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	 สวััสดีีปีีใหม่่ไทย	 (สงกรานต์์)	 แด่ีสม่าชิิกนิต์ยสารวังการยา

ทุกท่านครับ	 เป็ีนอีีกหน่�งปีีที�เทศกาลสงกรานต์์ขอีงเราต้์อีงอีย่่กับบ้าน

เพราะมี่การระบาดีขอีงโควิัดี-19	 กันอีย่างกว้ัางขวัางไปีทั�วัทุกหนแห่ง	

อีย่างไรก็ต์าม่	 กอีงบรรณาธิิการหวัังเป็ีนอีย่างยิ�งว่ัาทุกท่านจะมี่สุขภาพที�ดีี	

ห่างไกลจากโควิัดี-19	กันนะครับ	โดียหลักการพ้�นฐานที�ต์อีนนี�พวักเราทุกคน

ต้์อีงปีฏิิบัติ์ต์าม่กันก็ค้อี	D-M-H-T-T-A	ที�ทางรัฐบาลและกระทรวังสาธิารณสุข

แนะนำา	อัีนหม่ายถ่ึง	Distancing	เว้้ันระยะห่่าง,	Mask	wearing	สวัม่หน้้ากาก,	

Hand	washing	ล้้างม้้่อีบ่่อีย	ๆ,	Temperature	ต์รวัจวัััดีอุีณหภ่มิ่,	Testing	

ต์รวัจเช้ิ�อีโควิิัดี-19	และ	Application	Thaichana	ใช้้ิแอีปีพลิิเคชััินไทยชินะ/

หม่อีชินะอีย่างสม่ำ�าเสม่อี	ซ่ึ่�งพฤติ์กรรม่ดัีงกล่าวันี�จะเป็ีนการปีกป้ีอีงตั์วัเราเอีง

และคนรอีบข้างให้ปีลอีดีภัยจากการติ์ดีเช้ิ�อีโควิัดี-19	 ได้ี	 แต่์ในขณะนี�

คงต์้อีงเพิ�ม่อีีก	 1	 คำา	 ค้อี	 Vaccination	 หร้อีต้์อีงไดี้รับวััคซีึ่นโควัิดี-19	

ด้ีวัยแล้วัครับ		

	 ในฉบับนี�เราม่ีปีระเดี็นเบา	ๆ	 แต่์เปี็นเร้�อีงที�ร้อีนแรงต์่อีเน้�อีงม่า

ตั์�งแต่์ต์้นปีีค้อี	 การพ่ดีถ่ึงผลิต์ภัณฑ์์เสริม่อีาหาร	 หร้อีการรีวัิวัสินค้าหร้อี

ผลิต์ภัณฑ์์เสรมิ่อีาหาร	ที�จะทำาอีย่างไรจ่งจะถ่ึกต้์อีง	ไม่่ผิดีกฎหม่ายม่าฝาก

ทุกท่าน	รวัม่ถ่ึงขอีแนะนำาให้ร้่จักกับสม่าคม่ผ้่วิัจัยและผลิต์เภสัชิภัณฑ์์	หร้อี

พรีม่่า	 ซ่ึ่�งเป็ีนสม่าคม่ขอีงบริษััทผ้่วิัจัยและพัฒนานวััต์กรรม่ยาต่์าง	 ๆ	

ทั�งบริษััทต่์างปีระเทศและในปีระเทศ	สว่ันเน้�อีหาวิัชิาการในฉบบันี�เป็ีนเร้�อีง

เกี�ยวักับโรคต์าในผ้่ส่งอีายุ	 และการด่ีแลสุขภาพขอีงสต์รีในมุ่ม่ม่อีงขอีง

แพทย์แผนจีน	

	 ท้ายสุดีนี�เราม่ีหลักส่ต์รอีอีนไลน์ม่าแนะนำาทุกท่านในชิ่วังเวัลาที�

ต้์อีงอีย่่บ้านกัน	 เป็ีนหลักส่ต์รชีิวิัต์วิัถีึใหม่่และควัาม่ฉลาดีทางดิีจิทัลขอีง

ม่หาวิัทยาลัยเกษัต์รศาสต์ร์	 ซ่ึ่�งเป็ีนหลักส่ต์รที�น่าสนใจและสอีดีคล้อีงกับ

สถึานการณ์ในปัีจจุบันม่ากเลย	ลอีงเข้าไปีเยี�ยม่ชิม่กันด่ีนะครับ	นอีกจากนี�

ขอีให้ทุกท่านใช้ิชีิวิัต์อีย่างม่ีสติ์	 มี่ระยะห่างทางสังคม่	 สวัม่หน้ากาก

อีนามั่ย	 ล้างม้่อีสม่ำ�าเสม่อี	 เพ้�อีจะได้ีหลีกหนีจากการติ์ดีเช้ิ�อีโควิัดี-19	 ได้ี	

และอีย่าล้ม่...ไปีลงทะเบียนรับวััคซีึ่นโควิัดี-19	กันนะครับ

ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์

ประจำำ�เดืือนเมษายน 2564



2 วงการยา ประจ�ำเดือนเมษายน 2564

สารบัญ The Med ic ine Journa l

THE MEDICINE JOURNAL

Contents
ฉบับที่ 273  ประจำ เดือนเมษายน 2564

3 Hot News    
	 -	กรมอนามัยเผยสวมหน้ากากถูกวิธี	

	 	 และยึดหลัก	D-M-H-T-T-A	ก็เพียงพอป้องกันโรค

	 -	อย.ย้ำาไม่เคยปิดกั้น	พร้อมสนับสนุนภาคเอกชน

	 	 นำาเข้าวัคซีนโควิด-19

6 เกาะติดสถานการณ์
 นักวิจัย	สวทช.สังเคราะห์สารต้ังต้น ยา ‘ฟาวิพิราเวียร์’ สำาเร็จ

	 ‘อภ.’	เตรียมศึกษาความเป็นไปได้กับ	ปตท.สร้างโรงงาน	
	 สังเคราะห์วัตถุดิบยา

10 รู้ทันโรค
	 โรคตาในผู้สูงอายุ	ความเสื่อมที่ต้องเตรียมรับมือ

13 Healthcare X Application
	 ขอเชิญเรียนออนไลน์หลักสูตร	

	 “ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล”	

	 เรียนฟรี!!	แถมรับเกียรติบัตรฟรี!!

17 แพทย์แผนจีน
	 การดูแลรักษาร่างกายของสตรี

19 รายงานพิเศษ
	 พรีม่า	ผสานภาครัฐ-เอกชน	เร่งสนับสนุนการพัฒนา	
	 นวัตกรรมสุขภาพ	เดินหน้าประเทศไทยสู่ศูนย์กลาง	
	 ความมั่นคงทางสุขภาพในระดับภูมิภาค

22 รายงานพิเศษ
	 กระทรวง	อว.-สจล.เปิดนโยบายผลักดันนักวิจัยไทย

	 กลุ่มการแพทย์	พร้อมชูแนวคิด	“ไทยทำา	ไทยใช้	ไทยรอด”	 
	 เพื่อสุขภาพคนไทย

25 กฎหมายเภสัช
	 ข้อควรระวังในการรีวิวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

29 สมุนไพร-แพทย์ทางเลือก
	 บทบาทของกัญชาในผู้ป่วยโรคไต

31 ซอกแซก

32 ข่าวบริการ

273



3วงการยา

Hot News 
กองบรรณาธิการThe Med ic ine Journa l

ประจำำ�เดืือนเมษายน 2564

	 นพ.สุุวรรณชััย	 วัฒนาย่�งเจร่ญชััย	 อธ่ิบดีีกรมอนามัย เปิิดเผยว่่า กรมอนามัย
ได้ร่ว่มกับผ้้ทรงคุุณวุ่ฒิิและผ้้เช่ี่�ยว่ชี่าญ ได้แก่ พ.ท.นพ.โชี่คุชี่ยั สุุว่รรณกจิบริหาร โรงพยาบาล
กรุงเทพ, รศ.ดร.พานิชี่ อินต๊๊ะ มหาวิ่ทยาลัยเทคุโนโลย่ราชี่มงคุลล้านนา และ ผศ.ดร.ปิระพัทธ์์ 
พงษ์์เก่ยรติ๊กุล มหาวิ่ทยาลัยเทคุโนโลย่พระจอมเกล้าธ์นบุร่ จัดทำาคุำาแนะนำาเก่�ยว่กับการสุว่ม
หน้ากากและการปิ้องกันต๊นเองจากโคุว่ิด-19 ระลอกใหม่ ซ่ึ่�งเกิดจากเช้ี่�อสุายพันธ์ุ์อังกฤษ์ 
B.1.1.7 ท่�สุามารถแพร่กระจายได้ง่ายและรว่ดเร็ว่กว่่าเดิม จ่งต้๊องเฝ้้าระว่ังอย่างใกล้ชิี่ด
และป้ิองกันต๊นเองอย่างเคุร่งคุรัด ด้ว่ยการสุว่มหน้ากากอนามัยหร้อหน้ากากผ้า ซ่ึ่�งการสุว่ม
เพ่ยงชัี่�นเด่ยว่ก็ม่ปิระสุิทธ์ิภาพเพ่ยงพอในการปิ้องกันโคุวิ่ด-19 หากสุว่มอย่างถ้กวิ่ธ่์ และ
ย่ดหลักปิฏิิบัติ๊ต๊ามมาต๊รการป้ิองกัน D-M-H-T-T-A คุ้อ D: Distancing เว้่นระยะห่าง 
M: Mask wearing สุว่มหน้ากาก H: Hand washing ล้างม้อบ่อย ๆ T: Temperature ต๊รว่จวั่ด
อุณหภ้มิ T: Testing ต๊รว่จเช้ี่�อโคุวิ่ด-19 และ A: Application Thaichana ใช้ี่แอปิพลิเคุชัี่น
ไทยชี่นะ/หมอชี่นะ และสุามารถเข้้าไปิปิระเมินต๊นเองได้ผ่านแอปิพลิเคุชัี่น “ไทยเซึ่ฟไทย” 
ว่่าม่คุว่ามเสุ่�ยงท่�จะแพร่เช้ี่�อหร้อไม่ เปิ็นการปิกปิ้องคุนในคุรอบคุรัว่และเพ้�อนในท่�ทำางาน
ไม่ให้เป็ินโคุวิ่ด-19

กรมอนามัยเผยสวมหน้ากากถููกวิธีี
และยึึดหลัก D-M-H-T-T-A ก็เพีียึงพีอป้้องกันโรค

กรมการแพีทยึ์เป้ิดเผยึขั้ั�นตอนการทำงานสายึด่วน 1668
พีร้อมทำงานอยึ่างหนักขั้้ามวันขั้้ามคืนอยึ่างไม่มีวันหยึุด

ทราบสิุทธิ์ข้องต๊นเพ้�อลดคุว่ามกังว่ลข้องผ้้ติ๊ดเช้ี่�อโคุวิ่ด-19 โดยท่มงานสุายด่ว่น
เฉพาะกิจ 1668 เป็ินเจ้าหน้าท่�จิต๊อาสุากว่่า 150 คุน ปิระกอบด้ว่ยแพทย์ 
พยาบาล นักวิ่ชี่าการสุาธ์ารณสุุข้ และเจ้าหน้าท่�ในต๊ำาแหน่งต่๊าง ๆ ข้อง
กรมการแพทย์ แบ่งเป็ิน 4 ท่มหลัก คุ้อ 1. ท่มรับสุาย Hotline 1668  2. ท่มข้้อม้ล  
3.	 ท่มแพทย์ และ 4. ท่มปิระสุานงาน ทั�งน่�หากม่ปิัญหาเร้�องการโทรศัพท์
อาจจะใช้ี่ LINE @sabaideebot ในการเข้้าไปิลงทะเบ่ยน เพ้�อแจ้งรายละเอ่ยด
ข้องผ้้ป่ิว่ยโคุวิ่ด-19 เข้้าสุ่้ระบบหาเต่๊ยงสุ่ว่นกลาง 

	 นพ.สุมศัักด่ี�	 อรรฆศ่ัลป์์	 อธ่ิบดีีกรม
การแพทย์ เปิิดเผยว่่า กระทรว่งสุาธ์ารณสุุข้ได้เปิิด
บริการสุายดว่่นเฉพาะกจิ 1668 เพ้�อช่ี่ว่ยเหล้อผ้้ป่ิว่ย
โคุวิ่ด-19 ในการหาเต่๊ยง ระหว่่างเว่ลา 08.00-22.00 น. 
ทำางานรว่่มกับสุายด่ว่น 1669 ข้องกรงุเทพมหานคุร 
และสุายด่ว่น 1330 สุำานักงานหลักปิระกันสุุข้ภาพ
แห่งชี่าติ๊ (สุปิสุชี่.) ท่�รับสุาย 24 ชัี่�ว่โมง โดยม่
วั่ต๊ถุปิระสุงค์ุเพ้�อช่ี่ว่ยเหล้อผ้้ท่�ติ๊ดเช้ี่�อโคุวิ่ด-19 
ท่�ยังไม่ได้รับการด้แลรักษ์าในโรงพยาบาล โดยม่
เป้ิาหมายท่�สุำาคัุญ คุ้อ 1. ให้คุำาแนะนำาผ้้ติ๊ดเช้ี่�อโคุวิ่ด-19 
ในการปิฏิิบัติ๊ตั๊ว่ การด้แลต๊นเองและป้ิองกันการแพร่
กระจายข้องโรคุในข้ณะท่�ยังไม่ได้รับการด้แลรักษ์า
ในโรงพยาบาล  2. ช่ี่ว่ยเหล้อผ้้ติ๊ดเช้ี่�อให้ได้รับ
การปิระสุานสุ่งต่๊อเข้้ารับการด้แลรักษ์าในโรงพยาบาล
ให้เร็ว่ท่�สุุด  3. ติ๊ดต๊ามปิระเมินการเปิล่�ยนแปิลง
ข้องอาการเป็ินระยะเพ้�อลดโอกาสุเกิดคุว่ามรุนแรง
จากโรคุในข้ณะท่� ยั ง ไ ม่ ไ ด้ รับการ ด้แล รักษ์า
ในโรงพยาบาล และ 4. ให้ผ้้ติ๊ดเช้ี่�อได้ทราบถ่ง
กระบว่นการการจัดการภายใต้๊คุว่ามร่ว่มม้อข้อง
ภาคุรัฐและเอกชี่นในการจัดการสุถานการณ์ และ
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กรม สบส.ออกป้ระกาศคุมมาตรฐานแล็บตรวจโควิด-19 
ในคลินิกทั�วไทยึ

อยึ.ยึำ�าไม่เคยึป้ิดกั�น
พีร้อมสนับสนุนภาคเอกชนนำเขั้้าวัคซีีนโควิด-19

เช่ี่น โรงพยาบาลเอกชี่นต้๊องมาย้�นเป็ินผ้้รับอนุญาต๊นำาหร้อสัุ�งยาเข้้ามา

ในราชี่อาณาจักรก่อน จากนั�นจ่งย้�นข้อข่้�นทะเบ่ยนวั่คุซ่ึ่นโคุวิ่ด-19 ข้องต๊นอ่กคุรั�ง 

ซ่ึ่�งเป็ินไปิต๊ามหลักปิฏิิบัติ๊สุากล เน้�องจากผ้้รับอนุญาต๊นำาเข้้าต้๊องเป็ินผ้้รับผิดชี่อบ

ต่๊อคุุณภาพและคุว่ามปิลอดภัยข้องวั่คุซ่ึ่นท่�ต๊นนำาเข้้ามาในราชี่อาณาจักร โดย อย. 

จะพิจารณาทั�งคุว่ามปิลอดภัย คุุณภาพ และปิระสิุทธิ์ผล จ่งได้จัดให้ม่ช่ี่องทาง

พิเศษ์เพ้�อรองรับการพิจารณาโดยเร็ว่ แต่๊ยังคุงมาต๊รฐานสุากล โดยใช้ี่เว่ลา

พิจารณาปิระมาณ 30 วั่นหลังจากย้�นเอกสุารคุรบถ้ว่น ปัิจจุบันม่ผ้้มาติ๊ดต่๊อ

เก่�ยว่กับการนำาเข้้าและข้อข่้�นทะเบ่ยนวั่คุซ่ึ่นโคุวิ่ด-19 จำานว่น 14 ราย ย้�นเอกสุาร

และได้รับอนุมัติ๊ข่้�นทะเบ่ยนแล้ว่ 3 ราย คุ้อ วั่คุซ่ึ่นแอสุต๊ร้าเซึ่นเนก้า โดยบริษ์ัท 

แอสุต๊ร้าเซึ่นเนก้า (ปิระเทศไทย) จำากัด วั่คุซ่ึ่นโคุโรนาแว่คุ ข้องบริษั์ท ซิึ่โนแว่คุ 

นำาเข้้าโดยองค์ุการเภสัุชี่กรรม และวั่คุซ่ึ่นจอห์นสัุนแอนด์จอห์นสัุน โดยบริษั์ท 

แจนเซ่ึ่น-ซ่ึ่แลคุ จำากัด และอย่้ระหว่่างปิระเมินคุำาข้อข่้�นทะเบ่ยน 1 ราย คุ้อ 

วั่คุซ่ึ่นข้องบารัต๊ โดยบริษั์ท ไบโอจ่น่เทคุ จำากัด ซ่ึ่�งบริษั์ทยังย้�นเอกสุารไม่คุรบถ้ว่น 

นอกนั�นเป็ินบริษั์ทและโรงพยาบาลเอกชี่นท่�มาปิร่กษ์าและข้อรับคุำาแนะนำา

ในการข่้�นทะเบ่ยนอ่ก 10 ราย แต๊่ยังไม่ม่การมาย้�นข้อข่้�นทะเบ่ยนว่ัคุซ่ึ่น

แต่๊อย่างใด กรณ่ผ้บ้ริหารภาคุเอกชี่นท่�ให้ข้้อม้ลว่่าไดย้้�นข้อนำาเข้้าว่คัุซ่ึ่นโคุว่ดิ-19 

เม้�อ 6 เด้อนก่อน และยังไม่ได้รับอนุมัติ๊จาก อย. จ่งไม่เป็ินคุว่ามจริง

ข้องรัฐหร้อหน่ว่ยงานท่�เก่�ยว่ข้้องเพ้�อรับตั๊ว่ผ้้ป่ิว่ย

ไปิรักษ์าพยาบาลโดยทันท่ ซ่ึ่�งหากกรม สุบสุ. พบว่่า

คุลินิกแห่งใดไม่ปิฏิิบัติ๊ต๊ามก็จะถ้อว่่าม่คุว่ามผิดต๊าม

กฎหมายสุถานพยาบาล กรม สุบสุ. จะดำาเนินการ

ต๊ามกฎหมายโดยไม่ม่การละเว้่นแต่๊อย่างใด

	 นพ.สุุรโชัค	 ต่่างว่วัฒน์	 รองเลขาธ่ิการ

คณะกรรมการอาหารและยา เปิิดเผยว่่า กรณ่

ภาคุเอกชี่นให้ข่้าว่ต้๊องการให้ อย. ปิลดล็อกการนำาเข้้า

วั่คุซ่ึ่นโคุวิ่ด-19 หลังย้�อมานาน อ่กทั�งได้ย้�นข้อนำาเข้้า

วั่คุซ่ึ่นตั๊�งแต่๊ 6 เด้อนก่อน จนปัิจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาต๊

จาก อย. นั�น สุำานักงานคุณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) ข้อช่ี่�แจงว่่า อย. ไม่เคุยปิิดกั�นภาคุเอกชี่น

ในการนำาเข้้าวั่คุซ่ึ่นโคุวิ่ด-19 และเชิี่ญชี่ว่นให้มา

ข่้�นทะเบ่ยนนำาเข้้าวั่คุซ่ึ่น โดยพร้อมอำานว่ยคุว่ามสุะดว่ก

สุำาหรับกรณ่เอกชี่นท่�ต้๊องการนำาเข้้าวั่คุซ่ึ่นโคุวิ่ด-19 

	 นพ.ธิเรศั	 กรัษนัยรว่วงค์	 อธ่ิบดีีกรมสุนับสุนุนบร่การสุุขภาพ	

(กรม	สุบสุ.)	กระทรวงสุาธิารณสุุข กล่าว่ว่่า เพ้�อคุุ้มคุรองปิระชี่าชี่นให้ได้รับบริการ

ต๊รว่จคัุดกรองโรคุโคุวิ่ด-19 ท่�ม่คุุณภาพ มาต๊รฐาน และม่คุว่ามเท่�ยงต๊รง กรม สุบสุ. 

จ่งได้ออกปิระกาศเร้�อง แนว่ทางการป้ิองกัน คุว่บคุุม และสุ่งต่๊อผ้้ติ๊ดเช้ี่�อไว่รัสุ

โคุโรนา 2019 หร้อโรคุโคุว่ิด-19 กรณ่สุถานพยาบาลปิระเภทท่�ไม่รับผ้้ป่ิว่ยไว้่

คุ้างคุ้น ซ่ึ่�งม่ผลบังคัุบใช้ี่ตั๊�งแต่๊วั่นท่� 9 เมษ์ายนท่�ผ่านมา โดยกำาหนดให้ห้องปิฏิิบัติ๊การ

ข้องคุลินิกท่�จะให้บริการต๊รว่จคัุดกรองและต๊รว่จทางห้องปิฏิิบัติ๊การเพ้�อย้นยัน

การต๊ิดโรคุโคุว่ิด-19 แก่ปิระชี่าชี่นจะต๊้องผ่านการทดสุอบคุว่ามชี่ำานาญทาง

ห้องปิฏิิบัติ๊การต๊ามท่�กรมวิ่ทยาศาสุต๊ร์การแพทย์กำาหนด อ่กทั�งก่อนการให้

บริการจะต๊้องให้คุำาปิร่กษ์าแนะนำาเก่�ยว่กับการรับบริการต๊รว่จคุัดกรองแก่

ผ้้รับบรกิาร เม้�อปิรากฏิผลการต๊รว่จคุดักรองแลว้่จะต๊อ้งแจ้งใหผ้้้รับบรกิารทราบ

ทันท่ และหากผลการต๊รว่จคัุดกรองพบว่่าผ้้รับบริการป่ิว่ยด้ว่ยโรคุโคุวิ่ด-19 

ทางห้องปิฏิิบัติ๊การต๊รว่จคัุดกรองต้๊องแจ้งผลการต๊รว่จคัุดกรอง พร้อมให้คุำาแนะนำา

เก่�ยว่กับการป้ิองกันการแพร่กระจายเช้ี่�อ พร้อมปิระสุานกับสุถานพยาบาล
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คณะผ้้เชี�ยึวชาญสรุป้อาการไม่พีึงป้ระสงค์หลังฉีีดวัคซีีนเกิดขั้ึ�นได้
 ศั.พญ.กุลกัญญา	 โชัคไพบูลย์ก่จ	 คณะแพทยศัาสุต่ร์

ศ่ัร่ราชัพยาบาล	มหาว่ทยาลัยมห่ดีล	ในฐานะป์ระธิานคณะกรรมการ

พ่จารณาเหตุ่การณ์ไม่พึงป์ระสุงค์หลังรับวัคซีีน พร้อมด้ว่ย 

นพ.ทว่่ทรัพย์ ศิรปิระภาศิริ นายแพทย์ทรงคุุณวุ่ฒิิ กรมคุว่บคุุมโรคุ, 

พญ.ทัศน่ย์ ตั๊นติ๊ฤทธิ์ศักดิ� รองผ้้อำานว่ยการด้านการแพทย์ สุถาบัน

ปิระสุาทวิ่ทยา และนายกสุมาคุมปิระสุาทวิ่ทยาแห่งปิระเทศไทย 

และ นพ.เมธ์า อภิวั่ฒินากุล รองเลข้าธ์ิการสุมาคุมปิระสุาทว่ิทยา

แห่งปิระเทศไทย ร่ว่มแถลงข่้าว่กรณ่บุคุลากรทางการแพทย์ 6 ราย 

ท่� จ.ระยอง เกิดอาการไม่พ่งปิระสุงคุ์จากการรับว่ัคุซ่ึ่นโคุว่ิด-19 

ข้องซิึ่โนแว่คุ

	 ศั.พญ.กลุกญัญา กลา่ว่ว่่า จากการสุอบสุว่นอยา่งละเอ่ยด

ทั�ง 6 รายม่อาการคุล้ายหลอดเล้อดสุมอง (stroke) เช่ี่น แข้นข้าอ่อนแรง 

ชี่า ชี่าคุร่�งซ่ึ่ก ยังบอกไม่ได้แน่ชัี่ดว่่าสุาเหตุ๊เกิดจากอะไร สุ่ว่นใหญ่

เกิดกับสุต๊ร่อายุไม่มาก ไม่ม่ปัิจจัยเสุ่�ยงโรคุหลอดเล้อดสุมองมาก่อน 

หายภายใน 1-3 วั่นจากการสุแกน MRI สุมองพบว่่าปิกติ๊จ่งเร่ยกว่่า

เป็ินอาการทางระบบปิระสุาท เป็ินกลุ่มอาการคุล้ายหลอดเล้อดสุมอง

ท่�เกิดชัี่�ว่คุราว่ คิุดว่่าน่าจะเก่�ยว่ข้้องกับการฉ่ดวั่คุซ่ึ่น เน้�องจากเกิด

ภายในช่ี่ว่ง 5-10 นาท่ ทั�งน่�จากการต๊รว่จสุอบคุุณภาพวั่คุซ่ึ่นล็อต๊ 

ดังกล่าว่ไม่พบคุว่ามผิดปิกติ๊ ไม่ม่ปัิญหาเร้�องมาต๊รฐานการจัดเก็บ

วั่คุซ่ึ่น ข้ณะท่�วั่คุซ่ึ่นล็อต๊น่�กระจายไปิ 5 แสุนโด๊สุ ม่ผ้้รับวั่คุซ่ึ่นแล้ว่

มากกว่่า 3 แสุนราย ยังไม่พบอาการดังกล่าว่จ่งต้๊องติ๊ดต๊ามต่๊อไปิ 

โดยคุณะกรรมการฯ ลงคุว่ามเห็นว่่าให้ใช้ี่วั่คุซ่ึ่นล็อต๊น่�ต่๊อไปิได้ 

เน้�องจากปิระโยชี่น์ข้องวั่คุซ่ึ่นม่มากกว่่าอาการท่�เกิดข่้�น ซ่ึ่�งเม้�อม่

อาการคุล้ายหลอดเล้อดสุมองต๊ามแนว่ทางคุ้อ รักษ์าด้ว่ยการให้ยา

ละลายลิ�มเล้อดต๊ามมาต๊รฐานไปิก่อน แม้ภายหลังต๊รว่จพบว่่า

ไม่เก่�ยว่กับโรคุหลอดเล้อดสุมอง เพราะผลสุแกนสุมองปิกติ๊ทั�งหมด 

แต่๊การรักษ์าไปิก่อนไม่ทำาให้เกิดอันต๊รายแต่๊อย่างใด โดยบุคุลากร

ทางการแพทย์ท่�เกิดอาการหลังรับวั่คุซ่ึ่นยังรับวั่คุซ่ึ่นเข็้มท่� 2 ต่๊อได้ 

เน้�องจากไม่ใช่ี่การแพ้รุนแรง ย้นยันว่่าไม่ม่ข้้อห้าม และไม่เคุยม่

หลักฐานเช้ี่�อมโยงว่่ายาคุุมกำาเนิดหร้อปิระจำาเด้อนจะทำาให้เกิด

อาการข้้างเคุ่ยงจากวั่คุซ่ึ่นมากเป็ินพิเศษ์ ทั�งน่�การคุว่บคุุมโรคุโคุวิ่ด-19 

ต้๊องใสุ่หน้ากาก ล้างม้อ เว้่นระยะห่าง และเร่งฉ่ดวั่คุซ่ึ่นให้ได้มากกว่่า

ร้อยละ 70 ข้องปิระชี่ากรจนเกดิภ้มิคุุ้มกันหม่้ จ่งจะถอดหน้ากากออก

พร้อมกันได้เหม้อนปิระเทศอิสุราเอล ต๊อนน่�แม้จะรับวั่คุซ่ึ่นแล้ว่

ยังต้๊องใสุ่หน้ากากอนามัยต่๊อไปิ

	 นพ.ทวีทรัพย์	 ศ่ัรป์ระภาศ่ัร่	 นายแพทย์ทรงคุณวุฒ่	

กรมควบคุมโรค กล่าว่ว่่า อาการไม่พ่งปิระสุงค์ุดังกล่าว่ท่�เกิดข่้�น

เป็ินบุคุลากรทางการแพทย์และสุาธ์ารณสุุข้ 5 ราย และเจ้าหน้าท่�

ปิฏิิบัติ๊งานในโรงพยาบาล 1 ราย ทั�งหมดรับวั่คุซ่ึ่นโคุโรนาแว่คุข้อง

บริษั์ทซิึ่โนแว่คุในล็อต๊เด่ยว่กัน ม่อาการภายหลังรับวั่คุซ่ึ่น 5-30 นาท่ 

โดยเหตุ๊เกิดเม้�อวั่นท่� 5 เมษ์ายน 1 ราย วั่นท่� 6 เมษ์ายน 1 ราย 

วั่นท่� 8 เมษ์ายน 2 ราย และว่ันท่� 9 เมษ์ายน 2 ราย ม่อาการคุล้าย

โรคุระบบปิระสุาทและสุมองคุ้อ ชี่าคุร่�งซ่ึ่ก อ่อนแรงท่�แข้นข้า หร้อชี่า

แต่๊ไม่ม่อาการอ่อนแรง และพบว่่าเป็ินผ้้ม่โรคุปิระจำาตั๊ว่คุ้อ มะเร็ง 1 ราย 

ไข้มันในเล้อดสุ้ง 1 ราย นำ�าหนักเกิน 2 ราย และม่ปิระวั่ติ๊รับปิระทาน

ยาคุุมกำาเนิด 4 ราย ทั�งน่�ม่การฉ่ดวั่คุซ่ึ่นข้องซิึ่โนแว่คุแล้ว่กว่่า 6 แสุนราย 

ม่การเฝ้้าระวั่งติ๊ดต๊ามอาการทุกราย หากม่อาการรุนแรงจะนำาเข้้าสุ่้

การพิจารณาข้องคุณะกรรมการฯ ต่๊อไปิ โดยกระทรว่งสุาธ์ารณสุุข้

พร้อมจะปิฏิิบัติ๊ต๊ามข้้อแนะนำาข้องคุณะแพทย์ผ้้เช่ี่�ยว่ชี่าญ

 ด้าน	พญ.ทัศันีย์	 ตั่นต่่ฤทธ่ิศัักด่ี�	รองผูู้�อำานวยการดี�าน

การแพทย์	สุถาบันป์ระสุาทว่ทยา	และนายกสุมาคมป์ระสุาทว่ทยา

แห่งป์ระเทศัไทย กล่าว่ว่่า แพทย์ท่�จังหวั่ดระยองต๊รว่จวิ่นิจฉัยผ้้ท่�ม่

อาการทั�งหมดพบว่่าเกิดอาการอ่อนแรงจริง ชี่า ปิากเบ่�ยว่ พ้ดไม่ชัี่ด

ในบางราย คุล้ายอาการโรคุหลอดเล้อดสุมอง จ่งต้๊องรักษ์าต๊าม

มาต๊รฐานด้ว่ยการให้ยาละลายลิ�มเล้อดใน 4.5 ชัี่�ว่โมง เพ้�อช่ี่ว่ยช่ี่วิ่ต๊

และลดคุว่ามพิการต๊ามมาต๊รฐานการรักษ์า ซ่ึ่�งเป็ินการรักษ์าฉุกเฉิน

ท่�ต้๊องให้การรักษ์าก่อนแล้ว่คุ่อยด้ว่่าสุาเหตุ๊เกิดจากอะไร ซ่ึ่�งพบว่่า

หลังรักษ์าอาการด่ข่้�นทุกรายจนกลับมาเปิ็นปิกต๊ิ ผลเอกซึ่เรย์

คุอมพิว่เต๊อร์สุมองไม่พบคุว่ามผิดปิกติ๊ และต๊รว่จเพิ�มด้ว่ยการ MRI 

สุมองก็ไม่พบเน้�อสุมองต๊ายหร้อหลอดเล้อดสุมองต่๊บ คิุดว่่าคุล้าย

กลุ่มอาการหลอดเล้อดสุมอง อาจสุัมพันธ์์กับการฉ่ดวั่คุซ่ึ่น เพราะ

ม่รายงานว่่าการฉ่ดวั่คุซ่ึ่นอาจเกิดอาการทางระบบปิระสุาทท่�

เก่�ยว่ข้้องได้ แต่๊พบไม่บ่อย มักเป็ินเพ่ยงชัี่�ว่คุราว่ และด่ข่้�นกลับมา

เป็ินปิกติ๊ จ่งไม่อยากให้ต้๊�นต๊ระหนก อย่างไรก็ต๊าม สุาเหตุ๊เชิี่งล่ก

ต้๊องศ่กษ์าเพิ�มเติ๊ม ซ่ึ่�งจะม่การติ๊ดต๊ามต่๊อไปิ

 ด้าน นพ.เมธิา	 อภ่วัฒนากุล	 รองเลขาธ่ิการสุมาคม

ป์ระสุาทว่ทยาแห่งป์ระเทศัไทย กล่าว่ว่่า หลังฉ่ดวั่คุซ่ึ่นหาก

พบอาการท่�เข้้าได้กับระบบปิระสุาทและหลอดเล้อดสุมองให้ร่บ

ไปิพบแพทย์ท่�โรงพยาบาล สุ่ว่นแพทย์ท่�ต๊รว่จพบอาการท่�เข้้าได้กับ

หลอดเล้อดสุมองให้รักษ์าต๊ามแนว่ทางการรักษ์าโรคุหลอดเล้อดสุมอง

ท่�ม่ข้้อบ่งช่ี่�ให้ยาละลายลิ�มเล้อด และให้รายงานเข้้ามาต๊ามระบบ

เพ้�อนำาไปิศ่กษ์าหร้อสุ้บสุว่นต่๊อไปิ อย่างไรก็ต๊าม ข้อให้ลดคุว่ามกังว่ล 

การรักษ์าจะเป็ินไปิต๊ามกลุ่มอาการและมาต๊รฐานข้องการรักษ์า
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 ศ.พิิเศษ ดร.เอนก เหล่่าธรรมทััศน์ รััฐมนตรีัว่่าการักรัะทรัว่ง

การัอุุดมศึึกษา วิ่ทยาศึาสตรั์ วิ่จััยและนว่ัตกรัรัม เป็็นป็รัะธานการัแถลงข่่าว่ 

ความรว่มมอืเพืิ�อสรา้งความสามารถในการพิฒันากระบวนการสงัเคราะห์

สารออกฤทัธิ�ทัางเภสัชกรรม (API: Active Pharmaceutical Ingredients) 

ของประเทัศ: ยาต้้านไวรัส “Favipiravir” โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิ่ศวรกุล่ 

ผู้้�อุำานว่ยการัสำานักงานพััฒนาวิ่ทยาศึาสตร์ัและเทคโนโลยีแห่่งชาติ (สว่ทช.) 

และ นพิ.วิฑููรย์ ด่านวิบูล่ย์ ผู้้�อุำานว่ยการัอุงค์การัเภสัชกรัรัม (อุภ.) พัรั�อุมด�ว่ย

ผู้้�บริัห่ารัและและนักวิ่จััยจัากทั�ง 2 ห่น่ว่ยงานร่ัว่มแถลงข่่าว่ 

 ศ.พิิเศษ ดร.เอนก เหล่่าธรรมทััศน์ รัฐมนต้รีว่าการกระทัรวง

การอุดมศึกษา วิทัยาศาสต้ร์ วิจััยแล่ะนวัต้กรรม กล่าว่ว่่า วั่นนี�ผู้มยินดีและ

มีคว่ามสุข่มากที�ได�มาร่ัว่มเป็็นสักขี่พัยานคว่ามร่ัว่มมือุในการัพััฒนาว่ัตถุดิบ

สารัอุอุกฤทธิ�ทางยา ห่รืัอุ API (Active Pharmaceutical Ingredients) สำาห่รัับ

ใช�เป็็นสารัตั�งต�นในการัผู้ลิตยาฟาว่ิพิัรัาเวี่ยร์ั (Favipiravir) เพืั�อุใช�ต�านไว่รััส

โคโรันาสายพัันธ์ุให่ม่ (SAR-CoV-2) ซึึ่�งเป็็นงานสว่่นห่นึ�งภายใต�แผู้นยุทธศึาสตรั์

นัักวิิจััย สวิทช.สังเคราะห์์สารตัั้�งต้ั้นั ยา ‘ฟาวิิพิิราเวีิยร์’ สำาเร็จั

‘อภ.’ เตั้รียมศึึกษาควิามเป็็นัไป็ได้้กับ ป็ตั้ท.สร้างโรงงานัสังเคราะห์์

วัิตั้ถุุดิ้บยา
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ในอุนาคต ทำาให่�ป็รัะเทศึมีคว่ามเข่�มแข็่งทางด�านการัแพัทย์

และสาธารัณสขุ่ สามารัถพึั�งพัาตนเอุงได� ลดการันำาเข่�า ซึึ่�งเป็็น

แนว่ทางที�ช่ว่ยให่�ป็รัะเทศึไทยสามารัถก�าว่พั�นกับดักรัายได�

ป็านกลาง เพัรัาะเรัาไม่ได�มีแค่วิ่ทยาการัคว่ามร้ั� แต่เรัายัง

สามารัถผู้ลิตเพืั�อุการัส่งข่ายได�อีุกด�ว่ย อุย่างไรัก็ดี ข่ณะนี� 

สว่ทช. ได�เตรีัยมผู้ลักดันเชื�อุมโยงงานวิ่จััยไป็ส่้รัะดับ

อุุตสาห่กรัรัม โดยนำาเรืั�อุงการัพััฒนาสังเครัาะห์่สารัอุอุกฤทธิ�

ทางเภสัชกรัรัม สำาห่รัับยา Favipiravir ต�านโรัค COVID-19 

บรัรัจุัในโครังการั BCG กลุ่มสาข่ายาและวั่คซีึ่นแล�ว่ และ

เป็็นกรัอุบการัทำางานข่อุงงบป็รัะมาณปี็ 2565 สอุดคล�อุงกับ

นโยบายข่อุงรััฐบาล

การัขั่บเคลื�อุนป็รัะเทศึไทยด�ว่ยโมเดลเศึรัษฐกิจั BCG (Bio-

Circular-Green Economy: BCG Model) พั.ศึ. 2564-2569 

ตามที�นายกรััฐมนตรัปี็รัะกาศึให่� BCG เป็็นว่ารัะแห่่งชาต ิและ

เป็็นต�นแบบการัพััฒนาเศึรัษฐกิจั ซึึ่�งจัะเป็็นห่นึ�งในว่ารัะที�

นำาเสนอุในการัจััดการัป็รัะชมุผู้้�นำาเข่ตเศึรัษฐกจิัเอุเป็ค ปี็ พั.ศึ. 

2565 ซึึ่�งป็รัะเทศึไทยเป็็นเจั�าภาพัในการัจััดงาน

 “การัพััฒนาโมเดลเศึรัษฐกิจั BCG ป็รัะกอุบด�ว่ย 4 สาข่า

ยุทธศึาสตร์ั คือุ เกษตรัและอุาห่ารั สุข่ภาพัและการัแพัทย์ 

พัลังงาน วั่สดุและเคมชีีว่ภาพั และการัท่อุงเที�ยว่และเศึรัษฐกจิั

สรั�างสรัรัค์ โดยอุาศัึยจุัดแข็่งข่อุงป็รัะเทศึซึึ่�งมีคว่ามห่ลากห่ลาย

ทางชีว่ภาพัส้งเป็็นอัุนดับ 6 ข่อุงโลก มีคว่ามห่ลากห่ลาย

ทางวั่ฒนธรัรัม และในสถานการัณ์การัแพัร่ัรัะบาดข่อุง

โรัคโคว่ิด-19 ป็รัะเทศึไทยก็เป็็นที�ป็รัะจัักษ์ข่อุงชาว่โลก

อุย่างมากว่่าเรัามีการัแพัทย์และสาธารัณสุข่ที�ก�าว่ห่น�า

ป็รัะเทศึห่นึ�งในเอุเชียและรัะดับโลก ที�สำา คัญข่ณะนี�

ป็รัะเทศึไทยก็ป็รัะสบคว่ามสำาเร็ัจัในการัพััฒนาวั่คซีึ่น 2 ชนิด 

จัาก 7 ชนิด และวั่คซีึ่นอีุก 5 ชนิดกำาลังอุย่้รัะห่ว่่างการัวิ่จััย

และพััฒนา ซึึ่�งการัพััฒนาวั่คซีึ่นเพืั�อุคนไทยไม่เท่าไห่ร่ั 

แต่การัผู้ลิตวั่คซีึ่นโดยคนไทยต่างห่ากที�เป็็นเป็้าห่มายข่อุง

กรัะทรัว่งการัอุุดมศึึกษา วิ่ทยาศึาสตร์ั วิ่จััยและนวั่ตกรัรัม และ

กรัะทรัว่งสาธารัณสุข่

 นอุกจัากนี�เรัายังป็รัะสบคว่ามสำาเร็ัจัในการัพััฒนา

วั่ตถุดิบสารัอุอุกฤทธิ�ทางยา ห่รืัอุ API ซึึ่�งเป็็นนิมิตห่มายที�ดี

ที�ป็รัะเทศึไทยจัะสามารัถพััฒนาอุุตสาห่กรัรัมวั่คซีึ่น ยา รัว่มถึง

อุุตสาห่กรัรัมอืุ�น ๆ ที�จัะช่ว่ยรัับมือุต่อุวิ่กฤติโรัครัะบาด

 ดร.ณรงค์ ศิริเลิ่ศวรกุล่ ผูู้้อำานวยการ สวทัช. แถลงว่่า 

สว่ทช. คือุห่น่ว่ยงานด�านการัวิ่จััยและพััฒนาทางด�าน

วิ่ทยาศึาสตร์ั เทคโนโลยี และนวั่ตกรัรัม เพืั�อุเพิั�มขี่ด

คว่ามสามารัถในการัแข่่งขั่นให่�ป็รัะเทศึไทยอุย่างยั�งยืน ซึึ่�ง สว่ทช. 

มีอุงค์คว่ามร้ั� บุคลากรั คว่ามเชี�ยว่ชาญ และเทคโนโลยีทาง
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ดำาเนินการัอุย่้ เพืั�อุใช�ในการัผู้ลิตยาฟาว่ิพิัรัาเวี่ยรั์สำาห่รัับ

ต�านโรัค COVID-19

 “อุย่างไรัก็ดี ในกรัะบว่นการัสังเครัาะห์่ API นั�น แม�

ทีมวิ่จััยจัะเลือุกแนว่ทางการัผู้ลิตที�ดีที�สุดจัากห่ลายแนว่ทาง

การัผู้ลิตที�มีอุย่้ในป็ัจัจุับัน แต่ก็ยังเป็็นวิ่ธีที�ต�อุงใช�สารัตั�งต�น

ที�มีรัาคาแพัง ทำาให่�ทีมวิ่จััยเร่ังศึึกษาวิ่จััยต่อุยอุด พััฒนา

กรัะบว่นการัสังเครัาะห์่จัากเดิม 6 ขั่�นตอุน เป็็น 9 ขั่�นตอุน 

ถึงแม�จัะมีขั่�นตอุนที�มากขึ่�นแต่เป็็นวิ่ธีที�สามารัถใช�วั่ตถุดิบ

รัาคาถ้ก ห่าได�ง่าย และพึั�งพัาตนเอุงได� โดย API ที�นักวิ่จััย 

ไบโอุเทค สว่ทช. สังเครัาะห์่ได�มีคุณภาพัดี มีมาตรัฐานทัดเทียม

รัะดับสากล สามารัถใช�เป็็นสารัตั�งต�นทดแทน API ที�นำาเข่�า

จัากต่างป็รัะเทศึ เพืั�อุการัผู้ลิตยาฟาว่ิพิัรัาเวี่ยรั์ได�อุย่างมี

ป็รัะสิทธิภาพั

 สำาห่รัับในขั่�นต่อุไป็ อุงค์การัเภสัชกรัรัมจัะข่ยาย

การัผู้ลิตในรัะดับกึ�งอุุตสาห่กรัรัม (Pilot Scale) ร่ัว่มกับทีม

นักวิ่จััย ไบโอุเทค สว่ทช. และจัะมีการัต่อุยอุดข่ยายผู้ลไป็ส่้

อุุตสาห่กรัรัม API โดยมี บริัษัท ป็ตท. จัำากัด (มห่าชน) ร่ัว่มศึึกษา

คว่ามเป็็นไป็ได�เพืั�อุข่ยายผู้ลส่้ขั่�นตอุนการัผู้ลิตในเชิงพัาณิชย์ 

เป็็นการัทำางานร่ัว่มกันรัะห่ว่่างห่น่ว่ยงานภาครััฐและเอุกชน 

ด�านเคมีสังเครัาะห่์ที�จัะช่ว่ยห่นุนเสรัิมอุงค์การัเภสัชกรัรัม

ในการัผู้ลติสารัอุอุกฤทธิ�ทางเภสชักรัรัมได�เอุงภายในป็รัะเทศึ 

เพืั�อุเสรัิมสรั�างคว่ามเข่�มแข็่งด�านอุุตสาห่กรัรัมยาแบบ

ครับว่งจัรั และส่งเสริัมงานด�านสาธารัณสุข่ข่อุงป็รัะเทศึ

 “เป็็นที�ทรัาบกันดีว่่าอุุตสาห่กรัรัมการัผู้ลิตยาข่อุง

ป็รัะเทศึไทยยังคงอุย่้รัะดับป็ลายนำ�า ต�อุงนำาเข่�าสารั API 

ซึึ่�งเป็็นสารัตั�งต�นในการัผู้ลิตยารัักษาโรัคต่าง ๆ  จัากต่างป็รัะเทศึ

มากถึง 95% ดังนั�น ห่ากเรัาสามารัถสังเครัาะห์่ API ซึึ่�งเป็็น

หั่ว่ใจัสำาคัญข่อุงการัพััฒนาตำารัับยาได�สำาเร็ัจัจัะช่ว่ยผู้ลักดัน

อุุตสาห่กรัรัมข่อุงไทยให่�ผู้ลิตยาได�ครับว่งจัรัด�ว่ยตนเอุงตั�งแต่

ต�นทาง กลางทาง และป็ลายทาง ทำาให่�เรัาสามารัถพึั�งพัาตนเอุง 

ลดการันำาเข่�า สรั�างคว่ามมั�นคงด�านสุข่ภาพัและการัแพัทย์ให่�กับ

ป็รัะชาชนได�

 ดังจัะเห็่นได�จัากในช่ว่งที�ผู่้านมาห่ลายป็รัะเทศึทั�ว่โลก

ต�อุงเผู้ชิญกับสถานการัณ์การัรัะบาดข่อุงโรัค COVID-19 

โรัคอุุบัติให่ม่ที�ยังไม่มียารัักษา ทำาให่�มีคว่ามพัยายามนำายา

ห่รืัอุสารัอุอุกฤทธิ�ต่าง ๆ  มาทดลอุงรัักษาโรัคป็อุดอัุกเสบจัาก

ไว่รััส SARS-CoV-2 กรัะทั�งพับยาที�มีป็รัะสทิธผิู้ลดใีนการัรัักษา

ผู้้�ป่็ว่ยโรัคโควิ่ด-19 ได� ซึึ่�งห่นึ�งในนั�นคือุ ฟาวิ่พิัรัาเวี่ยร์ั”

 ดร.ณรงค์ กล่าว่ต่อุว่่า ด�ว่ยโรัค COVID-19 มี

การัรัะบาดให่ญ่ทั�ว่โลก ทำาให่�ยาฟาว่ิพิัรัาเวี่ยร์ัเป็็นที�ต�อุงการั

อุย่างมาก ป็รัะเทศึผู้้�ผู้ลติต�อุงเก็บไว่�รัักษาป็รัะชากรัข่อุงตนเอุง 

ทำาให่�ยาข่าดตลาด การัสั�งซืึ่�อุทำาได�ยากและมีจัำานว่นจัำากัด 

จึังอุาจัไม่เพัียงพัอุต่อุการัรัักษาข่อุงผู้้�ป่็ว่ยในป็รัะเทศึที�

ไม่สามารัถผู้ลิตยาเอุงได� ซึึ่�งนั�นเป็็นจุัดเริั�มต�นให่� สว่ทช. ร่ัว่มกับ

อุงค์การัเภสัชกรัรัมเดินห่น�าวิ่จััยพััฒนากรัะบว่นการัผู้ลิต API 

ด�ว่ยตนเอุงในรัะดับห่�อุงป็ฏิิบัติการักรัะทั�งป็รัะสบคว่ามสำาเร็ัจั 

ซึึ่�งสอุดคล�อุงกับการัพััฒนาส้ตรัตำารัับยาที�ทางอุงค์การัเภสัชกรัรัม
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มีการัใช�วิ่ทยาศึาสตร์ั เทคโนโลยีและนวั่ตกรัรัมยกรัะดับ

อุุตสาห่กรัรัมยา สอุดรัับกับนโยบายข่อุงรััฐบาลที�มุ่งขั่บเคลื�อุน

เศึรัษฐกิจั BCG ตั�งเป้็าสรั�างศัึกยภาพัการัผู้ลิตยาในป็รัะเทศึ”

สังเครัาะห์่จัากสารัตั�งต�นตัว่ให่ม่ที�มีรัาคาถ้กกว่่าสารัตั�งต�น

ที�ต�อุงนำาเข่�าจัากตา่งป็รัะเทศึที�ใช�อุย่้ ณ ปั็จัจุับันข่ณะนี�อุงค์การั

เภสัชกรัรัมอุย่้ในรัะห่ว่่างการัยื�นจัดสิทธิบัตรัต่อุกรัมทรััพัย์สิน

ทางปั็ญญา ข่ณะเดียว่กัน สว่ทช. พัรั�อุมที�จัะถ่ายทอุดเทคโนโลยี

การัผู้ลิตให่�กับอุงค์การัเภสัชกรัรัม เพืั�อุจัะได�พััฒนาต่อุยอุด

กรัะบว่นการัสังเครัาะห์่ไป็ส่้รัะดับกึ�งอุุตสาห่กรัรัมและ

อุุตสาห่กรัรัมตอุ่ไป็ ทั�งนี�อุงคก์ารัเภสชักรัรัม สว่ทช. และ ป็ตท. 

จัะมีการัศึึกษาคว่ามเป็็นไป็ได�ในการัสรั�างโรังงานสังเครัาะห์่

วั่ตถุดิบยา Favipiravir และวั่ตถุดิบยาจัำาเป็็นอืุ�น ๆ  เพืั�อุส่งเสริัม

และพััฒนาวั่ตถุดิบยาที�มีคว่ามจัำาเป็็นต่อุรัะบบสาธารัณสุข่ 

และมีศัึกยภาพัในเชิงพัาณิชย์ สรั�างคว่ามมั�นคงทางยาให่�กับ

ป็รัะเทศึไทย นับเป็็นสิ�งที�น่ายินดีอุย่างยิ�งที�โครังการั BCG 

ได�บรัรัจุัแผู้นการัสรั�างโรังงานสังเครัาะห์่วั่ตถุดิบลงในแผู้นสาข่า

ด�านยาและวั่คซีึ่น เพืั�อุสามารัถให่�การัสนับสนุนต่อุไป็ ด�าน นพิ.วิฑููรย์ ด่านวิบูล่ย์ ผูู้้อำานวยการองค์การ

เภสัชกรรม กล่าว่ว่่า จัากสถานการัณ์การัแพัร่ัรัะบาดข่อุง

โรัค COVID-19 อุงค์การัเภสัชกรัรัม อุงค์กรัห่ลักด�านยาข่อุง

ป็รัะเทศึได�มีการัวิ่จััยและพััฒนายาและว่ัคซีึ่นสำาห่รัับใช�

ในโรัค COVID-19 ในส่ว่นข่อุงวั่ตถุดิบ ยาฟาวิ่พิัรัาเวี่ยร์ั อุงค์การั

เภสัชกรัรัมได�รั่ว่มมือุกับ สว่ทช. ดำาเนินการัว่ิจััยและพััฒนา

กรัะบว่นการัสังเครัาะห์่วั่ตถุดิบ Favipiravir ซึึ่�งข่ณะนี� สว่ทช. 

ได�ดำาเนินการัในรัะดบัห่�อุงป็ฏิิบัติการัเสรัจ็ัแล�ว่ ได�กรัะบว่นการั
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	 อวััยวัะต่่าง	ๆ	ในร่่างกายจะเกิดการ่เส่ื่�อมเม่�ออายุมากข้ึ้�น	ร่วัมทัั้�งดวังต่าขึ้องเร่า	

ดวังต่ามักเริ่�มเส่ื่�อมต่ามอายุ	 ยิ�งอายุมากจะพบควัามเส่ื่�อมและโร่คต่าได้มากข้ึ้�นต่ามวััย	

จ้งควัร่ร่ะวัังใส่ื่ใจรั่กษาสุื่ขึ้ภาพต่า	ควัร่ต่ร่วัจสุื่ขึ้ภาพต่าอย่างสื่มำ�าเสื่มออย่างน้อยปีีละครั่�ง	

จะได้ทั้ร่าบภาวัะขึ้องต่า	 ถ้้าพบควัามผิิดปีกต่ิในช่่วังแร่กจะได้ป้ีองกันรั่กษาอย่าง

เหมาะสื่ม	หร่่อช่ะลอควัามเส่ื่�อม	และป้ีองกันการ่สูื่ญเสีื่ยดวังต่าได้อย่างถ้าวัร่	

	 พญ.ธาริินีี	เสงี่ี�ยมพริพาณิิชย	์ผู้้�อำำานีวยการิศูน้ีย์จัักษุุและเลสกิ	โริงี่พยาบาล

กรุิงี่เทพ	กล่าวัว่ัา	การ่ต่ร่วัจคัดกร่องควัามเสีื่�ยงเกี�ยวักับโร่คต่าช่่วัยให้สื่ามาร่ถ้ดูแลรั่กษา

ได้ทัั้นท่ั้วังทีั้	และป้ีองกันการ่สูื่ญเสีื่ยดวังต่า	โดยเฉพาะในผู้ิสูื่งอายุ	แนะนำาให้ต่ร่วัจคัดกร่อง

โร่คต่าเป็ีนปีร่ะจำาทุั้กปีีเพ่�อดูว่ัามีภาวัะผิิดปีกติ่ทีั้�ควัร่ร่ักษา	 โดยโร่คและปัีญหาทั้างต่า

ทีั้�มักจะเกิดข้ึ้�นในผู้ิสูื่งอายุ	มีดังนี�									

	 1.	สายตาส้งี่วัยหรืิอำสายตายาวตามอำายุ	(Presbyopia)	ค่อ	การ่เส่ื่�อมสื่ภาพ

ขึ้องดวังต่าต่ามอายทีุั้�มากข้ึ้�น	เกิดได้กับทุั้กคน	ในทุั้กปัีญหาสื่ายต่า	เกิดจากเลนสื่แ์ก้วัต่า

ขึ้าดควัามย่ดหยุ่น	กล้ามเน่�อต่าทีั้�ทั้ำาหน้าทีั้�ช่่วัยปีรั่บกำาลังในการ่มองใกล้เริ่�มทั้ำางานแย่ลง	

ทั้ำาให้ต้่องใส่ื่แว่ันต่าเวัลามองใกล้	แก้ไขึ้ด้วัยการ่ใช้่เลนส์ื่ทีั้�มีกำาลังร่วัมแสื่งมากข้ึ้�น	ในผู้ิทีั้�มี

สื่ายต่าปีกติ่และมีสื่ายต่าสูื่งวััยเม่�ออายุมากข้ึ้�น	แก้ได้ด้วัยการ่ใส่ื่แว่ันสื่ำาหรั่บการ่มองใกล้	

หร่่อใส่ื่เลนส์ื่ชั่ดหลายร่ะยะเพ่�อการ่มองเห็นได้ทัั้�งไกลและใกล้	 ในผู้ิทีั้�มีสื่ายต่าสัื่�น	 ยาวั	

เอียงอยู่แล้วัเกิดมีสื่ายต่าสูื่งวััยจะต้่องปีรั่บค่าแว่ัน	 จากทีั้�จะมีแว่ันอันเดียวั	 ต้่องเปีลี�ยน

โรคตาในผู้้�สู้งอายุุ โรคตาในผู้้�สู้งอายุุ 
ความเสู่�อมที่่�ต�องเตร่ยุมรับม่อ
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เป็ีนแว่ันหลายร่ะยะ	(Progressive	Glasses)	หร่่อ	2	ร่ะยะ	(Bifocal	

Glasses)	เพ่�อให้มองได้ทัั้�งไกลและใกล้	การ่ปีรั่บค่าคอนแทั้คเลนส์ื่	

หร่่อแก้ไขึ้ด้วัย	Femtolasik	เพ่�อแก้สื่ายต่ายาวัต่ามอายุ	(Femtolasik	

with	presbyond)	หากไม่ต้่องการ่ใส่ื่แว่ันหร่่อคอนแทั้คเลนส์ื่

	 2.	 ต�อำกริะจัก	 (Cataract)	 เกิดข้ึ้�นได้เม่�ออายุมากข้ึ้�น	

เลนส์ื่แก้วัต่าจะแข็ึ้งและขุ่ึ้นข้ึ้�น	 สื่ายต่ามัวัลง	 ถ้้าเกิดต้่อกร่ะจก

บริ่เวัณขึ้อบ	ๆ	 ขึ้องเลนส์ื่ร่อบนอก	 สื่ายต่าอาจจะมองได้คมชั่ด

เป็ีนปีกติ่	 แต่่หากเกิดบริ่เวัณต่ร่งกลางเน่�อเลนส์ื่ต่าจะรู้่ส้ื่กร่บกวัน

สื่ายต่าได้	 อาการ่ทีั้�พบบ่อยค่อ	 สื่ายต่ามัวัเหม่อนมีฝ้้าหมอกบัง	

เห็นภาพซ้้อน	ต่าสู้ื่แสื่งไม่ได้	ทั้ำาให้มีปัีญหาในการ่ขัึ้บขีึ้�โดยเฉพาะ

เวัลากลางค่น	เห็นสีื่ผิิดเพี�ยนไปีจากเดิม	เปีลี�ยนแว่ันสื่ายต่าบ่อยๆ	

ต้่อกร่ะจกบางช่นิดทั้ำาให้สื่ายต่าสัื่�นมากข้ึ้�นได้	การ่รั่กษาค่อ	ผ่ิาตั่ด

สื่ลายต้่อกร่ะจก	 ปีัจจุบันการ่ผ่ิาตั่ดจะใช้่เคร่่�องสื่ลายต้่อทั้ำาให้มี

เพียงแผิลขึ้นาดเลก็	ทั้ำาใหส้ื่ามาร่ถ้ผิา่ต่ดัไดเ้ร็่วัข้ึ้�นดว้ัยการ่ใช้่ยาช่า

เฉพาะทีั้�	ไม่ต้่องนอนโร่งพยาบาล	หลังสื่ลายต้่อแพทั้ย์จะใช้่เลนส์ื่

แก้วัต่าเทีั้ยมแทั้นทีั้�	ซ้้�งมีเลนส์ื่หลายแบบให้เล่อกต่ามควัามต้่องการ่

ใช้่งานขึ้องผู้ิป่ีวัยแต่่ละร่าย	 หากต้่อกร่ะจกสุื่กจำาเป็ีนต้่องผ่ิาตั่ด

โดยเร็่วัเพร่าะหากปีล่อยไว้ัจะเกิดอาการ่ปีวัดต่าอย่างรุ่นแร่ง

และอาจเกิดต้่อหินแทั้ร่กซ้้อนได้	 แนะน	ำาให้ต่ร่วัจต่าเป็ีนร่ะยะ	ๆ	

เม่�ออายุมากข้ึ้�น	เพ่�อการ่รั่กษาทีั้�ทัั้นท่ั้วังทีั้	

	 3.	 ต�อำหินี	 (Glaucoma)	 เกิดจากควัามเส่ื่�อมขึ้อง

เส้ื่นปีร่ะสื่าทั้ต่า	มีโอกาสื่สูื่ญเสีื่ยการ่มองเห็นได้	อาการ่ทีั้�สัื่งเกต่ได้

หากเป็ีนต้่อหินเฉียบพลันค่อ	มีอาการ่ปีวัดต่า	ต่ามัวั	และเห็นแสื่งรุ้่ง

ร่อบดวังไฟ	 อาจมีอาการ่ปีวัดศีีร่ษะ	 คล่�นไส้ื่	 อาเจียนร่่วัมด้วัย	

เน่�องจากควัามดันต่าทีั้�สูื่งมาก	 ในกร่ณีทีั้�เป็ีนต้่อหินช่นิดรุ่นแร่ง

เฉียบพลัน	 รั่กษาด้วัยการ่ใช้่ยาหยอดต่าและยารั่บปีร่ะทั้าน

ลดควัามดันลูกต่า	 ผู้ิป่ีวัยบางร่ายอาจจำาเป็ีนต้่องรั่กษาโดยใช้่

แสื่งเลเซ้อร์่และการ่ผ่ิาตั่ด	ทัั้�งนี�มีผู้ิป่ีวัยจำานวันไม่น้อยทีั้�ไม่มีอาการ่

แสื่ดง	 ซ้้�งเป็ีนภัยเงียบทั้ำาให้เส้ื่นปีร่ะสื่าทั้โดนทั้ำาลายโดยไม่รู้่ตั่วั	

ปัีจจุบันโร่คต้่อหินพบในคนอายุน้อยตั่�งแต่่	30	ปีีข้ึ้�นไปีมากข้ึ้�น	

	 4.	นีำ�าวุ�นีตาเสื�อำม	(Vitreous	Floaters)	เกิดจากวุ้ันต่า

ทีั้�อยู่บริ่เวัณสื่่วันหลังขึ้องลูกต่าต่ิดกับจอปีร่ะสื่าทั้ต่าเส่ื่�อมลง	

เม่�อวุ้ันต่าเส่ื่�อม	 (Vitreous	 Degeneration)	 นำ�าวุ้ันในต่าจะเกิด

การ่เปีลี�ยนสื่ภาพ	บางส่ื่วันกลายเป็ีนขึ้องเหลวั	บางส่ื่วันจับเป็ีนก้อน

หร่่อเป็ีนเส้ื่นเหม่อนหยากไย่	 และอาจจะหดตั่วัลอกออกจาก

ผิิวัจอปีร่ะสื่าทั้ต่า	 ผู้ิป่ีวัยจะมองเห็นเป็ีนเงาดำา	 จุดเล็ก	 ๆ	 หร่่อ

เส้ื่นหยากไย่ลอยไปีมาได้ต่ามการ่กลอกต่า	 หร่่อมีแสื่งวัาบคล้าย

ฟ้าแลบ	สื่าเหตุ่มักเกิดจากควัามเส่ื่�อมต่ามวััย	พบมากในคนอายุ	

50	 ปีีข้ึ้�นไปี	 และกลุ่มสื่ายต่าสัื่�น	 ทัั้�งนี�พบว่ัาปัีจจุบันผู้ิทีั้�เป็ีนโร่ค

นำ�าวุ้ันต่าเส่ื่�อมอายุน้อยลงเร่่�อย	ๆ	หากไม่รั่บการ่รั่กษาอาจร้่ายแร่ง

ถ้้งขัึ้�นสูื่ญเสีื่ยการ่มองเห็นถ้าวัร่ได้	 ด้านการ่รั่กษา	 หากมีร่อยฉีก

หร่่อรู่ทีั้�จอต่าจะรั่กษาด้วัยการ่ใช้่เลเซ้อร์่	แต่่ถ้้าพบว่ัามีจอต่าหลุดลอก

รั่กษาด้วัยการ่ผ่ิาตั่ด 
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	 5.	 จุัดรัิบภาพเสื�อำมตามวัย	 (Age-Related	Macular	

Degeneration;	AMD)	เกิดจากจุดรั่บภาพบริ่เวัณกลางจอปีร่ะสื่าทั้ต่า

เส่ื่�อมต่ามวััย	 พบมากในผู้ิทีั้�มีอายุ	 60	 ปีีข้ึ้�นไปี	 อาการ่ทีั้�สัื่งเกต่

ได้ค่อ	มองไม่ชั่ด	ภาพบิดเบี�ยวั	ต่าพร่่ามัวั	มีจุดดำาหร่่อเงาต่ร่งกลาง

ภาพ	 จอปีร่ะสื่าทั้ต่าเส่ื่�อมเปี็นโร่คทีั้�ควัร่รี่บทั้ำาการ่รั่กษาโดยเร็่วั

เพ่�อช่่วัยควับคุมไม่ให้การ่มองเห็นแย่ลงจนร่บกวันคุณภาพช่ีวิัต่	

ปัีจจุบันยังไม่มีวิัธีีรั่กษาให้หายขึ้าด	 การ่ป้ีองกันทีั้�ดีทีั้�สุื่ดค่อ	

การ่ต่ร่วัจคัดกร่องและรั่กษาดูแลดวังต่า	เลี�ยงแสื่งแดดจ้า	เพ่�อช่่วัย

ช่ะลอควัามเส่ื่�อมทีั้�อาจเกิดข้ึ้�นได้	

	 6.	เบาหวานีข้ึ้�นีตา	(Diabetic	Retinopathy)	พบในผู้ิป่ีวัย

เบาหวัาน	สื่าเหต่เุกิดจากนำ�าต่าลในเล่อดสูื่ง	ทั้ำาให้หลอดเล่อดและ

ร่ะบบปีร่ะสื่าทั้เส่ื่�อมลง	 ส่ื่งผิลให้ชั่�นจอปีร่ะสื่าทั้ในลูกต่าเส่ื่�อม	

ถ้้าไม่ได้รั่บการ่รั่กษาจะทั้ำาให้ต่ามัวัและบอดได้	 ในผู้ิป่ีวัยบางร่าย

ไม่เคยต่ร่วัจสุื่ขึ้ภาพต่าจ้งไม่ทั้ร่าบว่ัาการ่มองเห็นแต่่ละข้ึ้างเป็ีน

อย่างไร่	 เพร่าะต่าทัั้�งสื่องข้ึ้างยังมองเห็นอยู่	 แต่่อาจมีด้านหน้�งทีั้�

แย่กว่ัา	 และบางร่ายรู้่ส้ื่กว่ัามองเห็นปีกติ่จ้งไม่มาพบจักษุแพทั้ย์	

ทั้ำาให้การ่รั่กษาช้่าเกินไปีและต่าบอดได้ในทีั้�สุื่ด	 (โดยทัั้�วัไปีผู้ิป่ีวัย

เบาหวัานต้่องต่ร่วัจอย่างน้อยปีีละครั่�ง	 หร่่อบ่อยกว่ัานั�นถ้้าเริ่�ม

มีเบาหวัานข้ึ้�นต่า)	 การ่ต่ร่วัจคัดกร่องและปีฏิิบัติ่ต่ามคำาแนะนำา

ขึ้องแพทั้ย์	ร่วัมถ้้งควับคุมโร่คเบาหวัานให้ดีจะช่่วัยลดควัามเสีื่ยหาย

และควัามรุ่นแร่งทีั้�จะเกิดข้ึ้�นได้กับต่าและอวััยวัะอ่�น	 ๆ	 อาการ่

เบาหวัานข้ึ้�นต่ามีควัามรุ่นแร่งแต่กต่่างกัน	 หากรุ่นแร่งแพทั้ย์จะ

ยิงเลเซ้อร์่ช่่วัย	 หร่่ออาจมีการ่ฉีดยาเข้ึ้านำ�าวุ้ันต่าเพ่�อรั่ก	ษา

จุดรั่บภาพบวัมจากเบาหวัานข้ึ้�นต่า	 ซ้้�งการ่รั่กษาข้ึ้�นอยู่กับร่ะยะ

ควัามรุ่นแร่งขึ้องโร่ค	แต่่หากเป็ีนมากมีเล่อดออกหร่่อจอต่าหลุดลอก

อาจวิันิจฉัยด้วัยการ่ผ่ิาตั่ด 

	 7.	อำาการิตาแห�งี่	(Dry	Eyes)	ผู้ิป่ีวัยจะรู้่ส้ื่กไม่สื่บายต่า	

ร่ะคายเค่องเหม่อนมีสิื่�งแปีลกปีลอมในดวังต่า	 รู้่ส้ื่กแสื่บต่าหร่่อ

อาจมีนำ�าต่าไหลในปีริ่มาณมากได้	 เกิดได้จากหลายสื่าเหตุ่	 เช่่น	

การ่ทั้ำางานผิิดปีกติ่ขึ้องต่่อมไขึ้มันทีั้�เปีล่อกต่า	(Meibomian	Gland	

Dysfunction)	 การ่ใส่ื่คอนแทั้คเลนส์ื่	 การ่ใช้่หน้าจอคอมพิวัเต่อร์่

หร่่อโทั้ร่ศัีพท์ั้นานเกินไปี	การ่เปีลี�ยนแปีลงขึ้องฮอร์่โมน	หร่่อโร่ค

และการ่ร่ับปีร่ะทั้านยาบางช่นิด	 จะพบในผู้ิหญิงมากกว่ัาผู้ิช่าย	

หากไม่ได้รั่บการ่รั่กษาอาจทั้ำาให้การ่มองเห็นมัวัลง	เกิดการ่อักเสื่บ

ขึ้องเย่�อบุต่าหร่่อกร่ะจกต่าได้

	 8.	 ต�อำเนืี�อำ	 ต�อำลม	 –	 ต�อำเนืี�อำ	 (Pterygium)	 เกิดจาก

ควัามเส่ื่�อมสื่ภาพขึ้องเย่�อบุต่า	ทั้ำาให้มีเน่�อเย่�อผิิดปีกติ่เป็ีนเย่�อสีื่แดง

ย่�นเข้ึ้าไปีในต่าดำาเป็ีนรู่ปีสื่ามเหลี�ยม	ค่อย	ๆ	ลุกลาม	ถ้้าเป็ีนมาก

จนบังหร่่อปิีดรู่ม่านต่าจะทั้ำาให้การ่มองเห็นผิิดปีกติ่	สื่ายต่าจะเอียง

มากข้ึ้�นหร่่อต่ามัวัลง	 โร่คนี�มีควัามสื่ัมพันธี์กับแสื่งแ	ดดทีั้�ทั้ำาให้

เย่�อบุต่าเส่ื่�อมสื่ภาพลง	 พบบ่อยในผู้ิทีั้�ทั้ำางานกลางแจ้งทีั้�เจอทัั้�ง

แสื่งแดด	ลม	ฝุ่้น	ควััน	ทั้ร่าย	และพบมากในผู้ิทีั้�มีอายุ	30-35	ปีี	

อาการ่ทีั้�เกดิข้ึ้�นค่อ	ต่าแดง	ร่ะคายเค่อง	ไม่สื่บายต่า	ขึ้ณะทีั้�ต�อำลม	

(Pinguecula)	 เกิดจากการ่เส่ื่�อมสื่ภาพขึ้องเย่�อบุต่าเช่่นเดียวักับ

ต้่อเน่�อ	 แต่่ยังไม่ลุกลามเข้ึ้าต่าดำา	 เป็ีนอยู่บริ่เวัณเย่�อบุต่าเท่ั้านั�น		

อาจมีแค่อาการ่ร่ะคายเค่อง	 แต่่หากเปี็นรุ่นแร่งย่�นเข้ึ้าต่าดำา

มีโอกาสื่กลายเปี็นต้่อเน่�อได้

	 โร่คดวังต่าต่่าง	 ๆ	 ทีั้�กล่าวัมาอาจเกิดข้ึ้�นกับผู้ิสูื่งอายุได้	

นอกจากนี�ในทุั้กช่่วังวััยอาจมีควัามผิิดปีกติ่ทีั้�แต่กต่่างกัน	เช่่น	ในเด็ก

เกิดปัีญหาต่าเขึ้	ต่าเหล่	ในวััยเรี่ยน	วััยทั้ำางานเกิดปัีญหาสื่ายต่าล้า	

ต่าแห้ง	 หร่่อการ่มองเห็นผิิดปีกติ่	 แต่่ไม่ว่ัาจะมีสื่ายต่าสัื่�น	 ยาวั	

หร่่อเอียง	 การ่ดูแลสุื่ขึ้ภาพดวังต่าและการ่ต่ร่วัจต่าเป็ีนร่ะยะ

จะทั้ำาให้รู้่ปีัญหาก่อนและแก้ไขึ้ก่อนสื่ายเกินไปี	 และช่่วัยให้

มองเห็นโลกได้ชั่ดเจนได้อีกนาน
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	 Healthcare	x	Application	ฉบัับัรัับัเทศกาลสงกรัานต์์ซ่ึ่�งรุันแรัง

กว่่ามนต์์มหาเสน่ห์ของขุนแผน	ก็ยอดผ้�ติ์ดโควิ่ค-19	ในเดือนเมษายน

น้�แหละค่ะ	 แอดมินขออนุญาต์งดการัร้ัวิ่ว่แอปฯ	 เก้�ยว่กับัสุขภาพ

สักหน่�งฉบัับันะคะ	 แต่์อยากเชิิญชิว่นท่านผ้�อ่านย�อนวั่ยกลับัไปเร้ัยน

หนังสือกันอ้กสักครัั�ง	 แต่์ครัั�งน้�เรัาจะต์�องบัอกว่่าเร้ัยนทิพย์นะน�องนะ	

><	 ใช่ิค่ะ	 ..	 เรัากำาลังนั�งไทม์แมชิช้ินกลับัส่้ช่ิว่งเว่ลาการัเป็นนักเร้ัยน	

นิสิต์	นักศ่กษา	ก็เนอะข่�นชืิ�อว่่า...การัเร้ัยนร้ั�ไม่ม้วั่นสิ�นสุดจริัง	ๆ	และ

เพื�อไม่ต์กเทรันด์โลกยุคปัจจุบัันขอนำาทุกท่านเข�าส่้หลักส้ต์รั	“ช้ิวิ่ต์วิ่ถ้ีใหม่

และคว่ามฉลาดทางดิจิทัล” 

เกี่่�ยวกี่ับบทเรี่ยน
	 โควิ่ด-19	 เป็นโรัคติ์ดต่์อรั�ายแรัง	 รััฐบัาลให�คว่ามสำาคัญ

ในการัว่างมาต์รัการัป้องกันเพื�อลดและจำากัดการัรัะบัาด	การัว่างมาต์รัการั

จัดการัรัะบัาดของโรัคในครัั�งน้�ม้ผลกรัะทบัต่์อวิ่ถ้ีช้ิวิ่ต์คว่ามเป็นอย่้

ท้�ต์�องปรัับัตั์ว่อย่างมาก	เช่ิน	มาต์รัการั	Social	distancing	ส่งผลกรัะทบั

การัทำางาน	การัศ่กษา	การัดำาเนินวิ่ถ้ีช้ิวิ่ต์หลายอย่างต์�องปรัับัเปล้�ยน	

ขอเชิญเรี่ยนออนไลน์หลักี่สูตรีขอเชิญเรี่ยนออนไลน์หลักี่สูตรี
“ช่วิตวิถ่ใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล”“ช่วิตวิถ่ใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล”
เรี่ยนฟรี่!! แถมรีับเกี่่ยรีติบัตรีฟรี่!!เรี่ยนฟรี่!! แถมรีับเกี่่ยรีติบัตรีฟรี่!!
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รููปท่ี่� 1	การัคว่บัคมุการัรัะบัาดให�ไม่เกนิข้ดคว่ามสามารัถีของรัะบับั
สาธารัณสุข

ม้การัใชิ�เทคโนโลย้ดิจิทัลมากข่�น	 จนเป็นการัปรัับัตั์ว่เข�าส่้ช้ิวิ่ต์

วิ่ถ้ีใหม่	(New	normal)	ด�ว่ยการัใชิ�เทคโนโลย้ช่ิว่ยดำาเนินงานด�าน

ต่์าง	ๆ 	เพื�อลดการัแออัด	ฯลฯ	โครังการัคว่ามช่ิว่ยเหลือของรััฐบัาล

ก็ใชิ�เทคโนโลย้ดิจิทัลแบับัเต็์มร้ัปแบับั	 เช่ิน	 การัลงทะเบ้ัยนขอรัับั

การัช่ิว่ยเหลือจากผลกรัะทบัโควิ่ด-19	 ในโครังการัเรัาไม่ทิ�งกัน	

ลงทะเบ้ัยนเกษต์รักรั	การัใชิ�บััต์รัสว่สัดกิารัแหง่รััฐ	โครังการักรัะตุ์�น

เศรัษฐกิจ	 เท้�ยว่ด�ว่ยกัน	 โครังการัคนละคร่ั�ง	 เป็นต์�น	ปรัะชิาชินได�ใชิ�

เทคโนโลย้ดิจิทัลทำาให�ปรัับัเปล้�ยนวิ่ถ้ีช้ิวิ่ต์ไปจากเดิม	 เช่ิน	การัทำางาน

จากบั�าน	 การัเร้ัยนการัศ่กษาออนไลน์	 การัซืึ่�อขายของบัน

แพลต์ฟอร์ัมดิจิทัล	 การัใชิ�เงินแบับัดิจิทัล	 สิ�งเหล่าน้�เป็นวิ่ถ้ีใหม่

ท้�เริั�มคุ�นเคย

	 ช้ิวิ่ต์วิ่ถ้ีใหมจ่่งเก้�ยว่โยงกบััการัใชิ�เทคโนโลย้ดจิิทัล	จำาเปน็

ต์�องว่างรัากฐาน	 คว่ามร้ั�คว่ามเข�าใจ	 เพื�ออย่้กับัโลกดิจิทัล	

ม้การัปรัับัตั์ว่และเปล้�ยนแปลงวิ่ถ้ีการัดำาเนินช้ิวิ่ต์ท้�เป็นการัผสาน

การัดำาเนินช้ิวิ่ต์บันโลกกายภาพ	(Physical)	กับัโลกเสมือนท้�เร้ัยกว่่า	

โลกไซึ่เบัอรั	์(Cyber)	ท้�ม้แพลต์ฟอรัม์การับัริัการัแบับัดจิิทัล	(Digital	

service	platform)	คว่ามสำาคัญจ่งอย่้ท้�ปรัะชิาชินต์�องพัฒนาคว่ามร้ั�

คว่ามสามารัถี	ทักษะ	และคว่ามฉลาดทางดจิิทัล	เพื�อเต์ร้ัยมพรั�อม

ส่้การัเป็นพลเมืองดิจิทัล

	 บัทเร้ัยนออนไลน์ท้�จัดทำาน้�	 นอกจากให�คว่ามสำาคัญ

กับัเรืั�องช้ิว่ติ์วิ่ถ้ีใหมท้่�เก้�ยว่โยงกบััทักษะคว่ามฉลาดทางดจิิทัล	และ

การัเป็นพลเมืองดิจิทัลแล�ว่	 ยังเน�นการัสรั�างคว่ามรั้�คว่ามเข�าใจ

ท้�เท่าทันต่์อสื�อใหม่	 (New	media)	 ให�คว่ามสำาคัญในเรืั�องการัคิด	

การัวิ่เครัาะห์	 คว่ามเชืิ�อถืีอของแหล่งข�อม้ล	 การัปรัะมว่ลผล

ข่าว่สารั	การัแยกแยะและไม่หลงเชืิ�อข่าว่ปลอม	และให�เห็นถ่ีงปัญหา

ท้�เกิดข่�นในสังคม	 เพื�อด้แลปกป้องตั์ว่เอง	 ด้แลข�อม้ลส่ว่นตั์ว่	

คว่ามเส้�ยงด�านคว่ามมั�นคงปลอดภัยทั�งของตั์ว่เองและสังคม

	 จุดมุ่งหมายของบัทเร้ัยนจ่งเป็นพื�นฐานท้�นักเร้ัยนและ

ปรัะชิาชินคว่รัได�เร้ัยนรั้�ในเบืั�องต์�น	เข�าใจถ่ีง	สทิธ	ิหน�าท้�	คุณธรัรัม	

จริัยธรัรัม	และกฎหมายท้�เก้�ยว่ข�องกับัเทคโนโลย้ดิจิทัล	เนื�อหาท้�

สำาคัญรัะดับัพื�นฐานท้�จำาเป็นต่์อการัดำาเนินช้ิวิ่ต์	เพื�อลดคว่ามเส้�ยง

ในการัดำารังช้ิวิ่ต์ในยุควิ่ถ้ีใหม่

	 การัสรั�างบัทเร้ัยนออนไลน์ในร้ัปแบับั	MOOC	 เป็นสื�อ

การัเร้ัยนร้ั�ให�กับันักเร้ัยนและปรัะชิาชินทั�ว่ไป	 เน�นให�เร้ัยนร้ั�ได�

ด�ว่ยต์นเอง	โดยว่างเค�าโครังเนื�อหาเปน็โมด้ลขนาดเลก็	ๆ 	รัว่มกนั

เป็นบัท	 เพื�อเร้ัยนได�ต์ามเว่ลาท้�ม้	 และเร้ัยนต่์อเนื�องได�จนจบั

หลักส้ต์รั	โดยเป้าหมายผ้�เร้ัยนตั์�งแต่์นักเร้ัยนรัะดับัมัธยมศ่กษาปีท้�	1	

และปรัะชิาชินทั�ว่ไป	โดยผ้�เร้ัยนเข�าเร้ัยนได�ทุกท้�	ทุกเว่ลาได�จำานว่นมาก	

ไรั�ขอบัเขต์จำากัด	ใชิ�อุปกรัณ์ได�ตั์�งแต่์สมาร์ัทโฟนถ่ีงพ้ซ้ึ่	 เมื�อเร้ัยนจบั

จะได�ปรัะกาศน้ยบััต์รัดิจิทัลออกให�ทันท้	 นักเร้ัยนสามารัถีนำาเก็บั

ในแฟ้มสะสมงานของต์นเองได�	 โดยเท้ยบัผลการัเร้ัยนขนาด	

0.5	 หน่ว่ยกิต์	 หรืัอเท้ยบัการัเร้ัยนการัสอนต์ามต์ารัางเร้ัยนของ

นักเร้ัยน	 8	 สัปดาห์	 สัปดาห์ละหน่�งชัิ�ว่โมงในรัะดับัการัศ่กษา

ขั�นพื�นฐาน

สารีบัญบทเรี่ยน
1. วิิกฤติิการูณ์์โควิิด-19 และผลกรูะที่บ

	 การัรัะบัาดของโรัคโควิ่ด-19	 เริั�มเกิดข่�นในปรัะเทศจ้น	

ปรัะเทศไทยเป็นปรัะเทศท้�ม้ผ้�ป่ว่ยรัายแรักท้�เกิดนอกปรัะเทศจ้น	

หลังจากนั�นม้การัรัะบัาดไปทั�ว่โลก	 นับัเป็นการัรัะบัาดท้�รุันแรัง

ครัั�งหน่�งในปรัะวั่ติ์ศาสต์ร์ัโลกมนุษย์	 ทุกปรัะเทศจ่งม้มาต์รัการั

ในการัป้องกันและต่์อส้�กับัโรัครั�ายน้�	ปรัะชิาชินให�คว่ามร่ัว่มมืออย่างด้

ในการัปรัับัพฤติ์กรัรัมต่์าง	ๆ	มาต์รัการัท้�ใชิ�ดำาเนินการัในการัต่์อส้�

กับัโรัครั�ายน้�ม้ผลต์่อการัเปล้�ยนแปลงว่ิถ้ีการัดำาเนินช้ิวิ่ต์	 ม้การั

พัฒนาใชิ�เทคโนโลย้ดิจิทัลเข�าช่ิว่ยเพื�อลดรัะยะห่าง	 (Social	

distancing)	ทำาให�กรัะทบักับัวิ่ถ้ีช้ิวิ่ต์	สังคมท้�ต์�องปรัับัตั์ว่ครัั�งสำาคัญ	

จนกล่าว่ว่่าเป็นวิ่ถ้ีใหม่	(New	normal)	ท้�นำามาใชิ�	นับัเป็นตั์ว่เร่ังให�

เกิดการัเปล้�ยนแปลงด�านต่์าง	ๆ 	โดยเฉพาะการัใชิ�เทคโนโลย้ดิจิทัล

ได�เร็ัว่ยิ�งข่�น	หลายคนเริั�มปรัับัตั์ว่ให�คุ�นชิินกับัการัดำาเนินช้ิวิ่ต์ร้ัปแบับั

ใหม่น้�

2. ช่ีวิิติวิิถ่ีใหม่่ (New Normal)

	 เมื�อก่อนการัทำากิจกรัรัมในช้ิวิ่ต์ปรัะจำาวั่นเป็นการัพบักัน

ซ่ึ่�งหน�า	(Face	to	face)	ท้�ใกล�ชิิดกัน	เรัาม้เพื�อนบั�าน	เห็นหน�ากัน	

พ้ดคุยกัน	 ม้สังคมท้�ค่อนข�างจำากัด	 ช้ิวิ่ต์วิ่ถ้ีใหม่ทำาให�พบักัน
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ผ่านทางเทคโนโลย้ดิจิทัล	ก่อให�เกิดวิ่ถ้ีร้ัปแบับัใหม่ท้�ใชิ�ไซึ่เบัอร์ัผสม

รัว่มกบััแบับักายภาพ	ช้ิว่ติ์วิ่ถ้ีใหม่จ่งม้การัดำาเนินกิจวั่ต์รัท้�ใชิ�ดิจิทัล

ร่ัว่มด�ว่ย	วิ่ถ้ีช้ิวิ่ต์ผ้�คนม้สองสถีานะ	สถีานะหน่�งในโลกจริัง	(Real)	

ทางกายภาพ	กับัอ้กสถีานะหน่�งในโลกเสมือนจริัง	(Virtual)	ท้�มอง

ผ่านหน�าจอท้�อย่้ในไซึ่เบัอรั์	 ด�ว่ยจินต์นาการัท้�คว่บัค่้กันรัะหว่่าง

ไซึ่เบัอร์ักับักายภาพ

รููปท่ี่� 2	รัะบับัไซึ่เบัอร์ั-กายภาพ	Cyber-Physical	System

รููปท่ี่� 3	การัผสมการัเร้ัยนการัสอนบันโลกกายภาพกับัโลกไซึ่เบัอร์ั

จ่งม้คว่ามสำาคัญเพิ�มข่�น	 ทักษะน้�ทำาให�สามารัถีเข�าถ่ีงข�อม้ล	

ข่าว่สารั	คว่ามร้ั�	 การัอ่าน	 เข้ยนดิจิทัล	 ได�มากและเร็ัว่	ออนไลน์

จากทุกท้�	 ใชิ�สมารั์ทโฟนเพื�อการัเร้ัยนร้ั�และรัับัร้ั�ข่าว่สารั	 บัทบัาท

ช้ิว่ิต์วิ่ถี้ใหม่ต์�องใชิ�ทักษะดิจิทัล	 ม้คว่ามสามารัถีในการัใชิ�สื�อ	

การัติ์ดต่์อสื�อสารั	 การัทำางานร่ัว่มกัน	 ทักษะการัคิดเป็นรัะบับั	

การัจัดการัด้แลตั์ว่ต์นในโลกไซึ่เบัอร์ั	รัว่มถ่ีงการัใชิ�อุปกรัณ์ทางด�าน

ดิจิทัล	 ใชิ�เทคโนโลย้ดิจิทัลต่์าง	 ๆ	 อย่างร้ั�คุณค่า	 ม้คุณธรัรัมและ

จริัยธรัรัมกับัการัใชิ�งาน	 ม้คว่ามรัับัผิดชิอบั	 การัก�าว่ส่้เศรัษฐกิจ

ดิจิทัลของปรัะเทศไทยเก้�ยว่กับัการัใชิ�ดิจิทัลเป็นสำาคัญ

5. ควิาม่ฉลาดที่างดิจิิทัี่ล (DQ-Digital Quotient)

	 เมื�อก่อนเรัาให�คว่ามสำาคัญด�านคว่ามฉลาดทางเชิาว่น์

ปัญญา	(IQ-Intelligent	quotient)	ม้การัพัฒนาทกัษะคว่ามสามารัถี

ให�ผ้�คน	โดยเน�นท้�คว่ามฉลาดทางปัญญาท้�ม้หลากหลาย	และบัางเรืั�อง

ม้ลักษณะเฉพาะตั์ว่	 ต่์อมาให�คว่ามสำาคัญกับัการัใชิ�ช้ิวิ่ต์อย่าง

ม้คว่ามสขุ	โดยใชิ�คว่ามฉลาดทางอารัมณ	์(EQ-Emotional	quotient)	

เป็นพื�นฐาน	 ในยุคช้ิวิ่ต์วิ่ถ้ีใหม่ม้การัใชิ�เทคโนโลย้ดิจิทัลกันมาก	

ม้กิจกรัรัมอย่้บันโลกไซึ่เบัอรั์	 จ่งต์�องอาศัยคว่ามฉลาดทางดิจิทัล	

(DQ-Digital	 quotient)	 เพื�อเพิ�มข้ดคว่ามสามารัถีการัดำารังช้ิวิ่ต์

ท้�ทำาให�ใชิ�ช้ิวิ่ต์ในโลกดิจิทัลได�ด้ข่�น

6. การูรูู�เท่ี่าทัี่นส่ื่�อใหม่่

	 เทคโนโลย้ดิจิทัลเปล้�ยนแปลงร้ัปแบับัสื�อแบับัดั�งเดิม	

หนังสือพิมพ์	 วิ่ทยุ	 โทรัทัศน์	 มาเป็นสื�อออนไลน์	 สื�อดิจิทัลใหม่	

และสื�อ สังคมม้ ลักษณะเป็นแพลต์ฟอร์ัมท้� ทุกคนอย่้บัน

แพลต์ฟอรั์ม	 เป็นทั�งผ้�ให�ข่าว่และผ้�รัับัข่าว่	 ซ่ึ่�งต่์างจากในอด้ต์

3. การูศึึกษาวิิถ่ีใหม่่

	 ผลกรัะทบัจากโควิ่ด-19	 ม้ต่์อรัะบับัการัศ่กษาส้งมาก	

ในช่ิว่งการัรัะบัาดของโควิ่ด-19	ม้นักเร้ัยนทั�ว่โลกกว่่า	1,700	ล�านคน

ต์�องหยุดอย่้บั�าน	 แต่์การัเร้ัยนการัสอนยังดำาเนินการัต่์อโดยปรัับั

ร้ัปแบับัการัเร้ัยนการัสอนแบับัใหม่เป็นการัเร้ัยนท้�ใชิ�ตั์ว่ช่ิว่ย	 เช่ิน	

เทคโนโลย้ช่ิว่ยทดแทนการัมาโรังเร้ัยน	 ในช่ิว่งวิ่กฤติ์เช่ินน้�หลาย

โรังเร้ัยนจ่งต์�องหาว่ธ้ิการัท้�เหมาะสมมาใชิ�เพื�อให�การัศ่กษาดำาเนนิ

ต่์อไปได�	ผลจากโควิ่ด-19	ยังเป็นตั์ว่เร่ังให�ใชิ�เทคโนโลย้ดิจิทัลช่ิว่ย

การัเร้ัยนร้ั�ได�เร็ัว่ข่�น	โดยใชิ�กิจกรัรัมการัเร้ัยนร้ั�บันโลกไซึ่เบัอร์ัร่ัว่มกับั

โลกกายภาพ	เทคโนโลย้ดิจิทัลช่ิว่ยร่ันรัะยะทางทำาให�เร้ัยนร้ั�ได�ทุกท้�	

ทุกเว่ลา	ทำาให�ผ้�เร้ัยนเข�าถ่ีงแหล่งคว่ามร้ั�	หรืัอเร้ัยนกับัคร้ัได�โดยต์รัง

แบับัออนไลน์	รัะบับัการัศ่กษาเป็นการับัริัการัร้ัปแบับัหน่�งท้�ให�บัริัการั

บันแพลต์ฟอร์ัมดิจิทัลได�	 	 	 	 	

           

4. ทัี่กษะดิจิิทัี่ลเพ่ื่�ออนาคติ

	 โควิ่ด-19	ทำาให�ต์�องปรัับัการัใชิ�ช้ิวิ่ต์หลายอย่าง	ทั�งการัด้แล

ต์นเอง	 การัใชิ�ดิจิทัลออนไลน์	 ทำากิจกรัรัมต่์าง	 ๆ	 ทักษะดิจิทัล
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อย่างมาก	 ทำาให�ม้ข�อม้ลข่าว่สารัมากมาย	 ท่ว่มท�น	 ทักษะการัใชิ�

และการับัริัโภคข่าว่สารัอย่างร้ั�เท่าทันเป็นเรืั�องสำาคัญ	 เพรัาะผ้�รัับั

ข่าว่สารัเป็นผ้�เลือก	 วิ่เครัาะห์ด�ว่ยต์นเอง	 ต์�องคิด	 วิ่เครัาะห์	

แยกคว่ามจริังกับัคว่ามเห็นได�	 และรัับัร้ั�การัม้ข่าว่ปลอม	 ข่าว่ลว่ง	

จ่งต์�องเร้ัยนร้ั�และม้ทักษะในการัใชิ�เทคโนโลย้ในการัรัับัข่าว่สารั

7. การูเป็นพื่ลเม่่องดิจิิทัี่ล

	 การัเป็นพลเมืองดิจิทัลหมายถ่ีงผ้�ท้�ใชิ�ดิจิทัล	 ออนไลน์	

ทำากิจกรัรัมบันโลกไซึ่เบัอร์ัเป็นปรัะจำา	 และพรั�อมท้�จะเชืิ�อมโยง

การัรัับัร้ั� ข่าว่สารัและทำากิจกรัรัมร่ัว่มกับัภาครััฐ	 ม้คว่ามร้ั�	

คว่ามสามารัถีใชิ�งานอย่างม้ปรัะสิทธิภาพ	 เป็นผ้�ม้พฤติ์กรัรัม

ท้�เหมาะสมและม้คว่ามรัับัผิดชิอบักับัการัใชิ�เทคโนโลย้	 การัเป็น

พลเมืองดิจิทัลจ่งม้คว่ามสำาคัญท้�จะยกรัะดับัคุณภาพช้ิว่ิต์	 และ

คว่ามเป็นอย่้ของปรัะชิากรัให�ส้งข่�น

8. คุณ์ธรูรูม่และจิริูยธรูรูม่ในสัื่งคม่ไซเบอร์ู

	 สังคมไซึ่เบัอร์ั	 หมายถ่ีง	 การัอย่้รัว่มกันของผ้�คนท้�ม้

กิจกรัรัมเชิิงคว่ามสัมพันธ์	 รัว่มถ่ีงการัทำาธุรักรัรัมซ่ึ่�งกันและกัน

ท้�ใชิ�ดิจิทัลเป็นฐาน	 ไม่ข่�นกับัอาช้ิพ	 อายุ	 เพศ	 ศาสนา	 ฐานะ	

ท้�อย่้อาศัย	ฯลฯ	 สังคมไซึ่เบัอร์ัก็ไม่แต์กต่์างจากสังคมบันโลกจริัง	

แต่์ส่ว่นใหญ่เรัาอาจจะไม่เห็นตั์ว่ต์นท้�แท�จริัง	แต่์ทำาอย่้บันรัะบับัดิจิทัล	

เป็นพลเมืองดิจิทัล	 มารัว่มกลุ่มทำากิจกรัรัมทางสังคมด�ว่ยการัใชิ�

เทคโนโลย้ดิจิทัล	 ในสังคมใดก็ต์ามถี�าทุกคนท้�อย่้ร่ัว่มกันในสังคม

ต่์างปรัะพฤติ์ปฏิิบััติ์ต่์อกันด�ว่ยด้	อาศัยคุณธรัรัมและจริัยธรัรัมท้�ด้	

สังคมก็สงบัสุข	 ปรัาศจากปัญหา	 แต่์หากม้ผ้�ขาดคุณธรัรัมและ

จริัยธรัรัม	ปรัะพฤต์ปิฏิิบััติ์เอารััดเอาเปร้ัยบั	กอ่คว่ามไมส่งบั	สงัคม

ก็จะวุ่่นว่าย	ไม่สงบัสุข	ย่อมต์�องหาวิ่ธ้การัมาจัดการักับัปัญหาเหล่านั�น	

วิ่ธ้หน่�งคือ	การัออกกฎหมายเพื�อใชิ�กฎหมายแก�ปัญหา

ม่าค่ะ!!! เชิีญเข้�าห�องเรู่ยนทิี่พื่ย์กันเลย 
https://learningdq-dc.ku.ac.th

ข้�อมู่ลอ�างอิง
1.	https://learningcovid.ku.ac.th
2.	https://www.facebook.com/นพ.ยง	ภ่้ว่รัว่รัรัณ
3.	https://www.facebook.com/ยืน	ภ่้ว่รัว่รัรัณ

รููปท่ี่� 4	การัร้ั�จักตั์ว่ต์นทางกายภาพ	(Know	Your	Customer-KYC)	
เพื�อเชืิ�อมโยงอว่าต์าร์ั

รููปท่ี่� 5	 คว่ามสัมพันธ์ของปรัะชิาชินกับัการัเป็นพลเมืองดิจิทัล
ในโลกไซึ่เบัอร์ั
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การดููแลรักษาร่างกายของสตรีการดููแลรักษาร่างกายของสตรี
 การแพทย์์แผนจีีนมีีความีเกี�ย์วข้้องสััมีพันธ์์กับมีนุษย์์มีาแต่่โบราณกาล และเพศหญิิง

เป็็นเพศที�อ่อนแอ และมีีความีสัำาคัญิ ดัังนั�น การดัูแลรักษาร่างกาย์ข้องเพศหญิิงจีึงมีี

ความีเช่ื่�อมีโย์งกับหัวข้้อที�จีะกล่าวดัังต่่อไป็นี�

 1. เต่รีย์มีอาหารที�เหมีาะสัมีสัำาหรับรับป็ระทาน 3 ม่ี�อ โดัย์ม่ี�อเช้ื่ารับป็ระทานเพีย์งแค่

ข้้าวโอ๊ต่ หร่ออาหารที�มีีเส้ันใย์ไฟเบอร์สูัง เช่ื่น มีะละกอ กล้วย์ ส้ัมี ถัั่�วเขี้ย์ว ถัั่�วแดัง ข้้าวกล้อง 

ธั์ญิพ่ชื่ไม่ีขั้ดัสีั แครอท ข้้าวโพดั ฯลฯ หร่อนมีสัดัไข้มัีนต่ำ�า โดัย์เฉพาะอย์่างยิ์�งอาหารจีาก

พ่ชื่ธ์รรมีชื่าติ่ก่อนม่ี�ออาหารทุกวัน ซึึ่�งนอกจีากจีะช่ื่วย์กำาจัีดัไข้มัีนส่ัวนเกินที�รับป็ระทานเข้้าไป็แล้ว 

ยั์งช่ื่วย์ลดัไข้มัีนโดัย์ไม่ีข้ัดัข้วางสัารอาหารอ่�น ๆ ที�ได้ัรับป็ระทานเข้้าไป็ อีกทั�งยั์งช่ื่วย์ให้เอว

เล็กลงอีกดั้วย์ สัำาหรับอาหารป็ระเภทเน่�อสััต่ว์และอาหารทะเลนั�นเหมีาะสัำาหรับม่ี�อกลางวัน 

และในม่ี�อเย็์นควรเป็็นอาหารรสัชื่าติ่อ่อน ๆ เบา ๆ บริโภคผักเป็็นหลัก อาหารว่างสัามีารถั่

รับป็ระทานมีะข้ามี และเสัาวรสัได้ั 

 

 2. หลังม่ี�ออาหารให้ย่์นเป็็นเวลาครึ�งชัื่�วโมีง สัาเหตุ่หลักข้องการมีีเอวที�

ใหญ่ิขึ้�นข้องผู้หญิิงค่อ ความีป็ระมีาท เน่�องจีากในแต่่ละวันยุ่์งกับการทำางาน การเรีย์น 

ทำาให้ไมี่มีีเวลามีาจีัดัสัรรหลักเกณฑ์์ที�เหมีาะสัมีสัำาหรับการรับป็ระทานอาหารข้อง

ต่นเอง การย่์นครึ�งชัื่�วโมีงหลังอาหารจีะช่ื่วย์ลดัการสัะสัมีข้องไข้มัีนรอบเอวและหน้าท้อง 

ผู้เขี้ย์นแนะนำาให้ย่์นฝึึกสัติ่ไป็ด้ัวย์ได้ั 
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 3. ก่อนนอน 5 ชัื่�วโมีงให้งดัรับป็ระทานอาหาร ข้้อห้ามีหลักในการลดั

ความีอ้วนค่อ ห้ามีรับป็ระทานอาหารก่อนนอน เวลานอนร่างกาย์ไมี่ไดั้ข้ยั์บ 

อาหารที�รับป็ระทานลงไป็ทั�งหมีดัจีะถูั่กดูัดัซึึ่มีและเก็บสัะสัมีไว้เป็็นไข้มัีน ถ้ั่าหาก

รู้สึักหิวจีนทนไม่ีได้ัอาจีรับป็ระทานผักต้่มี หร่อนำ�าผลไม้ีได้ั

ท่ี่�มา: 

1. https://baike.baidu.com/item/古方养生
2. https://www.thaihealth.or.th/Content/38846-ผักผลไม้ีไฟเบอร์สูัง.html?download

3. https://www.thaihealth.or.th/Content/38847-ผักผลไม้ีอะไรให้ไฟเบอร์สูัง.html

 4. ไม่ีต้่องรีบที�จีะลุกขึ้�นจีากเตี่ย์ง ต่่�นขึ้�นต่อนเช้ื่าให้นอนหงาย์ ย่์ดัตั่ว 

หลังจีากนั�นให้ตั่�งท่าคลาน และโค้งหลังให้กระดูักสัันหลังได้ัต่่�นจีากการนอน 

การทำาเช่ื่นนี�ช่ื่วย์หลกีเลี�ย์งอาการป็วดัหลงั ทำาให้มีีลักษณะทา่ทางที�ดีั เริ�มีต้่น

วันที�อารมีณ์ดีั ๆ ทำาทุกวันได้ัเลย์ค่ะ

 5. ทำาความีสัะอาดัครัว หลังรับป็ระทานอาหารอย่์านั�งที�โต๊่ะหร่อนอนพัก 

ให้ทำาความีสัะอาดัโต๊่ะอาหาร ล้างจีาน หร่อหาอะไรทำา อย่์างไรก็ต่ามี ต้่องบังคับ

ตั่วเองให้ออกกำาลังกาย์หลังอาหารเป็็นเวลา 15 นาที ซึึ่�งเป็็นวิธี์ที�ง่าย์ ๆ  สัามีารถั่

รักษานำ�าหนักไว้ให้คงที�ได้ัอีกวิธี์หนึ�ง

 

 หวังว่าบทความีนี�จีะเป็็นป็ระโย์ชื่น์ต่่อสุัภาพสัต่รีทั�งหลาย์

นะคะ โดัย์เฉพาะอย่์างยิ์�งในยุ์ค New normal หลาย์ ๆ ท่านจีะต้่อง

ทำางานที�บ้าน การเผาผลาญิพลังงานอาจีน้อย์ลง ลองทำาต่ามี

คำาแนะนำาข้องแพทย์์จีีนดูันะคะ จีะช่ื่วย์ดูัแลร่างกาย์ให้อยู่์ในสัภาพดีัได้ั
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พรีีม่่า ผสานภาครีัฐ-เอกชนพรีีม่่า ผสานภาครีัฐ-เอกชน
เรี่งสนับสนุนการีพัฒนานวััตกรีรีม่สุขภาพเรี่งสนับสนุนการีพัฒนานวััตกรีรีม่สุขภาพ
เดิินหน้าปรีะเทศไทยส่่ศ่นย์กลางควัาม่ม่ั�นคงทางสุขภาพในรีะดิับภ่ม่ิภาคเดิินหน้าปรีะเทศไทยส่่ศ่นย์กลางควัาม่ม่ั�นคงทางสุขภาพในรีะดิับภ่ม่ิภาค

	 สมาคมผู้้�วิิจััยและผู้ลิตเภสัชภัณฑ์์	(PReMA:	พรีีม่า)	ตอกยำ�าภารีกิจัหลักตลอดรีะยะเวิลา	

50	ปีีในการีสนับสนุนนวัิตกรีรีมด�านสุขภาพ	เพ่�อพัฒนาคุณภาพชีวิิตทีี่�ดีข้�นของคนไที่ย	เดินหน�า

ผู้สานควิามร่ีวิมม่อกับภาครัีฐและภาคเอกชนด�านสาธารีณสุข	มุ่งยกรีะดับปีรีะเที่ศไที่ยส่้การีเป็ีน	

“ศ้นย์กลางควิามมั�นคงที่างสุขภาพในภ้มิภาค”	 เปิีดเวิทีี่สัมมนาวิิชาการี	 “50	 Years	 of	 Health	

Innovation:	Partnership	for	Regional	Health	Security”	จุัดปีรีะกายควิามคิดและสานต่อเคร่ีอข่าย

การีที่ำางาน	เพ่�อสนับสนุนการีคิดค�นและพัฒนายานวัิตกรีรีมและแนวิที่างการีรัีกษาโรีคต่าง	ๆ	ทีี่�จัะ

ยกรีะดับควิามมั�นคงที่างด�านสุขภาพของปีรีะเที่ศไที่ยไปีอีกขั�น	 โดยมีนายอนุทิี่น	 ชาญวีิรีก้ล	

รีองนายกรัีฐมนตรีีและรัีฐมนตรีีว่ิาการีกรีะที่รีวิงสาธารีณสุข	ให�เกียรีติร่ีวิมงานและกล่าวิปีาฐกถา

เปิีดงาน	ภายในงานมกีารีแลกเปีลี�ยนข�อม้ล	องค์ควิามร้ี�	เที่คโนโลยี	และนวัิตกรีรีม	โดยนักวิิชาการี

และแพที่ย์ผู้้�เชี�ยวิชาญ	 เพ่�อเตรีียมควิามพรี�อมรัีบม่อกับควิามที่�าที่ายด�านสุขภาพทีี่�จัะเกิดข้�น

ในอนาคต	

	 ปีรีะเที่ศไที่ยได�รีบัการีจััดอนัดับให�เป็ีนปีรีะเที่ศทีี่�มีควิามเข�มแข็งด�านควิามมั�นคงที่างด�าน

สุขภาพเป็ีนอันดับ	6	จัาก	195	ปีรีะเที่ศ	โดยเป็ีนปีรีะเที่ศกำาลังพัฒนาเพียงปีรีะเที่ศเดียวิทีี่�ถ้กจััด

ให�อย่้ในอันดับ	Top	10	ของโลก	และเป็ีนอันดับทีี่�	1	ในเอเชีย*	แสดงให�เห็นถ้งควิามพรี�อมและ

ควิามสามารีถในการีรีับม่อต่อภาวิะการีแพรี่รีะบาดของโรีคอุบัติใหม่ในรีะดับต�น	 ๆ	 ของโลก	
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อย่างไรีก็ตาม	ปีรีะเที่ศไที่ยยงัสามารีถที่ี�จัะพฒันาและเพิ�มศกัยภาพเพ่�อเสรีมิสรี�างควิามมั�นคง

ที่างด�านสุขภาพให�ปีรีะชาชนมีสขุภาวิะทีี่�ดมีากยิ�งข้�น	ซ้ึ่�งจัะส่งผู้ลดีตอ่การีขับเคล่�อนที่างสังคม	

และการีพัฒนาเศรีษฐกิจัของปีรีะเที่ศ	

	 ดร.นรา	 เดชะรินทร์ นายกสมาคมผู้้�วิิจััยและผู้ลิตเภสัชภัณฑ์์	 (พรีม่า)	 กล่าวิว่ิา	

ควิามมั�นคงที่างด�านสุขภาพของปีรีะเที่ศไที่ยเกิดจัากการีมีรีะบบปีรีะกันสุขภาพทีี่�ดี	ปีรีะกอบด�วิย	

รีะบบสวัิสดิการีรัีกษาพยาบาลข�ารีาชการี	รีะบบปีรีะกันสังคม	และรีะบบหลักปีรีะกันสุขภาพแห่งชาติ	

รีวิมถ้งการีพัฒนานวัิตกรีรีรีมด�านสุขภาพ	 ได�แก่	การีพัฒนายาและวัิคซีึ่นนวัิตกรีรีม	 เคร่ี�องม่อ

ที่างการีแพที่ย์	และกรีะบวินการีรัีกษาทีี่�ทัี่นสมัย	และเรีายังมีรีะบบการีติดตามและควิบคุมโรีค

ทีี่�ทัี่นสมัย	ซ้ึ่�งที่ำาให�อัตรีาการีเจ็ับป่ีวิยและอัตรีาการีเสียชีวิิตจัากโรีคต่าง	ๆ	ลดลง	อัตรีาการีรีอดชีวิิต

ส้งข้�น	ผู้้�ป่ีวิยมีอายุทีี่�ย่นยาวิข้�น

	 การีจัะสรี�างควิามมั�นคงที่างสุขภาพที่ี�เข�มแข็งได�นั�นต�องอาศัย	 3	 องค์ปีรีะกอบหลัก	

ได�แก่	การีบริีหารีการีเงินการีคลังด�านสุขภาพ	การีเข�าถ้งการีให�บริีการีที่างด�านสุขภาพได�อย่าง

ทัี่นท่ี่วิงทีี่	และควิามสามารีถในการีเข�าถ้งกรีะบวินการีรัีกษา	ยา	และเคร่ี�องม่อที่างการีแพที่ย์

ทีี่�มีคุณภาพ	ซ้ึ่�งต�องอาศัยนวัิตกรีรีมด�านสุขภาพในการีสรี�างสรีรีค์และพัฒนา
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	 ด�าน	นพ.ทวิิราป	ตันติวิงษ์์	ประธานเจั�าหน�าที�บริหารสมาคมผู้้�วิิจััยและผู้ลิตเภสัชภัณฑ์์	

(พรีม่า)	 	 กล่าวิวิ่า	 ด�วิยควิามมุ่งมั�นของพรีีม่าและสมาชิกซ้ึ่�งเปี็นบรีิษัที่ผู้้�วิิจััยและพัฒนา

ยานวิัตกรีรีมต่าง	 ๆ	 ในการีผู้ลักดันและพัฒนานวิัตกรีรีมด�านสุขภาพเพ่�อเสรีิมควิามเข�มแข็ง

ของควิามมั�นคงที่างสขุภาพของปีรีะเที่ศไที่ย	ในโอกาสครีบรีอบ	50	ปีีการีดำาเนนิงานของพรีีม่า

ในปีรีะเที่ศไที่ย	จ้ังได�จััดให�มีการีสัมมนาวิิชาการี	“50	Years	of	Health	Innovation:	Partnership	

for	Regional	Health	Security”	ข้�น	เพ่�อจุัดปีรีะกายและขยายกรีอบควิามคิดร่ีวิมกับทุี่กภาคส่วิน	

ซ้ึ่�งจัะนำาไปีส่้การียกรีะดับควิามมั�นคงที่างด�านสุขภาพให�กับปีรีะเที่ศไที่ย	 โดยมีหัวิข�อสำาคัญ

ทีี่�ครีอบคลุมในเร่ี�องการีเตรีียมควิามพรี�อมเพ่�อรัีบม่อกับควิามมั�นคงที่างด�านสุขภาพในยุค

ทีี่�โลกเช่�อมต่อถ้งกัน	 การีสรี�างคุณค่าให�กับปีรีะเที่ศด�วิยนวิัตกรีรีมด�านสุขภาพ	 ควิามยั�งย่น

ที่างการีเงินในยุคสังคมผู้้�ส้งวัิย	 และการีผู้สานควิามร่ีวิมม่อเป็ีนพันธมิตรีเพ่�อควิามมั�นคง

ที่างด�านสุขภาพในรีะดับภ้มิภาค

	 นพ.ทวิิราป	 เสริีมว่ิา	 การีวิิจััยที่างคลินิกเป็ีนจุัดเริี�มต�นของการีสรี�างสรีรีค์นวัิตกรีรีม

ด�านการีด้แลสุขภาพ	ที่ำาให�เกิดยาใหม่	ๆ	เพ่�อใช�รัีกษาโรีคทีี่�ยังไม่สามารีถรัีกษาให�หายขาดได�	

รีวิมถ้งช่วิยให�ผู้้�ป่ีวิยมีคุณภาพชีวิิตทีี่�ดีข้�น	ซ้ึ่�งสอดคล�องกับภารีกิจัหลักของพรีีม่าในการีผู้ลักดัน

ให�เกิดการีพัฒนายาใหม่	ๆ 	ด�วิยการีวิิจััยและพัฒนา	โดยที่ำางานผู้สานควิามร่ีวิมม่อกับหน่วิยงาน

ต่าง	 ๆ	 ซ้ึ่�งหากได�รัีบการีสนับสนุนจัากภาครัีฐและจัากพันธมิตรีอย่างต่อเน่�อง	 ก็จัะเป็ีนกลไก

สำาคัญในการียกรีะดับรีะบบสาธารีณสุขและนำาไปีส่้การีมีควิามมั�นคงที่างด�านสุขภาพทีี่�เข�มแข็ง

ได�นั�นเอง

	 “สิ�งสำาคัญทีี่�จัะที่ำาให�เกิดการียกรีะดับควิามมั�นคงที่างด�านสุขภาพอย่างเป็ีนร้ีปีธรีรีมได�นั�น	

จัำาเป็ีนต�องอาศัยควิามร่ีวิมม่อจัากทุี่กภาคส่วิน	 ทัี่�งจัากหน่วิยงานผู้้�กำากับด้แลนโยบาย	

สถาบันวิิจััยต่าง	ๆ 	สถาบันการีศ้กษา	ผู้้�ปีรีะกอบการี	และภาคเอกชน	ในการีร่ีวิมสรี�างนวัิตกรีรีม

ใหม่	ๆ	ในรีะบบสุขภาพให�เกิดข้�น	และปีรีะเที่ศไที่ยจัะกลายเป็ีนต�นแบบให�กับนานาปีรีะเที่ศ	

และเป็ีนศ้นย์กลางด�านควิามมั�นคงของภ้มิภาค	ควิามมั�นคงที่างด�านสุขภาพค่อตัวิชี�วัิดสำาคัญ

ทีี่�จัะสะที่�อนคุณภาพชีวิิตทีี่�ดีของคนไที่ย	 และยังเป็ีนผู้ลต่อเน่�องทีี่�จัะที่ำาให�เกิดควิามมั�นคง

ที่างสังคมและควิามมั�นคงที่างเศรีษฐกิจัตั�งแต่รีะดับรีากฐานไปีจันถ้งรีะบบเศรีษฐกิจัของปีรีะเที่ศ”	

ดร.นรา	กล่าวิทิี่�งที่�าย
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กระทรวง อว.-สจล.เปิิดนโยบายผลักดันนักวิจัยไทยกล่�มการแพทย์กระทรวง อว.-สจล.เปิิดนโยบายผลักดันนักวิจัยไทยกล่�มการแพทย์

พร้อมชููแนวคิิดพร้อมชููแนวคิิด “ไทยทำ ไทยใชู้ ไทยรอด” “ไทยทำ ไทยใชู้ ไทยรอด” เพ่�อส่ขภาพคินไทย เพ่�อส่ขภาพคินไทย
	 กระทรวงการอุุดมศึึกษา	วิทยาศึาสตร์	วิจััยและนวัตกรรม	(อุว.)	เดินหน้า

นโยบายส่งเสริมงานวิจััยกลุ่มเคร่�อุงม่อุแพทย์	 ร่วมม่อุกับสถาบันเทคโนโลยี

พระจัอุมเกล้าเจ้ัาคุณทหารลาดกระบัง	(สจัล.)	เพ่�อุพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

ที�ทันสมัยได้เอุงโดยไม่ต้อุงพึ�งการนำาเข้้าจัากต่างประเทศึ	 ภายใต้แนวคิด	

“ไทยทำา	 ไทยใช้้	 ไทยรอุด” 	 เพ่�อุนำาไปใช้้ประโยช้น์ในการช่้วยเหล่อุบุคลากร

ทางการแพทย์และประช้าช้นเพ่�อุรอุงรับอุนาคตข้อุงระบบสาธารณสุข้ข้อุง

ประเทศึ	 โดยล่าสุด	 สจัล.	 ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมรุ่นใหม่จัาก

ผลงานข้อุงคณาจัารย์	นักศึึกษา	และทีมวิจััย	สจัล.	จัำานวน	3	โครงการ	ได้แก่	

1.	โครงการพัฒนาสร้างเคร่�อุงช่้วยหายใจัเพ่�อุส่งต่อุผ้้ป่วย		2.	โครงการพัฒนา

สร้างหุ่นยนต์ฉายแสง	UVC		3.	โครงการพัฒนาสร้างประต้คัดกรอุงด้วยระบบ	

Heat	Signature	ผสานการเรียนร้้ด้วยปัญญาประดิษฐ์์ที�พัฒนาด้วยเทคโนโลยี

ที�มีความทันสมัย	และมีประสิทธิภาพการทำางานมากยิ�งขึ้�น		

	 นายธนาภรณ์์	โกราษฎร	์หััวหันา้โครงการบรหิัารจััดการโครงการ

พััฒนาสร้างเคร่�องจัักรต้้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพ่ั�อ

การสร้างสรรค์คุณ์ค่า	กล่าวว่า	กระทรวงการอุุดมศึึกษา	 วิทยาศึาสตร์	 วิจััย

และนวัตกรรม	หร่อุ	อุว.	ได้มีนโยบายที�ผลักดันสถาบันการศึึกษาในระดับอุุดมศึึกษา

ให้มีบทบาทสำาคัญในการทำาหน้าที�เป็นฟัันเฟืัอุงสร้างคน	สร้างอุงค์ความร้้	และ

สร้างนวัตกรรมเพ่�อุตอุบโจัทย์ปัญหาและร่วมพัฒนาประเทศึ	โดยกระทรวง	อุว.	

ได้เล็งเห็นความสามารถทางด้านการพัฒนานวัตกรรมข้อุงสถาบันเทคโนโลยี
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พระจัอุมเกล้าเจ้ัาคุณทหารลาดกระบัง	 (สจัล.)	 ที�ได้ผลิต

นวัตกรรมทางการแพทยใ์นช้ว่งวกิฤตโิควดิ-19	ที�ผ่านมา	และ

ได้ส่งมอุบให้หน่วยงานภาครัฐ์ในการนำาไปใช้้เพ่�อุอุำานวย

ความสะดวกทีมแพทย์ในการเข้้าพ่�นที�เสี�ยงตรวจัเช่้�อุในเชิ้งรุก	

ตามนโยบายข้อุงกระทรวงสาธารณสุข้หลากหลายนวัตกรรม	

อุาทิ	 ต้้ตรวจัเช่้�อุความดันบวก	 ความดันลบ	 รถต้้ตรวจัเช่้�อุ	

เคร่�อุงช่้วยหายใจั	ฯลฯ	พร้อุมทั�งยังจััดตั�งศ้ึนย์รวมนวัตกรรม	

KMITL	GO	FIGHT	COVID-19	 ที�รวบรวมนวัตกรรมต่าง	ๆ	

ที�เป็นประโยช้น์ต่อุภาครัฐ์	 ประช้าช้น	 รวมถึงบุคลากรทาง	

การแพทย์	ตั�งแต่ปี	พ.ศึ.	2563	จันถึงปัจัจุับัน

	 “โดยในปี	 พ.ศึ.	 2564	 ทางกระทรวง	 อุว.	 ในฐ์านะ

หน่วยงานภาครัฐ์จึังมีความตั�งใจัจัะผลักดันและส่งเสริม

การพัฒนานวัตกรรมข้อุงนักวิจััย	สจัล.	ให้มีความทันสมัยขึ้�น	

สามารถตอุบโจัทย์การใช้้งานมากยิ�งขึ้�นเพ่�อุพัฒนาอุงค์ความร้้	

พัฒนานักวิจััยให้มีความร้้ความสามารถ	 และนำาไปใช้้

ประโยช้น์รอุงรับสถานการณ์วิกฤติในประเทศึไทย	 จึังได้

สนับสนุนทุนการพัฒนานวัตกรรม	ซึึ่�ง	อุว.	เช่้�อุว่าในทุกปัญหา

และวิกฤติย่อุมก่อุให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่	ๆ 	เพ่�อุ

นำาประเทศึฝ่่าวิกฤติต่าง	ๆ	และกระทรวง	อุว.	ยังคงเดินหน้า

ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่	 ๆ	 อุย่างต่อุเน่�อุง	 เพ่�อุนำาพา

ประเทศึไทยก้าวต่อุไปได้อุย่างมั�นคง”	

	 ทางด้าน	ศ.ดร.สุชััชัวีร์	 สุวรรณ์สวัสดิ�	 อธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพัระจัอมเกล้าเจ้ัาคุณ์ทหัารลาดกระบัง	

(สจัล.)	 กล่าวว่า ปัจัจุับันประเทศึไทยมีการนำาเข้้าอุุปกรณ์

ทางการแพทย์เก่อุบ	7	หม่�นล้านบาท	ซึึ่�งในอุนาคตค่าใช้้จ่ัาย

ข้อุงประเทศึไทยจัะมีแนวโน้มเพิ�มขึ้�นจัากจัำานวนประช้ากร

ผ้้ส้งวัยที�มีมากขึ้�น	 ซึึ่�งประเทศึไทยมีแพทย์และวิศึวกรที�มี

ความสามารถ	แต่จัะทำาอุย่างไรให้สามารถผลิตเคร่�อุงม่อุทาง	

การแพทย์ใช้้ได้เอุง	ดังนั�น	สจัล.	จึังมีแนวคิดที�จัะพัฒนาและ

เข้้าถึงนวัตกรรมทางการแพทย์ที�ทนัสมัยได้เอุง	ภายใต้แนวคิด	

“ไทยทำา	ไทยใช้้	ไทยรอุด”	โดยไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ

ความร่วมม่อุจัากภาครัฐ์และเอุกช้นในการสร้างเคร่�อุงจัักร

อุุปกรณ์ที�เหมาะสมกับกระบวนการผลิตภายในประเทศึ

ตามความต้อุงการข้อุงภาคอุุตสาหกรรมเพ่�อุลดการนำาเข้้า

เทคโนโลยีเคร่�อุงม่อุ	เคร่�อุงจัักรและอุุปกรณ์จัากต่างประเทศึ	

โดยอุาศัึยกระบวนการวิศึวกรรมย้อุนรอุย	(Reverse	Engineering) 

โดยมีแผนจัะนำาร่อุงในการวิจััยและผลิตนวัตกรรมที�ใช้้ได้จัริง	

ด้วยการใช้้ในโรงพยาบาลพระจัอุมเกล้าเจ้ัาคุณทหาร	 (KMC	

hospital)	 ที�กำาลังจัะสร้างในอุนาคตอัุนใกล้	 ซึึ่�งมีแผนจัะเป็น

ทั�งผ้้นำาในการรักษา	 การวิจััย	 และเป็นผ้้นำานวัตกรรมทาง	

การแพทย์ครบวงจัรแห่งแรกข้อุงประเทศึไทย	เพ่�อุเป็นต้นแบบ

ให้สามารถนำานวัตกรรมข้อุง	สจัล.	ไปใช้้ในโรงพยาบาลตา่ง	ๆ 	

ทั�วประเทศึ	ทดแทนการนำาเข้้า	ลดค่าใช้้จ่ัาย	ซึึ่�งเป็นที�มาข้อุง

ช่้�อุแนวคิดดังกล่าว

	 ศ.ดร.สุชััชัวีร์	 กล่าวต่อุว่า ซึึ่�งที�ผ่านมา	 สจัล.	 ได้

เดินหน้าผลิตและส่งมอุบนวัตกรรมจัำานวนมากในช่้วงวิกฤติ

โควิด-19	 ตั�งแต่การแพร่ระบาดรอุบแรกจันกระทั�งรอุบใหม่	

โดยได้ส่งมอุบนวัตกรรมแล้ว	805	ชิ้�น	ไปยังโรงพยาบาลและ

หน่วยงานสาธารณสุข้จัำานวน	310	แห่ง	ใน	66	จัังหวัด	อีุกทั�ง

ส่งอุอุกไปยังต่างประเทศึจัำานวน	39	ชิ้�น	เพ่�อุนำาไปช่้วยเหล่อุ

ประช้าช้นในด้านสุข้อุนามัยและใช้้ตรวจัคัดกรอุงผ้้ ที� มี

ความเสี�ยงแบบเชิ้งรุกในพ่�นที�เสี�ยงต่าง	ๆ	ทั�งภายในประเทศึ

และต่างประเทศึ	 ดังนั�น	 สจัล.	 จึังมีความพร้อุมในการศึึกษา

วิจััยและพัฒนานวัตกรรมเพ่�อุตอุบโจัทย์ในการแก้ปัญหา

ประเทศึ	 และเพิ�มศัึกยภาพในการแข่้งขั้น	 พร้อุมกันนี�ได้

โช้ว์ความสำาเร็จัจัากแนวคดิการพฒันานวตักรรมรุ่นใหมล่่าสดุ	
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เป็นสีต่าง	ๆ	ตามที�ตั�งค่า	ระบบที�ใช้้มีความแม่นยำาในการวัด

อุุณหภ้มิ	สามารถแยกแยะผ้้มีไข้้หร่อุเข้้าข่้ายอุาจัจัะมีไข้้ได้ด้วย

ความรวดเร็ว	 อีุกทั�งป้อุงกันปัญหาผ้้ป่วยที�มีไข้้จัำานวนมาก	

มีการระบายความร้อุนได้จัากเหง่�อุ	ทำาให้อุุณหภ้มส้ิงสดุไม่เกิน	

37.5	อุงศึาเซึ่ลเซีึ่ยส	เป็นเหตุให้ผ้้ป่วยที�มีไข้้จัำานวนหนึ�งไม่ถ้ก

ตรวจัสอุบ

	 โดยทั�ง	 3	 โครงการได้รับการพัฒนานวัตกรรมขึ้�น

เพ่�อุมุ่งเน้นการผลิตงานวิจััยที�เป็นประโยช้น์ต่อุสังคมและ

ประช้าช้นในทุกมิติ	 และนำาไปใช้้ได้จัริงภายใต้สถานการณ์

วิกฤติข้อุงประเทศึ	 ทั�งนี�	 สจัล.	 เล็งเห็นถึงความตั�งใจัข้อุง

หน่วยงานภาครัฐ์	รวมถึงกระทรวง	อุว.	ที�จัะพัฒนานวัตกรรม

เพ่�อุคนไทย	 หากบุคลากรในประเทศึไทยสามารถผลิต

นวัตกรรมทางการแพทย์ใช้้ได้เอุงจัะสามารถลดต้นทุนการนำาเข้้า

จัากต่างประเทศึได้เป็นจัำานวนมาก	 สจัล.	 ในฐ์านะสถาบัน

การศึึกษาที�มีอุงค์ความร้้และมีความตั�งใจัที�จัะสร้างนวัตกรรม

ทางการแพทย์ด้วยฝ่ีม่อุคนไทย	 รวมถึงมีความมุ่งมั�นที�จัะ

พัฒนาเยาวช้นและบุคลากรไทยให้มีความร้้ความสามารถเพ่�อุ

เป็นกำาลังสำาคัญในการพฒันาเศึรษฐ์กจิัและสงัคมข้อุงประเทศึ

ต่อุไป	

	 สำาหรับหน่วยงานหร่อุผ้้ที�สนใจัสามารถติดต่อุข้อุรับ

นวัตกรรมได้ที�	สำานักงานบริหารงานวิจััยและนวัตกรรม	(KRIS)	

โทรศัึพท์	084-068-7731	

โดยทีมวิจััย	คณาจัารย์	และนักศึึกษา	สจัล.	จัากการสนับสนุน

งบประมาณข้อุงกระทรวง	อุว.	จัำานวน	3	โครงการ	ได้แก่

 • โครงการพััฒนาสร้างเคร่�องช่ัวยหัายใจัเพ่ั�อส่งต่้อ

ผู้้้ป่่วย	 มีการพัฒนาเคร่�อุงช่้วยหายใจัโดยใช้้	 blower	 ซึึ่�ง

เป็นแหล่งกำาเนิดลม	 เช่้นเดียวกับเคร่�อุงช่้วยหายใจัที�ใช้้

ในโรงพยาบาล	อุาทิ	 ในห้อุง	 ICU	 ห้อุงผ่าตัด	และหอุผ้้ป่วย	

เป็นเคร่�อุงม่อุทางการแพทย์ที�โดยปกติจัะต้อุงนำาเข้้าเพียง

อุย่างเดียว	 โดยสามารถจ่ัายลมได้ต่อุเน่�อุง	 มีฟัังก์ชั้น

การทำางานได้มากกว่าเดิมและมีความเสถียรกว่ารุ่นเดิม	

สามารถปรับระดับการทำางานให้เหมาะสมกับผ้้ป่วย

 • โครงการพััฒนาสร้างหุ่ันยนต์้ฉายแสง	 UVC	

เป็นหุ่นยนต์ที�พัฒนาต่อุยอุดจัากหุ่นยนต์	AGV	(Automatic	Guide	

Vehicle)	ซึึ่�งข้้อุแตกต่างจัากรุ่นเก่าค่อุ	สามารถสร้างเส้นทางเดิน

ข้อุงหุ่นยนต์เคล่�อุนที�ได้แบบอุัตโนมัติโดยไม่ต้อุงควบคุม	

และมีโปรแกรมคำานวณระยะเวลาการฉายรังสี	UVC	ให้ฆ่่าเช่้�อุโรค

ได้อุย่างมีประสิทธิภาพและปลอุดภัยต่อุผ้้ใช้้งาน		

 • 	โครงการพััฒนาสร้างป่ระต้้คัดกรองด้วยระบบ	

Heat	 Signature	 ผู้สานการเรียนร้้ด้วยปั่ญญาป่ระดิษฐ์์	

เป็นนวัตกรรมที�ผสานการเรียนร้้ด้วยปัญญาประดิษฐ์์	มีไฟัสถานะ	

3	สี	ได้แก่	สีเขี้ยว	ค่อุปกติ	ส่วนสีเหล่อุง	ค่อุมีความผิดปกติ

บางอุย่าง	 และสีแดง	 ค่อุอุุณหภ้มิเกินกำาหนด	 โดยติดตั�ง

กล้อุงเป็นตัวตรวจัจัับอุุณหภ้มิ	เม่�อุเดินผ่านหน้าจัอุจัะแสดงผล
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	 การรีวิว	 (review)	 ในความหมายของโลกสังคมออนไลน์จะหมายความท�านองถึงการแบ่งปัน

ประสบการณ์	ข้อมลูความรู	้ความรูส้กึของตนทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งทีต้่องการน�าเสนอ	แต่บ่อยครัง้มกัมปัีญหาว่า

หากมีการรีวิวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ	 เช่น	 ยา	 อาหาร	 เครื่องส�าอางนั้น	 จะถือว่าเป็น	

การโฆษณาหรือไม่	สามารถกระท�าได้หรือไม่	หรือผิดจรรยาบรรณหรือไม่	บทความนี้ก็จะทบทวนแบ่งปัน	

(รีวิว)	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	ดังต่อไปนี้

1. รีวิวแบบใดที่เข้าข่ายการโฆษณา
		 พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน	พ.ศ.	2554	ให้ความหมายของค�าว่า	“โฆษณา”	หมายความว่า	

“กระท�าการไม่ว่าโดยวิธีใด	ๆ	ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า”	นั่นแสดง

ให้เห็นว่าการรวีวิไม่ว่าเป็นการอดัคลปิ	 ออกอากาศสด	พมิพ์เล่าเรือ่งราว	 แสดงเป็นการ์ตนูหรอืภาพ	 การติด	

hashtag	ชือ่การค้า	หรอืจะใช้วิธีใด	ถ้าเป็นการท�าเพ่ือประโยชน์ทางการค้าก็เข้าข่ายการโฆษณาได้	

		 แล้วค�าว่า	 “เพื่อประโยชน์ในทางการค้า”	 หมายถึงอะไร	 เมื่อพิจารณาจากความหมาย

ในพจนานุกรมมีเพียงค�าว่า	 “ค้า”	 ซึ่งหมายความว่า	 “ซื้อขายสินค้าหรือบริการ”	 จึงอาจแปลความ	

“เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า”	 อย่างแคบที่สุดคือ	 เพื่อประโยชน์ในการซ้ือขายสินค้าหรือบริการ	

ซึ่งเป็นการมองไปที่เป้าหมายปลายทางว่าการโฆษณานั้นต้องเป็นการท�าให้ผู้อื่นเห็นหรือทราบข้อความ

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อท�าให้เกิดการซื้อขายสินค้าหรือบริการ	

		 บางคนให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์	ซึ่งมีการอ้างชื่อหรือแสดงชื่อการค้าหรือพยายาม

สื่อให้เข้าใจว่าเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใด	 โดยให้เหตุผลว่าเป็นการให้ข้อมูลในลักษณะเชิงวิชาการ	 ไม่ใช่

ลกัษณะเพือ่ประโยชน์ในทางการค้า	แต่เมือ่พจิารณาการให้ข้อมลูนัน้เป็นการกล่าวถึงแต่ข้อดีของผลิตภณัฑ์

หรือไม่มีข้อเสียหรือค�าเตือนเลย	 หรืออาจจะกล่าวถึงข้อเสีย	 แต่ข้อเสียที่กล่าวถึงนั้นไม่ใช่ประเด็นที่ควร

ข้อควรระวัังในการรีวิวสิินค้า
หรือผลิตภัณฑ์
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ระมัดระวังในการใช้สินค้าหรือบริการน้ันอย่างท่ีสมควรจะเป็น	 เช่น	 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาว่ารักษาอะไรได้บ้าง	 แต่พอ

เรือ่งค�าเตอืนกลบัอ้างเพยีงว่าโปรดอ่านค�าเตอืนบนฉลากก่อนใช้ยา	ลกัษณะการบอกแต่ข้อดีนีจ้ะเข้าข่ายการโฆษณา1 

ไม่ใช่การเขยีนในแนววชิาการ	หรอืถ้าตนเองได้ให้ข้อมลูสนิค้าหรอืผลติภณัฑ์โดยได้รับค่าจ้างหรอืผลประโยชน์ตอบแทน

ก็เข้าข่ายการโฆษณาได้เช่นกัน

	 บางคนไม่เคยใช้สินค้านั้น	แต่กลับท�าเสมือนว่าตนเองได้ใช้สินค้านั้น	เพื่อจูงใจให้คนอื่นมาใช้สินค้า	หรือสิ่งที่

ก�าลังรีวิวนั้นเป็นการโฆษณา	 แต่ไม่ได้ชี้แจงว่าก�าลังโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สินค้าอยู่	 กรณีดังกล่าวน้ี	 ดร.ณัชชา	

สุขะวัธนกุล	 จากคณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ให้ข้อมูลว่าหลายประเทศ	 เช่น	 สหรัฐอเมริกา	

สหภาพยโุรป	สงิคโปร์	ถอืว่าการโฆษณาท่ีไม่ชีแ้จงว่าเป็นการโฆษณา	และการโฆษณาท่ีท�าเสมอืนว่าตนเองเป็นผูบ้รโิภคเอง

ถือว่าเป็นการโฆษณาโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค2 

   

2. การรีวิวแบบใดต้องขอหรือไม่ต้องขออนุญาตก่อนการโฆษณา 
			 การรีวิวที่มีลักษณะเชิงวิชาการ	ไม่ได้รับค่าจ้างหรือผลประโยชน์ตอบแทน	หรือกรณีที่ไม่เข้าข่ายโฆษณาแล้ว	

ก็ไม่ต้องขออนุญาตก่อนการโฆษณาจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 เช่น	 สินค้าหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพจะมีหน่วยงานหลัก

ที่อนุญาตก่อนการโฆษณา	คือ	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

		 หากทราบว่าการกระท�าใดเป็นการโฆษณาแล้ว	ขั้นตอนต่อมาจะต้องทราบว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดจะต้อง

ขออนุญาตก่อนการโฆษณาหรือไม่	 เช่น	 การโฆษณาขายยา3	 การโฆษณาเครื่องมือแพทย์4	 ต้องได้รับอนุญาตก่อน

การโฆษณา	แต่การโฆษณาอาหาร	(เช่น	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	เครื่องดื่ม	อาหารทางการแพทย์)	ไม่ต้องขออนุญาต

ก่อนโฆษณา5	 หากกล่าวถึงแค่ชื่อการค้า	 ราคา	 สถานที่จ�าหน่าย	 แต่ถ้าเมื่อใดที่กล่าวถึงคุณประโยชน์	 คุณภาพ

หรือสรรพคุณของอาหาร	ต้องขออนุญาตก่อนการโฆษณาทันที	

		 ส่วนการรีวิวเครื่องส�าอางแม้ว่าจะเข้าข่ายโฆษณาแล้ว	 ก็ไม่ต้องขออนุญาตก่อนการโฆษณา	 แต่เนื้อหา

ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย

3. ค�าที่ห้ามพูด ค�าที่ห้ามใช้
		 นอกจากการพิจารณาว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ใดที่รีวิวนั้นต้องขออนุญาตก่อนการโฆษณาหรือไม่แล้ว	 สินค้า

และผลติภณัฑ์แต่ละชนิดอาจมข้ีอความท่ีห้ามใช้ในการโฆษณาแตกต่างกัน	ซึง่ต้องพจิารณาจากข้อก�าหนดตามกฎหมาย	

หรือหลักเกณฑ์การโฆษณาท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์น้ัน	 เช่น	 ระเบียบส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วย

หลักเกณฑ์การโฆษณาขายยา	ประกาศส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร6 

คู่มือการโฆษณาเครื่องส�าอาง	

  ข้อความ ค�าพูด หรือค�าที่ห้ามใช้ในการรีวิวต่อประชาชนทั่วไป	มีหลักการเบื้องต้น	ดังนี้

		 1.	 ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยา	 ห้ามพูดในท�านองลักษณะที่เป็นสรรพคุณยา	 การอ้างเรื่องป้องกัน	 บ�าบัด	 บรรเทา	

รักษาโรค	 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการท�างานของร่างกาย	 โดยเป็นผลจากทางเภสัชวิทยา	 วิทยาภูมิคุ้มกัน	 หรือ

ปฏิกิริยาเผาผลาญให้เกิดพลังงานเป็นหลัก	 เช่น	 ลดคอเลสเตอรอล	 ลดความดันโลหิต	 ลดไขมันในเส้นเลือด	

1 ราชบัณฑิตสถาน,	“โฆษณา”,	บทวิทยุรายการ	“รู้	รัก	ภาษาไทย”		ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	26	กันยายน	พ.ศ.	2551	ช่วงเวลา	

7.00-7.30	น.
2	 ณัชชา	สุขะวัธนกุล,	“คอลัมน์	กฎหมาย	4.0:	ข้อควรทราบทางกฎหมาย	ส�าหรับ	‘นักรีวิว’	ในยุค	4.0”,	กรุงเทพธุรกิจ	วันที่	19	กรกฎาคม	พ.ศ.	2562):	9	
3 พระราชบัญญัติยา	พ.ศ.	2510	มาตรา	88	ทวิ
4	 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์	พ.ศ.	2551	มาตรา	57
5	 พระราชบัญญัติอาหาร	พ.ศ.	2522	มาตรา	41
6 ประกาศส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	เรื่อง	หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร	พ.ศ.	2561
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ลดระดับน�้าตาลในเลือด	ป้องกันโรคหัวใจ	 โรคมะเร็ง	 โรคเบาหวาน	หลอดเลือดแข็งตัว	ภูมิแพ้	หอบหืด	บรรเทาอาการ

ปวดศีรษะ	 ไมเกรน	 อาการชา	 บวมและเส้นเลือดขอด	 แก้ปัญหาปวดประจ�าเดือน	 ประจ�าเดือนมาไม่ปกติ	 ยับยั้ง

การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย	 เพิ่มความจ�า	 แก้อาการหลงลืม	 เพิ่มน�้านม	 กระตุ้นน�้านม	 เพิ่มการไหลเวียนของเลือด	

บ�ารุงสมอง	 บ�ารุงประสาทหรือบ�ารุงอวัยวะของร่างกาย	 เสริมสร้างหรือกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย	 เพิ่มภูมิคุ้มกัน	

เพิ่มภูมิต้านทาน	Detox	หรือล้างสารพิษ

		 2.	ห้ามใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค	หรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม

		 3.	ห้ามใช้ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง

		 4.	ห้ามใช้ข้อความทีจ่ะก่อให้เกิดความเข้าใจผดิในสาระส�าคญัเกีย่วกบัผลติภณัฑ์	ไม่ว่าจะกระท�าโดยใช้หรอือ้างองิ

รายงานทางวิชาการ	สถิติ	หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม

		 5.	ห้ามใช้ข้อความท่ีเป็นการสนับสนนุโดยตรงหรอืโดยอ้อมให้มกีารกระท�าผดิกฎหมายหรอืศลีธรรมหรอืน�าไปสู่

ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ	

		 6.	 ห้ามใช้ข้อความท่ีท�าให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณบ�ารุงกาม	 บ�ารุงเพศ	 หรือเพื่อการมีเพศสัมพันธ์	 เช่น	 ช่วยบ�ารุง

และเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ	 เพิ่มสมรรถภาพชายหรือหญิง	 เพิ่มขนาดอวัยวะเพศ	 เพิ่มขนาดหน้าอก	 อัพไซส์	

กระชับช่องคลอด

		 7.	ข้อความที่จะท�าให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน	

		 8.	ข้อความที่ห้ามใช้เด็ดขาด	

	 	 8.1	 กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ยาหรืออาหาร	 จะห้ามใช้ข้อความที่มีลักษณะท�านองโอ้อวด	 เช่น	 ศักดิ์สิทธิ์	

มหศัจรรย์	ปาฏหิารย์ิ	วเิศษ	เลศิท่ีสดุ	ดเีลศิ	ชนะเลศิ	ชัน้เลศิ	เลศิเลอ	ล�า้เลศิ	เลศิล�า้	ยอด	ยอดเยีย่ม	ยอดไปเลย	เยีย่มยอด	

เยีย่มไปเลย	สดุยอด	ทีห่นึง่	หนึง่เดยีว	ทีห่นึง่เลย	ทีส่ดุ	ดทีีส่ดุ	ดีเด็ด	สงูสดุ	เด็ดขาด	หายห่วง	หายขาด	หมดกังวล	สดุเหวีย่ง	

ไม่มีผลข้างเคียง	ไร้ผลข้างเคียง

	 	 8.2	 ผลติภณัฑ์ยา	ห้ามแสดงว่าสามารถบ�าบดั	บรรเทา	รกัษา	หรอืป้องกันโรค	หรอือาการของโรคเบาหวาน	

มะเร็ง	อัมพาต	วัณโรค	โรคเรื้อน	หรือโรคหรืออาการของโรคของสมอง	หัวใจ	ปอด	ตับ	ม้าม	ไต

		 	 8.3	 ผลติภัณฑ์อาหาร	ห้ามใช้ข้อความทีส่ือ่แสดงให้เข้าใจว่าสามารถลดน�า้หนกั	ลดความอ้วน	หรอืข้อความ

อื่นใดในท�านองเดียวกัน	 เช่น	 ลดความอ้วน	 ช่วยให้ระบายท้อง	 สลายไขมันท่ีสะสมในร่างกาย	 ดักจับไขมัน	

ลดน�้าหนัก	 Block/Burn/Build/Break	 การใช้ภาพสายวัด/เครื่องชั่งน�้าหนัก/กางเกง	Over	 Size	 ภาพก่อนและหลังการใช้

ผลิตภัณฑ์	 ข้อความ	 Weight	 Loss	 เพรียว	 สลิม	 Slim	 Slen	 ไม่โยโย่	 กระชับสัดส่วน	 หุ่นดี	 ผอม	 ลดยาก	 ดื้อยา	

ลดความอยากอาหาร

  ตัวอย่างข้อความที่มีปัญหา

		 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช้ข้อความท�านองว่า	 “ผลิตภัณฑ์น้ีมีส่วนผสมท่ีท�ำให้ผอมได้จริง ปลอดภัย 100% 

เรือ่งโยโย่เอฟเฟ็กต์ไม่มีแน่นอน สำมำรถลดไขมันสะสมพงุ ใครทีห่ำตวัช่วยลดน�ำ้หนกั ลดควำมอ้วน แนะน�ำเลยผลติภัณฑ์นี”้ 

“ช่วยให้แขนขำเรียว หุ่นเพรียว กระชับ เคล็ดลับหุ่นเฟิร์ม ลดน�้ำหนักภำยใน 7 วัน”7

		 เครื่องส�าอางใช้ข้อความท�านองว่า	 “ใช้แล้วขำวขึ้นภำยใน 7 วัน” “นอนดึกท�ำกิจกรรมแต่งหน้ำจัดเต็มทุกวัน 

หน้ำก็ไม่เคยเป็นสิว” “เคล็ดลับหน้ำใส ไม่ต้องฉีดหน้ำใส ไม่ต้องไปคลินิก”8 “หน้ำใสใสกว่ำฉีด”9

7 “นักร้องดัง-เน็ตไอดอล	พบ	ตร.รับข้อหารีวิวสินค้าเครือเมจิกฯ”,	มติชน	(วันที่	13	มิถุนายน	พ.ศ.	2562):	9
8	 “ฝ้าย-ไซร่า	ขึ้นเขียงรีวิวเมจิกสกิน”,	มติชน	(วันที่	13	มิถุนายน	พ.ศ.	2562):	8
9	 “คนดังรีวิว	‘เมจิกสกิน	นิวเคลียร์-เพชรจ้า’	โชคดีแค่โดนสั่งปรับ”,	สยามรัฐ	(วันที่	14	มิถุนายน	พ.ศ.	2562):	8
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4. บทลงโทษมีมากน้อยเพียงใด 
		 บทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการรีวิวขึ้นกับว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใดตามกฎหมาย	กล่าวคือ	ฝ่าฝืน

ข้อก�าหนดเกีย่วกบัโฆษณาขายยาไม่ว่าจะเป็นโฆษณาโดยไม่ได้รบัอนญุาตหรอืใช้ข้อความหรอืวิธกีารทีห้่ามใช้ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท	 ถ้าการรีวิวน้ันเข้าข่ายการโฆษณาอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

ห้าพันบาท	 กรณีนี้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย

มีอ�านาจเปรียบเทียบปรับได้	หากผู้รีวิวได้ช�าระค่าปรับตามที่กฎหมายก�าหนดแล้วก็ไม่ต้องถูกพิจารณาคดีในศาล	

		 แต่ถ้าผลติภณัฑ์ท่ีรวีวิน้ันเป็นอาหารแล้วโฆษณาคณุประโยชน์	คณุภาพ	หรอืสรรพคณุของอาหารอนัเป็นเทจ็หรอื

เป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร	เช่น	โฆษณาว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถลดน�้าหนัก	ลดความอ้วน	

ไม่โยโย่	จะต้องห้ามไม่ให้โฆษณาตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์การโฆษณาอาหาร	

พ.ศ.	2561	ข้อ	4	(6)	ประกอบบัญชีหมายเลข	1	แนบท้ายประกาศข้อ	2.5	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี	หรือปรับ

ไม่เกนิสามหมืน่บาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั	กรณนีีเ้ลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ซ่ึงเลขาธกิารคณะกรรมการอาหาร

และยามอบหมายไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้	ผู้รีวิวจะต้องเสียเวลาไปสู้คดีในชั้นศาล	ซึ่งอาจถูกตัดสินให้ลงโทษจ�าคุก

ทันที	 หรือถูกตัดสินให้จ�าคุกแต่โทษจ�าคุกให้รอการลงโทษได้	 ถ้าถูกตัดสินให้เสียค่าปรับด้วยแม้จะลดโทษค่าปรับแล้ว

แต่ก็มักจะต้องเสียค่าปรับด้วย	

		 แต่ถ้าผลิตภัณฑ์ที่รีวิวนั้นเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง	มีข้อความ	ค�าพูด	หรือค�าที่ห้ามใช้ในการรีวิวต่อประชาชน

ทั่วไปต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	กรณีนี้เลขาธิการคณะกรรมการ

อาหารและยาหรอืผู้ซึง่เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยามอบหมายมอี�านาจเปรยีบเทยีบปรบัได้	หรอืหากอาจตดัสนิใจ	

ด�าเนินคดีอาญาโดยแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนให้ผู้รีวิวไปสู้คดีในชั้นศาลก็ได้

		 นอกจากนีห้ากผูร้วิีวเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีด้านสขุภาพอาจถูกพจิารณาคดจีรรยาบรรณวิชาชพีจากสภาวิชาชีพนัน้

อีกด้วย	

  ผู้รีวิวควรทราบข้อก�าหนดด้านกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 

และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย



29วงการยา

สมุนไพร-แพทย์ทางเลือก
พญ.ขนิษฐา เธียรกานนท์ และ รศ.นพ.ณัฐวุฒิ โตวนำ ชัย

หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

The Med ic ine Journa l

ประจำำ�เดืือนเมษายน 2564

	 กััญชาในปััจจุบัันได้้รัับัความสนใจจากัปัรัะชาชนและนักัวิจัยเพิิ่�มมากัข้ึ้�น	นับัตัั้�งแต่ั้ปัรัะกัาศ

พิ่รัะรัาชบััญญติัั้ยาเสพิ่ตั้ดิ้ให้้โทษฉบัับัให้ม	่พิ่.ศ.	2562	ในวนัท่�	18	กัมุภาพิ่นัธ์์	พิ่.ศ.	2562	ซ้ึ่�งอนญุาตั้

ให้้กััญชาสามารัถนำามาใช้ในกัรัณ่ีจำาเป็ันเพ่ิ่�อปัรัะโยชน์ทางรัาชกัารั	กัารัแพิ่ทย์	กัารัรัักัษาผู้้้ป่ัวย	ห้ร่ัอ

กัารัศ้กัษาวิจัยและพิ่ัฒนาวิจัยทางกัารัแพิ่ทย์ได้้	 เช่นเด่้ยวกัับัสมุนไพิ่รัตั้่าง	 ๆ	 กััญชาม่ทั�งส่วนท่�ม่

ปัรัะโยชน์ต่ั้อสุขึ้ภาพิ่	และโทษห้ากัใช้อย่างไม่เห้มาะสม	บัทความน่�เข่ึ้ยนข้ึ้�นจากักัารัรัวบัรัวมห้ลักัฐาน

ทางกัารัวิจัยท่�น่าเช่�อถ่อเก่ั�ยวกัับัสารัเคม่ต่ั้าง	ๆ	 ซ้ึ่�งพิ่บัจากักัารัสกััด้กััญชา	 ผู้ลต่ั้อกัารัเปัล่�ยนแปัลง

ขึ้องไตั้	และโรัคไตั้ท่�พิ่บัเก่ั�ยวข้ึ้องกัับักัารัใช้กััญชา	 ซ้ึ่�งสมาคมโรัคไตั้แห่้งปัรัะเทศไทยได้้ตั้รัะห้นักัและ

ตัั้�งใจเผู้ยแพิ่ร่ั	 เพ่ิ่�อให้้ผู้้้ป่ัวยโรัคไม่ติั้ด้ต่ั้อเร่ั�อรัังและผู้้้ป่ัวยโรัคไตั้ได้้พ้ิ่งรัะวัง	 และทรัาบัข้ึ้อม้ลความร้้ั

ได้้อย่างถ้กัต้ั้องและใช้อย่างถ้กัวิธ่์

	 ในร่ัางกัายขึ้องมนุษย์ม่ตัั้วรัับัสารัเคม่ท่�ม่ลักัษณีะโครังสร้ัางคล้ายสารัออกัฤทธิ์�จากักััญชา	

เร่ัยกัว่า	 ตััวรัับสารัคานาบินอยด์์ ตัั้วรัับัสารัเห้ล่าน่�พิ่บัมากัในสมอง	 เส้นปัรัะสาท	 ทำาให้้กััญชา

เม่�อได้้รัับัเข้ึ้าไปัม่ฤทธิ์�เด่้นในกัารักัด้ปัรัะสาท	แต่ั้ในขึ้ณีะเด่้ยวกัันก็ัพิ่บัในอวัยวะอ่�น	ๆ	รัวมถ้งไตั ดั้งนั�น	

กัารัได้้รัับัสารัเคม่จากักััญชาย่อมอาจส่งผู้ลถ้งไตั้ได้้

	 สารัเคม่จากักััญชาท่�ถ้กันำามาใช้ในกัารัศ้กัษาและสร้ัางเป็ันยาม่	2	สารัห้ลักัค่อ	1. Delta-9-

tetrahydrocannabinol (THC)	และ 2. Cannabidiol (CBD) โด้ย	THC	เป็ันสารัเคม่ห้ลักัในกััญชา

ท่�ทำาให้้เกัดิ้กัารัเสพิ่ตั้ดิ้	ม่ฤทธิ์�ทั�งกัด้กัารัทำางานและห้ลอนปัรัะสาท	แก้ัปัวด้	อ่กัทั�งยงักัรัะตุ้ั้นกัารัทำางาน

ขึ้องรัะบับัหั้วใจและห้ลอด้เล่อด้	ทำาให้้ความดั้นโลหิ้ตั้ส้ง	ช่พิ่จรัเต้ั้นเร็ัว	สารั	THC	สามารัถก่ัอให้้เกิัด้

ผัู้งพ่ิ่ด้ในไตั้ขึ้องห้น้ทด้ลองนำามาซ้ึ่�งกัารัทำางานขึ้องไตั้ลด้ลงได้้	อ่กัทั�งยังพิ่บัว่าในโรัคไตั้จากัเบัาห้วาน	

ห้ร่ัอโรัคไตั้อักัเสบัต่ั้าง	 ๆ	 ยังพิ่บักัารัสรั้างตัั้วรัับัสารัคานาบัินอยด์้สำาห้รัับั	 THC	 เพิิ่�มข้ึ้�น	 ดั้งนั�น	

จากัข้ึ้อม้ลดั้งกัล่าว	กัารัได้้รัับั	THC	ม่แนวโน้มท่�จะเป็ันผู้ลเส่ยต่ั้อกัารัทำางานขึ้องไตั้ในรัะดั้บัห้น้ทด้ลอง	

บทบาทของกััญชาในผู้้�ป่่วยโรคไต
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ในทางตั้รังกัันขึ้้าม	 CBD	 ซ้ึ่�งพิ่บัในกััญชาเช่นเด่้ยวกัันนั�นม่ฤทธิ์�กัด้ปัรัะสาททำาให้้ง่วง	 และเช่�อว่า

สามารัถลด้กัารัอักัเสบัได้้	 เน่�องจากัความจำาเพิ่าะในกัารัจับัตัั้วรัับัคานาบิันอยด์้ขึ้อง	 CBD	 แตั้กัต่ั้าง

จากั	THC	อย่างไรัก็ัตั้าม	กัารัศ้กัษาในสัตั้ว์ทด้ลองจนถ้งปััจจุบัันยังไม่พิ่บัปัรัะสิทธิ์ภาพิ่ในกัารัชะลอ

ความเส่�อมขึ้องเน่�อไตั้จากัสารัเคม่น่�เช่นกััน	

	 ข้ึ้อม้ลรัะดั้บัปัรัะชากัรัในปัรัะเทศสห้รััฐอเมรักิัาติั้ด้ตั้ามผู้้้ใช้กััญชาและยาท่�ผู้ลิตั้จากัสารัสกััด้

กััญชาเป็ันรัะยะเวลา	5	ปีั	พิ่บัว่ากัารัใช้กััญชาและกััญชาทางกัารัแพิ่ทย์ไม่ว่าจะเป็ันกัารัใช้เพ่ิ่�อผู่้อนคลาย	

เพ่ิ่�อเป็ันยารัักัษาอากัารัปัวด้	 ไม่สัมพัิ่นธ์์กัับักัารัเกิัด้ภาวะไตั้วายเฉ่ยบัพิ่ลัน	 และไม่เพิิ่�มโอกัาส

กัารัเกิัด้ภาวะไตั้วายเร่ั�อรััง

	 ถ้งแม้ว่ากัารัใช้กััญชาห้ร่ัอยาท่�สกััด้จากักััญชานั�นจะไม่ม่ผู้ลกัรัะทบัต่ั้อกัารัทำางานขึ้องไตั้	

แต่ั้ปัรัะโยชน์ท่�ได้้ไม่ชัด้เจน	แพทย์โรัคไตัไม่่แนะนำาให้้ใช้้กััญช้าเพ่�อห้วังผลช้ะลอความ่เส่�อม่ของ

โรัคไตั	อ่กัทั�งห้ากัผู้้้ป่ัวยม่ความจำาเป็ันต้ั้องใช้ควรัม่กัารัติั้ด้ตั้ามสุขึ้ภาพิ่อย่างใกัล้ชิด้	เพิ่รัาะเช่นเด่้ยวกัับั

สารัเคม่ท่�ม่ฤทธิ์�แกั้ปัวด้	 กัด้ปัรัะสาทอ่�น	 ๆ	 เช่น	 มอรั์ฟีีน	 ในผู้้้ป่ัวยท่�ม่กัารัทำางานขึ้องไตั้บักัพิ่รั่อง

จะเพิ่ิ�มโอกัาสเกัดิ้พิิ่ษจากัยา	ได้้รัับัยาเกันิขึ้นาด้	งว่งซ้ึ่มมากักัว่าปักัตั้	ิและเกัดิ้อันตั้รักัริิัยากัับัยารัักัษา

โรัคปัรัะจำาตัั้วอ่�น	ๆ	ได้้	สำาห้รัับันำ�ามันกััญชาซ้ึ่�งไม่ม่กัารัรัะบุัส่วนผู้สมท่�ชัด้เจน	แพิ่ทย์จะไม่แนะนำาให้้ใช้	

ซ้ึ่�งพิ่บัว่าม่กัารัรัายงานว่าภายห้ลังรัับัปัรัะทานแล้วพิ่บัภาวะตัั้บัวาย	 ไตั้วายเพิิ่�มข้ึ้�นจากัสาเห้ตุั้ท่�

ไม่แน่ชัด้	

บทสรุุป
	 กััญชาและสารัปัรัะกัอบักััญชาม่กัลไกักัารัออกัฤทธิ์�ทั�งตั้่อรัะบับัปัรัะสาทและไตั้	 ปััจจุบัันม่

กัารัศ้กัษาผู้ลขึ้องสารัเคม่จากักััญชาต่ั้อกัารัทำางานขึ้องไตั้พิ่บัว่าม่ความเก่ั�ยวข้ึ้องทำาให้้เกิัด้กัารัอักัเสบั

และพัิ่งผู่้ด้ในไตั้	 โด้ยยังไม่ทรัาบักัลไกัท่�แน่ชัด้	 กััญชาทางกัารัแพิ่ทย์ยังไม่ม่ท่�ใช้ในกัารัรัักัษาโรัคไตั้	

ควรัต้ั้องศ้กัษาเพิ่ิ�มเติั้ม	ถ้งแม้ว่าปััจจุบัันยังไม่พิ่บัห้ลักัฐานว่ากัารัใช้กััญชาสัมพัิ่นธ์์กัับักัารัเกิัด้โรัคไตั้วาย

เร่ั�อรััง	 แต่ั้กัลุ่มผู้้้ป่ัวยโรัคไตั้เร่ั�อรัังควรัเฝ้้ารัะวังภาวะแทรักัซ้ึ่อนจากักัารัใช้กััญชาโด้ยเฉพิ่าะฤทธิ์�ต่ั้อ

รัะบับัปัรัะสาทท่�มากัเกิันไปั	 กัารัใช้กััญชาทางกัารัแพิ่ทย์ควรัม่รัะบับักัารัตั้ิด้ตั้ามความปัลอด้ภัย

ขึ้องยา	(Pharmacovigilance)	ท่�ด่้	เพ่ิ่�อค้นห้าปัรัะโยชน์และผู้ลข้ึ้างเค่ยงจากักัารัใช้ยาในอนาคตั้
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กรมอนามัยชวนคนอย่�บ้้านสมัครเข้้าร�วม “ก้าวท้้าใจ Season 3” 
สร้างสุข้ภาพดีีช�วงโควิดี-19
	 โครงการก้าวท้้าใจ	 Season	 3	 ได้้เน้้น้ส่่งเส่ริมให้้ประชาชน้ออกกำาลัังกาย
อย่างถููกต้้องเห้มาะส่ม	 แลัะต่้อเน่้�องใน้รูปแบบชีวิต้วิถูีให้ม่	 (New	 normal)	 ของ
การออกกำาลัังกาย	 โด้ยเพิิ่�มรูปแบบการออกกำาลัังกายให้้ห้ลัากห้ลัายแลัะท้้าท้าย	
น้อกจากการวิ�ง	 ป่�น้จักรยาน้	 เวท้เท้รน้นิ้�ง	 แอร์โรบิกแด้น้ซ์์	 แลัะคีต้ะมวยไท้ย	
ซ่์�งส่ามารถูท้ำาได้้ง่ายทุ้กที้�ทุ้กเวลัา	เพีิ่ยงบัน้ท่้กส่ะส่มข้อมูลัการออกกำาลัังกาย	ระยะท้าง	
เวลัา	ผ่่าน้แอปพิ่ลิัเคชัน้	ระบบจะท้ำาการบัน้ท่้กแต้้มสุ่ขภาพิ่	(Health	point)	โด้ยจะมี
กิจกรรมให้้ประชาชน้ร่วมส่นุ้ก	แลัะลุ้ัน้รับของรางวัลัต้ลัอด้	Season	3	โด้ยการได้้รับรางวัลัแบ่งเป็น้	3	รูปแบบ	ได้้แก่	1.	รางวัลัส่ำาห้รับ
ผู้่ที้�ส่ามารถูพิิ่ชิต้	100	 กิโลัเมต้ร	10,000	คน้แรก		2.	การจับรางวัลัส่ำาห้รับผู้่พิิ่ชิต้	100	 วัน้	100	 กิโลัเมต้ร	แลัะ	3.	ใช้	Health	point	
แลักรับของรางวัลั

กรมควบ้คุมโรคเตืือนประชาชน
ระวังอันตืรายจากการเก็บ้หรือซื้ื�อเห็ดีป่ามารับ้ประท้าน

	 เน้่�องจากใน้ช่วงที้�ผ่่าน้มามีฝน้ต้กใน้ห้ลัายพ่ิ่�น้ที้�ท้ำาให้้เห้็ด้ห้ลัายชน้ิด้เจริญเติ้บโต้ได้้ดี้	

โด้ยเฉพิ่าะเห็้ด้ป่าใน้พ่ิ่�น้ที้�ธรรมชาติ้	 ซ่์�งเห็้ด้ป่ามีทั้�งเห็้ด้ที้� รับประท้าน้ได้้แลัะเห็้ด้พิิ่ษ	

โด้ยมีลัักษณะใกลั้เคียงกัน้มาก	 ประชาชน้จ่งควรต้ระห้น้ักแลัะระมัด้ระวังใน้การน้ำาเห็้ด้ป่ามา

รับประท้าน้	อาการที้�สั่งเกต้ได้้ห้ลัังรับประท้าน้เห็้ด้พิิ่ษ	ได้้แก่	คล่ั�น้ไส้่	อาเจียน้	ถู่ายเห้ลัว	ปวด้ท้้อง	

เป็น้ต้ะคริวที้�ท้้อง	ภายใน้	6-24	ชั�วโมง	ห้ากเกิน้	24	ชั�วโมงจะท้ำาให้้เกิด้ภาวะไต้/ตั้บวาย	จน้ท้ำาให้้เสี่ยชีวิต้ได้้	กรมควบคุมโรคแน้ะน้ำาว่า

ห้ากมีอาการคล่ั�น้ไส้่	 อาเจียน้	 ปวด้ท้้อง	 ห้ลัังรับประท้าน้เห็้ด้	 ควรรีบปฐมพิ่ยาบาลัเบ่�องต้้น้ให้้ผู้่ป่วยอาเจียน้เอาเศษอาห้ารที้�ต้กค้าง

ออกมาให้้มาก	 แลัะท้ำาการช่วยลัด้การดู้ด้ซ่์มแลัะเร่งขับส่ารพิิ่ษออกจากร่างกาย	 โด้ยใช้วิธีน้ำาน้ำ�าอุ่น้ผ่ส่มผ่งถู่าน้	 (activated	 charcoal)	

แลัะด่้�ม	2	แก้ว	โด้ยแก้วแรกให้้ล้ัวงคอให้้อาเจียน้ออกมาเสี่ยก่อน้แล้ัวจ่งด่้�มแก้วที้�	2	แล้ัวล้ัวงคอให้้อาเจียน้ออกมาอีกครั�ง	ห้ากผู้่ป่วย

อาเจียน้ออกยากให้้ใช้เกล่ัอแกง	3	 ช้อน้ชาผ่ส่มน้ำ�าอุ่น้ด่้�มจะท้ำาให้้อาเจียน้ได้้ง่ายข่�น้	แต่้วิธีนี้�ห้้ามใช้กับเด็้กอายุต้ำ�ากว่า	5	ปี	แล้ัวให้้รีบ

น้ำาไปพิ่บแพิ่ท้ย์โด้ยเร็ว	พิ่ร้อมทั้�งน้ำาตั้วอย่างเห็้ด้แลัะอาห้ารที้�เห้ล่ัอจากการรับประท้าน้ไปเพ่ิ่�อต้รวจวิเคราะห์้ด้้วย

	 นพ.โอภาส	การย์์กวิินพงศ์์	อธิิบดีีกรมควิบคุมโรค	แน้ะน้ำาว่า	เจ้าของสั่ต้ว์เลีั�ยงควรปฏิิบัติ้	

ดั้งนี้�	1.	เจ้าของต้้องน้ำาสั่ต้ว์เลีั�ยงไปฉีด้วัคซี์น้ครั�งแรกเม่�อมีอายุ	2-4	เด่้อน้	แล้ัวฉีด้ซ์ำ�าต้ามกำาห้น้ด้

ทุ้กปี		2.	ไม่ปล่ัอยสั่ต้ว์เลีั�ยงออกน้อกบ้าน้โด้ยไม่ใส่่ส่ายจูง		3.	พิ่าสุ่นั้ขห้ร่อแมวที้�เลีั�ยงไปท้ำาห้มัน้

เม่�อไม่ต้้องการให้้มีลูัก	 รวมถู่งแจ้งเจ้าห้น้้าที้�ให้้มาช่วยท้ำาห้มัน้สุ่นั้ข/แมวที้�ไม่มีเจ้าของ	 แลัะ	

4.	ลัด้ความเสี่�ยงถููกสุ่นั้ขกัด้ห้ร่อท้ำาร้ายด้้วยการย่ด้ห้ลัักคาถูา	5	ย.	ค่อ	1.	อย่าแห้ย่		2.	อย่าเห้ยียบ		

3.	อย่าแยก		4.	อย่าห้ยิบ	แลัะ	5.	อย่ายุ่ง	ทั้�งนี้�ประชาชน้ที้�ถููกสุ่นั้ขห้ร่อแมว	ห้ร่อแม้กระทั้�งลูักสุ่นั้ข	

ลูักแมว	กัด้	ข่วน้	ห้ร่อเลีัยบริเวณแผ่ลั	แม้จะเป็น้สั่ต้ว์เลีั�ยงของต้น้เอง	มีแผ่ลัเพีิ่ยงเล็ักน้้อยห้ร่อไม่มี

เล่ัอด้ออกที้�แผ่ลัก็อย่าได้้ชะล่ัาใจ	 ต้้องรีบล้ัางแผ่ลั	 ใส่่ยา	 กักห้มา	ห้าห้มอ	 ฉีด้วัคซี์น้ให้้ครบชุด้	 เม่�อ

ถููกสุ่นั้ขกัด้ห้้ามบีบเค้น้บาด้แผ่ลั	ให้้ล้ัางแผ่ลัด้้วยน้ำ�าแลัะส่บู่ให้้ส่ะอาด้	ล้ัางเบา	ๆ 	น้าน้อย่างน้้อย	10	น้าที้	

จากนั้�น้ใส่่ยาเบต้าดี้น้	 แลัะกักสุ่นั้ข/แมวที้�กัด้เพ่ิ่�อดู้อาการอย่างน้้อย	 10	 วัน้	 แลัะรีบไปพิ่บแพิ่ท้ย์

เพ่ิ่�อวินิ้จฉัยการรับวัคซี์น้ป้องกัน้โรคพิิ่ษสุ่นั้ขบ้า	วัคซี์น้ชนิ้ด้นี้�ต้้องได้้รับห้ลัายครั�ง	จ่งขอให้้ไปต้ามที้�

แพิ่ท้ย์นั้ด้ทุ้กครั�ง	ส่อบถูามข้อมูลัเพิิ่�มเติ้มได้้ที้�ส่ายด่้วน้กรมควบคุมโรค	โท้รศัพิ่ท์้	1422

กรมควบ้คุมโรคเตืือนระวังถู่กสุนัข้-แมว กัดีหรือข้�วน เสี�ยงพิษสุนัข้บ้้า 
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8	เมษายนื่	พื่.ศึ.	2565

	 บทความวิชาการเพ่ื่�อการศึึกษาต่่อเน่ื่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์: ศัักยภาพ

ในการต้์านมัะเร็งของส้าร sesamin	เขีียนื่บทความโดย	อ.ดร.ภญ.บุณฑรี	ศิึริวารินื่	

สัำานัื่กวิชาเภสััชศึาสัต่ร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รหัสักิจกรรม	1016-1-000-002-

04-2564	จำานื่วนื่	3	หน่ื่วยกิต่	วันื่หมดอายุ	5	เมษายนื่	พื่.ศึ.	2565
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	 บทความวิชาการเพ่ื่�อการศึึกษาต่่อเน่ื่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์: ผลมัะตู์มั: 

ประโยช้น์ทางยาและคุุณภาพ	 เขีียนื่บทความโดย	 ดร.ภญ.ดวงเพื่็ญ	 ปััทมดิลก 

กรมวิทยาศึาสัต่ร์การแพื่ทย์	 รหัสักิจกรรม	 3002-1-000-001-03-2564	 จำานื่วนื่	

1.5	หน่ื่วยกิต่	วันื่หมดอายุ	14	มีนื่าคม	พื่.ศึ.	2565

	 บทความวิชาการเพ่ื่�อการศึึกษาต่่อเน่ื่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์: ประเภทยา

และข้อกำาหนดของกฎหมัายยา และวิิช้าชี้พเภสั้ช้กรรมัที�เกี�ยวิข้อง	เขีียนื่บทความ

โดย	รศึ.ดร.ภญ.วรรณา	ศึรวิีริยานื่ภุาพื่	คณะเภสััชศึาสัต่ร	์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

รหัสักิจกรรม	 1001-1-000-001-02-2564	 จำานื่วนื่	 2.5	 หน่ื่วยกิต่	 วันื่หมดอายุ	

24	กุมภาพัื่นื่ธ์์	พื่.ศึ.	2565

	 บทความวิชาการเพ่ื่�อการศึึกษาต่่อเน่ื่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์: Review and 

management of Allergic Rhinitis	เขีียนื่บทความโดย	ภก.กฤติ่นื่	บัณฑิต่านุื่กูล	

สัมาคมเภสััชกรรมการต่ลาด	(ปัระเทศึไทย)	รหัสักิจกรรม	2005-1-000-002-04-2564 

จำานื่วนื่	2.5	หน่ื่วยกิต่	วันื่หมดอายุ	11	เมษายนื่	พื่.ศึ.	2565






