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ภาพหน้าปก : 
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  นิตยสาร MDC Health ฉบับนี้เป็นฉบับพิเศษ 
ท่ีคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้จัดพิมพ์เผยแพร่ใน
เดือนกรกฎาคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 และ
น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 
ท่ีทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องใน 
วาระอันเป็นศุภมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าในนามของ 
ผู้บริหาร แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และพนักงาน
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาต ถวายพระพรชัยมงคล ขอพุทธานุภาพ 
แห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล พระบรมกฤษดาภินิหารแห่ง 
พระสยามเทวาธิราช และพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า 
ทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำาราญ 
เจริญพระชนมพรรษาย่ิงยืนนาน ทรงสถิตย์เป็นพระมิ่งขวัญแห่งปวงชนชาวไทย ตราบ 
นิรันดร์กาล

 ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID–19 
สรา้งผลกระทบต่อการดำาเนนิชวีติมาอยา่งยาวนาน การแพร่กระจายของโรคไปยังหลายพืน้ท่ี 
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนามีนโยบายและการดำาเนินการต่าง ๆ  ทั้งด้านการบริการผู้ป่วย และ
ด้านบุคลากรคลินิกฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ โดยปฏิบัติ
ตามมาตรการควบคุมและปอ้งกนัโรค แนวทางการคัดกรองผูป้ว่ยอย่างเคร่งครัด คลินิกศูนย์
แพทย์พัฒนาได้ให้ความร่วมมอืกับภาครัฐในการเปน็หน่วยบริการฉีดวคัซีนปอ้งกัน COVID-19 
ให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน - วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยลงทะเบียนล่วงหน้าตามที่ 
ภาครัฐกำาหนด แม้ว่าการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 จะสามารถลดความรุนแรงของอาการ
ป่วยและลดการเสียชีวิตลงได้บ้าง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดก็ยังเป็นส่ิงสำาคัญ  
ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำาสบู่หรือแอลกอฮอล์ รวมทั้งการกินร้อน 
ช้อนตัวเอง มีสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด เหล่านี้จะเป็น New normal ที่จะติดตัว 
ให้เป็นนิสัย เพื่อการป้องกันโรคและแพร่กระจายของเชื้อได้เป็นอย่างดี

 อนึง่ นิตยสาร MDC Health ในฉบบัน้ี จะนำาเสนอบทความในเร่ืองตา่ง ๆ  เก่ียวกับสุขภาพ
ที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยมุ่งหวัง
ให้ผู้อ่านเข้าใจถึงการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี ตระหนักในความสำาคัญของการส่งเสริมสุข
ภาพและการปอ้งกันโรค รวมท้ังมคีวามเข้าใจลักษณะของโรค การรกัษาและเทคโนโลยีต่าง ๆ   
ท่ีช่วยในการรักษา การฟื้นฟูสภาพด้านร่างกายและจิตใจ ทำาให้สามารถปรับพฤติกรรมเพื่อ
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์
กรรมการผู้อำานวยการ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
พ.ต.อ.ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
พ.ท.สมชาย กาญจนมณี
ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ
พล.ท. นพ.เชิดชัย เจียมไชยศรี
พล.ท. ทพ.ทวีศักดิ์ ทวีศรี  
ที่ปรึกษา
รศ. นพ.สาธิต โหตระกิตย ์
รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม
พล.อ. นพ.วทัญญู ปรัชญานนท์
พล.ท. นพ.มาโนชญ์ จันทรศร
นางสุปาณี ธรานนท ์  
กรรมการผู้อำานวยการ
นพ.ธีรพล โตพันธานนท์

รองผู้อำานวยการ
พญ.จริยา แสงสัจจา
นพ.พิทักษ์ ตั้งชนะชัยอนันต์

ที่ปรึกษาคณะบรรณาธิการ 
ศ.คลินิกเกียรติคุณ 
ทพญ. ดร.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร 
คณะบรรณาธิการ   
พล.ต. นพ.กนธีร์ สังขวาสี
ศ.เกียรติคุณ นพ.กฤษฎา รัตนโอฬาร
พญ.กิ่งกาญจน์ เติมสิริ
พล.ท. ผศ. นพ.ไกรวัชร ธีรเนตร
นพ.จุล กาญจนเจตนี
พญ.น้ำาเพชร รัชตภูษิต 
นพ.ปกรณ์ โล่ห์เลขา       
ศ.เกียรติคุณ พญ.พูนสุข จิตรนุสนธิ์ 
พล.อ. นพ.ภูษิต รัตนธรรม  
ผศ. พญ.รวิวรรณ นิวาตพันธุ์
นพ.วนัส ไชยตรี   
พญ.วิญญารัตน์ ตันศิริ
ทพ.สถาพร จันทร   
รศ. นพ.สมชาย เอื้อรัตนวงศ์
พญ.สมทรง ศิลธรรม 
นพ.สมพร  วงศ์อมรธรรม
พท. นพ.สุธี  อินทรชาติ
นพ.สุรพงษ์ รัชตภูษิต  
พล.อ. ทพ.อภิศักดิ์ จงรักษ ์  
นพ.โอรส ทรัพย์เจริญ 
นางสาวจีรภา อิทธิปัญญากุล
นางสาวเนจก์หทัฒ บัวติ๊บ 
นางสาวพรพรรษา อาลัยญาติ
นายสรศักดิ์ บุญจรัส
นายคณากร คงไข่
นางสาวกมลรัตน์ คำาพันธ์์

บรรณาธิการ
นางสาวพลอยพัชชา อมรรัตน์โรจน

รองบรรณาธิการ    
นางสาววรรษมน บุตรพรม

แยกสี/พิมพ์ที่ 
บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำากัด
โทร 02-6419135-8

ออกแบบ/ประสานงาน
นายนัท ลิขิตมาน
นายเสกสรร มูลทอง



5 

การกระตุ้นสมองและเซลล์ประสาท
ด้วยคล่ืนแม่เหล็ก

นพ.ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์

การค้นหามะเร็งเต้านม
รู้เร็ว รักษาหาย
 พญ.สลักจิต ชูโชติรส

โรคของลูกอัณฑะ
 พ.ท. นพ.อาคเนย์ วงษ์สวัสดิ์

ภาพกิจกรรม
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

SLE – COVID-19 Disease/Vaccine
 พ.ท. นพ.ชาติวุฒิ ค้ำาชู

ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ
การรับวัคซีนโควิด-19
 พ.ท. นพ.ธรณัส กระต่ายทอง

“ฟ้าทะลายโจร” สมุนไพรใกล้ตัว
ภญ.ฐาปนีย์ ชลสุวรรณ

6

13

23

42

31

19

28

37

44

ข่าวสารคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

ความภาคภูมิใจ
ของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

45

โรคอ้วนในเด็ก
กับสถานการณ์ COVID-19

 ศ. พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์



ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชุติมา ศิริกุลชยานนท์
กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ

 โรคอว้นเปน็ปญัหาสาธารณสขุทีส่ำาคัญในศตวรรษที ่21 ในประเทศ
ต่าง ๆ  ท่ัวโลกทัง้เด็กและผู้ใหญ่ ท้ังประเทศทีพั่ฒนาแลว้และกำาลังพฒันา 
องค์การอนามยัโลกรายงานว่าเดก็วัยกอ่นเรยีนจำานวน 38.2 ล้านคน และ
เดก็อายุ 5-19 ปี จำานวน 340 ล้านคน ท่ัวโลก มีภาวะโภชนาการเกิน และ
จำานวน 1 ใน 4 อยู่ในทวีปแอฟริกา และครึ่งหนึ่งอยู่ในทวีปเอเชีย และ
ได้บรรจุเป็นวาระแห่งโลกที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน1  รายงานล่าสุดของ CDC 
สหรัฐอเมริกา พบว่าความชุกของโรคอ้วนในเด็กเพิ่มข้ึนมากและเพิ่ม
ตามอายุ ดังน้ี อัตราโรคอ้วนในเด็กอายุ 2-5 ปี ร้อยละ 13.4 อายุ 6-11 ปี 
รอ้ยละ 20.3 และอาย ุ12-19 ปี รอ้ยละ 21.2 ตามลำาดับ2 ประเทศสหราช 
อาณาจักร ได้รายงานข้อมูลท่ีสำารวจล่าสุดก่อนการระบาดของ COVID-19 
พบว่าร้อยละ 21 ของเด็กอายุ 10-11 ปี เป็นโรคอ้วน และเพ่ิมข้ึน
เป็น 27.5% ในพื้นที่ยากไร้3 รายงานจากประเทศออสเตรเลียล่าสุดพบ
ว่าร้อยละ 25 ในเด็กอายุ 2-17 ปี เป็นโรคอ้วน4  สำาหรับประเทศไทย
จากรายงานการสำารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายใน 
ปี 25575 พบว่าความชุกของโรคอ้วนในเด็กทั่วประเทศร้อยละ 13.9 โดย
เฉพาะเด็กท่ีอยู่ในเขตเทศบาลมีความชุกสูงถึงร้อยละ 16.6 และสูงสุด
ในกรุงเทพมหานคร จากรายงานของชุติมา ศิริกุลชยานนท์ และคณะ 
ได้ทำาการสำารวจในโรงเรียนเครือข่ายโครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย  
4 โรงเรียน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร ในปี 2555  พบปัญหาโรคอ้วน 
ร้อยละ 21 ซึ่งสูงกว่าที่เคยสำารวจในปี 25476  (ร้อยละ 19.3)
 โรคอ้วนในเด็กส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็ก  
ต้ังแตเ่หน่ือยงา่ย7 การเรยีนรูช้้ากวา่เดก็ท่ีน้ำาหนกัปกติ8 การเปลีย่นแปลง 
ที่ผิวหนังลักษณะปื้นดำาหนาขรุขระที่รอบคอ รักแร้ ขาหนีบ 
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(Acanthosis Nigricans) สัญญาณเตือนถึง 
ภาวะด้ือต่ออินซูลิน9 โอกาสเกิดโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 210 ไขมันในเลือดสูง11 ความดันโลหิตสูง12 
ภาวะไขมันสะสมในตับ13 นิว่ในถุงน้ำาดี14 โรคระบบ
ทางเดินหายใจ หอบ ภูมิแพ้15  นอนกรน หยุด
หายใจเป็นพัก ๆ16  ปวดข้อ17 มีโอกาสเส่ียงต่อ
โรคมะเร็งมากกว่าเด็กปกติ18  อ้วนในวัยเด็กมี
โอกาสอ้วนในวัยผู้ ใหญ่19 และปัญหาทางสุขภาพ
จิตมีภาวะซึมเศร้าสูงกว่าเด็กปกติ ซึ่งล้วนมีผล 
กระทบต่อการเรียนและคุณภาพชีวิตของเด็ก20  
โดยเฉพาะเด็กที่เป็นโรคอ้วน มีไขมันในเลือด
สูง เบาหวาน และความดันโลหิตสูง จะมีโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจในอนาคต21 โรค
เหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 
ซึ่งส่งผลต่อการสิ้นเปลืองงบประมาณค่าใช้จ่าย
จำานวนมากในการรักษาพยาบาลท้ังของครอบครัว
และประเทศ เด็กที่อ้วนหากไม่ได้รับการแก้ไขจะ
เติบโตเป็นผู้ ใหญ่ที่อ้วน จะส่งผลต่อสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตในอนาคต

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจสังคมในปจัจบุนัของแต่ละครอบครวั ส่งผลต่อวิถกีารดำาเนิน
ชีวิต (lifestyle) ซึ่งประกอบด้วย พฤติกรรมการบริโภค (Eating behavior) อาหาร
พลังงานสูง ทั้งหวานและมัน  กิจกรรมทางกาย (Physical activity) น้อย ตลอดจน
สิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว การนั่งเล่นเกม ดูทีวี ฯลฯ ล้วนเป็นปัจจัยที่มี
ความสำาคัญส่งผลให้เกิดโรคอ้วนในเด็ก
 1.  ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ครอบครัวที่มีฐานะดีมักจะตามใจเด็ก โดยเฉพาะ
ด้านอาหารบริโภค ทำาให้เด็กได้รับอาหารมากเกินไปเป็นสาเหตุให้เกิดโรคอ้วน  ส่วน
เด็กในครอบครัวที่พ่อแม่มีการศึกษาน้อย รายได้น้อย เด็กมักกินอาหารท่ีราคาถูก  
ไขมัน แป้งน้ำาตาลสงู (energy-dense food) จะอ้วนเช่นกัน22 ปัจจบุนัเด็กในครอบครัว
ท่ีพอ่แมม่กีารศกึษาสงูและมคีวามตระหนกัด้านของสขุภาพมากกว่า  ทำาใหม้กีารเลือก
อาหารที่ดีต่อสุขภาพ (healthy food) และใส่ใจในการออกกำาลังกายมากกว่า จะช่วย
ป้องกันโรคอ้วน23 ดังน้ันโรคอ้วนในเด็กจึงพบได้ทั้งครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคมสูงและต่ำา
 2.  พฤตกิรรมการบริโภค ภาวะปกต ิเราควรรบัประทานอาหาร 3 มือ้ คอื มือ้เชา้  
กลางวัน  และเย็น  แต่ในเด็กอ้วนมักมากกว่า 3 มื้อ และจุบจิบ ไม่ค่อยรับประทาน
อาหารเช้า มื้อสำาคัญ แต่รับประทานมื้อดึก ที่ไม่ควรทำา
 การงดอาหารเช้า อาหารเช้า จัดเป็นอาหารมื้อแรกและอาหารมื้อสำาคัญที่สุดที่ 
รบัประทานหลังจากต่ืนนอน เพือ่เพ่ิมระดับน้ำาตาลในเลือดให้อยูใ่นสภาวะปกติ สำาหรับ
ดำาเนินกิจวัตรประจำาวัน โดยเฉพาะเด็กวัยเรียนจะได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่
ในปัจจุบันวิถีชีวิตของคนเมืองต้องรีบเร่งออกจากบ้าน เพื่อไปให้ทันโรงเรียนหรือทัน
เวลาทำางานในตอนเช้า การเตรียมอาหารเช้าจึงดูเป็นการเสียเวลา อาหารเช้าของ
นกัเรยีนส่วนหน่ึงจึงมกัเปน็ที่โรงเรียน และถ้าสายไมม่เีวลาอาจงดไปเลย คนส่วนใหญ่
มักมองข้ามความสำาคัญของอาหารม้ือเช้าและละเลยอาหารม้ือน้ี ผลการงดอาหารเชา้ 
ส่งผลต่อการเรียนและสุขภาพของเด็กวัยเรียน 

สาเหตุของการเกิดโรคอ้วนในเด็ก
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 การศึกษาพบว่าเด็กท่ีไม่ได้รับอาหารเช้า ความสามารถในการแก้
ปัญหาเฉพาะหน้า ความจำาระยะสัน้ การจดจำาลดลง และขาดสมาธิ 
ในการเรียน เม่ือเปรียบเทียบกับเด็กท่ีได้รับประทานอาหารเช้า24 
ผลต่อน้ำาหนักตัว ความเข้าใจว่าการงดอาหารเช้าจะช่วยลดน้ำา
หนักได ้เป็นความเขา้ใจผิด เพราะการงดอาหารเชา้นอกจากไม่ชว่ย 
ลดน้ำาหนัก  ในทางตรงข้ามการงดอาหารเช้ายังทำาให้อัตราการ 
เผาผลาญพลังงานในร่างกายต่ำากว่าคนที่รับประทานอาหารเช้า  
จึงทำาให้ลดน้ำาหนักตัวได้ยากข้ึน และทำาให้มีโอกาสอ้วนได้ง่าย 
แม้ว่าจะควบคุมการรับประทานอาหารให้น้อยลงแล้วก็ตาม อีกทั้ง
ยังทำาให้รู้สึกหิวมากในมื้อถัดไป จะรับประทานอาหารมื้อเที่ยงมาก
ขึ้น ตลอดจนอาหารว่างที่มีพลังงานและไขมันสูง25  จนเป็นสาเหตุ
หนึ่งของโรคอ้วนและอ้วนลงพุง26

 การรับประทานม้ือดึก เป็นส่ิงที่ควรหลีกเลี่ยงเน่ืองจาก 
รบัประทานแลว้เขา้นอน เป็นการสะสมพลังงาน จะทำาใหอ้้วน และ
มีผลทางลบต่อสุขภาพเนื่องจากอาจเกิดภาวะกรดไหลย้อน27

 การรับประทานจุบจิบ การรับประทานจุบจิบในเด็ก น่าจะ
มาจากครอบครัวท่ีตามใจ และไม่ได้ฝึกวินัยให้กับลูก ทำาให้ได้รับ
พลังงานมากเกินความต้องการ 

 การบริโภคผัก ผลไม้ น้อย เด็ก ๆ โดยเฉพาะเด็กอ้วนมักไม่
ค่อยรบัประทานผกั ผลไม ้ท้ังทีผั่ก ผลไม้ เปน็อาหารทีด่ตีอ่สขุภาพ 
อุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด ตลอดจนสารต้านอนุมูล
อิสระ และมีใยอาหารช่วยดูดซับไขมันในลำาไส้และช่วยในการ 
ขับถ่าย28

 การบริโภคอาหารนอกบ้านเพิ่มมากขึ้น ค่านิยมในการ
บริโภคอาหารนอกบ้านเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งมักเป็นอาหารจานด่วนท่ีมี 
พลงังานสูง ส่งผลต่อการบริโภคผัก ผลไม้ ลดลง11,29  ในสถานการณ ์ 
COVID -19 การปรับตัวกบัการไม่ไปนอกบา้น โดยการสัง่อาหารมา
ส่งที่บ้าน (home delivery) คุณภาพไม่แตกต่างกันคือ ทั้งพลังงาน
สูงและมกัไมค่รบ 5 หมู่ เกิดการสะสมพลงังานจากอาหารท่ีบริโภค 
และไม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกาย

 ชนดิของอาหารกบัการเกดิโรคอว้น เปน็ท่ีทราบกนัดวีา่อาหาร
ท่ีเดก็ชอบมักเปน็เน้ือสัตว์ อาหารทอดหรือไขมันสงู (high fat diet)  
เช่น ไก่ทอด ลูกชิ้นทอด ไส้กรอก ฯลฯ  เครื่องดื่มและอาหารที่มีรส
หวานหรือน้ำาตาลสูง (high sugar diet) น้ำาหวาน น้ำาอัดลม ขนมที่
เด็ก ๆ ชอบ มักเป็นประเภทมันฝรั่งทอด (French fries) ขนมกรุบ
กรอบ ซึ่งทั้งหวาน มัน และเค็ม แต่ไม่ชอบบริโภคผัก ผลไม้11

 3. กิจกรรมทางกาย (physical activity) ปัจจุบันทั้งผู้ ใหญ่
และเด็กให้ความสำาคัญของการออกกำาลังกายลดน้อยลง ต้องการ
ความสะดวกสบาย อีกทั้งมีเครื่องผ่อนแรงต่าง ๆ ทำาให้ยิ่งลดการ
ใชพ้ลงังานลงตามลำาดับ เป็นผลนำาไปสูโ่รคอ้วน การมกีจิกรรมทาง
กาย เกดิการเคลือ่นไหว จะมีการเผาผลาญพลังงานทีส่ะสมออกไป 
ในคนปกติมักมีความคล่องตัว แต่คนที่มีน้ำาหนักเกินหรือโรคอ้วน 
มักจะอุย้อ้าย และไม่ค่อยเคล่ือนไหว ทำาให้สะสมพลงังานและอ้วน
มากขึ้น 

10 

JULY 2021



 รายงานการศกึษาในเดก็เล็กอาย ุ4-7 ปี  ถ้าแมม่กีจิกรรมทาง
กาย เดก็ก็จะมีกจิกรรมทางกาย มีการว่ิงเล่นคิดเป็น 2 เทา่ ของเด็ก
ท่ีแมไ่มค่อ่ยมีกจิกรรมทางกาย และถ้าพ่อมกิีจกรรมทางกาย เดก็จะ
มีกิจกรรมทางกายเพ่ิมเปน็ 3.5 เท่า ของเด็กท่ีพ่อไม่ค่อยมกิีจกรรม 
และเพิ่มเป็น  5.8 เท่า ถ้าทั้งพ่อและแม่มีกิจกรรมทางกาย30

 การดูทวี ีเล่นเกม จำานวนชัว่โมงของการดทีูว ีเลน่เกม (screen 
time) มีความสมัพนัธ์กับการเกดิโรคอว้น  การดทูวีทีำาใหร่้างกายไมไ่ด้
ใช้พลังงาน  ท้ังในเด็กปกตแิละเดก็อว้น  นอกจากน้ียงัเกดิการสะสม
พลงังานจากการทีเ่ดก็มักรับประทานขนม โดยเฉพาะขนมขบเค้ียว 
กรุบกรอบ ซึ่งมีพลังงานสูงระหว่างดูทีวี และการได้รับข้อมูลจาก 
โฆษณาทางทีวีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขนม อาหารต่าง ๆ ซึ่งมักให้
พลังงานสูง เด็กจะรับรู้ อยากลองและไปหาซื้อมารับประทาน31,32  
ข้อแนะนำาจาก American Academy of Pediatrics' guidelines 
ไม่ควร ใหเ้ดก็อายุต่ำากว่า 2 ป ีดูทวี ีและเดก็ที่โตข้ึนการดทูวีแีละ
เล่นเกมรวมไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน33

 4. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยท่ีมีความสำาคัญที่ทำาให้
เกิดโรคอ้วน ขึ้นอยู่กับวัยต่าง ๆ สำาหรับทารกในครรภ์ สิ่งแวดล้อม
คือครรภ์มารดา ภาวะโภชนาการของมารดาก่อนและระหว่าง 
ตั้งครรภ์มีผลต่อน้ำาหนักทารกแรกเกิด เมื่อเกิดมาได้รับการเลี้ยงดู 
ท่ีตามใจในครอบครัว พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การเข้าถึง 
แหล่งอาหารง่ายและสะดวก ส่ือโฆษณา วิถีการดำาเนินชีวิต  
การขาดการออกกำาลังกาย ล้วนเปน็ปจัจัยสำาคัญในการเกดิโรคอ้วน
ในเด็ก โดยเฉพาะในสถานการณ์ COVID-19
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 การปรบัเปลีย่นพฤติกรรม (Behavior modification) โดยการสรา้งวินยัในเด็ก ผู้ปกครองและคณุครู ควรสรา้งวินยัในเด็ก 3 ประการ
 1.  วินัยในการกิน สอนให้เด็กกินเป็นเวลา 3 มื้อ เช้า กลางวัน เย็น ไม่กินจุบจิบ และรู้จักเลือกชนิดของอาหาร
 2.  วินัยในการใช้เวลา ผู้ปกครองควรกำาหนดช่วงเวลาให้เด็กและตรงต่อเวลา ช่วงทำาการบ้าน ช่วงออกกำาลังกาย ช่วงให้เด็กช่วย
ทำางานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ กำาหนดเวลาเข้านอนและเวลาตื่นนอน ไม่ควรนอนดึกเพราะการเจริญเติบโตโดยเฉพาะความสูง จะน้อยกว่า
เด็กที่นอนหลับพักผ่อนเพียงพอ เด็กที่นอนดึกมักหิว จะกินมื้อดึกและทำาให้อ้วน มักตื่นสาย กินอาหารเช้าไม่ทัน และการเรียนจะไม่มี
สมาธิ ง่วง ภูมิคุ้มกันน้อย เจ็บป่วยง่าย
 3.  วินัยในการใช้เงิน ควรฝึกให้เด็กรู้จักคุณค่าของเงิน คิดก่อนซื้อ ประหยัด และรู้จักเก็บออม
 จากการศึกษาพบว่าเด็กอ้วนขาดวินัยทั้ง 3 ประการ เมื่อเทียบกับเด็กน้ำาหนักปกติอย่างมีนัยสำาคัญ34 ผู้ปกครองควรเป็นต้นแบบ 
ให้กับลูกในการสร้างวินัย ทั้งด้านการกิน การออกกำาลังกาย และการใช้เงิน
 ในสถานการณ์ COVID-19 เด็ก ๆ ต้องเรียน online ท่ีบ้าน ไม่ได้วิ่งเล่นกับเพื่อน ๆ ท่ีโรงเรียน ทำาให้ไม่ค่อยได้ออกกำาลังกาย 
ประกอบกับการกินไม่เป็นเวลา กินจุบจิบ เด็กจะอ้วนและอ้วนมากขึ้น ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 และมีอาการรุนแรง
มากกว่าเด็กปกติ35 ผู้ปกครองจึงควรจัดหาอาหารครบ 5 หมู่ ให้กับลูกทุกมื้อ ในปริมาณที่เหมาะสมกับวัย ตามเวลา มีผลไม้เป็นอาหาร
ว่างให้กับเด็กเตรียมไว้ในตู้เย็น อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ไม่ควรนำาเข้าบ้านหรือไว้ในตู้เย็น พาลูก ๆ  ออกกำาลังกายทุกวัน และไม่นอนดึก
 การรณรงค์ขององคก์ารอนามัยโลก “Be Active” มจีุดมุ่งหมายเพือ่ชว่ยใหเ้ราใส่ใจออกกำาลังกายและเพื่อความสนกุสนานในเวลา
เดียวกัน เด็ก ๆ ควรออกกำาลังกายอย่างน้อยวันละ 60 นาที การออกกำาลังกายเป็นประจำามีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ ช่วยควบคุม
น้ำาหนกั ป้องกนัโรคอ้วน36 โรคเบาหวาน เพิม่ความแข็งแรงของกระดกูและกลา้มเน้ือ เพิม่ความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือดช่วยป้องกัน
โรคความดันโลหิตสูง37 หัวใจและปอดแข็งแรง ลดไขมันในเลือดและที่สะสมในร่างกาย38 การเจริญเติบโตสมวัย และที่สำาคัญช่วยเพิ่ม
ภูมิคุ้มกันโรค นอกจากนี้ยังดีต่อสุขภาพจิต ลดความเครียด ภาวะซึมเศร้า และช่วยให้ความจำาดี39

  สรุปในสถานการณ์ COVID-19 ผู้ปกครองจึงควรใส่ใจดูแลสุขภาพของลูก ครอบครัว และตนเอง จัดอาหารที่มีประโยชน์ ออก
กำาลังกายเป็นประจำาทุกวัน ได้รับอากาศบริสุทธิ์ มีอารมณ์ดี และนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ ร่วมกับการสวมหน้ากากอนามัย รักษา
ระยะห่าง หมั่นล้างมือ เพื่อทุกคนผ่านพ้นวิกฤติโดยปลอดภัย

แนวทางในการแก้ไขโรคอ้วนในเด็ก

    ศ. พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์
 คลินิกกุมารเวช
   ตารางออกตรวจ
  วันอังคาร 14.00-19.00 น.

กรุณานัดหมายล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ 

โทร. 0-2105-0345, 0-2308-7600
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 เป็นเวลากว่า 30 ปี ที่เครื่องกระตุ้นศีรษะด้วยคลื่นแม่เหล็ก
เครื่องแรกถือกำาเนิดขึ้น จากนั้นมา การศึกษาเพื่อตอบโจทย์เรื่อง
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ด้วยการรักษาวิธีนี้ก็เป็นไปอย่าง
กว้างขวางและลึกซึ้งขึ้น จนปัจจุบันเรามีคำาตอบท่ีสามารถนำามา
อธิบายกลไกการรกัษาทีพ่สิจูน์ทราบในทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
ลงลึกถึงระดับเซลล์และโมเลกุล ที่สำาคัญเครื่องมือทางการแพทย์
ใหม่ตวันีพ้สิจูนแ์ลว้วา่ ไดผ้ลกับการรกัษาโรคยากทีด่ือ้ตอ่การรักษา
อย่างโรคซึมเศร้า อัมพฤกษ์ อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง 
โรคพาร์กินสัน โรคสมองเสื่อม อาการนอนไม่หลับ โรคปวดศีรษะ
ไมเกรน อาการประสาทหลอนทางการเห็นและการได้ยินในผู้ป่วย
จิตเภท อาการเสพติด และโรคออทิสติก เป็นต้น

 เคร่ืองกระตุ้นด้วยแมเ่หลก็ปล่อยคลืน่แมเ่หลก็ออกมาจากหวัคอยลทุ์กคร้ังทีมี่กระแสไฟฟา้ว่ิงเข้าไปในขดลวดภายในหัวคอยล ์คลืน่
แม่เหล็กที่แรงมากพอ สามารถเหนี่ยวนำาให้เกิดกระแสไฟฟ้าในเปลือกสมองที่อยู่ลึกลงไป 1.5 เซนติเมตร การเหนี่ยวนำานี้นำาไปสู่การ 
กระตุ้นหรือระงับการทำางานของเซลล์ประสาทสมอง ขึ้นอยู่กับความถี่ในการกระตุ้นเหนี่ยวนำา ส่งผลในการรักษาโรคต่าง ๆ  ในตำาแหน่ง
เปลือกสมองที่แตกต่างกัน อาทิ โรคซึมเศร้า การกระตุ้นด้วยความถี่สูงท่ีตำาแหน่งด้านบนถึงด้านข้างของสมองส่วนหน้าซีกซ้าย (left 
DLPFC) หรือการระงับด้วยความถี่ต่ำาที่ตำาแหน่งเดียวกันซีกขวา ล้วนได้ผลในการบำาบัดอาการซึมเศร้า ส่วนโรคอัมพาตจากหลอดเลือด
สมอง การกระตุน้ดว้ยความถ่ีสูงท่ีตำาแหน่ง M1 (ตำาแหน่งเปลือกสมองท่ีควบคมุกล้ามเนือ้ขอ้มือ) ตรงซกีสมองด้านทีมี่พยาธสิภาพ ชว่ย
ฟื้นคืนการเคลื่อนไหวของซีกกายที่อ่อนแรงด้านตรงกันข้ามได้ เป็นต้น

การกระตุ้นสมองและเซลล์ประสาท
ด้วยคลื่นแม่เหล็ก

นายแพทย์ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

การทำางานของเครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็ก
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 กลไกการทำางานของการกระตุน้ด้วยแมเ่หลก็ทีเ่ปลือกสมองนี ้กลา่วได้วา่ มีบทสรุปลงตวัเป็นท่ีนา่เช่ือถือ จนกระทัง่สามารถรวบรวม
เป็นบทความในตำาราทางการแพทย์ กลไกแรกก็คือการกระตุ้นการทำางานของสารสื่อประสาทหลายชนิด เช่น โดปามีน ซีโรโตนิน โอปิ
ออยด์ กาบ้า และกลูตาเมต เป็นต้น กลไกถัดมาคือการก่อให้เกิดการกระตุ้นระยะยาว (LTP) หรือการยับยั้งระยะยาว (LTD) ผ่านทาง
ตัวรับที่จุดเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาท กลไกสุดท้าย ผ่านทางการเปลี่ยนแปลงการทำางานในระดับยีนกันเลย
 การศึกษาในหนูท่ีทำาให้เกิดเนื้อสมองตายจากการอุดตันของหลอดเลือด โดยการตัดช้ินเน้ือในสมองมาศึกษาในระดับเซลล์และ
โมเลกุล เปรียบเทียบกันระหว่างหนูทดลองกลุ่มที่รับการรักษา โดยการกระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการรักษา 
ผลปรากฏวา่ เน้ือสมองท่ีบาดเจ็บจากการขาดเลอืดในกลุม่รกัษามกีารเพิม่ขึน้ของสารโปรตีนหลายชนิด ท่ีแสดงถงึการส่งเสริมการสรา้ง
เซลล์ประสาทใหม่ การปกป้องเซลล์ประสาท การต้านการทำาลายเซลล์ประสาท การต้านการอักเสบ และการลดพื้นที่การตายของเนื้อ
สมอง ทั้งหมดนี้ นำาไปสู่การฟื้นคืนการทำางานของเซลล์สมอง (neuroplasticity)

ภาพจาก http://freshmanmonroe.blogs.wm.edu/ ภาพจาก https://brainconnection.brainhq.com/ 
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 หลายคนกังวลวา่ การกระตุ้นดว้ยคลืน่แมเ่หล็กท่ีสมองจะรู้สึกอยา่งไร เป็นอนัตรายหรือไม่ อนัทีจ่รงิ หลักการในการกระตุ้นอยูท่ี่การ
หาความแรงที่เหมาะสม ซึ่งวัดได้จากแรงกระตุ้นที่ตำาแหน่ง M1 แล้วทำาให้เกิดการขยับนิ้วมือหรือข้อมือแต่เพียงเล็กน้อย แรงกระตุ้นที่ 
เหมาะสมนี้ โดยทั่วไปไม่ทำาให้รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใด ตลอดระยะเวลาของการกระตุ้นด้วยความถี่สูง 5-10 นาที ส่วนใหญ่ไม่รู้สึกเจ็บ
เลย หากจะรู้สึกเจ็บบ้างก็เป็นเพียงการเจ็บบริเวณผิวของหนังศีรษะ ไม่ใช่เป็นการเจ็บในสมอง และความรู้สึกเจ็บน้ีมักเกิดกับเครื่อง
กระตุ้นแม่เหล็กที่มีช่วงกว้างของคลื่นแคบ ๆ ในช่วง 160-280 ไมโครวินาที เครื่อง TAMAS ที่ใช้บำาบัดรักษาในคลินิกเวชกรรมฟื้นฟู 
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา มีความกว้างช่วงคลื่นที่ 350 ไมโครวินาที จึงแทบไม่รู้สึกเจ็บจากการกระตุ้นเลย 
 ความรูสึ้กหลังการกระตุ้นดว้ยความแรงทีเ่หมาะสม แตล่ะคร้ังผูป่้วยมักรูสึ้กศีรษะโล่ง เบาสบาย มีนอ้ยรายทีอ่าจรู้สึกปวดมึนศรีษะ 
ซึง่เกิดจากการกระตุ้นด้วยความแรงท่ีมากเกินไปหรอืกระตุน้นานเกนิไป และหลงัจากนัน้ ส่วนใหญมั่กรู้สึกผอ่นคลาย อาจงว่งนอน และ
หลับง่ายขึ้น อันเป็นเรื่องปกติของผลการรักษาวิธีนี้ ผู้ป่วยมิต้องกังวลใจแต่อย่างใด

รู้สึกอย่างไรขณะทำาการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กที่สมอง
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 ผลการรักษาดว้ยแม่เหลก็ท่ีมีตอ่สมองเกดิขึน้เป็นระยะเวลายาวนาน คือให้ผลการรกัษานานเป็นวัน ๆ   ความถ่ีในการรกัษาจึงข้ึนอยู่
กับความยาวนานของผลการรักษาแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ยังขึ้นอยู่กับภาวะของโรคว่า อยู่ในระยะเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง กล่าว
โดยรวม ในภาวะเฉียบพลนัของโรค เช่น โรคซมึเศร้าเฉียบพลนั โรคหลอดเลือดสมองใน 2-4 สัปดาห์แรก การกระตุน้วนัละคร้ังต่อเนือ่ง
กัน 2-3 สัปดาห์ จึงจะเพียงพอ แต่ในระยะเรื้อรัง อาจกระตุ้นเพียงสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ต่อเนื่องกัน 10 ครั้ง เว้นระยะ 2-4 สัปดาห์ 
ประเมินการรักษาแล้วจึงพิจารณากระตุ้นรอบใหม่
 ความถี่ของการกระตุ้นเพื่อการรักษาโรคต่าง ๆ มีความแตกต่างกันไป ช่วง 2-3 ปี มานี้ มีการศึกษาความถี่การกระตุ้นวันละ 2 ครั้ง 
เปรียบเทียบกับความถี่การกระตุ้นแบบเดิมที่ถี่สุดคือวันละ 1 ครั้ง พบว่า การกระตุ้นวันละ 2 ครั้ง ห่างกันอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ได้ผลดี
กว่าหรือเทียบเคียงกับความถี่การกระตุ้นแบบเดิม ประเด็นนี้จึงเหมาะกับการนำาใปใช้กับการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเฉียบพลัน ที่มีแนว
โน้มการฆ่าตัวตายสูง กระทั่งเคยมีการศึกษาให้กระตุ้น 5 ครั้ง ต่อวันติดต่อกัน 3 วัน ซึ่งให้ผลไม่ต่างไปจากการกระตุ้นสัปดาห์ละ 5 ครั้ง
ติดต่อกัน 3 สัปดาห์
 ระยะโดยรวมในการรกัษา กคื็อจำานวนครัง้ในการรักษาท่ีได้ผลสูงสุด ขึน้อยูก่บัการตอบสนองของโรคหลังการรกัษา ซึง่แพทยส์ามารถ
ประเมินผลหลังการรักษาแต่ละครั้งได้ หลายปีมานี้ เคยมีแนวทางปฏิบัติในการรักษาโรคซึมเศร้าว่า ควรกระตุ้นติดต่อกัน 15 ครั้ง จึงจะ 
เห็นผลชัดเจน แต่พบว่าระยะเว้นวรรคของโรค (remission) ส้ันมาก คือมีอาการซึมเศร้ากลับคืนมาได้ค่อนข้างเร็ว แนวทางปฏิบัติ
ใหม่ที่เป็นผลจากการวิจัยใหม่ ๆ จึงเน้นให้มีการกระตุ้นระยะยาวนานขึ้น คือกระตุ้นติดต่อกันนานถึง 30 ครั้ง มิหนำาซ้ำา จำานวนนัดของ 
คลืน่แมเ่หลก็ที่ใช้ในการกระตุ้นแตล่ะคร้ังยังแนะนำาให้เพ่ิมขึน้เป็น 3 เท่าตวั อนันำาไปสู่การเว้นวรรคของโรคซึมเศร้าไดย้าวนานถึง 1 ปีเต็ม

ความถี่และระยะเวลาโดยรวมในการรักษา
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 ความแรงสูงสดุของคลืน่แมเ่หลก็ที่ใช้ในการกระตุ้นผ่านกะโหลกศีรษะ
สูงถงึระดบัเทสล่า (1 เทสล่าเทา่กบั 10,000 เก๊าส)์ เครือ่งกระตุน้ในปัจจบุนั
มีความแรงของคลื่นสูงสุดถึง 2.5 เทสล่า โดยที่ความแรงที่สามารถกระตุ้น
เปลือกสมองทีต่ำาแหนง่ M1 แลว้เกดิการขยบัของนิว้มือหรือขอ้มอืดา้นตรง
กันข้ามแต่เพียงเล็กน้อย อยู่ที่ร้อยละ 25-45 ของความแรงสูงสุดสำาหรับ
เครื่องที่มีความกว้างช่วงคล่ืน 280 ไมโครวินาที และอยู่ที่ร้อยละ 30-60 
ของความแรงสูงสดุสำาหรับเครือ่งทีม่คีวามกวา้งช่วงคล่ืน 350 ไมโครวินาท ี
ในทางปฏิบัติ ครั้งแรกที่กระตุ้น เราจะหาความแรงที่เหมาะสมในแต่ละคน 
โดยให้ผู้ป่วยสวมหมวกว่ายน้ำาแบบหมวกผ้า เพ่ือทำาเครื่องหมายกำาหนด
ตำาแหน่งที่ใช้กระตุ้นเพื่อใช้ในครั้งต่อ ๆ ไป ทั้งหมดที่กล่าวถึงนี้คือการกระ
ตุ้น 1 นัด การรักษาในแต่ละครั้ง เรากระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กต่อเนื่องกัน
โดยเฉล่ีย 1000 นัด โดยมีการกำาหนดระยะห่างของแต่ละนัดเป็นความถ่ี
ในการกระตุ้น ความถี่สูงระดับ 10 Hz (10 ครั้งต่อวินาที) ช่วยกระตุ้นการ
ทำางานของเซลล์ประสาทสมอง ความถ่ีต่ำาระดับ 1 Hz (1 คร้ังต่อวินาที) 
ช่วยระงับการทำางานของเซลล์ประสาทสมอง โดยทั่วไปการรักษานิยมใช้
การกระตุ้นสมองด้านท่ีมีพยาธิสภาพเป็นหลัก มีส่วนน้อยท่ีใช้การระงับท่ี
ด้านตรงกันข้ามกับด้านที่มีพยาธิสภาพ

 โรคซึมเศร้า ถือเป็นโรคแรกสุดท่ีได้รับการรับรองจากองค์การอาหาร
และยาสหรัฐอเมริกา ในการรักษาด้วยคล่ืนแม่เหล็กผ่านกะโหลกศีรษะ 
พัฒนาการการรักษาโรคซึมเศร้ามีการปรับเปลี่ยนในแนวทางปฏิบัติมา
โดยตลอด จนท้ายที่สุด การรักษาด้วยโปรโตคอลการรักษาแบบกระตุ้นรัว 
(theta-burst) ที่บริเวณ DLPFC เพียง 5-10 นาที ต่อครั้ง นาน 20-30 ครั้ง 
(วันละครั้ง) ติดต่อกัน ได้ผลดีเยี่ยมในการรักษาโรคซึมเศร้าชนิดดื้อต่อการ
รักษาด้วยยา และยังสามารถยืดระยะเว้นวรรคให้ปลอดโรคได้ยาวนานถึง  
1 ปีเต็ม
 ประเด็นคำาถามในโรคซึมเศร้าก็คือ ซึมเศร้าระยะแรก อาการไม่มาก 
รักษาด้วยวิธีน้ีได้หรือไม่ ถ้าจะอนุมานกันตามตรรกะการรักษาโรค ขนาด
โรคซึมเศร้าอาการหนักท่ีด้ือต่อการรักษาด้วยยา (MDD, TRD) ยังรักษา
ให้ดีขึ้นได้ แม้จะไม่ทั้งหมดก็ตาม ทำาไมอาการซึมเศร้าระยะแรกหรือท่ีมี

การรักษาแต่ละครั้งกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กมากน้อยเพียงใด

การกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กในโรคซึมเศร้า

ภาพจาก https://brainconnection.brainhq.com/

อาการน้อยจะรักษากันไม่ได้ แท้ท่ีจริงประเด็นไม่ได้อยู่ท่ี
ประสิทธิภาพในการรักษา แต่กลับเป็นเรื่องของค่าใช้จ่าย
สูงและการลดความเสี่ยงจากการกระตุ้นที่ศีรษะ กล่าวคือ 
การกระตุ้นด้วยแม่เหล็กที่เหนี่ยวนำาให้เกิดไฟฟ้าในเซลล์
ประสาทสมองน้ัน ความเสี่ยงคือการชัก ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ 
(ตามสถิติเดิมที่ใช้โปรโตคอลการกระตุ้นแบบเดิมคือเกิด
ขึ้นได้ประมาณร้อยละ 0.2) ประเด็นนี้ตีตกไปด้วยการกระ
ตุ้นแบบรวั (theta-burst) ซึง่มาแทนท่ีการกระตุ้นความถีสู่ง 
10 Hz แบบเดมิ ชว่ยเพิม่ความปลอดภยัในการรกัษาไดอ้กี
มาก ส่วนประเด็นค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพ
การรักษา ถือว่าคุ้มค่ากว่ากันมาก เพราะการกระตุ้นด้วย
คลื่นแม่เหล็กน้ี เป็นการปรับเปล่ียนการทำางานของเซลล์
ประสาทโดยตรง ไมใ่ช่เพียงการแก้อาการเหมอืนการรักษา
แบบเดิม ๆ
 ประเดน็ต่อมายังมอีกีว่า แพทย์จำานวนมากในปัจจบุนั
มิได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเทคโนโลยีใหม่นี้ 
เวลาแสดงความเห็นต่อการรักษาแบบใหม่นี้เม่ือได้รับคำา
ถามจากผู้ป่วย จึงมักทำาให้ผู้ป่วยสับสนไม่ม่ันใจ อันท่ีจริง 
เทคโนโลยีการกระตุ้นด้วยแม่เหล็กท่ีสมองเข้ามาในเมือง
ไทยเรากวา่ 10 ปี แตใ่นระยะแรก ๆ  ท่ีโปรโตคอลการรกัษา
รวมทั้งผลงานการวิจัยที่ไม่มากพอ ทำาให้ผลลัพธ์การรักษา
ไม่โดดเด่นนัก และซบเซาไประยะหน่ึง แต่ในช่วง 5 ปี 
ให้หลังนี้ ผลการรักษาโดดเด่นข้ึนมากจากการรักษาตาม
แนวทางปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญทางยุโรปและจากสมาคม
แพทย์ผู้เช่ียวชาญนานาชาติ ส่งผลให้การรักษาวิธีนี้ ได้รับ
การเผยแพร่ไปในวงกว้างขึ้น ตามลำาดับ
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เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ 
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 ในช่วงระยะแรกของโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก ซ่ึงนำาไปสู่อาการแขนขาอ่อนแรงคร่ึงซีก อาจพูดไม่ชัด กลืนลำาบาก และ
มองเห็นภาพซีกเดียว การรักษาด้วยการกระตุ้นแม่เหล็กท่ีศีรษะถือเป็นสิ่งจำาเป็นและมีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะแม่เหล็กไม่เพียงแค่
ช่วยเร่งฟ้ืนการทำางานของเซลล์ประสาท แต่ยังช่วยปกป้องเซลล์จากการบาดเจ็บเพ่ิม เพิ่มการสร้างหลอดเลือดใหม่และลดพื้นท่ีการ
ตายของเนื้อสมอง การกระตุ้นต่อเนื่องกันไปอีกในช่วง 3-6 เดือนแรก ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาทองของการฟื้นตัวของสมอง ยิ่งช่วยเร่งรัด
การฟื้นคืนการทำางานของเซลล์สมองได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม แม้จะล่วงเลยช่วงเวลาทองนี้ไปแล้ว จะกี่เดือนกี่ปีก็ตาม การกระตุ้น
แมเ่หล็กท่ีสมองนี ้ยงัคงชว่ยเรง่รดัการฟืน้ฟใูห้ดำาเนนิไปไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง แม้ในผูป่้วยทีรู่สึ้กวา่พัฒนาการการฟ้ืนฟขูองตนเองหยดุนิง่ไป
แล้วก็ตาม
 ประจักษ์พยานจากงานวิจัยจำานวนมาก ชี้ให้เห็นว่า การกระตุ้นแม่เหล็กท่ีศีรษะในโรคหลอดเลือดสมองน้ีได้ผลดีต่อการฟ้ืนฟูการ
พูด การกลืนลำาบาก การเคลื่อนไหว และการมองเห็นภาพซีกเดียว โดยมีโปรโตคอลการกระตุ้นและตำาแหน่งการกระตุ้นที่หลากหลาย
ตามแต่อาการที่เป็น ทั้งนี้การกระตุ้นใช้เวลาไม่นานเกินกว่า 15 นาที ในแต่ละครั้ง ประเมินผลกันเป็นรอบ ๆ รอบละ 10 ครั้ง โดยหาก
มีการผสมผสานการรกัษาดว้ยการกระตุน้แม่เหลก็ตามตัวและแขนขาควบคูก่นัไป ผลการรักษาจะยิง่เด่นชดัขึน้ และยงัสามารถประเมนิ
ผลการรักษาครั้งต่อครั้งได้อีกด้วย

  โรคหลงลืมระยะแรก ท่ีอาจเกิดจากสมองฝ่อในวัยชรา ซึ่งพบเห็น
ได้จำานวนมาก (ยังไม่ต้องถึงขั้นเป็นโรคหลงลืมรุนแรงแบบอัลไซเมอร์) การ 
กระตุน้สมองดว้ยแม่เหลก็ชว่ยได้ดีมาก เห็นผลหลังการกระตุน้กนัครัง้ตอ่คร้ัง
  โรคไมเกรน จะเป็นมาก่ีปีก็ช่าง ทนทุกข์ทรมานมามากเท่าไรก็ช่าง 
การกระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็ก ควบคู่กับการกระตุ้นกล้ามเน้ือต้นคอด้วย
เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กตามตัว ช่วยให้ลืมวันคืนที่แสนโหดร้ายนั้นได้
  โรคออทิสติก ไม่ลองไม่รู้ ผู้ปกครองซาบซึ้งท่ีสุด เม่ือได้พบกับ
เทคโนโลยกีารกระตุ้นศีรษะด้วยแม่เหลก็ เดก็ตสิดข้ึีนได้ชัดเจน อยากให้ลอง

การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กในโรคหลอดเลือดสมอง

สุดท้ายนี้ เชื่อหรือไม่ ถ้าจะบอกว่า.......
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พันโท นายแพทย์ชาติวุฒิ ค้ำาชู
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

SLE – COVID-19 
Disease/Vaccine

แผนภูมิภาพ 1 : ดัดแปลงจาก Arthritis Rheum 2019 Sep; 71(9): 1400-12

 จากการรักษาโรค SLE มาหลายปี มีคำาถามท่ีผู้ป่วยสงสัย
มากมาย โดยเฉพาะช่วงน้ีเป็นเวลาท่ีมีการระบาดของโควิด-19 
จึงสรุปคำาถามท่ีถูกถามบ่อย ๆ มาให้หายสงสัยครับ

คำาถาม : เป็นโรค SLE หรือยัง?
คำาตอบ : SLE เป็น Complex Autoimmune Disease ปัญหา
ท่ีพบมากท่ีสุดในการดูแลผู้ป่วยคือการวินิจฉัยโรค ข้ันตอนน้ี
สำาคัญมาก เพราะจะส่งผลระยะยาวต่อการดำาเนินชีวิตของผู้
ป่วย ทางสมาคมโรคข้อในอเมริกาและในยุโรป (ACR/EULAR) 
ได้ทำาการประชุมร่วมกัน เพ่ือกำาหนดเป็นแนวทางในการวินิจฉัย
โรคเป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยโรค SLE (แผนภูมิภาพ 1)

 จากแผนภูมิภาพน้ีสรุปง่าย ๆ คือ เม่ือผู้ป่วยมีอาการ
และอาการแสดงท่ีสงสัยว่าจะเป็นโรค SLE แพทย์ก็จะทำาการ
ตรวจเพ่ิมเติม โดยจะตรวจคัดกรองด้วยการตรวจเลือด : ANA 
(Anti-Nuclear Antibody) และถ้าผลตรวจพบ ANA ≥ 1:80 จะ
แปลผลว่าผู้ป่วยมีโอกาสจะเป็นโรค SLE ถ้าผลตรวจเป็นลบหรือ
ได้ความเข้มข้นของ ANA 1:40 โอกาสจะเป็น SLE น้อยมาก 
ถ้า ANA ≥ 1:80 ก็จะทำาการประเมินเพ่ิมด้วยการตรวจเลือด 
ปัสสาวะและอ่ืน ๆ  ตามแผนภูมิภาพ 1 ถ้าประเมินแล้วเข้าเกณฑ์
การวินิจฉัยโรค ก็จะประเมินความรุนแรงของโรค หลังจากน้ันก็
จะกำาหนดวิธีการรักษา 
 ข้อมูลสำาหรับประชาชนสามารถอ่านได้จากสมาคม 
รูมาติสซ่ัมแห่งประเทศไทย : Thai Rheumatism Association 
(thairheumatology.org)
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(Allison P et al. COVID-19 and Systemic Lupus Erythematosus: Focus on Immune 
Response and Therapeutics. Frontier in Immunology: Oct 2020)

คำาตอบ :
 โดยท่ัวไปผู้ป่วยโรค SLE จะมีภาวะภูมิคุ้มกันท่ีอ่อนแอ เส่ียงต่อการติดเช้ือจากตัวโรคเองและจากการรับประทานยากดภูมิคุ้มกัน  
(Immunosuppressive agents) ดังน้ันถ้าติดเช้ือจะทำาให้การติดเช้ือมีอาการรุนแรงกว่าคนท่ัวไป ขณะน้ียังไม่มีข้อมูลมากพอจะสรุปได้ว่าตัวไวรัส
โควิด-19 ส่งผลทำาให้โรค SLE กำาเริบหรือรุนแรงข้ึน (Antonio La Cava,  Systemic lupus erythematosus and coronavirus disease 2019. 
Rheumatology and Immunology Research: 2021, 15-18)  

คำาถาม : ผู้ป่วยโรค SLE ถ้าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะมีความแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างไร?
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คำาตอบ : 
 1. เน่ืองจากยาท่ีใช้รักษาโรค SLE บางตัวเป็นยากดภูมิ อาจทำาให้
การกระตุ้นภูมิคุ้มกันหลังการฉีดวัคซีนเกิดข้ึนต่ำากว่าท่ีควร จึงได้มีคำา
แนะนำาของสมาคมโรคข้อและรูมาติสซ่ัมแห่งประเทศไทย ว่าควรหยุด
หรือเล่ือนยาตัวใดบ้างหลังการฉีดวัคซีน ซ่ึงการหยุดยาน้ีจำาเป็นท่ีผู้ป่วย
ควรปรึกษากับแพทย์ท่ีดูแล ถึงความเหมาะสมของการปรับยาก่อนและ
หลังการฉีดวัคซีน
 2. วัคซีนไม่ส่งผลต่อการดำาเนินโรค
 3. การเป็นโรค SLE ไม่ทำาให้เกิดผลข้างเคียงมากกว่าคนท่ัวไปครับ 
โดยสรุปจากการท่ีผู้ป่วยโรค SLE จะมีภูมิคุ้มกันการติดเช้ือท่ีต่ำา (จากโรค
และการรักษา) และเม่ือเกิดการติดเช้ือแล้วมีความเส่ียงท่ีการติดเช้ือจะ
รุนแรงกว่าคนท่ัวไป นอกจากน้ันผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนก็ไม่ต่าง
จากคนท่ัวไป ถึงแม้ว่าในกลุ่มผู้ป่วยโรค SLE อาจเกิดภูมิคุ้มกันท่ีต่ำากว่า
คนท่ัวไป (จากตัวโรคและยา) หลังการฉีดวัคซีน แต่จากประโยชน์และ
ความคุ้มค่าก็ยังแนะนำาให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยโรค SLE จาก
วัคซีนทุกชนิดท่ีมีในปัจจุบัน

คำาถาม : ผู้ป่วย SLE มักมีความกังวลว่าควรฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือไม่ คือ 
 1. ยาที่รับประทานรักษาโรคจะมีผลกับวัคซีนหรือไม่?
 2. วัคซีนจะมีผลกับตัวโรค SLE หรือไม่?
 3. การเป็นโรค SLE จะทำาให้เกิดผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 มากกว่าคนท่ัวไป 
    หรือไม่? 
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ภาพประกอบจากสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย (www.thairheumatology.org)

พ.ท. นพ.ชาติวุฒิ ค้ำาชู 
คลินิกอายุรกรรม 1
ตารางออกตรวจ
วันอังคาร  07.00-10.00 น. 
วันพฤหัสบดี 15.00-16.30 น.
วันอาทิตย์  13.00-15.30 น. 

 
กรุณานัดหมายล่วงหน้า 
เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ 
โทร. 0-2105-0345, 0-2308-7600

 

 (  

สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ๒ 

 

คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบและโรคแพ้ภูมิตัวเอง กรณีเฉพาะท่ีได้รับยากด
ภูมิคุ้มกัน (immunosuppressive drugs) หรือยาปรบัภูมิคุ้มกัน (immunomodulating drugs)  

รายการยา 
 

คำแนะนำการปรับยากดภูมิหรือระยะเวลาในการให้วัคซีน 
ซึ่งควรเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้ดูแลและผูป้่วย * 

1. prednisolone < 20 มก.ต่อวัน หรือเทียบเท่า ไม่ปรับยาหรือระยะเวลาในการให้วัคซีน 

2. prednisolone ≥ 20 มก.ต่อวัน หรือเทียบเท่า 
ติดต่อกันนานเกิน 1 เดือนขึ้นไป 

 

2.1 กรณีอาการโรคคงที่และกำลังอยู่ในช่วงลดยา ให้วัคซีนได้  

2.2 กรณีอาการโรคไม่คงที่ แนะนำให้วัคซีนได้เม่ือควบคุมอาการให้สงบหรือคงที่แล้ว 
การตอบสนองต่อวัคซีนอาจลดลงในผู้ป่วยที่ใช้ยาขนาด 20 มก.ต่อวันขึ้นไป 

3. hydroxychloroquine, chloroquine, 

sulfasalazine 

ไม่ปรับยาหรือระยะเวลาในการให้วัคซีน 

4. methotrexate, leflunomide, 

mycophenolate, azathioprine, calcineurin 

inhibitors เช่น cyclosporin, tacrolimus, 

cyclophosphamide รูปแบบรับประทาน 

อาจพิจารณาแนะนำให้ผู้ป่วยหยุดยาชั่วคราว 1-2 สัปดาห์หลังให้วัคซีนแต่ละครั้ง * 
เฉพาะกรณีอาการโรคสงบคงที่หรือโรคควบคุมได้ดีแล้ว  

(การพิจารณาขึ้นกับขนาด จำนวนยากดภูมิคุ้มกันที่ใช้ รวมถึงลักษณะโรคของผู้ป่วย) 

5. cyclophosphamide รูปแบบฉีด หากเป็นไปได้ให้ยาหลังให้วัคซีนแต่ละครั้งประมาณ 1 สัปดาห์ * 

6. ยายับยั้ง TNF (originator และ biosimilar) ไม่ปรับยาเหรือระยะเวลาในการให้วัคซีน 

7. ยายับยั้งไซโตไคน์ ได้แก่ IL-6R, IL-1, IL-17, 

IL12/23, IL23 

ไม่ปรับยาหรือระยะเวลาในการให้วัคซีน 

8. ยายับยั้ง JAK (tofacitinib, baricitinib) ควรแนะนำให้ผู้ป่วยหยุดยาชั่วคราว 1 สัปดาห์หลังได้รับวัคซีนแต่ละครั้ง * 
9. rituximab   

9.1 การเหน่ียวนำให้โรคสงบ (Induction) 9.1 พิจารณาเล่ือนวัคซีนหลังจากให้ยา rituximab แล้ว 4-8 สัปดาห์ * 
9.2 การธำรงสภาวะโรคสงบ (maintenance) 9.2 นัดให้วัคซีนครั้งแรกก่อนวันนัดรับยา rituximab คอร์สต่อไป 4 สัปดาห์ แนะนำ

วัคซีนครั้งที่สองให้เร็วขึ้น และเล่ือนให้ยา rituximab คอร์สต่อไปหลังให้วัคซีนครบแล้ว
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ หากสภาวะโรคสามารถรอได้ *  

10. intravenous immunoglobulin        ไม่ปรับยาหรือระยะเวลาในการให้วัคซีน 

   คำย่อ: TNF; tumor necrosis factor, IL; interleukin, JAK: Janus kinase 

 

 

 

 

 * คำแนะนำในการหยุดยาชั่วคราวหรือเล่ือนการให้ยากดภูมิ เน่ืองจากสมมติฐานที่ว่าผู้ป่วยมีโรคที่ควบคุมได้ดีเพียงพอที่จะให้หยุดยาชั่วคราวได้ 
โดยโรคไม่กำเริบ หรือกำเริบไม่รุนแรงจนเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย หากแพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่าการหยุดยาอาจทำให้โรคกำเริบจนถึงอันตราย
แก่ผู้ป่วย ไม่ควรแนะนำให้หยุดยาหรือเล่ือนยากดภูมิ การพิจารณาหยุดยาหรือเล่ือนการให้วัคซีนข้ึนกับดุลยพินิจของแพทย์ ผู้ดูแลและการ
ตัดสินใจร่วมกับผู้ป่วยเป็นกรณี ๆ ไป ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับระยะโรค จำนวนและขนาดยาที่ใช้ในขณะน้ัน               

 

 (  

สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ๒ 

 

คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 19 ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบและโรคแพ้ภูมิตัวเอง กรณีเฉพาะท่ีได้รับยากด
ภูมิคุ้มกัน (immunosuppressive drugs) หรือยาปรบัภูมิคุ้มกัน (immunomodulating drugs)

รายการยา 
 

คำแนะนำการปรับยากดภูมิหรือระยะเวลาในการให้วัคซีน 
ซึ่งควรเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้ดูแลและผูป้่วย * 

มก.ต่อวัน หรือเทียบเท่า ไม่ปรับยาหรือระยะเวลาในการให้วัคซีน

≥ มก.ต่อวัน หรือเทียบเท่า 
ติดต่อกันนานเกิน เดือนขึ้นไป

กรณีอาการโรคคงที่และกำลังอยู่ในช่วงลดยา ให้วัคซีนได้
กรณีอาการโรคไม่คงที่ แนะนำให้วัคซีนได้เม่ือควบคุมอาการให้สงบหรือคงที่แล้ว 

การตอบสนองต่อวัคซีนอาจลดลงในผู้ป่วยที่ใช้ยาขนาด มก.ต่อวันขึ้นไป

ไม่ปรับยาหรือระยะเวลาในการให้วัคซีน

เช่น 
รูปแบบรับประทาน

อาจพิจารณาแนะนำให้ผู้ป่วยหยุดยาชั่วคราว สัปดาห์หลังให้วัคซีนแต่ละครั้ง
เฉพาะกรณีอาการโรคสงบคงที่หรือโรคควบคุมไดด้แีล้ว
การพิจารณาขึ้นกับขนาด จำนวนยากดภูมิคุ้มกันที่ใช้ รวมถึงลักษณะโรคของผู้ป่วย

รูปแบบฉีด หากเป็นไปได้ให้ยาหลังให้วัคซีนแต่ละครั้งประมาณ สัปดาห์

ยายับยั้ง และ ไม่ปรับยาเหรือระยะเวลาในการให้วัคซีน
ยายับยั้งไซโตไคน์ ได้แก่ ไม่ปรับยาหรือระยะเวลาในการให้วัคซีน

ยายับยั้ง ควรแนะนำให้ผู้ป่วยหยุดยาชั่วคราว สัปดาห์หลังได้รับวัคซีนแต่ละครั้ง

การเหน่ียวนำให้โรคสงบ พิจารณาเล่ือนวัคซีนหลังจากให้ยา แล้ว สัปดาห์
การธำรงสภาวะโรคสงบ นัดให้วัคซีนครั้งแรกก่อนวันนัดรับยา คอร์สต่อไป สัปดาห์ แนะนำ

วัคซีนครั้งที่สองให้เร็วขึ้น และเล่ือนให้ยา คอร์สต่อไปหลังให้วัคซีนครบแล้ว
อย่างน้อย สัปดาห์ หากสภาวะโรคสามารถรอได้
ไม่ปรับยาหรือระยะเวลาในการให้วัคซีน

   คำย่อ: 

คำแนะนำในการหยุดยาชั่วคราวหรือเล่ือนการให้ยากดภูมิ เน่ืองจากสมมติฐานที่ว่าผู้ป่วยมีโรคที่ควบคุมได้ดีเพียงพอที่จะให้หยุดยาชั่วคราวได้
โดยโรคไม่กำเริบ หรือกำเริบไม่รุนแรงจนเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย หากแพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่าการหยุดยาอาจทำให้โรคกำเริบจนถึงอันตราย
แก่ผู้ป่วย ไม่ควรแนะนำให้หยุดยาหรือเล่ือนยากดภูมิ การพิจารณาหยุดยาหรือเล่ือนการให้วัคซีนข้ึนกับดุลยพินิจของแพทย์ ผู้ดูแลและการ
ตัดสินใจร่วมกับผู้ป่วยเป็นกรณี ๆ ไป ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับระยะโรค จำนวนและขนาดยาที่ใช้ในขณะน้ัน  
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รังสีวินิจฉัย ชำานาญเฉพาะด้านแมมโมแกรม 
(Breast Imaging)

การค้นหามะเร็งเต้านม
รู้เร็ว รักษาหาย

แพทย์หญิงสลักจิต ชูโชติรส

 ปัจจุบันมีวิธีการตรวจค้นหามะเร็งหลายชนิด
ต้ังแต่เริ่มแรกหลายวิธี แล้วแต่ชนิดของโรค อาทิ 
การเจาะเลือดดูคา่มะเรง็ การสอ่งกล้อง ทำาเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ (CT scan) MRI (คลื่นสนามแม่เหล็ก) 
เป็นต้น
 แต่สำาหรับมะเร็งเต้านมนั้น มีวิธีการที่ง่ายและ
เจ็บน้อยที่สุดคือ การตรวจด้วยการทำาแมมโมแกรม
และอัลตร้าซาวด์เต้านมควบคู่กันไป
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 การตรวจอัลตร้าซาวด์เป็นการตรวจโดยการส่งคลื่นเสียงความถี่สูง เข้าไปใน
เน้ือเต้านม เมือ่คลืน่เสยีงกระทบเนือ้เย่ือในเตา้นมจะสะทอ้นกลบัมาทีเ่คร่ืองตรวจ 
ซึ่งจะตรวจจับความแตกต่างของเนื้อเยื่อแต่ละชนิด สามารถแยกถุงน้ำา ก้อนเนื้อ
และเนื้อเยื่อเต้านมปกติได้
 ในกรณีท่ีเป็นถุงน้ำาก็ค่อนข้างสบายใจเพราะไม่ใช่มะเร็ง แต่ถ้าเป็นก้อนเน้ือ 
อัลตร้าซาวด์จะช่วยบอกขอบเขตก้อน รูปร่างลักษณะว่าเป็นในทางเนื้อร้ายหรือไม่
 ดังนั้น ถ้าเราใช้ทั้งแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ร่วมกันในการวินิจฉัยมะเร็ง
เต้านม จะทำาให้แม่นยำามากยิ่งขึ้น

#Figure 1: เครื่องดิจิทัลแมมโมแกรม (Digital mammogram) #Figure 2 : หินปูนในเต้านม

#Figure 3 : แมมโมแกรมพบก้อน

การตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านม อัลตร้าซาวด์พบถุงน้ำา

อัลตร้าซาวด์พบก้อนเนื้อ

Q: การตรวจแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์เพื่อค้นหามะเร็งเต้านม
 ต่างกันอย่างไร?
A: ก่อนอื่นเรามาทำาความรู้จัก แมมโมแกรม กันก่อนดีกว่า 
 การตรวจแมมโมแกรมเปน็วธีิการทางรังสี โดยมีเคร่ืองมอืเฉพาะคือเครือ่งแมมโมแกรม ซึง่
จะใชป้ริมาณรังสีนอ้ยแตม่คีวามสามารถตรวจหารอยโรคท่ีละเอยีดและแมน่ยำาสูงมาก โดยทัว่ไป
การตรวจแมมโมแกรมแตล่ะครัง้จะถา่ยรูปเตา้นมแต่ละขา้งอยา่งละ 2 รปู โดยการบบีเตา้นมจาก
ด้านบนและด้านข้างเข้าหากัน รวมทั้งหมด 4 ภาพ ในกรณีที่มีจุดน่าสงสัยอาจจะพิจารณาถ่าย
เพิ่มเป็นราย ๆ ไป
 ส่ิงท่ีแมมโมแกรมสามารถตรวจพบได้ดีกว่าการทำาอัลตร้าซาวด์ก็คือสามารถเห็นจุดหินปูน
ในเต้านม ซึ่งพบเฉพาะจากการตรวจแมมโมแกรมเท่านั้น
 ดังน้ันแมมโมแกรมจงึมปีระโยชน์ในการตรวจหามะเรง็ระยะเร่ิมแรก ท่ีมขีนาด
เล็กและยังไม่สามารถคลำาพบ รวมทั้งอัลตร้าซาวด์ก็ไม่สามารถตรวจพบได้
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 การตรวจแมมโมแกรมจะมีประโยชน์ในการค้นหามะเรง็ขนาด
เล็กตั้งแต่ยังคลำาก้อนไม่ได้ ซึ่งสามารถใช้ได้ดีกับคนท่ีอายุต้ังแต่  
40 ปี ขึ้นไป เพราะเนื้อนมไม่หนาแน่นมากเกินไป
 แต่ในคนอายุน้อยกว่า 40 ปี เนื้อเยื่อเต้านมมีความหนาแน่น
มาก ทำาใหก้ารวินิจฉัยดว้ยแมมโมแกรมเปน็ไปไดย้าก ดังนัน้การใช ้
อัลตร้าซาวด์จะเป็นประโยชน์มากกว่า เพราะสามารถแยกถุงน้ำา
และก้อนเนื้อออกจากกัน ทำาให้การวางแผนการรักษาง่ายขึ้น

Q: คำาถามที่คนไข้มักจะถามเมื่อมาตรวจแมมโมแกรม
 ก็คอื ตรวจแมมโมแกรมแล้วโดนรงัสีจะเพ่ิมความเส่ียง 
 ต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไหมคะ?
A: รังสีที่ได้รับจากการตรวจแต่ละครั้งจะมีปริมาณ
 น้อยมาก น้อยกว่าการตรวจเอกซเรย์ปอดประจำาป ี
       อย่างไรก็ตามประโยชน์จากการทำาแมมโมแกรม เพื่อตรวจหา
มะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกมีมากกว่าผลเสีย เนื่องจากทำาให้แพทย์
สามารถพบรอยโรคได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ผู้ป่วยรับการรักษาได้ทันท่วงที 
ลดการแพร่กระจายของโรคและลดความสูญเสียด้านอื่น ๆ อีก
หลายประการ

Q: เมื่อไรควรทำาการตรวจแมมโมแกรม?
A: จากข้อมูลทางสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ทำาให้ 
 ทราบว่าปัจจุบันมะเร็งท่ีพบมากท่ีสุดในผู้หญิงไทย 
 คือมะเร็งเต้านม และพบวา่อัตราการเกิดมะเร็งเตา้นม 
 ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 40 ปี ขึ้นไป       
  ดังนัน้แพทย์จงึแนะนำาใหค้วรทำาการตรวจคัดกรองด้วยแมม
โมแกรมและอัลตร้าซาวด์ตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพราะถ้าพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่เริ่มแรก โอกาสรักษาหายสูง
มาก ยกเว้นในกรณีที่มีประวัติเส่ียงในครอบครัวก็จะพิจารณาเป็น 
ราย ๆ ไป
 เนื่องจากการตรวจแมมโมแกรมมักจะต้องทำาควบคู่ไปกับ 
อัลตร้าซาวด์เต้านมด้วย เพ่ือทำาให้การตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านม 
มีความแม่นยำามากยิ่งขึ้น

Q: เม่ือเราตรวจแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์เต้านมแล้ว  
 การแปลผลเป็นอย่างไร? ต้องทำาอย่างไรต่อไป?
A: สิ่งสำาคัญแรกสุดในการแปลผลแมมโมแกรมและ 
 อัลตร้าซาวด์คือความชำานาญและประสบการณ์น่า 
 เชื่อถือของแพทย์ผู้ตรวจ เครื่องมือที่พร้อมและ 
 ทันสมัย รวมทั้งทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านเต้านม       
  การแปลผลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์เพ่ือเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันท่ัวโลก เราจึงยึดหลักเกณฑ์เดียวกันของ ACR 
(American College of Radiology) BIRADS (Breast Imaging 
Reporting And Data system) category
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Figure 6: ภาพแมมโมแกรมระดับ 1
(BIRADS 1) MLO views

BI-RADS 2: ผลอ่านระดับ 2 พบหินปูน

CC views

#อัลตร้าซาวด์ถุงน้ำาธรรมดา (ระดับ 2)

 # BI-RADS 0 (ระดบั 0) : ยงัไม่สามารถสรุปผลได้ เนื่องจาก
ภาพยังไม่สมบูรณ์ มีบางจุดที่จำาเป็นต้องทำาการตรวจหรือถ่ายภาพ
แมมโมแกรมหรืออัลตร้าซาวด์เพิ่มเติม

 # BI-RADS 1 (ระดับ 1) : ผลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์
ปกติ ไม่มีความเสี่ยงกับมะเร็งเต้านม แนะนำาให้ตรวจซ้ำาทุกปี

 # BI-RADS 2 (ระดับ 2) : ผลผิดปกติเล็กน้อย ไม่ใช่มะเร็ง 
อย่างเช่น ถุงน้ำาธรรมดา  (ซีสต์) ก้อนไขมัน และหินปูนชนิดหยาบ/
กลม กระจายท่ัว ๆ  ไป หรือก้อนเน้ือท่ีตรวจติดตามครบ 2 ปี ส่ิงเหลา่
นี้ สามารถตรวจติดตามปีละครั้ง

 เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีกว้างมาก ดังนั้นจึงแบ่งย่อยเป็น 4A 
(โอกาสเปน็มะเรง็ >2-10%), 4B (โอกาสเปน็มะเรง็ >10-50%) และ 
4C (โอกาสเป็นมะเรง็ >50-95%) เมือ่ผลออกมาระดับน้ีจำาเป็นต้อง
ทำาการเจาะพิสูจน์ชิ้นเนื้อเป็นลำาดับถัดไป เพื่อทำาการวางแผนการ
รักษาต่อได้ทันท่วงที แต่ไม่ใช่ทุกรายที่ผลระดับ 4 จะเป็นมะเร็ง มี
โอกาสไม่เป็นมากเหมือนกัน ส่วนเรื่องการเจาะช้ินเน้ือไว้จะกล่าว
ถึงในโอกาสต่อไป

มีระดับความรุนแรงแบ่งเป็น 6 ระดับด้วยกัน คือ

#อัลตร้าซาวด์ภาพก้อนเนื้อ (ระดับ 3; BIRADS 3)

 # BI-RADS 3 (ระดับ 3) : พบจุดผิดปกติ เช่น ก้อนเนื้อผิว
เรียบรูปรี/ไข่ หินปูนกลมเรียบละเอียดกระจุกเป็นกลุ่ม ท่อน้ำานม
ขยาย ถงุน้ำาขุน่ ๆ  ประเมนิแล้วโอกาสเป็นมะเรง็ต่ำากว่า 2% แนะนำา
ให้ตรวจซ้ำาทุก 6 เดือน หรือถ้ากังวลมากอาจจะทำาการเจาะชิ้นเนื้อ
พิสูจน์

 # BI-RADS 4 (ระดับ 4) : ตรวจพบสิ่งผิดปกติที่สงสัยมะเร็ง 
โอกาสเป็นมะเร็ง >2-95%
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    พญ.สลักจิต ชูโชติรส
    แผนกรังสีวินิจฉัย และซีที เอ็มอาร์ไอ
     ตารางออกตรวจ
   วันอังคาร 08.00-15.00 น.
   วันเสาร์ 13.00-16.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน)

        กรุณานัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ 
      โทร. 0-2105-0345, 0-2308-7600

#แมมโมแกรมพบก้อนขอบไม่เรียบ สงสัยมะเร็ง
(ระดับ 5; BIRADS 5)

#อัลตร้าซาวด์ก้อนไม่เรียบสงสัยมะเร็ง
(ระดับ 5; BIRADS 5)

#อัลตร้าซาวด์ภาพก้อนเนื้อ (ระดับ 4; BIRADS 4B)

 # BI-RADS 5 (ระดับ 5) : พบสิ่งผิดปกติมีโอกาสเป็นเนื้อ
ร้ายมากกว่า 95% ต้องทำาการเจาะชิ้นเน้ือพิสูจน์ทางพยาธิวิทยา
ทันที เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสม

 # BI-RADS 6 (ระดับ 6) : ทำาการพิสูจน์พยาธิวิทยาแล้วว่า
เปน็มะเรง็ แตต่อ้งการตรวจแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ซ้ำา เพือ่
วางแผนการรักษาหรือของเก่าไม่ชัดเจน

    ดังนั้น ต่อไปน้ีเม่ือไปตรวจแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ 
ควรถามแพทย์ว่าผลอยู่ระดับไหน เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
รักษาขั้นต่อไป
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แพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินอาหารและตับ 
และแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ

การรับวัคซีนโควิด-19

พันโท นายแพทย์ธรณัส กระต่ายทอง

ถาม : ถ้าต้องการตั้งครรภ์สามารถรับวัคซีนได้ไหม?
 • ท่านสามารถรับวัคซีนโควิด-19 ได้ แต่แนะนำาว่าควรคุม
กำาเนิดหลังจากรับวัคซีนไปแล้วประมาณ 1 เดือน เนื่องจากบาง
ท่านอาจจะมอีาการท่ีเกิดจากผลขา้งเคยีงในการรับวคัซนีได้ ซึง่อาจ
จะสับสนได้ระหว่างอาการตั้งครรภ์กับผลข้างเคียงในการรับวัคซีน

ถาม : คนท้องสามารถรับวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่?
 • คนทอ้งไมค่วรได้รับวัคซนี ยกเว้น ในกรณทีีม่คีวามเส่ียง เชน่ 
เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ท่ีจะต้องเจอกับคนไข้ที่เป็นโควิด-19 
โดยแนะนำาให้ฉีดหลังอายุครรภ์ 3 เดือน 
ถาม : หากมีประจำาเดือน สามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่?
 • สามารถรับวัคซีนได้ในระหว่างที่มีประจำาเดือนครับ

ถาม : หากมีอาการแพ้วัคซีน จะมีผลข้างเคียงอย่างไร และจะ
ต้องปฏิบัติอย่างไร?
 • ส่ิงที่เราฉีดเข้าไปเรียกว่าเป็นชีววัตถุ ซึ่งอาจจะมีปฏิกิริยา
กับร่างกายของเรา ได้แก่ มีไข้ มีผ่ืนตามตัว มีจ้ำาเลือดตามตัว มี
อาการปวดศีรษะ หรือมีปวดเมื่อยตามตัว ซึ่งอาการเหล่านี้เรียกว่า
เป็นอาการข้างเคียงจากการได้รับวัคซีน เพราะฉะนั้นในการรักษา
จะเป็นการรักษาแบบประคับประคอง อย่างเช่น หากท่านมีไข้  
ควรนอนพัก เช็ดตัว ดื่มน้ำาเยอะ ๆ แต่หากท่านมีอาการข้างเคียง 
ท่ีรุนแรง ควรไปโรงพยาบาลที่ท่านได้รับวัคซีน หรือโรงพยาบาล 
ใกล้บ้าน หรือโทร. 1669 เพื่อรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
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ถาม : ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ควรได้รับการฉีดวัคซีนชนิดใด?
 • สำาหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือผู้ที่ทานยา
กดภูมิ กลุ่มน้ีจะเป็นผู้ป่วยกลุ่มท่ีควรได้รับวัคซีน แต่ควรจะเป็น
วัคซีนชนิดเชื้อตาย ได้แก่ ซิโนแวค แต่จะไม่แนะนำาให้รับวัคซีน
กลุ่มเชื้อเป็น ซึ่งเป็นกลุ่มวัคซีนที่เป็น Adenovirus Vector เพราะ
ฉะนั้นจะต้องแจ้งประวัติกับเจ้าหน้าท่ีอย่างละเอียดว่าเรามีปัญหา
ด้านภูมิคุ้มกันบกพร่อง และทานยากดภูมิอยู่ เพื่อที่จะขอรับวัคซีน
ชนิดเชื้อตายนะครับ

ถาม : ผู้ที่เคยมีประวัติเป็นโรคโควิด-19 มาก่อน ยังจำาเป็นต้อง
ได้รับวัคซีนอยู่หรือไม่?
 • หลายท่าน ณ ตอนนี้ได้ติดโควิด-19 และหายแล้ว การเกิด
ภูมิตามธรรมชาติหลังจากท่ีติดโควิด-19 ไปแล้ว ภูมิธรรมชาติจะอยู่
ค่อนข้างนานประมาณ 3-6 เดือน ดังนั้นคำาแนะนำาก็คือ สำาหรับผู้
ท่ีติดแล้วก็สมควรได้รับวัคซีน แต่ควรจะรับหลังจากท่ีหายดีแล้ว 
ประมาณ 3 เดือน ซึ่งรับเพียง 1 เข็ม เพื่อกระตุ้นภูมิให้อยู่ได้นาน
ขึ้น โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ได้ประมาณ 1 ปี และฉีดกระตุ้นซ้ำาในปีถัดไป
ครับ

ถาม : วัคซีนโควิด-19 ต่างชนิด ต่างยี่ห้อกัน สามารถฉีดสลับ
กันได้หรือไม่?
 • จริง ๆ  แล้ว คำาแนะนำา เราควรจะฉีดชนิดเดียวกัน เช่น เชื้อ
ตายก็เชื้อตายเหมือนกัน แต่ถ้าหากมีความจำาเป็นจริง ๆ  ก็สามารถ
ฉีดสลับกันได้ ทั้งนี้ มีงานศึกษาพบว่าการฉีดวัคซีนต่างชนิดกัน จะ
สามารถกระตุ้นภูมิได้ดีกว่า

เพนิซิลลิน (Penicillin)

ถาม : หากมีอาการแพ้ยากลุ่มเพนิซิลลิน หรือซัลฟา สามารถฉีด
วัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่?
 • การฉีดวัคซีนจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพนิซิลลิน 
หรือซัลฟา หรือยา เนื่องจากวัคซีนเป็นชีววัตถุ ไม่ใช่ยา ลักษณะ
โครงสร้างจะไม่เหมือนกัน แต่การแพ้วัคซีนย่อมเกิดขึ้นได้ เพราะ
ฉะนั้นเราจะต้องสังเกตอาการ หลังจากรับวัคซีนไปทุกครั้งครับ
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ถาม : เด็กอายุต่ำากว่า 12 ปี ควรฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือไม่ และ
มีความจำาเป็นที่จะต้องฉีดหรือไม่?
 • สำาหรับในเด็ก จากงานศึกษาวิจัยพบว่า เวลาเด็ก ๆ  ติดโควิด-19 
จะยงัไม่มีอาการรุนแรงมาก และวัคซนียังไม่ได้ศึกษาในเด็ก เพราะ
ฉะนัน้เดก็ท่ีอายตุ่ำากว่า 12 ปี กยั็งไม่ควรทีจ่ะไดรั้บวคัซีน แตว่า่ควร
จะระมดัระวังปอ้งกันทีจ่ะตดิมากกว่า เพราะตอนนีส้าเหตุส่วนใหญ่
ก็มาจากผู้ปกครองที่นำาเชื้อมาติดในเด็ก

    พ.ท. นพ.ธรณัส กระต่ายทอง
    แพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินอาหารและตับ 
    และแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย
     ตารางออกตรวจ
   วันจันทร์  13.30 – 16.00 น.
   วันพฤหัสบดี 09.30 – 12.00 และ 13.30 – 15.00 น.
   วันศุกร์   09.30 – 12.00 น.
   วันอาทิตย์  09.00 – 15.30 น. (เฉพาะสัปดาห์ท่ี 1,3,4,5 ของเดือน)
      09.30 – 15.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน)
        กรุณานัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ 

      โทร. 0-2105-0345, 0-2308-7600

ถาม : คุณหมอมีอะไรจะฝากถึงประชาชน?
 • คำาแนะนำาในตอนนี้ก็คือ สำาหรับผู้ที่มีความเส่ียงสูง ได้แก่ 
ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำาตัว 7 กลุ่มเสี่ยง หรือ 
ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มเสี่ยง ควรจะรีบมา
รบัวคัซีน ส่วนประชาชนท่ีมอีายตุ่ำากวา่ 59 ปี และไมม่โีรคประจำาตัว 
ก็ยังแนะนำาให้ควรรับวัคซีน เน่ืองจากวัคซีนไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหน
ก็ตาม สามารถที่จะช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้เราต้องเข้า ICU นอน 
โรงพยาบาล และยงัช่วยลดความเสีย่งไมใ่หเ้กิดการตดิเช้ือลงปอด 
เพราะฉะนั้นการรับวัคซีนย่อมได้รับประโยชน์มากกว่าการไม่รับ
วัคซีนนะครับ
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ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
พันโท นายแพทย์อาคเนย์ วงษ์สวัสดิ์

 อาการนำาที่จะทำาให้คุณผู้ชายต้องมาพบแพทย์ ได้แก่
  1. อาการปวด
  2. คลำาก้อนได้
 อาการปวด มีตั้งแต่ ปวดหน่วง ๆ  ทั่ว ๆ  ไป จนถึงขั้นปวดรุนแรงและเฉียบพลัน ส่วนก้อนที่พบในบริเวณลูกอัณฑะจะมีลักษณะแตก
ต่างกันออกไปในแต่ละโรค
 เพราะฉะนั้นการซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางจึงมีความจำาเป็น และสามารถที่จะวินิจฉัยแยกโรคได้ ดังนี้

โรคของลูกอัณฑะ
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 1. ลูกอัณฑะและท่ออสุจิอักเสบ
 เกิดขึ้นไม่เร็วมาก  ก้อนที่คลำาได้จะอยู่บริเวณข้าง ๆ ลูก
อณัฑะ เป็นลำาแข็ง ๆ  มีอาการเจ็บ ปวด บวม แดง รอ้น ชัดเจน 
อาจจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดร่วมด้วย
 สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อ สามารถรักษาได้ด้วยยา ไม่
จำาเปน็ต้องผ่าตดั อาการเจ็บปวด บวม แดง ร้อน มักจะหายไป
กอ่นหลงัจากการรกัษาในช่วงแรก แตก่อ้นจะใช้เวลาสักระยะ
ในการหายไป

 2. เส้นเลือดขอดที่อัณฑะ
 มีอาการปวดได้ ลักษณะปวดเป็นปวดหน่วงน่ารำาคาญ 
ไม่รุนแรงมาก มักสัมพันธกั์บการยนื เดิน และออกกำาลังกาย 
ก้อนจะพบเป็นก้อนเส้นเลือดฝอยโป่งพองบริเวณถุงอัณฑะ
ลักษณะคล้ายตัวหนอน ไม่แข็ง กดไม่เจ็บ
 การรักษามีตั้งแต่การรักษาอาการปวดทั่วไปจนถึงการ
ผ่าตัดผูกเส้นเลือดดำา ขึ้นอยู่กับอาการและข้อบ่งชี้

 3. อัณฑะบิดขั้ว
 อาการเด่นคืออาการปวดท่ีเกิดข้ึนอย่างเฉียบพลัน 
สัมพันธ์กับการมีกิจกรรมและออกกำาลังกายอย่างหนัก มัก
เกิดในวัยรุ่น อัณฑะมีรูปร่างผิดปกติไปจากเดิม อาจมีทั้งสี
และลักษณะที่ผิดปกติไป
 ควรรีบพบแพทยถื์อเปน็ภาวะฉกุเฉิน มีความจำาเป็นต้อง
รกัษาโดยการผ่าตดัอยา่งเรง่ด่วน หากวนิจิฉยัและรกัษาไม่ทนั
ท่วงที อาจทำาให้เสียลูกอัณฑะข้างนั้น ๆ ไป

ภาพจาก drrattawachteach.blogspot.com

ภาพจาก facebook Dr.SukreeSemmard
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 4. อุบัติเหตุต่อลูกอัณฑะ
 มีประวัติชดัเจนในส่วนของการกระแทกหรือไดรั้บบาดเจ็บ อาการปวดมักจะรนุแรง รว่มกับกอ้นขนาดใหญ่จากการฉกีขาดของหลอด
เลือดและผนังลูกอัณฑะ การรักษาแบบประคับประคองทำาได้ในรายที่บาดเจ็บเล็กน้อย
 มีความจำาเปน็ต้องรกัษาโดยการผา่ตดัซ่อมแซม โดยเฉพาะในรายท่ีมกีารเสยีเลือดมาก และบาดเจบ็รุนแรง หากการบาดเจ็บรุนแรง
มากอาจถึงขั้นต้องตัดลูกอัณฑะออกเพื่อห้ามเลือด

 5. นิ่วในท่อไต
 อาจมีอาการนำาเป็นปวดท้องน้อยและรา้วลงมาท่ีลูกอณัฑะได ้
มักมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดร่วมด้วย การรักษาต้นเหตุคือน่ิวใน
ท่อไต เป็นไปตามตำาแหน่งและข้อบ่งชี้ต่าง ๆ หลังจากมีการตรวจ
วินิจฉัยเพิ่มเติม
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 6. ถุงน้ำาที่อัณฑะ
 อาการเด่นคือก้อน เป็นก้อนโตช้า นิ่ม ไม่เจ็บ สามารถโตขึ้นได้เรื่อย ๆ  จนบางครั้งทำาให้เกิดความรำาคาญในการใส่กางเกง และการ
เดิน ถุงน้ำาจะทำาให้ไม่สามารถคลำาลูกอัณฑะได้ เนื่องจากน้ำาล้อมรอบอยู่ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการตรวจลูกอัณฑะด้วยตัวเอง จึงมีความ
จำาเป็นในการรักษา
  การรักษาสามารถทำาได้โดยการผ่าตัด เป็นผ่าตัดเล็กทั่วไป ไม่มีความอันตราย

 7. ไส้เลื่อน
 มักคลำาเป็นก้อนนิ่มได้ในถุงอัณฑะ เชื่อมต่อไปบริเวณขาหนีบ ก้อนสัมพันธ์กับท่าทาง เมื่อยืน เดิน ก้อนมักจะใหญ่ขึ้น แต่เมื่อนอน
ราบก้อนสามารถยุบหายไปได้
 การรักษาคือการผ่าตัดซ่อมแซมผนังช่องท้อง ควรผ่าตัดก่อนท่ีจะเกิดปัญหาก้อนท่ีเป็นลำาไส้ไหลออกมาแล้วไม่สามารถดันกลับ
เข้าไปได้ จะเกิดภาวะฉุกเฉินลำาไส้ขาดเลือด เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

ภาพจาก medicthai.com

36 

JULY 2021



 8. เนื้องอกที่อัณฑะ
 เป็นก้อนโตเร็ว มีความแข็ง ไม่ค่อยเจ็บ อาจมีอาการอ่ืนร่วมด้วย เช่น  น้ำาหนักลด เบ่ืออาหาร คลำาเจอก้อนต่อมน้ำาเหลืองท่ีขาหนีบได้
 ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการรักษา ซึ่งต้องใช้ท้ังการผ่าตัดท่ีถูกวิธีและการรักษาด้วยยาหรือฉายแสง แล้วแต่ชนิดของ 
เนื้องอกนั้น ๆ

ภาพจาก www.szf.srgezondheidsencyclopedieglossarybbijbalcyste-testikel

ความสำาคัญของเนื้องอกลูกอัณฑะคือการหมั่นตรวจลูกอัณฑะด้วยตัวเอง ซึ่งมีวิธีดังต่อไปนี้
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 9. ปมหมันชาย
 เป็นก้อนทั้งสองข้างที่ถุงอัณฑะ บริเวณของท่ออสุจิที่มีการตัดและผูกในการทำาหมันชาย อาจมีอาการจุกและเจ็บได้ บางครั้งมีการ
อักเสบ ไม่มีความอันตราย สามารถรักษาแบบประคับประคองด้วยยาตามอาการได้

พ.ท. นพ.อาคเนย์ วงษ์สวัสดิ์
คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
ตารางออกตรวจ
วันจันทร ์ 13.00-16.00 น.
วันพุธ   08.00-12.00 น.
กรุณานัดหมายล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ 
โทร. 0-2105-0345, 0-2308-7600
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เภสัชกร
เภสัชกรหญิงฐาปนีย์  ชลสุวรรณ

“ฟ้าทะลายโจร”
     สมุนไพรใกล้ตัว 

 “ฟา้ทะลายโจร” สมุนไพรไทยทีเ่ราได้ยนิชือ่กนัมานาน เปน็
ไม้ล้มลุก ในตระกูล Acanthaceae ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Androg-
raphis paniculata ในตำารายาโบราณของไทยจัดเป็นสมุนไพรท่ีมี
รสขม อยู่ในกลุม่ยาเย็น ใชบ้รรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอ และเจ็บคอ 
จากสรรพคุณข้างต้น จึงมีผู้คนมากมายแนะนำาให้ใช้ฟ้าทะลายโจร
ในช่วงที่โรคโควิด-19 ระบาด ทั้งเพื่อป้องกันและรักษาโรค ดังนั้น 
ผู้เขียนจึงมีความตั้งใจท่ีจะนำาเสนอข้อเท็จจริงเก่ียวกับสมุนไพร
ชนิดนี้ เพ่ือให้ผู้อ่านได้รับทราบประโยชน์ โทษ และข้อควรระวัง 
เพ่ือให้การใช้ฟ้าทะลายโจรมีความปลอดภัยและได้ประโยชน์ตาม
ต้องการ

รูปที่ 1 ฟ้าทะลายโจร
(ภาพประกอบจาก www.thairath.co.th และ www. mcot.net) 39 



ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฟ้าทะลายโจร 
 ข้อมูลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพทั้งในระดับนานาชาติและประเทศ 
ไทยในปัจจุบัน บ่งช้ีว่า ฟ้าทะลายโจรไม่สามารถใช้สำาหรับป้องกัน
โรคโควิด-19 ในคน ดังน้ันประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยา
แห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2564 จึงระบุว่า

 • ยาสารสกัดผงฟ้าทะลายโจรที่มี Andrographolide ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 4 โดยน้ำาหนัก มีข้อบ่งใช้ สำาหรับอาการหวัดท่ัวไป 
ประชาชนสามารถซ้ือหามารับประทานได้เอง ขนาดรับประทาน 
คือ ต้องมีสารสำาคัญ Andrographolide 60-120 มิลลิกรัมต่อวัน 
โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง (รับประทานยาต่อเนื่องเป็นเวลา 5-7 วัน  
แต่ ถ้าใช้ยาต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้นควรไปพบ
แพทย์)

 • ยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรและยาจากผงฟ้าทะลายโจร มีข้อ
บ่งใช้ สำาหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิด
โรคที่รุนแรง ต้องใช้ยาภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นและมีการ
ติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัย ขนาดรับประทาน 
คือ มีสารสำาคัญ Andrographolide 180 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่ง
ใหวั้นละ 3 คร้ัง (ผูท้ีเ่ริม่ตดิโรคโควิด-19 ควรใช้ยาตัง้แตเ่ริม่ตดิเชือ้
วันแรก ๆ แม้ไม่มีอาการ เพราะถ้าเชื้อมีปริมาณมาก สมุนไพรไม่
สามารถลดการแบ่งตัวของเชื้อ)

 อย่างไรก็ตาม ประสิทธิผลของฟ้าทะลายโจรในการรักษา 
โควิด-19 ยังต้องรอผลการศึกษาจากงานวิจัยที่มีคุณภาพ และ  
ไม่แนะนำา ให้ใช้ในผู้ป่วยท่ีมีปอดอักเสบหรือใช้ร่วมกับยา Favipiravir 
เพราะยังไม่มีงานวิจัยยืนยันประสิทธิผลและความปลอดภัย

ฟ้าทะลายโจร 
Andrographis paniculata

รูปที่ 2 ปริมาณสารสำาคัญ Andrographolide
                 ที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์

 สารสำาคัญ Andrographolide ในฟ้าทะลายโจร ออกฤทธิ์ผ่านกลไกการยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อและลดภูมิคุ้มกันบางชนิดที่ทำาให้
เกิดการอักเสบรุนแรง (Cytokine storm) เนื่องจากฟ้าทะลายโจรดูดซึมได้น้อย และต้องการระดับยาขนาดสูงในร่างกาย เพื่อยับยั้งการ
แบ่งตัวของเชื้อไวรัส จึงควรระมัดระวังการใช้ยาเกินขนาดจนทำาให้เกิดพิษต่อตับ
 นอกจากนั้น หากต้องการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ควรงดรับประทานฟ้าทะลายโจร เนื่องจากมีฤทธิ์ต้านการอักเสบผ่าน COX 
inhibition ทำาให้ร่างกายอาจสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคได้ไม่ดี ดังนั้น แนะนำาให้ใช้สมุนไพรอีกครั้งหลังได้รับวัคซีนแล้ว 2 สัปดาห์

ข้อห้ามใช้ฟ้าทะลายโจร
 บุคคลดังต่อไปนี้ ห้ามใช้ฟ้าทะลายโจรโดยเด็ดขาด ได้แก่
 • หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และทารก 
        **เนื่องจาก ทำาให้เกิดทารกวิกลรูป**
 • ผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร
 • ผู้ที่มีการทำางานของตับบกพร่อง
 • ผู้ที่ใช้ยา Warfarin 
       **เนื่องจาก ทำาให้ระดับยา Warfarin สูงกว่าปกติ เสี่ยง 
  ต่อการเกิดภาวะเลือดออกในอวัยวะสำาคัญ**
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ข้อควรระวังการใช้ร่วมกับยาหรือสมุนไพรอื่น
 ยาและสมุนไพรหลายชนิดมีฤทธ์ิทำาให้เกิดพิษต่อตับ ดังนั้น 
การใชฟ้้าทะลายโจรร่วมกบัยาหรอืสมุนไพรดงัตอ่ไปน้ี จะเพ่ิมความ
เสี่ยงการเกิดพิษต่อตับ
 • ยาพาราเซตามอล (Paracetamol)
 • ยาลดไขมนักลุม่ HMG-CoA reductase inhibitors (Statins)
 • กัญชา
 • กระท่อม
 • สารสกัดชาเขียว
 • บัวบก
 • บอระเพ็ด
 • ส้มแขก
 • น้ำามันดอกคำาฝอย
 • สารสกัดเห็ดหลินจือ
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รูปที่ 3 เลขทะเบียนยา รูปที่ 5 สัญลักษณ์การได้รับรองมาตรฐาน GMP

รูปที่ 4 หน้าเว็บไซต์สำาหรับตรวจสอบเลขที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 • สถานที่ผลิตต้องเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP เพื่อลดความ
เสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา

วิธีเลือกซื้อยาฟ้าทะลายโจร
 • ผลิตภัณฑ์ต้องข้ึนทะเบียนยากับ อย. อย่างถูกต้อง 
โดยสามารถตรวจสอบเลขที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (เคร่ืองสำาอาง 
อาหาร วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ยา เครื่องมือแพทย์) ได้
จาก https://oryor.com/oryor2015/css_check_product.php
ดังรูปที่ 4
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รูปที่ 6 วันหมดอายุที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์

รูปที่ 7 วันหมดอายุที่ระบุบนแผงยา

 • ภาชนะบรรจุต้องป้องกันแสงและความชื้นได้และมีสารดูด
ความช้ืน เนื่องจากตัวสารสำาคัญ Andrographolide จะสลายตัว
เมื่อถูกแสงและความชื้น

 • ผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 1 ปี วันหมด
อายุที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์หรือแผงยา

 จากข้อมลูขา้งตน้ ผู้เขียนหวงัวา่ สามารถลดความสบัสน กงัขา 
และความเข้าใจผิดในข้อมูลท่ีมีท้ังจริงและโฆษณาชวนเช่ือในโลก 
โซเชียล และทำาให้ผู้อ่านเข้าใจสรรพคุณ รวมถึงเลือกใช้ฟ้าทะลายโจร 
ได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ และปลอดภัย
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วันที่ 2 เมษายน 2564
 พธิทีำาบุญตกับาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกยีรต ิเนือ่งในวนัคลา้ยวันพระราชสมภพสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพิธีทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำานวน 10 รูป จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก หลัง
จากนั้นเป็นพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวอาศิรวาทราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล
 จากน้ัน  คณะผู้บริหารและตัวแทนคลินิกฯ เดินทางเข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคม 
ในพระบรมมหาราชวัง

ภาพกิจกรรมคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ภาพกิจกรรมคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
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วันที่ 18 มิถุนายน 2564
 บุคลากรคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ Plus 1 “เพิ่มจำานวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”  
(ปี 2) เพื่อส่งเสริมการทำาความดี เพิ่มพูนการจิตสำานึกสาธารณะ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำาเนินงานของศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ ในการประชาสัมพันธ์ และจัดหาโลหิตบริจาค ด้วยการเป็นจุดรับบริจาคโลหิต เพ่ือนำามาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยที่
ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล โดยมีรถเคลื่อนที่ของสภากาชาดไทยมาให้บริการทุก ๆ 3 เดือน

วันที่ 15 มิถุนายน 2564
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ เพ่ือเป็น
ประโยชน์แก่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาในมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19
 โดยมีแผนกส่ือสารองค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ 
เบือ้งหน้าพระบรมฉายาลกัษณ ์ณ ศูนยอ์ำานวยการใหญ ่
จิตอาสาพระราชทาน 71

ภาพกิจกรรมคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
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พ.ศ. 2553 - รับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล (Hospital accreditation) ขั้นที่ 1

พ.ศ. 2554 - รับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล (Hospital accreditation) ขั้นที่ 2

พ.ศ. 2555 - รับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2551 
     สำาหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
   - รับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล (Hospital accreditation) ขั้นที่ 3
   - รับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

พ.ศ. 2556 - รับรองระบบบริหารงานคุณภาพและมาตรฐาน เลขที่ มอก. 9001-2552 
     (ISO 9001 : 2008)

พ.ศ. 2557 - ต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 1 (1st Reaccreditation) 

พ.ศ. 2558 - รับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 
     สำาหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รับรองรอบที่ 2 

พ.ศ. 2559 - รับรองระบบบริหารงานคุณภาพและมาตรฐาน เลขที่ มอก. 9001-2552 
     (ISO 9001 : 2008)
   - รับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
   - รับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

พ.ศ. 2561 - ต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 2 (2nd  Reaccreditation)
   - รับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 
     สำาหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รับรองรอบที่ 3

พ.ศ. 2562 - รับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 9001-2559 
     (ISO 9001 : 2015) 
   - รับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

พ.ศ. 2563 - ต่ออายุการรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
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