
 

จุลสารการจดัการความรู้
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช

ป�ที� 1 ฉบบัที� 4 (เม.ย. - พ.ค. 64)

- การบร �หารจัดการระบบเคร ��องมือแพทย์
ในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- งานว �จัยใครๆ ก็เร ��มได้
- โรคมะเร็งปากมดลูก ... รู้ทันป�องกันได้
- ศูนย์แพทย์ฯ ตาก ในมุมมองของนิสิตแพทย์
- บทสัมภาษณ์พิเศษ นพ.อานนท์ ทองคงหาญ: 
เร ��อง คลินิกกัญชาทางการแพทย์บูรณาการ

ISSN 2773-8655



ผูผ้ลิต                 หน่วยวจิยัและการจดัการความรู้
                           โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช
ที�ปรกึษา              นายแพทยบ์รรเจดิ  นนทสติู
                           ผูอํ้านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช
บรรณาธกิาร        ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์(พเิศษ) นายแพทยช์ยักิจ  อุดแน่น
                           ผูอํ้านวยการศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั�นคลินิก
                           โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช
กองบรรณาธกิาร
                           นายวรสทิธิ�                           
                           นางสาวกาญจนา                      
                           นางสาวกชกร            
                           นางจุฑามาส
                           นางสาววนัสนันท์
                           นางสาวฐติิมา             
พสิจูน์อักษร         นางสาวพณาวรรณ ์  
ภาพปก                นายภวูดล                                   
ISSN                  2773-8655 
โรงพมิพ ์          

>> บทบรรณาธกิาร ... หนา้ 1
 

>> การบรหิารจดัการระบบเครื�องมอืแพทย์
ในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช ... หน้า 2

 

>> งานวจิยัใครๆ ก็เริ�มได้ ... หน้า 7
 

>> โรคมะเรง็ปากมดลกู ... รูทั้นป�องกันได้ ... หน้า 10
 

>> ศูนยแ์พทยฯ์ ตาก ในมุมมองของนิสติแพทย ์... หน้า 13
 

>> บทสมัภาษณ์พเิศษ นพ.อานนท์ ทองคงหาญ: 
เรื�อง คลินิกกัญชาทางการแพทยบู์รณาการ ... หน้า  15

 

กองบรรณาธกิาร

สารบญั

จุลสารการจดัการความรู ้โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช
ป�ที� 1 ฉบบัที� 4 (เม.ย. - พ.ค. 64)

นักวชิาการศึกษา
นักวชิาการสาธารณสขุปฏิบติัการ
นักวชิาการสาธารณสขุปฏิบติัการ
เจา้หน้าที�บรหิารงานทั�วไป
นักวชิาการศึกษา
ผูช้ว่ยนักวจิยั
เจา้พนักงานธุรการ
เจา้พนักงานธุรการ

เจรญิศิลป�
โลหพนัธ์ุ
เกตศุรี
สขุอิ�ม
ขาํรดิ
สมบติัวงค์
มงคล
ดิษร

หา้งหุน้สว่นจาํกัด ณัฐดีไซน์ แอนด์ มเีดีย



   สาํหรบัในจุลสารการจดัการความรูฉ้บบันี� ประกอบไปด้วย บทความ เรื�องเล่าและบทสมัภาษณ์พเิศษ
จาํนวน 5 เรื�อง ได้แก่ เรื�องที� 1 การบรหิารจดัการระบบเครื�องมอืแพทยใ์นโรงพยาบาลสมเด็จ
พระเจา้ตากสนิมหาราช โดย คณุอารพีรรณ อนุชปรดีา หวัหน้างานเครื�องมอืแพทย ์ ที�มาบอกเล่าถึง
ความสาํคัญและลักษณะการทํางานของงานเครื�องมอืแพทย ์ซึ�งมลัีกษณะเป�นกึ�งวชิาชพี กึ�งฝ�ายสนับสนุน
รวมทั�งการบรหิารจดัการภายใต้ขอ้จาํกัดกับการทํางานที�มมีาตรฐานเพื�อใหผู้ม้สีว่นเกี�ยวขอ้งปลอดภัยจาก
การใชอุ้ปกรณ์การแพทย ์

    เรื�องที� 2 งานวจิยัใครๆ ก็เริ�มได้ โดย คณุนิตยา ปรญิญาปรวิฒัน์ หวัหน้างานกลุ่มงานวจิยัและ
พฒันาการพยาบาล ที�จะมาพูดคยุถึงประเด็นการทํางานวจิยัของโรงพยาบาล ตลอดจนการทํางานวจิยั
ผา่น Lens ของพยาบาลวชิาชพีและภาพอนาคตของการทําวจิยั ที�ต้องอาศัยทรพัยากรอยา่งมากในการ
ขบัเคลื�อน รวมทั�งผลลัพธข์องการทํางานวจิยัที�ทกุคนต้องมาค้นหาคําตอบด้วยตนเองถึงจะเขา้ใจ
      เรื�องที� 3 โรคมะเรง็ปากมดลกู ... รูทั้นป�องกันได้ โดย แพทยห์ญิงเบญจมาส มั�นอยู ่สติูนรแีพทย์
คนเก่ง ที�มาอธบิายถึงความรุนแรงของโรคมะเรง็ปากมดลกู อาการแสดง ป�จจยัเสี�ยง วธิกีารตรวจ
ตลอดจนขอ้คิดเกี�ยวกับวธิกีารตัดมดลกูเพื�อรกัษาโรค 

     เรื�องที� 4 ศูนยแ์พทยต์ากฯ ในมุมมองของนิสติแพทย ์ โดย นิสติแพทยอ์รญั ศิลาวรรณ นายก
สโมสรนิสติแพทย ์ ป�การศึกษา 2563 ในฐานะตัวแทนนิสติแพทยที์�จะมาถ่ายทอดมุมมองที�มต่ีอโรงเรยีน
แพทยเ์ล็กๆ อยา่งศูนยแ์พทยฯ์ ตาก ทั�งในแง่มุมของความประทับใจ การเรยีนการสอน ความต้องการที�จะ
เปลี�ยนแปลงและเทคนิคการใชช้วีติที�จะฝากไปยงัรุน่น้องทกุคน 

      เรื�องสดุท้าย  บทสมัภาษณ์พเิศษ  นพ.อานนท์ ทองคงหาญ: เรื�องคลินิกกัญชาทางการแพทย์
บูรณาการ ที�ได้มาอธบิายใหเ้หน็ถึงความสาํคัญของกัญชาที�ไมใ่ชทั่�งยาหลักและทางเลือก แต่เป�นยาที�ใช้
สาํหรบัการรกัษาเสรมิ รวมทั�งการบูรณาการความรว่มมอืระหวา่งสหวชิาชพีในการใหบ้รกิารแก่ผูป้�วย ซึ�ง
สง่ผลใหก้ารใหบ้รกิารที�คลินิกกัญชาฯ มผีูป้�วยเขา้รบับรกิารเพิ�มมากขึ�น

       แมว้า่สถานการณ์ Covid-19 รอบที� 3 จะทวคีวามรุนแรง
มากขึ�นและสง่ผลใหบุ้คลากรวชิาชพีสาธารณสขุและฝ�ายสนับสนุน
ต้องเหน็ดเหนื�อยยิ�งกวา่เดิม แต่ถึงกระนั�น พวกเราทกุคนก็ยงัคง
ยนืหยดัทํางานและใหบ้รกิารประชาชนทกุคนอยา่งสดุกําลัง อีกทั�ง
ในสว่นของหน่วยวจิยัและการจดัการความรูเ้อง แมว้า่ Covid-19
จะทําใหพ้วกเราทํางานได้ยากขึ�น แต่เราก็ไมห่วั�น ยงัคงพยายามที�
จะรวบรวมสรรพความรูต่้างๆ ในโรงพยาบาลมาเรยีบเรยีงและ
สงัเคราะหใ์หมจ่นเป�น Know-how หรอื Model ที�จะทําให้
องค์กรเกิดการพฒันาและเปลี�ยนแปลงต่อไป
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    ความสําคัญของงานเคร่ืองมือแพทย
    "งานเคร่ืองมือแพทย" หรือ "งานอุปกรณการแพทย" เป็นหนวยสนับสนุนที่สําคัญของระบบ
การใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุข โดยทัว่ไป เครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
เม่ือเกิดการใชงานยอมตองเส่ือมสภาพ ชํารุด ขัดของหรือเสียหาย อีกทัง้ ถาหากเป็นเครื่องมือ
ทางการแพทยท่ีมีความสําคัญตอการชวยชีวิต การรักษาหรือการฟ้ืนฟูผูปวย ก็ยอมมีความเส่ียงตอ
ชีวิตของผูปวยไดเชนกัน ดังนัน้เพ่ือใหอายุการใชงานเครื่องมือทางการแพทยมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
สามารถใชงานไดตามความตองการของผูใช ไมชํารุดเสียหายดวยเหตุผลไมสมควร จึงจําเป็นตองมี
"ระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ" เพราะเป็นสวนสําคัญในการสนับสนุนและสงเสริมให
สถานบริการสุขภาพสามารถดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพตางๆ ในขณะเดียวกัน
ยังชวย "ลดตนทุน" หรือ "ลดคาใชจาย" ท่ีตองสูญเสียไปกับการซอมบํารุงที่ไมจําเป็น เน่ืองจาก
การชํารุดของอุปกรณการแพทยสวนมากจะเกิดจากหลายปัจจัย ไดแก "เครื่องมือท่ีไมมีคุณภาพ
การใชงานท่ีไมถูกตอง และ/หรือขาดการดูแลบํารุงรักษาท่ีถูกตอง"
    ดังนัน้ หากมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและถูกตองเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล
ก็จะทําใหผูใหบริการและผูรับบริการมัน่ใจไดวา เครื่องมือแพทยจะเกิดความเพียงพอ พรอมใชและ
มีความปลอดภัย

การบริหารจัดการระบบเครื�องมือแพทย์
ในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อารีพรรณ อนุชปรีดา
งานเคร่ืองมือแพทย
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
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 การไดมาของเครื่องมือแพทย เครื่องมือแพทยที่นํามาใชในโรงพยาบาลตองเป็นเครื่องมือที่
ไดรับอนุญาตนําเขาอยางถูกตองตามกฎหมายและระบบพัสดุครุภัณฑ อีกทัง้ยังตองมีมาตรฐาน
สากลที่เกี่ยวของหรือมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม นอกจากน้ี การติดตัง้เครื่องมือแพทย
ตองเป็นไปตามหลักวิศวกรรมหรือเกณฑที่เกี่ยวของตามคําแนะนําของผูผลิต ซึ่งตองขออนุญา
ติดตัง้การใชงานเครื่องมือนัน้ๆ หากมีขอกฎหมายกําหนดไว
 การใชงานและบํารุงรักษา งานเครื่องมือแพทยไดมีการจัดทําทะเบียนประวัติหรือฐานขอมูล
ประวัติเครื่องมือแพทยโดยใช "โปรแกรม RMC" ซึ่งพัฒนารวมกับกองวิศวกรรมการแพทย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตัง้แต พ.ศ.2548 ทัง้ยังมีการวางแผนบํารุง
รักษาเครื่องมือแพทย ซึ่งมีผูบํารุงรักษาเครื่องมือแพทยจากบริษทัผูแทนจําหนายและบุคลากร
ของโรงพยาบาลเป็นผูทําหน าที่ดูแลรักษา
 การทดสอบ/ทวนสอบเครื่องมือแพทย คือ การจัดใหมีการตรวจสอบ การทดสอบหรือสอบ
เทียบเครื่องมือแพทยประจําปีอยางน อย 1 ครัง้/ปี โดยเครื่องมือแพทยที่มีความเสี่ยงสูงจะมี
การบันทึกขอมูลการทดสอบ การบันทึกผลและการรับรองผลการตามมาตรฐานที่กําหนดซึ่งมี
เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบและผูใหบริการในการทดสอบที่มีคุณสมบัติตามที่เกณฑที่กําหนด
 การซอมแซมเครื่องมือแพทย ในโรงพยาบาลจะมีผูปฏิบัติงานซอมบํารุงซึ่งมีคุณสมบัติตาม
ที่เกณฑและมาตรฐานกําหนด โดยมีการทดสอบ/การสอบเทียบเครื่องมือแพทยที่ตองการความ
เที่ยงตรงแมนยําหลังการซอมและมีการจัดเก็บผลการซอม ซึ่งผูที่มีสวนสําคัญของการทํางาน
ในดานน้ี คือ "นายชางเทคนิค" ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ผานการอบรมและมีการรับรองคุณวุฒิ
 การยกเลิกการใชงาน โรงพยาบาลจะมีการบันทึกการยกเลิกการใชงานเครื่องมือแพทยลงใน
ทะเบียนประวัติหรือฐานขอมูล โดยปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด เมื่อมีการยกเลิกการใชงาน
หรือโยกยายไปติดตัง้ ณ พื้นที่ใหม

    ประเด็นสําคัญของการบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย
1.

2.

3.

4.

5.
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 ระบบจายออกซิเจนหลักและสํารอง เป็นออกซิเจนที่อยูในสถานะเหลว (Liquid Oxygen)
มีความบริสุทธิ ์99.99% จัดเก็บในแหลงจายหลัก ขนาด 20,000 ลิตร เมื่อมีการนําไปใชรักษา
ผูปวยจําเป็นตองทําใหเป็นแกสกอน ดวยระบบเปลี่ยนสถานะ 2 ชุด ปลอยไปตาม "ทอสีเขียว"
ของระบบนําแกสทัว่โรงพยาบาลตามจุดจายออกซิเจนที่สําคัญ ไดแก หอผูปวยใน หอผูปวย
ICU หองพิเศษ หองผาตัด เป็นตน โดยมีระบบเฝ าระวังทางไกลแบบ Real-Time by Website
ที่สามารถตรวจสอบความผิดปกติบนเว็บไซตไดทันที รวมถึงระบบความปลอดภัยแบบ Master
alarm และ Zone alarm ที่จะแจงเตือนเมื่อออกซิเจนมีระดับตํ่ากวา 30% หรือเมื่อเกิดปัญหา
ทางระบบจายออกซิเจนเกิดขึ้น สวนแหลงจายออกซิเจนสํารอง (Cylinder) จะใชเมื่อระบบ
Vaporizer ลมเหลวหรือออกซิเจนจากแหลงจายหลักไมเพียงพอ ซึ่งจะจัดเก็บอยูในถังเก็บ
ออกซิเจนเหลวขนาดเล็ก ในบริเวณที่สามารถขนยายไดสะดวกและปลอดภัย ซึ่งออกซิเจน
สํารองน้ี จะสํารองไดภายในสองอาทิตย มีจุดจําหนาย 2 แหงในโรงพยาบาล ไดแก หองจาย
แกสออกซิเจนสํารองและชัน้ใตดินของอาคาร 100 ปีฯ
ระบบผลิตอากาศอัดและสูญญากาศทางการแพทย คือ อากาศที่ใชในการแพทยเพื่อรักษา
พยาบาลผูปวยเชนเดียวกับออกซิเจน เพียงแตวัตถุประสงคในการใชงานนัน้ "แตกตางกัน"
โดยอากาศอัด มีวัตถุประสงคเพื่อใชงานกับเครื่องชวยหายใจเป็นหลัก ผลิตจากเครื่องอัดอากาศ
ทางการแพทยจากการรวมกันระหวาง "ไนโตรเจน 79% กับ ออกซิเจน 21%" ซึ่งบรรจุไวใน
ถังเก็บอากาศและปลอยไปตาม "ทอสีเหลือง" ของระบบนําแกสทัว่โรงพยาบาลในจุดจายงาน
จายกลาง หองผาตัด หอผูปวย ICU Sub-ICU และ NICU สวนสูญญากาศทางการแพทย
(Vacuum) มีวัตถุประสงคเพื่อใชสําหรับดูด Suction เชน เสมหะที่คอหรือปอด เป็นตน ผลิต
จากเครื่องผลิตสูญญากาศทางการแพทยและเก็บไวในถังสูญญากาศ โดยสงผาน "ทอสีขาว"
ของระบบนําแกสทัว่โรงพยาบาลเชนกัน       

    ระบบงานสําคัญของงานเคร่ืองมือแพทย
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 บุคลากร/ทีมงาน  ในภารกิจโครงสรางพื้นฐานและวิศวกรรมทางแพทย บุคลากรสวนใหญจะ
ไมมีคุณวุฒิการศึกษาทางดานน้ีโดยตรง หรือถามีคุณวุฒิฯ ตรง ก็มักจะเขาสูภาคเอกชน ดังนัน้
ภาครัฐควรวางแผนพัฒนาบุคลากรสายใกลเคียงที่สามารถพัฒนาศักยภาพตอไดในอนาคต
 นโยบายกับวิสัยทัศนของผูบริหาร วิสัยทัศนของผูบริหารเป็นสวนสําคัญในการเปิดโอกาสให
มีการสนับสนุนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ สถานที่และเครื่องมือตางๆ พรอมกับการพัฒนาใน
ดานการรักษาพยาบาล
 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนเเปลงอยางรวดเร็วสงผลใหงาน
เครื่องมือเเพทยตองปรับตัวและเรียนรูใหเทาทันเทคโนโลยีใหมๆ อยูเสมอและพรอมนําองค
ความรูเหลานัน้มาประยุกตใชกับงานในโรงพยาบาลใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด
 Roadmap: เสนทางการพัฒนาศักยภาพ สําหรับงานเครื่องมือแพทย นอกจากจะทํางานให
บรรลุเป าหมายอยางเต็มที่แลว พวกเรายังผลักดันศักยภาพของบุคลากรใหมีองคความรูและ
ทักษะที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และมุงผลักดันใหงานเครื่องมือแพทยไดรับการรับรองมาตรฐาน
ศูนยเครื่องมือแพทยภายในปี 2566 และใหบริการครบวงจร (One stop service) ภายในปี
2567  

    อุปสรรคและความทาทาย
1.

2.

3.

4.

ระบบงานซอมบํารุงเคร่ืองมือแพทย สําหรับโรงพยาบาล ภาพรวมของงานซอมเครื่องมือมี
ประมาณ 800 กวาชิน้และมีเจาหน าท่ีซอมบํารุง จํานวน 2 คน ท่ีมีใบ Certificate สามารถซอม
เคร่ืองมือไดเองประมาณ 80-90% อีกทัง้ สวนใหญยังเป็นเครื่องมือท่ีมีความเสี่ยงสูง เชน
เคร่ืองดมยาสลบ เครื่อง X-ray เครื่องอัลตราซาวดและเครื่อง Echo เป็นตน ซ่ึงเป าหมายสําคัญ
ของระบบน้ี คือ การรักษาระยะเวลาระบบเครื่องมือแพทยที่ขัดของใหน อยท่ีสุดเพ่ือใหการรักษา
ของพยาบาลดําเนินตอไป
ระบบงานสอบเทียบและบํารุงรักษา เน่ืองจากในโรงพยาบาลมีเครื่องมือแพทยจํานวนมากที่
รอการซอมบํารุง เคร่ืองมือบางชิน้อาจเกินขอบเขตความสามารถของบุคลากร จึงมีการขอรับ
การสนุบสนุนจากเขตสุขภาพที่ 2 ใหชวยสงทีมซอมบํารุงเครื่องมือแพทยมาชวยดูแลเรื่อยมา
จนกระทัง้ในปีท่ีผานมา เขตสุขภาพฯ ไดสนับสนุนใหโรงพยาบาลมีศักยภาพในการบริหาร
จัดการตนเองมากข้ึน โดยสงเสริมใหมีการพัฒนาองคความรูและทักษะของบุคลากรอยูเสมอ
และมีจุดเนนไปท่ีเคร่ืองมือแพทยท่ีมีความเส่ียงสูงและอาจสงผลกระทบตอชีวิตผูปวย
ระบบสารสนเทศ ในยุคท่ีมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยูเสมอ ระบบงานเครื่องมือแพทยเป็น
งานท่ีตองแขงขันกับเวลาเป็นอยางมากเพ่ือไมใหมีผลกระทบตอการใหบริการ ดังนัน้เครื่องมือ
Downtime จึงเป็นส่ิงท่ีตองเเกไขหน างานอยางทันทวงทีและการมีเทคโนโลยีชวยแจงซอม
บํารุงแบบ Realtime การมีแบบฟอรมแจงซอมและบันทึกลง Data based ใน Server หรือ
Application ท่ีสามารถสํารองขอมูลไดทันที ก็จะมีสวนชวยลดระยะเวลาในการซอมบํารุงได
มากย่ิงข้ึน 
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    Lesson Learned
    จากประสบการณการทํางานที่ศูนยเครื่องมือแพทยมากกวา 10 ปี เราจะเห็นไดวาทุกคนตองการ
ความทันสมัยของเครื่องมือแพทยในการรักษา แตสําหรับเรากลับมองวา การมีเครื่องมือแพทยที่ดี
ไดมาตรฐาน ปลอดภัย เพียงพอและพรอมใชงาน ก็ถือวาเพียงพอแลวที่จะทําใหการรักษาเป็นไป
ดวยดี โดยไมจําเป็นวาเครื่องมือนัน้ ตองทันสมัยเพียงอยางเดียว
   ทัง้น้ีทัง้นัน้ ทรัพยากรบุคคลของเรายังมีจํานวนนอย ในขณะที่ความผกผันของงานเครื่องมือนัน้
มีจํานวนมาก จึงทําใหมีความยากลําบากในการทํางานดวยเชนกัน แตอยางไรก็ตาม เราก็ตอง
ทํางานกันตอไป ดังนัน้การบมเพาะความมีสติตัง้มัน่ในการทํางานจึงเป็นสิ่งสําคัญ ทุกวันน้ีตองฝึกใจ
ใหมีสมาธิหรือสงบน่ิง เพื่อรับรูปัญหาตางๆ อยางเที่ยงตรง โดยคอยๆ มองผานทะลุถึงงานที่กําลัง
กระทําวามีปัญหาอุปสรรคแบบใด มีทางออกอยางไรบาง แนนอนวาการมีสติตัง้มัน่นัน้ อาจไมทําให
งานยุงเหยิงน อยลง แตจะทําใหเราสามารถแยกแยะรากเหงาของปัญหาไดดียิ่งขึ้น 
  แมภาระงานประจําและงานที่ไดรับมอบหมายอาจจะมีหลายดานหรือมีมากมายอยางตอเน่ือง แต
ควรตองมีจังหวะหยุดพัก แบงเวลาและทําใหชีวิตสมดุล เพื่อใหจิตใจและรางกายไดผอนคลายจาก
การทํางาน โดยหากิจกรรมที่ชอบ เชน การออกกําลังกาย การศึกษาและปฏิบัติธรรม การทองเที่ยว
หรือการปลูกตนไม การเลีย้งสัตว ก็ทําใหชีวิตเรามีชองวางใหความคิดถอดถอนออกจากความยึดถือ
และคาดหวังในเรื่องงานได 
 อยางไรก็ตาม การยอมรับความไมแนนอนและไมกลัวตอการเปลี่ยนแปลง โดยการยอมรับถึง
ความไมมัน่คง ซึ่งก็คือลักษณะอันเป็นแกนแทของทุกสิ่งที่เราประสบพบ อันเป็นขอเท็จจริงขัน้พื้น
ฐานที่เราไมอาจหลีกเลี่ยงได ความเป็นจริงที่วาทุกสิ่งทุกอยางเปลี่ยนเเปลงอยูตลอดเวลา จะทําให
เรามีวิถีมุมมองตอการทํางานที่ตางออกไป เราจึงตองเป็นผูตื่นรูและยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น เพราะทุกอยางลวนไมมีความแนนอน ทุกสิ่งที่เราเป็น ทุกสิ่งที่เราทํา ทุกสิ่งที่เราตองการ
และอยากได ไมมีความแนนอนเลยในทุกชัว่ขณะ ซึ่งความเป็นจริงที่ชัดเจนและทรงพลังน้ี ทําใหเรา
จําเป็นตองยอมรับและเขาใจ พรอมทัง้นํามาประยุกตใชกับการทํางานในอนาคตตอไป
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      ความสาํคัญของงานวจิยัในโรงพยาบาล
         ก่อนอื�นต้องมองงานวจิยัเป�นสองสว่น คือ
                      - หนึ�ง คือ การนําผลการวจิยัมาใช้
                      - สอง คือ การสรา้งงานวจิยั 
       ลําดับแรก การนํางานวจิยัมาใช ้ในขณะนี�มงีานวจิยัมากมายที�มกีารศึกษามาแล้วและเราก็สามารถเขา้
ถึงผลงานเหล่านี�ได้ง่ายยิ�งขึ�น เมื�อเรามคํีาถามหรอืป�ญหาสกัอยา่ง เราก็จะไปถาม "Google"  และ
Google ก็จะใหข้อ้มูลเรามา 1 ชุด เป�นแสนเป�นล้านเรื�อง จากนั�นเราก็มาดวูา่ "คําถาม" หรอื "ป�ญหาของ
เรา" ตอนนี�คนอื�น เขาทําอะไรไปถึงไหนกันแล้วและเขาแก้ป�ญหาอยา่งไร ซึ�งเมื�อเราอ่านงานวจิยัไปสกัพกั
เราก็จะเจอสิ�งที�ตรงกับความสนใจของเราสกั 2-3 เรื�อง แล้วเราก็สามารถเอางานของเขามาใชไ้ด้ในทันที
หรอืพูดง่ายๆ ก็คือ ค้นหาวา่ตอนนี� Trends ของงานวจิยัคืออะไร หรอืสาํรวจดวูา่มผีลการวจิยัอะไรออก
มาใหม ่และมนัมคีวามน่าเชื�อถือหรอืไม ่จากนั�นเราก็เอาวธิกีารของเขามาใชกั้บงานของเราได้เลย
      ลําดับที�สอง  การสรา้งงานวจิยั บางครั�งงานวจิยัของคนอื�นที�เขาทํามาอาจไมต่รงกับความสนใจเรา
ถึงแมว้า่จะคล้ายกัน แต่เราก็ไมส่ามารถนํามาใชไ้ด้เลย หากแต่บางครั�ง มนัเกิดป�ญหาจากงานประจาํของ
เรา แล้วเรามาแก้ป�ญหานั�นด้วยกระบวนการวจิยั สิ�งนี�ก็คือ Routine to Research (R2R) หรอืถ้าเป�น
งานทางคลินิก ก็จะเรยีกวา่ Routine to Clinical Research เพราะป�ญหาบางอยา่ง ต้องแก้ไขด้วยวธินีี�
จงึจะเหมาะกับการปฏิบติังานประจาํของเราจรงิๆ จะใชเ้สื�อโหลๆ ไมไ่ด้ ต้องตัดเสื�อเฉพาะตัว
        จากขอ้มูลที�กล่าวมาขา้งต้น จงึสามารถอธบิายได้วา่ งานวจิยัในโรงพยาบาลนั�น มจุีดมุง่หมายเพื�อให้
ผูป้�วยหาย ไมเ่กิดภาวะแทรกซอ้น ผูป้�วยมสีขุภาพที�ดี ภายใต้ทรพัยากรที�จาํกัด ไมว่า่จะเป�นคน สถานที�
อุปกรณ์เครื�องมอืต่างๆ เป�นต้น

งานวจิยัใครๆ ก็เริ�มได้
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นิตยา ปริญญาปริวัฒน
กลุมงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช



      เทคนคิการเริ�มต้นงานวจิยัอยา่งง่าย
      เริ�มต้นจากการสาํรวจสิ�งที�อยูร่อบตัว เชน่ การทํางาน โดยพจิารณาวา่ "มนัมปี�ญหาอะไรไหม" หรอื
"เราอยากทําตรงไหนให้มนัดีขึ�น" แล้วจงึหดัตั�งคําถามกับสิ�งรอบขา้งบอ่ยๆ ด้วยการบรหิาร "ต่อมเอ๊ะ"
เมื�อตั�งคําถามเสรจ็แล้ว ก็ต้องหาทางตอบคําถามนั�นใหไ้ด้ ขอ้สงสยัเล็กๆ อาจสรา้งสิ�งที�ยิ�งใหญ่ได้เสมอ
หลายคนอาจเคยได้ยนิขา่ว งานวจิยัของเด็ก ป.3 ประเทศญี�ปุ�น ซึ�งเขาโดนแมโ่กรธบอ่ยๆ จากนั�นเขาจงึ
เริ�มตั�งคําถามวา่  "ทําไมแมถึ่งโกรธ"  เขาจงึเริ�มสงัเกตพฤติกรรมการโกรธของแม ่ ซึ�งใชเ้วลา 4 เดือน
และพบวา่แมจ่ะโกรธตอนกลางคืนมากกวา่กลางวนั เมื�อได้ขอ้มูลก็ตั�งคําถามต่อวา่ "ทําไมจงึเป�นเชน่นั�น"
คําตอบ คือ เพราะกลางวนัเขาไปเล่นฟุตบอลไมไ่ด้อยูบ่า้น จงึไมโ่ดนแมด่แุละได้แนวทางแก้ไขป�ญหาวา่
ตอนกลางคืนต้องระวงัตัว เพราะโดนโกรธบอ่ย เป�นต้น ตัวอยา่งของเด็กญี�ปุ�นคนนี�จะเหน็ได้วา่ คําถามไม่
ได้อยูที่�วา่ทําไมแมถึ่งโกรธ ตามชื�อเรื�องของงานวจิยั แต่มนัอยูที่�วา่ เด็กคนนี�จะทําอยา่งไร เพื�อใหแ้มโ่กรธ
น้อยลง ซึ�งตรงจุดๆ นี� หากไมม่ขีอ้มูลพื�นฐาน ก็จะหาเหตทีุ�สมัพนัธกั์บผลไมไ่ด้ ทําใหแ้ก้ป�ญหาไมต่รงจุด
       จากงานวจิยัของเด็ก ป.3 ทําใหเ้หน็ได้วา่ งานวจิยัเริ�มได้ง่ายมาก มองป�ญหาใหเ้หน็ แล้วอยากตอบ
ป�ญหานั�น คําถามต่อมา คือ เราจะตอบป�ญหาเหล่านั�นอยา่งไร ใหเ้ป�นเหตแุละผลอยา่งแท้จรงิ ซึ�งวจิยัก็จะ
เขา้มาชว่ยในสว่นนี� ด้วยกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ แมว้า่อาจดเูหมอืนจะยาก แต่มนัก็คือความเป�น
เหตผุลนั�นเอง การวจิยัเป�นเครื�องมอืการหาคําตอบอยา่งหนึ�งที�เป�นระบบ ในตอนเริ�มต้นเราอาจตั�งป�ญหา
ง่ายๆ แล้วตอบป�ญหาแบบไมซ่บัซอ้น แต่ต้องเป�นเหตเุป�นผลกันนะ เชน่ ทําไมเราฉีดยา แล้วผูป้�วยบอกวา่
เจบ็ แต่พอเพื�อนเราไปฉีดยาบา้ง ผูป้�วยบอกวา่มอืเบาจงั เราก็เริ�มเก็บขอ้มูลจากคนไขค้นเดิมนี�ล่ะ ที�ต้อง
โดนฉีดยาทกุวนั จากพยาบาลหลายๆ คน วา่พยาบาลคนไหนฉีดเจบ็ คนไหนมอืเบา จากนั�นเราก็แยก
พยาบาลได้เป�น 2 กลุ่ม แล้วเราก็ไปหาดวูา่กลุ่มที�ฉีดยาเจบ็ๆ หน้าตาเป�นไง หน้าดกุวา่กลุ่มมอืเบาหรอืเปล่า 

      การทํางานวจิยัผา่น Lens ของพยาบาลวชิาชพี
      ตอนนี�โลกของเราเปลี�ยนแปลงไปเรว็มาก เกิดวทิยาการและความก้าวหน้าต่างๆ มากมาย พยาบาล
วชิาชพีเองก็ต้องแสวงหาความรู ้ เพื�อนํามาแก้ไขป�ญหาในการทํางาน ตลอดจนมุง่พฒันารูปแบบการดแูล
ผูป้�วย หรอืที�เรยีกแบบเป�นทางการวา่ "ปฏิบติัการพยาบาล" ซึ�งเป�นสิ�งที�พยาบาลวชิาชพีทําทกุวนั จนเป�น
Routine เมื�อเราต้องการใหง้านมคีณุภาพ ก็จะวนมาที�การกระตกุ "ต่อมเอ๊ะ" ในทันที
    พยาบาลวชิาชพีต้องตั�งคําถามกับทกุสิ�งที�ทํากันอยูท่กุวนัวา่ "สิ�งที�ทําอยูท่กุวนัมนัดีหรอืไม"่ หรอื
"ทําให้ดีได้กวา่นี�อีกหรอืไม"่ โดยสว่นตัวก็จะชอบถามแบบคนขี�เกียจวา่ "ทําอยา่งไร ให้มนัง่ายและเรว็
ขึ�น" แต่ต้องได้ผลลัพธที์�ดีนะ จะได้ไมเ่หนื�อยมาก แต่จะมาแก้ป�ญหาแบบมวยวดัก็จะไมน่่าเชื�อถือและบางที
อาจมคีวามเสี�ยงเพิ�มขึ�นอีกด้วย ดังนั�นก็ต้องใชเ้ครื�องมอืที�น่าเชื�อถือ ใชก้ระบวนการวจิยัมาแก้ไขป�ญหา
โดยตั�งคําถามวา่ "เกิดอะไรขึ�น ทําไมถึงเกิด แล้วจะทําอยา่งไรต่อไป" เป�นต้น
       เมื�อทํางานวจิยัเสรจ็ นอกจากสิ�งที�ได้จากงานวจิยัโดยตรง สิ�งที�จะเกิดกับคนทํา คือ ความภาคภมูใิจ
ในการแก้ป�ญหา การตกตะกอนทางความคิด การได้คิดอยา่งเป�นระบบ เมื�อเราทําบอ่ยๆ เราก็จะเกิดความ
วอ่งไวในการมองป�ญหาสถานการณ์ต่างๆ และแก้ไขป�ญหาได้อยา่งรวดเรว็ เหมาะสมตามสถานการณ์ ซึ�ง
สิ�งนี�เป�นสิ�งเกิดขึ�นจรงิกับตัวเอง ถ้าทกุคนไมเ่ชื�อก็ต้องลองมาทําวจิยัดู
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      ความคาดหวงัของกลุ่มงานวจิยัและพฒันาการพยาบาล
       สิ�งที�อยากเหน็เป�นลําดับแรก คือ โรงพยาบาลมกีารสง่เสรมิงานวจิยัอยา่งต่อเนื�อง ถึงแมว้า่งานวจิยั
จะไมใ่ชเ่รื�องยากก็จรงิ แต่การทํางานวจิยัใหไ้ด้คณุภาพและสามารถสง่ออกสูส่ายตาคนภายนอกได้อยา่ง
เชื�อมั�น จาํเป�นต้องม ี"ผู้เชี�ยวชาญ" มาเป�นผูส้อนและใหคํ้าแนะนํา หรอืมาเป�น Coach ใหเ้รา เพื�อใหค้นที�
ทําวจิยัไมไ่ด้รูส้กึวา่ การทําวจิยัไมไ่ด้เป�นสิ�งที�ยาก หากแมว้นัหนึ�งที�บุคลากรของเราทกุคนสามารถตั�ง
คําถามและใชก้ระบวนการวจิยัตอบคําถามได้ รวมทั�งรูส้กึสนุกกับงานวจิยั ผูเ้ชี�ยวชาญก็จะเป�น Coach
หา่งๆ 
     โดยสว่นตัว อยากเหน็ภาพบรรยากาศการทําวจิยัอยา่งสมํ�าเสมอของทกุคนในโรงพยาบาลที�ไมใ่ชแ่ค่
ต้องทําผลงานวชิาการหรอืการทําวจิยัในชั�นเรยีนเท่านั�น แมว้า่หลายคนมกัจะบอกกับตัวเองตอนทําวจิยัวา่
"งานวจิยันี�จะเป�นฉบบัแรกและฉบบัสดุท้ายของเรา" หากขาดการสนับสนุนและสง่เสรมิอยา่งต่อเนื�อง
ก็ยากที�จะเกิดงานวจิยัในโรงพยาบาลได้ เนื�องจากวจิยัเป�นทั�งเรื�องที�ต้องใชค้วามใสใ่จและเป�นยาขมเชน่กัน
สดุท้าย หลายคนมกัจะถามวา่ "ทําวจิยัแล้วได้อะไร" แต่คณุจะรูไ้ด้อยา่งไรวา่ทําวจิยัแล้วได้อะไร ถ้ายงัไม่
เคยลองทําวจิยัสกัเรื�อง

หรอืวา่ไมไ่ด้อยูที่�หน้าตาแต่อยูที่�เทคนิคการฉีดยาของเขาต่างหาก แค่นี�เราก็อาจตอบคําถามได้วา่ "ฉีดยา
อยา่งไรให้ผู้ป�วยไมเ่จบ็" เมื�อได้เทคนิคมา 1 ชุด และลองใหพ้ยาบาลทกุคนใชเ้ทคนิคเดียวกัน จากนั�นจงึ
ถามผูป้�วยวา่เจบ็ไหม เป�นต้น กระบวนการเหล่านี� เริ�มต้นตั�งแต่คําถามจนได้คําตอบ แค่นี�ก็เป�นงานวจิยั
และพฒันา หรอื R&D ที�ทกุคนชอบบน่วา่ "อิหยงัวะ !!!" 
        ง่ายไหมคะ ... ง่ายมากกกก ถ้าเราจะใชม้นัเพื�อแก้ไขป�ญหา นอกจากนี� งานวจิยัจะยากสดุๆ เมื�อเรา
ต้องนําผลงานไปเผยแพร ่ ทั�งในรูปแบบการนําเสนอด้วยวาจา Poster หรอืการตีพมิพใ์นวารสาร ซึ�ง
บรบิทนี� เราต้องให ้ "ผู้ทรงคณุวุฒ"ิ หรอื "กรรมการ" พจิารณาและตัดสนิตามมาตรฐาน (ผูท้รงคณุวุฒิ
และกรรมการสว่นใหญ่จะมปีระสบการณ์ ความรูแ้ละความชอบสว่นบุคคลด้วย) แต่เราอยา่พึ�งรบีคิดไปถึง
จุดนั�นเลย เราแค่มาคิดวา่ "เราจะพฒันางานของเราที�ทําอยูท่กุวนันี�ให้ดีขึ�นอยา่งไร" ถ้าในสว่นของ
พยาบาลวชิาชพี ก็อยากใหตั้�งคําถามวา่ เราจะดแูลใหผู้ป้�วยอยา่งไรใหห้ายป�วยไวๆ ไมก่ลับมาเป�นซํ�า ไมเ่กิด
โรค หรอืแมแ้ต่ Back office ก็ควรตั�งคําถามวา่ จะพฒันางานอยา่งไร ใหง่้าย รวดเรว็ ไมซ่ํ�าซอ้น ไมผ่ดิ
กฎระเบยีบ เป�นต้น
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มองให้ออก ถามให้เป�น แก้ให้ถกู
(ด้วยหลักวทิยาศาสตร)์



      สถานการณโ์รคมะเรง็ปากมดลกู
      "โรคมะเรง็ปากมดลกู" เป�นก้อนเนื�อรา้ยที�พบบรเิวณอวยัวะสบืพนัธุข์องสตร ีเริ�มเป�นที�ปากมดลกูและลกุลามไปที�
มดลกูและรงัไข ่เป�นต้น ซึ�งโรคชนิดนี� เป�นหนึ�งในโรคมะเรง็ที�พบบอ่ยและเป�นสาเหตกุารเสยีชวีติอันดับต้นๆ ของผู้ป�วย
โรคมะเรง็อีกด้วย อีกทั�งจากขอ้มูลทะเบยีนมะเรง็ระดับโรงพยาบาล พ.ศ.2562 โดยสถาบนัมะเรง็แหง่ชาติ ยงัรายงาน
วา่โรคมะเรง็ปากมดลกูเป�นโรคมะเรง็ที�พบสงูสดุเป�นลาํดับที� 2 (คิดเป�น 15.3% ต่อประชากรหนึ�งแสนคน) รองจาก
โรคมะเรง็เต้านม (คิดเป�น 40.0% ต่อประชากรหนึ�งแสนคน) ของผู้ป�วยมะเรง็สตรรีายใหมทั่�งหมด
        ในขณะเดียวกัน ขอ้มูลจากกลุม่งานเวชระเบยีน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช ยงัพบความชุกของ
ผู้ป�วยโรคมะเรง็ปากมดลกูที�เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล ดังนี�
                  ป�งบประมาณ  2561  จาํนวน  81  ราย
                  ป�งบประมาณ  2562  จาํนวน  89  ราย 
                  ป�งบประมาณ  2563  จาํนวน  79  ราย ตามลาํดับ
        โรคมะเรง็ปากมดลกูสว่นมากจะพบในสตรทีี�มชีว่งอายุระหวา่ง 30 - 60 ป� สาเหตหุลกัเกิดจากรา่งกายติดเชื�อ
ไวรสั Human Papilloma Virus (HPV) โดยเฉพาะชนิดที� 16 และ 18 ซึ�งไวรสัชนิดนี�สามารถติดต่อผ่านการมี
เพศสมัพนัธ ์ไมว่า่จะเป�นการสอดใสท่างชอ่งคลอด การรว่มเพศทางปากหรอืทางทวารหนัก รวมไปถึงการสมัผัสอวยัวะ
เพศภายนอกของผู้ที�ติดเชื�อด้วย ซึ�งถงุยางไมส่ามารถป�องกันได้ทั�งหมด ทั�งนี� สตรเีกือบทกุคนที�เคยมเีพศสมัพนัธ์
ยอ่มมคีวามเสี�ยงที�จะได้รบัเชื�อ HPV  แมจ้ะมคีู่นอนเพยีงคนเดียวก็ตาม หากมกีารติดเชื�อเป�นเวลานานก็จะทําใหเ้ซลล์
ปากมดลกูเปลี�ยนเป�นเซลลม์ะเรง็ได้ในที�สดุ ดังนั�นวธิกีารป�องกันที�ดีที�สดุ คือ การฉีดวคัซนีป�องกันการติดเชื�อ HPV
ในชว่งอายุ 9 - 14 ป� และตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลกูเป�นประจาํทกุป� ตั�งแต่อายุ 25 ป�ขึ�นไป ยกเวน้สาํหรบับุคคล
ที�มบุีตรอายุยงัน้อยหรอืมเีพศสมัพนัธเ์รว็ สามารถตรวจโรคมะเรง็ปากมดลกูได้ทันที สว่นบุคคลที�ไมเ่คยมเีพศสมัพนัธ์
ควรตรวจตั�งแต่อายุ 30 ป�ขึ�นไป ซึ�งถ้าหากตรวจพบเซลลป์ากมดลกูผิดปกติ ทีมแพทยจ์ะสง่ไปรกัษากับผู้เชี�ยวชาญ
ทางด้านมะเรง็นรเีวชต่อไป
 

โรคมะเรง็ปากมดลกู ... รูทั้นป�องกันได้

แพทย์หญิงเบญจมาส มั�นอยู่
สูตินรแีพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
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       อาการแสดง
      อาการแสดงและป�จจยัเสี�ยงของการเกิดโรคมะเรง็ปากมดลกู

    ผู้ป�วยโรคมะเรง็ปากมดลกูในระยะเริ�มแรกสว่นมากมกัจะไมม่อีาการแสดงหรอืความผิดปกติใดๆ หากแต่เมื�อเขา้สู่
ระยะลกุลามก็จะปรากฎสญัญาณเตือน ซึ�งเป�นอาการแสดงของโรค ได้แก่ การมเีลอืดออกผิดปกติที�ชอ่งคลอด การมี
เลอืดออกขณะมเีพศสมัพนัธ ์ มอีาการปวดในชอ่งคลอดรว่มด้วย ตกขาวมกีลิ�นเหมน็ ซึ�งอาจมเีลอืด หรอืหนองปนได้
หากมะเรง็มกีารลกุลามไปยงับรเิวณอื�น อาจมอีาการไมอ่ยากอาหาร นํ�าหนักลดลง ป�สสาวะมเีลอืดปน ปวดกระดกู
บรเิวณต่างๆ เป�นต้น หากผู้ป�วยมอีาการแสดงเหลา่นี� ควรรบีมาพบแพทยทั์นทีเพื�อตรวจวนิิจฉัยและใหก้ารรกัษาต่อไป 
       ป�จจยัเสี�ยง
    สาํหรบัป�จจยัเสี�ยงของโรคมะเรง็ปากมดลกู คือ อะไรก็ตามที�ทําใหไ้ด้รบัเชื�อไวรสั HPV เชน่ การมเีพศสมัพนัธ์
ตั�งแต่อายุยงัน้อย มบุีตรหลายคน เปลี�ยนคู่นอนหลายครั�ง บุคคลที�ไมเ่คยเขา้รบัการตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลกู
บุคคลที�มภีมูต้ิานทานตํ�าซึ�งทําใหติ้ดเชื�อ HPV ได้ง่าย ในขณะที�ป�จจยัด้านพนัธุกรรม พบวา่มอิีทธพิลน้อยมากที�จะก่อ
ใหเ้กิดโรคมะเรง็ปากมดลกู แต่ทวา่มารดากลบัสามารถแพรเ่ชื�อ HPV ไปสูบุ่ตรได้ผ่านการคลอดได้ โดยการสมัผัสกับ
สารคัดหลั�งหรอืการมถีงุนํ�าครํ�าแตกก่อนกําหนด อยา่งไรก็ตาม ป�จจยัเสี�ยงสาํคัญของการเกิดโรคมะเรง็ปากมดลกู
คือ "การมเีพศสมัพนัธ"์ 

      วธิกีารตรวจคัดกรองโรคมะเรง็ปากมดลกู
      สาํหรบัการตรวจคัดกรองโรคมะเรง็ปากมดลกูในระยะก่อนเป�นหรอืในระยะที�ไมส่ามารถมองเหน็ได้ด้วยตาเปลา่ จะ
มวีธิกีารตรวจ 3 วธิ ีดังนี� 
        1. การตรวจแป�ปสเมยีร ์(Conventional Pap Smear) เป�นวธิคัีดกรองแบบดั�งเดิม โดยการใชไ้มป้�าย
เซลลตั์วอยา่งจากปากมดลกูลงบนแผ่นกระจกสไลด์โดยตรง และสง่ตรวจกับหอ้งปฏิบติัการ เพื�อสอ่งหาเซลลม์ะเรง็ที�
อาจเกิดขึ�นหรอืเซลลผ์ิดปกติชนิดอื�นที�มแีนวโน้มอาจก่อมะเรง็ในอนาคต 
       2. การตรวจด้วยลิควดิเบส (Liquid Based Cytology) เป�นวธิกีารตรวจคัดกรองแบบใหม ่ โดยการใช้
แปลงขูดเซลลตั์วอยา่งจากปากมดลกูและเก็บไวใ้นนํ�ายารกัษาเซลล ์ ซึ�งหอ้งปฏิบติัการจะดดูเอาเซลลด์ังกลา่วป�ายลง
บนแผ่นกระจกสไลด์และตรวจหาเซลลม์ะเรง็หรอืความผิดปกติของเซลลอื์�นๆ ต่อไป เชน่เดียวกันกับวธิแีป�ปสเมยีร ์แต่
การตรวจคัดกรองด้วยวธินีี�จะเก็บเซลลตั์วอยา่งได้มากกวา่และมองเหน็เซลลไ์ด้ชดักวา่ ทําใหก้ารวนิิจฉัยแมน่ยาํยิ�งขึ�น
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      การตัดมดลกูกับการรกัษาโรคมะเรง็ปากมดลกู 
      "การตัดมดลกู" จดัเป�นหนึ�งในวธิกีารรกัษาโรคมะเรง็ปากมดลกูที�พบได้บอ่ยที�สดุ ซึ�งก่อนอื�นต้องอธบิายก่อนวา่
การรกัษาโรคมะเรง็ปากมดลกูจะมวีธิกีารรกัษาจะแตกต่างออกไปตามระยะของโรคมะเรง็ (ม ี0 - 4 ระยะ) โดยสาํหรบั
โรคมะเรง็ปากมดลกูในระยะเริ�มต้น (ระยะที� 1 - 2) ที�ยงัไมม่กีารลกุลามไปยงับรเิวณอื�นของรา่งกายและอยูภ่ายใน
บรเิวณปากมดลกูเท่านั�น การตัดมดลกูจงึอาจเป�นหนึ�งในวธิกีารรกัษาที�ดีที�สดุ แต่ในกรณีที�โรคมะเรง็ปากมดลกูเริ�ม
เขา้สูร่ะยะลกุลาม (ระยะที� 3 - 4) ซึ�งแพทยพ์บวา่เซลลม์ะเรง็จะมกีารแพรก่ระจายไปยงับรเิวณสว่นอื�นของรา่งกายแลว้
ดังนั�นการตัดมดลกูจงึไมใ่ชท่างออกและวธิกีารรกัษาที�ดีที�สดุ แต่จะเป�นการรกัษาด้วยวธิกีารฉายแสงรว่มกับเคมบีาํบดั
เพื�อยบัยั�งการลกุลามของเซลลม์ะเรง็ต่อไป

      การป�องกันโรคมะเรง็ปากมดลกู
       การป�องกันแบบปฐมภมูิ
      การฉีดวคัซนีป�องกันการติดเชื�อ HPV จดัเป�นวธิกีารป�องกันแบบปฐมภมูอิยา่งหนึ�ง เพื�อลดความเสี�ยงในการก่อ
โรคมะเรง็ปากมดลกูจากเชื�อ HPV ซึ�งควรฉีดในชว่งอายุ 9 - 14 ป� ก่อนการมเีพศสมัพนัธ ์ หรอืหากเคยมเีพศ
สมัพนัธม์าแลว้สามารถฉีดได้ แต่การป�องกันอาจไมค่รอบคลมุเท่าบุคคลที�ไมเ่คยมเีพศสมัพนัธุม์าก่อน ซึ�งแพทย์
แนะนําใหฉี้ดในชว่งอายุ 9 - 26 ป� อีกทั�ง ป�จจุบนัในประเทศไทยได้มวีคัซนีทั�งหมด 3 ชนิด ได้แก่  (1) วคัซนีชนิด 2
สายพนัธุ ์ เป�นวคัซนีชนิดแรกที�มกีารผลติเพื�อป�องการการติดเชื�อ HPV ซึ�งครอบคลมุ HPV ชนิดที� 16 และ 18
(เป�นสายพนัธุที์�ก่อมะเรง็ปากมดลกูมากที�สดุถึง 70%)  (2) วคัซนีชนิด 4 สายพนัธุ ์ครอบคลมุ HPV ชนิดที� 6, 11,
16 และ 18  ชว่ยเพิ�มประสทิธภิาพในการป�องกันโรคหดูหงอนไก่ได้ และ (3) วคัซนีชนิด 9 สายพนัธุ ์ ครอบคลมุ
HPV ชนิดที� 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58 เป�นวคัซนีที�พฒันามาจากวคัวนีชนิด 4 สายพนัธุ ์ ซึ�ง
สามารถป�องกัน HPV ได้ดียิ�งขึ�น
       การป�องกันแบบทติุยภมูิ
      เนื�องจากโรคมะเรง็ปากมดลกูใชเ้วลานานประมาณ 5 - 10 ป� ในการลกุลาม รวมทั�งมอัีตราการเสยีชวีติขึ�นอยูกั่บ
ระยะของโรคมะเรง็ หากพบในระยะเริ�มต้น ผู้ป�วยจะมโีอกาสรอดชวีติใน 5 ป� สงูเกือบ 100% ในขณะเดียวกัน หากพบ
โรคมะเรง็ปากมดลกูในระยะที�สงูขึ�น โอกาสที�ผู้ป�วยจะรอดชวีติก็จะน้อยลงเชน่เดียวกัน ดังนั�นการตรวจคัดกรองมะเรง็
ปากมดลกูเป�นประจาํทกุป� จงึเป�นวธิลีดความเสี�ยงในการเกิดโรคและสามารถตามรอยโรคก่อนการเป�นมะเรง็ได้ อีกทั�ง
ควรหลกีเลี�ยงการมเีพศสมัพนัธห์ลายคนเพื�อลดความเสี�ยงในการติดเชื�อ HPV เป�นต้น
     อยา่งไรก็ตาม การตรวจคัดกรองโรคมะเรง็ปากมดลกูยงัครอบคลมุทั�งสทิธบิตัรทอง ขา้ราชการและประกันสงัคม
อีกด้วย ดังนั�นการตรวจคัดกรองจงึไมใ่ชเ่รื�องไกลตัวอีกต่อไป เพยีงเเค่เป�ดใจมาใชบ้รกิาร ซึ�งเป�นอีกหนึ�งชอ่งทางใน
การลดความเสี�ยงการเกิดโรคมะเรง็มดลกูในที�สดุ

      3. การตรวจหาเชื�อไวรสั HPV ด้วยวธิตีรวจ DNA (HPV DNA Testing) เป�นวธิกีารเก็บเซลลตั์วอยา่ง
เชน่เดยีวกับวธิลีคิวดิเบส แต่จะตรวจหาเชื�อ HPV เพยีงอยา่งเดียว โดยหอ้งปฏิบติัการจะดดูเอาเซลลตั์วอยา่งไปเเชใ่น
นํ�ายาตรวจหาเชื�อ HPV โดยเฉพาะ ซึ�งวธินีี�จะมคีวามไวในการหารอยโรคก่อนเป�นมะเรง็ไดส้งูกวา่การตรวจแบบอื�น 
      นอกจากนี� ในป�จจุบนัการตรวจด้วยวธิลีคิวดิเบสและการตรวจหาเชื�อไวรสั HPV ด้วยวธิตีรวจ DNA พรอ้มกัน
หรอืเรยีกวา่ Co-testing ยงัเป�นการตรวจคัดกรองที�ดทีี�สดุ ซึ�งสามารถใชเ้ซลลตั์วอยา่งชุดเดียวกันในการทดสอบได้
โดยไมต้่องเก็บซํ�าและมคีวามไวในการตรวจหารอยโรคก่อนเป�นมะเรง็ไดส้งูถึงรอ้ยละ 99 อีกด้วย
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https://www.bangkokhospital.com/content/hpv-dna-testing


     จุดเริ�มต้นและการตัดสนิใจมาเรยีนที�ศูนยแ์พทยฯ์ ตาก
     ก่อนอื�นต้องขออธบิายก่อนนะครบัวา่ ผมเขา้มาศึกษาในหลกัสตูรแพทยแ์นวใหม ่  5  ป� (Newtrack)
ตามโครงการ CPIRD ซึ�งมวีตัถปุระสงค์เพื�อผลติแพทยเ์พิ�มในพื�นที�ชนบทของประเทศไทย ในขณะเดยีวกัน
สาํหรบัหลกัสตูรแพทย ์ Newtrack นั�น เป�นหลกัสตูรที�เป�ดโอกาสใหผู้้ที�สาํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตรี
ทางดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ และมปีระสบการณ์การทํางานมาแลว้อยา่งน้อย 2 ป� เขา้มาศึกษาในหลกัสตูร
แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลยันเรศวร ซึ�งสาํหรบัรุน่ของผมนั�น เป�นรุน่ที� 13 มี
นิสติแพทยทั์�งหมด 45 คน แต่ละคนก็มอีายุเขา้ใกลเ้ลข 3 กันหมดแลว้ครบั สว่นรูปแบบการศึกษา ก็เริ�ม
จากการเรยีนในชั�นป�ที� 2-3 (Pre-clinic) ที�คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร และการเรยีนในชั�นป�ที�
4-6 (Clinic) ก็จะใหนิ้สติแพทยทั์�ง 45 คน กระจายไปเรยีนตามศูนยแ์พทยฯ์ ทั�ง 3 แหง่ ไดแ้ก่ ศูนยแ์พทยฯ์
รพ.สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช รพ.แพร ่และ รพ.พจิติร ศูนยแ์พทยฯ์ ละ 15 คน ซึ�งการคัดเลอืกเขา้ไป
เรยีนในแต่ละศูนยแ์พทยฯ์ ตอนป�ที�ผมเขา้มาเรยีน พูดง่ายๆ ก็คือ "การวดัดวงจบัสลาก" โดยจะจบัสลาก
ตั�งแต่ป� 2 เลย ดงันั�นนิสติแพทยท์กุคนก็จะรูใ้นทันที วา่ใครจะไดไ้ปขึ�นเรยีนชั�น Clinic ที� รพ. แหง่ไหน ซึ�ง
ผมในตอนนั�นก็จบัได ้ศูนยแ์พทยฯ์ ตาก จะบอกวา่เป�นดวง โชคชะตาหรอืฟ�าลขิติ ก็คงไมผ่ิดนัก เพราะจรงิๆ
ก็ไมเ่คยมาเที�ยวที�ตากมาก่อน แต่เหน็ตามขา่วในโทรทัศน์วา่เป�นจงัหวดัที�รอ้นมากๆ ของประเทศไทยครบั 

     ความประทับใจตลอดระยะเวลา 3 ป� ของการเรยีนที�ศูนยแ์พทยฯ์ ตาก
    - อาจารยแ์พทย ์ ถือเป�นความประทับใจอยา่งแรกที�มาที�แหง่นี� อาจารยแ์พทยท์กุท่านใสใ่จ ดแูลนิสติ
เหมอืนพวกผมเป�นลกูหลาน สามารถปรกึษาไดใ้นทกุๆ เรื�อง มาอยูไ่กลบา้น ก็อุ่นใจไดเ้สมอครบั
      - พี�ๆ  เพื�อนๆ และน้องๆ คงจะขาดไมไ่ดเ้ลย ที�ชว่ยกันเรยีน ชว่ยกันราวน์วอรด์ ดแูลคนไข ้เป�นกําลงัใจ
ใหกั้นและกันเสมอมา ชว่ยสรา้งสสีนัให ้3 ป� ในการเรยีนชั�นคลนิิกนี�ไดม้ากๆ เลยครบั
      - ศูนยแ์พทยฯ์ ตาก เหมอืนบา้นอีกหลังที�ได้มาอาศัยตลอด 3 ป� มสีิ�งอํานวยความสะดวกมากมายที�ให้
ความชว่ยเหลอืดา้นการเรยีนและการใชช้วีติ ไมว่า่จะเป�น Internet ความเรว็สงู หอ้ง Simulation ศูนย์
อาหารอรอ่ยๆ หอ้งอ่านหนังสอื Fitness รวมถึงบรรยากาศในหอพกัที�น่าอยูแ่ละอีกมากมาย
       - สิ�งสดุท้าย คือ ประทับใจการพฒันาไปในด้านที�ดีเกือบทกุด้านของศูนยแ์พทยฯ์ ตาก ตลอดระยะเวลา
3 ป� และผมเชื�อวา่ ศูนยแ์พทยฯ์ ตาก ก็จะพฒันาต่อไปในอนาคตครบั

ศูนย์แพทย์ฯ ตาก
ในมุมมองของนิสิตแพทย์

นิสติแพทยอ์รญั ศิลาวรรณ
นายกสโมสรนิสติแพทย ์ป�การศึกษา 2563
ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั�นคลินิก
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช
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     การเปลี�ยนแปลงและการพฒันาที�ต้องการใหเ้กิดขึ�น
    - ด้านการเรยีนการสอน ผมอยากใหม้อีาจารยแ์พทยใ์นแต่ละแผนกเพิ�มมากขึ�น อยากมรีูปแบบและกลวธิี
การเรยีนการสอนที�เอื�อประโยชน์ใหกั้บนิสติแพทยใ์นการไปสอบสนามใหญ่ของ ศรว. อยากมอุีปกรณ์ใน
หอ้งปฏิบติัการของนิสติแพทยที์�ครบครนั อยากมชุีดอยูเ่วรสาํหรบั Extern เพราะผมใสก่างเกงนิสติหรอื
เพื�อนผู้หญิงใสก่ระโปรงนอน อาจจะดไูมเ่หมาะสมครบั 
    - หอพกัสติแพทย ์อยากเพิ�มที�จอดรถสาํหรบันิสติแพทยใ์หม้ากขึ�นและจดัระเบยีบการจอดรถใหด้ขีึ�น 
   - ด้านความปลอดภัย อยากใหม้แีผงกั�นถนนบรเิวณทางเขา้หอ รวมทั�งมบีตัรผ่านสาํหรบันิสติแพทยแ์ละ
บุคลากรในโรงพยาบาลเท่านั�น

     ฝากถึงรุน่นอ้ง 
    ในฐานะรุน่พี� สิ�งที�อยากฝากถึงรุน่น้องที�กําลงัเรยีนอยูห่รอืน้องที�เลอืกมาเรยีนที�ศูนยแ์พทยฯ์ ตาก คือ
"Work (Learn)-Life Balance สรา้งสมดลุใหช้วีติการทํางานและการเรยีน" เพราะพี�เชื�อวา่ทกุคนมเีวลา
ในแต่ละวนัเท่ากัน คือ 24 ชั�วโมง แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล บางคนใหค้วามสาํคัญกับการเรยีนเป�น
หลกั บางคนแบง่เวลามาเพื�อออกกําลงักายดแูลตนเอง บางคนดหูนัง ดซูรี ี�ส ์หาเวลาไปเที�ยวธรรมชาติหรอื
ทําตามความชอบของแต่ละคน จรงิๆ แลว้ ในการเรยีนในชั�น Clinic นอกจากการเรยีนรูแ้ละการทํางานใน
แต่ละวอรด์ที�หมุนเวยีนแลว้ การดแูลสขุภาพกายและจติใจก็สาํคัญ เราไมส่ามารถเลอืกทําเฉพาะในสิ�งที�เรา
ต้องการได ้ เพราะเราทกุคนมคีวามรบัผิดชอบมากกวา่ 1 อยา่ง จงึเกิดคําถามที�วา่ 24 ชั�วโมงจะเพยีงพอ
ไหม
     ดงันั�น สาํหรบัพี�แลว้ คําวา่ "สมดลุ" จงึสาํคัญ โดยการแบง่เวลาระหวา่งการเรยีน การราวน์วอรด์และ
การตามหาสิ�งที�จะสรา้งพลงับวกใหกั้บเรา รวมไปถึงการพกัผ่อนเพื�อเติมพลงัหลงัจากเหน็ดเหนื�อยจาก
การเรยีนและการดแูลคนไข ้อีกทั�งการแบง่เวลาใหกั้บการเรยีน การราวน์วอรด์และการดแูลคนไข ้ในสดัสว่น
ที�เยอะหน่อย แล้วหาเวลาออกกําลงักาย สงัสรรค์กับเพื�อน หาภาพยนตรห์รอืซรีสีส์นุกๆ ดบูา้ง แต่ก็ไมล่มืที�
จะหาเวลาพกัผ่อน ก็คือ "การนอน" นั�นเอง เพราะถ้านอนน้อย ก็จะทําใหเ้หน็ดเหนื�อย เรยีนและดแูลคนไขไ้ด้
อยา่งไมเ่ต็มที� 
      สดุท้ายและท้ายสดุ อยากจะบอกน้องๆ วา่ สิ�งที�เกิดขึ�นนั�นดเีสมอ เราเดนิทางมาถึงตรงนี�แลว้ หนัหลงั
กลบัก็คงไกลไป ขอใหน้้องๆ เดนิหน้าต่อไป เพื�อไปใหถึ้งจุดหมายปลายทางและทําตามฝ�นของตนเองให้
สาํเรจ็นะครบั พี�เอาใจชว่ยเสมอ
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Q 2: เกณฑก์ารคดัเลือกผู้ป�วยใหเ้ข้ารบัการรกัษาดว้ยกญัชาคอือะไร ?
         ก่อนอื�นต้องเข้าใจว่า กัญชา "ไม่ใช่ยาหลัก" และ "ไม่ใช่ทางเลือก" แต่เป�น "การรกัษาเสรมิ" เช่น
การรกัษาผู้ป�วยโรคลมชัก แพทยต์้องมีการจ่ายยาแผนป�จจุบันในการรกัษาและใช้กัญชาเป�นยาเสรมิ
เป�นต้น ซึ�งเกณฑก์ารคัดเลือกผู้ป�วยใหเ้ข้ารบัการรกัษาด้วยกัญชามีดังนี�
          - กลุ่มโรคเฉพาะ ได้แก่ ผู้ป�วยที�มีอาการอาเจียนจากเคมีบาํบัด ผู้ป�วยที�มีอาการกล้ามเนื�อเกรง็
จากโรคปลอกประสาทอักเสบ โรคลมชักบางชนดิและโรคปวดเรื�อรงั เป�นต้น
           - ผู้ป�วยไม่มีประวัตแิพ้ยาหรอืผลิตภัณฑจ์ากกัญชา
       - ผู้ป�วยไม่เป�นโรคหวัใจและหลอดเลือด โรคตับ (BUN>40 มก./ดล.) โรคไต (Serum cr>2
มก./ดล.) โรคจติเภท โรคจติจากสารเสพตดิ โรคอารมณส์องขั�วและโรคซึมเศรา้
           - ผู้ป�วยไม่เคยได้รบัยาต้านการแข็งตัวของเลือด
           - ผู้ป�วยสตรทีี�ไม่มีการตั�งครรภ ์ไม่อยู่ในช่วงใหน้มบุตรและไม่มีการวางแผนตั�งครรภ์
           - ผู้ป�วยไม่มีประวัตกิารตดิยาเสพตดิ เป�นต้น

นาํชิ�นส่วนของกัญชา เช่น ใบ กิ�ง ก้านและเปลือก มาประกอบอาหารได้อีกด้วย ยกเว้น "ช่อดอกและ
เมล็ด" ที�มีสารที�ก่อใหเ้กดิการเสพตดิที�ชื�อว่า "THC" เกนิกว่า 0.2% เป�นต้น อย่างไรก็ตาม กระแสของ
กัญชาก็เป�นสิ�งที�ได้รบัความสนใจจากประชาชนเป�นอย่างมาก และมีแนวโน้มการตอบรบัในทศิทางที�
สูงขึ�น ในขณะเดียวกัน รพ.ตสม. ก็ได้เป�ดใหบ้รกิารคลินกิกัญชาฯ ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ�งใหบ้รกิาร
สัปดาหล์ะ 1 วัน ของทุกวันพุธ เวลา 9.00 - 12.00 น. โดยบูรณาการความรว่มมือกับแพทยแ์ผนไทย
เนื�องจากผลกระทบของกัญชามีค่อนข้างสูง ทั�งในมิตขิองผลกระทบต่อตัวยาบางชนดิที�อาจมีฤทธิ�
เพิ�มมากขึ�นหรอืลดลง อาการของโรคและรา่งกายของผู้ป�วย เป�นต้น ดังนั�นจึงต้องมีการปรกึษา
หารอืและระดมสมองระหว่าง 2 วิชาชีพ เพื�อความปลอดภัยจากการใช้กัญชาของผู้ป�วย

Q 1: สถานการณก์ารใช้กญัชาในทางการแพทย์
ในป�จจุบนัเป�นอย่างไร ?
    ป�จจุบันกัญชาเริ�มมีการใช้ในทางการแพทยม์ากขึ�น โดยเฉพาะ
ในบางประเทศเท่านั�น อาท ิแคนาดา สหรฐัอเมรกิา เยอรมันและ
แอฟรกิาใต้ เป�นต้น ส่วนประเทศไทยนั�น กัญชาทางการแพทย์
เริ�มมีการขับเคลื�อนการดาํเนนิงานครั�งแรกเมื�อ 1 - 2 ป�ที�ผ่านมา  
ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  ทั�งนี� ในอดีต กัญชาเป�น
สารเสพตดิประเภทที� 5 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพตดิใหโ้ทษ พ.ศ.2522
ซึ�งเป�นอุปสรรคต่อการนาํกัญชาไปใช้ในการวิจัยและสาธารณสุข
แต่เนื�องจากนโยบายปลดล็อกกัญชาเมื�อปลายป� พ.ศ.2563 จึง
ส่งผลใหก้ัญชากลายเป�นพืชที�ถูกกล่าวถึงมากขึ�น  ทั�งยังสามารถ
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Q 3: ผู้ป�วยที�เข้ารบัการรกัษาดว้ยกญัชามีโอกาสที�จะเกดิการเสพตดิกญัช
ไดห้รอืไม่ ?
        เนื�องจากในกัญชามีสารเสพตดิที�ชื�อว่า THC จึงอาจส่งผลใหผู้้ป�วยที�เข้ารบัการรกัษาด้วยกัญชา
"มีโอกาสที�จะเสพตดิกญัชาได"้ ดังนั�น แพทยแ์ละสหวิชาชีพจึงต้องมีการคัดกรองผู้ป�วยที�จะเข้ารบั
การรกัษาด้วยกัญชาตามเกณฑท์ี�กล่าวมาข้างต้นอย่างละเอียด รวมทั�งมีการจ่ายกัญชาใหแ้ก่ผู้ป�วย
ในปรมิาณที�เหมาะสม ทั�งนี� กัญชาที�ถูกใช้ในการรกัษาผู้ป�วยจะอยู่ในรูปแบบของ "น�ามันกญัชา" ซึ�ง
จะใช้หยดบรเิวณใต้ลิ�น จาํนวน 1 - 2 หยด  ก่อนนอนหรอืแล้วแต่แพทยจ์ะกาํหนด  ในกรณีที�ผู้ป�วยใช้
น�ามันกัญชามากเกนิกว่าปรมิาณที�แพทยสั์�ง นอกจากจะเป�นเหตุใหเ้กดิการเสพตดิแล้ว ยังอาจทาํให้
เกดิผลข้างเคียงอื�นๆ ตามมา เช่น ใจสั�น ความดันโลหติต�าและที�รุนแรงที�สุด คือ มีอาการหลอน
ประสาท เป�นต้น ซึ�งในป�จจุบันยังไม่มียารกัษาผลข้างเคียงของกัญชา มีเพียงแต่การรกัษาตามอาการ
ของผู้ป�วยจนกว่ากัญชาจะหมดฤทธิ�กัญชาเท่านั�น ยกตัวอย่างเช่น หากผู้ป�วยมีอาการกดการหายใจ
ก็ใส่ท่อช่วยหายใจ หรอืหากผู้ป�วยมีความดันโลหติต�า ก็จะใหน้�าเกลือ เป�นต้น ดังนั�น การใช้กัญชาใน
ทางการแพทยจ์ึงต้องใช้อย่างระมัดระวัง เพราะกัญชามีผลข้างเคียงค่อนข้างสูงและมีปฏกิริยิากับยา
ตัวอื�นๆ ค่อนข้างมากอีกด้วย

Q 4: กญัชาช่วยรกัษาโรคมะเรง็ไดจ้รงิหรอืไม่ ?
       เป�นคาํถามที�พบบ่อยและทาํใหค้ลินกิกัญชาฯ เป�นที�นยิมมากขึ�น อย่างไรก็ตาม ต้องขออธิบาย
ก่อนว่า โดยสัญชาตญาณของผู้ป�วยโรคมะเรง็ประมาณ 80 - 90% เชื�อว่ามะเรง็เป�นโรคที�อันตราย
ต่อชีวิตและป�จจุบันก็ยังไม่มียารกัษาที�ทาํใหห้ายขาดจากโรคได้ อีกทั�ง ผู้ป�วยโรคมะเรง็อีกจาํนวนมาก
ก็เชื�อว่ากัญชาจะสามารถฆ่าเซลลม์ะเรง็ได้อีกด้วย จากการศกึษาวิจัยทางการแพทยใ์นประเทศไทยที�
ผ่านมา พบว่า "กญัชาไม่สามารถรกัษาโรคมะเรง็ได ้หรอื ฆ่าเซลล์มะเรง็ได"้ แต่ "กญัชาสามารถใช้
รกัษาอาการอื�นๆ ของโรคมะเรง็ได"้ เช่น นอนไม่หลับ เวียนศรษีะ เบื�ออาหารและอาการปวดรุนแรง
เป�นต้น นอกจากนี� จากการศกึษาวิจัยที�ผ่านมา ยังได้มีการศกึษาเปรยีบเทียบประสิทธิผลของกัญชา
กับยาแผนป�จจุบัน ซึ�งก็พบว่าทั�งประสิทธิผลของกัญชาและยาแผนป�จจุบันไม่มีความแตกต่างกันแต่
อย่างใด ทั�งนี�ทั�งนั�น ความรูค้วามเข้าใจเกี�ยวกับเรื�องกัญชารกัษาโรคมะเรง็นั�น เป�นความเข้าใจผิดและ
การขาดความรูท้างการแพทยท์ี�ถูกต้องของตัวผู้ป�วยเอง ในขณะเดียวกัน ผู้ขายน�ามันกัญชาในตลาด
ก็ได้มีการโฆษณาชวนเชื�อเกนิจรงิ จึงทาํใหป้ระชาชนได้รบัชุดความรูแ้บบผิดๆ ซึ�งอาจส่งผลกระทบ
ต่อการรกัษาโรคมะเรง็ตามแนวทางของแพทยแ์ผนป�จจุบันในอนาคตได้
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Q 5: ความคาดหวงัและภาพอนาคตของคลินกิกญัชาฯ เป�นอย่างไร ?
       สําหรบัความคาดหวังและภาพอนาคตของคลินกิกัญชาฯ คือ เราอยากใหผู้้ป�วยและประชาชนมี
ความรูท้ี�ถูกต้องเกี�ยวกับกัญชาทางการแพทย ์ เนื�องจากผู้ป�วยและประชาชนส่วนมาก ได้รบัความรู้
แบบผิดๆ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น อินเตอรเ์น็ต ประสบการณแ์ละคาํบอกเล่าแบบปากต่อปากจาก
ผู้อื�น เป�นต้น ดังนั�น เราจึงอยากจะสื�อสารข้อมูลที�ถูกต้องใหก้ับผู้ป�วยและประชาชนได้รบัทราบ ซึ�งจะ
ช่วยบรรเทาความเสียหายและผลกระทบทางสาธารณสุขใหแ้ก่ประชาชนได้ ดังนี� 
       1. ดา้นคา่ใช้จ่าย เนื�องจากน�ามันกัญชาที�มีขายในท้องตลาดนั�น มีราคาสูง ทาํใหใ้หผู้้ป�วยต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเพิ�ม
          2. ดา้นการรกัษา ผู้ป�วยอาจเลือกรกัษาด้วยการใช้กัญชาเพียงอย่างเดียวและปฏเิสธการรกัษา
จากแพทยแ์ผนป�จจุบัน จนเกดิ Placebo Effect ส่งผลใหโ้รคที�ผู้ป�วยเป�นอยู่ลุกลามไปในระยะที�ไม่
สามารถรกัษาใหห้ายได้ เป�นต้น
         อย่างไรก็ตาม กัญชายังเป�นสมุนไพรที�สําคัญเฉพาะผู้ป�วยบางกลุ่มและไม่ได้เป�นสิ�งที�แพรห่ลาย
ดังนั�น การเป�ดคลินกิกัญชาฯ จึงไม่เป�นแค่เพียงการปฏบิัตติามนโยบายของภาครฐัเท่านั�น แต่เรายัง
มุ่งหาวิธีที�ทาํใหผู้้ป�วยได้ประโยชนสู์งสุดจากการรกัษาในรูปแบบต่างๆ ทั�งยาสังเคราะหแ์ละสมุนไพร
โดยพยายามศกึษาวิจัยควบคู่ไปด้วย อีกทั�งในอนาคตหากมีการทดลองและมีงานวิจัยเกี�ยวกับกัญชา
เพิ�มมากขึ�น และถ้าหากค้นพบว่ากัญชาใหป้ระสิทธิผลการรกัษาที�ดีกว่า เราก็จะสามารถใช้กัญชาได้
อย่างเป�ดกว้างมากขึ�นเช่นกัน
     นอกจากนี� ถึงแม้ว่าการทาํงานของคลินกิกัญชาฯ ในช่วงแรก อาจจะยังไม่ค่อยเข้าที�เข้าทาง
เนื�องจากบุคลากรไม่เพียงพอและไม่มีความรูที้�ถูกต้อง แต่ภายหลังจากการบูรณาการความรว่มมือ
ระหว่างแพทยแ์ผนป�จจุบันและแพทยแ์ผนไทย รวมทั�งมีการใหบ้รกิารรว่มกับคลินกิประคับประคอง
จึงส่งผลใหก้ารดาํเนนิงานของคลินกิกัญชาฯ เกดิประโยชนม์ากขึ�น

จุลสารการจดัการความรู ้โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช
ป�ที� 1 ฉบบัที� 4 (เม.ย. - พ.ค. 64)

กญัชา "ไม่ใช่ยาหลัก" และ "ไม่ใช่ทางเลือก" 
แตเ่ป�น "การรกัษาเสรมิ"

หากผู้ป�วยไม่มีความรูท้ี�ถกูตอ้งและใช้กญัชาแบบผิดวธีิ
กย่็อมอาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบเชิงลบตามมาได้

17



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั�นคลินิก
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
16/2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลระแหง
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
http://tsm-mec.org

ชําระค่าฝากส่งเป�นรายเดือน
ใบอนุญาตที� 189/2561

ไปรษณีย์ตาก

กรุณาส่ง

จุลสารการจดัการความรู้
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช 

ป�ที� 1 ฉบบัที� 4 (เม.ย. - พ.ค. 64)


