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	 ในช่่วงน้�ประเทศไทยเข้้าสู่่่ฤดู่ร้อนอย่างเป็นทางการทำาให้้

สู่ภาพอากาศโดูยท่�วไปม้ีอุณห้ภ่มิีสู่่งข้้�นในห้ลายพ้�นท้�ซ้ึ่�งทำาให้้เช้่�อโรค

ห้ลายช่นิดูเจริญเติิบโติไดู้ดู้	 และอาจทำาให้้อาห้ารบ่ดูเสู้่ยไดู้ง่ายกว่าปกติิ	

สู่่งผลให้้ม้ีความีเสู้่�ยงท้�จะเจ็บป่วยดู้วยโรคอาห้ารเป็นพิษ	 ท่�งน้�กรมี

ควบคุมีโรค	 กระทรวงสู่าธารณสุู่ข้	 ย่งออกมีาเต้ิอนให้้ระว่งอ่นติรายจาก

อากาศร้อน	ระว่งการป่วยจากโรคฮ้ีทสู่โติรค	โดูยเฉพาะผ้่ท้�อย่่ในกลุ่มีเสู้่�ยง	

เช่่น	 ผ้่ท้�ทำางานห้ร้อออกกำาล่งกายกลางแจ้ง	 รวมีถ้ึงเด็ูกและผ้่สู่่งอายุ	

ติลอดูจนผ้่ม้ีโรคประจำาต่ิว	 ก็ข้อให้้ดู่แลสุู่ข้ภาพข้องตินเองและห้ล้กเล้�ยง

การอย่่กลางแดูดูท้�ร้อนจ่ดู	 ห้ากจำาเป็นติ้องอย่่กลางแดูดูให้้กางร่มีห้ร้อ

ใสู่่ห้มีวก	 และควรดู้�มีนำ�าให้้มีากกว่าปกติิ	 นอกจากน้�ก็ย่งละเลยห้ร้อ

ประมีาทก่นไม่ีไดู้สู่ำาห้ร่บสู่ถึานการณ์การแพร่ระบาดูข้องโรคโควิดู-19	

แม้ีว่าจะเริ�มีม้ีการฉ้ดูว่คซ้ึ่นไปบ้างแล้วก็ติามี	 แต่ิย่งม้ีโอกาสู่ติิดูเช้่�อไดู้

ห้ากประมีาทและการ์ดูติก	ดู่งน่�น	ผ้่ท้�ร่บว่คซ้ึ่นแล้ว	และผ้่ท้�ย่งไม่ีไดู้ร่บว่คซ้ึ่น

ข้อให้้คงการสู่วมีห้น้ากากอนาม่ีย	 เว้นระยะห่้าง	 ลดูความีแออ่ดู	 รวมีถ้ึง

การล้างม้ีอบ่อย	 ๆ	 และแน่นอนว่าวงการยาฉบ่บน้�ย่งม้ีเน้�อห้าสู่าระ

ท้�น่าสู่นใจต่ิาง	ๆ	เช่่นเดิูมี	ยกต่ิวอย่างเช่่น	กรุงเทพมีห้านคร	(กทมี.)	และ

สู่ำาน่กงานห้ล่กประก่นสุู่ข้ภาพแห่้งช่าติิ	(สู่ปสู่ช่.)	เปิดู	3	บริการสุู่ข้ภาพวิถ้ึให้ม่ี	

(New	Normal)	ป้องก่นโควิดู-19	ในห้น่วยบริการสู่่งก่ดู	กทมี.		โรคเบาห้วาน

ก่บโรคห่้วใจ	 อ่นติรายแค่ไห้นห้ากติิดูเช้่�อโควิดู-19	 สู่มุีนไพรร่กษาโรคไติ	

รวมีถ้ึงการแนะนำา	 “ห้มีอพร้อมี”	 ซ้ึ่�งเป็น	Line	Official	Account ท้�อย่่ใน

แอปฯ	Line	 ท้�สู่ามีารถึใช้่งานไดู้ท่�ง	 iOS	และ	Android	 เพ้�อเป็นช่่องทาง

สู้่�อสู่ารระห้ว่างห้น่วยงานท้�จ่ดูการเร้�องการฉ้ดูว่คซ้ึ่น	การติิดูติามีผลการฉ้ดู	

ก่บผ้่ท้�ไดู้ร่บการฉ้ดูว่คซ้ึ่นโควิดู-19	 แล้ว	 ท่�งห้มีดูเป็นสู่่วนห้น้�งข้องเน้�อห้า

สู่าระท้�ท้มีงานนิติยสู่ารวงการยาจ่ดูเติร้ยมีไว้ภายในเล่มีเพ้�อให้้ผ้่อ่านไดู้

ติิดูติามีต่ิอไป
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	 นพ.โสภณ	 เอ่ี่�ยมศิิริิถาวริ	 ริอี่งอี่ธิิบดี่กริมควบคุมโริค กล่่าวว่า 

การฉีีดวัคซีีนโควิด-19 ถืือว่าเป็็นไป็ตามแผนทีี่�วางไว้ โดยตั�งแต่วันทีี่� 

28 กุมภาพัันธ์์-23 มีนาคม พั.ศ. 2564 ฉีีดวัคซีีนไป็แล้่ว 102,050 โด๊ส แบ่่งเป็็น

ผ้้รับ่วัคซีีนเข็็มแรก 96,188 ราย แล่ะรับ่วัคซีีนครบ่ 2 เข็็มแล้่ว 5,862 ราย ทัี่�งนี�

ผ้้ทีี่�รับ่วัคซีีนเข็็มแรกแล้่วข็อให้้ไป็รับ่วัคซีีนเข็็มทีี่� 2 ตามนัด เพืั�อช่่วยสร้าง

ภ้มิคุ้มกันในร่างกายได้ โดยวัคซีีนจะช่่วยล่ดอาการป่็วยรุนแรงแล่ะการเสียชี่วิต 

แล่ะสำาห้รับ่วัคซีีนโควิด-19 ล็่อตให้ม่ทีี่�ได้รับ่ล่่าสุดจำานวน 8 แสนโด๊ส ข็ณะนี�

อย่้ระห้ว่างการตรวจรับ่รองรุ่นการผลิ่ต จากนั�นองค์การเภสัช่กรรมจะส่งมอบ่ให้้แก่

กรมควบ่คุมโรคเพืั�อจัดสรรแล่ะกระจายไป็ยังพืั�นทีี่�เป้็าห้มายต่อไป็โดยศ้นย์บ่ริห้าร

สถืานการณ์โควิด-19 (ศบ่ค.) ได้เห็้นช่อบ่แผนการจัดสรรแล่ะการกระจายวัคซีีน

ใน 3 พืั�นทีี่� ได้แก่ พืั�นทีี่�ควบ่คุมการระบ่าด 6 จังห้วัด, พืั�นทีี่�ท่ี่องเทีี่�ยว 8 จังห้วัด 

แล่ะพืั�นทีี่�ช่ายแดน 8 จังห้วัด รวม 22 จังห้วัด จำานวน 5.9 แสนโด๊ส ทัี่�งนี�จังห้วัด

สธ.ย้ำำ��รัับวััคซีีนโควัิด-19 ครับ 2 เข็็มช่่วัย้ำกรัะตุ้้�นภููมิค้�มกัน 
พรั�อมแจงแนวัท�งกรัะจ�ย้ำล็็อตุ้ใหม่ 8 แสนโด๊ส

สธ.รั่วัมกับ กษ.ส่งเสรัิมกัญช่งเป็็นพืช่เศรัษฐกิจ
เพื�อสรั��งรั�ย้ำได�

สามารถืยื�นข็ออนุญาตทีี่� อย. ส่วนต่างจังห้วัดยื�นได้ทีี่�สำานักงานสาธ์ารณสุข็

จังห้วัด โดยสำานักงานสาธ์ารณสุข็จังห้วัดร่วมกับ่กระที่รวงเกษตรแล่ะ

สห้กรณ์ตรวจป็ระเมินพืั�นทีี่� ทัี่�งนี�พืั�นทีี่�ป็ล้่กต้องมีห้ลั่กฐานแสดงกรรมสิที่ธิ์�

ห้รือสิที่ธิ์ครอบ่ครองข็องผ้้ข็ออนุญาตทีี่�ถ้ืกต้องตามกฎห้มาย เช่่น โฉีนดทีี่�ดิน 

สัญญาเช่่าทีี่�ดิน แล่ะตั�งแต่วันทีี่� 29 มกราคม พั.ศ. 2564 ทีี่�กฎกระที่รวงกัญช่ง

มีผล่บั่งคับ่ใช้่ ทัี่�วป็ระเที่ศมีผ้้มายื�นข็ออนุญาตป็ล้่กแล้่วจำานวนทัี่�งสิ�น 18 ราย 

พืั�นทีี่�ป็ระมาณ 900 ไร่ โดยมีทัี่�งเกษตรกร วิสาห้กิจชุ่มช่น แล่ะผ้้ป็ระกอบ่การ

ภาคเอกช่น

	 นพ.ธิงชััย	 ก่ริติิหััติถยากริ	 ริอี่งปลััดี

กริะทริวงสาธิาริณสุข	ในฐานะปริะธิานกริริมการิ

ควบคุมยาเสพติิดีให้ัโทษ เปิ็ดเผยว่า กระที่รวง

สาธ์ารณสุข็แล่ะกระที่รวงเกษตรแล่ะสห้กรณ์ 

ได้ร่วมกันห้ารือแนวที่างการพิัจารณาอนุญาต 

กำากับ่ด้แล่กัญช่งอย่างครบ่วงจรตาม “นโยบ่าย

กัญช่าเพืั�อการแพัที่ย์แล่ะกัญช่งเพืั�อเศรษฐกิจ” มุ่งการใช้่

ป็ระโยช่น์กัญช่งให้้คุ้มค่า แล่ะกำากับ่ด้แล่ผลิ่ตภัณฑ์์

ให้้มีคุณภาพั เนื�องจากกัญช่งเป็็นพัืช่ทีี่�นำาไป็ใช้่

ป็ระโยช่น์ได้ทุี่กส่วน เช่่น เป็ลื่อก ล่ำาต้น เส้นใย ใช้่ที่ำา

เครื�องนุ่งห่้ม วัสดุก่อสร้าง เสื�อเกราะ ช่่อดอกนำา

มาสกัดให้้ได้สาร CBD ใช้่ป็ระโยช่น์ที่างการแพัที่ย์ 

อาห้าร เครื�องสำาอาง เมล็่ดกัญช่งแล่ะนำ�ามันเมล็่ด

กัญช่ง ใช้่แป็ร ร้ป็ เ ป็็นผ ลิ่ต ภัณฑ์์อาห้ารแล่ะ

เครื�องสำาอาง ทัี่�งนี�ตามกฎกระที่รวงเป็ิดกว้างให้้แก่

ผ้้ข็ออนุญาตซ่ี�งเป็็นป็ระช่าช่น ห้รือเกษตรกร 

บุ่คคล่ทัี่�วไป็ ห้น่วยงานภาครัฐ ห้รือห้น่วยงาน

ภาคเอกช่น สามารถืมาข็ออนุญาตได้ โดยผ้้ป็ระสงค์

จะข็ออนุญาตป็ล้่ก ห้ากพืั�นทีี่�ป็ล้่กอย่้ในกรุงเที่พัฯ 

ทีี่�ได้รับ่การจัดสรรวัคซีีนเป็็นครั�งแรกข็อให้้เน้น

การฉีีดให้้แก่บุ่คล่ากรที่างการแพัที่ย์แล่ะเจ้าห้น้าทีี่�

ด่านห้น้าทีี่�มีโอกาสสัมผัสผ้้ติดเชื่�อ รวมทัี่�งป็ระช่าช่น

กลุ่่มเสี�ยงเป็็นล่ำาดับ่แรก
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สธ.เผย้ำควั�มคืบหน��คนไทย้ำเกือบ 10 ล็��นครัอบครััวั 
มี 3 หมอป็รัะจำครัอบครััวัแล็�วั

กรัม สบส.เผย้ำกฎหม�ย้ำใหม่กำหนด “พนักง�นดูแล็ผู�สูงอ�ย้ำ้”
ตุ้�องข็้�นทะเบีย้ำนท้กรั�ย้ำภู�ย้ำในวัันที�กำหนด

2. ผ้้ที่ี�เริ�มเรียนห้ลั่กส้ตรการด้แล่ผ้้ส้งอายุไม่นอ้ยกว่า 420 ชั่�วโมง ก่อนทีี่�กฎห้มาย
จะมีผล่บั่งคับ่ใช้่ แล่ะได้รับ่วุฒิิห้ลั่งวันทีี่� 27 มกราคม พั.ศ. 2564 ให้้ยื�นข็อ
ข่็�นที่ะเบี่ยนภายในวันทีี่� 6 มกราคม พั.ศ. 2565 แล่ะ 3. กลุ่่มสุดท้ี่ายคือ ผ้้ทีี่�
เริ�มเรียนห้ลั่กส้ตรผ้้ด้แล่ผ้้ส้งอายุ 420 ชั่�วโมง ห้ลั่งจากกฎห้มายมีผล่บั่งคับ่ใช้่
จะสามารถืข่็�นที่ะเบี่ยนได้ก็ต่อเมื�อเรียนจบ่จากสถืาบั่นทีี่�ได้รับ่รองห้ลั่กส้ตร
จากกรม สบ่ส. เที่่านั�น โดยต้องข่็�นที่ะเบี่ยนก่อนทีี่�จะป็ฏิิบั่ติงานด้วย ทัี่�งนี�
ในส่วนข็องเจ้าข็องกิจการด้แล่ผ้้ส้งอายุฯ นั�น ห้ากเป็็นรายเกา่ทีี่�เปิ็ดกิจการกอ่น
ทีี่�กฎห้มายมผีล่บ่งัคบั่ใช้่ให้้ยื�นข็ออนญุาตภายในวนัทีี่� 25 กรกฎาคม พั.ศ. 2564 
ส่วนรายให้ม่ต้องมีใบ่อนญุาตกอ่นจ่งจะสามารถืเป็ดิกิจการได ้สอบ่ถืามเพิั�มเติม
ได้ที่างสายด่วนกรม สบ่ส. โที่รศัพัท์ี่ 1426 

ติดเตียงอย่างต่อเนื�องทีี่�บ้่าน แล่ะห้มอป็ระจำาครอบ่ครัว
ใช้่แอป็พัลิ่เคชั่น 3 ห้มอ ร้้จักคุณ แล่ะแอป็พัลิ่เคชั่น 
คุยกับ่ห้มอ เป็็นช่่องที่างสื�อสารให้้คำาป็ร่กษาด้าน
การรักษา การส่งเสริมด้แล่สุข็ภาพั เพืั�อความสะดวก
รวดเร็ว แล่ะล่ดค่าใช้่จ่ายในการเดินที่างไป็โรงพัยาบ่าล่

 นพ.ธิเริศิ	 กรัิษนัยริวิวงค์	 อี่ธิิบด่ีกริม
สนับสนุนบริิการิสุขภาพ	(กริม	สบส.)	กริะทริวง
สาธิาริณสุข กล่่าวว่า ตามทีี่�กระที่รวงสาธ์ารณสุข็
ได้ป็ระกาศกฎกระที่รวงฉีบั่บ่ให้ม่เกี�ยวกับ่กิจการ
การด้แล่ผ้้ส้งอายุห้รือผ้้มีภาวะพ่ั�งพิัง ซ่ี�งมีผล่บั่งคับ่ใช้่
ตั�งแต่วันทีี่� 27 มกราคม เป็็นต้นมา โดยกิจการด้แล่
ผ้้ส้งอายุฯ ทัี่�งรายเก่า/รายให้ม่จะต้องข็ออนุญาต
เปิ็ดกิจการ ส่วนผ้้ให้้บ่ริการในกิจการด้แล่ผ้้ส้งอายุฯ 
ต้องข่็�นที่ะเบี่ยนกับ่กรม สบ่ส. ผ่านเว็บ่ไซีต์ www.
esta.hss.moph.go.th โดยผ้้ให้้บ่ริการในกิจการด้แล่
ผ้้ส้งอายุฯ นั�นจะต้องจบ่ห้ลั่กส้ตรผ้้ด้แล่ผ้้ส้งอายุ
ไม่น้อยกว่า 420 ชั่�วโมง แบ่่งออกเป็็น 3 กลุ่่ม ได้แก่ 
1. กลุ่่มทีี่�จบ่แล่ะมีวุฒิิบั่ตร/ป็ระกาศนียบั่ตรห้ลั่กส้ตร
การด้แล่ผ้้ส้งอายุฯ ไม่น้อยกว่า 420 ชั่�วโมง ก่อนทีี่�
กฎห้มายมผีล่บั่งคับ่ใช้่ ต้องรบี่ข็อข่็�นที่ะเบ่ยีนภายใน
วันทีี่� 5 กรกฎาคม พั.ศ. 2564 ห้ากพ้ันกำาห้นดจากนี�
ต้องเทีี่ยบ่เคียงห้รือไป็สมัครเรียนห้รืออบ่รมให้ม่จาก
สถืาบั่นทีี่�ได้รับ่รองห้ลั่กส้ตรจากกรม สบ่ส. เท่ี่านั�น  

	 นายวัชัริพงศ์ิ	คูวิจิิติริสุวริริณ	เลัขานุการิรัิฐมนติร่ิว่าการิกริะทริวง
สาธิาริณสุข กล่่าวว่า กระที่รวงสาธ์ารณสุข็มีนโยบ่ายการพััฒินาระบ่บ่สุข็ภาพั
ป็ฐมภ้มิ ด้แล่สุข็ภาพัป็ระช่าช่นในพืั�นทีี่�ให้้มีความเข้็มแข็็ง ครอบ่คลุ่มอย่างต่อเนื�อง 
โดยเน้นการด้แล่ใกล้่บ่้านแล่ะชุ่มช่น จ่งได้มีการขั็บ่เคลื่�อนนโยบ่าย “คนไที่ย
ทุี่กครอบ่ครัวมีห้มอป็ระจำาตัว 3 คน” โดยห้มอคนทีี่� 1 คือ อสม. ห้มอป็ระจำาบ้่าน 
ห้มอคนที่ี� 2 คือ ห้มอสาธ์ารณสุข็ ห้มอคนที่ี� 3 คือ ห้มอป็ระจำาครอบ่ครัว 
ป็ระช่าช่นจะร้้ว่าใครเป็็นห้มอข็องตนเอง เป็็นการสร้างห้ลั่กป็ระกันให้้คนไที่ย
ทุี่กครอบ่ครัวมีทีี่�ป็ร่กษาด้านสุข็ภาพั เกิดความร้้ส่กอุ่นใจ ได้รับ่การด้แล่รักษา 
ให้้คำาป็ร่กษาแบ่บ่ “ใกล้่ตัว ใกล้่บ้่าน ใกล้่ใจ” สำาห้รับ่ความก้าวห้น้า ข็ณะนี�ดำาเนินการ
ครบ่ทีุ่กจังห้วัดทัี่�วป็ระเที่ศมีครอบ่ครัวทีี่�ร้้จักห้มอป็ระจำาตัวข็องตนเองแล่้ว 
9,551,766 ครอบ่ครัว (ข้็อม้ล่ ณ วันทีี่� 18 มีนาคม พั.ศ. 2564) ซ่ี�งทุี่กคนได้
ที่ำางานเชิ่งรุกเคาะป็ระต้บ่า้น ให้้ความร้ ้เฝ้้าระวงั คัดกรองกลุ่่มเสี�ยง แล่ะตดิตาม
กำากับ่ Home Quarantine เป็็นจิตอาสาในการรับ่ส่งยาให้้ผ้้ป่็วยถ่ืงบ้่าน จนเกิด
นวัตกรรม Drug Delivery รวมถ่ืงส่งยาให้้ผ้้ป่็วยเรื�อรังในชุ่มช่น ช่่วยล่ดรอคอย 
ล่ดแออัดในโรงพัยาบ่าล่ ห้มอสาธ์ารณสุข็ได้ให้้การด้แล่ผ้้ป่็วยทีี่�มีภาวะพ่ั�งพิัง/
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ก้ม�รัแพทย์้ำผู�เชี่�ย้ำวัช่�ญจ�กศิริัรั�ช่ แจงควั�มเข็��ใจ
ก�รัแพ�แล็ะอ�ก�รัไม่พ้งป็รัะสงค์จ�กก�รัฉีีดวััคซีีน

 ศิ.ดีริ.นพ.วิปริ	วิปริะกษิติ	ภาควิชัากุมาริเวชัศิาสติร์ิ	ผูู้้เช่ั�ยวชัาญด้ีานช่ัวเวชัศิาสติร์ิริะดัีบโมเลักุลั	คณะแพทยศิาสติร์ิ

ศิิริิริาชัพยาบาลั	มหัาวิทยาลััยมหิัดีลั	แลัะนักวิจัิยด่ีเด่ีนแห่ังชัาติิปริะจิำาปี	พ.ศิ.	2564 กล่่าวว่า กรณีป็ระช่าช่นจำานวนมาก

กังวล่เกี�ยวกับ่อาการทีี่�อาจเกิดข่็�นห้ลั่งการรับ่วัคซีีนโควิด-19 ข็อชี่�แจงว่าวัคซีีน ยา ห้รือสารเคมีใด ๆ ทีี่�ใช้่กับ่ร่างกายถืือว่าเป็็น

สิ�งแป็ล่กป็ล่อมทีี่�ร่างกายไม่ร้้จัก จะมีป็ฏิิกิริยาเกิดข่็�นตามมาได้ 2 แบ่บ่ คือ อาการไม่พ่ังป็ระสงค์ แล่ะอาการแพ้ั ซ่ี�งอาจไม่ได้

แพ้ัทีี่�ตัวไวรัสโดยตรง แต่อาจเป็็นการแพ้ัส่วนป็ระกอบ่อื�น ๆ ข็องวัคซีีน

 สำาห้รับ่อาการไม่พ่ังป็ระสงค์สามารถืเกิดข่็�นได้ภายห้ลั่งฉีีดวัคซีีนทุี่กช่นิด แบ่่งได้ 2 ป็ระเภที่ คือ อาการทีี่�เกิดข่็�นเฉีพัาะทีี่� 

เช่่น ป็วดบ่วมแดง เจ็บ่ในตำาแห้น่งทีี่�ฉีีด สามารถืใช้่ผ้าชุ่บ่นำ�าเย็นป็ระคบ่ช่่วยบ่รรเที่าอาการได้ แล่ะอาการแที่รกซ้ีอนไม่พ่ังป็ระสงค์

ทีี่�เกิดข่็�นทัี่�วร่างกาย ได้แก่ มีไข้็ตำ�า ๆ เห้นื�อย คลื่�นไส้ อาเจียน อ่อนเพัลี่ย ส่วนให้ญ่อาการเห้ล่่านี�จะดีข่็�นภายใน 1-2 วัน 

ส่วนอาการแพ้ัวัคซีีนมักจะมีการเกิดผื�นแพ้ั ซ่ี�งเกิดได้ห้ล่ายร้ป็แบ่บ่ เช่่น ผื�นแดงบ่นผิวห้นัง ทีี่�สังเกตได้ง่ายคือ ล่มพิัษ เป็็นผื�นน้น 

มีข็อบ่เข็ตชั่ดเจน อาจคันห้รือไม่ก็ได้ ส่วนอาการแพ้ัทีี่�รุนแรงอาจมีอาการห้ล่อดล่มตีบ่ที่ำาให้้ห้ายใจล่ำาบ่าก ไข้็ข่็�นส้ง ป็วดศีรษะ

รุนแรง ป็ากเบี่�ยว กล้่ามเนื�ออ่อนแรง เกล็่ดเลื่อดตำ�า มีจุดเลื่อดออกตามร่างกาย ผื�นข่็�นทัี่�งตัว อาเจียนมากกว่า 5 ครั�ง ชั่ก ห้มดสติ 

ซ่ี�งต้องรีบ่พับ่แพัที่ย์ทัี่นที่ี นอกจากนี�ผ้้ทีี่�มีป็ระวัติแพั้ง่ายมาก่อนควรมีการติดตามสังเกตอาการมากกว่าคนทีี่�ไม่มีป็ระวัติแพั้

มาก่อน

 “ข็อให้้ป็ระช่าช่นชั่�งนำ�าห้นักระห้ว่างโอกาสเกิดอาการไม่พ่ังป็ระสงค์ทีี่�เกิดข่็�นเล็่กน้อยกับ่ผล่ดีทีี่�จะได้อย่างมากจาก

การได้รับ่วัคซีีนเพืั�อสร้างภ้มิคุ้มกันโรค ผมคิดว่ามันคุ้มค่ามากทีี่�เราจะรับ่วัคซีีนโควิด-19 แล่ะข็อเชิ่ญกลุ่่มเป้็าห้มายทีี่�ต้องได้รับ่วัคซีีน

ในระยะแรกเข้็ารับ่การฉีีดวัคซีีนตามวันแล่ะเวล่าทีี่�ได้รับ่การนัดห้มายจากโรงพัยาบ่าล่ เพืั�อล่ดความรุนแรงข็องโรค แล่ะล่ดอัตรา

การเสียชี่วิต”

 ทัี่�งนี�การฉีีดวัคซีีนโควิด-19 จากซิีโนแวค ในป็ระเที่ศไที่ยฉีีดไป็แล้่วจำานวน 27,497 คน พับ่ผ้้ทีี่�มีอาการไม่พ่ังป็ระสงค์ 

956 คน คิดเป็็นร้อยล่ะ 3.48 โดยห้ากแบ่่งป็ระเภที่อาการ ส่วนให้ญ่พับ่การอักเสบ่บ่ริเวณทีี่�ฉีีด รองล่งมาได้แก่ ป็วดเมื�อย

เนื�อตัว คลื่�นไส้ มีไข้็ อาเจียน เป็็นผื�น ท้ี่องเสีย เห้นื�อย เป็็นต้น ส่วนวัคซีีนจากแอสตร้าเซีนเนก้าทีี่�กำาลั่งจะนำามาใช้่พับ่รายงาน

อาการไม่พ่ังป็ระสงค์ ได้แก่ ป็วดศีรษะ อ่อนเพัลี่ย ป็วดเมื�อย เป็็นไข้็ ส่วนผ้้มีอาการแพ้ัจะมีผื�นข่็�น ใบ่ห้น้าบ่วม ซ่ี�งกระที่รวง

สาธ์ารณสุข็ได้จัดร้ป็แบ่บ่การให้้บ่ริการฉีีดวัคซีีนรองรับ่ ตั�งแต่การซัีกป็ระวัติอาการแพ้ั การเฝ้้าระวังสังเกตอาการเป็็นเวล่า 30 นาทีี่ 

แล่ะติดตามอาการในวันทีี่� 1, 7 แล่ะ 30 โดยใช้่ Line Official Account “ห้มอพัร้อม” บั่นท่ี่กอาการทีี่�ไม่พ่ังป็ระสงค์เพืั�อ

ความป็ล่อดภัย แล่ะเป็็นข้็อม้ล่ในระดับ่ป็ระเที่ศต่อไป็
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	 กทม.	 จัับมือ	 สปสช.	 เดิินหน้าให้บริิการิสุขภาพแบบ	New	Normal	 เปิดิ	

3	บริิการิสุขภาพวิิถีีใหม่	 (New	Normal)	 ป้องกันโควิิดิ-19	 เจัาะเลืือดิผู้้้ป่วิยถึีงบ้าน	

พบแพทย์ผู่้าน	 Telemedicine	 แล้ืวิไปรัิบยาที�ร้ิานยาใกลื้บ้านได้ิเลืยโดิยไม่ต้้อง

เดิินทางมาถีึงโริงพยาบาลื	 ไม่เสียเวิลืาริอคอย	 ไม่เสี�ยงโควิิดิ-19	 เบื�องต้้นเน้นกลุ่ืม

ผู้้้ป่วิยเบาหวิาน	ควิามดัิน	ผู้้้ส้งอายุ	ผู้้้พิการิแลืะทุพพลืภาพ

	 พล.ต.อ.อัศวิิน	ขวัิญเมืือง	ผู้้�ว่ิาราชการกรุงเทพมืหานคร	เป็นปริะธาน

เปิดิโคริงการิบริิการิสุขภาพวิิถีีใหม่	 (New	 Normal)	 ในริะบบหลัืกปริะกันสุขภาพ

แห่งชาติ้	 ของหน่วิยงานบริิการิสังกัดิกรุิงเทพมหานคริ	ณ	 ห้องปริะชุมพิทยรัิกษ์์	

ชั�น	4	อาคาริสำานักการิแพทย์	เขต้ป้อมปริาบศััต้ร้ิพ่าย

	 กรุิงเทพมหานคริ	 (กทม.)	 แลืะสำานักงานหลัืกปริะกันสุขภาพแห่งชาติ้	

(สปสช.)	 แถีลืงข่าวิเปิดิ	 3	 บริิการิสุขภาพวิิถีีใหม่	 (New	 Normal)	 ป้องกันโควิิดิ-19	

ในหน่วิยบริิการิสังกัดิ	 กทม.	 เริิ�มต้้นที�โริงพยาบาลืในสังกัดิทั�ง	 9	 แห่ง	 ซึึ่�งได้ิเริิ�ม

เปิดิให้บริิการิไปแล้ืวิ	โดิย	3	บริิการิดัิงกล่ืาวิปริะกอบด้ิวิย	บริิการิเจัาะเลืือดิถึีงบ้าน	

บริิการิรัิกษ์าทางไกลืผู่้านริะบบ	 Telemedicine	 แลืะบริิการิรัิบยาที�ร้ิานยาใกล้ืบ้าน

หรืิอทางไปริษ์ณีย์	 ทั�งนี�เพื�อเป็นการิลืดิควิามแออัดิแลืะลืดิควิามเสี�ยงของผู้้้ป่วิยที�

อาจัสัมผัู้สเชื�อในพื�นที�โริงพยาบาลื

กทม.จัับมือ สปสช.ให้้บริิการิสาธาริณสุขกทม.จัับมือ สปสช.ให้้บริิการิสาธาริณสุข

แบบ New Normal
เปิด 3 บริิการิให้ม่ป้องกันโควิิด-19
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	 พล.ต.อ.อัศวิิน	 เพิ�มเต้ิมวิ่า	 ในกริณีที�ผู้้้ป่วิยมีผู้ลืต้ริวิจั

ทางห้องปฏิิบตั้กิาริปกติ้แลืะแพทย์เห็นสมควิริก็สามาริถีรัิบบริิการิ

รัิกษ์าทางไกลืหรืิอ	Telemedicine	ได้ิ	ข้อม้ลืผู้ลืต้ริวิจัทางห้องปฏิิบัติ้การิ

จัะถ้ีกส่งต่้อให้แพทย์เพื�อใช้ในการิวิินิจัฉััย	แลืะติ้ดิต่้อสื�อสาริกับผู้้้ป่วิย

ผู่้านริะบบ	Video	Call	

	 นอกจัากการิเจัาะเลืือดิหรืิอเก็บสิ�งส่งต้ริวิจัที�บ้านแลืะ

พบแพทย์ผู่้านริะบบ	 Telemedicine	 แล้ืวิ	 ยังมีบริิการิรัิบยาที�

ร้ิานยาใกล้ืบ้านหรืิอทางไปริษ์ณีย์	 โดิยหลัืงจัากที�แพทย์วิินิจัฉััย

ข้อม้ลืผู้ลืต้ริวิจัทางห้องปฏิิบัติ้การิ	 ซัึ่กถีามอาการิจัากผู้้้ป่วิยผู่้าน	

Video	Call	แลืะสั�งจ่ัายยาแล้ืวิ	ในกริณีที�ผู้้้ป่วิยเข้าร่ิวิมโคริงการิรัิบยา

ที�ร้ิานยาใกล้ืบ้าน	 ข้อม้ลืการิสั�งจ่ัายยาของแพทย์จัะถ้ีกส่งไปที�

ห้องยาของโริงพยาบาลื	 ทางเภสัชกริจัะแพ็คยาแลื้วิจััดิส่งไปยัง

ร้ิานยาที�อย่้ใกล้ืบ้านผู้้้ป่วิยหรืิอที�บ้านผู้้้ป่วิยทางไปริษ์ณีย์	ทำาให้ผู้้้ป่วิย

สามาริถีเดิินทางไปรัิบยาที�ร้ิานยาหรืิอริอรัิบยาที�บ้านได้ิเลืย

โดิยไม่ต้้องมาโริงพยาบาลื	

	 “ทั�ง	3	โคริงการินี�เป็นบริิการิสุขภาพแบบ	New	Normal	

ที�ผู้้้ป่วิยไม่ต้้องเดิินทางมาโริงพยาบาลืเลืย	มีควิามสะดิวิก	ไม่เสีย

เวิลืาริอคอย	 แลืะลืดิทั�งควิามแออัดิในโริงพยาบาลืแลืะควิามเสี�ยง

ที�จัะสัมผู้ัสเชื�อโควิิดิ-19	 โดิยเบื�องต้้นจัะเน้นผู้้้ป่วิยโริคเกี�ยวิกับ

เมต้าบอลิืกในกลุ่ืมโริคเบาหวิานแลืะโริคควิามดัินโลืหิต้ส้ง	

ในโริงพยาบาลืในสังกัดิกรุิงเทพมหานคริทั�ง	8	แห่ง	ปริะกอบด้ิวิย	

โริงพยาบาลืกลืาง	โริงพยาบาลืต้ากสิน	โริงพยาบาลืเจัริิญกรุิงปริะชารัิกษ์์	

	 พล.ต.อ.อัศวิิน	 กล่ืาวิว่ิา	 โริงพยาบาลืในสังกัดิ	 กทม.	

มีผู้้้มาริับบริิการิเป็นจัำานวินมาก	 เฉัลีื�ยการิให้บริิการิผู้้้ป่วิยนอก	

3.9-4	ลืา้นครัิ�ง/ปี	ผู้้้ป่วิยในปลีืะปริะมาณ	1	แสนริาย	ส่วินมากป่วิย

เป็นโริคเรืิ�อรัิง	 ส่งผู้ลืให้โริงพยาบาลืเกิดิควิามแออัดิ	 ปริะชาชน

ที�มาริับบริิการิต้้องริอคิวินาน	 ปริะกอบกับสถีานการิณ์

การิแพริ่ริะบาดิของโควิิดิ-19	 ทำาให้ผู้้้ป่วิยที�มาริับบริิการิเสี�ยงต้่อ

การิสัมผัู้สเชื�อ

	 ด้ิวิยเหตุ้นี�	 กทม.	 จึังได้ิพัฒนาร้ิปแบบบริิการิในเชิงรุิก	

ลืงไปใหบ้ริิการิผู้้ป่้วิยถีงึบา้นแลืะในชมุชน	เพื�ออำานวิยควิามสะดิวิก

แก่ผู้้้ที�มีควิามลืำาบากในการิเดิินทาง	ลืดิการิมาริอพบแพทยจ์ันเกดิิ

ควิามแออัดิที�โริงพยาบาลื	อีกทั�งเป็นบริิการิสุขภาพแบบ	New	Normal	

ซึึ่�งจัะช่วิยลืดิควิามเสี�ยงที�ผู้้้ป่วิยซึึ่�งมีควิามอ่อนไหวิทางสุขภาพ

อย่้แล้ืวิอาจัสัมผัู้สกับเชื�อโควิิดิ-19	ได้ิ	 ทั�งในริะหว่ิางเดิินทางหรืิอ

ในโริงพยาบาลืก็ต้าม	 ขณะเดีิยวิกันก็ยังได้ิรัิบคุณภาพมาต้ริฐาน

การิรัิกษ์าเทียบเท่าการิมาพบแพทย์ที�โริงพยาบาลืเช่นกัน

	 พล.ต.อ.อัศวิิน	กล่ืาวิว่ิา	ในส่วินของโคริงการิเจัาะเลืือดิ

ถึีงบ้านจัะเน้นไปที�กลุ่ืมผู้้้ป่วิยที�ต้้องได้ิรัิบการิรัิกษ์าอย่างต่้อเนื�อง

หรืิอจัำาเป็นต้้องได้ิรัิบควิามช่วิยเหลืือ	 ปริะกอบด้ิวิยกลุ่ืมผู้้้ส้งอายุ	

ผู้้้ป่วิยโริคเรืิ�อรัิง	 ผู้้้พิการิแลืะทุพพลืภาพ	 แลืะผู้้้ที�มีภาวิะเสี�ยง

โริคอ้วิน	 ทั�งนี�แพทย์เป็นผู้้้พิจัาริณาควิามเหมาะสมผู้้้ป่วิยก่อน	

ส่วินขั�นต้อนการิเจัาะเลืือดินั�น	 นักเทคนิคการิแพทย์จัะนัดิหมาย

รัิบข้อม้ลืผู้้้ป่วิย	แผู้นที�บ้านพร้ิอมอุปกริณ์เก็บสิ�งส่งต้ริวิจั	จัากนั�น

จัะโทริศััพท์ปริะสานนัดิหมายแลืะเดิินทางไปเจัาะเลืือดิหรืิอเก็บ

สิ�งส่งต้ริวิจัถึีงบ้าน	แล้ืวินำาส่งไปยังห้องปฏิิบัติ้การิของโริงพยาบาลื

เพื�อต้ริวิจัวิิเคริาะห์ผู้ลืต่้อไป
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โริงพยาบาลืหลืวิงพ่อทวีิศัักดิิ� ชุติ้นฺธโริ	 อุทิศั	 โริงพยาบาลื

เวิชการุิณย์รัิศัมิ�	 โริงพยาบาลืลืาดิกริะบังกรุิงเทพมหานคริ	

โริงพยาบาลืริาชพิพัฒน์	 โริงพยาบาลืสิริินธริ	 แลืะโริงพยาบาลื

ผู้้้ส้งอายุบางขุนเทียน”	พล.ต.อ.อัศวิิน	กล่ืาวิ

สอบถีามควิามสมคัริใจัเข้าร่ิวิมโคริงการิ	จัากนั�นพยาบาลืจัะติ้ดิต้อ่

ชี�แจังข้อต้กลืง	วิิธีการิต้ริวิจัทางไกลืแลืะนัดิหมายผู้้้ป่วิย	

	 “ขั�นต้อนก็ไม่ยุ่งยาก	เพียงแค่มีสมาร์ิทโฟนหรืิออุปกริณ์

อื�น	 ๆ	 ที�ริองริับไดิ้	 จัากนั�นดิาวิน์โหลืดิแอปพลืิเคชันต้ามที�

โริงพยาบาลืกำาหนดิมาไว้ิในเครืิ�อง	 การิริับบริิการิทางเจ้ัาหน้าที�

จัะทำาการิยืนยันตั้วิต้นผู้้้ป่วิย	ต้ริวิจัสอบสิทธิการิรัิกษ์า	 จััดิเต้รีิยม

ปริะวัิติ้การิรัิกษ์าแลืะนัดิหมายเวิลืาพบแพทย์ให้	 เมื�อถึีงเวิลืานัดิ

ก็ทำาการิเชื�อมต่้อวิิดีิโอคอลืกับแพทย์เพื�อรัิบการิต้ริวิจัวิินิจัฉััย”	

นพ.ศักดิิ์�ชัย	กล่ืาวิ

	 ทั�งนี�ในขั�นต้อนการิรัิบยา	 สปสช.	 มีโคริงการิรัิบยา

ใกล้ืบ้านแลืะรัิบยาทางไปริษ์ณีย์	ซึึ่�งดิำาเนินการิมาได้ิริะยะหนึ�งแล้ืวิ	

ปัจัจุับันมีร้ิานยาในเขต้	 กทม.	 30	 แห่งที�พริ้อมให้บริิการิผู้้้ป่วิย

จัากโริงพยาบาลืในสังกัดิ	กทม.	ซึึ่�งข้อดีิอีกปริะการิของการิรัิบยา

ที�ร้ิานยาคือ	ผู้้้ป่วิยจัะมีเวิลืาพ้ดิคุยรัิบคำาปรึิกษ์าเรืิ�องยากับเภสัชกริ

ได้ินานกว่ิาที�โริงพยาบาลื	 อีกทั�งเภสัชกริจัะช่วิยติ้ดิต้ามอาการิ

เบื�องต้้นแลืะปริะเมินผู้ลืการิใช้ยาให้อีกทางหนึ�งด้ิวิย

	 ด้ิาน	นพ.ศักดิิ์�ชัย	กาญจนวิฒันา	เลขาธิิการสำำานักงาน

หลักประกันสุำขภาพแห่งชาติ	 (สำปสำช.)	กล่ืาวิว่ิา	การิจััดิบริิการิ

สุขภาพแบบ	 New	 Normal	 เป็นหนึ�งในยุทธศัาสต้ร์ิที�	 สปสช.	

เน้นหนักในปี	พ.ศั.	2564	โดิยได้ินำาร่ิองในพื�นที�กรุิงเทพมหานคริ	

ปริิมณฑลื	 แลืะต่้างจัังหวัิดิ	 ทั�งนี�ขอแสดิงควิามชื�นชม	 กทม.	 ที�

เห็นควิามสำาคัญแลืะจััดิบริิการิในลืักษ์ณะนี�ซึึ่�งจัะช่วิยอำานวิย

ควิามสะดิวิกแก่ผู้้้ป่วิย	 ลืดิควิามแออัดิในโริงพยาบาลืแลืะลืดิ

ควิามเสี�ยงสัมผัู้สเชื�อโควิิดิ-19	เป็นอย่างมาก	ในส่วินของ	สปสช.	

ก็มีการิปรัิบริะบบการิจ่ัายเงินชดิเชยค่าบริิการิแก่หน่วิยบริิการิ

เพื�อสนับสนุนให้บริิการิสุขภาพแบบ	New	Normal	เกิดิขึ�นได้ิจัริิง	

ปริะกอบด้ิวิย	 การิปรัิบริะบบการิจ่ัายเงินชดิเชยค่าบริิการิ

เจัาะเลืือดิแลืะเก็บสิ�งต้ริวิจันอกหน่วิยบริิการิ	 ในริะยะแริกเน้น

เจัาะเลืือดิในกลุ่ืมผู้้้ป่วิยโริคเรืิ�อรัิงริายเก่าที�มีอาการิคงที�	สามาริถี

ควิบคุมโริคได้ิดีิเป็นหลัืกก่อน	 ซึึ่�งการิเจัาะเลืือดินอกหน่วิยบริิการินี�

จัะช่วิยลืดิริะยะเวิลืาการิริอคอยในโริงพยาบาลืได้ิ		2-5	ชั�วิโมง

	 ขณะเดีิยวิกัน	 สปสช.	 ยังได้ิพัฒนาการิจ่ัายเงินชดิเชย

ค่าบริิการิริะบบสาธาริณสุขทางไกลื	หรืิอ	Telemedicine	โดิยเน้น

กลุ่ืมผู้้้ป่วิยโริคเรืิ�อรัิงริายเก่าที�มีอาการิคงที�	สามาริถีควิบคุมโริคได้ิดีิ	

แพทย์สามาริถีต้ริวิจัริักษ์าผู้่านริะบบทางไกลืไดิ้	 ไม่จัำาเป็นต้้อง

เดิินทางมาหาถึีงโริงพยาบาลื	 โดิย	 สปสช.	 กำาหนดิอัต้ริาจ่ัาย

แก่หน่วิยบริิการิสำาหรัิบบริิการิ	Telemedicine	ในส่วินขั�นต้อนการิรัิบ

บริิการินั�น	 แพทย์จัะเป็นผู้้้ปริะเมินอาการิผู้้้ป่วิยว่ิามีอาการิคงที�	

พร้ิอมที�จัะรัิบการิรัิกษ์าผู่้านริะบบ	 Telemedicine	 หรืิอไม่	

หากปริะเมินแล้ืวิพบว่ิาผู้้้ป่วิยมีควิามพร้ิอมก็จัะแจ้ังให้ทริาบแลืะ

	 ทั�ง	 3	 โคริงการินี�เป็นส่วินเติ้มเต็้มซึึ่�งกันแลืะกัน	 ทำาให้

การิให้บริิการิสุขภาพแบบ	 New	 Normal	 มีปริะสิทธิภาพส้งสุดิ	

ผู้้้ป่วิยได้ิรัิบบริิการิที�มีคุณภาพมาต้ริฐานโดิยไม่ต้้องเดิินทางมาถึีง

โริงพยาบาลื	 ช่วิยอำานวิยควิามสะดิวิก	 ไม่ต้้องเสียเวิลืาริอคอย	

ลืดิควิามเสี�ยงจัากโควิิดิ-19	 ขณะเดีิยวิกันก็ลืดิควิามแออัดิที�

โริงพยาบาลือีกทางหนึ�งด้ิวิย
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	 ผู้้�ป่่วยโรคเบาหวานและโรคหัวใจ	 หากติิดโควิด-19	 มัักจะพบความัเส่ี่�ยง

ท่ี่�จะที่ำาให�อาการรุนแรง	 แมั�ปั่จจุบันยังไม่ัม่ัข้�อม้ัลว่าผู้้�ป่่วยท่ี่�เป็่นโรคเบาหวาน

และโรคหัวใจม่ัโอกาสี่ติิดเช้ื้�อโควิด-19	 ได�มัากกว่าคนทัี่�วไป่	 แต่ิสี่ำาหรับผู้้�ป่่วย

โรคเบาหวานท่ี่�ไมั่สี่ามัารถควบคุมัระดับนำ�าติาลในเล้อดให�อย่้ในเกณฑ์์ป่กติิได�	

ป่ระกอบกับม่ัโรคร่วมั	รวมัถึงผู้้�ป่่วยโรคหัวใจ	หากติิดเช้ื้�อโควิด-19	ก็ม่ัโอกาสี่ท่ี่�จะ

เป็่นอันติรายถึงช่ื้วิติได�	 ดังนั�น	 กลุ่มัผู้้�ป่่วยดังกล่าวจึงควรระมััดระวังและหล่กเล่�ยง

ความัเส่ี่�ยงต่ิาง	ๆ	

	 พญ.รััตนพรัรัณ	สมิิทธารัักษ์์	อายุุรัแพทย์ุโรัคต่อมิไร้ัท่อ	ศููนย์ุเบาหวาน	

ไทรัอยุด์์	และต่อมิไร้ัท่อ	โรังพยุาบาลกรุังเทพ	กล่าวว่า	คนท่ี่�เป็่นโรคเบาหวาน

อย่้เดิมัไม่ัได�ม่ัข้�อม้ัลว่าสี่ามัารถติิดโควิด-19	 ได�ง่ายกว่าคนทัี่�วไป่	 แต่ิสิี่�งท่ี่�ผู้้�ป่่วย

เบาหวานควรให�ความัระมััดระวังเป็่นอย่างมัากหากติิดเช้ื้�อโควิด-19	ค้อ	1.	ผู้้�ป่่วย

เบาหวานท่ี่�ควบคุมันำ�าติาลได�ไม่ัด่จะม่ัโอกาสี่เกิดผู้ลข้�างเค่ยงจากการติิดเช้ื้�อโควิด-19	

ได�มัากกวา่คนทัี่�วไป่	เน้�องจากระดบันำ�าติาลท่ี่�ส้ี่งกว่าค่าป่กติิส่ี่งผู้ลให�ระบบภู้มิัคุ�มักัน

โรคเบาหวานกัับโรคหัวใจ
อัันตรายแค่ไหนหากัติดเชื้้�อัโควิด-19 
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ข้องร่างกายที่ำางานลดลง	 ร่างกายต่ิอส้ี่�กับเช้ื้�อไวรัสี่ได�ไม่ัด่	 เช้ื้�อไวรัสี่สี่ามัารถเติิบโติและ

กระจายตัิวได�ง่ายขึ้�น		2.	ผู้้�ป่่วยโรคเบาหวานท่ี่�ม่ัโรคร่วมั	หากติิดเช้ื้�อโควิด-19	ม่ัโอกาสี่

ท่ี่�จะม่ัอาการรุนแรงมัากขึ้�น	 หร้อม่ัผู้ลข้�างเค่ยงเพิ�มัขึ้�นได�	 และ	 3.	 ป่ฏิิกิริยาการอักเสี่บ

จากการติิดเช้ื้�อไวรัสี่จะที่ำาให�การควบคุมัโรคเบาหวานที่ำาได�แย่ลง	 ร่างกายจะม่ัป่ฏิิกิริยา

ต่ิอติ�านไวรัสี่และเกิดการอักเสี่บ	ซึึ่�งจะส่ี่งผู้ลที่ำาให�ระดับนำ�าติาลในเล้อดยิ�งส้ี่งขึ้�น	กระที่บ

ต่ิอระบบภู้มิัคุ�มักัน	 ทัี่�งน่�ม่ัข้�อม้ัลว่าผู้้�ป่่วยโรคเบาหวานหากติิดเช้ื้�อโควิด-19	 จะม่ัอัติรา

การเส่ี่ยช่ื้วติิส้ี่งและม่ัโอกาสี่เส่ี่ยช่ื้วติิ	2-3	เท่ี่าในคนทัี่�วไป่	จงึเป่น็สี่าเหติใุห�ติ�องระมััดระวงั

มัากยิ�งขึ้�น	 การรักษาผู้้�ป่่วยเบาหวานหากติิดโควิด-19	 จะม่ัขั้�นติอนการรักษาเหม้ัอนกับ

ผู้้�ป่่วยโควิด-19	 ทัี่�วไป่	 เพ่ยงแต่ิความัซัึ่บซึ่�อนข้องผู้้�ป่่วยเบาหวานค้อ	ติ�องควบคุมัระดับ

นำ�าติาลในเล้อดควบค่้ไป่ด�วย	ยาเม็ัดบางตัิวอาจม่ัข้�อจำากัดหร้อติ�องใชื้�ด�วยความัระมััดระวัง	

อาจใชื้�วิธ่ีการป่รับยาหร้อให�อินซ้ึ่ลินแที่นเพ้�อช่ื้วยในการรักษาในผู้้�ป่่วยท่ี่�ม่ัภูาวะนำ�าติาล

ส้ี่งมัากร่วมัด�วย

	 เน้�องจากผู้้�ป่่วยโรคเบาหวานถ้อเป็่นกลุ่มัโรคเร้�อรัง	 การควบคุมัเบาหวานให�ด่

ม่ัความัจำาเป่็นอย่างยิ�ง	 วิธ่ีการคุมัเบาหวานค้อ	 การรับป่ระที่านยาควบคุมัเบาหวาน	

ไม่ัควรข้าดยา	กรณ่ท่ี่�ไม่ัสี่ามัารถไป่โรงพยาบาลติามัท่ี่�แพที่ย์นัดได�	การติรวจระดับนำ�าติาล

ด�วยตัิวเองเป็่นเร้�องสี่ำาคัญ	 สิี่�งสี่ำาคัญค้อ	 ควรด้แลสุี่ข้ภูาพร่างกายให�แข็้งแรงอย่้เสี่มัอ	

ออกกำาลังกายท่ี่�เหมัาะสี่มัเพ้�อภู้มิัคุ�มักันท่ี่�แข็้งแรง	ในผู้้�ป่่วยเบาหวาน	หลอดเล้อดมัักไม่ัค่อย

แข็้งแรง	หากม่ัโรคเบาหวานร่วมักับโรคป่ระจำาตัิวอ้�น	ๆ	ควรเพิ�มัความัระมััดระวัง

	 ด�าน	นพ.ชาติทนง	ยุอด์วุฒิิ	อายุุรัแพทย์ุโรัคหัวใจ	โรังพยุาบาลหัวใจกรุังเทพ 

กล่าวว่า	 เช้ื้�อไวรัสี่โควิด-19	 ยังคงระบาดอย่างต่ิอเน้�อง	 และม่ัโอกาสี่ที่ำาอันติราย

กับระบบต่ิาง	ๆ	ในร่างกาย	โดยเฉพาะในผู้้�ป่่วยกลุ่มัโรคหัวใจท่ี่�ม่ัโอกาสี่เพิ�มัความัเส่ี่�ยง

ในการเส่ี่ยช่ื้วิติได�หากติิดเช้ื้�อโควิด-19	

	 คนท่ี่�เป็่นโรคหัวใจไม่ัได�ม่ัความัเส่ี่�ยงติิดเช้ื้�อโควิด-19	 ได�ง่ายกว่าในคนทัี่�วไป่	

แต่ิป่ระเด็นค้อ	 หากติิดเช้ื้�อจะอันติรายและอาการข้องโรคจะรุนแรงได�มัากกว่า

ไม่ัว่าจะเป็่นโรคหัวใจชื้นิดใดก็ติามั	หากติิดเช้ื้�อร่างกายจะม่ัการติอบสี่นอง	เช่ื้น	ไข้�ขึ้�นส้ี่ง	

ม่ัการสี่ร�างสี่ารจากเซึ่ลล์ต่ิาง	ๆ 	ในระบบภูมิ้ัคุ�มักันออกมัาเพ้�อต่ิอส้ี่�กับเช้ื้�อไวรัสี่	จนอวยัวะ

ในร่างกายเกิดการอักเสี่บมัากขึ้�น	 คนท่ี่�เป็่นโรคหัวใจ	 กล�ามัเน้�อหัวใจจะม่ัการบ่บตัิว

ท่ี่�ผิู้ดป่กติิอย่้แล�ว	ถ�าหากติิดเช้ื้�ออย่างรุนแรงอาจที่ำาให�การที่ำางานข้องกล�ามัเน้�อหัวใจแย่ลง

อย่างรวดเร็ว	กล�ามัเน้�อหัวใจอ่อนแอ	เกิดหัวใจล�มัเหลวได�

	 	 ทัี่�งน่�เช้ื้�อโควิด-19	 เม้ั�อเข้�าส่้ี่ป่อดจะสี่่งผู้ลที่ำาให�ระบบการหายใจข้อง

ผู้้�ป่่วยเกิดป่ัญหาการแลกเป่ล่�ยนก๊าซึ่ออกซึ่ิเจนในร่างกายไมั่เป่็นป่กติิ	 เกิดภูาวะ

ออกซึ่ิเจนในเล้อดติำ�า	 นั�นหมัายถึง	 “หัวใจ”	 ติ�องที่ำางานหนักขึ้�นเพ้�อพยายามั

ให�เล้อดไป่เล่�ยงส่ี่วนต่ิาง	ๆ 	ข้องร่างกายได�เท่ี่าเดิมั	ดังนั�น	ในกลุ่มัคนท่ี่�เป็่นโรคหัวใจ	

หากติิดเช้ื้�อไวรัสี่จะม่ัอาการรุนแรง	ระบบการที่ำางานข้องร่างกายเกิดความัผิู้ดป่กติิ	

เกิดปั่ญหาในระบบอ้�น	ๆ 	ติามัมัา	หร้ออาจติ�องใชื้�อุป่กรณ์พยุงช่ื้พเพิ�มัมัากขึ้�น	

เช่ื้น	 ม่ัการเข้�า	 ICU	 การใชื้�เคร้�องชื้่วยหายใจ	 และระยะเวลาในการรักษาติัว

10 วงการยา ประจำำ�เดืือนมีีนาคมี 2564
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ในโรงพยาบาลนานกว่าผู้้�ป่่วยทัี่�วไป่	 การใชื้�ยากระตุิ�นความัดัน	 ซึึ่�งสี่ถานการณ์แบบน่�อาจ

ส่ี่งผู้ลให�ระบบต่ิาง	ๆ	ในร่างกายแย่ลง	และม่ัอัติราการเส่ี่ยช่ื้วิติส้ี่ง

	 ทัี่�งน่�อาการข้องผู้้�ป่่วยโรคหัวใจ	 หากติิดเช้ื้�อไวรัสี่โควิด-19	 เริ�มัติ�นไม่ัได�แติกต่ิาง

จากคนทัี่�วไป่ท่ี่�ได�รับเช้ื้�อไวรัสี่	เช่ื้น	ม่ัไข้�	ไอ	หอบ	จม้ักไม่ัได�กลิ�น	ลิ�นไม่ัรับรสี่	แต่ิหากผู้้�ป่่วยโรคหัวใจ

ม่ัการเดินที่างไป่ยังพ้�นท่ี่�เส่ี่�ยง	หร้อม่ัป่ระวัติิสัี่มัผัู้สี่กับผู้้�ป่่วยกลุ่มัเส่ี่�ยง	หร้อม่ัอาการเหน้�อยหอบ

มัากขึ้�น	หายใจลำาบากมัากขึ้�น	ควรเข้�ารับการติรวจแยกอาการอ่กครั�งว่าเป็่นอาการท่ี่�เกิดจาก

โรคหัวใจ	หร้อสี่าเหตุิมัาจากการติิดเช้ื้�อ

	 เพ้�อความัป่ลอดภัูย	 ห่างไกลจากโควิด-19	 ควรป่ฏิิบัติิตินติามัคำาแนะนำาข้องแพที่ย์	

ได�แก่	1.	ล�างม้ัอด�วยสี่บ่้และนำ�าสี่ะอาด	หร้อล�างม้ัอด�วยเจลแอลกอฮอล์		2.	ใส่ี่หน�ากากอนามััย

ให�ถ้กติ�องเพ้�อควบคุมัการแพร่กระจายโรค	 	 3.	หล่กเล่�ยงการเอาม้ัอไป่สัี่มัผัู้สี่บริเวณใบหน�า	

ไม่ัข้ย่�ติา	แคะจม้ัก	และสัี่มัผัู้สี่ป่าก	เพ้�อลดโอกาสี่การนำาเช้ื้�อโรคเข้�าส่้ี่ร่างกาย	เพราะเช้ื้�อไวรัสี่

โควิด-19	 สี่ามัารถแพร่กระจายได�ผู้่านที่างละอองฝอยข้องผู้้�ป่่วยหร้อจากพ้�นท่ี่�ท่ี่�เป่็นแหล่ง

ระบาด	 ทุี่กคนควรระมััดระวังการติิดต่ิอ	 การสัี่มัผัู้สี่ด�วยการด้แลสุี่ข้อนามััยข้องตินเองอย่าง

เคร่งครัด	โดยเฉพาะอย่างยิ�งในผู้้�ส้ี่งอายุมัากกว่า	60	ปี่ขึ้�นไป่และม่ัโรคป่ระจำาตัิว	นอกจากน่�

หากม่ัป่ระวัติิสัี่มัผัู้สี่หร้อใกล�ชิื้ดกับผู้้�ป่่วยท่ี่�ติ�องสี่งสัี่ยภูายใน	14	วัน	แล�วม่ัอาการไข้�	ไอ	หายใจเหน้�อย	

ควรพบแพที่ย์เพ้�อคัดกรองและหาสี่าเหติุแต่ิเนิ�น	 ๆ	 จะช่ื้วยป้่องกันภูาวะแที่รกซึ่�อนท่ี่�

อาจเกิดขึ้�นได�	 ท่ี่�สี่ำาคัญหากม่ัโรคหลอดเล้อดหัวใจต่ิบเดิมัหร้อม่ัโรคป่ระจำาตัิวท่ี่�เส่ี่�ยงติ่อ

หลอดเล้อดหัวใจต่ิบควรรับป่ระที่านยาติามัท่ี่�แพที่ย์สัี่�ง	 รวมัถึงการฉ่ดวัคซ่ึ่นป้่องกัน

โรคไข้�หวัดใหญ่ป่ระจำาปี่	และวัคซ่ึ่นป้่องกันป่อดบวมั	Pneumococcal	vaccine	หากม่ัข้�อบ่งช่ื้�

ในผู้้�ส้ี่งวัยท่ี่�ม่ัโรคป่อดหร้อโรคหัวใจควรอย่้ภูายใติ�การด้แลข้องแพที่ย์อย่างเคร่งครัด
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	 หมอพร้้อม ไม่่ใช่่ Application ดัังนัั้�นั้ จึึงไม่่จึำ�เป็็นั้ท่ี่�เร�ต้้องโหลดัม่�

ติ้ดัตั้�งบนั้โที่รศััพท์ี่มื่อถืือเหมื่อนั้กัับแอป็ฯ ตั้วอื�นั้ ๆ เพร�ะว่�หม่อพร้อม่คืือ 

Line	Official	Account	ท่ี่�อยู่่่ในั้แอป็ฯ Line ท่ี่�เร�ใช้่กัันั้ทุี่กัวันั้นัั้�นั้เองค่ืะ สำำ�หรับ

วิธ่ีกั�รเข้้�ถึืงง่�ยู่ ๆ  เพ่ยู่งแค่ืพิม่พ์ “หม่อพร้อม่” หรือผ่่�นั้ QR Code หรือลิงค์ื 

line://ti/p/@475ptmfj ก็ัสำ�ม่�รถืใช้่ง�นั้ได้ัแล้วนั้ะคืะ โดัยู่สำ�ม่�รถืใช้่ได้ัทัี่�ง iOS 

และ Android

วััตถุุประสงค์์ของหมอพร้อมกัับกัารฉีีดวััค์ซีีนโค์วัิด-19
• หม่อพร้อม่ไม่่ใช่่ระบบจึองวัคืซ่ีนั้ อยู่่�เข้้�ใจึผิ่ดั ไม่่ใช่่กั�รลงชื่�อ

เพื�อหวังจึะได้ัจึองคิืวฉ่ีดัวัคืซ่ีนั้นั้ะจ๊ึะ

• หม่อพร้อม่ใช้่เป็็นั้ระบบรองรับกั�รฉ่ีดัวัคืซ่ีนั้โคืวิดั-19 ข้องแต่้ละกัลุ่ม่

ท่ี่�ม่่คืว�ม่เส่ำ�ยู่งแต้กัต่้�งกัันั้ไป็

• หม่อพรอ้ม่จึะถ่ืกัใช้่เป็็นั้ช่่องที่�งสืำ�อสำ�รระหว�่งหนั้ว่ยู่ง�นั้ท่ี่�จัึดักั�ร

เรื�องกั�รฉ่ีดัวัคืซ่ีนั้ กั�รติ้ดัต้�ม่ผ่ลกั�รฉ่ีดักัับผ้่่ท่ี่�ได้ัรับกั�รฉ่ีดัวัคืซ่ีนั้

โคืวิดั-19 ไป็แล้ว

• ใช้่เป็็นั้ระบบร�ยู่ง�นั้ติ้ดัต้�ม่อ�กั�รท่ี่�ไม่่พึงป็ระสำงค์ืท่ี่�อ�จึจึะเกิัดักัับ

ผ้่่ท่ี่�รับวัคืซ่ีนั้ไป็แล้ว

• ใช้่เป็็นั้ระบบนัั้ดัหม่�ยู่ในั้กั�รรับวัคืซ่ีนั้เข็้ม่ท่ี่� 2

วััค์ซีีนโค์วัิด-19 พร้อม…วััค์ซีีนโค์วัิด-19 พร้อม…
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กัารทำำงานของ “หมอพร้อม” มีฟัังกั์ชัันต่าง ๆ ดังนี�
• วัคืซ่ีนั้โคืวิดั-19 ต้รวจึสำอบกัลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่กั�รได้ัรับวัคืซ่ีนั้ แสำดังข้้อม่่ลวัคืซ่ีนั้ท่ี่�ได้ัรับ เช่่นั้ บริษััที่ผ้่่ผ่ลติ้วคัืซ่ีนั้ 

แสำดัง Lot Release และ Serial Number นั้อกัจึ�กัน่ั้�ระบบ “หม่อพร้อม่” ยัู่งเป็็นั้ระบบป็ระเมิ่นั้คืว�ม่เส่ำ�ยู่ง 

กั�รเลือกัโรงพยู่�บ�ล เลือกัเวล�ท่ี่�จึะไป็รับวัคืซ่ีนั้ ช่่วยู่ติ้ดัต้�ม่กั�รร�ยู่ง�นั้ผ่ลข้้�งเค่ืยู่งจึ�กักั�รรับวัคืซ่ีนั้ 

และแสำดังใบยืู่นั้ยัู่นั้กั�รได้ัรับวัคืซ่ีนั้ แจ้ึงวันั้นัั้ดัม่�ฉ่ีดัวัคืซ่ีนั้เข็้ม่ท่ี่� 2

• สำถื�นั้กั�รณ์์โคืวิดั-19 วันั้น่ั้� โดัยู่จึะม่่กั�รแจ้ึงร�ยู่ละเอ่ยู่ดั ยู่อดัผ้่่ติ้ดัเชื่�อในั้ไที่ยู่และต่้�งป็ระเที่ศั รวม่ทัี่�ง

ข่้�วสำ�รสำถื�นั้กั�รณ์์โคืวิดั-19 ต่้�ง ๆ คืว�ม่ร้่เก่ั�ยู่วกัับโรคื เป็็นั้ต้้นั้

• ค้ืนั้ห�หน่ั้วยู่บริกั�รต้รวจึโคืวิดั-19 โดัยู่ป็ระช่�ช่นั้ท่ี่�ม่่คืว�ม่เส่ำ�ยู่งสำ�ม่�รถืค้ืนั้ห�หน่ั้วยู่บริกั�รต้รวจึโคืวิดั-19 

ท่ี่�ได้ัรับกั�รรับรองจึ�กักัระที่รวงสำ�ธี�รณ์สุำข้ทัี่�งภ�คืรัฐและเอกัช่นั้ ด้ัวยู่กั�รค้ืนั้ห� 2 ร่ป็แบบ ดัังน่ั้� ค้ืนั้ห�

จึ�กัพิกััดัใกัล้ตั้ว และค้ืนั้ห�จึ�กัชื่�อหน่ั้วยู่บริกั�ร

• บริกั�รพิเศัษัอื�นั้ ๆ เช่่นั้ ค้ืนั้ห�หน่ั้วยู่บริกั�ร ต้รวจึสำอบสิำที่ธิีรักัษั�พยู่�บ�ล บริกั�รจึองคิืว คืว�ม่ร้่สุำข้ภ�พ

และยู่� เป็็นั้ต้้นั้

วัิธีีกัารใชั้งาน
1. หลังจึ�กัห�แอป็ฯ เจึอและกัดัเพิ�ม่เพื�อนั้ไป็แล้ว ก็ัม่่ขั้�นั้ต้อนั้คืือ 1. ต้้องลงที่ะเบ่ยู่นั้  2. ต้รวจึสำอบข้้อม่่ล 

และยืู่นั้ยัู่นั้ นั้อกัจึ�กัตั้วเองแล้วยัู่งสำ�ม่�รถืลงที่ะเบ่ยู่นั้แที่นั้คืนั้ในั้คืรอบคืรัวได้ั โดัยู่ไป็ท่ี่�หน้ั้�ต่้�งยืู่นั้ยัู่นั้

ข้้อม่่ลอ่กัคืรั�ง กัดั “เพิ�ม่บุคืคืลอื�นั้” และ “ระบุคืว�ม่สัำม่พันั้ธ์ี” แล้ว “ลงที่ะเบ่ยู่นั้และยืู่นั้ยัู่นั้” รอยืู่นั้ยัู่นั้จึ�กั

ระบบห�กัลงที่ะเบ่ยู่นั้สำำ�เร็จึ
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2. ต้รวจึสำอบและยืู่นั้ยัู่นั้สิำที่ธิีกั�รรับวัคืซ่ีนั้โคืวิดั-19 โดัยู่ไป็ท่ี่�หน้ั้�หลักั กัดัเม่น่ั้ “วัคืซ่ีนั้” ต้รวจึสำอบข้้อม่่ล แล้วกัดัปุ็�ม่

รับสิำที่ธิี สำ�ม่�รถืค้ืนั้ห�หน่ั้วยู่ง�นั้ท่ี่�ให้บริกั�รวัคืซ่ีนั้ได้ั

3. ป็ระเมิ่นั้อ�กั�รไม่่พึงป็ระสำงค์ืหลังได้ัรับวัคืซ่ีนั้เข็้ม่ท่ี่� 1 (ป็ระช่�ช่นั้)

3.1 หลังฉ่ีดัวัคืซ่ีนั้เข็้ม่ท่ี่� 1 แล้วจึะได้ัรับข้้อคืว�ม่ยืู่นั้ยัู่นั้

3.2 ที่ำ�แบบป็ระเมิ่นั้หลังจึ�กัได้ัรับวัคืซ่ีนั้ในั้วันั้ท่ี่� 1 (วันั้แรกั)

3.3 จึะได้ัรับกั�รแจ้ึงเตื้อนั้ให้ที่ำ�แบบป็ระเมิ่นั้คืรั�งท่ี่� 2 ในั้อ่กั 7 วันั้หลังจึ�กัฉ่ีดัวัคืซ่ีนั้

3.4 จึะได้ัรับกั�รแจ้ึงเตื้อนั้ให้ที่ำ�แบบป็ระเมิ่นั้คืรั�งท่ี่� 3 ในั้วันั้ท่ี่� 30 หลังจึ�กัฉ่ีดัวัคืซ่ีนั้

3.5 จึ�กันัั้�นั้จึะได้ัรับกั�รแจ้ึงเตื้อนั้ฉ่ีดัวัคืซ่ีนั้เข็้ม่ท่ี่� 2
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4. ป็ระเมิ่นั้อ�กั�รไม่่พึงป็ระสำงค์ืหลังได้ัรับวัคืซ่ีนั้เข็้ม่ท่ี่� 2 (ป็ระช่�ช่นั้)

4.1 หลังฉ่ีดัวัคืซ่ีนั้เข็้ม่ท่ี่� 2 แล้วจึะได้ัรับข้้อคืว�ม่ยืู่นั้ยัู่นั้

4.2 ที่ำ�แบบป็ระเมิ่นั้หลังจึ�กัได้ัรับวัคืซ่ีนั้เข็้ม่ท่ี่� 2 ในั้วันั้ท่ี่� 1 (วันั้แรกั)

4.3 จึะได้ัรับกั�รแจ้ึงเตื้อนั้ให้ที่ำ�แบบป็ระเมิ่นั้อ่กั 3 คืรั�ง คืือในั้วันั้ท่ี่� 7, 30 และ 60

4.4 หลังจึ�กันัั้�นั้จึะได้ัรับกั�รยืู่นั้ยัู่นั้ว่�ได้ัรับวัคืซ่ีนั้คืรบทัี่�ง 2 เข็้ม่ ถืือเป็็นั้อันั้ได้ัรับวัคืซ่ีนั้โดัยู่คืรบถ้ืวนั้สำม่บ่รณ์์

ข้้อมูลอ้างอิง

• โรงพยู่�บ�ลร�ช่วิถ่ื Rajavithi Hospital Channel: https://www.youtube.com/watch?v=2jV7EU6lr7M 

	 หมอพร้้อมแล้ว	พวกเร้าพร้้อมกันหรื้อยัังคะ	??? 



16 วงการยา

บทความพิเศษ
พญ.รสพร กิตติเยาวมาลย์ 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

The Med ic ine Journa l

ประจำำ�เดืือนมีีนาคมี 2564

เฝ้้าระวัังโรคติิดติ่อทางเฝ้้าระวัังโรคติิดติ่อทางเพศสััมพันธ์์...เพศสััมพันธ์์...

กลัับมาใหม่กลัับมาใหม่

 ความรัักเป็็นส่ิ่�งท่ี่�สิ่วยงามและเป็็นส่ิ่�งท่ี่�ด่ี แต่่เรัาก็ควรัต้่องป้็องกัน

เพ่ื่�อไม่ให้้เก่ดีเห้ตุ่ท่ี่�ไม่คาดีฝััน สิ่ำาห้รัับห้นุ่ม ๆ  สิ่าว ๆ  นักรัักทัี่�งห้ลาย โรัคต่่ดีต่่อ

ที่างเพื่ศสิ่ัมพื่ันธ์์ ห้ร่ัอเร่ัยกกันแบบน่ารััก ๆ ว่า “โรัคท่ี่�มากับความรััก” 

ท่ี่�หลายที่า่นสงสยัแต่่ไม่่กลา้พููดถึึง สม่าคม่แพูที่ยผิ์ิวหนังแหง่ประเที่ศไที่ยจึึงนำาม่า

ไขข้อข้องใจึและที่ำาความ่รู้จึกักันในแต่่ละโรค ซึ่ึ�งม่่ความ่เก่�ยวข้องกันและเปน็เร่�อง

ท่ี่�น่าแปลกว่าในช่่วงรอบปีท่ี่�ผ่ิานม่า ที่ำาไม่โรคติ่ดต่่อที่างเพูศสัม่พัูนธ์์หลาย ๆ  โรค

กลับม่าระบาดอ่กครั�ง และโรคเหล่าน่�สาม่ารถึท่ี่�จึะติ่ดต่่อจึากคนหนึ�งสู่อ่กคนหนึ�ง

โดยการม่่เพูศสัม่พัูนธ์์ บางโรคอาจึติ่ดต่่อกันโดยการสัม่ผัิสหร่อถ่ึายที่อดสู่ลูก

ขณะอยู่ในครรภ์์  ได้แก่ ซิึ่ฟิิลิส หนองใน แผิลริม่อ่อน เริม่อวัยวะเพูศ เป็นต้่น 

นอกจึากน่�ยังม่่บางโรคท่ี่�สาม่ารถึติ่ดต่่อที่างการสัม่ผัิสได้ เช่่น หูดหงอนไก่ หูดข้าวสุก 

เริม่ หิด โลน ซึึ่�งในบางโรคอาจึแสดงอาการหร่อไม่่แสดงอาการก็ได้ เราม่ารู้จัึก

โรคเหล่าน่�กันด่กว่า 

 ในปัจึจุึบันสถึานการณ์โรคติ่ดต่่อที่างเพูศสัม่พัูนธ์์ในประเที่ศไที่ยม่่

แนวโน้ม่สูงขึ�น จึากข้อมู่ลของกองระบาดวิที่ยา กรม่ควบคุม่โรค พูบว่าม่่ผู้ิป่วย

โรคติ่ดต่่อที่างเพูศสัม่พัูนธ์์ประกอบไปด้วย 5 โรคหลัก (ซิึ่ฟิิลิส หนองใน หนองในเท่ี่ยม่ 

แผิลริม่อ่อน และฝีีม่ะม่่วง/กาม่โรคต่่อม่นำ�าเหล่อง) ม่่จึำานวนเพิู�ม่ขึ�นอย่างต่่อเน่�อง

ในช่่วง 5 ปีท่ี่�ผ่ิานม่า โดยม่่อัต่ราป่วยเพิู�ม่ขึ�นจึาก 23.0 ต่่อประช่ากรแสนคน 

ในปีงบประม่าณ 2558 เป็น 33.8 ต่่อประช่ากรแสนคน ในปีงบประม่าณ 2562 

โดยพูบว่าโรคหนองในม่่อัต่ราป่วยสูงสุด รองลงม่าค่อ ซิึ่ฟิิลิส หนองในเท่ี่ยม่ 

แผิลริม่อ่อน และฝีีม่ะม่่วง/กาม่โรคต่่อม่นำ�าเหล่อง ต่าม่ลำาดับ ซึึ่�งพูบอัต่ราป่วย

ม่ากท่ี่�สุดในกลุ่ม่อายุ 15-24 ปี

พญ.รสัพร กิติติิเยาวัมาลัย์ 
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 โรคหนองในเกดิจึากเช่่�อแบคท่ี่เร่ยช่่�อ Neisseria gonorrhoeae ม่่ระยะฟิกัต่วั 1-14 วัน และม่กัที่ำาให้

เกิดอาการในช่่วง 2-5 วัน ในผู้ิป่วยช่ายจึะม่่อาการปัสสาวะแสบขัด และม่่หนองไหลจึากท่ี่อปัสสาวะ และ

อาจึเกิดภ์าวะแที่รกซ้ึ่อน เช่่น อัณฑะอักเสบ และที่ำาให้เป็นหมั่นได้ ผู้ิช่ายอาจึไม่่แสดงอาการได้ร้อยละ 10 

ส่วนในผู้ิหญิิงอาจึม่่ต่กขาวม่่กลิ�นเหม็่น ปัสสาวะแสบขัด ปวดท้ี่องน้อย และอาจึเกิดภ์าวะแที่รกซ้ึ่อน เช่่น 

อุ้งเชิ่งกรานอักเสบจึนอาจึที่ำาให้เกิดการตั่�งครรภ์์นอกม่ดลูกหร่ออาจึเป็นหมั่นได้ ผู้ิหญิิงประม่าณร้อยละ 70 

อาจึไม่่ม่่อาการผิิดปกติ่ ทัี่�งช่ายและหญิิงอาจึติ่ดเช่่�อท่ี่�ลำาคอได้หากม่่การร่วม่เพูศที่างปาก (oral sex) และ

การติ่ดเช่่�อที่างที่วารหนักมั่กไม่่ม่่อาการ ส่วนโรคหนองในเท่ี่ยม่เกิดจึากเช่่�อได้หลายช่นิด แต่่ส่วนใหญ่ิเกิดจึาก

เช่่�อแบคท่ี่เร่ยซึึ่�งอาการจึะน้อยกว่าโรคหนองใน และที่ำาให้เกิดภ์าวะแที่รกซ้ึ่อนได้เช่่นเด่ยวกับโรคหนองใน

 โรคซิึ่ฟิิลิสเกิดจึากเช่่�อแบคท่ี่เร่ยช่่�อ Treponema pallidum ม่่ระยะฟัิกตั่วประม่าณ 10-90 วัน ผู้ิป่วย

อาจึม่่อาการได้หลายอย่างต่าม่ระยะของโรค เช่่น แผิลริม่แข็งท่ี่�อวัยวะเพูศหร่อที่วารหนัก ม่่ผิ่�นต่าม่ลำาตั่ว 

ฝ่ีาม่่อ ฝ่ีาเท้ี่า ผิม่ร่วง คิ�วร่วง แต่่ในผู้ิป่วยท่ี่�เป็นโรคซิึ่ฟิิลิสระยะแฝีงจึะไม่่แสดงอาการ ซึ่ึ�งหากไม่่ได้รับ

การรักษา โรคอาจึลุกลาม่ที่ำาลายอวัยวะสำาคัญิ เช่่น หัวใจึ สม่อง กระดูก ที่ำาให้พิูการและเส่ยช่่วิต่ได้

 ปัจึจัึยเส่�ยงสำาคัญิของการติ่ดเช่่�อโรคติ่ดต่่อที่างเพูศสัม่พัูนธ์์ค่อ การม่่เพูศสัม่พัูนธ์์โดยไม่่ใช้่ถุึงยาง

อนามั่ย หร่อถุึงยางอนามั่ยแต่ก รั�ว หลุด ไม่่ว่าช่่องที่างใดช่่องที่างหนึ�งท่ี่�ใช้่ในการม่่เพูศสัม่พัูนธ์์ก็ต่าม่ 

(ที่างอวัยวะเพูศ ที่างที่วารหนัก ที่างช่่องปากและคอ) คู่เพูศสัม่พัูนธ์์เป็นโรคติ่ดต่่อที่างเพูศสัม่พัูนธ์์ หร่อ

การท่ี่�ม่่คู่เพูศสัม่พัูนธ์์ม่ากกว่า 1 คน ก็ที่ำาให้ความ่เส่�ยงเพิู�ม่ม่ากขึ�นเช่่นเด่ยวกัน
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 ดังนั�น ในการป้องกันไม่่ให้ติ่ดโรคติ่ดต่่อที่างเพูศสัม่พัูนธ์์สาม่ารถึที่ำาได้ง่าย ๆ โดยการใช้่ถุึงยาง

อนามั่ยอย่างถูึกต้่องทุี่กช่่องที่างท่ี่�ใช้่ในการม่่เพูศสัม่พัูนธ์์ (ที่างอวัยวะเพูศ ที่างที่วารหนัก ที่างช่่องปาก

และคอ) เน่�องจึากสาม่ารถึต่ิดเช่่�อโรคต่ิดต่่อที่างเพูศสัม่พัูนธ์์ได้ทุี่กช่่องที่าง และหากม่่การใช้่สารหล่อล่�น

ควรใช้่สารหล่อล่�นช่นิดท่ี่�ม่่นำ�าหร่อซิึ่ลิโคนเป็นส่วนผิสม่ เน่�องจึากการใช้่สารหล่อล่�นท่ี่�ม่่ส่วนประกอบอ่�น ๆ 

อาจึที่ำาให้ถุึงยางอนามั่ยฉ่ีกขาดได้ง่าย 

 สำาหรับการป้องกันโรคเอดส์ (เอช่ไอว่) ม่่การรับประที่านยาต้่านไวรัสเอช่ไอว่ (ยาเพูร็พู) เพู่�อเป็น 

การป้องกันการติ่ดเช่่�อก่อนการสัม่ผัิสเช่่�อเอช่ไอว่ (Pre-Exposure Prophylaxis หร่อ PrEP) การใช้่ยาเพูร็พู (PrEP) 

ยังคงต้่องใช้่ร่วม่กับการใช้่ถุึงยางอนามั่ยทุี่กครั�งเม่่�อม่่เพูศสัม่พัูนธ์์ เน่�องจึากยาเพูร็พู (PrEP) ไม่่สาม่ารถึป้องกัน

การติ่ดเช่่�อโรคติ่ดต่่อที่างเพูศสัม่พัูนธ์์อ่�น ๆ ได้ ประโยช่น์ของการใช้่ถึุงยางอนามั่ยนอกจึากจึะป้องกันโรค

ได้แล้ว ยังสาม่ารถึป้องกันการท้ี่องไม่่พูร้อม่ได้อ่กด้วย



19วงการยา

รายงานพิเศษ
กองบรรณาธิการThe Med ic ine Journa l

ประจำำ�เดืือนมีีนาคมี 2564

หมอยงหมอยง ตอบข้้อสงสัยวััคซีีนโควัิด-19 ตอบข้้อสงสัยวััคซีีนโควัิด-19
ที่ี�คนไที่ยควัรร้้ที่ี�คนไที่ยควัรร้้

	 ศ.นพ.ยง	แพทย์ผู้้�เช่ี่�ยวชี่าญเฉพาะทางด้�านไวรััสวิทยาคลิินิก	เผู้ยวัคซ่ีนโควิด้-19	ของบริัษััท

ซิีโนแวคม่ีปรัะสิทธิิภาพลิด้ความีรุันแรังของโรัคได้�ด่้	 ม่ีความีปลิอด้ภัย	 เชิี่ญชี่วนกลุิ�มีเป้าหมีาย

รัับการัฉ่ด้วัคซ่ีนเพ่�อชี่าติิ	พรั�อมีติอบข�อสงสัยวัคซ่ีนโควิด้-19	ท่�คนไทยควรัร้ั�

	 ศ.นพ.ยง	ภู่่�วรวรรณ	หััวหัน้าศ่นย์เช่ี่�ยวชี่าญเฉพาะทางด้้านไวรัสวิทยาคลิินิก	ภู่าควิชี่า

กุมารเวชี่ศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	จุุฬาลิงกรณ์มหัาวิทยาลัิย	แถลิงข�าวปรัะเด็้น	“วัคซ่ีนโควิด้-19:	

ท่�คนไทยควรัร้ั�”	ว�า	การัรัะบาด้ของโควิด้-19	ครัั�งน่�ถ่อเป็นการัรัะบาด้ใหญ�ในรัอบ	100	ปี	หลัิงจาก

ท่�เคยม่ีการัรัะบาด้ของไข�หวัด้ใหญ�สเปนในปี	 พ.ศ.	 2461	 หากไมี�ม่ีการัด้ำาเนินการัใด้ปรัะเทศไทย

ม่ีผู้้�เส่ยช่ี่วิติ	1%	หร่ัอปรัะมีาณ	7	แสนคน	แลิะใชี่�เวลิา	2	ปีโรัคจึงจะสงบ	ซึี�งท่�ผู้�านมีามีาติรัการัติ�าง	ๆ	

แลิะการัใชี่�ช่ี่วิติแบบวิถ่ช่ี่วิติใหมี�สามีารัถลิด้การัรัะบาด้	 ลิด้การัส้ญเส่ยได้�อย�างมีาก	 ทำาให�ไทยม่ี

ผู้้�เส่ยช่ี่วิติปรัะมีาณ	80	คน	สำาหรัับวัคซ่ีนโควิด้-19	จะมีาทด้แทนการัป่วย	สรั�างภ้มิีคุ�มีกันให�เกิด้ขึ�น

	 สำาหรัับวคัซ่ีนโควดิ้-19	ของบรัษัิัทซิีโนแวคท่�จะฉ่ด้ให�ผู้้�ท่�อย้�ในปรัะเทศไทยมีป่รัะสทิธิิภาพ

ลิด้ความีรุันแรังของโรัคได้�ด่้	 โด้ยป้องกันการัป่วยท่�ม่ีอาการัน�อย	 ติ�องพบแพทย์แบบผู้้�ป่วยนอกได้�ถึง	

70%	 ป้องกันการัป่วยท่�ติ�องเข�าโรังพยาบาลิได้�	 100%	 แลิะป้องกันการัเจ็บป่วยเล็ิกน�อยท่�ไมี�ติ�อง

พบแพทย์	50	กว�า%	สาเหตุิท่�ยังไมี�ฉ่ด้ในคนท่�ม่ีอายุ	60	ปีนั�น	เน่�องจากเป็นวัคซ่ีนใหมี�	ม่ีการัศึกษัา

ในผู้้�ท่�ม่ีอายุตัิ�งแติ�	60	ปีขึ�นไปปรัะมีาณ	3%	จึงยังไมี�ทรัาบผู้ลิในการัป้องกันโรัคแลิะอาการัแทรักซี�อน	

คาด้ว�ารัอผู้ลิการัศึกษัาปรัะมีาณ	2	เด่้อน	เม่ี�อม่ีข�อม้ีลิมีากขึ�นอาจปรัับเปล่ิ�ยนได้�

	 ศ.นพ.ยง	 กลิ�าวติ�ออ่กว�า	 สำาหรัับจะฉ่ด้เมี่�อไหรั�นั�น	 กรัะทรัวงสาธิารัณสุขม่ีกฎเกณฑ์์

จัด้ลิำาดั้บการัฉ่ด้ติามีความีเส่�ยง	ขณะน่�ทั�วโลิกฉ่ด้วัคซ่ีนไปแลิ�วมีากกว�า	220	ลิ�านโด๊้ส	บางปรัะเทศ	

เชี่�น	อิสรัาเอลิ	ฉ่ด้เข็มีแรักครัอบคลุิมีปรัะชี่ากรัถึง	80%	พบว�าจำานวนผู้้�ติิด้เช่ี่�อลิด้ลิงกว�าครึั�ง	อัติรัาติาย

ติ�อวันลิด้ลิง	ช่ี่�ให�เห็นว�าการัฉ่ด้วัคซ่ีนหม้ี�มีากสามีารัถป้องกันโรัคได้�อย�างม่ีปรัะสิทธิิภาพ	ส�วนอาการั
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แทรักซี�อนนั�น	ข�อม้ีลิของสหรััฐอเมีริักาฉ่ด้	13	ลิ�านคน	ม่ีอาการั

แพ�รุันแรัง	 5	 คนในลิ�านคน	 เกิด้อาการัขณะอย้�ในโรังพยาบาลิ	

ไมี�ม่ีผู้้�เส่ยช่ี่วิติ	ส�วนภาพรัวมีหลัิงการัฉ่ด้	220	ลิ�านโด้ส๊	ม่ีผู้้�เส่ยช่ี่วิติ	

113	รัาย	เม่ี�อสอบสวนแลิ�วพบว�าไมี�ม่ีรัายใด้ท่�เก่�ยวกับการัฉ่ด้วัคซ่ีน

โด้ยติรัง	ส�วนใหญ�เกิด้จากอุบัติิเหตุิแลิะโรัคปรัะจำาตัิว	อาการัท่�พบ

ส�วนใหญ�เป็นอาการัหลัิงการัฉ่ด้วัคซ่ีนทั�วไป	เชี่�น	เจ็บปวด้เล็ิกน�อย

บริัเวณท่�ฉ่ด้	ม่ีไข�	จึงขอให�มัี�นใจในเร่ั�องความีปลิอด้ภัยของวัคซ่ีน

	 “ส�วนจะฉ่ด้วัคซ่ีนโควิด้-19	 ชี่นิด้ใด้ด่้นั�น	 วัคซ่ีนซิีโนแวค	

แลิะแอสติรั�าเซีนเนก�าท่�นำามีาฉ่ด้ในปรัะเทศไทยม่ีปรัะสิทธิิภาพ

ไมี�แติกติ�างกัน	 สามีารัถลิด้ความีรัุนแรังของโรัคได้�ด่้	 ไมี�ให�ม่ี

อาการัป่วยรุันแรังแลิะเส่ยช่ี่วิติ	เม่ี�อม่ีวัคซ่ีนเรัาก็จะม่ีการัผู้�อนคลิาย

เพิ�มีขึ�นเร่ั�อย	ๆ	การัฉ่ด้วัคซ่ีนเป็นการัป้องกันเรัา	ป้องกันเขา	แลิะ

ยังเป็นการัป้องกันคนรัอบข�าง	จึงขอเชิี่ญชี่วนให�มีารัับการัฉ่ด้วัคซ่ีน	

เป็นการัฉ่ด้เพ่�อชี่าติิ	เพรัาะเม่ี�อม่ีการัฉ่ด้จำานวนมีาก	โรัคน่�ก็จะสงบลิง	

ช่ี่วิติความีเป็นอย้�ของเรัาจะกลัิบค่น	 ฟ้ื้�นฟ้ื้เศรัษัฐกิจติ�อได้�	 ซึี�งผู้ลิ

สำารัวจปรัะชี่าชี่นกว�า	30,000	คน	พบว�า	80%	ติ�องการัฉ่ด้วัคซ่ีน” 

ศ.นพ.ยง	กลิ�าว

	 สำาหรัับข�อสงสยัว�าม่ีความีจำาเปน็ท่�ติ�องติรัวจภ้มีติิ�านทาน

ก�อนแลิะหลัิงฉ่ด้วัคซ่ีนหร่ัอไมี�นั�น	 ไมี�ม่ีความีจำาเป็นติ�องติรัวจ	

จะติรัวจเฉพาะเม่ี�อนำาข�อม้ีลิไปใชี่�สำาหรัับการัศึกษัาวิจัยเท�านั�น

	 ผู้้�ท่�ม่ีอายุ	 90	 ปี	 ฉ่ด้วัคซ่ีนได้�หร่ัอไมี�	 คำาติอบค่อ	 อายุ

ไมี�ได้�เป็นปัจจัยท่�เป็นข�อห�ามีไมี�ให�ฉ่ด้วัคซ่ีน	 โด้ยวัคซ่ีนของบริัษััท

แอสติรั�าเซีนเนก�าฉ่ด้ได้�ตัิ�งแติ�อายุ	 18	 ปีขึ�นไป	 ส�วนซิีโนแวคติ�อง

รัอข�อม้ีลิอ่กรัะยะหนึ�ง

	 ฉ่ด้วัคซ่ีนโควิด้-19	พรั�อมีกับวัคซ่ีนไข�หวัด้ใหญ�ได้�หร่ัอไมี�	

เน่�องจากวัคซ่ีนโควิด้-19	 เป็นวัคซ่ีนใหมี�	 จึงยังไมี�อยากให�ฉ่ด้

พรั�อมีกับวัคซ่ีนอ่�น	เพรัาะหากม่ีอาการัข�างเค่ยงจะไมี�ทรัาบว�าเกิด้

จากวัคซ่ีนใด้	จึงให�ฉ่ด้ห�างกัน	2	สัปด้าห์	ยกเว�นในกรัณ่ป้องกันโรัค

รุันแรังถึงช่ี่วิติ	สามีารัถฉ่ด้ได้�	เชี่�น	ถ้กสุนัขกัด้	จำาเป็นติ�องฉ่ด้วัคซ่ีน

ป้องกันโรัคพิษัสุนัขบ�า	วัคซ่ีนป้องกันบาด้ทะยัก

	 การัฉ่ด้วัคซ่ีนเข็มีท่�	1	แลิะเข็มีท่�	2	คนลิะชี่นิด้ได้�หร่ัอไมี�	

ปัจจุบันยังไมี�ม่ีข�อม้ีลิการัศึกษัาในวัคซี่นโควิด้-19	 อย้�รัะหว�าง

ทำาการัศึกษัา	 คาด้ว�าในอ่ก	 3-4	 เด่้อนจะทรัาบผู้ลิ	 จึงขอให�ฉ่ด้

ชี่นิด้เด่้ยวกันก�อน	สำาหรัับเด็้กควรัจะได้�รัับวัคซ่ีนหร่ัอไมี�	เด็้กควรัจะ

เป็นกลุิ�มีสุด้ท�ายท่�จะติ�องได้� รัับวัคซ่ีน	 เพรัาะส�วนใหญ�เด็้ก

ติิด้เช่ี่�อโควิด้-19	ม่ีอาการัป่วยไมี�รุันแรัง

	 เม่ี�อฉ่ด้วัคซ่ีนแลิ�วจะเป็นโรัคโควิด้-19	ได้�หร่ัอไมี�	ม่ีโอกาส

ป่วยได้�	 เน่�องจากวัคซ่ีนป้องกันไมี�ได้�	 100%	 แติ�หลัิงฉ่ด้วัคซี่น	

ถ�าเป็นโรัคส�วนใหญ�อาการัน�อยลิง	 ลิด้อัติรัาการัเส่ยช่ี่วิติ	

ลิด้ความีรุันแรังท่�จะเข�าโรังพยาบาลิ

	 ปรัะเด็้นสุด้ท�ายคนท�องหร่ัอให�นมีบุติรัฉ่ด้ได้�หร่ัอไมี�	

โด้ยปกติิคนท�องสามีารัถฉ่ด้วัคซ่ีนได้�	 ถ�าเป็นวัคซ่ีนชี่นิด้เช่ี่�อติาย	

แติ�เน่�องจากวคัซ่ีนน่�เป็นวัคซ่ีนใหมี�	ยังไมี�เคยม่ีการัศึกษัาในคนท�อง	

จึงยังไมี�ฉ่ด้ให�คนท�อง	 ยกเว�นกรัณ่ม่ีความีเส่�ยงเป็นบุคลิากรั

ด้�านหน�าจะติ�องพิจารัณาเป็นกรัณ่ไป	 เปร่ัยบเท่ยบรัะหว�าง

ความีเส่�ยงกับปรัะโยชี่น์ท่�จะได้�รัับ	 ส�วนการัฉ่ด้วัคซ่ีนในสติร่ั

ไมี�ม่ีความีจำาเป็นติ�องติรัวจว�าตัิ�งครัรัภ์หร่ัอไมี�	แติ�หากร้ั�ว�าตัิ�งครัรัภ์

จะไมี�ฉ่ด้เข็มีท่�	2
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โครงการอบรมเพื่่�อพื่ัฒนาศัักยภาพื่เภสััชกรโครงการอบรมเพื่่�อพื่ัฒนาศัักยภาพื่เภสััชกร
และพื่ยาบาลวิิชาชีพื่เคร่อข่่ายจิิตเวิช ร.พื่.สัวินปรุงและพื่ยาบาลวิิชาชีพื่เคร่อข่่ายจิิตเวิช ร.พื่.สัวินปรุง
พื่ร้อมติดตามการดูแลจิิตใจิประชาชนในสัถานการณ์์โควิิด-19พื่ร้อมติดตามการดูแลจิิตใจิประชาชนในสัถานการณ์์โควิิด-19
ใน 8 จิังหวิัดภาคเหน่อใน 8 จิังหวิัดภาคเหน่อ
	 พญ.พรรณพิมล	 วิิปุุลากร	 อธิิบดีีกรมสุุขภาพจิิต	 เป็ุน

ปุระธิานเปิุดีโครงการอบรม	2	หลักสูุตร	ได้ีแก่	หลักสูุตรการฝึึกอบรม

ระยะสัุ�นการบริบาลเภสัุชกรรมเฉพาะทางสุาขาจิิตเวิช	 รุ่นที�	 12	

และหลักสูุตรการพยาบาลเฉพาะทางสุาขาการพยาบาลสุุขภาพจิิต

และจิิตเวิช	 รุ่นที�	 22	ณ	 โรงพยาบาลสุวินปุรุง	 โดียมี	 นพ.สุมัย	

ศิิริทองถาวิร,	 นพ.ชิโนรสุ	 ลี�สุวัิสุดิี�	 รองอธิิบดีีกรมสุุขภาพจิิต,	

นพ.จิตุชัย	 มณีรัตน์	 นายแพทย์สุาธิารณสุุขจิังหวิัดีเชียงใหม่,	

นพ.กิตต์กวีิ	โพธิิ�โน	ผูู้้อำานวิยการโรงพยาบาลสุวินปุรุง	กล่าวิรายงาน,	

พญ.หทัยชนนี	 บุญเจิริญ	 ผูู้้อำานวิยการสุถาบันพัฒนาการเด็ีก

ราชนครินทร์,	ว่ิาที�ร้อยโทโฆษิิต	กัลยา	ผูู้้อำานวิยการศูินย์สุุขภาพจิิต

ที�	 1,	 คณาจิารย์จิากคณะเภสุัชศิาสุตร์	 คณะพยาบาลศิาสุตร์	

มหาวิิทยาลัยเชียงใหม่	ร่วิมในงาน

 พญ.พรรณพิมล วิิปุุลากร อธิิบดีีกรมสุุขภาพจิิต	กล่าวิว่ิา 

กรมสุุขภาพจิิตไดี้มุ่งเน้นการพัฒนาศิักยภาพเครือข่ายบริการ

ด้ีานสุุขภาพจิิตมาอย่างต่อเนื�อง	 โดียหลักสูุตรการอบรมดัีงกล่าวิ

สุามารถเชื�อมโยงได้ีกับนโยบาย	3	หมอที�มีแนวิคิดีคือ	ต้องการให้

คนไทยทกุคนทกุครอบครวัิมีหมอดีแูลในทกุระดีบัของการเจ็ิบปุว่ิย	

ตั�งแต่การเจ็ิบปุ่วิยเล็กน้อยดูีแลได้ีภายในครอบครัวิและชุมชน	

การเจ็ิบปุ่วิยที�เพิ�มระดีับการบริการสุุขภาพและการแพทย์ข้�นมา

ต้องการการดีูแลในสุถานบริการปุฐมภูมิใกล้บ้านในระดีับตำาบล	

และการเจ็ิบปุ่วิยที�ต้องการการรักษิาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือ

การดูีแลในระดัีบอำาเภอต่อไปุถ้งระดัีบจัิงหวัิดี	โดีย	3	หมอที�ว่ิานี�

คือ	1.	หมอปุระจิำาบ้าน	ได้ีแก่	อสุม.		2.	หมอสุาธิารณสุุข	ได้ีแก่	

เจ้ิาหนา้ที�ทุกคนที�ปุฏิิบัติหนา้ที�ในสุถานบรกิารปุฐมภมิู	ทั�ง	รพ.สุต.,	

คลินิกชุมชนอบอุ่น	ครอบคลุมบุคลากรทุกสุาชาวิิชาชีพทั�งพยาบาล	

เภสัุชกร	 และวิิชาชีพอื�น	 ๆ	 และ	 3.	 หมอเวิชปุฏิิบัติครอบครัวิ	

โดียเปุ้าหมายคือ	 ปุระชาชนเป็ุนเจ้ิาของระบบสุุขภาพที�แท้จิริง	

มีสุุขภาพที�ดีี	ลดีควิามแออัดีในโรงพยาบาลระดัีบตติยภูมิ	

 พญ.พรรณพิมล	ยังได้ีกล่าวิเพิ�มเติมสุำาหรับควิามห่วิงใย

ในกลุ่มเสีุ�ยงภาวิะสุุขภาพจิิตในสุถานการณ์โควิิดี-19	 ในเขต

ภาคเหนือ	จิากการที�ได้ีสุ่งทีม	MCATT	เขตสุุขภาพที�	1	(ทีมเยียวิยา

จิิตใจิในภาวิะวิิกฤตสุุขภาพจิิต)	โรงพยาบาลสุวินปุรุง,	ศูินย์สุุขภาพจิิต

ที�	1	และสุถาบันพัฒนาการเด็ีกราชนครินทร์	ปุระกอบด้ีวิย	นักจิิตวิิทยา	
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นักสัุงคมสุงเคราะห์	นักกิจิกรรมบำาบัดี	นักวิิชาการสุาธิารณสุุข	และ

พยาบาลวิิชาชีพ	 ลงพื�นที�ดีำาเนินงานเชิงรุกโดียเสุริมให้มีบริการ

รถโมบายคลายเครียดีเพื�อปุระเมินภาวิะสุุขภาพจิิตเจ้ิาหน้าที�

สุาธิารณสุุขและปุระชาชน	ซ้ึ่�งมีการคัดีกรองสุุขภาพจิิตผู่้านระบบ	

Mental	 Health	 Check	 in	 ให้บริการตรวิจิวัิดีควิามเครียดีและ

การไหลเวีิยนของเลอืดีด้ีวิยเครื�อง	Biofeedback	(HRV)	พร้อมแปุล

และรายงานผู้ลโดียนักจิิตวิิทยาและการให้คำาปุร้กษิาเบื�องต้น

ในพื�นที�	8	จัิงหวัิดีภาคเหนือ	ระหว่ิางวัินที�	1	ธัินวิาคม	พ.ศิ.	2563	

ถ้งวัินที�	28	กุมภาพันธ์ิ	พ.ศิ.	2564	นั�น	จิากการรายงานมีผูู้้ตอบ

แบบปุระเมิน	 8,775	 ราย	 พบผูู้้มีควิามเครียดีสุูงร้อยละ	 8.9	

เสีุ�ยงซ้ึ่มเศิร้าร้อยละ	 12.09	 เสีุ�ยงฆ่าตัวิตายร้อยละ	 6.55	 และ

มีภาวิะหมดีไฟร้อยละ	5.09	โดียอยากจิะขอเน้นยำ�าในหลัก	3	สุ.	คือ	

สุอดีสุ่องมองหา	 โดียค้นหาผูู้้ที�ต้องการควิามช่วิยเหลือเร่งด่ีวิน,	

ใสุ่ใจิรับฟงั	อย่างตั�งใจิ	เพื�อชว่ิยใหผูู้้้ที�มีควิามเครยีดีจิากสุถานการณ์

คลายควิามทุกข์ในใจิ	และสุ่งต่อเชื�อมโยง	โดียให้ควิามช่วิยเหลือ

ตามควิามจิำาเป็ุน	 สุ่งต่อเข้าสูุ่กระบวินการรักษิาที�เหมาะสุม	

สุำาหรับในกลุ่มผูู้้มีควิามเครียดีสูุง	 ผูู้้มีภาวิะหมดีไฟ	 ท่านสุามารถ

รับควิามรู้ได้ีจิากแอปุพลิเคชัน	Mental	Health	Check	in	ภายหลัง

การทำาแบบปุระเมินโดียองค์ควิามรู้ที�ได้ีรับนำาไปุดูีแลสุุขภาพจิิต

ตนเองได้ี	 ทั�งนี�ท่านสุามารถตรวิจิสุอบสุภาพจิิตใจิของตนเองได้ี

ทางแอปุพลิเคชัน	Mental	Health	Check	In	และหากมีข้อสุงสัุย

โทรศัิพท์ปุร้กษิาสุายด่ีวินสุุขภาพจิิต	1323	ได้ีตลอดี	24	ชั�วิโมง

	 ทางดีา้น	นพ.กติตก์วิ ีโพธิิ�โน ผู้้�อำานวิยการโรงพยาบาล

สุวินปุรุง	 กล่าวิวิ่า	 โรงพยาบาลสุวินปุรุงเปุ็นหน่วิยงานนำาร่อง

ในการจัิดีทำาหลักสูุตรการพัฒนาศัิกยภาพทั�งพยาบาลวิิชาชีพ

และเภสุัชกรเฉพาะทางสุาขาจิิตเวิช	 และเปุ็นที�ปุร้กษิาหน่วิยงาน

ในสัุงกัดีกรมสุุขภาพจิิตมาอย่างต่อเนื�อง	โดียได้ีรับการรับรองจิาก

สุภาการพยาบาล	 และสุภาเภสัุชกรรม	 ซ้ึ่�งในปัุจิจุิบันได้ีอบรม

พยาบาลวิิชาชีพเฉพาะทางสุาขาจิิตเวิชทั�วิปุระเทศิไปุแล้วิกวิ่า	

830	คน	และเภสัุชกรเฉพาะทางจิิตเวิช	189	คน	สุำาหรับโครงการ

อบรมแบ่งเป็ุน	 2	 หลักสูุตร	 คือ	 หลักสูุตรการฝึึกอบรมระยะสัุ�น

การบริบาลทางเภสัุชกรรมเฉพาะทางสุาขาจิิตเวิช	รุ่นที�	12	ระยะเวิลา

อบรมวัินที�	1	มีนาคม-13	สิุงหาคม	พ.ศิ.	2564	รวิม	24	สัุปุดีาห์	

ผูู้้เข้าอบรมปุระกอบด้ีวิยเภสัุชกรจิากโรงพยาบาลชุมชนในจัิงหวัิดี

เชียงใหม่	 เชียงราย	พะเยา	ลำาปุาง	ตาก	 อุตรดิีตถ์	สุระบุรี	และ

นครราชสีุมา	และโรงพยาบาลในสุงักัดีกรมสุุขภาพจิิต	รวิมจิำานวิน	

13	 คน	 และหลักสุูตรการพยาบาลเฉพาะทางสุาขาการพยาบาล

สุุขภาพจิิตและจิิตเวิช	รุ่นที�	22	ระยะเวิลาอบรมวัินที�	3	มีนาคม-	

30	มิถุนายน	พ.ศิ.	2564	รวิม	16	สัุปุดีาห์	ผูู้้เข้าอบรมปุระกอบด้ีวิย	

พยาบาลวิิชาชีพโรงพยาบาลศูินย์	และ	รพ.สุต.ในจัิงหวัิดีเชียงใหม่	

เชียงราย	แพร่	อุตรดิีตถ์	ตาก	พิษิณุโลก	เพชรบูรณ์	และโรงพยาบาล

สุวินปุรุง	 จิำานวิน	 27	 คน	 และได้ีรับควิามอนุเคราะห์จิาก

โรงพยาบาลหางดีง	โรงพยาบาลดีอยสุะเกด็ี	โรงพยาบาลสุนัทราย	

และโรงพยาบาลสัุนกำาแพง	 จัิงหวัิดีเชียงใหม่	 เป็ุนสุถานที�

ฝึึกปุฏิิบัติงานในชุมชน	 ซ้ึ่�งการพัฒนาศัิกยภาพเครือข่ายก็เพื�อ

การเข้าถ้งบริการจิิตเวิชที�ทั�วิถ้งและต่อเนื�องเพื�อปุระชาชน

มีสุุขภาพจิิตที�ดีี
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	 สููติินรีีแพทย์์เผย์อาการี	 “คััน”	 ที�จุุดซ่่อนเร้ีนไม่่ใช่่เร่ี�องไกลตัิวสูำาหรัีบ

ผู้หญิิง	 มั่กพบบ่อย์	 เกิดข้ึ้�นได้จุากหลาย์สูาเหตุิ	 โดย์สูาเหตุิที�พบบ่อย์ที�สุูดค่ัอ	

จุากเช่่�อรีา	แนะผู้หญิิงไม่่คัวรีละเลย์	เพรีาะเริี�ม่ต้ินจุุดเล็ก	ๆ	เพีย์งแค่ัเกิดอาการี

คัันที�รีอบ	ๆ	หร่ีอภาย์ในช่่องคัลอดอาจุนำาไปสูู่ปัญิหาม่ากม่าย์	ทั�งติกขึ้าว	มี่กลิ�น	

รีะคัาย์เค่ัอง	อักเสูบ	ไปจุนถ้ึงโรีคัร้ีาย์แรีง	เช่่น	โรีคัม่ะเร็ีง	คัวรีพบแพทย์์เพ่�อติรีวจุ

วินิจุฉััย์	และใช้่ย์าที�มี่คุัณภาพเพ่�อการีรัีกษาติรีงจุุดและมี่ป	รีะสิูทธิิภาพ	

 พญ.กรพินธ์ุ์� รัตนสััจธุ์รรม สูัตินรีแพทย์� โรงพย์าบาลสัมิติเวช ชลบ์รี 

เปิดเผย์ว่า	อาการีคัันบริีเวณจุุดซ่่อนเร้ีนขึ้องผู้หญิิงนั�นเกิดข้ึ้�นได้จุากหลาย์สูาเหตุิ	

เพรีาะผิวหนังสู่วนนี�บอบบาง	 อ่อนโย์น	 และแพ้รีะคัาย์เค่ัองได้ง่าย์	 จุ้งคัวรีหมั่�น

สัูงเกติและดูแลสุูขึ้ภาพขึ้องจุุดซ่่อนเร้ีนให้ดี	โดย์สูาเหตุิการีคัันที�พบบ่อย์ที�สุูดก็ค่ัอ	

“เช่่�อรีา”	 ทำาให้คัันได้ทั�งด้านนอกและในช่่องคัลอด	 นอกจุากนี�อาจุเกิดจุาก

คัวาม่อับช่่�นในการีใช้่ผ้าอนามั่ย์เป็นเวลานาน	แพ้นำ�าย์าซั่กผ้า	หร่ีอแพ้นำ�าย์าล้าง

ทำาคัวาม่สูะอาดจุุดซ่่อนเร้ีน	 นอกจุากนั�นอาการีคัันยั์งอาจุเกิดจุากสูาเหตุิอ่�น

รีวม่ถ้ึงโรีคัผิวหนังที�จุุดซ่่อนเร้ีน	หร่ีอแม้่กรีะทั�งโรีคัม่ะเร็ีง

	 “อาการีคัันจุากเช่่�อรีาบรีิเวณอวัย์วะเพศหญิิงไม่่ใช่่เร่ี�องไกลติัว	 เพรีาะ

พบว่าผู้หญิิงจุำานวนคัร้ี�งหน้�งเคัย์เป็นเช่่�อรีาอย่์างน้อย์	1	คัรัี�งในชี่วิติ	และมี่ถ้ึง	10%	

ที�เป็นเช่่�อรีาบ่อย์ม่ากกว่า	4	คัรัี�งต่ิอปี	หากลุกลาม่จุนมี่การีติกขึ้าวไหลออกม่าม่ากข้ึ้�น	

เป็นนำ�าหร่ีอเป็นก้อนขึ้าว	ๆ	 และมั่กมี่อาการีคัันแสูบ	 รีะคัาย์	 เจ็ุบในช่่องคัลอด

อาการคัันจุุดซ่่อนเร้นอาการคัันจุุดซ่่อนเร้น
ภััยเงีียบที่ี�ผู้้้หญิิงีต้้องีไม่่ชะล่่าใจุ ภััยเงีียบที่ี�ผู้้้หญิิงีต้้องีไม่่ชะล่่าใจุ 
#น้องีไม่่คัันถ้้าพี่ี�แคัร์#น้องีไม่่คัันถ้้าพี่ี�แคัร์
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	 “สิู�งสูำาคััญิที�สุูดในการีดูแลบริีเวณช่่องคัลอดขึ้องผู้หญิิง

ค่ัอ	 ใช้่ย์ารัีกษาอย่์างถูึกต้ิอง	 เหม่าะสูม่	 ที�สูำาคััญิค่ัอ	 ต้ิองลด

คัวาม่เสีู�ย์ง	คัวรีดูแลให้น้องสูาวแห้ง	อย่์าปล่อย์ให้แฉัะและอับช่่�น	

สูาม่ารีถึล้างด้วย์ผลิติภัณฑ์์ที�ไม่่แพ้ได้เฉัพาะภาย์นอกเท่านั�น	

และเม่่�อมี่อาการีผิดปกติิ	เช่่น	ติกขึ้าวหร่ีอคัันรีะคัาย์มี่กลิ�น	คัวรีรีีบ

ม่าติรีวจุรีักษาโดย์แพทย์์ผู้เชี่�ย์วช่าญิ	 เพ่�อใช้่ย์าให้ถูึกกับเช่่�อจุะได้

ผลดี	 มี่ปรีะสูิทธิิภาพ	 ป้องกันโรีคัแทรีกซ่้อนหร่ีอนำาไปสูู่การีป่วย์

เป็นโรีคัที�ร้ีาย์แรีงในอนาคัติ”	พญ.กรพินธ์ุ์�	กล่าวทิ�งท้าย์

หร่ีอปากช่่องคัลอดด้วย์	 แนะนำาให้รีีบม่าติรีวจุภาย์ในกับแพทย์์

ทันที”	พญ.กรพินธ์ุ์�	กล่าว	

	 ปัจุจุุบันผู้หญิิงหลาย์คันย์ังม่ีคัวาม่รู้ีที�ไม่่ถูึกติ้องเกี�ย์วกับ

การีดูแล-เทคัแคัรี์จุุดซ่่อนเร้ีน	 เช่่น	 เม่่�อม่ีอาการีคัันย์ุบย์ิบ

หร่ีอมี่กลิ�นจุะใช้่นำ�าสูบู่สูวนล้างเข้ึ้าไปในช่่องคัลอด	การีทาแป้ง	หร่ีอ

บางคันม่ีคัวาม่เช่่�อที�ผิดว่า	 การีทาสูคัรีับขัึ้ดผิวหร่ีอ	 whitening	

จุะทำาให้ไม่่หม่องคัลำ�า	 ซ้่�ง พญ.กรพินธ์ุ์�	 รีะบุว่าวิธีิการีเหล่านี�

อาจุทำาให้เกิดอาการีแพ้และรีะคัาย์เค่ัองม่ากข้ึ้�น	 ที�สูำาคััญิเม่่�อคััน

แล้วห้าม่เกาบ่อย์	ๆ 	เพรีาะผิวหนังจุะอักเสูบเร่ี�อรัีงก่อให้เกิดม่ะเร็ีง

ได้ต่ิอไป	สู่วนเร่ี�องกลิ�นที�หลาย์คันกังวลนั�น	ปกติิบริีเวณจุุดซ่่อนเร้ีน

จุะมี่กลิ�นเปรีี�ย์วจุาง	 ๆ	 จุากเช่่�อแบคัทีเรีีย์ป้องกันโรีคัซ้่�งมี่อยู่์

ปกติิในช่่องคัลอด	 ดังนั�น	การีใช้่สูบู่ที�มี่กลิ�นหอม่ทำาคัวาม่สูะอาด

ต้ิองรีะมั่ดรีะวังเร่ี�องการีแพเ้ป็นพิเศษ	ใช้่ได้เฉัพาะภาย์นอกเทา่นั�น	

ห้าม่สูวนล้างเข้ึ้าไปภาย์ในช่่องคัลอดจุะทำาให้เสีูย์ภาวะสูม่ดุล	เสีู�ย์งต่ิอ

การีอักเสูบและม่ีกลิ�นม่ากข้ึ้�น	 ที�สูำาคััญิไม่่คัวรีทาแป้งบรีิเวณนั�น

เด็ดขึ้าด	เน่�องจุากมี่งานวิจัุย์ว่าจุะเพิ�ม่โอกาสูเป็นม่ะเร็ีงรัีงไข่ึ้ได้

 พญ.กรพินธ์ุ์�	แนะนำาว่า	สูำาหรัีบการีดูแลสุูขึ้ภาพบริีเวณ

จุุดซ่่อนเร้ีนที�ถูึกวิธีินั�น	 อันดับแรีกต้ิองลดคัวาม่เสีู�ย์งก่อน	 เช่่�อรีา

จุะเติิบโติได้บ่อย์ถึ้าจุุดซ่่อนเร้ีนม่ีภาวะอับช่่�น	 แฉัะ	 อาทิ	 การีใสู่

แผ่นอนามั่ย์ทุกวัน	 หร่ีอไม่่ค่ัอย์เปลี�ย์นผ้าอนามั่ย์ในช่่วงม่ี

ปรีะจุำาเด่อน	 การีออกกำาลังกาย์จุนเหง่�อท่วม่และปล่อย์ทิ�งไว้

ไม่่ทำาคัวาม่สูะอาด	การีใสู่กางเกงฟิิติเกินพอดี	ใสู่สูเติย์์	ใสู่กางเกงยี์นส์ู

รัีด	ๆ 	หร่ีอการีรัีบปรีะทานย์าฆ่่าเช่่�อแบคัทีเรีีย์บ่อย์	ๆ 	รีวม่ถ้ึงผู้ที�อยู่์

ในช่่วงตัิ�งคัรีรีภ์	 หร่ีอผู้ป่วย์ที�คัวบคุัม่เบาหวานไม่่ดี	 ผู้ที�มี่อาการี

ผิดปกติิ	อย่์างเช่่น	มี่ติกขึ้าวม่ากข้ึ้�น	หร่ีอคัันแสูบ	เจ็ุบรีะคัาย์เค่ัอง	

คัวรีรีีบม่าพบแพทย์์เพ่�อติรีวจุหาสูาเหตุิและวินิจุฉััย์อย่์างถูึกต้ิอง	

	 สูำาหรัีบการีใช้่ย์ารัีกษาเช่่�อรีาที�จุุดซ่่อนเร้ีนทั�งภาย์นอก

และภาย์ในช่่องคัลอด	 ปัจุจุุบันมี่การีใช้่การีรัีกษาในรูีปแบบขึ้อง

ย์ารัีบปรีะทาน	ย์าทา	และย์าสูอด	โดย์ตัิวย์าที�ใช้่กันแพร่ีหลาย์และ

มี่ผลศ้กษาทางการีแพทย์์รัีบรีอง	 เช่่น	 ตัิวย์าโคัลไทรีม่าโซ่ลที�มี่ทั�ง

แบบทาและแบบสูอด	โดย์แนะนำาใหใ้ช้่ย์าทาภาย์นอกคู่ักบัย์าสูอด

ในกรีณีที�มี่การีติิดเช่่�อรีาทั�งภาย์ในและบรีิเวณรีอบอวัย์วะเพศ	

เพรีาะจุะสูาม่ารีถึทำาให้ลดอัติรีาการีกลับม่าเป็นซ่ำ�าได้	 ที�สูำาคััญิ

การีเล่อกซ่่�อย์าจุากโซ่เชี่ย์ลมี่เดีย์คัวรีติรีวจุสูอบคุัณสูม่บัติิให้ชั่ดเจุน

ด้วย์	 และในปัจุจุุบันยั์งไม่่มี่การีวิจัุย์ที�เช่่�อถ่ึอได้ว่านำ�าย์าล้างหร่ีอ

คัรีีม่เซ่รัี�ม่ใด	ๆ	สูาม่ารีถึฆ่่าเช่่�อรีาได้อย่์างที�โฆ่ษณากัน	ผู้มี่อาการี

คัวรีเล่อกใช้่ย์าที�มี่คุัณภาพม่าติรีฐาน	 เป็นผลิติภัณฑ์์ที�น่าเช่่�อถ่ึอ	

มี่การีรัีบรีองจุาก	 อย์.	 และแนะนำาโดย์ผู้เชี่�ย์วช่าญิ	 แพทย์์	 หร่ีอ

เภสัูช่กรี
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สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
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สถาบัันสุขภาพเด็็กแห่่งชาติิมห่าราชินี โชว์์คว์ามสำเร็จ
การด็ูแลทารกแรกเกิด็อายุุ 5 ว์ันที�ติิด็เช้�อ COVID-19 

	 กรมการแพทย์์	 โดย์สถาบัันสุขภาพเด็กแห่่งชาติิ

มห่าราชินี	 รักษาผู้้�ป่่วย์เด็ก	 COVID-19	 จนอาการดีข้�นและ

ส่งกลับัคืืนส่้อ�อมอกพ่อแม่อย่์างป่ลอดภัย์	 ดั�งป่ณิิธานของ

กรมการแพทย์์	 “ทุกลมห่าย์ใจที�ได�คืืนมา	 มีค่ืามากเกินกว่า

คืำาชื�นชม”

	 นพ.อดิิศััย	ภััตตาตั�ง	ผู้้�อำานวยการสถาบัันสุขภัาพเด็ิก

แห่่งชาติมห่าราชินี	 กล่าวเพิ�มเติิมว่า	 สถาบัันสุขภาพเด็ก

แห่่งชาติิมห่าราชินีได�รับัเด็กทารกแรกเกิดอายุ์	5	วันที�ติิดเชื�อ	

COVID-19	และป่อดบัวมจากโรงพย์าบัาลสมทุรสาคืร	มปัี่ญห่า

ไม่สามารถห่าย์ใจเองได�	 ติ�องใส่ออกซิิเจนพร�อมเคืรื�องช่วย์

ห่าย์ใจ	 ติ�องด้แลอย์่างใกล�ชิดติลอดเวลา	 ที�สำาคัืญติิดเชื�อ

ในกระแสเลือดทำาให่�ติ�องฉีีดย์าทุก	6	ชั�วโมง	และทำาการรักษา

ติามอาการที�เกิดข้�นจนสามารถห่าย์ใจเองได�และกลับัคืืนส่้

อ�อมอกพ่อแม่อย่์างป่ลอดภัย์	 สถาบัันสุขภาพเด็กแห่่งชาติิ

มห่าราชินีพร�อมด้แลและรักษาผู้้�ป่่วย์เด็กที�อาการยุ่์งย์าก

ซัิบัซิ�อน	มีทีมแพทย์์และพย์าบัาลที�เชี�ย์วชาญด้แลด�วย์คืวามใส่ใจ	

มีสถานที�และเคืรื�องมือที�ทันสมัย์ให่�สมกับัเป็่นสถาบััน

เฉีพาะทาง

	 นพ.สมศัักดิิ�	 อรรฆศิัลป์์ อธิิบัดีิกรมการแพทย์ 

เปิ่ดเผู้ย์ว่า	จากสถานการณิก์ารแพรร่ะบัาดของเชื�อ	COVID-19	

ระลอกให่ม่ที�ผู่้านมา	 กรมการแพทย์์ร่วมกับัภาคืีเคืรือข่าย์

ร่วมจัดระบับัการติรวจรักษาในพื�นที�ด�วย์การส่งผู้้�ป่่วย์ห่นัก

ห่รือกรณีิมีผู้้�ป่่วย์จำานวนมากเข�าทำาการรักษาในสถานพย์าบัาล

ที�มีป่ระสิทธิภาพส้ง	 โดย์เฉีพาะผู้้�ป่่วย์เด็ก	 ซ้ิ�งที�ผู่้านมา	

สถาบัันสุขภาพเด็กแห่่งชาติิมห่าราชินีได�ทำาการรักษาผู้้�ป่่วย์เด็ก

เป็่นจำานวนมากพอสมคืวร	กรณีิเด็กทารกแรกเกิดอายุ์	5	วัน	

สถาบัันสุขภาพเด็กแห่่งชาติิมห่าราชินีได�ทำาการรักษาจนห่าย์ขาด

และส่งกลับัคืืนส่้อ�อมอกพ่อแม่อย่์างป่ลอดภัย์	
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รายงานพิเศษ
ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำ นาญการ) 
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป 
สำ นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ม.มหิิดล ร่่วมพััฒนาแอปพัลิเคชััน  ม.มหิิดล ร่่วมพััฒนาแอปพัลิเคชััน  “กิินยาแล้้ว”“กิินยาแล้้ว”
เชั่�อมโยงนวัตกร่ร่มจััดยาด้วยร่ะบบ AIเชั่�อมโยงนวัตกร่ร่มจััดยาด้วยร่ะบบ AI

	 นัับวัันัเทคโนัโลยีีปััญญาปัระดิิษฐ์์	 หรือ	 AI	 ยิี�งเข้้ามามีบทบาทเกี่ี�ยีวัข้้องต่่อ

กี่ารดิำาเนิันัชีีวิัต่ในัโลกี่ยุีคปััจจุบันัเพิิ่�มข้้�นัเรื�อยี	 ๆ	 แม้แต่่ปััญหากี่ารแพิ่ร่ระบาดิข้อง

เชืี�อไวัรัส	COVID-19	ซ้ึ่�งมีผลกี่ระทบโดิยีต่รงต่่อสุข้ภาพิ่ข้องปัระชีาชีนั

	 ผศ.ดร.นริศ	 หนูหอม	 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิิวเตอร์	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลััยมหิดลั	 ผู้ร่วมวิจััยในคลััสเตอร์ดิจิัทัลัของ

เครือข่ายพัินธมิตรมหาวิทยาลััยเพืิ�อการวิจััย	 (Research	 University	 Network	

Thailand	 หรือ	 RUN)	 กี่ล่าวัว่ัา	 มหาวิัทยีาลัยีมหิดิลได้ิมีควัามพิ่ยีายีามอย่ีางยิี�งที�จะ

เร่งพัิ่ฒนัางานัวิัจัยีและนัวััต่กี่รรมต่่าง	ๆ	โดิยีอาศััยีควัามร่วัมมือจากี่หลากี่หลายีหน่ัวัยีงานั

ทั�งภายีในัและภายีนัอกี่	 เพืิ่�อแก้ี่ไข้ปััญหาและบรรเทาวัิกี่ฤติ่ต่่าง	 ๆ	 ที�เกิี่ดิข้้�นัจากี่

กี่ารแพิ่ร่ระบาดิข้องเชืี�อไวัรัส	COVID-19	โดิยีได้ิร่วัมสร้างนัวััต่กี่รรมระบบข้้อมูลยีาจำานัวันั	

2	 โครงกี่าร	 ได้ิแก่ี่	 โครงกี่ารพัิ่ฒนัาแอปัพิ่ลิเคชัีนั	 “กิี่นัยีาแล้วั”	 เพืิ่�อต่รวัจสอบชีนิัดิยีา	

และแจ้งเตื่อนักี่ารรับปัระทานัยีา	 ซ้ึ่�งจัดิทำาเสร็จสิ�นัและอยู่ีในัระหว่ัางกี่ารทดิลองใช้ี	

และโครงกี่ารพิ่ัฒนัาระบบอัต่โนัมัติ่	 AI	 สำาหรับต่รวัจสอบควัามถููกี่ต้่องข้องกี่ารจัดิยีา

เพืิ่�อลดิควัามแออัดิข้องโรงพิ่ยีาบาล	และลดิกี่ารติ่ดิเชืี�อข้องเจ้าหน้ัาที�จัดิยีา	ซ้ึ่�งเป็ันัโครงกี่าร

ที�กี่ำาลังอยู่ีในัระหว่ัางกี่ารดิำาเนิันักี่ารพัิ่ฒนัา

	 ซ้ึ่�งจุดิเด่ินัข้องแอปัพิ่ลิเคชัีนั	“กิี่นัยีาแล้วั”	คือกี่ารสามารถูอ่านัข้้อมูลจากี่	QR	Code	

เพืิ่�อด้ิงข้้อมูลรายีกี่ารยีาเข้้าสู่ระบบกี่ารแจ้งเตื่อนัเพืิ่�อไม่ให้ผู้ป่ัวัยีลืมรับปัระทานัยีา	อีกี่ทั�ง

ช่ีวัยีให้ผู้ดูิแลสามารถูทราบเวัลาที�จะต่้องจัดิเต่รียีมยีาให้ผู้ป่ัวัยี	 หรือยีำ�าเต่ือนัผู้ปั่วัยี
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ไม่ให้ลืมรับปัระทานัยีา	 สำาหรับอีกี่โครงกี่ารเป็ันักี่ารพัิ่ฒนัาต่่อยีอดิจากี่โครงกี่ารแรกี่	

โดิยีเชืี�อมโยีงระบบยีาจากี่โรงพิ่ยีาบาลสู่ผู้ป่ัวัยีผ่านัแอปัพิ่ลิเคชัีนับนัมือถืูอ	 ซ้ึ่�งผู้ป่ัวัยี

สามารถูนัำา	 QR	 Code	 ที�สร้างจากี่	 Platform	 ไปัรับยีาจากี่ร้านัข้ายียีาใกี่ล้บ้านัได้ิ

โดิยีไม่ต้่องรอคิวัรับยีาที�โรงพิ่ยีาบาล	 ซ้ึ่�งมีกี่ลไกี่ต่รวัจสอบควัามถููกี่ต้่องข้องกี่ารจัดิยีา

ด้ิวัยีระบบอัต่โนัมัติ่	AI	โดิยีทีมผู้วิัจัยีจะดิำาเนิันักี่ารยืี�นัจดิสิทธิิบัต่รทางนัวััต่กี่รรมต่่อไปั

	 ผู้ป่ัวัยีมีควัามคาดิหวัังต่่อกี่ารบริกี่ารดูิแลรักี่ษาสุข้ภาพิ่ที�มีควัามสะดิวักี่สบายี	

และกี่ารเข้้าถู้งบริกี่ารที�ง่ายีและรวัดิเร็วั	 โดิยีเฉพิ่าะอย่ีางยิี�งในัช่ีวังวิักี่ฤติ่	COVID-19	 ที�

โรงพิ่ยีาบาลมีควัามแออัดิ	ซ้ึ่�งระบบ	AI	จะเข้้ามาช่ีวัยีลดิควัามคลาดิเคลื�อนัในักี่ารจัดิยีา	

ต่ลอดิจนัชี่วัยีแบ่งเบาภาระข้องบุคลากี่รทางกี่ารแพิ่ทยี์เพืิ่�อให้มีเวัลามากี่ข้้�นัสำาหรับ

กี่ารวัางแผนัเต่รียีมพิ่ร้อมเพืิ่�อรับมือกัี่บสถูานักี่ารณ์์	COVID-19	ที�เกิี่ดิข้้�นัได้ิต่่อไปั

	 “คนัที�อยู่ีรอดิไม่ใช่ีคนัที�ฉลาดิที�สดุิ	แต่่เป็ันัคนัที�ปัรับตั่วัได้ิดิทีี�สดุิ	อนัาคต่จะเป็ันั

อย่ีางไรอยู่ีที�เราปัรับตั่วั	 วิักี่ฤติ่	COVID-19	 ที�ผ่านัมาทำาให้เราได้ิเรียีนัรู้และปัรับเปัลี�ยีนั

สิ�งต่่าง	 ๆ	 รอบต่ัวั	 ไม่ว่ัาอะไรจะเกี่ิดิข้้�นั	 หากี่พิ่วักี่เราคนัไทยีพิ่ร้อมร่วัมแรงร่วัมใจ

สร้างควัามแข็้งแกี่ร่งให้แก่ี่ปัระเทศัไทยี	สุดิท้ายีเชืี�อว่ัาเราก็ี่จะสามารถูผ่านัวิักี่ฤติ่ต่่าง	ๆ	

ไปัได้ิในัที�สุดิ”	ผศ.ดร.นริศ	กี่ล่าวัทิ�งท้ายี

	 ติ่ดิต่ามข่้าวัสารที�น่ัาสนัใจจากี่มหาวิัทยีาลัยีมหิดิลได้ิที�	www.mahidol.ac.th
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	 ในปััจจุบัันได้้มีีการโฆษณาถึึงสรรพคุุณของยาสมุีนไพรหลายชนิด้ว่่าสามีารถึรักษา

โรคุไตเร้�อรังใหดี้้ขึ�นหร้อกลับัมีาเปัน็ปักตไิด้้	ซึึ่�งสมีนุไพรด้งักลา่ว่ปัระชาชนสามีารถึซึ่้�อหาได้้โด้ยงา่ย	

ทัั้�งในรูปัแบับัดั้�งเด้ิมีและนำามีาแปัรรูปัเป็ันแคุปัซูึ่ล	 หร้อในรูปัแบับัต่าง	 ๆ	 ทั้ำาให้ผูู้้ป่ัว่ยอาจจะ

มีีคุว่ามีสงสัยอยู่ว่่าเขาสามีารถึจะลองใช้ผู้ลิตภััณฑ์์อาหารเสริมีสมีุนไพรต่าง	 ๆ	 เพ้�อช่ว่ยรักษา

โรคุไตของเขาได้้หร้อไม่ี	จะมีีข้อเสียอะไรหร้อเปัล่า	

	 ในปัระเด้น็นี�	สมาคมโรคไตแห่่งประเทศไทย ร่วมกัับเครอืข่่ายองคก์ัรทางกัารแพทย์

ท่�เกั่�ยวข่้อง	 ได้้ย้นยันว่่า	 ในปัจจุบันยังไม่ม่สมุนไพรตัวไห่นท่�ม่ข้่อมูลห่ลักัฐานทางงานวิจัย

ห่รือกัารบันทึกัมากัเพ่ยงพอท่�แสดงถึึงประโยชน์ในกัารรักัษาโรคไตได้อย่างมั�นใจ กัารนำา

มาใช้จึงอาจทำาให้่เกิัดโทษต่อผูู้้ป่วยโรคไตได้ เน้�องจาก

1.	ไตเป็ันอวั่ยว่ะทีั้�สามีารถึเกิด้อันตรายจากการใช้ยาและสารต่าง	ๆ 	ได้้ง่าย	ซึึ่�งยาสมุีนไพร

ส่ว่นใหญ่่ยังไม่ีมีีข้อมูีลเกี�ยว่กับัขนาด้ยาทีั้�เหมีาะสมีในผูู้้ป่ัว่ยโรคุไต	

2.	สมุีนไพรทีั้�ไม่ีได้้มีาตรฐานอาจมีีสารปันเป้ั�อน	เช่น	โลหะหนัก	

3.	สมุีนไพรอาจมีีสารปัลอมีปัน	เช่น	ยาแก้ปัว่ด้	สเตียรอยด์้	

4.	สมุีนไพรและพ้ชบัางชนิด้มีีพิษต่อไตโด้ยตรง	หร้อทั้ำาให้เกิด้ผู้ลเสียในผูู้้ป่ัว่ยโรคุไตได้้	

เช่น	 ไคุร้เคุร้อ	 (Aristolochia)	 ทั้ำาให้เกิด้ไตว่ายเร้�อรังและมีะเร็งทั้างเด้ินปััสสาว่ะ,	

มีะเฟ้ือง	(Star	fruit)	ทั้ำาให้เกิด้ไตว่ายเฉีียบัพลัน,	ปัอกะบิัด้	(East	Indian	screw	tree)	

ทั้ำาให้การทั้ำางานของไตผิู้ด้ปักติ,	ชะเอมีเทั้ศ	(Licorice)	ทั้ำาให้เกิด้คุว่ามีดั้นโลหิตสูง,	

นำ�าลูกยอ	(Morinda	citrifolia	L)	ทั้ำาให้โพแทั้สเซีึ่ยมีในเล้อด้สูง	เป็ันต้น

5.	สมุีนไพรยังอาจมีีปัฏิิกิริยาระหว่่างยา	 (drug	 interaction)	 กับัยาปัระจำาทีั้�แพทั้ย์สั�ง	

ซึึ่�งอาจลด้ปัระสิทั้ธิิภัาพหร้อเกิด้พิษของยาขึ�นได้้	

สมุุนไพรรักษาโรคไต ส่�งท่ี่�ควรร้�และข้�อควรระวัง

 น.อ.นพ.พงศธร คชเสน่  น.อ.นพ.พงศธร คชเสน่  น.อ.นพ.พงศธร คชเสน่ 
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	 สำาหรับัสมีุนไพรอีกชนิด้คุ้อ	 ถัึ�งเช่า	 ซึึ่�งมีีแพร่หลายอย่างมีากในปัระเทั้ศไทั้ย	 มีีทัั้�งศิลปัิน	 ด้ารา	

นักแสด้ง	 พิธีิกรต่าง	 ๆ	 เป็ันผูู้้แนะนำาสินคุ้าบันโลกออนไลน์และโซึ่เชียลมีีเดี้ยนั�น	 สมีาคุมีโรคุไต

แห่งปัระเทั้ศไทั้ยขอย้นยันว่่าจากองค์ุคุว่ามีรู้ทีั้�มีีข้อพิสูจน์ทั้างวิ่ทั้ยาศาสตร์การแพทั้ย์ในปััจจุบัันยังไม่ีมีีข้อมูีล

ทีั้�สามีารถึสรุปัได้้อย่างชัด้เจนว่่าถัึ�งเช่ามีีปัระโยชน์จริงในผูู้้ป่ัว่ยโรคุไต	 เน้�องจากมีีเพียงข้อมูีลการศึกษา

ในสัตว์่ทั้ด้ลอง	 แต่ไม่ีมีีหลักฐานการศึกษาทีั้�ดี้เพียงพอทีั้�จะพิสูจน์ได้้ว่่าถัึ�งเช่ามีีปัระโยชน์ต่อไตในมีนุษย์	

และการศึกษาส่ว่นใหญ่่ไมี่ได้้รายงานอาการทีั้�ไมี่พึงปัระสงคุ์ของถัึ�งเช่าอีกด้้ว่ย	 ส่ว่นถัึ�งเช่าทีั้�มีีการศึกษา

ในมีนุษย์นั�น	 ส่ว่นใหญ่่เปั็นถัึ�งเช่าจากทั้ิเบัต	 (Cordyceps	 sinensis)	 ทีั้�เกิด้ในธิรรมีชาติซึึ่�งมีีราคุาสูงมีาก	

การศึกษาส่ว่นใหญ่่ใช้เว่ลาเพียง	1-6	เด้้อนเท่ั้านั�น	จึงไม่ีสามีารถึทั้ราบัถึึงผู้ลด้แีละผู้ลเสยีในระยะยาว่ได้้	และ

ยังพบัว่่าผู้ลิตภััณฑ์์ถัึ�งเช่าทิั้เบัตบัางส่ว่นมีีโลหะหนักในปัริมีาณสูง	ซึึ่�งจะมีีผู้ลเสียต่อไตในระยะยาว่	

	 ในปััจจุบัันถัึ�งเช่าทีั้�ขายอยู่ส่ว่นใหญ่่เป็ันถัึ�งเช่าสีทั้อง	 (Cordyceps	 militaris)	 ทีั้�ถูึกเพาะเลี�ยงขึ�น

ในฟืาร์มี	โด้ยใช้อาหารเลี�ยงแบับัต่าง	ๆ 	ทั้ำาให้ถัึ�งเช่าแต่ละชนิด้ทีั้�ถูึกเพาะเลี�ยงในแต่ละวิ่ธีิผู้ลิตสารออกฤทั้ธิิ�

ทีั้�แตกต่างกันมีาก	 และส่ว่นใหญ่่ยังไม่ีมีีการศึกษาทั้ด้ลองในมีนุษย์	 การนำามีาใช้จึงอาจทั้ำาให้เกิด้โทั้ษต่อ

ผูู้้ปั่ว่ยโรคุไตได้้ง่าย	 และแพทั้ย์โรคุไตยังพบัอุบััติการณ์การเส้�อมีของไตภัายหลังจากการรับัปัระทั้านถัึ�งเช่า

ในผูู้้ป่ัว่ยโรคุไตเร้�อรังอยู่เสมีอ	

	 โด้ยสรุปั	 การทีั้�ผูู้้ป่ัว่ยโรคุไตเร้�อรังลองรับัปัระทั้านยาสมีุนไพรรักษาโรคุไตนั�นน่าจะมีีโทั้ษมีากกว่่า

ปัระโยชน์ โด้ยเราต้องอย่าล้มีว่่าผูู้้ป่ัว่ยเหล่านี�มีีคุ่าการทั้ำางานของไตลด้ลงอยู่แล้ว่	 ซึึ่�งการรักษาทีั้�ดี้ทีั้�สุด้คุ้อ	

การดู้แลปัฏิิบััติตัว่อย่างเหมีาะสมีเพ้�อชะลอการเส้�อมีของไตให้ช้าทีั้�สุด้	 รว่มีทัั้�งหลีกเลี�ยงพฤติกรรมีทีั้�

เกิด้คุว่ามีเสี�ยงต่อไตทัั้�งหมีด้	
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 นพ.กิิตตินันท์์ อนรรฆมณีี ผู้้�อำ�นวยกิ�รสถ�บััน

รับัรองคุุณีภ�พสถ�นพย�บั�ล (สรพ.), มร.ไรน์โฮลด์์ เอลเกิส 

ผู้้�อำ�นวยกิ�รองค์ุกิรคุว�มร่วมมือระหว่�งประเท์ศของเยอรมัน 

(GIZ) ประเท์ศไท์ย และ มร.ส�ยัณีห์ รอย กิรรมกิ�รผู้้�จััด์กิ�ร 

บัริษััท์ บีั. บัร�วน์ (ประเท์ศไท์ย) จัำ�กัิด์ ร่่วมลงนามความร่่วมมือ

เพืื่�อเร่่�มดำำาเน่นโคร่งการ่ “เพื่่�มการ่ผล่ตผล่ตภััณฑ์์ฆ่่าเชืื้�อโร่ค

และส่่งเส่ร่่มการ่ท ำาความส่ะอาดำมือ” เพืื่�อตอบส่นองต่อส่ถานการ่ณ์

ร่ะบาดำของโคว่ดำ-19 ในปร่ะเทศไทยผา่นโคร่งการ่ DeveloPPP.de 

COVID-19 Response โดำยภัายในงานได้ำรั่บเกียร่ต่จาก 

มร.ย�น แชร์ อัคุรร�ชท้์ต รองหัวหน��สำ�นักิง�นและหัวหน��

ฝ่่�ยเศรษัฐกิิจั สถ�นท้์ตเยอรมัน เป็นสั่กขีพื่ยานในพ่ื่ธีีลงนาม

ความร่่วมมือในครั่�งนี�

 โดำยความร่่วมมือของหน่วยงานทั�ง 3 ม่่งหวังให้เก่ดำ

การ่พื่ัฒนาขีดำความส่ามาร่ถในการ่ป้องกันการ่แพื่ร่่ร่ะบาดำของ

เชืื้�อโคว่ดำ-19 ในปร่ะเทศไทย ด้ำวยการ่ใช้ื้งบปร่ะมาณที�ไดำ้รั่บ

การ่ส่นับส่น่นจากเยอร่มันในการ่ลงท่นเพ่ื่�มกำาลังการ่ผล่ตเจลล้างมือ

แอลกอฮอล์ SOFTA-GEL เพืื่�อใช้ื้ในโคร่งการ่นี� โดำยเจลล้างมือ

ดัำงกล่าวเป็นเจลล้างมือที�มีค่ณภัาพื่และผ่านการ่ทดำส่อบตาม

มาตร่ฐาน EN 14476 ซ่ึ่�งเป็นมาตร่ฐานการ่ทดำส่อบปร่ะส่่ทธ่ีภัาพื่

ในการ่ต่อต้านไวรั่ส่ชื้น่ดำมีเปลือกห้่ม ซ่ึ่�งร่วมถ่งไวรั่ส่โคโร่นา 

ไทย-เยอรมััน ลงนามัความัร่วมัมัือในโครงการ 
“เพิ่่�มัการผล่ตผล่ตภััณฑ์์ฆ่่าเชื้ื�อโรค
และส่่งเส่ร่มัการทำความัส่ะอาดมัือ” ลดเส่่�ยงโคว่ด-19

มาตร่ฐาน EN 1500 ขององค์การ่อนามัยโลก และมาตร่ฐาน EN 1276 

จากกร่มว่ทยาศาส่ตร์่การ่แพื่ทย์ กร่ะทร่วงส่าธีาร่ณส่่ข นำาไป

มอบให้แก่กล่่มบ่คลากร่ทางการ่แพื่ทย์ในส่ถานพื่ยาบาล 55 แห่ง

ในพืื่�นที�เสี่�ยง และกล่่มเกษตร่กร่ผ้้มีร่ายไดำ้น้อยในพืื่�นที�ชื้นบท

ในปร่ะเทศไทย 

 นอกจากนี�โคร่งการ่ดัำงกล่าวยังได้ำพัื่ฒนาสื่�อการ่เรี่ยนร้้่

อ่เล็กทร่อน่กส์่ส่ำาหรั่บช่ื้มชื้นและบ่คลากร่ทางการ่แพื่ทย์ร่่วมกับ 

ส่ร่พื่. เพืื่�อส่่งเส่ร่่มการ่ล้างมือและการ่ป้องกันตนเองที�ถ้กต้อง 

ตอกยำ�าถ่งความม่่งมั�นตามว่สั่ยทัศน์ของ บี. บร่าวน์ “เพืื่�อปกป้อง

และพัื่ฒนาส่่ขภัาพื่ของผ้้คนทั�วโลก” ให้ส่ามาร่ถผ่านพ้ื่นส่ถานการ่ณ์

การ่แพื่ร่่ร่ะบาดำนี�ไปด้ำวยกัน 
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