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	 จุุลสารฉบัับัน้ี้�เป็็นี้จุุลสารท้ี่�อยู่่�ในี้ห้้วงเวลาของวันี้สำาคััญของ

วงการแพที่ย์ู่	และสาธารณสุขของไที่ยู่นัี้�นี้คืัอ	“วันี้มหิ้ดล”	 ซ่ึ่�งตรง

กับัวันี้ท้ี่�	 24	 กันี้ยู่ายู่นี้ของที่กุปี็	 วันี้น้ี้�เป็็นี้วันี้คัล้ายู่วันี้สวรรคัตของ

สมเด็จุพระมหิ้ตลาธิเบัศร	อดุลยู่เดชวิกรม	พระบัรมราชชนี้ก	พระผู้่้

ได้รับัการถวายู่พระสมัญญาภิิไธยู่จุากแพที่ย์ู่	 และป็ระชาชนี้ทัี่�วไป็

ว�า	“พระบิัดาแห้�งการแพที่ย์ู่แผู้นี้ปั็จุจุุบัันี้ของไที่ยู่”	ในี้โอกาสวนัี้อันี้

เป็็นี้ท้ี่�ระล่กสำาคััญน้ี้�	บุัคัลากรที่างการแพที่ย์ู่	และป็ระชาชนี้จุะถวายู่

คัวามเคัารพ	และแสดงกตญัญู่กตเวท้ี่ต�อพระองค์ัที่�านี้ด้วยู่การถวายู่

ราชสักการะห้น้ี้าพระฉายู่าลักษณ์		ด้วยู่สำาน่ี้กในี้พระมห้ากรณุาธิคุัณ

ท้ี่�ที่รงม้ต�อป็ระชาชนี้คันี้ไที่ยู่	 พระราชกรณ้ยู่กิจุท้ี่�พระองค์ัที่รง

บัำาเพ็ญแก�วงการแพที่ย์ู่	 และสาธารณสุขนัี้�นี้มากมายู่เห้ลือ

นัี้บัคัณา	ที่รงพัฒนี้าการเร้ยู่นี้การสอนี้ตลอดจุนี้การผู้ลิตแพที่ย์ู่ให้้

เป็็นี้ไป็อยู่�างม้ป็ระสิที่ธิภิาพ	 ซ่ึ่�งถือว�าเป็็นี้การวางรากฐานี้แก�การ

แพที่ย์ู่และสาธารณสุขให้้เจุริญพัฒนี้าก้าวห้น้ี้าทัี่ดเท้ี่ยู่มอารยู่ะ

ป็ระเที่ศในี้กาลต�อมา	 อน่ี้�งวิชาช้พเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่	 เป็็นี้วิชาช้พ

ห้น่ี้�งท้ี่�เกิดข่�นี้จุากวิที่ยู่าการท้ี่�ทัี่นี้สมัยู่	 เพื�อสนัี้บัสนีุ้นี้การรักษา

ตามการแพที่ย์ู่แผู้นี้ปั็จุจุุบัันี้	 ร้่ส่กสำาน่ี้กในี้พระมห้ากรุณาธิคุัณของ

พระองค์ัที่�านี้ท้ี่�ที่รงบัำาเพ็ญพระราชกรณ้ยู่กิจุ	 อันี้เป็็นี้ป็ระโยู่ชน์ี้

สุขของป็ระชาชนี้ตลอดพระชนี้ม์ช้พ	 และจุะขอเจุริญรอยู่ตาม

ดร.ที่นี้พญ.	สลักจิุต	ชุติพงษ์วิเวที่

นี้ายู่กสมาคัมเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่แห้�งป็ระเที่ศไที่ยู่ในี้พระอุป็ถัมภ์ิฯ

บรรณาธิิการบริหาร
ที่นี้พญ.สลักจิุต	ชุติพงษ์วิเวที่

ท่ี่�ปรึกษา
ที่นี้พ.ภิาคัภ่ิมิ	เดชหั้สดินี้

บรรณาธิิการจุุลสาร
ที่นี้พญ.วรางลักษณ์	พิมพาภัิยู่

วิิชาการจุุลสาร
ที่นี้พญ.กุลนี้ภิา	ฟู่่�เจุริญ

ประสานการผลิต
ที่นี้พ.วิโรจุน์ี้		พวงทัี่บัทิี่ม

สถานท่ี่�ติดต่อ
สมาคัมเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่แห้�งป็ระเที่ศไที่ยู่

ในี้พระอุป็ถัมภ์ิพระเจุ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์ัเจุ้าโสมสวล้	กรมห้มื�นี้สุที่ธนี้าร้นี้าถ

เลขท้ี่�	6	ซึ่อยู่รามอินี้ที่รา	52/1	ถนี้นี้รามอินี้ที่รา
เขตคัันี้นี้ายู่าว	กรุงเที่พฯ	10230

โที่ร.	02	948	5757	โที่รสาร.	02	948	5758

กองบรรณาธิิการ
ที่นี้พ.นิี้ทัี่ศน์ี้		น้ี้อยู่จัุนี้อัด
ที่นี้พ.ศราวุธ	สุที่ธิรัตน์ี้

ที่นี้พญ.บุัญนิี้ภิา	สงคัราม
ที่นี้พญ.ทิี่พย์ู่รัตน์ี้		โพธิพิทัี่กษ์

ที่นี้พ.ธนี้สาร		ศิริรัตน์ี้
ที่นี้พ.ชาญณัฏฐ์	พรมพิงค์ั
ที่นี้พญ.สุภิาวด้	แยู้่มศร้

ที่นี้พ.จุตุรวิที่ย์ู่	วรุณวานิี้ชบััญชา

พระองค์ัตลอดไป็	 ในี้ระยู่ะเวลาท้ี่�ผู้�านี้มา	 นัี้กเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่ได้

ทุี่�มเที่สรรพกำาลังที่ำางานี้ด้วยู่คัวามภิาคัภ่ิมิใจุในี้วิชาช้พ	 ด้วยู่การตรวจุ

วิเคัราะห์้ที่างห้้องป็ฏิบััตกิารในี้การชันี้ส่ตรโรคัเพื�อป็ระกอบัการวินิี้จุฉัยู่

ของแพที่ย์ู่	 นี้อกจุากน้ี้�วิชาช้พเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่ในี้ปั็จุจุุบัันี้	 ยู่ังม้การ

ป็ฏิบััติงานี้เชิงรุกในี้การตรวจุวิเคัราะห์้ที่างห้้องป็ฏิบััติการในี้ชุมชนี้ท้ี่�ม้

ป็ระชากรกลุ�มเส้�ยู่งต�อการเป็็นี้โรคั	 และป็ฏิบััติงานี้แบับัสห้วิชาช้พร�วม

กับัแพที่ย์ู่	 ส�งผู้ลให้้ศักยู่ภิาพของวิชาช้พเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่เป็็นี้ท้ี่�ร้่จัุก

ของป็ระชาชนี้อยู่�างกว้างขวางมากข่�นี้	 สมาคัมเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่แห้�ง

ป็ระเที่ศไที่ยู่ในี้พระอุป็ถัมภ์ิฯ	 ใคัร�ขอให้้นัี้กเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่ทุี่กที่�านี้

ยู่่ดถ้อพระราชดำารัสของพระราชบิัดา	 ในี้การเส้ยู่สละตนี้เอง	 ในี้การ

ที่ำาป็ระโยู่ชน์ี้เพื�อผู้่้อื�นี้	มากกว�าป็ระโยู่ชน์ี้ของตนี้เอง	ตลอดไป็

	 จุุลสารฉบัับัน้ี้�ป็ระกอบัด้วยู่สาระสำาคััญด้านี้วิชาการที่างเที่คันิี้คัการ

แพที่ย์ู่ตลอดจุนี้องค์ัคัวามร้่ด้านี้อื�นี้ๆ	 ซ่ึ่�งจุะที่ำาให้้สมาชกิของเราสามารถ

นี้ำาไป็ใช้ป็ระโยู่ชน์ี้ในี้การป็ระกอบัวิชาช้พได้เป็็นี้อยู่�างด้		

	 ท้ี่ายู่สุดน้ี้�	ดิฉันี้	และกรรมการสมาคัมเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่แห้�งป็ระเที่ศไที่ยู่

ในี้พระอปุ็ถัมภ์ิฯ	ขอส�งคัวามป็รารถนี้าด้	และคัวามชื�นี้ชม	พวกเราชาวเที่คันี้คิั

การแพที่ย์ู่ทุี่กคันี้ท้ี่�เส้ยู่สละ	 และตั�งใจุในี้การป็ระกอบัวิชาช้พช้พด้วยู่

คัวามอตุสาห้ะพยู่ายู่าม	อดที่นี้เพื�อป็ระเที่ศชาต	ิ และป็ระชาชนี้มาจุนี้ถ่ง

ทุี่กวันี้น้ี้�	 และขออาราธนี้าคุัณพระรัตนี้ตรัยู่และสิ�งศักดิ�สิที่ธิในี้สากลโลก

ดลบัันี้ดาลให้้ทุี่กที่�านี้	ม้คัวามสุข	และสุขภิาพแข็งแรงตลอดไป็คั�ะ
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	 สวัสด้คั�ะ	พ้�น้ี้องชาวสมาคัมเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่แห้�งป็ระเที่ศไที่ยู่ในี้

พระอุป็ถัมภ์ิฯ	ทุี่กที่�านี้

	 ฉบัับัน้ี้�ขอรำาล่กถ่ง	สมเด็จุพระมห้ติลาธเิบัศร	อดุลยู่เดชวกิรม	พระบัรม

ราชชนี้ก	พระผู้่้ได้รับัการถวายู่พระนี้ามว�าเป็็นี้	พระบัดิาแห้�งการแพที่ย์ู่

แผู้นี้ปั็จุจุุบัันี้ของไที่ยู่	 ซ่ึ่�งเป็็นี้ท้ี่�เคัารพ	และศรัที่ธาของพวกเราผู้่้ป็ระกอบั

วิชาช้พที่างด้านี้การแพที่ย์ู่และสาธารณสุขในี้ทุี่กๆ	สาขา	 และขอแสดง

คัวามยู่นิี้ด้กับั	ศ.ดร.สุพรรณ	 ฟู่่�เจุริญ	 ท้ี่�ได้รับัรางวัลนัี้กวิที่ยู่าศาสตร์การ

แพที่ย์ู่เก้ยู่รติยู่ศ	จุากม่ลนิี้ธิกรมวิที่ยู่าศาสตร์การแพที่ย์ู่	ซ่ึ่�งนัี้บัว�า	ที่�านี้เป็็นี้

นัี้กเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่คันี้แรกท้ี่�ได้รับัเก้ยู่รติน้ี้�

	 สำาห้รับัเนืี้�อห้าในี้ฉบัับัน้ี้�	ยู่งัคังม้เนืี้�อห้าวิชาการเข้มข้นี้อยู่่�เช�นี้เดิม	และ

ในี้ฉบัับัน้ี้�	คัอลัมน์ี้ที่�องเท้ี่�ยู่วได้กลับัมาแล้วนี้ะคัะ	เราจุะพาทุี่กที่�านี้ข่�นี้เห้นืี้อ

ไป็เท้ี่�ยู่วจัุงห้วัดเช้ยู่งให้ม�	 เพื�อต้อนี้รับัห้น้ี้าห้นี้าวท้ี่�กำาลังจุะมาถ่ง	 แลกเวร

แล้ว....ไป็เท้ี่�ยู่วกันี้นี้ะคัะ	#เราเท้ี่�ยู่วด้วยู่กันี้	#ไที่ยู่เท้ี่�ยู่วไที่ยู่		

	 กองบัรรณาธกิาร	ต้องขอขอบัพระคัณุอาจุารย์ู่ทุี่กที่�านี้	ท้ี่�สละเวลาอนัี้

ม้คั�ามาช�วยู่เข้ยู่นี้เนืี้�อห้า	บัที่คัวาม	อนัี้จุะช�วยู่ยู่กระดบััมาตรฐานี้วชิาช้พ

ของเราให้้ก้าวห้น้ี้าทัี่ดเท้ี่ยู่มกับันี้านี้าป็ระเที่ศ	และสมาชิกฯ	 ทุี่กที่�านี้ท้ี่�ม้

ส�วนี้ช�วยู่ติชม	และป็รับัป็รุงคุัณภิาพ	ของจุุลสารฉบัับัน้ี้�ให้้ม้เนืี้�อห้าท้ี่�ด้ด้วยู่	

สุดท้ี่ายู่น้ี้�ขอขอบัคุัณ	กลุ�มฟู่ร้ไฟู่ล์ภิาพพระบัรมฉายู่าลักษณ์	 โดยู่แอดมินี้	

Anekphong	Poolperm	MT.504	ท้ี่�แนี้ะนี้ำาภิาพ	สมเด็จุพระมหิ้ตลาธิเบั

ศร	อดุลยู่เดชวิกรม	พระบัรมราชชนี้ก	สวยู่ๆ	จุากผู้ลงานี้ฝีีมือการลงส้ภิาพ

ของ	คุัณชำานี้าญ		เภิาเสนี้	ท้ี่�ได้อัญเชิญมาเป็็นี้ห้น้ี้าป็กจุุลสารฉบัับัน้ี้�ด้วยู่

	 จุุลสารฉบัับัน้ี้�คังเป็็นี้เล�มส�งท้ี่ายู่ปี็	2563	ที่างกองบัรรณาธิการจุ่งขอ

อวยู่พรปี็ให้ม�	ส�งท้ี่ายู่ปี็เก�า	ขออาราธนี้าคุัณพระศร้รัตนี้ตรัยู่	และสิ�งศักดิ�

สิที่ธิในี้สากลโลกดลบัันี้ดาลให้้ทุี่กที่�านี้	 ม้คัวามสุข	 และสุขภิาพแข็งแรง

ตลอดปี็	2564	และตลอดไป็คั�ะ

ที่นี้พญ.วรางลักษณ์	พิมพาภัิยู่

บัรรณาธิการ

 อัญชลิตบุษปะนอม มโนใน

ยี่สิบสี่กันยสมัย  โศกดาว

ธ เสด็จสูสวรรคาลัย แรมนิราศ

ไทยทั่วทิศชีพราว ดุจสิ้นหทัยสลาย

เมื่อถึงวัน มหิดล ชนรำลึก

ตระหนักนึก พระเกียรติคุณ การุณยฉาย

พระบรม ราชชนก ปกใจกาย

ราษฎรยังคลาย เอกองค ดำรงชนม

   การแพทยแผน ปจจุบัน ไทยทันยุค

สรางความสุข ปราศทุกขภัย ไดเกิดผล

นอมดวงใจ เนื่องในวัน มหิดล

ไทยทุกคน กราบบูชา ดวยอาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า 

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 

กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ประพันธ์โดย ผศ.ทนพ.ศราวุธ สุทธิรัตน์
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ท่ี่�ได้้รัับรัางวััลนัักวิัที่ยาศาสตร์ัการัแพที่ย์เก่ยรัติยศ
มููลนิัธิิกรัมูวิัที่ยาศาสตร์ัการัแพที่ย์
ศาสตรัาจารัย์ ด้รั.สุพรัรัณ ฟูู่�เจริัญ

	 ในี้งานี้ป็ระชุมวิชาการวิที่ยู่าศาสตร์การ
แพที่ย์ู่คัรั�งท้ี่�	28	วิที่ยู่าศาสตร์การแพที่ย์ู่ก้าวไกล	
ระบับัสขุภิาพไที่ยู่ยู่ั�งยืู่นี้	จัุดโดยู่	กรมวทิี่ยู่าศาสตร์
การแพที่ย์ู่	 กระที่รวงสาธารณสุข	 ระห้ว�างวันี้
ท้ี่�	 26-28	 สิงห้าคัม	 2563	ณ	 อิมแพ็คั	ฟู่อรั�ม
เมืองที่องธาน้ี้	ศาสตราจุารย์ู่	ดร.สุพรรณ	ฟู่่�เจุริญ
ผู้่้ได้รับัรางวัล	 นัี้กวิที่ยู่าศาสตร์การแพที่ย์ู่
เก้ยู่รติยู่ศ	ป็ระจุำาปี็	 2563	 ได้รับัเก้ยู่รติให้้เป็็นี้
องค์ัป็าฐกแสดงป็าฐกถาเก้ยู่รติยู่ศ	ศาสตราจุารย์ู่
นี้ายู่แพที่ย์ู่	เฉลิม	พรมมาศ	เรื�อง	ธาลัสซ้ึ่เม้ยู่	และ
ฮ้ีโมโกลบิันี้ผิู้ดป็กติในี้คันี้ไที่ยู่:	 จุากงานี้วิจัุยู่พื�นี้
ฐานี้ระดับัโมเลกุลส่�การคัวบัคุัม	และป้็องกันี้โรคั
และการค้ันี้พบัฮ้ีโมโกลบิันี้ชนิี้ดให้ม�ของโลก	 ในี้
วันี้ท้ี่�	28	สิงห้าคัม	2563	และรับัมอบัการแสดง
คัวามยู่นิี้ด้จุาก	นี้พ.	สถาพร	วงษ์เจุริญ	ป็ระธานี้
กรรมการม่ลนิี้ธิกรมวิที่ยู่าศาสตร์การแพที่ย์ู่	นัี้บั
เป็็นี้รางวลันัี้กวิที่ยู่าศาสตร์การแพที่ย์ู่เก้ยู่รติยู่ศ
คันี้ท้ี่�	 5	 นัี้บัจุากท้ี่�ม้การมอบัรางวัลมาตั�งแต�ปี็	
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ศ่นี้ยู่์วิจัุยู่และพัฒนี้าการตรวจุวินิี้จุฉัยู่ที่างห้้องป็ฏิบััติการที่างการแพที่ยู่์	(ศวป็.)

คัณะเที่คันี้ิคัการแพที่ยู่์	มห้าวิที่ยู่าลัยู่ขอนี้แก�นี้

นัักเที่คนิัคการัแพที่ย์คนัแรัก

2558	โดยู่	4	ที่�านี้แรกท้ี่�ได้รับัรางวัลป็ระกอบัด้วยู่
แพที่ย์ู่	 2	 ที่�านี้คืัอ	 ศ.เก้ยู่รติคุัณ	นี้พ.ป็ระเสรฐิ	
ที่องเจุริญ	และ	ศ.	นี้พ.พลรัตน์ี้	วิไลรัตน์ี้	เภิสัชกร
2	ที่�านี้คืัอ	 เภิสัชกรที่�านี้ผู้่้ห้ญิงป็ร้ยู่า	 เกษมสันี้ต์
ณ	อยู่ธุยู่า	และ	ภิญ.อมรา	วงศ์พุที่ธพิทัี่กษ์		ศ.ดร.
สุพรรณ	ฟู่่�เจุริญ	จุ่งเป็็นี้นัี้กเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่คันี้
แรกท้ี่�ได้รับัรางวัลอันี้ที่รงเก้ยู่รติน้ี้�	 โดยู่ได้เข้ารับั
รางวัลจุากผู้่้แที่นี้พระองค์ั	สมเด็จุพระเจุ้าน้ี้องนี้าง
เธอ	 เจุ้าฟู้่าจุุฬาภิรณวลัยู่ลักษณ์	 อัคัรราชกุมาร้	
กรมพระศร้สวางคัวัฒนี้า	วรขัตติยู่ราชนี้าร้	ในี้พิธ้
เปิ็ดการป็ระชุมวิชาการดังกล�าวในี้วันี้ท้ี่�	 26	
สิงห้าคัม	2563	 ทัี่�งน้ี้�รางวัลนัี้กวิที่ยู่าศาสตร์การ
แพที่ย์ู่เก้ยู่รติยู่ศ	ในี้แต�ละปี็ม้เพ้ยู่ง	1	รางวัล	โดยู่
นัี้กวิที่ยู่าศาสตร์การแพที่ย์ู่เก้ยู่รติยู่ศจุะได้รับัเงินี้
รางวัลจุำานี้วนี้	100,000	บัาที่	พร้อมโล�	และเก้ยู่รติ
บััตรนัี้กวิที่ยู่าศาสตร์การแพที่ย์ู่เก้ยู่รติยู่ศ	และได้
รับัเก้ยู่รติเป็็นี้องค์ัป็าฐกในี้การแสดงป็าฐกถา
เก้ยู่รติยู่ศ	 ศาสตราจุารย์ู่	 นี้พ.เฉลิม	 พรมมาศ

	 รางวลันัี้กวิที่ยู่าศาสตร์การแพที่ย์ู่เก้ยู่รติยู่ศ	
เป็็นี้รางวัลท้ี่�มอบัให้้กับัผู้่้ท้ี่�ได้สร้างห้รือริเริ�มงานี้
และอุทิี่ศตนี้เพื�อป็ระโยู่ชน์ี้ต�อวงการวิที่ยู่าศาสตร์
การแพที่ย์ู่	 โดยู่ม้ผู้ลงานี้ท้ี่�ม้ป็ระโยู่ชน์ี้ต�อการ
แพที่ย์ู่และการสาธารณสุขของป็ระเที่ศไที่ยู่อันี้
เป็็นี้ท้ี่�ป็ระจัุกษ์	และเป็็นี้ผู้่้ท้ี่�ม้คุัณธรรม	จุริยู่ธรรม
เป็็นี้แบับัอยู่�างแก�บุัคัคัลในี้วงการวิที่ยู่าศาสตร์
การแพที่ย์ู่และบุัคัคัลทัี่�วไป็	 ทัี่�งน้ี้�	 ศ.ดร.สุพรรณ	
ฟู่่�เจุริญ	เป็็นี้ผู้่้อุทิี่ศตนี้ในี้การศ่กษาวิจัุยู่โรคัธาลัสซ้ึ่
เม้ยู่	และฮ้ีโมโกลบิันี้ผิู้ดป็กติ	เกิดเป็็นี้องค์ัคัวามร้่
และนี้วัตกรรมด้านี้วิที่ยู่าศาสตร์การแพที่ย์ู่	ท้ี่�ใช้ในี้
การดำาเนิี้นี้การคัวบัคุัม	และป้็องกันี้โรคัธาลัสซ้ึ่เม้ยู่
อันี้เป็็นี้คุัณ่ป็การอยู่�างยู่ิ�งต�อป็ระเที่ศ	 โดยู่ได้
จัุดตั�งกลุ�มวิจัุยู่ธาลัสซ้ึ่เม้ยู่ข่�นี้เป็็นี้คัรั�งแรกท้ี่�	คัณะ
เที่คันี้ิคัการแพที่ย์ู่	 มห้าวิที่ยู่าลัยู่ขอนี้แก�นี้	 ที่ำา
ห้น้ี้าท้ี่�ทัี่�งด้านี้การสอนี้	 วจัิุยู่	 และเปิ็ดให้้บัริการ
ที่างวชิาการ	การตรวจุวนิิี้จุฉัยู่ธาลัสซ้ึ่เม้ยู่ได้อยู่�าง
คัรบัวงจุรทัี่�งในี้ระยู่ะก�อนี้	และห้ลังคัลอด	ถือเป็็นี้	
คัรั�งแรกของภิาคัอ้สานี้	 และเป็็นี้ต้นี้แบับัให้้กับั
อ้กห้ลายู่ห้นี้�วยู่บัริการในี้เวลาต�อมา	 สามารถ
ผู้ลิตผู้ลงานี้วิจัุยู่สำาคััญๆ	 ทัี่�งงานี้วิจัุยู่พื�นี้ฐานี้ท้ี่�
สามารถต้พิมพ์เผู้ยู่แพร�ในี้วารสารวิชาการระดับั
นี้านี้าชาตท้ิี่�ม้ชื�อเส้ยู่งและเป็็นี้ท้ี่�ยู่อมรับัได้อยู่�าง
ต�อเนืี้�อง	ตลอดจุนี้ผู้ลิตงานี้วิจัุยู่	และพัฒนี้าเสริม
ป็ระสิที่ธิภิาพการดำาเนิี้นี้งานี้เพื�อการคัวบัคัุม	
และป้็องกันี้โรคัธาลัสซ้ึ่เม้ยู่ของไที่ยู่	และป็ระเที่ศ
เพื�อนี้บ้ัานี้	ท้ี่�สามารถขยู่ายู่ผู้ลเชิงพาณิชย์ู่ได้อยู่�าง
เป็็นี้ร่ป็ธรรม	 และป็ระยูุ่กต์ใช้อยู่�างแพร�ห้ลายู่
จุนี้ถ่งปั็จุจุุบัันี้
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	 รายู่ชื�อผู้่้โชคัด้จุากการเล�นี้เกมป็ริศนี้าป็ระจุำาฉบัับัท้ี่�	 52	 เดือนี้

กรกฎาคัม	–	กันี้ยู่ายู่นี้	2563

1.	คุัณพอระด้	มห้านี้าม	

2.	คุัณลดารัตน์ี้	สุจุริต	

3.	คุัณเจุนี้จิุรา	พรชัยู่กิตติ�	

4.	คุัณโสภิติา	คังคัาเนี้าวรตัน์ี้	

5.	คุัณวชัรพงค์ั	แสงดาว	

	 รบักวนี้แจุ้งชื�อ-ท้ี่�อยู่่�	เพื�อให้้ที่างกองบัรรณาธิการส�งของท้ี่�ระล่กไป็ให้้

ด้วยู่นี้ะคัะ

	 ฉบัับัน้ี้�ชวนี้เพื�อนี้ๆ	 สมาชกิ	 มาที่ดสอบัสายู่ตากนัี้คั�ะ	 โดยู่ให้้ค้ันี้ห้า

สิ�งของท้ี่�อยู่่�ในี้ภิาพด้านี้ขวาให้้เจุอคั�ะ	ห้าเจุอแล้วให้้วงกลมท้ี่�ภิาพมาเลยู่

นี้ะคัะ.......ส�งคัำาตอบัร�วมสนี้กุมาที่างอ้เมล์	 amtt.editor@gmail.com	

ภิายู่ในี้วันี้ท้ี่�	10	ธันี้วาคัม	2563	โดยู่แจุ้งชื�อ-ท้ี่�อยู่่�ของสมาชิก	มาด้วยู่นี้ะคัะ	

ที่างสมาคัมฯ	 จุะสุ�มรายู่ชื�อผู้่้โชคัด้ท้ี่�ตอบัถ่ก	 รับัของท้ี่�ระล่กจุำานี้วนี้	 5	

รางวัลคั�ะ	ส�งมากันี้เยู่อะๆ	นี้ะคัะ

เฉลยเกมส์์ฉบัับัท่ี่�แล้วนะคะ ใครเล่นได้้ถููกต้้องบ้ัางเอ่ย ?

	 ส�งคัำาตอบัมาร�วมสนุี้กได้ท้ี่�
amtt.editor@gmail.com

ที่างสมาคัมฯ	จุะม้ของท้ี่�ระล่กให้้กับัผู้่้โชคัด้
ท้ี่�ตอบัถ่กด้วยู่นี้ะคัะ

ศ.ดร.สุพรรณ	 ฟู่่�เจุริญ	 เป็็นี้ผู้่้ท้ี่�ยู่่ดมั�นี้ในี้การที่ำางานี้เป็็นี้ท้ี่มและม้
กัลยู่าณมิตร	ม้คัวามอ�อนี้น้ี้อม	ถ�อมตนี้	ขยู่นัี้	ซืึ่�อสัตย์ู่	เส้ยู่สละ	อดที่นี้	เกาะ
ติดปั็ญห้า	กัดไม�ป็ล�อยู่	ให้้เก้ยู่รติ	และสนัี้บัสนุี้นี้เพื�อนี้ร�วมงานี้ที่กุระดับัชั�นี้
จัุดสรรผู้ลป็ระโยู่ชน์ี้ให้้กับัผู้่้ร�วมงานี้อยู่�างลงตัว	และเป็็นี้ธรรม	ใส�ใจุซ่ึ่�งกันี้
และกันี้ทัี่�งเรื�องงานี้	และเรื�องอื�นี้ๆ
	 การเป็็นี้นัี้กเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่คันี้แรกท้ี่�ได้รับัรางวัลอันี้ที่รงเก้ยู่รติ
น้ี้�	 ยู่�อมเป็็นี้คัวามภิาคัภ่ิมิใจุส�วนี้ตัวของ	 ศ.ดร.สุพรรณ	 ฟู่่�เจุริญ	 และ
คัรอบัคัรัว	ตลอดจุนี้ท้ี่มงานี้วิจัุยู่ท้ี่�ได้ร�วมกันี้ผู้ลิตผู้ลงานี้วิจัุยู่ท้ี่�ม้ป็ระโยู่ชน์ี้
ออกมาอยู่�างต�อเนืี้�องจุนี้ม้ผู้ลงานี้ต้พมิพ์เผู้ยู่แพร�ในี้วารสารวชิาการระดบัั
นี้านี้าชาติมากกว�า	 200	 เรื�อง	 และในี้อ้กด้านี้ห้น่ี้�ง	 ยู่�อมเป็็นี้คัวามภิาคั
ภ่ิมิใจุของวชิาช้พเที่คันี้คิัการแพที่ย์ู่ด้วยู่	 เนืี้�องจุากแสดงถ่งการได้รับัการ
ยู่อมรับัในี้วิชาช้พอยู่�างกว้างขวาง	ศ.ดร.สุพรรณ	ฟู่่�เจุริญ	เป็็นี้นัี้กเที่คันิี้คั
การแพที่ย์ู่	 ท้ี่�ได้รับัการยู่อมรับัในี้วงการการศ่กษาวิจัุยู่เรื�องโรคัธาลัสซ้ึ่
เม้ยู่ทัี่�งในี้	และต�างป็ระเที่ศ	เป็็นี้ผู้่้ท้ี่�ที่ำาให้้วิชาช้พอื�นี้ท้ี่�เก้�ยู่วข้อง	ทัี่�งแพที่ย์ู่
พยู่าบัาล	 เภิสัชกร	สาธารณสุข	และวิที่ยู่าศาสตร์	 เห็้นี้คัวามสำาคััญของ
วิชาช้พเที่คันี้คิัการแพที่ย์ู่	 ในี้การดำาเนิี้นี้งานี้เพื�อการคัวบัคุัมและป้็องกันี้
โรคัธาลัสซ้ึ่เม้ยู่และโรคัอื�นี้	ๆ 	ศ.ดร.สุพรรณ	ฟู่่�เจุริญ	เป็็นี้ผู้่้ท้ี่�ป็ฏิบััติตนี้เป็็นี้
แบับัอยู่�างท้ี่�ด้ของ	นัี้กเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่	นัี้กวิที่ยู่าศาสตร์	นัี้กวิจัุยู่	อาจุารย์ู่
ผู้่้สอนี้นัี้กเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่	ท้ี่�ป็ระสบัคัวามสำาเร็จุ	ได้รับัรางวัลจุากผู้ลการ
ป็ฏิบััติงานี้ในี้โอกาสต�างๆ	มากมายู่	ตลอดจุนี้ได้รับัพระราชที่านี้เห้ร้ยู่ญ
ดุษฎ้มาลา	เข็มศิลป็วิที่ยู่า	ป็ระจุำาปี็	พ.ศ.	2561	ในี้สาขาเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่
ปั็จุจุุบัันี้ยู่ังได้ป็ฏิบััติงานี้เพื�อวิชาช้พในี้ตำาแห้นี้�ง	 กรรมการบัริห้ารด้านี้
วิชาการ	สมาคัมเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่แห้�งป็ระเที่ศไที่ยู่ในี้พระอุป็ถัมภ์ิพระองค์ั
เจุ้าโสมสวล้	กรมห้มื�นี้สุที่ธนี้าร้นี้าถ	วาระปี็	พ.ศ.	2561-2564	และเป็็นี้
กรรมการสภิาเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่	ป็ระเภิที่เลือกตั�ง	วาระปี็	พ.ศ.	2563-2566			
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รศ.นี้พ.	สุชาติ			ศิริใจุชิงกุล		
คัณะเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่
มห้าวิที่ยู่าลัยู่ขอนี้แก�นี้
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 ไต	ม้ห้น้ี้าท้ี่�ห้ลักๆ	คืัอกรอง	และกำาจัุดของเส้ยู่จุาก
ร�างกายู่ออกที่างปั็สสาวะ	คัวบัคัมุคัวามเป็็นี้กรด-ด�าง
ของร�างกายู่		รักษาสมดุลของนี้ำ�า	และเกลือแร�	สร้าง
ฮีอร์โมนี้ห้ลายู่ชนิี้ด	 ซ่ึ่�งห้น้ี้าท้ี่�เห้ล�าน้ี้�ม้สำาคััญมาก
ต�อร�างกายู่	 ดังนัี้�นี้ห้ากไตผู้ิดป็กติห้รือเสื�อมลงจุะ
ส�งผู้ลให้้ร�างกายู่เส้ยู่คัวามสมดุลได้	 การตรวจุการ
ที่ำางานี้ของไต	 เป็็นี้วิธ้การเพื�อบั�งช้�เบืั�องต้นี้ว�า	 ไตม้
ป็ระสิที่ธิภิาพการกรองท้ี่�ลดลง	 ไตถ่กที่ำาลายู่	ห้รือ
เกิดม้ภิาวะบัางอยู่�างท้ี่�อาจุส�งผู้ลต�อการที่ำางานี้ของ
ไต	 	 ในี้การตรวจุที่างห้้องป็ฏิบััตกิารที่างการแพที่ย์ู่	
มักจุะนิี้ยู่มส�งตรวจุห้าระดบัั		Blood	urea	nitrogen	
(BUN)	,	Creatinine	และนี้ำามาคัำานี้วณ	estimated	
Glomerular	Filtration	Rate	(eGFR)	ทัี่�งน้ี้�ก็เพื�อด่
ว�าไตสามารถที่ำาห้น้ี้าท้ี่�กรองของเส้ยู่ออกจุากเลือด
ขับัทิี่�งออกที่างปั็สสาวะได้เป็็นี้ป็กติห้รือไม�
   
ประโยชน์การตรวิจุการที่ำางานของไต

	 1.	เพื�อบัอกคัวามผิู้ดป็กติของไต

	 2.	เพื�อช�วยู่ในี้การวินิี้จุฉัยู่โรคัไต

	 3.	เพื�อติดตามการดำาเนิี้นี้ของโรคัไต

	 4.	เพื�อติดตามการตอบัสนี้องต�อการรักษา

	 5.	 เพื�อป็ระโยู่ชน์ี้ในี้การป็รับัขนี้าดของยู่าบัาง

	 				ชนิี้ดท้ี่�ขับัออกที่างไต

Blood urea nitrogen (BUN)	เป็็นี้สารป็ระกอบั	
non	 protein	 nitrogenous	 compound	 เป็็นี้

การัตรัวัจ
การัที่ำางานัของไต
(Renal Function Test)

ผู้ลผู้ลิตสุดท้ี่ายู่ท้ี่�ได้จุากการเผู้าผู้ลาญอาห้ารป็ระเภิที่
โป็รต้นี้	 โดยู่ผู้�านี้ขบัวนี้การ	 deamination	 ของ	
amino	acid			ในี้ชั�นี้ต้นี้สารของเส้ยู่ก็คืัอไนี้โตรเจุนี้
(Nitrogen)	 ซ่ึ่�งจุะอยู่่�ในี้ร่ป็ของแอมโมเน้ี้ยู่	 (NH3)	
จุากนัี้�นี้	NH3	จุะถ่กด่ดซ่ึ่มเข้าส่�ตับั	และถ่กกำาจัุดโดยู่
ม้กระบัวนี้การสังเคัราะห์้ให้้เป็็นี้	urea	แล้วไป็กรอง
ผู้�านี้ออกที่างไตมากบััปั็สสาวะซ่ึ่�งเป็็นี้ตัวการที่ำาให้้นี้ำ�า
ปั็สสาวะม้กลิ�นี้เห้ม็นี้	 ในี้คันี้ท้ี่�ม้ภิาวะไตเสื�อมห้รือม้
ป็ระสิที่ธิภิาพการกรองของไตลดลง		ม้คั�าอัตราการ	
กรอง	ห้รือ	Glomerular	filtration	rate	(GFR)	ลดลง	
ก็จุะม้การสะสมคัั�งค้ัางของ	BUN	อยู่่�ในี้กระแสเลือด
จุ่งตรวจุคั�า	 BUN	 ได้ส่งผิู้ดป็กติ	 เรานิี้ยู่มใช้	 BUN	
เป็็นี้	 biomarker	 ท้ี่�บั�งช้�ป็ระสิที่ธิภิาพการที่ำางานี้
ของไตกันี้มานี้านี้โดยู่ตรวจุคัวบัค่ั�กับั	 creatinine
ระดับั	BUN	 ยัู่งส่งข่�นี้ได้จุากตัวแป็รอื�นี้ๆ	 ท้ี่�ไม�ใช�มา
จุากการที่ำางานี้ของไต	เช�นี้	ภิาวะช็อก	หั้วใจุล้มเห้ลว
การได้รับัป็ระที่านี้อาห้ารท้ี่�ม้โป็รต้นี้ส่ง	 และม้เลือด
ออกในี้ระบับัที่างเดินี้อาห้าร	 BUN	 ยู่งัไม�สามารถ
นี้ำามาใช�เป็็นี้ตัวบั�งช้�การที่ำางานี้ของไตได้ถ่กต้อง
สมบ่ัรณ์	เนืี้�องจุาก	proximal	tubule	สามารถด่ด
กลับั	(reabsorb)	urea	กับัคืันี้เข้าส่�กระแสเลือดในี้
ป็ริมาณท้ี่�แตกต�างกันี้ไป็ข่�นี้อยู่่�กับัสถานี้ะของการ	
กรองของไต	การกรองของไตช้าลงจุะที่ำาให้้ด่ดกลับั
ได้มากข่�นี้		ในี้ที่างป็ฏิบััติจุ่งไม�นิี้ยู่มนี้ำาคั�า	BUN	เป็็นี้
ตัวแที่นี้ท้ี่�นี้ำามาคัำานี้วณคั�า	GFR	คั�าป็กติของ	BUN	
คืัอ	7	-	20	mg/dL

Creatinine	เป็็นี้เป็็นี้ผู้ลผู้ลิตท้ี่�ได้จุาก	creatine	และ	
creatine	 phosphate	 ท้ี่�ม้การใช้พลังงานี้ในี้การ
ยืู่ดห้รือห้ดกล้ามเนืี้�อ	 ระดับั	Creatinine	 ในี้เลือด
แต�ละคันี้จุะม้อัตราการสร้างท้ี่�คังท้ี่�	 และจุะถ่กขับั
ออกจุากร�างกายู่โดยู่การกรองท้ี่�ไตและขับัออกที่าง
ปั็สสาวะทัี่�งห้มดโดยู่ไม�ม้การด่ดกลับัโดยู่ที่�อไต	 แต�
ห้ากไตที่ำางานี้ผิู้ดป็กติม้การอัตรากรองท้ี่�ลดลง	การ
กำาจัุด	Creatinine	จุะลดลง	สารน้ี้�ก็จุะคัั�งค้ัางในี้เลือด
ดังนัี้�นี้ห้ากคั�าน้ี้�ส่งก็ห้มายู่ถ่งการที่ำางานี้ของไตลดลง
นัี้�นี้เอง	ซ่ึ่�งโดยู่ทัี่�วไป็ผู้่้ชายู่จุะม้ระดับั	Creatinine	มาก
กว�าผู้่้ห้ญิงและเด็ก	เนืี้�องจุากป็ริมาณมวลกล้ามเนืี้�อ
มากกว�าระดับัคั�าป็กติของ	Creatinine	คืัอ	0.6	-1.5	
mg/dl

ร่ป็ท้ี่�	1	แสดงการสร้างและการขับัถ�ายู่	BUN.
	(https://www.labpedia.net/blood-urea-nitrogen-	bun-or-urea-nitrogen-bun-creatinine-ratio/)

ร่ป็ท้ี่�	2	แสดง	Creatine	Metabolism	Dr.	Amr	S.	Moustafa
	(https://www.slideserve.com/bethan/5573664)
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ทัี่�ง	BUN	และ	Creatinine	ต�างก็เป็็นี้ของเส้ยู่ท้ี่�ต้อง
อาศัยู่การกรองของไตขับัทิี่�งออกที่างปั็สสาวะทัี่�ง
ค่ั�	 ดังนัี้�นี้ถ้าไตที่ำางานี้ลดลง	 จุ่งม้การสะสมสารทัี่�ง
สองมากข่�นี้ในี้เลือด	BUN	 เมื�อถ่กกรองออกไป็แล้ว
สามารถด่ดกลับัส่�กระแสเลือดที่างที่�อไตได้ป็ระมาณ
20-40%	ต�างจุาก	Creatinine	เมื�อกรองออกไป็แล้ว
จุะไม�ม้การด่ดกลับัที่างที่�อไต	และไม�ได้รับัผู้ลกระที่บั
จุากอาห้ารท้ี่�รับัป็ระที่านี้	ป็ริมาณของ	Creatinine	ท้ี่�
เห้ลืออยู่่�ในี้เลือดจุ่งเป็็นี้ตัวช้�วัดการที่ำางานี้ของไตได้ด้
กว�า	BUN		ในี้ที่างป็ฏบัิัติจุ่งนิี้ยู่มใช้ระดับั	Creatinine		
เป็็นี้ตัวแที่นี้ท้ี่�นี้ำามาคัำานี้วณด่การเป็ล้�ยู่นี้แป็ลงของ
GFR						
 Creatinine clearance (CrCl)	เป็็นี้การวัด
เพื�อป็ระเมินี้อัตราการกรองของไตว�าสามารถ	
กำาจัุดCreatinine	ออกจุากเลือดได้ด้เพ้ยู่งใด	(เห้มือนี้
การตรวจุ	eGFR)	แต�จุะเป็็นี้การนี้ำาคั�า	Creatinine
ท้ี่�ได้จุากการตรวจุเลือด	 และคั�า	 Creatinine	 ท้ี่�ได้
จุากการเก็บัปั็สสาวะท้ี่�	24	ชั�วโมง	มาป็ระกอบักันี้มา
คัำานี้วณ	ซ่ึ่�งคั�าท้ี่�ห้าได้น้ี้�จุะม้ป็ระโยู่ชน์ี้ในี้ที่างวินิี้จุฉัยู่
สมรรถภิาพการที่ำางานี้ของไตได้ด้กว�า	คั�า	Creatinine
เพ้ยู่งอยู่�างเด้ยู่ว	คั�า	CrCl	จุ่งม้คั�าใกล้เค้ัยู่งกับั	GFR
แต�ในี้ปั็จุจุุบัันี้การตรวจุห้า	CrCl	ม้คัวามนิี้ยู่มลดลงไป็
เนืี้�องจุากม้คัวามยูุ่�งยู่ากในี้การเก็บัปั็สสาวะ	24	ชั�วโมง
อาจุที่ำาให้้เกิดข้อผิู้ดพลาดของการเก็บัสิ�งส�งตรวจุ	
	 CrCl	คัำานี้วณจุากส่ตร														
	 CrCl	=	(U	x	V)/P	ห้นี้�วยู่เป็็นี้	ml/min
	 U	=	urinary	Creatinine	concentration	
	 						ห้นี้�วยู่เป็็นี้	mg/dl
	 V	=	urinary	volume	ห้นี้�วยู่เป็็นี้	ml/min
	 P	=	plasma	Creatinine	concentration
	 	 		ห้นี้�วยู่เป็็นี้	mg/dl
Glomerular filtration rate (GFR)
	 ระดับั	 BUN	และ	Creatinine	 ท้ี่�ได้จุากการ
ตรวจุเลือดไม�ได้แสดงถ่งสมรรถภิาพการที่ำางานี้
ของไตอยู่�างสมบ่ัรณ์	 ระดับัจุะเพิ�มข่�นี้ก็ต�อเมื�อการ
ที่ำางานี้ของไตลดลงมากกว�า	50%	และคั�าท้ี่�ได้อาจุได้
รับัผู้ลกระที่บัจุากปั็จุจัุยู่อื�นี้ๆเกิดข่�นี้จุากภิายู่นี้อกไต
				วิธ้ท้ี่�จุะป็ระเมินี้การที่ำางานี้ของไตได้อยู่�างถ่กต้อง
คืัอการวัด	GFR	ห้าอัตราการกรองของไตโดยู่ใช้คั�า	
estimated	Glomerular	Filtration	Rate		(eGFR)	
อาศัยู่ระดับั	Creatinine	เป็็นี้คั�าอ้างอิงในี้การคัำานี้วณ
ร�วมกับั	เพศ	อายุู่	และเชื�อชาติ					คั�าป็กติของ		eGFR		
90	 -	 120	ml/min	 ส่ตรท้ี่�นิี้ยู่มใช้ในี้การคัำานี้วณม้
ห้ลายู่ส่ตร	ดังต�อไป็น้ี้�
1.	Modification	 of	 Diet	 in	 Renal	 Disease	
(MDRD)	Equation
	 	 	GFR	 (ml/min/1.73	m2)	=	186	x	 (Serum	

ตารางท้ี่�	1	การแบั�งระยู่ะของโรคัไตเรื�อรังตามเกณฑ์์
ของอัตราการกรองของไต

ห้มายู่เห้ตุ	(1)	ถ้าไม�ม้ห้ลักฐานี้ของภิาวะไตผิู้ดป็กติ	ระยู่ะท้ี่�	1	และ	2	จุะไม�เข้าเกณฑ์์การวินิี้จุฉัยู่โรคัไตเรื�อรัง					

	 (2)	การรายู่งานี้ผู้ลการคัำานี้วนี้คั�า	eGFR	ห้ากม้ที่ศนิี้ยู่มให้้ปั็ดตัวเลขเป็็นี้จุำานี้วนี้เต็มก�อนี้แล้วจุ่ง				

	 					บัอกระยู่ะของโรคัไตเรื�อรัง	ตัวอยู่�างเช�นี้	บุัคัคัลผู้่้ห้น่ี้�งได้รับัการตรวจุวัด	eGFR	=	59.64	ml/	

	 					min/1.73m2	จุะเที่�ากับั	60	ml/min/1.73m2	ซ่ึ่�งถ้าบุัคัคัลผู้่้น้ี้�ม้คัวามผิู้ดป็กติของไตอยู่�างอื�นี้

	 					ร�วมด้วยู่	จุะเป็็นี้โรคัไตเรื�อรังระยู่ะท้ี่�	2	แต�ถ้าไม�ม้คัวามผิู้ดป็กติของไตอยู่�างอื�นี้ร�วมด้วยู่บุัคัคัลน้ี้�	

	 					จุะไม�ได้เป็็นี้โรคัไตเรื�อรัง

	 (3)	eGFR<15	=	 ไตวายู่เรื�อรังระยู่ะสุดท้ี่ายู่	 ต้องการรักษาแบับัองค์ัรวมชนิี้ดป็ระคัับัป็ระคัอง

	 					การฟู่อกเลือดด้วยู่ไตเท้ี่ยู่มห้รือต้องผู้�าตัดเป็ล้�ยู่นี้ไต

	 (4)	ในี้การพยู่ากรณ์โรคัไตเรื�อรัง	คัวรพิจุารณาถ่ง	สาเห้ตุ	ระดับั	eGFR	ระดับัอัลบ่ัมินี้ในี้ปั็สสาวะ																					

	 					และปั็จุจัุยู่เส้�ยู่งอื�นี้ๆ	ห้รือโรคัร�วมอยู่�างอื�นี้	

Creatinine	 Jaffe)	 )	 –1.154	 x	 (age)	 -0.203	 x	
(0.742	ในี้เพศห้ญิง)
2.	 ในี้กรณ้ท้ี่�ไม�สามารถคัำานี้วณด้วยู่ส่ตร	MDRD	
equation	ได้สามารถป็ระเมินี้	eGFR	ได้
	 จุากส่ตร	Crockcoft-Gault	equation	ท้ี่�ม้การ
คัำานี้วณท้ี่�ไม�ยุู่�งยู่ากดังน้ี้�

3.	 Chronic	 Kidney	 Disease	 Epidemiology
Collaboration	(CKD-EPI)
			จุำาแนี้กตามเพศและระดับั	Creatinine	ในี้เลือด

การแบั�งคัวามรุนี้แรงของโรคัไตเรื�อรัง
	 ในี้ปั็จุจุุบัันี้	เกณฑ์์ท้ี่�ใช้ในี้การระบุัระยู่ะของโรคั
ไตเรื�อรังอ้างอิงตามเกณฑ์์ของ	 Kidney	 Disease	
Improving	Global	Outcomes	(KDIGO)	ปี็พ.ศ.
2555	 โดยู่ใช้คั�า	 eGFR	แบั�งระยู่ะของโรคัไตเรื�อรัง
ตามระดับัดังตารางท้ี่�	1

เมื�อม้ปั็ญห้าเกิดข่�นี้กับัไตในี้ระยู่ะเริ�มต้นี้	 ผู้่้ป็�วยู่โรคั
ไตเรื�อรังจุะไม�ม้อาการในี้ระยู่ะเริ�มแรกของโรคั	อาจุ
ไม�พบัอาการผู้ดิป็กติใดๆ	ห้รือพบัคัวามผิู้ดป็กติเพ้ยู่ง
เล็กน้ี้อยู่	ไม�ม้อาการแสดงออกชัดเจุนี้ที่างคัลินิี้กเช�นี้
	อาจุตรวจุพบั	albumin	ในี้ปั็สสาวะ			พยู่าธิสภิาพ
ของไตจุะเกิดการเป็ล้�ยู่นี้แป็ลงอยู่�างช้าๆ	 	 ห้ากไม�
ได้รับัการรักษาห้น้ี้าท้ี่�ของไตจุะคั�อยู่ๆเสื�อมลงจุนี้
ในี้ท้ี่�สุดไตไม�สามารถที่ำาห้น้ี้าท้ี่�ได้ตามป็กติ	 	 จุะเกิด
ภิาวะไตวายู่เรื�อรัง		ห้ากได้รับัการด่แลรักษาอยู่�างถ่ก
ต้องต�อเนืี้�องและเห้มาะสม	ก็สามารถท้ี่�จุะชะลอการ
เป็ล้�ยู่นี้แป็ลงไม�ให้้เข้าส่�ภิาวะไตวายู่เรื�อรังระยู่ะท้ี่ายู่ๆ	
ได้	เมื�อม้คั�า	eGFR	ตำ�ากว�า	60	ml/min	ซ่ึ่�งห้มายู่ถ่ง

เข้าส่�ระยู่ะไตวายู่เรื�อรังระยู่ะท้ี่�	 3	อาการที่างคัลินิี้ก
ของภิาวะไตวายู่เรื�อรังจุะพบัเมื�อม้คั�า	eGFR	น้ี้อยู่กว�า	
30	ml/min	(ไตส่ญเส้ยู่ห้น้ี้าท้ี่�การที่ำางานี้ไป็	70-80%)
จุะเริ�มม้อาการแสดงท้ี่�ชัดเจุนี้ได้แก�ม้อาการโลหิ้ตจุาง	
ซ้ึ่ด	อ�อนี้เพล้ยู่	เบืั�ออาห้าร	คัลื�นี้ไส้	อาเจุ้ยู่นี้	ขาบัวม
ห้น้ี้าบัวม	คัันี้ตามตัว	และคัวามดันี้โลหิ้ตส่ง	เป็็นี้ต้นี้
ผู้่้ป็�วยู่ท้ี่�เข้าส่�ภิาวะไตวายู่ระยู่ะสุดท้ี่ายู่ม้คั�า	eGFR<15
ml/min	 ต้องรักษาโดยู่การการฟู่อกเลือด	 การ
ฟู่อกไตที่างช�องท้ี่อง	และการป็ล่กถ�ายู่ไตห้รือผู้�าตัด
เป็ล้�ยู่นี้ไต	ดังนัี้�นี้การตรวจุคััดกรอง	และวินิี้จุฉัยู่โรคั
ไตตั�งแต�ระยู่ะเริ�มแรก	 เพื�อนี้ำาไป็ใช้ในี้การคัวบัคุัม
ปั็จุจัุยู่เส้�ยู่ง	 และการให้้การด่แลรักษาอยู่�างเห้มาะ
สมจุ่งม้คัวามสำาคััญอยู่�างยู่ิ�ง

ผ้�ท่ี่�ม่ีปัจุจัุยเส่�ยงควิรได�รับการตรวิจุคัดกรองเพ่ื่�อ
วิินิจุฉััยเพ่ื่�อเฝ้้าระวัิงภาวิะไตวิายเร่�อรัง อย่างน�อย
ทุี่ก 6-12 เด่อน ม่ีดังน่�
	 •	โรคัเบัาห้วานี้
	 •	โรคัคัวามดันี้โลหิ้ตส่ง	
	 •	อายู่มุากกว�า	60	ปี็ข่�นี้ไป็	
	 •	โรคัแพ้ภ่ิมิตนี้เอง	(autoimmune	diseases)	
ท้ี่�อาจุก�อให้้เกิดไตผิู้ดป็กติ	เช�นี้	SLE
	 •	 โรคัหั้วใจุและห้ลอดเลือด	 (cardiovascular	
disease)	
	 •	 โรคัติดเชื�อระบับัที่างเดินี้ปั็สสาวะส�วนี้บันี้ซึ่ำ�า
ห้ลายู่คัรั�ง	(>	3	คัรั�ง/ปี็)
	 •	โรคัเก๊าท์ี่	(gout)	ห้รือระดับักรดยู่่ริคัในี้เลือดส่ง	
	 •	ผู้่้ท้ี่�ได้รับัยู่าแก้ป็วดกลุ�ม	NSAIDS	(Non-ste-
roidal	 anti-inflammatory	 drugs)	 ห้รือสารท้ี่�
ที่ำาลายู่ไตเป็็นี้ป็ระจุำา	(Nephrotoxic	agents)	
	 •	 ม้ไตพิการตั�งแต�กำาเนิี้ดห้รือม้ไตข้างเด้ยู่วห้รือ
ม้ป็ระวัติโรคัไตในี้อด้ต
	 •	ตรวจุพบัถุงนี้ำ�าในี้ไตมากกว�า	3	ตำาแห้นี้�งข่�นี้ไป็
 
ผู้่้ท้ี่�ม้ปั็จุจัุยู่เส้�ยู่งข้อใดข้อห้น่ี้�งดังกล�าว	คัวรได้รับัการ
ตรวจุเพื�อวินิี้จุฉัยู่โรคัไตเรื�อรังตามคัำาแนี้ะนี้ำาของ
สมาคัมโรคัไตแห้�งป็ระเที่ศไที่ยู่	พ.ศ.	2558	ดังน้ี้�
	 1.	ป็ระเมินี้คั�า	eGFR	อยู่�างน้ี้อยู่ปี็ละ	1	คัรั�ง	ด้วยู่
การตรวจุระดับั	Creatinine	ในี้เลือด	ตรวจุวัดด้วยู่วิธ้
	enzymatic	method	และคัำานี้วณคั�า	eGFR	ด้วยู่
สมการ	CKD-EPI
	 2.	ตรวจุห้า	albumin	จุากตัวอยู่�างปั็สสาวะโดยู่
ใช้แถบัส้จุุ�ม	(dipstick)
	 3.	 ตรวจุห้าเม็ดเลือดแดงในี้ปั็สสาวะด้วยู่แถบั
ส้จุุ�ม	 ถ้าได้ผู้ลบัวกให้้ที่ำาการตรวจุ	microscopic	
examination	โดยู่ละเอ้ยู่ดต�อไป็
	 4.	ในี้กรณ้ท้ี่�ตรวจุพบัคัวามผิู้ดป็กติตามข้อ	1-3	
คัวรได้รับัการตรวจุซึ่ำ�าอ้กคัรั�งในี้ระยู่ะเวลา	3	เดือนี้
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	 5.	การตรวจุอื�นี้ๆ	เช�นี้	การตรวจุที่างรังส้	(plain	
KUB)	และ/ห้รือการตรวจุอัลตราซึ่าวด์	(ultrasonog-
raphy	 KUB)	 ข่�นี้อยู่่�กับัข้อบั�งช้�ในี้ผู้่้ป็�วยู่แต�ละรายู่

เอกสารอ�างอิง

1.	คัำาแนี้ะนี้ำาสำาห้รับัการด่แลผู้่้ป็�วยู่โรคัไตเรื�อรังก�อนี้การ

บัำาบััดที่ดแที่นี้ไต		สมาคัมโรคัไตแห้�งป็ระเที่ศไที่ยู่	บัรษัิที่

ที่าเคัดา	(ป็ระเที่ศไที่ยู่)	จุำากัด	พ.ศ.	2558

2.	คัำาแนี้ะนี้ำาสำาห้รับัการด่แลรักษาโรคัไตเรื�อรัง	แบับัองค์ั

รวมชนี้ดิป็ระคัับัป็ระคัอง	สมาคัมโรคัไตแห้�งป็ระเที่ศไที่ยู่		

พ.ศ.	2560	พิมพ์คัรั�งท้ี่�	1	บัริษัที่	เท็ี่กซ์ึ่	แอนี้ด์	เจุอร์นัี้ล	

พับัลิเคัชั�นี้จุำากัด	มิถุนี้ายู่นี้	2560

3.	ศ.เก้ยู่รติคุัณ	พญ.ธัญญารัตน์ี้	ธ้รพรเลิศรัฐ	การวินิี้จุฉัยู่

โรคัไตเรื�อรังและแนี้วที่างการคััดกรอง.	กุมภิาพันี้ธ์	2559.

https://www.slideshare.net/joiesansuk/ss-

60407319		

4.	 การตรวจุการที่ำางานี้ของไต	 (BUN,	 Creatinine,	

Creatinine	clearance,	eGFR)	จุาก	https://medthai.

com/การตรวจุการที่ำางานี้ของไต

5.	Blood	Urea	Nitrogen,	BUN,	or	Urea	Nitrogen	

(BUN/Creatinine	 ratio)	 https://www.labpedia.

net/blood-urea-nitrogen-bun-or-urea-nitrogen-

bun-creatinine-ratio/

6.	KDIGO	2012	Clinical	Practice	Guideline	for	the	

Evaluation	and	Management	of	Chronic	Kidney

Disease.	 Kidney	 international	 Supplement.	

2013;3(1):1-163.

7.	Khwaja	A.	KDIGO	clinical	practice	guidelines	

for	 acute	 kidney	 injury.	 Nephron	 Clin	 Pract.	

2012;120(4):179-84.

8.	National	Kidney	Center.org.	Chronic	Kidney	

Disease	2017,		from:	http://www.nationalkidn-

eycenter.org/chronic-kidney-disease/.

	 ฉบัับัสุดท้ี่ายู่ของปี็	 2563	 แล้วนี้ะคัะ	 ฉบัับัน้ี้�
จุะพาทุี่กที่�านี้พบักับัคัณะท้ี่�เปิ็ดสอนี้สาขาเที่คันิี้คั
การแพที่ย์ู่ลำาดับัท้ี่�	 3	 คืัอ	 คัณะเที่คันี้ิคัการแพที่ย์ู่
	 มห้าวทิี่ยู่าลัยู่เช้ยู่งให้ม�	 ซ่ึ่�งมห้าวิที่ยู่าลัยู่เช้ยู่งให้ม�	
เป็็นี้มห้าวิที่ยู่าลัยู่ท้ี่�ตั�งข่�นี้ในี้ส�วนี้ภ่ิมิภิาคัเป็็นี้แห้�งแรก
ของป็ระเที่ศไที่ยู่	ตามนี้โยู่บัายู่ของรฐับัาลและคัวาม
ต้องการของป็ระชาชนี้ในี้ภิาคัเห้นืี้อท้ี่�จุะขยู่ายู่โอกาส
การศ่กษาระดบััอุดมศ่กษาให้้กระจุายู่ออกส่�ท้ี่องถิ�นี้
โดยู่ได้รับัอนุี้มัติให้้จัุดตั�งข่�นี้เมื�อปี็	 พ.ศ.2503	 และ
เริ�มเปิ็ดที่ำาการเร้ยู่นี้การสอนี้ในี้เดือนี้มถุินี้ายู่นี้	พ.ศ.	
2507	และเพื�อตอบัสนี้องต�อคัวามต้องการบุัคัลากร
ด้านี้วิที่ยู่าศาสตร์สุขภิาพท้ี่�ม้คัวามร้่คัวามสามารถ
เห้มาะสมในี้การให้้บัริการด้านี้วิที่ยู่าศาสตร์สุขภิาพ
แก�ป็ระชาชนี้ในี้ท้ี่องถิ�นี้	มห้าวิที่ยู่าลัยู่เช้ยู่งให้ม�ร�วม
กับัคัณะแพที่ยู่ศาสตร์	 จุ่งได้ม้โคัรงการจัุดตั�งภิาคั
วิชาเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่ข่�นี้	 ในี้ปี็	พ.ศ.	 2509	และได้
รับัอนุี้มัติให้้เป็็นี้ภิาคัวิชาเมื�อปี็	พ.ศ.	2510	ต�อมาในี้ปี็	
พ.ศ.	2512	คัณะแพที่ยู่ศาสตร์ได้เห็้นี้ชอบัให้้ภิาคัวชิา
เที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่จัุดที่ำาโคัรงการจัุดตั�งคัณะเที่คันิี้คั
การแพที่ย์ู่	 เพื�อรับัผิู้ดชอบัผู้ลิตบััณฑิ์ตในี้สาขาวิชา
วิที่ยู่าศาสตร์สุขภิาพออกไป็รองรบัังานี้ในี้เขตภิาคั
เห้นืี้อ	 ซ่ึ่�งได้รับัอนุี้มัติให้้เป็็นี้คัณะเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่
ในี้ปี็	พ.ศ.	2519	ในี้ปั็จุจุุบัันี้เปิ็ดสอนี้ระดับัป็ริญญา
ตร้	4	สาขาวิชา	คืัอ	สาขาวิชาเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่	สาขา
วิชารังส้เที่คันิี้คั	สาขาวิชากิจุกรรมบัำาบััด	และสาขา
วิชากายู่ภิาพบัำาบััด	(คััดลอกข้อม่ลและร่ป็ภิาพจุาก
http://www.ams.cmu.ac.th,	 https://www.
facebook.com/amscmu)	 ในี้ฉบัับัน้ี้�จุะพาทุี่ก
ที่�านี้ที่�องเท้ี่�ยู่วในี้ตัวเมืองเช้ยู่งให้ม�	และใกล้เค้ัยู่งคั�ะ

ร่ป็ท้ี่�	3	แสดงคัำาแนี้ะนี้ำาสำาห้รับัการด่แลผู้่้ป็�วยู่โรคัไตเรื�อรังของ
สมาคัมโรคัไตแห้�งป็ระเที่ศไที่ยู่	พ.ศ.	2558	จุาก	ศ.เก้ยู่รติคุัณ
พญ.	ธัญญารัตน์ี้ธ้รพรเลิศรัฐ	การวินิี้จุฉัยู่โรคัไตเรื�อรัง	และ

แนี้วที่างการคััดกรองกุมภิาพันี้ธ์	2559
https://www.slideshare.net/joiesansuk/ss-60407319 ที่นี้พญ.	สุภิาวด้	แยู้่มศร้

คณะเที่คนิัค
การัแพที่ย์
มูหาวิัที่ยาลัย
เช่ียงใหมู่

1. วัิดพื่ระธิาตดอยสุเที่พื่
	 วัดพระธาตุดอยู่สุเที่พ	วัดค่ั�บ้ัานี้ค่ั�เมืองของชาว
เช้ยู่งให้ม�ท้ี่�ต้องแวะไป็สักการะให้้ได้เมื�อมาเยืู่อนี้
เช้ยู่งให้ม�	 วัดพระธาตุดอยู่สุเที่พตั�งอยู่่�บันี้ยู่อดดอยู่
สุเที่พโดยู่เราจุะได้นี้มัสการพระบัรมสาร้ริกธาตุของ
พระพุที่ธเจุ้าเพื�อสิริมงคัลแก�ช้วิต	 ด้วยู่การเดินี้ข่�นี้
บัันี้ไดนี้าคัไป็ส่�ตัววัดทัี่�งห้มด	 306	 ขั�นี้	 แต�ห้ากใคัร
เดินี้ข่�นี้ไม�ไห้วก็ม้บัริการรถรางไฟู่ฟู้่าให้้ด้วยู่คั�ะ

ท้ี่�อยู่่�	:	ถ.ศร้วิชัยู่	ต.สุเที่พ	อ.เมือง	จุ.เช้ยู่งให้ม�	50200
เวลาเปิ็ด	–	ปิ็ด	:	ทุี่กวันี้	6.00	–	18.00	นี้.
คั�าเข้า	:	คั�าบัริการรถรางไฟู่ฟู้่าข่�นี้	–	ลง	คันี้ละ	20	บัาที่

คััดลอกข้อม่ลจุาก:	 https://blog.traveloka.com/th/
local-attraction/chiangmai-10-places-must-checkin/
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2. ถนนคนเดินท่ี่าแพื่ 
	 ถนี้นี้คันี้เดินี้ที่�าแพ	 เป็็นี้สถานี้ท้ี่�ชอป็ปิ็�งสุดฮิีต
ของเมืองเช้ยู่งให้ม�	 เปิ็ดทุี่กวันี้เสาร์-อาทิี่ตย์ู่	ภิายู่ในี้
ค่ัเมืองบัริเวณถนี้นี้ราชดำาเนิี้นี้	 นัี้บัว�าเป็็นี้ถนี้นี้คันี้
เดินี้ท้ี่�ให้ญ�ท้ี่�สุดในี้เมืองไที่ยู่	ด้วยู่มนี้ต์เสนี้�ห์้ยู่ามคัำ�าคืันี้
ที่ำาให้้นัี้กที่�องเท้ี่�ยู่วทัี่�งชาวไที่ยู่และชาวต�างชาติต้อง
ไม�พลาดท้ี่�จุะเดินี้ที่างมาท้ี่�น้ี้�	 ม้สินี้ค้ัาท้ี่�นี้ำาออกมา
วางขายู่อยู่�างห้ลากห้ลายู่มากมายู่	ทัี่�งสินี้ค้ัาพื�นี้เมือง	
สินี้ค้ัา	OTOP	สินี้ค้ัาหั้ตกรรมพื�นี้บ้ัานี้	งานี้แฮีนี้ด์เมด	
งานี้ศิลป็ะ	สินี้ค้ัาไอเด้ยู่เก๋	อาห้าร	ของกินี้เล�นี้	ท้ี่�ราคัา
เป็็นี้กันี้เอง

ท้ี่�อยู่่�	 :	 เริ�มจุากป็ระต่ที่�าแพ	 ยู่าวออกไป็ที่างถนี้นี้
ราชดำาเนิี้นี้	จุนี้ถ่งวัดพระสิงห์้
เวลาเปิ็ด	–	ปิ็ด	:	วันี้อาทิี่ตย์ู่	เปิ็ดตั�งแต�เวลา	18.00-
22.00	นี้.
คััดลอกข้อม่ลจุาก:	 https://www.sanook.com/trav-
el/1390794/
คััดลอกร่ป็ภิาพจุาก:	 https://www.thai2siam.com/
business/chiang-mai/attractions-shopping/market/
sunday-walking-street-chiang-mai

3. พื่ระตำาหนักภ้พิื่งค์ราชนิเวิศน์
	 พระตำาห้นัี้กภ่ิพิงค์ัราชนิี้เวศน์ี้	เป็็นี้พระตำาห้นัี้ก

ป็ระทัี่บัแป็รพระราชฐานี้ของพระบัาที่สมเด็จุ
พระเจุ้าอยู่่�หั้วในี้รัชกาลท้ี่�	 9	 และสมเด็จุพระนี้าง
เจุ้าฯ	พระบัรมราชน้ิี้นี้าถ	สร้างเสร็จุเมื�อปี็	พ.ศ.	2505	
ตั�งอยู่่�บันี้ดอยู่บัวกห้้า	 เปิ็ดให้้เป็็นี้ท้ี่�เท้ี่�ยู่วเช้ยู่งให้ม�
สามารถเดินี้ชมได้โดยู่รอบัตำาห้นัี้กและบัริเวณซ่ึ่�งม้
แป็ลงกุห้ลาบั	สวนี้เฟิู่ร์นี้	และไม้นี้านี้าพรรณ	พระ
ตำาห้นัี้กภ่ิพิงคัราชนิี้เวศน์ี้	 ม้ลักษณะเป็็นี้แผู้นี้ผัู้ง
แบับัเรือนี้ไที่ยู่ภิาคักลางท้ี่�เร้ยู่กว�า	 “เรือนี้ห้ม่�”	 ม้ร่ป็
แบับัสถาปั็ตยู่กรรมเป็็นี้ไที่ยู่ป็ระเพณ้ป็ระยู่กุต์	 ก�อ
อิฐถือป่็นี้	 ยู่กพื�นี้ส่งห้ลังคัาที่รงไที่ยู่	 ม้คัวามงดงาม
เป็็นี้อยู่�างมาก	เห้มาะท้ี่�จุะเดินี้ที่างมาพักผู้�อนี้	พร้อม
กับัเก็บัภิาพป็ระที่บััใจุสวยู่ๆ	 ค่ั�กับัพระตำาห้นัี้กและ
บัรรยู่ากาศโดยู่รอบั

ท้ี่�อยู่่�	:	ดอยู่บัวกห้้า	ตำาบัลสุเที่พ	อำาเภิอเมือง	จัุงห้วัด
เช้ยู่งให้ม�
เวลาเปิ็ด	–	ปิ็ด	:	(ทุี่กวันี้)	ตั�งแต�เวลา	08.30	–	16.30	นี้.	
คั�าเข้าชม	 :	 ผู้่้ให้ญ�	20	บัาที่	 เด็กนัี้กเร้ยู่นี้	10	บัาที่
ชาวต�างชาติ	50	บัาที่
คััดลอกข้อม่ลจุาก:	https://www.sanook.com/travel
/1390794/

4. ถนนนิมีมีานเหมิีนที่ร์ 
	 ถนี้นี้นิี้มมานี้เห้มินี้ที่ร์	ตั�งอยู่่�ตำาบัลสุเที่พ	อำาเภิอ
เมืองเช้ยู่งให้ม�	 เป็็นี้ถนี้นี้สั�นี้ๆ	คัวามยู่าวไม�ถ่งกิโลฯ
แต�ถือว�าเป็็นี้ที่ำาเลที่องของการที่ำาธุรกิจุ	 ท้ี่�เท้ี่�ยู่ว
เช้ยู่งให้ม�	แห้�งน้ี้�เป็็นี้แห้ล�งรวบัรวมคัวามที่นัี้สมยัู่	ห้าก
จุะเป็ร้ยู่บัแล้วถนี้นี้นิี้มมานี้เห้มินี้ที่ร์ก็คังคัล้ายู่กับั
ถนี้นี้สุขุมวิที่ของกรุงเที่พฯ	นัี้�นี้เอง	ถือได้ว�าเป็็นี้ถนี้นี้
ท้ี่�ชิคัท้ี่�สุดของเช้ยู่งให้ม�	 โดยู่ตลอดเส้นี้ที่างม้ร้านี้รวง
มากมายู่ให้้เราได้เดินี้เข้าไป็สัมผัู้สคัวามงดงามจุาก
ไอเด้ยู่การตกแต�งร้านี้ท้ี่�ไม�ซึ่ำ�ากันี้	 ม้ทัี่�งสินี้ค้ัา	 และ
บัริการรวมถ่งร้านี้อาห้าร	เคัรื�องดื�มในี้บัรรยู่ากาศด้ๆ	
เป็็นี้อ้กห้น่ี้�งสถานี้ท้ี่�เท้ี่�ยู่วเช้ยู่งให้ม�ท้ี่�ยู่งัคังเอกลักษณ์

5. แม่ีกำาปอง
	 แม�กำาป็อง	ตั�งอยู่่�ตำาบัลห้้วยู่แก้ว	อำาเภิอแม�ออนี้
	แม�กำาป็องเป็็นี้ห้ม่�บ้ัานี้เล็กๆ	 ท้ี่�อยู่่�ที่�ามกลางขนุี้เขา	
โดยู่ท้ี่�ชาวบ้ัานี้ใช้ช้วิตแบับัเร้ยู่บัง�ายู่	จุนี้กระทัี่�งกระแส
สโลวไลฟ์ู่บุักไป็ถ่ง	แบับัท้ี่�เร้ยู่กได้ว�า	มาเท้ี่�ยู่วเช้ยู่งให้ม�
ไม�ได้มา	แม�กำาป็อง	เห้มือนี้มาไม�ถ่ง	ไฮีไลท์ี่ของแม�กำา
ป็องคังจุะห้น้ี้ไม�พ้นี้การนัี้�งร้านี้กาแฟู่ชวิๆในี้อากาศ
เย็ู่นี้ๆ	 เพราะอากาศท้ี่�แม�กำาป็องเย็ู่นี้สบัายู่ตลอดทัี่�ง
ปี็	และจุะม้อากาศห้นี้าวเย็ู่นี้มากในี้ช�วงฤด่ห้นี้าว

ท้ี่�อยู่่�	:	ห้ม่�บ้ัานี้แม�กำาป็อง	อ.แม�ออนี้	จุ.เช้ยู่งให้ม�
เวลาเปิ็ด	–	ปิ็ด	:	24	ชั�วโมง
คั�าเข้า	:	ฟู่ร้
คััดลอกข้อม่ลจุาก:	 https://www.sanook.com/travel/
1390794/
คััดลอกร่ป็ภิาพจุาก:	https://bit.ly/2EZzC7X

6. ม่ีอนแจุ่มี
	 ม�อนี้แจุ�ม	ดินี้แดนี้แห้�งขุนี้เขา	ที่ะเลห้มอก	และ
ดอกไม้	 ท้ี่�เท้ี่�ยู่วเช้ยู่งให้ม�ท้ี่�เราจุะได้สัมผัู้สลมห้นี้าว
และวิวทิี่วทัี่ศน์ี้ของภ่ิเขาสุดล่กห่้ล่กตา	 อากาศท้ี่�

ของผู้่้คันี้และศิลป็ะล้านี้นี้าเอาไว้ได้อยู่�างเต็มเปี็�ยู่ม	
ยู่กตัวอยู่�างเช�นี้ร้านี้	Iberry	ถนี้นี้นิี้มมานี้เห้มินี้ที่ร์	17
คััดลอกข้อม่ลจุาก:	 https://www.sanook.com/trav-
el/1390794/
คััดลอกร่ป็ภิาพจุาก:	https://bit.ly/3jw7LLw
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7.สวินสัตว์ิเช่ยงใหม่ี
	 สวนี้สัตว์เช้ยู่งให้ม�เป็็นี้สวนี้สัตว์ขนี้าดให้ญ�บันี้
พื�นี้ท้ี่�กว�า	531	ไร�	ท้ี่�ม้สัตว์นี้านี้าชนิี้ดกว�า	7,000	ตัว
	 ให้้เราได้ชมกันี้	 ไม�ว�าจุะเป็็นี้สัตว์ยู่อดฮิีตท้ี่�ต้องไป็
ชมเมื�อมาถ่งท้ี่�น้ี้�อยู่�างห้ม้แพนี้ด้า	นี้กชนิี้ดต�างๆ	กว�า
	800	ตัว	นี้กเพนี้กวินี้	แมวนี้ำ�า	ชะน้ี้	สัตว์นี้ำ�าจืุดกว�า	
60	ชนิี้ด	ป็ลาบ่ักยู่กัษ์	ฯลฯ	ภิายู่ในี้สวนี้สัตว์ยู่งัม้การ
แสดงคัวามสามารถสัตว์ตลอดทัี่�งวันี้ให้้เราได้ชมกันี้
อยู่�างเพลิดเพลินี้อ้กด้วยู่

ท้ี่�อยู่่�	:	100	ถ.ห้้วยู่แก้ว	ต.สุเที่พ	อ.เมือง	จุ.เช้ยู่งให้ม�
เวลาเปิ็ด	–	ปิ็ด	:	ทุี่กวันี้	8.00	นี้.	–	17.00	นี้.
คััดลอกข้อม่ลจุาก:	 https://blog.traveloka.com/th/
local-attraction/chiangmai-10-places-must-checkin/
คััดลอกร่ป็ภิาพจุาก:	https://bit.ly/3jpYvZs

8. กิ�วิแม่ีปาน 
	 กิ�วแม�ป็านี้	 เป็็นี้เส้นี้ที่างเดินี้ศ่กษาธรรมชาติ
ระยู่ะสั�นี้	เป็็นี้วงรอบัระยู่ะที่างป็ระมาณ	3	กิโลเมตร
	ท้ี่�ระดับัคัวามส่งป็ระมาณ	2,000	เมตร	จุาก	ระดับั
นี้ำ�าที่ะเลถือ	 เป็็นี้จุุดชมวิวพระอาทิี่ตย์ู่ข่�นี้และ	ที่ะเล
ห้มอกท้ี่�สวยู่งามอ้กจุุดห้น่ี้�ง	 ของดอยู่อินี้ที่ที่นี้ท์ี่เส้นี้
ที่างช�วงแรกผู้�านี้เข้าไป็ในี้ป็�าดิบัเขาซ่ึ่�งม้	บัรรยู่ากาศ
ร�มคัร่�ม	ม้แสงแดดส�องลงมาเพ้ยู่งรำาไรตามพื�นี้ป็�าเต็ม
ไป็ด้วยู่	 เฟิู่นี้ห้ลากห้ลายู่ชนิี้ด	 ม้มอสส้เข้ยู่วข่�นี้คัลุม
ตามโคันี้ต้นี้ไม้และบัริเวณริมห้้วยู่ท้ี่�ชุมชื�นี้	ที่างจุะเดินี้
ข่�นี้เขาจุนี้ที่ะลุออก	ยัู่งทุี่�งห้ญ้าโล�งกว้าง	ของ	สันี้กิ�ว
แม�ป็านี้ซ่ึ่�งม้แสง	แดดจุ้าและสายู่ลมแรงมาถ่งจุุดชม
วิวส่งสุด	 ถัดจุากจุุดชมววิไป็จุะเป็็นี้ที่างเดนิี้	 เล้ยู่บั
ไป็ตามสันี้เขาเล้ยู่บัห้น้ี้าผู้า	ม้คัวามกว้างป็ระมาณ	1	
เมตร	ซ่ึ่�งจุะสามารถเดินี้ได้เพ้ยู่งคันี้เด้ยู่ว	จุ่งเป็็นี้ท้ี่�มา
ของชื�อ	 “กิ�วแม�ป็านี้”	 ระห้ว�างที่างจุะม้ต้นี้ไม้	 น้ี้อยู่
ให้ญ�	ให้้ชมอยู่�างเพลิดเพลินี้

ท้ี่�อยู่่�	:	อยู่่�ในี้เขตอุที่ยู่านี้แห้�งชาติดอยู่อินี้ที่นี้นี้ท์ี่	ตรง	
กม.ท้ี่�	42	ของถนี้นี้สายู่จุอมที่อง-ยู่อดดอยู่อินี้ที่นี้นี้ท์ี่

คััดลอกข้อม่ลจุาก:	https://www.paiduaykan.com/
คััดลอกร่ป็ภิาพจุาก:	https://bit.ly/2GxB5my
https://bit.ly/2GoB6cD

9. สวินสนบ่อแก�วิ
	 สวนี้สนี้บั�อแก้ว	 นี้ามิเมืองไที่ยู่	 ไม�ต้องบิันี้ไป็
ถ่งเกาห้ล้	 แห้ล�งที่�องเท้ี่�ยู่วท้ี่�ยู่ังม้คัวามเป็็นี้อันี้ซ้ึ่นี้
ของจัุงห้วัดเช้ยู่งให้ม�	 ตั�งอยู่่�ในี้พื�นี้ท้ี่�อำาเภิอฮีอด
จุ.เช้ยู่งให้ม�	 บันี้เส้นี้ที่างสายู่ฮีอด-แม�สะเร้ยู่ง	 กม.ท้ี่�	
36	อยู่่�เลยู่อุที่ยู่านี้แห้�งชาติออบัห้ลวงไป็ป็ระมาณ	22	
กม.	เป็็นี้พื�นี้ท้ี่�ที่ดลองป็ล่กสนี้ภ่ิเขาชนิี้ดต�าง	ๆ 	ท้ี่�กรม
อุที่ยู่านี้แห้�งชาติฯ	นี้ำาพันี้ธ์ุมาจุากต�างป็ระเที่ศ	 เช�นี้
ออสเตรเล้ยู่	 แอฟู่ริกาใต้	 และไต้ห้วันี้	 เพื�อที่ดลอง
ห้าพันี้ธ์ุท้ี่�เห้มาะสมมาเป็็นี้ไม้เบิักนี้ำา	 เพื�อป็ล่กบันี้
ป็�าเสื�อมโที่รมบันี้ดอยู่ที่างภิาคัเห้นืี้อ	 ต้นี้สนี้ท้ี่�นี้ำามา
ป็ล่กม้อายู่กุว�า	40	ปี็	เพราะป็ล่กในี้ช�วงปี็	พ.ศ.2509-
2510	จุำานี้วนี้ห้ลายู่พันี้ต้นี้	เร้ยู่งรายู่เป็็นี้ระเบ้ัยู่บับันี้
ลานี้โล�งเต้ยู่นี้ด้านี้ห้น้ี้า
	 ทัี่�งน้ี้�	 สวนี้สนี้	 ยู่ังเป็็นี้ส�วนี้ห้น่ี้�งของโคัรงการ
สำารวจุวัตถุดิบัเพื�อที่ำาเยืู่�อกระดาษและเป็็นี้แป็ลง
ที่ดลองป็ล่กพืชจุำานี้วนี้สนี้สามใบั	 และยู่่คัาลิป็ตัส
	 ในี้เนืี้�อท้ี่�ทัี่�งห้มด	2,072	 ไร�	 อากาศของท้ี่�น้ี้�ชื�นี้และ
เย็ู่นี้ตลอดปี็
วันี้เปิ็ดที่ำาการ:		วันี้จัุนี้ที่ร์	–	วันี้อาทิี่ตย์ู่
เวลา	08.00	นี้.	–	17.00	นี้.

คััดลอกข้อม่ลและร่ป็ภิาพจุาก:	https://travel.mthai.com/

	 แห้ล�งที่�องเท้ี่�ยู่วเช้ยู่งให้ม�ม้ห้ลายู่ห้ลายู่มากคั�ะ
	 ยู่กตัวอยู่�างในี้ฉบัับัน้ี้�ได้เพ้ยู่งเที่�าน้ี้�	 และนี้อกจุาก
น้ี้�ห้ากเท้ี่�ยู่วเช้ยู่งให้ม�	 ห้้ามพลาดท้ี่�จุะรับัป็ระที่านี้
อาห้ารพื�นี้เมืองที่างภิาคัเห้นืี้อนี้ะคัะ	 เช�นี้	 ข้าวซึ่อยู่	
แกงฮัีงเล	นี้ำ�าพริกห้นุี้�ม	 รสชาติอร�อยู่	 ต้องลองให้้ได้
นี้ะคัะ	
	 สถานี้การณ์	COVID	19	ยู่งัอยู่่�กับัเรา	อยู่�าลืม
ที่�องเท้ี่�ยู่วแบับั	new	normal	นี้ะคัะ	พบักันี้ให้ม�ฉบัับั
ปี็	2564	คั�ะ	^^

ม�อนี้แจุ�มคั�อนี้ข้างเย็ู่นี้สบัายู่ตลอดทัี่�งปี็	ทุี่กๆ	เช้าจุะ
ม้ห้มอกให้้เราได้ชม	 และอากาศจุะห้นี้าวมากท้ี่�สุด
โดยู่เฉพาะช�วงฤด่ห้นี้าวป็ระมาณเดือนี้พฤศจิุกายู่นี้
	–	มกราคัม	ในี้ช�วงฤด่ห้นี้าวบันี้ม�อนี้แจุ�มก็จุะม้การ
ป็ล่กดอกไม้เมืองห้นี้าวสวยู่ๆ	บัริเวณด้านี้บันี้ม�อนี้
แจุ�มก็ม้ร้านี้อาห้าร	 ม้ศาลาไม้ให้้เราได้นัี้�งจิุบัเคัรื�อง
ดื�ม	รับัป็ระที่านี้อาห้ารไป็พร้อมกับัชมวิวสวยู่ๆ	ด้วยู่

ท้ี่�อยู่่�	:	ต.แม�แรม	อ.แม�ริม	จุ.เช้ยู่งให้ม�	50180
เวลาเปิ็ด	–	ปิ็ด	:	ทุี่กวันี้	7.00	–	20.00	นี้.
คั�าเข้า	:	ฟู่ร้

คััดลอกข้อม่ลจุาก:	 https://blog.traveloka.com/th/
local-attraction/chiangmai-10-places-must-checkin/
คััดลอกร่ป็ภิาพจุาก:	https://bit.ly/3d1tubR
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	 สมเด็จุพระเจุ้าน้ี้องนี้างเธอ	 เจุ้าฟู้่าจุุฬาภิรณวลัยู่ลักษณ์	 อัคัรราชกุมาร้	 กรมพระศร้สวางคัวัฒนี้
วรขัตติยู่ราชนี้าร้	ที่รงโป็รดให้้	ศาสตราจุารย์ู่เก้ยู่รติคุัณ	ดร.คุัณห้ญิงมธุรส	รุจิุรวัฒน์ี้	รองป็ระธานี้สถาบัันี้
วิจัุยู่จุุฬาภิรณ์	 ฝี�ายู่วิจัุยู่และวิชาการ	 เป็็นี้ผู้่้แที่นี้พระองค์ัเปิ็ดการป็ระชุมวิชาการวิที่ยู่าศาสตร์การแพที่ย์ู่
คัรั�งท้ี่�	28	ระห้ว�างวันี้ท้ี่�	26-28	สิงห้าคัม	2563	ณ	อิมแพคั	ฟู่อรัม	เมืองที่องธาน้ี้		ภิายู่ใต้หั้วข้อ	“วิที่ยู่าศาสตร์
การแพที่ย์ู่ก้าวไกล	 ระบับัสุขภิาพไที่ยู่ยู่ั�งยืู่นี้”	พร้อมมอบัรางวัล	 นัี้กวิที่ยู่าศาสตร์การแพที่ย์ู่เก้ยู่รติยู่ศ
ป็ระจุำาปี็	 2563	 แก�	 ศ.ดร.สุพรรณ	 ฟู่่�เจุริญ	 ซ่ึ่�งนัี้บัเป็็นี้นัี้กเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่	 ที่�านี้แรกท้ี่�ได้รับัรางวัลน้ี้�
....ที่างสมาคัมเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่แห้�งป็ระเที่ศไที่ยู่ฯ	 ขอแสดงคัวามยิู่นี้ด้กับัอาจุารย์ู่สุพรรณด้วยู่นี้ะคัะ

	 วันี้ท้ี่�	 6-8	 สิงห้าคัม	 2563	 สภิาเที่คันิี้คัการ
แพที่ย์ู่	 จัุดให้้ม้การอบัรมเที่คันิี้คัการตรวจุติดตาม
ภิายู่ในี้	 ตามมาตรฐานี้งานี้เที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่
2560	ณ	 โรงแรมป็ระจัุกษ์ตรา	 ด้ไซึ่น์ี้	 จุ.อุดรธาน้ี้		

	 วันี้ท้ี่�	20	สิงห้าคัม	2563	สำานัี้กงานี้สาธารณสุข
จัุงห้วัดอุดรธาน้ี้	 ซ่ึ่�งสนัี้บัสนุี้นี้งบัป็ระมาณโดยู่ศ่นี้ย์ู่
คัวามร�วมมือไที่ยู่-สห้รฐั	 ด้านี้สาธารณสขุผู้�านี้ที่าง
กรมคัวบัคุัมโรคั	 กองโรคัเอดส์	 และโรคัติดต�อ
ที่างเพศสมัพันี้ธ์	 ได้จัุดให้้ม้การป็ระชมุคัณะที่ำางานี้
โคัรงการระดบััพื�นี้ท้ี่�	 “โคัรงการส�งเสรมิการพัฒนี้า
คุัณภิาพการด่แลรักษาผู้่้ติดเชื�อเอชไอว้/ผู้่้ป็�วยู่
เอดส์”	 จัุงห้วัดอุดรธาน้ี้	 ปี็	 2563	ณ	 ห้้องว้นัี้ส
A	 โรงแรมพาราไดซ์ึ่	 อำาเภิอเมือง	 จัุงห้วัดอุดรธาน้ี้

	 เมื�อวันี้ท้ี่�	27-28	สิงห้าคัม	2563	สมาคัมเที่คันิี้คั
การแพที่ย์ู่แห้�งป็ระเที่ศไที่ยู่ฯ	และชมรมเที่คันี้คิัการ
แพที่ย์ู่กระที่รวงสาธารณสุข	 จัุดการป็ระชุมวิชาการ
เที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่	กระที่รวงสาธารณสุข	ป็ระจุำาปี็	2563
ณ	 โรงแรมเฟู่ลิกซ์ึ่	 ริเวอร์แคัว	 ร้สอร์ที่	จุ.กาญจุนี้บุัร้
ซ่ึ่�งได้จัุดให้้ม้งานี้เล้�ยู่งมุทิี่ตาจิุตแก�นัี้กเที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่
ทัี่�วป็ระเที่ศ	ท้ี่�เกษ้ยู่ณอายู่รุาชการในี้ปี็น้ี้�	ภิายู่ใต้ธ้มงานี้	
“ร้อยู่ใจุรัก	ถักที่อใจุ	สายู่ใยู่	LAB	ส้�ภิาคั”

	 วันี้ท้ี่�	9	กันี้ยู่ายู่นี้	2563	สำานัี้กงานี้ป็ลัดกระที่รวง
สาธารณสุข	 ได้จัุดการป็ระชุมที่างไกล	 (video	
conference)	 เพื�อช้�แจุงแนี้วที่างการเช�าเคัรื�อง
วิเคัราะห์้	 อัตโนี้มัติพร้อมนี้ำ�ายู่า	 ให้้กับัโรงพยู่าบัาล
และห้นี้�วยู่งานี้ในี้สังกัดกระที่รวงสาธารณสุข	 เพื�อ
เป็็นี้แนี้วที่างในี้การบัริห้ารจัุดการงานี้ตรวจุวิเคัราะห์้
ที่างห้้องป็ฏิบััติการด้านี้การแพที่ย์ู่ของสถานี้บัริการ
สาธารณสุข	ตามค่ั�มือแนี้วที่างการเช�าเคัรื�องวิเคัราะห์้
อัตโนี้มัติพร้อมนี้ำ�ายู่า		ท้ี่�จัุดที่ำาข่�นี้โดยู่คัณะกรรมการ
พัฒนี้าระบับัการจัุดซืึ่�อวัสดุวิที่ยู่าศาสตร์การแพที่ย์ู่ท้ี่�
วิเคัราะห์้ด้วยู่เคัรื�องอัตโนี้มัติ
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	 เมื�อวันี้ท้ี่�	 10	 กันี้ยู่ายู่นี้	 2563	 นี้พ.สุขุม
กาญจุนี้พิมายู่	 ป็ลัดกระที่รวงสาธารณสุข	 เป็็นี้
ป็ระธานี้มอบัรางวัลผู้ลงานี้วิชาการ	 R2R	 ด้เด�นี้
ป็ระจุำาปี็	 2563	 ในี้การป็ระชุมวิชาการกระที่รวง
สาธารณสุขกับัการเป็ล้�ยู่นี้แป็ลงส่�ยู่คุั	New	Normal
ณ	โรงแรมริชมอนี้ด์	จัุงห้วัดนี้นี้ที่บุัร้	ในี้การน้ี้�	 ม้นัี้ก
เที่คันิี้คัการแพที่ย์ู่เข้ารับัรางวัลผู้ลงานี้วิชาการ	R2R	
ด้เด�นี้	คัรั�งน้ี้�	จุำานี้วนี้	5	รางวัล	ป็ระกอบัด้วยู่
1.	 ป็ระเภิที่ผู้ลงานี้สนัี้บัสนุี้นี้การบัริการจุำานี้วนี้	 3
ผู้ลงานี้	ได้แก�	
	 •	 เรื�องการศ่กษาป็ระสิที่ธิภิาพของวิธ้	 Low	
concentration	normal	 saline	 technique	 ในี้
การตรวจุเชื�อไมโคัรฟิู่ลาเร้ยู่ในี้แรงงานี้ต�างด้าว
	รพ.ป็ากที่�อ	จัุงห้วัดราชบุัร้	โดยู่	ที่นี้พญ.ธามนี้	จุานี้
ที่อง	โรงพยู่าบัาล	ป็ากที่�อ	จัุงห้วัดราชบุัร้
	 •	 เรื�องการพัฒนี้าป็ระสิที่ธิภิาพการตรวจุ
วิเคัราะห์้ปั็สสาวะ	๒๔	ชั�วโมง	โดยู่	ที่นี้พญ.จัุนี้ที่ร์เพ็ญ
ศร้พรรณ์	 งานี้ห้้องป็ฏิบััติการเวชศาสตร์ชันี้ส่ตร
โรงพยู่าบัาลศร้นี้คัรินี้ที่ร์	 คัณะแพที่ยู่ศาสตร์
มห้าวิที่ยู่าลัยู่ขอนี้แก�นี้
	 •	 เรื�อง	การบัริห้ารจัุดการแบับั	LEAN	 ในี้การ
บัริการของห้้องเจุาะเลือดในี้การตรวจุ	GLUCOSE	
TOLERANCE	TEST	(OGTT)	ของห้ญิงตั�งคัรรภ์ิ	ท้ี่�
คัลินิี้กฝีากคัรรภ์ิ	โรงพยู่าบัาลป็ทุี่มธาน้ี้	โดยู่	ที่นี้พญ.
ภัิที่รภิร	รัตนี้วงศ์เจุริญ	โรงพยู่าบัาลป็ทุี่มธาน้ี้	
2.	 ป็ระเภิที่ผู้ลงานี้	นี้วัตกรรม/สิ�งป็ระดิษฐ์	 ได้แก�	
	 •	เรื�อง	“RED	GIVE”	แอป็พลิเคัชันี้การบัริจุาคั
โลหิ้ตบันี้มือถือ	 KKU	 BLOOD	 BANK	MOBILE
APPLICATION	“RED	GIVE”	โดยู่	ที่นี้พญ.พ่นี้ที่รัพย์ู่
ศร้พารา	 คัลังเลือดกลาง	 คัณะแพที่ยู่ศาสตร์
มห้าวิที่ยู่าลัยู่ขอนี้แก�นี้	
3.	ป็ระเภิที่ผู้ลงานี้ตติยู่ภ่ิมิ	ได้แก�	
	 •	เรื�อง	การศ่กษาเป็ร้ยู่บัเท้ี่ยู่บัเคัรื�อง	WOOD’S	
LAMP	ระห้ว�างห้ลอดไฟู่ชนี้ดิ	ULTRAVIOLET	LIGHT	
กับัห้ลอดไฟู่ชนิี้ด	 BLACKLIGHT	 BLUE	 ในี้การ
วินิี้จุฉัยู่แยู่กโรคัเกลื�อนี้	 โรคักลากท้ี่�ศ้รษะ	 และโรคั
อ้ริที่ราสมา	(ERYTHRASMA)	โดยู่	ที่นี้พญ.บััวเพชร
ศร้เพชร	 โรงพยู่าบัาลโรคัผิู้วห้นัี้งเขตร้อนี้ภิาคัใต้
จัุงห้วัดตรัง


