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กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙

ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓
จุลสาร

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศริ ริ าช ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงพยาบาลศิรริ าช เลขที่ ๒ ถนนวังหลัง
เขตบางกอกน้อย กทม. ๑๐๗๐๐ โทร. ๐-๒๔๑๙-๘๕๑๘, ๐๘-๘๐๐๙-๔๑๒๒, ๐๘-๘๐๐๙-๔๐๒๒
โทรสาร ๐-๒๔๑๑-๓๙๕๗

สาราณียกร
นพ. นิพนธ์ พวงวรินทร์
สาราณียกรผู้ช่วย		
นพ. ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์
ประธานฝ่ายวิชาการ		
นพ. ศุภกร โรจนนินทร์
พญ.มานี ปิยะอนันต์
ประธานฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น
พญ. นวลศรี ทิวทอง
นพ. อนุพันธ์ ตันติวงศ์
พญ. สุชาดา กัมปนาทแสนยากร ประธานฝ่ายศิษย์เก่าต่างประเทศ พล.อ.อ. อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์
ประธานฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก นพ. ภานุพันธ์ ทรงเจริญ
พญ. สมบูรณ์ ธรรมเถกิงกิจ
ประธานฝ่ายพัฒนาสารสนเทศ
นพ. กีรติ เจริญชลวานิช	     
นพ. ชนินทร์ ล�่ำซ�ำ
กรรมการกลาง   	
นพ. สยาม พิเชฐสินธุ์
นพ. ธวัชชัย อัครวิพุธ
พญ. สุภาวดี ลิขิตมาศกุล

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ ๒๕๕๙-๒๕๖๑
นายกกิตติมศักดิ์

นพ. สุนทร ตัณฑนันทน์		
นพ. เฉก ธนะสิริ		
นพ. ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
นพ. มนตรี ตู้จินดา		
นพ. เสรี ตู้จินดา		
นพ. สมหวัง ด่านชัยวิจิตร

พญ. คุณหญิง สุดสาคร ตู้จินดา
นพ. ธีระ ลิ่มศิลา
นพ. มันตรี จุลสมัย
นพ. ศุภชัย ไชยธีระพันธ์
นพ. เหลือพร ปุณณกันต์

นายกสมาคม
อุปนายก
เลขาธิการ
เหรัญญิก
ปฏิคม
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์ นพ. ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์

นพ. วิปร วิประกษิต
พญ.สมบูรณ์ เกียรตินันท์ 	 พล.อ.ต. สันติ ศรีเสริมโภค
นพ. วรการ จิรานันตรัตน์ 	 นพ. พล หิรัณยศิริ 	
นพ. เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์
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จุลสารเกลียวสัมพันธ์
๏ เป็นสมบัติของสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกเป็นราย ๓ เดือน 		
เป็นจุลสารแจกฟรี มิได้มีการจ�ำหน่าย
๏ สารคดี, บทความ, บทวิจารณ์, ความคิดเห็นและข้อเขียนต่างๆ ในจุลสารฉบับนี้ถือได้ว่า
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนซึ่งสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ

คืนสู่เหย้า
ที่ยิ่งใหญ่

คืนวันเสาร์ที่
๒๑ มกราคม ๒๕๖๐
กรรมการที่ปรึกษากิติมศักดิ์
นพ. อติเรก จิวะพงศ์

กรรมการที่ปรึกษา

นพ. ไสว ลิมปิษเฐียร
พญ. จันทพงษ์ วะสี
นพ. ธารา ตริตระการ
นพ. เสรี หงษ์หยก
นพ. เชิดศักดิ์ ธีระบุตร

สารบัญ
•
•
•
•
•
•

แจ้งข่าวกับสมาชิก 	
ภาพรับบัณฑิตใหม่ รุ่น ๑๒๑
ลูกศิริราชคนนี้คือใคร
โกโก้กับสมอง
แพทย์ยุคดิจิทัล
บรรณาธิการแถลง

๓
๖
๑๑
๑๕
๒๗
๓๒

พญ. ชนิกา ตู้จินดา

นพ. ชัยวัฒน์ โมกขะเวส

นพ. ประสิทธ์ วัฒนาภา

นพ.  ประวัติ ตั้งศิริพัฒน์
นพ. วิบูล สุนทรพจน์
นพ. วีระเดช ถิระวัฒน์
นพ. พนม เกตุมาน
นพ.. สมมาตร แก้วโรจน์

นพ. วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล
นพ. ขจร เวชพฤติ
พญ. เล็ก ปริวิสุทธิ์
นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์

พญ. อรุณ วงษ์จิราษฎร์
นพ. วินัย วิริยะกิจจา
พญ. วรรณี นิธิยานันท์
นพ. นริศ กิจณรงค์
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แจ้งข่าวกับสมาชิก
สืบเนื่องจากมีสมาชิกบางท่านมาสอบถามทางสมาคมฯ ถึงกองทุนของรุ่นในศิริราชมูลนิธิ ทาง
สมาคมฯ ไม่มีข้อมูลเหล่านี้ ด้วยเหตุดังกล่าวทางสมาคมฯ ได้ขอข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนต่างๆ ของศิษย์เก่า
แพทย์ศิริราช แต่ละรุ่นในศิริราชมูลนิธิ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวบรวมได้ ๕๑ กองทุน บางรุ่นมีหลาย
กองทุนบางรุ่นไม่มีข้อมูลจากศิริราชมูลนิธิ
ข้อมูลที่ได้รับมาอาจมีความคลาดเคลื่อนไปบ้าง บางกองทุนอาจจะเป็นกองทุนดั้งเดิมที่หยุดการ
เคลือ่ นไหว ซึง่ ทางสมาคมฯ ไม่สามารถจะตรวจสอบเพราะเป็นการกระท�ำทีไ่ ม่เหมาะสม ขอให้ผแู้ ทนแต่ละ
รุ่นตรวจสอบเองจะเหมาะสมกว่า กองทุนเหล่านี้จะเป็นกองทุนที่บริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อ
กิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล และสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศริ ริ าช แล้วแต่ความต้องการของ
แต่ละรุ่น กองทุนเหล่านี้ได้แก่
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รายชื่อกองทุนศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชรุ่นต่างๆ ในศิริราชมูลนิธิ
ล�ำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

รหัสทุน
B001615
B001616
D001798
B00078
B000097
B002151
B000131
B002545
D000602
B000530
B001542
D003021
D003372
D003373
D003374
D003375
D003376
D003056
D003040
B000137
B001717
B000639
D002453
D003533
D003572

กองทุน
พ.บ. รุ่น ๔๘ (พ.ศ. ๒๔๘๖)
แพทยศาสตรบัณฑิต ๒๔๗๘
แพทยศาสตรบัณฑิต ๕๑
แพทย์ศิริราชรุ่น ๕๒
แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชรุ่น ๕๓
แพทย์ศิริราชรุ่น ๕๕
พ.บ. รุ่น ๕๖ (พ.ศ. ๒๔๙๔)
แพทย์ศิริราชรุ่น ๕๗
แพทยศาสตร์ศิริราชรุ่น ๖๐
ศิษย์แพทย์ศิริราชรุ่น ๖๑
แพทย์ศิริราช ๒๕ พุทธศตวรรษ (หรือแพทย์รุ่น ๖๒)
ศิริราชรุ่น ๖๔
แพทย์ศิริราชรุ่น ๖๖ เพื่อภาควิชากายวิภาคศาสตร์
แพทย์ศิริราชรุ่น ๖๖ เพื่อพิพิธภัณฑ์ในภาควิชากายวิภาคศาสตร์
แพทย์ศิริราชรุ่น ๖๖ เพื่อภาควิชาสรีรวิทยา
แพทย์ศิริราชรุ่น ๖๖ เพื่อภาควิชาชีวเคมี
แพทย์ศิริราชรุ่น ๖๖ เพื่อภาควิชาเภสัชวิทยา
พ.บ. ศิริราชรุ่น ๖๗ เพื่อสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช
ศิริราชรุ่น ๖๘ เพื่อสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช
แพทยศาสตรบัณฑิต ๖๘
ทุนการศึกษาของแพทย์ศิริราชรุ่น ๖๘
แพทยศาสตรบัณฑิตรุ่น ๖๙
ศิษย์แพทย์ศิริราชรุ่น ๖๙
แพทย์ศิริราชรุ่น ๖๙
แพทย์ศิริราชรุ่น ๗๑
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ล�ำดับ
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑

รหัสทุน
D003426
D002865
B00013
D003463
B000027
D003653
B000053
D003329
D003501
D003697
B002389
D002544
D003490
B000405
B000442
D002616
D002673
D001384
D002873
D003590
D003500
D003577
D003595
B001566
D002885
B002123
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กองทุน
แพทย์ศิริราชรุ่น ๗๒
ศิริราชรุ่น ๗๓ เพื่อศิริราช
แพทย์ศิริราชรุ่น ๗๔
แพทย์ศิริราชรุ่น ๗๔ เพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศิริราชบัณฑิตรุ่น ๗๕
แพทย์ศิริราชรุ่น ๗๕
แพทยศาสตรบัณฑิตศิริราชรุ่น ๗๖
แพทย์ศิริราช ๗๖ เพื่อศิริราช
แพทย์ศิริราชรุ่น ๗๗
ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชรุ่น ๗๙
แพทย์ศิริราชรุ่น ๘๐
แพทย์ศิริราช ๘๓
ศิริราชรุ่น ๘๓
เวชชนิสสิต ๒๕๒๑ (ศิริราชรุ่น ๘๔)
เวชชนิสสิต ๒๕๒๑ (ศิริราชรุ่น ๘๔)
แพทย์ศิริราช รุ่น ๘๔
แพทย์ศิริราช รุ่น ๘๕
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรุ่น ๘๗
แพทย์ศริ ริ าชรุน่ ๘๘ เพือ่ สืบสานพระปณิธานพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย
แพทย์ศิริราชรุ่น ๙๐ เพื่ออาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
กองทุน “ศิริราช ๙๓”
ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชรุ่น ๙๔
ศิริราช ๙๕
แพทยศาสตร์ศิริราชรุ่น ๙๖
แพทยศาสตรบัณฑิตศิริราชรุ่น ๙๗
ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในสหรัฐอเมริกา
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“ลูกศิริราชคนนี้คือใคร”
นายแพทย์พนม สนิทประชากร
ศิริราชรุ่น ๖๑

เขามีถิ่นก�ำเนิดที่แดนอาทิตย์อุทัย มาสู่
เมืองไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง ใช้
ชีวติ เฉกเช่นชาวไทยทัว่ ไปเรียนหนังสือที่ ร.ร. สวน
กุหลาบ มีเพือ่ นร่วมรุน่ คนไทยหลายท่าน ซึง่ บรรดา
ท่านเหล่านั้นเมื่อจบชั้นสูงของโรงเรียนขณะนั้น ก็
คือมัธยม ๘ หรือเทียบเท่าเตรียมอุดมฯ ต่างก็แยก
ย้ายไปเรียนต่อตามสาขาที่ตนปรารถนา
ในบรรดาเพื่ อ นก็ มี ส ่ ว นหนึ่ ง ที่ ส อบเข้ า
เรียนแพทย์ สมัยนั้นเริ่มด้วยเตรียมแพทย์ ๒ ปี ที่
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ เขาเรียนเก่ง และสมัคร
สอบเข้าเรียนเตรียมแพทย์ที่คณะวิทยาศาสตร์ ใน
ปี พ .ศ. ๒๕๐๔ ก็ ไ ด้ ข ้ า มฝากมาเรี ย นที่ ค ณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชและพยาบาล
เขาเป็นคนเรียบร้อย ไม่สุงสิงกับใครมาก
ผู้เขียนได้มาอยู่ใกล้ชิดกับเขาเมื่อเราเรียนปีที่ ๓-๔
ซึ่งต้องขึ้น ward และพักที่หอพักแพทย์
ห้องของเราอยู่ติดกัน จึงรู้ว่าเขาเป็นคน
ขยัน ตื่นเช้าและใจดีชงกาแฟมาแจกเพื่อนเสมอ

เมื่อเราได้รับการประสาทปริญญาในปี
๒๔๙๙ เขาก็ ไ ด้ มี โ อกาสได้ รั บ เลื อ กเป็ น แพทย์
ประจ� ำ บ้ า น ในแผนก ตา หู คอ จมู ก ที่
ศาสตราจารย์ น.พ.แดง กาญจนารั ณ ย์ เป็ น
หั ว หน้ า แผนก ซึ่ ง ขณะนั้ น เป็ น จั ก ษุ แ พทย์ ที่
เชี่ยวชาญ มีการผ่าตัดต้อกระจกโดยใช้ VonGraft

12

เกลียวสัมพันธ์

ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙

knife ซึ่ง สมัยนั้นผ่าตัดโดยไม่ต้องเย็บแผล แต่
ผู้ป่วยต้องไม่เคลื่อนไหว เป็นเวลาถึง ๒ สัปดาห์
หัวหน้าแผนก หู คอ จมูก ได้แก่ ศาสตราจารย์
น.พ.พร วราเวช (แป้นพัฒน์) แพทย์ประจ�ำบ้าน
ต้ อ งดู แ ลด้ ว ย เราห่ า งเหิ น กั น ในชั่ ว ระยะหนึ่ ง
ผู้เขียนต้องไปรับราชการทหารและไปเป็นแพทย์
ประจ�ำบ้านหมุนเวียนของกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุ ข ที่ ต ้ อ งไปปฏิ บั ติ ง าน ที่ ร.พ.กลาง,
ร.พ.ราชวิถี (ร.พ.หญิงในขณะนั้น) และ ร.พ.พระ
มงกุฎเกล้าฯ ขณะที่เป็นทหาร

เขามีประสบการณ์ที่เห็นว่าบริการทาง
จักษุ ในจังหวัดที่อยู่ห่างไกลมีความจ�ำเป็นต้อง
พิจารณา เพราะจากการที่เขาได้ไปปฏิบัติงานที่
จังหวัดบุรรี มั ย์กบั น.พ.วิชาญ ศรีสพ
ุ รรณ ภายใต้
โครงการ JICA เป็นข้อมูลทีเ่ ขาน�ำมาหาแนวทางให้
จักษุวิทยาได้เข้าถึงประชาชน สนองนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขทีไ่ ด้นำ� โครงการป้องกันตาบอด
และควบคุ ม สายตาพิ ก ารที่ น.พ.ณรงค์ สดุ ดี
ผู้อ�ำนวยการกองโรงพยาบาลภูมิภาคในขณะนั้นมา
ปฏิบัติอยู่พอดี

เขากลับไปศึกษาต่อทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ หลัง
จากพ้นหน้าที่ที่ ร.พ.ศิริราช นอกจากต่อเติมสาขา
จักษุวิทยาแล้ว ยังได้รับปริญญาเอกในสาขาฟิสิกส์
อีกด้วย มหาวิทยาลัย Juntendo School of
Medicine แต่งตัง้ ให้เขาเป็น Associate Professor
หลังจากที่เขากลับมาประเทศไทยและได้มาร่วมมือ
กับ ศาสตราจารย์ น.พ.อุทยั รัตนิน หัวหน้าภาค
วิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี
ในการฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำบ้าน และส่งเสริมให้
แพทย์บางท่านได้รับการฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น
ด้วย

เขาได้ มี บ ทบาทช่ ว ยเหลื อ กระทรวง
สาธารณสุ ข โดยชั ก ชวนจั ก ษุ แ พทย์ แ ละแพทย์
สาขาอืน่ ทีเ่ ป็นเพือ่ นๆ มาร่วมงานโดยตัง้ ชือ่ กลุม่ ว่า
Ophthalnic Cell

เขามีวสิ ยั ทัศน์ทดี่ ี โดยทีเ่ ห็นความจ�ำเป็น
ต้องพัฒนาบุคลากรแพทย์ทางจักษุ เมื่อโครงการ
ป้ อ งกั น ตาบอดเป็ น ประเด็ น ส� ำ คั ญ ที่ อ งค์ ก าร
อนามัยโลก เน้นให้ประเทศสมาชิกด�ำเนินการหลัง
จากการประชุ ม ใหญ่ ที่ เ มื อ ง Alma Atta ที่
ประเทศไทยที่เป็นภาคี ต้องสนองกิจกรรมที่มีคุณ
ประโยชน์นี้

ความผู ก พั น กั บ อาจารย์ จ ากโรงเรี ย น
แพทย์อีกหลายท่าน ท�ำให้เขาได้รับการสนับสนุน
จาก ศาสตราจารย์ น.พ.อุทัย รัตนิน
ศาสตราจารย์ น.พ.จรีเมธ กาญจนารัณย์
ให้สนองการผลิตแพทย์ทางตา จากสาขาต่างๆ ทีม่ ี
จิตอาสา มารับการอบรมในระยะ ๖ เดือน รุ่นละ
๕ คน และพยาบาลเวชปฏิบัติรุ่นละ ๑๐ คน มา
เพื่อช่วยเหลือ โดยที่ฝ่ายการพยาบาลของ ร.พ.
รามาธิบดี ได้ให้การสนับสนุนอบรมอยู่ถึง ๕ รุ่น
ต่อมาจึงมอบให้ ร.พ.มหาราช นครราชสีมา รับ
ด�ำเนินการต่อเนื่อง
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เขามีความเห็นว่าประเทศของเรายังไม่มี
ข้อมูลที่เป็นสถิติของโรคตา นอกจากที่ได้จากสถิติ
ของกระทรวงที่ อาจารย์ พ.ญ.ฉลวย เตระยานนท์
อดีตอาจารย์แผนกกายวิภาคศาสตร์ของศิริราช
พยาบาล ได้รวบรวมไว้เท่านั้น น.พ.ชเนศ นันท
วิสยั เป็นจักษุแพทย์ทเี่ รียนสาธารณสุขมหาบัณฑิต
มาได้รบั การมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมส�ำรวจโรค
ตาบอดและสายตาพิการ โดยวิธีการทางสถิติทั้ง
ประเทศทั้ง ๒ ครั้ง เขาพอใจมากที่เปอร์เซ็นต์ของ
คนตาบอดลดลงจากที่ส�ำรวจครั้งแรก จนอยู่ใน
มาตรฐานเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
เพือ่ นๆ ทีม่ าร่วมงานกับเขาล้วนท�ำโดยไม่
หวังผลตอบแทนทั้งสิ้น เขาเคยบอกว่าโครงการใด
ที่มีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องมักจะไม่ส�ำเร็จ หลาย
คนที่เป็นเพื่อน เช่น น.พ.ถนอม เหล่ารักพงษ์,
น.พ.ชเนศ นั น ทวิ สั ย , น.พ.เมธ หลิ น วงษ์ ,
น.พ.สมศักดิ์ รัศมีทัต, น.พ.ประวัติ ตั้งศิริพัฒน์,
พ.ญ.สุนีย์ ธีระการุณวงศ์, ศาสตราจารย์ น.พ.
วิ สุ ท ธิ์ ตั น ศิ ริ ค งคล, พ.ญ.วั ฒ นี ย ์ เย็ น จิ ต และ
พ.ญ.ขวัญใจ รวมทั้งผู้เขียน ล้วนช่วยกันท�ำงานที่
ฝากไว้เป็นแขนงหนึ่งของจักษุวิทยาในประเทศไทย
อาทิเช่น ต� ำราจักษุสาธารณสุข การส�ำรวจโรค
ตาบอดและสายตาพิการ โครงการวิจัยริดสีดวงตา
ในเขตเมือง ค่าเฉลีย่ ค่าใช้จา่ ยการรักษาโรคตา การ
ที่ผลักดันให้ศูนย์จักษุสาธารณสุขที่ ร.พ.มหาราช
นครราชสีมา ร่วมกับ น.พ.ประวัติ ตัง้ ศิรพิ ฒ
ั น์ และ
น.พ.เทียนชัย พรหมภูเบศร์ ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
ศูนย์ควบคุมตาบอด และสายตาพิการขององค์การ
อนามัยโลกที่ประเทศญี่ปุ่น
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การน�ำเอาจักษุแพทย์ไทยไปมีบทบาทใน
องค์ ก รระหว่ า งประเทศ การศึ ก ษาต่ อ ดู ง านใน
ประเทศต่างๆ ล้วนเป็นผลการผลักดันของเขา
การที่ประเทศไทยในขณะนั้น น�ำวิธีการ
Primary Health Care ที่กระทรวงสาธารณสุข
ก�ำลังด�ำเนินการ เขาก็ได้แนะวิธผี สมผสาน Primary
Eye Care เข้าไปให้ชุมชนโดย อ.ส.ม. ที่รับการ
อบรมแบบครู ก. (จากจักษุแพทย์) สูค่ รู ข. แพทย์
ที่ประจ�ำ ร.พ. ในชนบท และครู ค. คือบุคลากร
ทางแพทย์ระดับต้นให้สอนแสดงวิธกี ารตรวจค้นโรค
ที่เป็นสาเหตุของตาบอด และสายตาพิการที่อาจ
ช่วยแก้ไข ตามล�ำดับขั้นตอนได้เป็นอย่างดี
เขาเคยปรารภว่าเขารักประเทศไทยมาก
ทุกครัง้ ทีไ่ ปในชนบท ถิน่ ทุรกันดาร เขาจะไปศึกษา
วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งวัตถุโบราณ สิ่งที่เขา
ภูมใิ จ ผลของการส�ำรวจโรคตาบอดครัง้ สุดท้าย ได้
ผลเป็ น ที่ น ่ า พอใจยิ่ ง เขาจึ ง ปิ ด ฉากลง โดยการ
ประกาศ Bangkok Declaration ที่กระทรวง
สาธารณสุขได้ให้เกียรติยศ แก่คณะท�ำงานทั้งชาว
ไทยและญี่ปุ่น แม้ว่าเราจะห่างเหินกันไปพักหนึ่ง
เขาก็กลับมาสนใจแขนงวิชาใหม่ คือ Mid level
Personal Course ขึ้ น ที่ ศู น ย์ จั ก ษุ ส าธารณสุ ข
ซึ่งไปเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ จากนานา
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาอบรมหลาย
Course โดยได้ ทุ น สนั บ สนุ น จากประเทศญี่ ปุ ่ น
และน่าจะเป็นการสอดคล้องกัน ASEAN เพราะเขา
ไปหารือกับ ศ.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ที่ดูแลเรื่อง
ASEAN มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่บ่อยๆ เขาลดงาน
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ในประเทศไทยลง แต่ ต ้ อ งดู แ ลโครงการตาของ
องค์กรอนามัยโลกต่อเนื่องอยู่อีก แต่ต้องฟันฝ่าไป
ท�ำงานในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง เดินทางโดย
เครื่องบินเป็นประจ�ำ
พวกเราเกื อ บจะสู ญ เสี ย เขาไป เมื่ อ มี
เหตุการณ์อันไม่คาดฝัน เขาป่วยมากจนคู่ชีวิตของ
เขาต้องโทรมาบอกเพือ่ นฝูง และขอความช่วยเหลือ
เพราะอาการโรคหัวใจทีเ่ ป็นเฉียบพลัน โชคดีทบี่ า้ น
พักของเขาเป็นคอนโดที่อยู่ใกล้ รพ.วิชัยยุทธ
ศ.วิสุทธิ์ ได้ทราบข่าวร้ายนี้ พร้อมกับ
ผู้เขียน จึงได้ติดต่อให้ทาง รพ. ส่ง Ambulance
ไปรับถึงบันไดลิฟต์คอนโด และได้รับการผ่าตัด
หัวใจฉุกเฉิน เขารอดชีวิตมาได้ แต่ก็ใช้เวลานาน
เกือบ ๒ เดือน ในห้อง CCU หมดค่าใช้จ่ายไปก็
ประมาณ ๔ ล้านบาท พวกเราในเมืองไทย เฝ้าดู
อาการของเขาอย่างวิตก
เมือ่ ทุเลาลงเขาก็ตอ้ งกลับไปประเทศญีป่ นุ่
และมีการผ่าตัดซ�ำ้ เพราะมีโรคแทรกซ้อน
อย่างไรก็ดี เขาก็ผงาดสู้งานต่อไป แม้จะ
ไม่เต็มที่ เพระสังขารไม่อำ� นวย เขาฝากงานทีค่ งั่ ค้าง
ไว้กับ คุณพยอม อยู่วนิชชานนท์ ดูแล Course
เกี่ยวกับ Muscle ที่ ศ.วิสุทธิ์ ได้อุปการะไว้
เราพบกั น ครั้ ง สุ ด ท้ า ย ที่ ร ่ ว มประชุ ม
Biregional ที่ผู้เขียนได้เป็นประธาน และส่งข่าว
ผ่านคุณพยอมเป็นระยะ

ผมทราบจากคุ ณ พยอม และคุ ณ หมอ
ขวัญใจ ว่าเขาป่วยมาก แต่ทเุ ลาลง และต้องถูกส่ง
ไปพักฟื้นที่ รพ. ในชนบท ห่างโตเกียวประมาณ
๑๐๐ กม. และพากันจะไปเยี่ยม ผมยังขอให้ซื้อ
ของจากโคราชไปฝาก แต่อนิจจาไม่ทันการ เขาก็
จากพวกเราไปโดยไม่ได้ลาอีกเลย
เราได้แต่สง่ จิตวิญญาณ ไประลึกถึงความ
ดีของเขา ทีแ่ ม้แต่ศรีภรรยาของเขาถึงแก่กรรม เขา
ก็ยงั ไม่มโี อกาสมาเคารพศพ หากชาติหน้ามีจริงเรา
คงจะได้ร่วมงานกันอีก เพื่อนๆ ในเมืองไทย เรียก
เขาผู้นี้ว่า อาจารย์ เค แต่เขาคือ นิยม อุทัยภาค
ของผู้เขียน
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โกโก้กับสมอง
“Two spoonfuls of cocoa a day keeps Alzheimer away”
ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์, ราชบัณฑิต

สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

๑. บทน�ำ
มนุษย์เราเริม่ รูจ้ กั ดืม่ โกโก้ กันมานานแล้ว โดยคนพืน้ เมืองในทวีปอเมริกาได้เริม่ ต้นดืม่ กันมาก่อน
และต่อมาในราวกลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ จึงมีความนิยมดื่มกันอย่างแพร่หลายและรวดเร็วทั่วทั้งทวีป
ยุโรป หลังจากที่ชาวตะวันตกค้นพบทวีปอเมริกา และเห็น ชาวมายา (Maya) พื้นเมืองในทวีปอเมริกาใต้
นิยมดื่ม โกโก้ กันโดยทั่วไป (รูปที่ ๑)
โกโก้ (cocoa) จัดเป็นอาหารประเภทถั่ว (nut) ที่มีส่วนประกอบทางเคมีมากกว่า ๗๐๐ ชนิด
(รูปที่ ๒) โดยมีคุณสมบัติที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ และถือเป็นอาหารที่วิเศษที่สุด (super food)
ของมนุษย์และได้จดั ประเภทอยูใ่ นกลุม่ ผลไม้ อนึง่ นักวิทยาศาสตร์ทงั้ ในอดีตและปัจจุบนั ต่างก็ทงึ่ กับสรรพคุณ
และคุณสมบัติอันมหัศจรรย์ของ โกโก้ มาตลอด และเรียก โกโก้ ว่าเป็น ยาวิเศษ ของทุกยุคสมัย (the
greatest medicine of all time)

รูปที่ ๑. ชาวมายา (Maya) ในทวีปอเมริกาใต้ที่รู้จัก
โกโก้ดีและนิยมใช้ดื่มกันตลอด มานานกว่า ๔๐๐ ปี

รูปที่ ๒. โกโก้เป็นสารอาหารประเภทถั่วที่มีส่วน
ประกอบด้วยสารเคมีตา่ งๆมากกว่า ๗๐๐ ชนิด
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ในด้านความปลอดภัย กล่าวได้ว่า โกโก้
มีคุณสมบัติหรือประสิทธิผลต่อร่างกายในด้านบวก
มาตลอด และจั ด ว่ า เป็ น สารอาหารที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด
สุ ข ภาพดี ที่ สุ ด เท่ า ที่ ม นุ ษ ย์ เราจะน� ำ มาใช้ เ พื่ อ
รับประทานได้โดยปลอดภัยในล�ำดับรองลงมาจาก
นาํ้ บริสทุ ธิ์ นอกจากนีย้ งั พบว่า โกโก้ ยังมีคณ
ุ สมบัติ
ในการป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ในมนุษย์ได้ดีที่สุด
ในบรรดาของสารเคมีทั้งหลายที่เรารู้จักกัน โดย
โกโก้ จัดว่าเป็นยาที่ดีสุดของคนเราในปัจจุบันและ
ได้รับการพิสูจน์ว่า โกโก้ ใช้ได้ผลดีมาตลอดทุกยุค
ทุกสมัยดังปรากฏในค�ำบันทึกของ Hippocrates
ซึ่งกล่าวว่า “ยาที่ดีสุดของมนุษย์เราคืออาหาร”
และในปัจจุบนั พบว่าอาหารทีม่ ปี ระโยชน์สงู สุดอย่าง
หนึ่งของคนเรา คือ โกโก้ นั่นเอง
ดังนัน้ ในปัจจุบนั จึงยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่า
โกโก้ เป็นอาหารทีด่ ที สี่ ดุ ของมนุษยชาติโดยมีความ
พิเศษในด้านที่มีทั้งกลิ่นหอมและมีคุณประโยชน์
อนันต์ พร้อมกันนี้ โกโก้ ยังช่วยท�ำให้ทั้งอารมณ์
และจิตใจของคนเราดีขนึ้ อีกด้วย ส�ำหรับช็อกโกเลต
นั้นถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือเครื่องดื่มที่ท�ำมาจาก
โกโก้ เช่นกัน โดยมีการเติมส่วนผสมของนํ้าตาล
นม เนย เพิ่มขึ้นในสัดส่วนต่างกันออกไป
ในปัจจุบนั มีรายงานทางการแพทย์มากมาย
ที่พบว่า โกโก้ มีคุณสมบัติก่อให้เกิดผลดีต่อระบบ
การไหลเวียนเลือด ระบบทางเดินหายใจและระบบ
การท�ำงานของสมอง โดยพบว่า โกโก้ มีผลท�ำให้
ลดความดันโลหิตสูง ลดอาการไอและหอบหืด ลด
การเกิดโรคหัวใจ ลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

(อัมพฤกษ์อัมพาต) และยังสามารถป้องกันการเกิด
โรคมะเร็งได้อีกด้วย
ล่าสุดมีรายงานทางการแพทย์มากมายที่
แสดงอย่างชัดเจนว่า โกโก้ สามารถช่วยลดภาวะ
การถดถอยของความจ�ำในผู้สูงอายุ (age-related
memory deficit) ได้ นั่นคือ โกโก้ จะมีผลช่วย
ด้าน ความจ�ำ และ เพิ่มประสิทธิภาพ ของการ
ท�ำงานของเซลล์สมองในด้านการเรียนรู้ การรับรู้
การตัดสินใจ ความนึกคิด ความคิดค�ำนึง ความคิด
เชิ ง เหตุ ผ ล ความรู ้ ส ติ โดยมี ชื่ อ เรี ย กรวมกั น ว่ า
ประชา (cognition) อีกด้วย

๒. ส่วนประกอบของโกโก้
โกโก้ ตามธรรมชาติมีองค์ประกอบของ
สารเคมีตา่ งๆ มากกว่า ๗๐๐ ชนิด ซึง่ รวมทัง้ ส่วน
ทีเ่ ราทราบกันดีในปัจจุบนั ทัง้ ทางด้านสูตรโครงสร้าง
และคุณสมบัติกับส่วนประกอบที่เป็นสารเคมีชนิด
ใหม่ๆ ที่เรายังไม่รู้จักกันดีอีกด้วย โกโก้ มีองค์
ประกอบทีส่ ำ� คัญ คือมีสารเคมีทจี่ ดั ประเภทว่าเป็น
ตั ว ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ (antioxidants) ชนิ ด ที่ มี
คุณสมบัตแิ รงรวมกันอยูห่ ลายชนิด สารอนุมลู อิสระ
เหล่านี้เป็นสารเคมีที่พืชสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันมิให้
เซลล์ของตัวเองถูกท�ำลายหรือตายไปก่อนก�ำหนด
ซึ่งอาจเป็นผลเกิดมาจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ
เช่น ความร้อน แสงสว่าง ความชืน้ และมลพิษต่างๆ
ในอากาศ นอกจากนี้การเสื่อมสลายหรือการตาย
ของเซลล์ยังเกิดเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอัน
เนื่องมาจากปัจจัยของกาลเวลาอีกด้วย
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ในร่ า งกายมนุ ษ ย์ เรา โดยปรกติ จ ะมี
ปฏิกิริยาทางเคมีที่เรียกว่า Reactive Oxygen
Species (ROS) ที่เกิดขึ้นมาเองในธรรมชาติเพื่อ
ท�ำลายเซลล์ของตัวเราเอง และเป็นต้นเหตุที่ท�ำให้
คนเราเกิด สภาวะแก่เร็วกว่าก�ำหนด (premature
aging) ซึง่ โกโก้ มีสารเคมีทเี่ ป็นองค์ประกอบทีม่ ี
คุณสมบัติท�ำให้การเกิดปฏิกิริยาของ ROS ลดลง
ดังนั้น โกโก้ จึงมีฤทธิ์ชะลอความชราภาพในผู้สูง
อายุได้
โกโก้ มีสว่ นประกอบของ สารโพลีฟนี อลส์
(polyphenols) จ�ำนวนมากมายหลายชนิด ซึ่ง
สารเหล่านีใ้ นปัจจุบนั พบว่าเป็นสารทีท่ ำ� ให้มกี ารเกิด
อนุมลู อิสระลดลงและชะลอการตายหรือสูญเสียของ
เซลล์ได้ ในธรรมชาติ สารโพลีฟนี อลส์ เหล่านีพ้ บ
ได้ในสารอาหารต่างๆ หลายประเภท เช่น เหล้า
องุ่นแดง, ชาเขียว, ชาด�ำ, กาแฟ, ผลไม้ตระกูล
เบอร์ รี ย ์ (berries), ไซตรั ส (ผลไม้ ก ลุ ่ ม ส้ ม ,
มะนาว, เกรปฟรุต เป็นต้น) ซึ่งสารเหล่านี้ต่างมี
ข้อมูลจากการค้นคว้าวิจัยและการศึกษามากมาย
โดยอ้างว่ามีคุณสมบัติในด้านการส่งเสริมความจ�ำ
ของคนเราได้ด้วย แต่อาหารหรือเครื่องดื่มเหล่านี้
ล้วนมีสว่ นประกอบของโพลีฟนี อลส์ทแี่ ตกต่างกันทัง้
ทางด้านปริมาณ คุณภาพและชนิดของสารเคมีตา่ งๆ
สารโพลีฟีนอลส์ ในปัจจุบันพบว่ามีส่วน
ประกอบหลายชนิด ได้แก่ flavonols, flavanols,
flavanones, flavones, isoflavones, anthocyamins เป็นต้น ส�ำหรับส่วนประกอบที่มีชื่อเรียก
ว่า ฟลาวานอลส์ (flavanols) ใน โกโก้ นั้นได้
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รับความสนใจมากทีส่ ดุ จึงมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับ
สารชนิดนีอ้ อกมามากมาย นอกจากนีย้ งั พบว่า สาร
โพลีฟีนอลส์ นอกจากจะมีคุณสมบัติเป็นตัวต้าน
อนุมูลอิสระแล้ว ยังมีฤทธิ์ในการป้องกัน การเกิด
ภาวะการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงทั่วร่างกาย
(atherosclerosis) ได้อกี ด้วย โดย สารโพลีฟนี อลส์
นีม้ คี ณ
ุ สมบัตทิ ำ� ให้ลด ระดับของค่าคลอเรสโตรอล
ตัวร้าย (bad cholesterol) คือ low density
lipoprotein (LDL) ซึง่ คลอเรสโตรอลชนิดนีจ้ ะไป
พอกตัวและจับอยู่ที่ผนังของหลอดเลือดแดงทั่วทั้ง
ร่างกายและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนเรา
ที่ส�ำคัญยิ่งคือเกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน,
โรคหลอดเลือดสมองตีบ, (อัมพฤกษ์อัมพาต) และ
โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน ซึ่งพบได้บ่อย
มากในประชากรทัว่ โลก นอกจากนี้ ยังพบว่า สาร
โพลีฟีนอลส์ เหล่านี้ยังมีฤทธิ์ท�ำให้เกิดการยับยั้ง
ของการเกาะกลุ ่ ม ของเกล็ ด เลื อ ดซึ่ ง เป็ น สาเหตุ
ส�ำคัญของการเกิดการอุดตันของหลอดเลือดแดง
และท� ำ ให้ เ กิ ด โรคหลอดเลื อ ดแดงผิ ด ปรกติ ทั่ ว
ร่างกายตามมาอีกด้วย (รูปที่ ๓)

๓. ผลของโกโก้ต่ออารมณ์และจิตใจ
ความรูเ้ รือ่ ง โกโก้ และ ช็อกโกเลต ทีก่ อ่
ให้เกิดผลดีต่อสุขภาพทั้งทางด้านจิตใจและอารมณ์
ของมนุษย์นั้น เราทราบกันมานานแล้ว โดยนัก
วิทยาศาสตร์พบว่า โกโก้ มีสารเคมีที่มีคุณสมบัติ
ท� ำ ให้ ส มองมี ก าร หลั่ ง สารเคมี ที่ ดี และ เกิ ด มี
ความสุข ออกมาเป็นจ�ำนวนมาก อันได้แก่ สาร
โดปามี น (dopamine) และ สารเซโรโทนิ น
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รูปที่ ๓. แสดงคุณสมบัติ
ของโกโก้ในด้านที่ก่อให้
เกิดผลดีต่อสุขภาพ เนื่อง
จากมีสารฟลาโวนอยส์
ซึ่งออกฤทธิ์ต่อสมอง ปอด
หัวใจและหลอดเลือด
ตลอดจนมีฤทธิ์ตา้ นการ
อักเสบและการป้องกัน
การเกิดมะเร็ง

(serotonin) จึงท�ำให้คนเรามีอารมณ์ดแี ละมีความ
สุขหลังได้ดมื่ โกโก้ ดังนัน้ โกโก้ จึงมีคณ
ุ สมบัตใิ น
การป้องกันและรักษาการเกิดอาการซึมเศร้าซึ่งเกิด
จากการทีส่ มองขาดสารเซโรโทนินและการดืม่ โกโก้
ยังท�ำให้สามารถยกระดับอารมณ์ของคนเราให้ดขี นึ้
และมีความสุขเพราะมีการเพิ่มขึ้นของสารโดปามีน
ในสมองนั่นเอง ในอดีตชนชาวเผ่ามายา (Maya)
ต่างรูจ้ กั โกโก้ ดีในด้านคุณสมบัตทิ ที่ ำ� ให้เกิดความ
สุข สดชื่น ปิติและอารมณ์ดี จึงนิยมใช้ดื่มกันมา
ตลอดตั้งแต่ในครั้งอดีตกาล
นอกจากนี้ยังพบว่าใน โกโก้ ยังมีส่วน
ประกอบของ สารคาเฟอีน (caffeine) ที่มีมาก
ในกาแฟร่วมด้วย แต่พบคาเฟอีนใน โกโก้ ทีป่ ริมาณ
น้อยมาก กล่าวคือ ๕๐ กรัมของช็อกโกเลตจะมี

คาเฟอีนราว ๑๐–๖๐ มิลลิกรัมเท่านัน้ แต่ในขณะ
ที่หนึ่งถ้วยชาของกาแฟ (ปริมาณราว ๕ ออนซ์)
จะมีคาเฟอีนสูงถึง ๑๘๐ มิลลิกรัม
ปัจจุบันพบว่าใน โกโก้ และช็อกโกเลต
ยังมีสารเคมีอนื่ ๆ เป็นองค์ประกอบร่วมอีกด้วยมาก
มาย เช่น สารเมธิลแซนธีนส์ (methylxanthines)
ทั้ ง ๒ ชนิ ด คื อ คาเฟอี น และ ธี โ อโบรมี น
(theobromine) ซึง่ สารทัง้ ๒ ชนิดนีม้ ฤี ทธิใ์ นการ
กระตุน้ ระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous
system) ให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา แต่เราพบว่าใน
โกโก้ มีสารทั้ง ๒ ชนิดนี้ในปริมาณที่น้อยกว่าใน
กาแฟมาก กล่าวคือในช็อกโกเลตแท่งขนาด ๕๐
กรัม จะมีธโี อโบรมีนราว ๒๕๐ มิลลิกรัมเท่านัน้
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อนึง่ สารธีโอโบรมีนนีม้ ฤี ทธิใ์ นการกระตุน้
ระบบประสาทส่วนกลางน้อยกว่าคาเฟอีนมาก แต่
สารนี้กลับมีฤทธิ์ในการกระตุ้นหัวใจและมีฤทธิ์ขับ
ปัสสาวะที่แรงกว่าคาเฟอีน ดังนั้นทั้งคาเฟอีนและ
ธีโอโบรมีน จึงมีฤทธิ์ในการท�ำให้คนเรามีอารมณ์ดี
ขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น โกโก้ จึงมีสารเคมีที่มีส่วน
ท�ำให้สมองตื่นตัวได้ โดยกลไกต่างๆ กันหลายทาง
อันเนื่องมาจากผลของการที่มีสารเคมีหลายชนิด
รวมอยู่ในส่วนประกอบของ โกโก้ โดยจัดเป็นส่วน
ผสมรวมกันแบบหลากชนิดทีเ่ รียกกันว่า “คอกเทล
ผสม” (complex cogtail) จึงมีผลท�ำให้สมอง
สดชื่น ตื่นตัว มีความสุขและปีติ
นอกจากนีใ้ น โกโก้ ยังมีสาร เฟนเนธีลา
มิน หรือ พีอีเอ (phenethylamine : PEA)
จ�ำนวนมาก แต่ในช็อกโกเลตมีน้อยกว่ามาก สาร
ชนิดนี้จะออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง
ให้ ห ลั่ ง สารคล้ า ยฝิ ่ น (opioid) ออกมาคื อ สาร
เอ็นโดฟิน (endorphins) ซึ่งจะไปเสริมฤทธิ์กับ
สารโดปามีนท�ำให้คนเรามีความสุขและมีความตื่น
ตัวทางเพศเพิ่มขึ้นอีกด้วย อนึ่งสาร พีอีเอ (PEA)
นี้ จ ะหลั่ ง เพิ่ ม ขึ้ น มากในสมองถ้ า หากคนเราเกิ ด
อารมณ์รัก (love) หรือช่วงที่ถึงจุดสุดยอดในขณะ
มีเพศสัมพันธ์ (orgasm) อนึ่งความตื่นเต้นและ
ความสุขในขณะมีเพศสัมพันธ์นนั้ เกิดจากการทีส่ มอง
ของคนเรามีการหลัง่ ของสารพีอเี อเพิม่ ขึน้ นัน่ เอง
ดังนั้น โกโก้ จึงมีคุณสมบัติในการเพิ่ม
ความรู้สึกทางเพศได้อีกด้วย ส่วนช็อกโกเลตนั้นมี
คุณสมบัติในการเพิ่มการหลั่งของสารเคมีในขณะที่
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มีอารมณ์รักเกิดขึ้นได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุ
ผลที่ท�ำให้ก่อเกิดประเพณีนิยมที่ชาวตะวันตกชอบ
ให้ช็อกโกเลตเป็นของขวัญกับคู่รักของตนในโอกาส
พิเศษต่างๆ นอกจากนี้ โกโก้ ยังมีคณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษ
ที่มีกลิ่นและรสที่จ�ำเพาะ ท�ำให้ภายหลังการดื่ม
โกโก้ ก็จะเกิดมีกลิ่นหอมในปากและลิ้มชุ่มชื่นโดย
มีรสพิเศษจ�ำเพาะ ดังนั้นการดื่ม โกโก้ จึงมีผลท�ำ
ให้ส่งเสริมบรรยากาศในการมีเพศสัมพันธ์ดีขึ้น ซึ่ง
เรือ่ งนีช้ าวอาหรับโบราณรูจ้ กั กันดีจงึ มีประเพณีนยิ ม
ที่ปฏิบัติกันมาสืบเนื่องตลอดจนถึงปัจจุบันคือการ
ดืม่ โกโก้ ก่อนเข้าฮาเร็มทัง้ หญิงและชาย (รูปที่ ๔)

รูปที่ ๔. ชาวอาหรับโบราณนิยมดื่มโกโก้ทั้งหญิงและ
ชายโดยเฉพาะในช่วงเสพสุขในฮาเร็ม

นอกจากนี้ โกโก้ ยังมีคณ
ุ สมบัตทิ ำ� ให้คน
เราเกิดความรูส้ กึ ของสุขภาวะทีด่ ี (sense of well
being) ทัง้ นีเ้ ป็นผลเนือ่ งมาจากการที่ โกโก้ มีฤทธิ์
ในการกระตุ้นให้มีการหลั่งสารเซโรโทนินในสมอง
เพิม่ ขึน้ นัน่ เอง ดังนัน้ โกโก้ จึงนิยมใช้กนั ในหญิงวัย
หมดระดูหรือนิยมใช้ดมื่ ในสตรีชว่ งทีห่ ลังมีระดูใหม่ๆ
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เพราะเป็นช่วงที่ร่างกายผู้หญิงมีสารเซโรโทนินใน
สมองในปริมาณที่ตํ่าในสมอง นอกจากนี้เรายังพบ
ว่า ผู้หญิงจะมีการตอบสนองต่อโกโก้ดีกว่าผู้ชาย
เพราะเป็นอิทธิผลมาจากฮอร์โมนเพศหญิงและการ
หลั่งสารเซโรโทนินนั่นเอง ดังนั้น โกโก้ จึงมีฤทธิ์
ต้านภาวะซึมเศร้าในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายจึงมีผล
ท�ำให้ โกโก้ เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมสูงมา
ตลอดตัง้ แต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้านพุทธศาสนา
พระพุทธองค์ได้ทรงอนุญาตให้พระภิกษุดื่ม โกโก้
ได้แม้ในยามวิกาลในขณะทีพ่ ระองค์ทรงห้ามเครือ่ ง
ดื่ ม ชนิ ด อื่ น ๆ รวมทั้ ง ช็ อ กโกเลต นม เนย และ
อาหารปรกติทวั่ ไป ยกเว้นนาํ้ ปานะทีท่ ำ� มาจากผลไม้
ทีม่ ผี ลขนาดเล็ก (อาจหมายถึงผลไม้ตระกูลเบอร์ร)ี่

๔. ผลของโกโก้ต่อสมอง
ปั จ จุ บั น มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย จ� ำ นวนมากที่
แสดงยืนยันถึงผลดีของ โกโก้ ที่เกิดขึ้นกับสมอง
ล่ า สุ ด ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย จาก
มหาวิทยาลัย Reading ใน ประเทศอังกฤษ น�ำ
โดย ศ.นพ. Jeremy PE Spencer และคณะ
พบว่าการดื่ม โกโก้ ในขนาดสูง (เท่ากับปริมาณ
ของสารฟลาวานอล ๔๙๔ มิลลิกรัมต่อวัน) มีผล
ท� ำ ให้ เ พิ่ ม การไหลเวี ย นของเลื อ ดไปยั ง สมองใน
ต�ำแหน่งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีบ่ ริเวณ anterior
cingulate cortex และ central opercular
cortex ของกลีบสมองพารีอีทัล (parietal) ใน
ขณะที่การดื่ม โกโก้ ในขนาดตํ่า (๒๓ มิลลิกรัม
ต่อวัน) ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสมองแต่
อย่างใด

การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ทดลองในคนอายุ ๕๐–
๖๕ ปี จ�ำนวน ๑๘ ราย โดยใช้วธิ ตี รวจการท�ำงาน
ของสมองด้ ว ยเครื่ อ ง functional Magnetic
Resonance Imaging (fMRI) Scan ขนาด ๓.๐
เทสลา (Tesla) ทั้งก่อนและหลังการดื่ม โกโก้ ใน
ขนาดตาํ่ และสูงตามล�ำดับ โดยมีรปู แบบของการท�ำ
วิจยั เป็นแบบ placebo controlled, crossover,
acute clinical trial และตี พิ ม พ์ ผ ลงานใน
วารสาร Psychopharmacology ในเดื อ น
มิถุนายน ๒๕๕๘ (๑)
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เดี ย วกั น นี้ เ องยั ง มี
รายงานจากกลุ่มนักวิจัยจากประเทศอิตาลีในนาม
ของกลุ่ม The Cocoa Cognition and Aging
(CoCoA) study ทีท่ ำ� การศึกษาแบบ randomized
controlled trial ในประชากรสูงอายุจำ� นวน ๙๐
ราย ทีไ่ ม่เคยมีปญ
ั หาด้านสมองเสือ่ มมาก่อนโดยให้
ดื่ ม โกโก้ ใน ๓ ขนาด คื อ กลุ ่ ม หนึ่ ง ดื่ ม โกโก้
ขนาดตํ่า (๔๘ มิลลิกรัมต่อวัน), กลุ่มที่สองขนาด
ปานกลาง (๕๒๐ มิลลิกรัมต่อวัน) และกลุ่มที่สาม
ดืม่ ขนาดสูง (๙๙๓ มิลลิกรัมต่อวัน) เป็นเวลาติดต่อ
กัน ๘ สัปดาห์ เพื่อเปรียบเทียบผลในด้านประชา
(cognition) โดยวิธีมาตรฐาน ๓ วิธีคือการวัดผล
ด้าน Mini-Mental State Examination (MMSE),
The Trail Making Test (TMT) ชนิด A และ B
พร้อมทัง้ ตรวจวัด Verbal Fluency Test (VFT)
ผลการศึกษาพบว่าการดื่ม โกโก้ ทุกวัน
เป็นเวลา ๘ สัปดาห์ในขนาดปริมาณ โกโก้ สูงและ
ขนาดปริมาณ โกโก้ ปานกลาง มีผลท�ำให้การ
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ทดสอบประสิทธิภาพของสมองตามมาตรฐานทัง้ ๓
รูปแบบดีขนึ้ ทัง้ หมด ในขณะทีก่ ารดืม่ โกโก้ในขนาด
ตํา่ ไม่มผี ลเปลีย่ นแปลงแต่อย่างใด นอกจากนีย้ งั พบ
ว่าการดืม่ โกโก้ ในขนาดปานกลางหรือขนาดสูงยัง
มีผลท�ำให้ความดันโลหิตในผู้เข้าร่วมการศึกษามีค่า
ลดลงอีกด้วย พร้อมทั้งมีการลดของค่าระดับไขมัน
ในเลือดและการควบคุมค่าระดับนํ้าตาลในเลือดได้
ผลดีขนึ้ โดยอาศัยกระบวนการของการเพิม่ insulin
resistance ในผู้สูงอายุ แต่ผลเหล่านี้ไม่ปรากฏใน
กลุม่ ผูท้ ดลองทีด่ มื่ โกโก้ในขนาดตาํ่ (๒) ดังนัน้ การดืม่
โกโก้ ที่ได้ผลดีจึงจ�ำเป็นต้องดื่ม โกโก้ ในขนาดสูง
หรือปานกลางจึงมีประสิทธิผลดี ในขณะที่การดื่ม
โกโก้ ในขนาดตาํ่ จะไม่ได้ประโยชน์แน่ชดั แต่อย่างใด
นอกจากนีย้ งั มีบทความตีพมิ พ์ใน วารสาร
Nature Neuroscience เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ พบว่ า ภาวะความจ� ำ ถดถอยในผู ้ สู ง อายุ
(age-related memory decline) ในคนเรานั้น
สามารถแก้ไขให้ฟื้นตัวกลับคืนดีขึ้นได้โดยการดื่ม
โกโก้ โดยเป็นผลงานของ
ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ข อ ง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์
Scott A Small แห่ ง
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ที่
ได้ศึกษาวิจัยพบว่าในผู้สูง
อายุทมี่ ภี าวะ age-related
รูปที่ ๕ค.
memory decline จะ
พบการเปลี่ยนแปลงของสมองบริเวณ dentate
gyrus ที่อยู่ใน ฮิปโปแคมปัส (hippocampus)
(รูปที่ ๕)
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รูปที่ ๕ก.

รูปที่ ๕ข.

รูปที่ ๕ ก. ข. ค. แสดงสมองส่วน dentate gyrus
ที่อยู่ใน hippocampus ที่เกี่ยวข้องกับความจำ�
ในผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม

22

เกลียวสัมพันธ์

ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙

โดยคณะผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาในผูส้ งู อายุจ�ำนวน ๓๗ ราย
ทีม่ อี ายุระห่าง ๕๐–๖๙ ปี โดยเข้าร่วมในโครงการวิจยั ให้ดมื่
โกโก้ ในขนาดสูง (๙๐๐ มิลลิกรัมต่อวัน) เปรียบเทียบกับดืม่
โกโก้ ในขนาดตํา่ (๑๐ มิลลิกรัมต่อวัน) ติดต่อกันทุกวันเป็น
เวลา ๓ เดือน โดยมีการตรวจวัดภาพถ่ายของสมอง (brain
imaging) ด้วยวิธี fMRI (รูปที่ ๖) และการทดสอบสมรรถภาพ
ของสมองในช่วงขณะก่อนและหลังท�ำการทดลอง โดยการ
ตรวจ fMRI สมองโดยวัดทัง้ การไหลเวียนเลือดสูส่ มองส่วนต่างๆ
และศึกษาขนาดของ dentate gyrus ด้วย นอกจากนี้ยังมี
การตรวจวัดค่า metabolism ของสมองในส่วนต่างๆ พร้อม
ทั้ ง ตรวจทดสอบสมรรถภาพสมองโดยวิ ธี ม าตรฐานต่ า งๆ
จ�ำนวน ๒๐ ชนิด พบว่าผูส้ งู อายุทดี่ มื่ โกโก้ ในขนาดสูงเป็น
เวลา ๓ เดือนมีผลท�ำให้การทดสอบสมรรถภาพสมองดีขึ้น
ในทุกด้าน (ทั้ง ๒๐ แบบทดสอบมาตรฐาน) และมีผลให้
สมรรถภาพสมองของผู้ทดลองเปลี่ยนแปลงไปโดยสมองกลับ
มามีคุณสมบัติและความสามารถเทียบเท่ากับสมองของคน
อายุ ๓๐–๔๐ ปี มีแต่ในกลุ่มผู้ทดลองที่ดื่มโกโก้ในขนาดตํ่า
เป็นเวลา ๓ เดือนพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง (๓)
๖ก.

รูปที่ ๖ ก. ข. ค. ง. แสดงภาพการตรวจ fMRI ของสมองเพื่อดู
การไหลเวียนของเลือดและการทำ�งานของสมองในส่วนต่างๆ

๖ข.

๖ค.

๖ง.
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อนึ่ง สารฟลาโวนอยด์ (flavonoids)
นีพ้ บว่าประกอบด้วยสารฟลาวานอลส์ (flavanols)
ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ ป็ น ทั้ ง สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ
(antioxidant) และ สารต้านการอักเสบ (antiinflammatory agents) ซึ่งเกิดให้มีผลดีต่อทั้ง
ระบบการไหลเวียนเลือด (cardiovascular system)
และผลต่อสมองทั้งด้าน ประชา (cognition)
อารมณ์ (mood) และ พฤติกรรม (behavior)
อีกด้วย (๔) สารนี้พบมากใน โกโก้, ช็อกโกเลต,
ชาเขี ย ว, ไวน์ แ ดง, แอลเปิ ล , ผลไม้ ก ลุ ่ ม ส้ ม
(grapes) และ ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่
อย่างไรก็ตามองค์ประกอบของ สารฟลา
โวนอยด์ (flavonoids) นั้น มีความแตกต่างกัน
มากทั้งในด้านคุณสมบัติชนิด ส่วนประกอบและ
ปริมาณของสารเคมีในสารอาหารดังกล่าว จึงท�ำให้
มีบคุ คลบางกลุม่ น�ำไปอ้างเพือ่ ผลทางด้านการค้าว่า
สารอาหารทัง้ หลายเหล่านัน้ มีคณ
ุ สมบัตใิ นด้านช่วย
ความจ�ำของสมอง แต่ผลการศึกษาวิจยั ในเวลาต่อๆ
มายืนยันว่าการดืม่ โกโก้ ให้ผลดีทตี่ อ้ งดืม่ โกโก้ ใน
ขนาดสูงวันละราว ๑,๐๐๐ มิลลิกรัม (๕)
อนึ่ง สารฟลาโวนอยด์ (flavonoids)
ใน โกโก้ พบว่ามีฤทธิใ์ นด้านการลดภาวะเครียดได้
อย่างดีอีกด้วย โดยอาศัยกลไกในการกระตุ้นต่อ
ionotropic receptors ต่อ gamma amino
butyric acid (GABA) ซึง่ เป็นสารสือ่ ประสาทด้าน
การยับยัง้ การท�ำงานของเซลล์สมองทีเ่ ป็นสารเคมีที่
ส�ำคัญที่ใช้ในการรักษาและป้องกันการเกิดอาการ
ชัก และลดการเกิดภาวะเครียดได้ปัจจุบันพบว่า
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สารฟลาโวนอยด์ (flavonoids) ยังท�ำให้คนเรา
สามารถนอนหลับได้งา่ ย ทัง้ ยังมีฤทธิช์ ว่ ยสมองทาง
ด้านความจ�ำด้วย นอกจากนี้ สารนี้ยังมีคุณสมบัติ
ป้ อ งกั น การเสื่ อ มหรื อ การตายของเซลล์ ส มอง
(neuroprotectants) ได้ อี ก ด้ ว ย โดยสาร
ฟลาโวนอยด์ มีฤทธิ์แตกต่างจากยากล่อมประสาท
กลุ่ม benzodiazepine (๖)
ล่าสุดมีรายงานว่าการดืม่ โกโก้ ทีม่ ี สาร
ฟลาโวนอลส์ (flavonoids) ในปริ ม าณมาก
(๖๘๐ มิลลิกรัมต่อวัน) จะช่วยให้เด็กทีอ่ าศัยอยูใ่ น
ชุมชนเมืองมีสมรรถภาพของการท�ำงานของสมอง
ดีขนึ้ ภายหลังดืม่ โกโก้ ในขนาดสูงทุกวันเป็นเวลา
๓๐ วัน โดยอาศัยกลไกของการลดลงของ plasma
endothelin -1 และลดปริมาณของสารประเภท
inflammatory mediators โดยวิ ธี ต รวจด้ ว ย
magnetic resonance spectroscopy โดยท�ำ
การศึกษาในเด็กจ�ำนวน ๑๘ คน (อายุเฉลีย่ ๑๐ ปี)
ซึ่งอาศัยในเมืองหลวงของเม็กซิโก ซึ่งมีสภาพแวด
ล้อมทีม่ มี ลพิษทางอากาศสูงมาก เพราะในปัจจุบนั
พบว่าภาวะมลพิษทางอากาศสูงจะท�ำให้เกิดมีภาวะ
การอักเสบเกิดขึน้ ได้ทวั่ ร่างกาย โดยเฉพาะในระบบ
ทางเดินหายใจระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบ
ประสาทส่วนกลาง
การศึกษาครัง้ นัน้ ก�ำหนดให้เด็กชาวเม็กซิกนั
ในเมืองหลวง ดืม่ โกโก้ดำ� ในขนาดสูงโดยก�ำหนด
ให้มปี ริมาณ โกโก้สงู ถึง ๓๐ กรัมต่อวัน ซึง่ เท่ากับ
มี สารฟลาโวนอยด์ (flavonoids) ราว ๖๘๐
มิลลิกรัม และศึกษาค่า metabolite ratio ที่
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ต�ำแหน่งบริเวณ frontal white matter และ
บริเวณ hippocampus ทั้งก่อนและหลังการดื่ม
โกโก้
ผลการศึกษาพบว่าการดืม่ โกโก้ ในขนาด
สูงมีผลท�ำให้ค่า plasma endothelin-1 มีค่า
ลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (ค่าพี = ๐.๐๐๐๒)
และเด็กจ�ำนวน ๑๕ คน ใน ๑๘ คน (ร้อยละ ๘๓)
ท�ำคะแนนในการทดสอบมาตรฐานของ simple
short memory tasks ดี ขึ้ น ชั ด เจนส� ำ หรั บ ค่ า
emlothelial dysfunction ที่เกิดจากผลกระทบ
ของมลภาวะทางอากาศ และค่า endothelin-1 ที่
ลดลงภายหลังดื่ม โกโก้ ในขนาดสูงเป็นเวลา ๓๐
วันติดต่อกันนัน้ เราสามารถยืนยันได้แน่ชดั ว่าก่อให้
เกิดผลดีต่อการท�ำงานของเซลล์สมองในเด็ก (๗)
โกโก้ นอกจากจะประกอบด้ ว ยสาร
flavonoids แล้วยังมีส่วนประกอบที่ส�ำคัญอื่นๆ
อีกคือ คาเฟอีน (caffeine) และ theobromine
โดยคาเฟอีนนั้นสารที่พบมากในกาแฟและชา แต่
พบใน โกโก้ ในปริมาณที่น้อยกว่ามาก ส�ำหรับ
คาเฟอีนมีฤทธิใ์ นการกระตุน้ ต่อระบบประสาทส่วน
กลางท�ำให้สมองตื่นตัวและมีคุณสมบัติลดการเกิด
โรคกลุ่ม neurodegenerative ได้
อนึง่ ใน โกโก้ ธรรมชาติยงั มีสว่ นประกอบ
ของสารเมธิ ล แซนธี น (mehylxanthine) ซึ่ ง มี
สารเคมีคล้ายคลึงกับคาเฟอีน แต่พบในปริมาณที่
ตํ่ามากและไม่เพียงพอที่จะสามารถท�ำให้เกิดผลต่อ
ระบบประสาทได้ นอกจากนี้ใน โกโก้ ยังมีสารชื่อ

theobromine ซึ่งมีสูตรโครงสร้างคล้ายกันกับ
กาแฟและ methylxanthine และฤทธิ์ของ สาร
ธีโอโบรมีน (theobromine) นี้ท�ำให้เกิดผลดี
ต่อสมองอีกด้วย
การที่ โกโก้ มีสารคาเฟอีนและธีโอโบรมีน
ร่วมกันพบว่าเป็น ผลดี คือ ท�ำให้ลดโอกาสของ
การเกิดผลแทรกซ้อนจากคาเฟอีนที่ได้รับมากเกิน
ไปได้ด้วย
กลไกของการออกฤทธิ์ของคาเฟอีนและ
ธีโอโบรมีนคือการสกัดกัน้ adenosine receptors
และยับยัง้ เอ็นซัมย์ phosphodiesterases ทีย่ อ่ ย
สลาย second messenger (cyclic = AMP)
และควบคุมระดับของการเข้าออกแคลเซียมที่ผนัง
เซลล์ ท�ำให้คา่ แคลเซียมในเซลล์คงที่ อนึง่ คาเฟอีน
มีอายุกงึ่ ชีพสัน้ กว่าธีโอโบรมีนมาก (๒ ชัว่ โมง เมือ่
เทียบกับ ๑๐ ชั่วโมง) ส�ำหรับสารธีโอโบรมีนมี
คุณสมบัติในการขยายหลอดลมได้ดี จึงท�ำให้เกิด
ประโยชน์ในผู้ป่วยโรคหืด, โรคถุงลมโป่งพอง และ
ยังมีคุณสมบัติระงับอาการไอได้ดีอีกด้วย อย่างไร
ก็ตาม metabolites ตัวหนึ่งของคาเฟอีนก็คือ
ธี โ อโบรมี น นั่ น เอง ดั ง นั้ น โกโก้ จึ ง เป็ น สารที่ มี
ประโยชน์ตอ่ ผูป้ ว่ ยโรคระบบทางเดินหายใจอีกด้วย (๘)

๕. สรุป
โกโก้ เป็นสารอาหารประเภทถั่วที่ใช้ชง
เป็นเครื่องดื่มกันมานานกว่า ๔๐๐ ปี โดย ชาว
มายา ในทวีปอเมริกาใต้เป็นผู้รู้จัก โกโก้ เป็น
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อย่างดี แต่ต่อมา โกโก้ จึงได้รับความนิยมใช้ดื่ม
กันทั่วทั้งยุโรปและทั่วโลก โกโก้ มีสรรพคุณที่ดีต่อ
ร่างกายมนุษย์เป็นอย่างมากโดยมีองค์ประกอบทีเ่ ป็น
สารเคมีมากกว่า ๗๐๐ ชนิดรวมกัน ส่วนประกอบ
ที่ส�ำคัญของ โกโก้ คือสารเคมีกลุ่มโพลีฟีนอลส์
(polyphenols) ซึ่งประกอบด้วยสารฟลาโวนอลส์
(flavonols), ฟลาวานอลส์ (flavanols), ฟลาวาโนน
(flavanones), ฟลาโวนส์ (flavones), ไอโซ
ฟลาโวนส์ (isoflavones) และแอนโธซัยยามีนส์
(anthrocyanamines) เป็นต้น สารเคมีเหล่านี้มี
คุณสมบัติที่แรงในการท�ำให้เกิดการต่อต้านในการ
เกิ ด สารอนุ มู ล อิ ส ระ (antioxidants), ต่ อ ต้ า น
การเกิดการอับเสบ (anti-inflammatory) และ
ป้องกันการเกิดภาวะแข็งตัวของหลอดเลือดแดงทัว่
ร่างกาย (atherosclerosis)
โกโก้ ยังมี ผลดีตอ่ สมอง คือท�ำให้ความ
จ�ำ ความคิด การตัดสินใจ การรับรู้ การเรียนรู้
ตลอดจนความรู้สติดีขึ้น แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องดื่ม
โกโก้ ในขนาดสู ง ทุ ก วั น ติ ด ต่ อ กั น อย่ า งน้ อ ย ๑
เดือน โดย โกโก้ จะมีผลต่อสมองทางส่วนความจ�ำ
คื อ บริ เ วณฮิ ป โปแคมปั ส (hippocamp u s ) ใ น ข ณ ะ ที่ ก า ร ดื่ ม โ ก โ ก ้ ใ น ข น า ด
ตํ่าๆ จะไม่มีประสิทธิผลดังกล่าว
นอกจากนี้ โกโก้ ยังมีส่วนผสมที่มี
คาเฟอีน และธีโอโบรมีนที่ช่วยกระตุ้นสมองส่วน
กลางอี ก ด้ ว ย ดั ง นั้ น โกโก้ และช็ อ กโกเลต
(ผลิตภัณฑ์จาก โกโก้ ที่มี นม เนยและนํ้าตาล
ผสมในสัดส่วนต่างๆ กัน) จึงมีคณ
ุ สมบัตทิ �ำให้สมอง

ของคนเราสดชื่น อารมณ์ดี แจ่มใสและเป็นสุข
เพราะท�ำให้เกิดการหลั่งของสารสื่อประสาทต่างๆ
ได้แก่ สารโดปามีน สารเซโรโทนิน และ สาร
เอ็นโดฟีน อีกด้วย
มีรายงานทางการแพทย์ในระยะหลังๆ นี้
พบว่าการดื่ม โกโก้ วันละ ๒ ช้อนชาเป็นประจ�ำ
จะมีผลท�ำให้สมองมีประสิทธิภาพในการท�ำงานดีขนึ้
ในด้านความจ�ำ และยังสามารถแก้ไขภาวะความจ�ำ
ถดถอยในผู ้ สู ง อายุ (age-related memory
deficit) ได้อีกด้วย
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แพทย์ยุคดิจิทัล
นพ.ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์
รัฐบาลไทยประกาศนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ ท�ำแผนพัฒนาระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๑
และจะเปลีย่ นชือ่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เป็นกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
การก้าวข้าวสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รู้จักกันว่า ‘ยุคดิจิทัล’ ในทางการแพทย์และสาธารณสุข มีความ
เคลื่อนไหวที่ควรติดตามทั่วโลก
ศิรริ าช ก็เพิง่ จัดประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และระบบสุขภาพ เป็น
การประชุมระดับนานาชาติ ไปเมื่อ ๑๓–๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีเรื่องความก้าวหน้าด้านระบบสุขภาพ
ดิจิทัลในประเทศไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน การพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้
สารสนเทศด้านสุขภาพ ช่วยในระบบการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การใช้หุ่นยนต์
ช่วยในการบริบาลสุขภาพ

28

เกลียวสัมพันธ์

ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙

องค์การอนามัยโลกเคยให้แนวทางเรื่องระบบสุขภาพ ว่ามีองค์ประกอบส�ำคัญ ๖ ประการ คือ
การจัดให้มีการบริบาล/ทรัพยากรมนุษย์/การเงินการคลัง/การจัดองค์กรและภาวะผู้น�ำ/ยาเวชภัณฑ์
เทคโนโลยีด้านการแพทย์/ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดปัญหาในระบบสุขภาพ เดิมตั้ง
หลักทีข่ าดคน ขาดเงิน มุง่ แก้ทผี่ ลิตพัฒนาคน และหาเงิน หางบประมาณเติมเข้าไป หรือแก้ทรี่ ะบบบริหาร
บุคคล บริหารงบประมาณ แต่ในมิติใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจมาช่วยแก้ปัญหา บริบาลสุขภาพทาง
ไกล (Telehealth) อาจช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนแพทย์ และบุคลากรด้านสาธารณสุขได้
การมีระบบข้อมูลความเจ็บป่วย พฤติกรรมสุขภาพ การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยสนใจดูแล
สุขภาพด้วยตนเอง เชื่อว่าเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่จะท�ำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น ปัจจุบันเทคโนโลยีท�ำให้
ประชาชนทั่วไป สามารถทราบข้อมูลจากฐานความรู้ ในรูปแบบหลากหลาย การติดต่อสื่อสารที่ง่ายขึ้น
สร้างความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ ระหว่างผู้ให้การบริบาล และผู้รับการบริบาล
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แพทย์เองก็สะดวกขึ้นมาก ในการเข้าถึงฐานความรู้ต่างๆ ทั้งต�ำรา วารสารวิชาการ ภาพยนตร์
สาธิตการท�ำหัตถการ การประชุมวิชาการเหล่านีส้ ามารถเผยแพร่ไปถึงแพทย์และเจ้าหน้าทีท่ างสาธารณสุข
ได้อย่างรวดเร็ว แต่มีข้อควรระวัง เรื่องข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาเป็นจ�ำนวนมาก ต้องกลั่นกรองว่าอันไหนถูก
ต้อง เชือ่ ถือได้มากน้อยเพียงไร บางทีกท็ ำ� ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผูป้ ว่ ยและแพทย์ ซึง่ ต้องใช้เวลาอธิบาย
ท�ำความเข้าใจ
นอกจากนัน้ ต้องระวังเรือ่ งการละเมิดความเป็นส่วนตัว ซึง่ ท�ำให้ผรู้ บั บริการระแวง และเสือ่ มความ
เชื่อถือ อันเป็นปัจจัยส�ำคัญ ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้และผู้รับการบริบาล
การปรับตัวของแพทย์ในยุคความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ บางเรือ่ ง
ชัดเจนว่าเป็นการพัฒนาทีม่ ปี ระโยชน์ แต่บางเรือ่ งก็ยงั เป็นข้อสงสัยทีต่ อ้ งถกเถียงอภิปราย หาแนวทางหรือ
ข้อสรุป เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป
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สนับสนุนการพิมพ์โดย
เครือข่าย

โรงพยาบาลกรุงเทพ

โรงพยาบาล

เจ้าพระยา

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

นายแพทย์วิสุทธิ์
ตันศิริคงคล
ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ
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สนับสนุนการพิมพ์โดย

โรงพยาบาลธนบุรี
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จุลสารเกลียวสัมพันธ์ ฉบับกรกฎาคม
ถึงกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นฉบับที่ ๓ ของปี
๒๕๕๙ และเป็นฉบับทีส่ องของทีมบรรณาธิการชุด
ใหม่ โดยคณะบรรณาธิการได้อัญเชิญพระบรมรูป
ของสมเด็ จ พระมหิ ต ลาธิ เ บศร อดุ ล ยเดชวิ ก รม
พระบรมราชชนก ทรงอุ้มพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นภาพหน้าปก ส่วนใน
เนือ้ หามีเรือ่ งทีน่ า่ สนใจหลายเรือ่ ง ได้แก่ ลูกศิรริ าช
คนนี้ คื อ ใคร (โดย นพ.พนม สนิ ท ประชากร)
โกโก้กับสมอง (โดย ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์)
แพทย์ยุคดิจิทัล (โดย นพ.ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์)
ซึ่งทุกเรื่องเป็นบทความที่น่าสนใจยิ่งที่จะสามารถ
น�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
และครอบครัวได้อย่างแท้จริง
ในฉบับนี้ ทางคณะกรรมการสมาคมศิษย์
เก่าแพทย์ศิริราชขอต้อนรับบัณฑิตแพทยศาสตร์
ศิ ริ ร าชรุ ่ น ๑๒๑ จ� ำ นวน ๒๙๔ คน ที่ ไ ด้ รั บ
พระราชทานปริญญาบัตรเมื่อต้นเดือนกันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ ด้วยความยินดียงิ่ ขอท่านบรรดา
สมาชิ ก โปรดหาความส� ำ ราญกั บ จุ ล สารเกลี ย ว
สัมพันธ์ได้ตามอัธยาศัย
พบกั น ใหม่ ฉ บั บ หน้ า ฉบั บ ตุ ล าคมถึ ง
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายของปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ ครับ
ด้วยความเคารพรักและปรารถนาดี       

ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์, ศิริราช  ๗๙
บรรณาธิการ

จุลสารเกลียวสัมพันธ์
เจ้าของ

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ปรึกษา
นพ.สมมาตร แก้วโรจน์
คณะผู้จัดท�ำ
นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์
นพ.พล หิรัณยศิริ
พญ.สุชาดา กัมปนาทแสนยากร
นพ.กีรติ เจริญชลวานิช
สาราณียกร
นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์
สาราณียกรผู้ช่วย นพ.ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์
ฝ่ายประสานงาน นางโชตินา จ้อยจุมพจน์
นางสาวสุพรรณา หู้เต็ม
พิมพ์ที่
หจก.เรือนแก้วการพิมพ์
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