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เราจำะช่่วยป้องกัันข่่าวเท็็จำไดื้อย่างไร
ปััจจุบัันเราได้้รับัข้้อมููลจากสื่่�อทางสื่ังคมูจำานวนมูาก ถึึงแมู้ว่าข้่าวสื่่วนใหญ่่ถึูกต้้องแต้่ก็มูี
บัางเร่�องเปั็นข้่าวที�ไมู่จริง เราจะทราบัได้้อย่่างไรว่าข้่าวที�เราได้้รับัเปั็นข้่าวที�ถึูกต้้องต้ามูความูเปั็นจริง
ในระย่ะหลังคนอ่านหนังสื่่อพิิมูพิ์และดู้ข้่าวทางโทรทัศน์น้อย่ลง สื่่วนข้่าวที�มูาทางสื่่�อสื่ังคมูนั�นมูาถึึงต้ัว
ได้้ต้ลอด้เวลา ข้่าวที�ไมู่จริงถึ้าฟัังบั่อย่ ๆ ซ้ำำ�าหลาย่ครั�งก็ทำาให้เราหลงเชื่่�อเสื่มู่อนเปั็นการล้างสื่มูองได้้
คนเมู่�อหลงเชื่่�อไปัแล้วการแก้ข้่าวทำาได้้ย่ากข้ึ�นกว่าการแก้ข้่าวทันที
ในสื่มูัย่นีใ� ครก็เข้ีย่นข้่าวลงในสื่่อ� ทางสื่ังคมูและสื่่งต้่อให้ผู้อู้ น่� ได้้โด้ย่ไมู่ต้อ้ งเปั็นนักข้่าวอาชื่ีพิหร่อ
สื่ำานักพิิมูพิ์ ภาพิหร่อวิด้โี อทีเ� ราเห็นอาจเปั็นคนละเร่อ� งกับัข้่าว เข้าเอาภาพิจากเหตุ้การณ์์อน่� มูาปัระกอบั
ทำาให้เราเข้้าใจผู้ิด้ บัางครั�งเอาภาพิเหตุ้การณ์์ที�เกิด้นานแล้วมูาใสื่่ว่าเปั็นเหตุ้การณ์์ที�เพิิ�งเกิด้ เราจะ
ต้รวจสื่อบัได้้อย่่างไรว่าข้่าวที�เราได้้น่าเชื่่�อถึ่อหร่อไมู่
1. อย่่ารับัข้้อมููลหร่อข้่าวทุกอย่่างทาง social media ทางเด้ีย่ว ต้รวจสื่อบัข้้อมููลกับัแหล่งข้่าว
ที�เชื่่�อถึ่อได้้และจาก website ข้องรัฐบัาล จากสื่ถึาบัันการศึกษา จากองค์กรที�เชื่่�อถึ่อได้้
2. ดู้ว่าใครเปั็นคนเข้ีย่นข้้อมููล เข้ามูีคุณ์สื่มูบััต้ิที�เชื่่�อถึ่อได้้สื่ำาหรับัเร่�องที�เข้าเข้ีย่นหร่อไมู่
3. ดู้ว่าเข้าเอาข้้อมููลมูาจากที�ใด้ สื่ิ�งที�เข้าอ้างถึึงต้รงกับัเร่�องที�เข้าเข้ีย่นหร่อไมู่
4. บัทความูที�สื่่งมูาเข้ีย่นเมู่�อไร บัางทีเปั็นข้่าวเก่าหร่อข้้อมููลเก่าที�ย่ังไมู่ได้้ปัรับัปัรุงให้ทันสื่มูัย่ หร่อเปั็นเร่�องที�เกิด้นานแล้ว
5. Website ที�เราดู้เปั็นข้องจริงหร่อไมู่ บัางครั�งเปั็น website ที�สื่่งมูาเปั็น website ปัลอมูที�ทำาคล้าย่ข้องจริง
6. ถึามูต้นเองว่าทำาไมูเข้าถึึงเข้ีย่นเร่�องนี� เข้าต้้องการข้าย่ข้อง ต้้องการสื่นุกสื่นาน หร่อต้้องการโน้มูน้าวความูคิด้เรา
7. ต้รวจสื่อบักับั Google ถึ้าเปั็นเร่�องจริงต้้องมูีในที�อ่�นด้้วย่ แมู้แต้่รูปัภาพิก็ต้รวจสื่อบักับั Google image search ได้้
8. ดู้บัทความูว่าสื่ะกด้หร่อพิิมูพิ์ผู้ิด้มูากน้อย่เพิีย่งใด้ แหล่งข้่าวที�ด้ีเข้าจะต้้องมูีคนต้รวจสื่อบัการสื่ะกด้คำาให้ถึูกต้้อง
9. ควรพิิจารณ์าว่าเร่�องที�เราได้้รับัเปั็นความูเห็น (opinion) หร่อข้่าวจริง (real fact) บัางครั�งเร่�องที�เราได้้รับัเปั็นความูเห็น
ไมู่ใชื่่ข้่าวจริง ต้ัวอย่่างที�เปั็นความูเห็น เชื่่น บัทบัรรณ์าธิิการ จด้หมูาย่ถึึงบัรรณ์าธิิการ ความูคิด้เห็นข้องผูู้้อ่าน (opinion)
10. ก่อนที�จะเข้ีย่นลงหร่อสื่่งต้่อ เราต้้องแน่ใจว่าข้่าวนั�นเปั็นความูจริง
11. อย่่ารับัข้้อมููลจากแหล่งข้่าวเด้ีย่วเพิราะบัางแหล่งข้่าวมูีอคต้ิต้่อบัางเร่�อง
12. เราควรดู้ด้้วย่ว่าข้่าวที�เราอ่านนั�นเปั็นข้่าวที�เข้าโฆษณ์า (Advertisement) ข้่าวที�ได้้รับัเงินสื่นับัสื่นุน (Paid Sponsor)
13. ถึ้าเปั็นข้่าวไมู่จริงเราต้้องลบัออกจากเคร่�องข้องเรา และข้อร้องให้ผูู้้สื่่งลบัออกด้้วย่
14. ข้่าวร้าย่และข้่าวเท็จจะแพิร่ไปัอย่่างรวด้เร็วกว่าข้่าวด้ีและข้่าวจริง
15. หลีกเลี�ย่ง websites ที�ลงท้าย่ด้้วย่ lo เชื่่น Newslo หร่อ website ที�ลงท้าย่ด้้วย่ .com.co
16. หลีกเลี�ย่งการสื่่งต้่อเร่�องสื่่วนต้ัวข้องผูู้้อ่�นหร่อเร่�องข้ององค์กร อาจผู้ิด้กฎหมูาย่และผู้ิด้จริย่ธิรรมู
17. เวลาดู้ข้่าวอย่่าดู้แต้่หัวเร่�อง อ่านเน่�อเร่�องด้้วย่ หัวข้่าวอาจไมู่ต้รงกับัหัวเร่�อง
เมู่�อสื่ัปัด้าห์ท�แี ล้วได้้รับัการสื่่งต้่อข้่าวเกี�ย่วกับัวัคซ้ำีนโควิด้-19 มูาสื่องเร่�อง ข้่าวแรกบัอกว่าคนจำานวนมูากที�ได้้รับัวัคซ้ำีนปั้องกัน
โรคโควิด้-19 ข้อง Pfizer และ AstraZeneca เกิด้อาการต้าบัอด้หลังได้้รับัวัคซ้ำีน เมู่�อต้รวจสื่อบับัอกได้้ทันทีว่าเปั็นข้่าวเท็จเพิราะถึ้าเปั็น
เร่�องจริงจะต้้องมูีแหล่งข้่าวอ่�นลงด้้วย่อย่่างแน่นอน และจากการปัระชืุ่มูข้องศูนย่์ควบัคุมูโรคสื่หรัฐฯ ก่อนหน้านี�ไมู่กี�วันก็ไมู่มูีใครกล่าวถึึง
แสื่ด้งว่าเปั็นข้่าวลวง 2 วันต้่อมูามูีคนสื่่งข้้อความูมูาว่าหนังสื่่อพิิมูพิ์ New York Times ลงข้่าวว่าวัคซ้ำีนปั้องกันโควิด้-19 ข้องจีนด้ีและ
ปัลอด้ภัย่ทีสื่� ดุ้ เมู่อ� ต้รวจสื่อบัดู้ในหนังสื่่อ New York Times ก็มูเี ร่อ� งนีจ� ริงแต้่เมู่อ� ดู้ราย่ละเอีย่ด้พิบัว่าคนเข้ีย่นไมู่ได้้เปั็นแพิทย่์แต้่เปั็นชื่าวจีน
ในมูาเลเซ้ำีย่เปั็นคนเข้ีย่นในหัวข้้อความูคิด้เห็น (opinion) ลงในหนังสื่่อพิิมูพิ์โด้ย่ไมู่มูีหลักฐานทางวิชื่าการปัระกอบั เปั็นความูเห็นข้อง
คนหนึ�งหร่อสื่องคนที�เชื่่�อถึ่อไมู่ได้้ ในปัระเทศไทย่บัางครั�งเราเอาศัลย่แพิทย่์มูาพิูด้เร่�องโรคต้ิด้เชื่่�อให้ปัระชื่าชื่นฟัังทำาให้ความูน่าเชื่่�อถึ่อ
ลด้น้อย่ลง
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SARS-CoV-2 Vaccines: An update
ขณะนี้้มี� ก้ ารฉี้ด SARS-CoV-2 Vaccines แล้้วเป็็นี้จำำานี้วนี้มีาก
ทั่่�วโล้ก สำำาหร่บป็ระทั่ศไทั่ยเพิ่่�งมี้การฉี้ดในี้ป็ระชากรกล้่�มีแรก ๆ เมี่�อ
ต้้นี้เด่อนี้มี้นี้าคมีนี้้� แต้�อย�างไรก็ต้ามี ว่คซี้นี้ทั่้ฉี� ด้ เป็็นี้เพิ่้ยงเข็มีแรกเทั่�านี้่นี้�
ซี่�งจำะต้้องต้่ดต้ามีดูการต้อบสำนี้องก�อนี้ถึ่งการฉี้ดเข็มีทั่้� 2 หล้่งการฉี้ด
เข็มีทั่้� 2 รวมีไป็ถึ่งผล้ด้านี้ป็ระสำ่ทั่ธิ่ภาพิ่แล้ะความีป็ล้อดภ่ยในี้ระยะยาว
ต้�อได้ นี้อกจำากนี้้�ย่งจำะต้้องมี้การต้่ดต้ามีความีสำามีารถึในี้การป็้องก่นี้
การเก่ดโรคหร่อกล้่บเป็็นี้ซีำ�า แล้ะการต้่ดเช่�อทั่้�เก่ดข่�นี้หากมี้การระบาด
ระล้อกใหมี�หร่อการระบาดของเช่�อเด่มีสำายพิ่่นี้ธิ่�ใหมี� จำากข้อมีูล้ทั่้�
ได้กล้�าวมีาข้างต้้นี้แสำดงให้เห็นี้ว�าการได้รบ่ ว่คซี้นี้จำะมี้ผล้กระทั่บต้�าง ๆ
ทั่้ต้� ามีมีามีากมีาย แล้ะต้้องมี้การต้่ดต้ามีในี้แง�มีมี่ ต้�าง ๆ
ต้�ออย�างใกล้้ช่ดในี้ระยะเวล้าทั่้�เหมีาะสำมี Creech
แล้ะคณะ ดำาเนี้่นี้การทั่บทั่วนี้หล้่กฐานี้เช่งป็ระจำ่กษ์�
ทั่างการแพิ่ทั่ย�ต้�าง ๆ แล้ะต้้พิ่่มีพิ่�บทั่ความีป็ร่ทั่่ศนี้�
ล้งในี้วารสำาร JAMA ซี่�งแสำดงให้เห็นี้ว�าในี้ป็ัจำจำ่บ่นี้
SARS-CoV-2 Vaccines มี้ ห ล้ายรู ป็ แบบ ได้ แ ก�
1. Inactivated and Protein Subunit Vaccines 2. Viral
Vector Vaccines 3. mRNA Vaccines ซี่�งพิ่บว�า
จำ่ ด เด� นี้ ทั่้� สำาำ ค่ ญ ของว่ ค ซี้ นี้ แต้� ล้ ะชนี้่ ด ค่ อ dosage
(สำ�วนี้ใหญ�ต้้องฉี้ด 2 doses ยกเว้นี้ว่คซี้นี้ของบร่ษ์่ทั่
Johnson & Johnson ทั่้แ� นี้ะนี้ำาให้ฉีด้ เพิ่้ยง dose เด้ยว)
การเก็บร่กษ์า (สำ�วนี้ใหญ�ต้้องเก็บในี้อ่ณหภูมี่ต้่ดล้บ
ยกเว้นี้บางบร่ษ์่ทั่ทั่้�สำามีารถึเก็บได้ในี้ตู้้เย็นี้ธิรรมีดา

ซี่�งป็ระเด็นี้นี้้�จำะสำ�งผล้ต้�อการเก็บร่กษ์าแล้ะการขนี้สำ�ง) ป็ระสำ่ทั่ธิ่ภาพิ่
ในี้กรณ้ผู้ป็่วยมี้ความีร่นี้แรงของโรคสำูงมีาก (พิ่บว�ามี้เพิ่้ยงว่คซี้นี้ของ
บางบร่ษ์ทั่่ เทั่�านี้่นี้� ทั่้มี� ข้ อ้ มีูล้) ข้อมีูล้ด่งกล้�าวแสำดงให้เห็นี้ว�าการเล้่อกนี้ำา
ว่คซี้นี้ใดเข้ามีาฉี้ดให้แก�ป็ระชาชนี้ของป็ระเทั่ศจำำาเป็็นี้จำะต้้องพิ่่จำารณา
risk and benefit ในี้หล้ายแง�มี่มี แล้ะอาจำจำะต้้องรอเพิ่่�อให้มี้ข้อมีูล้
มีากเพิ่้ยงพิ่อก�อนี้ต้่ดสำ่นี้ใจำ
ที่่�มา: Creech CB, Walker SC, Samuels RJ. SARS-CoV-2 Vaccines. JAMA.
Published online February 26, 2021. doi:10.1001/jama.2021.3199

แนวทางการใช้้ยา Antihypertensive drugs ร่วมกัน
ภาวะความีด่นี้โล้ห่ต้สำูงเป็็นี้ภาวะเร่�มีต้้นี้ก�อนี้ทั่้�จำะนี้ำาไป็สำู�
การเป็ล้้�ยนี้แป็ล้งของอว่ยวะเป็้าหมีาย (target organ damages; TOD)
ซี่�ง TOD ทั่้�สำำาค่ญของภาวะนี้้�คอ่ ห่วใจำ ไต้ ต้า แล้ะสำมีอง ล้่กษ์ณะเด�นี้
ทั่้สำ� าำ ค่ญของโรคนี้้ค� อ่ ไมี�มีอ้ าการแสำดงทั่้ช� ด่ เจำนี้ หากระด่บความีด่นี้โล้ห่ต้
ของผู้ป็่วยไมี�ได้สำูงมีากจำนี้ถึ่งขนี้าดทั่้�สำ�งผล้กระทั่บต้�อระบบหร่ออว่ยวะ
ต้�าง ๆ แล้ะในี้ป็ัจำจำ่บนี้่ แนี้วทั่างการร่กษ์าต้�าง ๆ ก็ระบ่เก้ย� วก่บการร่กษ์า
โดยการใช้ยาว�า 1. “จำะต้้องใช้ยาทั่้�มี้ compelling indications” ซี่�งค่อ
ข้อบ�งช้�การใช้ยาล้ดระด่บความีด่นี้โล้ห่ต้ชนี้่ดใดชนี้่ดหนี้่�งเป็็นี้พิ่่เศษ์

ต้ามีโรคทั่้เ� ก่ดข่นี้� ร�วมีก่บภาวะความีด่นี้โล้ห่ต้สำูง แล้ะ 2. ควรใช้ยา 2 ชนี้่ด
ข่�นี้ไป็ในี้การควบค่มีระด่บความีด่นี้โล้ห่ต้ โดยการเล้่อกใช้ให้พิ่่จำารณา
จำาก risk and benefit ของการใช้ยาคู�นี้�่นี้ ๆ จำากข้อมีูล้หล้่กฐานี้เช่ง
ป็ระจำ่กษ์�ในี้ป็ัจำจำ่บ่นี้พิ่บว�าคู�ยาล้ดระด่บความีด่นี้โล้ห่ต้ทั่้�แนี้ะนี้ำาให้ใช้
ร�วมีก่นี้ได้ ได้แก� Thiazide หร่อ Thiazide-like diuretics (D) ก่บยากล้่�มี
ACEIs หร่อ ARBs (A) หร่อการใช้ยา D ร�วมีก่บยากล้่มี� CCBs หร่อยา A
ร�วมีก่บยากล้่มี� CCBs เป็็นี้ต้้นี้ อย�างไรก็ต้ามี ในี้กรณ้ทั่ผ�้ ป็ู้ ว่ ยเฉีพิ่าะราย
มี้ข้อห้ามีใช้บางป็ระการของยาคู�กล้่�มีหล้่กสำามีารถึพิ่่จำารณาการใช้
ยาคู�รองได้ เช�นี้ ยากล้่�มี beta-blocker ก่บยากล้่�มี CCBs สำำาหร่บคู�ยา
ทั่้�เช่�อมีก่นี้ด้วยเสำ้นี้ป็ระเป็็นี้คูย� าทั่้�ไมี�แนี้ะนี้ำาให้ใช้รว� มีก่นี้ เนี้่�องจำากอาจำ
ก�อให้เก่ดผล้เสำ้ยมีากกว�าป็ระโยชนี้�ทั่ค�้ าดว�าจำะได้รบ่ เช�นี้ ไมี�ควรใช้ยากล้่มี�
beta-blocker ร�วมีก่บยากล้่�มี Thiazide ในี้ผู้ป็่วยทั่้�มี้ภาวะ metabolic
syndrome ไมี�ควรใช้ ACEIs ร�วมีก่บ ARBs เป็็นี้ต้้นี้
ที่่ม� า: Tsioufis C, Thomopoulos C. Combination drug treatment in hypertension.
Pharmacol Res. 2017 Nov;125(Pt B):266-71.
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[ Get Up ]
Modified AIIR ระบบปรับอากาศสำำหรับผู้้้ป่วยโรคทางเดิินหายใจ
และผู้้้ป่วยติิดิเช้้�อโรคไวรัสำโคโรนา 2019 (COVID-19)
และบุคลากรทางการแพทย์

Modified AIIR เป็็นี้ผล้งานี้ของ ผศ.ดร.นี้่นี้นี้าทั่ ราชป็ระด่ษ์ฐ�
แล้ะคณะ ซี่ง� ป็ร่บทั่้พิ่� ก่ อาศ่ยสำำาหร่บผูป็้ ว่ ย COVID-19 ทั่้ไ� ด้รบ่ การย่นี้ย่นี้
ผล้การต้รวจำแล้้ว หร่อจำำาเป็็นี้ต้้องทั่ำาห่ต้ถึการทั่้�เก้�ยวข้องก่บการก�อให้
เก่ดฝอยล้ะออง เช�นี้ ผู้ป็่วยทั่้�มี้อาการแสำดงทั่้�อาจำทั่ำาให้เก่ดการแพิ่ร�
กระจำายของเช่�อโรคได้ เช�นี้ ไอ จำามี อาเจำ้ยนี้ ทั่้องร�วง ผู้ป็่วยทั่้�ใสำ�
เคร่อ� งช�วยหายใจำ ผูป็้ ว่ ยทั่้มี� ก้ ารพิ่�นี้ยา เป็็นี้ต้้นี้ ผูป็้ ว่ ยเหล้�านี้้ค� วรพิ่่กอาศ่ยอยู�
ในี้ห้องแยกเพิ่่�อป็้องก่นี้การแพิ่ร�กระจำายเช่�อทั่างอากาศ (AIIR) ผู้ป็่วย
COVID-19 มี้ ความีจำำาเป็็ นี้ต้้องอยู�ในี้ห้องพิ่่ กทั่้�มี้แรงด่นี้ล้บเพิ่่�อล้ด
การแพิ่ร�เช่�อของผู้ป็่วยสำู�ผู้อ่�นี้ เพิ่่�อความีป็ล้อดภ่ยของบ่คล้ากรทั่าง
การแพิ่ทั่ย�ทั่ต้้� อ้ งเข้าไป็ช�วยเหล้่อดูแล้ผูป็้ ว่ ย หร่อแมี้แต้�การแพิ่ร�เช่อ� จำาก
ผูป็้ ว่ ยผ�านี้ร�างกายหร่อเสำ่อ� ผ้าของบ่คล้ากรทั่างการแพิ่ทั่ย�นี้ำากล้่บไป็ต้่ด
บ่คคล้รอบข้างภายในี้แล้ะภายนี้อกโรงพิ่ยาบาล้ อ่ต้ราการระบาย
อากาศของห้อง AIIR มี้มีาต้รฐานี้ กล้�าวค่อ มี้การกำาหนี้ดทั่่ศทั่างการไหล้
ของระบบอากาศทั่างเด้ ย วจำากสำ� ว นี้ทั่้� มี้ ค วามีสำะอาดไป็สำู� สำ� ว นี้ทั่้� มี้
ความีสำกป็รกมีาก ทั่่�งนี้้�รวมีถึ่งการทั่ำาความีสำะอาดอากาศก�อนี้ทั่่�งเพิ่่�อ
ป็้องก่นี้การกระจำายเช่�อสำู�ภายนี้อก การด่ดแป็ล้งห้องผู้ป็่วยเด่มีให้เป็็นี้
ห้อง Modified AIIR ได้จำ่ดทั่ำาต้ามีมีาต้รฐานี้แล้ะคำาแนี้ะนี้ำาต้�าง ๆ ทั่่�ง
ในี้ป็ระเทั่ศแล้ะต้�างป็ระเทั่ศมีาป็ระย่กต้�ใช้ เช�นี้ CDC, WHO, ASHRAE,
วสำทั่. รวมีถึ่งบทั่ความีว่ชาการทั่างว่ศวกรรมีศาสำต้ร�แล้ะแพิ่ทั่ยศาสำต้ร�
อ้กทั่่�งย่งได้นี้ำาเทั่คโนี้โล้ย้ IOT เข้ามีาใช้กำาหนี้ดการแสำดงผล้ วางแผนี้
กำา หนี้ดการทั่ำา งานี้ ควบค่ มี รวมีถึ่ ง เก็ บ ข้ อ มีู ล้ เพิ่่� อ ว่ เ คราะห� ผ ล้

การทั่ำางานี้ สำ�วนี้ป็ระกอบหล้่กของห้อง Modified AIIR ค่อ AHU ทั่้�มี้
หนี้้าทั่้สำ� ง� ล้มีเย็นี้เข้าสำูห� อ้ ง ป็ระกอบด้วยช่ดกรองอากาศทั่้มี� ทั่้ ง่� Pre Filter,
Medium Filter แล้ะ HEPA Filter มี้ระบบควบค่มีอ่ณหภูมีแ่ ล้ะความีช่�นี้
ความีด่นี้ อ่ต้ราการไหล้ของอากาศ โดยใช้การด่งอากาศภายนี้อก 100%
มี้สำว� นี้ของ EFU ทั่้ทั่� ำาหนี้้าทั่้ด� ง่ อากาศจำากภายในี้ห้องซี่ง� จำะป็ระกอบด้วย
ช่ดกรองอากาศ Pre Filter, Medium Filter แล้ะ HEPA Filter มี้หล้อด UVC
ฆ่�าเช่อ� โรคก�อนี้ทั่่ง� สำูภ� ายนี้อกแล้ะมี้ระบบควบค่มีป็ร่บอ่ต้ราการไหล้ของ
อากาศเช�นี้เด้ยวก่นี้ มี้สำ�วนี้ห้องโถึง (Anteroom) ทั่ำาหนี้้าทั่้�ช�วยร่กษ์า
แรงด่นี้ของห้อง รวมีถึ่งเป็็นี้สำ�วนี้ทั่้�ก่�นี้ระหว�างผู้ป็่วยก่บบ่คล้ากรทั่าง
การแพิ่ทั่ย�ก�อนี้เข้าไป็ดูแล้ผู้ป็่วย แล้ะระบบป็ระตู้ทั่้�สำามีารถึควบค่มี
สำ่ง� การทั่างไกล้ ระบบการ�ด รวมีถึ่งป็ระตู้แบบไมี�ต้อ้ งสำ่มีผ่สำ (Exit Sensor
No Touch) เพิ่่�อหล้้กเล้้�ยงการสำ่มีผ่สำเป็ิดเข้าออกในี้สำ�วนี้ต้�าง ๆ
ที่่�มา: กองการถึ�ายทั่อดเทั่คโนี้โล้ย้ มีหาว่ทั่ยาล้่ยนี้เรศวร

The Design and Development
of an Eye Drop Aid for Glaucoma Patients
ต้้ อ ห่ นี้ เป็็ นี้ โรคต้าทั่้� สำ� ง ผล้ล้ดค่ ณ ภาพิ่ช้ ว่ ต้ ของผู้ ป็่ ว ยเป็็ นี้
อย�างมีาก แล้ะในี้การร่กษ์าโรคนี้้�จำำาเป็็นี้ต้้องใช้ยาหยอดต้าหล้ายชนี้่ด
ร� ว มีก่ นี้ แล้ะบร่ ห ารยาว่ นี้ ล้ะหล้าย ๆ คร่� ง ด่ ง นี้่� นี้ ทั่้ มี ว่ จำ่ ย ของ
มีหาว่ทั่ยาล้่ยนี้เรศวร ป็ระกอบด้วย นี้่กออกแบบผล้่ต้ภ่ณฑ์� เภสำ่ชกร
แล้ะจำ่กษ์่แพิ่ทั่ย� จำ่งได้ร�วมีมี่อก่นี้ออกแบบแล้ะทั่ดสำอบป็ระสำ่ทั่ธิ่ภาพิ่
การใช้งานี้เบ่อ� งต้้นี้ของเคร่อ� งมี่อช�วยบร่หารยาหยอดต้าชนี้่ดใหมี� ได้แก�
“Eye Drop Aid of Naresuan University (EDANU)” ผล้การว่จำ่ยพิ่บว�า
ทั่ำาให้ได้เคร่�องมี่อใหมี�ทั่้�มี้จำ่ดเด�นี้ค่อ สำามีารถึช�วยให้หยอดต้าได้ล้ง
ณ ต้ำาแหนี้�งกระพิ่่้งต้า ซี่�งเป็็นี้ต้ำาแหนี้�งทั่้�ยาจำะถึูกดูดซี่มีได้ด้มีากกว�า
ต้่วเป็ร้ยบเทั่้ยบซี่ง� เป็็นี้เคร่อ� งมี่อทั่้มี� ก้ ารจำำาหนี้�ายโดยทั่่ว� ไป็ในี้ทั่้องต้ล้าด
มี้ความีป็ล้อดภ่ยจำากการสำ่มีผ่สำของป็ล้ายหล้อดหยดก่บสำ�วนี้ใด ๆ ของ
ดวงต้าได้ 100% สำะดวกแล้ะง�ายในี้การใช้งานี้ นี้อกจำากนี้้�ผู้ป็่วยทั่้�มี้
มี่อข้างเด้ยวก็สำามีารถึใช้งานี้เคร่�องมี่อนี้้�ได้ด้วยเนี้่�องจำากเคร่�องมี่อ
จำะเกาะย่ดก่บผ่วหนี้่งรอบดวงต้าด้วยแรงดูดของว่สำด่ก่บผ่วหนี้่ง แล้ะ
ขณะนี้้�เคร่�องมี่อด่งกล้�าวได้ร่บการจำดสำ่ทั่ธิ่บ่ต้รการออกแบบผล้่ต้ภ่ณฑ์�
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แล้ะได้รบ่ การถึ�ายทั่อดเทั่คโนี้โล้ย้แก�บร่ษ์ทั่่ เอกชนี้เพิ่่อ� ผล้่ต้เช่งพิ่าณ่ชย�แล้้ว
หนี้�วยงานี้หร่อโรงพิ่ยาบาล้ใดสำนี้ใจำทั่ดล้องใช้งานี้ฟร้สำามีารถึต้่ดต้�อ
ได้ทั่�้ E-mail: yuth_pu@hotmail.com
ที่่�มา: Srihirun J, Poowaruttanawiwit P. The Design and Development of an
Eye Drop Aid for Glaucoma Patients. J Med Device 2021; In press.

[ โลกกว้างทางแพทย์ ]
ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ •

E-cigarettes and smoking cessation
in real-world and clinical settings:
a systematic review and meta-analysis

บุุหรี่่�ไฟฟ้าเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่�่ผ้�สู้บุบุุหรี่่�ใช้�เป็็นที่างเลิือกโดยกลิ่าวอ�างว่า “จะที่ำาให�ลิดการี่สู้บุบุุหรี่่�ลิง จะที่ำาให�
สูามารี่ถเลิิกสู้บุบุุหรี่ไ�่ ด� จะที่ำาให�สูมั ผัสูกับุสูารี่พิษิ น�อยกว่าเมือ� เป็รี่ย่ บุเที่่ยบุกับุการี่สูบุ้ บุุหรี่แ�่ บุบุป็กติ จะที่ำาให�บุคุ คลิรี่อบุข้�าง
ไม่ได�รี่ับุอันตรี่ายจากการี่สูัมผัสูควัน” แต่อย่างไรี่ก็ตาม คำากลิ่าวน่�เป็็นเพิ่ยง “ความเช้ื�อหรี่ือความคิดเห็นสู่วนบุุคคลิ
เที่่านั�น” Kalkhoran แลิะคณะ ดำาเนินการี่วิจัยเก่�ยวกับุการี่ใช้�บุุหรี่่�ไฟฟ้าในการี่เลิิกบุุหรี่่� โดยที่บุที่วนวรี่รี่ณกรี่รี่มอย่าง
เป็็นรี่ะบุบุแลิะอภัิวเิ ครี่าะห์ โดยสูืบุค�นข้�อม้ลิจากแหลิ่งข้�อม้ลิที่างการี่แพิที่ย์ตา่ ง ๆ แลิะคัดเลิือกงานวิจยั ที่่�มค่ ุณภัาพิสู้ง
ตามเกณฑ์์ ACROBAT-NRSI tool แลิะ the Cochrane Risk of Bias Tool ผลิการี่วิจัยพิบุว่าม่งานวิจัยจำานวน 20 ฉบุับุ
(15 cohort studies, three cross-sectional studies, and two clinical trials) ที่่ถ� ก้ นำาไป็เข้�าสู้ก่ ารี่อภัิวเิ ครี่าะห์ ผลิการี่วจิ ยั
พิบุป็รี่ะเด็นที่่�น่าสูนใจคือ 1. ผ้�ที่่�ใช้�บุุหรี่่�ไฟฟ้าม่แต�มต่อในความสูามารี่ถเลิิกบุุหรี่่�ได�คิดเป็็นเพิ่ยงรี่�อยลิะ 28 เที่่านั�น
ซึ่่�งถือว่าตำ�ากว่าอย่างม่นัยสูำาคัญที่างสูถิติเมื�อเป็รี่่ยบุเที่่ยบุกับุผ้�ที่่�ไม่ได�ใช้�บุุหรี่่�ไฟฟ้า (odds ratio [OR] 0.72, 95% CI
0.57-0.91), I2 > 70 2. ไม่พิบุความสูัมพิันธ์์ว่าหากใช้�บุุหรี่่�ไฟฟ้าแลิ�วจะที่ำาให�เลิิกบุุหรี่่�ได�เมื�อเป็รี่่ยบุเที่่ยบุกับุกลิุ่มที่่�
เข้�ากรี่ะบุวนการี่เลิิกบุุหรี่่� (cigarette cessation) (OR 0.63, 95% CI 0.45-0.86 vs 0.86, 0.60-1.23; p = 0.94), I2 > 70
นอกจากน่�ยังพิบุอ่กงานวิจัยข้อง Hajek แลิะคณะ ที่่�แสูดงให�เห็นว่าการี่ใช้�บุุหรี่่�ไฟฟ้าอาจช้่วยให�เลิิกบุุหรี่่�ได�ง่ายข้่�น
เมื�อเป็รี่่ยบุเที่่ยบุกับุการี่ใช้� nicotine replacement therapy (ซึ่่�งม่รี่าคาสู้งกว่า ม่วิธ์ก่ ารี่ใช้�ยุ่งยากกว่า เข้�าถ่งได�ยากกว่า)
แลิะต�องที่ำารี่่วมกับุการี่ป็รี่ับุพิฤติกรี่รี่มที่่�ม่ผ้�สูนับุสูนุนเป็็นอย่างด่ จากงานวิจัยที่ั�ง 2 สูามารี่ถสูรีุ่ป็ได�ว่า “ไม่สูามารี่ถใช้�
บุุหรี่่�ไฟฟ้าเพิ่ยงอย่างเด่ยวในการี่ช้่วยเลิิกบุุหรี่่�ได�”

ที่่�มา:
1. Kalkhoran S, Glantz SA. E-cigarettes and smoking cessation in real-world and clinical settings: a systematic review and meta-analysis. Lancet
Respir Med. 2016;4:116-28.
2. Hajek P, Phillips-Waller A, Przulj D, Pesola F, Myers Smith K, Bisal N, Li J, Parrott S, Sasieni P, Dawkins L, Ross L, Goniewicz M, Wu Q, McRobbie
HJ. A Randomized Trial of E-Cigarettes versus Nicotine-Replacement Therapy. N Engl J Med. 2019;380:629-37.

ประจำำเดืือนมีีนาคมี 2564

วงการแพทย์

5

[ โลกกว้างทางแพทย์ ]
Ten things to know about ten cardiovascular
disease risk factors

ในป็ัจจุบุันเป็็นที่่�ที่รี่าบุกันด่ว่าการี่รี่ักษาโรี่คไม่ติดต่อเรี่ื�อรี่ังสู่วนใหญ่มุ่งเน�นไป็ที่่�การี่ลิดการี่เสู่ยช้่วิตหรี่ือ
ลิดการี่เกิดโรี่คหัวใจแลิะหลิอดเลิือด แต่อย่างไรี่กต็ าม สูามารี่ถที่ำาได�ยากมากเนือ� งจากเก่ย� วข้�องกับุพิฤติกรี่รี่มข้องผ้ป็� ว่ ย
โดยตรี่งแลิะเป็ลิ่�ยนแป็ลิงได�ยาก การี่ไม่ให�ความรี่่วมมือในการี่ป็รี่ับุพิฤติกรี่รี่มหรี่ือการี่ไม่ม่แนวที่างที่่�เป็็นรี่้ป็ธ์รี่รี่ม
ในการี่ป็รี่ับุพิฤติกรี่รี่มจะที่ำาให�การี่รี่ักษาไม่เกิดป็รี่ะสูิที่ธ์ิผลิสู้งสูุด Harold E แลิะคณะ ได�ที่บุที่วนวรี่รี่ณกรี่รี่มจากอด่ต
จนถ่งป็ัจจุบุันแลิะเสูนอแนวคิดในการี่จัดการี่ความเสู่�ยงในการี่เกิดโรี่คหัวใจแลิะหลิอดเลิือดไว� 10 ป็รี่ะการี่ ดังน่�
1. การี่จัดการี่ด�านยาอย่างเหมาะสูมโดยเฉพิาะยาโรี่คเรี่ื�อรี่ังที่่�ต�องให�ความรี่่วมมือในการี่รี่ับุป็รี่ะที่าน 2. การี่จำากัด
การี่รี่ับุป็รี่ะที่านสูารี่อาหารี่กลิุ่ม carbohydrates อย่างเหมาะสูมสูำาหรี่ับุผ้�ป็่วยแบุบุเฉพิาะรี่าย 3. รี่ับุป็รี่ะที่านอาหารี่
แบุบุ DASH 4. เพิิ�มสูัดสู่วนการี่รี่ับุป็รี่ะที่านผักแลิะผลิไม�ให�มากข้่�น 5. ยังไม่พิบุหลิักฐานเช้ิงป็รี่ะจักษ์ที่่�รี่ะบุุว่า
การี่รี่ับุป็รี่ะที่าน ketogenic จะลิดการี่เกิดโรี่คหัวใจแลิะหลิอดเลิือดได� 6. การี่ควบุคุมนำ�าหนักให�ได�เกณฑ์์มาตรี่ฐาน
หรี่ือลิดนำ�าหนัก 7. การี่ควบุคุมหรี่ือจัดการี่ตารี่างการี่รี่ับุป็รี่ะที่านอาหารี่อย่างเหมาะสูม 8. ยังไม่พิบุหลิักฐาน
เช้ิงป็รี่ะจักษ์ใด ๆ ที่่�แสูดงให�เห็นความสูัมพิันธ์์ที่่�ช้ัดเจนว่าการี่รี่ับุป็รี่ะที่านผลิิตภััณฑ์์เสูรี่ิมอาหารี่ใด ๆ จะลิดการี่เกิด
โรี่คหัวใจแลิะหลิอดเลิือดได� 9. การี่รี่ับุป็รี่ะที่านอาหารี่ที่่�ม่สู่วนป็รี่ะกอบุข้องสูารี่ omega-3 fatty acids อาจม่
ความสูัมพิันธ์์กับุการี่ลิดความเสู่�ยงข้องการี่เกิดโรี่คหัวใจแลิะหลิอดเลิือดได� แลิะ 10. กรี่รี่มพิันธ์ุ์เป็็นป็ัจจัยเสู่�ยงหลิัก
ข้องการี่เกิดโรี่คน่�ซึ่่�งในป็ัจจุบุันยังไม่สูามารี่ถจัดการี่ได� นอกจากน่�ยังม่ป็ัจจัยภัายนอกอื�น ๆ อ่ก เช้่น การี่เพิิ�ม
การี่ออกกำาลิังกาย การี่เลิิกสู้บุบุุหรี่�่ เป็็นต�น จะม่ความสูัมพิันธ์์กบุั การี่ลิดความเสู่ย� งข้องการี่เกิดโรี่คหัวใจแลิะหลิอดเลิือดได�
ที่่�มา: Harold E. Bays, Pam R. Taub, Elizabeth Epstein, Erin D. Michos, Richard A. Ferraro, Alison L. Bailey, et al. Ten things to know about ten
cardiovascular disease risk factors. American Journal of Preventive Cardiology, Volume 5, 2021.
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[ โลกกว้างทางแพทย์ ]
Calling for a new Framingham score:
Is machine learning in CV risk assessment the key
for improved outcome prediction?

ในอนาคตเที่คโนโลิย่ตา่ ง ๆ จะพิัฒนาไป็อย่างก�าวกรี่ะโดด โดยเฉพิาะอย่างยิง� ในเรี่ือ� ง Machine Learning (ML) (รี่ะบุบุ
ที่่สู� ามารี่ถเรี่่ยนรี่้ไ� ด�จากตัวอย่างด�วยตนเองโดยป็รี่าศจากการี่ป็้อนคำาสูัง� ข้องโป็รี่แกรี่มเมอรี่์) ดังนัน� ในการี่พิยากรี่ณ์โอกาสูเกิด
เหตุการี่ณ์ใด ๆ ในอนาคตจะสูามารี่ถถ้กที่ำานายได�งา่ ยข้่น� หากม่ข้อ� ม้ลิที่่น� ำาเข้�ามากเพิ่ยงพิอ อย่างไรี่ก็ตาม สูิง� หน่ง� ที่่ต� อ� งครีุ่น่ คิด
ให�ด่คือ ML ยังไม่สูามารี่ถรี่ะบุุป็ัญหาใด ๆ ข้่�นมาได�ด�วยตัวมันเอง ยังคงต�องอาศัยที่ักษะข้องมนุษย์ในการี่คิดอย่างยืดหยุน่
แลิะรี่ะบุุป็ัญหาพิรี่�อมกำาหนดแนวที่างการี่จัดการี่ครี่่าว ๆ ในป็ัจจุบุันม่การี่กลิ่าวถ่งการี่นำา ML เข้�ามาช้่วยในการี่ที่ำานาย
ความเสู่�ยงในการี่เกิดโรี่คหัวใจแลิะหลิอดเลิือด ที่ั�งน่�เพิื�อให�ได�ข้�อม้ลิที่่�ช้ัดเจน ถ้กต�อง แลิะสูามารี่ถนำาไป็ใช้�ได�จรี่ิงมากที่่�สูุด
Nakanishi แลิะคณะ ได�ที่ำาการี่วิจยั เพิือ� ป็รี่ะเมินว่าหากม่การี่ให�ข้อ� ม้ลิแก่ ML มากพิอรี่อบุด�าน ML จะสูามารี่ถที่ำานายความเสู่ย� ง
ในการี่เกิดโรี่คหัวใจแลิะหลิอดเลิือดได�เป็็นอย่างไรี่ ตัวเป็รี่่ยบุเที่่ยบุที่่�ใช้�ในงานวิจัยน่� ได�แก่ coronary artery calcium (CAC)
Agatston scoring แลิะ clinical data ต่าง ๆ งานวิจัยครี่ั�งน่�ม่อาสูาสูมัครี่ที่่�เข้�ารี่่วมการี่วิจัย 66,636 รี่าย เป็็น asymptomatic
subjects (mean age 54 ± 11 years, 67% men) without established ASCVD undergoing CAC scanning and followed
for cardiovascular disease (CVD) and CHD deaths at 10 years แสูดงให�เห็นว่าอาสูาสูมัครี่ม่ความเสู่�ยงการี่เกิดโรี่คอย้่
รี่ะดับุหน่�งแต่ไม่ได�สู้งมาก ผลิการี่วิจัยพิบุว่า The AUC by ML all ในการี่ที่ำานายการี่เสู่ยช้่วิตด�วยโรี่คหัวใจแลิะหลิอดเลิือด
เที่่ากับุ 0.845 ซึ่่�งสู้งกว่าการี่ที่ำานายโดยใช้� ASCVD risk alone (0.821), CAC score alone (0.781) แลิะ ML CT alone (0.804)
แลิะแตกต่างกันอย่างม่นัยสูำาคัญที่างสูถิติ นอกจากน่�ในการี่ที่ำานายการี่เกิด chronic heart disease ก็แสูดงผลิไป็ในที่ิศที่าง
เด่ยวกัน งานวิจัยน่�แสูดงให�เห็นว่าในอนาคตจะเกิดการี่เป็ลิ่�ยนแป็ลิงใด ๆ เกิดข้่�นในเวลิาอันคาดว่าน่าจะรี่วดเรี่็วมาก
ป็รี่ะเที่ศไที่ยที่่�เพิิ�งเรี่ิ�มสูนับุสูนุนการี่ใช้� THAI CV risk score อาจจะต�องคิดแลิะพิิจารี่ณาการี่พิัฒนาตนเองไว�ก่อนหน�า
เพิื�อรี่ับุมือกับุสูถานการี่ณ์ที่่�เป็ลิ่�ยนแป็ลิงไป็อย่างม่สูติ ยืดหยุน่ แลิะอ�างอิงหลิักฐานที่างวิช้าการี่
ที่่�มา: Nakanishi R, Slomka PJ, Rios R, Betancur J, Blaha MJ, Nasir K, et al. Machine Learning Adds to Clinical and CAC Assessments in Predicting
10-Year CHD and CVD Deaths. JACC Cardiovasc Imaging. 2020 Oct 28:S1936-878X(20)30810-X. doi: 10.1016/j.jcmg.2020.08.024. Epub ahead
of print. PMID: 33129741.
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[ โลกกว้างทางแพทย์ ]
Omalizumab for the Treatment
of Chronic Idiopathic Urticaria:
Systematic Review of the Literature

Omalizumab คือ recombinant humanized monoclonal antibody to immunoglobulin E ซึ่่�งแนวที่าง
การี่รี่ักษาต่าง ๆ รี่ะบุุว่าสูามารี่ถใช้�ยาน่�ในการี่รี่ักษาภัาวะ chronic idiopathic urticaria (chronic spontaneous
urticaria) ได� โดยคำาแนะนำาการี่ใช้�ยาคือ ให�ใช้�เป็็นที่างเลิือกที่่� 3 รี่่วมกับุ high doses of histamine receptor type 1
(H1) antihistamines ในกรี่ณ่ที่่�ใช้� first- แลิะ second-line therapy มาแลิ�วไม่ตอบุสูนองต่อการี่รี่ักษา Tonacci
แลิะคณะ ดำาเนินการี่วิจัยโดยการี่ที่บุที่วนวรี่รี่ณกรี่รี่มอย่างเป็็นรี่ะบุบุจากแหลิ่งข้�อม้ลิต่าง ๆ ได�แก่ PubMed,
ScienceDirect, LILACS (Latin American and Caribbean Health Sciences Literature) แลิะ Google Scholar
databases จากนั�นคัดเลิือกเฉพิาะงานวิจัยที่่�ม่คุณภัาพิสู้งแลิะนำามาสูรีุ่ป็ผลิ ผลิการี่วิจัยพิบุว่าการี่ใช้� Omalizumab
ในข้นาด 300 mg บุรี่ิหารี่ยาทีุ่ก 4 สูัป็ดาห์ แสูดงให�เห็นว่าน่าจะม่ป็รี่ะสูิที่ธ์ิภัาพิ ตอบุสูนองต่อการี่รี่ักษาไว แลิะ
ป็ลิอดภััยสูำาหรี่ับุการี่ใช้�ในผ้ป็� ว่ ย chronic idiopathic urticaria แลิะยังพิบุว่าม่ข้�อม้ลิป็รี่ะสูิที่ธ์ิภัาพิแลิะความป็ลิอดภััย
ในสูตรี่่ม่ครี่รี่ภั์อ่กด�วย อย่างไรี่ก็ตาม ยังม่งานวิจัยเก่�ยวกับุการี่ใช้�ยาน่�ค่อนข้�างน�อย เนื�องจากสู่วนหน่�งโรี่ค
ม่อุบุัติการี่ณ์น�อยมาก
ที่่�มา: Tonacci A, Billeci L, Pioggia G, Navarra M, Gangemi S. Omalizumab for the Treatment of Chronic Idiopathic Urticaria: Systematic Review of the
Literature. Pharmacotherapy. 2017 Apr;37(4):464-80.
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[ ข่าวสารการแพทย์ ]
กองบรรณาธิการ •

ไทย-อัังกฤษ ร่่วมมือัแผนสร่้างเสร่ิมสุขภาพ 3 ด้้าน
นายอนุทิิน ชาญวีีรกููล รองนายกูรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวี่ากูาร
กูระทิรวีงสาธารณสุข พร้้อมด้้วย Mr.Brian Davidson เอกูอัครราชทิูตอังกูฤษ
ประจำำาประเทิศไทิย ร้่วมกัันลงนามบัันทึึกัความเข้้าใจร้ะหว่างร้ัฐบัาลแห่ง
ร้าชอาณาจักัร้ไทึยกัับัร้ัฐบัาลแห่งสหร้าชอาณาจักัร้เกัร้ตบัร้ิเตนและนอร้์เทึิร้์น
ไอร้์แลนด้์ ภายใต้ความร้่วมมือแผนงานสร้้างเสร้ิมสุข้ภาพข้อง UK’s Prosperity
Fund ซึ่ึ�งเป็็นกัองทึุนสนับัสนุนความร้่วมมือเพื�อกัาร้พัฒนาร้ะหว่างสหร้าช
อาณาจักัร้กัับัต่างป็ร้ะเทึศ (ค.ศ. 2016-2021) เพื�อส่งเสร้ิมกัาร้พัฒนาทึาง
เศร้ษฐกัิจและสนับัสนุนผลป็ร้ะโยชน์ร้่วมกััน ทึั�งกัาร้สร้้างเสร้ิมสุข้ภาพและ
ส่งเสร้ิมกัาร้เป็็นพันธมิตร้ทึ่�ยั�งยืนร้ะหว่างหน่วยงานทึ่�เกั่�ยวข้้อง เร้ื�องแผนงาน
สร้้างเสร้ิมสุข้ภาพ เน้นความร้่วมมือ 3 ด้้าน ได้้แกั่ กัาร้จัด้กัาร้โร้คไม่ตด้ิ ต่อเร้ือ� ร้ัง
ซึ่ึ�งเป็็นป็ัญหาสาธาร้ณสุข้ทึ่�สำาคัญข้องทึั�วโลกั, กัาร้เสร้ิมสร้้างความเข้้มแข้็ง
ข้องร้ะบับัสุข้ภาพ และกัาร้ศึกัษาและฝึึกัอบัร้มบัุคลากัร้ทึางกัาร้แพทึย์ ร้ะยะเวลา
ความร้่วมมือ 3 ป็ี (พ.ศ. 2563-2565) โด้ยป็ี พ.ศ. 2564 น่�จะเน้นกัาร้ด้ำาเนินงาน
ตามลำาด้ับัความสำาคัญสอด้คล้องกัับัยุทึธศาสตร้์ร้ะด้ับัป็ร้ะเทึศ อาทึิ กัาร้จัด้ทึำาร้่าง
ข้้อเสนอแนะเชิงนโยบัายเร้ือ� งกัาร้ดู้แลและให้บัร้ิกัาร้ด้้านโร้คไม่ตด้ิ ต่อในสถานกัาร้ณ์

กัาร้แพร้่ร้ะบัาด้ข้องโร้คโควิด้-19 ม่กัร้มควบัคุมโร้ค
เป็็นหน่วยงานหลักั กัาร้ด้ำาเนินงานด้้านกัาร้เสร้ิมสร้้าง
ความเข้้ ม แข้็ ง ข้องร้ะบับัสุ ข้ ภาพม่ ส ถาบัั น ร้ั บั ร้อง
คุณภาพสถานพยาบัาลเป็็นหน่วยงานหลักั กัาร้ศึกัษา
และกัาร้ฝึึ กั อบัร้มม่ กั ร้มวิ ทึ ยาศาสตร้์ กั าร้แพทึย์
และสถาบััน Asia-Pacific Network on Health
Professional Education Reforms (ANHER) ร้่วมกััน
ด้ำาเนินงาน

สธ.เด้ินหน้าหนุน ร่.พ.เอักชน/คลิินิกทั�วไทย
เปิิด้ให้บร่ิการ่กัญชาทางการ่แพทย์

นายอนุทินิ ชาญวีีรกููล รองนายกูรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวีา่ กูารกูระทิรวีงสาธารณสุข กัล่าวว่า
ป็ัจจุบัันม่สถานพยาบัาลทึ่�ให้บัร้ิกัาร้คลินิกักััญชา
ทึางกัาร้แพทึย์ แ ละคลิ นิ กั กัั ญ ชาทึางกัาร้แพทึย์
แผนไทึยในสังกััด้กัร้ะทึร้วงสาธาร้ณสุ ข้ป็ร้ะมาณ
800 แห่ง ให้บัร้ิกัาร้ผู้ป็่วยกัว่า 100,000 ร้ายต่อป็ี
จึ ง ได้้ ข้ ยายบัร้ิ กั าร้กัั ญ ชาทึางกัาร้แพทึย์ ไ ป็สู่ ภ าค
เอกัชน เพือ� ให้ป็ร้ะชาชนได้้ร้บัั กัาร้ร้ักัษาด้้วยสาร้สกััด้
จากักััญชาทึางกัาร้แพทึย์อย่างร้วด้เร้็วและคร้อบัคลุม
เพิ�มโอกัาสและเพิ�มทึางเลือกัให้ผู้ป็่วยโร้คร้้ายแร้ง
เร้ื� อ ร้ั ง เข้้ า ถึ ง กัาร้ร้ั กั ษามากัข้ึ� น ลด้ความแออั ด้
ลด้กัาร้ร้อคอยกัาร้ร้ั บั บัร้ิ กั าร้ในโร้งพยาบัาลร้ั ฐ
ข้้อมูล ณ วันทึ่� 9 ม่นาคม พ.ศ. 2564 ม่สถานพยาบัาล
เอกัชนได้้ร้บัั ใบัอนุญาตจำาหน่ายกััญชาทึางกัาร้แพทึย์
จากัสำา นั กั งานคณะกัร้ร้มกัาร้อาหาร้และยาแล้ ว
86 แห่ง เป็็นโร้งพยาบัาล 22 แห่ง และคลินกัิ 64 แห่ง
สถานพยาบัาลเอกัชนได้้ซึ่�ือผลิตภัณฑ์์กััญชาทึาง
กัาร้แพทึย์จากัองค์กัาร้เภสัชกัร้ร้ม เพื�อให้บัร้ิกัาร้

กััญชาทึางกัาร้แพทึย์แกั่ผป็ู้ ว่ ยแล้ว 31 แห่ง เป็็นโร้งพยาบัาล 10 แห่ง และคลินกัิ
21 แห่ง และเตร้่ยมเป็ิด้ให้บัร้ิกัาร้ในโร้งพยาบัาลเอกัชน 382 แห่ง และคลินิกั
เวชกัร้ร้ม/ทึันตกัร้ร้ม/แพทึย์แผนไทึย และแพทึย์แผนไทึยป็ร้ะยุกัต์ อ่กัป็ร้ะมาณ
21,000 แห่ง ซึ่ึ�งกัร้ะทึร้วงสาธาร้ณสุข้เป็ิด้กัว้างให้ภาคเอกัชนได้้ม่ส่วนร้่วม
เกั่ย� วกัับักััญชาทึางกัาร้แพทึย์มากัข้ึน� ส่วนกัาร้ข้ยายข้อบัข้่ายกัาร้ผลิตผลิตภัณฑ์์
กััญชา ไม่ว่าจะเป็็นสินค้าหร้ือบัร้ิกัาร้ มั�นใจว่าภาคเอกัชนจะสามาร้ถข้ยายผล
ไป็ได้้เป็็นวงกัว้างในร้ะยะเวลาทึ่�ร้วด้เร้็ว ช่วยเสร้ิมความเข้้มแข้็งให้แกั่กัาร้แพทึย์
และภาคเศร้ษฐกัิจป็ร้ะเทึศ
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[ ข่าวสารการแพทย์ ]
สปิสช.แจง ร่.พ.เอักชนถอันตััวจากการ่เปิ็นหน่วยบร่ิการ่ร่ับส่งตั่อัได้้
พร่้อัมหาท่�ใหม่ร่อังร่ับปิร่ะชาชน
นพ.ศักูดิ์ิช� ยั กูาญจำนวีัฒนา เลขาธิกูารสำานักูงานหลักูประกูันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) กัล่าวว่า บัทึบัาทึทึ่�สำาคัญป็ร้ะกัาร้หนึ�งข้อง สป็สช. คือ
กัาร้ร้่วมมือเป็็นพันธมิตร้กัับัหน่วยบัร้ิกัาร้สาธาร้ณสุข้หร้ือสถานพยาบัาลทึั�ง
ภาคร้ัฐและเอกัชนทึุกัแห่ง เพื�อกัาร้ให้บัร้ิกัาร้ป็ร้ะชาชนสิทึธิบััตร้ทึอง โด้ยม่
ป็ร้ะชาชนเป็็นเป็้าหมายหลักั ในส่วนข้องหน่วยบัร้ิกัาร้ร้ับัส่งต่อนั�นเป็็นหน่วย
บัร้ิกัาร้ทึ่�ร้ับัส่งต่อผู้ป็่วยจากัหน่วยบัร้ิกัาร้ป็ฐมภูมิหร้ือหน่วยบัร้ิกัาร้ป็ร้ะจำาทึ่�
ผูป็้ ว่ ยได้้ลงทึะเบั่ยนเลือกัไว้ และได้้ร้บัั กัาร้ส่งต่อมาร้ักัษายังหน่วยบัร้ิกัาร้ร้ับัส่งต่อ
ในกัร้ณ่ทึ่�เกัินศักัยภาพข้องหน่วยบัร้ิกัาร้ป็ร้ะจำา ซึ่ึ�งข้ณะน่�หน่วยบัร้ิกัาร้ภาคร้ัฐ
ทึุกัแห่งเข้้าร้่วมเป็็นหน่วยบัร้ิกัาร้ในร้ะบับับััตร้ทึองในแต่ละป็ร้ะเภทึอยู่แล้ว
โด้ยในส่วนหน่วยบัร้ิกัาร้ภาคร้ัฐร้ะด้ับัทึุตยิ ภูมแิ ละตติยภูมกัิ จ็ ะเป็็นหน่วยบัร้ิกัาร้
ทึ่ร้� บัั ส่งต่อผูป็้ ว่ ยจากัหน่วยบัร้ิกัาร้ป็ฐมภูมด้ิ ว้ ยเช่นกััน อย่างไร้กั็ตาม ในส่วนข้อง
หน่วยบัร้ิกัาร้เอกัชนนัน� เนือ� งจากัเป็็นความร้่วมมือโด้ยสมัคร้ใจเพือ� กัาร้ให้บัร้ิกัาร้
ป็ร้ะชาชนอย่างม่คุณภาพและมาตร้ฐาน ด้ังนั�น หากัหน่วยบัร้ิกัาร้เอกัชน

ม่ความป็ร้ะสงค์จะข้อถอนตัวจากักัาร้เป็็นหน่วยบัร้ิกัาร้
ร้ับัส่งต่อกั็สามาร้ถทึำาได้้ ในส่วนข้อง สป็สช. กั็จะ
ด้ำา เนิ น กัาร้หาหน่ ว ยบัร้ิ กั าร้ร้ั บั ส่ ง ต่ อ แห่ ง ใหม่
โด้ยไม่ให้เกัิด้ผลกัร้ะทึบัต่อป็ร้ะชาชน

กร่มวิทยาศาสตัร่์การ่แพทย์พร่้อัมทด้สอับภูมคิ มุ้ กันไวร่ัสกลิายพันธุ์
ในคนไทยท่ไ� ด้้ร่บั วัคซี่นโควิด้-19
นพ.ศุ ภ กูิ จำ ศิ ริ ลั กู ษณ์ อธิ บ ดิ์ี กู รม ในป็ัจจุบันั ร้วมทึัง� สายพันธุ์ทึม่� กั่ าร้กัลายพันธุใ์ นป็ร้ะเทึศได้้หร้ือไม่ ในร้ะหว่างทึ่�
วีิทิยาศาสตร์กูารแพทิย์ กัล่าวว่า กัร้มวิทึยาศาสตร้์ คนไทึยยังไม่ได้้ร้บัั วัคซึ่่นโควิด้-19 กัร้มวิทึยาศาสตร้์กัาร้แพทึย์สามาร้ถตร้วจสอบั
กัาร้แพทึย์ โด้ยสถาบัันช่ววัตถุซึ่ึ�งม่ห้องป็ฏิิบััติกัาร้ ภูมิคุ้มกัันในเลือด้คนไทึยทึ่�ติด้เชื�อตามธร้ร้มชาติมาทึด้สอบักัับัไวร้ัสกัลายพันธุ์
ตร้วจพิสูจน์เชื�อโร้คและตร้วจสอบัร้ะด้ับัภูมิคุ้มกััน ทึ่�พบัในป็ร้ะเทึศ เพื�อดู้ว่าภูมิคุ้มกัันทึ่�เกัิด้ข้ึ�นสามาร้ถทึำาลายไวร้ัสกัลายพันธุ์
ในซึ่่ร้ม�ั ภายใต้หอ้ งป็ฏิิบัตั กัิ าร้ช่วนิร้ภัยร้ะด้ับั 3 (BSL3) ได้้หร้ือไม่ ทึำาให้สามาร้ถทึร้าบัผลในเบัื�องต้นจากัซึ่่ร้ั�มคนทึ่�ติด้เชื�อในป็ร้ะเทึศ
ร้วมทึั�งม่ห้องป็ฏิิบััติกัาร้ตร้วจวิเคร้าะห์เพื�อควบัคุม ซึ่ึง� วิธทึ่ ใ�่ ช้เป็็นวิธม่ าตร้ฐานทึ่ต� ร้วจหาร้ะด้ับัภูมคิ มุ้ กัันในกัาร้ทึำาลายไวร้ัสกัลายพันธุ์
คุณภาพวัคซึ่่น จึงได้้เตร้่ยมกัาร้เพื�อตร้วจสอบัว่า ในเซึ่ลล์เพาะเล่�ยงทึ่�จำาเพาะ โด้ยวิธ่ Plaque Reduction Neutralization Test
วัคซึ่่นทึ่น� าำ เข้้ามาใช้ในป็ร้ะเทึศจะม่ฤทึธิใ� นกัาร้กัร้ะตุน้ (PRNT) ซึ่ึง� ใช้เวลาทึด้สอบัภายใน 7 วันรู้ผ้ ล และเมือ� คนไทึยได้้ร้บัั วัคซึ่่นโควิด้-19
ภูมิคุ้มกัันไวร้ัส SARS-CoV-2 ทึั�งสายพันธุ์ทึ่�กั่อโร้ค วิธ่ด้ังกัล่าวสามาร้ถนำามาใช้ในกัาร้ตร้วจภูมิคุ้มกัันต่อไวร้ัสกัลายพันธุ์ในคนไทึย
ทึ่�ได้้ร้ับัวัคซึ่่นได้้ทึันทึ่ ซึ่ึ�งข้ณะน่�อยู่ร้ะหว่างกัาร้วางแผน กัาร้ด้ำาเนินกัาร้ เพื�อ
เพิ�มจำานวนไวร้ัสทึ่�กัลายพันธุ์และตร้วจหาป็ร้ิมาณไวร้ัสทึ่�เหมาะสมสำาหร้ับั
กัาร้ทึด้สอบักั่อนนำามาทึด้สอบักัับัซึ่่ร้ั�มข้องคนทึ่�ติด้เชื�อตามธร้ร้มชาติ คาด้ว่า
จะทึร้าบัผลในเด้ือนเมษายน พ.ศ. 2564 และวิธ่น่�จะสามาร้ถนำามาใช้กัับั
กัาร้ตร้วจติด้ตามภูมิคุ้มกัันในคนไทึยทึ่�ได้้ร้ับัวัคซึ่่นต่อไป็
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[ รอบรู้เรื่องยา ]

ยาพ่่นจมููกสำำหรัับไมูเกรัน
การปวดศีีรษะไมเกรน (Migraine headache) เป็นการปวดศีีรษะ
ที่ี�รบกวนชีีวิตประจำำาวัน โดยมีลัักษณะการปวดแบบตุบ ๆ เป็นจำังหวะ มักจำะ
เกิดข้้างเดียวข้องศีีรษะ แต่กส็ ามารถเป็นที่ัง� สองข้้างได้ โดยอาการปวดในชี่วงแรก
มักมีความรุนแรงเพีียงเลั็กน้อย แลัะจำะค่อย ๆ เพีิ�มความรุนแรงข้้�น ในผู้้้ป่วย
บางรายอาจำมีอาการอ่�นร่วมด้วย เชี่น คลั่�นไส้ อาเจำียน อ่อนแรง แลัะไว
ต่อแสง เสียง หร่อกลัิ�นมากข้้�น(1)
การใช้ยาบรรเทาอาการปวดศีรษะไมเกรน
การรับประที่านยาที่ันที่ีเม่�อมีอาการปวดศีีรษะไมเกรนจำะชี่วยให้
ผู้ลัข้องยาในการบรรเที่าอาการปวดมีประสิที่ธิิภาพียิง� ข้้น� โดยยาที่ีใ� ชี้มหี ลัาย
กลัุ่มดังตารางที่ี� 1
ตารางที่่� 1 การใชี้ยาบรรเที่าอาการปวดศีีรษะไมเกรน(1)
ยาบรรเที่าปวดสำาหรับ
การปวดแบบไม่รุนแรง

ยาสามัญประจำำาบ้าน ได้แก่ Paracetamol
ยาลัดการอักเสบที่ี�ไม่ใชี่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ได้แก่
Ibuprofen, Naproxen, Celecoxib, Etoricoxib

ยาบรรเที่าปวดสำาหรับ ยากลัุ่ม Triptans ได้แก่ Sumatriptan, Eletriptan
การปวดที่ี�รุนแรงมากข้้�น
ยาที่ี�มสี ่วนผู้สมข้อง Ergotamine ได้แก่ Ergotamine
(จำำาเพีาะเจำาะจำงกับ
การปวดศีีรษะไมเกรน) + Caffeine

แต่ในกรณีที่ปี� วดรุนแรงอาจำมีความจำำาเป็นที่ีจำ� ะต้องใชี้ยาในร้ปแบบ
ยาฉีีดเพี่�อบรรเที่าอาการปวดกรณีเชี่นนี�จำะต้องฉีีดที่ี�สถานพียาบาลั ซึ่้�งไม่
สะดวกสำาหรับผู้้ที่้ เ�ี กิดอาการปวดมากแลัะเป็นบ่อย ๆ ดังนัน� การใชี้ยาพี่นจำม้ก
สำาหรับผู้้้ป่วยเหลั่านี�อาจำมีความจำำาเป็นที่ี�แพีที่ย์อาจำต้องจำ่ายยาไว้เป็นยา
ประจำำาตัวผู้้้ป่วย เพีราะยาพี่นเหลั่านี�สามารถลัดหร่อบรรเที่าอาการปวดได้
ใกลั้เคียงกับยาในร้ปแบบยาฉีีด
ยาพ่่นจมููกที่่�ใช้้สำาำ หรับไมูเกรน ได้้แก่
1. Dihydroergotamine mesylate (DHE) Nasal Spray(2)
เป็นยาในกลัุ่ม ergot ที่ำาหน้าที่ี�ชี่วยให้หลัอดเลั่อดภายในศีีรษะ
ที่ีข้� ยายกว้างแคบลัง ลัดผู้ลัการสัน� สะเที่่อนข้องอาการปวดศีีรษะ โดยปกติยา
DHE นีน� ยิ มใชี้ใน acute attack ซึ่้ง� ยาในร้ปแบบฉีีดให้ผู้ลัดีเที่่า ๆ กับ nasal spray
ซึ่้ง� ยาชีนิดนีม� รี ป้ แบบยาเตรียมหลัายชีนิด เชี่น ยาฉีีดเข้้าใต้ผู้วิ หนัง หลัอดเลั่อดดำา
แลัะพี่นที่างจำม้ก เน่�องจำากการออกฤที่ธิิ�มีผู้ลัต่อหลัอดเลั่อด ก่อนใชี้จำาำ เป็น
ต้องปร้กษาแพีที่ย์หร่อเภสัชีกรหากผู้้้ป่วยมีอาการข้องโรคการไหลัเวียนข้อง
เลั่อด เชี่น โรคข้องหลัอดเลั่อดส่วนปลัาย (peripheral vascular disease),
อย่างภาวะหลัอดเลั่อดแข้็ง (arteriosclerosis), หลัอดเลั่อดดำาอักเสบอุดตัน
(thrombophlebitis), หร่อโรคเรเนาด์ (Raynaud’s disease), ความดันโลัหิตส้ง
ที่ี�ไม่สามารถควบคุมได้ โรคหัวใจำแลัะหลัอดเลั่อด เชี่น โรคหลัอดเลั่อดหัวใจำ
(coronary artery disease), โรคหลัอดเลั่อดสมอง (stroke), อาการปวดเค้น
หน้าอก (angina), หัวใจำข้าดเลั่อดฉีับพีลััน โรคตับ โรคไต การติดเชี่�อในเลั่อด
อย่างรุนแรงหร่อภาวะพีิษเพีราะติดเชี่อ� เพีิง� รับการผู้่าตัดที่ีห� ลัอดเลั่อดมา
ข้้อควรระวังก่อนใช้้ยา DHE Nasal Spray
- ยานี�ควรใชี้เม่�อได้รับการวินิจำฉีัยอย่างชีัดเจำนว่ามีอาการปวด
ศีีรษะไมเกรน ยานีไ� ม่ได้ใชี้สำาหรับการรักษาอาการปวดศีีรษะไมเกรนที่ีเ� กิดข้้น�
เพีียงหน้ง� ข้้างข้องสมอง หร่ออาการปวดศีีรษะที่ีบ� ริเวณฐานข้องสมองหร่อคอ

อ.ดร.ภก.สิกขวัฒน์ นักร้อง •
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

- ผู้้้ ป่ ว ยที่ี� มี ค วามเสี� ย งในการเกิ ด โรคหลัอดเลั่ อ ดหั ว ใจำควร
รับการประเมินความพี้งพีอใจำข้องหลัอดเลั่อดแลัะหัวใจำก่อนที่ี�จำะเริ�มต้น
การรักษา เน่อ� งจำากความเป็นไปได้ข้องการตรวจำสอบหลัอดเลั่อดแลัะหัวใจำนัน�
อาจำจำะไม่พีบสาเหตุที่ี�แที่้จำริงข้องโรคหลัอดเลั่อดหัวใจำ แนะนำาว่าควรให้
ยาครั�งแรกเพี่�อให้สะดวกต่อการตรวจำคลั่�นไฟฟ้าหัวใจำ (ECG) หลัังจำากให้ยา
การเฝ้้าระวังเมู่�อใช้้ยา
- ควรเฝ้้าระวังคลั่�นไฟฟ้าหัวใจำหลัังจำากให้ยาครั�งแรกในผู้้้ป่วยที่ี�มี
ปัจำจำัยเสี�ยงเป็นโรคหลัอดเลั่อดหัวใจำ
- ผู้้้ป่วยที่ี�มีปัจำจำัยเสี�ยงเป็นโรคหลัอดเลั่อดหัวใจำ แลัะผู้้้ที่ี�เข้้าข้่าย
อาจำมีปัจำจำัยเสี�ยงเป็นโรคหลัอดเลั่อดหัวใจำ ควรรับการประเมินหลัอดเลั่อด
แลัะหัวใจำเป็นระยะ
2. ค่โตโรแลค (Ketorolac)(3)
เป็นยาในกลัุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) นำามาใชี้บรรเที่าอาการเจำ็บปวด
หร่อลัดการอักเสบที่ี�มีความรุนแรงปานกลัางไปจำนถ้งรุนแรงมาก
ข้้อควรระวังข้องการใช้้ยา Ketorolac
- ควรหลัีกเลัี�ยงใชี้ยานี�หากเคยมีประวัติแพี้ยาหร่อส่วนประกอบ
ข้องยา Ketorolac รวมไปถ้งยาอ่น� ๆ เชี่น ยาแอสไพีริน หร่อยาในกลัุม่ เอ็นเสด
- ควรหลัีกเลัีย� งใชี้ยานีห� ากกำาลัังใชี้ยา Pentoxifylline, Probenecid,
Aspirin หร่อยาในกลัุ่มเอ็นเสด
- ควรหลัีกเลัีย� งใชี้ยานีห� ากเป็นผู้้ที่้ มี� อี ายุครรภ์ 7-9 เด่อน ผู้้ที่้ กี� ำาลััง
ให้นมบุตร หร่อกำาลัังเจำ็บที่้องคลัอด
- ควรหลัีกเลัีย� งใชี้ยานีห� ากมีประวัตกิ ารที่ำาบายพีาสหัวใจำ (CABG)
ผู้้้ที่ี�มีแผู้ลัในกระเพีาะอาหาร หร่อมีประวัติเป็นแผู้ลัหร่อปัญหาเกี�ยวกับ
ชี่องที่้องชีนิดรุนแรง เชี่น เลั่อดออก หร่อกระเพีาะที่ะลัุ มีปัญหาเกี�ยวกับไต
ที่ี�รุนแรง หร่อมีความเสี�ยงเป็นไตวาย เชี่น มีภาวะข้าดนำ�า เป็นต้น
- ไม่ควรใชี้ยานี�ในเด็กอายุตำ�ากว่า 16 ปี เน่�องจำากยังไม่ได้รับ
การรับรองถ้งความปลัอดภัยแลัะประสิที่ธิิภาพีในการรักษา
ตัวอย่างยาที่ี�อาจำที่ำาปฏิิกิริยาเม่�อใชี้ร่วมกับยา Metoprolol ซึ่้�งผู้้้ที่ี�
ใชี้ยาต่อไปนี�ควรแจำ้งให้แพีที่ย์ที่ราบ
- ยา Warfarin, Aspirin, Clopidogrel, Corticosteroids, Heparin,
Probenecid, Cyclosporin, Lithium, Metformin, Methotrexate, Ibuprofen
ยากลัุ่ม Quinolone เชี่น Ciprofloxacin ยาลัดความดันโลัหิตกลัุ่ม ACE
inhibitors เชี่ น Enalapril หร่ อ ยาข้ั บ ปั ส สาวะ เชี่ น Furosemide,
Hydrochlorothiazide
ข้นาด้ยาสำำาหรับผูู้้ใหญ่่เพ่่�อรักษาอาการปวด้
ปกติระยะเวลัาโดยรวมข้องการใชี้ยาคีโตโรแลัคโดยการฉีีดยา
การรับประที่าน หร่อการพี่นที่างจำม้กไม่ควรเกิน 5 วัน โดยยาในร้ปแบบ
รับประที่านนั�นต้องใชี้ร่วมกับการฉีีดยาเข้้าหลัอดเลั่อดดำาหร่อการฉีีดยา
เข้้ากลั้ามเน่อ� เที่่านัน� สำาหรับการใชี้ยาพี่นจำม้กมีข้อ้ แนะนำาค่อ นำา� หนัก 50 กก.
ข้้น� ไป : 31.5 มก. ทีุ่ก ๆ 6-8 ชีั�วโมง (พี่นเข้้าจำม้กข้้างลัะ 1 ครัง� ), นำ�าหนัก
น้อยกว่า 50 กก. : 15.75 มก. ทีุ่ก ๆ 6-8 ชีั�วโมง (พี่นเข้้าจำม้กข้้างลัะ 1 ครั�ง),
ข้นาดยาส้งสุด : 4 ครั�งต่อวัน
3. ยากล่่มูที่ริปแที่น (Triptans)
เป็นยาในกลัุ่ม Selective Serotonin Receptor Agonists; SSRI
ใชี้รกั ษาอาการปวดศีีรษะไมเกรนแลัะบรรเที่าอาการอ่น� ๆ ที่ีเ� กิดจำากไมเกรน
เชี่น อาการคลั่�นไส้ อาเจำียน ความร้้ส้กไวต่อแสงแลัะเสียง เป็นต้น โดยยา
ชีนิดนี�ออกฤที่ธิิ�ที่ำาให้หลัอดเลั่อดบริเวณสมองหดตัวตีบลัง ชี่วยยับยั�งการส่ง
ประจำำเดืือนมีีนาคมี 2564
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[ รอบรู้เรื่องยา ]
สัญญาณความร้้ส้กเจำ็บปวดไปยังสมอง แลัะปิดกั�นการปลั่อยสารบางชีนิด
ที่ี�ที่ำาให้เกิดอาการอ่�น ๆ ข้องไมเกรน แต่ยาชีนิดนี�ไม่สามารถใชี้ป้องกันหร่อ
ใชี้ลัดความถีข้� องการเกิดอาการปวดศีีรษะไมเกรนได้ ที่ีใ� ชี้ในร้ปแบบส้ดพี่นจำม้ก
มีใชี้อย้่ 2 ตัวด้วยกัน ค่อ
3.1 Sumatriptan เป็นยารักษาโรคปวดศีีรษะไมเกรน มีใชี้ใน
ร้ปแบบยาฉีีด ยาเม็ด แลัะยานำ�าพี่นจำม้ก (nasal spray) กรณียาฉีีดมีข้้อบ่งใชี้
สำาหรับรักษาโรคปวดศีีรษะแบบคลััสเตอร์ (cluster headache) ด้วย นอกจำาก
ใชี้ Sumatriptan แบบยาเดี�ยวแลั้วยังมีตำารับส้ตรผู้สมที่ี�ร่วมกับ Naproxen
ใชี้รกั ษาไมเกรนเชี่นเดียวกัน Sumatriptan ออกฤที่ธิิเ� ป็น selective 5-HT1B/1D
receptor agonist ยาชีนิดฉีีดแลัะชีนิดรับประที่านใชี้กับผู้้้ที่ี�อายุเกิน 18 ปี
โดยชีนิดฉีีดใชี้ 6 มก. (หร่อน้อยกว่านี�) ฉีีดเข้้าใต้ผู้ิวหนัง ข้นาดส้งสุดไม่เกิน
12 มก. ใน 24 ชีัว� โมง ชีนิดรับประที่านใชี้ข้นาด 50-100 มก. ข้นาดส้งสุดไม่เกิน
300 มก. ใน 24 ชีัว� โมง ส่วนชีนิดยาพี่นจำม้กหากอายุ 12-17 ปี พี่นข้้างลัะ
10 มก. ข้นาดส้งสุดไม่เกินข้้างลัะ 20 มก. ใน 24 ชีั�วโมง ถ้าอายุเกิน 18 ปี
พี่นข้้างลัะ 20 มก. ข้นาดส้งสุดไม่เกินข้้างลัะ 40 มก. ใน 24 ชีั�วโมง

รูปที่่� 1 กลัไกการที่ำางานข้องอุปกรณ์นำาส่งยาชีนิดพีิเศีษ (Intranasal breathpowered delivery system)(4)
Sumatriptan ในร้ปแบบผู้งยาใชี้เป่าเข้้าจำม้กด้วยอุปกรณ์นำาส่งยา
ชีนิดพีิเศีษ (intranasal breath-powered delivery system) ตัวยาจำะอย้่ตรง
ปลัายส่วนที่ี�จำะสอดเข้้าชี่องจำม้ก ให้ยาโดยเป่าลัมที่างปาก (ร้ปที่ี� 1) อุปกรณ์
จำะพีาตัวยาเข้้าจำม้กได้ลั้กถ้งบริเวณที่ี�มีเลั่อดมาเลัี�ยงมาก ที่ำาให้ตัวยาด้ดซึ่้ม
ได้เร็วแลัะออกฤที่ธิิ�เร็ว อีกที่ั�งลัดการส้ญเสียยาที่ี�ตกเข้้าส้่คอ ยานี�มีข้้อบ่งใชี้
สำาหรับรักษาโรคปวดศีีรษะไมเกรนเฉีียบพีลััน (ไม่ใชี้เพี่�อป้องกันไมเกรนแลัะ
ไม่ใชี้กับโรคปวดศีีรษะแบบคลััสเตอร์เน่�องจำากยังไม่มีข้้อม้ลัสนับสนุน) โดย
พี่นผู้งยาครั�งลัะ 22 มก. (เข้้าชี่องจำม้กข้้างลัะ 11 มก.) ข้นาดส้งสุดไม่เกิน
44 มก. ใน 24 ชีั�วโมง โดยเว้นห่างจำากการให้ยาครั�งแรกไม่น้อยกว่า 2 ชีั�วโมง
ยาในข้นาดดังกลั่าวให้ประสิที่ธิิผู้ลัส้งกว่า Sumatriptan ชีนิดรับประที่านข้นาด
100 มก. แลัะมีอาการไม่พี้งประสงค์ตำ�ากว่า อาการไม่พี้งประสงค์ข้อง
Sumatriptan ร้ปแบบผู้งยาเป่าจำม้กที่ีอ� าจำพีบ เชี่น การรับรสผู้ิดปกติ นำา� ม้กไหลั
เย่�อจำม้กอักเสบ(4)
3.2 Zolmitriptan ชีนิดพี่นจำม้ก ผู้้้ใหญ่พี่นยาที่ี�ร้จำม้กแต่ลัะข้้าง
ในปริมาณ 5 มก./ครั�ง โดยให้พี่นยาที่ันที่ีเม่�อมีอาการ แลัะพี่นยาอีกครั�ง
หากมีอาการเกิดข้้น� อีกครัง� โดยการพี่นยาครัง� ต่อไปให้พีน่ หลัังจำากการพี่นยา
ครั�งแรกเป็นเวลัาอย่างน้อย 2 ชีั�วโมง ปริมาณส้งสุด 10 มก./วัน
เด็กอายุตั�งแต่ 12 ปีข้้�นไป พี่นยาที่ี�ร้จำม้กแต่ลัะข้้างในปริมาณ
2.5 มก./ครั�ง โดยให้พี่นยาที่ันที่ีเม่�อมีอาการ แลัะพี่นยาอีกครั�งหากมีอาการ
เกิดข้้�นอีกครั�ง โดยการพี่นยาครั�งต่อไปให้พี่นหลัังจำากการพี่นยาครั�งแรก
เป็นเวลัาอย่างน้อย 2 ชีั�วโมง ปริมาณส้งสุด 10 มก./วัน
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ข้้อควรระวังในการใช้้ยากล่มูที่ริปแที่น ได้้แก่
- แจำ้งให้แพีที่ย์หร่อเภสัชีกรที่ราบหากมีประวัตแิ พี้ยากลัุม่ นี� รวมถ้ง
การแพี้ส่วนประกอบข้องยาแลัะสารชีนิดอ่�น ๆ
- แจำ้งให้แพีที่ย์ที่ราบถ้งประวัตที่ิ างการแพีที่ย์แลัะภาวะเจำ็บป่วยที่ี�
กำาลัังเผู้ชีิญอย้่ โดยเฉีพีาะผู้้ที่้ ม�ี อี าการข้องโรคตับ โรคไต โรคหัวใจำ โรคที่ีเ� กีย� วกับ
การเต้นข้องหัวใจำ โรคหลัอดเลั่อดหัวใจำ ภาวะความดันโลัหิตส้ง โรคลัมชีัก
หร่อโรคที่ี�ต้องใชี้ยา Cimetidine ในการรักษา
- ห้ามใชี้ยานี�ภายในเวลัา 24 ชีั�วโมงก่อนหร่อหลัังใชี้ยาชีนิดอ่�น
รักษาอาการปวดศีีรษะจำากไมเกรนชีนิดอ่�น
- ผู้้้ป่วยหร่อผู้้้ที่ี�เคยป่วยด้วยโรคหัวใจำ ภาวะความดันโลัหิตส้ง
โรคหลัอดเลั่อดสมอง อาการเจำ็บหน้าอก หร่อผู้้้ที่ี�มีปัญหาเกี�ยวกับระบบ
ไหลัเวียนโลัหิตที่ี�อาจำส่งผู้ลัให้ร่างกายข้าดเลั่อดไม่ควรใชี้ยาชีนิดนี�
- แจำ้งให้แพีที่ย์หร่อที่ันตแพีที่ย์ที่ราบว่ากำาลัังใชี้ยา Sumatriptan
หร่อ Zolmitriptan ก่อนเข้้ารับการผู้่าตัด
- Zolmitriptan ชีนิดแตกตัวในชี่องปากอาจำมีส่วนผู้สมข้องฟีนิลั
อะลัานีน ดังนั�น ผู้้้ที่ี�ป่วยด้วยโรคฟีนิลัคีโตน้เรียควรแจำ้งให้แพีที่ย์ที่ราบก่อน
ใชี้ยา
- หลัีกเลัี�ยงการด่�มแอลักอฮอลั์ การใชี้สารเสพีติด การข้ับรถ
การใชี้เคร่อ� งจำักร หร่อการที่ำากิจำกรรมที่ีต� อ้ งอาศีัยความต่น� ตัวในระหว่างที่ีใ� ชี้ยา
จำนกว่าจำะแน่ใจำว่ายาไม่ที่ำาให้เกิดผู้ลัข้้างเคียงที่ี�เป็นอันตราย เน่�องจำากยา
Sumatriptan หร่อ Zolmitriptan อาจำส่งผู้ลัให้มีอาการวิงเวียนหร่อง่วงซึ่้มได้
- การใชี้ยาในหญิงตั�งครรภ์จำัดอย้่ใน Category C เน่�องจำากยังไม่
ที่ราบแน่ชีดั ว่ายาชีนิดนีเ� ป็นอันตรายต่อที่ารกในครรภ์หร่อไม่ ไม่ควรให้นมบุตร
ในระหว่างที่ี�ใชี้ยาชีนิดนี� หากผู้้้ป่วยกำาลัังตั�งครรภ์หร่อกำาลัังวางแผู้นมีบุตร
ควรแจำ้งให้แพีที่ย์ที่ราบก่อนใชี้ยา
ผู้ลัข้้างเคียงที่ี�อาจำเกิดข้้�นเม่�อใชี้ยากลัุ่มที่ริปแที่น เชี่น อาการ
คลั่�นไส้ เวียนศีีรษะ แลัะกลั้ามเน่�อลั้า โดยไม่แนะนำาให้ใชี้ยาในผู้้้ป่วยที่ี�มี
ความเสี�ยงต่อการเกิดโรคหลัอดเลั่อดสมองแลัะโรคหัวใจำ
จำากข้้อม้ลัดังกลั่าวข้้างต้นจำะเห็นได้วา่ ปัจำจำุบนั ได้มยี าแก้ปวดศีีรษะ
ไมเกรนถ้กพีัฒนาข้้น� มาในร้ปแบบยาพี่นจำม้กที่ีม� ปี ระสิที่ธิิภาพีใกลั้เคียงกับยา
ในร้ปแบบยาฉีีดที่ำาให้ผู้้ป่วยมีโอกาสเลั่อกที่ี�จำะใชี้ยา แลัะเลัี�ยงการเจำ็บตัว
เวลัาใชี้ยาฉีีด แต่ที่�งั นี�ผู้้ป่วยควรสอบถามความคิดเห็นจำากแพีที่ย์ผู้้เชีี�ยวชีาญ
เพีราะยากลัุ่มต่าง ๆ เหลั่านีม� โี อกาสที่ีจำ� ะแสดงผู้ลัข้้างเคียงต่าง ๆ ออกมาได้
ค่อนข้้างมาก
เอกสำารอ้างอิง
1. ศี้นย์ข้้อม้ลัยาโรงพียาบาลับำารุงราษฎร์. ปวดศีีรษะไมเกรน ร้้ที่ัน จำัดการได้. https://www.
bumrungrad.com/th/health-blog/february-2020/migraine-headache
2. สมศีักดิ� เที่ี ยมเก่ า. การใชี้ ยาอาการปวดศีี รษะ. https://neurosci.kku.ac.th/wp-content/
uploads/2019/05/Topic-Review.pdf
3. คีโตโรแลัค (Ketorolac). https://hellokhunmor.com/uncategorized/คีโตโรแลัค-ketorolac/
4. Sumatriptan ชีนิดผู้งยาเป่าจำม้กรักษาไมเกรนเฉีียบพีลััน. https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/
news_week_full.php?id=1338
5. Zolmitriptan (ซึ่อลัมิที่ริปแที่น). https://www.pobpad.com/ซึ่อลัมิที่ริปแที่น
6. ซึ่อลัมิที่ริปแที่น (Zolmitriptan). https://hellokhunmor.com/uncategorized/ซึ่อลัมิที่ริปแที่นzolmitriptan/
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โคซี่่�-แอมป์์ ‘COXY-AMP’

ชุุดตรวจโควิด-19 ด้วยเทคนิิคแลมป์์เป์ล่�ยนิสี่ในิขั้้�นิตอนิเด่ยว
ผ่่านิมาตรฐานิเคร่�องม่อแพทย์
เตร่ยมถ่่ายทอดเทคโนิโลย่ค้ดกรองโควิด-19 เชุิงรุก

สวทช. พััฒนาผลงานวิจัยั ‘COXY-AMP’ ชุุดตรวจโควิด-19 ด้วยเทคนิิค
แลมป์์เป์ล่ย� นิสี่ในิขั้้นิ� ตอนิเด่ยว สำาหรัับวินจัิ ฉััยโรัคโควิด-19 แบบคัดกรัองรัายบุคคล
ซึ่่ง� ล่าสุดสำานักงานคณะกรัรัมการัอาหารัและยา (อย.) ออกใบรัับรัองผ่านการัปรัะเมิน
เทคโนโลยีเครั่อ� งม่อแพัทย์ นับเป็นชุดตรัวจัโควิด-19 ชิน� แรักทีผ� ลิตและผ่านการัรัับรัอง
ในปรัะเทศไทย เตรัียมถ่่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผ้�ปรัะกอบการัภาคเอกชนที�สนใจั
เพั่�อผลิตชุดตรัวจัฯ ใช�คัดกรัองเชิงรัุกควบคุมโรัคโควิด-19 และโรัคอุบัติใหม่อ่�น ๆ
ได�เองในปรัะเทศ อีกทัง� ยังสามารัถ่ต่อยอดยกรัะดับอุตสาหกรัรัมส้ก่ ารัผลิตเพั่อ� ส่งออก
ในอนาคต ที�สำาคัญคุณภาพัของ ‘COXY-AMP’ ชุดตรัวจัโควิด-19 ยังการัันตีด�วย
การัเป็นหน่ง� เดียวจัากภ้มภิ าคเอเชียทีผ� า่ นการัเข�ารัอบ 1 ใน 20 ทีมสุดท�าย ในการัปรัะกวด
ของม้ลนิธิิ XPRIZE ซึ่่�งเป็นการัแข่งขันรัะดับโลก
ดร.ณรงค์์ ศิิริเลิิศิวรกุุลิ ผู้้�อำำ�นวยกุ�รสำำ�นักุง�นพััฒน�วิทย�ศิ�สำตร์แลิะ
เทค์โนโลิยีแห่่งช�ติ (สำวทช.) กล่่าวว่า สำำานัักงานัคณะกรรมการอาหารแล่ะยา (อย.)
ออกใบรับรองผ่่านัการประเมินัเทคโนัโล่ยีเคร่อ� งม่อแพทย์ให้แก่ผู้ลิง�นวิจัยั ‘COXY-AMP’
ประจำำเดืือนมีีนาคมี 2564
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ชุดตรวจัโค์วิด-19 ด�วยเทค์นิค์แลิมป์์เป์ลิี�ยนสำีในขั้ั�นตอำนเดียว ซึ่่�งพัฒนัาโดยทีมวิจััยจัาก
ศููนัย์พนัั ธุุวศูิ วกรรมแล่ะเทคโนัโล่ยีชีวี ภาพแห่งชีาติิ (ไบโอเทค) สำวทชี. ร่วมกับคณะเวชีศูาสำติร์เขติร้อนั
มหาวิทยาล่ัยมหิดล่
“การผ่่านัการประเมินัครัง� นัีเ� ป็นัไปติามประกาศูกระทรวงสำาธุารณสำุข เร่อ� งเคร่อ� งม่อแพทย์
ที�ติ้องมีการประเมินัเทคโนัโล่ยี พ.ศู. 2563 โดยผู่้ผ่ล่ิติหร่อผู่้นัำาเข้าติ้องมีการประเมินัเทคโนัโล่ยี
เพ่�อให้การใชี้เคร่�องม่อแพทย์ดังกล่่าวเป็นัไปอย่างเหมาะสำม สำอดคล่้องกับสำภาพปัญหาทางด้านั
สำุขภาพของประชีาชีนั สำภาวะเศูรษฐกิจั แล่ะสำังคมของประเทศู ทั�งนัี�หล่ักเกณฑ์์แล่ะเง่�อนัไขของ
การประเมินัเทคโนัโล่ยีชีุดติรวจัแล่ะนัำ�ายาที�เกี�ยวข้องกับการวินัิจัฉััยการติิดเชี่�อ SARS-CoV-2
หร่อเชี่�อก่อโรคโควิด-19 ระบุไว้ว่า แบบติรวจัหาสำารพันัธุุกรรม แล่ะแบบติรวจัหาแอนัติิบอดีหร่อ
แอนัติิเจันั ติ้องประเมินัติามหล่ักเกณฑ์์ วิธุกี ารแล่ะเง่อ� นัไข เชี่นั ความไว ความจัำาเพาะ แล่ะมาติรฐานั
อ่�นั ๆ ติามที�เล่ขาธุิการคณะกรรมการอาหารแล่ะยาประกาศูกำาหนัด”
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ผู้้อำ� ำ�นวยกุ�ร สำวทช. กล่่าวติ่อว่า ล่่าสำุดทีมวิจัยั ได้รบั การติิดติ่อจัากภาคเอกชีนัไทยทีสำ� นัใจั
รับถ่่ายทอดเทคโนัโล่ยีชีุดติรวจัโควิด-19 ด้วยเทคนัิคแล่มป์เปล่ี�ยนัสำีในัขั�นัติอนัเดียวเพ่�อนัำาไปใชี้
พัฒนัาแล่ะขยายผ่ล่การผ่ล่ิติระดับอุติสำาหกรรม ทำาให้ประเทศูไทยมีชีุดติรวจัโควิด-19 ที�ผ่ล่ิติเอง
ในัประเทศู ราคาถู่ก แล่ะสำามารถ่นัำาไปใชี้เป็นัเคร่�องม่อติรวจัคัดกรองโรคโควิด-19 เชีิงรุกได้อย่าง
มีประสำิทธุิภาพ รับม่อการระบาดของโรคได้ดีข�นั่ รวมทั�งเป็นัการสำนัับสำนัุนัความมั�นัคงด้านัสำุขภาพ
ของคนัไทย ทีสำ� ำาคัญแม้การระบาดของโรคโควิด-19 จัะยุติล่ิ งในัอนัาคติ เทคโนัโล่ยีหล่ักของชีุดติรวจั
โควิด-19 แบบรวดเร็วยังนัำาไปประยุกติ์ดัดแปล่งให้มีความเหมาะสำมติ่อการติรวจัเชี่�อโรคอุบัติิใหม่
อ่�นั ๆ ที�อาจัเกิดข่�นัในัอนัาคติได้อีกด้วย

น�งวรรณสำิกุ� เกุียรติป์ฐมชัย นักุวิจััยอำ�วุโสำ ห่ัวห่น��ทีมวิจััยเทค์โนโลิยีวิศิวกุรรม
ชีวภ�พัแลิะกุ�รตรวจัวัด กุลิุ่มวิจััยเทค์โนโลิยีกุ�รตรวจัวินิจัฉััยแลิะกุ�รค์�นห่�สำ�รชีวภ�พั
ไบโอำเทค์ สำวทช. ผู้้�พััฒน�ชุดตรวจัโค์วิด-19 แบบรวดเร็ว กล่่าวว่า ‘COXY-AMP’ ชีุดติรวจั
โรคโควิด-19 ด้วยเทคนัิคแล่มป์เปล่ี�ยนัสำีในัขั�นัติอนัเดียว ทีไ� บโอเทค สำวทชี. ร่วมกับคณะเวชีศูาสำติร์
เขติร้อนั มหาวิทยาล่ัยมหิดล่ พัฒนัาข่�นัใชี้เทคนัิคแล่มป์เปล่ี�ยนัสำีในัขั�นัติอนัเดียว ซึ่่�งเทคนัิคแล่มป์
ค่อการเพิม� จัำานัวนัสำารพันัธุุกรรมของเชี่อ� โรคอย่างจัำาเพาะเจัาะจังภายใติ้อณ
ุ หภูมทิ ค�ี งที� จั่งทำาได้งา่ ย
ในักล่่องให้ความร้อนัซึ่่�งเป็นัอุปกรณ์ที�หาได้ง่าย ราคาไม่แพง
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“สำ่วนัขันั� ติอนัการใชี้งานัชีุดติรวจัโควิด-19 แบบรวดเร็วสำามารถ่ทำาได้งา่ ย เพียงแค่ผ่ใู้ ชี้ใสำ่สำารพันัธุุกรรม
RNA ที�สำกัดได้ในัหล่อดปฏิิกิริยาทดสำอบ แล่ะนัำาไปบ่มที�อุณหภูมิ 65 องศูาเซึ่ล่เซึ่ียสำ เป็นัเวล่า 75 นัาที หากมี
การติิดเชี่อ� ไวรัสำ SARS-CoV-2 สำีของสำารในัหล่อดปฏิิกริ ยิ าจัะเปล่ีย� นัอัติโนัมัติิ ค่อเปล่ีย� นัจัากสำีมว่ งเป็นัสำีเหล่่อง
ซึ่่ง� สำามารถ่อ่านัผ่ล่ได้ดว้ ยติาเปล่่า ไม่ติอ้ งใชี้ผ่เู้ ชีีย� วชีาญในัการประมวล่ผ่ล่ สำำาหรับประสำิทธุิภาพในัการติรวจัคัดกรอง
โรคโควิด-19 จัากการทดสำอบชีุดติรวจันัี�กับติัวอย่างเริ�มติ้นั 146 ติัวอย่าง พบว่ามีความไว (sensitivity) 92%,
ความจัำาเพาะ (specificity) 100% แล่ะมีความแม่นัยำา (accuracy) ที� 97% อีกทั�งยังสำามารถ่แสำดงผ่ล่ได้ภายในั
75 นัาที ซึ่่�งเร็วกว่าวิธุี RT-PCR ถ่่ง 2 เท่า นัอกจัากนัี�ในัเร่�องของราคา ชีุดติรวจัโควิด-19 แบบรวดเร็วมีติ้นัทุนั
ในัการติรวจัคัดกรองเพียง 300 บาทติ่อติัวอย่าง ขณะที� RT-qPCR มีติ้นัทุนัสำูงก่อบ 1,000 บาท นัั�นัเท่ากับ
มีราคาถู่กกว่าถ่่ง 3 เท่า”
น�งวรรณสำิกุ� กล่่าวติ่อว่า นัอกจัากชีุดติรวจัดังกล่่าวจัะผ่่านัมาติรฐานัจัาก อย. แล่้ว อีกหนั่ง� ความภูมใิ จั
ของทีมค่อ ทีมนัักวิจัยั ไทยได้สำง่ ‘COXY-AMP’ ชีุดติรวจัโรคโควิด-19 ด้วยเทคนัิคแล่มป์เปล่ีย� นัสำีในัขันั� ติอนัเดียว
เข้าร่วมประกวดกับมูล่นัิธุิ XPRIZE (องค์กรไม่แสำวงหาผ่ล่กำาไรระดับโล่ก ดำาเนัินัการระดมทุนัแบบ Crowd
Funding เพ่�อแก้ปัญหาระดับโล่กในัมิติิติ่าง ๆ) ในัโครงการจััดการแข่งขันัเอกซึ่์ไพรซึ่์เพ่�อการติรวจัสำอบโควิด
อย่างรวดเร็ว (XPrize Rapid Covid Testing) เพ่อ� ค้นัหาเทคโนัโล่ยีชีดุ ติรวจัโควิด-19 ทีใ� ชี้งานัง่าย ติรวจัได้รวดเร็ว
แม่นัยำา แล่ะราคาถู่ก ไปใชี้ผ่ล่ิติแล่ะขยายผ่ล่ชีุดติรวจัในัวงกว้างเพ่�อชี่วยยับยั�งการระบาดของโรคโควิด-19
ภายใติ้ชี่�อทีม 19-Xolution ซึ่่�งการแข่งขันัครั�งนัี�มีผู่้ท�ีสำนัใจัสำ่งผ่ล่งานัเข้าประกวดจัากทั�วโล่กมากกว่า 702 ทีม
จัาก 70 ประเทศูทั�วโล่ก โดยทีม 19-Xolution สำามารถ่ผ่่านัเข้ารอบ 20 ทีมสำุดท้าย
“เป็นัทีนั� า่ ยินัดีอย่างมากทีท� มี 19-Xolution จัากประเทศูไทยเป็นั 1 ในั 20 ทีมทีเ� ข้ารอบสำุดท้าย (Finalists)
ซึ่่ง� ถ่่อเป็นัผ่ล่งานัหนั่ง� เดียวจัากภูมภิ าคเอเชีียทีไ� ด้รบั คัดเล่่อก ร่วมกับทีมนัักประดิษฐ์จัากสำหรัฐอเมริกา อังกฤษ
แล่ะเยอรมนัี จัากนัันั� ทีมวิจัยั ได้สำง่ ชีุดติรวจัโควิด-19 แบบรวดเร็วทีพ� ฒ
ั นัาโดยคนัไทยทัง� หมด พร้อมกระบวนัการ
(Protocol) ไปยังห้องปฏิิบัติิการวิจััยของ XPRIZE จัำานัวนั 2 แห่ง ณ สำหรัฐอเมริกา เพ่�อทดสำอบทางคล่ินัิกแล่ะ
ความเป็นัไปได้ในัการขยายผ่ล่เพ่อ� คัดเล่่อกให้เหล่่อผู่ชี้ นัะเพียง 5 ทีม อย่างไรก็ดี ทีสำ� ดุ แล่้วผ่ล่งานัของนัักวิจัยั ไทย
แม้จัะเป็นัเพียงผู่้เข้ารอบ 20 ทีมสำุดท้ายในัการแข่งขันัครั�งนัี� แติ่ถ่่อเป็นัก้าวแรกของความสำำาเร็จัที�สำะท้อนั
ให้เห็นัถ่่งศูักยภาพของคนัไทยแล่ะงานัวิจััยไทยที�มีคุณภาพทัดเทียมกับเทคโนัโล่ยีในัระดับสำากล่”
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ความก้้าวหน้้าล่่าสุุดของก้ารพััฒน้าวัคซีีน้ ChulaCov19
คณะแพัทยศาสุตร์ จุุฬาล่งก้รณ์มหาวิทยาล่ัย
แล่ะความพัร้อมใน้ก้ารทดสุอบใน้อาสุาสุมัคร

โรงพยาบาลจุุ ฬ าลงกรณ์์ สภากาชาดไทย คณ์ะแพทยศาสตร์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลัย และศูนย์วิจุิ ัยวิัคซีีน คณ์ะแพทยศาสตร์ จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิ ท ยาลั ย แถลงข่่ า วิ “ความก้้ า วหน้้ า ล่่ า สุุ ด ของก้ารพัั ฒ น้าวั ค ซีี น้
ChulaCov19 คณะแพัทยศาสุตร์ จุุฬาล่งก้รณ์มหาวิทยาล่ัย แล่ะความพัร้อม
ใน้ก้ารทดสุอบใน้อาสุาสุมัคร” โดยมี ศ.น้พั.สุุทธิิพังศ์ วัชรสุิน้ธิุ ผู้้อ้ าำ น้วยก้าร
โรงพัยาบาล่จุุฬาล่งก้รณ์ สุภาก้าชาดไทย แล่ะคณบดีคณะแพัทยศาสุตร์
จุุฬาล่งก้รณ์มหาวิทยาล่ัย, ศ.น้พั.เก้ียรติ รัก้ษ์์รุ่งธิรรม ผู้้้อำาน้วยก้ารบริหาร
โครงก้ารพัั ฒ น้าวั ค ซีี น้ โควิ ด -19 ศ้ น้ ย์ วิ จุั ย วั ค ซีี น้ คณะแพัทยศาสุตร์
จุุฬาล่งก้รณ์มหาวิทยาล่ัย น้อก้จุาก้น้ีม� น้ี ายอนุ้ทน้ิ ชาญวีรก้้ล่ รองน้ายก้รัฐมน้ตรี
แล่ะรัฐมน้ตรีว่าก้ารก้ระทรวงสุาธิารณสุุข พัร้อมด้วย น้พั.น้คร เปรมศรี
ผู้้อ้ าำ น้วยก้ารสุถาบัน้วัคซีีน้แห่งชาติ ให้เกียรติรวิ่ มแถลงข่่าวิ ณ์ ห้องประชุม 1210
ชั�น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์์
ศ.น้พั.สุุทธิิพังศ์ วัชรสุิน้ธิุ ผู้้้อำาน้วยก้ารโรงพัยาบาล่จุุฬาล่งก้รณ์
สุภาก้าชาดไทย แล่ะคณบดีคณะแพัทยศาสุตร์ จุุฬาล่งก้รณ์มหาวิทยาล่ัย
กล่าวิวิ่า จุากการแพร่ระบาดข่องโรคติดเช้�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในประเทศไทยที� ผ่่ า นมา โรงพยาบาลจุุ ฬ าลงกรณ์์ สภากาชาดไทย และ
คณ์ะแพทยศาสตร์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลัย ได้จุัดเตรียมควิามพร้อมข่อง
ประจำำเดืือนมีีนาคมี 2564
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สถานที� แพทย์ พยาบาล บุคลากร เทคโนโลยีต่าง ๆ ที�ทันสมัย มีมาตรฐาน นำามาใช้
ในการตรวิจุคัดกรองประชาชนได้อย่างมีประสิทธิิภาพ นอกจุากนี�ทางด้านศูนย์วิจุิ ัยวิัคซีีน
คณ์ะแพทยศาสตร์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลัย เป็นสถาบันการวิิจุัยทางการแพทย์ที�ได้รับ
ควิามร่วิมม้อจุากนักวิิจุยั ทางการแพทย์และวิิทยาศาสตร์ทงั� ในระดับประเทศและระดับโลก
ร่วิมกันพัฒนา วิิจุัย ต่อยอด การคิดค้น ผ่ลิตวิัคซีีน เพ้�อใช้ในการป้องกันโรคต่าง ๆ ให้แก่
ประชาชนมาอย่างต่อเน้�อง
ที�ผ่่านมาศูนย์วิิจุัยวิัคซีีน คณ์ะแพทยศาสตร์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลัย ได้มี
การทดสอบวิัคซีีนโควิิด-19 ในลิงเข่็มที� 2 ลิงสามารถสร้างภูมคิ มุ้ กันได้ในระดับสูง มีสขุ่ ภาพดี
ดั งนั� น โรงพยาบาลจุุฬ าลงกรณ์์ สภากาชาดไทย, คณ์ะแพทยศาสตร์ จุุ ฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลัย ศูนย์วิจุิ ยั วิัคซีีน คณ์ะแพทยศาสตร์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลัย พร้อมเดินหน้า
เปิดทดสอบในอาสาสมัครต่อไป
โดยทางโรงพยาบาลจุุ ฬ าลงกรณ์์ สภากาชาดไทย และศู น ย์ วิิ จุั ย วิั ค ซีี น
คณ์ะแพทยศาสตร์ จุุ ฬ าลงกรณ์์ มหาวิิ ท ยาลั ย ได้ จุัดเตรี ยมควิามพร้ อมข่องสถานที�
แพทย์ พยาบาล บุคลากร และหลายภาคส่วินที�เกี�ยวิข่้อง เพ้�อรองรับการทดสอบกับ
อาสาสมัครอย่างมีประสิทธิิภาพ โดยให้ควิามสำาคัญเร้�องข่องควิามปลอดภัยอย่างสูงสุด
เพ้�อให้ประชาชนเกิดควิามเช้�อมั�นและมั�นใจุในควิามปลอดภัยข่องการทดสอบฉีีดวิัคซีีน
ครั�งนี�
อย่างไรก็ตาม ต้องข่อข่อบคุณ์กระทรวิงสาธิารณ์สุข่ สถาบันวิัคซีีนแห่งชาติ
ศูนย์วิจุิ ยั วิัคซีีน คณ์ะแพทยศาสตร์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลัย และอีกหลายหน่วิยงาน รวิมถึง
นักวิิจุัยทางการแพทย์และนักวิิทยาศาสตร์ทั�งในระดับประเทศและระดับโลกที�ร่วิมกัน
พัฒนาวิิจุัย ต่อยอดการคิดค้นผ่ลิตวิัคซีีนเพ้�อใช้ในการป้องกันโรคต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน
มาอย่างต่อเน้�อง
ดั ง นั� น การพั ฒ นาวิั ค ซีี น โควิิ ด -19 ข่องศู น ย์ วิิ จุั ย วิั ค ซีี น คณ์ะแพทยศาสตร์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลัย และโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย ในครัง� นีจุ� ะประสบ
ควิามสำาเร็จุและสร้างคุณ์ประโยชน์และช้�อเสียงให้แก่ประเทศไทยในระดับสากลอย่าง
แน่นอน
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ศ.น้พั.เก้ียรติ รัก้ษ์์รงุ่ ธิรรม ผู้้อ้ ำาน้วยก้ารบริหารโครงก้ารพััฒน้าวัคซีีน้โควิด-19
ศ้น้ย์วจุิ ยั วัคซีีน้ คณะแพัทยศาสุตร์ จุุฬาล่งก้รณ์มหาวิทยาล่ัย กล่าวิวิ่า การพัฒนาวิัคซีีนนี�
ได้รบั การสนับสนุนจุากสถาบันวิัคซีีนแห่งชาติ, สำานักงานการวิิจุยั แห่งชาติ (วิช.), ทุนศตวิรรษ
ที�สอง จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลัย และเงินบริจุาคจุากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุุฬาฯ กองทุน
บริจุาควิิจุัยวิัคซีีน สภากาชาดไทย
วัคซีีน้ ChulaCov19 เป็นวิัคซีีนชนิด mRNA ซีึ�งเป็นเทคโนโลยีท�ไี ด้รับการอนุมัติ
ให้ใช้ในภาวิะฉีุกเฉีินแล้วิในหลายประเทศ และให้ใช้ในประชาชนทั�วิไปในบางประเทศแล้วิ
เช่น ประเทศสวิิตเซีอร์แลนด์ และนิวิซีีแลนด์ ข่้อมูล ณ์ วิันที� 18 กุมภาพันธิ์นี� หลายประเทศ
ทั�วิโลกได้รับการฉีีดวิัคซีีนชนิด mRNA แล้วิอย่างน้อย 100,000,000 คน จุากทั�งหมด
180,000,000 คน
วั ค ซีี น้ ChulaCov19 เป็ น การคิ ด ค้ น ออกแบบและพั ฒ นาโดยคนไทยจุาก
ควิามร่วิมม้อสนับสนุนโดยคุณ์หมอนักวิิทยาศาสตร์ผู่้คิดค้นเทคโนโลยีนี�ข่องโลกค้อ
Prof.Drew Weissman มหาวิิทยาลัยเพนซีิลวิาเนีย วัคซีีน้ ChulaCov19 ผ่ลิตโดยการสร้าง
ชิ�นส่วินข่นาดจุิ�วิจุากสารพันธิุกรรมข่องเช้�อไวิรัสโคโรนา (โดยไม่มีการใช้ตัวิเช้�อแต่อย่างใด)
ซีึ�งเม้�อร่างกายได้รับชิ�นส่วินข่องสารพันธิุกรรมข่นาดจุิ�วินี�เข่้าไปจุะทำาการสร้างเป็นโปรตีน
ที�เป็นส่วินปุ�มหนามข่องไวิรัสข่ึ�น (spike protein) และกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันไวิ้
เตรียมต่อสู้กับไวิรัสเม้�อไปสัมผ่ัสเช้�อ เม้�อวิัคซีีน mRNA ทำาหน้าที�ให้ร่างกายสร้างโปรตีน
เรียบร้อยแล้วิ ภายในไม่กวิ�ี นั mRNA นีจุ� ะถูกสลายไปโดยไม่มกี ารสะสมในร่างกายแต่อย่างใด
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ขอเรียน้แจุ้งข่าวดี ความคืบหน้้าล่่าสุุดมี 4 เรื�อง ค้อ
1. วัคซีีน้ ChulaCov19 น้ี�สุามารถป้องก้ัน้โรคโควิด-19 แล่ะล่ดจุำาน้วน้เชื�อได้
อย่างมาก้มายใน้หน้้ทดล่อง ผ่ลการทดลองล่าสุดภายหลังจุากหนูทดลอง
ชนิดพิเศษที�ออกแบบให้สามารถเกิดโรคโควิิด-19 ได้ เม้�อได้รับการฉีีดวัคซีีน้
ChulaCov19 ครบ 2 เข่็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์ เม้�อหนูทดลองได้รับเช้�อโคโรนา
ไวิรัสเข่้าทางจุมูกสามารถป้องกันหนูทดลองไม่ให้ป�วิยเป็นโรคและยับยั�งไม่ให้
เช้�อไวิรัสเข่้าสู่กระแสเล้อด รวิมทั�งสามารถลดจุำานวินเช้�อในจุมูกและในปอด
ลงไปอย่างน้อย 10,000,000 เท่า ส่วินหนูท�ไี ม่ได้รับวิัคซีีนจุะเกิดอาการแบบ
โควิิด-19 ภายใน 3-5 วิัน และทุกตัวิมีเช้�อสูงในกระแสเล้อด จุมูกและปอด
2. วัคซีีน้ ChulaCov19 สุามารถเก้็บใน้อุณหภ้มิต้เย็น้ปก้ติคือ 2-8 oC ได้
อย่างน้อย 1 เด้อน ข่ณ์ะนี�กำาลังรอผ่ลวิิจุัยที� 3 เด้อน ดังนั�น การข่นส่งกระจุาย
วิัคซีีนไปยังต่างจุังหวิัดทั�วิประเทศจุึงสามารถทำาได้อย่างสะดวิก
3. วัคซีีน้ ChulaCov19 คาดว่าจุะผู้ล่ิตเสุร็จุเพัือ� น้ำามาทดสุอบใน้อาสุาสุมัครได้
ประมาณต้น้เดือน้พัฤษ์ภาคมน้ี�
4. ก้ำาล่ังเตรียมก้ารพััฒน้ารุ่น้ที� 2 เพัื�อทดสุอบใน้หน้้ทดล่องเพัื�อรองรับ
เชือ� ดือ� วัคซีีน้ใน้อน้าคต เพราะเน้อ� งจุากมีเช้อ� โคโรนาสายพันธิุใ์ หม่กาำ ลังระบาด
ในหลายประเทศและบางสายพันธิุพ์ บวิ่าเริม� ด้อ� ต่อวิัคซีีนในปัจุจุุบนั เทคโนโลยี
วิัคซีีน mRNA มีจุุดเด่นค้อ สามารถออกแบบวิัคซีีนรุน่ ที� 2 เพ้�อตอบโต้เช้�อที�
ด้�อวิัคซีีนได้อย่างรวิดเร็วิ
น้พั.น้คร เปรมศรี ผู้้อ้ ำาน้วยก้ารสุถาบัน้วัคซีีน้แห่งชาติ กล่าวิเพิม� เติมวิ่า สถาบัน
วิัคซีีนแห่งชาติยน้ ยันสนับสนุนการวิิจุัยวิัคซีีนโควิิด-19 ในประเทศ เพ้�อสร้างรากฐานและ
พัฒนาข่ีดควิามสามารถด้านการวิิจุยั วิัคซีีนข่องประเทศเพ้อ� รับม้อการระบาด วิัคซีีน mRNA
เป็นรูปแบบที� ณ์ เวิลานี�ได้รับการยอมรับแล้วิวิ่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที�มีควิามรวิดเร็วิและ
สามารถพัฒนาเป็นวิัคซีีนทีใ� ช้ในการรับม้อโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ได้อย่างมีประสิทธิิภาพ และ
สามารถปรับเปลี�ยนได้ตามการกลายพันธิุ์ข่องไวิรัส จุึงเป็นส่วินสำาคัญอย่างมากที�ทาง
คณ์ะแพทยศาสตร์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลัย ได้ทุ่มเทให้กับการวิิจุัยวิัคซีีน mRNA นี�
ซีึ�งจุะเป็นอีกหนึ�งรูปแบบการวิิจุัยพัฒนาและผ่ลิตวิัคซีีนเพ้�อควิามมั�นคงข่องประเทศ
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[ Movement ]
กองบรรณาธิการ •

The 5th ID Rama Symposium 2021
“Advancing Sciences & Innovations in Infectious Diseases”
สาขาวิิชาโรคติิดเชื�อ ภาควิิชาอายุรศัาสติร์ คณะแพทยศัาสติร์
โรงพยาบาลัรามาธิบด่ มห่าวิิทยาลััยมห่ิดลั จััดกัารประชุมวิิชากัาร
The 5th ID Rama Symposium 2021 ภายใติ้ห่ัวิข้อ “Advancing
Sciences & Innovations in Infectious Diseases” ระห่วิ่างวิันัท่�
19-20 มิถุนัายนั พ.ศั. 2564 ณ ห่้อง 910 ABC ชั�นั 9 อาคารเร่ยนั
แลัะปฏิิ บั ติิ กั ารรวิมด้ า นักัารแพทย์ แ ลัะโรงเร่ ย นัพยาบาลัรามาธิ บ ด่
คณะแพทยศัาสติร์โรงพยาบาลัรามาธิบด่ มห่าวิิทยาลััยมห่ิดลั กัรุงเทพฯ
โดยม่ วิั ติ ถุ ป ระสงค์ เ พื� อ ให่้ ค วิามรู้ แ ลัะควิามเข้ า ใจัเกั่� ย วิกัั บ ห่ลัั กั กัาร
ในักัารดูแลั ประเมินัผู้ลักัารรักัษา กัารวิินัจัิ ฉััย กัารติรวิจัทางห่้องปฏิิบติั กัิ าร
กัารแปลัผู้ลักัารติรวิจั แลัะแนัวิทางปฏิิบัติิท่�สามารถทำาได้จัริง สำาห่รับ
กัารดูแลัผูู้้ป่วิยติิดเชื�อดังกัลั่าวิข้างติ้นั แลัะเปิดโอกัาสให่้ผูู้้เข้าร่วิมประชุม
ได้ซัักัถามแลัะปรึกัษาปัญห่าจัริงท่�พบในัเวิชปฏิิบัติิ
สำาห่รับแพทย์ พยาบาลัวิิชาช่พ เภสัชกัร แลัะนัักัวิิทยาศัาสติร์
ในัห่้องปฏิิบติั กัิ าร ผูู้ส้ นัใจัสามารถลังทะเบ่ยนัได้ท่� www.acmrrama.com/
id-rama-2021 อัติราค่าลังทะเบ่ยนั กั่อนัวิันัท่� 19 พฤษภาคม พ.ศั. 2564
ท่านัลัะ 2,500 บาท ห่ลัังวิันัท่� 19 พฤษภาคม พ.ศั. 2564 ท่านัลัะ 3,000 บาท
ห่รือสอบถามรายลัะเอ่ยดเพิ�มเติิมได้ท่� คุณรจันัา บุญเลัิศักัุลั งานับริกัาร
วิิชากัาร โทรศััพท์ 0-2201-2193, 0-2201-1542 โทรสาร 0-2201-2607

ราชวิิทยาลััยศััลัยแพทย์ฯ จััดประชุมวิิชาการประจัำปี ครั�งท่� 46
“Achieving the Excellent Outcomes in Essential Surgery”
ราชวิิทยาลััยศััลัยแพทย์แห่่งประเทศัไทย ร่วิมกัับกัระทรวิงสาธารณสุข
แลัะสำานัักังานัห่ลัักัประกัันัสุขภาพแห่่งชาติิ จััดกัารประชุมวิิชากัารประจัำาปี
ครั� ง ท่� 46 โดยม่ ธ่ ม งานัของกัารประชุ ม คื อ “Achieving the Excellent
Outcomes in Essential Surgery” ระห่วิ่างวิันัท่� 23-26 กัรกัฎาคม พ.ศั. 2564
ณ โรงแรม ดิ แอทธินั่ โฮเทลั กัรุงเทพฯ โดยรูปแบบกัารประชุมยังคงเป็นั
on site เพื�อให่้ผูู้้เข้าร่วิมประชุมม่โอกัาสพบปะสังสรรค์กัันั
โดยจัะม่ pre congress ระห่วิ่างวิันัท่� 20-23 กัรกัฎาคม พ.ศั. 2564
แลัะ main congress ระห่วิ่างวิันัท่� 24-26 กัรกัฎาคม พ.ศั. 2564 ผูู้้สนัใจั
สามารถสอบถามรายลัะเอ่ยดเพิ�มเติิมได้ท่� โทรศััพท์ 0-2716-6141-3 โทรสาร
0-2716-6144 ห่รื อ https://www.facebook.com/RCSTThailand,
www.rcst.or.th
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[ Systematic Review ]
• นพ.ธนาวุฑฒ์ โสภักดืี

การแพ้้วััคซีีนป้้องกันโรค
COVID-19

การป้้ อ งกั น และควบคุ ม สถานการณ์์
การระบาดของโรค COVID-19 ที่่ด� ที่่ ส่� ดุ ที่่ป้� ระเที่ศไที่ย
ใช้้ในป้ัจจุบันคือ การฉี่ดวัคซี่นเพื่ื�อกระตุุ้้นการสร้าง
ภููมิคุ้มกันตุ้่อเช้ื�อไวรัสที่่�ก่อให้้เกิดโรค COVID-19
โดยพื่บว่ า วั ค ซี่ น ที่่� รั ฐ บาลใช้้ ใ นการฉี่ ด ป้้ อ งกั น
โรค COVID-19 ให้้แก่ป้ระช้าช้นที่ั�วไป้ม่ 2 ช้นิด
ซี่�งแตุ้กตุ้่างกันในกระบวนการผลิตุ้ และแห้ล่งที่่�มา
คื อ วั ค ซี่ น จากบริ ษัั ที่ Sinovac และวั ค ซี่ น จาก
บริษััที่ AstraZeneca
การฉี่ดวัคซี่นป้้องกันโรคให้้แก่ป้ระช้าช้น
ในขณ์ะน่�เริ�มฉี่ดให้้แก่กลุ่มบุคลากรที่างการแพื่ที่ย์
ก่อน และกลุ่มเส่�ยงสูงอื�น ๆ ตุ้ามลำาดับ โดยได้
กระจายการฉี่ดวัคซี่นตุ้ามความเส่ย� งที่่พื่� บการระบาด
ของโรค COVID-19 พื่บว่าวัคซี่นที่่ใ� ช้้ฉีด่ ให้้แก่ป้ระช้าช้น
ณ์ ป้ัจจุบันส่วนให้ญ่่เป้็นวัคซี่นจากไวรัสเช้ื�อตุ้าย
ของบริษััที่ Sinovac ขณ์ะที่่�วัคซี่นที่่�ผลิตุ้จากไวรัส
เวคเตุ้อร์ของบริษัที่ั AstraZeneca ได้เริม� ที่ยอยกระจาย
วัคซี่นสู่ภูาคป้ระช้าช้นมากข่�น
สิ�งที่่�ผู้เข้ารับการฉี่ดวัคซี่นให้้ความสนใจ
ด้ า นห้น่� ง ก็ อ ยากฉี่ ด วั ค ซี่ น เพื่ื� อ สร้ า งภูู มิ คุ้ ม กั น
เพื่ือ� สามารถไป้ป้ระกอบกิจการค้าขายได้อย่างป้กตุ้ิ
ช้่ ว ยผลั ก ดั น พื่ลิ ก ฟื้้� น ป้ั ญ่ ห้าเศรษัฐกิ จ และสั ง คม
ของป้ระเที่ศ อ่กด้านก็กลัวการเกิดอาการไม่พื่ง่ ป้ระสงค์
และอาการแพื่้ ตุ้่ า ง ๆ ภูายห้ลั ง การฉี่ ด วั ค ซี่ น
กระบวนการให้้ความรู้สู่ภูาคป้ระช้าช้นอย่างที่ั�วถ่ง
และเฝ้้าระวังการเกิดป้ัญ่ห้าภูายห้ลังการฉี่ดวัคซี่น
จ่ ง เป้็ น สิ� ง สำา คั ญ่ อย่ า งยิ� ง เพื่ราะห้ากเกิ ด ป้ั ญ่ ห้า
การแพื่้วัคซี่นอย่างรุนแรง ป้ระช้าช้นที่่�เกิดป้ัญ่ห้า
จะสามารถได้รับการแก้ไขอย่างที่ันที่่วงที่่
โดยพื่บว่ า ป้ั ญ่ ห้าที่่� พื่ บภูายห้ลั ง การฉี่ ด
วัคซี่นแบ่งเป้็น 2 ระดับ คือ 1. อาการไม่พื่่งป้ระสงค์
ได้แก่ อาการป้วดศ่รษัะ ป้วดเมือ� ยตุ้ามตุ้ัว ป้วดเมือ� ย
แขนขา เจ็บบริเวณ์ที่่�ฉี่ดวัคซี่น 2. อาการแพื่้วัคซี่น
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อย่างรุนแรง ได้แก่ พื่บผืน� แดง ความดันโลห้ิตุ้ลดลง ช้็อก ห้มดสตุ้ิ ห้ายใจลำาบาก
ม่อาการห้ัวใจห้ยุดเตุ้้น ช้ักเกร็ง กล้ามเนื�ออ่อนแรง ม่อาการที่างระบบป้ระสาที่
ห้รือป้่วยห้นักจนตุ้้องเข้าโรงพื่ยาบาลเพื่ือ� รับการรักษัา ห้รือป้่วยจนตุ้้องเส่ยช้่วตุ้ิ
ข้อมูลจากเอกสารกำากับยาของวัคซี่น Sinovac ระบุว่าข้อมูลจาก
การวิจยั ในป้ระเที่ศอินโดน่เซี่ยในอาสาสมัคร 1,620 ราย พื่บอาการไม่พื่ง่ ป้ระสงค์
ภูายห้ลังได้รับวัคซี่น 71.6% ส่วนให้ญ่่ไม่รุนแรง เช้่น ป้วดบริเวณ์ที่่�ฉี่ด 33.3%,
ป้วดกล้ามเนือ� 25.2%, ไข้ 2.5% ส่วนอาการแพื่้พื่บเพื่่ยง 1 ราย โดยเป้็นอาการแพื่้
แบบลมพื่ิษั พื่บห้ลังจากฉี่ดวัคซี่นไป้แล้ว 2 วัน ถ่งแม้วา่ ภูาวะแพื่้รนุ แรงจะพื่บได้
ไม่บ่อยแตุ้่ม่โอกาสเกิดได้ เพื่ื�อความป้ลอดภูัยและความมั�นใจ ในระยะแรก
กระที่รวงสาธารณ์สุ ข จ่ ง กำา ห้นดให้้ บ ริ ก ารวั ค ซี่ น ป้้ อ งกั น โรค COVID-19
ในโรงพื่ยาบาลที่่�มแ่ พื่ที่ย์ป้ระจำาเที่่านั�น และตุ้้องสังเกตุ้อาการ 30 นาที่่ ห้ากม่
อาการแพื่้รุนแรงก็จะสามารถช้่วยเห้ลือได้ที่ัน
ห้ากระบบควบคุมเฝ้้าระวังการเกิดป้ัญ่ห้าภูายห้ลังการฉี่ดวัคซี่นม่
ความรอบคอบเพื่่ยงพื่อ ที่ำาให้้ป้ระช้าช้นม่ความมัน� ใจในการฉี่ดวัคซี่นว่าป้ลอดภูัย
เช้ื�อว่าป้ระช้าช้นส่วนให้ญ่่จะพื่ร้อมใจกันไป้ฉี่ดวัคซี่นห้ากป้ริมาณ์วัคซี่นจัดสรร
ให้้เพื่่ยงพื่อสำาห้รับความตุ้้องการของป้ระช้าช้น เพื่ือ� สร้างภููมคิ มุ้ กันตุ้่อการตุ้ิดเช้ือ�
COVID-19 ให้้ตุ้นเอง และช้่วยแก้ไข รวมถ่งพื่ัฒนาผลักดันและขับเคลือ� นป้ัญ่ห้า
ที่างเศรษัฐกิจและสังคมของป้ระเที่ศตุ้่อไป้
กล่่าวโดยสรุุป อัตุ้ราการเกิดอาการไม่พื่่งป้ระสงค์และอัตุ้ราการแพื่้
วัคซี่นป้้องกันโรค COVID-19 พื่บได้น้อยมาก และห้ากม่กระบวนการป้้องกัน
และเฝ้้าระวังป้ัญ่ห้าที่่�ด่เพื่่ยงพื่อ การฉี่ดวัคซี่นที่่�ที่ั�วถ่งและป้ลอดภูัยจะที่ำาให้้
ป้ระช้าช้นม่ภููมิคุ้มกันตุ้่อโรค COVID-19 และเป้็นการช้่วยพื่ัฒนาขับเคลื�อน
รวมถ่งแก้ไขป้ัญ่ห้าเศรษัฐกิจและสังคมของป้ระเที่ศตุ้่อไป้

[ เสียงแพทย์ ]
พญ.เชิดืชู อริยศรีวัฒนา •
กรรมการแพทยสภา

พระราชบััญญัติปิ ระมวลกฎหมายอาญา (ฉบัับัที่่� 28) พ.ศ. 2564
พระราชบััญญัติิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบัับัที่่� 28) พ.ศ. 2564
ได้้ประกาศในราชกิจจานุเบักษาเม่�อวันที่่� 6 กุมภาพันธ์์ พ.ศ. 2564 ซึ่่�งเป็น
การแก้ไขกฎหมายอาญา มาติรา 301 และ 305 เก่�ยวกับัเร่�องความผิิด้อาญา
อันเก่�ยวเน่�องกับัการที่ำาแที่้ง ติามรายละเอ่ยด้ที่่�บััญญัติิไว้ด้ังน่�
มาติรา 301 หญิงใด้ที่ำาให้ตินแที่้งลูก หร่อยอมให้ผิู้อ่�นที่ำาให้ติน
แที่้งลูกขณะม่อายุครรภ์เกิน 12 สััปด้าห์ ติ้องระวางโที่ษจำาคุกไม่เกิน 6 เด้่อน
หร่อปรับัไม่เกิน 10,000 บัาที่ หร่อที่ั�งจำาที่ั�งปรับั
มาติรา 305 ถ้้าการกระที่ำาความผิิด้ติามมาติรา 301 หร่อมาติรา 302
เป็นการกระที่ำาของผิู้ประกอบัวิชาช่พเวชกรรม และติามหลักเกณฑ์์ขอ ง
แพที่ยสัภาในกรณ่ด้ังติ่อไปน่� ผิู้กระที่ำาไม่ม่ความผิิด้
(1) จำาเป็นติ้องกระที่ำาเน่�องจากหากหญิงติั�งครรภ์ติ่อไปจะเสั่�ยง
ติ่อการได้้รบัั อันติรายติ่อสัุขภาพที่างกายหร่อจิติของหญิงนัน�
(2) จำาเป็นติ้องกระที่ำาเน่อ� งจากม่ความเสั่ย� งอย่างมากหร่อเหติุผิล
ที่างการแพที่ย์อันควรเช่�อได้้ว่าหากที่ารกคลอด้ออกมาจะม่
ความผิิด้ปกติิถ้่งขนาด้ทีุ่พพลภาพอย่างร้ายแรง
(3) หญิ ง ย่ น ยั น ติ่ อ ผิู้ ป ระกอบัวิ ช าช่ พ เวชกรรมว่ าตินม่ ค รรภ์
เน่�องจากม่การกระที่ำาความผิิด้เก่�ยวกับัเพศ
(4) หญิงซึ่่ง� ม่อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สััปด้าห์ยน่ ยันที่่จ� ะยุติกิ ารติัง� ครรภ์
(5) หญิงซึ่่�งม่อายุครรภ์เกิน 12 สััปด้าห์ แติ่ไม่เกิน 20 สััปด้าห์
ย่ น ยั น ที่่� จ ะยุ ติิ ก ารติั� ง ครรภ์ ภายหลั ง การติรวจและรั บั คำา
ปร่ ก ษาที่างเล่ อ กจากผิู้ ป ระกอบัวิ ช าช่ พ เวชกรรมและ
ผิู้ประกอบัวิชาช่พอ่�นติามหลักเกณฑ์์และวิธ์่การที่่�รัฐมนติร่
ว่าการกระที่รวงสัาธ์ารณสัุขประกาศกำาหนด้โด้ยคำาแนะนำาของ
แพที่ยสัภาและหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้องติามกฎหมายว่าด้้วย
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการติั�งครรภ์ในวัยรุ่น
ที่ั�งน่�ในราชกิจจานุเบักษาฉบัับัเด้่ยวกันน่�ได้้ให้เหติุผิลในการแก้ไข
กฎหมายฉบัับัที่่� 28 น่ว� า่ การป้องกันการที่ำาแที่้งติามกฎหมายเด้ิมอาจมองว่า
เป็นการคุ้มครองสัิที่ธ์ิในการม่ของช่วิติที่ารกในครรภ์ แติ่ไม่ได้้คุ้มครองสัิที่ธ์ิ
ของหญิงติั�งครรภ์ กฎหมายใหม่จ่งติ้องการสัร้างความสัมดุ้ลกันระหว่าง
การคุม้ ครองสัิที่ธ์ิและการคุม้ ครองช่วติิ ที่ารกในครรภ์และสัิที่ธ์ิของหญิงติัง� ครรภ์
โด้ยนำาช่วงระยะเวลาการติั�งครรภ์มาเป็นหลักเกณฑ์์ในการพิจารณา
ผิู้เข่ยนขอเสันอความเห็นวิพากษ์กฎหมายอาญาฉบัับัที่่� 28 ด้ังน่�
(1) กฎหมายน่�อ้างเจตินาในการคุ้มครองสัิที่ธ์ิของที่ารกในครรภ์
และสัิที่ธ์ิของหญิงติั�งครรภ์ติ้องให้เกิด้ความสัมดุ้ลกัน แติ่ใน
ขณะเด้่ยวกันก็ติ้องเข้าไปดู้แลและคุ้มครองช่วิติของที่ารก
ในครรภ์มิให้ถู้กกระที่บัสัิที่ธ์ิในการม่ช่วิติด้้วยเช่นกัน แติ่เม่�อ
กฎหมายที่่�บััญญัติิออกมาน่�มิได้้ที่ำาติามเหติุผิลที่่�อ้างไว้ใน
การติรากฎหมาย กล่าวค่อ ได้้เพิกเฉยและละเมิด้สัิที่ธ์ิของที่ารก
ในการที่่�จะม่ช่วิติอยู่ และยังละเมิด้สัิที่ธ์ิของบัิด้าของที่ารก
ในครรภ์ (คู่กรณ่ของหญิงที่่�เป็นผิู้ร่วมกระที่ำาการให้เกิด้ที่ารก
ในครรภ์) และละเมิด้สัิที่ธ์ิของบัิด้ามารด้าของหญิงติั�งครรภ์
ในกรณ่ที่ห่� ญิงยังไม่บัรรลุนติิ ภิ าวะติามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาติรา 19 และม่ความไม่ชอบัติามรัฐธ์รรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไที่ย พุ ที่ ธ์ศั ก ราช 2560 มาติรา 4
รัฐธ์รรมนูญบััญญัติิว่า มาติรา 4 ศักด้ิ�ศร่ความเป็นมนุษย์
สัิที่ธ์ิ เสัร่ภาพ และความเสัมอภาคของบัุคคลย่อมได้้รั บั
ความคุ้มครอง ปวงชนชาวไที่ยย่อมได้้รับัความคุ้มครองติาม
รัฐธ์รรมนูญเสัมอกัน

(2) กฎหมายน่�ขัด้รัฐธ์รรมนูญมาติรา 26 กล่าวค่อ จำากัด้สัิที่ธ์ิ
หร่อเสัร่ภาพของบัุคคลและกระที่บัติ่อศักด้ิศ� ร่ความเป็นมนุษย์
ของบัุคลากรที่างการแพที่ย์ (ผิู้ประกอบัวิชาช่พเวชกรรม)
ที่่ถ้� กู กำาหนด้ให้ที่าำ แที่้งติามมาติรา 305 ที่ัง� ๆ ที่่แ� พที่ย์เป็นบัุคคล
ที่่�ถู้กสัั�งสัอนอบัรมและหล่อหลอมให้ช่วยช่วิติมนุษย์ มิใช่ฆ่่า
หร่อที่ำาลายล้างช่วิติมนุษย์ในครรภ์โด้ยไม่ม่ความจำาเป็นหร่อ
ข้อบั่งช่�ใด้ ๆ เพ่ยงแติ่ติ้องที่ำาการติามคำาย่นยันของหญิง
ติั�งครรภ์เพ่ยงเพราะตินเองไม่อยากรับัผิิด้ชอบัติ่อผิลพวง
การกระที่ำาของตินเอง ค่อการม่ลกู ในครรภ์ ที่ัง� น่แ� พที่ย์จำานวน
มากไม่ติอ้ งการที่ำาหน้าที่่ที่� ำาแที่้งและบัางคนไม่อยากที่ำาหน้าที่่�
แม้เพ่ยงเข่ยนใบัสั่งติัว (refer) ติ่อไปให้เคร่อข่ายที่่�ยินด้่รับั
ที่ำาแที่้ง และยังละเมิด้สัิที่ธ์ิการม่ช่วิติของที่ารกในครรภ์ที่่�จะ
ถู้กประหารจากการติัด้สัินใจของผิูเ้ ป็นแม่แติ่เพ่ยงผิู้เด้่ยว
(3) กฎหมายน่�ขัด้รัฐธ์รรมนูญมาติรา 28 กล่าวค่อ หลักความจริง
หร่อสััจธ์รรมนั�น การม่ครรภ์และการม่ที่ารกในครรภ์น�นั ย่อม
มิ ใช่ อวั ยวะและร่ างกายของผิู้ หญิ งที่่�ม่ติิด้ติั วมาแติ่ กำาเนิ ด้
การติัง� ครรภ์ติามธ์รรมชาติินน�ั ย่อมม่สัาเหติุมาจากม่การร่วมเพศ
ระหว่างชายและหญิงในวัยเจริญพันธ์ุ์ ที่ารกแม้ในอายุครรภ์
เพ่ยง 10 สััปด้าห์ก็ม่อวัยวะเป็นมนุษย์อย่างสัมบัูรณ์ ม่หัวใจ
เติ้นแยกจากหัวใจแม่ ม่ DNA หร่อสัารพันธ์ุกรรมเป็นของ
ติัวเองซึ่่�งม่สั่วนประกอบัสั่วนหน่�งมาจากบัิด้า ที่ารกในครรภ์
จ่งเป็นสัิที่ธ์ิของชายที่่�จะติ้องม่สัิที่ธ์ิแสัด้งความคิด้เห็นและ
ความรับัผิิด้ชอบัติ่ออนาคติของลูกในครรภ์รว่ มกัน (ยกเว้นเขา
จะสัละสัิที่ธ์ิ)
(4) กฎหมายน่�ขัด้รัฐธ์รรมนูญมาติรา 27 ที่่�อ้างว่าชายและหญิง
ม่สัิที่ธ์ิเที่่าเที่่ยมกัน แติ่กฎหมายน่�ให้อำานาจการติัด้สัินใจแก่
หญิงเพ่ยงผิู้เด้่ยว ละเมิด้สัิที่ธ์ิของชาย ผิู้ปกครองของหญิง
และละเมิด้สัิที่ธ์ิของที่ารกที่่�ม่ช่วิติในครรภ์
(5) กฎหมายน่�ขัด้รัฐธ์รรมนูญมาติรา 25 กล่าวค่อ ให้สัิที่ธ์ิหญิง
ย่นยันความติ้องการที่่จ� ะที่ำาแที่้ง โด้ยไม่มข่ อ้ บั่งช่ที่� างช่วติิ และ
สัุขภาพของมารด้าและที่ารก อันเป็นการขัด้ติ่อหลักศาสันา
พุที่ธ์ ศาสันาอิสัลาม ศาสันาคริสัติ์นิกายโรมันคาที่อลิก และ
ขัด้ติ่อหลักศ่ลธ์รรมอันด้่ของประชาชน
(6) กฎหมายฉบัับัน่� มาติรา 301 ยังไม่คำาน่งถ้่งความปลอด้ภัย
ของหญิง เพราะให้หญิงที่ำาแที่้งได้้เอง หร่อให้ใครที่ำาให้ก็ได้้
ที่ัง� ๆ ที่่ก� าำ หนด้ไว้ภายในอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สััปด้าห์ แติ่อาจจะ
ม่อายุครรภ์เกิน 12 สััปด้าห์ไปแล้ว หร่ออาจม่การติั�งครรภ์
นอกมด้ลูก หากอายุครรภ์เกิน 12 สััปด้าห์หร่อติั�งครรภ์นอก
มด้ลูกอาจม่ปัญหาเสั่ยเล่อด้มากจนเป็นอันติรายถ้่งช่วิติ
(7) กฎหมายฉบัับัน่�มาติรา 305 (3) หญิงย่นยันว่าติั�งครรภ์จาก
การกระที่ำาความผิิด้ที่างเพศ แพที่ย์ติ้องยุติิการติั�งครรภ์ให้
โด้ยหญิงไม่ติ้องแสัด้งหลักฐานที่างราชการมาเป็นเอกสัาร
พยาน เช่น การแจ้งความติ่อติำารวจเพ่�อย่นยันติ่อแพที่ย์ว่า
ถู้กข่มข่นจริง ในกรณ่ที่่�แพที่ย์ยอมที่ำาแที่้งให้แล้วอาจเกิด้
อาการแที่รกซึ่้อนแก่หญิงจนเป็นอันติรายร้ายแรงแก่ร่างกาย
จนอาจเสั่ยช่วิติ และบัิด้ามารด้าของหญิงไปฟ้้องร้องติ่อศาล
ขอความเป็นธ์รรม แพที่ย์ผิกู้ ระที่ำาการอาจม่ปญ
ั หาในการติ่อสัู้
คด้่ เน่�องจากขาด้พยานเอกสัารที่่�สัามารถ้ย่นยันจากฝ่่าย
ผิู้เสั่ยหาย
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(8) กฎหมายน่�ขัด้รัฐธ์รรมนูญมาติรา 77 วรรคสัอง กล่าวค่อ
กฎหมายผิ่านการรับัรองจากรัฐสัภาและประกาศในราชกิจจา
นุ เ บักษาอย่ า งรวด้เร็ ว โด้ยไม่ ไ ด้้ รั บั ฟ้ั ง ความคิ ด้ เห็ น จาก
ผิู้ประกอบัวิชาช่พเวชกรรมที่่�จะได้้รับัผิลกระที่บัโด้ยติรงจาก
กฎหมายน่�มาติรา 305 ค่อ ติ้องรับักระที่ำาการติามที่่�บััญญัติิ
ไว้ติามกฎหมาย
(9) มาติรา 301, 305 (4) (5) เป็นการอนุญาติให้ที่ำาแที่้งเสัร่ติาม
อำาเภอใจของหญิง โด้ยที่ารกอาจม่ช่วิติที่่�ปกติิทีุ่กประการ
แติ่ติ้องถู้กยุติิการม่ช่วิติเพ่ยงเพราะแม่ไม่ติ้องการรับัภาระ
หน้าที่่�ความรับัผิิด้ชอบัของความเป็นแม่
(10) มาติรา 305 (4) หญิงสัามารถ้สััง� ให้แพที่ย์ที่ำาแที่้งให้ได้้จนอายุ
ครรภ์ 12 สััปด้าห์ติามความติ้องการหร่ออำาเภอใจของหญิง
โด้ยที่ารกอาจม่สัภาพปกติิ สัมบัูรณ์แข็งแรง ม่อวัยวะครบัถ้้วน
สัมบัูรณ์แล้ว
(11) มาติรา 305 (5) ที่ำาแที่้งติามอำาเภอใจของหญิงจนถ้่งอายุครรภ์
20 สััปด้าห์ ซึ่่ง� ที่ารกเติิบัโติพัฒนามาจนเกินคร่ง� ของช่วติิ ที่ารก
ปกติิในครรภ์แล้ว (ปกติิที่ารกอยู่ในครรภ์ 38-40 สััปด้าห์)
(12) มาติรา 305 (1) (2) (3) เป็นการที่ำาแที่้งหร่อยุติิการติั�งครรภ์
ของแพที่ย์ได้้ติลอด้อายุครรภ์ โด้ยไม่ม่ข้อจำากัด้อายุครรภ์
อันเป็นการให้สัที่ิ ธ์ิเสัร่ภาพแก่แพที่ย์ในการฆ่่าที่ารกในครรภ์ ที่ัง� ๆ
ที่่อ� าจจะสัามารถ้รักษาช่วติิ ในครรภ์ให้เกิด้รอด้ปลอด้ภัย และ/
หร่อรักษาช่วิติหญิงติั�งครรภ์ได้้ให้อยู่รอด้ปลอด้ภัย ถ้้าเพ่ยง
แติ่ม่การวางแผินการคุมกำาเนิด้ ติั�งครรภ์เม่�อพร้อม ป้องกัน
ภาวะการเกิด้ความพิการแติ่กำาเนิด้ในการให้บัริการอนามัย
เจริญพันธ์ุใ์ นการดู้แลอนามัยแม่และเด้็ก ที่่เ� ร่ยกว่าบัริการดู้แล
รักษาสัุขภาพในขณะติั�งครรภ์ (Antenatal Care; ANC)
(13) ผิลกระที่บัจากมาติรา 301 มาติรา 305 (4) (5) ซึ่่�งเป็น
การที่ำาแที่้งเสัร่ติามความติ้องการของหญิงม่ครรภ์ จะที่ำาให้
ประเที่ศไที่ยกลายเป็นแหล่งที่ำาแที่้งของหญิงจากประเที่ศอ่น�
ที่่�ไม่อนุญาติให้ติรวจย่นยันเพศของที่ารกในครรภ์จะพากัน
เด้ินที่างมาประเที่ศไที่ยเพ่อ� ติรวจเพศที่ารกในครรภ์และย่นยัน
ติ้องการที่ำาแที่้ง ถ้้าตินไม่ติอ้ งการที่ารกเพศหญิงที่่ไ� ม่อยากได้้
ติามความนิ ย มของคนสั่ ว นหน่� ง ในประเที่ศอิ น เด้่ ย หร่ อ
ประเที่ศจ่น อันจะเป็นการเพิ�มการที่ำาลายศักด้ิ�ศร่ เก่ยรติิภูมิ
และวัฒนธ์รรมอันด้่งามของประเที่ศไที่ยและประชาชนไที่ยที่่�
หล่กเล่�ยงไม่ได้้เพิ�มข่�นจากการเคยม่ฉายาว่าเป็น “Sex City”
และมาม่ฉายาเพิม� ข่น� ว่าเป็น “Abortion Hub” ที่ัง� ๆ ที่่ป� ระชาชน
ชาวไที่ยมากกว่า 90% นับัถ้่อพระพุที่ธ์ศาสันา ซึ่่ง� การที่ำาแที่้ง
เป็นการที่ำาลายช่วิติมนุษย์ขัด้หลักศ่ลข้อ 1 อันเป็นการขัด้ติ่อ
หลักการสัำาคัญหร่อหัวใจของพระพุที่ธ์ศาสันา และขัด้ติ่อ
ความนับัถ้่อหลักการสัำาคัญในศาสันาอิสัลามและศาสันาคริสัติ์
นิกายโรมันคาที่อลิกซึ่่ง� เป็นศาสันาที่่ช� าวไที่ยสั่วนหน่ง� ย่ด้ถ้่อ
(14) ในปัจจุบัันม่ข่าวการที่ำาร้าย ที่ะเลาะวิวาที่ ก่ออาชญากรรม
และฆ่าติกรรมปรากฏในสั่�อมวลชนแที่บัทีุ่ กวั น การออก
กฎหมายอนุ ญ าติให้ ที่ำา แที่้ ง เสัร่ แ บับัสัุ ด้ โติ่ ง เช่ น น่� มิ ใ ช่
การพัฒนาการออกกฎหมายติามรากฐานของสัังคมติามเหติุผิล
ที่่�คณะกรรมการกฤษฎ่กาผิู้รับัผิิด้ชอบัในการยกร่างกฎหมาย
อาญาฉบัับัที่่� 28 กล่าวอ้าง ในหมายเหติุที่้ายประกาศในราช
กิจจานุเบักษาที่่ว� า่ ติ้องม่การคุม้ ครองสัิที่ธ์ิของที่ารกในครรภ์
และสัิที่ธ์ิของหญิงติั�งครรภ์ให้เกิด้ความสัมดุ้ล และเข้าไปดู้แล
และคุ้ ม ครองช่ วิ ติ ของที่ารกในครรภ์ มิ ใ ห้ ถู้ ก กระที่บัสัิ ที่ ธ์ิ
ในการม่ช่วิติด้้วยเช่นกัน
(15) กฎหมายอาญาฉบัับัเด้ิมก็อาจสัุด้โติ่งในการคุม้ ครองช่วติิ ที่ารก
ในครรภ์ ไม่คาำ น่งถ้่งสัิที่ธ์ิของหญิงม่ครรภ์ แติ่กฎหมายอาญา
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ฉบัับัที่่� 28 ก็สัุด้โติ่งในการให้สัิที่ธ์ิหญิงม่ครรภ์และผิู้ประกอบั
วิชาช่พเวชกรรม และมาติรา 305 (5) ให้สัิที่ธ์ิแก่แพที่ยสัภา
และคณะกรรมการติามกฎหมายป้องกันและแก้ไขปัญหา
การติัง� ครรภ์ในวัยรุน่ ให้สัามารถ้ให้คาำ แนะนำาแก่รฐั มนติร่วา่ การ
กระที่รวงสัาธ์ารณสัุขในการประกาศกำาหนด้อนุญาติให้หญิง
ที่ำาแที่้งได้้จนถ้่ง 20 สััปด้าห์ อันเป็นการแก้ปญ
ั หาที่่ป� ลายเหติุ
โด้ยไม่ได้้ด้าำ เนินการในเชิงรุกในการป้องกันปัญหาการติัง� ครรภ์
ในวัยรุน่ ให้สัมั ฤที่ธ์ิผิ� ลติามความรับัผิิด้ชอบัของคณะกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการติั�งครรภ์ในวัยรุ่นติามกฎหมาย
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการติัง� ครรภ์ในวัยรุน่ มาติรา 5, 6, 7, 8
และมาติรา 11
(16) ข้อเสันอแนะ ขอให้รัฐสัภา คณะรัฐมนติร่ พิจารณาที่บัที่วน
และแก้ไขกฎหมายอาญา (ฉบัับัที่่� 28) พ.ศ. 2564 เพ่อ� ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่่จ� ะม่ผิลกระที่บัติ่อสัังคม และละเมิด้สัิที่ธ์ิติอ่
ผิูม้ สั่ ว่ นได้้สัว่ นเสั่ยติ่อกฎหมายน่� ด้ังที่่ผิ� เู้ ข่ยนได้้แสัด้งความเห็น
จากเหติุผิลที่างด้้านวิที่ยาศาสัติร์ ด้้านการแพที่ย์ สัังคม
กฎหมาย และศ่ลธ์รรมอันด้่ของประชาชนด้ังรายละเอ่ยด้
ที่ั�งหมด้ติามที่่�ได้้กล่าวมาแล้ว และสัิ�งสัำาคัญที่่�สัุด้ที่่�จะละเว้น
มิได้้ก็ค่อ ปัจจุบัันน่�ม่ปัญหาเด้็กไที่ยเกิด้น้อยลงจากที่่�เคยม่
จำานวนเด้็กเกิด้ปีละมากกว่า 1 ล้านคน เหล่อการเกิด้เพ่ยง
600,000 คนในปี พ.ศ. 2563(1) และในจำานวนน่�เกิด้จาก
การติั�งครรภ์ในวัยรุ่นมากที่่�สัุด้ในเอเช่ยและมากเป็นอันด้ับั 2
ของโลก เป็นจำานวน 60% ของการเกิด้ในหญิงอายุ 15-19 ปี
จำานวน 1,000 คน(2) นับัเป็นอัติราเกิด้ในวัยรุน่ ของไที่ยที่่สั� งู ที่่สั� ดุ้
ในเอเช่ย และสัูงเป็นอันด้ับั 2 ของโลก(3) และม่การพยากรณ์
จากสัำานักประชากรศาสัติร์ว่าประเที่ศไที่ยจะม่ ประชากร
ลด้ลง(4) เน่�องจากอัติราการเกิด้น้อยลงในอ่ก 20 ปีข้างหน้า
ซึ่่ง� จะะม่ผิลติ่อการขาด้แคลนประชากรวัยที่ำางานอย่างรุนแรง
มากกว่าปัจจุบันั ที่่ติ� อ้ งพ่ง� พาอาศัยแรงงานติ่างชาติิอยูม่ ากแล้ว
และจำานวนเด้็กเกิด้ใหม่ในประเที่ศไที่ยปีละ 600,000 คนน่�
เป็นเด้็กที่่�เกิด้จากแรงงานติ่างชาติิก่�มากน้อย ในอนาคติ
ประเที่ศไที่ยอาจม่ ลู ก หลานไที่ยเป็ น ชนกลุ่ ม น้ อ ยของ
ประเที่ศไที่ยก็เป็นได้้ ถ้้าเราเปิด้โอกาสัให้หญิงที่ำาแที่้งได้้ติาม
อำาเภอใจจากการติั�งหน่วยบัริการอนามัยเจริญพันธ์ุ์ แติ่ม่
วัติถุ้ประสังค์ในการอำานวยความสัะด้วกในการที่ำาแที่้งเสัร่
อย่างถู้กกฎหมายจะที่ำาให้รัฐบัาลของประเที่ศไที่ยติ้องรับั
ภาระค่าใช้จ่ายในการที่ำาแที่้ง ซึ่่�งจะม่งบัประมาณมากกว่า
การให้บัริการคุมกำาเนิด้ และการดู้แลสัุขภาพมารด้าและที่ารก
ในครรภ์ เ พ่� อ ป้ อ งกั น การติั� ง ครรภ์ ไ ม่ พ ร้ อ ม และป้ อ งกั น
ความพิการแติ่กำาเนิด้ของที่ารกในครรภ์
ข้อเสันอแนะสัุด้ที่้าย แติ่มค่ วามสัำาคัญไม่นอ้ ยไปกว่าข้อเสันอแนะ
ข้างติ้นก็ค่อ การเพิ�มค่านิยมในการติั�งครรภ์เม่�อพร้อม การให้สัวัสัด้ิการแก่
หญิงม่ครรภ์ การจัด้การในการเล่�ยงดู้และให้การศ่กษาแก่เยาวชนติลอด้ช่วิติ
เช่น การจัด้การช่วยมารด้าเล่ย� งดู้เด้็กในการจัด้ติัง� สัถ้านรับัฝ่ากเล่ย� งเด้็กกลางวัน
(day care center) เม่อ� มารด้าติ้องที่ำางานในสัถ้านประกอบัการ หร่อในชุมชน/
หมูบั่ า้ น การจัด้โรงเร่ยนให้มค่ วามสัะด้วกและปลอด้ภัยใกล้บัา้ นหร่อใกล้สัถ้านที่่�
ที่ำางาน การให้สัิที่ธ์ิมารด้าลาคลอด้เพ่�อเล่�ยงลูกอ่อนที่ั�งในภาคราชการและ
เอกชน เป็นติ้น
เอกสารอ้างอิง
1. https://news.thaipbs.or.th/content/301313
2. https://www.google.com/url?
3. https://www.voicetv.co.th/read/80880
4. https://www.posttoday.com/social/general/611715
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รามาฯ จัับมือสถาบันประสาทวิิทยา

ร่วิมจััดทำธนาคารชีีวิภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวิงจัร
คณะแพที่ยู่ศาสตร์โรงพยู่าบาลรามาธีิบด้ มหาว่ิที่ยู่าลัยู่
มหิดล ร�ว่มกับสถาบันี้ป่ระสาที่ว่ิที่ยู่า กรมการแพที่ยู่์ จัดงานี้
แถลงข� า ว่พิ ธี้ ล งนี้ามบั นี้ ที่ึ ก ข� อ ตกลงว่� า ด� ว่ ยู่คว่ามร� ว่ มม้ อ
ในี้การที่ำาธีนี้าคารชิ้้ว่ภาพสำาหรับโรคมะเร็งแบบครบว่งจร ระหว่�าง
คณะแพที่ยู่ศาสตร์โรงพยู่าบาลรามาธีิบด้ มหาว่ิที่ยู่าลัยู่มหิดล
และสถาบันี้ป่ระสาที่ว่ิที่ยู่า กรมการแพที่ยู่์ ณ ห�องป่ระชิุ้ม 1
สำานี้ักงานี้คณบด้ ชิ้ั�นี้ 5 อาคารบริหาร คณะแพที่ยู่ศาสตร์
โรงพยู่าบาลรามาธีิบด้ มหาว่ิที่ยู่าลัยู่มหิดล
ศ.นพ.ปิิยะมิิตร ศรีธรา คณบดีีคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามิาธิ บ ดีี มิหาวิิ ท ยาลั ย มิหิ ดี ล กล� า ว่ว่� า
คณะแพที่ยู่ศาสตร์โรงพยู่าบาลรามาธีิบด้ มหาว่ิที่ยู่าลัยู่มหิดล
ม้ ผู้่� ป่่ ว่ ยู่ใหม� ที่้� ไ ด� รั บ การว่ิ นี้ิ จ ฉัั ยู่ ว่� า เป่็ นี้ โรคมะเร็ ง รายู่ใหม�
และเข�ารับการรักษาที่้โ� รงพยู่าบาลรามาธีิบด้เป่็นี้จำานี้ว่นี้มากกว่�า
4,500 รายู่ต�อป่ี โดยู่ม้ผู้่�ป่่ว่ยู่ที่้�ถ่กว่ินี้ิจฉััยู่ว่�าเป่็นี้มะเร็งสมอง
ป่ระมาณป่ีละ 100 รายู่ต�อป่ี ซึ�งการรักษาโรคมะเร็งโดยู่เฉัพาะ
โรคมะเร็ ง สมองจั ด อยู่่� ใ นี้กลุ� ม โรคมะเร็ ง ที่้� ม้ ค ว่ามสำา คั ญ
เนี้้อ� งจากม้คว่ามยู่ากในี้การรักษา ป่ัจจุบนี้ั ม้ชิ้นี้�ิ เนี้้อ� มะเร็งสมองที่้�
จัดเก็บไว่�ในี้ธีนี้าคารชิ้้ว่ภาพสำาหรับโรคมะเร็งแบบครบว่งจร
คณะแพที่ยู่ศาสตร์โรงพยู่าบาลรามาธีิบด้ มหาว่ิที่ยู่าลัยู่มหิดล
(Ramathibodi Comprehensive Tumor Biobank) จำานี้ว่นี้ 52 รายู่
จากจำานี้ว่นี้ผู้่�ป่่ว่ยู่ที่ั�งหมด 2,840 รายู่ ในี้การดำาเนี้ินี้งานี้ 6 ป่ี

(พ.ศ. 2557-2564) และขณะนี้้�อยู่่�ในี้ระหว่�างพัฒนี้าว่ิธี้การ
เพาะเล้�ยู่งเซลล์มะเร็งแบบ primary cell culture และ tumor
organoid จากชิ้ินี้� เนี้้อ� สดผู้่ป่� ว่่ ยู่ที่้เ� หล้อจากการว่ินี้จิ ฉััยู่และจัดเก็บ
อยู่� า งเป่็ นี้ ระบบเพ้� อ ให� ส ามารถนี้ำา กลั บ มาใชิ้� ใ นี้งานี้ว่ิ จั ยู่ ได�
ในี้ระยู่ะยู่าว่
คณะแพที่ยู่ศาสตร์โรงพยู่าบาลรามาธีิบด้ มหาว่ิที่ยู่าลัยู่
มหิดล และสถาบันี้ป่ระสาที่ว่ิที่ยู่า กรมการแพที่ยู่์ ได�ตระหนี้ักถึง
คว่ามสำาคัญของคว่ามร�ว่มม้อที่างว่ิชิ้าการและการบ่รณาการ
คว่ามร�ว่มม้อด�านี้การศึกษาว่ิจัยู่ รว่มถึงแลกเป่ล้�ยู่นี้องค์คว่ามร่�
และผู้่�เชิ้้�ยู่ว่ชิ้าญด�านี้มะเร็งสมองร�ว่มกันี้ คว่ามร�ว่มม้อในี้ครั�งนี้้�
จะที่ำาให�ธีนี้าคารชิ้้ว่ภาพสำาหรับโรคมะเร็งแบบครบว่งจรเกิด
การพัฒนี้าร่ป่แบบบ่รณาการที่ัง� ด�านี้การศึกษา ว่ิจยู่ั และว่ิชิ้าการ
จากการใชิ้�ฐานี้ข�อม่ลและตัว่อยู่�างที่างคลินี้กิ ร�ว่มกันี้ ซึง� จะส�งผู้ลด้
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ต�อการร�ว่มพัฒนี้าแนี้ว่ที่างการว่ินี้ิจฉััยู่และการรักษาพยู่าบาล
แก�ผู้่�ป่่ว่ยู่โรคมะเร็งชิ้าว่ไที่ยู่ รว่มที่ั�งยู่ังสามารถเป่็นี้ต�นี้แบบที่้�
สำาคัญให�แก�องค์กรหร้อหนี้�ว่ยู่งานี้อ้�นี้ ๆ ในี้ด�านี้การด่แลรักษา
ผู้่�ป่่ว่ยู่โรคมะเร็งสมองและโรคเร้�อรังที่้�ม้ค�ารักษาพยู่าบาลส่ง
ต�อไป่ได�ในี้อนี้าคต
นพ.ธนินทร์ เวิชชาภิินันท์ ผู้้�อำำานวิยการสถาบั น
ปิระสาทวิิทยา กรมิการแพทย์ กล�าว่ว่�า สถาบันี้ป่ระสาที่ว่ิที่ยู่า
เป่็นี้โรงพยู่าบาลเฉัพาะที่างด�านี้สมองและป่ระสาที่ไขสันี้หลังที่้�
รับส�งต�อผู้่ป่� ่ว่ยู่โรคเนี้้อ� งอกสมองและระบบป่ระสาที่ที่ัง� เด็กและ
ผู้่ใ� หญ�ที่ว่ั� ป่ระเที่ศ ม้การผู้�าตัดเนี้้อ� งอกสมองและระบบป่ระสาที่
ป่ระมาณ 400-500 รายู่ต�อป่ี จากการศึกษาว่ิจัยู่โครงการ
ที่ะเบ้ยู่นี้ผู้่ป่� ว่่ ยู่โรคเนี้้อ� งอกสมองและไขสันี้หลังในี้เด็ก โดยู่ชิ้มรม
โรคมะเร็งเด็กแห�งป่ระเที่ศไที่ยู่ในี้ป่ี พ.ศ. 2554-2555 เพ้อ� ศึกษา
อุบัติการณ์เนี้้�องอกสมองและไขสันี้หลังในี้เด็กของป่ระเที่ศไที่ยู่
พบว่� า สถาบั นี้ ป่ระสาที่ว่ิ ที่ ยู่าม้ จำา นี้ว่นี้ผู้่� ป่่ ว่ ยู่เนี้้� อ งอกสมอง
และไขสันี้หลังในี้เด็กคิดเป่็นี้ร�อยู่ละ 12.5 จัดเป่็นี้อันี้ดับ 2 ของ
ป่ระเที่ศ ดังนี้ั�นี้ ตั�งแต�ป่ี พ.ศ. 2553 สถาบันี้ป่ระสาที่ว่ิที่ยู่า
ได�ม้คว่ามร�ว่มม้อระหว่�างกุมารแพที่ยู่์ป่ระสาที่ว่ิที่ยู่า ป่ระสาที่
ศัลยู่แพที่ยู่์ ป่ระสาที่รังส้แพที่ยู่์ พยู่าธีิแพที่ยู่์กับกุมารแพที่ยู่์
26

วงการแพทย์ ประจำำเดืือนมีีนาคมี 2564

ด�านี้มะเร็งเด็ก และแพที่ยู่์ด�านี้รังส้รักษา คณะแพที่ยู่ศาสตร์
โรงพยู่าบาลรามาธีิบด้ มหาว่ิที่ยู่าลัยู่มหิดล ในี้ด�านี้การด่แล
โรคเนี้้�องอกสมองในี้เด็กครบว่งจร ม้คว่ามร�ว่มม้อด�านี้ว่ิชิ้าการ
และม้ผู้ลงานี้ว่ิจยู่ั ตลอด 10 ป่ีที่ผู้�้ า� นี้มา
ป่ัจจุบันี้การว่ินี้ิจฉััยู่และการรักษาโรคเนี้้�องอกสมอง
และระบบป่ระสาที่ม้คว่ามก�าว่หนี้�าเป่็นี้อยู่�างมาก ม้การพัฒนี้า
การรั ก ษาแบบมุ� ง เป่้ า มากขึ� นี้ ที่ำา ให� อั ต ราการรอดชิ้้ ว่ิ ต ของ
ผู้่ป่� ว่่ ยู่ด้ขนี้ึ� และคว่ามพิการนี้�อยู่ลง ซึง� ต�องอาศัยู่พยู่าธีิว่ที่ิ ยู่าของ
ชิ้ิ�นี้เนี้้�อของเนี้้�องอกสมองและระบบป่ระสาที่ที่้�ม้อยู่่� โดยู่เฉัพาะ
ด� า นี้พั นี้ ธีุ ก รรม เพ้� อ พั ฒ นี้าการว่ิ นี้ิ จ ฉัั ยู่ การรั ก ษา และ
การพยู่ากรณ์โรคอยู่�างชิ้ัดเจนี้มากขึ�นี้ จึงเห็นี้คว่รให�ม้การเก็บ
ชิ้ิ�นี้เนี้้�อเนี้้�องอกสมองและระบบป่ระสาที่ของเด็กและผู้่�ใหญ�
เพ้�อนี้ำาไป่ส่�การว่ิจัยู่ที่้�ก�าว่หนี้�าร�ว่มกันี้ของที่ั�ง 2 สถาบันี้ต�อไป่
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มองคนให้้เป็็น
ในปััจจุบันั เทคโนโลยีีอันั ทันสมััยีทำ�ให้้ผู้ค้ นทัว� โลกส่อั� ส�ร
และเดิินท�งไปัมั�ห้�ส้�กันไดิ้อัยี��งรวดิเร็วจนเชื่่�อัมัต่�อัโลกนี�เปั็น
ใบัเดิียีวกัน
ข่��วทีเ� กิดิข่้น� ในซีีกโลกห้น้ง� ก็กระจ�ยีให้้ผู้ค้ นในอัีกซีีกโลก
รับัทร�บัไดิ้ในเวล�อัันสัน� ก�รเดิินท�งถึ้งกันไดิ้อัยี��งรวดิเร็วก็ทำ�ให้้
เร�ไดิ้พบัปัะกับัคนแปัลกห้น้�กันมั�กข่้�น
เวล�เร�อัยี้� กั บั คนใกล้ ชื่ิ ดิ ห้ร่ อั ญ�ต่ิ ส นิ ท มัิ ต่ รสห้�ยี
เร�ยี�อัมัเข่้�ใจพฤต่ิกรรมัข่อังผู้้้คนที�ใกล้ชื่ิดิเปั็นอัยี��งดิีแมั้ว��เข่�จะ
แสดิงอัอักที�แต่กต่��งจ�กคนทั�วไปั เชื่�น เข่�แสดิงอั�ก�รนิ�งเงียีบั
นั�นห้มั�ยีถึ้งเข่�มัีอั�รมัณ์์โกรธ เปั็นต่้น แต่�ชื่��งน��ปัระห้ล�ดิใจว��
คนเร�กลับัมัีคว�มัเชื่่�อัว��เร�ดิ้คนอัอักต่ั�งแต่�ครั�งแรก และเชื่่�อัต่�มั
สิ�งที�คนแปัลกห้น้�แสดิงอัอัก
ยีกต่ั ว อัยี� � งเชื่� น ก� อั นสงคร�มัโลกครั� ง ที� 2 นั ก ข่� � ว
ชื่�วอัังกฤษแชื่มัเบัอัร์เลนไดิ้ข่อัไปัพบักับัฮิิต่เลอัร์ทปัี� ระเทศเยีอัรมััน
เพ่อั� สัมัภ�ษณ์์บั�งอัยี��ง ในชื่�วงเวล�นัน� มัีข่�� วล่อัอัอักมั�มั�กมั�ยีว��
ฮิิต่เลอัร์เปั็นคนไมั�ดิีอัยี��งนั�นอัยี��งนี�และพร้อัมัที�จะเริ�มัสงคร�มั
แต่�ห้ลังจ�กแชื่มัเบัอัร์เลนไดิ้พบัและพ้ดิคุยีกับัฮิิต่เลอัร์ที�ดิ้สุภ�พ
พ้ดิจ�อั�อันโยีนเพียีงครั�งเดิียีว แชื่มัเบัอัร์เลนก็กล้�กล��วยี่นยีัน
อัยี��งมััน� ใจว��ฮิิต่เลอัร์เปั็นคนดิี เปั็นสุภ�พบัุรษุ ซี้ง� ยี�อัมัทำ�แต่�สง�ิ ดิี ๆ
และไมั�กอั� สงคร�มัอัยี��งแน�นอัน ทั้้ง� ทั้่พ
� บกั้นเพ่ยงครั้้ง� เดี่ยวกั็กัล้้า
ยืนย้นแล้ะเชื่ื�อในกัารั้ตั้ดีสิินของตันเอง
ทั� ง นี� เ พร�ะคนเร�มัี แ นวโน้ มั ที� จ ะเชื่่� อั ว� � ทุ ก อัยี� � งที�
คนแปัลกห้น้�แสดิงอัอักเปั็นคว�มัจริง ซี้ง� เร�ต่ัดิสินใจเชื่่อั� ไดิ้อัยี��ง
ต่รงไปัต่รงมั� โดิยีล่มัคิดิไปัว��ใจคนเร�มัีคว�มัซีับัซี้อัน แมั้แต่�
คนใกล้ชื่ิดิข่อังเร�ยีังแสดิงอัอักมั�ซีับัซี้อันและไมั�ต่รงไปัต่รงมั�
แต่�เน่อั� งจ�กอัยี้ก� นั มั�น�นทำ�ให้้เร�เข่้�ใจคว�มัซีับัซี้อันข่อังคนใกล้ชื่ดิิ
ข่อังเร�
แต่�สำ�ห้รับัคนแปัลกห้น้�นั�น ก�รแสดิงอัอักก็ซีับัซี้อัน
ต่�มัปัระส�ข่อังใจคน แต่�เร�กลับัเชื่่�อัและต่ัดิสินใจว��เร�ดิ้เข่�อัอัก
ทั�งนี�ท�งจิต่วิทยี�เชื่่�อัว��เปั็นระบับั truth default system ในจิต่ใจ
ข่อังคนที�พร้อัมัจะเชื่่�อัต่�มัก�รแสดิงอัอักข่อังคนแปัลกห้น้�
มััลคอัล์มั แกลดิเวลล์ นักปัระพันธ์ชื่�วอัเมัริกันไดิ้เข่ียีน
ห้นั ง ส่ อั เร่� อั ง TALKING TO STRANGERS ห้ร่ อั ศิ ล ปัะแห้� ง
ก�รอั��นคน โดิยียีกต่ัวอัยี��งคดิีต่�� ง ๆ ทีเ� กิดิข่้น� เพ่อั� อัธิบั�ยีว��มันุษยี์
เร�ไมั�ไดิ้มัอังง��ยีอัยี��งทีค� ดิิ ก�รเข่้�ใจผู้ิดิและต่ีคว�มัผู้ิดิเกิดิข่้น� ทุกวัน
มั�ยี�วน�นห้ล�ยีพันปัี โดิยีเข่�เริมั� เล��จ�กคดิีทเ�ี กิดิข่้น� จ�กก�รเข่้�ใจผู้ิดิ
ต่��ง ๆ

ผศ.พญ.รพีพร โรจำน์แสงเรือง •
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

กรณ์ีแรกค่อั คดิีข่อัง แซีนดิร� บัร�วน์ เปั็นนักศ้กษ�ผู้ิวดิำ�
ซี้�งกำ�ลังข่ับัรถึเข่้�ไปัในพ่�นที�เปัลี�ยีวข่อังมัห้�วิทยี�ลัยี ทันใดินั�น
เธอัสังเกต่ว��มัีรถึต่ำ�รวจข่ับัต่�มัมั� เธอัเกิดิคว�มักังวลใจจ้งข่ับัรถึ
แอับัข่้�งท�งเพ่อั� รอัให้้รถึต่ำ�รวจข่ับัผู้��นไปัก�อัน แต่�รถึต่ำ�รวจข่ับัไปั
จอัดิดิ้ � นห้น้ � ข่อังเธอั พร้ อั มักั บั เปัิ ดิ ปัระต่้ ล งมั�เพ่� อั บัอักว� �
เธอัจอัดิรถึข่้�งท�งโดิยีไมั�เปัิดิสัญญ�ณ์ไฟ
แซีนดิร�พยี�ยี�มัชื่ี�แจงว��ต่้อังก�รจอัดิรถึห้ลีกท�งให้้
รถึต่ำ�รวจ ไมั�ไดิ้ต่อั้ งก�รจอัดิรถึเพ่อั� ทำ�ธุระอัะไร ระห้ว��งพ้ดิคุยีกัน
แซีนดิร�เกิดิคว�มัเครียีดิและวิต่กกังวลมั�กข่้น� เร่อั� ยี ๆ จ้งคว้�บัุห้รี�
ในรถึมั�ส้บั ต่ำ�รวจบัอักให้้เธอัห้ยีุดิส้บับัุห้รี� จ้งเกิดิก�รโต่้เถึียีงกันข่้น�
แซีนดิร�เริมั� ห้งุดิห้งิดิและก้�วร้�วมั�กข่้น� ในก�รยี่นกร�นทีจ� ะส้บับัุห้รี�
ในรถึ จนกระทั�งต่ำ�รวจมัอังว��เธอัเปั็นต่ัวอัันต่ร�ยีและควบัคุมัต่ัว
ใส�กญ
ุ แจมั่อัพ�เธอัไปัข่ังคุก จ�กเร่อั� งเล็กน้อัยีกลับักล�ยีเปั็นเร่อั� งร�ว
บั�นปัล�ยี จนกระทั�ง 3 วันถึัดิมั� แซีนดิร�ไดิ้ฆ่��ต่ัวต่�ยีในคุก
เมั่อั� ผู้้ค้ นอั��นข่��วนีก� อั็ �จคิดิกันไปัง��ยี ๆ ว�� ก็เปั็นคดิีทเ�ี ห้็น
อัยี้�ทั�วไปัข่อังคว�มัข่ัดิแยี้งระห้ว��งต่ำ�รวจผู้ิวข่�วและคนผู้ิวดิำ�
แต่�มัลั คอัล์มั แกลดิเวลล์ เฉลยีให้้ฟงั ในท้�ยีเล�มัว��จ�กก�รสอับัสวน
คดิีอัยี��งละเอัียีดิพบัว��แซีนดิร�เพิ�งต่กง�นและมัีคว�มัวิต่กกังวล
อัยี��งมั�ก ท��ทีข่อังเธอัจ้งดิ้ลกุ ลีล� กุ ลนและก้�วร้�ว เพร�ะเธอัคิดิว��
ก็แค�ต่้อังก�รจอัดิรถึห้ลบัเพ่�อัไมั�ให้้เกิดิปััญห้� ทำ�ไมักลับัมัีปััญห้�
ต่�มัมั�
ส�วนต่ำ�รวจร�ยีนีไ� ดิ้ถึก้ ฝึึกมั�เพ่อั� จับัคดิีอั�ชื่ญ�กรรมั ดิังนัน�
เข่�จ้งมัอังว��กิรยีิ �ข่อังแซีนดิร�มัีพริ ธุ เห้มั่อันปัิดิซี�อันอัะไรบั�งอัยี��ง
เพิ�งไปัทำ�ผู้ิดิมั� ห้ร่อัมัียี�เสพต่ิดิในรถึ จ้งใชื่้มั�ต่รก�รควบัคุมั
คดิีอั�ชื่ญ�กรรมัซี้ง� รำ��เรียีนมั�ทีว� �� ถึ้�สงสัยีก็ให้้จบัั เข่้�คุกเอั�ไว้กอั� น
เพ่� อั ต่ั ดิ ไฟแต่� ต่้ น ลมัไมั� ใ ห้้ เ กิ ดิ คดิี ร้ � ยีแรงต่�มัมั�ในภ�ยีห้ลั ง
โดิยีล่มัน้กไปัว��ครัง� นีเ� ปั็นสถึ�นก�รณ์์ห้น้�มัห้�วิทยี�ลัยี และแซีนดิร�
ก็เปั็นแค�นักศ้กษ�ไมั�ใชื่�โจร
มััลคอัล์มั แกลดิเวลล์ อัธิบั�ยีว�� น��ปัระห้ล�ดิใจทีค� นเร�
มัักเชื่่�อัต่�มัก�รแสดิงอัอักข่อังคนแปัลกห้น้� และเชื่่�อัต่�มันั�น
อัยี��งมัั�นใจ ทั�งที�คว�มัจริงแล้วคนเร�มัีคว�มัซีับัซี้อันในจิต่ใจและ
มัีก�รแสดิงอัอักที�แต่กต่��งกันไปั
มัี ก �รทดิลอังห้น้� ง ที� เ อั�ภ�พใบัห้น้ � ข่อังคนที� แ สดิง
อั�รมัณ์์โกรธทีชื่� ดิั เจนไปัให้้ผู้ค้ นทีห้� มั้เ� ก�ะโซีโลมัอันดิ้ ก็พบัว�� 30%
บัอักว��เปั็นอั�รมัณ์์โกรธ แต่� 20% บัอักว��เปั็นอั�ก�รแสดิงว��จะ
ทำ�ร้�ยี และมัีถึ้ง 10% บัอักว��เปั็นอั�ก�รดิีใจ ดิังนั�น เร�ต่ัดิสินใจ
จ�กสีห้น้�และอั�กัปักิริยี�ข่อังผู้้้คนที�แสดิงอัอักต่�มัวัฒนธรรมั
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และคว�มัเคยีชื่ินข่อังเร�ซี้ง� อั�จไมั�เห้มั่อันกันทัว� โลก เชื่�น ชื่�วอัเมัริกนั
มั�ดิ้ละครไทยีแล้วไมั�เข่้�ใจว��ทำ�ไมัน�งเอักต่้อังดิ่�มัแต่�นำ��ส้มั ห้ร่อั
ไมั�เข่้�ใจว��ยีิ�มัข่อังน�งเอักและน�งร้�ยีแต่กต่��งกันอัยี��งไร
มััลคอัล์มั แกลดิเวลล์ ไดิ้กล��วถึ้งคดิีแอันน� แบัลก ที�ถึ้ก
กล��วห้�ว��ฆ่��เพ่อั� นร�วมัห้้อังจนในทีส� ดิุ แอันน�ก็ถึก้ ข่ังคุกน�นเปั็น
10 ปัี ทัง� นีเ� พร�ะในง�นศพข่อังเพ่อั� นร�วมัห้้อังนัน� แอันน�แสดิงกิรยีิ �
ยีิ�มัแยี้มัแจ�มัใสและจ้บักับัแฟนในง�นศพ แอันน�บัอักว��เธอัร้้ส้ก
เสียีใจต่�อัก�รจ�กไปัข่อังเพ่�อัน ซี้�งเธอัมัักแสดิงอัอักดิ้วยีอั�รมัณ์์
ที� ก ลบัเกล่� อั นคว�มัเสี ยี ใจแบับันี� อั ยี้� แ ล้ ว แต่� ผู้้ ค นไมั� เข่้ � ใจ
ก�รแสดิงอัอักที�แต่กต่��งข่อังเธอัและต่ีคว�มัว��แอันน�เปั็นคนฆ่��
เพ่อั� นร�วมัห้้อังจนนำ�มั�ส้ก� �รส่บัสวนคดิีและจับัเธอัข่ังคุกน�น 10 ปัี
จนในที�สุดิก็ส่บัคดิีแล้วพบัว��แอันน�ไมั�มัีคว�มัผู้ิดิแต่�อัยี��งใดิ
มัี ก �รทดิลอังห้น้� ง ไดิ้ นำ� วิ ดิี โ อัข่อังคนที� พ้ ดิ โกห้กและ
พ้ดิคว�มัจริงไปัให้้ต่ำ�รวจ ผู้้้พิพ�กษ�และจิต่แพทยี์ดิ้ เพร�ะคิดิว��
กลุมั� คนทีต่� อั้ งทำ�ง�นเพ่อั� ส่บัสวนห้ร่อัสังเกต่อั�กัปักิรยีิ �อัยี้เ� ปั็นปัระจำ�
น��จะมัีคว�มัเชื่ี�ยีวชื่�ญและต่ัดิสินอั�กัปักิริยี�ข่อังคนไดิ้ดิี แต่�
ผู้ลลัพธ์พบัว��ส�มั�รถึจับัอั�กัปักิริยี�ข่อังคนโกห้กไดิ้ถึ้กต่้อังเพียีง
56% เท��นัน� ซี้ง� ผู้ลลัพธ์ไมั�แต่กต่��งจ�กคนทัว� ไปั รวมัทัง� ไมั�ดิเี ท��กับั
ก�รใส�ข่้อัมั้ลเข่้�ไปัในเคร่�อังจับัเท็จเสียีอัีก นี�ยี�อัมัแสดิงว�� ‘ดิ้ห้น้�
แล้วร้้ใจ’ ยี�อัมัไมั�เปั็นคว�มัจริงอัีกต่�อัไปั
ในชื่่ วิ ตั ปัั จ จุ บ้ น ทั้่� โ ล้กัถูู กั ย่ อ ให้้ เ ล้็ กั ล้งแล้ะผูู้้ ค นไดี้
พบปัะกั้นมากัข้น� กัารั้พบกั้บคนแปัล้กัห้น้าจ้งตั้องไม่ตัดี้ สิินใจ
เชื่ือ� เขาในทั้้นทั้่ กัารั้แสิดีงออกักั็ตัค่ วามแตักัตั่างกั้นตัามว้ฒนธรั้รั้ม
รั้วมทั้้ง� ตั้องตัรั้วจดีูสิถูานกัารั้ณ์์แวดีล้้อมของคนแปัล้กัห้น้าดี้วย
เพือ� ปั้องกั้นไม่ให้้เกัิดีความเข้าใจผู้ิดีจนกั่อเกัิดีเรั้อ�ื งบานปัล้ายไดี้
สำ� ห้รั บั คนแปัลกห้น้ � เร�ไมั� ค วรเชื่่� อั ทุ ก อัยี� � งที� เ ห้็ น
ห้ร่อัไดิ้ยีินโดิยีทันทีจนกว��เร�จะไดิ้ต่รวจสอับัข่้อัมั้ลรอับัดิ้�น
อัยี� � งละเอัี ยี ดิแล้ ว ก็ ข่ น�ดิต่ั ว เร�เอังยีั ง มัี ค ว�มัซีั บั ซี้ อั นและ
แสดิงอัอักท�งอั�รมัณ์์ที�แต่กต่��งกันไปัไดิ้เชื่�นกัน
ลอังมั�ดิ้ภ�พถึ��ยีนี� แล้วเร�เข่้�ใจว��อัยี��งไร
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นี�เปั็นภ�พถึ��ยีที�ไดิ้รับัร�งวัลภ�พถึ��ยียีอัดิเยีี�ยีมัในปัี
ค.ศ. 1994 เปั็นภ�พเดิ็กห้ญิงชื่�วแอัฟริก�ที�ร้ปัร��งผู้อัมัแห้้งและ
กำ�ลังจะห้ิวต่�ยี กับันกแร้งที�เฝึ้�คอัยีที�จะจิกกินซี�กศพข่อังเธอั
ภ�พนีถึ� �� ยีไว้โดิยีชื่��งภ�พห้นังส่อัพิมัพ์ชื่อั่� Kevin Carter ผู้้เ้ ดิินท�ง
ไปัยีังซี้ดิ�นในเดิ่อันมัีน�คมั ค.ศ. 1993
แมั้ว�� นีจ� ะเปั็นภ�พทีส� ะท้อันให้้เห้็นคว�มัโห้ดิร้�ยีข่อังโลก
ไดิ้เปั็นอัยี��งดิี แต่�ในเวล�เดิียีวกันก็สร้�งคำ�ถึ�มัให้้กับัผู้้้พบัเห้็น
มั�กมั�ยีเชื่�นกัน และห้น้�งในคำ�ถึ�มัเห้ล��นั�นค่อั “เดิ็กที�เห้็นเปั็น
อัยี��งไรต่�อัไปั” และ “ทำ�ไมัต่�กล้อังเอั�แต่�ถึ�� ยีภ�พและไมั�ชื่ว� ยีเดิ็ก
คนนี�”
จ�กคำ�บัอักเล��ข่อัง Carter ดิ้เห้มั่อันว��เข่�จะชื่�วยีไล�นกแร้ง
อัอักไปัก็จริง แต่�เปั็นห้ลังจ�กที�เข่�ถึ��ยีภ�พเสร็จแล้ว ส�วนเดิ็ก
ในภ�พก็แข่็งแรงพอัที�จะเดิินเอังไดิ้ อัยี��งไรก็ต่�มั เข่�ไมั�ทร�บัว��
เธอันั�นเปั็นอัยี��งไรต่�อัไปั
เร่� อั งที� เกิ ดิ ข่้� นทำ� ให้้ Carter ถึ้ ก มัอังว� �เปั็ น นั กข่� � วที�
เห้็นแก�ชื่่�อัเสียีง และเล่อักที�จะทำ�ผู้ลง�นมั�กกว��ที�จะชื่�วยีเห้ล่อั
เพ่�อันมันุษยี์ จนเข่�ถึ้กวิพ�กษ์วิจ�รณ์์อัยี��งห้นักจ�กคนทั�วโลก
จนในที�สุดิ Carter ไดิ้ฆ่��ต่ัวต่�ยีในเดิ่อันกรกฎ�คมั ค.ศ. 1994
ในคว�มัเปั็นจริงแล้วคนที�ทำ�ง�นในถึิ�นทุรกันดิ�รอัยี��ง
Carter มัั ก จะถึ้ ก สอันไมั� ใ ห้้ สั มั ผู้ั ส เห้ยี่� อั คว�มัห้ิ ว โห้ยีในพ่� น ที�
เน่�อังจ�กพวกเข่�อั�จจะมัีโรคต่ิดิต่�อัร้�ยีแรงก็เปั็นไดิ้
ในว�ระสุดิท้�ยีข่อังชื่ีวิต่ Carter ก็ไดิ้ทิ�งจดิห้มั�ยีล�ต่�ยี
ไว้ว��
“ผู้มัเสียีใจมั�ก ๆ คว�มัเจ็บัปัวดินี�มัันท�ทับัคว�มัดิีใจ
ไปัเสียีจนห้มัดิ ผู้มัสิน� ห้วัง ไมั�มัโี ทรศัพท์ ไมั�มัเี งินจ��ยีค��เชื่�� ไมั�มัเี งิน
ดิ้แลเดิ็ก ไมั�มัีเงินจ��ยีห้นี� ผู้มัถึ้กห้ลอักห้ลอันโดิยีคว�มัทรงจำ�ข่อัง
ก�รฆ่�� ศพ คว�มัเจ็บัปัวดิ และคว�มัโกรธแค้นข่อังเดิ็ก ๆ ทีห้� วิ โห้ยี
และบั�ดิเจ็บัข่อังนักฆ่�� คนบั้� ห้ร่อัข่อังต่ำ�รวจ ผู้มัจะไปัห้�เคนแล้ว
(เพ่อั� นร�วมัง�นข่อังเข่�ทีเ� สียีชื่ีวต่ิ ไปัเมั่อั� เดิ่อันเมัษ�ยีน ค.ศ. 1994)
ถึ้�ผู้มัโชื่คดิีพอั”

[ เฉพาะโรค ]

อ.นพ.สันติ สิลัยรัตน์ •
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โรคผื่ื�นภููมีิแพ้้ผื่ิวิหนัง (Atopic Dermatitis)
โรคัผั่�นภ้มัิแพั้ผัิวหนังื่ (atopic dermatitis) ที่ี�ในบางื่คัรั�งื่
อาจพับชื้่อ� เรียกเป็นชื้่อ� อ่น� ๆ ไดั้แก� atopic eczema, neurodermatitis
และ atopiform dermatitis เป็นต้น เป็นโรคัผัิวหนังื่อกั เสับที่ีพั� บบ�อย
ที่ี�สัุดัโรคัหน้�งื่ในเวชื้ปฏิิบัติ โดัยมัากมัักเริ�มัปรากฏิอาการของื่โรคั
ตั�งื่แต�วยั เดั็กต�อเน่�องื่ไปจนถ้งื่วัยผั้้ใหญ่� แต�มับี างื่สั�วนที่ี�เริ�มัปรากฏิ
อาการในชื้�วงื่วัยกลางื่คันหร่อหลังื่จากนัน� ไปแล้ว ลักษณะที่ีสั� ำาคััญ่
ของื่โรคัคั่อ มัีผั่�นแดังื่อักเสับร�วมักับอาการคัันที่ี�มัักเป็น ๆ หาย ๆ
และมัีคัวามัรุนแรงื่ข้�นลงื่ตามัฤดั้กาล ผั้้ป่วยบางื่รายอาจมัีอาการ
ของื่โรคัภ้มัิแพั้ในอวัยวะอ่�น ๆ เชื้�น เย่�อบุตา จมั้ก หร่อมัีอาการ
แพั้อาหาร หอบห่ดั ไปจนถ้งื่อาการแพั้แบบ immediate type
(type 1) hypersensitivity ดั้วยไดั้
ระบาดืวิิทยาของโรค

คัวามัชืุ้กและอุบตั กิ ารณ์ของื่โรคัผั่น� ภ้มัแิ พั้ผัวิ หนังื่มัแี นวโน้มั
เพั�ิมัข้�นเร่�อย ๆ ในชื้�วงื่หลายที่ศวรรษที่ี�ผั�านมัา ซึ่้�งื่อาจเกี�ยวข้องื่
กั บ ปั จ จั ย ที่างื่ดั้ า นสัิ� งื่ แวดัล้ อ มัที่ี� มัี มั ลพัิ ษ ที่างื่อากาศและมัี
การสััมัผััสักับสัารเคัมัีในสัิงื่� แวดัล้อมัเพัิมั� มัากข้น� โดัยพับว�าคัวามัชืุ้ก
ของื่โรคันีใ� นประชื้ากรที่ัว� โลกอย้ที่� ปี� ระมัาณร้อยละ 15 ในกลุมั� เดั็ก
และร้อยละ 10 ในกลุ�มัผั้้ใหญ่� ที่ำาให้โรคันี�จัดัอย้�ในอันดัับที่ี� 15
ของื่กลุมั� โรคัผัิวหนังื่ซึ่งื่้� ไมั�เป็นอันตรายรุนแรงื่ที่พัี� บบ�อยที่ีสั� ดัุ ในโลก
โรคันีสั� ามัารถพับไดั้ที่งื่ั� ในชื้ายและหญ่ิงื่ และพับไดั้บอ� ยกว�าในกลุมั�
เดั็กเชื้่�อชื้าติผัิวดัำา
ลัักษณะทางคลัินิก

ลักษณะที่างื่คัลินกิ ของื่ผั้ป้ ว่ ยโรคัผั่น� ภ้มัแิ พั้ผัวิ หนังื่นนั� มััก
จะแตกต�างื่กนั ไปตามัอายุ เชื้่อ� ชื้าติ และภ้มัปิ ระเที่ศที่ีผั� ป้ ว่ ยอาศัยอย้�
รวมัไปถ้งื่ระยะของื่โรคั ลักษณะของื่รอยโรคัแบบเฉัียบพัลันที่ี�
มัักพับไดั้แก� ลักษณะผั่�นแดังื่แบบ circumscribed patches ที่ี�มัี
papules หร่อ papulovesicles, crusts หร่อ scales บนรอยโรคั
เมั่อ� ผั่น� ยุบลงื่อาจพับมัี hyperpigmentation หร่อ hypopigmentation
ไดั้ และในรายที่ี�มัีอาการรุนแรงื่รอยโรคัอาจรวมักันเป็นรอยโรคั
ใหญ่�แบบ erythroderma ไดั้ ในผั้้ป่วยเดั็กสัามัารถพับรอยโรคัไดั้
ที่ั�วไปบนร�างื่กาย ที่ั�งื่ที่ี�บริเวณศีรษะ ใบหน้า แก้มั ตัว ไปจนถ้งื่
บริเวณดั้าน ventral ของื่แขนและขา สัำาหรับในกลุ�มัผั้้ใหญ่�มัักพับ
รอยโรคัที่ี�บริเวณแขนและขาโดัยเฉัพัาะบริเวณข้อพัับต�างื่ ๆ และ
มัักจะพับรอยโรคัที่ีบ� ริเวณมั่อและเที่้าไดั้บอ� ยกว�าในกลุมั� ผั้ป้ ว่ ยเดั็ก
อาการสัำาคััญ่ที่ี�พับไดั้มัากที่ี�สัุดัในผั้้ป่วยโรคันี�คั่อ อาการ
คัั น ซึ่้� งื่ มัี ร ะดัั บ อาการสัั มั พัั น ธ์์ โ ดัยตรงื่กั บ คัวามัรุ น แรงื่ของื่โรคั

อาการคัั น มัั ก จะสัั มั พัั น ธ์์ กั บ ระดัั บ คัวามัเคัรี ย ดั ปริ มั าณเหงื่่� อ
ระดัับคัวามัร้อนและคัวามัชื้่�นของื่อากาศโดัยรอบ และการสััมัผััสั
กับเสั่�อผั้าที่ี�ที่ำาจากขนสััตว์ ผั้้ป่วยที่ี�มัีอาการคัันและเกามัากอาจ
พับรอยเกาและรอยถลอก เล่อดัออกหร่อตกสัะเก็ดั และในราย
เป็นอย้�นานจะพับลักษณะของื่ lichenification หร่อ prurigo
nodularis ในรอยโรคัข้�นไดั้ รอยโรคับนผัิวหนังื่อ่�น ๆ ที่ี�สัามัารถ
พับไดั้ในโรคันี� ไดั้แก� Hertoghe’s sign คั่อ การหลุดัร�วงื่ของื่หางื่คัว�ิ
hyperlinear palm คั่อมัีร�อยลายมั่อชื้ัดัข้�นกว�าปกติ และอาการ
ผัิวหนังื่แห้งื่ (xerosis) เป็นต้น ซึ่้�งื่สัามัารถนำามัาใชื้้ชื้�วยในการ
วินิจฉััยไดั้
นอกจากอาการและอาการแสัดังื่ต�างื่ ๆ ที่ี�พับดัังื่กล�าว
ข้างื่ต้นแล้ว ในรายที่ี�มัีอาการรุนแรงื่ เร่�อรังื่หร่อกลับเป็นซึ่ำ�าบ�อย
อาจมัีผัลกระที่บกับคัุณภาพัชื้ีวติ ในดั้านอ่น� ๆ เชื้�น รบกวนการนอน
ที่ำากิจกรรมัต�างื่ ๆ ในระหว�างื่วันไดั้น้อยลงื่ เกิดัภาวะซึ่้มัเศร้า
หร่อวิตกกังื่วล เกิดัผัลกระที่บที่างื่อารมัณ์และสัังื่คัมัที่ี�ในบางื่ราย
อาจถ้งื่กับที่ำาให้เกิดัคัวามัคัิดัอยากฆ่�าตัวตายไดั้
การวิินิิจฉััย

โดัยที่ั�วไปแล้วการวินิจฉััยโรคัผั่�นภ้มัิแพั้ผัิวหนังื่สัามัารถ
ที่ำาไดั้โดัยอาศัยลักษณะของื่รอยโรคัและตำาแหน�งื่การกระจายบน
ผัิวหนังื่ รอยโรคัที่ี�พับร�วมั และประวัติที่างื่สัุขภาพัอ่�น ๆ ลักษณะ
ที่ี�นิยมันำามัาใชื้้เป็นเกณฑ์์ในการวินิจฉััย ไดั้แก� เกณฑ์์ของื่ Hanifin
และ Rajka ในปี คั.ศ. 1980 ซึ่้�งื่ประกอบดั้วยลักษณะที่างื่คัลินิก
23 ข้อของื่โรคั กับเกณฑ์์ที่ี�แนะนำาโดัย The American Academy
of Dermatology สั�วนเกณฑ์์ที่ี�ใชื้้ในการประเมัินระดัับคัวามัรุนแรงื่
ของื่โรคัที่ี�นิยมัใชื้้ที่ั�งื่ในเวชื้ปฏิิบัติและเพั่�อการวิจัย ไดั้แก� The
Eczema Area and Severity Index (EASI) และ The Scoreing
Atopic Dermatitis (SCORAD) scale โดัยเกณฑ์์ EASI นั�นอาศัย
การประเมัินจากลักษณะต�างื่ ๆ ไดั้แก� redness, thickness,
excoriation และ lichenification บนรอยโรคัรวมัถ้งื่สัดัั สั�วนของื่พัน่� ที่ี�
ผัิวหนังื่ที่ี�เกิดัโรคัในบริเวณต�างื่ ๆ ของื่ร�างื่กาย 4 บริเวณคั่อ ศีรษะ
ลำาตัว แขน และขา โดัยมัีคัะแนนอย้�ตั�งื่แต� 0-72 คัะแนน ผั้้ป่วยที่ี�
มัีคัะแนน EASI 0-7 คัะแนนจะจัดัอย้ใ� นกลุมั� รุนแรงื่นอ้ ย, 8-21 คัะแนน
อย้�ในกลุ�มัรุนแรงื่ปานกลางื่, 22-50 คัะแนนอย้�ในกลุ�มัรุนแรงื่มัาก
และ 51 คัะแนนข้น� ไปในกลุมั� รุนแรงื่อย�างื่ยงื่ิ� สั�วนเกณฑ์์ SCORAD
นั�นอาศัยร้ ปแบบของื่รอยโรคับนผัิวหนังื่และบริเวณที่ี�เกิดัโรคั
คัล้ายคัล้งื่กบั ของื่ EASI แต�ลกั ษณะของื่รอยโรคัที่ีใ� ชื้้ในการประเมัิน
ไดั้แก� redness, swelling, oozing, crusting, lichenification และ
ประจำำเดืือนมีีนาคมี 2564
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dryness สั�วนตำาแหน�งื่ของื่การเกิดัโรคัพัิจารณาจากตำาแหน�งื่ตา� งื่ ๆ
ไดั้แก� ศีรษะและคัอ แขนและขา ลำาตัวดั้านหน้า ดั้านหลังื่ และ
ที่ี�บริเวณอวัยวะเพัศ สัำาหรับในสั�วนของื่อาการใชื้้เกณฑ์์ในการ
ประเมัินดั้วย visual analogue scales ที่ี�มัีคัา� คัะแนนตั�งื่แต� 0-100
โดัยให้ผั้ป่วยระบุคัวามัรุนแรงื่ของื่ 2 อาการคั่อ อาการคััน และ
อาการอดันอน คัะแนนรวมัจากการประเมัินดั้วยวิธ์ีนี�มัีคั�าตั�งื่แต�
0-103 คัะแนน โดัยผั้ป้ ว่ ยที่ีมั� คัี ะแนนน้อยกว�า 25 คัะแนนเป็นกลุมั�
ที่ี�มัีคัวามัรุนแรงื่น้อย, 26-50 คัะแนนเป็นกลุ�มัที่ี�มัีคัวามัรุนแรงื่
ปานกลางื่ และ 51 คัะแนนข้�นไปเป็นกลุ�มัที่ี�มัีคัวามัรุนแรงื่มัาก
โรคร่วิมีที�มีักพ้บไดื้บ่อย

ผั้ป้ ว่ ยที่ีเ� ป็นโรคัผั่น� ภ้มัแิ พั้ผัวิ หนังื่มัคัี วามัเสัีย� งื่ที่จี� ะเกิดัโรคั
ในกลุมั� ภ้มัแิ พั้อน�่ ๆ ซึ่้งื่� เรียกว�า “atopic march” ไดั้แก� อาการแพั้อาหาร
(โดัยเฉัพัาะในเดั็ก) ภ้มัิแพั้ในจมั้ก ภ้มัิแพั้ที่ี�เย่�อบุตา และโรคัห่ดั
ไดั้มัากข้�นกว�าคันปกติ ที่ังื่� นเ�ี น่อ� งื่จากการที่ีผั� ป้ ว่ ยมัีรอยโรคัที่ีผั� วิ หนังื่
เป็นการเปิดัชื้�องื่ที่างื่ให้สัารก�อภ้มัแิ พั้ชื้นิดัต�างื่ ๆ ผั�านเข้าสั้ผั� วิ หนังื่
และกระตุน้ ให้ระบบภ้มัคัิ มัุ้ กันสัร้างื่การตอบสันองื่ต�อสัารเหล�านัน�
ผั�านที่างื่เซึ่ลล์การอักเสับชื้นิดั CD4+ type 2 helper (Th2) cells
และ B cells เพัิมั� มัากข้น� นอกจากนีผั� ป้ ว่ ยยังื่มัโี อกาสัที่ีเ� กิดัการติดัเชื้่อ�
ที่ี�ผัิวหนังื่จากเชื้่�อชื้นิดัต�างื่ ๆ ไดั้มัากข้�นดั้วยเหตุผัลเดัียวกัน เชื้่�อที่ี�
มัักจะพับเป็นสัาเหตุของื่การติดัเชื้่อ� ไดั้แก� Staphylococcus aureus
(impetigo และฝีีตา� งื่ ๆ) herpes simplex virus 1-related eczema
herpeticum และ molluscum contagiosum เป็นต้น รวมัไปถ้งื่
การติดัเชื้่�อบางื่ชื้นิดัที่ี�รุนแรงื่โดัยมัีที่างื่เข้าของื่เชื้่�อผั�านที่างื่ผัิวหนังื่
เชื้�น osteomyelitis, septic arthritis และ endocarditis ไดั้แต�ในกรณี
หลังื่นี�มัักจะพับไดั้คั�อนข้างื่น้อย

กลัไกการเกิดืโรค

ข้อมั้ลการศ้กษาในปัจจุบันพับว�าการเกิดัโรคัผั่�นภ้มัิแพั้
ผัิวหนังื่นั�นเกิดัข้�นจากหลายปัจจัยร�วมักันที่ั�งื่ในแงื่�ของื่กรรมัพัันธ์ุ์
สัิ�งื่แวดัล้อมั คัวามัผัิดัปกติของื่ skin barrier คัวามัสัมัดัุลของื่เชื้่�อ
ชื้นิดัต�างื่ ๆ บนผัิวหนังื่ คัวามัผัิดัปกติของื่การคัวบคัุมัระบบ
ภ้มัิคัุ้มักัน และปัจจัยกระตุ้นการเกิดัผัิวหนังื่อักเสับต�างื่ ๆ โดัยจุดั
เริ�มัต้นของื่กลไกการเกิดัโรคัคั่อ การอักเสับซึ่้�งื่สั�งื่ผัลที่ำาให้กลไก
การป้องื่กันโรคัที่ีผั� วิ หนังื่ชื้ัน� บน (epidermal barrier) เสัียไปและเกิดั
การกระตุ้นเซึ่ลล์การอักเสับชื้นิดั dendritic และ innate lymphoid
cells ที่ี�อย้�ในบริเวณนั�น เกิดัการสั�งื่สััญ่ญ่าณเหนี�ยวนำาให้เซึ่ลล์
การอักเสับชื้นิดั Th2 เข้ามัายังื่บริเวณที่ี�มัีการอักเสับ เซึ่ลล์ Th2
เหล�านี�เมั่�อถ้กกระตุ้นจะสัร้างื่และปลดัปล�อยสัารสั่�อการอักเสับ
cytokines ชื้นิดัต�างื่ ๆ เชื้�น interleukin-4, interleukin-13 และ
interleukin-31 ออกมัา และเกิดัการกระตุ้นการอักเสับผั�าน Janus
30
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Kinase (JAK) pathways ที่ำาให้มักี ารสัร้างื่สัารสั่อ� การอักเสับอ่น� ๆ
ร�วมัถ้งื่ antigen-specific IgE ออกมัาดั้วย ซึ่้�งื่ที่ำาให้เกิดัอาการคััน
ในแงื่�ของื่กรรมัพัันธ์ุ์ มัีการศ้กษาพับว�าในบางื่เชื้่�อชื้าติ
เผั�าพัันธ์ุ์ เชื้�น ในกลุมั� คันเอเชื้ียมัักจะมัีการกระตุน้ การอักเสับผั�านที่างื่
เมั็ดัเล่อดัขาวชื้นิดั Th2 และ Th17 สั�วนในกลุ�มัเชื้่�อชื้าติแถบยุโรป
มัักจะมัาจากการกระตุ้นผั�าน Th2 สั�วนในกลุ�มัเชื้่�อชื้าติคันผัิวดัำา
ไมั�พับว�ามัีการกระตุน้ ผั�านที่างื่ Th1 หร่อ Th17 เป็นต้น นอกจากนี�
ยังื่พับว�าในผั้้ป่วยบางื่รายมัีการกลายพัันธ์ุ์ของื่ยีนบางื่ชื้นิดั เชื้�น
filaggrin gene (FLG) ซึ่้�งื่มัีผัลที่ำาให้ epidermal barrier ผัิดัปกติ
และเกิดัเป็นโรคัไดั้มัากข้น� กว�าผั้ป้ ว่ ยที่ีไ� มั�ไดั้มักี ารกลายพัันธ์ุข์ องื่ยนี นี�
ไดั้ดั้วย ซึ่้�งื่แสัดังื่ว�ากลไกของื่การเกิดัโรคันั�นมัีสั�วนของื่กรรมัพัันธ์ุ์
เข้ามัาเกี�ยวข้องื่ดั้วย
ในแงื่�ของื่สัิ�งื่แวดัล้อมัพับว�าเป็นปัจจัยที่ี�เพั�ิมัคัวามัเสัี�ยงื่
และ/หร่อเพัิ�มัคัวามัรุนแรงื่ของื่การดัำาเนินโรคัผั่�นภ้มัิแพั้ผัิวหนังื่ไดั้
ปัจจัยที่ี�พับว�ามัีผัลชื้ัดัเจน ไดั้แก� ภ้มัิอากาศที่ี�ร้อนจัดัหร่อเย็นจัดั
การสััมัผััสักับรังื่สัี UV มัลพัิษที่างื่อากาศ (โดัยการกระตุ้นผั�านที่างื่
epidermal aryl hydrocarbon receptor) คัวามักระดั้างื่ของื่นำ�า และ
การใชื้้สัารเคัมัีในคัรัวเร่อนชื้นิดัต�างื่ ๆ โดัยในกรณีหลังื่นสัี� อดัคัล้องื่
กับที่ฤษฎีี “hygiene hypothesis” โดัยการใชื้้สัารที่ำาคัวามัสัะอาดั
ชื้นิ ดั ต� า งื่ ๆ นั� น มัี ผั ลที่ำา ให้ เชื้่� อ แบคัที่ี เรี ย บนผัิ ว หนั งื่ มัี สั มัดัุ ล
เปลี�ยนแปลงื่ไปจากเดัิมั และเพัิ�มัโอกาสัของื่การสัะสัมัของื่เชื้่�อ
Staphylococcus aureus ซึ่้�งื่มัักจะพับไดั้บ�อยในกลุ�มัผั้้ป่วยที่ี�เป็น
โรคัผั่�นภ้มัิแพั้ผัิวหนังื่
อาการคัั น ที่ี� เ กิ ดั ข้� น ในผั้้ ป่ ว ยโรคัผั่� น ภ้ มัิ แ พั้ ผัิว หนั งื่ นั� น
เกิดัข้�นจากการกระตุ้นปลายประสัาที่ชื้นิดั sensory nerve fibers
ขนาดัเล็กที่ี�ผัิวหนังื่โดัยสัารก�ออาการคััน (pruritogens) ไดั้แก�
interleukin-4, -13 และ -31, thymic stromal lymphopoietin,
histamine, proteases และ neuropeptides เป็นต้น สัาร pruritogens
เหล�านี�จะจับกับ receptors ของื่ sensory C-nerve fibers และ
Aδ-nerve fibers ในผัิวหนังื่ชื้ั�น epidermis และ dermis ที่ำาให้เกิดั
การคัันและอาการเจ็บ ที่ำาให้ผั้ป่วยเกิดัอาการคัันหร่อแสับร้อน
ในบริเวณที่ี�เกิดัโรคัไดั้มัากข้�น
การรักษา

วิธ์ีการที่ี�ใชื้้ในการรักษาผั้้ป่วยโรคัผั่�นภ้มัิแพั้ผัิวหนังื่นั�น
พัิิจารณาจากระดัับคัวามัรุนแรงื่ของื่โรคัและปริมัาณของื่รอยโรคั
บนร�างื่กาย คัวามัรุนแรงื่ของื่อาการคััน อายุ โรคัร�วมัและยาชื้นิดั
ต�างื่ ๆ ที่ี�ผั้ป่วยเคัยไดั้รับมัาก�อน รวมัไปถ้งื่ผัลกระที่บต�อคัุณภาพั
ชื้ีวิตของื่ผั้้ป่วยจากโรคัที่ี�เกิดัข้�น วิธ์ีการรักษาที่ี�สัามัารถเล่อกใชื้้ไดั้
ในผั้้ป่วยมัีสัรุปดัังื่ตารางื่ที่ี� 1
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ตารางที่่� 1 การรักษาที่ี�คัวรพัิจารณาเล่อกใชื้้สัำาหรับการรักษาโรคัผั่�นภ้มัิแพั้ผัิวหนังื่ในเดั็กและผั้้ใหญ่�
วิิธี่การรักษา
การดููแลที่ั�วิไป
Decolonization
การรักษาผัิวหนังื่ที่ี�ติดัเชื้่�อ
การดั้แลแผัลที่ี�ผัิวหนังื่
การหลีกเลี�ยงื่ปัจจัยกระตุน้
การให้คัวามัร้้
การรักษาเฉพาะที่่� (topical therapies)
Emollients

Antipruritic agents ผัสัมั emollients
Immunosuppressants
การรักษาเฉพาะที่่�ที่่ย� ังไม�ไดู้รับการรับรอง
JAK inhibitors
Aryl hydrocarbon receptor inhibitor
Systemic therapies
Ultraviolet therapy
Immunosuppressants
(oral or subcutaneous)
Biologic therapy
(subcutaneous)
JAK inhibitors (oral)

วิิธี่การ หรือยาที่่�แนะนำา

ระยะโรคและกล่�มอาย่ที่่�แนะนำา

ให้คัำาแนะนำาเกี�ยวกับการดั้แลคัวามัสัะอาดัผัิวหนังื่ ทีุ่กกลุ�มั
อาบนำ�าที่ำาคัวามัสัะอาดัผัิวหนังื่เป็นประจำาสัมัำ�าเสัมัอ
และหลีกเลี�ยงื่การใชื้้สั�งื่ิ ของื่ร�วมักับบุคัคัลอ่�น
พัิจารณาตามัเชื้่�อที่ี�เป็นสัาเหตุ
ปิดัแผัลและที่ำาคัวามัสัะอาดัอย้�เสัมัอ
หลีกเลี�ยงื่การสััมัผััสัสัารก�อภ้มัิแพั้ต�างื่ ๆ
คัวามัร้้เกี�ยวกับ behavioral therapy technique,
relaxation techniques

ทีุ่กกลุ�มั
ทีุ่กกลุ�มั
ทีุ่กกลุ�มั
ทีุ่กกลุ�มั

Moisturizer ชื้นิดั hydrophilic base
Emollient ที่ี�มัีสั�วนผัสัมัของื่ urea
Bath oils
Shower gels
Wet wrap therapy

ทีุ่กกลุ�มั (ยกเว้นในเดั็กที่ี�มัีอายุตำ�ากว�า 5 ปี
ไมั�แนะนำาการใชื้้สัารที่ี�ผัสัมั urea)

Menthol และ menthol derivatives
Polidocanol
Lidocaine
Glucocorticoids
Calcineurin inhibitors (pimecrolimus, tacrolimus)
Phosphodiesterase-4 inhibitor (crisaborole)

ทีุ่กกลุ�มั
ทีุ่กกลุ�มั สัำาหรับกรณีของื่ glucocorticoids
เล่อกชื้นิดัของื่ยาตามัอายุของื่ผั้้ป่วยและ
ระดัับคัวามัรุนแรงื่ของื่โรคั

Cerdulatinib, delgocitinib, olitinib และ tofacitinib
Tapinarof
Narrow band UVB (311-313 nm)
UVA1 (340-400 nm)

สัำาหรับผั้้ป่วยรุนแรงื่ปานกลางื่ (ไมั�นิยมัใชื้้
ในเดั็กกลุ�มั pre-pubertal)

Azathioprine
Glucocorticoids (short course)
Cyclosporine
Methotrexate
Interleukin-4Rα antagonist (dupilumab)

สัำาหรับผั้้ป่วยอาการรุนแรงื่มัาก

Baricitinib (JAK1 and JAK2)

สัำาหรับผั้้ป่วยอาการรุนแรงื่มัาก (สัำาหรับเดั็ก
อายุตั�งื่แต� 6 ปีข้�นไป)
ผั้้ใหญ่�ที่ี�มัีอาการรุนแรงื่ปานกลางื่ถ้งื่มัาก

Systemic therapies ที่่�ยังไม�ไดู้รับการรับรอง
JAK inhibitors (oral)
Abrocitinib, gusacitinib, tofacitinib, upadacitinib
Interleukin-13 receptor inhibitor (subcutaneous) Lebrikizumab, tralokinumab
Interleukin-22 receptor antibody (intravenous)

Fezakinumab

Interleukin-31 receptor A antibody (subcutaneous) Nemolizumab
Interleukin-33 receptor A antibody (intravenous) Etokimab
Phosphodiesterase-4 inhibitor (oral)

Roflumilast
ประจำำเดืือนมีีนาคมี 2564
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[ เฉพาะโรค ]
ผั้ป้ ว่ ยทีุ่กรายคัวรไดั้รบั คัำาแนะนำาในการใชื้้สัารเพัิมั� คัวามัชืุ้มั� ชื้่น�
แก�ผัิวหนังื่ (emollients) โดัยอาจใชื้้ร�วมักับยาบรรเที่าอาการคััน
ร�วมัดั้วยหร่อไมั�ก็ไดั้ และระมััดัระวังื่การติดัเชื้่�อหร่อการกระตุ้น
การอักเสับที่ีผั� วิ หนังื่ ในชื้�วงื่ที่ร�ี อยโรคัปรากฏิแนะนำาการใชื้้ยากดัภ้มัิ
เฉัพัาะที่ี� (topical immunosuppressive therapies) เชื้�น crisaborole
ซึ่้�งื่เป็นยาในกลุ�มั phosphodiesterase-4 inhibitor เป็นอันดัับแรก
โดัยยานีไ� ดั้รบั การรับรองื่ให้ใชื้้แล้วในประเที่ศสัหรัฐอเมัริกา แต�อาจ
ยังื่ไมั�ไดั้มัใี ชื้้ในอีกหลายประเที่ศ ในรายที่ีมั� อี าการรุนแรงื่ปานกลางื่
อาจเล่อกใชื้้การรักษาดั้วยวิธ์ี ultraviolet phototherapy แต�มัักจะ
ไมั�แนะนำาในผั้้ป่วยเดั็กและวัยรุ�นเน่�องื่จากอาจเพัิ�มัคัวามัเสัี�ยงื่
ในการเกิ ดั มัะเร็ งื่ ผัิ ว หนั งื่ ไดั้ ห ากใชื้้ ต� อ เน่� อ งื่กั น เป็ น เวลานาน
สัำาหรับในรายที่ีมั� อี าการรุนแรงื่อาจพัิจารณาเล่อกใชื้้ยากดัภ้มัิ เชื้�น
glucocorticoids, cyclosporine หร่อ methotrexate เป็นต้น แต�ตอ้ งื่
ระมััดัระวังื่อาการข้างื่เคัียงื่ที่เ�ี กิดัข้น� จากการรักษาเน่อ� งื่จากยาเหล�านี�
เป็นยากดัภ้มัิที่ี�ไมั�ไดั้จำาเพัาะต�อเฉัพัาะเซึ่ลล์ที่ี�เป็นต้นเหตุของื่
โรคัผั่�นภ้มัิแพั้ผัิวหนังื่
สัำาหรับในชื้�วงื่เวลาที่ี�มัีการระบาดัจากเชื้่�อ coronavirus
2019 (COVID-19) สัมัาคัมัผั้เ้ ชื้ีย� วชื้าญ่ดั้านโรคัผัิวหนังื่ตา� งื่ ๆ รวมัถ้งื่
The American Academy of Dermatology ให้คัาำ แนะนำาว�าในผั้ป้ ว่ ย
ที่ีไ� มั�ไดั้ตรวจพับว�ามัีการติดัเชื้่อ� SARS-CoV-2 สัามัารถใชื้้ยาในกลุมั�
systemic immunosuppressive therapy เพั่�อการรักษาโรคัผั่�น
ภ้มัิแพั้ผัิวหนังื่ต�อไปไดั้ สั�วนผั้้ป่วยที่ี�พับว�ามัีการติดัเชื้่�อคัวรหยุดั
ใชื้้ยาไปก�อน และสัามัารถกลับมัาใชื้้ไดั้หลังื่จากที่ีห� ายจากการติดัเชื้่อ�
แล้ว
ปั จ จุ บั น มัี ก ารพัั ฒ นายาใหมั� ๆ ที่ี� มัุ� งื่ เป้ า หมัายไปที่ี�
การคัวบคัุมัเซึ่ลล์ชื้นิดั Th2 มัากข้�นเร่�อย ๆ โดัยในขณะนี�ยังื่อย้�ใน
การศ้กษาในระยะที่ี� 2 หร่อ 3 ตัวอย�างื่เชื้�น ยาในกลุมั� monoclonal
interleukin-4, -13, -22 และ -31 receptor antibodies, กลุ�มั
phosphodiesterase-4 inhibitors และกลุ�มั JAK inhibitor (ที่ั�งื่ชื้นิดั
topical และ systemic) โดัยข้อมั้ลการศ้กษาพับว�ายา dupilumab
ซึ่้�งื่เป็นยาในกลุ�มั interleukin-4 antibody และยา abrocitinib
ซึ่้งื่� เป็นยาในกลุมั� JAK inhibitor นัน� สัามัารถชื้�วยลดัอาการและรอยโรคั
ในผั้้ ป่ ว ยโรคัผั่� น ภ้ มัิ แ พั้ ผัิ ว หนั งื่ ลงื่ไดั้ อ ย� า งื่มัี นั ย สัำา คัั ญ่ ที่างื่สัถิ ติ
เมั่อ� เที่ียบกับยาหลอก และยา abrocitinib นัน� ดัีกว�ายา dupilumab
ในแงื่�ของื่การลดัอาการคัันภายใน 2 สััปดัาห์หลังื่การใชื้้ แต�ให้
ผัลลัพัธ์์ในดั้านอ่น� ๆ ไมั�แตกต�างื่กนั ผัลข้างื่เคัียงื่ที่อี� าจพับไดั้ ไดั้แก�
การติดัเชื้่�อที่ี�ผัิวหนังื่ และอาการของื่โรคัห่ดัที่ี�อาจแย�ลงื่ ที่ำาให้
จำาเป็นต้องื่มัีการติดัตามัและประเมัินผัลลัพัธ์์ของื่การใชื้้ยาอย�างื่
ใกล้ชื้ิดัโดัยเฉัพัาะในกลุ�มัเดั็ก นอกจากนี�การใชื้้ยาในกลุ�มั JAK
inhibitors ยังื่อาจเพัิมั� คัวามัเสัีย� งื่ของื่การเกิดัโรคั thromboembolism
และมัะเร็งื่ รวมัถ้งื่การติดัเชื้่อ� บางื่ชื้นิดั เชื้�น การติดัเชื้่อ� ของื่ที่างื่เดัิน
หายใจและ herpes zoster infection ไดั้ สั�วนผัลข้างื่เคัียงื่ยอ� ยอ่น� ๆ
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ที่ี�พับไดั้ ไดั้แก� อาการปวดัศีรษะ คัล่�นไสั้ ถ�ายเหลว และปริมัาณ
เมั็ดัเล่อดัขาวในเล่อดัลดัลงื่
สรุป

โรคัผั่�นภ้มัิแพั้ผัิวหนังื่เป็นโรคัที่ี�พับไดั้บ�อยไดั้สัร้างื่ภาระ
กับผั้้ป่วยและผั้้ดั้แลไดั้มัากโดัยเฉัพัาะในเดั็ก เน่�องื่จากที่ำาให้เกิดั
อาการสัำาคััญ่คั่อ อาการคัันและผั่น� ซึ่้งื่� สังื่� ผัลกระที่บในแงื่คั� ณ
ุ ภาพัชื้ีวติ
และการดัำารงื่ชื้ีวิตประจำาวัน การวินิจฉััยสัามัารถที่ำาไดั้โดัยใชื้้
ลักษณะและการกระจายของื่ผั่�นรวมัถ้งื่ลักษณะที่างื่คัลินิกอ่�น ๆ
ที่ี�พับร�วมักัน วิธ์ีการในการรักษานั�นพัิจารณาโดัยอาศัยระดัับ
คัวามัรุนแรงื่ของื่อาการซึ่้�งื่นิยมัใชื้้เกณฑ์์ประเมัินคั่อ EASI หร่อ
SCORAD scale ร�วมักับข้อมั้ลอ่น� เชื้�น อายุ และโรคัร�วมัอ่น� ๆ ของื่
ผั้ป้ ว่ ย โดัยมัากผั้ป้ ว่ ยจะตอบสันองื่ดัตี อ� การใชื้้สัารที่ีเ� พัิมั� คัวามัชืุ้มั� ชื้่น�
แก�ผัิวหนังื่ เฝี้าระวังื่ไมั�ให้มัีการติดัเชื้่�อบนผัิวหนังื่ และการใชื้้
ยากดัภ้มัซึ่ิ งื่�้ มัที่ี งื่�ั ชื้นิดัที่ีเ� ป็นแบบเฉัพัาะที่ีแ� ละแบบฉัีดัหร่อรับประที่าน
References
1. Nutten S. Atopic dermatitis: global epidemiology and risk factors. Ann Nutr Metab
2015;66:Suppl 1:8-16.
2. McKenzie C, Silverberg JI. The prevalence and persistence of atopic dermatitis
in urban United States children. Ann Allergy Asthma Immunol 2019;123(2):173.
e1-178.e1.
3. Ardern-Jones MR, Flohr C, Reynolds NJ, Holden CA. Atopic eczema (atopic
dermatitis). In: Griffiths C, Barker J, Bleiker T, Chalmers R, Creamer D, eds. Rook’s
textbook of dermatology. 9th ed. Oxford, England: Wiley-Blackwell, 2016;41:33-41.
4. Silverberg JI. Comorbidities and the impact of atopic dermatitis. Ann Allergy Asthma
Immunol 2019;123:144-51.
5. Eichenfield LF, Tom WL, Chamlin SL, et al. Guidelines of care for the management
of atopic dermatitis: section 1. Diagnosis and assessment of atopic dermatitis.
J Am Acad Dermatol 2014;70:338-51.
6. Chopra R, Vakharia PP, Sacotte R, et al. Severity strata for Eczema Area and
Severity Index (EASI), modified EASI, Scoring Atopic Dermatitis (SCORAD), objective
SCORAD, Atopic Dermatitis Severity Index and body surface area in adolescents
and adults with atopic dermatitis. Br J Dermatol 2017;177:1316-21.
7. Wang V, Boguniewicz J, Boguniewicz M, Ong PY. The infectious complications
of atopic dermatitis. Ann Allergy Asthma Immunol 2021;126:3-12.
8. Langan SM, Irvine AD, Weidinger S. Atopic dermatitis. Lancet 2020;396:345-60.
9. Sidbury R, Davis DM, Cohen DE, et al. Guidelines of care for the management
of atopic dermatitis: section 3. Management and treatment with phototherapy and
systemic agents. J Am Acad Dermatol 2014;71:327-49.
10. Wollenberg A, Barbarot S, Bieber T, et al. Consensus-based European guidelines
for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in adults and children: part I.
J Eur Acad Dermatol Venereol 2018;32:657-82.
11. Wollenberg A, Barbarot S, Bieber T, et al. Consensus-based European guidelines
for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in adults and children: part II.
J Eur Acad Dermatol Venereol 2018;32:850-78.
12. Wollenberg A, Flohr C, Simon D, et al. European Task Force on Atopic Dermatitis
statement on severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)
infection and atopic dermatitis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2020;34(6):e241-e242.
13. American Academy of Dermatology Association. Guidance on the use of
immunosuppressive agents. 2020 (https://www.aad.org/member/practice/
coronavirus/clinical-guidance/biologics).

[ นานาสาระ ]

รศ.พญ.ธนันดืา ตระการวนิช •

การให้้ยากันเลืือดแข็็งข็ณะฟอกเลืือด
(Essentials of anticoagulation in HD)
ในขบวนการฟอกเลืื อ ดจะมีี ก ารกระตุ้้� น เกลื็ ด เลืื อ ดจาก
การไหลืวนของเลืือด เกลื็ดเลืือดจะจับกับ fibrinogen ที่ี�ตุ้ิดกับผนังของ
วงจรไตุ้เที่ียมีผ่านที่างตุ้ัวรับ GP IIb/IIIa receptor ตุ้่อมีาจะมีีการหลืัง� สาร
จากตุ้ัวเกลื็ดเลืือด กระตุ้้�นวงจร coagulation cascades เมี็ดเลืือดขาว
ก็จะหลืั�งสารจากภายในเซลืลื์ออกมีา ซ่�งถืือเป็็นสาร tissue factor (TF)
แลืะสามีารถืกระตุ้้�นวงจร coagulation ได�อย่างมีาก
การเกิด clot ในวงจรเริมี� จากการกระตุ้้น� intrinsic coagulation
pathway แลื�วตุ้่อมีาก็มีกี ารกระตุ้้น� extrinsic pathway ตุ้ามีมีา extrinsic
pathway จะถืูกกระตุ้้�นจาก tissue factor (TF) จากผลืของ endothelial
damage แลืะมีีการกระตุ้้�น factor VII (factor VIIa) TF-factor VIIa
complex (tense) จะกระตุ้้�น factor X, IX ส่วน intrinsic pathway
จะกระตุ้้น� ผ่าน high-molecular weight kininogen (HMWK) prekallikrein
แลืะ factor XII โดย factor XIIa จะกระตุ้้�น FXI, TX แลืะ VIIa ตุ้ามีลืำาดับ
แลืะกระตุ้้�น factor X ให�เป็็น Xa ดังนั�น ที่ั�ง 2 กลืไกจะมีาร่วมีกันที่ี�
factor Xa ซ่�ง factor Xa แลืะ factor Va จะรวมีกันเป็็น prothrombinase
complex เป็ลืี�ยน prothrombin (FII) เป็็น thrombin (FIIa) ซ่�งจะเป็ลืี�ยน
fibrinogen เป็็น fibrin แลืะถืูกที่ำาให�คงที่นโดย factor XIIa ร่วมีกับ anionic
phospholipid แลืะ calcium ions ตุ้ัวที่ี�จะขจัดหรือรบกวนวงจรนี� ได�แก่
antithrombin แลืะ TF pathway inhibitor (แผนภูมีิที่ี� 1)
ขบวนการฟอกเลืือดจะตุ้�องใช้�สารที่ีย� บั ยัง� การแข็งตุ้ัวของเลืือด
เพื่ื�อมีิให�เลืือดแข็งตุ้ัวในวงจร เช้่น heparins แลืะ danaparoid
สารต้้านการแข็็งต้ัวข็องเลืือด
Unfractionated heparin (UFH)
ส่วนผสมีของ anionic glycosaminoglycans มีีขนาดตุ้ั�งแตุ้่
5-40 กิโลืดาลืตุ้ัน จะออกฤที่ธิ์ิ�ยับยั�ง antithrombin III (heparin-binding
factor I) ซ่�งจะไป็ยับยั�ง thrombin factor Xa แลืะรองลืงไป็คือ factor
IXa, XIa, XIIa ตุ้ามีลืำาดับ UFH ในขนาดสูงจะจับกับ heparin-binding

factor II โดย UFH จะไมี่จับกับ thrombin หรือ factor Xa ถื�าอยู่
ในก�อน thrombin ซ่ง� UFH มีีช้ว่ งการออกฤที่ธิ์ิที่� แ�ี คบ (narrow therapeutic
window) แลืะมีีผลืข�างเคียงหลืายป็ระการ ได�แก่ กระดูกผ้ ไขมีันสูง
คัน เกลื็ดเลืือดตุ้ำ�าจากภาวะ heparin induced thrombocytopenia (HIT)
โดยที่ั�วไป็จะใช้� loading dose ขนาด 50 ยูนิตุ้/กก. แลืะให�ตุ้่อ
ในขนาด 500-1,500 ยูนิตุ้/ช้มี. โดยฉีีดเข�าที่างเข็มี artery หรืออาจฉีีด
เป็็นครั�ง ๆ ตุ้ัววัดผลืคือ activated clotting time (ACT) หรือ aPTT
โดยมี้่งให�ค่า ACT อยูที่่ ี�ร�อยลืะ 80 จากค่าพื่ื�นฐาน

แผนภููมิิที่่� 1 แผนภูมีิแสดงขบวนการแข็งตุ้ัวของเลืือด

ตารางที่่� 1 แสดงขนาดของ UFH ขณะฟอกเลืือด
Unfractionated heparin
(UFH)

ข้้อบ่่งชี้่�

ข้นาด

เป้้าหมิาย

ผู�ที่ี�มีีความีเสี�ยงป็กตุ้ิ

Loading 50 ยูนิตุ้/กก.
Maintain 580-1,500 ยูนิตุ้/ช้มี.

ACT 80% ของค่า baseline

ผู�ที่ี�มีีความีเสี�ยงป็านกลืาง

Loading 10-25 ยูนิตุ้/กก.
Maintain 250-580 ยูนิตุ้/ช้มี.

ACT 80% ของค่า baseline

ผู�ที่ี�มีีความีเสี�ยงสูง

Rinse ตุ้ัวกรอง
ด�วย UFII 5,000-20,000 ยูนิตุ้
ในนำ�าเกลืือ 0.5-2 ลืิตุ้ร

ACT เที่่าเดิมี
พื่ยายามีใช้� blood flow > 250 U/hr
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Low Molecular Weight Heparin (LMWH)
เป็็นส่วนป็ระกอบของ anionic glucosamine glycans ที่ี�มีี
ขนาดโมีเลืก้ลืเลื็กลืงเหลืือ 4-8 กิโลืดาลืตุ้ัน เที่ียบกับ UFH จะจับกับ
antithrombin แตุ้่ป็ริมีาณน�อยกว่า UFH เพื่ราะโมีเลืก้ลืที่ี�สั�นกว่า
การยับยั�ง factor Xa แลืะ thrombin จะเป็็นอัตุ้ราส่วน 2.5:1 – 3.0:1
เที่ียบกับ 1:1 ใน UFH ในคนที่ี�มีีการที่ำางานของไตุ้ป็กตุ้ิ ฤที่ธิ์ิ� anti-Xa
จะผันแป็รตุ้ามีนำา� หนักที่ำาให�สามีารถืบริหารยาตุ้ามีนำา� หนักของผูป็� ว่ ยได�

โดยไมี่ ตุ้� อ งตุ้รวจที่างห� อ งป็ฏิิ บั ตุ้ิ ก าร ถื� า จำา เป็็ น ตุ้� อ งตุ้รวจให� ตุ้ รวจ
anti-factor Xa activity เพื่ราะค่า PT แลืะ aPTT จะไมี่น่าเช้ื�อถืือ
โดยควรมีีระดับมีากกว่า 0.5 IU/mL ใน venous line แตุ้่ถื�าผู�ป็่วย
มีีความีเสีย� งตุ้่อเลืือดออกง่ายระดับจะลืดลืงมีากกว่านี� ข�อดีของ LMWH
คือ จะเกิด HIT น�อยกว่า UFH

ตารางที่่� 2 แสดงขนาดของ LMWH
ข้้อบ่่งชี้่�
Dalteparin

ข้นาด

หมิายเหตุ

ผู�ป็่วยที่ี�มีีโอกาสเลืือดออกน�อย: ให�ขนาด 85 anti-Xa ยูนิตุ้/กก.
bolus หรือ 30-35 ยูนิตุ้/กก. ขนาดยาที่ี�ให�ตุ้่อเนื�อง: 10-15
ยูนิตุ้/กก./ช้มี. (เป็้าหมีายระดับ anti-Xa-level: ≥ 0.5 ยูนิตุ้/มีลื.)
ผู�ป็่วยที่ี�มีีโอกาสเลืือดออกมีาก: ให�ขนาดเริ�มีตุ้�น 5-10 ยูนิตุ้/กก.
ขนาดยาที่ี�ให�ตุ้่อเนื�อง: 4-5 ยูนิตุ้/กก./ช้มี. (เป็้าหมีายระดับ
anti-Xa-level: 0.2-0.3 สูงส้ด 0.4 ยูนิตุ้/มีลื.)

Enoxaparin

100 anti-Xa ยูนิตุ้/กก. ครั�งแรกแลืะให�ซำ�าได� 50-100 anti-Xa
ยูนิตุ้/กก.)
ผู�ป็่วยที่ี�มีีโอกาสเลืือดออกมีาก: 50 anti-Xa ยูนิตุ้/กก.
ถื�าใช้�กับ double lumen catheter แลืะใช้� 75 anti-Xa ยูนิตุ้/กก.
ถื�าใช้� single lumen catheter

Nadroparin

ถื�าความีเสี�ยงตุ้่อการมีีเลืือดออกอยู่ในเกณฑ์์ป็กตุ้ิแลืะฟอกเลืือด
นาน 4 ช้ั�วโมีง:
ถื�านำ�าหนักน�อยกว่า 50 กก. ใช้�ขนาด 2,850 anti-Xa-IU
ครั�งเดียว
ถื�านำ�าหนัก 50-69 กก. ใช้�ขนาด 3,800 anti-Xa-IU ครั�งเดียว
ถื�านำา� หนักมีากกว่า 70 กก. ใช้�ขนาด 5,700 anti-Xa-IU ครัง� เดียว

Tinzaparin

4,500 IU ครั�งเดียวเข�าที่าง arterial line เพื่ิ�มีครั�งลืะ 500 ยูนิตุ้
สำาหรับครั�งตุ้่อไป็ ถื�ามีีเลืือดออกมีากให�ลืดขนาดยาครั�งลืะ
500 ยูนิตุ้

Heparinoid substance
Danaparoid
ใน HIT type II

Rinse ระบบด�วยขนาด 750 IU
Bolus ป็รับขนาดตุ้ามีนำ�าหนัก
ก่อนการฟอกเลืือดครั�งที่ี� 1
ก่อนการฟอกเลืือดครั�งที่ี� 2
ก่อนการฟอกเลืือดครั�งที่ี� 3 แลืะครั�งตุ้่อ ๆ ไป็:
ตุ้ิดตุ้ามีระดับ anti-factor Xa-level ให�ได�ระดับใน venous line:
0.5-0.8 ยูนิตุ้/มีลื.
ป็รับขนาดตุ้ามีระดับ anti-Xa < 0.3
anti-Xa 0.3-0.35
anti-Xa > 0.35

< 55 กก.
2,500 IU
2,000 IU

> 55 กก.
3,750 IU
3,750 IU

2,000 IU
2,000 IU
1,500 IU

3,000 IU
2,500 IU
2,000 IU

อ่านต่อฉบับหน้า
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กองบรรณาธิการ •

ร.พ.สรรพสิทธิิประสงค์์

รุกติิดติ้ง� เค์ร่อ� งค์้ดกรองมะเร็งปากมดลููกรุน� ใหม� แห�งแรกในไทย
ติรวจฟรี รู�ผลูใน 2 ชม. ติ้�งเป้าค์้ดกรองผู�ป่วย
5 จ้งหว้ดภาค์อีสาน รวมกว�า 1 แสนค์น
โรงพยาบาลสรรพสิทธิิประสงค์์ จัังหวััดอุุบลราชธิานีี ติิดติั�งเค์ร่�อุงติรวัจัค์ัดกรอุงเอุชพีวัี
“อุะลินีิติี� เอุ็ม (Alinity m)” เพ่�อุค์ัดกรอุงมะเร็งปากมดลูกในีผูู้�หญิิง แห่งแรกในีประเทศไทย ติั�งเป้า
รอุงรับบริการติรวัจัมะเร็งปากมดลูกในีกลุ่มเป้าหมาย 5 จัังหวััด ได�แก่ อุุบลราชธิานีี ศรีสะเกษ
ยโสธิร อุำานีาจัเจัริญิ และมุกดาหาร โดยเค์ร่อุ� งดังกล่าวัมีประสิทธิิภาพรอุงรับได�ถึงึ 1,080 ติัวัอุย่าง
ติ่อุวัันี และทราบผู้ลในี 2 ชั�วัโมง โดยปัจัจัุบันีมะเร็งปากมดลูกเป็นีมะเร็งอุันีดับ 2 ที�ติรวัจัพบ
ในีผูู้�ป่วัยหญิิงในีประเทศไทย ซึ่ึ�งในีแติ่ละปีจัะพบผูู้�ป่วัยรายใหม่ประมาณ 8,000 ค์นี ในีจัำานีวันีนีี�
มีอุัติราการเสียชีวัิติถึึงร�อุยละ 50 ค์่าใช�จั่ายในีการดูแลรักษาสูงถึึง 350 ล�านีบาทติ่อุปี
นพ.มนต์์ชัยั วิิวิฒ
ั นาสิิทธิิพงศ์์ ผู้้อำ� ำานวิยการโรงพยาบาลสิรรพสิิทธิิประสิงค์์ กล่าวัวั่า
ปัจัจัุบันีโรงพยาบาลสรรพสิทธิิประสงค์์ได�ขยายศักยภาพขอุงหนี่วัยบริการเพ่�อุเติรียมค์วัามพร�อุม
ที�จัะรอุงรับการติรวัจัไวัรัสเอุชพีวัี (HPV) ที�เป็นีติ�นีเหติุขอุงมะเร็งปากมดลูกด�วัยการติิดติั�งเค์ร่�อุง
“อุะลินีติิ �ี เอุ็ม (Alinity m)” มีประสิทธิิภาพสูงในีการรอุงรับการติรวัจัมะเร็งปากมดลูก ถึ่อุเป็นีค์วัามสำาเร็จั
อุีกขั�นีในีการยกระดับการให�บริการสุขภาพแก่เขติสุขภาพที� 10 ซึ่ึ�งค์รอุบค์ลุมพ่�นีที� 5 จัังหวััด
ได�แก่ อุุบลราชธิานีี ศรีสะเกษ ยโสธิร อุำานีาจัเจัริญิ และมุกดาหาร โดยเค์ร่�อุงดังกล่าวัสามารถึ
ติรวัจัไวัรัสในีกระแสเล่อุดแบบอุัติโนีมัติิ โดยวัิธิเี อุชพีวัี ดีเอุ็นีเอุ (HPV DNA) หร่อุการติรวัจัดีเอุ็นีเอุ
ขอุงเช่อุ� เอุชพีวัี ซึ่ึง� วัิธินีี มี� ค์ี วัามไวัในีการติรวัจัหาสาเหติุขอุงเซึ่ลล์ปากมดลูกทีผู้� ดิ ปกติิ ทำาให�สามารถึ
ติรวัจัพบผูู้ป� วั่ ยในีระยะแรกเริม� ได� โดยสอุดค์ล�อุงกับสำานีักงานีหลักประกันีสุขภาพแห่งชาติิ (สปสช.)
ทีม� นีี โยบายเปลีย� นีวัิธิกี ารติรวัจัค์ัดกรอุงมะเร็งปากมดลูกเป็นีวัิธิี HPV DNA แทนี ซึ่ึง� มีประสิทธิิภาพ
ในีการค์ัดกรอุงสูง อุย่างไรก็ติาม โรงพยาบาลติัง� เป้าหมายในีการค์ัดกรอุงประชากรเพศหญิิงในีพ่นี� ที�
ภาค์อุีสานีค์รอุบค์ลุม 5 จัังหวััดดังกล่าวั โดยมีกลุ่มเป้าหมายรวัม 174,768 ค์นีติ่อุปี
ประจำำเดืือนมีีนาคมี 2564
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ด� า นี นพ.เจนฤทธิิ� วิิ ต์ ต์ะ รอำงผู้้� อำาำ นวิยการฝ่่ า ยการแพทย์ โรงพยาบาล
สิรรพสิิทธิิประสิงค์์ กล่าวัเพิ�มเติิมวั่า สำาหรับการติิดติั�งเค์ร่�อุง “อุะลินีิติี� เอุ็ม (Alinity m)”
ทีโ� รงพยาบาลสรรพสิทธิิประสงค์์นีนีั� จัะช่วัยเพิม� ประสิทธิิภาพการติรวัจัค์ัดกรอุงมะเร็งปากมดลูก
โดยสามารถึรอุงรับติัวัอุย่างได�มากถึึง 1,080 ติัวัอุย่างในี 24 ชัวั� โมงแบบติ่อุเนี่อุ� ง และทราบผู้ล
ในี 2 ชัวั� โมง ซึ่ึง� เร็วักวั่าเดิม 3-4 เท่าจัากวัิธิกี ารติรวัจัแบบเดิม ค์่อุการติรวัจัผู้่านีการทำาแล็บ โมเลกุลาร์
หร่อุพีซึ่ีอุาร์ (PCR) ด�วัยการติรวัจัวัิธิีแปปสเมียร์ (Pap Smear) ที�ใช�เวัลานีานีถึึง 6-7 ชั�วัโมง โดย
แพทย์จัะใช�เค์ร่อุ� งม่อุสอุดผู้่านีทางช่อุงค์ลอุด จัากนีันี� จัะทำาการป้ายเซึ่ลล์จัากมดลูกส่งติรวัจัทาง
ห�อุงปฏิิบติั กิ ารเพ่อุ� ติรวัจัหาเซึ่ลล์ทผู้�ี ดิ ปกติิหร่อุเซึ่ลล์ทม�ี กี ารเปลีย� นีแปลงซึ่ึง� อุาจัทำาให�เกิดมะเร็งได�
อุย่างไรก็ติาม สปสช. ได�บรรจัุการค์ัดกรอุงมะเร็งปากมดลูกเป็นีสิทธิิประโยชนี์กอุงทุนี
หลักประกันีสุขภาพแห่งชาติิ (บัติรทอุง) โดยร่วัมม่อุกับกระทรวังสาธิารณสุขและหนี่วัยบริการ
ทุกระดับ ผู้่านีการดำาเนีินีโค์รงการค์ัดกรอุงมะเร็งปากมดลูกระดับชาติิ สำาหรับหญิิงไทยอุายุ
ระหวั่าง 30-60 ปี ซึ่ึง� ประชาชนีในีพ่นี� ที� 5 จัังหวััดดังกล่าวัสามารถึเข�ารับการติรวัจัค์ัดกรอุงมะเร็ง
ปากมดลูกด�วัยวัิธิีการติรวัจั HPV DNA โดยไม่เสียค์่าใช�จั่ายในีวัันีและเวัลาราชการ หากในีกรณี
ติรวัจันีอุกเวัลาราชการรับบริการ ณ Sunpasit Drive Thru ถึ.สุรยิ าติร์ ชำาระค์่าบริการเพียง 100 บาท
“การติรวัจัค์ัดกรอุงมะเร็งปากมดลูกเป็นีมาติรการที�สำาค์ัญิในีการลดจัำานีวันีมะเร็ง
ปากมดลูกผูู้ป� วั่ ยหญิิงไทย โดยมีเป้าหมายในีการค์�นีหาผูู้ป� วั่ ยในีระยะแรกเริม� นีำาไปสูก่ ารรักษาได�ทนีั
และผู้ลสำาเร็จัสูงถึึงร�อุยละ 80 โดยจัากสถึิติิพบวั่ามะเร็งปากมดลูกพบมากเป็นีอุันีดับ 2 ขอุง
มะเร็งในีผูู้�หญิิงไทย ซึ่ึ�งในีแติ่ละปีจัะมีผูู้�หญิิงไทยป่วัยเป็นีมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ประมาณ
8,000 ค์นี โดยในีจัำานีวันีนีี�มีอุัติราการเสียชีวัิติถึึงร�อุยละ 50 รวัมถึึงค์่าใช�จั่ายในีการดูแลรักษา
ผูู้�ป่วัยมะเร็งปากมดลูกสูงถึึง 350 ล�านีบาทติ่อุปี” นพ.เจนฤทธิิ� กล่าวัทิ�งท�าย
ทั�งนีี�โรงพยาบาลได�เปิดให�บริการค์ัดกรอุงโดยไม่เสียค์่าใช�จั่ายในีวัันีและเวัลาราชการ
สอุบถึามรายละเอุี ย ดเพิ� ม เติิ ม ได� ท�ี โทรศั พ ท์ 045-319-200 นีอุกเวัลาราชการ
โทรศัพท์ 094-283-0707 หร่อุ 045-319-200 ติ่อุ 1706 หร่อุเฟซึ่บุก� โรงพยาบาลสรรพสิทธิิประสงค์์
อุุบลฯ
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พ.ต.ท.นพ.ณัฐวุฒิ โยธินอุปไมีย พ.บ., ว.ว.นิติเวชศาสตร์, น.บ. •
แพทย์นิติเวช สถาบันนิติเวชวิทยา

การเสีียชีีวิิตจากของมีีคมี

การถููกแทงจนเสีียชีีวิิต ถูึงแม้้ฆาตกรจะนำาอาวิุธม้ีดที�ก่อเหตุออกจากที�เกิดเหตุไปแล้้วิ แต่ร่องรอยต่าง ๆ ก็ยังคงปรากฏอยู่
บนตัวิศพ บาดแผล้ถููกแทงที�ปรากฏบนตัวิศพซึ่ึ�งม้ีควิาม้กวิ้าง ควิาม้ยาวิ ควิาม้ล้ึก แล้ะยังม้ีคุณล้ักษณะอ่�น ๆ ทั�งรอยต่าง ๆ ที�ขอบแผล้
ชีั�นเน่�อเย่�อใต้ต่อปากแผล้ เป็นต้น เหล้่านี�เป็นสีิ�งตรวิจพบหร่อเป็นร่องรอยที�แพทย์นิติเวิชีจะทำาการตรวิจบันทึกอย่างล้ะเอียดเพ่�อเป็น
ข้อมู้ล้ในการค้นหาแล้ะเปรียบเทียบวิ่าอาวิุธม้ีดที�ก่อเหตุค่ออันใด

ม้ีด กรรไกร คัตเตอร์ ถู้วิยชีาม้หร่อขวิดแก้วิที�แตก อาวิุธหร่อสีิ�งเทียม้อาวิุธเหล้่านี�ล้้วินเป็นของม้ีคม้ที�อยู่ใกล้้ตัวิ สีาม้ารถู
หยิบฉวิยได้ง่าย จึงถููกนำาม้าใชี้ในการก่อเหตุสีล้ดต่าง ๆ ม้ากม้าย ทั�งการฆาตกรรม้ การฆ่าตัวิตาย หร่ออาจทำาให้เกิดอุบัติเหตุ
เกิดการบาดเจ็บหร่อเสีียชีีวิิตอยู่บ่อยครั�ง
การใชี้ของม้ีคม้ดังกล้่าวิในการทำาให้เกิดการบาดเจ็บ โดยสี่วินใหญ่่แล้้วิจะเกิดขึ�นได้ 2 ล้ักษณะ ค่อ การกรีดหร่อเฉ่อนหร่อฟััน
แล้ะอีกล้ักษณะค่อ การแทง

บาดแผล้จากการกรีดด้วิยของม้ีคม้
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ล้องจินตนาการถูึงม้ีดสีักหนึ�งเล้่ม้ ม้ีดย่อม้ต้องประกอบไปด้วิยด้าม้จับ ตั�งแต่สี่วินโคนจนถูึงสี่วินปล้าย ซึ่ึ�งเป็นฐานของใบม้ีด
ใบม้ีดตัง� แต่สีวิ่ นโคนทีต� ดิ อยูก่ บั ด้าม้ม้ีดจนถูึงสี่วินปล้าย ใบม้ีดนัน� ม้ีหล้ายล้ักษณะค่อ ใบม้ีดทีม้� คี ม้อยูด่ า้ นหนึง� สี่วินอีกด้านหนึง� ไม้่ม้คี ม้
เป็นสีันม้ีดแบบที�คุ้นเคยที�ใชี้ในห้องครัวิ หร่อใบม้ีดที�ม้ีคม้ทั�งสีองด้าน หากนึกภาพไม้่ออกอาจล้องจินตนาการถูึงกริชีในล้ะครย้อนยุค
ต่าง ๆ หร่ออาจม้ีใบม้ีดบางล้ักษณะที�ด้านคม้ม้ีล้ักษณะเป็นฟัันปล้าหร่อฟัันเล้่�อย

เม้่�อทราบชีนิดแล้ะคุณล้ักษณะต่าง ๆ ของม้ีดแล้้วิ ล้องจินตนาการต่อไปอีกหนึ�งขั�นค่อ เม้่�อจะใชี้ม้ีดนั�นแทงตนเองหร่อผู้อ่�น
ตั�งแต่ท่าทางการจับม้ีด ท่าทางในการแทง ทิศทาง แรงที�ใชี้ เม้่�อแทงแล้้วิจะปักคาไวิ้ หร่อบิด หร่อผู้อ่�นที�ถููกแทงจะม้ีการดิ�นหล้บ
หร่อไม้่อย่างไร
เม้่�อเข้าใจตั�งแต่ชีนิดแล้ะคุณล้ักษณะต่าง ๆ ของม้ีดไปจนถูึงกิริยาในการแทงตั�งแต่เริ�ม้จนสีิ�นสีุดแล้้วิ ก็จะทำาให้เข้าใจถูึงสีภาพ
แล้ะร่องรอยที�ม้ีดนั�นทิ�งไวิ้บนบาดแผล้ได้ ดังนี�
ควิาม้ยาวิของบาดแผล้เป็นระยะทีบ� ง่ บอกถูึงควิาม้กวิ้างของม้ีด ซึ่ึ�งควิาม้ยาวิของบาดแผล้นั�นอาจยาวิกวิ่า เท่ากับ หร่อสีั�นกวิ่า
ควิาม้กวิ้างของม้ีดก็ได้ ในกรณีที�แทงเข้าแล้้วิชีักออกเป็นเสี้นตรง ไม้่ม้ีการดิ�นหล้บแล้ะไม้่ม้ีการบิดองศาของม้ีด ควิาม้ยาวิของแผล้
อาจเท่ากับควิาม้กวิ้างของม้ีด หร่ออาจสีัน� กวิ่าควิาม้กวิ้างของม้ีดเล้็กน้อย เน่อ� งจากการหดกล้ับหร่อหดรั�งของผิวิหนัง ในกรณีกล้ับกัน
หากม้ีการดิ�นหร่อม้ีการขยับองศาขึ�นล้งเม้่�อแทงเข้าไปแล้้วิ ย่อม้ทำาให้ควิาม้ยาวิของแผล้ยาวิกวิ่าควิาม้กวิ้างของม้ีด
ควิาม้กวิ้างของบาดแผล้เป็นระยะที�บง่ บอกถูึงควิาม้หนาของม้ีด ควิาม้เป็นไปได้เป็นเชี่นเดียวิกับควิาม้ยาวิของบาดแผล้ค่อ
ควิาม้กวิ้างของบาดแผล้อาจกวิ้างกวิ่า เท่ากับ หร่อแคบกวิ่าควิาม้หนาของม้ีดก็ได้ ด้วิยเหตุผล้เชี่นเดียวิกับควิาม้ยาวิของบาดแผล้
ที�กล้่าวิไปข้างต้น
ควิาม้ล้ึกของบาดแผล้เป็นระยะที�บ่งบอกถูึงควิาม้ยาวิของม้ีด หากแทงม้ิดเท่ากับใบม้ีด ควิาม้ล้ึกของบาดแผล้จะเท่ากับ
ควิาม้ยาวิของม้ีด แต่หากแทงจนม้ิดแล้้วิออกแรงแทงต่อจนผิวิหนังบริเวิณที�ถููกแทงถููกกดยุบล้งไปได้ ควิาม้ล้ึกของแผล้ก็จะยาวิกวิ่า
ควิาม้ยาวิของม้ีด
รูปร่างของบาดแผล้ โดยสี่วินใหญ่่บาดแผล้ถููกแทงทีแ� ทงเป็นแนวิเดียวิ ไม้่ม้กี ารบิดองศาเม้่อ� แทงเข้าไปในร่างกายแล้ะผูถู้ กู แทง
ไม้่ได้ดนิ� หร่อขยับในขณะทีถู� กู แทง บาดแผล้ม้ักจะม้ีล้กั ษณะเป็นรูปรีคล้้ายกระสีวิยหร่อเม้ล้็ดข้าวิ แต่หากม้ีการบิดม้ีดหร่อม้ีการดิน� ขยับ
บาดแผล้อาจม้ีล้ักษณะเป็นรูปคล้้ายปล้า โดยสี่วินหางค่อ ตำาแหน่งที�ม้ีการบิดหมุ้นของม้ีด
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บาดแผล้ถููกแทงล้ักษณะเป็นรูปคล้้ายปล้าจากการบิดม้ีดหร่อการดิ�นของผู้ถููกแทง
ขอบแผล้อาจม้ีรอยประทับสี่วินปล้ายด้าม้จับหร่อสี่วินด้าม้จับที�เป็นฐานของใบม้ีด หากม้ีการแทงจนม้ิดใบม้ีด
มุ้ม้ของบาดแผล้เป็นอีกคุณล้ักษณะทีสี� าำ คัญ่ หากมุ้ม้ของแผล้เป็นมุ้ม้คม้ทัง� สีองด้าน ม้ีดทีใ� ชี้อาจเป็นม้ีดหนึง� คม้หร่อสีองคม้ก็ได้
แต่หากมุ้ม้แผล้ม้ีมุ้ม้คม้เพียงด้านเดียวิ สี่วินอีกด้านเป็นล้ักษณะโค้งม้น แผล้นั�นเกิดจากม้ีดคม้เดียวิ

บาดแผล้ถููกแทงบริเวิณหน้าอกจากม้ีดคม้เดียวิ โดยคม้ม้ีดหงายขึ�นด้านบน
มุ้ม้บนของแผล้แหล้ม้คม้ มุ้ม้ล้่างของแผล้ม้นกล้ม้
ทิศทางการแทงอาจสีังเกตได้จากชีั�นเน่�อเย่�อที�อยู่ใต้ปากแผล้ โดยตำาแหน่งที�เป็นทิศทางแรกเข้าจะสีังเกตเห็นเน่�อเย่�อชีั�นต่�น
วิางตัวิล้ดหล้ั�นล้งไปจนกระทั�งไม้่พบเน่�อเย่�อชีั�นต่�นในทิศทางตรงกันข้าม้
คุณล้ักษณะทั�งหม้ดที�กล้่าวิไปเป็นร่องรอยสีำาหรับค้นหาแล้ะเปรียบเทียบวิ่าอาวิุธม้ีดที�สีงสีัยจะเป็นอาวิุธที�ก่อเหตุหร่อไม้่
นอกจากนั�นยังสีาม้ารถูใชี้คุณล้ักษณะของบาดแผล้ดังกล้่าวิบอกแนวิโน้ม้ของเหตุการณ์แล้ะพฤติการณ์ที�เกิดขึ�น ซึ่ึ�งเป็นข้อสีำาคัญ่
ในการชีี�เจตนาแห่งการกระทำาผิดได้
สีำาหรับการบาดเจ็บแล้ะบาดแผล้ทีเ� กิดจากของม้ีคม้ยังไม้่จบเพียงเท่านี� ยังม้ีกรณีของการกรีดหร่อเฉ่อนหร่อฟััน ซึ่ึง� จะได้กล้่าวิ
ต่อไปพร้อม้ยกกรณีตัวิอย่างในตอนหน้าครับ
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[ เสี้ยวหนึ่งของชีวิต ]
• นพ.พินิจ กุลละวณิชย์

การหลัับนอน

ผมสนใจสอนเรื่่�องการื่ดููแลสรื่้างเสรื่ิมสุขภาพ
และป้้องกันโรื่คมาเก่อบ 50 ป้ี แต่่ไม่ไดู้เน้นเรื่่อ� งการื่นอน
ซึ่่�งมีความสำาคัญมาก ป้ัจจุบันนี�จ่งใส่การื่นอนไว้เป้็น
หััวข้อหัน่ง� ต่่างหัาก และขอมาพูดูคุยใหั้พวกเรื่าฟัังในวันนี�
การื่หัลับนอนทางดู้านวิทยาศาสต่รื่์สามารื่ถ
แบ่งออกไดู้เป้็น 2 ช่่วงหัลัก ๆ ช่่วงแรื่ก ค่อ ช่่วง “เงียบ”
หัรื่่อ Quiet หัรื่่อ Non Rapid Eye Movement (Non REM)
ช่่วงนี�แบ่งออกไดู้เป้็น 3 ช่่วง ช่่วงที� 1 ค่อ N1 ต่ามดู้วย
N2 และ N3 ต่ามลำาดูับ N1 อาจใช่้เวลาเพียง 5 นาที
N2 หัรื่่อช่่วง light sleep (หัลับไม่ล่ก) มีรื่ะยะเวลา
ป้รื่ะมาณ 10-25 นาที และช่่วง N3 หัรื่่อช่่วงที�เป้็น
การื่หัลับล่ก ช่่วง deep sleep นีรื่� า่ งกายจะซึ่่อมแซึ่มต่นเอง
และต่่อม pituitary gland จะหัลั�ง growth hormone
ออกมาทำาใหั้เดู็กโต่ข่�น ถ้าอดูนอนอาจไม่ค่อยโต่ ฯลฯ
โดูยมากเรื่าจะใช่้เวลาป้รื่ะมาณ 20% ของการื่นอนอยู่
ในช่่วง deep sleep และป้รื่ิมาณนี�จะลดูลงในผู้ท�มี ีอายุ
สูงข่�น
ช่่วงที� 2 ของการื่หัลับนอนค่อ ช่่วง Rapid
Eye Movement (REM) หัรื่่อช่่วง Dreaming เรื่าจะ
หัลับในช่่วงนี� 3-5 ครื่ั�งต่่อค่น หัรื่่อทุก 90 นาทีจะเข้าอยู่
ในช่่วงนี�
ถ้าใหั้อดูนอน ช่่วงทีเ� รื่าจะรืู่ส้ ก่ ง่วงทีส� ดูุ ค่อ ช่่วง
ต่ี 2-4 และช่่วง 14.00-15.00 น. เม่�อมีอายุ 20 ป้ีข่�นไป้
มักจะใช่้เวลานานข่�นก่อนที�จะนอนหัลับ และการื่นอน
จะน้อยลง โดูยช่่วง N1 และ N2 จะเพิ�มข่�น แต่่ช่่วง N3
และ REM จะลดูลง และมักจะต่่�นบ่อยกว่าในช่่วงที�
หันุ่มสาวกว่านี�
เดู็กแรื่กเกิดูจะนอนป้รื่ะมาณ 17 ช่ัว� โมงต่่อวัน
นอน 8 ครื่ั�ง/วัน ครื่่�งหัน่�งของเวลาจะอยู่ใน REM วัยรืุ่่น
จะนอน 8-10 ช่ัว� โมง สำาหัรื่ับผูใ้ หัญ่การื่นอนในช่่วง deep
sleep จะลดูลง ในผูส้ งู อายุช่ว่ ง REM จะเป้็นป้รื่ะมาณ 20%
ของการื่นอนทั�งหัมดู และ deep sleep จะมีป้รื่ะมาณ
น้อยกว่า 10%
ทั�งหัมดูเป้็นแง่ของวิทยาศาสต่รื่์ ต่่อไป้นี�ค่อ
ความรืู่้ทางดู้านป้ฏิิบัต่ิ
เรื่ามักต่้องนอนป้รื่ะมาณ 7 ช่ั�วโมง ถ้าต่้อง
นอนในช่่วงกลางวันควรื่นอนครื่ัง� เดูียวต่อนบ่าย ไม่ใช่่งบี
หัลาย ๆ ครื่ั�ง
ผลของการื่นอนไม่พอจะทำาใหั้มีนำ�าหันักต่ัว
เพิม� ข่น� เสีย� งต่่อโรื่คหัลอดูเล่อดูหััวใจ เบาหัวาน ความดูัน
โลหัิต่สูง ทำาใหั้รื่ะดูับ cholesterol, triglyceride ในเล่อดู
สูงข่�น รื่่างกายจะผลิต่ stress hormone มากข่�น ทำาใหั้
มีการื่อักเสบของรื่่างกาย รื่วมทั�งถ้ามีการื่หัยุดูหัายใจ
ในช่่วงการื่นอน (obstructive sleep apnea; OSA)
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จะมีความเสี�ยงต่่อโรื่คหััวใจ ความดูันโลหัิต่มากยิ�งข่�น ฯลฯ ทำาใหั้มีภาวะซึ่่มเศรื่้า
สมองเส่�อม (รื่ะยะยาว) มีการื่ต่ิดูเช่่�อโรื่คไดู้ง่าย ทั�งนี�ยังไม่รื่วมถ่งการื่รืู่้ส่กอ่อนเพลีย
เหัน่�อย สมรื่รื่ถภาพการื่ต่อบสนองของรื่า่ งกายจะเหัม่อนกับการื่รื่ับป้รื่ะทานยา หัรื่่อ
ดู่�มแอลกอฮอล์ อาจทำาใหั้มีการื่หัลับในรื่ะหัว่างขับรื่ถ ย่นพูดูโทรื่ศัพท์ ฯลฯ หัรื่่อ
ที�แพทย์เรื่ียกกันว่า “micro sleeps”
การื่นอนมีความสำาคัญกว่าอาหัารื่ การื่ออกกำาลังกาย ฯลฯ
ถ้าจะนอนใหั้ดูีต่้องใหั้เวลาและมีวินัย อย่าทำาใหั้มี sleep debt หัรื่่อมีหันี�
การื่นอน ควรื่มีการื่วางแผนการื่นอนใหั้ดูี รื่ะยะยาวต่้องนอนใหั้พอ รื่ะยะสั�นการื่นอน
ไม่พอไม่เป้็นผลต่่อรื่่างกายในรื่ะยะยาว
หั้ องนอนต่้ องมี ความเหัมาะสมที� จะนอน เต่ี ยงนอนมีไว้ใช่้ นอนหัรื่่ อมี
เพศสัมพันธ์์เท่านัน� ถ้ายังไม่นอนไม่ควรื่ขน�่ เต่ียง ต่้องไม่มเี สียงดูัง หั้องต่้องเก็บเสียงไดู้ดูี
ม่านต่้องหันัก ม่ดู ไฟัไม่ควรื่สว่างเกินไป้ โดูยเฉพาะต่อนก่อนนอนไม่ควรื่ดูู ทีวี
คอมพิวเต่อรื่์ โทรื่ศัพท์ หัลัง 21.00 น. หั้องต่้องมีความเย็นทีเ� หัมาะสม มีอากาศถ่ายเท
ไม่ควรื่มคี วามกลุม้ หัรื่อ่ เครื่ยี ดูก่อนนอน ถ้าจะช่่วยใหั้นอนหัลับง่ายอาจฟัังดูนต่รื่เี บา ๆ
อ่านหันังส่อ อาบนำ�าอุ่นก่อนนอน มีการื่ย่ดูเส้นย่ดูสาย อาจมีการื่ผ่อนคลายต่ัวเอง
ดู้วยการื่นั�งสมาธ์ิ ฝึึกการื่หัายใจ ฯลฯ
การื่หัลับนอนทีดู� คี วรื่มกี าำ หันดูการื่ (schedule) และทำาต่ามนัน� ทุกวัน ควรื่นอน
และต่่�นเวลาเดูียวกันทุก ๆ วัน รื่วมทั�งวันหัยุดู เพรื่าะถ้านอนดู่กค่นวันหัยุดู แต่่รืุ่่งเช่้า
ต่้องไป้ทำางานอาจต่่น� ไม่ทนั หัรื่่อต่่น� เช่้าไดู้แต่่จะไม่สดูช่่น� ทัง� วัน ถ้านอนไม่หัลับภายใน
20-30 นาทีควรื่ลุกข่น� มาอ่านหันังส่อ หัรื่่อทำาอะไรื่ก็ไดู้ทผ�ี อ่ นคลาย ค่นไหันทีน� อนน้อย
วันรืุ่่งข่�นถ้าต่้องนอนควรื่หัาเวลางีบป้รื่ะมาณ 30-40 นาที หัรื่่อ 15-20 นาทีก็พอ และ
ควรื่เป้็นช่่วงพักหัลังอาหัารื่ ถ้าบ่ายกว่านัน� จะนอนนาน และเข้าสูก่ ารื่นอน deep sleep
ไม่ควรื่ดู่�มกาแฟั ช่า หัรื่่อสารื่อะไรื่ที�มี caffeine รื่วมทั�งแอลกอฮอล์ (ซึ่่�งอาจ
ทำาใหั้หัลับเรื่็ว แต่่ต่น่� เรื่็วดู้วย) และอาจทำาใหั้ต่อ้ งไป้หั้องนำ�ากลางดู่ก รื่วมทัง� แอลกอฮอล์
จะช่่วยทำาใหั้กรื่นและอาจทำาใหั้มี OSA ถ้าดู่�มแอลกอฮอล์ช่่วงบ่ายหัรื่่อกลางค่น
(ช่่วงทีง� ว่ งง่ายอยูแ่ ล้ว) จะยิง� ทำาใหั้งว่ งมากยิง� ข่น� การื่ออกกำาลังกายทีเ� หัมาะสมทัง� ช่นิดู
ป้รื่ิมาณ และเวลาจะทำาใหั้นอนหัลับไดู้เรื่็วข่�น มีเวลาในช่่วงหัลับล่กมากยิ�งข่�น และ
มีโอกาสต่่น� น้อยกว่า ซึ่่ง� จะช่่วยมากในผูส้ งู อายุ การื่ออกกำาลังกายกลางแจ้งในต่อนเช่้า
จะช่่วยไดู้เพรื่าะแสงแดูดูจะช่่วยต่ัง� (set) natural circadian rhythm (นาฬิิกาช่ีวต่ิ ) ไม่ควรื่
ออกกำาลังกายที�หันักเกินไป้ 2 ช่ั�วโมงก่อนนอน เพรื่าะอาจทำาใหั้นอนไดู้ยาก ไม่ควรื่
รื่ับป้รื่ะทานอาหัารื่ 2-3 ช่ัว� โมงก่อนนอน รื่วมทัง� กาแฟั ช่า ช่็อกโกแลต่ แอลกอฮอล์ ฯลฯ
เพรื่าะอาจทำาใหั้มีกรื่ดูไหัลย้อนไดู้
มากกว่าครื่่�งของการื่นอนไม่หัลับมาจากโรื่คทางจิต่ใจ ความกลุ้ม เครื่ียดู
ซึ่่�งอาจเป้็นช่่วงเวลาใกล้สอบ หัรื่่อต่้องเสนองานในที�ป้รื่ะชุ่ม ฯลฯ
ผู้ที�กรื่นดูัง โดูยเฉพาะที�หัยุดูหัายใจควรื่ไป้ป้รื่่กษาแพทย์ทางดู้านโรื่คป้อดู
ซึ่่�งมีคนจำานวนมากที�เป้็นโรื่ค OSA แต่่ไม่ทรื่าบ
ทั�งหัมดูนี�ก็เป้็นความรืู่้เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี�ยวกับการื่นอนหัลับครื่ับ นี�เป้็น
เหัตุ่ผลหัน่ง� ทีผ� มยอมไม่ดูแู มนยูฯ เล่น ถ้าเล่นต่อนต่ี 3 ของเช่้าวันอาทิต่ย์ (หัรื่อ่ วันศุกรื่)์
เพรื่าะหัลังดููจบผมจะยังต่่�นเต่้นจนนอนไม่หัลับ หัรื่่อจะใช่้เวลานานกว่าจะหัลับ แล้วก็
ยังต่่�นเช่้าโดูยธ์รื่รื่มช่าต่ิอยู่ดูี แต่่วันรืุ่่งข่�น เช่่น วันอาทิต่ย์หัรื่่อวันจันทรื่์ ผมจะไม่เป้็นผู้
เป้็นคน สมองไม่สั�งงาน รื่่างกายไม่ฟัิต่ อย่างที�ผมบอกลูกศิษย์เสมอว่า “เหัม่อนผีดูิบ
เดูินไดู้” ผมจ่งพยายามนอนเวลาเดูิม ต่่�นเวลาเดูิมทุกวัน ไม่ว่าจะมีรื่ายการื่อะไรื่ดูี ๆ
หัรื่่อไม่ และวันรืุ่่งข่�นเป้็นวันหัยุดูหัรื่่อไม่
ขอใหั้ทุก ๆ ท่านนอนหัลับฝึันดูีทุกค่นนะครื่ับ

[ รายงานพิเศษ ]
กองบรรณาธิการ •

เจาะลึึกโรคกลึ้ามเนื้้�ออ่อนื้แรง SMA
โรคหายากในื้เด็็กที่่�ยังรอความหวัง

กระทรวงสาธารณสุ ข ให้้ คำำา จำำา กั ด คำวามของ “โรคำห้ายาก” ว่ า เป็็ น โรคำท่� ม่ จำำา นวนผู้้้ ป็่ ว ย
ภายในป็ระเทศไทยน้อยกว่า 10,000 ราย จำึงมักถู้กละเลยเน่�องจำากเป็็นโรคำท่�ไม่คำ่อยเป็็นท่�ร้จำักห้ร่อ
ไม่ม่ผู้ลกระทบต่่อคำนส่วนมาก แต่่แท้จำริงแล้วม่การคำาดการณ์ว่าจำำานวนผู้้้ป็่วยโรคำห้ายากท่�ม่อย้่รวมกัน
กว่า 7,000 โรคำทั�วโลก อาจำม่ส้งถูึง 300 ล้านคำน1 ดังนั�น การสร้างคำวามต่ระห้นักและผู้ลักดันการรักษา
ท่�ม่ป็ระสิทธิภาพให้้แก่ผู้้ป็่วยท่�ได้รับผู้ลกระทบจำากโรคำห้ายากจำึงเป็็นสิ�งท่�สำาคำัญอย่างมาก เพ่�อให้้
คำุณภาพชี่วต่ิ ของผู้้ป็้ ว่ ยด่ขน�ึ ได้รบั การฟื้้น� ฟื้้สภาพร่างกายและจำิต่ใจำอย่างเห้มาะสม ขณะเด่ยวกันยังชี่วยลด
ผู้ลกระทบต่่อเศรษฐานะของผู้้้ป็่วย คำรอบคำรัว และสังคำม อย่างไรก็ต่าม การรักษาโรคำห้ายากยังคำง
เป็็นสิง� ท่ส� งั คำมอาจำมองข้าม เน่อ� งจำากขาดแคำลนแพทย์ผู้เ้ ชี่ย� วชีาญและต่้องอาศัยเทคำโนโลย่ งบป็ระมาณ
ในการวิจำัยและพัฒนา และคำวามเชี่�ยวชีาญขั�นส้งด้านการคำัดกรอง วินิจำฉััย และรักษา
ทั�งน่�เน่�องในโอกาสวันโรคำห้ายากสากล ซึ่ึ�งต่รงกับวันท่� 28 กุมภาพันธ์ของทุกป็ี โรชี ไทยแลนด์
ได้ร่วมม่อกับม้ลนิธิโรคำกล้ามเน่�ออ่อนแรงแห้่งป็ระเทศไทย F)E)N)D) เพ่�อสร้างองคำ์คำวามร้้และรณรงคำ์
สร้างคำวามต่ระห้นักให้้กับภัยของโรคำห้ายาก โดยเฉัพาะโรคำกล้ามเน่�ออ่อนแรง ซึ่ึ�งเป็็นโรคำห้ายากท่�พบ
ในทารกแรกเกิด
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โรคำกล้ามเน่�ออ่อนแรง (Spinal Muscular Atrophy; SMA) เป็็นโรคำห้ายากท่�เกิดจำาก
คำวามผู้ิดป็กต่ิของกรรมพันธุ์ในย่นด้อย ห้ากบิดาห้ร่อมารดาเป็็นพาห้ะทั�งคำ้่ย่อมม่โอกาสส้งถูึง
1 ใน 4 ท่�บุต่รจำะม่โอกาสเป็็นโรคำน่� คำวามผู้ิดป็กต่ิทางพันธุกรรมดังกล่าวส่งผู้ลต่่อระบบป็ระสาทและ
กล้ามเน่�อ ทำาให้้เซึ่ลล์ป็ระสาทสั�งการส้ญเส่ยการส่งสัญญาณจำากไขสันห้ลังไป็ยังกล้ามเน่�ออย่าง
ต่่อเน่อ� ง อุบต่ั กิ ารณ์โดยป็ระมาณของโรคำกล้ามเน่อ� อ่อนแรงพบได้ในเด็กแรกเกิดทัว� โลกจำำานวน 1 คำน
ในป็ระชีากร 10,000 คำนในแต่่ละป็ี และอัต่ราของคำนท่�เป็็นพาห้ะอย้่ท่� 1/40-1/60 คำน2 โรคำกล้ามเน่�อ
อ่อนแรงม่โอกาสพบได้บ่อยเป็็นอันดับ 2 รองจำากโรคำธาลัสซึ่่เม่ย อ่กทั�งยังเป็็นห้นึ�งในสาเห้ตุ่ห้ลัก
ของการเส่ยชี่วิต่ในทารกและเด็กเล็กห้ากไม่ได้รับการวินิจำฉััยท่�ถู้กต่้องห้ร่อไม่ได้รับการรักษาอย่าง
ทันท่วงท่3

รศ.พญ.อรณีี แสนมณีีชัยั กรรมการมูลนิธิโิ รคกล้ามเน้อ� อ่อนแรง อาจารย์ประจำาภาควิิชัา
กุมารเวิชัศาสตร์ คณีะแพทยศาสตร์ศิริราชัพยาบาล กล่าวว่า “ในป็ัจำจำุบันยังไม่ม่การลงทะเบ่ยน
ผู้้ป็้ ว่ ยโรคำกล้ามเน่อ� อ่อนแรง SMA ในป็ระเทศไทย ดังนัน� เราจำึงไม่สามารถูชี่แ� จำงจำำานวนผู้้ป็้ ว่ ยท่แ� น่ชีดั ได้
อย่างไรก็ต่าม ได้ม่การคำ้นพบว่าอัต่ราพาห้ะของโรคำในป็ระเทศไทยอย้่ท่� 1:50 ห้ากคำำานวณย้อนกลับ
จำะพบได้ว่าป็ระเทศไทยม่ผู้้ป็่วยโรคำกล้ามเน่�ออ่อนแรง SMA อย้่ป็ระมาณ 10,000-20,000 ราย
โดยการดำารงชี่วิต่ของผู้้้ป็่วยโรคำกล้ามเน่�ออ่อนแรงขึ�นอย้่กับคำวามห้นักเบาของอาการและอายุท่�เริ�ม
แสดงอาการ ซึ่ึง� ก่อให้้เกิดคำวามยากลำาบากในการเคำล่อ� นไห้ว ส่งผู้ลให้้ผู้ป็้ ว่ ยบางรายไม่สามารถูใชี้ชีว่ ต่ิ
ได้อย่างป็กต่ิ และอาศัยการป็ระคำับป็ระคำองอาการด้วยการทำากายภาพบำาบัดและเวชีศาสต่ร์ฟื้้�นฟื้้
คำวบคำ้่ไป็กับทางเล่อกการรักษาด้วยย่นบำาบัดท่�จำาำ เป็็นต่้องใชี้ท่มแพทย์และท่มบำาบัดท่�เชี่�ยวชีาญ
และจำำาเพาะเจำาะจำง ดังนัน� การร่วมม่อกันระห้ว่างห้ลายฝ่่ายท่เ� ก่ย� วข้อง รวมถูึงผู้้ป็้ ว่ ย แพทย์ผู้เ้ ชี่ย� วชีาญ
รัฐบาล และองคำ์กรเอกชีน จำึงเป็็นสิ�งสำาคำัญในการเพิ�มโอกาสการเข้าถูึงและขยายต่ัวเล่อกการรักษา
ของผู้้้ป็่วย”
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ป็ัจำจำุบนั ม่การคำิดคำ้นนวัต่กรรมการรักษาโรคำกล้ามเน่อ� อ่อนแรงในผู้้ใ้ ห้ญ่และเด็กอายุ 2 เด่อน
ขึน� ไป็ ซึ่ึง� ได้รบั การพิสจำ้ น์ทางการแพทย์แล้วว่าสามารถูเพิม� ป็ระสิทธิภาพการทำางานของเซึ่ลล์ป็ระสาท
สั�งการได้อย่างม่นัยสำาคำัญจำากการทดลองทางคำลินิกกว่า 2 คำรั�งในกลุ่มป็ระชีากรต่ัวอย่างท่�ม่อายุ
และระดับคำวามรุนแรงของโรคำต่่างกัน4

“นวัต่กรรมยารักษาโรคำกล้ามเน่�ออ่อนแรงถู่อเป็็นคำวามก้าวห้น้าคำรั�งสำาคำัญทางการแพทย์
โดยเฉัพาะในแวดวงของโรคำห้ายากอย่างโรคำกล้ามเน่�ออ่อนแรง SMA โดยยาต่ัวน่�สามารถูชี่วยเพิ�ม
โอกาสการอย้่รอดของทารกได้โดยไม่ต่้องใชี้เคำร่�องชี่วยห้ายใจำถูาวร ชี่วยให้้ผู้้ป็่วยสามารถูนั�งได้โดย
ไม่ต่้องป็ระคำองและทำากิจำวัต่รป็ระจำำาวันท่�ไม่เคำยทำาได้ เชี่น การแป็รงฟื้ันและการห้ว่ผู้มด้วยต่นเอง
ซึ่ึง� ถู่อเป็็นพัฒนาการคำรัง� ให้ญ่ของการรักษาโรคำกล้ามเน่อ� อ่อนแรง SMA” พญ.ศันสนี เลิศฤทธิิเ� ร้องสิน
ผูู้้อำานวิยการฝ่่ายการแพทย์ บริษััท โรชั ไทยแลนด์์ จำากัด์ กล่าว “เราม่คำวามมุง่ มั�นท่�จำะพัฒนา
นวัต่กรรมการรักษาและวินจำิ ฉััยเพ่อ� ต่อบสนองคำวามต่้องการของผู้้ป็้ ว่ ยโรคำห้ายาก ด้วยวัต่ถูุป็ระสงคำ์ห้ลัก
ท่�จำะคำิดคำ้นการรักษาเพ่�อสร้างคำวามเป็ล่�ยนแป็ลงในทางท่�ด่ให้้แก่ผู้้ป็่วยโรคำห้ายากท่�ม่คำวามเส่�ยง
ต่่อการเส่ยชี่วิต่ ห้ร่อไม่สามารถูชี่วยเห้ล่อต่นเองได้ และชี่วยให้้พวกเขาสามารถูดำารงชี่วิต่ได้อย่าง
ม่คำวามสุขและใกล้เคำ่ยงกับป็กต่ิให้้มากท่�สุด”
การจำั ด กิ จำ กรรมอย่ า งสมำ�า เสมอในกลุ่ ม ผู้้้ ป็่ ว ยและสมาชีิ ก ในคำรอบคำรั ว เป็็ น เร่� อ งสำา คำั ญ
เพราะบางคำรั�งผู้้้ป็่วยป็ระสบป็ัญห้าเร่�องการป็รับต่ัวและการเข้าสังคำม ดังนั�น การรวมกลุ่ มกัน
ของผู้้้ป็่วยและผู้้้ด้แลเพ่�อให้้กำาลังใจำซึ่ึ�งกันและกัน ทั�งยังแบ่งป็ันคำวามร้้และการด้แลต่ัวเองอย่างถู้กวิธ่
จำึงม่ส่วนสำาคำัญเป็็นอย่างมาก ม้ลนิธิ F)E)N)D) ซึ่ึ�งก่อต่ั�งเม่�อป็ี พ.ศ. 2558 นับได้ว่าเป็็นม้ลนิธิแห้่ง
คำวามห้วังและกำาลังใจำเพ่�อเด็กไทยท่�เป็็นโรคำกล้ามเน่�ออ่อนแรง ม่จำุดป็ระสงคำ์ห้ลักในการมอบโอกาส
ให้้เด็กโรคำกล้ามเน่�ออ่อนแรงได้รับคำวามชี่วยเห้ล่อจำากท่มแพทย์ท่�เชี่�ยวชีาญ พร้อมได้รับการด้แล
สภาพร่างกายและฟื้้น� ฟื้้สภาพจำิต่ใจำอย่างด่ ไม่วา่ จำะเป็็นการจำัดห้าอุป็กรณ์และเคำร่อ� งม่อท่จำ� าำ เป็็น รวมถูึง
การม่ส่วนร่วมในกิจำกรรมทางการศึกษาและกิจำกรรมทางสังคำม เพ่�อพัฒนาคำุณภาพชี่วิต่ เสริมสร้าง
กำาลังใจำ และเพิ�มศักยภาพในการใชี้ชี่วิต่ให้้แก่ผู้้ป็่วย
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[ รายงานพิเศษ ]

ด์.ชั.ณีัฐธิีร์ เอี�ยมฤทธิิไกร หร้อน้องพีค อายุ 8 ปี พร้อมคุณีแม่ น.ส.รัชัด์า ศรีพัฒนาวิงศ์
ได้กล่าวในฐานะผู้้้ป็่วยโรคำกล้ามเน่�ออ่อนแรง SMA และผู้้้ด้แลว่า “น้องพ่คำได้รับการวินิจำฉััยว่าเป็็นโรคำ
กล้ามเน่อ� อ่อนแรงเม่อ� อายุได้ 9 เด่อน โดยส่งผู้ลต่่อการดำารงชี่วต่ิ ป็ระจำำาวันอย่างมากเน่อ� งจำากน้องไม่สามารถู
ชี่วยเห้ล่อต่ัวเองได้มาก จำึงทำาให้้คำุณแม่ต่้องคำอยอย้่เคำ่ยงข้างเพ่�อด้แลน้องต่ลอดเวลา รวมถูึงต่อนท่�อย้่ท่�
โรงเร่ยน ดังนัน� คำวามห้วังส้งสุดของคำุณแม่คำงห้น่ไม่พน้ การท่จำ� ะให้้อาการของน้องด่ขน�ึ และสามารถูชี่วยเห้ล่อ
ต่ัวเองได้มากขึ�นและใชี้ชี่วิต่ได้ใกล้เคำ่ยงกับคำนป็กต่ิให้้มากท่�สุดเท่าท่�จำะเป็็นไป็ได้”
ส่วนน้องพ่คำได้รว่ มแชีร์คำวามฝ่ันส้งสุดและให้้กาำ ลังใจำเพ่อ� นผู้้ป็้ ว่ ยโรคำกล้ามเน่อ� อ่อนแรงว่า “คำวามใฝ่่ฝ่นั
ส้งสุดของผู้มคำ่อ การม่กล้ามเน่�อท่�แข็งแรง เพ่�อท่�ผู้มจำะสามารถูเดินได้เห้ม่อนเด็กคำนอ่�น แม้จำะเป็็นแคำ่เพ่ยง
วันเด่ยวก็ต่าม ผู้มอยากจำะส่งกำาลังใจำให้้เด็กคำนอ่�น ๆ ท่�เป็็นโรคำกล้ามเน่�ออ่อนแรงให้้ส้ต่่อไป็ อย่าท้อ
เพราะเราจำะผู้่านมันไป็ด้วยกัน”
โรคำกล้ามเน่อ� อ่อนแรง (SMA) และโรคำห้ายากอ่น� ๆ เป็็นโรคำท่ไ� ม่คำวรมองข้าม ทัง� ยังต่้องม่คำวามเข้าใจำ
ท่�ถู้กต่้องต่่อการป็ฏิิบัต่ิต่วั ของผู้้้ป็ว่ ย และการได้รับกำาลังใจำจำากผู้้้คำนรอบข้าง เพ่อ� ให้้มคำ่ ณ
ุ ภาพชี่วต่ิ ท่�สมบ้รณ์
และเป็็นป็กต่ิสุขมากท่�สุดทั�งด้านร่างกายและจำิต่ใจำ ต่ิดต่ามข่าวสารเพิ�มเต่ิมเก่�ยวกับโรคำกล้ามเน่�ออ่อนแรง
ได้ทเ�่ ฟื้ซึ่บุก� ม้ลนิธโิ รคำกล้ามเน่อ� อ่อนแรงแห้่งป็ระเทศไทย https://www.facebook.com/fendfoundation/about/
ห้ร่อเว็บไซึ่ต่์ https://www.roche.com/partnering/spinal-muscular-atrophy-sma-together.htm.
เอกสารอา้ งอิง
1. Stéphanie Nguengang Wakap, et al. (2019) “Estimating cumulative point prevalence of rare diseases: analysis of the Orphanet database”
European Journal of Human Genetics.
2. “Spinal Muscular Atrophy.” Bio Medical Central, Orphanet Journal of Rare Diseases, 2 Nov. 2011, ojrd.biomedcentral.com/
articles/10.1186/1750-1172-6-71.
3. “โรคำกล้ามเน่�ออ่อนแรงในเด็ก SMA.” Health Choice by Samitivej, 30 Apr. 2019, www.healthchoicebysamitivej.com/
4. “FDA Approves Roche’s Evrysdi (Risdiplam) for Treatment of Spinal Muscular Atrophy (SMA) in Adults and Children 2 Months and
Older.” Roche, 10 Aug. 2020, www.roche.com/media/releases/med-cor-2020-08-10b.htm.
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GPO ÁÍºµÙŒÍº¦‹Òàª×้ÍË¹ŒÒ¡Ò¡ N95 ´ŒÇÂÃÑ§ÊÕ UVC
á¡‹ºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃá¾·Â

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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2564
ร.พ.พังโคูน จ.สกลันคูร

ร.พ.เบญจลัักษ์์เฉลัิมพระเกียรติิ ๘๐ พรรษ์า
จ.ศรีสะเกษ์

ร.พ.โนนคููณ จ.ศรีสะเกษ์

ร.พ.บุณฑริก จ.อุุบลัราชธานี
ร.พ.อุุทุม
ุ พรพิสย
ั จ.ศรีสะเกษ์

นิิตยสารวงการแพทย์ โดย บริษััท วงการแพทย์ พลััส มีีเดีย จำำากัด กับโครงการวงการแพทย์สัญจำรทั�วไทย ได้นิำานิิตยสาร
วงการแพทย์ไปมีอบให้้แก่แพทย์ตามีโรงพยาบาลัต่าง ๆ ในิทุกพ้นิ� ทีท� ว�ั ประเทศ โดยในิครัง� นิีไ� ด้เดินิทางไปมีอบนิิตยสารวงการแพทย์
ให้้แก่แพทย์ในิโรงพยาบาลัในิพ้นิ� ทีภ� าคอีสานิ ซึ่่ง� ได้รบั การตอบรับทีด� จำี ากแพทย์แลัะเจำ้าห้นิ้าที� ซึ่่ง� สิง� ต่าง ๆ เห้ลั่านิีนิ� บั เป็นิกำาลัังใจำดี ๆ
ในิการสร้างสรรค์ส่อดี ๆ เพ่อสังคมีต่อไป

การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจ

ได้รับอนุญาต
จาก ศ.น.พ.

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

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการดูแลหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคหัวใจในขณะยังไม่ตั้งครรภ์
2. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจ
2.1 การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจในระยะก่อนเจ็บครรภ์คลอด
a. การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจเมื่อแรกฝากครรภ์
b. การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจในขั้นตอนการติดตาม
c. แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจขณะตั้งครรภ์
2.2 การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจในระยะเจ็บครรภ์คลอด
a. ควรคลอดเมื่อใด
b. ช่องทางการคลอด
c. การชักน�าให้เจ็บครรภ์คลอด และการเร่งคลอด
d. การพิจารณาการติดตามอาการผู้ป่วย
e. การให้ยาบรรเทาปวด และยาระงับความรู้สึก
f. การให้ยาปฏิชีวนะเพื่อเป็นการป้องกันภาวะ infective endocarditis (IE)
(antibiotic prophylaxis for infective endocarditis)
2.3 การให้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
2.4 ท่าที่ใช้ในการคลอด (Position during labor and delivery)
3. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจในระยะหลังคลอด
4. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจประเภทต่าง ๆ

ต่อจากฉบับที่แล้ว

บทท่� 11 การก้�ชี่พทารก (NEONATAL RESUSCITATION)
สรุปใจความส�าคัญและการเปลี่ยนแปลงหลัก
ในทารกที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น โดยสาเหตุหลักเกิดจากภาวะ asphyxia ดังนั้นล�าดับการช่วยกู้ชีวิตยังคงเป็น A-B-C โดย
อัตราส่วนการกดหน้าอก : การช่วยหายใจเป็น 3:1 ยกเว้นในกรณีที่สาเหตุของภาวะหัวใจหยุดเต้นเกิดจากหัวใจที่ผิดปกติ รายละเอียด
ของหัวข้อหลักที่เปลี่ยนไปในปี 2010 มีดังต่อไปนี้
· เมื่อมีการให้การรักษา positive pressure ventilation หรือ การให้ oxygen ควรต้องมีการติดตามประเมินอาการหลังจาก
ให้การรักษา โดยประเมินจาก 3 อย่างดังนี้ : อัตราการเต้นของหัวใจ, อัตราการหายใจ, การประเมินถึึงสภาวะ oxygenในร่างกาย (ควร
ประเมินจากการใช้เครื่อง pulse oximetry มากกว่าการใช้ดูลักษณะสีภายนอก)
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• ในทารกที่คลอดโดยการผ่าคลอดทางหน้าท้อง มักมีโอกาสที่จะต้องได้รับการกู้ชีวิต
• ควรมีการประเมินติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง
• การรักษาโดยการให้ oxygen
• การดูดเสมหะและสารคัดหลัง่
• เทคนิคการช่วยหายใจ (ไม่เปลี่ยนจากปี 2005)
• แนะน�าให้มีการใช้ exhale co2 ในการประเมินเพื่อดูต�าแหน่งของท่อช่วยหายใจ
• อัตราการกดหน้าอกต่อการช่วยหายใจ
• การควบคุมอุณหภูมิ( thermoregulation)ในทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนก�าหนด(ไม่เปลี่ยนจากปี 2005)
• การรักษาด้วยการควบคุมอุณหภูมิ therapeutic hypothermia ในช่วง post resuscitation care
• การผูกมัดสายสะดือสามารถึรอได้
• การระงับหรือยุติการช่วยกู้ชีวิต (ไม่เปลีย่ นจากปี 2005)

ในทารกท่�คลอดโดยการผ่่าคลอดทางหน�าท�องมัักมั่โอกาสท่�จะได�รับการก้�ชี่วิิต

2010 (ใหม่่): ในทารกแรกเกิด ที่เกิดจากมารดาที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงระหว่างการตั้งครรภ์ ที่คลอดโดยวิธีผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โดยวิธี
การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนในมารดาที่ตั้งครรภ์ในช่วง 37-39 สัปดาห์ พบว่า โอกาสที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจลดลง แต่พบว่ามีความ
ต้องการการช่วยหายใจแบบ mask ventilation ทีส่ งู ขึน้ เมือ่ เทียบกับทารกทีค่ ลอดวิธปี กติทางช่องคลอด ดังนัน้ ในการคลอดจึงต้องมีผทู้ ี่
คอยช่วยเหลือทารก ที่มีความสามารถึท�า mask ventilation ได้ก็เพียงพอ ไม่จ�าเป็นต้องสามารถึใส่ท่อช่วยหายใจได้

การประเมัิน อัตราการเต�นของหัวิใจ , อัตราการหายใจ, และ oxygenation

2010 (ใหม่่): เมือ่ มีการให้การช่วยหายใจโดยใช้ positive pressure หรือ การให้ oxygen หลังจากนัน้ ควรต้องมีการประเมินผลการรักษา
โดยต้องประเมินจาก 3 ลักษณะดังต่อไปนี้: อัตราการเต้นของหัวใจ, อัตราการหายใจ, ภาวะ oxygenation โดยควรประเมินจากเครื่อง
วัด pulse oximeter มากกว่าการดูลักษณะสีภายนอก
2005 (เก่่า) : ในปี 2005 ให้ประเมินผลการติดตามจาก อัตราการเต้นของหัวใจ, อัตราการหายใจ, ลักษณะสีภายนอก สาเหตุทเี่ ปลีย่ น
เนือ่ งจากการประเมินลักษณะสีภายนอกนัน้ ขึน้ กับการประเมินของแต่ละบุคคล อาจท�าให้มกี ารประเมินทีไ่ ม่ตรงกันได้ และจากข้อมูลใน
ปัจจุบันที่มีพบว่า การดูภาวะ oxygenation สามารถึติดตามประเมินดูได้โดยใช้เครื่องวัด pulse oximeter

การรักษาโดยการให� oxygen

2010 (ใหม่่): เครื่องวัด pulse oximeter วัดโดยการใช้ probe ติดที่แขนด้านขวา ซึ่ึ่งควรจะต้องใช้เพือ่ น�ามาประเมินความต้องการใน
การได้รับ oxygen ส�าหรับทารกแรกเกิดที่คลอดครบก�าหนด ควรเริม่ ต้นการกู้ชีวิตด้วยการใช้อากาศปกติมากกว่าการให้ oxygen 100%
หากจ�าเป็นต้องให้ oxygen ควรจะใช้แบบ อากาศปกติ ผสมกับ ออกซึ่ิเจน ซึ่ึ่งปริมาณการให้สามารถึใช้เครื่องวัด pulse oximeter ใน
การประเมินผล โดยติด probe ที่แขนด้านขวาบริเวณข้อมือ หรือ ฝ่ามือ
2005 (เก่่า) : หากมีภาวะ cyanosis , bradycardia หรือมีอาการผิดปกติทางการหายใจอืน่ ๆ ของทารก การช่วยเหลือจะให้ oxygen100% ทันที
เหตุุผล: จากการวิจัยมีหลักฐานชัดเจนว่า ในทารกแรกเกิดที่คลอดครบก�าหนดและแข็งแรงดีพบว่า หลังคลอดออกมาจะมี aterial
oxyhemoglobin<60% และต้องการเวลามากกว่า 10 นาที ระดับ aterial oxyhemoglobin ถึึงจะ >90% และยังพบว่า hyperoxia ยังท�าให้
เกิดภาวะเป็นพิษ โดยเฉพาะในทารกที่คลอดก่อนก�าหนด

การด้ดเสมัหะและสารคัดหลั�ง

2010 (ใหม่่): การ suction ในแรกคลอดทันที(รวมถึึงการใช้ลกู ยางแดง) ควรใช้เฉพาะในรายทีเ่ ห็นชัดเจนว่า มีสารคัดหลัง่ อุดตันจนท�าให้
ล�าบากต่อการหายใจเอง หรือใช้เมื่อมีการเริ่มใช้การช่วยหายใจแบบ positive pressure ventilation เท่านั้น ส�าหรับกรณีทารกแรกเกิด
ที่ไม่ค่อยตอบสนองต่อการกระตุ้น และมีประวัติน�้าคร�่ามารดามีขี้เทาปน (meconium stain amniotic fluid) ยังคงรักษาตามเดิมคือ
ใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อท�าการดูดเสมหะ (endotracheal suctioning) ในขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานการวิจัยที่เพียงพอที่จะเปลี่ยนค�าแนะน�า
ในการรักษา
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2005 (เก่่า): แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ ผู้ท�าการคลอดทารก จะต้องท�าการดูดเสมหะโดยใช้ลูกยางแดงดูดในปากและจมูก
ในช่วงทีเ่ ริม่ คลอดไหล่ แต่ตอ้ งก่อนทีค่ ลอดส่วนหน้าอกออกมา ส�าหรับในทารกทีแ่ ข็งแรง ร้องดัง มีการเคลือ่ นไหวเองได้ดี อาจไม่จ�าเป็น
ที่ต้องดูดเสมหะหลังจากคลอดออกมาแล้ว ส�าหรับในกรณีที่น�้าคร�่ามีขี้เทาปน ควรดูดเสมหะในช่องปาก ล�าคอ และจมูกทันทีที่ศีรษะ
คลอดออกมา(ยังไม่คลอดไหล่และล�าตัว) ไม่ว่าจะเป็นน�้าคร�่าที่มีขี้เทามากหรือน้อย (thin และ thick meconium) หากทารกที่คลอดใน
ครรภ์ที่มีน�้าคร�่าปนเป้�อนขี้เทา และพบว่าทารกมีปัญหาทางการหายใจ ได้แก่ ไม่หายใจหรือหายใจน้อยลง ตัวอ่อนไม่มีการเคลื่อนไหว
แขนขาเอง, อัตราการเต้นของหัวใจ <100 ครั้ง/นาที ควรต้องท�า direct laryngoscope ทันที เพือ่ ท�าการดูดขี้เทาที่เหลือออกมาจาก
hypopharynx โดยการใส่ท่อช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์ meconium suction และดูดเสมหะออกทางท่อช่วยหายใจ
เหตุุผล: ไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่า ในทารกที่แข็งแรงจะได้ประโยชน์จากการท�าดูดเสมหะในทางเดินหายใจเสมอ ดังนั้นจึงยังไม่
แนะน�าให้ท�าในทุกกรณี (หรือแม้วา่ จะมีขี้เทาปนเป้�อนก็ตาม) และในขณะเดียวกันยังพบว่า มีขอ้ เสียทีเ่ กิดขึน้ จากการดูดเสมหะ เช่นกัน
ส�าหรับกรณีทารกแรกเกิดที่มีขี้เทาปนเป้�อนมาในน�้าคร�่านั้น ยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอที่จะแนะน�าให้ท�า/หรือไม่ให้ท�าการใส่ท่อช่วย
หายใจเพือ่ ท�าการดูดเสมหะในหลอดลมในทุกกรณี ยังให้เป็นไปตามการพิจารณาของผู้ดูแลผู้ป่วยต่อไป

เทคนิคการชี่วิยหายใจ

2010 (ไม่่เปล่ย� นจาก่ปี 2005) : การช่วยหายใจด้วยแรงดันบวก หรือ positive pressure ventilation นัน้ ควรกระท�าด้วยความระมัดระวัง
และควรช่วยด้วยแรงดันที่เหมาะสมเพียงพอ ซึ่ึ่งจะช่วยให้อัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้น หรือท�าให้ทรวงอกขยายตัวดีขึ้น หากใช้
ความดันที่สูงเกินไป จะท�าอันตรายต่อปอดได้ในทารกที่คลอดก่อนก�าหนด อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถึระบุชัดได้ว่า ค่าใดเป็นค่าที่
เหมาะสมของ inflation time ,tidal volume, positive end expiratory pressure ทีท่ �าให้เกิด functional residual capacity ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สูงทีส่ ดุ การช่วยหายใจด้วยแรงดันบวกอย่างต่อเนือ่ งนัน้ พบว่ามีประโยชน์มากในทารกทีค่ ลอดก่อนก�าหนด ในส่วนของการใช้ LMA นัน้
ควรจะพิจารณาใช้เมื่อการท�า face mask ventilation ไม่ประสบผลส�าเร็จ และยังไม่สามารถึใส่ท่อช่วยหายใจได้

คำแนะนำในการติดตามัวิัด Exhaled CO2

2010 (ใหม่่) : การวัด Exhaled CO2 แนะน�าให้ใช้เพือ่ ยืนยันต�าแหน่งท่อช่วยหายใจว่าอยู่ในหลอดลมหรือไม่ อาจพบผลลบลวงได้ หาก
มีภาวะ cardiac output ทีไ่ ม่เพียงพอ หรือ อาจพบผลบวกลวงได้ หากเครื่องมือมีการปนเป้�อน
2005 (เก่่า): การวัด Exhaled CO2 สามารถึช่วยดูต�าแหน่งท่อช่วยหายใจได้
เหตุุผล : มีหลักฐานจากงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ที่บ่งชี้ว่าการใช้เครื่องติดตามค่า Exhaled CO2 มีประโยชน์เพื่อการ monitor ท่อ
ช่วยหายใจมากพอๆ กับประโยชน์ด้านการยืนยันต�าแหน่งท่อช่วยหายใจเช่นกัน

อัตราส่วินการกดหน�าอกต่อการชี่วิยหายใจ

2010 (ใหม่่): แนะน�าให้ท�าการกดหน้าอกต่อการช่วยหายใจด้วยอัตรา 3:1 หากสาเหตุของการเกิดหัวใจหยุดเต้นนัน้ คาดว่าเกิดจากที่
หัวใจผิดปกติ ให้พิจารณาเพิ่มอัตราการกดหน้าอกต่อการช่วยหายใจเป็น 15:2
2005 (เก่่า): ท�าการกดหน้าอกต่อการช่วยหายใจในอัตราส่วน 3:1 โดยท�าการกดหน้าอก 90ครั้ง ช่วยหายใจ 30ครัง้ เพือ่ ให้ได้ผลรวม
ของการกดหน้าอกและช่วยหายใจ 120 ครั้ง/นาที
เหตุุผล: อัตราการกดหน้าอกต่อการช่วยหายใจในทารกนั้น ยังไม่ทราบค่าที่เหมาะสมแน่ชัด แต่พบว่าอัตราการกดหน้าอกต่อการช่วย
หายใจ ที่ 3:1 สามารถึเพียงพอต่อการช่วยหายใจในทารกที่หัวใจหยุดเต้น โดยมีสาเหตุจากภาวะการหายใจผิดปกติ (asphyxia) ได้
ส�าหรับในกรณีของทารกที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น โดยสันนิษฐานว่ามีสาเหตุจากพยาธิสภาพของหัวใจ ควรพิจารณาท�าการกดหน้าอก
ต่อการช่วยหายใจที่ 15:2 (กรณีทมี่ ผี ทู้ า� การช่วยชีวติ 2 คน) จะได้ประโยชน์กว่าเนือ่ งจากมีอตั ราการกดหน้าอกต่อการช่วยหายใจสูงกว่า

Post Resuscitation Therapeutic Hypothermia

2010 (ใหม่่): แนะน�าให้ในทารกทีค่ ลอดออกมาทีม่ อี ายุครรภ์มากกว่าหรือเท่ากับ 36 สัปดาห์ ทีม่ ภี าวะ hypoxic ischemic encephalopathy
ที่ระดับความรุนแรงตั้งแต่ปานกลางจนถึึงวิกฤติ ควรได้รับการรักษาด้วยภาวะ hypothermia ควรมีการเก็บข้อมูลและติดตามผลการ
รักษาในระยะยาว
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2005 (เก่่า): มีการศึกษาวิจัยทั้งในคนและในสัตว์พบว่า การท�าให้สมองอยู่ในภาวะ hypothermia ในทารกที่มีปัญหาหายใจติดขัด
(asphyxia) ซึ่ึ่งพบว่าลดการบาดเจ็บต่อเนื้อสมองได้ แต่ยังไม่แนะน�าให้น�าไปใช้จนกว่าจะมีการศึกษาในคนและในสัตว์อย่างเพียงพอ
เหตุุผล: จากงานวิจัยแบบสุ่มในสหสถึาบัน (Randomized controlled multicenter trial) หลายงานวิจัยที่พบว่า การท�าให้เกิดภาวะ
hypothermia (33.5°c-34.5°c)ในทารกทีม่ อี ายุครรภ์คลอดทีม่ ากกว่าหรือเท่ากับ 36 สัปดาห์ ทีม่ ภี าวะ hypoxic ischemic encephalopathy
ทีร่ ะดับความรุนแรงตัง้ แต่ปานกลางจนถึึงวิกฤติ จะช่วยลดอัตราการเสียชีวติ และภาวะทุพพลภาพได้ โดยมีการติดตามผลจนทารกอายุ
18 เดือน

การผ่้กมััดสายสะดือท่�ชี�าลง

2010 (ใหม่่): มีหลักฐานงานวิจัยมากขึน้ ที่พบว่า การผูกมัดสายสะดือที่ช้าลงอย่างน้อย 1 นาที จะเกิดประโยชน์ต่อทารกแรกเกิดทั้งที่
คลอดไม่ครบและครบก�าหนด ทีไ่ ม่ต้องการการช่วยกู้ชีวิต และยังไม่มีหลักฐานอ้างอิงที่พอเพียง ที่จะสนับสนุนหรือปฏิเสธการผูกมัด
สายสะดือที่ช้าลงในทารกที่ต้องการการช่วยกู้ชีวิต

การยุติการชี่วิยก้�ชี่วิิต

2010 (ยืนยันคำำาแนะนำาจาก่ปี 2005): ในทารกแรกเกิดที่คลอดออกมาแล้วไม่พบว่ามีการเต้นของหัวใจ หลังจากการให้การช่วยเหลือ
กู้ชีวิตไป 10 นาที ก็ยังไม่มีการเต้นของหัวใจที่กลับคืนมา ถึือว่าเพียงพอต่อการตัดสินใจที่ยุติการช่วยกู้ชีวิต ในกรณีที่จะตัดสินใจให้
ท�าการกู้ชีวิตต่อไปแม้ว่า 10 นาทีผ่านไปแล้วก็ตาม ขึน้ กับสาเหตุของภาวะหัวใจหยุดเต้น อายุครรภ์ที่คลอด ภาวะแทรกซึ่้อน บทบาท
การรักษาในสภาวะ hypothermia และความรู้สึกของผูป้ กครองในการยอมรับต่อการเสียชีวิต เมือ่ พบว่าอายุครรภ์ น�้าหนักแรกคลอด
ภาวะพิการตั้งแต่แรกเกิด ซึ่ึ่งมีโอกาสในการรอดชีวิตมีน้อยมาก ดังนั้นในกรณีนไี้ ม่ต้องท�าการกู้ชีวิต

บทท่� 12 ประเด็นทางจริยธรรมั (ETHICAL ISSUES)
สรุปใจความส�าคัญและการเปลี่ยนแปลงหลัก
ประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการกู้ชีพมีความซึ่ับซึ่้อน เกิดขึ้นในหลายๆสถึานการณ์ (ทั้งในและนอกโรงพยาบาล) และ
เกิดขึ้นกับผู้ช่วยเหลือหลายระดับ (ทั้งผู้ช่วยเหลือเบื้องต้น จนถึึงบุคลากรทางการแพทย์) และเกิดขึ้นทั้งระหว่างท�าการกู้ชีพขัน้ พื้นฐาน
และขั้นสูง บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ควรพิจารณาปัจจัยทางจริยธรรม กฎหมาย และ ทางวัฒนธรรม ทีเ่ กี่ยวข้องในการให้การช่วย
เหลือผูป้ ว่ ยทีจ่ �าเป็นต้องได้รบั การกูช้ พี ถึึงแม้วา่ ต้องกระท�าการตัดสินใจระหว่างการท�าการกูช้ พี แต่การตัดสินใจต้องกระท�าบนหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ ความต้องการของผู้ป่วยหรือตัวแทน และหลักการทางกฎหมายของแต่ละพื้นที่

การยุติควิามัพยายามัก้�ชี่พในผ่้�ใหญ่่ ท่�มั่ภาวิะหัวิใจหยุดเต�นนอกโรงพยาบาล

2010 (ใหม่่): ส�าหรับผูใ้ หญ่ที่มภี าวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล และได้รบั เฉพาะการกู้ชพี ระดับพืน้ ฐาน ได้มกี ารจัดท�า “ข้อก�าหนด
เพื่อยุติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (BLS termination resuscitation rule)” โดยพิจารณาสิน้ สุดการกู้ชีพขั้นพื้นฐานตั้งแต่ก่อนการขนส่งด้วยรถึ
พยาบาล เมื่อสภาวะของผู้ป่วยตรงตามข้อก�าหนด ดังต่อไปนีท้ ุกข้อ
- มีสภาวะหัวใจหยุดเต้นที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือเจ้าพนักงานกู้ชีพขั้นต้น
- ไม่มีการกลับมาของสัญญาณชีพ(ROSC) หลังจากให้การกดหน้าอกผายปอดกู้ชีพ และการวิเคราะห์จากเครื่องกระตุน้ หัวใจ
อัตโนมัติ ครบ 3 รอบ
- ไม่มีการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกจากเครื่องกระตุน้ หัวใจ
ส�าหรับสถึานการณ์ทหี่ น่วยกูช้ พี ขัน้ สูง ออกปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือผูใ้ หญ่ทมี่ ภี าวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล ได้มกี ารจัดท�า
“ข้อก�าหนดเพื่อการยุติการกู้ชีพขั้นสูง (ALS termination resuscitation rule)” โดยพิจารณายุติการกู้ชีพ เมือ่ สภาวะของผู้ป่วยตรงตาม
ข้อก�าหนด ดังต่อไปนี้ทุกข้อ
- เป็นการเสียชีวิตโดยไม่มีผู้พบเห็น
- ไม่มีการนวดผายปอดกู้ชีพโดยผู้เห็นเหตุการณ์
- ไม่มีการกลับมาของสัญญาณชีพ(ROSC) หลังจากให้การกู้ชีพขั้นสูงเสร็จสิ้น ณ ที่เกิดเหตุ
- ไม่มีคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบทีจ่ ะได้รับการรักษาด้วยเครื่อง Defibrillator หรือ AED (no shock delivered)
4
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การใช้งานข้อก�าหนดดังกล่าว รวมถึึงกระบวนการติดต่อผูค้ วบคุมทางการแพทย์เมือ่ มีขอ้ บ่งชี้ เจ้าหน้าทีร่ ะบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน ควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน กับครอบครัวของผู้ป่วยเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการกู้ชีพ ควร
มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เช่น แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล หน่วยชันสูตรพลิกศพ แพทย์ผู้ควบคุมระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่ต�ารวจ หากจะให้ยุติการกู้ชีพจากภายนอกโรงพยาบาลดังกล่าว
2005 (เก่่า): ไม่มีการจัดท�าข้อก�าหนดมาก่อนหน้านี้
เหตุุผล: กฎการสิน้ สุดการกู้ชีพขั้นสูงของทั้งหน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐานและหน่วยกู้ชีพขั้นสูง ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา รวมถึึงในยุโรป การน�ากฎดังกล่าวไปใช้งาน สามารถึลดอัตราการขนส่งผู้ป่วยสู่โรง
พยาบาลทีไ่ ม่มีความจ�าเป็นลงได้ ร้อยละ 40 ถึึง 60 ซึ่ึ่งส่งผลให้ช่วยลดความอันตรายบนท้องถึนน ที่ท�าให้เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
และสาธารณชนมีความเสี่ยง ลดการละเลยต่อความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และลดปริมาณการรณรงค์ของ
แผนกฉุกเฉินซึ่ึ่งมีราคาแพง หมายเหตุ: แนวทางการตัดสินใจนี้ ไม่มีการจัดท�าส�าหรับผู้ป่วยเด็ก(ทารกแรกคลอด เด็กเล็ก หรือเด็กโต) ที่
มีภาวะหัวใจหยุดเต้นก่อนถึึงโรงพยาบาล เนือ่ งจากไม่เคยมีการศึกษาที่เชื่อถึือได้ เกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลของการกู้ชีพในภาวะ
หัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลในผู้ป่วยกลุม่ นี้

ตัวิชี่�วิัดการพยากรณ์์โรคในผ่้�ป่วิยหลังภาวิะหัวิใจหยุดเต�น ท่�ได�รับการรักษาด�วิยการควิบคุมัอุณ์หภ้มัิกายให�
ตำ�าลง (Therapeutic Hypothermia)

2010 (ใหม่่): ในผู้ใหญ่ที่รอดชีวิตหลังเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น และได้รับการรักษาด้วยวิธีควบคุมอุณหภูมิกายให้ต�่าลง (Therapeutic
Hypothermia) มีค�าแนะน�าให้ประเมินอาการทางระบบประสาท การตรวจคลื่นไฟฟ้าสรีระวิทยาของสมอง (Electro-physiology) การ
ตรวจวิเคราะห์ Biomarker และการตรวจทางรังสีของสมอง ซึ่ึ่งท�าการประเมินในอีก 3 วันหลังผู้ป่วยรอดจากภาวะหัวใจหยุดเต้น ใน
ปัจจุบัน หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยในการตัดสินใจยุติความพยายามในการยือ้ ชีวิต (withdrawal of life support) ยังมีข้อจ�ากัด
แพทย์ควรจดบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดทุกประเภทอย่างน้อย 72 ชั่วโมง หลังรอดจากภาวะหัวใจหยุดเต้น และได้รับการรักษาด้วยภาวะ
อุณหภูมกิ ายต�่า และใช้การตัดสินใจทีด่ ที สี่ ดุ โดยตัง้ อยูบ่ นข้อมูลตัวชีว้ ดั ข้างต้น ในการตัดสินใจว่าจะสิน้ สุดการช่วยกูช้ พี หรือไม่ตามความ
เหมาะสม
2005 (เก่่า): ไม่มีการก�าหนดตัวชี้วัดการพยากรณ์โรคในผู้ป่วยหลังภาวะหัวใจหยุดเต้น ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีควบคุมอุณหภูมิกาย
Therapeutic Hypothermia
ส�าหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยวิธีควบคุมอุณหภูมิกาย Therapeutic Hypothermia นั้น จากการวิเคราะห์อภิมาน
(Metaanalysis) ในการศึกษาวิจัย 33 เรื่อง เกี่ยวกับ ผลลัพธ์ของภาวะโคม่าจากสมองขาดออกซึ่ิเจนและขาดเลือด (anoxic-ischemic
coma) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ไม่ดี มี 3 ปัจจัย คือ
- ตรวจไม่พบปฏิกิริยาของรูม่านตาในวันที่สาม
- ตรวจไม่พบการตอบสนองทาง motor ต่อสิ่งกระตุ้น / ความเจ็บปวด ในวันที่สาม
ประจำำเดืือนมีีนาคมี 2564
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- ตรวจไม่พบการตอบสนองของเส้นประสาทมีเดียนทั้งสองข้าง จากการกระตุ้นทางกระแสไฟฟ้าที่สมอง (Somatosensoryevoked potentials) ในสภาวะที่อุณหภูมิปกติและมีภาวะโคม่าอย่างน้อย 72 ชั่วโมง หลังมีภาวะสมองขาดออกซึ่ิเจนและขาดเลือด การ
ยุติความพยายามในการช่วยกู้ชีพสามารถึกระท�าได้อย่างถึูกต้องทางจริยธรรมในกรณีนี้
เหตุุผล : บนพืน้ ฐานของหลักฐานทางการแพทย์ที่จ�ากัด ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ไม่ดีของผู้ป่วยหลังภาวะหัวใจหยุดเต้น ที่ได้รับการ
รักษาด้วยภาวะอุณหภูมิกายต�่า ได้แก่ การตรวจไม่พบการตอบสนองแบบ N20 peak จากสมองทัง้ สองข้าง จากการกระตุ้นทางกระแส
ไฟฟ้าทีส่ มอง (Somatosensory-evoked potentials) ในเวลา ≥ 24 ชั่วโมง และการตรวจไม่พบทั้งปฏิกิริยาของกระจกตา และรูม่านตา
ในเวลา ≥ 3 วัน หลังจากภาวะหัวใจหยุดเต้น ยังมีหลักฐานทางการแพทย์แนะน�าอีกว่า การตรวจ Glasgow Coma Scale โดยดูคะแนน
ของการสัง่ การของสมองทีม่ คี า่ ≤ 2 ในเวลา 3 วันหลังจากพบภาวะหัวใจกลับมาเต้นเอง (ROSC) และการตรวจพบภาวะชักไม่หยุด(Status
epilepticus) ไม่ได้บง่ ถึึงผลลัพธ์ทแี่ ย่ของผูป้ ว่ ยหลังภาวะหัวใจหยุดเต้นทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยภาวะอุณหภูมกิ ายต�่า (แต่ยงั มีการศึกษาวิจยั
ค่อนข้างจ�ากัด) ในขณะเดียวกัน อาจมีโอกาสพบการกลับมาของความรู้สึกตัว และการรับรู้ของผู้ป่วยหลังภาวะหัวใจหยุดเต้นที่ได้รับ
การรักษาด้วยภาวะอุณหภูมิกายต�่า แม้ว่าจากการตรวจจะไม่พบการตอบสนอง N20 ทั้งสองข้าง หรือมีการตอบสนองเพียงเล็กน้อย
จากเส้นประสาทมีเดียนด้วยการกระตุ้นโดยใช้กระแสไฟฟ้า (Somatosensory-evoked potentials) ก็ตาม (แต่ยังพบรายงานกรณีผู้ป่วย
น้อยมาก) แสดงให้เห็นว่าปัจจัยดังกล่าวก็อาจยังเชื่อถึือไม่ได้เช่นกัน ความน่าเชื่อถึือของสารเคมีที่บ่งสภาวะมีชีวิต (Biomarker) ที่บ่ง
บอกถึึงพยากรณ์โรคก็ยังถึูกจ�ากัดโดยจ�านวนผู้ป่วยที่ถึูกศึกษายังมีจ�านวนน้อยเกินไป

บทท่� 13 การฝึึกอบรมั การประยุกต์ใชี�ในทางปฏิิบัติ และการทำงานร่วิมักันเป็นท่มั (EDUCATION,
IMPLEMENTATION, AND TEAMS)
การฝึกอบรม การประยุกต์ใช้ และการท�างานเป็นทีม เป็นหัวข้อใหม่ในแนวปฏิบัติการกดหน้าอกผายปอดกู้ชีพ ปี 2010 ของ
AHA และ ECC เพือ่ ตอบสนองการเพิ่มขึ้นของหลักฐานทางการแพทย์ที่ดีที่สุด เกี่ยวกับการฝึกอบรมทักษะการกู้ชีพ การประยุกต์ห่วง
โซึ่่ของการรอดชีวิต (Chain of survival) มาสูก่ ารปฏิบัติได้จริง และการพัฒนาสู่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านการท�างานร่วมกันเป็นทีม
และระบบการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยครบวงจร เนือ่ งจากข้อมูลดังกล่าวมีผลกระทบต่อเนือ้ หาและรูปแบบทีจ่ ะใช้เป็นหลักสูตรในการน�ามาฝึก
อบรม จึงได้มีค�าแนะน�ากล่าวไว้ในประเด็นนี้ด้วยเช่นกัน

สรุปใจควิามัสำคัญ่

คำำาแนะนำาหลัก่และจุดเน้นยำ�าในหัวข้้อน่�ได้แก่่:
- หลักสูตรกู้ชีพขัน้ พื้นฐานและขั้นสูง (ที่มีอายุใบอนุญาต 2 ปี ตามแบบของ American Heart Association certificates) ควร
ประกอบด้วยการประเมินความรูแ้ ละทักษะในการกูช้ พี เป็นระยะ รวมไปถึึงการสนับสนุน หรือฟ้น� ฟูวชิ าการให้ทนั สมัยตามความจ�าเป็น
ปัจจุบนั ยังไม่มขี อ้ สรุปในเรือ่ งการก�าหนดระยะเวลา และวิธกี ารที่เหมาะสมในการประเมินความรูซึ่้ �้า หรือฟ้น� ฟูวชิ าการดังกล่าว และยัง
ต้องการการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
- หลักสูตรการเรียนการสอน CPR ได้จัดให้มีประเด็นการสนับสนุนให้มีการท�า bystander CPR ให้มากขึ้น
- ควรมีการฝึกสอนการช่วยชีวิตโดยใช้การกดหน้าอกเพียงอย่างเดียว (compression-only CPR) แก่ผู้ที่อาจไม่อยากท�าการ
CPR แบบเต็มรูปแบบ (คือมีการกดหน้าอกและช่วยหายใจ) เพือ่ ให้ผู้ประสบเหตุ ลดความลังเลที่จะท�าการช่วยกู้ชีพ (เช่น ความกลัว
หรือหวัน่ ใจ เวลาที่ต้องพบกับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นจริง ๆ) และท�าการช่วยชีวิตพื้นฐานได้
- เจ้าหน้าที่สั่งการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ควรสามารถึให้ค�าแนะน�าทางโทรศัพท์เพื่อช่วยให้ผู้ประสบเหตุประเมินได้ว่าผู้
ป่วยมีภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือไม่ เช่น ผูป้ ว่ ยทีอ่ าจยังหายใจแต่ไม่ใช่การหายใจปกติ หรือหายใจเฮืือก(Gasping) เป็นต้น และช่วยกระตุน้
ให้ผู้ประสบเหตุ ตัดสินใจท�าการ CPR ทันที ถึ้าสงสัยว่าผู้ป่วยมีภาวะหัวใจหยุดเต้น เจ้าหน้าที่สั่งการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
อาจสามารถึให้ค�าแนะน�าทางโทรศัพท์ในการปฏิบตั ิ เพือ่ ช่วยให้ผปู้ ระสบเหตุทไี่ ม่เคยได้รบั การฝึกอบรมการกูช้ พี มาก่อน สามารถึท�าการ
ช่วยชีวิตโดยใช้การกดหน้าอกเพียงอย่างเดียว (compression-onlyCPR) ได้
- ทักษะการกู้ชีพขั้นต้น สามารถึเรียนรู้ได้จากการดูวีดีทัศน์สื่อการสอน โดยมีผลลัพธ์เทียบเท่ากับการฝึกโดยวิธีปกติตาม
หลักสูตรเดิม
- เพื่อลดระยะเวลาที่ผู้ป่วยจะได้รับการท�าการกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติหรือ AED ไม่ควร
จ�ากัดเฉพาะผูไ้ ด้รบั การฝึกอบรมการใช้งานมาก่อนแล้วเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม การเข้ารับการอบรมการใช้เครือ่ งกระตุน้ หัวใจอัตโนมัตนิ ั้น
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ช่วยพัฒนาความสามารถึของผูใ้ ช้ได้ดขี นึ้ (จากการทดสอบในสถึานการณ์จ�าลอง) มากกว่าผูไ้ ม่เคยอบรมอย่างชัดเจน และยังแนะน�าให้
มีการจัดการเรียนการสอนในเรื่องนี้ต่อไป
- การท�างานเป็นทีม และทักษะความเป็นผูน้ �า ยังเป็นสิง่ ทีค่ วรมีในการฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในหลักสูตรกูช้ พี ขัน้ สูง ส�าหรับ
ผู้ใหญ่ และการกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก
- หุ่นจ�าลองที่มีลักษณะเหมือนจริง เช่น มีความสามารถึในการแสดงการขยายของทรวงอก หรือมีเสียงปอด สามารถึสร้าง
ชีพจร รวมถึึงความดันโลหิต และสามารถึพูดได้ อาจมีประโยชน์ส�าหรับการบูรณาการความรู้ ทักษะ และเจตคติ ที่จ�าเป็นในการฝึกการ
กูช้ พี ขัน้ สูง และการกูช้ พี ขัน้ สูงในเด็ก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทีไ่ ด้ยงั ไม่เพียงพอในการแนะน�าหรือต่อต้านการใช้งานหุน่ ดังกล่าวในหลักสูตร
ฝึกอบรม
- ไม่ควรมีการใช้ข้อสอบแบบเขียนเพียงอย่างเดียว ในการประเมินสมรรถึนะของผู้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรกู้ชีพขั้นสูง ทั้งใน
เด็กและในผู้ใหญ่ ควรจัดให้มีการประเมินด้านทักษะปฏิบัติการ (Performance assessment) ด้วย
- การประเมินผลควรท�าเป็นกิจลักษณะอย่างจริงจัง ทัง้ เพือ่ ประเมินว่าผูเ้ ข้าอบรมได้บรรลุวตั ถึุประสงค์การเรียนรูห้ รือไม่ และ
ยังรวมถึึงประสิทธิผลของหลักสูตรด้วย
- อุปกรณ์บนั ทึกการนวดหน้าอกผายปอดกูช้ พี และแสดงผลการปฏิบตั ิ อาจมีประโยชน์ในการฝึกอบรมผูใ้ ห้การช่วยเหลือและ
อาจมีประโยชน์ในการตรวจดูความก้าวหน้าในการปฏิบตั กิ ารนวดหน้าอกผายปอดกู้ชีพในผู้ป่วยจริง
- การทบทวนและสรุปหลังจบการเรียนการสอน หรือ Debriefing เป็นกระบวนการทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง (learner focused)
โดยเป็นกลวิธีละมุนละม่อม ที่สามารถึช่วยให้ทั้งผู้เรียนและทีมสามารถึพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน โดยหลีกเลี่ยงวิธีการต�าหนิได้ การ
Debriefing ควรมีการรวมอยูใ่ นหลักสูตรกูช้ พี ขัน้ สูง เพือ่ ช่วยให้เกิดการเรียนรูแ้ ละสามารถึใช้ในการทบทวนวิธกี ารในการปฏิบตั จิ ริง ท�าให้
เกิดการพัฒนากระบวนการกู้ชีพได้ หลังจบกระบวนการ
- ควรมีการจัดการอย่างเป็นระบบ (Systems-based approaches) เพือ่ พัฒนาทักษะการกู้ชพี ในวงกว้าง เช่น ระบบดูแลผู้ปว่ ย
ส่วนท้องถึิน่ และ ทีมกูช้ วี ติ ในโรงพยาบาล หรือพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ (Medical Emergency Team) เพือ่ ช่วยให้เกิดประโยชน์ในการลดความแตกต่าง
ในทางปฏิบัติ และท�าให้โอกาสของการรอดชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นในแต่ละท้องที่ดีขึ้นอย่างเป็นระบบได้

2 ปี นานเกินไป ในการประเมัินทักษะการก้�ชี่พซ้ำำ�า

2010 (ใหม่่): อายุของเอกสารรับรองทักษะการกู้ชีพตาม American Heart Association คือ 2 ปี แต่แนะน�าให้ควรมีการประเมินซึ่�้าใน
ระหว่างรอบ 2 ปี โดยมีการฟ้�นฟูวิชาการตามความจ�าเป็น แต่ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเพียงพอเพือ่ ก�าหนดระยะเวลาและวิธีการที่เหมาะ
สมในการประเมินความรู้ซึ่�้า
เหตุุผล : คุณภาพของการฝึกอบรมและความถึีใ่ นการฝึกอบรมซึ่�้า เป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพของการกู้ชีพ ในทาง
อุดมคตินนั้ การฝึกอบรมซึ่�้าไม่ควรมีการจ�ากัดทีร่ ะยะเวลา 2 ปี การฝึกซึ่�้าบ่อย ๆ เป็นสิง่ ทีม่ คี วามจ�าเป็นในการรักษาระดับคุณภาพของ
การกู้ชีพ โดยมีเป้าหมายเพื่อการรักษาระดับคุณภาพของการกู้ชีพ ทั้งผู้ฝึกสอนและผู้เข้ารับการอบรมควรตระหนักว่า การผ่านการฝึก
อบรมกู้ชีพตามหลักสูตรของ AHA และ ECC นัน้ เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น การฝึกอบรมของ American Heart Association และ ECC
ควรเป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้มกี ารศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการกูช้ พี อย่างต่อเนือ่ ง ซึ่ึง่ สะท้อนความต้องการและการฝึกฝนของทัง้ ตัว
บุคคลและระบบ แต่ในปัจจุบันนี้ยังไม่พบวิธีการใดทีไ่ ด้รับการยืนยันว่าที่ดีที่สุดในการรักษาระดับความรู้และคุณภาพของการกู้ชีพ

การเร่ยนร้�เพื�อควิามัเชี่�ยวิชีาญ่

2010 (ใหม่่): อุปกรณ์บันทึกการนวดหน้าอกผายปอดกู้ชีพ และแสดงผลการปฏิบัติรุ่นใหม่ๆ อาจมีประโยชน์ในการฝึกอบรมผู้ให้การ
ช่วยเหลือ และเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ทั้งหมด ในการพัฒนาคุณภาพของการกู้ชีพในผู้ป่วยในสถึานการณ์จริง การฝึกเพื่อให้มี
ทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่มีการบูรณาการและซึ่ับซึ่้อนที่จ�าเป็น ในการปฏิบัติการนวดหน้าอกที่เพียงพอนั้น ต้องมีเป้าหมายที่ผเู้ ข้ารับ
การฝึกอบรมว่าต้องฝึกปฏิบัติจนมีความเชี่ยวชาญ และสามารถึแสดงให้เห็นว่าปฏิบัติได้จริง
เหตุุผล: การประเมินผลการกดหน้าอก โดยหลักแล้วจะเน้นให้มที กั ษะปฏิบตั ทิ แี่ ม่นย�าใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความถึีใ่ นการกด ความลึกใน
การกด และการปล่อยให้มีการขยายกลับของทรวงอก(recoil) รวมถึึงห้ามมิให้มีการขัดขวางการกดหน้าอก เป็นความท้าทายอย่างสูง
แม้กระทั่งผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีก็ตาม ดังนั้น ผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องได้รับการให้ความสนใจในระหว่างการฝึก
กดหน้าอกเป็นอย่างดี ค�าแนะน�าในการกู้ชีพปี 2010 ของ AHA และ EEC ได้ให้ความส�าคัญกับการท�าให้มนั่ ใจว่า ผู้ฝึกอบรมสามารถึ
ประจำำเดืือนมีีนาคมี 2564
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ท�าการกดหน้าอกได้อย่างถึูกต้อง การฝึกพืน้ ฐานอย่างการ “กดให้แรง และ กดให้เร็ว” อาจไม่เพียงพอทีจ่ ะท�าให้แน่ใจว่า การกดหน้าอก
ท�าได้อย่างยอดเยี่ยม การใช้อุปกรณ์บันทึกการกดหน้าอกผายปอดกู้ชีพ และแสดงผลการปฏิบัติระหว่างการฝึกกดหน้าอกนั้น จะช่วย
เพิ่มการเรียนรู้และการจดจ�าได้

การพิชีิตกำแพงท่�ทำให�ละเลยการชี่วิยก้�ชี่พ

2010 (ใหม่่): การฝึกอบรมควรมีการพูดถึึงอุปสรรค ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าของผู้ประสบเหตุคนแรกในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยการ
นวดหน้าอกผายปอดกู้ชีพ
เหตุุผล: ความกลัวของผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย สามารถึท�าให้ลดลงได้ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่แท้จริงที่อาจเกิดขึ้นต่อ
ผูช้ ว่ ยเหลือ และตัวผูป้ ว่ ยเอง การให้ความรูอ้ าจช่วยให้ประชาชนทัว่ ไปทีเ่ คยผ่านการฝึกอบรมการกูช้ พี ขัน้ พืน้ ฐาน ให้สามารถึช่วยเหลือ
ผู้ป่วยได้ดีขึ้น จากการศึกษาพบว่า ค�าตอบที่พบบ่อย ๆ จากผู้ประสบเหตุนั้นคือ จริง ๆ แล้วทุกคนต่างกังวล รู้สึกไม่มั่นใจและ
ตืน่ ตระหนก หลักสูตรการฝึกอบรมควรสอนวิธกี ารลดอาการดังกล่าว เจ้าหน้าทีส่ งั่ การในระบบการแพทย์ฉกุ เฉินควรรูจ้ กั วิเคราะห์สภาวะ
อารมณ์ของผู้ประสบเหตุ และช่วยแนะน�าให้ผู้ประสบเหตุสามารถึท�าการช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างถึูกต้องและมีประสิทธิภาพได้

การเร่ยนร้�เรื�องทักษะการทำงานเป็นท่มั ในการก้�ชี่พขั�นส้งสำหรับผ่้�ใหญ่่และการก้�ชี่พขั�นส้งในเด็ก

2010 (ใหม่่): การฝึกอบรมการกู้ชีพขัน้ สูงควรมีการฝึกการท�างานเป็นทีมด้วย
เหตุุผล: ทักษะการกู้ชีพมักมีการท�าหลาย ๆ สิ่งไปพร้อม ๆ กัน และผู้ให้บริการทางการแพทย์จะต้องสามารถึท�างานร่วมกันเป็น
หมู่คณะได้ เพื่อลดกระบวนการขัดขวางการนวดหน้าอก พบว่าการท�างานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้น�า ทวีความส�าคัญอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสูตรขั้นสูงทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

ไมั่มั่ควิามัจำเป็นต�องฝึึกการใชี�งานเครื�องกระตุ�นหัวิใจอัตโนมััติ

2010 (ใหม่่): ไม่มีความจ�าเป็นต้องฝึกการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ แม้ว่าการฝึกจะช่วยเพิ่มความสามารถึในการใช้งานเครื่อง
ก็ตาม
เหตุุผล: ในการศึกษาทีใ่ ช้หนุ่ จ�าลองพบว่า ผูใ้ ช้งานสามารถึใช้เครือ่ งกระตุน้ หัวใจอัตโนมัตไิ ด้อย่างถึูกต้องโดยไม่ตอ้ งผ่านการฝึกมาก่อน
การใช้เครื่องกระตุน้ หัวใจอัตโนมัติโดยผู้ประสบเหตุคนแรก ทีแ่ ม้ไม่เคยได้ฝึกอบรมมาก่อนก็มีประโยชน์และอาจช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิต
ได้ จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การฝึกอบรมเพียงเล็กน้อยก็สามารถึเพิม่ ความสามารถึในการใช้งานเครือ่ งในหุน่ จ�าลองได้ ทัง้ นีค้ วรมี
การส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอย่างกว้างขวาง เพื่อเพิ่มโอกาสการฝึกอบรมให้กับผู้ประสบเหตุคนแรกได้มากขึน้

การพัฒนาคุณ์ภาพของระบบก้�ชี่พอย่างต่อเนื�อง

2010 (ใหม่่): ระบบการกู้ชีพควรมีระบบการประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เหตุุผล: มีหลักฐานที่พบว่า ในแต่ละพื้นที่ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีการรายงานอุบัติการณ์ภาวะหัวใจหยุดเต้น และผลลัพธ์ของ
การกู้ชีพที่แตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน ความแตกต่างนี้เองเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่า ในแต่ละชุมชนและระบบการกู้ชีพมีความจ�าเป็น
ต้องจ�าแนก และวิเคราะห์การให้ความช่วยเหลือภาวะหัวใจหยุดเต้นอย่างทันท่วงที และวัดผลลัพธ์อย่างแม่นย�า ทัง้ ยังช่วยให้เห็นโอกาส
ในการเพิม่ อัตราการรอดชีวติ ในหลายๆพืน้ ทีไ่ ด้อกี ด้วย ควรมีการประเมินและติดตามผลของระบบการกูช้ พี ในชุมชนและในโรงพยาบาล
ภาวะหัวใจหยุดเต้น ระดับของการช่วยเหลือ และผลลัพธ์ของการช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องรวมถึึง
การประเมินผลและเปรียบเทียบกับชุมชน/สถึาบันอืน่ และพยายามปรับปรุงการกูช้ พี ให้มคี วามเหมาะสมอย่างต่อเนือ่ ง จะช่วยพัฒนาการ
กู้ชีพให้เข้าใกล้อุดมคติได้มากยิ่งขึ้นได้
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