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เรื่องการทําแทงเปนเรื่องที่มีการถกเถียงมานานทั่วโลก เราอาจแบงแนวคิดออกเปน 2 กลุม กลุมหนึ่ง
คิดวาชีวิตมีความสําคัญ (Pro-life) เด็กในครรภเปนสิ่งมีชีวิต ถายุติการตั้งครรภเทากับเราฆาคน ผิดศีลธรรม
อีกกลุม มีความเห็นวาผูห ญิงทีต่ งั้ ครรภควรมีสทิ ธิเสรีภาพในการเลือกวาเขาควรจะตัง้ ครรภตอ หรือไม (Pro-choice)
ความจริงแลวเปนการมองตางมุม ไมมีใครผิดหรือถูกทั้งหมด กฎหมายอาญาเกี่ยวกับการทําแทงออกมาเมื่อ
พ.ศ. 2500 หรือประมาณ 60 ปเศษมาแลว ความรูทางการแพทยเปลี่ยนแปลงไปมาก ในสมัยกอนเราไมมี
อัลตราซาวนด ไมสามารถตรวจพันธุกรรมของเด็กในครรภ เราไมมที างทราบลวงหนาวาเด็กในครรภจะพิการหรือไม
ในปจจุบนั เราสามารถบอกไดวา เด็กในครรภจะผิดปกติหรือไม ถาเด็กผิดปกติไมสามารถมีชวี ติ อยูไ ด เราคงไมอยาก
ใหมารดาตั้งครรภไป 40 สัปดาห ไดเด็กที่พิการและไมสามารถมีชีวิตอยูได กฎหมายเดิมมารดายุติการตั้งครรภ
ไดถา มารดามีปญ
 หาทางสุขภาพจากการตัง้ ครรภ การตีความเรือ่ งปญหาทางสุขภาพนัน้ แตกตางกัน บางคนคิดวา
สุขภาพนั้นหมายถึงสุขภาพทางกายอยางเดียว บางคนวาสุขภาพนั้นตองรวมทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ
สุขภาพทางสังคมดวย กฎหมายเดิมไมไดกลาวถึงเด็กในครรภ บางคนใหความเห็นวาเด็กในครรภเปนสวนหนึ่ง
ของมารดาดวย การแกกฎหมายทําใหความหมายชัดเจนขึ้น ไมตองตีความใหขัดแยงกัน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ไดมีพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 ไวดังนี้
มาตรา 3 ใหยกเลิกความในมาตรา 301 แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึง่ แกไขเพิม่ เติม โดยพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560 และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 301 หญิงใดทําใหตนเองแทงลูกหรือยอมใหผูอื่นทําใหตนแทงลูกขณะมีอายุครรภเกิน 12 สัปดาห ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา 4 ใหยกเลิกความในมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 305 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 301 หรือมาตรา 302 เปนการกระทําของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ
ของแพทยสภาในกรณีดังตอไปนี้ ผูกระทําไมมีความผิด
(1) จําเปนตองกระทําเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภตอไปจะเสี่ยงตอการไดรับอันตรายตอสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้น
(2) จําเปนตองกระทําเนือ่ งจากมีความเสีย่ งอยางมากหรือมีเหตุผลทางการแพทยอนั ควรเชือ่ ไดวา หากทารกคลอดออกมาจะมีความผิดปกติ
ถึงขนาดทุพพลภาพอยางรายแรง
(3) หญิงยืนยันตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมวาตนมีครรภเนื่องจากมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ
(4) หญิงซึ่งมีอายุครรภไมเกิน 12 สัปดาห ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ
(5) หญิงซึ่งมีอายุครรภเกิน 12 สัปดาห แตไมเกิน 20 สัปดาห ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภภายหลังการตรวจและรับคําปรึกษาทางเลือก
จากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผูประกอบวิชาชีพอื่นตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด
โดยคําแนะนําของแพทยสภาและหนวยงานที่เกี่ยวของตามกฎหมายวาดวยการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน”
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือ ลดโทษของหญิงที่ทําแทงที่ผิดกฎหมาย มีการคํานึงถึงปญหาทางสุขภาพทั้งของมารดาและบุตรในครรภ หญิงที่มี
ครรภจากการกระทําผิดเกีย่ วกับเพศสามารถยืนยันตอแพทยไดโดยไมตอ งไปแจงตํารวจลงในสือ่ ใหอบั อาย หญิงทีต่ งั้ ครรภไมเกิน 12 สัปดาห สามารถ
ใหแพทยยุติการตั้งครรภได เนื่องจากเด็กกอน 12 สัปดาห ยังมีอวัยวะตาง ๆ ไมครบสมบูรณ การยุติการตั้งครรภทําไดงายและปลอดภัย สามารถ
ทํานอกโรงพยาบาลได การยุติการตั้งครรภสามารถทําไดโดยใชยาที่ปลอดภัย องคการอนามัยโลกไดจัดใหมีอยูในบัญชียาหลักทุกประเทศอยูแลว
ในประเทศไทยมียา Medabon เปนยาชุดประกอบดวยยา 2 ชนิด Mifepristone (RU486) ยับยั้ง progesterone ทําใหไขที่ผสมแลวเกาะมดลูกไมได
และยา Misoprostol (Cytotec) ขับไขที่ผสมแลวออก นอกจากนี้แพทยยังสามารถใชเครื่องดูดออก (MVA) ไดงายโดยไมตองขูดมดลูก สวนมารดา
ทีต่ ง้ั ครรภเกิน 12 สัปดาห แตไมเกิน 20 สัปดาห ถาประสงคจะยุตกิ ารตัง้ ครรภกย็ งั ทําได เพราะบางครัง้ กวาจะทราบวาตัง้ ครรภกเ็ กิน 12 สัปดาหแลว
แตถาเกิน 20 สัปดาห เด็กอาจจะอยูรอดนอกมดลูกได จะตองมีขอบงชี้ทางการแพทยจึงจะยุติการตั้งครรภได สูติแพทยบางทานไมตองการทําแทง
เราไมควรบังคับ ตองใหแพทยทําดวยความสมัครใจ แตโรงพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขควรจัดสถานที่ใหการดูแลเรื่องนี้ทุกจังหวัด บุคลากร
ทางการแพทยที่ยินดีชวยเหลือผูปวยในเรื่องนี้ก็มีมากเชนกัน กฎหมายฉบับนี้จะชวยลดอัตราตายของหญิงจากการตั้งครรภลงไดมาก และชวย
แกปญ
 หาสังคมทีเ่ กิดจากเด็กทีพ่ อ แมไมตอ งการหรือทองไมพรอมลงได ถาไดมโี อกาสคุยกับหญิงทีต่ อ งการยุตกิ ารตัง้ ครรภแลวเราจะเขาใจปญหาดีขน้ึ
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Opportunities for AI Adoption in Medicine

ในปััจจุบัันเทคโนโลยีีต่่าง ๆ มีีการพััฒนาไปัอยี่างมีาก
แบับัก้าวกระโดด โดยีเฉพัาะอยี่างยี่�งการแพัร่ระบัาดของโรค
COVID-19 เปั็นปััจจัยีสำำาคัญที�กระตุ่้นให้้เก่ดนวัต่กรรมีให้มี่ ๆ
เทคโนโลยีีห้น่ง� ทีก� าำ ลังมีาแรงและน่าสำนใจมีาก ได้แก่ ปััญญาปัระด่ษฐ์์
(AI) ในทางการแพัทยี์มีีการนำามีาใช้้งานในรูปัแบับัต่่าง ๆ เช้่น
การว่ น่ จ ฉั ยี แยีกโรค การบัำา บัั ด รั ก ษาโรคทางไกล การผ่่ า ต่ั ด
โดยีควบัคุ มี จากระยีะไกล การทำา กายีภาพัทางไกล เปั็ น ต่้ น
อยี่างไรก็ต่ามี สำ่�งที�ยีังเปั็นจุดอ่อนที�สำาำ คัญของ AI คือ การมีี
ความีเห้็นอกเห้็นใจในเพัื�อนมีนุษยี์ (ซึ่่�งอาจสำามีารถพััฒนาให้้
มีีข่�นได้ในอนาคต่) ดังนั�น บัุคลากรทางการแพัทยี์ทั�งยีุคให้มี่และ
ยีุคเก่าจำาเปั็นต่้องเรียีนรู้และปัรับัต่ัวอยี่างยีืดห้ยีุ่น โดยีมีีห้ลักการ
สำำา คั ญ คื อ ต่้ อ งปัระยีุ ก ต่์ ใช้้ ใ ห้้ เ ห้มีาะสำมีกั บั ปัั ญ ห้าของผู่้ ปั่ ว ยี
แบับัเฉพัาะรายี มี่ เช้่นนั�นท่านอาจเปั็นผู่้ที�ถูกอนาคต่ทอดท่�ง
ห้รือวนเวียีนอยีู่กับัความีรุ่งเรืองในอดีต่ของต่นที�ไมี่อาจเข้ากับั
ยีุคสำมีัยีได้

ที่่�มา: https://www.pwc.in/assets/pdfs/data-and-analytics/ai-an-opportunityamidst-a-crisis.pdf?fbclid=IwAR10Jvc4uoP4kWgpTVmCwpZPwAM9yrP1EZ
LAMCRouD0A0L0NF0JuRE0EkZ4

Heart Failure Drug Treatment:
The Fantastic Four
โรคห้ัวใจล้มีเห้ลวจัดเปั็นผ่ลลัพัธ์์สำดุ ท้ายี ห้รือเปั็น target
organ damage ของห้ลายีโรคห้รือภาวะผ่่ดปักต่่ เช้่น ภาวะ
ความีดันโลห้่ต่สำูง ภาวะไขมีันในเลือดสำูง โรคเบัาห้วาน เปั็นต่้น
ห้ลักฐ์านเช้่งปัระจักษ์ทางการแพัทยี์ในปััจจุบัันแสำดงให้้เห้็นถ่งยีา
และกลุ่มียีาที�มีีห้ลักฐ์านว่าสำามีารถลดความีเสำี�ยีงในการเก่ดโรค
ห้รื อ ลดความีรุ น แรงของการเก่ ด โรคห้ั ว ใจล้ มี เห้ลวได้ ได้ แ ก่
angiotensin receptor/neprilysin inhibitor, mineralocorticoid
receptor antagonist, sodium-glucose co-transporter 2 inhibitor

และ beta-blocker อยี่างไรก็ต่ามี การใช้้ยีาดังกล่าวในผู่้ปั่วยี
เฉพัาะรายีจะต่้องคำาน่งถ่ง risk และ benefit ทีจ� ะเก่ดข่น� เปั็นสำำาคัญ
และปัระเด็ น ที� ต่้ อ งให้้ ค วามีใสำ่ ใจมีากที� สำุ ด คื อ ความีร่ ว มีมีื อ
ในการใช้้ยีา เนื�องจากยีาเห้ล่านี�จะต่้องรับัปัระทานต่่ดต่่อกัน
อยี่างต่่อเนื�องร่วมีกับัการปัรับัพัฤต่่กรรมีให้้เห้มีาะสำมี
ที่่�มา: Bauersachs J. Heart failure drug treatment: the fantastic four. Eur Heart
J. 2021 Jan 14:ehaa1012. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa1012. Epub ahead of
print. PMID: 33447845.
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Taking a Stand Against Air Pollution –
The Impact on Cardiovascular Disease
“มีลพั่ษทางอากาศจาก Particulate Matters 2.5”
เปั็ น สำาเห้ตุ่ ห้ ลั ก ห้น่� ง ของการเสำี ยี ช้ี ว่ ต่ ของปัระช้ากร
ทัว� โลก โดยีมีีผ่ลกระทบัต่่อสำุขภาพัห้ลายีปัระการและเปั็น
ปััญห้าทีซึ่� บัั ซึ่้อนและซึ่้อนทับักันอยีูห้่ ลายีปััญห้า PM2.5
ทำา ให้้ เ ก่ ด การเปัลี� ยี นแปัลงทางสำรี ร ว่ ท ยีา เนื� อ งจาก
PM2.5 มีีขนาดเล็กมีากจ่งกระตุ่้นระบับัภูมี่คุ้มีกันของ
ร่างกายีและเก่ดพัยีาธ์่สำภาพัของระบับัทางเด่นห้ายีใจ
PM2.5 สำามีารถแทรกซึ่่มีไปัได้ทั�งระบับัทางเด่นห้ายีใจ
สำ่วนบันและสำ่วนล่าง (ถุงลมี เนื�อเยีื�อปัอด และระบับั
ไห้ลเวียีนเลือด) จ่งสำ่งผ่ลต่่อการเก่ดโรคต่่าง ๆ ได้ โดยี
ภาวะผ่่ดปักต่่ห้รือโรคทีสำ� าำ คัญ ได้แก่ โรคความีดันโลห้่ต่สำูง
การไมี่สำามีารถควบัคุมีระดับันำ�าต่าลในเลือดได้ และ
ที�สำาำ คัญคือ การเก่ดโรคมีะเร็งปัอด และโรคห้ัวใจและ
ห้ลอดเลือดสำมีอง ซึ่่ง� จะทำาให้้เสำียี� งต่่อการเสำียีช้ีวต่่ เพั่มี� มีากข่น�
ที่่ม� า: https://globalheartjournal.com/articles/10.5334/gh.948/?fbclid
=IwAR3b5vgAZYPjOdgtox7fZ-QHVebVuc7R-mErqYBWkSp1o9RQwmQkURUAYQ

เครื่่�องมื่อตรื่วจการื่ได้้รื่ับกลิ่่�นเพื่่�อแยกโรื่ค COVID-19 เบ่�องต้น
COVID-19 เปั็นโรคต่่ดเช้ื�อที�ทำาให้้ระบับัทางเด่นห้ายีใจ
ของผู่้ ปั่ ว ยีล้ มี เห้ลว ห้ลั ง จากต่่ ด เช้ื� อ ผู่้ ปั่ ว ยีจะมีี ก ารสำู ญ เสำี ยี
การทำา งานของระบับัทางเด่ น ห้ายีใจทั� ง สำ่ ว นบันและสำ่ ว นล่ า ง
อาการแสำดงของโรค ได้แก่ การสำูญเสำียีการได้รับักล่�น ห้ายีใจ
ได้สำั�นลง มีีอาการไอ และในรายีที�มีีอาการรุนแรงอาจจะนำาไปัสำู่
ความีผ่่ดปักต่่ของปัอดและห้ัวใจได้ ล่าสำุดนักว่จยีั จากมีห้าว่ทยีาลัยี
นเรศวรได้ พัั ฒ นาเครื� อ งมีื อ ปัระเมี่ น การอุ ด ต่ั น ของโพัรงจมีู ก
(NU_nasalBreathe; NUB) ซึ่่� ง เครื� อ งมีื อ นี� จ ะช้่ ว ยีในการฝึึ ก
สำมีรรถภาพัการห้ายีใจของผู่ปั้ ว่ ยีให้้กลับัมีาเปั็นปักต่่ได้ ความีโดดเด่น
ของเครื�องมีือนี�คือ ใช้้ห้ลักการที�ง่ายีแต่่มีีปัระโยีช้น์มีาก และ
สำามีารถแก้ปััญห้าที�เก่ดข่�นจร่งในทางปัฏิ่บััต่่ได้อยี่างเปั็นรูปัธ์รรมี
โดยีมีีการว่จยีั ทางคล่นก่ ทีแ� สำดงให้้เห้็นว่าไมี่กอ่ ให้้เก่ดอันต่รายีใด ๆ
แก่อาสำาสำมีัคร และแมี้แต่่ผ่สำู้ งู อายีุกสำ็ ามีารถใช้้งานได้ โดยีเครือ� งมีือนี�
อาจนำาไปัใช้้งาน ณ สำถานพัยีาบัาลขนาดเล็ก เช้่น สำถานปัฏิ่บัต่ั ก่ าร
ปัฐ์มีภูมี่ โรงพัยีาบัาลขนาดเล็ก คล่น่ก ห้รือร้านยีา ต่ลอดจน
ปัระช้าช้นทั�วไปัสำามีารถนำาไปัใช้้งานด้วยีต่นเองที�บั้านได้ ซึ่่�งจะ
มีีปัระโยีช้น์ในการต่่ดต่ามีปัระสำ่ทธ์่ภาพัการรักษา และทำาให้้สำามีารถ
ปัรับัขนาดการใช้้ยีาให้้เห้มีาะสำมีกับัความีรุนแรงของโรคทีเ� ปัลียี� นไปั
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ต่ลอดจนใช้้เพัือ� เฝึ้าระวังในกรณีทมี�ี อี าการจมีูกอุดต่ันรุนแรงมีากข่น�
การได้รบัั กล่น� ลดลง และเปั็นต่ัวช้ีว� ดั เพัือ� เต่ือนให้้ผ่ปัู้ ว่ ยีรีบักลับัมีา
พับัแพัทยี์ ไ ด้ ทั น เวลา ห้ากสำนใจร่ ว มีการว่ จั ยี ห้รื อ สำนใจ
นวัต่กรรมีนี� กรุณาต่่ดต่่อ ดร.ภก.ปัระยีุทธ์ ภูวรัต่นาว่ว่ธ์ ได้ที�
yuth_pu@hotmail.com
ที่่�มา: https://www.nationtv.tv/main/content/378812904
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ขอมูลสำคัญลาสุดเกีย่ วกับ COVID-19 Vaccine

ในป็ัจึจึุบนั ม่ COVID-19 vaccine ที่่ไ� ด้รบั อนุมตุั แ่ ล้ะฉี่ดแล้้ว่ในหล้ายป็ระเที่ศ จึากการที่บที่ว่นว่รรณกรรม
ที่างการแพที่ย์พบป็ระเด็นส่ำาคัญ่ที่่�บุคล้ากรที่างการแพที่ย์คว่รที่ราบ ดังน่� 1. ว่ัคซี่นที่่�ได้รับ USFDA approved
แล้ะม่ป็ระส่่ที่ธ่ภาพรว่มถ่งคว่ามป็ล้อดภัยด่ ได้แก่ ว่ัคซี่นของบร่ษัที่ Pfizer, Moderna แล้ะ Johnson & Johnson
2. ว่ัคซี่นของบร่ษัที่ Pfizer, Moderna ผล้่ตุจึาก messenger RNA แตุ่ Johnson & Johnson ผล้่ตุจึาก viral
vectored vaccine 3. ว่ัคซี่นของบร่ษัที่ Pfizer, Moderna แล้ะ Johnson & Johnson ระบุให้ใช้ในช่ว่งอายุตุั�งแตุ่
≥ 16 ป็, ≥ 18 ป็ แล้ะ 12-17 ป็ ตุามล้ำาดับ 4. ในด้านป็ระส่่ที่ธ่ภาพพบว่่าร้อยล้ะ 95, 94.1 แล้ะ 66 ตุามล้ำาดับ
แตุ่เป็็นป็ระส่่ที่ธ่ภาพของ first dose เที่่านั�น แล้ะข้อมูล้ยังแตุกตุ่างกันออกไป็ในแง่การใช้ในผู้สู่งอายุ ในผู้ป็ว่ย
ที่่�ม่ระดับคว่ามรุนแรงของโรคตุ่าง ๆ ป็ระส่่ที่ธ่ภาพของ second dose แล้ะป็ระเด็นที่่�ส่ำาคัญ่ที่่�สุ่ดคือ จึำานว่น
คนที่่�ใช้ในการว่่จึัยยังน้อยมาก (เป็็น phase III clinical trial แล้ะไม่ถ่งระดับล้้านคน) อย่างไรก็ตุาม จึำาเป็็นตุ้อง
ม่การตุ่ดตุามป็ระส่่ที่ธ่ภาพแล้ะคว่ามป็ล้อดภัยในการนำาไป็ใช้จึร่ง โดยเฉีพาะอย่างย่�ง anaphylaxis แล้ะ
rare adverse events
ที่่�มา:
1. Sharma O, Sultan AA, Ding H, Triggle CR. A Review of the Progress and Challenges of Developing a Vaccine for COVID-19. Front Immunol. 2020
Oct 14;11:585354. doi: 10.3389/fimmu.2020.585354. PMID: 33163000; PMCID: PMC7591699.
2. https://www.bbc.com/news/health-55040635.
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[ âÅ¡¡ÇŒÒ§·Ò§á¾·Â ]
The Evolving Immunotherapy Landscape and
the Epidemiology, Diagnosis, and Management
of Cardiotoxicity

ผล้กระที่บจึากการกระตุุ้นระบบภูม่คุ้มกันที่ำาให้เก่ดพยาธ่ส่ภาพมากมาย โดยเฉีพาะ
อย่างย่�งการเก่ด cytokines storm จึะที่ำาให้เก่ดการอักเส่บในระดับเซีล้ล้์ แล้ะอว่ัยว่ะเป็้าหมาย
ที่่จึ� ะได้รบั ผล้กระที่บแล้ะนำาไป็สู่ค่ ว่ามเส่่ย� งของการเส่่ยช่ว่ตุ่ ได้แก่ พ่ษตุ่อระบบหัว่ใจึแล้ะหล้อดเล้ือด
ในที่างป็ฏ่บตุั บ่ คุ ล้ากรที่างการแพที่ย์ที่กุ ระดับจึะตุ้องตุ่ดตุามแล้ะแนะนำาการป็ฏ่บตุั ตุ่ ว่ั ให้เหมาะส่ม
กับผู้ป็ว่ยแตุ่ล้ะราย เช่น เล้่กบุหร่� ล้ดนำ�าหนัก ป็รับการรับป็ระที่านอาหาร ป็รับการบร่โภคสุ่รา
ออกกำา ล้ั ง กายแบบแอโรบ่ ก อย่ า งเหมาะส่ม แล้ะส่่� งที่่� ส่ำาคั ญ่ ที่่� สุ่ด คื อ การให้ คว่ามร่ ว่ มมื อ
ในการรักษาด้ว่ยยา เนื�องจึากม่หล้ักฐานเช่งป็ระจึักษ์จึำานว่นมากที่่�แส่ดงให้เห็นว่่าส่ามารถล้ด
การเก่ดโรคหัว่ใจึแล้ะหล้อดเล้ือด แล้ะล้ดการเส่่ยช่ว่่ตุได้

ที่่�มา: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666087320303331?via%3Dihub#sec4
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[ âÅ¡¡ÇŒÒ§·Ò§á¾·Â ]
Do You Consider Treating Obese/Overweight
Patients with Vascular Disease with Rivaroxaban
and ASA?

Rivaroxaban แล้ะ ASA เป็็นยาตุ้านการแข็งตุัว่ของเล้ือดแล้ะยาตุ้านการเกาะกลุ้ม่ กันของเกล้็ดเล้ือด
ตุามล้ำาดับ โดยกล้ไกการออกฤที่ธ่จึ์ ะส่่งผล้โดยรว่มที่ำาให้ขดั ขว่างการแข็งตุัว่ของเล้ือด ในป็ัจึจึุบนั พบงานว่่จึยั
การใช้ยา 2 ตุัว่น่�ร่ว่มกันในผู้ป็ว่ยที่่�ม่นำ�าหนักเก่นหรือผู้ป็ว่ยภาว่ะอ้ว่น ซี่�งโดยป็กตุ่ผู้ป็ว่ยกลุ้่มน่�จึะเส่่�ยงตุ่อ
การเก่ดโรคร่ว่มอื�น ๆ แล้ะภาว่ะแที่รกซี้อนอื�น ๆ ได้มาก ผล้การว่่จึัยพบว่่า 1. การใช้ยาที่ั�ง 2 ร่ว่มกัน
ม่แนว่โน้มเก่ดโรค MI, stroke แล้ะ cardiovascular death ได้มากกว่่าการใช้ ASA เด่�ยว่ ๆ 2. การใช้ ASA
เด่�ยว่ ๆ ม่แนว่โน้มเก่ดภาว่ะเล้ือดออกผ่ดป็กตุ่ได้มากกว่่าการใช้ร่ว่มกัน แล้ะ 3. การใช้ยาที่ั�ง 2 ร่ว่มกัน
ม่แนว่โน้มให้ป็ระโยชน์ในภาพรว่มมากกว่่าการใช้ ASA เด่�ยว่ ๆ อย่างไรก็ตุาม เนื�องจึาก comparator ของ
งานว่่จึัยน่�คือ ASA ดังนั�น จึ่งยังไม่อาจึส่รุป็ได้ว่่าเมื�อเที่่ยบกับการใช้ rivaroxaban เด่�ยว่ ๆ จึะเป็็นอย่างไร
(ที่่�อาจึเป็็น comparator ที่่�ด่กว่่า???)

ที่่�มา: J Am Coll Cardiol. 2021 Feb;77(5):511-25.

»ÃÐ¨Óà´×Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2564

Ç§¡ÒÃá¾·Â

7

[ โลกกว้างทางแพทย์ ]
The Current Affairs Related to COVID-19 Vaccinations

เป็็นที่่ที่� ราบว่่าในขณะน่เ� ร่ม� ม่การฉี่ดว่ัคซี่น COVID-19 ไป็แล้้ว่ในหล้ายป็ระเที่ศ
ซี่ง� ครอบคลุ้มป็ระชากรหล้ายล้้านคน ดังนัน� จึ่งเร่ม� ม่ขอ้ มูล้มากข่น� เก่ย� ว่กับผล้ข้างเค่ยง
ที่่� อ าจึเก่ ด ข่� น จึากข้ อ มู ล้ ในป็ั จึ จึุ บั น พบว่่ า ผล้ข้ างเค่ ย งที่่� เ ก่ ด ข่� น เก่ ด น้ อยมากแล้ะ
ส่่ว่นใหญ่่เป็็นอาการที่ั�ว่ ๆ ไป็ที่่�ไม่ได้ม่คว่ามรุนแรงมาก ดังนั�น ส่ำาหรับป็ระเที่ศไที่ย
ที่่�ยังไม่ได้เร่�มม่การใช้ว่ัคซี่นย่�ห้อใด ๆ ส่ามารถใช้ข้อมูล้เหล้่าน่�ในการว่างแผนป็้องกัน
ก่ อ นเก่ ด เหตุุ ก ารณ์ อั น ไม่ พ่ ง ป็ระส่งค์ ไ ด้ แล้ะ/หรื อ นำา มาป็ระกอบการพ่ จึ ารณา
เช่งนโยบายว่่าคว่รชั�ง risk แล้ะ benefit อย่างไรด่

ที่่�มา: The CDC ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices) had an emergency meeting.
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[ ข่าวสารการแพทย์ ]
กองบรรณาธิการ •

สธ.เปิิดสถาบัันกััญชาทางกัารแพทย์์
ศููนย์์กัลางความร่วมมือด้านกััญชา กััญชง
นายอนุทิิน ชาญวีีรกููล รองนายกูรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวี่ากูาร
กูระทิรวีงสาธารณสุ ข กล่่ าวว่ า กระทรวงสาธารณสุ ข เปิิ ด สถาบัั น กั ญ ชา
ทางการแพทย์์ พร้อมมอบันโย์บัาย์กัญชาเสรีทางการแพทย์์ปิี พ.ศ. 2564
โดย์ได้ขับัเคล่่�อนนโย์บัาย์กัญชา กัญชงทางการแพทย์์จนสามารถปิล่ดล่็อก
ให้้บัางส่วนของกัญชา กัญชงออกจากการควบัคุมย์าเสพติิดปิระเภท 5 เพ่�อ
ให้้ปิระชาชนได้ใช้ปิระโย์ชน์ทางการแพทย์์ ส่งผล่ให้้ปิจั จุบันั มีผปิ้ ว่ ย์ทีไ� ด้รบัั ย์ากัญชา
ทั�งแผนปิัจจุบัันแล่ะแผนไทย์กว่า 50,000 ราย์ จากสถานพย์าบัาล่ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขครอบัคลุ่ม 77 จังห้วัดทั�วปิระเทศ มีกลุ่่มวิสาห้กิจชุมชน
ผ้้ปิล่้กกัญชาร่วมกับัห้น่วย์งานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกว่า 300 กลุ่่ม
เพ่อ� นำาผล่ผล่ิติทีไ� ด้มาผล่ิติเปิ็นนำ�ามันกัญชา แล่ะส่วนผสมของย์ากัญชาแผนไทย์
เพ่อ� รักษาในกลุ่ม่ โรคติ่าง ๆ อาทิ โรคล่มชัก โรคปิล่อกปิระสาทเส่อ� มแข็งทีม� ภี าวะ
กล่้ามเน่อ� ห้ดเกร็ง โรคมะเร็ง นอนไม่ห้ล่ับั ปิวดเร่อ� รัง เปิ็นติ้น มีระบับัการปิระเมิน
ปิระสิทธิผล่แล่ะความปิล่อดภัย์ของย์ากัญชา เพ่�อสร้างห้ล่ักฐานทางวิชาการ
สนับัสนุนการใช้แล่ะข้�นทะเบัีย์นย์ากัญชาในอนาคติ นอกจากนี�สำานักงาน

คณะกรรมการอาห้ารแล่ะย์าได้ เ ร่ ง พิ จ ารณา
ย์ากัญชาเข้าส้่ราย์การย์าในบััญชีย์าห้ล่ักแห้่งชาติิ
ซึ่้ง� จะสร้างให้้เกิดอุปิสงค์ทย์�ี ง�ั ย์่น เกิดการปิล่้ก การผล่ิติ
รวมถ้ ง ติ่ อ ย์อดให้้ เ กิ ด การศ้ ก ษาวิ จั ย์ ผล่ิ ติ ภั ณ ฑ์์
สุ ข ภาพอ่� น ๆ เช่ น ย์า อาห้าร เคร่� อ งสำา อาง
ผล่ิติภัณฑ์์สมุนไพร เปิ็นติ้น

กัรม สบัส.กั้าวลำา� นำเทคโนโลย์ีแบับัจำำลองสารสนเทศูอาคาร
และความเปิ็นจำริงเสมือนมาใช้ในกัารจำัดทำแบับักั่อสร้างโรงพย์าบัาลภาครัฐ

นพ.ธเรศ กูรัษนัยรวีิวีงค์์ อธิบดีีกูรม
สนับสนุนบริกูารสุขภาพ กล่่าวว่า การออกแบับั
อาคารสถานพย์าบัาล่นั�นมีความซึ่ับัซึ่้อน ติ้องการ
ความร้้แล่ะความเชี�ย์วชาญในการดำาเนินการ โดย์
วิธีดั�งเดิมของการจัดทำาแบับัอาคารนั�นส่วนให้ญ่
เปิ็นภาพสองมิติิ อาจมีภาพสามมิติเิ พ่อ� การนำาเสนอ
แติ่ ไ ม่ ส ามารถทำา ให้้ ผ้ อ อกแบับัแล่ะผ้้ ปิ ระเมิ น
มาติรฐานบัริการสุขภาพเสม่อนเข้าไปิอย์้่ในอาคาร
มองเห้็นสภาพแวดล่้อมในทุกมุมมองของอาคาร
แบับั 360 องศาได้ กรมสนับัสนุนบัริการสุขภาพ

โดย์กองแบับัแผนจ้งได้มีการสร้างนวัติกรรมด้านกระบัวนการออกแบับัด้วย์
การใช้เทคโนโล่ย์ีแบับัจำาล่องสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling;
BIM) ร่วมกับัเทคโนโล่ย์ีความเปิ็นจริงเสม่อน (Virtual Reality; VR) การใช้
เทคโนโล่ย์ีดังกล่่าวสามารถทำาให้้ผ้ออกแบับัแล่ะผ้้ปิระเมินมาติรฐานสามารถ
มองเห้็นอาคารได้ในทุกมุมมองด้วย์การใช้อุปิกรณ์แว่น VR (VR Headset)
ให้้เสม่อนเข้าไปิอย์้่ในอาคาร โดย์สามารถเดินไปิห้้องติ่าง ๆ ได้เห้ม่อนเดิน
ในอาคารจริง สามารถรับัร้้ถ้งสภาพแวดล่้อมที�จะเกิดข้�นจริงของอาคาร แล่ะ
สามารถแสดงผล่ล่ัพธ์ได้แบับั Real Time เพ่�อสนับัสนุนให้้สามารถปิระเมิน
คุณภาพแบับัอาคารได้ถ้กติ้องแม่นย์ำา สามารถแก้ไขแบับัอาคารให้้ผ่านแล่ะ
ดีกว่ามาติรฐานได้ติงั� แติ่กอ่ นการก่อสร้าง แล่ะย์ังล่ดความเสีย์� งกับัการสิน� เปิล่่อง
งบัปิระมาณในการแก้ ไข ปิรั บัปิรุ งอาคารในอนาคติ โดย์กองแบับัแผนได้
ดำาเนินการจัดทำาแบับัก่อสร้างโรงพย์าบัาล่ห้ร่อสถานบัริการสุขภาพภาครัฐ
โดย์โรงพย์าบัาล่ห้ร่อสถานบัริการสุขภาพภาครัฐสนใจในองค์ความร้้ดังกล่่าว
สามารถสอบัถามราย์ล่ะเอีย์ดได้ที�กองแบับัแผน กรมสนับัสนุนบัริการสุขภาพ
ห้ร่อสาย์ด่วนกรม สบัส. โทรศัพท์ 1426
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[ ข่าวสารการแพทย์ ]
สธ.ไทย์แลกัเปิลีย์� นแนวทางกัารควบัคุมโรคในกัลุม่ แรงงานกัับัปิระเทศูสิงคโปิร์
เผย์หลักัระบัาดวิทย์าช่วย์ลดกัารระบัาดของโรคโควิด-19 ได้
นพ.ขจรศักูดีิ� แกู้วีจรัส รองอธิบดีีกูรมค์วีบค์ุมโรค์ กูระทิรวีงสาธารณสุข
พร้อมด้วย์ สพญ.ดร.เสาวพักติร์ ฮิ้ิ�นจ้อย์ ผ้้อำานวย์การสำานักงานความร่วมม่อ
ระห้ว่างปิระเทศ ผ้เ้ เทนจากสำานักงานคณะกรรมการผ้ท้ รงคุณวุฒิิ กรมควบัคุมโรค
แล่ะผ้้ แ ทนจากสำา นั ก งานพั ฒิ นานโย์บัาย์สุ ข ภาพระห้ว่ า งปิระเทศ (IHPP)
ร่วมปิระชุมห้าร่อผ่านระบับัการปิระชุมทางไกล่ผ่านจอภาพ (Video Conference)
กับักระทรวงสาธารณสุขปิระเทศสิงคโปิร์ แล่ะกระทรวงแรงงานปิระเทศสิงคโปิร์
ผ่านการปิระสานงานเปิ็นอย์่างดีจากสถานเอกอัครราชท้ติสิงคโปิร์ปิระจำา
ปิระเทศไทย์ เพ่อ� ติิดติามสถานการณ์แล่ะมาติรการปิ้องกันควบัคุมโรคโควิด-19
โดย์กระทรวงสาธารณสุขไทย์ย์ังคงเข้มมาติรการสำาคัญค่อ การค้นห้าผ้้ติิดเช่�อ
แล่ะกลุ่ม่ ผ้ส้ มั ผัสกับัแรงงานทีเ� สีย์� งติ่อการติิดเช่อ� โควิด-19 ให้้ครอบัคลุ่ม เพ่อ� ให้้
กลุ่ม่ ดังกล่่าวเข้าส้ก่ ระบัวนการรักษาแล่ะวินจิ ฉััย์อย์่างรวดเร็ว ร่วมกับัการรณรงค์
ให้้ใช้มาติรการปิ้องกันส่วนบัุคคล่ ทัง� การสวมห้น้ากากอนามัย์ 100% เว้นระย์ะห้่าง
แล่ะล่้างม่อบั่อย์ ๆ ส่วนในสิงคโปิร์ใช้มาติรการปิล่อดภัย์ 3 ช่วง ได้แก่ ช่วง
ทำางาน ช่วงพักผ่อน แล่ะช่วงที�อย์้่ด้วย์กัน อันเปิ็นแนวคิดห้ล่ักในการปิ้องกัน
ควบัคุมโรค พร้อมเน้นย์ำ�าการรักษาสุขอนามัย์ส่วนบัุคคล่เช่นกัน ทัง� นีท� างสิงคโปิร์

ย์ังกล่่าวอีกว่าวัคซึ่ีนไม่ใช่เคร่�องม่อเพีย์งอย์่างเดีย์ว
ที�จะช่วย์ล่ดการระบัาด เเติ่เปิ็นห้ล่ักระบัาดวิทย์า
ค่อ การค้นห้าเชิงรุก สอบัสวนโรค แล่ะติิดติามผ้ส้ มั ผัส
จะเปิ็นส่วนสำาคัญในการช่วย์ล่ดการระบัาดของโรคได้
อีกทัง� การส่งเสริมการใช้เทคโนโล่ย์ีติา่ ง ๆ มาสนับัสนุน
ในการค้นห้าผ้้ท�ีเข้าข่าย์สงสัย์ว่าปิ่วย์ให้้เข้าส้่ระบับั
การด้เเล่รักษาโดย์เร็วที�สุด

กัรมควบัคุมโรค ร่วมกัับั สปิสช.
เร่งผลักัดันกัารดำเนินงานเพื�อย์ุติิวัณโรคในปิระเทศูไทย์
นพ.โอภาส กูารย์ กู วีิ น พงศ์ อธิ บ ดีี
กูรมค์วีบค์ุมโรค์ กล่่าวว่า กรมควบัคุมโรค ร่วมกับั
สำานักงานห้ล่ั กปิระกันสุขภาพแห้่งชาติิ (สปิสช.)
เร่งผล่ักดันเพิ�มสิทธิปิระโย์ชน์ในการติรวจคัดกรอง
วัณโรคด้วย์วิธีการถ่าย์ภาพรังสีทรวงอก (CXR) แล่ะ
ติรวจวินิจฉััย์วัณโรคด้วย์วิธีอณ้ชีววิทย์า (Molecular
assay) โดย์ไม่คิดค่าใช้จ่าย์ใน 7 กลุ่่มเสี�ย์ง ได้แก่
1. ผ้้ สั ม ผั ส ร่ ว มบั้ า นห้ร่ อ ผ้้ สั ม ผั ส ใกล่้ ชิ ด ผ้้ ปิ่ ว ย์
วั ณ โรคปิอด 2. ผ้้ ติ้ อ งขั ง ในเร่ อ นจำา ผ้้ อ าศั ย์
ในสถานคุ้ ม ครองแล่ะพั ฒิ นาคนพิ ก าร ห้ร่ อ
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สถานคุม้ ครองคนไร้ทพ�ี ง�้ 3. ผ้ติ้ ดิ เช่อ� เอชไอวี 4. ผ้ปิ้ ว่ ย์โรคทีท� าำ ให้้ภม้ คิ มุ้ กันล่ดล่ง
5. ผ้ส้ ง้ อาย์ุมากกว่า 65 ปิีที�ส้บับัุห้รี� ห้ร่อมีโรคปิอดอุดกั�นเร่�อรัง (COPD) ห้ร่อ
โรคเบัาห้วานร่วมด้วย์ 6. ผ้ใ้ ช้สารเสพติิด ติิดสุราเร่อ� รัง แล่ะ 7. บัุคล่ากรสาธารณสุข
ทีปิ� ฏิิบัติั งิ านในโรงพย์าบัาล่ทีม� สี ทิ ธิห้ล่ักปิระกันสุขภาพแห้่งชาติิ โดย์มีวติั ถุปิระสงค์
เพ่�อค้นห้าผ้้ปิ่วย์วัณโรคอย์่างทั�วถ้งแล่ะครอบัคลุ่ม รวมทั�งเพิ�มศักย์ภาพของ
การคัดกรองวัณโรคในกลุ่ม่ เสีย์� ง ซึ่้ง� จะช่วย์ผล่ักดันให้้ล่ดปิัญห้าการแพร่ระบัาดวัณโรค
แล่ะสามารถเพิ�มคุณภาพชีวิติของผ้้ปิ่วย์วัณโรคในปิระเทศไทย์ โดย์คาดว่าจะ
เริ�มดำาเนินการได้ภาย์ในเด่อนมีนาคม พ.ศ. 2564 นี� ซึ่้�งที�ผ่านมาจนถ้งปิัจจุบััน
ทุกภาคส่วนที�เกี�ย์วข้องได้ร่วมม่อกันดำาเนินการเพ่�อให้้อัติราอุบััติิการณ์วัณโรค
ของปิระเทศไทย์ล่ดล่งจาก 171 ราย์ติ่อปิระชากรแสนคนในปิี พ.ศ. 2557 ให้้เห้ล่่อ
10 ราย์ติ่อปิระชากรแสนคนภาย์ในปิี พ.ศ. 2578 มาอย์่างติ่อเน่�อง โดย์ใช้
กล่ย์ุทธ์ “ค้นให้้พบั จบัด้วย์ห้าย์” ในการค้นห้าผ้้ปิ่วย์วัณโรคให้้เข้าส้่ระบับัให้้เร็ว
ทีส� ดุ ติล่อดจนด้แล่รักษาให้้ห้าย์จากวัณโรค เพ่อ� ปิ้องกันการแพร่เช่อ� ไปิส้ค่ นรอบัข้าง
ส่งผล่ติ่อการล่ดจำานวนผ้้ปิ่วย์วัณโรค แติ่การล่ดอัติราปิ่วย์วัณโรคราย์ให้ม่ล่ง
จะทำาได้สาำ เร็จติ้องอาศัย์ความร่วมม่อจากทัง� ภาครัฐ เอกชน แล่ะปิระชาชน ซึ่้ง� จะ
นำาไปิส้ก่ ารย์ุติวิ ณ
ั โรคเพ่อ� ให้้เม่องไทย์ปิล่อดวัณโรค สอบัถามเพิม� เติิมได้ทส�ี าย์ด่วน
กรมควบัคุมโรค โทรศัพท์ 1422

[ รอบรู้เรื่องยา ]

อ.ดร.ภก.สิกขวัฒน์ นักร้อง •
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เรื่่�องของเผื่อก กับสรื่รื่พคุุณทางยา
ในบรรดาอาหารเพื่่�อสุุขภาพื่น้�น พื่่ชที่่�ได้ร้บการกล่่าวถึึง
อ่ กตั้ วหนึ�งก็ คื่อ เผื่ อก ซึ่ึ�งเป็็นอาหารที่่�เราร้้จั้กในที่างด้านยา
แผืนโบราณ ยาสุมุุนไพื่รแล่ะร้บป็ระที่านก้นมุานาน แตั่ระยะหล่้งได้มุ่
การศึึกษาวิจัย้ ตัามุหล่้กวิที่ยาศึาสุตัร์มุากขึน� แล่ะพื่บสุารสุำาคื้ญตั่าง ๆ
ที่่อ� ย้ใ่ นเผื่อกน้น� มุ่ผืล่ตั่อสุุขภาพื่ได้จัริง ในบที่คืวามุน่จั� ะได้กล่่าวถึึง
สุารสุำาคื้ญแล่ะสุรรพื่คืุณที่างยาที่่จั� ะเป็็นป็ระโยชน์ตัอ่ วงการแพื่ที่ย์
แล่ะยาจัากเผื่อก พื่้นธุ์ุ์ที่่�มุ่ช่�อว่า Colocasia esculenta (L.) Schott
เป็็นหล่้ก
เผื่อกมุ่ถึนิ� กำาเนิดแล่ะพื่บได้ที่ว้� ไป็ในป็ระเที่ศึแถึบร้อนช่น�
ที่้�งในแอฟริกา อเมุริกาใตั้ อเมุริกากล่าง แล่ะในเอเช่ย รวมุถึึง
หมุ้่เกาะในมุหาสุมุุที่รแป็ซึ่ิฟิก โดยแบ่งเป็็น 2 ชนิด(1-3) คื่อ
1. Colocasia esculenta (L.) Schott เผื่อกชนิดน่พื่� บป็ล่้ก
มุากในแถึบป็ระเที่ศึเขตัร้อนช่น� ที่้ง� ในเอเช่ย ออสุเตัรเล่่ย แอฟริกา
อเมุริกาใตั้ แล่ะอเมุริกากล่าง มุ่ชอ�่ สุามุ้ญว่า Taro (ภาษาจั่นเร่ยกว่า
โอ่วไน, โอ่วถึึง, โที่วจั่อ)
2. Xanthosoma sagittifolium Schott เผื่อกชนิดน่�พื่บ
ป็ล่้กมุากในเขตัป็ระเที่ศึที่ะเล่คืาริบเบ่ยน
ประวัติการใช้
ในอด่ ตั เผื่ อ กถึ้ ก นำา มุาใช้ เ น่� อ งจัากมุ่ ฤ ที่ธุ์ิ� ตั้ า นมุะเร็ ง
ยาตั้านจัุล่ช่พื่ (ตั้านเช่อ� แบคืที่่เร่ยแล่ะเช่อ� รา), ยาตั้านโรคืเบาหวาน
ฤที่ธุ์ิ�ตั้านพื่ิษแล่ะฤที่ธุ์ิ�ตั้านเช่�อรา การศึึกษาวิจั้ยพื่บว่าในเผื่อก
มุ่สุารออกฤที่ธุ์ิที่� างช่วภาพื่ เช่น ฟล่าโวนอยด์สุเตั่ยรอยด์ β-sitosterol
เป็็นตั้น(4) ซึ่ึ�งมุ่ป็ระโยชน์ตั่อสุุขภาพื่มุานาน
คุุณคุ่าทางโภชนาการของเผืือก
ในการที่ำาอาหารของคืนไที่ยเราได้มุ่การใช้สุ่วนตั่าง ๆ
โดยเฉพื่าะจัากห้วเผื่อกมุาป็ระกอบอาหารที่้�งร้ป็แบบของหวาน
แล่ะของคืาว โดยมุ่คืุณคื่าของสุารอาหารด้งน่�

Proximates
นำ�า
พื่ล่้งงาน
โป็รตั่น
ไขมุ้น
คืาร์โบไฮเดรตั
เสุ้นใย
นำ�าตัาล่ที่้�งหมุด
Minerals
แคืล่เซึ่่ยมุ
เหล่็ก
แมุกน่เซึ่่ยมุ
ฟอสุฟอร้สุ
โพื่แที่สุเซึ่่ยมุ
โซึ่เด่ยมุ
สุ้งกะสุ่
Vitamins
วิตัามุิน C
ไที่อะมุ่น
ไรโบฟล่าวิน
ไนอะซึ่่น
วิตัามุิน B-6
โฟเล่ตั
วิตัามุิน B-12
วิตัามุิน A, IU
วิตัามุิน E
วิตัามุิน D (D2 + D3)
วิตัามุิน K
Lipids
กรดไขมุ้นอิ�มุตั้วที่้�งหมุด
กรดไขมุ้นอิ�มุตั้วชนิดสุายเด่�ยวที่้�งหมุด
กรดไขมุ้นอิ�มุตั้วชนิดหล่ายสุายที่้�งหมุด
คือเล่สุเตัอรอล่
Caffeine

กร้มุ
กิโล่แคืล่อร่
กร้มุ
กร้มุ
กร้มุ
กร้มุ
กร้มุ

70.64
112
1.50
0.20
26.46
4.1
0.40

มุิล่ล่ิกร้มุ
มุิล่ล่ิกร้มุ
มุิล่ล่ิกร้มุ
มุิล่ล่ิกร้มุ
มุิล่ล่ิกร้มุ
มุิล่ล่ิกร้มุ
มุิล่ล่ิกร้มุ

43
0.55
33
84
591
11
0.23

มุิล่ล่ิกร้มุ
มุิล่ล่ิกร้มุ
มุิล่ล่ิกร้มุ
มุิล่ล่ิกร้มุ
มุิล่ล่ิกร้มุ
ไมุโคืรกร้มุ
ไมุโคืรกร้มุ
IU
มุิล่ล่ิกร้มุ
ไมุโคืรกร้มุ
ไมุโคืรกร้มุ

4.5
0.095
0.025
0.600
0.283
22
0.00
76
2.38
0.0
1.0

กร้มุ
กร้มุ
กร้มุ
มุิล่ล่ิกร้มุ
มุิล่ล่ิกร้มุ

0.041
0.016
0.083
0
0

ที่่�มา: USDA Nutrient Database
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สารสำคุัญท่�ม่ผืลต่อสุขภาพ(5-8) ได้แก่
Phytochemicals(5) หมุายถึึงสุารป็ระกอบที่างเคืมุ่ที่่�พื่บ
เฉพื่าะในพื่่ชหล่ายชนิดน้บไมุ่ถึว้ นในธุ์รรมุชาตัิ สุารเคืมุ่กลุ่มุ่ น่ที่� ำาให้
ผื้กแล่ะผืล่ไมุ้มุ่ล่้กษณะกล่ิ�น รสุชาตัิเฉพื่าะตั้ว โดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง
สุ่ในผื้ กแล่ะผืล่ไมุ้ เช่น สุารแอนโธุ์ไซึ่ยานิน (anthocyanin) (6)
ช่วยชะล่อคืวามุเสุ่อ� มุของเซึ่ล่ล่์แล่ะดวงตัา ช่วยล่ดคืวามุเสุ่ย� งจัาก
โรคืห้วใจั Phytochemicals มุ่ฤที่ธุ์ิที่� างช่วภาพื่อ่น� ๆ ที่่มุ� สุ่ ว่ นช่วย
ในการตั่อตั้านหร่อป็้องก้นโรคืบางชนิด ได้แก่ โรคืมุะเร็ง โรคืห้วใจั
แล่ะหล่อดเล่่อด แล่ะช่วยที่ำาให้ผืวิ มุ่สุขุ ภาพื่ด่ดว้ ยกล่ไกที่่อ� อกฤที่ธุ์ิ�
เป็็นสุารตั้านอนุมุล่้ อิสุระ กรดเหล่่าน่�มุ่ฤที่ธุ์ิ�ตัา้ นออกซึ่ิเดช้น (antioxidant) ย้บย้�งป็ฏิิกิริยาออกซึ่ิเดช้นแล่ะสุารตั้านการกล่ายพื่้นธุ์ุ์
(anti-mutagens) มุ่สุรรพื่คืุณที่่ด� ตั่ อ่ สุุขภาพื่ สุามุารถึป็้องก้นโรคืตั่าง ๆ
โดยเฉพื่าะโรคืห้วใจัขาดเล่่อดแล่ะมุะเร็ง
Anti-nutritional Factors(5) คื่อ สุารที่่ล่� ดหร่อตั้านคืุณคื่า
ที่างโภชนาการของอาหาร ได้แก่ สุารที่่ย� บ้ ย้ง� กิจักรรมุของเอนไซึ่มุ์
ในระบบที่างเดินอาหาร เช่น สุารย้บย้ง� กิจักรรมุของเอนไซึ่มุ์อะไมุเล่สุ
(amylase inhibitor)(7) โดยข้อด่ของสุารย้บย้ง� เอนไซึ่มุ์แอล่ฟ่า-อะไมุเล่สุ
คื่อ ช่วยให้การย่อยคืาร์โบไฮเดรตั หร่อสุตัาร์ช (starch) ในนำ�าล่าย
แล่ะล่ำาไสุ้เล่็กเป็็นไป็อย่างช้า ๆ ที่ำาให้นา�ำ ตัาล่กล่้โคืสุในเล่่อดเพื่ิมุ� ขึน�
อย่างช้า ๆ ด้วย ซึ่ึง� อาจัเป็็นผืล่ด่เหมุาะสุำาหร้บเป็็นอาหารสุำาหร้บ
ผื้ป็้ ว่ ยโรคืเบาหวาน แล่ะอาหารสุำาหร้บผื้ที่้ ตั่� อ้ งการคืวบคืุมุนำ�าหน้ก
เป็็นตั้น ตั้วอย่าง anti-nutrients หล่้กในเผื่อก ได้แก่ mucilage,
oxalic acid, tannins, cyanide, lectins, alpha-amylase inhibitors,
protease (trypsin and chymotrypsin) and inhibitors
สรรพคุุณของเผืือก
ส่่วนหััว
1. ช่วยบำารุงธุ์าตัุในร่างกาย
2. ช่วยบำารุงร่างกายให้แข็งแรง ด้วยการใช้ห้วเผื่อก
100 กร้มุ นำามุาตั้มุใสุ่ก้บข้าวสุวย 100 กร้มุ แล่้วตั้มุ
ให้เป็็นโจั๊กใช้ร้บป็ระที่าน
3. ใช้เป็็นยาล่ดไข้ ด้วยการใช้หว้ เผื่อก 100 กร้มุ นำามุาตั้มุ
ใสุ่กบ้ ข้าวสุวย 100 กร้มุ ตั้มุให้เป็็นโจั๊ก ใช้รบ้ ป็ระที่าน
จัะช่วยที่ำาให้ฟ้�นไข้ได้เร็วขึ�น
4. เผื่อกมุ่ธุ์าตัุเหล่็กแล่ะฟล่้ออไรด์สุ้งจัึงช่วยป็้องก้น
ฟันผืุ ช่วยที่ำาให้กระด้กแข็งแรงได้
5. เผื่ อ กเป็็ น อาหารที่่� ช่ ว ยบำา รุ ง ล่ำา ไสุ้ แ ล่ะแก้ อ าการ
ที่้องเสุ่ยได้ด้วย ป็้องก้นการเกิดก๊าซึ่สุ่วนเกิน ภาวะ
ที่้องอ่ด ป็วดที่้อง ตัะคืริว แล่ะที่้องผื้ก
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6. ช่วยบำารุงไตั
7. ใช้เป็็นยาที่าแก้แมุล่งสุ้ตัว์กด้ ตั่อย ด้วยการใช้หว้ เผื่อก
สุดนำา มุาโขล่กให้ ล่ ะเอ่ ย ด ผืสุมุก้ บ นำ�า มุ้ น งาแล่้ ว
คืลุ่กจันเข้าก้น แล่้วนำามุาใช้ที่า
8. ใช้รก้ ษาโรคืเร่อ� นกวาง ด้วยการใช้ตัน้ กระเที่่ยมุ 100 กร้มุ
นำามุาโขล่กก้บเผื่อกสุดอ่ก 100 กร้มุ โดยโขล่กให้
ล่ะเอ่ยดเป็็นเน่�อเด่ยวก้น แล่้วนำามุาใช้ที่าบริเวณที่่�
เป็็นเร่�อนกวางจัะช่วยที่ำาให้อาการด่ขึ�น
9. ช่วยแก้อาการอ้กเสุบ ระง้บอาการป็วด
10. หากมุ่อาการป็วดเมุ่อ� ย ป็วดเมุ่อ� ยเสุ้นเอ็น ป็วดกระด้ก
ให้นาำ ห้วเผื่อกสุดมุาโขล่กให้ล่ะเอ่ยด ผืสุมุก้บนำา� มุ้นงา
คืลุ่ ก จันเข้ า ก้ น ใช้ เ ป็็ น ยาที่าบริ เ วณที่่� มุ่ อ าการ
ป็วดเมุ่�อย
ส่่วนนำ�ายาง
• นำ�ายางใช้ถึอนพื่ิษจัากแมุล่งสุ้ตัว์ก้ดตั่อย
ข้อคุวรระวังในการรับประทานเผืือก
ถึึงแมุ้ว่าเผื่อกจัะมุ่ป็ระโยชน์มุากตั่อสุุขภาพื่ แตั่สุ่วนห้ว
แล่ะที่้ง� ตั้นของเผื่อกมุ่ผืล่ึกแคืล่เซึ่่ยมุออกซึ่าเล่ตั (calcium oxalate)
ซึ่ึง� มุ่ฤที่ธุ์ิที่� ำาให้คืน้ จัึงไมุ่คืวรร้บป็ระที่านแบบดิบ ๆ ตั้องนำามุาผื่าน
การตั้มุหร่อหมุ้กก่อนถึึงจัะร้บป็ระที่านได้ สุำาหร้บบางรายก็อาจั
มุ่อาการแพื่้เผื่อกได้แมุ้จัะที่ำาให้สุุกแล่้วก็ตัามุ โดยอาการที่่พื่� บคื่อ
คื้นในช่องป็าก ที่ำาให้ล่ิ�นชา เป็็นตั้น แล่ะการร้บป็ระที่านเผื่อก
ในป็ริมุาณมุากเกินไป็จัะที่ำาให้มุ้ามุที่ำางานได้อย่างไมุ่เป็็นป็กตัิ
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Genomics ทิิศทิางการแพทิย์์อนาคต
สมาคมเวชพัันธุุศาสตร์์ฯ
ช้�การ์ตร์วจพัันธุุกร์ร์มก่อปร์ะโยชน์
ในกร์ณี้ตร์วจคัดกร์องพัาหะโร์คทางพัันธุุกร์ร์ม
และการ์ตร์วจคัดกร์องย้นก่อมะเร์็ง
ปััจจุบัันน้�เทคโนโลยี้ได้้เข้้ามาม้บัทบัาทในวงการแพทยี์อยี่างมาก ซึ่่�งรวมถึ่งเทคโนโลยี้การตรวจ
ด้้เอ็นเอ หรือการตรวจรหัสพันธุุกรรมท้�ได้้เร่�มเข้้าใกล้ตัวเรามากข้่�นทุกท้ แต่ส่�งท้�ยีังน่ากังวลมากในปััจจุบััน
คือ ช่่องว่างข้องความร้้ความเข้้าใจในเรื�องด้ังกล่าวในหม้่ปัระช่าช่นไทยี แบั่งออกได้้เปั็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคน
ท้�ร้ข้้อม้ลเช่่งล่ก กลุ่มคนท้�ร้ท�ัวไปัแต่ไม่ล่ก และกลุ่มคนท้�ไม่ร้จักหรือไม่ม้ความร้้ด้้านพันธุุกรรมเลยี ซึ่่�งกลุ่ม
สุด้ท้ายีเปั็นกลุม่ ท้�มจ้ ำานวนมากท้�สุด้ อ้กทั�งปัระเทศไทยียีังข้าด้แนวปัฏิ่บััตท่ อ้� อกโด้ยีสมาคมว่ช่าช่้พเพือ� เปั็น
แนวทางท้�ช่ัด้เจนในการส่งตรวจทางพันธุุกรรมอยี่างถึ้กต้องตามหลักว่ช่าการและหลักจร่ยีธุรรมเพื�อให้ม้
การส่งตรวจอยี่างถึ้กต้องเหมาะสม หากปัล่อยีให้มก้ ารส่งตรวจอยี่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบัต่อสังคม
ในวงกว้างได้้ ซึ่่ง� ในอนาคตอาจจะต้องม้ข้อ้ กำาหนด้ทางกฎหมายี รวมถึ่งม้ guideline หรือแนวปัฏิ่บัตั ท่ อ�้ อกโด้ยี
สมาคมว่ช่าช่้พในการส่งตรวจรหัสพันธุุกรรมอยี่างช่ัด้เจน
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ด้้วยีเหตุนส้� มาคมเวช่พันธุุศาสตร์และจ้โนม่กส์ทางการแพทยี์จง่ ได้้รว่ มกับักระทรวง
สาธุารณสุข้ และราช่ว่ทยีาลัยีอายีุรแพทยี์แห่งปัระเทศไทยี จัด้เวท้เสวนาและระด้มความค่ด้
เรื� อ ง “แนวทางการส่่ ง ตรวจทางพัั น ธุุ ก รรมท่� เ หมาะส่ม” โด้ยีได้้ รั บั เก้ ยี รต่ จ าก
ศ.ดร.นพั.ประส่ิทธุิ� วัฒนาภา คณบด่คณะแพัทยศาส่ตร์ศิริราชพัยาบาล รวมถึ่ง
แพทยี์ผเ้ ช่้ยี� วช่าญเฉพาะทางสาข้าเวช่พันธุุศาสตร์ และแพทยี์ผท้ รงคุณวุฒิจ่ ากหลากหลายี
โรงพยีาบัาลช่ั�นนำาทั�งจากภาครัฐและเอกช่นรวมกว่า 20 ท่าน มาร่วมให้ข้้อเสนอแนะ
ไข้ข้้อข้้องใจ แลกเปัล้�ยีนปัระสบัการณ์ พร้อมแช่ร์ความค่ด้เห็นเพื�อหาข้้อสรุปัท้�เหมาะสม
ร่ ว มกั น เพื� อ ใช่้ เ ปั็ น แนวทางในการตรวจพั น ธุุ ก รรมทางการแพทยี์ ณ โรงแรมเอเช่้ ยี
เมื�อเร็ว ๆ น้�
รศ.นพั.ธุันยชัย สุ่ระ นายกส่มาคมเวชพัันธุุศาส่ตร์และจ่โนมิกส่์ทางการแพัทย์
กล่าวว่า ด้้วยีสถึานการณ์ปัจั จุบันั ม้การเสนอการตรวจสารพันธุุกรรมเพือ� ทำานายีความเส้ยี� ง
ในการเก่ด้โรคหรือปััญหาสุข้ภาพ ตลอด้จนว่ถึก้ ารใช่้ช่้ว่ตปัระจำาวัน เช่่น การเลือกอาหาร
หรื อ การออกกำา ลั ง กายี ตลอด้จนการทำา นายีศั ก ยีภาพทางร่ า งกายี สต่ ปัั ญ ญาและ
พัฒินาการข้องล้ก โด้ยีอ้างหลักการการใช่้ปัระโยีช่น์จากข้้อม้ลสุข้ภาพส่วนบัุคคลเพื�อ
การด้้แลสุข้ภาพท้�ด้้ข้่�น ซึ่่�งลักษณะข้องโรคหรือว่ถึ้ช่้ว่ตและศักยีภาพด้ังกล่าวเปั็นลักษณะ
ท้ซึ่� บัั ซึ่้อน ไม่ได้้ถึก้ กำาหนด้ด้้วยีลักษณะทางพันธุุกรรมเพ้ยีงอยี่างเด้้ยีว แต่ยีงั ม้ผลอยี่างมาก
จากปััจจัยีทางส่ง� แวด้ล้อมและว่ถึช่้ ว้ ต่ อืน� ๆ ทำาให้การใช่้ปัระโยีช่น์จากการตรวจพันธุุกรรม
ในลักษณะน้�ไม่ม้ปัระส่ทธุ่ภาพท้�แท้จร่ง แตกต่างไปัจากการตรวจโรคพันธุุกรรมท้�เก่ด้จาก
ยี้นเด้้ยี� วหรือความผ่ด้ปักต่ข้องโครโมโซึ่มท้ก� ารตรวจพันธุุกรรมจะม้ปัระโยีช่น์ในการว่นจ่ ฉัยี
การพยีากรณ์โรค และการปั้องกันการถึ่ายีทอด้ลักษณะด้ังกล่าวในครอบัครัวท้�ช่ัด้เจน
เนื� อ งด้้ ว ยีการตรวจยี้ น เปั็ น การอ่ า นรหั ส พั น ธุุ ก รรมท้� เ ท้ ยี บักั บั ข้้ อ ม้ ล ข้องคน
ส่วนใหญ่วา่ ม้ตำาแหน่งใด้ท้ต� า่ งไปั โด้ยีส่วนใหญ่แล้วรหัสพันธุุกรรมข้องทุกคนจะเหมือนกัน
ถึ่ง 99% ม้เพ้ยีงแค่ 1% เท่านั�นท้�ม้ความต่างกัน จ่งทำาให้เราม้ส้ผม หน้าตา ความส้งท้�
แตกต่างกัน แต่ถึ้ารหัสพันธุุกรรมเปัล้�ยีนแปัลงในตำาแหน่งยี้นท้�สำาคัญก็ทำาให้เก่ด้โรคได้้
หรือท้�เร้ยีกว่า การกลายีพันธุุ์ ในข้ณะท้�ยีังม้ข้้อจำากัด้ข้องการตรวจยี้นคือ รหัสพันธุุกรรม
ม้มากกว่า 3 พันล้านค้ต่ วั อักษร หรือปัระมาณ 25,000 ยี้น ในการส่งตรวจยี้นทัว� ไปัอาจจะ
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ไม่ ไ ด้้ อ่ า นรหั ส พั น ธุุ ก รรมได้้ ทั� ง หมด้ และการแปัลผลตำา แหน่ ง ท้� ม้ ก ารเปัล้� ยี นแปัลง
รหั ส พั น ธุุ ก รรมต้ อ งทำา โด้ยีผ้้ เช่้� ยี วช่าญเพื� อ จะสรุ ปั ว่ า ตำา แหน่ ง นั� น ก่ อ โรคหรื อ ไม่ ซึ่่� ง
การเปัล้ยี� นแปัลงข้องรหัสพันธุุกรรมข้องยี้นบัางตำาแหน่งก็ยีงั ไม่สามารถึสรุปัได้้วา่ จะก่อโรค
จร่ ง หรื อ ไม่ การส่ ง ตรวจยี้ น จ่ ง จำา เปั็ น ท้� ก ารตรวจควรต้ อ งอยี้่ ใ นการด้้ แ ลข้องแพทยี์
ผ้้เช่้�ยีวช่าญ หรือแพทยี์ในสาข้าพันธุุเวช่ศาสตร์
ในฐานะอุ ปั นายีกสมาคมเวช่พั น ธุุ ศ าสตร์ แ ละจ้ โ นม่ ก ส์ ท างการแพทยี์
ศ.พัญ.ดวงฤด่ วัฒนศิริชัยกุล หัวหน้าส่าขาเวชพัันธุุศาส่ตร์ ภาควิชากุมารเวชศาส่ตร์
โรงพัยาบาลรามาธุิบด่ เปัิด้เผยีถึ่งข้้อสรุปัจากเวท้เสวนา 4 หัวข้้อหลักว่า ม้เพ้ยีง 2 หัวข้้อ
ท้� แ พทยี์ ม้ ม ต่ เ ห็ น สมควรในการส่ ง ตรวจพั น ธุุ ก รรมคื อ การตรวจคั ด้ กรองพาหะโรค
ทางพันธุุกรรมแบับัครอบัคุลม และการตรวจคัด้กรองยี้นก่อมะเร็ง ทัง� น้ก� ารตรวจคัดกรอง
พัาหะโรคทางพัันธุุกรรมท่�เกิดจากย่นเด่�ยวแบบครอบคลุม (expanded carrier
screening) หมายีความว่ า ถึ้ า ตรวจพบัยี้ น ผ่ ด้ ปักต่ มั ก จะทำา นายีได้้ เ ลยีว่ า เปั็ น โรค
หรือเส้ยี� งท้จ� ะม้ลก้ เปั็นโรค โรคท้ต� รวจในกลุม่ น้เ� ปั็น ‘โรคหายีาก’ แต่โด้ยีสถึ่ตท่ ว�ั ไปัร้อยีละ 5
ข้องปัระช่ากรจะปั่วยีด้้วยีโรคหายีากโรคใด้โรคหน่�ง และโรคหายีากม้มากถึ่ง 8,000 ช่น่ด้
เมื�อรวม ๆ กันแล้วจ่งพบัผ้้ปั่วยีโรคหายีากหรือพบัผ้้ท�้เปั็นพาหะข้องโรคหายีากได้้บั่อยี
แต่ในปััจจุบัันม้เทคโนโลยี้ใหม่คือ Next Generation Sequencing หรือ “เอ็นจ้เอส” ทำาให้
ม้โอกาสท้จ� ะว่นจ่ ฉัยีผ้ปั้ ว่ ยีและผ้ท้ เ�้ ปั็นพาหะข้องโรคหายีากได้้งา่ ยีข้่น� รวด้เร็วข้่น� ทำาให้รกั ษา
ได้้เร็วข้่�นและได้้ผลด้้ จากข้้อม้ลเบัื�องต้นข้องการตรวจคัด้กรองพาหะโรคทางพันธุุกรรม
ท้�เก่ด้จากยี้นเด้้�ยีวแบับัครอบัคุลมในคนไทยีพบัว่าโรคท้�พบัพาหะบั่อยี ได้้แก่ ธุาลัสซึ่้เม้ยี
ห้หนวกแต่กำาเน่ด้ ความผ่ด้ปักต่ข้องการสร้างฮอร์โมนต่อมหมวกไต ภาวะพร่องเอนไซึ่ม์
จ้ซึ่่กพ้ด้้ (G6PD, glucose-6-phosphate dehydrogenase) เปั็นต้น โด้ยีหวังว่าในอนาคต
คนไทยีจะสามารถึเข้้าถึ่งบัร่การการตรวจคัด้กรองพาหะโรคทางพันธุุกรรมฯ ได้้มากข้่�น
เพื�อค้่สมรสได้้ม้โอกาสร้้ต�ังแต่ก่อนการตั�งครรภ์ และสามารถึได้้รับัคำาแนะนำาช่่วยีเหลือ
ปั้องกันบัุตรเปั็นโรคพันธุุกรรมท้�ร้ายีแรงโด้ยีไม่ต้องรอให้เก่ด้เคสข้่�นก่อนในครอบัครัว
ซึ่่ง� เปั็นการช่่วยีไม่ให้พอ่ แม่ตอ้ งเจอสภาพทุกข้์ทรมานใจจากการท้�ล้กปั่วยีด้้วยีโรคท้�รนุ แรง
และเด้็กท้�เก่ด้ก็ต้องเผช่่ญความยีากลำาบัากจากโรคและการรักษา อ้กทั�งยีังช่่วยีลด้ภาระ
ค่าใช่้จ่ายีในระบับัสาธุารณสุข้ข้องไทยีจากการม้ผ้ปั่วยีท้�ต้องรักษาอยี่างเรื�อรังด้้วยี
สำาหรับัการตรวจคัดกรองย่นก่อมะเร็ง โด้ยีทัว� ไปัพบัว่าเพ้ยีงร้อยีละ 10 ข้องมะเร็ง
จัด้เปั็นมะเร็งพันธุุกรรมคือ ผ้ปั้ ว่ ยีได้้รบัั ยี้นก่อมะเร็งถึ่ายีทอด้มาจากพ่อหรือแม่ ข้้อท้ท� ำาให้
น่าสงสัยีมะเร็งพันธุุกรรม ได้้แก่ 1. เปั็นมะเร็งท้�อายีุน้อยีเมื�อเท้ยีบักับัอายีุเฉล้�ยีข้องผ้้ปั่วยี
มะเร็งช่น่ด้เด้้ยีวกันในคนทัว� ไปั หรือ 2. เปั็นมะเร็งหลายีช่น่ด้หรือหลายีตำาแหน่งในคนคนนัน�
โด้ยีท้�ไม่ได้้เก่ด้จากการแพร่กระจายีลุกลามข้องมะเร็ง (เช่่น เปั็นมะเร็งลำาไส้และมะเร็ง
ต่อมไทรอยีด้์ในคนคนเด้้ยีว แม้จะเปั็นในเวลาไม่พร้อมกัน) หรือ 3. เปั็นมะเร็งข้องอวัยีวะค้่
พร้อม ๆ กันทัง� สองข้้าง (เช่่น มะเร็งเต้านมทัง� สองข้้าง) หรือ 4. ม้ปัระวัตเ่ ปั็นมะเร็งหลายีคน
ในครอบัครัว ซึ่่�งบัุคคลท้�ได้้รับัการสงสัยีมะเร็งพันธุุกรรมควรได้้รับัการตรวจยี้นอยี่างยี่�ง
ซึ่่�งทำาโด้ยีเจาะเลือด้ไปัตรวจยี้น ทั�งน้�ข้อยีำ�าว่าการตรวจมะเร็งพันธุุกรรมจากเลือด้นั�นเปั็น
คนละเรือ� งกับัการตรวจพันธุุกรรม (ยี้น) จากช่่น� เนือ� มะเร็ง ซึ่่ง� การตรวจยี้นจากช่่น� เนือ� มะเร็ง
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ไม่ได้้เปั็นการตรวจหามะเร็งพันธุุกรรมท้�ถึ่ายีทอด้ในครอบัครัว แต่เปั็นการตรวจเพื�อหาว่า
ยี้นหลัก (driver gene) ท้�ก่อมะเร็งในช่่�นเนื�อนั�นคือยี้นใด้ โด้ยีม้วัตถึุปัระสงค์เพื�อหายีา
ท้�ออกฤทธุ่�จำาเพาะต่อยี้นในช่่�นเนื�อมะเร็งนั�น ซึ่่�งการตรวจและรักษามะเร็งโด้ยีใช่้ยีา
ตามผลตรวจยี้นข้องช่่�นเนื�อมะเร็งเร้ยีกว่า Targeted Therapy
ศ.ดร.พัญ.กัญญา ศุภปิติพัร หัวหน้าส่าขาเวชพัันธุุศาส่ตร์และเมตาบอลิกส่์
ภาควิชากุมารเวชศาส่ตร์ โรงพัยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า ในฐานะกรรมการสมาคม
เวช่พันธุุศาสตร์ฯ พยีายีามสือ� สารข้้อม้ลท้ถึ� ก้ ต้องให้แก่ปัระช่าช่นได้้รบัั ร้ใ้ นวงกว้าง สมาคม
เวช่พันธุุศาสตร์ฯ ยีังไม่แนะนำาให้ตรวจพันธุุกรรมใน 2 ส่วน คือ การตรวจอนาคตข้องเด้็ก
และการตรวจในเรื�องโภช่นาการและการช่ะลอวัยี ทั�งน้� การตรวจอนาคตของเด็ก เช่่น
การทำานายีสต่ปััญญา ความจำา พรสวรรค์ หรืออาช่้พในอนาคต ฯลฯ ยีังไม่ม้หลักฐานทาง
ว่ช่าการเพ้ยีงพอว่าทำานายีได้้แม่นยีำา เข้้าใจว่าผ้้ปักครองต้องการส่�งท้�จะคอยีบัอกท่ศทาง
หรือวางแผนช่้วต่ ล้ก แต่จะต้องเปั็นข้้อม้ลท้ถึ� ก้ ต้องและน่าเช่ือ� ถึือด้้วยี ซึ่่ง� ปััจจุบันั การตรวจ
ยี้ น ลั ก ษณะน้� ยีัง ไม่ ม้ค วามช่ั ด้เจน อ้ ก ทั� งยีั งม้ อ้กหลายีปัั จ จั ยี ร่ วมด้้ วยี ทั� งการเล้� ยี งด้้
สภาพแวด้ล้อม และอ้กหลายีบัร่บัทท้�จะเปั็นตัวบั่มเพาะอนาคตข้องล้ก จ่งไม่อยีากให้
ผ้้ปักครองหลงเช่ื�อกับัการตรวจอนาคตล้ก ยีกตัวอยี่างหากผลว่เคราะห์ออกมาว่าล้ก
ม้พรสวรรค์ทางด้้านด้นตร้ หรือระบัุวา่ ล้กม้ไอค่วด้้านว่ช่าการน้อยีกว่าเกณฑ์์ แล้วฝัังใจเช่ือ� ว่า
การแปัลผลน้�จะเปั็นแนวทางการเล้�ยีงล้ก แน่นอนว่ายี่อมส่งผลกระทบัต่อการเล้�ยีงด้้
กระทบัต่อช่้วต่ และจ่ตใจ เพราะจากความคาด้หวังและทุม่ เทจนผ่ด้ปักต่ รวมถึ่งยีังปัิด้โอกาส
การเร้ยีนร้้ในด้้านอืน� ๆ ส่ำาหรับการตรวจในเร่อ� งโภชนาการและการชะลอวัย ก็เช่่นกัน
ปััจจุบัันม้การนำาเอาผลว่เคราะห์ยี้นมาใช่้ทางคล่น่กซึ่่�งถึือว่ายีังไม่ม้หลักฐานตามหลัก
ว่ช่าการสนับัสนุนเพ้ยีงพอ และยีังไม่สามารถึนำามาใช่้ปัระโยีช่น์ในทางปัฏิ่บััต่ได้้จร่ง
รศ.นพั.ธุันยชัย สุ่ระ นายกส่มาคมเวชพัันธุุศาส่ตร์และจ่โนมิกส่์ทางการแพัทย์
กล่าวปัิด้ท้ายีว่า ด้้วยีเทคโนโลยี้ทางพันธุุกรรมใหม่ ๆ ท้เ� ข้้ามาเร็วมาก ในข้ณะท้อ� งค์ความร้้
บัางเรื�องยีังสรุปัได้้ไม่ช่ัด้เจนพอท้�จะนำาไปัใช่้ได้้ จ่งอยีากให้แพทยี์ได้้นำาเทคโนโลยี้ไปัใช่้
อยี่างถึ้กต้องและให้เก่ด้ปัระโยีช่น์กบัั ปัระช่าช่นอยี่างแท้จร่ง รวมถึ่งต้องสร้างความเข้้าใจท้ถึ� ก้ ต้อง
ให้กับัสังคมมากยี่�งข้่�น เพื�อจะค่ด้ว่เคราะห์อยี่างม้เหตุและผล สมาคมเวช่พันธุุศาสตร์ฯ
ได้้เข้้ามาสร้างความสมดุ้ลในจุด้น้� และพยีายีามให้ความร้้เรื�องโรคทางพันธุุกรรมอยี่าง
ต่อเนือ� ง และให้แง่คด้่ ว่าส่วนใด้บั้างท้จ� ะสามารถึเข้้ามาช่่วยีในปัระช่ากรทัว� ไปัได้้ พร้อมกับั
ส่งเสร่มในเรือ� งข้องการศ่กษาว่จยีั ต่าง ๆ ซึ่่ง� หากเท้ยีบักับัปัระเทศอืน� ๆ ปัระเทศไทยีนับัว่า
ม้หลายีโรคท้�เราก้าวไปัไกล และอ้กหลายีโรคท้�เรายีังเพ่�งเร่�มต้น แต่ส่�งท้�ด้้ท้�สุด้คือ ข้้อม้ล
ทางว่ทยีาศาสตร์ต่าง ๆ ถึ้าเราม้การพ้ด้คุยีถึ่งเรื�องทางว่ทยีาศาสตร์ให้มากข้่�นก็สามารถึ
นำามาปัรับัปัระยีุกต์ใช่้ได้้ ท้ผ� า่ นมาสมาคมเวช่พันธุุศาสตร์ฯ ม้จดุ้ ยีืน โด้ยีจะไม่นาำ เอาส่ง� ท้ยี� งั
ไม่ม้ข้้อพ่ส้จน์ทางว่ทยีาศาสตร์มาแนะนำาให้กับัสังคม แต่ถึ้าในอนาคตเราม้การเก็บัข้้อม้ล
ศ่กษาว่จัยีกันมากข้่�น และม้ฐานข้้อม้ลคนไทยีสำาหรับัการแปัลผลข้องปัระเทศไทยี รวมถึ่ง
กำาหนด้ข้่�นเปั็นแนวทางปัฏิ่บััต่ทางการตรวจพันธุุกรรมท้�เหมาะสมก็จะสามารถึถึ่ายีทอด้
ให้สังคมรับัร้้และนำาไปัใช่้ให้เก่ด้ปัระโยีช่น์ในวงการแพทยี์ได้้ต่อไปั
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กองบรรณาธิการ •

ประเทศไทยจัับมืือ 23 ประเทศ
จััดแคมืเปญรณรงค์

“วัันโรคเขตร้อนท่�ถููกละเลย”

นัับเป็็นัป็ีที่่� 2 ของการจััดงานัวัันัโรคเขตร้อนัที่่�ถููกละเลย เพื่่�อรณรงค์
ให้้ชาวัโลกรวัมถูึงชาวัไที่ยได้ตระห้นัักถูึงผลกระที่บที่่ผ� ป็ู้ วั่ ยได้รบั จัากโรคกล่ม� นั่�
ที่ั�งในัด้านัควัามเจั็บป็่วัยที่างร�างกาย ควัามพื่ิการ และควัามยากจันั ซึ่ึ�งเป็็นั
ผลกระที่บระยะยาวัต�อป็ระชากรโลกในัร่นั� ต�อไป็ จัากสถูิตผิ ป็ู้ วั่ ย 1.7 พื่ันัล้านัคนั
ที่ั� วั โลกในัป็ั จั จั่ บั นั พื่บวั� า สถูานัการณ์ ม่ แ นัวัโนั้ ม เพื่ิ� ม มากขึ� นั ด้ วั ยเห้ต่ ที่่�
โรคกล่ม� นั่ส� ามารถูป็้องกันัได้จังึ ไม�ควัรที่่จั� ะม่ผป็ู้ วั่ ยเพื่ิม� ขึนั� นัับพื่ันัคนัในัแต�ละป็ี
ห้ร่อป็่วัยห้นัักจันัถูึงขั�นัเส่ยช่วัิต ควัามตระห้นัักรูแ้ ละการป็้องกันัจัะเป็็นัป็ัจัจััย
สำาคัญที่่�จัะห้ย่ดวััฏจัักรอย�างไม�ม่ที่่�ส�นัิ ส่ดนั่�ได้
ด้วัยเห้ต่นั่�คณะแพื่ที่ยศาสตร์ศิริราชพื่ยาบาล มห้าวัิที่ยาลัยมห้ิดล
ในัฐานัะผู้แที่นัป็ระเที่ศไที่ยได้ร�วัมกับ สำานัักพื่ระราชวัังของมก่ฎราชก่มาร
อาบูดาบ่ มูลนัิธิิ บิล และมิลินัด้า เกที่ส์ ศูนัย์คาร์เตอร์ ดิ เอนัด์ฟัันั รวัมถูึง
Uniting to Combat NTDs และ DNDi และกวั�า 300 องค์กรที่ั�งภาครัฐ
ภาคเอกชนั การสาธิารณส่ข และผู้นัำาธิ่รกิจัอ่กมากมายที่ั�วัโลก ต�างร�วัมใจักันั
ใช้โอกาสของวัันัดังกล�าวัในัการจััดกิจักรรมที่่�ห้ลากห้ลายเพื่่�อสนัับสนั่นัและ
ส�งสารที่ำาให้้เกิดควัามร�วัมม่อในัการกำาจััดโรคกล่�มนั่�ให้้ห้มดสิ�นัไป็จัากโลก
ศ.ดร.นพ.ประสิิ ท ธิ์ิ� วัั ฒ นาภา คณบดี ค ณะแพทยศาสิตร์
ศิรริ าชพยาบาล มหาวัิทยาลัยมหิดล กล�าวัวั�า “เราได้เล่อกอาคารนัวัมินัที่รบพื่ิตร
๘๔ พื่รรษา โรงพื่ยาบาลศิริราช เพื่่�อป็ระดับไฟัให้้สวั�างไสวั จั่ดป็ระกาย
ควัามห้วััง เฉกเช�นัพื่ระราชป็ณิธิานัของพื่ระบาที่สมเด็จัพื่ระบรมชนักาธิิเบศร
มห้าภู มิ พื่ ลอด่ ล ยเดชมห้าราช บรมนัาถูบพื่ิ ต ร ที่่� ที่ รงอ่ ที่ิ ศ พื่ระวัรกาย
พื่ระสติป็ญ
ั ญา ที่รงงานัเพื่่อ� ผูป็้ วั่ ยด้อยโอกาสในัสังคมไที่ยให้้ได้รบั การดูแลรักษา
อย�างที่ัวั� ถูึง อาคารนั่เ� ป็็นัโครงการส่ดที่้ายที่่พื่� ระองค์ที่รงมอบให้้โรงพื่ยาบาลศิรริ าช
เพื่่�อช�วัยเห้ล่อผู้ป็่วัยด้อยโอกาสให้้ม่ค่ณภาพื่ช่วัิตที่่ด� ”่
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ป็ระเที่ศไที่ยป็ระสบควัามสำา เร็ จั ในัควัามม่� ง มั� นั
เพื่่อ� กำาจััดโรคเขตร้อนัที่่ถู� กู ละเลยบางโรค เช�นั โรคเที่้าช้าง และ
โรคเร่�อนั โดยได้รับพื่ระมห้ากร่ณาธิิค่ณจัากพื่ระบาที่สมเด็จั
พื่ระเจั้าอยู�ห้ัวั และพื่ระบรมวังศานั่วังศ์ ในัการกำาจััดและ
ป็้องกันัโรคกล่ม� นั่ใ� นัป็ระเที่ศไที่ย โดยสมเด็จัพื่ระมห้ิตลาธิิเบศร
อด่ ล ยเดชวัิ ก รม พื่ระบรมราชชนัก ในัพื่ระบาที่สมเด็ จั
พื่ระบรมชนักาธิิ เ บศร มห้าภู มิ พื่ ลอด่ ล ยเดชมห้าราช
บรมนัาถูบพื่ิตร (รัชกาลที่่� 9) และพื่ระราชอัยกาในัพื่ระบาที่
สมเด็จัพื่ระเจั้าอยู�ห้ัวั (รัชกาลที่่� 10) พื่ระองค์ที่รงม่ค่ณูป็การ
แก�กิจัการแพื่ที่ย์ไที่ย ที่ั�งที่รงม่พื่ระราชดำาริในัการต�อสู้กับ
วััณโรคอย�างจัริงจััง ด้วัยการเสริมควัามรู้ สร้างควัามตระห้นััก
ตลอดจันัที่างเล่อกของการรักษาโรคดังกล�าวัเพื่่�อลดภาระ
อั นั เกิ ด จัากโรคร้ า ยนั่� นัอกเห้นั่ อ จัากนั่� พื่ระบาที่สมเด็ จั
พื่ระบรมชนักาธิิ เ บศร มห้าภู มิ พื่ ลอด่ ล ยเดชมห้าราช
บรมนัาถูบพื่ิ ต ร ยั ง ที่รงสนัั บ สนั่ นั กิ จั กรรมระดั บ ชาติ ข อง
ภาคส�วันัต�าง ๆ เพื่่อ� กำาจััดโรคเร่อ� นั และโรคเที่้าช้าง ตลอดจันั
การตัง� ฐานัผลิตวััคซึ่่นัสำาห้รับวััณโรคในัไที่ย ในัด้านัการป็้องกันั
พื่ระองค์ที่รงม่พื่ระราชป็ณิธิานัให้้สานัต�อโครงการป็ราบย่งลาย
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ที่่�คั�งค้างมานัานัอย�างจัริงจััง เพื่่�อลดป็ัญห้าพื่าห้ะนัำาโรคและ
กำาจััดให้้ห้มดไป็ในัที่่�ส่ด
โดยที่่� ป็ ระชากรโลกป็ระมาณร้ อ ยละ 24 ได้ รั บ
ผลกระที่บจัากโรคกล่�มนั่� เราห้วัังเป็็นัอย�างยิ�งวั�าการเข้าม่
ส� วั นัร� วั มของป็ระเที่ศไที่ยกั บ นัานัาชาติ ใ นัแคมเป็ญนั่�
จัะช�วัยสร้างควัามตระห้นัักรู้ถูึงควัามยากลำาบากในัแต�ละวัันั
ของผู้ที่่�อาศัยอยู�ในัช่มชนัที่่�เส่�ยงต�อการติดโรคกล่�มนั่� ผู้ป็่วัย
ที่่� ไ ม� ไ ด้ รั บ การรั ก ษาจัะเป็็ นั เห้ต่ ใ ห้้ เ กิ ด ควัามบกพื่ร� อ งของ
กระบวันัการรับรูแ้ ละพื่ัฒนัาการ ในักล่ม� ที่่อ� าการวัิกฤติจัะเกิด
ภาวัะขาดสารอาห้ารจันัถูึงขั�นัเส่ยช่วัิต
ในัช�วังเวัลาที่่โ� ลกเรารูส้ กึ ใส�ใจัและเข้าใจัถูึงควัามยาก
ลำาบากอันัเกิดจัากการค่กคามของโรคระบาดชนัิดต�าง ๆ จัึงเป็็นั
ควัามรับผิดชอบของเราที่่กคนัที่่จั� ะร�วัมกันักำาจััดโรคร้ายต�าง ๆ
เห้ล�านั่ที่� ่�มวั่ ธิิ ส่ ามารถูป็้องกันัได้อย�างด่ อ่กที่ัง� ควัามสนัใจัของ
คนัที่ัวั� โลกตอนันั่อ� ยูที่� โ�่ รคติดเช่อ� ไวัรัสโคโรนัา 2019 (COVID-19)
ซึ่ึ� ง ในัภาวัะวัิ ก ฤติ จั ากโรคอ่ บั ติ ใ ห้ม� ยั ง ส� ง ผลต� อ การถู� า ยเที่
ที่รัพื่ยากรจัากป็ัญห้าสาธิารณส่ขโลกที่่�จัำาเป็็นัอ่�นั ๆ อย�าง
โรคเขตร้อนัที่่ถู� กู ละเลย ยิง� เพื่ิม� ควัามเส่ย� งต�อส่ขภาพื่ในัป็ระชากร
กล่�มเส่�ยงมากขึ�นั
นัอกเห้นั่อจัากนั่�องค์การอนัามัยโลกได้เป็ิดตัวั NTD
Roadmap ในัวัันัที่่� 28 มกราคม พื่.ศ. 2564 ซึ่ึ�งม่จัด่ ม่�งห้มาย
สอดคล้องกับแคมเป็ญนั่� โดยม่ ดร.ที่่โดรส อัดฮานัอม ก่บร่เยซึ่่ส
ผู้อำานัวัยการองค์การอนัามัยโลก เป็็นัป็ระธิานัการเป็ิดงานั
อย�างเป็็นัที่างการ ภายใต้ชอ่� “Ending the neglect to attain
the Sustainable Development Goals: A road map for
neglected tropical diseases 2021-2030” รายละเอ่ยด
เพื่ิ�มเติม โป็รดลงที่ะเบ่ยนัที่่� http://bit.ly/NTD-roadmap

[ Special ]
เราควัรใช้โอกาสแห้�งการร�วัมม่อกันัแบบที่่�ไม�เคย
ม่มาก�อนัเก่ย� วักับ #COVID19 เพื่่อ� จััดการกับป็ัญห้าของโรค NTD
ด้วัยเช�นักันั ด้วัยควัามร�วัมม่อจัากภาคส�วันัต�าง ๆ ในัที่่กป็ระเที่ศ
ที่ั�วัโลก เพื่่�อสร้างพื่ันัธิมิตร เสริมควัามแข็งแกร�งในัเจัตจัำานัง
ที่างการเม่อง ตลอดจันัการผลิตที่รัพื่ยากรที่่จั� ำาเป็็นัที่่จั� ะนัำาเรา
ไป็สู�ป็ลายที่างของการกำาจััดโรคร้ายกล่�มนั่� ป็ลดพื่ันัธินัาการ
ควัามเส่ย� งต�อส่ขภาพื่ และพื่ัฒนัาช่วัติ ควัามเป็็นัอยูข� องผูป็้ วั่ ย
ป็ระมาณ 1 ในั 5 ของป็ระชากรโลกให้้ด่ย�งิ ขึ�นั
รายละเอีียดเพิ่่�มเติ่ม
ศูนย์วัจัิ ยั คลินกิ คณะแพทยศาสิตร์ศริ ริ าชพยาบาล
(Siriraj Institute of Clinical Research: SICRES) เป็็นั
ศูนัย์วัิจััยที่างคลินัิกชั�นันัำาของภูมิภาค ครอบคล่มด้วัยบริการ
วัิ จัั ย ที่างคลิ นัิ ก ที่่� ส มบู ร ณ์ แ บบและม่ ป็ ระสิ ที่ ธิิ ภ าพื่สำา ห้รั บ
ที่่ ก ป็ระเภที่การรั ก ษา เป็็ นั ห้นั� วั ยงานัที่่� ก� อ ตั� ง โดยคณะ
แพื่ที่ยศาสตร์ศิริราชพื่ยาบาล มห้าวัิที่ยาลัยมห้ิดล SICRES
ให้้ บ ริ ก ารห้ลากห้ลายครบวังจัรด้ า นัการวัิ จัั ย ที่างคลิ นัิ ก
ด้วัยบ่คลากรที่่�ได้รับการฝึึกฝึนัอบรมอย�างเข้มข้นัมากด้วัย
ป็ระสบการณ์ สถูานัที่่วั� จัิ ยั ม่ควัามพื่ร้อมด้วัยเคร่อ� งม่อที่ันัสมัย
ที่่จั� ะที่ำาให้้การวัิจัยั ที่างคลินักิ ตัง� แต�ระยะที่่� 1 ถูึงระยะที่่� 4 และ
การศึกษาช่วัสมมูล (Bioequivalence studies) ม่คณ
่ ภาพื่เที่่ยบ
ระดับสากล ม่การป็ระเมินัควัามป็ลอดภัยและป็ระสิที่ธิิผล
ในัที่่กขั�นัตอนัของการวัิจััยอย�างใกล้ชิด พื่ร้อมกับการจััดการ
ระดับม่ออาช่พื่จัากผูเ้ ช่ย� วัชาญที่่ม� ป็่ ระสบการณ์ของศูนัย์วัจัิ ยั
คลินัิก SICRES https://sicres.org/

คณะแพทยศาสิตร์ศิริราชพยาบาล มหาวัิทยาลัย
มหิดล เป็็นัโรงพื่ยาบาลและโรงเร่ยนัแพื่ที่ย์แห้�งแรกที่่�ให้ญ�
และเก�าแก�ที่ส�่ ด่ ของป็ระเที่ศไที่ย ม่พื่นัั ธิกิจัห้ลักตัง� แต�เริม� ก�อตัง�
และยั ง คงยึ ด ถู่ อ ป็ฏิ บั ติ อ ยู� ที่่ ก วัั นั นั่� ค่ อ การให้้ บ ริ ก ารด้ า นั
สาธิารณส่ขที่่�ด่ที่่�ส่ด ผลิตบัณฑิิต บ่คลากรที่างการแพื่ที่ย์
รวัมถูึงนัักวัิจััยที่างการแพื่ที่ย์ที่่�ม่ค่ณภาพื่ ผลิตงานัวัิจััยและ
สร้างนัวััตกรรมเพื่่อ� ให้้เกิดองค์ควัามรูใ้ ห้ม� ๆ ด้านัส่ขภาพื่และ
สามารถูนัำาไป็ใช้ในัการรักษา สถูาบันัการแพื่ที่ย์แห้�งนั่ม� ค่ ณาจัารย์
ในัแขนังวัิชาเฉพื่าะที่างด้านัต�าง ๆ ที่่ม� ป็่ ระสบการณ์สงู ม่ง� ผล
ต�อการให้้บริการที่างการแพื่ที่ย์ที่่�ม่ค่ณภาพื่สูงและที่ันัสมัย
ม่มาตรฐานัระดับสากล ป็ัจัจั่บันัโรงพื่ยาบาลศิริราชเป็็นัศูนัย์
ที่่�ม่การส�งต�อผู้ป็่วัยที่่�ให้ญ�ที่่�ส่ดในัป็ระเที่ศ ตลอดระยะเวัลา
ในัการให้้บริการแก�สาธิารณชนั โรงพื่ยาบาลศิริราชได้รับ
ควัามเช่�อถู่อไวั้วัางใจัเป็็นัอย�างด่ และยังคงยึดมั�นัในัพื่ันัธิกิจั
ในัการส�งมอบส่ขภาพื่ที่่�ด่ เพื่่�อให้้ที่่กคนัม่ค่ณภาพื่ช่วัิตที่่�ด่ขึ�นั
https://www.si.mahidol.ac.th/th/
วัั น โรคเขตร้ อ นที� ถููก ละเลย ส่ บ เนั่� อ งจัากสำานัั ก
พื่ระราชวัังของมก่ฎราชก่มาร อาบูดาบ่ ป็ระกาศไวั้ในัป็ี พื่.ศ. 2562
ในัเวัที่่ “Reaching the Last Mile” จัากนัั�นัได้ม่พื่ันัธิมิตรห้ลาย
ร้อยองค์กรร�วัมกันัลงนัามเพื่่อ� กำาห้นัดวัันัโรคเขตร้อนัที่่ถู� กู ละเลย
และเร่ยกร้องการลงม่อป็ฏิบัติอย�างจัริงจััง เพื่่�อเผชิญห้นั้า
กับศัตรูที่่�เป็็นัโรคร้ายกล่�มนั่�และพื่ยายามกำาจััดให้้สูญสิ�นัไป็
จัากโลก เราไม�สามารถูเพื่ิกเฉยได้อ่กต�อไป็ #EndTheNeglect
https://worldntdday.org/learn-more/
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วงการแพทย์

19

[ Movement ]
• กองบรรณาธิการ

อบรม EVALI: Vape or Health: Now or Never
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ขอเชิญแพทยในสาขาตาง ๆ เขาอบรม EVALI: Vape or
Health: Now or Never ณ หองสัมมนา 2, 3 แพทยสมาคม
ซ.ศูนยวิจัย One-day course วันที่ 20, 27 เมษายน และ 10, 12,
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ลงทะเบี ยนฟรี !!! ผู เข าร วมงาน
ที่แพทยสมาคมรับจํานวนจํากัดเพียงวันละ 50 ทาน สําหรับ
ผูเขารวมทางออนไลนรับไมจํากัดจํานวน สิทธิประโยชนจาก
การเขารับการอบรมจะได CME Certiﬁcation จาก ศจย., ทุนวิจัย
จาก ศจย. ฯลฯ
โดยมีหัวขอที่นาสนใจ ไดแก About E-cig: Touch and
Taste workshop, Exploring E-cig, Tobacco Marketing Tactics:
Health or Proﬁt, Outbreak & Situation Analysis of EVALI,
Dx & Rx of EVALI, Research & Surveillance System of EVALI

32nd TASP Annual Scientific Meeting
สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแหงประเทศไทยขอเชิญ
บุคลากรทางการแพทยและผูสนใจประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 32
(32nd TASP Annual Scientiﬁc Meeting) ในวันที่ 21 พฤษภาคม
พ.ศ. 2564 เปน Pre-congress วันที่ 22-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เปน Main-congress รูปแบบ Virtual Meeting ลงทะเบียนไดที่
QR code ในโปสเตอรงานประชุม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สมาคมการศึกษาเรื่อง
ความปวดแหงประเทศไทย โทรศัพท 0-2716-7010, 08-1170-7010
หรือ www.facebook.com/TASP.PAIN/ หรือ www.tasp.or.th
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ผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา
วาระ พ.ศ. 2564-2566

เมีือ� วัันทำี� 15 มีกราคมี พ.ศ. 2564 ไดำ้มีกี ารเปดำนับ้คะแนน
เลือกตั�งกรรมีการแพทำยสภาวัาระ พ.ศ. 2564-2566 ซึ่่�งเป็น
วัาระแรกทำี�เปดำให้มีีการเลือกตั�ง 2 แบ้บ้ คือ
1. เลือกตั�งทำางไปรษณีีย์ เป็นการเลือกตามีแบ้บ้เดำิมีทำี�
เคยทำำามีา 50 กวั�าปีมีาแล้วั คือการเลือกตั�งทำางไปรษณีีย์ วัิธิีการ
เลือกตัง� แบ้บ้นีทำ� ำาไดำ้โดำยการทำีค� ณีะอนุกรรมีการเลือกตัง� กรรมีการ
แพทำยสภาดำำาเนินการส�งบ้ัตรเลือกตัง� ไปถ่งสมีาชุิกแพทำยสภาตามี
ทำีอ� ย้ทำ� ไี� ดำ้แจ้งไวั้ตอ� แพทำยสภา พร้อมีซึ่องให้สง� กลับ้ไปยังสำานักงาน
เลขาธิิการแพทำยสภา โดำยมีีระยะเวัลาเลือกตั�งเริ�มีจากวัันทำี� 15
ตุลาคมี พ.ศ. 2563 ถ่งวัันทำี� 14 มีกราคมี พ.ศ. 2564 นับ้เป็นระยะ
เวัลา 3 เดำือน
2. การเลือกตั�งออนไลน์หรือ e-voting โดำยให้สมีาชุิกทำี�
มีีควัามีประสงค์จะเลือกตั�งออนไลน์จะต้องลงทำะเบ้ียนเพื�อรับ้
pin code จากแพทำยสภา แล้วัจะต้องแสดำงควัามีจำานงวั�าจะเลือกตัง�
ออนไลน์ภายในวัันทำี�กำาหนดำ ซึ่่�งระยะเวัลาทำี�จะแสดำงควัามีจำานง
ในการเลือกตั�งออนไลน์ไดำ้กำาหนดำไวั้ตั�งแต�วัันทำี� 1-30 มีิถุนายน
พ.ศ. 2563 เวัลา 16.30 น. ซึ่่�งวัันทำี�สิ�นสุดำการแสดำงควัามีจำานง
ทำี� จ ะเลื อ กตั� ง ออนไลน์ นั� น สิ� น สุ ดำ ก� อ นการส� ง บ้ั ต รเลื อ กตั� ง ทำาง
ไปรษณีีย์ถ่ง 3 เดำือนคร่�ง (30 มีิถุนายน-15 ตุลาคมี หรือก�อน
วัันนับ้คะแนนเลือกตั�งเกือบ้ 7 เดำือน และมีีระยะเวัลาลงทำะเบ้ียน
ไดำ้เพียง 30 วัันเทำ�านั�น) ทำั�งนี�ในการประชุุมีกรรมีการแพทำยสภา

ครัง� หน่ง� ไดำ้มีกี รรมีการแพทำยสภาไดำ้สอบ้ถามีผู้้ทำ้ ดำ�ี าำ เนินการในระบ้บ้
เลือกตั�งออนไลน์ คือ นพ.อดำุลย์ รัตนวัิจิตรศิลป ผู้้้ชุ�วัยเลขาธิิการ
แพทำยสภา (ไมี�มีตี าำ แหน�งเป็นกรรมีการแพทำยสภา) ผู้้ไ้ ดำ้รบ้ั มีอบ้หมีาย
ให้รับ้ผู้ิดำชุอบ้ในการดำำาเนินการเลือกตั�งกรรมีการแพทำยสภาแบ้บ้
ออนไลน์ (ไมี�ทำราบ้วั�าใครเป็นผู้้มี้ อบ้หมีาย แต�ประธิานอนุกรรมีการ
เลือกตั�งฯ ไดำ้กล�าวัในทำี�ประชุุมีกรรมีการแพทำยสภาครั�งหน่�งวั�า
ตัวัเขาคือประธิานคณีะอนุกรรมีการเลือกตั�งฯ ไมี�ไดำ้รับ้ผู้ิดำชุอบ้
ในกระบ้วันการเลือกตั�งกรรมีการแพทำยสภาแบ้บ้ออนไลน์) วั�าจะ
สามีารถขยายเวัลาการแสดำงควัามีจำานงในการจะเลือกตัง� ออนไลน์
ไดำ้หรือไมี� นพ.อดำุลย์ ไดำ้ตอบ้ในทำี�ประชุุมีกรรมีการแพทำยสภาวั�า
ไมี�สามีารถขยายเวัลาการแสดำงควัามีจำานงเลือกตัง� ทำางออนไลน์ไดำ้
เพราะระบ้บ้ออนไลน์ทำี�เซึ่็ตไวั้แล้วันั�นไมี�สามีารถแก้ไขไดำ้
ปรากฏวั�าเมีือ� ครบ้กำาหนดำระยะเวัลาทำีส� มีาชุิกแพทำยสภา
จะแสดำงควัามีจำานงเลือกตัง� ทำางออนไลน์ (1-30 มีิถนุ ายน พ.ศ. 2563)
มีีสมีาชุิกแพทำยสภา (แพทำย์) เพียง 10,307 คนทำีแ� สดำงควัามีจำานงวั�า
จะเลือกตัง� ออนไลน์ ทำัง� ๆ ทำีจ� าำ นวันแพทำย์ทำมี�ี อี ายุในชุ�วัง 50 ปีลงไป
มีีจำานวันมีากถ่ง 45,532 คน(1) ในขณีะทำี�แพทำย์อายุมีากกวั�า 50 ปี
มีีจำานวันเพียง 15,757 คน(1) ซึ่่�งแพทำย์ทำี�มีีอายุตั�งแต� 20-50 ปี
น�าจะเป็นผู้้้ทำี�ใชุ้ชุีวัิตออนไลน์เป็นประจำา โดำยเฉพาะในชุ�วังทำี�มีี
โรคระบ้าดำโควัิ ดำ-19 ทำี�มีีการจำากั ดำการเดำินทำางออกนอกบ้้าน
มีีการปดำสถานทำีทำ� ำางาน สถานประกอบ้การ โรงเรียน ห้างร้าน ฯลฯ
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[ เสียงแพทย์ ]
มีีมีาตรการทำำางานจากบ้้าน มีีการสอนและการเรียนออนไลน์
มีีมีาตรการประชุุมีทำางไกล ฯลฯ ซึ่่�งคนในวััยทำำางาน คนวััยกลาง
คน และคนหนุ�มีสาวัน�าจะเป็นผู้้้ทำ�มีี ีควัามีสามีารถในการใชุ้ระบ้บ้
ออนไลน์ หรือเรียกวั�า computer literacy มีากกวั�าผู้้อ้ ายุมีากกวั�านัน�
แพทำย์ในกลุ�มีอายุเหล�านี�น�าจะให้ควัามีสนใจดำำาเนินการแสดำง
ควัามีจำานงในการทำำาการเลื อ กตั� ง แบ้บ้ออนไลน์ มีาก แต� ก ลั บ้
ลงทำะเบ้ียนเพือ� จะเลือกตัง� ออนไลน์เพียง 10,307 คนเทำ�านัน� คิดำเป็น
จำานวันเพียงร้อยละ 17 ของจำานวันสมีาชุิกแพทำยสภาทำั�งหมีดำ
หลังจากกระบ้วันการลงทำะเบ้ียนแสดำงควัามีจำานงเลือกตัง�
ออนไลน์เสร็จสิ�นไปแล้วัไดำ้มีีการส�งบ้ัตรเลือกตั�งทำางไปรษณีีย์
จากสำานักงานเลขาธิิการแพทำยสภาไปถ่งสมีาชุิกตามีทำี�อย้�ของ
สมีาชุิกทำีเ� คยแจ้งไวั้ทำฝ่�ี า่ ยทำะเบ้ียนของแพทำยสภา เริมี� ส�งบ้ัตรเลือกตัง�
พร้ อ มีซึ่องและดำิ น สอดำำา เพื� อ ให้ ทำาำ การเลื อ กตั� ง แล้ วั ส� ง กลั บ้
สำานักงานเลขาธิิการแพทำยสภาทำางไปรษณีีย์ (ตามีเอกสารประกาศ
ผู้ลการเลือกตัง� ของคณีะอนุกรรมีการเลือกตัง� กรรมีการแพทำยสภา
แถลงผู้ลการเลือกตัง� ) เริมี� ส�งออกตัง� แต�วันั ทำี� 15 ตุลาคมี พ.ศ. 2563
ทำั�งหมีดำ 53,358 ฉบ้ับ้(2)
เมีื�อรวัมีจำานวันสมีาชุิกทำี�คณีะอนุกรรมีการเลือกตั�งฯ
ติ ดำ ต� อ กั บ้ สมีาชุิ ก แพทำยสภาเพื� อ ให้ ใชุ้ สิ ทำ ธิิ เ ลื อ กตั� ง กรรมีการ
แพทำยสภาครั�งนี�ตามีทำี�ปรากฏจากเอกสารของคณีะอนุกรรมีการ
เลือกตั�งดำังกล�าวัข้างบ้นคือ ผู้้้ทำี�แสดำงควัามีจำานงเลือกตั�งออนไลน์
10,307 คน และจำานวันบ้ัตรเลือกตั�งทำี�แพทำยสภาส�งออกไปคือ
53,358 ฉบ้ับ้ รวัมีเป็นผู้้้ทำี�คณีะอนุกรรมีการเลือกตั�งฯ ติดำต�อถ่ง
สมีาชุิกให้ใชุ้สทำิ ธิิเลือกตัง� ทำัง� สองแบ้บ้คือ ทำางออนไลน์ (10,307 คน)
และทำางไปรษณีีย์ (ทำีส� ง� ซึ่องบ้ัตรเลือกตัง� จากแพทำยสภา) มีีจำานวัน
53,358 คน เทำ�ากับ้ 63,665 คน
แต�จำานวันสมีาชุิกแพทำยสภาทำัง� สิน� ทำีย� งั มีีชุวัี ติ อย้� (ตามีทำี�
ปรากฏใน website แพทำยสภา)(1) คือ 63,838 คน สามีารถติดำต�อ
ไดำ้เพียง 61,377 คน อย้ต� า� งประเทำศ 459 คน แต�คณีะอนุกรรมีการ
เลือกตั�งฯ ไดำ้รายงานวั�ามีีแพทำย์ทำี�แสดำงควัามีจำานงจะเข้าร�วัมี
การเลือกตัง� ออนไลน์จาำ นวัน 10,307 คน ฉะนัน� จะต้องเหลือจำานวัน
สมีาชุิกทำีแ� พทำยสภา (ทำีต� ดำิ ต�อไดำ้) ทำีจ� ะสามีารถส�งบ้ัตรเลือกตัง� ทำาง
ไปรษณีียไ์ ดำ้เพียง (61,377-10,307) = 51,070 คน แต�อนุกรรมีการ
เลือกตั�งฯ รายงานวั�าไดำ้สง� บ้ัตรเลือกตั�งไป 53,358 ฉบ้ับ้ แสดำงให้
เห็นวั�าคณีะอนุกรรมีการเลือกตั�งฯ ส�งบ้ัตรเลือกตั�งเกินจำานวัน
สมีาชุิกทำีต� ดำิ ต�อไดำ้ไปเทำ�ากับ้ 53,358-51,070) = 2,288 ฉบ้ับ้ แสดำงวั�า
มีีสมีาชุิกบ้างคนทำี�ไดำ้รับ้บ้ัตรเลือกตั�งเกิน 1 ฉบ้ับ้ หรือไมี�? และ
ไดำ้ส�งบ้ัตรเลือกตั�งกลับ้คืนสำานักงานเลขาธิิการแพทำยสภาเกิน
คนละ 1 ฉบ้ับ้ หรือคณีะอนุกรรมีการเลือกตั�งฯ ออกบ้ัตรแทำน
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ไปให้ผู้ทำ้ ไ�ี มี�ไดำ้รบ้ั บ้ัตรเลือกตัง� กีฉ� บ้ับ้? ซึ่่ง� อนุกรรมีการเลือกตัง� ไมี�ไดำ้
แจกแจงรายละเอียดำเรือ� งนีใ� นการประกาศผู้ลการเลือกตัง� กรรมีการ
แพทำยสภาวั�า จำานวันผู้้มี้ สี ทำิ ธิิเลือกตัง� กรรมีการแพทำยสภามีีกค�ี นแน�
และแต�ละคนไดำ้รับ้บ้ัตรเลือกตั�งซึ่ำ�าซึ่้อนหรือไมี�
หลังจากผู้�านระยะเวัลาทำี�เริ�มีดำำาเนินการเลือกตั�งไปแล้วั
ปรากฏวั� า ประชุาสั มี พั น ธิ์ แ พทำยสภาไดำ้ ส� ง ข้ อ มี้ ล ผู้� า นไลน์ ข อง
กรรมีการแพทำยสภาเป็นระยะ ๆ เพื�อรายงานควัามีคืบ้หน้าของ
ผู้้อ้ อกเสียงลงคะแนนเลือกตัง� ตัง� แต�วันั ทำี� 15 ตุลาคมี-1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2563 วั�ามีีผู้้เลือกตั�งออนไลน์ 2,689 คน เลือกตั�งทำาง
ไปรษณีีย์ 2,397 คน วัันทำี� 18 พฤศจิกายน มีีรายงานมีาอีกวั�า
จาก 15 ตุลาคมี-18 พฤศจิกายน มีีผู้เ้ ลือกตัง� ทำางออนไลน์ 3,047 คน
เลือกตั�งทำางไปรษณีีย์ 4,897 คน และรายงานฉบ้ับ้ต�อมีามีีมีาวั�า
จากวัันทำี� 15 ตุลาคมี-4 ธิันวัาคมี มีีผู้้เลือกตั�งออนไลน์ 3,588 คน
เลือกตั�งทำางไปรษณีีย์ 5,951 คน ต�อมีาจากวัันทำี� 15 ตุลาคมี18 ธิันวัาคมี มีีรายงานวั�ามีีผู้้เลือกตั�งออนไลน์ 3,801 คน และมีี
ผู้้้เลือกตั�งทำางไปรษณีีย์ 6,988 คน วัันทำี� 15 ตุลาคมี-25 ธิันวัาคมี
มีีผู้้เลือกตั�งออนไลน์ 3,916 คน และมีีผู้้เลือกตั�งทำางไปรษณีีย์
7,418 คน วัันทำี� 8 มีกราคมี มีีผู้้เลือกตั�งออนไลน์ 4,366 คน และ
มีีผู้้เลือกตั�งทำางไปรษณีีย์ 8,306 คน และเมีื�อหมีดำกำาหนดำเวัลา
เลือกตั�งตามีประกาศคณีะอนุกรรมีการเลือกตั�งนั�น มีีผู้้เลือกตั�ง
ออนไลน์ 5,471 คน และเลือกตั�งทำางไปรษณีีย์ 9,929 คน ทำั�งนี�
ในการรายงานจำานวันผู้้้เลือกตั�งสะสมีตามีวัันดำังกล�าวัทำั�งหมีดำ
6 ครั�งนั�น ไดำ้มีีการส�งข้อควัามีจากประธิานอนุกรรมีการเลือกตั�งฯ
ไปพร้อมีกันกับ้จำานวันผู้้้เลือกตั�งสะสมี เพื�อเชุิญชุวันให้สมีาชุิก
แพทำยสภารีบ้ออกเสียงเลือกตัง� ก�อนทำีจ� ะหมีดำระยะเวัลาทำีก� าำ หนดำ
ให้ออกเสียงเลือกตัง�
แต�เมีือ� หมีดำเวัลาการลงคะแนนเสียงเลือกตัง� แล้วั ถ่งเวัลา
นับ้คะแนนเลือกตัง� และประกาศผู้ลการนับ้คะแนนเลือกตัง� พบ้วั�า
มีีผู้้ออกเสียงเลือกตั�งทำางออนไลน์เพียง 5,471 คนจากทำี�แสดำง
ควัามีจำานงไวั้ 10,307 คน (หรือเทำ�ากับ้ 40.04% ของผู้้แ้ สดำงควัามีจำานง
จะเลือกตั�งออนไลน์) ในขณีะทำี�สมีาชุิกทำี�เลือกตั�งทำางไปรษณีีย์
ทำั�งหมีดำมีีเพียง 9,929 ฉบ้ับ้ จากทำี�แพทำยสภาส�งบ้ัตรไป 53,358
ฉบ้ับ้ (หรือเทำ�ากับ้ 18.61% ของผู้้้ทำ�ีน�าจะไดำ้รับ้บ้ัตรเลือกตั�ง)
คิดำเป็นบ้ัตรดำี 9,608 ฉบ้ับ้ เป็นบ้ัตรเสีย 160 ฉบ้ับ้ บ้ัตรทำีไ� มี�ประสงค์
ลงคะแนน 161 ฉบ้ับ้ สรุปรวัมีจำานวันผู้้้ใชุ้สิทำธิิออกเสียงเลือกตั�ง
ทำั�งสองแบ้บ้เทำ�ากับ้ 15,400 คนจากจำานวันทำั�งสิ�นของการเลือกตั�ง
ทำั�งสองแบ้บ้คือ 63,665 คน (หรือเทำ�ากับ้ 24.19%) ของผู้้้ทำ�ตี ิดำต�อ
กับ้แพทำยสภาไดำ้ทำ�งั ทำางออนไลน์ และทำางทำี�อย้� (home address)
ทำี�ไดำ้แจ้งไวั้กับ้แพทำยสภา

[ เสียงแพทย์ ]
ทำั�งนี�อนุกรรมีการเลือกตั�งกรรมีการแพทำยสภา และ
เลขาธิิการแพทำยสภาควัรจะต้องชุีแ� จงวั�าควัามีจริงแล้วัแพทำยสภา
สามีารถติดำต�อกับ้สมีาชุิกแพทำยสภาไดำ้กี�คน (มีี e-mail address
และ/หรือ home address) ซึ่่�งจะบ้อกไดำ้วั�าบ้ัตรเลือกตั�งทำาง
ไปรษณีีย์นั�นมีีจำานวันเทำ�ากับ้จำานวันสมีาชุิกทำี�แพทำยสภาติดำต�อไดำ้
โดำยไมี�ซึ่ำ�าซึ่้อนกันกับ้สมีาชุิกทำี�ไดำ้เลือกตั�งออนไลน์ หรือบ้างคน
ไดำ้รับ้สิทำธิิในการเลือกตั�งสองแบ้บ้ หรือบ้างคนไดำ้รับ้บ้ัตรเลือกตั�ง
สองใบ้
ทำั� ง นี� ใ นประกาศข้ อ บ้ั ง คั บ้ การเลื อ กตั� ง กรรมีการ
แพทำยสภาเมีื�อวัันทำี� 2 มีีนาคมี พ.ศ. 2563 นั�น ในหมีวัดำ 1 ข้อ 7
ให้เลขาธิิการแพทำยสภาในฐานะผู้้้รับ้ผู้ิดำชุอบ้ทำะเบ้ียนสมีาชุิก
ปรั บ้ ปรุ ง ชุื� อ สกุ ล ทำี� อ ย้� ทำี� ส ามีารถติ ดำ ต� อ ไดำ้ และไปรษณีี ย์
อิเล็กทำรอนิกส์ของสมีาชุิกให้เป็นปัจจุบ้นั ก�อนทำีค� ณีะอนุกรรมีการ
จะดำำาเนินการเลือกตั�ง
และในประกาศหมีวัดำ 2 ข้อ 10 ให้คณีะอนุกรรมีการ
มีีอำานาจและหน้าทำี�ดำังต�อไปนี�
(1) ดำำา เนิ น การเลื อ กตั� ง ดำ้ วั ยวัิ ธิี ก ารลงคะแนนแบ้บ้
บ้ัตรเลือกตั�ง และวัิธิีการลงคะแนนแบ้บ้บ้ัตรอิเล็กทำรอนิกส์
(4)(ข) จัดำส�งบ้ัตรลงคะแนนแบ้บ้บ้ัตรเลือกตั�ง และบ้ัตร
แบ้บ้อิเล็กทำรอนิกส์
ฉะนั�นถ้ามีีการส�งบ้ัตรเลือกตั�งทำางไปรษณีีย์ไมี�ครบ้ถ้วัน
หรือเกินจำานวัน ก็เป็นควัามีรับ้ผู้ิดำชุอบ้ของคณีะอนุกรรมีการเลือกตัง� ฯ
แต� ถ้ า ทำี� อ ย้� ข องสมีาชุิ ก แพทำยสภาไมี� เ ป็ น ปั จ จุ บ้ั น ก็ ต้ อ งเป็ น
ควัามีรับ้ผู้ิดำชุอบ้ของเลขาธิิการแพทำยสภา ส�วันการทำี�สมีาชุิก
แพทำยสภาให้ควัามีสนใจเลือกตั�งกรรมีการแพทำยสภาเป็นจำานวัน
รวัมีประมีาณี 25% อาจจะมีีสาเหตุจากสมีาชุิกแพทำยสภาไมี�ให้
ควัามีสำาคัญกับ้การเลือกตัง� กรรมีการแพทำยสภา หรือไมี�ทำราบ้ข�าวัวั�า
มีีการเลือกตั�ง หรือไมี�ไดำ้รับ้บ้ัตรเลือกตั�ง
คณีะอนุ ก รรมีการการเลื อ กตั� ง กรรมีการแพทำยสภา
ไดำ้ประกาศผู้ลการเลือกตั�งวั�า มีีผู้้ไดำ้รับ้เลือกตั�งเป็นกรรมีการ
แพทำยสภา 30 คน เทำ�ากับ้จำานวันกรรมีการแพทำยสภาตามีตำาแหน�ง
มีีผู้ส้ มีัครเข้ารับ้การเลือกตัง� 117 คน จาก 3 กลุมี� คือ กลุมี� เพือ� นแพทำย์
ไดำ้รับ้เลือกตั�ง 8 คน ชุมีรมีแพทำย์เพื�อวัิชุาชุีพแพทำย์ (ชุพพ.)
ไดำ้รับ้เลือกตั�ง 9 คน กลุ�มีแพทำย์อาสาไดำ้รับ้เลือกตั�ง 10 คน
กลุ�มีchange network ไดำ้รับ้เลือกตั�ง 2 คน ผู้้้สมีัครรับ้เลือกตั�ง
ไมี�สังกัดำกลุ�มี (อิสระ) ไดำ้รับ้การเลือกตั�ง 1 คน และกลุ�มีพลังแพทำย์
ไมี�ไดำ้รับ้เลือกตั�งเลย

ผู้้้ไดำ้รับ้การเลือกตั�งทำี�มีีคะแนนส้งสุดำไดำ้คะแนน 7,730
คะแนน ผู้้ไ้ ดำ้คะแนนตำ�าสุดำลำาดำับ้ทำี� 30 ไดำ้ 3,430 คะแนน กรรมีการ
ทำี� ไดำ้ รั บ้ เลื อกตั�งคราวันี�มีีผู้้ ทำี� มีีพ�ื น ฐานมีาจากการเป็ นอาจารย์
ในโรงเรียนแพทำย์ ทำั�งทำี�เกษียณีอายุราชุการแล้วัและยังไมี�เกษียณี
อายุราชุการเป็นจำานวันส้งสุดำคือ 18 คน มีีผู้ทำ้ เี� คยเป็นนายกแพทำย
สมีาคมี 3 คน มีี ผู้้ ทำี� เ ป็ น แพทำย์ ผู้้ บ้ ริ ห ารโรงพยาบ้าลเอกชุน
(เต็มีเวัลา) 1 คน มีีแพทำย์ทำี�มีีพื�นฐานมีาจากข้าราชุการกระทำรวัง
สาธิารณีสุขทำัง� เกษียณีอายุราชุการแล้วัและยังรับ้ราชุการอย้� 7 คน
และมีีแพทำย์ทำหาร 1 คน มีีแพทำย์ทำเ�ี คยเป็นกรรมีการจากการเลือกตัง�
ในวัาระทำี�แล้วั 16 คน มีีกรรมีการหน้าใหมี�ทำี�ไมี�เคยเป็นกรรมีการ
แพทำยสภาจากการเลือกตัง� มีาก�อน 14 คน (แต�กรรมีการ 14 คนนี�
มีีผู้้สมีัครอิสระเพียง 1 คน นอกนั�นก็รวัมีอย้�ในกลุ�มีกรรมีการ
แพทำยสภาหน้าเก�า) ซึ่่�งอาจจะทำำาให้กรรมีการแพทำยสภาชุุดำใหมี�
มีีมีมีุ มีองและผู้ลงานทำีไ� มี�แตกต�างไปจากกรรมีการชุุดำเดำิมี และอาจ
ไมี�ครอบ้คลุมีวััตถุประสงค์ของแพทำยสภาไดำ้มีากข่�นกวั�าเดำิมี
แต�การทำี�ผู้้ทำี�เป็นกรรมีการแพทำยสภามีีทำี�มีาจากการเป็น
อาจารย์ในโรงเรียนแพทำย์อาจจะมีีมีมีุ มีองในการควับ้คุมีคุณีภาพ
มีาตรฐานการเรียนการสอนและการประกอบ้วัิชุาชุีพทำางการแพทำย์
มีากข่� น แต� ใ นขณีะเดำี ย วักั น อาจจะทำำา ให้ ไ มี� ใ ห้ ค วัามีสำา คั ญ
ในการแก้ปัญหาเรื�องการบ้ริหารจัดำการบุ้คลากรแพทำย์ในระบ้บ้
ใหญ� ข องการบ้ริ ก ารสาธิารณีะดำ้ า นสาธิารณีสุ ข ของกระทำรวัง
สาธิารณีสุข และอาจจะไมี�ให้ควัามีสนใจในการเสนอปัญหาและ
การแก้ปญ
ั หาเชุิงระบ้บ้ในเรือ� งการจัดำสรรบุ้คลากรให้เพียงพอและ
เหมีาะสมีกั บ้ ภาระงาน เพื� อ ให้ ส ามีารถรั ก ษาระดำั บ้ คุ ณี ภาพ
มีาตรฐานของการประกอบ้วัิชุาชุีพเวัชุกรรมีในระดำับ้สากล โดำยมีี
เป้าหมีายในการคุมี้ ครองควัามีปลอดำภัยของผู้้ป้ วั่ ยให้ไดำ้รบ้ั การดำ้แล
รักษาทำี�มีีคุณีภาพเพื�อจะหายป่วัยและมีีคุณีภาพชุีวัิตทำี�ดำี และ
ในขณีะเดำียวักันก็ต้องให้ควัามีคุ้มีครองสวััสดำิภาพ สวััสดำิการของ
แพทำย์ผู้้รักษาผู้้้ป่วัยในระบ้บ้กระทำรวังสาธิารณีสุขให้มีีภาระงาน
ทำี�เหมีาะสมี ไมี�ต้องทำำาการตรวัจรักษาผู้้้ป่วัยมีากเกินไปและต้อง
ทำำางานติดำต�อกันยาวันานเกินไปโดำยไมี�ไดำ้พักผู้�อน และมีีชุั�วัโมีง
ในการทำำางานรวัมีกันมีากเกินมีาตรฐานของคนทำัวั� ไป ในขณีะทำีไ� ดำ้รบ้ั
ค� า ตอบ้แทำนการทำำา งานน้ อ ยเกิ น ไปจนทำำา ให้ แ พทำย์ ส� วั นใหญ�
มีีคุณีภาพชุีวัิตทำี�ไมี�ดำี ขาดำการพักผู้�อน เครียดำ และยังมีีควัามีเสี�ยง
ต�อควัามีผู้ิดำพลาดำ รวัมีทำั�งเสี�ยงต�อการร้องเรียน/ฟ้้องร้องอีกดำ้วัย
ซึ่่�งกรรมีการแพทำยสภาควัรให้ควัามีสนใจหาทำางชุ�วัยแก้ปัญหา
เหล�านี�อย�างเร�งดำ�วัน
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[ เสียงแพทย์ ]
ในการนับ้คะแนนการเลือกตัง� ครัง� นีมี� ตี ำารวัจมีาดำ้แลรักษา
ควัามีสงบ้เรียบ้ร้อยในหน�วัยนับ้คะแนน 2 ผู้ลัดำ ผู้ลัดำละ 2 คน
มีีทำหารมีาชุ�วัยในการนับ้คะแนน มีีอดำีตประธิานคณีะอนุกรรมีการ
เลือกตั�งมีาร�วัมีเป็นสักขีพยานในการนับ้คะแนน 2 คน มีีการเชุิญ
กรรมีการสภาทำนายควัามีมีาเป็นสักขีพยานในการนับ้คะแนน
อีก 1 คน
การดำำาเนินการนับ้คะแนนเริ�มีจากชุ�วังเชุ้าและเสร็จสิ�น
ในเวัลาประมีาณี 22.30 น. ซึ่่�งนับ้วั�าเป็นกระบ้วันการนับ้คะแนน
ทำี�ยาวันานมีาก สำาหรับ้บ้ัตรเลือกตั�งทำี�มีีเพียง 9,929 ใบ้ และ
ผู้ลการเลือกตั�งออนไลน์ทำี�มีีผู้้ลงคะแนนเพียง 5,471 คนเทำ�านั�น
ซึ่่�งแตกต�างจากการนับ้คะแนนการเลือกตั�งกรรมีการแพทำยสภา
ในวัาระก�อนหน้านี�ทำุกครั�ง
ทำั� ง นี� ห ลั ง จากการประกาศผู้ลการเลื อ กตั� ง กรรมีการ
แพทำยสภาชุุดำใหมี�แล้วั ผู้้้เขียนก็ขอแสดำงควัามียินดำีกับ้กรรมีการ
แพทำยสภาทำี�ไดำ้ รั บ้ การเลื อ กตั�งชุุ ดำใหมี� และขอฝ่ากควัามีหวัั ง
ในการทำำางานเพือ� พัฒนาคุณีภาพมีาตรฐานของวัิชุาชุีพแพทำย์ พัฒนา
คุณีภาพชุีวัติ แพทำย์ ซึ่่ง� เป็นการทำำางานทำีย� ากลำาบ้าก เพราะมีีปญ
ั หา
อุ ป สรรคทำางการเมีื อ งมีากมีายทำี� ทำำา ให้ ก รรมีการแพทำยสภา
ไมี�สามีารถแก้ไขปัญหานีไ� ปไดำ้ เพราะแพทำยสภาไมี�มีอี ำานาจในการ
บ้ริหารให้เกิดำควัามีเปลีย� นแปลงนีไ� ดำ้ แพทำยสภาไมี�มีอี ำานาจหน้าทำี�
ตามีกฎหมีายในการบ้ริหารจัดำการระบ้บ้บ้ริการดำ้านการแพทำย์และ
สาธิารณีสุขแต�อย�างใดำ แพทำยสภามีีวััตถุประสงค์ตามีพระราชุ
บ้ัญญัติวัิชุาชุีพเวัชุกรรมี มีาตรา 7(5) ไดำ้บ้ัญญัติไวั้เพียงวั�า ให้คำา
ปร่กษาหรือข้อเสนอแนะต�อรัฐบ้าลเกีย� วักับ้ปัญหาการแพทำย์และ
การสาธิารณีสุขของประเทำศ ฉะนัน� กรรมีการแพทำยสภาทำำาไดำ้เพียง
การสะทำ้อนปัญหาให้รฐั มีนตรีวัา� การกระทำรวังสาธิารณีสุขในฐานะ
สภานายกพิเศษของแพทำยสภา และในฐานะรัฐมีนตรีร�วัมีรัฐบ้าล
และเป็นผู้้้รับ้ผู้ิดำชุอบ้ในการบ้ริหารจัดำการระบ้บ้บ้ริการสาธิารณีะ
ดำ้านสาธิารณีสุขเป็นผู้้ดำ้ ำาเนินการให้มีกี ารเปลีย� นแปลงและพัฒนา
ระบ้บ้บ้ริการสาธิารณีะดำ้านสาธิารณีสุขไทำยให้มีคี ณี
ุ ภาพมีาตรฐาน
ทำั ดำ เทำี ย มีนานาอารยประเทำศอย� า งยั� ง ยื น เพื� อ คุ ณี ภาพชุี วัิ ต
ประชุาชุนและคุ ณี ภาพชุี วัิ ต ของบุ้ ค ลากรทำางการแพทำย์ แ ละ
สาธิารณีสุข โดำยเฉพาะอย�างยิ�งในยุคโรคระบ้าดำโควัิดำ-19 ซึ่่�ง
ในขณีะนี�มีีผู้้ป่วัยแล้วัถ่ง 100 ล้านคนทำั�วัโลก และในประเทำศไทำย
ก็มีีผู้้ติดำเชุื�อเทำ�าทำี�ตรวัจพบ้แล้วัจำานวัน 13,500 คน และยังอาจจะ
มีีการระบ้าดำไปอีกอย�างมีากมีายและยาวันาน จนกวั�าจะมีีผู้ไ้ ดำ้รบ้ั
วััคซึ่ีนกันทำั�วัโลกอย�างน้อยประมีาณี 70% ของประชุากรทำั�วัโลก
ซึ่่�งบุ้คลากรทำางการแพทำย์และสาธิารณีสุขล้วันเป็นบุ้คลากรหลัก
ในการค้นหา ติดำตามีผู้้้ป่วัย ตรวัจ รักษา และยังจะต้องรับ้ผู้ิดำชุอบ้
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ในการเป็นผู้้ใ้ ห้วัคั ซึ่ีนป้องกันโรคแก�ผู้ป้ วั่ ย เมีือ� ไทำยไดำ้รบ้ั วััคซึ่ีนจาก
บ้ริษัทำวััคซึ่ีนทำี�ไทำยไดำ้สั�งจองไวั้แล้วั
เนื� อ งจากกรรมีการแพทำยสภาไมี� มีี อำา นาจหน้ า ทำี� ใ น
การแก้ไขปัญหาระบ้บ้การทำำางานของบุ้คลากรทำางการแพทำย์และ
สาธิารณีสุข แต�ต้องอาศัยให้รัฐมีนตรีสาธิารณีสุขชุ�วัยแก้ปัญหา
ต�าง ๆ ตามีทำีก� รรมีการแพทำยสภาเห็นหรือตระหนักถ่งปัญหาเหล�านัน�
จ่งเห็นไดำ้วั�าในรอบ้เกือบ้ 20 ปีทำี�ผู้�านมีา ทำี�ผู้้เขียนไดำ้เข้ามีาเป็น
กรรมีการแพทำยสภาครัง� แรกในวัาระ พ.ศ. 2546-2558 และผู้้เ้ ขียน
มีีส�วันเกี�ยวัข้องกับ้การทำำางานของแพทำยสภาในฐานะกรรมีการ
แพทำยสภา และ/หรืออนุกรรมีการแพทำยสภาตลอดำมีาจนถ่งวัาระ
ปี พ.ศ. 2562-2564 ทำีผู้� า� นมีา ในฐานะกรรมีการแพทำยสภา ผู้้เ้ ขียน
และคณีะกรรมีการแพทำยสภาหลายคนก็ไดำ้ไปพบ้รัฐมีนตรีวั�าการ
กระทำรวังสาธิารณีสุขมีานับ้สิบ้คน (เพราะมีีการเปลีย� นรัฐบ้าลและ
รัฐมีนตรีบ้�อยมีาก) ทำำาให้ปัญหาในวังการแพทำย์ไมี�ไดำ้รับ้การแก้ไข
อย�างต�อเนื�องตามีวัาระของรัฐมีนตรีและรัฐบ้าล ปัญหาต�าง ๆ ทำี�
เกิดำข่�นในระบ้บ้การแพทำย์และสาธิารณีสุขบ้างปัญหาก็สามีารถ
ไดำ้รับ้การแก้ไขปัญหา บ้างปัญหาก็ยังมีีมีาอย�างต�อเนื�องยาวันาน
แล้วัแต�วั�ารัฐมีนตรีวั�าการกระทำรวังสาธิารณีสุขจะเห็นหรือเข้าใจ
ปัญหาและไดำ้ชุวั� ยดำำาเนินการ แต�กย็ งั มีีปญ
ั หาอีกมีากทำีย� งั ดำำารงอย้�
และยังไมี�ไดำ้รับ้การแก้ไข ซึ่่�งหวัังวั�ากรรมีการแพทำยสภาชุุดำใหมี�
ก็คงจะดำำาเนินการต�อ เพื�อให้มีีการปฏิร้ประบ้บ้บ้ริการสาธิารณีะ
ดำ้านสาธิารณีสุขให้มีีการแก้ไขปัญหาการขาดำแคลนบุ้คลากรและ
งบ้ประมีาณีอย�างเหมีาะสมี เพียงพอ แก้ไขวัิธิกี ารจัดำสรรบุ้คลากร
แพทำย์ (ซึ่่� ง เป็ น สมีาชุิ ก แพทำยสภา) ให้ เ พี ย งพอกั บ้ ภาระงาน
สามีารถทำำางานดำ้แลรับ้ผู้ิดำชุอบ้ผู้้ป้ วั่ ยไดำ้อย�างมีีคณี
ุ ภาพมีาตรฐาน
มีีเวัลาทำำางานตามีมีาตรฐานสากล ระยะเวัลาทำำางานไมี�ควัรติดำต�อ
กันเกิน 8 ชุัวั� โมีง เพือ� มีีเวัลาพักผู้�อนในระหวั�างการทำำางานทำีเ� หมีาะสมี
และมีีคณี
ุ ภาพชุีวัติ ทำีดำ� ี ซึ่่ง� จะส�งผู้ลให้การดำ้แลรักษาผู้้ป้ วั่ ยมีีคณี
ุ ภาพ
มีาตรฐานและควัามีปลอดำภัย ทำั�งแพทำย์และผู้้้ป่วัยมีีคุณีภาพชุีวัิต
ทำี�ดำี

เอกสารอ้างอิง
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กองบรรณาธิการ •

รามาธิิบดีี ร่วมกัับ สถาบันเทคโนโลยีีพระจอมเกัล้าเจ้าคุณทหารลาดีกัระบัง

MoU ดี้านกัารวิจัยีและพัฒนาร่วมกััน
เพ่�อประโยีชน์แกั่ผู้้ป่วยีและทางกัารแพทยี์
คณะแพทยศาสตร์์โร์งพยาบาลร์ามาธิิบดีี มหาวิิทยาลัยมหิดีล ร์่วิมกัับ สถาบัน
เทคโนโลยีพร์ะจอมเกัล้าเจ้าคุณทหาร์ลาดีกัร์ะบัง จัดีพิธิีลงนามบันทึกัข้้อตกัลงควิามร์่วิมมือ
(MoU) ดี้ านกัาร์วิิ จัยและพั ฒนา เพื�อต่ อยอดีองค์ควิามร์้้ดี้านกัาร์แพทย์ ดี้ านวิิ ศวิกัร์ร์ม
ดี้านวิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์และเทคโนโลยีสาร์สนเทศ ข้ยายข้ีดีควิามสามาร์ถข้ององค์กัร์
พร์้อมสร์้างสร์ร์ค์เทคโนโลยีและนวิัตกัร์ร์มให้เกัิดีข้ึน� และสามาร์ถนำาไปใช้้ปร์ะโยช้น์ไดี้ในอนาคต
โดีย ศ.นพ.ปิยะมิตร์ ศร์ีธิร์า คณบดีีคณะแพทยศาสตร์์โร์งพยาบาลร์ามาธิิบดีี มหาวิิทยาลัย
มหิดีล และ ร์ศ.ดีร์.อิทธิิพล แจ้งช้ัดี คณบดีีคณะวิิทยาศาสตร์์ สถาบันเทคโนโลยีพร์ะจอมเกัล้า
เจ้าคุณทหาร์ลาดีกัร์ะบัง เป็นผู้้้ลงนามในคร์ั�งนี� ณ ห้องปร์ะชุ้ม 1 สำานักังานคณบดีี ช้ั�น 5
อาคาร์บร์ิหาร์ คณะแพทยศาสตร์์โร์งพยาบาลร์ามาธิิบดีี มหาวิิทยาลัยมหิดีล
ศ.นพ.ปิิ ย ะมิิ ต ร ศรี ธ รา คณบดีี ค ณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามิาธิ บ ดีี
มิหาวิิทยาลัยมิหิดีล กัล่าวิวิ่า คณะแพทยศาสตร์์โร์งพยาบาลร์ามาธิิบดีี มหาวิิทยาลัยมหิดีล
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มีพันธิกัิจในกัาร์ให้บร์ิกัาร์ร์ักัษาพยาบาล พันธิกัิจในฐานะโร์งเร์ียนแพทย์ และพันธิกัิจในดี้านกัาร์ทำาวิิจัย
ทางกัาร์แพทย์ ซึ่ึ�งในกัร์ะบวินกัาร์ทำางานในทุกัพันธิกัิจข้องคณะแพทยศาสตร์์โร์งพยาบาลร์ามาธิิบดีี
มหาวิิ ท ยาลั ย มหิ ดี ล มุ่ ง เน้ น ให้ เ กัิ ดี กัาร์เปลี� ย นแปลงและกัาร์พั ฒ นาให้ เ กัิ ดี ร์ะบบกัาร์ทำา งานให้
มีปร์ะสิทธิิภาพอย้่เสมอ ทัง� นีกั� าร์พัฒนาเทคโนโลยีและนวิัตกัร์ร์มทางเวิช้ศาสตร์์กัาร์แพทย์ วิิทยาศาสตร์์
สุข้ภาพ เภสัช้กัร์ร์ม กัาร์พยาบาล กัาร์สาธิาร์ณสุข้ วิิศวิกัร์ร์มศาสตร์์ ดี้านวิิทยากัาร์คอมพิวิเตอร์์และ
เทคโนโลยีสาร์สนเทศ กั็เป็นองค์ควิามร์้ท้ ต�ี อ้ งพัฒนาอย้อ่ ย่างเสมอ โดียอาศัยควิามร์่วิมมือในหลากัหลาย
ดี้านจากัหน่วิยงานที�มีควิามเช้ี�ยวิช้าญเฉพาะ เช้่นเดีียวิกัับควิามร์่วิมมือในคร์ั�งนี�ท�ีเช้ื�อมั�นวิ่าจะสามาร์ถ
ต่อยอดีผู้ลสำาเร์็จให้เกัิดีแกั่ผู้้ป่วิยและวิงกัาร์แพทย์ไดี้เป็นอย่างมากั
รศ.ดีร.อิิทธิพล แจ้้งชััดี คณบดีีคณะวิิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจ้อิมิเกล้า
เจ้้าคุณทหารลาดีกระบัง กัล่าวิวิ่า คณะวิิทยาศาสตร์์ สถาบันเทคโนโลยีพร์ะจอมเกัล้าเจ้าคุณทหาร์
ลาดีกัร์ะบัง มีควิามยินดีีเป็นอย่างยิง� ในกัาร์ร์่วิมเป็นส่วินหนึง� ทีส� าำ คัญในกัาร์ร์่วิมกัันดีำาเนินโคร์งกัาร์วิิจยั ให้เกัิดี
กัาร์เปลีย� นแปลงทางดี้านวิิช้ากัาร์และกัาร์วิิจยั ทางเทคโนโลยีและนวิัตกัร์ร์มทางกัาร์แพทย์ วิิศวิกัร์ร์ม และ
วิิทยาศาสตร์์ ซึ่ึง� เร์าสามาร์ถนำาองค์ควิามร์้ท้ างดี้านวิิทยาศาสตร์์มาช้่วิยในกัาร์พัฒนา คิดีค้น หร์ือปร์ะดีิษฐ์
ซึ่ึง� เคร์ือ� งมือแพทย์ อุปกัร์ณ์หร์ือร์ะบบซึ่อฟต์แวิร์์สนับสนุนทางกัาร์แพทย์และวิิทยาศาสตร์์สขุ้ ภาพ อุปกัร์ณ์
หร์ือร์ะบบซึ่อฟต์แวิร์์สนับสนุนดี้านกัาร์ปฏิิบัติงานข้องบุคลากัร์ทางกัาร์แพทย์ ร์วิมไปถึงอุปกัร์ณ์และ
ร์ะบบซึ่อฟต์แวิร์์อ�นื ๆ ให้เกัิดีควิามสะดีวิกัข้ึ�นไดี้
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โคชนักเทนนิส

แพทริก มูราโตกลู เปนโคชสวนตัวของนักเทนนิส เซเรนา
วิลเลียม ซึ่งเปนนักเทนนิสที่มีชื่อเสียงอันดับหนึง่ ของโลก
แพทริก มูราโตกลู รักการตีเทนนิสมาก แตเนื่องจาก
ไมเกงในการเลนเทนนิสจึงไดผันตัวมาเปนโคชจนกระทั่งประสบ
ความสําเร็จและมีชื่อเสียงอยางมาก
เขาเปนเด็กขี้อายมาก ชอบเก็บตัวเงียบและไมยอมพูด
กับใคร จนกระทัง่ ตองปรึกษากับจิตแพทยนานเปนป ๆ แตการไมยอม
พูดของเขาก็ทาํ ใหเขาฝกการสังเกตพฤติกรรมของคนอยูเสมอ
จนเกิดเปนความสามารถพิเศษที่เหนือกวาโคชคนอื่น ๆ ทั้งนี้
เพราะเขาเชื่อวา ‘รางกายของคนยอมไมโกหก’ เขาสามารถบอก
ความรูสึกของคนไดจากทาทีอากัปกิริยาที่แสดงออก เชนขณะนี้
นักกีฬาฝงตรงขามมีอากัปกิริยาไหลตกอันแสดงวาอยูในอารมณ
ทีห่ ดหู ซึง่ เปนจังหวะทีเ่ ขาจะบอกใหนกั กีฬาของตนเองตีจโู จมเพือ่
เอาชนะโดยทันที ทั้งนี้เพราะอารมณและความรูสึกเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นตลอดเวลาของการแขงขัน ซึ่งเขาสามารถเฝาติดตามและ
หาจังหวะเพือ่ โคชใหนกั กีฬาของเขาหาจังหวะเอาชนะไดตลอดเวลา
แพทริกคอย ๆ สัง่ สมชือ่ เสียงของการเปนโคชของนักเทนนิส
มากขึ้นเรื่อย ๆ
ในขณะที่เซเรนา วิลเลียม นักเทนนิสอันดับ 1 ของโลก
เริ่มแพเปนครั้งแรกหลังจากชนะการแขงขันระดับโลกมาแลวถึง
13 ครัง้ ทัง้ นีเ้ พราะกอนการแขงขันเทนนิสระดับโลกครัง้ ที่ 14 นัน้
เธอประสบอุบัติเหตุทําใหตอ งพักฟนอยูนานหลายเดือน เมื่อเธอ
เริ่มกลับมาแขงขันก็แพในรอบแรก ทั้งนี้อาจเปนเพราะรางกาย
ยังไมฟตเพียงพอ อยางไรก็ดี การแพครั้งนั้นทําใหเธอสูญเสีย
ความมัน่ ใจ อันตามมาดวยการแพในการแขงขันเทนนิสอีกหลายครัง้
ในเวลาตอมา
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วั น หนึ่ ง เซเรนาก็ ไ ด โ ทรศั พ ท ม าหาแพทริ ก เพื่ อ ขอให
เปนโคชของเธอ ทัง้ นีเ้ พราะชวงนัน้ แพทริกเปนโคชทีเ่ ริม่ มีชอื่ เสียง
มากขึ้น
แพทริกดีใจเปนอยางมาก ทัง้ นีเ้ พราะเขาฝนมาตลอดวา
อยากเปนโคชใหกับเซเรนา วิลเลียม ซึ่งเปนนักเทนนิสอันดับ 1
ของโลก แตในชวงเวลาหลายสิบปกอนหนานั้นยอมไมมีทาง
เปนไปไดเลย ทั้งนี้เพราะเซเรนาใหพอของเธอเปนโคชมาตลอด
แพทริกคิดอยางระมัดระวังกอนทีจ่ ะตอบออกไปเพือ่ ให
เซเรนาตัดสินใจเลือกเขาไปเปนโคชวา
“ผมเห็ น จุ ด บอดของการตี เ ทนนิ ส ของเซเรนาโดยที่
คุณตองเริ่มจากการสราง mindset ของผูชนะซึ่งคุณเคยมีใหกลับ
คืนมา และผมมั่นใจวาจะปรับแกได”
เซเรนาตกลงเลือกแพทริกมาเปนโคช แตเนือ่ งจากเซเรนา
เปนซูเปอรสตารมาตลอด จึงทําใหการเปนโคชใหแกเธอทําได
ยากลําบาก
ในการซอมวันแรก เซเรนามาสายกวาที่นัดไว รวมทั้ง
เดินผานแพทริกไปโดยไมทกั ทาย ตลอดจนยืนฟงการฝกสอนอยาง
ไมใสใจ
แพทริกเริม่ คิดวาเขาจะทําอยางไรเพือ่ จะโคชการฝกสอน
ครั้งนี้ใหได
แพทริกเดินไปตบกะบังหมวกของเซเรนา อันทําใหเธอ
ตกใจเปนอยางมากเพราะไมเคยมีใครทําแบบนี้กับเธอมากอน
แพทริกกลาววา “ถาคุณยังหวังทีจ่ ะชนะ คุณตองทําตาม
กฎ 3 ขอของผม นั่นคือ 1. คุณตองมาตามเวลาที่นัดไว 2. เวลา
พูดกับผมตองจองตา พวกเราจึงจะทําการฝกซอมรวมกันตอไปได”
เซเรนาเงยหนาขึ้นมองพรอมกับถามวา “แลวกฎขอที่ 3
คืออะไร”
อันแสดงวาเธอยอมรับการฝกซอมรวมกับโคชแพทริกแลว
ภายใตกฎทุกขอของแพทริกอยางไมมีเงื่อนไข
โคชแพทริกกลาววา ในการเปนโคชควรตองกลาทีจ่ ะบอก
ความจริงและไมกลัวตกงานจึงจะสามารถพัฒนารวมกันตอไปได
ภายหลังการซอมอยางหนัก เซเรนากลับเขาสูก ารแขงขัน
อีกครั้ง เนื่องจากเซเรนาพบวาในการแขงขันครั้งกอน ๆ เธอมัก
แพจากการตีหนาเน็ต ดังนัน้ ในขณะที่แขง เซเรนามักไมกลาโดด
มาตีหนาเน็ต อันทําใหคูแขงทราบจุดออนนี้และพยายามตีลง
หนาเน็ต
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จนในทีส่ ดุ แพทริกขอคุยกับเซเรนาแลวบอกวา “ผมชืน่ ชม
และมัน่ ใจตอการตีหนาเน็ตของคุณมาก เพราะจากสถิตกิ อ นหนานี้
พบวาคุณตีหนาเน็ตไดเปนอยางดี”
เซเรนางุนงงเปนอยางมากและกลาววา “ อาว ฉันเขาใจ
ผิดไปเองเหรอวาตีหนาเน็ตไดไมดี”
หลังจากนัน้ เซเรนาก็รบั ลูกหนาเน็ตไดดขี น้ึ เรือ่ ย ๆ จนกระทัง่
คําโกหกของแพทริกที่นํามาใชหลอกเกิดเปนความจริงในที่สุด
แพทริก สรุปใหฟง วาในการเปนโคชนัน้ ตองประกอบ
ดวย
ความกลาที่จะบอกความจริงและไมกลัวตกงาน
คําโกหกเพื่อสรางขวัญกําลังใจใหเกิดขึ้น
นอกจากนี้แพทริกยังบอกวา จากประสบการณที่เคย
ฝกสอนนักกีฬาเกง ๆ มาจํานวนมาก พบเรือ่ งประหลาดใจสําหรับ
นักกีฬาเกงที่มีพรสวรรคมาตั้งแตเกิดอยูอยางหนึ่ง นั่นคือ ในชวง
ทายของการแขงขันที่นักกีฬาเริ่มที่จะแพ และเห็นวามีเวลาเหลือ
ใหแขงขันนอยเต็มทีแลว คนเกงที่มีพรสวรรคเหลานี้มักไมสนใจ
และตีไปงั้น ๆ เพื่อใหจบเกมไว ๆ โดยไมยอมตีโตตอบอยาง
สุดความสามารถจนหมดเวลาการแขงขัน
ทัง้ นีเ้ พราะคนเกงทีม่ พี รสวรรคเหลานีเ้ มือ่ สังเกตวาเริม่ แพ
ก็จะพยายามหลอกตนเองดวยการตีอยางไมสนใจ เพือ่ จะบอกวา
ตนเองแพเพราะไมตง้ั ใจ แตถา ตัง้ ใจตียอ มชนะ เพือ่ ปกปองคําชมวา
ตนเองมีพรสวรรคและเกงมาตลอด
แพทริกกลาววา เขาเคยโคชใหแกนักเทนนิสคนหนึ่ง
ซึ่งมีพรสวรรคเปนอยางมาก แตระหวางการแขงขันเพื่อไตไปสู
ความสําเร็จนั้น ถาครั้งไหนนักเทนนิสรายนี้เห็นวาจะแพ เธอก็จะ
ตีทิ้ง ๆ ไปเพื่อใหเกมจบโดยเร็ว
แพทริกบอกวา โคชตองรีบเขาไปแลวแสดงความเห็นอก
เห็นใจโดยทันที
ในครั้งนั้นเมื่อเขาเขาไปถามวาทําไมตีไดไมดีเลย เธอก็
จะอางโนนนี่ เชน เธอนอนไมพอ หรือเธอหิวมาก เปนตน
แพทริกแสดงความเห็นอกเห็นใจและแจงวา “ผมเขาใจวา
คุณทําดีทสี่ ดุ แลว แตคดิ วาคุณอยากใหผมชวยเหลืออะไรบางไหม
เพือ่ ใหชนะในการแขงขันครัง้ หนา เพราะพวกเราเปนทีมเดียวกัน”
จากการแสดงความเห็นอกเห็นใจและพรอมรวม
แกปญ
 หาไปกับนักเทนนิส ทําใหนกั เทนนิสรายนัน้ ตัง้ ใจตีในครัง้
ตอ ๆ ไป และเก็บเกี่ยวประสบการณจากการแขงขันดวย
การตีจนสุดความสามารถ จนตีไดดีขึ้นเรื่อย ๆ ตามลําดับ
สําหรับกรณีที่นักเทนนิสในสังกัดตนเองทําไดไมดี
โคชก็ตองระงับความโกรธและไมพูดจาวารายออกไป เพราะ
จะทําลายความสัมพันธจนไมอาจทํางานรวมกันหรือฝกสอน
รวมกันไดอีกตอไป
28
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ในการฝกสอนยอมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได ก็แค
หาทางรับมือกับปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
มีอยูค รัง้ หนึง่ ทีเ่ ซเรนาตีแพนกั กีฬาหนาใหมอยางนาโอมิ
การแพครั้งนี้เกิดจากกรรมการสนามแจงวา แพทริกไดสงซิกเพื่อ
โคชการแขงขันใหแกเซเรนาจากขางสนาม ครั้งนี้เซเรนาโกรธมาก
และไดตะโกนดากรรมการวาเปนโจรที่ปลนชัยชนะของเธอไป
พรอมกับเขวี้ยงไมเทนนิสลงกับพื้นอยางรุนแรง
เมื่อเซเรนาขึ้นรับเหรียญเปนอันดับรองจากนักเทนนิส
นาโอมิ นั ก ข า วก็ ไ ด สั ม ภาษณ เซเรนาทั น ที ที่ เซเรนาเริ่ ม กล า ว
ก็มีเสียงโหไลมาจากผูชมในสนาม
ในที่ สุ ด เซเรนาจึ ง กล า วว า “ไม ใช เวลาที่ จ ะมาพู ด ถึ ง
ความผิดของฉัน แตเปนเวลาทีค่ วรชืน่ ชมกับเหรียญทองเหรียญแรก
ของนาโอมิมากกวา”
ทันทีที่เซเรนาพูดจบ คนดูทั้งสนามก็ปรบมือใหเธอเพื่อ
ชื่นชมในนํ้าใจนักกีฬาที่รูแพ รูชนะ รูอภัย
ดังนัน้ เมือ่ เกิดความผิดพลาดตองหาวิธรี บั มือรวมกันได
อยางเหมาะสม
ในที่สุดแพทริกก็สามารถโคชใหแกเซเรนา จนกระทั่ง
เธอคืนสูบัลลังกแชมเปยนไดอยางสงางามอีกครั้ง และแพทริก
ใหสัญญาวาจะทําใหเซเรนาชนะไปจนครบ 23 ครั้ง เพื่อสราง
ประวัติศาสตรโลก
วิธกี ารโคชของแพทริกสามารถนําไปใชเพือ่ ทําการฝกสอน
ใหแกหลากหลายอาชีพได
สรุปหัวใจของโคชก็คือ
• สราง mindset ของผูชนะ
• ความกลาที่จะบอกความจริงและไมกลัวตกงาน
• คําโกหกเพื่อสรางขวัญกําลังใจใหเกิดขึ้น
• เมื่ อ คนเก ง ไม ตั้ ง ใจทํา ก็ ใ ห แ สดงความเห็ น อก
เห็นใจ และพรอมชวยเหลือเปนทีมเดียวกัน
• ระหวางฝกสอนตองระงับความโกรธและไมดุดา
วากลาวใหเจ็บใจ
• เมือ่ เกิดความผิดพลาดควรหาวิธรี บั มือทีเ่ หมาะสม
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โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย (thalassemias) เปนกลุม โรคทาง
พันธุกรรมทีถ่ า ยทอดผานทางยีนดอยทีม่ ลี กั ษณะสําคัญคือ มีการสราง
สารฮีโมโกลบิน (hemoglobin) ลดลงหรือไมสรางเลย ซึ่งทําใหเกิด
ภาวะโลหิตจางในหลากหลายระดับความรุนแรง โรค thalassemia
แบงออกไดเปนกลุมคือ ชนิดแอลฟา (α-thalassemia) และเบตา
(β-thalassemia) ตามลักษณะของการกลายพันธุของยีนและ
ความผิดปกติของสายโปรตีนโกลบินทีย่ นี สรางขึน้ ในอดีตโรคนีพ้ บมี
ความชุกสูงในแถบแอฟริกา ตะวันออกกลาง เมดิเตอรเรเนียน และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต แตในระยะหลังมีการกระจายของโรคนี้
เพิม่ มากขึน้ ในแถบอืน่ ๆ ทัว่ โลกสืบเนือ่ งมาจากการอพยพยายถิน่
ปจจุบนั ความกาวหนาในการดูแลรักษาผูป ว ยโรค thalassemia ดีขน้ึ
มากซึ่งทําใหผูปวยเหลานี้มีอายุยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
อยางไรก็ตาม คาใชจายในการรักษาก็เพิ่มขึ้นตามมาดวย ซึ่งอาจ
เปนขอจํากัดที่สําคัญสําหรับในกรณีที่ทรัพยากรดานสุขภาพและ
สาธารณสุขไมเพียงพอ
ÊÃÕÃÇÔ·ÂÒáÅÐ¾ÂÒ¸Ô¡Óà¹Ô´

การสังเคราะห hemoglobin
Hemoglobin เปนโปรตีนที่ประกอบขึ้นจากสายโปรตีน
ยอย 4 สายเชือ่ มเขาดวยกัน (tetramer) โดยเปนสวนทีเ่ รียกวาสาย
แอลฟา (α-chain) หรือใกลเคียง (เชน ζ-chain) 2 สาย เชื่อมกับ
สายเบตา (β-chain) หรือใกลเคียง (เชน ε, γ, δ chain) อีก 2 สาย
ในระยะที่เปนตัวออนในครรภจะมีการสราง hemoglobin ที่
ประกอบขึน้ ในรูป ζ2ε2, α2ε2 และ ζ2γ2 เปนสวนใหญ ในชวงตอมา
ของการตัง้ ครรภจะเปลีย่ นเปนการสราง hemoglobin F (HbF α2γ2)
และ hemoglobin A (HbA α2β2) ในระยะทายของการตัง้ ครรภ
ซึ่งจะเปนชนิดของ hemoglobin เกือบทั้งหมดในชวงชีวิตหลังจาก
คลอดแลว hemoglobin ชนิดอื่น ๆ ที่มีการสรางแตเปนสวนนอย
ไดแก hemoglobin A2 (α2δ2) และ hemoglobin F
พยาธิกําเนิดของโรค
โรค β-thalassemia เกิดขึ้นจากกลายพันธุของยีนที่
ทําหนาที่ในการสรางโปรตีนยอยสายเบตา ซึ่งทําใหการสรางสาย
เบตารวมถึง HbA ลดลงหรือไมมีการสรางเลย ในทางคลินิกจะให
คําจํากัดความของการสรางสายเบตาไดลดลงดวยสัญลักษณ β+
และไมมกี ารสรางสายเบตาเลยดวยสัญลักษณ β0 ซึงึ่ ความรุนแรง
ของอาการโลหิตจาง การตองไดรบั เลือดและทุพพลภาพของผูป ว ยนัน้
ก็ข้ึนอยูกับความสามารถในการสรางสายเบตานี้ดวย ผูปวยที่
มีการสรางสายเบตาไดนอยลงจะมีผลทําใหเกิดการสะสมคั่งคาง
ของโปรตีนสายแอลฟา ซึ่งเมื่อรวมตัวกันกลายเปน tetramer ขึ้น

(Beta-thalassemias)

จากสายแอลฟาทั้ง 4 สายจะไมมีความคงตัว ทําใหเกิด reactive
oxidant species ขึ้นภายในเซลล รบกวนการเจริญพัฒนาของ
เม็ดเลือดแดงเกิดเปนภาวะ ineﬀective erythropoiesis และทําให
เม็ ด เลื อดแดงแตกง า ยและมี อายุ สั้ น ลงกว า ปกติ (premature
erythropoiesis) ดังนัน้ ในผูป ว ยทีม่ กี ารสรางสายเบตาไดนอ ยมาก
หรือไมมีการสรางเลยก็จะเกิดปรากฏการณดังกลาวไดมากกวา
และมีความรุนแรงของโรคทีม่ ากกวาในรายทีม่ กี ารสรางสายเบตา
ได บ า ง สํา หรั บ ในรายที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ข องการสร า งโปรตี น
สายแอลฟารวมดวยก็จะมีผลเปลีย่ นแปลงระดับความรุนแรงของโรค
ไดเชนเดียวกัน โดยในรายที่มีโรค α-thalassemia รวมดวยก็จะ
มีความรุนแรงของโรคนอยกวา (เนือ่ งจากมีการสรางสายแอลฟาได
นอยลงด ว ย) ส ว นในรายที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ที่ ทํา ให มี ก ารสร า ง
สายแอลฟามากขึ้นก็จะมีความรุนแรงของโรคมากกวา
ความสามารถของรางกายในการสรางโปรตีนสายอื่น ๆ
โดยเฉพาะ γ-chain มี บ ทบาทในการเปลี่ ย นแปลงระดั บ
ความรุนแรงของโรคดวยเชนเดียวกัน ผูป ว ยทีม่ ยี นี ควบคุมการสราง
γ-chain ไดมากขึ้นในขณะที่สรางสายเบตาไดลดลงจะมีระดับ
ความรุนแรงของโรคและอาการที่เกิดจากโรคที่นอยกวาผูที่สราง
ไดนอย ปจจัยตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนทั้งหมดมีผลทําใหผูปวย
โรค thalassemia มีลกั ษณะอาการและอาการแสดงทางคลินกิ รวมถึง
ภาวะแทรกซอนตาง ๆ ของโรคที่แตกตางกันแมวาจะมีรูปแบบ
ความผิดปกติทางพันธุกรรมแบบเดียวกัน
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇ‹Ò§ genotype áÅÐ phenotype ã¹âÃ¤
thalassemia

ในทางคลินิกผูปวยโรค thalassemia มีลักษณะทาง
phenotype แบงออกไดเปน 3 รูปแบบโดยอาศัยลักษณะทางคลินกิ
ของผูปวยเปนเกณฑ ไดแก
• β-thalassemia trait หรื อ minor ซึ่ ง มี รู ป แบบ
ความผิดปกติของการถายทอดทางพันธุกรรมเปนแบบ
heterozygous inheritance ผูปวยกลุมนี้มักจะมีภาวะ
โลหิตจางที่ไมปรากฏอาการหรือมีอาการนอยมาก
และมีลกั ษณะความผิดปกติทพี่ บไดคอื hypochromic
microcytic anemia หรื อ ในบางรายอาจไม พ บ
ความผิดปกติใดเลยก็ไดซึ่งในกรณีหลังนี้เรียกวาเปน
β-thalassemia silent carrier ซึง่ แมจะไมแสดงอาการ
ก็สามารถถายทอดความผิดปกติทางพันธุกรรมไปยัง
รุนลูกได
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• β-thalassemia major เปนกลุมผูปวยที่มีรูปแบบ
ความผิดปกติของการถายทอดทางพันธุกรรมเปน
แบบ homozygous ผูปวยมักจะปรากฏอาการใหพบ
ไดตั้งแตในวัยเด็กระยะแรกและมีอาการรุนแรง
• β-thalassemia intermedia เปนกลุม ผูป ว ยทีม่ รี ปู แบบ
ความผิดปกติของการถายทอดทางพันธุกรรมเปนแบบ
compound heterozygous จะปรากฏอาการชากวา
และมีความรุนแรงของโรคนอยกวา ซึ่งระดับความ
รุนแรงในกรณีทเี่ ปนแบบ intermedia จะมากหรือนอย
นัน้ ก็ขนึ้ อยูก บั ปจจัยตาง ๆ เชน การสรางสายแอลฟา
หรือแกมมาดังที่กลาวแลว
นอกจากนี้แลวยังมีความผิดปกติของการสรางโปรตีน
สายเบตาอีกชนิดหนึง่ คือ hemoglobin E (HbE) เปนความผิดปกติ
ของการสรางสายเบตาซึ่งเปนแบบ single point mutation ซึ่งแม
จะยังมีการสรางสายเบตาอยูแ ตเปนโปรตีนทีผ่ ดิ ปกติจงึ มีผลในแง
การกอโรคคลายกับกรณีของ β+ ดังนัน้ ในผูป ว ยทีม่ ี HbE รวมกับ
β-thalassemia (HbE-β-thalassemia) จึงมีลักษณะอาการแสดง
ทางคลินิกที่เปนไดทั้งแบบ β-thalassemia intermedia ไปจนถึง
β-thalassemia major ก็ได
ปจจุบันมีแนวคิดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการแบงกลุม
ผูปวยดวย phenotype ใหมโดยใชระดับการพึ่งพาการถายเลือด
เพือ่ การรักษา (transfusion dependence) มาแทนการแบงแบบขางตน
เนื่ อ งจากมี ค วามสอดคล อ งกั บ แนวทางในการรั ก ษาและ
ภาวะแทรกซอนตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับผูป ว ยมากกวาและปจจุบนั นิยม
นํามาใชเปนเกณฑในการตัดสินใจเลือกวิธกี ารรักษาหรือเปนเกณฑ
ในการเขารวมการวิจัยทางคลินิกตาง ๆ โดยแบงออกเปน 2 กลุม
ดังนี้
1. Transfusion-dependent β-thalassemia (ไดแก
กลุม ผูปว ย β-thalassemia major หรื อ HbEβ-thalassemia ที่มีอาการรุนแรง) หมายถึงกลุม
ผูปวยที่จําเปนตองไดรับการถายเลือดเปนระยะ ๆ
อยางสมํ่าเสมอตลอดชีวิตเพื่อใหสามารถดํารงชีวิต
อยูไ ด กลุม นีม้ แี นวโนมจะเกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ
จากโรคและจากการถายเลือดไดงาย
2. Non-transfusion-dependent β-thalassemia (ไดแก
กลุ ม β-thalassemia intermedia หรื อ HbEβ-thalassemia ที่มีอาการนอยจนถึงปานกลาง)
เปนกลุมที่ไมจําเปนตองไดรับการถายเลือด หรือ
อาจไดรบั การถายเลือดเปนครัง้ คราวในบางชวงเวลา
ที่จาํ เปน (เชน ในระหวางตั้งครรภหรือคลอดบุตร
ผาตัด หรือเกิดการติดเชื้อเฉียบพลัน)
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ในผูปวยที่สงสัยโรค β-thalassemia ทุกรายควรไดรับ
การซักประวัติเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูปวยและครอบครัว
รวมถึงการตรวจดูลักษณะของเม็ดเลือดแดง (mean corpuscular
volume, mean corpuscular hemoglobin level และ red-cell
distribution width) สวนการยืนยันการวินจิ ฉัยตองอาศัยการตรวจ
hemoglobin electrophoresis หรือ high-performance liquid
chromatography สวนการตรวจทางพันธุกรรมนั้นอาจจําเปน
ในกรณีทต่ี อ งการวินจิ ฉัยโรค HbE หรือเพือ่ หา genotype ของผูป ว ย
เพิ่มเติม
ÃÐºÒ´ÇÔ·ÂÒáÅÐ¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂ¢Í§âÃ¤

แมวาจะมีขอมูลเกี่ยวกับโรคนี้อยูอยางจํากัดและเปน
ขอมูลเกา แตบงชี้ใหเห็นวาผูปวย β-thalassemia เกือบทั้งหมด
กระจายอยูใ นแถบทีเ่ รียกวา geographic belt ไดแก แอฟริกา ยุโรป
ตอนใต ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในชวง
ทศวรรษที่ผานมาความชุกของโรคมีแนวโนมมากขึึ้นในหลาย
ประเทศ เชน ในเขตยุโรปและอเมริกาเหนือ ซึ่งสวนหนึ่งอาจเปน
เพราะมีระบบการตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยที่ดีขึ้น และอีก
สวนหนึง่ เปนจากการอพยพยายถิน่ จากในเขตทีม่ คี วามชุกสูงกวา
ในหลายประเทศ เชน Cyprus หรือ Greece ความชุกของโรคมี
แนวโนมลดลงเนือ่ งจากมีการตรวจคัดกรองกอนการแตงงานและ
การตั้งครรภเพื่อการวางแผนครอบครัวที่ดีขึ้น ทําใหจํานวนเด็ก
เกิดใหมที่ปวยเปนโรคมีจํานวนนอยลง

¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ·Ò§¤ÅÔ¹Ô¡¢Í§âÃ¤

ผลกระทบโดยตรง
1. ภาวะ ineﬀective erythropoiesis และ hemolysis
มีผลทําใหเกิดภาวะโลหิตจางซึ่งสําหรับในเด็กทําให
อัตราการเจริญเติบโตและพัฒนาการชากวาปกติ
ในผูป ว ยวัยรุน และผูใ หญทําใหเกิดอาการเหนือ่ ยงาย
ทํากิจวัตรประจําวันตาง ๆ ไดลดลงหรือเกิดความ
ผิดปกติของการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ในรายที่มี
โลหิตจางรุนแรง สําหรับผูป ว ยบางราย ภาวะโลหิตจาง
ทีท่ ําใหเกิดขอจํากัดในการดํารงชีวติ ยังสงผลกระทบ
ทางดานจิตใจและอารมณอีกดวย
2. ภาวะ ineﬀective erythropoiesis ทําใหตอ งมีการสราง
เม็ดเลือดแดงใหมเพิม่ ขึน้ ซึง่ สงผลทําใหมกี ารขยายตัว
เพิ่ ม ขึ้ น ของไขกระดู ก เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงของ
กระดูก เชน เนื้อกระดูกบางผิดรูปและทําใหเกิด
อาการปวดในกระดูกได ผูปวยบางรายสามารถเห็น
การเปลี่ยนแปลงของกระดูกไดชัดเจนโดยเฉพาะ
บริเวณกะโหลกศีรษะและใบหนา นอกจากนี้อวัยวะ
อื่ น ๆ นอกเหนื อจากไขกระดู กที่ ทําหน าที่ สร าง
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เม็ดเลือด (extramedullary erythropoiesis) ยังอาจ
ถูกกระตุน ใหทาํ งานมากขึน้ เชน ภาวะตับและมามโต
เกิ ด การขยายขนาดและเกิ ด เป น ก อ นที่ ก ดเบี ย ด
อวัยวะอื่น ๆ ได
3. การเกิ ด ภาวะเม็ ด เลื อ ดแดงแตกง า ย มี ผ ลทํา ให
โปรตีนบางชนิดในกลุม prothrombotic marker ทีอ่ ยู
บนผิ ว เม็ ด เลืิ อ ดแดงปรากฏออกมามากขึ้ น และ
กระตุนใหเกิดการทํางานของระบบการแข็งตัวของ
เลือดทั้งในสวนของเกล็ดเลือดและปจจัยการแข็งตัว
ของเลือด ทําใหมภี าวะเลือดแข็งตัวงาย (hypercoagulable
state) และโรคลิม่ เลือดอุดตันในตําแหนงตาง ๆ และ
โรคแทรกซอนที่เกี่ยวของ เชน venous และ arterial
thrombosis, pulmonary hypertension และ
cerebrovascular disease เปนตน
เปนทีน่ า สังเกตวาจากขอมูลการศึกษาขนาดเล็ก ๆ หลาย
การศึกษาพบวาผลกระทบและภาวะแทรกซอนตาง ๆ ดังลาว
ขางตนนี้พบไดบอยกวาในกลุมผูปวยที่เปน non-transfusiondependent หรือ transfusion-dependent thalassemia ที่ไดรับ
การรักษาชาหรือไดรับการรักษาไมเพียงพอ ซึ่งอาจจะอธิบายได
จากการที่ผูปวยในกลุม transfusion-dependent นั้นมักจะไดรับ
การรักษาดวยการถายเลือดอยางสมํ่าเสมอ ทําใหความตองการ
ในการสรางเม็ดเลือดใหมและภาวะ ineﬀective erythropoiesis
ที่เกิดขึ้นไดรับการบรรเทาลง มีการศึกษาที่พบวาความเสี่ยงตอ
การเกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ ของผูป ว ยจะเพิม่ มากขึน้ หากมีระดับ
ความเขมขนของ hemoglobin ในเลือดนอยกวา 10 g/dL นอกจากนี้
ยั ง มี ข อ มู ล พบว า ผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ การรั ก ษาด ว ยการตั ด ม า ม
(splenectomy) ยังมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ มากกวา
ดวยเชนกัน ซึ่งอาจอธิบายไดจากการที่มามซึ่งตามปกติทําหนาที่
กําจัดเซลลและโปรตีนตาง ๆ ในเม็ดเลือดแดงถูกตัดออกไป
ผลกระทบอื่น ๆ
1. ภาวะธาตุเหล็กสะสมในรางกายมากเกิน (iron
overload) ถื อ เป น ภาวะที่ สํา คั ญ ที่ สุ ด ภาวะหนึ่ ง
สําหรับผูปวยโรค thalassemia โดยเฉพาะในผูปวย
กลุ ม transfusion-dependent β-thalassemia
เนือ่ งจากการถายเลือดจะทําใหผปู ว ยไดรบั ธาตุเหล็ก
เขาสูรางกายเพิ่มมากขึ้นจนเกินระดับที่จะจับกับ
transferrin ในเลือด สงผลทําใหธาตุเหล็กที่อยูในรูป
อิสระเขาไปสะสมในเนือ้ เยือ่ สวนตาง ๆ ของรางกาย
โดยเฉพาะทีต่ บั หัวใจ และตอมไรทอ ตาง ๆ และเกิด
ความเสียหายตออวัยวะเหลานั้น โดยทั่วไปแลว
การประเมินความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความผิดปกติจากภาวะ
iron overload นิยมใชการวัดระดับ serum ferritin
โดยจากขอมูลการศึกษาพบวาผูป ว ยทีม่ รี ะดับ serum
ferritin มากกวา 2,500 ng/mL สัมพันธกับการเกิด

โรคหัวใจและการเสียชีวิต ในขณะที่ระดับตํา่ กวา
1,000 ng/mL นัน้ ถือวาเปนระดับทีค่ อ นขางปลอดภัย
อยางไรก็ตาม ในปจจุบนั มีการนําเอาเทคโนโลยีของ
การตรวจดวย magnetic resonance imaging (MRI)
มาใชเพือ่ การประเมินมากขึน้ ซึง่ การตรวจวิธนี มี้ ขี อ ดี
คือ สามารถประเมินความเขมขนของธาตุเหล็กที่
สะสมอยูในเนื้อเยื่อตาง ๆ ได ซึ่งทําใหสามารถนํา
ขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา
ไดดีขึ้น ขอมูลการศึกษาพบวาเมื่อตรวจดวยวิธีนี้
ระดับความเขมขนของธาตุเหล็กในตับทีม่ ากกวา 7 mg/g
และระดับความเขมขนในหัวใจที่มากกวา 15 mg/g
สัมพันธกับการเกิดโรคที่ตับและหัวใจ ตามลําดับ
ปจจุบนั อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนจากภาวะ iron
overload ลดลงจากในอดีตมากเนือ่ งจากผูป ว ยไดรบั
การรักษาดวยยาในกลุม oral chelators เพิ่มมากขึ้น
เรือ่ ย ๆ สําหรับผูป ว ยทีอ่ ยูใ นกลุม non-transfusiondependent β-thalassemia ปจจุบันมีขอมูลพบวา
สามารถเกิดภาวะ iron overload ไดเชนเดียวกัน โดย
มีกลไกจากการที่มีภาวะ ineﬀective erythropoiesis
และ hypoxia ทําใหตบั มีการสรางสาร hepcidin ลดลง
ส ง ผลทํา ให มี ก ารดู ด ซึ ม ธาตุ เ หล็ ก จากลํา ไส แ ละ
ปลดปลอยธาตุเหล็กออกจากเซลลเม็ดเลือดขาวชนิด
macrophage ใน reticuloendothelial system เพิ่ม
มากขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาฮอรโมน erythroferrone
ซึง่ สรางจากเซลลเม็ดเลือดแดงตัวออน (erythroblast)
ซึง่ เปนฮอรโมนทีค่ วบคุมกระบวนการดังกลาวนีเ้ พิม่
มากขึ้น ซึ่งอาจเปนเปาหมายของการคนหายาเพื่อ
ยับยั้งการทํางานของฮอรโมนดังกลาวนี้ในอนาคต
2. การเกิ ด โรคต า ง ๆ ในผู ป ว ยสู ง อายุ เนื่ อ งจาก
ในป จ จุ บั น ผู ป ว ยส ว นใหญ ไ ด รั บ การรั ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพดีขนึ้ จึงมีแนวโนมทีจ่ ะมีอายุยนื ยาวขึน้
กวาในอดีต แตเนื่องจากโรค β-thalassemia เปน
โรคเรื้อรังและทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะ
แทรกซอนตาง ๆ ขึ้นไดในระยะยาว ดังนั้น ผูปวย
เหลานี้จึงมักจะเกิดโรคแทรกซอนตาง ๆ เมื่ออายุ
มากขึน้ เชน โรคตับแข็งและมะเร็งตับ โรคไต โรคของ
ตอมไรทอ และโรคหัวใจเพิ่มมากขึ้นได
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃáÅÐ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒ

ในแงของการเลือกวิธีการรักษา พิจารณาเบื้องตนจาก
ลักษณะทางคลินกิ ของผูป ว ยวาเปน transfusion-dependent หรือ
non-transfusion-dependent โดยหากผูป ว ยอยูใ นกลุม transfusiondependent และอายุนอ ยกวา 18 ป ทางเลือกของการรักษาอันดับ
แรกคือ การทํา hematopoietic stem cell transplantation (HSCT)
»ÃÐ¨Óà´×Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2564
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หรือ gene therapy สวนผูปวยที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปพิจารณา
การรักษาดวยยา luspatercept หลังการรักษาหากผูป ว ยยังจําเปน
ตองไดรับการถายเลือดพิจารณาให transfusion therapy เปน
ระยะสมํ่าเสมอโดยมีเปาหมายใหไดระดับ hemoglobin อยางนอย
9-10.5 g/dL (11-12 g/dL ในรายทีม่ โี รคหัวใจรวมดวย) เมือ่ ผูป ว ย
ไดรับการถายเลือดควรมีการติดตามและเฝาระวังภาวะ iron
overload โดยการตรวจวัดระดับ serum ferritin ทุก 1-3 เดือน และ
ตรวจ MRI เพื่อวัดระดับความเขมขนของธาตุเหล็กในตับ ในกรณี
ที่ตรวจพบวา serum ferritin มีคาตั้งแต 1,000 ng/mL ขึ้นไปหรือ
ไดรบั การถายเลือดมากกวา 10 ยูนติ ควรไดรบั การรักษาดวย iron
chelators ไดแก ยา deferoxamine หรือ deferasirox และติดตาม
เปนระยะจนกวา serum ferritin จะลดลงตํ่ากวา 1,000 ng/mL
สําหรับผูปวยที่อยูในกลุม non-transfusion-dependent
β-thalassemia โดยมากไมจําเปนตองไดรับการถายเลือดยกเวน
ในบางระยะ เชน เจ็บปวย ผาตัด ตั้งครรภ เปนตน จึงควรติดตาม
ผูปวยเปนระยะและเฝาระวังการเกิดภาวะแทรกซอนจากโรค
สวนในกรณีที่จําเปนตองไดรับการถายเลือดอาจพิจารณาใหเปน
ครั้งคราวเมื่อระดับ hemoglobin นอยกวา 10 g/dL ผูปวยกลุมนี้
จําเปนตองไดรบั การติดตามเฝาระวังการเกิดภาวะ iron overload ดวย
โดยทําการตรวจวัด serum ferritin และตรวจ MRI เปนระยะ
เชนเดียวกันกับในกรณีของผูปวยกลุม transfusion-dependent
ขอแตกตางคือ จะพิจารณาใหการรักษาดวย iron chelators เมือ่ มี
ระดับ serum ferritin ตั้งแต 800 ng/mL ขึ้นไปหรือมีความเขมขน
ของธาตุเหล็กในตับตั้งแต 5 mg/g ขึ้นไป และหยุดใหการรักษา
เมื่อระดับ serum ferritin ลดลงนอยกวา 300 ng/mL หรือ
ความเขมขนของธาตุเหล็กในตับนอยกวา 3 mg/g

ตั บ แข็ ง และโรคมะเร็ ง ตั บ ชนิ ด hepatocellular carcinoma
ความผิดปกติของการทํางานของตอมไรทอ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการชากวาปกติ โรคกระดูกและภาวะกระดูกพรุน กอนที่
เกิดจาก extramedullary erythropoiesis แผลเรือ้ รังทีข่ า ตับมามโต
ภาวะดีซานและโรคนิ่วในถุงนํ้าดี โรคไต โรคมะเร็ง และเหตุการณ
ไมพึงประสงคตาง ๆ ที่พบไดจากการใชยาในกลุม iron chelators
ซึ่งผูปวยทุกรายควรไดรับการติดตามเพื่อคนหาภาวะแทรกซอน
ตาง ๆ ดังกลาวเปนระยะ และใหการรักษาตามความเหมาะสม
หากตรวจพบภาวะแทรกซอนดังกลาว
ÊÃØ»

β-thalassemia เป น โรคทางพั น ธุ ก รรมที่ ทํา ให เ กิ ด
ภาวะโลหิตจาง ซึ่งมีระดับความรุนแรงที่แสดงออกทางคลินิกได
หลากหลาย โดยเกิดขึน้ จากการกลายพันธุข องยีนทําใหมกี ารสราง
โปรตีนที่เปนสวนประกอบของ hemoglobin tetramer ลดลงหรือ
ผิดปกติไปจากเดิม การมีสายโปรตีน tetramer ที่ผิดปกติทําให
เม็ดเลือดแดงแตกงายอายุสั้น และการสรางเม็ดเลือดแดงไมมี
ประสิทธิภาพ ผูปวยที่มีความผิดปกติรุนแรงมักเกิดอาการจาก
ภาวะโลหิ ต จาง มี ก ารสร า งเม็ ด เลื อ ดแดงจากไขกระดู ก และ
จากแหล ง อื่ น เพิ่ ม มากขึ้ น จนเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงและผิ ด รู ป
ของกระดูก รวมถึงการขยายขนาดของอวัยวะตาง ๆ ทีส่ รางเม็ดเลือด
เกิ ด ภาวะเลื อ ดแข็ ง ตั ว เป น ลิ่ ม ได ง า ยกว า ปกติ และเสี่ ย งต อ
การเกิดภาวะธาตุเหล็กสะสมในรางกายมากเกิน การวินิจฉัยโรค
สามารถทําไดโดยการตรวจลักษณะเม็ดเลือดแดงรวมกับการตรวจ
hemoglobin typing ไปจนถึงการตรวจทางพันธุกรรมเพือ่ ดูลกั ษณะ
การกลายพันธุที่เกิดขึ้น การดูแลรักษาผูปวยพิจารณาจากระดับ
transfusion dependence เปนหลัก แตมีองคประกอบที่สําคัญคือ
การแกไขปญหาภาวะโลหิตจาง และการปองกันภาวะแทรกซอน
¡ÒÃà½‡ÒÃÐÇÑ§ÀÒÇÐá·Ã¡«ŒÍ¹µ‹Ò§ æ
ภาวะแทรกซอนที่พบไดบอยในผูปวย β-thalassemia จากภาวะธาตุเหล็กสะสมในรางกายมากเกิน
ไดแก การเกิดลิม่ เลือดและหลอดเลือดอุดตัน ภาวะความดันโลหิตสูง
ในหลอดเลือดที่ปอด (pulmonary hypertension) โรคหัวใจและ
ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ โรคตับอักเสบจากเชือ้ ไวรัส พังผืดในตับ
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การรักษา ANCA vasculitis
ต่อจากฉบับที่แล้ว

Cyclophosphamide (CY)
ในกรณีีที่ี�มีี major organ involvement ควรพิิจารณีาให้้ corticosteroid ร่วมีกับ cyclophosphamide
ซึ่่ง� ได้้ผลมีากกว่าร้อยละ 90 อาจพิิจารณีาให้้ CY ที่างการรับประที่าน ห้รือฉีีด้เข้้าห้ลอด้เลือด้ด้ำานาน 3-6 เด้ือน
จนกว่าโรคสงบ การศึ่กษา Cyclops trial รวบรวมีผ้้ป่วย 149 รายที่ี�เป็น AAV แบ่งเป็นกล่่มีที่ี�ได้้รับ
cyclophosphamide และรับประที่าน (2 มีก./กก./วัน) ห้รือฉีีด้เข้้าห้ลอด้เลือด้ด้ำา 15 มีก./กก. ที่่ก 2-3 สัปด้าห้์
นาน 3-6 เด้ือน พิบว่าอัตราการเกิด้โรคสงบไมี่ต่างกัน แต่ปริมีาณียาสะสมีในกล่่มีที่ี�ได้้ยารับประที่านจะเพิิ�มี
มีากกว่า (16 กรัมีในกล่่มียารับประที่าน เที่ียบกับ 8 กรัมีในกล่่มียาฉีีด้) และการฉีีด้เข้้าเส้นจะมีีผลข้้างเคียง
น้อยกว่า แต่ในกล่่มียารับประที่านจะเกิด้โรคกลับเป็นซึ่ำ�าบ่อยกว่า
Rituximab
มีีการศึ่กษา 2 ชิ้ิ�น คือ RAVE trial และ RITUXVAS trial ได้้ศึ่กษายา rituximab ในการ induction
พิบว่า RAVE trial รวบรวมีผ้้ป่วยที่ี� serum creatinine < 4 มีก./ด้ล. แต่ไมี่ได้้ cyclophosphamide ห้รือ
prednisolone ในข้ณีะที่ี� RITUXVAS trial รวบรวมีเฉีพิาะผ้้ป่วยให้มี่ที่ี�มีีการที่ำางานข้องไตตำ�ากว่านี�จนถึ่งกับ
ต้องที่ำา dialysis พิบว่าจากการศึ่กษาที่ัง� 2 ชิ้ิน� rituximab ไมี่ตา่ งจาก cyclophosphamide ในการที่ำาให้้โรคสงบ
แต่ใน RAVE trial พิบว่า rituximab ที่ำาให้้โรคสงบได้้มีากกว่า cyclophosphamide
ในปี ค.ศึ. 2011 US FDA ได้้รบั รองการใชิ้้ rituximab ในโรค MPA ที่ีร� น่ แรง โด้ยเฉีพิาะผ้ที่้ ก�ี ลับเป็นให้มี่
ข้นาด้ยา 375 มีก./มี.2 ที่่กสัปด้าห้์นาน 4 สัปด้าห้์ ห้รือให้้ 1,000 มีก. ที่่ก 2 สัปด้าห้์ พิบว่าได้้ผลเที่่ากัน
ประจำำเดืือนกุมภาพันธ์์ 2564

วงการแพทย์์

33

[ นานาสาระ ]
และราคาถึ้กกว่า ถึ้าจะที่ำา plasmapheresis ควรที่ำาห้ลังได้้ rituximab 48 ชิ้ั�วโมีง เพิราะกระบวนการ
plasmapheresis จะข้จัด้ยาออกไปได้้
Mycophenolate mofetil (MMF)
การศึ่กษา MYCYC ศึ่กษาการใชิ้้ MMF ในการ induction เที่ียบกับการฉีีด้ CY พิบว่าไมี่ต่างกัน
แต่โรคกลับเป็นซึ่ำ�ามีากกว่าในกล่่มี MMF โด้ยเฉีพิาะผ้้ที่ี�มีี PR3-ANCA positive การศึ่กษานี�พิบว่า MMF และ
corticosteroid สามีารถึใชิ้้เป็นยาลำาด้ับแรกที่ี�ใชิ้้ induction ได้้ในผ้้ที่ี�โรคร่นแรงไปมีาก
ยาใหม่่ ๆ
Selective C5a receptor inhibitor (avacopan) ร่วมีกับ corticosteroid ข้นาด้น้อย พิบว่าได้้ผล
ไมี่ต่างจากการให้้ corticosteroid อย่างเด้ียว ข้ณีะนี�กำาลังมีีการศึ่กษาเพิิ�มีเติมี
Maintenance Therapy
การศึ่กษา CYCAZAREM trial พิบว่าการให้้ cyclophosphamide เที่ียบกับ azathioprine (AZA)
ในการ maintenance ได้้ผลเที่่ากันที่ี�เวลา 6 เด้ือน การศึ่กษาที่ี�เวลา 18 เด้ือน พิบว่าอัตราการเกิด้เป็นซึ่ำ�า
ไมี่ต่างกัน IMRPOVE trial เปรียบเที่ียบ MMF กับ azathioprine (AZA) พิบว่ากล่่มีที่ี�ให้้ MMF กลับเป็นซึ่ำ�า
บ่อยกว่า แต่ก็ยังมีีที่ี�ใชิ้้คือ ให้้ในกล่่มีผ้้ป่วยที่ี�รับประที่าน AZA ไมี่ได้้
The MAINRTTSAN trial เปรียบเที่ียบ AZA กับ rituximab 5 ครั�ง ในเวลา 18 เด้ือน พิบว่า rituximab
ได้้ผลด้ีกว่า AZA ในการลด้การกลับเป็นซึ่ำ�า (ร้อยละ 5 ในกล่่มี rituximab และร้อยละ 28 ในกล่่มี AZA)
The RITAZAREM trial ได้้ศึ่กษาการใชิ้้ rituximab 1,000 มีก. ที่่ก 4 เด้ือน เป็นจำานวน 5 ครั�ง ห้รือ
AZA (2 มีก./กก./วัน) พิบว่า rituximab ได้้ผลด้ีกว่า AZA ในการป้องกันโรคกลับเป็นซึ่ำ�า (Hazard ratio 0.36,
95% CI 0.23-0.57, p < 0.001)
การให้้ ย าเพิื� อ ประคองในระยะยาวนานเพิี ย งใด้ยั ง ไมี่ มีี ใ ครที่ราบแน่ ชิ้ั ด้ The REMAIN trial
เป็นการศึ่กษาแบบส่่มีที่ี�พิบว่าการให้้ AZA และ prednisolone นาน 48 เด้ือน จะได้้ผลด้ีกว่าการให้้เพิียง
24 เด้ือน แต่ถึ่งแมี้จะห้ย่ด้ยาเร็ว การเกิด้เป็นให้มี่ก็ไมี่มีากเพิียงร้อยละ 35 เที่่านั�น แสด้งว่าผ้้ป่วยส่วนให้ญ่่
ไมี่จำาเป็นต้องให้้ยานานมีาก
ด้ังนั�น การตัด้สินใจจะห้ย่ด้ยาข้่�นอย้่กับสภาวะที่างคลินิกข้องผ้้ป่วย ระด้ับ ANCA อวัยวะที่ี�กระที่บ
การที่ำางานข้องไต และยาที่ี�เลือกใชิ้้ induction

Reference: Geetha D, Jefferson J. ANCA-associated vasculitis: Core Curriculum 2020; AJKD 2020;75:124-37.
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ม.มหิดลเตรียมตอยอดผลิตวัคซีนไขเลือดออกเดงกี
ทั้ง 4 ชนิด สูระดับอุตสาหกรรม

วิกฤติ COVID-19 สงผลกระทบในวงกวาง ทําใหผูคน
ใหความสําคัญอยางยิ่งกับปญหาโรคติดเชื้อ ซึ่งการพัฒนาวัคซีน
เพื่อปองกันและรักษาโรคติดเชื้อกําลังกลายเปนความหวังของ
มวลมนุษยชาติอยูในขณะนี้
ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.สุธี ยกสาน ที่ปรึกษาศูนยวิจัย
และพั ฒ นาวั ค ซี น สถาบั น ชี ว วิ ท ยาศาสตร โ มเลกุ ล (MB)
มหาวิทยาลัยมหิดล ผูริเริ่มวิจัยและพัฒนาวัคซีนโรคติดเชื้อ
ที่สําคัญในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียมานานนับ 40 ป จาก
ผลงานวิจยั และพัฒนาวัคซีนไขเลือดออกเดงกี (Dengue) ทัง้ 4 ชนิด
วัคซีนไขสมองอักเสบเจอี (JE) วัคซีนไขซิกา (Zika) และวัคซีน
ไขปวดขอยุงลาย (Chikungunya) ซึ่งในฐานะผูเชี่ยวชาญดาน
การวิจัยและพัฒนาวัคซีนมาอยางยาวนาน ไดอธิบายการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อ รวมถึงโควิด-19 วามีระดับความรุนแรง
ตั้งแตโรคประจําถิ่น (Endemic) จนเกิดการแพรขยายในวงกวาง
(Outbreak) กระทั่งกลายเปนโรคระบาด (Epidemic) และเกิด
การแพรกระจายไปทัว่ โลก (Pandemic) ซึง่ เปนการระบาดขัน้ สูงสุด
จากนั้นก็อาจกลับกลายเปนโรคประจําถิน่ ตอไปได
ศ.เกียรติคณ
ุ ดร.นพ.สุธี ยังไดกลาวถึงความสําคัญของ
การวิจยั และพัฒนาวัคซีนวา เปนการพัฒนาเชิงรุก
ซึ่งการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 มีหลักการพื้นฐาน
เชนเดียวกับโรคติดเชือ้ ทีม่ คี วามรุนแรงโดยทัว่ ไป
นอกจากนี้ ยั ง อาจช ว ยผู ติ ด เชื้ อ ได โ ดยนํา สาร
ภูมติ า นทาน (Antibody) ของผูป ว ย หรือผูต ดิ เชือ้
ทีห่ ายแลวมาผานกระบวนการในหองปฏิบตั กิ าร
แลวฉีดใหแกอาสาสมัคร แตกย็ งั อาจพบขอจํากัด
บาง เนื่องจากผูปวยแตละรายมีระบบภูมิคุมกัน
ที่ แ ตกต า งกั น จึ ง มี ผ ลต อ วั ค ซี น หรื อ สาร
ภูมิตานทานที่ไดรับไมเหมือนกัน ดังนั้น เพื่อให

การพัฒนาวัคซีนประสบผลสําเร็จจึงควรมีการศึกษาถึงปจจัยดาน
วิทยาภูมิคุมกันรวมดวย ซึ่งนวัตกรรมนั้นสรางไดหากเราสามารถ
พัฒนาวัคซีนปองกันและรักษาโรคติดเชือ้ ชนิดใดชนิดหนึง่ ประสบ
ผลสําเร็จแลว ในอนาคตอาจสามารถพัฒนาตอยอดเปนนวัตกรรม
โดยรวมเอาวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อชนิดอื่นไวในเข็มเดียวกันได
ดังนัน้ จึงควรมีการวิจยั และพัฒนาวัคซีนอยางตอเนือ่ ง ซึง่ ระหวาง
รอใหวัคซีนโควิด-19 ประสบผลสําเร็จ ประชาชนควรปฏิบัติตาม
มาตรการเฝาระวังอยางเครงครัด แตก็ไมควรตื่นตระหนกกัน
จนเกินไปจนสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวัน ไมเชนนั้น
อาจส ง ผลกระทบต อ สั ง คมและเศรษฐกิ จ ของประเทศชาติ
โดยรวมดวยได
สําหรับกาวตอไปของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนยวิจัย
และพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล (MB) จะรวมกับ
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) พัฒนาวัคซีน
ไขเลือดออกเดงกีทั้ง 4 ชนิดออกไปสูอุตสาหกรรม โดยจะทําให
ประเทศไทยไดเปนศูนยกลางระดับโลกในการผลิตวัคซีนชนิดนี้
ซึ่งนอกจากวัคซีนในคนแลว ทางศูนยวิจัยฯ ยังไดมีการวิจัยและ
พัฒนาวัคซีนในเปดพันธุไขจากการศึกษาเชื้อไวรัสเปดที่นาํ โดย
ยุงลาย เพือ่ ดูแลเปดทีอ่ ยูใ นอุตสาหกรรมการผลิต
ไขเปดในระดับประเทศตอไปอีกดวย

สัมภาษณและเขียนขาวโดย ฐิตริ ตั น เดชพรหม
นักประชาสัมพันธ (ชํานาญการ) งานสื่อสารองคกร
กองบริหารงานทัว่ ไป สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล โทรศัพท 0-2849-6210
»ÃÐ¨Óà´×Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2564

Ç§¡ÒÃá¾·Â

35

[ Systematic Review ]
• นพ.ธ์นาวุฑฒ์ โสภักดืี

ความต้้องการในการฉีีดวัคซีีน
ป้้องกันโรค COVID-19
ในประเทศไทยกำำ� ลัั ง จะเร่� ม มี กำ �รฉีี ด
วััคซีีนป้องกำันกำ�รระบ�ดของโรค COVID-19
ปั ญ ห�ใหญ่ อี กำ หน่� ง ปั ญ ห�ของกำ�รควับคุ ม
กำ�รติ่ ด เชื้้� อ COVID-19 ในวังกำวั้ � งได้ อ ย่ � ง
มีประสิ่ ทธิ่ ภ�พค้อ กำ�รยอมรับกำ�รฉีีดวััคซีีน
ป้องกำันโรค COVID-19 ในวังกำวั้�ง เน้�องจ�กำ
หลั�ยคนยั ง กำั ง วัลัถึ่ ง ประสิ่ ท ธิ่ ภ �พของวัั ค ซีี น
ทีน� �ำ ม�ฉีีด หลั�ยคนยังกำังวัลัถึ่งกำ�รเกำ่ดผลัข้�งเคียง
ภ�ยหลัังกำ�รฉีีดวััคซีีน เน้�องจ�กำวััคซีีนป้องกำัน
โรค COVID-19 เป็นเทคโนโลัยีใหม่ท�เี พ่�งค่ดค้น
ได้ไม่น�นแลัะมีกำ�รอนุมัติ่กำ�รใชื้้อย่�งฉีุกำเฉี่น
เพ้�อป้องกำันกำ�รระบ�ดของโรค COVID-19 นี�
ด้วัยระยะเวัลั�ในกำ�รทำ�กำ�รศ่กำษ�ถึ่งประสิ่ทธิ่ภ�พ
ของวััคซีีนที�สิั�นม�กำทำ�ให้ทร�บถึ่งประสิ่ทธิ่ภ�พ
ของวััคซีีนแลัะทร�บถึ่งผลัข้�งเคียงของวััคซีีน
ป้องกำันโรค COVID-19 เพียงบ�งสิ่วัน จ่งจำ�เป็น
อย่�งย่ง� ทีติ� อ้ งทร�บถึ่งควั�มเข้�ใจของประชื้�ชื้น
กำ�รยอมรับในกำ�รฉีีดวััคซีีนป้องกำันโรค COVID-19
ของประชื้�ชื้น ห�กำสิ�ม�รถึกำระจ�ยวััคซีีนที�มี
ประสิ่ทธิ่ภ�พให้ทั�วัถึ่งแกำ่ประชื้�ชื้นโดยทั�วัไป
แลัะประชื้�ชื้นทั� วั ไปยอมรั บ กำ�รฉีี ด วัั ค ซีี น นี�
จะทำ�ให้กำ�รควับคุมโรคในวังกำวั้�งสิ�ม�รถึทำ�ได้
อย่�งมีประสิ่ทธิ่ภ�พสิูงสิุด
จ�กำกำ�รศ่กำษ�เร้�องอัติร�กำ�รยอมรับ
กำ�รฉีีดวััคซีีนป้องกำันโรค COVID-19 มีร�ยง�น
ควั�มหลั�กำหลั�ยในอัติร�กำ�รยอมรับกำ�รฉีีด
วัั ค ซีี น ของในแติ่ ลั ะประเทศในแติ่ ลั ะภู ม่ ภ �ค
ที� แ ติกำติ่ � งกำั น เน้� อ งจ�กำควั�มไม่ มั� น ใจใน
ประสิ่ทธิ่ภ�พแลัะกำ�รกำลััวักำ�รเกำ่ดผลัข้�งเคียง
ห�กำพบอัติร�กำ�รยอมรับในกำ�รฉีีดวััคซีีนทีติ� ��ำ กำวั่�
ร้ อ ยลัะ 60 จะเป็ น ที� น่ � กำั ง วัลัเป็ น อย่ � งม�กำ
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เน้�องจ�กำจะเป็นกำ�รย�กำในกำ�รควับคุมกำ�รติ่ดเชื้้�อ COVID-19 ในวังกำวั้�ง
ได้
พบอัติร�กำ�รยอมรับกำ�รฉีีดวััคซีีนป้องกำันโรค COVID-19 ในปร่ม�ณ
ทีติ� ำ��ในกำลัุ่มประเทศแถึบติะวัันออกำกำลั�ง ยุโรปติะวัันออกำ แลัะรัสิเซีีย แลัะ
ในท�งติรงกำันข้�ม พบอัติร�กำ�รยอมรับกำ�รฉีีดวััคซีีนป้องกำันโรค COVID-19
ในอัติร�ทีสิ� งู ในกำลัุม่ ประเทศแถึบเอเชื้ียติะวัันออกำแลัะเอเชื้ียติะวัันออกำเฉีียงใติ้
รวัมถึ่งประเทศไทย
ได้ มี กำ �รทำ� กำ�รศ่ กำ ษ�เร้� อ งควั�มติ้ อ งกำ�รในกำ�รฉีี ด วัั ค ซีี น ใน
ประเทศไทย โดยท่�นอ�จ�รย์พันปิติ่ ที�เกำษติร ทำ�กำ�รสิำ�รวัจท�งออนไลัน์
ในประเทศไทยในเด้ อ นมกำร�คม พ.ศ. 2564 โดยมี กำ �รอ้ � งอ่ ง จ�กำ
Facebook ของ ศ.นพ.ยง ภู่วัรวัรรณ พบวั่�มีผู้ติอบแบบสิอบถึ�มท�ง
ออนไลัน์จำ�นวันประม�ณ 34,000 คน ผลัสิำ�รวัจพบวั่�ผูติ้ อบแบบสิอบถึ�ม
ม�กำกำวั่�ร้อยลัะ 80 มีควั�มติ้องกำ�รฉีีดวััคซีีนป้องกำันโรค COVID-19
ซี่ง� หม�ยถึ่งวั่�ห�กำวััคซีีนทีฉี� ดี มีประสิ่ทธิ่ภ�พจะทำ�ให้ประเทศไทยสิ�ม�รถึ
ควับคุมป้องกำันกำ�รติ่ดเชื้้�อโรค COVID-19 ได้อย่�งมีประสิ่ทธิ่ภ�พ
กล่่าวโดยสรุุป ในประเทศไทยกำำ�ลัังจะมีกำ�รฉีีดวััคซีีนป้องกำันโรค
COVID-19 ในเร็วั ๆ นี� กำ�รฉีีดวััคซีีนมุ่งหวัังให้ประชื้�ชื้นที�ได้รับวััคซีีน
เกำ่ดภูม่คุ้มกำันติ่อโรค COVID-19 สิ�ม�รถึควับคุมกำ�รระบ�ดของโรคได้
ในวังกำวั้�ง พบวั่�อัติร�ควั�มติ้องกำ�รฉีีดวััคซีีนในคนไทยมีสิงู ถึ่งร้อยลัะ 80
Reference
1. Malik Sallam. COVID-19 vaccine hesitancy worldwide: a systematic review of vaccine acceptance
rates: Vaccines 2021, 9(2), 160; https://doi.org/10.3390/vaccines9020160
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การเสียชีวิตจากการตกทีส
่ ูง

ส่ภาพร่างศูพทำี�บิดเบี�ยว แขนขาหักฉัีกขาด กองเลือดนองเตึ็มัพื�น เมัื�อมัองขึ�นไป็ก็คืาดเดาได้ไมั่ยากว่า
ศูพดังกล่าวตึกลงมัาจุากตึึกสู่งเบื�องหน้า เหตึุเพราะแรงดึงดูดของโลกกระทำำากับมัวลของร่างกายทำี�ตึกลงมัา
อย่างอิส่ระ เกิดคืวามัเร่งคืวามัเร็วจุนกระแทำกกับพื�นเบื�องล่าง ผลลัพธี์จุึงเกิดเป็็นภาพส่ยดส่ยองนี� แน่นอนส่าเหตึุ
การตึายย่อมัไมั่เป็็นป็ญิหาเพราะส่ภาพอวัยวะส่่วนตึ่าง ๆ แตึก ฉัีก บิดเบีย� วเห็นเป็็นป็ระจุักษ์กบั ส่ายตึา แตึ่คืำาถ่ามั
ทำี�เกิดขึ�นเป็็นป็ระจุำาคืือ กระโดดตึึกฆ่่าตึัวตึาย อุบัตึิเหตึุพลัดตึก หรือถู่กผลักหรือโยนลงมัา

ถู่กผลักตึกลงมัาแน่ ๆ ญิาตึิผู้ตึายคืิด เช่ื�อและกล่าวเช่่นนั�น แถ่มัด้วยรอยช่ำ�าตึามัร่างกาย และคืำาให้การ
ของคืนข้างห้องว่าได้ยินเส่ียงการทำะเลาะมัีป็ากเส่ียงกัน ยิ�งตึอกยำ�าว่าส่าวผู้ตึายตึ้องถู่กทำำาร้ายก่อนจุะถู่กฆ่่าด้วย
การถู่ กผลั กหรื อจุั บโยนให้ ตึกลงมัาจุากระเบี ยงห้ องช่ั� น 7 จุนเส่ี ยช่ี วิตึ โดยแฟนหนุ่ มัทำี� พักอาศูั ยอยู่ ด้วยกั น
ในคือนโดแห่งนี�แน่ ๆ
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คืำาก็แน่ ๆ ส่องคืำาก็แน่ ๆ เป็็นเช่่นนั�นแน่ ๆ หรือ หากในช่ีวิตึจุริงมัียอดนักส่ืบจุิ๋วโคืนัน หรือนักส่ืบทำี�ฉัลาดทำี�สุ่ด
ของยุคื Sherlock Holmes คืงไขป็ริศูนาการตึายนั�นได้แน่ ๆ เช่่นกัน แตึ่ในเหตึุการณ์์จุริงทำี�ไมั่มัีป็ระจุักษ์พยานหรือหลักฐาน
ทำี�ช่ี�ช่ัด เช่่น พยานผู้เห็นเหตึุการณ์์ หรือกล้องวงจุรป็ด ณ์ ส่ถ่านทำี�และจุุดเวลาทำี�ผูตึ้ ายตึกลงมัา มัีเพียงคืน 2 คืนเทำ่านั�นทำี�รู้เห็น
เหตึุการณ์์ คืือ ผู้ตึาย กับแฟนหนุ่มั ทำำาให้ในทำี�สุ่ดจุำาตึ้องอาศูัยพยานหลักฐานอื�นในทำางอ้อมัในการส่ืบหาคืวามัเป็็นไป็ได้
ทำี�ใกล้เคืียงคืวามัจุริงทำี�สุ่ด เช่่น ป็ระวัตึิผู้ตึาย คืวามัส่ัมัพันธี์กับคืนรอบข้างหรือผู้ตึ้องส่งส่ัย มัูลเหตึุจุูงใจุในการฆ่่าตึัวตึาย
หรือการฆ่าตึกรรมั เหตึุการณ์์แวดล้อมัส่ืบเนือ� ง รวมัถ่ึงส่ภาพทำีเ� กิดเหตึุ ส่ภาพบาดแผลและการบาดเจุ็บจุากการตึรวจุศูพ เป็็นตึ้น
มัีการศูึกษาวิจุยั หนึง� ทำีเ� ก็บรวบรวมัข้อมัูลอุบตึั กิ ารณ์์และพฤตึิการณ์์เกีย� วกับการเส่ียช่ีวตึิ จุากการตึกจุากทำีส่� งู ซึ่ึง� ข้อมัูล
และผลลัพธี์ทำี�ได้จุากการศูึกษานั�นเป็็นข้อมัูลทำี�ออกไป็ในแนวพฤตึิกรรมัศูาส่ตึร์และจุิตึวิทำยามัากกว่าจุะเป็็นข้อมัูลหรือผลลัพธี์
ทำางการแพทำย์ โดยการศูึกษาวิจุัยดังกล่าวได้รวบรวมัข้อมัูลและได้ผลลัพธี์เกี�ยวกับอุบัตึิการณ์์และพฤตึิการณ์์ ดังนี�
• เพศู เพศูช่ายพบว่าพฤตึิการณ์์เป็็นอุบตึั เิ หตึุมัากกว่าการฆ่่าตึัวตึายเล็กน้อย คืือ 40-50% : 30-40% ส่่วนเพศูหญิิง
พบว่าพฤตึิการณ์์เป็็นการฆ่่าตึัวตึายถ่ึง 70-80% อุบัตึิเหตึุเพียงแคื่ 10-20%
• คืวามัสู่ ง ของตึึ ก 70-80% ของการฆ่่ า ตึั ว ตึายจุะเกิ ด ขึ� น ในตึึ ก สู่ ง ตึั� ง แตึ่ 5 ช่ั� น ขึ� น ไป็ หากคืวามัสู่ ง ของตึึ ก
น้อยกว่า 5 ช่ั�น มัักจุะเป็็นพฤตึิการณ์์อื�น

ความสูง 5 ชั้น นาจะเปนความสูงขั้นตํ่าที่ผูที่ตั้งใจจะฆาตัวตายคิดวาถากระโดดลงมาแลวจะทําใหเสียชีวิต
• จุดหมัายลาตึาย พบได้เพียง 10% ของการกระโดดตึึกตึาย
• เกือบคืรึ�งของผู้ทำี�กระโดดตึึกตึายมัีป็ระวัตึิอาการป็วยทำางจุิตึ
• ส่ถ่านทำีเ� กิดเหตึุ 70% ของอุบตึั เิ หตึุเกิดในอาคืารทำีก� าำ ลังก่อส่ร้าง โดยไมั่พบว่าส่ถ่านทำีด� งั กล่าวจุะมัีการกระโดดตึึกตึาย
บ้านพักทำี�อยู่อาศูัยพบว่า 60-70% เป็็นการฆ่่าตึัวตึาย แตึ่หากพบว่าส่ถ่านทำี�พบศูพมัีอุป็กรณ์์จุำาพวกบันได
ก็มัีคืวามัเป็็นไป็ได้มัากว่าจุะเป็็นอุบัตึิเหตึุจุากการทำี�ผู้ตึายกำาลังป็นป็ายขึ�นไป็ซึ่่อมัแซึ่มัหรือทำำาอะไรบางอย่าง
ส่่วนทำี�ทำำางาน เช่่น อาคืารออฟฟศูตึ่าง ๆ โดยส่่วนใหญิ่พฤตึิการณ์์จุะเป็็นอุบัตึิเหตึุ
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[ มุมนิติเวช ]
• ช่่วงเวลา พบว่าการกระโดดตึึกตึายมัักเกิดในเวลาเย็นหรือกลางคืืน ส่่วนอุบัตึิเหตึุมัักเกิดในช่่วงเวลาทำำางาน
• ระเบียง หรือผนังทำี�กั�นการตึก หากทำี�ก�นั นั�นสู่งเกินจุุดศููนย์ถ่่วงของร่างกาย พฤตึิการณ์์มัักไมั่ใช่่อุบัตึิเหตึุ
• ระยะห่างจุากศูพจุนถ่ึงผนังอาคืารไมั่ส่ามัารถ่นำามัาใช่้ระบุพฤตึิการณ์์ได้
ข้อมัูลแวดล้อมัเหล่านี�จุะเป็็นตึัวช่่วยในการพิจุารณ์าคืวามัเป็็นไป็ได้ของพฤตึิการณ์์การตึาย เช่่น หากพบว่าผู้ตึาย
เป็็นเพศูช่าย ตึกลงมัาจุากตึึกสู่งทำี�กำาลังก่อส่ร้างในช่่วงเวลากลางวัน พฤตึิการณ์์ก็มัีคืวามัเป็็นไป็ได้มัากว่าจุะเป็็นอุบัตึิเหตึุ
หรือหากผู้ตึายเป็็นเพศูหญิิง ตึกลงมัาจุากระเบียงทำี�มัีทำี�กั�นคื่อนข้างสู่งในเวลากลางคืืน การส่ืบส่วนส่อบส่วนก็น่าจุะพุ่งเป็้า
ไป็ทำี�การฆ่่าตึัวตึาย เป็็นตึ้น
อย่างไรก็ตึามั การศูึกษาวิจุยั ดังกล่าวไมั่มัขี อ้ มัูลมัากนักเกีย� วกับการฆ่าตึกรรมัว่าจุะมัีอบุ ตึั กิ ารณ์์หรือส่ิง� บ่งช่ีใ� ด อย่างเช่่น
กรณ์ี ทำี� ย กตึั ว อย่ า งไป็เมัื� อ ตึอนตึ้ น ส่าวผู้ ตึ ายทำี� พ บว่ า ตึกจุากคือนโดลงมัาเส่ี ย ช่ี วิ ตึ มัี ร อยช่ำ�า ซึ่ึ� ง คืาดว่ า น่ า จุะถู่ ก ทำำา ร้ า ย
ตึามัร่างกาย จุากข้อมัูลหยาบ ๆ เพียงเทำ่านี�ย่อมัไมั่ส่ามัารถ่ตึัดป็ระเด็นการฆ่าตึกรรมัออกได้ แตึ่การกระโดดตึึกฆ่่าตึัวตึาย
ก็ยงั มัีคืวามัเป็็นไป็ได้อยู่ เนือ� งจุากหลายกรณ์ีพบว่าเมัือ� ผูตึ้ ายทำะเลาะเบาะแว้งกับคืนในคืรอบคืรัวจุนถ่ึงขัน� ถู่กทำำาร้ายนัน� เป็็นเหตึุ
ของคืวามัเส่ียใจุและอารมัณ์์ช่ั�ววูบจุนตึัดส่ินใจุฆ่่าตึัวตึายด้วยวิธีีตึ่าง ๆ ได้
การเส่ียช่ีวิตึจุากการตึกจุากทำี�สู่งก็เช่่นเดียวกับการตึายอื�น ๆ บางคืรั�งมัีหลักฐานช่ี�ช่ัด หรือมัีส่ิ�งตึรวจุพบจุากศูพ
ทำี�ช่่วยให้วินิจุฉััยส่าเหตึุและพฤตึิการณ์์การเส่ียช่ีวิตึได้ แตึ่ในหลายคืรั�งจุำาเป็็นตึ้องอาศูัยพยานหลักฐานอื�น ๆ ในทำางอ้อมั
เพื�อช่ั�งนำ�าหนักและหาคืวามัน่าจุะเป็็นทำี�เป็็นไป็ได้มัากทำี�สุ่ดในการส่รุป็พฤตึิการณ์์การตึายนั�น ในตึอนหน้าจุะได้ส่าธียาย
เกี�ยวกับส่ิ�งตึรวจุพบจุากการผ่าตึรวจุศูพ และกรณ์ีตึัวอย่างการเส่ียช่ีวิตึจุากการตึกจุากทำี�สู่งตึ่อไป็
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เศรษฐกิจประเทศไทยในป พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 มีขอมูล
ดี ๆ จากธนาคารโลกในประเทศไทย ผมจึงขอนํามา
เลาสูกันฟงนะครับ
ประเทศไทยในป พ.ศ. 2563 คาดวาจะมี
ผู ที่ มี ร ายได ตํ่า กว า เส น ความยากจนเพิ่ ม ขึ้ น อี ก
1.5 ลานคน จากที่มี 3.7 ลานคนในป พ.ศ. 2562
ทําใหป พ.ศ. 2563 จะมีผทู ย่ี ากจนรวมเปน 5.2 ลานคน
เนื่องมาจาก COVID-19 ศัตรูหมายเลขหนึ่งของเรา
และชาวโลกนั่นเอง
ธนาคารโลกให คําจํากั ดความของคําว า
poverty หรือ poverty line คือ มีรายไดตํ่ากวา
5.5 เหรียญสหรัฐตอวัน หรือ 165 บาท/วัน รวมแลว
ก็คอื ปละ 60,225 บาท หรือเดือนละ 5,018.75 บาท
ถาคํานวณจากวันที่มีใน 1 ป คือ 365 วัน แตถา
คํานวณจากวันจันทร-ศุกรเทานั้น ใน 1 ป (ไมนับ
วันนักขัตฤกษและวันหยุดอื่น ๆ) ก็จะมี 52 สัปดาห
x 5 วัน หรือ 260 วัน เทากับ 42,900 บาท/ป
และในป พ.ศ. 2564 นี้ คาดวาโรคระบาด
นาจะดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในครึ่งหลังของป
จึงคาดวาจํานวนผูยากจนจะลดจาก 5.2 ลานคน
เปน 5 ลานคน อัตราความยากจนป พ.ศ. 2563 อยูท ่ี
8.8% ขึ้นจาก 6.2% ในป พ.ศ. 2562 และคาดวาจะ
ลดลงเปน 8.4% ในปนี้ (2564) จํานวนผูที่ยากจน
เพิ่มขึ้นเพราะการตกงานจาก COVID-19
ในครึ่งแรกของป พ.ศ. 2563 มีคนตกงาน
ถึง 340,000 คน และมีการลดจํานวนชัว่ โมงทีท่ ํางาน
สํา หรั บ ผู ห ญิ ง 3 ชั่ ว โมง ผู ช าย 2 ชั่ ว โมง แต
สถานการณเริ่มดีขึ้นใน 3 เดือนแรกของครึ่งหลัง
ของป พ.ศ. 2563 มีการทํางานเพิม่ ขึน้ 850,000 คน
คํานวณวาเศรษฐกิจไทยจะถดถอย 6.5%
ในป พ.ศ. 2563 และจะโตขึ้น 4% ในป พ.ศ. 2564
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานการณของ COVID-19 คาดวา
ประชาชนชาวไทยประมาณ 50% จะไดรับการฉีด
วัคซีนภายในครึ่งหลังของป พ.ศ. 2564 ซึ่งจะทําให
ธุรกิจการทองเที่ยวดีข้ึน ถาเปนเชนนั้นเศรษฐกิจ
อาจโตถึง 4.7% ในป พ.ศ. 2565 ปญหาที่อาจ
เกี่ยวของกับการเติบโตของเศรษฐกิจคือ การเมือง
40
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ทําอยางไรถึงจะปองกันการเกิดความยากจนได?
ผมสอนลูกศิษยแพทยเสมอวา ชีวิตคือการบริหารความเสี่ยง หรือเรา
ตองมีศลิ ปะในการดํารงชีวติ ตองมีภมู คิ มุ กันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวง ร.9 พอหลวงของเรา ปญหาของชีวติ หลัก ๆ คือ 1. การศึกษา 2. การออม
การลงทุน และ 3. การมีสุขภาพที่ดี
เรื่องการศึกษา รัฐบาลตองทําใหเด็ก ๆ ทุกคน คนไทยทุก ๆ คน
มีโอกาสเรียน มีระบบการศึกษา ครูที่ดี ไดมาตรฐานและกระจายไปทั่วประเทศ
ไมใชเจริญเฉพาะในเมืองใหญ ๆ เรื่องนี้เปนเรื่องใหญ แตขอพูดแคนี้ รัฐบาลให
ความสําคัญมากเรือ่ งการศึกษา โดยใหงบประมาณมากทีส่ ดุ ของทุก ๆ กระทรวง
แตผลยังไมดี ยังเกาไมถกู จุด และตองใชเวลาอีกนานมาก เราตองเลือกเรียนวิชา
ที่เราชอบ ที่ตลาดตองการจึงจะหางานไดงาย มีเงินเดือนที่ดี รัฐบาลควรมี
คณะกรรมการแหงชาติดูแลเรื่องกําลังคน
เรื่องการออม ลงทุน มีเพียงประมาณ 5% ของผูเกษียณที่มีอิสรภาพ
ทางการเงิน ซึ่งก็คือมีรายไดจากทรัพยสินเหนือรายจาย ซึ่งก็หมายความวา
ถาจะอยูเฉย ๆ ก็มีรายไดเขามาทุกเดือน มากกวารายจาย ทรัพยสิน คือ กบข.
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, SSF, RMF ประกันตาง ๆ กองทุน หุน เงินฝากธนาคาร
(ไดผลตอบแทนนอย) บานใหเชา รถใหเชา ฯลฯ
เราตองเริ่มออม ลงทุนตั้งแตเริ่มทํางานไดรับเงินเดือนเดือนแรก และ
ตอนเราเปนเด็ก พอแมควรสอนใหรจู กั คุณคาของเงิน ควรใชจา ยอยางประหยัด
ถาไดเงินไปโรงเรียนเปนเดือนควรใชจายอยางเศรษฐกิจพอเพียง พยายามหัด
ออมเงินของตนเองไวซอ้ื ของทีจ่ าํ เปนทีต่ นเองตองการ แทนทีจ่ ะไปขอจากพอแม
ตองเริ่มออม ลงทุนเร็ว ๆ ลูกศิษยผมอายุ 28 ป มีรายไดเดือนละ
30,000 บาท หลายคนยังไมคอ ยมีความรูเ รือ่ งการออม การลงทุน บางคนฝากไว
ทีธ่ นาคารเทานัน้ บางคนซือ้ LTF (ปจจุบนั นีไ้ มมี มี SSF) RMF ประกันชีวติ กบข.
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ นอยคนที่จะรูเรื่องการลงทุน ซื้อกองทุน ซื้อหุน รวมทั้ง
การซื้อแบบสั่งครั้งเดียวจะซื้อทุกเดือนโดยอัตโนมัติที่เรียกกันวา Dollar Cost
Average (DCA) วิธีการซื้อแบบนี้จะเฉลี่ยราคากองทุน หรือหุน ถาอายุ 28 ป
ซื้อกองทุนที่เนนหุน หรือหุนลวน ๆ ที่ดี จากสถิติในอดีตของตลาดหลักทรัพย
17 ป จะไดผลตอบแทน 11% ตอป ฉะนั้นลูกศิษยผมถาฝาก 10,000 บาทตอ
เดือน ฝากไวจนเกษียณ 30-32 ป ภายใน 30 ป เงิน 10,000 บาทจะกลายเปน
174,500 บาท! นี่แคเดือนเดียว และคิดจากการไดผลตอบแทนเพียง 10%
ทุกป กําไรทบตน
แตประเด็นคือ ตองเริ่มลงทุนเร็ว ๆ
เรื่องสุขภาพ ซึ่งผมพูดบอยแลวครับ

[ Mind Health ]

พญ.พัทธ์์ธ์ีรา ดืิษยวรรณวัฒน์ •
จำิตแพทย์เดื็กและวัยรุ่น
สถาบันสุขภาพจำิตเดื็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

Non-suicidal Self Injury
(การทำำร้ายตััวเองโดยไม่่เจตันาจบชีีวิตั) ในวัยร่่น
ความชุุก
ความชุุกของ Non-suicidal self injury นั้้�นั้ผั้นั้แปรไปตามต้วแปรจากการศึึกษาต่าง ๆ อย่่างเชุ่นั้
นั้ิย่ามของพฤติกรรม สถานั้ที่่�ที่่�ที่ำาการศึึกษา และเคร่�องม่อที่่�ใชุ้ในั้การประเมินั้ อย่่างไรก็ตาม ความชุุกของ
Non-suicidal self injury นั้้�นั้พบได้้บ่อย่และสูงในั้ต้วอย่่างจากสถานั้พย่าบาลมากกว่าในั้ชุุมชุนั้ จากต้วอย่่าง
ประชุากรผัู้ป่วย่จิตเวชุว้ย่รุนั้่ ความชุุกโด้ย่ประมาณของ Non-suicidal self injury ค่อ 50-70% สำาหร้บต้วอย่่าง
ประชุากรในั้ชุุมชุนั้จากการศึึกษาในั้เอเชุ่ย่ ออสเตรเล่ย่ ยุ่โรป และอเมริกาเหนั้่อ ความชุุกของ Non-suicidal
self injury โด้ย่ประมาณค่อ 17-18% โด้ย่ความชุุกในั้เพศึชุาย่และเพศึหญิิงย่้งต่างก้นั้ไม่ชุ้ด้เจนั้ อย่่างไรก็ตาม
ม่หลาย่การศึึกษาพบว่าความชุุกในั้เพศึหญิิงนั้้�นั้ม่มากกว่า
สาเหตุุและปััจจัยเส่�ยง
สาเหตุและปัจจ้ย่เส่�ย่งของ Non-suicidal self injury ม่ต้�งแต่ปัจจ้ย่ด้้านั้ชุ่วภาพ ด้้านั้จิตใจ ส้งคม และ
ว้ฒนั้ธรรม ได้้แก่ ความไม่สมดุ้ลของสารส่อ� ประสาที่เซโรโที่นั้ินั้ บุคลิกภาพแบบ impulsive ความคิด้ที่่ไ� ม่ย่ด้่ หยุ่นั้่
และขาด้ที่้กษะส้งคม ร่วมก้บประสบการณ์ที่่�ที่ำาให้เกิด้แผัลในั้จิตใจที่้�งในั้ว้ย่เด้็กและเหตุการณ์ในั้ชุ่วงนั้่�
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[ Mind Health ]
การม่ประสบการณ์ถูกที่ำาร้าย่ในั้ว้ย่เด้็กนั้้�นั้เป็นั้ปัจจ้ย่สำาค้ญิที่่�
เก่�ย่วข้องก้บ NSSI และย่้งพบว่าคนั้ที่่�ที่ำาร้าย่ต้วเองนั้้�นั้ให้ประว้ติว่า
ม่เหตุการณ์ที่ที่่� ำาให้เกิด้ความเคร่ย่ด้ในั้ชุ่วติ มากกว่าคนั้ที่่ม� ค่ วามคิด้ที่ำาร้าย่
ต้วเองแต่ไม่ได้้ลงม่อที่ำา นั้อกจากนั้่ป� ญิ
ั หาความส้มพ้นั้ธ์ในั้ชุ่วงว้ย่รุนั้่ ที่้ง� ก้บ
เพ่�อนั้และผัู้ใหญิ่นั้้�นั้นั้ำาไปสู่ความรู้สึกโด้ด้เด้่�ย่วและเป็นั้ปัจจ้ย่ที่่�ที่ำานั้าย่
การฆ่่าต้วตาย่ในั้ว้ย่รุ่นั้ตอนั้ปลาย่หร่อว้ย่ผัู้ใหญิ่ตอนั้ต้นั้ การประสบก้บ
เหตุการณ์ที่ค่� นั้ในั้ครอบคร้ว เพ่อ� นั้ที่ำาร้าย่ต้วเองหร่อฆ่่าต้วตาย่นั้้นั้� อาจจะ
ที่ำาให้เกิด้พฤติกรรมลอกเล่ย่นั้แบบสำาหร้บผัู้ที่่�ม่ปัจจ้ย่เส่�ย่ง นั้อกจาก
พฤติกรรมที่ำาร้าย่ต้วเองจะเกิด้จากการลอกเล่ย่นั้แบบแล้ว คนั้ที่่�เจอ
เหตุการณ์ความเคร่ย่ด้ในั้ชุ่วิตคล้าย่ก้นั้ม้กจะใชุ้เวลาร่วมก้นั้ ม่ความรู้สึก
เข้าใจก้นั้ และการที่ำาร้าย่ต้วเองอาจจะเป็นั้การตอบสนั้องต่อเหตุการณ์
ความเคร่ย่ด้ที่่เ� คย่ได้้รบ้ คล้าย่ ๆ ก้นั้ได้้ ความรูส้ กึ ติด้ก้บ พ่าย่แพ้ ไม่เข้าพวก
และมองว่ า ต้ ว เองเป็ นั้ ภาระเป็ นั้ ปั จ จ้ ย่ ที่่� ที่ำา นั้าย่ถึ ง พฤติ ก รรมที่ำา ร้ า ย่
ต้วเอง ความคิด้วิพากษ์วิจารณ์ต้วเองและ Perfectionism นั้้�นั้เก่�ย่วก้บ
การที่ำาร้าย่ต้วเองเนั้่อ� งจากที่ำาให้มค่ วามคาด้หว้งที่่ไ� ม่สมจริงก้บต้วเอง และ
ม่มุมมองที่างลบต่อเหตุการณ์ที่่�เกิด้ขึ�นั้มากขึ�นั้ การมองโลกในั้แง่บวก
อาจจะเป็นั้ปัจจ้ย่ปกป้องพฤติกรรมที่ำาร้าย่ต้วเอง
ภาพที่่� 11

ภาพที่่� 21
นั้อกจากนั้่ค� วามชุุกของโรคจิตเวชุในั้ว้ย่รุนั้่ ที่่ที่� าำ ร้าย่ต้วเองย่้งใกล้กบ้ ประชุากรผัูใ้ หญิ่อก่ ด้้วย่ ความชุุก
ของโรคที่างจิตเวชุ ได้้แก่ โรคซึมเศึร้า วิตกก้งวล ติด้สารเสพติด้ สมาธิส้�นั้ โรคพฤติกรรมเกเรก้าวร้าวนั้้�นั้
ม่ต้�งแต่ 48-87% นั้อกจากนั้่�ย่้งม่ ความหุนั้ห้นั้พล้นั้แล่นั้และพฤติกรรมเส่�ย่งที่่�อาจจะม่ส่วนั้ที่ำาให้เกิด้
ความผัิด้ปกติที่างบุคลิกภาพ และเก่ย่� วข้องก้บพฤติกรรมที่ำาร้าย่ต้วเองและฆ่่าต้วตาย่ในั้ผัูใ้ หญิ่อย่่างมาก และ
ย่้งพบว่าส่วนั้ใหญิ่แล้วความผัิด้ปกติที่างบุคลิกภาพนั้้�นั้ม้กจะพบร่วมก้บพฤติกรรมที่ำาร้าย่ต้วเองในั้ว้ย่รุ่นั้
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การปัระเมิน
• ประเมินั้แผัลตามร่างกาย่
• ปัญิหาที่างด้้านั้จิตใจ
• เจตนั้าที่่�กระที่ำา (ต้องการฆ่่าต้วตาย่หร่อไม่)
• ระย่ะเวลาที่่�เริ�มม่อาการ
• วิธที่่ ่�ใชุ้กระที่ำา (ที่้�งในั้อด้่ตและปัจจุบ้นั้)
• ผัลที่่�ตามมาของพฤติกรรมที่ำาร้าย่ต้วเอง ได้้แก่ ความรู้สึกเจ็บเวลาที่่�ที่ำาร้าย่ต้วเอง ความรู้สึก
ที่่ต� ามมาที่้นั้ที่่หล้งจากที่่ที่� ำาที่้นั้ที่่และเม่อ� เวลาผั่านั้ไป ว้ย่รุนั้่ อาจจะรูส้ กึ โล่งใจตอนั้แรกแต่รสู้ กึ ผัิด้
หร่ออ้บอาย่ในั้ภาย่หล้ง
• บที่บาที่ของพฤติกรรมที่ำาร้าย่ต้วเอง ได้้แก่ เหตุผัลที่่ว� ย่้ รุนั้่ ที่ำาร้าย่ต้วเอง พฤติกรรมที่ำาร้าย่ต้วเอง
ชุ่วย่พวกเขาในั้ด้้านั้ไหนั้
• ปัจจ้ย่ปกป้อง ได้้แก่ ปัจจ้ย่ที่่ชุ� ว่ ย่พวกเขาเวลาที่่ม� ค่ วามอย่ากที่ำาร้าย่ต้วเองแต่ไม่ได้้ที่ำาลงไป หร่อ
สามารถหยุ่ด้พฤติกรรมที่ำาร้าย่ต้วเองได้้เป็นั้ระย่ะเวลานั้านั้ได้้
• ผัลกระที่บต่อกิจว้ตรประจำาว้นั้ ได้้แก่ ผัลกระที่บที่่�ม่ต่อการเร่ย่นั้หร่อความส้มพ้นั้ธ์ก้บเพ่�อนั้
หร่อครอบคร้ว หร่อที่ำาให้ไม่สามารถไปถึงเป้าหมาย่หร่อที่ำาสิ�งที่่ต� ้องการได้้
• การเลิกพฤติกรรมที่ำาร้าย่ต้วเอง ได้้แก่ ความพย่าย่ามเลิกในั้อด้่ต ระย่ะเวลาที่่�เลิกได้้ เหตุผัล
ที่่�อย่ากจะเลิก อย่ากจะเลิกตอนั้นั้่�หร่อไม่
• ความส้มพ้นั้ธ์ก้บครอบคร้วและเพ่�อนั้ที่่�อาจจะเป็นั้ต้วกระตุ้นั้
การชุ่วยเหลือเบื้ื�องตุ้น
• สร้างความส้มพ้นั้ธ์ ร้บฟัังอย่่างต้�งใจและไม่ต้ด้สินั้
• เพิ�มที่างเล่อกสำาหร้บวิธ่การจ้ด้การอารมณ์ที่่�เหมาะสม อย่่างเชุ่นั้ ออกกำาล้งกาย่ การบอก
ความรู้สึก
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• เพิ�มความส้มพ้นั้ธ์ที่่�ด้่ก้บครอบคร้ว โรงเร่ย่นั้ ชุุมชุนั้
• ชุ่วย่เพิ�มที่างเล่อกในั้การส่�อสารความรู้สึกค้บข้องใจ และการเข้าถึงการบริการที่างสุขภาพจิต
• การให้ครอบคร้วม่ส่วนั้ร่วมม่ผัลด้่ก้บการดู้แลร้กษา แต่อย่่างไรก็ตาม ควรพิจารณาความต้องการให้เก็บ
เป็นั้ความล้บด้้วย่
• ประเมินั้ความเส่�ย่งและความต้องการการร้กษาที่างจิตเวชุเพิ�มเติม
การรักÉา
จากหล้กฐานั้การวิจ้ย่ การร้กษาด้้วย่ย่าในั้พฤติกรรมที่ำาร้าย่ต้วเองม่การศึึกษานั้้อย่ และการประเมินั้ผัล
ของย่าต้านั้เศึร้าต่อการป้องก้นั้พฤติกรรมที่ำาร้าย่ต้วเองย่้งไม่ม่หล้กฐานั้ชุ้ด้เจนั้
การร้กษาโด้ย่ไม่ใชุ้ย่าม่การศึึกษาหลากหลาย่วิธ่ โด้ย่การร้กษาที่่ม� ห่ ล้กฐานั้ชุ้ด้เจนั้ ได้้แก่ Dialectial behavioural
therapy (DBT) in borderline personality disorder group แต่ย่้งเป็นั้การศึึกษาในั้ประชุากรผัู้ใหญิ่
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GPO ÁÍºµÙŒÍº¦‹Òàª×้ÍË¹ŒÒ¡Ò¡ N95 ´ŒÇÂÃÑ§ÊÕ UVC
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นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา การ
กระทรวงสาธารณสุข รับมอบตูอบฆาเชื้อหนากาก N95 ดวยรังสี UVC
จํา นวน 50 ตู มู ล ค า 3 แสนบาท จาก นพ.เกี ย รติ ภู มิ วงศ ร จิ ต
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการองคการเภสัชกรรม
พรอมดวย นพ.วิฑูรย ดานวิบูลย ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม
เพื่อสงตอใหแกโรงพยาบาล สําหรับใชอบฆาเชื้อหนากาก N95 ที่ใชแลว
นํากลับมาใชซํ้าได ปลอดภัยกับบุคลากรทางการแพทย

à»´ãËŒ¤¹ä·Â·Ø¡¤¹»ÅÙ¡¡ÑÞª§ä´Œ
ãªŒ»ÃÐâÂª¹ä´Œ·¡Ø ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ ¾ÃŒÍÁà»š¹¾×ªàÈÃÉ°¡Ô¨ãËÁ‹
อย. เผย กฎกระทรวงฯ กัญชงฉบับใหมประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป เปดใหคนไทยทุกคน
ปลูกได ใชประโยชนไดทุกวัตถุประสงค สรางมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑตาง ๆ ทั้งยา
อาหาร เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑสมุนไพร พรอมเปนพืชเศรษฐกิจตัวใหม
ของประเทศ

Ê¶ÒºÑ¹ÁÐàÃ็§áË‹§ªÒµÔá¨Œ§àµ×Í¹¢‹ÒÇ»ÅÍÁ
“ÇÔ¸ÕÃÑ¡ÉÒÁÐàÃ็§´ŒÇÂµ¹àÍ§”
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป อธิบดีกรมการแพทย กลาววา ปจจุบนั
การรักษาโรคมะเร็งโดยการผาตัด การใหยาเคมีบําบัด และการฉายรังสี
ถือเปนวิธีมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ สวนการหายใจเขาลึก ๆ เพื่อใหได
ออกซิเจนปริมาณมาก การทําจิตใจไมใหเครียด และการงดบริโภคอาหารที่
เปนกรด หรือการบริโภคอาหารทีเ่ ปนดางนัน้ ยังไมมหี ลักฐานหรืองานวิจยั
ที่ยืนยันวามีสวนในการรักษาโรคมะเร็ง อยางไรก็ตาม การหายใจเขาออก
ใหยาวขึน้ จะชวยใหรา งกายรูส กึ ผอนคลาย สงผลใหลดภาวะตึงเครียดลงได
สวนความเปนกรด-ดางในอาหารนั้น รางกายคนเราจะมีกลไกปรับใหอยู
ในสภาวะทีส่ มดุลผานระบบตาง ๆ เชน กระเพาะอาหารทีม่ สี ภาวะเปนกรด
และลําไสเล็กที่มีเอนไซมจากตับออนมีสภาวะเปนดาง และเมื่ออาหารถูก
ดูดซึมเขาสูกระแสเลือด คาความเปนกรด-ดางก็จะถูกปรับใหเปนปกติของ
รางกาย ดังนั้น ความเปนกรด-ดางของอาหารจึงไมเกี่ยวของกับการรักษา
มะเร็ง
»ÃÐ¨Óà´×Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2564
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นิตยสารวงการแพทย โดย บริษัท วงการแพทย พลัส มีเดีย จํากัด กับโครงการวงการแพทยสัญจรทั่วไทย ไดนํานิตยสาร
วงการแพทยไปมอบใหแกแพทยตามโรงพยาบาลตาง ๆ ในทุกพืน้ ทีท่ ว่ั ประเทศ โดยในครัง้ นีไ้ ดเดินทางไปมอบนิตยสารวงการแพทย
ใหแกแพทยในโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคใต ซึ่งไดรับการตอบรับที่ดีจากแพทยและเจาหนาที่ ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้นับเปนกําลังใจดี ๆ
ในการสรางสรรคส�อดี ๆ เพ�อสังคมตอไป

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 8 âÃ¤ËÅÍ´àÅ×Í´ÊÁÍ§ (STROKE)
ÊÃØ»ã¨¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞáÅÐ¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§ËÅÑ¡

เปาหมายในการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมอง คือเพือ่ ลดการบาดเจ็บของสมองใหนอ ยทีส่ ดุ และเพือ่ ใหฟน สภาพ ใหไดมาก
ที่สุด เนื่องจากเวลาเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จในการรักษาโรค จึงยังคงใช “D’s of Stroke Care” เพื่อแบงลําดับขั้นตอนการดูแล
(รวมถึงบางขั้นตอน ที่อาจมีสวนทําใหการรักษาชาลง) นอกจากนี้เมื่อประสานการใหคําแนะนําและความรูแกชุมชน, การสั่งการรถ
พยาบาล, การคนหาและคัดกรองสงโรงพยาบาลที่เหมาะสมของระบบการแพทยฉุกเฉิน, การเตรียมพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรค
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หลอดเลือดสมองในระดับโรงพยาบาล และการจัดใหมีหนวยโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะ ทําใหผลการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
ในปจจุบันดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ

º··Õ่ 9 ¡ÒÃ¡ÙŒªÕ¾¢Ñ้¹¾×้¹°Ò¹ã¹à´็¡ (PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT)
ÊÃØ»ã¨¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞáÅÐ¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§ËÅÑ¡

หลายหัวขอในการกูชีพขั้นพื้นฐานในเด็กคลายคลึงกับในผูใหญ รวมถึงหัวขอดังตอไปนี้

¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§¢Ñ้¹µÍ¹¡ÒÃ CPR (C-A-B á·¹·Õ่ A-B-C)

2010 (ใหม): ใหเริ่มการ CPR ในเด็กทารกและเด็กโตดวยการกดหนาอกแทนการชวยหายใจ การ CPR เริ่มตนดวยการกดหนาอก 30
ครัง้ (สําหรับผูช ว ยเหลือคนเดียวทัว่ ไป) หรือกดหนาอก 15 ครัง้ ( สําหรับการชวยทารกและเด็กโต โดยผูช ว ยเหลือทีเ่ ปนบุคลากรทางการ
แพทย 2 คน) กอนการชวยหายใจ 2 ครั้ง สําหรับการชวยเหลือเด็กทารกแรกเกิด ใหอานในบทของการชวยชีวิตทารกแรกเกิด
2005 (เกา) : ขั้นตอนการทํา CPR เริ่มตนโดยการเปดทางเดินหายใจ และชวยหายใจ 2 ครั้ง ตอดวยการกดหนาอก
เหตุผล: การเปลี่ยนแปลงลําดับการ CPR เปนการกดหนาอกกอนการชวยหายใจ เปนการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสูการโตเถียงอยางมาก
ในกลุมผูเชี่ยวชาญการกูชีพเด็ก เนื่องจากสาเหตุสวนใหญของภาวะหัวใจหยุดเตนในเด็กมักเกิดจากภาวะขาดอากาศหายใจมากกวา
สาเหตุจากหัวใจเอง และขอมูลสนับสนุนความจําเปนของการใหทั้งการกดหนาอก และการชวยหายใจสําหรับการ CPRในเด็ก
เนือ่ งจากในเด็กทีห่ วั ใจหยุดเตนสวนใหญ ไมไดรบั การกดหนาอกจากคนทัว่ ไปทีพ่ บเห็นเหตุการณ ดังนัน้ วิธใี ดก็ตามทีส่ ามารถ
เพิ่มการกดหนาอกโดยผูพบเหตุ อาจจะสามารถชวยชีวิตเด็กได ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนเปน C-A-B สําหรับทุกอายุจึงถูกนํามา
ใช โดยหวังวาจะสามารถเพิ่มโอกาสของการ CPR โดยผูพบเหตุ โดยทางทฤษฎีระดับขั้นตอนใหมจะทําใหการชวยหายใจชาลงไปเพียง
18 วินาทีเทานั้น (เวลาที่ใชสําหรับการกดหนาอก 30 ครั้ง) หรือนอยกวานั้น (ในผูชวยเหลือ 2 คน)
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¤ÇÒÁÅÖ¡ã¹¡ÒÃ¡´Ë¹ŒÒÍ¡

2010 (ใหม): ในการกดหนาอกอยางมีประสิทธิภาพ ผูชวยเหลือควรกดอยางนอย 1/3 ของ AP diameter ของหนาอก สัมพันธกับการ
กดลึกอยางนอย 1 ½ นิ้ว ( 4 cm) ในเด็กทารกสวนใหญ และเทากับ 2นิ้ว (5cm) ในเด็กโต
2005 (เกา): กดหนาอกดวยแรงที่มากพอที่จะทําใหหนาอกยุบลงประมาณ ½ หรือ หนึ่งในสามของ AP diameter ของหนาอก
เหตุผล: จากหลักฐานการศึกษาภาพถายรังสีทรวงอกในเด็ก สนับสนุนวาการกดหนาอกลึก 1/2 ของ AP diameter ของหนาอกอาจไม
สามารถทําไดสําเร็จ อยางไรก็ตาม การกดหนาอกที่มีประสิทธิภาพที่แนะนําคือ การกดหนาอกใหแรงพอ ไดความลึกประมาณ1 ½ นิ้ว
( 4 cm) ในเด็กทารก และประมาณ 2นิ้ว (5cm) ในเด็กโต

¡ÒÃ¹Ó¢Ñ้¹µÍ¹ “µÒ´Ù, ËÙ¿˜§, á¡ŒÁÊÑÁ¼ÑÊ” ÍÍ¡ä»¨Ò¡¢Ñ้¹µÍ¹¡ÒÃ CPR

2010 (ใหม): “ตาดู, หูฟง, แกมสัมผัส” ถูกตัดออกไปจากขั้นตอนการประเมินการหายใจ และการเปดทางเดินหายใจ
2005 (เกา): “ตาดู, หูฟง, แกมสัมผัส” ถูกใชในขั้นตอนการประเมินการหายใจ และเปดทางเดินหายใจ
เหตุผล: ในลําดับขั้นตอนใหม การกดหนาอกเปนขั้นตอนแรก การทํา CPR จะเริ่มทันทีเมื่อพบเด็กทารก หรือเด็กโตที่ไมตอบสนองตอ
การกระตุน หรือ ไมหายใจ (หรือหายใจเฮือก) และเริ่มตนดวยการกดหนาอกกอน (C-A-B )

¡ÒÃµÃÇ¨ªÕ¾¨Ã – Å´¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞÅ§

2010 (ใหม): หากพบเด็กทารก หรือเด็กโตที่ไมตอบสนองตอการกระตุน และไมหายใจ หรือหายใจเฮือกก็ตาม บุคลากรทางการแพทย
อาจใชเวลาไมเกิน 10 วินาที ในการตรวจหาชีพจร (brachial ในเด็กทารก และ carotid และ femoral ในเด็กโต) ถาตรวจไมพบภายใน
10 วินาที หรือไมแนใจวามีชีพจรหรือไม ใหเริ่มทําการกดหนาอกทันที
2005 (เกา): หากเปนบุคลากรทางการแพทย ใหพยายามคลําชีพจร โดยใชเวลาไมเกิน 10 วินาที
เหตุผล: คําแนะนํายังคงเหมือนเดิม มีหลักฐานสนับสนุนวาบุคลากรทางการแพทยไมสามารถตรวจชีพจรอยางรวดเร็ว และเชื่อถือได
ในเด็ก เมื่อเปรียบเทียบผลเสียของการไมใหการกดหนาอกในภาวะหัวใจหยุดเตน และผลเสียที่นอยกวาเมื่อทําการกดหนาอกในคนที่
ยังมีชีพจรอยู AHA guideline ป 2010 จึงแนะนําใหกดหนาอก หากผูชวยเหลือไมแนใจวามีชีพจรหรือไม
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¡ÒÃª็Í¡ä¿¿‡Ò áÅÐ¡ÒÃãªŒà¤Ã×่Í§ª็Í¡ËÑÇã¨áººÍÑµâ¹ÁÑµÔ (AED) ã¹à´็¡·ÒÃ¡

2010 (ใหม): สําหรับเด็ก การใชเครื่องช็อกหัวใจแบบ manual เปนสิ่งที่ควรเลือกใชมากกวาการใชเครื่องช็อกหัวใจแบบอัตโนมัติหาก
ไมมี การใชเครื่องช็อกหัวใจแบบอัตโนมัติ (AED) ทีม่ ีอุปกรณปรับพลังงานไฟฟาเพื่อใชกับเด็ก อาจใชไดเชนกัน แตหากไมสามารถหา
ไดทั้งสองอยาง อาจใชเครื่องช็อกหัวใจแบบอัตโนมัติทั่วไป
2005 (เกา): จากขอมูลพบวา เครื่องช็อกหัวใจแบบอัตโนมัติ (AED) สามารถใชไดอยางปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในเด็กอายุ1-8 ป
อยางไรก็ตาม ยังมีขอมูลไมเพียงพอที่จะแนะนําใหใชในเด็กทารกอายุนอยกวา 1 ป
เหตุผล: จากรายงานการศึกษาใหมในผูปวย แนะนําวาการใชเครื่องช็อกหัวใจแบบอัตโนมัติ (AED) อาจปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
ในเด็กทารก เนื่องจากอัตราการรอดชีวิตขึ้นกับการไดรับการช็อกไฟฟา เมื่อเกิดคลื่นไฟฟาหัวใจที่ตองการการช็อก(shockable rhythm)
ระหวางหัวใจหยุดเตน ดังนัน้ การใหพลังงานไฟฟาสูงดีกวาไมไดรบั การช็อกเลย อยางไรก็ตามยังมีหลักฐานไมมากทีจ่ ะสนับสนุนการใช
เครื่องช็อกหัวใจแบบอัตโนมัติ (AED) ในเด็กทารก

º··Õ่ 10 ¡ÒÃ¡ÙŒªÕ¾¢Ñ้¹ÊÙ§ã¹à´็¡ (PEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT)
สรุปใจความสําคัญและการเปลี่ยนแปลงหลัก

¤Óá¹Ð¹Óà¡Õ่ÂÇ¡Ñº¡ÒÃµÔ´µÒÁÃÐ´Ñº¡Ò«¤ÒÃºÍ¹ä´ÍÍ¡ä«´ã¹ÅÁËÒÂã¨ÍÍ¡

2010 (ใหม): เครือ่ งตรวจวัดระดับกาซคารบอนไดออกไซดในลมหายใจออก (capnography/capnometry) ถูกแนะนําใหใชในการประเมิน
ทางคลินิก เพื่อยืนยันตําแหนงทอหายใจในเด็กทารกแรกเกิด เด็กทารก และเด็กโต ที่มีการเตนของหัวใจในทุกสถานการณ (เชน นอก
โรงพยาบาล หองฉุกเฉิน หอผูปวยวิกฤต หอผูปวย และหองผาตัด) และระหวางการนําสงในโรงพยาบาล และระหวางโรงพยาบาล (รูป
3A หนา 13) การติดตาม capnography และ capnometry อยางตอเนื่องถาทําได อาจมีประโยชนในระหวางการทํา CPR ชวยบอก
การรักษา โดยเฉพาะอยางยิ่งประสิทธิภาพของการกดหนาอก
2005 (เกา): ในเด็กทารก และเด็กโตที่มีชีพจร การใชเครื่องตรวจวัดระดับกาซคารบอนไดออกไซดในลมหายใจออก ใชเพื่อยืนยัน
ตําแหนงทอหายใจ นอกโรงพยาบาล ในโรงพยาบาล และระหวางการนําสงผูปวย
เหตุผล: การติดตามระดับกาซคารบอนไดออกไซดในลมหายใจออก (capnography/capnometry)โดยทั่วไปใชเพื่อยืนยันตําแหนงทอ
หายใจในทางเดินหายใจ และอาจชวยบอกในกรณีทที่ อ หายใจเลือ่ นหลุด ไดรวดเร็วมากกวาการตรวจติดตามระดับความเขมขนออกซิเจน
ในเลือดเนือ่ งจากการเคลือ่ นยายผูป ว ย เพิม่ ความเสีย่ งในการเลือ่ นหลุดของทอหายใจ การติดตามระดับกาซคารบอนไดออกไซดในลม
หายใจออกตลอดเวลา มีความสําคัญยิ่งในสถานการณเชนนี้
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การศึกษาในสัตวทดลอง และในผูใหญพบวา มีความสัมพันธกันอยางยิ่งระหวางระดับ PETCO2 และการรักษาที่เพิ่ม cardiac
output ระหวางการทํา CPR ระดับ PETCO2ที่ <10-15 mmhg บอกวาการรักษาควรใหความสนใจกับการกดหนาอกใหดียิ่งขึ้น และ
ตองแนใจวาไมชว ยหายใจมากจนเกินไป และการเพิม่ ขึน้ อยางทันทีและตอเนือ่ งของระดับ PETCO2 จะสังเกตไดไมนาน กอนจะสามารถ
ตรวจพบการไหลเวียนกลับมา(ROSC) ไดทางคลินิก ดังนั้นการใชเครื่องตรวจติดตามระดับPETCO2 อาจชวยลดความจําเปนในการ
รบกวนการกดหนาอกเพื่อตรวจชีพจรได

ÃÐ´Ñº¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡Ò·Õ่ãªŒã¹¡ÒÃª็Í¡

2010 (ใหม): ยอมรับการใชระดับพลังงานไฟฟา 2-4 จูล/กก.ในการช็อกครั้งแรก แตเพื่อใหงายตอการสอน การให 2 จูล/กก.อาจใชได
เชนกัน สําหรับ VF ที่ดื้อตอการรักษาดวยไฟฟา เปนการสมควรที่จะใชพลังงานไฟฟาที่สูงขึ้น พลังงานไฟฟาที่ใชในขั้นตอไปควรเปน
อยางนอย 4 จูล/กก. และสูงกวานั้น แตไมเกิน 10จูล/กก. หรือพลังงานสูงสุดที่ใชในผูใหญ
2005 (เกา): ดวยเครื่องช็อกหัวใจแบบmanual (monophasic หรือ biphasic) ใชพลังงานไฟฟา 2 จูล/กก.สําหรับการช็อก
ครั้งแรก และ 4จูล/กก.สําหรับการช็อกครั้งตอๆไป
เหตุผล: จําเปนตองมีขอมูลเพิ่มเติมอีกในการสรุปวา พลังงานไฟฟาที่เหมาะสมสําหรับการช็อกหัวใจในเด็กควรเปนเทาไร ยังมีหลัก
ฐานจํากัดเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ และระดับพลังงานสูงสุดที่ใชไดในเด็ก แตก็มีขอมูลบางอยางสนับสนุนการใชระดับ
พลังงานที่สูงกวานาจะปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากกวา จากหลักฐานที่มีอยูจํากัดที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงคําแนะนําใหม
จึงเปนเพียงการปรับเปลี่ยนเล็กนอยที่อนุญาตใหใชพลังงานไฟฟาที่สูงกวาเดิมได จนถึงระดับสูงสุดที่ผูเชี่ยวชาญเชื่อวายังปลอดภัย

¨Ó¡Ñ´ÍÍ¡«Ôà¨¹ãËŒÍÂÙ‹ã¹ÃÐ´Ñº»¡µÔËÅÑ§¡ÒÃª‹ÇÂ¿„œ¹¤×¹ªÕ¾

2010 (ใหม) : เมือ่ มีการไหลเวียนกลับมาอีกครัง้ ตองทําการติดตามระดับ oxyhemoglobin ในเลือด โดยหากมีอปุ กรณทําได ใหควบคุม
ระดับ oxyhemoglobin ในเลือดให≥94% หากสามารถจัดหาอุปกรณที่เหมาะสมได หลังมีการไหลเวียนกลับคืนมา ใหปรับระดับ FiO2
ใหตํ่าสุดที่จะทําให oxyhemoglobin ในเลือด ≥94% จุดประสงคเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะขาดออกซิเจน และแนใจวาไดรับออกซิเจนมาก
เพียงพอ เนื่องจาก oxyhemoglobin ที่100% สัมพันธกับระดับ PaO2 ประมาณ 80-500 mmhg โดยทั่วไป จึงเปนการสมควรที่จะลด
FiO2 ลง ขณะที่คาอิ่มตัวของออกซิเจนเทากับ100% โดยใหอยูที่ระดับ≥94%
2005 (เกา): ภาวะออกซิเจนสูงเกินไป และการเกิดreperfusion injury มีการกลาวถึงตั้งแต AHA guideline ป 2005 แตยังไมมีคําแนะนํา
ที่เฉพาะเจาะจงในการปรับระดับออกซิเจนที่ใช
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เหตุผล: หากมีอุปกรณทําได ใหควบคุมระดับ oxyhemoglobin ในเลือดใหอยูที่ 94%-99% จากขอมูลที่สนับสนุนวาภาวะ
ออกซิเจนที่สูงเกินไป (ระดับ PaO2 ที่สูง) ทําใหเกิด oxidative injury หลังจากมีการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงเซลลที่ขาดเลือด เชนที่เกิด
ภายหลังการชวยฟนคืนชีพจากภาวะหัวใจหยุดเตน ความเสี่ยงในการเกิด oxidative injury อาจลดลงได โดยการปรับระดับ FiO2 ใหตํ่า
ลง เพือ่ ลด PaO2 (ทําไดโดยการติดตามระดับ oxyhemoglobin ในเลือด) โดยในขณะเดียวกันตองแนใจวามีออกซิเจนมากเพียงพอ จาก
ขอมูลการศึกษาในผูใหญเมื่อเร็ว ๆ นี้ 5 แสดงใหเห็นถึงผลการรักษาที่แยกวาจากการใหออกซิเจนมากเกินไป หลังการชวยฟนคืนชีพ
จากภาวะหัวใจหยุดเตน

¡ÒÃª‹ÇÂªÕÇÔµã¹·ÒÃ¡áÅÐà´็¡·Õ่ÁÕ¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ¢Í§ËÑÇã¨áµ‹¡Óà¹Ô´

2010 (ใหม): คําแนะนําเฉพาะถูกเพิม่ เติมขึน้ มา เพือ่ ใชรกั ษาภาวะหัวใจหยุดเตนในเด็กทารกและเด็กโต ทีค่ วามผิดปกติของหัวใจ ไดแก
หัวใจเวนตริเคิลหองเดียว(single ventricle),Fontan or hemi-Fontan/bidirectional Glenn physiology และภาวะความดันโลหิตสูงในปอด
2005 (เกา): หัวขอเหลานี้ไมไดถูกกลาวถึงใน AHA guideline ป 2005
เหตุผล: ลักษณะกายวิภาคที่จําเพาะแตกตางออกไป ในกลุมที่มีความผิดปกติของหัวใจแตกําเนิด ทําใหเกิดความทาทายในการชวย
ชีวติ จากเคาโครงของป 2010 มีคําแนะนําเฉพาะสําหรับการชวยฟน คืนชีพในแตละสถานการณ แตสําหรับทุกๆสถานการณมแี นวโนม
ที่จะใช extracorporeal membrane oxygenation ตั้งแตเริ่มตนในการรักษา เพื่อชวยชีวิตสําหรับสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูง

¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÀÒÇÐËÑÇã¨àµŒ¹àÃ็Ç¼Ô´»¡µÔ

2010(ใหม): หัวใจเตนเร็วชนิด QRS กวาง หมายถึง ความกวางของ QRS> 0.09 วินาที
2005 (เกา): หัวใจเตนเร็วชนิด QRS กวาง หมายถึง ความกวางของ QRS > 0.08 วินาที
เหตุผล: ขอมูลดานวิทยาศาสตรลาสุด พบวา QRS ที่กวางผิดปกติ คือ > 0.09 วินาทีในเด็กอายุต่าํ กวา 4 ปและ ≥0.1 วินาที ในเด็ก
อายุระหวาง 4-16 ป ดวยเหตุนี้ กลุมผูเขียน PALS guideline จึงสรุปวา ความกวางที่เหมาะสมสําหรับ QRS ที่กวางผิดปกติ คือ >0.09
วินาที อยางไรก็ตามสําหรับความสามารถของสายตามนุษย ไมสามารถแยกความแตกตางที่ 0.01 วินาทีได ดังนัน้ จึงตองใชเครือ่ งตรวจ
คลื่นไฟฟาหัวใจที่สามารถอานผลโดยคอมพิวเตอร เพื่อคํานวณความกวางของ QRS ออกมาไดเปน millisecond
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ÂÒã¹ÀÒÇÐËÑÇã¨ËÂØ´àµŒ¹ áÅÐÀÒÇÐª็Í¡

2010 (ใหม ): คําแนะนําเกี่ยวกับการใหแคลเซียมถูกกลาวถึงมากขึ้นกวา guideline ฉบับกอน โดยไมแนะนําใหใชแคลเซียมในภาวะ
หัวใจหยุดเตน ทีไ่ มมหี ลักฐานสนับสนุนวามีภาวะแคลเซียมในเลือดตํ่า ไดยากลุม Calcium channel blocker เกินขนาด ภาวะแมกนีเซียม
สูงในเลือด หรือภาวะโปแตสเซียมสูงในเลือดมากอน การใหแคลเซียมเปนประจําในภาวะหัวใจหยุดเตนไมมีประโยชน และอาจเปน
อันตราย Etomidate ถูกนํามาใชในการชวยการใสทอหายใจในเด็กทารก และเด็กโต โดยมีผลตอการไหลเวียนนอย แตไมแนะนําใหใช
เปนประจําสําหรับผูปวยเด็กที่มีหลักฐานสงสัยภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด
2005 (เกา): ถึงแมวา AHA guideline ป 2005 จะระบุวา การใหแคลเซียมเปนประจําไมชว ยเพิม่ ความสําเร็จในการแกไขภาวะหัวใจหยุด
เตน แตคําวา “ไมแนะนําใหใช” ที่ถูกระบุใน AHA guideline ป 2010 เปนคําที่ชัดเจนมากกวาและบงถึงวาอาจมีอันตรายได Etomidate
ไมไดถูกกลาวถึงใน AHA guideline ป 2005
เหตุผล: มีหลักฐานสนับสนุนชัดเจนมากกวาคัดคานการใชแคลเซียมในระหวางหัวใจหยุดเตน ทําใหมีการเนนยํ้าถึงการหลีกเลี่ยงการ
ใหแคลเซียม ยกเวน ในกรณีที่มีหลักฐานสนับสนุนวามีภาวะแคลเซียมในเลือดตํ่า ไดยา กลุม Calcium channel blocker เกินขนาด
ภาวะแมกนีเซียมสูงในเลือด หรือภาวะโปแตสเซียมสูงในเลือด
มีหลักฐานสนับสนุนวา มีอนั ตรายจากการใช etomidate ในผูใ หญ และเด็กทีม่ ภี าวะช็อกจากการติดเชือ้ ในกระแสเลือด นําไปสูค ําแนะนํา
ทีใ่ หหลีกเลีย่ งการให etomidate ในภาวะนี้ Etomidate ทําใหเกิดการกดการทํางานของตอมหมวกไต และยับยัง้ การหลัง่ ของ endogenous
steroid ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในผูปวยที่มีภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด

¡ÒÃ´ÙáÅÀÒÂËÅÑ§ÀÒÇÐËÑÇã¨ËÂØ´àµŒ¹

2010 (ใหม): ถึงแมวายังไมมีการตีพิมพผลการทดลองแบบ prospective randomized trial ในเด็ก ถึงการรักษาโดยการลดอุณหภูมิ
(therapeutic hypothermia) แตหลักฐานสนับสนุนในผูใ หญ พบวาการลดอุณหภูมลิ ง (32-34 องศาเซลเซียส) อาจมีประโยชนในเด็กวัยรุน
ที่ยังคงไมรูสึกตัวภายหลังการชวยฟนคืนชีพ จากภาวะหัวใจหยุดเตนนอกโรงพยาบาลที่เปน VF และไดรับการชวย CPR โดยผูพบเหตุ
การรักษาโดยการลดอุณหภูม(ิ 32-34องศาเซลเซียส) อาจพิจารณาใชในเด็กทารก และเด็กโตดวยเชนกัน ในกรณีทยี่ งั คงไมรสู กึ ตัวภายหลัง
การชวยฟนคืนชีพ
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2005 (เกา): จากการคาดการณจากการศึกษาในผูใหญ และเด็กทารกแรกเกิด เมื่อผูปวยเด็กยังคงไมรูสึกตัวภายหลังการชวยฟนคืนชีพ
ใหพิจารณาทําการลดอุณหภูมิลงเหลือ 32 -34 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12-24 ชั่วโมง
เหตุผล: มีการศึกษาเพิ่มเติมในผูใหญ ที่ยังคงแสดงใหเห็นถึงประโยชนของการทําการรักษาดวยการลดอุณหภูมิ ในผูปวยที่ยังคงไมรู
สึกตัวภายหลังการชวยฟนคืนชีพ ซึ่งรวมไปถึงคลื่นไฟฟาหัวใจแบบอื่นๆ นอกเหนือไปจาก VF ดวย สวนขอมูลในเด็กยังคงตองรอ
การศึกษา

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃàÊÕÂªÕÇÔµ¨Ò¡ËÑÇã¨ËÂØ´àµŒ¹¡Ð·Ñ¹ËÑ¹ (sudden cardiac death)

2010 (หัวขอใหม) : เมื่อการเสียชีวิตจากหัวใจหยุดเตนกะทันหัน โดยไมสามารถอธิบายสาเหตุไดในเด็กโต หรือวัยหนุมสาว ใหซัก
ประวัตคิ วามเจ็บปวยในอดีต ประวัตสิ มาชิกในครอบครัว (ไดแก ประวัตเิ ปนลมหมดสติ ชัก อุบตั เิ หตุทไี่ มสามารถอธิบายได จมนํ้า หรือ
การเสียชีวิตกะทันหันโดยไมสามารถอธิบายไดในอายุนอยกวา50ป) และทบทวนคลื่นไฟฟาหัวใจที่เคยตรวจไวกอนหนานี้
สําหรับเด็กทารกทุกคน เด็กโต หรือวัยรุนที่มีการเสียชีวิตจากหัวใจหยุดเตนกะทันหัน โดยไมสามารถอธิบายสาเหตุได หากเปนไปได
ควรไดรับการตรวจชันสูตรอยางสมบูรณ โดยพยาธิแพทยที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณดานความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด
โดยเฉพาะ เนื้อเยื่อควรเก็บเพื่อสงตรวจวิเคราะหดานพันธุกรรม เพื่อหาวามีความผิดปกติของการทํางานของ Channel หรือไม
(channelopathy)
เหตุผล : มีหลักฐานมากขึ้นเรื่อย ๆ วา ในบางรายที่มีการเสียชีวิตอยางกะทันหันในเด็กทารก เด็กโต และวัยหนุมสาว อาจมีความ
เกี่ยวของกับการกลายพันธุทางพันธุกรรม ที่นําไปสูความผิดปกติของการไหลเขาออกของประจุไฟฟาของหัวใจ ซึ่งรูจักกันในชื่อ
วาchannelopathy ซึง่ สิง่ เหลานีน้ ําไปสูก ารเตนของหัวใจผิดปกติอยางรุนแรงจนทําใหเสียชีวติ การใหการวินจิ ฉัยอยางถูกตองอาจเปนการ
ชวยชีวิตสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู

อานตอฉบับหนา
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