
 

 ขา่วประชาสมัพนัธ ์
 

บ ารุงราษฎร์ เปิด ‘ศูนย์เฉพาะทางด้านการท างานระบบทางเดินอาหาร’ 
ผนึกความร่วมมือกบัศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางดา้นระบบประสาทและการ
เคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั พรอ้มวนิิจฉยัและรกัษาทุกปญัหาเกีย่วกบัโรคการเคลือ่นไหว
ของระบบทางเดนิอาหารอย่างแม่นย าตรงจุด  
 
เน่ืองด้วยทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย มีผู้ป่วยจ านวนมากที่มีอาการหรือมีความ
ผิดปกติเกี่ยวกบัการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร เช่น กรดไหลย้อน ภาวะกลืน
ล าบาก ล าไส้แปรปรวน (IBS), อาการปวดท้องอาเจียนที่อาจมีสาเหตุจากการ
เคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารและล าไส้เล็กผิดปกติ, อาการท้องผูกเร้ือรงั จากการ
ท างานของล าไส้ใหญ่ หรือกล้ามเน้ือหูรูดบริเวณทวารหนกัผิดปกติ หรือภาวะที่กล ัน้
อุจจาระไม่ได้ แต่ยงัไม่ได้ไปพบแพทย์ หรืออาจไปตรวจวินิจฉยัแล้ว แต่ยงัไมท่ราบ
สาเหตุที่แน่ชดั หรือรกัษาแล้วอาการยงัไม่ดีขึ้น เน่ืองจากผู้ป่วยโรคการเคลื่อนไหว
ของระบบทางเดนิอาหาร มกัจะมีอาการคล้ายคลงึกบัหลายโรค ท าใหก้ารวนิิจฉยัเพื่อ
หาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิไมง่่ายนกั จ าเป็นตอ้งอาศยัประสบการณ์และความช านาญการของ
แพทย์เฉพาะทาง รวมถึงเทคโนโลยีที่ทนัสมยัเพื่อเข้ามาช่วยตรวจวินิจฉัยและหา
สาเหตุได้อยา่งถูกต้องแมน่ย า และน าไปสู่การรกัษาที่ถูกวิธี ท าให้ผู้ป่วยหายจากโรค
ได ้  
 
ภญ. อาทิรตัน์ จารุกิจพิพฒัน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์  
เปิดเผยวา่ “ดว้ยระบบทางเดนิอาหาร ถือเป็นอีกหน่ึงระบบของร่างกายทีม่ีความส าคญั
มาก ซึง่มีผลตอ่การสรา้งคุณภาพชีวติและไมค่วรละเลยทีจ่ะดูแล จากตวัเลขการรกัษา
ทีบ่ ารุงราษฎร์พบว่ามีผูป่้วยตา่งชาตทีิเ่ป็นโรคกรดไหลยอ้นถงึ 50-60% ขณะทีผู่ป่้วย
ชาวไทยเป็นกรดไหลย้อน 10% และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ด้วยเหตุผลดงักล่าว 
“ศูนย์เฉพาะทางดา้นการท างานระบบทางเดนิอาหาร” (Gastrointestinal Motility 
Center) โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จงึไดก่้อตัง้ขึน้ ซึง่ถือเป็นเกียรตขิองบ ารุงราษฎร์
ที่ได้ผนึกความร่วมมือกบั ‘ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบประสาทและการ
เคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร ’ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นบัเป็นการตอกย ้าเจตนารมณ์ของบ ารุงราษฎร์ในด้าน
ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และเป็นการต่อยอดไปอีกขัน้ของศูนย์ทางเดินอาหาร
และตบั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ เพื่อส่งมอบผลลพัธ์ทางการรกัษาที่ดีที่สุดให้แก่
ผูป่้วย” 
 
ผศ. นพ.ยุทธนา ศตวรรษธ ารง หวัหน้าศูนย์ทางเดนิอาหารและตบั โรงพยาบาลบ ารุง
ราษฎร์ กล่าวว่า “การก่อตัง้ศูนย์เฉพาะทางด้านการท างานระบบทางเดินอาหาร ได้



 

เข้ามาเติมเต็มศูนย์ทางเดินอาหารและตบั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ ในด้านบริการ
ทางการแพทย์แบบไรร้อยตอ่ ท ัง้ในแง่ของการเสรมิศกัยภาพในการตรวจวนิิจฉยัโรค
ได้ถูกต้องแม่นย าและตรงจุดมากขึ้น (Accurate and Precise Diagnosis) 
สามารถหาสาเหตุของโรคทีแ่ทจ้รงิไดต้ ัง้แตอ่าการแรกเริม่ (Early Detection) ดว้ย
เทคโนโลยีที่ทนัสมยั (Advanced Medical Technology) จากประสบการณ์และ
ความช านาญการของแพทย์ ท าให้บ ารุงราษฎร์สามารถส่งมอบการบริบาลดูแล
ป้องกนัและรกัษาได้ครอบคลุมทัง้โรคที่พบบ่อย โรคที่มีความรุนแรงหรือซบัซ้อน
เกี่ยวกบัระบบทางเดินอาหารแบบ One Stop Service และเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วย
หายขาดจากภาวะความผดิปกตขิองระบบทางเดนิอาหารได้”  
 
โดย ‘ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบ
ทางเดนิอาหาร’ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นศูนย์ความเป็นเลศิ
ของโรงเรียนแพทย์ที่เดียวและเป็นอนัดบัหน่ึงในไทยที่ให้บริการตรวจและรกัษา
ความผิดปกติของการท างานของระบบทางเดินอาหาร เป็นสถาบนัแห่งแรกที่
ให้บริการรกัษาผู้ป่วยได้อย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เป็นสถาบนั
ฝึกอบรมและผลิตแพทย์ รวมทั้งรบัส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาซบัซ้อน ตลอดจนมีการ
ศกึษาวจิยัขอ้มูลจากฐานผูป่้วยเกีย่วกบัโรคทางเดนิอาหารจ านวนมาก รวมถงึความใส่
ใจของทีมแพทย์ที่ซกัถามถึงรายละเอียดของอาการและพฤติกรรมของผู้ป่วย ท าให้
เข้าใจถึงกลไกของการเกิดโรค และสามารถวางแผนการรกัษาโรคได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและตรงจุดมากขึน้ 
 
ศ. นพ. สุเทพ กลชาญวทิย์ หวัหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางดา้นระบบประสาทและ
การเคลือ่นไหวของระบบทางเดนิอาหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และหวัหน้าศูนย์เฉพาะทางด้านการท างานระบบทางเดนิอาหาร โรงพยาบาลบ ารุง
ราษฎร์ กล่าวว่า “ศูนย์เฉพาะทางด้านการท างานระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาล
บ ารุงราษฎร์ ใหก้ารบรบิาลดูแลรกัษาผูป่้วยในกลุ่มโรคทีเ่กีย่วกบัการเคลือ่นไหวของ
ระบบทางเดินอาหารส่วนบนและสว่นล่าง ต ัง้แต่หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ล าไส้
เล็ก ล าไส้ใหญ่ และทวารหนกั อาทิ โรคกรดไหลยอ้น มกัมีอาการแสบรอ้นหน้าอก
และเรอเปร้ียว แต่ผู้ป่วยอาจมาด้วยอาการของโรคหูคอจมูก เช่น แสบคอ เจ็บคอ
เร้ือรงั มีเสมหะเร้ือรงั หรืออาการทางโรคปอด เช่น ไอเร้ือรงั ผู้ป่วยบางรายอาจมี
อาการคล้ายโรคหวัใจ เช่น อาการเจ็บหน้าอกทีห่าสาเหตุไมพ่บ, โรคอะคาเลเซีย เป็น
โรคที่ท าให้กลืนล าบาก มีสาเหตุมาจากการสูญเสียเซลล์ประสาททีค่วบคุมการท างาน
ของหลอดอาหารและหูรูดหลอดอาหารส่วนล่าง , ภาวะการขบัถ่ายผิดปกติ เช่น 
ทอ้งผูกเร้ือรงั กล ัน้อุจจาระไมไ่ด,้ ภาวะทอ้งอดืแน่นทอ้งเรื้อรงั สว่นใหญเ่กดิจากการ
ท างานของทางเดินอาหารผิดปกติ และไม่สามารถพบความผิดปกติได้จากการส่อง
กล้อง, หรือโรคกระเพาะอาหารที่ตรวจไม่พบสาเหตุ ภาวะกระเพาะอาหารบีบตวัช้า 
ปวดทอ้งหรืออืดแน่นทอ้งโดยไมรู่ส้าเหตุ โรคล าไสแ้ปรปรวน โรคทอ้งผูกเร้ือรงั เป็น
ตน้” 



 

 
โรคการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร เป็นโรคที่พบได้บ่อยมาก โดยอาการ
อาจจะรุนแรงรบกวนคุณภาพชีวิต และเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตประจ าวนั และหาก
ไม่ได้รบัการวินิจฉยัที่ถูกต้องและรกัษาแต่เนิ่นๆ ก็อาจส่งผลให้เกิดโรคเร้ือรงั เช่น 
มะเร็งหลอดอาหาร โรคกลุ่มน้ีสว่นใหญจ่ะไมท่ราบสาเหตุของโรค แตม่ีความสมัพนัธ์
กบัการติดเช้ือ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร สุขอนามยัที่ไม่ดีพอ ความเครียด และ
บางโรคเป็นโรคทีว่นิิจฉยัไดย้าก แตด่ว้ยวทิยาการทางการแพทย์ ท าใหม้ีเทคโนโลยีที่
ทนัสมยัในการวนิิจฉยัโรคเกีย่วกบัการเคลือ่นไหวของระบบทางเดนิอาหารไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 
 
ทั้งน้ี แพทย์ผู้ช านาญการจะเป็นผู้ตดัสินใจเลือกเทคโนโลยีที่น ามาตรวจวินิจฉยัให้
เหมาะสมกบัผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้มีความแม่นย าและให้การรกัษาได้อย่างตรงจุด 
เช่น เทคโนโลยีเพือ่ตรวจการบีบตวัของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ล าไสเ้ล็ก และ
การตรวจการท างานของทวารหนกัและหูรูดทวารหนกั, การวดัปริมาณน ้าลาย เพื่อดู
การท างานของตอ่มน ้าลาย, การทดสอบไฮโดรเจนทางลมหายใจ, การตรวจวดัความ
เป็นกรดในหลอดอาหาร 24 ช ั่วโมง  หรือการรกัษาโดยการฝึกขบัถ่ายให้เป็น
ธรรมชาติ ส าหรบัผู้ป่วยที่มีภาวะท้องผูกและกลัน้อุจจาระไม่ได้ โดยผู้ป่วยท้องผูกที่
รบัประทานยาระบายแล้วอาการไมดี่ขึน้ ประมาณ 40% เกิดจากการเบง่ถ่ายทีผ่ดิวธิี 
แพทย์และพยาบาลจะช่วยสอนให้ผูป่้วยเรียนรูที้จ่ะเบง่และคลาย น าไปสู่การรกัษาให้
หายขาดได ้
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เฉพาะทางด้านการท างานระบบทางเดิน
อาหาร โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ ช ัน้ 2 อาคาร B (อาคารรงพยาบาล) หรือโทร. 063 
190 3152 หรือโทร. 1378  
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