ก่ ฯพิณฯ
นำ�ยอำ�พิลิ เสนำ�ณริงค์ (องคมนำตริ่ในำริัชก่�ลิที่่� 9) เป็นำปริะธ�นำแลิะ
เป็นำผูม้ อบริ�งวััลิในำพิิธ่ เพิ่อ� เป็นำก่�ริปริะก่�ศเก่่ยริติคณ
ุ แลิะยก่ย่อง
บุคคลิที่่�ปริะสบควั�มสำ�เริ็จในำก่�ริดำ�เนำินำช่วัิต ที่ั�งช่วัิตส่วันำตัวั
ช่วัติ ก่�ริที่ำ�ง�นำ แลิะก่�ริอุที่ศิ ตนำที่ำ�ก่ิจก่ริริมเพิ่อ� ปริะโยชนำ์ตอ่ สังคม
แลิะปริะเที่ศช�ติ ในำด้ �นำต่ �ง ๆ ซี่�งสมควัริเป็ นำแบบอย่�งที่่�ด่
แลิะควัริค่ � ต่ อ ก่�ริส่ ง เสริิ ม เพิ่� อ ปริะก่�ศเชิ ด ชู เ ก่่ ย ริติ ย ศแห่ ง
ควั�มภั�คภัูมิใจ
ภก.วีีระชััย ก่ลิ่�วัถิ่่งก่ลิยุที่ธ์ในำก่�รินำำ�พิ�ไบโอวั�ลิิส
หริ่อ “บ้�นำ” ม�สู่ควั�มสำ�เริ็จให้ฟิังวั่� จุดเด่นำที่่�ถิ่่อเป็นำจุดแข้็งข้อง
บริิษััที่ฯ ค่อ เริ�มุ่งเนำ้นำก่�ริดำ�เนำินำง�นำที่่�เริ�ม่ควั�มชำ�นำ�ญ ค่อ
ผลิิตภััณฑ์์ชวั่ วััตถิุ่โดยเฉพิ�ะเที่่�นำันำ� ซี่ง� จะแตก่ต่�งจ�ก่บริิษัที่ั อ่นำ� ๆ
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ส่วันำใหญ่ที่จ�่ �ำ หนำ่�ยที่ัง� ย� เวัชภััณฑ์์ วััคซี่นำ แลิะช่วัเวัชภััณฑ์์คอ่ นำข้้�ง
หลิ�ก่หลิ�ย ก่�ริที่่ไ� บโอวั�ลิิสมุง่ มันำ� ที่ำ�เฉพิ�ะในำสิง� ที่่ต� นำเองเช่ย� วัช�ญ
จ่งที่ำ�ให้ก่�ริที่ำ�ง�นำม่ปริะสิที่ธิภั�พิเต็มควั�มส�ม�ริถิ่ในำก่�ริตอบสนำอง
ควั�มต้องก่�ริที่�งด้�นำวััคซี่นำข้องปริะช�ชนำไที่ย นำอก่จ�ก่นำ่�เริ�ยัง
ม่ผู้บริิห�ริแลิะที่่มง�นำที่่�ม่ควั�มเช่�ยวัช�ญแลิะม่ ปริะสบก่�ริณ์
ในำก่�ริที่ำ�ง�นำเก่่ย� วัก่ับวััคซี่นำแบบคริบวังจริม�ก่วั่� 20 ปี ตลิอดจนำ
วัิสัยที่ัศนำ์ที่่�เตริ่ยมพิริ้อมริับม่อก่ับก่�ริเปลิ่�ยนำแปลิงในำอนำ�คต
ก่�ริวั�งแผนำแลิะก่ำ�หนำดนำโยบ�ยที่ิศที่�งข้องบริิษัที่ั ฯ จะได้ม�จ�ก่
ปริะสบก่�ริณ์จริิง นำอก่จ�ก่นำ่บ� ริิษัที่ั ฯ ยังมุง่ เนำ้นำก่�ริจัดห�ผลิิตภััณฑ์์
ซี่�งก่็ค่อวััคซี่นำที่่�ม่คุณภั�พิ ม่ควั�มปลิอดภััย แลิะม่ปริะสิที่ธิภั�พิ
ในำก่�ริป้ อ งก่ั นำ โริคที่่� ด่ ริวัมถิ่่ ง ม่ ม �ตริฐ�นำก่�ริผลิิ ต ที่่�ด่เ ป็ นำ ไป
ต�มหลิัก่เก่ณฑ์์แลิะวัิธก่่ �ริที่่ด� ใ่ นำก่�ริผลิิตต�มม�ตริฐ�นำ PIC/S GMP
(Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme Good
Manufacturing Practice) ซี่�งเป็นำม�ตริฐ�นำที่่�ใช้ในำสหภั�พิยุโริป
“ที่ั�งนำ่�ในำก่�ริเลิ่อก่สริริวััคซี่นำ อันำดับแริก่เริ�จะพิิจ�ริณ�
จ�ก่ควั�มต้องก่�ริพิ่�นำฐ�นำข้องตลิ�ดโดยดูจ�ก่ริะบ�ดวัิที่ย� เช่นำ
โริคพิิษัสุนำัข้บ้�ซี่�งเป็นำโริคปริะจำ�ถิ่ิ�นำข้องปริะเที่ศไที่ย อันำดับที่่ส� อง
ค่อ ก่�ริพิิจ�ริณ�ผูผ้ ลิิตวั่�เป็นำใคริ ม่ม�ตริฐ�นำแลิะคุณภั�พิก่�ริผลิิต
หริ่อไม่ โดยดูจ�ก่ม�ตริฐ�นำ PIC/S GMP เพิ่�อจะได้ผลิิตภััณฑ์์
ที่่�ด่ม่คุณภั�พิ ม่ปริะสิที่ธิภั�พิ แลิะควั�มปลิอดภััย”
นำอก่จ�ก่นำ่� ภก.วีีระชััย ยังก่ลิ่�วัถิ่่งหลิัก่ในำก่�ริบริิห�ริง�นำ
แลิะบริิ ห�ริบุ ค ลิ�ก่ริให้ ฟิั งวั่ � ต้ อ งจั ดลิำ�ดั บควั�มสำ� คั ญ ริู้ วั่�
อะไริควัริที่ำ�ก่่อนำ ที่ำ�หลิัง แลิะม่ก่�ริก่ำ�หนำดเวัลิ�ที่่�ชัดเจนำโดย
ย่ดถิ่่งผลิสำ�เริ็จข้องง�นำเป็นำที่่�ตั�ง ม่ควั�มริับผิดชอบ ที่่ส� ำ�คัญต้อง
ม่ควั�มมุ่งมั�นำที่่�จะที่ำ�ให้ง�นำข้องเริ�ไปถิ่่งเป้�หม�ยแลิะปริะสบ
ควั�มสำ�เริ็จ ซี่ง� ในำก่�ริบริิห�ริบุคลิ�ก่ริเริ�ต้องริูจ้ ก่ั วั�งคนำให้เหม�ะสม
ก่ับง�นำ (put the right man to the right job) แม้วั่�ก่�ริปฏิิบัตินำั�นำ
เป็นำเริ่�องที่่�ที่ำ�ย�ก่ แต่เริ�ก่็พิย�ย�มโดยมุ่ งเนำ้นำในำก่�ริส่�อส�ริ

สริ้�งควั�มเข้้�ใจให้แก่่พินำัก่ง�นำทีุ่ก่คนำ เพิ่อ� ป้องก่ันำไม่ให้เก่ิดปัญห�
ควั�มข้ั ด แย้ ง ริวัมถิ่่ ง ก่�ริสริ้ � งแริงจู ง ใจให้ แ ก่่ พิ นำั ก่ ง�นำอย่ � ง
สมำ��เสมอตลิอดเวัลิ�ในำก่�ริที่ำ�ง�นำ
ก่�ริสริ้�งแริงจูงใจถิ่่อเป็นำสิ�งที่่�ผมให้ควั�มสำ�คัญ ในำก่�ริ
สริ้�งแริงจูงใจโดยช่ใ� ห้เห็นำถิ่่งปริะโยชนำ์โดยริวัมที่่ไ� ด้ริบั จ�ก่ก่�ริง�นำ
ที่่ที่� �ำ แลิ้วัก่ริะตุนำ้ ให้เก่ิดควั�มต้องก่�ริในำก่�ริที่ำ�ง�นำนำันำ� ๆ แลิะต้อง
ตอบสนำองควั�มต้องก่�ริข้องเข้�ต�มหลิัก่เก่ณฑ์์ที่่�ด่ที่่�เหม�ะสม
ที่ำ�ให้เข้�เก่ิดควั�มริู้ส่ก่ภั�คภัูมิใจในำผลิง�นำที่่�เข้�ที่ำ�แลิะปริะสบ
ควั�มสำ�เริ็จ มุง่ มันำ� ที่่จ� ะที่ำ�ง�นำต�มวัิสยั ที่ัศนำ์แลิะพิันำธก่ิจข้องบริิษัที่ั ฯ
ซี่ง� พินำัก่ง�นำทีุ่ก่คนำที่่ที่� �ำ ง�นำในำไบโอวั�ลิิสจะม่ควั�มริูส้ ก่่ วั่� “เริ�ไม่ได้
ที่ำ�ง�นำเพิ่อ� ตัวัเองแต่เพิ่ยงอย่�งเด่ยวั แต่เริ�ที่ำ�เพิ่อ� สังคมด้วัยเช่นำก่ันำ”
ภก.วีีระชััย ได้เลิ่�ถิ่่งควั�มที่้�ที่�ยแลิะควั�มภั�คภัูมิใจ
ในำก่�ริที่ำ�ง�นำเก่่ย� วัก่ับธุริก่ิจวััคซี่นำให้ฟิงั วั่� ในำช่วังวัิก่ฤตข้�ดแคลินำ
วััคซี่นำป้องก่ันำโริคพิิษัสุนำัข้บ้�ในำปี พิ.ศ. 2561 อันำเนำ่�องม�จ�ก่
ในำปีนำั�นำม่ก่�ริริะบ�ดข้องโริคพิิษัสุนำัข้บ้� ที่ำ�ให้ม่ผู้สัมผัสโริคหริ่อ
ถิู่ก่สัตวั์ก่ดั แลิะไปริับวััคซี่นำป้องก่ันำโริคเพิิม� ข้่นำ� เป็นำอย่�งม�ก่ในำช่วัง
เวัลิ� 2-3 เด่อนำ เหตุก่�ริณ์นำ่�เป็นำเหตุก่�ริณ์ที่่�เก่ิดข้่�นำโดยไม่ม่
ใคริค�ดเด�ได้ลิ่วังหนำ้� ที่ำ�ให้ไม่ม่บริิษััที่ใดที่่�ส�ม�ริถิ่จัดห�วััคซี่นำ
ให้เพิ่ยงพิอได้ในำข้ณะนำันำ� ไบโอวั�ลิิสเป็นำเพิ่ยงบริิษัที่ั เด่ยวัที่่ส� �ม�ริถิ่
จัดห�วััคซี่นำได้อย่�งเพิ่ยงพิอแลิะที่ันำเวัลิ� ช่วัยลิดจำ�นำวันำผูเ้ ส่ยช่วัติ
ที่่ค� �ดวั่�นำ่�จะม่สงู ก่วั่�ตัวัเลิข้ที่่ริ� �ยง�นำม� สิง� นำ่เ� ป็นำควั�มภั�คภัูมใิ จ
ข้องพิวัก่เริ�ที่่�ได้ช่วัยให้คนำไที่ยม่วััคซี่นำป้องก่ันำโริคพิิษัสุนำัข้บ้�
ใช้อย่�งที่ั�วัถิ่่ง อ่ก่ที่ั�งยังที่ำ�ให้ก่ลิุ่มลิูก่ค้�เม่�อพิูดถิ่่งไบโอวั�ลิิส
จะนำ่ก่ถิ่่งวััคซี่นำป้องก่ันำโริคพิิษัสุนำัข้บ้�ที่่�ม่คุณภั�พิ แลิะม่เพิ่ยงพิอ
ก่ับควั�มต้องก่�ริ
ตลิอดริะยะเวัลิ�ที่่ผ� �่ นำม�ปริะเที่ศไที่ยได้มนำ่ โยบ�ยในำก่�ริ
ริณริงค์สง่ เสริิมให้ควั�มริูเ้ พิ่�อป้องก่ันำแลิะควับคุมโริคพิิษัสุนำัข้บ้�นำ่�
ให้ ห มดไป จ่ ง ส่ ง ผลิให้ จำ� นำวันำผู้ เ ส่ ย ช่ วัิ ต จ�ก่โริคพิิ ษั สุ นำั ข้ บ้ �
ในำปัจจุบันำลิดลิงม�ก่เม่�อเที่่ยบก่ับ 30 ก่วั่�ปีก่่อนำ ค่อพิบอัตริ�
ก่�ริเส่ยช่วัิตลิดลิงเหลิ่อปริะม�ณ 10 ริ�ยต่อปี หริ่อนำ้อยก่วั่�
ม�โดยตลิอด (จ�ก่ข้้อมูลิในำปี พิ.ศ. 2523 พิบผู้เส่ยช่วัิตจ�ก่
โริคพิิษัสุนำัข้บ้�จำ�นำวันำ 370 ริ�ยต่อปี ซี่�งหม�ยควั�มวั่�ในำทีุ่ก่วัันำ
จะต้องม่ผเู้ ส่ยช่วัิตจ�ก่โริคพิิษัสุนำัข้บ้� 1 ริ�ย)
สำ�หริับเป้�หม�ยในำอนำ�คต ภก.วีีระชััย ก่ลิ่�วัวั่� เริ�ม่
ก่�ริวั�งแผนำที่ั�งในำริะยะสันำ� แลิะริะยะย�วั โดยแผนำริะยะสันำ� ในำอ่ก่
5 ปีข้�้ งหนำ้� บริิษัที่ั ฯ ม่ก่�ริวั�งแผนำนำำ�วััคซี่นำใหม่ ๆ ที่่ม� ค่ วั�มจำ�เป็นำ
เข้้�ม� โดยดูจ�ก่ริะบ�ดวัิที่ย� ข้ณะนำ่บ� ริิษัที่ั ฯ ม่วัคั ซี่นำที่่อ� ยูริ่ ะหวั่�ง
ก่�ริดำ�เนำินำก่�ริจดที่ะเบ่ยนำจ�ก่คณะก่ริริมก่�ริอ�ห�ริแลิะย�ค่อ

[ รายงานพิเศษ ]

วััคซี่นำ EV71 หริ่อวััคซี่นำป้องก่ันำโริคม่อ เที่้� ป�ก่ ซี่�งเป็นำปัญห�
ที่่�พิบบ่อยม�ก่ในำเด็ก่ไที่ย วััคซี่นำจ่งถิ่่อเป็นำสิ�งสำ�คัญแลิะจำ�เป็นำ
เพิ่อ� ใช้ปอ้ งก่ันำก่�ริเก่ิดโริคหริ่อบริริเที่�ปัญห�ให้นำอ้ ยลิง นำอก่จ�ก่นำ่�
บริิษััที่ฯ ได้ดำ�เนำินำก่�ริข้อก่�ริริับริองม�ตริฐ�นำส�ก่ลิ ISO 37001
ซี่� ง เป็ นำ ม�ตริฐ�นำริะบบก่�ริจั ด ก่�ริก่�ริต่ อ ต้ � นำก่�ริติ ด สิ นำ บนำ
(anti-bribery management systems) ต�มนำโยบ�ยข้องคณะก่ริริมก่�ริ
ป้องก่ันำแลิะปริ�บปริ�มก่�ริทีุ่จริิตแห่งช�ติ (ป.ป.ช.) เพิ่�อต่อต้�นำ
ก่�ริทีุ่จริิตคอริ์ริัปชันำ แลิะแสดงจุดย่นำให้เห็นำวั่�บริิษััที่ฯ มุ่งเนำ้นำ
ก่�ริที่ำ�ธุริก่ิจที่่ม� จ่ ริริย�บริริณอย่�งแที่้จริิง ที่ั�งนำ่�ไบโอวั�ลิิสจะเป็นำ
บริิษัที่ั แริก่ในำธุริก่ิจก่�ริแพิที่ย์ที่ไ�่ ด้ริบั ก่�ริริับริอง ISO 37001 เพิิม� เติม
จ�ก่เดิมที่่�บริิษััที่ฯ ม่ริะบบก่�ริบริิห�ริจัดก่�ริด้วัยริะบบคุณภั�พิ
ISO 9001 อยูแ่ ลิ้วั
ในำส่วันำข้องแผนำริะยะย�วั แนำ่นำอนำวั่�บริิษัที่ั ฯ จะดำ�เนำินำก่�ริ
ต�มวัิ สั ย ที่ั ศ นำ์ ค่ อ ก่�ริเป็ นำ ผู้ นำำ� ด้ � นำช่ วั วัั ต ถิุ่ แ ลิะวัั ค ซี่ นำ โดยม่
ริะบบบริิห�ริแลิะก่�ริจัดก่�ริริะบบก่�ริข้นำส่งที่่ด� ่ แลิะดำ�เนำินำธุริก่ิจ
อย่�งม่จริิยธริริม เพิริ�ะฉะนำั�นำในำอนำ�คต ปริะก่�ริแริก่ เริ�ต้องม่
ชนำิดแลิะริ�ยลิะเอ่ยดข้องสินำค้�ที่่�เพิิ�มม�ก่ข้่�นำ แลิะต้องเป็นำสินำค้�

ที่่�ด่ม่ปริะโยชนำ์เหม�ะสมก่ับก่�ริใช้ข้องคนำไที่ย ปริะก่�ริที่่�สอง
เริ�มองในำแง่ข้องบุคลิ�ก่ริที่่�ต้องสริ้�งข้่�นำม�ในำช่วัง 10 ปี ข้ณะนำ่�
บริิษััที่ฯ มุ่งเนำ้นำในำเริ่�องข้องก่�ริสริ้�งแลิะพิัฒนำ�บุคลิ�ก่ริ (Human
Resource Development) เพิ่อ� ให้คนำเหลิ่�นำ่ข้� นำ�่ ม�ที่ำ�ง�นำเพิ่อ� ส�นำต่อ
แลิะพิัฒนำ�บริิษััที่ฯ ให้ก่้�วัหนำ้�ต่อไป
สุ ด ที่้ � ยนำ่� ภก.วีี ร ะชัั ย ก่ลิ่ � วัถิ่่ ง มุ ม มองก่�ริเติ บ โต
ในำอนำ�คตเก่่�ยวัก่ับวััคซี่นำด้วัยวั่� สถิ่�นำก่�ริณ์ก่�ริแพิริ่ริะบ�ดข้อง
โริคโควัิด-19 ในำปัจจุบันำ แม้วั่�จะส่งผลิก่ริะที่บต่อทีุ่ก่ภั�คส่วันำ
ไม่เวั้นำแม้แต่อุตส�หก่ริริมด้�นำก่�ริแพิที่ย์ แต่ในำอ่ก่มุมหนำ่�งก่็ได้
ที่ำ�ให้เห็นำถิ่่งควั�มจำ�เป็นำในำก่�ริริับวััคซี่นำเพิ่อ� ป้องก่ันำโริค โดยตลิ�ด
ข้องวััคซี่นำม่ควั�มจำ�เป็นำแลิะพิัฒนำ�เติบโตเป็นำที่่�ต้องก่�ริอย่�ง
ต่อเนำ่อ� ง ซี่ง� ส�เหตุหลิัก่ม�จ�ก่ก่�ริที่่ค� นำม่ควั�มริูเ้ ริ่อ� งข้องโริคม�ก่ข้่นำ�
แลิะเห็นำถิ่่งควั�มสำ�คัญข้องก่�ริป้องก่ันำโริค จ่งส่งผลิให้แนำวัโนำ้ม
ควั�มต้ อ งก่�ริในำก่�ริใช้ วัั ค ซี่ นำ เพิิ� ม ม�ก่ข้่� นำ อ่ ก่ ที่ั� ง ริั ฐ บ�ลิไที่ย
ก่็ม่นำโยบ�ยที่่�จะเพิิ�มชนำิดข้องวััคซี่นำพิ่�นำฐ�นำเข้้�ไปในำโปริแก่ริม
วััคซี่นำพิ่�นำฐ�นำที่่�คนำไที่ยควัริได้ริับตลิอดเวัลิ� ปริะก่อบก่ับม่ก่�ริ
พิัฒนำ�วััคซี่นำใหม่ ๆ ที่่จ� ำ�เป็นำ หริ่อม่ปริะสิที่ธิภั�พิแลิะผลิข้้�งเค่ยง
นำ้อยก่วั่�ที่่�ม่อยู่เดิม ริวัมถิ่่งก่�ริม่เที่คโนำโลิย่ที่่�ที่ันำสมัยจ่งที่ำ�ให้
เริ�ส�ม�ริถิ่วัิจัยแลิะพิัฒนำ� (Research and Development: R&D)
วััคซี่นำใหม่ ๆ ที่ั�งวััคซี่นำ mRNA วััคซี่นำ DNA เป็นำต้นำ โดยเฉพิ�ะ
อย่�งยิง� ก่�ริเก่ิดสถิ่�นำก่�ริณ์ข้องโริคโควัิด-19 ม่ส่วันำก่ริะตุ้นำที่ำ�ให้
เก่ิดควั�มต้องก่�ริแลิะควั�มจำ�เป็นำในำก่�ริใช้วัคั ซี่นำข้องตลิ�ดที่ัวั� โลิก่
นำอก่จ�ก่นำ่ป� ริะเที่ศไที่ยก่็ก่ำ�ลิังก่้�วัเข้้�สูส่ งั คมผูส้ งู อ�ยุ ก่�ริให้วัคั ซี่นำ
ในำก่ลิุ่มผู้สูงอ�ยุจ่งเป็นำก่�ริป้องก่ันำที่่�ด่แลิะจำ�เป็นำม�ก่ แลิะอ่ก่สิ�ง
ที่่ส� ำ�คัญค่อ ข้ณะนำ่เ� ริ�อยูใ่ นำยุคโลิก่ไริ้พิริมแดนำ ที่ำ�ให้มก่่ �ริเดินำที่�ง
ไปในำที่่�ต�่ ง ๆ ได้สะดวัก่ข้่นำ� ก่็อ�จจะส่งผลิต่อก่�ริแพิริ่ริะบ�ดข้อง
โริคติดต่อ ริวัมถิ่่งโริคอุบัติใหม่เพิิ�มม�ก่ข้่�นำ ซี่�งในำอนำ�คตอ�จม่
ก่�ริสอบถิ่�มถิ่่งก่�ริฉ่ดวััคซี่นำป้องก่ันำโริค COVID-19 สำ�หริับ
ก่�ริเดินำที่�ง เพิริ�ะฉะนำันำ� ปัจจัยต่�ง ๆ เหลิ่�นำ่จ� ะที่ำ�ให้ตลิ�ดวััคซี่นำ
ยังก่้�วัหนำ้�แลิะเติบโตข้่�นำไปอย่�งแนำ่นำอนำ

[ Get Up ]

ดืร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ •

เนื่่�องจากในื่ปััจจุบัันื่มีีการระบัาดของโรค COVID-19
ไปัทั่ั�วโลก จึงทั่ำาให้้ห้นื่่วยงานื่การสาธารณสุขในื่ระดับัโลกและ
ระดับัปัระเทั่ศออกมีาตรการต่าง ๆ เพื่่�อปั้องกันื่การแพื่ร่กระจาย
ของโรค โดยการใส่ห้นื่้ากากอนื่ามีัยเพื่่อ� ปักปัิดบัริเวณปัากและจมีูก
เปั็นื่คำาแนื่ะนื่ำาสำาคัญทั่ีทั่� กุ ห้นื่่วยงานื่แนื่ะนื่ำาตรงกันื่ อย่างไรก็ตามี
การใส่ห้นื่้ากากอนื่ามีัยอาจสร้างอุปัสรรคบัางอย่างทั่ี�นื่่าสนื่ใจ
เช่่นื่ “จำากัดการส่�อสารแบับัสองทั่างห้ร่อการทั่ำาให้้ส่�อสารเข้าใจ
คลาดเคล่�อนื่ไปัได้” Carbon และคณะ ได้ดำาเนื่ินื่การวิจัยพื่บัว่า
อาจคาดเดาการแสดงอารมีณ์ทั่ซ่�ี อ่ นื่อยูใ่ ต้ห้นื่้ากากของบัุคคลต่าง ๆ
ได้ยากพื่อสมีควร และอาจยากขึ�นื่ในื่กรณีทั่ี�เปั็นื่การส่�อการกันื่
ระห้ว่างบัุคคลโดยทั่ั�วไปั โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งการส่�อสารระห้ว่าง
ผูู้ปั้ ว่ ยและบัุคลากรทั่างการแพื่ทั่ย์ เนื่่อ� งจากอารมีณ์และการแสดง
ความีรูส้ กึ จะถููกใช่้เปั็นื่ข้อมีูลในื่การพื่ิจารณาวางแผู้นื่การรักษาห้ร่อ
ปัรับัการส่อ� สารให้้เห้มีาะสมีกับัผูู้ปั้ ว่ ยแบับัเฉพื่าะรายอยูเ่ สมีอ ดังนื่ันื่�
ห้ากมีีแนื่วทั่างในื่การทั่ราบัอารมีณ์ทั่ี�ซ่่อนื่อยู่ใต้ห้นื่้ากากอนื่ามีัย
ได้ โ ดยไมี่ ต้ อ งเปัิ ด ห้นื่้ า กากอนื่ามีั ย ก็ จ ะช่่ ว ยทั่ำา ให้้ ก ารส่� อ สาร
ระห้ว่างกันื่สมีบัูรณ์มีากขึนื่� และยังสามีารถูปั้องกันื่การแพื่ร่กระจาย
ของโรคได้ในื่ขณะเดียวกันื่

เข้้าใจผู้้้ป่่วย เข้้าใจอย่างไร

“เข้าใจผูู้้ปั่วย” เปั็นื่คำาพืู่ดทั่ี�ฟัังดูง่ายแต่กลับัพื่บัว่าทั่ำาได้
ยากมีากในื่ทั่างปัฏิิบััติ เนื่่�องจากต้องใช่้ทั่ั�งความีรู้ ปัระสบัการณ์
ห้ลายเร่อ� งและห้ลากห้ลายแง่มีมีุ ทั่ัศนื่คติเช่ิงบัวก และกรอบัความีคิด
แบับัก้าวห้นื่้าของบัุคลากรทั่างการแพื่ทั่ย์ปัระกอบักันื่ในื่การทั่ำางานื่
ในื่ทั่างปัฏิิบััติ ข้อมีูลส่วนื่ให้ญ่ทั่ี�ได้จากผูู้้ปั่วยจะมีาในื่ 2 รูปัแบับั
ได้แก่ 1. ข้อมีูลทั่ี�ได้จากการสัมีภาษณ์ ซ่ึ�งเปั็นื่ข้อมีูลแบับัอัตนื่ัย
(subjective data) ทั่ี�มีีความีนื่่าเช่่�อถู่อนื่้อย ห้ากผูู้้ปั่วยจำาไมี่ได้ห้ร่อ
จำาได้คลาดเคล่อ� นื่ไปัห้ร่อไมี่ให้้ขอ้ มีูลทั่ีแ� ทั่้จริงจึงเกิดความีคลาดเคล่อ� นื่
ได้มีาก และ 2. ข้อมีูลจากการตรวจร่างกายและการตรวจค่าทั่าง
ห้้องปัฏิิบัตั ิการ ซ่ึ�งจัดว่าข้อมีูลแบับัปัรนื่ัย (objective data) ซ่ึ�งนื่่า
เช่่อ� ถู่อมีากกว่า อย่างไรก็ตามี เพื่่อ� ให้้ “เข้าใจผูู้ปั้ ว่ ย” ได้อย่างแทั่้จริง
บัุคลากรทั่างการแพื่ทั่ย์จะต้องนื่ำาข้อมีูลทั่ัง� สองส่วนื่มีาปัระสานื่กันื่
และจัดเรียงให้้อยู่ในื่รูปัแบับัทั่ี�จะสามีารถูติดตามีการตอบัสนื่อง
ทั่างคลินื่กิ ทั่ีเ� กิดขึนื่� จากการรักษาทั่ีใ� ห้้ได้ ผู้ศ.ภญ.ปัวีณา สนื่ธิสมีบััติ
จากภาควิช่าเภสัช่กรรรมีปัฏิิบัตั ิ มีห้าวิทั่ยาลัยนื่เรศวร ได้ให้้ห้ลักการ
การเข้าใจผูู้้ปั่วยไว้ดังนื่ี� 1. จับัคู่ข้อบั่งใช่้ของยาทั่ั�งห้มีดทั่ี�ได้รับั
กับัโรคห้ร่อภาวะผู้ิดปักติทั่ง�ั ห้มีดของผูู้ปั้ ว่ ย 2. ปัระเมีินื่ปัระสิทั่ธิภาพื่
ของยาเดิมีกับัผู้ลตรวจทั่างห้้องปัฏิิบััติการ ห้ร่อผู้ลตรวจร่างกาย
ทั่ี�เกี�ยวข้อง 3. ปัระเมีินื่ความีปัลอดภัยจากการใช่้ยาทั่ั�งห้มีด
จากผู้ลตรวจทั่างห้้องปัฏิิบัตั กิ ารห้ร่ออาการอันื่ไมี่พื่งึ ปัระสงค์ทั่พื่ี� บั
4. ช่ัง� นื่ำา� ห้นื่ักปัระสิทั่ธิภาพื่กับัอาการอันื่ไมี่พื่งึ ปัระสงค์ทั่อ�ี าจเกิดขึนื่�
5. ปัระเมีินื่ความีร่วมีมี่อในื่การใช่้ยาและความีร่วมีมี่อในื่การรักษา
โดยการปัรับัพื่ฤติกรรมีให้้มีคี วามีเปั็นื่รูปัธรรมีมีากทั่ีส� ดุ 6. คำานื่วณ

อารมณ์์ใต้้หน้้ากาก

ที่่�มา: Carbon CC. Wearing Face Masks Strongly Confuses Counterparts in
Reading Emotions. Front Psychol. 2020 Sep 25;11:566886.

ค่าทั่างห้้องปัฏิิบัตั กิ ารทั่ีจ� าำ เปั็นื่บัางอย่างเพื่ิมี� เติมี เพื่่อ� นื่ำาไปัปัระเมีินื่
วางแผู้นื่การรักษาผูู้้ปั่วยห้ร่อปัรับัขนื่าดการใช่้ยา 7. การวางแผู้นื่
การจัดการในื่อนื่าคตโดยเช่่�อมีโยงจากข้อมีูลด้านื่ปัระสิทั่ธิภาพื่
และความีปัลอดภัยของผูู้้ปั่วย จากรูปัปัระกอบัแสดงให้้เห้็นื่ว่า
ผูู้้ปั่วยรายนื่ี� “ยังไมี่สามีารถูควบัคุมีระดับัความีดันื่โลห้ิตให้้อยู่
ในื่ช่่วงเปั้าห้มีายได้ (< 130/80 mmHg) เกิดภาวะ hyperkalemia
ซ่ึ�งอาจเกิดจากการเพื่ิ�มีขนื่าดการใช่้ยา enalapril เพื่ิ�มีขึ�นื่ และทั่ี�
ผู้่านื่มีายังคงมีีปัญ
ั ห้าเกีย� วกับัการควบัคุมีพื่ฤติกรรมีการรับัปัระทั่านื่
อาห้าร ดังนื่ั�นื่ แนื่วทั่างการจัดการทั่ี�เห้มีาะสมีอาจเปั็นื่การปัรับั
พื่ฤติ ก รรมีการรั บั ปัระทั่านื่อาห้าร โดยยั ง ไมี่ จำา เปั็ นื่ ต้ อ งปัรั บั
เพื่ิ�มีขนื่าดยา enalapril ขึ�นื่ไปัอีกในื่นื่ัดติดตามีครั�งนื่ี� ห้ร่ออาจปัรับั
ไปัใช่้ยาลดความีดันื่โลห้ิตตัวอ่�นื่ทั่ี�มีีปัระสิทั่ธิภาพื่และปัลอดภัย
มีากกว่า เช่่นื่ amlodipine ไปัก่อนื่ในื่ช่่วงนื่ี� และติดตามีการทั่ำางานื่
ของไต ระดับั K+ ในื่เล่อด และอาการแสดงของภาวะ hyperkalemia
อย่างใกล้ช่ิดต่อไปั” อย่างไรก็ตามี แผู้นื่การรักษาทั่ี�จะให้้จริงกับั
ผูู้้ปั่วยจะต้องย่ดห้ยุ่นื่มีากพื่อและคำานื่ึงถูึงผู้ลกระทั่บัของแผู้นื่
การรักษาต่อคุณภาพื่ช่ีวิตของผูู้้ปั่วยควบัคู่กันื่ไปัด้วยเสมีอ
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[ Get Up ]
การสร้างความร่วมมือใน้การรักษา “เป่็น้เรื�องที่่�ซัับซั้อน้”
หรือ “เป่็น้เรื�องที่่�สามารถป่รับให้เหมาะสมได้้”

ความีร่วมีมี่อในื่การรักษาเปั็นื่ปััจจัยทั่ีส� ำาคัญทั่ีส� ดุ ทั่ีจ� ะนื่ำา
ไปัสู่การตอบัสนื่องทั่ั�งด้านื่ปัระสิทั่ธิภาพื่และความีปัลอดภัยของ
ผูู้ปั้ ว่ ยต่อการรักษาของบัุคลากรทั่างการแพื่ทั่ย์ ความีคลาดเคล่อ� นื่
ห้ร่อไมี่ให้้ความีร่วมีมี่อในื่การรักษาอาจนื่ำาไปัสู่ความีรุนื่แรงของ

โรคทั่ี�เพื่ิ�มีมีากขึ�นื่ เกิดภาวะแทั่รกซ่้อนื่ ห้ร่อในื่กรณีทั่ี�เลวร้ายทั่ี�สุด
ค่อ การนื่ำาไปัสู่การเสียช่ีวิต Tedla และคณะ ดำาเนื่ินื่การวิจัย
ความีสั มี พื่ั นื่ ธ์ ข องผู้ลข้ า งเคี ย งจากการใช่้ ย ากั บั ความีร่ ว มีมี่ อ
ในื่การรักษาในื่ภาวะความีดันื่โลห้ิตสูง ผู้ลการวิจัยแสดงให้้เห้็นื่ว่า
มีี ปัั จ จั ย จำา นื่วนื่มีากทั่ี� มีี อิ ทั่ ธิ พื่ ลต่ อ ความีร่ ว มีมี่ อ ในื่การรั ก ษา
ซ่ึ� ง มีี ค วามีเช่่� อ มีโยงกั นื่ และซ่ั บั ซ่้ อ นื่มีาก โดยปัั จ จั ย ทั่ำา นื่าย
ความีไมี่รว่ มีมี่อในื่การรักษาทั่ีมี� นื่ี ยั สำาคัญ ได้แก่ excessive urination
และ decrease in sexual drive ดังนื่ั�นื่ ในื่ทั่างปัฏิิบัตั ิ บัุคลากร
ทั่างการแพื่ทั่ย์ จึ ง ควรใช่้ ปัั จ จั ย ทั่ำา นื่ายดั ง กล่ า วในื่การทั่ำา นื่าย
ความีร่วมีมี่อในื่การรักษา ห้ร่ออาจทั่ำาการวิจัยในื่สถูานื่พื่ยาบัาล
ของตนื่ ทั่ั�งนื่ีเ� พื่่อ� ให้้ได้ปััจจัยทั่ำานื่ายทั่ีเ� ฉพื่าะเจาะจงกับับัริบัทั่ของ
สถูานื่พื่ยาบัาลและผูู้้ปั่วยทั่ี�ดูแลอยู่มีากขึ�นื่
ที่่�มา: Tedla YG, Bautista LE. Drug Side Effect Symptoms and Adherence to
Antihypertensive Medication. Am J Hypertens. 2016 Jun;29(6):772-9.

Internet of Things (IoT) กับการพััฒน้าการที่ำงาน้ใน้โรงพัยาบาล
ห้ลักการสำาคัญปัระการห้นื่ึ�งในื่การดูแลผูู้้ปั่วยในื่สถูานื่การณ์การแพื่ร่ระบัาดของโรค COVID-19 ค่อ “การลดการสัมีผู้ัสของ
บัุคลากรทั่างการแพื่ทั่ย์โดยตรงกับัผูู้้ปั่วยให้้ได้มีากทั่ี�สุด” แต่ในื่อีกแง่ห้นื่ึ�งก็ยังคงต้องรักษามีาตรฐานื่ในื่การรักษาห้ร่อพื่ยายามีพื่ัฒนื่า
การทั่ำางานื่ในื่ด้านื่ต่าง ๆ ให้้เฉพื่าะเจาะจงและมีีคุณภาพื่ดีขึ�นื่เร่�อย ๆ ในื่ปััจจุบันื่ั มีีการพื่ัฒนื่าเทั่คโนื่โลยีต่าง ๆ ไปัอย่างคู่ขนื่านื่แบับั
ก้าวกระโดดและมีีการเปัลีย� นื่แปัลงให้มี่ ๆ อยูต่ ลอดเวลา โดยเฉพื่าะอย่างยิง� เร่อ� ง “อินื่เตอร์เนื่็ตในื่ทัุ่กสิง� (IoT)” ได้แก่ การทั่ีอ� ปัุ กรณ์ตา่ ง ๆ
สิ�งต่าง ๆ ได้ถููกเช่่�อมีโยงทัุ่กสิ�งทัุ่กอย่างสู่โลกอินื่เตอร์เนื่็ต ทั่ำาให้้มีนืุ่ษย์สามีารถูสั�งการควบัคุมีการใช่้งานื่อุปักรณ์ต่าง ๆ ผู้่านื่ทั่าง
เคร่อข่ายอินื่เตอร์เนื่็ตได้ทั่ง�ั ห้มีด ซ่ึง� เทั่คโนื่โลยีดงั กล่าวอาจนื่ำามีาปัรับัใช่้ในื่โรงพื่ยาบัาลในื่สถูานื่การณ์การแพื่ร่ระบัาดของโรค COVID-19 ได้
ซ่ึ� ง เปั็ นื่ โจทั่ย์ สำา คั ญ ทั่ี� ผูู้้ บั ริ ห้ ารโรงพื่ยาบัาล สถูานื่พื่ยาบัาล และบัุ ค ลากรทั่างการแพื่ทั่ย์ ต้ อ งตั ด สิ นื่ ใจเล่ อ กนื่ำา ไปัปัระยุ ก ต์ ใช่้
อย่างเห้มีาะสมีภายใต้สถูานื่การณ์และข้อจำากัดด้านื่ทั่รัพื่ยากรทั่ี�มีี

ที่่�มา: Singh RP, Javaid M, Haleem A, Suman R. Internet of
things (IoT) applications to fight against COVID-19 pandemic.
Diabetes Metab Syndr. 2020 Jul-Aug;14(4):521-4.
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[ โลกกว้างทางแพทย์ ]
ดืร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ •

SARS-CoV-2 Transmission

From People Without COVID-19 Symptoms

ในปััจจุบันั มีีรายงานกรณีีศึกึ ษามีากขึ้ึน� เกีย� วกับัผู้้ปั� ว่ ยโรค COVID-19 ที่ีไ� มี่มีอี าการแสดง และพบัรายงาน
อุบััติิการณี์ขึ้องผู้้�ปั่วยที่ี�มีี timeline ไมี่ปัรากฏว่ามีีการสัมีผู้ัสกับัผู้้�ที่ี�มีีอาการแสดงขึ้องโรคมีากขึ้ึ�น จึงนำามีาส้่
คำาถามีงานวิจัยว่า จะเปั็นไปัได�หรือไมี่ที่ี�ผู้้�ปั่วยโรค COVID-19 ที่ี�ไมี่มีีอาการแสดงจะสามีารถแพร่กระจายเชื้ื�อได�
Johansson และคณีะ ดำาเนินการวิจัยแบับั decision analytical study วิเคราะห์ผู้ลจากงานวิจัยอภิิวิเคราะห์
พบัว่าร�อยละ 59 ขึ้องการติิดเชื้ื�อ SARS-CoV-2 มีีความีสัมีพันธ์์กับัผู้้�ปั่วยโรค COVID-19 ที่ี�ไมี่มีีอาการแสดง
ขึ้�อมี้ลดังกล่าวแสดงให�เห็นว่า 1. ผู้้�ปั่วยโรค COVID-19 อาจไมี่มีีอาการแสดงใด ๆ เลยก็ได� และผู้้�ปั่วยกลุ่มีนี�
ยังสามีารถแพร่เชื้ื�อให�แก่บัุคคลอื�นได�ด�วย 2. การปั้องกันการแพร่กระจายขึ้องเชื้ื�อยังคงมีีความีสำาคัญมีาก
โดยเฉพาะการใส่หน�ากากอนามีัยในที่ี�ชืุ้มีชื้น ไมี่ว่าผู้้�ใส่จะมีีหรือไมี่มีีอาการแสดงขึ้องโรคก็ติามี

ที่่�มา: Johansson MA, Quandelacy TM, Kada S, Prasad PV, Steele M, Brooks JT, Slayton RB, Biggerstaff M, Butler JC. SARS-CoV-2 Transmission
From People Without COVID-19 Symptoms. JAMA Netw Open. 2021 Jan 4;4(1):e2035057.
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[ โลกกว้างทางแพทย์ ]

Pathogenesis of COVID-19

ในปััจจุบัันมีีงานวิจัยจำานวนมีากเกี�ยวกับัโรค COVID-19 ซึ่ึ�งสามีารถสรุปัเปั็นพยาธ์ิกำาเนิดและ
การดำาเนินไปัขึ้องโรคได�ดังนี� 1. SARS-CoV-2 สามีารถเขึ้�าส้่ร่างกายได�จากหลายชื้่องที่าง และจะเกิด
การแบั่งติัวและจับักับัติัวรับัที่ี�สำาคัญคือ ACE-2 และเกิดการติอบัสนองขึ้องระบับัภิ้มีิคุ�มีกัน 2. ร่างกายจะ
ติอบัสนองโดยการสร�างสารติัวกลางและก่อให�เกิดการอักเสบัระดับัเซึ่ลล์เกิดขึ้ึ�นในปัริมีาณีมีากและรวดเร็ว
3. การอักเสบัที่ี�เกิดขึ้ึ�นจะที่ำาให�เกิดความีเสียหายขึ้อง 2 อวัยวะ ได�แก่ ปัอด และหัวใจ ซึ่ึ�งที่ำาให�เกิด
โรคแที่รกซึ่�อนติ่าง ๆ ติามีมีา และนำาไปัส้่การเสียชื้ีวิติได�ในที่ี�สุด ซึ่ึ�งสาเหติุขึ้องการเสียชื้ีวิติอาจเกิดจาก
การเหนี�ยวนำาให�เกิดโรคโดยติัวไวรัสเอง หรือการที่ำาให�โรคเดิมีขึ้องผู้้ปั� ่วยมีีอาการรุนแรงขึ้ึ�น

ที่่�มา: Jin Y, Yang H, Ji W, Wu W, Chen S, Zhang W, Duan G. Virology, Epidemiology, Pathogenesis, and Control of COVID-19. Viruses. 2020 Mar
27;12(4):372.
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[ โลกกว้างทางแพทย์ ]
Systematic Review of the Methodology for
Airborne Virus Detection to Propose Prototype
for Health Facilities

ในปััจจุบัันมีีวิธ์ีการและแนวคิดในการติรวจไวรัสในอากาศึอย่างง่ายและรวดเร็วมีากขึ้ึ�น ซึ่ึ�งอาจนำามีา
สร�างสรรค์เปั็นวิธ์ใี หมี่สำาหรับัปัระยุกติ์ใชื้�ในสถานพยาบัาลที่ัว� ไปัในบัริบัที่ขึ้องปัระเที่ศึไที่ยได� Poowaruttanawiwit
และคณีะ จึงดำาเนินการวิจัยโดยมีีวัติถุปัระสงค์เพื�อ 1. ที่บัที่วนวรรณีกรรมีอย่างเปั็นระบับัในเรื�องวิธ์ีการติรวจ
ไวรัสในอากาศึในสถานพยาบัาลจากหลักฐานเชื้ิงปัระจักษ์ที่ี�มีีจากอดีติจนถึงปััจจุบััน และ 2. สร�างวิธ์ีติ�นแบับั
สำาหรับัติรวจไวรัสในอากาศึสำาหรับัสถานพยาบัาลที่ัว� ไปั โดยสืบัค�นฐานขึ้�อมี้ลสิที่ธ์ิบัติั รและอนุสที่ิ ธ์ิบัติั รที่ัว� โลก
และสืบัค�นงานวิจัยที่ี�เกี�ยวขึ้�องจากฐานขึ้�อมี้ล ได�แก่ PubMed, Cochrane Central Register of Control Trials
(CENTRAL), Google Scholar, ScienceDirect, Web of Science, CINALH, Open Grey, DART-Europe
ThaiLIS, ThaiJO และ Thai Index Medicus ผู้ลลัพธ์์ที่ี�สนใจคือ วิธ์ีการติรวจไวรัสในอากาศึ ผู้ลการวิจัยนี�
แสดงให�เห็นปัระเด็นสำาคัญและนำามีาสร�างวิธ์ีติ�นแบับัสำาหรับัติรวจไวรัสในอากาศึสำาหรับัสถานพยาบัาลที่ัว� ไปั
ปัระกอบัด�วย 5 ขึ้ั�นติอน ได�แก่ 1. การเติรียมีติัวอย่างไวรัสในอากาศึ 2. การเติรียมี virus suspension
3. การย�อมีสีอนุภิาคไวรัสด�วย fluorescence dye 4. การล�าง fluorescence dye และ 5. การส่องภิายใติ�แสงเลเซึ่อร์
เพื�อติิดติามีการเรืองแสงขึ้องอนุภิาคไวรัส การศึึกษาครั�งนี�จึงที่ำาให�ได�วิธ์ีติ�นแบับัสำาหรับัติรวจไวรัสในอากาศึ
สำาหรับัสถานพยาบัาลที่ัว� ไปั ซึ่ึง� ติ�องมีีการที่ดสอบัในห�องปัฏิบัติั กิ ารและการติรวจวัดในสถานพยาบัาลจริงติ่อไปั

ที่่ม� า: Poowaruttanawiwit P, Phromchim S, Rattanamanee K, Rachapradit N, Wannalerdsakun S, Wuthiekanun V. Systematic Review of the Methodology
for Airborne Virus Detection to Propose Prototype for Health Facilities. TJPP 2021;1:278-95
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[ โลกกว้างทางแพทย์ ]
Visualizing droplet dispersal for face shields and
masks with exhalation valves

Verma และคณีะ วิจัยเปัรียบัเที่ียบัปัระสิที่ธ์ิภิาพขึ้องหน�ากากอนามีัย 2 แบับั คือ แบับัมีีคุณีภิาพ
(ร้ปั b) และแบับัไมี่มีีคุณีภิาพ (ร้ปั c, d) ดำาเนินการวิจัยในห�องปัฏิบััติิการโดยใชื้�หนุ่ จำาลองที่ี�สามีารถจำาลอง
การไอ/จามีได� ใชื้�แรงดันกระติุ�นด�วยปัั�มีที่ี�มีีความีจุอากาศึ 500 มีล. ซึ่ึ�งใกล�เคียงกับัปัริมีาติรที่ี�ถ้กขึ้ับัออก
ในขึ้ณีะไอขึ้องมีนุษย์โดยที่ั�วไปั ละอองนำ�ากลั�นและกลีเซึ่อรีนซึ่ึ�งเปั็นติัวแที่นขึ้อง droplets จะถ้กขึ้ับัออก
ที่างปัากขึ้องหุ่นจำาลองและใชื้�แผู้่นเลเซึ่อร์เพื�อสังเกติการไหลขึ้องละอองที่ี�พุ่งออกจากหน�ากากอนามีัย
ผู้ลการวิจัยแสดงให�เห็นว่าหน�ากากอนามีัยที่ี�มีีคุณีภิาพ สามีารถกันละอองในขึ้ณีะไอ/จามีได�ค่อนขึ้�างดี
ส่วนหน�ากากอนามีัยที่ีไ� มี่มีคี ณี
ุ ภิาพไมี่สามีารถกันละอองในขึ้ณีะไอ/จามีได� โดยพบัการที่ะลุผู้า่ นขึ้องละออง
ได�มีากกว่าและไกลกว่า งานวิจัยนี�ที่ำาให�ที่ราบัว่าการใส่หน�ากากอนามีัยที่ี�มีีคุณีภิาพจะชื้่วยลดการแพร่เชื้ื�อ
จากผู้้�สวมีใส่ไปัยังผู้้�อื�นได�ดี

ที่่�มา: Verma S, Dhanak M, Frankenfield J. Visualizing droplet dispersal for face shields and masks with exhalation valves. Phys Fluids (1994). 2020 Sep
1;32(9):091701. doi: 10.1063/5.0022968. PMID: 32952381; PMCID: PMC7497716.
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[ Special ]
กองบรรณาธิการ •

“บััตรนััดตรวจเบัาหวานั” โฉมใหม่ มาพร้อมเกร็ดความร้้
การด้แลตนัเองเบั้�องต้นัจากทีีมแพทีย์์ผู้้เชี่ี�ย์วชี่าญ
“โรคเบาหวาน” ฟัังดููคน้� หูจนเสมืือนโรคประจำาตััวปกตัิที่พ่� บไดู�ที่วั� ไป แที่�จริงกลัับเป็น
โรคที่่�พบมืากในผูู้�ป่วยแลัะยังเป็นสาเหตั้การเส่ยชี่วิตัอันดูับตั�น ๆ ของคนที่ั�วโลักอ่กดู�วย
จากข�อมืูลัของสหพันธ์์เบาหวานนานาชีาตัิ (International Diabetes Federation; IDF) ยังชี่�
ให�เห็นว่ามื่ผู้ปู� ว่ ยโรคเบาหวานกว่า 425 ลั�านคนที่ัว� โลักในปี พ.ศ. 2560 แลัะคาดูว่าจะมื่จำานวน
ผูู้�ป่วยเพิ�มืข้�นเป็น 629 ลั�านคนภายในปี พ.ศ. 25881 นอกจากน่�ในประเที่ศไที่ยยังพบว่า
มื่ผูู้�ป่วยโรคเบาหวานสูงกว่า 4 ลั�านคน2 ในปี พ.ศ. 2563
เพื�อควบค้มือาการแลัะใชี�ชี่วิตัไดู�อย่างปกตัิส้ขมืากยิ�งข้�น ผูู้�ป่วยจ้งจำาเป็นตั�องไดู�รับ
การดููแลัแลัะตัิดูตัามือาการอย่างใกลั�ชีิดูจากแพที่ย์ผู้�เู ชี่�ยวชีาญ พร�อมืหมืั�นตัรวจเชี็กร่างกาย
เป็นประจำาตัามืที่่น� ดูั หมืาย ซึ่้ง� ในการนัดูหมืายแตั่ลัะครัง� แพที่ย์ ณ โรงพยาบาลัตั่าง ๆ ควรจะ
มื่การมือบสมื้ดูการจดูบันที่้กแลัะตัิดูตัามืระดูับนำา� ตัาลัในเลัือดู พร�อมืยืน� ใบนัดูหมืายแก่ผู้ป�ู ว่ ย
สำาหรับการพบแพที่ย์ในครัง� ตั่อไป อย่างไรก็ตัามื มื่ผู้ป�ู ว่ ยจำานวนไมื่นอ� ยที่่ลั� ะเลัย หรือหลังลัืมื
มืารับการตัรวจตัามืนัดูหมืาย ดูังนั�น เพื�อสร�างความืน่าสนใจแลัะเป็นการให�ความืรู�แก่ผู้�ปู ่วย
โรคเบาหวานไปพร�อมื ๆ กัน ปัจจ้บนั โรงพยาบาลัชีัน� นำาตั่าง ๆ ที่ัว� ประเที่ศไดู�มือบบัตัรนัดูหมืาย
รูปแบบใหมื่ที่น่� อกจากจะดููโดูดูเดู่นสวยงามืแลั�ว ยังแที่รกเกร็ดูความืรูง� า่ ย ๆ ในการดููแลัตััวเอง
ให�แก่ผู้ป�ู ว่ ยอ่กดู�วย
บัตัรนัดูหมืายสำาหรับผูู้ป� ว่ ยโรคเบาหวานน่จ� ดูั ที่ำาข้น� ที่ัง� หมืดู 12 รูปแบบ โดูยแตั่ลัะแบบ
จะมื่เนื�อหาสอดูแที่รกถึ้งเกร็ดูความืรู�แลัะวิธ์่ดููแลัตันเองเบื�องตั�นที่่�เป็นประโยชีน์สาำ หรับผูู้�ป่วย
ในแบบที่่� เข� า ใจไดู� ง่า ย นอกจากน่� บ นบั ตั รนั ดู รู ป แบบใหมื่ น่� ยั ง มื่ ลัิ ง ค์ วิ ดู่ โ อการให� ค วามืรู�
แบบเตั็มืรูปแบบจาก 12 แพที่ย์ผู้เ�ู ชี่ย� วชีาญเก่ย� วกับโรคเบาหวานชีัน� นำาของประเที่ศไที่ยอ่กดู�วย
ไมื่วา่ จะเป็น “ออกกำ�ลัังก�ยวัันลัะนิดพิิชิติ เบ�หวั�น” โดูย นพิ.เพิชิร รอดอ�รีย์ อ�ยุรแพิทย์
ต่อมไร้ทอ่ โรงพิย�บ�ลัวัชิิรพิย�บ�ลั แลัะเลัข�ธิิก�รสม�คมโรคเบ�หวั�นแห่งประเทศไทยฯ
แลัะ “เบ�หวั�นกับก�รเดินท�ง” โดูย รศ.พิญ.สวั่�งจิิต สุรอมรกูลั หัวัหน้�หน่วัยต่อมไร้ทอ่
แลัะเมต�บอลัิสม คณะแพิทยศ�สตร์วัชิิรพิย�บ�ลั มห�วัิทย�ลััยนวัมินทร�ธิิร�ชิ เป็นตั�น
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[ Special ]
ตััวอย่่าง Appointment Card สำำาหรัับผู้้ป่� ว่ ย่เบาหวาน

ปัจจ้บนั บัตัรนัดูหมืายรูปแบบใหมื่นไ่� ดู�ที่าำ การแจกจ่ายให�แก่ผู้ป�ู ว่ ยโรคเบาหวานตัามืโรงพยาบาลัแลัะสถึานพยาบาลัตั่าง ๆ
ที่ัว� ประเที่ศ อันเป็นแนวที่างในการตัิดูตัามืดููแลัการรักษาผูู้ป� ว่ ย แลัะชี่วยเผู้ยแพร่ความืรูค� วามืเข�าใจที่่ดู� ใ่ ห�แก่กลั้มื่ ผูู้ป� ว่ ยไดู�สามืารถึ
ดููแลัตันเองแลัะดูำาเนินชี่วตัิ ให�เหมืาะสมืไดู�เป็นอย่างดู่

แหลั่งอ้�งอิงข้อมูลั
1. https://www.pobpad.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%
E0%B8%B2%E0%B8%99
2. https://www.idf.org/our-network/regions-members/western-pacific/members/115-thailand.html
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[ รอบรู้เรื่องยา ]

อ.ดร.ภก.สิกขวัฒน์ นักร้อง •
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Personalized Medicine
กัับ Pharmacogenomics
Per sonalized medicine เป็็ น การเลืื อ กการรั ก ษา
ทางการแพทย์์แลืะการให้้ย์าในป็ริมาณท่�เห้มาะสมแก่ผู้้ป็่วย์แบบ
จำำาเพาะต่่อบุคคลื ซึ่่ง� จำะม่ความแต่กต่่างกับการรักษาแบบป็กต่ิทวั� ไป็
โดย์การรั ก ษาแบบทั� ว ไป็นั� น จำะเป็็ น การใช้้ ข้้ อ ม้ ลื การต่ั ด สิ น ใจำ
เลืือกวิธีร่ กั ษา การเลืือกช้นิดย์านัน� ส่วนให้ญ่่ได้มาจำากผู้ลืการรักษา
แลืะการศึ่กษาเก่�ย์วกับโรคนั�น ๆ ในอด่ต่ จำนเป็็นร้ป็แบบห้รือ
guideline ในวิธี่ข้องการรักษาแลืะการเลืือกใช้้ย์าข้องโรคต่่าง ๆ
ซึ่่ง� ในบางครัง� โดย์เฉพาะการใช้้ย์าท่ใ� ช้้ได้กบั คนส่วนให้ญ่่อาจำได้ผู้ลื
น้อย์ลืงในคนบางคน ห้รือม่อาการข้้างเค่ย์งท่�รุนแรงมากกว่าป็กต่ิ
ซึ่่ง� ร่างกาย์ข้องเรานัน� ม่ความซึ่ับซึ่้อนมาก ต่ัวอย์่างเช้่น ผู้้ช้้ าย์สองคน
ท่�ม่อาย์ุเท่ากันอาจำต่อบสนองต่่อย์าช้นิดเด่ย์วกันไม่เท่ากันก็ได้
เพราะห้ลืังจำากท่�ได้รับย์า (ห้รือดื�ม ฉ่ด พ่น ฯลืฯ) เข้้าไป็ ย์าจำะต่้อง
ถู้กเป็ลื่ย์� นแป็ลืงร้ป็แบบโครงสร้างโดย์กระบวนการห้ลืาย์อย์่างเพือ�
ให้้ได้ย์าท่�ออกฤทธีิ�มากข้่�น ห้รือเพื�อข้จำัดฤทธีิ�ย์าไม่ให้้มากจำนเกิด
อันต่ราย์ ร่างกาย์ข้องคนบางคนม่กระบวนการเป็ลื่�ย์นแป็ลืงย์าท่�
แต่กต่่างไป็จำากคนส่วนให้ญ่่ ทำาให้้ย์าบางช้นิดออกฤทธีิ�แรงข้่�น
ม่ผู้ลืข้้างเค่ย์งมากข้่�น ห้รืออาจำเป็็นไป็ในทางต่รงกันข้้ามได้ ดังนั�น
ในด้านท่เ� ก่ย์� วกับย์าแลื้วการต่รวจำให้้รว้ า่ คนคนนัน� ม่ความผู้ิดป็กต่ิ
ทางพั น ธีุ ก รรมท่� จำ ะส่ ง ผู้ลืให้้ ร่ า งกาย์ข้องเข้าต่อบสนองต่่ อ ย์า
บางช้นิดมากห้รือน้อย์กว่าคนทัว� ไป็ห้รือไม่ เพือ� ให้้แพทย์์ป็รับเป็ลื่ย์� น
ช้นิดแลืะข้นาดย์าให้้เห้มาะสมกับต่ัวผู้้ป็้ ว่ ย์ต่่อไป็ ซึ่่ง� จำะเป็็นห้ลืักการ
ข้อง personalized medicine
Personalized medicine(1,2) ท่� เ ก่� ย์วกั บการใช้้ ย์ านั� น
จำะเป็็นการต่รวจำให้้ร้ว่าบุคคลืนั�นม่ความผู้ิดป็กต่ิทางพันธีุกรรม
ท่�จำะส่งผู้ลืให้้ร่างกาย์ต่อบสนองต่่อย์าบางช้นิดมากห้รือน้อย์กว่า
คนทั�วไป็ห้รือไม่ ทำาให้้แพทย์์นำาไป็เป็็นข้้อม้ลืในการป็รับเป็ลื่�ย์น
ช้นิดแลืะข้นาดย์าให้้เห้มาะสมกับต่ัวผู้้้ป็่วย์ต่่อไป็ ซึ่่�งแพทย์์จำะ
สามารถูทำานาย์ว่าผู้้้ป็่วย์จำะม่การต่อบสนองอย์่างไรต่่อการรักษา
ด้วย์การวิเคราะห้์ความแต่กต่่างทางพันธีุกรรมในย์่นท่�ควบคุม
การออกฤทธีิข้� องย์า ความแต่กต่่างทางพันธีุกรรมนัน� ม่ห้ลืาย์แบบ
แต่่ช้นิดท่ม� ก่ ารนำามาใช้้ป็ระโย์ช้น์ในกรณ่นเ�่ ร่ย์กว่า “สนิป็ส์” (single
nucleotide polymorphisms; SNPs)(1)

นวัต่กรรมการต่รวจำย์่นกำาลืังทำาให้้ย์าในย์ุคต่่อไป็ท่�ใช้้
ใน Personalized medicine นั�นเร่ย์กกันว่า “เภสัช้พันธีุศึาสต่ร์
(Pharmacogenomics)” ถูือเป็็นศึาสต่ร์ให้ม่ทน่� าำ มาใช้้ในการรักษาโรค
ท่�กำาลืังได้รับความสนใจำอย์่างมาก โดย์ศึ่กษาความห้ลืากห้ลืาย์
ข้องย์่นมนุษย์์ทม่� ค่ วามเก่ย์� วข้้องกับกระบวนการต่่าง ๆ ในร่างกาย์
ช้่ ว ย์พย์ากรณ์ ค วามเส่� ย์ งต่่ อ การเกิ ด โรคในแต่่ ลื ะบุ ค คลื
การป็้องกันโรค การต่อบสนองต่่อย์า แลืะการเลืือกใช้้ย์า ซึ่่ง� สิง� เห้ลื่าน่�
มาจำากองค์ความร้พ้ น�ื ฐานว่า มนุษย์์แต่่ลืะคนม่ความแต่กต่่างข้อง
รห้ัส DNA ในย์่นท่�เก่�ย์วข้้องกับการเกิดโรค ทำาให้้ต่่อไป็การรักษา
จำะเฉพาะเจำาะจำงมากย์ิ�งข้่�น ห้รือจำะว่า ถู้กคน ถู้กโรค มากข้่�น
Pharmacogenomics(3) เป็็นศึาสต่ร์แข้นงห้น่�งท่�ได้รับ
ความสนใจำอย์่างมากในป็ัจำจำุบัน เป็็นการศึ่กษาความห้ลืากห้ลืาย์
ข้องย์่นมนุษย์์ทม่� ค่ วามเก่ย์� วข้้องกับกระบวนการต่่าง ๆ ในร่างกาย์
ซึ่่� ง จำะช้่ ว ย์พย์ากรณ์ ค วามเส่� ย์ งต่่ อ การเกิ ด โรคในแต่่ ลื ะบุ ค คลื
การป็้องกันโรค การต่อบสนองต่่อย์า การเลืือกใช้้ย์าแลืะข้นาดย์า
ท่�เห้มาะสม การค้นห้าย์าให้ม่ การพัฒนาย์าให้ม่ แลืะการค้นห้า
ย์าข้นานให้ม่ทเ่� ห้มาะสมเฉพาะกลืุม่ ป็ระช้ากร ซึ่่ง� สิง� เห้ลื่าน่ม� าจำาก
องค์ความร้้พื�นฐานว่า มนุษย์์แต่่ลืะคนม่ความแต่กต่่างข้องรห้ัส
DNA ในย์่นท่เ� ก่ย์� วข้้องกับการเกิดโรค ย์่นท่เ� ก่ย์� วข้้องกับการออกฤทธีิ�
ข้องย์าห้รือเภสัช้พลืศึาสต่ร์ แลืะย์่นท่เ� ก่ย์� วข้้องกับเภสัช้จำลืนศึาสต่ร์
การทราบความแต่กต่่างเห้ลื่าน่โ� ดย์ลืะเอ่ย์ดย์่อมจำะนำาไป็ส้ก่ ารเลืือก
ใช้้ย์าต่ามความเห้มาะสมกับโรค สาเห้ตุ่ข้องโรค การเลืือกข้นาดย์า
ท่เ� ห้มาะสม เพือ� ให้้เกิดป็ระโย์ช้น์ในการรักษาส้งสุด แลืะลืดอาการ
อันไม่พ่งป็ระสงค์จำากการใช้้ย์ากับผู้้้ป็่วย์แต่่ลืะราย์
พัันธุุกรรมกับความแตกต่างของปััจจัยทางเภสัชศาสตร์(3)
จำากการศึ่กษาพบว่าความแต่กต่่างทางเภสัช้พันธีุศึาสต่ร์
ทั�งห้มดเป็็นผู้ลืป็ระกอบข้่�นจำากย์่นเด่�ย์ว (monogenic) ห้รือย์่น
ห้ลืาย์ย์่น (ท่�เร่ย์กว่า polygenic) ห้รือย์่นกับสิ�งแวดลื้อม (ท่�เร่ย์กว่า
multifactorial) ซึ่่� ง กลื่ า วได้ ว่ า ย์่ น เกื อ บทุ ก ย์่ น ในจำ่ โ นมมนุ ษ ย์์
ม่ความเก่ย์� วข้้องกับย์า โดย์ท่ย์� าแลืะเมต่าบอไลืท์ข้องย์าสามารถู
ม่ป็ฏิิสัมพันธี์กั บ ผู้ลืผู้ลืิ ต่ ข้องกลืุ่ ม ย์่ น ท่� เ ก่� ย์ วข้้ อ งกั บ ป็ั จำ จำั ย์ ทาง
เภสัช้ศึาสต่ร์ ซึ่่�งแบ่งออกได้เป็็น 2 กลืุ่ม คือ
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[ รอบรู้เรื่องยา ]
1. ความแป็รผู้ันห้ลืากห้ลืาย์ทางพันธีุกรรมข้องย์่นท่�
กำาห้นดป็ัจำจำัย์ทางด้านเภสัช้จำลืนศึาสต่ร์ ได้แก่ ย์่นท่�เก่�ย์วข้้องกับ
การด้ดซึ่่มย์า ย์่นข้องเอนไซึ่ม์ทเ่� ก่ย์� วข้้องกับกระบวนการทำาลืาย์ย์า
ซึ่่�งทำาให้้เกิดความแต่กต่่างในกระบวนการเมต่าบอลืิสมข้องย์า
ส่งผู้ลืให้้ม่ระดับย์าส้งห้รือต่ำ�าในเลืือดแต่กต่่างกันในแต่่ลืะบุคคลื
โดย์ย์าจำะถู้กเป็ลื่�ย์นแป็ลืงโครงสร้างโมเลืกุลืด้วย์ระบบเอนไซึ่ม์
ในต่ับ ซึ่่�งจำะทำาให้้ย์าถู้กเป็ลื่�ย์นแป็ลืงได้เป็็น 3 แบบ คือ
1.1 ย์าม่ฤทธีิ�แรงข้่�น ห้รือการเป็ลื่�ย์นย์าในร้ป็แบบ
prodrug ให้้เป็็น active drug
1.2 ทำาให้้ย์าห้มดฤทธีิ� (inactive metabolites)
1.3 ย์าเป็ลื่�ย์นอย์้่ในร้ป็เป็็นสารท่�ลืะลืาย์นำ�าได้ง่าย์
แลืะสะดวกในการข้ับถู่าย์ย์าออกทางไต่
ดังนัน� ห้ากมนุษย์์มย์่ น่ ในการสร้างเอนไซึ่ม์ทต่่� บั แต่กต่่างกัน
ฤทธีิ�ข้องย์าต่ัวเด่ย์วกันจำ่งอาจำให้้ผู้ลืท่�ไม่เท่ากันในแต่่ลืะบุคคลืได้
2. ความแป็รผู้ันห้ลืากห้ลืาย์ทางพันธีุกรรมข้องย์่นท่�
กำาห้นดป็ัจำจำัย์ทางด้านเภสัช้พลืศึาสต่ร์ ได้แก่ ย์่นท่�เก่�ย์วข้้องกับ
การเกิดโรค ย์่นท่�เป็็นรห้ัสข้องโป็รต่่นต่ัวรับ (receptors) ทำาให้้
เกิดความแต่กต่่างในการต่อบสนองต่่อย์า การดื�อย์า การแพ้ย์า
การพย์ากรณ์โรค (prognosis) ส่งผู้ลืให้้การต่อบสนองต่่อย์าห้รือ
อาการไม่พง่ ป็ระสงค์ข้องผู้้้ป็่วย์ในแต่่ลืะราย์ไม่เห้มือนกัน
จำากท่ก� ลื่าวมาช้่วย์ให้้ต่ระห้นักว่าการใช้้ย์าอย์่างเห้มาะสม
แลืะป็ลือดภัย์ แลืะให้้ผู้ลืการรักษาท่�ด่นั�นต่้องคำาน่งถู่งป็ัจำจำัย์ทาง
พันธีุกรรมในการต่อบสนองต่่อย์าด้วย์ การศึ่กษาด้านเภสัช้พันธีุศึาสต่ร์
จำะนำาไป็ส้่การค้นพบย์าให้ม่แลืะช้่วย์ในการออกแบบย์าให้ม่เพื�อ
ป็้องกันป็ฏิิกิริย์าอันไม่พ่งป็ระสงค์ แลืะในท่�สุดแลื้วการกำาห้นด
ข้นาดย์าท่�ใช้้แลืะความถู่�ข้องการให้้ย์าอาจำจำะต่้องอาศึัย์การต่รวจำ
ทางพันธีุศึาสต่ร์ข้องผู้้้ป็่วย์มากกว่าการต่ิดต่ามต่รวจำระดับย์า
ในเลืือดห้รือต่้องรอให้้เกิดผู้ลือันไม่พง่ ป็ระสงค์จำากย์าข้่น� เส่ย์ก่อน
สำาห้รับในป็ระเทศึไทย์นั�นการใช้้เภสัช้พันธีุศึาสต่ร์ในการให้้ย์า
ย์ังคงเป็็นข้องให้ม่แลืะต่้องระมัดระวังเพราะข้้อม้ลืการต่อบสนอง
ข้องย์านัน� ส่วนให้ญ่่เป็็นการศึ่กษาในกลืุม่ ป็ระเทศึต่ะวันต่กซึ่่ง� เป็็น
คนลืะช้าต่ิพันธีุ์กับคนไทย์ห้รือคนเอเช้่ย์
ข้อดีของ Personalized medicine(1,2)
ผู้ลืจำากความสามารถูในการทำานาย์ว่าผู้้้ป็่วย์จำะม่
การต่อบสนองอย์่างไรต่่อการให้้ย์า ทำาให้้แพทย์์ม่โอกาสจำ่าย์ย์าท่�
“เห้มาะสม” กับต่ัวผู้้้ป็่วย์มากข้่�น ป็ระสิทธีิภาพในการรักษาก็ย์่อม
เพิ�มข้่�นต่ามมา ซึ่่�งจำะช้่วย์ลืดค่าใช้้จำ่าย์ในการด้แลืรักษาสุข้ภาพ
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ทุ่นเวลืาการรักษา ลืดอาการข้้างเค่ย์งท่�อาจำเกิดข้่�นจำากย์า แลืะ
ลืดการได้รบั ย์ามากเกินความจำำาเป็็นลืงได้ นอกจำากน่ค� วามร้พ้ นื� ฐาน
เก่�ย์วกับย์่นย์ังช้่วย์ให้้นักวิจำัย์สามารถูค้นพบย์าท่�ม่ป็ระสิทธีิภาพ
ช้นิดให้ม่ เช้่น ย์าต่้านมะเร็งได้
ข้อเสียของ Personalized medicine(1,2)
ข้้อเส่ย์ท่พ� บคือ ราคาท่ย์� อ่ มส้งเมือ� พิจำารณาจำากเทคโนโลืย์่
ท่�ใช้้ ป็ัจำจำุบันบริษัทย์าห้ลืาย์บริษัทในต่่างป็ระเทศึก็เริ�มผู้ลืิต่ชุ้ด
ทดสอบการต่อบสนองต่่อย์าออกมาวางจำำาห้น่าย์แลื้ว แต่่ในอนาคต่
ห้ากม่การนำาเทคโนโลืย์่น่�มาใช้้มากข้่�น ป็ริมาณการผู้ลืิต่ท่�มากข้่�น
ก็น่าจำะช้่วย์ลืดต่้นทุนลืงไป็ได้มาก
อย์่างไรก็ต่าม ความร้้ทางด้านน่�ย์ังต่้องม่การศึ่กษาวิจำัย์
อ่ ก มาก เพราะย์่ น ข้องคนเราม่ ถู่ ง สามห้มื� น กว่ า ย์่ น ซึ่่� ง
นักวิทย์าศึาสต่ร์ย์งั ไม่สามารถูอธีิบาย์ห้น้าท่ข้� องย์่นต่่าง ๆ ได้ทงั� ห้มด
บางย์่นม่บทบาทในการควบคุมการทำางานข้องย์่นอืน� แลืะย์าบางช้นิด
ก็ถู้กควบคุมจำากห้ลืาย์ย์่น รวมทั�งอาจำม่ป็ัจำจำัย์ห้ลืาย์ ๆ อย์่าง
เข้้ามาเก่�ย์วข้้องกับการออกฤทธีิ�ข้องย์า เช้่น การใช้้ย์าช้นิดอื�น
พร้อมกัน อาห้ารแลืะกิจำกรรมบางอย์่าง ดังนั�น การรักษาผู้้้ป็่วย์
โดย์อาศึัย์เทคโนโลืย์่นจำ่� ง่ ย์ังเป็็นสิง� ท่ย์� ากท่จำ� ะนำามารักษาผู้้ป็้ ว่ ย์จำริง
นอกจำากน่ป็� ระเทศึท่จำ� ะนำาเทคโนโลืย์่น่ม� าใช้้ในทางการแพทย์์ควร
ม่กฎห้มาย์เพื�อป็้องกันไม่ให้้นำาข้้อม้ลืทางพันธีุกรรมท่�ได้มาไป็ใช้้
ในทางท่ผู้� ดิ เช้่น บริษทั ป็ระกันอาจำก่ดกันไม่ให้้ผู้ท้ ม่� ค่ วามเส่ย์� งท่จำ� ะ
เป็็นโรคทางพันธีุกรรมทำาป็ระกันสุข้ภาพ(1)
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โรคระบาดทั่่�วโลก
Pandemic

ในรอบปีีที่ผ่่� า่ นมานับว่่าปีระชาชนในโลกต่่างก็หว่าดผ่ว่า
กับโรคระบาดที่่�เร่�มต่้นจากมณฑลอ่่ฮั่ั�น ปีระเที่ศจ่น ในกลางเดือน
ธัันว่าคม พ.ศ. 2562 หรือปีี ค.ศ. 2019 และลุกลามแพร่ระบาด
ไปีที่ั� ว่ โลกจากเชื� อ ไว่รั ส SARS-CoV-2 ที่่� เ ปี็ น สาเหตุ่ ข อง
การเจ็บปี่ว่ยด้ว่ยโรคการต่่ดเชื�อรุนแรงในระบบที่างเด่นหายใจ
แล้ว่แพร่ระบาดไปีที่ั�ว่โลก และองค์การอนามัยโลกได้ต่กลงให้ใช้
ชื�อโรคที่่�เก่ดจากเชื�อไว่รัสน่�ว่่าโรคโคว่่ด-19
ในขณะที่่�เข่ยนบที่คว่ามน่� ว่ันที่่� 18 ธัันว่าคม พ.ศ. 2563
ม่ผ่ต่่้ ด่ เชือ� ที่ัว่� โลกรว่ม 74,526,806 คน หายแล้ว่ 41.5 ล้านคน และ
ผ่่้เส่ยช่ว่่ต่ 1,653,506 คน ค่ดเปี็นอัต่ราต่าย 2.21% ปีระเที่ศไที่ย
ม่ผ่่้ต่่ดเชื�อ 4,281 คน หายแล้ว่ 3,989 คน เส่ยช่ว่่ต่ 60 คน ค่ดเปี็น
อัต่ราต่าย 1.4%
แม้ว่่าโรคน่�จะม่อัต่ราการเก่ดโรคส่ง กล่าว่คือ ม่การแพร่
ระบาดอย่ า งรว่ดเร็ ว่ และกว่้ า งขว่าง ม่ ผ่่้ ต่่ ด เชื� อ เพ่� ม จำา นว่น
อย่างรว่ดเร็ว่แพร่กระจายไปีที่ั�ว่โลกจนองค์การอนามัยโลกได้
ปีระกาศว่่า โรคโคว่่ด-19 น่เ� ปี็นโรคระบาดที่่แ� พร่กระจายไปีที่ัว่� โลก
(pandemic) ซึ่่�งทีุ่กปีระเที่ศต่้องให้คว่ามเร่งด่ว่นฉุุกเฉุ่นในการ
ระมัดระว่ังปี้องกันสกัดกั�นโรคที่่�จะระบาดจากปีระเที่ศหน่�งไปียัง
อ่กปีระเที่ศหน่�ง โดยต่้องม่มาต่รการต่รว่จคัดกรองผ่่้ที่่�เด่นที่าง
จากต่่างปีระเที่ศว่่าม่อาการปี่ว่ยและต่รว่จหาเชือ� รว่มที่ัง� กักกันผ่่ที่้ ่�
ม่อาการน่าสงสัยหรือผ่่้ที่่�มาจากปีระเที่ศที่่�ม่การระบาดไว่้จนกว่่า
จะพ้ น ระยะการฟัั ก ต่ั ว่ ของโรค จนในระยะต่่ อ มาก็ ต่้ อ งม่
การปีระกาศปีิดเมือง ปีิดปีระเที่ศ ที่ัง� น่เ� นือ� งจากเชือ� โรคน่ส� ามารถ
เข้าส่่ร่างกายมนุษย์ได้อย่างง่ายดาย โดยที่่�ผ่่้ที่่�ม่เชื�อไว่รัสน่�แม้ยัง

ไม่ม่อาการปี่ว่ย แต่่ก็แพร่เชื�อไปีส่่คนอื�น ๆ ได้โดยไม่ร่้ต่ัว่ และ
เชือ� โรคน่ส� ามารถต่รว่จพบในนำา� ม่ก นำา� ลาย เสมหะ และสารคัดหลัง�
ในที่างเด่นหายใจ และยังต่กค้างอย่่ในอากาศ หรือพื�นผ่่ว่ต่่าง ๆ
ได้เปี็นระยะเว่ลานานหลายชั�ว่โมง เชื�อไว่รัสน่�จะเข้าส่่ร่างกาย
มนุษย์ได้ที่างลมหายใจ ที่างปีาก และเยือ� บุต่า และเนือ� งจากคนเรา
ม่การเด่นที่างไปีได้ที่ั�ว่โลกจากยานพาหนะที่างอากาศที่่�รว่ดเร็ว่
และคนส่ว่นมากก็นย่ มเด่นที่างที่่องเที่่ย� ว่ นอกเหนือจากการต่่ดต่่อ
ที่างธัุรก่จการงาน โดยคนก็คอื พาหะสำาคัญที่่น� ำาเชือ� ไว่รัสน่�ไปีด้ว่ย
โดยไม่ร่้ต่ัว่ ที่ำาให้โรคน่�แพร่กระจายไปีที่ั�ว่โลกอย่างรว่ดเร็ว่และ
กว่้างขว่าง ในขณะที่่�ว่งการแพที่ย์เองยังไม่ม่ปีระสบการณ์กับ
โรคระบาดใหม่น่� ที่ัง� การปี้องกันและการรักษา จ่งที่ำาให้มค่ นเจ็บปี่ว่ย
และล้มต่ายมากมาย แม้ปีระเที่ศที่่�เปี็นปีระเที่ศที่่พ� ัฒนาแล้ว่ เช่น
ในยุโรปีหรือสหรัฐอเมร่กาก็ม่ปีัญหาคว่ามไม่พร้อมของระบบ
การบร่การสาธัารณสุข รว่มที่ั�งการขาดแคลนเต่่ยงที่่�ไม่พอรองรับ
ผ่่้ปี่ว่ย การขาดแคลนเครื�องช่ว่ยหายใจ เต่่ยง และว่ัสดุอุปีกรณ์
การแพที่ย์ รว่มที่ัง� ยังไม่แน่ใจว่่าคว่รใช้ยาอะไรในการรักษา ต่้องอาศัย
การที่ดลองรักษาด้ว่ยยาต่่าง ๆ และการค้นคว่้าที่ดลองในการหายา
มารักษาผ่่ปี้ ่ว่ยที่่�มอ่ าการหนัก ในระยะแรก ๆ ของการระบาดของ
โรคน่� และที่่�สำาคัญก็คือ ในระยะแรก ๆ ของการระบาดม่บุคลากร
ที่างการแพที่ย์ ที่ั�งแพที่ย์ พยาบาล และบุคลากรในโรงพยาบาล
ที่่เ� ก่ย� ว่ข้องกับการด่แลรักษาผ่่ปี้ ว่่ ยต่้องต่่ดเชือ� และเจ็บปี่ว่ยล้มต่าย
กั น เปี็ น จำา นว่นไม่ น้ อ ย เนื� อ งจากขาดอุ ปี กรณ์ ใ นการปี้ อ งกั น
การต่่ ด เชื� อ และยั ง ขาดคว่ามร่้ ค ว่ามเข้ า ใจเก่� ย ว่กั บ เชื� อ โรคน่�
ที่่�สามารถเข้าส่่ร่างกายคนได้อย่างง่ายดายที่างลมหายใจ
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ถ่งแม้ว่า่ จะม่ปีระชาชนต่่ดเชือ� เปี็นจำานว่นมาก แต่่ผ่ปี่้ ว่่ ย
ที่่�ม่อาการรุนแรงนั�นมักจะเปี็นผ่่้ส่งอายุ ผ่่้ที่่�ม่โรคปีระจำาต่ัว่ เช่น
โรคหัว่ใจ เบาหว่าน คว่ามดันโลห่ต่ส่ง โรคมะเร็ง แต่่ในกลุม่ อายุนอ้ ย
ก็พบว่่าม่อาการปี่ว่ย และม่อาการปี่ว่ยรุนแรงได้เช่นกัน สรุปีว่่า
เปี็นได้ทีุ่กกลุ่มอายุ แต่่คว่ามรุนแรงและการเส่ยช่ว่่ต่จะพบได้มาก
ในกลุ่มผ่่้ส่งอายุ โดยเฉุพาะอย่างย่�งผ่่้ส่งอายุที่่�ม่โรคหรือสุขภาพ
ไม่ด่อย่่ก่อนแล้ว่
แม้ แ ต่่ ผ่่้ นำา ที่างการเมื อ งหรื อ ปีระมุ ข ของปีระเที่ศก็ ม่
การต่่ ด เชื� อ ไว่รั ส น่� ห ลายคน เร่� ม จากนายบอร่ ส จอห์ น สั น
นายกรัฐมนต่ร่อังกฤษ เจ้าฟั้าชายชาร์ลส์และเจ้าชายว่่ลเล่ยม
แห่งอังกฤษ ก็เคยต่่ดเชือ� โคว่่ด-19 และต่้องกักต่ัว่มาแล้ว่ ผ่่ต่้ ด่ เชื�อ
คนอื�น ๆ ที่่�เปี็นผ่่้นำาของปีระเที่ศ ได้แก่ นายโดนัลด์ ที่รัมปี์
ปีระธัานาธั่ บ ด่ ส หรั ฐ อเมร่ ก า นายกรั ฐ มนต่ร่ อ าร์ เ มเน่ ย
ปีระธัานาธั่บด่เบลารุส ปีระธัานาธั่บด่บราซึ่่ล นายกรัฐมนต่ร่รสั เซึ่่ย
นายกรัฐมนต่ร่ฮั่อนด่รัส นายกรัฐมนต่ร่สว่าซึ่่แลนด์ (เส่ยช่ว่่ต่)
นายเอมมาน่เอล มาครง ปีระธัานาธั่บด่ฝรั�งเศส ซึ่่�งเปี็นปีระมุข
คนสุ ด ที่้ า ยที่่� ต่่ ด เชื� อ โรคน่� แ ล้ ว่ โดยนายกรั ฐ มนต่ร่ อั ง กฤษม่
อาการหนักต่้องเข้ารับการรักษาใน ICU แต่่กห็ ายปี่ว่ยในที่่ส� ดุ และ
นายกรัฐมนต่ร่สว่าซึ่่แลนด์เส่ยช่ว่่ต่จากโรคน่�
ผ่่้ ปี่ ว่ ยที่่� ม่ อ าการรุ น แรงจะพบว่่ า เปี็ น อาการปี่ ว่ ย
ในหลาย ๆ ระบบที่ัว่� ร่างกาย ซึ่่ง� ผ่่ปี้ ว่่ ยจะม่อาการที่างระบบหายใจ
นำามาก่อน ม่ไข้สง่ ไอ เจ็บคอ หายใจลำาบาก ซึ่่�งต่้องใช้เครื�องช่ว่ย
หายใจ และระยะเว่ลาการรักษาโรคใช้เว่ลานาน ซึ่่�งระยะเว่ลา
ที่่�โรคเร่�มปีรากฏข่�นก็คือ จากเดือนธัันว่าคม ค.ศ. 2019 และเร่�ม
แพร่ขยายไปีหลาย ๆ ปีระเที่ศที่ัว่� โลก จากการที่่ม� นุษย์มก่ ารเด่นที่าง
ต่่ดต่่อกันได้ที่ั�ว่ทีุ่กมุมโลก โดยผ่่้ต่่ดเชื�อแล้ว่ก่อนจะม่อาการปี่ว่ย
ก็อาจก่นเว่ลา ต่ั�งแต่่ว่ันแรก ๆ ไปีจนถ่ง 1 เดือน หรือโดยเฉุล่�ยคือ
14 ว่ัน ซึ่่ง� เร่ยกว่่าเปี็นระยะฟัักต่ัว่ของผ่่ที่้ ไ่� ด้รบั เชือ� โรคเข้าส่ร่ า่ งกาย
ก่อนจะเก่ดโรค
ซึ่่ง� การที่่โ� รคน่ส� ามารถแพร่ระบาดอย่างรว่ดเร็ว่ เนือ� งจาก
ว่่าผ่่ที่้ ไ่� ด้รบั เชือ� ไว่รัสน่แ� ม้ยงั ไม่แสดงอาการปี่ว่ย แต่่กแ็ พร่เชือ� โรคน่�
ไปีส่ค่ นอืน� ได้งา่ ย ซึ่่ง� ที่ำาให้มปี่ ระชาชนเจ็บปี่ว่ยไปีถ่งในต่อนน่ก� เ็ ก่น
74 ล้านคนไปีแล้ว่ และม่ผ่่้เส่ยช่ว่่ต่ไปีแล้ว่ 1,655,044 คน ซึ่่�ง
ยังไม่สามารถที่ำานายได้ว่่าก่อนที่่�มนุษย์จะสามารถปีราบโรคน่�ได้
จะม่ผ่่้ต่่ดเชื�อมากกว่่า 100 ล้านคนหรือไม่
เนื�องจากโรคน่�ม่ “คน” เปี็นพาหะนำาโรคต่่ดต่ัว่ไปีใน
ที่่ต่� า่ ง ๆ การปี้องกันโรคน่จ� ง่ ต่้องม่การปี้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื�อโรค โดยการจำากัดการเด่นที่างและการต่่ดต่่อระหว่่างผ่่้คน
เนื�องจากทีุ่กคนที่่�ยังไม่ได้รับการต่รว่จพบเชื�อก็ต่้องถือว่่าเปี็น
ผ่่้ที่่�อาจม่คว่ามเส่�ยงในการแพร่เชื�อให้แก่ผ่่้อื�นได้ หรือเปี็นผ่่้ม่
คว่ามเส่�ยงที่่�จะปี่ว่ย
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การแพร่ ร ะบาดของโคว่่ ด -19 แพร่ ร ะบาดโดยที่าง
ลมหายใจ ที่างละอองฝอยจากนำา� ม่ก นำา� ลาย เสมหะ จากการพ่ดคุย
ไอ จาม โดยเชื�อไว่รัสน่�ก็ปีนเปี้�อนมาด้ว่ย และอาจไปีเกาะต่่ด
อย่่ในเครือ� งเรือน เช่น โต่๊ะ เก้าอ่� พื�นผ่่ว่ต่่าง ๆ รว่มที่ั�งยังล่องลอย
อย่่ในอากาศได้ด้ว่ย
ผ่่ที่้ ห่� ายใจเอาอากาศที่่ม� ล่ ะอองฝอยจากสารคัดหลัง� ของ
ผ่่้ที่่�มเ่ ชื�อไว่รัสก็จะได้รับไว่รัสเข้าส่่ร่างกาย ในช่ว่งแรก ๆ ไม่ค่ดว่่า
เชื�อไว่รัสล่องลอยอย่่ในอากาศได้นานถ่ง 8 ชั�ว่โมง ฉุะนั�นคนที่่�
หายใจเอาอากาศที่่ม� เ่ ชือ� ไว่รัสล่องลอยอย่ก่ ม็ ค่ ว่ามเส่ย� งที่่จ� ะได้รบั
เชือ� โรคเข้าไปีด้ว่ย นอกจากนัน� เชือ� ไว่รัสที่่ปี� นเปี้อ� นกับละอองฝอย
จากการไอ จาม หรือต่ะโกนเส่ยงดังที่่�ไปีต่่ดกับพื�นผ่่ว่ต่่าง ๆ เช่น
โต่๊ะ เก้าอ่� ล่กบ่ดปีระต่่ ราว่จับในรถโดยสารสาธัารณะ ฯลฯ
ซึ่่ง� ถ้าคนจับหรือสัมผ่ัสพืน� ผ่่ว่ต่่าง ๆ เหล่าน่� เชือ� ไว่รัสก็จะเกาะต่่ดมือ
ถ้าใช้มือหย่บจับอาหารก่น หรือใช้มือแคะจม่ก ปีาก หรือขย่�ต่า
เชื�อโรคที่่�ต่่ดอย่่กับมือก็เข้าส่่ร่างกายได้
ฉุะนัน� ที่างการแพที่ย์จง่ ได้แนะนำามาต่รการในการปี้องกัน
โรคระบาดน่� โดยจำากัดการพบปีะใกล้ชด่ กันของผ่่ค้ นในสังคม ได้แก่
การปีิดเมือง ปีิดปีระเที่ศ (ห้ามผ่่้คนจากต่่างปีระเที่ศเด่นที่างเข้า
ปีระเที่ศ) ปีิดโรงเร่ยน สถานที่่�ราชการ สถานที่่�ที่ำางาน ภัต่ต่าคาร
ร้านค้า ศ่นย์การค้า การจำากัดการเด่นที่างไปีที่ำาธัุรก่จต่่าง ๆ แม้
การปีระชุม การเร่ยน การที่ำางานหรือปีระชุม ก็ถ่กปีิดถ่กเลื�อน
ออกไปี แต่่กย็ งั โชคด่ที่โ่� ลกปีัจจุบนั ได้มก่ ารพัฒนาระบบการสือ� สาร
ที่างระบบอ่นเต่อร์เน็ต่ โที่รศัพที่์ คอมพ่ว่เต่อร์ ได้ช่ว่ยให้คนเรา
สามารถต่่ดต่่อสื�อสารที่างไกลได้อย่างสะดว่ก รว่ดเร็ว่ และเปี็น
ปีัจจุบัน ไม่ว่่าจะอย่่ที่่�ไหนก็ต่่ดต่่อพ่ดคุยสื�อสารกันได้ สามารถ
ที่ำางานจากที่่�บ้าน เร่ยนที่างไกลผ่่านระบบอ่นเต่อร์เน็ต่ ปีระชุม
ที่างไกล เพื�อไม่ให้คนออกมาแพร่เชื�อไว่รัสให้คนอื�น
มาต่รการปีิดเมืองหรือ lock down น่น� บั ว่่าเปี็นมาต่รการ
ที่่�สามารถคว่บคุมการระบาดของโรคโคว่่ด-19 ได้ผ่ลด่ ที่ำาให้โรค
แพร่กระจายได้น้อยลง หลาย ๆ ปีระเที่ศที่่�ใช้มาต่รการปีิดเมือง
อย่างเข้มงว่ด เช่น ไที่ย จ่น ก็สามารถคว่บคุมจำานว่นผ่่้ปี่ว่ยได้
แต่่ก็ม่ผ่ลเส่ยต่่อเศรษฐก่จ สังคม ที่ำาให้คนต่้องเก็บต่ัว่อย่่ในบ้าน
จะออกนอกบ้านได้เฉุพาะเว่ลาที่่�ไปีซึ่ื�อหาอาหารและของใช้ที่่�
จำาเปี็น ที่ำาให้หลาย ๆ คนปีระสบปีัญหาคว่ามเคร่ยด ปีัญหา
สุขภาพจ่ต่ เนื�องจากระบบการปี้องกันโรคระบาดอย่างเข้มงว่ด
ที่ำาให้ผ่่้คนขาดการต่่ดต่่อที่างสังคม เก่ดคว่ามเคร่ยด ซึ่่มเศร้า
เพราะไม่สามารถใช้ช่ว่่ต่ในร่ปีแบบที่างสังคมต่ามปีกต่่
และเมือ� การระบาดสงบลงในระดับหน่ง� รัฐบาลหลาย ๆ
ปีระเที่ศได้ผ่่อนคลายมาต่รการปีิดเมือง เปีิดโรงเร่ยน เปีิดร้านค้า
และต่่ดต่่อค้าขายได้ แต่่ภายใต่้การแนะนำาหรือบังคับให้ปีระชาชน
ใส่หน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่างที่างสังคมอย่างน้อย 2 เมต่ร
(ซึ่่�งนับเปี็นระยะห่างที่่�ปีลอดภัยจากละอองฝอยของการจาม ไอ)

[ เสียงแพทย์ ]
และการเน้ น ให้ ปี ระชาชนรั ก ษาสุ ข อนามั ย ส่ ว่ นบุ ค คลอย่ า ง
เคร่งครัดคือ การล้างมือให้สะอาดด้ว่ยนำ�าและสบ่่ หรือเจลล้างมือ
ที่่ม� แ่ อลกอฮั่อล์ 70% รักษาคว่ามสะอาดของร่างกาย เครือ� งนุง่ ห่ม
บ้านเรือนที่่�อย่่อาศัย และอาคารสถานที่่�ที่�ว่ั ไปี รว่มที่ั�งรถโดยสาร
สาธัารณะ และห้ามการชุมนุมของคนหม่ม่ ากที่่ไ� ม่มม่ าต่รการรักษา
ระยะห่าง และใส่หน้ากากอนามัย
ซึ่่�งมาต่รการในการคว่บคุมโรคโคว่่ด-19 ต่่าง ๆ ดังกล่าว่
ที่ำา ให้ ก ารต่่ ด ต่่ อ ธัุ ร ก่ จ การเด่ น ที่างที่่ อ งเที่่� ย ว่ ก่ จ การค้ า ขาย
การที่่องเที่่�ยว่ อุต่สาหกรรมการผ่ล่ต่ การเกษต่ร พืชผ่ักผ่ลไม้และ
ผ่ล่ต่ภัณฑ์การเกษต่รไม่สามารถส่งไปีถ่งผ่่้บร่โภค ผ่่้คนต่กงาน
เมื�อไม่ม่การเด่นที่าง ก่จการที่่�เก่�ยว่ข้องกับการเด่นที่างที่่องเที่่�ยว่
โรงแรม ก่จการเด่นที่างและขนส่งก็หยุดชะงัก คนต่กงาน ก่จการ
ล้มละลาย ซึ่่ง� เปี็นผ่ลกระที่บจากทีุ่กปีระเที่ศที่ัว่� โลก ปีระเที่ศที่่ไ� ม่ม่
การปีิดเมืองก็จะม่การแพร่ระบาดมาก และยังปีระสบปีัญหา
คว่ามยากลำาบากในด้านเศรษฐก่จและสังคมเช่นเด่ยว่กัน
เนื� อ งจากโรคน่� เ ปี็ น โรคที่่� เ ก่ ด จากเชื� อ อุ บั ต่่ ใ หม่ ที่าง
ว่งการแพที่ย์ก็ยังต่้องแสว่งหาว่่ธั่การรักษาและการปี้องกันไม่ให้
โรคแพร่กระจาย ซึ่่�งค่อย ๆ พัฒนาการปี้องกันโรคว่่าการปี้องกัน
โรคที่่�ได้ผ่ลด่คือ การใส่หน้ากากอนามัยในที่่�ชุมชนในคนหม่่มาก
พร้อมที่ั�งม่การแนะนำาการรักษาระยะห่างที่างสังคมอย่างน้อย
คนละ 2 เมต่รดังกล่าว่แล้ว่ข้างต่้น และให้ต่รว่จว่ัดอุณหภ่ม่ทีุ่กคน
ที่่�เด่นที่างมาจากต่่างปีระเที่ศ รว่มที่ั�งการต่รว่จหาเชื�อทีุ่กคนที่่�
เด่นที่างเข้าปีระเที่ศ รว่มที่ัง� ให้กกั ต่ัว่ผ่่ที่้ เ่� ด่นที่างมาจากต่่างปีระเที่ศ
ไว่้อย่างน้อย 14 ว่ัน (ซึ่่�งเปี็นระยะเว่ลาเฉุล่�ยของระยะฟัักต่ัว่ คือ
ระยะเว่ลาที่่�ได้รับเชื�อเข้าส่่ร่างกายและม่อาการปี่ว่ย) หรือจนกว่่า
จะต่รว่จไม่พบว่่าม่เชื�อโคว่่ด-19 อย่่ในร่างกาย ส่ว่นผ่่้ต่่ดเชื�อที่่�ม่
อาการปี่ว่ยก็จะถ่กส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่่อไปี
แต่่เมื�อโรคน่�แพร่ระบาดมาถ่งปีระเที่ศเม่ยนมาร์ซึ่่�งม่
จำานว่นผ่่้ปี่ว่ยมากถ่ง 110,667 คน ม่ผ่่้ต่ด่ เชื�อใหม่เพ่�มข่�นในว่ันน่�
ถ่ง 1,115 คน และม่ผ่่้เส่ยช่ว่่ต่ไปีแล้ว่ 2,319 คน ซึ่่�งเม่ยนมาร์
เปี็ น ปีระเที่ศเพื�อ นบ้ า นของไที่ยที่่�ม่ ช ายแดนต่่ด กั น ถ่ ง 2,400
ก่โลเมต่ร รว่ม 10 จังหว่ัด ได้แก่ เช่ยงราย เช่ยงใหม่ แม่ฮั่่องสอน
ต่าก กาญจนบุร่ ราชบุร่ เพชรบุร่ ปีระจว่บค่ร่ขันธั์ ชุมพร ระนอง
โดยพลเมืองของที่ั�งสองปีระเที่ศก็เด่นที่างข้ามชายแดนได้ต่าม
ช่องที่างธัรรมชาต่่ โดยไม่ผ่่านด่านต่รว่จคนเข้าเมืองของที่าง
ราชการ และไม่ผ่า่ นมาต่รการต่รว่จหาเชือ� และการกักกันต่ัว่ให้พน้
ระยะฟัักต่ัว่ 14 ว่ัน ข้ามชายแดนเม่ยนมาร์เข้าไที่ย และเมื�อ
มาถ่งไที่ยแล้ว่ก็เด่นที่างไปีต่ามใจชอบจนเก่ดการพบผ่่้ปี่ว่ยและ
ผ่่้ต่่ดเชื�อเพ่�มมากข่�นอ่ กในปีระเที่ศไที่ย รัฐบาลไที่ยจ่ งได้เพ่�ม
การเฝ้าระว่ังการลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ผ่่านด่านชายแดน และ
เต่ือนให้ปีระชาชนที่ำาต่ามมาต่รการปี้องกันโรคโคว่่ด-19 ทีุ่กอย่าง
ได้แก่ ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ รักษาระยะห่าง และไม่ร่ว่ม
ชุมนุมกับคนหม่่มากโดยไม่จำาเปี็น

อาการของผู้้�ได้�รับเชื้้�อโควิิด้-19 ในส่ว่นอาการของ
ผ่่้ ต่่ ด เชื� อ นั� น ผ่่้ ที่่� ม่ สุ ข ภาพร่ า งกายแข็ ง แรง ร่ า งกายสามารถ
สร้างภ่ม่คุ้มกันได้ด่ อาจจะไม่แสดงอาการปี่ว่ยเลย และระบบ
ภ่ม่คุ้มกันของร่างกายก็สามารถกำาจัดเชื�อไว่รัสได้ และม่ร่างกาย
แข็งแรงปีกต่่ดงั เด่ม ซึ่่ง� คนในว่ัยเด็กและหนุม่ สาว่นับว่่าเปี็นกลุม่ คน
ที่่�ม่คว่ามเส่�ยงน้อยที่่�จะม่อาการปี่ว่ยจากโรคน่� แต่่ก็ไม่ใช่ว่่าจะ
ไม่ม่คนในช่ว่งว่ัยน่�ที่่�เก่ดอาการปี่ว่ย เพราะม่การรายงานผ่่้ปี่ว่ย
ในว่ัยเด็กและว่ัยหนุ่มสาว่ด้ว่ย
ฉุะนั�นจ่งม่คำาแนะนำาแก่ปีระชาชนที่ั�ว่ไปีว่่าทีุ่กคนคว่รให้
คว่ามสนใจในการด่แลสุขภาพให้แข็งแรงอย่่เสมอ เพื�อปี้องกัน
ไม่ให้มอ่ าการปี่ว่ย ซึ่่ง� หลักในการสร้างเสร่มสุขภาพให้แข็งแรงและ
ม่ภ่ม่ต่้านที่านด่ก็คือ การรับปีระที่านอาหารครบ 5 หม่่ ไม่ขาด
สารอาหาร เกลือแร่ และว่่ต่าม่นทีุ่ก ๆ ว่ัน การออกกำาลังกาย
ที่ั�งในร่มและกลางแจ้ง ให้ได้รับแสงแดดเพื�อจะได้ไม่ขาดว่่ต่าม่นด่
และการนอนหลับพักผ่่อนให้เพ่ยงพอ และการพักผ่่อนหย่อนใจ
กับครอบครัว่ ญาต่่ม่ต่ร เพื�อให้อารมณ์สงบและเบ่กบาน
เก่� ย วิกั บ อาการของผู้้� ที่่� ป่่ วิ ยด้� วิ ยโรคนี้่� จะเร่� ม จาก
อาการไอ เจ็บคอ เปี็นไข้ ปีว่ดเมื�อยต่ามต่ัว่ ปีว่ดศ่รษะ อ่อนเพล่ย
บางคนจะร่้ส่กว่่าจม่กไม่ได้กล่�น เบื�ออาหารและหายใจลำาบาก
ซึ่่�งถ้าม่อาการเล็กน้อยก็รักษาต่ัว่ต่ามอาการ เช่น รับปีระที่านยา
ลดไข้ ดื�มนำ�ามาก ๆ รับปีระที่านอาหารอ่อน ย่อยง่าย นอน
พักผ่่อนมาก ๆ และกักต่ัว่เองอย่่ที่่�บ้าน ผ่่้ที่่�ม่อาการเล็กน้อยน่�
ยังอาจต่้องใช้เว่ลาราว่ 2 สัปีดาห์ กว่่าอาการจะหายไปี
สำาหรับผ่่ที่้ ม่� อ่ าการหนักกว่่านัน� ซึ่่ง� มักจะเก่ดข่น� ปีระมาณ
7-10 ว่ันหลังจากการได้รับเชื�อจะม่ไข้ 88.7% ไอ 67.8% จะเร่�มม่
อาการหายใจลำาบากเนือ� งจากปีอดอักเสบ แต่่อาการหายใจลำาบาก
จะรุนแรงกว่่าพยาธั่สภาพของปีอด เนื�องจาก cytokine storm
จากปีฏ่ก่ร่ยาของร่างกายเพื�อต่่อต่้านการต่่ดเชื�อ และที่ำาให้ม่
อว่ัยว่ะต่่าง ๆ ของร่างกายได้รบั ผ่ลกระที่บไปีด้ว่ย ซึ่่ง� ถ้าม่อาการมาก
ก็อาจต่้องใช้เครื�องช่ว่ยหายใจ ต่้องเข้ารับการรักษาในหน่ว่ย
ICU และอาจต่้ องใช้ เว่ลาในการรั ก ษานานหลายสั ปีดาห์ กว่่ า
จะหายเปี็นปีกต่่ ซึ่่�งที่ำาให้หลาย ๆ ปีระเที่ศที่่�ม่ผ่่้ปี่ว่ยจำานว่นมาก
ไม่มเ่ ต่่ยง ICU และไม่มบ่ คุ ลากรที่างการแพที่ย์เพ่ยงพอ โดยเฉุพาะ
พยาบาล แพที่ย์ ขาดแคลนอุปีกรณ์การแพที่ย์ รว่มที่ั�งอุปีกรณ์
ในการปี้องกันการต่่ดเชือ� แม้กระที่ัง� หน้ากากอนามัย และชุด PPE
ซึ่่� ง บุ ค ลากรที่างการแพที่ย์ ที่่� ข าดชุ ด PPE ของไที่ยต่้ อ งผ่ล่ ต่
หน้ากากอนามัย หรือใช้เสือ� กันฝนหรือถุงขยะมาดัดแปีลงสว่มแที่น
ชุด PPE
นอกจากการขาดแคลนว่ัสดุอุปีกรณ์ที่างการแพที่ย์แล้ว่
ว่งการแพที่ย์ยังต่้องที่ดสอบและที่ดลองหายาที่่�สามารถนำามาใช้
รักษาให้ม่ปีระส่ที่ธั่ผ่ล ม่การที่ดลองนำายารักษามาลาเร่ย เช่น
คลอโรคว่่น ยารักษาโรคเอดส์ มาใช้รกั ษาโรคน่� กว่่าจะได้ข้อยุต่่ว่า่
คว่รใช้ยาอะไรที่่�จะได้ผ่ลด่ในการรักษาผ่่้ปี่ว่ยโรคโคว่่ด-19
ประจำำเดืือนมกราคม 2564
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[ เสียงแพทย์ ]
ปีั จ จุ บั น ยาที่่� ใ ช้ ใ นการรั ก ษาโรคโคว่่ ด -19 ได้ แ ก่
ยาโลพ่นาเว่่ยร์ (LPV/r) และยาฟัาว่่พ่ราเว่่ยร์ (favipiravir) ปีัจจุบัน
จะรักษาด้ว่ยยาฟัาว่่พร่ าเว่่ยร์ก่อนม่อาการหนัก ซึ่่�งจะได้ผ่ลด่กว่่า
และช่ว่ยปี้องกันอาการอ่อนเพล่ยเรื�อรังหลังจากการฟั้�นไข้ และ
ลดเว่ลานอนใน ICU ด้ว่ย นอกจากน่�แล้ว่การนำาสารสกัดจาก
พลาสมาของผ่่้ ที่่� ห ายปี่ ว่ ยจากโรคโคว่่ ด -19 มารั ก ษาผ่่้ ปี่ ว่ ย
โดยในพลาสมาของผ่่ปี้ ว่่ ยที่่ห� ายด่แล้ว่จะม่ภม่ ต่่ า้ นที่าน (antibody)
ต่่อโรคโคว่่ด-19 และที่ำาให้ผ่่้ปี่ว่ยหายจากอาการปี่ว่ยได้ ซึ่่�งม่
การที่ดลองใช้ในจ่น สหรัฐอเมร่กา และไที่ยด้ว่ย
ผ่่้ปี่ว่ยที่่�ม่คว่ามเส่�ยงต่่ออาการรุนแรง ได้แก่ ผ่่้ปี่ว่ยที่่�ม่
โรคคว่ามดันโลห่ต่ส่ง เบาหว่าน และโรคเส้นเลือดหัว่ใจ (coronary
artery disease and atherosclerotic cardiovascular disease) พบว่่า
อาจม่โรคแที่รกซึ่้อนคือ กล้ามเนือ� หัว่ใจอักเสบ และหัว่ใจล้มเหลว่
(heart failure) และยังพบว่่าม่ arterial and venous thromboembolic
events จาก potential interaction ระหว่่าง artherosclerosis,
myopathy และ hyperinflammation syndrome จาก SARS-CoV-2
infection
ผ่่ปี้ ว่่ ยอาการหนักที่่ไ� ด้รบั การรักษาจนหายกลับบ้านได้แล้ว่
ผ่่ปี้ ว่่ ยบางคนก็อาจจะม่อาการเคร่ยดหลังจากผ่่านการปี่ว่ยร้ายแรง
(post-traumatic stress disorder) หรือผ่่ปี้ ว่่ ยที่่ต่� อ้ งรักษาต่ัว่ใน ICU
เปี็นระยะเว่ลานานก็อาจจะม่อาการกล้ามเนื�อล่บ ผ่่้ปี่ว่ยต่้องใช้
เว่ลาในการสร้างกล้ามเนื�อ และบางคนอาจต่้องรับการรักษา
ที่างกายภาพบำาบัด และบางคนยังร่ส้ ก่ เหนือ� ย เพล่ย หรืออ่อนล้า
ไปีอ่กนาน ซึ่่ง� ผ่ลระยะยาว่หลังจากปี่ว่ยด้ว่ยโรคโคว่่ด-19 ก็คงต่้อง
ต่่ดต่ามกันต่่อไปี
เนื�องจากโรคโคว่่ด-19 ส่งผ่ลต่่อปีระชาชนที่ั�ว่โลกอย่าง
รุนแรง รว่ดเร็ว่ กว่้างขว่าง มาต่รการในการปี้องกันการแพร่กระจาย
ดังกล่าว่มาแล้ว่คือ การลดการต่่ดต่่อใกล้ช่ดระหว่่างคนในสังคม
มาต่รการปีิดเมืองและต่้องการให้ทีุ่กคนอย่่บ้าน ที่ำาให้ช่ว่่ต่ปีกต่่
ของผ่่้คนเปีล่�ยนไปี ไม่ม่การเด่นที่างที่่องเที่่�ยว่ ไม่ม่การบร่การ
ร้านอาหารและเครือ� งดืม� ก่จการผ่ล่ต่ส่นค้าและโรงงานอุต่สาหกรรม
หยุดหรือชะลอการผ่ล่ต่ การแข่งขันก่ฬา การแสดงคอนเส่รต่์ และ
การเร่ยนการสอน หรือก่จกรรมที่่�ร่ว่มกันที่ำาระหว่่างคนหม่่มาก
ต่้องหยุดชะงัก ที่ำาให้คนส่ว่นมากในทีุ่กภาคส่ว่นต่กงาน และเก่ด
เศรษฐก่จต่กต่ำา� ที่ัว่� โลกเหมือนที่่เ� คยเก่ดในภาว่ะสงครามโลก แต่่เปี็น
สงครามระหว่่างปีระชาคมที่ั�งโลกกับไว่รัส ซึ่่�งหนที่างเด่ยว่ที่่�จะ
ปี้องกันและกำาจัดเชื�อโรคน่�ให้หมดไปีก็คือ การผ่ล่ต่ว่ัคซึ่่นปี้องกัน
โรคน่� เพือ� ฉุ่ดให้แก่คนที่ัว่� โลกให้มากที่่ส� ดุ เที่่าที่่จ� ะที่ำาได้ ที่ัง� นักว่่จยั
และนักว่่ที่ยาศาสต่ร์ได้ที่ำาการว่่จัยและผ่ล่ต่ว่ัคซึ่่นกันอย่างเร่งร่บ
และที่ำาการที่ดลองต่ามขัน� ต่อน 3 phase จนสามารถแน่ใจว่่าว่ัคซึ่่น
ม่ปีระส่ที่ธั่ผ่ลและคว่ามปีลอดภัยในเกณฑ์ที่่�ยอมรับได้ คือให้ผ่ล
ในการปี้องกันโรคได้ไม่ต่าำ� กว่่า 90% ที่ัง� น่ม� ห่ ลายบร่ษที่ั ในหลาย ๆ
ปีระเที่ศสามารถผ่ล่ ต่ ว่ั ค ซึ่่ น ปี้ อ งกั น โรคโคว่่ ด -19 ได้ สำา เร็ จ
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ผ่่ า นกระบว่นการที่ดลองและต่รว่จสอบครบ 3 เฟัส และ
ได้ผ่า่ นการรับรองของรัฐบาลในหลายปีระเที่ศอย่างรว่ดเร็ว่เร่งด่ว่น
หรือฉุุกเฉุ่น (emergency) และเร่�มกระบว่นการฉุ่ดให้แก่บุคลากร
ที่างการแพที่ย์ซึ่่�งม่คว่ามเส่�ยงส่งในการจะได้รับเชื�อโคว่่ด-19 และ
ผ่่้ส่งอายุใน nursing home ก่อนที่่�จะม่ว่ัคซึ่่นเพ่ยงพอที่่�จะฉุ่ด
ให้แก่บุคคลส่ว่นมากที่ั�ว่ไปี
คาดว่่าจะม่การผ่ล่ต่ว่ัคซึ่่นให้เพ่ยงพอที่่�จะฉุ่ดให้แก่คน
ที่ั�ว่โลกได้ภายในปีีหน้า ฉุะนั�นในขณะที่่�ปีระเที่ศไที่ยยังไม่ม่ว่ัคซึ่่น
ปี้องกันโรคโคว่่ด-19 ปีระชาชนไที่ยก็ยงั คงต่้องอาศัยว่่ธัก่ ารปี้องกัน
การต่่ดเชื�อและการแพร่กระจายเชื�อที่่�ได้ผ่ลด่มาแล้ว่ คือการใส่
หน้ากากอนามัยในสถานที่่ส� าธัารณะ การรักษาระยะห่างที่างสังคม
การล้างมือให้สะอาดก่อนที่่�จะใช้มือจับหน้า จม่ก ปีาก อาหาร
การรักษาคว่ามสะอาดของบ้านเรือน/ที่่�อย่่อาศัย/สถานที่่�ที่ำางาน/
อาคารสาธัารณะ ให้มอ่ ากาศถ่ายเที่สะดว่ก การรักษาคว่ามสะอาด
ของเครื�องนุง่ ห่ม อาหาร การออกกำาลังกายกลางแจ้ง การได้รับ
แสงแดดอ่อน ๆ ต่อนเช้าหรือเย็น การรับปีระที่านอาหารที่่ส� ะอาด
ครบ 5 หม่่ ไม่ ข าดว่่ ต่ าม่ น เกลื อ แร่ การพั ก ผ่่ อ นนอนหลั บ
ให้เพ่ยงพอ การเล่นก่ฬา และการพักผ่่อนหย่อนใจ เพือ� ให้รา่ งกาย
แข็งแรงที่ั�งกายและใจ เพื�อให้ไม่เจ็บปี่ว่ยจากการต่่ดเชื�อโคว่่ด-19
อ่กต่่อไปี จนกว่่าจะม่ว่คั ซึ่่นที่่ปี� ลอดภัยในการปี้องกันโรคโคว่่ด-19
สำาหรับปีระชาชนส่ว่นมากหรือทีุ่กคน
ซึ่่�งคาดว่่าปีระเที่ศไที่ยอาจจะม่ว่ัคซึ่่นสำาหรับปีระชาชน
ที่ั�ว่ไปีภายในปีี พ.ศ. 2564 แต่่หลังจากม่ว่ัคซึ่่นแล้ว่ ก็ยังจะต่้อง
ม่การต่รว่จสอบว่่าว่ัคซึ่่นจะที่ำาให้เก่ดภ่ม่คุ้มกันต่่อเชื�อโรคได้เปี็น
ระยะเว่ลานานมากน้อยแค่ไหน จะต่้องฉุ่ดซึ่ำ�าทีุ่กปีีเหมือนว่ัคซึ่่น
ปี้องกันไข้หว่ัดใหญ่หรือไม่
ฉุะนั�นในขณะที่่�ระยะเว่ลาในการปี้องกันโรคจากว่ัคซึ่่น
โคว่่ด-19 ยังไม่ชัดเจน ปีระชาชนจ่งคว่รรักษามาต่รการในการ
ปี้องกันโรคโคว่่ด-19 ที่่ไ� ด้ผ่ลมาแล้ว่ คือการรักษาระยะห่างที่างสังคม
การใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือให้สะอาด การรักษาคว่ามสะอาด
ของอาหาร เสื�อผ่้า ที่่�อย่่อาศัย ส่�งแว่ดล้อม ยังเปี็นพฤต่่กรรม
ที่่�ปีระชาชนทีุ่กคนยังต่้องปีฏ่บัต่อ่ ย่างต่่อเนื�องต่่อไปี เพื�อปี้องกัน
ต่นเองไม่ให้เก่ดโรค และปี้องกันไม่ให้ต่นเองแพร่กระจายเชื�อโรค
(ในกรณ่ต่่ดเชื�อแต่่ไม่ร่้ต่ัว่หรือไม่ม่อาการปี่ว่ย) ไปีให้บุคคลอื�น
ก็จะช่ว่ยคว่บคุมการระบาดได้
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ศููนย์์ ไตเทีีย์ม บีี. บีราวน์
ผู้้นำ� �ำ ด้��นำบริิก�ริฟอกเลืือด้ด้�วยเคริ่อ� งไตเทีียมจ�กปริะเทีศเยอริมนำี
ริ่วมแบ่งปันำคว�มเชี่ีย� วชี่�ญ เพิ่่ม� ม�ตริฐ�นำ
พิ่ัฒนำ�คุณภ�พิ่ด้�วยเทีคโนำโลืยีทีที�ี นำั สมัย
พิ่ริ�อมด้้แลืใส่ใจผู้้เ� ข้��ริับก�ริริักษ�ทีัง� ก�ย ใจ แลืะคริอบคริัว
ด้้วยวิสัยั ทััศน์์ (VISION) ทั่ว� า่ “เราปกป้องและพััฒนาสุุขภาพัของผู้้ค� นทั่ัว� โลก” (We protect
and improve the health of people around the world) บริิษััทัฯ จึึงมุ่่่งมุ่ั�น์ใน์การิพััฒน์า อี่กทัั�ง
ต้้อีงการิแบ่่งปันความเชี่่ย� วชี่าญ (SHARING EXPERTISE) ปริะกอีบกับปริะสับการิณ์์ความุ่เป็น์หน์ึง�
ใน์ฐาน์ะผู้้้ให้บริิการิศ้น์ย์ไต้เทั่ยมุ่กว่า 80 แห่งทัั�วทัั�งเอีเชี่ยแปซิิฟิิก และให้บริิการิด้้าน์การิด้้แล
สั่ขภาพัชีัน์� น์ำาขอีงโลกมุ่าจึน์ถึึงปัจึจึ่บน์ั โด้ยเฉพัาะใน์กล่มุ่่ ผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์และบริิการิสัำาหริับการิฟิอีกเลือีด้
ด้้วยเคริื�อีงไต้เทั่ยมุ่ “บ่ริษััทั่ บ่่. บ่ราวน์ (ประเทั่ศไทั่ย) จำำากัด” จึึงริ่วมุ่แบ่งปัน์ความุ่เชี่�ยวชีาญ
ให้แก่โริงพัยาบาล สัถึาน์พัยาบาล คลิน์ิก แพัทัย์ พัยาบาล บ่คลากริทัางการิแพัทัย์ ต้ลอีด้จึน์
พัั น์ธมุ่ิต้ริทั่�มุ่่ความุ่ต้้อีงการิจึัด้ทัำาหริื อีพััฒน์าริะบบบริิการิศ้น์ย์ ไต้เทั่ยมุ่ พัริ้ อีมุ่ทัั�งเคริื�อีงมุ่ือี
ผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์ทั่�ได้้ริับการิริับริอีงและค่ณ์ภาพัเทัคโน์โลย่ทั่�ทััน์สัมุ่ัย ด้้วยทัักษัะขอีงผู้้้เชี่�ยวชีาญริะด้ับ
มุ่ือีอีาชี่พัเพัื�อีป้อีงกัน์ด้้แลและปริับปริ่งสั่ขภาพัขอีงผู้้้ป่วยโริคไต้ให้ได้้ริับค่ณ์ภาพัชี่วิต้ทั่�ด้่ขึ�น์
เราภููมิิใจที่่�ได้้มิ่โอกาสในการแบ่่งปัันความิเชี่่�ยวชี่าญ

“เพื่่�อปกป้องและพื่ัฒนาสุุขภาพื่ของผู้้�คนทั่ั�วโลก”

Line: @bbraun_dc
ข้อีมุ่้ลการิบริิการิและสัอีบถึามุ่เสั้น์ทัาง
กริ่ณ์าแอีด้ไลน์์เพัื�อีสัอีบถึามุ่

ภก.รัฐธนนทั่์ ศร่นิธิโรจำน์ ผู้้�จำัดการธุรกิจำพัยาบ่าล บ่่. บ่ราวน์ (ประเทั่ศไทั่ย) จำำากัด
กล่าวถึึงทั่�มุ่าขอีงการิจึัด้ทัำาศ้น์ย์ไต้เทั่ยมุ่ บ่. บริาวน์์ ว่า เน์ื�อีงจึากโริคไต้เป็น์ปัญหาทั่�สัำาคัญ
ใน์ริะบบสัาธาริณ์สั่ขขอีงปริะเทัศไทัย อี่กทััง� ยังเป็น์โริคทั่ต้� อี้ งใชี้ริะยะเวลาใน์การิริักษัาอีย่างต้่อีเน์ือี� ง
ยาวน์าน์ โด้ยสัถึาน์การิณ์์ขอีงโริคไต้ใน์ปัจึจึ่บัน์พับว่าคน์ไทัยป่วยเป็น์โริคไต้เริื�อีริังริ้อียละ 17.6
ขอีงปริะชีากริ หริือีคิด้เป็น์ปริะมุ่าณ์ 8 ล้าน์คน์ ทัั�งน์่�อีย้่ใน์กล่่มุ่ขอีงผู้้้ป่วยโริคไต้ริะยะสั่ด้ทั้าย
ปริะมุ่าณ์ 2 แสัน์คน์ และมุ่่จึำาน์วน์ผู้้้ทั่�ป่วยเป็น์โริคไต้เพัิ�มุ่ขึ�น์ปีละกว่า 7,800 ริาย
จึากเหต้่ผู้ลด้ังกล่าวข้างต้้น์ บ่. บริาวน์์ ใน์ฐาน์ะผู้้้น์ำาด้้าน์เทัคโน์โลย่ซิึ�งคริอีบคล่มุ่
กล่่มุ่ผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์การิฟิอีกเลือีด้ด้้วยเคริื�อีงไต้เทั่ยมุ่สัำาหริับผู้้้ป่วยโริคไต้เริื�อีริัง (Hemodialysis) และ
การิฟิอีกเลือีด้ชีน์ิด้ต้่อีเน์ือี� ง (Continuous Renal Replacement Therapy; CRRT) ทั่ใ� ชี้กบั ผู้้ป้ ว่ ยวิกฤต้ิ
ได้้เล็งเห็น์ถึึงความุ่สัำาคัญขอีงการิริักษัาผู้้ป้ ว่ ยกล่มุ่่ ด้ังกล่าว ด้้วยเหต้่น์่� “ศ้นย์ไตเทั่่ยม บ่่. บ่ราวน์”
จึึงถึือีกำาเน์ิด้ขึ�น์ใน์ปี พั.ศ. 2558 เพัื�อีเป็น์ศ้น์ย์ฟิอีกไต้ต้ัวอีย่างให้แก่โริงพัยาบาล คลิน์ิก แพัทัย์

ต้ลอีด้จึน์บ่คลากริทัางการิแพัทัย์ได้้เห็น์ถึึงมุ่าต้ริฐาน์ค่ณ์ภาพัขอีง
บ่. บริาวน์์ ใน์การิด้้แลริักษัาไต้ให้เกิด้ผู้ลลัพัธ์ทั่�ด้่ทั่�สั่ด้สัำาหริับผู้้้ป่วย
ด้้วยการิบ้ริณ์าการิแบบอีงค์ริวมุ่ ซิึ�งคริอีบคล่มุ่ทั่กกริะบวน์การิ
ใน์การิด้้แลริักษัา อี่กทััง� การิต้ริวจึ การิต้ิด้ต้ามุ่ การิวิเคริาะห์ และ
พััฒน์ากริะบวน์การิทั่�ปลอีด้ภัย พัริ้อีมุ่แบ่งปัน์ความุ่เชี่�ยวชีาญ
เพัือี� สั่งเสัริิมุ่สัน์ับสัน์่น์พััน์ธมุ่ิต้ริด้้าน์การิด้้แลสั่ขภาพัให้ได้้ริบั ปริะโยชีน์์
และปริะสัิทัธิภาพัสั้งสั่ด้ใน์การิด้้แลริักษัาเพัื�อีเพัิ�มุ่ค่ณ์ภาพัชี่วิต้
ให้กับผู้้้ป่วยโริคไต้ภายใต้้มุ่าต้ริฐาน์ทั่�ริักษัาไว้อีย่างเข้มุ่งวด้
“ทัั�งน์่� บ่. บริาวน์์ พัริ้อีมุ่ให้มุ่่สั่วน์ริ่วมุ่และสัน์ับสัน์่น์
แบบคริบวงจึริ เริิ�มุ่ต้ั�งแต้่การิพััฒน์าใน์สั่วน์ขอีงสัถึาน์ทั่�ซิึ�งเริาได้้มุ่่
การิสัริ้างแบบจึำาลอีง (Model) ขอีงศ้น์ย์ไต้เทั่ยมุ่ เพัื�อีให้เลือีก
หลากหลายแบบต้ามุ่ความุ่ต้้อีงการิขอีงผู้้้ให้บริิการิ ด้้วยความุ่
เชี่ย� วชีาญและปริะสับการิณ์์ซิงึ� ทัาง บ่. บริาวน์์ เยอีริมุ่น์่ ได้้ริวบริวมุ่
มุ่าจึากทัั�วโลก ต้ลอีด้จึน์การิจึัด้สัิ�งอีำาน์วยความุ่สัะด้วกทัั�งหมุ่ด้
การิต้กแต้่งสัถึาน์ทั่� หริือีแมุ่้กริะทัั�งขั�น์ต้อีน์การิกำาจึัด้ขยะหริือี
สัิ�งปฏิิก้ล เริาสัามุ่าริถึด้ำาเน์ิน์การิจึัด้การิได้้ทัั�งหมุ่ด้ น์อีกจึากน์่�
บ่. บริาวน์์ ได้้พัฒ
ั น์าริะบบการิจึัด้การิฐาน์ข้อีมุ่้ล (Database) เพัือี� ใชี้
ใน์การิต้ิด้ต้ามุ่ผู้ลการิริักษัาหริือีวิเคริาะห์ผู้้ป่วยทั่�เริ่ยกว่า Avitum
Information System ซิึ�งเป็น์การิเก็บข้อีมุ่้ลเก่�ยวกับผู้้้ป่วยโริคไต้
เชี่น์ ปริะวัต้ิการิริักษัา การิฟิอีกเลือีด้ ปริะวัต้ิการิแพั้ยา ริวมุ่ถึึง
การิต้ิด้เชีือี� ใน์ทั่ก ๆ ปริะเทัศ จึากน์ัน์� น์ำาข้อีมุ่้ลทั่ไ� ด้้ริวบริวมุ่มุ่าวิเคริาะห์
เพัือี� ใชี้ใน์การิแบ่งปัน์แลกเปล่ย� น์ปริะสับการิณ์์ขอีงแต้่ละแห่งทััว� โลก
เพัื�อีให้ได้้สั�งิ ทั่�ด้่ทั่�เหมุ่าะสัมุ่ทั่�สั่ด้แก่พััน์ธมุ่ิต้ริและผู้้้ป่วย เน์ื�อีงจึาก
โลกใน์ย่คปัจึจึ่บัน์ขับเคลื�อีน์เทัคโน์โลย่ทั่�สัามุ่าริถึเชีื�อีมุ่โยงและ
ริั บ สั่ ง ข้ อี มุ่้ ล ริะหว่ า งกั น์ ได้้ อี ย่ า งง่ า ยด้าย สัามุ่าริถึสัั�ง การิเพัื� อี
ควบค่มุ่อี่ปกริณ์์ต้่าง ๆ ได้้ผู้่าน์ทัางริะบบเคริือีข่ายอีิน์เต้อีริ์เน์็ต้

(Internet of Things; IoT) ด้ังน์ัน์� การิเก็บฐาน์ข้อีมุ่้ลขอีงผู้้ป้ ว่ ยโริคไต้
จึึงถึือีเป็น์สัิ�งสัำาคัญทั่� บ่. บริาวน์์ จึะได้้น์ำามุ่าใชี้ใน์การิพััฒน์า
ปริับปริ่งเพัือี� วางแผู้น์แน์วทัางการิทัำางาน์ใน์อีน์าคต้ให้ด้ย่ งิ� ขึน์� และ
ถึือีเป็น์หน์ึง� ใน์ค่าน์ิยมุ่หลักขอีงอีงค์กริ (Core Value) ทั่ทั� ก่ คน์ยึด้ถึือี
ริ่วมุ่กัน์น์ั�น์ก็คือี แบ่งปัน์ความุ่เชี่�ยวชีาญ (Sharing Expertise)”
ภก.รั ฐ ธนนทั่์ กล่ า วถึึ ง มุ่าต้ริฐาน์ขอีงศ้ น์ ย์ ไ ต้เทั่ ย มุ่
บ่. บริาวน์์ เพัิ�มุ่เต้ิมุ่ว่า สัำาหริับเคริื�อีงฟิอีกไต้กับริะบบการิทัำางาน์
ขอีง บ่. บริาวน์์ น์อีกจึากจึะมุ่่เทัคโน์โลย่ทัทั�่ น์ั สัมุ่ัย มุ่่ความุ่น์่าเชีือี� ถึือี
ได้้ริบั การิยอีมุ่ริับว่ามุ่่มุ่าต้ริฐาน์และมุ่่ความุ่เสัถึ่ยริสั้ง (Standard &
Stable) ใชี้งาน์ง่ายแล้ว บ่. บริาวน์์ ยังเปิด้ให้มุ่ก่ าริจึัด้อีบริมุ่วิชีาการิ
โด้ยเอีสัค้แลป อีะคาเด้มุ่่� (Aesculap Academy) ชี่วยให้บ่คลากริ
ทัางการิแพัทัย์มุ่่ความุ่ริ้้พัริ้อีมุ่ริับมุ่ือีกับอีน์าคต้ ริวมุ่ถึึงการิสัริ้าง
ทั่มุ่พัยาบาลไต้เทั่ยมุ่ เพัือี� สัริ้างความุ่มุ่ัน์� ใจึว่า “ศ้น์ย์ไต้เทั่ยมุ่ บ่. บริาวน์์
จึะไมุ่่ มุ่่ ปั ญ หาพัยาบาลไมุ่่ เ พั่ ย งพัอีต้่ อี การิด้้ แ ลผู้้้ ป่ ว ยโริคไต้
อีย่างแน์่น์อีน์” ทัั�งน์่�พัยาบาลไต้เทั่ยมุ่ทั่�ได้้ผู้่าน์การิคัด้เลือีกทั่กคน์
ล้วน์เป็น์คน์ทั่�มุ่่ทััศน์คต้ิทั่�ด้่ มุ่่ใจึริักการิบริิการิ และพัริ้อีมุ่ทั่�จึะด้้แล
และเห็น์ถึึงความุ่สัำาคัญขอีงผู้้้ป่วยเป็น์หลัก
“ความุ่คาด้หวังขอีง บ่. บริาวน์์ คือี เริามุ่่ง่ เน์้น์ทั่ค� ณ์
่ ภาพัชี่วต้ิ
ทััง� น์่เ� ริาต้้อีงการิด้้แลผู้้ป้ ว่ ยโริคไต้เสัมุ่ือีน์ด้ัง� ญาต้ิมุ่ต้ิ ริคน์หน์ึง� เริามุ่่
ความุ่ต้้อีงการิทั่�จึะชี่วยยืด้อีาย่ขอีงผู้้้ป่วยโริคไต้วายริะยะสั่ด้ทั้าย
ให้ยน์ื ยาวทั่สั� ด้่ เพัิมุ่� ค่ณ์ภาพัชี่วต้ิ เพัริาะเริาอียากให้การิมุ่าฟิอีกไต้
เหมุ่ือีน์การิมุ่าน์อีน์พััก 4 ชีัว� โมุ่ง แล้วกลับบ้าน์ใชี้ชีว่ ต้ิ ได้้อีย่างปกต้ิ
ด้้วยเหต้่น์�่ศ้น์ย์ไต้เทั่ยมุ่ขอีง บ่. บริาวน์์ จึึงอีอีกแบบมุ่าเพัื�อีให้
ความุ่ริ้้สัึกอีบอี่่น์ ปลอีด้ภัย สัะอีาด้ สัะด้วก และทััน์สัมุ่ัย ให้ผู้้ป่วย
และบ่คคลใน์คริอีบคริัวได้้ริ้สัึกผู้่อีน์คลายไปกับสัภาพัแวด้ล้อีมุ่
ทั่�กว้างขวาง โปริ่งโล่งและเย็น์สับาย”

นพ.นันที่พล พงศ์รัตนามิาน
บ่รรยากาศศูนย์ไตเที่่ยมิ บ่่. บ่ราวน์ สายธาราคลินิก

หุุ้�น์ส่่วน์ทางธุุรกิจัและอุุดมการณ์์
ขอุงศ้น์ย์ไตเทียม บี. บราวน์์ ส่ายธุาราคลิน์ิก

ภูก.รัฐธนนที่์ ศร่นิธิโรจน์

ผู้้�จััดการธุุรกิจัพยาบาล บี. บราวน์์ (ประเทศไทย) จัำากัด

การดู้ แ ลเพ่� อ ชี่่ ว ยชี่่ วิ ต ผูู้้ ปั่ ว ยโรคไตให้้ มิ่
คุณภูาพชี่่วิตที่่�ด้ขึ้
่ ้�น
สัำาหริับมุ่่มุ่มุ่อีงความุ่เชีื�อีมุ่ั�น์ขอีงพััน์ธมุ่ิต้ริทัางการิค้า
ทั่�มุ่่ต้่อีศ้น์ย์ไต้เทั่ยมุ่ บ่. บริาวน์์ น์ั�น์ ภก.รัฐธนนทั่์ กล่าวว่า ทั่กคน์
มุ่่ ค วามุ่เชีื� อี มุ่ั� น์ ใน์มุ่าต้ริฐาน์ค่ ณ์ ภาพัเคริื� อี งฟิอีกไต้ ต้ลอีด้จึน์
ปริะสับการิณ์์และความุ่เชี่�ยวชีาญขอีง บ่. บริาวน์์ ซิึ�งค่อีน์ข้าง
ยืน์เด้่น์เป็น์อีัน์ด้ับหน์ึง� ผู้ลลัพัธ์แห่งความุ่สัำาเริ็จึจึะเห็น์ได้้จึากต้ลอีด้
ริะยะเวลาทั่�ด้ำาเน์ิน์การิมุ่ากว่า 5 ปี เริามุ่่ศ้น์ย์ไต้เทั่ยมุ่ฯ ทัั�งหมุ่ด้
4 สัาขา ซิึง� 2 สัาขาล่าสั่ด้ ได้้แก่ ศ้น์ย์ไต้เทั่ยมุ่ บ่. บริาวน์์ สัายธาริา
คลิน์ิก และศ้น์ย์ไต้เทั่ยมุ่ บ่. บริาวน์์ โริงพัยาบาลน์วเวชี
ด้้าน์ นพั.นันทั่พัล พังศ์รัตนามาน หุุ้�นสุ่วนทั่างธุรกิจำ
และอุดมการณ์์ของศ้นย์ไตเทั่่ยม บ่่. บ่ราวน์ สุายธาราคลินิก
เล่าถึึงเหต้่ผู้ลขอีงการิเลือีก บ่. บริาวน์์ ริ่วมุ่เป็น์พััน์ธมุ่ิต้ริใน์การิสัริ้าง
ศ้น์ย์ไต้เทั่ยมุ่ว่า ใน์การิเปิด้ศ้น์ย์ไต้เทั่ยมุ่ผู้มุ่เน์้น์ทั่�ค่ณ์ภาพัชี่วิต้
เน์ื�อีงจึากผู้้้ป่วยโริคไต้วายเริื�อีริังทั่�จึำาเป็น์ต้้อีงได้้ริับการิฟิอีกเลือีด้
ด้้ ว ยเคริื� อี งไต้เทั่ ย มุ่ ค่ ณ์ ภาพัชี่ วิ ต้ ขอีงพัวกเขา ต้ลอีด้จึน์คน์
ใน์คริอีบคริัวทั่ต้� อี้ งด้้แลผู้้ป้ ว่ ยน์ัน์� ต้่างมุ่่ความุ่ทั่กข์และความุ่เคริ่ยด้
ทััง� จึากต้ัวโริค การิด้ำาเน์ิน์ชี่วต้ิ เศริษัฐกิจึและความุ่เป็น์อีย้่ ด้้วยเหต้่น์เ�่ อีง
โริงพัยาบาลจึึงไมุ่่ควริเป็น์สัถึาน์ทั่�ทั่�เพัิ�มุ่ความุ่เคริ่ยด้ขอีงผู้้้ป่วย
และญาต้ิ โด้ยเฉพัาะอีย่างยิ�งใน์กล่่มุ่ผู้้้ป่วยโริคไต้วายเริื�อีริังทั่�ต้้อีง
ใชี้เวลาอีย้่กับศ้น์ย์ฟิอีกไต้จึน์เปริ่ยบเสัมุ่ือีน์เป็น์บ้าน์อี่กหลังหน์ึ�ง
ผู้มุ่จึึ ง อียากทัำา สัายธาริาคลิ น์ิ ก แห่ ง น์่� ใ ห้ เ ป็ น์ คลิ น์ิ ก ทั่� สั วยทั่� สั่ ด้
มุ่่ความุ่ทััน์สัมุ่ัย มุ่่ความุ่ริ่มุ่ริื�น์สัวยงามุ่ มุ่่ความุ่สัะด้วกสับาย เพัื�อี
ให้ทัก่ คน์ทั่เ� ข้ามุ่ามุ่่ความุ่ริ้สั้ กึ ผู้่อีน์คลายเป็น์สัังคมุ่เล็ก ๆ ทั่สั� ามุ่าริถึ
มุ่าพั้ด้ค่ยแลกเปล่�ยน์กัน์ใน์บริริยากาศเชี่น์เด้่ยวกับการิมุ่าน์ั�งเล่น์
ใน์ริ้าน์กาแฟิ ด้้วยมุ่าต้ริฐาน์การิด้้แลริักษัาทั่�ด้่ มุ่่ความุ่สัะอีาด้
ปลอีด้ภัย ภายใต้้อีป่ กริณ์์เคริือี� งมุ่ือีและเทัคโน์โลย่ทัทั�่ น์ั สัมุ่ัย ต้ามุ่สัิทัธิ
ทั่�ทั่กคน์ได้้ริับจึากกอีงทั่น์หลักปริะกัน์สั่ขภาพัต้่าง ๆ ทั่�ได้้ริับ
สัายธาริาคลิน์กิ สัามุ่าริถึคริอีบคล่มุ่ทั่กอีย่าง ต้ัง� แต้่พัน์ื� ต้้อีงป้อีงกัน์
หยด้เลือีด้ การิกั�น์ริะหว่างผู้้้เข้าริับการิบริิการิฟิอีกไต้ ริะยะห่าง
ริะหว่างผู้้้ใชี้บริิการิเริื�อีงโควิด้-19 เน์ื�อีงจึากผู้มุ่เชีื�อีว่า “รัักษาโรัค
หมอท่่านใดก็รัักษาได้ แต่่การัรัักษาท่่�หายและผู้้้ป่่วยม่ความสุุข
นั�นต่่างหากจึึงจึะเป่็นการัรัักษาท่่�ด่ ท่่�ม่ป่รัะโยชน์ อ่กท่ั�งยังท่ำาให้
เรัาอย้่ได้นาน”
“สัาเหต้่ทัต้่� ด้ั สัิน์ใจึริ่วมุ่อี่ด้มุ่การิณ์์กบั บ่. บริาวน์์ ผู้มุ่บอีก
ก่อีน์เลยว่าเวลาทัำาอีะไริ ผู้มุ่จึะต้้อีงทัำาให้ด้่ทั่�สั่ด้ ด้ังน์ั�น์ สัิ�งทั่�เลือีก
จึะต้้ อี งได้้ ริั บ การิริั บ ริอีงมุ่าต้ริฐาน์สั้ ง สั่ ด้ ใน์ริะด้ั บ ทั่� ทัั� ว โลก
ให้การิยอีมุ่ริับ ริวมุ่ถึึงมุ่่มุ่มุ่อีงทััศน์คต้ิใน์การิทัำางาน์จึะต้้อีงมุ่่
แน์วคิ ด้ หริื อี จึ่ ด้ มุ่่่ ง หมุ่ายเหมุ่ื อี น์กั น์ ซิึ� ง ความุ่เชี่� ย วชีาญและ
ปริะสับการิณ์์ขอีง บ่. บริาวน์์ สัามุ่าริถึต้อีบโจึทัย์ผู้มุ่ได้้ทัั�งหมุ่ด้
เพัริาะผู้มุ่อียากสัริ้างศ้น์ย์ไต้เทั่ยมุ่ทั่ด้� มุ่่ าก ๆ และเป็น์ทั่�พั�งึ สัำาหริับ

บ่รรยากาศศูนย์ไตเที่่ยมิ บ่่. บ่ราวน์
โรงพยาบ่าลนวเวชี่ อินเตอร์เนชี่ั�นแนล

ผู้้ป้ ว่ ยโริคไต้เพัือี� ให้พัวกเขาเหล่าน์่ต้� ลอีด้จึน์คริอีบคริัวได้้มุ่ค่ ณ์
่ ภาพัชี่วต้ิ
ทั่ด้� ทั่ สั�่ ด้่ เทั่าทั่ผู้� มุ่สัามุ่าริถึทัำาได้้ ต้ัง� แต้่ใน์เริือี� งขอีงสัถึาน์ทั่� การิควบค่มุ่
ค่ณ์ภาพั มุ่าต้ริฐาน์ ความุ่ปลอีด้ภัย เทัคโน์โลย่ทัางการิแพัทัย์
ทั่�ทััน์สัมุ่ัย โด้ยเฉพัาะอีย่างยิ�งเคริื�อีงฟิอีกไต้ขอีง บ่ . บริาวน์์
ทั่�มุ่่มุ่าต้ริฐาน์ และเทัคโน์โลย่การิล้างไต้แบบทั่�มุ่่ปริะสัิทัธิภาพัสั้ง
(Online Hemodiafiltration; OL-HDF) ทั่�ใชี้งาน์ง่าย และได้้ริับ
การิริับริอีงค่ณ์ภาพัมุ่าต้ริฐาน์ขอีงปริะเทัศเยอีริมุ่น์่ น์อีกจึากน์่�
บ่. บริาวน์์ มุ่่ริะบบเคริือีข่ายการิบริิการิทั่�ด้่ มุ่่การิปริะสัาน์งาน์
ทัำางาน์เป็น์ทั่มุ่ และมุ่่ทั่มุ่พัยาบาลไต้เทั่ ยมุ่เพัื�อีแก้ปัญหากริณ์่
พัยาบาลไมุ่่เพั่ยงพัอี”
ด้้าน์ คุณ์นิภาวรรณ์ ศิรปิ ระเสุริฐ รองประธานเจำ�าหุ้น�าทั่่�
บ่ริหุ้ารกลุม่ ปฏิิบ่ตั กิ าร โรงพัยาบ่าลนวเวชี่ กล่าวถึึงศ้น์ย์ไต้เทั่ยมุ่
ทั่จึ� ด้ั ต้ัง� ใน์โริงพัยาบาลน์วเวชี ซิึง� เป็น์ความุ่ริ่วมุ่มุ่ือีกับ บ่. บริาวน์์ ว่า
เน์ื�อีงจึากโริงพัยาบาลน์วเวชีเป็น์โริงพัยาบาลเปิด้ใหมุ่่ทัมุ่�่ ข่ น์าด้ใหญ่
เริาคำาน์ึงถึึงการิสั่งเสัริิมุ่ ป้อีงกัน์ ริักษัา และฟิ้น์� ฟิ้สัข่ ภาพัขอีงปริะชีาชีน์
ซิึง� บริิการิสัำาหริับฟิอีกไต้ก็ถึอีื ว่าเป็น์หน์ึง� ใน์บริิการิทั่มุ่� ค่ วามุ่สัำาคัญ
และจึำาเป็น์ต้่อีการิด้้แลสั่ขภาพัขอีงปริะชีาชีน์ และใน์ฐาน์ะผู้้บ้ ริิหาริ
ทั่�มุ่่ปริะสับการิณ์์ใน์การิทัำางาน์โริงพัยาบาลเอีกชีน์มุ่าเกือีบ 30 ปี
เริามุ่่ ค วามุ่ค่้ น์ เคย และเชีื�อี มุ่ั�น์ ใน์เทัคโน์โลย่ แ ละผู้ลิ ต้ ภั ณ์ ฑ์์
ทัางการิแพัทัย์ขอีง บ่. บริาวน์์ ทั่�สัำาคัญโริงพัยาบาล และ บ่. บริาวน์์
มุ่่แน์วคิด้และน์โยบายใน์การิด้้แลผู้้้ป่วยริ่วมุ่กัน์คือี ต้้อีงการิสัริ้าง
ศ้น์ย์ไต้เทั่ยมุ่ทั่มุ่� ค่ ณ์
่ ภาพั ปริะสัิทัธิภาพั มุ่่การิบริิการิทั่ด้� ่ พัริ้อีมุ่ด้้วย
ผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์เคริื�อีงมุ่ือีทัางการิแพัทัย์ ต้ลอีด้จึน์เทัคโน์โลย่สัน์ับสัน์่น์
การิบริิการิทั่ทั� ัน์สัมุ่ัยใน์สัภาพัแวด้ล้อีมุ่ทั่สั� ะอีาด้ ปลอีด้ภัย เพัือี� ให้
ผู้้้ป่วยโริคไต้ทั่�เข้าริับ บริิการิฟิอีกไต้มุ่่ความุ่พัึงพัอีใจึและสัามุ่าริถึ
เข้าถึึงได้้ ซิึง� ทัาง บ่. บริาวน์์ ก็พัริ้อีมุ่จึะก้าวเด้ิน์และเต้ิมุ่เต้็มุ่ไปกับเริา
สัิง� น์่จึ� งึ เป็น์สัิง� ทั่ไ� มุ่่สัามุ่าริถึวัด้เป็น์มุ่้ลค่าได้้

น์อีกจึากน์่� ทั างโริงพัยาบาลได้้ มุ่่ น์ิ ย ามุ่การิให้ บ ริิ ก าริ
ทั่�ต้อีบสัน์อีงความุ่ต้้อีงการิขอีงผู้้้ริับบริิการิ 3S ปริะกอีบด้้วย
Speed + Caring ใสั่ใจึและริวด้เริ็ว, Safety ปลอีด้ภัยทั่กขั�น์ต้อีน์
ขอีงการิให้บริิการิ, Suitable Health Care Cost ค่าริักษัาพัยาบาล
ทั่� เ หมุ่าะสัมุ่ ด้ั ง น์ั� น์ จึ่ ด้ เด้่ น์ ขอีงศ้ น์ ย์ ไ ต้เทั่ ย มุ่ บ่ . บริาวน์์
โริงพัยาบาลน์วเวชี น์อีกจึากมุ่่เคริื�อีงมุ่ือีและเทัคโน์โลย่ทั่�ทััน์สัมุ่ัย
ปริะกอีบกับทั่มุ่แพัทัย์และพัยาบาลผู้้เ้ ชี่ย� วชีาญด้้วยปริะสับการิณ์์แล้ว
เริายังมุ่่เคริือี� งไต้เทั่ยมุ่ให้บริิการิ 16 เคริือี� ง สัามุ่าริถึริอีงริับผู้้ป้ ว่ ยใน์
ได้้จึำาน์วน์ 152 คน์ ทัั�งน์่�ใน์การิทัำางาน์ขอีงศ้น์ย์ไต้เทั่ยมุ่ ทั่มุ่งาน์
ทั่กคน์ยึด้ถึือีต้ามุ่มุ่าต้ริฐาน์ 3S เพัริาะเริาไมุ่่ต้อี้ งการิสัริ้างภาริะ
จึน์สั่งผู้ลกริะทับกับผู้้้ริับบริิการิมุ่ากเกิน์ไป เน์ื�อีงจึากโริงพัยาบาล
มุ่่น์โยบายทั่จึ� ะให้ผู้ป้ ว่ ยทั่กคน์และทั่กวัยสัามุ่าริถึเข้าถึึงได้้โด้ยคำาน์ึงถึึง
กาย ใจึ เศริษัฐกิจึ และสัั ง คมุ่ น์อีกจึากน์่� ทั างโริงพัยาบาล
มุ่่ ก าริวางแผู้น์เต้ริ่ ย มุ่การิสัำา หริั บ อีน์าคต้ใน์กริณ์่ ทั่� มุ่่ ผู้้ ป่ ว ย
มุ่าริับบริิการิเพัิ�มุ่มุ่ากขึ�น์ โด้ยแผู้น์การิใน์ริะยะทั่� 2 (Phase 2)
เริามุ่่ ก าริวางแผู้น์ขยายพัื� น์ ทั่� ใ น์การิให้ บ ริิ ก าริเพัื� อี ให้ สั ามุ่าริถึ
ริอีงริับจึำาน์วน์เต้่ยงเพัิ�มุ่ขึ�น์เป็น์ 350 เต้่ยง
คุณ์นิภาวรรณ์ ยังกล่าวถึึงมุ่่มุ่มุ่อีงเก่�ยวกับการิพััฒน์า
ศ้น์ย์ไต้เทั่ยมุ่ บ่. บริาวน์์ ใน์อีน์าคต้ว่า ทัิศทัางใน์อีน์าคต้น์่าจึะ
เป็น์การิริ่วมุ่มุ่ือีกัน์ใน์เริือี� งขอีงเทัคโน์โลย่ เน์ือี� งจึากเทัคโน์โลย่ขอีง
เคริื�อีงไต้เทั่ยมุ่ถึือีเป็น์สัิ�งสัำาคัญ ด้ังน์ั�น์ การิเพัิ�มุ่ปริะสัิทัธิภาพัขอีง
เคริือี� งฟิอีกไต้เทั่ยมุ่ให้ด้ย่ ง�ิ ขึน์� สัามุ่าริถึลด้ริะยะเวลาใน์การิฟิอีกไต้
และจึำาน์วน์การิฟิอีกไต้ขอีงผู้้้ป่วยให้น์้อียลง ลด้ภาวะแทัริกซิ้อีน์

ขอีงการิเสั่ยสัมุ่ด้่ลขอีงน์ำ�าและอีิเล็กโทัริไลต้์ใน์ริ่างกายขอีงผู้้้ป่วย
โด้ยเฉพัาะอีย่างยิง� ถึ้าพััฒน์าให้ผู้ป้ ว่ ยสัามุ่าริถึฟิอีกไต้ทั่บ� า้ น์โด้ยใชี้
ริะบบการิแพัทัย์ทัางไกลหริือีโทัริเวชี (Telemedicine) และคลิน์ิก
อีอีน์ไลน์์ได้้จึะเป็น์การิด้่อีย่างยิง� เพัริาะโริคไต้เมุ่ือี� เป็น์แล้วจึำาเป็น์
ต้้อีงใชี้เวลาใน์การิริักษัาอีย่างต้่อีเน์ื�อีงไปต้ลอีด้ชี่วิต้ อี่กทัั�งยังมุ่่
แน์วโน์้มุ่เพัิ�มุ่สั้งขึ�น์ น์อีกจึากน์่�วิธ่การิริักษัาด้้วยการิปล้กถึ่ายไต้
ยังทัำาได้้อีย่างจึำากัด้ ด้ังน์ั�น์ การิฟิอีกไต้จึึงถึือีเป็น์สัิ�งสัำาคัญ
คุณ์ก่อศักดิ� อุดมจำิตพัิทั่ยา Business Unit Manager
บ่่. บ่ราวน์ (ประเทั่ศไทั่ย) จำำากัด กล่าวถึึงแผู้น์การิใน์อีน์าคต้
ซิึ�งเป็น์ก้าวต้่อีไปขอีง บ่. บริาวน์์ ว่า เริามุ่่การิวางแผู้น์ใน์อีน์าคต้
โด้ยมุ่่ง่ เน์้น์ทั่ต้� วั ผู้้ป้ ว่ ยโริคไต้เพัือี� ให้พัวกเขาสัามุ่าริถึได้้มุ่โ่ อีกาสัเข้าถึึง
การิริั ก ษัาด้้ ว ยเทัคโน์โลย่ ทั่� ทัั น์ สัมุ่ั ย พัริ้ อี มุ่ความุ่สัะด้วกสับาย
เป็น์หลัก โด้ยใน์อีน์าคต้เริามุ่่การิวางแผู้น์พััฒน์าริ้ปแบบการิบริิการิ
การิฟิอีกไต้เพัื�อีให้ผู้้ป่วยสัามุ่าริถึฟิอีกไต้ทั่�บ้าน์ได้้ โด้ยเริาเป็น์
สั่วน์หน์ึ�งทั่�เข้ามุ่าด้้แลใน์สั่วน์ขอีงอี่ปกริณ์์ และเป็น์ศ้น์ย์กลางหลัก
ใน์การิกริะจึายบริิการิต้่าง ๆ ริ่วมุ่กัน์กับพััน์ธมุ่ิต้ริใน์การิให้บริิการิ
ผู้้้ป่วยทั่�บ้าน์ น์อีกจึากน์่�สั่วน์ทั่�จึะเพัิ�มุ่เต้ิมุ่ใน์การิให้บริิการิคือี
เริื�อีงขอีงการิจึัด้เก็บฐาน์ข้อีมุ่้ล (Big Data) เพัื�อีทั่�จึะริวบริวมุ่
ข้อีมุ่้ลเหล่าน์่�น์ำามุ่าพััฒน์าวิธ่การิใน์การิด้ำาเน์ิน์การิการิให้บริิการิ
ใน์อีน์าคต้ โด้ยข้อีมุ่้ลทััง� หมุ่ด้จึะถึ้กริวบริวมุ่ไว้ทัศ่� น์้ ย์แพัทัย์ทัมุ่่ กลาง
ขอีง บ่. บริาวน์์ น์ำาทั่มุ่โด้ยทั่มุ่แพัทัย์จึากปริะเทัศเยอีริมุ่น์่ซิึ�งเป็น์
จึ่ด้กำาเน์ิด้ขอีงเคริื�อีงฟิอีกไต้

“เพ่�อให้้สามิารถบ่รรลุคุณภูาพสูงสุด้ในการดู้แลรักษาไตและผู้ลลัพธ์ที่่�ด้่ที่ส
่� ุด้
สำาห้รับ่คนไขึ้้ เราเชี่่�อว่าการบู่รณาการแบ่บ่องค์รวมิซึ่้�งครอบ่คลุมิทีุ่กกระบ่วนการ
ในการดู้แลรักษาเปั็นสิ�งที่่�สำาคัญอย่างยิ�ง”

เกี่่�ยวกี่ับ บริิษััท บ่. บริาวน์์ (ปริะเทศไทย) จำำากี่ัด

คุณนิภูาวรรณ ศิริปัระเสริฐ

รอุงประธุาน์เจั�าหุ้น์�าที�บริหุ้ารกลุ่มปฏิิบัติการ
โรงพยาบาลน์วเวช

คุณก่อศักด้ิ� อุด้มิจิตพิที่ยา

Business Unit Manager บี. บราวน์์ (ประเทศไทย) จัำากัด

บริิษััทั บ่. บริาวน์์ (ปริะเทัศไทัย) จึำากัด้ ก่อีต้ั�งขึ�น์เมุ่ื�อี
ปี พั.ศ. 2532 ใน์ฐาน์ะบริิษัทัั สัาขาขอีงบริิษัทัั บ่. บริาวน์์ เมุ่ลซิ่งเกน์ เอีจึ่
บริิษััทัริะด้ับโลกทั่�มุ่่ปริะวัต้ิศาสัต้ริ์เป็น์ทั่�ยอีมุ่ริับมุ่าอีย่างยาวน์าน์
โด้ยจึั ด้ จึำา หน์่ า ยผู้ลิ ต้ ภั ณ์ ฑ์์ เ คริื� อี งมุ่ื อี แพัทัย์ แ ละเวชีภั ณ์ ฑ์์ ใ ห้ กั บ
ต้ลาด้ใน์ปริะเทัศไทัย ทัั�งน์่�เฉพัาะใน์กล่่มุ่ขอีงผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์และบริิการิ
สัำาหริับการิฟิอีกเลือีด้ด้้วยเคริื�อีงไต้เทั่ยมุ่ พัริ้อีมุ่ด้้วยศ้น์ย์ไต้เทั่ยมุ่
ปัจึจึ่บน์ั มุ่่ทังั� หมุ่ด้ 4 สัาขา ได้้แก่ ศ้น์ย์ไต้เทั่ยมุ่ บ่. บริาวน์์ โริงพัยาบาล
น์ว่ฒิสัมุ่เด้็จึย่า (อีาริ่ย์), ศ้น์ย์ไต้เทั่ยมุ่ บ่. บริาวน์์ อีิน์ทัามุ่ริะ 12
(สัะพัาน์ควาย), ศ้น์ย์ไต้เทั่ยมุ่ บ่. บริาวน์์ สัายธาริาคลิน์กิ (เทัพัาริักษั์)
และศ้น์ย์ไต้เทั่ยมุ่ บ่. บริาวน์์ โริงพัยาบาลน์วเวชี (เกษัต้ริ-น์วมุ่ิน์ทัริ์)

[ นานาสาระ ]

รศ.พญ.ธนันดืา ตระการวนิช •

การรักษา ANCA vasculitis
ปััจจุบัันการแบั่งชนิดของ systemic vasculitis ใช้
เกณฑ์์ของ International Chapel Hill Consensus Conference
(CHCC) ซึ่่�งแบั่ง vasculitis ตามขนาดของหลอดเลือด ดังน้�
1. Small vessel disease
ANCA associated vasculitis
o Microscopic polyangiitis (MPA)
o Granulomatosis with polyangiitis (Wegener)
o Churg-Strauss (Eosinophilic)
Granulomatosis with polyangiitis
Immune complex small vessel
o Anti GBM
o Cryoglobulinemic vasculitis
o IgA vasculitis
o Anti C1q vasculitis
2. Medium vessel vasculitis
o Polyarteritis nodosa
o Kawasaki disease
3. Large vessel vasculitis
o Takayasu arteritis
o Giant cell arteritis

4. Variable vessel vasculitis
o Behcet disease
ซึ่่�งอาจแบั่งได้อ้กตามผล serology ว่่าเปั็นกลุ่ม PR3
หรือ MPO ANCA disease ซึ่่�งพบัว่่าในกลุม่ PR3 จะม้การ
กลับัเปั็นซึ่ำา� บั่อยกว่่า ในขณะที่้ผ� ที่้ ม�้ ้ anti MPO จะม้อตั ราตาย
สู้งกว่่า
อุุบััติิการณ์์
อุบััติการณ์ของ ANCA associated vasculitis (AAV)
พบัได้ไม่บั่อย (1/20 ล้าน) ในยุโรปัและอเมริกา พบัในชาย
บั่อยกว่่า และในคนผิว่ขาว่และเอเช้ยมากกว่่าคนชาติอ�นื
ปััจจัยที่้�สูัมพันธ์์กับัการเกิดโรค ได้แก่ การติดเชื�อ
การสูัมผัสูสูาร silica สูาร hydrocarbon ยาฆ่่าแมลง และยา
บัางปัระเภที่ ได้แก่ hydralazine, propylthiouracil, minocycline
และ antitumor necrosis factor ผ้ปั้ ว่่ ยกลุม่ น้จ� ะม้ระดับั MPOANCA สู้งมาก และอาจพบั antinuclear antibodies ซึ่่�งจะม้
ลักษณะเฉพาะคือ ม้รอยโรคที่้�ผิว่หนังร่ว่มกับั dual positive
สูำาหรับั PR3-ANCA และ MPO-ANCA
ประจำำเดืือนมกราคม 2564
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อาการทางไต
อาการและอาการแสดง
มาด้ว่ย rapidly progressive GN ร่ว่มกับัการที่ำางาน
จะม้อาการคล้ายไซึ่นัสูอักเสูบั ปัว่ดข้อ ผื�นตามตัว่
2
ก้อนในปัอด ไตว่ายเฉ้ยบัพลัน ผลเจาะชิน� เนือ� ไตเปั็นลักษณะ ของ eGFR < 50 มล./นาที่้/1.73 ม. ม้โปัรต้นรั�ว่ในปััสูสูาว่ะ
necrotizing and crescentic pauci-immune glomerulonephritis ร่ว่มกับั microscopic hematuria และคว่ามดันโลหิตสู้ง
ม้อาการในเว่ลาเปั็นเดือน อย่างไรก็ด้ อาจพบัลักษณะ immune
complex มากกว่่ า ร้ อ ยละ 50 และสูั ม พั น ธ์์ กั บั โปัรต้ น
การตรวจทางห้้องปฏิิบััติการ
ANCAs เปั็น autoantibodies ต่อ cytoplasmic ในปััสูสูาว่ะสู้ง และม้ crescents สูามารถึใช้ระดับั ANCA
antigens ซึ่่�งพบัในนิว่โที่รฟิิลของเม็ดเลือดขาว่ นอกจากน้� ในการติดตามคว่ามรุนแรงของโรคได้
ในนิว่โที่รฟิิลยังม้โปัรต้นอืน� ๆ ได้แก่ lysozyme, MPO, neutral
serine proteinases (PR3) ซึ่่�งเปั็น autoantibodies ต่อ MPO
และ PR3
PR3 จะม้คว่ามสูัมพันธ์์กับั polyangiitis ในขณะที่้�
MPO-ANCA จะสูัมพันธ์์กับั microangiitis polyarthritis หรือ
renal-limited vasculitis การพบั dual positive ของ anti MPO
และ PR3 บั่งถึ่ง drug-induced vasculitis
อย่างไรก็ด้ สูามารถึพบั anti MPO และ PR3 ได้
ในการติดเชือ� endocarditis, tuberculosis, HIV, hepatitis และ
bartonellosis ได้
ANCA-negative Pauci-immune vasculitis
พบัได้ร้อยละ 10 ม้อาการและการตอบัสูนองต่อ
การรักษาเหมือนกับักลุ่มที่้� ANCA positive แต่มักพบัเปั็น
renal-limited disease การตรว่จที่าง epitope mapping
พบัว่่าม้ antibody ต่อบัาง epitope ของ MPO-ANCA ที่ำาให้
การตรว่จ ANCA ด้ว่ยว่ิธ์้ธ์รรมดาไม่พบั
กลไกการกระติุ�นคอุมพลีเมนติ์
ม้ ห ลั ก ฐานว่่ า ม้ ก ารกระตุ้ น คอมพล้ เ มนต์ ที่ าง
alternative pathway โดยพบัหลักฐานการเพิม� circulating และ
urinary C5a และ low circulating C3 การใช้ยา avacopan
ซึ่่�งเปั็น C5a receptor antagonist พบัว่่าได้ผลด้
ผลชิ้ิ�นเน้�อุทางพยาธิิวิิทยา
ลักษณะจำาเพาะคือ necrotizing และ crescentic
glomerulonephritis โดยที่้�ไม่พบั immune deposition
26
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การรักษา
Induction Therapy ในช่ว่ง 3-6 เดือนแรก
Maintenance Therapy ในช่ว่ง 24-48 เดือน เพื�อ
ปั้องกันโรคกลับัเปั็นซึ่ำ�า
Induction Therapy:
แนะนำาให้ใช้ corticosteroid ร่ว่มกับั cyclophosphamide
หรือ rituximab ถึ้าไม่ได้ผลใน 4-6 สูัปัดาห์ ให้เปัล้�ยนยา
จาก cyclophosphamide เปั็น rituximab หรือในที่างกลับักัน
ให้ ย า corticosteroid ในขนาดสู้ ง ช่ ว่ งแรกโดยให้ pulse
methylprednisolone 500-100 มล./ว่ัน นาน 3 ว่ัน แล้ว่เปัล้ย� น
เปั็นรับัปัระที่านในขนาด 1 มก./กก./ว่ัน สู้งสูุด 60-80 มก./ว่ัน
นาน 2-4 สูัปัดาห์ และค่อยพิจารณาลดขนาดยาลง โดยลด
5-10 มก. ในเว่ลา 6 เดือน
การศึ่กษา PEXIVAS ซึ่่�งศึ่กษาในผ้้ปั่ว่ย AAV ที่้�ม้
อาการรุนแรง (eGFR < 50 มล./นาที่้/1.73 ม.2) ในผ้้ปั่ว่ย
704 ราย แบั่งเปั็นกลุ่ม plasma exchange และกลุ่มคว่บัคุม
และกลุ่ ม ที่้� ไ ด้ รั บั ยา glucocorticoids ในขนาดปักติ แ ละ
ขนาดตำา� โดยได้รบัั cyclophosphamide หรือ rituximab induction
มาก่อน การศึ่กษาน้�ติดตามไปันาน 7 ปัี พบัว่่าอัตราตาย
ที่ั�งกลุ่มที่้�ที่าำ plasma exchange และกลุ่มคว่บัคุมไม่ต่างกัน
(ร้อยละ 31 ในกลุ่มคว่บัคุม และร้อยละ 28.4 ในกลุ่ม plasma
exchange) การให้ยา corticosteroid ในขนาดตำ�าได้ผลด้
ไม่น้อยกว่่า corticosteroid ขนาดมาตรฐาน (non-inferiority)
และม้การติดเชือ� น้อยกว่่า ดังนัน� การศึ่กษา PEXIVAS สูรุปัว่่า
การที่ำา plasma exchange ไม่ได้ปัระโยชน์

อ่านต่อฉบับหน้า

[ หลากสีสัน ]

ผศ.พญ.รพีพร โรจำน์แสงเรือง •
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

แรงจููงใจูในการทำำงาน

ในการทำำางาน ผู้้�บริหารมัักต้�องการกระต้้�นให�ผู้ร้� ่วมังานขยัันทำำางานเพื่่�อสร�างผู้ลผู้ลิต้ทำ่�มัคุ่ ้ณภาพื่
ในปััจจ้บัน สังคุมัวัต้ถุ้นิยัมัมัักบอกว่าวิธี่สร�างแรงจ้งใจในการทำำางานคุ่อ การให�เงินเดื่อนทำ่�ส้งมัาก ๆ แต้่หลายัคุรั�ง
ก็พื่บว่าการเพื่ิมั� เงินให�กไ็ มั่สามัารถุเร่งให�ขยัันทำำางานไดื� รวมัทำัง� อาจไมั่สามัารถุหาเงินจำานวนมัากมัาอัดืฉี่ดืพื่นักงานไดื�เพื่่ยังพื่อ
แล�วนอกจากเงินแล�ว อะไรสามัารถุสร�างแรงจ้งใจให�ทำาำ งานไดื�
ในการทำดืลองอันหน่�ง ไดื�จ�างคุนมัา 3 กล้่มัเพื่่�อจับคุ้่คุำาเหมั่อนในกระดืาษโดืยัให�คุ่าจ�างคุรั�งละ 1 ดือลลาร์ จากนั�น
ในคุรั�งถุัดืไปัก็ให�ลดืราคุาลงไปัเร่�อยั ๆ จนกระทำั�งปัฏิิเสธีไมั่ยัอมัทำำางาน โดืยัการทำดืลองไดื�สร�างเง่�อนไขดืังน่�
กล้่มัทำ่� 1 ให�เข่ยันชื่่�อของต้นเองบนกระดืาษ และเมั่�อเจ�าหน�าทำ่�รับงานแล�วให�ทำาำ การต้รวจทำานพื่ร�อมักับพื่้ดืว่า “อ่อฮึ่”
กล้่มัทำ่� 2 ไมั่ต้�องเข่ยันชื่่�อต้นเองบนกระดืาษ และเมั่�อเจ�าหน�าทำ่�รับงานแล�วก็ให�ต้รวจทำานจากนั�นก็หยั่อนลงกล่อง
โดืยัไมั่พื่้ดือะไร
กล้มั่ ทำ่� 3 ไมั่ต้อ� งเข่ยันชื่่อ� ต้นเองบนกระดืาษ และเมั่อ� เจ�าหน�าทำ่ร� บั งานแล�วก็ให�สง่ เข�าเคุร่อ� งทำำาลายัเอกสารต้่อหน�าทำันทำ่
จากการทำดืลองพื่บว่ากล้่มัทำ่� 3 หยั้ดืทำำางานเมั่�อราคุาลดืลงไปัเหล่อ 30 เซนต้์ แต้่กล้่มัทำ่� 1 ยัังคุงทำำางานไปัเร่�อยั ๆ
จนกระทำั�งหยั้ดืทำำางานเมั่�อราคุาลดืเหล่อ 15 เซนต้์
ดืังจะเห็นว่ากล้มั่ ทำ่� 3 หยั้ดืทำำางานเร็วกว่ากล้มั่ อ่น� ทำัง� น่เ� พื่ราะงานไมั่ไดื�รบั คุวามัสนใจ ทำัง� ไมั่มัก่ ารระบ้ต้วั ต้นเจ�าของงาน
และงานไมั่มัใ่ คุรต้รวจทำาน ต้ลอดืจนงานถุ้กทำำาลายัโดืยัทำันทำ่ต้่อหน�า
น่าแปัลกใจว่ากล้่มัทำ่� 3 น่าจะรับทำำางานไปัไดื�เร่�อยั ๆ ทำั�งน่�เพื่ราะทำำางานลวกแคุ่ไหนก็ไมั่มั่ใคุรมัาต้รวจทำาน น่าจะ
สบายัใจทำ่�ทำำางานสั�ว ๆ แคุ่ไหนก็ยัังไดื�รับเงิน แต้่กลับพื่บว่าคุนไมั่มั่กำาลังใจทำำางานและหยั้ดืทำำางานทำั�งทำ่�ยัังไดื�รับเงิน
กลับกลายัเปั็นว่ากล้่มัทำ่� 1 ซ่�งไดื�รับคุำาพื่้ดืว่า “อ่อฮึ่” กลับมั่แรงใจในการทำำางานไปัไดื�นานกว่า
ประจำำเดืือนมกราคม 2564
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อันแสดืงว่าเงินเพื่่ยังอยั่างเดื่ยัวก็ไมั่สามัารถุกระต้้�นให�ทำำางานไดื� ถุ�าคุนไมั่ร้�สก่ ภ้มัิใจในงานทำ่�ทำำา
การสร�างแรงจ้งใจในการทำำางานอ่กวิธี่หน่�งจ่งเปั็นการกระต้้�นให�ผู้้�ทำำางานมั่คุวามัภ้มัิใจทำ่�จะสร�างงาน หร่อกระต้้�นให�
ร้�ส่กว่าเปั็นเจ�าของงาน
การจ้งใจให�คุนทำำางานร่วมักับเราจ่งมั่หลายัวิธี่ นอกจากการเพื่ิ�มัเงินคุ่าจ�างเพื่่ยังอยั่างเดื่ยัว
การกล่าวชื่่น� ชื่มัผู้ลงานก็แสดืงว่ามั่คุนเห็นคุ้ณคุ่าของงาน ก็ทำำาให�คุนทำำางานมั่กำาลังใจอยัากสร�างงานเพื่ิมั� มัากข่น� เร่อ� ยั ๆ
งานทำ่�ทำ�าทำายัก็เปั็นการชื่ักชื่วนให�คุนเก่งอยัากพื่ิส้จน์ต้นเองมัาทำำางานให� เพื่่�อเกิดืคุวามัภ้มัิใจในต้นเอง
คุรั�งหน่�ง นายับ้ญชื่้ โรจนเสถุ่ยัร ต้�องการเชื่ิญผู้้�เชื่่�ยัวชื่าญทำ่านหน่�งเพื่่�อเข�ามัาร่วมัพื่ัฒนาธีนาคุารกร้งเทำพื่ หลังจากให�
ล้กน�องไปัเชื่ิญอยั้่หลายัคุรั�ง ผู้้�เชื่่�ยัวชื่าญทำ่านนั�นก็ไมั่สนใจมัาร่วมังาน จนในทำ่�ส้ดืนายับ้ญชื่้ ขอพื่บเปั็นการส่วนต้ัว
ในการพื่บปัะคุรั�งนั�น นายับ้ญชื่้ ไดื�กล่าวว่า
“คุ้ณเข�าใจระบบการก้�ยั่มัแบบใหมั่ทำ่�เพื่ิ�งนำามัาใชื่�ในอเมัริกาเมั่�อเร็ว ๆ น่�ไหมั”
ผู้้�เชื่่�ยัวชื่าญต้อบว่า “ระบบน่�ใหมั่มัากคุรับ ผู้มัก็ไมั่แน่ใจว่าเขาทำำากันยัังไง ผู้มัจ่งอาจไมั่สามัารถุสร�างปัระโยัชื่น์ให�แก่
ธีนาคุารไดื�นะคุรับ”
นายับ้ญชื่้ กล่าวว่า “ผู้มัอยั้่ในวงการธีนาคุารมัานานหลายัสิบปัีก็ไมั่เคุยัเห็นระบบการทำำางานแบบน่�มัาก่อน แต้่มััน
มั่บางอยั่างทำ่น� า่ สนใจและถุ�านำามัาปัรับใชื่�ไดื�จริงน่าจะก่อเกิดืการเปัล่ยั� นแปัลงทำ่ยั� งิ� ใหญ่ต้อ่ ระบบธีนาคุารไทำยัในอนาคุต้ข�างหน�า
อยั่างแน่นอน ผู้มัก็ไมั่ร้�และคุ้ณก็ไมั่ร้� เรามัาร่วมักันแลกเปัล่�ยันเร่ยันร้�ไปัดื�วยักันเพื่่�อสร�างการเปัล่�ยันแปัลงทำ่�ยั�ิงใหญ่ให�แก่
ระบบธีนาคุารไทำยักันดื่ไหมั”
ผู้้�เชื่่�ยัวชื่าญคุิดืว่า ขนาดืนายับ้ญชื่้ โรจนเสถุ่ยัร ซ่�งเปั็นผู้้�ยัิ�งใหญ่ในวงการธีนาคุารมัานานยัังไมั่ร้�จักเลยั แสดืงว่างานน่�
ยัากและทำ�าทำายัอยั่างมัาก ในทำ่�ส้ดืผู้้�เชื่่�ยัวชื่าญรายันั�นไดื�ต้ัดืสินใจร่วมัทำำางานกับธีนาคุารกร้งเทำพื่ต้ั�งแต้่นั�นเปั็นต้�นมัา
บัณฑิิต้ ฤทำธีิ�ถุกล เปั็น conductor ทำ่�มั่ชื่่�อเส่ยังระดืับโลก เขาเปั็นคุนเก่งทำ่�ชื่อบงานทำ�าทำายัมัาต้ลอดื เล่าให�ฟัังว่า
เขามัักสร�างงานชื่ิ�นใหญ่ ๆ เทำ่านั�น ทำั�งน่�เพื่ราะการสร�างงานข่�นมัาแต้่ละชื่ิ�นยั่อมัใชื่�กระบวนการแบบเดื่ยัวกัน แต้่งานยัิ�งใหญ่
จะดื่งคุนเก่งเข�ามัาร่วมังานไดื�ง่ายั ทำั�งน่�เพื่ราะคุนเก่งจะร้�ส่กเปั็นเก่ยัรต้ิทำ่�ไดื�ร่วมังาน ต้่างจากงานเล็ก ๆ ทำ่�ต้�องขอร�องให�คุน
มัาร่วมัทำำางานดื�วยั
หลากหลายัวิธี่จ้งใจให�คุนทำำางานจ่งอาจมัาจากเงินคุ่าจ�างทำ่�แพื่ง การมั่คุนทำ่�เห็นคุ้ณคุ่าของงานทำ่�ผู้ลิต้ข่�นมัา หร่อ
คุวามัร้�ส่กภ้มัิใจทำ่�ไดื�ทำาำ งานทำ�าทำายัหร่องานยัาก ๆ ก็ไดื�
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แนวทางการรักษาโรคอ้วนในผู้้้ใหญ่่ตามแนวทางยุ่โรป

(European Guidelines for Obesity Management in Adults)

โรีคอ้วัน (obesity) เปั็นโรีคทีมี� คี วัามีสัำาคัญเพ่มี� มีากข้น� เรี้อ� ย ๆ
ในปััจจุบัันเน้อ� งจากมีีควัามีชุ่กและอุบัต่ั ่การีณ์ที�เพ่�มีข้�นเรี้�อย ๆ ทั�วัโลก
องค์การีอนามีัยโลกรีะบัุวัา่ โรีคอ้วันเปั็นโรีคหน้ง� ในปััจจุบันั ทีสั� รี้างปััญหา
ทางสัุขภาพให้กับัมีนุษย์มีากที�สัุด เน้�องจากโรีคอ้วันเปั็นโรีคที�นำาไปัสัู่
ควัามีผ่่ดปักต่่ทางสัุขภาพอ้น� ๆ อีกมีากมีาย เช่่น โรีคเบัาหวัานช่น่ดที� 2
โรีคหัวัใจและหลอดเล้อด โรีคมีะเรี็งบัางช่น่ด โรีคกรีะดูกและข้อ และ
ควัามีผ่่ดปักต่่ทางสัุขภาพอ้�น ๆ ข้อมีูลในปัี ค.ศึ. 2014 ที�ผ่่านมีาพบัวั่า
มีีผ่ใู้ หญ่ (อายุ 18 ปัีขน้� ไปั) อยูมี่ ากถึ้ง 1.9 พันล้านคนทีมี� ปัี ญ
ั หานำ�าหนัก
ต่ัวัเก่น และในจำานวันนีมี� กี วั่า 600 ล้านคนทีเ� ปั็นโรีคอ้วัน นัน� ค้อในกลุมี่
ผู่้ใหญ่ทุก ๆ 4-5 คน จะมีี 1 คนที�เปั็นโรีคอ้วัน และเปั็นที�คาดการีณ์วั่า
หากสัถึานการีณ์ยังคงดำาเน่นต่่อไปั ในปัี ค.ศึ. 2030 จะมีีคนจำานวัน
2.2 พันล้านคนทีมี� นี า�ำ หนักต่ัวัเก่น และ 1.1 ล้านคนทีเ� ปั็นโรีคอ้วัน ซึ่้ง� จะ
สั่งผ่ลทำาให้เก่ดผ่ลกรีะทบัในทางสัาธารีณสัุขเปั็นอย่างมีากในอนาคต่

คำจำำกัดืความแลิะจำัดืแบ่่งกลิ่่มโรค
โรีคอ้วันเปั็นโรีคเรี้�อรีังที�มีีลักษณะทางคล่น่กค้อ มีีการีสัะสัมี
ของไขมีันในรี่างกายเพ่�มีข้�น ซึ่้�งในทางปัฏิ่บััต่่น่ยมีใช่้ค่าดัช่นีมีวัลกาย
(body mass index; BMI) เปั็นเกณฑ์์ ค่า BMI นั�นคำานวัณได้จาก
นำ�าหนักต่ัวัในหน่วัยก่โลกรีัมีหารีด้วัยค่ายกกำาลังสัองของสั่วันสัูงหน่วัย
เปั็นเมีต่รี สัำาหรีับัในผู่้ใหญ่จะถึ้อวั่ามีีนำ�าหนักต่ัวัเก่น (overweight หรี้อ
pre-obesity) เมี้�อค่า BMI มีากกวั่่า 25 kg/m2 และถึ้อเปั็นโรีคอ้วัน
เมี้อ� ค่า BMI ต่ัง� แต่่ 30 kg/m2 ข้น� ไปั ทัง� นีสั� าำ หรีับัในปัรีะช่ากรีเอเช่ีย ค่า BMI
ที�ใช่้เปั็นเกณฑ์์ในการีวั่น่จฉััยจะน้อยกวั่าค่าของปัรีะช่ากรียุโรีปั
การีสัะสัมีของไขมีันในช่่องท้อง (intra-abdominal fat) เปั็น
ปััจจัยทีสั� มีั พันธ์กบัั โรีคและควัามีผ่่ดปักต่่ของรีะบับัหัวัใจและหลอดเล้อด
การีปัรีะเมี่นปัรี่มีาณของไขมีันในช่่องท้องสัามีารีถึทำาได้โดยการีวััดรีะยะ
รีอบัเอวั (waist circumference; WC) ซึ่้�งจากข้อมีูลการีศึ้กษาพบัวั่า
สััมีพันธ์กับัปัรี่มีาณไขมีันในช่่องท้องอย่างช่ัดเจน การีวััด WC สัามีารีถึ
ทำาได้โดยวััดเสั้นรีอบัวังช่่วังลำาต่ัวัในแนวัขนานที�รีะดับัก้�งกลางรีะหวั่าง
superior iliac crest และขอบัล่ า งสัุ ด ของกรีะดู ก ซึ่ี� โ ครีง สัำา หรีั บั
กลุมี่ ปัรีะช่ากรียุโรีปัถึ้อวั่ามีีการีสัะสัมีไขมีันในช่่องท้องมีากเก่น หรี้อภาวัะ
central obesity (ในบัางครีั�งเรีียกวั่า visceral, upper body, android
หรี้อ apple-shaped obesity) เมี้อ� มีีคา่ WC ต่ัง� แต่่ 94 cm ข้น� ไปัในเพศึช่าย
และ 80 cm ข้�นไปัในเพศึหญ่งที�ไมี่ได้ต่ั�งครีรีภ์ สัำาหรีับัปัรีะช่ากรีเอเช่ีย
ค่าที�ใช่้ในการีวั่น่จฉััยก็แต่กต่่างจากปัรีะช่ากรียุโรีปัด้วัยเช่่นเดียวักัน
กลิไกการเกิดืโรค
โรีคอ้วันมีีกลไกของการีเก่ดโรีคที�ซึ่ับัซึ่้อนและเก่ดจากหลาย
ปััจจัยรี่วัมีกัน แต่่มีีปััจจัยพ้�นฐานที�สัำาคัญที�สัุดก็ค้อ ควัามีไมี่สัมีดุล
รีะหวั่างการีได้รีบัั และการีใช่้พลังงานของรี่างกายต่่อเน้อ� งกันเปั็นเวัลานาน
ปัั จ จั ย ที� มีี ผ่ ลทำา ให้ รี่ า งกายได้ รีั บั พลั ง งานมีากกวั่ า ที� ใช่้ ไ ปันั� น มีี อ ยู่
หลายปัรีะการี ไมี่วั่าจะเปั็นปััจจัยทางด้านช่ีวัวั่ทยา (ทั�งรีะดับั genetic
และ epigenetic) ด้านพฤต่่กรีรีมี สัังคมี และสั่�งแวัดล้อมี (รีวัมีถึ้งภาวัะ

เครีียดเรี้อ� รีัง) โดยมีีปัจั จัยทางด้านสัังคมี วััฒนธรีรีมีและสั่ง� แวัดล้อมี เช่่น
ลักษณะของอาหารีที�มีีพลังงานสัูง ปัรี่มีาณอาหารีต่่อมี้�อที�เพ่�มีมีากข้�น
การีทำา ก่ จ กรีรีมีต่่ า ง ๆ ที� น้ อ ยลงและวั่ ธี ก ารีดำา เน่ น ช่ี วั่ ต่ ที� มีี ก ารี
เคล้�อนไหวัรี่างกายน้อยลง (sedentary lifestyle) ปั็นปััจจัยที�สัำาคัญที�
ทำาให้อบัุ ต่ั ก่ ารีณ์ของโรีคอ้วันเพ่มี� สัูงข้น� อย่างรีวัดเรี็วัในช่่วัง 30 ปัีทผ่�ี า่ นมีา
ปััจจัยเหล่านี�ทำาให้เก่ดกรีะบัวันการี hypertrophy และ hyperplasia
ของเน้� อ เย้� อ ไขมีั น มีี ก ารีหลั� ง สัารีและฮอรี์ โ มีนช่น่ ด ต่่ า ง ๆ เช่่ น
adipokines และสัารีสั้อ� การีอักเสับัช่น่ดต่่าง ๆ จากเน้อ� เย้อ� ไขมีันออกมีา
มีากข้�นนำาไปัสัู่การีเก่ดผ่ลกรีะทบัที�สัำาคัญต่่าง ๆ ของโรีคอ้วันต่ามีมีา
การีรีั ก ษาโรีคอ้ วั นด้ วั ยการีผ่่ า ต่ั ด ซึ่้� ง มีี ผ่ ลโดยต่รีงต่่ อ
การีเปัลีย� นแปัลงของกลไกการีรีับัรีู้ควัามีห่วัและควัามีอ่มี� ทำาให้ควัามีรีู้
ควัามีเข้าใจเกีย� วักับัการีสั้อ� สััญญาณปัรีะสัาทรีะหวั่างรีะบับัทางเด่นอาหารี
และสั่วันของ appetite center ในรีะบับัปัรีะสัาทสั่วันกลางซึ่้�งเรีียกวั่า
“gut-brain axis” ได้ช่ัดเจนมีากข้�น โดยพบัวั่าผู่้ปั่วัยโรีคอ้วันมีักจะมีี
การีเปัลีย� นแปัลงทางโครีงสัรี้างและการีสัรี้างฮฮรี์โมีนจากทางเด่นอาหารี
ที�เปัลี�ยนแปัลงไปัจนทำาให้การีรีับัควัามีรีู้สั้กห่วัและอ่�มีนั�นเปัลี�ยนแปัลง
ไปัจากเด่มี นอกจากนีย� ังมีีข้อมีูลที�บั่งช่ี�วั่าแบัคทีเรีียที�ลำาไสั้ (intestinal
microbiota) ที�เปัลี�ยนแปัลงไปัในผู่้ปั่วัยโรีคอ้วันอาจเปั็นปััจจัยที�สัำาคัญ
อีกปัรีะการีหน้�ง โดยในภาวัะปักต่่สัารีช่น่ดต่่าง ๆ ที�แบัคทีเรีียในลำาไสั้
สัรี้างข้น� มีีผ่ลโดยต่รีงต่่อกรีะบัวันการี gluconeogenesis ของลำาไสั้ และ
การีทำางานของ mitochondria และรีะบับั metabolism ของรี่างกายมีนุษย์
สัำา หรีั บั ปัั จ จั ย ในแง่ ข องการีใช่้ พ ลั ง งานของรี่ า งกายนั� น
ปััจจุบัันมีีข้อมีูลเกี�ยวักับัการีเปัลี�ยนแปัลงการีสัรี้างพลังงานควัามีรี้อน
(thermogenesis) จากเน้�อเย้�อไขมีันช่น่ด brown adipose tissue และ
การีศึ้กษาเกี�ยวักับัเรี้�องนี�เพ่�มีข้�นซึ่้�งอาจนำาไปัสัู่ควัามีรีู้ควัามีเข้าใจและ
แนวัทางในการีจัดการีโรีคอ้วันผ่่านทางกลไกเหล่านีไ� ด้ดยี ง่� ข้น� ในอนาคต่

แนวทางการประเมินทางคลิินิก
ผู่้ปั่วัยโรีคอ้วันทุกรีายควัรีได้รีับัการีปัรีะเมี่นทางคล่น่กทั�ง
การีซึ่ักปัรีะวััต่่ ต่รีวัจรี่างกาย และการีต่รีวัจทางห้องปัฏิ่บัต่ั ก่ ารีทีเ� กีย� วัข้อง
อย่างครีอบัคลุมี ซึ่้�งได้แก่
การซัักประวััติิ
• เช่้�อช่าต่่
• ปัรีะวััต่ค่ รีอบัครีัวั
• พฤต่่กรีรีมีการีรีับัปัรีะทานอาหารี รีวัมีถึ้งควัามีผ่่ดปักต่่ของ
การีรีับัปัรีะทานอาหารี (เช่่น binge eating disorder, night
eating syndrome, bulimia เปั็นต่้น) รีวัมีถึ้งรีูปัแบับัของ
อาหารีที�รีับัปัรีะทานในแต่่ละวััน
• ลักษณะการีทำาก่จกรีรีมีและการีใช่้ช่ีวั่ต่ปัรีะจำาวััน
• ปัรีะวััต่่อาการีของโรีคซึ่้มีเศึรี้าและควัามีผ่่ดปักต่่ทางจ่ต่
และอารีมีณ์อ้�น ๆ
• ปัรีะวััต่อ่ าการีของโรีคทางพันธุกรีรีมี โรีคของรีะบับัต่่อมีไรี้ท่อ
ภาวัะเครีียดเรี้�อรีัง การีสัูบับัุหรีี�หรี้อด้�มีแอลกอฮอล์
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• ปัรีะวััต่่อาการีของโรีคต่่าง ๆ ที�เปั็นภาวัะแทรีกซึ่้อนของ
โรีคอ้วัน
• ควัามีคาดหวัังและแรีงจูงใจในการีลดนำ�าหนักของผู่้ปั่วัย
รีวัมีถึ้งปัรีะวััต่่การีจัดการีลดนำ�าหนักที�ผ่่านมีาในอดีต่
การติรวัจร่างกาย
• วััดนำ�าหนักและสั่วันสัูง เพ้อ� นำามีาใช่้ในการีคำานวัณค่า BMI
และวััด WC
• ต่รีวัจหารี่องรีอยของโรีคทีเ� ปั็นภาวัะแทรีกซึ่้อนของโรีคอ้วัน
เช่่น เบัาหวัาน ควัามีดันโลห่ต่สัูง ไขมีันในเล้อดสัูง โรีคหัวัใจ
โรีครีะบับัการีหายใจ โรีคต่ับั (non-alcoholic fatty liver
disease; NAFLD) โรีคของกรีะดูกและข้อ และควัามีผ่่ดปักต่่
ของการีนอนหลับัและต่รีวัจหารี่องรีอยของภาวัะ insulin
resistance เช่่น การีพบั acanthosis nigricans
การติรวัจทางห้้องปฏิิบััติิการ
• รีะดั บั นำ�า ต่าลในเล้ อ ดขณะอดอาหารี (fasting blood
glucose)
• รีะดับัไขมีันช่น่ดต่่าง ๆ ในเล้อด ได้แก่ total cholesterol,
HDL, LDL และ triglycerides
• Uric acid
• Thyroid function โดยเฉัพาะ thyroid-stimulating hormone
(TSH) level
• Hepatic transaminases และการีต่รีวัจเพ่�มีเต่่มีที�ต่ับั
หากสังสััยภาวัะ NAFLD
• การีต่รีวัจอ้�น ๆ เช่่น การีต่รีวัจหัวัใจและหลอดเล้อด
การีต่รีวัจต่่อมีไรี้ท่อ (adrenal และ hypothalamic axis)
ในกรีณีทสั�ี งสััยควัามีผ่่ดปักต่่จากปัรีะวััต่แ่ ละการีต่รีวัจรี่างกาย
• การีต่รีวัจการีนอนหลับั
การติรวัจวัิ เ คราะห้์ อ งค์ ป ระกอบัของร่ า งกาย (body
composition analysis)
โดยทั�วัไปัแล้วัการีวััด WC สัามีารีถึใช่้เปั็นข้อมีูลเบั้�องต่้น
ในการีปัรีะเมี่นรีะดับัไขมีันในช่่องท้องได้คอ่ นข้างดี แต่่ในกรีณีทต่ี� อ้ งการี
ปัรีะเมี่นสั่วันปัรีะกอบัที�เปั็นไขมีันในรี่างกายอย่างละเอียดสัามีารีถึ
ทำาการีต่รีวัจวั่ธีการีอ้�น ๆ เพ่�มีเต่่มี ได้แก่ วั่ธี dual energy x-ray
absorptiometry (DEXA), air-displacement plethysmography
(BodPod), bioimpedance analysis (BIA) และการีต่รีวัจ imaging เช่่น
CT scan หรี้อ MRI เปั็นต่้น การีต่รีวัจต่่าง ๆ ดังกล่าวันี�สัามีารีถึทำาให้
ทรีาบัถึ้งองค์ปัรีะกอบัของรี่างกายในสั่วันที�ไมี่ใช่่ไขมีัน (fat free mass)
ได้ดยี ง�่ ข้น� และสัามีารีถึใช่้เปั็นข้อมีูลปัรีะกอบัการีต่ัดสั่นใจเล้อกวั่ธกี ารีรีักษา
และต่่ดต่ามีผ่ลการีรีักษาได้ดี แต่่ไมี่จาำ เปั็นต่้องทำาการีต่รีวัจในผู่ปั้ วั่ ยทุกรีาย
หลิักการทั�วไปของการดื้แลิผู้้้ป่วยุโรคอ้วน
ในการีจัดการีโรีคอ้วันควัรีมีีการีกำาหนดเปั้าหมีายของการีรีักษา
สัำาหรีับัผู่้ปั่วัยแต่่ละรีายที�ช่ัดเจนและมีีควัามีเปั็นไปัได้ โดยมีุ่งเน้น
การีลดปััจจัยเสัี�ยงทางสัุขภาพต่่าง ๆ เปั็นเปั้าหมีายที�สัำาคัญที�สัุด และ
เน้นการีทำาให้นำ�าหนักต่ัวัลดลงรี่วัมีกับัการีรีักษารีะดับันำ�าหนักต่ัวัไมี่ให้
เพ่�มีข้�น ควัรีทำาควัามีเข้าใจกับัผู่้ปั่วัยวั่าโรีคอ้วันถึ้อวั่าเปั็นโรีคเรี้�อรีัง
ที�ต่้องให้ควัามีสัำาคัญและดูแลต่่อเน้�องต่ลอดช่ีวั่ต่
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เป้าหมายุของการรักษา
การีรีักษาโรีคอ้วันมีีเปั้าหมีายไมี่เพียงแต่่เพ้อ� ทำาให้นำ�าหนักต่ัวั
ของผู่ปั้ วั่ ยลดลงเท่านัน� แต่่ยงั รีวัมีไปัถึ้งการีสั่งเสัรี่มีสัุขภาพและลดปััจจัยเสัีย� ง
ทางสัุขภาพที�สััมีพันธ์กับัโรีคอ้วัน เน้�องจากผ่ลดีทางคล่น่กมีักจะเรี่�มี
ปัรีากฏิช่ั ด เจนเมี้� อ ผู่้ ปั่ วั ยทำา การีปัรีั บั เปัลี� ย นวั่ ธี ก ารีดำา เน่ น ช่ี วั่ ต่
เพ่มี� ก่จกรีรีมีทางกายให้มีากข้น� ในแต่่ละวััน และมีีนา�ำ หนักต่ัวัลดลงอย่างน้อย
รี้อยละ 5-10 ของนำ�าหนักต่ัวัเรี่มี� ต่้น ในการีต่่ดต่ามีผ่ลการีรีักษาควัรีเน้น
ต่่ดต่ามีปัรีะเมี่นปัรี่มีาณไขมีันสัะสัมีในช่่องท้อง โดยการีดูจาก WC หรี้อ
การีต่รีวัจวั่เครีาะห์องค์ปัรีะกอบัของรี่างกาย เน้อ� งจากเปั็นปััจจัยสัำาคัญ
ที�มีผ่ี ลต่่อปััจจัยเสัี�ยงต่่าง ๆ ที�เก่ดข้�นจากโรีคอ้วัน
นอกเหน้อไปัจากการีลดนำา� หนักและไขมีันสัะสัมีในรี่างกายแล้วั
ผู่ปั้ วั่ ยทุกรีายควัรีได้รีบัั การีรีักษาโรีครี่วัมีต่่าง ๆ ทีมี� อี ยูไ่ ปัพรี้อมีกันด้วัย
ได้แก่ การีควับัคุมีรีะดับันำ�าต่าลในเล้อดให้อยู่ในเกณฑ์์ท�ีดีในผู่้ปั่วัย
เบัาหวัานช่น่ ด ที� 2 การีควับัคุ มี รีะดั บั ควัามีดั น โลห่ ต่ ในผู่้ ปั่ วั ย
โรีคควัามีดันโลห่ต่สัูง ให้การีรีักษาภาวัะไขมีันในเล้อดสัูง และการีรีักษา
โรีคหยุดหายใจขณะหลับั เปั็นต่้น นอกจากนีย� งั ควัรีพ่จารีณาให้การีดูแล
ในด้านอ้�น ๆ เช่่น การีบัรีรีเทาอาการีปัวัดในผู่้ปั่วัยที�มีีโรีคกรีะดูก
และข้อเสั้�อมี การีดูแลทางด้านจ่ต่ใจ อารีมีณ์และสัังคมี และการีแก้ไข
ควัามีรีูสั้ ก้ ด้อยค่าเน้อ� งมีาจากรีูปัลักษณ์ เปั็นต่้น เพ้อ� ช่่วัยสั่งเสัรี่มีทำาให้
ผู่้ปั่วัยมีีคุณภาพช่ีวั่ต่ที�ดีข้�น
การป้องกันไม่ให้นำ�าหนักตัวเพิ่ิ�มข้�น
สัำาหรีับัผู่้ที�มีนี ำ�าหนักต่ัวัเก่น (BMI 25-29.9 kg/m2) และไมี่มีี
โรีครี่วัมีอ้�น เปั้าหมีายที�เหมีาะสัมีในการีดูแลผู่้ปั่วัยค้อ การีปั้องกัน
ไมี่ให้นำ�าหนักต่ัวัเพ่�มีมีากข้�น โดยแนะนำาการีรีับัปัรีะทานอาหารีและ
การีออกกำาลังกายหรี้อทำาก่จกรีรีมีทางกายให้มีากข้น� ในกรีณีทกี� ำาหนด
เปั้าหมีายเปั็นการีลดนำ�าหนักควัรีกำาหนดรีะดับันำ�าหนักต่ัวัเปั้าหมีาย
ที�สัามีารีถึทำาได้จรี่ง และเน้นการีเปัลี�ยนแปัลงในรีะยะยาวัเปั็นสัำาคัญ
การลิดืนำ�าหนักในผู้้้ป่วยุโรคอ้วน
โดยทั�วัไปัการีกำาหนดเปั้าหมีายในการีลดนำ�าหนักเพ้�อให้
นำ�าหนักต่ัวัลดลงรี้อยละ 5-15 จากเด่มีภายในช่่วังเวัลา 6 เด้อน ถึ้อเปั็น
เปั้าหมีายที�ค่อนข้างเหมีาะสัมี สัามีารีถึทำาได้จรี่งและมีีปัรีะโยช่น์ต่่อ
สัุขภาพ สัำาหรีับัในผู่้ปั่วัยที�มีีรีะดับั BMI ต่ั�งแต่่ 35 kg/m2 ข้�นไปั อาจต่ั�ง
เปั้าหมีายไวั้มีากกวั่าค้อ ลดลงรี้อยละ 20 หรี้อมีากกวั่าในรีะยะเวัลา
6 เด้ อ น เปั็ น ต่้ น ทั� ง นี� ก ารีกำา หนดเปั้ า หมีายควัรีพ่ จ ารีณาต่ามี
ควัามีเหมีาะสัมีและควัามีพรี้อมีของผู่้ปั่วัยเปั็นรีาย ๆ ไปั
การแก้ ไ ขปั ญ่ หากรณีี ไ ม่ ส ามารถลิดืนำ�า หนั ก หรื อ ป้ อ งกั น
ไม่ให้นำ�าหนักตัวเพิ่ิ�มข้�นไดื้
ผู่้ ปั่ วั ยที� ไ มี่ สั ามีารีถึลดนำ�า หนั ก ต่ั วั ลงได้ ต่ ามีเปั้ า หมีายที�
ต่้องการีหรี้อมีีนำ�าหนักต่ัวัเพ่�มีข้�นหลังจากที�เคยลดลงได้แล้วั (เรีียกวั่า
weight cycling) ซึ่้ง� มีักจะพบัได้บัอ่ ยในเพศึหญ่ง ควัรีปัรี้กษาผู่เ้ ช่ีย� วัช่าญ
เพ้อ� ทำาการีปัรีะเมี่นและให้การีรีักษาเพ่มี� เต่่มีต่่อไปั เน้อ� งจากผู่ปั้ วั่ ยเหล่านี�
มีักมีีปัจั จัยเสัีย� งทางสัุขภาพทีสั� มีั พันธ์กบัั โรีคอ้วัน เช่่น โรีคควัามีดันโลห่ต่สัูง
ไขมีันในเล้อดสัูง หรี้อโรีคของถึุงนำ�าดี เปั็นต่้น มีากกวั่าผู่้ปั่วัยกลุ่มีอ้�น
นอกจากนี�ผู่้ปั่วัยบัางรีายอาจมีีปััญหาทางจ่ต่อารีมีณ์ เช่่น โรีคเครีียด
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หรี้อซึ่้มีเศึรี้า ซึ่้ง� จำาเปั็นต่้องได้รีบัั การีรีักษาด้วัยวั่ธี psychotherapy หรี้อ
ใช่้ยากลุ่มี antidepressants เพ่�มีเต่่มี เปั็นต่้น
การติดืตามการรักษา
ด้วัยเหตุ่ทโ�ี รีคอ้วันเปั็นโรีคเรี้อ� รีัง ผู่ปั้ วั่ ยจ้งควัรีได้รีบัั การีต่่ดต่ามี
การีรีั ก ษาอย่ า งต่่ อ เน้� อ งเพ้� อ ปั้ อ งกั น การีกลั บั เปั็ น ซึ่ำ�า และเฝ้้ า รีะวัั ง
ควัามีเสัีย� งของการีเก่ดโรีครี่วัมีทีสั� ัมีพันธ์กบัั โรีคอ้วัน เช่่น โรีคเบัาหวัาน
ช่น่ดที� 2 และโรีคหัวัใจและหลอดเล้อด เปั็นต่้น
หลิักการเฉพิ่าะของการรักษาโรคอ้วน
อาห้ารและโภชนาการ
ผู่ปั้ วั่ ยควัรีทำาบัันท้กเกีย� วักับัอาหารีทีรี� บัั ปัรีะทานในแต่่ละวััน
(food diary) เน้อ� งจากจะเปั็นข้อมีูลเช่่งคุณภาพทีเ� ปั็นปัรีะโยช่น์ ทัง� ในแง่
ของการีเปั็นข้อมีูลปั้อนกลับัเกี�ยวักับัพฤต่่กรีรีมีการีรีับัปัรีะทานอาหารี
แก่ผ่ปัู้ วั่ ยเอง และการีเปั็นข้อมีูลเพ้อ� ให้ผ่ดู้ แู ลรีักษาผู่ปั้ วั่ ยทรีาบัถึ้งควัามีรีู้
ควัามีเข้าใจ รีวัมีไปัถึ้งปััจจัยต่่าง ๆ ทีมี� ผ่ี ลต่่อการีเล้อกรีับัปัรีะทานอาหารี
ของผู่ปั้ วั่ ย ซึ่้ง� จะนำาไปัสัูก่ ารีวัางแผ่นการีรีักษาทีเ� หมีาะสัมีสัำาหรีับัผู่ปั้ วั่ ย
ได้ดีย่�งข้�น
ก่ อ นเรี่� มี ให้ คำา แนะนำา เกี� ย วักั บั อาหารี ผู่้ ปั่ วั ยควัรีได้ รีั บั
การีช่ีแ� จงเกีย� วักับัควัามีสัำาคัญของการีลดนำา� หนักและปัรีะเมี่นควัามีมีัน� ใจ
เกี�ยวักับัการีลดนำ�าหนักเพ้�อเปั็นการีสัรี้างแรีงจูงใจให้แก่ผู่้ปั่วัย ในสั่วัน
ของคำาแนะนำาเกีย� วักับัการีรีับัปัรีะทานอาหารี ควัรีให้ขอ้ มีูลเกีย� วักับัการีเล้อก
รีับัปัรีะทานอาหารีที�เปั็นปัรีะโยช่น์ต่่อสัุขภาพ เน้นการีรีับัปัรีะทาน
ผ่ัก ถึัวั� ธัญพ้ช่ อาหารีทะเล และอาหารีทีมี� ใี ยอาหารีสัูง ลดปัรี่มีาณไขมีัน
ในอาหารีที�รีับัปัรีะทาน หลีกเลี�ยงอาหารีที�เต่่มีนำ�าต่าล ไขมีัน และ
การีด้�มีแอลกอฮอล์ เปั็นต่้น คำาแนะนำาอ้�น ๆ ที�ควัรีให้แก่ผู่้ปั่วัย ได้แก่
การีลดปัรี่ มี าณอาหารีหรี้ อ ลดปัรี่ มี าณพลั ง งานจากสัารีอาหารีที�
รีับัปัรีะทานในแต่่ละมี้อ� (balanced hypocaloric diet) ลดหรี้อหลีกเลีย� ง
การีรีับัปัรีะทานอาหารีวั่างรีะหวั่างมี้�อ รีับัปัรีะทานอาหารีเช่้าและ
หลีกเลี�ยงการีรีับัปัรีะทานอาหารีในต่อนกลางค้น เปั็นต่้น โดยทั�วัไปั
การีลดปัรี่มีาณพลังงานที�ได้รีับัจากอาหารีลงรี้อยละ 15-30 จากเด่มี
(ปัรีะมีาณ 1,200-1,600 kcal/วััน) มีักจะสัามีารีถึทำาให้นำ�าหนักต่ัวัลดลง
ได้รีาวัสััปัดาห์ละ 0.5 kg การีลดปัรี่มีาณพลังงานในอาหารีลงเหล้อ
น้อยกวั่านี� (balanced deficit diet 800-1,200 kcal/วััน หรี้อ very low
calorie diet น้อยกวั่า 800 kcal/วััน) อาจพ่จารีณาใช่้ได้ในผู่ปั้ วั่ ยบัางรีาย
แต่่ อ าจเพ่� มี ควัามีเสัี� ย งต่่ อ การีขาดสัารีอาหารีที� จำา เปั็ น บัางช่น่ ด
โดยเฉัพาะในกลุ่มี micronutrients จ้งมีักจะใช่้เพียงในช่่วังเวัลาสัั�น ๆ
และจำาเปั็นต่้องมีีการีต่่ดต่ามีผู่ปั้ วั่ ยอย่างใกล้ช่ด่ หรี้อมีีการีเสัรี่มีสัารีอาหารี
ในกลุ่มีนี�ทดแทน
การปรับ่กิจำกรรมทางกายุ
การีออกกำาลังกายเปั็นองค์ปัรีะกอบัหน้�งที�สัำาคัญในการีลด
นำา� หนักทีต่� อ้ งทำารี่วัมีกับัการีควับัคุมีอาหารี ข้อมีูลจากการีศึ้กษาพบัวั่า
การีออกกำาลังกายมีีปัรีะโยช่น์ในแง่ของการีช่่วัยลดนำ�าหนักต่ัวัและ
ปัรี่มีาณไขมีันสัะสัมีในรี่างกาย ในขณะทีย� งั คงสัามีารีถึรีักษามีวัลกล้ามีเน้อ�
หรี้อ FFM เอาไวั้ได้ อีกทัง� ยังช่่วัยลดควัามีดันโลห่ต่ ทำาให้การีใช่้นำ�าต่าล
ในรี่างกายและควัามีไวัต่่อฮอรี์โมีนอ่นซึู่ล่น รีะดับัไขมีัน ควัามีแข็งแรีง

ของรี่างกายดีข้�น ลดควัามีเครีียดและวั่ต่กกังวัล รีวัมีไปัถึ้งสัามีารีถึ
รีั ก ษารีะดั บั การีใช่้ พ ลั ง งานของรี่ า งกายขณะพั ก (resting energy
expenditure; REE) ที�มีักจะลดลงในผู่้ท�ีควับัคุมีอาหารีอย่างเดียวั
ได้อกี ด้วัย โดยการีออกกำาลังกายปัรีะเภทแอโรีบั่คจะช่่วัยทำาให้ปัรี่มีาณ
ไขมีันลดลงได้ดี สั่วันการียกนำา� หนักจะช่่วัยทำาให้มีวัลกล้ามีเน้อ� เพ่มี� ข้น� ได้
โดยทั� วั ไปัแล้ วั เพ้� อ ผ่ลลั พ ธ์ ที� ดี ค วัรีแนะนำา ให้ ผู่้ ปั่ วั ยออกกำา ลั ง กาย
แบับัแอโรีบั่ครีะดับัควัามีหนักปัานกลาง (เช่่น การีเด่นเรี็วั) เปั็นเวัลา
รีวัมีกันอย่างน้อย 150 นาทีต่่อสััปัดาห์ รี่วัมีกับัการียกนำ�าหนัก 3 คาบั
ต่่อสััปัดาห์ โดยปัรีับัให้มีีควัามีเหมีาะสัมีสัำาหรีับัผู่้ปั่วัยแต่่ละรีาย
การบ่ำบ่ัดืทางความคิดืแลิะพิ่ฤติกรรม (cognitive behavioral
therapy)
Cognitive behavioral therapy (CBT) เปั็นการีบัำาบััดทาง
ด้านควัามีค่ดรี่วัมีกับัพฤต่่กรีรีมีที�ช่่วัยทำาให้ผู่้ปั่วัยสัามีารีถึเข้าใจและ
ปัรีับัเปัลี�ยนแนวัค่ดของต่นเองที�มีีต่่อโรีคอ้วัน ผ่ลกรีะทบัจากโรีค และ
ปัรีะโยช่น์ของการีดูแลควับัคุมีนำ�าหนักให้ดีข้�น ซึ่้�งสั่งผ่ลทำาให้โอกาสั
สัำาเรี็จในการีลดนำา� หนักและรีักษานำา� หนักต่ัวัหลังจากทีล� ดลงได้แล้วัดีขน�้
การีบัำาบััดดังกล่าวันี�ปัรีะกอบัด้วัยหลายสั่วันด้วัยกัน เช่่น การีต่่ดต่ามี
สัั ง เกต่พฤต่่ ก รีรีมีและควัามีค่ ด ของต่นเอง การีควับัคุ มี พฤต่่ ก รีรีมี
การีรีับัปัรีะทานอาหารี และเทคน่คในการีลดควัามีเครีียด เพ่มี� การีผ่่อนคลาย
ต่นเอง เปั็นต่้น โดยอาจทำาในรีูปัของการีฝ้ึกกับัผู่้เช่ี�ยวัช่าญ การีทำา
ก่จกรีรีมีกลุมี่ หรี้อทำาเปั็นคูมี่ อ้ สัำาหรีับัศึ้กษาด้วัยต่นเอง (self-help manual)
ก็ได้
การรักษาดื้วยุยุา
การีรีักษาด้วัยยาเปั็นองค์ปัรีะกอบัหน้ง� ทีมี� สัี วั่ นช่่วัยในแง่ของ
การีทำาให้ควัามีรี่วัมีมี้อในการีรีักษาจากผู่ปั้ วั่ ยดีขน�้ ลดควัามีเสัีย� งการีเก่ด
โรีคที�สััมีพันธ์กับัโรีคอ้วัน และช่่วัยทำาให้คุณภาพช่ีวั่ต่ของผู่้ปั่วัยดีข้�น
ปััจจุบันั แนะนำาการีใช่้ยารี่วัมีกันกับัการีลดนำา� หนักและการีออกกำาลังกาย
ในผู่้ปั่วัยโรีคอ้วันที�มีีค่า BMI ต่ั�งแต่่ 30 kg/m2 ข้�นไปัโดยไมี่มีีโรีครี่วัมี
หรี้อต่ั�งแต่่ 27 kg/m2 ข้�นไปัหากมีีโรีคที�สััมีพันธ์กับัโรีคอ้วันอ้�นรี่วัมีด้วัย
หลังจากเรี่มี� ใช่้ยาแล้วัควัรีมีีการีต่่ดต่ามีปัรีะสั่ทธ่ภาพของการีรีักษาภายใน
3 เด้อน หากสัามีารีถึลดนำา� หนักลงได้อย่างน้อยรี้อยละ 5 ของนำ�าหนัก
ต่ัวัเด่มี (หรี้ออย่างน้อยรี้อยละ 3 สัำาหรีับัผู่ปั้ วั่ ยเบัาหวัาน) สัามีารีถึพ่จารีณา
ใช่้ยาต่่อไปัได้ แต่่หากไมี่ได้ผ่ลควัรีพ่จารีณาหยุดใช่้หรี้อเปัลีย� นการีรีักษา
Orlistat เปั็นยาในกลุมี่ selective pancreatic lipase inhibitor
ซึ่้ง� ออกฤทธ่ท� าำ ให้ลาำ ไสั้มีกี ารีดูดซึ่้มีไขมีันลดลง ขนาดทีใ� ช่้ทวั�ั ไปัค้อ 120 mg
ก่อนการีรีับัปัรีะทานอาหารีแต่่ละมี้�อ อาการีข้างเคียงที�สัำาคัญ ได้แก่
อาการีในทางเด่นอาหารีและการีพบัไขมีันในอุจจารีะ ในผู่ปั้ วั่ ยบัางรีาย
อาจมีีภาวัะขาดวั่ต่ามี่นในกลุ่มีที�ละลายในไขมีันได้
Lorcaserin เปั็นยาในกลุ่มี serotonin type 2C receptor
agonist ออกฤทธ่ท� ำาให้ควัามีรีูสั้ ก้ อยากอาหารีลดลง ขนาดยาทีแ� นะนำา
ให้ใช่้ค้อ 10 mg วัันละ 2 ครีั�ง ข้อมีูลการีศึ้กษาพบัวั่าสัามีารีถึทำาให้
นำ�าหนักต่ัวัลดลงได้ต่ามีเปั้าหมีายและช่่วัยลดรีะดับั HbA1c ในผู่้ปั่วัย
เบัาหวัานได้ด้วัย อาการีข้างเคียงที�พบัได้บั่อย ได้แก่ อาการีต่ามีัวั
วั่งเวัียนศึีรีษะ ง่วังซึ่้มี ปัวัดศึีรีษะ คล้�นไสั้ และอาการีของกรีะเพาะ
อาหารีและลำาไสั้อ้�น ๆ
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[ เฉพาะโรค ]
Phentermine/topiramate โดย phentermine เปั็นยาในกลุมี่
atypical amphetamine analogue ซึ่้ง� ออกฤทธ่ย� บัั ยัง� ควัามีอยากอาหารี
ในรีะบับัปัรีะสัาทสั่วันกลาง สั่วัน topiramate เปั็นยากันช่ักซึ่้�งพบัวั่า
ทำา ให้ นำ�า หนั ก ต่ั วั ลดลงได้ ใ นผู่้ ปั่ วั ยโรีคลมีช่ั ก โดยออกฤทธ่� ยั บั ยั� ง
carbonic anhydrate ที� เ กี� ย วัข้ อ งกั บั การีรีั บั รีสัอาหารีหรี้ อ ต่่ อ
การีสั้อ� ปัรีะสัาทผ่่านทาง GABA ทำาให้ควัามีอยากอาหารีลดลง ขนาดยาที�
แนะนำาค้อ phentermine 7.5 mg รี่วัมีกับั topiramate 46 mg วัันละครีัง�
อาการีข้างเคียงทีพ� บั ได้แก่ อาการีปัากแห้ง ท้องผู่ก นอนไมี่หลับั ใจสััน�
เวัียนศึีรีษะ ช่าต่ามีรี่างกาย ภาวัะเล้อดเปั็นกรีด น่วั� ในไต่ การีรีับัรีสัผ่่ดปักต่่
ผ่มีรี่วังและภาวัะโพแทสัเซึ่ียมีในเล้อดต่ำา� ยานีมี� ขี อ้ ห้ามีใช่้ในหญ่งต่ัง� ครีรีภ์
เน้�องจากมีีข้อมีูลพบัวั่าเพ่�มีควัามีเสัี�ยงต่่อการีเก่ดภาวัะปัากแหวั่ง
เพดานโหวั่ในทารีก
Bupropion/naltrexone โดย bupropion เปั็นยาทีใ� ช่้สัำาหรีับั
การีรีักษาอาการีซึ่้มีเศึรี้าและช่่วัยในการีอดบัุหรีี� เปั็นยาในกลุมี่ selective
dopamine/norepinephrine transporter inhibitor สัำาหรีับัยา naltrexone
เปั็นยาในกลุ่มี opioid receptor antagonist ที�ถึูกนำามีาใช่้เพ้�อการีรีักษา
อาการีต่่ ด แอลกอฮอล์ ห รี้ อ ยาในกลุ่ มี opiate การีออกฤทธ่� ทำาให้
ควัามีอยากอาหารีลดลงทีเ� ก่ดจากการีกรีะตุ่้น POMC neuron ในสัมีอง
สั่วัน arcuate nucleus และ hypothalamus ขนาดยาที�แนะนำาให้ใช่้ค้อ
bupropion 180 mg รี่วัมีกับั naltrexone 16 mg วัันละ 2 ครีั�ง อาการี
ข้างเคียงที�สัำาคัญ ได้แก่ อาการีคล้�นไสั้ อาเจียน ปัวัดศึีรีษะ และอาการี
นอนไมี่หลับั
Liraglutide เปั็นยาในกลุ่มี GLP-1 receptor agonist ช่น่ด
ออกฤทธ่�ยาวั ทำาให้รี่างกายมีี glucagon response น้อยลง ยับัยั�ง
ควัามีรีู้สั้กอยากอาหารีและทำาให้กรีะเพาะอาหารีบัีบัต่ัวัช่้าลง ข้อมีูล
การีศึ้กษาในผู่้ ปั่วัยเบัาหวัานพบัวั่าสัามีารีถึช่่ วัยลดนำ�าหนักต่ัวัและ
รีะดับันำ�าต่าลในเล้อดลงได้อย่างมีีนัยสัำาคัญ อาการีข้างเคียงพบัได้
ค่อนข้างน้อย ได้แก่ อาการีคล้�นไสั้ อาเจียน
การรักษาดื้วยุการผู้่าตัดื
การีรีักษาด้วัยการีผ่่าต่ัดเปั็นวั่ธที มีี� ีปัรีะสั่ทธ่ภาพที�สัุดสัำาหรีับั
ผู่ปั้ วั่ ยทีเ� ปั็นโรีคอ้วันรีุนแรีง โดยสัามีารีถึลดนำ�าหนักต่ัวัลงได้ในรีะยะยาวั
ลดโรีครี่วัมีอ้น� ๆ เพ่มี� คุณภาพช่ีวัต่่ และลดอัต่รีาการีเสัียช่ีวัต่่ ของผู่ปั้ วั่ ย
ลงได้อย่างช่ัดเจน อีกทัง� ผู่ปั้ วั่ ยเบัาหวัานช่น่ดที� 2 บัางรีายอาจเก่ดภาวัะ
โรีคสังบัลงได้ด้วัย โดยทั�วัไปัแล้วัการีรีักษาด้วัยการีผ่่าต่ัดมีักพ่จารีณา
ในผู่ปั้ วั่ ยทีมี� อี ายุรีะหวั่าง 18-60 ปัี และมีีคา่ BMI ต่ัง� แต่่ 40 kg/m2 ข้น� ไปั
หรี้ออยูรี่ ะหวั่าง 35-39.9 kg/m2 และมีีโรีครี่วัมีอ้น� วั่ธกี ารีผ่่าต่ัดอาจแบั่ง
ออกได้เปั็น 2 รีูปัแบับัค้อ การีลดปัรี่มีาต่รีควัามีจุของกรีะเพาะอาหารี
(restrictive surgery) และการีจำากัดควัามีสัามีารีถึในการีดูดซึ่้มีอาหารี
(malabsorptive surgery) หรี้อทั�งสัองอย่างรี่วัมีกัน การีรีักษาด้วัยวั่ธีน�ี
จำาเปั็นต่้องอาศึัยการีดูแลรี่วัมีกันแบับัสัหวั่ช่าช่ีพ (อายุรีแพทย์ ศึัลยแพทย์
วั่สััญญีแพทย์ จ่ต่แพทย์ แพทย์โภช่นศึาสัต่รี์คล่น่ก พยาบัาล เปั็นต่้น)
ดังนัน� จ้งต่้องอาศึัยควัามีช่ำานาญและควัามีพรี้อมีของสัถึานพยาบัาลด้วัย
การดื้แลิรักษาอื�น ๆ
นอกเหน้อไปัจากการีรีักษาโรีคอ้วันแล้วั ผู่้ปั่วัยที�มีีโรีครี่วัมี
ก็ควัรีได้รีับัการีรีักษาโรีครี่วัมีควับัคู่กันไปัด้วัย ต่ัวัอย่างโรีครี่วัมีที�พบั
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ได้บั่อยและมีีควัามีสัำาคัญในผู่้ปั่วัยกลุ่มีนี� ได้แก่ ภาวัะไขมีันในเล้อดสัูง
โรีคเบัาหวัานช่น่ดที� 2 ควัามีดันโลห่ต่สัูง โรีคหยุดหายใจขณะหลับั
โรีคกรีะดูกและข้อ รีวัมีไปัถึ้งควัามีผ่่ดปักต่่ทางจ่ต่ใจและอารีมีณ์ เปั็นต่้น
สร่ป

โรีคอ้วันเปั็นโรีคทีพ� บัได้บัอ่ ยและมีีควัามีสัำาคัญมีากข้น� เรี้อ� ย ๆ
ในปััจจุบัันเน้�องจากเปั็นโรีคที�เพ่�มีควัามีเสัี�ยงต่่อการีเก่ดโรีคช่น่ดอ้�น ๆ
ต่ามีมีาอีกมีาก การีวั่น่จฉััยโรีคอ้วันโดยมีากมีักวั่น่จฉััยจากค่า BMI
แต่่ควัามีเสัี�ยงของการีเก่ดโรีคนั�นสััมีพันธ์โดยต่รีงกับัปัรี่มีาณไขมีันที�
สัะสัมีในบัรี่เวัณช่่องท้องซึ่้�งทำาการีปัรีะเมี่นได้ด้วัยการีวััด WC หรี้อ
การีต่รีวัจวััดองค์ปัรีะกอบัของรี่างกาย องค์ปัรีะกอบัของการีรีักษาโรีคอ้วัน
ที�สัำาคัญ ได้แก่ การีควับัคุมีอาหารีเพ้�อลดพลังงานที�ได้รีับัในแต่่ละวััน
การีออกกำาลังกายเพ้�อใช่้พลังงานให้มีากข้�น การีดูแลทางด้านจ่ต่ใจ
อารีมีณ์และพฤต่่กรีรีมี รีวัมีไปัถึ้งการีใช่้ยาและการีผ่่าต่ัดซึ่้�งสัามีารีถึ
พ่จารีณาทำารี่วัมีกันไปัได้หากผู่้ปั่วัยเปั็นโรีคอ้วันในรีะดับัรีุนแรีง ทั�งนี�
การีต่่ ด ต่ามีดู แ ลผู่้ ปั่ วั ยในรีะยะยาวัเพ้� อ ปั้ อ งกั น การีกลั บั เปั็ น ซึ่ำ�า
มีีควัามีจำาเปั็นอย่างย่ง� เพ้อ� ทำาให้เก่ดผ่ลสัำาเรี็จของการีรีักษาในรีะยะยาวั
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เครืือข่่ายลดบรืิโภคเค็มและสมาคมโรืคไตฯ

เผยงานวิิจััยล่าสุดรื่วิมกัับองค์กัารือนามัยโลกั
พบคนไทยเส่�ยงโรืคไตจัากักัารืบรืิโภคเกัลือเกัินจัำเป็็น
เครืือข่่ายลดบรืิโภคเค็ม สำำานัักงานักองทุุนัสำนัับสำนัุนั
การืสำรื้างเสำรืิมสำุข่ภาพ (สำสำสำ.) และสำมาคมโรืคไตแห่่งปรืะเทุศไทุย
เผยผลงานัวิิจัยั ล่าสำุดทุ่ไ� ด้รืบั การืพิมพ์ในัวิารืสำารื Journal of Clinical
Hypertension โดยควิามรื่วิมมือกับองค์การือนัามัยโลก (WHO)
ต่แผ่พฤติกรืรืมคนัไทุยบรืิโภคโซเด่ยม (เกลือ) เฉล่ย� สำูงทุ่สำ� ดุ ในัภาคใต้
ภาคกลาง ภาคเห่นัือ กรืุงเทุพมห่านัครื และภาคตะวิันัออกเฉ่ยงเห่นัือ
โดยค่าปรืิมาณการืบรืิโภคโซเด่ยมเฉล่�ยปรืะชาชนัไทุยเทุ่ ากั บ
3,636 มิลลิกรืัมต่อวิันั ห่รืือเทุ่ากับเกลือถึึง 1.8 ช้อนัชา ด้านั
องค์การือนัามัยโลกรืะบุ จัากผลการืศึกษานั่ทุ� ำาให่้ตอ้ งตรืะห่นัักถึึง
ควิามจัำา เป็ นั ทุ่� จั ะต้ อ งเพิ� ม ควิามพยายามในัการืลดปรืิ ม าณ
การืบรืิโภคโซเด่ยมในัปรืะชากรืไทุยให่้มากข่ึนั� โดยเฉพาะเด็กไทุยทุ่�
บรืิโภคเกลือมากเกินัไป
รศ.นพ.สุุ ร ศั ก ดิ์์� กั น ตชูู เวสุศ์ ร์ ประธานเครื อ ข่่ า ย
ลดิ์บร์โภคเค็ม และนายกสุมาคมโรคไตแห่่งประเทศไทย เปิดเผยวิ่า
ปรืะเทุศไทุยม่เป้าห่มายทุ่จั� ะลดปรืิมาณการืบรืิโภคโซเด่ยมลงให่้ได้
รื้อยละ 30 ภายในัปี พ.ศ. 2568 เพื�อลดโรืคควิามดันัโลห่ิตสำูงและ
ภาวิะแทุรืกซ้อนั แต่เนัือ� งจัากข่้อมูลการืบรืิโภคโซเด่ยมในัปรืะชากรืไทุย
นัั�นัม่จัำากัดจัึงทุำาให่้เกิดงานัวิิจััยชื�อ Estimated dietary sodium
intake in Thailand: A nation-wide population survey with
24-hour urine collections (J Clin Hypertens. 2021;00:1-11)
โดยงานัวิิ จัั ย ชิ� นั นั่� ไ ด้ รืั บ ควิามรื่ วิ มมื อ กั นั รืะห่วิ่ า งเครืื อ ข่่ า ยลด
บรืิโภคเค็ม สำมาคมโรืคไตแห่่งปรืะเทุศไทุย ภาควิิชาเวิชศาสำตรื์ชมุ ชนั
คณะแพทุยศาสำตรื์โรืงพยาบาลรืามาธิิบด่ มห่าวิิทุยาลัยมห่ิดล
และคณะสำาธิารืณสำุข่ในัมห่าวิิทุยาลัยต่าง ๆ ทุัวิ� ปรืะเทุศ สำำานัักงานั
กองทุุนัสำนัับสำนัุนัการืสำรื้างเสำรืิมสำุข่ภาพ (สำสำสำ.) และองค์การื

อนัามัยโลก (WHO) ได้นัำาไปต่พิมพ์ในัวิารืสำารื Journal of Clinical
Hypertension โดยเก็บข่้อมูลการืบรืิโภคโซเด่ยมในัปรืะชากรืไทุย
ทุัวิ� ปรืะเทุศกวิ่า 2,388 คนั ด้วิยวิิธิก่ ารืตรืวิจัเก็บปัสำสำาวิะ 24 ชัวิ� โมง
นัำามาวิิเครืาะห่์ปรืิมาณโซเด่ยมทุางห่้องปฏิิบัติการื ซึ�งเป็นัวิิธิ่การื
ทุ่�นั่าเชื�อถึือและแม่นัยำาทุ่�สำุดในัข่ณะนั่�
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โดยตัวิเลข่ทุ่�ได้จัากห่้องปฏิิบัติการืจัะถึูกคำานัวิณรืวิมกับ
ปรืิ ม าณโซเด่ ย มทุ่� ข่ั บ ออกทุางอื� นั นัอกเห่นัื อ จัากปั สำ สำาวิะอ่ ก
รื้อยละ 10 โดยงานัวิิจััยชิ�นันั่�ม่กลุ่มตัวิอย่างอาสำาสำมัครืทุ่�ได้เก็บ
ข่้อมูลได้อย่างครืบถึ้วินัและผ่านัเกณฑ์์การืเข่้ารื่วิมวิิจััยทุั�งห่มด
1,599 คนั โดยม่อายุเฉล่�ย 43 ปี เป็นัเพศห่ญิงรื้อยละ 53 และ
ม่ภาวิะควิามดันัโลห่ิตสำูงกวิ่าเกณฑ์์รื้อยละ 30 โดิ์ยค่าปร์มาณู
การบร์โภคโซเดิ์่ยมเฉล่ย� ประชูาชูนไทยเท่ากับ 3,636 ม์ลล์กรัม
ต่อวัน ห่รือเท่ากับเกลือถึึง 1.8 ชู้อนชูา ซึ�งผู้ลการว์จ้ัยพบ
ปร์มาณูการบร์โภคโซเดิ์่ยมเฉล่�ยสุูงท่�สุุดิ์ในประชูากรภาคใต้
จ้ำานวน 4,108 มก./วัน รองลงมาคือ ภาคกลางจ้ำานวน 3,760
มก./วัน, ภาคเห่นือจ้ำานวน 3,563 มก./วัน, กรุงเทพมห่านคร
จ้ำานวน 3,496 มก./วัน และภาคตะวันออกเฉ่ยงเห่นือจ้ำานวน
3,316 มก./วัน ตามลำาดิ์ับ
รศ.นพ.สุุรศักดิ์์� กล่าวิวิ่า ทุางทุ่มวิิจัยั ยังพบวิ่าผูทุ้ ม่� รื่ ะดับ
การืศึกษาสำูง นัำา� ห่นัักตัวิเกินัเกณฑ์์ปกติ และคนัทุ่ม� ค่ วิามดันัโลห่ิตสำูง
ม่การืบรืิโภคโซเด่ยมมากกวิ่ากลุ่มอื�นัอย่างม่นััยสำำาคัญทุางสำถึิติ
โดยสำรืุ ป แล้ วิ คนไทยบร์ โ ภคโซเดิ์่ ย มเก์ น เกณูฑ์์ ท่� อ งค์ ก าร
อนามัยโลกแนะนำาถึึงเกือบ 2 เท่า (องค์การอนามัยโลกแนะนำา
ให่้ บ ร์ โ ภคโซเดิ์่ ย มไม่ เ ก์ น วั น ละ 2,000 มก.) การศึ ก ษาน่�
เป็นการศึกษาแรกในประเทศไทยท่ใ� ชู้วธ์ สุ่ าำ รวจ้มาตรฐานอย่าง
เป็นระบบ จ้ึงเป็นประโยชูน์มากต่อการเปร่ยบเท่ยบข่้อมูล
การบร์โภคโซเดิ์่ยมข่องคนไทยในอนาคต
ด้านั นพ.แดิ์เน่ยล เคอร์เทสุซ์ ผูู้แ้ ทนองค์การอนามัยโลก
ประจ้ำาประเทศไทย กล่าวิเสำรืิมวิ่า “งานัวิิจััยฉบับนั่�ใช้วิิธิ่การื
เก็บข่้อมูลทุ่เ� ป็นัมาตรืฐานัรืะดับสำูงสำุด ซึง� ช่ใ� ห่้เห่็นัวิ่าปรืะชาชนัไทุย
บรืิโภคโซเด่ยมเกินัปรืิมาณทุ่�ควิรืบรืิโภคต่อวิันัถึึงเกือบ 2 เทุ่า
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ผลการืศึกษานั่ทุ� าำ ให่้ตรืะห่นัักถึึง
ควิามจัำาเป็นัทุ่�เรืาจัะต้องเพิ�ม
ควิามพยายามในัการืลดปรืิมาณ
การืบรืิโภคโซเด่ยมในัปรืะชากรืไทุยให่้มากข่ึ�นั
ซึ� ง จัะช่ วิ ยลดการืเสำ่ ย ช่ วิิ ต ก่ อ นัวิั ย อั นั ควิรืได้ ห่ ลายพั นั คนัจัาก
โรืคห่ัวิใจั โรืคห่ลอดเลือดสำมอง โรืคไต และโรืคเรืื�อรืังต่าง ๆ และ
ยังจัะช่วิยลดควิามสำูญเสำ่ยทุางเศรืษฐกิจัได้อ่กด้วิย”
สำ่วินั พญ.ดิ์ร.เรณูู การ์ก เจ้้าห่น้าท่�ดิ์้านการแพทย์
(โรคไม่ต์ดิ์ต่อ) สุำานักงานผูู้้แทนองค์การอนามัยโลกประจ้ำา
ประเทศไทย กล่าวิวิ่า สำิง� ทุ่นั� า่ เป็นัห่่วิงมากคือ เด็กไทุยบรืิโภคเกลือ
มากเกินัไป โดยเฉล่ย� เด็กไทุยบรืิโภคโซเด่ยมมากถึึง 3,194 มก./วิันั
ซึง� เป็นัรืะดับการืบรืิโภคทุ่สำ� งู เกินักวิ่าเกณฑ์์แนัะนัำาสำำาห่รืับกลุม่ เด็กมาก
ยิ�งกวิ่านัั�นัปรืิมาณโซเด่ยมทุ่�เด็กไทุยบรืิโภคถึือวิ่าอยู่ในัรืะดับทุ่�
สำูงมากเมือ� เปรื่ยบเทุ่ยบกับปรืะเทุศอืนั� ๆ ในัโลก ซึง� ทุำาให่้เยาวิชนั
ตกอยู่ในัควิามเสำ่�ยงทุ่�อาจัจัะม่ภาวิะควิามดันัโลห่ิตสำูงและโรืคไต
เมื�อเติบโตเป็นัผู้ให่ญ่ ดังนัั�นั เรืาต้องเรื่งดำาเนัินัมาตรืการืเพื�อ
ลดการืบรืิโภคโซเด่ยมทุั�งในัผูใ้ ห่ญ่และเด็ก
เจั้าห่นั้าทุ่� WHO ยังแนัะนัำาวิ่าให่้บรืิโภคโซเด่ยมไม่ควิรื
เกินั 1 ช้อนัชา ห่รืือคิดเป็นัปรืิมาณโซเด่ยม 2,000 มก./วิันั
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[ Systematic Review ]
• นพ.ธนาวุฑฒ์ โสภักดืี

COVID-19 VACCINE

ใ น ส ภ า ว ะ ที่่� มี่ ก า ร ร ะ บ า ด ข อ ง โร ค
COVID-19 โดยเชื้้�อไวรัส SARS-CoV-2 ที่่�สามีารถ
ก่ อ ให้้ เ กิ ด การติิ ด เชื้้� อ ที่างเดิ น ห้ายใจเฉี่ ย บพลัั น
ที่่�รุนแรงได้ ที่ำาให้้เกิดการติิดเชื้้�อในผู้้้ป่่วยที่ั�วโลัก
ห้ลัายลั้านคน แลัะสถานการณ์์การติิดเชื้้�อภายใน
ป่ระเที่ศไที่ยยังน่าเป่็นห้่วง ผู้ลัของการระบาดของ
โรค COVID-19 ที่ำา ให้้ มี่ ก ารพั ฒ นายาแลัะ
มี่การอนุมีัติิใชื้้ยาห้ลัายชื้นิดอย่างเร่งด่วน ได้แก่
การอนุ มีั ติิ ก ารใชื้้ ย าติ้ า นไวรั ส remdesivir แลัะ
การอนุ ญ าติให้้ ใชื้้ โ มีโนโคลันอลัแอนติิ บ อด่ ติ่ อ
โป่รติ่น S เป่็นการฉีุกเฉีิน, มี่การพัฒนายาอ่กห้ลัาย
ชื้นิ ด ได้ แ ก่ bamlanivimab แลัะ casirimab/
imdevimab รวมีถึงการอนุมีัติิให้้สามีารถใชื้้วัคซี่น
COVID-19 เป่็นการเร่งด่วน
โดยวัคซี่น COVID-19 เป่็นความีห้วังของ
ป่ระชื้าชื้นที่ั� ว โลักว่ า จะเป่็ น เคร้� อ งมี้ อ สำา คั ญ ใน
การห้ยุดการระบาดของเชื้้�อไวรัส SARS-CoV-2 ได้
ผู้ลัการที่ดสอบพบว่ามี่ผู้ค้ ดิ ค้นแลัะผู้้ผู้้ ลัิติวัคซี่นจาก
ห้ลัากห้ลัายป่ระเที่ศ เชื้่น สห้รัฐอเมีริกา เยอรมีน่
อั ง กฤษ จ่ น พบรายงานถึ ง ป่ระสิ ที่ ธิิ ภ าพแลัะ
ความีป่ลัอดภั ย ติามีมีาติรฐานที่่� ส ามีารถอนุ มีั ติิ
ให้้ ใชื้้ กั บ ป่ระชื้าชื้นเป่็ น การฉีุ ก เฉีิ น ได้ แมี้ ข้ อ มี้ ลั
ผู้ลัการศึกษาของวัคซี่นดังกลั่าวในด้านความีป่ลัอดภัย
ในมีนุษย์จะมี่ข้อมี้ลัจำากัดก็ติามี แติ่กระบวนการ
ที่ั�งห้ลัายเห้ลั่าน่�มีุ่งห้วังเพ้�อป่้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้้�อไวรัส SARS-CoV-2 ให้้ที่ันติ่อเห้ติุการณ์์
เชื้้อ� ว่าป่ระสิที่ธิิภาพของวัคซี่นป่้องกันโรค COVID-19
สามีารถลัดจำา นวนผู้้้ เ ส่ ย ชื้่ วิ ติ จากการติิ ด โรค
COVID-19 ได้ นอกเห้น้อจากการควบคุมีโรคแลั้ว
การสร้ า งภ้ มีิ คุ้ มี กั น โรคให้้ แ ก่ ป่ ระชื้าชื้นดั ง กลั่ า ว
ยังห้มีายรวมีถึงการฟื้้�นฟื้้กิจกรรมีที่างสังคมี แลัะ
เป่็นการฟื้้�นฟื้้ภาคเศรษฐกิจผู้่านการสร้างภ้มีิคุ้มีกัน
ให้้แก่ป่ระชื้าชื้นด้วย
การอนุ ญ าติให้้ ใ ชื้้ วั ค ซี่ น ป่้ อ งกั น โรค
COVID-19 ภายในป่ระเที่ศไที่ยเป่็ น การฉีุ ก เฉีิ น
โดยสำานักงานคณ์ะกรรมีการอาห้ารแลัะยา อาที่ิเชื้่น
วัคซี่นป่้องกันโรค COVID-19 ของบริษัที่แอสติร้า
เซีนเนก้ า จากป่ระเที่ศอั ง กฤษ, วั ค ซี่ น ซีิ โ นแวค
จากป่ระเที่ศจ่น แลัะในภายห้น้าอาจมี่การอนุญาติ
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การให้้ใชื้้วัคซี่นของบริษัที่อ้�น ๆ อาที่ิเชื้่น วัคซี่นของไฟื้เซีอร์-ไบโอเอนเที่ค
วั ค ซี่ น ของบริ ษั ที่ โมีเดอร์ น า โดยกำา ห้นดการในการให้้ ฉี่ ด เป่็ น ไป่ติามีที่่�
รัฐบาลักำาห้นด เพ้�อสร้างภ้มีิคุ้มีกันติ่อการติิดโรค COVID-19 ให้้ป่ระชื้าชื้น
แติ่ยังคงติ้องมี่การติรวจสอบถึงป่ระสิที่ธิิภาพแลัะผู้ลัในเร้�องของภ้มีิคุ้มีกัน
ที่่�เกิดภายห้ลัังการฉี่ดวัคซี่นในระยะยาว
เน้อ� งด้วยองค์ความีร้เ้ ก่ย� วกับการเกิดการติิดเชื้้อ� SARS-CoV-2 พบว่า
มี่ความีสัมีพันธิ์กบั ระบบภ้มีคิ มีุ้ กัน การที่ำาการติรวจสอบผู้ลัภายห้ลัังการฉี่ดวัคซี่น
เฝ้้าติิดติามีผู้ลัที่างคลัินิก ติิดติามีผู้ลัข้างเค่ยง โดยป่ระชื้าชื้นกลัุ่มีแรกที่่�มี่โอกาส
ได้รับวัคซี่นก่อนค้อ ป่ระชื้าชื้นกลัุ่มีที่่�มี่ความีเส่�ยงในการติิดเชื้้�อส้ง อันได้แก่
บุคลัากรที่างการแพที่ย์ที่่�ที่ำางานในพ้�นที่่�เส่�ยง กลัุ่มีผู้้้ส้งอายุ กลัุ่มีผู้้้ป่่วยที่่�มี่
โรคป่ระจำาติัว กลัุมี่ ผู้้ป่้ ว่ ยที่่ที่� าำ งานให้้บริการสาธิารณ์ะที่่ติ� อ้ งพบป่ะผู้้ค้ นจำานวนมีาก
การติรวจสอบป่ระสิที่ธิิผู้ลัของวัคซี่นจำาเป่็นติ้องติิดติามีเฝ้้าระวังทีุ่กกระบวนการ
โดยพวกเราคนไที่ยทีุ่กคนติ้องร่วมีมี้อกันเพ้�อฝ้่าฟื้ันวิกฤติครั�งน่�ไป่ด้วยกัน
กล่่าวโดยสรุุป ในป่ระเที่ศไที่ยกำาลัังจะมี่การฉี่ดวัคซี่นป่้องกันโรค
COVID-19 ในเร็ว ๆ น่� การฉี่ดวัคซี่นมีุ่งห้วังให้้ป่ระชื้าชื้นที่่�ได้รับวัคซี่นเกิด
ภ้มีิคุ้มีกันติ่อโรค COVID-19 สามีารถควบคุมีการระบาดของโรคได้ รวมีถึง
เป่็นการฟื้้�นฟื้้พัฒนาภาคสังคมีแลัะฟื้้�นฟื้้ภาคเศรษฐกิจไป่พร้อมี ๆ กัน โดย
เน้�องจากวัคซี่นน่�เป่็นสิ�งให้มี่แลัะอนุมีัติิใชื้้เป่็นการเร่งด่วนจึงติ้องเฝ้้าติิดติามีผู้ลั
ภายห้ลัังการฉี่ดวัคซี่นอย่างใกลั้ชื้ิด
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การขาดอากาศจากการถููกบีีบีคอ
Manual Strangulation

การขาดอากาศจากการถููกบีีบีคอเป็็นการขาดอากาศอีกชนิดหน่�งซึ่่�งพบีได้บี่อยในการฆาตกรรมหรือการทำำาร้าย
ร่างกาย เนื�องจากการบีีบีคอน้�นกระทำำาได้ง่าย ไม่ต้องตระเตรียมอุป็กรณ์์สิ่ิ�งใดให้ยุ่งยาก ใช้เพียงแค่มือหน่�งหรือสิ่องข้าง
และสิ่ามารถูตอบีสิ่นองอารมณ์์ความรุนแรงและโทำสิ่ะได้อย่างรวดเร็ว
ถู้าให้คนทำ้ว� ๆ ไป็คิดวิธีกี ารง่าย ๆ ในการจะป็ลิดชีวติ ผูู้ใ้ ดผูู้ห้ น่ง� ก็คงต้องคิดถู่งการเอาของแข็งมาตีทำศ�ี รี ษะ เอามีด
ทำำาคร้วมาแทำง หรือการบีีบีคอ เหตุใดลำาคอของคนเราน้�นจ่งเป็็นตำาแหน่งเป็้าหมายในการป็ระห้ตป็ระหารก้น เป็็นเพราะ
คนทำ้�ว ๆ ไป็มีความรู้เกี�ยวก้บีโครงสิ่ร้างอว้ยวะทำี�ลำาคอ ว่าหากโครงสิ่ร้างบีริเวณ์ด้งกล่าวถููกกดบีีบีจะทำำาให้ถู่งข้�นเสิ่ียชีวิตได้
หรือเป็็นเพราะสิ่้ญชาตญาณ์ความรุนแรงทำี�มีอยู่ในต้ว หรือเพราะการดูหน้งดูละครซึ่่�งมีฉากของการบีีบีคอเป็็นต้วอย่าง
ให้ทำำาตาม จ่งน่าสิ่งสิ่้ยเหมือนก้นว่าหากเราไม่เคยดูหน้งดูละคร ไม่เคยร้บีรู้จากข่าวสิ่ารทำี�มีภาพความรุนแรงจากการบีีบีคอ
เราจะรู้ถูง่ วิธีีการนี�หรือไม่ ต้วอย่างทำี�พอจะเทำียบีเคียงได้คือ การกรีดข้อมือฆ่าต้วตายซึ่่�งในหน้งละครไม่ได้แสิ่ดงหรือโฟก้สิ่
ให้เห็นอย่างช้ดเจนเกี�ยวก้บีวิธีีการ ตำาแหน่งหรือทำิศทำางในการกรีด จ่งไม่มีภาพต้วอย่างให้คนทำ้�วไป็ใช้ในการทำำาตาม
ทำำาให้ในหลายคร้�งผูู้้ทำี�ต้องการฆ่าต้วตายโดยการกรีดข้อมือย้งกรีดข้อมือในแนวขนานก้บีแนวแขน ซึ่่�งม้กจะทำำาให้ไม่โดน
หลอดเลือดแดง และไม่เสิ่ียชีวิต

โครงสิ่ร้างอว้ยวะบีริเวณ์ลำาคอมีสิ่ิ�งสิ่ำาค้ญอยู่หลายอย่างซึ่่�งเป็็นจุดตาย หากถููกบีีบีกดด้วยความแรงระด้บีหน่�ง
ก็อาจทำำาให้ถู่งชีวิตได้ โครงสิ่ร้างเหล่าน้�น ได้แก่ หลอดเลือดแดง (Carotid arteries) ร้บีนำ�าหน้กหรือแรงกดได้ป็ระมาณ์ 5 กก.
หลอดเลือดดำา (Jugular veins) ร้บีนำ�าหน้กหรือแรงกดได้ป็ระมาณ์ 2 กก. หากหลอดเลือดด้งกล่าวได้ร้บีนำ�าหน้กหรือแรงกด
เกินขีดจำาก้ด หลอดเลือดน้�นก็จะเกิดการตีบีต้นไม่สิ่ามารถูลำาเลียงเลือดหล่อเลี�ยงสิ่มองซึ่่�งเป็็นอว้ยวะสิ่ำาค้ญได้ โครงสิ่ร้าง
สิุ่ดทำ้ายคือ หลอดลม ร้บีนำ�าหน้กหรือแรงกดได้ป็ระมาณ์ 15 กก. หากมีแรงกดเกินจากนีจ� ะทำำาให้ไม่สิ่ามารถูหายใจเอาอากาศ
เข้าสิู่่ป็อดได้ นอกจากอว้ยวะหล้กทำี�กล่าวไป็แล้ว ย้งมีอว้ยวะเล็ก ๆ แต่มีหน้าทำี�สิ่ำาค้ญคือ ต้วป็ร้บีสิ่มดุลความด้นโลหิตและ
การเต้นของห้วใจ (Carotid baroreceptor) ฝัังต้วอยูบี่ ริเวณ์ผู้น้งหลอดเลือดแดงบีริเวณ์ลำาคอ โดยป็กติตว้ ป็ร้บีสิ่มดุลด้งกล่าว
จะทำำางานตอบีสิ่นองต่อแรงด้นในหลอดเลือดแดงบีริเวณ์ลำาคอ และสิ่่งสิ่้ญญาณ์ป็ระสิ่านก้บีสิ่มองและห้วใจเพื�อควบีคุม
ประจำำเดืือนมกราคม 2564
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ให้ความด้นโลหิตอยู่ในระด้บีทำี�เหมาะสิ่ม หากเมื�อใดร่างกายมีความด้นโลหิตสิู่งจากสิ่าเหตุใดก็ตาม แรงด้นในหลอดเลือดแดงบีริเวณ์
ลำาคอก็จะสิู่งข่�น เกิดการกระตุน้ ต้วป็ร้บีสิ่มดุลด้งกล่าว ต้วป็ร้บีสิ่มดุลก็จะสิ่่งสิ่้ญญาณ์ให้ห้วใจเต้นเบีาลง ช้าลง เพื�อลดความด้นโลหิต
ให้กล้บีเข้าสิู่่สิ่มดุล
กลไกการตายทำี�สิ่ำาค้ญจากการถููกบีีบีคอ แทำ้จริงแล้วมิใช่การขาดอากาศ แต่เกิดจากการกระตุ้นต้วป็ร้บีสิ่มดุลความด้นโลหิต
กล่าวคือ การบีีบีคอม้กจะมีแรงบีีบีไป็กระทำำาก้บีต้วป็ร้บีสิ่มดุลความด้นโลหิต ทำำาให้ตว้ ป็ร้บีสิ่มดุลเข้าใจผู้ิดว่าความด้นโลหิตของร่างกาย
สิู่งข่น� จ่งสิ่่งสิ่้ญญาณ์ให้หว้ ใจเต้นเบีาลง ช้าลงจนกระทำ้ง� หยุดเต้นและเสิ่ียชีวติ ในทำีสิ่� ดุ มีรายงานกรณ์ีของการบีีบีคอและเกิดการเสิ่ียชีวติ
ในเวลาอ้นสิ่้�นภายในไม่ถูง่ 4 นาทำี อ้นเนื�องมาจากกดบีีบีไป็ทำี�ต้วป็ร้บีสิ่มดุลนี�

ภาพ Carotid baroreceptor และเสิ่้นป็ระสิ่าทำทำี�ทำำาหน้าทำี�เป็็นต้วป็ร้บีสิ่มดุลความด้นโลหิตและการเต้นของห้วใจ

กรณีีตััวอย่่าง

จากภาพเป็็นสิ่ถูานทำี�พบีศพ หญิงไทำยรายหน่�งสิ่วมเสิ่ื�อแขนยาว กางเกงขายาว สิ่ีชมพู ซึ่่�งเป็็นมารดาของหญิงอีกรายหน่�ง
ซึ่่�งมีอาการช็อกตกใจนอนอยู่บีนโซึ่ฟา ในภายหล้งได้ข้อมูลว่าหญิงผูู้้เป็็นลูกมีอาการทำางจิตเวชและได้ทำำาการบีีบีคอมารดาตนเอง
จนเสิ่ียชีวิต จากน้�นพยายามฆ่าต้วตายโดยใช้กรรไกรแทำงตนเอง
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จากการตรวจสิ่ภาพศพภายนอกพบีบีาดแผู้ลถูลอกขนาดยาว 2 ซึ่ม. กว้าง 0.2 ซึ่ม. บีริเวณ์ใต้กรามซึ่้าย บีาดแผู้ลถูลอก
ขนาดยาว 2 ซึ่ม. กว้าง 2 ซึ่ม. บีริเวณ์ลำาคอด้านหน้าซึ่้าย และบีาดแผู้ลฟกชำ�าบีริเวณ์ใต้ไหป็ลาร้าซึ่้าย ผู้่าศพภายใน กล้ามเนื�อลำาคอ
บีริเวณ์ข้างกล่องเสิ่ียงฟกชำ�า ไม่พบีพยาธีิสิ่ภาพทำี�เป็็นสิ่าเหตุการตายอื�น จากป็ระว้ติและการผู้่าตรวจศพจ่งสิ่รุป็ข้อสิ่้นนิษฐานสิ่าเหตุ
การตายคือ สิ่มองขาดอากาศจากการถููกบีีบีคอ
ศพทำี�ถููกบีีบีคอจนเสิ่ียชีวิตน้�นม้กตรวจพบีบีาดแผู้ลถูลอกหรือฟกชำ�าบีริเวณ์ลำาคอ บีาดแผู้ลถูลอกอาจเป็็นล้กษณ์ะขีดข่วน
เป็็นแนวยาวจากถููกเล็บีข่วน หรือเป็็นเสิ่้นตรงหรือสิ่่วนโค้งสิ่้�น ๆ จากถููกเล็บีจิก บีาดแผู้ลฟกชำ�าทำี�พบีอาจมีล้กษณ์ะกลมขนาดเทำ่า
ป็ลายนิ�วมือ หรืออาจใหญ่เป็็นป็้�นก็ได้ อว้ยวะภายในอาจมีการฟกชำ�าของกล้ามเนื�อลำาคอ กระดูกกล่องเสิ่ียงอาจห้ก ใบีหน้าอาจคลำ�า
ค้�งเลือดหรือไม่ก็ได้ บีางกรณ์ีอาจมีบีาดแผู้ลและการบีาดเจ็บีของลำาคอเพียงเล็กน้อยจนไม่สิ่ามารถูวินิจฉ้ยสิ่าเหตุการตายโดยอาศ้ย
การตรวจศพเพียงอย่างเดียวได้
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[ เสี้ยวหนึ่งของชีวิต ]
• นพ.พินิจ กุลละวณิชย์

โรคตัับจากโรคอ้้วน แอ้ลกอ้ฮอ้ล์
และพยาธิิใบไม้้ขอ้งตัับ
โรคอ้้วน เมื่่�อ้ไหร่จึึงจึะเรียกว่าอ้้วน โดยสรุปเราดูว่าเราอ้้วน
หร่อ้ไมื่่จึาก 2 อ้ย่าง ค่อ้ BMI, Body Mass Index หร่อ้ดัชนีมื่วลกาย
และจึากรอ้บเอ้ว (พุุง) BMI ขอ้งคนไทยไมื่่ควรเกิน 23 พุุงชายหญิิง
ไมื่่เกิน 90, 80 ซมื่. ตามื่ลำาดับ
วิ ธีี คำา นวณ BMI ค่ อ้ นำ�า หนั ก ตั ว เป็ น กิ โ ลกรั มื่ หารด้ ว ย
ความื่สูงเป็นเมื่ตรกำาลังสอ้ง เช่น นำา� หนักตัว 80 กก. สูง 1.78 มื่. BMI
ค่อ้ 80/1.78x1.78 ค่อ้ 80/3.1684 = 25.25
ค่าปกติขอ้ง BMI ค่อ้ 18.5-23
ถ้้า BMI 23.1-24.9 ถ้่อ้ว่านำ�าหนักเกิน (overweight)
ถ้้า BMI เกิน 25 ถ้่อ้ว่าอ้้วน
ถ้้าเราดูแล BMI ไมื่่ให้เกิน 23, พุุงชายหญิิงไมื่่เกิน 90, 80 ซมื่.
ตามื่ลำาดับ ด้วยการอ้อ้กกำาลังกายและคุมื่อ้าหาร เราก็จึะป้อ้งกันโรคตับ
(และโรคอ้่�น ๆ) ได้อ้ย่างดีเยี�ยมื่
อ้้ ว นอ้ย่ า งเดี ย วสามื่ารถ้ทำา ให้ เ ป็ น โรคไขมื่ั น สะสมื่ในตั บ
โรคตับอ้ักเสบเร่�อ้รัง โรคตับแข็ง และมื่ะเร็งขอ้งเน่�อ้ตับได้ นอ้กจึากนั�น
อ้้วนอ้ย่างเดียวยังมื่ีความื่เสีย� งต่อ้มื่ะเร็งที� 13 อ้วัยวะ โดยเฉพุาะอ้ย่างยิง�
เต้านมื่ ตับ ลำาไส้ใหญิ่ และโรคอ้้วนยังมื่ีความื่เสีย� งต่อ้โรคหัวใจึ หลอ้ดเล่อ้ด
สมื่อ้งตีบและอุ้ดตัน ความื่ดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมื่ันในเล่อ้ดสูง
โรคเกาต์ และอ้่�น ๆ อ้ีกมื่ากมื่าย
แอ้ลกอ้ฮอ้ล์ วิธีีคำานวณ 1 หน่วยขอ้งแอ้ลกอ้ฮอ้ล์ ขอ้ง
สหราชอ้าณาจึักร ค่อ้ จึำานวนซีซที ดี� มื่่� x alcohol by volume, ABV/1,000
เช่น 500 ซีซีขอ้งเบียร์ที�มื่ี 5% ABV/1,000 = 2.5 หน่วยแอ้ลกอ้ฮอ้ล์
(ขอ้ง UK)
แต่ละประเทศมื่ีแอ้ลกอ้ฮอ้ล์ต่อ้หน่วยไมื่่เท่ากัน
ไทย 10 กรัมื่ pure alcohol/หน่วย
อ้ังกฤษ (UK) 8 กรัมื่ pure alcohol/หน่วย
อ้เมื่ริกา 14 กรัมื่ pure alcohol/หน่วย
ญิี�ป�นุ 19.75 กรัมื่ pure alcohol/หน่วย จึะเห็นได้ว่า 1 หน่วย
แอ้ลกอ้ฮอ้ล์ขอ้งญิี�ปุ�นมื่ากกว่า 1 หน่วยขอ้งอ้ังกฤษถ้ึง 2 เท่ากว่า
(19.75 : 8 กรัมื่) ฉะนั�นถ้้า 1 หน่วยอ้ังกฤษค่อ้ 25 ซีซีวิสกี� 1 หน่วย
ญิี�ป�นุ : 61.72 ซีซีวิสกี�?!
ประเทศต่าง ๆ ใน Europe มื่ีประมื่าณ 8-12 กรัมื่/หน่วย
วิสกี� alcohol by volume 40%
ไวน์ 11-14%
เบียร์ 3-6%
ฉะนัน� 1 หน่วย alcohol ขอ้งอ้ังกฤษจึะมื่ีปริมื่าณซีซใี น alcohol
ชนิดต่าง ๆ ดังนี�
วิสกี� 25 ซีซี (25 x 40 / 1,000 = 1)
ไวน์ ประมื่าณ 80 ซีซี (80 x 12 / 1,000 = 1)
เบียร์ ประมื่าณ 200 ซีซี (200 x 5 / 1,000 = 1)
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Clinical Practice Guideline (CPG) on alcohol ขอ้ง UK 2015
แนะว่าเพุ่�อ้สุขภาพุไมื่่ควรด่�มื่มื่ากกว่า 2 หน่วย alcohol (หน่วยขอ้ง
อ้ังกฤษ) ต่อ้วัน ไมื่่ว่าหญิิง/ชาย และสัปดาห์ละไมื่่เกิน 14 หน่วย
มื่ากกว่านีมื่� คี วามื่เสีย� งมื่ากขึน� แต่ถ้งึ แมื่้ดมื่่� เพุียง 2 หน่วยก็มื่คี วามื่เสีย� ง
แต่น้อ้ย ถ้้าจึะไมื่่อ้ยากให้มื่ีความื่เสี�ยงจึากการด่�มื่แอ้ลกอ้ฮอ้ล์เลยต้อ้ง
ไมื่่ดมื่่� เลย ถ้ึงแมื่้การด่มื่� เพุ่อ้� สุขภาพุขอ้งอ้ังกฤษจึะด่มื่� ได้ไมื่่เกิน 14 หน่วย
ต่อ้สัปดาห์ แต่ในแต่ละวันต้อ้งด่�มื่ไมื่่เกิน 2 หน่วยด้วย เพุราะถ้้าด่�มื่
วันเดียว 5-6 หน่วยขึ�นไป และด่�มื่ 2 วันเท่านั�นในสัปดาห์ รวมื่แล้ว
ยังไมื่่เกิน 14 หน่วยต่อ้สัปดาห์ ก็ไมื่่ได้ การด่�มื่ครั�งละ 5-6 หน่วยขึ�นไป
เรียกว่า binge drinking ถ้่อ้ว่าไมื่่ดี อ้ันตราย
จึาก CPG ขอ้งอ้ังกฤษทีมื่� กี ารติดตามื่ประชาชนเก่อ้บ 6 แสนคน
พุบว่าการด่�มื่ที�ดีต่อ้หัวใจึนั�น พุบผลดีที�ไมื่่มื่ากนักในหญิิงกลางคน
เท่านัน� ทีด� มื่่� ครัง� ละ 1-2 หน่วย แต่รวมื่แล้วไมื่่เกิน 5-6 หน่วยต่อ้สัปดาห์
ฉะนั�นไมื่่ควรอ้้างต่อ้ไปว่าด่�มื่เพุ่�อ้สุขภาพุ อ้ยากด่�มื่ก็ด่�มื่ไป!!
ศัพุท์ขอ้งสรรพุสามื่ิต 1 ขวด = กลมื่, ½ ขวด = แบน,
¼ ขวด = กั�ก
การด่มื่� แอ้ลกอ้ฮอ้ล์มื่ากไปจึะทำาให้เป็นโรคไขมื่ันสะสมื่ในตับ
ตับอ้ักเสบเฉียบพุลัน ตับอ้ักเสบเร่อ้� รัง ตับแข็ง มื่ะเร็งตับ แล้วยังสามื่ารถ้
ทำาให้เกิดโรคตับอ้่อ้นอ้ักเสบเฉียบพุลัน เร่�อ้รัง และมื่ะเร็งขอ้งตับอ้่อ้น
อ้ีกด้วย อ้งค์การอ้นามื่ัยโลกแจึ้งว่าแอ้ลกอ้ฮอ้ล์ทำาให้มื่ีปัญิหาทางด้าน
สุขภาพุและอุ้บัติเหตุทั�ว ๆ ไปบนถ้นน และการทำาร้ายร่างกายจึนถ้ึง
การฆาตกรรมื่ถ้ึง 200 กว่าชนิด!?
ฉะนั�นจึะเห็นได้ว่าการป้อ้งกันโรคตับ ถ้้ามื่ีความื่รู้และมื่ีวินัย
จึะง่ายมื่าก เช่น ไมื่่ด่�มื่แอ้ลกอ้ฮอ้ล์ มื่ีเพุศสัมื่พุันธี์ที�ปลอ้ดภัย ฉีดวัคซีน
ป้อ้งกันโรคตับอ้ักเสบ A, B ไมื่่ใช้ยาเสพุติดโดยเฉพุาะที�ต้อ้งใช้เข็มื่ฉีด
ฯลฯ ดูแลตนเอ้งไมื่่ให้อ้ว้ น รวมื่ทัง� ไปตรวจึคัดกรอ้ง ถ้ึงแมื่้ไมื่่มื่อ้ี าการว่า
ตนเอ้งมื่ีเช่�อ้ HBV, HCV หร่อ้ไมื่่ ฯลฯ
เวลาจึะพุูดถ้ึงแอ้ลกอ้ฮอ้ล์ อ้ย่าใช้คำาว่า “เหล้า” เพุราะคำาว่า
เหล้าสำาหรับบางคนอ้าจึหมื่ายถ้ึงแอ้ลกอ้ฮอ้ล์จึำาพุวกวิสกี� หร่อ้ภาษา
อ้ังกฤษเรียกว่า spirit ฉะนั�นเวลาพุูดถ้ึงเคร่�อ้งด่�มื่อ้ะไรก็แล้วแต่ท�ีมื่ี
แอ้ลกอ้ฮอ้ล์ ควรใช้คำาว่าแอ้ลกอ้ฮอ้ล์ ไมื่่ใช่เหล้า
โรคมื่ะเร็ ง ขอ้งท่ อ้ นำ�า ดี ตั บ ที� เ กิ ด จึากพุยาธีิ ใ บไมื่้ ตั บ
(cholangiocarcinoma) เกิดจึากการรับประทานปลาร้า ก้อ้ยปลา ปลาส้มื่
ที�ทำาจึากปลานำ�าจึ่ดและที�ไมื่่สุก ฉะนั�นไมื่่ควรรับประทานปลาร้า ฯลฯ
ที�ดิบ ถ้้าหมื่ักเกิน 6 เด่อ้นขึ�นไป พุยาธีิใบไมื่้ตับมื่ักตายแล้ว
ถ้้าใครมื่ีสมื่อ้งใส ช่างคิด “เก่ง” คิด คิดทำาปลาร้า ฯลฯ จึาก
ปลาทะเลก็นา่ จึะดี เพุราะปลานำ�าจึ่ดขอ้งไทยจึะได้เช่อ้� พุยาธีิมื่าจึากหอ้ย
อ้ีกทีหนึง� แต่ปลาทะเลไมื่่มื่หี อ้ยทีจึ� ะให้พุยาธีิอ้าศัยอ้ยู่ ก่อ้นทีจึ� ะไปสูป่ ลา
แล้วมื่าถ้ึงคน

[ รายงานพิเศษ ]

ศ.ดร.นพ.วาเลนติิน ฟััสเติอร์
และ นพ.เบอนาร์ด พีคููล

กองบรรณาธิการ •

เจ้้าของรางวัลสมเด็จ้เจ้้าฟั้ามหิิดล ประจ้ำปี พ.ศ. 2563

ศ.ดร.นพ.ประสิิ ท ธิ์ิ� วัั ฒ นาภา คณบดี ค ณะ
แพทยศาสิตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล ในฐานะรองประธานมููลนิธิ
รางวััลสมูเด็็จเจ้าฟ้้ามูหิิด็ล ในพระบรมูราชููปถััมูภ์์ นายธิ์านี แสิงรัตน์
อธิ์ิบดีกรมสิารนิ เ ทศ กระทรวังการต่ า งประเทศ ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมูการฝ่่ายประชูาสัมูพันธ์ฯ มููลนิธิรางวััล
สมูเด็็จเจ้าฟ้้ามูหิิด็ล ในพระบรมูราชููปถััมูภ์์ และ ศ.นพ.วัิจารณ์
พานิช ประธิ์านคณะกรรมการรางวััลนานาชาติ มูลนิธิ์ิรางวััล
สิมเด็จเจ้าฟ้้ามหิิดล ในพระบรมราชูปถััมภ์ ได็้ร่วัมูกันแถัลงผล
การตััด็สินผูไ้ ด็้รบั พระราชูทานรางวััลสมูเด็็จเจ้าฟ้้ามูหิิด็ล ครัง� ท่� 29
ประจำาปี พ.ศ. 2563 ณ หิ้องสมูเด็็จพระบรมูราชูชูนก ตัึกสยามูินทร์
ชูั�น 2 โรงพยาบาลศิริราชู
ผูไ้ ด็้รบั พระราชูทานรางวััลสมูเด็็จเจ้าฟ้้ามูหิิด็ล สาขาการแพทย์
ได็้แก่ ศ.ด็ร.นพ.วัาเลนตัิน ฟ้ัสเตัอร์ จากสหิรัฐอเมูริกา สาขา
การสาธารณสุข ได็้แก่ นพ.เบอนาร์ด็ พ่คลู จากสาธารณรัฐฝ่รัง� เศส
ทั�งน่�มู่ผู้ได็้รับการเสนอชู่�อเข้ารับพระราชูทานรางวััล
สมูเด็็จเจ้าฟ้้ามูหิิด็ล ประจำาปี พ.ศ. 2563 ทั�งสิ�น 44 ราย จาก 18
ประเทศ คณะกรรมูการท่ป� รึกษาทางวัิชูาการได็้พจิ ารณากลัน� กรอง
และคณะกรรมูการรางวัั ล นานาชูาตัิ ไ ด็้ พิ จ ารณาจากผู้ ไ ด็้ รั บ

การเสนอชู่อ� รวัมู 3 ปี ค่อ ปี พ.ศ. 2563, 2562, 2561 และนำาเสนอ
ตั่อคณะกรรมูการมููลนิธฯิ ซึ่ึง� สมูเด็็จพระกนิษฐาธิราชูเจ้า กรมูสมูเด็็จ
พระเทพรัตันราชูสุด็าฯ สยามูบรมูราชูกุมูาร่ ทรงเป็นประธาน
พิจารณาตััด็สินเป็นขั�นสุด็ท้ายเมู่�อวัันท่� 20 ตัุลาคมู พ.ศ. 2563
โด็ยระยะเวัลา 28 ปีท่�ผ่านมูา มู่บุคคลหิร่อองค์กรได็้รับ
รางวััลแล้วัทัง� สิน� 85 ราย มู่คนไทยได็้รบั พระราชูทานรางวััลสมูเด็็จ
เจ้าฟ้้ามูหิิด็ล 4 ราย ได็้แก่ ศ.นพ.ประสิงค์ ตูจ้ นิ ดา จากการศึกษา
ผลกระทบของเชู่อ� ไวัรัสเด็็งก่ตัอ่ ควัามูพิการของร่างกายเด็็กท่ป� วั่ ย
ด็้วัยโรคไข้เล่อด็ออก ศ.พญ.สิุจติ รา นิมมานนิตย์ จากการจำาแนก
ควัามูรุนแรงของโรคไข้เล่อด็ออก ได็้รบั พระราชูทานรางวััลสมูเด็็จ
เจ้าฟ้้ามูหิิด็ล สาขาการแพทย์ ประจำาปี พ.ศ. 2539 นพ.วัิวััฒน์
โรจนพิทยากร ผูร้ เิ ริมู� โครงการส่งเสริมูการใชู้ถังุ ยางอนามูัย 100%
ชู่วัยป้องกันการแพร่กระจายของโรคเอด็ส์ และนายมีชยั วัีระไวัทยะ
ผู้ริเริ�มูวัิธ่การส่�อสารรณรงค์เผยแพร่การใชู้ถัุงยางอนามูัย ได็้รับ
พระราชูทานรางวััลสมูเด็็จเจ้าฟ้้ามูหิิด็ล สาขาการสาธารณสุข
ประจำาปี พ.ศ. 2552
ผูไ้ ด็้รบั พระราชูทานรางวััลสมูเด็็จเจ้าฟ้้ามูหิิด็ลแล้วัตั่อมูา
ได็้รับรางวััลโนเบล 5 ราย ได็้แก่
ประจำำเดืือนมกราคม 2564
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[ รายงานพิเศษ ]
ศ.แบรี� เจมสิ์ มาแชล จากประเทศออสเตัรเล่ย ได็้รับ
พระราชูทานรางวััลสมูเด็็จเจ้าฟ้้ามูหิิด็ล สาขาการสาธารณสุข
ประจำาปี พ.ศ. 2544 จากการค้นพบเชู่อ� แบคท่เร่ยเฮลิโคแบคเตัอร์
ไพลอร่ เป็นสาเหิตัุของโรคกระเพาะอาหิารเป็นแผล ตั่อมูาได็้รับ
รางวััลโนเบล สาขาการแพทย์ ในปี พ.ศ. 2548 ด็้วัยการค้นพบ
เด็่ยวักัน
ศ.เกียรติคุณ นพ.ฮารัลด์ ซัวัร์ เฮาเซ่น จากสหิพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมูน่ ได็้รบั พระราชูทานรางวััลสมูเด็็จเจ้าฟ้้ามูหิิด็ล
สาขาการแพทย์ ประจำาปี พ.ศ. 2548 จากการค้นพบเชู่อ� ไวัรัสท่เ� ป็น
สาเหิตัุของมูะเร็งปากมูด็ลูก ตั่อมูาได็้รบั รางวััลโนเบล สาขาการแพทย์
ประจำาปี พ.ศ. 2551 จากการค้นพบเด็่ยวักัน
ศ.ซาโตชิ โอมูระ จากประเทศญ่�ปนุ่ ได็้รับพระราชูทาน
รางวััลสมูเด็็จเจ้าฟ้้ามูหิิด็ล สาขาการแพทย์ ประจำาปี พ.ศ. 2540
จากผลงานการศึกษาวัิจัยจุลชู่พชูนิด็หินึ�งชู่�อ สเตัรปโตัมูัยซึ่่ส
เอเวัอร์มูิตัิลิตั จนสามูารถัสังเคราะหิ์ยา ivermectin ใชู้รักษาและ
ป้องกันโรคตัาบอด็จากพยาธิและโรคเท้าชู้าง ตั่อมูาได็้รับรางวััล
โนเบล สาขาการแพทย์ ประจำาปี พ.ศ. 2558 จากผลงานเด็่ยวักัน
ศ.ตู โยวัโยวั จากสาธารณรัฐประชูาชูนจ่น เป็นสมูาชูิก
ของกลุ่มู china cooperative research group on qinghaosu and
its derivatives as antimalarials ได็้รับพระราชูทานรางวััลสมูเด็็จ
เจ้าฟ้้ามูหิิด็ล สาขาการแพทย์ ประจำาปี พ.ศ. 2546 จากการศึกษา
สารสกั ด็ชูิ ง เฮาซึู่ จ นสามูารถัพั ฒ นาเป็ น ยารั กษาโรคมูาลาเร่ ย
ตั่อมูาได็้รับรางวััลโนเบล สาขาการแพทย์ ประจำาปี พ.ศ. 2558
จากการศึกษาเด็่ยวักัน
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เซอร์เกรกอรี พอล วัินเทอร์ ผูไ้ ด็้รบั พระราชูทานรางวััล
สมูเด็็ จ เจ้ า ฟ้้ า มูหิิ ด็ ล สาขาการแพทย์ ประจำา ปี พ.ศ. 2559
จากการพัฒนาเทคโนโลย่ในการสร้างและด็ัด็แปลงโมูเลกุลของ
แอนตัิบอด็่ใหิ้มู่ประสิทธิภ์าพสูงและมู่ควัามูเป็นสิ�งแปลกปลอมู
ลด็ลง (antibody humanization) นำาไปสูค่ วัามูก้าวัหิน้าในการพัฒนายา
กลุ่มูใหิมู่จากชู่วัโมูเลกุลซึ่ึ�งมู่ประโยชูน์อย่างมูากในการรักษาโรค
ตั่อมูาได็้รบั รางวััลโนเบล สาขาเคมู่ ประจำาปี พ.ศ. 2561 จากการพัฒนา
เด็่ยวักัน
รางวััลสิมเด็จเจ้าฟ้้ามหิิดล เป็นรางวััลท่พ� ระบาทสมูเด็็จ
พระบรมูชูนกาธิเบศร มูหิาภ์ูมูพิ ลอด็ุลยเด็ชูมูหิาราชู บรมูนาถับพิตัร
ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ พระราชูทานพระบรมูราชูานุญาตั
ใหิ้ จั ด็ ตัั� ง ขึ� น เพ่� อ ถัวัายเป็ น พระราชูานุ ส รณ์ แ ด็่ ส มูเด็็ จ
พระมูหิิตัลาธิเบศร อด็ุลยเด็ชูวัิกรมู พระบรมูราชูชูนก ในโอกาส
จัด็งานเฉลิมูฉลอง 100 ปี แหิ่งการพระราชูสมูภ์พ 1 มูกราคมู
พ.ศ. 2535 ด็ำาเนินงานโด็ยมููลนิธิรางวััลสมูเด็็จเจ้าฟ้้ามูหิิด็ล
ในพระบรมูราชููปถััมูภ์์ ซึ่ึง� สมูเด็็จพระกนิษฐาธิราชูเจ้า กรมูสมูเด็็จ
พระเทพรัตันราชูสุด็าฯ สยามูบรมูราชูกุมูาร่ ทรงเป็นองค์ประธาน
มูอบรางวัั ล ใหิ้ แ ก่ บุ ค คลหิร่ อ องค์ ก รทั� วั โลกท่� มู่ ผ ลงานด็่ เ ด็่ น
เป็นประโยชูน์ตั่อมูวัลมูนุษยชูาตัิ ทางด็้านการแพทย์ 1 รางวััล
และด็้านการสาธารณสุข 1 รางวััล เป็นประจำาทุกปีตัลอด็มูา แตั่ละ
รางวััลประกอบด็้วัย เหิร่ยญรางวััล ประกาศน่ยบัตัร และเงินรางวััล
100,000 เหิร่ยญสหิรัฐ

[ รายงานพิเศษ ]
ผูู้้ได้รับพระราชทานรางวััลสิมเด็จเจ้าฟ้้ามหิิดล ประจำาปี พ.ศ. 2563
สิาขาการแพทย์

ศ.ดร.นพ.วาเลนติิน ฟััสเติอร์ (Valentin Fuster, M.D., Ph.D.)
ผู้้�อำำ�นวยก�รศู้นย์โรคหััวใจ และน�ยแพทย์ใหัญ่่โรงพย�บ�ลเม้��ท์ไซน�ย
นครนิวยอำร์ค สหัรัฐอำเม้ริก�

ผู้้�อำำ�นวยก�รศู้นย์วิจัยโรคหััวใจและหัลอำดเลือำดแหั่งช�ติิ กรุงม้�ดริด ประเทศูสเปน

หััวหัน��กอำงบรรณ�ธิิก�รว�รส�รวิทย�ลัยโรคหััวใจแหั่งอำเม้ริก�

สหัรัฐอำเม้ริก�

ศ.ดร.นพ.วัาเลนติน ฟ้ัสิเตอร์ สำาเร็จการศึกษาแพทยศาสตัรบัณฑิิตั จากมูหิาวัิทยาลัยบาร์เซึ่โลนา ประเทศสเปน
และด็ุษฎี่บัณฑิิตั จากมูหิาวัิทยาลัยเอด็ินเบอระ สหิราชูอาณาจักร
ตัั�งแตั่ปี พ.ศ. 2513 เป็นตั้นมูา ศ.ด็ร.นพ.วัาเลนตัิน ฟ้ัสเตัอร์ ได็้ทำาการศึกษาวัิจัยถัึงบทบาทของเกล็ด็เล่อด็
ในกระบวันการเกิด็การอุด็ตัันของหิลอด็เล่อด็หิัวัใจ รวัมูถัึงประโยชูน์ของการใหิ้ยาตั้านเกล็ด็เล่อด็ในการป้องกันการอุด็ตััน
ของหิลอด็เล่อด็ท่น� าำ มูาใชู้เป็นทางเบ่ย� งภ์ายหิลังจากการผ่าตััด็ทำาทางเบ่ย� งหิลอด็เล่อด็หิัวัใจ โด็ยเริมู� ในสัตัวั์ทด็ลอง และตั่อมูา
ได็้ตั่อยอด็มูาเป็นการศึกษาวัิจัยในผู้ป่วัย ได็้แสด็งใหิ้เหิ็นเป็นครั�งแรกถัึงประโยชูน์ของการใหิ้ยาตั้านเกล็ด็เล่อด็ในการป้องกัน
การอุด็ตัันของหิลอด็เล่อด็ท่�นำามูาใชู้เป็นทางเบ่�ยงภ์ายหิลังจากการผ่าตััด็ทำาทางเบ่�ยงหิลอด็เล่อด็หิัวัใจในผู้ป่วัย อ่กทั�ง
องค์ควัามูรู้ท่�ได็้น�่มู่ส่วันทำาใหิ้เกิด็การพัฒนาแนวัคิด็ในการสร้างขด็ลวัด็คำ�ายันชูนิด็เคล่อบยา เพ่�อนำามูาใชู้ในผู้ป่วัยกล้ามูเน่�อ
หิัวัใจขาด็เล่อด็เฉ่ยบพลันท่�จำาเป็นตั้องได็้รับการรักษาด็้วัยการขยายหิลอด็เล่อด็หิัวัใจด็้วัยบอลลูนและใส่ขด็ลวัด็ องค์ควัามูรู้
ท่�ได็้จากงานวัิจัยของ ศ.ด็ร.นพ.วัาเลนตัิน ฟ้ัสเตัอร์ ได็้ชู่วัยทำาใหิ้อัตัราการเจ็บป่วัยและการเส่ยชู่วัิตัในผู้ป่วัยลด็ลงอย่างมูาก
และยังชู่วัยปรับปรุงใหิ้การด็ูแลผู้ป่วัยโรคหิลอด็เล่อด็หิัวัใจอุด็ตัันด็่มูากยิ�งขึ�นอ่กด็้วัย
จากผลงานของ ศ.ด็ร.นพ.วัาเลนตัิน ฟ้ัสเตัอร์ ท่�เชู่�อมูโยงนำาเอาองค์ควัามูรู้ท่�ได็้จากงานวัิจัยพ่�นฐานไปตั่อยอด็
จนกระทั�งเกิด็เป็นองค์ควัามูรู้ใหิมู่ท่�ถัูกนำาไปใชู้ในการรักษาผู้ป่วัยท่�มู่หิลอด็เล่อด็หิัวัใจตั่บตััน โด็ยเฉพาะอย่างยิ�งประโยชูน์
ของการใหิ้ยาตั้านเกล็ด็เล่อด็ในการป้องกันการอุด็ตัันของหิลอด็เล่อด็ท่น� าำ มูาใชู้เป็นทางเบ่ย� งภ์ายหิลังจากการผ่าตััด็ทำาทางเบ่ย� ง
หิลอด็เล่อด็ท่�ตั่บตััน ผลงานน่�ได็้ชู่วัยชู่วัิตัผู้ป่วัยโรคหิลอด็เล่อด็หิัวัใจตั่บตัันนับล้านคนทั�วัโลก
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[ รายงานพิเศษ ]
ผูู้้ได้รับพระราชทานรางวััลสิมเด็จเจ้าฟ้้ามหิิดล ประจำาปี พ.ศ. 2563
สิาขาการสิาธิ์ารณสิุข

นพ.เบอนาร์ด พีคูล
ู (Bernard Pécoul, M.D., MPH.)
ผู้้�ก่อำติั�งและผู้้�อำำ�นวยก�รบริหั�ร อำงค์กรจัดหั�ย�สำ�หัรับโรคท่�ถูก
้ ละเลย

Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi)
ส�ธิ�รณรัฐฝรั�งเศูส

นพ.เบอนาร์ด พีคลู สำาเร็จการศึกษาแพทยศาสตัรบัณฑิิตั จากมูหิาวัิทยาลัยเคลมูองท์ เฟ้อร่องด็์ (Clermont-Ferrand
University) สาธารณรัฐฝ่รั�งเศส และสาธารณสุขศาสตัรมูหิาบัณฑิิตั จากมูหิาวัิทยาลัยทูเลน สหิรัฐอเมูริกา
ก่อนท่� นพ.เบอนาร์ด็ พ่คูล จะเข้ามูามู่บทบาทในการจัด็ตัั�งองค์กรจัด็หิายาสำาหิรับโรคท่�ถัูกละเลย (Drugs for
Neglected Diseases initiative; DNDi) นัน� นพ.เบอนาร์ด็ พ่คลู เป็นผูอ้ ำานวัยการบริหิารในองค์กรแพทย์ไร้พรมูแด็น (Médecins
Sans Frontières) ซึ่ึ�งเป็นองค์กรสาธารณประโยชูน์ท่�ก่อตัั�งเพ่�อใหิ้ควัามูชู่วัยเหิล่อในการเข้าถัึงยาจำาเป็นของกลุ่มูประเทศ
ในแอฟ้ริกา ลาตัินอเมูริกา และเอเซึ่่ย
ในขณะท่�ทำางานในประเทศยูกันด็า นพ.เบอนาร์ด็ พ่คูล พบมู่การใชู้ยาเมูลาโซึ่พรอล (Melarsoprol) ซึ่ึ�งเป็นอนุพันธ์
ของสารหินูในการรักษาผู้ป่วัยท่�เป็นโรคแอฟ้ริกัน ทริปาโนโซึ่มูิเอซึ่ิส (African trypanosomiasis) หิร่อโรคเหิงาหิลับ (Sleeping
sickness) และพบผู้ป่วัย 1 ราย ใน 20 รายท่�ได็้รับอนุพันธ์น่�เส่ยชู่วัิตั จากเหิตัุการณ์ท่�มู่การขาด็ยารักษาท่�มู่ประสิทธิภ์าพและ
มู่ผลข้างเค่ยงท่ร� นุ แรงน่� ทำาใหิ้ นพ.เบอนาร์ด็ พ่คลู ตััด็สินใจจัด็ทำาโครงการจัด็หิายาสำาหิรับโรคท่ถั� กู ละเลย (Drugs for Neglected
Diseases initiative; DNDi) ขึ�นในปี พ.ศ. 2546 โด็ยมู่เป้าหิมูายเพ่�อพัฒนาการรักษาท่�ปลอด็ภ์ัย มู่ประสิทธิภ์าพ ราคาไมู่แพง
สำาหิรับผู้ป่วัยท่�เป็นโรคท่�ถัูกละเลย
ภ์ายใตั้การบริหิารของ นพ.เบอนาร์ด็ พ่คูล โครงการจัด็หิายาสำาหิรับโรคท่�ถัูกละเลยได็้ขยายเป็นองค์กรวัิจัยและ
พัฒนาท่ไ� มู่แสวังหิาผลกำาไร สร้างควัามูร่วัมูมู่อกับองค์กรพันธมูิตัรทัง� ภ์าครัฐและเอกชูนหิลากหิลายองค์กร อาทิ มููลนิธบิ ลิ เกตัส์,
เวัลคัมู ทรัส, หิน่วัยงานในยุโรปและบริษัทยาหิลายแหิ่ง จนถัึงปัจจุบันก่อใหิ้เกิด็วัิธ่การรักษาท่�มู่ประสิทธิภ์าพในการรักษาโรค
ท่�ถัูกละเลย รวัมู 8 ชูนิด็ รักษาโรคมูาลาเร่ย โรคเหิงาหิลับ โรค Visceral leishmaniasis และโรค Chagas disease
ยาเหิล่าน่�ถัูกบรรจุใหิ้เป็นแนวัทางในการรักษาโรคท่�องค์การอนามูัยโลกแนะนำาใหิ้เป็นยารักษาตััวัแรกสำาหิรับ
โรคท่ถั� กู ละเลย (Neglected tropical diseases) ในหิลายประเทศ ขณะน่มู� ก่ ารพัฒนาสารใหิมู่มูากกวั่า 20 ชูนิด็ และมู่การศึกษา
ทด็ลองทางคลินิกมูากกวั่า 20 การศึกษา
ในฐานะผู้อำานวัยการ นพ.เบอนาร์ด็ พ่คูล ได็้ประสานงานวัิจัยและร่วัมูมู่อพัฒนา ริเริ�มูและบริหิารจัด็โครงการวัิจัย
ซึ่ึ�งประกอบด็้วัยท่มูงานและนักวัิทยาศาสตัร์ท่�ด็ำาเนินโครงการในส่วันตั่าง ๆ ของโลก โด็ยเฉพาะอย่างยิ�งในแอฟ้ริกาและ
ลาตัินอเมูริกา โด็ยมู่จด็ุ มูุง่ หิมูายเพ่อ� ส่งมูอบการรักษาใหิมู่ทมู่� ป่ ระสิทธิภ์าพจำานวัน 16 ชูนิด็จาก 18 ชูนิด็ สำาหิรับโรคท่ถั� กู ละเลย
ใหิ้แก่ผปู้ วั่ ยภ์ายในปี พ.ศ. 2566 จนถัึงปัจจุบนั DNDi ได็้สง่ มูอบยาใหิมู่ถังึ 8 ชูนิด็ ซึ่ึง� ชู่วัยรักษาชู่วัตัิ ของผูป้ วั่ ยได็้เป็นจำานวันมูาก
ผลงานของ นพ.เบอนาร์ด็ พ่คลู ได็้มูส่ วั่ นสำาคัญในการลด็อัตัราการเส่ยชู่วัตัิ และยกระด็ับคุณภ์าพชู่วัตัิ ใหิ้แก่ประชูากร
นับล้านคนทั�วัโลก โด็ยเฉพาะอย่างยิ�งประชูากรในประเทศกลุ่มูกำาลังพัฒนาหิร่อประเทศท่�มู่รายได็้น้อยท่�เจ็บป่วัยด็้วัย
โรคท่�ถัูกละเลย
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[ ภาพข่าว ]
กองบรรณาธิการ •

“ไดอะซี่แพม” ส่วนผสมใน “เคนมผง” ใช้เกินข่นาดอันติร็ายถึงติาย

นพ.มานัส โพธิาภิรณ์์ รองอธิ์บดิ์ีกรมการแพทย์์ กล่่าวว่า จากกร์ณี่พิบผู้้�เส่ยช้่วิตจากการ์ใช้� “เคนมผู้ง” แล่ะได�ม่การ์นำาสาร์ที่่�พิบ
ส่งตร์วจที่างห�องป็ฏิิบัติการ์แบบวิเคร์าะห์แยกสาร์ แล่ะพิบว่าม่ส่วนผู้สมข้องค่ตาม่นแล่ะไดอะซึ่่แพิม ซึ่้�งไดอะซึ่่แพิม หร์ือไดอาซึ่่แพิม (Diazepam)
หร์ือยาที่่�คนที่ั�วไป็ร์้�จักในช้ื�อที่างการ์ค�าว่า วาเล่่ยม หร์ือแวเล่่ยม (Valium) เป็็นวัตถืุออกฤที่ธิ์ิ�ต่อจิตป็ร์ะสาที่ป็ร์ะเภที่ 4 ตามพิร์ะร์าช้บัญ่ญ่ัติ
วัตถืุออกฤที่ธิ์ิ�ต่อจิตแล่ะป็ร์ะสาที่ พิ.ศั. 2559 โดยจะออกฤที่ธิ์ิ�ต่อร์ะบบป็ร์ะสาที่ส่วนกล่าง ในที่างการ์แพิที่ย์ใช้�ยาน่�เป็็นยากล่่อมป็ร์ะสาที่หร์ือ
สงบป็ร์ะสาที่ (Tranquilizer) ที่ำาให�จติ ใจสงบ ใช้�สาำ หร์ับร์ักษาอาการ์ผู้ิดป็กติที่างอาร์มณี์ เช้่น ความเคร์่ยด ความวิตกกังวล่ ที่ำาให�กล่�ามเนือ� คล่ายตัว
แก�อาการ์ช้ัก ผู้ล่ข้�างเค่ยงจากการ์ใช้�ไดอะซึ่่แพิมอาจที่ำาให�ม่อาการ์ง่วงซึ่้ม เหนื�อยล่�า
กล่�ามเนือ� อ่อนแร์ง ม้นงง เห็นภาพิหล่อน ซึ่้มเศัร์�า กล่�ามเนือ� กร์ะตุก กล่ัน� ป็ัสสาวะไม่อย้่
ร์วมถื้งเกิดอาการ์ช้ักได� ที่ั�งน่�หากม่การ์ใช้�ไดอะซึ่่แพิมร์่วมกับยาเสพิติดช้นิดอื�น ๆ เช้่น
มอร์์ฟนี เฮโร์อ่น หร์ือใช้�ร์ว่ มกับการ์ดืม� แอล่กอฮอล่์จะที่ำาให�เสร์ิมฤที่ธิ์ิก� าร์กดร์ะบบป็ร์ะสาที่
หายใจล่ำาบาก แล่ะอาจเส่ยช้่วิตได� ไดอะซึ่่แพิมจัดเป็็นวัตถืุออกฤที่ธิ์ิ�ต่อจิตป็ร์ะสาที่
ต�องให�แพิที่ย์เป็็นผู้้�ส�งั ใช้�ตามความจำาเป็็น ซึ่้�งหากม่การ์ล่ักล่อบจำาหน่ายต�องร์ะวางโที่ษ
จำาคุก 2-10 ป็ี แล่ะป็ร์ับตั�งแต่ 200,000-1,000,000 บาที่ แล่ะความผู้ิดฐานคร์อบคร์อง
หร์ือใช้�ป็ร์ะโยช้น์ต�องร์ะวางโที่ษจำาคุกไม่เกิน 3 ป็ี หร์ือป็ร์ับไม่เกิน 60,000 บาที่ หร์ือ
ที่ั�งจำาที่ั�งป็ร์ับ

สถาบัันมะเร็็งแห่่งชาติิแจ้้งเติือนข่่าวปลอม “เล่นโทร็ศััพท์มือถือในท่�มืดเป็นเวลานาน
เส่�ยงเป็นโร็คมะเร็็งติา”
นพ.สมศัักดิ์์� อรรฆศั์ลป์์ อธิ์บดิ์ีกรมการแพทย์์ กล่่าวว่า ผู้้�ที่่�ใช้�งาน
คอมพิิวเตอร์์หร์ือเล่่นโที่ร์ศััพิที่์สมาร์์ที่โฟนนาน ๆ จะม่การ์ใช้�สายตาเพิ่งหน�าจอ
ตล่อดเวล่า ที่ำาให�เกิดอาการ์ตาล่�า หร์ือตาแห�งเนื�องจากม่การ์กะพิร์ิบตาที่่�น�อยล่ง
อาจที่ำาให�เกิดอาการ์เคืองตาได�งา่ ย อย่างไร์ก็ตาม ยังไม่มห่ ล่ักฐานที่างวิช้าการ์ยืนยันว่า
การ์เล่่นโที่ร์ศััพิที่์มือถืือในที่่�มืดเป็็นเวล่านานม่ความเก่�ยวข้�องที่่�เส่�ยงเกิดโร์คมะเร์็งตา
เป็็นต�น ป็ัจจัยอื�น ๆ ที่่ที่� ำาให�เกิดความเส่�ยงข้องโร์คมะเร์็งตา ได�แก่ อายุที่่�เพิิ�มมากข้้�น
ความผู้ิ ด ป็กติ ข้ องเม็ ด ส่ เ มล่านิ น ในดวงตา คนที่่� ด วงตาสั ม ผู้ั ส กั บ แสงแดดมาก
จนเกินไป็โดยเฉพิาะร์ังส่อล่ั ตร์าไวโอเล่ต (UV) อาจเส่ย� งเกิดมะเร์็งผู้ิวหนังร์อบดวงตาจนเกิดโร์คมะเร์็งเมล่าโนมาที่่ต� าได� หร์ือเกิดจากความผู้ิดป็กติ
ข้องย่น เป็็นต�น สำาหร์ับคนไที่ยโร์คมะเร์็งตาในผู้้�ใหญ่่พิบได�น�อยมาก

สถาบัันปร็ะสาทวิทยาติร็วจ้ร็ักษาทางแพทย์วิถ่ให่ม่ ห่่างไกล COVID-19

นพ.ธิน์นทร์ เวชชาภิ์นันท์ ผู้้�อำานวย์การสถาบันป์ระสาทว์ทย์า กล่่าวเพิิ�มเติมว่า
สถืาบันป็ร์ะสาที่วิที่ยาจะเป็ิดให�ผู้้�ร์ับบร์ิการ์เข้�าไป็ร์อคอยหน�าห�องตร์วจเป็็นร์อบ ๆ ตามช้่วงเวล่า
การ์นัดตร์วจ ที่ัง� น่เ� พิือ� ล่ดการ์ร์วมตัวกันในพิืน� ที่่ป็� ดิ อันจะที่ำาให�เพิิม� โอกาสการ์สัมผู้ัสใกล่�ช้ดิ จนเป็็น
สาเหตุให�เกิดการ์แพิร์่ร์ะบาดข้องไวร์ัสได� แล่ะสำาหร์ับผู้้ป็� ว่ ยที่่ไ� ม่สะดวกในการ์ร์อคิวเข้�าตร์วจสามาร์ถื
กดร์ับคิวตร์วจได�ต�ังแต่ที่่�บ�านจากแอป็พิล่ิเคช้ัน PNI Plus โดยก่อนเร์ิ�มใช้�งานผู้้�ป็่วยต�องนำา
บัตร์ป็ร์ะช้าช้นมายืนยันตัวตน เช้ือ� มต่อข้�อม้ล่สิที่ธิ์ิก� าร์ร์ักษา แล่ะยินยอมให�นาำ ข้�อม้ล่สุข้ภาพิส่วนบุคคล่
เข้�าส้่ฐานข้�อม้ล่ข้องแอป็พิล่ิเคช้ันที่่�แผู้นกเวช้ร์ะเบ่ยนก่อนเพิ่ยงคร์ั�งแร์กแล่ะคร์ั�งเด่ยว ซึ่้�งจะช้่วยให�
ผู้้�ป็่วยสามาร์ถืนำาผู้ล่การ์ตร์วจร์ักษา ป็ร์ะวัติการ์ร์ับยา ผู้ล่ตร์วจที่างห�องป็ฏิิบัติการ์ติดตัวไป็ได�ทีุ่กที่่�
กร์ณี่ตอ� งการ์ร์ักษาต่อโร์งพิยาบาล่อืน� ๆ หร์ือเพิือ� ใช้�ในกร์ณี่ฉกุ เฉินสำาหร์ับผู้้ป็� ว่ ยที่่ผู้� า่ นการ์คัดกร์องแล่�ว
หากตร์วจพิบว่าผู้้ป็� ว่ ยม่ความเส่ย� งส้งก็จะดำาเนินการ์ส่งต่อผู้้ป็� ว่ ยเพิือ� ร์ับบร์ิการ์ที่่ค� ล่ินกิ โร์คที่างเดิน
หายใจ (ARI clinic) เพิือ� ให�การ์ร์ักษาเป็็นไป็อย่างเหมาะสม แล่ะล่ดการ์แพิร์่กร์ะจายเช้ือ� ไป็ยังบุคคล่อืน�
สำาหร์ับผู้้ป็� ว่ ย ร์ถืนัง� เป็ล่นอน หร์ือผู้้ป็� ว่ ยที่่ม� อ่ าการ์ฉุกเฉินที่างร์ะบบป็ร์ะสาที่ สถืาบันป็ร์ะสาที่วิที่ยา
จะม่ช้่องที่างคัดกร์องพิิเศัษสำาหร์ับผู้้�ป็่วยตามความเหมาะสม แล่ะสำาหร์ับผู้้�ป็่วยที่่�ม่ความต�องการ์
การ์ด้แล่ฉุกเฉินที่างด�านโร์คร์ะบบป็ร์ะสาที่แล่ะสมอง ห�องฉุกเฉินสถืาบันป็ร์ะสาที่วิที่ยายังคงเป็ิด
ให�บร์ิการ์ตามป็กติตล่อด 24 ช้ั�วโมง

ประจำำเดืือนมกราคม 2564

วงการแพทย์
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วารสารวงการแพทย โดย บริษัท สรรพสาร จํากัด กับโครงการวงการแพทย
สั ญ จรทั่ ว ไทย 2557 ได นํ า วารสารวงการแพทย ไ ปมอบให แ ก แ พทย ต าม
โรงพยาบาลตาง ๆ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยในครั้งนี้ไดเดินทางไปมอบวารสาร
วงการแพทยใหแกแพทยในโรงพยาบาลจุฬาภรณ และโรงพยาบาลในเขตจังหวัดปทุมธานี
ซึ่งไดรับการตอบรับที่ดีจากแพทย และเจาหนาที่ ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้นับเปนกําลังใจดี ๆ ในการ
สรางสรรคสื่อดี ๆ เพื่อสังคมตอไป

ร.พ.จุฬาภรณ
กรุงเทพฯ

ร.พ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
จ.ปทุมธานี

ร.พ.ปทุมเวช
จ.ปทุมธานี

ร.พ.ประชาธิปตย
จ.ปทุมธานี

นิิตยสารวงการแพทย์ โดย บริษััท วงการแพทย์ พลััส มีีเดีย จำำากัด กับโครงการวงการแพทย์สัญจำรทั�วไทย ได้นิำานิิตยสาร
วงการแพทย์ไปมีอบให้้แก่แพทย์ตามีโรงพยาบาลัต่าง ๆ ในิทุกพ้นิ� ทีท� ว�ั ประเทศ โดยในิครัง� นิีไ� ด้เดินิทางไปมีอบนิิตยสารวงการแพทย์
ให้้แก่แพทย์ในิโรงพยาบาลัจำุฬาภรณ์์ แลัะโรงพยาบาลัในิเขตจำังห้วัดปทุมีธานิี ซึ่่�งได้รับการตอบรับที�ดีจำากแพทย์แลัะเจำ้าห้นิ้าที�
ซึ่่�งสิ�งต่าง ๆ เห้ลั่านิี�นิับเป็นิกำาลัังใจำดี ๆ ในิการสร้างสรรค์ส่อดี ๆ เพ่อสังคมีต่อไป
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การดูแลหญิงตั้งครรภที่เปนโรคหัวใจ

ไดรับอนุญาต
จาก ศ.น.พ.

(Care of Pregnant Women Complicated with Heart Diseases)
นพ.กนกกร สุนทรขจิต วท.บ., พ.บ.
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
เลขที่ใบประกอบโรคศิลป 9216
รหัส 3-3220-000-9301/170901

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อใหทราบเกี่ยวกับการดูแลหญิงวัยเจริญพันธุที่เปนโรคหัวใจในขณะยังไมตั้งครรภ
2. เพื่อใหทราบเกี่ยวกับการดูแลหญิงตั้งครรภที่เปนโรคหัวใจ
2.1 การดูแลหญิงตั้งครรภที่เปนโรคหัวใจในระยะกอนเจ็บครรภคลอด
a. การดูแลหญิงตั้งครรภที่เปนโรคหัวใจเมื่อแรกฝากครรภ
b. การดูแลหญิงตั้งครรภที่เปนโรคหัวใจในขั้นตอนการติดตาม
c. แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภที่เปนโรคหัวใจขณะตั้งครรภ
2.2 การดูแลหญิงตั้งครรภที่เปนโรคหัวใจในระยะเจ็บครรภคลอด
a. ควรคลอดเมื่อใด
b. ชองทางการคลอด
c. การชักนําใหเจ็บครรภคลอด และการเรงคลอด
d. การพิจารณาการติดตามอาการผูปวย
e. การใหยาบรรเทาปวด และยาระงับความรูสึก
f. การใหยาปฏิชีวนะเพื่อเปนการปองกันภาวะ infective endocarditis (IE)
(antibiotic prophylaxis for infective endocarditis)
2.3 การใหยาปองกันการแข็งตัวของเลือด
2.4 ทาที่ใชในการคลอด (Position during labor and delivery)
3. เพื่อใหทราบเกี่ยวกับการดูแลหญิงตั้งครรภที่เปนโรคหัวใจในระยะหลังคลอด
4. เพื่อใหทราบเกี่ยวกับแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภที่เปนโรคหัวใจประเภทตาง ๆ

ตอจากฉบับที่แลว

º··Õ่ 6 ¡ÒÃª‹ÇÂªÕÇÔµ¢Ñ้¹ÊÙ§ã¹¼ÙŒãËÞ‹ (ADVANCED CARDIOVASCULAR LIFE SUPPORT)
ÊÃØ»ã¨¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞáÅÐ¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§ËÅÑ¡
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในแนวทางการชวยชีวิตขั้นสูงในผูใหญ ป ค.ศ. 2010 ประกอบไปดวย
• แนะนําใหมกี ารใช Quantitative waveform capnography ในการยืนยันตําแหนงทอหายใจ และเพือ่ ติดตามดูคณ
ุ ภาพของการทํา CPR
• แผนภูมิการชวยชีวิตไดรับการปรับปรุงใหมใหเขาใจงายกวาเดิม และไดรับการออกแบบใหเนนยํ้าถึงการใหความสําคัญของการชวย
ชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ
»ÃÐ¨Óà´×Í¹Á¡ÃÒ¤Á 2564

Ç§¡ÒÃá¾·Â

1

• ใหความสําคัญกับการติดตามสภาวะทางสรีรวิทยามากยิง่ ขึน้ โดยใชเพือ่ ชวยประเมินและควบคุมใหเกิดการชวยชีวติ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังใชเพื่อชวยในการวินิจฉัยวา ผูปวยกลับมามีการไหลเวียนของเลือดไดเองแลวหรือไม
• ไมแนะนําใหใช Atropine ในการรักษา PEA และ Asystole อีกตอไป
• สําหรับการรักษาผูปวย Bradycardia ที่มีอาการและสัญญาณชีพผิดปกติ แนะนําวิธีใชยา chronotropic drug โดยหยดทางหลอด
เลือด เปนอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษา นอกเหนือจากการใช pacing
• Adenosine สามารถใชไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทั้งในการใชเพื่อชวยวินิจฉัย และการรักษา undiﬀerentiated regular
monomorphic wide-complex tachycardia
• ควรจัดใหมีการดูแลรักษาผูปว ยที่กลับมามีการไหลเวียนเลือดไดเอง อยางเปนระบบ และสงตอการรักษาไปยังหอผูปวยอาการหนัก
โดยมีผูเชี่ยวชาญจากสหสาขาเขารวมประเมินสภาวะทาง physiology และ neurology ของผูปวย ทั้งนี้ รวมถึงการทําการรักษาดวย
การควบคุมอุณหภูมิ (Therapeutic hypothermia) ดวย

¤Óá¹Ð¹ÓÊÓËÃÑº¡ÒÃãªŒ Capnography

2010 (ใหม): แนะนําใหใชเครื่อง Capnography ชนิด Quantitative waveform อยางตอเนื่องในผูปวยที่ใสทอหายใจตลอดชวงเวลาที่
ไดรับการชวยชีวิต โดยกรณีผูปวยเปนผูใหญ แนะนําใหใชเพื่อ (1) ยืนยันตําแหนงทอหายใจ (2) ใชเฝาติดตามและประเมินคุณภาพ
การ CPR อยางตอเนือ่ ง (3) ตรวจจับวาผูป ว ยกลับมามีการไหลเวียนเลือดไดเองแลวหรือไม โดยทัง้ หมดนี้ ใชการดูคา end tidal carbon
dioxide (PETCO2) (ภาพประกอบที่ 3)
2
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2005 (เกา): แนะนําใหใชเครื่องตรวจจับกาซ CO2 จากลมหายใจออกหรือใชอุปกรณตรวจจับการใสทอหายใจเขาหลอดอาหาร
(esophageal detector device) เพื่อยืนยันตําแหนงทอหายใจ จาก AHA guideline ป ค.ศ. 2005 ระบุถึงการติดตามคา PETCO2 วามี
ประโยชนในการใชเปนตัวชี้วัดชนิด noninvasive เพื่อดู cardiac output ที่เกิดขึ้นชวง CPR ได
เหตุผล: การใช waveform capnography อยางตอเนื่อง เปนวิธียืนยันตําแหนงทอหายใจวาอยูในหลอดลมคอที่เชื่อถือไดมากที่สุด
ในขณะนี้ และสามารถใชเฝาระวังวาทอหายใจยังอยูในตําแหนงที่ถูกตองตลอดการรักษา แมกอนหนานี้จะมีหลายวิธีที่ถูกนํามาใช
เพือ่ ยืนยันตําแหนงทอหายใจ แตกย็ งั ไมมวี ธิ ใี ดทีม่ หี ลักฐานความนาเชือ่ ถือเทียบเทา โดยสถานการณทผี่ ปู ว ยมีความเสีย่ งตอการเลือ่ น
หลุดของทอหายใจ หรือทอหายใจขยับเปลี่ยนที่ คือชวงระหวางการเคลื่อนยายผูปวย บุคลากรทางการแพทยผูใหการดูแลรักษา
ควรคอยสังเกตการหายใจของผูปวยควบคูไปกับการดู capnographic waveform เสมอตลอดชวงเวลาดังกลาว
จากการทีเ่ ลือดไหลเวียนสูป อดเพือ่ แลกเปลีย่ นกาซ carbon dioxide และออกมาทางลมหายใจ ทําใหสามารถใช capnography
เพื่อประเมินและเฝาติดตามสภาวะทางสรีรวิทยาของผูปวยไดดวย กลาวคือ สามารถดูประสิทธิภาพของการกดหนาอก และใชเพื่อ
ตรวจดูวา มีการกลับมาไหลเวียนเลือดไดเอง (ROSC) แลวหรือไม การกดหนาอกทีป่ ระสิทธิภาพไมเพียงพอ (ไมวา จะเกิดจากปจจัยดาน
ลักษณะของผูปวยเอง หรือจากสมรรถนะของผูชวยเหลือ) จะพบคา PETCO2 ตํ่า การที่ cardiac output ของผูปวยลดลง หรือผูปวย
ที่มีการกลับมาไหลเวียนเลือดไดเองแลวกลับไปหัวใจหยุดเตนซํ้า สามารถทําใหคา PETCO2 ตํ่าไดเชนกัน ในทางตรงกันขามพบวา
เมื่อมีการกลับมาไหลเวียนเลือดไดเอง (ROSC) จะพบวาคา PETCO2 สูงขึ้นอยางชัดเจน

á¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃª‹ÇÂªÕÇÔµ·Õ่»ÃÑº»ÃØ§ãËŒàÃÕÂº§‹ÒÂ¢Ö้¹ áÅÐ á¼¹ÀÙÁÔãËÁ‹à¾Ô่ÁàµÔÁ
2010 (ใหม): แผนปฏิบตั กิ ารชวยชีวติ ขัน้ สูงถูกปรับปรุงจากเดิมใหสามารถเขาใจไดงา ยขึน้ และเพิม่ การใหความสําคัญของการทํา CPR
อยางมีประสิทธิภาพ ซึง่ ประกอบดวย การกดหนาอกทีถ่ กู ตอง , ลดการรบกวนการกดหนาอกใหนอ ยทีส่ ดุ และ หลีกเลีย่ งการชวยหายใจ
ที่มากเกินไป นอกจากนี้ การชวยชีวิตขั้นสูงยังเปนการรักษาที่ควรไดรับการบริหารการทํางานอยางเปนระบบและไมมีการหยุดรบกวน
โดยไมจําเปนจนกวาจะครบรอบเวลาที่ประเมินผูปวยได ดังแผนภูมิ รูปภาพที่ 4
2005 (เกา): แผนปฏิบตั กิ ารชวยชีวติ เดิมของป ค.ศ. 2005 ใชแผนภูมทิ ปี่ ระกอบดวยลําดับการรักษาจัดตามความสําคัญในการชวยชีวติ
เหตุผล: ในการรักษาภาวะหัวใจหยุดนั้น การชวยชีวิตขั้นสูงที่ดีจะมีรากฐานมาจากการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน อันประกอบดวยการทํา
CPR อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสการกลับมามีการไหลเวียนเลือดไดเอง (ROSC)
กอนป ค.ศ. 2005 การสอนการชวยชีวิตขั้นสูงในขณะนั้นถูกเชื่อวา ไดทําการ CPR ไดอยางมีประสิทธิภาพดีเพียงพอแลว
จึงไปใหความสําคัญกับการรักษาเพิม่ เติมในดานการช็อกไฟฟา (deﬁbrillation) , การรักษาดวยยา และการใชอปุ กรณชว ยดูแลระบบทาง
เดินหายใจ เชนการสอดทอหายใจ รวมไปถึงทางเลือกการรักษาเพิ่มเติมในภาวะคุกคามชีวติ ที่ตองดูแลเปนพิเศษ จนในป ค.ศ. 2005
จึงไดกลับมาใหความสําคัญกับการรักษาพื้นฐานที่มีหลักฐานชัดเจนวาชวยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตไดดี นั่นคือ การทํา CPR อยางมี
ประสิทธิภาพ (ไดแก การกดหนาอกที่ลึกและเร็วเพียงพอ , ปลอยใหทรวงอกขยายกลับใหสุดหลังจากการกดแตละครั้ง, ลดการรบกวน
การกดหนาอกใหนอยที่สุด, และหลีกเลี่ยงการชวยหายใจมากเกินจําเปน) ควบคูไปกับการใหยาและการรักษาดวยการสอดทอ
สําหรับแผนปฏิบัติการชวยชีวิตขึ้นสูง ป ค.ศ.2010 นั้นยังใหความสําคัญในสวนนี้เชนกัน การ CPR ในทางอุดมคติควรจะมีการติดตาม
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา , ติดตามดูวาผูปวยไดรับกาซ oxygen อยางเพียงพอ และรีบใหการรักษาดวยการช็อกไฟฟาเมื่อมีขอ
บงชี้ และในขณะเดียวกัน บุคลากรทางการแพทยที่ใหการรักษาควรทําการประเมิน คนหา และรักษาสิ่งที่อาจเปนสาเหตุการเสียชีวิต
ไปพรอม ๆ กันดวย ในขณะนี้ยังไมมีหลักฐานทางคลินิกมากเพียงพอวาการรีบสอดทอหายใจ หรือการใชยากูชีวิตจะชวยเพิ่มอัตรา
การรอดชีวิตจนถึงวันออกจากโรงพยาบาลโดยที่มีการทํางานของระบบประสาทที่ปกติได
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รูปภาพที่ 4: แผนภูมิวงกลม ACLS

Å´¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¢Í§à¤Ã×่Í§Á×Í/ÍØ»¡Ã³, ÂÒ áÅÐ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ·Õ่äÁ‹¨Óà»š¹Í×่¹ æ
แผนปฏิบตั กิ ารชวยชีวติ ขัน้ สูงถูกปรับเปลีย่ นใหเขาใจงายกวาเดิม เนนเฉพาะการรักษาทีจ่ ะใหผลลัพธทดี่ เี ปนสําคัญ ซึง่ คือการ
ทํา CPR อยางมีประสิทธิภาพ และใหการรักษาโดยการช็อกไฟฟาในผูปวย VF , pulseless VT สวนการรักษาอื่นๆอันไดแก การใหยา
ทางหลอดเลือด และการสอดทอหายใจนัน้ ยังแนะนําใหปฏิบตั อิ ยู แตตอ งไมรบกวนทัง้ การกดหนาอกและการรักษาดวยการช็อกไฟฟา

»ÃÑºá¼¹ÀÙÁÔ¡ÒÃãªŒÂÒ
2010 (ใหม): ไมแนะนําใหใช Atropine สําหรับการรักษา PEA / Asystole อีกตอไป และไดถอดยา Atropine ออกจากแผนปฏิบัติการ
ชวยชีวิตขั้นสูงแลวเชนกัน การรักษา PEA / Asystole แนะนําใหเปนไปตามแนวทางแผนปฏิบัติการชวยชีวิตขั้นสูงแบบลาสุด
สําหรับแผนการรักษา Tachycardia ที่มีชีพจรไดถูกปรับปรุงใหงายขึ้น มีการแนะนําใหใช Adenosine เพื่อชวยวินิจฉัยและ
รักษาผูปวย tachycardia ที่มีสัญญาณชีพปกติ และคลื่นไฟฟาเปนแบบ regular monomorphic wide-complex tachycardia ได (ทั้งใน
4
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แผนการชวยชีวิตสําหรับผูใหญและเด็ก) ขอควรระวังสําคัญคือ ไมควรใช Adenosine กับผูปวย irregular wide complex tachycardia
เพราะอาจทําใหแยลงและเปน VF ได
สําหรับแผนการรักษา Bradycardia ในผูใหญที่มีอาการแสดงจากชีพจรชาและสัญญาณชีพผิดปกติ ไดแนะนําใหใชยากลุม
Chronotropic drug หยดเขาทางหลอดเลือดได ถือเปนการรักษาทางเลือกอีกทางนอกเหนือจากการ pacing
2005 (เกา): แนะนําใหใช Atropine ในแผนปฏิบัติการชวยชีวิตขั้นสูงในผูปวย Asystole หรือ slow PEA ได สวนในแผน Tachycardia
นั้น แนะนําใหใช Adenosine เฉพาะใน tachycardia กลุม regular narrow-complex reentry supraventricular tachycardia เทานั้น
สําหรับแผน Bradycardia การใชยากลุม Chronotropic drug หยดทางหลอดเลือดดํา แนะนําใหใชหลังจากที่ผูปวยไดยา Atropine แลว
ไมดีขึ้น หรือเพื่อรอจนกวาจะได pacing มาเทานั้น
เหตุผล: เห็นไดวา มีการเปลีย่ นแปลงหลายอยางในการรักษาผูป ว ย arrhythmias จากหลักฐานทางคลินกิ ในปจจุบนั พบวา การใช Atropine
ใน Asystole / PEA ดูเหมือนจะไมมีผลทางการรักษาใดๆ ดวยเหตุนี้จึงทําใหถอด Atropine ออกจากรายการยาในแผนปฏิบัติการชวย
ชีวิต นอกจากนี้ยังมีหลักฐานใหมที่บง วา Adenosine สามารถใชในการประเมิน วินิจฉัย และรักษา Tachycardia ที่มีสัญญาณชีพปกติ
และคลืน่ ไฟฟาเปนแบบ regular monomorphic wide-complex ไดอยางปลอดภัยและไดผลดี แตตอ งเปนคลืน่ ไฟฟาแบบ regular เทานัน้
สําหรับแผน Bradycardia การใหยา Chronotropic drug ไดประสิทธิภาพทัดเทียมกับการใช external transcutaneous pacing

¡ÒÃ´ÙáÅËÅÑ§¡ÒÃª‹ÇÂªÕÇÔµ
2010 (ใหม): การดูแลหลังการชวยชีวิต ถูกแยกออกมาเปนหัวเรื่องใหมในแนวปฏิบัติการชวยชีวิต AHA ค.ศ.2010 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผูปวย หลังจากกลับมามีการไหลเวียนเลือดไดเอง และไดรับไวรักษาตอในโรงพยาบาล โดยควรจัดใหมี
การดูแลหลังการชวยชีวติ ทีม่ กี ารทํางานเปนระบบอยางครอบคลุม , มีการวางโครงสรางการทํางานเพือ่ ดูแลรักษาผูป ว ยแบบบูรณาการ
โดยสหสาขาวิชาชีพ และทําใหแนวทางนี้ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน (กลองขอความ 3)

การรักษาควรประกอบไปดวยการดูแลทั้งระบบ cardiopulmonary และ neurology การรักษาดวยการควบคุมอุณหภูมิ
(Therapeutic hypothermia) และการสวนหลอดเลือดหัวใจ (percutaneous coronary interventions, PCIs) นั้น ควรทําเมื่อมีขอบงชี้
(อานเพิ่มเติมในบท Acute coronary syndrome) นอกจากนี้ การชักยังพบไดบอยในผูปวยหัวใจหยุดเตน จึงควรไดรับการตรวจคลื่น
ไฟฟาสมอง (EEG) เพื่อชวยวินิจฉัยและตรวจซํ้าบอย ๆ ในผูปวยที่กลับมามีการไหลเวียนเลือดไดเองแลวแตยังคงไมรูสึกตัว
2005 (เกา): การดูแลหลังจากการชวยชีวติ เดิม ถูกรวมอยูใ นบทการชวยชีวติ ขัน้ สูงสําหรับผูใ หญตามแนวปฏิบตั กิ ารชวยชีวติ ป ค.ศ. 2005
การรักษาดวยการควบคุมอุณหภูมิ (Therapeutic hypothermia) ไดถูกแนะนําใหใชในผูปวยที่หัวใจหยุดจากนอกโรงพยาบาล แบบที่มี
ผูเห็นเหตุการณและคลื่นไฟฟาหัวใจแรกเปนแบบ VF เทานั้น นอกจากนี้ ยังแนะนําให (1) ชวยการทํางานของระบบ hemodynamic,
respiratory, และ neurology (2) คนหาและรักษาสาเหตุของหัวใจหยุดที่จะสามารถรักษาได (3) ติดตามดูอุณหภูมิกายของผูปวยและ
ใหการรักษา อยางไรก็ตาม หลักฐานที่สนับสนุนในขณะนั้นยังไมเพียงพอ
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เหตุผล: นับจากป ค.ศ. 2005 มีการศึกษาแบบไมสุมตัวอยาง 2 งานวิจัยที่เปนแบบ concurrent control และ อีกหลายงานวิจัยที่เปน
แบบ historical control ไดมีขอมูลบงชี้วา การทํา therapeutic hypothermia ในผูปวยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล (in hospital cardiac
arrest) และ ผูที่เสียชีวิตจากนอกโรงพยาบาล (out-of-hospital cardiac arrest) ที่คลื่นไฟฟาหัวใจแรกเปน PEA / Asystole นั้น อาจได
ประโยชนดว ยเชนกัน การจัดการระบบการดูแลภายหลังการชวยชีวติ แบบบูรณาการโดยสหสาขาวิชาชีพ เพือ่ ชวยสนับสนุนการทํางาน
ของระบบ hemodynamic , neurology และ การควบคุมเมตาโบลิสม (รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิ therapeutic hypothermia) ดวยนั้น
จะชวยใหเพิม่ โอกาสรอดชีวติ จนกลับบานไดมากขึน้ ทัง้ ในผูป ว ยประเภทหัวใจหยุดเตนจากนอกและในรพ. แมในขณะนีจ้ ะยังไมสามารถ
ระบุไดวาเปนจากผลการรักษาอื่น ๆ ดวยหรือไมเนื่องจากมีหลายปจจัย แตอยางนอยการดูแลดังกลาวนี้ก็ชวยเพิ่มอัตราการรอดชีวิต
จนกลับบานไดมากขึ้น

¼Å¢Í§¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÍØ³ËÀÙÁÔµ‹Í»˜¨¨ÑÂ¾ÂÒ¡Ã³¼ÅÅÑ¾¸
มีการศึกษาวิจัยจํานวนมาก พยายามคนหาปจจัยที่ชวยพยากรณผลลัพธที่ไมไดจากผูปวยกลุมที่ไมกลับมาตื่นรูสึกตัวหลังมี
การไหลเวียนเลือดไดเอง แตการศึกษาดังกลาวสวนใหญเกิดขึ้นในชวงที่ยังไมมีการรักษาดวย therapeutic hypothermia ตอมามีการ
ศึกษาที่พบวาผูปวยที่ไดรับ therapeutic hypothermia บางสวนมีผลการรักษาดีแมจากการประเมินดวยวิธีมาตรฐานแบบเดิม คือการ
ประเมินดวย neuroelectrophysiology และการตรวจรางกายทางระบบประสาทในวันที่ 3 นั้นจะบงชี้วาผูปวยไมมีการตอบสนองและมี
พยากรณโรคที่ไมดีก็ตาม จากหลักฐานดังกลาวทําใหพบวา การประเมินเพื่อพยากรณผลลัพธทางระบบประสาทตามวิธีเดิม อาจไม
สามารถนํามาใชพยากรณโรคในผูปวยที่ไดรับการรักษาดวย therapeutic hypothermia ได
ความพยายามในการหาปจจัยพยากรณผลลัพธที่ไมดีทางระบบประสาท ในผูปวยที่ยังไมรูสึกตัวหลังกลับมามีการไหลเวียน
เลือดเปนปกติแลว เปนสิง่ ทีท่ า ทายและยังตองการการศึกษาวิจยั เพิม่ เติม การพิจารณาหยุดยาหรือจํากัดการรักษาตอเนือ่ ง โดยเฉพาะ
ในชวงแรกหลังจากที่ผูปวยกลับมามีการไหลเวียนเลือดไดเองใหมๆ ควรทําดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง
ในปจจุบัน มีการผาตัดปลูกถายอวัยวะและเนื้อเยื่อตางๆมากขึ้น ในขณะที่ผูบริจาคยังมีไมเพียงพอ บุคลากรทางการแพทย
ผูใหการรักษาอาจใหคําแนะนํากับครอบครัวของผูปวยเรื่องการบริจาคอวัยวะอยางเหมาะสม โดยขึ้นกับความประสงคของผูปวยและ
ครอบครัวเปนหลัก

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò»ÃÑºÅ´¤ÇÒÁà¢ŒÁ¢Œ¹¡Ò« oxygen ã¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒËÅÑ§¨Ò¡ÁÕ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹àÅ×Í´ä´ŒàÍ§ â´Â¾Ô¨ÒÃ³Ò
¨Ò¡¤‹Ò¤ÇÒÁÍÔ่ÁµÑÇ¢Í§ oxyhemoglobin
2010 (ใหม) : หลังจากผูป ว ยกลับมามีการไหลเวียนเลือดไดเองแลว ควรทําการตรวจและติดตามวัดคาความอิม่ ตัวของ oxyhemoglobin
หากมีอปุ กรณทสี่ ามารถทําไดในสถานพยาบาลนัน้ ควรทําการปรับการรักษาโดยการให oxygen ตามคาความอิม่ ตัวของ oxyhemoglobin
โดยใหมีคาความอิ่มตัวมากกวาหรือเทากับ 94% โดยใช Fraction of inspired O2 (FIO2) นอยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะ Hyperoxia แต
ในขณะเดียวกับก็ตองไดรับ oxygen มากเพียงพอ
2005 (เกา) : ไมมีขอมูลจําเพาะที่กลาวถึงการปรับการชวยหายใจ (weaning)
เหตุผล : ควรพยายามรักษาระดับคาความอิ่มตัว oxyhemoglobin ใหอยูที่ 94% - 99% เทาที่จะทําได เพื่อใหผลการรักษาที่ดี แมจาก
คําแนะนําการรักษาของ ACLS task force of the international consensus on CPR and ECC ป ค.ศ. 20102,3 จะยังไมมีหลักฐานมาก
เพียงพอทีจ่ ะแนะนําแนวทางการปรับหรือการหยาเครือ่ งชวยหายใจได แตจากการศึกษาลาสุด5 มีขอ มูลถึงผลเสียจากภาวะ Hyperoxia
ในการรักษาผูปวยที่กลับมามีการไหลเวียนเลือดเอง โดยเมื่อวัดคาอิ่มตัวของกาซ oxygen ได 100% อาจหมายถึงคา PaO2 ระหวาง 80
ถึง 500 มม.ปรอทได จึงมีมติคําแนะนําจากผูเ ชีย่ วชาญทัง้ ACLS และ PALS วา หากมีอปุ กรณในสถานพยาบาลนัน้ ควรทําการติดตาม
คาความอิ่มตัวของ oxyhemoglobin และปรับปริมาณ oxygen ที่ใชในการรักษา โดยใหคาความอิ่มตัวอยูที่ 94% ขึ้นไปแตไมถึง 100%
6
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ÀÒÇÐ¤Ø¡¤ÒÁµ‹ÍªÕÇÔµ·Õ่µŒÍ§´ÙáÅà»š¹¾ÔàÈÉ

2010 (ใหม) : เพิม่ คําแนะนําและแนวทางการรักษาภาวะคุกคามตอชีวติ ทีต่ อ งดูแลเปนพิเศษเปน 15 สถานการณ ประกอบดวย หอบหืด,
anaphylaxis, หัวใจหยุดเตนในหญิงตัง้ ครรภ, ความผิดปกติของ electrolyte ทีเ่ ปนอันตรายตอชีวติ , หัวใจหยุดเตนจากการไดรบั สารพิษ,
หัวใจหยุดเตนที่เกี่ยวเนื่องจากการบาดเจ็บ, accidental hypothermia และเพิ่มหัวขอใหม คือ โรคอวนรุนแรง (morbid obesity),
ภาวะลิม่ เลือดอุดกัน้ ในปอด (pulmonary embolism), การเสียชีวติ จากอุบตั ภิ ยั หิมะถลม (avalanche), การเสียชีวติ ระหวางการสวนหัวใจ
PCI, ภาวะหัวใจถูกบีบรัด (cardiac tamponade), และการเสียชีวิตระหวางการผาตัดหัวใจ (cardiac surgery)
2005 (เกา) : มี 10 สถานการณ
เหตุผล : ภาวะหัวใจหยุดในบางสถานการณตองการการรักษา หรือการทําหัตถการบางอยางเพิ่มเปนพิเศษนอกเหนือไปจากในแผน
ปฏิบัติการชวยชีวิตขั้นพื้นฐานและขั้นสูง สถานการณเหลานี้มักพบไมบอยนัก จึงยากที่จะทําการศึกษาวิจัยแบบสุมตัวอยางเพื่อ
เปรียบเทียบวิธีการรักษาหลาย ๆ แบบได การรักษาในสถานการณจําเพาะเชนนี้จึงมีหลักฐานคอนขางจํากัด และสวนใหญเปนมติคํา
แนะนําการรักษาจากคณะผูเ ชีย่ วชาญทีม่ ปี ระสบการณในดานนัน้ ๆ หัวขอดังกลาวจะรวมถึงการรักษาเพือ่ ปองกันไมใหเกิดภาวะหัวใจ
หยุดเตน ที่จําเปนตองมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากกวาการรักษาตามแนวทางชวยชีวิตปกติดวย

º··Õ่ 7 ÀÒÇÐËÅÍ´àÅ× Í ´ËÑ Ç ã¨à¡Ô ´ ¡ÒÃÍØ ´ µÑ ¹ ËÃ× Í µÕ º á¤ºà©Õ Â º¾ÅÑ ¹ (ACUTE CORONARY
SYNDROMES)
ÊÃØ»ã¨¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞáÅÐ¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§ËÅÑ¡

แนวทางการวินจิ ฉัยและดูแลภาวะทีเ่ กิดจากการอุดตันหรือตีบแคบของหลอดเลือดหัวใจอยางฉับพลัน (ACS) ไดรบั การปรับปรุง
เพื่อกําหนดขอบเขตการรักษาใหกับบุคลากรทางการแพทย ที่ใหการดูแลผูปวยที่คาดวาหรือยืนยันวาเปน ACS ภายในหนึ่งชั่วโมงแรก
หลังจากมีอาการ เปาหมายแรกในการรักษาผูป ว ยทีม่ ี ACS สอดคลองกับแนวทางการดูแลรักษาจาก ECC and AHA/American College
of Cardiology Guidelines ฉบับกอน ซึ่งมีจุดประสงคดังนี้

ÃÐºº¡ÒÃ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒ¼ÙŒ»†ÇÂ·Õ่ÁÕÀÒÇÐ¡ÅŒÒÁà¹×้ÍËÑÇã¨¢Ò´àÅ×Í´ª¹Ô´·Õ่ÁÕ¡ÒÃÂ¡¢Í§ ST-Segment

การดูแลรักษา STEMI อยางเปนระบบ ตองอาศัยการทํางานรวมกันอยางเปนโครงขายตั้งแตชุมชน, ระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉิน, แพทย และโรงพยาบาล ซึ่งรวมไปถึงการจัดโครงการใหความรูแกชุมชน เพื่อใหสามารถทราบถึงอาการ ACS ตั้งแตเริ่มแรก
การพัฒนาระบบรับแจงและสั่งการ EMS ใหสามารถใหคําแนะนําและการรักษาไดตั้งแตระดับกอนเขามาถึงโรงพยาบาล การนําสงมา
ยังหองฉุกเฉิน รวมไปถึงการจัดการภายในทั้งระดับระหวางแผนก และระหวางโรงพยาบาล เพื่อใหไดรับการดูแลรักษาที่เหมาะสม
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Out-of-Hospital 12-Lead ECGs
กุญแจสําคัญอยางหนึง่ ในการดูแลรักษา STEMI คือการทํา 12 lead-ECG และสงผลหรืออานผล รวมกับการแจงให โรงพยาบาล
ปลายทางที่จะนําสงไดเตรียมพรอมในการดูแลผูปวย แนวทางการดูแลของ AHA และ ECC ที่ออกมาในป 2000 ไดแนะนําใหทําการ
ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ 12 leads ตั้งแตกอนมาถึงโรงพยาบาล และมีหลักฐานรับรองวาสามารถลดระยะเวลาทํา reperfusion with
ﬁbrinolytic therapy ได ยิ่งไปกวานั้น เมื่อไมนานมานี้ยังพบวา สามารถลดระยะเวลากอนทํา Primary PCI และยังชวยในการคัดกรอง
ผูปวย ในการตัดสินใจนําสงไปยังโรงพยาบาลที่เหมาะสมได เมื่อ EMS หรือแพทยที่หองฉุกเฉินไดแจงใหแผนกหัวใจ และทีม cardiac
catheterization laboratory พบวา สามารถลดระยะเวลา reperfusion times ไดอยางมีนัยสําคัญ

¡ÒÃ¤Ñ´¡ÃÍ§¼ÙŒ»†ÇÂà¾×่Í¹ÓÊ‹§ä»ÂÑ§âÃ§¾ÂÒºÒÅ·Õ่ÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹¡ÒÃ·Ó PCI
ดู Criteria ในการคัดกรองผูปวยหลังมีภาวะหัวใจวายไปยัง PCI Center ไดในเอกสารคําแนะนํา

¡ÒÃ´ÙáÅ¤ÃÍº¤ÅØÁÊÓËÃÑº¼ÙŒ»†ÇÂËÅÑ§ËÑÇã¨ÇÒÂ ·Õ่ä´ŒÃÑº¡ÒÃÂ×¹ÂÑ¹Ç‹Òà»š¹ STEMI ËÃ×Í¤Ò´Ç‹Òà»š¹ ACS
การทํา PCI ในผูป ว ยทีไ่ ดรบั การกูช วี ติ หลังภาวะหัวใจวายในผูใ หญ มีความสัมพันธกบั ผลการรักษาทีน่ า พอใจ จึงมีเหตุผลเพียง
พอที่จะรวมการทํา Cardiac catheterization เขาใน post-cardiac arrest protocol เพื่อเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทั้งหมด เพื่อเพิ่ม
neurologically intact survival ในผูปวยกลุมนี้
ในผูปวยที่มีภาวะ out-of-hospital cardiac arrest เนื่องจาก VF, แนะนําใหทําการฉีดสีรวมกับการถางขยายหลอดเลือดแดง
ทีต่ บี อยางรีบดวน แมวา คลืน่ ไฟฟาหัวใจภายหลังการเกิดหัวใจวายอาจไมชดั เจน หรือแปลผลไดยาก การทําการฉีดสีหลอดเลือดโคโรนา
รี ในผูป ว ยทีส่ งสัยวาหัวใจวายดวยสาเหตุของหัวใจขาดเลือดอยางสมเหตุสมผล แมวา จะไมชดั เจนวาเปน STEMI หรือไมกต็ าม นอกจาก
นีก้ ารทีผ่ ปู ว ยยังอยูใ นภาวะโคมาหลังภาวะหัวใจวายนอกโรงพยาบาล ซึง่ พบไดบอ ย ไมควรเปนขอหามในการพิจารณาทําการฉีดสีรว ม
กับการถางขยายหลอดเลือดแดง (อานเพิ่มเติมในหัวขอการดูแลผูปวยภายหลังหัวใจวาย)

¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§¤Óá¹Ð¹Óã¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒã¹Ê‹Ç¹ immediate general treatment (ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃãËŒÍÍ¡«Ôà¨¹ áÅÐ
ÁÍÃ¿‚¹)
2010 (ใหม) : ไมจําเปนตองใหออกซิเจนในผูปวยที่ไมมีภาวะหายใจผิดปกติ หากมีระดับ oxyhemoglobin saturation ≥ 94% และ
ควรระมัดระวังการใหมอรฟนในผูปวย Unstable Angina
2005 (เดิม) : แนะนําใหออกซิเจนในผูปวยทุกรายที่มีภาวะนํ้าทวมปอดที่ชัดเจน หรือมี arterial oxyhemoglobin saturation ≤ 90%
และสมเหตุผลที่จะใหออกซิเจนในผูปวย ACS ทุกราย ในชวง 6 ชั่วโมงแรกหลังมีอาการ มอรฟนเปนยาแกปวดแนะนําในผูปวยที่
ไมตอบสนองตอการรักษาดวยไนเตรท แตไมแนะนําใหใชในผูปวยที่อาจจะมีภาวะขาดนํ้า
เหตุผล : ผูในบริการทางการแพทยฉุกเฉินสามารถใหออกซิเจน ในชวงแรกที่เริ่มประเมินผูปวยที่อาจเปน ACS ได แตยังไมมีหลักฐาน
ยืนยันเพียงพอถึงการใหเปนประจําในผูปวย Uncomplicated ACS หากผูปวยมีภาวะหายใจลําบาก หรือมีภาวะขาดออกซิเจนในเลือด
หรือมีหัวใจลมเหลวชัดเจน ผูใหการดูแลควรปรับใหออกซิเจนเทาที่จําเปนเพื่อใหได Oxyhemoglobin saturation ≥ 94% และควรใช
มอรฟนอยางระมัดระวังในผูปวย unstable angina/ non-STEMI เนื่องจากพบวามีความ สัมพันธกับอัตราตายที่สูงขึ้น

อานตอฉบับหนา
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