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Principles and specific methods of musculoskeletal treatment
ในการรักษาโรคทางออรโธปดิกส มีหลักในการรักษาใหญ ๆ คือ หลักการรักษาทั่ว ๆ ไปซึ่งเปน
หลักการรักษาที่ไมไดแตกตางจากการรักษาโรคทางสาขาอื่น สวนหลักการรักษาอีกชนิดหนึ่งคือ การรักษา
เฉพาะของโรคทางออรโธปดิกสนั้น มีความแตกตางเฉพาะจากสาขาอืน่ ๆ ซึ่งรายละเอียดจะไดกลาวถึงตอไป

General principles of treatment
เปนหลักการทั่ว ๆ ไปในการรักษาโรคทุก ๆ ชนิด กลาวโดยรวมแลวในการรักษาทั่วไปมีหลักการ
รักษาที่คลายคลึงกันในทุกสาขาของการแพทย ซึ่งประกอบดวยหลักการยอย ๆ ดังนี้

1. Do no harm
จุดเริ่มตนของการรักษา คือ เมื่อเริ่มการรักษาแลวตองไมทําใหผลที่เกิดจากการรักษานั้น ๆ แยลง หรือ
ทําใหปญหาทีผ่ ูปวยมีอยูแ ลวเปนมากขึ้น เชน ผูปวยมีกระดูกสันหลังสวนคอหัก ความหวังดีทจี่ ะรีบเคลื่อนยาย
ผูปวย โดยไมมีความระวังเพียงพอ หรือมีความเขาใจในโรคไมเพียงพอ อาจทําใหกระดูกสวนทีห่ ักเคลื่อนที่
แลวเกิดการบาดเจ็บตอระบบประสาทขึ้นได นอกจากนั้นแลว ในการรักษาผูปวย ตองไมสรางปญหาใหม
เพิ่มเติมจากภาวะความเจ็บปวยเดิมใหกับผูป วย เชนทําใหเกิดขอแทรกซอนขึ้นในขณะรักษา
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2. Base treatment on an accurate diagnosis and prognosis
ในการรักษาโรคทุกชนิด มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองทราบวาผูปวยเปนโรคอะไร และมีการพยากรณ
โรคเปนอยางไร การที่จะทราบการวินิจฉัยที่ถูกตอง มีความจําเปนที่แพทยตองมีพื้นฐานความรูที่เพียงพอ และ
สามารถซักประวัติ ตรวจรางกาย และสงตรวจผูปวยเพิ่มเติม เพื่อนําไปสูการวินิจฉัยที่เหมาะสม และการรักษา
ที่ถูกตอง ในการรักษาโรคทุกโรค หากแพทยทราบการพยากรณของโรคเปนอยางดีแลว ก็ทําใหสามารถบอก
ความเปนไป หรือระยะเวลาการหายของโรคแกผูปวยได และเปนการสรางความเชื่อถือของผูปวยตอแพทย
มากยิ่งขึ้น เชน ผูปวยมาพบแพทยดวยเรื่องปวดขอเขา จากการซักประวัติและตรวจรางกายพบวาเขาไดกับโรค
ขอเขาเสื่อม ซึ่งในขณะตรวจ แพทยจะตองทราบเปนอยางดีวาผูปว ยมีอาการอยูใ นระยะใดของโรค และมี
ทางเลือกการรักษาวิธใี ดบาง ผลของการรักษาของแตละวิธีนาจะเปนอยางไร ขณะเดียวกันแพทยตองแจงให
ผูปวยทราบวา โรคที่ผูปวยเปนอยูเปนโรคที่จัดอยูใ นประเภทใด ในกรณีนี้ โรคดังกลาวเปนโรคที่เกี่ยวของกับ
ความถดถอยของรางกาย (degenerative disease) ซึ่งการพยากรณโรค คือ อาการจะบรรเทาจากการรักษา แต
ไมสามารถทําใหโรคหายขาดได

3. Select treatment with specific aims
ในการรักษาโรคแตละโรค หรือในการรักษาโรคเดียวกัน แตการรักษาในระยะของโรคที่ตางกัน มี
ความแตกตางกันได ทั้งนี้ขนึ้ อยูกับวาเปาหมายของการรักษาเปนอยางไร เชน เมื่อเปรียบเทียบผูปว ยที่เปนโรค
ขออักเสบจากการติดเชื้อ กับผูปวยที่เปนโรคขออักเสบจากโรคเกาท (gouty arthritis) แมวาทั้ง 2 ชนิดมีการ
อักเสบภายในขอเหมือนกัน แตสาเหตุและขบวนการการอักเสบแตกตางกัน และการรักษาจึงแตกตางกันโดย
สิ้นเชิง ตัวอยางโรคทีก่ ารรักษาแตละระยะไมเหมือนกัน เชนการรักษาผูปวยที่เปนมะเร็งของกระดูกในระยะ
แรกเริ่ม ยอมมีเปาหมายใหสามารถกําจัดเซลลมะเร็งออกจากรางกายไดหมด และหวังผลถึงขั้นหายได แตถา
ผูปวยเปนมะเร็งในระยะทาย การรักษามีเปาหมายคือ พยุงสภาวะตาง ๆ ของรางกายใหดําเนินไปไดดวยดี และ
ใหผูปวยสามารถประกอบภารกิจเทาที่รางกายสามารถทําได จนกวาผูปว ยเขาสูชว งทายสุดของชีวิต

4. Cooperate with the laws of nature
เนื่องจากแพทย ไมสามารถทําใหผูปวยทุกรายหายจากภาวะเจ็บปวยหรือหายจากโรคอยางเปนปกติ
ไดเสมอ บางครั้งสิ่งที่แพทยทําหรือรักษาผูป วย อาจทําไปดวยความคาดหวังวาจะทําใหผูปวยดีขึ้นอยางรวดเร็ว
แตก็อาจไมไดเกิดผลตามความคาดหมายได โรคหลาย ๆ โรคจําเปนตองอาศัยขบวนการซอมแซมตัวเองและ
การปรับตัวของรางกายมาเปนกลไกสําคัญที่จะทําใหผูปว ย เชน ผูปว ยที่มีกระดูกหัก การผาตัดซึ่งเปนเปนเพียง
การชวยทําใหกระดูกอยูชิดติดกัน หรืออยูใ นตําแหนงทีต่ องการ และทําใหกระดูกบริเวณทีห่ ักไมเคลื่อนไหว
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แตในการเกิดกระดูกเชื่อมติดกันนัน้ รางกายจําเปนตองอาศัยกลไกธรรมชาติ ซึ่งใชเวลาตอไปเปนระยะเวลา
หนึ่ง
ดังนั้นการผาตัดดามโลหะจึงเปนการชวยใหกระดูกอยูในตําแหนงทีเ่ หมาะสม
และหลังจากนัน้
ขบวนการซอมแซมตัวเองของรางกายจะทําใหกระดูกติดเชื่อมกันเองในเวลาที่เหมาะสม จึงมีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่แพทยตองทราบขบวนการเปลี่ยนแปลงของรางกายในการซอมแซมตัวเองจนหายดี
บางกรณี ภาวะโรคหรือการเจ็บปวยของผูปวยมีความรุนแรงมาก จนอาจทําใหผลของการรักษาไม
เหมือนกับสภาวะเดิมของผูปวยกอนการเจ็บปวยนั้น เชน การผาตัดดามโลหะในผูป วยที่มกี ระดูกหักชนิดแตก
ละเอียด (comminution) มักไมสามารถทําใหผลการรักษาเหมือนสภาวะเดิมดังทีผ่ ูปวยตองการ และในการ
รักษาผูปวยทีม่ ีกระดูกหักชนิดนี้ดว ยการผาตัดยังอาจมีปญ
 หาเรื่องกระดูกไมตดิ หรือติดชามากได เนื่องจากใน
การผาตัดทุกครั้งตองเอากอนลิ่มเลือดในบริเวณที่มกี ระดูกหักออก เพือ่ ทําใหมองเห็นบริเวณผาตัดชัดเจน และ
จัดเรียงกระดูกสวนที่หกั ใหเขาที่ไดดีขึ้น แตกอนลิม่ เลือดเหลานี้เปนสารตนตอสําคัญในการเกิดขบวนการ
ซอมแซมของรางกายที่ทําใหกระดูกติด จึงเปนเหตุใหการรักษาในผูปวยที่มกี ระดูกหักรุนแรงเชนนี้ แพทยมัก
เลือกการรักษาโดยการทําผาตัดบริเวณกระดูกหักใหนอยที่สุด เพื่อจะไดไมไปขัดขวางกลไกทางธรรมชาติใน
การซอมแซมตัวเอง

5. Realistic and practical in treatment
แพทยทกุ ทานควรเลือกวิธีทนี่ ํามารักษาผูปว ย ซึ่งเปนวิธีที่มีความมาตรฐาน และมีการใชอยาง
แพรหลาย และมีรายงานผลของการรักษาในตํารา หรือ วารสารทางการแพทยอยางชัดเจน บางวิธีของการ
รักษาที่ไมเปนที่รูจัก หรือเปนที่ยอมรับทัว่ ไป แพทยที่จะเลือกรักษาวิธีนั้น ๆ ตองแสดงใหเห็นวาได
ผลการรักษาดีจริง โดยการยืนยันวิธีทางวิทยาศาสตรชัดเจนกอนแลววาใหผลการรักษาดีจริง นอกจากนั้นแลว
วิธีการรักษาโรคที่นํามาใช ก็ควรเปนวิธีทไี่ มสลับซับซอนมาก เชน ไมเปนวิธีที่ทําไดเฉพาะในหองทดลองทาง
วิทยาศาสตรเทานั้น และทีส่ ําคัญซึ่งแพทยควรตระหนักไวเสมอ คือวิธีการรักษานัน้ ไมทําใหสิ้นเปลืองมากเกิน
ความจําเปน มีความเหมาะสมกับเศรษฐานะของผูปวย

6. Select treatment for patient as an individual
ผูปวยทุกรายทีเ่ ปนโรคชนิดเดียวกัน ไมจําเปนตองไดรับการรักษาที่เหมือนกันหมดทุกขั้นตอน ผูปวย
บางรายอาจมีความเหมาะสมในรายละเอียดบางอยางที่แตกตางกันไป เชน ผูปวยเปนโรคขอเขาเสื่อมและเขา
โกงออก ที่มอี าการปวดมาก และแพทยประเมินแลวเห็นวาจําเปนตองรักษาดวยวิธีผาตัด แตแพทยสามารถมี
ทางเลือกการรักษาวิธีปลีกยอยไดดังนี้ คือ ถาผูปวยที่ยังมีอายุนอย คือไมเกิน 60 ป สภาพทั่วไปของรางกาย
แข็งแรง ทํางานหนัก สภาพการสึกของขอจากภาพถายทางรังสียังอยูในเกณฑไมมากนัก อาจมีความเหมาะสม
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ในการรักษาโดยวิธีผาตัดชนิดจัดแนวกระดูกขาใหม (high tibial osteotomy) ในขณะที่ผูปว ยบางรายที่ อายุ
มาก คือเกิน 60 ป เดินนอย ทํางานเบา สภาพการสึกของขอจากภาพถายทางรังสียังอยูในเกณฑมากพอสมควร
สมควรรักษาโดยวิธีผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม (total knee replacement)

Specific methods of treatment
โรคหลายโรคมีปญหาที่มีความเฉพาะเจาะจงของโรค นอกจากตองการการรักษาโรคโดยทั่ว ๆ ไป
แลว มีความจําเปนตองใหการรักษาที่เฉพาะเพื่อแกปญหาโรคนั้น ๆ ดวย ซึ่งแพทยจําเปนตองตระหนักและมี
วิธีการพิเศษทีจ่ ะทําใหผูปวยหายหรือบรรเทาจากภาวะโรคที่เปนอยูโดยตรง โดยใชการรักษาที่เปนวิธีเฉพาะ
ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. Psychological considerations
เปนการรักษาที่มองผูปวยและโรคที่เกิดขึน้ เปนองครวม ซึ่งปกติในการรักษาโรคแมจะเปนโรคเฉพาะ
แพทยจําเปนตองมีมุมมองการรักษาผูปวยในลักษณะรักษาผูปวยทั้งคน การที่มุงดูแลรักษาเฉพาะสวนของ
รางกายที่เกิดการเจ็บปวยนั้น โดยไมไดคํานึงสิ่งอื่น ๆ อาจเกิดผลกระทบตามมาได โดยเฉพาะทางดานจิตใจ
ซึ่งหากเกิดขึ้นแลวจะสงผลใหผูปวยไมหาย หรือไมบรรเทาจากโรคอยางที่ควรจะเปนได
Socrates ไดกลาวไวตั้งแตกอ นคริสตกาลวา ผูปวยทุกรายที่มาพบแพทย ตองไดรับการประเมินภาวะ
ทางจิตใจที่สัมพันธกับอาการของผูปวยอยางมีแบบแผน และควรจะตองไดรับการอธิบาย และใหความมั่นใจที่
อาจชวยใหผูปว ยหายจากภาวะโรคไดอยางเหมาะสม การที่แพทยสามารถใหความมั่นใจเรื่องผลการรักษาตอ
ผูปวยไดอยางเหมาะสมนั้น แพทยจําเปนตองมีทั้งเวลาใหผูปวย และมีประสบการณในการรักษาเปนอยางดี
โดยปกติแลวความกังวลของผูปวยตอการเจ็บปวยมักจะมากกวาที่แพทยคิด
และผูปวยแตละราย
ตองการคําอธิบายและความมั่นใจที่มีรายละเอียดไมเหมือนกัน
แพทยหลายทานที่ประสบความสําเร็จใน
วิชาชีพ มักมีคุณสมบัติขอนี้เปนลักษณะสําคัญอยางหนึ่งนอกเหนือจากความรูความสามารถ การที่แพทยบอก
กลาวผูปวยเพียงสั้น ๆ วา ไมเปนอะไรมากมายและไมตองรับการรักษา แตอาจทําใหผูปวยถึงกับเขาใจผิดวา
ภาวะที่ผูปวยเจ็บปวยนั้นรุนแรงจนรักษาไมได

2. Therapeutic drugs
ความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นตอระบบกระดูกและกลามเนื้อของรางกาย อาจเปนการเพียงการเจ็บปวยทาง
กายภาพ ซึ่งไมจําเปนตองใชยาที่มีความเฉพาะเจาะจง เชน ในผูปว ยที่มีกระดูกหัก หรือ ที่มีเอ็นขอมืออักเสบ
กลไกการหายเกิดจากการที่เนื้อเยื่อและขอสวนนั้น ๆ ไดพักตัวไมเคลื่อนไหวเปนระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให
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ขบวนการการซอมแซมของรางกายโดยธรรมชาติดําเนินไปโดยดี ในกรณีเหลานี้ บทบาทของแพทยที่มีในการ
รักษา คือ ชวยประคับประคอง และสงเสริมใหขบวนการหายนัน้ เปนไปโดยเหมาะสม เชน ใสเฝอกใหกระดูก
หรือเนื้อเยื่อทีอ่ ักเสบนิ่ง หรือ ผาตัดจัดเรียงกระดูกที่หักใหเขาที่ ตัวอยางนี้อาจไมมีความจําเปนในการใหยาที่มี
ความเฉพาะตอกระดูกทีห่ ัก หรือ เอ็นที่อักเสบเลย แตอยางไรก็ตาม การใหยารักษาแกผูปวยเหลานี้ อาจมี
ประโยชนในเรื่องการบรรเทาอาการเจ็บปวดของผูปวยในขณะที่อาการสภาพทางกายภาพของผูปวยยังไมกลับ
สูภาวะปกติ นอกจากนี้ ความเจ็บปวยบางชนิด ผูปวยมีความจําเปนที่จะตองไดรับยาที่มีความจําเพาะสําหรับ
การรักษา เชน โรคกระดูกบาง (osteoporosis) โดยผูปว ยตองไดรับยาที่เพิ่มการสะสมของแคลเซียม หรือลด
การทํางานของเซลล osteoclast กลุมยาทีใ่ ชในการรักษาโรคทางออรโธปดิกส แบงเปนหัวขอดังตอไปนี้
•Analgesics

ยากลุมนี้มีบทบาทสําคัญในการลดการเจ็บปวดที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะในชวงเวลาตั้งแตแรกเริม่ ที่
รางกายเกิดความผิดปกติ แตยากลุมนี้ไมมีความเฉพาะเจาะจงในการรักษา ดังนั้น เมื่อพิจารณาใชยาในกลุมนี้
แลว ก็ควรที่จะหาสาเหตุที่ทาํ ใหผูปวยเกิดการเจ็บปวย และใหการรักษาที่เฉพาะรวมไปดวย ยากลุมนี้มีลําดับ
ของประสิทธิภาพของยาตั้งแตนอยไปยังประสิทธิภาพสูง และราคาตั้งแตยอมเยาจนถึงราคาแพง ยาที่นิยมใช
อยางแพรหลายในการบรรเทาอาการปวดอยางปลอดภัย และราคายอมเยา คือ acetaminophen ซึ่งมีความ
ปลอดภัยสูงกวา aspirin สวนยาแกปวดทีป่ ระสิทธิภาพสูงสุดไดแกกลุม narcotics ซึ่งเปนยาเสพติด และอาจมี
ผลขางเคียงที่อันตรายได เชน morphine จึงควรใชเมื่อมีขอบงชี้ที่เหมาะสม และดวยความระมัดระวัง กรณีที่
ผูปวยไดรับยากลุมนี้ชนิดฉีดเขาเสนเลือด หรือเขากลามเนื้อ หลังจากทีผ่ ูปวยไดรับยาแลวแพทยควรดูแลผูปว ย
อยางใกลชิดตอไปอีกระยะหนึ่ง จนแนใจวาไมมีความผิดปกติโดยเฉพาะการหายใจ และการรูสึกตัว นอกจาก
ยาแกปวดดังกลาวแลว ในปจจุบันมียาที่นยิ มใชเพื่อแกปวด อันเนื่องมาจากฤทธิ์ตานการขบวนการอักเสบ คือ
กลุมยา nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) ซึ่งจําหนายทัว่ ไปในทองตลาด
•Nonsteroidal anti-inflammatory drugs

ในชวงเวลาประมาณ 2 ทศวรรษที่ผานมา ยากลุม nonsteroidal anti-inflammatory (NSAIDs) ไดรับ
ความนิยมอยางแพรหลายในการใชรักษาโรคในกลุม musculoskeletal disorders ในปจจุบันมียากลุมนี้อยูใน
ทองตลาดมากมาย กลไกการออกฤทธิ์ของยากลุมนี้ คือตานการอักเสบที่เกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อ โดยการชวย
ขบวนการตอตานการสรางสาร prostaglandins ทําใหอาการเจ็บปวดหายหรือบรรเทาลง อยางไรก็ตาม การใช
ยากลุมนี้อาจทําใหเกิดขอแทรกซอนจากยาไดหลายอยาง โดยเฉพาะ gastrointestinal ulceration และ volume
retention เนื่องจากยากลุมนีม้ ีฤทธิ์ของ cyclooxygenase-1 (COX-1) inhibitor ในระยะหลังนี้ มียาชนิดใหม ๆ
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ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเนนการลดผลขางเคียงดังกลาว โดยเนนออกฤทธิ์ตอตานเฉพาะ cyclooxygenase-2 (COX-2)
แตก็ทําใหยาราคาแพงขึ้นมาก อยางไรก็ตามผลของการรักษาโดยใหยากลุม NSAIDs ในเรื่องการลดหรือ
บรรเทาการเจ็บปวดไมไดมปี ระสิทธิภาพเดนกวาการรักษาโดยยากลุม simple analgesics เชน acetaminophen
•Corticosteroids

ยาในกลุม corticosteroids นี้เปนยาประเภท anti-inflammatory drug ที่มีประสิทธิภาพของยาสูงสุด มี
ประโยชนใชในการควบคุมการอักเสบของเนื้อเยื่อที่รุนแรง ซึ่งควบคุมดวยยาอื่นๆ ไมสําเร็จ โดยเฉพาะโรคที่
เปน systemic disease เชน rheumatoid arthritis แตเนื่องจากยากลุมนี้คลายกับ 2 กลุมแรก คือ ทําใหอาการปวด
บรรเทา แตไมไดแกสาเหตุของโรค ดังนั้นเมื่อใชเปนระยะเวลานาน จึงทําใหเกิดผลขางเคียงตอรางกายอยาง
มากมาย หรือกรณีที่ตองบริหารยาในขนาดที่สูงขึ้น ทําใหผลขางเคียงมากขึ้น จึงจําเปนอยางยิ่งทีต่ อ งใชยากลุม
นี้ดวยความระมัดระวัง และมีการตรวจประเมินผูปวยอยางตอเนื่อง
การใชยากลุมนี้ชนิดที่เปนยาฉีดเฉพาะที่ มีประโยชนมากในการรักษาการอักเสบของเสนเอ็นหรือ
ผังผืด (tenosynovitis) หรือภาวะ bursitis ไดเปนอยางดี แตอาจทําใหเกิดขอแทรกซอนที่รุนแรงตามมาได
เชนกัน โดยอาจทําใหเกิดเสนเอ็นบริเวณที่ไดรับการฉีดยาเกิดการเปอย และขาดในเวลาตอมาได ซึ่งพบได
บอยบริเวณเอ็นรอยหวาย (tendo achilles) หรือเนื้อเยื่อบริเวณขางเคียงที่ฉีดยาฝอตัว (subcutaneous atrophy)
หรือมีสีของผิวหนังผิดปกติได ดังนั้นแพทยผูที่เลือกใชยาชนิดนี้ จําเปนตองมีความรูทางกายวิภาคเปนอยางดี
และมีประสบการณในการฉีดยาเฉพาะที่อยางเพียงพอ โดยเฉพาะรูตําแหนงที่ถูกตอง และขนาดยาที่เหมาะสม
ในการฉีดยาแตละบริเวณทีม่ ีการอักเสบ
•Chemotherapeutic agents

ยากลุม chemotherapeutic agents หมายถึงยาที่ใชรักษาโรคเฉพาะเจาะจง เชน ยากลุม antibiotics ซึ่ง
นํามารักษาภาวะการติดเชื้อ ของระบบกระดูกและกลามเนื้อ โดยเฉพาะการติดเชื้อของกระดูก (osteomyelitis)
และ การติดเชื้อของขอ (septic arthritis) หรือยากลุม bisphosphonate ซึ่งนํามาใชรักษาโรคกระดูกบาง
นอกจากนี้ยังหมายถึงยากลุม cytotoxic agent ซึ่งเปนยาที่ใหการรักษากลุมโรคมะเร็งเพื่อหวังผลในการเพิ่ม
อัตราการมีชีวติ อยูรอด (survival rate) ของผูปวย ยาเหลานี้ควรใชเมื่อผูปวยไดรบั การวินจิ ฉัยที่ถกู ตองแลว
และบริหารยาตามขนาด รวมถึงระยะเวลาใหยาตามคําแนะนําอยางเครงครัด
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•Vitamin

ในผูปวยที่เกิด systemic disease บางโรค มีสาเหตุอันเนื่องจากการขาด vitamin หลักสําคัญของการ
รักษาโรคเหลานี้จึงมีความจําเปนตองใชยากลุม vitamin เชน vitamin C รักษาโรค scurvy หรือ vitamin D
นํามาใชในการรักษาโรค vitamin D-deficiency rickets หรือนํามาใชเปนยารวมในการรักษาโรคกระดูกบาง
(osteoporosis) ในผูปวยสูงอายุ เนื่องจากผูป วยเหลานี้มีการสังเคราะห vitamin D ไดนอยลงเมื่ออายุมากขึ้น
•Specific drugs

ยาบางชนิด ตัวอยางเชน colchicine เปนยาที่มีความเฉพาะสําหรับใชในการรักษาโรคเกาท (gout) ซึ่ง
มีคุณสมบัติลดการเคลื่อนไหวของเซลลเม็ดเลือดขาว รายละเอียดของโรคและการรักษาไมไดกลาวถึงในที่นี้

3. Orthopedic apparatus and appliances
เครื่องมือและวิธีการในการรักษาทางออรโธปดิกสมีมานาน
ตั้งแตสมัยที่ยังไมสามารถใหยาสลบ
ผูปวยได และพัฒนาไปบางตามความเปลีย่ นแปลง แตกย็ ังพบวาทั้งเครื่องมือและวิธกี ารหลาย ๆ วิธีที่ใชในการ
รักษาความผิดปกติของระบบกระดูกและโครงสราง ซึ่งมีมานานแลวยังคงใชอยูต ราบจนปจจุบัน ดังมี
รายละเอียดดังนี้
•Rest

การพัก หรือ ลดการเคลื่อนไหวของรางกายสวนใหญ เปนวิธีการรักษาที่เกาแกหลายรอยปมาแลว
ความผิดปกติหลาย ๆ ชนิด ไมวาผูปวยทีม่ ีกระดูกหัก หรือผูปวยที่มขี ออักเสบ กลามเนื้อ หรือเสนเอ็นอักเสบ
มีความจําเปนตองไดรับการหยุดพัก หรือลดการเคลื่อนไหวของโครงสรางนั้น ทั้งนี้การพักนีต้ องมีเวลาที่
เหมาะสม เพื่อใหรางกายบางสวนเคลื่อนไหวนอยลง และสามารถซอมแซมสวนที่ไดรับบาดเจ็บใหกลับสู
ภาวะปกติ
แตอยางไรก็ตามการที่ผูปวยพักเปนเวลานานเกินไปทําใหเกิดผลเสียตอรางกายไดกลาวคือ ทําใหเกิด
1. กลามเนื้อออนแรง (muscle atrophy) เปนผลใหเกิดภาวะเสียสมดุลของ nitrogen และเกิด
generalized weakness ได
2. กระดูกบาง (osteoporosis) เปนผลจากการที่ระบบกระดูกและกลามเนือ้ ไมไดใชงานตอเนื่อง
เปนเวลานาน (disuse atrophy) และมีการเพิ่มอัตราการขับ calcium ออกจากรางกาย ทําให
calcium ในรางกายลดลง
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3. เกิดโรคหลอดเลือดดําอุดตัน (deep vein thrombosis) โดยเฉพาะผูปวยที่มีอัตราเสี่ยงจากมี
ปญหาของระบบแข็งตัวของเลือดเปนปจจัยเดิมอยูแลว ซึ่งภาวะนีอ้ าจเกิดแทรกซอนที่เปน
อันตรายคือ pulmonary embolism ตามมาได
4. แผลจากการกดทับ (pressure sore) มักเกิดกับผูปวยสูงอายุ ผูปวยที่มีภาวะทุโภชนาการ ผูปวย
ที่มีโรคเบาหวาน โรคของหลอดเลือด หรือผูที่มีรางกายผอม และจําเปนตองใหผูปว ยเหลานี้
นอนพักเปนเวลานาน
5. ขอติดขัด (joint contracture) เกิดเปนผลกระทบจากการปลอยใหขอตออยูในทาใดทาหนึ่ง
นานเกินไป สวนใหญมักพบกับขอนิ้วมือ หรือขอเทา ทําใหขออยูใ นทาผิดปกติ และเหยียด
หรืองอไมเต็มที่ตามปกติ
ดังนั้นการพิจารณาใหผูปว ยพัก ควรใหสวนของรางกายที่ไมไดรับผลกระทบจากการเจ็บปวยหรือ
บาดเจ็บไดเคลื่อนไหวอยางพอสมควร และควรปรับเปลีย่ นสภาพของผูปวยใหรับกับสภาพความเจ็บปวยของ
รางกาย เชนผูปวยที่มีกระดูกตนขาหัก ไมสามารถเดินได แตหากวาแพทยพิจารณาแลววาบางชวงของการ
รักษาสามารถใหผูปวยนั่งรถเข็นได ก็จะชวยใหผูปวยไดเคลื่อนไหวรางกาย และลําตัวอยูใ นทาตั้งตรง ทําให
ผูปวยมีความเปนปกติของรางกายไดระดับหนึ่ง หรือผูปวยที่มกี ระดูกแขนหัก ก็ไมมีความจําเปนตองนอนอยู
บนเตียง สามารถรักษาโดยการทําใหกระดูกสวนแขนทีห่ ักอยูน ิ่ง ๆ โดยการใสเฝอกได วิธีการทีท่ ําใหกระดูก
สวนที่หกั หรือบาดเจ็บอยูน ิ่งนี้เรียกวา immobilization
•Immobilization

คือวิธีการทําใหกระดูกหรือสวนเฉพาะของรางกายอยูน ิ่งเฉพาะสวนนัน้
สามารถเคลื่อนไหวไดตามปกติ การทําใหเกิดภาวะนี้มหี ลายวิธี ดังตอไปนี้

แตสวนอื่นซึ่งไมเกี่ยวของ

Splinting
เปนการพยุงเพื่อใหบางสวนของ extremity ของรางกายที่ผิดรูปราง หรือมีอาการปวด บวมมาก อยูนิ่ง
นิยมใชวิธีนี้สาํ หรับการดูแลเบื้องตน ในผูป วยที่มกี ระดูกชิ้นยาวหัก (fracture of long bone) กระดูกสันหลังหัก
(spinal fracture) การพยุงชั่วคราวนี้ ทําใหผูปวยไมปวดบริเวณทีก่ ระดูกหักและมีการหดตัวที่ผิดปกติของ
กลามเนื้อ และเปนการปองกันภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ถากระดูกชิ้นที่หักเกิดการเคลื่อนที่จากตําแหนงที่
ปลอดภัย
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ภาพที่ 1 แสดง splinting แบบชั่วคราว โดยใชแผนไมพยุงกระดูกหนาแขงสวนปลายที่หักใหอยูน ิ่ง
Continuous traction
เปนการใชแรงดึง extremity สวน distal ของรางกายเพื่อตอตานกําลังหดตัวของกลามเนื้อบริเวณที่
กระดูกหักทีห่ ดเกร็งตัวดึงทําใหกระดูกที่ผดิ รูปรางมีรูปรางปกติ หรือ ใกลเคียงปกติมากขึ้น นิยมใชวิธีนี้
สําหรับกระดูกหักบริเวณตนขา (fracture of femur) เชิงกราน (pelvic fracture) กระดูกสันหลังสวนคอ
(cervical fracture) โดยการดึงถวงของกระดูกหักแตละบริเวณมีขอบงชี้ และรายละเอียดที่แตกตางกันไป และ
วัตถุประสงคของการดึงถวงนี้ มีทั้งดึงชั่วคราว โดยผลของการดึงอยางตอเนื่อง ทําใหผูปวยไมปวดบริเวณที่
กระดูกหักและมีการหดตัวที่ผิดปกติของกลามเนื้อ หรือการดึงถวงเพื่อเปนการรักษาจนสิ้นสุด โดยตรึงให
กระดูกอยูนิ่งในตําแหนงที่ตอ งการจนนานพอที่ทําใหกระดูกติดดี

ภาพที่ 2 แสดง continuous traction เพื่อทําใหผูปวยทีม่ ีกระดูกตนขาหักบรรเทาอาการปวด ชั่วคราว
กอนการผาตัดดามโลหะ โดยการดึงถวงขาวิธี skeletal traction
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Sling
เปนวิธีที่พยุงให extremitiy สวนที่บาดเจ็บ หรือ มีปญหาใหอยูน ิ่ง ไมหอยแกวง นิยมใชวิธีนี้สําหรับ
ปญหาที่เกิดขึน้ กับ upper extremity ทุกสวน สําหรับการใชวิธี sling ใน lower extremity นั้น จําเปนตองให
ผูปวยนอนอยูบ นเตียงกอน จึงจะใชวิธีนไี้ ด และมักใชรว มกับการดึงถวงขา หลักทั่วไปของการพยุงสวนของ
รางกาย คือ ทําใหสวนนั้นอยูในระดับที่พอดี หรือสูงกวาระดับของหัวใจ หรืออยางนอยไมทําใหสวนนั้นหอย
ต่ํา ทําใหสวนของรางกายนัน้ ไมบวม

ภาพที่ 3 แสดง sling ในผูปว ยที่ไดรับการผาตัดซอมแซมเอ็นรอบหัวไหล เพื่อทําการพยุงใหแขนอยู
นิ่ง และอยูในทาที่ตองการ
Casting
เปนการตรึงใหสวนของรางกายอยูน ิ่งชนิดที่ยังพอขยับไดบางเล็กนอย
โดยการใชสารที่ใหความ
แข็งแรงภายนอกตอบริเวณนั้นและครอบคลุมขอที่อยูบนและลางตอบริเวณที่มกี ารบาดเจ็บ หรือ บางกรณี เชน
ที่ขอมือ อาจจัดทาใหขอมืองอเขาเปนการชวยตรึงใหมนั่ คงยิ่งขึ้น วิธีดังกลาวคือการใสเฝอกนั่นเอง การใส
เฝอกที่ดีและถูกตองถึงแมจะทําใหกระดูกขยับไดบางเล็กนอยก็ทําใหกระดูกติดตามเวลาที่ควรจะเปน การใส
เฝอกมีอยูหลายชนิด แตละชนิดใหความแข็งแรงในการตรึงกระดูกไมเทากัน เชน การใสเฝอกชนิดเปนวง
(circular cast) คือการใสเฝอกที่เปนวงรอบสวนของรางกายที่ตองการพันเฝอก ใหความแข็งแรงมากที่สุด การ
ใสเฝอกชนิดรูปรางเปนแผนเพื่อพยุงเฉพาะสวนของรางกาย และจํากัดการเคลื่อนไหวเพียงบางทิศทาง เรียกวา
splint เฝอกชนิดนี้มีคณ
ุ สมบัติในการตรึงกระดูกไดไมดเี ทาชนิดเปนวง นอกจากนัน้ แลว วัสดุทนี่ ํามาใชเปน
เฝอกก็มีความแตกตางกันทั้งคุณสมบัติและราคา เฝอกที่ทําจากสารพลาสติกมีคุณสมบัติเบา ถูกน้ําแลวก็ไมเสีย
รูปทรง ในขณะที่เฝอกปูนมีคุณสมบัติตรงกันขาม แตราคาถูกกวาและจับรูปรางไดงา ยกวา
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ภาพที่ 4 แสดง casting ในผูปวยที่มีกระดูกหนาแขงหัก ไดรับการใสเฝอกชนิด long leg cast ซึ่งมี
ลักษณะเปนวง ครอบคลุมขอที่อยูเหนือกวาและต่ํากวา คือ ขอเขา และขอเทา

4. Support for muscle weakness and joint instability
เปนการรักษาโดยนําสิ่งที่ชวยพยุงขณะการเคลื่อนไหว หรือ กายอุปกรณ โดยนํามาใชในผูปว ยที่มี
ปญหากลามเนื้อออนแรง เนื่องจากผูปวยเหลานี้ไมสามารถพยุงใหขอมีการเคลื่อนไหวอยางปกติได และอาจ
ทําใหขอ ขอนั้นตองรับแรงกระแทกมากกวาปกติ จนทําใหขอเสื่อมเร็วผิดปกติได จึงจําเปนตองไดรับการ
รักษาโดยการชวยพยุงขอนัน้ ๆ ระดับของการพยุงมีตงั้ แตเฉพาะสวนของขอ หรือ พยุงทั้งสวน extremity
ขึ้นอยูกับชนิดของโรคหรือความผิดปกติ หรือ ความตองการในการใชงานของขอขอนั้น การนําเอากาย
อุปกรณมาพยุงทั้ง extremity เพื่อรักษาผูปวยที่มีปญหากลามเนื้อออนแรงที่มีขอไมมั่นคง หรือไมสามารถเดิน
เปนปกติได เรียกวา functional brace โดยอุปกรณพยุงนี้ชวยใหขอที่ไมมั่นคงนั้นเกิดความมั่นคงขึ้น การใช
กายอุปกรณที่เฉพาะสวนของรางกาย เชน knee brace, ankle brace หรือ spinal brace เพื่อชวยพยุงไมใหขอ ๆ
นั้นมีการเคลื่อนไหวมากเกินกวาที่ตองการ ในกรณีที่ผปู วยบาดเจ็บเล็กนอย แตเมือ่ เคลื่อนไหวขอแลวปวด
เชน ขอเทาแพลง แพทยอาจสามารถเลือกรักษาตั้งแต การพยุงขอเทาโดยใชพลาสเตอรทั่ว ๆ ไปปดที่รอบขอ
เทา ทําใหขอเทาขยับไดนอยลง วิธีการนี้เรียกวา adhesive tape strapping หรือ ใหสวมสนับขอเขา เปนตน
นอกเหนือจากการพยุงการรับน้ําหนักดวยกายอุปกรณตาง ๆ แลว ในผูปวยที่มีปญหาเกิดขึน้ กับขอที่
ตองรับน้ําหนักมาก เชน ขอเขา หรือขอตะโพก อาจตองใชเครื่องชวยพยุงภายนอก เชน ไมเทา หรือ walker
เพื่อชวยในการถายน้ําหนักขณะที่เคลื่อนไหว และเครื่องชวยพยุงภายนอกยังมีประโยชน คือชวยในการทรงตัว
ในขณะเดิน จึงเหมาะกับผูปวยที่มีปญหากลามเนื้อออนแรงที่มีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุได
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ภาพที่ 5 แสดงการใชเครื่องพยุง functional knee brace ในผูปวยที่มีขอ เขาเสื่อมทั้ง 2 ขาง (ซาย) และ
การใชเครื่องพยุงภายนอก คือ ไมเทา (cane) ในผูปวยขอเขาเสื่อมเชนกัน (ขวา)

5. Prevention and correction of deformity
การปองกันการผิดปกติของระบบโครงสรางและกลามเนือ้
รวมถึงการแกไขความผิดปกติ เปน
เปาหมายหนึ่งของการรักษาทางออรโธปดิกส วิธีการที่ใชในการรักษาเพื่อปองกันการกลับมาผิดรูปของขอ
หรือแกไขการผิดรูปของขอ นิยมใชอุปกรณพยุงทีเ่ รียกวา splint ซึ่งอาจเปนวัสดุสังเคราะห หรือเปนเฝอกก็ได
ตัวอยางเชน ในผูปวยที่มีขอเขาอักเสบมาก อาจอยูในทางอเขาเปนเวลานาน จนเขาติด เมื่อสามารถรักษาใหขอ
เขาเหยียดและงอเปนปกติแลว ก็ควรใหใส splint พยุงขอเขาไวเปนบางเวลา เพื่อปองการการกลับมาผิดรูปราง
ใหม หรือถาการดัดใหขอเหยียดออกโดยวิธีทั่ว ๆ ไปไมสําเร็จ อาจรักษาโดยการดัดขอเปนระยะ ๆ แลวใสและ
เปลี่ยนอุปกรณชวยพยุงเปนระยะ ๆ เชนกัน วิธีนี้ชว ยใหขอนั้นคงสภาพในขณะที่ไดรับการปรับดัดรูปรางใน
แตละครั้ง โดยการควบคุมจากภายนอกของอุปกรณ ที่พยุงใหขออยูในทาที่มีรูปรางลักษณะที่ตองการเพื่อคอย
ๆ แกไขภาวะ deformity ของผูปวย ตัวอยางเชน การเปลี่ยนเฝอกแบบ serial casting ในผูปวยที่เปนโรคเทาปุก
(club foot) เพือ่ ทําใหขอเทาเปลี่ยนแปลงทําใหเทามีรูปรางที่ดีขึ้น
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Physical and occupational therapy
เปาหมายของการรักษาโดยการทํากายภาพ หรือการฝกฝนการเคลื่อนไหวที่ละเอียดบางอยาง คือให
ผูปวยสามารถกลับมาดําเนินชีวิตและปฏิบตั ิภารกิจไดดังปกติหลังจากการเจ็บปวย การทํากายภาพ และการ
ฝกฝนการเคลื่อนไหวที่ละเอียดในทางออรโธปดิกสเนนมากที่เรื่องตอไปนี้

1. Joint motion
เปาหมายของการรักษาคือ ผูปวยตองมีการเคลื่อนไหวของขอนั้น ๆ เปนปกติทั้งแบบที่ผูปวยเปนผู
ออกกําลังเกร็งกลามเนื้อรอบขอนั้นเอง (active range of motion) หรือผูปวยไดรับการขยับขอนั้น ๆโดยมีผูอื่น
หรือเครื่องมือทําให (passive range of motion) โดยปกติถาผูปวยไมมอี าการปวดหรือผิดปกติที่ขอ ก็ควรจะมี
มุมของการเคลื่อนไหวชนิด active เทากับชนิด passive

2. Muscle strength
การที่กลามเนือ้ จะแข็งแรงไดเกิดจากการที่ผูปวยฝกฝนออกกําลังกายทั่ว ๆ ไปอยางสม่ําเสมอ หรือฝก
การเกร็งตัวของกลามเนื้อเฉพาะมัดเปนประจําดวยตนเอง
ในที่นจี้ ะกลาวเฉพาะการฝกการเกร็งกําลังของ
กลามเนื้อเฉพาะมัด ซึ่งการทําใหเกิดความแข็งแรงของกลามเนื้อมีอยู 2 วิธี คือ
•Isometric exercise

เปนการเกร็งกําลังบริหารกลามเนื้อโดยไมมีการเคลื่อนไหวของขอ การบริหารกลามเนื้อชนิดนี้เหมาะ
สําหรับผูปวยที่มีปญหาของขออยูกอนแลว เชน โรคขอเสื่อม โรครูมาตอยด ซึ่งจะไมเพิ่มการอักเสบของขอ
ตัวอยางของการออกกําลังกายวิธีนี้ เชน การทําใหกลามเนื้อ quadriceps แข็งแรงขึน้ โดยใหผูปว ยเหยียดเขา
ตรง และเกร็งกําลังขาคางไวตอเนื่อง เปนเวลา 10 ถึง 15 วินาที แลวจึงคลาย และทําเชนนี้ตอเนือ่ งกันวันละ
หลาย ๆ ครั้ง
•Isotonic exercise

เปนการเกร็งกําลังบริหารกลามเนื้อโดยมีการเคลื่อนไหวของขอรวมดวย
ซึ่งกลามเนื้อทํางานใน
ลักษณะเกร็งกําลังคงที่ขณะที่ขอเคลื่อนไหว เหมาะสําหรับการบริหารที่เนนใหกลามเนื้อแข็งแรงขึ้นและการ
เคลื่อนไหวของขอปกติ ตัวอยางของการออกกําลังกายวิธีนี้เชน การทําใหกลามเนือ้ quadriceps แข็งแรงขึ้น
โดยการออกกําลังเหยียดขอเขาจากทางอสูทาเหยียดตรงโดยมีน้ําหนักถวง และทําซ้ําจํานวนหลายครั้ง
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3. Improvement of musculoskeletal function
เปนการทําให musculoskeletal system สามารถทํางานประสานกันไดเปนอยางดี และมีประสิทธิภาพ
สูง โดย การฝกฝนทักษะในขั้นนี้ จําเปนตองใหกลามเนือ้ ขอตาง ๆ ทํางานทั่ว ๆ ไปไดเปนอยางดีเสียกอน การ
ฝกเชนนี้ มักมีวัตถุประสงคเฉพาะ เชนในการแขงขันการเลนกีฬาบางประเภท ตองการการทํางาน
ประสานงานพิเศษของกลามเนื้อบางกลุมเปนอยางดี

Surgical management in orthopedics
เนื่องจากการรักษาในทางออรโธปดิกส มีความแตกตางจากการแพทยสาขาอื่น ๆ โดยเฉพาะวิธกี าร
รักษา ซึ่งบางครั้งตองนําผูปวยเขาหองผาตัด และดําเนินการโดยการยังไมตองมีการลงมีดผาตัด แตมีหัตถการ
ตั้งแตการดึง บิด จัดกระดูก หรือจนกระทัง่ ถึงการผาตัดเขาไปในบริเวณที่จะรักษา เพื่อทําการอยางเดียวกัน จึง
แบงการรักษาโดยวิธีการผาตัดเปน 2 กลุมวิธี ดังนี้

1. Surgical manipulation
การทํา surgical manipulation โดยที่ยังไมมีการผาตัดเขาไปในรางกาย สามารถรักษาปญหาทางออร
โธปดิกสไดบางชนิด เชน การดัดขอเพื่อใหผูปวยสามารถขยับขอไดมากขึ้น การดึงกระดูกที่หลุดเคลื่อนจาก
ขอใหเขาที่ หรือการดึงและจัดกระดูกทีห่ ักใหเขาที่ โดยทั่วไปวิธีการนี้ตองอาศัยการระงับความเจ็บปวดแก
ผูปวยอยางเพียงพอกอน โดยวิธีตาง ๆ เชน ฉีดยาชา วางยาสลบกอน โดยแพทยตองทราบวาระดับของการ
ระงับความเจ็บปวดในการรักษาแตละขอ หรือ แตละสวนของรางกาย ตองการเพียงใด เชน การระงับความ
เจ็บปวดกอนการดึงขอตะโพกที่หลุดเคลื่อนใหเขาที่ตองทําใหผูปวยหลับ และ กลามเนื้อตองคลายตัวจริง ๆ จึง
จะดึงกระดูกเขาที่ไดงาย สวนการทํา manipulation เพือ่ ทํา closed reduction ของกระดูก radius ที่หักใหเขาที่
อาจทําเพียงฉีดยาชาเฉพาะที่ก็เพียงพอ ขอที่ตองพึงระวังในการทํา manipulation คือ อาจทําใหกระดูกบริเวณที่
ไดรับ manipulation บาดเจ็บ หรือแตกหักได จึงตองระวังมากในผูปว ยที่มีกระดูกบาง

2. Surgical operations
เปนการรักษาที่นิยมใชมากขึ้นในปจจุบัน โดยเฉพาะการรักษากระดูกหัก หรือโรคที่มีความผิดรูปราง
ของกระดูกหรือขอมาก ความนิยมรักษาโดยวิธีผาตัดทีม่ ากขึ้นนี้เนื่องมาจากสามารถจัดเรียงกระดูกไดดแี ละ
เที่ยงตรงกวาวิธีดั้งเดิมซึ่งไมผาตัดอยางมาก นอกจากนั้นแลวการรักษาโดยวิธีผาตัด ทําใหขอบริเวณสวน
ขางเคียงเคลื่อนไหวไดเปนอิสระ ตางกับการรักษาในอดีตที่ขอบนและลางตรงบริเวณบาดเจ็บ ตองไดรับการ
immobilization ทําใหผูปว ยที่รับการรักษาวิธีผาตัดสามารถทํากายภาพเพื่อฟนฟูรางกาย โดยเฉพาะบริเวณที่
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กระดูกหักและขางเคียงไดเร็วขึ้น และทําใหสามารถดําเนินชีวิตใกลเคียงปกติไดเร็วขึ้น แตอยางไรก็ตาม ถา
กําจัดตัวแปรทีแ่ ตกตางกันออกไปแลว การผาตัดไมไดทําใหกระดูกทีห่ กั ติดเร็วขึน้ และอาจทําใหเกิดขอแทรก
ซอนตาง ๆ จากการผาตัดไดเชนกัน การรักษาดวยวิธีนจี้ ึงตองมีขอบงชี้ที่ชัดเจนเสมอ รายละเอียดของกลุมวิธี
ผาตัดทางออรโธปดิกสที่สําคัญ กลาวถึงในเอกสารคําสอนเรื่องการผาตัดทางออรโธปดิกสที่ควรทราบ

Communication with patients about the recommended treatment
การรักษาทางออรโธปดิกสหลาย ๆ ภาวะ จําเปนตองใหผูปว ยเขาใจวิธีการรักษา และเหตุผล
พอสมควร เนือ่ งจากภาวะทีผ่ ูปวยเปนอยูนนั้ เมื่อไดรับการแกไขแลวก็จริง แตยังจําเปนตองอาศัยเวลาเพื่อให
กระดูก หรือเนื้อเยื่อตาง ๆ หาย มิเชนนั้นการรักษาอาจลมเหลว หรือเกิดขอแทรกซอนไดงาย ตัวอยางที่พบได
บอย ๆ คือผูปวยที่มีกระดูกหัก เมื่อไดรับการใสเฝอกหรือผาตัดดามโลหะไปแลวผูปวยจะมีความรูสึกเจ็บ
ลดลง ซึ่งทําใหเขาใจวาหายดีแลว อาจไปประกอบภารกิจเกินกวาที่กําหนดไว ทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของ
กระดูก หรือโลหะที่ดามไวหักชํารุดได หรือผูปวยที่ไมไดทํากายภาพเลยหลังจากการรักษา หรือผาตัดบริเวณ
ขอ สิ่งที่เกิดตามมาคือ ขอขอนั้นติด ไมสามารถเคลื่อนไหวไดตามปกติ

The doctor-patient relationship as part of treatment
ในการรักษาโรคหรือภาวะทุกชนิด ความสัมพันธระหวางแพทยและผูป วยควรเปนไปดวยดี ผูปว ยทั่ว
ๆ ไปมักเชื่อฟงและพรอมจะมีความสัมพันธที่ดีกับแพทยอยูแลว แพทยจึงจําเปนตองรักษาความเปนแพทยที่ดี
มีความเขาใจในความรูสึก ความเจ็บปวยของผูปวย หากวาแพทยมองผูป วยวาเสมือนญาติพี่นองของตนเอง จะ
ชวยใหความสัมพันธระหวางแพทย และผูป วยเปนไปไดดวยดี
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