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บรรณาธิการแถลง (Editor’s Note)

ปัจจุบันคนไทยเป็นโรคไตเรื้อรังมากถึง 8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 12.3 จากประชากรไทย 65 ล้านคน ซึ่งถือ

เป็นภาระของทั้งผู้ป่วย ครอบครัว และสังคม อีกทั้งผู้ให้บริการที่ต้องค�านึงถึงคุณภาพการดูแลและคุณภาพชีวิตของ

ผู้ป่วยและครอบครัว โรคไตเรื้อรังนี้เป็นผู้ป่วยรายใหม่ท่ีต้องล้างไตประมาณ 7,000-8,000 คนต่อปี เฉพาะในปี 2559  

มผีูป่้วยไตวายเรือ้รังระยะสดุท้าย ทีรั่บบริการในระบบจ�านวน 44,807 คน เป็นผูป่้วยรบับรกิารล้างไตผ่านช่องท้อง (CAPD) 

จ�านวน 24,499 คน รับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจ�านวน 18,541 คน แบ่งเป็น ผู้ที่ได้รับค่าฟอกเลือดและ

ยากระตุน้การสร้างเมด็เลอืด 13,822 คน และรบัเฉพาะยากระตุน้การสร้างเมด็เลือด 4,719 คน บริการผ่าตดัปลกูถ่ายไต 

195 ราย และรับยากดภูมิคุ้มกันหลังการปลูกถ่ายไต จ�านวน 1,572 คน

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) จงึได้มพีธิบีนัทกึลงนามความร่วมมอื โครงการศนูย์วชิาการด้านการบ�าบดัทดแทนไตประจ�าภมูภิาค (Regional 

Renal Replacement Therapy and Training Center : Regional RRT TTC) กับศูนย์วิชาการด้านการบ�าบัด

ทดแทนไตประจ�าภูมิภาค 7 แห่ง  ประกอบด้วย 1.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บรูพา 2.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรตันสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

3.โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4.โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

จ.สมทุรสาคร 5.โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 6.โรงพยาบาลมหาวทิยาลยั

นเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร และ 7.โรงพยาบาลศนูย์ล�าปาง โดยถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาท

สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช ทัง้นีเ้พือ่ยกระดบัการดแูลผูป่้วยโรคไตวายเรือ้รงัให้มคีณุภาพชวีติเพิม่ขึน้ และ

เป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายทุกระดับทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

สขุภาพจิตถอืเป็นประเด็นหนึง่ทีม่คีวามส�าคญัเพราะโยงใยกบัปัจจยัต่างๆในชีวิตประจ�าวันอีกมากมาย อาทิเช่น 

การเจบ็ป่วย การศึกษา การมงีานท�าหรือการว่างงาน แรงงาน รายได้ เศรษฐกิจ ครอบครวั และสงัคม เป็นต้น ซึง่ส�านกังาน

สถิติแห่งชาติได้ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและ

สถาบนัวจัิยประชาการและสงัคม (มหาวทิยาลยัมหิดล) ได้ส�ารวจสขุภาพจติ (ความสขุ) ของคนไทย โดยใช้แบบสอบถาม 

สขุภาพจติคนไทยฉบบัสัน้ 15 ข้อ ของกรมสขุภาพจติในการส�ารวจ พบว่าประชากรไทยอาย ุ15 ปีขึน้ไปมคีะแนนสขุภาพ

จิตเฉลี่ย 31.53 (ชาย 31.84 หญิง 31.26) จากคะแนนเต็ม 45 คะแนนของข้อค�าถามชุดนี้

ดังน้ัน ในเดือนธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือ

ทางวิชาการกับ Governor State University (GSU) ซ่ึงคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ Division of 

Psychology and Counseling, GSU ได้จัดการอบรมด้านสุขภาพจิต เรื่อง Mental health: behavioral health 

modification across the life span in individual, family and community เป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 6-9 และ 

13-16 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรและอาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา 

คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา และยังมีนักศึกษาปริญญาเอกด้านจิตวิทยา

และการปรึกษาของ GSU จ�านวน 10 คนติดตามมาแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้วย เรื่องที่ประทับใจมากที่สุด ได้แก่ play 
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therapy มักใช้กับเด็ก 3-11 ขวบ โดยการน�าของเล่นเด็ก เช่น ตุ๊กตาเพศชายและหญิง รถ สัตว์เลี้ยง บ้าน เป็นต้น ให้

เด็กเลือกเล่นของ 3 ชิ้น การเล่นเป็นการแสดงออกของพฤติกรรมและความรู้สึกที่ผ่านเหตุการณ์บางอย่างมาก่อน ยัง

เป็นกระบวนการรักษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กด้วย การบันทึกลงนามความร่วมมือดังกล่าวจะส่งเสริม 

สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสุขภาพจิตของประชากรทุกกลุ่มวัย

แรงงานเป็นประเด็นที่จะกล่าวถึงอีกประเด็นหนึ่ง การมีงานท�าหรือการว่างงานส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยรวม การดแูลวยัแรงงานทีดี่จะท�าให้แรงงานมศีกัยภาพในการท�างานและลดความเจ็บป่วยทีจ่ะเกดิขึน้จากการท�างาน

ซึ่งจะเป็นภาระต่อ บุคคล ครอบครัว และสังคม ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับส�านักงาน

ประกันสังคมเป็นจ�านวนมากถึง 435,303 แห่ง และจ�านวนผู้ประกันตนภาคบังคับ (มาตรา 33) สูงถึง 10,439,864 คน  

คิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากรไทย 65 ล้านคน มีผู้มาใช้บริการทางการแพทย์แบบผู้ป่วยนอก 2.54 ครั้ง/คน/ปี 

และผู้ป่วยใน 0.06 ครั้ง/คน/ปี ซ่ึงคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ความส�าคัญและได้จัดอบรมวิชาการด้าน

อาชีวอนามัยมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว ในปี พ.ศ.2560 นี้จะเป็นปีท่ี 6 ของการอบรมซ่ึงได้รับการรับรองหลักสูตรจาก

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรูค้วามช�านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกนั แขนง

อาชีวเวชศาสตร์ ขณะนี้ก�าลังเปิดรับสมัคร การอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานส�าหรับแพทย์ (Fundamental 

Occupational Medicine for Physicians) ระยะสั้น เวลา 2 เดือนซึ่งจะมีการอบรมระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 

กรกฎาคม 2560 ทีก่�าลงัจะมาถงึนี ้แพทย์ผูส้นใจสามารถตดิต่อได้ทีฝ่่ายวชิาการและวิจยั โทร 0-3838-6554 ต่อ 2305-6

ส�าหรับวารสารฉบับที่ท่านก�าลังอ่านนี้เป็นนิพนธ์ต้นฉบับทั้งหมด 5 เรื่อง ประกอบด้วยงาน R2R ในล�าดับแรก 

คือ คุณภาพใบส่งตรวจทางรังสีวิทยาของงานรังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  

อีก 4 เรื่องเป็นงานวิจัย ได้แก่ ผลของการฝึกผ่อนลมหายใจออกช้าโดยการเป่ากังหันลมต่อความดันโลหิตในผู้ป่วย 

โรคความดันโลหิตสูง ปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหร่ีของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ผลการท�ากายบริหารแบบมณีเวชต่อ 

การทรงตัว ความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของผู้สูงอายุ และ บทบาทของแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวและความสุขใน

การท�างานบริการปฐมภูมิในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งกองบรรณาธิการหวังว่าท่านคงได้รับความรู้จากงานวิจัยต่างๆ ในวารสาร

ฉบับนี้ แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมจิต พฤกษะริตานนท์
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