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เจ้าของ บริษัท วงการแพทย์ พลัส มีเดีย จ�ากัด 

71/16 ถ.บรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ 
เขตบำงกอกน้อย กทม. 10700

	 สวััสดีีครัับท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่าน	 ช่่วัง	 2-3	 เดืีอ่นที่�ผู่้านมา	 พวักเรัา

ช่าวัเภสัช่กรั	 รัวัมถึึงแพท่ย์์	 พย์าบาล	 และบุคลากรัสาธารัณสุขทุ่กท่่าน

คงท่ำางานกนัอ่ย่์างหนักเพื�อ่ด้ีแลผู้้�ป่่วัย์ที่�ติิดีเชื่�อ่โควิัดี-19	ท่างที่มบรัรัณาธิการั

นิติย์สารัวังการัย์าขอ่เป่น็กำาลังใจให�กับทุ่กท่่าน	ให�มีแรัง	มกีำาลังในการัท่ำางาน	

และอ่ย่์าลืม...	จัดีสรัรัเวัลาพักผู่้อ่นเพื�อ่จะไดี�เติิมพลังให�ตัิวัเอ่งกันดี�วัย์

	 สำาหรัับเนื�อ่หาในฉบบันี�มีหลากหลาย์เรืั�อ่งรัาวัมาฝากผู้้�อ่่านท่กุท่่าน

เช่่นเคย์	 เริั�มติ�นดี�วัย์เรืั�อ่งที่�ใกล�ตัิวัช่าวัเภสัช่กรั	 โดีย์เฉพาะเภสัช่กรัชุ่มช่น

ที่�อ่าจจะติ�อ่งเติรัยี์มควัามพรั�อ่มในการัเป่น็จดุีกรัะจาย์ช่ดุีติรัวัจโควัดิี-19	หรืัอ่	

Antigen	Test	Kit	(ATK)	ให�กับป่รัะช่าช่นกลุ่มเสี�ย์ง	รัวัมถึึงคอ่ย์ให�คำาแนะนำา

การัติรัวัจและการัป่ฏิิบัติิตัิวัหากมผีู้ลติรัวัจเป่น็บวักดี�วัย์	ซึึ่�งท่างสภาเภสชั่กรัรัม

กำาลังป่รัะสานงานกับสำานักงานหลักป่รัะกันสุขภาพแห่งช่าติิอ่ย่้์	 เรัาคงติ�อ่ง

รัอ่ฟัังแนวัท่างการัดีำาเนินการัในรัาย์ละเอี่ย์ดีกันต่ิอ่ไป่อี่กสักรัะย์ะนะครัับ	

รัวัมถึึงย์ังมีมุมมอ่งขอ่งโรัคโควัิดี-19	 ในมุมมอ่งขอ่งแพท่ย์์แผู้นจีน	 และ

ควัามร้ั�เกี�ย์วักับโรัคสะเก็ดีเงินที่�เล็บ	 คุณค่าขอ่งนำ�านมแม่กับภ้มิติ�านท่านโรัค

มาฝากกันดี�วัย์	

	 นอ่กจากนี�ยั์งมีคำาแนะนำาหรืัอ่แนวัท่างการัรัับมือ่กับการัส้ญเสีย์

หรืัอ่เผู้ชิ่ญกับสถึานการัณ์ที่�เลวัรั�าย์	 โดีย์เฉพาะการัส้ญเสีย์บุคคลใกล�ชิ่ดี

จากการัติิดีเชื่�อ่โควัิดี-19	 ที่�อ่าจไม่ไดี�มีโอ่กาสอ่ย่้์ดี�วัย์กันในรัะย์ะสุดีท่�าย์

มาให�ทุ่กท่่านเข�าใจ	รัวัมถึึงเรัาจะพาทุ่กท่่านไป่ด้ี	“ศู้นย์์พักคอ่ย์กันภัย์มหิดีล”	

ที่�โครังการัจัดีตัิ�งวิัท่ย์าเขตินครัสวัรัรัค์	 มหาวิัท่ย์าลัย์มหิดีล	 ซึึ่�งไดี�ป่รัับเป็่น

ศู้นย์์ติรัวัจคัดีกรัอ่งและด้ีแลผู้้�ติิดีเชื่�อ่โควิัดี-19	หรืัอ่	Community	Isolation	Unit	

เพื�อ่ให�บริัการัป่รัะช่าช่นในพื�นที่�	อั่นเป็่นแนวัคิดีที่�น่าสนใจอ่ย่์างมากเลย์นะครัับ	

และยั์งมีแอ่ป่พลิเคชั่นที่�ใช่�ในการัติรัวัจสอ่บหา	 “ศู้นย์์พักคอ่ย์”	 สำาหรัับ

ผู้้�ป่่วัย์โควิัดี-19	ในกรุังเท่พมหานครั	มาแนะนำาผู้้�อ่่านทุ่กท่่านดี�วัย์	

	 ในส่วันขอ่งการัศึูกษาต่ิอ่เนื�อ่งท่างเภสัช่ศูาสติร์ั	 ติอ่นนี�งานป่รัะชุ่ม

วิัช่าการัส่วันใหญ่คงติ�อ่งเลื�อ่นอ่อ่กไป่	 หรืัอ่เป่ลี�ย์นร้ัป่แบบการัจัดีเป็่น

แบบอ่อ่นไลน์แท่น	ท่างที่มบรัรัณาธิการัจึงขอ่นำาบท่ควัามการัศึูกษาต่ิอ่เนื�อ่ง

ท่างเภสัช่ศูาสติร์ัมาฝากผู้้�อ่่านทุ่กท่่านแท่น	 ซึึ่�งเป็่นบท่ควัามจากสถึาบัน

การัศึูกษาหรัอื่สมาคมวัชิ่าช่พีหลาย์แหง่เลย์	ท่่านสนใจเรืั�อ่งใดีกส็ามารัถึเข�าไป่

ศึูกษารัาย์ละเอี่ย์ดีไดี�	 	ท่�าย์สุดีนี�ที่มบรัรัณาธิการัขอ่เป็่นกำาลังใจให�ทุ่กท่่าน

ป่ลอ่ดีภัย์	ห่างไกลจากโควิัดี-19	มีสุขภาพที่�แข็งแรังกันนะครัับ	

ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
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 นพ.ไพศาล ด่ั่�นคุ้้�ม เลขาธิิการคุ้ณะกรรมการอาหารและยา 

เปิิดเผยว่่า ตามท่ี่�องค์์การอาหารและยาปิระเที่ศสหรัฐอเมริกาได้อนุุมัติ

วั่ค์ซ่ีนุโค์เมอรเ์นุต่ของ บรษัิัที่ ไฟเซีอร ์จำำากัด เต็มรปูิแบบนัุ�นุ สำานัุกงานุ

ค์ณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเชิิญชิว่นุให้ บริษััที่ ไฟเซีอร์ 

(ปิระเที่ศไที่ย) จำำากัด นุำาข้อมูลมาย่�นุเพ่ื่�อพื่ิจำารณาอนุุมัติข้�นุที่ะเบ่ยนุ

เต็มรูปิแบบ (Full Approval) หลังจำากท่ี่� อย. ได้อนุุมัติวั่ค์ซ่ีนุชินิุดนุ่�

โดยเป็ินุการข้�นุที่ะเบ่ยนุแบบใช้ิในุสถานุการณ์ฉุุกเฉิุนุ เม่�อวั่นุท่ี่� 

24 มิถุนุายนุ พื่.ศ. 2564 ท่ี่�ผ่านุมา

 ทัี่�งนุ่�เม่�อบริษััที่ ไฟเซีอร์ (ปิระเที่ศไที่ย) จำำากัด นุำาข้อมูลมา

ย่�นุแล้ว่ อย. จำะเร่งพิื่จำารณาทัี่�งในุด้านุคุ์ณภาพื่ ค์ว่ามปิลอดภัย และ

ปิระสิที่ธิิผล เนุ่�องจำากม่ข้อมูลเพิื่�มข้�นุจำากเดิมท่ี่�ได้เค์ยอนุุมัติไว้่ โดย

ใช้ิเว่ลาไมเ่กนิุ 30 วั่นุ สำาหรบัการขายนัุ�นุจำะเหม่อนุกบัว่คั์ซ่ีนุปิกตทัิี่�ว่ไปิ

อย.ไฟเขีียวไฟเซอร์์มาขี้�นทะเบีียนวัคซีนเต็็มร์ูปแบีบี

กร์มควบีคุมโร์คแนะ “ผูู้�ป่วยเบีาหวาน” คุมนำ�าต็าลให�ดีี 
ร์ับีปร์ะทานยาให�คร์บี และร์ีบีฉีีดีวัคซีนป้องกันโควิดี-19

 นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิิบดีั่กรมคุ้วบคุ้้มโรคุ้ กล่าว่ว่่า ในุช่ิว่ง

สถานุการณ์การแพื่ร่ระบาดของไว่รัสโค์วิ่ด-19 ซ้ี�งขณะนุ่�ส่ว่นุใหญ่เป็ินุเช่ิ�อ

สายพื่ันุธ์ุิเดลต้า (Delta) ปิระชิาชินุทีุ่กค์นุจ้ำงต้องเพิื่�มค์ว่ามระมัดระว่ังและ

ป้ิองกันุอย่างเข้มงว่ด เนุ่�องจำากเช่ิ�อชินุิดนุ่�ติดต่อกันุง่ายและม่ค์ว่ามรุนุแรง

กว่่าชินิุดอ่�นุ ท่ี่�นุ่าห่ว่งค่์อ กลุ่มของผู้ป่ิว่ยเบาหว่านุซ้ี�งขณะนุ่�ทัี่�ว่ปิระเที่ศ

ม่จำำานุว่นุกว่่า 3 ล้านุค์นุ นัุบเป็ินุกลุ่มเส่�ยงสำาคั์ญหากติดเช่ิ�อโค์วิ่ด-19 จำะเกิด

อาการปิ่ว่ยรุนุแรงหร่อเส่ยช่ิวิ่ตได้ เนุ่�องจำากม่ภูมิคุ้์มกันุตำ�ากว่่าค์นุทัี่�ว่ไปิ 

และยิ�งเฉุพื่าะผู้ปิ่ว่ยโรค์เบาหว่านุท่ี่�ค์ุมระดับนุำ�าตาลไม่ได้ ซ้ี�งม่ปิระมาณ 

2.1 ล้านุค์นุ หร่อร้อยละ 70 ของผู้ป่ิว่ยเบาหว่านุทัี่�งหมดจำะม่โอกาสติดเช่ิ�อ

ง่ายข้�นุไปิอ่ก เนุ่�องจำากม่ผลการศ้กษัาพื่บว่่าระดับนุำ�าตาลท่ี่�สูงจำะที่ำาให้

ภูมิคุ้์มกันุในุร่างกายตำ�าลง และเช่ิ�อไว่รัสโค์วิ่ด-19 จำะเจำริญเติบโตได้ด่ และ

เพิื่�มจำำานุว่นุมากข้�นุ จ้ำงขอให้ผู้ป่ิว่ยโรค์เบาหว่านุทุี่กค์นุเค์ร่งค์รัดปิฏิิบัติตัว่

ตามค์ำาแนุะนุำาของแพื่ที่ย์ รับปิระที่านุยาให้ค์รบอย่างสมำ�าเสมอ อย่าขาดยา

อย่างเด็ดขาด ดูแลสุขภาพื่ให้แข็งแรง ไม่เค์ร่ยด และให้ร่บเข้ารับการฉุ่ดวั่ค์ซ่ีนุ

ป้ิองกันุโรค์โค์ว่ิด-19 ฟร่ ท่ี่�สถานุบริการสาธิารณสุขใกล้บ้านุโดยเร็ว่ และ

ไปิรับการฉุ่ดให้ค์รบ 2 เข็มตามนัุดของเจ้ำาหนุ้าท่ี่�สาธิารณสุข ซ้ี�งวั่ค์ซ่ีนุจำะลด

ค์ว่ามรุนุแรงและลดอัตราการเส่ยช่ิวิ่ตได้
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เช็็กตำำแหน่่ง เช็็กตำำแหน่่ง “ศููน่ย์์พัักคอย์”“ศููน่ย์์พัักคอย์”
รองรับผูู้�ป่่วย์โควิด-19 ทั่ั�วกรุงเทั่พัฯรองรับผูู้�ป่่วย์โควิด-19 ทั่ั�วกรุงเทั่พัฯ
ผู้่าน่แอป่ ผู้่าน่แอป่ NOSTRA MapNOSTRA Map

	 บริิษััท	โกลบเทค	จำำ�กัด	ผู้้�ให้�บริิก�ริข้�อมู้ลแผู้นท่�ดิจิำทัลผู่้�นแอปพลิเคชััน	NOSTRA	และ

โซล้ชัันด��น	IoT	ล่�สุุดอัพเดทข้�อมู้ลตำำ�แห้น่ง	“ศู้นย์์พักคอย์”	เพ่�อสุ่งต่ำอ	ห้ร่ิอ	Community	Isolation	

เพ่�อริองรัิบผู้้�ป่วย์ท่�มู่ผู้ลตำริวจำรัิบริองว่�ติำดเช่ั�อโควิด-19	 คริอบคลุมูพ่�นท่�ทั�วกรุิงเทพมูห้�นคริ	

ร่ิวมูอำ�นวย์คว�มูสุะดวกปริะชั�ชันให้�สุ�มู�ริถตำริวจำสุอบตำำ�แห้น่ง	ห้ร่ิอค�นห้�ตำำ�แห้น่งศู้นย์์พักคอย์

ท่�เห้มู�ะสุมูห้ร่ิอใกล�ท่�สุุด	ในแอปพลิเคชัันแผู้นท่�	NOSTRA	ห้วังเป็นอ่กห้น่�งแริงนำ�เทคโนโลย่์แผู้นท่�

ช่ัวย์เห้ล่อปริะชั�ชันให้�เข้��ถ่งข้�อมู้ลได�อ่ก	1	ช่ัองท�ง	เพ่�อเข้��ริะบบรัิบก�ริรัิกษั�ได�อย่์�งทันท่วงท่	

	 ข้ณะน่�สุถ�นก�ริณ์ก�ริริะบ�ดข้องไวรัิสุโคโริน�	 2019	 (โควิด-19)	 ยั์งอย่้์ในสุภ�วะวิกฤตำ

ท่�ทุกฝ่่�ย์ตำ�องเร่ิงให้�คว�มูชั่วย์เห้ล่อ	 จำ�กสุถิติำก�ริตำิดเช่ั�อริ�ย์วันท่�เพิ�มูสุ้งข่้�นอย์่�งตำ่อเน่�องสุ่งผู้ลให้�

มู่ผู้้�ป่วย์โควิด-19	ท่�ยั์งริอคว�มูช่ัวย์เห้ล่อและก�ริรัิกษั�ท่�เห้มู�ะสุมูในห้ล�ย์พ่�นท่�	นอกจำ�กน่�ยั์งพบ

ผู้้�ป่วย์ห้ล�ย์ริ�ย์ท่�ไมู่สุ�มู�ริถทำ�ก�ริกักตัำวในท่�พักอ�ศัูย์ห้ร่ิอรัิกษั�ตัำวท่�บ��นแบบ	 Home	 Isolation	

ได�อย่์�งปลอดภัย์	 เน่�องจำ�กอ�ศัูย์ร่ิวมูกับคริอบครัิวข้น�ดให้ญ่่ท่�มู่สุมู�ชิักจำำ�นวนมู�ก	 ทำ�ให้�

ก�ริกักตัำวเป็นไปได�ย์�ก	และมู่คว�มูเสุ่�ย์งแพร่ิเช่ั�อให้�คริอบครัิวในท่�สุุด

	 ล่�สุุด	กรุิงเทพมูห้�นคริ	(กทมู.)	ได�จัำดตัำ�งศู้นย์์พักคอย์เพ่�อสุง่ตำอ่	ห้ร่ิอ	Community	Isolation	

เพ่�อริองรัิบผู้้�ป่วย์ท่�มู่ผู้ลตำริวจำรัิบริองว่�ติำดเช่ั�อโควิด-19	 เพิ�มูศัูกย์ภ�พก�ริด้แลรัิกษั�ผู้้�ป่วย์ตำกค��ง	

ริวมูทั�งป้องกันและควบคุมูสุถ�นก�ริณ์ก�ริแพร่ิริะบ�ดข้องโริคในพ่�นท่�กรุิงเทพมูห้�นคริ	 และเป็น	

ก�ริอำ�นวย์คว�มูสุะดวกแก่ปริะชั�ชันให้�เข้��ถ่งก�ริรัิกษั�ได�อย่์�งเห้มู�ะสุมู	 จำ�กสุถ�นก�ริณ์ข้��งตำ�นน่�	

NOSTRA	เล็งเห็้นคว�มูสุำ�คัญ่ข้องก�ริสุ่งต่ำอข้�อมู้ลดังกล่�วสุ่้ปริะชั�ชันท่�กำ�ลังตำ�องก�ริคว�มูช่ัวย์เห้ล่อ
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	 ทั�งน่�	กทมู.	ได�จัำดตัำ�งศู้นย์์พักคอย์เพ่�อสุ่งต่ำอ	เพ่�อริองรัิบ

ผู้้�ป่วย์ท่�มู่ผู้ลตำริวจำรัิบริองว่�ติำดเช่ั�อโควิด-19	ซ่�งคริอบคลุมู	6	กลุ่มู

เข้ตำพ่�นท่�	 สุำ�ห้ริับก�ริแย์กผู้้�ป่วย์ออกมู�จำ�กบ��น	 มู่ก�ริคัดกริอง

อ�ก�ริและด้แลเบ่�องตำ�น	ริอก�ริสุ่งต่ำอไปรัิกษั�ท่�โริงพย์�บ�ล	โดย์มู่

ท่มูแพทย์์จำ�กโริงพย์�บ�ลและศู้นย์์บริิก�ริสุ�ธ�ริณสุุข้บริิห้�ริ

จัำดก�ริผู้้�ป่วย์	 ริวมูทั�งเจำ��ห้น��ท่�เทศูกิจำและฝ่่�ย์คว�มูมัู�นคงร่ิวมูด้แล

คว�มูปลอดภัย์และคว�มูเป็นริะเบ่ย์บเร่ิย์บริ�อย์

	 “นอสุตำริ��ข้อริ่วมูเป็นอ่กห้น่�งกำ�ลังสุนับสุนุนสุำ�คัญ่

ในก�ริอำ�นวย์คว�มูสุะดวกให้�ปริะชั�ชันเข้��ถ่งข้�อมู้ลปริะเด็นต่ำ�ง	ๆ 	

เก่�ย์วกับสุถ�นก�ริณ์โควิด-19	ให้�ได�มู�กท่�สุุด	โดย์นำ�ข้�อมู้ลมู�แสุดง

ผู่้�นแอปนอสุตำริ��	 ไมู่ว่�จำะเป็นก�ริเผู้ย์แพร่ิปริะชั�สัุมูพันธ์จุำดฉ่ีด

วัคซ่นในกรุิงเทพฯ	และปริิมูณฑล	โดย์กรุิงเทพมูห้�นคริ	ก�ริแสุดง

ข้�อมู้ลพิกัดห้�องปฏิิบัติำก�ริเคร่ิอข่้�ย์ตำริวจำโควิด-19	 (SARS-CoV),	

แผู้นท่�จุำดตำริวจำโควิดเชิังรุิก	ด�วย์	Rapid	Antigen	Test	โดย์	สุปสุชั.	

สุปคมู.	และคณะเทคนิคก�ริแพทย์์	มู.มูหิ้ดล	เป็นตำ�น	ท��ย์ท่�สุุดน่�

นอสุตำริ��ข้อสุ่งกำ�ลังใจำถ่งผู้้�ปฏิิบัติำง�นและห้น่วย์ง�นท่�เก่�ย์วข้�อง

ทุกภ�คสุ่วน	ด�วย์คว�มูร่ิวมูมู่อร่ิวมูใจำท่�เกิดข่้�นน่�ย่์อมูสุ�มู�ริถเดินห้น��

ปริะเทศูไทย์ผู่้�นวิกฤตำน่�ไปด�วย์กัน”	

	 สุ�มู�ริถสุอบถ�มูข้�อมู้ลเพิ�มูเติำมูได�ท่�	www.nostramap.com		

ห้ร่ิอโทริศัูพท์	0-2266-9940

ให้�กว��งข้ว�งมู�กท่�สุุด	 จ่ำงได�นำ�ข้�อมู้ลมู�จัำดทำ�ในร้ิปแบบก�ริให้�

บริิก�ริบนแผู้นท่�ดิจิำทัล	NOSTRA	Map	ให้�ปริะชั�ชันเข้��ถ่งข้�อมู้ล

ตำำ�แห้น่งได�ง่�ย์	สุะดวกตำลอด	24	ชัั�วโมูง	ทั�งผู่้�นบริิก�ริออนไลน์

ในช่ัองท�ง	Web	Application	และ	Mobile	Application	ท่�	https://

map.nostramap.com/NostraMap/?layer/bkkisolation,feed
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	 จากการประชุุมของคณะกรรมการหลัักประกันสุุขภาพแห่งชุาติิ	

เม่�อวัันท่ี่�	6	สิุงหาคม	พ.ศ.	2564	ท่ี่�ประชุุมได้้ม่มติิใหสุ้ำานักงานหลัักประกนั

สุุขภาพแห่งชุาติิ	(สุปสุชุ.)	ด้ำาเนินการจัด้หาชุุด้ติรวัจโควิัด้-19	Antigen	Test	

Kit	(ATK)	จำานวัน	8.5	ล้ัานชุุด้	แจกให้ประชุาชุนกลุ่ัมเสุ่�ยงสุามารถติรวัจหา

เชุ่�อโควิัด้-19	ได้้ด้้วัยเองในชุ่วังเด่้อนสิุงหาคม-กันยายนน่�	โด้ยวัางแนวัที่าง

การกระจายชุุด้ติรวัจโควิัด้-19	ATK	แจกให้แก่กลุ่ัมเสุ่�ยงผ่่านหน่วัยบริการ	

ตัิ�งแต่ิโรงพยาบาลั	ศูนย์บริการสุาธารณสุุข	โรงพยาบาลัสุ่งเสุริมสุุขภาพติำาบลั	

คลิันิกชุุมชุนอบอุ่น	รวัมติลัอด้ถึงร้านขายยา	เน่�องจากร้านขายยาทัี่�วัประเที่ศ

ท่ี่�ขึ�นที่ะเบ่ยนอนุญาติขายยาแผ่นปัจจุบัน	 (ขย.1)	 นั�นม่จำานวันมาก	 แลัะ

น่าจะม่บุคลัากรท่ี่�คอยแนะนำาการติรวัจให้กับประชุาชุนได้้	 ในกรณ่

ติรวัจแล้ัวัพบว่ัาติิด้เชุ่�อหร่อผ่ลัเป็นบวักก็จะขอควัามร่วัมม่อให้ร้านขายยา

เป็นกลัไกในการใหค้ำาแนะนำาในการด้แูลั	หร่อสุ่งติอ่เข้าสูุ่กระบวันการรกัษา

สภาเภสัชฯ จััดระบบร้านยาเป็็นจัุดแจักสภาเภสัชฯ จััดระบบร้านยาเป็็นจัุดแจัก ATK ฟรี ATK ฟรี
ให้้ประชาชนกลุ่่�มเสี่่�ยงตรวจโควิดด้วยตนเอง ให้้ประชาชนกลุ่่�มเสี่่�ยงตรวจโควิดด้วยตนเอง 

ด้้วัยวิัธ่	Home	 Isolation	 (HI)	หร่อ	Community	

Isolation	

	 ควัามค่บหน้าล่ัาสุุด้	นายกสุภาเภสัุชุกรรม

แจงเง่�อนไข	 “ร้านขายยา”	 ชุ่วัยกระจายชุุด้ติรวัจ

โควิัด้-19	 ATK	 ฟร่ให้ประชุาชุนกลุ่ัมเสุ่�ยง

ทัี่�วัประเที่ศติามมติิบอร์ด้	 สุปสุชุ.	 แจกชุุด้ติรวัจ	

ATK	 ฟร่	 8.5	 ล้ัานชิุ�นให้ประชุาชุนกลุ่ัมเสุ่�ยง	

พร้อมเดิ้นหน้าประสุาน	อย.	 ให้ร้านขายยาชุ่วัย

จ่ายยาฟาวิัพิราเว่ัยร์ให้แก่ผู้่ป่วัยโควิัด้-19	ในระบบ

ดู้แลัท่ี่�บ้านหร่อ	Home	Isolation	ในอนาคติ

	 รศ.ดร.ภญ.จิิราพร	 ลิิ้�มปานานนท์์	

นายกสภาเภสัชกรรม	 แลิ้ะกรรมการ

หลัิ้กประกันสุขภาพแห่งชาติิ	(บอร์ด	สปสช.)	

กล่ัาวัถึงแนวัที่างการให้ร้านขายยาเป็นจุด้กระจาย

ชุุด้ติรวัจ	Antigen	Test	Kit	(ATK)	ฟร่	8.5	ล้ัานชิุ�น

ให้แก่ประชุาชุนกลุ่ัมเสุ่�ยงทัี่�วัประเที่ศติามมติิ

บอร์ด้	สุปสุชุ.	ว่ัา	ร้านขายยาท่ี่�จะเป็นจุด้กระจาย

ชุุด้ติรวัจ	 ATK	 นั�นจะติ้องเป็นร้านขายยาแผ่น

ปัจจุบัน	 (ขย.1)	 ท่ี่�ม่เภสัุชุกรประจำาติลัอด้เวัลัา

ที่ำาการ	แลัะต้ิองเปิด้ที่ำาการอย่างน้อย	8	ชัุ�วัโมง

ต่ิอวััน	รวัมไปถึงต้ิองขึ�นที่ะเบ่ยนกับที่างสุำานักงาน

หลัักประกันสุุขภาพแห่งชุาติิ	(สุปสุชุ.)	ด้้วัย
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	 สุำาหรับประชุาชุนท่ี่�จะได้้รับชุุด้ติรวัจ	

ATK	 จะต้ิองเป็นประชุาชุนกลุ่ัมเสุ่�ยง	 เชุ่น	

ครอบครัวัม่ผู้่ติิด้เชุ่�อ	 หร่อเด้ินที่างไปในท่ี่�ท่ี่�ม่

ผู้่ติิด้เชุ่�อ	รวัมไปถงึผู้่ท่ี่�ม่อาการคลัา้ยโรคโควิัด้-19	

เชุ่น	ไอ	ม่ไข้	เป็นต้ิน	โด้ยเม่�อก่อนถา้ในครอบครวัั

ม่ผู้่ติิด้เชุ่�อ	 ทุี่กคนจะวุ่ันวัายในการหาท่ี่�ติรวัจ	

RT-PCR	 แลัะต้ิองใชุ้เวัลัานานกว่ัาจะรู้ผ่ลั	

ซึึ่�งการใชุ้ชุุด้ติรวัจ	ATK	จะที่ำาให้รู้ผ่ลัไวัขึ�น	รวัมไปถึง

สุามารถค้นหาผู้่ติิด้เชุ่�อได้้รวัด้เร็วัขึ�น

	 “เม่�อเป็นกลุ่ัมเสุ่�ยง	 เราไม่ได้้อยากให้

ออกมาเดิ้นกับผู้่อ่�น	เน่�องจากเม่�อเป็นกลุ่ัมเสุ่�ยง

ก็ควัรจะต้ิองกักตัิวัเองอยู่ท่ี่�บ้าน	 ฉะนั�น	 สุปสุชุ.	

จึงม่ระบบสุำาหรับกลุ่ัมเสุ่�ยงเพ่�อขึ�นที่ะเบ่ยนก่อน”	

รศ.ดร.ภญ.จิิราพร	ระบุ

	 รศ.ดร.ภญ.จิิราพร	 กล่ัาวัต่ิอว่ัา	 เม่�อ

ขึ�นที่ะเบ่ยนเสุร็จสิุ�น	 สุปสุชุ.	 จะแจกจ่ายรายชุ่�อ

ไปติามร้านยาใกล้ับ้าน	หร่อติามควัามจำานงของ

ผู้่ท่ี่�ได้้ลังที่ะเบ่ยนไว้ั	 โด้ยร้านขายยาจะติิด้ต่ิอไป

ยังกลุ่ัมเสุ่�ยงเพ่�อซัึ่กถามอาการ	 หร่อข้อมูลัเพ่�อ

ย่นยันว่ัาเป็นกลุ่ัมเสุ่�ยงจริงผ่่านที่างโที่รศัพท์ี่	หร่อ

ไลัน์แอปพลัิเคชุัน	 จากนั�นจะด้ำาเนินการสุ่ง

ชุุด้ติรวัจ	ATK	ไปให้ท่ี่�บ้าน	พร้อมคำาแนะนำาแลัะ

อธิบายให้เข้าใจถึงวัิธ่การติรวัจโควัิด้-19	 ด้้วัย

ตินเอง

	 อย่างไรก็ติาม	เม่�อที่ำาการติรวัจแล้ัวั	ไม่ว่ัา

ผ่ลัจะเป็นอย่างไรจะติ้องถ่ายรูปสุ่งกลัับมาท่ี่�

ร้านขายยา	 เม่�อร้านขายยาพบวั่าม่ผ่ลัเป็นลับ	

(ไม่ติิด้เชุ่�อ)	 ก็จะแนะนำาให้กักตัิวัท่ี่�บ้าน	 แลัะ

อ่ก	3-5	วัันก็จะด้ำาเนินการสุ่งชุุด้ติรวัจ	ATK	ไปให้

อ่กครั�งเพ่�อย่นยันผ่ลัติรวัจอ่กท่ี่หนึ�ง	 ในกรณ่

เม่�อติรวัจแลัว้ัพบวัา่ผ่ลัเปน็บวัก	(ติิด้เชุ่�อ)	เภสัุชุกร

จะสุอบถามอาการเพ่�อประเมินกลุ่ัมอาการ

เข่ยวั-เหล่ัอง-แด้ง	 ในกรณ่ท่ี่�ผู้่ป่วัยอยู่ในกลุ่ัม

อาการสุ่เข่ยวัสุามารถรักษาติัวัท่ี่�บ้าน	 (Home	

Isolation)	 ได้้	 ซึึ่�งเภสัุชุกรจะจัด้ชุุด้ยาท่ี่�ใชุ้รักษา

ติามอาการสุ่งให้ท่ี่�บ้านพร้อมติิด้ติามอาการ

ทุี่กวััน

	 ทัี่�งน่�ระบบท่ี่�วัางไว้ันั�นจะม่การเผ่ยแพรร่ายชุ่�อร้านยาแลัะหมายเลัข

โที่รศัพท์ี่สุำาหรับติิด้ต่ิอ	 ซึึ่�งผู้่ท่ี่�อยู่ในกลุ่ัมท่ี่�จะได้้รับชุุด้ติรวัจ	ATK	สุามารถ

เล่ัอกได้้เลัยว่ัาจะรับชุุด้ติรวัจจากร้านยาร้านไหน	แล้ัวัให้โที่รศัพท์ี่ติิด้ต่ิอไป

ท่ี่�ร้านยานั�นโด้ยติรง	 แลัะเม่�อได้้รับการติิด้ต่ิอที่างโที่รศัพท์ี่เข้ามาแล้ัวั	

เภสัุชุกรร้านยาจะที่ำาการซัึ่กถามเพ่�อประเมินว่ัาอยู่ในกลุ่ัมเสุ่�ยงหร่อไม่	

ถ้าอยู่ในกลุ่ัมเสุ่�ยงก็จะแนะนำาให้อยู่ท่ี่�บ้านแลั้วัร้านยาจะสุ่งชุุด้ติรวัจไปให้

พร้อมแนะนำาวิัธ่การใชุ้งาน

	 ขณะเด่้ยวักันถ้าไม่สุามารถรักษาติัวัท่ี่�บ้านได้้ก็จะแนะนำาให้ไป

รักษาในชุุมชุน	 (Community	 Isolation)	 เน่�องจากกลุ่ัมเสุ่�ยงเหล่ัาน่�ผ่่าน

การลังที่ะเบ่ยนกับที่าง	สุปสุชุ.	แล้ัวั	ในกรณ่ถ้าเป็นกลุ่ัมอาการสุ่เหล่ัอง-แด้ง	

สุปสุชุ.	 ก็จะที่ราบวั่าต้ิองสุ่งตัิวัไปท่ี่�โรงพยาบาลัใด้	 ซึึ่�งก็จะที่ำาให้ระบบ

เดิ้นไปได้้อย่างรวัด้เร็วั

	 “นั�นแปลัว่ัาก็จะที่ำาให้หาผู้่ติิด้เชุ่�อได้้เพ่�อแยกออกมาจากสุังคม	

ขณะเด่้ยวักันก็ลัด้โอกาสุในการพัฒนาเป็นกลุ่ัมสุ่เหล่ัอง-แด้งของผู้่ป่วัย

จากการรอเต่ิยง	ซึึ่�งเราก็สุ่งยาไปให้ได้้เลัย”	รศ.ดร.ภญ.จิิราพร	ระบุ

	 รศ.ดร.ภญ.จิิราพร	กล่ัาวัอ่กว่ัา	สุำาหรับการจ่ายยาฟาวิัพิราเว่ัยร์

โด้ยร้านขายยาก็จะด้ำาเนินการควับคู่กนัไปด้้วัย	โด้ยร้านขายยาจะเป็นหน่วัย

บริการท่ี่�จะที่ำา	Home	Isolation	สุำาหรับกลุ่ัมเสุ่�ยงท่ี่�ติรวัจแล้ัวัพบผ่ลัเป็นบวัก

แลัะม่อาการ	 ซึึ่�งม่การประสุานกับสุำานักงานคณะกรรมการอาหารแลัะยา	

(อย.)	 ในการท่ี่�จะให้ร้านขายยาสุามารถกระจายยาเหลั่าน่�ไปท่ี่�ผู้่ป่วัยได้้	

ซึึ่�งก็จะพยายามเริ�มระบบไปพร้อมกัน

	 อย่างไรก็ติาม	ร้านขายยาประเภที่	ขย.1	ทัี่�วัประเที่ศม่อยู่ประมาณ

หลัักหม่�นร้าน	 โด้ยขณะน่�ม่ร้านขายยาท่ี่�เข้าร่วัมโครงการแลั้วัประมาณ	

1,000	ร้าน	แลัะกำาลัังที่ยอยเข้ามาเร่�อย	ๆ 	ซึึ่�งก็จะพยายามประชุาสัุมพันธ์

ให้ร้านขายยาเข้ามาร่วัมโครงการ



8 วงการยา ประจำำ�เดืือนสิิงหาคม 2564

เกาะติดสถานการณ์ The Med ic ine Journa l

	 “เราจะได้้ใชุ้วิัชุาชุ่พเภสัุชุกรรมในการให้บริการเพ่�อชุ่วัยประเที่ศ

ในการแก้ปัญหาโรคระบาด้	 เพราะเราม่ควัามรู้เร่�องยาเราก็สุามารถ

ให้คำาแนะนำาการใชุ้ยา-ชุุด้ติรวัจท่ี่�ถูกต้ิองเหมาะสุม	 ที่ำาให้ระบบเดิ้นต่ิอไป

ได้้	 เพราะติรวัจได้้เร็วัก็สุามารถท่ี่�จะควับคุมการกระจายของโรคได้้”	

รศ.ดร.ภญ.จิิราพร	ระบุ	

	 รศ.ดร.ภญ.จิิราพร	กล่ัาวัว่ัา	ระหว่ัางรอชุุด้ติรวัจ	ATK	ท่ี่�ยังไม่มานั�น	

สุปสุชุ.	 พยายามท่ี่�จะประสุานกับสุภาเภสัุชุกรรม	 แลัะ	 อย.	 เพ่�อที่ำาให้

ระบบสุามารถเดิ้นได้้	 ในขณะน่�ทุี่กฝ่่ายกำาลัังเติร่ยมตัิวั-บริหารจัด้การ	

สุ่วันตัิวัเชุ่�อว่ัาเม่�อม่ชุุด้ติรวัจมาถึง	ร้านขายยารวัมถึงระบบต่ิาง	ๆ 	ก็จะพร้อม

แลัะจะสุามารถแยกคนท่ี่�ติิด้เชุ่�อออกจากคนท่ี่�ไมติ่ิด้เชุ่�อ	ที่ำาใหก้ารแพรเ่ชุ่�อ

ลัด้ลัง

	 “ติอนน่�ระหว่ัางรอชุุด้ติรวัจก็ม่การเติร่ยมงานหลัังบ้านให้เร่ยบร้อย	

เม่�อไหร่ท่ี่�ชุุด้ติรวัจมาก็จะสุามารถบริหารจัด้การได้้ด้้วัยระบบท่ี่�โปร่งใสุ	

ฉะนั�นก็จะม่ระบบการขึ�นที่ะเบ่ยน	 แลัะระบบการป้อนข้อมูลัก็จะที่ำาให้

ที่ราบวั่าชุุด้ติรวัจใชุ้ไปเที่่าไหร่	 เรามองวั่าติ้องที่ำาทุี่กอย่างให้โปร่งใสุแลัะ

ไม่ม่ข้อกังขากับประชุาชุน”	

	 สุำาหรับการจัด้ระบบรองรับการแจก

ชุุด้ติรวัจโควิัด้-19	 Antigen	 Test	 Kit	 (ATK)	 ให้

ประชุาชุนติรวัจโควิัด้-19	ด้้วัยตัิวัเองท่ี่�กระที่รวัง

สุาธารณสุุข	 (สุธ.)	 แลัะสุำานักงานหลัักประกัน

สุุขภาพแหง่ชุาติิ	(สุปสุชุ.)	วัางแนวัที่างรว่ัมกนันั�น	

นพ.ธงชัย	กีรติิหัติถยากร	รองปลัิ้ดกระท์รวง

สาธารณสุข	 ได้้กล่ัาวัในการเสุวันาออนไลัน์

ผ่่าน	 Facebook	 เร่�อง	 “กางแผ่น	 สุธ.	 สุปสุชุ.	

แจกชุุด้ติรวัจ	 ATK	 ให้ประชุาชุนติรวัจโควิัด้

ด้้วัยตัิวัเอง	ท่ี่�ไหน	เม่�อไหร่	ใครบ้างม่สิุที่ธิได้้รับ?”	

เม่�อวัันท่ี่�	 13	 สิุงหาคม	พ.ศ.	 2564	 โด้ยระบุว่ัา

ก่อนหน้าน่�ไที่ยใชุ้การติรวัจแบบ	RT-PCR	 ซึึ่�งม่

ควัามเท่ี่�ยงติรงสูุงเพราะขณะนั�นจำานวันผู้่ติิด้เชุ่�อ

ยังไม่มากแลัะห้องแลั็บยังสุามารถรองรับ

การติรวัจได้้	 แต่ิปัจจุบันสุถานการณ์เปล่ั�ยนไป	

จำานวันผู้่ติิด้เชุ่�อรายใหม่สูุงถึงหลััก	1-2	หม่�นราย/วััน	

การที่ำา	RT-PCR	จึงม่ข้อจำากัด้	ผู้่ป่วัยต้ิองรอนาน

แลัะที่ำาให้การป้องกันควับคุมโรคที่ำาได้้ล่ัาชุ้า	

เป็นท่ี่�มาของการนำา	 Antigen	 Test	 Kit	 (ATK)

แบบทัี่�งแบบ	 Professional	 use	 หร่อใชุ้โด้ย

บุคลัากรที่างการแพที่ย์แลัะสุาธารณสุุข	 แลัะ

แบบ	 Self-use	 หร่อประชุาชุนติรวัจด้้วัยตินเอง

มาใชุ้	

	 อย่างไรก็ด่้	การติรวัจด้้วัย	ATK	จะม่ผ่ลั

บวักปลัอม	(false	positive)	ประมาณ	3-5%	ดั้งนั�น	

เพ่�อไม่ให้คนท่ี่�ติรวัจได้้ผ่ลับวักปลัอมแล้ัวัต้ิองไป

อยู่รวัมกับผู้่ป่วัยจริงจนที่ำาให้กลัายเป็นติิด้เชุ่�อ

ไปด้้วัย	 ดั้งนั�น	แนวัปฏิิบัติิก่อนท่ี่�จะสุ่งเข้าไปอยู่

ในโรงพยาบาลั	 รวัมถึง	 Community	 Isolation	

หร่อการด้แูลัผู้่ติิด้เชุ่�อโควัดิ้-19	ในระบบชุุมชุนค่อ

ต้ิองม่การติรวัจย่นยันด้้วัย	 RT-PCR	 ซึ่ำ�าอ่กครั�ง	

แต่ิในสุ่วันของผู้่ท่ี่�ดู้แลัแบบ	Home	Isolation	หร่อ

การดู้แลัผู้่ติิด้เชุ่�อโควิัด้-19	ท่ี่�บ้าน	ไม่จำาเป็นต้ิอง

ติรวัจย่นยันเพราะกักตัิวัท่ี่�บ้านไม่ได้้สุัมผั่สุกับ

คนอ่�นอยู่แล้ัวั
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	 ขณะเด่้ยวักันกระที่รวังสุาธารณสุุขกำาลัังจะที่ำา	Fast	Track	RT-PCR	

หร่อชุ่องที่างด่้วันการติรวัจโควิัด้-19	แบบ	RT-PCR	สุำาหรับคนท่ี่�อยู่	Home	

Isolation	 แล้ัวัม่อาการมากขึ�นจำาเป็นต้ิองเข้าโรงพยาบาลั	 เพราะหาก

ต้ิองที่ำา	 RT-PCR	 แล้ัวัไม่ม่	 Fast	 Track	 ให้	 ผู้่ป่วัยก็จะม่อาการรุนแรง

อยู่ท่ี่�บ้าน

	 “การที่ำา	 Home	 Isolation	 ท่ี่�จะประสุบควัามสุำาเร็จค่อ	 ถ้าผู้่ป่วัย

อาการรุนแรงขึ�น	ต้ิองม่	Fast	Track	พาเขาเข้าโรงพยาบาลัได้้	ไม่อย่างนั�น

ควัามน่าเชุ่�อถ่อของ	Home	Isolation	จะไม่ม่”	นพ.ธงชัย	กล่ัาวั

	 นพ.ธงชัย	 กล่ัาวัต่ิอไปว่ัา	 สุำาหรับแนวัที่างการติรวัจด้้วัย	 ATK	

ด้้วัยตัิวัเองแล้ัวัพบว่ัาม่ผ่ลัเป็นบวัก	ใน	กที่ม.	สุามารถโที่รศัพท์ี่เข้าสุายด่้วัน	

1330	 เพ่�อให้ชุ่วัยจับคู่ผู้่ป่วัยกับหน่วัยบริการที่ำา	 Home	 Isolation	 แลัะ

ถ้าม่อาการ	หร่ออยู่ในกลุ่ัมเสุ่�ยง	เชุ่น	ม่โรคเร่�อรังหร่อผู้่สูุงอายุก็จะให้ยาเลัย	

นอกจากน่�อาจใหญ้าติิพ่�น้องนำาผ่ลัติรวัจไปท่ี่�โรงพยาบาลัหร่อหนว่ัยบรกิาร

ท่ี่�แจกชุุด้ติรวัจให้	 หร่อโรงพยาบาลัจัด้ชุ่องที่างสุ่�อสุารให้สุ่งภาพถ่ายไปให้ดู้	

โด้ยท่ี่� ผู้่ติิด้เชุ่�อไม่ต้ิองเดิ้นที่างออกจากบ้าน	

ถ้าอาการสุามารถดู้แลัแบบ	 Home	 Isolation	

ก็ไม่ต้ิองติรวัจซึ่ำ�า	 แต่ิถ้าอาการรุนแรงขึ�นก็จะม่	

Fast	 Track	 พาเข้าโรงพยาบาลั	 ซึึ่�งปัจจุบัน

กระที่รวังสุาธารณสุุขก็ใชุ้โรงพยาบาลับุษราคัม

เป็น	Fast	Track	ให้

	 “แต่ิถ้าผ่ลัเป็นลับแต่ิอยู่ในกลุ่ัมเสุ่�ยง	

ม่การสุมัผั่สุใกลัชิุ้ด้กับผู้่ติิด้เชุ่�อ	ให้ติรวัจซึ่ำ�าอ่กครั�ง

ใน	 3-5	 วัันหลัังจากติรวัจครั�งแรก	 หร่อถ้าม่

อาการไอ	เป็นไข้	ก็ติรวัจซึ่ำ�าได้้เลัยโด้ยไม่ต้ิองรอ	

3-5	วััน”

	 ด้้าน	นพ.จิเด็จิ	ธรรมธัชอารี	เลิ้ขาธิการ

สำานักงานหลัิ้กประกันสุขภาพแห่งชาติิ	(สปสช.) 

กล่ัาวัว่ัา	เม่�อถึงจุด้หนึ�งต้ิองรบกวันให้ประชุาชุน

ติรวัจด้้วัยติัวัเอง	 ซึึ่�งติัวัเลัขผู้่ติิด้เชุ่�อประมาณ

วัันลัะ	1	หม่�นราย	1	เด่้อนกป็ระมาณ	3	แสุนราย	

ผู้่ติิด้เชุ่�อ	 1	 รายม่ผู้่สัุมผั่สุใกล้ัชิุด้ท่ี่� ต้ิองรับ

การติรวัจประมาณ	10	ราย	หร่อ	3-4	ล้ัานราย	

ที่าง	สุปสุชุ.	ได้้จัด้งบประมาณจัด้หาชุุด้ติรวัจ	ATK	

โด้ยเผ่่�อกรณ่ท่ี่�ผ่ลัเป็นลับ	ต้ิองติรวัจซึ่ำ�า	แลัะสุรุป

ตัิวัเลัขท่ี่�	8.5	ล้ัานชุุด้

	 แนวัที่างการกระจายจะแจกให้แก่

กลุ่ัมเสุ่�ยงผ่่านหน่วัยบริการ	 ตัิ�งแต่ิโรงพยาบาลั	

ศูนย์บริการสุาธารณสุุข	 โรงพยาบาลัสุ่งเสุริม	

สุุขภาพติำาบลั	คลิันิกชุุมชุนอบอุ่น	แลัะร้านยา	เพ่�อ

ท่ี่�ว่ัาเม่�อพบผ่ลัติรวัจเป็นบวัก	 ผู้่ติิด้เชุ่�อสุามารถ

ติิด้ต่ิอกลัับมาท่ี่�หน่วัยบริการนั�น	ๆ 	เพ่�อประสุาน

เข้าระบบ	 Home	 Isolation	 หร่อ	 Community	

Isolation	
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 ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การผ่่าตััดในเฉพาะกลุ่่่มผ้่�ส้งอายุ่

ถือว่ามีควา มยุากลุ่ำาบากพอสมควร จากขั�นตัอนการเตัรียุมตััวผ่่าตััดทีี่�ตั�องมีการตัรวจหา

เชื่�อโควิด-19 ก่อนการผ่่าตััดแลุ่�ว เรื�องของการผ่่าตััดส่องกลุ่�องด�วยุการรักษาโรคร�ายุแรง

จำาเป็็นจะตั�องเกิดข้�นอยุ่้เสมอ

	 นพ.ศิิระ	 เลาหทััย	 แพทัย์ผู้้�เช่ี่�ยวชี่าญศิัลยศิาสตร์ทัรวงอกเฉพาะทัางด้�าน

ผู่้าตัด้ส่องกล�อง	โรงพยาบาลวชิี่รพยาบาล	กลุ่่าวว่า โรคมะเร็งป็อดเป็็นอีกโรคทีี่�คร่าชี่วิตั

ผ้่�คนในโลุ่กมากทีี่�ส่ดเป็็นอันดับ 1 ในกลุ่่่มมะเร็งทัี่�งหมดมาตัั�งแต่ัอดีตั เนื�องจากเวลุ่าทีี่�

ค�นพบโรค ส่วนหน้�งของผ่้�ป่็วยุจะอยุ่้ในระยุะที่ี� 4 หรือระยุะกระจายุแลุ่�ว ถ้งแม�ว่า

โรคมะเร็งป็อดยุังคงเป็็นสาเหต่ัในการเสียุชี่วิตัทีี่�ส้งทีี่�ส่ดของมะเร็งโดยุรวม แตั่ปั็จจ่บัน

ด�วยุเที่คโนโลุ่ยุีทีี่�พัฒนาข้�นแลุ่ะผ่้�คนเริ�มด้แลุ่เอาใจใส่ตััวเองมากข้�น รวมทัี่�งระบบ

การวินิจฉัยุทีี่�ดีข้�น (Low dose CT chest screening) ที่ำาให�เราสามารถตัรวจพบแลุ่ะ

วินิจฉัยุมะเร็งป็อดได�เร็วข้�นโดยุเฉพาะในระยุะทีี่� 1 หรือ 2 ซ้ึ่�งผ้่�ป่็วยุในกลุ่่่มนี�สามารถ

ได�รับการรักษาให�หายุขาดได�ด�วยุการผ่่าตััดส่องกลุ่�องตััดป็อดกลีุ่บทีี่�มีมะเร็งออกไป็

ทัี่�งกลีุ่บ (VATS Lobectomy) 

 สำาหรบัผ่้�ป่็วยุส้งอายุโ่ดยุสว่นใหญ่่นั�นมกัจะมคีวามกงัวลุ่เมื�อตั�องได�รบัการผ่่าตััด

ป็อด ทัี่�งนี�อาจเป็็นเพราะว่าโรคมะเร็งป็อดมักพบในผ้่�ป่็วยุทีี่�มีอายุ่มากโดยุเกณ์ฑ์์เฉลีุ่�ยุ

คือ ผ้่�ป่็วยุที่ี�มีอายุ่มากกว่า 70  ปี็ ในบางรายุอาจเกิดในผ่้�ป่็วยุอายุ่มากกว่า 80 ปี็ 

ซ้ึ่�งความพิเศษในคนส้งอายุ่คือ มักจะมีโรคป็ระจำาตััวร่วมด�วยุ ไม่ว่าจะเป็็นเบาหวาน 

ความดันโลุ่หิตัส้ง ไขมันในเลืุ่อดส้ง หรือโรคหัวใจ แลุ่ะหลุ่อดเลืุ่อดที่างสมอง นอกจากนี�

การผ่่าตััดส่่องกล้้องกับโรคมะเร็งปอด
โดยเฉพาะกล้่่มคนสู่งอาย่ในช่่วงโควิด-19
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อวัยุวะภายุในจะเริ�มมีการเสื�อม ไม่เหมือนคนวัยุหน่่มสาว ซ้ึ่�งเป็ลีุ่�ยุนแป็ลุ่งไป็ตัามกาลุ่เวลุ่า

เหมือนสิ�งของทีี่�มีการเสื�อมลุ่ง

	 หลักการทั่�สำาคััญของการผู้่าตัด้ในผู้้�ป่่วยส้งอายุ	 การผ่่าตััดในกลุ่่่มนี�นอกจาก

การผ่่าตััดที่ี�ตั�องใช่�ความแม่นยุำาแลุ่ะยัุงตั�องการด้แลุ่ทีี่�ดีตัั�งแต่ัก่อนผ่่าตััด ระหว่างการผ่่าตััด

แลุ่ะหลัุ่งการผ่่าตััด โดยุหัวใจการรักษาคือ การที่ำาให�ผ้่�ป่็วยุกลุ่่่มนี�ฟ้ื้�นตััวให�เร็วทีี่�ส่ด ไม่นอน 

โรงพยุาบาลุ่นาน เนื�องจากการทีี่�ผ่้�ป็่วยุส้งอายุ่ตั�องนอนอยุ่้ในโรงพยุาบาลุ่นานจะมีโอกาส

เกิดโรคแที่รกซึ่�อนได� เช่่น ป็อดติัดเชื่�อ การติัดเชื่�อในท่ี่อที่างเดินปั็สสาวะ นอกจากนี�จะตั�อง

ที่ำาให�ผ้่�ป่็วยุเจ็บน�อยุทีี่�ส่ด โดยุใช่�ยุาแก�ป็วดน�อยุทีี่�ส่ดเพื�อลุ่ดผ่ลุ่ข�างเคียุงของยุาแก�ป็วด เช่่น 

การกดการหายุใจ ดังนั�น การผ่่าตััดส่องกลุ่�องจ้งเป็็นวิธีีทีี่�เหมาะสม โดยุเราสามารถผ่่าตััด

ป็อดออกทัี่�งกลุ่ีบ (Lobectomy) หรือผ่่าตััดน�อยุกว่าทัี่�งกลุ่ีบ (Sublobar Resection) ด�วยุ

การส่องกลุ่�อง หรือ Video-Assisted Thoracic Surgery (VATS) โดยุวิธีีการผ่่าตััดนี�สามารถที่ำาได�

โดยุการผ่่าตััดแผ่ลุ่เดียุว หรือเรียุกว่า Uniportal VATS surgery โดยุตัำาแหน่งของแผ่ลุ่

อยุ่้ข�างลุ่ำาตััว ส่วนการผ่่าตััดเปิ็ดช่่องอกแบบเดิม (Thoracotomy) เป็็นการผ่่าตััดขนาดใหญ่่

โดยุใช่�เครื�องขยุายุซีึ่�โครง ขนาดแผ่ลุ่ 15-20 เซึ่นติัเมตัร การผ่่าตััดส่องกลุ่�องป็อดนั�นจะสามารถ

ช่่วยุลุ่ดความเจ็บป็วดหลุ่ังผ่่าตััด กลุ่ับไป็ที่ำางานได�เร็วข้�น ลุ่ดอาการป็วดร�าวหรือช่าตัาม

เส�นป็ระสาที่ แลุ่ะลุ่ดระยุะเวลุ่าทีี่�นอนโรงพยุาบาลุ่  ส่วนการทีี่�จะเลืุ่อกที่ำาการผ่่าตััดเป็็นทัี่�งกลีุ่บ

หรือน�อยุกว่าทัี่�งกลีุ่บนั�นข้�นอยุ่้กับขนาดแลุ่ะลัุ่กษณ์ะของมะเร็ง การที่ำางานที่างป็อดของ

ผ้่�ป่็วยุแลุ่ะอายุ่ โดยุจะตั�องพิจารณ์าเป็็นกรณี์ไป็ 

	 สรุป่การรักษาตามระยะของมะเร็งป่อด้	มี 3 วิธีีการหลัุ่ก ๆ  กลุ่่าวคือ  1. การผ่่าตััด  

2. รักษาด�วยุเคมีบำาบัด แลุ่ะ 3. การฉายุแสง โดยุข้�นอยุ่้กับระยุะของโรคเมื�อตัรวจพบ 

ซ้ึ่�งแบ่งเป็็นระยุะได�ดังนี�
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	 ระยะทั่�	1 ในผ่้�ป่็วยุกลุ่่ม่นี�เราสามารถรกัษาโดยุการผ่่าตััดได�เพียุงอยุา่งเดยีุวโดยุไมต่ั�อง

รับเคมีบำาบัดแลุ่ะฉายุแสง ยิุ�งถ�าหากพบ เช่่น ก�อนขนาด 1 เซึ่นติัเมตัร โอกาสรอดชี่วิตัในผ้่�ป่็วยุ

รายุนี�เกิน 5 ปี็ หรือหายุขาดได�ส้งมากกว่า 90%

	 ระยะทั่�	 2	 (เริ�มมีการแพร่ไป็ที่ี�ต่ัอมนำ�าเหลุ่ือง) ในผ่้�ป่็วยุกลุ่่่มนี�เป็็นกลุ่่่มทีี่�รักษาโดยุ

การผ่่าตััดเป็็นหลัุ่ก แลุ่ะมักตั�องได�รับเคมีบำาบัดร่วมด�วยุ

	 ระยะท่ั�	3	(มะเร็งลุ่่กลุ่ามไป็อวัยุวะอื�นในช่่องอกหรือแพร่ผ่่านต่ัอมนำ�าเหลืุ่องขั�วป็อด) 

ในผ้่�ป่็วยุกลุ่่่มนี�การรักษาจะม่่งเน�นไป็ทีี่�เคมีบำาบัดหรือภ้มิค่�มกันบำาบัดเป็็นหลุ่ัก อาจมีข�อบ่งชี่�

ในการผ่่าตััดร่วมเป็็นกรณี์ไป็

	 ระยะท่ั�	 4	 (มะเร็งกระจายุไป็อวัยุวะอื�นหรือมีนำ�าในช่่องอกจากเชื่�อมะเร็ง) ในผ้่�ป่็วยุ

กลุ่่่มนี�จะได�รับการรักษาโดยุเคมีบำาบัดหรือภ้มิค่�มกันบำาบัดเพื�อบรรเที่าอาการ การผ่่าตััด

อาจมีส่วนร่วมเป็็นกรณี์ แต่ัค่อนข�างน�อยุลุ่ง

 ดังนั�น การผ่่าตััดโดยุการสอ่งกลุ่�องจ้งมักจะเป็็นที่างเลุ่อืกทีี่�ดีทีี่�ส่ดสำาหรบัผ่้�ป่็วยุส้งอายุ่ 

เพราะเป็็นการที่ำาให�ผ้่�ป่็วยุฟ้ื้�นตััวเร็วทีี่�ส่ดแลุ่ะเจ็บป็วดน�อยุทีี่�ส่ด 
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	 ตามท่ี่�คณะแพที่ยศาสตร์์ศิริ์ร์าชพยาบาล	กัับธนาคาร์ไที่ยพาณิชย์	จำำากััด	(มหาชน)	ได้ที่ำาบันทึี่กัข้้อตกัลงความร่์วมมือ

โคร์งกัาร์พัฒนาร์ะบบ	 “Siriraj Smart Hospital”	 โดยม่ความปร์ะสงค์จำะร่์วมกัันพัฒนาสิ�งอำานวยความสะดวกัต่าง	ๆ	 ข้อง

คณะแพที่ยศาสตร์์ศิริ์ร์าชพยาบาล	ให้ม่ความทัี่นสมัย	สะดวกั	ร์วดเร็์วและเป็นไปในรู์ปแบบอิเล็กัที่ร์อนิกัส์มากัยิ�งขึ้�น	เพื�อนำา

ไปสู่กัาร์เปน็โร์งพยาบาลท่ี่�ด่ท่ี่�สุด	(Best-In-Class	Hospital)	ทัี่�งสองฝ่่ายตกัลงใหค้วามร์ว่มมอืและสนบัสนนุกัาร์ดำาเนินโคร์งกัาร์

ภายใต้กัร์อบความร่์วมมือในด้านต่าง	ๆ	ดังต่อไปน่�

1. Line Business Connect โดยกัาร์พัฒนาช่องที่างกัาร์สื�อสาร์ผ่่าน	 Line	 Business	 Connect	 และ	 Chat	 Bot	

บน	Line	Business	Connect	ให้แก่ัโร์งพยาบาล	เพื�อให้ร์องรั์บสำาหรั์บกัาร์แจ้ำงข่้าวข้องโร์งพยาบาล	ข้้อมูลทัี่�วไป	

กัาร์แจ้ำงเตือนนัดหมาย	 กัาร์แจ้ำงคิวแบบออนไลน์	 กัาร์ส่งเอกัสาร์ตร์วจำสอบสิที่ธิ�	 และกัาร์สำาร์วจำความพึงพอใจำ

ข้องลูกัค้า	แก่ัลูกัค้าท่ี่�มาใช้บริ์กัาร์กัับโร์งพยาบาลผ่่านช่องที่างดังกัล่าว

2. Hospital Application	 โดยพัฒนา	 Application	 ให้อำานวยความสะดวกัต่าง	 ๆ	 เพื�อร์องร์ับธุร์กัร์ร์มด้าน

อิเล็กัที่ร์อนิกัส์	และข้้อมูลสำาหร์ับกัาร์ร์ับบร์ิกัาร์อื�น	ๆ	ข้องโร์งพยาบาล

ฟัังก์์ชัันของ Line Official – Siriraj Connect

Siriraj Connect 
เชื่อมต่อบริการรวดเร็วทันใจจากศิริราช
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 Siriraj Connect	 ให้บริ์กัาร์เริ์�มตั�งแต่กัาร์ยืนยันคิวตร์วจำในผู้่ป่วยท่ี่�ม่นัดจำากับ้านได้	 เหมือนกัาร์เช็กัอินออนไลน์

ข้องสนามบิน	 ผู้่ป่วยไม่จำำาเป็นต้องมาร์อโร์งพยาบาลตั�งแต่เช้าตรู่์	 แต่สามาร์ถยืนยันคิวผ่่านแอปพลิเคชันได้จำากัท่ี่�บ้าน	

ร์ะบบจำะแจ้ำงลำาดับคิวตร์วจำและเวลาท่ี่�จำะได้พบแพที่ย์	 และสามาร์ถอัพเดที่คิวแบบเร่์ยลไที่ม์	 แล้วจึำงเดินที่างมาท่ี่�ห้องตร์วจำ

เมื�อถึงคิวตร์วจำ	เมื�อรั์บกัาร์รั์กัษาพยาบาลเสร็์จำแล้วก็ัสามาร์ถรั์บใบนัดออนไลน์และชำาร์ะค่าใช้จ่ำายผ่่าน	QR	CODE	ได้ง่าย	ๆ	

เหมือนกัับกัาร์ซืื้�อสินค้าออนไลน์	 ม่ร์ะบบสแกันคิวอาร์์โค้ดใบสั�งยา	 ข้้อมูลร์ายกัาร์ยาท่ี่�แพที่ย์สั�งก็ัจำะเข้้าไปเก็ับในโที่ร์ศัพท์ี่มือถือ

ข้องที่า่น	นอกัจำากัน่�ยังม่ร์ะบบกัาร์แสดงแผ่นท่ี่�ในอาคาร์ดว้ยกัาร์ใช้เที่คโนโลย่สนามแมเ่หลก็ัโลกักัับบ่คอน	ดว้ยร์ะบบข้อง	Siriraj	

Connect	 ท่ี่�คิดค้นมาให้สอดร์ับกัับกัาร์ให้บร์ิกัาร์ข้องศิริ์ร์าชท่ี่�ม่ลักัษณะเฉพาะตัวและตร์งใจำผู้่ใช้บร์ิกัาร์ศิริ์ร์าช	 เพื�อให้ผู้่ป่วย

ไม่เพ่ยงได้รั์กัษาสุข้ภาพกัายให้แข็้งแร์ง	แต่ก้ัาวออกัจำากัโร์งพยาบาลพร้์อมกัับความปร์ะทัี่บใจำจำากักัาร์ใช้บริ์กัาร์คลินิกัอายุร์ศาสตร์์	

ขั�นตอนก์ารเตรียมตัวพบแพทย์ออนไลน์ (Siriraj Telemedicine) ผ่่านแอป Siriraj Connect
(1) ลงทะเบียนออนไลน์

1.	 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน	Siriraj Connect ผ่่าน App Store/Play Store

 

2. ตรวจสอบและแก้์ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น	Line	ID,	เบอร์์โที่ร์ศัพท์ี่	และท่ี่�อยู่ปัจำจุำบันเพื�อรั์บยาที่างไปร์ษณ่ย์

3.	 ลงที่ะเบ่ยนข้้อมูล

4. ก์รณีีผู้่ป่วยมีนัดหมาย (ในและนอกัเวลาร์าชกัาร์)

4.1	 กัร์ณ่ผู้่ป่วยท่ี่�รั์กัษาต่อเนื�องท่ี่�ม่อากัาร์คงท่ี่�	 ม่ยารั์กัษาเพ่ยงพอให้ที่ำากัาร์เลื�อนนัดที่างออนไลน์ผ่่าน	 Siriraj	

Connect

***เม่�อเล่�อนนัดสำาเร็จจะส่งวันนัดใหม่ผ่่าน Siriraj Connect***

4.2	 ผู้่ป่วยท่ี่�รั์กัษาต่อเนื�องท่ี่�ม่อากัาร์คงท่ี่�	 แต่ม่ยาไม่พอเพ่ยงให้ลงที่ะเบ่ยนเพื�อพบแพที่ย์ออนไลน์ผ่่าน	 Siriraj	

Connect

(2) เตรียมตัวก่์อนพบแพทย์

5.	 เจ้ำาหน้าท่ี่�จำากัโร์งพยาบาลจำะโที่ร์ศัพท์ี่ไปเพื�อตร์วจำสอบความถูกัต้องข้องข้้อมูลและยืนยันกัาร์พบแพที่ย์ออนไลน์

6.	 ผู้่ป่วยใช้สิที่ธิ	30	บาที่,	ปร์ะกัันสังคม,	เบิกัจ่ำายตร์ง	ให้ส่งเอก์สารรับรองสิทธิิผ่่าน Siriraj Connect หลังจำากันั�น

จำะม่กัาร์แจ้ำงเตือนผ่่านแอปพลิเคชันว่า	 “อนุมัติกัาร์ส่งเอกัสาร์รั์บร์องสิที่ธิ”	 เป็นอันเสร็์จำสิ�นกัาร์ลงที่ะเบ่ยน

พบแพที่ย์ออนไลน์

7.	 ผู้่รั์บบริ์กัาร์สามาร์ถตรวจสอบสถานะสิทธิิออนไลน์ได้ท่ี่�เมนู	“ตร์วจำสอบสิที่ธิ”	บนแอปพลิเคชัน	Siriraj	Connect 

***สถานะสิที่ธิข้องท่ี่านจำะอัพเดตเมื�อถึงวันนัดหมายเท่ี่านั�น***
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(3) พบแพทย์ออนไลน์

8.	 ร์อกัาร์	Add	 Line	 จำากัโร์งพยาบาลศิริ์ร์าช	 เพื�อพบแพที่ย์ออนไลน์	 ผู้่รั์บบริ์กัาร์ควร์เตร่์ยมตัวก่ัอนเวลานัดหมาย

อย่างน้อย	10-15	นาท่ี่	เพื�อร์อรั์บสายจำากัที่างโร์งพยาบาลผ่่านวิด่โอคอลบนแอปพลิเคชัน	Line

9.	 ผู้่รั์บบริ์กัาร์จำะได้รั์บกัาร์ติดต่อผ่่านวิด่โอคอลบนแอปพลิเคชัน	Line	จำากัแพที่ย์ท่ี่�ห้องตร์วจำ	1	ครั์�ง	และในกัร์ณ่ท่ี่�

แพที่ย์สั�งยา	ท่ี่านจำะได้รั์บกัาร์ติดต่อจำากัเภสัชกัร์อ่กั	1	ครั์�ง

(4) ชัำาระเงินและรอรับยาทางไปรษณีีย์

10.	 ผู้่รั์บบริ์กัาร์สามาร์ถชำาร์ะเงินผ่่าน Siriraj Connect ได้ภายในเวลา 15.00 น.	ข้องวันตร์วจำเท่ี่านั�น

11.	 ผู่้ร์ับบริ์กัาร์สามาร์ถตร์วจำสอบสถานะกัาร์ส่งยาและร์อร์ับยาที่างไปร์ษณ่ย์

12. วิธิีชัำาระเงินผ่่าน Siriraj Connect 

ข้อมูลอ้างอิง
•	ฝ่่ายสาร์สนเที่ศ	คณะแพที่ยศาสตร์์ศิริ์ร์าชพยาบาล	Siriraj	Connect	https://www.si.mahidol.ac.th/siit/service_detail.asp?id=14	
•	คู่มือกัาร์ใช้งานแอปพลิเคชัน	Siriraj	Connect	https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/siit/admin/download_files/178_1_1.pdf

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชััน Siriraj Connect สำาหรับสมาร์ทโฟันทุก์ระบบได้แล้ววันนี� 

App Store คลิกั	>>	https://itunes.apple.com/.../siriraj-connect/id1443999586

Google Play	คลิกั	>>	https://play.google.com/store/apps/details

หรื์อพิมพ์	@sirirajconnect	กัดเพิ�มเป็นเพื�อนบนแอปพลิเคชัน	LINE หรื์อคลิกั	>>	https://line.me/R/ti/p/
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รัับมืืออย่่างไรัในวัันที่่�ต้้องสููญเสู่ย่รัับมืืออย่่างไรัในวัันที่่�ต้้องสููญเสู่ย่
	 ในสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรค	Coronavirus	2019	ในประเทศไทยท่�ม่ียอดผู้้�ติิดเช้ื้�อรายใหม่ีเพิ�มีข้�น

เป็นจำำานวนหลัักหม้ี�นรายต่ิอวัน	แลัะยอดผู้้�เส่ยช่ื้วิติข้�นถ้งหลัักร�อยคนต่ิอวัน	จ้ำงเป็นสิ�งท่�หล่ักเล่ั�ยงไม่ีได�ท่�หลัายคน

จำะติ�องเผู้ชื้ิญกับสถานการณ์์ท่�เลัวร�ายแลัะความีส้ญเส่ย	 ซ้ึ่�งอาจำนำามีาส่้ความีเศร�าโศกเส่ยใจำ	 ความีร้�ส้กผิู้ด	 หร้อ

ความีร้�ส้กท�อแท�หมีดหวัง	

	 ในคนปกติิทั�วไปเม้ี�อเผู้ชิื้ญหน�าต่ิอความีส้ญเส่ยย่อมีเกิดอารมีณ์์ดังต่ิอไปน่�	ติามีหลัักทฤษฎ่ีทางจิำติวิทยา

เร่ยกว่า	5	stage	of	grief	ของ	Elisabeth	Kübler-Ross

1.	 ระยะปฏิิเสธ	(denial)	ระยะน่�เป็นระยะแรกท่�เกิดข้�น	ผู้้�ท่�รับร้�ข่าวร�ายส่วนมีากจำะร้�ส้กช็ื้อกหากข่าวร�ายนั�น

ไม่ีใช่ื้สิ�งท่�เติร่ยมีตัิวเติร่ยมีใจำไว�ก่อน	แลัะอาจำปฏิิเสธสิ�งท่�เกิดข้�นว่าไม่ีได�เป็นความีจำริง

2.	 ระยะโกรธ	 (anger)	 เม้ี�อผู้้�รับร้�ข่าวร�ายเริ�มีติระหนักได�ว่าสิ�งท่�เกิดข้�นเป็นความีจำริง	อารมีณ์์โกรธก็เป็น

อ่กกลัไกหน้�งท่�เป็นการปกป้องทางจิำติใจำ	โดยอารมีณ์์โกรธน่�อาจำเกิดข้�นกับตินเอง	หร้อการโกรธผู้้�อ้�น	

หร้อบริบทรอบข�าง	 เช่ื้น	 โกรธบุคลัากรทางการแพทย์	 โกรธสถานการณ์์ภายนอก	 เป็นติ�น	 ซ้ึ่�งผู้้�ท่�อย่้

ในระยะน่�จำะเติ็มีไปด�วยอารมีณ์์แลัะขาดความีพร�อมีท่�จำะรับฟัังอะไรด�วยเหติุผู้ลั	 อาจำย้ดติิดกับ

ชุื้ดความีคิดแบบผิู้ด	ๆ	 ดังนั�น	 บุคลัากรทางการแพทย์ท่�ติ�องเผู้ชิื้ญหน�ากับญาติิท่�ยังคงอย่้ในระยะน่�

อาจำจำำาเป็นติ�องรับม้ีอด�วยความีสงบ	จำริงใจำ	รับฟััง	สะท�อนความีร้�ส้ก	แสดงความีเห็นใจำ	แลัะทิ�งระยะ

ให�ผู้้�รับข่าวร�ายได�อย่้กับตินเอง

3.	 ระยะต่ิอรอง	 (bargaining)	 เป็นระยะท่�เต็ิมีไปด�วยความีร้�ส้กผิู้ด	 แลัะต่ิอรองกับอด่ติท่�ผู่้านไป	 เช่ื้น	

“ถ�าติอนนั�นได�ทำา……...	วันน่�ก็คงไม่ีเป็น……..”,	“ถ�าวันนั�นฉัันตัิดสินใจำไปติรวจำ	วันน่�ก็คง…………..”	

เป็นติ�น	ซ้ึ่�งความีคิดดังกล่ัาวไม่ีสามีารถแก�ไขได�	แลัะวนซึ่ำ�าสร�างความีทุกข์ให�แก่ผู้้�คิดเอง

4.	 ระยะซ้ึ่มีเศร�า	(depression)	เม้ี�อยอมีรับแลั�วว่าการส้ญเส่ยได�เกิดข้�นจำริง	แก�ไขแลัะเปล่ั�ยนแปลังอะไร

ไม่ีได�	ผู้้�รับข่าวก็จำะเข�าส่้อารมีณ์์ซ้ึ่มีเศร�า	เส่ยใจำ	โดยระดับความีเศร�าแลัะความีเส่ยใจำข้�นอย่้กับพ้�นฐาน

ของแต่ิลัะบุคคลั	 การได�ระบายความีเศร�า	 การร�องไห�	 หร้อพ้ดให�ใครสักคนฟัังก็เป็นวิธ่ท่�ช่ื้วยให�คน

ผู่้านระยะน่�ไปได�	แต่ิในกรณ่์ท่�บางรายไม่ีสามีารถก�าวข�ามีผู่้านระยะน่�ไปได�ก็อาจำจำะก่อให�เกิดโรคซ้ึ่มีเศร�า

ได�ในอนาคติ

5.	 ระยะยอมีรับ	(acceptance)	ระยะน่�อารมีณ์์เศร�าจำะค่อย	ๆ	ด่ข้�นติามีลัำาดับ	ในระยะน่�จำะเริ�มียอมีรับ

ความีจำริงท่�เกิดข้�น	แลัะพร�อมีท่�จำะเผู้ชิื้ญหน�าด�วยสติิแลัะเหตุิผู้ลัติามีหลัักความีเป็นจำริง

	 โดย	5	stage	of	grief	ไม่ีจำำาเป็นติ�องเร่ยงต่ิอกัน	อาจำม่ีการกลัับไป-มีาของ

ระยะต่ิาง	ๆ	ได�

	 การด้แลัจิำติใจำตินเองในวันท่�ส้ญเส่ยจ้ำงเริ�มีจำากการสำารวจำอารมีณ์์ของ

ตินเองแลัะเปดิโอกาสให�ตัิวเองได�โศกเศร�าแลัะเส่ยใจำในแบบท่�ควรเปน็	ผู้้�รับข่าวร�าย

อาจำพ้ดคุยหร้อระบายกับใครสักคนท่�ตินเองไว�วางใจำ	หร้อสามีารถรับฟัังได�ด่

	 ในกรณ่์ท่�นับถ้อศาสนา	 กิจำกรรมีทางศาสนาก็เป็นอ่กกิจำกรรมีหน้�งท่�

เปิดโอกาสให�ผู้้�ส้ญเส่ยสามีารถแสดงออกถ้งความีโศกเศร�าเส่ยใจำ	ไว�อาลััย	แสดงความีรัก
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หร้อชื้ดเชื้ยความีผิู้ดบาปในใจำต่ิอบุคคลัท่�เส่ยไป	 เช่ื้น	 งานศพ	 การทำาบุญ	 หร้อการสวดมีนติ์ขอพรต่ิอพระเจำ�า	

เป็นติ�น	ในกรณ่์ท่�ผู้้�ส้ญเส่ยไม่ีได�นับถ้อศาสนา	การจำดบันท้ก	เข่ยนจำดหมีาย	พ้ดคุยกับสิ�งของแทนระบายความีในใจำ	

การทำาความีสะอาดห�องผู้้�เส่ยช่ื้วิติ	 หร้อบริจำาคสิ�งของของผู้้�เส่ยช่ื้วิติก็อาจำจำะเป็นหนทางท่�ช่ื้วยบรรเทาความีทุกข์

จำากการส้ญเส่ยได�เช่ื้นกัน

	 ปรับเปล่ั�ยนความีคิดจำากการเศร�าโศกเส่ยใจำ	 เป็นการคิดถ้งช่ื้วงเวลัาความีสุขท่�เคยม่ีร่วมีกัน	 หร้อนำา

ความีคิดถ้ง	 ความีระล้ักถ้ง	 แลัะความีร้�ส้กผิู้ดมีาเป็นพลัังในการดำาเนินช่ื้วิติต่ิอไป	 ตัิ�งเป้าหมีายอนาคติท่�ม่ีคุณ์ค่า

เพ้�อผู้้�ท่�จำากไป

	 พยายามีคงกิจำวัติรประจำำาวันตินเองให�ได�มีากท่�สุด	แลัะหากม่ีภาวะซ้ึ่มีเศร�าจำนส่งผู้ลักระทบต่ิอช่ื้วิติประจำำาวัน	

หน�าท่�การงาน	 หร้อม่ีความีคิดอยากติายหร้อทำาร�ายตินเอง	 สามีารถโทรศัพท์มีาได�ท่�สายด่วนสุขภาพจิำติ	 1323	

หร้อ	Line	@1323FORTHAI	หร้อสแกน	QR	code	ท่�ภาพด�านล่ัาง	หร้อปร้กษาจิำติแพทย์ใกลั�บ�าน
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มุุมุมุองของแพทย์์แผนจีีนต่่อโควิิด-19มุุมุมุองของแพทย์์แผนจีีนต่่อโควิิด-19

	 โรคโควิิด-19	 (Coronavirus	 disease	 2019,	 COVID-19)	 เกิิดจากิกิารติิดเช้ื้�อไวิรัสโคโรนาสายพัันธ์ุ์�	

SARS-CoV-2	ซ่ึ่�งได้มีีกิารค้นพับกิารระบาดครั�งแรกิทีี่�เม้ีองอ่�ฮัั่�น	ประเที่ศสาธุ์ารณรัฐประชื้าชื้นจีน	ตัิ�งแติ�ชื้�วิง

ปลายปี	พั.ศ.	2562	 ซ่ึ่�งอากิารทัี่�วิไปของโรคโควิิด-19	พีั�พับมีากิทีี่�ส์ดค้อ	ไข้	 ไอ	 ลิ�นไมี�รับรส	จม่ีกิไมี�ได้กิลิ�น	

และอ�อนเพัลีย	อากิารทีี่�พับน้อยกิวิ�าแติ�อาจมีีผลติ�อผ้่ป่วิยบางรายค้อ	ปวิดเม้ี�อย	ปวิดหััวิ	คัดจม่ีกิ	นำ�าม่ีกิไหัล	

เจ็บคอ	 ท้ี่องเสีย	ติาแดง	หัร้อผ้�นติามีผิวิหันัง	หัร้อสีผิวิเปลี�ยนติามีนิ�วิม้ีอ	 นิ�วิเท้ี่า	อากิารเหัล�านี�มัีกิจะไมี�ร์นแรงนักิ	

และค�อย	ๆ	เริ�มีทีี่ละน้อย	บางรายติิดเช้ื้�อแติ�มีีอากิารไมี�ร์นแรง
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	 กิารแพัที่ย�แผนจีนจัดโรค	COVID-19	อย่�ในขอบเขติของโรคระบาด (瘟疫 เวิินอ้ี้�) ปัจจ์บัน

มีีข้อม่ีลงานวิิจัยมีากิมีายแสดงใหั้เห็ันวิ�าจ์ดเด�นของโรคโควิิด-19	 ค้อ	 สามีารถติิดติ�อได้จากิคนส่�คน	

กิารระบาดมีีควิามีสอดคล้องกัิบภู่มิีภูาค	 สิ�งเหัล�านี�บ�งบอกิวิ�าโรคโควิิด-19	 ในที่างกิารแพัที่ย�แผนจีน

จัดอย่�ในขอบเขติของโรค	“เวิินอี�	(瘟疫)”	ซ่ึ่�งเป็นหัน่�งในประเภูที่ของโรค	“เวิินป้�ง	(温病)”	โดยคำาวิ�า	

เวิิน	(瘟)	และ	อี�	(疫)	มีีควิามีหัมีายวิ�าโรคระบาดเหัม้ีอนกัิน	และป้�ง	(病)	มีีควิามีหัมีายวิ�าโรค

กลไกของโรค
•	 ปอด	ในที่างแพัที่ย�แผนจนีที่ำาหันา้ทีี่�เกีิ�ยวิกิบักิารหัายใจ	และชื้�วิยในกิารหัม์ีนเวีิยนเล้อด	อวัิยวิะติวัิแที่น

ของปอดอย่�ทีี่�จม่ีกิ	หัากิผ้่ป่วิยทีี่�ป่วิยจากิโควิิด-19	ปอดที่ำางานได้ไมี�ดีก็ิจะที่ำาให้ัผ้่ป่วิยมีีอากิารหัายใจ

ไมี�สะดวิกิ	ไอ	มีีเสมีหัะ

•	 ม้ีามีและกิระเพัาะอาหัาร	 ในที่างแพัที่ย�แผนจีนที่ำาหัน้าทีี่�เกีิ�ยวิกัิบกิารย�อยอาหัาร	 ด่ดซ่ึ่มีสารจำาเป็น

และส�งสารสำาคัญไปเลี�ยงติามีร�างกิาย	ซ่ึ่�งมีา้มีเปน็อวิยัวิะที่ี�ไมี�ชื้อบควิามีช้ื้�น	ผ้่ปว่ิยทีี่�ป่วิยจากิโควิิด-19	

มัีกิจะมีีควิามีช้ื้�นอย่�ในร�างกิายมีากิ	 ที่ำาให้ัร�างกิายมีีปัญหัาเกีิ�ยวิกัิบกิารย�อยอาหัารได้	 เชื้�น	 ท้ี่องอ้ด	

แน�นท้ี่อง	ท้ี่องเสีย

การรักษา
	 กิารรับประที่านยา	ยาแพัที่ย�แผนจีนทีี่�ใช้ื้ในกิารรักิษาโควิิด-19	นั�นมีีหัลายติำารับด้วิยกัิน	

1.	 เหัลียนฮัั่วิชิื้งเวิินเจียวิหันัง	 ซ่ึ่�งปัจจ์บันคนให้ัควิามีนิยมีกัินมีากิ	 เป็นยาทีี่�มีีฤที่ธิุ์�เย็น	 ในติำารับยามีี	

“ดอกิสายนำ�าผ่�ง”	มีีงานวิิจัยพับวิ�าสามีารถชื้�วิยฆ่�าเช้ื้�อไวิรัสได้	เหัมีาะสำาหัรับผ้่ป่วิยโควิิด-19	ทีี่�มีีอากิาร

ร์นแรง	 มีีไข้	 เจ็บคอ	 และมีีอากิารหัอบเหัน้�อยเล็กิน้อย	 โดยติำารับนี�เป็นติำารับยาทีี่�เม้ีองจีนนำามีาใช้ื้

ตัิ�งแติ�ครั�งทีี่�เกิิดโรคซึ่าร�ส	 และโรคเมีอร�ส	 ซ่ึ่�งเป็นโรคระบาดร์นแรงทีี่�เกีิ�ยวิข้องกัิบที่างเดินหัายใจ

ซ่ึ่�งเกิิดข่�นเม้ี�อหัลายปีกิ�อน
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2.	 ฮัั่�วิเซีึ่�งเจิ�งชีื้� จะใช้ื้ในคนทีี่�ระบบย�อยไมี�ดี	 ไมี�มีีพัลัง	 ร�างกิายออกิไปที่างเย็น	 คนทีี่�ร�างกิายอ�อนแอ	

ติิดเช้ื้�อแล้วิ	แติ�ไข้ไมี�ได้ร์นแรงหัร้ออาจจะไมี�มีีไข้	ไมี�มีีอากิารร์นแรง	ในติ	ำารับยามีี	“เปล้อกิส้มีจีน”	ทีี่�มีี

สรรพัค์ณขับควิามีช้ื้�น	ละลายเสมีหัะ	แก้ิท้ี่องอ้ด

3.	ยวีิ�ผิงเฟ้ิงซึ่�าน เป็นยาทีี่�ชื้�วิยเสริมีภู่มิีค้์มีกัิน	กิระต้์ินระบบย�อยและป้องกัิน	ที่ำาให้ัเม็ีดเล้อดขาวิในร�างกิาย

ซ่ึ่�งไปจับเช้ื้�อโรคทีี่�บริเวิณพั้�นผิวิสามีารถติ�อส้่กัิบเช้ื้�อโรคได้	 บำาร์งชีื้�ปอดและมี้ามี	 ในติำารับมีี	 “ฮั่วิงชื้ี”	

ทีี่�มีีงานวิิจัยพับวิ�าสามีารถเพิั�มีปริมีาณเม็ีดเล้อดขาวิในร�างกิายได้	 และเพิั�มีกิารสร้างอิมีม่ีโนโกิลบ่ลิน	

ทีี่�เป็นส�วินของระบบภู่มิีค้์มีกัินในร�างกิายได้

4.	 ชิื้งเฟ้ิยไพั�ต่ิ�ทัี่ง	เป็นติำารับยาทีี่�มีีฤที่ธิุ์�เย็น	ในติำารับยามีีสม์ีนไพัรหัลายตัิวิทีี่�ใช้ื้รักิษาอากิารมีีไข้	ไอ	เชื้�น	

หัมีาฮั่วิง	 ซ่ึ่�งติำารับยาชิื้งเฟ้ิยไพั�ต่ิ�ทัี่งเป็นติำารับยาทีี่�คณะกิรรมีกิารสาธุ์ารณส์ขและส์ขภูาพัแหั�งชื้าติิ	

สาธุ์ารณรัฐประชื้าชื้นจีน	 ประกิาศไว้ิในแนวิที่างกิารติรวิจรักิษาโรคติิดเช้ื้�อไวิรัสโคโรนา	 2019	

(COVID-19)	ฉบับทีี่�	6	วัินทีี่�	2	ก์ิมีภูาพัันธุ์�	ค.ศ.	2020	เพ้ั�อรักิษาผ้่ป่วิยทีี่�ย้นยันวิ�าติิดเช้ื้�อแล้วิ	โดยปรับ

ติามีควิามีเหัมีาะสมีในระยะกิารรักิษาและสภูาวิะร�างกิายของแติ�ละบ์คคล	และสั�งจ�ายโดยแพัที่ย�แผนจีน

เที่�านั�น	

	 ซ่ึ่�งโดยหัลักิกิารแล้วิ	กิารรักิษาโควิิด-19	โดยศาสติร�แพัที่ย�แผนจีนนั�นจะเน้นในกิารสร้างภู่มิีค้์มีกัิน

ของร�างกิายให้ัแข็งแรง	และม์ี�งรักิษาแบบองค�รวิมีค้อ	ทัี่�งสร้างภู่มิีค้์มีกัิน	รักิษา	และฟ้ิ�นฟ่ิ	ซ่ึ่�งจะติ�างจากิ

แพัที่ย�แผนปัจจ์บันที่ี�ม์ี�งไปทีี่�กิารฆ่�าเช้ื้�อไวิรัสโควิิด-19	 เพีัยงอย�างเดียวิโดยกิารใหั้ยาฟิาวิิพิัราเวีิยร�

ในกิารฆ่�าเช้ื้�อ	แติ�ไมี�พ่ัดเร้�องกิารเสรมิีภู่มิีค้์มีกัิน	หัร้อแพัที่ย�แผนไที่ยทีี่�ใช้ื้ฟ้ิาที่ะลายโจรในกิารรกัิษาผ้่ปว่ิย

โควิิด-19	ระยะสีเขียวิและสีเหัล้องก็ิเป็นกิารใช้ื้สม์ีนไพัรเชิื้งเดี�ยวิฆ่�าเช้ื้�อโควิิด-19	เชื้�นกัิน
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	 โรคสะเก็็ดเงิินท่ี่�เล็็บ	(Nail	psoriasis)	เป็็นความผิิดป็ก็ติิของิเล็็บท่ี่�พบในโรคสะเก็็ดเงิิน	

อาจม่อาก็ารเป็็นเฉพาะท่ี่�เล็็บหรือพบร่วมกั็บอาก็ารอื�นของิโรคสะเก็็ดเงิิน	 เช่่น	 รอยโรค

สะเก็็ดเงิินท่ี่�ผิิวหนังิ	 ขุยท่ี่�หนังิศ่ีรษะ	 หรืออาจม่ข้ออัก็เสบร่วมด้วยได้	 สาเหตุิเกิ็ดจาก็

ก็ารแบ่งิตัิวของิเซล็ล์็ผิิวหนังิท่ี่�ผิิดป็ก็ติิบริเวณใต้ิโคนเล็็บ	แล็ะบริเวณใต้ิแผ่ินเล็็บ	ที่ำาให้เกิ็ด

ก็ารอัก็เสบแล็ะม่รอยโรคเกิ็ดข้�นท่ี่�แผ่ินเล็็บ	

	 อ.พญ.ชนิิตว์์วั์ณณ์	 	 วิ์ชญช	าคร	 แพทย์์ผู้้�เช่�ย์ว์ชาญสาขาว์ิชาโรคผู้ิว์หนัิง	

ภาควิ์ชาอายุ์รศาสตร์	คณะแพทย์ศาสตร์โรงพย์าบาลรามาธิิบด่ี	และแพทย์์ผู้้�เช่�ย์ว์ชาญ

สมาคมแพทย์์ผิู้ว์หนัิงแห่งประเทศไทย์ ก็ล่็าวว่า	 อาก็า	รแสดงิของิโรคสะเก็็ดเงิินท่ี่�เล็็บ

เกิ็ดได้จาก็	2	ติำาแหน่งิ	ติำาแหน่งิแรก็อาจเกิ็ดข้�นท่ี่�ใต้ิโคนเล็็บท่ี่�ม่เนื�อเยื�อตัิวสร้างิเล็็บ	 (Nail	

matrix	 disease)	 หาก็รอยโรคเก็ิดท่ี่�ตัิวสร้างิเล็็บแล็้ว	 เล็็บท่ี่�งิอก็ออก็มาอาจพบรอยหล็ุม	

ร่องิขวางิ	เล็็บแยก็ชั่�น	เล็็บขรุขระไม่เร่ยบ	หรืออาจพบจุดขาวท่ี่�เล็็บได้	ติำาแหน่งิท่ี่�	2	หาก็

รอยโรคสะเก็็ดเงิินเกิ็ดข้�นท่ี่�ฐานเล็็บ	 (Nail	 bed)	 เล็็บท่ี่�งิอก็ออก็มาอาจม่ลั็ก็ษณะหนาแล็ะ

แข็งิ	 ม่แผ่ินเล็็บไม่ติิดกั็บฐานเล็็บ	 ม่จุดเลื็อดออก็ใต้ิเล็็บ	หรืออาจพบวงิคราบส่เหลื็องิหรือ

ส่ส้มท่ี่�เล็็บ	 ก็ารวินิจฉัยโรคสามารถให้ก็ารวินิจฉัยจาก็ลั็ก็ษณะของิเล็็บท่ี่�ผิิดป็ก็ติิดังิก็ล่็าว

ข้างิติน้	รว่มก็บัก็ารม่รอยโรคสะเก็็ดเงิินท่ี่�อื�น	ๆ 	ของิรา่งิก็าย	หาก็รอยโรคไมชั่่ดเจนสามารถ

ยืนยันก็ารวินิจฉัยด้วยก็ารตัิดชิ่�นเนื�อส่งิติรวจที่างิพยาธิิสภาพเพิ�มเติิม	ก็ารวินิจฉัยแยก็โรค

ควรแยก็ออก็จาก็โรคอื�น	ๆ	ท่ี่�เล็็บ	เช่่น	เชื่�อราท่ี่�เล็็บ	แล็ะภาวะก็ารอัก็เสบของิเล็็บช่นิดอื�น	ๆ	

เช่่น	trachyonychia	แล็ะ	lichen	planus	

 โรคสะเก็็ดเงิินที่่�เล็็บ โรคสะเก็็ดเงิินที่่�เล็็บ
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	 สะเก็็ดเงิินท่ี่�เล็็บเป็็นโรคท่ี่�รัก็ษาคอ่นขา้งิยาก็	อาจติอ้งิใช้่ก็ารรกั็ษารว่มก็นัหล็ายวธ่ิิ	ได้แก็	่1.	หล่็ก็เล็่�ยงิ

ก็ารช่นหรือก็ารก็ระแที่ก็ซำ�า	ๆ	 ท่ี่�ป็ล็ายเล็็บ	 	2.	 ใช้่ยาที่า	 ซ้�งิม่อย่่	2	ก็ลุ่็ม	 คือ	สเต่ิยรอยด์	แล็ะ	Vitamin	D	

analogue	 	 3.	 ฉ่ดยาสเต่ิยรอยด์เข้าใต้ิเล็็บ	 	 4.	 ยากิ็นมัก็ใช้่ในรายท่ี่�เป็็นมาก็	 หรือม่อาก็ารที่างิระบบอื�น	ๆ	

ร่วมด้วย	ยาท่ี่�นำามาใช้่	ได้แก่็	acitretin,	methotrexate,	cyclosporine	หรือยาก็ลุ่็ม	biologics	แล็ะ	5.	เล็เซอร์

ช่นิด	pulsed	dye	laser	จาก็ก็ารศ้ีก็ษาพบว่าได้ผิล็ค่อนข้างิด่	ต้ิองิที่ำาเดือนล็ะครั�งิติิดต่ิอกั็น	3-5	ครั�งิ	

	 โรคสะเก็็ดเงิินท่ี่�เล็็บเป็็นโรคท่ี่�รัก็ษาค่อนข้างิยาก็	 ม่โอก็าสก็ลั็บเป็็นซำ�าได้	 ดังินั�น	 คำาแนะนำาสำาหรับ

ก็ารด่แล็เบื�องิต้ินด้วยตินเองิ	คือ

1.	 ควรหล่็ก็เล่็�ยงิก็ารช่นหรือก็ารก็ระแที่ก็ซำ�า	ๆ	ท่ี่�เล็็บ	เนื�องิจาก็อาจก็ระตุ้ินให้ตัิวโรคเป็็นมาก็ข้�น	

2.	 ควรที่าคร่มให้ความชุ่่มชื่�นท่ี่�มือแล็ะเล็็บบ่อย	ๆ	แล็ะสมำ�าเสมอ	

3.	 ควรหล่็ก็เล่็�ยงิก็ารที่ำาเล็็บ	แต่ิงิเล็็บ	

4.	 ควรตัิดเล็็บให้สั�น	

5.	 ควรใส่ถุงิมือเมื�อต้ิองิใช้่มือที่ำางิานบ้าน	

6.	 หล่็ก็เล่็�ยงิก็ารใช้่มือสัมผัิสสารเคม่แล็ะตัิวที่ำาล็ะล็ายโดยติรงิ
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นานาสาระ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
กรมการแพทย์
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น้ำำ��น้ำมของแม่คืือวััคืซีีน้ำเข็มแรกของลููกน้ำำ��น้ำมของแม่คืือวััคืซีีน้ำเข็มแรกของลููก

	 กรมการแพทย์์	 โดย์สถาบัันสุขภาพเด็กแห่่งชาติิ

มห่าราชินี	เปิิดเผย์ว่่า	สำาห่รับัทารกแรกเกิด	นมแม่เปิรีย์บัเสมือน

วั่คซีีนห่ย์ดแรกที�ช่ว่ย์ปิกป้ิองจากการติิดเชื�อ	

	 นพ.สมศัักด์ิ์�	 อรรฆศ์ัลป์์	 อธ์ิบดีิ์กรมการแพทย์์ 

เปิิดเผย์ว่่า	ทารกแรกเกิดคว่รได้รับันมแม่อย่์างเดีย์ว่อย่์างน้อย์	

6	 เดือน	 และห่ลัง	 6	 เดือนคว่รได้รับันมแม่คว่บัค่่อาห่าร

ติามวั่ย์จนถึง	 2	 ปีิห่รือมากกว่่า	 ในช่ว่งสถานการณ์์การแพร่

ระบัาดของไว่รัสโควิ่ด-19	 จำาเป็ินต้ิองให้่นมบุัติรเพื�อเป็ิน

เกราะป้ิองกันที�แข็งแรงให้่กับัล่กน้อย์	แต่ิด้ว่ย์การแพร่ระบัาด

ของโควิ่ด-19	ที�เพิ�มขึ�นจากกลุ่มคนในครอบัครัว่	สร้างคว่ามวิ่ติก

กังว่ลให่้คุณ์แม่เปิ็นอย์่างมาก	 ห่ากคุณ์แม่ติิดเชื�อโคว่ิด-19	

คุณ์แม่สามารถให้่นมแม่จากเต้ิาห่รือป๊ิ�มนมได้ติามปิกติิ

	 นพ.อด์ิ์ศััย์	ภััตตาตั�ง	ผู้้�อำานวย์การสถาบันสุขภัาพ

เด็ิ์กแห่่งชาต์มห่าราช์นี	 กรมการแพทย์์	 กล่าว่เพิ�มเติิมว่่า	

ป๊ิจจุบัันมีการศึึกษาพบัว่่าไม่พบัเชื�อโควิ่ด-19	 ในนำ�านมแม่	

ในขณ์ะรอเข้ารับัการรักษาติัว่	 แม่ยั์งสามารถให่้นมแม่ได้

ติามปิกติิ	 แต่ิจะติ้องมีการปิ้องกันติัว่เองอย์่างเคร่งครัด	 โดย์	

1.	สว่มห่น้ากากอนามัย์ติลอดเว่ลา		2.	ล้างมืออย่์างเคร่งครัด

ทุกครั�งก่อนและห่ลังสัมผัสบุัติร	 	 3.	 ห่ากต้ิองป๊ิ�มนมคว่ร

ทำาคว่ามสะอาดอุปิกรณ์์	ล้างอุปิกรณ์์ป๊ิ�มนม	ภาชนะบัรรจุ	และ

อุปิกรณ์์การป้ิอนนมทุก	ๆ	ครั�งห่ลังใช้งาน	และนึ�งทุกครั�ง

	 สถาบัันสุขภาพเด็กแห่่งชาติิมห่าราชนีิได้มีการสื�อสาร

คว่ามร้่ให้่กับักลุ่มคุณ์แม่ให้่นมบุัติรและปิระชาชนทั�ว่ไปิได้

ทราบัข้อม่ล	และคลาย์คว่ามกังว่ล	โดย์มีศ่ึนย์์เชี�ย์ว่ชาญพิเศึษ

การพย์าบัาลนมแม่ในเด็กป่ิว่ย์	 เพื�อเปิิดโอกาสให่้สอบัถาม

เรื�องการให้่นมบุัติรในช่ว่งสถานการณ์์การแพร่ระบัาดของ

ไว่รัสโคว่ดิ-19	ผ่านชอ่งทางออนไลน	์ดังนี�	Official	Line:	คลินิก

นมแม่โรงพย์าบัาลเด็ก	 @nnn7233b	 และ	 Call	 Center:	

081-627-8008	ปิรึกษาป๊ิญห่านมแม่ฟรี

น้ำำ��น้ำมของแม่คืือวััคืซีีน้ำเข็มแรกของลููก
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สมุนไพร-แพทย์ทางเลือก
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

นักประชาสัมพันธ์ (ชำ นาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป
สำ นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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 ด้้วยทรััพยากรัท่�ม่ีอย่�อย�างจำำากัด้ในโลกยุคปััจำจุำบััน หน่�งในปััจำจัำยสำำาคัญ

ตามีเปั้าหมีายการัพัฒนาอย�างยั�งยืน (SDGs) ข้้อ 12 ท่�ว�าด้้วยการับัรัิโภค

ด้้วยความีรัับัผิิด้ชอบั (Responsible Consumption) คือ การัใช้ทรััพยากรัท่�ม่ี

อย่�แล้วให้เกิด้ปัรัะโยชน์ส่ำงสุำด้รั�วมีกัน

 ด้้วยสำำาน่กในความีเป็ันสำ�วนหน่�งข้องชุมีชนในช�วงวิกฤติ COVID-19 

จ่ำงไมี�อาจำนิ�งเฉยต�อความีทุกข์้ยากข้องคนในชุมีชน เมืี�อเร็ัว ๆ  น่� โครังการัจัำด้ตั�ง

วิทยาเข้ตนครัสำวรัรัค์ มีหาวิทยาลัยมีหิด้ล ซ่ึ่�งม่ีท่�ตั�ง ณ ต.เข้าทอง อ.พยุหะค่ร่ั 

จำ.นครัสำวรัรัค์ ได้้จัำด้สำรัรัปัรัับัปัรุังอาคารั “ห้องเร่ัยนปัลายเนิน” ซ่ึ่�งเดิ้มีใช้เพื�อ

การัเร่ัยนการัสำอนข้องอาจำารัย์ชาวต�างปัรัะเทศ และอาคารั “บ้ัานกลางนำ�า” 

ซ่ึ่�งใช้ทำากิจำกรัรัมีข้องนักศ่กษา เป็ัน “ศ่นย์พักคอยกันภัยมีหิด้ล” (Mahidol University 

Community Isolation; MUCI) ตรัวจำคัด้กรัองและด่้แลอาการัข้องผ้่ิติด้เชื�อ 

COVID-19 ในเบืั�องต้น ข้นาด้ 20 เต่ยง เพื�อรัองรัับัผ้่ิติด้เชื�อท่�เป็ันชาวชุมีชน

ตำาบัลเข้าทองซ่ึ่�งเดิ้นทางมีาจำากพื�นท่�ควบัคุมีส่ำงสุำด้และเข้้มีงวด้ส่ำแด้งเข้้มี 

29 จัำงหวัด้ข้องปัรัะเทศ และปัรัะสำบัปััญหาโรังพยาบัาลชุมีชนปัรัะจำำาท้องถิิ่�น

เต่ยงเต็มีจำนไมี�สำามีารัถิ่รัับัผ้่ิป่ัวยเพิ�มี พร้ัอมีจัำด้ 2 ส่ำตรัยาสำมุีนไพรัแพทย์แผินจ่ำน

เพื�อการับัำารุังและรัักษาอาการัข้องโรัค COVID-19

ม.มหิิดล คิิดคิ้นสููตรยาสูมุนไพรแพทย์แผนจีีนม.มหิิดล คิิดคิ้นสููตรยาสูมุนไพรแพทย์แผนจีีน
บำำรุงและรักษาอาการผู้ติดเชื้้�อ COVID-19  บำำรุงและรักษาอาการผู้ติดเชื้้�อ COVID-19  

“ศููนย์พักคิอยกันภััยมหิิดล” วิิทยาเขตนคิรสูวิรรคิ์“ศููนย์พักคิอยกันภััยมหิิดล” วิิทยาเขตนคิรสูวิรรคิ์
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	 อ.พญ.มนทกานต์ิ์�	 โอประเสร์ฐสวััสด์ิ์�	 รองอธ์ิการบดีิ์ฝ่่ายโครงการจััดิ์ตัิ์�งว์ัทยาเขติ์

นครสวัรรค์	 มหาว์ัทยาลััยมห์ดิ์ลั	 เปิัด้เผิยว�า วิทยาเข้ตนครัสำวรัรัค์ม่ีความีพร้ัอมีทั�งในด้้านอาคารั

สำถิ่านท่� บุัคลากรัทางการัแพทย์ องค์ความีร้่ัด้้านสำ�งเสำริัมีสุำข้ภาวะ และอุปักรัณ์ต�าง ๆ ท่�จำำาเป็ัน 

โด้ยได้้มี่การัจัำด้ตั�ง “ศ่นย์การัแพทย์มีหิด้ลบัำารุังรัักษ์ จำ.นครัสำวรัรัค์” เพื�อเป็ันท่�พ่�งทางสำุข้ภาวะข้อง

ปัรัะชาชนในชุมีชนมีาเป็ันเวลากว�า 2 ปีั เมืี�อเร็ัว ๆ น่�ได้้รั�วมีกับัองค์การับัริัหารัสำ�วนตำาบัลเข้าทอง 

โรังพยาบัาลพยุหะค่ร่ั โรังพยาบัาลสำ�งเสำริัมีสุำข้ภาพสำ�วนตำาบัลเข้าทอง และวัด้เข้าทอง เปิัด้ “ศ่นย์พักคอย

กันภัยมีหิด้ล” (Mahidol University Community Isolation; MUCI) ข่้�นภายในวิทยาเข้ตฯ โด้ยรัับั

ผ้่ิติด้เชื�อท่�ไมี�แสำด้งอาการัไปัจำนถ่ิ่งม่ีอาการัเล็กน้อยมีาพักคอยด่้แลอย�างใกล้ชิด้ในอาคารัซ่ึ่�งปัรัับัปัรุัง

จำากอาคารัเร่ัยนและอาคารัทำากิจำกรัรัมีท่�อย่�แยกจำากพื�นท่�หลักข้องวิทยาเข้ตฯ โด้ยม่ีนักศ่กษา

และบุัคลากรัข้องวิทยาเข้ตฯ พร้ัอมีต้อนรัับัช�วยเหลือ

 “ปััญหาโรัครัะบัาด้ถิ่ือเปั็นปััญหาท่�สำ�งผิลกรัะทบัอย�างยิ�งต�อคุณภาพช่วิตข้องคนในชุมีชน 

โด้ยเฉพาะอย�างยิ�งในสำถิ่านการัณ์ COVID-19 ท่�เกิด้ปัรัากฏการัณ์พบัจำำานวนผ้่ิติด้เชื�อเพิ�มีข่้�นเรืั�อย ๆ  

ทั�วปัรัะเทศ จำนโรังพยาบัาลต�าง ๆ  ไมี�สำามีารัถิ่รัองรัับัได้้ และม่ีจำำานวนไมี�น้อยท่�ถ่ิ่กปัฏิเสำธจำากบัางชุมีชน

ท่�ตนอย่�ในข้ณะน่� ซ่ึ่�งการัท่�ชาวชุมีชนตำาบัลเข้าทองได้้รั�วมีแรังรั�วมีใจำทำา Community Isolation 

ให้เกิด้ข่้�นน่� คาด้ว�าจำะสำามีารัถิ่ช�วยจุำด้ปัรัะกายให้ชุมีชนอื�น ๆ ได้้ต�อไปั โด้ยจำะไมี�มีองว�าเป็ันปััญหา

ข้องใครัคนใด้คนหน่�ง แต�เป็ันปััญหาท่�ทุกคนต้องช�วยกันด่้แล และเป็ันกำาลังใจำซ่ึ่�งกันและกัน เพื�อให้

ผิ�านพ้นวิกฤติน่�ต�อไปัได้้”

 นอกจำากการัใช้ทรััพยากรัท่�ม่ีอย่�แล้วให้เกิด้ปัรัะโยชน์ส่ำงสุำด้จำากการัปัรัับัปัรุังอาคารั “ห้องเร่ัยน

ปัลายเนิน” และอาคารั “บ้ัานกลางนำ�า” ให้เป็ัน “ศ่นย์พักคอยกันภัยมีหิด้ล” แล้ว ศ่นย์การัแพทย์

มีหิด้ลบัำารุังรัักษ์ จำ.นครัสำวรัรัค์ ซ่ึ่�งม่ีความีโด้ด้เด้�นด้้านแพทย์แผินจ่ำนยังได้้คิด้ค้นส่ำตรัยาสำมุีนไพรั

แพทย์แผินจ่ำนสำำาหรัับัผ้่ิติด้เชื�อ COVID-19 ท่�มีาพำานักท่� “ศ่นย์พักคอยกันภัยมีหิด้ล” (Mahidol University 

Community Isolation; MUCI) จำากยาสำมีุนไพรัแพทย์แผินจ่ำนท่�ม่ีอย่�แล้วข้องแผินกแพทย์แผินจ่ำน 

ศ่นย์การัแพทย์มีหิด้ลบัำารุังรัักษ์ จำ.นครัสำวรัรัค์ ถ่ิ่ง 2 ส่ำตรัด้้วยกัน

	 พจั.ธินัติ์เทพ	เติ์ระทวีัดุิ์ลัย์	หัวัหน้าฝ่่ายแพทย์ทางเลืัอก	ศููนย์การแพทย์มห์ดิ์ลับำารุงรักษ์์	

จั.นครสวัรรค์ ได้้เปิัด้เผิยถ่ิ่ง 2 ส่ำตรัยาสำมุีนไพรัแพทย์แผินจ่ำนท่�ทางศ่นย์การัแพทย์มีหิด้ลบัำารุังรัักษ์

จัำด้ไว้ในลักษณะบัรัรัจุำเสำร็ัจำสำำาหรัับัผ้่ิติด้เชื�อ COVID-19 ท่�มีาพำานักท่� “ศ่นย์พักคอยกันภัยมีหิด้ล” 
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ตลอด้ 14 วัน ว�าได้้มีาจำากการัศ่กษาวิจัำยข้องจ่ำนซ่ึ่�งใช้กันอย�างแพรั�หลาย แล้วนำามีาปัรัับัเปั็น

ส่ำตรัเฉพาะข้องศ่นย์การัแพทย์มีหิด้ลบัำารุังรัักษ์ จำ.นครัสำวรัรัค์ ซ่ึ่�งยาสำมุีนไพรัแพทย์แผินจ่ำนส่ำตรั 1 

ท่�จัำด้สำำาหรัับัผ้่ิติด้เชื�อท่�ไมี�ม่ีอาการัจำะเปั็นยาบัำารุัง สำ�วนยาสำมีุนไพรัแพทย์แผินจ่ำนส่ำตรั 2 จัำด้สำำาหรัับั

ผ้่ิติด้เชื�อท่�ม่ีอาการัเล็กน้อย ให้ดื้�มีได้้ตามีความีสำมัีครัใจำ 1 ซึ่อง/1 มืี�อ เช้า-เย็น  

	 พจั.ธินัติ์เทพ	 ได้้กล�าวถ่ิ่งตัวยาสำมุีนไพรัแพทย์แผินจ่ำนหลักท่�ใช้เป็ันยาบัำารุังว�าม่ี 3 ชนิด้

ด้้วยกัน ได้้แก� “ปัักค่�” ท่�ม่ีรัสำหวาน สำรัรัพคุณบัำารุังปัอด้ และลด้อาการับัวมี “ไปั๋จ่ำ�” ท่�ม่ีรัสำข้มี

และหวาน บัำารุังม้ีามี ขั้บัปััสำสำาวะ และรัะงับัเหงื�อ และ “ฝางเฝิง” ท่�ม่ีรัสำเผ็ิด้และหวาน บัำารุังตับั รัะงับัปัวด้ 

และป้ัองกันไข้้หวัด้

 โด้ยยาสำมุีนไพรัแพทย์แผินจ่ำนทั�ง 3 ชนิด้น่�รัวมีกันเป็ันตำารัับั “ยว่�ผิิงเฟิิงซึ่�าน” ซ่ึ่�งเป็ันตำารัับัยา

ท่�ม่ีใช้มีาอย�างยาวนาน โด้ยเป็ันยาท่�ช�วยเสำริัมีสำร้ัางภ่มิีคุ้มีกัน กรัะตุ้นรัะบับัย�อยอาหารั บัำารุังปัอด้

และม้ีามี ม่ีฤทธิ�ขั้บัพิษอ�อน ๆ สำ�วนยาเพื�อการัรัักษาควรัจัำด้โด้ยแพทย์แผินจ่ำนเท�านั�น ไมี�ควรัหามีา

รัับัปัรัะทานเอง

	 พจั.ธินัติ์เทพ	 ได้้ให้รัายละเอ่ยด้เพิ�มีเติมีถ่ิ่งการัใช้ยาสำมุีนไพรัแพทย์แผินจ่ำนควบัค่�กับั

ยาสำมีุนไพรัแพทย์แผินไทยว�าสำามีารัถิ่ทำาได้้ โด้ยยาสำมีุนไพรับัางชนิด้ท่�ใช้ทั�งในแพทย์แผินจ่ำนและ

แพทย์แผินไทย เช�น ด้อกคำาฝอย (หงฮวา), ชะเอมีเทศ (กำาเช�า), โกฐเช่ยง (ตังกุยเหว�ย) ฯลฯ สำ�วนยา

ท่�ไมี�ควรัรัับัปัรัะทานรั�วมีกัน เช�น ยาสำมุีนไพรัแพทย์แผินจ่ำน “เหล่ยนฮัวชิงเวินเจ่ำยวหนัง” ซ่ึ่�งท่�ม่ีฤทธิ�เย็น

ใช้รัักษาโรัค COVID-19 หากรัับัปัรัะทานรั�วมีกับัยาสำมุีนไพรัแพทย์แผินไทย “ฟ้ิาทะลายโจำรั” ซ่ึ่�งใช้รัักษา

โรัค COVID-19 และม่ีฤทธิ�เย็นเช�นเด่้ยวกัน ในผ้่ิป่ัวยบัางรัายท่�ม่ีอาการัไข้้ไมี�ส่ำงมีากจำะทำาให้รั�างกาย

เกิด้ความีเย็นท่�มีากจำนเกินไปั เป็ันต้น ทั�งน่�ควรัปัร่ักษาเภสัำชกรั หรืัอแพทย์แผินจ่ำนก�อนการัรัับัปัรัะทานยา

ทุกครัั�ง

 เพื�อปัรัะโยชน์ต�อปัรัะชาชนในวงกว้าง ในเร็ัววันน่�จำะได้้ม่ีการัเผิยแพรั�ส่ำตรัสำมุีนไพรัยา

แพทย์แผินจ่ำนทั�ง 2 ส่ำตรัข้องศ่นย์การัแพทย์มีหิด้ลบัำารุังรัักษ์ จำ.นครัสำวรัรัค์ ทาง Facebook: 

“ศ่นย์การัแพทย์มีหิด้ลบัำารุังรัักษ์ จำ.นครัสำวรัรัค์” และ “แผินกแพทย์แผินจ่ำน ศ่นย์การัแพทย์มีหิด้ลบัำารุังรัักษ์ 

จำ. นครัสำวรัรัค์” ต�อไปั โด้ยปัรัะชาชนผ้่ิสำนใจำสำามีารัถิ่ติด้ตามีและสำอบัถิ่ามีรัายละเอ่ยด้ได้้ทาง inbox 

ข้องทั�ง 2 เพจำดั้งกล�าว
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ไบโอเทค สวทช.ต่่อยอดความสำเร็็จไบโอเทค สวทช.ต่่อยอดความสำเร็็จ
จากสาร็ต่้�งต่้นผลิิต่ยาฟาวิพิิร็าเวียร็์จากสาร็ต่้�งต่้นผลิิต่ยาฟาวิพิิร็าเวียร็์
เต่ร็ียมคิดค้นยาใหม่เต่ร็ียมคิดค้นยาใหม่
เพิ่�อร็้กษาการ็ต่ิดเช่�อโควิด-19 ที�อาจจะด่�อยาได้เพิ่�อร็้กษาการ็ต่ิดเช่�อโควิด-19 ที�อาจจะด่�อยาได้
 นัักวิิจััยไบโอเทค สวิทช. เล่่าควิามสำาเร็็จัการ็สังเคร็าะห์์สาร็ตัั้�งต้ั้นัผลิ่ตั้ยา

ฟาวิิพิิร็าเวีิยร์็ (Favipiravir) ในัร็ะดัับห้์องปฏิิบัติั้การ็ เริ็�มต้ั้นัจัากทำางานัเพีิยง 2 คนัตัั้�งแต่ั้

โควิิดั-19 ยังไมร่็ะบาดัห์นัักในัไทย ยานัำาเข้้ายากเปน็ัแร็งผล่กัดัันังานัวิิจััยภายใตั้แ้นัวิคดิั

ไทยต้ั้องผลิ่ตั้เองได้ั ล่่าสุดัได้ัจัดัสิทธิิบัตั้ร็แล่ะถ่่ายทอดัวิิธีิให้์องค์การ็เภสัชกร็ร็มนัำาไป

ผลิ่ตั้ในัร็ะดัับก่�งอุตั้สาห์กร็ร็มแล่ะอุตั้สาห์กร็ร็มต่ั้อไปแล้่วิ พิร้็อมเดิันัห์น้ัาวิิจััยยาตัั้วิให์ม่

เพ่ิ�อจััดัการ็ปัญห์าเช่�อไวิรั็สก่อโร็คโควิิดั-19 ที�อาจัจัะด่ั�อยาได้ั

	 สำำ�นัักง�นัพััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีแห่่งช�ติ	(สำวิทช.)	มีีก�ร์จััดเสำวินั�พิัเศษ

โควิิดไลฟ์์ทอล์คในัหั่วิข้้อ	 “ยาต้ั้านัไวิรั็สโคโร็นัา ภาร็กิจัพิิชิตั้โร็คร้็าย”	 ถ่่�ยทอดผ่่�นั	

Facebook	 Live	 ข้อง	 สำวิทช.	 โดยมีี	ดัร็.ภก.นิัติั้พิล่ ศรี็มงคล่พิิทักษ์์ นัักวิิจััย ทีมวิิจััย

การ็ออกแบบแล่ะวิิศวิกร็ร็มชีวิโมเล่กุล่ขั้�นัแนัวิห์น้ัา ไบโอเทค สวิทช.	เล่�ถึ่งควิ�มีสำำ�เร็์จัข้อง

การ็สังเคร็าะห์์สาร็ออกฤทธิิ�ทางเภสัชกร็ร็ม (Active Pharmaceutical Ingredient; API) 

ซึึ่�งเป็็นัสำ�ร์สำำ�คัญที�จัะใช้ในัก�ร์ผ่ลิตย�ฟ์�วิิพิัร์�เวีิยร์์	 (Favipiravir)	 ว่ิ�	 ในัก�ร์ผ่ลิตย�ตัวิห่นึั�ง

นัั�นัมีีห่ล�ยขั้�นัตอนั	 เริ์�มีจั�กกร์ะบวินัก�ร์ต้นันัำ��คือ	 ตั�งแต่ก�ร์ผ่ลิตโมีเลกุลย�ให่ม่ีขึ้�นัมี�	

ส่ำวินักล�งนัำ��เป็็นัก�ร์สัำงเคร์�ะห์่สำ�ร์ออกฤทธิิ์�ท�งเภสัำชกร์ร์มี	 ห่รื์อ	 API	 และป็ล�ยนัำ��คือ	

ก�ร์ป็รุ์งเป็็นัย�ให้่เป็็นัย�เม็ีด	ย�นัำ��	ห่รื์อย�ฉีีด
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	 ทีมีวิิจััยได้ทำ�ในัส่ำวินัที�เป็็นักล�งนัำ��คือ	ก�ร์สัำงเคร์�ะห์่สำ�ร์ออกฤทธิิ์�ท�งเภสัำชกร์ร์มี	ห่รื์อ	API	

ซึึ่�งนัับเป็็นัส่ำวินัสำำ�คญัข้องก�ร์ผ่ลติย�	โดยเริ์�มีต้นัวิิจััยมี�ตั�งแตต้่นัปี็	พั.ศ.	2563	ในัช่วิงที�ไวิรั์สำโคโร์นั�

กำ�ลังร์ะบ�ดห่นัักในัจัีนัและต่�งป็ร์ะเทศ	 ในัช่วิงนัั�นัห่ลังมีีก�ร์ศึกษ�พับว่ิ�ย�ฟ์�วิิพิัร์�เวีิยร์์ที�เคยใช้

รั์กษ�ไข้้ห่วัิดให่ญ่อย่่เดิมีมีีฤทธิิ์�ต้�นัไวิรั์สำโคโร์นั�ได้จึังเริ์�มีมีีก�ร์นัำ�มี�ใช้รั์กษ�อย่�งกวิ้�งข้วิ�ง	

จันัเมืี�อไวิรั์สำโคโร์นั�เริ์�มีเข้้�มี�ร์ะบ�ดในัไทย	ก�ร์นัำ�เข้้�ย�ฟ์�วิิพิัร์�เวีิยร์์เป็็นัเรื์�องย�กมี�ก	เนืั�องจั�ก

ในัต่�งป็ร์ะเทศที�มีีก�ร์ร์ะบ�ดก็ต้องก�ร์เก็บย�ไว้ิใช้ในัป็ร์ะเทศข้องตัวิเอง	ทำ�ให้่ไทยข้�ดแคลนัตัวิย�	

แม้ีว่ิ�เร์�จัะสำ�มี�ร์ถ่ป็รุ์งห่รื์อผ่ลิตย�ฟ์�วิิพิัร์�เวีิยร์์เองได้	แต่เมืี�อไม่ีมีีสำ�ร์ตั�งต้นัห่รื์อ	API	ก็ไม่ีสำ�มี�ร์ถ่

ผ่ลิตได	้โดยในัข้ณะนัั�นัมีีเพัยีง	2	ป็ร์ะเทศที�ผ่ลิตสำ�ร์	API	คอื	จันีั	และญี�ปุ็�นั	โดยป็ร์ะเทศนัั�นั	ๆ 	จัำ�กัด

ก�ร์ส่ำงออก	จึังเป็็นัจุัดเริ์�มีในัก�ร์ทำ�วิิจััย

	 “งานวิิจััยเราเริ�มทำำาตั้ั�งแตั้่เดืือนกุุมภาพัันธ์์	 พั.ศ.	 2563	 ในกุารเริ�มต้ั้นนั�นมีแค่่ผมกุับ

นักุเค่มีอีกุ	1	ค่น	เริ�มต้ั้นมีกัุน	2	ค่น	พัยายามศึกุษาทำดืลองกัุน	โดืยทีำ�ยังไม่ร้้ว่ิาอนาค่ตั้โรค่จัะมา	

ระบาดืในไทำยมากุน้อยแค่่ไหน”

 ดัร็.ภก.นิัติั้พิล่	เล่�ว่ิ�	ก�ร์สัำงเคร์�ะห์่สำ�ร์	API	นัั�นัมีีห่ล�ยขั้�นัตอนัและห่ล�ยวิิธีิ์	ซึึ่�งทีมีวิิจััย

เลือกวิิธีิ์ที�คำ�นึังถึ่งข้้อดีและข้้อเสีำยอย่�งร์อบคอบ	ป็ร์ะกอบกับเรื์�องต้นัทุนั	เมืี�อลองวิิจััยไป็ได้ร์ะยะห่นึั�ง

ก็ได้รั์บก�ร์สำนัับสำนัุนัทุนัก�ร์วิิจััยจั�กองค์ก�ร์เภสำัชกร์ร์มี	 เพัร์�ะในัข้ณะนัั�นัย�และสำ�ร์ออกฤทธิ์ิ�

ท�งเภสัำชกร์ร์มีไม่ีสำ�มี�ร์ถ่นัำ�เข้้�ได้	ซึึ่�งสำอดคล้องกับสิำ�งที�ทีมีวิิจััยเชี�ยวิช�ญในัก�ร์สัำงเคร์�ะห์่ย�

 “ห่ลังจั�กได้ทุนัก็เริ์�มีรั์บคนัเข้้�มี�ช่วิยเป็็นัทีมีมี�กขึ้�นั	 มีีผ้่่เชี�ยวิช�ญและอ�จั�ร์ย์จั�ก

มีห่�วิิทย�ลัยต่�ง	ๆ	 เข้้�มี�ช่วิยเห่ลือให้่คำ�แนัะนัำ�	 พัันัธิ์มิีตร์ต่�งป็ร์ะเทศ	 มีีบริ์ษัทเอกชนั	ร์วิมีถึ่ง

ห่ล�ย	ๆ 	ห่น่ัวิยง�นัเข้้�มี�เป็็นัพัันัธิ์มิีตร์คอยช่วิยเห่ลือสำนัับสำนุันัในัด้�นัอุป็กร์ณ์	เครื์�องมืีอ	ทั�งองค์ก�ร์

เภสัำชกร์ร์มีเอง	และสำถ่�บันันัวัิตกร์ร์มี	ป็ตท.”
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	 ปั็จัจุับันัทีมีวิิจััยได้ถ่่�ยทอดวิิธีิ์สัำงเคร์�ะห์่ให้่กับองค์ก�ร์เภสัำชกร์ร์มี	(อภ.)	นัำ�ไป็ผ่ลิตในัร์ะดับ

กึ�งอุตสำ�ห่กร์ร์มีแลว้ิ	โดยทมีีวิิจััยเองเข้้�ไป็ป็ร์บักร์ะบวินัก�ร์วิิธีิ์สัำงเคร์�ะห่	์เนืั�องจั�กเป็็นัก�ร์ยกร์ะดบั

จั�กง�นัวิิจััยในัห้่องป็ฏิิบัติก�ร์	(Lab	scale)	ไป็ส่่ำก�ร์ผ่ลิตในัร์ะดับกึ�งอุตสำ�ห่กร์ร์มี	(Pilot	scale)	คือ	

จั�กที�เคยทำ�ในัห้่องป็ฏิิบัติก�ร์ป็ริ์มี�ตร์น้ัอยกว่ิ�	10	ลิตร์	แต่ก�ร์ทำ�ในัร์ะดับกึ�งอุตสำ�ห่กร์ร์มีต้องทำ�

มี�กกว่ิ�	10	ลิตร์	ไป็จันัถึ่ง	200	ลิตร์	ซึึ่�งต้องมีีก�ร์ป็รั์บป็รุ์งกร์ะบวินัก�ร์สัำงเคร์�ะห์่ให้่เข้้�กับข้นั�ด

ก�ร์สัำงเคร์�ะห์่	เช่นั	ก�ร์คล�ยควิ�มีร้์อนั	เป็็นัต้นั

	 เมืี�อถ่�มีว่ิ�กร์ะบวินัก�ร์สัำงเคร์�ะห์่สำ�ร์ตั�งต้นัย�ฟ์�วิิพิัร์�เวีิยร์์ข้องทีมีวิิจััยแตกต่�งห่รื์อ

เห่มืีอนักับที�เคยมีีมี�ห่รื์อไม่ี	ดัร็.ภก.นิัติั้พิล่	 กล่�วิว่ิ�	 เร์�ต่อยอดและพััฒนั�วิิธีิ์สัำงเคร์�ะห์่	 เพัร์�ะ

เร์�คิดเสำมีอว่ิ�ถ่้�เร์�เลียนัแบบวิิธิ์ีก�ร์มี�ห่มีด	 เร์�จัะอย่่ได้ไม่ีนั�นั	 เร์�อ�จัส้่ำร์�ค�ไม่ีได้	 เร์�ศึกษ�

ถึ่งข้นั�ดที�ว่ิ�จัะสัำงเคร์�ะห์่จั�กสำ�ร์ตัวิไห่นัที�ต้นัทุนัถ่่ก

	 “ล่าสุุดืเราได้ืจัดืสิุทำธิ์บัตั้รวิิธี์กุารสัุงเค่ราะห์	 API	 เรียบร้อยแล้วิเมื�อต้ั้นปีีทีำ�ผ่านมา	

ซึึ่�งในกุารวิิจััยเราปีรับปีรุงกุระบวินกุารและเทำค่นิค่กุารสัุงเค่ราะห์”

 ดัร็.ภก.นิัติั้พิล่	เปิ็ดเผ่ยด้วิยว่ิ�	นัอกจั�กย�ฟ์�วิิพิัร์�เวีิยร์์แล้วิ	ทีมีวิิจััยยังเดินัห่น้ั�ศึกษ�วิิจััย

ย�อื�นั	 ๆ	 ร์วิมีถึ่งเพืั�อทำ�ย�ตัวิให่ม่ีขึ้�นัมี�เพืั�อป้็องกันัปั็ญห่�เชื�อไวิรั์สำก่อโร์คโควิิด-19	 ดื�อย�

ในัอนั�คตด้วิย	

	 “เน่ื่�องจากยาท่ี่�ใช้้สำำาหรัับโรัคติิดเช่้�อเม่ื่�อใช้้ไปสำักพัักอาจที่ำาให้เช่้�อเกิดการักลายพัันื่ธ์ุ์�	 หร่ัอ

เป็นื่เช่้�อท่ี่�ด่�อยาข้ึ้�นื่มื่าได้	 ดังนัื่�นื่	 เรัาต้ิองคิดถ้ึงเร่ั�องการัด่�อยาเผ่ื่�อไว้้ด้ว้ย	 ซ้ึ่�งเรัากำาลังเร่ังศ้ึกษาวิ้จัย

ที่ำายาตัิว้ใหม่ื่ตัิ�งแต่ิต้ินื่นื่ำ�า	และต้ิองใช้้เว้ลาอ่กรัะยะหน้ื่�ง”

	 ทั�งนีั�ก�ร์พััฒนั�วิตัถ่ดิุบสำ�ร์ออกฤทธิ์ิ�ท�งย�	ห่ร์อื	API	(Active	Pharmaceutical	Ingredients)	

สำำ�ห่รั์บใช้เป็็นัส่ำวินัป็ร์ะกอบสำำ�คัญในัก�ร์ผ่ลิตย�ฟ์�วิิพิัร์�เวีิยร์์	 (Favipiravir)	 และ	 API	 ข้องย�ต้�นั

ไวิรั์สำอื�นั	ๆ	 เป็็นัง�นัที�สำนัับสำนุันัจั�กองค์ก�ร์เภสัำชกร์ร์มี	 และเป็็นัส่ำวินัห่นึั�งภ�ยใต้แผ่นัยุทธิ์ศ�สำตร์์

ก�ร์ขั้บเคลื�อนัป็ร์ะเทศไทยด้วิยโมีเดลเศร์ษฐกิจั	 BCG	 (Bio-Circular-Green	 Economy	 :	 BCG	

Economy	Model)	 พั.ศ.	 2564-2569	 ที�รั์ฐบ�ลป็ร์ะก�ศให้่เป็็นัวิ�ร์ะแห่่งช�ติ	 และเป็็นัต้นัแบบ

ก�ร์พััฒนั�เศร์ษฐกิจัข้องป็ร์ะเทศ
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อย.ร่่วม ปคบ.ทลายโร่งงานผลิตยาฟ้้าทะลายโจร่ปลอม
มูลค่าของกลางกว่า 1.1 ล้านบาท
	 สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	(อย.)	ร่วมกับกองบังคับก�รปร�บปร�มก�รกระทำำ�ผิิด
เก่�ยวกับก�รค้�มครองผ้ิ�บริโภค	(ปคบ.)	ทำล�ยโรงง�นัผิลิตย�ฟ้้�ทำะล�ยโจรปลอม	ม้ลค่�ของกล�งกว่�	
1.1	 ล��นับ�ทำ	 จ�กก�รเฝ้้�ระวังและตรวจสำอบร�องเร่ยนัพบผิลิตภัณฑ์์ฟ้้�ทำะล�ยโจรผิิดกฎหม�ย
แบ่งเป็นั	3	กล่้ม	คือ	1.	กล่้มผิลิตภัณฑ์์ท่ำ�ยังไม่ได�รับอน้ัญ�ตจ�ก	อย.	หรือใช้�วัตถุ้ดิบอื�นัแทำนัฟ้้�ทำะล�ยโจร	
เช่้นั	 ผิงบอระเพ็ด	 	 2.	 ผิลิตภัณฑ์์ปลอมโดยสำวมเลข	 อย.	 ของผิลิตภัณฑ์์เสำริมอ�ห�รและอ��งว่�
ม่ฟ้้�ทำะล�ยโจรเป็นัส่ำวนัประกอบ	ซ่ึ่�ง	อย.	ไม่อน้ัญ�ตให�ใช้�ฟ้้�ทำะล�ยโจรในัผิลิตภัณฑ์์อ�ห�ร	เนืั�องจ�ก
ม่ฤทำธิิ์�ทำ�งย�	 และ	 3.	 ผิลิตภัณฑ์์ปลอมโดยสำวมเลขทำะเบ่ยนัตำ�รับย�ของผิลิตภัณฑ์์อื�นั	 ดังนัั�นั	
ก่อนัตัดสิำนัใจซืึ่�อขอให�ตรวจสำอบร�ยชื้�อผิลิตภัณฑ์์ฟ้้�ทำะล�ยโจรผิิดกฎหม�ยท่ำ�หนั��เว็บไซึ่ต์	อย.	และ
ตรวจสำอบก�รข่�นัทำะเบ่ยนัโดยละเอ่ยด	 ผิลิตภัณฑ์์ฟ้้�ทำะล�ยโจรท่ำ�ถุ้กกฎหม�ยจัดเป็นัผิลิตภัณฑ์์
สำม้นัไพร	 ฉล�กต�องม่เลขทำะเบ่ยนัตำ�รับข่�นัต�นัด�วยอักษร	 “G”	 โดยสำ�ม�รถุตรวจสำอบได�ท่ำ�	
www.fda.moph.go.th	หัวข�อตรวจสำอบผิลิตภัณฑ์์	หรือ	Oryor	Smart	Application	

อย.เตือนอย่าซื้ื�อผลิตภััณฑ์์นำ�าดื่ื�มตร่า OK พบสวมเลข อย.ผลิตภััณฑ์์อื�น

	 กรมควบค้มโรคได�ข�นัรับมติของคณะกรรมก�รโรคติดต่อแห่งช้�ติล่�ส้ำด	 เมื�อวันัท่ำ�	 23	 สิำงห�คม	พ.ศ.	2564	 ท่ำ�ผ่ิ�นัม�	 ท่ำ�ให�
คว�มเห็นัช้อบม�ตรก�รป้องกันัและควบค้มโรคในัพื�นัท่ำ�เฉพ�ะหรือท่ำ�เร่ยกว่�	Bubble	and	seal	สำำ�หรับสำถุ�นัประกอบกิจก�รท่ำ�มักพบ
ก�รระบ�ดของโรคโควิด-19	เป็นักล่้มก�อนั	เนืั�องจ�กม่พนัักง�นัทำำ�ง�นัจำ�นัวนัม�ก	โดยกองโรคจ�กก�รประกอบอ�ช่้พฯ	กรมควบค้มโรค	
ได�จดัทำำ�ค่้มอืม�ตรก�รฯ	เพื�อให�สำถุ�นัประกอบกจิก�รซ่ึ่�งสำว่นัใหญจ่ะเปน็ักล่้มโรงง�นั
ท่ำ�ม่ท่ำ�ตั�งอย่้ภ�ยในัและภ�ยนัอกก�รนิัคมอ้ตสำ�หกรรม	 ซ่ึ่�งม่ท้ำกประเภทำท้ำกขนั�ด
ทัำ�วประเทำศนัำ�ไปปรับใช้�อย่�งเป็นัร้ปธิ์รรมเพื�อให�เป็นัม�ตรฐ�นัเด่ยวกันัทัำ�วประเทำศ	
สำอดคล�องกบัสำภ�พปญัห�และบรบิทำของสำถุ�นัประกอบกจิก�ร	โดยไมต่�องปดิกจิก�ร
แม�ว่�จะม่พนัักง�นัติดเชื้�อโควิด-19	 ก็ต�ม	 ซ่ึ่�งจะช่้วยสำถุ�นัประกอบกิจก�รและ
พนัักง�นัสำ�ม�รถุดำ�เนิันัก�รต่อได�	 สำร��งร�ยได�	 ช่้วยให�เศรษฐกิจไทำยก��วไปอย่�ง
ต่อเนืั�อง	ค่้มือน่ั�ประกอบด�วยม�ตรก�ร	2	ส่ำวนั	ส่ำวนัแรกคือ	ม�ตรก�รบับเบิลแอนัด์ซ่ึ่ล
เพื�อก�รป้องกันัโรค	และส่ำวนัท่ำ�	2	คือ	ม�ตรก�รบับเบิลแอนัด์ซ่ึ่ลเพื�อก�รควบค้มโรค

กร่มควบคุมโร่คออกคู่มือ “บับเบิลแอนดื่์ซื้ีล” 
ให้้สถานปร่ะกอบกิจการ่ทุกปร่ะเภัทใช้้ป้องกันควบคุมโควิดื่-19

	 พบผิลิตภัณฑ์์นัำ��ดื�มตร�	OK	เลขสำ�รบบอ�ห�ร	10-1-10246-1-0001	ผิลิตโดย
นัำ��ดื�ม	โอ.เค.	39/5	ซึ่.ร่วมพลัง	ถุ.พระร�มท่ำ	�	2	แขวงจอมทำอง	เขตจอมทำอง	กทำม.	
ข�อม้ลก�รอน้ัญ�ตผิลิตภัณฑ์์ในัระบบ	และฉล�กผิลิตภัณฑ์์ไม่ตรงกันั	อย.	ได�ดำ�เนิันั
ก�รตรวจสำอบข�อเท็ำจจริงพบว่�เป็นัผิลิตภัณฑ์์ปลอม	 เนืั�องจ�กเลขสำ�รบบอ�ห�ร
ดังกล่�วได�รับอน้ัญ�ตในัชื้�อผิลิตภัณฑ์์ผิงพะโล�	 (ตร�เป็ดค่้)	 ชื้�อผ้ิ�รับอน้ัญ�ตคือ	
บริษัทำเป็ดค่้	(2002)	จำ�กัด	บ��นัเลขท่ำ�	1320,	1322	ซึ่อยเท่ำยนัทำะเล	26	แยก	6-1	
ถุ.บ�งข้นัเท่ำยนั-ช้�ยทำะเล	 แขวงทำ่�ข��ม	 เขตบ�งข้นัเท่ำยนั	 กทำม.	 ไม่ใช่้ผิลิตภัณฑ์์
นัำ��ดื�มตร�	 OK	 แต่อย่�งใด	 จ่งเป็นัก�รสำวมเลขสำ�รบบอ�ห�รของผิลิตภัณฑ์์อื�นั	
เข��ข่�ยเป็นัผิลิตภัณฑ์์อ�ห�รปลอม
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ประจำำ�เดืือนสิิงหาคม 2564

	 บทความวชิาการเพ่ื่�อการศึึกษาต่่อเน่ื่�องทางเภสััชศึาสัต่ร ์การใช้้สมุุนไพร

ฟ้้าทะลายโจรในการรักษา COVID-19	 เขีียนื่บทความโดย	นศภ.ช้ญาน์ภัทร 

ประจำาเมืุอง, นศภ.หทัยภัทร ไวว่อง และ ภก.อนวัช้ มิุตรประทาน สถานเสาวภา 

สภากาช้าดไทย รหััสักิจกรรม	5003-1-000-001-08-2564	จำานื่วนื่	2.5	หัน่ื่วยกิต่	

วันื่หัมดอายุ	21	สิังหัาคม	2565

	 บทความวิชาการเพ่ื่�อการศึึกษาต่่อเน่ื่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์	 Favipiravir 

เขีียนื่บทความโดย	ภญ.ยุคล จันทเลิศ คณะเภสัช้ศาสตร์ มุหาวิทยาลัยมุหิดล, 

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี รหััสักิจกรรม	1002-1-000-012-07-2564	

จำานื่วนื่	1.5	หัน่ื่วยกิต่	วันื่หัมดอายุ	22	กรกฎาคม	2565

ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2435-8111, 0-2435-8444 # 107 แฟกซ์ 0-2423-2286  E-mail: knight26.live@gmail.com 
บริษัท วงการแพทย์ พลัส มีเดีย จำากัด 71/16 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

	 บทความวิชาการเพ่ื่�อการศึึกษาต่่อเน่ื่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์	Biosimilars: 

Regulatory, Scientific, and Practical Considerations	 เขีียนื่บทความโดย	

รศ.ภญ.ดร.มุณีวรรณ สุขสมุทิพย์ คณะเภสัช้ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มุหาวิทยาลัย, 

เภสัช้กรรมุสมุาคมุแห่งประเทศไทย ในพระบรมุราชู้ปถัมุภ์ รหััสักิจกรรม	

2001-1-000-005-04-2564	จำานื่วนื่	2	หัน่ื่วยกิต่	วันื่หัมดอายุ	8	สิังหัาคม	2565

	 บทความวิชาการเพ่ื่�อการศึึกษาต่่อเน่ื่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์	การพัฒนา

แบบสอบถามุให้มีุความุตรงเชิ้งเนื�อหา เขีียนื่บทความโดย	ภก.ดร.สุวภาพ 

เตช้ะมุหามุณีรัตน์ คณะเภสัช้ศาสตร์ มุหาวิทยาลัยสยามุ รหััสักิจกรรม	

1014-1-000-004-08-2564	จำานื่วนื่	2	หัน่ื่วยกิต่	วันื่หัมดอายุ	22	สิังหัาคม	2565

	 บทความวิชาการเพ่ื่�อการศึึกษาต่่อเน่ื่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์	Drosperinone-

only pill: a new estrogen-free oral contraceptive เขีียนื่บทความโดย	

รศ.ภญ.วรรณคล เชื้�อมุงคล คณะเภสัช้ศาสตร์ มุหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รหััสักิจกรรม	 1008-1-000-002-08-2564	 จำานื่วนื่	 2.5หันื่่วยกิต่	 วันื่หัมดอายุ	

2	สิังหัาคม	2565




