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เจ้าของ บริษัท วงการแพทย์ พลัส มีเดีย จ�ากัด 

71/16 ถ.บรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ 
เขตบำงกอกน้อย กทม. 10700

	 จากการท่ี่�ศููนย์์บรหิารสถานการณ์์แพรร่ะบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวรสั

โคโรนา	 2019	 (ศูบค.)	 ได้ปรับมาติรการควบคุมโรคโควิด-19	 แนวใหม่

เพ้�อฟ้ื้�นฟูื้เศูรษฐกิจอย่์างปลอดภััย์	 ตัิ�งแต่ิวันท่ี่�	 1	 กันย์าย์น	 พ.ศู.	 2564	

เป็นต้ินมา	และม่การที่ย์อย์เปิดกิจการและกิจกรรมต่ิาง	ๆ 	เพ้�อให้ประชื้าชื้น

ใช้ื้ช่ื้วิติได้ใกล้เค่ย์งปกติิ	 โดย์เน้นย์ำ�าการใช้ื้มาติรการป้องกันโรคส่วนบุคคล

สูงสุดติลอดเวลา	(Universal	Prevention)	และมาติรการองค์กรปลอดโควิด	

(COVID	 Free	 Setting)	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 การจัดสถานท่ี่�และสิ�งแวดล้อม

ให้ม่การเว้นระย์ะห่าง	ม่ระบบระบาย์อากาศูอย่์างเหมาะสม,	ม่การรับวัคซ่ีน

โควิด-19	ครบ	2	เข็ม	และม่ผลการติรวจหาเช้ื้�อด้วย์ชุื้ดติรวจ	ATK	เป็นลบ	

โดย์ขณ์ะน่�ยั์งไม่ได้บังคับใช้ื้	แต่ิให้เป็นไปติามความพร้อมของแต่ิละกิจการ

เพ้�อลดความเส่�ย์งของการติิดเช้ื้�อ	 และโอกาสการแพร่ระบาดในสังคม	

ซ่ี�งนอกจากมาติรการปอ้งกนัโควดิ-19	แล้ว	ในชื้ว่งน่�ม่ฝนติกอย์า่งติอ่เน้�อง

ในหลาย์พ้�นท่ี่�	บางแห่งฝนติกหนักที่ำาให้เกิดนำ�าท่ี่วมขัง	ก็ขอให้ทุี่กคนดูแล

ระมัดระวังสุขภัาพ	 และเช่ื้นเคย์นิติย์สารวงการย์าฉบับน่�มาพร้อม

เน้�อหาสาระท่ี่�น่าสนใจต่ิาง	 ๆ	 ให้ติิดติามเหม้อนเดิม	 ไม่ว่าจะเป็น	

‘ซูีเปอร์คอมพิวเติอร์’	 ท่ี่�ช่ื้วย์คาดการณ์์ฝุ�น	 PM	 2.5	 ให้รู้ล่วงหน้า	 3	 วัน	

โรคผ้�นภูัมิแพ้ผิวหนัง	สมุนไพรจ่นบำารุงปอด	รวมถ่งแอปพลิเคชัื้น	‘ที่างรัฐ’	

ท่ี่�รวบรวมงานบริการภัาครัฐต่ิาง	ๆ 	เพ้�ออำานวย์ความสะดวกแก่ประชื้าชื้น

ในการติิดต่ิอขอรับบริการผ่านช่ื้องที่างออนไลน์	ประชื้าชื้นสามารถเข้าถ่ง

บริการภัาครัฐจากทุี่กท่ี่�ทุี่กเวลา	 ผ่านสมาร์ที่โฟื้น	 โดย์ดาวน์โหลดได้จาก

ทัี่�งระบบ	iOS	และ	Android

	 สุดท้ี่าย์น่�ที่างท่ี่มงานนิติย์สารวงการย์ายั์งหวังเช่ื้นเดิมว่า

สถานการณ์์ท่ี่�เกิดข่�นในติอนน่�ทุี่กอย์่างจะติ้องด่ข่�น	 และพวกเราทีุ่กคน

จะสามารถก้าวข้ามฝ�าวิกฤติิน่�ไปด้วย์กันได้
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	 นพ.ณััฐพงศ์์	วงศ์์วิวัฒน์	รองอธิิบดีีกรมการแพทย์์ กล่่าวว่า ปััจจุบััน

ปัระเทศไทยมีีผู้้�ป่ัวยมีะเร็งทั�งหมีดปัระมีาณ 139,000 ราย จากข้�อม้ีล่ทะเบีัยน

มีะเร็งปัระเทศไทยรายงานผู้้�ป่ัวยมีะเร็งตัับัแล่ะท่อนำ�าดีรายใหม่ี 22,213 ราย 

ในจำานวนนี�มีีผู้้�เสีียชีีวิตั 16,288 ราย ซ่ึ่�งมีะเร็งตัับัที�พบัมีากในปัระเทศไทยมีี 

2 ชีนิด คืือ มีะเร็งข้องเซึ่ล่ล์่ตัับัแล่ะมีะเร็งท่อนำ�าดีตัับั สีาเหตุัข้องมีะเร็งเซึ่ล่ล์่ตัับั

อาจเป็ันผู้ล่มีาจากการมีีภาวะตัับัแข็้ง การติัดเชืี�อไวรัสีตัับัอักเสีบัชีนิดบีั แล่ะ

การดื�มีสุีรา ส่ีวนสีาเหตุัข้องมีะเร็งท่อนำ�าดีอาจเกิดจากการติัดเชืี�อพยาธิิใบัไมี�ตัับั

จากการรับัปัระทานปัล่านำ�าจืดดิบั รวมีถึ่งการมีีภาวะท่อนำ�าดีอักเสีบัเรื�อรัง 

เป็ันตั�น การปั้องกันโรคืทำาได�โดยการให�วัคืซีึ่นไวรัสีตัับัอักเสีบัชีนิดบีัในเด็ก

แรกเกิดทุกคืน ปัรับัเปัลี่�ยนวิถีึการดำาเนินชีีวิตัแล่ะพฤตักิรรมีสุีข้ภาพ รับัปัระทาน

อาหารที�ถ้ึกตั�องตัามีหล่กัโภชีนาการ แล่ะหากสีงสียัว่ามีีคืวามีเสีี�ยงต่ัอมีะเร็งตัับั

คืวรรีบัปัร่กษาแพทย์เพื�อรับัการตัรวจวินิจฉััย โดยเฉัพาะผู้้�ป่ัวยโรคืตัับัเรื�อรัง

หรือมีีปัระวัติัเปั็นโรคืตัับัอักเสีบัคืวรรับัการตัรวจสีุข้ภาพอย่างสีมีำ�าเสีมีอ เพื�อ

สีามีารถึพบัรอยโรคืได�เร็ว ทำาให�การรักษามีีปัระสิีทธิิภาพแล่ะล่ดอัตัราการเสีียชีีวิตั

จากโรคืมีะเร็งตัับัล่งได�

มะเร็็งตัับพบมากเป็็นอัันดัับ 1 ขอังคนไทย

สธ.เตัร็ียมคิกอัอัฟป็ฏิิร็ูป็เขตัสุขภาพนำร็่อัง
เพิ�มความคล่่อังตััว แก้ป็ัญหาสาธาร็ณสุขพ้�นที�

ด้แล่รกัษาโรคืไมีติ่ัดตัอ่สีำาหรบััปัระชีาชีนแล่ะผู้้�ป่ัวย  3. ระบับับัรกิารสีขุ้ภาพข้อง

ผู้้�ส้ีงอายุ แล่ะ 4. ระบับัหลั่กปัระกันสุีข้ภาพแล่ะกองทุนที�เกี�ยวข้�อง การปัฏิิร้ปั

เน�นการบัริหารจัดการแบับับ้ัรณาการระหว่างส่ีวนกล่างแล่ะท�องถิึ�น โดยมีี

การตัั�งคืณะกรรมีการกำากับัทิศทางแล่ะนโยบัายด�านเข้ตัสุีข้ภาพ คืณะกรรมีการ

อำานวยการเข้ตัสุีข้ภาพ แล่ะคืณะกรรมีการบัริหารเข้ตัสุีข้ภาพ พร�อมีส่ีงเสีริมี

ภาคืปัระชีาชีนเข้�ามีามีีส่ีวนร่วมี โดยอย่้ระหว่างการเสีนอให�สีำานักงานเข้ตัสุีข้ภาพ

เป็ันหน่วยบัริการ เพื�อให�มีีงบัปัระมีาณดำาเนินการ ทั�งงบัปัระมีาณจากกรมีบััญชีีกล่าง 

งบับัริการจากกองทุนหล่ักปัระกันสุีข้ภาพ แล่ะเงินบัำารุง เพื�อทำาให�เกิด

คืวามีคืล่่องตััว ตัอบัสีนองต่ัอการให�บัริการสีาธิารณสุีข้ได�อย่างทั�วถ่ึง แก�ปััญหา

สีาธิารณสุีข้ในพื�นที�ซ่ึ่�งมีีคืวามีแตักต่ัางกัน ล่ดคืวามีเหลื่�อมีล่ำ�า แล่ะสีร�างคืวามีเข้�มีแข็้ง

ให�รากฐานระบับัสีาธิารณสีุข้ ทั�งนี�ได�กำาหนดให�มีีเข้ตัสุีข้ภาพนำาร่อง 4 เข้ตั 

คืรอบัคืลุ่มีทั�วทุกภาคืข้องปัระเทศไทย ได�แก่ ภาคืเหนือ เข้ตัสุีข้ภาพที� 1, 

ภาคืกล่าง เข้ตัสุีข้ภาพที� 4, ภาคืตัะวันออกเฉีัยงเหนือ เข้ตัสุีข้ภาพที� 9 แล่ะ

ภาคืใตั� เข้ตัสุีข้ภาพที� 12 กำาหนดระยะเวล่าดำาเนินการ 12 เดือน โดยตันจะเป็ัน

ปัระธิานคิืกออฟการปัฏิิร้ปัเข้ตัสุีข้ภาพ นำาร่องแห่งแรกที�เข้ตัสุีข้ภาพที� 9 ในวันที� 

1 ตุัล่าคืมีนี�

	 นาย์อนุทิน	ชาญวีรกูล	รองนาย์กรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธิารณัสุข กล่่าวว่า 

กระทรวงสีาธิารณสีุข้ดำาเนินการตัามีนโยบัาย

การปัฏิิร้ปัปัระเทศด�านสีาธิารณสุีข้ จ่งกำาหนดให�มีี

การปัฏิิร้ปัเข้ตัสุีข้ภาพ มีีเป้ัาหมีายดำาเนินการ 4 ด�าน 

คืือ 1. การจัดการภาวะฉัุกเฉัินด�านสีาธิารณสีุข้ 

โรคืระบัาดระดบััชีาตั ิแล่ะโรคือบัุัติัใหมี ่ 2. การปัฏิิร้ปั

เพื�อเพิ�มีคืวามีรอบัร้�ด�านสุีข้ภาพ การปั้องกันแล่ะ
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งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป
สำ นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

The Med ic ine Journa l

ประจำำ�เดืือนกัันยายน 2564

ม.มหิิดล แนะวิิธีีใช้้ชุ้ดตรวิจ COVID-19 เบื้้�องต้นด้วิยตัวิเองม.มหิิดล แนะวิิธีีใช้้ชุ้ดตรวิจ COVID-19 เบื้้�องต้นด้วิยตัวิเอง

ด้วิยจิตสำำนึกที่ี�รับื้ผิิดช้อบื้ต่อสำังคมและสำิ�งแวิดล้อมด้วิยจิตสำำนึกที่ี�รับื้ผิิดช้อบื้ต่อสำังคมและสำิ�งแวิดล้อม

	 ตามท่ี่�ได้้ม่ประกาศจากกระที่รวงสาธารณสุข	 ซ่ึ่�งเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาให้้ประชาชน

สามารถใช้ชุด้ตรวจ	Antigen	Test	Kit	 (ATK)	 ด้้วยตัวเองเพ่�อให้้สามารถวินิจฉััย	 รักษาและป้องกันท่ี่�เห้มาะสม

โด้ยเร็ว	ที่ำาให้้เกิด้ความต้องการอุปกรณ์ดั้งกล่าวมาใช้ที่ด้สอบด้้วยตัวเองอย่างแพร่ห้ลายนั�น	 เม่�อเร็ว	ๆ	 น่�	

คณะเภสัชศาสตร์	 มห้าวิที่ยาลัยมห้ิด้ล	 ได้้จัด้เสวนาออนไลน์แนะวิธ่ใช้ชุด้ตรวจ	 COVID-19	 เบ่�องต้น

ด้้วยตวัเอง	โด้ยเฉัพาะกลุ่มผ้้ม่ความเส่�ยงส้งในการสมัผสัตอ่โรค	ยำ�าให้้กำาจัด้ชุด้ตรวจท่ี่�ใช้แลว้ด้้วยจติสำาน่ก

ท่ี่�รับผิด้ชอบต่อสังคมและสิ�งแวด้ล้อม

	 อ.ดร.ทนพ.เมธีี	 ศรีประพันธ์ี	 อาจารย์์นักเทคนิคการแพทย์์ประจำาภาควิิชาจุลชีวิวิิทย์า	

คณะเภสััชศาสัตร์	มหาวิิทย์าลัย์มหิดล	 ได้้กล่าวถ่งวิธ่การตรวจย่นยันการติด้โรค	COVID-19	 ในปัจจุบันว่า

ยังคงเป็นวิธ่	 RT-PCR	 ซ่ึ่�งข้อด่้ของการใช้ชุด้ตรวจ	Antigen	 Test	 Kit	 (ATK)	 ตรวจคัด้กรอง	COVID-19	

ท่ี่�ประชาชนทัี่�วไปสามารถห้าซ่ึ่�อมาตรวจได้้ด้้วยตัวเองนั�น	ค่อจะช่วยในการแยกห้ร่อคัด้กรองผ้้ท่ี่�ม่ผลบวก

เบ่�องต้น	 ห้ร่อกลุ่มเส่�ยงให้้เข้ารับการรักษา	 ห้ร่อด้้แลในระบบสาธารณสุขให้้เร็วข่�น	 ทัี่�งน่�ห้ากผ้้ตรวจ

ม่ความจำาเป็นต้องใช้ห้ลักฐานการตรวจท่ี่�รับรองโด้ยแพที่ย์จะต้องไปตรวจในโรงพยาบาลห้ร่อ

สถานพยาบาลเท่ี่านั�น	ซ่ึ่�งสำาห้รับผ้้ท่ี่�ยงัไม่ม่ความเส่�ยงก็ไม่จำาเป็นท่ี่�จะต้องตรวจ	และห้ากจำาเป็นต้องตรวจ

เม่�อเป็นกลุ่มเส่�ยงควรเล่อกผลิตภัณฑ์์ท่ี่�ผ่านการรบัรองจากสำานักงานคณะกรรมการอาห้ารและยา	(อย.)	

และซ่ึ่�อจากสถานพยาบาล	 คลินิกเวชกรรม	 คลินิกเที่คนิคการแพที่ย์	 และร้านยาท่ี่�ม่เภสัชกรคอยให้้

คำาปร่กษาเท่ี่านั�น	ไม่ควรห้าซ่ึ่�อเองผ่านที่างออนไลน์	ตลาด้นัด้	ห้ร่อผ้้ท่ี่�ไม่ใช่บุคลากรที่างการแพที่ย์
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	 ซ่ึ่�งตามเป้าห้มายการพัฒนาอย่างยั�งย่น	(SDGs)	แห่้งสห้ประชาชาติ	ข้อท่ี่�	6	ท่ี่�ว่าด้้วยนำ�า

และระบบสุขาภิบาลสะอาด้	(Clean	Water	and	Sanitation)	ควรใช้ชุด้ตรวจ	COVID-19	ด้้วยจิตสำาน่ก

ท่ี่�รับผิด้ชอบต่อสังคมและสิ�งแวด้ล้อมเพ่�อลด้การแพร่กระจายของเช่�อไวรัสก่อโรค	 COVID-19	

โด้ยผ้้ตรวจจะต้องใช้ความระมัด้ระวังเป็นอย่างยิ�งตั�งแต่การเล่อกชุด้ตรวจท่ี่�ผ่านการรับรองคุณภาพ	

การเก็บและเตร่ยมตัวอย่างตรวจ	การใช้งานชุด้ตรวจ	การอ่านและแปลผล	รวมถ่งการกำาจัด้ชุด้ตรวจ

ท่ี่�ใช้งานแล้ว	ซ่ึ่�งการเก็บตัวอย่างตรวจไม่ว่าจะเป็นการแห้ย่จม้ก	(swab)	โด้ยใช้ก้านสำาล่ท่ี่�ให้้มากับ

ชุด้ตรวจสอด้เข้าไปในร้จม้กเพ่�อเก็บตัวอย่าง	 ห้ร่อการเก็บตัวอย่างตรวจโด้ยใช้นำ�าลาย	 รวมถ่ง

การด้ำาเนินการตรวจนั�นควรที่ำาด้้วยตัวเองในพ่�นท่ี่�ท่ี่�แยกจากบริเวณอ่�น	 และควรที่ำาตามขั�นตอน

ห้ร่อคำาแนะนำาในเอกสารประกอบชุด้ตรวจของชุด้ตรวจแต่ละย่�ห้้อ	 ซ่ึ่�งสามารถสแกนได้้จาก	QR	Code	

ท่ี่�แนบมากับผลิตภัณฑ์์อย่างเคร่งครัด้	 ซ่ึ่�งการเพิ�มห้ร่อลด้ขั�นตอนเองอาจที่ำาให้้ผลการตรวจผิด้พลาด้ได้้	

ภายห้ลังการตรวจและอ่านผลแล้วให้้ทิี่�งชุด้ตรวจรวมถ่งอุปกรณ์ทัี่�งห้มด้ในถุงพลาสติกท่ี่�ม่นำ�ายา

ฆ่่าเช่�อโด้ยควรซึ่้อนถุง	 2	 ชั�น	 และรัด้ปากถุงให้้แน่นก่อนทิี่�ง	 รวมถ่งเข่ยนข้อความติด้ไว้ด้้วยว่า	

“ชุด้ตรวจ	COVID-19	 ใส่นำ�ายาแล้ว”	จากนั�นจ่งนำาไปทิี่�งในถังขยะติด้เช่�อ	 (ถังส่แด้ง)	 เพ่�อไม่ให้้เป็น

อันตรายต่อผ้้อ่�น	แต่ถ้าไม่ม่สามารถอนุโลมให้้ใส่ถังขยะทัี่�วไปได้้

	 ส่วนวิธ่การแปลผลตรวจนั�นก็สามารถศ่กษาจาก	VDO	clip	ได้้เช่นเด่้ยวกัน	ซ่ึ่�งผลการตรวจ

ท่ี่�เป็นบวกจะม่แถบส่ข่�นทัี่�งท่ี่�	C	และ	T	ในขณะท่ี่�ผลการตรวจท่ี่�เป็นลบจะม่แถบส่ข่�นท่ี่�	C	ด้้านเด่้ยว	

นอกจากน่�ในกลุ่มผ้้ม่ความเส่�ยงส้งห้ากตรวจแล้วได้้ผลลบให้้เว้นช่วงและรักษาระยะห่้าง	รวมถ่งกักตัว

เป็นระยะเวลา	 14	 วัน	 นับจากวันท่ี่�ม่ความเส่�ยงห้ร่อสัมผัสผ้้ติด้เช่�อ	 นอกจากน่�จะต้องตรวจซึ่ำ�า

เป็นระยะ	ๆ 	เช่น	ทุี่ก	3-5	วันจนครบเวลากักตัว	อย่างไรก็ตาม	ห้ากผลตรวจข่�นแถบส่ท่ี่�	T	ด้้านเด่้ยว	

ห้ร่อไม่ม่แถบส่ใด้ข่�นเลยจะไม่สามารถอ่านและแปลผลได้้	ต้องตรวจซึ่ำ�าห้ร่อเปล่�ยนชุด้ตรวจให้ม่

	 ชุด้ตรวจ	 ATK	 สำาห้รับตรวจคัด้กรองด้้วยตัวเองม่จำาห้น่ายท่ี่�สถานปฏิิบัติการเภสัชชุมชน	

คณะเภสัชศาสตร์	มห้าวิที่ยาลัยมหิ้ด้ล	ถนนศร่อยุธยา	กรุงเที่พฯ	เปิด้ที่ำาการทุี่กวันจันที่ร์	พุธ	และ

ศุกร์	ตั�งแต่เวลา	09.00-15.00	น.	สอบถามรายละเอ่ยด้ได้้ท่ี่�โที่รศัพท์ี่	0-2644-4609
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	 กรมควบคุมมลพิิษ	 ผนึึกกำ�ลังบุคล�กรและเคร่�องม่อ	 สวทช.	

ใช้ระบบคอมพิิวเตอร์สมรรถนึะสูง	หร่อซููเปอร์คอมพิิวเตอร์	(Supercomputer)	

จ�กศููนึย์์ทรัพิย์�กรคอมพิิวเตอร์เพ่ิ�อก�รคำ�นึวณขัั้�นึสูง	 หร่อ	 ThaiSC	

พัิฒนึ�ก�รใช้แบบจำ�ลองท�งคณิตศู�สตร์เฉพิ�ะท�งด้้�นึมลพิิษท�งอ�ก�ศู	

(WRF-chem)	 เพ่ิ�อค�ด้ก�รณ์แนึวโนึ้มขั้องสถ�นึก�รณ์ฝุุ่�นึละอองขั้นึ�ด้เล็ก	

PM	2.5	ได้้เร็วขึั้�นึถึง	15	เท่�	ช่วย์รองรับก�รค�ด้ก�รณ์สถ�นึก�รณ์ฝุุ่�นึละออง	

PM	2.5	ล่วงหน้ึ�	3	วันึ

	 กระทรวงการอุุดมศึึกษา	วิทยาศึาสตร์	วิจััยและนวัตกรรม	(อุว.)	

สำานักงานพััฒนาวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีแห่่งชาติ	 (สวทช.)	 นำาโดย	

ดร.ณรงค์	 ศิึริเลิศึวรกุล	 ผู้้�อุำานวยการ	 สวทช.,	 ดร.ชัย	 วุฒิวิวัฒน์ชัย	

ผู้้�อุำานวยการศ้ึนย์เทคโนโลยีอิุเล็กทรอุนิกส์และคอุมพิัวเตอุร์แห่่งชาติ	

(เนคเทค),	ดร.ปิิยวุฒิ	ศึรีชัยกุล	ผู้้�อุำานวยการศ้ึนย์ทรัพัยากรคอุมพิัวเตอุร์

เพ่ั�อุการคำานวณขัั้�นส้ง	(ThaiSC)	และ	ดร.มนัสชัย	คุณาเศึรษฐ	หั่วห่น�าทีม

วิจััยโครงสร�างพ่ั�นฐานซู้เปิอุร์คอุมพิัวเตอุร์	 ศ้ึนย์ทรัพัยากรคอุมพัิวเตอุร์

เพ่ั�อุการคำานวณขัั้�นส้ง	พร้้อมด้้วยผู้้�บริห่ารกรมควบคุมมลพิัษ	 กระทรวง

ทรัพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อุม	(ทส.) นำำ�โด้ย นายอุรรถพัล	เจัริญชันษา 

อุธิบดีกรมควบคุมมลพิัษ	พร้้อมด้้วย	นายเถลิงศัึกดิ�	เพ็ัชรสุวรรณ	รอุงอุธิบดี

กรมควบคุมมลพิิษ ผนึึก สวทช.กรมควบคุมมลพิิษ ผนึึก สวทช.
ใช้ ‘ซููเปอร์คอมพิิวเตอร์’ใช้ ‘ซููเปอร์คอมพิิวเตอร์’
คาดการณ์์ฝุุ่�นึ PM 2.5 รู้ล่วงหนึ้า 3 วันึคาดการณ์์ฝุุ่�นึ PM 2.5 รู้ล่วงหนึ้า 3 วันึ
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กรมควบคุมมลพิัษ,	นายพัันศัึกดิ�	ถิรมงคล	ผู้้�อุำานวยการกอุงจััดการคุณภาพัอุากาศึและ

เสียง	และ	ดร.ศัึกดา	ตรีเดช	ผู้้�อุำานวยการศ้ึนย์แบบจัำาลอุงคุณภาพัอุากาศึและภ้มิศึาสตร์

สารสนเทศึ ร่้วมแถลงข่่�วผ่่�นำร้ะบบออนำไลน์ำ ในำพิัธีลงนามบันทึกขั้�อุตกลงความร่วมม่อุ

ด�านการคาดการณ์คุณภาพัอุากาศึ	 และระบบคอุมพิัวเตอุร์สมรรถนะส้ง	 ระห่ว่าง

กรมควบคุมมลพิัษ	กับสำานักงานพััฒนาวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีแห่่งชาติ	

	 นายอุรรถพัล	เจัริญชันษา	อุธิบดีกรมควบคุมมลพิัษ กล่�วว่� กร้มควบคุมมลพิษ 

ได้้พัฒนำ�ร้ะบบก�ร้ค�ด้ก�ร้ณ์์คุณ์ภ�พอ�ก�ศสำำ�หรั้บใช้้ปร้ะเมินำสำถ�นำก�ร้ณ์์ปัญห�ฝุุ่�นำละออง 

PM 2.5 ในำพ้�นำท่ี่�ภ�คเหน้ำอ และพ้�นำท่ี่�กรุ้งเที่พฯ และปริ้มณ์ฑล โด้ยรั้บก�ร้สำนัำบสำนุำนำก�ร้ใช้้ง�นำ

ร้ะบบคอมพิวเตอร์้สำมร้ร้ถนำะสำูงจ�กสำำ�นำักง�นำพัฒนำ�วิที่ย�ศ�สำตร้์และเที่คโนำโลย่แห่งช้�ติ 

ที่ำ�ให้ก�ร้ค�ด้ก�ร้ณ์์สำถ�นำก�ร้ณ์์ปัญห� PM 2.5 ข่องปร้ะเที่ศม่บที่บ�ที่สำำ�คัญต่อก�ร้ตัด้สิำนำใจ 

และว�งแผ่นำบริ้ห�ร้จัด้ก�ร้เพ้�อตอบโต้สำถ�นำก�ร้ณ์์ปัญห�มลพิษที่�งอ�ก�ศท่ี่�ค�ด้ว่�จะเกิด้ข้่�นำ 

โด้ยร้ัฐบ�ลและทีุ่กภ�คสำ่วนำได้้ใช้้ปร้ะโยช้นำ์จ�กข่้อมูลดั้งกล่�วเพ้�อก�ร้ด้ำ�เนิำนำก�ร้ภ�ยใต้

แผ่นำปฏิิบัติก�ร้ขั่บเคล้�อนำว�ร้ะแห่งช้�ติ ก�ร้แก้ไข่ปัญห�มลพิษด้้�นำฝุุ่�นำละออง และแผ่นำเฉพ�ะกิจ

เพ้�อแก้ไข่ปัญห�มลพษิด้้�นำฝุุ่�นำละออง 12 ข้่อ ที่ำ�ให้สำถ�นำก�ร้ณ์์ฝุุ่�นำละออง PM 2.5 ม่แนำวโน้ำม

ท่ี่�ด่้ข้่�นำเป็นำลำ�ดั้บ ปร้ะสำบคว�มสำำ�เร็้จอย่�งด่้ยิ�ง 

	 ดร.ณรงค์	 ศิึริเลิศึวรกุล	 ผู้้�อุำานวยการ	 สวทช. กล่�วว่� คว�มร้่วมม้อในำครั้�งน่ำ�

เป็นำก�ร้ร่้วมกันำพัฒนำ�ข่่ด้คว�มสำ�ม�ร้ถในำก�ร้ค�ด้ก�ร้ณ์์สำถ�นำก�ร้ณ์์ฝุุ่�นำละอองข่นำ�ด้เล็ก โด้ยใช้้

แบบจำ�ลองคณิ์ตศ�สำตร์้บนำร้ะบบคอมพิวเตอร์้สำมร้ร้ถนำะสูำง ซ้ึ่�ง สำวที่ช้. ม่บุคล�กร้ท่ี่�ม่

คว�มเช่้�ยวช้�ญเฉพ�ะด้้�นำและโคร้งสำร้้�งพ้�นำฐ�นำอยู่ภ�ยใต้ก�ร้ด้ำ�เนิำนำง�นำข่องศูนำย์ที่รั้พย�กร้

คอมพิวเตอร้์เพ้�อก�ร้คำ�นำวณ์ขั่�นำสูำง (NSTDA Supercomputer Center) หร้้อ ThaiSC 

ซ้ึ่�งเป็นำหน่ำวยง�นำข่อง สำวที่ช้. ท่ี่�ม่ภ�ร้กิจหลักต�มพันำธกิจด้้�นำก�ร้พัฒนำ�โคร้งสำร้้�งพ้�นำฐ�นำ

ด้้�นำวิที่ย�ศ�สำตร้์และเที่คโนำโลย่ข่องปร้ะเที่ศ ซึ่้�งเป็นำกำ�ลังสำำ�คัญท่ี่�จะช้่วยที่ำ�ให้คณ์ะที่ำ�ง�นำ

ด้้�นำก�ร้ปร้ะมวลผ่ลก�ร้ค�ด้ก�ร้ณ์์สำถ�นำก�ร้ณ์์ฝุุ่�นำละอองข่นำ�ด้เล็กข่องกร้มควบคุมมลพิษ

สำ�ม�ร้ถปร้ะมวลผ่ลร้ะบบค�ด้ก�ร้ณ์์สำถ�นำก�ร้ณ์์มลพษิที่�งอ�ก�ศในำพ้�นำท่ี่� 9 จังหวดั้ภ�คเหน้ำอ

ได้้เร็้วข้่�นำถ้ง 15 เท่ี่� จ�กเดิ้มใช้้เวล�คำ�นำวณ์ 11.5 ชั้�วโมง ลด้ลงเหล้อเพ่ยง 45 นำ�ท่ี่ ที่ำ�ให้

กร้มควบคุมมลพิษค�ด้ก�ร้ณ์์สำถ�นำก�ร้ณ์์ฝุุ่�นำละอองข่นำ�ด้เล็ก PM 2.5 ได้้ล่วงหน้ำ�ถ้ง 3 วันำ  
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 ขั่�นำตอนำก�ร้ค�ด้ก�ร้ณ์์สำถ�นำก�ร้ณ์์ฝุุ่�นำละอองข่นำ�ด้เล็กเริ้�มจ�กก�ร้นำำ�ข่้อมูล

แหล่งกำ�เนิำด้ฝุุ่�นำละอองข่นำ�ด้เล็กและข้่อมูลที่�งอุตุนิำยมวิที่ย�ม�ใช้้ในำก�ร้เตร่้ยมข้่อมูลบนำ 

Computer Workstation ท่ี่�กร้มควบคุมมลพิษ จ�กนัำ�นำจ้งถ่�ยโอนำข้่อมูลดั้งกล่�วไปยังร้ะบบ 

High-Performance Computing หร้้อ HPC ข่องศูนำย์ที่รั้พย�กร้คอมพิวเตอร์้เพ้�อก�ร้คำ�นำวณ์

ขั่�นำสูำง สำวที่ช้. เพ้�อปร้ะมวลผ่ลโด้ยใช้้แบบจำ�ลองคณ์ติศ�สำตร้เ์ฉพ�ะที่�งด้้�นำมลพษิที่�งอ�ก�ศ 

ด้้วยปร้ะสิำที่ธิภ�พร้ะบบคอมพิวเตอร์้สำมร้ร้ถนำะสูำงข่อง สำวที่ช้. ที่ำ�ให้สำ�ม�ร้ถปร้ะมวลผ่ลข้่อมูล

ข่นำ�ด้ใหญ่ได้้อย่�งแม่นำยำ�และร้วด้เร็้ว โด้ยข้่อมูลผ่ลก�ร้คำ�นำวณ์ท่ี่�ได้้จะถูกถ่�ยโอนำกลับม�ยัง 

Computer Workstation ท่ี่�กร้มควบคุมมลพิษ เพ้�อวิเคร้�ะห์และจัด้รู้ปแบบก�ร้แสำด้งข้่อมูล

เผ่ยแพร่้ผ่่�นำที่�งเว็บไซึ่ต์ Air4Thai.com และส้ำ�อออนำไลน์ำข่องที่�งกร้มควบคุมมลพิษ และ

แอปพลิเคชั้นำ ‘รู้้ทัี่นำ’ ข่องเนำคเที่ค สำวที่ช้. เพ้�อร้�ยง�นำและแจ้งเต้อนำสำถ�นำก�ร้ณ์์มลพิษ

ที่�งอ�ก�ศให้กับปร้ะช้�ช้นำ 

 ทัี่�งน่ำ�ภ�ยใต้คว�มร่้วมม้อในำร้ะยะเวล� 3 ปีแร้กนำบัจ�กน่ำ� สำวที่ช้. มุ่งหวังว่�จะสำ�ม�ร้ถ

สำนัำบสำนำุนำก�ร้ใช้้ง�นำและก�ร้ให้คำ�แนำะนำำ�ปร้้กษ�เชิ้งเที่คนำิคสำำ�หร้ับก�ร้ปร้ะมวลผ่ลบนำร้ะบบ

คอมพิวเตอร์้สำมร้ร้ถนำะสูำง เพ้�อสำนัำบสำนุำนำให้ที่�งกร้มควบคุมมลพิษสำ�ม�ร้ถพัฒนำ�ร้ะบบ

ค�ด้ก�ร้ณ์์สำถ�นำก�ร้ณ์์ฝุุ่�นำละอองข่นำ�ด้เล็ก หร้้อ PM 2.5 ได้้อย่�งแม่นำยำ�และคร้อบคลุมพ้�นำท่ี่�

ได้้ทัี่�วปร้ะเที่ศ ร้วมถ้งสำ�ม�ร้ถค�ด้ก�ร้ณ์์สำถ�นำก�ร้ณ์์มลพิษที่�งอ�ก�ศอ้�นำ ๆ ซ้ึ่�งจะนำำ�ไปสู่ำ

ก�ร้บริ้ห�ร้และจัด้ก�ร้คุณ์ภ�พอ�ก�ศข่องปร้ะเที่ศไที่ยได้้อย่�งม่ปร้ะสิำที่ธิภ�พ และปร้ะช้�ช้นำ

ม่คุณ์ภ�พช่้วิตท่ี่�ด่้ต่อไป
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 นัำบแต่ได้้เริ้�มเปิด้ให้บริ้ก�ร้ ThaiSC ได้้สำนัำบสำนุำนำง�นำวิจัยท่ี่�ม่คว�มสำำ�คัญเร่้งด่้วนำ และ

สำร้้�งผ่ลกร้ะที่บในำร้ะดั้บปร้ะเที่ศ อ�ทิี่ โคร้งก�ร้ก�ร้คัด้สำร้ร้สำ�ร้ออกฤที่ธิ�ต้�นำไวรั้สำโคโร้นำ�

สำ�ยพันำธ์ุใหม่ 2019 ด้้วยเที่คนิำคที่�งเคม่คำ�นำวณ์ขั่�นำสูำง, โคร้งก�ร้ถอด้ร้หัสำจ่โนำมสำ�ยพันำธ์ุ 

SAR-CoV-2 ท่ี่�ร้ะบ�ด้ในำปร้ะเที่ศไที่ย ร้วมไปถ้งโคร้งก�ร้ร้ะบบค�ด้ก�ร้ณ์์สำถ�นำก�ร้ณ์์มลพิษ

ที่�งอ�ก�ศ ซ้ึ่�งเป็นำท่ี่�ม�ข่องคว�มร่้วมม้อร้ะหว่�ง สำวที่ช้. และกร้มควบคุมมลพิษ โด้ย สำวที่ช้. 

จะสำนำับสำนำุนำก�ร้ใช้้ง�นำบนำร้ะบบคอมพิวเตอร้์สำมร้ร้ถนำะสำูงข่อง ThaiSC ร้วมถ้งให้คำ�แนำะนำำ�

ในำก�ร้บริ้ห�ร้จัด้ก�ร้และก�ร้จัด้ห�ร้ะบบคอมพิวเตอร์้สำมร้ร้ถนำะสูำงข่องกร้มควบคุมมลพิษ 

และให้คำ�ปร้้กษ�เชิ้งเที่คนิำคสำำ�หรั้บก�ร้ปร้ะมวลผ่ลร้ะบบค�ด้ก�ร้ณ์์สำถ�นำก�ร้ณ์์ฝุุ่�นำละออง

ข่นำ�ด้เล็ก เพ้�อสำนำับสำนำุนำก�ร้พัฒนำ�ร้ะบบค�ด้ก�ร้ณ์์คุณ์ภ�พอ�ก�ศร้่วมกันำ เพ้�อนำำ�ไปสู่ำ

ก�ร้บริ้ห�ร้และจัด้ก�ร้คุณ์ภ�พอ�ก�ศข่องปร้ะเที่ศไที่ยอย่�งยั�งย้นำ 
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 สููติินรีีแพทย์์เจ้้าของเพจ้ดััง ร่ีวมวงเสูวนา ‘Expert Treat Expert Talk’ ออกโรีงเตืิอน

ผูู้้หญิิงไทย์จ้ำานวนมากมีโอกาสูเป็็นโรีคเยื์�อบุุโพรีงมดัลููกเจ้ริีญิผิู้ดัที� หรืีอช็็อกโกแลูติซีีสูต์ิ 

ถ้้ามีสัูญิญิาณอันติรีาย์ เช่็น อาการีป็วดัท้องน้อย์อย่์างต่ิอเนื�อง รีีบุพบุแพทย์์เพื�อวินิจ้ฉััย์ 

รีะบุุเป็็นภาวะเรืี�อรัีงเสีู�ย์งเกิดัซีำ�าได้ัอีกแม้ผู่้าตัิดัแลู้ว พร้ีอมเปิ็ดัตัิว Endo Diary แอป็พลิูเคชั็น

บัุนทึกช่็วย์จ้ำาสูำาหรัีบุผูู้้ป่็วย์ เพื�อผู้ลูลัูพธ์์การีรัีกษาที�ดีัยิ์�งขึ�น 

	 ‘โรคเย่ื่�อบุุโพรงมดลููกเจรญิผิิดท่ี่�’	เป็็นโรคท่ี่�ผูิ�หญิงไที่ยื่เป็็นกันไม่น�อยื่แลูะวิิตกกังวิลูเก่�ยื่วิกับุ

การรักษา	‘Expert Treat Expert Talk’ งานเสวินาที่าง	Facebook	Live	ได�รับุเก่ยื่รติจากสูตินร่แพที่ย์ื่

ช่ื่�อดัง	 3	 ที่่าน	 มาร่วิมพูดคุยื่	 ป็ระกอบุด�วิยื่	นพ.โอฬารีิก มุสิูกวงศ์์ สูตินร่แพที่ยื่์	 โรงพยื่าบุาลู

เจ�าพระยื่าอภััยื่ภูัเบุศร	เพจ	‘Olarik	Musigavong’	(https://www.facebook.com/olarik.musigavong)	

นพ.อรีัณ ไติรีติานนท์ สูตินร่แพที่ยื่์ผูิ�เช่ื่�ยื่วิชื่าญป็ระจำาโรงพยื่าบุาลูตำารวิจ	 เจ�าของเพจ	 ‘อรัณ	

ไตรตานนท์ี่	โต๊ะที่ำางาน’	(https://www.facebook.com/tritanonarun/)	แลูะ	พญิ.กรีพินธ์ุ์ รัีตินสัูจ้ธ์รีรีม 

สูตินร่แพที่ย์ื่	โรงพยื่าบุาลูสมิติเวิชื่ชื่ลูบุุร่	เพจ	Doctor	ออ,	Woman	expert	(https://m.facebook.com/

Dr.Korapin/)	โดยื่ม่คุณ	“บุุ�ม	ป็นัดดา	วิงศ์ผูิ�ด่”	เป็็นผูิ�ดำาเนินรายื่การ

สููติินรีีแพทย์์ห่่วงผูู้�ห่ญิิงไทย์เสูี�ย์งโรีค
‘ช็็อกโกแลติซีีสูติ์’
ย์ำ��ไม่่ห่�ย์ข�ด อ�จเป็็นซีำ�� แนะรีักษ�และใช็�ย์�ติ่อเน่�อง
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 นพ.อรัีณ ไติรีติานนท์ สููติินรีีแพทย์์ผูู้้เชี็�ย์วช็าญิป็รีะจ้ำาโรีงพย์าบุาลูติำารีวจ้ กลู่าวิว่ิา 

ผูิ�หญิงทุี่กคนต�องหมั�นสังเกตตัวิเองเสมอ	 เพราะผูิ�ป่็วิยื่ส่วินใหญ่ท่ี่�พบุมักม่ควิามเข�าใจผิิดคิดว่ิา	

การท่ี่�ป็ระจำาเด่อนไม่มาเป็็นเร่�องไม่ด่	หร่อเม่�อไม่ม่อาการป็วิดแลู�วิก็มักจะไม่มาพบุแพที่ย์ื่ตามนัด	

แต่จริง	 ๆ	 การไม่ม่ป็ระจำาเด่อนท่ี่�เกิดจากการรับุป็ระที่านยื่าเป็็นเร่�องป็กติท่ี่�สามารถพบุได�	 แลูะ

แม�ว่ิาจะไม่ม่อาการป็วิดแลู�วิก็ควิรจะมาพบุแพที่ย์ื่ตามนัด	 เน่�องจากอาจม่โรคแที่รกซ้�อนอยู่ื่	

ขอยื่ำ�าว่ิาโรคน่�ป้็องกันอาการรุนแรงได�ด�วิยื่การรับุป็ระที่านยื่า	ให�ร่บุมารักษาแต่เนิ�น	ๆ	หากป็ลู่อยื่ไป็

อาจเกิดโรคอ่�นตามมา	เช่ื่น	มะเร็งเย่ื่�อบุุโพรงมดลููก	ฯลูฯ

	 สำาหรับุยื่าหลัูก	ๆ	 ท่ี่�แพที่ย์ื่ใชื่�รักษาโรคเย่ื่�อบุุโพรงมดลููกเจริญผิิดท่ี่�ก็ค่อ	กลุู่มเอสโตรเจน	

(Estrogen)	 แลูะโป็รเจสติน	 (Progestin)	 โดยื่ทัี่�วิไป็อยู่ื่ในรูป็ของยื่าเม็ดคุมกำาเนิดหร่อยื่าฮอร์โมน

บุางชื่นิด	 ซ่้�งท่ี่�ผ่ิานมาเกิดควิามเข�าใจผิิดว่ิาเม่�อรับุป็ระที่านยื่าฮอร์โมนแลู�วิจะม่บุุตรยื่ากหร่อ

ยื่าไป็กระตุ�นเซ้ลูลู์จนเกิดเป็็นเน่�องอก	 แต่จากรายื่งานผิลูการศ่กษาทัี่�งในแลูะต่างป็ระเที่ศพบุวิ่า

ไม่ม่ควิามเก่�ยื่วิข�องกัน	

	 “กรณ่ผูิ�ป่็วิยื่เข�ารับุการผิ่าตัดถุงนำ�าในรังไข่แลู�วิ	 90%	 ด่ข่�น	 แต่หลูายื่ครั�งรอยื่โรคยื่ังอยู่ื่	

แต่ผูิ�ป่็วิยื่กลัูบุเลิูกรับุป็ระที่านยื่า	ที่ำาให�ถุงนำ�ารังไข่	ช็ื่อกโกแลูตซ่้สต์	ยัื่งม่โอกาสโตได�อ่ก	ข�อแนะนำาค่อ	

ไม่ควิรท่ี่�จะหยุื่ดรับุป็ระที่านยื่า	หร่อมาพบุแพที่ย์ื่อย่ื่างสมำ�าเสมอ”

 นพ.โอฬาริีก มุสิูกวงศ์์ สููติินรีีแพทย์์ โรีงพย์าบุาลูเจ้้าพรีะย์าอภัย์ภูเบุศ์รี กลู่าวิว่ิา	สถิติ

จากผูิ�ป่็วิยื่ท่ี่�เป็็นโรคน่�แลู�วิสามารถกลูบัุมาเป็็นซ้ำ�ากวิา่	10%	ดงันั�น	ผูิ�หญงิสงัเกตตวัิเองได�จากอาการ

ป็วิดที่�องน�อยื่	รู�ส่กเจ็บุลู่ก	ๆ	เวิลูาม่เพศสัมพันธ์์	หร่อม่บุุตรยื่าก	ควิรรับุการตรวิจภัายื่ในป็ระจำาทุี่กปี็

เพ่�อดูป็ากมดลููกแลูะรังไข่	 เพราะการไม่ม่อาการมิได�หมายื่ถ่งไม่ได�เป็็นโรค	 บุางคนม่อาการตั�งแต่

วัิยื่รุ่นแต่กว่ิาจะมาหาหมอ	7-10	ปี็	จะม่ผิลูเส่ยื่แลูะอาการท่ี่�รุนแรงตามมา

	 “หากตรวิจพบุชื่็อกโกแลูตซ่้สต์ระยื่ะแรก	 ม่ขนาดเลู็ก	 เช่ื่น	 1	 เซ้นติเมตร	 อาจรักษาด�วิยื่

การรับุป็ระที่านยื่าได�	ไม่ต�องผ่ิาตัด	ไม่ต�องเจ็บุตัวิ	แต่ผูิ�ป่็วิยื่จำานวินไม่น�อยื่พอม่อาการด่ข่�น	รับุป็ระที่าน

ยื่าแลู�วิหร่อผ่ิาตัดแลู�วิก็จะหายื่ไป็	 จริง	 ๆ	 ควิรมาพบุแพที่ย์ื่อย่ื่างสมำ�าเสมอตามนัดเพราะสามารถ

กลัูบุมาเป็็นใหม่ได�”
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 พญิ.กรีพินธ์ุ์ รัีตินสัูจ้ธ์รีรีม สููติินรีีแพทย์์ โรีงพย์าบุาลูสูมิติิเวช็ช็ลูบุุรีี อธิ์บุายื่ว่ิา	

ช็ื่อกโกแลูตซ่้สต์เป็็นพิษต่อรังไข่	 สามารถซ้่อนอยู่ื่ได�หลูายื่จุด	 บุางกรณ่อัลูตราซ้าวินด์หร่อ

เอกซ้เรย์ื่ก็อาจไม่พบุ	 เช่ื่น	 ไป็ฝัังด�านหลัูงมดลููก	 การพบุแพที่ย์ื่เพ่�อตรวิจวิินิจฉััยื่โดยื่เร็วิเป็็น

เร่�องสำาคัญ	แลูะสามารถรักษาด�วิยื่ยื่าซ่้�งปั็จจุบัุนพัฒนาไป็มาก	ทัี่�งยื่าคุมกำาเนิด	ยื่าโป็รเจสติน	เช่ื่น	

ไดอิโนเจส	 (dienogest)	 ยัื่งไม่ม่การวิิจัยื่ท่ี่�สรุป็ได�ว่ิาการรับุป็ระที่านยื่ารักษาโรคน่�จะที่ำาให�เกิด

มะเร็ง	เช่ื่น	มะเร็งเต�านม	มะเร็งโพรงมดลููก	ถ�าใชื่�ในควิามดูแลูของแพที่ย์ื่

	 “โรคน่�เป็็นโรคเร่�อรัง	แม�จะที่�องหร่อคลูอดบุุตรแลู�วิกต็�องรักษาอยื่า่งตอ่เน่�อง	ตราบุใด

ท่ี่�ไม่เข�าสู่วัิยื่ที่องหร่อหมดป็ระจำาเด่อนก็จะยัื่งไม่หายื่	 โรคน่�รักษาด�วิยื่ยื่าเป็็นหลัูก	 บุางกรณ่

อาจต�องรักษาโดยื่การส่องกลู�องผ่ิาตัด”

	 ทัี่�งน่�โรคเย่ื่�อบุุโพรงมดลููกเจริญผิิดท่ี่�เช่ื่�อวิ่าเกิดจากเลู่อดป็ระจำาเด่อนไหลูยื่�อนกลัูบุ

เข�าไป็ในช่ื่องที่�อง	ซ่้�งเลู่อดป็ระจำาเด่อนเหลู่าน่�ม่	‘เซีลูล์ูเยื์�อบุุโพรีงมดัลููก’ อยู่ื่ด�วิยื่	แลู�วิม่ปั็จจัยื่

บุางอย่ื่างกระตุ�นให�เย่ื่�อบุุโพรงมดลููกไป็ฝัังผิิดท่ี่�ท่ี่�อวัิยื่วิะต่าง	ๆ 	ที่ำาให�เกิดโรคข่�น	เช่ื่น	ฝัังท่ี่�รังไข่

จนเกิดเป็็นซ่้สต์ส่ดำาคลูำ�าคลู�ายื่ช็ื่อกโกแลูต	มักเร่ยื่กกันว่ิา	‘ถุ้งนำ�าช็็อกโกแลูติ’ หร่อ	‘ช็็อกโกแลูติซีีสูต์ิ’ 

ซ่้�งที่ำาให�ผูิ�ป่็วิยื่ป็วิดบุริเวิณที่�องน�อยื่แลูะม่อาการป็วิดรุนแรงมากข่�น

	 ทัี่�งน่�ผูิ�ป่็วิยื่โรคเย่ื่�อบุุโพรงมดลููกเจริญผิิดท่ี่�สามารถดาวิน์โหลูดแอป็พลิูเคชั็น Endo 

Diary TH ได�ทัี่�ง	App	Store	แลูะ	Google	Play	ซ่้�งสามารถช่ื่วิยื่เต่อนการรับุป็ระที่านยื่า	ให�ข�อมูลู

เบุ่�องต�นเก่�ยื่วิกับุโรค	 ตลูอดจนชื่่วิยื่บุันท่ี่กอาการสำาคัญต่าง	 ๆ	 อาที่ิ	 อาการป็วิด	 อารมณ์

เป็็นอย่ื่างไร	เลู่อดป็ระจำาเด่อนเป็็นอย่ื่างไร	ม่ลิู�มเลู่อดป็นในป็ระจำาเด่อนหร่อไม่	เพ่�อนำาข�อมูลู

ดังกลูา่วิไป็ส่�อสารกบัุแพที่ยื่ไ์ด�อย่ื่างถกูต�องครบุถ�วิน	ที่ำาให�การรกัษาเป็็นไป็อยื่า่งม่ป็ระสทิี่ธิ์ภัาพ



13วงการยา

Healthcare x Application
กองบรรณาธิการThe Med ic ine Journa l

ประจำำ�เดืือนกัันยายน 2564

	 สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล	(องค์์ก�รัมห�ชนั)	หรืัอ	สำพัรั.	และหน่ัวยง�นัรััฐ	อ�ทิั	สำำ�นัักง�นัค์ณะกรัรัมก�รัพััฒนั�

รัะบบรั�ชก�รั	(ก.พั.รั.)	กรัมก�รัปกค์รัอง	สำำ�นัักง�นัปลัดิกรัะทัรัวงก�รัพััฒนั�สัำงค์มและค์ว�มมั�นัค์งของมนุัษย์	สำถ�บันัทัดิสำอบ

ทั�งก�รัศึึกษ�แห่งช�ติิ	 (องค์์ก�รัมห�ชนั)	บริัษัทั	ข้อมูลเค์รัดิิติแห่งช�ติิ	จิำ�กัดิ	และสำำ�นัักง�นัปรัะกันัสัำงค์ม	ได้ิร่ัวมกันัพััฒนั�

แพัลติฟอรั์มกล�งภ�ยใติ้ชื�อ	 ‘ทั�งรััฐ’	 ซึึ่�งเป็นัแอปพัลิเค์ชันัท่ั�รัวบรัวมง�นับรัิก�รัภ�ค์รััฐติ่�ง	 ๆ	 เพืั�ออำ�นัวยค์ว�มสำะดิวกแก่

ปรัะช�ชนัในัก�รัติิดิต่ิอขอรัับบริัก�รัผ่่�นัช่องทั�งออนัไลน์ั	ปรัะช�ชนัสำ�ม�รัถเข้�ถึงบริัก�รัภ�ค์รััฐจิ�กทุักท่ั�ทุักเวล�	 ผ่่�นัสำม�ร์ัทัโฟนั	

โดิยดิ�วน์ัโหลดิได้ิจิ�กทัั�งรัะบบ	iOS	และ	Android	

	 แอปพลิิเคชััน	‘ทางรััฐ’	เป็นัแพัลติฟอร์ัมท่ั�ออกแบบม�เพืั�อติอบไลฟ์สำไติล์ของปรัะช�ชนัยุค์ดิิจิิทััล	สำ�ม�รัถติรัวจิสำอบ

สิำทัธิิ	 จ่ิ�ยบิล	 หรืัอติิดิติ�มสำถ�นัะก�รัขอใช้บริัก�รัจิ�กภ�ค์รััฐได้ิอย่�งง่�ยดิ�ย	 และหน่ัวยง�นัภ�ค์รััฐท่ั�ต้ิองก�รัยกรัะดัิบ

ก�รัให้บริัก�รัปรัะช�ชนัให้ม่ปรัะสิำทัธิิภ�พัม�กขึ�นั	ช่วยลดิทัั�งเวล�และค่์�ใช้จ่ิ�ยในัก�รัเดิินัทั�งไปติิดิต่ิอหน่ัวยง�นัภ�ค์รััฐเพืั�อขอรัับ

ก�รับริัก�รัต่ิ�ง	ๆ	สำ�ม�รัถนัำ�ข้อมูล	และบริัก�รัต่ิ�ง	ๆ	ม�ให้บริัก�รัผ่่�นัแอปพัลิเค์ชันั	‘ทั�งรััฐ’

แอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ 
ทางลัดถึงรัฐ ช่องทางเดียวได้ทุกรอยยิ้ม ทุกที่ ทุกเวลา
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	 แอปพลิิเคชััน	‘ทางรััฐ’	คื์อ	แอปพัลิเค์ชันัท่ั�รัวบรัวมบริัก�รัของภ�ค์รััฐท่ั�สำำ�คั์ญม�ไว้อยู่ในัแอปพัลิเค์ชันัเด่ิยว	

ซึึ่�งในัปัจิจุิบันัม่บริัก�รัเดิ่นัท่ั�พัร้ัอมให้บรัิก�รัปรัะช�ชนักว่�	 10	 บริัก�รั เช่นั	 สิำทัธิิปรัะกันัสัำงค์ม	 เงินัอุดิหนัุนัเพืั�อ

ก�รัเล่�ยงดูิเด็ิกแรักเกิดิ	ก�รัติรัวจิสำอบข้อมูลเค์รัดิิติบูโรั	สิำทัธิิหลักปรัะกันัสุำขภ�พั	รัวมถึงบริัก�รัค่์�นัำ��	ค่์�ไฟ	ท่ั�สำ�ม�รัถ

ชำ�รัะค่์�บริัก�รัผ่่�นั	QR	Code	เป็นัต้ินั

	 โดิยอนั�ค์ติจิะม่บริัก�รัท่ั�ค์รัอบค์ลุมกว่�	 100	 บริัก�รัท่ั�จิะให้บริัก�รัปรัะช�ชนัได้ิอย่�งสำะดิวกรัวดิเร็ัว	 ซึึ่�งจิะ

เป็นัศูึนัย์รัวมบริัก�รัภ�ค์รััฐให้บริัก�รัปรัะช�ชนัได้ิแบบเบ็ดิเสำร็ัจิ	ณ	 จุิดิเด่ิยว	 ทัั�งน่ั�แอปพัลิเค์ชันัทั�งรััฐได้ิดิำ�เนิันัง�นั

ภ�ยใต้ิแผ่นัแม่บทัพัอร์ัทััลกล�งเพืั�อปรัะช�ชนัรัะยะ	3	ปี	(Citizen	Portal	Roadmap) ซึึ่�งรััฐบ�ลม่เจิตินั�รัมณ์มุ่งผ่ลักดัินั

ให้แผ่นัน่ั�เป็นัรัะบบกล�งของปรัะเทัศึ	(Citizen	Portal)	ท่ั�รัวบรัวมง�นับริัก�รัภ�ค์รััฐไว้ในัแหล่งเด่ิยว	เพืั�อให้ปรัะช�ชนั

ได้ิรัับปรัะสำบก�รัณ์ท่ั�ด่ิในัก�รัติิดิต่ิอรั�ชก�รัผ่่�นัทั�งออนัไลน์ั

	 โดิยปรัะโยชน์ัท่ั�ปรัะช�ชนัจิะได้ิรัับจิ�กแอปพัลิเค์ชันั	‘ทั�งรััฐ’	สำรุัปง่�ย	ๆ	คื์อ	ปรัะหยััดค่าใช้ัจ่่ายั	สะดวก	

แลิะรัวดเร็ัว	สามารัถติิดติามสถานะการัขอใช้ับริัการัภาครััฐได้สะดวก	ค้นหาข้อมูลิการัติิดต่ิอรัาชัการัได้	อีกทั�ง

ได้รัับบริัการัติามสิทธิิที�พึงได้อย่ัางเท่าเทียัมแลิะเป็นธิรัรัม

แอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ คืออะไร 
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มาดูขั้ั้นตอนวิธีีการ LOGIN เขั้้าใช้งานแบบง่าย ๆ กัน 
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ขอขอบคุณข้อมูลิจ่าก		สำำ�นัักง�นัพััฒนั�รััฐบ�ลดิิจิิทััล	(องค์์ก�รัมห�ชนั)	(สำพัรั.)	
https://www.dga.or.th/our-services/one-stop-service/citizenportal
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แพทย์์ชี้้�โรคผื่่�นภููมิิแพ้ผื่ิวหนังรุนแรงกว่าท้�คิด แพทย์์ชี้้�โรคผื่่�นภููมิิแพ้ผื่ิวหนังรุนแรงกว่าท้�คิด 
แนะภูาครัฐให้สิิทธิิผืู่้ป่่วย์เท่าเท้ย์มิกันแนะภูาครัฐให้สิิทธิิผืู่้ป่่วย์เท่าเท้ย์มิกัน

	 ทราบหรือไม่่ว่่าปััจจบัุนมี่ผู้้�ป่ัว่ยโรคผืู้�นภู้มิ่แพ้�ผิู้ว่หนัง	หรือที�เรียกว่่า	Atopic	Dermatitis	

ม่ากกว่่า	230	ล้�านคนทั�ว่โล้ก	ซ่ึ่�งพ้บได้�ในทุกช่่ว่งอายุ	ในปัระเทศไทยพ้บบ่อยที�สุุด้ในเด็้กทารก

จนถ่ึง	3	ขว่บปีัแรก	แล้ะพ้บว่่ามี่เด็้กไทยอายุ	6-12	ปีั	ป่ัว่ยเป็ันโรคผืู้�นภู้มิ่แพ้�ผิู้ว่หนังร�อยล้ะ	

16.51	แล้ะพ้บน�อยล้งในอายุ	13-17	ปีั	อย่้ที�ร�อยล้ะ	12.79	 ซ่ึ่�งหากไม่่รีบทำาการรักษาแล้ะ

ด้้แล้ให�ถ้ึกวิ่ธีีตัั้�งแต่ั้เนิ�น	ๆ	อาจมี่อาการรุนแรงม่ากข่�นหรือเป็ันเรื�อรังจนถ่ึงตั้อนโตั้ได้�	ฉะนั�น

การพ้บแพ้ทย์โด้ยเร็ว่ที�สุุด้เพื้�อรับการรักษาอย่างต่ั้อเนื�องจ่งเป็ันวิ่ธีีที�ดี้ที�สุุด้	 ช่่ว่ยให�ผู้้�ป่ัว่ย

มี่อาการบรรเทาล้ง	กลั้บม่ามี่คว่าม่มั่�นใจในการใช่�ชี่	วิ่ตั้	แล้ะมี่คุณภูาพ้ชี่วิ่ตั้ที�ดี้ข่�นได้�		

	 นพ.กัันย์์	 พงษ์์สามารถ	 แพทย์์ผู้้�เช่ี่�ย์วชี่าญด้�านกุัมารเวชี่ศาสตร์	 โรคภู้มิแพ�

อิิมม้โนวิทย์า	สถาบัันสุขภูาพเด็้กัแห่่งชี่าติมห่าราชิี่น่	เปิัด้เผู้ยว่่า	“ทุกวั่นที�	14	กันยายน

ของทุกปีั	ได้�ถ้ึกกำาหนด้ให�เป็ัน	‘วั่นผืู้�นภู้มิ่แพ้�ผิู้ว่หนังโล้ก’	หรือ	‘World	Atopic	Dermatitis	Day’	

ซ่ึ่�งนับเป็ันโอกาสุที�ดี้ในการสุร�างคว่าม่ตั้ระหนักร้�เกี�ยว่กับโรคผืู้�นภู้มิ่แพ้�ผิู้ว่หนัง	เพ้ราะถืึอเป็ัน

หน่�งในโรคผิู้ว่หนังที�แพ้ร่หล้ายม่ากที�สุุด้ในโล้ก	โด้ยองค์การอนามั่ยโล้ก	(WHO)	ได้�ปัระม่าณการว่่า

มี่ผู้้�ป่ัว่ยโรคผืู้�นภู้มิ่แพ้�ผิู้ว่หนังม่ากกว่่า	 230	 ล้�านคนทั�ว่โล้ก	 แต่ั้สิุ�งที�น่ากังว่ล้คือ	 โรคนี�

กลั้บถ้ึกม่องข�าม่	โด้ยทั�ว่ไปัมั่กม่องว่่าเป็ันแค่คว่าม่ผิู้ด้ปักติั้ของผิู้ว่หนังภูายนอก	แสุด้งให�เห็นว่่า

คนสุ่ว่นใหญ่่ยังขาด้คว่าม่ร้�คว่าม่เข�าใจที�ถ้ึกตั้�องเกี�ยว่กับโรคผืู้�นภู้มิ่แพ้�ผิู้ว่หนัง	 การรณรงค์

สุร�างการรบัร้�ในว่งกว่�างอยา่งต่ั้อเนื�องจ่งเสุมื่อนพ้ลั้งขับเคลื้�อนเพื้�อให�ว่งการแพ้ทย	์หน่ว่ยงาน

ภูาครัฐที�เกี�ยว่ข�อง	รว่ม่ถ่ึงภูาคปัระช่าช่นได้�เริ�ม่หันม่าใสุ่ใจแล้ะด้้แล้ผู้้�ป่ัว่ยโรคนี�ม่ากยิ�งข่�น”	
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	 โด้ยในคว่าม่เปั็นจริงแล้�ว่	 โรคผืู้�นภู้มิ่แพ้�ผิู้ว่หนังเปั็นม่ากกว่่าอาการคันที�ผิู้ว่หนัง	 โรคนี�

มี่กระบว่นการของการด้ำาเนินโรคอย่างเป็ันระบบ	ซ่ึ่�งได้�แบ่งชั่�นของคว่าม่รุนแรงของโรคเป็ัน	3	สุ่ว่น

ด้�ว่ยกัน	 คือ	 รุนแรงน�อย	 รุนแรงปัานกล้าง	 แล้ะรุนแรงม่าก	 ซ่ึ่�งมี่ปััจจัยหรือตัั้ว่แปัรที�เข�าม่ากระตุั้�น

คว่าม่รุนแรงของโรคได้�ในหล้ายม่ิติั้	 ที�สุำาคัญ่โรคนี�ยังสุ่งผู้ล้กระทบตั้่อตั้ัว่ผู้้�ป่ัว่ยเองทั�งในด้�าน

สุภูาพ้ร่างกาย	 สุภูาพ้จิตั้ใจ	 นับรว่ม่ถึ่งคว่าม่มั่�นใจในการใช่�ชี่วิ่ตั้แล้ะคุณภูาพ้ช่ีวิ่ตั้	 ไม่่เพ้ียงเท่านั�น

โรคนี�ยังสุ่งผู้ล้กระทบทั�งทางตั้รงแล้ะทางอ�อม่แก่ครอบครัว่ผู้้�ป่ัว่ยอีกด้�ว่ย	

	 นพ.กัันย์์	 กล่้าว่แนะนำาให�ผู้้�ปักครองคว่รสัุงเกตั้ล้้กว่่ามี่อาการของผิู้ว่หนังอักเสุบ	 ได้�แก่	

แห�ง	 แด้ง	 คัน	 โด้ยอาการคันจะเด่้น	 ผู้้�ป่ัว่ยโรคผืู้�นภู้ม่ิแพ้�ผู้ิว่หนังจะมี่อาการคันยุบ	ๆ	 ยิบ	ๆ	 จน

ไม่่สุาม่ารถึนั�งอย่้นิ�ง	ๆ	ได้�	 ซ่ึ่�งสุาม่ารถึเกิด้ข่�นได้�บริเว่ณผิู้ว่หน�า	แขน	ขา	ข�อพั้บ	ซึ่อกคอ	มื่อ	เท�า	

รอบใบห้	หรือศีรษะ	ในรายที�มี่อาการรุนแรงก็จะมี่ผืู้�นข่�นได้�ทั�งตัั้ว่	มี่นำ�าเหลื้องเยิ�ม่ตั้าม่ผิู้ว่หนัง	แล้ะ

ผู้้�ป่ัว่ยบางรายอาจม่ีโรคภู้มิ่แพ้�ทางเดิ้นหายใจร่ว่ม่ด้�ว่ย	 โด้ยผู้้�ปักครองคว่รพ้าบุตั้รหล้านม่าปัร่กษา

แพ้ทย์ตัั้�งแต่ั้เนิ�น	ๆ 	เพื้�อจะได้�ว่างแผู้นการรกัษาได้�อย่างถ้ึกตั้�อง	เพ้ราะหากปัล้อ่ยทิ�งไว่�อาจสุ่งผู้ล้ให�

มี่อาการรุนแรงข่�นในระยะยาว่	

	 ปััจจุบันยังไม่่สุาม่ารถึระบุถ่ึงสุาเหตุั้ของการเกิด้โรคผืู้�นภู้มิ่แพ้�ผิู้ว่หนังได้�อย่างชั่ด้เจน	แต่ั้เชื่�อว่่า

อาจเกิด้จากหล้ายปััจจัยร่ว่ม่กัน	อาทิ	

	 •	 ปััจจัยทางพั้นธุีกรรม่	 ซ่ึ่�งเป็ันปััจจัยภูายในของผู้้�ป่ัว่ยที�เกิด้คว่าม่ผิู้ด้ปักติั้ของผิู้ว่หนัง

ร่ว่ม่กับการมี่คว่าม่ผิู้ด้ปักติั้ของระบบภู้มิ่คุ�ม่กันของร่างกาย	ในกรณีที�บิด้าหรือม่ารด้าคนใด้คนหน่�ง

มี่ปัระวั่ติั้เป็ันโรคผืู้�นภู้มิ่แพ้�ผิู้ว่หนัง	บุตั้รก็มี่โอกาสุเป็ันโรคผืู้�นภู้มิ่แพ้�ผิู้ว่หนังสุ้งกว่่าคนปักติั้	2-3	เท่า	

แต่ั้หากบิด้าแล้ะม่ารด้าเป็ันผู้้�ป่ัว่ยโรคนี�ทั�งค่้	บุตั้รก็มี่โอกาสุเป็ันสุ้งกว่่าคนปักติั้ถ่ึง	3-5	เท่า

	 •	 ปััจจัยจากสิุ�งแว่ด้ล้�อม่	 ซ่ึ่�งเป็ันปััจจัยกระตุั้�นให�อาการกำาเริบ	 โด้ยผู้้�ป่ัว่ยแต่ั้ล้ะรายจะมี่

ปััจจัยกระตุั้�นที�แตั้กต่ั้างกันไปั	 ปััจจัยกระตุั้�นที�พ้บได้�บ่อย	 เช่่น	 ภูาว่ะอากาศร�อนจัด้หรือหนาว่จัด้	

การติั้ด้เชื่�อที�ผิู้ว่หนัง	การแพ้�สุารเคมี่บางช่นิด้	การใสุ่เสืุ�อผู้�าที�ระคายเคือง	หรือสัุม่ผัู้สุสุารที�ก่อให�เกิด้

การระคายเคือง	เป็ันตั้�น
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	 นอกจากนี�ยังไม่่มี่วิ่ธีีการรักษาโรคผืู้�นภู้มิ่แพ้�ผิู้ว่หนังให�หายขาด้ได้�	 โด้ยแนว่ทางการรักษา

ที�ผู่้านม่าจ่งเป็ันเพี้ยงการรักษาผิู้ว่หนังที�อักเสุบให�กลั้บม่าเป็ันผิู้ว่หนังที�ปักติั้	แล้ะป้ัองกันการกำาเริบ

ซึ่ำ�าของผืู้�น	โด้ยแพ้ทย์จะใช่�วิ่ธีีบรรเทาโรคตั้าม่อาการที�เกิด้ข่�น	อาทิ	ใช่�ครีม่ทาเพื้�อเพิ้�ม่คว่าม่ชุ่่ม่ชื่�น

แล้ะล้ด้อาการคัน	 หรือในกลุ่้ม่ที�มี่อาการม่ากข่�นก็ตั้�องใช่�ยาทาสุเตีั้ยรอยด์้เพื้�อล้ด้การอักเสุบของ

ผิู้ว่หนงั	หรือบางรายที�มี่บรเิว่ณผืู้�นคนัหล้ายตั้ำาแหนง่เปัน็ว่งกว่�างกอ็าจตั้�องใช่�ยากด้ภูมิ้่คุ�ม่กันรว่่ม่ด้�ว่ย	

ซ่ึ่�งในกลุ่้ม่ยาทาสุเตีั้ยรอยด์้แล้ะยากด้ภู้มิ่คุ�ม่กันก็จะมี่ข�อจำากัด้	 เพ้ราะหากมี่การใช่�ติั้ด้ต่ั้อกันเป็ัน

เว่ล้านานย่อม่สุ่งผู้ล้ข�างเคียง	อาจกระทบต่ั้อภูาว่ะการเจริญ่เติั้บโตั้ของเด็้ก

	 นพ.กัันย์์	ให�ข�อม้่ล้เพิ้�ม่เติั้ม่ว่่า	“ด้�ว่ยเทคโนโล้ยีคว่าม่ก�าว่หน�าทางการแพ้ทย์ทำาให�ปััจจุบัน

มี่นวั่ตั้กรรม่การรกัษาแบบใหม่่	อาทิ	การใช่�ยากลุ่้ม่ช่วี่ภูาพ้	ซ่ึ่�งเป็ันทางเลื้อกหน่�งของการรักษาผู้้�ปัว่่ย

โรคผืู้�นภู้มิ่แพ้�ผิู้ว่หนังที�นับว่่าม่ีปัระสุิทธิีภูาพ้ม่าก	 โด้ยนว่ัตั้กรรม่ร้ปัแบบใหม่่นี�ได้�ถ้ึกพั้ฒนาข่�นม่า

เพื้�อใช่�รักษาโรคในกลุ่้ม่ภู้มิ่แพ้�ช่นิด้เดี้ยว่กับโรคผืู้�นภู้มิ่แพ้�ผิู้ว่หนังอักเสุบนี�โด้ยเฉพ้าะ	ซ่ึ่�งสิุ�งสุำาคัญ่คือ	

วิ่ธีีนี�สุาม่ารถึช่่ว่ยล้ด้การใช่�สุเตีั้ยรอยด์้รว่ม่ถ่ึงล้ด้การใช่�ยากด้ภู้มิ่คุ�ม่กันในผู้้�ป่ัว่ยกลุ่้ม่หน่�งที�คว่บคุม่โรค

ไม่่ได้�	 โด้ยผู้้�ป่ัว่ยสุ่ว่นใหญ่่จะสุาม่ารถึกลั้บม่ามี่อาการที�ดี้ข่�น	 แล้ะกลั้บม่าใช่�ชี่วิ่ตั้ได้�ปักติั้หากได้�รับ

การรักษาอย่างต่ั้อเนื�อง”

	 แต่ั้ด้�ว่ยทุกวั่นนี�ปัระเทศไทยยังมี่ข�อจำากัด้ในเรื�องสิุทธิีของผู้้�ป่ัว่ยในการเข�าถ่ึงการรักษา

อย่างยั�งยืนทั�งในด้�านระบบสุาธีารณสุุขที�ไม่่มี่คว่าม่สัุม่พั้นธ์ีหรือเชื่�อม่โยงข�อม้่ล้สุุขภูาพ้อย่างเป็ันระบบ	

โด้ยเฉพ้าะเมื่�อมี่การเปัลี้�ยนสุถึานพ้ยาบาล้	 รว่ม่ถ่ึงยังมี่สิุทธิีการรักษาต่ั้าง	ๆ	หล้ายปัระเภูท	อาทิ	

สุวั่สุดิ้การของรัฐ	 บัตั้รปัระกันสุุขภูาพ้ถึ�ว่นหน�า	 บัตั้รปัระกันสัุงคม่	 เป็ันตั้�น	 ซ่ึ่�งก็ยังไม่่สุาม่ารถึ
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ครอบคลุ้ม่การเข�าถ่ึงการรักษาโรคได้�อย่างที�คว่รจะเป็ันทั�งหม่ด้	ทำาให�ผู้้�ป่ัว่ยที�จำาเป็ันตั้�องใช่�ยา

บางรายเกิด้ภูาระค่าใช่�จ่าย	 สุ่งผู้ล้กระทบต่ั้อภูาว่ะเศรษฐกิจของครอบครัว่อย่างหลี้กเลี้�ยง

ไม่่ได้�	 ที�ผู่้านม่าบัตั้รสุุขภูาพ้ในแต่ั้ล้ะปัระเภูทยังมี่ม่าตั้รฐานการเข�าถ่ึงการรักษาพ้ยาบาล้ที�

แตั้กต่ั้างกัน	 อีกทั�งยังมี่ม่าตั้รฐานที�แตั้กต่ั้างกัน	 ทำาให�เกิด้ปััญ่หาเว่ล้าที�ผู้้�ป่ัว่ยจำาเป็ันตั้�อง

เปัลี้�ยนสิุทธิี	เช่่น	หากบุตั้รมี่พ่้อหรือแม่่รับราช่การหรือทำางานรัฐวิ่สุาหกิจก็จะได้�รับสุวั่สุดิ้การ

ของรัฐไปัด้�ว่ยจนถ่ึงอายุ	 20	 ปีั	 แต่ั้หลั้งจากนั�นจะถืึอว่่าพ้�นสิุทธิีการรักษาของสุวั่สุดิ้การของรัฐ	

ไม่่สุาม่ารถึเบิกค่าใช่�จ่ายต่ั้อไปัได้�	โด้ยตั้าม่ระบบก็จะถ้ึกเปัลี้�ยนไปัให�ใช่�สิุทธิีบัตั้รปัระกันสุุขภูาพ้

ถึ�ว่นหน�า	

	 ยิ�งไปักว่่านั�นเมื่�อเด็้กเหล่้านี�สุำาเร็จการศ่กษา	 หล้าย	ๆ	 คนก็จะถ้ึกเปัลี้�ยนสิุทธิีเป็ัน

ปัระกันสัุงคม่	 แล้ะมั่กจำาเป็ันตั้�องเปัลี้�ยนสุถึานพ้ยาบาล้	 แล้ะเปัลี้�ยนแพ้ทย์ผู้้�รักษาอีกครั�ง	

เรื�องนี�กล้ายเป็ันปััญ่หาไม่่เพี้ยงเฉพ้าะกับผู้้�ป่ัว่ยโรคผืู้�นผิู้ว่หนังอักเสุบช่นิด้นี�	 แต่ั้ยังเกิด้กับผู้้�ป่ัว่ย

โรคเรื�อรังอื�น	ๆ 	ม่ากม่ายที�จำาเป็ันตั้�องได้�รับการรักษาต่ั้อเนื�อง	ทำาให�ผู้้�ปัว่่ยจำานว่นม่ากจำาตั้�อง

ยุติั้การรักษาเนื�องจากภูาระค่าใช่�จ่าย	 เป็ันตั้�น	 ซ่ึ่�งในแง่ของสิุทธิีม่นุษยช่นในหม่ว่ด้สุุขภูาพ้

ของสุหปัระช่าช่าติั้แล้�ว่	สิุทธิีปัระโยช่น์ในการรักษาพ้ยาบาล้ของปัระช่าช่นทุกคน	โด้ยเฉพ้าะ

อย่างยิ�งกับเด็้กแล้ะเยาว่ช่นคว่รจะได้�รับสิุทธิีในการเข�าถ่ึงแล้ะด้้แล้รักษาด้�านสุุขภูาพ้

ในม่าตั้รฐานเดี้ยว่กันอย่างเท่าเทียม่กัน	ในสุ่ว่นนี�ยังถืึอเป็ันคว่าม่ท�าทายของระบบสุาธีารณสุุข

ของไทยอยา่งม่าก	จ่งอยากวิ่งว่อนให�หน่ว่ยงานภูาครัฐที�เกี�ยว่ข�องพิ้จารณาในระดั้บนโยบาย

ด้�านสุุขภูาพ้ของปัระช่าช่นอย่างยั�งยืนภูายใตั้�ม่าตั้รฐานเดี้ยว่กัน	 เพื้�อคุณภูาพ้ชี่วิ่ตั้ที�ดี้ข่�น

อย่างถึ�ว่นหน�า
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แผนกเวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์บูรณาการ
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สมุุนไพรจีีนบำำรุงปอดสมุุนไพรจีีนบำำรุงปอด
	 สมุุนไพรจีีน	หรือยาจีีนสำาหรับบำารุงปอด	บรรเทาอาการไอ	มีุหลากหลายชนิด	ซ่ึ่�งเราสามุารถแบ่งเป็น

ชนิดย่อย	ๆ	ได้ดังนี�

1.	 บำารุงปอดบรรเทาอาการไอ	 เช่น	 ไป๋๋เหอ	 มีุฤทธิิ์�บำารุงปอด	 สงบจิีตใจี	 ลดความุร้อน	 บรรเทา

อาการไอ	ไอเป็นเลือด	เป้๋ยหมู่่�	มีุฤทธิิ์�กดชี�ลงล่าง	หยุดอาการไอ	สลายเสมุหะ	อาการไอเป็นเลือด	

เลือดกำาเดาไหล	นอกจีากนี�ยังช่วยระบายความุร้อน	ลดไข้้	กำาจัีดตุ่มุหนอง

ไป๋เหอ เป้ยหมุ่่

2.	 บำารุงปอดเพิ�มุสารอิน	หรือสารนำ�า	เช่น	เทีียนฮััวเฝ่ิ่�น	มีุฤทธิิ์�ลดไข้้	ทำาให้ปอดชุ่มุชื�น	แก้กระหายนำ�า	

เพิ�มุสารนำ�า	ขั้บเสมุหะ	ซาเซิน	มีุฤทธิิ์�ลดความุร้อน	เสริมุสารนำ�า	หยุดอาการไอ		

เทียนฮััวเฝ่ิ่�น ซึ่าเซิึ่น
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	 การรับประทานสมุุนไพรจีีนเป็นยาอาจีรับประทานเป็นยาเดี�ยว	หรือรับประทานเป็นตำารับที�ผสมุกัน

กับยาอื�น	ๆ	อีกหลายชนิด	ทั�งนี�การใช้ยาควรอย่่ในคำาแนะนำาข้องแพทย์จีีนนะคะ

3.	 บำารุงปอดสลายเสมุหะ	เช่น	ซือกััวเย�	มีุฤทธิิ์�สลายเสมุหะ	หยุดอาการไอ	ลดพิษร้อน	ซือกััวจึึ 

มีุฤทธิิ์�สลายเสมุหะ	ขั้บหนอง	 																																																																																														

     

4.	 บำารุงปอดเสริมุชี�	เช่น	มู่�ายเหมิู่นตง	ระบายความุร้อนจีากปอด	ลดอาการปากคอแห้ง	กระหายนำ�า	

หวงฉีี	มีุฤทธิิ์�บำารุงชี�	ขั้บปัสสาวะ	ลดอาการบวมุ	เหงื�อออกมุาก	ร้อนใน	กระหายนำ�า

เอกัสารอ้างอิง
• http://zhongyaocai360.com/zhuzhi/runzao.html 
• http://zhongyibaodian.com/yangsheng-2/a3383.html
• http://qihuangzhishu.com/708/99.html
• https://ypk.familydoctor.com.cn/tcm_xwgj_0_0_3_1.html

ซืึ่อกัวจ่ี ซืึ่อกัวเย่

มุ่ายเหมิุนตง 		หวงฉีี
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	 ในการศึึกษาวิิจััยในประเทศึจัีนล่่าสุุดที�ได้รับการตีีพิิมพ์ิล่งในวิารสุาร	 New	

England	 Journal	 of	 Medicine	 ฉบับวัินที�	 29	 สิุงหาคม	 พิ.ศึ.	 2564	 ที�ผ่่านมา	

ถึึงเร่�องราวิของการบริโภคเกล่่อล่ดโซเดียมทำาให้สุามารถึล่ดการเกิดโรคระบบหัวิใจั

แล่ะหล่อดเล่่อด	แล่ะล่ดอัตีราการเสีุยชีีวิิตีได้	โดยการเก็บข้อมูล่ชีาวิจีันชีนบทจัำานวิน	

600	หมู่บา้น	เพ่ิ�อทำาการศึึกษาวิิจััยแบบสุุ่ม	ซึ�งแบง่ออกเปน็	2	กลุ่่ม	ได้แก	่กลุ่่มทดล่อง

ที�จัะได้รับเกล่่อสุำาหรับบริโภคเป็นเกล่่อล่ดโซเดียม	 (ประกอบด้วิยโซเดียมคล่อไรด์

ร้อยล่ะ	 75	 แล่ะโพิแทสุเซียมคล่อไรด์ร้อยล่ะ	 25)	 แล่ะกลุ่่มควิบคุมจัะได้รับเป็น

เกล่่อบริโภคทั�วิไป	(โซเดียมคล่อไรด์ร้อยล่ะ	100)	

	 รศ.นพ.สุุรศักด์ิ์�	 กันตชููเวสุศ์ร์	 ประธานเครือข่่ายลดิ์บร์โภคเค็ม	 และ

นายกสุมาคมโรคไตแห่่งประเทศไทย	 กล่่าวิว่ิา ในการทดล่องนี�เปรียบเทียบ

เกล่่อทดแทนกับเกล่่อปกติีในผู้่ที�มีประวัิติีเคยเป็นโรคหล่อดเล่่อดสุมองหร่อมีอายุ	60	ปี

ขึ�นไป	แล่ะมีควิามดันโล่หิตีสูุงเป็นเวิล่า	5	ปี	พิบว่ิาในการวิิจััยครั�งนี�มีผู้่เข้าร่วิมวิิจััยจัำานวิน	

20,995	 ราย	 กลุ่่มที�บริโภคเกล่่อล่ดโซเดียมมีอัตีราการเกิดโรคหล่อดเล่่อดสุมอง

น้อยกว่ิากลุ่่มที�บริโภคเกล่่อปกติีอย่างมีนัยสุำาคัญ	 รวิมไปถึึงอัตีราการเกิดโรคทาง

ระบบหัวิใจัแล่ะหล่อดเล่่อด	 แล่ะอัตีราการเสุียชีีวิิตีก็ล่ดล่ง	 ซึ�งผ่ล่การศึึกษาที�ได้ผ่ล่ดี

เกิดจัากการล่ดควิามดันโล่หิตีที�ได้ประสิุทธิิภาพิในกลุ่่มที�บริโภคเกล่่อล่ดโซเดียม	

อย่างไรก็ตีาม	ในการศึึกษานี�ไม่ได้รวิบรวิมผู้่ที�มีโรคไตีรุนแรงเข้าร่วิมการศึึกษาด้วิย

ผลของการบริโภคเกลือลดโซเดียมผลของการบริโภคเกลือลดโซเดียม
ลดการเกิดโรคและเสีียชีีวิิตลดการเกิดโรคและเสีียชีีวิิต
ของโรคระบบหััวิใจและหัลอดเลือดของโรคระบบหััวิใจและหัลอดเลือด
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	 ด้าน	พญ.ศศ์ธร	 คุณููปการ	อายุรแพทย์โรคไต	กล่่าวิว่ิา	การบริโภคเกล่่อล่ดโซเดียมสุามารถึล่ดอัตีรา

การเกิดโรคหล่อดเล่่อดสุมองแล่ะโรคหล่อดเล่่อดอ่�น	 ๆ	 รวิมถึึงการเสีุยชีีวิิตีโดยไม่ก่อให้เกิดผ่ล่ข้างเคียงจัาก

โพิแทสุเซียมสุูงรุนแรง	 ซึ�งในภูมิภาคที�มีการบริโภคโซเดียมเกินกวิ่าเกณฑ์์มาตีรฐาน	 ได้แก่	 ในประเทศึแถึบเอเชีีย	

แอฟริกา	 แล่ะล่าติีนอเมริกา	 จึังเหมาะที�จัะหันมาบริโภคเกล่่อล่ดโซเดียมให้มากขึ�น	 ซึ�งจัากผ่ล่การวิิจััยครั�งนี�

อาจัพิิจัารณานำานโยบายการใช้ีเกล่่อล่ดโซเดียมไปปรับใช้ีได้	 เพิราะเข้าถึึงได้ในราคาไม่แพิงแล่ะได้ผ่ล่ค่อนข้างดี	

ในประเทศึไทยขณะนี�มีทั�งเกล่่อ	นำ�าปล่า	ซอิี�วิ	แล่ะเคร่�องปรงุรสุที�ล่ดโซเดยีมหล่ายยี�ห้อในซเูปอรม์ารเ์กต็ี	แต่ีพิบวิา่

ราคายังสูุงกว่ิาสูุตีรปกติี	 ดังนั�น	 ถ้ึาหากภาครัฐชีดเชียสุ่วินต่ีางราคาตีรงนี�อาจัจัะทำาให้ผู้่บริโภคหันมานิยมบริโภค

ผ่ลิ่ตีภัณฑ์์เหล่่านี�กันมากขึ�น	ซึ�งจัะมีผ่ล่ดีต่ีอสุุขภาพิประชีาชีนผู้่บริโภคในระยะยาวิ	แล่ะสุ่งผ่ล่ให้ล่ดภาระค่ารักษาพิยาบาล่

ของประเทศึล่งได้อย่างมาก
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รวมพลัังเร่งสร้างส่�อความร้้รวมพลัังเร่งสร้างส่�อความร้้
ในการฟื้้�นฟื้้การทำำงานของปอดแลัะระบบหายใจในการฟื้้�นฟื้้การทำำงานของปอดแลัะระบบหายใจ
แก่ผู้้้ป่วย Post-Covid-19แก่ผู้้้ป่วย Post-Covid-19  (ฟื้้�นฟื้้ปอดรอดโควิด)(ฟื้้�นฟื้้ปอดรอดโควิด)
 สมาคมสภาองค์กรโรคหืืดแห่ืงประเทศไทย ร่วมกับกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค 

สถาบันบำาราศนราดูร สถาบันโรคทรวงอก สมาคมอุรเวชช์แห่ืงประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ และชมรมกายภาพบำาบัดระบบหืายใจ หัืวใจและหืลอดเลือดแห่ืงประเทศไทย 

จัดโครงการกิจกรรมสร้างสื�อความรู้ในการฟ้ื้�นฟืู้การทำางานของปอดและระบบหืายใจ

แก่ผูู้้ป่วย Post-Covid-19 ประกอบด้วยคลิปวิดีโอการ์ตููนแอนิเมชันความยาว 4 นาที 

และแผู่้นพับชุดก้าวสู่สุขภาพดีด้วยกายภาพบำาบัดหืลัง COVID-19 

 นพ.สมศักดิ� อรรฆศิลป์ อธิิบดีกรมการแพทย์ กล่่าวว่า สถานการณ์์โควิด-19 

ในประเทศไทยโดยรวมดีข้ึ้�น หลั่งจากจำานวนผู้้�หายป่วยกลั่บบ�านเพิิ่�มข้ึ้�นแล่ะเริ�มมีจำานวน

มากกว่าผู้้�ติิดเช้ื้�อติอ่วัน ส่วนการบรหิารจัดการเตีิยงในขึ้ณ์ะนี�พิ่บว่าจำานวนเตีิยงในพ้ิ่�นที� กทม. 

เริ�มเพีิ่ยงพิ่อต่ิอการรองรับผู้้�ป่วย เน้�องจากการทำา Home Isolation (HI) แล่ะ Community 

Isolation (SI) เป็นไปอย่างมีระบบ ส่งผู้ล่ให�การบริหารจัดสรรเตีิยงเป็นไปอย่างราบร้�น โดย

จากขึ้�อม้ล่การรอคอยเตีิยงในระบบ Call Center พิ่บว่าจำานวนผู้้�รอเตีิยงสีแดงมีจำานวนล่ดล่ง

แล่ะมีผู้้�ป่วยที�ติ�องรอเตีิยงเกิน 24 ชัื้�วโมงล่ดล่งเร้�อย ๆ
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 อย่างไรก็ติาม เน้�องจากยังมีผู้้�ติิดเช้ื้�อสะสมต่ิอเน้�องเป็นจำานวนมาก แล่ะผู้้�ป่วยที�รักษา

หายแล่�วดังกล่่าว  บางส่วนจะเป็นผู้้�ป่วยที�การฟ้ื้�นฟ้ื้สมรรถภาพิ่ปอดทำาได�ชื้�าเพิ่ราะปัจจัยด�านอายุ

หร้อการมีโรคร่วม ดังนั�น การออกกำาลั่งเพ้ิ่�อฟ้ื้�นฟ้ื้สมรรถภาพิ่ปอดจ้งเป็นสิ�งที�ช่ื้วยเหล้่อผู้้�ป่วย 

เพ้ิ่�อเพิิ่�มความสามารถในการหายใจให�มีประสิทธิิภาพิ่มากข้ึ้�น อีกทั�งเพ้ิ่�อช่ื้วยในการขัึ้บเสมหะ (ถ�ามี) 

แล่ะเพ้ิ่�อป้องกันการเกิดภาวะปอดแฟื้บ อันจะชื้่วยให�ผู้้�ป่วยฟ้ื้�นฟ้ื้สมรรถภาพิ่การทำางานขึ้องปอด

ให�ดีแล่ะเร็วยิ�งข้ึ้�น ติามคำาแนะนำาจากองค์การอนามัยโล่ก (WHO : Support for Rehabilitation: 

Self-Management after COVID-19 Related Illness / Exercise after leaving hospital) 

 ด�าน ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล นายกสมาคมสภาองค์กรโรคหืืดแห่ืงประเทศไทย 

กล่่าวว่า โครงการจัดกิจกรรมสร�างส้�อความร้�ในการฟ้ื้�นฟ้ื้การทำางานขึ้องปอดแล่ะระบบหายใจ

แก่ผู้้�ป่วย Post-Covid-19 (Education support for rehabilitation self-Management after COVID-19 

related illness) ถ้งแม�ว่าในปัจจุบันนี�จะมีส้�อการสอนให�ความร้�แก่ประชื้าชื้นในด�านการป้องกัน

ไวรัสโควิด-19 แล่ะการให�ความร้�เร้�องวัคซีีนโควิดค่อนขึ้�างมาก แต่ิพิ่บว่าส้�อที�ให�ความร้�แก่ประชื้าชื้น

แล่ะผู้้�ป่วย Post-Covid-19 ในการฟ้ื้�นฟ้ื้สมรรถภาพิ่ปอดยังไม่เป็นที�แพิ่ร่หล่ายมากนัก สมาคม

สภาองค์กรโรคห้ดแห่งประเทศไทย ซ้ี�งมีความมุ่งหมายที�จะเสริมสร�างแล่ะประสานองค์กรที�เป็นตัิวแทน

กลุ่่มการแพิ่ทย์ กลุ่่มผู้้�ป่วยแล่ะหน่วยงานขึ้องรัฐหร้อเอกชื้นอ้�น ๆ  เพ้ิ่�อส่งเสริมแล่ะสนับสนุนภารกิจ

ต่ิาง ๆ ด�านการด้แล่ผู้้�ป่วย จ้งได�มีแนวคิดในการจัดทำาโครงการสร�างส้�อความร้�ในการฟ้ื้�นฟ้ื้

การทำางานขึ้องปอดแล่ะระบบหายใจแก่ผู้้�ป่วย Post-Covid-19 (Education support for rehabilitation 

self-Management after COVID-19 related illness) เพ้ิ่�อเผู้ยแพิ่ร่เป็นความร้�ให�แก่ประชื้าชื้นแล่ะ

ผู้้�ป่วย Post-Covid-19 รวมถ้งสำาหรับบุคล่ากรทางการแพิ่ทยใ์ชื้�สำาหรับการเปน็ส้�อการสอนแกผู้่้�ป่วย
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 สำาหรับผู้้�ที�สนใจติ�องการขึ้�อม้ล่คลิ่ปวิดีโอการ์ต้ินแอนิเมชัื้นชุื้ด “ก�าวส่้สุขึ้ภาพิ่ดีด�วย

กายภาพิ่บำาบัดหลั่ง  COVID-19” แล่ะแผู่้นพัิ่บจากโครงการจัดกิจกรรมสร�างส้�อความร้�ในการฟ้ื้�นฟ้ื้

การทำางานขึ้องปอดแล่ะระบบหายใจแกผู้่้�ป่วย Post-Covid-19 (Education support for rehabilitation 

self-Management after COVID-19 related illness) สามารถดาวน์โหล่ดได�ที� 

https://drive.google.com/file/d/1Yulos4d6YSoAMgqJoXyj0sFk13iABpd0/view?usp=sharing 

หร้อสแกน QR code      

แล่ะดาวน์โหล่ดแผู่้นพัิ่บได�ที� https://drive.google.com/file/d/1uRyCGgucyTFealCnR6w 

DQEoDkwFFdGJj/view หร้อสแกน QR code 

การออกกําลังกายที�เหมาะสม (ดังแสดงในตาราง) 
สามารถทดสอบได้ด้วยการพูดเป�นประโยคหรือ
พูดประมาณ 12 พยางค์ ขณะออกกําลังกาย เช่น
   “กีฬากีฬาเป�นยาวิเศษฮาไฮ้ฮาไฮ้” 

การออกกําลังกาย ประกอบด้วย

การทํากิจวัตรประจําวัน

1. การอบอุ่นร่างกายแบบเบาๆ ประมาณ 5 นาที

2.การออกกําลังกายเพื�อเพิ�มความแข็งแรง

เมื�อแข็งแรงขึ�นสามารถออกกําลังกายได้โดยที�ไม่ต้องจับ

  

การทดสอบ ระดับความหนัก

พูดจบประโยคได้ต่อเนื�อง
โดยไม่พักหายใจ

น้อยไป เพิ�มได้อีก

พูดจบประโยคแต่ต้องหยุด
พักหายใจ 1 หรือ 2 ครั�ง
 มีอาการเหนื�อยเล็กน้อย 

ระดับที�พอดี

พูดไม่จบประโยค
เนื�องจากมีอาการ

เหนื�อยมาก 

หนักเกินไป ควรลดระดับ
 หรือหยุดพัก

การออกกําลังกายด้วยการยกนํ�าหนัก
ควรเริ�มจากนํ�าหนักเบาเท่าที�ยกได้จํานวน
 8-10ครั�ง/รอบ สามารถเพิ�มความยาก
 โดยการเพิ�มจํานวนรอบ แล้วจึงค่อย 
เพิ�มนํ�าหนัก

ควรเริ�มเดินทางที�ราบพื�นผิวเรียบ การเพิ�มระดับ
ความยากสามารถเพิ�มระยะทางหรือระยะเวลา ความเร็ว 
หรือเดินในที�ชันขึ�นเป�าหมาย คือ ประมาณ 20-30 นาที
3-5 วัน/สัปดาห์

4. การคลายอุ่น ประมาณ 5 นาที เพื�อช่วยลดอาการบาดเจ็บ
และช่วยให้กล้ามเนื�อมีความยืดหยุ่นมากขึ�น

ข้อควรระวังผู้สูงอายุ  หรือผู้ที�มีป�ญหาด้าน
การเคลื�อนไหวที�เสี�ยงต่อการล้มหรือมีอาการคลื�นไส้ 
เวียนศีรษะ  หน้ามืด หายใจลําบาก เหงื�อออกมาก เจ็บหน้าอก 
ควรปรึกษาแพทย์ หรือขอคําแนะนําเพิ�มเติมจากนักกายภาพ
บําบัดได้

3. การออกกําลังกายเพื�อเพิ�มความทนทาน

นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
ควรงดตัวกระตุ้นต่าง ๆ  เช่น กาแฟ แอลกอฮอล์ 

ในช่วงแรกที�เหนื�อยง่าย  ควรจัดกิจวัตรประจําวันที�เหมาะสม
เพื�อลดอาการหอบเหนื�อยที�ไม่จําเป�น ควรตั�งเป�าหมายไม่เกิน
ระดับเหนื�อยมาก
1. ผ่อนแรงด้วยการปรับท่าทาง  ไม่ควรอยู่ในท่ายืน  ก้มตัว
    หรือย่อตัว
2. เริ�มทํางานที� ใช้แรงน้อย ไม่ควรทํางานหนัก มีช่วงพักบ้าง
     บ้างอย่างควรขอให้คนอื�นช่วยทํา

การออกกําลังกาย
เพื�อให้ร่างกายกลับมาแข็งแรง

การดูแลพื�นฐานของสุขภาวะ

ทานอาหารที�มีประโยชน์
และดื�มนํ�าให้เพียงพอเพื�อช่วยฟ��นฟูร่างกาย

การออกกําลังกาย

กายภาพบำบัดช่วยท่านได้

  ภายหลังภาวะติดเชื�อโควิด-19 อาการที�อาจจะหลงเหลือ
   อยู่ได้แก่ เหนื�อยง่าย อ่อนเพลีย ประสิทธิภาพการหายใจ
  ลดลง ร่างกายอ่อนล้าได้ง่าย  และมีภาวะเครียด กายภาพ
   บําบัดสามารถช่วยฟ��นฟูร่างกายและสมรรถภาพปอด
  ได้ด้วยวิธีการ ดังนี�

การจัดท่าร่วมกับการหายใจเพื�อลดอาการหอบเหนื�อย

นอนหงายหรือนอนตะแคง “ หนุนศีรษะให้สูง ”
ด้วยหมอนหลายใบ 

นั�งหรือยืนโน้มตัวไปด้านหน้าหรืออาจยืนหลังพิงกําแพง

ขณะที�อยู่ในท่าดังกล่าว ควรอยู่ในท่าทางที�ผ่อนคลาย
แล้วให้หายใจเข้าทางจมูกช้า ๆ แล้วจึงหายใจออกด้วย
การเป�าปากยาว ๆ

การฝ�กหายใจเพื�อเพิ�มการขยายตัวของปอด

ควรฝ�กในท่านั�งหรือนอน วางมือตามรูปที� 1 จากนั�นหายใจ
เข้าทางจมูกช้า ๆ  สบาย ๆ   ให้ ท้องพองออก ซึ�งรับรู้ได้จาก
มือที�วางบนท้อง แล้วจึงหายใจออกด้วยการเป�าปากช้า ๆ  
ตามรูปที� 2 

วางมือตามรูปที� 3 หายใจเข้าทางจมูกช้า ๆ สบาย ๆ 
ให้ชายโครงด้านข้างบานออก  แล้วจึงหายใจออกด้วย
การเป�าปากอย่างช้า ๆ  

การฝ�กหายใจควรทําประมาณ 5-6 ครั้ง/รอบ 
แล้วจึงพัก สามารถทําได้บ่อย ๆ  เท่าที�ไม่มีอาการเหนื�อย

ก้าวสู่สุขภาพดีด้วยกายภาพบำบัด

หลัง COVID 19
ก้าวสู่สุขภาพดีด้วยกายภาพบำบัด

หลัง COVID 19

รูปที� 1 รูปที� 2

รูปที� 3 
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	 นพ.ศุุภกิิจ	ศิุริิลัักิษณ์์	อธิิบดีีกิริมวิิทยาศุาสตร์ิกิาริแพทย์	และ	ดีริ.จงรัิกิ	วัิชริินทร์ิรัิตน์	

อธิิกิาริบดีีมหาวิิทยาลััยเกิษตริศุาสตริ์	 ร่ิวิมลังนามบันทึกิข้้อตกิลังควิามร่ิวิมมือด้ีาน

กิาริวิิจัยพืชสมุนไพริแลัะพืชเสพติดี	ริะหว่ิางกิริมวิิทยาศุาสตร์ิกิาริแพทย์	แลัะมหาวิิทยาลััย

เกิษตริศุาสตร์ิ	 โดียมี	 นพ.พิเชฐ	 บัญญัติ	 ริองอธิิบดีีกิริมวิิทยาศุาสตร์ิกิาริแพทย์,	

ผศุ.ดีริ.วัิชริพงษ์	 อินทริวิงศ์ุ	 ริองอธิิกิาริบดีีวิิทยาเข้ตเฉลิัมพริะเกีิยริติ	 จังหวัิดีสกิลันคริ,	

ผศุ.ดีริ.ศุุภสิทธิิ�	 สิทธิาพานิช	 คณ์บดีีคณ์ะทรัิพยากิริธิริริมชาติแลัะอุตสาหกิริริมเกิษตริ	

มหาวิิทยาลััยเกิษตริศุาสตร์ิ	แลัะ	ภญ.ศิุริิวิริริณ์	ชัยสมบูริณ์์พันธ์ิ	ผู้อำานวิยกิาริสถาบันวิิจัย

สมุนไพริ	กิริมวิิทยาศุาสตร์ิกิาริแพทย์ ร่ิวิมเป็็นสักิขี้พยาน	ผ่านริะบบออนไลัน์

กรมวิิทย์์ฯ จัับมือ ม.เกษตรศาสตร์ กรมวิิทย์์ฯ จัับมือ ม.เกษตรศาสตร์ 
ร่วิมวิิจััย์สมุนไพรและพืชเสพติดเพื�อประโย์ชน์ทางการแพทย์์  ร่วิมวิิจััย์สมุนไพรและพืชเสพติดเพื�อประโย์ชน์ทางการแพทย์์  
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อย่่างครบวงจร ต้ั้�งแตั้่การปลูกจนถึึงการวิจ้ย่

ทางคลินิก โดย่มีีสถึาบ้นวิจ้ย่สมุีนไพรเป็น

หน่วย่งานหล้กในการศึึกษาวิจ้ย่พ้ฒนาองค์ความีรู�

และเทคโนโลย่ีทางห�องปฏิิบ้ติั้การด�านสมีุนไพร 

พร�อมีท้�งถ่ึาย่ทอดองค์ความีรู�ให�ก้บภาคร้ฐและ

เอกชน และย้่งมีีศูึนย์่วิทย่าศึาสตั้ร์การแพทย่์

ที�กระจาย่อยู่่ท้�วประเทศึไทย่ 15 แห่ง เป็นหน่วย่งาน

สน้บสนุนและดำาเนินงานควบคู่ก้นไป ส่งผล

ให�เกิดการพ้ฒนาครอบคลุมีท้�งประเทศึ โดย่ในช่วง 

1-2 ปีที�ผ่านมีา กรมีวิทย่าศึาสตั้ร์การแพทย่์

ได�มีีบทบาทในการพ้ฒนาพ้นธ์ุุ์พืชสมุีนไพร โดย่

เฉพาะพชืเสพตั้ดิอย่่างก้ญชา มีีการใช�เทคโนโลย่ี

ทางพ้นธุุ์กรรมีในการจำาแนกและพ้ฒนาก้ญชา

พ้นธุ์ุไ์ทย่ 4 พ้นธุ์ุร่์วมีก้บเทคนิคที�มีีอยู่่ในปัจจุบ้น 

จากน้�นทำาการขึ้ึ�นทะเบีย่นพ้นธ์ุุ์พืชก้บกรมี

วิชาการเกษตั้ร ซึึ่�งได�แก่ ก้ญชาพ้นธ์ุุ์หางกระรอก 

หางเสือ ตั้ะนาวศึรีก�านขึ้าว และตั้ะนาวศึรีก�านแดง 

เป็นตั้�น

	 นพ.ศุุภกิิจ	ศิุริิลัักิษณ์์	อธิิบดีีกิริมวิิทยาศุาสตร์ิกิาริแพทย์	กล่าวว่า 

การลงนามีบ้นทึกขึ้�อตั้กลงคร้�งนี�กรมีวิทย่าศึาสตั้ร์การแพทย์่และมีหาวิทย่าล้ย่

เกษตั้รศึาสตั้ร์ได�เล็งเห็นถึึงความีสำาค้ญขึ้องพืชสมุีนไพรและพืชเสพติั้ด

ที�มีีประโย่ชน์ทางการแพทย่์ และสามีารถึนำาไปพ้ฒนาเป็นพืชเศึรษฐกิจ

ขึ้องประเทศึไทย่ในอนาคตั้ เนื�องด�วย่คุณประโย่ชน์ที�หลากหลาย่ขึ้อง

พืชสมีนุไพร ทำาให�แนวโน�มีความีตั้�องการขึ้องตั้ลาดโลกน้�นมีีเพิ�มีมีากยิ่�งขึึ้�น 

มีีการศึึกษาที�หลากหลาย่ที�แสดงให�เห็นวา่สมีนุไพรหรอืผลติั้ภ้ณฑ์์ที�ได�จาก

ธุ์รรมีชาติั้มีีบทบาทสำาค้ญในการส่งเสริมี ป้องก้น ร้กษา และฟ้ื้�นฟูื้สุขึ้ภาพ

ขึ้องผู�บรโิภคและผู�ป่วย่ โดย่เฉพาะการร้กษาโรคที�ติั้ดเชื�อและไมีติ่ั้ดเชื�อ เช่น 

โรคตั้ิดเชื�อไวร้สโควิด-19 ร่วมีก้บย่าแผนปัจจุบ้น เป็นตั้�น สำาหร้บ

ประเทศึไทย่มีีความีหลากหลาย่ทางชีวภาพ โดย่เฉพาะพืชสมุีนไพรทำาให�

นำาไปสู่การศึึกษาและพ้ฒนาพืชสมีุนไพรให�ได�มีาซึ่ึ�งสารสำาค้ญ เพื�อนำามีา

พ้ฒนาเป็นย่าและการร้กษาโรค ด้งน้�น สมีุนไพรจึงเป็นต้ั้วเลือกหนึ�ง

ในการนำามีาใช�เพื�อพ้ฒนาทางด�านการแพทย์่และเศึรษฐกิจขึ้องประเทศึ 

กรมีวิทย่าศึาสตั้ร์การแพทย์่และมีหาวิทย่าล้ย่เกษตั้รศึาสตั้ร์จึงได�ลงนามีบ้นทึก

ขึ้�อตั้กลงความีร่วมีมืีอด�านการวิจ้ย่พืชสมุีนไพรและพืชเสพตั้ิด เพื�อจะนำา

ไปใช�ประโย่ชน์ทางการแพทย์่และการร้กษาผู�ป่วย่ ส่งเสริมีความีม้ี�นคง

ทางด�านย่าและการพ้ฒนาเป็นพืชเศึรษฐกิจขึ้องประเทศึที�ย้่�งยื่น โดย่มีีระย่ะ

เวลาในการดำาเนินงานร่วมีก้น 3 ปี น้บต้ั้�งแต่ั้ว้นที�ลงนามี ซึึ่�งจะสิ�นสุด

ในเดือนก้นย่าย่น พ.ศึ. 2567

  กรมีวิทย่าศึาสตั้ร์การแพทย์่ กระทรวงสาธุ์ารณสุขึ้ เป็นหน่วย่งาน

ระด้บประเทศึที�มีีภารกิจสำาค้ญในการวิจ้ย่และพ้ฒนางานด�านสมุีนไพร
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โรคที่่�มากัับน้ำำ�าที่่วมโรคที่่�มากัับน้ำำ�าที่่วม
	 กรมการแพทย์์เตืือนภััย์โรคท่�มากับนำ�าท่วม	 ส่่วนใหญ่่
พบโรคติืดเชืื้�อทางเดินอาหาร	ตืาแดง	ผิิวหนังจากแมลงสั่ตืว์ม่พิษ
กัดตื่อย์	 โรคเล็บโตืส่ไปโรส่ิส่	 (หรือโรคฉ่ี่�หนู)	 และนำ�ากัดเท้า	
แนะประชื้าชื้นดูแลสุ่ขภัาพเพื�อป้องกันโรค

ท่�กกหูโตืและกดเจ็บ	ม่ไข้ตืำ�า	ๆ	เจ็บคอ	ปวดเมื�อย์กล้ามเนื�อ	และ
โรคผิิวหนังท่�เกิดจากการประส่บภััย์นำ�าท่วม	ได้แก่	โรคผิิวหนังจาก
การสั่มผัิส่กับส่ารเคม่	สิ่�งส่กปรก	หรือติืดเชืื้�อท่�ผิิวหนัง	ไม่ว่าจะเป็น
เชืื้�อแบคท่เร่ย์	 เชืื้�อราหรือหนอนพย์าธิิ	 โรคผิิวหนังจากแมลงสั่ตืว์
ม่พิษกัดต่ือย์	และโรคนำ�ากัดเท้า	เมื�อเดินย์ำ�านำ�าบ่อย์	ๆ 	หรือยื์นแช่ื้นำ�า
นาน	ๆ	จะทำาให้เท้าเป่�อย์	โดย์เฉี่พาะบริเวณซอกเท้า	ซ่�งบริเวณ
ผิิวหนังท่�เป่�อย์น่�เป็นจุดอ่อนทำาให้เชืื้�อโรคท่�มากับนำ�าเข้าสู่่ร่างกาย์
ได้ง่าย์มากข่�น	 ซ่�งแต่ืละบ้านควรม่นำ�าส่ะอาดเพื�อใช้ื้อุปโภัค
หรือบริโภัค	ถ้้าหาแหล่งนำ�าส่ะอาดไม่ได้ควรต้ืมนำ�าให้เดือดก่อนใช้ื้
อย่์างน้อย์	 10	 นาท่	 ถ้้าอาศััย์อยู่์ใกล้แหล่งโรงงานอุตืส่าหกรรม
หรือแหลง่ส่ารเคม่พ่งระล่กเส่มอวา่แหลง่นำ�าดังกลา่วอาจปนเป่�อน
ส่ารเคม่	ซ่�งความรอ้นไมส่่ามารถ้ทำาให้นำ�าเหลา่น่�ส่ะอาดพอส่ำาหรับ
การบริโภัคได้	จ่งควรจัดหานำ�าส่ะอาดไว้ใช้ื้ในครัวเรือนให้เพ่ย์งพอ
เพื�อป้องกันโรคตืิดเชืื้�อทางเดินอาหาร	 ส่ำาหรับการป้องกัน
โรคตืาแดง	หมั�นล้างมือบ่อย์	ๆ	ด้วย์ส่บู่	เพราะมือท่�ม่เชืื้�อโรคจะ
แพร่กระจาย์เชืื้�อได้เป็นอย่์างด่	ไม่ขย่์�ตืาหรือเช็ื้ดตืาแรง	ๆ	และไม่ควร
ซื�อย์ามาหย์อดตืาเองหรือใช้ื้ย์าหย์อดตืาร่วมกับผู้ิอื�น	 นอกจากน่�
ผู้ิประส่บภััย์นำ�าท่วมควรหล่กเล่�ย์งการแช่ื้เท้าในนำ�านาน	 ๆ	 หาก
จำาเป็นตื้องลุย์นำ�าให้ส่วมรองเท้าบู�ทเพื�อป้องกันของม่คมในนำ�า
ทิ�มตืำา	 และร่บทำาความส่ะอาดด้วย์นำ�าส่ะอาด	 ฟอกส่บู่	 เช็ื้ดเท้า
ให้แห้ง	 หากม่บาดแผิลหรือผืิ�นท่�ผิิวหนังไม่ควรสั่มผัิส่นำ�าส่กปรก	
ควรพบแพทย์์	 ทาย์า	 หรือรับประทานย์าตืามแพทย์์สั่�งอย่์าง
เคร่งครัด	นอกจากน่�เพื�อป้องกันแมลงสั่ตืว์กัดต่ือย์ควรส่วมเสื่�อผ้ิา
ให้มิดชิื้ด	นอนในมุ้ง	และพ่งระวังอยู่์เส่มอว่าแมลงหรือสั่ตืว์ม่พิษ
อาจหน่นำ�ามาอาศััย์อยู่์ในท่�สู่ง	ตืลอดจนตืรวจส่อบระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านด้วย์ความระมัดระวัง	 กรณ่เกิดไฟฟ้ารั�ว
ตือนนำ�าท่วมฉัี่บพลันให้ร่บสั่บส่วิตืช์ื้ลงเพื�อป้องกันการเกดิไฟฟ้ารั�ว
ซ่�งอาจเป็นเหตุืให้ไฟฟ้าช็ื้อตืจนทำาให้ม่อันตืราย์ถ่้งช่ื้วิตืได้

	 นพ.สมศัักด์ิ์�	อรรฆศ์ัลป์์	อธ์ิบดีิ์กรมการแพทย์์	กล่าวว่า	
ขณะน่�ม่หลาย์พื�นท่�กำาลังประส่บกับปัญ่หานำ�าท่วม	 ส่่งผิลให้
ผู้ิประส่บภััย์ต้ืองเผิชิื้ญ่กับปัญ่หาสุ่ขภัาพหลาย์ด้าน	เพราะแหล่งนำ�า
ส่ำาหรับการอุปโภัคบริโภัคม่สิ่�งปนเป่�อนมากับกระแส่นำ�า	 ซ่�งจะนำา
เชืื้�อโรคและของเส่่ย์ตื่าง	 ๆ	 รวมทั�งส่ารเคม่ท่�อาจพบปะปนมา	
นอกจากน่�จากส่ภัาพนำ�าท่�ท่วมขังส่่งผิลให้สั่ตืว์และแมลงออกจากรัง
มาอาศััย์อยู่์บริเวณต่ืาง	ๆ	 รวมทั�งพาหะนำาโรคต่ืาง	 ๆ	 ส่ามารถ้
เจริญ่เติืบโตืและแพร่กระจาย์ได้อย่์างรวดเร็ว	 จ่งม่โอกาส่เกิด
โรคระบาดได้ง่าย์	 ก่อให้เกิดปัญ่หาด้านสุ่ขภัาพท่�พบบ่อย์	 ได้แก่	
โรคติืดเชืื้�อทางเดินอาหาร	 เช่ื้น	 โรคท้องร่วงจากการติืดเชืื้�อจาก
อาหารเป็นพิษ	 	 โรคเล็บโตืส่ไปโรสิ่ส่	 (หรือโรคฉ่ี่�หนู)	 โรคตืาแดง	
เป็นโรคท่�ม่เยื์�อบุตืาขาวอักเส่บจากเชืื้�อไวรัส่ท่�แพร่ระบาดได้อย่์าง
รวดเร็วและติืดต่ือง่าย์	โดย์จะแพร่กระจาย์เชืื้�อสู่่บุคคลรอบข้างได้
ด้วย์การสั่มผัิส่	ผู้ิป่วย์จะม่อาการตืาแดง	เคืองตืา	อาจม่ต่ือมนำ�าเหลือง
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อย.เตืือนประชาชนอย่าหลงเชื�อแ ละอย่าแชร์! แซ่่วีี Method 
รักษาโควีิด-19 ได้
	 จากกรณีีที่ี�มีีการแชรค์ลิิปวิิดีีโอหรอืข้้อควิามีเกี�ยวิกบัแนวิคิดี	“แซ่่วีิ	Method”	
	สามีารถรักษาโรคโควิิดี-19	 ได้ี	 โดียการรับประที่านยาปฏิิชีวินะ	 2	 ชนิดี	 ได้ีแก่	
Amoxycillin	 แลิะ	 Azithromycin	 นั�น	 สำานักงานคณีะกรรมีการอาหารแลิะยา	 (อย.)	
ข้อเตืือนว่ิายาทัี่�งสองเป็นยาปฏิิชีวินะใช้รักษาโรคห	รืออาการทีี่�เกิดีจากการติืดีเชื�อ
แบคทีี่เรีย	 ไม่ีสามีารถรักษาโรคโควิิดี-19	 ซ่่�งเกิดีจากการติืดีเชื�อไวิรัสได้ีแต่ือย่างใดี	
โดีย	 Amoxycillin	 จัดีอย่่ในกลิ่่มีเพนิซิ่ลิลิิน	 (Penicillin)	 ใช้รักษาการตืิดีเชื�อแบคที่ีเรีย
ในระบบที่างเดิีนหายใจ	ที่างเดิีนปัสสาวิะ	 ห่	 คอ	 จม่ีก	 แลิะผิิวิหนัง	 เป็นต้ืน	 ส่วิน	 Azithromycin	 จัดีอย่่ในกล่่ิมี	Macrolide	 ใช้รักษาการติืดีเชื�อ
แบคที่ีเรีย	 เช่น	 โรคปอดีบวิมี	 โรคหลิอดีลิมีอักเสบ	 ที่อนซิ่ลิอักเสบ	 ไซ่นัสอักเสบ	 การตืิดีเชื�อที่ี�ห่ชั�นกลิาง	 การตืิดีเชื�อที่างเดีินหายใจ	 เป็นต้ืน	
ซ่่�งการรักษาโรคด้ีวิยยาปฏิิชีวินะจำาเป็นต้ืองได้ีรับคำาแนะนำาในการใช้ยาจากแพที่ย์หรือเภสัชกร	เพราะหากรับประที่านยาปฏิิชีวินะไม่ีถ่กวิิธีีจะที่ำาให้
เกิดีเชื�อดืี�อยา	ภายหลัิงเมืี�อป่วิยจากการติืดีเชื�อแบคทีี่เรีย	เชื�อจะมีีควิามีที่นต่ือยามีากข่้�น	ที่ำาให้ใช้ยาไม่ีได้ีผิลิจนนำาไปส่่การเสียชีวิิตืได้ี

	 องค์กรรณีรงค์ควิบค่มีโรคพิษส่นัข้บ้าโลิก	(Global	Alliance	for	Rabies	Control)	
กำาหนดีให้เป็นวัินป้องกันโรคพิษส่นัข้บ้าโลิก	 (World	Rabies	Day)	 เพื�อกระต้่ืนเตืือน
ให้ประชาชนทัี่�วิโลิกร้่ถ่งควิามีร่นแรงข้องโรคนี�	 เนื�องจากเป็นโรคทีี่�ไม่ีมีียารักษา	
หากป่วิยแล้ิวิจะเสียชีวิิตืท่ี่กราย	 ทัี่�วิโลิกมีีผ้่ิเสียชีวิิตืจากโรคนี�ปีลิะ	 49,000	 ราย	
ร้อยลิะ	40	 เป็นเด็ีก	 ในปีนี�ได้ีรณีรงค์ว่ิา	 “กลัิวิโควิิดี	อย่าลืิมีพิษส่นัข้บ้า	 ไม่ีตืระหนก	
แต่ืต้ืองตืระหนัก”	 (Rabies:	 Facts	 Not	 Fear) โรคพิษส่นัข้บ้าเป็นโรคทีี่�ป้องกันได้ี	
สิ�งสำาคัญทีี่�ส่ดีคือ	 การสร้างควิามีตืระหนักร้่แลิะป้องกันตืนเองอย่างถ่กต้ืองหลัิงจาก
สัมีผัิสเชื�อโรค	 เนื�องจากโรคนี�ไม่ีได้ีแสดีงอาการทัี่นทีี่หลัิงถ่กสัตืว์ิกัดี	อาจต้ืองรอเวิลิา
ระยะฟัักตัืวิข้องโรคกว่ิาจะแสดีงอาการโดียเฉลีิ�ยประมีาณี	 3.7	 เดืีอน	 เมืี�อแสดีง
อาการป่วิยแล้ิวิจะไม่ีมีีที่างรักษา	จะเสียชีวิิตืท่ี่กราย	ประชาชนท่ี่กคนสามีารถร่วิมีมืีอ
ร่วิมีใจกันกำาจัดีโรคพิษส่นัข้บ้าให้หมีดีไปจากประเที่ศไที่ยได้ีโดียใช้หลัิก	3	ป.	ดัีงนี�	ป.ทีี่�	1	คือ	ป้องกันสัตืว์ิเป็นโรค		ป.ทีี่�	2	คือ	ป้องกัน
การถ่กกัดี		ป.ทีี่�	3	คือ	ป้องกันหลัิงถ่กกัดี

กรมควีบคุมโรคเตืือนประชาชนอาจป่วียด้วียโรคไข้้หวีัดใหญ่่ 
	 กรมีควิบค่มีโรคข้อแนะน	ำาให้ประชาชนด่ีแลิส่ข้อนามัียตืนเองเพื�อป้องกันโรค
ไข้้หวัิดีใหญ่ท่ี่กสายพันธ์่ีแลิะโรคโควิิดี-19	 โดียการสวิมีหน้ากากอนามีัยตืลิอดีเวิลิา
ทีี่�อย่่นอกบ้าน	ล้ิางมืีอบ่อย	ๆ	ด้ีวิยสบ่่หรือแอลิกอฮอล์ิ	หลีิกเลีิ�ยงการเอามืีอเข้้าปาก	
หรือข้ยี�ตืา	 ไม่ีใช้ข้องส่วินตัืวิร่วิมีกับผ้่ิอื�น	 หลีิกเลีิ�ยงคล่ิกคลีิใกล้ิชิดีกับผ้่ิป่วิย	 หากมีี
อาการป่วิยควิรหย่ดีเรียน	หย่ดีงาน	หย่ดีกิจกรรมี	แลิะควิรเข้้ารับการฉีดีวัิคซี่นป้องกัน
ไข้้หวัิดีใหญ่	 เนื�องจากหากตืิดีเชื�อ	 2	 โรคนี�พร้อมีกันจะที่ำาให้อาการที่ร่ดีหนักแลิะ
อาจเสียชีวิิตืได้ี	สำาหรับผ้่ิทีี่�ฉีดีวัิคซี่นโควิิดี-19	ไปแล้ิวิควิรได้ีรับการฉีดีวัิคซี่นไข้้หวัิดีใหญ่
ด้ีวิย	 เนื�องจากเป็นเชื�อไวิรัสคนลิะชนิดีกัน	 แลิะให้ฉีดีห่างกัน	 2	 สัปดีาห์	 โดียเฉพาะ
ประชาชน	7	กล่่ิมีเสี�ยง	ได้ีแก่	1.	หญิงตัื�งครรภ์	อาย่ครรภ์	4	เดืีอนข่้�นไป		2.	เด็ีกอาย่	

6	เดืีอน-2	ปี		3.	ผ้่ิมีีโรคเรื�อรัง	ได้ีแก่	ปอดีอ่ดีกั�นเรื�อรัง	หอบหืดี	หัวิใจ	หลิอดีเลืิอดีสมีอง	ไตืวิาย	ผ้่ิป่วิยมีะเร็งทีี่�อย่่ระหว่ิางการได้ีรับ
เคมีีบำาบัดี	แลิะเบาหวิาน		4.	ผ้่ิส่งอาย่	65	ปีข่้�นไป		5.	ผ้่ิพิการที่างสมีองทีี่�ช่วิยเหลืิอตืนเองไม่ีได้ี		6.	โรคธีาลัิสซี่เมีีย	แลิะผ้่ิทีี่�มีีภ่มิีค้่มีกัน
บกพร่อง	ซ่่�งรวิมีผ้่ิติืดีเชื�อเอชไอวีิทีี่�มีีอาการ	แลิะ	7.	โรคอ้วิน	คือ	ผ้่ิทีี่�มีีนำ�าหนักตัืวิมีากกว่ิา	100	กิโลิกรัมี	

กรมควีบคุมโรคเปิดสููตืรเด็ด “3 ป.” กำจัดโรคพิิษสูุนัข้บ้า
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	 บทความวิชาการเพ่ื่�อการศึึกษาต่่อเน่ื่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์	 วิิตามิินดีี

กัับโรคไตเร้�อรัง: หลัักักัารรักัษา แลัะกัารประยุุกัต์ใช้้ เขีียนื่บทความโดย	

ภก.วงศึกร	 พื่รมเคนื่	 และ	 ภญ.ผศึ.ดร.ดาราพื่ร	 ร้�งพื่ราย	 คณะเภสััชศึาสัต่ร์	

มหาวิทยาลัยศิึลปากร	รหัสักิจกรรม	1006-1-000-004-09-2564	จำานื่วนื่	2.5	หน่ื่วยกิต่	

วันื่หมดอาย้	19	กันื่ยายนื่	พื่.ศึ.	2565

	 บทความวิชาการเพ่ื่�อการศึึกษาต่่อเน่ื่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์	กัารรักัษาพยุาธิิ

ช้นิดีติดีต่อผ่่านทางดิีนที�พบบ่อยุ	 เขีียนื่บทความโดย	อ.ภญ.สัาวิต่รี	 เหล่าไพื่บูลย์ก้ล	

และ	อ.ภญ.วรัชยา	ช่วยกาญจน์ื่	สัำานัื่กวิชาเภสััชศึาสัต่ร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	

รหัสักิจกรรม	 1016-1-000-004-09-2564	 จำานื่วนื่	 3	 หน่ื่วยกิต่	 วันื่หมดอาย้	

12	กันื่ยายนื่	พื่.ศึ.	2565
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	 บทความวิชาการเพ่ื่�อการศึึกษาต่่อเน่ื่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์	 กัารปรับ

กัฎระเบียุบด้ีานอาหารเพ้�อกัารนำากััญช้าแลัะกััญช้งมิาใช้้ในอุตสาหกัรรมิอาหาร 

เขีียนื่บทความโดย	 นื่.สั.จิรารัต่น์ื่	 เทศึะศึิลป์	 สัมาคมเภสััชกรรมทะเบียนื่และ

กฎหมายผลิต่ภัณฑ์์	 (ประเทศึไทย)	 รหัสักิจกรรม	 2006-1-000-002-09-2564	

จำานื่วนื่	2.5	หน่ื่วยกิต่	วันื่หมดอาย้	16	กันื่ยายนื่	พื่.ศึ.	2565

	 บทความวิชาการเพ่ื่�อการศึึกษาต่่อเน่ื่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์	 แนวิทาง

กัารใช้้ยุาในกัารรักัษาโรควิอนวิิลัลิัแบรนดี์ในปัจจุบัน เขีียนื่บทความโดย	

รศึ.ภก.วริะพื่ล	ภมิาลย์	คณะเภสััชศึาสัต่ร	์มหาวิทยาลัยมหาสัารคาม	รหัสักิจกรรม	

1009-1-000-002-09-2564	 จำานื่วนื่	 2.5	 หน่ื่วยกิต่	 วันื่หมดอาย้	 1	 กันื่ยายนื่	

พื่.ศึ.	2565

	 บทความวิชาการเพ่ื่�อการศึึกษาต่่อเน่ื่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์	 กัารใช้้ยุา

ป้องกัันกัล้ัามิเน้�อหัวิใจขาดีเล้ัอดีในผ้้่ป่วิยุโรคหลัอดีเล้ัอดีหัวิใจเร้�อรัง (Using 

of anti-ischemic drugs in chronic coronary syndrome)	เขีียนื่บทความโดย	

ภก.นัื่ทพื่ล	 มะลิซ้�อนื่	 คณะเภสััชศึาสัต่ร์	 จ้ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 รหัสักิจกรรม	

1001-1-000-007-09-2564	 จำานื่วนื่	 2.5	 หน่ื่วยกิต่	 วันื่หมดอาย้	 19	 กันื่ยายนื่	

พื่.ศึ.	2565






