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	 วงการยาฉบัับัท่ี่�	 274	 ประจำำาเดืือนพฤษภาคม	 พ.ศ.	 2564	 กับั

สถานการณ์์การแพร่ระบัาดืของโรคโควิดื-19	 ท่ี่�ยังคงม่แนวโน้มเพิ�มสูงข้�น	

ซ้ึ่�งเราทีุ่กคนก็ต้้องดูืแลระมัดืระวังต้ัวเอง	 ท่ี่�สำาคัญ	 “การ์ดือย่าต้ก”	 ต้้อง

ไม่ละเลยท่ี่�จำะล้างมือ	สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันอยู่เสมอเวลาท่ี่�ไม่ได้ื

อยู่เพ่ยงคนเด่ืยวทัี่�งในบ้ัานและนอกบ้ัาน	 และอย่าลืมลงที่ะเบ่ัยนเพื�อ

ฉ่ดืวัคซ่ึ่นป้องกันโควิดื-19	ซ้ึ่�งวงการยาฉบัับัน่�ม่คำาแนะนำาเก่�ยวกับัขั�นต้อน

การเต้ร่ยมต้ัวก่อน-หลัง	 “เช็็กก่อนฉ่ดื”	 พร้อมวิธ่ีลดืความเส่�ยงจำาก	

“ภัยเง่ยบั”	อย่างมั�นใจำ	รวมถ้ง	“คู่มือวัคซ่ึ่นสู้โควิดืฉบัับัประช็าช็น”	ซ้ึ่�งจัำดืที่ำา

โดืยกองทุี่นสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 เพื�อสร้างความรู้

ความเข้าใจำเรื�องวัคซ่ึ่นด้ืวยข้อมูลท่ี่�ถูกต้้องที่างการแพที่ย์	 และม่ความรู้

ท่ี่�เพ่ยงพอในการตั้ดืสินใจำเข้ารับัการฉ่ดืวัคซ่ึ่น	 เพื�อจำะได้ืสร้างความรู้และ

เข้าใจำวิธ่ีปฏิิบััติ้ตั้วท่ี่�ถูกต้้องทัี่�งก่อนและหลงัฉ่ดืวัคซ่ึ่นต้ามแผนการฉ่ดืวคัซ่ึ่น

ของประเที่ศไที่ย	 นอกจำากน่�ยังม่คำาแนะนำาเก่�ยวกับัการป้องกันโรคและ

ภัยสุขภาพท่ี่�เกิดืในช่็วงฤดูืฝน	 ซ้ึ่�งประกาศโดืยกรมควบัคุมโรค	 กระที่รวง

สาธีารณ์สุข	 ใน	 5	 กลุ่ม	 ประกอบัด้ืวย	 8	 โรค	 และ	 3	 ภัยสุขภาพท่ี่�ต้้อง

ระมัดืระวังการเจ็ำบัป่วย	 เพื�อให้ทุี่กคนได้ืดูืแลสุขภาพอนามัยอย่างถูกต้้อง	

ทัี่�งน่�ผู้ท่ี่�สนใจำสามารถเข้ามาติ้ดืต้ามเนื�อหาท่ี่�น่าสนใจำทัี่�งหมดืได้ืภายในเล่ม

	 ที่างท่ี่มงานนิต้ยสารวงการยาหวังว่าสิ�งเหล่าน่�จำะเป็นประโยช็น์

และเราขอเป็นหน้�งในการส่งกำาลังใจำให้แก่บุัคลากรที่างการแพที่ย์และ

เจ้ำาหน้าท่ี่�ผู้ท่ี่�เก่�ยวข้อง	รวมถ้งทุี่ก	ๆ	คน	ขอให้สู้	ๆ	และก้าวข้ามฝ่าวิกฤติ้น่�

ไปด้ืวยกัน

       

	 	 	 	 ทีีมงานนิตยสารวงการยา
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	 นพ.วิิทิิต	สฤษฎีีชััยกุุล	รองเลขาธิิกุารคณะกุรรมกุารอาหารและยา	

เปิิดเผยว่่า ด้ว่ยสถานการณ์์การแพร่ระบาดของเช้ื้�อไว่รัสโควิ่ด-19 ในปิระเทศ

ระลอกใหม่่พบยอดผ้้ป่ิว่ยท่�ติิดเช้ื้�อเพิ�ม่ม่ากข้�น ทำาให้ม่่คว่าม่ต้ิองการใช้ื้

ผลิติภััณ์ฑ์์เคร้�องช่ื้ว่ยหายใจโดยเฉพาะเคร้�อง High Flow Nasal Cannula Oxygen 

เพิ�ม่ม่ากข้�น สำานักงานคณ์ะกรรม่การอาหารและยาขอช่ื้�แจงว่่าผ้้ปิระกอบการ

รายใดท่�ต้ิองการนำาเข้าผลิติภััณ์ฑ์์เคร้�องช่ื้ว่ยหายใจ กรณ่์นำาเข้าม่าเพ้�อใช้ื้

ในหน่ว่ยงานของรัฐในหน้าท่�ป้ิองกัน ชัื้นส้ติร บำาบัดโรค หร้อฟ้ื้�นฟ้ื้สม่รรถภัาพ

และสภัากาชื้าดไทย รว่ม่ทั�งการนำาเข้าม่าบริจาคให้หน่ว่ยงานของรัฐหร้อองค์กร

การกุศล ขอให้ผ้้นำาเข้าย้�นขอนำาเข้าพร้อม่เอกสารหลักฐานท่�เก่�ยว่ข้อง โดยสาม่ารถ

ย้�นได้ท่�ด่านอาหารและยาท่�นำาเข้า ซ้ึ่�งจะม่่เจ้าหน้าท่�ด่านอาหารและยาพิจารณ์า

ติรว่จสอบทันท่ กรณ่์นำาเข้าม่าเพ้�อขาย หากม่่ใบจดทะเบ่ยนสถานปิระกอบการ 

นำาเข้าเคร้�องม้่อแพทย์สาม่ารถนำาม่าย้�นขอนำาเข้าพร้อม่เอกสารหลักฐานท่�

เก่�ยว่ข้องได้ท่� อย. โดยจะม่่เจ้าหน้าท่�ดำาเนินการแล้ว่เสร็จใช้ื้เว่ลาพิจารณ์า 3 วั่น

ทำาการ หากไม่่ม่่ใบจดทะเบ่ยนสถานปิระกอบการนำาเข้าจะใช้ื้เว่ลาในการย้�น

ขออนุญาติสถานท่� และขอนำาเข้าผลิติภััณ์ฑ์์ รว่ม่ไม่่เกิน 4 วั่นทำาการ โดย อย. 

ได้ม่่การอำานว่ยคว่าม่สะดว่กให้ผ้้ปิระกอบการสาม่ารถม่าย้�นเอกสาร ณ์ ด่าน

อย.พร้้อมอำนวยความสะดวก
การ้นำเข้้าผลิิตภััณฑ์์เคร้่�องช่่วยหายใจ

กร้มอนามัยจัดร้ณร้งค์วันด่�มนมโลิก
(World Milk Day 2021) ‘ปัันนำ�าใจ ให้นมน้อง’

ร่ว่ม่กับภัาค่เคร้อข่ายร่ว่ม่ “ปิันนำ�าใจ ให้นม่น้อง” ม่อบนม่โครสจ้ดให้กับเด็ก

กลุ่ม่เปิราะบางโดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสในม้่ลนิธิิเด็กอ่อนในสลัม่ท่�ไม่่ได้สังกัด

หน่ว่ยงานภัาครัฐ จ้งไม่่เคยได้รับนม่จากหน่ว่ยงานใด ติลอดจนเด็กด้อยโอกาส

ทางการศ้กษา (ไม่่ได้เข้าโรงเร่ยน) ในชุื้ม่ชื้นแออัด ทั�งท่�ติิดติาม่ผ้้ปิกครอง

ม่าทำางานก่อสร้างในชุื้ม่ชื้นเม้่อง ครอบครัว่ม่่รายได้ติำ�า/ไม่่ม่่รายได้ จำานว่นกว่่า 

7,600 กล่อง ให้กับเด็กอายุ 3-14 ปีิ จำานว่น 1,270 คน 

	 นพ.สวุิรรณชััย	วิฒันายิ�งเจริญชััย	อธิิบดีี

กุรมอนามัย กล่าว่ว่่า องค์การอาหารและการเกษติร

แห่งสหปิระชื้าชื้าติิ (FAO) กำาหนดใหวั้่นท่� 1 ม่ถุินายน

ของทกุปิเีปิน็ “ว่นัด้�ม่นม่โลก” หร้อ “World Milk Day” 

เพ้�อให้ปิระเทศและองค์กรต่ิาง ๆ ให้คว่าม่สำาคัญ

และร่ว่ม่กันจัดกิจกรรม่รณ์รงค์ด้�ม่นม่ ซ้ึ่�งแคม่เปิญ

ในปิี ค.ศ. 2021 ค้อ “EnjoyDairy ท่�ส่งเสริม่และ

กระตุ้ินให้ทุกกลุ่ม่วั่ยเห็นคว่าม่สำาคัญของการด้�ม่นม่ 

เน้�องจากในปัิจจุบันพบว่่าคนไทยด้�ม่นม่น้อย

เม้่�อเท่ยบกับปิระเทศอ้�น ๆ ทั�ว่โลก โดยทั�ว่โลก

ม่่อัติราค่าเฉล่�ยการด้�ม่นม่อย่้ท่� 113 ลิติร/คน/ปีิ เอเช่ื้ย

ม่่การด้�ม่นม่ 66 ลิติร/คน/ปีิ ดังนั�น การจัดกิจกรรม่

รณ์รงค์วั่นด้�ม่นม่โลกปิระจำาปีิ พ.ศ. 2564 น่�

จ้งเป็ินการมุ่่งเพิ�ม่เป้ิาหม่ายการด้�ม่นม่ของคนไทย

จาก 18 ลิติร/คน/ปีิ ในปัิจจุบัน เป็ิน 25 ลิติร/คน/ปีิ 

ภัายในปีิ พ.ศ. 2570 โดยในปีิ พ.ศ. 2564 กรม่อนามั่ย

อาหารและยาท่�นำาเข้า โดยผา่นชื้อ่งทาง Fast Track 

สำาหรับผลิติภััณ์ฑ์์กลุ่ม่โควิ่ด-19 กรณ่์ม่่ผ้้นำาเข้าสินค้า

จะปิระสานด่านศุลกากรให้แจ้งด่านอาหารและยา 

และม่่การติิดต่ิอผ่านระบบ Line official ระหว่่าง

เจ้าหน้าท่�กับตัิว่แทนออกของเพ้�ออำานว่ยคว่าม่สะดว่ก

ในการนำาเข้า
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กรมควบคุมโรคออกประกาศเตืือน
โรคและภััยสุุขภัาพท่ี่�ต้ืองระวังในช่่วงฤดููฝน

ปวดศีีรษะ ปวดเม่ื่�อยกล้้ามื่เน่ื้�อ อ่อนื้เพลี้ย ไอ เจ็็บคอ นื้ำ�ามูื่กไหล้  

2. โรคปอดอักเสบ ส่วนื้ใหญ่่เกิดจ็ากเช่ื้�อแบคทีีเรีย พบได้ทุีกกลุ่้มื่

อายุ โดยเฉพาะผูู้้ทีี�มีื่ภููมิื่คุ้มื่กันื้บกพร่อง แล้ะผูู้้ทีี�มีื่โรคประจ็ำาตััว 

ติัดต่ัอจ็ากการสัมื่ผัู้สกับผูู้้ติัดเช่ื้�อ การหายใจ็นื้ำาเช่ื้�อทีี�ปนื้เป้�อนื้

ในื้อากาศีผู้่านื้การไอหร่อจ็ามื่ หากได้รับเช่ื้�อมื่ักจ็ะมื่ีไข้้ ไอ แล้ะ

หายใจ็หอบเหนื้่�อยอยา่งเฉยีบพล้นัื้ ซ่ึ่�งทัี�งสองโรคสามื่ารถปอ้งกนัื้

ได้ด้วยการรักษาสุข้ภูาพ พักผู่้อนื้ให้เพียงพอ ทีำาร่างกายให้อบอุ่นื้ 

หมัื่�นื้ล้้างม่ื่อบ่อย ๆ ด้วยนื้ำ�าแล้ะสบู่ หร่อแอล้กอฮอล์้เจ็ล้ ไม่ื่ใช้ื้

ข้องส่วนื้ตััวร่วมื่กับผูู้้อ่�นื้ แล้ะสวมื่หน้ื้ากากผู้้าหร่อหน้ื้ากากอนื้ามัื่ย

ทุีกครั�งทีี�ออกนื้อกบ้านื้

 กลุ่้มื่ทีี� 2 โรคติัดต่ัอทีางเดินื้อาหารแล้ะนื้ำ�า ได้แก่ โรค

อุจ็จ็าระร่วง ติัดต่ัอโดยการรับประทีานื้อาหารหร่อด่�มื่นื้ำ�าทีี�มีื่

การปนื้เป้�อนื้ข้องเช่ื้�อก่อโรค จ็ะมีื่อาการถ่ายเหล้วหร่อถ่ายเป็นื้นื้ำ�า

อย่างน้ื้อย 3 ครั�ง ถ่ายปนื้มูื่กเล่้อด สำาหรับการป้องกันื้ ล้้างม่ื่อให้

สะอาดทัี�งก่อนื้แล้ะหลั้งประกอบอาหาร รับประทีานื้อาหาร หร่อ

หลั้งเข้้าห้องนื้ำ�าทุีกครั�ง ด่�มื่นื้ำ�าสะอาด นื้ำ�าต้ัมื่สุกหร่อนื้ำ�าบรรจุ็ข้วด

ทีี�มีื่ฝาปิดสนิื้ที รับประทีานื้อาหารทีี�สะอาดแล้ะปรุงสุกใหมื่่ 

หากต้ัองการรับประทีานื้อาหารค้างม่ื่�อควรอุ่นื้ให้ร้อนื้ก่อนื้รับประทีานื้

ทุีกครั�ง แล้ะไม่ื่ควรรับประทีานื้อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ หร่ออาหารทีี�มีื่

แมื่ล้งวันื้ตัอมื่

 กลุ่้มื่ทีี� 3 โรคติัดต่ัอจ็ากการสัมื่ผัู้ส ได้แก่ 1. โรคม่ื่อ เท้ีา ปาก 

เป็นื้โรคติัดต่ัอทีี�พบได้บ่อยในื้เด็กเล็้กอายุตัำ�ากว่า 5 ปี จ็าก

การสัมื่ผัู้สนื้ำ�ามูื่ก นื้ำ�าล้าย ผู่้�นื้ ตุ่ัมื่นื้ำ�าใส อุจ็จ็าระข้องผูู้้ป่วย จ็ะมีื่ไข้้

แต่ัไม่ื่ทุีกราย มีื่ตุ่ัมื่พองใสหร่อแผู้ล้ในื้ช่ื้องปาก กระพุ้งแก้มื่ ฝ่าม่ื่อ 

ฝ่าเท้ีาหร่อก้นื้ ส่วนื้ใหญ่่มีื่อาการไม่ื่รุนื้แรงแล้ะหายเองได้ ทัี�งนีื้�

ข้อให้ผูู้้ปกครองแล้ะครูสังเกตัอาการป่วยข้องบุตัรหล้านื้ หากพบว่า

มีื่อาการสงสัยป่วยให้แยกเด็กป่วยออกจ็ากเด็กปกตัิทัีนื้ทีี รีบไป

พบแพทีย์ แล้ะให้หยุดเรียนื้จ็นื้กว่าจ็ะหายดี  2. โรคเล้ปโตัสไปโรซิึ่ส 

หร่อโรคไข้้ฉี�หนูื้ เป็นื้โรคติัดต่ัอระหว่างสัตัว์แล้ะคนื้ พบบ่อยในื้ผูู้้มีื่

อาชีื้พเกษตัรกรรมื่ทีี�ต้ัองสัมื่ผัู้สกับดินื้หร่อนื้ำ�าอยู่เป็นื้ประจ็ำา อาการ

ทีี�พบค่อ ไข้้สูง ปวดศีีรษะรุนื้แรง หนื้าวสั�นื้ ตัาแดง แล้ะปวดกล้้ามื่เน่ื้�อ

อย่างรุนื้แรงโดยเฉพาะกล้้ามื่เน่ื้�อน่ื้อง การป้องกันื้ค่อ หลี้กเลี้�ยง

การทีำางานื้ในื้นื้ำ�าหร่อต้ัองลุ้ยนื้ำ�าลุ้ยโคล้นื้เป็นื้เวล้านื้านื้ หากจ็ำาเป็นื้

ควรสวมื่ใส่อุปกรณ์์ป้องกันื้ทีี�เหมื่าะสมื่ทุีกครั�ง 

 กรมื่ควบคุมื่โรค กระทีรวงสาธารณ์สุข้ ออกประกาศีเต่ัอนื้

ประชื้าชื้นื้ป้องกันื้โรคแล้ะภัูยสุข้ภูาพ 5 กลุ่้มื่ ประกอบด้วย 8 โรค 

แล้ะ 3 ภัูยสุข้ภูาพทีี�ควรระมื่ัดระวังการเจ็็บป่วยในื้ช่ื้วงฤดูฝนื้ 

เพ่�อให้ทุีกคนื้ได้ดูแล้สุข้ภูาพอนื้ามัื่ยอย่างถูกต้ัอง รวมื่ทัี�งการร่วมื่ม่ื่อ

ข้องชุื้มื่ชื้นื้แล้ะท้ีองถิ�นื้เป็นื้ปัจ็จั็ยสำาคัญ่ ทีำาให้ห่างไกล้จ็าก

โรคต่ัาง ๆ แล้ะมีื่สุข้ภูาพดีในื้ช่ื้วงฤดูฝนื้นีื้�   

 นพ.โอภาส การย์์กวิินพงศ์์ อธิิบดีีกรมควิบคุมโรค 

กล่้าวว่า ข้ณ์ะนีื้�ประเทีศีไทียเข้้าสู่ฤดูฝนื้อย่างเป็นื้ทีางการแล้้ว แล้ะ

ในื้หล้ายพ่�นื้ทีี�เริ�มื่มีื่ฝนื้ตักอย่างต่ัอเน่ื้�อง หากประชื้าชื้นื้ดูแล้รักษา

สุข้ภูาพไม่ื่ถูกต้ัองอาจ็ทีำาให้เกิดการเจ็็บป่วยด้วยโรคต่ัาง ๆ ได้ 

กรมื่ควบคุมื่โรคจ่็งได้ออกประกาศีกรมื่ควบคุมื่โรคเร่�อง การป้องกันื้

โรคแล้ะภูยัสุข้ภูาพทีี�เกิดในื้ช่ื้วงฤดฝูนื้ข้องประเทีศีไทีย พ.ศี. 2564 

ล้งวันื้ทีี� 18 พฤษภูาคมื่ พ.ศี. 2564 ทีี�ผู่้านื้มื่า ซ่ึ่�งโรคแล้ะภูยัสุข้ภูาพ

ทีี�มีื่แนื้วโนื้ม้ื่จ็ะพบผูู้ป่้วยเพิ�มื่ข่้�นื้ในื้ชื้ว่งฤดฝูนื้แบง่เปน็ื้ 5 กลุ่้มื่ ดังนีื้� 

1. โรคติัดต่ัอระบบทีางเดินื้หายใจ็ (โรคไข้้หวัดใหญ่่ แล้ะโรคปอด

อักเสบ)  2. โรคติัดต่ัอทีางเดินื้อาหารแล้ะนื้ำ�า (โรคอุจ็จ็าระร่วง)  

3. โรคติัดต่ัอจ็ากการสัมื่ผัู้ส (โรคม่ื่อ เท้ีา ปาก แล้ะโรคเล้ปโตั

สไปโรซิึ่สหร่อโรคไข้้ฉี�หนูื้)  4. โรคติัดต่ัอนื้ำาโดยยุงล้าย (โรคไข้้เล่้อดออก 

โรคไข้้ปวดข้้อยุงล้ายหร่อโรคชิื้คุนื้กุนื้ยา แล้ะโรคติัดเช่ื้�อไวรัสซิึ่กา)  

5. ภัูยสุข้ภูาพ (การบาดเจ็็บแล้ะเสียชีื้วิตัจ็ากการถูกฟ้้าผู่้า อันื้ตัราย

จ็ากการรับประทีานื้เห็ดพิษ อันื้ตัรายจ็ากการถูกงูพิษกัด)

 กลุ่้มื่ทีี� 1 โรคติัดต่ัอระบบทีางเดินื้หายใจ็ ได้แก่ 1. โรค

ไข้้หวัดใหญ่่ พบได้ทุีกกลุ่้มื่อายุ แต่ัจ็ะพบมื่ากในื้เด็ก แล้ะอัตัรา

การเสียชีื้วิตัมัื่กพบในื้ผูู้้ทีี�มีื่อายุมื่ากกว่า 60 ปี หร่อผูู้้ทีี�มีื่โรคประจ็ำาตััว 

ติัดต่ัอจ็ากการหายใจ็หร่อสัมื่ผัู้สล้ะอองฝอยจ็ากนื้ำ�ามูื่ก นื้ำ�าล้าย

ทีี�ปนื้เป้�อนื้เช่ื้�อ หากได้รับเช่ื้�อจ็ะมีื่อาการไข้้สูงเฉียบพลั้นื้ หนื้าวสั�นื้ 
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 กลุ่้มื่ทีี� 4 โรคติัดต่ัอนื้ำาโดยยุงล้าย ได้แก่ 1. โรคไข้้เล่้อดออก 

มีื่ยุงล้ายเป็นื้พาหะนื้ำาโรค ผูู้้ป่วยจ็ะมีื่ไข้้สูง ปวดศีีรษะ ปวดกล้้ามื่เน่ื้�อ 

ปวดกระดูก มีื่จุ็ดแดงทีี�ผิู้วหนัื้ง ตัับโตัอาจ็กดเจ็็บบริเวณ์ชื้ายโครงข้วา 

หากมื่ีอาการรุนื้แรงอาจ็ช็ื้อกได้  2. โรคไข้้ปวดข้้อยุงล้ายหร่อ

โรคชิื้คุนื้กุนื้ยา มีื่ยุงล้ายสวนื้แล้ะยุงล้ายบ้านื้เป็นื้พาหะนื้ำาโรค 

อาการคล้้ายไข้้เล่้อดออก แตั่ต่ัางกันื้ทีี�ไม่ื่มีื่การรั�วข้องพล้าสมื่า

ออกนื้อกเส้นื้เล่้อด จ่็งไม่ื่พบผูู้้ป่วยทีี�มีื่อาการรุนื้แรงถ่งขั้�นื้ช็ื้อกแล้ะ

เสียชีื้วิตั  3. โรคติัดเช่ื้�อไวรัสซิึ่กา มีื่ยุงล้ายเป็นื้พาหะ อาการข้องโรค

จ็ะไมื่่รุนื้แรง แต่ัหากตัิดเช่ื้�อในื้สตัรีมีื่ครรภู์อาจ็ทีำาให้เกิดภูาวะ

ศีีรษะเล้็กในื้เด็กแรกเกิด เด็กมื่ีพัฒนื้าการชื้้าแล้ะตััวเล้็ก หร่อ

มีื่ภูาวะแทีรกซ้ึ่อนื้ระหว่างตัั�งครรภ์ู การป้องกันื้ข้อให้ประชื้าชื้นื้

สำารวจ็พ่�นื้ทีี�ทีี�มีื่นื้ำ�าขั้งแล้ะร่วมื่กันื้กำาจั็ดแหล่้งเพาะพันื้ธ์ุยุงล้าย

ในื้บริเวณ์รอบ ๆ ตััวบ้านื้แล้ะในื้ชุื้มื่ชื้นื้ โดยใช้ื้มื่าตัรการ “3 เก็บ 

ป้องกันื้ 3 โรค” ดังนีื้� 1. เก็บบ้านื้ให้สะอาด เช่ื้นื้ พับเก็บเส่�อผู้้า

ใส่ในื้ตู้ัหร่อแข้วนื้ให้เรียบร้อย ไม่ื่ให้มีื่มุื่มื่อับท่ีบ  2. เก็บข้ยะทีี�อยู่บริเวณ์

รอบบ้านื้ แล้ะ 3. เก็บนื้ำ�า ภูาชื้นื้ะทีี�ใส่นื้ำ�าเพ่�ออุปโภูคบริโภูค ต้ัองปิดฝา

ให้มิื่ดชิื้ด ล้้างควำ�าภูาชื้นื้ะใส่นื้ำ�า แล้ะเปลี้�ยนื้นื้ำ�าในื้กระถางหร่อแจ็กันื้

ทุีกสัปดาห์ ป้องกันื้ไม่ื่ให้ยุงล้ายวางไข่้ ซ่ึ่�งสามื่ารถป้องกันื้ได้ทัี�ง 3 โรค

 กลุ่้มื่ทีี� 5 ภัูยสุข้ภูาพ 1. การบาดเจ็็บแล้ะเสียชีื้วิตัจ็ากการถูก

ฟ้้าผู้่า เม่ื่�อมื่ีฝนื้ตักฟ้้าคะนื้องให้หล้บในื้ทีี�ปล้อดภูัย เช่ื้นื้ ภูายในื้

บ้านื้หร่ออาคาร แล้ะหลี้กเลี้�ยงอยู่ใต้ัต้ันื้ไม้ื่ใหญ่่  2. อันื้ตัรายจ็าก

การรับประทีานื้เห็ดพิษ หากไม่ื่มัื่�นื้ใจ็ว่าเป็นื้เห็ดพิษหร่อเห็ดทีี�

รับประทีานื้ไดไ้ม่ื่ควรนื้ำามื่ารบัประทีานื้ หร่ออาจ็เล่้อกรับประทีานื้

เห็ดทีี�มื่าจ็ากการเพาะข้ยายพนัื้ธ์ุ เช่ื้นื้ เห็ดนื้างฟ้้า เห็ดฟ้าง เป็นื้ตัน้ื้  

3. อันื้ตัรายจ็ากการถูกงูพิษกัด ควรจั็ดบ้านื้ให้สะอาด ไมื่่เป็นื้ทีี�อยู่

อาศัียข้องสัตัว์เล่้�อยคล้านื้แล้ะงูมีื่พิษ หมัื่�นื้สอดส่องแล้ะสังเกตั

มุื่มื่อับข้องบ้านื้ โพรงไม้ื่ในื้รู ในื้ทีี�รก กอหญ้่า หร่อกองไม้ื่ เพราะ

อาจ็มีื่งูพิษอาศัียอยู่ หากถูกงูพิษกัดต้ัองรีบนื้ำาผูู้้ป่วยส่งโรงพยาบาล้

ทัีนื้ทีี ล้ดการเคล่้�อนื้ไหวอวัยวะทีี�ถูกงูกัด แล้ะไม่ื่ควรขั้นื้ชื้ะเนื้าะ

เพราะอาจ็ทีำาให้เน่ื้�อเย่�อข้าดเล่้อดเกิดเน่ื้�อตัายได้ พร้อมื่ทัี�งจ็ดจ็ำา

ลั้กษณ์ะชื้นิื้ดข้องงูทีี�กัดเพ่�อการรักษาทีี�ถูกต้ัองแล้ะรวดเร็ว
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	 เน่ื่�องในื่	“วัันื่โรคห่ืดโลก:	World	Asthma	Day	2021”	ซ่ึ่�งองค์การอนื่ามััยโลก	

(WHO)	และองค์การห่ืดโลก	กำาหืนื่ดให้ืปีีน้ื่�ตรงกับวัันื่ท้ี่�	5	พฤษภาคมั	พ.ศ.	2564	จััดข่ึ้�นื่

ภายใต้แนื่วัคิด	 “ปีลดล็อคควัามัเข้ึ้าใจัผิิดเก้�ยวักับโรคหื่ด:	 Uncovering	 Asthma	

Misconceptions”

	 ศ.ดร.พญ.อรพรรณ	 โพชนุุกููล นุายกูสมาคมสภาองค์กูรโรคหืืด

แห่ืงประเทศไทย	 (TAC)	 จ่ังใช้้โอกาสนื่้�รณรงค์ยำ�าเต่อนื่ใหื้ทุี่กฝ่่ายตระหืนื่ักถ่ึง

การใหื้ควัามัร้้และสร้างควัามัเข้ึ้าใจัท้ี่�ถ้ึกต้องเก้�ยวักับโรคห่ืด	 และการด้แลตัวัเอง

เพ่�อลดควัามัเส้�ยงต่อการส้ญเส้ยช้้วิัต

	 ปัีจัจุับันื่พบวัา่อตัราการปีว่ัยขึ้องผิ้ป่้ีวัยโรคหืด่ลดลง	แต่อัตราตายจัากอาการ

ร่วัมัขึ้องโรคห่ืดกลับเพิ�มัข่ึ้�นื่	 เห็ืนื่ได้จัากข้ึ้อม้ัลขึ้อง	 worldlifeexpectancy.com	

พบคนื่ไที่ยเส้ยช้้วิัตด้วัยโรคห่ืดวัันื่ละ	 8-9	 ราย	 คิดเป็ีนื่	 3,142	 รายต่อปีี	 คิดเป็ีนื่	

3.42	ต่อปีระช้ากร	1	แสนื่คนื่	ซ่ึ่�งผ้้ิใหืญ่จัะเส้ยช้้วิัตมัากกว่ัาเด็กปีระมัาณ	5	เท่ี่า

	 สาเหืตุส่วันื่ใหืญ่ค่อ	 ไม่ัได้พ่นื่ยาป้ีองกันื่หือบต่อเน่ื่�อง	 และเวัลาม้ัอาการ

กำาเริบก็จัะพ่นื่ยาไมั่ทัี่นื่/ไม่ัถ้ึกวิัธ้ี	 เน่ื่�องจัากผิ้้ป่ีวัยหืร่อผ้้ิด้แลขึ้าดควัามัร้้ควัามัเข้ึ้าใจั

และการปีฏิิบัติท้ี่�ถ้ึกต้องเม่ั�อม้ัอาการ	 ดังนัื่�นื่	 ที่างสมัาคมัฯ	 จ่ังม้ัหืน้ื่าท้ี่�ให้ืควัามัร้้

แก่ปีระช้าช้นื่อย่างทัี่�วัถ่ึง	และสร้างควัามัเข้ึ้าใจัเร่�องยากให้ืเป็ีนื่เร่�องง่าย

World Asthma Day 2021
 ปลดล็อคความเข้้าใจผิิดเกี่่�ยวกี่ับโรคหืืด

Uncovering Asthma Misconceptions
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	 1.	ยาควับคุมั	สำาหืรับใช้้ระยะยาวั	ช่้วัยให้ืรักษาหืาย

	 2.	ยาฉุุกเฉุินื่	 ใช้้ในื่กรณ้ท้ี่� ม้ัอาการหือบกำาเริบ	

ช่้วัยขึ้ยายหืลอดลมั

	 แต่ในื่ควัามัเป็ีนื่จัริง	 ‘โรคห่ืด’	 สามัารถึรักษาหืาย	

ยิ�งรักษาเร็วัและต่อเน่ื่�องยิ�งม้ัโอกาสหืายส้ง	โดยในื่เด็กม้ัโอกาส

หืายมัากกว่ัาร้อยละ	 50	 ส่วันื่ผ้้ิใหืญ่และผ้้ิส้งวััยถ่ึอเป็ีนื่	

กลุ่มัเส้�ยงท้ี่�ม้ัอาการรุนื่แรงกวั่าเด็กและพ่นื่ยาได้ยากกวั่า	

เพราะบางคนื่ชิ้นื่กับอาการจันื่ไม่ัร้้ว่ัาตัวัเองว่ัาเป็ีนื่โรคห่ืด

	 ท้ี่�สำาคัญการรักษาด้วัยการใช้้ยาสเต้ยรอยด์ส้ดพ่นื่

ต้องสมัำ�าเสมัอเปี็นื่ปีระจัำา	 ไม่ัว่ัาจัะแสดงอาการหืร่อไม่ัแสดง

ก็ตามั	 และต้องสามัารถึปีรับลด/เพิ�มัขึ้นื่าดขึ้องยาตามัผิล

การรักษาโรคได้เหืม่ัอนื่โรคเร่�อรังทัี่�วัไปี	เช่้นื่	เบาหืวัานื่	ควัามัดันื่	

ไม่ัแนื่ะนื่ำาให้ืหืยุดยารักษาโรคห่ืดด้วัยตัวัเอง	 เพราะจัะที่ำาให้ื

อาการกำาเริบได้

	 โดยเฉพาะท่ามกูลางสถานุกูารณ์กูารแพร่ระบาด

ของเชื�อไวรัสโคโรนุาหืรือโควิด-19	 หืลายคนื่เกิดคำาถึามัว่ัา	

โรคห่ืดจัะเพิ�มัควัามัเส้�ยงในื่การติดโควิัด-19	หืร่อไม่ั	คำาตอบ

ค่อ	ไม่ั

	 ‘โรคห่ืด’	 เป็ีนื่โรคเร่�อรังไม่ัติดต่อ	 และสามัารถึรักษา

ให้ืหืายได้	แต่เป็ีนื่อันื่ตรายต่อช้้วิัตส้งหืากไม่ัได้รับการรักษาท้ี่�

ถ้ึกต้อง	เป็ีนื่โรคท้ี่�เกิดจัากภาวัะหืลอดลมัไวัต่อสิ�งกระตุ้นื่มัาก

ผิิดปีกติ	 ทัี่�งจัากการติดเช่้�อที่างเดินื่หืายใจัจัากเช่้�อไวัรัสหืร่อ

แบคท้ี่เร้ย	ที่ำาให้ืกล้ามัเน่ื่�อเร้ยบขึ้องหืลอดลมัหืดเกร็ง	ต้บแคบ

เป็ีนื่พัก	ๆ	ที่ำาให้ืเกิดอาการเหืน่ื่�อย	หืายใจัลำาบากตามัมัา

	 ปัีจัจััยแวัดล้อมัเกิดข่ึ้�นื่ได้ทัี่�งจัากที่างพันื่ธุีกรรมัและ

สิ�งแวัดล้อมัขึ้องผ้้ิป่ีวัย	 หืากครอบครัวัม้ัปีระวััติหืร่อผ้้ิป่ีวัย

ม้ัภาวัะโรคร่วัมั	อย่างภาวัะนื่อนื่กรนื่จันื่อุดกั�นื่ที่างเดินื่หืายใจั	

โรคอ้วันื่	 และอาการภ้มิัแพ้	 รวัมัถ่ึงสิ�งกระตุ้นื่ให้ือาการหือบ

กำาเริบ	 เช่้นื่	 ฝุ่่นื่ละอองในื่อากาศ	 PM	 2.5	 ฝุ่่นื่ละอองตามั

บ้านื่เร่อนื่	ควัันื่บุหืร้�	ขึ้นื่สัตว์ั/สัตว์ั	เช่้�อรา	ละอองเกสรดอกไม้ั	

สารเคม้ั	เป็ีนื่ต้นื่	ล้วันื่เพิ�มัควัามัเส้�ยงท้ี่�จัะเป็ีนื่โรคห่ืดได้

	 การรักษาผ้้ิป่ีวัยโรคห่ืดไม่ัใช่้รักษาเฉุพาะโรคห่ืด

อย่างเด้ยวั	แต่จัะรักษาโรคร่วัมั	เช่้นื่	แพ้อากาศ	ไซึ่นัื่ส	ไอเร่�อรัง	

ภาวัะนื่อนื่กรนื่	 กรดไหืลย้อนื่	 ภาวัะอ้วันื่	 ที่ำาให้ืโรคหือบห่ืด

คุมัอาการยาก

	 ขึ้ณะที่้�คนื่ส่วันื่ใหืญ่มัักเข้ึ้าใจัผิิดวั่าโรคห่ืดเปี็นื่อาการ

เร่�อรัง	 รักษาไม่ัหืาย	 ที่ำาให้ืขึ้าดควัามัสมัำ�าเสมัอในื่การใช้้ยา	

ซ่ึ่�งปีกติผ้้ิป่ีวัยจัะม้ัยาติดตัวั	2	ปีระเภที่	ค่อ
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โรคห่ืดทัี่�งในื่ระดับโรงพยาบาลศ้นื่ย์ในื่ภ้มิัภาคทัี่�วัปีระเที่ศ	

โรงพยาบาลทัี่�วัไปี	จันื่ถึง่โรงพยาบาลช้มุัช้นื่	ให้ืผ้้ิป่ีวัยไดเ้ข้ึ้าถ่ึง

การรักษา	เข้ึ้าถ่ึงยาอย่างม้ัปีระสิที่ธิีภาพมัากข่ึ้�นื่

	 ที่างสมัาคมัฯ	ยงัย่นื่หืยัดตั�งมัั�นื่กำาหืนื่ดแนื่วัที่างปีฏิิบัติ

สำาหืรับบุคลากรที่างการแพที่ย์ท้ี่�เป็ีนื่ร้ปีธีรรมัและใช้้ได้จัริง	

ผิลักดนัื่ระดบันื่โยบายที่้�ไดรั้บการผิลกัดนัื่ต่อเน่ื่�องใหืค้นื่เข้ึ้าถ่ึง

บริการท้ี่�เท่ี่าเท้ี่ยมักันื่

	 เพ่�อให้ืทุี่กคนื่ต่�นื่ร้้ถ่ึงภัยขึ้องโรคห่ืด	 แต่ไม่ัต่�นื่กลัวั	

เพราะโรคห่ืดไม่ัใช่้โรคท้ี่�น่ื่ากลัวั	 หืากร้้จัักสังเกต	 ด้แลและ

รับปีระที่านื่ยาในื่การรกัษาอย่างถ้ึกต้องเป็ีนื่ปีระจัำาสมัำ�าเสมัอ

ก็สามัารถึม้ัคุณภาพช้้วิัตท้ี่�ด้	หืายขึ้าดจัากโรคได้

	 นื่อกจัากน้ื่�	 รศ.นุพ.ธีีระศักูดิ� 	 แกู้วอมตวงศ์ 

เลขาธีิกูารสมาคมสภาองค์กูรโรคหืืดแหื่งประเทศไทย	

(TAC)	 ได้กล่าวัเสริมัว่ัา	 เน่ื่�องในื่โอกาสวัันื่โรคห่ืดโลก	 หืร่อ	

World	Asthma	Day	ถ่ึอได้ว่ัาเป็ีนื่ระยะเวัลากว่ัา	2	ที่ศวัรรษ

ท้ี่�ม้ัการจััดตั�งวัันื่ห่ืดโลกในื่ปีี	พ.ศ.	2541	ภายใต้ควัามัร่วัมัม่ัอ

	 เพราะผิลการศ่กษาที่างระบาดวิัที่ยาพบว่ัาคนื่ปีกติ

กับผ้้ิป่ีวัยโรคห่ืดม้ัควัามัเส้�ยงท้ี่�จัะติดเช่้�อโควิัด-19	ไม่ัแตกต่างกันื่	

แต่หืากผ้้ิป่ีวัยโรคห่ืดได้รับเช่้�อโควิัด-19	 อาจัม้ัภาวัะ

ปีอดอักเสบรุนื่แรงมัากกวั่า	 กลับกันื่การใช้้ยาสเต้ยรอยด์

ส้ดพ่นื่ในื่ผ้้ิป่ีวัยโรคห่ืดเป็ีนื่ปีระจัำายังช่้วัยลดควัามัเส้�ยงต่อ

การติดเช่้�อโควิัด-19	 แบบรุนื่แรง	หืากแต่เม่ั�อเป็ีนื่โรคห่ืดแล้วั	

อัตราการส้ญเส้ยทัี่�งช้้วิัต	 ซ่ึ่�งจัากสถิึติในื่ปีระเที่ศไที่ยม้ัถ่ึง	

7,000	คนื่ต่อปีี	และคุณภาพช้้วิัตท้ี่�ผ้้ิป่ีวัยต้องใช้้เวัลารักษาตัวั

ที่ำาใหื้ส้ญเส้ยโอกาสในื่การดำาเนื่ินื่ช้้วิัตกรณ้ท้ี่�ป่ีวัยเปี็นื่ระยะ

ยาวันื่านื่จัากอาการเร่�อรังขึ้องโรคม้ัมัากกว่ัา	

	 ควัามัเข้ึ้าใจัผิิดอ้กปีระการค่อ	 ผ้้ิป่ีวัยโรคห่ืดไม่ัควัร/

ไม่ัสามัารถึออกกำาลังกายได.้..ไมัเ่ปีน็ื่ควัามัจัรงิทัี่�งหืมัด	เพราะ

โรคห่ืดอาจัแย่ลงในื่ผ้้ิป่ีวัยบางรายหืลังออกกำาลังกาย	แต่ควัามัจัริง

ค่อ	 การออกกำาลังกายท้ี่�เหืมัาะสมัช่้วัยให้ือาการหือบห่ืด

ด้ข่ึ้�นื่	เป็ีนื่เป้ีาหืมัายในื่การรักษาให้ืผ้้ิป่ีวัยหืายจัากอาการป่ีวัย

และสามัารถึออกแรงได้เหืม่ัอนื่คนื่ปีกติทัี่�วัไปี

	 สมัาคมัสภาองค์กรโรคห่ืดแห่ืงปีระเที่ศไที่ย	 (TAC)	

จ่ังม้ัควัามัพยายามัอย่างยิ�งในื่การสร้างแนื่วัที่างการรักษา

โรคห่ืดให้ืเป็ีนื่มัาตรฐานื่	 สำาหืรับแพที่ย์เฉุพาะที่างและแพที่ย์

ทัี่�วัไปีใช้้ในื่การด้แลผ้้ิป่ีวัยโรคห่ืดได้อย่างเที่า่ทัี่นื่ด้วัยนื่วััตกรรมั

ท้ี่�ทัี่นื่สมััยเหืมัาะกับผ้้ิป่ีวัยท้ี่�ม้ัอาการมัาก/น้ื่อยแตกต่างกันื่ไปี

ตามับริบที่ขึ้องแต่ละปีระเที่ศ

	 ไม่ัว่ัาจัะเป็ีนื่การจััดอบรมับุคลากรที่างการแพที่ย์

อย่างต่อเน่ื่�อง	 เพ่�ออัพเดที่ข้ึ้อม้ัลแนื่วัที่างการรักษาใหืม่ั

ในื่ระดับสากล	รวัมัถ่ึงการจััดสัมัมันื่าเชิ้งปีฏิิบัติการเพ่�อวิัเคราะห์ื

แยกแยะปีัญหืา	 จัำาแนื่กปีัจัจััยควัามัเส้�ยงท้ี่�อาจัส่งผิลกระที่บ

ให้ืม้ัผ้้ิเป็ีนื่โรคห่ืดเพิ�มัข่ึ้�นื่	 เช่้นื่	 ระดับควัามัยากจันื่ส่งผิล

ต่อสภาพการใช้้ช้้วิัตและอาจันื่ำาไปีส่้ควัามัเส้�ยงท้ี่�จัะเป็ีนื่โรคห่ืด

	 การปีรับตัวัในื่การให้ืควัามัร้้ผ่ิานื่ระบบ	 E-Learning	

และส่งข้ึ้อม้ัลไปียังสมัาชิ้กทัี่�วัโลกได้นื่ำาไปีวิัเคราะห์ื	 วิัจััยและ

พัฒนื่าจันื่ตกผิล่กเป็ีนื่แนื่วัที่างการรักษาผ้้ิป่ีวัยโรคห่ืดท้ี่�เป็ีนื่

มัาตรฐานื่เด้ยวักันื่

	 นื่อกจัากน้ื่�สมัาคมัฯ	 ยังสนัื่บสนุื่นื่ให้ืม้ัการขึ้ยาย

เ ค ร่ อ ข่ึ้ า ย ก า ร ดำา เ นิื่ นื่ ง า นื่ ขึ้ อ ง ค ลิ นิื่ ก โ ร ค ห่ื ด แ ล ะ 

โรคปีอดอุดกั�นื่เร่�อรังแบบง่ายในื่โรงพยาบาลทัี่�วัปีระเที่ศ

ท้ี่�ไม่ัม้ัแพที่ย์เฉุพาะที่าง	ส่งเสริมัให้ืม้ัสถึานื่บริการสาธีารณสุขึ้
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ขึ้องกลุ่มัที่ำางานื่ที่างดา้นื่สาธีารณสขุึ้เพ่�อพัฒนื่าการด้แลรักษา

โรคห่ืดให้ืเกิดมัาตรฐานื่เท่ี่าเท้ี่ยมักันื่ทัี่�วัโลก	โดยม้ัควัามัเท่ี่าเท้ี่ยมั

กันื่ทัี่�งในื่การเข้ึ้าถ่ึงบริการที่างสาธีารณสุขึ้	 การวิันิื่จัฉัุย	 และ

การรักษา	 รวัมัทัี่�งยังใหื้ควัามัสำาคัญในื่เร่�องขึ้องที่รัพยากร

ที่างด้านื่การสาธีารณสุขึ้	(Healthcare	accessibility)	

	 อย่างไรก็ตามั	เป็ีนื่ท้ี่�ที่ราบด้ว่ัาควัามัร้้เก้�ยวักับโรคห่ืด

และควัามัเข้ึ้าใจัเก้�ยวักับโรคห่ืดในื่ยุคท้ี่�	social	media	สามัารถึ

เข้ึ้าถ่ึงได้อย่างรวัดเร็วั	 แต่ก็ยังม้ัควัามัเข้ึ้าใจัผิิดเก้�ยวักับ

การวิันิื่จัฉัุยการรักษาโรคห่ืด	 (Information	 accessibility)	

ในื่บางด้านื่	 ซ่ึ่�งจัะต้องได้รับการปีรับปีรุงและแก้ไขึ้	 เน่ื่�องจัาก

ควัามัเข้ึ้าใจัผิิดบางอย่างอาจัม้ัผิลต่อการวัางแผินื่การรักษา

และการด้แลตนื่เองขึ้องผ้้ิป่ีวัยโรคห่ืด		

	 ดังนัื่�นื่	จ่ังเป็ีนื่โอกาสท้ี่�ด้ท้ี่�จัะได้ม้ัการพ้ดถ่ึงข้ึ้อม้ัลด้านื่ใด

ด้านื่หืน่ื่�งขึ้องโรคห่ืดท้ี่�ปีัจัจุับันื่ยังม้ัผิ้้ปี่วัยโรคห่ืดจัำานื่วันื่มัาก

ท้ี่�อาจัเข้ึ้าใจัผิิด	ซ่ึ่�งสมัาคมัฯ	กำาลังเร่งสร้างควัามัร้้ควัามัเข้ึ้าใจั

ท้ี่�ถ้ึกต้องตามั	Theme	ขึ้อง	World	Asthma	Day	2021	 ท้ี่�ม้ั

หัืวัข้ึ้อว่ัา	Uncovering	Asthma	Misconceptions	หืร่อปีลดล็อค

ควัามัเช่้�อผิิด	ๆ	เก้�ยวักับโรคน้ื่�	ได้แก่	

	 1.	 โรคห่ืดเป็ีนื่โรคติดเช่้�อและสามัารถึติดต่อกันื่ได้	

ซ่ึ่�งคำาตอบท้ี่�ถ้ึกต้องค่อ	โรคห่ืดไม่ัใช่้โรคติดเช่้�อ	แต่การติดเช่้�อ

ที่างเดินื่หืายใจัจัากเช่้�อไวัรัสหืร่อแบคท้ี่เร้ยที่ำาให้ือาการห่ืด

กำาเริบหืร่อม้ัอาการแย่ลงได้	 การรักษาโรคหื่ดด้วัยยาส้ดพ่นื่

สเต้ยรอยด์เป็ีนื่ปีระจัำาจัะช่้วัยลดควัามัเส้�ยงในื่การติดเช่้�อ		

	 2.	 การรักษาโรคห่ืดต้องใช้้ยาสเต้ยรอยด์ท้ี่�ส้ดพ่นื่

ในื่ขึ้นื่าดส้งเพ่�อรักษาโรค	คำาตอบค่อ	ไม่ัจัริง	การรักษาโรคห่ืด

ม้ัการปีรับลดยา	 ขึ้นื่าดขึ้องยาควับคุมัโรคห่ืดสามัารถึจัะปีรับ

ข่ึ้�นื่	ๆ	ลง	ๆ	ตามัผิลการรักษาโรคได้เหืม่ัอนื่โรคเร่�อรังทัี่�วัไปี	

เช่้นื่	 เบาหืวัานื่	 อย่างไรก็ตามั	 ไม่ัแนื่ะนื่ำาให้ืหืยุดยารักษา

โรคห่ืดเองในื่ผ้้ิป่ีวัยเพราะอาจัที่ำาให้ืโรคกำาเริบได้	

	 3.	 โรคห่ืดที่ำาให้ืผ้้ิป่ีวัยไมั่สามัารถึออกกำาลังกายได้	

และไม่ัควัรออกกำาลังหืากผ้้ิป่ีวัยม้ัโรคห่ืด	 คำาตอบค่อ	 ไม่ัจัริง	

การออกกำาลังกายช่้วัยให้ือาการห่ืดด้ข่ึ้�นื่	แต่โรคห่ืดอาจัแย่ลง

ในื่ผ้้ิป่ีวัยบางรายหืลังออกกำาลังกาย	ซ่ึ่�งเป้ีาหืมัายในื่การรักษา

โรคห่ืด	 นื่อกจัากที่ำาให้ืผ้้ิป่ีวัยไม่ัม้ัอาการแล้วั	 ยังต้องที่ำาให้ื

ผ้้ิป่ีวัยม้ัควัามัสามัารถึในื่การออกแรงเหืม่ัอนื่คนื่ปีกติทัี่�วัไปี

ท้ี่�ไม่ัม้ัโรคห่ืดอ้กด้วัย

	 4.	 โรคห่ืดเพิ�มัควัามัเส้�ยงในื่การติดเช่้�อ	 COVID-19	

หืร่อไม่ั	คำาตอบค่อ	ไม่ัจัริง	จัากการศ่กษาที่างระบาดวิัที่ยาพบว่ัา

ผ้้ิป่ีวัยโรคห่ืดในื่	cohort	หืร่อกลุ่มัผ้้ิป่ีวัยท้ี่�ติดเช่้�อ	COVID-19	

ไม่ัแตกต่างกับผ้้ิป่ีวัยท้ี่�ไม่ัติดเช่้�อ	 COVID-19	 แต่อาจัพบ

ควัามัรุนื่แรงขึ้องโรคปีอดอักเสบมัากกว่ัาผ้้ิป่ีวัย	COVID-19	ท้ี่�ไม่ัม้ั

โรคห่ืด	 และพบวั่าปีัจัจััยเร่�องตัวัรับเช่้�อไวัรัสในื่ผ้้ิป่ีวัยโรคหื่ด

ท้ี่�ได้รับยาส้ดพ่นื่คอร์ติโคสเต้ยรอยด์ลดลง	 ดังนัื่�นื่	 โรคห่ืดจ่ัง

ไม่ัได้เพิ�มัควัามัเส้�ยงต่อการติดเช่้�อ	COVID-19	และการรักษา

โรคห่ืดด้วัยยาสเต้ยรอยด์ส้ดพ่นื่เป็ีนื่ปีระจัำาจัะช่้วัยลดควัามัเส้�ยง

ต่อการติดเช่้�อ	COVID-19

	 ในื่โอกาสวัันื่โรคห่ืดโลกเด่อนื่พฤษภาคมัครั�งน้ื่�	

จ่ังอยากเนื่้นื่ยำ�าให้ืทุี่กคนื่ต่�นื่ตัวัถ่ึงภัยขึ้องโรคหื่ด	 พร้อมัทัี่�ง

สร้างควัามัเข้ึ้าใจัท้ี่�ถ้ึกต้อง	 เพ่�อยกระดับการด้แลผ้้ิป่ีวัยอย่าง

เป็ีนื่ระบบในื่องค์รวัมัทัี่�งระดับบุคคล	องค์กร	สมัาคมั	และปีระเที่ศ

ต่อไปี	
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	 ในยุุคท่ี่�ฝุุ่�นละออง	PM	2.5	 เพ่ิ่�มสููงข้ึ้�นเร่ื่�อยุ	ๆ	ในท่ี่�วทุี่กภาคขึ้องปรื่ะเที่ศไที่ยุ

และยุุคขึ้องเชื้่�อโคว่ด-19	รื่ะบาด	ที่ำาให้้คนไที่ยุต้้องใช้ื้ช่ื้ว่ต้ปรื่ะจำำาว่นอยูุ�ก่บสูภาพิ่ภมู่อากาศ

และฝุุ่�นละอองในอากาศท่ี่�ม่มลภาวะเป็นพ่ิ่ษ	 ซ้ึ่�งจำากสูาเห้ตุ้ด่งกล�าวสู�งผลที่ำาให้้

โรื่คที่างที่รื่วงอกน่บเป็นปัญห้าให้ญ�ท่ี่�เก่ดข้ึ้�นต้ามมา	โดยุต้ามสูถิต่่้ขึ้องสูมาคมศ่ลยุแพิ่ที่ยุ์

ที่รื่วงอกแห้�งปรื่ะเที่ศไที่ยุในปี	 พิ่.ศ.	 2563	 พิ่บว�าม่ผู้ป�วยุได้ที่ำาการื่ร่ื่กษาโดยุการื่ผ�าต่้ด

โรื่คในชื้�องที่รื่วงอกมากกว�า	5,000	รื่ายุที่่�วปรื่ะเที่ศ	โดยุอว่ยุวะท่ี่�อยูุ�ในที่รื่วงอก	ปรื่ะกอบ

ไปด้วยุห่้วใจำ	ปอด	ห้ลอดอาห้ารื่	ห้ลอดลม	รื่วมถ้ิงเสู้นเล่อดท่ี่�สูำาค่ญอ่กมากมายุ	ห้ากเรื่า

เก่ดอาการื่ผ่ดปกต่้	อาการื่ต้�าง	ๆ	ม่กจำะแสูดงออกมาข้ึ้�นอยูุ�ก่บต้ำาแห้น�งขึ้องแต้�ละโรื่ค	ด่งน่�น	

การื่ร่ื่กษาให้้ถูิกจำุด	 เชื้�น	 การื่ต้รื่วจำห้าสูาเห้ตุ้ขึ้องโรื่คที่รื่วงอกจ้ำงเป็นสู่�งสูำาค่ญท่ี่�ผู้ป�วยุ

จำะต้้องร่ื่บรู้ื่และเล่อกท่ี่�จำะร่ื่บการื่ร่ื่กษา

 นพ.ศิิระ เลาหทััย แพทัย์ผู้้�เช่ี่�ยวชี่าญศัิลยศิาสตร์ทัรวงอกเฉพาะทัางด้�าน

ผู่้าตัด้ส่องกล�อง โรงพยาบาลวชิี่รพยาบาล กล�าวว�า ว่ธ่ีการื่ผ�าต่้ดในอว่ยุวะชื้�องที่รื่วงอกน่�น	

ต้ามมาต้รื่ฐานยุ่งคงเป็นการื่ผ�าต่้ดแบบเปิดซ้ึ่�งที่ำาการื่ผ�าต่้ดโดยุการื่ใช้ื้อุปกรื่ณ์์ไปถิ�างซ่ึ่�โครื่ง

บร่ื่เวณ์ซ่ึ่�ท่ี่�	5	 โดยุแผลผ�าต่้ดขึ้นาดปรื่ะมาณ์	15-20	เซึ่นต่้เมต้รื่	เพ่ิ่�อเข้ึ้าไปที่ำาการื่ผ�าต่้ด

ในบร่ื่เวณ์ชื้�องที่รื่วงอก	ข้ึ้อด่ค่อ	สูามารื่ถิเห็้นช่ื้ดและการื่ผ�าต่้ดที่ำาได้ง�ายุ	และว่ธ่ีน่�เรื่าจำะ

สูามารื่ถิโยุกซ้ึ่ายุห้ร่ื่อโยุกขึ้วาและเห็้นมุมต้�าง	 ๆ	 ได้มากกว�า	 เน่�องจำากเป็นแผลผ�าต่้ด

ท่ี่�เปิดขึ้นาดให้ญ�	สู�วนข้ึ้อเสู่ยุค่อ	อาจำสู�งผลที่ำาให้้ผู้ป�วยุม่อาการื่เจ็ำบห้ร่ื่อซ่ึ่�โครื่งห่้ก	ห้ร่ื่อ

ที่ำาให้้เก่ดการื่รื่ะคายุเค่องขึ้องเสู้นปรื่ะสูาที่ท่ี่�อยูุ�บร่ื่เวณ์ด่งกล�าว	 นอกจำากน่�ยุ่งที่ำาให้้

ม่แผลเป็นขึ้นาดให้ญ�	ม่โอกาสูเสู่ยุเล่อดมาก	ม่อาการื่เจ็ำบปวดห้ล่งได้ร่ื่บการื่ผ�าต่้ด	และ

ผู้ป�วยุต้้องพ่ิ่กฟ้ื้�นเป็นเวลานาน	

โรคทรวงอกท่�สามารถรักษาได้้โรคทรวงอกท่�สามารถรักษาได้้

โด้ยการผ่่าตััด้ส่องกล้้องแบบแผ่ล้เล้็ก
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	 ปัจำจุำบ่นด้วยุเที่คโนโลยุ่ท่ี่�ม่คุณ์ภาพิ่	ม่การื่พ่ิ่ฒนามากข้ึ้�น	

รื่วมถ้ิงม่ศ่ลยุแพิ่ที่ย์ุท่ี่�ม่ความสูามารื่ถิในการื่ผ�าต่้ดมากข้ึ้�น	 สู�งผล

ที่ำาให้้ว่ธ่ีการื่ผ�าต่้ดม่การื่พ่ิ่ฒนาไปมากเชื้�นเด่ยุวก่น	 โดยุแนวที่าง

การื่ร่ื่กษาโรื่คปอดและที่รื่วงอกเปล่�ยุนจำากการื่ผ�าต่้ดแบบเปิด

เป็นการื่ผ�าต่้ดสู�องกล้องแบบแผลเด่ยุว	(Uniportal	video	assisted	

thoracoscopic	 surgery;	VATS)	 โดยุใช้ื้เลนส์ูยุาวรื่�วมก่บอุปกรื่ณ์์

ผ�าต่้ดแบบเฉพิ่าะผ�าต่้ดผ�านชื้�องซ่ึ่�โครื่งบร่ื่เวณ์ท่ี่�	4	ห้ร่ื่อ	5	โดยุไม�ม่

เคร่ื่�องถิ�างขึ้ยุายุ	โดยุม่ขึ้นาดแผลปรื่ะมาณ์	3-4	เซึ่นต่้เมต้รื่เที่�าน่�น	

สู�งผลที่ำาให้้ผู้ป�วยุห้ล่งผ�าต่้ดม่อาการื่เจ็ำบลดลง	แผลเล็ก	ฟ้ื้�นต่้วได้ไว	

และสูามารื่ถิกล่บไปใช้ื้ช่ื้ว่ต้ปรื่ะจำำาว่นได้ต้ามปกต่้ได้เร็ื่วข้ึ้�น	 ซ้ึ่�งผล

ขึ้องการื่ผ�าต่้ดจำะไม�ม่ความแต้กต้�างก่นเม่�อเปร่ื่ยุบเท่ี่ยุบก่บการื่ผ�าต่้ด

แบบเปิด

	 สูำาห้ร่ื่บ	10	โรื่คเก่�ยุวก่บที่รื่วงอกท่ี่�สูามารื่ถิที่ำาการื่ผ�าต่้ด

โดยุการื่สู�องกล้องแบบแผลเล็ก	 ได้แก�	 1.	 โรื่คมะเร็ื่งปอด	 (Lung	

cancer)		2.	โรื่คเน่�องอกในปอด	(Benign	lung	nodule)		3.	โรื่คลมร่ื่�ว

ในเยุ่�อหุ้้มปอด	 ห้ร่ื่อลมร่ื่�วขึ้ณ์ะม่ปรื่ะจำำาเด่อน	 (Spontaneous	

or	 Catamenial	 pneumothorax)	 4.	 โรื่คกล้ามเน่�ออ�อนแรื่งเอ็มจ่ำ	

(Myasthenia	gravis)		5.	โรื่คเน่�องอกขึ้องต้�อมไที่ม่สู	(Thymoma)		

6.	โรื่คห้นองในปอด	(Empyema	thoracic)		7.	โรื่คนำ�าข่ึ้งในเยุ่�อหุ้้ม

ห่้วใจำห้ร่ื่อชื้�องอก	 (Malignant	 Pericardial	 effusion,	 Malignant	

Pleural	effusion)		8.	โรื่คเห้ง่�อออกท่ี่�ม่อ	(Palmar	hyperhidrosis)		

9.	โรื่คอกบุ�ม	(Pectus	excavatum)		10.	โรื่คถุิงนำ�าในชื้�องที่รื่วงอก	

(Pericardial	cyst,	Bronchogenic	cyst,	Esophageal	cyst)

	 อยุ�างไรื่ก็ต้าม	 การื่ผ�าต่้ดด้วยุว่ธ่ีการื่สู�องกล้อง	 ผู้ป�วยุ

จำะต้้องม่การื่เต้ร่ื่ยุมพิ่ร้ื่อมปรื่ะกอบด้วยุ	1.	ต้้องห้ยุุดร่ื่บปรื่ะที่านยุา

บางชื้น่ดก�อนผ�าต่้ด	เชื้�น	แอสูไพิ่ร่ื่นห้ร่ื่อยุาละลายุล่�มเล่อด		2.	ห้าก

ผู้ป�วยุสููบบุห้ร่ื่�ต้้องเล่กสููบบุห้ร่ื่�ก�อนการื่ผ�าต่้ด		3.	ห้ม่�นออกกำาล่งกายุ

ก�อนเข้ึ้าร่ื่บการื่ผ�าต่้ด	 	 4.	 ฝึุ่กการื่ห้ายุใจำด้วยุอุปกรื่ณ์์ท่ี่�เร่ื่ยุกว�า	

สูไปโรื่ม่เต้อร์ื่	 	 5.	 ห้ล่กเล่�ยุงการื่ร่ื่บปรื่ะที่านห้ร่ื่อด่�มห้ล่งเท่ี่�ยุงค่น

ก�อนการื่ผ�าต่้ด		6.	ผู้ป�วยุบางรื่ายุต้้องไดร่้ื่บการื่ต้รื่วจำพ่ิ่เศษเพ่ิ่�มเต่้ม

ต้ามดุลยุพ่ิ่น่จำขึ้องแพิ่ที่ย์ุ	 เชื้�น	 เอกซึ่เรื่ย์ุที่รื่วงอกเพ่ิ่�อดูห่้วใจำและ

ปอด,	ต้รื่วจำ	CT	scan	ห่้วใจำและปอด	และการื่ต้รื่วจำ	PET/CT	scan	

เพ่ิ่�อค้นห้าเน่�อเยุ่�อมะเร็ื่ง	

	 การื่ผ�าต่้ดสู�องกล้อง	 (VATS)	 สูามารื่ถิที่ำาการื่ผ�าต่้ดได้

ในโรื่คท่ี่�กล�าวมาข้ึ้างต้้น	 แต้�อยุ�างไรื่ก็ต้าม	 การื่ต่้ดสู่นใจำแนวที่าง

การื่ร่ื่กษาข้ึ้�นอยูุ�ก่บดุลยุพ่ิ่น่จำขึ้องศ่ลยุแพิ่ที่ย์ุเป็นห้ล่ก	 และต้าม

ความสูามารื่ถิขึ้องศ่ลยุแพิ่ที่ย์ุที่รื่วงอกท่ี่�ม่ความเช่ื้�ยุวชื้าญด้าน

ผ�าต่้ดสู�องกล้อง	การื่ผ�าต่้ดแบบสู�องกล้องม่ข้ึ้อห้้ามค่อ	ผ�าต่้ดซึ่ำ�าซ้ึ่อน	

เชื้�น	ต่้ดต้�อเสู้นเล่อดห้ร่ื่อม่ก้อนท่ี่�ม่ขึ้นาดให้ญ�มากกว�า	7	เซึ่นต่้เมต้รื่	

สูำาห้ร่ื่บผู้ป�วยุท่ี่�ม่ปญัห้าด้านที่รื่วงอกยุ่�งร่ื่กษาได้เร็ื่ว	โอกาสูห้ายุขึ้าด

ก็ยุ่�งสููงข้ึ้�น	
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 ดร.สุุปรีดา อดุลยานนท์์ ผู้้�จััดการกองทุ์นสุนับสุนุนการสุร�าง

เสุริมสุุขภาพ (สุสุสุ.) กล่่าวว่า สสส. ได้้จััด้ทำำา “คู่่่มืือวัคู่ซีีนส้่โคู่วิด้ 

ฉบัับัประชาชน” เพืื่�อสร้างคู่วามืร้่คู่วามืเข้้าใจัเรื�องวัคู่ซีีนด้้วยข้้อม่ืล่ทีำ�ถู่กต้้อง

ทำางการแพื่ทำย์ แล่ะมีืคู่วามืร้่ทีำ�เพีื่ยงพื่อในการตั้ด้สินใจัเข้้ารับัการฉีด้วัคู่ซีีน 

โด้ยคู่่่มืือฉบัับันี�เกิด้จัากคู่วามืร่วมืมืือระหว่าง สสส. กระทำรวงสาธารณสุข้ 

(สธ.) สำานักงานพัื่ฒนานโยบัายสุข้ภาพื่ระหว่างประเทำศ (IHPP) สำานักงาน

คู่ณะกรรมืการสุข้ภาพื่แห่งชาติ้ (สช.) องค์ู่การอนามัืยโล่ก (WHO) องค์ู่การทุำน

เพืื่�อเด็้กแห่งสหประชาชาติ้ หรือ ย่นิเซีฟ (UNICEF) สถูาบัันวัคู่ซีีนแห่งชาติ้ 

รวบัรวมืแหล่่งข้้อม่ืล่ทีำ�คู่รบัทุำกเรื�องเกี�ยวกับัวัคู่ซีีนทีำ�ประชาชนคู่วรได้้อ่าน

ก่อนเข้้ารับัการฉีด้วัคู่ซีีน เพืื่�อให้ร้่แล่ะเข้้าใจัวิธีปฏิิบััติ้ตั้วทีำ� ถู่กต้้อง

ทัำ�งก่อนแล่ะหลั่งฉีด้วัคู่ซีีน ซ่ี�งต้ามืแผนการฉดี้วัคู่ซีีนข้องประเทำศไทำยจัะเริ�มื

ฉีด้วัคู่ซีีนระยะทีำ� 2 ในกลุ่่มืผ้่ส่งอายุ 60 ปีข่้�นไป (ผ้่ทีำ�เกิด้ก่อนปี พื่.ศ. 2504) 

แล่ะผ้่ป่วย 7 กลุ่่มืโรคู่ ประกอบัด้้วย 1. โรคู่ทำางเดิ้นหายใจัเรื�อรังรุนแรง  

2. โรคู่หัวใจัแล่ะหล่อด้เลื่อด้  3. โรคู่หล่อด้เลื่อด้สมือง  4. โรคู่ไต้เรื�อรัง  

5. โรคู่มืะเร็งทุำกชนิด้ 6. โรคู่เบัาหวาน แล่ะ 7. โรคู่อ้วน โด้ยเริ�มืฉีด้วัคู่ซีีน

ในวันทีำ� 7 มิืถุูนายน-31 กรกฎาคู่มื พื่.ศ. 2564 ส่วนการฉีด้วัคู่ซีีนระยะทีำ� 3 

เริ�มืฉีด้เด้ือนสิงหาคู่มื พื่.ศ. 2564 ให้กับัประชาชนทัำ�วไปช่วงอายุตั้�งแต้่ 

18-59 ปี การฉีด้วัคู่ซีีนจัะช่วยล่ด้คู่วามืเสี�ยงการติ้ด้เชื�อโคู่วิด้-19 แล่ะ

สร้างภ่มิืคุู้่มืกันหม่่ื (herd immunity) ให้กับัสังคู่มืไทำย

 นพ.นคร เปรมศรี ผู้้�อำานวยการสุถาบันวัคซีีนแห่่งชาติิ กล่่าวว่า 

การเต้รยีมืคู่วามืพื่รอ้มืก่อน ระหวา่ง แล่ะหล่งัการฉดี้วัคู่ซีีน มีืข้้อคู่วรปฏิิบััติ้

ดั้งนี� 1. ศ่กษาข้้อม่ืล่เกี�ยวกับัวัคู่ซีีนแล่ะขั้�นต้อนการรับับัริการให้เข้้าใจั  

2. สำารวจัต้นเองหากมืไีข้้ส่งในวันนัด้หมืายฉีด้วัคู่ซีีนคู่วรแจ้ังข้อเลื่�อนการฉีด้

(ฉบับประชาชน)(ฉบับประชาชน)
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ออกไปก่อน  3. เมืื�อถู่งวันนัด้หมืาย คู่วรไปถู่งสถูานทีำ�ฉีด้ก่อนเวล่าอย่างน้อย 30 นาทีำ  4. ต้รวจัสอบัข้้อม่ืล่

ยืนยันตั้วบุัคู่คู่ล่ล่งทำะเบีัยนผ่านไล่น์ “หมือพื่ร้อมื” ในโทำรศัพื่ท์ำมืือถืูอให้เรียบัร้อย  5. ให้ข้้อม่ืล่สุข้ภาพื่อย่าง

ล่ะเอียด้แล่ะถู่กต้้อง เช่น ประวัติ้การแพ้ื่ยา วัคู่ซีีน อาหาร สารก่อภ่มิืแพ้ื่ต่้าง ๆ  6. หลั่งได้้รับัวัคู่ซีีนคู่วรเฝ้้าระวัง

อาการข้้างเคีู่ยงทีำ�อาจัเกิด้ข่้�นได้้อย่างน้อย 30 นาทีำ  7. เมืื�อได้้รับัวัคู่ซีีนเข็้มืแรกคู่วรเต้รียมืตั้วสำาหรับัการนัด้หมืาย

ฉีด้วัคู่ซีีนเข็้มืทีำ� 2 แล่ะ 8. ทุำกคู่นต้้องสวมืหน้ากากอนามืัย รักษาระยะห่าง แล่ะล่้างมืือทัำ�งก่อน ระหว่าง 

แล่ะหลั่งการฉีด้วัคู่ซีีน
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 “ค่้มือวัคซีีนสุ้�โควิดฉบับประชาชน” มีืเนื�อหาจัำานวน 18 หน้า แล่ะใช้ภาพื่การ์ต่้น แล่ะ

อธิบัายเนื�อหาอย่างง่าย ๆ เพืื่�อสร้างคู่วามืเข้้าใจัเกี�ยวกับัการฉีด้วัคู่ซีีน COVID-19 ทัำ�งนี�เนื�อหาเกี�ยวกับั

การให้คู่วามืร้่เรื�อง COVID-19 มีืดั้งนี�

• คู่วามืร้่เรื�อง COVID-19 แล่ะคู่วามืเสี�ยงข้องเรา

• ร้่จัักวัคู่ซีีน COVID-19

• วัคู่ซีีนทำำางานอย่างไร

• วัคู่ซีีนต่้างชนิด้มีืประสิทำธิภาพื่แล่ะคู่วามืปล่อด้ภัยต่้างกันหรือไม่ื

• ฉีด้วัคู่ซีีนแล้่วยังมีืโอกาสติ้ด้เชื�อ แล่ะแพื่ร่เชื�อได้้

• การรับัรองประสิทำธิภาพื่ คุู่ณภาพื่ แล่ะคู่วามืปล่อด้ภัยข้องวัคู่ซีีน

• ใคู่รคู่วรได้้รับัวัคู่ซีีน

• ใคู่รไม่ืสามืารถูรับัวัคู่ซีีนได้้

• อาการไม่ืพ่ื่งประสงค์ู่หลั่งการฉีด้วัคู่ซีีน

• การให้บัริการวัคู่ซีีน

• ข้้อปฏิิบััติ้ก่อน ระหว่าง แล่ะหลั่งการรับัวัคู่ซีีน

• คู่ล่ายคู่วามืสงสัยเรื�องวัคู่ซีีน   



15วงการยา

Healthcare x ApplicationThe Med ic ine Journa l

ประจำำ�เดืือนพฤษภาคม 2564

ข�อม้ลอ�างอิง
• คู่่่มืือวัคู่ซีีนส้่โคู่วิด้ (ฉบัับัประชาชน) https://www.thaihealth.or.th/Books/714/คู่่่มืือวัคู่ซีีนส้่โคู่วิด้ฉบัับัประชาชน.html 
• รวมืข้้อสงสัยทีำ�คุู่ณหาคู่ำาต้อบัได้้จัากคู่่่มืือวัคู่ซีีนส้่โคู่วิด้ฉบัับัประชาชน www.facebook.com/socialmarketingth/posts/2787512298165777 
• คู่่่มืือวัคู่ซีีนส้่โคู่วิด้ฉบัับัประชาชน ชี�คู่วรอ่านก่อนฉีด้วัคู่ซีีน https://www.hfocus.org/content/2021/05/21580 
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ค่่าสนามแม่เหล็็กไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบโทรศััพท์มือถือค่่าสนามแม่เหล็็กไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบโทรศััพท์มือถือ
ไม่เป็็นอันตรายต่อป็ระชาชนไม่เป็็นอันตรายต่อป็ระชาชน

 กรมวิิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลสำารวิจค่่า

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ

จำานวิน 2,217 สถานี โดยตรวิจวัิดในช่่วิงค่วิามถี� 950 ถึง 

2100 เมกะเฮิิร์ตซ์์ (MHz) พบว่ิาค่่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที�วัิดได้

มีอย่่ในช่่วิงระหว่ิาง 0.000255-0.01776 วัิตต์ต่อตารางเมตร 

(W/m2) ตำ�ากว่ิาเกณฑ์์มาตรฐานประมาณ 500-1,000 เท่า 

สอดค่ล้องกับองค์่การอนามัยโลกที�ได้ออกมายืนยันว่ิา

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ

ปลอดภััยต่อประช่าช่น

	 นพ.ศุุภกิิจ	 ศิุริิลัักิษณ์์	 อธิิบดีีกิริมวิิทยาศุาสตร์ิ

กิาริแพทย์	เปิดเผยว่ิา จากข้้อม่ลข้องสำานักงานค่ณะกรรมการ

กิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน ์และกจิการโทรค่มนาค่ม

แห่งช่าต ิหรือ กสทช่. ซึ์�งเปน็หนว่ิยงานใหใ้บอนญุาตประกอบ

กิจการโทรค่มนาค่มการติดตั�งสถานีฐานระบบโทรศัพท์

เค่ลื�อนที�หรือมือถือ พบว่ิาในปี พ.ศ. 2560 มีสถานีฐานระบบ

โทรศัพท์มือถือจำานวิน 115,684 สถานี และในปี พ.ศ. 2562 

เพิ�มขึ้�นเป็นจำานวิน 170,577 สถานี เพื�อรองรับปริมาณการใช้่งาน

ที�เพิ�มมากขึ้�น ทำาให้ประช่าช่นมีค่วิามกังวิลถึงค่วิามปลอดภััย 

โดยได้มีการสอบถามมาที�กรมวิิทยาศาสตร์การแพทย์ว่ิา

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือที�มี

จำานวินเพิ�มขึ้�นอย่างมากจะส่งผลกระทบต่อสุข้ภัาพหรือไม่ 

ซึ์�งที�ผ่านมาหน่วิยงานข้ององค์่การอนามัยโลกที�เป็นหน่วิยงาน

ระหว่ิางประเทศเพื�อการวิิจัยมะเร็ง หรือ International Agency 

for Research on Cancer; IARC ไดจั้ดให้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

อย่่ในตัวิกระทำาที�อาจก่อให้เกิดโรค่มะเร็งกลุ่ม 2B เป็นกลุ่ม

เดียวิกับพวิกผักดอง นำ�ามันเบนซิ์น และไอระเหยข้องนำ�ามัน

เบนซิ์นที�มีผลอาจเป็นไปได้ที�จะก่อให้เกิดโรค่มะเร็ง จึงทำาให้

เกิดค่วิามวิิตกกังวิลว่ิาสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบ

โทรศัพท์มือถือจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุข้ภัาพได้ โดยมี

การศึกษาวิิจัยกันมากในช่่วิง 2 ทศวิรรษที�ผ่านมาถึงผลกระทบ

ต่อสุข้ภัาพจากการใช้่โทรศัพท์มือถือ แต่ยังไม่พบหลักฐาน

ที�เพียงพอจะสรุปได้ว่ิาสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานี
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ฐานระบบโทรศัพท์มือถือมีผลร้ายหรืออันตรายต่อสุข้ภัาพ 

จนกระทั�งในวัินที� 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 องค์่การอนามัยโลก

ได้ออกมายืนยันว่ิาสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบ

โทรศัพท์มือถือปลอดภััยต่อประช่าช่น อย่างไรก็ตาม ประช่าช่น

ยังมีค่วิามกังวิลถึงค่วิามปลอดภััยจากการสัมผัสค่ลื�นแม่เหล็ก 

ไฟฟ้า

          นพ.ศุุภกิิจ กล่าวิเพิ�มเติมว่ิา กรมวิิทยาศาสตร์การแพทย์ 

โดยสำานักรังสีและเค่รื�องมือแพทย์เป็นห้องปฏิิบัติการอ้างอิง

ด้านรังสีและเค่รื�องมือแพทย์ข้องประเทศ มีภัารกิจใน

การประเมินค่วิามเสี�ยงจากภััยสุข้ภัาพและคุ้่มค่รองผ้่บริโภัค่   

ด้วิยผลทางห้องปฏิิบัติการ ในปีงบประมาณ 2562-2563 

ได้สำารวิจค่่าสนามแมเ่หลก็ไฟฟา้จากสถานฐีานระบบโทรศพัท์

มือถือเพื�อวัิดค่่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและตรวิจสอบว่ิาเกินกว่ิา

ค่่าที�มาตรฐานสากลกำาหนดหรือไม่ (International Commission 

on Non-ionizing Radiation Protection; ICNIRP) โดย

ค่ลื�นแม่เหล็กไฟฟ้าค่วิามถี� 950 MHz มีค่่าไม่เกิน 4.5 W/m2 

ค่วิามถี� 1800 MHz มีค่่าไม่เกิน 9 W/m2 และค่วิามถี� 2100 MHz 

มีค่่าไม่เกิน 10 W/m2 เพื�อเป็นการประเมินค่วิามเสี�ยงและ

คุ้่มค่รองผ้่บริโภัค่ ผลสำารวิจวิัดค่่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจาก

สถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือในเข้ตกรุงเทพมหานค่ร 50 เข้ต 

อำาเภัอเมืองในเข้ตปริมณฑ์ล 5 จังหวัิด และอำาเภัอเมือง

ในจังหวัิดภัาค่กลาง 16 จังหวัิด รวิมทั�งสิ�น 2,217 สถานี 

โดยตรวิจวัิดในช่่วิงค่วิามถี� 950-2100 MHz พบว่ิาค่่า

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที�วัิดได้อย่่ในช่่วิงระหวิ่าง 0.000255-

0.01776 (W/m2) ซึ์�งค่่าที�วัิดได้นี�ตำ�ากว่ิาเกณฑ์์ที�ก่อให้เกิดอันตราย 

โดยตำ�ากว่ิาเกณฑ์์มาตรฐานประมาณ 500-1,000 เท่า จึงมี

ค่วิามปลอดภััยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประช่าช่นที�อย่่ใกล้เคี่ยง

กับสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ 

 แม้ว่ิาผลสำารวิจวิดัค่่าสนามแมเ่หลก็ไฟฟา้จากสถานี

ฐานระบบโทรศัพท์มือถือจะอย่่ในเกณฑ์์ปลอดภััย สำานักรังสี

และเค่รื�องมือแพทย์มีแผนงานจะเฝ้้าระวัิงประเมินค่วิามเสี�ยง

และคุ้่มค่รองผ้่บริโภัค่เกี�ยวิกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานี

ฐานระบบโทรศัพท์มือถืออย่างต่อเนื�อง โดยปีงบประมาณ 

2565 จะดำาเนินการข้ยายการตรวิจวัิดค่่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ให้ค่รอบค่ลุมทั�วิประเทศ เพื�อเป็นการเฝ้้าระวัิงภััยสุข้ภัาพ

และสื�อสารให้ประช่าช่นได้ทราบต่อไป
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กรมสนัับสนัุนับริการสุขภาพรณรงค์์ประชาชนั
ฉีีดวััค์ซีีนัผ่่านักลไก อสม. และยุุวั อสม.

 กรมสนัับสนุันับริการสุขภาพ (สบส.) สนัับสนุันัการชัักชัวนัครอบครัวไทย

พร้อมใจฉีีดวคัซีีนัผ่่านักลไก อสม. และยวุ อสม. ร่วมเคาะประตููบ้านัในัการเปน็ั

ด่านัหน้ัาเพ่�อดูแลประชัาชันัและนัำาครอบครัว อสม. ทุกภาคทั�วประเทศมาฉีีดวัคซีีนั

ด้วยความสมัครใจ

 นัพ.ธเรศ กรัษนััยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนัับสนุันับริการสุขภาพ (สบส.) 

เปิิดเผยว่่า อาสาสมััครสาธารณสุขปิระจำำาหม่่ับ้้าน หรือ อสมั. เป็ินผ้่ท่ี่�ทุ่ี่มัเที่

ในการปิฏิิบั้ติิงานเฝ้้าระว่งัปิอ้งกนัโรคอยา่งเข้มัแข็งในสถานการณท่์ี่�ม่ัการระบ้าดของ

โรคโคว่ิด-19 เพิ่ิ�มัมัากข้�น หลัังจำากท่ี่�รัฐบ้าลัได้จัำดหาว่ัคซ่ีนท่ี่�ม่ัคุณภาพิ่สำาหรับ้

ปิระชาชน แลัะเริ�มักระจำายวั่คซ่ีนไปิยังจัำงหวั่ดทุี่กจัำงหวั่ดในเดือนมิัถุนายน พิ่.ศ. 2564 

กรมัสนับ้สนุนบ้ริการสุขภาพิ่ม่ัการดำาเนินการโดย อสมั. เคาะปิระต่ิบ้้านเพืิ่�อเป็ิน

ด่านหน้าในการด่แลัปิระชาชน แลัะนำาครอบ้ครัว่ อสมั. มัาฉ่ีดให้ครบ้ จ้ำงจำำาเป็ิน

ท่ี่�ต้ิองสร้างภ่มิัคุ้มักันแลัะเป็ินแบ้บ้อย่างท่ี่�ด่ให้แก่ปิระชาชน โดยการข้�นที่ะเบ่้ยน

รับ้วั่คซ่ีนต้ิองม่ัการจัำดระบ้บ้ในแต่ิลัะจัำงหวั่ด แลัะมัอบ้หมัายให้นายแพิ่ที่ย์สาธารณสุข

จัำงหวั่ดเป็ินผ้่ติิดติามัด่แลัระบ้บ้การรับ้วั่คซ่ีน ท่ี่�สำาคัญเราได้สร้างกลุ่ัมัยุว่อาสาสมััคร

สาธารณสุข (ยุว่ อสมั.) หมัายถ้งเด็กแลัะเยาว่ชนท่ี่�ม่ัอายุ 11 ปีิข้�นไปิท่ี่�อย่่ในระบ้บ้

การศ้กษาแลัะนอกระบ้บ้การศ้กษาท่ี่�สมััครใจำเป็ินจิำติอาสาด้านสุขภาพิ่ท่ี่�ม่ั

คว่ามัมุ่ังมัั�นเส่ยสลัะเข้ามัาช่ว่ยเหลืัอแลัะที่ำางานในการด่แลัสุขภาพิ่ให้แก่เพืิ่�อน

นักเร่ยน ครอบ้ครัว่ แลัะคนในชุมัชนให้ม่ัสุขภาพิ่ด่ โดยบ้ที่บ้าที่ของยุว่ อสมั. 
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โดยทัี่�ว่ไปิจำะที่ำาหน้าท่ี่�เปิ็นนักสื�อสารสุขภาพิ่ ถ่ายที่อดคว่ามัร้่

แลัะวิ่ธ่การปิฏิิบั้ติิตัิว่ติามัสุขบั้ญญัติิให้กับ้เพืิ่�อนนักเร่ยน นำาไปิ

ถ่ายที่อดให้กับ้คนในครอบ้ครัว่แลัะชุมัชน รว่มัทัี่�งที่ำาหน้าท่ี่�

เชื�อมัปิระสานการที่ำางานระหว่่างโรงเร่ยนแลัะ อสมั. ในชุมัชน

 นัพ.ธเรศ กล่ัาว่ว่่า กลัยทุี่ธ์ท่ี่�กรมัสนบั้สนนุบ้รกิารสขุภาพิ่ 

โดยกองสุขศ้กษา ได้ดำาเนินการให้ยุว่อาสาสมััครสาธารณสุข 

(ยุว่ อสมั.) แลัะเครอืขา่ยเดก็แลัะเยาว่ชนในระดบั้ต่ิาง ๆ  ที่ำาหนา้ท่ี่�

ชักชว่นคนในครอบ้ครัว่ฉ่ีดวั่คซ่ีนภายใต้ิสุขบั้ญญัติิข้อ 10 ม่ัสำาน้ก

ต่ิอส่ว่นรว่มั ร่ว่มัสร้างสรรค์สังคมั การท่ี่�ทุี่กคนฉ่ีดวั่คซ่ีนโควิ่ด-19 

ถือเป็ินหน้าท่ี่�คว่ามัรับ้ผิดชอบ้ในการอย่่ร่ว่มักันในสังคมั คือ 

1. เพืิ่�อสร้างภ่มิัคุ้มักันตินเอง แลัะป้ิองกันการติิดเชื�อโควิ่ด-19  

2. หากได้รับ้เชื�อโคว่ิด-19 ก็จำะป้ิองกันไม่ัให้ม่ัอาการรุนแรง

ถ้งขั�นเส่ยช่วิ่ติ แลัะ 3. หากปิระชาชนฉ่ีดวั่คซ่ีนเป็ินสัดส่ว่นระดับ้ 

70% ข้�นไปิก็จำะเกิดภ่มิัคุ้มักันหม่่ั ที่ำาให้การแพิ่ร่ระบ้าดยุติิลัง หรือ

ลัดคว่ามัรุนแรงของการระบ้าดลังได้ 

 “ผมัสนับ้สนุนยุว่ อสมั. ให้เปิ็นนักสื�อสารสุขภาพิ่ 

นำาแนว่ที่างสุขบั้ญญัติิในเรื�องของการม่ัสำาน้กต่ิอส่ว่นรว่มัร่ว่มั

สร้างสรรค์สังคมัภายใติ้คำาขวั่ญ “ยุว่ อสมั. ชว่นครอบ้ครัว่ไที่ย 

พิ่ร้อมัใจำฉ่ีดวั่คซ่ีน” โดยใช้หลััก 3 ช คือ ชั.ที�  1 ชีั�แจง

ความปลอดภัยและประโยชัน์ัที�ได้รับจากวัคซีีนั โดยยุว่ อสมั. 

จำะที่ำาคว่ามัเข้าใจำกับ้เพืิ่�อนนักเร่ยนนำาไปิถ่ายที่อดคนในครอบ้ครัว่

เรื�องการฉีด่วั่คซ่ีน  ชั.ที� 2 ชัักชัวนั การลังที่ะเบ่้ยนเพืิ่�อไปิฉีด่วั่คซ่ีน

แก่คนในครอบ้ครัว่ แลัะ ชั.ที� 3 ช่ัวยเหล่อการลงทะเบียนั 

หากลังที่ะเบ่้ยนไม่ัได้ก็ช่ว่ยลังที่ะเบ่้ยนให้แลัะติิดติามัอาการหลัังจำาก

ฉ่ีดวั่คซ่ีน แลัะนอกจำากยุว่ อสมั. จำะด่แลัคนในครอบ้ครัว่แลั้ว่

ยังเป็ินกำาลัังสำาคัญท่ี่�ช่ว่ยสื�อสารให้กับ้เพืิ่�อนนักเร่ยนบ้อกต่ิอ

คนในครอบ้ครัว่ตินเองแลัะคนรอบ้ข้างให้เกิดคว่ามัติระหนัก 

เห็นคว่ามัสำาคัญของการฉ่ีดวั่คซ่ีนโควิ่ด-19 แลัะในวั่นท่ี่� 28 พิ่ฤษภาคมั

ของทุี่กปีิถือเป็ินวั่นสุขบั้ญญัติิแห่งชาติิ เพืิ่�อยำ�าเตืิอนให้คนไที่ย

ทุี่กคนได้ปิฏิิบ้ัติิตินในการด่แลัสุขภาพิ่ขั�นพืิ่�นฐานติามัแนว่ที่าง

ท่ี่�เร่ยกว่่าสุขบั้ญญัติิ 10 ปิระการ อย่างสมัำ�าเสมัอจำนเป็ินสุขนิสัย

เพืิ่�อปิ้องกันโรคภัยไข้เจ็ำบ้แลัะสร้างเสริมัสุขภาพิ่ให้ม่ัสุขภาพิ่ด่

ทัี่�งร่างกาย จิำติใจำ แลัะสังคมั” 

 จำากสถานการณ์การแพิ่ร่ระบ้าดของโรคโคว่ิด-19 เปิ็น

ภาว่ะวิ่กฤติิทัี่�ว่โลัก กระที่รว่งสาธารณสุขแลัะทีุ่กหน่ว่ยงาน 

ภาค่เครือข่ายต่ิาง ๆ  จ้ำงรณรงค์ให้เด็กแลัะเยาว่ชน แลัะปิระชาชน

ติระหนักถ้งการปิ้องกันอันติรายจำากโคว่ิด-19 ด้ว่ยการใส่

หน้ากากอนามััย เว้่นระยะห่าง ล้ัางมืัอ ซ้ี�งจำะช่ว่ยป้ิองกันโรคติิดต่ิอ

ที่างเดินหายใจำอื�น ๆ  ได้อ่กด้ว่ย เช่น ไข้หวั่ดใหญ่แลัะวั่ณโรค แลัะ

การฉี่ดวั่คซ่ีนถือเปิ็นเรื�องสำาคัญแลัะเปิ็นว่าระแห่งชาติิ จ้ำงอยาก

เชิญชว่นคนไที่ยเข้ารับ้การฉ่ีดวั่คซ่ีนให้มัากท่ี่�สุด เพิ่ราะการฉ่ีด

วั่คซ่ีนเป็ินมัาติรการสำาคัญท่ี่�จำะหยุดยั�งคว่ามัรุนแรงของการระบ้าด

ของโรคโควิ่ด-19 ได้

  สอบ้ถามัรายลัะเอ่ยดเพิิ่�มัเติิมัได้ท่ี่� สายด่ว่น สบ้ส. 

Call center 1426 แลัะเว็่บ้ไซีต์ิกรมัสนับ้สนุนบ้ริการสุขภาพิ่ 

https://hss.moph.go.th
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รัับมืือฮีีทสโตรักรัับมืือฮีีทสโตรัก
เมื่่�ออุณหภููมื่ิร่่างกายสููงอย่างเฉีียบพลัันเมื่่�ออุณหภููมื่ิร่่างกายสููงอย่างเฉีียบพลััน

	 โรคลมแดด	หรือฮีีทสโตรก	 (Heatstroke)	 เป็็นภาวะที�เกิดจากร่างกายมีความร้อน

สูงเกินไป็ซ่ึ่�งมักเกิดจากการทำางาน	ใช้้แรงงาน	หรือออกกำาลังกายอย่างหนักในภาวะแวดล้อม

ที�มีอุณหภูมิสูง	 มักเกิดขึ้่�นเมื�ออุณหภูมิร่างกายสูงถึ่ง	 40	 องศาเซึ่ลเซีึ่ยสหรือมากกว่า	 และ

มักจะเกิดในช้่วงฤดูร้อนหรือบริเวณที�มีความชื้�นในอากาศสูง	 อาจทำาให้เกิดอันตรายต่อ

อวัยวะสำาคัญ	เช่้น	สมอง	หัวใจ	ป็อด	ไต	และกล้ามเนื�อได้	หากไม่ได้รับการรักษาที�ถูึกต้อง

อย่างทันท่วงทีจะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้ึ่อนที�อันตรายได้	บางรายถ่ึงขัึ้�นพิิการและเสียชี้วิตได้

	 พญ.ดวงพร	 รุธิิรโก อายุุรแพทย์ุ	 และแพทย์ุเฉพาะทางด้านเวชบำำาบัำดวิกฤต

ระบำบำประสาท	 โรงพยุาบำาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั�นแนล	 กล่าวว่า	 โรคลมแดด	 หรือ

ภา	วะฉุุกเฉิุนจากความร้อน	(Heatstroke)	แบ่งเป็็น	2	ป็ระเภทใหญ่	ๆ 	ตามสาเหตุที�ทำาให้เกิด	

ได้แก่	1.	Classic	heatstroke	or	Non-exertional	heatstroke	เกิดจากการอยู่ในสภาวะแวดลอ้ม

ที�อุณหภูมิสูงแล้วทำาให้อุณหภูมิร่างกายสูงตาม	มักพิบในคนที�อยู่ในบริเวณที�อากาศร้อนและ

ชื้�นเป็็นเวลานาน	 	 2.	 Exertional	 heatstroke	 ในกรณีนี�อุณหภูมิร่างกายมักสูงข่ึ้�นจาก

การทำางานหรือออกกำาลังกายอย่างหนักในบริเวณที�มีอุณหภูมิสูง	เกิดง่ายข่ึ้�นในคนที�ไม่คุ้นเคย

กับอากาศร้อน	 นอกจากนี�ยังมีปั็จจัยเสี�ยงอีกหลายอย่างที�ทำาให้ผูู้้ป่็วยบางรายมีโอกาส

เกิดภาวะฮีีทสโตรกได้ง่ายข่ึ้�น	เช่้น	อายุที�น้อยหรือมากเกินไป็	มีโรคป็ระจำาตัว	เช่้น	โรคหัวใจ	

โรคป็อด	 โรคอ้วน	 ไม่ค่อยได้ออกกำาลังกาย	 การใช้้ยาบางกลุ่มที�ทำาให้สูญเสียสารนำ�า	 หรือ

ร่างกายไม่สามารถึตอบสนองต่ออุณหภูมิร่างกายที�สูงข่ึ้�นได้อย่างเต็มที�	 รวมถ่ึงการดื�ม

แอลกอฮีอล์ก็เป็็นสาเหตุร่วมที�ทำาให้กลไกการควบคุมอุณหภูมิร่างกายผิู้ดป็กติทำาให้เกิด

ฮีีทสโตรกได้เช่้นกัน	 หรือการที�ร่างกายต้องเผู้ช้ิญกับอุณหภูมิที�สูงข่ึ้�นอย่างเฉุียบพิลัน	 เช่้น	
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เช่้น	โรคทางสมองมีโอกาสทำาให้เกิดอาการชั้ก	สมองบวม	อาจเกิด

การเสียหายถึาวรขึ้องเซึ่ลล์สมอง	อาจทำาให้เกิดภาวะกล้ามเนื�อสลาย	

(Rhabdomyolysis)	 ส่งผู้ลกระทบถ่ึงภาวะไตวายเฉีุยบพิลันได้	

การสูญเสียสารนำ�าทำาให้เลือดที�ไป็เลี�ยงตับลดลงอาจทำาให้เกิด

ภาวะตับวาย	 มีการทำางานที�หนักข่ึ้�นขึ้องหัวใจอาจส่งผู้ลให้หัวใจ

เต้นผิู้ดจังหวะจนเกิดภาวะหัวใจวายได้	อาจทำาให้เกิดภาวะวิกฤต

ทางระบบการหายใจ	 (Acute	 respiratory	 distress	 syndrome)	

อาจทำาให้เกิดภาวะเลือดออกง่าย	หรือเกิดลิ�มเลือดในร่างกาย

	 แพิทย์แนะวิธีีรับมือเบื�องต้นสามารถึทำาได้โดยการลด

อุณหภูมิร่างกาย	ได้แก่	1.	พิาผูู้้ป่็วยเข้ึ้ามาพัิกในที�ร่ม	หรือในที�ที�

มีเครื�องป็รับอากาศและมีอุณหภูมิที�เย็นลง	 	 2.	 ถึอดเสื�อผู้้าและ

คลายเครื�องแต่งกายที�รัดแน่นจนเกินไป็ออกเพืิ�อให้ผูู้้ป่็วยรู้ส่ก

สบายตัว	 	 3.	 อาจเช็้ดตัวด้วยผู้้าชุ้บนำ�าเย็น	 หรือใช้้ถุึงนำ�าแข็ึ้งวาง

บริเวณศีรษะ	ลำาคอ	รักแร้และขึ้าหนีบ	หรืออาจใช้้สเป็รย์นำ�าเย็นพ่ิน		

4.	 ห้ามดื�มเครื�องดื�มที�มีนำ�าตาลหรือเครื�องดื�มแอลกอฮีอล์โดย

เด็ดขึ้าด	 เนื�องจากเครื�องดื�มป็ระเภทนี�จะทำาให้ความสามารถึ

ในการป็รับอุณหภูมิขึ้องร่างกายสูญเสียไป็	รวมถ่ึงการดื�มนำ�าเย็น	ๆ	

ในทันทีจะทำาให้เกิดการหดเกร็งขึ้องกระเพิาะอาหารได้

	 ทั�งนี�ภาวะฮีีทสโตรกป็้องกันได้ดังนี�	 สวมใส่เสื�อผู้้าโป็ร่ง

ระบายลมได้ง่าย	 หากรู้ตัวว่าจะต้องไป็อยู่ในที�ที�มีอากาศร้อน

อาจป้็องกันตัวเองจากแสงแดดโดยสวมใส่แว่นกันแดดหรือหมวก	

รวมถ่ึงใช้้ครีมกันแดดที�มี	SPF	มากกว่า	15	ข่ึ้�นไป็	ดื�มนำ�าให้เพีิยงพิอ	

หลีกเลี�ยงการออกกำาลังกายอย่างหนักในที�ที�มีอากาศร้อนและ

ถ่ึายเทไม่สะดวก	

ในกรณีที�เดินทางไป็ท่องเที�ยวในป็ระเทศที�อากาศร้อนหรือในช่้วง

ที�เกิดคลื�นความร้อน	 ร่างกายป็รับตัวไม่ทันก็ทำาให้เกิดฮีีทสโตรก

ได้ง่าย

	 อาการขึ้องผูู้้ป่็วยที�เป็็นฮีีทสโตรกจะมีอุณหภูมิกาย	

40	 องศาเซึ่ลเซีึ่ยสหรือมากกว่า	 ร่วมกับภาวะความรู้สติ

เป็ลี�ยนแป็ลงอาจเกิดอาการสับสน	กระวนกระวาย	เพ้ิอ	 ชั้กหรือ

หมดสติได้	 หัวใจเต้นเร็ว	 อัตราการหายใจเพิิ�มข่ึ้�น	 ผูู้้ป่็วยบางราย

จะมีอาการป็วดศีรษะ	 คลื�นไส้	 อาเจียน	 ผิู้วหนังแดง	 แพิทย์จะ

วินิจฉัุยโรคจากการทราบป็ระวัติว่าผูู้้ป่็วยมีสาเหตุหรือปั็จจัยเสี�ยง

ต่อภาวะนี�	การตรวจรา่งกายพิบวา่มอุีณหภมิูกายสงูรว่มกบัอาการ

แสดงในระบบต่าง	ๆ	บางกรณีอาจวินิจฉัุยร่วมกับผู้ลตรวจเลือด

และเอกซึ่เรย์เพืิ�อค้นหาภาวะแทรกซ้ึ่อนขึ้องฮีีทสโตรกร่วมด้วย	

ในผูู้้ป่็วยบางรายที�มีโรคและความผิู้ดป็กติทางระบบป็ระสาทอยู่เดิม	

เมื�อต้องเผู้ชิ้ญกับอุณหภูมิที�สูงเป็็นเวลานานหรือมีภาวะที�ทำาให้

อุณหภูมิร่างกายสูงข่ึ้�นมากอาจทำาให้อาการทางระบบป็ระสาท

ที�เคยมีกลับเป็็นซึ่ำ�าได้	 เช่้น	 ผูู้้ป่็วยโรคเส้นเลือดสมอง	 multiple	

sclerosis	 หรือโรคลมชั้ก	 ซ่ึ่�งกลไกที�กระตุ้นให้เกิดอาการมากข่ึ้�น

จะแตกต่างกันในแต่ละโรค

	 ด้าน	นพ.ภวิศ	เหลืองเวชการ	แพทย์ุเฉพาะทางด้าน

เวชบำำาบำัดวิกฤตระบำบำประสาท	 โรงพยุาบำาลกรุงเทพอินเตอร์

เนชั�นแนล	 กล่าวเพิิ�มเติมว่า	 ภาวะฮีีทสโตรก	 หรือโรคลมแดด

มีความแตกต่างจากสโตรก	 (stroke)	 คือ	 ภาวะฉุุกเฉิุนขึ้องระบบ

ป็ระสาทที�เกิดจากหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน	หรือแตก	ซ่ึ่�งมักจะ

ทำาใหเ้กดิอาการออ่นแรง	ช้า	พิดูลำาบาก	ป็ากเบี�ยว	หรือการทรงตวั

ผิู้ดป็กติเฉุียบพิลัน	 ต้องได้รับการรักษาเร่งด่วน	 แต่จะมีแนวทาง

การวินิจฉัุยและการรักษาที�แตกต่างไป็จากฮีีทสโตรก	ซ่ึ่�งทำาให้เกิด

ภาวะแทรกซ้ึ่อนได้หลายอย่างโดยข่ึ้�นอยู่กับระยะเวลาที�ร่างกาย

มีอุณหภูมิสูงผิู้ดป็กติ	 โดยหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

อาจทำาให้เกิดผู้ลเสียต่ออวัยวะสำาคัญต่าง	ๆ	จนอาจถ่ึงขัึ้�นเสียชี้วิตได้	
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	 ถึึงเวลาเข้้าสู่่�ช่�วงเมษายน-พฤษภาคม	หน้าร้้อน	หลังจากหลาย	ๆ 	คน

อย่�ในช่�วงข้อง	Work	From	Home	จนเบ่ื่�อ	เด็็ก	ๆ	ก็ได้็หยุด็เรี้ยนช่�วงปิิด็เทอม	

แถึมรั้ฐบื่าลก็ใจดี็ปิร้ะกาศให้หยุด็ยาว	 และวัคซีีนปิ้องกันเช่่�อไวร้ัสู่โควิด็-19	

ก็เริ้�มฉีีด็ให้แก�ปิร้ะช่าช่นกันแล้ว	หลาย	ๆ 	จังหวัด็ก็ได้็มีการ้คุมเข้้มและเฝ้้าร้ะวงั

กันอย�างต่�อเน่�อง	บื่างจังหวัด็ก็ปิร้าศจากผู้่้ติ่ด็เช่่�อไวรั้สู่โควิด็-19	แล้วในหลาย	ๆ	

จังหวัด็	 แต่�ก็อย�าช่ะล�าใจ	 ต่้องมีการ้เว้นร้ะยะห�างทางสู่ังคมต่�อไปิเร่้�อย	 ๆ	

ให้ใสู่�หน้ากากอนามัย	ล้างม่อบื่�อย	ๆ 	และหากต้่องเดิ็นทางไปิท�องเที�ยวทะเล

ช่�วงนี�	 ซึี�งทะเลกำาลังสู่วยมาก	 มีช่ายหาด็หลายแห�งที�มีสีู่เขี้ยวมร้กต่มองด่็

สู่ะอาด็ต่า	 ธร้ร้มช่าติ่ได้็ฟ้ื้�นตั่วเองไปิพร้้อม	ๆ	 กับื่การ้ที�ยังไม�มีนักท�องเที�ยว

ต่�างช่าติ่เข้้ามาเที�ยวในปิร้ะเทศ	 ดั็งนั�น	 จึงต้่องรี้บื่ไปิเที�ยวกันให้สู่นุกกันก�อน

ที�จะมาลุยงานกันต่�อ	

	 การ้ไปิเที�ยวทะเล	 เดิ็นเล�นช่ายหาด็	 แต่�กลัวแสู่งแด็ด็	 แล้วเร้าจะทำา

อย�างไร้ดี็!	

	 ผศ.พญ.สุุวิิรากร	ธรรมศักดิิ์�	ประธานฝ่่ายกิจกรรมสัุงคม สุมาคม

แพทย์ผิวิหนังแห่งประเทศไทย	กล�าวว�า	แสู่งแด็ด็เป็ินตั่วการ้สู่ำาคัญที�ทำาให้

ผิู้วแก�	ผิู้วเสู่่�อมเกิด็ริ้�วร้อย	เกิด็ฝ้้า	กร้ะ	และมะเร็้งผิู้วหนัง	

	 ตััวิช่่วิยท่�	 1	 การ้เต่ร้ียมหมวกและร้�มไปิด็้วย	 หากจะไปิทะเลจะให้

ใสู่�เสู่่�อแข้นยาว	ข้ายาว	ก็อาจจะด่็ต่ลก	ดั็งนั�น	ควร้พกเสู่่�อคลุมกันแด็ด็	ผู้้าคลุม

ปิิด็ข้า	เวลาไม�จำาเป็ินต้่องชุ่ด็สู่วยก็ให้คลุมผู้้าช่ายทะเลพนัทับื่กางเกงข้าสัู่�นหร่้อ

บิื่กินีก็ได้็	ถึึงแม้จะไม�หนามากแต่�ก็ช่�วยได้็ในร้ะดั็บื่หนึ�ง	และถึึงแม้ว�าเร้าจะทา

สู่าร้กันแด็ด็แล้วแต่�แสู่ง	 UVA	 สู่ามาร้ถึผู้�านผู้้าได้็	 และก็ช่�วยกร้องแสู่งแด็ด็ได้็

เที่่�ยวที่ะเลอย่างไรให้้ปลอดภััยกัับผิิวพรรณเที่่�ยวที่ะเลอย่างไรให้้ปลอดภััยกัับผิิวพรรณ
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ในร้ะดั็บื่หนึ�ง	ขึ้�นอย่�กบัื่ช่นดิ็ข้องผู้้าด้็วย	สู่�วนหมวกควร้จะเป็ินแบื่บื่ปีิกกว้างเพ่�อให้คลุมหน้าได้็	และ

ช่�วงนี�ต้่องใสู่�หน้ากากอนามัยอย่�แล้วก็ทำาให้ช่�วยกันแสู่งแด็ด็ได้็ดี็	

 ตััวิช่่วิยท่�	2	สู่าร้กันแด็ด็เป็ินสิู่�งสู่ำาคัญที�ข้าด็ไม�ได้็เด็็ด็ข้าด็	ดั็งนั�น	ต้่องทาตั่�งแต่�ใบื่หน้า	หลังคอ	

แข้น	 ข้า	 แผู้�นหลัง	 โด็ยเฉีพาะผู้่้ช่ายไม�มีผู้มบัื่งด้็านหลังต้่นคอจะเปิ็นบื่ร้ิเวณที�ผิู้วไหม้ง�าย	 การ้ทา

พบื่ว�าทุกวันนี�จะทาไม�ทั�วถึึงและไม�ได้็ปิร้ะสิู่ทธิภาพที�ต้่องการ้	 การ้ทาที�ถ่ึกต้่องปิริ้มาณความหนา

ต้่องให้ได้็	2	มิลลิกรั้มต่�อต่าร้างเซีนติ่เมต่ร้	ค่อ	ถ้ึาเป็ินครี้มต้่อง	2	ข้้อนิ�วชี่�ต่�อ	1	หน้า	หร่้อถ้ึาเป็ิน

โลชั่�นให้เทในอุ้งม่อได้็ข้นาด็ปิร้ะมาณเหรี้ยญ	10	บื่าท	ทาให้ทั�วใบื่หน้า	ใบื่ห่หลังคอบื่ริ้เวณท้ายทอย	

และทาทกุสู่�วนที�อย่�นอกร้�มผู้้า	หากทำากิจกร้ร้มมเีหง่�อหร่้อกิจกร้ร้มทางนำ�าต้่องทาซีำ�า	ๆ 	ทุก	2	ชั่�วโมง

	 เคล็ด็ลับื่การ้เล่อกสู่าร้กันแด็ด็	การ้จะเล่อกผู้ลิต่ภัณฑ์์กันแด็ด็ที�ดี็และเหมาะสู่มนั�นจะต้่อง

เล่อก	1.	เล่อกผู้ลิต่ภัณฑ์์กันแด็ด็ที�กันได้็ทั�ง	UVA	และ	UVB	โด็ยจะมีการ้เขี้ยน	PA+++	สู่ำาหรั้บื่การ้กัน	

UVA	และ	SPF	สู่ำาหรั้บื่	UVB	 โด็ยเล่อกที�ค�าสู่่งไว้ก�อน	 ซึี�งสู่ำานักงานคณะกร้ร้มการ้อาหาร้และยา	

หร่้อ	อย.	ให้ได้็สู่่งสุู่ด็	SPF50		ที�เห็นสู่่งกว�านี�อาจไม�ถ่ึกต้่อง		2.	เล่อกต่ามกิจกร้ร้มที�ทำา	หากลงนำ�า

ต้่องเล่อกช่นิด็กันแด็ด็ได้็	Water-Resistance	 อาจจะเป็ินช่นิด็นำ�า	 ครี้มหร่้อสู่เปิร้ย์ก็ได้็	 และทาซีำ�า

เช่�นเดี็ยวกับื่ใบื่หน้า	 	3.	 วันที�ครึ้�มฟ้ื้าครึ้�มฝ้น	 ไม�มีแสู่งแด็ด็ก็ต้่องทา	 เพร้าะแสู่ง	UV	 ยังผู้�านมาได้็		

4.	UVA	ไม�ทำาให้ไหม้	แต่�ทำาให้ผิู้วคลำ�าได้็อย�างเฉีียบื่พลัน	สู่�วน	UVB	ทำาให้ผิู้วไหม้ได้็	และยังทำาให้

ผิู้วคลำ�าช้่าและอย่�นานกว�า	 หลายคนจึงมักจะบื่�นว�าต่อนไปิเที�ยวไม�เห็นด็ำาหร่้อผิู้วคลำ�า	 แต่�พอกลับื่

จากไปิเที�ยว	ผิู้วก็ค�อย	ๆ	คลำ�า	 เพร้าะ	Delayed	Tanning	ข้อง	UVB	นั�นเอง		5.	หมั�นต่ร้วจสู่อบื่

วันหมด็อายุทุกครั้�งเพร้าะสู่าร้กันแด็ด็หากเก็บื่ไว้ไม�ดี็	โด็นความร้้อนหร่้อแสู่งสู่ว�าง	อายุข้องสู่าร้กันแด็ด็

ก็จะสัู่�นลง	บื่างครั้�งพอนำามาทาแล้วไม�ได้็ผู้ล	หร่้อเกิด็อาการ้แพ้สู่าร้กันแด็ด็ได้็	
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	 ตััวิช่่วิยท่�	3	หากเกิด็อาการ้ผิู้วไหม้แด็ด็จะทำาอย�างไร้	หากเต่รี้ยมตั่วมาดี็แล้วแต่�ยังเกิด็อาการ้

แสู่บื่ผิู้ว	แด็ง	ปิวด็แสู่บื่ปิวด็ร้้อน	 ให้ลด็อุณหภ่มิในร้�างกาย	อาบื่นำ�า	ทาครี้มให้ความชุ่�มช่่�น	 ถ้ึาหาก

มีว�านหางจร้ะเข้้ให้ฝ้านเอาสู่�วนที�เป็ินเจลใสู่	 ๆ	 มาปิร้ะคบื่บื่ริ้เวณที�แสู่บื่ร้้อน	 หากมียาแก้อักเสู่บื่

ให้ทายาที�มีสู่�วนผู้สู่มข้องสู่เตี่ยร้อยด์็ได้็	 ด่็�มนำ�าสู่ะอาด็	 วิต่ามินซีี	 สู่าร้ต้่านอนุม่ลอิสู่ร้ะ	 ถ้ึาปิวด็มาก

ให้รั้บื่ปิร้ะทานยาแก้ปิวด็	แก้ไข้้ได้็	

 ตััวิช่่วิยท่�	 4	อย�าล่มสู่วมแว�นต่ากันแด็ด็	 เน่�องจากแสู่งแด็ด็และลมเป็ินอันต่ร้ายต่�อด็วงต่า	

ทำาให้เกิด็ต้่อเน่�อ	 ต้่อลม	 ควร้ใสู่�แว�นต่ากันแด็ด็ด้็วย	 และถ้ึาให้ป้ิองกันแบื่บื่เต็่มที�ควร้เล่อกแบื่บื่ที�มี

ปิิด็ด้็านข้้างด้็วย

 ตััวิช่่วิยท่�	5	ไปิเที�ยวทะเลต้่องพึงร้ะวังเร่้�องแมงกะพรุ้นด้็วย	แมงกะพรุ้นจะมี	2	ช่นิด็ที�เป็ิน

อันต่ร้ายค่อ	 แมงกะพรุ้นกล�องและแมงกะพรุ้นสู่าย	 โด็ยเฉีพาะช่�วงวันฝ้นต่ก	 แมงกะพรุ้นจะถ่ึก

นำ�าทะเลพัด็เข้้าฝ้่�ง	 หากร้�างกายโด็นหร่้อสัู่มผัู้สู่กับื่แมงกะพรุ้นอย�าเพิ�งต่กใจ	 ให้รี้บื่ล้างด้็วยนำ�าทะเล

สู่ะอาด็	อย�าใช้่นำ�าเปิล�าล้างโด็ยเด็็ด็ข้าด็	เพร้าะจะทำาให้กร้ะเปิาะพิษแมงกะพรุ้นแต่ก	ที�สู่ำาคัญหากมี

นำ�าสู้่มสู่ายช่่ให้ผู้สู่มนำ�า	พยายามล้างนาน	ๆ	 ให้สัู่งเกต่ว�าที�ช่ายทะเลมีต้่นผัู้กบุ้ื่งทะเลหร่้อไม�	 ถ้ึามีให้ใช้่

สู่�วนใบื่บื่ด็กับื่นำ�าให้ละเอียด็	แล้วเอามาพอกที�บื่ริ้เวณแผู้ลจะช่�วยลด็อาการ้ปิวด็แสู่บื่ปิวด็ร้้อนได้็	

 ตััวิช่่วิยท่�	6	การ้ด่็�มนำ�าสู่ะอาด็มาก	ๆ 	ร้บัื่ปิร้ะทานวติ่ามนิซีี	ซึี�งมสีู่าร้ต่า้นอนมุ่ลอิสู่ร้ะจะช่�วย

ลด็อาการ้อักเสู่บื่จากการ้ถ่ึกแด็ด็แผู้ด็เผู้าได้็	คร้าวนี�ก็สู่ามาร้ถึไปิเที�ยวทะเลได้็อย�างสู่บื่ายใจ
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หนัังตาตก...กล้้ามเน้ั�ออ่อนัแรงรักษาด้้วยการผ่่าตัด้ส่่องกล้้อง
แก้ปััญหาต่อมไทมัส่โตผิ่ด้ปักติหร้อเน้ั�องอกของต่อมไทมัส่

	 ในอดีีตหากเห็นใครบางคนทีี่�มีีปััญหาลัักษณะของหนังตาตก	อาจไม่ีใช่่

มีาจากสาเหตุของกล้ัามีเน้�อหย่่อนหร้ออายุ่ทีี่�เปัลีั�ย่นไปั	แต่เกิดีข้�นจากกล้ัามีเน้�อ

อ่อนแรงบริเวณใบหน้า	 หร้อทีี่�เรีย่กว่า	 “โรคมััยแอสทีีเนีีย กราวิิส” 

(Myasthenia Gravis; MG)	ทีี่�คนไที่ย่มัีกนิย่มีเรีย่กว่า “โรคกล้้ามัเน้ี�ออ่อนีแรง 

หร้อเอ็มัจีี”	 โดีย่โรคนี�เกิดีจากภููมิีคุ้มีกันทีี่�ผิิดีปักติไปัทํี่าลัาย่ตัวรับสัญญาณ

ปัระสาที่ทีี่�อยู่่บนกล้ัามีเน้�อของตัวเอง	 ทํี่าให้เกิดีอาการกล้ัามีเน้�ออ่อนแรง	

โดีย่ปััจจุบันยั่งไม่ีสามีารถอธิิบาย่สาเหตุของความีผิิดีปักติของโรคได้ี	อาการทีี่�

พบบอ่ย่ที่ี�สุดีของโรคกลัา้มีเน้�อออ่นแรง	(MG)	ค้อ	อาการหนงัตาตก	สง่ผิลัทํี่าให้

เห็นภูาพซ้้อน	 	 อาการเหลั่านี�มัีกจะดีีข้�นในช่่วงเช้่า	 ๆ	 หลัังจากต้�นนอน

หร้อหลัังจากพักหลัับตา	 ในบางราย่อาจส่งผิลัต่อกล้ัามีเน้�อส่วนอ้�น	 ๆ	 ของ

ร่างกาย่	 รวมีไปัถ้งระบบส่วนกลัางทํี่าให้เกิดีอาการ	 เช่่น	 แขนขาอ่อนแรง	

เกิดีอาการตะคริว	รวมีไปัถ้งส่งผิลัตอ่การกล้ันอาหารหร้อการหาย่ใจ	จ้งจําเป็ัน

ต้องได้ีรับการตรวจจากอายุ่รแพที่ย์่ระบบปัระสาที่	

 นีพ.ศิิระ เล้าหทัีย	 กล่ัาวว่า	 ผู้ิป่ัวย่โรคกล้ัามีเน้�ออ่อนแรง	 (MG)	

ควรได้ีรับการตรวจหาภูาวะต่อมีไที่มัีสโตผิิดีปักติหร้อเน้�องอกของต่อมีไที่มัีส

ด้ีวย่การเอกซ้เรย์่คอมีพิวเตอร์ที่รวงอก	 (CT	 chest)	 โดีย่มัีกจะพบร่วมีด้ีวย่

ปัระมีาณ	30%	ของผู้ิป่ัวย่	ในวิธีิการรักษาปััจจุบันโรคกล้ัามีเน้�ออ่อนแรง	(MG)	

สามีารถรกัษาไดีด้้ีวย่ย่าที่ี�มีีฤที่ธิิ�ลัดีการทํี่าลัาย่สารส้�อปัระสาที่ที่ี�บรเิวณรอย่ตอ่
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ระหว่างเส้นปัระสาที่แลัะกล้ัามีเน้�อ	แลัะในผู้ิป่ัวย่กลุ่ัมีทีี่�มีีเน้�องอกต่อมีไที่มัีสควรได้ีรับการรักษาด้ีวย่การผ่ิาตัดี	

ส่วนในบางราย่ทีี่�ไม่ีมีีเน้�องอกอาจจําเป็ันต้องได้ีรับการผ่ิาตัดี	 ซ้้�งผู้ิป่ัวย่หลัังได้ีรับการผ่ิาตัดีโดีย่ส่วนมีาก

มัีกจะมีีอาการทีี่�ดีีข้�น	แลัะสามีารถลัดีการใช้่ย่ากดีภููมิีคุ้มีกันลังได้ี

การผ่่าตััดตั่อมไทมัสไม่น่่ากลััวอย่่างท่�คิิด
	 ต่อมีไที่มัีสปักติเป็ันอวัย่วะทีี่�อยู่่บริเวณหน้าหัวใจ	โดีย่ตัวต่อมีมีีลัักษณะคล้ัาย่ผีิเส้�อ	ทํี่าหน้าทีี่�สร้าง

ภููมิีคุ้มีกันในช่่วงแรกเกดิี	จากนั�นตัวต่อมีไที่มัีสจะค่อย่	ๆ 	ฝ่่อลังจนเปัน็เพีย่งเน้�อเย้่�อไขมัีนในช่่วงผู้ิใหญ่	ฉะนั�น

การตัดีต่อมีไที่มัีสไปัจะไม่ีส่งผิลัต่อการทํี่างานของระบบในร่างกาย่

 การผ่ิาตัดีนั�นในอดีีตได้ีทํี่าการผ่ิาเปิัดีกระดูีกบริเวณหน้าอก	 (Median	 sternotomy)	 แต่ปััจจุบัน

การผ่ิาตัดีต่อมีไที่มัีสสามีารถทํี่าการผิ่าตัดีด้ีวย่การส่องกล้ัอง	 (Video	 assisted	 thoracoscopic	 surgery;	

VATS	thymectomy)	แผิลัจุดีเดีีย่วขนาดี	2.5	เซ้นติเมีตร	ข้างลํัาตัวทัี่�ง	2	ข้าง	ระย่ะเวลัานอนโรงพย่าบาลัเฉลีั�ย่

เพีย่งแค่	 2-3	 วันเท่ี่านั�น	 โดีย่จากการศ้ึกษาเปัรีย่บเทีี่ย่บระหว่างการผ่ิาตัดีเปิัดีแลัะการผ่ิาตัดีส่องกล้ัองนั�น

ไม่ีมีีความีแตกต่างกันในเร้�องของการผ่ิาตัดี	 นอกจากนี�ยั่งมีีปัระโย่ช่น์ในเร้�องของระย่ะเวลัานอน	

โรงพย่าบาลัทีี่�สั�นกว่า	แลัะมีีสภูาวะแที่รกซ้้อนที่างร่างกาย่น้อย่กว่า	อย่่างไรก็ตามี	ปััจจุบันยั่งไม่ีมีีวิธีิการใดี

ทีี่�รักษาได้ีหาย่ขาดี	แต่การผ่ิาตัดีต่อมีไที่มัีสส่งผิลัทํี่าให้ผู้ิป่ัวย่มีากกว่า	80%	มีีพัฒนาการเร้�องของกล้ัามีเน้�อ

อ่อนแรงดีีข้�น	ซ้้�งเป็ันเป้ัาหมีาย่สําคัญในการรักษาโรคมัีย่แอสทีี่เนีย่	กราวิส	หร้อโรคกล้ัามีเน้�ออ่อนแรงด้ีวย่

วิธีิการผ่ิาตัดีส่องกล้ัอง	ซ้้�งเป็ันนวัตกรรมีรูปัแบบใหม่ีในการรักษา	



27วงการยา

นานาสาระ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

กรมการแพทย์
The Med ic ine Journa l

ประจำำ�เดืือนพฤษภาคม 2564

การป้้องกันการติิดเชื้้�อโควิิด-19 ในเด็กและครอบครัวิ
ซ่ึ่�งส่่วนใหญ่่เร่ิ่�มจากคนหน่่มส่าววัยทำำางานต่ิดเช้ื้�อก่อนท่ำ�จะแพร่ิ่เช้ื้�อ

ให้ทำางคริ่อบครัิ่ว พ่อแม่ หร้ิ่อเด็ก ๆ ในบ้าน ดังนั�น เม้�อกลัับจาก

ทำำางานควริ่ชื้ำาริ่ะล้ัางร่ิ่างกาย อาบนำ�า ส่ริ่ะผม แลัะเปล่ั�ยนเส้่�อผ้า

ทัำนท่ำ 

 กริ่มการิ่แพทำย์ โดยส่ถาบันส่่ขภาพเด็กแห่งชื้าต่ิมหาริ่าช่ื้น่ 

ห่วงเด็กแลัะคริ่อบครัิ่วท่ำ�ม่การิ่ต่ิดเช้ื้�อโคว่ด-19 จ่งม่มาติริ่การิ่เน้นยำ�า 

แลัะเฝ้้าริ่ะวังเพ้�อป้องกันม่ให้ต่ิดเช้ื้�อเพ่�ม

	 นพ.สมศัักด์ิ์�	อรรฆศ์ัลป์์	อธ์ิบดีิ์กรมการแพทย์์ เปิดเผยว่า 

จากศููนย์บร่ิ่หาริ่ส่ถานการิ่ณ์์โคว่ด-19 พบการิ่ต่ิดเช้ื้�อในเด็กเล็ักเพ่�มข่�น

อย่างติ่อเน้�อง โดยพบการิ่ริ่ะบาดเร่ิ่�มจากคนในคริ่อบคริ่ัว เช่ื้น 

การิ่ริ่ับปริ่ะทำานอาหาริ่ริ่่วมกัน หร้ิ่อใช้ื้ส่่�งของริ่่วมกันกับผู้ป่วย

โคว่ด-19 หร้ิ่อต่ิดจากญ่าต่ิท่ำ�มาเย่�ยมโดยเด่นทำางมาจากพ้�นท่ำ�เส่่�ยง 

	 นพ.อด์ิ์ศััย์	ภััตตาตั�ง	ผู้้�อำานวย์การสถาบันสุขภัาพเด็ิ์ก

แห่่งชาต์มห่าราช์นี	กรมการแพทย์์ กล่ัาวเพ่�มเต่ิมว่า การิ่ป้องกนั

การิ่ต่ิดเช้ื้�อโคว่ด-19 ในเด็กแลัะคริ่อบครัิ่วส่ามาริ่ถป้องกันได้ 

ส่่�งท่ำ�ร่ิ่วมกันป้องกันได้ในขณ์ะน่�ค้อ การิ่แยกของใช้ื้ส่่วนตัิว แยกพ้�นท่ำ�

จากคนในคริ่อบครัิ่วท่ำ�ต่ิดเช้ื้�อโคว่ด-19 แยกรัิ่บปริ่ะทำานอาหาริ่

ร่ิ่วมกัน โดยเฉพาะเด็กท่ำ�ม่อาย่ติำ�ากว่า 5 ปี ควริ่ดูแลัอย่างใกล้ัช่ื้ด 

ห้ามพาเดก็ออกไปทำ่�ส่าธาริ่ณ์ะโดยไมจ่ำาเปน็ ควริ่ใหเ้ดก็เลัน่ในบา้น 

เว้นริ่ะยะห่างทำางส่ังคม (Social Distancing) ใกลั้ช่ื้ดคนอ้�นให้

น้อยท่ำ�ส่่ด ผู้ใหญ่่ท่ำ�ดูแลัเด็กไม่ควริ่ออกไปนอกบ้าน ถ้าจำาเป็นต้ิอง

ออกไปเม้�อกลัับมาถ่งบ้านต้ิองอาบนำ�า เปล่ั�ยนเส้่�อผ้า ก่อนมาเลัน่

กับเด็ก ส่อนเด็กลั้างม้อ ใส่่หน้ากาก รัิ่บปริ่ะทำานอาหาริ่ทำ่�ม่

ปริ่ะโยชื้น์ ปร่ิ่งส่่ก ส่ะอาด แลัะนอนพักผ่อนให้เพ่ยงพอ 

จากการิ่ริ่วบริ่วมข้อมูลัผู้ป่วยเด็กท่ำ�ต่ิดเช้ื้�อโคว่ด-19 ท่ำ�เข้ารัิ่บการิ่รัิ่กษา

ท่ำ�ส่ถาบันส่่ขภาพเด็กแห่งชื้าต่ิมหาริ่าช่ื้น่ ในช่ื้วง 3 ริ่ะยะของการิ่ริ่ะบาด

พบว่าเด็กต่ิดเช้ื้�อโคว่ด-19 เก้อบริ่้อยลัะ 90 อยู่ในเกณ์ฑ์์ร่ิ่นแริ่ง

น้อยหร้ิ่อไม่ม่อาการิ่ ม่ส่่วนน้อยท่ำ�จะม่ภาวะปอดอักเส่บร่ิ่วมด้วย 

ผู้ท่ำ�ม่อาการิ่ร่ิ่นแริ่งมักจะพบในเด็กอาย่น้อยมาก ๆ เช่ื้น ในเด็ก

ติำ�ากว่า 1 ปี หร้ิ่อเด็กท่ำ�ม่โริ่คปริ่ะจำาตัิว กริ่ณ่์ท่ำ�ไม่แน่ใจแนะนำาว่า

ไม่ควริ่ออกจากบ้านเพ้�อมาริ่อติริ่วจซ่ึ่�งอาจจะเพ่�มความเส่่�ยง

ในการิ่รัิ่บเช้ื้�อเพ่�ม แต่ิขอให้โทำริ่ศัูพท์ำมาติ่ดต่ิอส่อบถามเพ้�อ

รัิ่บการิ่ปริ่ะเม่นเบ้�องต้ิน แลัะรัิ่บคำาแนะนำาแนวทำางการิ่เข้ารัิ่บ

การิ่รัิ่กษาได้ท่ำ� 1415 ส่ายติริ่งโริ่งพยาบาลัเด็ก
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	 มหาวิิทยาลััยมหิดลัคิิดค้ินนวัิตกรรมนำ�ายาบ้้วินปากจากสารสกัดข้้าวิไทยเพ่ื่�อผู้้้ป่วิยส้งอายุ

ท่�ม่ปัญหาโรคิในช่่องปาก	 แลัะต่อยอดนวัิตกรรมเพ่ื่�อลัดผู้ลัข้้างเค่ิยงจากการรักษาโรคิมะเร็งศ่ีรษะ

แลัะลัำาคิอ

	 จากการศึีกษาพื่บ้ว่ิาผู้้้ป่วิยส้งอายุมักม่คิราบ้จุลิันทร่ย์เกาะท่�ง่ามรากฟััน	ซึึ่�งทำาคิวิามสะอาด

ได้ยากมากกว่ิาผู้้้ป่วิยปกติ	นอกจากการแปรงฟััน	เหง่อก	แลัะลิั�นแล้ัวิ	การใช้่นำ�ายาบ้้วินปากท่�เหมาะสม

ร่วิมกับ้การข้้ดหินนำ�าลัาย	 แลัะเกลัารากฟัันโดยทันตแแพื่ทย์จะช่่วิยทำาให้การทำาคิวิามสะอาด

ทั�วิถึึงขึ้�นในผู้้้ป่วิยส้งอายุท่�ไม่สามารถึแปรงฟัันได้ถึนัด	 เน่�องจากทักษะในการจับ้แปรงส่ฟััน	 หร่อ

ผู้้้ท่�ม่โรคิทางสายตาทำาให้เกิดพื่ยาธิิสภาพื่ในช่่องปากตามมา	 เช่่น	 การเกิดโรคิปริทันต์อักเสบ้เร่�อรัง	

น้ำำ��ย�บ้้วน้ำป�กจ�กส�รสกัดข้้�วไทย 
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ม่กลิั�นปาก	การเกิดเช่่�อราในช่่องปาก	ปากแห้ง	เหง่อกแลัะเย่�อบุ้ช่่องปากบ้าง	ง่ายต่อการระคิายเค่ิอง	

เกิดแผู้ลัในช่่องปากได้ง่าย	 การใช้่นำ�ายาบ้้วินปากท่�ม่ส่วินผู้สมข้องสารสกัดธิรรมช่าติท่�ม่ฤทธิิ�

ฆ่่าเช่่�อโรคิในช่่องปากแลัะต้านการอักเสบ้	 ร่วิมกับ้การข้้ดหินนำ�าลัายแลัะเกลัารากฟัันจึงเป็น

คิวิามหวัิงใหม่ในการป้องกันแลัะบ้รรเทาโรคิดังกล่ัาวิ

	 กว่ิา	10	ปีท่�ได้ทุ่มเทศึีกษาวิิจัยเร่�องการพัื่ฒนานวัิตกรรมนำ�ายาบ้้วินปากจากสารสกัดข้้าวิไทย

อย่างคิรบ้วิงจรตั�งแต่ต้นนำ�าไปจนถึึงปลัายนำ�า	โดยได้ม่คิวิามร่วิมม่อกับ้	ทพื่ญ.จินตนา	โพื่คิะรัตน์ศิีริ	

แลัะท่มงานผู้้้วิิจัย	 รวิมถึึงภาคิเอกช่นช่่วิยผู้ลัักดันส่้ตลัาด	 รศี.ดร.ทพื่ญ.ศีรัญญา	 ตันเจริญ	 หัวิหน้า

ภาคิวิิช่าเภสัช่วิิทยา	 คิณะทันตแพื่ทยศีาสตร์	 มหาวิิทยาลััยมหิดลั	 พื่บ้ว่ิาข้้าวิไทยพัื่นธ์ุิต่าง	 ๆ	 ท่�ม่

ส่หร่อรงคิวัิตถุึสามารถึนำามาเป็นวัิตถุึดิบ้ในการพัื่ฒนาเป็นโภช่นเภสัช่ภัณฑ์์	 (Nutraceutical)	 ท่�

นำาเอาสารสกัดซึึ่�งม่คุิณสมบ้ัติในการต้านอนุม้ลัอิสระ	 ฆ่่าเช่่�อโรคิ	 แลัะป้องกันการเกิดเย่�อบุ้อ่อน

ภายในช่่องปากอักเสบ้	ซึึ่�งเป็นผู้ลัข้้างเค่ิยงจากการรักษาโรคิมะเร็งศ่ีรษะแลัะลัำาคิอ	ด้วิยการฉายรังส่

หร่อได้รับ้ยาเคิม่บ้ำาบั้ด	 มาพัื่ฒนาเป็นนำ�ายาบ้้วินปากสำาหรับ้ผู้้้ป่วิยส้งอายุท่�ม่ปัญหาโรคิในช่่องปาก	

ท่�ม่คิวิามปลัอดภัย	แลัะม่สรรพื่คุิณท่�เหมาะกับ้ผู้้้ส้งอายุ	 โดยเป็นการบ้้รณาการองค์ิคิวิามร้้ทางด้าน

เกษตรศีาสตร์	 เภสัช่ศีาสตร์	 แลัะทันตแพื่ทยศีาสตร์	 มาเพิื่�มม้ลัค่ิาทางเศีรษฐกิจให้กับ้ข้้าวิไทย

ซึึ่�งเป็นพ่ื่ช่เศีรษฐกิจหลัักข้องไทยมาแปรร้ปให้เกิดประโยช่น์อย่างมหาศีาลั

	 นวัิตกรรมนำ�ายาบ้้วินปากท่�ได้คิิดค้ินขึ้�นน่�ม่ประโยช่น์เพ่ื่�อป้องกันแลัะบ้รรเทาโรคิปริทันต์

อักเสบ้สำาหรับ้ผู้้้ป่วิยส้งอายุท่�ไม่สามารถึแปรงฟัันได้ทั�วิถึึง	ซึึ่�งนอกจากนวัิตกรรมนำ�ายาบ้้วินปากท่�ได้

คิิดค้ินขึ้�นน่�ม่สารสกัดจากธิรรมช่าติท่�ม่ฤทธิิ�ในการฆ่่าเช่่�อโรคิแลัะรักษาอาการอักเสบ้ในช่่องปากแล้ัวิ	

ยังม่ส่วินทำาให้เกิดคิวิามชุ่่มช่่�นในช่่องปากด้วิย	ซึึ่�งยังไม่ม่ผู้้้ใดเคิยริเริ�มมาก่อน

	 จุดเด่นข้องนวิัตกรรมนอกจากเป็นคิรั�งแรกท่�ม่การพื่ัฒนานำ�ายาบ้้วินปากเพ่ื่�อผู้้้ป่วิยส้งอายุ

ท่�ม่ปัญหาโรคิในช่่องปาก	ยังมั�นใจได้ถึึงคิวิามปลัอดภัยข้องผู้ลิัตภัณฑ์์ท่�ผู้ลิัตจากสารสกัดข้้าวิไทยท่�ปล้ัก

แบ้บ้อินทร่ย์	 (Organic)	 ซึึ่�งไร้สารเคิม่เจ่อปน	 แลัะผู้่านมาตรฐานสมาพื่ันธิ์เกษตรอินทร่ย์นานาช่าติ	

(International	 Federation	 of	 Organic	 Agriculture	 Movements;	 IFOAM)	 ซึึ่�งใช้่ตรวิจรับ้รอง

เกษตรอินทร่ย์ทั�วิโลัก	 โดยเป็นการใช้่เทคิโนโลัย่	 “แกล้ังข้้าวิ”	 ซึึ่�งเป็นศีาสตร์พื่ระราช่าท่�ใช้่หลัักการ	

“เปียกสลัับ้แห้ง”	 การลัอกหญ้าบ้างส่วินออกจากร่องนำ�าในแปลังนาเพ่ื่�อให้สะดวิกต่อการระบ้าย

ข้องนำ�า	โดยไม่ต้องใช้่ยาฆ่่าหญ้า	แลัะเป็นมิตรต่อสิ�งแวิดล้ัอม
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	 จากการทดสอบ้ให้ผู้้้ป่วิยส้งอายุทดลัองบ้้วินปากด้วิยนำ�ายาบ้้วินปากจากสารสกัดข้้าวิไทย

ภายในระยะเวิลัา	3	เด่อน	พื่บ้ว่ิาผู้้้ป่วิยส้งอายุไม่ม่อาการแสบ้ปาก	ร้้สึกชุ่่มช่่�นในลัำาคิอแลัะช่่องปาก	

รวิมทั�งม่คิวิามพื่อใจในรสช่าติข้องนำ�ายาบ้้วินปากท่�ม่กลิั�นสมุนไพื่ร	 แลัะเม่�อทดสอบ้ด้วิยเคิร่�องวิัด

กลิั�นปากพื่บ้ว่ิาผู้้้ป่วิยส้งอายุม่กลิั�นปากลัดลัง	 ซึึ่�งท่มวิิจัยกำาลัังต่อยอดพัื่ฒนาผู้ลิัตภัณฑ์์ช่นิดต่าง	 ๆ	

ท่�ใช้่ในช่่องปาก	เพ่ื่�อช่่วิยลัดการเกิดเย่�อบุ้อ่อนภายในช่่องปากอักเสบ้	รวิมถึึงอาการปากแห้ง	ซึึ่�งเป็น

ผู้ลัข้้างเค่ิยงจากการรักษาโรคิมะเร็งศ่ีรษะแลัะลัำาคิอต่อไป

	 ท่�ผู่้านมาผู้ลังานวิิจัยสร้างสรรคิ์นวิัตกรรมจากสารสกัดข้้าวิไทยดังกลั่าวิได้รับ้การต่พิื่มพื่์

ในวิารสารวิิช่าการชั่�นนำาระดับ้นานาช่าติแล้ัวิรวิม	3	ฉบั้บ้	แลัะได้ย่�นจดทรัพื่ย์สินทางปัญญาจำานวิน	

4	 เร่�อง	 ผู่้านการดำาเนินการโดยสถึาบั้นบ้ริหารจัดการเทคิโนโลัย่แลัะนวัิตกรรม	 (iNT)	มหาวิิทยาลััย

มหิดลั	แลัะกำาลัังอย่้ในระหว่ิางการข้อเคิร่�องหมายรับ้รองจากสำานักงานคิณะกรรมการอาหารแลัะยา	

(อย.)	ก่อนวิางตลัาดในเด่อนตุลัาคิม	พื่.ศี.	2564	น่�

	 จากการคิำานวิณม้ลัค่ิาข้องการนำาข้้าวิไทยมาเป็นวัิตถุึดิบ้ในการดัดแปลังให้เป็นงานวิิจัยน่�	

พื่บ้ว่ิาสามารถึเพิื่�มม้ลัค่ิาข้องข้้าวิไทยได้มากขึ้�นถึึง	40	เท่า	โดยเป็นการช่่วิยเหล่ัอเกษตรกรช่าวินาไทย

ซึึ่�งเปร่ยบ้เหม่อนกระด้กสันหลัังข้องช่าติให้ม่สุข้ภาวิะท่�ด่จากการทำาเกษตรอินทร่ย์ปลัอดสารเคิม่	

พื่ร้อมม่สถึานะทางเศีรษฐกิจท่�ด่ขึ้�นจากการทำาให้ข้้าวิไทยได้ม่คุิณคิ่าแลัะม้ลัคิ่าเพิื่�มขึ้�น	 ตลัอดจน

เป็นการพื่ัฒนาด้านสาธิารณสุข้ข้องประเทศีช่าติ	 นับ้เป็น	 “ภ้มิปัญญาข้องแผู้่นดิน”	 ตามปณิธิาน

ข้องมหาวิิทยาลััยมหิดลัท่�ได้สร้างสรรค์ิองค์ิคิวิามร้้เพ่ื่�อประโยช่น์ต่อประช่าช่นแลัะประเทศีช่าติ

ได้อย่างแท้จริง

	 ติดตามข่้าวิสารท่�น่าสนใจได้ท่�	www.mahidol.ac.th	แลัะ	Facebook:	Mahidol	University
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เปิิดคู่่�มืือฉีีดวััคู่ซีีนโคู่วัิด-19 เปิิดคู่่�มืือฉีีดวััคู่ซีีนโคู่วัิด-19 
ขั้ั�นตอนการเตรียมืตัวัก�อน-หลััง “เช็็กก�อนฉีีด”ขั้ั�นตอนการเตรียมืตัวัก�อน-หลััง “เช็็กก�อนฉีีด”
พร้อมืวัิธีีลัดคู่วัามืเสี่ี�ยงจาก “ภััยเงียบ” อย�างมืั�นใจ พร้อมืวัิธีีลัดคู่วัามืเสี่ี�ยงจาก “ภััยเงียบ” อย�างมืั�นใจ 

	 การฉีีดวััคซีีนโควิัด-19	ดูเป็็นเร่�องแสนจะชิิลของหน่�มสาวัทัั้�งหลาย	เหล่อก็แค�

ทั้ำาตััวัให้แข็งแรง	นั�งรอ	นอนรอ	ตั�อแถวัรับวััคซีีนตัามคิวัทีั้�จะถึงในเร็วั	ๆ	นี�

	 แตั�เม่�อยกเคสการฉีีดวััคซีีนไป็พููดในกล่�มผูู้้หลักผูู้้ใหญ่�	 วััคซีีนเข็มเดียวักัน

จะกลายเป็็นเร่�องคนละกรณีีทัั้นทีั้	 เพูราะนอกจากภููมิค้่มกันทีั้�แตักตั�างกันชินิด

เทีั้ยบเด็กวััยร่�นไม�ได้แล้วั	ข�าวัคราวัผู้ลข้างเคียงจากวััคซีีนยังเป็็นหนึ�งในปั็จจัยทีั้�ทั้ำาให้

ผูู้้ใหญ่�หลาย	ๆ	ทั้�านยังคงกังวัลจนเกิดคำาถามขึ�นมามากมายในใจ

 “ก่่อนฉีีดวััคซีีนต้้องทำำ�อะไรบ้้�ง?” “ถ้้�ฉีีดแล้้วัต้้องไปฉีีดซีำ��อีก่หรือ?” 

“แก่่แล้้วัจะเสีี่�ยงม�ก่หรือเปล่้�?” หรือ “ก่ล้�งปีนี�ต้้องรับ้วััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่ 

ฉีีดแล้้วัมันจะตี้กั่นไหม?”

	 การตัั�งข้อสงสัยถ่อเป็็นหนึ�งในภููมิค้่มกันทีั้�ดี	 เพูราะจะนำามาซึี�งแนวัทั้าง

การป็ฏิิบัติัตััวัทีั้�ถูกต้ัอง	รวัมไป็ถึงการลดควัามเสี�ยงหลังรับวััคซีีนได้อีกด้วัย	แน�นอน

วั�าคำาตัอบของคำาถามเหล�านี�ไม�ได้แค�เป็็นป็ระโยชิน์กับใครคนใดคนหนึ�งเทั้�านั�น	

เพูราะไม�วั�าค่ณีจะเป็็นผูู้้ใหญ่�	 เด็กวััยร่�น	 หร่อวััยทั้ำางาน	 ตั�างก็ควัรตั้องศึึกษาก�อน

เข้ารับวััคซีีนจริง	เพู่�อให้วััคซีีนท่ั้กเข็มเกิดป็ระสิทั้ธิิภูาพูมากทีั้�ส่ด

 นพ.วิัทำย� วัันเพ็ญ่ ผู้้้ช่่วัยผู้้้อำ�นวัยก่�รโรงพย�บ้�ล้พระร�มเก้่�	เผู้ยวั�า	

“วััคซีีนโควิัด-19	 ส�วันใหญ่�จะฉีีดให้กับผูู้้ทีั้�มีอาย่	 18	 ปี็ขึ�นไป็	 โดยทีั้�แทั้บไม�ต้ัอง	

เตัรียมตััวัอะไรเป็็นพูเิศึษ	แตั�สำาหรับการฉีีดวััคซีีนผู้�านแพูลตัฟอรม์	‘หมอพูรอ้ม’	ผูู้้รับ

วััคซีีนล็อตัแรกค่อ	 ‘กล่�มผูู้้สูงอาย่ทีั้�มีอาย่ตัั�งแตั�	60	 ปี็ขึ�นไป็	และกล่�มผูู้้มีโรคป็ระจำาตััวั	

7	 โรคเร่�อรัง’	 ควัามกังวัลทีั้�ตัามมาค่อ	 เร่�องของส่ขภูาพู	 และข้อสงสัยวั�าตันเอง

มีภููมิค้่มกันทีั้�ดีพูอจะรับผู้ลข้างเคียง-อาการแพู้ของวััคซีีนหร่อไม�	และตันเองควัรไป็

ตัรวัจส่ขภูาพูก�อนฉีีดจริงหร่อเป็ล�า”

 “คำ�ต้อบ้คือ ก่�รต้รวัจสุี่ข้ภ�พโดยทัำ�วัไป ‘ไม่’ สี่�ม�รถ้ระบุ้ได้ว่ั�เร�

มีโอก่�สี่แพ้วััคซีีนหรือไม่ แต่้ก่�รต้รวัจสุี่ข้ภ�พจะช่่วัยให้เร�ทำร�บ้ถึ้ง ‘ภัยเงียบ้’ 

ข้องโรคทีำ�ยังไม่แสี่ดงอ�ก่�ร จะช่่วัยให้แพทำย์สี่�ม�รถ้ประเมินควั�มเสีี่�ยง

ก่่อนฉีีดวััคซีีนได้ดีขึ้�นอีก่ระดับ้”

 นอกจากนี�การตัรวัจเช็ิกส่ขภูาพูยังเป็็นตััวัชิ�วัยลด	 ‘ควัามร่นแรง’	 ของโรค

ได้เป็็นอย�างด	ีโดยเฉีพูาะกบักล่�มคนทีั้�มีอาย่	60	ป็ขึี�นไป็	หร่อกล่�มผูู้้ป่็วัย	7	โรคเร่�อรงั

ทีั้�จะชิ�วัยสร้างป็ระโยชิน์ตั�อการรักษา	 และชิ�วัยให้เรารับม่ออาการของโรคได้

แตั�เนิ�น	 ๆ	 ไม�เว้ันแม้กับกล่�มคนอาย่น้อย	 เพูราะการรู้เทั้�าทัั้นภัูยเงียบหร่อโรคแฝง

ภูายในตััวั	 นั�นหมายถึงเราจะมีเวัลาวัางแผู้นการรักษาเพิู�ม	 และยังมีเวัลาเตัรียม

ควัามพูร้อมให้แข็งแรงก�อนฉีีดวััคซีีนโควิัด-19	ได้อีกด้วัย
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	 และเม่�อการตัรวัจส่ขภูาพูชิ�วัยเตัรยีมควัามพูรอ้มใหเ้รา

ได้ในระดับหนึ�ง	 ทั้ีนี�ลองหันมามองฝั�งตััวัเองบ้างวั�าเราควัร

เตัรียมตััวัอย�างไรก�อนเข้ารับวััคซีีน

	 อันดับแรก	 คำานึงให้ดีวั�า	 “2 วััน ก่่อนแล้ะหล้ัง” 

ฉีีดวััคซีีนใหง้ดออกกำาลังกายหนกัหร่อยกสิ�งของทีั้�มีนำ�าหนกัมาก	

และต้ัองนอนหลับพัูกผู้�อนให้เพีูยงพูอด้วัย

	 วัันทีั้�ฉีีดวััคซีีนจริงควัรด่�มนำ�าอย�างน้อย	500-1,000	ซีีซีี	

(ป็ระมาณี	 3-5	 แก้วั)	 งดชิา	 กาแฟ	 รวัมถึงเคร่�องด่�มทีั้�มี

แอลกอฮอล์	 และเล่อกฉีีดแขนข้างทีั้�ไม�ค�อยถนัด	 (สำาหรับผูู้้ทีั้�

รับป็ระทั้านยาละลายลิ�มเล่อดอยู�สามารถรับป็ระทั้านยาได้

ตัามป็กติั	 แตั�เม่�อฉีีดยาแล้วัให้กดนิ�งตัรงตัำาแหน�งทีั้�ฉีีดตั�ออีก	

1	 นาทีั้)	 หลังฉีีดแล้วัเจ้าหน้าทีั้�จะให้รอสังเกตัอาการในบริเวัณี

สถานทีั้�ฉีีดอีก	30	นาทีั้

	 หลังจากฉีีดวััคซีีนอย�างน้อย	2	วััน	พูยายามไม�ใช้ิงาน

แขนข้างนั�น	ไม�ควัรเกร็งยกของหนัก	และไม�ควัรบีบนวัดบริเวัณี

ทีั้�ฉีีดวััคซีีน	 ในกรณีีทีั้�มีไข้หร่อป็วัดเม่�อยมากจนทั้นไม�ไหวั

สามารถรับป็ระทั้านยาพูาราเซีตัามอลขนาด	 500	 มิลลิกรัม	

ครั�งละ	1	เม็ด	(รับป็ระทั้านซีำ�าไดถ้้าจำาเป็็น)	แตั�ให้ห�างกนั	6	ชัิ�วัโมง	

และโน้ตัไว้ัเลยวั�า	 “ห้�มรับ้ประทำ�นย�จำ�พวัก่ Brufen, 

Arcoxia, Celebrex เด็ดข้�ด!!”

 นพ.วัิทำย� เสริมตั�อวั�า	 วััคซีีนโควัิด-19	 ทีั้�มีใช้ิในไทั้ย

ทัั้�งแอสตัร้าเซีนเนก้าและซิีโนแวัคเป็็นวััคซีีนทีั้�ต้ัองฉีีดรวัม	2	เข็ม	

เพู่�อกระต้่ันภููมิค้่มกันให้มีป็ระสิทั้ธิิภูาพู	 แตั�ขั�นตัอนของการฉีีด

วััคซีีนซีำ�าหลังจากนั�นยังไม�มีผู้ลการศึึกษามากพูอทีั้�จะระบ่ได้วั�า

จะต้ัองฉีีดกระต้่ันซีำ�าอีกครั�งเม่�อไร

	 “ป็กติัคนเราจะทั้ำาการฉีีดวััคซีีนซีำ�าเป็็นป็ระจำาท่ั้กปี็เพู่�อ

กระต้่ันภููมิค้่มกัน	ตััวัอย�างเชิ�น	การฉีีดวััคซีีนป้็องกันโรคไข้หวััดใหญ่�

ชิ�วังฤดูฝน	 แตั�การทีั้�ต้ัองฉีีดวััคซีีนโควิัด-19	 ในสภูาวัะเร�งด�วัน

ทั้ำาใหห้ลายคนกงัวัลใจวั�าวััคซีีนทั้ั�ง	2	ชินิดทีั้�ฉีีดในเวัลาไล�เลี�ยกนั

อาจทั้ำาให้เกิดผู้ลเสียกับร�างกาย	ซึี�งเร่�องดังกล�าวัไม�เป็็นควัามจริง

แตั�อย�างใด”

 นพ.วิัทำย� ได้ให้คำาแนะนำาวั�า	 “ก่�รเข้้�รับ้วััคซีีน

ไข้้หวััดใหญ่่ควัรเว้ันระยะห่�งกั่บ้วััคซีีนโควิัด-19 ก่่อนหรือหลั้ง

ก็่ได้เป็นเวัล้�อย่�งน้อย 1 เดือน” หร่อในกรณีีทีั้�อยู�ในกล่�มเสี�ยง

ทีั้�ได้รับวััคซีีนโควิัด-19	เข็มแรกไป็แลว้ัให้พิูจารณีาขึ�นกับชินิดของ

วััคซีีนโควิัด-19	ทีั้�ฉีีดควับคู�ไป็ด้วัย

 วััคซีีนแอสี่ต้ร้�เซีนเนก้่� (AstraZeneca) จะมีทำ�งเลื้อก่

อย่้ 2 ทำ�ง

•	 สามารถรับวััคซีีนไข้หวััดใหญ่�คั�นระหวั�างกลางก็ได้	

แตั�ตั้องเว้ันระยะหลังฉีีดวััคซีีนโควิัด-19	 เข็มทีั้�	 1	

ไป็แล้วั	1	เด่อน

•	 แตั�ถ้าต้ัองการฉีีดวััคซีีนโควิัด-19	ให้ครบ	2	เข็มก�อน	

ก็สามารถฉีีดวััคซีีนไข้หวััดใหญ่�ได้เชิ�นกัน	 แตั�ต้ัอง

เว้ันระยะอย�างน้อย	1	เด่อน	หลังฉีีดวััคซีีนโควิัด-19	

เข็มทีั้�	2

	 วััคซีีนซิีโนแวัค	 (Sinovac)	 ให้ฉีีดให้ครบ	 2	 เข็มก�อน	

จากนั�นเว้ันระยะ	 1	 เด่อน	 แล้วัจึงเข้ารับวััคซีีนไข้หวััดใหญ่�

ตัามฤดูกาลตั�อไป็

	 การฉีีดวััคซีีนป้็องกันโควิัด-19	 ไม�วั�าจะเป็็นชินิดไหน	

ยี�ห้ออะไรก็มีป็ระโยชิน์	 เพู่�อกระต้่ันภููมิค้่มกันทีั้�แข็งแรงขึ�นมา

จัดการกับเช่ิ�อไวัรัสนี�ด้วัยกันทัั้�งนั�น

	 ซึี�งการตัรวัจส่ขภูาพูเองก็เป็็นการสร้างภููมิค้่มกัน

ส�วันหนึ�ง	 อย�างน้อยก็เพู่�อไม�ให้มีภัูยเงียบมาแฝงตััวัจนทั้ำาให้

อาการของโควิัด-19	ร่นแรงขึ�นนั�นเอง
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