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รพ.ธรรมศาสตรฯ์ ผนึก สปสช. เป�ดโครงการ
ผา่ตัดเปลี�ยนข้อเทยีมฟรสีําหรบัคนยากไร้

 สยามรฐัออนไลน์   13 ตุลาคม 2565 13:51 น.  คุณภาพชีวิต  

รศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ ประธานคณะกรรมการโครงการจิตอาสา ผา่ตัดเปลี�ยนข้อเทยีม โรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกยีรติ เป�ดเผยว่า ป�จจุบันไทยมีอัตราการผา่ตัดเปลี�ยนข้อเขา่และสะโพกเทียม
ค่อนข้างต�าเมื�อเทียบกับต่างประเทศ ที�ใกล้เคียงกับประเทศไทย สาเหตุเนื�องมาจากแพทย์และโรง
พยาบาลที�มีศักยภาพในการให้บริการการผา่ตัดได้อยา่งดีนั�นยังมีไมเ่พียงพอ สง่ผลให้ทุกวันนี� มีประชาชน
โดยเฉพาะผู้สูงอายุยังเข้าไมถึ่งการผา่ตัดเปลี�ยนข้อเขา่และข้อสะโพกเทียมอีกกว่า 1 แสนราย

รศ.นพ.ณัฐพล กล่าวว่า แม้ว่าสถานการณ์การกระจายตัวของแพทย์ผา่ตัดข้อเขา่-ข้อสะโพกจะครอบคลุม
อยูใ่นหลายจังหวัด แต่ในบางแหง่พบว่าแพทย์ยังไมม่ีประสบการณ์เพียงพอที�จะจัดการรับมือกับความซับ
ซ้อนของโรคหรือยังขาดโครงสร้างพื�นฐาน และอุปกรณ์ ทําให้ทําได้ไมดี่เท่าที�ควร สง่ผลให้ในบางพื�นที�มี
ระยะเวลารอคอยนาน หรือ ผู้ป�วยที�เข้ารับบริการผา่ตัดแล้ว แต่อาการไมดี่ขึ�น หรือยังมีความเจ็บปวดอยู่
นั�นยิ�งทําให้ผู้ป�วยอื�นๆ ในพื�นที�นั�นขาดความเชื�อมั�น และเลือกที�จะทนต่อความเจ็บปวดทุพลภาพ และไม่
เข้ารับบริการ
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รศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ

รศ.นพ.ณัฐพล กล่าวอีกว่า ได้พูดคุยกับ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหง่ชาติ (สปสช.) ซึ�งท่านก็มีข้อเสนอที�นา่สนใจและสว่นตัวก็เห็นด้วยว่า ควรจัดตั�งโมเดล “ศูนย์ผา่ตัด
เปลี�ยนข้อ” แบบเดียวกับที�โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติดําเนินการอีก 15-20 แหง่ ทั�ว
ประเทศ เพื�อให้แพทยผ์ู้เชี�ยวชาญที�มีประสบการณ์สูงสามารถให้คําปรึกษาแนะนําเป�นพี�เลี�ยงแพทย์ใน
พื�นที� หรือแพทยที์�มีประสบการณ์ผา่ตัดน้อยได้อยา่งเป�นระบบมากขึ�น บุคคลากรมีความเชี�ยวชาญ และมี
โครงสร้างพื�นฐานที�สามารถให้บริการการผา่ตัดเปลี�ยนข้อได้มีคุณภาพมาตรฐาน

“มันต้องมีการทํางานประสานกันระหว่างแพทย์ที�เชี�ยวชาญมากและแพทย์ที�ยังมีประสบการณ์จํากัดอยู ่มี
การดแูลชว่ยเหลือกัน ลองนึกภาพหมอจบมาใหม ่ไมใ่ชว่่าจะผา่ตัดเก่งได้เลย ต้องหาประสบการณ์และอีก
หลายป�จจัย เหมือนการทําผัดไท จะผัดให้อรอ่ยเหมือนร้านชื�อดังตลอดเวลาก็ต้องมีสูตร และใช้ของที�มี
คุณภาพมาตรฐาน ภารกิจในตอนนี�จึงเป�นการทําอยา่งไรให้หมอทุกคนผัดได้อรอ่ยตลอด ไมใ่ชผ่ัดไปบางที
ไมสุ่กบ้าง เค็มไปบ้าง ถ้าเรามีระบบตรงนี�ในการที�จะพัฒนาและรักษาคุณภาพ หรือถ้ามีป�ญหาก็แก้ไขได้
อยา่งเป�นระบบ ก็จะทําให้เกิดความมั�นใจของผู้ป�วยต่อการผา่ตัดมากขึ�น” รศ.นพ.ณัฐพล กล่าว

รศ.นพ.ณัฐพล กล่าวอีกว่า แม้ประเทศไทยจะมีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ซึ�งให้การ
รับรองเรื�องมาตรฐานและบริการสุขภาพ (HA) ของโรงพยาบาล ทว่าเป�นการรับรองในขบวนการทํางาน
แต่ไมไ่ด้รับรองผลการรักษา ถึงแม้นจะชว่ยให้ขบวนการรักษาดีขึ�น  แต่มาตรฐานการผา่ตัดจะต้องลงลึก
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และเป�นเรื�องของเทคนิควิธีการเป�นสว่นใหญ ่ซึ�งมีรายละเอียดมาก และยังต้องการระบบในการกํากับดูแล
ให้ได้คุณภาพมาตรฐานสม�าเสมอ เพื�อสร้างความมั�นใจแก่ผู้รับบริการ

อยา่งไรก็ดี ในเบื�องต้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเห็น
ถึงป�ญหานี� และอยากเป�นสว่นหนึ�งในการชว่ยคลี�คลายป�ญหา จึงได้รว่มมือกับ สปสช. จัดทํา “โครงการจิต
อาสา ผา่ตัดเปลี�ยนข้อเทียม” ขึ�นเป�นป�ที� 3 ติดต่อกัน โดยในป� 2565 ซึ�งได้ทําการผา่ตัดตั�งแต่ ธ.ค. 2564 -
มี.ค. 2565 ได้ให้บริการผา่ตัดข้อเขา่และข้อสะโพกโดยทีมจิตอาสา นอกเวลาราชการ รวมจํานวน 200 ข้อ
แก่ผู้ยากไร้ไมว่่าจะอยูจั่งหวัดใดก็ตาม ในป� 2566 ซึ�งจะเป�นป�ที�สี� นา่จะเป�ดรับผา่ตัดแก้ไขโรคข้อเสื�อมให้
แก่ผู้ป�วยยากไร้ได้ประมาณ 100-200 ข้อ คาดว่าจะเป�ดรับสมัครผู้เข้ารว่มโครงการได้ภายในเดือน
พ.ย.2565 นี�  

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอาร ีเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า โรคข้อเสื�อมเป�นโรคที�สร้างความเจ็บปวดทรมานแก่ผู้
สูงอายุ และก่อให้เกิดป�ญหาในการใช้ชีวิตประจําวัน สว่นใหญจ่ะเกิดขึ�นบริเวณข้อเขา่และข้อสะโพกซึ�ง
เป�นตําแหนง่ที�รับน�าหนักมาก โดยหนึ�งในวิธีการรักษาโรคข้อเสื�อมคือการผา่ตัดเปลี�ยนข้อเทียม ซึ�งเป�น
หนึ�งในสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ (บัตรทอง) 
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ทวตี 0

อยา่งไรก็ดี แม้ สปสช. จะมีสิทธิประโยชน์การให้บริการด้านการผา่ตัดข้อเขา่และสะโพกกับประชาชน แต่
เนื�องจากผู้ป�วยมีจํานวนมากกว่าที�ระบบจะรองรับได้ จึงทําให้ผู้ป�วยได้รับบริการที�ไมม่ากพอต่อความ
ต้องการ ฉะนั�น สปสช. พร้อมเป�นกลไกสนับสนุนด้านระบบสง่ต่อและงบประมาณแก่โครงการ เพื�อขยาย
การบริการให้ครอบคลุมมากขึ�น

ทั�งนี� สามารถติดตามรายละเอียดและเงื�อนไขได้ผา่นชอ่งทางการสื�อสารของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อไป 
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รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ผนึก 'สปสช.' เป�ดโครงการผ่าตัดเปลี�ยนข้อเทียมฟรีสําหรับคนยากไร้
13 ตุลาคม 2565 เวลา 13:49 น. (https://www.thaipost.net/human-life-news/241995/)
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รศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ

แพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ชี� ประเทศไทยยังมีหมอผ่าตัดข้อเข่า-สะโพก ที�เชี�ยวชาญอยู่จํากัด ส่งผลให้ประชาชนกว่าแสนรายยังไม่ได้รับ

บริการ พร้อมจับมือ มธ.-สปสช. เป�ดโครงการผ่าตัดฟรีเป�นป�ที�สี�ประมาณ 100-200 ข้อ คาดเป�ดรับสมัคร-ประกาศเงื�อนไขได้ ภายในเดือน พ.ย. นี�

13 ต.ค.2565 - รศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ ประธานคณะกรรมการโครงการจิตอาสา ผ่าตัดเปลี�ยนข้อเทียม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป�ดเผยว่า
ป�จจุบันไทยมีอัตราการผ่าตัดเปลี�ยนข้อเข่าและสะโพกเทียมค่อนข้างต�าเมื�อเทียบกับต่างประเทศ ที�ใกล้เคียงกับประเทศไทย สาเหตุเนื�องมาจากแพทย์และโรง
พยาบาลที�มีศักยภาพในการให้บริการการผ่าตัดได้อย่างดีนั�นยังมีไม่เพียงพอ ส่งผลให้ทุกวันนี� มีประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุยังเข้าไม่ถึงการผ่าตัดเปลี�ยนข้อเข่า
และข้อสะโพกเทียมอีกกว่า 1 แสนราย

รศ.นพ.ณัฐพล กล่าวว่า แม้ว่าสถานการณ์การกระจายตัวของแพทย์ผ่าตัดข้อเข่า-ข้อสะโพกจะครอบคลุมอยู่ในหลายจังหวัด แต่ในบางแห่งพบว่าแพทย์ยังไม่มี
ประสบการณ์เพียงพอที�จะจัดการรับมือกับความซับซ้อนของโรคหรือยังขาดโครงสร้างพื�นฐาน และอุปกรณ์ ทําให้ทําได้ไม่ดีเท่าที�ควร ส่งผลให้ในบางพื�นที�มีระยะ
เวลารอคอยนาน หรือ ผู้ป�วยที�เข้ารับบริการผ่าตัดแล้ว แต่อาการไม่ดีขึ�น หรือยังมีความเจ็บปวดอยู่ นั�นยิ�งทําให้ผู้ป�วยอื�นๆ ในพื�นที�นั�นขาดความเชื�อมั�น และเลือก
ที�จะทนต่อความเจ็บปวดทุพลภาพ และไม่เข้ารับบริการ

รศ.นพ.ณัฐพล กล่าวอีกว่า ได้พูดคุยกับ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ�งท่านก็มีข้อเสนอที�น่าสนใจและส่วน

ตัวก็เห็นด้วยว่า ควรจัดตั�งโมเดล “ศูนย์ผ่าตัดเปลี�ยนข้อ” แบบเดียวกับที�โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติดําเนินการอีก 15-20 แห่ง ทั�วประเทศ เพื�อให้
แพทย์ผู้เชี�ยวชาญที�มีประสบการณ์สูงสามารถให้คําปรึกษาแนะนําเป�นพี�เลี�ยงแพทย์ในพื�นที� หรือแพทย์ที�มีประสบการณ์ผ่าตัดน้อยได้อย่างเป�นระบบมากขึ�น
บุคคลากรมีความเชี�ยวชาญ และมีโครงสร้างพื�นฐานที�สามารถให้บริการการผ่าตัดเปลี�ยนข้อได้มีคุณภาพมาตรฐาน
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“มันต้องมีการทํางานประสานกันระหว่างแพทย์ที�เชี�ยวชาญมากและแพทย์ที�ยังมีประสบการณ์จํากัดอยู่ มีการดูแลช่วยเหลือกัน ลองนึกภาพหมอจบมาใหม่ ไม่ใช่
ว่าจะผ่าตัดเก่งได้เลย ต้องหาประสบการณ์และอีกหลายป�จจัย เหมือนการทําผัดไท จะผัดให้อร่อยเหมือนร้านชื�อดังตลอดเวลาก็ต้องมีสูตร และใช้ของที�มีคุณภาพ
มาตรฐาน ภารกิจในตอนนี�จึงเป�นการทําอย่างไรให้หมอทุกคนผัดได้อร่อยตลอด ไม่ใช่ผัดไปบางทีไม่สุกบ้าง เค็มไปบ้าง ถ้าเรามีระบบตรงนี�ในการที�จะพัฒนาและ
รักษาคุณภาพ หรือถ้ามีป�ญหาก็แก้ไขได้อย่างเป�นระบบ ก็จะทําให้เกิดความมั�นใจของผู้ป�วยต่อการผ่าตัดมากขึ�น” รศ.นพ.ณัฐพล กล่าว

รศ.นพ.ณัฐพล กล่าวอีกว่า แม้ประเทศไทยจะมีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ซึ�งให้การรับรองเรื�องมาตรฐานและบริการสุขภาพ (HA) ของโรง
พยาบาล ทว่าเป�นการรับรองในขบวนการทํางานแต่ไม่ได้รับรองผลการรักษา ถึงแม้นจะช่วยให้ขบวนการรักษาดีขึ�น แต่มาตรฐานการผ่าตัดจะต้องลงลึกและเป�น
เรื�องของเทคนิควิธีการเป�นส่วนใหญ่ ซึ�งมีรายละเอียดมาก และยังต้องการระบบในการกํากับดูแลให้ได้คุณภาพมาตรฐานสม�าเสมอ เพื�อสร้างความมั�นใจแก่ผู้รับ
บริการ

อย่างไรก็ดี ในเบื�องต้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเห็นถึงป�ญหานี� และอยากเป�นส่วนหนึ�งในการช่วยคลี�คลาย
ป�ญหา จึงได้ร่วมมือกับ สปสช. จัดทํา “โครงการจิตอาสา ผ่าตัดเปลี�ยนข้อเทียม” ขึ�นเป�นป�ที� 3 ติดต่อกัน โดยในป� 2565 ซึ�งได้ทําการผ่าตัดตั�งแต่ ธ.ค. 2564 -
มี.ค. 2565 ได้ให้บริการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกโดยทีมจิตอาสา นอกเวลาราชการ รวมจํานวน 200 ข้อ แก่ผู้ยากไร้ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดใดก็ตาม ในป� 2566 ซึ�ง
จะเป�นป�ที�สี� น่าจะเป�ดรับผ่าตัดแก้ไขโรคข้อเสื�อมให้แก่ผู้ป�วยยากไร้ได้ประมาณ 100-200 ข้อ คาดว่าจะเป�ดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการได้ภายในเดือน พ.ย.2565
นี�

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า โรคข้อเสื�อมเป�นโรคที�สร้างความเจ็บปวดทรมานแก่ผู้สูงอายุ และก่อให้เกิดป�ญหาในการใช้ชีวิตประจําวัน ส่วน
ใหญ่จะเกิดขึ�นบริเวณข้อเข่าและข้อสะโพกซึ�งเป�นตําแหน่งที�รับน�าหนักมาก โดยหนึ�งในวิธีการรักษาโรคข้อเสื�อมคือการผ่าตัดเปลี�ยนข้อเทียม ซึ�งเป�นหนึ�งในสิทธิ
ประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)

อย่างไรก็ดี แม้ สปสช. จะมีสิทธิประโยชน์การให้บริการด้านการผ่าตัดข้อเข่าและสะโพกกับประชาชน แต่เนื�องจากผู้ป�วยมีจํานวนมากกว่าที�ระบบจะรองรับได้ จึง

ทําให้ผู้ป�วยได้รับบริการที�ไม่มากพอต่อความต้องการ ฉะนั�น สปสช. พร้อมเป�นกลไกสนับสนุนด้านระบบส่งต่อและงบประมาณแก่โครงการ เพื�อขยายการบริการ
ให้ครอบคลุมมากขึ�น

ทั�งนี� สามารถติดตามรายละเอียดและเงื�อนไขได้ผ่านช่องทางการสื�อสารของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อไป
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