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[ บทบรรณาธิการ ]

การให้วััคซีีนโควัิดื-19 ในเดื็ก
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ในช่่วงเดืือนกรกฎาคมและเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2564 ไดื้มีการระบาดืของเช่ื�อ SARS-CoV-2
สิายพันธ์ุุเ� ดืลต้้าในประเทศไทย เช่ือ� สิายพันธ์ุุน� ต้ี� ดืิ ต้่อไดื้งา่ ยกว่าเช่ือ� ทีร� ะบาดืในระยะแรก ๆ จำำานวนผู้้ป้ ว่ ย
ที�ต้ิดืเช่ื�อเพิ�มข้�นเป็นจำำานวนมากทั�ง ๆ ที�ประเทศไทยเริ�มฉีีดืวัคซีีนให้กับบ�คลากรทางการแพทยุ ผู้้้สิ้งอาย�
และผู้้ป้ ว่ ยทีม� โี รคเรือ� รังมาก่อนหน้านีห� ลายเดืือนแล้ว มีผู้ท้ ฉีี� ดืี วัคซีีนครบ 2 เข็มแล้วต้ิดืเช่ือ� เพิม� ข้น� ถึ้งแม้วา่
อาการของผู้้้ที�ไดื้รับวัคซีีนแล้วจำะไม่ร�นแรง สิิ�งที�น่าสินใจำคือ จำำานวนผู้้้ป่วยเดื็กที�ต้ิดืเช่ื�อเพิ�มมากข้�นกว่า
ผู้้ใ้ หญ่่ เมือ� มีการระบาดืระลอกแรกในปี พ.ศ. 2563 มีผู้ป้ ว่ ยเดื็กอาย�ต้า�ำ กว่า 18 ปี เพียง 239 คน ในการระบาดื
ระลอกที� 2 เมื�อต้้นปี พ.ศ. 2564 มีเดื็กต้ิดืเช่ื�อ 997 คนจำากจำำานวนผู้้้ป่วย 20,647 คน คิดืเป็น
4.8% ของผู้้้ป่วยทั�งหมดื ในการระบาดืระลอกที� 3 หลังจำากเดืือนเมษายนเป็นต้้นมาจำำานวนผู้้้ป่วยเดื็ก
เพิม� มากข้น� จำาก 7.2% ในเดืือนมิถึน� ายน เป็น 14% ในปลายเดืือนสิิงหาคม (ประช่ากรเดื็กในประเทศไทย
มีประมาณ 21% ของประช่ากรทั�งประเทศ) จำำานวนผู้้้ป่วยเดื็กในปลายเดืือนสิิงหาคมมีเกิน 100,000 คน
และมีเดื็กเสิียช่ีวิต้ 15 คน ผู้้้ป่วยเดื็กที�เสิียช่ีวิต้เกือบท�กรายมีโรคหรือความผู้ิดืปกต้ิมาก่อน เช่่น โรคหัวใจำ โรคช่ัก โรคที�มีความพิการ
ทางสิมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน เป็นต้้น เดื็กที�แข็งแรงปกต้ิยังไม่มีการเสิียช่ีวิต้ อัต้ราการเสิียช่ีวิต้ของเดื็กจำากโรคโควิดื-19 ประมาณ
1-2 คนต้่อผู้้้ป่วย 10,000 คน (0.01-0.02%) ใกล้เคียงกับของสิหรัฐอเมริกาที�มีผู้้ป่วยเดื็กในปลายเดืือนสิิงหาคมประมาณ 4.4 ล้านคน
เสิียช่ีวต้ิ 400 กว่าคน จำำานวนผู้้ป้ ว่ ยเดื็กในสิหรัฐอเมริกาคิดืเป็น 14.2% ของผู้้ป้ ว่ ยทัง� หมดืซี้ง� ใกล้เคียงกับผู้้ป้ ว่ ยเดื็กในประเทศไทย เดื็กทีเ� ป็น
โควิดื-19 มีโอกาสิเสิียช่ีวิต้น้อยกว่าผู้้้ใหญ่่ร้อยเท่า เดื็กที�ต้ิดืเช่ื�อโควิดื-19 มีโอกาสิที�มีอาการหนักต้้องรับไว้ในโรงพยาบาลประมาณ 1%
ปัจำจำ�บนั มีเดื็กต้ิดืเช่ือ� เกิน100,000 คน จำ้งมีเดื็กอาการหนักต้้องอย้โ่ รงพยาบาลถึ้ง 1,000 กว่าคน ในเดื็กทีต้� ดืิ เช่ือ� สิายพันธ์ุ�เุ ดืลต้้าพบว่าเป็น
เดื็กอาย� 12-18 ปี ร้อยละ 38 อาย� 6-12 ปี ร้อยละ 32 และเป็นเดื็กอาย�ต้ำ�ากว่า 6 ปี ร้อยละ 30 ความจำริงเดื็กเสิียช่ีวิต้จำากโควิดื-19
มากกว่าเดื็กที�เสิียช่ีวิต้จำากโรคไข้หวัดืใหญ่่ แต้่เดืิมเราพบว่าเดื็กแพร่เช่ื�อไดื้น้อยกว่าผู้้้ใหญ่่และไม่มีเดื็กเป็น super spreader ปัจำจำ�บัน
เราพบว่าเดื็กวัยร�น่ ต้ิดืเช่ือ� และแพร่เช่ือ� ไดื้ใกล้เคียงกับคนหน�ม่ สิาว นอกจำากนีเ� ดื็กก่อนวัยเรียน (1-3 ปี) แพร่เช่ือ� ไดื้มากกว่าเดื็กปฐมวัย เพราะ
เดื็กเล็กมักต้้องให้ผู้้ใหญ่่นอนดื้วยและไม่ไดื้ใสิ่หน้ากากอนามัย นอกจำากนี�เดื็กเล็กยังไม่ไดื้ระวังในการเช่็ดืนำ�าม้กและเสิมหะ ปัจำจำ�บัน
เรามีวคั ซีีนทีสิ� ามารถึให้ในเดื็กอาย�ระหว่าง 12-18 ปี ไดื้เพียงช่นิดืเดืียวคือ Comirnaty (mRNA ของบริษทั Pfizer) ซี้ง� ไดื้ขน�้ ทะเบียนแบบปกต้ิ
ของผู้้ใ้ หญ่่แล้วแต้่ในเดื็กยังข้น� ทะเบียนสิำาหรับใช่้ฉีก� เฉีินอย้่ องคุการอนามัยโลกอยากให้วคั ซีีนแก่คนในกล�่มทีม� อี ต้ั ราการเสิียช่ีวต้ิ สิ้งก่อน
เพราะวัคซีีนยังมีไม่พอ คนทีค� วรไดื้รบั วัคซีีนในประเทศดื้อยพัฒนาจำำานวนมากยังไม่ไดื้รบั วัคซีีน เป็นเรือ� งของจำริยธ์ุรรม เขาหาว่าประเทศ
รำ�ารวยเห็นแก่ต้วั สิ่วนคนทีร� ำ�ารวยก็เห็นว่าเป็นสิิทธ์ุิของเขาและล้กหลานเขาก็สิำาคัญ่ เมือ� เราไดื้รบั การบริจำาควัคซีีน mRNA มาจำำานวนหน้ง�
เราจำ้งพิจำารณาให้วคั ซีีนนี�แก่เดื็กอาย� 12-18 ปีที�เป็นกล�ม่ เสิีย� งก่อน เมื�อมีวคั ซีีนมากพอเราจำ้งจำะให้วคั ซีีนแก่เดื็กท�กคน การให้วคั ซีีนเราให้
เพื�อลดือัต้ราการป่วยต้ายและการแพร่เช่ื�อ ปรากฏว่าเดื็กปกต้ิเขาต้ิดืเช่ื�อก็ไม่ต้ายอย้แ่ ล้ว เช่ื�อสิายพันธ์ุุ�เดืลต้้ายังต้ิดืคนที�ไดื้รับวัคซีีนแล้ว
ยังแพร่เช่ือ� ไดื้อย้่ ทีสิ� าำ คัญ่คือทำาให้พอ่ แม่สิบายใจำเวลาล้กไปโรงเรียน การทีเ� ดื็กไม่ไดื้ไปโรงเรียนสิร้างความเสิียหายมาก เดื็กสิ่วนใหญ่่ต้ดืิ เช่ือ�
จำากผู้้้ใหญ่่ในบ้าน ถึ้าเราฉีีดืวัคซีีนให้คร้และผู้้้ใหญ่่ท�กคน เดื็กก็ไม่ต้ิดืโรคถึ้าโรงเรียนมีการบังคับให้ท�กคนใสิ่หน้ากากอนามัยและล้างมือ
บ่อย ๆ วัคซีีนเช่ื�อต้ายของจำีนแจำ้งว่าให้ในเดื็กอาย�ต้ั�งแต้่ 3 ปีไดื้ แต้่เมื�อดื้ข้อม้ลปรากฏว่ามีการศ้กษาระยะแรกในเดื็กไม่กี�คน ร้้แต้่เพียงว่า
เดื็กสิร้างภู้มไิ ดื้ดืแี ต้่ปอ้ งกันโรคไดื้หรือไม่นนั� ไม่ทราบ และผู้ลข้างเคียงระยะยาวไม่ทราบ ผู้ลข้างเคียงทีพ� บไม่บอ่ ยเราต้้องให้คนจำำานวนมาก
จำ้งจำะเห็น วัคซีีน mRNA ให้ในเดื็กกว่า 3,000 คน ไม่เห็นกล้ามเนื�อหัวใจำอักเสิบ แต้่ให้เดื็กเป็น 100,000 คน พบว่าทำาให้เกิดืกล้ามเนื�อ
หัวใจำอักเสิบไดื้ เราจำะต้้องดื้เรื�องความปลอดืภูัยดื้วยว่าค�้มหรือไม่ เดื็กไม่ใช่่ผู้้ใหญ่่ต้ัวเล็ก ให้ในผู้้้ใหญ่่ไดื้ไม่ไดื้หมายความว่าให้ในเดื็กไดื้
ในอนาคต้กำาลังมีวัคซีีนที�ปลอดืภูัยมาใช่้ในเดื็ก เราอาจำต้้องให้วัคซีีนแก่เดื็กต้ั�งแต้่ 6 เดืือนข้�นไป แต้่จำะต้้องอดืทนรออีกระยะหน้�งจำนกว่า
จำะไดื้วัคซีีนที�ปลอดืภูัยและค�้มค่าสิำาหรับเดื็ก การให้วัคซีีนในเดื็กจำะต้้องให้ผู้้ปกครองอน�ญ่าต้ดื้วย
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ดืร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ •

Medical Algorithms: Approach to Adult Asthma Exacerbations
ภาวะหอบเฉีี ย บพลัั น เป็็ น ภาวะสำำา คัั ญ ที่ี� ผู้้� ป็่ ว ยโรคัหื ด
อาจพบหากไม่่สำาม่ารถคัวบคัุม่อาการของโรคัได� หรือม่ีป็จั จัยกระตุุ้น�
บางอย่างกระตุุ้�นภ้ม่ิคัุ�ม่กันของผู้้�ป็่วยโดยเฉีพาะอย่างยิ�งการกระตุุ้�น
ผู้่าน IgE mediated ผู้ลัที่ีเ� กิดข้น� ตุ้าม่ม่าคัือ ผู้้ป็� ว่ ยจะไม่่สำาม่ารถหายใจ
ได� อ ย่ า งเป็็ น ป็กตุ้ิ หอบ เหนื� อ ย แลัะอาจนำา ไป็สำ้่ เ หตุุ้ การณ์์อั น
ไม่่พง้ ป็ระสำงคั์ได� ในป็ัจจุบนั ม่ีแนวที่างการรักษาใหม่่ ๆ ออกม่าม่ากม่าย
แตุ้่ม่เี พียงแนวที่างบางอย่างเที่่านัน� ที่ีไ� ด�รบั การยอม่รับว่าม่ีป็ระสำิที่ธิิผู้ลั
จริ ง แลัะคัวรนำา ไป็ป็ฏิิ บั ตุ้ิ การจั ด การที่ี� สำาำ คัั ญ จะอย้่ ใ นสำ่ ว นของ
moderate to severe patient ซึ่้�งจะตุ้�องรีบรักษาแลัะคัวบคัุม่การเกิด
อาการในระยะยาว Nair แลัะคัณ์ะ ได�ตุ้พี ม่ิ พ์แนวที่างการจัดการภาวะ
ดังกลั่าวลังในวารสำาร Allergy ซึ่้�งพบป็ระเด็นที่ี�น่าสำนใจคัือ ในผู้้�ป็่วย
moderate to severe patient asthma exacerbation แนวที่างการจัดการ
ในป็ัจจุบนั จะใช้� biomarker driven strategy แลัะยา biologics ม่ากข้น�
ซึ่้ง� โดยเฉีพาะยา biologic ยังไม่่เป็็นที่ีแ� พร่หลัายม่ากนักในป็ระเที่ศไที่ย
แลัะ biomarker driven strategy ก็ยังม่ีกำาแพงสำำาคััญคัือ ป็ระเด็น
คัวาม่คัุม่� คั่าที่างการแพที่ย์ในบริบที่ของป็ระเที่ศไที่ย แตุ้่อย่างไรก็ตุ้าม่

นีเ� ป็็นสำองป็ระเด็นที่ีป็� ระเที่ศเราจะตุ้�องเริม่� คัิดถ้ง (บ�าง) ได�แลั�ว เริม่� ก่อน
ได�เป็รียบ
ที่่ม� า: Nair P, O’Byrne PM. Medical algorithms: Approach to adult asthma exacerbations.
Allergy. 2021 Jun 4. doi: 10.1111/all.14976. Epub ahead of print. PMID: 34086360.
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สำถานการณ์์ของโรคั COVID-19 กำาลัังเลัวร�ายลังเรื�อย ๆ
ที่ั�วโลักรวม่ถ้งป็ระเที่ศไที่ยม่ีผู้้�ป็่วยตุ้ิดเช้ื�อแลัะเสำียช้ีวิตุ้ม่ากข้�น แตุ้่
ในอีกด�านหน้ง� ก็ม่ผู้ี ป็้� ว่ ยที่ีตุ้� ดิ เช้ือ� แลัะหายจากโรคัด�วยเช้่นกัน คัำาถาม่
ที่ี�สำำาคััญซึ่้�งอาจเป็็นป็ระเด็นที่ี�หลัาย ๆ คันม่องข�าม่ 3 คัำาถาม่ คัือ
1. หลัังผู้่านการรักษาด�วยยาหลัายขนาด โดยเฉีพาะอย่างยิ�งยาตุ้�าน
ไวรัสำแลัะ corticosteroids ผู้้�ป็่วยจะได�รับผู้ลัข�างเคัียงในระยะยาว
หรือไม่่ 2. การฟื้้น� ฟื้้หรือการป็้องกันไม่่ให�โรคัม่ีการดำาเนินไป็ม่ากข้น�
โดยเฉีพาะอย่างยิ�งการจัดการการเกิด target organs damage
จะตุ้�องที่ำาอย่างไร แลัะป็ระเด็นสำุดที่�าย 3. หากเราม่ีผู้ป็้� ว่ ยที่ีห� ายจาก
โรคันีแ� ลั�วม่ากข้น� เรือ� ย ๆ เราจะฟื้้น� ฟื้้สำม่รรถนะการที่ำางานของอวัยวะ
บางอย่างที่ี�ถ้กที่ำาลัายไป็ม่ากได�อย่างไร เช้่น หัวใจแลัะหลัอดเลัือด
แลัะป็อด Crook แลัะคัณ์ะ ได�ตุ้ีพิม่พ์บที่คัวาม่ป็ริที่ัศน์ลังในวารสำาร
BMJ กลั่าวถ้งป็ระเด็นนีไ� ว�อย่างน่าสำนใจว่า long term complications
ตุ้่ออวัยวะตุ้่าง ๆ ของผู้้�ป็่วยที่ี�หายจากโรคัแลั�วเป็็นป็ระเด็นที่ี�ตุ้�อง
รีบหาแนวที่างในการฟื้้น� ฟื้้ ม่ิเช้่นนัน� อาจนำาไป็สำ้อ่ กี ป็ัญหาหน้ง� ซึ่้ง� ผู้้ป็� ว่ ย
ยั ง คังเสำี� ย งตุ้่ อ การเสำี ย ช้ี วิ ตุ้ ได� เช้่ น กั น ในป็ั จ จุ บั น ป็ระเที่ศไที่ย
ม่ีเคัรื�องใช้�ในการเพิ�ม่สำม่รรถภาพป็อดอย้่ แตุ้่ข�อจำากัดที่ี�สำาำ คััญคัือ
การใช้�งานคั่อนข�างยากแลัะราคัาสำ้ง แตุ้่อย่างไรก็ตุ้าม่ Poowaruttanawiwit
แลัะคัณ์ะ ได�คัิดคั�นแลัะป็ระดิษฐ์์เคัรื�องม่ือที่ี�ใช้�งานง่ายแลัะม่ีตุ้�นทีุ่น
ตุ้ำ�าข้�น อีกที่ั�งยังม่ีผู้ลัการวิจัยที่างคัลัินิกโดยที่ีม่วิจัยของ Chidnok
แลัะคัณ์ะ ซึ่้�งพบว่าไม่่ที่ำาให�เกิดอันตุ้รายแก่อาสำาสำม่ัคัรสำุขภาพดี
แตุ้่อย่างไรก็ตุ้าม่ หากตุ้�องการให�เคัรื�องม่ือนี�ออกม่าใช้�จริงสำ้่ตุ้ลัาด

แลัะป็ระช้าช้นสำาม่ารถเข�าถ้งการใช้�ในวงกว�างได� คันไที่ยตุ้�องช้่วยกัน
โดยใคัรที่ี�ม่ีคัวาม่พร�อม่ในด�านตุ้่าง ๆ สำาม่ารถตุ้ิดตุ้่อเพื�อขอรับ
รายลัะเอียดได�จาก yuth_pu@hotmail.com หรือโที่รศัพที่์ 086-3991002
เราไม่่ ไ ด� ตุ้� อ งการเงิ น เราตุ้� อ งการคัวาม่พร� อ ม่ที่ี� ที่่ า นม่ี อ ย้่ แ ลั� ว
วิสำัยที่ัศน์ที่ี�ม่องเห็นอนาคัตุ้ แลัะใจที่ี�อยากช้่วยสำังคัม่
ที่่�มา:
1. Crook H, Raza S, Nowell J, Young M, Edison P. Long covidmechanisms, risk factors, and management. BMJ. 2021 Jul
26;374:n1648. doi: 10.1136/bmj.n1648. PMID: 34312178.
2. Poowaruttanawiwit P, Kanita T, Pennapha U, Ninnart R, Jaran S,
Werapong C. et al. The development of low cost instrument for
breathing training in post cardiac surgery patient. Research proceeding
in national research meeting, Thailand, 2016.
3. Wiwatmanitsakul J, Poowaruttanawiwit P, Rachapradit N, Chidnok
W. Cardiorespiratory safety of respiratory muscle training using NU
spiro Breathe in healthy subjects. CMMJ 2021;1:53-62.
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[ Get Up ]
เครื่่�องช่่วยบรื่ิหารื่ยาหยอดตาไทยปรื่ะดิษฐ์์ท่�อาจเปลี่่�ยนโรื่ค (โลี่ก) ได้
ใช้�เคัรื�องม่ือนี� หรือสำนใจช้่วยผู้้�วิจัยในด�านตุ้่าง ๆ ที่ี�เป็็นป็ัญหา
ข�างตุ้�น สำาม่ารถตุ้ิดตุ้่อเพื�อขอรับรายลัะเอียดได�จาก yuth_pu
@hotmail.com หรือโที่รศัพที่์ 086-3991002 เราไม่่ได�ตุ้�องการเงิน
เราตุ้�องการคัวาม่พร�อม่ที่ีที่� า่ นม่ีอย้แ่ ลั�ว บที่เรียนในอดีตุ้ที่ีเ� ราไม่่คัวร
ที่ำาอีก วิสำัยที่ัศน์ที่ี�ม่องเห็นอนาคัตุ้ แลัะใจที่ี�อยากช้่วยสำังคัม่
ที่่ม� า: Srihirun J., and Poowaruttanawiwit P. (April 23, 2021). “The Design
and Development of an Eye Drop Aid for Glaucoma Patients.” ASME.
J Med Devices. June 2021;15(2):024504.
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เป็็นที่ีที่� ราบกันดีวา่ ม่ีหลัายโรคัที่ีที่� ำาให�การม่องเห็นลัดลัง
บางโรคัเป็็ น แลั� ว ไม่่ สำ าม่ารถที่ำา ให� อ าการกลัั บ ม่าเป็็ น ป็กตุ้ิ ไ ด�
แตุ้่อย่างไรก็ตุ้าม่ ด�วยนวัตุ้กรรม่ที่างยาในป็ัจจุบันพบว่าม่ียา
ที่ีสำ� าม่ารถช้่วยที่ำาให�ผู้ป็้� ว่ ยม่ีอาการดีขน้� ได� แตุ้่อย่างไรก็ตุ้าม่ ของดี
ก็ตุ้อ� งแลักม่าด�วยราคัาที่ีตุ้� อ� งจ่ายม่ากข้น� เช้่น ราคัายาที่ีสำ� ง้ ตุ้�องใช้�
ยาร่วม่กันหลัายตุ้ัว ตุ้�องบริหารยาวันลัะหลัาย ๆ คัรัง� ป็ระเด็นตุ้่าง ๆ
เหลั่านี�สำ่งผู้ลัที่ำาให�ผู้้�ป็่วยม่ีคัวาม่ร่วม่ม่ือในการใช้�ยาลัดลัง ถ้งแม่�
เขาจะเป็็นคันแบกรับคั่าใช้�จา่ ยด�านยานัน� เอง ในอีกมุ่ม่หน้ง� ยังม่ีอกี
หลัายคันที่ี�ไม่่ยอม่แพ�ตุ้่อโช้คัช้ะตุ้า แตุ้่ด�วยข�อจำากัดที่างกายภาพ
ที่ำาให�ไม่่สำาม่ารถใช้�ยาหยอดตุ้าหยอดได�อย่างตุ้รงเป็้าหม่ายคัือ
กระพุ�งตุ้า Poowaruttanawiwit แลัะคัณ์ะ ได�ดำาเนินงานวิจัยอย่าง
ตุ้่อเนื�องม่าตุ้ลัอด 3 ป็ี จนที่ำาให�ได�นวัตุ้กรรม่ใหม่่ ๆ ซึ่้�งสำาม่ารถ
กลั่าวได�ว่าเป็็นนวัตุ้กรรม่ที่ี�เกิดข้�นจากม่ันสำม่องของคันไที่ย ได�แก่
วิธิีหยอดตุ้าแบบใหม่่ วิธิีหยอดตุ้าด�วยม่ือข�างเดียว เคัรื�องม่ือช้่วย
หยอดตุ้าตุ้�นทีุ่นตุ้ำ�า แลัะเคัรื�องม่ือหยอดตุ้าแม่่นยำา (EazyDrop®)
ซึ่้ง� ได�ตุ้พี ม่ิ พ์ลังที่ัง� ในวารสำารที่างการแพที่ย์ระดับช้าตุ้ิแลัะนานาช้าตุ้ิ
เป็็นจำานวนม่าก แตุ้่อย่างไรก็ตุ้าม่ ข�อจำากัดที่ีสำ� ำาคััญของงานวิจยั นี�
คัือ การรับร้ข� องผู้้ป็� ว่ ยแลัะการป็ระช้าสำัม่พันธิ์ในวงกว�าง หากตุ้�องการ
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COVID-19 คนติดตาย คนหายก็อาจไม่่รื่อด
ในป็ัจจุบันม่ีหลัักฐ์านเช้ิงป็ระจักษ์ที่างการแพที่ย์เพิ�ม่
ม่ากข้�นเรื�อย ๆ ว่า ผู้้�ที่ี�ตุ้ิดเช้ื�อ SARS-CoV-2 ม่ีคัวาม่เสำี�ยงตุ้่อ
การเสำียช้ีวตุ้ิ สำ้งม่าก โดยเฉีพาะอย่างยิง� ในผู้้ที่� ม่�ี โี รคัป็ระจำาตุ้ัวบางอย่าง
ที่ีเ� สำีย� งตุ้่อการเสำียช้ีวตุ้ิ อย้แ่ ลั�ว ในเรือ� งการตุ้ิดตุ้่อก็เช้่นกัน หลัักฐ์าน
ตุ้่าง ๆ แสำดงให�เห็นว่าการตุ้ิดตุ้่อของโรคัเป็็นที่ัง� แบบ droplet แลัะ
airborne transition ซึ่้�งนับวันจะยิ�งพบว่าม่ีคั่า The reproductive
number, R0 เพิ�ม่ม่ากข้�นเรื�อย ๆ สำำาหรับป็ระเที่ศไที่ยม่ีงานวิจัย
ที่ีพ� บว่าคั่า R0 อย้ใ่ นช้่วง 2.23-5.90, with a mean of 3.75 ซึ่้ง� จัดว่า
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สำ้งม่ากเม่ื�อเป็รียบเที่ียบกับป็ระเที่ศอื�น ๆ ดังนั�น ผู้้�เกี�ยวข�อง
ทีุ่กระดับคัวรช้่วยเหลัือกันในการคัวบคัุม่โรคันี�ให�ได�โดยไวที่ี�สำุด
เพื�อให�พวกเราเข�าสำ้่คัวาม่ป็กตุ้ิใหม่่ได�เร็วที่ี�สำุด
ที่่�มา:
1. Liu Y, Gayle AA, Wilder-Smith A, Rocklöv J. The reproductive number
of COVID-19 is higher compared to SARS coronavirus. J Travel Med.
2020 Mar 13;27(2):taaa021. doi: 10.1093/jtm/taaa021. PMID:
32052846; PMCID: PMC7074654.
2. Rahman B, Sadraddin E, Porreca A. The basic reproduction number
of SARS-CoV-2 in Wuhan is about to die out, how about the rest of
the World? Rev Med Virol. 2020 Jul;30(4):e2111. doi: 10.1002/
rmv.2111. Epub 2020 May 19. PMID: 32431085; PMCID:
PMC7267092.
3. Rotejanaprasert C, Lawpoolsri S, Pan-Ngum W, Maude RJ. Preliminary
estimation of temporal and spatiotemporal dynamic measures of
COVID-19 transmission in Thailand. PLoS One. 2020 Sep
24;15(9):e0239645. doi: 10.1371/journal.pone.0239645. PMID:
32970773; PMCID: PMC7514043.
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[ โลกกว้างทางแพทย์ ]
ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ •

Cytokine production in patients with recurrent acute
tonsillitis: analysis of tonsil samples and blood
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ทอนซิิลอักเสบเป็็นภาวะท่�พบบ่อยในเด็็ก และพบน้อยลงในผู้้้ใหญ่่ เกิด็จากการกระตุ้้้นของสาเหตุ้้ตุ้่าง ๆ
ส่วนใหญ่่ ได็้แก่ เชื้้�อไวรัส และแบคท่เร่ย ตุ้ามลำาด็ับ เม้�อเกิด็โรคจะทำาให้ม่ภาวะอักเสบในระด็ับเซิลล์เกิด็ข้�น Geißler
และคณะ ทำา งานวิ จั ยโด็ยม่ วั ตุ้ ถุ้ ป็ ระสงค์ เพ้� อตุ้รวจสอบการทำา งานของ T-cell ในตุ้่ อมทอนซิิ ลของผู้้้ ป็่ ว ยท่� เป็็ น
โรคตุ้่อมทอนซิิลอักเสบเฉี่ยบพลัน, RAT หร้อฝีีในชื้่องท้อง, PTA โด็ยวิเคราะห์การผู้ลิตุ้ไซิโตุ้ไคน์ตุ้ามตุ้ัวรับท่เซิลล์ (TCR)
และการกระตุ้้้นร่วมด็้วยของสารตุ้้าน CD3 และสารตุ้้าน CD28 แอนตุ้ิบอด็่ ผู้ลลัพธ์์ถุ้กเป็ร่ยบเท่ยบกับการป็ลด็ป็ล่อย
ไซิโตุ้ไคน์ของ T-cell ส่วนป็ลายท่แ� ยกได็้ในกล้ม่ ย่อยของผู้้ป็้ ว่ ยเด็่ยวกัน (6 PTA ผู้้ป็้ ว่ ย 4 รายท่ไ� ม่มอ่ าการอักเสบในเล้อด็)
การกระตุ้้้น TCR ชื้่วยเพิ�มความเข้มข้นของไซิโตุ้ไคน์ท่�ป็ล่อยออกมาในตุ้่อมทอนซิิลและเล้อด็ รวมทั�งการอักเสบและ
เน้�อเย้�อในร้ป็แบบตุ้่าง ๆ โด็ยไม่ม่การอักเสบ การกระตุ้้้นเพิ�มไซิโตุ้ไคน์ท่�ก่อให้เกิด็การอักเสบ TNF-α, IFN-γ และ IL-2
มากกว่าไซิโตุ้ไคน์ท่�ตุ้้านการอักเสบ IL-4 และ IL-10 ในตุ้ัวอย่างตุ้่อมทอนซิิลและเล้อด็ใน RAT, PTA และตุ้ัวอย่างท่�ไม่ม่
การอักเสบ เล้อด็ของผู้้้ป็่วย PTA ม่ระด็ับไซิโตุ้ไคน์ท่�ทำาให้เกิด็การอักเสบส้งกว่าเม้�อเท่ยบกับกล้่มตุ้ัวอย่างของผู้้้ป็่วย
ท่�ไม่ม่การอักเสบ T-cell ในตุ้่อมทอนซิิล ตุ้อบสนองอย่างเตุ้็มท่�และม่ความสามารถุในการผู้ลิตุ้ไซิโตุ้ไคน์ท่�เหน่�ยวนำา
โด็ยแอนตุ้ิเจนใน RAT และ PTA ด็ังนั�น การผู้่าตุ้ัด็ตุ้่อมทอนซิิล (tonsillectomy) อาจเป็็นทางเล้อกท่�เหมาะสม

ที่่�มา: Geißler K, Weigel C, Schubert K, Rubio I, Guntinas-Lichius O. Cytokine production in patients with recurrent acute tonsillitis: analysis of tonsil samples and
blood. Sci Rep. 2020 Aug 3;10(1):13006. doi: 10.1038/s41598-020-69981-1. PMID: 32747802; PMCID: PMC7400737.
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แนวคิด็เก่�ยวกับการแพร่ของเชื้้�อไวรัส SARS-CoV-2 ท่�เป็็นละอองฝีอยทางอากาศได็้รับการถุกเถุ่ยงกัน
เป็็นวงกว้างในงานวิชื้าการและแนวทางของหน่วยงานตุ้่าง ๆ โด็ยพบว่าละอองลอยจะถุ้กส่งผู้่านการหายใจและ
การเป็ล่งเส่ยงโด็ยผู้้ท้ ตุ้่� ด็ิ เชื้้อ� นักวิจยั บางท่านระบ้วา่ น่เ� ป็็นเส้นทางการแพร่กระจายท่โ� ด็ด็เด็่น ในขณะท่น� กั วิจยั คนอ้น� ๆ
ละเลยท่�จะสนใจชื้่องทางการแพร่กระจายของเชื้้�อในร้ป็แบบน่� Lelieveld ด็ำาเนินการวิจัยโด็ยนำาเสนออัลกอริธ์้ม
ท่�ป็รับได็้เพ้�อป็ระเมินความเส่�ยงในการตุ้ิด็เชื้้�อในสภาพแวด็ล้อมในร่มท่�แตุ้กตุ้่างกัน โด็ยจำากัด็ด็้วยข้อม้ลท่�เผู้ยแพร่
เก่�ยวกับการป็ล่อยละอองลอยของมน้ษย์ ป็ริมาณไวรัส SARS-CoV-2 ป็ริมาณการตุ้ิด็เชื้้�อ และพารามิเตุ้อร์อ้�น ๆ
สถุานท่�ทำาการวิจัยป็ระกอบด็้วย สภาพแวด็ล้อมในร่มทั�วไป็ เชื้่น สำานักงาน ห้องเร่ยน การฝีึกร้องป็ระสานเส่ยง และ
งานเล่�ยงตุ้้อนรับ/งานเล่�ยง ผู้ลการวิจัยแสด็งให้เห็นว่าละอองลอยจากผู้้้ท่�ตุ้ิด็เชื้้�อส้งสามารถุส่ง COVID-19 ในสภาพ
แวด็ล้อมในร่มได็้อย่างม่ป็ระสิทธ์ิภาพ หมวด็หม้่ “การตุ้ิด็เชื้้�อส้ง” น่�แสด็งถุ้งป็ระมาณ 20% ของผู้้้ป็่วยท่�ทด็สอบบวก
สำาหรับ SARS-CoV-2 ผู้ลการวิจัยแสด็งให้เห็นว่ากล้่มตุ้ัวอย่างท่� “ตุ้ิด็เชื้้�อขั�นร้นแรง” ซิ้�งเป็็นตุ้ัวแทนของกล้ม่ ตุ้ัวอย่าง
5-10% ท่�ม่ผู้ลตุ้รวจเป็็นบวก บวกกับส่วนย่อยท่�ไม่ทราบสาเหตุ้้แตุ้่ยังคงตุ้ิด็เชื้้�อส้งและม่ละอองลอยส้งอาจทำาให้เกิด็
กล้่ม COVID-19 (> 10) โด็ยทั�วไป็การระบายอากาศในห้องท่�ใชื้้งานและการสวมหน้ากากอนามัยอาจลด็ความเส่�ยง
ในการตุ้ิด็เชื้้อ� แตุ้่ละบ้คคลได็้ 5-10 ป็ัจจัย ซิ้ง� คล้ายกับการกรองอากาศอน้ภาคป็ระสิทธ์ิภาพส้ง (HEPA) ในป็ริมาณมาก
มาตุ้รการบรรเทาผู้ลกระทบท่�ม่ป็ระสิทธ์ิภาพโด็ยเฉีพาะอย่างยิ�งค้อ การใชื้้หน้ากากอนามัยค้ณภาพส้ง ซิ้�งสามารถุ
ลด็ความเส่�ยงในการตุ้ิด็เชื้้�อในร่มผู้่านละอองลอยได็้อย่างมาก

ที่่�มา: Lelieveld J, Helleis F, Borrmann S, Cheng Y, Drewnick F, Haug G, Klimach T, Sciare J, Su H, Pöschl U. Model Calculations of Aerosol Transmission and
Infection Risk of COVID-19 in Indoor Environments. Int J Environ Res Public Health. 2020 Nov 3;17(21):8114. doi: 10.3390/ijerph17218114. PMID: 33153155;
PMCID: PMC7662582.
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Review of indoor aerosol generation transport and
control in the context of COVID-19

การระบาด็ใหญ่่ของโรคตุ้ิด็เชื้้�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด็-19) ได็้เพิ�มความตุ้ระหนักร้้เก่�ยวกับการสร้างละอองลอย
จากการหายใจออกของมน้ษย์ และบทบาทท่�เป็็นไป็ได็้ในการแพร่โรคทางเด็ินหายใจจากไวรัส ความกังวลตุ้่อภาวะไวรัส
ทางเด็ินหายใจเฉี่ยบพลันชื้นิด็ร้นแรง (SARS-CoV-2) ท่�พ้�นผู้ิวเย้�อเม้อกทำาให้เกิด็คำาถุามเก่�ยวกับศักยภาพในการสร้าง
ละอองลอยและอันตุ้รายของกระบวนการโสตุ้ นาสิก ลาริงซิ์วทิ ยาหลายอย่าง อย่างไรก็ตุ้าม ความเส่ย� งของการสร้างละอองลอย
และการแพร่กระจายของไวรัสท่�เก่�ยวข้องโด็ยหยด็หร้อเส้นทางทางอากาศสำาหรับกระบวนการโสตุ้ นาสิก ลาริงซิ์วิทยา
หลายอย่างนัน� ส่วนใหญ่่ยงั ไม่เป็็นท่ท� ราบชื้ัด็เจน ความเส่ย� งในการแพร่เชื้้อ� ในทางเด็ินหายใจจากละอองลอยและละอองฝีอย
ของไวรัสข้น� อย้ก่ บั ป็ัจจัย 4 ป็ระการ ได็้แก่ 1. ค้ณสมบัตุ้ขิ องละอองลอยหร้อหยด็ 2. การไหลของอากาศภายในอาคาร 3. ป็ัจจัย
เฉีพาะของไวรัส และ 4. ป็ัจจัยเฉีพาะโฮสตุ้์ ในท่น� �่ Kohanski และคณะ ได็้อธ์ิบายเก่ย� วกับค้ณสมบัตุ้ขิ องละอองลอยและละออง
การไหลของอากาศภายในอาคาร และเหตุ้้การณ์ท่�สร้างละอองลอย สำาหรับความเส่�ยงของการแพร่เชื้้�อจากละอองลอย
คณะวิจยั ยังจัด็ให้มม่ าตุ้รการท่เ� ร่ยบง่ายแตุ้่มป็่ ระสิทธ์ิภาพโด็ยทัว� ไป็ในการบรรเทาการแพร่กระจายและการส้ด็ด็มละอองของ
ไวรัสในสภาพแวด็ล้อมภายในอาคาร การทำาความเข้าใจหลักการแพร่เชื้้�อ ละอองและการสร้างละออง ตุ้ลอด็จนแนวคิด็ของ
การไหลเว่ยนของอากาศภายในอาคารจะชื้่วยในการรวมข้อม้ลใหม่เก่ย� วกับการแพร่เชื้้อ� SARS-CoV-2 และกิจกรรมท่ส� ามารถุ
สร้างละอองลอยเพ้�อให้ทราบได็้ด็่ท่�ส้ด็เก่�ยวกับความจำาเป็็นในการเพิ�มข้�นหร้อลด็ลง การเพิ�มระด็ับจากแนวทางป็ฏิิบัตุ้ิ
ทางสังคมและสถุาบันในป็ัจจ้บันสำาหรับการป็้องกันในระหว่างขั�นตุ้อนการสร้างละอองลอย
ที่่�มา: Kohanski MA, Lo LJ, Waring MS. Review of indoor aerosol generation, transport, and control in the context of COVID-19. Int Forum Allergy Rhinol. 2020
Oct;10(10):1173-1179. doi: 10.1002/alr.22661. Epub 2020 Jul 24. PMID: 32652898; PMCID: PMC7405119.
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โรคทางเด็ินหายใจเฉี่ยบพลันร้นแรง coronavirus 2 (SARS-CoV-2) เป็็นเชื้้อ� จากสัตุ้ว์สค้่ นชื้นิด็ใหม่ทเ่� กิด็ข้น� ตุ้ัง� แตุ้่เด็้อนธ์ันวาคม
ค.ศ. 2019 ทำาให้เกิด็โรค coronavirus 2019 (COVID-19) การตุ้ิด็เชื้้�อน่�สามารถุแพร่กระจายได็้โด็ยพาหะท่�ไม่ม่อาการ และแสด็งอาการ
SARS-CoV-2 แพร่กระจายผู้่านละอองทางเด็ินหายใจเป็็นหลักในระหว่างการสัมผู้ัสใกล้ชื้ด็ิ ระหว่างบ้คคลกับบ้คคลในพ้น� ท่ป็� ด็ิ โด็ยเฉีพาะ
อย่างยิ�งในอาคาร Azuma และคณะ สร้ป็ป็ัจจัยด็้านสิ�งแวด็ล้อมท่�เก่�ยวข้องกับการแพร่เชื้้�อ SARS-CoV-2 รวมถุ้งกลย้ทธ์์ในการป็้องกัน
การแพร่กระจาย SARS-CoV-2 ในสภาพแวด็ล้อมของอาคาร SARS-CoV-2 สามารถุคงอย้่บนพ้�นผู้ิวของ fomites ได็้อย่างน้อย 3 วัน
ข้�นอย้่กับสภาวะ หาก SARS-CoV-2 ถุ้กพ่นโด็ยเจตุ้นา มันจะคงตุ้ัวเป็็นเวลาอย่างน้อยหลายชื้ั�วโมง SARS-CoV-2 ถุ้กทำาลาย
อย่างรวด็เร็วบนพ้�นผู้ิวท่�ม่แสงแด็ด็ส่องถุ้ง การแพร่กระจายของละอองลอยท่�สัมผู้ัสใกล้ชื้ิด็ผู้่านอน้ภาคละอองท่�ม่ขนาด็เล็กกว่านั�น
ม่แนวโน้มท่จ� ะถุ้กรวมเข้ากับละอองทางเด็ินหายใจและการส่งผู้่านการสัมผู้ัสในสภาพแวด็ล้อมในร่มท่ค� บั แคบ แออัด็ และอากาศถุ่ายเท
ได็้ไม่ด็่ ตุ้ามท่�แนะนำาโด็ยบางกรณ่กล้่ม แม้ว่าหลักฐานของผู้ลกระทบของการแพร่กระจายของละอองลอยจะม่จำากัด็และยังคง
ม่ความไม่แน่นอนอย้่ แตุ้่จำาเป็็นตุ้้องม่มาตุ้รการป็้องกันท่เ� พ่ยงพอเพ้อ� ควบค้มค้ณภาพสิง� แวด็ล้อมในร่มตุ้ามแนวทางการป็้องกันไว้กอ่ น
เน้�องจากโควิด็-19 ได็้สร้างความเส่ยหายอย่างร้ายแรงตุ้่อสาธ์ารณส้ข ชื้้มชื้น สังคม และเศรษฐกิจทั�วโลก คณะกรรมการผู้้้เชื้่�ยวชื้าญ่
สำาหรับ COVID-19 ในญ่่�ป็้่นได็้ให้ความสำาคัญ่กับ “3 Cs” ค้อ “พ้�นท่�ป็ิด็ท่�ม่การระบายอากาศไม่ด็”่ “พ้�นท่�แออัด็ท่�ม่ผู้้คนจำานวนมาก”
และ “การตุ้ิด็ตุ้่ออย่างใกล้ชื้ด็ิ ” นอกจากน่ก� ระทรวงสาธ์ารณส้ข แรงงาน และสวัสด็ิการแห่งป็ระเทศญ่่ป็� น้่ ได็้แนะนำาให้มก่ ารระบายอากาศ
ท่�เพ่ยงพอในท้กพ้�นท่�ป็ิด็ตุ้ามมาตุ้รฐานท่�ม่อย้่ของกฎหมายว่าด็้วยการบำาร้งรักษาส้ขาภิบาลในอาคาร ซิ้�งเป็็นหน้�งในการด็ำาเนินการ
ทางการเม้องเบ้�องตุ้้นเพ้�อป็้องกัน
การแพร่กระจายของ COVID -19
อย่ า งไรก็ ตุ้ าม ยั ง ไม่ ม่การแนะนำา
มาตุ้รฐานเฉีพาะสำาหรับการควบค้ม
ค้ณภาพสิ�งแวด็ล้อมภายในอาคาร
และความไม่แน่นอนทางวิทยาศาสตุ้ร์
จำา นวนมากยั ง คงม่ อ ย้่ เ ก่� ย วกั บ
การเป็ล่ย� นแป็ลงของการตุ้ิด็เชื้้อ� และ
โหมด็ของการแพร่เชื้้อ� SARS-CoV-2
ในพ้น� ท่ป็� ด็ิ ในร่ม จำาเป็็นตุ้้องม่การวิจยั
และป็ระเมิ น ผู้ลเพิ� ม เตุ้ิ ม เก่� ย วกั บ
ผู้ลกระทบและบทบาทของการควบค้ม
ค้ณภาพสิ�งแวด็ล้อมภายในอาคาร
โด็ยเฉีพาะอย่ า งยิ� ง การระบาย
อากาศตุ้่อไป็

ที่่�มา: Azuma K., Yanagi U., Kagi N. et al. Environmental factors involved in SARS-CoV-2 transmission: effect and role of indoor environmental quality in the strategy for COVID-19
infection control. Environ Health Prev Med 25, 66 (2020). https://doi.org/10.1186/s12199-020-00904-2
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วััคซีีนโควัิด-19 HXP-GPOVac ขององค์การเภสััชกรรม
เริ�มวัิจััยในมนุษย์ระยะที่ี� 2 หลัังการศึึกษาวัิจััยในมนุษย์ระยะที่ี� 1
ประสับผลัสัำาเร็จั คาดกลัางปี พ.ศึ. 2565 เริ�มผลัิตได้ เพ่�อเป็น
ควัามมั�นคง ลัดการนำาเข้า เป็นการพึ�งพาตนเองด้านวััคซีีนของ
ประเที่ศึ
นพ.วัิฑููรย์ ด่านวัิบูลัย์ ผู้อำานวัยการองค์การเภสััชกรรม
กล่่าวว่า หล่ังจากที่่�องค์์การเภสััชกรรมได้้ด้ำาเนิิ นิการวิ จัยพัั ฒนิา
กระบวนิการผล่ิตวัค์ซี่นิ แล่ะได้้ที่ำาการผล่ิตวัค์ซี่นิป้้องกันิโค์วิด้-19
HXP-GPOVac จนิสัำาเร็จในิขั้ันิ� แรก แล่ะนิำาเขั้้าสั่ขั้่ นิั� ตอนิขั้องการศึึกษา
วิจัยในิมนิุษย์ นิับเป้็นิวัค์ซี่นิโค์วิด้-19 ชนิิด้แรกขั้องป้ระเที่ศึไที่ยที่่�ได้้
วิจัยในิมนิุษย์ ซีึ�งขั้ณะนิ่�การศึึกษาวิจัยในิมนิุษย์ในิระยะที่่� 1 ได้้ผล่

การวิเค์ราะห์ภม่ ค์ิ มุ้ กันิที่่� 14 วันิ หล่ังจากได้้รบั
วัค์ซี่นิค์รบ 2 เขั้็มแล่้ว โด้ยในิวันินิ่�องค์์การฯ
ได้้เริ�มที่ำาการศึึกษาวิจัยในิมนิุษย์ระยะที่่� 2
โด้ยวิจัยในิอาสัาสัมัค์รจำานิวนิ 250 ค์นิ อายุ
18-75 ป้ี ที่่� ม่ สัุ ขั้ ภาพัด้่ ไม่ เ ค์ยฉี่ ด้ วั ค์ ซี่ นิ
ป้้องกันิโค์วิด้-19 ทีุ่กชนิิด้มาก่อนิ แล่ะไม่เค์ย
เป้็นิผ่้ป้่วยโค์วิด้-19 มาก่อนิ โด้ยการศึึกษา
วิจัยในิมนิุษย์ระยะที่่� 1 แล่ะ 2 นิ่� องค์์การฯ
ได้้ให้ค์ณะเวชศึาสัตร์เขั้ตร้อนิ มหาวิที่ยาล่ัย
มหิ ด้ ล่ เป้็ นิ ผ่้ ด้ำา เนิิ นิ การศึึ ก ษาวิ จั ย โด้ยม่
ศึ.พัญ.พัรรณ่ ป้ิติสัุที่ธิิธิรรม หัวหนิ้าภาค์วิชา
อายุรศึาสัตร์เขั้ตร้อนิ รักษาการหัวหนิ้าศึ่นิย์
วัค์ซี่นิ ค์ณะเวชศึาสัตร์เขั้ตร้อนิ มหาวิที่ยาล่ัย
มหิด้ล่ เป้็นิหัวหนิ้าโค์รงการศึึกษาวิจยั ในิมนิุษย์
ค์รั�งนิ่�
นพ.วัิฑููรย์ กล่่าวต่อไป้ว่า องค์์การฯ
ได้้ พัั ฒ นิาวั ค์ ซี่ นิ HXP-GPOVac โด้ยการ
สันิั บ สันิุ นิ จากองค์์ ก ร PATH ที่่� ไ ด้้ สั่ ง มอบ
หัวเช้�อวัค์ซี่นิต้นิแบบซีึ�งพััฒนิาโด้ยโรงเร่ยนิ
แพัที่ย์ที่่�เมาที่์ไซีนิาย (The Icahn School of
Medicine at Mount Sinai) แล่ะมหาวิที่ยาล่ัย
เที่็กซีัสัที่่�ออสัตินิ (University of Texas at
Austin) ป้ระเที่ศึสัหรัฐอเมริกา มาที่ำาการผล่ิต
ที่่�โรงงานิผล่ิต (วัค์ซี่นิ) ช่ววัตถุุขั้ององค์์การฯ
ที่่� ต.ที่ับกวาง อ.แก่งค์อย จ.สัระบุร่ ซีึ�งได้้ม่
การวิจยั พััฒนิากระบวนิการผล่ิตแล่ะสัามารถุ
ผล่ิตวัค์ซี่นิ HXP-GPOVac จากนิวัตกรรมเช้อ� ตาย
ชนิิด้ล่่กผสัม (Inactivated chimeric vaccine)
ผล่ิตด้้วยเที่ค์โนิโล่ย่ไขั้่ไก่ฟักั (Egg-based) เช่นิ
เด้่ยวกับการผล่ิตวัค์ซี่นิไขั้้หวัด้ใหญ่ แล่ะนิำาเขั้้า
สั่่กระบวนิการวิจัยในิมนิุษย์ได้้สัำาเร็จในิระยะ
ประจำำเดืือนสิิงหาคม 2564
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เวล่า 10 เด้้อนิ “เม้�อการศึึกษาวิจัยในิมนิุษย์
ค์รบที่ั�ง 3 ระยะ แล่ะได้้รับการขั้ึ�นิที่ะเบ่ยนิ
ตำา รั บ เพั้� อ ใช้ ใ นิกรณ่ ฉีุ ก เฉีิ นิ (Emergency
Use Authorization; EUA) จากสัำานิักงานิ
ค์ณะกรรมการอาหารแล่ะยา (อย.) สัำาเร็จ
ค์าด้ว่าจะเริ�มผล่ิตได้้ในิกล่างป้ี พั.ศึ. 2565
โด้ยจะสัามารถุผล่ิตได้้ 20-30 ล่้านิโด้สัต่อป้ี
แล่ะจะที่ำาการขั้ยายกำาล่ังการผล่ิตอย่างต่อเนิ้อ� ง
ในิเบ้� อ งต้ นิ นิ่� “วั ค์ ซี่ นิ HXP-GPOVac”
จะสัามารถุรองรับการฉี่ด้เพั้อ� ป้้องกันิโค์วิด้-19
ให้ชาวไที่ยได้้ 10-15 ล่้านิค์นิ

ww

ดร.ภญ.พรที่ิพย์ วัิรัชวังศึ์ หัวัหน้า
โครงการ “วััคซีีน HXP-GPOVac” องค์การ
เภสััชกรรม กล่่าวว่า หัวเช้�อวัค์ซี่นิต้นิแบบนิ่�
ได้้ พัั ฒ นิาจากนิวั ต กรรมการตั ด้ ต่ อ ไวรั สั
นิิวค์าสัเซีิล่ (Newcastle disease virus; NDV)
ให้มก่ ารแสัด้งออกขั้องโป้รต่นิหนิามขั้องไวรัสั
โค์โรนิาที่่� ไ ด้้ ถุ่ ก ป้รั บ แต่ ง ด้้ ว ยเที่ค์โนิโล่ย่
เฮกซีะโป้ร (HexaPro) ให้มค์่ วามค์งตัวมากขั้ึนิ�
มาใช้ในิการกระตุ้นิร่างกายให้สัร้างภ่มิค์ุ้มกันิ
ต้ า นิโรค์โค์วิ ด้ -19 เที่ค์โนิโล่ย่ เ ฮกซีะโป้รนิ่�
ถุ่กพััฒนิาที่่ม� หาวิที่ยาล่ัยเที่็กซีัสัที่่อ� อสัตินิ โด้ย
นิักวิจยั กลุ่ม่ เด้่ยวกับที่่ไ� ด้้พัฒ
ั นิาโป้รต่นิหนิาม
รุนิ่ แรกที่่ใ� ช้ในิวัค์ซี่นิโค์วิด้-19 อย่างนิ้อย 3 ชนิิด้
ที่่�ม่การใช้อย่่ที่ั�วโล่ก โด้ยที่ั�งนิ่�องค์์กร PATH
ได้้สั่งมอบหัวเช้�อไวรัสัให้แก่ 3 ผ่้ผล่ิตวัค์ซี่นิ GPOVac” นิับเป้็นิค์วามมันิ� ค์ง ล่ด้การนิำาเขั้้า แล่ะเป้็นิการพัึง� พัาตนิเอง
ในิป้ระเที่ศึเว่ยด้นิาม บราซีิล่ รวมที่ั�งองค์์การ ด้้ า นิวั ค์ ซี่ นิ ขั้องป้ระเที่ศึอย่ า งยั� ง ย้ นิ แล่ะยั ง สั่ ง ผล่ต่ อ ค์วามมั� นิ ใจ
เภสััชกรรมขั้องป้ระเที่ศึไที่ยด้้วย “วัค์ซี่นิ HXP- ในิการด้ำาเนิินิช่วิตแล่ะการขั้ับเค์ล่้�อนิเศึรษฐกิจขั้องสัังค์มไที่ย
10
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ร.พ.พระมงกุุฎเกุล้้า จััดอบรมระยะสั้ั�น
“Primer on Medicine”
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มู ลั นิ ธิิ เ พื� อ กองอายุ ร์ กร์ร์ม โร์งพยาบาลัพร์ะมงกุ ฎ เกลั้ า ร์่ วิ มกั บ
ภาควิิช้าอายุร์ศาสตร์์ วิิทยาลััยแพทยศาสตร์์ พร์ะมงกุฎเกลั้า แลัะกองอายุร์กร์ร์ม
โร์งพยาบาลัพร์ะมงกุฎเกลั้า จััดอบร์มร์ะยะสัน� อายุร์ศาสตร์์ในเวิช้ปฏิิบตั ปิ ร์ะจัำาปี
พ.ศ. 2564 “Primer on Medicine” ในร์ูปแบบการ์ปร์ะชุ้มออนไลัน์ ร์ะหวิ่างวิันท่�
4-6 ธิันวิาคม พ.ศ. 2564 แลัะ 10-11 ธิันวิาคม พ.ศ. 2564 โดยปร์ะกอบด้วิย
Lectures, Meet-The-Experts แลัะ Workshops วิัตถุปร์ะสงค์เพื�อทบทวิน
ควิามร์ู้ด้านอายุร์ศาสตร์์ทั�วิไปให้ทันสมัยอยู่เสมอ สำาหร์ับใช้้ในเวิช้ปฏิิบัติทั�วิไป
เหมาะกับแพทย์ทุกท่าน นักเร์่ยนแพทย์ แลัะแพทย์ปร์ะจัำาบ้านอายุร์ศาสตร์์
ผู่ส้ นใจัสามาร์ถสอบถามร์ายลัะเอ่ยดเพิม� เติมได้ท่� พ.อ.หญิง จัิร์ะภาพร์
อยู่โต โทร์ศัพท์ 081-985-3803, 0-2763-3305 อัตร์าค่าลังทะเบ่ยน นักศึกษา
แพทย์ 700 บาท, แพทย์ปร์ะจัำาบ้าน & แพทย์ปร์ะจัำาบ้านต่อยอด 1,500 บาท,
แพทย์แลัะบุคคลัทัวิ� ไป ลังทะเบ่ยนภายในวิันท่� 31 ตุลัาคม พ.ศ. 2564 (2,500 บาท)
ตั�งแต่วิันท่� 1 พฤศจัิกายน พ.ศ. 2564 (3,000 บาท)

ww

คณะแพทยศาสั้ตร์ ม.อ. จััดกุารประชุุม PSU Pediatric
Respiratory Academic Weeks (PSU-PRAW)
คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสงขลัานคร์ินทร์์ จััดการ์อบร์ม
ร์ูปแบบออนไลัน์ คร์ั�งท่� 3 ปร์ะจัำาปี พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวิข้อ “PSU Pediatric
Respiratory Academic Weeks (PSU-PRAW)” ร์ะหวิ่างวิันท่� 27 กันยายน1 ตุลัาคม พ.ศ. 2564 เวิลัา 11.00-13.00 น. ผ่่านร์ะบบ ZOOM WEBINAR
ฟร์่...ไม่ม่ค่าใช้้จั่าย
ผู่้ ส นใจัสามาร์ถลังทะเบ่ ย นออนไลัน์ ไ ด้ ท่� https://forms.gle/
it7ewkcvaV2se8sk6 หร์ือสอบถามร์ายลัะเอ่ยดเพิม� เติมได้ท�่ คณะแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยสงขลัานคร์ินทร์์ 15 ถ.กาญจันวินิช้ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่
จั.สงขลัา 90110 โทร์ศัพท์ 0-7445-5000 โทร์สาร์ 0-7421-2900
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[ เสี้ยวหนึ่งของชีวิต ]
• นพ.พินิจ กุลละวณิชย์

วีีรบุุรุษ-วีีรสตรีในชุุดกากบุาทแดง
ดู�านก็ารอ่าน ก็ารเข่ย์นภัาษาไที่ย์ โดูย์โรงเร่ย์นในส่งก็่ดู สพฐ.จ่งหว่ดู
ที่่�ราย์งานแล�ว 76 จ่งหว่ดู เป็นโรงเร่ย์น 23,864 แห่ง ม่น่ก็เร่ย์นที่่�งหมดู
2,547,378 คน แบ่งเป็น ป.1-ป.3 จำานวน 1,268,278 คน, ป.4-ป.6
จำานวน 1,279,100 คน เหล่าก็าช่าดูก็่บหน่วย์งานที่่เ� ก็่ย์� วข�องไดู�ไปเย์่ย์� ม
มาแล�ว 28 จ่งหว่ดู หรือ 149 แห่ง โรงเร่ย์น 71 คร่�ง ไดู�ให�ถึุงย์่งช่่พ
ก็ารศึก็ษา 12 จ่งหว่ดู 254 โรงเร่ย์น จำานวน 5,363 ชุ่ดู รวมมูลค่า
1,516,138 บาที่ โดูย์ม่ก็ลุ่มน่ก็เร่ย์นเป้าหมาย์ต่�องเร่งร่ดูในโครงก็าร
พ่ฒนาก็ารใช่�ภัาษาไที่ย์ (อ่าน/เข่ย์น) แย์ก็เป็น ป.1-ป.3 จำานวน
185,810 คน และ ป.4-ป.6 จำานวน 169,843 คน รวม 355,653 คน
ในสถึานก็ารณ์ก็ารแพร่ระบาดูของโรคโควิดู-19 เหล่าก็าช่าดู
จ่งหว่ดู 76 จ่งหว่ดู และก็ิ�งก็าช่าดูอำาเภัอ 285 แห่ง ไดู�ให�ก็ารช่่วย์เหลือ
ต่ามพ่นธก็ิจ ดู่งน่�
1. สำาน่ก็งานบรรเที่าทีุ่ก็ข์และประช่านาม่ย์พิที่ก็่ ษ์ไดู�แจก็จ่าย์
ผู้�าสำาหร่บต่่ดูเย์็บเป็นหน�าก็าก็อนาม่ย์ โดูย์เหล่าก็าช่าดูจ่งหว่ดูรณรงค์
หาอาสาสม่คร (ซึ่ึ�งม่หลาย์สำาน่ก็งานของสภัาก็าช่าดูไที่ย์ร่วมรณรงค์
อาที่ิเช่่น สำาน่ก็งานย์ุวก็าช่าดู สำาน่ก็งานอาสาก็าช่าดู ฯลฯ) ช่่วย์ต่่ดูเย์็บ
หน�าก็าก็อนาม่ย์ และไดู�มอบให�ประช่าช่นไปแล�ว จำานวน 9,200,012 ช่ิน�
2. แจก็ถึุงธารนำา� ใจและถึุงย์่งช่่พ จำานวน 66,504 ชุ่ดู
3. จ่ ดู ต่่� ง คร่ ว เคลื� อ นที่่� ใ นก็ารประก็อบอาหารปรุ ง สุ ก็ ให�
ประช่าช่น (ร่วมก็่บสำาน่ก็งานบรรเที่าทีุ่ก็ข์) จำานวน 54,362 ชุ่ดู
4. สน่บสนุนอุปก็รณ์ที่างก็ารแพที่ย์์ จำานวน 11,066 ชุ่ดู
(เงินของเหล่าก็าช่าดูจ่งหว่ดู)
5. รณรงค์หาอาสาสม่ครปฏิิบ่ต่ิงานช่่วย์ฉ่ดูว่คซึ่่น จำานวน
6,491 คน โดูย์ก็ระจาย์ไปย์่งจุดูฉ่ดูว่คซึ่่น จำานวน 26 แห่งที่่�วประเที่ศ
รวมก็รุงเที่พมหานคร
6. สน่บสนุนอุปก็รณ์ เครื�องนอนให�แก็่โรงพย์าบาลสนาม
จำานวน 109 แห่ง
งบประมาณที่่�เหล่าก็าช่าดูจ่งหว่ดูใช่�ไปน่�นเป็นงบประมาณ
ที่่�เหล่าก็าช่าดูจ่งหว่ดูทีุ่ก็จ่งหว่ดูจ่ดูหามาเองที่่�งสิ�น ไดู�ใช่�ไปแล�วเฉพาะ
ในช่่วงตุ่ลาคม พ.ศ. 2563-31 ก็รก็ฎาคม พ.ศ. 2564 (10 เดูือน)
เป็นเงินถึึง 358.24 ล�านบาที่
ที่่�งน่�ย์่งม่อ่ก็หลาย์สำาน่ก็งาน หน่วย์งานของสภัาก็าช่าดูไที่ย์
ที่่� ไ ดู� ร่ ว มแรงร่ ว มใจที่ำา ภัารก็ิ จ ต่่ า ง ๆ เพื� อ ประโย์ช่น์ สุ ข ของพ่� น� อ ง
ประช่าช่นไที่ย์ที่่�งที่างต่รงและที่างอ�อม
ก็็ต่�องขอขอบคุณทีุ่ก็ ๆ หน่วย์งาน เหล่าก็าช่าดู ก็ิ�งก็าช่าดู
อาสาก็าช่าดู และประช่าช่นทีุ่ก็ ๆ ที่่านที่่�ก็รุณาให�ความร่วมมือ
ขอให�พวก็เราทีุ่ก็ ๆ คนผู้่านพ�นจาก็ภั่ย์โรคโควิดู-19 ไป
อย์่างปลอดูภั่ย์นะคร่บ
ขอบพระคุณคร่บ
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ในช่่วงที่่�แพที่ย์์ พย์าบาล เจ�าหน�าที่่�สาธารณสุขที่่�วประเที่ศ
ต่่างก็็ที่ำาหน�าที่่�ดููแลผูู้�ป่วย์โรคโควิดู-19 อย์่างเต่็มที่่�เป็นเวลาย์าวนาน
อย์่างไม่ย์่อที่�อ ถึึงแม�ต่นเองจะเส่�ย์งก็่บภั่ย์อ่นต่ราย์ต่่าง ๆ แต่่ก็็ย์่งม่
อาสาสม่ครอ่ก็จำานวนมาก็ที่่�ม่จิต่อาสาที่ำาหน�าที่่�ช่่วย์เสริมหน�าที่่�หล่ก็
ของแพที่ย์์ พย์าบาล เจ�าหน�าที่่� ฯลฯ ที่่�ผู้มจะพูดูในว่นน่�คือ เจ�าหน�าที่่�
สภัาก็าช่าดูไที่ย์ในหน่ ว ย์งานต่่ า ง ๆ ที่่� ที่ำา งานอย์่ า งไม่ เ ห็ น แก็่
ความเหน็ดูเหนื�อย์ ไม่แพ�บรรดูาแพที่ย์์ พย์าบาล ในก็ารน่�จะขอพูดูถึึง
สำา น่ ก็ งานบริ ห ารก็ิ จ ก็ารเหล่ า ก็าช่าดู ซึ่ึ� ง เป็ น สำา น่ ก็ งานที่่� ดูู แ ล
เหล่าก็าช่าดู และก็ิ�งก็าช่าดูอำาเภัอที่่�วประเที่ศ
ในระบบของสภัาก็าช่าดูไที่ย์ สำา น่ ก็ งานบริ ห ารก็ิ จ ก็าร
เหล่าก็าช่าดู ซึ่ึ�งม่ที่่านก็ฤษฎา บุญราช่ เป็นผูู้�อำานวย์ก็าร ม่หน�าที่่�ดููแล
เหล่าก็าช่าดูจ่งหว่ดูซึ่ึ�งม่อย์ู่ทีุ่ก็จ่งหว่ดูของประเที่ศไที่ย์ ที่่านนาย์ก็
เหล่าก็าช่าดูจ่งหว่ดูคือ ภัรรย์าที่่านผูู้�ว่าราช่ก็ารจ่งหว่ดู ถึ�าที่่านผูู้�ว่าฯ
เป็นโสดูอาจร่บเป็นนาย์ก็เหล่าก็าช่าดูเอง หรือแต่่งต่่�งให�ใครที่ำาแที่น
ก็็ไดู� เหล่าก็าช่าดูจ่งหว่ดูม่คณะก็รรมก็ารก็าช่าดูจ่งหว่ดูบริหารจ่ดูก็าร
ก็ารที่ำางานของเหล่าก็าช่าดู โดูย์ม่อาสาก็าช่าดูเป็นอาสาสม่คร ส่วน
ก็ิ�งก็าช่าดูคือ ถึ�าอำาเภัอไหนใหญ่พอ ม่อาสาสม่คร ม่ศ่ก็ย์ภัาพมาก็
สามารถึเสนอขอสภัาก็าช่าดูไที่ย์ต่่�งให�เป็นก็ิ�งก็าช่าดูไดู�
หน�าที่่�หล่ก็ของสภัาก็าช่าดูไที่ย์ม่ 4 เรื�อง คือ ก็ารบริก็าร
ที่างก็ารแพที่ย์์และสาธารณสุข ก็ารบรรเที่าทีุ่ก็ข์เมื�อม่สาธารณภั่ย์หรือ
ภั่ย์พิบ่ต่ิต่่าง ๆ ก็ารบริจาคโลหิต่ ดูวงต่า และอว่ย์วะ และก็ารดููแล
คุณภัาพช่่วิต่ของประช่าช่นโดูย์เฉพาะผูู้�ย์าก็ไร� หน�าที่่�ของสำาน่ก็งาน
บริหารก็ิจก็ารเหล่าก็าช่าดูเป็นไปต่ามหน�าที่่�หล่ก็ของสภัาก็าช่าดูไที่ย์
รวมที่่�งส่งคมสงเคราะห์ผูู้�ย์าก็ไร� และอื�น ๆ
ในช่่วง 6 เดูือนที่่�ผู้่านมาในช่่วงก็ารระบาดูของโรคโควิดู-19
เหล่าก็าช่าดูจ่งหว่ดูนอก็เหนือจาก็พ่นธก็ิจของสภัาก็าช่าดูไที่ย์และ
ของเหล่าก็าช่าดูเองย์่งไดู�ที่ำาหน�าที่่ส� น่บสนุนร่ฐบาลช่่วย์เหลือประช่าช่น
ดู่งต่่อไปน่�
1. ดู�านส่งคมสงเคราะห์ผูู้�ย์าก็ไร� จำานวน 84,033 ราย์ เช่่น
ให� ทีุ่ น ก็ารศึ ก็ ษา 45,219 ราย์, เงิ น ช่่ ว ย์เหลื อ เป็ น ราย์ครอบคร่ ว
30,042 ราย์, ถึุงย์่งช่่พ 8,585 ชุ่ดู, ชุ่ดูธารนำ�าใจ 6,664 ชุ่ดู, แว่นสาย์ต่า
2,557 อ่น
2. ดู�านบรรเที่าทีุ่ก็ข์ผู้ป�ู ระสบสาธารณภั่ย์ จำานวน 339,662 ราย์
เช่่น แจก็หน�าก็าก็อนาม่ย์ 138,013 ช่ิ�น, นำ�า 56,910 ขวดู, ชุ่ดูธารนำ�าใจ
51,225 ชุ่ดู, เงินช่่วย์เหลือ 45,588 บาที่, แอลก็อฮอล์ 39,462 ขวดู,
ถึุงย์่งช่่พ 18,310 ชุ่ดู, อาหาร 16,660 ก็ล่อง
3. ดู�านก็ารร่บบริจาคโลหิต่ ดูวงต่า และอว่ย์วะ ไดู�รณรงค์
ร่บบริจาคโลหิต่ 426,234 ราย์ หรือ 191,805,300 ซึ่่ซึ่,่ ดูวงต่า 14,557 ราย์,
อว่ย์วะต่่าง ๆ 13,687 ราย์
4. ก็ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ภัาพช่่ วิ ต่ ของประช่าช่น โดูย์ไดู� ร่ บ
พระราช่ดูำาริจาก็สมเดู็จพระก็นิษฐาธิราช่เจ�า ก็รมสมเดู็จพระเที่พ
ร่ ต่ นราช่สุ ดู าฯ สย์ามบรมราช่ก็ุ ม าร่ องค์ อุ ป นาย์ิ ก็ าผูู้� อำา นวย์ก็าร
สภัาก็าช่าดูไที่ย์ ให�เหล่าก็าช่าดูจ่งหว่ดูช่่วย์สน่บสนุนดููแลน่ก็เร่ย์น
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แพทย์์จุุฬาฯ ทดสอบวััคซีีน ChulaCov19
พบอาสาสมััครมัีภููมัิคุ�มักัันดี กัระตุุ้�นแอนตุ้ิบอดีได�สูงมัากั
เร่งวัิจุัย์ระย์ะตุ้่อไป

ww

โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย คณ์ะแพทยศาสตร์ จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลัย และศูนย์วิิจุัยวิัคซีีน คณ์ะแพทยศาสตร์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลัย ร่วิมกัน
แถลงข่่าวิแจุ้งควิามคืบหน้าการทดสอบฉีีดวิัคซีีน “ChulaCov19” (จุุ-ฬา-คอฟ-ไนน์-ทีน)
ชนิด mRNA สัญชาติไทย ข่องอาสาสมัครผูู้้ผู้่านการคัดกรองที�มีสุข่ภาพดีในระยะที� 1
พบอาสาสมัครมีภมู คิ มุ้ กันดี กระตุน้ แอนติบอดีได้สงู มากในการยับยัง� เชือ� สายพันธุ์ุด์ งั� เดิม
และสามารถยับยั�งเชื�อข่้ามสายพันธุ์ุ์ได้ทั�ง 4 สายพันธุ์ุ์ คือ Alpha, Beta, Gamma และ
Delta เร่งเตรียมเดินหน้าผู้ลิตและเตรียมการเพื�อข่้�นทะเบียนใช้ในภาวิะฉีุกเฉีินต่อไป
ศ.นพ.สุทธุ์ิพงศ์ วิัชรสินธุ์ุ ผูู้อ้ ำานวิยการโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย
และคณ์บดีคณ์ะแพทยศาสตร์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลัย กล่่าวว่า จากการแพร่ระบาดของ
โรคติิ ด เชื้้� อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย โรงพยาบาล่จุ ฬ าล่งกรณ์์
สภากาชื้าดไทย แล่ะคณ์ะแพทยศาสติร์ จุฬาล่งกรณ์์มหาวิทยาล่ัย ได้จัดเติรียมความพร้อม
ของสถานที� แพทย์ พยาบาล่ บุคล่ากร เทคโนโล่ยีติ่าง ๆ ที�ทันสมัย มีมาติรฐาน นำามาใชื้้
ในการติรวจคัดกรองแล่ะรักษาประชื้าชื้นได้อย่างมีประสิทธิิภาพ
นอกจากนีศ� นู ย์วจิ ยั วัคซีีน คณ์ะแพทยศาสติร์ จุฬาล่งกรณ์์มหาวิทยาล่ัย ซี่ง� เป็นสถาบัน
การวิจัยทางการแพทย์ที�ได้รับความร่วมม้อจากนักวิจัยทางการแพทย์แล่ะนักวิทยาศาสติร์
ทั�งในระดับประเทศแล่ะระดับโล่กมาร่วมกันพัฒนา วิจัย ติ่อยอด คิดค้น ผล่ิติวัคซีีน เพ้�อใชื้้
ในการป้องกันโรคติ่าง ๆ ให้กบั ประชื้าชื้น โดยล่่าสุดการพัฒนาวัคซีีน ChulaCov19 ในระยะที� 1
เม้�อวันที� 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที�ผ่านมา เป็นวันแรกที�ได้ทำาการทดสอบในอาสาสมัคร
ผู้ผ่านการคัดกรองที�มีสุขภาพดี พร้อมทั�งติิดติามผล่ภายใติ้การดูแล่จากทีมแพทย์ผู้เชื้ี�ยวชื้าญ
อย่างใกล่้ชื้ิด พบว่าอาสาสมัครในการทดสอบระยะแรกทั�งหมดมีระดับภูมิคุ้มกันที�ดีมาก แล่ะ
มีความปล่อดภัย
ประจำำเดืือนสิิงหาคม 2564
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นับเป็นเร้�องที�น่ายินดีอย่างยิ�งที�การคิดค้นพัฒนาวัคซีีน
ChulaCov19 เป็นไปได้ติามเป้าหมาย ประชื้าชื้นเกิดความเชื้้�อมั�น
แล่ะมั� น ใจในความปล่อดภั ย สู ง สุ ด ของการทดสอบฉีี ด วั ค ซีี น
อย่างไรก็ติาม ติ้องขอขอบคุณ์กระทรวงสาธิารณ์สุข สถาบันวัคซีีน
แห่ ง ชื้าติิ ศู น ย์ วิ จั ย วั ค ซีี น คณ์ะแพทยศาสติร์ จุ ฬ าล่งกรณ์์
มหาวิทยาล่ัย แล่ะอีกหล่ายหน่วยงานทั�งภาครัฐ เอกชื้น แล่ะ
ภาคประชื้าชื้น รวมถ่งนักวิจัยทางการแพทย์แล่ะนักวิทยาศาสติร์
ทั�งในระดับประเทศแล่ะระดับโล่กที�ร่วมกันพัฒนาวิจัย ติ่อยอด
คิดค้นผล่ิติวัคซีีน รวมถ่งการพัฒนาวัคซีีน ChulaCov19 ของ
ศูนย์วิจัยวัคซีีน คณ์ะแพทยศาสติร์ จุฬาล่งกรณ์์มหาวิทยาล่ัย
จนประสบความสำาเร็จสามารถผล่ิติแล่ะพร้อมฉีีดให้กบั อาสาสมัคร
ในระยะติ่อไป นับว่าเป็นเร้�องที�น่ายินดีอย่างยิ�งที�จะนำามาใชื้้ แล่ะ
สร้างคุณ์ประโยชื้น์แล่ะชื้้�อเสียงให้แก่ประเทศไทยในระดับสากล่
อย่างแน่นอน
ทางด้าน ศ.นพ.เกียรติ รักษ์์รุ่งธุ์รรม ผูู้้อำานวิยการ
บริ ห ารโครงการพั ฒ นาวิั ค ซีี น โควิิ ด -19 ศู น ย์ วิิ จุั ย วิั ค ซีี น
คณ์ะแพทยศาสตร์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลัย และโรงพยาบาล
จุุ ฬ าลงกรณ์์ สภากาชาดไทย กล่่ า วว่ า การพั ฒ นาวั ค ซีี น
ChulaCov19 ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ เอกชื้น แล่ะ
ภาคประชื้าชื้น อาทิ สถาบันวัคซีีนแห่งชื้าติิ, สำานักงานการวิจัย
แห่งชื้าติิ (วชื้.), ทุนศติวรรษที�สอง จุฬาล่งกรณ์์มหาวิทยาล่ัย แล่ะ
เงินบริจาคจากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ กองทุนบริจาควิจัย
วัคซีีน สภากาชื้าดไทย
วัคซีีน ChulaCov19 เป็นการคิดค้นออกแบบแล่ะพัฒนา
โดยคนไทยจากความร่วมม้อสนับสนุนโดยแพทย์นกั วิทยาศาสติร์
ผู้ คิ ด ค้ น เทคโนโล่ยี นี� ข องโล่กค้ อ Prof.Drew Weissman
มหาวิทยาล่ัยเพนซีิล่วาเนีย ซี่ง� มีความมุง่ มัน� ทีติ� รงกันค้อ ติ้องการ
ให้เทคโนโล่ยี mRNA vaccine เข้าถ่งคนส่วนใหญ่โดยเฉีพาะ
ในติ่างประเทศที�รายได้ปานกล่างหร้อรายได้ติำ�ามากข่�น

วัคซีีน ChulaCov19 ผล่ิติโดยสร้างชื้ิ�นส่วนขนาดจิ�ว
จากสารพันธิุกรรมของเชื้้�อไวรัสโคโรนา (โดยไม่มีการใชื้้ติัวเชื้้�อ
แติ่อย่างใด) ซี่ง� เม้อ� ร่างกายได้รบั ชื้ิน� ส่วนของสารพันธิุกรรมขนาดจิว� นี�
เข้าไปจะทำาการสร้างเป็นโปรติีนที�เป็นส่วนปุ�มหนามของไวรัสข่�น
(spike protein) แล่ะกระติุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันไว้เติรียม
ติ่อสู้กับไวรัสเม้�อไปสัมผัสเชื้้�อ เม้�อวัคซีีนชื้นิด mRNA ทำาหน้าที�
ให้รา่ งกายสร้างโปรติีนเรียบร้อยแล่้ว ภายในไม่เกิน 6 วัน mRNA นี�
จะถูกสล่ายไปโดยไม่มีการสะสมในร่างกายแติ่อย่างใด
ที� ผ่ า นมาทางศู น ย์ วิ จั ย วั ค ซีี น คณ์ะแพทยศาสติร์
จุฬาล่งกรณ์์มหาวิทยาล่ัย ได้ทำาการทดล่องในล่ิงแล่ะหนูได้ประสบ
ผล่สำาเร็จ พบว่าสามารถชื้่วยยับยัง� ไม่ให้เชื้้อ� ไวรัสเข้าสูก่ ระแสเล่้อด
แล่ะสามารถสร้างภูมคิ มุ้ กันได้ในระดับสูง จ่งนำามาสูก่ ารผล่ิติ แล่ะ
ทดสอบทางคลินิกระยะที� 1 ให้กับอาสาสมัครในวิันจุันทร์
ที� 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564 เป็นวิันแรก โดยแบ่งการทดสอบได้ดงั นี�
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การทดสอบในระยะที� 1 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม่ อายุ จำานวน
72 คน
1. กลุ่่มแรกเป็นอาสาสมัครผู้ที�มีอายุ 18-55 ปี ทดสอบ
จำานวน 36 คน
2. กลุ่ม่ ที� 2 เป็นอาสาสมัครผู้ที�มีอายุ 56-75 ปี ทดสอบ
จำานวน 36 คน
ในจำานวน 2 กลุ่ม่ ข้างติ้นจะแบ่งเป็นกลุ่ม่ ย่อยทีฉี� ดี วัคซีีน
10 ไมโครกรัม, 25 ไมโครกรัม แล่ะ 50 ไมโครกรัม เพ้�อดูว่าวัคซีีน
ChulaCov19 มีประสิทธิิภาพสูงสุดทีป� ริมาณ์เท่าไร เพราะปัจจุบนั
โมเดอร์ น าใชื้้ วั ค ซีี น ปริ ม าณ์ 100 ไมโครกรั ม ส่ ว นไฟเซีอร์
ใชื้้ 30 ไมโครกรัม ทางศูนย์ฯ ติ้องศ่กษาว่าคนไทยหร้อเอเชื้ีย
เหมาะกับการฉีีด 10 หร้อ 25 หร้อ 50 ไมโครกรัม จะได้รู้ขนาดที�
ปล่อดภัยแล่ะกระติุ้นภูมิได้สูง หล่ังจากนั�นจ่งเข้าสู่การทดสอบ
ทางคล่ินิกระยะที� 2 จำานวน 150-300 คน คาดว่าเริ�มติ้นฉีีดได้
ประมาณ์เด้อนสิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นติ้นไป
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นอกจากนีย� งั ได้แจ้งข่าวดีเกีย� วกับกับการวิจยั แล่ะพัฒนา
วัคซีีน ChulaCov19 ว่า ผล่จากการทดล่องในอาสาสมัครเม้�อ
วันที� 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564 ของระยะที� 1 ในอาสาสมัคร 36 คน
กลุ่่มอายุระหว่าง 18-55 ปี แล่ะอีก 36 คน กลุ่่มอายุระหว่าง
56-75 ปี พบวิ่าเมื�ออาสาสมัครได้ฉีีดเข่็มที� 2 ไปแล้วิ 7 วิัน
ผู้ลข่้างเคียงอยูใ่ นข่ัน� เล็กน้อยถ้งปานกลาง เช่น ปวิดบริเวิณ์ทีฉี� ดี
เพลีย ไข่้ หนาวิสั�น แต่อาการจุะดีข่้�นโดยเฉีลี�ยภายใน 1-3 วิัน
และจุากการทดสอบพบวิ่า ChulaCov19 สามารถกระตุ้น
ภูมิคมุ้ กันชนิดแอนติบอดีได้สงู มากในการยับยัง� เชื�อสายพันธุ์ุ์
ดั�งเดิม
นอกจุากนี�สามารถยับยั�งเชื�อข่้ามสายพันธุ์ุ์ได้ทั�ง 4
สายพันธุ์ุ์ คือ Alpha, Beta, Gamma และ Delta ได้เกิน 80%
พร้อมทั�งยังกระตุ้นภูมิคุ้มกันชนิด T-cell ซี้�งจุะช่วิยข่จุัดและ
ควิบคุมเชื�อที�อยู่ในเซีลล์ข่องคนที�ติดเชื�อได้อีกด้วิย
จุุดเด่นอื�นๆ ข่องวิัคซีีน ChulaCov19 ได้แก่
1. จากการทดสอบความทนติ่ออุณ์หภูมขิ องวัคซีีน พบว่า
วัคซีีน ChulaCov19 สามารถอยู่ในอุณ์หภูมิติู้เย็น (2-8 องศา
เซีล่เซีียส) ได้นานถ่ง 3 เด้อน แล่ะเก็บในอุณ์หภูมิห้อง (25 องศา

เซีล่เซีียส) ได้นาน 2 สัปดาห์ ซี่�งทำาให้การจัดเก็บรักษาง่ายกว่า
วัคซีีนโควิด-19 ชื้นิด mRNA ยี�ห้ออ้�นเป็นอย่างมาก
2. ผล่การทดสอบในสั ติ ว์ ผ่ า นเกณ์ฑ์์ ดี ม าก จาก
การทดล่องในหนูทดล่องชื้นิดพิเศษที�ออกแบบให้สามารถเกิด
โรคโควิด-19 ได้ พบว่าเม้�อหนูได้รับการฉีีดวัคซีีน ChulaCov19
ครบ 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์ แล่้วให้หนูทดล่องได้รบั เชื้้อ� โควิด-19
เข้าทางจมูกสามารถป้องกันหนูทดล่องไม่ให้ปว� ยเป็นโรคแล่ะยับยัง�
ไม่ให้เชื้้�อไวรัสเข้าสู่กระแสเล่้อด รวมทั�งสามารถล่ดจำานวนเชื้้�อ
ในจมูกแล่ะในปอดล่งไปอย่างน้อย 10,000,000 เท่า เม้�อทดสอบ
ความเป็นพิษก็พบว่าปล่อดภัยดี ส่วนหนูที�ไม่ได้รับวัคซีีนจะเกิด
อาการป�วยโควิด-19 ภายใน 3-5 วัน แล่ะทุกติัวมีเชื้้อ� สูงในกระแสเล่้อด
ในจมูก แล่ะปอด เป็นจำานวนมาก
3. วั ค ซีี น ชื้นิ ด mRNA สามารถผล่ิ ติ ได้ เร็ ว ไม่ ติ้ อ ง
รอเพาะเล่ีย� งเชื้้อ� อย่างวัคซีีนบางชื้นิด แติ่วคั ซีีนชื้นิด mRNA เพียง
รู้สายพันธิุ์ของเชื้้�อก็ไปออกแบบวัคซีีนได้ สังเคราะห์ในหล่อด
ทดล่อง ไม่เกิน 4 สัปดาห์มีวัคซีีนมาทดสอบในหนูได้ การที�ผล่ิติ
ได้รวดเร็วนี�ทำาให้ไม่ติ้องใชื้้โรงงานขนาดใหญ่ นอกจากนี�เม้�อเกิด
เชื้้�อกล่ายพันธิุ์ก็สามารถสังเคราะห์วัคซีีนได้เร็วเชื้่นกัน
สุดท้ายนี� ศูนย์วจิ ยั วัคซีีน คณ์ะแพทยศาสติร์ จุฬาล่งกรณ์์
มหาวิทยาล่ัย ได้ทำาการเติรียมความพร้อมพัฒนาทดล่องวัคซีีน
รุ่นที� 2 กับสัติว์ทดล่องควบคู่กันไปกับรุ่นแรกข้างติ้น เพ้�อรองรับ
เชื้้� อ ด้� อ ยาหร้ อ เชื้้� อ กล่ายพั น ธิุ์ ที� ทั� ว โล่กกำา ล่ั ง วิ ติ กกั ง วล่ อาทิ
สายพันธิุ์อังกฤษ สายพันธิุ์อินเดีย สายพันธิุ์แอฟริกาใติ้ สายพันธิุ์
บราซีิล่ ฯล่ฯ ทั�งหมดนี�นับเป็นวัคซีีนที�คิดค้น พัฒนาแล่ะผล่ิติ
โดยคนไทย จากความร่วมม้อของทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ถ้าทุกอย่าง
เป็นไปติามแผน คาดว่าจะสามารถผล่ิติวัคซีีนที�ใชื้้ป้องกันเชื้้�อ
กล่ายพันธิุท์ ด�ี อ�้ วัคซีีนได้เพ้อ� ทดสอบในอาสาสมัครภายในไติรมาส 4
ของปีนี�
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อย่างน้อย 6 เด้อน หากประเทศไทยมุง่ มั�นจริงจังแล่ะดำาเนินการ
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิิ ภ าพ เราเชื้้� อ ว่ า ประเทศไทยภายในก่ อ น
สงกรานติ์ปีหน้าจะติ้องมีอย่างน้อยหน่�งวัคซีีนได้ใชื้้จริงสำาหรับ
คนไทยโดยคนไทย
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ความท้าทายสำาหรับชื้าวไทยก็ค้อ ถ้าเราติ้องการให้มี
วัคซีีนอย่างน้อย 1 ใน 4 ชื้นิดทีก� าำ ล่ังดำาเนินการวิจยั แล่ะพัฒนาอยู่
รวมทั�งของ ChulaCov19 mRNA vaccine ให้สามารถข่�นทะเบียน
ได้แล่ะใชื้้ได้กว้างขวางภายในก่อนปีใหม่ไทยปีหน้า ก็ค้อเมษายน
พ.ศ. 2565 ประเทศไทยติ้องมีเป้าหมายที�ชื้ัดเจน 4 ด้าน แล่ะติ้อง
ขับเคล่้�อนอย่างจริงจังคู่ขนานไป นั�นค้อ
1. ติ้องมีระบบการระดมทุนภาครัฐ ภาคเอกชื้น แล่ะ
ภาคประชื้าชื้นอย่างมีเป้าหมายแล่ะเป็นวงเงินที�เพียงพอ แล่ะมี
การอนุมติั กิ ารใชื้้เงินอย่างมีประสิทธิิภาพรวดเร็ว โดยมีผเู้ กีย� วข้องหล่ัก
แติ่ล่ะไฟล่์ประชืุ้มหาร้อกันอย่างสมำ�าเสมอโดยไม่ติิดในรูปแบบ
ของกรอบราชื้การแบบดั�งเดิม
2. สำานักงานคณ์ะกรรมการอาหารแล่ะยา หร้อ อย.
เร่งกำาหนดแนวทางกติิกาการขอข่�นทะเบียนวัคซีีนที�ผล่ิติคิดค้น
ในประเทศไทยว่าจะติ้องทำาวิจยั มากน้อยอย่างไรหร้อจะย่ดเกณ์ฑ์์
ใกล่้เคียงกับของไติ้หวัน ซี่�งติ้องเร่งออกมาให้ชื้ัดเจนภายในเด้อน
กันยายนนี� เพ้�อจะได้มีการดำาเนินการได้อย่างรวดเร็ว
3. โรงงานผล่ิติวัคซีีนของไทยในกรณ์ีของ ChulaCov19
mRNA กำา ล่ั ง เร่ ง ระดมการผล่ิ ติ ให้ ส ามารถผล่ิ ติ วั ค ซีี น สำา หรั บ
ทดสอบในอาสาสมัครระยะที� 2b หร้อระยะที� 3 แล่ะติ่อยอดไปเป็น
การผล่ิติจำานวนหล่ายล่้านโดสเพ้�อใชื้้จริงในการข่�นทะเบียน
4. รั ฐ บาล่ติ้ อ งมี น โยบายการจั ด ซี้� อ วั ค ซีี น ล่่ ว งหน้ า
เพ้�อทำาให้ผู้พัฒนาวัคซีีนสามารถที�จะมีงบประมาณ์ในการไปจอง
เล่ขสั�งซี้�อวัติถุดิบในการผล่ิติซี่�งจะติ้องใชื้้เวล่าในการดำาเนินการ
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ศููนย์์ ไตเทีีย์ม บีี. บีราวน์ ย์ำ�าทีุกความเชื่่�อม่�น
ร่วมปกป้องและพั่ฒนาสุุขภาพัของผูู้�คนที่�วโลกสุู่คุณภาพัชื่ีวิตทีี�ดีีข้�น
ในฐานะผูู้�นำาดี�านบีริการฟอกเลือดีดี�วย์เคร่�องไตเทีีย์มทีี�มีชื่่�อเสุีย์งมาตรฐานจากเย์อรมนี
มีีแนวโน้มีเพิ่่มี� สููงขึ้้น� อย่่างต่่อเน่อ� ง อันเน่อ� งมีาจากคนไทย่สู่วนใหญ่่ย่งั คง
มีีพิ่ฤต่่กรรมีการบร่โภคเค็มีจนเก่นความีพิ่อดีี โดีย่เฉพิ่าะอาหารซึ่้ง� กำาลัังเป็็น
ที�น่ย่มี ไดี้แก่ อาหารญ่ี�ป็่�น เกาหลัี ป็ระเภทเน่�อหมีัก หมีูมีักใสู่ซึ่อสูป็ร่งรสู
อาหารเหลั่านี�มีักจะมีีระดีับความีเค็มีมีากกว่าอาหารป็กต่่ถึ้ง 5-10 เท่า
รวมีถึ้งโรคไมี่ต่ดี่ ต่่อเร่อ� รัง โดีย่สูาเหต่่สูว่ นใหญ่่รอ้ ย่ลัะ 70 เก่ดีจากโรคเบาหวาน
แลัะโรคความีดีันโลัห่ต่สููงซึ่้ง� สู่งผลักระทบให้มีภี าวะไต่เสู่อ� มี ทัง� นีจ� ากขึ้้อมีูลั
สูถึานการณ์์ผู้ป็�วย่โรคไต่ในป็ัจจ่บันพิ่บว่าคนไทย่ป็�วย่เป็็นโรคไต่เร่�อรัง
ร้อย่ลัะ 17.6 ขึ้องป็ระชากร หร่อป็ระมีาณ์ 8 ลั้านคน เป็็นผูป็้ ว� ย่ระย่ะสู่ดีท้าย่
2 แสูนคน ป็�วย่เพิ่่มี� ป็ีลัะกว่า 93,000 ราย่ ซึ่้�งผู้ป็�วย่เหลั่านี�มีีโอกาสูเก่ดี
ความีเสู่อ� มีขึ้องไต่ทำาให้เขึ้้าสููภ่ าวะไต่วาย่ทีมี� คี วามีร่นแรงมีากจนถึ้งขึ้ัน� ไต่วาย่
ระย่ะสู่ดีท้าย่ จากนัน� ต่้องเขึ้้าสููก่ ระบวนการฟอกไต่แลัะต่้องไดี้รับการบำาบัดี
ทดีแทนไต่ดี้วย่การลั้างไต่ ในขึ้ณ์ะทีจ� ำานวนสูถึานพิ่ย่าบาลัทีมี� ศูี นู ย่์ไต่เทีย่มี
ซึ่้�งสูามีารถึให้การรองรับนั�นมีีเพิ่ีย่ง 930 คลั่นก่
ดี้ ว ย่ความีต่ระหนั ก แลัะเลั็ ง เห็ น ว่ า การมีี ศูู น ย่์ ไ ต่เที ย่ มีที� ดีี
มีีค่ณ์ภาพิ่มีาต่รฐานนั�นมีีความีสูำาคัญ่สูำาหรับผู้ป็�วย่โรคไต่ ศููนย่์ไต่เทีย่มี
บี. บราวน์ (B. Braun Renal Care Center) ในฐานะผู้นำาดี้านบร่การ
ฟอกเลั่อดีดี้วย่เคร่�องไต่เทีย่มีที�มีีช�อ่ เสูีย่งมีาอย่่างย่าวนานจ้งไดี้ร่วมีมี่อกัน
สูร้างสูรรค์บร่การเพิ่่อ� เป็็นทีพิ่� ง�้ สูำาหรับผูป็้ ว� ย่โรคไต่ให้มีคี ณ์
่ ภาพิ่ชีวต่่ ทีดี� ที สู�ี ดี่
โดีย่เร่� มีต่ั� ง แต่่ ก ารจั ดีสูรรดี้ า นสูถึานที� การควบค่ มีค่ ณ์ภาพิ่มีาต่รฐาน
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เพิ่ราะผู้ ป็� ว ย่โรคไต่วาย่เร่� อ รั ง นั� น มีี ค วามีจำา เป็็ น อย่่ า งย่่� ง
ที�ต่้องเขึ้้ารับบร่การฟอกไต่ โดีย่แต่่ลัะครั�งใช้เวลัาหลัาย่ชั�วโมีงต่่อวันแลัะ
หลัาย่วันต่่อสูัป็ดีาห์ไป็จนต่ลัอดีชีวต่่ “ศููนย่์ไต่เทีย่มี” จ้งเป็รีย่บเสูมี่อนบ้าน
หลัังทีสู� อง ในขึ้ณ์ะเดีีย่วกันผูดี้ แู ลัก็คอ่ ผูท้ ต่�ี อ้ งใช้เวลัาสู่วนใหญ่่อยู่่ ณ์ สูถึานที�
แห่งนี�เช่นกัน ดี้วย่เหต่่นี�ความีเช่�อมีั�นในการให้บร่การที�ไดี้มีาต่รฐานแลัะ
ค่ณ์ภาพิ่ที�ดีี ต่ลัอดีจนเทคโนโลัย่ีที�ทันสูมีัย่ขึ้องการฟอกเลั่อดีดี้วย่เคร่�อง
ไต่เทีย่มีจ้งถึ่อเป็็นป็ัจจัย่สูำาคัญ่ทีต่� อ้ งคำาน้งถึ้งระหว่างการรับบร่การฟอกไต่
เน่�องจากการรักษานี�เป็็นการทำาหน้าที�แทนไต่ที�ต่่อลัมีหาย่ใจขึ้องผู้ป็�วย่
อย่่างสูมีบูรณ์์ แลัะย่ังช่วย่ทำาให้ผป็ู้ ว� ย่สูามีารถึกลัับมีามีีคณ์
่ ภาพิ่ชีวต่่ ไดี้ดีขึ้ี น�้
จากว่สูัย่ทัศูน์ (VISION) ที�ว่า “เราปกป้องและพััฒนาสุุขภาพั
ของผู้้�คนทั่ั�วโลก (We protect and improve the health of people
around the world)” แลัะในฐานะผู้้�นำาด้�านการบริการฟอกเลือด้ด้�วย
เครือ� งไตเทั่ียมทั่ีม� ชื่ี อ�ื เสุียงจากประเทั่ศเยอรมนี “ศููนย่์ไต่เทีย่มี บี. บราวน์
(B. Braun Renal Care Center)” จ้งร่วมีแบ่งปันความเชื่ีย� วชื่าญ (SHARING
EXPERTISE) ให้กบั โรงพิ่ย่าบาลั สูถึานพิ่ย่าบาลั คลั่นก่ แลัะแพิ่ทย่์ ต่ลัอดีจน
พิ่ันธมี่ต่รที�ต่้องการจัดีต่ั�งหร่อพิ่ัฒนาระบบบร่การศููนย่์ไต่เทีย่มี พิ่ร้อมี
เคร่อ� งมี่อผลั่ต่ภัณ์ฑ์์เทคโนโลัย่ีทท�ี นั สูมีัย่ดี้วย่ทักษะขึ้องผูเ้ ชีย่� วชาญ่มีานานกว่า
30 ป็ี ซึ่้ง� ความีสูำาเร็จนีสู� ามีารถึการันต่ีไดี้จากการเป็็นผูใ้ ห้บร่การฟอกเลั่อดี
ดี้วย่เคร่�องไต่เทีย่มีย่่นหน้�งในการดีูแลัผู้ป็�วย่โรคไต่ ดี้วย่การเป็ิดีให้บร่การ
ศููนย่์ไต่เทีย่มีถึ้ง 360 แห่ง มีากกว่า 80 ป็ระเทศู ทัว� ทัง� ย่่โรป็ สูหรัฐอเมีร่กา
แลัะเอเซึ่ีย่แป็ซึ่่ฟิก อีกทั�งย่ังไดี้รับการรับรองค่ณ์ภาพิ่มีาต่รฐาน ISO
9001:2000 แลัะใบป็ระกาศู Good Dialysis Practice
นับเป็็นขึ้่าวดีีสูำาหรับป็ระเทศูไทย่ที� ศููนย่์ไต่เทีย่มี บี. บราวน์
ไดี้มีีการเป็ิดีให้บร่การมีาต่ั�งแต่่ป็ี พิ่.ศู. 2558 ซึ่้�งป็ัจจ่บันมีีทั�งหมีดี 5 สูาขึ้า
โดีย่ คุณก่อศักด้ิ� อุด้มจิตพัิทั่ยา Business Unit Manager, คุณศิรธิ ร
แปลงไทั่ยสุงค์ Product Manager Out Patient Market และ
ภก.รัฐธนนทั่์ ศรีนิธิโรจน์ ผู้้�จัด้การธุรกิจสุถานพัยาบาล ไดี้ให้ขึ้้อมีูลั
เพิ่่�มีเต่่มีว่า เน่�องจากบร่ษัท บี. บราวน์ (ป็ระเทศูไทย่) จำากัดี มีีว่สูัย่ทัศูน์
ที�ย่้ดีถึ่อค่อ “การร่วมีป็กป็้องแลัะพิ่ัฒนาสู่ขึ้ภาพิ่ขึ้องผูค้ นในป็ระเทศูไทย่”
อีกทั�งโรคไต่ย่ังคงถึ่อเป็็นป็ัญ่หาสูาธารณ์สู่ขึ้ที�สูำาคัญ่ขึ้องป็ระเทศูโดีย่

จุุ ด เด่ น “ศูู น ย์์ ไ ตเทีี ย์ ม บีี . บีราวน์ ” ด้ ว ย์มาตรฐานเคร่� อ งมื อ
เทีคโนโลย์ีทีี�ทีันสมัย์ การออกแบีบีศููนย์์ ไตเทีีย์ม การให้้บีริการและ
การสนับีสนุน
สู่วนขึ้องผู้ป็�วย่ที�เขึ้้ามีารับบร่การจากศููนย่์ไต่เทีย่มี บี. บราวน์
จ้งไดี้คาำ น้งถึ้งสูภาพิ่แวดีลั้อมีภาย่ในศููนย่์ ความีสูะดีวกสูบาย่ ความีสูะอาดี
ป็ลัอดีภัย่ แลัะเคร่อ� งมี่อทีมี� คี วามีทันสูมีัย่ เพิ่่อ� ให้ผป็ู้ ว� ย่ทีเ� ขึ้้ารับบร่การฟอกไต่
เก่ดีความีรู้สู้กผ่อนคลัาย่ รู้สู้กอบอ่่นสูบาย่ใจดี้วย่สูภาพิ่แวดีลั้อมีที�มีี
ความีกว้างขึ้วาง โป็ร่งโลั่ง เย่็นสูบาย่ อีกทัง� ไมี่ต่อ้ งเสูีย่เวลัาสูำาหรับการรอค่ว
นาน ทั�งนี�ก็เพิ่่�อให้ผ้ป็ู �วย่ที�เขึ้้ารับบร่การแลัะญ่าต่่ผ้ดีู ูแลัเก่ดีความีพิ่้งพิ่อใจ
โดีย่ไมี่ต่อ้ งกังวลัเกีย่� วกับค่ารักษาพิ่ย่าบาลั เพิ่ราะผูร้ บั บร่การฟอกไต่สูามีารถึ
รับการรักษาไดี้ต่ามีสู่ทธ่พิ่น�่ ฐานขึ้องต่น นอกจากนีศู� นู ย่์ไต่เทีย่มี บี. บราวน์
ย่ังเลั็งเห็นถึ้งความีต่้องการทัง� จากกรณ์ีผป็ู้ ว� ย่ทีมี� คี วามีจำาเป็็นต่้องเดี่นทาง
ไป็ต่่างป็ระเทศู หร่อผู้ป็�วย่ต่่างป็ระเทศูที�เดี่นทางเขึ้้ามีาในป็ระเทศูไทย่
ก็สูามีารถึมีั�นใจในค่ณ์ภาพิ่แลัะมีาต่รฐานการให้บร่การขึ้องศููนย่์ไต่เทีย่มี
บี. บราวน์ ซึ่้ง� ไมี่วา่ จะอยู่่ที�ใดีก็ให้บร่การดี้วย่มีาต่รฐานเป็็นหน้�งเดีีย่วกัน
ทั�วโลักไดี้
สูำาหรับโรงพิ่ย่าบาลั คลั่นก่ หร่อแพิ่ทย่์ทมีี� คี วามีสูนใจอย่ากร่วมี
เป็็นหน้�งในพิ่ันธมี่ต่ร ศููนย่์ไต่เทีย่มี บี. บราวน์ พิ่ร้อมีให้การสูนับสูน่นแผน
ทางธ่รก่จรูป็แบบต่่าง ๆ รวมีถึ้งแผนธ่รก่จแบบร่วมีท่น โดีย่การให้บร่การ
แบบครบวงจรต่ั�ง แต่่ เร่� มี ต่้ น การพิ่ั ฒ นาในสู่ ว นขึ้องสูถึานที� การสูร้ า ง
แบบจำาลัองขึ้องศููนย่์ไต่เทีย่มี เพิ่่อ� ให้เลั่อกหลัากหลัาย่แบบต่ามีความีต่้องการ
ขึ้องผู้ให้บร่การ ดี้วย่ป็ระสูบการณ์์แลัะความีเชีย่� วชาญ่ทีท� าง บี. บราวน์
ป็ระเทศูเย่อรมีนี ไดี้รวบรวมีขึ้้อมีูลัมีาจากทัว� โลักต่ามีความีต่้องการขึ้องแต่่ลัะ
โรงพิ่ย่าบาลัผูใ้ ห้บร่การพิ่ร้อมีดี้วย่อ่ป็กรณ์์เคร่อ� งมี่อแลัะเทคโนโลัย่ีทท�ี นั สูมีัย่
ให้บร่การอย่่างครบถึ้วน การฝึึกอบรมีบ่คลัากรแลัะทีมีงานที�หลัากหลัาย่
ในการช่วย่เหลั่อให้คำาป็ร้กษา ระบบการบร่หารจัดีการภาย่ใน รวมีถึ้ง
การสู่งเสูร่มีการบร่การ โดีย่ให้บร่การต่ัง� แต่่การก่อสูร้าง การออกแบบ ต่ลัอดีจน
การจัดีหาบ่คลัากร จนถึ้งขึ้ัน� ต่อนการขึ้อใบอน่ญ่าต่ซึ่้ง� เป็็นสู่วนทีย่� ากทีสู� ดี่
ในการจัดีต่ั�งศููนย่์ไต่เทีย่มี แลัะดี้วย่ป็ระสูบการณ์์ความีเชี�ย่วชาญ่แบบ
มี่ออาชีพิ่นีท� าำ ให้หลัาย่โรงพิ่ย่าบาลัไมี่ต่อ้ งเสูีย่เวลัาในการแก้ไขึ้ ทำาให้ป็ระหย่ัดี
เง่นท่นในการแก้ไขึ้ แลัะเป็็นจ่ดีเดี่นที� บี. บราวน์ เท่านั�นสูามีารถึทำาไดี้
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การนำาเทคโนโลัย่ีทางการแพิ่ทย่์ท�ีทันสูมีัย่โดีย่เฉพิ่าะเคร่�องฟอกไต่ขึ้อง
บี. บราวน์ ที�มีีให้บร่การทั�งแบบมีาต่รฐาน แลัะเทคโนโลัย่ีการลั้างไต่แบบ
ป็ระสู่ทธ่ภาพิ่สููง (Online Hemodiafiltration; OL-HDF) ทีช� ว่ ย่ขึ้จัดีขึ้องเสูีย่
ออกจากร่างกาย่ไดี้ดีขึ้ี น�้ อีกทัง� ย่ังใช้งานง่าย่แลัะไดี้รับการรับรองค่ณ์ภาพิ่
มีาต่รฐานขึ้องป็ระเทศูเย่อรมีนี
ทั�งนี�จ่ดีเดี่นขึ้อง “ศููนย่์ไต่เทีย่มี บี. บราวน์ (B. Braun Renal
Care Center)” ค่อ ความพัร�อมด้�านการให้�บริการด้�วยเทั่คโนโลยี
ทั่ีทั่� นั สุมัย ความใสุ่ใจด้้แลผู้้เ� ข�ารับบริการฟอกไตทั่ัง� ด้�านร่างกายและจิตใจ
เพัื�อให้�เกิด้ผู้ลลัพัธ์ทั่ี�ด้ีทั่ี�สุุด้ สูำาหรับพิ่ันธมี่ต่รทั�งโรงพิ่ย่าบาลัแลัะคลั่น่ก
รวมีถึ้งต่ัวผู้ป็�วย่ต่ลัอดีจนครอบครัวผู้ดีูแลั ภาย่ใต่้มีาต่รฐานค่ณ์ภาพิ่ขึ้อง
บี. บราวน์ จ้งพิ่ร้อมีแบ่งป็ันความีเชีย่� วชาญ่ ไดี้แก่ 1. มาตรฐานของเคร่อ� งม่อ
เทคโนโลยีีที�ทันสมัยี 2. มาตรฐานของการออกแบบศููนยี์ไตเทียีม
ดี้ ว ย่บ่ ค ลัากรที� มีี ค วามีเชี� ย่ วชาญ่ซึ่้� ง พิ่ร้ อ มีให้ ก ารสูนั บ สูน่ น ช่ ว ย่เหลั่ อ
ในการดีำาเน่นการ เพิ่่อ� ให้ถึกู ต่้องต่ามีกฎเกณ์ฑ์์ทไี� ดี้กำาหนดีไว้ขึ้องกระทรวง
สูาธารณ์สู่ขึ้ สูมีาคมีโรคไต่แห่งป็ระเทศูไทย่ ต่ลัอดีจนหน่วย่งานที�เกี�ย่วขึ้้องกับ
ขึ้ั�นต่อนการขึ้อใบอน่ญ่าต่ป็ระกอบการต่่าง ๆ แลัะ 3. มาตรฐานของ
การให้้บริการและการสนับสนุน ซึ่้�งเรามีีทีมีงานผูเ้ ชีย่� วชาญ่ ทีมีว่ศูวกร
ดี้านบร่การเทคน่ค (Service Engineer) พิ่ร้อมีดีูแลัให้บร่การต่ลัอดี 24 ชัว� โมีง
อีกทัง� การสูนับสูน่นดี้วย่ทีมีพิ่ย่าบาลัไต่เทีย่มีทีผ� า่ นการฝึึกอบรมีเพิ่่อ� เขึ้้ามีา
แก้ป็ัญ่หากรณ์ีพิ่ย่าบาลัไมี่เพิ่ีย่งพิ่อ เน่�องจากศููนย่์ไต่เทีย่มี บี. บราวน์
มีีระบบเคร่อขึ้่าย่ทีดี� ี มีีการป็ระสูานการทำางานร่วมีกันเป็็นทีมีกับเคร่อขึ้่าย่
พิ่ันธมี่ต่ร โดีย่ใช้การบูรณ์าการแบบองค์รวมีเพิ่่อ� ให้ครอบคลั่มีท่กกระบวนการ
ในการดีูแลัรักษา ต่ลัอดีจนการต่รวจต่่ดีต่ามี การว่เคราะห์ การพิ่ัฒนา
กระบวนการที�มีีความีป็ลัอดีภัย่ พิ่ร้อมีสู่งเสูร่มีกลัย่่ทธ์การต่ลัาดีแบบ
ออนไลัน์ (Online Marketing) เพิ่่�อเพิ่่�มีช่องทางใหมี่ ๆ รวมีถึ้งสู่งเสูร่มี
สูนั บ สูน่ น พิ่ั น ธมี่ ต่ รให้ ไ ดี้ รั บ ป็ระโย่ชน์ แ ลัะป็ระสู่ ท ธ่ ภ าพิ่สูู ง สู่ ดี ภาย่ใต่้
มีาต่รฐานทีร� กั ษาไว้อย่่างเขึ้้มีงวดี แลัะมีีระบบบร่หารจัดีการภาย่ในทีเ� ป็็น
ระบบสูามีารถึต่รวจสูอบไดี้ท่กขึ้ั�นต่อน

ศูนยไตเทียม บี. บราวน
โรงพยาบาลนวเวช
(เกษตร-นวมินทร)

ศูนยไตเทียม บี. บราวน
โรงพยาบาลนวุฒสิ มเด็จยา
(อาร�ย)

เกี�ย์วกับี บีริษััที บีี. บีราวน์ (ประเทีศูไทีย์) จุำากัด
ศูนยไตเทียม บี. บราวน
อินทามระ 12
(สะพานควาย)

ศูนยไตเทียม บี. บราวน
โรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน
(จ.ประจวบคีร�ขันธ)

บร่ษัท บี. บราวน์ (ป็ระเทศูไทย่) จำากัดี ก่อต่ั�งขึ้้�นเมี่�อป็ี พิ่.ศู. 2532 ในฐานะบร่ษัท
สูาขึ้าขึ้อง บร่ษัท บี. บราวน์ เมีลัซึ่่งเกน เอจี บร่ษัทระดีับโลักที�มีีป็ระวัต่่ศูาสูต่ร์เป็็นที�ย่อมีรับ
มีาอย่่างย่าวนานกว่า 180 ป็ี โดีย่จัดีจำาหน่าย่ผลั่ต่ภัณ์ฑ์์เคร่อ� งมี่อแพิ่ทย่์แลัะเวชภัณ์ฑ์์ให้กบั ต่ลัาดี
ในป็ระเทศูไทย่ ทั� ง นี� เ ฉพิ่าะในกลั่่ มี ขึ้องผลั่ ต่ ภั ณ์ ฑ์์ แ ลัะบร่ ก ารสูำา หรั บ การฟอกเลั่ อ ดีดี้ ว ย่
เคร่�องไต่เทีย่มี พิ่ร้อมีดี้วย่ศููนย่์ไต่เทีย่มี ซึ่้�งป็ัจจ่บันมีีทั�งหมีดี 5 สูาขึ้า โดีย่สูามีารถึรองรับจำานวน
ผู้ป็�วย่ไดี้กว่า 530 คน แลัะสูามีารถึขึ้ย่าย่เพิ่่�มีไดี้อีกกว่า 100 คน ในเก่อบท่กสูาขึ้า

ศูนยไตเทียม บี. บราวน
สายธาราคลินิก
(เทพารักษ 14
สมุทรปราการ)
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: @bbraun_dc
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ไบโอเทค สวทช.พััฒนาวัคซีีนป้้องกัันโรค COVID-19 แบบพั่นจมููกั
เพั่�มูป้ระส่ทธิ่ภาพัป้้องกัันกัารติ่ดเช้�อ
ลดความูเสี�ยงของกัารเกั่ดผลข้างเคียง สู้เช้�อกัลายพัันธิ์�
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โรคติิดเชื้้อ� ไวรัสโคโรนาสายพัันธุ์์ใ� หม่่ 2019 (COVID-19) เป็็นโรคอ์บัติั ใิ หม่่
ที่่�กำำาลัังเป็็นป็ัญหาสำาคัญของป็ระเที่ศไที่ยแลัะของโลักำ สาเหติ์ของโรคเกำิดจากำ
เชื้้� อ ไวรั ส โคโรนาชื้นิ ด SARS-CoV-2 ที่่� ส าม่ารถติิ ด เชื้้� อ จากำคนส่่ ค นแลัะ
แพัร่กำระจายเป็็นวงกำว้าง อ่กำที่ั�งยังป็ระสบัป็ัญหากำารกำลัายพัันธุ์์�ของเชื้้�ออ่กำ
หลัายร่ป็แบับัซึ่่ง� เพัิม่� ความ่เส่ย� งในกำารกำลัับัม่าติิดเชื้้อ� ซึ่ำ�าได้อกำ่ ส่งผลักำระที่บัติ่อ
ค์ณภาพัชื้่วิติ สังคม่ แลัะเศรษฐกำิจที่ั�วที่ั�งโลักำอย่างม่หาศาลั
ที่่าม่กำลัางกำารระบัาดของโรคโควิด-19 กำารม่่วัคซึ่่นที่่�ม่่ป็ระสิที่ธุ์ิภาพั
ให้แกำ่ป็ระชื้าชื้นใชื้้จง่ เป็็นความ่หวังของที่์กำป็ระเที่ศที่ัว� โลักำ ซึ่่ง� ในป็ัจจ์บันั ม่่วคั ซึ่่น
ที่่ไ� ด้รบัั กำารอน์ญาติแลัะม่่กำารฉี่ดให้แกำ่ป็ระชื้าชื้นแลั้วในหลัายป็ระเที่ศ เน้อ� งจากำ
วัคซึ่่นที่่�พััฒนาข่�นติ้องผ่านกำารที่ดสอบัในสัติว�ที่ดลัองแลัะม่น์ษย� แลัะม่่กำำาลััง
กำารผลัิติอย่ค่ อ่ นข้างจำากำัด ที่ำาให้หลัายป็ระเที่ศม่่โอกำาสเข้าถ่งวัคซึ่่นได้ชื้า้ ไม่่ที่นั
ติ่อสถานกำารณ�กำารแพัร่ระบัาดอย่างติ่อเน้อ� ง รวม่ที่ัง� ยังม่่ความ่จำาเป็็นติ้องพััฒนา
วัคซึ่่นใหม่่ ๆ เพั้�อให้ที่ันกำับักำารเป็ลั่�ยนแป็ลังที่างพัันธุ์์กำรรม่ของไวรัสอ่กำด้วย
ดังนั�น เพั้�อให้เกำิดความ่ม่ั�นคงที่างวัคซึ่่น บัริษัที่เอกำชื้นแลัะสถาบัันวิจัยที่ั�วโลักำ
จ่ ง ม่่ กำ ารพัั ฒ นาวั ค ซึ่่ น ข่� น ม่าเป็็ น จำา นวนม่ากำ ซึ่่� ง นั กำ วิ จั ย ของไที่ยกำ็ ที่ำา งาน
อย่างหนักำในกำารเร่งพััฒนาวัคซึ่่นเพั้�อผลัิติใชื้้เองในป็ระเที่ศ
กระทรวงการอุุ ด มศึึ ก ษา วิ ท ยาศึาสตร์ วิ จัั ย และนวั ต กรรม
สำานักงานพััฒนาวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีแห่่งชาติ (สวทช.) โดย
ศึูนย์พันั ธุุวศึิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพัแห่่งชาติ (ไบโอุเทค) ได้พัฒ
ั นาวัคซีีน
ป้้อุงกันโรคติดเช้อุ� ไวรัสโคโรนาสายพัันธุุใ์ ห่ม่ 2019 (COVID-19) แบบพั่นจัมูก
ชนิด Adenovirus-based และ Influenza-based ซีึ�งผ่่านการทดสอุบ
ประจำำเดืือนสิิงหาคม 2564
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การกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันในห่นูทดลอุงเรียบร้อุยแล้ว พับว่ามีป้ระสิทธุิภาพัต่อุการคุม้ กัน
โรคที�เกิดขึ้ึ�น ซีึ�งขึ้้อุมูลที�ได้จัะผ่ลักดันให่้เป้็นวัคซีีนต้นแบบป้้อุงกันโรค COVID-19
สามารถนำาไป้ทดสอุบทางคลินิกในอุาสาสมัครต่อุไป้
ดร.อุนันต์ จังแก้ววัฒนา ผู่้อุำานวยการกลุ่มวิจััยนวัตกรรมสุขึ้ภาพัสัตว์และ
การจััดการ ไบโอุเทค สวทช. ให้ขอ้ ม่่ลัว่า ที่่ม่วิจยั ไวรัสวิที่ยาแลัะเซึ่ลัลั�เที่คโนโลัย่ ไบัโอเที่ค
ได้ ดำา เนิ น งานวิ จัยแลัะพัั ฒ นาวั คซึ่่ นติ้ านโรคติิ ดเชื้้� อโควิ ด-19 ติั� งแติ่ ม่่ กำารเริ� ม่ระบัาด
ในป็ระเที่ศจ่นในเด้อนม่กำราคม่ พั.ศ. 2563 เป็็นติ้นม่า ที่างที่่ม่วิจัยเริ�ม่งานวิจัยโดย
กำารสังเคราะห�ยน่ สไป็ค�ของไวรัสข่น� เองโดยอาศัยข้อม่่ลัรหัสพัันธุ์์กำรรม่ของไวรัสที่่เ� ผยแพัร่
หลัังจากำที่่ม่� กำ่ ารถอดรหัสสำาเร็จ แลัะนำาย่นดังกำลั่าวไป็ใชื้้เป็็นแอนติิเจนหร้อโป็รติ่นกำระติ์น้ ภ่ม่ิ
ในร่ป็แบับัติ่าง ๆ ป็ระกำอบักำับัความ่สาม่ารถในกำารที่ำาวิจัยเชื้ิงลั่กำ โดยเฉีพัาะอย่างยิ�ง
ในกำารติั ด ติ่ อ พัั น ธุ์์ กำ รรม่ของไวรั ส ที่่� ที่่ ม่ วิ จั ย ม่่ ค วาม่เชื้่� ย วชื้าญในเร้� อ งของกำารติั ด ติ่ อ
พัันธุ์์กำรรม่ไวรัสให้ม่่ความ่อ่อนเชื้้�อลัง แลัะไม่่สาม่ารถแบั่งติัวเพัิ�ม่ได้ ซึ่่�งที่่ม่วิจัยได้ป็ระย์กำติ�
ใชื้้พััฒนาเป็็นติ้นแบับัวัคซึ่่นป็้องกำันโรค COVID-19 ซึ่่�งได้ม่์้งเน้นพััฒนาติ้นแบับัวัคซึ่่น
3 ป็ระเภที่ ค้อ 1. วัคซึ่่นป็ระเภที่ Virus-like particle (VLP) หร้อวัคซึ่่นอน์ภาคไวรัสเสม่้อน
เป็็นเที่คโนโลัย่กำารสร้างโครงสร้างเลั่ยนแบับัอน์ภาคไวรัสแติ่ไม่่ม่่สารพัันธุ์์กำรรม่ของไวรัส
บัรรจ์ในโครงสร้างดังกำลั่าว ด้วยเหติ์ผลัดังกำลั่าววัคซึ่่นร่ป็แบับัน่�จ่งป็ลัอดภัยแลัะสาม่ารถ
กำระติ์้นให้ร่างกำายสร้างแอนติิบัอด่ติ่อโป็รติ่นสไป็ค�จากำผิวของวัคซึ่่นได้ด้วย 2. วัคซึ่่น
ป็ระเภที่ Influenza-based ค้อ กำารป็รับัไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้สาม่ารถแสดงออกำโป็รติ่นสไป็ค�
ของไวรัส SAR-CoV-2 หลัังจากำนำาส่งเข้าส่่ร่างกำาย วิธุ์่น�่จะที่ำาให้ร่างกำายสาม่ารถสร้าง
ภ่ม่ิค์้ม่กำันติ่อที่ั�งไวรัสไข้หวัดใหญ่ แลัะ SARS-CoV-2 ได้ในเวลัาเด่ยวกำัน แลัะ 3. วัคซึ่่น
ป็ระเภที่ Adenovirus vector-based ค้อ กำารป็รับัพัันธุ์์กำรรม่ไวรัส Adenovirus serotype 5
18
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ให้อ่อนเชื้้�อแลัะสาม่ารถติิดเชื้้�อได้ครั�งเด่ยว แลัะเพัิ�ม่ย่นที่่�กำาำ หนดกำารสร้างโป็รติ่นสไป็ค�
เพัิ�ม่ลังไป็ในสารพัันธุ์์กำรรม่ของไวรัส เม่้�อนำาไวรัสชื้นิดน่�ฉี่ดเข้าส่่ร่างกำายจะม่่กำารสร้าง
โป็รติ่นสไป็ค�เพั้อ� กำระติ์น้ ภ่ม่คิ ม่์้ กำันข่น� ม่าได้ ซึ่่ง� ที่่ม่ได้ดำาเนินกำารวิจยั พััฒนาในหลัอดที่ดลัอง
แลัะที่ดสอบักำารกำระติ์น้ ภ่ม่คิ ม่้์ กำันในหน่ที่ดลัอง แลัะป็ระเม่ินป็ระสิที่ธุ์ิภาพัของวัคซึ่่นแติ่ลัะชื้นิด
ติ่อกำารค์้ม่กำันโรคที่่�เกำิดข่�นจริงในเฟสติ่าง ๆ
ดร.อุนันต์ ให้ข้อม่่ลัติ่อว่า ป็ัจจ์บัันที่่ม่วิจัย สวที่ชื้. ม่่ความ่ค้บัหน้าในกำารพััฒนา
เป็็นติ้นแบับัวัคซึ่่นเป็็นอย่างม่ากำ ซึ่่�งเราได้ผลัักำดันติ้นแบับัวัคซึ่่นป็้องกำันโรค COVID-19
แบับัพั่นจม่่กำออกำม่าได้ 2 ชื้นิด ค้อ วัคซีีนชนิด Adenovirus ที่่�ม่่กำารแสดงออกำของ
โป็รติ่นสไป็ค� ออกำแบับัโดยกำารพั่นเข้าจม่่กำผ่านลัะอองฝอย ร่ป็แบับัน่�น่าจะเป็็นวัคซึ่่น
ที่่�ใกำลั้เค่ยงกำับัหลัาย ๆ ที่่� ซึ่่�งกำำาลัังที่ดสอบัในเฟส 1-2 ของที่่ม่ สวที่ชื้. ผ่านกำารที่ดสอบั
ในหน่ที่ดลัองที่่�ฉี่ดเชื้้�อไวรัสโควิด-19 แลั้ว พับัว่าหน่ที่ดลัองนอกำจากำไม่่ม่่อากำารป็่วย ยังม่่
นำา� หนักำข่น� ส่งกำว่ากำลั์ม่่ ที่่ฉี� ด่ เข้ากำลั้าม่อย่างเห็นได้ชื้ดั ผลักำารที่ดสอบัความ่ป็ลัอดภัยไม่่ม่ป็่ ญ
ั หา
กำารผลัิติในระดับั GMP ร่วม่ม่้อกำับับัริษัที่ KinGen BioTech เรากำำาลัังจะที่ดสอบัวัคซึ่่นน่�
ในอาสาสม่ัครม่น์ษย�ในร่ป็แบับัที่่�สร้างจากำไวรัสสายพัันธุ์์�เดลัติ้า ในเร็ว ๆ น่�ผลังานวิจัย
กำำาลัังเร่งรวบัรวม่ผลัส่งเข้าติ่พัิม่พั�ในวารสารวิชื้ากำาร แลัะวัคซีีนชนิด Influenza virus
ที่่�ม่่กำารแสดงออกำของโป็รติ่น RBD ของสไป็ค� ติัวน่�กำำาลัังติ่อคิวที่ดสอบัป็ระสิที่ธุ์ิภาพั
กำารค์้ม่กำันโรคโควิด-19 แลัะผลักำารวิจัยเร้�องระดับัภ่ม่ิค์้ม่กำันในหน่ที่ดลัองได้ติ่พัิม่พั�ไป็แลั้ว
ซึ่่�งกำารที่ดสอบัในหน่ที่ดลัองโดยกำารพั่นเข้าจม่่กำผ่านลัะอองฝอยแลัะฉี่ดเข้ากำลั้าม่พับัว่า
สาม่ารถกำระติ์น้ ภ่ม่ิค์้ม่กำันที่ั�งในร่ป็แบับัแอนติิบัอด่ แลัะ T-cell ได้ส่ง เชื้่นเด่ยวกำัน ซึ่่�งวัคซึ่่น
ติัวน่�ร่วม่ม่้อกำับัที่่ม่องค�กำารเภสัชื้กำรรม่ แลัะม่่แผนจะออกำม่าที่ดสอบัความ่ป็ลัอดภัยเป็็น
ติัวติ่อไป็ ซึ่่�งเม่้�อวัคซึ่่นน่�ได้ผ่านขั�นติอนกำารศ่กำษาในสัติว�ที่ดลัองแลั้วพับัว่าได้ผลัด่ ไม่่ม่่
ผลัข้างเค่ยงจ่งจะย้น� เอกำสารติ่อสำานักำงานคณะกำรรม่กำารอาหารแลัะยา (อย.) เพั้อ� ขอที่ดสอบั
ในม่น์ษย� โดยจะร่วม่กำับัราชื้วิที่ยาลััยจ์ฬาภรณ� โดยวางแผนที่ดสอบัป็ระสิที่ธุ์ิภาพัวัคซึ่่นกำับั
เชื้้อ� สายพัันธุ์์เ� ดลัติ้า หากำ อย. อน์ม่ติั เิ ร็วกำ็เริม่� ที่ดสอบัในม่น์ษย�เฟสแรกำ
ป็ลัายป็ี พั.ศ. 2564 น่� แลัะติ่อเน้�องเฟส 2 ในเด้อนม่่นาคม่
พั.ศ. 2565 หากำได้ผลัด่จะสาม่ารถผลัิติใชื้้ได้ป็ระม่าณกำลัางป็ี
พั.ศ. 2565 น่�
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ดร.อุนันต์ ให้ข้อม่่ลัเพัิ�ม่เติิม่ว่า วัคซึ่่นโควิด-19 ชื้นิดพั่นจม่่กำเป็็นวัคซึ่่นที่่�พั่น
ลัะอองฝอยในโพัรงจม่่กำผ่านเข็ม่ฉี่ดพั่นยาชื้นิดพัิเศษที่่�ได้รับักำารออกำแบับัม่าเพั้�อส่งวัคซึ่่น
ไป็เสริม่สร้างภ่ม่คิ ม่้์ กำันในเย้อ� เม่้อกำของระบับัที่างเดินหายใจส่วนบันโดยติรง ซึ่่ง� ไวรัสส่วนใหญ่
รวม่ถ่งไวรัสโคโรนาอันเป็็นสาเหติ์ของโควิด-19 ม่ักำจะเข้าส่่ร่างกำายผ่านที่างจม่่กำแลัะ
กำ่อติัวข่�นในโพัรงจม่่กำกำ่อนที่่�จะแพัร่กำระจายไป็ยังส่วนอ้�น ๆ ของร่างกำายรวม่ถ่งป็อด
จากำกำารที่ดสอบัพับัว่ า แอนติิ บั อด่ ใ นเย้� อ เม่้ อ กำระบับัที่างเดิ น หายใจส่ ว นบันจะสร้ า ง
ภ่ม่ิค์้ม่กำันได้เร็วแลัะด่กำว่าวัคซึ่่นแบับัฉี่ดเข้ากำลั้าม่เน้�อ รวม่ถ่งสาม่ารถกำระติ์้นกำารผลัิติ
อิม่ม่่โนโกำลับั่ลัินเอ (IgA) ที่่�จำาเพัาะติ่อแอนติิเจน แลัะเม่็ดเลั้อดขาวชื้นิด T-cell ในที่างเดิน
หายใจชื้่วยกำระติ์้นภ่ม่ิค์้ม่กำันแบับัฆ่่าเชื้้�อ ซึ่่�งสาม่ารถสกำัดกำั�นไวรัสแลัะสร้างภ่ม่ิค์้ม่กำัน
เพั้อ� ติ่อส่กำ้ บัั ไวรัสป็้องกำันกำารติิดเชื้้อ� ในระบับัติ่าง ๆ ของร่างกำายแลัะลัดโอกำาสที่่ผ� ค้่ นจะแพัร่เชื้้อ�
ไวรัสติ่อได้ นอกำจากำน่�ยังชื้่วยลัดความ่เส่�ยงของกำารเกำิดผลัข้างเค่ยงจากำภาวะลัิ�ม่เลั้อด
อ์ดติันได้ จ่งถ่กำม่องว่าเป็็นวิธุ์แ่ กำ้ป็ัญหาที่่�ม่่ป็ระสิที่ธุ์ิภาพัเชื้่นเด่ยวกำัน จากำความ่เชื้่�ยวชื้าญ
ของที่่ม่วิจัยไบัโอเที่ค สวที่ชื้. สาม่ารถอัพัเดที่วัคซึ่่นให้ติอบัสนองติ่อกำารกำลัายพัันธุ์์�
ของไวรัสสายพัันธุ์์�ใหม่่ที่่�จะอ์บััติิข่�นได้ไวภายใน 2-3 สัป็ดาห�
ผลังานวัคซึ่่นโควิด-19 ที่่เ� กำิดข่น� น่เ� กำิดข่น� ได้จากำองค�ความ่ร่ที่้ ส่� งั� สม่ม่าจากำงานวิจยั
โดยคนไที่ยที่ัง� หม่ด ผสม่ผสานกำับักำารป็ระย์กำติ�ใชื้้เที่คโนโลัย่ที่ที่่� นั สม่ัยที่ัดเที่่ยม่กำับันานาชื้าติิ
ป็ระกำอบักำับักำารจัดสรรที่์นสนับัสน์นกำารวิจัยจากำรัฐบัาลัในกำารพััฒนาแลัะผลัิติวัคซึ่่น
โควิด-19 จากำสถาบัันวัคซึ่่นแห่งชื้าติิ ซึ่่�งม่่วัติถ์ป็ระสงค�ในกำารสนับัสน์นผลัักำดันวัคซึ่่น
ที่่�พััฒนาข่�นได้ออกำไป็ส่่ผ่้ใชื้้จริง ซึ่่�งจะส่งเสริม่ความ่สำาเร็จในกำารสร้างวัคซึ่่นโควิด-19 ที่่�ม่่
ค์ณภาพัสำาหรับัคนไที่ย ซึ่่ง� นับัว่าเป็็นกำ้าวกำระโดดที่่ส� ำาคัญของกำารวิจยั แลัะพััฒนาด้านวัคซึ่่น
ภายในป็ระเที่ศที่่�จะสาม่ารถรับัม่้อโรคระบัาดที่่�อาจจะเกำิดข่�นอ่กำในอนาคติได้รวดเร็ว
ม่่ป็ระสิที่ธุ์ิภาพัม่ากำข่�น ชื้่วยเสริม่ความ่ม่ั�นคงที่างวัคซึ่่นให้กำับัป็ระเที่ศไที่ยอย่างยั�งย้น
ในอนาคติ
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รศ.พญ.ธนันดืา ตระการวนิช •

ระดัับภููมิิต้้านทานต้่อเชื้้�อไวรัส SARS-CoV-2
หลัังจากการฉีีดัวัคซีีน Covishield
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การศึึกษาใน Journal of Travel Medicine พบว่่าผู้้ป่� ว่่ ยที่่เ� ป่็น Coronavirus 2019 (COVID-19) ที่่ไ� ด้�รบั ว่ัคซี่น Covishield
1-2 โด้ส รว่มที่ั�งผู้้�ที่่�ม่การติิด้เชื้้�อ breakthrough COVID-19 จะม่ระด้ับ neutralizing antibody ติ่อสายพันธ์ุุ�เด้ลติ�า (B.1.167.2)
ส้งกว่่าผู้้�ป่ว่่ ยที่่�ไม่เคยติิด้เชื้้�อและได้�รับว่ัคซี่น 1-2 โด้สของ Covishield
ในการศึึกษาน่� Gojanan N Sapkal และคณะ ได้�ศึึกษาระด้ับ neutralizing ab (NAb) ในผู้้�ป่ว่่ ย 4 กล�ม่ ด้ังติ่อไป่น่�
กล�่มที่่� 1 ผู้้�ที่่�ไม่เคยติิด้เชื้้�อ SARS-COV-2 ได้�รับว่ัคซี่น 1 โด้ส (n = 31) (B.1 lineage D614G)
กล�่มที่่� 2 ผู้้�ที่่�ไม่เคยติิด้เชื้้�อ SARS-COV-2 ได้�รับว่ัคซี่น 2 โด้ส
กล�่มที่่� 3 ผู้้�ที่่�ไม่เคยติิด้เชื้้�อ COVID-19 ได้�รับว่ัคซี่น 1 โด้ส (n = 14)
กล�่มที่่� 4 ผู้้�ที่่�ไม่เคยติิด้เชื้้�อ COVID-19 ได้�รับว่ัคซี่น 2 โด้ส (n = 14)
กล�่มที่่� 5 ผู้้�ที่่�ม่ breakthrough infection จากสายพันธ์ุุ� kappa และ delta (n = 20)
จะม่การเก็บติัว่อย่าง 4 สัป่ด้าห์ุห์ลังจากได้�รับว่ัคซี่น และถ้�าม่การติิด้เชื้้�อมาก่อนจะม่การเก็บติัว่อย่างอ่ก 2 สัป่ด้าห์ุ
ห์ลังจากการติิด้เชื้้�อ จะม่การติรว่จภู้มิติ่อสายพันธ์ุ�ุ B.1 (D614G) และสายพันธ์ุ�ุเด้ลติ�า พบว่่าไม่พบระด้ับ NAb ติ่อสายพันธ์ุ�ุ
B.1 ในผู้้�ป่ว่่ ย 11 รายจาก 31 ราย (35.5%) ในกล�่มที่่� 1 และไม่พบ NAb ติ่อสายพันธ์ุ�ุเด้ลติ�าใน 18 รายจาก 31 ราย (58.1%)
และ 5 รายจาก 31 ราย (16.1%) ในผู้้�ป่่ว่ยกล�่มที่่� 1 และ 2 ติามลำาด้ับ
ผู้้�ว่ิจัยพบว่่าค่า geometric mean titers (GMTs) สำาห์รับสายพันธ์ุุ� B.1 ในกล�่มที่่� 1-4 ได้�แก่ 16.12 (95% CI 6.50739.94), 73.47 (95% CI 50.7-106.5), 868.9 (95% CI 533.3-1416), 1312 (95% CI 949.3-1813) และ 1344 (95% Cl
700.2-2580) ติามลำาด้ับ ในขณะที่่� GMT สำาห์รับสายพันธ์ุุ�เด้ลติ�าในผู้้�ป่ว่่ ยกล�่มที่่� 1-4 ได้�เที่่ากับ 3.553 (95% CI 1.252-10.08),
22.43 (95% CI 10.96-45.9), 298.8 (95% CI 196-455.5), 501.3 (95% CI 368.6-681.7) และ 706.2 (95% CI 342.8-1455)
ติามลำาด้ับ และเป่ร่ยบเที่่ยบค่า GMT ratio ของสายพันธ์ุุ�เด้ลติ�าติ่อสายพันธ์ุ�ุ B.1 ในแติ่ละกล�่มได้�ด้ังน่�
• Category l: 0.22 (95% CI 0.19-0.25), p < 0.0001
• Category ll: 0.31 (95% Cl 0.22-0.43), p < 0.0001
• Category lll: 0.34 (95% Cl 0.32-0.37), p < 0.0001
• Category IV: 0.38 (95% Cl 0.38-0.39), p < 0.0001
• Category V: 0.53 (95% Cl 0.49-0.56), p < 0.0001
ผู้้�ป่ว่่ ยในกล�ม่ ที่่� 1 จะม่คา่ NAb ติ่อสายพันธ์ุ�เุ ด้ลติ�าติำา� กว่่าสายพันธ์ุ�ุ B.1 4.5 เที่่า และ 3.2 เที่่าในกล�ม่ ที่่� 2 นอกจากน่�
ระด้ับ antibody ติ่อ IgG receptor-binding domain จะม่ระด้ับส้งกว่่าในผู้้�ป่่ว่ยกล�่มที่่� 3-5 (1 : 3,200)
สร�ป่ว่่าระด้ับ NAb ติ่อสายพันธ์ุ�ุเด้ลติ�าจะติำ�ากว่่า 3.2-4.5 เที่่า เม้�อเที่่ยบกับสายพันธ์ุ�ุ B.1 แติ่ถ้�าผู้้�ป่ว่่ ย breakthrough
infection และได้�รับว่ัคซี่นร่ว่มด้�ว่ย 1-2 โด้ส จะม่ระด้ับ NAb ติ่อสายพันธ์ุ�ุเด้ลติ�าส้งกว่่าผู้้�ที่่�ไม่เคยติิด้เชื้้�อ อย่างไรก็ด้่ คงติ�อง
ม่การติิด้ติามผู้้ป่� ว่่ ยติ่อไป่เพ้อ� ด้้ผู้ลของการติิด้เชื้้อ� ติามธ์ุรรมชื้าติิเที่่ยบกับการฉี่ด้ว่ัคซี่นในการป่้องกันการติิด้เชื้้อ� SARS-COV-2

เอกสารอ้างอิง
• http://academic.oup.com/jtm/advance-article/doi/10.1093/jtm/taab119/6338089
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• ฐิติรัตน์ เดืชพรหม นักประชาสิัมพันธ์ (ชำนาญการ)

งานสิื่อสิารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สิำนักงานอธิการบดืี มหาวิทย์าลัย์มหิดืล

ม.มหิิดล นำำทีีมเครืือข่่ายมหิาวิิทียาลัยวิิจััยแหิ่งชาติิ (RUN)

ศึึกษาวิิจััยอุบััติิการืณ์์แพรื่รืะบัาดโรืคติิดเชื�อดื�อยาเชิงลึกรืะดับัโมเลกุล
เติรืียมข่ยายผลสู่่่นำโยบัายรืะดับัชาติิ
ในปััจจุบัันปััญหาเชื้้�อดื้้�อยาไดื้้รัับัความสนใจมากขึ้้�น แต่่
อาจยังไม่มแี นวทางการัปั้องกันแก้ไขึ้ทีชื้� ดื้ั เจน ทำาให้ควบัคุมปััญหา
ไดื้้ยาก มหาวิทยาลััยมหิดื้ลั ในฐานะแกนนำาคลััสเต่อรั์สุขึ้ภาพ
ในเครั้อขึ้่ายมหาวิทยาลััยวิจัยแห่งชื้าต่ิ (Research University
Network) หรั้ อ RUN ไดื้้ รั่ ว มกั บั อี ก 6 มหาวิ ท ยาลัั ย ชื้ั� น นำา
ทำาการัศึ้กษาอุบััต่ิการัณ์์ขึ้องเชื้้�อดื้้�อยารั่วมกับัโรังพยาบัาลัจาก
ทั�วปัรัะเทศึรัวม 43 แห่ง โดื้ยหวังผลัให้มีการัขึ้ยายผลัส่่นโยบัาย
รัะดื้ับัชื้าต่ิต่่อไปั
ศ.ดร.นพ.ภัั ท รชัั ย กลั่ า วต่่ อ ไปัว่ า การัศึ้ ก ษาวิ จั ย นี�
ไดื้้สำารัวจอุบััต่ิการัณ์์เชื้้�อดื้้�อยาอย่างจรัิงจังแลัะลั้กซึ้้�งถึ้งในรัะดื้ับั
โมเลักุลัเปั็นครัั�งแรักขึ้องปัรัะเทศึไทยที�มีการัศึ้กษาขึ้้อม่ลัจาก
แบัคทีเรัียเก้อบั 200,000 ชื้นิดื้ จนไดื้้ขึ้้อม่ลัที�ทำาให้ทรัาบัถึ้ง
อุบััต่ิการัณ์์เชื้้�อดื้้�อยาในปัรัะเทศึไทยว่าแบัคทีเรัียที�พบัแต่่ลัะชื้นิดื้
มียีนดื้้�อยาอะไรัที�จะนำาไปัส่่การัศึ้กษาต่่อยอดื้เพ้�อหาแนวทาง
ยับัยั�งการัแพรั่รัะบัาดื้ขึ้องโรัคต่ิดื้เชื้้�อดื้้�อยาที�สามารัถึลัดื้รัะดื้ับั
ความรัุนแรัง รัวมทั�งจะสามารัถึขึ้ยายผลัส่่การัวางแผนการัใชื้้ยา
ต่้านจุลัชื้ีพภายในโรังพยาบัาลั ต่ลัอดื้จนจัดื้สรัรังบัปัรัะมาณ์ทาง
ดื้้านการัแพทย์แลัะสาธารัณ์สุขึ้เพ้อ� เยียวยาปััญหาโรัคต่ิดื้เชื้้อ� ดื้้อ� ยา
ซึ้้ง� เปั็นปััญหาเรั่งดื้่วนขึ้องชื้าต่ิไดื้้อย่างเหมาะสมต่่อไปั โดื้ยผลัวิจยั
นีไ� ดื้้รับัั การัต่อบัรัับัต่ีพมิ พ์ในวารัสารัวิชื้าการัชื้ัน� นำารัะดื้ับันานาชื้าต่ิ
อีกดื้้วย
“อุ ปั สรัรัคสำา คั ญ ขึ้องปัั ญ หาโรัคต่ิ ดื้ เชื้้� อ ดื้้� อ ยาใน
ปัรัะเทศึไทยค้อ ปัรัะชื้าชื้นยังขึ้าดื้ความรั่ค้ วามเขึ้้าใจในเรั้อ� งการัใชื้้
ยาต่้านจุลัชื้ีพ หรั้อ “ยาฆ่่าเชื้้�อ” ซึ้้�งในความเปั็นจรัิงไม่สามารัถึ
ใชื้้รัักษาไดื้้ทุกโรัค ต่้องใชื้้ต่ามขึ้้อบั่งชื้ี�ทางการัแพทย์ แลัะหากใชื้้
โดื้ยไม่มคี วามจำาเปั็นอาจเสีย� งต่่อการักรัะตุ่น้ ให้เชื้้อ� มีการักลัายพันธุ์
เปั็นเชื้้�อดื้้�อยารัะดื้ับัส่ง ปััญหานี�เปั็นเรั้�องที�ทุกคนต่้องรั่วมม้อกัน
ถึ้งแม้จะมีขึ้้อม่ลัแลัะแนวทางอย่างจรัิงจังเพียงใดื้อาจส่ญเปัลั่า
หากทุกคนยังไม่มีความต่รัะหนักถึ้งเรั้�องปััญหาโรัคต่ิดื้เชื้้�อดื้้�อยา
เท่าที�ควรั” ศ.ดร.นพ.ภััทรชััย กลั่าวทิ�งท้าย

ww

w.w วงกา
on รแพ
gk ทย
arn ์
pa
t.c
om

ปััญหาโรัคต่ิดื้เชื้้อ� ดื้้อ� ยานับัวันจะทวีความรัุนแรังขึ้้น� เรั้อ� ย ๆ
ในทุกภ่มิภาคทั�วโลัก โดื้ยเฉพาะอย่างยิ�งในทวีปัเอเชื้ีย ซึ้้�งเปั็น
ภ่ มิ ภ าคที� มี จำา นวนปัรัะชื้ากรัมากที� สุ ดื้ ในโลัก ปัั จ จุ บัั น ยั ง ไม่ มี
วัคซึ้ีนใดื้ ๆ ทีส� ามารัถึใชื้้รักั ษาโรัคต่ิดื้เชื้้อ� ดื้้อ� ยา องค์การัสหปัรัะชื้าชื้าต่ิ
(UN) คาดื้ว่าในปัี พ.ศึ. 2593 ซึ้้�งไม่ถึ้ง 30 ปัีขึ้้างหน้าจะมีผ่้เสียชื้ีวิต่
จากเชื้้�อดื้้�อยาทั�วโลักปัีลัะกว่า 10 ลั้านคน แลัะเก้อบัครั้�งหน้�ง
ขึ้องอัต่รัาผ่้เสียชื้ีวิต่จะเปั็นปัรัะชื้ากรัในทวีปัเอเชื้ีย

ศ.ดร.นพ.ภััทรชััย กีีรติิสิิน อาจารย์ประจำาภัาควิิชัา
จุลชัีวิวิิทยา คณะแพทยศาสิติร์ศริ ริ าชัพยาบาล และผู้้อ� าำ นวิยกีาร
สิถาบั น บริ ห ารจั ด กีารเทคโนโลยี แ ละนวิั ติ กีรรม (iNT)
มหาวิิทยาลัยมหิดล หัวิหน�าโครงกีารวิิจยั กีารศึกีษาอุบติั กีิ ารณ์
เชั้�อด้�อยา เคร้อข่่ายมหาวิิทยาลัยวิิจัยแห่งชัาติิ (Research
University Network; RUN) คลัสิเติอร์สิุข่ภัาพ กลั่าวว่า เชื้้�อ
แบัคทีเรัียเปั็นปััญหาที�สำาคัญยิ�งขึ้องโรัคต่ิดื้เชื้้�อดื้้�อยาในปััจจุบััน
โดื้ยแบั่งออกเปั็น 2 ปัรัะเภท ค้อ “แบัคทีเรัียแกรัมบัวก” แลัะ
“แบัคทีเรัียแกรัมลับั” ซึ้้�งอาจแบั่งความรัุนแรังออกเปั็น 3 รัะดื้ับั
ต่ัง� แต่่รัะดื้ับัต่้นซึ้้ง� เปั็นเชื้้อ� แบัคทีเรัียทีไ� ม่ดื้อ้� ยา หรั้อดื้้อ� ยารัะดื้ับัต่ำ�า
ทีส� ามารัถึรัักษาดื้้วยยาทีม� ใี ชื้้ทวั� ไปั รัะดื้ับักลัางซึ้้ง� เปั็นเชื้้อ� แบัคทีเรัีย
ดื้้� อ ยารัะดื้ั บั ส่ ง ที� ต่้ อ งใชื้้ ย ารัั ก ษาเฉพาะโรัคซึ้้� ง มี รั าคาแพงแลัะ
อาจหาไม่ไดื้้โดื้ยทัว� ไปั แลัะรัะดื้ับัส่งซึ้้ง� เปั็นเชื้้อ� ทีดื้� อ�้ ยาเก้อบัทุกชื้นิดื้
หรั้ อ ทุ ก ชื้นิ ดื้ ทำา ให้ อ าจไม่ มี ย าใดื้รัั ก ษาไดื้้ โดื้ยปัั จ จุ บัั น พบัว่ า
มี ก ารักลัายพั น ธุ์ ท�ี ทำา ให้ เชื้้� อ ดื้้� อ ยารัุ น แรังในรัะดื้ั บั ส่ ง ขึ้้� น แลัะ
แพรั่กรัะจายอย่างรัวดื้เรั็วไปัทัว� โลักจนเรัียกไดื้้วา่ เปั็น “Pandemic”
หรั้อการัรัะบัาดื้ขึ้องโรัคต่ิดื้เชื้้�อดื้้�อยาไปัแลั้ว
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พญ.วรินทิพย์ สิว่างศรี •
จำิตแพทย์เดื็กและวัยรุ่น
สิถาบันสิุขภาพจำิตเดื็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

ดููแลใจอย่่างไรเมื่่�อต้้อง Home Isolation
ห้ร้ อ เพิ� ง ติ้� น นอน ห้ร้ อ สามีารถทำำา ได้ ทำุ ก ครั� ง เมี้� อ ร้้ ส้ ก ว่ า
มีีความีเครียดห้ร้อวิติกกังวลัทำี�ไมี่สามีารถควบคุมีได้เข้ามีา
นอกจากการทำำา Breathing exercise แลั้ว กรมีสุขภาพจิติ
ยั ง มีี ห้ ลัั ก ส้ ติ รออนไลัน์ ก ารด้ แ ลัจิ ติ ใจในวิ ก ฤติโควิ ด -19
สามีารถดาวน์โห้ลัดได้จาก https://dmh.go.th/covid19/audio/
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ในสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรค Coronavirus
2019 ทำำาให้้ปััจจุบันมีียอดผู้้้ติิดเชื้้�อรายให้มี่ในปัระเทำศไทำย
เพิ� มี ข้� น เปั็ น จำา นวนห้ลัั ก ห้มี้� น รายติ่ อ วั น ส่ ง ผู้ลักระทำบติ่ อ
ทำรัพยากรเติียงแลัะบุคลัากรทำางการแพทำย์ทำี�มีีจำานวนจำากัด
ทำำาให้้ผู้ปั้ ว่ ยจำานวนห้น้ง� ติ้องได้รบั การรักษาพยาบาลัด้วยระบบ
Home Isolation โดยมีีห้ลัายงานวิจัยพบว่าผู้้้ปั่วยทำี�ติิดเชื้้�อ
COVID-19 จะมีีภาวะเครียดแลัะวิติกกังวลัเพิมี� ข้น� สัมีพันธ์์กบั
เพศห้ญิิง สถานะโสด มีีปััญิห้าทำางการเงิน ห้ร้อมีีความีร้้
ความีเข้ า ใจเกี� ย วกั บ ติั ว โรคน้ อ ย เปั็ น ติ้ น แลัะนอกจาก
ติัวผู้้ปั้ ว่ ยเองแลั้ว บุคคลัรอบข้าง ห้ร้อผู้้ทำ้ อี� าศัยอย้ภ่ ายในบ้าน
เดียวกันย่อมีมีีความีเครียดแลัะความีวิติกกังวลัเพิมี� ส้งข้น� ด้วย
เชื้่นเดียวกัน
ทำางกรมีสุขภาพจิติจ้งออกคำาแนะนำาในการด้แลัจิติใจ
ตินเองสำาห้รับผู้้้ปั่วยแลัะผู้้้ด้แลัผู้้้ปั่วยทำี�อย้่ในระบบ Home
Isolation ดังนี�
1. พยายามีรักษากิจวัติรปัระจำาวันของตินเองให้้เปั็น
ปักติิมีากทำี�สุด เชื้่น การติ้�นนอน แลัะการเข้านอน การลัุกข้�น
ทำำาสิ�งติ่าง ๆ ทำี�เคยทำำาเทำ่าทำี�ทำาำ ไห้ว การพ้ดคุยกับบุคคลัอ้�น
ผู้่านทำางระบบส้�อสารติ่าง ๆ อย่างปัลัอดภัย เปั็นติ้น
2. ฝึึกกำาห้นดลัมีห้ายใจแลัะการฝึึกสติิ การฝึึกนี�มีี
ชื้้�อเรียกว่า Breathing exercise โดยในภาวะทำี�เครียดห้ร้อ
วิติกกังวลั ร่างกายเราจะทำำางานผู้ิดปักติิ เชื้่น ห้ายใจเร็ว ใจสั�น
มี้อสัน� ห้ายใจไมี่เติ็มีอิมี� เห้ง้อ� ออก ไมี่มีสี มีาธ์ิ กระวนกระวาย
เปั็นติ้น การฝึึกห้ายใจจ้งชื้่วยลัดอาการทำางกายทำี�เกิดจาก
ภาวะเครียด วิติกกังวลัได้ โดยวิธ์ีการทำำา Breathing exercise
เริ�มีจากการนั�งห้ร้อนอนในทำ่าทำี�สบาย เอามี้อปัระสานไว้ทำี�
ห้น้าทำ้อง ค่อย ๆ ห้ายใจเข้าพร้อมีกับนับ 1-4 ชื้้า ๆ โดยให้้มีอ้
ร้้สก้ ถ้งห้น้าทำ้องทำี�พองออกมีาสัมีผู้ัสมี้อ กลัั�นลัมีห้ายใจชื้ั�วคร้่
แลัะค่อย ๆ ผู้่อนลัมีห้ายใจออก นับ 1-4 ชื้้า ๆ เชื้่นเดียวกับ
ห้ายใจเข้า แติ่ในขณ์ะทำีห้� ายใจออกห้น้าทำ้องจะยุบลัง ทำำาแบบนี�
ซ้ำำ�า ๆ 4-5 รอบติ่อครั�ง สามีารถทำำาในชื้่วงเวลัาก่อนนอน

3. ออกกำาลัังกาย ในขณ์ะทำี�ร่างกายติ่อส้้กับเชื้้�อโรค
เราจ้งติ้องทำำาให้้ร่างกายเราแข็งแรง โดยการออกกำาลัังกายทำี�
ไมี่ห้กั โห้มีจนเกินไปั อาจใชื้้วธ์ิ กี ารย้ดเห้ยียด ห้ร้อการเดินระยะ
สั�น ๆ ภายในห้้องห้ร้อพ้�นทำี�โลั่งทำี�ไมี่มีีผู้้คน
4. ไมี่ควรติิดติามีข่าวสารเกิน 2 ชื้ั�วโมีงติ่อวัน แลัะ
ระมีัดระวังข่าวปัลัอมี ควรติรวจสอบแห้ลั่งทำี�มีาของข่าวว่า
น่าเชื้้อ� ถ้อห้ร้อไมี่ การเสพข่าวมีากเกินไปันอกจากจะทำำาให้้เกิด
ความีเครียดแลัะวิติกกังวลัเพิมี� มีากข้น� ยังรบกวนเวลัาพักผู้่อน
ของตินเอง แลัะห้ากเสพข่าวทำี�ไมี่เปั็นความีจริงอาจทำำาให้้เกิด
ความีเข้าใจทำีส� บั สน ผู้ิดพลัาด แลัะอาจทำำาให้้การรักษาผู้ิดจาก
ห้ลัักวิชื้าการอีกด้วย
5. วางแผู้นสิ�งทำีอ� ยากทำำา 14 วัน เน้อ� งจากระยะเวลัา
ทำีติ� อ้ งรักษาติัวอย้ทำ่ บี� า้ นโดยไมี่มีปัี ฏิิสมีั พันธ์์กบั ผู้้อ้ น้� ติามีปักติิ
เปั็นเวลัา 14 วัน อาจก่อให้้เกิดความีเห้งาแลัะความีเครียด
ติามีมีา การจัดติารางตินเองแลัะห้ากิจกรรมีทำีผู้� อ่ นคลัายก็เปั็น
วิธ์ีห้น้�งทำี�ทำำาให้้ลัดความีเครียดแลัะวิติกกังวลัของผู้้้ปั่วยได้
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8. ในกรณ์ี ทำี� มีี ปัั ญิ ห้าด้ า นสุ ข ภาพจิ ติ ห้ร้ อ จิ ติ เวชื้
ติ้องการรับคำาปัร้กษาสามีารถโทำรศัพทำ์มีาได้ทำส�ี ายด่วนสุขภาพจิติ
1323 ห้ร้อ Line @1323FORTHAI ห้ร้อสแกน QR code
ทำี�ภาพด้านลั่าง
ในกรณ์ี ทำี� บุ ค ลัากรทำางการแพทำย์ ทำี� ด้ แ ลัผู้้้ ปั่ ว ย
COVID-19 พบผู้้้ ปั่ ว ยมีี ปัั ญิ ห้าสุ ข ภาพจิ ติ ห้ร้ อ จิ ติ เวชื้
สามีารถขอรับคำาปัร้กษาได้ทำ�ี Line @mcattcovid ห้ร้อสแกน
QR code ->
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6. ห้มีั�นสำารวจอารมีณ์์ตินเอง โดยใชื้้ Mental health
Check in ทำีอ� อกแบบโดยกรมีสุขภาพจิติ อย่างน้อยสัปัดาห้์ลัะ
1 ครั�ง
7. ปั้องกันการแพร่ระบาดของเชื้้อ� โดยการใส่ห้น้ากาก
อนามีั ย ลั้ า งมี้ อ บ่ อ ย ๆ แลัะเว้ น ระยะห้่ า งจากบุ ค คลั
ในครอบครัว
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[ รอบรู้เรื่องยา ]

อ.ดร.ภก.สิกขวัฒน์ นักร้อง •
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วััคซีีนพ่่นจมููกสำำหรัับ COVID-19 ควัามูหวัังที่ี�ใกล้้เป็็นจรัิง
จากกระแสข่่าวดัังเก่�ยวกับการเปิิดัเผยข่้อมููลวัคซี่นข่อง
สำานักงานพััฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย่แห่่งชาติ (สวทช.)
ในปิระเทศไทยเก่�ยวกับวัคซี่นชนิดัพั่นจมููกสำาห่รับ COVID-19
โดัยท่มูงานข่องกล่มู่ นวัตกรรมูส่ข่ภาพัสัตว์และการจัดัการ ไบโอเทค
สวทช. ซี่ง� จะเปิ็นอ่กทางเลือกห่น่ง� ท่มู� ค่ วามูสำาคัญต่อปิระเทศไทย
ในอนาคตอันใกล้ว่ากำาลังจะเริ�มูข่ออน่ญาตทำาการวิจัยทางคลินิก
ในมูน่ษย์ ซี่ง� ดัร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา(1) ผูอ้ ำานวยการกล่มู่ นวัตกรรมู
ส่ข่ภาพัสัตว์และการจัดัการ ไบโอเทค สวทช. กล่าวว่า ต้องการให่้ อย.
พัิจารณาการทดัสอบวัคซี่นปิ้องกันสายพัันธุ์่เ์ ดัลต้าเลย โดัยไมู่ตอ้ ง
เส่ยเวลาย้อนไปิทดัสอบสายพัันธุ์่์อู่ฮั่ั�น ซี่�งมู่วัคซี่นห่ลายชนิดัแล้ว
เพัื�อท่�คนไทยจะไดั้มู่วัคซี่นเข่็มู 3 ใช้เปิ็นบูสเตอร์ ห่รือกระต่้น
ภูมูิค่้มูกันท่�มู่ปิระสิทธุ์ิภาพั

จากการให่้ข่อ้ มููลข่อง ดัร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผูอ้ าำ นวยการ
กล่่ มู วิ จั ย นวั ต กรรมูส่ ข่ ภาพัสั ต ว์ แ ละการจั ดั การ ไบโอเทค
สวทช. ว่า ท่มูวิจัยไวรัสวิทยาและเซีลล์เทคโนโลย่ ไบโอเทค
ไดั้ดัำาเนินงานวิจยั และพััฒนาวัคซี่นต้านโรคติดัเชือ� โควิดั-19 ตัง� แต่
มู่การเริ�มูระบาดัในปิระเทศจ่ นในเดัือนมูกราคมู พั.ศ. 2563
เปิ็นต้นมูา โดัยทางท่มูวิจยั เริมู� งานวิจยั โดัยการสังเคราะห่์ยน่ สไปิค์
ข่องไวรัสข่่น� เองโดัยอาศัยข่้อมููลรห่ัสพัันธุ์่กรรมูข่องไวรัสท่เ� ผยแพัร่
ห่ลั งจากท่� มู่ ก ารถึอดัรห่ั สสำา เร็ จ และนำา ย่ น ดัั งกล่ า วไปิใช้ เปิ็ น
แอนติเจนห่รือโปิรต่นกระต่้นภูมูิในรูปิแบบต่าง ๆ ปิระกอบกับ
ความูสามูารถึในการทำาวิจยั เชิงล่กโดัยเฉีพัาะอย่างยิง� ในการตัดัต่อ
พัั น ธุ์่ ก รรมูข่องไวรั ส ท่� ท่ มู วิ จั ย มู่ ค วามูเช่� ย วชาญในเรื� อ งข่อง
การตัดัต่อพัันธุ์่กรรมูไวรัสให่้มู่ความูอ่อนเชื�อลง และไมู่สามูารถึ
แบ่งตัวเพัิ�มูไดั้
ท่มูวิจัยไดั้ปิระย่กต์ใช้พััฒนาเปิ็นต้นแบบวัคซี่นปิ้องกัน
โรค COVID-19 ซี่ง� ไดั้มูง่ เน้นพััฒนาต้นแบบวัคซี่น 3 ปิระเภท(1) คือ
1. วัคซี่นปิระเภท Virus-like particle (VLP) ห่รือวัคซี่น
อน่ภาคไวรัสเสมูือน เปิ็นเทคโนโลย่การสร้างโครงสร้างเล่ยนแบบ
อน่ภาคไวรัสแต่ไมู่มู่สารพัันธุ์่กรรมูข่องไวรัสบรรจ่ในโครงสร้าง
ดัังกล่าว ดั้วยเห่ต่ผลดัังกล่าววัคซี่นรูปิแบบน่�จ่งปิลอดัภัยและ
สามูารถึกระต่้ น ให่้ ร่ า งกายสร้ า งแอนติ บ อดั่ ต่ อ โปิรต่ น สไปิค์
จากผิวข่องวัคซี่นไดั้ดั้วย
2. วัคซี่นปิระเภท Influenza-based คือ การปิรับไวรัส
ไข่้ห่วัดัให่ญ่ให่้สามูารถึแสดังออกโปิรต่นสไปิค์ข่องไวรัส SARSCoV-2 ห่ลังจากนำาส่งเข่้าสู่ร่างกาย วิธุ์่น่�จะทำาให่้ร่างกายสามูารถึ
สร้างภูมูิค่้มูกันต่อทั�งไวรัสไข่้ห่วัดัให่ญ่ และ SARS-CoV-2 ไดั้
ในเวลาเดั่ยวกัน
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หลั ก การกระต้้ น ภู มิ คุ้้ ม กั น ของวั คุ้ ซีี น พ่่ น จมู ก สำหรั บ
COVID-19(1)
โดัยปิกติ แ ล้ ว วั ค ซี่ น ชนิ ดั ฉี่ ดั เข่้ า กล้ า มูเนื� อ จะกระต่้ น
การผลิตภูมูิค่้มูกัน “อิมูมููโนโกลบูลินจ่ ห่รือ IgG” ในเลือดัไดั้
แต่ ก ารปิ้ อ งกั น โรคทางเดัิ น ห่ายใจท่� เชื� อ โรคมูั ก เข่้ า สู่ ร่ า งกาย
ทางโพัรงจมูู ก จำา เปิ็ น ต้ อ งมู่ “อิ มู มูู โ นโกลบู ลิ น เอ ห่รื อ IgA”
เพัือ� ดัักจับและกำาจัดัเชือ� โรคทันท่กอ่ นแพัร่กระจายไปิยังปิอดั ดัังนัน�
การกระต่้นให่้ร่างกายสร้าง IgA โดัยผ่านทางช่องจมููกจ่งเปิ็น
ทางเลือกห่น่�งในการพััฒนาวัคซี่น
วัคซี่นโควิดั-19 ชนิดัพั่นจมููกเปิ็นวัคซี่นท่พั� น่ ละอองฝอย
ในโพัรงจมููกผ่านเข่็มูฉี่ดัพั่นยาชนิดัพัิเศษท่�ไดั้รับการออกแบบมูา
เพัื� อ ส่ ง วั ค ซี่ น ไปิเสริ มู สร้ า งภู มูิ ค่้ มู กั น ในเยื� อ เมูื อ กข่องระบบ
ทางเดัินห่ายใจส่วนบนโดัยตรง ซี่�งไวรัสส่วนให่ญ่รวมูถึ่งไวรัส
โคโรนาอันเปิ็นสาเห่ต่ข่องโควิดั-19 มูักจะเข่้าสูร่ า่ งกายผ่านทางจมููก
และก่อตัวข่่�นในโพัรงจมููกก่อนท่�จะแพัร่กระจายไปิยังส่วนอื�น ๆ
ข่องร่างกายรวมูถึ่งปิอดั จากการทดัสอบพับว่าแอนติบอดั่ในเยือ� เมูือก
ระบบทางเดัิ น ห่ายใจส่ ว นบนจะสร้ า งภู มูิ ค่้ มู กั น ไดั้ เ ร็ ว และ
ดั่กว่าวัคซี่นแบบฉี่ดัเข่้ากล้ามูเนื�อ รวมูถึ่งสามูารถึกระต่้นการผลิต
อิมูมููโนโกลบูลนิ เอ (IgA) ท่จ� ำาเพัาะต่อแอนติเจน และเมู็ดัเลือดัข่าว
ชนิดั T-cell ในทางเดัินห่ายใจช่วยกระต่้นภูมูิค่้มูกันแบบฆ่่าเชื�อ
ซี่� ง สามูารถึสกั ดั กั� น ไวรั ส และสร้ า งภู มูิ ค่้ มู กั น เพัื� อ ต่ อ สู้ กั บ ไวรั ส
ปิ้องกันการติดัเชื�อในระบบต่าง ๆ ข่องร่างกาย และลดัโอกาสท่�
ผู้คนจะแพัร่เชื�อไวรัสต่อไดั้ นอกจากน่�ยังช่วยลดัความูเส่�ยงข่อง
การเกิดัผลข่้างเค่ยงจากภาวะลิ�มูเลือดัอ่ดัตันไดั้ จ่งถึูกมูองว่า
เปิ็นวิธุ์่แก้ปิัญห่าท่�มู่ปิระสิทธุ์ิภาพั

รููปที่่� 1 การให่้วัคซี่นโดัยการพั่นจมููก(2)

ประจำำเดืือนสิิงหาคม 2564

วงการแพทย์

25

[ รอบรู้เรื่องยา ]
ส่วนสถึานการณ์การวิจยั วัคซี่นพั่นจมููกในต่างปิระเทศนัน�
มู่วัคซี่นท่�พััฒนาโดัย Bharat Biotech ไดั้รับการอน่มูัติสำาห่รับ
การทดัลองระยะท่� 2 การทดัลองระยะท่� 1 ในอาสาสมูัครส่ข่ภาพัดั่
อาย่ 18-60 ปิี ไดั้รับการยอมูรับอย่างดั่ นักวิจัยข่อง McMaster
กล่าวว่า การตอบสนองทางภูมูิค่้มูกันข่องใยแมูงมู่มูอาจเกิดัข่่�น
จากวัคซี่นโควิดั-19 พั่นจมููก ซี่�งสามูารถึดัักจับและฆ่่าเชื�อโรค เช่น
SARS-CoV-2 และไข่้ ห่ วั ดั ให่ญ่ นั ก วิ จั ย ในออสเตรเล่ ย เริ� มู
การทดัลองทางคลินิกข่องวัคซี่นปิ้องกันโควิดั-19 แบบพั่นจมููก
ในทางกลับกัน รัสเซี่ยไดั้เริมู� ทดัสอบสเปิรย์ฉีดั่ จมููกข่องวัคซี่นโควิดั-19
ในกล่่มูอาย่ 8-12 ปิี โดัยคาดัว่าจะพัร้อมูใช้ภายในกลางเดัือน
กันยายน(4-6)
ส่ ดัท้ ายน่� เรื� องวั คซี่ นพั่ นจมูู กไมู่ ใช่ เรื� องให่มู่ เพัราะมู่
การรายงานข่่าวเก่ย� วกับเทคโนโลย่น่ใ� นการพััฒนาวัคซี่นมูาตัง� แต่
เดัือนมู่นาคมู พั.ศ. 2564 และมู่ข่า่ วว่าองค์การอนามูัยโลก (World
Health Organization; WHO) เตร่ยมูอน่มูัติการใช้วัคซี่นปิ้องกัน
โรคติดัเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ร่่นให่มู่กว่า 10 ร่่นท่�จะผลิตและ
นำามูาใช้ไดั้ชว่ งปิลายปิี พั.ศ. 2564 ห่รือปิี พั.ศ. 2565 ปิระกอบดั้วย
วัคซี่นแบบเข่็มูเดั่ยว วัคซี่นแบบพั่นทางปิากและจมููก ตลอดัจน
แผ่นแปิะบริเวณผิวห่นัง ซี่�งสามูารถึจัดัเก็บในอ่ณห่ภูมูิห่้องไดั้
สำาห่รับใช้ในกล่มู่ เปิราะบางท่ไ� มู่สามูารถึรับวัคซี่นแบบปิกติ โดัยเฉีพัาะ
อย่างยิ�งห่ญิงตั�งครรภ์ และจ่ดัเดั่นท่�เปิ็นข่้อดั่ท่�สำาคัญข่องวัคซี่น
ชนิดัพั่นจมููกคือ ปิระชาชนไมู่จำาเปิ็นต้องใช้เวลานานในการต่อคิว
เพัือ� ข่อรับการฉี่ดัวัคซี่น ซี่ง� จะช่วยลดัการติดัเชือ� จากบ่คคลรอบข่้าง
ท่�ไปิรับวัคซี่นดั้วย เพัราะการเข่้าคิวและอยู่ในบริเวณท่�มู่ผู้คนมูาก
ในเวลาท่�สั�นลง
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3. วัคซี่นปิระเภท Adenovirus vector-based คือ การปิรับ
พัันธุ์่กรรมูไวรัส Adenovirus serotype 5 ให่้อ่อนเชื�อและสามูารถึ
ติดัเชื�อไดั้ครั�งเดั่ยว และเพัิ�มูย่นท่�กำาห่นดัการสร้างโปิรต่นสไปิค์
เพัิ�มูลงไปิในสารพัันธุ์่กรรมูข่องไวรัส เมูื�อนำาไวรัสชนิดัน่�ฉี่ดัเข่้าสู่
ร่างกายจะมู่การสร้างโปิรต่นสไปิค์เพัื�อกระต่้นภูมูิค่้มูกันข่่�นมูาไดั้
ซี่� ง ท่ มู ไดั้ ดัำา เนิ น การวิ จั ย พัั ฒ นาในห่ลอดัทดัลองและทดัสอบ
การกระต่น้ ภูมูคิ มู่้ กันในห่นูทดัลอง และปิระเมูินปิระสิทธุ์ิภาพัข่อง
วัคซี่นแต่ละชนิดัต่อการค่้มูกันโรคท่�เกิดัข่่�นจริงในเฟสต่าง ๆ
จากผลการศ่กษาข่อง สวทช. ไดั้วัคซี่น 2 ชนิดั(1,3) โดัย
แบบแรกคือ วัคซี่นชนิดั Adenovirus ท่มู� ก่ ารแสดังออกข่องโปิรต่น
ท่เ� ปิ็นสไปิค์ ออกแบบโดัยการพั่นเข่้าจมููกผ่านละอองฝอย ซี่ง� รูปิแบบน่�
น่ า จะเปิ็ น วั ค ซี่ น ท่� ใ กล้ เ ค่ ย งกั บ ห่ลายท่� ใ นโลกซี่� ง กำา ลั ง ทดัสอบ
ในเฟส 1-2 เช่น อินเดั่ย และออสเตรเล่ย(4,5) ในส่วนข่องท่มู สวทช.
ผ่านการทดัสอบในห่นูทดัลองท่�ฉี่ดัเชื�อไวรัสโควิดั-19 แล้ว พับว่า
ห่นูทดัลองนอกจากไมู่มู่อาการปิ่วยแล้ว ยังมู่นำ�าห่นักข่่�นสูงกว่า
กล่่มูท่�ฉี่ดัเข่้ากล้ามูอย่างเห่็นไดั้ชัดั ผลการทดัสอบความูปิลอดัภัย
ไมู่มูปิ่ ญ
ั ห่า ซี่ง� ต้นแบบวัคซี่นชนิดั Adenovirus และชนิดั Influenza
virus ท่ท� ดัลองในห่นูแล้วนัน� การให่้แบบพั่นละอองฝอยในโพัรงจมููก
เปิ็ น การส่ ง วั ค ซี่ น ไปิเสริ มู สร้ า งภู มูิ ค่้ มู กั น ในระบบทางเดัิ น
ห่ายใจส่วนบนโดัยตรง เล่ยนแบบการติดัเชื�อตามูธุ์รรมูชาติข่อง
โควิดั-19 จ่งปิ้องกันทัง� อาการปิ่วยและแพัร่เชือ� ไดั้อย่างมู่ปิระสิทธุ์ิผล
และแบบท่� 2 คือ วัคซี่นชนิดั Influenza virus ท่�มู่การแสดังออก
ข่อง Receptor-Binding Domain (RBD) ข่องสไปิค์ ตัวน่�กำาลังรอ
ทดัสอบปิระสิทธุ์ิภาพัการค่้มูกันโรคโควิดั-19 และมู่ผลการวิจัย
เรือ� งระดัับภูมูคิ มู่้ กันในห่นูทดัลองไดั้ตพั่ มูิ พั์ไปิแล้ว โดัยการทดัสอบ
ในห่นูทดัลองโดัยการพั่นเข่้าจมููกผ่านละอองฝอยและฉี่ดัเข่้ากล้ามู
พับว่าสามูารถึกระต่้นภูมูิค่้มูกันทั�งในรูปิแบบแอนติบอดั่ และ
T-cell ไดั้สูง
โดัยผลงานพััฒนาต้นแบบวัคซี่นโควิดั-19 แบบพั่นจมููกน่�
ไดั้รบั ท่นสนับสน่นการวิจยั จากรัฐบาล ผ่านสถึาบันวัคซี่นแห่่งชาติ
ห่าก อย. อน่มูตั ใิ ห่้ทดัสอบในมูน่ษย์ไดั้เร็ว สวทช. คาดัว่าจะร่วมูกับ
ราชวิทยาลัยจ่ฬาภรณ์เริ�มูทดัสอบเฟสแรกปิลายปิี พั.ศ. 2564 น่�
และต่อเนื�องเฟส 2 ในเดัือนมู่นาคมู พั.ศ. 2565 ห่ากไดั้ผลดั่
มู่ความูเปิ็นไปิไดั้ทจ�่ ะเข่้าสูก่ ระบวนการผลิตภายในปิีเดั่ยวกันต่อไปิ
ซี่ง� จะทำาให่้ความูห่วังข่องคนไทยท่จ� ะไดั้รบั วัคซี่นปิ้องกันโควิดั-19
อย่างทัว� ถึ่งทันสถึานการณ์การแพัร่ระบาดั และจากความูเช่ย� วชาญ
ข่องท่มูวิจัยไบโอเทค สวทช. สามูารถึปิรับโครงสร้างวัคซี่นให่้
ตอบสนองต่อการกลายพัันธุ์่ข่์ องไวรัสสายพัันธุ์่ใ์ ห่มู่ทจ่� ะอ่บตั ข่ิ น่� ไดั้
ภายใน 2-3 สัปิดัาห่์เท่านัน� จะทำาให่้สามูารถึพััฒนาเปิ็นวัคซี่นให่มู่
ให่้ปิ้องกันไวรัสกลายพัันธุ์่์ไดั้อย่างรวดัเร็ว
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ศิิริิริาชสริ้างไอซีียููสนาม
“หอผู้้�ป่่วยวิกฤตโรคโควิด-19”
เพื่่�อรับมื่อผู้้�ป่่วยหนััก

โรงพยาบาลศิิริราชขยายพ้�นที่่�จััดตั้ั�งไอซี่ยูสนาม สร้างหอผูู้้ป่่วยวิกฤตั้
โรคโควิด-19 รองรับผูู้้ป่่วยหนักที่่�ม่โรคซีำ�าซี้อนเตั้็มรูป่แบบ โดยความร่วมม้อ
ให้บริการจัากบุคลากรโรงพยาบาลในเคร้อที่ั�ง 3 แห่ง ค้อ โรงพยาบาลศิิริราช
โรงพยาบาลศิิริราช ป่ิยมหาราชการุณย์ และศิูนย์การแพที่ย์กาญจันาภิิเษก รวม
20 เตั้่ยง งบป่ระมาณรวม 100 ล้านบาที่ เป่ิดที่ำาการวันแรก 30 สิงหาคม พ.ศิ. 2564
รศ.นพ.วิิศษิ ฎ์์ วิามวิาณิิชย์์ ผู้้อำ� าำ นวิย์การโรงพย์าบาลศิรริ าช เป่ิดเผู้ยว่า
จัากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตั้ิดเช้�อโควิด-19 ซี่�งที่ว่ความรุนแรงเพิ�ม
มากข่น� ทีุ่กขณะ จันที่ำาให้ศิกั ยภิาพการให้บริการของห้องความดันลบในโรงพยาบาล
ศิิริราช ป่ิยมหาราชการุณย์ เตั้็มทีุ่กพ้�นที่่� แม้จัะเร่งขยายและดัดแป่ลงพ้�นที่่�เดิม
เพ้�อให้สามารถรองรับผูู้้ป่่วยเพิ�มข่�นอย่างตั้่อเน้�อง แตั้่ก็ยังไม่เพ่ยงพอกับจัำานวน
ผูู้ป่้ ว่ ยหนักที่่ข� ยายตั้ัวข่น� ทีุ่กขณะ โดยเฉพาะในกลุม่ ผูู้ป่้ ว่ ยที่่ม� โ่ รคป่ระจัำาตั้ัวซีับซี้อน
หร้อม่ภิาวะเร่งด่วนที่างการแพที่ย์ตั้้องที่ำาการผู้่าตั้ัดรักษาเร่งด่วน แถมพ่วงตั้ิดเช้�อ
โควิด-19 เข้าไป่ด้วย ผูู้้ป่่วยกลุ่มน่�จัำาเป่็นตั้้องได้รับการรักษาในหอผูู้้ป่่วยวิกฤตั้
ความดันลบ ซี่ง� จัะช่วยเพิม� ศิักยภิาพในการรักษา และเพ้อ� ให้บคุ ลากรที่างการแพที่ย์
สามารถเข้าไป่ดูแลผูู้้ป่่วยได้อย่างป่ลอดภิัย
ประจำำเดืือนสิิงหาคม 2564
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ดังนั�น โรงพยาบาลศิิริราชจั่งได้เร่งขยายพ้�นที่่�บริเวณข้างสวนเฉลิมพระเก่ยรตั้ิ 72 พรรษา
ใกล้กบั ที่่าเร้อรถไฟ เพ้อ� จััดตั้ัง� หอผูู้ป่้ ว่ ยวิกฤตั้โรคโควิด-19 รองรับผูู้ป่้ ว่ ยหนักเป่็นจัำานวนรวม 20 เตั้่ยง
จัะสามารถเป่ิดที่ำาการและรับผูู้้ป่่วยได้ในวันที่่� 30 สิงหาคม พ.ศิ. 2564 โดยได้รับความร่วมม้อ
ในการให้บริการเป่็นอย่างด่จัากบุคลากรที่างการแพที่ย์ในเคร้อที่ั�ง 3 แห่ง ค้อ โรงพยาบาลศิิริราช
โรงพยาบาลศิิริราช ป่ิยมหาราชการุณย์ และศิูนย์การแพที่ย์กาญจันาภิิเษก ที่ั�งน่�ได้จััดเตั้ร่ยมแพที่ย์
ผูู้้เช่�ยวชาญเฉพาะสาขา แพที่ย์เวชป่ฏิิบัตั้ิที่ั�วไป่ และพยาบาลเข้าป่ระจัำาตั้ลอด 24 ชั�วโมง เพ้�อให้
การดูแลรักษาผูู้้ป่่วยหนักครอบคลุมที่ั�วถ่งทีุ่กกลุ่มโรคที่่�ตั้ิดเช้�อโควิด-19
ไอซี่ยสู นามศิิรริ าชจััดสร้างข่น� ใหม่เพ้อ� เป่็นหอผูู้ป่้ ว่ ยวิกฤตั้โรคโควิด-19 โดยได้รบั ความร่วมม้อ
ในการออกแบบและจััดสร้างอาคารแบบโมดูลล่า จัากบริษที่ั ปู่นซี่เมนตั้์ไที่ย จัำากัด (มหาชน) เริม� ดำาเนินการ
เม้�อวันที่่� 28 กรกฎาคม พ.ศิ. 2564 แล้วเสร็จัในวันที่่� 28 สิงหาคม พ.ศิ. 2564
รูป่แบบการก่อสร้างอาคารแบบโมดูลล่า รวม 2 หลัง ม่ลกั ษณะสำาเร็จัรูป่หร้อเป่็นที่รงกล่อง
เพ้อ� ลดความซีับซี้อนของโครงสร้างอาคาร ตั้ิดตั้ัง� และป่ระกอบได้อย่างรวดเร็ว ขนาดความจัุผู้ปู่้ ว่ ยหนัก
หลังละ 10 เตั้่ยง รวม 20 เตั้่ยง ลักษณะเป่็นหอผูู้ป่้ ว่ ยไอซี่ยรู วม (Cohort ICU) ห้องความดันลบ
ครบครันด้วยเคร้อ� งม้อแพที่ย์ที่ที่่� นั สมัย ม่หอ้ งเล็กด้านหน้าสำาหรับเป่ล่ย� นชุด PPE ม่ระบบสนับสนุน
เพ้�อความป่ลอดภิัยของบุคลากรที่างการแพที่ย์ อาที่ิ ระบบป่รับสภิาวะอากาศิ (HVAC), โที่รที่ัศิน์
วงจัรป่ิด (CCTV), ศิูนย์เฝ้้าตั้ิดตั้ามสภิาวะผูู้ป่้ ว่ ยวิกฤตั้ (Central Monitor), ระบบเร่ยกพยาบาลฉุกเฉิน
(Nurse Call), ระบบพลังงานสำารองฉุกเฉิน (Emergency Power Supply), แก๊สที่างการแพที่ย์ (Medical
Gas) และเที่คโนโลย่สารสนเที่ศิ (IT) เป่็นตั้้น
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นอกจัากน่ย� งั ม่อาคารสนับสนุนเพ้อ� เป่็นที่่ที่� ำางานและที่่พ� กั บุคลากร ห้องเก็บยา และเวชภิัณฑ์์
อ่กจัำานวน 5 ตัู้้ ซี่�งเป่็นรูป่แบบเด่ยวกับตัู้้คอนเที่นเนอร์สำานักงานสำาเร็จัรูป่ ม่ครุภิัณฑ์์ที่่�จัำาเป่็น
ระบบป่รับอากาศิ อาคารห้องนำ�า ห้องอาบนำ�าสำาเร็จัรูป่ 8 ตัู้้ อาคารที่่�จััดให้เป่็นห้องเคร้�องแก๊ส
ที่างการแพที่ย์ ซี่ง� นับเป่็นหัวใจัหลักของการดูแลผูู้ป่้ ว่ ยโรคตั้ิดเช้อ� โควิด-19 รวมที่ัง� หน่วยงานสนับสนุน
อ้�น ๆ
ขณะน่�ไอซี่ยูสนามศิิริราชเพ้�อผูู้้ป่่วยวิกฤตั้โรคโควิด-19 ดำาเนินการใกล้เสร็จัเร่ยบร้อย และ
พร้อมรับผูู้ป่้ ว่ ยเข้ารับการรักษาเริม� วันที่่� 30 สิงหาคม พ.ศิ. 2564 โดยใช้งบป่ระมาณรวม 100 ล้านบาที่
“ที่่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่่ย� งั คงม่อย่างตั้่อเน้อ� ง จันกระที่ัง� ตั้้องร่วมม้อกัน
เร่งสร้างไอซี่ยูสนามรองรับผูู้้ป่่วยวิกฤตั้นั�น ที่างโรงพยาบาลศิิริราชจั่งขอเชิญชวนผูู้้ม่จัิตั้ศิรัที่ธา
ร่วมสนับสนุนสร้างหอผูู้ป่้ ว่ ยวิกฤตั้โรคโควิด-19 ได้ที่่� ศิิรริ าชมูลนิธิ กองทีุ่น “ศิิรริ าชสูภิ้ ยั โควิด” ธนาคาร
กรุงเที่พ เลขที่่�บัญช่ 901-3-50034-4 ตั้ั�งแตั้่บัดน่�เป่็นตั้้นไป่ สอบถามข้อมูลเพิ�มเตั้ิมได้ที่่� โที่รศิัพที่์
0-2419-7646-8 ในวันและเวลาราชการ” รศ.นพ.วิิศิษฎ์์ กล่าวที่ิ�งที่้าย
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ตามที่่�กล่่าวไปในตอนที่่�แล่้วว่าการสำำาล่ักอาหารในที่างนิติเวชนั�นอาจแบ่่งได้้เป็น 2 ล่ักษณะคืือ
พบ่อาหารเป็นชิ�นติด้อยู่่่ที่่�กล่่องเสำ่ยู่งหรือหล่อด้ล่มสำ่วนบ่น หรือที่่�เร่ยู่กว่าอาหารติด้คือ ในล่ักษณะแรกน่�
มักไม่ม่ปัญหาในการวินิจฉััยู่ สำ่วนการสำำาล่ักอาหารอ่กล่ักษณะหน่�งที่่�จะกล่่าวในบ่ที่คืวามตอนน่�คืือ
การสำำาล่ักเศษอาหารที่่�ผ่่านการเคื่�ยู่วหรือยู่่อยู่แล่้ว หรือที่่�เร่ยู่กว่า gastric content การวินิจฉััยู่ว่าผ่่้ตายู่
ตายู่จากการสำำาล่ักอาหารในล่ักษณะหล่ังนั�น ตำารามาตรฐานได้้ให้แนวที่างไว้ ด้ังน่�
1. ม่ผ่่เ้ ห็นเหตุการณ์ชัด้เจนว่าเกิด้การสำำาล่ัก
2. ตรวจพบ่การติด้เชื�อ เนื�อตายู่ (necrosis) หรือปฏิิกิริยู่าการอักเสำบ่ที่่�ชัด้เจนของปอด้ภายู่ใต้
กล่้องจุล่ที่รรศน์ อน่�งการตรวจพบ่เซล่ล่์เม็ด้เล่ือด้ขาวเกาะกลุ่่มกันรอบ่เศษอาหารในหล่อด้ล่มเล่็กภายู่ใน
ปอด้เป็นปฏิิกิริยู่าที่่�เกิด้ข่�นได้้ภายู่หล่ังการเสำ่ยู่ช่วิต ยู่ังมิใช่ข้อยู่ืนยู่ันว่าเศษอาหารนั�นถู่กสำำาล่ักขณะม่ช่วิต
ในกรณ่ที่่�ม่พยู่านผ่่้เห็นเหตุการณ์การสำำาล่ักชัด้เจน การวินิจฉััยู่ยู่่อมเป็นโด้ยู่ง่ายู่ แต่หากไม่เป็น
เช่นนั�น การวินิจฉััยู่การตายู่จากการสำำาล่ักอาหารจะเป็นไปได้้ยู่าก หรือแที่บ่จะเป็นไปไม่ได้้ เนื�องจาก
โด้ยู่สำ่วนใหญ่แล่้วการเสำ่ยู่ช่วิตจากการสำำาล่ักอาหารมักเกิด้ในระยู่ะเวล่าอันสำั�น ไม่นานพอที่่�จะที่ำาให้เกิด้
สำิง� ตรวจพบ่ที่างกล่้องจุล่ที่รรศน์ตามที่่ก� ล่่าวไปข้างต้น ที่ำาให้ไม่สำามารถูอาศัยู่การตรวจที่างกล่้องจุล่ที่รรศน์
ช่วยู่ได้้ แล่ะด้้วยู่คืวามร่้ในปัจจุบ่ันยู่ังไม่ม่วิธี่การหรือสำิ�งตรวจพบ่อื�นใด้ที่่�จะช่วยู่แยู่กว่าเศษอาหารที่่�พบ่
ในที่างเด้ินหายู่ใจนั�นเกิด้จากการสำำาล่ักอาหารขณะม่ช่วิต หรือเป็น postmortem regurgitation
นอกจากการสำำาล่ักอาหารแล่้ว ยู่ังม่การตายู่ล่ักษณะอื�นที่่�มักสำร้างปัญหาในการวินิจฉััยู่สำาเหตุ
การตายู่ให้แพที่ยู่์เวชปฏิิบ่ัติแล่ะแพที่ยู่์นิติเวช เช่น
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ศพล่อยู่นำ�า ศพที่่�ล่อยู่มากับ่นำ�าตามแหล่่งนำ�าธีรรมชาติ หรือสำระว่ายู่นำ�านั�น ม่คืวามเป็นไปได้้ที่่�จะตายู่จาก
สำาเหตุร้อยู่แปด้พันประการ ไม่จำาเป็นต้องตายู่จากการจมนำ�าเสำมอไป อาจเป็นการถู่กฆาตกรรมแล่้วโยู่นศพที่ิ�งนำ�า
เกิด้อุบ่ัติเหตุเสำ่ยู่ช่วิตแล่้วศพตกล่งนำ�า เช่น อุบ่ัติเหตุจราจรที่่�เกิด้ข่�นริมนำ�า หรือเกิด้การกำาเริบ่ของโรคืขณะอยู่่่ในนำ�า
จนกระที่ั�งเสำ่ยู่ช่วิต ฯล่ฯ การวินิจฉััยู่ว่าศพที่่�ล่อยู่นำ�านั�นตายู่จากการจมนำ�าหรือสำำาล่ักนำ�าหรือไม่น�ัน ม่สำิ�งตรวจพบ่
ที่่�สำำาคืัญ 2 ประการ คืือ ตรวจพบ่ฟองอากาศปนของเหล่ว (froth) ในจม่ก ปาก หรือที่างเด้ินหายู่ใจ แล่ะผ่่าตรวจปอด้
ม่ล่ักษณะฟ่พอง (overinflation) หากตรวจพบ่ล่ักษณะประการใด้ประการหน่�ง ร่วมกับ่ไม่พบ่สำาเหตุการตายู่อื�น
ก็สำามารถูวินิจฉััยู่ได้้ว่าตายู่จากการจมนำ�า สำำาล่ักนำ�า อยู่่างไรก็ตาม ปัญหามักเกิด้ข่�นเนื�องจากโด้ยู่สำ่วนใหญ่ศพจมนำ�า
หรือสำำาล่ักนำ�ามักจะถู่กพบ่เมือ� เวล่าล่่วงเล่ยู่ไปจนศพเน่าบ่วมอืด้จนกระที่ัง� เน่าสำล่ายู่ ที่ำาให้ไม่สำามารถูตรวจพบ่ล่ักษณะ
2 ประการที่่�กล่่าวไป การวินิจฉััยู่จ่งไม่สำามารถูที่ำาได้้
ศพที่่�เสำ่ยู่ช่วิตจากการถู่กไฟด้่ด้ ไฟช็อต การเสำ่ยู่ช่วิตจากการถู่กไฟด้่ด้ ไฟช็อต ม่กล่ไกคืือ กระแสำไฟฟ้าที่่�ผ่่าน
หัวใจจะที่ำาให้การนำาไฟฟ้าภายู่ในหัวใจผ่ิด้ปกติ เกิด้การเต้นผ่ิด้จังหวะ แล่ะเสำ่ยู่ช่วิต ถู่งแม้กระแสำไฟฟ้าจะที่ำาให้เกิด้
คืวามผ่ิด้ปกติของการที่ำางานของหัวใจ แต่สำิ�งตรวจพบ่ที่่�จะนำาไปใช้ในการวินิจฉััยู่ว่าศพนั�นเสำ่ยู่ช่วิตจากการถู่กไฟด้่ด้
ไฟช็อตคืือ บ่าด้แผ่ล่ที่่�ผ่ิวหนัง เนื�องจากผ่ิวหนังเป็นที่างผ่่านด้่านแรกก่อนที่่�กระแสำไฟฟ้าจะเข้าสำ่่ร่างกายู่ภายู่ใน
เมือ� กระแสำไฟฟ้าผ่่านผ่ิวหนังที่่ม� คื่ วามต้านที่านจะที่ำาให้เกิด้คืวามร้อน แล่ะเกิด้บ่าด้แผ่ล่พุพองข่น� ในที่ำานองที่่คื� ล่้ายู่คืล่่ง
กับ่เมื�อถู่กคืวามร้อนหรือนำ�าร้อนล่วก การตรวจพบ่บ่าด้แผ่ล่ผ่ิวหนังถู่กไฟด้่ด้ ไฟช็อตด้ังกล่่าว ที่ำาให้สำามารถูวินิจฉััยู่
สำาเหตุการตายู่ได้้ อยู่่างไรก็ตาม ม่หล่ายู่กรณ่ที่่�กระแสำไฟฟ้าที่ำาให้เสำ่ยู่ช่วิตโด้ยู่ไม่ที่ิ�งร่องรอยู่บ่าด้แผ่ล่ที่่�ผ่ิวหนังไว้
ประจำำเดืือนสิิงหาคม 2564
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(คืำาอธีิบ่ายู่คืือ หากผ่ิวหนังบ่ริเวณที่่สำ� มั ผ่ัสำกระแสำไฟฟ้าม่คืวามต้านที่านไฟฟ้าน้อยู่จากคืวามเปียู่กชืน� หรือจากเหตุอน�ื ใด้
ที่ำาให้กระแสำไฟฟ้าไหล่ผ่่านผ่ิวหนังได้้โด้ยู่เกิด้คืวามร้อนเพ่ยู่งเล่็กน้อยู่ หรือไม่เกิด้คืวามร้อน จ่งที่ำาให้ไม่เกิด้บ่าด้แผ่ล่
ที่่�ผ่ิวหนัง) กรณ่น่�จ่งสำร้างปัญหาในการวินิจฉััยู่สำาเหตุการตายู่ เนื�องจากไม่ม่สำิ�งตรวจพบ่ใด้ที่่�สำามารถูใช้ยู่ืนยู่ันได้้ว่า
ศพนั�นเสำ่ยู่ช่วิตจากการถู่กไฟด้่ด้ ไฟช็อต
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กรณ่ข้างต้นที่ั�ง 3 ประการ เป็นกรณ่ตัวอยู่่างบ่างสำ่วน ยู่ังม่กรณ่การตายู่อื�นที่่�ม่ปัญหาในการวินิจฉััยู่ ที่้าที่ายู่
คืวามร่้ แล่ะประสำบ่การณ์ของแพที่ยู่์ที่่�ต้องเก่�ยู่วข้องในการชันสำ่ตรพล่ิกศพแล่ะผ่่าตรวจศพด้ังกล่่าว จะเห็นได้้ว่า
ที่ั�ง 3 ประการ ม่ประเด้็นปัญหาที่่�คืล่้ายู่คืล่่งกัน นั�นคืือ หากไม่ม่สำิ�งตรวจพบ่ที่่�ใช้ในการวินิจฉััยู่ (pathognomonic sign)
การจะตัด้สำินใจให้สำาเหตุการตายู่จะไปในที่ิศที่างใด้ เช่น ศพที่่�พบ่ว่าม่ gastric content ในที่างเด้ินหายู่ใจสำ่วนล่่าง
โด้ยู่ไม่พบ่คืวามผ่ิด้ปกติอ�ืน ศพล่อยู่นำ�าที่่�ไม่พบ่ froth หรือ overinflation ของปอด้ หรือศพที่่�ถู่กอ้างว่าถู่กไฟด้่ด้
ไฟช็อต แต่ตรวจไม่พบ่บ่าด้แผ่ล่ที่่ผ่� วิ หนัง กรณ่ปญ
ั หาด้ังกล่่าวมักซับ่ซ้อนข่น� อ่ก เมือ� ม่ประวัตจิ ากญาติผ่ม่้ สำ่ ว่ นในสำินไหม
ชด้เชยู่การเสำ่ยู่ช่วิตจากอุบ่ัติเหตุ ว่าผ่่้ตายู่เกิด้การสำำาล่ักอาหาร จมนำ�า หรือถู่กไฟช็อต อันเป็นการตายู่จากอุบ่ัติเหตุ
ที่างเล่ือกที่่�แพที่ยู่์ผ่่้วินิจฉััยู่ม่คืือ เล่ือกเชื�อประวัติ แล่ะระบุ่สำาเหตุการตายู่ตามประวัติที่่�ได้้ แม้ตรวจไม่พบ่
pathognomonic sign โด้ยู่ที่างเล่ือกน่�แพที่ยู่์มักม่หล่ักคืิด้ว่า เมื�อผ่่าตรวจศพแล่้วไม่ม่คืวามผ่ิด้ปกติที่่�เป็นสำาเหตุ
การตายู่ การตายู่ก็น่าจะเป็นไปตามประวัติที่�่ได้้ สำ่วนอ่กที่างเล่ือกคืือ ยู่่ด้มั�นในสำิ�งตรวจพบ่ หากตรวจไม่พบ่
pathognomonic sign ของการสำำาล่ักอาหาร จมนำ�า หรือถู่กไฟช็อต ก็จะไม่วินิจฉััยู่ว่ามาจากสำาเหตุนั�น ซ่�งที่ั�ง 2 ที่าง
ต่างม่ปัญหาของแต่ล่ะที่าง ที่างเล่ือกแรก เมื�อผ่่้ม่สำ่วนเสำ่ยู่ เช่น บ่ริษัที่ประกันที่่�ต้องจ่ายู่สำินไหมที่ด้แที่นกรณ่การตายู่
จากอุบ่ัติเหตุยู่่อมโต้แยู่้งได้้ว่าม่หล่ักฐานเชิงประจักษ์ใด้ที่่�ยู่ืนยู่ันว่าผ่่้ตายู่ตายู่จากอุบ่ัติเหตุนั�น คืำาถูามน่�ก็เป็น
คืำาถูามที่่ยู่� ากล่ำาบ่ากในการตอบ่ สำ่วนที่างเล่ือกหล่ัง ญาติผ่ม้่ สำ่ ว่ นเสำ่ยู่ยู่่อมเกิด้คืำาถูามว่าหากไม่ได้้ตายู่จากอุบ่ตั เิ หตุด้งั ว่า
แล่้วผ่่้ตายู่ตายู่จากสำาเหตุใด้ หากตายู่ด้้วยู่โรคืธีรรมชาติม่สำิ�งใด้เป็นสำิ�งยู่ืนยู่ัน
ในบ่ที่คืวามตอนน่�คืงไม่ได้้สำรุปแนวที่างสำำาหรับ่การวินิจฉััยู่สำาเหตุการตายู่ที่่ผ่� ิด้พล่าด้ เพ่ยู่งแต่ขยู่ายู่ประเด้็น
ที่่�อาจเกิด้คืวามผ่ิด้พล่าด้ในการวินิจฉััยู่ แล่ะเปิด้มุมมองให้ที่ั�งผ่่้อ่าน รวมถู่งสำร้างคืวามตระหนักแก่แพที่ยู่์ที่่�ได้้อ่าน
บ่ที่คืวามน่�ได้้ใช้ศิล่ปะในการประกอบ่วิชาช่พอยู่่างถู่กต้องบ่นพื�นฐานของหล่ักฐานเชิงประจักษ์ เพื�อประโยู่ชน์ของ
ผ่่้ป่วยู่ ผ่่เ้ สำ่ยู่ช่วิต แล่ะผ่่้ที่่�เก่�ยู่วข้องทีุ่กฝ่่ายู่ต่อไป
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JAPANESE ENCEPHALITIS VACCINATION
with convenient schedule

IMOJEV® is indicated for prophylaxis of Japanese encephalitis in persons from 9 months of age and over.
Recommended dose and schedule : 1 dose of IMOJEV for primary immunization in persons 9 months of age and over.
• Children and adolescents up to 18 years old, a booster dose should be given preferably 1-2 year after the first vaccination.
• Adults > 18 years old, there is no need for a booster dose up to 5 years after the administration of a single dose of IMOJEV®.
IMOJEV® Abbreviated Prescribing Information
1. NAME AND PRESENTATION: IMOJEV is Japanese encephalitis vaccine (live, attenuated) presented as one dose of powder and diluent (0.5 ml) in separate vial for suspension for injection. 2. THERAPEUTIC INDICATION: For prophylaxis of Japanese encephalitis virus, in subjects from 9 months of age and over. 3. POSOLOGY AND METHOD OF ADMINISTRATION:
One single dose of 0.5 ml injection should be administered for primary immunization in persons 9 months of age and over. One booster dose of 0.5 ml should be given after the first vaccination in children and adolescents up to 18 years of age, if a long term protection is required. The booster dose should be given preferably 1 year after the first vaccination and
can be given up to 2 years after the first vaccination. In adults > 18 years old, there is no need for a booster dose up to 5 years after the administration of a single dose of IMOJEV®. Administer via subcutaneous route after reconstitution. Do not administer by intravascular injection. 4. CONTRA-INDICATIONS: Severe allergic reaction to any component of the vaccine or
after the previous administration. Vaccination must be postponed in case of febrile or acute disease. Persons with congenital or acquired immune deficiency impairing cellular immunity, including immunosuppressive therapies such as chemotherapy, high doses of systemic corticosteroids given generally for 14 days or more. Must not administer to persons with
symptomatic or asymptomatic HIV infection. Pregnancy and breastfeeding women. 5. SPECIAL WARNINGS AND PRECAUTION FOR USE: An appropriate medical treatment and supervision should always be readily available in case of a rare anaphylactic event following administration of the vaccine. For patients following a treatment with high doses of systemic
corticosteroids given for 14 days or more, it is advisable to wait for at least one month or more until immune function has recovered before carrying out the vaccination. 6. DRUG INTERACTIONS: Separate injection sites and separate syringes should be used when other vaccines are concomitantly administered. In order to avoid any neutralization of the attenuated
viruses contained in the vaccine, vaccination must not be performed within 6 weeks, and not within 3 months of injection of immunoglobulins or blood products containing immunoglobulins, such as blood or plasma. 7. PREGNANCY AND LACTATION: Contraindicated in pregnancy and breastfeeding women. 8. UNDESIRABLE EFFECTS: Very common: fatigue,
malaise, injection site pain, headache, myalgia, Common: Feeling hot, chills, injection site reactions, dizziness, arthralgia, diarrhoea, nausea, abdominal pain, vomiting, throat pain, dyspnea, runny nose, cough, wheezing, nasal congestion, rash. For uncommon, rare and very rare side effects see full prescribing information. 9. OVERDOSAGE: No data available. 10.
PHARMACODYNAMIC PROPERTIES: Encephalitis, Japanese, live attenuated (ATC code: J07BA03)
Revision : January 2018

For more information, please see full prescribing information.
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