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ปี ที่ 31 ฉบับที่ 1 ประจาเดือน มกราคม-ธันวาคม 2564
สงวนลิขสิทธิ์และเผยแพร่โดย โรงพยาบาลตารวจ
http://policehospital.org/content/news.php?ID=8722&dept=9
ออกแบบปกโดย : นางสาวศุภกานต์ ไชยนวล

การที่โรงพยาบาลตำรวจมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาศักยภาพ
ของโรงพยาบาลให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดย
เสริมสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม
ผ่านการประชุมวิชาการประจำปีของโรงพยาบาล ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 31 แล้ว นั้น นับว่า
โรงพยาบาลตำรวจให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดการบรรยาย
ทางวิชาการเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์และวิทยาการใหม่ทางการแพทย์ เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่
มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการ
แพทย์ นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างแพทย์ พยาบาล และสห
วิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และประชาชน ต่อไป
ขอขอบคุณคณะกรรมการการจัดประชุม รวมตลอดถึงคณะแพทย์ พยาบาลและ
เจ้ า หน้ า ที ่โ รงพยาบาลตำรวจทุก ท่ าน ที ่ ไ ด้ อ ุ ทิ ศตน เสี ย สละปฏิ บั ติ หน้ า ที่ อย่า งเต็ มกำลัง
ความสามารถตลอดมา
สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจน
เดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ถึงพร้อม
ด้วยจตุรพิธพรชัย มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา
ทุกประการ

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

“วั นที ่ 13 ตุ ลาคม” เวี ยนมาบรรจบครบรอบอี กวาระหนึ ่ ง ซึ ่ งมี
ความสำคัญยิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างน้อมรำลึก ถึงพระ
มหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทาน แก่ประชาชนชาวไทยตลอดพระ
ชนม์ชีพ และจะยังคงสถิตในดวงใจไทยตราบนิรันดร์ และใน วันที่ 17 ตุลาคม ของทุกปี ถือเป็นวัน
คล้ายสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย ในช่วงที่ผ่านมา ทั่วโลกเผชิ ญวิกฤตการณ์ แพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ทำให้งดการจัดการประชุมวิชาการวันตำรวจในปีที่
แล้ว ในปีนี้โรงพยาบาลตำรวจโดยความร่วมมือ ร่วมใจ ของข้าราชการ และบุคลากรทุกระดับได้
จัดโครงการประชุมวิชาการ “วันตำรวจ” ซึ่งประกอบด้วยหลายกิจกรรม อาทิเช่น การบรรยาย
วิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย และนวัตรกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
การดำเนินงานของโรงพยาบาลตำรวจในช่วงที่ผ่านมา ต้องมีการบริหารจัดการ
หลายด้าน เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วย
ทั้งข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้รับบริการที่ดี โดยโรงพยาบาล
ตำรวจน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ
และเครื่องมือแพทย์ จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลน
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในการดูแล
ผู้ป่วย นอกจากนี้ได้รับการสนุนจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และบุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจ
เป็นอย่างดี เป็นผลให้การดำเนินงานมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งภารกิจประจำคือการตรวจ
สุขภาพข้าราชการตำรวจ การส่งเสริมสุขภาพและบริการด้านการตรวจรักษา การสนับสนุนภารกิจ
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยราชการต่าง ๆ เช่น กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล
รวมทั้งกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามชั่วคราว การตรวจคัดกรองหา
เชื้อ COVID-19 เชิงรุก สำหรับข้าราชการตำรวจและครอบครัว

ขอขอบคุณข้าราชการตำรวจและบุคลากรทุกท่านทุกสาขาวิชาชีพที่ทุ่มเทกำลัง
กาย กำลังใจ และสติปัญญา ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ บังเกิดผลสำเร็จต่อภารกิจที่ผ่านมาและในอนาคตที่จะมีการขยายบริการเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ของข้าราชการตำรวจครอบครัวและประชาชนผู้รับบริการต่อไป
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิ ชาการ และทุกภาคส่ วนที่
เกี่ยวข้องที่ได้จัดการประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำปี 2564 ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งเป็นการพัฒนาวิชาการของโรงพยาบาลตำรวจให้
ทัดเทียมกับโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้
สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมุ่งสู่ “สถาบันการแพทย์ตำรวจ ที่มีความเป็นเลิศระดับสากล”

พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ
นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8)

คำกล่ำวรำยงำน ของ
ประธำนคณะกรรมกำรจัดประชุมวิชำกำรประจำปี ครั้งที่ 31
เนื่องจำกในโอกำสคล้ำยวันสถำปนำสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ต่อประธำนในพิธีเปิดงำนวิชำกำร ประจำปี 2564
วันพุธที่ 6 ตุลำคม พ.ศ.2564
ผ่านระบบ VDO conference ( Zoom Webinar )

กราบเรียน ท่านนายแพทย์ใหญ่
การประชุมวิชาการประจำปีของโรงพยาบาลตำรวจ เนื่องในโอกาสคล้ายวัน สถาปนา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปีเริ่มขึ้นตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2532 เป็นต้นมา
ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 31 วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมวิชาการประจำปีนั้น เพื่อการพัฒนาและ
เผยแพร่องค์ความรู้รวมถึงเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่ ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
ของโรงพยาบาลตำรวจ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของ โรงพยาบาลตำรวจ ได้มีโอกาส
แสดงผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการนำเสนอผลการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของงานทางด้านการ
ให้บริการตรวจรักษาพยาบาล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วย และโรงพยาบาลตำรวจสืบต่อไป
การประชุมวิชาการประจำปีในครั้งนี้ โรงพยาบาลตำรวจมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ศักยภาพของการ
ให้บริการทางการแพทย์ให้ก้าวไปสู่สถาบันการแพทย์ตำรวจที่มีความเป็นเลิศใน ระดับสากล โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ และประชาชนได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะใน
สถานการณ์ที่เกิดโรคอุบัติใหม่ COVID-19 ในปีนี้ มีผลงานวิจัยภาษาไทยจำนวน 6 เรื่อง ภาษาอังกฤษ
จำนวน 15 เรื่อง และ What’s New จำนวน 6 เรื่อง นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังจะได้รับความรู้
จากการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจที่ เน้นเกี่ยวกับความรู้และความก้าวหน้าของบริการทาง
การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID -19 โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ นิธิพัฒน์ เจียรกุล ภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของ
โรงพยาบาลตำรวจ

สุดท้ายนี้กระผมขอกราบขอบพระคุณ ท่านนายแพทย์ใหญ่และผู้บังคับบัญชาทุกท่าน
ที่ ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้และขอขอบคุณ คณะกรรมการจัด
ประชุมวิชาการทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้การจัดประชุมวิชาการบรรลุ วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ซึ่งจะส่งผลให้โรงพยาบาลตำรวจมีการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและมุ่งสู่ ความเป็น
สถาบันของการเรียนรู้ที่ดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

พันตำรวจเอก ณัฏฐพงษ์ กุลสิทธิจินดา
ประธานคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 31
เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2564

คำกล่าวของนายแพทย์ใหญ่
ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 31
เนื่องจากในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2564
วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2564
ผ่านระบบ VDO conference ( Zoom Webinar )

ประธานคณะกรรมการจัดวิชาการเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
ผมมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มาเปิดงานประชุมวิชาการโรงพยาบาลตำรวจเนื่องใน
โอกาส คล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นครั้งที่ 31 ในวันนี้
ผมขอชื ่ น ชม คณะกรรมการจั ด งาน วิ ท ยากร ผู ้ น ำเสนอผลงานวิ ช าการ และ
คณะทำงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมประชุมในขณะนี้ ซึ่งให้ความ
สนใจใน วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัย มีการแลกเปลี่ยนความรู้ สมกับเป็นสถาบันแห่ง
การเรียนรู้ จากวิสัยทัศน์และ ยุทธศาสตร์ที่ต้องการนำให้โรงพยาบาลตำรวจ เป็นสถาบันฝึกอบรม
แพทย์อย่างสมบรูณ์ เพื่อให้โรงพยาบาลตำรวจของเรามีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการ เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นสถาบันฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า
โรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศ การส่งเสริมงานวิจัย การพัฒนาทักษะและภูมิปัญญา ซึ่งจะ
ส่งผลทำให้การบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจมีประสิทธิภาพ คุณภาพ บนพื้นฐาน
วิทยาการที่ทันสมัย ทันต่อโรคอุบัติใหม่ และได้มาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้ง ต่อผู้ป่วย
และบุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจทุกคน จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งและ สมควรได้รับการ
สนับสนุนให้มีการจัดงานเช่นนี้ต่อไปทุก ๆ ปี
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลตำรวจ
ประจำปี 2564 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดล บันดาลให้ทุกท่านมี
ความสุขความเจริญและก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ และขอให้การ ดำเนินงานครั้งนี้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจำรุ
นำยแพทย์ใหญ่ (สบ 8)

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2564
เนื่องในโอกาส

คล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ครั้งที่ 31

Virtual Conference COVID-19
The Global Health Challenges for the New Decade
วันที่ 6-7 ตุลาคม 2564

08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30 – 09.00 น.

พิธีเปิดงาน โดย นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ

09.00 – 09.30 น.

Dealing with COVID-19 in PGH
โดย พล.ต.ต.สามารถ ม่วงศิริ นายแพทย์ (สบ 6) รพ.ตร.

09.30 – 10.30 น.

COVID-19 โรคเปลี่ยนโลก
โดย รศ.นพ.นิธิพฒ
ั น์ เจียรกุล อาจารย์แพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

10.30 – 12.00 น.

12.00 – 12.30 น.

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ COVID-19 Pandemic Session 1
1. Fighting with COVID-19 Pandemic using Thai medicinal plants
โดย : ภญ. พัณณิตา บุญเคลิ้ม กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร.
2. Smell Dysfunction in COVID-19 Patients: what we need to know
โดย : ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง อรฐญา เทียนบุญส่ง กลุ่มงาน หู คอ จมูก รพ.ตร.
3. Smell Training for loss sense of smell in COVID-19 patient
โดย : ร.ต.ท.หญิง รติกร ศรีเจริญวงศ์, น.ส.วราภรณ์ พลูสุข กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
4. LAB investigation of COVID-19 : จากห้องปฏิบัติการ...สูก่ ารค้นหาเชิงรุก
โดย : ร.ต.อ.กฤติน ชุมสวัสดิ์ กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร.
5. บทบาทของงานวิสัญญีในสถานการณ์ COVID-19
โดย : พ.ต.อ.หญิง รภาพรรณ ฉลอง กลุ่มงานวิสัญญีวทิ ยา รพ.ตร.
6. Operating Room Setup During the COVID-19 Pandemic
โดย : พ.ต.ท.ชานนท์ ภาคย์ภญ
ิ โญ กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.
Luncheon Symposium เรื่อง “Pneumococcal Vaccination in COVID-19 Era:

Does it matter?”
โดย : พ.ต.อ.จิรายุ วิสูตรานุกลู กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.
12.30 – 13.00 น.

Luncheon Symposium เรื่อง “New treatment for Benign Prostatic
Hyperplasia & Erectile Dysfunction with Tadalafil 5 mg”
โดย : พล.อ.รศ.คลินิก สายัณห์ สวัสดิ์ศรี (หัวหน้าคลินิกชายวัยทอง
รพ.พระมงกุฎเกล้า อดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า)

13.00 – 14.00 น.

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ COVID-19 Pandemic Session 2
1. Breastfeeding in COVID-19 Era
โดย : พ.ต.ท.หญิง กุลภัทร ศรีสมทรัพย์ กลุ่มงานกุมารเวรกรรม รพ.ตร.
2. แนวทางการดูแลผู้ป่วยด้านโภชนาการและโภชนาบำบัดในยุค New Normal
โดย : พ.ต.ท.หญิง พรินทร์ดา หอมยก กลุ่มงานโภชนาการ รพ.ตร.
3. Returning to physical activity after COVID-19
โดย : ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง สมสกุล บุญถนอม กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.
4. กายภาพบำบัด Online ห่างไกล COVID-19
โดย : ร.ต.ท.ศุภชัย ธิรินทอง และ ร.ต.ท.ปัณณวิชญ์ เทวสิทธิ์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
5. PGH’s Home Isolation Program
โดย : พญ.เพลงพนา ทองอุปการ กลุ่มงานเวชศาสครอบครัว รพ.ตร.

14.00 – 15.30 น.

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภท What’s New
1. Acute bilateral angle closure induced by monoclonal antibody
(Daratumumab) infusion
โดย : พ.ต.ต.หญิง เอมอร แสงศิรินาวิน กลุ่มงานตา รพ.ตร.
2. New highlights of HPV Vaccination
โดย : พ.ต.ท.ภาคภูมิ เตชะขะวนิชกุล กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร.
3. PRP treatment for sexual health
โดย : ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง ลักขณา จักกะพาก กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร.
4. เก็บไข่แช่แข็งดีไหม? 5 เรื่องที่ผู้หญิงอยากรู้ (Should I freeze my eggs?)
โดย : ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง จิตสุภา คุณาเศรษฐ กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร.
5. Therapeutic agents for the treatment of SARS-CoV-2 in Thailand
โดย : ภญ.มาริสา อยู่สำราญสุข กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร.
6. “ฟัน” จุดเริ่มต้นของรอยยิ้ม
โดย : ร.ต.อ.คนธ์พงษ์ บุญขำ กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร.

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 10.00 น.

The Past, Present, and Future of COVID-19: Management in PGH
โดย : พ.ต.อ.จิรายุ วิสูตรานุกูล และ ร.ต.อ.เอกวิทย์ ยมสมิต

10.00 – 10.45 น.

การนำเสนอผลงานประเภท วิจัยภาษาไทย

1. ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ
โดย : พ.ต.ท.หญิง เกศินี บรรพตศิริ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
2. ศึกษาการกำกับตนเองที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการหอผู้ป่วย
มภร. 10/1 โรงพยาบาลตำรวจ
โดย : พ.ต.ท.หญิง ธันย์สิตา จิรเศรษฐภรณ์ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
3. ความแตกต่างลักษณะทางคลินิกของ Acute Decompensation ในผู้ป่วยตับแข็งที่มีและไม่มีภาวะ
Acute-On-Chronic Liver Failure (ACLF) และประเมินอัตราการเสียชีวิตของความล้มเหลวของ
อวัยวะทั้ง 6 ระบบใน ACLF
โดย : พ.ต.ต.นภาพงษ์ นิติวรางกูร กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.
4. การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะขาดวิตามินดีในผู้ติดเชื้อเอชไอวี Prevalence and risk
factors of vitamin D deficiency in HIV-infected patients
โดย : นพ.พันธุธ์ ัช บูรณกิจยานนท์ กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.
5. การเปรียบเทียบลักษณะทางคลินิกและผลลัพธ์ในผูป้ ่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลตำรวจ
โดย : พญ.สุดาภรณ์ สีส่ ุวรรณ กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.
6. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการกำเริบของภาวะติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในโรงพยาบาลตติยภูมิ ประเทศไทย
โดย : พ.ต.ท.สรัล ตั้งสำเริงวงศ์ กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.

10.45 – 12.00 น.

การนำเสนอผลงานประเภท วิจัยภาษาอังกฤษ (ช่วงที่ 1)

12.00 – 13.00 น.

1. Reliability in new 2018 AO/OTA classification in intertrochanteric fracture
โดย : นพ.ธนาธย์ โสธรศักดิ์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.
2. Single-shot versus three weekly doses of intraarticular hyaluronic acid injection,
in patients with knee osteoarthritis: A randomized controlled trial
โดย : นพ.วิศรุต สุนทรวีระ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.
3. Biomechanical finite element analysis of the locked kirschner wire system
versus volar plate fixation of distal radius fracture
โดย : นพ.วัศพล ฤกษนันทน์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.
4. Outcome of multimodal periarticular injection with corticosteroid for better
pain management in total knee arthroplasty: A randomized controlled trial
โดย : พญ.นัฎฐิชา เสาวธารพงศ์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.
5. Does more shortened and enlarged hamstring graft in anterior cruciate ligament
reconstruction have a better stability than a convention hamstring graft?
โดย : นพ.ณัฏฐพล รุจิระโชติวัฒน์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.
6. Biomechanical analysis of tension band wiring in proximal ulnar fracture
a finite element analysis study
โดย : นพ.ฐานุปัติ กุลสินทรัพย์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.
Luncheon Symposium
1. Achieving Perfect 24-h Blood Pressure Control in Clinical Practice
โดย : พ.ต.อ.หญิง รัญวรรณ โชตินิมิตคุณ กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.
2. Additional Benefit of Manidipine, A Worthy Selection for
Hypertensive Patients
โดย : พล.ต.ต.ศุภฤกษ์ พัฒนปรีชากุล นายแพทย์ (สบ 6) รพ.ตร.
3. CML Treatment in the 3rd Generation Tyrosine Kinase Inhibitor (TKI)
Era: Ponatinib
โดย : พ.ต.อ.กฤติชาติ กำจรปรีชา กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.

13.00 – 14.00 น.

การนำเสนอผลงานประเภท วิจัยภาษาอังกฤษ (ช่วงที่ 2)
7. Effects of neuromuscular electrical stimulation on quadriceps muscle
strength in anterior cruciate ligament reconstruction prehabilitation
โดย : นพ.ฐิติวฒ
ั น์ ฉันทรศิริเวทย์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.
8. Prospective comparative outcome in patellofemoral pain between combine
vastus medialis oblique with quadriceps muscle strengthening and
quadriceps muscle strengthening alone
โดย : นพ.ธีรภัทร รุ่งพิสุทธิพงษ์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.
9. The anatomic study of lateral collateral ligament complex and medial
collateral ligament structure of elbow in Thai population
โดย : นพ.ปาโมกข์ แสงศิรินาวิน กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.
10. Efficacy of skin traction in hip fractures for preoperative pain relief : A
prospective randomized controlled trial of skin traction versus no traction
โดย : นพ.ศราวุฒิ หาญคำ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.

14.00 – 16.00 น.

การนำเสนอผลงานประเภท วิจัยภาษาอังกฤษ (ช่วงที่ 3)
11. Prevalence and associated factors of anxiety and depression in liver
cirrhosis at outpatient clinic
โดย : นพ.ณภัทร์ ศิรินิ่มนวลกุล กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ตร.
12. A study to compare postoperative pain between open thyroidectomy and
transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach (TOETVA), A
prospective cohort study
โดย : พญ.อิษฎาพร พานเทียน กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.
13. Local anesthesia improved pain control after transoral endoscopic
thyroidectomy vestibular approach (TOETVA): A randomized control trial
(pilot study)
โดย : นพ.กิตติภณ โสพันนา กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.

14. The result of Early rehabilitation program after transoral endoscopic
thyroidectomy vestibular approach (TOETVA) (pilot study)
โดย : นพ.เกษมพันธุ์ จุลสม กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.
15. A study to demonstrate efficacy in pleural drainage between conventional
under-water seal one-way valve, double-bottled system and Heimlich oneway valve in urine bag. A retrospective study of pleural diseases and
postoperative IPD patients in Police General Hospital
โดย : นพ.สาข์ ไทยถาวร กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.

สารบัญ

❖ คำนิยม จากท่าน พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
❖ อารัมภบท โดย พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8)

❖ คำกล่าวรายงานของประธานคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 31
เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อประธานในพิธีเปิดงานวิชาการ

❖ คำกล่าวของนายแพทย์ใหญ่ ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 31
เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
❖ กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 31

ผลงานทางวิชาการ ในยุค COVID-19 Pandemic
1. Smell Dysfunction in COVID-19 Patients: what we need to know
โดย : ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง อรฐญา เทียนบุญส่ง กลุ่มงาน หู คอ จมูก รพ.ตร.
2. Smell Training for loss sense of smell in COVID-19 patient
โดย : ร.ต.ท.หญิง รติกร ศรีเจริญวงศ์ และ น.ส.วราภรณ์ พลูสุข กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
3. LAB investigation of COVID-19 : จากห้องปฏิบัติการ...สูก่ ารค้นหาเชิงรุก
โดย : ร.ต.อ.กฤติน ชุมสวัสดิ์ กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร.
4. Breastfeeding in COVID-19 Era
โดย : พ.ต.ท.หญิง กุลภัทร ศรีสมทรัพย์ กลุ่มงานกุมารเวรกรรม รพ.ตร.
5. แนวทางการดูแลผู้ป่วยด้านโภชนาการและโภชนาบำบัดในยุค New Normal
โดย : พ.ต.ท.หญิง พรินทร์ดา หอมยก กลุ่มงานโภชนาการ รพ.ตร.
6. Returning to physical activity after COVID-19
โดย : ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง สมสกุล บุญถนอม กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.
7. กายภาพบำบัด Online ห่างไกล COVID-19
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Smell Dysfunction in COVID-19 Patients: What We Need to Know
ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง อรฐญา เทียนบุญส่ง
นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงาน หู คอ จมูก รพ.ตร.

บทคัดย่อ
ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2019 ที่เกิดการระบาดของไวรัส SARS-CoV-2 ทาให้เกิดโรค COVID-19 ที่
เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน และแพร่กระจายไปยังหลายประเทศทั่วโลก จนถึงปัจจุบันในเดือนกันยายน 2021 ที่มีผู้ติด
เชื้อรวมประมาณ 220 กว่าล้านคนและมีผู้เสียชีวิต 4 ล้านกว่าคน โดยผู้ติดเชื้อมักมีอาการตั้งแต่ ไข้ ไอ น้ามูก เจ็บ
คอ หอบเหนื่อย ผื่นผิวหนัง ท้องเสีย ปวดเมื่อยตามตัว รวมถึงการได้กลิ่นหรือรับรสที่ลดลง
รายงานอุบัติการณ์ในหลายประเทศพบผู้มีอาการได้กลิ่นผิดปกติตั้งแต่ 20-60% ของผู้ป่วยโควิด
ทั้งหมด และมักพบว่าผู้มีอาการดังกล่าวจะมีโอกาสเป็นโควิดมากกว่าคนไม่มีอาการตั้งแต่ 4-10 เท่า จึงเป็นที่มาให้
วงการแพทย์มีการเฝ้าระวังกลุ่มคนที่มาด้วยอาการได้กลิ่นผิดปกติฉับพลันมากขึ้น ทั้งนี้เมื่อต้นปี 2020 ทางราช
วิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศเตือนเช่นเดียวกัน เพราะนี่อาจเป็นอาการแสดง
แรกๆ ในกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิดที่ยังไม่พบอาการอื่น และทาให้มีความเสี่ยงในการเป็นพาหะแฝงได้
การวินิจฉัยภาวะได้กลิ่นผิดปกติอาศัยการซักประวัติและการตรวจร่างกายเป็นหลัก สาหรับการ
รักษาภาวะได้กลิ่นผิดปกติในผู้ป่วยโควิดนั้น ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดในแง่ของยาที่ใช้ แต่มีแนะนาให้ใช้การฝึกการ
ดมกลิ่น (olfactory training) ซึ่งทาได้ง่ายและมีผลข้างเคียงน้อย เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาอีกด้วย
จากข้อมูลล่าสุดพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ สามารถกลับมาได้กลิ่นปกติได้เอง แต่มีบางรายที่หายจาก
โควิดแล้วก็ยังคงไม่ได้กลิ่น ทาให้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตตามมา ไม่ว่าจะเป็นการไม่ได้กลิ่นอาหารเน่าเสีย ไม่ได้กลิ่น
แก๊สรั่วหรือไฟไหม้ ขาดอรรถรสและความอยากอาหาร และทาให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้
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Smell Training for Loss Sense of Smell in COVID-19 Patient
ร.ต.ท.หญิง รติกร ศรีเจริญวงศ์, น.ส.วราภรณ์ พลูสุข
งานกิจกรรมบาบัด กลุม่ งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.

บทคัดย่อ
ในปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก หนึ่งในอาการที่พบได้เด่นชัด คือ การสูญเสีย
การได้รับกลิ่น หรือได้รับกลิ่นลดลง โดยอาการเหล่านี้ อาจส่งผลต่อชีวิตประจำวันและอาจเป็นอันตรายได้ เช่น การ
ไม่ได้กลิ่นอาหาร ทำให้รับประทานอาหารได้ลดลง หรือการไม่ได้กลิ่นที่เป็นสัญญาณของอันตราย เช่น กลิ่นควันไฟ
หรือกลิ่นแก๊สรั่ว เป็นต้น
งานกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึ งจัดทำคลิปวีดีโอ
“Smell Training การฝึกการดมกลิ่น” ผ่านช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ ได้แก่ ทางช่อง Youtube และ Page
Facebook “กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ” เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ป่วยโควิด -19 และ
ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ได้รับประโยชน์ ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติ ผ่านคลิปวีดีโอสาธิต ส่งผล
ให้ผู้ป่วยสามารถได้รับการฟื้นฟูด้วยตนเอง กลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติและปลอดภัย
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LAB Investigation of COVID-19 : จากห้องปฏิบัตก
ิ าร...สู่การค้นหาเชิงรุก
ร.ต.อ.กฤติน ชุมสวัสดิ์
นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 1) กลุ่มงานพยาธิวิทยา ปฏิบัติงานกลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร.

บทคัดย่อ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ ประกอบด้วย 2 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานชีวเคมี
(ประกอบด้วยงานเจาะเลือดฯ งานเคมีคลินิก งานโลหิตวิทยา งานจุลทรรศนศาสตร์คลินิก งานจุลชีววิทยาและอณู
ชีววิทยา) กลุ่มงานพยาธิวิทยา (ประกอบด้วยงานภูมิคุ้มกันวิทยาและงานธนาคารเลือด) ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตรวจ
วิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ อาทิ เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ และน้ำเจาะต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ และมาตรฐานสากล ISO15189: 2012 และ ISO15190: 2003 เพื่อประกอบสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย
ติดตามการรักษา และประเมินสภาวะสุขภาพของตำรวจ ครอบครัวตำรวจและประชาชน
จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ห้องปฏิบัติการฯ มีการพัฒนางานตรวจวิเคราะห์
เพื่อตั้งรับการระบาดของโรค โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 ส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก: เนื่องด้วยองค์ความรู้ในการตรวจหาเชื้อยังมีไม่มาก
รวมถึงข้อจำกัดด้านทรัพยากร จึงได้พัฒนาระบบการส่งต่อการตรวจไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงก่อน นอกจากนี้ยังมี
การเปิดให้บริการตรวจ Antibody Rapid Test ในเลือดผู้ป่วย เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้น โดยใช้ชุดตรวจที่
ได้รับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้การตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้องตามมาตรฐาน
ระยะที่ 2 ออกแบบพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา: ห้องปฏิบัติการฯ ได้เปิดห้องปฏิบัติการ
อณูชีววิทยา ให้บริการการตรวจหาสารพันธุกรรม โดยวิธี Real-time RT PCR ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน (Gold standard)
ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพและรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายการตรวจ
ดังกล่าวของห้องปฏิบัติการฯ โรงพยาบาลตำรวจ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 และมาตรฐานสากล ISO15189: 2012 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
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นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการฯ ยังเปิดให้บริการการตรวจ Antigen Rapid Test เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการคัดกรอง
แยกผู้ป่วยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ระยะที่ 3 มุ่งเน้นหาการติดเชื้อเชิงรุก: ห้องปฏิบัติการฯ ตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติและโรงพยาบาลตำรวจ ในการออกหน่วยเพื่อค้นหาการติดเชื้อ โดยใช้ Antibody Rapid Test ในภารกิจ
ต่างๆ ของหน่วยงาน และตั้งจุดให้บริการตรวจ Antigen Rapid Test เชิงรุก ตามภารกิจ เช่น บกน.7, 8, 9 และจุด
ประจำ จำนวน 2 จุด ได้แก่ ศูนย์พักคอย สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต และคลินิก ARI โรงพยาบาลตำรวจ
นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการฯ ได้เปิดให้บริการการตรวจ SAR-CoV-2-IgG Quantitative ณ ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกัน
วิทยาเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มรายได้ให้กับโรงพยาบาล
ระยะที่ 4 ปลุกการพัฒนางานสู่อนาคต: ด้วยข้อจำกัดต่างๆ ในรายการตรวจวิเคราะห์ PCR และ
rapid test ทำให้ห้องปฏิบัติการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ หนึ่งในนั้นคือการเปิดให้บริการ
การตรวจ PCR ใน Emergency case เพื่อให้แพทย์สามารถตรวจวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลาเพื่อการบริหาร
จัดการรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว โดยระยะเวลาในการตรวจลดลงได้ถึง 70% ของเวลาที่ใช้ในการตรวจแบบปกติ
ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ ยังคงมุ่งพัฒนางานและธำรงมาตรฐานสากล
อย่างต่อเนื่อง ตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่ว่า “เป็นสถาบันการแพทย์ตำรวจที่มีความเป็นเลิศระดับสากล :
“World Class Medical Service”
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นมแม่ในยุคโควิด 19 (Breastfeeding in COVID-19 Pandemic)
พ.ต.ท.หญิง กุลภัทร ศรีสมทรัพย์
นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร.

บทคัดย่อ
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 เริ่มมีรายงานตั้งแต่ประมาณ
เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างไปทั่วโลก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นที่ทราบกันดีถึ ง
ประโยชน์ของนมแม่ทั้งต่อสุขภาพของทารกและมารดา โดยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้นเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความ
ใกล้ชิดของมารดาและทารกอย่างมาก การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มุ่งเน้นเรื่องการการอยู่ร่วมกันของมารดา
และทารก การสัมผัสแนบชิดระหว่างมารดาและทารก การติดเชื้ อโควิด-19 ซึ่งแพร่ระบาดผ่านทางสารคัดหลั่งและ
การสัมผัสใกล้ชิดจึงส่งผลการความสำเร็จในการให้นมแม่อย่างมาก มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของ
มารดาที่ติดเชื้อ การติดเชื้อจากมารดาสู่ทารก การติดเชื้อผ่านทางน้ำนม การอยู่ร่วมกันหรือแยกจากกันระหว่าง
มารดาและทารก
หลักฐานทางวิชาการในปัจจุบัน ยังไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการติดเชื้อผ่านทางน้ำนมแม่ ทาง
องค์การอนามัยโลกยังคงแนะนำให้มารดาสามารถให้นมแม่และอยู่ร่วมกับทารกได้หากมารดาไม่มีอาการรุนแรง โดย
สวมหน้ากากอนามัย และล้างมืออย่างถูกวิธี การดูแลผู้ป่วยโควิด -19 โดยอาศัยการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ตามบันได 10 ขั้นสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ร่วมกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อ จึงเป็นหลักสำคัญที่จะทำให้ทารกได้รับประโยชน์สูงสุดจากการได้รับนมแม่
คำสำคัญ: การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โควิด-19
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แนวทางการดูแลผู้ป่วยด้านโภชนาการและโภชนบำบัดในยุค New Normal
พ.ต.ท.หญิง พรินทร์ดา หอมยก
โภชนากร (สบ3) กลุ่มงานโภชนาการ รพ.ตร.

บทคัดย่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อแนวทางการ
ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยของกลุ่มงานโภชนาการ รพ.ตร. ทั้งด้านการบริการอาหารและการให้ความรู้และให้
คำปรึกษาด้านโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วย กลุ่มงานโภชนาการ รพ.ตร. จึงต้องปรับแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเข้าถึงผู้ป่วย
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ได้แ ก่ การจัดบริการอาหารผู้ป่วยในยุค New Normal การให้บริการอาหารแก่
ผู้ป่วย COVID-19 จำเป็นต้องใช้ภาชนะแยก เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ จัดบริการอาหารด้วยรายการอาหาร
หมุนเวียนที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับพลังงานและสารอาหารครบถ้วน ช่วยส่งเสริมภ าวะ
โภชนาการและสนับสนุนการรักษาของแพทย์
ส่วนการให้บริการคำปรึกษาทางด้านโภชนาการและโภชนบำบัดในยุค New Normal ผู้ป่วยใน – มี
การปรับแนวทางการปฏิบัติงานโดยการสื่อสารกับพยาบาลประจำหอผู้ป่วยและตัวผู้ป่วยผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์
กลุ่ม โดยพยาบาลประจำหอผู้ป่วยส่งใบขอรับคำปรึกษาด้านโภชนาการ และข้อมูลผู้ป่วยที่จำเป็นทางแอปพลิเค
ชันไลน์กลุ่ม ให้โภชนากรประเมินภาวะโภชนาการและให้คำปรึกษาฯผ่านทางโทรศัพท์แทนการขึ้นเยี่ยมผู้ป่วยข้าง
เตียง ลดโอกาสในการสัมผัสเชื้อเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย, ผู้ป่วยนอก – ปรับรูปแบบการให้คำปรึกษาฯ จากจุด
ให้บริการประจำแต่ละ OPD เป็นการส่งเคสเข้าไลน์กลุ่มซึ่งแยกเฉพาะ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับคำปรึกษาฯเช่นเดียวกับการ
รับบริการในสภาวการณ์ปกติ อีกทั้งยังมีมาตรการในการปกป้องสิทธิและความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย
การเกิ ดการแพร่ ร ะบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็ นการกระตุ ้นให้
หน่วยงานเกิดการปรับตัว นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานประจำ ตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติงานบางอย่างที่
ซับซ้อน และบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้มาตรฐานการให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกคน
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Returning to Physical Activity after COVID-19
ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง สมสกุล บุญถนอม
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.รพ.ตร.

บทคัดย่อ
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ป่วยหลังหายจากการติด
เชื้อแล้วหลายระบบทั้งระยะสั้น และระยะยาว เป็นผลให้ความสามารถในการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาลดลง
การกลับมาออกกำลังกาย และเล่นกีฬาของผู้ป่วยหลังหายจากการติดเชื้อ COVID-19 นั้นมีความ
จำเป็นต้องมีการฟื้นฟูสุขภาพอย่างเป็นระบบ และดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้ที่หายป่วยจากการติดเชื้อ COVID-19
สามารถกลับมาออกกำลังกาย และเล่นกีฬาได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
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กายภาพบำบัด Online ห่างไกล COVID-19
ร.ต.ท.ศุภชัย ธิรินทอง, ร.ต.ท.ปัณณวิชญ์ เทวสิทธิ์
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.รพ.ตร.

บทคัดย่อ
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ป่วยหลังหายจากการติด
เชื้อแล้วหลายระบบทั้งระยะสั้น และระยะยาว เป็นผลให้ความสามารถในการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาลดลง
การกลับมาออกกำลังกาย และเล่นกีฬาของผู้ป่วยหลังหายจากการติดเชื้อ COVID-19 นั้นมีความ
จำเป็นต้องมีการฟื้นฟูสุขภาพอย่างเป็นระบบ และดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้ที่หายป่วยจากการติดเชื้อ COVID-19
สามารถกลับมาออกกำลังกาย และเล่นกีฬาได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
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Acute bilateral angle closure induced by monoclonal antibody
(Daratumumab) infusion
พ.ต.ต.หญิง เอมอร แสงศิรินาวิน
นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานตา รพ.ตร.

ABSTRACT
PURPOSE: To report a case of daratumumab-induced bilateral angle closure glaucoma and
myopia that showed no recurrence after repeated drug administration with prophylactic
cycloplegia.
OBSERVATIONS: A 63-year-old man with relapsing multiple myeloma presented with acute bilateral
eye pain and blurred vision 14 hours after first daratumumab infusion. Eye examination revealed raised
intraocular pressure and shallow anterior chamber. Anterior segment ocular coherence tomography
and ultrasound biomicroscopy showed ciliochoroidal effusions in both eyes. The diagnosis of bilateral
acute angle closure glaucoma and induced myopia was made. Cycloplegia- and intraocular-pressurelowering medications were given, which gradually deepened the anterior chambers and normalized
intraocular pressure and refraction. The ciliochoroidal effusions completely resolved on day 14. The
cycloplegic was given as a premedication for subsequent infusions. There was no recurrence of
effusion throughout his 6-month daratumumab treatment course.
CONCLUSIONS AND IMPORTANCE: Daratumumab can induce ciliochoroidal effusion, which
results in acute secondary angle closure and myopia. The potential prophylactic effect of the
cycloplegic drug may enable continuation of daratumumab infusion under close monitoring.
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Therapeutic Agents for the treatment of SARS-CoV-2 in Thailand
ภญ.มาริสา อยู่สาราญสุข
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร.

บทคัดย่อ
นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ก็มีความพยายามอย่างมากที่
จะหาวิธีการในการป้ องกันการแพร่ระบาดด้วยวัคซีนที่มีประสิทธิภาพที่สุด ตลอดจนวิธีการรักษาผู้ติดเชื้อด้วยยา
หลากหลายชนิด ซึ่งในปัจจุบันมียาหลายตัวที่ได้ผ่านการวิจัยรวมถึงรับรองจากหน่วยงานต่างๆ และได้นำมาใช้ในผู้ติด
เชื้อมากขึ้น
การพิจารณาถึงการใช้ยาเริ่มมาจากที่มีการคาดว่ากระบวนการเกิดโรคCOVID-19 นั้นเกิดจาก 2
กระบวนการหลัก โดยในระยะเริ่มแรกนั้นเกิดจากการเพิ่มจำนวนของเชื้อ SARS–CoV–2 ในผู้ติดเชื้อ และหลังจากนั้น
จึงเกิดกระบวนการอักเสบที่ตอบสนองต่อเชื้อและนำไปสู่การทำลายเนื้อเยื่อ ทำให้เล็งเห็นว่าการรักษาด้วยยาต้านเชื้อ
ไวรั สจะให้ ผลดี ในช่ วงแรกของการติ ดเชื ้ อ ในขณะที ่ การให้ การรั กษาด้ วย immunosuppressive agent จะมี
ประสิทธิภาพในช่วงหลังของการติดเชื้อ
ล่าสุดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการออกแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา
และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแนะนำให้ใช้ยา 4 ชนิด
ด้วยกันได้แก่ Favipiravir, Lopinavir/Ritonavir, Remdesivir และ Corticosteroid แต่นอกจากยาที่ระบุในแนวทาง
ดังกล่าวยังมี Tocilizumab ซึ่งเป็น anti-interleukin-6 receptor monoclonal antibody ที่ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิต
ของผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจล้มเหลว รวมถึงยา Molnupiravir ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสชนิดรับประทานที่ยังอยู่ในขั้นตอนการ
ทดลองระยะที่ 3 และอยู่ระหว่างการพิจารณาให้การรับรองขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
จากการศึกษาพบว่ายาแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันทั้งในด้านกลไก ขนาดยาที่ต้องใช้ในคนไข้ประเภท
ต่างๆ การคำนึงถึงคนไข้ที่มีภาวะของตับหรือไตบกพร่อง ตลอดจนการติดตามผลข้างเคียงของยาแต่ละชนิด เช่น
Favipiravir ที ่ ช ่ ว ยยั บ ยั ้ ง RNA dependent RNA polymerase ของ RNA virus ได้ Lopinavir/Ritonavir เป็ น
protease inhibitor ซึ่งให้ผลยับยั้งการแบ่งตัวของ SARS–CoV–1 และ MERS–CoV เป็นต้น ซึ่งการทราบถึงข้อมูล
ดังกล่าว จะทำให้การนำยาดังกล่าวไปใช้มีประสิทธิภาพต่อการรักษาผู้ติดเชื้อมากขึ้น
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“ฟั น” จุดเริ่มต้นของรอยยิ้ม
ร.ต.อ.คนธ์พงษ์ บุญขา
ทันตแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร.

บทคัดย่อ
รอยยิ้มเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกได้ถึงความเป็นมิตรได้อย่างชัดเจน และยังเป็นการแบ่งปันความสุข
อีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถส่งต่อไปยังคนรอบข้าง รอยยิ้มไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้ที่ยิ้มมีความสุข หากแต่ยังช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์และทำให้คนรอบข้างมีอารมณ์ที่ดีขึ้นไปด้วย แม้แต่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากรอยยิ้มจะช่วยให้เกิด
ความผ่อนคลายและมีความหวังในการก้าวผ่านสิ่งที่กำลังเผชิญนั้นไปได้ ยิ่งไปกว่านั้น การยิ้มยังช่วยลดความเครียด
ซึ่งหมายถึงการมีสุขภาพที่ดีและชีวิตที่ยืนยาวขึ้น กล่าวคือ ขณะยิ้มร่างกายของมนุษย์จะผลิตสารสื่อประสาทที่ เป็น
ประโยชน์ออกมาหลากหลายชนิด ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ เอ็นโดรฟิน หรือที่เรียกกันว่า สารแห่งความสุข สารชนิดนี้ไม่
เพียงแต่ช่วยให้ผู้ที่ยิ้มมีความสุขเท่านั้น แต่ยังสามารถออกฤทธิ์เป็นยาบรรเทาอาการปวดได้ด้วย และนอกจากเอ็น
โดรฟินแล้ว ยังมีสารเซโรโทนินที่ช่วยต้านความเศร้า และช่วยปรับให้อารมณ์ดีขึ้นอีกด้วย
รอยยิ้มที่เกิดจากความมั่นใจสามารถเพิ่มพลังบวกให้ผู้ที่ยิ้มและคนรอบข้าง ยิ่งรอยยิ้มที่มีความสดใส
ยิ่งเป็นเสน่ห์ให้ตัวเอง ดังนั้นการมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีจึงเป็นกุญแจสำคัญไปสู่การมีรอยยิ้มที่ดี บ่งบอกถึง
ความมั่นใจจากภายในสู่ภายนอก
ฟั น คื อ อวั ย วะในช่อ งปากซึ่ ง มี ห น้า ที ่ห ลั ก ในการตั ด และบดเคี ้ย วอาหารให้ เ ป็ นชิ้ นเล็ ก ๆ
นอกจากนี้ ฟันยังเป็นส่ว นประกอบที่ทำให้โครงสร้างของใบหน้าสวยงาม และช่วยให้พูดออกเสียงได้ชั ดเจน
ประโยชน์ของการใช้ฟันบดเคี้ยวอาหาร นอกจากทำให้อาหารเป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อให้อวัยวะในระบบย่อยอาหารที่อยู่
ถัดไปย่อยต่อไปได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้ว การเคี้ยวยังทำให้กระดูกใบหน้า และกระดูกขากรรไกรเจริญเติบโตสมส่วน
กระตุ้นให้ต่อมน้ำลายสามารถหลั่งน้ำลายได้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการดูแลรักษาฟันจึงเป็นสิ่งสำคัญ

The Global Health Challenges for the New Decade : Virtual Conference COVID-19

การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสานักงานตารวจแห่งชาติ ครั้งที่ 31

13

ในปัจจุบันมีทางเลือกในการบูรณะฟันอยู่หลายวิธี แต่ละวิธีมีคุณสมบัติและความเหมาะสมที่
แตกต่างกันออกไป เช่น ครอบฟัน คือฟันปลอมชนิดติดแน่นรูปแบบหนึ่งที่ใช้เสริมความแข็งแรงให้กับตัวฟัน โดยมี
การกรอเนื้อฟันออกโดยรอบ เพื่อเป็นการเตรียมพื้นที่สำหรับวัสดุที่ จะนำมาใช้ทำเป็นครอบฟัน ส่วนวีเนียร์ หรือ
เคลือบผิวฟันนั้น เป็นการใช้วัสดุที่มีความคล้ายกับฟันธรรมชาติมายึดติดบริเวณด้านหน้าของฟัน จึงมีการกรอฟัน
เฉพาะบริเวณด้านหน้า วิธีการรักษานี้จะมุ่งเน้นในเรื่องของความสวยงามของรอยยิ้มและปกป้องผิวฟันเป็นหลัก
กล่าวโดยสรุป การบูรณะฟันมีทางเลือกต่าง ๆ มากมาย ควรเลือกอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลในการรักษาที่ยั่งยืน
และมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของการบดเคี้ยว บรรเทาโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงความสวยงามในรอยยิ้ม ในทางกลับกัน
หากได้รับการรักษาที่ไม่เหมาะสม อาจจะทำให้ผลของการรักษาไม่ดีเท่าที่ ควร หรืออาจเกิดโทษมากกว่าประโยชน์
มีผลที่ตามมาคือทำให้สุขภาพช่องปากแย่ลง และส่งผลถึงรอยยิ้มและความมั่นใจได้
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ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ
The relationship between Health Literacy and Behavior to prevention
from COVID-19 of Nursing staff in The Police General Hospital
พ.ต.ท.หญิง เกศินี บรรพตศิริ
พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลตารวจ
วิธีดาเนินการวิจัย ตัวอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในหอผู้ป่วยทั่วไป หอผู้ป่วย
ที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 และผู้ที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังและสอบสวนโรค (Patient Under Investigation: PUI),
ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรองผู้ป่วย และผู้ที่ได้รับมอบหมายภารกิจปฏิบัติงานในสถานที่ควบคุมของรัฐจัด (State
Quarantine : SQ) ของโรงพยาบาลจานวน 130 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วน
บุคคล 2) แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพ 6 ด้าน ด้านที่ 1 การเข้าถึงข้อมูลและบริการด้านสุขภาพ ด้านที่ 2
ความรู้ความเข้าใจ ด้านที่ 3 การสื่อสารข้อมูลสุขภาพ ด้านที่ 4 การตัดสินใจ ด้านที่ 5 การจัดการตนเอง และด้านที่ 6
การรู้เท่าทันสื่อ 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่ าน ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่ างข้อคาถาม และ
วัตถุประสงค์ (Item-objective Congruence index : IOC) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีความเที่ยงตรง (Content Validity
index : CVI) เท่ากับ 1.00 และหาค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.929 และ 0.810
ตามลาดับ
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ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 98.50 การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 65.4 ประสบการณ์การทางานส่วนใหญ่ มากกว่า20 ปี ร้อยละ 52.00 เคยปฏิบัติภารกิจในสถานที่ควบคุม
โรคที่ภาครัฐจัด (State Quarantine: SQ) ร้อยละ 54.6 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับดี
(𝑥 = 4.44, S.D. =.60) มีพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในระดับดีมาก (𝑥 = 1.83, S.D. =.37)
เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
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ศึกษาการกำกับตนเองที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ที่มารับบริการหอผู้ป่วย มภร. 10/1 โรงพยาบาลตำรวจ
พ.ต.ท.หญิง ธันย์สติ า จิรเศรษฐภรณ์
พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องศึกษาการกำกับตนเองที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับ
บริการหอผู้ป่วย มภร. 10/1 โรงพยาบาลตำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกำกับตนเองที่มีผลต่อพฤติกรรม
สุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการหอผู้ป่วย มภร. 10/1 โรงพยาบาลตำรวจ ทำการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(Simple random sampling) จำนวน 95 คน เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน แบบสอบถามเกี่ยวกับการกำกับตนเอง ประกอบด้วย การ
สังเกตตัวเอง กระบวนการตัดสินใจ การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง และแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
ประกอบด้วย ด้านการบริโภคอาหาร ด้านการออกกำลังกาย ด้านการใช้ยารั กษาโรคเบาหวาน และการจัดการ
ความเครียด ที่มีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ .81 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจัย พบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการหอผู้ป่วย มภร. 10/1
โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 95 คน เป็นเพศชาย อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป สถานภาพสมรสการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท อาชีพค้าขาย หรือ ธุรกิจส่วนตัวจำนวน มีระยะเวลาการ
เจ็บป่วยมากกว่าหรือเท่ากับ 24 ปี ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ นับถือศาสนาพุทธ
2. กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องโรคเบาหวานมากที่สุดเรื่องการเป็นแผลและฝีง่าย แต่หายยากไม่ใช่
อาการป่วยของโรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 98.9
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3. กลุ่มตัวอย่างมีการกำกับตนเองด้านการสังเกตตัวเอง กระบวนการตัดสินใจ และการแสดง
ปฏิกิริยาต่อตนเอง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) 2.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) .727
4. กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วย ด้านการบริโภคอาหาร ด้านการออกกำลังกาย
ด้านการใช้ยารักษาโรคเบาหวาน และการจัดการความเครียด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) 2.51
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) .704
5. กลุ่มตัวอย่างมีการกำกับตนเองที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับ
บริการหอผู้ป่วย มภร. 10/1 โรงพยาบาลตำรวจ ในระดับ .802 แสดงว่า การกำกับตนเอง และพฤติกรรมสุขภาพ มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กันมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คำสำคัญ: โรคเบาหวาน การกำกับตนเอง พฤติกรรมสุขภาพ
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ความแตกต่างลักษณะทางคลินิกของ Acute Decompensation
ในผู้ป่วยตับแข็งที่มีและไม่มีภาวะ Acute-On-Chronic Liver Failure (ACLF)
และประเมินอัตราการเสียชีวิตของความล้มเหลวของอวัยวะทั้ง 6 ระบบใน ACLF
พ.ต.ต.นภาพงษ์ นิติวรางกูร
นายแพทย์ (สบ 2) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.

บทคัดย่อ
ภูมิหลังและวัตถุประสงค์การศึกษา ภาวะ Acute decompensation (AD) of liver cirrhosis และ Acute-OnChronic Liver Failure (ACLF) มีความสัมพันธ์กับอัตราการตาย ผลของความแตกต่างในผลลัพธ์ทางคลินิกของ
ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มโดยคำนึงถึงภาวะตับวาย ภาวะไตวาย ภาวะโรคสมองจากโรคตับ ภาวะการแข็งตัวของเลือด
ผิดปกติ ภาวะการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว และภาวะการหายใจล้มเหลวฉับพลัน มีจำกัด การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบลักษณะ ความแตกต่างผลลัพธ์ทางคลินิก ในผู้ป่วยที่มีภาวะ AD และมี ACLF กับผู้ป่วยที่มีภาวะ
AD แต่ไม่มี ACLF และประเมินอัตราการเสียชีวิตของความล้มเหลวแต่ล ะภาวะทั้ง 6 ภาวะ ในผู้ป่วยที่มีภาวะ AD
และมี ACLF
วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาย้อนหลังและไปข้างหน้าแบบสหสถาบันรวม 9 สถาบัน ในประเทศไทย
เก็บข้อมูลในผู้ป่วยตับแข็งที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากภาวะ AD ระหว่าง มกราคม พ.ศ.2557 ถึง สิงหาคม
พ.ศ.2563 โดยเก็บข้อมูลอาการทางคลินิก ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ อัตราการตาย ในผู้ป่วยตับแข็งที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลจากภาวะ AD จำนวน 638 คน โดยในกลุ่มนี้มีผู้ป่วยที่มีภาวะ AD และมี ACLF จำนวน 345 คน
(ร้อยละ 54.1)
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ผลการศึกษา กลุ่ม ACLF มีความล้มเหลวของภาวะทั้ง 6 ภาวะ บ่อยกว่ากลุ่มที่ไม่มี ACLF (P < 0.001) ในกลุ่ม
ACLF ภาวะล้มเหลวที่พบบ่อยที่สุด คือ ภาวะไตวาย (ร้อยละ 42.6) กลุ่ม ACLF มีอัตราการตายที่ 30 และ 90 วัน
มากกว่ากลุ่มที่ไม่มี ACLF อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ (ร้อยละ 56 และ ร้อยละ 42) (P = 0.001) และ (ร้อยละ 66.8
และ ร้อยละ 50.6) (P < 0.001) ตามลำดับ ภาวะไตวายในผู้ ป่วยกลุ่ม ACLF เปรียบเทียบกับผู้ป่วย ACLF ที่ไม่มี
ภาวะไตวาย มีอัตราการตายที่ 30 และ 90 วัน มากที่สุด อัตราส่วนออด (odd ratio) 4.66 (1.78-12.24) P = 0.001
และ 4.12 (1.66-10.22) P = 0.001 ตามลำดับ ตามด้วยภาวะโรคสมองจากโรคตับ เปรียบเทียบกับผู้ป่วย ACLF ที่
ไม่มีภาวะโรคสมองจากโรคตับ อัตราส่วนออด (odd ratio) 3.17 (1.44-7.00) P = 0.003 และ 3.04 (1.36-6.77)
P = 0.006 ตามลำดับ และตามด้วยภาวะตับวาย เปรียบเทียบกับผู้ป่วย ACLF ที่ไม่มีภาวะตับวาย อั ตราส่วนออด
(odd ratio) 2.89 (1.27-6.59) P = 0.009 และ 2.52 (1.13-5.62) P = 0.022 ตามลำดับ ในขณะที่ภาวะการแข็งตัว
ของเลือดผิดปกติ ภาวะการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ภาวะการหายใจล้มเหลวฉับพลันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติระหว่าง 2 กลุ่ม
สรุปการศึกษา การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าภาวะไตวาย ภาวะโรคสมองจากโรคตับ และภาวะตับวายสามารถใช้ทำนาย
อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย ACLF ได้
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การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะขาดวิตามินดีในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
Prevalence and risk factors of vitamin D deficiency
in HIV-infected patients
นพ.พันธุ์ธัช บูรณกิจยานนท์
กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.

ABSTRACT
BACKGROUND: Vitamin D is an important micronutrient for calcium and bone homeostasis.
Moreover, vitamin D is also involved in regulating immune system. Vitamin D deficiency, defined as
serum vitamin D less than 20 ng/mL, has been observed in normal population and HIV-infected
patients. From previous study, vitamin D deficiency tend to increase in HIV patient, which may have
specific risk factors differ from normal population. This study aims to determine prevalence of
vitamin D deficiency in HIV-infected patients who are attended in HIV clinic in Police General Hospital.
METHODOLOGY/SAMPLE: This is a cross-section analytical study. Study population include HIVpatient who had visited HIV clinic in Police General Hospital from August 2019 to July 2020.
RESULTS: 301 HIV-infected patients were enrolled in this study. It is found that the prevalence of
vitamin D deficiency was 52.49%, vitamin D insufficiency was 35.22%, and vitamin D sufficiency was
12.29%. The mean (SD) of vitamin D level in HIV-infected patient was 20.25 (±8.05) ng/mL. In
multivariate analysis, female [odd ratio (OR) 2.12 (95% CI 1.25-3.60), p-value = 0.006] age [OR 1.05
(95% CI 1.02-1.08), p-value <0.001] and efavirenz user [OR 1.72 (95% CI 1.02-2.89), p-value = 0.042]
were independent predictors of vitamin D deficiency.
CONCLUSION: The results of the study found that prevalence of vitamin D deficiency among HIVinfected patients was 52.49%. Female, age and efavirenz user were the risk factors of vitamin D
deficiency.
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การเปรียบเทียบลักษณะทางคลินิกและผลลัพธ์ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตำรวจ
พญ.สุดาภรณ์ สี่สุวรรณ
กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.

ABSTRACT
BACKGROUND: Heart failure (HF) is the one of the malignant cardiac syndromes which has a high
morbidity and mortality rate. In Thailand, HF is one of the major cardiovascular disease and economic
burdens disease. There are limited data comparing the patient characteristics and outcomes of heart
failure with preserved ejection fraction (HFpEF) and heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF)
among Thai population.
OBJECTIVE: This study was aimed to compare patient characteristic of heart failure hospitalization
and clinical outcomes, including heart failure rehospitalization.
MATERIAL AND METHODS: There were 184 heart failure patients who were enrolled in a prospective
cohort study. Heart failure was defined by clinical with NT-proBNP more than age-adjusted cut-off and
classified to HFpEF or HFrEF by echocardiogram. Baseline characteristics, number of heart failure
rehospitalization was compared. All patients were follow-up for a mean of 180-day. Kaplan-Meier
survivals for 180-day heart failure rehospitalization were calculated.
RESULT: There were 96 (52%) patients were HFpEF. Primary outcomes shown female was predominate
in HFpEF. HFrEF patients were associated with coronary heart disease (p=0.012), smoking, and alcohol
drinking. Most of police-HF patients (67%) were classified as HFrEF and causes of syndrome were
associated with metabolic syndrome and lifestyle factors. The mean length of hospitalization was 16.5
days in HFrEF and 15.1 days in HFpEF. Secondary outcomes showed the rehospitalization rate within
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180 days was 26%. Hypertension was the most common cause (odd ratio 5.12; p=0.012). No significant
hospitalization differenced regarding type of heart failure (p=0.176).
CONCLUSION: There was a higher prevalence of HFpEF in Thai population. Female was
predominately in HFpEF. HFrEF patients were associated with coronary heart disease (p=0.012 ),
smoking, and alcohol drinking. The mean length of hospitalization was more than 2 weeks and almost
similar in both groups. No significant heart failure rehospitalization among HFpEF and HFrEF within 180day (p=0.176). Hypertension was the most common cause of rehospitalization (odd ratio 5.12;
p=0.012).
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ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการกำเริบของภาวะติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ในโรงพยาบาลตติยภูมิ ประเทศไทย
พ.ต.ท.สรัล ตั้งสาเริงวงศ์
กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.

บทคัดย่อ
ความสำคัญและที่มาของของปัญหาการวิจัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019 เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส
โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ซึง่ เริ่มมีการระบาดทั่วโลกและเป็นปัญหาสำคัญของวงการสาธารณสุขทั่วโลกและประเทศไทย
ซึ่งอาการของโรคนี้มีตั้งแต่อาการไม่รุนแรงจนถึงระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิต
จุดประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาถึง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการกำเริบของภาวะติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ใน
โรงพยาบาลราชวิถี
วิธีดำเนินการวิจัย เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบ ย้อนหลัง (Retrospective Cohort Study) ในผู้ป่วยที่ผู้ปว่ ย
ที่ได้รับการตรวจยืนยันว่ามีภาวะติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019 ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการและเข้ารับการรักษาเป็น
ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลราชวิถีในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง – 28 กุมภาพันธ์ 2564
ผลการศึกษา: จากผลการศึกษา ผู้ป่วย 138 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยกลุ่มที่อาการคงที่และอาการกำเริบเล็กน้อย
(stable-Mild progressive group) 82 ราย คิดเป็น 59.4% กำเริบระดับกลาง (Moderate progressive group)
31 ราย คิดเป็น 22.8% กำเริบระดับรุนแรง (Severe progressive group) 13 ราย คิดเป็น 9.4% กำเริบระดับ
วิ ก ฤติ (Critical progressive group) 12 ราย คิ ด เป็ น 8.6% เมื ่ อ ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ท างสถิ ต ิ แ บบ Univariate
analyses พบว่า โรคประจำตัว ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตวายเรื้อรัง อายุที่มากขึ้น BMI ค่าที่สูงขึ้นของ
Neutrophil, Bun, Cr, AST, ALT, LDH, CRP และค่าที่ตำ่ ลงของ Lymphocyte เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับการกำเริบ
ของภาวะติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเมื่อใช้การวิเคราะห์ทางสถิติแบบ Multivariate analysis พบว่า ค่าความดัน
โลหิตที่สูงกว่า 140 mmHg (HR=3.02, 95% CI 1.61-5.67, p-value =0.001) ค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด
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ขณะหายใจปกติ <97% (HR=6.23, 95% CI 3.27-11.85, p-value <0.001) ค่า absolute lymphocyte count
<1500 cells/mm3 (HR=4.93, 95%CI 2.43-9.98, p-value <0.001) แ ล ะ ค ่ า serum AST level> 40U/l
(HR=2.8, 95% CI 1.55-5.07, p-value=0.001) ปัจจัยเหล่านี้ถ้าตรวจพบในระยะแรกมีความสัมพันธ์กั บ การ
กำเริบของโรคในระดับ รุนแรง-วิกฤติ (Severe-Critical progressive) ของภาวะติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
สรุปวิเคราะห์ผลการศึกษา: จากการศึกษานี้จะเห็นได้ว่ามีปัจจัยหลายประการที่สัมพันธ์กับภาวะกำเริบของการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างไรก็ตาม ค่าความดันโลหิตที่สูงขึ้น ค่าออกซิเจนในเลือดที่ต่ ำลงในช่วงแรก ค่า
absolute lymphocyteที่ต่ำลง และค่า AST ที่สูงขึ้นในช่วงแรก ปัจจัยเหล่านี้ เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับการกำเริบ
ของโรคในระดับ รุนแรง-วิกฤติ (Severe-Critical progressive) ของภาวะติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งการศึกษา
นี้เป็นการศึกษาแรกๆ ในประเทศไทยที่แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่มีอาการคงที่ กลุ่มผู้ป่วยที่มี
อาการกำเริบปานกลาง กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการกำเริบรุนแรง และกลุ่มผู้ป่วยที่มีการกำเริบแบบวิกฤติ อย่างไรก็ตาม
การศึกษานี้มีข้อจำกัดคือ เป็นการศึกษาที่ทำในสถาบันเดียว และมีปริมาณกลุ่มตัวอย่างที่นำมาศึกษาค่อนข้างน้อย
ดังนั้นในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้ อไวรัสโคโรน่า 2019 มากที่สุด จึงควรมีการศึกษาใน
ระดับที่มีการรวมผู้ป่วยหลากหลายสถาบัน และมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้นต่อไป
คำสำคัญ: ภาวะติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019, การกำเริบของโรค
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Reliability in new 2018 AO/OTA Classification
in Intertrochanteric Fracture
นพ.ธนาธย์ โสธรศักดิ์
แพทย์ประจาบ้าน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ กลุม่ งานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.

ABSTRACT
PURPOSE: Although many classification systems were developed in Intertrochanteric fracture
Including Boyd and Griffin, Jensen modified Evans and AO/OTA 2007 classification, their remain no
validated classification systems because of low inter-intraobserver reliability. In 2 0 1 8 , AO/OTA
classification revised the old classification to simplify and adjust the classification system. The aim
of this study is to evaluate inter-intra observer reliability of this new classification.
METHODS: 40 from 249 radiographs were selected and classified by 6 observers with different
level of experience: 2 Senior residents, 2 Junior residents and 2 interns. They were not allowed to
know other observers, patient’s documentation and 2nd time evaluation. They were reevaluated
again next 3 months to access intraobserver reliability. Inter-Intra observer reliability was evaluated
via Fleiss’s Kappa coefficient
RESULTS: The interobserver agreement in AO/OTA 2018 without subtype was substantial (k=
0.635, 95%CI 0.492-0.770, P value < 0.001) and with subtype was fair (k= 0.397, 95%CI 0.284-0.529,
P value < 0.001). The intraobserver agreement was substantial both in without subtype (k= 0.738,
95%CI 0.698-0.770, P value < 0.001) and with subtype group (k= 0.613, 95%CI 0.541-0.723, P value
< 0.001)
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CONCLUSION: The new AO/OTA 2018 classification had benefit in further defined the integrity
of lateral wall and classified isolate greater or lesser trochanteric fracture, But the reliability of this
new classification is still not met acceptable threshold for reliability. These results of this studies
emphasize the need for a simpler and reliable subgroup of classification which defined only stable
and unstable intertrochanteric femoral fracture.
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Single-Shot versus Three Weekly Doses
of Intraarticular Hyaluronic Acid Injection, in patients
with Knee Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial
นพ.วิศรุต สุนทรวีระ
แพทย์ประจาบ้าน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ กลุม่ งานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.

ABSTRACT
BACKGROUND: Knee is a major weight bearing joint, Knee osteoarthritis is the most common
cause of knee pain in elderly. The primary goals of knee osteoarthritis treatment are pain reduction
and functional improvement. There are many options for treatment, in this study we focus on
Intra-articular HA knee injection.
OBJECTIVES: To compare the efficacy of single 6-ml intraarticular HA injection and Three weekly
doses for knee osteoarthritis
STUDY DESIGN & METHODS: This study is a prospective single center randomized controlled trial,
70 Patients with met inclusion and exclusion criteria was enrolled in this study and divided in to two
groups. each group have 35 patients. Group I is Three weekly doses group, and group II is Single-shot
group. We Focused on functional outcome VAS and m WOMAC score, Both VAS and modified WOMAC
score were recorded at before treatment and at 2, 4, 8, 12, 26 after injection of the first dose.
RESULTS: Baseline Demographic Data which there is no significant difference between two
groups. Both groups show significant decreasing in VAS and all m WOMAC score when Comparing
between Before Treatment and at 26 weeks after treatment (p < 0.01). Both groups resulted in no
adverse event. However, mWOMAC for pain and function in the three weekly doses group are
lower than those of the single-shot group significantly at 12 weeks (p < 0.01), 26 weeks (p < 0.01)
after first injection.
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CONCLUSION: Both groups had improved clinical outcomes post-injection, At 26-week followup of the present preliminary study. However, mWOMAC for pain and function in Three weekly
doses (2 ml) group lower than A Single-shot (6 ml) group significantly at 12, 26 weeks after first
injection.
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Biomechanical Finite Element Analysis
of the locked Kirschner Wire System versus
Volar Plate Fixation of Distal Radius Fracture
นพ.วัศพล ฤกษนันทน์
แพทย์ประจาบ้าน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ กลุม่ งานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.

ABSTRACT
Volar locking plate (VP) and Kirschner wire (K-wire) fixations of distal end radius fracture are the
most frequently used techniques that produce the same long-term clinical results. However,
inadequate fixation strength of the K-wire may cause pin loosening or migration. Although these
complications can be prevented by immobilization, joint stiffness and a prolonged recovery period
might occur. Herein, we propose a technique that provides more stability, allowing immediate
motion after fixation by linking the K-wires into a single system (locked K-wire system). We evaluate
the biomechanical responses of the locked K-wire system and a VP in extra-articular distal radius
fracture models AO/OTAa type 23A2 and 23A3 using three-dimensional finite element analysis. All
models are tested under axial, bending, and torsional loads. From the simulation results, the total
displacement is greater in the dorsal wedge fracture than in the simple fracture under all loads
for both fixation systems. The locked K-wire system and the VP can withstand immediate
physiologic load with maximum displacements of 1.15 mm and 1.39 mm, respectively. Considering
the immediate physiologic load resistance and the ability to preserve its position during the bonehealing period, the locked K-wire system might be used as an alternative to fixing distal radius
fractures.
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Outcome of Multimodal Periarticular Injection with
Corticosteroid for better Pain Management in Total Knee Arthroplasty:

A Randomized Controlled Trial
พญ.นัฎฐิชา เสาวธารพงศ์
แพทย์ประจาบ้าน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ กลุม่ งานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.

ABSTRACT
BACKGROUND Although periarticular injection demonstrates a significant role in multimodal
analgesia after total knee arthroplasty, there’s still no standard protocol regarding amount and
composition of injection used. Corticosteroid has been well recognized as an anti-inflammatory
agent. Adding corticosteroid in periarticular injection is expected to provide additional pain relieve
during postoperative phase and improve functional outcome without safety concern.
OBJECTIVES Compare pain score and time to perform straight leg raise, ambulation, length of stays
and adverse outcome between control and corticosteroid group.
STUDY DESIGN & METHODS Prospective, double-blind randomized study was conducted at
Police General hospital. Patients scheduled for total knee arthroplasty were allocated into control
group and steroid group. Each group received similar amount and composition of periarticular
injection during surgery, except Triamcinolone 40 mg was added in periarticular injection of steroid
group. Pain was recorded postoperatively three times per day for three days. Time duration that
patient able to perform straight leg raise, ambulation, length of stays and adverse outcome were
also recorded.
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RESULTS The study found significantly lower pain score (VAS) in steroid group compared to
control group at postoperative day 1 7am (VAS 1.73 ± 0.63 vs 2.18 ± 1.09, respectively; 95%CI -0.09
to 0.99; p = 0.099) and postoperative day 3 2pm (VAS 1.59 ± 0.85 vs 2.23 ± 0.69, respectively; 95%CI
0.17 to 1.11; p = 0.0093). Steroid group performed faster straight leg raise and ambulation. Shorter
hospital stays were observed without any significant adverse outcome.
CONCLUSIONS Adding corticosteroid in periarticular injection improved early postoperative pain,
faster quadriceps exercise, faster ambulation and shorten hospital stays without significant complication
after total knee arthroplasty.
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Does More Shortened and Enlarged Hamstring Graft
in Anterior Cruciate Ligament Reconstruction have a better stability

than a Convention Hamstring Graft?
นพ.ณัฏฐพล รุจริ ะโชติวัฒน์
แพทย์ประจาบ้าน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ กลุม่ งานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.

ABSTRACT
BACKGROUND: ACL (anterior cruciate ligament) reconstruction with hamstring autograft is one
of most frequent procedure in the orthopedic surgery. The appropriate size of hamstring graft is
still unknown. In many selected patients, native tendons are not large enough to reach this
thickness using traditional techniques.
METHOD: This double-blind randomized control trial evaluated at Police general hospital
between 2019 - 2021. The sample size was 24 subjects. Our study intended to find if increase
cross sectional area of hamstring autograft will affect postoperative ligament laxity and knee
function in ACL reconstruction. Autograft hamstring were divided into intervention group (N=12),
hamstring autograft size at least 9 mm and length 6.5 cm. The control group (N=12) hamstring
autograft size below 9 mm. The primary outcome was aimed to determine ligament laxity (sideto-side difference) and secondary outcome was aimed to determine functional outcome.
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RESULTS: Median age at the time of surgery was 30 years old. Most of patients was male and
right index side of injury. Intra-operative hamstring autograft length was 8±0.4 cm in control group
and 6.7±0.3 cm in intervention group (P-value < 0.001), graft diameter in femoral bone in control
group was 8.19±0.4 mm and the intervention group was 9.04±0.14 mm (P-value < 0.001), graft
diameter in tibial bone in control group was 8.42±0.19 mm and 9.25±0.40 mm in intervention
group (P-value < 0.001).
CONCLUSION: The ACL reconstruction with shortened and thickened hamstring autograft tendon
was non-inferior to conventional hamstring autograft in term post-operative ligament laxity and
functional outcome.
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Biomechanical Analysis of Tension Band Wiring
in Proximal Ulnar Fracture a Finite Element Analysis Study
นพ.ฐานุปัติ กุลสินทรัพย์
แพทย์ประจาบ้าน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ กลุม่ งานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.

ABSTRACT
OBJECTIVES: To investigate whether tension band wiring can be used in proximal ulnar fracture
fixation for fractures up to and distal to the coronoid process. To compare biomechanical stability
between Transcortical K-wire tension band wiring and Intramedullary screw tension band wiring.
METHODS: Models of simple proximal ulnar fracture including four intraarticular and two
extraarticular fractures were created. Fixation was completed using tension band wiring techniques,
and biomechanical responses were evaluated using finite element analysis. After a physiological
load was applied, the fracture displacement, von Mises stress, and stiffness were recorded.
RESULTS: All fracture models were able to withstand the load of daily activities with a maximum
displacement of 50% of the articular surface. In addition, the von Mises stress was the highest in
the middle articular fracture. The mean transcortical K-wire tension band wiring stiffness of the
intraarticular and extraarticular fractures was 1144.89 N/mm and 1231.45 N/mm, respectively. The
mean Intramedullary screw tension band wiring stiffness of the intraarticular and extraarticular
fractures was 1189.06 N/mm and 1236.2 N/mm, respectively.
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CONCLUSION: Tension band wiring is another option for the treatment of proximal ulnar fractures
with the ability to withstand immediate postoperative load, offer less prominent instrumentation,
and provide greater cost-effectiveness. Intramedullary screw tension band wiring was stiffer than
transcortical K-wire tension band wiring.
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Effects of Neuromuscular Electrical Stimulation
on Quadriceps Muscle Strength
in Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Rehabilitation
นพ.ฐิติวัฒน์ ฉันทรศิริเวทย์
แพทย์ประจาบ้าน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ กลุม่ งานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.

ABSTRACT
BACKGROUND: Quadricep muscle weakness and atrophy are complication form ACL reconstruction
that impair knee function. Neuromuscular electrical stimulation (NMES) is used for rehabilitation to
improve muscle strength and muscle mass. However, the effect of NMES in pre-operative rehabilitation
is unclear.
OBJECTIVES: To compare the effect of NMES combined to standard rehabilitation and standard
rehabilitation alone on muscle strength, muscle mass and functional performance of quadricep
muscle of ACL reconstruction patient
METHODS: This is double blind, randomized controlled trial. Thirty-eight volunteers completed the
full schedule: NMES combined standard rehabilitation (n=18) and control group (standard
rehabilitation) (n=18). Portable NMES was performed every day for 6 weeks. Muscle strength
(dynamometer), muscle mass (tape technique 10 cm proximal to upper border of patellar) and
functional performance (IKDC score) were assessed before intervention, pre-operative, post-operative
6 weeks and post-operative 12 weeks
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RESULTS: NMES combined standard rehabilitation group generated significant higher muscle torque
at pre-operative (93.05 ± 2.86 VS 83.35 ± 3.90; P value < 0.05), post-operative 6 weeks (77.73 ± 3.99
VS 69.80 ± 3.49; P value < 0.05), post-operative 12 weeks (83.38 ± 3.79 VS 74.76 ± 3.91; P value < 0.05)
and lower difference of thigh circumference compare to control group at pre-operative (0.83 ± 0.42
VS 1.88 ± 0.86; P value < 0.05), post-operative 6 weeks (1.33 ± 0.56VS 2.41 ± 0.80; P value < 0.05).
Moreover, NMES combined standard rehabilitation has higher IKDC score at pre-operative (53.83 ± 6.11
VS 47.61 ± 3.46; P value = 0.0007) and post-operative 12 weeks (53.55 ± 2.63 VS 46.55 ± 2.97; P value
< 0.05).
CONCLUSION: NMES combined standard rehabilitation can improve muscle strength, muscle mass
and knee functional performance in patient operated ACL reconstruction surgery at short and midterm
outcome.
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Prospective Comparative Outcome in Patellofemoral Pain
between Combine Vastus Medialis Oblique with
Quadriceps Muscle Strengthening
and Quadriceps Muscle Strengthening alone
นพ.ธีรภัทร รุ่งพิสุทธิพงษ์
แพทย์ประจาบ้าน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ กลุม่ งานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.

บทคัดย่อ
เนื่องด้วยปัญหาปวดรอบลูกสะบ้า (Patellofemoral Pain) นั้นมักเกิดในประชากรหญิงอายุน้อย
สาเหตุเนื่องมาจากภาวะไม่เสถียรของลูกสะบ้า ซึ่งขึ้นจากการใช้งานและเหตุอื่นหลายปัจจัย ได้แก่ เพศ อายุ ความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อมุม Q-angle, การใช้งานนั่งยอง ๆ เดินนาน หรือยืน นานๆ ทำให้ผู้ป่วยประสบกับภาวะ
Patellofemoral Pain โดยการรักษามีตั้งแต่ รับประทานยาแก้ปวด กายภาพบำบัด ใส่กายอุปกรณ์ ไปจนถึงการ
ผ่าตัดแก้ไขเรื่องเนื้อเยื่อเส้นเอ็นและกระดูกรอบลูกสะบ้าให้กลับมาปกติ โดยมาตรฐานการรักษาในปัจจุบันของ
Patellofemoral Pain คือการทำกายภาพกล้ามเนื้อ Quadriceps ให้แข็งแรงรักษาสภาพทางกายภาพของลูกสะบ้า
ให้อยู่ในภาวะสมดุล ไม่เคลื่อนออกทางด้านข้าง (Lateral Translation)
โดยงานวิจัยนี้ จะแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่ม Control เพิ่มความแข็งแรงของ
Quadriceps muscle อย่างเดียว ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มทดลอง Experimental Group เพิ่มความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ VMO และ Quadriceps ทั้งสองมัด โดยผลการรักษาใช้ Kujala Anterior Knee Pain Scale และ Visual
Analog Scale เป็นตัวชี้วัดที่ 0, 2, 4, 8 อาทิตย์หลังการกายภาพบำบัด
ผลงานวิจัยพบว่ากลุ่มที่ทำกายภาพบำบัดกล้ามเนื้อสองมัด Quadriceps และ VMO มีผล Kujala
Anterior Knee Pain Scale ไม่ดีกว่ากลุ่มที่ทำกายภาพบำบัดกล้ามเนื้อ Quadriceps เพียงมัดเดียว อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (p > 0.05)
ข้อจำกัดงานวิจัย อาจจะเพราะมีผู้เข้าร่วมงานวิจัยไม่มากพอ โดย Inclusion criteria ค่อนข้าง
จำกัด เพราะต้องเป็น คนอายุน้อยที่มี Patellofemoral Pain โดยต้องไม่มีหลักฐานว่าเป็น Osteoarthritis of
Knee ร่วมด้วย หากทำการศึกษาในคนไข้จำนวนมากขึ้นก็อาจจะพบว่าการทำกายภาพบำบัดกล้ามเนื้อทั้งสองมัด
Quadriceps และ VMO มีผลดีกว่ากล้ามเนื้อQuadriceps เพียงมัดเดียวตามสมมติฐานงานวิจัย
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The Anatomic Study of Lateral Collateral Ligament Complex
and Medial Collateral Ligament Structure of Elbow in Thai Population
นพ.ปาโมกข์ แสงศิรินาวิน
แพทย์ประจาบ้าน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ กลุม่ งานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.

ABSTRACT
BACKGROUND: Collateral ligament is one of the most common injured structures of the elbow.
Treatments usually spotlight on recreating the structure in its anatomic location to achieve native
stability. However, current results of surgical interventions, remain imperfect. Many patients could not
return to their previous activity level, some may even need revision surgeries. Despite undergoing
similar treatments, number of unsatisfied patients is even higher among Asians compared to Western
population, indicating more discrepancies between current knowledge and the actual features of the
elbow collateral ligament anatomy of Asians. This study aims to elucidate basic anatomic and
geometric features of lateral collateral ligament complex (LCL complex) and medial collateral
ligament (MCL) in Thai population, providing more accurate and detailed information, as guidance for
surgeons, in order to improve patient’s outcome of the treatment.
METHODS: LCL complex including, lateral ulnar collateral ligament (LUCL), annular ligament (AL),
radial collateral ligament (RCL), and accessory ligament, also MCL including anterior, posterior and
transverse bundle of 56 fresh frozen cadaveric elbows, including 23 males and 33 females, were
measured and recorded. Comprise of key geometric features, footprints and ligament dimensions, as
well as its relation to bony landmarks. To describe three-dimensional perspective of the constitution,
two planes were used in respect of the anatomical position, sagittal and coronal plane.
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RESULTS: Precise locations and dimensions of the ligaments were reported. Using apex of lateral
epicondyle as the bony landmark, in sagittal plane, LUCL origin was located 2.68±1.68 mm anteriorly,
4.32±0.04 mm inferiorly, and in coronal plane the footprint was 3.56±1.47 mm deep. The footprint
dimensions of the LUCL origin, RCL, and AL are (4.21±0.9 mm × 3.48±0.63 mm), (4.23±0.89 mm
×3.49±0.84), and (10.49±1.37 mm × 2.92±0.73 mm). For medial collateral ligament, using apex of
medial epicondyle as the landmark, the origin of anterior bundle was located 2.97±2.21 mm
anteriorly, 4.73±1.60 mm inferior in sagittal plane, and deeper than the apex 4.23±1.13 mm in
coronal plane.
CONCLUSIONS: Cognizance of the precise geometries and distances of the ligament’s footprint
relative to key anatomical point is important for doctors to recreate its’ anatomy. This stereographically
comprehended data is useful for surgeon as reference points in order to obtain stability, motion,
kinetic, and kinematic properties of the elbow.
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Efficacy of Skin Traction in Hip Fractures for Preoperative Pain Relief:

A Prospective Randomized Controlled Trial
of Skin Traction versus no Traction
นพ.ศราวุฒิ หาญคา
แพทย์ประจาบ้าน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ กลุม่ งานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.

ABSTRACT
BACKGROUND: In semi-urgent surgery, preoperative skin traction for hip fractures is ineffective. However,
its efficacy has not been assessed in each type of hip fracture, including intracapsular and extracapsular
fractures. The aim of this prospective study was to assess and compare the effects of using a skin traction
device versus not using one, on preoperative pain relief in patients with femoral neck fracture and
Intertrochanteric fracture in Police general hospital in Thailand where many patients undergo delayed surgery.
METHODS: A total of 120 patients with hip fractures were randomly allocated into two equal groups:
the skin traction (3 kg) and control groups, pillow placement under the affected limb. Preoperative
pain was assessed by use of a visual analogue scale. The number of requests for analgesics was also
recorded. The mean of pain severity and the mean of numbers of analgesic requests in each
assessment were compared between the two groups.
RESULTS: No significant differences were observed during the preoperative waiting period between
the groups in either pain score. The number of requests for analgesics was the same between the two
groups. There is no difference in either pain score or analgesic consumption in the subgroup analysis
of femoral neck fracture and intertrochanteric fracture. However, complication rates, such as pressure
sores and skin blisters, were considerably higher in the traction group.
CONCLUSION: Skin traction for intertrochanteric or femoral neck fractures had no effect on pain
reduction before surgery in our single-institution prospective randomized controlled trial although it
did raise the complication risk.
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Prevalence and Associated Factors of Anxiety and Depression
in Liver Cirrhosis at Outpatient Clinic
นพ.ณภัทร์ ศิรินิ่มนวลกุล
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ตร.

ABSTRACT
BACKGROUND: Liver cirrhosis is one of the chronic medical conditions which frequently leads to
psychiatric comorbidities including depression and anxiety disorder.
OBJECTIVE: The aim of this study was to evaluate the prevalence and associated factors of anxiety
and depression in patients with liver cirrhosis in outpatient clinic.
METHODS: Patients with liver cirrhosis aged from 18 years and above, excluded active liver
malignancy, were recruited from liver clinic at outpatient of department of medicine. Anxiety and
depression were identified using Thai Hospital Anxiety and Depression Scale (THAI-HADS). Descriptive
statistic was applied to estimate prevalence of anxiety and depression and factors associated with
each condition was analyzed by logistic regression analysis.
RESULTS: Of 108 subjects, 53.7% were female with mean age approximately 60 years. Totally,
55.5% of the subjects had compensated cirrhosis and the most common etiology was hepatitis
C virus (33.3%). The prevalence of anxiety was 10.2% and depression was 11.1%. The predictive
factors for anxiety were being male (OR=11.3, P=0.01), having compensated liver cirrhosis
(OR=5.9, P=0.045), having poor social support (OR=3.9, P=0.047) and having three or more of
physical symptoms (OR=9.6, P=0.007). With regard to depression, the predictors were being
male (OR=6.4, P=0.024), having poor social support (OR=5.6, P=0.025) and having three or
more of physical symptoms (OR=5.2, P=0.026).
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CONCLUSION: The prevalence of anxiety and depression in patients with liver cirrhosis at outpatient
clinic was approximately 10.0%. The predictive factors for those psychiatric conditions were being
male, having poor social support and having numbers of physical symptoms. In addition, having
compensated liver cirrhosis was also a risk factor for anxiety.
KEYWORDS: Prevalence, factors, anxiety, depression, cirrhosis.
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A Study to Compare Postoperative Pain between Open Thyroidectomy
and Transoral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach (TOETVA),
A Prospective Cohort Study
พญ.อิษฎาพร พานเทียน
แพทย์ประจาบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป กลุม่ งานศัลยกรรม รพ.ตร.

ABSTRACT
PURPOSES: Pian is one of the major factors for patients’ decision of being undergone transoral
thyroidectomy vestibular approach (TOETVA) or open thyroidectomy. The purpose of this analysis was
to compare pain through visual analog scale (VAS) of each area affected by the operation between
TOETVA and open thyroidectomy in order to support patients’ decision-making.
METHOD: Prospective cohort study of patients who were experienced pain as a complication from
thyroid operation in Police General Hospital from June 2020 to May 2021. Patients were classified into
two groups: patients’ agreement to undergo open thyroidectomy and TOETVA by medical
professionals following to American Thyroid Association Management Guidelines. VAS was used for
the pain assessment in the recovery room from the first 4-hour after surgery. Afterwards, patients were
followed to record VAS at day 1, 2, 3, 14, 30 and 90 to clarify pain score of three areas (lower lip, chin
and neck). VAS was also recorded to assess pain while swallowing and overall pain of each patient.
Secondary outcomes evaluated were blood loss as milliliter and drain insertion, hospital stay, analgesic
requirement and morbidity.
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RESULT: This analysis consisted of 57 patients in total; 24 open thyroidectomy (42.1 per cent)
and 33 TOETVA (57.9 per cent). There were differences for gender, age, appearance, preoperative
diagnosis, American association of Anesthesiologist (ASA) classification. Overall pain in TOETVA
group, patients suffering more than open thyroidectomy group since the first 4 hours after the
operation and day 1, 2, 3, 14 and 30 significantly (P-value less than 0.05); however, there was no
evidence of pain difference at day 90 between two groups (Median for both groups were zero).
VAS score when patients swallowing was higher in TOETVA than open thyroidectomy within 4
hours after the operation was done. Pain at lower lip and chin were not contributed to patients
who underwent open thyroidectomy, nevertheless VAS score at neck area at day 1, 2 and 14 were
higher in TOETVA. Mean total blood loss during the open thyroidectomy operation was witnessed
40 ml and 20 ml in TOETVA (P-value 0.007). The use of rescue analgesics did not differ between
the two groups as well as complications from the surgery.
CONCLUSIONS: VAS was recorded to evaluate outcome in both procedures. There appears to
be a minimal clinical importance difference between TOETVA and open thyroidectomy of pain
score after surgery. However, patients never experience pain at lower lip and chin if they decide
to undergo open thyroidectomy.
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Local Anesthesia Improved Pain Control after Transoral Endoscopic

Thyroidectomy Vestibular Approach (TOETVA):
A Randomized Control Trial (Pilot Study)
นพ.กิตติภณ โสพันนา
แพทย์ประจาบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป กลุม่ งานศัลยกรรม รพ.ตร.

ABSTRACT
Transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach (TOETVA) is a one of several methods
of a minimal invasive surgery to eliminate the visible anterior cervical scar. In the previous study,
the TOETVA is safe and comparable to conventional open thyroidectomy. In plastic surgery local
anesthesia improved Intraoperative pain and post operative pain. We were compared a novel
procedure and standard procedure to improved pain control after transoral endoscopic
thyroidectomy vestibular approach (TOETVA) and post operative opioid used and complication of
opioid after thyroid surgery. The standard procedure to create space (Hydrodissection) before
inserted laparoscopic ports were performed by injected the Normal saline solution with adrenaline
(concentration of 1% epinephrine in normal saline). The novel procedure, added 25 ml lidocaine
2%, 25 ml bupivacaine 0.5%, epinephrine (adrenaline) 1/1000 1 ml, normal saline solution up to
500 ml in Hydrodissection procedure by Randomized 57 patients who undergo TOETVA and
divided into 2 group, 27 Patient for control group and 30 Patients for Intervention group, In control
group Hemithyroidectomy, Bilateral thyroidectomy 66.67%, 33.33%. In intervention group
Hemithyroidectomy, Bilateral thyroidectomy 76.67%, 23.33%. Pain score (VAS>3) in control group
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and intervention group at 15 min and 30 min 25.93%, 6.67% (P=0.046), Opioid consumption in
Control group and intervention group at 15 min and 30 min 18.52%, 22.22%, 3.33%,0% (P=0.062
and 0.006). Post operative nausea and vomiting in control group and intervention group 3.7%, 0%
(P=0.28).
CONCLUSION: Pain score of Intervention group lower than control group in statistically significant
differences, Opioid consumption in intervention group lower than control group in statistically
significant differences, but post operative nausea vomiting in both groups are not difference.
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The Result of Early Rehabilitation Program after
Transoral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach (TOETVA)

(Pilot Study)
นพ.เกษมพันธุ์ จุลสม
แพทย์ประจาบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป กลุม่ งานศัลยกรรม รพ.ตร.

ABSTRACT
PURPOSES: Limitation of neck motion or stiffness after thyroid surgery is one of the most
important problems that impacts on patient’s life. Meanwhile this problem is temporary and can
be solved spontaneously the patient requires some time to recover. In our center, we recommend
patients do neck exercise after 2-week follow-up period and we found that most of the patients
have neck stiffness. This study aimed to invent a rehabilitation program that reduces a recovery
time after thyroid surgery especially a neck fibrosis problem after surgery. The program will be
further applied in the clinic and result in a productive and safe treatment.

METHODS: This study is a prospective randomized control trial enrolled in 2020. In patients
who underwent transoral endoscopic thyroidectomy (TOETVA) in Police General Hospital. Patients
were classified into 2 groups, in control group receiving normal neck stretching exercise, and the
experimental group receiving a neck exercise designed by the researcher, done immediately after
operation. Afterward, the measurements of neck extension angle were done in post-operation 1st
day, 2nd weeks, 6th weeks, and 3rd months, respectively. Evaluation of Secondary outcomes is
included pain observation on day 1st, 2nd, and 3rd after the operation, neck disability index in 2nd
weeks after the operation, and other complications of the operation.
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RESULTS: The analysis consisted of 20 patients in total; 10 in the control group (50%) and 10 in
the experimental group (50%). There were no differences in gender age diagnosis and operative
time in both groups. There were no differences for maximum neck extension angle in both groups
after day 1, 2 weeks, 6 weeks, 3 months follow-up period (p>0.05).
CONCLUSION: An early rehabilitation after transoral endoscopic thyroidectomy vestibular
approach (TOETVA) appears to be no clinical difference in comparison with normal neck
rehabilitation.
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A Study to Demonstrate Efficacy in Pleural Drainage between
Conventional Under-Water Seal One-Way Valve, Double-Bottled System
and Heimlich One-Way Valve in Urine Bag.
A Retrospective Study of Pleural Diseases and Postoperative
IPD Patients in Police General Hospital
นพ.สาข์ ไทยถาวร
แพทย์ประจาบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป กลุม่ งานศัลยกรรม รพ.ตร.

ABSTRACT
The pleural disease drainage system in Police General Hospital (PGH) currently is UWS, even
though the literature review showed that the outcomes of this method were less effective than
HV method in terms of drainage, rehabilitation and cost effective. However nowadays studies and
drainage system development tend to be toward single unit disposable system or digital drainage
system which increase in cost. Researchers aimed to demonstrate the efficacy of HV drainage
system which is simple, low cost but effective comparing to UWS by Retrospective study method
among 64 patients diagnosed with pleural disease or postoperative IPD in PGH. Results of 64 cases
revealed UWS 50% comparing to HV 50%. Traumatic case (pneumohemothorax) 31.3%, 40.6%
pneumothorax 15.6%, 21.9 % pleural effusion 40.6%, 25.0% and cancer both 12.5%. Median days
of drainage removal was 6 (4-17) days to 6.5 (5-11) days, Failure of removal at day 7 was 60.0%,
43.8% (p=0.366), Side effect of drain system (dislodge drain) 6.7%, 0.0%. Median day of 0 VAS both
were at day 3 but, median time to ambulation were 3 (1-4) and 2 (1-3) (p = 0.525). Patients needed
suction 53.3%, 12.5% pleurodesis 26.7%, 6.3%. Primary success of drain removal in 7days were
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40.6%, 62.5% (p = 0.080). Median day of drain removal and admission were 10,29.5 and 20, 7 days
(p=0.19). Side effect of drainage systems: Siphon effect 59.4%, 3.1% (p<0.001). There was no report
of infection but there was self-dislodge, Clogged drain and Change for intraoperative monitoring
in HV 3.1 – 6.3%. Failure of removal in 7 with additional drain/surgery 81.3%, 43.8% (p=0.002).
Total cost a drainage system cost was 142029, 1182 and 134795.5, 203 Baht (p=0.712, <0.001).
The day patients had 0 Pain score, ambulated and proper lung rehabilitation were 2-3days. Even
though median date was 1-3 days for HV ad 1-4 days in UWS, the different was not significant. The
pain control was applied 71.9, 93.8 (p=0.020). The follow up at 1wk and 6months revealed
recurrent 21.9, 6.3 and 34.4, 18.8 (p= 0.266, 0.257). The result revealed significantly better
proficiency, safety and cost in HV. Even though HV decreased median day of ambulation, proper
rehabilitation, the different was not significant.
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Relationships between Worldwide COVID-19 Situations
and Male Sexual Health
พญ.สุทธิรัตน์ สะระวงษ์
กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.

โรคหย่อนหรือเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction) คือ อวัยวะเพศไม่แข็งตัว หรือ
แข็งได้ไม่ดี สาเหตุการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ มี 2 สาเหตุหลัก ๆ คือ
1.ทางร่างกาย เกิดจากโรคระบบหลอดเลือดของอวัยวะเพศ หรือฮอร์โมนเพศชาย หรือเกิดจาก
ความผิดปกติของอวัยวะเพศเอง หรือภาวะที่มีผลต่อระบบประสาท
2. ทางจิตใจ เช่น ความเครียด ความกังวล
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างแพร่หลาย มีรายงานว่าการติดเชื้อ
COVID-19 เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศประมาณ 5-6 เท่า โดยมีหลายปัจจัย
1. อัณฑะอักเสบ พบว่าการติดเชื้อ COVID-19 อาจทำให้เกิดการอักเสบของตัวอัณฑะ หลอดเลือด
ในอัณฑะ และเซลล์เลย์ดิ ก การสร้างฮอร์โมนเพศชายก็อาจจะมีปัญหา ก่อให้เกิดภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย
(hypogonadism) และอาจทำให้ความต้องการและอารมณ์ทางเพศแย่ลง
2. ความเสียหายของหลอดเลือด COVID-19 ส่งผลกระทบต่อหลอดเลือดของอวัยวะเพศ เนื่องจาก
COVID-19 ก่อให้เกิดการหลั่งสารไซโตไคน์อักเสบที่มากเกินไป ทำให้เกิดความเสียหายของเยื่อบุผนังหลอดเลือด
ส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของหลอดเลือดในอวัยวะเพศชาย จึงทำให้การแข็งตัวของอวัยวะเพศแย่ลง
3. พังผืดในปอด เมื่อมีการติดเชื้อ COVID-19 แล้วเกิดพังผืดขึ้นในปอด พังผืดนี้บั่นทอนกลไกทาง
สรีรวิทยาของปอด ลดการแลกเปลี่ยนก๊าซในปอด และทำให้ออกซิเจนลดลง ออกซิเจนที่ลดลงอาจทำให้สมรรถภาพ
ทางเพศลดลง เนื่องจากออกซิเจนเป็นหนึ่งในสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ไนตริกออกไซด์ (NO) เมื่อออกซิเจนลดลง
การหลั่งไนตริกออกไซด์ก็จะลดลงด้วย มีผลต่ อการไหลเวียนหลอดเลือดในอวัยวะเพศชาย นำไปสู่การเสื่อม
สมรรถภาพทางเพศ
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4. อารมณ์และจิตใจ อัตราการเพิ่มขึ้นของโรคเครียด ภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล คนส่วน
ใหญ่จะประสบกับความทุกข์ทางอารมณ์ระดับหนึ่งหลังจากการแยกตัว การเว้นระยะห่างทางสังคม การสูญเสียญาติ
และเพื่อนฝูง ความยากลำบากในการเข้ารับการตรวจรักษา ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ดังนั้นความต้องการทางเพศ
และความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์จะลดลงในช่วงการระบาดใหญ่นี้ นอกจากนี้ ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายอาจทำให้
ความต้องการและอารมณ์ทางเพศแย่ลง ดังที่กล่าวข้างต้น
แต่อย่างไรก็ตาม การสร้างความเสียหายของ COVID-19 ต่อสมรรถภาพทางเพศนั้น ไม่ได้เกิดกับ
ทุกคน งานวิจัยก็ยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าผู้ป่วย COVID-19 ที่มีการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนั้นเป็นระยะสั้น
หรือระยะยาว อีกทั้งไม่ได้ลงลึกถึงวิธีการรักษา และยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ เราจึงต้ องติดตามการศึกษาเพิ่มเติม
ต่อไป การป้องกั น การติดเชื ้ อ COVID-19 จึงเป็นวิธ ีที่ดี ที ่ส ุ ด ดังนั้น ควรไปฉีดวั คซี นป้ องกั น COVID-19 ที่ มี
ประสิทธิภาพ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงที่ชุมชน
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Sexual and Reproductive Health in the Wake of COVID-19 Outbreak. J Endocrinol Invest
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Trauma in Pregnancy
พ.ต.ท.อรัณ ไตรตานนท์
นายแพทย์ (สบ.3) กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร.

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์พบได้ร้อยละ 6-7 จากการตั้งครรภ์ทั้งหมดและเป็นสาเหตุ
การตายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ ประมาณร้อยละ 50 ของการเสียชีวิตของมารดาสาเหตุที่พบ ได้แก่อุบัติเหตุ
จากการจราจร ร้อยละ 50 ตกจากที่สูงร้อยละ 20-30 ถูกทำร้ายร่างกายร้อยละ 10-20 เสียชีวิตจากอาวุธปืนร้อยละ
4 จากการคุกคามทางเพศร้อยละ 2 จากไฟไหม้น้ำร้อนลวกร้อยละ 1
ในช่วงตั้งครรภ์ไตรมาสแรกมดลูกมักจะได้รับการปกป้องจากกระดูกเชิงกรานในระดับหนึ่ง แต่ใน
กรณีที่อุบัติเหตุรุนแรงมากก็ย่อมจะเกิดอันตรายที่ตามมาได้ ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงของอุบัติเหตุ
ในสตีตั้งครรภ์ประกอบด้วย การเจ็บครรภ์และคลอดก่อนกำหนด ถุงน้ำคร่ำแตก รกลอกตัว มดลูกแตก ทารกได้รับ
อุบัติเหตุโดยตรง ทารกเสียชีวิต กระเพราะปัสสาวะของมารดาแตกหรือฉีกขาด ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุในระหว่างการ
ตั้งครรภ์ร้อยละ 6 พบว่ามีภาวะรกลอกตัว อันตรายที่เกิดขึ้นกับทารกโดยตรง เช่น กะโหลกศีรษะของทารกมีรอย
แตกร้าวและมีเลือดออกในสมองอาจเกิดจากแรงกระแทกหรือแรงกระทำต่อทารกโดยตรง เช่น ถูกแทง
ร้อยละ 9-30 ในมารดาตั้งครรภ์ที่ประสบอุบัติเหตุจะมีภาวะเลือดของมารดาและทารกปนกัน
สังเกตได้จากอาการทารกในครรภ์มีชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ภาวะโลหิตจางในทารกและทารกในครรภ์เสียชีวิต
เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อภาวะเลือดแม่และลูกปนกัน ดังนั้นแพทย์ผู้ดูแลอาจจะพิจารณาสั่งยา immunoglobulin
ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีหมู่เลือด Rh negative.
การดูแลและการประเมินหญิงตั้งครรภ์ที่ประสบอุบัติเหตุ
ใช้หลักการเดียวกับผู้ไม่ตั้งครรภ์ ขั้นแรกควรให้ผู้ป่วยนอนพักนิ่งนิ่ง แพทย์ผู้ดูแลควรประเมิน
สภาวะทั่วไปโดยเร็ว ให้ออกซิเจน ให้สารน้ำทางหลอดเลือด ในบางกรณีอาจต้องพิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจไวกว่า
ปรกติ เพื่อคงสภาวะระดับออกซิเจนในทารกและลดโอกาสการเกิดการสำลักในแม่
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PRIMARY ASSESSMENT
ถ้าผู้ป่วยมีอายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ควรจัดการให้นอนในท่าตะแคงซ้ายหรือนอนหงายโดยมี
หมอนรูปสามเหลี่ยมรองไว้ใต้สะโพกด้านขวาเพื่อให้มดลูกของผู้ป่วย ไม่กดเส้นเลือดดำใหญ่ที่สำคัญ ควรเปิดหลอด
เลือดดำด้วยเข็มขนาดใหญ่และให้สารละลายคริสตัน ในปริมาณสามเท่าตัวของเลือ ดที่คิดว่าสูญเสียไปแล้ว แพทย์
ควรหลีกเลี่ยงการสั่งการรักษาด้วยยาตีบหลอดเลือดเนื่องจากจะทำให้กระแสเลือดไปเลี้ยงมดลูกและรกได้น้อยลง
SECONDARY ASSESSMENT
ควรปฏิบัติหลังจากที่ผู้ป่วยอยู่ในสภาวะพ้นขีดอันตรายแล้ว ตรวจร่างกายทั้งหมดของผู้ป่วยอย่าง
เป็นระบบโดยให้ความสนใจเป็นพิเศษในส่วนของช่องท้องและมดลูก ประเมินสุขภาพทารกและประเมินอายุครรภ์
โดยใช้ขึ้นเสียงความถี่สูง ตรวจวัดชีพจรของทารกด้วยเครื่องมือพิเศษขึ้นอยู่กับอายุครรภ์ของผู้ป่วยและควร ตรวจ
จากการแข็งตัวของมดลูกว่ามีหรือไม่ หากพบว่ามีการหดรัดตัวของมดลูกมากกว่า 4 ครั้งต่อ 1 ชั่วโมงเป็นเวลา 4
ชั่วโมงติดต่อกันแพทย์ผู้ดูแลควรเฝ้าระวังภาวะรกลอกตัว หากพบว่าการหดรัดตัวของมดลูกไม่เกิน 4ครั้งต่อ 1 ชั่วโมง
เป็นเวลา 4 ชั่วโมงติดต่อกันพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้น ถ้ามีเลือดออกทางช่องคลอดแพทย์
ผู้ดูแลควรตรวจภายในหากสงสัยภาวะถุงน้ำคร่ำแตกและเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของปากมดลูก
DIAGNOSTIC EVALUATION
หากมีข้อบ่งชี้สามารถตรวจด้วยเครื่องซีทีสแกนได้ แพทย์ผู้ดูแลไม่ควรให้การดูแลที่ช้าเกินไปเพียง
เพราะเหตุผลว่าผู้ป่วยอยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงมีประโยชน์มากในการคัดกรองสตรี
ตั้งครรภ์ที่ได้รับอุบัติเหตุทางหน้าท้อง มีประโยชน์ในการประเมินอายุครรภ์และการมีชีวิตอยู่ของทารกโดยคลื่นเสียง
ความถี่สูง ที่นำมาใช้ในสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับอุบัติเหตุ มีค่าความไวร้อยละ 61-83 และมีค่าความจำเพาะร้อยละ 94-100
การทำหัตถการที่เรียกว่า diagnostic peritoneal lavage ในสตรีตั้งครรภ์มีความเสี่ยงสู งกว่า
ผู้ป่วยทั่วไปอัตราตายจากหัตถการน้อยกว่าร้อยละ 1 , ในทางปฏิบัติการตรวจด้วยเครื่องเสียงความถี่สูงและซีทีสแกน
ก็เพียงพอต่อการวินิจฉัยสตรีตั้งครรภ์ที่ประสบอุบัติเหตุ การตรวจทางห้องปฏิบัติการก็มีความสำคัญในการประเมิน
สตรีตั้งครรภ์ที่ประสบอุบัติเหตุ เช่น การตรวจนับเม็ดเลือด การตรวจปัสสาวะ การตรวจสารพิษในเลือด การตรวจ
ระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด การพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ อาจจะเป็นสัญญาณที่ทำให้แพทย์ต้องนึกถึงการ
บาดเจ็บในอุ้งเชิงกราน
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การผ่าตัดคลอดฉุกเฉินในสภาวะต่าง ๆ เช่น ทารกอยู่ในภาวะวิกฤต ภาวะรกลอกตัว ภาวะมดลูก
แตก ภาวะกระดูกเชิงกรานหัก ภาวะกระดูกสันหลังส่วนล่างหัก จากพิจารณาทำในกรณีที่มารดาอยู่ในสภาวะที่สงบ
และขึ้นอยู่กับอายุครรภ์ของผู้ป่วยสภาวะของทารกและรูปแบบการบาดเจ็บต่อมดลูก การให้ยาคลายมดลูกในสตรี
ตั้งครรภ์ที่ประสบอุบัติเหตุยังเป็นเรื่องที่ไม่มีข้อสรุปแต่ไม่มีข้อบ่งห้ามหากแพทย์ต้องการสั่งจ่ายยา และสามารถให้
การรักษาด้วยยาคลายมดลูกชนิดมาตรฐานได้ทุกตัว แต่แพทย์ผู้ดูแลควรคำนึงถึงอาการข้างเคียงของยาแต่ละชนิด
เช่น ชีพจรเต้นเร็ว ภาวะความดันโลหิตต่ำ และการรับรู้ตัวเปลี่ยนแปลงไป
มาตรฐานการติดตามประเมินสภาวะของทารกมีความหลากหลายในเวชปฏิบัติและแปรไปตามแต่
ละสถาบันซึ่งโดยส่วนใหญ่มิได้กระทำแบบใกล้ชิดมากนัก โดยทั่วไปแพทย์ผู้ดูแลมักจะเฝ้าติดตามทารกอย่างใกล้ชิด
ในช่วงเวลา 2-4 ชั่วโมงหลังประสบอุบัติเหตุ ในกรณีที่พบมีการหดรัดตัวของมดลูกการเฝ้าติดตามทารกมักจะขยาย
เวลาไปเป็น 24 ชั่วโมง ในผู้ป่วยที่อุบัติเหตุค่อนข้างรุนแรง มีอาการปวดมาก มีเลือดออกช่องคลอดหรือคลื่นหัวใจ
ทารกมีลักษณะที่ผิดปกติ แพทย์ผู้ดูแลอาจจะขยายเวลาในการติดตามอาการทารกยาวขึ้นตามแต่กรณี
SPECIFIC TRAUMATIC INJURIES
การบาดเจ็บจากแรงกระแทก
อุบัติเหตุจากการจราจรเป็นสาเหตุที่พบได้มากที่สุดในการบาดเจ็บจากแรงกระแทก ในขณะ
เดินทางสตรีตั้งครรภ์ควรดูแลความปลอดภัยของตนเองโดยการคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องตลอดการเดินทาง โดย
การคาดเข็มขัดนิรภัยให้อยู่เนื้อกระดูกเชิงกรานและไม่กดทับบริเวณยอดของมดลูก และเข็ มขัดนิรภัยควรทอดข้าม
หน้าอกของสตีตั้งครรภ์
ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ ประกอบด้วย การตกเลือดในช่องท้องเนื่องจากในขณะตั้งครรภ์จะมีเส้น
เลือดที่มีแรงดันสูง ภาวะรกลอกตัว ภาวะการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด และ ภาวะมดลูกแตก ภาวะรกลอกตัวพบ
ร้อยละ 38 ในอุบัติเหตุที่รุนแรงและพบร้อยละ 3 ในอุบัติเหตุเล็กน้อย ภาวะมดลูกแตกพบได้น้อยกว่าร้อยละ 1 ใน
สตรีตั้งครรภ์ที่ประสบอุบัติเหตุซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดจากอุบัติเหตุที่มีพลังงานสูง มากระทำต่อหน้าท้องโดยตรง และ
มักทำให้ทารกในครรภ์เสียชีวิตทันที
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ในกรณีที่มีการแตกหักของกระดูกเชิงกราน สตรีที่ตั้งครรภ์จะมีโอกาสการเสียเลือดมากกว่าคนปกติ
เนื่องจากในภาวะตั้งครรภ์จะมีเลือดมาเลี้ยงในส่วนของเชิงกรานมากกว่าในภาวะปกติ ภาวะม้ามแตก หรือ ฉีกขาด
พบได้มากที่สุดในผู้ป่วยที่มีการตกเลือดในช่องท้อง ภาวะทารกได้รับอุบัติเหตุโดยตรงพบน้อยกว่าร้อยละ 1ในการ
บาดเจ็บจากแรงกระแทกในสตรีตั้งครรภ์ ทารกเสียชีวิตสาเหตุที่พบมากที่สุด คือ การที่มารดาเสียชีวิตในทันทีและมี
ความสอดคล้องกับความรุนแรงของอุบัติเหตุนั้นนั้น เช่น ยานพาหนะถูกอัดก๊อบปี้หรือระเบิดและมารดาได้รับ
บาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะ
PENETRATING TRAUMA
การบาดเจ็บจากอาวุธปืนและการถูกแทงเป็นสภาวะที่พบได้มากที่สุด แพทย์ผู้ให้การดูแลควรให้
ความสำคัญกับสุขภาพและชีวิตของมารดาให้มากที่สุดโดยคำนึงถึงทารกน้อยกว่า นอกจากว่ามารดามีสัญญาณชีพที่
ผิดปกติอย่างรุนแรงการทำผ่าตัดคลอดก่อนมารดาเสียชีวิตเป็นเรื่องที่ควรพิจารณา (Perimortem cesarean
section) สตรีตั้งครรภ์ที่ถูกยิงด้วยอาวุธปืนมีโอกาสที่ทารกเสียชีวิตร้อยละ 71 ควรประเมินทางเข้าและ ทางออกจาก
บาดแผล โดยอาศัยภาพถ่ายทางรังสีหรือการตรวจซีทีสแกนเพื่อหาตำแหน่งที่กระสุนฝังอยู่ การได้รับอันตรายจาก
การแทงมีการพยากรณ์โรคที่ดีกว่าการถูกยิงด้วยอาวุธปืน โดยทารกมีโอกาสเสียชีวิตร้อยละ 42 การตรวจด้วยเครื่อง
ซีทีสแกนอาจจะมีประโยชน์ในการประเมินรูปแบบ การบาดเจ็บที่เกิดขึ้น การผ่าตัดเปิดช่องท้องเพื่อให้การรักษาใน
สตรีตั้งครรภ์ที่ถูกแทงด้วยอาวุธมักจะได้รับการพิจารณากระทำในผู้ป่วยทุกราย โดยการผ่าตัดเปิดหน้าท้ องเพื่อการ
รักษานี้ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการที่จะต้องทำการผ่าตัดคลอด นอกจากมีข้อบ่งชี้ทางทารกเป็นสำคัญ การให้วัคซีน
บาดทะยักเพื่อป้องกันควรได้รับการพิจารณาอย่างมีความสมเหตุสมผล
THERMAL INJURY / BURNS
ผลลัพธ์หลังประสบอุบัติเหตุจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก ทั้งด้านแม่ และ ด้านทารกจะแปรผันกับพื้นที่
ผิวที่ได้รับบาดเจ็บ อายุของมารดา สุขภาพของมารดาในสภาวะปกติ อายุครรภ์ของทารก ในกรณีที่พื้นผิวได้รับ
บาดเจ็บประมาณร้อยละ 50 ผู้ป่วยจะมีอัตราตายสูงถึงร้อยละ 60-70 โดยทั่วไปอัตราการตายจะแปรผันไปตามพื้นที่
ผิวที่ได้รับบาดเจ็บในผู้ป่วยครรภ์ครบกำหนดและใกล้ครบกำหนด และระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ได้รับจาก
ไฟไหม้น้ำร้อนลวก
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โรคแบคทีเรียกินเนื้อคน หรือ โรคเนือ
้ เน่าบริเวณฝีเย็บ
(Fourniere’s Gangrene)
พ.ต.อ.นเรนทร์ สันติกุลานนท์
นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.

บทคัดย่อ
โรค Fourniere’s Gangrene คือ โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังบริเวณฝีเย็บ ซึ่งการติดเชื้อ
บริเวณนี้สามารถลามไปยังเนื้อเยื่อบริเวณใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็ว จนเป็นเหตุทำให้เกิดความทุพพลภาพ และอาจ
เสียชีวิตได้
การวินิจฉัย
อาศัยจากประวัติและตรวจร่างกายเป็นหลัก โดยมักจะเริ่มจากอาการปวดบวมมากบริเวณฝีเย็บ
ถุงอัณฑะ บริเวณรอบทวารหนัก (78%) Tachycardia (60%) Purulent discharge (60%) ไข้สูง >38 องศา
(40%) อาจพบเนื้อเยื่อเน่าตายบริเวณผิวหนังได้
การรักษาหลัก
คือการตัดเนื้อตายออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ร่วมกับการให้ยาปฏิชีวนะแบบครอบคลุม
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Management of Locally Advanced Rectal Cancer
พ.ต.ท.วรัญญู จิรามริทธิ์
นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.

บทคัดย่อ
Management of locally advanced rectal cancer Basic of rectal cancer มะเร็งลำไส้ใหญ่
และทวารหนักเป็นโรคมะเร็งที่พบได้พบเป็นลำดับที่ 4 และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับที่ 2 โดย 30% พบว่าเกิดที่
บริเวณลำไส้ตรง สำหรับนิยามของ locally advanced rectal cancer (LARC) คือ cT3-4 และ/หรือ N1-2 ตาม
TNM staging (8th edition) ซึ่งมีพยากรณ์โรคที่ 5 ปี ดังนั้น Overall survival (OS) 70-74%, Local recurrent
(LR) 5-7% และ Disease free survival (DFS) 65-75% สำหรั บการรั กษา LARC ปั จจุ บ ั นเป็ นการรั กษาแบบ
multimodal treatment ซึ่งประกอบด้วย neoadjuvant long-course chemoradiotherapy (LCRT) หรือ short
course hypofractionated radiotherapy (SCRT) ตามด้วย การผ่าตัดแบบ total mesorectal excision (TME)
และให้ adjuvant fluoropyrimidine-based chemotherapy ซึ่งจะกล่าวถึงวิธีการรักษาแต่ละประเภทเป็นลำดับ
ถัดไป
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Fighting with COVID-19 Pandemic using Thai Medicinal Plants
ภญ.พัณณิตา บุญเคลิ้ม
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร.

บทคัดย่อ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถือเป็นปัญหาและวิกฤตการณ์
ด้านสาธารณสุขทั้งในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายด้านทั้งด้านสุขภาพ
ร่างกาย สุขภาพจิต เศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ศูนย์วิจัยต่าง ๆ จึงได้มีการวิจัยพัฒนาผลิตวัคซีนหลายชนิดและคิดค้นยาป้องกันโรค COVID-19
สมุนไพรนับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ถูกนำมาศึกษาวิจัยเพื่อเป็นทางเลือกในการเสริมภูมิคุ้มกันและมีแนวโน้มว่าจะ
สามารถใช้รักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 ได้
วงการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศจึงมีความสนใจในการวิจัยและคิดค้นตัวยาจาก
สมุนไพรหรือสารสกัดจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งโรค COVID-19 ปัจจุบันราชกิจจานุเบกษาได้มีการเพิ่มยา
สารสกัดจากฟ้าทะลายโจรในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. 2564 และในแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย
ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยกรมการแพทย์ พ.ศ. 2564 ระบุพิจารณาการใช้ฟ้าทะลายโจร
รักษาโรค COVID-19 ในผู้ป่วยที่มีอาการน้อย นอกจากฟ้าทะลายโจรแล้วยังมีพืชสมุนไพรอีกหลายชนิดที่อยู่ใน
ขั้นตอนหรือกระบวนการศึกษาวิจัย เช่น กระชายขาว ขิง ขมิ้นชัน ลำไย สารสกัดรูตินจากพืชตระกูลส้ม เป็นต้น
ดังนั้นกลุ่มงานเภสัชกรรมจึงได้มีการรวบรวมข้อมูลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ที่
มีฤทธิ์ในการยับยั้งโรค COVID-19 รวมถึงขนาดการใช้ คำแนะนำ ข้อควรระวังในการใช้ ข้อห้าม ผลข้างเคียงที่พบ
บ่อยจากการใช้เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางที่เป็นประโยชน์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษา ให้
คำแนะนำแก่ผู้ป่วย และเป็นประโยชน์ แก่ประชาชนผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพรเพื่อให้สามารถ
นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยสูงสุด
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คำสั่งโรงพยาบาลตำรวจ
ที่ ๘๖๖ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ
เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
-------------------------------------ตามอนุมัติ นายแพทย์ใหญ่ (สบ ๘) ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ท้ายหนังสือคณะกรรมการแพทยศาสตร
ศึกษา โรงพยาบาลตำรวจ ที่ ๐๐๓๖.๑๙๓ (คพศ)/๐๔๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ อนุมัติให้คณะอนุกรรมการฝ่าย
จัดประชุมวิชาการฝึกอบรมวิชาการทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ ดำเนินโครงการจัดประชุมวิชาการเนื่องใน
โอกาสคล้ายวันสถาปนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ในเดือน ตุลาคม นั้น
เพื่อให้การดำเนินโครงการจัดประชุมวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จสัมฤทธิ์ผล ตาม
ความมุ่งหมายของทางราชการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงาน ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. ที่ปรึกษา
๑.๑ พลตำรวจโท โสภณรัชต์
๑.2 พลตำรวจโท ธนา
๑.๓ พลตำรวจโท พรชัย
๑.๔ พลตำรวจตรี ทวีศิลป์
๑.๕ พลตำรวจตรี ไพบูลย์
๑.๖ พลตำรวจตรี วิชัย
๑.๗ พลตำรวจตรี สรวุฒิ
๑.๘ พลตำรวจตรี บุณยรัสน์
๑.๙ พลตำรวจตรี สุเทพ
๑.๑๐ พลตำรวจตรี วัชรินทร์
๑.๑๑ พลตำรวจตรีหญิง ธนินทร
๑.๑๒ รองศาสตราจารย์ ดร. พลตำรวจตรี กิตติ์ธนทัต

สิงหจารุ
ธุระเจน
สุธีรคุณ
เวชวิทารณ์
เจียมอนุกูลกิจ
ลีวรรณนภาใส
เหล่ารัตนวรพงษ์
พุกกะเวส
พัชรตระกูล
พิภพมงคล
สมนึก
เลอวงศ์รัตน์
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

-2๒. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
๒.๑ ผู้บังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ
๒.๒ รองผู้บังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ
๒.๓ ผู้กำกับการฝ่ายธุรการกำลังพล กองบังคับการอำนวยการ
โรงพยาบาลตำรวจ
๒.๔ ผู้กำกับการฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองบังคับการอำนวยการ
โรงพยาบาลตำรวจ
๒.๕ ผู้กำกับการฝ่ายซ่อมบำรุง กองบังคับการอำนวยการ
โรงพยาบาลตำรวจ
๓. คณะกรรมการปฏิบัติงาน
๓.๑ พันตำรวจเอก ณัฏฐพงษ์
กุลสิทธิจินดา
๓.๒ พันตำรวจเอกหญิง นันทิยา
สุจิรัตนวิมล
๓.๓ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ
๓.๔ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตำรวจ
๓.๕ หัวหน้ากลุ่มงานชีวเคมี โรงพยาบาลตำรวจ
๓.๖ หัวหน้ากลุ่มงานตา โรงพยาบาลตำรวจ
๓.๗ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลตำรวจ
๓.๘ หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตำรวจ
๓.๙ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
๓.๑๐ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ
๓.๑๑ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลตำรวจ
๓.๑๒ หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
๓.๑๓ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลตำรวจ
๓.๑๔ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ
๓.๑๕ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ
๓.๑๖ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ
๓.๑๗ หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลตำรวจ
๓.๑๘ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ
๓.๑๙ หัวหน้ากลุ่มงานหู คอ จมูก โรงพยาบาลตำรวจ
๓.๒๐ หัวหน้ากลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ
๓.๒๑ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ
๓.๒๒ หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ
๓.๒๓ พันตำรวจเอกหญิง มงคลธิดา
อัมพลเสถียร
๓.๒๔ พันตำรวจตรี อรัณ
ไตรตานนท์

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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๓.๒๕ พันตำรวจโท เอกณกฤษ
๓.๒๖ ร้อยตำรวจเอก วีระยุทธ์
๓.๒๗ จ่าสิบตำรวจหญิง ฉัตรวิภา

ดาบเพชร
เพ็งเลิศ
เฉลิมพงษ์ชัย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
๔.๑ พันตำรวจเอก อัครพร
๔.๒ พันตำรวจเอกหญิง วราภรณ์
๔.๓ พันตำรวจเอกหญิง บุณฑริกา
๔.๔ พันตำรวจโทหญิง ดวงนภา
๔.๕ พันตำรวจโท กวิน
๔.๖ พันตำรวจตรี กันต์
๔.๗ พันตำรวจตรี นิติรัตน์
๔.๘ พันตำรวจโท ภาคภูมิ
๔.๙ พันตำรวจตรีหญิง พิภัทรา

ดีประเสริฐวิทย์
ตันพิริยะกุล
สุวรรณเวโช
เบญจวงศ์เสถียร
อิสริยะโอภาส
โอโกโนกิ
สถิย์กิตติ
เตชะขะวนิชกุล
สายโลหิต

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๕. คณะอนุกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดผลงานวิชาการ
๕.๑ พันตำรวจเอกหญิง สุรีรัตน์
จารุหทัย
๕.๒ พันตำรวจเอกหญิง ผกาวรรณ
ชนะชัยสุวรรณ
๕.๓ พันตำรวจเอกหญิง ศิริมา
เขมะเพชร
๕.๔ พันตำรวจเอกหญิง ทิพย์ฆัมพร
เกษโกมล
๕.๕ พันตำรวจเอกหญิง สมบูณ
ขัตติยะสุวงศ์
๕.๖ พันตำรวจโทหญิง วราภรณ์
สุรัตนากร
๕.๗ พันตำรวจโทหญิง ปาณรกุล
บุญประเสริฐ
๕.๘ พันตำรวจโทหญิง กิตินภา
นภากร
๕.๙ พันตำรวจโท ธนวัฒน์
อำพันทรัพย์
๕.๑๐ พันตำรวจโท วรัญญู
จิรามริทธิ์
๕.๑๑ พันตำรวจโท อุกฤษฏ์
ฉวีวรรณากร
๕.๑๒ ร้อยตำรวจเอก อฐิรัฐ
จันทร์พานิชเจริญ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๖. คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการและของรางวัล
๖.๑ พันตำรวจเอก วาที
๖.๒ พันตำรวจเอกหญิง วสุ
๖.๓ พันตำรวจโทหญิง เนตรเพชรรัสมิ์
๖.๔ พันตำรวจโท ศุภชัย
๖.๕ พันตำรวจโทหญิง เนติกาญจน์
๖.๖ พันตำรวจตรี ดิษพงศ์

ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

อัศวุตมางกูร
เทพชาตรี
ตระกูลบุญเนตร
ต้นพงษ์
เปาโสภา
ยังเจริญ
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-4๗. คณะอนุกรรมการฝ่ายอาหาร
๗.๑ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลตำรวจ
๗.๒ พันตำรวจโทหญิง พิลาสินี
๗.๓ พันตำรวจโทหญิง ชนพัฒน์
๗.๔ พันตำรวจตรีหญิง อรัญญา
๗.๕ ร้อยตำรวจเอกหญิง ยุวา
๗.๖ ร้อยตำรวจโทหญิง ญานิศา
๗.๗ พันตำรวจโทหญิง พรินทร์ดา
๗.๘ ร้อยตำรวจโทหญิง ปาจรีย์

ชปารังษี
วีระโสภณ
พรหมคีรี
ทุ่งอ่วน
วงศ์บุญทิพย์
หอมยก
เก่งพฤทธิ์

ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๘. คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดแสดงเวชภัณฑ์
๘.๑ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ
๘.๒ พันตำรวจเอกหญิง มณีรัตน์
๘.๓ พันตำรวจเอกหญิง สุภารัตน์
๘.๔ พันตำรวจเอกหญิง รังษี
๘.๕ พันตำรวจโทหญิง หทัยทิพย์
๘.๖ พันตำรวจโทหญิง วรรณี
๘.๗ พันตำรวจโทหญิง นัทธมนต์

ด่านวรรณพงศ์
ปัญญาปัตโชโต
วงษ์บุญหนัก
นาคเสน
สุโขยะชัย
ชุวัสวัตพัทธ์

ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๙. คณะอนุกรรมการฝ่ายบรรณาธิการ
๙.๑ พันตำรวจเอกหญิง ยอดขวัญ
๙.๒ พันตำรวจตรีหญิง นพรัตน์
๙.๓ พันตำรวจเอกหญิง ศิริมา
๙.๔ ร้อยตำรวจโท อฐิรัฐ
๙.๕ พันตำรวจโทหญิง วันเพ็ญ

อภิกุลชาติกิจ
ธรรมศิริ
เขมะเพชร
จันทร์พานิชเจริญ
ลาภไพวงศ์

ประธานคณะอนุกรรมการ
รองประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

๑๐. คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๑๐.๑ พลตำรวจตรี บุณยรัสน์
๑๐.๒ พลตำรวจตรี ธนิต
๑๐.๓ พลตำรวจตรี วรวุฒิ
๑๐.๔ พลตำรวจตรี สามารถ
๑๐.๕ พันตำรวจเอกหญิง นัทธมน
๑๐.๖ พันตำรวจเอก วาที
๑๐.๗ พันตำรวจโทหญิง พรรณทิพา

พุกกะเวส
จิรนันท์ธวัช
ชัยยศบูรณะ
ม่วงศิริ
แสนยินดี
อัศวุตมางกุร
เวชรังสี

ประธานคณะอนุกรรมการ
รองประธานคณะอนุกรรมการ
รองประธานคณะอนุกรรมการ
รองประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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๑๐.๘ ผู้กำกับการฝ่ายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอำนวยการ
โรงพยาบาลตำรวจ
10.9 รองผู้กำกับการฝ่ายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอำนวยการ
โรงพยาบาลตำรวจ
10.๑0 สารวัตรฝ่ายยุทธศาสตร์ (งานประชาสัมพันธ์)
กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ
๑๑. คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและต้อนรับ
๑๑.๑ ผู้กำกับการฝ่ายฝึกอบรม กองบังคับการอำนวยการ
โรงพยาบาลตำรวจ
๑๑.๒ รองผู้กำกับการฝ่ายฝึกอบรม กองบังคับการอำนวยการ
โรงพยาบาลตำรวจ
๑๑.๓ พันตำรวจโทหญิง กันธิมา
นาคนาคา
๑๑.๔ ดาบตำรวจ วิทยา
สงแสง
๑๑.๕ พันตำรวจตรีหญิง ภรณ์พิชยา
แก้วสิงห์
๑๒. คณะอนุกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
๑๒.๑ ผู้กำกับการฝ่ายเวชระเบียน กองบังคับการอำนวยการ
โรงพยาบาลตำรวจ
๑๒.๒ พันตำรวจโท ไพจิตร
สิงห์แก้ว
๑๒.๓ พันตำรวจโท ปริญญา
คำเบ้าเมือง
๑๒.๔ ว่าที่ร้อยตำรวจตรี สุริยนั
ทัศสามี
๑๒.๕ สิบตำรวจโท สุทธิพงษ์
นึกเว้น
๑๓. คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่
๑๓.๑ ผู้กำกับการฝ่ายซ่อมบำรุง กองบังคับการอำนวยการ
โรงพยาบาลตำรวจ
๑๓.๒ พันตำรวจโท สมเนตร์
ดัดใจเที่ยง
๑๓.๓ ดาบตำรวจ สถาพร
อินตานอน
๑๓.๔ นาย อุดม
ภูสีลิตร
๑๓.๕ พันตำรวจโท สมศักดิ์
ดวงผุยทอง

Virtual Conference COVID-19 : The Global Health Challenges for the New Decade

70

การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสานักงานตารวจแห่งชาติ ครั้งที่ 31

อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
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ประธานคณะอนุกรรมการ
รองประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการเลขานุการ
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๑๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
๑๔.๑ ผู้กำกับการฝ่ายการเงิน กองบังคับการอำนวยการ
๑๔.๒ พันตำรวจโท ธนสิษฐ์
ธนเศรษฐ์สุธี
๑๔.๓ พันตำรวจโท เอกณกฤษ
ดาบเพชร
๑๔.๔ พันตำรวจโทหญิง สุวิมล
รักชาติ
๑๔.๕ สิบตำรวจตรีหญิง ธนาภรณ์
ยิ้มย่อง

ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ
สั่ง ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พลตำรวจโท
(โสภณรัชต์ สิงหจารุ)
นายแพทย์ใหญ่ (สบ ๘)
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การประชุมวิชาการ ประจำปี 2564
เนื่องในโอกาส

คล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
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