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[ บทบรรณาธิการ ]

ต้้นต้อของเชื้ื�อ SARS-CoV-2
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โรคโควิิด-19 ได้ระบาดทั่่�วิโลกมาแล้วิปีีเศษ มีคนติิดโรคนี�แล้วิกวิ่า 200 ล้านคน มีคนเสีียชีีวิติิ
ไปีแล้วิกวิ่า 4 ล้านคน ปีัจจุบ่นเราย่งไม่ทั่ราบวิ่าเชี้�อ SARS-CoV-2 มาติิดคนในคร่�งแรกได้อย่างไร
ในชี่วิง 20 ปีีหล่งนี�ได้มีการระบาดของเชี้�อ coronavirus มาย่งคนแล้วิ 3 คร่�ง คร่�งแรกในปีี ค.ศ. 2002
มีการระบาดของโรค SARS จากเม้อง Foshan ในมณฑลกวิางติุ้ง ติ่อมามีแพทั่ย์ชีาวิจีนไปีงานแติ่งงาน
ของหลานในฮ่่องกงแล้วินำาเชี้�อไปีระบาดย่งคนทั่ี�พ่กอย่่ชี่�น 9 ของโรงแรม Metropole Kowloon คนทั่ี�พก่
ทั่ี�โรงแรมน่�นได้แพร่เชี้�อไปีย่งแคนาดา สีิงคโปีร์ และเวิียดนาม Dr.Carlo Urbani ผู้่้แทั่นขององค์การ
อนาม่ยโลกไปีติิดเชี้อ� นีทั่� เี� วิียดนามและย้ายมาร่กษาติ่วิทั่ีโ� รงพยาบาลบำาราศนราด่ร ปีระเทั่ศไทั่ย ทั่ีมแพทั่ย์
ของสีหร่ฐฯ ในปีระเทั่ศไทั่ยได้สีง่ เชี้อ� ไปีสีหร่ฐฯ พบวิ่าเปี็น coronavirus ในการระบาดคร่ง� น่น� มีผู้ปี่้ วิ่ ยไม่ถึงึ
10,000 คน ผู้่้ปี่วิยทั่ี�อายุน้อยกวิ่า 25 ปีี เสีียชีีวิิติไม่ถึึง 1% แติ่คนทั่ี�อายุเกิน 65 ปีี เสีียชีีวิิติเกิน 50%
ในการระบาดคราวิน่�นพบวิ่าเชี้�อจากค้างคาวิติิดไปีทั่ี�ชีะมด คนเอาชีะมดไปีร่บปีระทั่านและทั่ำากาแฟ
คนทั่ีค� ลุกคลีกบ่ ชีะมดแถึวิน่น� มีภูม่ ขิ น�ึ พบเชี้อ� ก่อโรคในชีะมดทั่ีปี� ระเทั่ศจีน ชีะมดทั่ีปี� ระเทั่ศอ้น� ไม่มเี ชี้อ� นี�
ในปีี ค.ศ. 2012 มีการระบาดของโรค MERS จากเชี้อ� coronavirus เชี่นก่นทั่ีติ� ะวิ่นออกกลางเริม� จากซาอุดอิ าระเบียในการระบาดคราวินี�
พบเชี้�อ coronavirus จากค้างคาวิไปีติิดทั่ี�อ่ฐโหนกเดียวิ คนไปีกินนมอ่ฐจึงติิดโรคมา มีอฐ่ จำานวินมากมีแอนติิบอดีติ่อเชี้�อนี� การระบาด
ของ SARS-CoV-2 เริ�มทั่ี�เม้อง Wuhan ในระยะแรกจีนรายงานวิ่าเชี้�อนี�เหม้อนเชี้�อ coronavirus จาก Horseshoe bat สีายพ่นธ์ุ์ุ RaTG13
จากย่นานถึึง 96.2% ถึำา� ทั่ี�ค้างคาวินี�อย่่ห่างจากเม้อง Wuhan ถึึง 1,500 กิโลเมติร นอกจากนี�พบวิ่าติ่วินิ�ม (Pangolin) จากมาเลเซียมีสี่วิน
ทั่ี�เกาะก่บ ACE2 เหม้อนของ SARS-CoV-2 ปีระกอบก่บพบติ่วินิ�มติายก่อนหน้าการระบาด 1 เด้อน ในระยะแรกคิดวิ่าเชี้�อจากค้างคาวิ
มาติิดทั่ี�ติ่วินิ�มแล้วิติิดมาย่งคน แติ่เม้�อติรวิจพ่นธ์ุุกรรมของ coronavirus ในติ่วินิ�มแล้วิเหม้อนของ SARS-CoV-2 เพียง 90% จึงไม่น่าใชี่
จีนได้ปีระกาศวิ่ามีการระบาดของโรคติิดเชี้อ� ทั่างเดินหายใจทั่ีเ� ม้อง Wuhan ในปีลายเด้อนธ์ุ่นวิาคม ค.ศ. 2019 ผู้่ปี้ วิ่ ยสี่วินใหญ่่ได้ไปีติลาด
ขายสี่ติวิ์ Huanan มาก่อน ผู้่้ปี่วิยรายแรกทั่ี�ร่บเข้าโรงพยาบาลติ้นเด้อนธ์ุ่นวิาคมไม่ได้ไปีติลาดเลย คนได้พยายามหาเชี้�อ SARS-CoV-2
ในสี่ติวิ์ติ่าง ๆ ทั่ี�ติลาดขายสี่ติวิ์ Huanan ปีรากฏวิ่าไม่พบสี่ติวิ์ทั่�มี ีเชี้�อ SARS-CoV-2 เลย ติลาดอาจจะเปี็นแหล่งกระจายเชี้�อแติ่อาจไม่ใชี่
ติ้นติอของเชี้�อคล้ายติลาดกุ้งหร้อติลาดไทั่ของปีระเทั่ศไทั่ย ในเด้อนพฤษภูาคม ค.ศ. 2020 ทั่ี�ปีระชีุมใหญ่่ขององค์การสีหปีระชีาชีาติิ
ได้มีมติิให้ WHO ไปีดำาเนินการหาติ้นติอของการระบาดเพ้�อจะได้เปี็นบทั่เรียนปี้องก่นการระบาดในอนาคติ ผู้่้เชีี�ยวิชีาญ่ปีระกอบด้วิย
น่กวิิทั่ยาศาสีติร์หลายสีาขาจากนานาชีาติิและผู้่้แทั่นจากจีนครึ�งหนึ�ง แติ่ขาดแพทั่ย์นิติิเวิชี คณะกรรมการสีรุปีไวิ้ 4 ทั่าง ค้อ 1. เชี้�อจาก
ค้างคาวิเข้าคนโดยติรง คนจะติ้องอย่ก่ บ่ ค้างคาวิเปี็นเวิลานาน คนในทั่้องถึิน� บางคนมีภูม่ ติิ อ่ เชี้อ� coronavirus ในค้างคาวิ น่กวิิทั่ยาศาสีติร์
ทั่ี�เข้าไปีอย่่ชี่�วิคราวิและสีวิมชีุดปี้องก่น ยกเวิ้นคนจากย่นานเดินทั่างไปี Wuhan โอกาสีเปี็นได้น้อย 2. เชี้�อจากค้างคาวิติิดมาทั่ีสี� ่ติวิ์ทั่ี�
ใกล้ชีดิ ก่บคนแล้วินำาโรคติิดมาย่งคน มีคนเชี้อ� มากเพราะในอดีติเกิดจากวิิธ์ุนี ี� แติ่หล่งจากการหาอย่างเติ็มทั่ีไ� ม่พบสี่ติวิ์ทั่มี� เี ชี้อ� SARS-CoV-2
ทั่ำาให้ไม่แน่ใจ 3. ติิดจากอาหารแชี่แข็งในติ่างปีระเทั่ศ ซึ�งไม่น่าเปี็นไปีได้ น่าจะมีทั่ี�อ�น้ ด้วิย คงไม่ไปีทั่ี� Wuhan แห่งเดียวิ 4. ติิดจาก
ห้องปีฏิบ่ติิการทั่ี� Wuhan Institute of Virology (WIV) ซึ�งทั่ำาการศึกษาเชี้�อ coronavirus เจ้าหน้าทั่ี�อาจทั่ำาเชี้�อหลุดออกมา ข้อสีงสี่ยนี�ไม่มี
หล่กฐานย้นย่น WIV ไม่มีเชี้�อ SARS-CoV-2 มาก่อนการระบาด ห้องปีฏิบ่ติิการมีมาติรฐานควิามปีลอดภู่ยระด่บ 4 (Biosafety Level 4)
ซึง� เปี็นระด่บสี่งสีุด มีขา่ วิล้อวิ่าเจ้าหน้าทั่ีจ� ากห้องปีฏิบติ่ กิ ารปี่วิยหลายคนในเด้อนติุลาคม และมีเจ้าหน้าทั่ีห� อ้ งปีฏิบติ่ กิ ารติ้องเข้าร่กษาติ่วิ
ในโรงพยาบาล 3 คน แติ่ไม่มีหล่กฐานย้นย่น ขณะเดียวิก่นจีนก็อ้างวิ่ามีทั่หารอเมริก่นไปีแข่งข่นกีฬาทั่หารทั่ี� Wuhan ได้ปี่วิยและเดินทั่าง
กล่บสีหร่ฐฯ ก่อนเวิลาอาจเอาเชี้�อมาปีล่อยทั่ี� Wuhan ควิามจริง WIV ได้ร่บเงินสีน่บสีนุนการวิิจ่ยจาก NIH ของสีหร่ฐฯ Dr.Ralph Baric
จาก University of North Carolina เปี็นคนติิดติ่อก่บ Prof.Zhengli Shi ให้ทั่ำาการศึกษาเร้�อง coronavirus ทั่ี� Wuhan Institute of Virology
เพ้�อร่้การติิดติ่อ การร่กษา และการทั่ำาวิ่คซีนติ่�งแติ่ปีี ค.ศ. 2013 Prof.Zhengli Shi ได้ไปีเอาเชี้�อจากค้างคาวิมาศึกษา Dr.Ralph Baric
เปี็นคนแนะนำาการทั่ำา reverse genetics เพ้�อเลี�ยงเชี้�อ coronavirus ในหลอดทั่ดลอง ในสีหร่ฐฯ ก็มีห้องปีฏิบ่ติิการทั่ี� Fort Detrick
ของทั่หารศึกษาอาวิุธ์ุชีีวิภูาพ และได้ถึ่กปีิดไปีเม้�อเด้อนสีิงหาคม ค.ศ. 2019 และเปีิดใหม่ในปีีถึ่ดมา ชี่วิงหล่งสีหร่ฐฯ งดให้ทัุ่นการทั่ำาวิิจ่ย
เชี้�อทั่ี�ร้ายแรงเพราะกล่วิหลุดออกมาสีร้างปีัญ่หาให้ทั่่�วิโลก
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แยกโรคคออักเสบในชุุมชุนใชุ้เคร่�องม่อไหนอย่างไรดีี

Poowaruttanawiwit Model in Differential Diagnosis of Acute Pharyngitis
and Tonsillitis in Thailand

แบบย้อนหลัง ผู้ลการวิจัยพบว่าโรงพยาบาลชุุมชุนท่�เป็็นสถึานท่�วิจัย
ยังม่การสั�งใชุ้ยาป็ฏิิชุ่วนะไม่สอดคล้องตุามคำาแนะนำาของแนวทาง
การรักษามาตุรฐานในโรคคอหอยอักเสบและทอนซิิลอักเสบเฉ่ยบพลัน
ทั�งในแง่ข้อบ่งใชุ้ยา ชุนิด และระยะเวลาการใชุ้ยา McIsaac score
เป็็นเคร้อ� งม้อทำานายโอกาสเส่ย� งตุ่อการตุิดเชุ้อ� Group A Streptococci
ท่ท� าำ ให้ได้รอ้ ยละของผู้้ป็้ ว่ ยม่คะแนนถึ่งเกณฑ์์การตุัดสินสัง� ใชุ้ยาป็ฏิิชุว่ นะ
ตุำา� ท่ส� ดุ ซิ่ง� องค์ความร้น้ อ�่ าจเป็็นข้อม้ลพ้น� ฐานให้บคุ ลากรทางการแพทย์
นำาไป็ป็รับใชุ้กับผู้้้ป็่วยของตุนและส้�อสารเพ้�อให้เกิดการใชุ้ยาป็ฏิิชุ่วนะ
อย่างสมเหตุุผู้ลมากข่�นตุ่อไป็
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โรคคออักเสบและทอนซิิลอักเสบ (pharyngitis, tonsil itis) เป็็นโรค
ท่พ� บบ่อยในชุุมชุน โดยเฉพาะในเด็ก ส่วนใหญ่่มส่ าเหตุุมาจากการตุิดเชุ้อ�
ไวรัส ในขณะท่�การตุิดเชุ้�อแบคท่เร่ยพบได้น้อยมาก ป็ัญ่หาสำาคัญ่
ป็ระการหน่�งท่�พบในการบริบาลผู้้้ป็่วยโรคน่� ได้แก่ การใชุ้ยาป็ฏิิชุ่วนะ
อย่างไม่สมเหตุุผู้ล โดยเฉพาะอย่างยิง� ในผู้้ป็้ ว่ ยท่ม� ค่ วามชุุกของการเกิด
โรคน้อย สะท้อนให้เห็นถึ่งป็ัญ่หาในหลายมิตุิ เชุ่น ป็ระเทศไทยม่การเข้าถึ่ง
การใชุ้ยาป็ฏิิชุ่วนะได้ง่ายเกินไป็หร้อไม่ การส้�อสารของบุคลากรทาง
การแพทย์เก่�ยวกับแนวทางการรักษาโรคยังม่ป็ัญ่หาในจุดใดอย่างไร
และควรป็รับป็รุงอย่างไร จากการทบทวนหลักฐานเชุิงป็ระจักษ์ทางการแพทย์
พบว่าม่เคร้�องม้อท่�ใชุ้ในการแยกโรคท่�ได้รับการยอมรับในระดับสากล
อย้่ 3 เคร้�องม้อ ได้แก่ Centor, McIsaac และ FeverPAIN scoring
tool และการแนะนำา การใชุ้ เ คร้� อ งม้ อ เหล่ า น่� ใ นการแยกโรคน่� ข อง
ป็ระเทศไทยก็ม่ความแตุกตุ่างกัน เชุ่น ค้่ม้อโรงพยาบาลส่งเสริมการใชุ้
ยาอย่างสมเหตุุผู้ลแนะนำาให้ใชุ้เคร้�องม้อ Centor score ในขณะท่�
โครงการส่งเสริมการใชุ้ยาป็ฏิิชุว่ นะอย่างสมเหตุุผู้ลในร้านยา พ.ศ. 2560
แนะนำาให้ใชุ้เคร้�องม้อ Mclsaac score และค้่มอ้ การรักษาโรคตุิดเชุ้�อ
แบคท่เร่ยด้วยยาป็ฏิิชุ่วนะท่�โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตุำาบลแนะนำา
ให้ใชุ้เคร้�องม้อ Centor score ตุามลำาดับ จากข้อม้ลดังกล่าวอาจสร้าง
ความสับสนให้กบั บุคลากรทางการแพทย์ดา่ นหน้าท่ตุ� อ้ งทำางานบริบาล
ผู้้้ป็่วย Poowaruttanawiwit และคณะ ดำาเนินงานวิจัยเพ้�อป็ระเมินผู้ล
การใชุ้เคร้อ� งม้อทำานายโอกาสเส่ย� งตุ่อการตุิดเชุ้อ� Group A Streptococci
ได้แก่ Centor score, McIsaac score และ FeverPAIN สำาหรับแยกโรค
คอหอยอักเสบและทอนซิิลอักเสบเฉ่ยบพลันในโรงพยาบาลชุุมชุน
แห่งหน่�ง โดยรวบรวมข้อม้ลลักษณะทางคลินิกของผู้้้ป็่วยนอกท่�ได้รับ
การวินจิ ฉัยว่าเป็็นโรคคอหอยอักเสบและทอนซิิลอักเสบเฉ่ยบพลันจาก
ฐานข้อม้ลอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาล และนำามาวิเคราะห์เชุิงพรรณนา

คุมอากาศไดี้มีชุัยไปกว่่าคร่�ง

ในสถึานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทำาให้ตุ้องม่
การสร้างโรงพยาบาลสนามเพ้�อรองรับจำานวนเตุ่ยงในโรงพยาบาลท่�
ไม่เพ่ยงพอ ป็ระเด็นท่�สำาคัญ่ของโรงพยาบาลสนามค้อ 1. จะตุ้องเป็็น
negative pressure เพ้�อป็้องกันไม่ให้เชุ้�อจากข้างในออกส้่สิ�งแวดล้อม
ภายนอก และ 2. ตุ้องทำาให้ทั�งผู้้้ป็่วยและบุคลากรทางการแพทย์ร้สก่
สบายในการทำางาน ทั�ง 2 เป็็นสิ�งท่�ใคร ๆ ก็ทราบด่ แตุ่ในทางป็ฏิิบัตุิ
กลับทำาได้จริงยาก ผู้ศ.ดร.นินนาท ราชุป็ระดิษฐ์ และคณะ ได้ร่วมกัน
สร้างโรงพยาบาลสนามแห่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ขนาด 10 เตุ่ยง
จำานวน 2 ห้อง ด้วยความเร่งด่วนจำาเป็็นตุ้องดัดแป็ลงอุป็กรณ์ระบบ
ป็รับอากาศเดิมท่�ม่สำารองอย้่ในโรงพยาบาล โดยย่ดหลัก 2 ป็ระการ
ดังกล่าว ซิ่ง� ผู้ลในทางป็ฏิิบตุั พิ บว่าโรงพยาบาลสนามท่ส� ร้างข่น� สามารถึ
ควบคุมการแพร่กระจายของของโรคได้ และทำาให้ทงั� ผู้้ป็้ ว่ ยและบุคลากร

ที่่�มา: Srikwan S, Poowaruttanawiwit P, Rattanamanee R, Rimpanit S. Evaluation
of Differential Diagnosis of Acute Pharyngitis and Tonsillitis by Using a Scoring Tool
to Predict the risk of Group A Streptococci infection in a Community Hospital. TJPP
2021;2:750-9.

ทางการแพทย์รส้ ก่ สบายข่น� โดยเฉพาะอย่างยิง� อุณหภ้มใิ นโรงพยาบาล
สนามเย็นสบายกว่าบรรยากาศภายนอก ซิ่ง� จะส่งผู้ลทำาให้ทง�ั ผู้้ป็้ ว่ ยและ
บุคลากรทางการแพทย์ “ไม่ห่วงหน้าพะวงหลัง” และสิ�งท่�ถึอ้ ว่าป็ระสบ
ความสำาเร็จอย่างเป็็นร้ป็ธรรมของโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร
ค้อ 1. ได้เห็นศักยภาพและคุณภาพในการตุัดสินใจในภาวะวิกฤตุิของ
ผู้้อ้ าำ นวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ศ.นพ.ศิรเิ กษม ศิรลิ กั ษณ์)
2. การสนับสนุนเชุิงนโยบายและให้กำาลังใจในทุกด้านของอธิการบด่
มหาวิทยาลัยนเรศวร (ศ.พิเศษ ดร.กาญ่จนา เงารังส่) 3. ความสามารถึ
ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย (ผู้ศ.ดร.นินนาท ราชุป็ระดิษฐ์ และคณะ)
และสิง� ท่ส� าำ คัญ่ค้อ คำาว่า “และคณะ” หมายถึ่ง บุคลากรอ้น� ๆ โดยไม่เพ่ยง
แค่บุคลากรทางการแพทย์เท่านั�น ยังรวมไป็ถึ่งเจ้าหน้าท่�ฝ่่ายอาคาร
สถึานท่�ของโรงพยาบาลท่�ทำางานด้วยจิตุอาสาท่�จำาเป็็นตุ้องทำางาน
ทั�งชุ่วงในและนอกเวลาทำาการ ทำาให้สามารถึสร้างโรงพยาบาลได้เสร็จ
อย่างรวดเร็วโดยใชุ้เวลาดำาเนินการ 3 วัน และท่ข� าดไม่ได้คอ้ ผู้้ป็้ ว่ ยและ
ญ่าตุิทเ�่ ข้าใจในความตุัง� ใจของบุคลากรทุกท่าน และในท่ส� ดุ โรงพยาบาลสนาม
มหาวิทยาลัยนเรศวรก็สามารถึป็ิดตุัวลงได้ในวันท่� 20 พฤษภาคม
พ.ศ. 2564 ซิ่�งถึ้อว่าเร็วเป็็นลำาดับท่� 5 ของป็ระเทศ ผู้้้ท่�สนใจสามารถึ
ตุิดตุ่อเพ้�อขอรับการถึ่ายทอดองค์ความร้้ได้ท่� ninnart@hotmail.com
ที่่�มา: https://www.nu.ac.th/?p=27279
ประจำำเดืือนกรกฎาคม 2564
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Management of Blood Pressure in Patients With Chronic
Kidney Disease Not Receiving Dialysis:
Synopsis of the 2021 KDIGO Clinical Practice Guideline
การป็้องกันการเส่ยชุ่วตุิ และการเกิดโรคหัวใจและหลอดเล้อด
เป็็นเป็้าหมายในการรักษาโรคความดันโลหิตุส้งในป็ัจจุบัน โรคไตุ
จัดเป็็นหน่�งใน target organ damages ท่�เป็็นโรคด่านหน้าก่อน
เกิดโรคหัวใจ ดังนั�น การควบคุมระดับความดันโลหิตุและควบคุม
โรคไตุให้อย้ใ่ นเป็้าหมายจ่งเป็็นสิง� ท่ส� าำ คัญ่และบุคลากรทางการแพทย์
ควรรับทราบและเข้าใจ 2021 KDIGO Clinical Practice Guideline
ได้กล่างถึ่งป็ระเด็นสำาคัญ่เก่ย� วกับเร้อ� งน่ไ� ว้หลายป็ระการ ท่ส� ำาคัญ่
ได้แก่ 1. จะตุ้องทำาทุกอย่างให้ได้มาซิ่ง� ค่าความดันโลหิตุของผู้้ป็้ ว่ ย
ท่�ถึ้กตุ้อง ดังนั�น จะตุ้องส่งเสริมทำาให้เกิดการวัดความดันโลหิตุ
อย่างถึ้กตุ้อง และในกรณ่ท่�ผู้้ป็่วยม่ระดับความดันโลหิตุส้งมาก
ก็เสนอให้วัดท่�สถึานพยาบาลเป็็นหลัก อย่างไรก็ตุาม ป็ระเด็นน่�
ตุ้องคำาน่งถึ่ง white coated และ masked hypertension ร่วมด้วย
2. เป็้าหมายค้อ SBP < 120 mmHg ซิ่�งแตุกตุ่างจากแนวทางอ้�น
เพราะหากเป็ร่ยบเท่ยบกับแนวทางท่�มุ่งเน้นการป็้องกันการเกิด
โรคหัวใจและการเส่ยชุ่วตุิ เป็้าหมายจะอย้ท่ �่ 130-139/70-79 mmHg
และไม่แนะนำาให้ลด SBP ให้ตุำ�ากว่า 120 mmHg อย่างไรก็ตุาม
KDIGO Clinical Practice Guideline ได้กล่าวว่าคำาแนะนำาน่ย� งั มาจาก
หลักฐานท่�ม่ internal validity ไม่ส้ง 3. ยาลดความดันโลหิตุ
ท่�ควรเล้อกใชุ้ ได้แก่ RASI therapy (ACEI or ARB) โดยเฉพาะ
อย่างยิ�งหากม่ high BP, CKD, albuminuria (CKD G1 to G4;
albuminuria category A3) และ diabetes (1B) ซิ่�งก็เหม้อนกับ
แนวทางอ้�น ๆ สำาหรับการป็รับพฤตุิกรรมก็เหม้อนกับแนวทาง
โดยทัว� ไป็แตุ่จะเน้นเร้อ� งการจำากัด sodium และ chloride ให้นอ้ ยกว่า

วันละ 2 และ 5 g ตุามลำาดับ รวมถึ่งให้ออกกำาลังกายแบบใชุ้
ออกซิิเจน 150 นาท่ตุอ่ สัป็ดาห์ โดยสรุป็ค้อ แนวทางใหม่นจ่� ะทำาให้
ป็ระชุาชุนเข้าถึ่งการรักษาท่เ� หมาะสมมากข่น� เชุ่น ได้รบั ความใส่ใจ
ในการควบคุมระดับความดันโลหิตุมากข่น� ได้ใชุ้ยาท่เ� หมาะสมเม้อ�
ม่หลักฐานว่าตุ้องใชุ้ แต่่อย่่างไรก็็ต่าม ในที่างปฏิิบัต่ั จิ ริงบัุคลาก็ร
ที่างก็ารแพที่ย่์ย่ังคงต่้องรัก็ษาสมดุุลของ risk and benefit
และใช้้วิิช้าย่ืดุหยุ่่นในก็ารให้บัริบัาลผู้้้ป่วิย่

ชุ่�อพ้้องมองคล้้ายแต่่ต่่างกัน

งานวิจัยหน่�งท่�มักถึ้กเล้อกอ่านหร้อเล้อกใชุ้เสมอค้อ cross sectional
study ซิ่ง� แบ่งออกเป็็น “cross sectional descriptive study” และ “cross
sectional analytical study” เม้�อพิจารณาอย่างผู้ิวเผู้ิน ชุ้�อของทั�ง
2 ร้ป็แบบงานวิจยั น่ม� ค่ วามคล้ายคล่งกันเป็็นอย่างมาก แตุ่วตุั ถึุป็ระสงค์
หร้อผู้ลลัพธ์ท่�จะได้จากการดำาเนินการวิจัยกลับม่ความแตุกตุ่างกัน
ร้ป็แบบแรกจะทำาให้ได้ “ข้อม้ลเชุิงพรรณนาในห้วงเวลาใดเวลาหน่�งท่�
ดำาเนินการวิจัยเท่านั�น” ในขณะท่�ร้ป็แบบการวิจัยแบบหลังจะทำาให้ได้
ข้อม้ล “ความสัมพันธ์ของ 2 กลุม่ ท่น� าำ มาเป็ร่ยบเท่ยบกันในห้วงเวลาใด
เวลาหน่�ง” ดังนั�น ไม่ว่าจะเป็็นการอ่านงานวิจัยหร้อดำาเนินการวิจัย
จ่งตุ้องระมัดระวังในการตุัง� คำาถึามงานวิจยั เน้อ� งจากจะเป็็นตุัวกำาหนด
วัตุถึุป็ระสงค์ของงานวิจยั และนำามาส้ก่ ารกำาหนดระเบ่ยบวิธว่ จิ ยั ในท่ส� ดุ
“ระเบ่ยบวิธว่ จิ ยั ท่ถึ� ก้ ตุ้องย่อมนำามาซิ่ง� ความถึ้กตุ้องของคำาตุอบในทาง
ทฤษฎี่ ซิ่ง� ตุ้องนำาไป็ป็ระยุกตุ์ใชุ้ตุามกรอบการทำางานของแตุ่ละสถึานการณ์
ท่�จะนำาผู้ลการวิจัยไป็ใชุ้”
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ที่่�มา: Tomson CRV, Cheung AK, Mann JFE, Chang TI, Cushman WC, Furth SL, Hou
FF, Knoll GA, Muntner P, Pecoits-Filho R, Tobe SW, Lytvyn L, Craig JC, Tunnicliffe
DJ, Howell M, Tonelli M, Cheung M, Earley A, Ix JH, Sarnak MJ. Management
of Blood Pressure in Patients With Chronic Kidney Disease Not Receiving Dialysis:
Synopsis of the 2021 KDIGO Clinical Practice Guideline. Ann Intern Med. 2021 Jun
22. doi: 10.7326/M21-0834. Epub ahead of print. PMID: 34152826.

ในการทำางานด้านการแพทย์ในบางครัง� ตุ้องอ่านงานวิจยั ทาง
คลินกิ และในบางครัง� อาจตุ้องลงม้อทำางานวิจยั ทางคลินกิ ด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ�งในสถึานการณ์ป็ัจจุบันท่�ม่โรคอุบัตุิใหม่เกิดข่�นมากมาย และ
ระบบ AI ยังไม่สามารถึตุัง� คำาถึามท่ม� ค่ วามเห็นอกเห็นใจผู้้ป็้ ว่ ยได้ ร้ป็แบบ

ที่่�มา: https://www.cdc.gov/globalhealth/healthprotection/fetp/training_modules/19/
Desc-and-Analytic-Studies_PPT_Final_09252013.pdf
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[ โลกกว้างทางแพทย์ ]
ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ •

Modified Drug Interaction Probability Scale
Form (MDIPSF)

คำำ�ถ�ม

ไม่ใช่่

ไม่ทร�บ

1. ม่่รายงานที่่�น่าเช้ื�อัถือัก่อันหน้าน่�เก่�ยว่กับอัันตรกิริยาน่�ในม่นุษย์หรือัไม่่

+1

-1

0

2. สาม่ารถอัธิ์ิบายกลไกการเกิดอัันตรกิริยาได้หรือัไม่่

+1

-1

0

3. อัันตรกิริยาที่่�เกิดขึ�นสัม่พึันธิ์์กับการใช้้ warfarin หรือัไม่่

+1

-1

0

4. เหตุการณ์์อัันไม่่พึึงป็ระสงค์์ที่่�เกิดสอัดค์ล้อังกับช้่ว่งเว่ลาที่่�ใช้้ warfarin หรือัไม่่

+1

-1

0

5. อัันตรกิริยาที่่�เกิดขึ�นลดลงเม่ื�อัหยุดค์่่อัันตรกิริยาที่่�สงสัย โดยไม่่หยุดใช้้ warfarin
หรือัไม่่ (หากไม่่ม่่การที่ำา หรือัไม่่ที่ราบข้อัม่่ลให้ข้าม่ไป็ตอับข้อั 6)

+1

-2

0

6. เกิดอัันตรกิริยาขึ�นเม่ื�อัให้ค์่อัันตรกิริยาที่่�สงสัยกลับม่าใหม่่ โดยไม่่หยุดใช้้
warfarin หรือัไม่่

+2

-1

0

7. ม่่สาเหตุอัื�นที่่อั� าจเป็็นไป็ได้ในการเกิดเหตุการณ์์น่�หรือัไม่่

-1

+1

0

8. ม่่การตรว่จพึบค์ว่าม่เข้ม่ข้นขอังระดับ warfarin ส่งขึน� ในเลือัด หรือัขอังเหลว่อัืน� ๆ
ที่่�อัาจสัม่พึันธิ์์กับการเกิดอัันตรกิริยาในร่างกายขอังผู้่้ป็่ว่ยหรือัไม่่

+1

0

0

9. ม่่หลักฐานอัื�น ๆ ที่่�สอัดค์ล้อังกับการอัอักฤที่ธิ์ิ�ขอัง warfarin นอักเหนือัจาก
ค์ว่าม่เข้ม่ข้นขอังยาจากค์ำาถาม่ที่่� 8 หรือัไม่่

+1

0

0

10. อัันตรกิริยาเพึิ�ม่ขึ�น ลดลง เม่ื�อัได้รับ หรือัหยุดค์่่อัันตรกิริยาที่่�สงสัยหรือัไม่่

+1

-1

0

วงก
w.w ารแ
on พทย
gk
arn ์ 519
pa
t.c
om

ใช่่
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การเกิดอัันตรกิริยาระหว่่างยากับยาเป็็นเหตุการณ์์อัันไม่่พึึงป็ระสงค์์จากการใช้้ยาที่่�สาม่ารถค์าดการณ์์ได้จากกลไก
การอัอักฤที่ธิ์ิ�ที่างเภสัช้ว่ิที่ยา บางค์รั�งก็หล่กเล่�ยงได้ แต่ในบางค์รั�งก็หล่กเล่�ยงได้ยาก ป็ระเด็นที่่�ที่้าที่ายกว่่าในป็ัจจุบันค์ือั
จะที่ราบได้อัย่างไรว่่ายาที่่�ใช้้อัย่่น�ันเกิดอัันตรกิริยาระหว่่างยากับอัาหาร จากบที่ค์ว่าม่ป็ริที่ัศน์ขอัง Norwood และค์ณ์ะ
ได้นำาเสนอั MDIPSF เพึื�อัใช้้ป็ระเม่ินโอักาสการเกิดเหตุการณ์์ แต่อัย่างไรก็ตาม่ เม่ื�อัพึิจารณ์าในเช้ิงลึกกลับพึบว่่าเค์รื�อังม่ือั
ดังกล่าว่ม่่ลักษณ์ะค์ล้ายค์ลึงกับ Naranjo’s algorithm ม่าก นั�นหม่ายค์ว่าม่ว่่าจะต้อังม่่ข้อัม่่ลนำาเข้าที่่�ถ่กต้อังและสม่บ่รณ์์ม่าก
จึงจะสาม่ารถที่ำานายโอักาสได้แม่่นยำาม่ากขึ�น

หม�ยเหตุุ ม่่ค์ว่าม่เป็็นไป็ได้สง่ (ค์ะแนนรว่ม่ > 8), น่าจะเป็็น (ค์ะแนนรว่ม่ 5-8), เป็็นไป็ได้ (ค์ะแนนรว่ม่ 2-4) หรือัม่่ขอั้ สงสัยส่ง (ค์ะแนนรว่ม่ < 2)

ท่�ม�: Norwood DA, Parke CK, Rappa LR. A Comprehensive review of potential warfarin-fruit interactions. J Pharm Pract. 2015;28:561-71.
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Addressing the threat of antibiotic resistance in Thailand:
monitoring population knowledge and awareness

ww

ป็ัญหาการเกิดเช้ื�อัดื�อัยาเป็็นป็ัญหาสำาค์ัญระดับโลก เนื�อังจากนำาไป็ส่่ป็ัญหาต่าง ๆ เช้่น การรักษาที่่�ยุ่งยากม่ากขึ�น
การส่ญเส่ยเงินไป็กับการรักษาโดยไม่่จำาเป็็น การเส่ยช้่ว่ิตขอังผู้่้ป็่ว่ย เป็็นต้น โดยรากขอังป็ัญหาค์ือั ยังไม่่ม่เ่ ค์รื�อังม่ือัสำารว่จที่่�
ได้ม่าตรฐานระดับโลกในการป็ระเม่ินว่ิธิ์่ป็ฏิิบัติและการจ่ายยา และค์ว่าม่สาม่ารถในหม่่่ผู้่้เช้่�ยว่ช้าญด้านสุขภาพึที่่�เป็็นตัว่แที่น
การเป็ล่�ยนแป็ลงนโยบายน่� ได้แก่ แพึที่ย์ สัตว่แพึที่ย์ และเภสัช้กร โดยเฉพึาะอัย่างยิ�งในป็ระเที่ศที่่�ม่่รายได้ตำ�าและป็านกลาง
ที่่�ม่ักจะจ่ายยาป็ฏิิช้่ว่นะอัย่างถ่กกฎหม่ายโดยไม่่ต้อังม่่ใบสั�งยา การติดตาม่ค์ว่าม่ร่้ การป็ฏิิบัติ การตระหนักร่้ และสิ�งจ่งใจ
ในการสั�งจ่ายยาป็ฏิิช้่ว่นะในหม่่่แพึที่ย์และสัตว่แพึที่ย์นั�นยังค์งกระจัดกระจายม่าก ข้อัม่่ลส่ว่นใหญ่ได้ม่าจากโค์รงการว่ิจัยและ
การสำารว่จขนาดเล็กยังม่่ค์ว่าม่จำาเป็็นเร่งด่ว่นในการตรว่จสอับค์ว่าม่สาม่ารถ การป็ฏิิบัติ และค์ว่าม่ร่้ด้านการสั�งจ่ายยาขอัง
ม่ือัอัาช้่พึ รว่ม่ถึงการตระหนักร่้ถึงป็ระว่ัติการดื�อัยาป็ฏิิช้่ว่นะในที่้อังถิ�น ข้อัม่่ลดังกล่าว่เป็็นช้่อังว่่างในการกำาหนดป็ัญหาและ
การว่ิจัยเพึื�อัแก้ป็ัญหา และการจ่ายยาจะเป็็นแนว่ที่างในการอัอักแบบการศึกษาว่ิช้าช้่พึอัย่างต่อัเนื�อังในการให้บริการ
Tangcharoensathien และค์ณ์ะ ช้่�ให้เห็นว่่าจากป็ระสบการณ์์ขอังไที่ย ค์ว่าม่ร่ว่ม่ม่ือัอัย่างใกล้ช้ิดระหว่่างหน่ว่ยงานระดับช้าติ
ที่่�เก่�ยว่ข้อังที่ำาให้บร่ ณ์าการโม่ด่ลค์ว่าม่ร่เ้ รื�อังยาป็ฏิิช้ว่่ นะเข้ากับการสำารว่จค์รัว่เรือันระดับช้าติที่ำาได้อัย่างราบรืน� จนถึงป็ัจจุบัน
หลักฐานจากโม่ด่ลได้แสดงเนือั� หาและกลยุที่ธิ์์ขอังการสือั� สารสาธิ์ารณ์ะเก่ย� ว่กับการใช้้ยาป็ฏิิช้ว่่ นะและการใช้้ในที่างที่่ผู้� ดิ ล่าสุด
งานอัย่ร่ ะหว่่างการเลือักตัว่บ่งช้่ที่� แ่� ข็งแกร่งที่่ส� ดุ เพึือั� ใช้้ในการติดตาม่ค์ว่าม่ค์ืบหน้า ซึ่ึง� จะที่ำาให้ป็ระเที่ศไที่ยและป็ระเที่ศสม่าช้ิก
อัื�น ๆ ขอังอังค์์การอันาม่ัยโลกภ่ม่ิภาค์เอัเช้่ยตะว่ันอัอักเฉ่ยงใต้สาม่ารถได้รับป็ระโยช้น์จากป็ระสบการณ์์ขอังป็ระเที่ศไที่ย
ในการป็รับป็รุงการติดตาม่ค์ว่าม่ร่้และค์ว่าม่ตระหนักขอังป็ระช้ากร
ท่�ม�: Tangcharoensathien V, Sommanustweechai A, Chanvatik S, Kosiyaporn H, Tisocki K. Addressing the threat of antibiotic resistance in Thailand: monitoring
population knowledge and awareness. WHO South East Asia J Public Health. 2018;7:73-8.
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Drug-Drug Interactions with Direct Oral Anticoagulants

ยาต้านการแข็งตัว่ขอังเลือัดที่่�อัอักฤที่ธิ์ิ�โดยตรงได้ถ่กพึัฒนาและม่่การนำาม่าใช้้จริงในที่างค์ลินิกม่ากกว่่า
10 ป็ีแล้ว่ ที่ำาให้ในป็ัจจุบนั ม่่ขอั้ ม่่ลต่าง ๆ ม่ากขึน� ในแง่ม่มุ่ ต่าง ๆ และเม่ือั� ยาม่่ราค์าถ่กลงอัาจม่่ค์ว่าม่เป็็นไป็ได้อัย่างม่าก
ในการนำาม่าใช้้แที่น warfarin ซึ่ึ�งเป็็นยาในร่ป็แบบรับป็ระที่านตัว่เด่ยว่ที่่�ม่่การใช้้ม่าอัย่างต่อัเนื�อังนานนับหลายสิบป็ี
แต่อัย่างไรก็ตาม่ DOACs ม่่จดุ อั่อันสำาค์ัญเรือั� งการใช้้ยาในผู้่ป็้ ว่่ ยที่่ม่� ก่ ารที่ำางานขอังไตบกพึร่อัง แตกต่างจาก warfarin
ที่่ไ� ม่่จาำ เป็็นต้อังป็รับขนาดการใช้้ยาในผู้่ที่้ ม่�่ ก่ ารที่ำางานขอังไตผู้ิดป็กติ อั่กป็ระการหนึง� ค์ือั การเกิดอัันตรกิรยิ าระหว่่างยา
ถึงแม่้ในป็ัจจุบนั จะพึบว่่าม่่การเกิดอัันตรกิรยิ าระหว่่างยากับ DOACs น้อัยกว่่า warfarin แต่นน�ั อัาจเป็็นเพึราะระยะเว่ลา
ที่่ม่� ก่ ารใช้้จริงในที่างป็ฏิิบตั ยิ งั ค์งสัน� กว่่าหลายเที่่าตัว่ จากบที่ค์ว่าม่ป็ริที่ศั น์ขอัง Foerster และค์ณ์ะ ได้รว่บรว่ม่การเกิด
อัันตรกิริยาระหว่่างยากับยาขอังยากลุ่ม่ DOACs โดยกลไกหลักยังค์งเก่�ยว่ข้อังกับการ metabolism ผู้่าน CYP450
enzymes และ pharmacokinetics interactions ดังนัน� บุค์ลากรที่างการแพึที่ย์ยงั ค์งต้อังระม่ัดระว่ังการเกิดอัันตรกิรยิ า
ระหว่่างยาขอัง DOACs ทีุ่กค์รั�ง เนื�อังจากจุดด้อัยที่่ส� ำาค์ัญขอัง DOACs ค์ือั “impact of a missed dose” ที่่�ไม่่ยืดหยุ่น
ในการแก้ไขเที่่ากับ warfarin

ท่�ม�: Foerster KI, Hermann S, Mikus G, Haefeli WE. Drug-Drug Interactions with Direct Oral Anticoagulants. Clin Pharmacokinet. 2020;59:967-80.
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การที่ำานายโอักาสการเกิดอัาการอัันไม่่พึงึ ป็ระสงค์์จากการใช้้ยา (ADR) เป็็นบที่บาที่ที่่ส� าำ ค์ัญขอังบุค์ลากรที่างการแพึที่ย์
โดยเฉพึาะอัย่างยิ�งเภสัช้กร แต่อัย่างไรก็ตาม่ เค์รื�อังม่ือัที่่�ม่่อัย่่ในป็ัจจุบันยังค์งม่่ข้อัจำากัดที่่�สำาค์ัญค์ือั sensitivity ส่ง แต่
specificity ตำ�า นัน� หม่ายถึง หากข้อัม่่ลนำาเข้าที่่ใ� ช้้ในการป็ระเม่ินม่่ค์ณ์
ุ ภาพึหรือัค์ว่าม่ถ่กต้อังตำ�าจะที่ำาให้ไม่่สาม่ารถที่ำานายโอักาส
ได้อัย่างถ่กต้อัง ในป็ระเที่ศไที่ยม่่เค์รื�อังม่ือัที่่�ใช้้ในที่างป็ฏิิบัติอัย่่ 3 ช้นิด ได้แก่ Naranjo’s algorithm, WHO algorithm และ
Thai algorithm แต่อัย่างไรก็ตาม่ โรงพึยาบาลต่าง ๆ ก็ยังค์งนิยม่การใช้้ Naranjo’s algorithm ม่ากที่่�สุด Kampichit และค์ณ์ะ
ได้ดำาเนินการว่ิจัยเพึื�อัระบุป็ระเภที่และค์ว่าม่ถ่�ขอัง ADRs ที่่�รายงานโดยแผู้นกผู้่้ป็่ว่ยนอัก เพึื�อัป็ระเม่ินค์ว่าม่ม่ั�นใจและ
ค์ว่าม่ถ่กต้อังในการระบุ ADR รว่ม่ถึงป็ัจจัยที่่�เอัื�อัอัำานว่ยให้เกิดค์ว่าม่ถ่กต้อังดังกล่าว่ ผู้ลการว่ิจัยพึบว่่าผู้่้ป็่ว่ยนอักที่ั�งหม่ด
390 ค์น ตอับแบบสอับถาม่ (อััตราการตอับกลับ = 78.0%) ผู้ื�น (19.0%), ค์ลื�นไส้/อัาเจ่ยน (7.4%) และอัาการว่ิงเว่่ยนศ่รษะ
(5.8%) เป็็น ADRs ที่่ร� ายงาน 3 อัันดับแรก ผู้ลการว่ิจยั ยังแสดงอั่กว่่า 61% ขอังผู้่ต้ อับแบบสอับถาม่ให้ค์ะแนนระดับค์ว่าม่เช้ือั� ม่ัน�
ในการระบุ ADR ว่่าส่ง (VAS 9.2 ± 0.95) ซึ่ึ�งสัม่พึันธิ์์กับการม่่โรค์เดิม่ (OR 1.93) จำานว่นรายงานตำ�า (OR 0.38) และ ADR
ที่่�รุนแรง (OR 1.33) การป็ระเม่ินสาเหตุถก่ จัดป็ระเภที่เป็็น ADR จริงใน 90.0% และ 88.9% ขอังกรณ์่ โดยใช้้ Naranjo’s
algorithm และ WHO algorithm ตาม่ลำาดับ แต่อัย่างไรก็ตาม่ งานว่ิจัยน่�ม่่ค์ว่าม่แตกต่างจากสิ�งที่่�เกิดขึ�นจริงในที่างป็ฏิิบัติค์ือั
ม่่การค์ว่บค์ุม่ให้ได้ม่าซึ่ึ�งข้อัม่่ลขอังอัาสาสม่ัค์รอัย่างถ่กต้อังและสม่บ่รณ์์ ดังนั�น จึงไม่่น่าแป็ลกใจที่่�จะพึบว่่าเป็อัร์เซึ่็นต์ขอัง
การป็ระเม่ินสาเหตุถ่กจัดป็ระเภที่เป็็น ADR จริงจะม่่แนว่โน้ม่ที่่�ส่ง Comfort และค์ณ์ะ ได้นำาเสนอัเค์รื�อังม่ือัใหม่่ ได้แก่
MOdified NARanjo Causality Scale for ICSRs (MONARCSi) โดยการสร้างโม่เดลใหม่่และป็รับให้เค์รื�อังม่ือัใช้้งานได้ง่ายขึ�น
ข้อัม่่ลถ่กจัดระเบ่ยบและอัย่ใ่ นร่ป็แบบที่่ถ� ก่ ต้อังม่ากที่่ส� ดุ ก่อันนำาเข้าส่ก่ ารป็ระเม่ินค์ะแนน ผู้ลการว่ิจยั แสดงให้เห็นสัดส่ว่นขอัง
sensitivity และ specificity อัย่่ในสัดส่ว่นที่่�เหม่าะสม่ moderate sensitivity (65%) และ high specificity (93%), high positive
and negative predictive values (79 and 88%, respectively) และ an F1 score of 71% การว่ิจัยน่�ช้่�ให้เห็นว่่าแบบจำาลอัง
MONARCSi อัาจเป็็นเค์รื�อังม่ือัสนับสนุนการตัดสินใจที่่�ม่่ป็ระโยช้น์ เพึื�อัช้่ว่ยผู้่้เช้่�ยว่ช้าญด้านค์ว่าม่ป็ลอัดภัยในการด่แลยา
ป็ระเม่ินสาเหตุขอังเหตุการณ์์ยาในลักษณ์ะที่่�สอัดค์ล้อังกันและใช้้ในการที่ำางานได้

ท่�ม�:
1. Kampichit S, Pratipanawatr T, Jarernsiripornkul N. Confidence and accuracy in identification of adverse drug reactions reported by outpatients. Int J Clin Pharm.
2018 Dec;40(6):1559-67.
2. Comfort S, Dorrell D, Meireis S, Fine J. MOdified NARanjo Causality Scale for ICSRs (MONARCSi): A Decision Support Tool for Safety Scientists. Drug Saf.
2018 Nov;41(11):1073-85.
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Thai SRA จััดงานประชุุมออนไลน์
“All about Brachial Plexus Blocks”
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ชุมร์มร์ะงับควิามร์ูส้ ่กเฉพาะส่วินแห่งปร์ะเทศไทย ร์่วิมกับร์าชุวิิทยาลััย
วิิสญ
ั ญ่แพทย์แห่งปร์ะเทศไทย จััดการ์ปร์ะชุุมวิิชุาการ์ออนไลัน์ปร์ะจัำาปี คร์ัง� ท่� 1
ภายใต้หวิั ข้อ All about Brachial Plexus Blocks ในวิันท่� 26 กันยายน พ.ศ. 2564
ทัง� น่ม� ห่ วิั ข้อท่น� า่ สนใจัมากมาย อาทิ Sequential Ultrasound Imaging Technique
(SUIT) for Brachial plexus, above clavicle, Anatomy of Brachial Plexus,
Interscalene approach, Supraclavicular approach, Axillary approach,
Expert opinion
ผูู้้สนใจัสามาร์ถลังทะเบ่ยนฟร์่ (ไม่ม่ค่าใชุ้จั่าย) โดย Scan QR Code
หร์่อลังทะเบ่ยนผู้่านทางเวิ็บไซึ่ต์ร์าชุวิิทยาลััยวิิสัญญ่แพทย์แห่งปร์ะเทศไทย
www.rcat.org สอบถามร์ายลัะเอ่ยดเพิ�มเติมได้ท่� โทร์ศัพท์ 0-2716-7220,
085-261-0066, 081-906-3066
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คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. จััดประชุุมวิิชุาการ
“Interconnectedness for Sustainable Health Care”
คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสงขลัานคร์ินทร์์ จััดการ์ปร์ะชุุมวิิชุาการ์
ปร์ะจัำาปี คณะแพทยศาสตร์์ คร์ั�งท่� 36 ภายใต้หัวิข้อ “Interconnectedness for
Sustainable Health Care” ร์ะหวิ่างวิันท่� 4-6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ซึ่่�งจััดเป็น
ร์ูปแบบออนไลัน์ โดยมุ่งเน้นให้คณาจัาร์ย์ บุคลัากร์ทางการ์แพทย์ได้ม่โอกาส
ทบทวินแนวิทางการ์ดำาเนินงาน เพิ�มพูน พัฒนา แลัะต่อยอดองค์ควิามร์ู้
ติดตามควิามก้าวิหน้า เพ่�อเตร์่ยมร์ับกับการ์เปลั่�ยนแปลังอย่างร์วิดเร์็วิจัาก
สภาพสังคม เทคโนโลัย่ ร์ะบาดวิิทยาของโร์คท่เ� ปลั่ย� นไป ตลัอดจันเพ่อ� ให้ทนั กับ
กร์ะแสสังคมท่�หันมาดูแลัสุขภาพตอบสนองนโยบายร์ะบบสุขภาพของปร์ะเทศ
แลัะเปิดร์ับมุมมอง แนวิคิดใหม่ ๆ อันจัะนำาไปสู่การ์พัฒนาท่�เป็นเลัิศแลัะยั�งย่น
ต่อไป
ผูู้้สนใจัสามาร์ถลังทะเบ่ยนฟร์่ (ไม่ม่ค่าใชุ้จั่าย) โดย Scan QR Code
หร์่อลังทะเบ่ยนผู้่านทางเวิ็บไซึ่ต์ https://psu-conference.com/program.php
สอบถามร์ายลัะเอ่ยดเพิ�มเติมได้ท่� โทร์ศัพท์ 0-7445-1147 หร์่อ E-mail:
meeting@medicine.psu.ac.th
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[ รายงานพิเศษ ]
• กองบรรณาธิการ

ทาเคดา จััด

The 9th Annual Certification
สอบวััดระดับผู้้�แทนฝ่่ายขายและการตลาด
สร�างมืืออาชีีพ พัฒนาควัามืร้�ค้�คุณธรรมื
นำาธุรกิจัยั�งยืน
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ผศ.(พิิเศษ) นพิ.สุุรินิ ทริ์ กล�าวถึึง
มุมมองเกีย� วกับการจัดสำอบวัดระดับความร้้
ผ้แ้ ทนฝ่่ายขายและการตั้ลาดของทาเคดาว�า
สำ�วนตั้ัวเห็็นว�าเป็นกิจกรรมที�ดี เพัราะการ
เทรนนิ�งและการพััฒนาบุคลากรก�อนที�จะ
ออกไปทำางาน ห็ร่อในระห็ว�างทำางานได้มี
โอกาสำพััฒนาความร้ใ้ นทุก ๆ ด้านเป็นสำิง� ทีม� ี
ความสำำาคัญมากในทุก ๆ อาชีพั ผมจึงร้สำ้ กึ
ภ้มใิ จและดีใจทีท� าเคดาเล็งเห็็นถึึงความสำำาคัญ
ในเร่�องนี� และได้จัดให็้มีการจัดกิจกรรมนี�
ตั้�อเน่อ� งมาโดยตั้ลอดจนถึึงปีนน�ี บั เป็นปีท�ี 9
“ทั�งนี�ประโยชน์ที�จะได้รับในสำ�วน
ของผ้้ แทนยาจะได้ ความร้้ ในเร่� องของ
ผลิตั้ภัณฑ์์ การเสำริมสำร้างพััฒนาบุคลิกภาพั
การสำร้ า งความสำั ม พัั น ธ์ ที� ดี กั บ แพัทย์
สำำา ห็รั บ ผ้้ อ อกมาปฏิิ บั ตั้ิ ถึ้ า มี แ นวทาง

ww

“เพราะการเรียนร้�ไม่่ม่ีวัันสิ้้�นสิุ้ด”
ผนวกกั บ ความตั้ั� ง ใจและเล็ ง เห็็ น ถึึ ง
ความสำำาคัญของบุคลากร บริษััท ทาเคดา
(ประเทศไทย) จำากัด มีนโยบายมุ�งเน้นให็้
ผ้้แทนฝ่่ายขายและการตั้ลาดได้มีโอกาสำ
พััฒนาศักยภาพัตั้นเองให็้มีมาตั้รฐานสำ้ง
ทัง� ทางด้านความร้ท้ างวิชาการ ทักษัะ คุณธรรม
และจริยธรรมในการทำางาน จึงจัดให็้มี
การสำอบวั ด ระดั บ ผ้้ แ ทนฝ่่ า ยขายและ
การตั้ลาดอย�างตั้�อเน่�องทุกปี โดยจะทำา
การวัดผลทัง� การสำอบข้อเขียน และ Role Play
ครอบคลุมเร่อ� งโรค ความร้้ ผลิตั้ภัณฑ์์ และ
ทักษัะการขาย เพั่�อให็้ได้ผ้แทนฝ่่ายขาย
และการตั้ลาดที�มีคุณภาพัและจริยธรรม
ในการนำาเสำนอ ตั้ลอดจนถึึงการให็้บริการ
ทางด้ า นข้ อ ม้ ล นวั ตั้ กรรมยาแก� แ พัทย์
และบุคลากรทางการแพัทย์ด้วยความร้้
และทักษัะฝ่ีม่อแบบม่ออาชีพั
สำำาห็รับการสำอบวัดระดับความร้้
ผ้แ้ ทนฝ่่ายขายและการตั้ลาด Takeda Annual
Certification 2020 ครัง� นีจ� ดั ขึน� ตั้�อเน่อ� งเป็น
ปีที� 9 เม่อ� วันที� 23 พัฤศจิกายน พั.ศ. 2563
ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค โดยได้รบั เกียรตั้ิจาก
ผศ.(พิิเศษ) นพิ.สุุริินทริ์ อััศววิทูริทิพิย์์
ผูช่� ว่ ย์ผูอั� ำ�นวย์ก�ริโริงพิย์�บ�ลจุุฬ�ลงกริณ์์
ด้��นภ�พิลักษณ์์อังค์์กริ เป็นประธาน
ในการเปิดงานครั�งนี�

ในการดำาเนินงาน แนวทางการปฏิิบตั้ั ตั้ิ วั ทีด� ี
ก็จะยิ�งเกิดประโยชน์ และไม�สำง� ผลกระทบ
กับการให็้บริการของทางโรงพัยาบาลด้วย”
นอกจากนี� ผศ.(พิิเศษ) นพิ.สุุรินิ ทริ์
ได้ให็้คำาแนะนำาเกี�ยวกับการเป็นผ้้แทนยา
ที�ดีว�า ผ้้แทนยาค่อตั้ัวแทนของผลิตั้ภัณฑ์์
และบริษัทั ทีจ� ะออกไปให็้ขอ้ ม้ลรายละเอียด
ของผลิตั้ภัณฑ์์ตั้�าง ๆ แก�แพัทย์ ด้วยเห็ตัุ้น�ี
จึงตั้้องมีทักษัะความร้้และมนุษัยสำัมพัันธ์
ห็ัวใจสำำาคัญทีจ� ะช�วยให็้ประสำบความสำำาเร็จ
ผมคิดว�าค่อ ห็ลัก 4P ได้แก� 1. Products
จะตั้้ อ งเป็ น ผลิ ตั้ ภั ณ ฑ์์ ที� ดี ซึ่ึ� ง ทาเคดา
เป็นอีกบริษััทห็นึ�งที�นำาเสำนอผลิตั้ภัณฑ์์ที�ดี
มาโดยตั้ลอด 2. Price ถึ้ามีผลิตั้ภัณฑ์์ดี
แตั้�อย้�ในราคาที�จับตั้้องไม�ได้เน่�องจากมี
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ให็้เห็มาะสำม อย�ามุ�งเน้นผลสำำาเร็จของงาน
ห็ร่อการขายมากเกินไป อย�าคำานึงถึึงว�า
การทำางานตั้้องเป็นธุรกิจเท�านั�น เพัราะ
จริง ๆ แล้วมิตั้รภาพัความสำัมพัันธ์คอ่ สำิง� ทีด� ี
ทีสำ� ุด เป็นการทำางานที�ตั้้องอาศัยศิลปะที�
ตั้้องใช้ทั�งศาสำตั้ร์และศิลป์
สำำาห็รับมุมมองเกี�ยวกับทิศทาง
ของระบบสำาธารณสำุขของประเทศไทย
ในอนาคตั้นั�น ผศ.(พิิเศษ) นพิ.สุุริินทริ์
กล�าวว�า ธุรกิจทางด้านอุตั้สำาห็กรรมยา
ปัจจุบันกับอดีตั้ในช�วง 10 ปีท�ีผ�านมามี
ความแตั้กตั้�างกันชัดเจน โดยเฉพัาะในเร่อ� ง
ของโรคอุบตั้ั ใิ ห็ม�ซึ่ง�ึ สำมัยก�อนไม�มกี ารกล�าวถึึง
แตั้�ปจั จุบนั จะเห็็นได้วา� มีโรคให็ม� ๆ เกิดขึน�
โดยเฉพัาะเช่อ� โรคทีท� าำ ให็้เกิดการระบาดให็ญ�
ไปทั�วโลก (Pandemic) ซึ่ึ�งอาจสำ�งผลให็้
วงการแพัทย์มกี ารศึกษัาค้นคว้าวิจยั มากขึน�
และทำาให็้วงการยามีการขยับตั้าม แม้ว�า
ด้วยสำภาวะเศรษัฐกิจที�ถึดถึอยในปัจจุบัน
จะทำาให็้ไม�คอ� ยมีการพััฒนายาให็ม�ออกมา
ประกอบกับสำ�วนห็นึง� คงเป็นเพัราะยาเก�าเอง
ก็มีประสำิทธิภาพัในการรักษัาดีอย้�แล้ว
ถึึงแม้ว�าสำ�วนตั้ัวจะไม�ได้ร้สำึกเด่อดร้อน
เพัราะการรักษัาไม�ได้แย�ลงจากการขาดอาวุธ
ซึ่ึ�งก็ค่อยาในการรักษัาโรค แตั้�เราก็ห็วังว�า
ถึ้าเศรษัฐกิจดีขน�ึ เราจะเห็็นวงการยากลับมา
คึกคักเห็ม่อนเดิม มีการพััฒนาผลิตั้ภัณฑ์์
และการศึกษัาวิจัยให็ม� ๆ เกิดขึ�น ทำาให็้ได้
ยาให็ม�ออกมาเป็นอาวุธให็้เราออกไปรบ
กับโรคตั้�าง ๆ ได้ในราคาที�สำมเห็ตัุ้สำมผล
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ราคาแพังก็ไม�สำามารถึเข้าถึึงได้ โดยเฉพัาะ
ในภาวะเศรษัฐกิจแบบนี� ราคาจึงเป็นปัจจัย
สำำาคัญอันดับสำองรองลงมา 3. Promotion
เราจะเห็็นว�าสำมัยก�อนวงการยาจะทำางาน
ง�ายกว�าสำมัยปัจจุบันเน่�องจากสำามารถึจัด
กิจกรรมตั้�าง ๆ ได้ แตั้�ในปัจจุบนั อาจถึ้กจำากัด
ด้วยกฎระเบียบตั้�าง ๆ ประกอบกับภาวะ
เศรษัฐกิจที�สำ�งผลกระทบทั�วโลกทำาให็้เร่�อง
โปรโมชั�นอาจถึ้กจำากัด และ 4. Personal
ค่อตั้ัวผ้แ้ ทนทุกคน และแพัทย์ ทัง� นีผ� แ้ ทนยา
นอกจากจะตั้้องมีความร้แ้ ล้ว ในเร่อ� งของ
มนุษัยสำัมพัันธ์กเ็ ป็นสำิง� สำำาคัญทีจ� าำ เป็นตั้้องมี
ซึ่ึง� ถึ้าทุกคนสำามารถึปฎิบตั้ั ตั้ิ ามแนวทาง 4P
นี�อย�างผสำมผสำานกันให็้ได้สำัดสำ�วนที�ลงตั้ัว
ก็จะประสำบความสำำาเร็จ และจะเตั้ิบโตั้ไป
เป็นผ้้แทนยาที�มีความก้าวห็น้า
ผศ.(พิิเศษ) นพิ.สุุรินิ ทริ์ ยังกล�าว
ถึึงเคล็ดลับการประสำบความสำำาเร็จของ
“P: Personal” เพัิ�มเตั้ิมให็้ฟัังว�า จะตั้้องมี
ความร้้ บุคลิกภาพั นิสำยั การร้จ้ กั กาลเทศะ
จิตั้ใจที�ร้จักการบริการด้วยรอยยิ�ม (Smile
Service) เน่อ� งจากงานนีค� อ่ งานบริการเช�นกัน
ทุกอย�างจึงตั้้องสำมดุล ควรมีความร้้ข้อม้ล
เบ่อ� งตั้้นเกีย� วกับผ้ท้ เ�ี ราตั้้องตั้ิดตั้�อ ตั้้องตั้ีโจทย์
แตั้�ละคนให็้แตั้ก เข้าใจบุคลิกนิสำยั ของบุคคล
ทีไ� ปพับ เห็ม่อนกับปรัชญาตั้ำาราพัิชยั สำงคราม
จีนทีว� า� “ร้เ้ ขาร้เ้ รา รบร้อยครัง� ชนะร้อยครัง�
นอกจากนี�อยากให็้คำานึงถึึงงาน
บริการของแพัทย์เป็นสำำาคัญ และผ้้ป่วย
ตั้้องมาเป็นอันดับแรก จึงควรเล่อกเวลาตั้รงนี�

เพั่�อที�ทุกคนจะได้มีโอกาสำเข้าถึึงยาที�ดี
มีคุณภาพัในราคาที�เห็มาะสำมที�สำามารถึ
จับตั้้องได้
ท้ายสำุดนี� ผศ.(พิิเศษ) นพิ.สุุรินิ ทริ์
ยังฝ่ากด้วยว�า อยากให็้ทกุ บริษัทั ด้ทาเคดา
เป็นตั้ัวอย�างว�าจริง ๆ แล้วการจัดสำอบวัดระดับ
ผ้แ้ ทนฝ่่ายขายและการตั้ลาดเป็นกิจกรรมทีด� ี
และทำาให็้รว้ า� บริษัทั ได้เล็งเห็็นถึึงความสำำาคัญ
ของการพััฒนาบุคลากรให็้มีประสำิทธิภาพั
มากกว�าที�จะให็้ทำางานโดยที�ไม�ได้พััฒนา
ในเร่�องของความสำามารถึก็จะสำ�งผลให็้
ประสำบความสำำาเร็จยาก กิจกรรมนีจ� ึงเป็น
กิจกรรมที�ดีและควรทำาอย�างตั้�อเน่�องเพั่�อ
จะได้เป็นแบบอย�างทีด� ใี ห็้กบั วงการยาและ
วงการอ่�น ๆ ห็ร่อแม้กระทั�งตั้ัวเอง ถึ้าอย้�
ในวงการที�จะตั้้องด้แลคนสำ�วนให็ญ�จึงเป็น
กิจกรรมที�บริษััทฯ ควรให็้การสำนับสำนุน
เพัราะจะเกิดประโยชน์กับทั�งทางบุคลากร
บริษััท แพัทย์ เพัราะผมเช่�อว�าทุกอย�าง
ถึ้า “Win Win Win” ก็ชนะเลิศ และยิ�ง Win
มากขึ�นเท�าไร กิจกรรมนั�นก็จะไปได้ดี และ
ยังเป็นที�ตั้้องการ เป็นความใฝ่่ฝ่ันของ
น้องรุน� ให็ม� ๆ รวมถึึงคนทำางานอ่น� ๆ ทีตั้� ง�ั ใจ
อยากมาร�วมงานกับที�นี�
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ให็้ปรัะช่าช่นุทีุ่ก ๆ คนุ ทีุ่ก ๆ กลุม่ โดยภาคเอกช่นุต่าง ๆ ไม่ตอ้ งที่ำา แต่ให็้ความรั่วมมือ
ที่างด้านุการัฉ้ด เพรัาะรััฐบาลม้นุโยบายอย้แ่ ล้วว่าจะห็าวัคซึ่้นุและฉ้ดให็้ทีุ่ก ๆ คนุฟรั้
เพรัาะไม่ว่าภาคเอกช่นุห็รัือห็นุ่วยงานุใด (ส่วนุให็ญ่) ที่้�อยากติดต่อบรัิษัที่
ที่้ข� ายวัคซึ่้นุ ต่างก็ตดิ ต่อเองไม่ได้ บรัิษที่ั ผ้ผ้ ลิตวัคซึ่้นุต้องให็้ผา่ นุรััฐบาลเที่่านุันุ� เพรัาะเป็นุ
การัอนุุมัติใช่้วัคซึ่้นุในุยามฉุกเฉินุ ถ้้าม้อะไรัเกิดข่�นุจะได้ไม่ม้การัฟ้องรั้องต่อบรัิษัที่ที่้�
ผลิตวัคซึ่้นุ จะต้องที่ำาผ่านุห็นุ่วยงานุของรััฐบาลเที่่านุันุ� คือ องค์การัเภสัช่กรัรัม ด้วยเห็ตุนุ�้
รััฐบาลจ่งควรัจัดการัเองไปเลย รััฐบาลต้องที่ำางานุในุเช่ิงรัุก ไม่ตั�งรัับ ใครั ๆ ก็รั้ว่า
การัป้องกันุเป็นุสิง� ที่้ด� ที่้ ส�้ ดุ ในุทีุ่ก ๆ เรัือ� ง ป้องกันุโรัคด้วยการัฉ้ดวัคซึ่้นุเป็นุวิธีก้ ารัที่้ด� ที่้ ส�้ ดุ
ส่วนุ social distancing เป็นุแผนุรัะยะสันุ� เป็นุการัเสรัิมการัฉ้ดวัคซึ่้นุรัะห็ว่างที่้รั� อให็้วคั ซึ่้นุ
มาเที่่านุันุ� และที่ำาได้ดว้ ยความยากลำาบากและพยายามที่ำาเต็มที่้อ� ย่างไรัก็ยงั อาจม้ช่อ่ งโห็ว่
วัคซึ่้นุยิง� มาเรั็ว ปรัะช่าช่นุก็จะไม่ตอ้ งที่นุแบกปัญห็าเรัือ� ง social distancing
นุานุนุัก (แต่ยังต้องที่ำาอย้่ในุรัะยะห็นุ่�งห็ลังฉ้ด) ไม่ต้องรัับภาวะในุเรัื�องของการัปิด
ห็้างรั้านุ ฯลฯ นุานุนุัก จะได้เปิดปรัะเที่ศได้เรั็วข่นุ� ตุลาคม พ.ศ. 2564 ไม่ใช่่ห็รัือ ที่้รั� ฐั บาล
ปรัะกาศว่าจะเปิดปรัะเที่ศ
ถ้้ารััฐบาลจัดการัห็าวัคซึ่้นุเองให็้ที่งั� ปรัะเที่ศโดยไม่ตอ้ งให็้ภาคเอกช่นุจัดการั
และที่ำาอย่างรัวดเรั็วจะเรั้ยกศรััที่ธีาจากปรัะช่าช่นุคืนุมาได้ ถ้้าภาคเอกช่นุจัดห็าวัคซึ่้นุ
และฉ้ดให็้ปรัะช่าช่นุ ปรัะช่าช่นุจะต้องจ่ายเงินุ ห็รัือนุายจ้างห็รัือบรัิษัที่ต้องจ่ายเงินุ
ซึ่่ง� จรัิง ๆ แล้วรััฐบาลเองก็เคยปรัะกาศแล้วว่าจะจัดห็าวัคซึ่้นุมาฉ้ดให็้ปรัะช่าช่นุทีุ่กคนุฟรั้
ฉะนุันุ� รััฐบาลที่ำาเองไปเลย และถ้้าไม่มเ้ งินุพอซึ่่ง� ก็ควรัจะพอ เพรัาะข่นุ� อย้ก่ บั การับรัิห็ารั
จัดการัเที่่านุั�นุ (ถ้้าเก่งคิด เก่งคนุ เก่งงานุ เก่งเงินุ เก่งเวลา “ขาย” และเก่งฟัง เรัื�องเงินุ
ก็จะจบไป) อาจตั�งกองทีุ่นุข่�นุมาเพื�อรัับบรัิจาคเพื�อซึ่ื�อวัคซึ่้นุจากปรัะช่าช่นุที่้�สามารัถ้
บรัิจาคได้ จากบรัิษัที่ ห็้างรั้านุ ฯลฯ และอาจให็้สามารัถ้นุำาเงินุบรัิจาคไปลดห็ย่อนุ
การัเส้ยภาษ้ได้ด้วยยิ�งด้ให็ญ่ ฯลฯ
ไห็นุ ๆ รััฐบาลก็ส�งั Pfizer 20 ล้านุโดสแล้ว และที่รัาบว่ากำาลังจะสั�งเพิ�มอ้ก
50 ล้านุโดส ก็จัดการัเองที่ั�งห็มดไปเลย เพรัาะถ้้าภาคเอกช่นุที่ำาก็ยังต้องให็้ห็นุ่วยงานุ
รััฐบาลเป็นุผ้้ติดต่ออย้่ด้
การัฉ้ดวัคซึ่้นุ ณ วันุที่้� 20/7/64 วันุเด้ยว ฉ้ดได้เพ้ยง 257,876 โดส ที่ำาให็้ม้
การัฉ้ดสะสมตัง� แต่ 28/2/64-20/7/64 เพ้ยง 14,805,120 โดสเที่่านุันุ� รััฐบาลได้ปรัะกาศ
ว่าจะฉ้ดให็้ครับ 100 ล้านุโดส (50 ล้านุคนุ) ภายในุสิ�นุปี พ.ศ. 2564 ฉะนุั�นุยังเห็ลือ
อ้ก 85,194,880 โดสที่้ต� อ้ งฉ้ด และม้วนุั เห็ลือเพ้ยง 164 วันุ (ตัง� แต่ 21/7/64-31/12/64)
ฉะนุั�นุตั�งแต่วันุที่้� 21/7/64 จะต้องฉ้ดวันุละ 519,481 โดส (ซึ่่�งวันุที่้� 21 ก็คงไม่ได้ฉ้ดถ้่ง
จำานุวนุนุ้�อย้แ่ ล้ว) ผมว่ารััฐบาลตั�งเป้าไปเลยว่าจะฉ้ดให็้ทีุ่ก ๆ คนุที่้�วัคซึ่้นุให็้ฉ้ดได้ เช่่นุ
ตัง� แต่อายุ 12 ปีขนุ่� ไป (Pfizer) ไม่ใช่่เฉพาะจะฉ้ด 100 ล้านุโดส ห็รัือ 50 ล้านุคนุเที่่านุันุ�
ฉ้ดให็้ครับ 65 ล้านุคนุไปเลยเที่่าที่้�วัคซึ่้นุให็้ฉ้ดได้ในุกลุ่มอายุต่าง ๆ
สำาห็รัับการัฉ้ดวัคซึ่้นุ ผมเห็็นุบางแห็่งม้ปรัะช่าช่นุไปเข้าคิวมากมาย ต้องเส้ย
เวลาเดินุที่าง เส้ยเวลาครั่�งวันุ เส้�ยงต่อการัติดเช่ื�อด้วย ฯลฯ เป็นุไปได้ไห็มที่้�รััฐบาลจะ
กรัะจายการัฉ้ดวัคซึ่้นุออกไปส้ป่ รัะช่าช่นุให็้มากกว่านุ้� เช่่นุ เรัาม้ รัพ.สต. (โรังพยาบาล
ส่งเสรัิมสุขภาพตำาบล) เกือบ 10,000 แห็่ง เรัาส่งแพที่ย์ พยาบาล เจ้าห็นุ้าที่้� ไปฉ้ดให็้ที่นุ�้ �้
ปรัะช่าช่นุจะได้ไปง่าย ใกล้บ้านุ ใกล้ใจ ไม่ต้องแออัด สะดวกสบาย ไม่เครั้ยด ฯลฯ
ถ้้าฉ้ดช่้า เช่ือ� จะยิง� กลายพันุธีุ์ วัคซึ่้นุที่้ม� อ้ ย้ใ่ นุปัจจุบนุั นุ้อ� าจได้ผลนุ้อย ฉะนุันุ�
ต้องรั้บฉ้ดให็้เรั็วข่นุ� ที่ัว� ถ้่งข่นุ� และถ้้าฉ้ดช่้า ตอนุนุันุ� จะต้องห็าวัคซึ่้นุรัุนุ่ ให็ม่ ๆ อย้เ่ สมอ
เพื�อจะได้ส้กับเช่ื�อไวรััสที่้�กลายพันุธีุไ์ ด้
รััฐบาลต้องคิดไปไกลถ้่งขนุาดจะต้องฉ้ดวัคซึ่้นุป้องกันุโรัคโควิด-19 ทีุ่กปี
แบบไข้ห็วัดให็ญ่
ขอให็้โช่คด้ที่ั�งปรัะช่าช่นุ และรััฐบาลครัับ

ww

ผมขออนุุญาตเสนุอความคิดเห็็นุต่อรััฐบาล
ในุช่่วงวิกฤติโควิด-19 ดังนุ้� ข้อเสนุอของผมมาจากความคิด
ง่าย ๆ ของผมที่้ม� องคนุ โลก ในุแง่ดว้ า่ ถ้้าทีุ่ก ๆ คนุ ตัง� แต่
พวกเรัาปรัะช่าช่นุทีุ่ก ๆ คนุ รัวมที่ั�งผ้้บรัิห็ารัปรัะเที่ศ
นุักการัเมือง ฯลฯ เป็นุคนุที่้ด� ้ ที่้เ� ก่ง ที่้ม� องเห็็นุปรัะโยช่นุ์
ของปรัะช่าช่นุส่วนุรัวมเป็นุที่้ต� ง�ั ปัญห็าต่าง ๆ จะห็มดไป
เพรัาะจะถ้้กแก้ได้อย่างง่ายดาย
วิธีต้ อ่ ส้ก้ บั เช่ือ� ไวรััสโควิด-19 ม้งา่ ย ๆ 2 ปรัะเด็นุ
เที่่านุั�นุ คือ ห็นุ่�ง social distancing ซึ่่�งเก้�ยวกับพวกเรัา
ทีุ่ก ๆ คนุ ถ้้าทีุ่ก ๆ คนุให็้ความรั่วมมือ 100% ทีุ่กอย่าง
จะก็ผอ่ นุห็นุักเป็นุเบา จะม้คนุติดเช่ือ� นุ้อยมาก แต่กย็ งั จะม้
คนุติดแต่นุอ้ ย เพรัาะบางคนุไม่มที่้ ที่้� บ้� า้ นุที่้จ� ะแยกกันุอย้่
นุำ�าดื�มยังอาจไม่ค่อยม้ จะให็้ล้างมือบ่อย ๆ ได้อย่างไรั
รัวมที่ั�งอาห็ารัการักินุสำาห็รัับผ้้ยากไรั้ที่้�ต้องพ่�งเงินุจาก
การัที่ำางานุ จะห็ากินุอย่างไรั การัเดินุที่าง ไม่มรั้ ถ้ส่วนุตัว
ต้องเดินุที่างโดยรัถ้สาธีารัณะในุกรัณ้ที่้�จำาเป็นุต้องออก
จากบ้านุ ฉะนุันุ� social distancing ก็ที่าำ ได้ แต่ดว้ ยความยาก
ลำาบากสำาห็รัับบางคนุ บางกลุ่ม และที่ำาเต็มที่้�แล้วก็ยัง
อาจติดเช่ือ� ได้ อย่างเช่่นุ แม่ครััวของผมที่้ม� าเช่้าเย็นุกลับ
ใส่ห็นุ้ากากอนุามัยตลอด เอาเช่ือ� มาติดให็้เด็กรัับใช่้ในุบ้านุ
แต่เช่ื�อถ้้กฆ่่าตัดตอนุ ไม่ถ้่งครัอบครััวผม เพรัาะเรัา
พยายามใช่้ social distancing มากที่้�สุดเที่่าที่้�จะที่ำาได้
รัวมที่ัง� ใส่ห็นุ้ากากอนุามัยในุบ้านุ แยกกันุกินุข้าวคนุเด้ยว
และผมโช่คด้ที่ไ้� ด้ฉด้ วัคซึ่้นุ Astra ไปแล้ว 1 เข็ม เป็นุเวลา
4 สัปดาห็์ตอนุที่้แ� ม่ครััวเอาเช่ือ� มาให็้เด็กที่้บ� า้ นุ ถ้้าเรัาเป็นุ
ครัอบครััวที่้อ� ย้ใ่ นุชุ่มช่นุแออัดจะที่ำาอย่างไรั อะไรัจะเกิดข่นุ� ?!
อ้กวิธี้ห็นุ่�งคือ วัคซึ่้นุ ซึ่่�งอันุนุ้�ต้องเป็นุห็นุ้าที่้�
ของรััฐบาล รััฐบาลให็้พวกเรัาช่่วยตัวเอง ช่่วยชุ่มช่นุ
ช่่วยสังคม ช่่วยช่าติ ด้วยการัที่ำา social distancing
ซึ่่� ง ก็ ต้ อ งแลกเปล้� ย นุกั บ การัส้ ญ เส้ ย ที่างเศรัษฐกิ จ
ความสะดวกสบายของแต่ละคนุ ของห็นุ่วยงานุ ของบรัิษที่ั
ห็้างรั้านุ ของปรัะเที่ศ ยิ�งนุานุก็ยิ�งเดือดรั้อนุมาก ฉะนุั�นุ
รััฐบาลจะต้องห็าวัคซึ่้นุที่้�ด้ที่้�สุดในุขณะนุั�นุที่้�จะห็าได้
ให็้มากที่้�สุด โดยเรั็วที่้�สุด และฉ้ดให็้เรั็วที่้�สุด ตามลำาดับ
ความสำาคัญของกลุม่ ปรัะช่าช่นุ เช่่นุ บุคลากรัที่้ม� ค้ วามเส้ย� ง
เช่่นุ กลุ่มแพที่ย์ พยาบาล เจ้าห็นุ้าที่้� กลุ่มผ้้ส้งอายุ กลุ่ม
ผ้ม้ โ้ รัคเรัือ� รััง 7 โรัค กลุม่ ผ้เ้ ปรัาะบาง ฯลฯ และต้องจัดการั
ให็้ได้วา่ วัคซึ่้นุไปถ้่งกลุม่ ต่าง ๆ ที่้จ� ำาเป็นุเห็ล่านุ้ไ� ด้จรัิง ๆ
ซึ่่�งถ้้าทีุ่กคนุเป็นุคนุด้ ปัญห็าเรัื�องวัคซึ่้นุไปถ้่ง
ผิดกลุ่มก็จะห็มดไป
ตอนุนุ้ป� รัะเที่ศไที่ย สังคม (ตามความคิดของผม)
ม้ปัญห็ามาก พวกเรัาม้การัแตกแยก ไม่ม้ความสามัคค้
ใครั ห็นุ่วยงานุใด ที่ำาอะไรั ไม่ที่ำาอะไรั ก็โดนุต่อว่า
ที่ั�งห็มดนุ้�เพรัาะเรัาม้วัคซึ่้นุนุ้อยไป ในุอด้ตผมไม่ว่ากันุ
แต่ปจั จุบนุั นุ้รั� ฐั บาลสามารัถ้แก้ได้ ที่ำาให็้ที่กุ ๆ คนุกลับมา
ม้ความรััก สามัคค้ได้ในุที่ันุที่้ โดยปรัะกาศเลยว่าตัง� แต่นุ�้
ต่อไปรััฐบาลจะเป็นุผ้้ห็าวัคซึ่้นุที่้�ด้ที่้�สุดมาเองที่ั�งห็มด
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ความหวังใหม่สู้้�ภััยไข้�เลืือดออก
เปลื่�ยนยุงลืายตััวร้�ายให�กลืายเป็นฮี่โร้่ช่่วยช่่วิตัด�วยเช่ื�อว้ลืบััคเค่ย
ww

ผลืการ้ทดลืองกว่า 3 ปี ช่่�ยุงลืายว้ลืบััคเค่ยลืดจำำนวนผ้�ป่วยไข้�เลืือดออกอย่างม่นัยสู้ำคัญ
โครงการยุุงโลก (The World of Mosquito Program) จากมหาวิิทยุาลัยุโมนาช
ประเทศออสเตรเลี ยุ ร่ วิ มกั บ มหาวิิ ท ยุาลั ยุ กั ด จะห์ มาดะ และมู ล นิ ธิิท าห์ เจี ยุ
ประเทศอิ น โดนี เซีี ยุ เปิ ด เผยุผลการทดลองอั น น่ า ท่� ง ที� บ่ ง ชี� วิ่ า ยุุ ง ลายุที� ไ ด้ รั บ
การตกเเต่ ง พัั น ธิุ กรรมเช้�อเเบคทีเรียุวิูลบัคเคียุ (Wolbachia, wMel) สามารถช่ วิ ยุ
เพัิ�มโอกาสในการควิบคุมการแพัร่ระบาดของโรคไข้เล้อดออกได้อยุ่างมีประสิทธิิภาพั
การทดลองปล่อยุยุุงลายุที�มีเช้�อวิูลบัคเคียุแบบสุ่มและมีกลุ่มควิบคุม (randomised
controlled trial) ในเม้องยุอกยุาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีียุ สามารถลดจำานวิน
ผู้ติดเช้�อไข้เล้อดออกทั�ง 4 สายุพัันธิุ์ได้มากถ่งร้อยุละ 77 นอกจากนี�ยุังพับวิ่าผู้ป่วิยุ
ไข้ เ ล้ อ ดออกที� จำา เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การรั ก ษาในโรงพัยุาบาลยุั ง ลดลงกวิ่ า ร้ อ ยุละ 86
อีกด้วิยุ การทดลองในครั�งนี�นับวิ่าเป็นการค้นพับครั�งยุิ�งใหญ่่ที�ช่วิยุเพัิ�มควิามหวิัง
ในการควิบคุมการแพัร่ระบาดของโรคไข้เล้อดออกที�กำาลังเพัิ�มสูงข่�นอยุ่างต่อเน้�อง
ในประเทศเขตร้อนทั�วิโลกรวิมไปถ่งประเทศไทยุได้อยุ่างมีนัยุสำาคัญ่
การทดลอง Applying Wolbachia to Eliminate Dengue (AWED)
มี วิั ต ถุ ป ระสงค์ ที� ต้ อ งการจะทดสอบวิ่ า การปล่ อ ยุยุุ ง ลายุบ้ า น (Aedes aegypti)
ที�มีเช้�อแบคทีเรียุวิูลบัคเคียุเข้าไปในประชากรยุุงลายุบ้านตามธิรรมชาติจะสามารถ
ช่ วิ ยุลดจำา นวินการติ ด เช้� อ ไวิรั ส ไข้ เ ล้ อ ดออกของประชาชนอายุุ 3-45 ปี ใ นเม้ อ ง
ประจำำเดืือนกรกฎาคม 2564
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ยุอกยุาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีียุได้หร้อไม่ โดยุหลังจากที�นักวิิจัยุเริ�มทำาการทดลอง
มามากกวิ่า 3 ปี พับวิ่าประชากรยุุงลายุส่วินใหญ่่ในเม้องยุอกยุาการ์ตายุังคงมีเช้�อ
แบคที เรี ยุ วิู ล บั ค เคี ยุ และในขณะนี� ไ ด้ มี ก ารขยุายุผลการทดลองปล่ อ ยุยุุ ง ลายุที� มี
เช้อ� วิูลบัคเคียุไปในพั้น� ทีใ� กล้เคียุงเพั้อ� หวิังลดจำานวินการติดเช้อ� ไข้เล้อดออกจนครอบคลุม
ประชากรชาวิอินโดนีเซีียุกวิ่า 2.5 ล้านคนเป็นที�เรียุบร้อยุแล้วิ
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ไข้้เลืือดออกในไทยยังระบาดหนัก
ไข้เล้อดออกนับเป็นหน่ง� ในโรคติดต่อทีเ� กิดจากยุุงทีม� กี ารแพัร่ระบาดรวิดเร็วิทีส� ดุ
ในโลก โดยุมีประชากรโลกมากกวิ่า 50 ล้านคนติดเช้�อไข้เล้อดออกทุกปี1 รายุงานล่าสุด
จากกรมควิบคุมโรค กระทรวิงสาธิารณสุข ระบุวิ่าประเทศไทยุเป็นหน่�งในประเทศที�
สถานการณ์การแพัร่ระบาดของไข้เล้อดออกยุังคงเพัิ�มสูงข่�นอยุ่างต่อเน้�อง มียุอดผู้ตดิ เช้�อ
เฉลี�ยุยุ้อนหลัง 5 ปี ตั�งแต่ปี พั.ศ. 2559-2563 มากกวิ่า 60,000 รายุทุกปี และในปีนี�
มีรายุงานผู้ติดเช้�อไข้เล้อดออกตั�งแต่ต้นปีจนถ่งปัจจุบันกวิ่า 25,708 รายุเป็นที�เรียุบร้อยุ
โดยุในจำานวินนีม� ผี เู้ สียุชีวิติ ถ่ง 15 รายุ และมีแนวิโน้มวิ่าจำานวินผูต้ ดิ เช้อ� จะพัุง่ สูงข่น� เร้อ� ยุ ๆ
ศ.คลิินิกิ พญ.ศิริเิ พ็ญ กัลิยาณริุจ ผู้้เ� ชี่่ย� วชี่าญโริคไข้�เลิือดออก ศ้นิย์ความเป็็นิเลิิศ
เฉพาะทางด�านิโริคไข้�เลิือดออก สถาบัันิสุข้ภาพเด็กแห่่งชี่าติิมห่าริาชี่ินิ่ กริมการิแพทย์
กริะทริวงสาธาริณสุ ข้ แลิะท่� ป็ ริึ ก ษาองค์ ก าริอนิามั ย โลิกด� า นิโริคไข้� เ ลิื อ ดออก
เปิดเผยุควิามต้น� เต้นวิ่า ผลการทดลองใช้ยุงุ ลายุทีม� เี ช้อ� วิูลบัคเคียุน่าท่ง� มาก เพัราะนีห� มายุถ่ง
อนาคตที�สดใสในการป้องกันและควิบคุมการแพัร่ระบาดของโรคไข้เล้อดออกได้อยุ่าง
มีประสิทธิิภาพั
วููลบััคเคียช่่วูยยับัยั�งไข้้เลือดออก
ผลการทดลอง AWED สอดคล้องกับผลการทดลองแนะนำายุุงลายุทีม� เี ช้อ� วิูลบัคเคียุ
เข้าสูป่ ระชากรยุุงลายุตามธิรรมชาติในการทดลองอ้น� ๆ2 นอกจากนีผ� ลการทดลองยุังพัิสจู น์วิา่
แบคทีเรียุวิูลบัคเคียุมีประสิทธิิภาพัในการยุับยุั�งโรคติดต่อที�เกิดจากยุุงอีกหลายุโรค เช่น
โรคไข้ซีิกา โรคชิคุนกุนยุา โรคไข้เหล้อง เป็นต้น
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ศ.คาเมริอนิ ซิิมมอนิส์ ผู้้จ� ยั ริ่วมในิโคริงการิ AWED จากมห่าวิทยาลิัยโมนิาชี่
เช้�อวิ่าการทดลองในครั�งนี�นับเป็นการค้นพับที�ยุ�ิงใหญ่่ที�ทำาให้เราเห็นแล้วิวิ่า แบคทีเรียุ
วิูลบัคเคียุเป็นวิิธิีการยุับยุั�งการแพัร่ระบาดของไข้เล้อดออกที�โลกของเรากำาลังต้องการ
เพัราะวิิธิีนี�ทั�งปลอดภัยุ ยุั�งยุ้น และมีประสิทธิิภาพั ผลการศ่กษาในครั�งนี�ตอกยุำ�าวิ่าการใช้
ยุุงลายุทีม� เี ช้อ� วิูลบัคเคียุเป็นวิิธิกี ารควิบคุมการแพัร่ระบาดของไข้เล้อดออกทีม� ปี ระสิทธิิภาพั
ในชุมชนเม้อง

ww

ศ.สก็อติ โอนิ่ลิ ผู้้อ� าำ นิวยการิโคริงการิยุงโลิก กล่าวิวิ่า ผลการศ่กษาทีช� วิ่ ยุยุ้นยุันวิ่า
การใช้แบคทีเรียุวิูลบัคเคียุในการควิบคุมการแพัร่ระบาดของไข้เล้อดออกนั�นปลอดภัยุ
ยุัง� ยุ้น และลดอัตราการแพัร่ระบาดของไข้เล้อดออกได้อยุ่างมีนยุั สำาคัญ่เป็นสิง� ทีเ� ราเฝ้้ารอ
มาตลอด และวิันนี�เรามีควิามมั�นใจแล้วิวิ่าวิิธิีน�ีจะสามารถใช้ลดควิามเสี�ยุงการติดเช้�อ
ไข้เล้อดออกในพั้�นที�ที�ต้องการทั�วิโลกได้อยุ่างแพัร่หลายุโดยุไม่ต้องกังวิล
ศ.อาดิ อุติาริินิ่ ผู้้ว� จิ ยั ริ่วมในิโคริงการิ AWED จากมห่าวิทยาลิัยกัดจะห่์ มาดะ
เสริมวิ่า เราคิดวิ่ามีควิามเป็นไปได้ที�จะนำาวิิธิีนี�ไปใช้ควิบคุมโรคไข้เล้อดออกในเม้องอ้�น ๆ
นอกจากยุอกยุาการ์ตา และเราเช้�อมั�นวิ่าวิันหน่�งในอนาคตอันใกล้ ประชาชนในภูมิภาค
อาเซีียุนทุกคนจะสามารถใช้ชีวิิตโดยุปราศจากการติดเช้�อไข้เล้อดออกได้อยุ่างแน่นอน
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อนาคตข้องการใช่้ยุงลายที่ี�มีีเช่ื�อวููลบััคเคียในการยับัยั�งไข้้เลือดออก
องค์การอนามัยุโลกรับรองวิ่าการใช้ยุงุ ลายุทีม� เี ช้อ� วิูลบัคเคียุในการยุับยุัง� ไข้เล้อดออก
ทัวิ� โลกมีควิามเป็นไปได้ คณะทีป� ร่กษา Vector Control Advisory Group ยุังให้ควิามเห็นวิ่า
“วิิธิีวิูลบัคเคียุได้สร้างประโยุชน์แก่แวิดวิงสาธิารณสุขในการสู้ภัยุไข้เล้อดออก”3
ผลการทดลองครัง� นีม� คี วิามหมายุสำาหรับประชากรโลกกวิ่าร้อยุละ 40 ทีก� าำ ลังตกอยุู่
ในควิามเสี�ยุงที�จะติดเช้�อไข้เล้อดออก โครงการยุุงโลกมุ่งมั�นที�จะทำางานร่วิมกับรัฐบาล
ในระดับชาติและระดับชุมชน กิจกรรมเพั้�อสังคมต่าง ๆ องค์กรเพั้�อการกุศล และองค์กร
ไม่แสวิงผลกำาไรในการขยุายุผลการทดลองใช้ยุงุ ลายุทีม� เี ช้อ� วิูลบัคเคียุในการยุับยุัง� ไข้เล้อดออก
ทั�วิโลก จนถ่งปัจจุบันองค์กรยุุงโลกได้ขับเคล้�อนให้มีการปล่อยุยุุงลายุที�มีเช้�อวิูลบัคเคียุ
ใน 11 ประเทศในภูมภิ าคเอเชียุแปซีิฟิกิ ออสเตรเลียุ และละตินอเมริกา โดยุคาดวิ่าสามารถ
ช่วิยุประชากรโลกกวิ่า 6.8 ล้านคนให้ปลอดภัยุจากไข้เล้อดออกได้เป็นที�เรียุบร้อยุ
ทั�งนี�นอกจากจะมีการเผยุแพัร่ผลการทดลองครั�งนี�ใน New England Journal
of Medicine แล้วิ โครงการยุุงโลกยุังได้จัดทำาคลิปวิิดีโอและแอนิเมชันให้ควิามรู้เกี�ยุวิกับ
กระบวินการการทดลอง ผลการทดลอง และโอกาสในการขยุายุผลการทดลองนีเ� พั้อ� จัดการ
กับปัญ่หาไข้เล้อดออกในอนาคตอีกด้วิยุ

เอกสาริอ�างอิง
1. Global Burden of Disease study, 2019.
2. Peter A Ryan, et al. September 2019, Gates Open Research https://www.worldmosquitoprogram.org/en/learn/scientificpublications/establishment-wmel-wolbachia-aedes-aegypti-mosquitoes
3. https://www.who.int/vector-control/vcag/meeting-reports/en/
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ศิิริิริาชเผยผลสำำเริ็จวิิจัยชุดตริวิจโควิิด-19
ริ้�ผลไวิ 15 นาทีี
ww

คณะแพทยศาสตร์์ศร์ิ ร์ิ าชพยาบาล มหาวิิทยาลัยมหิดล เปิิดตัวิ
“นวิัตกร์ร์มชุดตร์วิจแอนติเจนจำาเพาะต่อโร์คไวิร์ัสโคโร์นาสายพันธุ์ุใ์ หม่
2019” ฝีีมือนักวิิจัยไทย และร์ับถ่่ายทอดเทคโนโลยีเพื�อผลิตและ
จำาหน่ายโดยบร์ิษััท แอฟฟิโนม จำากัด ผ้�ผลิตไทยเพียงหน่�งเดียวิจาก
24 ลิสต์อนุมัติ อย. ทีมวิิจัยเผยชุดตร์วิจให�ผลแม่นยำา ร์้�ผลไวิ 15 นาที
ใช�ง่าย ร์าคาถ่้ก
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเก่�ยวกับชุุดตรวจหาแอนติเจน
แบบรวดเร็ว (Antigen Test Kit) ซึ่่�งรัฐมนตร่ว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ลงนามและประกาศลงในราชุกิจจานุเบกษาเม่�อวันท่� 12 กรกฎาคม และ
โดยม่ผลบังคับใชุ้ทนั ท่ โดยสถานพยาบาลดำาเนินการได้ทนั ท่เม่อ� ม่ความพร้อม
ซึ่่�งสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เปิดเผยรายชุ่�อชุุดตรวจ
สำาหรับโควิด-19 ประเภท Rapid Test แบบตรวจหา Antigen ท่�ได้รับ
การอนุญาตให้ผลิต/นำาเข้าจาก อย. โดยม่ทั�งสิ�น 24 บริษัทแล้วนั�น
ล่าสุดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชุพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้เปิดตัวผลการศ่กษา “นวิัตกร์ร์มชุดตร์วิจแอนติเจนจำาเพาะต่อโร์คไวิร์ัส
โคโร์นาสายพันธุ์ุใ์ หม่ 2019” โดย ร์ศ.ดร์.พญ.อัญชลี ตัง� ตร์งจิตร์ พร์�อมด�วิย
ร์ศ.ดร์.นิทัศน์ สุขร์ุ่ง และทีมวิิจัยจากศ้นย์การ์ออกแบบนวิัตกร์ร์ม
ชีวิการ์แพทย์ ภาควิิชาปิร์สิตวิิทยา คณะแพทยศาสตร์์ศิร์ิร์าชพยาบาล
มหาวิิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนานวัตกรรมชุุดตรวจคัดกรองโรคโควิด-19
ประจำำเดืือนกรกฎาคม 2564
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ท่ม� ร่ าคาถูก ใชุ้งานได้งา่ ย รวดเร็ว เป็นผลสำาเร็จ และผ่านการประเมินประสิทธิภาพจาก
ทางคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เร่ยบร้อยแล้ว โดยม่โรงงานผลิตเคร่อ� งม่อแพทย์
บริษัท แอฟฟิโนม จำากัด เป็นบริษัทผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลย่เพ่�อผลิตและจำาหน่าย
ซึ่่ง� เป็นชุุดตรวจโดยคนไทยและผลิตในประเทศไทยเพ่ยงหน่ง� เด่ยวจากรายชุ่อ� 24 บริษทั
ท่�ได้รับอนุมัติจาก อย.
ร์ศ.ดร์.พญ.อัญชลี ตัง� ตร์งจิตร์ หัวิหน�าภาควิิชาปิร์สิตวิิทยา คณะแพทยศาสตร์์
ศิร์ิร์าชพยาบาล กล่าวว่า การแพร่กระจายของเชุ่�อโควิด-19 ในประเทศไทยเริ�มท่�จะม่
ภาวะแพร่กระจายเป็นวงกว้าง ทำาให้การตรวจแบบดั�งเดิมหร่อ RT-PCR ในห้อง
ปฏิิบัติการไม่เพ่ยงพอ เน่�องจากต้องรอผลตรวจนาน ค่าใชุ้จ่ายค่อนข้างสูง และต้องใชุ้
บุคลากรทางการแพทย์จำานวนมาก ทำาให้ปัจจุบันต้องจำากัดจำานวนผู้ตรวจ
จากปัญหาดังกล่าวท่มวิจยั คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชุพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
จ่ ง ทำา การศ่ ก ษาและพั ฒ นานวั ต กรรมชุุ ด ตรวจแอนติ เ จนจำา เพาะต่ อ โรคไวรั ส
โคโรนา 2019 แบบรวดเร็ว หร่อ Antigen Test Kit ท่ส� ามารถตรวจพบได้ตง�ั แต่ระยะแรก
ของการติดเชุ่�อ ซึ่่�งทำาให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาท่�รวดเร็ว โดยดำาเนินการมาตั�งแต่เด่อน
มิถุนายน พ.ศ. 2563 เก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลศิริราชุ ร่วมกับ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ด่ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ตามเกณฑ์์มาตรฐานของ อย. ซึ่่�งพัฒนาสำาเร็จในต้นปี พ.ศ. 2564
ร์ศ.ดร์.นิทัศน์ สุขร์ุ่ง หัวิหน�าศ้นย์การ์ออกแบบนวิัตกร์ร์มชีวิการ์แพทย์
ภาควิิชาปิร์สิตวิิทยา คณะแพทยศาสตร์์ศิร์ิร์าชพยาบาล กล่าวในฐานะหัวหน้า
โครงการวิจัยว่า จุดเด่นของชุุดตรวจ Antigen Test Kit โดยคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชุพยาบาล เป็นชุุดตรวจแบบง่ายและรวดเร็วด้วยหลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟี
(immunochromatographic assay) เพ่อ� ตรวจหาโปรต่นท่จ� ำาเพาะของเชุ่อ� ไวรัสในตัวอย่าง
หลังโพรงจมูกจากผูป้ ว่ ยด้วยวิธท่ ใ�่ ห้ผลการทดสอบท่ถ� กู ต้องแม่นยำา ม่ความไวร้อยละ 96
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ความจำาเพาะร้อยละ 100 โดยไม่ต้องใชุ้เคร่�องม่อในห้องปฏิิบัติการ และใชุ้เวลา
ในการทดสอบเพ่ยง 15 นาท่ นอกจากน่�นำ�ายาท่�ประกอบในชุุดตรวจน่�สามารถฆ่่าไวรัส
ได้ภายใน 1 นาท่ ทำาให้ไม่สง่ ผลต่อการกระจายของเชุ่อ� โรคเม่อ� ทำาการตรวจในภาคสนาม
“หลังจากได้รับการอนุมัติจาก อย. แล้ว ผู้ผลิตแจ้งว่าในเด่อนกรกฎาคมน่�
ม่กำาลังการผลิต 1 แสนชุุด และในเด่อนสิงหาคมจะสามารถผลิตได้อ่ก 2 แสนชุุด
ทั�งน่�การผลิตในล็อตแรกจะเป็นชุุดตรวจโควิด-19 สำาหรับบุคลากรทางการแพทย์
(Professional Use) เพ่�อให้โรงพยาบาลขนาดเล็กหร่อโรงพยาบาลในชุนบทสามารถ
เข้าถ่งการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชุิงรุก ท่จ� ะนำาไปสูก่ ารควบคุมการระบาดของเชุ่อ� โรคได้
โดยชุุดตรวจสำาหรับประชุาชุนทั�วไป (Home Use) อยู่ในระหว่างการปรับรูปแบบ
การใชุ้งานท่ง� า่ ยและสะดวก เหมาะสมสำาหรับคนทัว� ไป คาดว่าจะสามารถผลิตและจำาหน่าย
ได้ในเด่อนสิงหาคม โดยกำาหนดราคาขายคาดว่าจะไม่เกินชุุดละ 250-300 บาท ซึ่่ง� เป็น
ราคาท่�ประชุาชุนเข้าถ่งได้”
หัวหน้าโครงการวิจยั กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ในระหว่างน่ท� ม่ ผูว้ จิ ยั ได้เร่งทำา
คลิปวิด่โอสาธิตและคำาอธิบายการใชุ้งานชุุดทดสอบสำาหรับประชุาชุนทั�วไป เพ่�อ
ความเข้าใจท่ถ� กู ต้องถ่งขัน� ตอนวิธก่ ารทำาท่ถ� กู ต้องและปลอดภัย ตัง� แต่การเก็บตัวอย่าง
การแยงโพรงจมูกด้านหน้าท่�ต้องล่กประมาณ 2 เซึ่นติเมตร ปั�นจมูกเพ่�อให้ตัวอย่าง
ท่เ� ก็บม่ความสมบูรณ์ รวมทัง� การนำามาแชุ่ในนำ�ายา การอ่านค่าแผ่นกระดาษ lateral flow
และวิธ่การจัดเก็บทำาลายเพ่�อไม่ให้กลายเป็นขยะติดเชุ่�อต่อไป
ร์ศ.ดร์.นิทัศน์ กล่าวเพิ�มเติมว่า ชุุดตรวจท่�เก็บตัวอย่างจากการแยงโพรงจมูก
ด้านหน้าม่ประสิทธิภาพเท่ยบเท่ากับการแยงโพรงจมูกด้านหลัง อ่กทัง� ชุุดตรวจ Antigen
Test Kit เป็นการตรวจเพ่อ� คัดกรองผูป้ ว่ ยโควิด-19 สำาหรับผูม้ ค่ วามเส่ย� งสูงท่ไ� ม่มอ่ าการ
เพราะชุุดตรวจน่จ� ะตรวจจับได้ดใ่ นคนท่ม� ป่ ริมาณเชุ่อ� มาก ซึ่่ง� สามารถตรวจพบได้ตงั� แต่
ระยะแรกของการติดเชุ่�อ (early detection) ทำาให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาท่�ทันการณ์ และ
แยกผู้ป่วยออกจากครอบครัวหร่อชุุมชุนเพ่�อป้องกันการติดเชุ่�อได้อย่างทันท่วงท่
เป็นส่วนหน่ง� ท่จ� ะทำาให้ควบคุมการแพร่ระบาดได้ อย่างไรก็ตาม กรณ่ทผ�่ ลการตรวจครัง� แรก
เป็นลบให้ตรวจซึ่ำ�าหลังจากครั�งแรก 4-5 วัน ทำาควบคู่กับมาตรการกักตัวอย่างเคร่งครัด
ประจำำเดืือนกรกฎาคม 2564
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พร้อมสังเกตอาการ หากผลตรวจเป็นลบแต่ม่อาการแสดงชุัดเจนให้ร่บพบแพทย์
เพ่�อให้ได้รับการวินิจฉััย
ทั�งน่�ทางนักวิจัยหวังว่าชุุดตรวจแอนติเจนจำาเพาะต่อโรคไวรัสโคโรนา 2019
ท่�พัฒนาข่�นน่�จะชุ่วยให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉััยได้อย่างรวดเร็วและเข้าถ่งการตรวจ
ได้ง่าย ทำาให้หน่วยงานของรัฐสามารถออกมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงท่และม่ประสิทธิภาพ ซึ่่�งเป็นผลด่ทั�งทางเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทางวิชุาการได้ท่�ศูนย์การออกแบบ
นวัตกรรมชุ่วการแพทย์ ภาควิชุาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชุพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
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การเตรียมและการฉีีดวััคซีีน ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca)
แบบบรรจุุวัคั ซีีนสำำหรับ 10 โดสำ โดสำละ 0.5 มล.

(AstraZeneca) จุะมีีข้อห้ามีในกัารเขย่าขวัดบรรจุุ (Do not shake)
ลักัษณะของวััคซีีนจุะเป็็นของเหลวัใสำไมี่มีีสำี หรือมีีสำีนำ�าต่าลอ่อน ไมี่มีี
ต่ะกัอนแขวันลอย
3. ใช่้กัระบอกัฉีีดขนาด 1 มีิลลิลิต่ร และสำวัมีเข็มีฉีีดขนาด
25 G ควัามียาวั 1 นิ�วั หรือ 1.5 นิ�วัเข้ากัับสำ่วันป็ลายของกัระบอกัฉีีด
สำำาหรับด้ดวััคซีีนออกัจุากัขวัดบรรจุุ (คำาแนะนำาในเอกัสำารป็ระกัอบ
วััคซีีนให้ใช่้เข็มีขนาด 19-21 G ในขั�นต่อนกัารป็ฏิิบัต่ิจุะต่้องเพิ่ิ�มี
ควัามีระมีัดระวัังมีากัข่�นเมีื�อเป็รียบเที่ียบกัับกัารใช่้เข็มีด้ดขนาด 25 G)
4. แที่งเข็มีฉีีดผู้่านจุุกัหรือยางที่ีป็� ดิ ขวัดบรรจุุ ที่ำากัารด้ดวััคซีีน
ออกัจุากัขวัดบรรจุุ ซี่�งสำามีารถูป็ฏิิบัต่ิได้ 2 วัิธิีดังนี�
(กั) ด้ดวััคซีีนออกัจุากัขวัดบรรจุุในป็ริมีาณ 0.48 มีิลลิลิต่ร
ต่ามีขีดที่ี�กัำาหนดไวั้ด้านข้างของกัระบอกัฉีีดแล้วัถูอดกัระบอกัฉีีดออกั
จุากัขวัดบรรจุุโดยคาเข็มีไวั้กับั ขวัดบรรจุุ จุากันัน� ที่ำากัารด้ดอากัาศเข้ามีา
ในกัระบอกัฉีี ด จุนระดั บ วัั ค ซีี น ในกัระบอกัฉีี ด อย้่ ที่ี� ขี ด 0.1-0.63
มีิลลิลิต่ร หรือมีากักัวั่าเล็กัน้อย เพิ่ื�อให้มีั�นใจุวั่าป็ริมีาณวััคซีีนที่ี�จุะฉีีด
เที่่ากัับ 0.5 มีิลลิลิต่ร จุากันั�นที่ำากัารสำวัมีเข็มีฉีีดอันใหมี่ขนาด 25 G
สำำาหรับฉีีดเข้ากัล้ามีเนื�อเข้ากัับสำ่วันป็ลายของกัระบอกัฉีีด
(ข) ด้ดวััคซีีนออกัจุากัขวัดบรรจุุในป็ริมีาณ 0.48 มีิลลิลิต่ร
ต่ามีขีดที่ี�กัำาหนดไวั้ด้านข้างของกัระบอกัฉีีด และดันป็ลายเข็มีให้ข่�นไป็
เหนือกัวั่าระดับของวััคซีีนในขวัดบรรจุุ จุากันัน� ค่อย ๆ ที่ำากัารด้ดอากัาศ
ภายในขวัดบรรจุุ โดยสำังเกัต่ระดับวััคซีีนในกัระบอกัฉีีดให้อย้่ที่ี�ขีด
0.1-0.63 มีิ ล ลิ ลิ ต่ ร เพิ่ื� อ ให้ มี�ั น ใจุวั่ า ป็ริ มี าณวัั ค ซีี น ที่ี� จุ ะฉีี ด เที่่ า กัั บ
0.5 มีิลลิลิต่ร จุากันั�นจุ่งที่ำากัารถูอดกัระบอกัฉีีดออกัจุากัขวัดบรรจุุ
โดยคาเข็มีไวั้กัับขวัดบรรจุุ และสำวัมีเข็มีฉีีดอันใหมี่ขนาด 25 G สำำาหรับ
ฉีีดเข้ากัล้ามีเนื�อเข้ากัับสำ่วันป็ลายของกัระบอกัฉีีด
5. ที่ำากัารด้ ดวััคซีีนโดยใช่้กัระบอกัฉีี ดอันใหมี่ต่ามีข้อ 4
จุนวัั ค ซีี น ในขวัดบรรจุุ เ หลื อ ในป็ริ มี าณที่ี� น้ อ ยกัวั่ า 0.5 มีิ ล ลิ ลิ ต่ ร
จุากักัารที่ดสำอบพิ่บวั่าหากัผู้้ที่้ ป็ี� ฏิิบต่ั หิ น้าที่ีด� ด้ วััคซีีนจุากัขวัดบรรจุุได้ฝึกัึ
ป็ฏิิบต่ั ต่ิ ามีขัน� ต่อนที่ีกั� าำ หนดไวั้ในขวัดบรรจุุวัคั ซีีนจุำาลองจุนมีีควัามีช่ำานาญ
จุะสำามีารถูด้ดวััคซีีน ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca) ได้จุำานวัน
12 โดสำต่่อหน่�งขวัดบรรจุุ
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ข้้อมููลวััคซีีน ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca)
วััคซีีนนี�เป็็นแบบที่ี�บรรจุุในขวัด (vial) ที่ี�ในแต่่ละขวัดจุะมีี
ป็ริมีาณวััคซีีนสำำาหรับฉีีดให้กัับผู้้้ที่ี�เข้ารับกัารฉีีดวััคซีีนได้จุำานวัน 10 คน
หรือโดสำ (multiple doses) ในป็ริมีาณคนละ 0.5 มีิลลิลิต่ร โดยผู้้้ผู้ลิต่
จุะมีีกัารบรรจุุป็ริมีาณวััคซีีนให้มีากักัวั่า 5 มีิลลิลิต่ร ซี่�งเป็็นป็ริมีาณที่ี�
ที่างผู้้ผู้้ ลิต่ได้บรรจุุเพิ่ิมี� เต่ิมีไวั้ (overfill) เพิ่ือ� ที่ดแที่นวััคซีีนที่ีจุ� ะต่กัค้างอย้่
ในกัระบอกัฉีีด (syringe) และเข็มีฉีีด (needle) ที่ั�งในขั�นต่อนกัารเต่รียมี
และกัารฉีีดวััคซีีนให้กับั ผู้้ที่้ เี� ข้ารับกัารฉีีดวััคซีีนจุำานวัน 10 คน ซี่ง� ป็ริมีาณ
วััคซีีนที่ี�บรรจุุเพิ่ิ�มีเต่ิมีนี�จุะเป็็นเช่่นเดียวักัันกัับวััคซีีนยี�ห้ออื�นที่ี�ถู้กับรรจุุ
มีาสำำาหรับกัารฉีีดวััคซีีนให้กัับผู้้้ที่ี�เข้ารับกัารฉีีดวััคซีีนมีากักัวั่า 1 คน
(multiple doses) เช่่น วััคซีีน COVID-19 ของ Pfizer ที่ี�ในแต่่ละขวัด
จุะมีีป็ริมีาณวััคซีีนสำำาหรับฉีีดให้ป็ระช่าช่นจุำานวัน 6 คน ด้วัยเหตุ่นี�
ในหลายป็ระเที่ศที่ี�มีีกัารจุัดหาวััคซีีน COVID-19 แบบบรรจุุ multiple
doses จุ่งได้มีีกัารกัำาหนดให้ที่ำากัารฉีีดวััคซีีนด้วัยกัารใช่้กัระบอกัฉีีด
และเข็มีฉีีดที่ี�ลดกัารต่กัค้างของวััคซีีนช่นิดที่ี�เรียกัวั่า low dead space
syringe and needle ซี่�งได้มีีกัารนำามีาใช่้ในกัารฉีีดยาและวััคซีีนเพิ่ื�อลด
ป็ริมีาณของวััคซีีนที่ีสำ� ญ
้ เสำียไป็เนือ� งจุากักัารต่กัค้างอย้ใ่ นสำ่วันป็ลายของ
กัระบอกัฉีีด หัวัเข็มีฉีีด และต่ัวัเข็มีฉีีด แต่่อย่างไรกั็ต่ามี กัระบอกัฉีีด
และเข็มีฉีีดช่นิด low dead space syringe and needle นั�นมีีราคาที่ี�
สำ้งกัวั่ากัระบอกัฉีีดขนาด 1 มีิลลิลต่ิ ร และเข็มีฉีีดขนาด 25 G ควัามียาวั
1-1.5 นิวั� ที่ีมี� ใี ช่้กันั อย้ที่่ วั�ั ไป็ในป็ระเที่ศถู่ง 6-10 เที่่า นอกัจุากันีย� งั พิ่บวั่า
ไมี่มีีกัารผู้ลิต่ในป็ระเที่ศไที่ย อีกัที่ั�งยังป็ระสำบป็ัญหากัารขาดแคลน
ที่ั�วัโลกั
ดังนั�น ที่างเครือข่ายโรงพิ่ยาบาลกัลุ่มีสำถูาบันแพิ่ที่ยศาสำต่ร์
แห่งป็ระเที่ศไที่ย (UHosNet) และคณะแพิ่ที่ยศาสำต่ร์วัช่ิรพิ่ยาบาล
มีหาวัิที่ยาลัยนวัมีินที่ราธิิราช่ จุ่งได้ร่วัมีกัันกัำาหนดวัิธิีกัารเต่รียมีและ
ฉีีดวััคซีีน ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca) ที่ี�สำามีารถูเต่รียมีได้
จุำานวัน 11-12 โดสำต่่อ 1 ขวัด เพิ่ื�อให้ทีุ่กัสำถูานพิ่ยาบาลสำามีารถูนำาไป็
ป็รับใช่้ให้สำอดคล้องกัับบริบที่ของแต่่ละสำถูานพิ่ยาบาลซี่�งจุะที่ำาให้
สำามีารถูบริหารจุำานวันวััคซีีนที่ี�มีีอย้่จุำากััดให้เกัิดป็ระโยช่น์สำ้งสำุดต่่อ
ป็ระช่าช่น และไมี่ป็ระสำบป็ัญหากัารด้ดวััคซีีนไมี่ได้จุำานวันโดสำต่่อขวัด
บรรจุุต่ามีที่ีกั� ำาหนด เช่่นเดียวักัับที่ีเ� กัิดข่น� ในหลายป็ระเที่ศเนือ� งจุากัไมี่มีี
กัระบอกัฉีีดและเข็มีฉีีดช่นิด low dead space syringe and needle
กัารเต่รียมีวััคซีีน ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca) กัารเต่รียมีวััคซีีน
ควัรจุัดเต่รียมีในพิ่ื�นที่ี�ที่ี�มีีอากัาศสำะอาด หรือกัารเต่รียมีในห้องสำะอาด
(clean room) หรือกัารเต่รียมีในต่้้ป็ลอดเช่ื�อ (biological safety cabinet)
โดยมีีข�นั ต่อนในกัารเต่รียมีวััคซีีนดังนี�
1. บุคลากัรที่ี�มีีหน้าที่ี�เต่รียมีวััคซีีนสำวัมีหน้ากัากัอนามีัย
ที่างกัารแพิ่ที่ย์ ล้างมีือด้วัยนำ�ายาที่ำาควัามีสำะอาดและใสำ่ถูุงมีือสำะอาด
ต่ามีขนาดของมีือให้เหมีาะสำมี
2. ที่ำาควัามีสำะอาดบริเวัณจุุกัหรือยางที่ี�ป็ิดขวัดบรรจุุด้วัย
70% แอลกัอฮอล์ ที่ิ�งไวั้ให้แห้ง ที่ั�งนี�วััคซีีน ChAdOx1 nCoV-19
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4. กั่อนฉีีดวััคซีีนให้ต่งั� กัระบอกัฉีีดยาในแนวัต่ัง� ฉีากักัับผู้ิวัหนัง
90 องศา เพิ่ือ� ให้อากัาศไหลไป็สำ่วันบนสำุดของกัระบอกัฉีีด อาจุใช่้นวั�ิ มีือ
ดีดที่ี�กัระบอกัฉีีดเบา ๆ เพิ่ื�อให้ฟองอากัาศไหลไป็ด้านบน (ห้ามีเขย่า
หรือสำะบัดกัระบอกัฉีีด) จุากันั�นให้ที่ำากัารแที่งเข็มีฉีีดผู้่านช่ั�นผู้ิวัหนัง
ในต่ำาแหน่งที่ีกั� ำาหนดเข้าสำ้ช่่ น�ั กัล้ามีเนือ� ต่รวัจุสำอบวั่าป็ลายเข็มีฉีีดไมี่ได้
อย้่ ใ นเสำ้ น เลื อ ด ที่ำา กัารฉีี ด วัั ค ซีี น เข้ า สำ้่ ช่�ั น กัล้ า มีเนื� อ โดยดั น สำ่ วั น
กั้านกัระบอกัฉีีดไป็จุนสำุด อากัาศที่ีอ� ย้สำ่ วั่ นบนสำุดจุะขับหรือดันวััคซีีนที่ี�
ต่กัค้างในสำ่วันป็ลายกัระบอกัฉีีด หัวัเข็มีฉีีด และต่ัวัเข็มีฉีีดเข้าสำ้ช่่ น�ั กัล้ามีเนือ�
ที่ำาให้มีีวััคซีีนต่กัค้างในกัระบอกัฉีีด หัวัเข็มีฉีีด และต่ัวัเข็มีฉีีดน้อยที่ี�สำุด
ดังนั�น ในขั�นต่อนกัารฉีีดวััคซีีนอาจุจุะมีีอากัาศในกัระบอกัฉีีดไหลเข้าสำ้่
ช่ัน� กัล้ามีเนือ� ในป็ริมีาณเล็กัน้อยป็ระมีาณ 0.1 มีิลลิลต่ิ ร ซี่ง� ไมี่กัอ่ ให้เกัิด
อันต่รายใด ๆ กัับผู้้้ที่ี�เข้ารับกัารฉีีดวััคซีีน
5. ถูอนเข็มีฉีีดออกัจุากัต่้นแขนของผู้้้รับกัารฉีีดวััคซีีน และ
ป็ลดเข็ มี ฉีี ด ในอุ ป็ กัรณ์ ป็ ลดเข็ มี ฉีี ด โดยไมี่ ต่้ อ งสำวัมีป็ลอกัหุ้ มี เข็ มี
ที่ิง� กัระบอกัฉีีดและอุป็กัรณ์ที่ง�ั หมีดลงในภาช่นะสำำาหรับรองรับขยะต่ิดเช่ือ�
ที่ี� มีี วัั ต่ ถูุ แ หลมีคมี หรื อ ที่ิ� ง กัระบอกัฉีี ด พิ่ร้ อ มีเข็ มี ฉีี ด โดยไมี่ ต่้ อ งที่ำา
กัารป็ลดเข็มีฉีีดลงในภาช่นะสำำาหรับรองรับขยะต่ิดเช่ือ� ที่ีมี� วัี ต่ั ถูุแหลมีคมี
6. ป็ิดพิ่ลาสำเต่อร์ต่ดิ แผู้ลบริเวัณที่ีฉี� ดี วััคซีีน และให้ผู้้ที่ี�เข้ารับ
กัารฉีีดวััคซีีนพิ่ักัคอยในพิ่ื�นที่ี�ที่ี�กัำาหนดเพิ่ื�อสำังเกัต่และเฝึ้าระวัังอากัาร
และอากัารแสำดงผู้ิดป็กัต่ิที่ี�อาจุเกัิดข่�นหลังเข้ารับกัารฉีีดวััคซีีน
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6. จุั ด เรี ย งกัระบอกัฉีี ด พิ่ร้ อ มีเข็ มี ฉีี ด ที่ี� สำ วัมีป็ลอกัหุ้ มี ไวั้
ในภาช่นะป็ิดที่ีเ� หมีาะสำมี และที่ำากัารสำ่งมีอบวััคซีีนที่ีด� ด้ ไวั้ในกัระบอกัฉีีด
กัระบอกัละป็ระมีาณ 0.53 มีิลลิลิต่ร ไป็ยังบุคลากัรที่ี�จุะที่ำาหน้าที่ี�
ฉีีดวััคซีีนต่่อไป็
7. เกั็บขวัดบรรจุุวััคซีีนที่ี�มีีวััคซีีนเหลืออย้่เล็กัน้อยไวั้ในพิ่ื�นที่ี�
จุัดเกั็บที่ีกั� ำาหนดสำำาหรับกัารต่รวัจุสำอบหากัมีีกัรณีผู้ที่้ เี� ข้ารับกัารฉีีดวััคซีีน
มีีอากัารหรือเหตุ่กัารณ์ไมี่พิ่ง่ ป็ระสำงค์ภายหลังได้รับวััคซีีน

กัารฉีีดวััคซีีน ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca) กัารฉีีด
วััคซีีนให้กัับผู้้้ที่ี�เข้ารับกัารฉีีดวััคซีีนพิ่ร้อมีกัันเป็็นจุำานวันมีากัมีีโอกัาสำ
ที่ีจุ� ะที่ำาให้เกัิดกัารแพิ่ร่ระบาดของเช่ือ� โรคที่ีแ� พิ่ร่กัระจุายที่างเลือดได้งา่ ย
โดยเฉีพิ่าะไวัรัสำต่ับอักัเสำบบี (hepatitis B), ไวัรัสำต่ับอักัเสำบซีี (hepatitis C)
และเอช่ไอวัี (HIV) ดังนั�น จุ่งต่้องป็ฏิิบัต่ิต่ามีแนวัที่างกัารป็้องกััน
กัารต่ิดเช่ื�อในโรงพิ่ยาบาลและมีาต่รกัารของ universal precaution
โดยเคร่งครัด สำำาหรับขั�นต่อนกัารฉีีดวััคซีีนมีีดังนี�
1. บุคลากัรที่ี�มีีหน้าที่ี�ฉีีดวััคซีีนสำวัมีหน้ากัากัอนามีัยที่าง
กัารแพิ่ที่ย์ แวั่นต่า หรือ face shield ล้างมีือด้วัยนำ�ายาที่ำาควัามีสำะอาด
และใสำ่ถูุงมีือสำะอาดต่ามีขนาดของมีือให้เหมีาะสำมี
2. อธิิบายให้ผู้้ที่ี�จุะเข้ารับกัารฉีีดวััคซีีนยกัแขนข้างที่ี�จุะฉีีด
วััคซีีนข่�นวัางบนโต่๊ะที่ี�มีีเบาะรองในระดับที่ี�ไมี่สำ้งเกัินกัวั่าระดับของ
หัวัไหล่
3. ต่รวัจุสำอบวั่าวััคซีีนในกัระบอกัฉีีดมีีป็ริมีาณ 0.53 มีิลลิลต่ิ ร
ที่ำาควัามีสำะอาดฆ่่าเช่ื�อโรคที่ี�ผู้ิวัหนังบริเวัณที่ี�จุะที่ำากัารฉีีดวััคซีีนด้วัย
70% แอลกัอฮอล์ ที่ิ�งไวั้ให้แห้ง
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หมายเหตุุ: นำ�าหนักัและป็ริมีาต่รวััคซีีนที่ี�ผู้้รับกัารฉีีดวััคซีีนแต่่ละคน
ได้รับจุากักัารที่ดสำอบด้วัยกัารช่ั�งนำ�าหนักักัระบอกัฉีีดพิ่ร้อมีเข็มีในทีุ่กั
ขั�นต่อนต่ั�งแต่่กั่อนฉีีดและหลังฉีีดด้วัยเครื�องช่ั�งมีาต่รฐานช่นิดที่ศนิยมี
4 ต่ำา แหน่ ง ที่ี� ผู้่ า นกัารสำอบเที่ี ย บโดยสำถูาบั น มีาต่รวัิ ที่ ยา พิ่บวั่ า มีี
นำ�าหนักัเฉีลี�ย 0.5181 กัรัมี เที่ียบเที่่าป็ริมีาต่รวััคซีีน 0.5030 มีิลลิลิต่ร
(ควัามีถู่วังจุำาเพิ่าะของวััคซีีนเที่่ากัับ 1.030)
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ในสำถูานกัารณ์กัารระบาดป็ี 64 ของป็ระเที่ศไที่ย [internet]. 2564 (เข้าถู่งเมีื�อ
14 มีีนาคมีพิ่.ศ. 2564) เข้าถู่งได้จุากั: https://ddc.moph.go.th/uploads/
files/1729520210301021023.pdf
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วชิิรพยาบาลเปิิดตััวแอปิ “Vajira @ Home”
นวัตักรรมที่่�ให้้ผู้้ปิ่วยพบห้มอได้จากที่่�บ้าน
สะดวกสบาย ส่งเสริมคุุณภาพชิ่วิตัที่่�ด่
ww

ปััจจุบัันสถานการณ์์การแพร่ระบัาดของเชื้้�อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทำำาให้้มีผู้ี ติ้ ดิ เชื้้อ� เพิมี� ข้น� อย่่างติ่อเน้อ� ง ขณ์ะทำีผู้� ปั้ ว่ ย่ย่ังติ้องการ
มีาพบัแพทำย่์ปักติิติามีนัดห้มีาย่ และเพ้�อลดความีเสี�ย่งในการเดินทำาง
มีาโรงพย่าบัาล คณ์ะแพทำย่ศาสติร์วชื้ิรพย่าบัาล เปัิดติัวแอปัพลิเคชื้ัน
“Vajira @ Home” ไกลเห้มี้อนใกล้ พร้อมีให้้บัริการจากโรงพย่าบัาลส้บั่ า้ นคุณ์
เปั็ น นวั ติ กรรมีการให้้ บั ริ ก ารทำี� ใ ห้้ ผู้้ ปั่ ว ย่นั ด ห้มีาย่พบัแพทำย่์ ผู้่ า นระบับั
ออนไลน์ง่าย่ด้วย่ปัลาย่นิ�ว สะดวกสบัาย่ ส่งเสริมีให้้ผู้้ปั่วย่มีีคุณ์ภาพชื้ีวิติ
ทำี�ดีข้�นอย่่างทำั�วถ้ง

ผศ.นพ.จัั ก ราวุุ ธ มณีี ฤ ทธ์� คณีบดีี
คณีะแพทยศาสตร์วุชิ์รพยาบาล ปัระธานในพิธี
กล่ า วถ้ ง แนวคิ ด และวั ติ ถุ ปั ระสงค์ ก ารจั ด ทำำา
แอปัพลิ เ คชื้ั น “Vajira @ Home” ว่ า ด้ ว ย่
สถานการณ์์การแพร่ระบัาดของเชื้้อ� ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ย่ังมีีผู้้ติิดเชื้้�ออย่่างติ่อเน้�อง
ทำำาให้้ปัระชื้าชื้นมีีความีกังวลห้ากติ้องมีาพบัแพทำย่์
ทำางวชื้ิ ร พย่าบัาลจ้ ง มีี น โย่บัาย่เพิ� มี ชื้่ อ งทำาง
การรักษาจากทำี�บั้านโดย่ไมี่ติ้องมีาโรงพย่าบัาล
ด้วย่ระบับัโทำรเวชื้กรรมี (Telemedicine) ผู้่าน
แอปัพลิเคชื้ัน เปั็นการรักษาแบับัแพทำย่์ทำางไกล
ในการรั บั ส่ ง ข้ อ มี้ ล เชื้ิ ง สุ ข ภาพกั บั ผู้้้ ปั่ ว ย่ผู้่ า น
อิ เ ล็ ก ทำรอนิ ก ส์ แ ละเทำคโนโลย่ี ก ารส้� อ สาร
โทำรคมีนาคมี โดย่ได้รบัั ทำุนสนับัสนุนจากกองทำุน
พัฒนาดิจทำิ ลั เพ้อ� เศรษฐกิจและสังคมี ซึ่้�งเปัิดติัว
แอปัพลิเคชื้ันอย่่างเปั็นทำางการแล้วในวันนี�
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จะแนะนำาให้้ดาวน์โห้ลดไว้บันมี้อถ้อ โดย่ในชื้่วงแรกติั�งเปั้าจะมีีผู้้ปั่วย่
ดาวน์โห้ลดไปัใชื้้ปัระมีาณ์ 10% ของผู้้้ปั่วย่ทำี�มีาใชื้้บัริการทำี�โรงพย่าบัาล
3,000 คน/วันในปัีแรก
รศ.พญ.สวุ่างจั์ต สุรอมรกูล ผู�ชิ่วุยคณีบดีีคณีะแพทยศาสตร์
วุชิ์รพยาบาล กล่าวว่า การดาวน์โห้ลดแอปัพลิเคชื้ัน “Vajira @ Home”
ไว้บันมี้อถ้อจะเปั็นปัระโย่ชื้น์มีากทำัง� ผู้้ปั้ ว่ ย่และห้มีอ เพีย่งลงทำะเบัีย่นสมีัคร
ใชื้้งาน ย่้นย่ันติัวติน จากนัน� ทำางโรงพย่าบัาลจะทำำาการติรวจสอบั เมี้อ� ผู้้ปั้ ว่ ย่
ได้รับัการอนุมีัติิแล้วจะสามีารถเข้าใชื้้งานในฟัังก์ชื้ันติ่าง ๆ ได้ สามีารถนำา
ข้อมี้ลปัระวัติกิ ารรักษาแชื้ร์ให้้ห้มีอทำ่านอ้น� ๆ ได้ กรณ์ีผู้ปั้ ว่ ย่ติ้องไปัพบัห้มีอ
ห้ลาย่โรงพย่าบัาล
รศ.ดีร.นพ.เมษััณีฑ์์ ปรมาธ์กลุ ผูชิ� วุ่ ยคณีบดีีคณีะแพทยศาสตร์
วุชิ์รพยาบาล กล่าวว่า นอกเห้น้อจากความีโดดเด่นของแอปัพลิเคชื้ันแล้ว
ทำางโรงพย่าบัาลย่ังได้ร่วมีกับั บัริษัทำ แอมีเจน (ปัระเทำศไทำย่) จำากัด จัดทำำา
โครงการบัริการฉีดย่าโรคกระด้กพรุนให้้ผู้ปั้ ว่ ย่ทำีบั� า้ น ซึ่้ง� นับัเปั็นโครงการแรก
ของภ้มีิภาคเอเชื้ีย่ติะวันออกเฉีย่งใติ้ ทำำาให้้ผู้้ปั่วย่โดย่เฉพาะผู้้้ส้งอายุ่
ทำี�ไมี่สะดวกมีารับัการฉีดย่าทำี�โรงพย่าบัาลสามีารถได้รับัการรักษาอย่่าง
ติ่อเน้�อง

ww

ทำั� ง นี� ก ารออกแบับัของแอปัพลิ เ คชื้ั น
โดย่ย่้ ด ผู้้้ ปั่ ว ย่เปั็ น จุ ด ศ้ น ย่์ ก ลางของแผู้นแบับั
(Patient centric design) ทำี� นำา บัริ ก ารทำาง
การแพทำย่์ถ้งมี้อผู้้้ปั่วย่ เพิ�มีความีสะดวกสบัาย่
โดย่เฉพาะผู้้ทำ้ มีี� โี รคปัระจำาติัวในกลุมี่ โรคไมี่ติดิ ติ่อ
เร้�อรัง (Non-communicable diseases; NCDs)
เบัาห้วาน ความีดันโลห้ิติส้ง นอกจากนี�ย่ังใชื้้
ติิดติามีการรักษาผู้้้ปั่วย่กลุ่มีอ้�น ๆ เชื้่น ผู้้้ปั่วย่
กระด้ ก และข้ อ (ออร์ โ ธปัิ ดิ ก ส์ ) การติิ ด ติามี
ผู้ลการรักษาก่อนและห้ลังผู้่าติัด การสอนทำำา
กาย่ภาพบัำาบััด ผู้้้ปั่วย่สามีารถนัดห้มีาย่แพทำย่์
ผู้้เ้ ชื้ีย่� วชื้าญพร้อมีรับัคำาปัร้กษา วินจิ ฉัย่โรค รักษา
เสมี้อนกับัการเดินทำางมีาโรงพย่าบัาล
รวมีทำั� ง ย่ั ง เปัิ ด ให้้ ผู้้ ปั่ ว ย่เข้ า ถ้ ง ข้ อ มี้ ล
การนัดห้มีาย่ทำัง� ก่อนวันนัด คิวการรับับัริการ ผู้้ปั้ ว่ ย่
สามีารถเปัิด ”ปัระวัติสิ ขุ ภาพ” ทำีมี� ผู้ี ลการวินจิ ฉัย่
การรักษา ย่าทำี�ได้รับั รวมีทำั�งผู้ลการติรวจเล้อด
ในส่ ว น “สมีุ ด บัั น ทำ้ ก ” ผู้้้ ปั่ ว ย่สามีารถบัั น ทำ้ ก
ค่าติ่าง ๆ เชื้่น ข้อมี้ลนำ�าติาล ค่าความีดันโลห้ิติ
โดย่สามีารถเชื้้�อมีติ่อกับัเคร้�องมี้ออ้�น ๆ เชื้่น
นาฬิิกาดิจทำิ ลั (สมีาร์ทำวอทำชื้์) สามีารถถามี-ติอบั
แบับัอัติโนมีัติิด้วย่ระบับั Chat Bot นอกจากนี�
สามีารถแจ้งเติ้อนเห้ติุฉกุ เฉินพร้อมีระบัุติำาแห้น่ง
GPS เพ้� อ เรี ย่ กรถพย่าบัาลให้้ ไ ปัถ้ ง ติำา แห้น่ ง
ทำี�ห้มีาย่อย่่างรวดเร็วและถ้กติ้อง
โดย่ทำุกฟัังก์ชื้นั การทำำางาน การให้้บัริการ
ผู้่านแอปัพลิเคชื้ัน “Vajira @ Home” ไกลเห้มี้อน
ใกล้ พร้อมีให้้บัริการจากโรงพย่าบัาลส้่บั้านคุณ์
เพ้� อ เพิ� มี ความีสะดวกสบัาย่และส่ ง เสริ มี
ให้้ผู้้ปั่วย่มีีคุณ์ภาพชื้ีวิติทำี�ดีข้�นอย่่างทำั�วถ้งและ
ปัลอดภัย่ ให้้การด้แลผู้้้ปั่วย่อย่่างมีีมีาติรฐาน
และปัระสิทำธิภาพแบับัครบัวงจร พร้อมีปัระสาน
เคร้อข่าย่สาธารณ์สุขทำั�วกรุงเทำพมีห้านคร และ
จังห้วัดใกล้เคีย่ง ครบัปัระโย่ชื้น์ในแอปัเดีย่ว
ผศ.นพ.จัักราวุุธ กล่าวเพิมี� เติิมีว่า ขณ์ะนี�
ทำางโรงพย่าบัาลได้ เริ� มี โปัรโมีทำให้้ ผู้้ ปั่ ว ย่ได้
รับัทำราบัแล้ว ในชื้่วงทำีน� งั� รอรับัย่าห้ร้อรอพบัห้มีอ

[ รอบรู้เรื่องยา ]
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เรื่่�องที่่�ต้้องรื่้้เกี่่�ยวกี่ับกี่รื่ะชาย
ตามีตำารายาไทำย ใช้เห้ง้ากระชายช่วยข่ับลมี ลดอาการ
ทำ้องอ่ด ทำ้องเฟ้้อ แก้ป้วดมีวนทำ้อง รักษาโรคในป้าก เช่น
ป้ากเป้่อ� ย ป้ากเป้็นแผล ป้ากแห้้ง ช่วยข่ับระดูข่าว ข่ับป้ัสสาวะ
รักษาโรคบิด การแพทำย์พ่�นบ้าน ใช้บำารุงกำาลัง บำารุงกำาห้นัด
แก้กามีตายด้าน ชาวบ้านทำั�วไป้ใช้ป้ระกอบอาห้ารเพ่�อดับ
กลิ�นคาวข่องเน่�อสัตว์และป้ลา
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จากกระแสข่่าวเก่ย� วกับกระชายกับ COVID-19 จนทำำาให้้
กระชายในทำ้องตลาดข่าดแคลนและมี่ราคาสูงข่้�นอย่างมีาก
มี่การเผยแพร่ข่้อมีูลสูตรการเตร่ยมียา อาห้ารเสริมีเพ่�อใช้
ในการป้้องกันและรักษา COVID-19 กันมีากมีายจนถึ้งการกล่าวถึ้ง
การใช้ร่วมีกับฟ้้าทำะลายโจร ซึ่้�งเป้็นเห้ตุให้้ทำางแพทำย์และ
การแพทำย์แผนไทำยต้องออกมีาให้้ข่อ้ มีูลค่อ ยังไมี่ได้มีก่ ารศึ้กษา
ถึ้งความีเป้็นพิษในการรับป้ระทำานสารสกัดซึ่้�งมี่ความีเข่้มีข่้น
ข่องสารสำาคัญสูงซึ่้ง� ป้กติเวลาเรารับป้ระทำานเป้็นอาห้ารเราใส่
เพ่�อให้้อาห้ารมี่รสชาติ เราไมี่ใส่เยอะมี่ป้ริมีาณสารสำาคัญตำ�า
จ้งยังป้ลอดภััยเมี่�อใช้ในการป้รุงอาห้าร ห้ร่อเข่้าในตำารับยา
แผนโบราณไมี่ได้ใช้เป้็นสารสกัดทำ่มี� ส่ ารสำาคัญในป้ริมีาณเข่้มีข่้น
กว่ามีาก ส่วนเร่�องการใช้กระชายร่วมีกับฟ้้าทำะลายโจรนั�น
นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิิบด่กรมีวิทำยาศึาสตร์การแพทำย์ และ
อด่ตนายกสภัาการแพทำย์แผนไทำยได้อธิิบายไว้วา่ “ฟ้้าทำะลายโจร
เป้็นยารสข่มีจัด เป้็นยาเย็น ส่วนกระชายเป้็นยาร้อน กินไป้
ก็บาลานซึ่์ แต่มีข่่ อ้ มีูลบางส่วนทำ่เ� อาไป้ใช้ในเร่อนจำา ให้้ทำงั� สอง
คู่กันไป้ กลุ่มีห้น้�งให้้กระชายกับฟ้้าทำะลายโจร กลุ่มีห้น้�งให้้
ฟ้้าทำะลายโจรอย่างเด่ยว กลุมี่ ทำ่ใ� ห้้ฟ้า้ ทำะลายโจรอย่างเด่ยวด่กว่า
ถึ้ า ตามีห้ลั ก แผนไทำย เย็ น จั ด กั บ ร้ อ นจั ด มีาเจอกั น มีั น ก็
ห้มีดฤทำธิิ�”(1)
กระชาย (KRA-CHAI) ห้ร่อ Finger root(2)
ช่อ� วิทำยาศึาสตร์: Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.
ช่�อวงศึ์: Zingiberaceae
ช่อ� อ่น� : ข่ิงทำราย (มีห้าสารคามี), ละแอน (ภัาคเห้น่อ),
ว่านพระอาทำิตย์ (กรุงเทำพฯ), จ่ป้� ู ซึ่่พู เป้๊าะซึ่อเร๊าะ (แมี่ฮ่อ่ งสอน),
Chinese ginger, Chinese key, Finger root
มี่ลักษณะเป้็นเห้ง้าสั�น มี่ลักษณะอวบนำ�า รูป้ทำรง
กระบอก ตรงกลางพองกว่าส่วนห้ัวและทำ้าย ผิวส่นำ�าตาลอ่อน
เน่�อใบส่เห้ล่อง มี่รสเผ็ดร้อน ข่มี กลิ�นห้อมีฉุุน
สารสำาคัญ: พบสารในกลุ่มีฟ้ลาโวนอยด์ และสาร
สำาคัญในนำ�ามีันห้อมีระเห้ย เช่น boesenbergia A, pinostrobin,
camphor, cardamom และ panduratin A นอกจากน่ย� งั พบว่า
กระชายอุดมีไป้ด้วยวิตามีินและแร่ธิาตุ เช่น แคลเซึ่่ยมี เห้ล็ก
วิตามีินเอและบ่

รููปที่่� 1 กระชาย(2)

การศึ้กษาวิจยั ในป้ัจจุบนั พบว่าสารสกัดจากกระชาย
นอกจากจะมี่ฤทำธิิ�ต้านอนุมีูลอิสระทำ่�ด่ มี่ฤทำธิิ�ต้านการอักเสบ
ฤทำธิิ�ช่วยต้านการเส่�อมีข่องกระดูกอ่อนในห้ลอดทำดลองแล้ว
ยังพบฤทำธิิ�ยับยั�งเช่�อจุลช่พก่อโรคทำั�งเช่�อแบคทำ่เร่ย เช่�อไวรัส
และเช่�อราอ่กด้วย โดยเมี่�อวันทำ่� 1 มีิถึุนายน พ.ศึ. 2563
ทำ่�ผ่านมีามี่รายงานการศึ้กษาวิจัยจากศึูนย์ความีเป้็นเลิศึด้าน
ช่ ว วิ ทำ ยาศึาสตร์ (องค์ ก ารมีห้าชน) (TCELS) ร่ ว มีกั บ
คณะวิทำยาศึาสตร์ และคณะแพทำยศึาสตร์โรงพยาบาลรามีาธิิบด่
มีห้าวิทำยาลัยมีห้ิดล เก่�ยวกับความีก้าวห้น้าข่องการค้นห้ายา
ต้านเช่อ� ไวรัสโคโรนาจากสารสกัดธิรรมีชาติและสมีุนไพรทำ่เ� ป้็น
อาห้ารข่องคนไทำย จำานวน 121 ตัวอย่าง ซึ่้ง� ผลการศึ้กษาพบว่า
มี่สารสกัดจำานวน 6 ชนิดทำ่�มี่ศึักยภัาพยับยั�งการเพิ�มีจำานวน
ข่องไวรัส SARS-CoV-2 ในเซึ่ลล์เพาะเล่ย� งทำ่ทำ� าำ ให้้เกิด COVID-19
ได้ 100% โดยการทำำางานมี่ 2 กลไก ค่อ การลดจำานวนเซึ่ลล์
ทำ่� ติ ด เช่� อ และการยั บ ยั� ง ไมี่ ใ ห้้ เซึ่ลล์ ผ ลิ ต ไวรั ส ตั ว น่� อ อกมีา
ป้ัจจุบันการทำดลองดังกล่าวยังอยู่ในห้้องป้ฏิิบัติการ ซึ่้�งจะ
ข่ยายผลการศึ้กษาไป้ยังสัตว์ทำดลองและในมีนุษย์ต่อไป้(3)
ประจำำเดืือนกรกฎาคม 2564
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ในห้ลอดทำดลองและสัตว์ทำดลองซึ่้�งเป้็นห้ลักฐานในระดับ 5
ข่องห้ลั ก ฐานเชิ ง ป้ระจั ก ษ์ ซึ่้� ง ถึ่ อ ว่ า ยั ง มี่ น้ อ ยและยั ง ไมี่ อ ยู่
ในระดับคลินกิ ส่วนในทำางการแพทำย์แผนไทำยเองยังไมี่มีก่ ารใช้
กระชายเพ่อ� รักษาไข่้ในลักษณะข่อง COVID-19 โดยทำางแพทำย์
แผนไทำยมีองว่าเกิดจากสิง� แป้ลกป้ลอมีเข่้าสูร่ า่ งกายทำำาให้้ข่าด
สมีดุลข่องธิาตุ โดยในงานทำบทำวนวรรณกรรมีอย่างเป้็นระบบ
จ้งได้สรุป้คำาแนะนำาในการใช้กระชายรักษาโรคอยู่ในระดับ D
ตามีตารางทำ่� 1 ค่อ ใช้พิจารณาทำางเล่อกอ่�นก่อน (ถึ้ามี่) และ
ติดตามีข่้อมีูลให้มี่ ๆ เพ่�อดูป้ระโยชน์ห้ร่อผลไมี่พ้งป้ระสงค์
และควรนัดติดตามีผลการรักษาอย่างสมีำ�าเสมีอ
จากข่้อมีูลทำ่�กล่าวมีาข่้างต้นจะเห้็นได้ว่ากระชายนั�น
เป้็นเคร่�องป้รุงคู่ครัวและยังมี่สรรพคุณทำางการแพทำย์ ซึ่้�ง
ในทำางการแพทำย์แผนไทำยได้มี่การนำามีาเข่้าตำารับยาต่าง ๆ
ในการรักษาโรคซึ่้ง� ยังไมี่ใช่ใน COVID-19 แต่ข่อ้ มีูลข่องการวิจยั
ในการรักษา COVID-19 นัน� ยังอยูใ่ นการศึ้กษาวิจยั ข่ัน� ต้น และ
การจะนำามีาใช้ทำางคลินิกยังคงต้องรอผลการศึ้กษาทำ่�กำาลัง
จะตามีออกมีาในอนาคต ซึ่้�งห้วังว่ากระชายอาจเป้็นอ่กห้น้�ง
สมีุ น ไพรทำ่� จ ะสามีารถึนำา มีาใช้ ช่ ว ยเห้ล่ อ ป้ระชาชนจาก
สถึานการณ์โรคระบาดในป้ัจจุบันได้
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โดยการศึ้กษาดังกล่าวพบสารสกัดจากสมีุนไพร 2 ชนิด
ทำ่�สามีารถึยับยั�งการเจริญเติบโตข่องเช่�อ COVID-19 ได้ถึ้ง
100% ค่อ สารสกัดจากข่ิง และกระชายข่าว ซึ่้�งเมี่�อนำามีา
วิเคราะห้์พบว่าสารสำาคัญจากกระชายข่าวมี่ฤทำธิิ�แรงทำ่�สุด
โดยให้้ฤทำธิิ�แรงกว่าสารสกัดบริสุทำธิิ�ฟ้้าทำะลายโจร 30 เทำ่า
และแรงกว่าสารสกัดข่ิง 10 เทำ่า โดยสารสำาคัญ 2 ชนิดห้ลัก
ในกระชายข่าวทำ่�มี่ฤทำธิิ�ยับยั�งเช่�อไวรัสค่อ panduratin A และ
pinostrobin ซึ่้� ง ทำางมีห้าวิ ทำ ยาลั ย มีห้ิ ด ลร่ ว มีกั บ TCELS
จะข่ยายผลการศึ้ ก ษาสู่ ก ารทำดสอบในสั ต ว์ ทำ ดลองและ
การศึ้กษาวิจัยในคนต่อไป้
จากการทำบทำวนวรรณกรรมีอย่างเป้็นระบบข่องชุลติ า
มีามีาก และคณะ(4) พบว่าป้ัจจุบนั ยังไมี่มีข่่ อ้ มีูลวิจยั ทำางคลินกิ
เพ่อ� พิสจู น์ป้ระสิทำธิิผลข่องกระชายในการรักษา แต่ Kanjanasirirat
และคณะ (4,5) ได้ ทำำา การศึ้ ก ษาในห้ลอดทำดลองและได้ มี่
การรายงานว่ า สารสกั ด เอทำานอลข่องเห้ง้ า กระชายและ
สาร panduratin A มี่ฤทำธิิต� า้ นเช่อ� ไวรัส SARS-CoV-2 ในเซึ่ลล์
เย่�อบุไตข่องลิงเข่่ยวแอฟ้ริกัน (Vero E6) ในระยะก่อนและ
ห้ลังติดเช่อ� ซึ่้ง� จากข่้อมีูลทำ่พ� บจะมี่ห้ลักฐานทำ่ร� ายงานฤทำธิิข่� อง
สารสกัดกระชายในการยับยัง� เช่อ� ไวรัสทำ่เ� ป้็นสายพันธิุทำ์ ก่� อ่ โรค
COVID-19 และฤทำธิิ�ในการต้านการอักเสบ ซึ่้�งเป้็นงานวิจัย

ww

ตารูางที่่� 1 ระดับคำาแนะนำาในการนำาไป้ใช้ (Grade of Recommendations)(2)
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นัักวิิชาการสาธารณสุขเปิิดแนัวิทางการตรวิจโควิิด-19 ใหม่่
ตั�งรับการเกิดคลััสเตอร์ใหม่่ สอดรับสถานัการณ์แพร่ระบาด
ปิัจจุบันัแลัะอนัาคต
ww

นัั ก วิิ ช าการสาธารณสุ ข เปิิ ด แนัวิทางการตรวิจโควิิ ด -19 ใหม่่ ตั� ง รั บ
การเกิดคลััสเตอร์ใหม่่ สอดรับสถานัการณ์การแพร่ระบาดปิัจจุบันัแลัะอนัาคต
แนัะการเลัือกใช้เครื�องม่ือการตรวิจโควิิด-19 รูปิแบบต่าง ๆ พร้อม่แนัวิทาง
การตรวิจวิินัิจฉััยทางห้องปิฏิิบัติการในัปิระเทศท่�ปิรับเปิลั่�ยนั หลัังจากทุกคนั
ทุกอาช่พต้องปิระสบสถานัการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวิรัสโควิิด-19 ม่าอย่าง
ยาวินัานั พร้อม่การเกิดระลัอกใหม่่ ส่งผลัให้ท่ม่บุคลัากรทางการแพทย์แลัะ
พยาบาลัต้องทำางานัหนัักอย่างต่อเนัือ� งในัการเข้าตรวิจหาเชือ� ไวิรัสโควิิด-19 ให้กบั
ปิระชาชนัคนัไทยทั�วิปิระเทศท่�ม่่อัตราการติดเชื�อเพิ�ม่ม่ากข้�นั ซึ่้�งการทำางานัย่อม่
ม่่ข้อจำากัดทั�งด้านัเครื�องม่ือทางการแพทย์ เวิลัา แลัะจำานัวินับุคลัากร
นพ.อาชวิินทร์์ โร์จนวิิวิัฒน์ ผู้้�อำานวิยการ์สถาบัันวิิจัยวิิทยาศาสตร์์
สาธาร์ณสุข กร์มวิิทยาศาสตร์์การ์แพทย์ กร์ะทร์วิงสาธาร์ณสุข กลั่าวิวิ่า
การเลัือกใช้เครื�องม่ือการตรวิจโควิิด-19 รูปิแบบต่าง ๆ ทางห้องปิฏิิบัติการ
ให้สอดรับกับสถานัการณ์การแพร่ระบาดนัั�นั ทางบุคลัากรทางการแพทย์สาม่ารถ
เลัือกใช้ได้เหม่าะสม่ตาม่วิัตถุปิระสงค์ตรงตาม่นัโยบาย แลัะอาจปิระเม่ินัจากพืนั� ท่�
ระบาด ปิระวิัตคิ วิาม่เส่ย� งของแต่ลัะบุคคลัหรือการสัม่ผัสผูปิ้ วิ่ ย ร่วิม่กับอาการแสดง
ท่อ� าจม่่ม่ากหรือนั้อย ไปิจนัถ้งไม่่ม่อ่ าการเลัยก็ตาม่ โดยการตรวิจการติดเชือ� ไวิรัส
โควิิด-19 ทางห้องปิฏิิบัติการแบ่งได้ 2 แบบ ดังนั่� 1. การตรวิจหาไวิรัสหรือ
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ส่วินัของไวิรัสในัสารคัดหลััง� จากทางเดินัหายใจ ปิระกอบด้วิย 1.1 การตรวิจสารพันัธุกรรม่ Nucleic Acid
Amplification Testing (NAAT) วิิธ่ม่าตรฐานัคือ Real-Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)
1.2 การตรวิจหาแอนัติเจนัแบบรวิดเร็วิ แลัะ 2. การตรวิจเลัือดหาภููม่ิคุ้ม่กันั (แอนัติบอด่) ต่อไวิรัส
โดยผู้ท่�อยู่ระหวิ่างการสอบสวินัโรค (Patient Under Investigation; PUI) ต้องได้รับการตรวิจ
สารพันัธุกรรม่ของไวิรัสโควิิด-19 โดยวิิธ่ม่าตรฐานั RT-PCR
โดยการปิระเม่ินัการตรวิจหาเชื�อโควิิด-19 โดยคัดกรองบุคคลัท่�ม่่ปิระวิัติควิาม่เส่�ยงหรือ
ม่่การสัม่ผัสผูปิ้ วิ่ ยเพือ� ตรวิจหาเชือ� นัันั� อธิบายได้วิา่ ผูส้ ม่ั ผัสใกลั้ชดิ ผูปิ้ วิ่ ยท่ม่� ่ “ควิาม่เส่ย� งสูง” แนัะนัำา
ให้รับการตรวิจสารพันัธุกรรม่ของไวิรัสโควิิด-19 โดยวิิธ่ม่าตรฐานั RT-PCR ในัสารคัดหลัั�งจาก
ทางเดินัหายใจในัช่วิงท่�สงสัยวิ่าสัม่ผัสเชื�อม่าแลั้วิ 3-5 วิันั รวิม่ถ้งกักตัวิ 14 วิันั หากเปิ็นัผู้ม่่
ควิาม่เส่�ยงสูง แต่ได้รับการตรวิจคัดกรองโดยชุดทดสอบแอนัติเจนัแบบรวิดเร็วิก่อนัแลั้วิผลัเปิ็นัลับ
จะต้องทำาการยืนัยันัด้วิยวิิธ่ม่าตรฐานั RT-PCR ขณะเด่ยวิกันัผู้สัม่ผัสท่�ม่่ “ควิาม่เส่�ยงตำ�าแลัะ
ควิาม่เส่�ยงตำ�าม่าก” ให้สังเกตอาการ 14 วิันั โดยองค์การอนัาม่ัยโลักม่่คำาแนัะนัำาในัการจัดการ
สาม่ารถใช้ชดุ ทดสอบแอนัติเจนัแบบรวิดเร็วิในัการทดสอบก่อนัหากเปิ็นับวิก ให้ทำาการตรวิจยืนัยันั
ต่อโดยวิิธ่ม่าตรฐานั RT-PCR แลัะกรณ่ท่�ต้องการทราบผลัการตรวิจเร็วิในัเบื�องต้นัก่อนั เช่นั ผู้ปิ่วิย
จำาเปิ็นัต้องผ่าตัดด่วินั สาม่ารถใช้ชุดตรวิจแอนัติเจนัแบบรวิดเร็วิก่อนัท่�จะได้รับผลั RT-PCR กรณ่นั่�
แม่้ได้ผลัเปิ็นัลับ บุคลัากรทางการแพทย์ยังคงต้องจัดการด้วิยควิาม่ระม่ัดระวิังสูงสุด
นพ.อาชวิินทร์์ กลั่าวิเสริม่วิ่า การใช้ชดุ ตรวิจหาไวิรัสยังสาม่ารถใช้ในัวิัตถุปิระสงค์เพือ� ค้นัหา
ผูปิ้ วิ่ ยเชิงรุก (Active Case Finding) โดยแบ่งตาม่การระบาดดังนั่� การระบาดในัวิงจำากัด เช่นั โรงงานั
เรือนัจำา ตรวิจด้วิยวิิธ่ม่าตรฐานั RT-PCR การระบาดในัวิงกวิ้าง ม่่ผู้เส่�ยงติดเชื�อจำานัวินัม่าก
เปิ็นัแหลั่งพืนั� ท่ส� แ่ ดง ม่่ควิาม่ชุกของโรคสูง สาม่ารถตรวิจโดยชุดทดสอบแอนัติเจนัแบบรวิดเร็วิก่อนั
หากผลัเปิ็นัลับให้ทำาตาม่นัโยบายของพืนั� ท่ห� รือจัดการตาม่ควิาม่เส่ย� งของบุคคลัตาม่ข้อมู่ลัเบือ� งต้นั
หากผลัเปิ็นับวิกให้ทำาการยืนัยันัด้วิยวิิธ่ม่าตรฐานั RT-PCR แลัะหากต้องการใช้นัำ�าลัายอาจใช้
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การตรวิจนัำ�าลัายแบบรายบุคคลั หรือจัดการคัดกรองด้วิยเทคนัิคอื�นั โดยผลับวิกควิรยืนัยันัด้วิยวิิธ่
ม่าตรฐานั RT-PCR แลัะเฝ้้าระวิังผูไ้ ด้ผลัลับ
ขณะเด่ยวิกันัการตรวิจเลัือดหาภููม่ิคุ้ม่กันั (แอนัติบอด่) ต่อไวิรัสสาม่ารถใช้ชุดตรวิจวิินัิจฉััย
ร่วิม่หากเกิดการตรวิจ RT-PCR ให้ผลัลับ แลัะตรวิจซึ่ำ�าแลั้วิยังคงได้ผลัลับ แต่ม่่อาการทางคลัินัิก
ท่�เข้ากันัได้กับโควิิด-19 เพราะในัรายท่�ม่าพบแพทย์ลั่าช้าอาจม่่ปิริม่าณไวิรัสตำ�าลังกวิ่าข่ดจำากัดของ
การตรวิจพบได้ ในักรณ่นั่�สาม่ารถแปิลัผลัวิ่าผู้ปิ่วิยติดเชื�อโควิิด-19 นัอกจากนั่�การระบาดในัวิงจำากัด
ยังสาม่ารถพิจารณาใช้การตรวิจแอนัติบอด่เข้าม่า โดยตรวิจแอนัติบอด่ 2 ครั�ง คือ เม่ื�อครบวิันัท่� 14
แลัะวิันัท่� 28 โดยการตรวิจหาภููม่ิคุ้ม่กันัในัครั�งแรกหากผลัเปิ็นับวิกแปิลัผลัได้ 2 แบบ คือ เพิ�งติดเชื�อ
หรือติดเชื�อม่านัานัแลั้วิ ส่วินัการตรวิจหาภููม่ิคุ้ม่กันัครั�งท่� 2 หากผลัเปิ็นับวิกแสดงวิ่าเพิ�งติดเชื�อ
ภูายในั 1 เดือนัท่�ผ่านัม่า ทั�งนั่�การใช้งานัแลัะการแปิลัผลัต้องทำาโดยบุคลัากรทางการแพทย์เท่านัั�นั
ห้าม่ปิระชาชนันัำาม่าตรวิจด้วิยตนัเอง เนัือ� งจากจะต้องใช้วิธิ ก่ ารตรวิจแลัะการแปิลัผลัโดยผูเ้ ช่ย� วิชาญ
แลัะหากผิดพลัาดจะเปิ็นัอันัตรายต่อตนัเองแลัะการควิบคุม่การระบาดของโรคได้
อย่างไรก็ตาม่ หนั้�งในัขั�นัตอนัการตรวิจโควิิด-19 ท่�สำาคัญคือ ผลัการตรวิจวิิเคราะห์ในัห้อง
ปิฏิิบตั กิ ารท่ร� วิดเร็วิแลัะถูกต้อง ซึ่้ง� ข้นั� อยูก่ บั “นัำ�ายา” แลัะ “เครือ� งม่ือท่ม่� ปิ่ ระสิทธิภูาพ” อันัม่่สวิ่ นัช่วิย
ในัการรักษาผู้ปิ่วิยให้เปิ็นัไปิอย่างม่่ปิระสิทธิภูาพ โดยปิัจจุบันั คิวิ ไบโอซึ่ายนั์ ตัวิแทนัจำาหนั่าย
กลัุ่ม่ผลัิตภูัณฑ์์เครื�องม่ือแลัะอุปิกรณ์ทางการแพทย์ท่�ม่่ช�ือเส่ยงแลัะเทคโนัโลัย่อันัเปิ็นัท่�ยอม่รับกันั
ทัวิ� โลัก แนัะนัำา “SARS-CoV-2 Solution” (ซึ่าร์ส โควิ่ ทู โซึ่ลัูชนัั ) นัวิัตกรรม่ทางการแพทย์ ปิระกอบด้วิย
4 หม่วิดสำาคัญ ดังนั่� 1. ชุดจัดเก็บสิ�งส่งตรวิจ 2. การตรวิจหาเชื�อไวิรัส 3. การตรวิจภููม่ิคุ้ม่กันัด้วิย
ชุดทดสอบรวิดเร็วิ แลัะ 4. ชุดควิบคุม่คุณภูาพการทดสอบ ตัวิช่วิยสำาคัญในัการพัฒนัาห้องปิฏิิบตั กิ าร
ของบุคลัากรทางการแพทย์ในัการรุกตรวิจเชื�อไวิรัสโควิิด-19 ให้กับปิระชาชนัซึ่้�งม่่อัตราการติดเชื�อ
เพิ�ม่ข้�นัอย่างต่อเนัื�อง พร้อม่ช่วิยให้ระบบการทำางานัของบุคลัากรทางการแพทย์ม่่ปิระสิทธิภูาพแลัะ
รวิดเร็วิยิง� ข้นั� ภูายใต้การทำางานัท่ม่� ข่ อ้ จำากัดทัง� ด้านัเครือ� งม่ือทางการแพทย์ เวิลัา แลัะจำานัวินับุคลัากร
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เป้้าหมายสููงสูุดของการผ่่าตรวจศพคืือ การหาสูาเหตุการตาย ในหลายคืร้�งการผ่่าศพ
เป้ิดเผ่ยให้เห็นข้อเท็็จจริงท็่บ่� ง่ บ่อกว่าสูาเหตุการตายคืืออะไรได้อย่างแน่ชัด้ เชั่น พบ่เสู้นเลือดห้วใจต่บ่
กล้ามเนือ� ห้วใจตาย หรือพบ่กะโหลกศ่รษะแตก สูมองฉี่กขาด การตรวจพบ่พยาธิิสูภาพท็่เ� ป้็นสูาเหตุ
การตายท็่ชั� ด้ เจนด้งท็่ย� กต้วอย่างข้างต้นท็ำาให้แพท็ย์นติ เิ วชัสูามารถระบุ่สูาเหตุการตายได้ โดยอาศ้ย
เพ่ ย งข้ อ เท็็ จ จริ ง ท็่� ต รวจพบ่ ไม่ ต้ อ งอาศ้ ย คืวามเห็ น ท็่� อ้ า งอิ ง จากหล้ ก ฐานท็างวิ ชั าการหรื อ
ป้ระสูบ่การณ์์สู่วนต้ว แต่ในหลายกรณ์่ท็่�เมื�อผ่่าศพแล้วไม่พบ่พยาธิิสูภาพท็่�เป้็นสูาเหตุการตาย
อาจพบ่เพ่ยงพยาธิิสูภาพบ่างอย่างซึ่่ง� อาจเก่ย� วข้องก้บ่สูาเหตุการตาย ท็ำาให้ไม่มข่ อ้ เท็็จจริงเพ่ยงพอ
ในการระบุ่สูาเหตุการตาย จำาต้องอาศ้ยข้อเท็็จจริงจากบ่ริบ่ท็อื�น เชั่น ป้ระว้ติผู่้ตาย การตรวจ
สูถานท็่�เกิดเหตุ และท็่�สูำาคื้ญต้องอาศ้ยคืวามเห็นของแพท็ย์นิติเวชัในการระบุ่สูาเหตุการตาย
จะเห็นได้วา่ สูาเหตุการตายน้น� บ่างคืร้ง� เกิดจาก “คืวามเห็น” ของแพท็ย์นติ เิ วชัผู่ผ่้ า่ ศพ ด้งน้น�
จ่งม่คืวามเป้็นไป้ได้ท็คื่� วามเห็นด้งกล่าวอาจไม่สูอดคืล้องก้บ่หล้กฐานท็างวิชัาการ หรือไม่สูอดคืล้อง
ก้บ่คืวามเห็นโดยรวมของผู่เ้ ชั่�ยวชัาญ ในบ่ท็คืวามตอนน่�จะได้ยกต้วอย่าง “คืวามเห็น” บ่างป้ระการ
ท็่�มก้ นำาไป้สูู่การวินิจฉี้ยสูาเหตุการตายท็่�ผ่ิดพลาด
การตรวจพบ่อาหาร/เศษอาหารในท็างเดินหายใจ โดยอาจพบ่ท็่�กล่องเสู่ยง หรือหลอดลม
หรือในถุงลมป้อด โดยไม่พบ่พยาธิิสูภาพอืน� ท็่เ� ป้็นสูาเหตุการตาย ม้กเป้็นสูิง� ตรวจพบ่ท็่แ� พท็ย์นติ เิ วชั
นำาไป้ใชั้เป้็นข้อสูรุป้ว่าผู่้ตายตายจากการสูำาล้กอาหาร กรณ์่ด้งกล่าวน้�นเกิดข่�นบ่่อยและม้กเป้็น
ป้ัญหาเกิดข้อโต้แย้งระหว่างผู่้ม่สู่วนได้สู่วนเสู่ย
การสูำาล้กอาหารในท็างนิติเวชัน้�นอาจแบ่่งได้เป้็น 2 ล้กษณ์ะ
1. ตรวจพบ่อาหารเป้็นชัิ�นท็่�ไม่ผ่่านการย่อย และสู่วนใหญ่ม้กย้งไม่ผ่่านการเคื่�ยว ติดอยู่
ในท็างเดินหายใจสู่วนใดสู่วนหน่�งต้�งแต่กล่องเสู่ยงจนถ่งหลอดลม แต่โดยสู่วนใหญ่
ม้กติดอยู่ท็่�กล่องเสู่ยง หรือพูดง่าย ๆ คืือ อาหารติดคือ ม้กพบ่ในเด็ก คืนท็่ม� ่คืวามพิการ
ท็างสูมองในสู่วนท็่คื� วบ่คืุมการเคื่ย� วกลืน และคืนท็่เ� มาสูุรา ท็้ง� 3 กลุม่ น่ม� ก้ จะอยูใ่ นสูภาวะ
ท็่�การเคื่�ยวกลืนผ่ิดป้กติ ไม่สูม้ พ้นธิ์ก้นจนท็ำาให้เกิดอาหารติดคือ
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ตามภาพข้างต้นเป้็นกรณ์่ผู่้ตายขณ์ะกำาล้งเมาสูุราและร้บ่ป้ระท็านเนื�อย่าง จากน้�นม่อาการเหมือน
สูำาล้ก หายใจไม่ออกและหมดสูติ เสู่ยชั่วิตในเวลาอ้นสู้�น เมื�อผ่่าศพพบ่ว่าม่เนื�อย่างติดอยู่ท็่�กล่องเสู่ยง
การสูำาล้กอาหาร อาหารติดคือในล้กษณ์ะน่�เป้็นกรณ์่ท็่�วินิจฉี้ยได้ง่าย พบ่คืวามผ่ิดป้กติท็่�เป้็นสูาเหตุการตาย
ชั้ดเจนคืือ พบ่อาหารเป้็นชัิ�นติดอยูใ่ นท็างเดินหายใจ

ww

2. ตรวจพบ่เศษอาหารท็่ม� ล่ ก้ ษณ์ะผ่่านการเคื่ย� ว และ/หรือย่อยแล้วบ่างสู่วน หรืออาจเร่ยกว่า gastric
content

ประจำำเดืือนกรกฎาคม 2564

วงการแพทย์

31

[ มุมนิติเวช ]
จากภาพพบ่เศษอาหารท็่ย� อ่ ยเป้็นชัิน� สู่วนเล็ก ๆ และของเหลวสู่นำ�าตาล (gastric content) ในหลอดลม
แขนง ล้กษณ์ะท็่�ตรวจพบ่น่�สูร้างคืวามยากลำาบ่ากและป้ัญหาในการวินิจฉี้ยว่าเป้็นสูาเหตุการตายหรือไม่
เนื�องจากเศษอาหารด้งกล่าวอาจเป้็นการสูำาล้กหล้งจากเคื่�ยวและย่อยในป้ากแล้วเกิดการสูำาล้กเข้าสูู่ท็างเดิน
หายใจ หรืออาจเป้็นการสูำาล้ก ซึ่่�งตำาราภาษาอ้งกฤษใชั้คืำาว่า aspiration of vomit คืือ การสูำาล้กอาหารจาก
อาหารท็่�อยู่ในกระเพาะอาหารขณ์ะม่ชั่วิต และท็่�สูำาคื้ญคืือ อาจเป้็น agonal/postmortem regurgitation
ซึ่่�งเป้็นป้รากฏการณ์์ท็่�เศษอาหารในกระเพาะอาหารท็้นเข้าสูู่ท็างเดินหายใจได้เองขณ์ะกำาล้งเสู่ยชั่วิตหรือ
หล้งเสู่ยชั่วิตไป้แล้ว หรือท็้นเข้าสูู่ท็างเดินหายใจจากการป้ั�มห้วใจขณ์ะกู้ชัพ่
ม่บ่างการศ่กษาพบ่ว่าการท็้นของเศษอาหารจากกระเพาะอาหารขณ์ะกำาล้งเสู่ยชั่วติ หรือหล้งเสู่ยชั่วติ
ไป้แล้วพบ่ได้ป้ระมาณ์ร้อยละ 25 ของจำานวนศพท็่�นำามาศ่กษา 100 ศพ ซึ่่�งศพท็่�พบ่เศษอาหารน้�นต่างก็ม่
สูาเหตุการตายท็่�แน่ชั้ด ไม่เก่�ยวข้องก้บ่การสูำาล้กอาหารแต่อย่างใด นอกจากน้�นย้งม่การศ่กษาท็ดลองนำา
barium ซึ่่�งเป้็นสูารท็่บ่ร้งสู่ฉี่ดเข้าไป้ในกระเพาะอาหารของศพ จากน้�นนำาศพไป้เอกซึ่เรย์ดูก็พบ่ว่าม่ barium
ในหลอดลมและหลอดลมแขนง
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เศษอาหารท็่ท็� น้ จากกระเพาะอาหารเข้าสูู่ท็างเดินหายใจน่อ� าจลงไป้ล่กจนกระท็้ง� เข้าไป้ถ่งถุงลมป้อด
ซึ่่ง� ตรวจพบ่ได้จากการสู่องกล้องจุลท็รรศน์ จากป้ระสูบ่การณ์์ของผู่เ้ ข่ยนพบ่ว่าสูามารถพบ่เศษอาหารในถุงลมป้อด
ในป้ริ ม าณ์มากได้ (พบ่เกื อ บ่ท็ุ ก field ของการสู่ อ งกล้ อ งจุ ล ท็รรศน์ ) เป้็ น ป้รากฏการณ์์ ป้ กติ ภ ายหล้ ง
เสู่ยชั่วิต โดยเฉีพาะอย่างยิ�งในกรณ์่ท็่�ม่การป้ั�มห้วใจ โดยศพด้งกล่าวม่สูาเหตุการตายท็่�แน่ชั้ด ไม่เก่�ยวข้องก้บ่
การสูำาล้กอาหารแต่อย่างใด

ww

ด้งน้�น การพบ่เศษอาหารในล้กษณ์ะท็่�เร่ยกว่า gastric content ในท็างเดินหายใจจ่งเป้็นสูิ�งตรวจพบ่
ท็่ต� อ้ งแป้ลผ่ลและให้คืวามเห็นอย่างระม้ดระว้ง อาจเก่ย� วข้องหรือไม่เก่ย� วข้องก้บ่สูาเหตุการตาย การให้คืวามเห็น
ว่าสูำาล้กอาหารเป้็นสูาเหตุการตาย โดยอาศ้ยเฉีพาะสูิ�งตรวจพบ่ด้งกล่าว แต่ป้ราศจากสูิ�งตรวจพบ่หรือ
หล้กฐานสูน้บ่สูนุนอืน� ย่อมท็ำาให้ขอ้ เท็็จจริงผ่ิดพลาดคืลาดเคืลือ� น เกิดคืวามไม่เป้็นธิรรมก้บ่ผู่ต้ ายและผู่ม้ สู่ ว่ น
เก่�ยวข้อง ในตอนหน้าจะได้อธิิบ่ายต่อไป้ว่าการสูำาล้กอาหารม่แนวท็างการวินิจฉี้ยอย่างไร

32

วงการแพทย์ ประจำำเดืือนกรกฎาคม 2564

ww

วงก
w.w ารแ
on พทย
gk
arn ์ 519
pa
t.c
om

ww

วงก
w.w ารแ
on พทย
gk
arn ์ 519
pa
t.c
om

ww

วงก
w.w ารแ
on พทย
gk
arn ์ 519
pa
t.c
om

