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[ บทบรรณาธิการ ]
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ในต้้นปีี พ.ศ. 2563 ได้้มีกี ารระบาด้ของโรคโควิิด้-19 ไปีทั่่วิ� โลก หลายปีระเทั่ศพยายามีจะกำาจ่ด้
โรคนี�ให้หมีด้ไปีจากปีระเทั่ศของต้นหรือกำาจ่ด้ให้หมีด้ไปีจากโลก ในอด้ีต้โรคทั่ี�มีนุษย์สามีารถกำาจ่ด้
ให้หมีด้ไปีจากโลกได้้ เช่่น โรคฝีีด้าษ จะต้้องเปี็นโรคทั่ี�มีีล่กษณะต้่อไปีนี� 1. เปี็นโรคทั่ี�เปี็นเฉพาะในคน
2. ภููมีคิ มีุ้ ก่นจากการเปี็นโรคอยูต้่ ลอด้ช่ีวิต้ิ 3. คนทั่ีต้� ด้ิ เช่ือ� มีีอาการทั่ีส� ง่ เกต้ได้้โด้ยง่าย 4. ไมี่มีพี าหะเรือ� ร่ง
ทั่ี�ไมี่มีีอาการในคนหรือในส่ต้วิ์หรือในสิ�งแวิด้ล้อมี โรคทั่�ีเราทั่ำาให้สูญพ่นธ์ุ์ุได้้ เช่่น โรคฝีีด้าษ โรคทั่ี�เข้า
หล่กเกณฑ์์น�ี เช่่น โรคห่ด้ โรคอื�นเราควิบคุมีได้้แต้่ไมี่สามีารถกำาจ่ด้ให้หมีด้ไปีจากโลกได้้หมีด้
โรคโควิิด้-19 ถึงแมี้วิ่าพบส่วินใหญ่ในคน แต้่ภููมีิคุ้มีก่นหล่งจากเปี็นโรคอยู่ไมี่นาน คนทั่ี�เคยเปี็น
โรคแล้วิเปี็นซ้ำำ�าได้้ แถมีเช่ือ� ย่งกลายพ่นธ์ุุทั่์ ำาให้ภูมีู คิ มีุ้ ก่นทั่ีมี� อี ยูเ่ ด้ิมีปี้องก่นไมี่ได้้ นอกจากนีผู้� ปีู้ วิ่ ยทั่ีต้� ด้ิ เช่ือ�
จำานวินมีากไมี่มีีอาการ ทั่ำาให้เราไมี่สามีารถแยกผูู้้ปี่วิยทั่ี�ต้ิด้เช่ื�อได้้หมีด้ทัุ่กคน ในระยะแรกเราคิด้จะสร้าง
ภููมีคิ มีุ้ ก่นหมีูใ่ ห้คนส่วินใหญ่มีภูี มีู คิ มีุ้ ก่นจากการต้ิด้เช่ือ� โด้ยธ์ุรรมีช่าต้ิหรือโด้ยการให้วิค่ ซ้ำีนเพือ� ปี้องก่นไมี่ให้
เช่ือ� กระจายต้่อไปี แต้่ปีรากฏวิ่าภููมีคิ มีุ้ ก่นอยูไ่ มี่นานแถมีเช่ือ� ย่งมีีการกลายพ่นธ์ุุทั่์ าำ ให้เช่ือ� ระบาด้ต้่อได้้ การทั่ีห� วิ่งจะแก้โด้ยการใช่้ภูมีู คิ มีุ้ ก่นหมีู่
ไมี่ได้้ผู้ลอย่างทั่ีวิ� างแผู้นไวิ้ ก่อนทั่ีจ� ะมีีการระบาด้ของเช่ือ� SARS-CoV-2 ซ้ำึง� เปี็นสาเหตุ้ของโควิิด้-19 นี� เรามีีเช่ือ� โคโรนาเปี็นเช่ือ� ปีระจำาถิน�
อยู่แล้วิ 4 ช่นิด้ คือ HCoV-NL63 มีีมีาแล้วิ 500-800 ปีี, HCoV229E มีีมีาแล้วิ 200-300 ปีี สองช่นิด้แรกนี�อยู่ในกลุ่มีแอลฟ่่า ส่วิน
สองช่นิด้หล่งอยู่ในกลุ่มีเบต้้า ได้้แก่ HCoV-HKU1 และ HCoV-OC43 ซ้ำึ�งต้่วิหล่งนี�มีีในโลกมีาแล้วิปีระมีาณ 120 ปีี ในอด้ีต้เมีื�อเริ�มี
มีีการระบาด้ของเช่ื�อนี�เราไมี่เห็นเปี็นปีัญหามีาก เพราะคนเราไมี่ได้้เด้ินทั่างไปีทั่ี�ห่างไกลได้้รวิด้เร็วิเหมีือนปีัจจุบ่น แมี้ในสมี่ยทั่ี�เช่ื�อ SARS
ทั่ี�ระบาด้เมีือ� ปีี พ.ศ. 2545 ในจีนต้อนใต้้เช่ือ� ก็จาำ ก่ด้ในทั่้องถิน� ทั่ีร� ะบาด้ แต้่โควิิด้-19 เกิด้ในช่่วิงทั่ีค� นจีนมีีเงินไปีเทั่ีย� วิต้่างปีระเทั่ศจำานวินมีาก
ต้อนทั่ี�จีนปีระกาศเรื�องการระบาด้ของโควิิด้-19 ในเมีืองอู่ฮั่่�นต้อนปีลายเด้ือนธ์ุ่นวิาคมี พ.ศ. 2562 ปีรากฏวิ่าคนจีนจากอู่ฮั่่�นได้้นำาเช่ื�อ
กระจายไปีย่งปีระเทั่ศทั่ี�เปี็นแหล่งทั่่องเทั่ี�ยวิทั่่�วิโลกแล้วิ เช่่น อิต้าลี ฝีร่�งเศส สหร่ฐอเมีริกา และไทั่ย
เมีื�อดู้จากระบาด้วิิทั่ยาของเช่ื�อโคโรนาทั่ี�มีีอยู่เด้ิมีแล้วิจะเห็นวิ่าโรคต้ิด้เช่ื�อโคโรนาเปี็นโรคของเด้็ก เด้็กส่วินใหญ่ต้ิด้เช่ื�อนี�ต้่�งแต้่
อายุนอ้ ย ๆ โด้ยมีีอาการไมี่มีาก ค่าเฉลีย� ของอายุทั่ต้ี� ด้ิ เช่ือ� โคโรนาต้่วิด้่ง� เด้ิมีคือ 4-5 ปีี ต้อนเริมี� ไปีโรงเรียน เด้็กสร้างภููมีคิ มีุ้ ก่นทั่่ง� แอนต้ิบอด้ี
และภููมีิช่นิด้ใช่้เซ้ำลล์เปี็นสื�อ (cell mediated immunity) ได้้ด้ีกวิ่าผูู้้ใหญ่ แอนต้ิบอด้ีใช่้ปี้องก่นการต้ิด้เช่ื�อซ้ำำา� แต้่การหายจากโรคขึ�นก่บ
ภููมีิคุ้มีก่นช่นิด้เซ้ำลล์เปี็นสื�อ เมีื�อเวิลาผู้่านไปีแอนต้ิบอด้ีเราลด้ลง เราก็ต้ิด้เช่ื�อซ้ำำ�า นอกจากนี�เช่ื�อโคโรนาด้่�งเด้ิมีก็มีีการกลายพ่นธ์ุ์ุทั่ำาให้
เราต้ิด้เช่ื�อซ้ำำ�าเปี็นระยะ ๆ ต้ลอด้ช่ีพ แต้่เราก็จะเปี็นเพียงอาการหวิ่ด้ทั่ี�ไมี่รุนแรง
เราต้้องยอมีร่บวิ่าโรคโควิิด้-19 จะอยู่ก่บเราต้ลอด้ไปี ถ้าเราให้คนไทั่ยทัุ่กคนได้้ร่บวิ่คซ้ำีนหรือต้ิด้เช่ื�อโด้ยธ์ุรรมีช่าต้ิหมีด้ทัุ่กคน
ในอนาคต้โรคนีย� ง่ คงอยูแ่ ต้่เปี็นเหมีือนหวิ่ด้ทั่ีไ� มี่รนุ แรง เราต้้องพิจารณาวิ่าในอนาคต้เราอยากให้โรคนีเ� ปี็นโรคของเด้็ก (childhood disease)
ซ้ำึง� ทัุ่กคนเปี็นโรคนีต้� ง่� แต้่วิย่ เด้็ก เมีือ� โต้ขึน� คงมีีการต้ิด้เช่ือ� ซ้ำำ�าแต้่กเ็ หมีือนเปี็นหวิ่ด้ไมี่รนุ แรง หรือเราจะให้เปี็นโรคของวิ่คซ้ำีน (vaccine disease)
ฉีด้วิ่คซ้ำีนให้แก่ทัุ่กคนทัุ่กปีีไปีต้ลอด้ช่ีวิิต้ ต้่วิอย่างไข้หวิ่ด้ใหญ่ในปีี พ.ศ. 2503 ได้้มีีการแนะนำาให้วิค่ ซ้ำีนไข้หวิ่ด้ใหญ่แก่ผูู้้ทั่ี�มีีอายุเกิน 65 ปีี
ขึน� ไปี ในปีี พ.ศ. 2527 ได้้แนะนำาให้วิค่ ซ้ำีนแก่บคุ ลากรทั่างการแพทั่ย์ด้วิ้ ย ในปีี พ.ศ. 2530 ได้้แนะนำาให้แก่ผู้ทัู่้ ส�ี มี่ ผู้่สก่บกลุมี่ เสีย� ง พ.ศ. 2543
แนะนำาให้วิ่คซ้ำีนแก่ผูู้้ทั่ี�อายุ 50 ปีีข�ึนไปี และหญิงต้่�งครรภู์ พ.ศ. 2547 เพิ�มีให้วิ่คซ้ำีนแก่เด้็กอายุ 6 เด้ือน-2 ปีี และคนดู้แลเด้็กอายุ
6 เด้ือน-2 ปีี พ.ศ. 2549 เพิ�มีให้เด้็กอายุ 6 เด้ือน-5 ปีี พ.ศ. 2552 เปีลี�ยนเปี็นให้เด้็กอายุ 6 เด้ือน-18 ปีี ในปีี พ.ศ. 2553 คณะกรรมีการ
สร้างเสริมีภููมีิคมีุ้ ก่นโรคในสหร่ฐอเมีริกาได้้แนะนำาให้วิ่คซ้ำีนไข้หวิ่ด้ใหญ่แก่ทั่กุ คนทั่ีอ� ายุเกิน 6 เด้ือนขึน� ไปีทัุ่กปีีต้ลอด้ช่ีวิิต้ โรคของเด้็ก เช่่น
โรคสุกใสถ้าเราพยายามีหลีกเลี�ยงไมี่ให้เปี็นต้อนทั่ี�ย่งเปี็นเด้็กซ้ำึ�งอาการน้อย ปีล่อยให้มีาเปี็นต้อนเปี็นผูู้้ใหญ่อาการจะหน่กกวิ่ามีาก
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เจ้าของ บริษัท วงการแพทย์ พลัส มีเดีย จ�ากัด

71/16 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
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ผลข้้างเคีียงที่ี�พบหลังจากฉีีดวััคีซีีนป้้องกันโรคีโคีวัิด-19
ในช่่วง 3-4 เดืือนที่่ผ่� า่ นมาพบการระบาดืใหญ่่ของโรคโควิดื-19
อ่กคร้�ง ร้ฐบาลโดืยกระที่รวงสาธารณสุขจึึงจึ้ดืสรรการฉี่ดืว้คซี่นให้แก่
ประช่าช่นกลุ่มต่่าง ๆ กระจึายไปที่้�วที่้�งประเที่ศ ไดื้ม่การรวบรวมและ
สรุปเก่�ยวก้บผ่ลข้างเค่ยงที่่�พบของว้คซี่นแต่่ละย่�ห้อออกมา แต่่อย่างไร
ก็ต่าม สิง� ที่่พ� บเป็นการรายงานต่ามความเป็นจึริงเที่่าน้น� ในขนาดืจึำานวน
ร้อยละของประช่าช่นที่่�ไดื้ร้บการฉี่ดืเกือบร้อยละ 50 สิ�งที่่�บุคลากร
ที่างการแพที่ย์พึงปฏิิบ้ต่ิคือ ต่้องสื�อสารก้บประช่าช่นให้เข้าใจึเก่�ยวก้บ
ประโยช่น์และโที่ษของการฉี่ดืว้คซี่นดื้วยข้อมูลหล้กฐานเช่ิงประจึ้กษ์
ที่างการแพที่ย์ที่่�ถููกต่้อง ไม่ใช่้ข้อมูลที่่�เป็นความเช่ื�อหรือไม่ช่้ดืเจึน และ
ต่้องเข้าใจึว่ารายงานที่่�ออกมาขณะน่�เป็นผ่ลข้างเค่ยงเฉี่ยบพล้นหรือ
ผ่ลข้างเค่ยงในระยะส้น� เที่่าน้น� สำาหร้บผ่ลข้างเค่ยงในระยะยาวย้งคงต่้อง
เฝ้้าต่ิดืต่ามดืูก้นต่่อไปและย้ งไม่สามารถูคาดืการณ์ไดื้ว่าจึะเกิดืผ่ล
อย่างไรบ้าง โดืยเฉีพาะอย่างยิ�งว้คซี่นที่่�ใช่้เที่คโนโลย่ใหม่ เช่่น DNA,
mRNA, subunit หรือ spike vaccine
ที่่�มา: กระที่รวงสาธารณสุข ประเที่ศไที่ย
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การเที่ียบเคีียงป้ระสิิที่ธิิภาพข้องยากล่�ม statins
ในปัจึจึุบ้นหล้กฐานเช่ิงประจึ้กษ์ที่างการแพที่ย์แสดืงให้เห็น
คุณประโยช่น์ของการใช่้ยากลุ่ม statins ไว้อย่างช่้ดืเจึน โดืยพบว่าหาก
ใช่้อย่างเหมาะสมก้บผู่้ป่วยแบบเฉีพาะรายและสามารถูควบคุมระดื้บ
LDL-C ให้อยู่ในช่่วงเป้าหมายการร้กษาไดื้จึะเป็นการป้องก้นการเกิดื
โรคห้วใจึและหลอดืเลือดื หรือป้องก้นการกล้บเป็นซีำ�าของโรคห้วใจึ
และหลอดืเลือดืไดื้ แต่่อย่างไรก็ต่าม ยาในกลุ่มน่�ม่หลายต่้วและหลาย
ความแรง ดื้งน้�น บุคลากรที่างการแพที่ย์จึึงควรที่ราบเก่�ยวก้บข้อมูล
การเที่่ยบเค่ยงประสิที่ธิภาพของยาแต่่ละต่้วในความแรงต่่าง ๆ เพือ� ให้
สามารถูเลือกใช่้ไดื้อย่างเหมาะสม

ที่่�มา:
1. https://askdis.blogspot.com/2020/07/statins-administration-timeequivalence.html?m=1&fbclid=IwAR3nU-_lUSgr-1UoY1q0rM8gpLf0z
rDJgg6MD2P1kL6q9w0lKe-kZakmGao
2. Wei J, Liao JK, Bairey Merz CN. Challenging Statin Pleiotropy:
Preeclampsia. Circulation. 2021 Aug 31;144(9):680-683. doi: 10.1161/
CIRCULATIONAHA.121.056140. Epub 2021 Aug 30. PMID: 34460319.

ประจำำเดืือนกัันยายน 2564
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Comparative First-Line Effectiveness and Safety
of ACEI and ARB

ที่่�มา: Chen R, Suchard MA, Krumholz HM, Schuemie MJ, Shea S, Duke
J, Pratt N, Reich CG, Madigan D, You SC, Ryan PB, Hripcsak G.
Comparative First-Line Effectiveness and Safety of ACE (AngiotensinConverting Enzyme) Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers:
A Multinational Cohort Study. Hypertension. 2021 Sep;78(3):591-603.
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ยาลดืความดื้นโลหิต่ที่่�ถูือว่าม่ประสิที่ธิภาพดื่กลุ่มหนึ�งคือ
ACEI และ ARB แต่่อย่างไรก็ต่าม ย้งม่คำาถูามในที่างปฏิิบต่้ วิ า่ ควรเลือก
ใช่้ ย าต่้ ว ใดืก่ อ นก้ น หรื อ ยาแต่่ ล ะต่้ ว ม่ ข้ อ บ่ ง ช่่� สำา หร้ บ ผู่้ ป่ ว ยแบบ
เฉีพาะรายแต่กต่่างก้นหรือไม่อย่างไร Chen และคณะ ดืำาเนินการวิจึ้ย
แบบ multinational cohort study ม่ว้ต่ถูุประสงค์เพื�อระบุแต่้มต่่อของ
การใช่้ยาในแต่่ละกลุ่มสำาหร้บผู่้ป่วยความดื้นโลหิต่สูงที่่�ม่โรคบางอย่าง
ร่วมดื้วย ผ่ลการวิจึย้ พบว่ายาที่้ง� สองกลุม่ ไม่แต่กต่่างก้นในการลดืการเกิดื
acute myocardial infarction (hazard ratio 1.11 for ACE versus ARB
[95% CI 0.95-1.32]), heart failure (hazard ratio 1.03 [0.87-1.24]),
stroke (hazard ratio 1.07 [0.91-1.27]), or composite cardiovascular
events (hazard ratio 1.06 [0.90-1.25]) แต่่หากพิจึารณาในแง่ของ
ความปลอดืภ้ยจึะพบว่า ARB ปลอดืภ้ยกว่า ACEI แต่่อย่างไรก็ต่าม
ในประเที่ศไที่ยยากลุ่ม ARB ม่ราคาสูงกว่า ACEI ดื้งน้�น สิ�งที่่�สำาค้ญ่
ที่่� สุ ดื คื อ การสื� อ สารก้ บ ผู่้ ป่ ว ยว่ า ยาที่้� ง สองกลุ่ ม ม่ ป ระสิ ที่ ธิ ภ าพดื่
ไม่แต่กต่่างก้น แต่่ในกรณ่ที่่�ใช่้ ACEI จึะต่้องต่ิดืต่ามอาการอ้นไม่
พึงประสงค์ที่่�เกิดืขึ�น เช่่น ไอแห้ง angioedema เป็นต่้น

วัิธิีการรักษาโรคีอ้วัน

โรคอ้วนเป็นปัจึจึ้ยเส่�ยงที่่�จึะนำาไปสู่การเกิดืโรคเรื�อร้ง
ต่่าง ๆ และนำาไปสู่การเกิดืโรคห้วใจึและหลอดืเลือดืไดื้ในที่่�สุดื
ในปัจึจึุบน้ หล้กฐานเช่ิงประจึ้กษ์ที่างการแพที่ย์ระบุไว้อย่างช่้ดืเจึนว่า
การลดืนำ�า หน้ ก สามารถูช่่ ว ยที่ำา ให้ ค วามเส่� ย งดื้ ง กล่ า วลดืลงไดื้
แต่่อย่างไรก็ต่าม การลดืนำ�าหน้กม่หลายวิธ่การและที่ำาไดื้ยาก
สำาหร้บบางคน Jackson และคณะ ไดื้นำาเสนอวิธ่ในการเลือก
การร้กษา โดืยให้พจึิ ารณาประโยช่น์และผ่ลเส่ยที่่จึ� ะไดื้รบ้ โดืยจึาก
งานวิจึ้ยพบว่าวิธ่ที่่�ปลอดืภ้ยและแนะนำาให้เริ�มก่อนคือ การจึำาก้ดื
การร้บประที่านอาหารและออกกำาล้งกาย ซีึง� บุคลากรที่างการแพที่ย์
ควรประเมิ น กิ จึ กรรมพื� น ฐานของผู่้ ป่ ว ยแบบเฉีพาะรายและ
แนะนำาให้เหมาะสมก้บความช่อบหรือความสามารถูในการปฏิิบต่้ ไิ ดื้
ของผู่้ป่วย สำาหร้บการใช่้ยาและการผ่่าต่้ดืจึะม่ข้อบ่งช่่�ในกรณ่ที่่�ม่
BMI มาก ๆ และจึะม่ผ่ลเส่ยต่ามมาดื้วยเสมอ

ที่่�มา: Jensen MD, Ryan DH, Apovian CM, Ard JD, Comuzzie AG,
Donato KA, et al. American College of Cardiology/American Heart
Association Task Force on Practice Guidelines; Obesity Society.
2013 AHA/ACC/TOS guideline for the management of overweight
and obesity in adults: a report of the American College of Cardiology/
American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and
The Obesity Society. Circulation. 2014 Jun 24;129(25 Suppl 2):
S102-38.
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ฉีีดหรืือไม่่ฉีีดวััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่ในผู้้้ที่ี�ม่ีควัาม่เสี่ี�ยงการืเกิดโรืคหัวัใจ
และหลอดเลือด
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องค์์การอนามััยโลก (WHO) กรมัค์วบค์ุมัโรค์ (CDC) แนวทางการฉีีดวัค์ซีีนป้้องกันโรค์สำำาหรับผู้้ใ� หญ่่และผู้้สำ� ง้ อายุ ราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่งป้ระเทศไทย ป้ี พ.ศ. 2557 ระบุข้�อมั้ลไป้ในทิศทางเดียวกันว่าผู้้�ใหญ่่และผู้้�สำ้งอายุค์วรได�รับการฉีีดวัค์ซีีนป้้องกัน
ไข้�หวัดใหญ่่ และต้�องมัีการฉีีดกระตุ้น� ด�วย โดยเฉีพาะอย่างยิง� ในกรณีีผู้ป้้� ว่ ยโรค์หลอดเลือดหัวใจจะต้�องฉีีดกระตุ้น� ทุกป้ีเนือ� งจากถ้�าป้่วย
เป้็นโรค์ไข้�หวัดใหญ่่แล�วจะเกิดผู้ลเสำียค์ือ เสำีย� งต้่อการเข้�ารับการรักษาต้ัวในโรงพยาบาล หรือการเสำียชีวต้ิ ด�วยโรค์หัวใจและหลอดเลือดได�
หลักฐานเชิงป้ระจักษ์ทางการแพทย์แสำดงให�เห็นนวัต้กรรมัใหมั่ ๆ ข้องการฉีีดวัค์ซีีนป้้องกันไข้�หวัดใหญ่่ว่า การฉีีดวัค์ซีีนข้นาดสำ้ง
ในผู้้�สำ้งอายุสำามัารถ้กระตุ้�นภู้มัิค์ุ�มักันและลดการต้ิดเชื�อไวรัสำไข้�หวัดใหญ่่ได� แสำดงให�เห็นได�จากงานวิจัยข้อง Wilkinson และค์ณีะ
ทีด� าำ เนินงานวิจยั โดยใช�รป้้ แบบ systematic review และ meta-analysis พบว่าผู้้ป้� ว่ ยทีไ� ด�รบั high-dose vaccine มัีค์วามัเสำีย� งในการต้ิดเชือ�
ไวรัสำไข้�หวัดใหญ่่น�อยกว่ากลุ่มัค์วบค์ุมัอย่างมัีนัยสำำาค์ัญ่ทางสำถ้ิต้ิ (relative risk 0.76, 95% CI 0.65-0.90; I2 0%, 2 trials, 41,141
patients) ซี่�งสำอดค์ล�องกับงานวิจัยข้อง Demicheli และค์ณีะ ที�ดำาเนินงานวิจัยโดยใช�ร้ป้แบบ systematic review และ meta-analysis
เช่นกัน พบว่าผู้้�สำ้งอายุที�ได�รับวัค์ซีีนป้้องกันไข้�หวัดใหญ่่อาจมัีค์วามัเสำี�ยงต้่อโรค์ไข้�หวัดใหญ่่ลดลง (จาก 6% เป้็น 2.4%) และอาจ
มัีค์วามัเสำีย� งต้่อ influenza-like illness ต้ำ�ากว่าเมัือ� เป้รียบเทียบกับผู้้ท� ีไ� มั่ได�รบั การฉีีดวัค์ซีีนในช่วงฤด้ไข้�หวัดใหญ่่เพียงค์รัง� เดียว (จาก 6%
เป้็น 3.5%) แต้่สำ�งิ ที�น่าสำนใจค์ือ หลักฐานที�มัีป้รากฏเกี�ยวกับภูาวะแทรกซี�อนจากการฉีีดวัค์ซีีนมัีค์ุณีภูาพต้ำ�า ไมั่เพียงพอ หรือเก่ามัาก
และไมั่มัแี นวทางทีช� ดั เจนสำำาหรับสำาธารณีสำุข้เกีย� วกับค์วามัป้ลอดภูัย ป้ระสำิทธิภูาพ หรือป้ระสำิทธิผู้ลข้องวัค์ซีีนป้้องกันไข้�หวัดใหญ่่สำาำ หรับ
ผู้้�ที�มัีอายุ 65 ป้ีข้่�นไป้ นี�อาจเป้็นป้ระเด็นสำำาค์ัญ่ที�ทำาให�ค์ำาแนะนำาข้องสำมัาค์มัต้่าง ๆ เกี�ยวกับการฉีีดวัค์ซีีนนี�ให�ผู้้�สำ้งอายุจ่งแต้กต้่างกัน
ออกไป้ จากการทบทวนวรรณีกรรมัพบว่าสำมัาค์มัโรค์หัวใจและหลอดเลือด ป้ระเทศสำหรัฐอเมัริกา และสำมัาค์มัแพทย์โรค์หัวใจ
แห่งป้ระเทศไทย (พบเฉีพาะในแนวทางข้องผู้้ป้� ่วยภูาวะหัวใจล�มัเหลว ป้ี พ.ศ. 2562 เท่านั�น) ที�แนะนำาให�ฉีีด ในข้ณีะที�ไมั่พบค์ำาแนะนำา
เรื�องการฉีีดวัค์ซีีนชนิดนี�ในแนวทางเวชป้ฏิบัต้ิข้องภูาวะหัวใจข้าดเลือดเฉีียบพลัน ป้ี พ.ศ. 2564

ที่่�มา:
1. แนวทางการฉีีดวัค์ซีีนป้้องกันโรค์สำำาหรับผู้้�ใหญ่่และผู้้สำ� ้งอายุ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งป้ระเทศไทย ป้ี พ.ศ.2557. [cited date 10 Sep 2021] available from: https://www.
idthai.org/Contents/Views/?d=01WN!8!4!!99!FspZf5Rq
2. Wilkinson K, Wei Y, Szwajcer A, Rabbani R, Zarychanski R, Abou-Setta AM, Mahmud SM. Efficacy and safety of high-dose influenza vaccine in elderly adults:
A systematic review and meta-analysis. Vaccine. 2017 May 15;35(21):2775-2780. doi: 10.1016/j.vaccine.2017.03.092. Epub 2017 Apr 18. PMID: 28431815.
3. Demicheli V, Jefferson T, Di Pietrantonj C, Ferroni E, Thorning S, Thomas RE, Rivetti A. Vaccines for preventing influenza in the elderly. Cochrane Database Syst
Rev. 2018 Feb 1;2(2):CD004876. doi: 10.1002/14651858.CD004876.pub4. PMID: 29388197; PMCID: PMC6491101.
ประจำำเดืือนกัันยายน 2564
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วัิธีีการืผู้สี่ม่วััคซีีน Pfizer

กรมัค์วบค์ุมัโรค์แนะนำาวิธีการผู้สำมั Pfizer ค์ือ ต้�องละลายจากสำภูาพนำ�าแข้็งให�เห็นข้องเหลวก่อน เต้รียมัข้วด
วัค์ซีีน สำารละลาย ได�แก่ 0.9% sodium chloride (0.9% NSS) และกระบอกฉีีดยาข้นาด 3 มัิลลิลิต้ร พร�อมัเข้็มัเบอร์
21 G ยาว 1.5 นิ�ว สำำาหรับด้ดสำารละลาย 0.9% NSS จากนั�นทำาค์วามัสำะอาดฝาข้วดวัค์ซีีนด�วยสำำาลีชุบแอลกอฮอล์
และบิดสำ่วนป้ากข้องแอมัพ้ลให�ข้าดออก ผู้สำมัวัค์ซีีน โดยด้ดสำารละลาย 0.9% NSS ป้ริมัาต้ร 1.8 มัิลลิลิต้ร เท่านั�น
โดยให�แน่ใจว่าไมั่มัฟี องอากาศ ฉีีดสำารละลาย 0.9% NSS 0.9% ลงในข้วดวัค์ซีีนเบา ๆ โดยพยายามัไมั่ให�มัฟี องอากาศ
เด็ดข้าด หากมัีให�หยุดการฉีีดก่อน และป้ล่อยให�ฟองอากาศหมัดก่อนและค์่อย ๆ ฉีีดสำารละลายจนกระทั�งค์รบ
1.8 มัิลลิลิต้ร ด้ดอากาศในข้วดออก 1.8 มัิลลิลิต้ร เพื�อป้รับค์วามัดันในข้วด จากนั�นด่งเข้็มัออกทำาการผู้สำมัวัค์ซีีน
โดยการค์วำ�าข้วดข้่�นลงเบา ๆ 10 ค์รั�ง ห�ามัเข้ย่าเด็ดข้าด วัค์ซีีนที�ผู้สำมัแล�ว 1 ข้วดวัค์ซีีน ป้ระกอบด�วย วัค์ซีีน 6 โดสำ
โดสำละ 30 ไมัโค์รกรัมัใน 0.3 มัิลลิลต้ิ ร จากข้�อมั้ลดังกล่าวมัีข้อ� สำังเกต้ว่าค์่อนข้�างซีับซี�อนในทุก ๆ ข้ัน� ต้อน และอาจเสำีย� ง
ต้่อการเกิดเหตุ้การณี์อันไมั่พง่ ป้ระสำงค์์ในข้ั�นต้อนการบริหารยาได�

ที่่�มา: แนวทางการให�บริการวัค์ซีีนโค์วิด-19 (Pfizer) สำำาหรับวัค์ซีีนบริจาค์ล็อต้ 1.5 ล�านโดสำ กรมัค์วบค์ุมัโรค์ 2 สำิงหาค์มั พ.ศ. 2564
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การืพััฒนาวััคซีีนโควัิด-19 ในรื้ปแบบใหม่่
หรืือยี�ห้อใหม่่ในปรืะเที่ศไที่ย
ผู้้�พััฒนา

เที่คโนโลยี่ที่่�ใช้�

การบริหารยีา

สถานะการวิิจัยีั

สำานักงานพััฒนา
วิิที่ยีาศาสตร์และเที่คโนโลยี่
แห่งช้าติ ร่วิมกับศ้นยี์พัันธุุ
วิิศวิกรรมและเที่คโนโลยี่
ช้่วิภาพัแห่งช้าติ (ไบโอเที่ค)

วัค์ซีีนที�พ่นละอองฝอย
ในโพรงจมั้กผู้่านเข้็มัฉีีดพ่นยา
ชนิดพิเศษที�ได�รับการออกแบบ
มัาเพื�อสำ่งวัค์ซีีนไป้เสำริมัสำร�าง
ภู้มัิค์ุ�มักันในเยื�อเมัือกข้อง
ระบบทางเดินหายใจสำ่วนบน
โดยต้รง

พ่นจมั้ก

ผู้่านการทดสำอบในหน้ทดลอง
พบว่ามัีป้ระสำิทธิภูาพต้่อการสำร�าง
ภู้มัิค์ุ�มักันโรค์ที�เกิดข้่�น

ChulaCov19 โรงพัยีาบาล
จัุฬาลงกรณ์์ สภากาช้าดไที่ยี
คณ์ะแพัที่ยีศาสตร์ จัุฬาฯ
และศ้นยี์วิิจััยีวิัคซี่น
คณ์ะแพัที่ยีศาสตร์ จัุฬาฯ

Spike-protein-based
vaccines และกำาหนดให�เป้็น
mRNA เมัื�อวัค์ซีีน mRNA
ทำาหน�าที�ให�ร่างกายสำร�าง
โป้รต้ีนเรียบร�อยแล�ว ภูายใน
ไมั่กี�วัน mRNA นี�จะถ้้ก
สำลายไป้โดยไมั่มัีการสำะสำมั
ในร่างกายแต้่อย่างใด

อย้่ในระหว่างเริ�มังานวิจัย
ในอาสำาสำมััค์รสำุข้ภูาพดี
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ฉีีดเข้�ากล�ามัเนื�อ

วิัคซี่นใบยีาของบริษััที่
Subunit vaccine
ใบยีาไฟโตฟาร์ม สตาร์ที่อัพั
สังกัดจัุฬาฯ

ที่่�มา:
1. วัค์ซีีนโค์วิด: นักวิจัยไทยค์ิดค์�นวัค์ซีีนแบบพ่นจมั้ก เชื�อช่วยแก�วิกฤต้การระบาด [cited date 8 Sep 2021] available from: https://www.bbc.com/thai/
thailand-58418255
2. “Thailand Vaccine ChulaCov19” วัค์ซีีนรุ่นแรกข้องไทย แพทย์จุฬาฯ เริ�มัฉีีดทดลองในมันุษย์แล�ว [cited date 8 Sep 2021] available from: https://www.
bbc.com/thai/thailand-58418255https://www.chula.ac.th/news/47758/
3. “วัค์ซีีนใบยา” จากจุฬาฯ พิสำจ้ น์ฝีมัือค์นไทย กันยายนนี� [cited date 8 Sep 2021] available from: https://www.chula.ac.th/highlight/48907/
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Subunit vaccine ซี่ง� เป้็นวัค์ซีีนหน่วยย่อยทีใ� ช�เฉีพาะสำ่วนทีเ� ฉีพาะเจาะจงมัากข้องไวรัสำทีร� ะบบภู้มัค์ิ มัุ� กัน
จำาเป้็นต้�องรับร้� ยกต้ัวอย่างเช่น วัค์ซีีนยี�ห�อ Novavax, AdaptVac ซี่�งมัีข้�อดีที�สำำาค์ัญ่ค์ือ สำามัารถ้ป้รับเป้ลี�ยน
ชนิดข้องโป้รต้ีนได�ไมั่ยาก ทำาให�สำามัารถ้ผู้ลิต้เพื�อรองรับสำายพันธุ์ดื�อยา (หากเกิดข้่�น) ในอนาค์ต้ได�ดี ซี่�งเป้็น
ป้ัญ่หาวิกฤต้ทัว� โลกอย้่ ณี ข้ณีะนี� กระบวนการผู้ลิต้วัค์ซีีน Novavax ไมั่ใช่เทค์โนโลยีใหมั่ และเค์ยใช�ในการผู้ลิต้
วัค์ซีีนไข้�หวัดใหญ่่และไวรัสำต้ับอักเสำบบีมัาแล�ว โดยวัค์ซีีน Novavax ใช�การต้ัดต้่อสำารพันธุกรรมัให�กับไวรัสำ
ชนิดหน่�ง เพื�อนำาเข้�าสำ้่เซีลล์ข้องผู้ีเสำื�อกลางค์ืน (moth) แล�วสำังเค์ราะห์โป้รต้ีนข้่�นมัา จากการทบทวนหลักฐาน
เชิงป้ระจักษ์ทางการแพทย์พบว่ามัีป้ระสำิทธิภูาพและค์วามัป้ลอดภูัยดี

ที่่�มา: Heath PT, Galiza EP, Baxter DN, Boffito M, Browne D, Burns F, et al. 2019nCoV-302 Study Group. Safety and Efficacy of NVX-CoV2373 Covid-19
Vaccine. N Engl J Med. 2021 Jun 30:NEJMoa2107659.
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กองบรรณาธิการ •

การบริหารจััดการคลิินิิกภาวะหัวใจัลิ้มเหลิว
ความสำำเร็จัเพื่่�อการเข้้าถึึงการรักษา
แลิะลิดอัตราตายได้จัริงทั่ั�วประเทั่ศไทั่ย
ที่่�จะล้ดอุัติราติายแล้ะการนอุนโรงพยาบัาล้ซ้ำำา�
แล้ะเพื�อุชี่วยด้แล้ผู้้้ป็่วยในล้ักษณ์ะขอุงสหัสาขา
วิชีาชี่พ ติล้อุดจนแก้ไขป็ัญหัาที่่�เป็็นสาเหัติุขอุง
ภาวะหััวใจล้้มเหัล้ว นอุกจากน่�ยังติ้อุงการสร้าง
การติระหันักถ่งคัวามสำาคััญขอุงโรคัเพือุ� ใหั้ผู้ป็้ ว่ ย
คัรอุบัคัรัว แล้ะผู้้้ด้แล้สามารถป็ฏิิบััติิติัวได้อุย่าง
ถ้กติ้อุง แล้ะสามารถดำาเนินชี่วิติได้อุย่างป็กติิสุข
ที่่�สุด โดยยังม่การติิดติามการรักษาจากระบับั
การแพที่ย์ที่่�เหัมาะสม”
แม้ ว่ า ข้ อุ ม้ ล้ เรื� อุ งคัวามชีุ ก ขอุงภาวะ
หัั ว ใจล้้ ม เหัล้วในป็ ระเที่ศจะยั ง ไม่ ชีั ด เจน แติ่
ข้อุม้ล้ในภ้มิภาคัเอุเชี่ยติะวันอุอุกเฉี่ยงใติ้ส้งถ่ง
ร้อุยล้ะ 5-7 ซ้ำ่�งอุัติราการเส่ยชี่วิติจากโรคัน่�อุย้่ที่่�
ร้อุยล้ะ 10 ติ่อุป็ี แล้ะคัร่ง� หัน่ง� ขอุงผู้้ป็้ ว่ ยจะเส่ยชี่วติิ
ภายใน 5 ป็ีภายหัล้ังการวินิจฉีัย แล้ะการศ่กษา
ขอุง Thai ADHERE ได้ชี�ใ่ หั้เหั็นว่าอุายุเฉีล้่�ยขอุง
ผู้้้ป็่วยไที่ยอุย้่ที่่� 64 ป็ี แล้ะ 1 ใน 4 ขอุงผู้้้ป็่วย
ม่อุายุเกิน 75 ป็ี แล้ะม่ที่งั� หัญิงแล้ะชีายในจำานวน
ที่่�ใกล้้เคั่ยงกัน
“ข้อุม้ล้ล้่าสุดในชี่วง 2 ป็ีงบัป็ระมาณ์
ป็ี พ.ศ. 2561 แล้ะ 2562 ขอุงโรงพยาบัาล้ใน
กระที่รวงสาธารณ์สุขพบัว่าม่จาำ นวนผู้้ป็้ ว่ ยที่่เ� ข้ารับั
การรักษาในโรงพยาบัาล้ถ่ง 245,035 คัน แล้ะ
ม่จาำ นวนการนอุนโรงพยาบัาล้ที่ัง� สิน� 301,648 คัรัง�
(คัิดเฉีล้่�ยติ่อุป็ีสง้ ถ่ง 150,824 คัรั�ง) คัำานวณ์เป็็น
คั่าใชี้จ่ายที่่�ป็ระเที่ศใชี้ติ่อุป็ีกว่า 3 พันล้้านบัาที่
ที่ัง� ยังพบัอุัติราการเส่ยชี่วติิ เฉีล้่ย� ร้อุยล้ะ 4.6 ติ่อุป็ี
นอุกจากน่�ร้อุยล้ะ 11.04 ขอุงผู้้้ป็่วยติ้อุงกล้ับัมา
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อุุ บัั ติิ ก ารณ์์ ก ารเกิ ด ภาวะหัั ว ใจล้้ ม เหัล้วเป็็ น ป็ั ญ หัาด้ า นการ
สาธารณ์สุขที่่ส� ำาคััญ งานวิจัย Thai Acute Decompensated Heart Failure
Registry (Thai ADHERE) ระบัุว่าผู้้้ป็่วยที่่�เข้ารับัการรักษาในโรงพยาบัาล้
ด้วยภาวะหััวใจล้้มเหัล้วเฉี่ยบัพล้ันม่สาเหัติุหัล้ักมาจากโรคัหัล้อุดเล้ือุดหััวใจ
โรคัล้ิ� น หัั ว ใจพิ ก าร แล้ะโรคักล้้ า มเนื� อุ หัั ว ใจ โดยอุั ติ ราการเส่ ย ชี่ วิ ติ
ในโรงพยาบัาล้แล้ะการนอุนโรงพยาบัาล้ซ้ำำ�าขอุงผู้้้ป็่วยกลุ้่มน่�ยังส้งมาก
หัากเที่่ยบักับัโรคัเรื�อุรังอุื�น ๆ ซ้ำ่�งส่งผู้ล้กระที่บัติ่อุคัุณ์ภาพชี่วิติขอุงผู้้้ป็่วย
โคัรงการ “คัล้ินิกภาวะหััวใจล้้มเหัล้ว” ในโรงพยาบัาล้ กระที่รวง
สาธารณ์สุข โดยคัวามร่วมมือุจากแพที่ย์ผู้้เชี่�ยวชีาญ แล้ะเคัรือุข่ายที่าง
การแพที่ย์ที่ส่� ำาคััญขอุงป็ระเที่ศได้รเิ ริม� พัฒนาระบับัการบัริหัารจัดการด้แล้
รักษาผู้้ป็้ ว่ ยด้วยภาวะหััวใจล้้มเหัล้วอุย่างเป็็นร้ป็ธรรม เพือุ� ใหั้ผู้ป็้ ว่ ยเหัล้่าน่�
สามารถเข้าถ่งระบับัการด้แล้รักษาจากแพที่ย์ผู้เ้ ชี่ย� วชีาญ แล้ะหัน่วยบัริการ
สาธารณ์สุขที่่�ได้มาติรฐานอุย่างที่ั�วถ่ง
พญ.ธนิิ ต า บุุ ณ ยพิ พั ฒ นิ์ กรรมการและเลขานิุ ก ารร่ ว ม
คณะกรรมการพัฒนิาระบุบุบุริการ (Service Plan) สาขาโรคหััวใจ
(อายุรแพทย์โรคหััวใจ โรงพยาบุาลลำาปาง) หันิ่�งในิคณะทำางานิท่�เป็นิ
กำาลังสำาคัญในิการขับุเคล่�อนิการดำำาเนิินิงานิโครงการ “คลินิิกภาวะ
หััวใจล้มเหัลว” เผู้ยว่า “คัล้ินกิ ภาวะหััวใจล้้มเหัล้วจัดติัง� ข่น� โดยม่จดุ ป็ระสงคั์
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หั่างไกล้ที่ัว� ป็ระเที่ศ โดยการสร้างเคัรือุข่ายในพืน� ที่่เ� ด่ยวกันที่่ม� โ่ รงพยาบัาล้ศ้นย์
แล้ะโรงพยาบัาล้ที่ั�วไป็ในเคัรือุกระที่รวงสาธารณ์สุขเป็็นแม่ข่าย รวมถ่ง
การป็ระยุกติ์ใชี้เที่คัโนโล้ยม่ าเสริมป็ระสิที่ธิภาพในการใหั้คัำาป็ร่กษาแล้ะด้แล้
ผู้้้ป็่วยผู้่านโที่รศัพที่์ แล้ะแอุป็พล้ิเคัชีัน LINE แที่นการส่งติ่อุผู้้้ป็่วยไป็ยัง
โรงพยาบัาล้แม่ข่าย”
ป็ัจจุบันั คัล้ินกิ ภาวะหััวใจล้้มเหัล้วในโรงพยาบัาล้ในเคัรือุกระที่รวง
สาธารณ์สุขเป็ิดที่ำาการแล้้ว 75 แหั่งที่ั�วป็ระเที่ศ จากเป็้าหัมายที่่�วางไว้
76 แหั่ง ที่ัง� ในโรงพยาบัาล้ศ้นย์ แล้ะโรงพยาบัาล้ที่ัว� ไป็ เพือุ� รอุงรับัการใหั้บัริการ
แก่ผู้้ป็่วยด้วยภาวะหััวใจล้้มเหัล้วที่่�ม่อุย้่ที่�ัวป็ระเที่ศไที่ย โดยป็รากฏิผู้ล้
ในเรือุ� งอุัติราการกล้ับัเข้ารักษาติัวในโรงพยาบัาล้ซ้ำำ�าจากภาวะหััวใจล้้มเหัล้ว
ขอุงผู้้ป็้ ว่ ยที่่ร� อุ้ ยล้ะ 3.51 ติ่อุป็ี แล้ะอุัติราการเส่ยชี่วติิ ล้ดล้งเหัล้ือุร้อุยล้ะ 2.3
ติ่อุป็ี
“คัวามทีุ่่มเที่ในการพัฒนาแล้ะขยายการเข้าถ่งการรักษาด้วย
การจัดติัง� คัล้ินกิ ภาวะหััวใจล้้มเหัล้วนัน� นอุกจากจะเพือุ� รอุงรับัจำานวนขอุง
ผู้้ป็้ ว่ ยที่่เ� พิม� ข่น� แล้้ว ยังเป็็นการล้ดอุัติราการเข้ารักษาในโรงพยาบัาล้ซ้ำำา� หัรือุ
เส่ยชี่วิติขอุงผู้้้ป็่วยด้วยเชี่นกัน ในฐานะแพที่ย์ การได้เหั็นผู้้้ป็่วยหัายป็่วย
แล้ะยังใชี้ชี่วิติได้อุย่างม่คัุณ์ภาพถือุเป็็นเป็้าหัมายส้งสุด แล้ะเราก็ยังคัง
เดินหัน้าเพื�อุขยายคัล้ินิกภาวะหััวใจล้้มเหัล้วน่�ใหั้คัรอุบัคัลุ้มที่ั�วป็ระเที่ศ
รวมที่ั� ง การผู้นวกเอุาอุงคั์ คั วามร้้ แ ล้ะเที่คัโนโล้ย่ ที่ างการแพที่ย์ แล้ะ
การสื� อุ สารที่่� ที่ั น สมั ย มาชี่ ว ยใหั้ ก ารรั ก ษาเกิ ด ป็ระสิ ที่ ธิ ผู้ ล้ยิ� ง ข่� น ด้ ว ย”
พญ.ธนิิตา กล้่าวป็ิดที่้าย
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นอุนรั ก ษาติั ว ที่่� โ รงพยาบัาล้ซ้ำำา� จากภาวะ
หัั ว ใจล้้ ม เหัล้วในระยะเวล้า 30 วั น อุ่ ก ด้ ว ย”
พญ.ธนิิตา กล้่าว
แม้กลุ้ม่ ผู้้ป็้ ว่ ยภาวะหััวใจล้้มเหัล้วมักจะ
เป็็นผู้้้ส้งอุายุ แติ่ในคัวามเป็็นจริงภาวะน่�เกิดข่�น
ได้ กั บั ทีุ่ ก ชี่ ว งวั ย โดยป็ั จ จั ย เส่� ย งแล้ะโรคัร่ ว ม
มาจากโรคัหัล้อุดเล้ือุดหััวใจ โรคัคัวามดันโล้หัิติส้ง
โรคัเบัาหัวาน เป็็นติ้น ซ้ำ่�งที่ั�งผู้้้ป็่วยแล้ะกลุ้่มที่่�ม่
คัวามเส่�ยงเหัล้่าน่�จำาเป็็นจะติ้อุงเติร่ยมพร้อุม
ที่ัง� ในด้านคัวามร้แ้ ล้ะการป็ฏิิบัติั ติิ วั ในการใชี้ชีว่ ติิ
ป็ระจำาวันเพือุ� ล้ดคัวามเส่ย� ง เชี่น การติรวจร่างกาย
เป็็นป็ระจำาทีุ่กป็ี รับัป็ระที่านอุาหัารที่่ม� ป็่ ระโยชีน์
หัมั�นอุอุกกำาล้ังกายอุย่างสมำ�าเสมอุ พักผู้่อุนใหั้
เพ่ยงพอุ แล้ะที่ำาจิติใจใหั้ผู้อุ่ นคัล้าย หัากม่อุาการ
ผู้ิ ด ป็กติิ คั วรไป็พบัแพที่ย์ เ พื� อุ วิ นิ จ ฉีั ย แล้ะที่ำา
การรักษาโดยเร็ว
อุน่�ง โคัรงการ “การจัดติั�งคัล้ินิกภาวะ
หััวใจล้้มเหัล้ว” เป็็นส่วนหัน่�งขอุงแผู้นงานเพื�อุ
เพิ�มศักยภาพในการใหั้บัริการด้านการแพที่ย์
แก่ ป็ ระชีาชีนขอุงกระที่รวงสาธารณ์สุ ข แล้ะ
ยังสนับัสนุนใหั้เกิดการสร้างเคัรือุข่ายในการด้แล้
แล้ะส่งติ่อุผู้้ป็้ ว่ ยในเขติสุขภาพเด่ยวกัน นอุกจากน่�
โคัรงการคัล้ิ นิ ก ภาวะหัั ว ใจล้้ ม เหัล้วน่� ยั ง ชี่ ว ย
สนั บั สนุ น ด้ า นคัวามร้้ แ ล้ะการฝึึ ก อุบัรม เพื� อุ
ก่อุใหั้เกิดป็ระโยชีน์ในการจัดติัง� คัล้ินกิ ภาวะหััวใจ
ล้้มเหัล้วในโรงพยาบัาล้กลุ้่มเป็้าหัมายติ่าง ๆ
อุย่างเชี่น การผู้ล้ิติสื�อุโป็สเติอุร์สรุป็แนวที่าง
การวินิจฉีัยโรคั แล้ะแนวที่างในการด้แล้ผู้้้ป็่วย
ที่ั�งแบับัเรื�อุรังหัรือุภาวะกำาเริบั รวมที่ั�งข้อุม้ล้
สรุป็การใชี้ยาแล้ะป็รับัยาใหั้ผู้ป็้ ว่ ยที่่ร� บัั การรักษา
แบับัผู้้ป็้ ว่ ยนอุก มอุบัใหั้กบัั โรงพยาบัาล้ในเคัรือุข่าย
เพื�อุใชี้ในการด้แล้ผู้้้ป็่วยได้อุย่างเหัมาะสม
“เรามุ่ ง หัวั ง ที่่� จ ะกระจายการเข้ า ถ่ ง
การรักษาหัรือุบัริการขอุงคัล้ินกิ ภาวะหััวใจล้้มเหัล้ว
ใหั้ กับั ป็ระชีาชีนในพื� น ที่่� ติ่ า งจั ง หัวั ด แล้ะพื� น ที่่�
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[ Movement ]
กองบรรณาธิการ •

จุุฬาฯ จุัดอบรมระยะสั้ั�น

17th Chulalongkorn Endocrine Conference
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สาขาวิิ ชุ าต่ อ มไร์� ท่ อ และเมตะบอลิ ส ม ภาควิิ ชุ าอายุ ร์ ศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์ จัุ ฬ าลงกร์ณ์ ม หาวิิ ท ยาลั ย จัั ดี การ์อบร์มร์ะยะสั� น
17th Chulalongkorn Endocrine Conference ร์้ปแบบออนไลน์ ณ ห�องปร์ะชุุม
อาคาร์ภ้มสิ ร์ิ มิ งั คลานุสร์ณ์ ชุัน� 4C ร์ะหวิ่างวิันที� 24-26 พฤศจัิกายน พ.ศ. 2564
โดียเน�นการ์ดี้แลร์ักษาโร์คเบาหวิานและโร์คร์ะบบต่อมไร์�ท่ออ่�น ๆ ในลักษณะ
สหสาขาวิิชุาชุีพร์่วิมกันให�แก่บุคลากร์ทางการ์แพทย์ กร์ะทร์วิงสาธิาร์ณสุข
สามาร์ถ่นำาควิามร์้�ที�ไดี�ไปใชุ�จัร์ิงในทางปฏิิบัติ เน�นการ์ดี้แลแบบองค์ร์วิม ซั่�งจัะ
คร์อบคลุมตั�งแต่แนวิทางการ์ป้องกันโร์ค การ์ตร์วิจัคัดีกร์อง การ์ดี้แลร์ักษา
อย่างมีปร์ะสิทธิิภาพ ร์วิมทั�งการ์ดี้แลภาวิะจัิตใจัและสังคม การ์ส่งเสร์ิมสุขภาพ
ผู้้�สนใจัเข�าร์่วิมการ์อบร์มสามาร์ถ่ลงทะเบียนไดี�ท�ี https://cuec2021.
virtual-meeting.live/home.php#join_now อัตร์าค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ทัง� นี�
แพทย์ผู้้�เข�าร์่วิมการ์อบร์มจัะไดี�ร์ับ CME 20 หน่วิยกิต และไดี�ร์ับสิทธิิปร์ะโยชุน์
ในการ์ร์ับชุม VDO ย�อนหลัง 3 เดี่อน สามาร์ถ่ดีาวิน์โหลดี handout PDF และ
Certificate สอบถ่ามร์ายละเอียดีเพิม� เติมไดี�ที� คุณอาภาภร์ณ์ การ์ินทร์์ โทร์ศัพท์
089-122-2030 E-mail: endochula@gmail.com

ร.พ.รามาธิิบดี จุัดประชุุมวิิชุาการระดับนานาชุาติิ
“Enhancing clinical skills in patients with dizziness”
คณะแพทยศาสตร์์ โร์งพยาบาลร์ามาธิิ บ ดีี มหาวิิ ท ยาลั ย มหิ ดี ล
จััดีปร์ะชุุมวิิชุาการ์ร์ะดีับนานาชุาติ เร์่�อง “การ์ร์ับม่อกับผู้้�ป่วิยเวิียนศีร์ษะ
อย่างชุาญฉลาดี – Enhancing clinical skills in patients with dizziness”
ในร์ะหวิ่างวิันที� 18-19 พฤศจัิกายน พ.ศ. 2564 เวิลา 8.30-16.00 น. ในร์ะบบ
Online Webinar ถ่่ายทอดีสดีจัากห�องปร์ะชุุมจัีร์ะ ศิร์ิโพธิิ� ภาควิิชุาโสต ศอ
นาสิกวิิทยา ชุั�น 2 อาคาร์ 1 คณะแพทยศาสตร์์โร์งพยาบาลร์ามาธิิบดีี
มหาวิิ ท ยาลั ย มหิ ดี ล กร์ุ ง เทพฯ โดียมี วิั ต ถุ่ ป ร์ะสงค์ เ พ่� อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ในการ์ดี้แลเพิ�มพ้นควิามร์้�ใหม่ในการ์เล่อกใชุ�วิิธิีการ์ตร์วิจัวิินิจัฉัย และเทคนิค
การ์ร์ักษาการ์ทำางานของร์ะบบปร์ะสาทการ์ทร์งตัวิของห้ชุ�ันในแก่แพทย์
นักแก�ไขการ์ไดี�ยิน และบุคลากร์ทางการ์แพทย์อ่�น ๆ ที�มีส่วินเกี�ยวิข�องกับ
การ์ดี้แลร์ักษาผู้้�ป่วิยที�มีปัญหาการ์ทร์งตัวิร์่วิมกับอาการ์เวิียนศีร์ษะ อีกทั�ง
เป็นการ์ชุ่วิยเปิดีโอกาสให�แก่ผู้้�เข�าร์่วิมการ์ปร์ะชุุมไดี�มีโอกาสซัักถ่ามข�อสงสัย
และร์่วิมอภิปร์ายควิามคิดีเห็นกับผู้้�เชุี�ยวิชุาญอีกดี�วิย
ผู้้�สนใจัสามาร์ถ่สอบถ่ามร์ายละเอียดีเพิ�มเติม หร์่อลงทะเบียนไดี�ที�
http://imcpcthailand.com/dizziness/index.html โทร์ศัพท์ 0-2201-0283
E-mail: regiscon@hotmail.com
ประจำำเดืือนกัันยายน 2564
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[ เสี้ยวหนึ่งของชีวิต ]
• นพ.พินิจ กุลละวณิชย์

ต่่อมลููกหมาก
ป็ัจจัยเส่่�ยงต่่อการเกิด BPH คัือ อาย์ อ้วันลูงพั์ง เบาหวัาน
คัวัามดันโลูหิต่สู่ง การอักเส่บของต่่อมลููกหมาก การไม่ออกกำาลูังกาย
แลูะอาหาร อาหารท่�เป็็นป็ัจจัยเส่่�ยงคัือ เนื�อแป็รรูป็, เนื�อแดง, refined
grain (ธุ์ัญิพัืชท่�ผู้่านการส่่แลู้วั เช่น ข้าวัขาวั เส่้นก๋วัยเต่่�ยวั แป็้ง
ขนมป็ัง ฯลูฯ) นำ�าต่าลู ฯลูฯ
เมื�อต่่อมลููกหมากโต่จะกด urethra แลูะกระเพัาะป็ัส่ส่าวัะ
ทำาให้ป็ัส่ส่าวัะไหลูยากข่�น ทำาให้กระเพัาะป็ัส่ส่าวัะต่้องบ่บต่ัวัแรงข่�น
ซี่ง� จะทำาให้กลู้ามเนือ� ของกระเพัาะป็ัส่ส่าวัะใหญิ่ หนาข่น� จ่งลูดป็ริมาณ
นำา� ป็ัส่ส่าวัะท่ก� ระเพัาะป็ัส่ส่าวัะจะเก็บไวั้ได้ จ่งทำาให้ต่อ้ งป็ัส่ส่าวัะบ่อย ๆ
แลูะถึ่งแม้จะป็วัดป็ัส่ส่าวัะแต่่จะป็ัส่ส่าวัะได้ก็ต่้องเบ่ง รอ แลูะป็ัส่ส่าวัะ
ไม่พั์่งแรงเหมือนแต่่ก่อน อาจไหลู ๆ หย์ด ๆ หลูังป็ัส่ส่าวัะแลู้วั
อาจยังม่หยดออกอ่กบ้าง ม่คัวัามรูส่้ ก่ ถึ่ายไม่ส่ด์ อยากถึ่ายอ่ก ทำาให้ต่อ้ ง
ไป็ห้องนำ�าบ่อย ๆ ต่้องลู์กข่�นต่อนกลูางคัืน ทำาให้ม่ป็ัญิหากับการนอน
หรือบางคันอาจกลูั�นป็ัส่ส่าวัะไม่อยู่
โดยทัวั� ไป็ถึ้าไม่มอ่ าการ หรืออาการน้อย แพัทย�มกั ไม่แนะนำา
ให้ทำาอะไร แต่่ก็คัวัรป็ร่กษาแพัทย�ให้แพัทย�พัิจารณา ถึ้าเป็็นมาก
แพัทย�อาจให้ยา แลูะ/หรือทำาการผู้่าต่ัด ถึ้าป็ัส่ส่าวัะไม่ออกเลูยถึือวั่าเป็็น
ภาวัะฉุ์กเฉุิน medical emergency ต่้องร่บไป็โรงพัยาบาลู ใส่่ท่อผู้่าน
urethra เข้าไป็ในกระเพัาะป็ัส่ส่าวัะเพัือ� ให้ป็ส่ั ส่าวัะออกมาได้ ถึ้าป็ลู่อย
BPH ไวั้จนเป็็นมากอาจทำาให้ไต่วัายได้
การวัินิจฉุัยโรคัต่่อมลููกหมากโต่ (BPH) ข่�นอยู่กับอาการ
ถึ้าม่อาการต่้องร่บพับแพัทย�เพัื�อการวัินิจฉุัยท่�ถึูกต่้อง เพัราะส่าเหต่์
ของอาการต่่าง ๆ ม่หลูายโรคั การรับป็ระทานยาบางชนิด เช่น ยาแก้แพั้
(antihistamine) จะทำาให้ย�งิ ป็ัส่ส่าวัะลูำาบากในคันท่�ม่ BPH เพัราะม่ผู้ลู
ต่่อกลู้ามเนื�อกระเพัาะป็ัส่ส่าวัะ
แพัทย�จะต่รวัจร่างกายอย่างลูะเอ่ยด (ต่้องน่กถึ่งโรคัอืน� ๆ ด้วัย)
รวัมทั�งการดูวั่าหลูังป็ัส่ส่าวัะยังม่ป็ัส่ส่าวัะเหลูืออยู่แคั่ไหน (post-void
residual urine test) แพัทย�จะต่รวัจด้วัย digital rectal examination,
DRE ซี่ง� ก็คัอื การคัลูำาต่่อมลููกหมากผู้่านรูทวัารด้วัยนิวั� เพัราะต่่อมลููกหมาก
อยู่ข้างหน้าของ rectum ซี่�งทำาได้ง่าย ไม่เจ็บ ทำาแบบผูู้้ป็่วัยนอก
ในคัลูินิกได้ แต่่แพัทย�ก็คัลูำาได้บางส่่วันของต่่อมลููกหมากเท่านั�น เช่น
วั่ามันแข็งน์่มหรืออย่างไร ฯลูฯ แลูะแพัทย�อาจจะคั์ยกับผูู้้ป็่วัยเรื�อง
การต่รวัจหาคั่าหรือระดับของ PSA ในเลูือด PSA คัือ Prostatic Specific
Antigen ซี่�งม่ทั�งข้อด่แลูะข้อเส่่ย แต่่ถึ้าใช้ PSA อย่างระวัังจะเป็็น
ป็ระโยชน� แลูะการต่รวัจอื�น ๆ ท่�จำาเป็็น เช่น ต่รวัจป็ัส่ส่าวัะ นำ�าต่าลู
ในเลูือด ฯลูฯ
ถึ้ า แพัทย� วัิ นิ จ ฉุั ย แลู้ วั วั่ า เป็็ น BPH คัวัรม่ ช่ วัิต่ ป็ระจำา วัั น
ท่เ� หมาะส่ม เช่น พัยายามลูดคัวัามเคัร่ยดด้วัยการออกกำาลูังกาย นัง� ส่มาธุ์ิ
เวัลูาไป็ป็ัส่ส่าวัะพัยายามถึ่ายให้หมด เพัื�อป็้องกันการคัั�งคั้างของ
ป็ัส่ส่าวัะในกระเพัาะป็ัส่ส่าวัะแลูะการต่ิดเชื�อ ระวัังเรื�องยาต่่าง ๆ เช่น
antihistamine แลูะยาแก้คััดจมูก พัยายามไม่ดื�มนำ�ามากต่อนเย็น
โดยเฉุพัาะท่�ม่คัาเฟอ่น บนเคัรื�องบินท่�บินนาน ไม่ดื�มแอลูกอฮอลู�
แลูะพัยายามป็ัส่ส่าวัะท์ก 60-90 นาท่
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ต่่อมลููกหมากเป็็นอวััยวัะส่่วันหน่�งของระบบการส่ืบพัันธุ์์�
หรือจะพัูดได้วั่าเป็็นส่่วันหน่�งของระบบ urogenital หรือระบบทางเดิน
ป็ัส่ส่าวัะแลูะอวััยวัะเพัศ เป็็นอวััยวัะท่ผู้� ชู้ ายม่ แต่่ผู้หู้ ญิิงไม่ม่ ต่่อมลููกหมาก
ม่ ข นาดเพั่ ย งวัอลูนั ท (walnut) แต่่ ทำา ให้ ม่ ป็ั ญิ หาด้ า นส่์ ข ภาพัแก่
ผูู้้ชายมาก เพัราะมันต่ั�งอยู่ในท่�ท่�ม่อวััยวัะท่�ส่ำาคััญิอื�น ๆ
ต่่อมลููกหมากอยูข่ า้ งหน้าของ rectum หรือลูำาไส่้ใหญิ่ส่วั่ นลู่าง
แลูะอยู่ต่ำ�ากวั่ากระเพัาะป็ัส่ส่าวัะ กระเพัาะป็ัส่ส่าวัะจะรับป็ัส่ส่าวัะ
มาจาก 2 ท่อไต่ (ureter) มาเก็บไวั้ จนกวั่าจะมากพัอจ่งเกิดอาการ
ป็วัดป็ัส่ส่าวัะ จากกระเพัาะป็ัส่ส่าวัะ นำ�าป็ัส่ส่าวัะจะไหลูผู้่านท่อป็ัส่ส่าวัะ
(urethra) ท่�ส่่วันบนม่ต่่อมลููกหมากอยู่รอบ ๆ ออกสู่่อวััยวัะเพัศ
เนื�องจากต่่อมลููกหมากอยู่รอบ urethra เมื�อต่่อมโต่ข่�น
มันก็จะกด urethra ทำาให้ม่อาการทางป็ัส่ส่าวัะ ช่วังแรกเกิดขนาดของ
ต่่อมลููกหมากจะม่นำ�าหนักไม่ถึง่ คัร่ง� ounce (1 ounce คัือ 28.3415 กรัม)
ช่ วั งวัั ย ร์่ น ต่่ อ มลูู ก หมากจะโต่มากข่� น แลูะจะโต่ข่� น อ่ ก ในช่ วั งอาย์
40-50 ป็ี โรคัของต่่อมลููกหมากคัือ ต่่อมลููกหมากโต่ หรือ Benign
prostatic hyperplasia (BPH) ต่่อมลููกหมากอักเส่บ แลูะมะเร็ง
หน้าท่�ของต่่อมลููกหมากคัือ ผู้ลูิต่นำ�าท่�เป็็นส่่วันป็ระกอบของ
semen (นำ�าอส่์จิ) ใน semen จะม่ sperm (อส่์จิ) นำ�าท่�ผู้ลูิต่จาก
ต่่อมลููกหมากท่เ� ป็็นด่างเพัือ� ท่จ� ะช่วัยลูดกรดในช่องคัลูอด (vagina) เพัือ� ให้
sperm อยูไ่ ด้ แลูะนำา� ท่ผู้� ลูิต่จาก seminal vesicles ท่ม� โ่ ป็รต่่น กรดไขมัน
fructose เพัื�อเป็็นอาหารให้กับอส่์จิ (sperm) sperm เป็็นส่่วันป็ระกอบ
ของ semen เพั่ยง 2-5% นำ�าจาก seminal vesicles เป็็นส่่วันป็ระกอบ
60% แลูะต่่อมลููกหมากผู้ลูิต่นำ�าท่�เป็็นส่่วันป็ระกอบป็ระมาณ 30%
ป็ริมาณ semen ในแต่่ลูะคัรั�งจะม่ป็ระมาณ 2-5 ซี่ซี่ แลูะม่ sperm
ป็ระมาณ 200-300 ลู้านต่ัวั
การทำางานของต่่อมลููกหมากข่�นอยู่กับ hormones ต่่าง ๆ
เช่น testosterone (ผู้ลูิต่โดย testicles ลููกอัณฑะ) แลูะจาก hormones
อื�น ๆ ท่�มาจาก pituitary gland (ในส่มอง) แลูะจากต่่อม adrenals
(อยู่เหนือไต่)
ต่่อมลููกหมากแบ่งออกเป็็นข้างขวัาแลูะข้างซี้าย ส่่วันท่�กวั้าง
อยูใ่ ต่้กระเพัาะป็ัส่ส่าวัะ ส่่วันแหลูมอยูข่ า้ งใต่้ พัูดง่าย ๆ คัลู้าย ๆ หัวัธุ์นู
ท่�ช่�ลูง แลูะยังแบ่งออกเป็็นส่่วันหน้า (anterior) ส่่วันหลูัง (posterior)
แลูะส่่วันระหวั่าง base กับ apex คัือ mid gland
Benign prostatic hyperplasic (BPH) ป็กต่ิผู้ชู้ ายอาย์ 20-30 ป็ี
จะม่ต่อ่ มลููกหมากท่ห� นัก 20 กรัม แต่่หลูังอาย์ 50 ป็ีจะเริม� โต่ข่น� อาจม่
นำา� หนัก 50-100 กรัมเมือ� อาย์ 80 ป็ี (เคัยม่ถึง่ 500 กรัม!) BPH ไม่ใช่มะเร็ง
แลูะไม่กลูายเป็็นมะเร็ง แต่่ก็อาจม่มะเร็งอยู่ร่วัมด้วัยกับ BPH ผูู้้ชาย
ท์กคันถึ้าม่อาย์ยืนจะม่ BPH ไม่มากก็น้อย
50-60% ของผูู้้ชายท่�ม่ BPH จะไม่ม่อาการ แต่่หลูายคัน
ม่ป็ญิ
ั หามากคัือ ม่อาการของระบบทางเดินป็ัส่ส่าวัะส่่วันลู่างคัือ LUTS
(Lower Urinary Tract Symptoms) นิวั� ในกระเพัาะป็ัส่ส่าวัะแลูะเลูือดออก
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องค�ความ่ร้� “ใหม่่” ที่่�โลกกำลังค�นหา
ส้่การวิจััยพััฒนา การรักษาและวัคซี่น
จากข้้อมููลด้้านระบาด้วิิทยาและการติิด้เชื้้�อข้องโรคโควิิด้-19 ณ วิันท่�
29 สิิงหาคมู พ.ศ. 2564 พบผูู้้ติิด้เชื้้�อทั�วิโลกแล้วิจำานวินกวิ่า 212 ล้านราย และ
ผูู้้เสิ่ยชื้่วิิติกวิ่า 4 ล้านราย ซึ่่�งแมู้ในประเทศท่�พัฒนาแล้วิ เชื้่น สิหรัฐอเมูริกา
และหลายประเทศในยุโรปท่�มู่ระบบจัด้การด้้านการแพทย์และสิาธารณสิุข้ท่�มู่
ประสิิทธิภาพก็ยงั ไมู่สิามูารถควิบคุมูการระบาด้ได้้ด้่ หร้อในประเทศท่มู� แ่ นวิโน้มู
การระบาด้ข้องโรคลด้ลงแติ่ยังมู่การระบาด้ซึ่ำ�าติ่อเน้�อง ซึ่่�งทั�งหมูด้สิ่งผู้ลกระทบ
ติ่อระบบเศรษฐกิจ การประกอบอาชื้่พ และการใชื้้ชื้่วิิติประจำาวิันข้องประชื้าชื้น
รวิมูไปถ่งการข้าด้แคลนอุปกรณ์การแพทย์ และระบบสิุข้ภาพในภาพรวิมู
ดร.จุุ ไรรั ต น์์ พรหมใจุ ผู้้� จุั ด การงาน์วิิ จุั ย สถาบัั น์ วิิ จุั ย ระบับั
สาธารณสุข (สวิรส.) กล่าวิในเร้อ� งน่วิ� า่ “จากปัญหาการระบาด้ข้องโรคโควิิด้-19
จากเชื้้�อไวิรัสิสิายพันธุ์ใหมู่ท่�เกิด้จากเชื้้�อไวิรัสิ SARS-CoV-2 ท่�สิ่งผู้ลกระทบ
ไปทุกมูิติิทั�วิโลก จ่งจำาเป็นติ้องมู่การศ่กษาค้นควิ้าวิิจัยในเร้�องน่�อ่กมูากและ
อย่างเร่งด้่วิน สิถาบันวิิจัยระบบสิาธารณสิุข้ (สิวิรสิ.) จ่งได้้สินับสินุนทุนโครงการ
“การศึึกษาโคโรน์าไวิรัสสายพัน์ธุใ์ หม่ (โควิิด-19): งาน์วิิจุยั ไวิรัสวิิทยา การศึึกษา
ข�อม้ลการตรวิจุวิิน์ิจุฉััย การรักษา และการพัฒน์าวิัคซีีน์” โด้ยท่มูวิิจัยจาก
ภาควิิชื้าจุลชื้่วิวิิทยา คณะวิิทยาศาสิติร์ มูหาวิิทยาลัยเทคโนโลย่พระจอมูเกล้าธนบุร,่
ประจำำเดืือนกัันยายน 2564
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คณะวิิทยาศาสิติร์และเทคโนโลย่ มูหาวิิทยาลัยราชื้ภัฏสิวินสิุนันทา, สิถาบัน
ชื้่วิวิัติถุ กรมูวิิทยาศาสิติร์การแพทย์ และหน่วิยชื้่วิสิารสินเทศและการจัด้การ
ข้้อมููลวิิจัย มูหาวิิทยาลัยมูหิด้ล เพ้�อทบทวินและสิรุปองค์ควิามูรู้ท่�เก่�ยวิกับ
เชื้้อ� ไวิรัสิ SARS-CoV-2 จากงานวิิชื้าการหลากหลายแหล่งในระด้ับชื้าติิและนานาชื้าติิ
ติลอด้จนการรวิบรวิมูควิามูคิด้เห็นข้องนักวิิจัยผูู้้เชื้่�ยวิชื้าญท่�เก่�ยวิข้้องในระด้ับ
ประเทศ เพ้�อเป็นแนวิทางในการพัฒนางานวิิจัยสิร้างองค์ควิามูรู้เชื้ิงนโยบาย
สิาธารณสิุข้และนวิัติกรรมูเพ้�อการแก้ปัญหาโรคโควิิด้-19 ในประเทศไทยทั�ง
ในปัจจุบันและอนาคติติ่อไป”
ผู้ศึ.ดร.ไตรวิิทย์ รัตน์โรจุน์พงศึ์ น์ักวิิจุยั เครือข่าย สวิรส. สังกัดภาควิิชา
จุุลชีวิวิิทยา คณะวิิทยาศึาสตร์ มหาวิิทยาลัยเทคโน์โลยีพระจุอมเกล�าธน์บัุรี
กล่าวิถ่งงานวิิจัยเร้�องน่�วิ่า ท่มูวิิจัยได้้รวิบรวิมูองค์ควิามูรู้เก่�ยวิกับคุณสิมูบัติิ
ทางชื้่วิวิิทยา การรักษาป้องกัน และการติรวิจวิินจิ ฉััยเชื้้อ� โคโรนาไวิรัสิสิายพันธุใ์ หมู่
(โควิิด้-19) จากข้้อมููลวิิชื้าการและรายงานจากแหล่งข้้อมููลท่เ� ชื้้อ� ถ้อท่มู� ใ่ นปัจจุบนั
ทั�งงานวิิจัยท่�มู่การติ่พิมูพ์เผู้ยแพร่ในวิารสิารวิิชื้าการนานาชื้าติิและระด้ับชื้าติิ
มูาสิรุปในโครงการศ่กษาด้ังกล่าวิ ซึ่่�งมู่ประเด้็นสิำาคัญติ่าง ๆ เชื้่น วิิวิัฒน์าการ
ระดั บั โมเลกุ ล และจุี โ น์ไทป์์ ข องเชื� อ ไวิรั ส SARS-CoV-2 ซึ่่� ง มู่ ร ายงาน
ผู้ลการศ่กษาระบุวิ่าการแพร่ระบาด้ข้องเชื้้�อไวิรัสิโคโรนาในอด้่ติท่�ผู้่านมูา เชื้่น
โรคติิด้เชื้้�อทางเด้ินหายใจเฉั่ยบพลันรุนแรง หร้อซึ่าร์สิ (SARS-CoV) และ
โรคทางเด้ินหายใจติะวิันออกกลาง (MERS-CoV) ล้วินชื้่�ให้เห็นวิ่าไวิรัสิเหล่าน่�
มู่ศกั ยภาพสิูงในการติิด้และแพร่กระจายเชื้้อ� ไปได้้ในวิงกวิ้าง ซึ่่ง� พบวิ่าการกลายพันธุ์
ในจ่โนมูหร้อพันธุกรรมูข้องเชื้้อ� ท่น� ำาไปสิูก่ ารเปล่ย� นแปลงลำาด้ับกรด้อะมูิโน หร้อ
ท่�เราเร่ยกวิ่า nonsynonymous substitution มู่ควิามูเก่�ยวิข้้องอย่างยิ�งติ่อ
ควิามูสิามูารถในการติิด้และแพร่กระจายติัวิข้องเชื้้�อ ในกรณ่ข้องการกลายพันธุ์
ในสิ่วินข้องโปรติ่น Spike ข้องเชื้้อ� ไวิรัสิโคโรนานัน� จะมู่สิวิ่ นสิำาคัญติ่อการเพิมู� ศักยภาพ
ให้เชื้้อ� ไวิรัสิสิามูารถเปล่ย� นไปติิด้เชื้้อ� ในสิิง� มู่ชื้วิ่ ติิ ชื้นิด้อ้น� ๆ ได้้ และยังพบด้้วิยวิ่า
14
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การกลายพันธุ์เพ่ยงกรด้อะมูิโนเด้่ยวิก็สิ่งผู้ลกระทบรุนแรงติ่อการทำาลายเซึ่ลล์
ข้องผูู้้รับเชื้้�ออ่กด้้วิย
แติ่เน้�องจากเชื้้�อไวิรัสิ SARS-CoV-2 เป็นเชื้้�อไวิรัสิอุบัติิใหมู่ท่�รู้จักเมู้�อ
ปลายปี พ.ศ. 2562 ด้ังนัน� จ่งมู่การวิิเคราะห์ข้อ้ มููลในเชื้ิงวิิวิฒ
ั นาการระด้ับโมูเลกุล
เพ้�อค้นหาแหล่งท่�มูาข้องเชื้้�อชื้นิด้น่� มู่การศ่กษาจำานวินมูากท่�พยายามูพิสิูจน์วิ่า
เชื้้�อไวิรัสิ SARS-CoV-2 มู่สิารรหัสิพันธุกรรมู รวิมูถ่งจ่โนมูคล้ายกับเชื้้�อไวิรัสิ
โคโรนาข้องค้างคาวิ ผู้ลการวิิเคราะห์จากนักวิิจัยหลายแหล่งข้้อมููลชื้่�ติรงกันวิ่า
ลำาด้ับนิวิคล่โอไทด้์จากชื้ิ�นสิ่วินข้องย่นสิำาคัญ ๆ ข้องเชื้้�อไวิรัสิ SARS-CoV-2
มู่ วิิ วิั ฒ นาการใกล้ ชื้ิ ด้ กั บ เชื้้� อ ไวิรั สิ โคโรนาท่� แ ยกจากค้ า งคาวิ เน้� อ งจากเชื้้� อ
ทั�งสิองชื้นิด้น่�มู่บรรพบุรุษร่วิมูกัน (common ancestor) ทำาให้อนุมูานได้้วิ่า
เชื้้�อไวิรัสิ SARS-CoV-2 น่าจะวิิวิัฒนาการมูาจากการกลายพันธุ์ ซึ่่�งทำาให้เชื้้�อ
มู่ควิามูสิามูารถท่�จะจับกับโมูเลกุลติัวิรับบนเซึ่ลล์มูนุษย์จนทำาให้เกิด้การติิด้เชื้้�อ
ไปสิู่คนในท่�สิุด้
จากการค้นควิ้าข้้อมููลข้องท่มูวิิจัยยังพบวิ่าการศ่กษาเก่�ยวิกับจ่โนไทป์
(genotyping) หร้อข้้อมููลทางพันธุกรรมูข้องเชื้้�อไวิรัสิเป็นสิ่วินสิำาคัญท่�จะชื้่วิยให้
เข้้าใจการระบาด้ข้องเชื้้อ� และสิามูารถชื้่วิยวิางนโยบายในการป้องกันการระบาด้
ข้องโรคได้้ด้วิ้ ย ในทางทฤษฎี่การศ่กษาจ่โนไทป์ข้องสิิง� มู่ชื้วิ่ ติิ ชื้นิด้ใด้ ๆ ควิรเริมู� ติ้น
จากการเข้้าใจวิิวิัฒนาการเชื้ิงโมูเลกุลข้องสิิ�งมู่ชื้่วิิติชื้นิด้นั�นก่อน ในกรณ่ข้อง
เชื้้�อไวิรัสิ SARS-CoV-2 ก็เชื้่นเด้่ยวิกัน ซึ่่�งการวิิเคราะห์ข้้อมููลสิารพันธุกรรมู
มู่บทบาทสิำาคัญติ่อการเข้้าใจจ่โนไทป์ข้องเชื้้อ� ไวิรัสิ แติ่เน้อ� งจากไวิรัสิ SARS-CoV-2
เป็นไวิรัสิท่�มู่จ่โนมูข้นาด้ใหญ่ ทำาให้การวิิเคราะห์ข้้อมููลติลอด้จ่โนมูไมู่ใชื้่สิิ�งง่าย
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เน้� อ งจากการวิิ เ คราะห์ ด้ั ง กล่ า วิติ้ อ งการประสิิ ท ธิ ภ าพในการคำา นวิณด้้ วิ ย
เคร้� องคอมูพิ วิ เติอร์ ท่�มู่กำา ลั ง ในการประมูวิลผู้ลสิู ง และมู่ ก ารจั ด้การข้้ อ มูู ล
ท่�ยุ่งยากพอสิมูควิร ทำาให้การวิิจัยจำานวินมูากเริ�มูติ้นจากการเล้อกใชื้้ข้้อมููล
นิ วิ คล่ โ อไทด้์ บ างสิ่ วิ นมูาเป็ น ติั วิ แทนข้องข้้ อ มูู ล ในการศ่ ก ษาวิิ วิั ฒ นาการ
ระด้ับโมูเลกุลเพ้�อลด้ภาระและเวิลาในการประมูวิลผู้ลทางคอมูพิวิเติอร์
รายงานฉับับน่�ทางผูู้้วิิจัยยังได้้กล่าวิวิ่า “ระบบมูาติรฐานข้องการศ่กษา
ด้้านจ่โนไทป์หร้อข้้อมููลทางพันธุกรรมูข้องเชื้้�อไวิรัสิ SARS-CoV-2 ในปัจจุบัน
จำาเป็นติ้องใชื้้ข้้อมููลนิวิคล่โอไทด้์ติลอด้จ่โนมูข้องเชื้้�อไวิรัสิในการเปร่ยบเท่ยบ
วิิเคราะห์ยังมู่ข้้อจำากัด้วิ่าติ้องใชื้้คอมูพิวิเติอร์ท่�มู่กำาลังในการประมูวิลผู้ลสิูง
ทำาให้ข้อ้ มููลจ่โนไทป์ข้องไวิรัสิ SARS-CoV-2 ยังมู่การถกเถ่ยงกันอยูแ่ ละยังติ้องการ
ข้้อมููลเพิมู� เติิมูอ่กมูาก อย่างไรก็ติามู การสิร้างแผู้นภูมูทิ แ่� สิด้งถ่งสิายวิิวิฒ
ั นาการ
phylogenetic tree เพ้�อศ่กษาระบาด้วิิทยาโมูเลกุลและควิามูหลากหลายทาง
ชื้่วิภาพข้องไวิรัสิยังเป็นควิามูติ้องการข้องประเทศอย่างมูาก เน้�องจากจะ
ชื้่วิยให้เห็นรูปแบบการระบาด้ข้องเชื้้�อแล้วิ ยังมู่บทบาทติ่อการวิางนโยบายทาง
สิาธารณสิุข้เพ้�อป้องกันติ่อไป”
นอกจากน่ใ� นรายงานการศ่กษาด้ังกล่าวิยังได้้ทบทวินองค์ควิามูรูใ้ นด้้าน
การติรวิจวิินจิ ฉััยเชื้้อ� ด้้วิยชืุ้ด้ติรวิจแบบติ่าง ๆ การพัฒนายาติ้านไวิรัสิ SARS-CoV-2
และปฏิสิัมูพันธ์ระหวิ่างไวิรัสิ SARS-CoV-2 กับสิิ�งมู่ชื้่วิิติ และการป้องกันโรค
ท่จ� ะเน้นไปท่ร� ะบบภูมูคิ มูุ้ กันท่ติ� อบสินองติ่อการติิด้เชื้้อ� ไวิรัสิ SARS-CoV-2 อ่กด้้วิย
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nSPHERE หมวกแรงดัันบวก-ลบ
ตอบโจทย์์วิกฤตโควิดั-19
ศููนย์์นาโนเทคโนโลย์ีแห่่งชาติิ (นาโนเทค) สำำานักงานพััฒนาวิิทย์าศูาสำติร์์
และเทคโนโลย์ีแห่่งชาติิ (สำวิทช.) กร์ะทร์วิงการ์อุุดมศูึกษา วิิทย์าศูาสำติร์์ วิิจัย์ั และ
นวิัติกร์ร์ม (อุวิ.) ร์่วิมกับเคร์ือุข่่าย์พััฒนา “nSPHERE ห่มวิกแร์งดันบวิก-ลบ”
นวิัติกร์ร์มเพัื�อุลดการ์แพัร์่กร์ะจัาย์เชื�อุ ด้วิย์แนวิคิดปร์ะกอุบง่าย์ ผลิติได้เร์็วิ
ร์าคาไม่แพัง สำู่การ์ใช้งานเป็นอุุปกร์ณ์์สำ่วินบุคคลที�สำะดวิก นำ�าห่นักเบา และ
สำามาร์ถนำาสำ่วินควิบคุมกลับมาใช้ซ้ำำ�าได้ เติร์ีย์มถ่าย์ทอุดเทคโนโลย์ีสำู่เอุกชน
กร์ะจัาย์การ์ผลิติติอุบสำนอุงควิามติ้อุงการ์ใช้งาน
สำำาห่ร์ับวิิกฤติโควิิด-19 ภาย์ใติ้สำถานการ์ณ์์ในปัจัจัุบัน การ์ข่าดแคลน
วิัคซ้ำีน ปร์ะสำิทธิิภาพัการ์ป้อุงกันการ์ติิดติ่อุข่อุงวิัคซ้ำีนแติ่ละย์ี�ห่้อุ ร์วิมไปถึง
การ์กลาย์พัันธิ์ทุ ม�ี แี นวิโน้มร์ุนแร์งข่ึน� เร์ือุ� ย์ ๆ ทำาให่้เมือุ� พัิจัาร์ณ์าจัากร์ูปการ์ณ์์แล้วิ
สำถานการ์ณ์์เช่นนี�ย์ังถือุวิ่าอุย์ู่ในร์ะดับที�มีควิามเสำี�ย์งและเปร์าะบางสำูง และ
ย์ังไม่สำามาร์ถคาดการ์ณ์์ถงึ แนวิโน้มทีด� ข่ี นึ� ได้ในเวิลาอุันใกล้ กลย์ุทธิ์การ์ร์ับมือุ
ข่้อุห่นึ�งที�สำำาคัญมากและไม่สำามาร์ถละเลย์ได้ก็คือุ มาติร์การ์ลดควิามเสำี�ย์ง
การ์ติิ ดเชื� อุข่อุงบุ คลากร์ด่ านห่น้ า ห่ร์ื อุผู้ ป่วิย์ที� จัำาเป็ น ติ้ อุงร์ั บ บร์ิ ก าร์จัาก
สำถานพัย์าบาลไม่สำามาร์ถห่ลีกเลีย์� งได้ เช่น ฟอุกเลือุด คลอุดบุติร์ ห่ร์ือุปร์ะสำบ
อุุบัติิเห่ติุ จัำาเป็นติ้อุงปฏิิบัติิอุย์่างติ่อุเนื�อุง ดร.ไพศาล ขัันชััยทิิศ หััวหัน้า
ทิีมวิจััยเขั็มระดับนาโน กล่�มวิจััยวัสด่ตอบสนองและเซ็็นเซ็อร์ระดับนาโน
นาโนเทิค สวทิชั. จัึงได้ร์ิเร์ิม� พััฒนา “nSPHERE หัมวกแรงดันบวก-ลบ” ข่ึ�น
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[ Special ]

ห่ลั ก การ์เบื� อุ งติ้ น สำำา ห่ร์ั บ nSPHERE นั� น เป็ น
การ์พััฒนาห่มวิกที�สำามาร์ถป้อุงกันการ์แพัร์่กร์ะจัาย์เชื�อุไวิร์ัสำ
โคโร์นาได้ ด้ วิ ย์ร์ะบบการ์กร์อุงปร์ะสำิ ท ธิิ ภ าพัสำู ง ร์่ วิ มกั บ
การ์ควิบคุมควิามดันภาย์ในห่มวิกให่้สำูงห่ร์ือุติำ�ากวิ่าภาย์นอุก
แล้วิแติ่กร์ณ์ี เพัื�อุติัดโอุกาสำการ์เล็ดลอุดละอุอุงไอุจัามซ้ำึ�งเป็น
แห่ล่งที�อุย์ู่ข่อุงเชื�อุไวิร์ัสำโคโร์นา โดย์ที�ห่มวิกแร์งดันบวิก ห่ร์ือุ
nSPHERE(+) เห่มาะสำำาห่ร์ับบุคลากร์ทางการ์แพัทย์์ห่ร์ือุ
ด่านห่น้า ควิามดันภาย์ในห่มวิกสำูงกวิ่าภาย์นอุก ในทางกลับกัน
ห่มวิกแร์งดันลบห่ร์ือุ nSPHERE(-) สำำาห่ร์ับผูป้ วิ่ ย์ทีติ� ดิ เชือุ� ห่ร์ือุ
กลุม่ เสำีย์� งทีม� อุี าการ์นัน� ควิามดันภาย์ในห่มวิกติำ�ากวิ่าภาย์นอุก
ซ้ำึง� เป็นห่ลักการ์เดีย์วิกับการ์ควิบคุมเชือุ� ในโร์งพัย์าบาลข่นาดให่ญ่
ที�นับวิ่ามีปร์ะสำิทธิิภาพัสำูงวิิธิีห่นึ�งในปัจัจัุบัน
นักวิิจััย์นาโนเทคชี�วิ่าในการ์อุอุกแบบ ทีมวิิจััย์ได้
กำาห่นดให่้อุากาศูทีเ� ข่้าและอุอุกจัากห่มวิกถูกกร์อุงด้วิย์การ์ดูด
อุากาศูผ่านฟิลเติอุร์์ แติ่มีควิามแติกติ่างร์ะห่วิ่าง nSPHERE
ลบและบวิก คือุ แบบลบเน้นให่้อุากาศูข่าอุอุกจัากห่มวิก
สำะอุาดที� สำุ ด เพัร์าะผู้ สำ วิมใสำ่ มี ห่ ร์ื อุ อุาจัมี เชื� อุ แติ่ ใ นทาง
กลับกัน ห่มวิกแบบบวิกจัะเน้นให่้อุากาศูข่าเข่้าสำะอุาดที�สำุด
เนือุ� งจัากติ้อุงป้อุงกันเชือุ� แพัร์่กร์ะจัาย์จัากภาย์นอุกสำูผ่ สำู้ วิมใสำ่
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ซ้ำึ� ง ถื อุ วิ่ า มี ค วิามท้ า ทาย์มาก เมื� อุ พัย์าย์ามพัั ฒ นาให่้ เ ป็ น
อุุปกร์ณ์์สำวิมใสำ่สำ่วินบุคคลโดย์เฉพัาะกับ nSPHERE(-) ที�เป็น
แนวิคิดให่ม่ สำร์้างควิามดันให่้เป็นลบ ทำางานติร์งกันข่้ามกับ
PAPR (Powered Air Purifying Respirator) ทีแ� พัทย์์มกั จัะเป็น
ผู้ใช้ แติ่ด้วิย์มีแนวิคิดวิ่าห่ากทั�งผู้ติิดเชื�อุและผู้ดูแลได้ใช้ก็จัะ
มีปร์ะโย์ชน์กบั ทัง� สำอุงฝ่่าย์ ในภาย์ห่ลังจัึงพััฒนาทัง� บวิกและลบ
เพัื�อุสำร์้างกลไกการ์ป้อุงกันที�แน่นห่นา ลดโอุกาสำแพัร์่เชื�อุได้
มากย์ิ�งข่ึ�นไป
และเพัื�อุให่้ปร์ะสำิทธิิภาพัสำูงสำุด ทีมวิิจััย์นาโนเทค
เลือุกใช้ฟิลเติอุร์์กร์อุงอุากาศูปร์ะสำิทธิิภาพัสำูง ห่ร์ือุ HEPA
ซ้ำึ�งติ้อุงมีการ์อุอุกแบบให่้เห่มาะสำมติ่อุการ์ใช้งานในลักษณ์ะ
สำวิมใสำ่เป็นอุุปกร์ณ์์ปอุ้ งกันสำ่วินบุคคล ควิามย์ากจัึงติกไปอุย์ูท่ �ี
ปร์ะสำิทธิิภาพัและร์าคาทีจั� ะสำะท้อุนควิามคุม้ ค่าข่อุง nSPHERE
ให่้ได้ ดร.ไพศาล และทีมจัึงพัย์าย์ามห่าเกณ์ฑ์์การ์พัิจัาร์ณ์า
เปร์ีย์บเทีย์บ (benchmark) ในการ์พััฒนาเชิงควิามคุ้มค่า เช่น
สำำาห่ร์ับ nSPHERE(-) ซ้ำึ�งเปร์ีย์บเทีย์บการ์ใช้งานกับการ์ลงทุน
สำร์้างห่้อุงแร์งดันลบ สำ่วิน nSPHERE(+) อุาศูัย์การ์เทีย์บค่าใช้จัา่ ย์
ในการ์ทำาควิามสำะอุาด PAPR แติ่ละคร์ั�งกับการ์ใช้งานห่มวิก
แบบใช้แล้วิทิ�ง

[ Special ]
จัุ ด นี� ก ลาย์เป็ น จัุ ด เด่ น ข่อุง nSPHERE ทำา ให่้
การ์เคลือุ� นย์้าย์ผูติ้ ดิ เชือุ� ทำาได้จัร์ิงในเชิงปฏิิบติั ิ เนือุ� งจัากการ์เข่้า
อุอุกจัากห่้อุง การ์เข่้าลิฟติ์ ห่ร์ือุพัาห่นะโดย์สำาร์ มีควิามแติกติ่าง
ควิามดันอุย์ู่ติลอุดเวิลา ร์ะบบเดิมจัะไม่มีสำัญญาณ์เติือุน
แติ่ nSPHERE ให่้ควิามสำำาคัญ ณ์ จัุดนี�มากเป็นพัิเศูษ
ห่ลาย์คนกังวิลเร์ื�อุงข่อุงติ้นทุน แติ่นักวิิจััย์มอุงวิ่า
เร์าปร์ะนีปร์ะนอุมติ้นทุนได้ แติ่เร์ือุ� งควิามปลอุดภัย์เร์าไม่ควิร์
ปร์ะนีปร์ะนอุม จัุดนี�เอุงทำาให่้ทีมวิิจััย์ติ้อุงนึกวิิธิีการ์ผลิติและ
เลือุกใช้วิสำั ดุร์าคาปร์ะห่ย์ัด ซ้ำึง� จัร์ิง ๆ ย์ากมาก แติ่เร์าเล็งเห่็นวิ่า
จัะเป็นปร์ะโย์ชน์ในร์ะย์ะย์าวิ เนื�อุงจัากห่ากกร์ะบวินการ์
ผลิติห่มวิกสำามาร์ถทำาได้ง่าย์ ลงทุนไม่สำูงเกินไป เร์าก็จัะ
สำามาร์ถถ่าย์ทอุดเทคโนโลย์ีได้ง่าย์ นำาไปสำู่การ์ใช้ปร์ะโย์ชน์
ในวิงกวิ้างได้อุย์่างทันท่วิงที โดย์ nSPHERE คร์บชุด (ห่มวิก
เเละคอุนโทร์ลเลอุร์์ ) มี มู ล ค่ า 2,500บาท แบ่ งอุอุกเป็ น
คอุนโทร์ลเลอุร์์ 2,000 บาท (ใช้ซ้ำำ�าได้) และห่มวิก 500 บาท
ซ้ำึ�งเป็นแบบใช้แล้วิทิ�ง ร์ะย์ะเวิลาการ์ใช้สำะสำม 24 ชั�วิโมง
ควิามท้าทาย์อุย์่างห่นึ�งคือุ มาติร์ฐาน ดร.ไพศาล
เผย์วิ่า ทีมวิิจัย์ั สำ่งนวิัติกร์ร์ม nSPHERE นีไ� ปทดสำอุบมาติร์ฐาน
ที�มีควิามท้าทาย์สำูง เนื�อุงจัากการ์ทดสำอุบย์ังไม่มีมาติร์ฐาน
ร์อุงร์ับชัดเจัน เพัร์าะมีลกั ษณ์ะเป็นนวิัติกร์ร์มทีม� ข่ี อุ้ บ่งใช้ให่ม่
จัึ ง ติ้ อุ งมี ก าร์ปร์ะย์ุ ก ติ์ ใช้ ม าติร์ฐานใกล้ เ คี ย์ งติามข่้ อุ มู ล
ที�ทาง CDC และ OSHA กำาห่นดเป็นไกด์ไลน์เอุาไวิ้ อุาทิ
มาติร์ฐาน ISO 14644-3 ซ้ำึ�งเป็นมาติร์ฐานที�ใช้กับห่้อุง Clean
Room ที�มีพัื�นที�ข่นาดให่ญ่ แติ่ห่มวิกข่อุงเร์ามีปร์ิมาติร์ช่อุง
อุากาศูไม่ถึงลูกบาศูก์ฟุติ ดังนั�น ในทางปฏิิบัติิจัร์ิงจัึงติ้อุง
ข่อุควิามร์่วิมมือุจัากผู้ทดสำอุบ และติ้อุงใช้กร์อุบที�กำาห่นดข่ึ�น
เฉพัาะเป็นกร์ณ์ีพัเิ ศูษ ซ้ำึง� สำามาร์ถผ่านมาติร์ฐานในร์ะดับทีสำ� งู กวิ่า
เกณ์ฑ์์ที�กำาห่นดจัาก CDC ห่ลาย์เท่าติัวิ สำร์้างควิามเชื�อุมั�น
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“สำาเห่ติุทติ�ี อุนแร์กเร์าอุอุกแบบห่มวิกให่้ใช้คร์ัง� เดีย์วิทิง�
ก็ เ พัื� อุ ให่้ มั� น ใจัวิ่ า การ์ใช้ ง าน nSPHERE จัะไม่ ก ลาย์เป็ น
พัาห่ะในการ์แพัร์่กร์ะจัาย์เชื�อุ ดังนั�น การ์อุอุกแบบจัึงให่้ทุก
สำ่วินปร์ะกอุบที�สำัมผัสำกับละอุอุงห่าย์ใจั ไอุจัาม จัะถูกกำาห่นด
ให่้ทิ�งทั�งห่มด นั�นคือุ เร์าให่้ท�งิ ห่มวิกทั�งใบ ฟิลเติอุร์์ เซ้ำ็นเซ้ำอุร์์
และพััดลมดูดอุากาศู ในทีเดีย์วิเลย์คร์ับ โดย์ที�ติ้นทุนไม่ห่นัก
เกินไป พัย์าย์ามให่้ใกล้เคีย์งกับค่าเสำือุ� มและค่าใช้จัา่ ย์ในการ์ทำา
ควิามสำะอุาด PAPR ติามมาติร์ฐานทั�วิไปคร์ับ” ดร.ไพศาล
กล่าวิ พัร์้อุมชีวิ� า่ ข่้อุดีข่อุงการ์ทิง� ห่มวิกทัง� ใบคือุ ให่้ควิามมัน� ใจัวิ่า
ฟิลเติอุร์์ไม่ร์ั�วิร์ะห่วิ่างการ์ใช้งาน และไม่เป็นที�สำะสำมข่อุง
เชื�อุไวิร์ัสำ เพัร์าะติามข่้อุกำาห่นดทั�วิไปข่อุงการ์ใช้ PAPR นั�น
ควิร์จัะเป็นอุุปกร์ณ์์ป้อุงกันสำ่วินบุคคล แติ่เนื�อุงจัากร์าคา
ค่อุนข่้างแพัง มีติง�ั แติ่ข่อุงจัีนห่ลักห่มืน� ไปจันถึงย์ีห่� อุ้ ดังห่ลักแสำน
โดย์สำ่วินให่ญ่บุคลากร์ทางการ์แพัทย์์จัึงมักใช้ร์่วิมกันแติ่ใช้
วิิธิีทำาควิามสำะอุาดเอุาคร์ับ ปัญห่าจัึงติกไปอุย์ู่ที�มาติร์การ์
ทำาควิามสำะอุาดร์ัดกุมมากเพัีย์งพัอุห่ร์ือุไม่นน�ั เอุง นอุกจัากนัน�
การ์เปลี�ย์นฟิลเติอุร์์ PAPR นั�น จัร์ิง ๆ แล้วิติ้อุงนำาไปทดสำอุบ
การ์ร์ั�วิก่อุนนำาไปใช้งานด้วิย์ จัุดนี�เอุงด้วิย์สำถานการ์ณ์์แบบนี�
ไม่น่าจัะทำาได้คร์ับ
อุย์่างไร์ก็ติาม เมื�อุติ้นแบบได้ถูกนำาไปทดลอุงใช้งาน
ภาย์ใติ้สำถานการ์ณ์์จัร์ิง นักวิิจััย์นาโนเทคเผย์วิ่า คุณ์ห่มอุและ
พัย์าบาลได้เสำนอุให่้เป็นอุุปกร์ณ์์สำวิ่ นบุคคลแบบใช้ซ้ำำ�าได้ ทำาให่้
ติ้นทุนติ่อุการ์ใช้งานแติ่ละคร์ั�งน้อุย์ลงไปอุีก แติ่เร์ากำาห่นด
ร์ะย์ะเวิลาสำะสำมติ่อุห่มวิกห่นึง� ใบไวิ้เพัือุ� ไม่ให่้ใช้งานในลักษณ์ะ
ถาวิร์ โดย์มีชดุ ทำาควิามสำะอุาดด้วิย์ UV/Ozone ให่้ดวิ้ ย์ในกร์ณ์ี
ที�มีการ์ใช้งานจัำานวินมาก
นอุกจัากนีภ� าย์ใน nSPHERE ย์ังมีเซ้ำ็นเซ้ำอุร์์วิดั ควิามดัน
ซ้ำึ� ง ดร.ไพศาล เผย์วิ่ า แนวิคิ ด มาจัากติอุนเร์าทดสำอุบ
ปร์ะสำิทธิิภาพัการ์ทำางานข่อุงห่มวิก เร์าพับวิ่าบร์ร์ย์ากาศู
ภาย์นอุกห่มวิกมีควิามดันข่ึน� ลงติลอุดเวิลา เร์าจัึงติิดเซ้ำ็นเซ้ำอุร์์
วิัดค่าเอุาไวิ้ แล้วิเร์าก็พับวิ่าค่าควิามแติกติ่างควิามดันที�เร์า
อุย์ากได้ควิบคุมได้ลำาบาก ในเชิงการ์อุอุกแบบก็ทำาได้ย์าก
เพัร์าะถ้าควิามดันในห่มวิกสำูงห่ร์ือุติำ�าเกินไปก็จัะทำาให่้อุึดอุัด
ไม่สำะดวิกสำบาย์ เช่น อุาจัหู่อุ�อุื ห่ร์ือุข่าดอุากาศูห่าย์ใจั ดังนั�น
เร์าจัึงเสำนอุแนวิคิดร์ะบบการ์เติือุนเมือุ� ควิามดันภาย์ในห่มวิก
ไม่เป็นไปติามกำาห่นด โดย์เร์าให่้มกี าร์วิัดควิามดันภาย์ในและ
ภาย์นอุกห่มวิกเปร์ีย์บเทีย์บกันติลอุดเวิลา
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[ Special ]
เทคโนโลย์ีไปสำู่การ์ใช้จัร์ิงจัะติอุบควิามติั�งใจัที�ร์ิเร์ิ�มนวิัติกร์ร์ม
นี�ข่�ึน สำามาร์ถช่วิย์ลดควิามเสำี�ย์ง ลดการ์แพัร์่กร์ะจัาย์เชื�อุ
เกิดปร์ะโย์ชน์กับปร์ะชาชน ในข่ณ์ะเดีย์วิกันนวิัติกร์ร์มไทย์
ในร์าคาทีเ� อุือุ� มถึงก็จัะเป็นเม็ดเงินทีสำ� ร์้างร์าย์ได้กบั ผูผ้ ลิติไทย์
ร์วิมถึงกลาย์เป็นเงินภาษีกลับคืนให่้ปร์ะเทศู สำ่งติ่อุเป็นงบปร์ะมาณ์
ให่้เกิดงานวิิจััย์ไทย์ได้อุีก จัะทำาให่้ย์�งั ย์ืนได้
ดร.ไพศาล แย์้ ม วิ่ า ปั จั จัุ บั น มี ผู้ ป ร์ะสำงค์ ข่ อุร์ั บ
การ์ถ่าย์ทอุดเทคโนโลย์ีแล้วิห่ลาย์ร์าย์ โดย์อุย์ู่ในข่ั�นติอุนข่อุง
การ์เจัร์จัา คาดวิ่าจัะทร์าบผลเร์็วิ ๆ นี� ซ้ำึ�งพัย์าย์ามทำาให่้เป็น
นวิัติกร์ร์มที�ร์าคาไม่แพัง และเปิดถ่าย์ทอุดสำิทธิิแบบ NonExclusive เพัื�อุให่้เกิดการ์กร์ะจัาย์ เพัิ�มจัำานวินการ์ผลิติไปสำู่
ผู้ใช้ได้มากและเร์็วิ ทันสำถานการ์ณ์์และควิามติ้อุงการ์
“ร์างวิัลข่อุงงานนี�ไม่ใช่เงินทอุงห่ร์ือุชื�อุเสำีย์ง แติ่เป็น
คำาข่อุบคุณ์จัากบุคลากร์ด่านห่น้าและผู้เกี�ย์วิข่้อุงที�ใช้ห่มวิก
nSPHERE แล้วิมั�นใจั อุย์ู่ร์อุดปลอุดภัย์เมื�อุเกิดควิามเสำี�ย์ง
ติิดเชื�อุ มีห่ลาย์คร์ั�งที�คุณ์ห่มอุ พัย์าบาล โทร์ศูัพัท์มาบอุกวิ่า
ถ้าไม่ได้ห่มวิกน่าจัะติิดไปแล้วิ เป็นการ์ย์ืนย์ันเบื�อุงติ้นวิ่า
นวิัติกร์ร์มทีเ� ร์าทำาน่าจัะมีปร์ะโย์ชน์จัร์ิง ๆ และสำิง� ทีเ� ร์าคิดก็เป็น
จัร์ิงได้ ซ้ำึง� ห่ลังจัากนีถ� า้ เร์าถ่าย์ทอุดเทคโนโลย์ีเสำร์็จั เร์าก็อุย์าก
ทดสำอุบผลสำัมฤทธิิ�ข่อุงการ์ใช้งานในเชิงสำถิติิในกลุ่มติัวิอุย์่าง
ข่นาดให่ญ่ร์วิ่ มกับสำถาบันบำาร์าศูนร์าดูร์ ร์วิมถึงการ์ผลักดันให่้
เป็นอุุปกร์ณ์์เคร์ือุ� งมือุแพัทย์์ติามนิย์ามข่อุง อุย์. ซ้ำึง� เร์าจัำาเป็น
ติ้อุงทดสำอุบควิามสำามาร์ถในการ์ป้อุงกันการ์แพัร์่กร์ะจัาย์เชือุ�
ไม่ใช่เพัีย์งละอุอุงไอุจัาม จัุดนี�เอุงเร์าร์่วิมมือุกับโร์งพัย์าบาล
เวิชศูาสำติร์์เข่ติร์้อุน มห่าวิิทย์าลัย์มห่ิดล ในการ์ทำาการ์ทดสำอุบ
อุย์ู่คร์ับ” ดร.ไพศาล เล่าถึงแผนในอุนาคติ
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เร์ื�อุงควิามปลอุดภัย์ที�มีข่้อุกังวิลมาก่อุนห่น้านี� นอุกจัากนี�
ย์ั ง ได้ นำา ห่มวิกไปทดสำอุบควิามปลอุดภั ย์ ด้ า นไฟฟ้ า และ
การ์แผ่ ร์ั ง สำี ร์ บกวินที� ศูู น ย์์ ท ดสำอุบผลิ ติ ภั ณ์ ฑ์์ ไ ฟฟ้ า และ
อุิเล็กทร์อุนิกสำ์ (PTEC) ในมุมข่อุงวิัสำดุเพัิ�มเติิม เพัื�อุสำร์้าง
ควิามเชื�อุมั�นให่้กับโคร์งสำร์้างกร์ะดาษเคลือุบกันนำ�า
เมื�อุร์วิบร์วิมผลการ์ทดสำอุบมาติร์ฐานเห่ล่านี�ไปใช้
อุ้างอุิงพัร์้อุมกับการ์ทดสำอุบที�นาโนเทค สำวิทช. สำร์้างข่ึ�นเอุง
เช่น เทคนิคการ์ใช้การ์กร์ะเจัิงแสำงเลเซ้ำอุร์์ติอุ่ ละอุอุงฝุ่น่ จัำาลอุง
และการ์ใช้กล้อุง thermal camera ช่วิย์ร์ะบุติำาแห่น่งจัุดอุับ
ทำาให่้ร์อุ้ นเมือุ� สำวิมใสำ่ ก็ทาำ ให่้สำร์้างควิามเชือุ� มัน� ในนวิัติกร์ร์มนี�
ได้มากย์ิ�งข่ึ�น ทำาให่้ปัจัจัุบันมีการ์นำาไปใช้งาน ร์วิมถึงการ์ใช้
ในเชิงสำาธิิติกวิ่า 900 ชุด ใน 37 ห่น่วิย์งานและสำถานพัย์าบาล
ทั�วิปร์ะเทศู อุาทิ คณ์ะแพัทย์ศูาสำติร์์โร์งพัย์าบาลร์ามาธิิบดี
มห่าวิิ ท ย์าลั ย์ มห่ิ ด ล, ศูู น ย์์ บ ร์ิ ก าร์การ์แพัทย์์ ฉุ ก เฉิ น
กร์ุงเทพัมห่านคร์ (ศููนย์์เอุร์าวิัณ์), โร์งพัย์าบาลกลาง, โร์งพัย์าบาล
เวิชการ์ุณ์ย์์ร์ศูั มิ,� โร์งพัย์าบาลสำิร์นิ ธิร์, โร์งพัย์าบาลลาดกร์ะบัง,
โร์งพัย์าบาลนคร์พัิงค์ จั.เชีย์งให่ม่, โร์งพัย์าบาลกำาแพังเพัชร์
เป็นติ้น
ควิามท้าทาย์ติ่อุมาคือุ กำาลังการ์ผลิติที�ไม่เพัีย์งพัอุ
เมือุ� เทีย์บกับจัำานวินผูป้ วิ่ ย์ทีม� จัี ำานวินมาก ด้วิย์ทีมวิิจัย์ั มอุงวิ่า
ห่ากจัะใช้นวิัติกร์ร์มนี�ให่้ได้ปร์ะสำิทธิิภาพัติ้อุงผลิติให่้เพัีย์งพัอุ
ติ่อุควิามติ้อุงการ์ใช้งาน ซ้ำึง� การ์อุอุกแบบให่้สำามาร์ถปร์ะกอุบ
ได้เอุงแก้ปัญห่านี�ได้ แติ่ก็มีควิามกังวิลเร์ื�อุงข่อุงปร์ะสำิทธิิภาพั
ห่ากนำาไปปร์ะกอุบเอุง ในช่วิงแร์กจัึงร์วิมทีมทั�งนักวิิจััย์ และ
กลุม่ พั่อุบ้าน แม่บา้ น มีอุาสำาสำมัคร์มาช่วิย์นิดห่น่อุย์ปร์ะกอุบห่มวิก
เพัื� อุ นำา ไปแจักจั่ า ย์ย์ั ง สำถานพัย์าบาลที� แ สำดงควิามจัำา นง
ข่อุร์ับไปใช้ในพัื�นที�
“จัุดนีเ� ร์าพัย์าย์ามจัะติอุบเร์ือุ� ง speed และ scale ให่้ได้
จัากเร์ิ�มแร์กเร์าก็ผลิติได้ไม่กี�สำิบใบติ่อุวิัน จันติอุนนี�เร์าได้กวิ่า
100 ใบ กำาลังข่ย์าย์กำาลังผลิติสำูพั่ นั ธิมิติร์ เช่น วิิทย์าลัย์เทคนิค
ในแติ่ละภูมิภาค เช่น วิิทย์าลัย์เทคนิคสำุร์าษฎร์์ธิานี, วิิทย์าลัย์
เทคนิคเชีย์งให่ม่, วิิทย์าลัย์เทคนิคห่นอุงคาย์, วิิทย์าลัย์เทคนิค
อุย์ุธิย์า ติั�งเป้าไวิ้ที� 800 ใบติ่อุวิันคร์ับ” ดร.ไพศาล กล่าวิ
ในข่ัน� ติอุนข่อุงการ์พััฒนาเทคโนโลย์ี นักวิิจัย์ั นาโนเทค
กล่าวิวิ่า เร์าผ่านมาแล้วิ เห่ลือุแค่ข่ั�นติอุนข่อุงการ์ถ่าย์ทอุด
เทคโนโลย์ีให่้ผู้อุื�นสำามาร์ถนำาไปผลิติได้ ซ้ำึ�งเป็นข่ั�นติอุนที�ย์าก
ที�สำุด แติ่ก็สำำาคัญที�สำุด เพัร์าะมอุงวิ่าห่ากสำามาร์ถถ่าย์ทอุด
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การรักษาภาวะขาดเหล็็กในผู้้�ป่่วยโรคไต
ผู้้ป่� ว่ ยโรคไตเร้อ� รัง (Chronic kidney disease; CKD) มัักมัี
ภาวะซีีดอันเน้�องมัาจากการขาดเหล็็ก (Iron deficiency) ร่วมัด�วย
การเติมัธาตุเหล็็กจึงเป่็นส่่วนส่ำาคัญที่ี�จะรักษาภาวะซีีดในโรคไต
เร้อ� รังได� โดยที่ัว� ไป่ร่างกายด้ดซีึมัเหล็็กจากล็ำาไส่�เล็็กวันล็ะ 1-2 มัก.
ซีึง� จะเที่่ากับการส่้ญเส่ียที่างผู้ิวหนังแล็ะที่างเดินอาหาร เมั้อ� ด้ดซีึมั
เข�าส่้ร่ า่ งกายแล็�ว เหล็็กจะถู้กป่ล็่อยเข�าส่้ก่ ระแส่เล็้อดที่าง basolateral
membrane ผู้่านช่่องที่างช่้�อ “ferroportin” ตับส่ร�าง hepcidin
มัาจับ ferroportin ที่ำาให�เกิดการย่อยส่ล็ายของ ferroportin ที่ำาให�
ferroportin บน basolateral membrane, enterocytes แล็ะ
macrophages ล็ดล็ง ที่ำาให�การด้ ดซีึมัเหล็็ กล็ดล็ง hepcidin
จึงมัีบที่บาที่ส่ำาคัญที่ำาให�เกิดภาวะขาดเหล็็กในผู้้�ป่่วย CKD

ตารางที่่� 1 ยาธาตุเหล็็กที่ี�รับป่ระที่านที่างป่าก

a

เหล็็กที่่�รับ่ป็ระที่านแบ่บ่ยา
มัีหล็ายร้ป่แบบที่ั�งในร้ป่วิตามัินรวมั (มัีเหล็็กป่ระมัาณ์
18 มัก./เมั็ด) ที่ี�ใช่�บ่อยค้อ ferrous sulfate มัีธาตุเหล็็ก (elemental
iron) ป่ระมัาณ์ 65 มัก./เมั็ด, ferrous gluconate (38 มัก./เมั็ด),
ferrous fumarate (106 มัก./เมั็ด) (ตารางที่่� 1) ข�อเส่ียของยาเหล็็ก
ในร้ป่แบบรับป่ระที่านค้อ ระคายเค้องกระเพาะอาหารซีึ�งพบได�
ร�อยล็ะ 35-60 โดยเฉพาะถู�ารับป่ระที่านเหล็็กมัากกว่า 45 มัก./วัน
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การขาดเหล็็กแบ่่งได้เป็็น 2 ชนิด
1. การขาดเหล็็กแบบส่มับ้รณ์์ (Absolute iron deficiency)
หมัายถูึงการพร่องเหล็็กอย่างแที่�จริงที่ั�งในบริเวณ์แหล็่งเก็บ (iron
store) แล็ะในกระแส่เล็้อด ค่า transferrin saturation ≤ 20%

2. การขาดเหล็็ ก แบบส่ั มั พั น ธ์ (Functional ferritin
≤ 100 mg/ml iron deficiency) TSAT ≤ 20% แต่ค่า ferritin
ส่้งได�ถูงึ 800 นก./มัล็. หมัายถูึงมัีเหล็็กส่ะส่มัอย้พ่ อเพียงแต่นาำ มัาใช่�
ไมั่ได�
ผู้้ป่� ว่ ย CKD จะมัีระดับ hepcidin เพิมั� ขึน� เน้อ� งจากการขับ
ที่างไตล็ดล็งร่วมักับมัีภาวะอักเส่บในร่างกายซีึ�งจะกระตุ�นให�ตับ
ส่ร�างเพิมั� ขึน� การให�เหล็็กที่ีไ� มั่ตอ� งผู้่านการด้ดซีึมัจึงจะไมั่ตอ� งผู้่าน
หร้อการใช่�จะช่่วยล็ดระดับ ที่ำาให�ล็ำาไส่�ด้ดซีึมัเหล็็กดีขึ�นได�

ชื่่�อยา

Elemental iron ต่อเม็็ด

แนวที่างการบริหาร

Ferrous sulfate

65 มัก./เมั็ดa

1 เมั็ด 1-3 เวล็าต่อวัน

Ferrous gluconate

38 มัก./เมั็ดa

Ferrous fumarate

106 มัก./เมั็ดa

1 เมั็ด 1-3 เวล็าต่อวัน

Ferric maltol

30 มัก./เมั็ด

1 เมั็ด 2 เวล็าต่อวัน

Ferric citrate

210 มัก./เมั็ด

1-2 เมั็ด 3 เวล็าต่อวัน

Liposomal iron

30 มัก./เมั็ด

1 เมั็ดต่อวัน

1 เมั็ด 1-3 เวล็าต่อวัน

ส่ำาหรับเมั็ดขนาด 3 มัก.ต่อเมั็ด

ตารางที่่� 2 ยาธาตุเหล็็กที่ี�ฉีดเข�าหล็อดเล็้อดดำา
ชื่่�อยา

ขนาด

Frequency

Iron sucrose

200 มัก.

5 ครั�งในเวล็า 2 ส่ัป่ดาห์

Ferumoxytol

510 มัก.

2 ครั�ง ห่างกัน 3-8 วัน

Ferric gluconate in sucrose complex

250 มัก.

4 ครั�งทีุ่กส่ัป่ดาห์

Ferric carboxymaltose

750 มัก.

2 ครั�ง ห่างกัน 1 ส่ัป่ดาห์

Iron isomaltoside

1,000 มัก.

1 ครั�ง

Iron dextran (low molecular weight)

500-1,000 มัก.

ไมั่แน่นอน
ประจำำเดืือนกัันยายน 2564
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ป่ัจจุบนั มัียาธาตุเหล็็กในร้ป่แบบใหมั่ ได�แก่ ferric citrate
ที่ี�ได�รับการยอมัรับจากองค์การอาหารแล็ะยาของส่หรัฐอเมัริกา
ที่ี�ใช่�รักษาการขาดเหล็็กในผู้้�ป่่วย CKD ใน 1 เมั็ดจะมัี elemental
iron 210 มัก.
นอกจากนั� น ferric maltol มัี เ หล็็ ก 30 มัก./เมั็ ด
sucrosomial iron ป่ระกอบด�วยเป่ล็้อก phospholipid หุมั� ธาตุเหล็็ก
ที่ำาให�ด้ดซีึมัดีขึ�น
เหล็็กรูป็แบ่บ่ฉี่ด (ตารางที่่� 2)
ใช่�ส่าำ หรับผู้้ป่� ว่ ย CKD โดยเฉพาะผู้้ป่� ว่ ยที่ีบ� าำ บัดที่ดแที่นไต
โดยการฟอกเล็้อด มัีข�อดีค้อ ไมั่ต�องอาศััย hepcidin ยาเหล็็ก
ในร้ป่แบบฉีดจะห่อหุ�มัด�วยเป่ล็้อกคาร์โบไฮเดรต ที่ำาให�ช่ะล็อ
การส่ล็ายตัวภายใน reticuloendothelial system เกิดพิษต่อโมัเล็กุล็เล็็ก
อิส่ระล็ดล็ง ตารางแส่ดงยาธาตุเหล็็กในร้ป่แบบฉีดแบบต่าง ๆ
โดยที่ั�วไป่ป่ระส่ิที่ธิภาพไมั่แตกต่างกัน ต่างกันที่ี�ผู้ล็ข�างเคียง ราคา
แล็ะระยะเวล็าที่ี�ต�องให� เช่่น ferric carboxymaltose ที่ำาให�เกิด
severe hypophosphatemia จากการกระตุ�น fibroblast growth
factor 23 (FGF23)
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การเล็ือกใช้
ถู�าเป่็น CKD ที่ี�ยังไมั่ได�รับการบำาบัดที่ดแที่นไตควร
เล็้อกใช่�ธาตุเหล็็กในร้ป่แบบรับป่ระที่าน ยาที่ีมั� กั เล็้อกใช่�คอ้ ferrous
sulfate เพราะมัีรายงานว่าช่่วยเพิ�มัค่าฮีโมัโกล็บินได�ดี รวมัที่ั�งค่า
TSAT ด�วย ป่ัจจุบันนี�มัียา ferric citrate ที่ี�มัีรายงานว่าได�ผู้ล็ดีกว่า
ferrous sulfate ผู้้�ที่ี�ไมั่ส่ามัารถูรับป่ระที่านยาธาตุเหล็็กได�เพราะ
มัีผู้ล็ข�างเคียง ส่ามัารถูให�ยาฉีดธาตุเหล็็กแที่นได� เพราะช่่วยเพิ�มั
ฮีโมัโกล็บินแล็ะ ferritin ได�ดี แต่ต�องระวังการแพ�ยาในร้ป่แบบฉีด
ด�วย

แนวที่างการให้ธาตุุเหล็็กในผูู้้ป็่วยไตุวายที่่�ได้รับ่การบ่ำบ่ัด
ที่ดแที่นไตุ (ตารางที่่� 3)
ใช่�แนวที่างเดียวกับผู้้ป่� ว่ ยที่ีย� งั ไมั่ได�ที่าำ การบำาบัดที่ดแที่นไต
เพียงแต่ค่าส่้งสุ่ดของ ferritin ที่ี�ยอมัรับได�ยังไมั่แน่นอน มัีบาง
รายงานยอมัรับค่าส่้งถูึง 800 นก./มัล็. (DRIVE, DRIVE II study)
การศัึกษา Proactive IV Iron Therapy (PIVOTAL) trial ได�ศัึกษา
ผู้้�ป่่วย 2,141 ราย แบ่งเป่็นกล็ุ่มั proactive approach (400 มัก.
ทีุ่กเด้อน ยกเว�น ferritin มัากกว่า 700 นก./มัล็.) หร้อ TSAT ≥ 40%
เที่ียบกับกล็ุ่มั reactive approach ค้อ ให�ธาตุเหล็็กถู�า ferritin
มัากกว่า 200 นก./มัล็. หร้อ transferrin saturation < 40% โดย
ด้ผู้ล็ที่ีอ� ตั ราการเกิด non-fatal myocardial infarction แล็ะ non-fatal
stroke อัตราการนอนโรงพยาบาล็จากภาวะหัวใจวาย เมั้อ� ติดตามั
2.1 ป่ี พบว่ากล็ุ่มั proactive จะมัีระดับ ferritin แล็ะ transferrin
concentrations แล็ะค่าฮีโมัโกล็บินจะเพิมั� ขึน� มัากกว่าระดับพ้น� ฐาน
มัากกว่าอีกกล็ุ่มัหนึ�ง ดังนั�น ป่ัจจุบันจึงมัีการเพิ�มัระดับ ferritin
threshold ในการบริหารธาตุเหล็็กให�แก่ผู้้�ป่่วย
ส่ำาหรับผู้้ป่� ว่ ยที่ีล็� า� งไตที่างช่่องที่�อง การให�ยาที่างหล็อดเล็้อด
อาจมัี ป่ั ญ หาได� ควรเล็้ อ กยาที่ี� รั บ ป่ระที่านที่างป่ากที่ี� ไ ด� ผู้ ล็ดี
อาที่ิ ferric citrate ผู้้�ป่่วยที่ี�ป่ล็้กถู่ายไตแล็�วยังไมั่มัีแนวที่างช่ัดเจน
ในการให�ธาตุเหล็็ก
ผู้ล็ข� า งเคี ย งของการให� ธ าตุ เ หล็็ ก ค้ อ การแพ� แ บบ
anaphylaxis ป่ัจจุบันการให�ธาตุเหล็็กรุ่นใหมั่ที่ี�ไมั่ใช่่ iron dextran
ช่่วยล็ดอุบตั กิ ารณ์์การแพ�ธาตุเหล็็กแบบฉีดได�พอส่มัควร แต่กต็ อ� ง
ระมััดระวังอย้่ แต่ผู้ล็ของธาตุเหล็็กในการที่ำาล็ายเน้�อเย้�อหร้อ
เพิ�มัการติดเช่้�อยังไมั่ได�พิส่้จน์แน่ช่ัด

ตารางที่่� 3 แนวที่างการรักษา

สรุป็

ภาวะขาดเหล็็กพบได�บอ่ ยในผู้้ป่� ว่ ยโรคไตเร้อ� รังที่ำาให�เกิด
ภาวะซีีด ส่าร hepcidin มัีส่่วนส่ำาคัญในการที่ำาให�เกิดภาวะซีีด
แล็ะจะคอยยับยั�งการด้ดซีึมัเมั้�อรับป่ระที่านเหล็็กที่างป่าก ดังนั�น
การให�ธาตุเหล็็กที่างหล็อดเล็้อดจะช่่วยแก�ป่ัญหานี�ได� ยาใหมั่ ๆ
เช่่น ferric citrate จะช่่วยเพิ�มัป่ระส่ิที่ธิภาพของการเพิ�มัระดับ
ฮีโมัโกล็บินได�ดีกว่า ferrous sulfate

สภาวะ

Non-dialysis-dependent
chronic kidney disease

End-stage kidney disease

Iron deficiency unconditional

TSAT ≤ 20% แล็ะ/หร้อ serum ferritin ≤ 100 ng/ml

TSAT ≤ 20% แล็ะ/หร้อ serum ferritin ≤ 200 ng/ml

Iron deficiency unconditional

TSAT ≤ 30% แล็ะ/หร้อ serum ferritin ≤ 500 ng/ml

TSAT ≤ 30% แล็ะ/หร้อ serum ferritin ≤ 500 ng/ml

เอกสารอ้างอิง
1. Gutiérrez OM. Treatment of Iron Deficiency Anemia in CKD and End-Stage Kidney Disease. Kidney Int Rep. 2021 Jun 5;6(9):2261-9. doi: 10.1016/j.ekir.2021.05.020. PMID:
34514189; PMCID: PMC8418942.
2. Kapoian T, O’Mara NB, Singh AK. Ferric Gluconate Reduces Epoetin Requirements in Hemodialysis Patients With Elevated Ferritin. J Am Soc Nephrol. 2008;19:372-9.
3. Macdougall IC, White C, Anker SD. Intravenous Iron in Patients Undergoing Maintenance Hemodialysis. N Engl J Med. 2019;380:447-58.
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[ รายงานพิเศษ ]

ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) •
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทย์าลัย์มหิดล

ม.มหิิดล คิิดคิ้นนวััตกรรมนำ��ย�บ้้วันป�ก

ยับ้ยั�งก�รแพร่กระจ�ยของเชื้้�อไวัรัสก่อโรคิ COVID-19 ได้
แม้ในเชื้้�อที่่�กล�ยพันธุ์์�
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นอกจากการไอและจามแล้ว หลายคนอาจคิดไม่ถึงึ ว่า “นำ�าลาย” ที่่ผ� ลิตจากต่อมนำ�าลาย
ของผ้้ติดเชื้้�อและผ้้ป่่วยโรค COVID-19 จะม่ป่ริมาณของเชื้้�อไวรัสก่อโรค COVID-19 ที่่�มากมาย
มหาศาลเพี่ยงใด
จากความสำา เร็ จ ในการพีั ฒ นาผลิ ต ภัั ณ ฑ์์ นำ�า ยาบ้้ ว นป่ากสำา หรั บ้ ผ้้ ป่่ ว ยที่่� ม่ แ ผล
ในชื้่องป่ากที่่ที่� าำ จากสารสกัดธรรมชื้าติขา้ วไที่ยซึ่ึง� มากมายด้วยคุณป่ระโยชื้น์ มหาวิที่ยาลัยมหิดล
ยังคงไม่หยุดยั�งที่่�จะพีัฒนาต่อยอดส้่ผลงานนวัตกรรมเพี้�อการด้แลสุขภัาวะของป่ระชื้าชื้น
ชื้าวไที่ยโดยเฉพีาะอย่างยิง� ในภัาวะวิกฤต COVID-19 ด้วยนำา� ยาบ้้วนป่ากที่่ไ� ด้รบ้ั การพีัฒนาส้ตร
ซึ่ึ�งสามารถึยับ้ยั�งการแพีร่กระจายของเชื้้�อไวรัสก่อโรค COVID-19 ได้ที่ันที่่หลังบ้้วนป่าก
แม้ในเชื้้�อที่่�กลายพีันธุ์ โดยได้ผ่านการที่ดสอบ้และรับ้รองผลการใชื้้จริงกับ้ผ้้ป่่วยโรงพียาบ้าล
ที่ันตกรรม คณะที่ันตแพีที่ยศาสตร์ มหาวิที่ยาลัยมหิดล และได้รับ้การย้�นจดอนุสิที่ธิบ้ัตรกับ้
กรมที่รัพีย์สนิ ที่างป่ัญญา ซึ่ึง� ดำาเนินการโดยสถึาบ้ันบ้ริหารจัดการเที่คโนโลย่และนวัตกรรม (iNT)
มหาวิที่ยาลัยมหิดล

รศ.ดร.ที่พีญ.ศรัญญา ตันเจริญ และ ผศ.ที่พี.สุรกิจ วิสุที่ธิวัฒนากร
ประจำำเดืือนกัันยายน 2564
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เชื้้�อไวรัสก่อโรค COVID-19 แม้ในเชื้้�อที่่�กลายพีันธุ์ ได้เผยถึึง
ส่วนผสมสำาคัญของผลงานนวัตกรรมเพี้อ� ลดการแพีร่กระจาย
ของเชื้้�อไวรัส COVID-19 ดังกล่าวว่า ได้ม่การใชื้้ไฮโดรเจน
เป่อร์ออกไซึ่ด์ในป่ริมาณที่่�เหมาะสมและป่ลอดภััย ร่วมกับ้
องค์ ป่ ระกอบ้ที่่� ไ ม่ ที่ำา ให้ เ กิ ด การระคายเค้ อ งในชื้่ อ งป่าก
จากการที่ดสอบ้ในห้ อ งป่ฏิิ บ้ั ติ ก ารในเซึ่ลล์ เ ส้ น ใยเหง้ อ ก
ของมนุษย์จนเห็นผลจริงในผ้ป่้ ว่ ยที่่เ� ข้ารับ้บ้ริการในโรงพียาบ้าล
ที่ั นตกรรม คณะที่ั นตแพีที่ยศาสตร์ มหาวิ ที่ ยาลั ย มหิ ด ล
นวัตกรรมดังกล่าวสามารถึยับ้ยัง� การแพีร่กระจายของเชื้้อ� ไวรัส
ก่อโรค COVID-19 ได้มากกว่า 99.9% ซึ่ึ�งหากสมมุติว่า
ม่ป่ริมาณเชื้้�อไวรัสก่อโรค COVID-19 ป่ระมาณ 1 แสนตัว
หากใชื้้นา�ำ ยาบ้้วนป่ากที่่ค� ดิ ค้นขึน� น่จ� ะที่ำาให้เหล้อเชื้้อ� ไวรัสก่อโรค
COVID-19 ที่่ม� ชื้่ ว่ ติ อย้เ่ พี่ยงป่ระมาณ 41 ตัว เม้อ� เป่ร่ยบ้เที่่ยบ้
กับ้การใชื้้นำ�ายาบ้้วนป่ากชื้นิดอ้�น
จุดเด่นของนำ�ายาบ้้วนป่ากที่่�ม่ฤที่ธิ�ยับ้ยั�งการแพีร่
กระจายของเชื้้�อไวรัสก่อโรค COVID-19 ที่่�คิดค้นขึ�นน่�ค้อ
ความสามารถึในการยับ้ยัง� การแพีร่กระจายของเชื้้อ� ไวรัสก่อโรค
COVID-19 ที่่�กลายพีันธุ์ได้ด้วย โดยจะไป่ที่ำาลายไขมันที่่�หุ้ม
ตัวเชื้้�อไวรัสที่ำาให้ขาดองค์ป่ระกอบ้ที่่�จะเพีิ�มจำานวนต่อไป่ได้
นอกจากน่�ยังไม่ที่ำาให้เกิดการติดส่ที่�่วัสดุตัวฟัันของผ้้ป่่วย
อ่กที่ัง� ยังสามารถึจัดเก็บ้ได้นานเกิน 1 ป่ีในอุณหภั้มหิ อ้ ง ซึ่ึง� พีบ้ว่า
ยังสามารถึยับ้ยัง� การแพีร่กระจายของเชื้้อ� ไวรัสก่อโรค COVID-19
ได้เชื้่นเดิม และที่่ส� าำ คัญใชื้้เวลาในการบ้้วนป่ากเพี่ยงไม่ถึงึ 1 นาที่่
โดยม่แผนจะนำาไป่ใชื้้ตามโรงพียาบ้าลสนามต่าง ๆ ในชื้่วง
วิกฤต COVID-19 และในสถึานที่่�ซึ่ึ�งยากจะหล่กเล่�ยงต่อ
การรักษาระยะห่าง เชื้่น ที่ัณฑ์สถึาน และค่ายที่หาร เป่็นต้น
ต่อไป่
ในฐานะที่ั น ตแพีที่ย์ ซึ่ึ� ง นั บ้ เป่็ น หนึ� ง ในบุ้ ค ลากร
ที่างการแพีที่ย์ ที่่� ที่ำา หน้ า ที่่� ด้ แ ลสุ ข ภัาวะของป่ระชื้าชื้น
รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ได้แสดงความห่วงใยต่อป่ระชื้าชื้น
ชื้าวไที่ยในชื้่วงวิกฤต COVID-19 ว่า นอกจากควรเคร่งครัดเร้อ� ง
การใส่หน้ากากอนามัยและการล้างม้อแล้ว การหมัน� บ้้วนป่าก
และกลั�วคอแม้เพี่ยงนำ�าสะอาดธรรมดาก็จะสามารถึชื้่วยให้
ห่างไกลจาก COVID-19 ได้

วงก
ww ารแ
w.w พทย
on ์ 52
gk 1
arn
pa
t .c
om

ผศ.ทพ.สุุ ร กิิ จ วิิ สุุ ท ธิิ วิั ฒ นากิร ผ้� อำำา นวิยกิาร
โรงพยาบาลทั น ตกิรรม คณะทั น ตแพทยศาสุตร์
มหาวิิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ที่่�ผ่านมาที่างโรงพียาบ้าล
ที่ันตกรรม คณะที่ันตแพีที่ยศาสตร์ มหาวิที่ยาลัยมหิดล มุง่ ให้
ความสำาคัญต่อความป่ลอดภััยจากการให้บ้ริการที่่�ป่ลอดเชื้้�อ
ต่อผ้้ป่่วยโดยเฉพีาะอย่างยิ�งในชื้่วงวิกฤต COVID-19 ซึ่ึ�งจะ
ต้ อ งม่ ก ารเตร่ ย มชื้่ อ งป่ากของผ้้ ป่่ ว ยด้ ว ยการให้ ผ้ ป่่ ว ย
ได้ บ้้วนป่ากด้ วยนำ�ายาที่่�ม่ฤที่ธิ�ยับ้ยั�งการแพีร่กระจายของ
เชื้้อ� ไวรัสก่อโรค COVID-19 ก่อนเข้ารับ้การรักษาที่างที่ันตกรรม
ทีุ่กครั�ง ด้วยการป่รับ้ส้ตรที่่�เหมาะสมของนวัตกรรมนำ�ายา
บ้้วนป่ากที่่�ม่ฤที่ธิ�ยับ้ยั�งการแพีร่กระจายของเชื้้�อไวรัสก่อโรค
COVID-19 ที่่ค� ณะที่ันตแพีที่ยศาสตร์ ได้รว่ มกับ้คณะเวชื้ศาสตร์
เขตร้อน มหาวิที่ยาลัยมหิดล คิดค้นขึ�นน่�พีบ้ว่าสามารถึสร้าง
ความเชื้้�อมั�นในเร้�องความป่ลอดภััยจากการป่ลอดเชื้้�อให้กับ้
ผ้้ป่่วยโดยไม่เกิดผลข้างเค่ยงต่อเย้�อบุ้ภัายในชื้่องป่าก และ
คาดว่าจะสามารถึชื้่วยป่รับ้ระดับ้ความเส่�ยงต่อการติดเชื้้�อ
และสร้างความเชื้้อ� มัน� ในการใชื้้ชื้ว่ ติ ป่ระจำาวันอย่างป่ลอดภััย
ให้กับ้ป่ระชื้าชื้นที่ั�วไป่ในวงกว้างได้

ที่่มนวัตกร

รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ หัวิหน�าภาควิิชา
เภสุัชวิิทยา คณะทันตแพทยศาสุตร์ มหาวิิทยาลัยมหิดล
ได้รว่ มกับ้ รศ.ดร.พรสุวิรรค์ เหลือำงวิุฒวิิ งษ์์ หัวิหน�าภาควิิชา
ชีวิวิิทยาและอำิมมิวิโนโลยี และ ผศ.อำกินิษ์ฐ์์ จิตต์มิตรภาพ
อำาจารย์ ป ระจำา ภาควิิ ช าชี วิ วิิ ท ยาและอำิ ม มิ วิ โนโลยี
คณะเวิชศาสุตร์เขตร�อำน มหาวิิทยาลัยมหิดล ที่่มนวัตกร
ผ้้คิดค้นนำ�ายาบ้้วนป่ากที่่�ม่ฤที่ธิ�ยับ้ยั�งการแพีร่กระจายของ
24

วงการแพทย์์ ประจำำเดืือนกัันยายน 2564

[ รอบรู้เรื่องยา ]

อ.ดร.ภก.สิกขวัฒน์ นักร้อง •
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เรื่่�องน่่ารื่้�เกี่่�ยวกี่ับชุุดตรื่วจ Rapid antigen test
หรื่่อ Antigen test kit (ATK) สำำหรื่ับ COVID-19
ที่่�ได�ม่การจัดจำาหน่วยแล�วในร�านขายยาซึ่ึ�งต�องเล้อกซึ่้�อมาใชื้�
ให�ถ้กต�อง
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จากสถานการณ์์ COVID-19 ในปััจจุบััน การกำาหนด
นโยบัายมาตรการต่าง ๆ เก่�ยวกับัการตรวจคััดกรองหาผู้้ต� ิดเชื้้�อ
โดยปัระชื้าชื้นเองที่่�น่าจะเปั็นบัุคัคัลที่่�ม่ภาวะเส่�ยงต่อการติดเชื้้�อ
ไม่ว่าจะเปั็นบัุคัคัลในคัรอบัคัรัวที่่�อย้่ด�วยกันติดเชื้้�อ การอาศััยอย้่
ในบัริเวณ์ที่่เ� ส่ย� งส้ง เชื้่น ในเขตจังหวัดที่่เ� ปั็นพื้้น� ที่่ส� แ่ ดง การเดินที่าง
ไปัหร้อกลับัจากพื้้�นที่่�เส่�ยงต่าง ๆ รวมถึงการที่ำางานในสถานที่่�
ที่่� ม่ โ อกาสใกล� ชื้ิ ด กั บั ผู้้� ติ ด เชื้้� อ เชื้่ น บัุ คั ลากรที่างการแพื้ที่ย์
พื้นักงานขับัรถสาธารณ์ะรับัส่งคันและส่งของ พื้นักงานเก็บัขยะ
ต่าง ๆ ซึ่ึง� บัุคัคัลเหล่าน่จ� ะต�องร้แ� ละเข�าใจเบั้อ� งต�นเก่ย� วกับัชืุ้ดตรวจ
COVID-19 ว่ า ที่่� จ ริ ง แล� ว ม่ ก่� ปั ระเภที่ และชื้นิ ด ไหนสามารถ
ตรวจด�วยบัุคัลากรที่างการแพื้ที่ย์ที่่�ม่คัวามชื้ำานาญ หร้อชื้นิดไหน
สามารถกระที่ำา ได� ด� ว ยตั ว เอง และคัวรกระที่ำา ในชื้่ ว งใดถึ ง จะ
เหมาะสมที่่�สุด สำาหรับัชืุ้ดตรวจที่่�ปัระชื้าชื้นสามารถหามาตรวจ
ด�วยตัวเองจะเปั็นชื้นิด Rapid antigen test หร้อ Antigen test kit (ATK)
ในปััจจุบัันเที่คันิคัการตรวจ Rapid antigen test หร้อ
Antigen test kit (ATK) ได�ถก้ นำาไปัใชื้�ในการตรวจคั�นหาผู้้ปั� ว่ ยเชื้ิงรุก
เพื้้�อคััดกรองเบั้�องต�นร่วมกับั RT-PCR แล�ว ซึ่ึ�งการตรวจพื้บั
แอนติเจนนั�นจะบัอกได�ว่าไวรัสม่คัวามสามารถที่่�จะเพื้ิ�มจำานวน
และแพื้ร่กระจาย หร้อเปั็นไวรัสที่่�ม่ชื้่วิต โดยขณ์ะน่�ชืุ้ด Rapid test
ม่อย้่ 2 แบับั(1,2) ได�แก่
1. Antigen test kit (ATK) สำาหรับัตรวจหาเชื้้อ� ไวรัสที่่�เปั็น
แอนติเจนหร้อโปัรต่นของเชื้้�อ
2. Antibody test kit สำาหรับัตรวจหาภ้มิคัุ�มกันต่อโรคั
โคัวิด-19
เพื้ราะฉะนัน� ในการเล้อกใชื้�จะต�องด้ให�ชื้ดั เจน เพื้ราะเริม�
ม่การซึ่้อ� ชืุ้ดตรวจมาใชื้�ผู้ดิ วัตถุปัระสงคั์หร้อผู้ิดปัระเภที่จะที่ำาให�เกิด
คัวามเข�าใจผู้ิดจากผู้ลที่่�ออกมาได� สำาหรับับัุคัคัลที่ั�วไปันั�นหาก
ต�องการตรวจโคัวิด-19 เบั้�องต�นปััจจุบัันสามารถใชื้�ชืุ้ดตรวจ ATK

ข้อดีและข้อเสียของ Rapid antigen test
ข�อด่ คั้อ
1. ตรวจได�ง่าย โดยการตรวจไม่จำาเปั็นต�องใชื้�บัุคัลากร
ที่่ม� คั่ วามเชื้่ย� วชื้าญมาก ที่ำาให�สถานบัริการต่าง ๆ สามารถตรวจได�
และในต่างปัระเที่ศัสามารถซึ่้อ� ไปัตรวจเองที่่บั� า� นได� (คันตรวจต�อง
ม่คัวามร้�และคัวามเข�าใจเคัร้�องม้อน่�ด่พื้อ)
2. ที่ราบัผู้ลได�เร็วภายใน 10-30 นาที่่ ที่ำาให�สามารถ
คัวบัคัุมโรคัได�อย่างที่ันที่่วงที่่
3. ราคัาถ้กกว่า
ข�อเส่ย คั้อ
1. ต�องที่ำา 2 คัรั�ง คั้อ คัรั�งแรกตรวจเบั้�องต�น คัรั�งที่่� 2
ตรวจย้นยัน
2. ให�ผู้ลบัวกปัลอม คั้อ ตรวจด�วย Rapid antigen test
ให�ผู้ลบัวก แต่ตรวจด�วย RT-PCR แล�วให�ผู้ลลบั ส่วนน่�ไม่คั่อย
เปั็นปััญหาเที่่าไร เน้อ� งจากถ�าตรวจแล�วให�ผู้ลบัวกก็จะที่ำาการตรวจ
ย้นยันด�วย RT-PCR ต่อไปั
3. ให�ผู้ลลบัปัลอม คั้อ ตรวจด�วย Rapid antigen test
ให�ผู้ลลบั แต่ตรวจด�วย RT-PCR กลับัเปั็นบัวก ซึ่ึง� จะเกิดในกรณ์่ที่�่
ปัริมาณ์เชื้้�อในโพื้รงจม้กคั่อนข�างน�อย ซึ่ึ�งจะเกิดในวันแรก ๆ ของ
การสัมผู้ัสผู้้�ปั่วย ผู้ลลบัปัลอมม่ปััญหามากกว่าผู้ลบัวกปัลอม
เพื้ราะฉะนั�นถ�าม่อาการที่่�เข�าได�กับัผู้้�ที่่�ติดโคัวิด-19 จะต�องร่บัไปั
ตรวจด�วย RT-PCR หร้อในกรณ์่ไม่ม่อาการแต่สัมผู้ัสผู้้�ปั่วยและ
ม่คัวามเส่�ยงส้งก็คัวรกักตัวอย้่ที่่�บั�าน เพื้ราะยังไม่แน่ใจว่าเกิด
ผู้ลลบัปัลอมหร้อไม่
สำาหรับัการตรวจหาปัริมาณ์ไวรัสหร้อการสร�างภ้มคัิ มุ� กัน
ของร่างกายจะต�องตรวจในชื้่วงเวลาที่่�เหมาะสมด�วยถึงจะได�ผู้ล
แม่นยำาตรงกับัคัวามเปั็นจริงมากที่่�สุด เพื้ราะวงจรของการติดเชื้้�อ
ในชื้่วงเวลาต่าง ๆ จะม่ปัริมาณ์ของเชื้้อ� และสารเก่ย� วกับัภ้มคัิ มุ� กัน
ต่างกันซึ่ึ�งสามารถด้ได�จากร้ปัที่่� 1 ซึ่ึ�งจะเห็นได�ว่าการตรวจหาเชื้้�อ
จะได�ผู้ลด่ที่่�ชื้่วง 2-3 สัปัดาห์แรก และ antibody ที่่�บัอกถึงระดับั
ภ้มคัิ ม�ุ กันจะตรวจพื้บัได�เม้อ� เริม� ปัลายสัปัดาห์ที่�่ 2 จนถึงสัปัดาห์ที่�่ 6
เปั็นต�น
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[ รอบรู้เรื่องยา ]
ตารูางที่่� 1 ตารางแสดงระยะเวลาที่่�อ่านและแปัลผู้ล Rapid
antigen test(3)

รููปที่่� 1 กราฟแสดงปัริมาณ์ไวรัสและการสร�างภ้มคัิ ม�ุ กันของร่างกาย(2)
ข�อม้ลจาก Nandini Sethuraman M, et al. JAMA 2020
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ปััจจัยที�มีผลต่อความแม่นยำของ Rapid antigen test
• คัวามแม่นยำาขึ�นกับัย่�ห�อของ Rapid antigen test
ซึ่ึ�งกรมวิที่ยาศัาสตร์การแพื้ที่ย์ หร้อ อย. ต�องรับัรอง
มาตรฐานก่ อ นที่่� จ ะนำา มาใชื้� ใ นปัระเที่ศัไที่ย ซึ่ึ� ง ม่
มากกว่า 20 ย่�ห�อ
• วิธก่ ารตรวจว่าถ้กต�องหร้อไม่ โดยเฉพื้าะการแยงจม้ก
เพื้้� อ นำา สิ� ง คัั ด หลั� ง ในจม้ ก มาตรวจต� อ งลึ ก พื้อ ซึ่ึ� ง
ในเบั้� อ งต� น กระที่รวงสาธารณ์สุ ข อนุ ญ าตให� ต รวจ
ในสถานบัริการ ปััญหาวิธ่การตรวจจึงน่าจะม่ปััญหา
น�อยมาก แต่ถา� ปัระชื้าชื้นที่ำาเองอาจคัลาดเคัล้�อนได�
ถ�าที่ำาไม่ถ้กต�อง
• การอ่านผู้ลว่าให�ผู้ลบัวกหร้อผู้ลลบั ถ�าผู้้�อ่านไม่ม่
คัวามชื้ำานาญอาจจะอ่านผู้ลผู้ิดได�
• ระยะเวลาของการตรวจ ถ�าติดเชื้้อ� ระยะแรก ๆ จำานวน
เชื้้�อม่น�อย โอกาสที่่�จะให�ผู้ลลบัปัลอมจะม่มาก ซึ่ึ�ง
การตรวจด�วย RT-PCR ถ�าตรวจในวันแรก ๆ ที่่�สัมผู้ัส
ผู้้ต� ิดเชื้้�อก็ให�ผู้ลบัวกปัลอมเหม้อนกัน
• คัวามชืุ้กของโคัวิด-19 ในพื้้�นที่่� เคัร้�องม้อคััดกรอง
ส่วนใหญ่ (อาจไม่เสมอไปั) พื้้น� ที่่ที่� ม�่ คั่ วามชืุ้ก (คัวามเส่ย่� ง)
ของโรคัมากน�อยต่างกัน คั่าคัวามไวและคัวามจำาเพื้าะ
จะม่การเปัล่�ยนแปัลงไปั

จากที่่ก� ล่าวมาแล�วจะเห็นได�วา่ การใชื้� Rapid antigen test
ในการตรวจผู้ลหาเชื้้� อ COVID-19 จะต� องเล้ อกใชื้� เคัร้� อ งม้ อ
ให�ถก้ ต�อง เชื้่น ในการตรวจหาเชื้้อ� จะต�องใชื้�ชื้ดุ ตรวจ Rapid antigen
test ไม่ใชื้่การตรวจ antibody รวมถึงการกำาหนดชื้่วงเวลาที่่เ� หมาะสม
หลังจากได�รบัั เชื้้อ� การผู้่านในบัริเวณ์ที่่เ� ส่ย� งที่่ม� ก่ ารระบัาดของโรคั
หร้ออย้ใ่ กล�ชื้ดิ ผู้้ต� ดิ เชื้้อ� จะที่ำาให�การที่ดสอบัม่คัวามแม่นยำาส้ง ดังนัน�
การใชื้�ชื้ดุ ตรวจเหล่าน่คั� วรศัึกษ์าหร้อสอบัถามผู้้ร� ก้� อ่ นใชื้� และถ�าผู้ล
เปั็นบัวกต�องตรวจซึ่ำา� โดย RT-PCR test (Real-Time PCR) อ่กคัรั�ง
ในสถานพื้ยาบัาลหร้อศั้นย์มาตรฐานที่่�ตรวจ COVID-19 เพื้้�อ
ที่ำาการรักษ์าที่่�ถ้กต�องต่อไปั
หมายเหตุ
RT-PCR test (Real-Time PCR)(4) เปั็นวิธ่ตรวจที่่�ใชื้�
ในจุดตรวจต่าง ๆ ม่คัวามแม่นยำาส้ง โดยหลังได�ตัวอย่างจะม่
กระบัวนการนำาไปัเพื้ิ�มปัริมาณ์เชื้้�อให�เห็นชื้ัดเจนที่่�ห�องปัฏิิบััติการ
จึงเห็นเชื้้�อชื้ัดเจน ตรวจพื้บัได�ตั�งแต่ระยะเริ�มต�น
จุุดเด่น
• ตรวจเชื้็กได�ตั�งแต่ชื้่วงรับัเชื้้�อใน 3-5 วัน
• คัวามแม่นยำาส้งกว่าแบับั Rapid antigen test โอกาส
ผู้ิดพื้ลาดน�อย
จุุดด้อย
• ต�นทีุ่นนำ�ายา รวมคั่าตรวจ ที่ำาให�ม่คั่าใชื้�จ่ายส้ง
• ห�องปัฏิิบััติการตรวจใชื้�เวลาตรวจคั่อนข�างนาน 4-5
ชื้ั�วโมง
• ต�องเดินที่างไปัที่่�จุดตรวจ
• ม่จุดรับัตรวจน�อย โดยเฉพื้าะชื้่วงที่่�ไวรัสระบัาด

เอกสารูอ้างอิง
1. ร้�จักชืุ้ดตรวจโคัวิด-19 Antigen Test Kit. https://www.thaihealth.or.th/Content/55083-ร้�จักชืุ้ดตรวจโคัวิด-19%20%20Antigen%20Test%20Kit.html
2. พื้้�นฐานการตรวจวินิจฉัยโรคัโคัวิด-19/RT-PCR และ Rapid test. https://learningcovid.ku.ac.th/course/?c=3&l=3
3. นพื้.ชื้ลที่ิ ศั อุ ไรฤกษ์์ กุ ล . Rapid Antigen Test หร้ อ Antigen Test Kid (ATK) สำา หรั บั การตรวจคัั ด กรองโคัวิ ด -19. http://doh.hpc.go.th/bs/issueDisplay.
php?id=593&category=B10&issue=CoronaVirus2019
4. Antigen Test Kit ชืุ้ดตรวจโคัวิด-19 ด�วยตัวเอง ใชื้�ง่าย ร้�ผู้ลเร็ว. https://www.fascino.co.th/article/post/rapid-antigen-test

26

วงการแพทย์ ประจำำเดืือนกัันยายน 2564

[ รายงานพิเศษ ]
กัองบรรณาธิกัาร •

ความก้้าวหน้้าด้้าน้ก้ารรัก้ษาโรคก้ล้้ามเน้้�ออ่อน้แรง
โรคหายาก้ที่่�หน้่วยงาน้รัฐแล้ะเอก้ชน้ให้ความสำำคัญ
แพที่ย์ผู้้เช่�ยวชาญช่� ย่�งผู้้้ป่่วยได้้รับก้ารรัก้ษาไว
ผู้ล้ล้ัพธ์์ก้ารรัก้ษาแล้ะคุณภาพช่ว่ตของผู้้้ป่่วยก้็จะย่�งด้่ข้�น้
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เดืือนสิิงหาคมของทุุกปีีเปี็นเดืือนทุ่�ทุ่�วโลกร่่วมร่ณร่งค์เพื่ื�อสิร่้างความตร่ะหน่ก
ต่อโร่คกล้ามเนือ� อ่อนแร่ง (Spinal Muscular Atrophy: SMA) ซึ่่ง� เปี็นโร่คหายากทุ่เ� กิดืจาก
ความผิิดืปีกติของกร่ร่มพื่่นธุ์ุใ์ นย่นดื้อย หากบิิดืาหร่ือมาร่ดืาเปี็นพื่าหะทุ่ง� ค่ย่ อ่ มม่โอกาสิ
สิ่งถึ่ง 1 ใน 4 หร่ือร่้อยละ 25 ทุ่�บิุตร่จะม่โอกาสิเปี็นโร่คน่� อุบิ่ติการ่ณ์โดืยปีร่ะมาณของ
โร่คกล้ามเนือ� อ่อนแร่งพื่บิไดื้ในเดื็กแร่กเกิดืทุ่ว� โลกจำานวน 1 คน ในปีร่ะชากร่ 10,000 คน
ในแต่ละปีี และอ่ตร่าของคนทุ่�เปี็นพื่าหะอย่่ทุ่� 1:40-1:60 คน1 แม้โร่คน่�จะไม่ค่อย
เปี็นทุ่�ร่่้จ่กหร่ือไม่ม่ผิลกร่ะทุบิต่อคนหม่่มาก ปีร่ะกอบิก่บิจำานวนแพื่ทุย์ผิเ่้ ช่�ยวชาญม่อย่่
อย่างจำาก่ดื แต่การ่สิร่้างความตร่ะหน่กต่อโร่คกล้ามเนือ� อ่อนแร่งและขยายโอกาสิเข้าถึ่ง
การ่ร่่กษาทุ่ม� ปี่ ร่ะสิิทุธุ์ิภาพื่ให้กบิ่ ผิ่ปี้ ว่ ยก็ชว่ ยให้คณ
ุ ภาพื่ช่วติ ของผิ่ปี้ ว่ ยดื่ขน�่ ไดื้ร่บิ่ การ่ฟื้้น� ฟื้่
สิภาพื่ร่่างกายและจิตใจอย่างเหมาะสิม ขณะเดื่ยวก่นย่งช่วยลดืผิลกร่ะทุบิต่อเศร่ษฐสิถึานะ
ของผิ่้ปี่วย คร่อบิคร่่ว และสิ่งคม
ความผิิดืปีกติทุางพื่่นธุ์ุกร่ร่มทุ่�ก่อให้เกิดืโร่คกล้ามเนื�ออ่อนแร่งสิ่งผิลต่อร่ะบิบิ
ปีร่ะสิาทุและกล้ามเนือ� ทุำาให้เซึ่ลล์ปีร่ะสิาทุสิ่ง� การ่สิ่ญเสิ่ยการ่สิ่งสิ่ญญาณจากไขสิ่นหล่ง
ไปีย่งกล้ามเนื�ออย่างต่อเนื�อง โดืยผิ่้ปี่วยสิามาร่ถึแสิดืงอาการ่ไดื้ต่�งแต่แร่กเกิดืจนถึ่ง
ว่ยผิ่ใ้ หญ่ ไม่วา่ จะเปี็นแขนขาอ่อนแร่ง ซึ่่ง� ทุำาให้ผิปี้่ ว่ ยขย่บิไดื้นอ้ ย เคลือ� นไหวร่่างกายลำาบิาก
บิางคนอาจม่กล้ามเนื�อทุ่�ช่วยในการ่หายใจอ่อนแร่ง ม่ปีัญหาทุางร่ะบิบิปีอดื จนอาจถึ่ง
ข่น� หายใจล้มเหลวไดื้ ทุำาให้ผิ่้ปีว่ ยโร่คกล้ามเนื�ออ่อนแร่งจำาเปี็นต้องใช้อุปีกร่ณ์ชว่ ยเหลือ
เช่น ร่ถึเข็น เคร่ื�องช่วยหายใจ ทุ่อเจาะคอ เปี็นต้น ทุ่�งน่�ร่ะดื่บิความรุ่นแร่งและอาการ่
จะแตกต่างตามช่วงอายุทุ่�เกิดืโร่ค โดืยสิามาร่ถึแบิ่งโร่คออกเปี็น 5 ร่ะดื่บิ จาก 0-4 ดื่งน่�:
• SMA Type 0 ม่ความรุ่นแร่งสิ่งสิุดื พื่บิไดื้ต่�งแต่ในคร่ร่ภ์แม่ ทุำาให้กล้ามเนื�อ
อ่อนแร่งจนทุางเดืินหายใจถึ่กปีิดืก่น� โดืยผิ่ปี้ ว่ ยม่กม่อายุอย่ไ่ ดื้ไม่เกิน 6 เดืือน
• SMA Type 1 ม่ความรุ่นแร่งสิ่งพื่บิไดื้ในเดื็กอายุ 0-6 เดืือน ม่กเกิดืร่ะบิบิ
ทุางเดืินหายใจล้มเหลวและจำาเปี็นต้องใสิ่ทุ่อช่วยหายใจ โดืยผิ่้ปี่วยม่กม่
อายุอย่่ไดื้ไม่เกิน 2 ปีี
• SMA Type 2 ม่ความรุ่นแร่งสิ่งถึ่งปีานกลาง พื่บิไดื้ในเดื็กอายุตา�ำ กว่า 18 เดืือน
แม้ผิ่้ปี่วยจะน่�งไดื้แต่ไม่สิามาร่ถึยืนหร่ือเดืินไดื้ดื้วยตนเอง จ่งต้องอาศ่ย
ร่ถึเข็นเพื่ือ� ช่วยการ่เคลือ� นไหว และอาจม่ปีญ
ั หาเก่ย� วก่บิร่ะบิบิทุางเดืินหายใจ
ร่่วมดื้วย
ประจำำเดืือนกัันยายน 2564
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กายภาพื่บิำาบิ่ดื เพื่ือ� ให้ผิปี่้ ว่ ยลดืความทุร่มานจากความเจ็บิปี่วย
แต่ ใ นช่ ว งทุศวร่ร่ษทุ่� ผิ่ า นมาเทุคโนโลย่ ทุ างการ่แพื่ทุย์ แ ละ
การ่ค้นพื่บิองค์ความร่่ใ้ หม่ ๆ โดืยเฉัพื่าะอย่างยิง� ดื้านพื่่นธุ์ุศาสิตร่์
และโร่คทุางพื่่นธุ์ุกร่ร่มพื่่ฒนาไปีอย่างร่วดืเร่็วมาก จ่งทุำาให้
โร่คกล้ามเนื�ออ่อนแร่งกลายมาเปี็นโร่คทุ่�ร่่กษาไดื้ แม้จะย่งม่
ข้อจำาก่ดืดื้านการ่เข้าถึ่งการ่ร่่กษา เนือ� งจากต้องอาศ่ยงบิปีร่ะมาณ
เพื่ื�อการ่วิจ่ยและพื่่ฒนา ค่ดืกร่อง วินิจฉั่ย และร่่กษา
รศ.นพ.ชััยยศ ย่งไดื้กล่าวถึ่งการ่ดื่แลและแนวทุาง
การ่ร่่กษาผิ่ปี้ ว่ ยโร่คกล้ามเนือ� อ่อนแร่งดื้วยว่า “ทุุกว่นน่ก� าร่ร่่กษา
ผิ่้ ปี่ ว ยโร่คกล้ า มเนื� อ อ่ อ นแร่งในปีร่ะเทุศไทุยม่ ก เกิ ดื ข่� น
ในโร่งพื่ยาบิาลขนาดืใหญ่เทุ่าน่�น เนื�องจากจำาเปี็นต้องอาศ่ย
แพื่ทุย์ผิ่้เช่�ยวชาญหลายแขนง เช่น แพื่ทุย์ร่ะบิบิปีร่ะสิาทุวิทุยา
เวชศาสิตร่์ฟื้้�นฟื้่ แพื่ทุย์เฉัพื่าะทุางดื้านปีอดื น่กโภชนาการ่
ร่วมถึ่ ง อุ ปี กร่ณ์ ทุำา กายภาพื่และเคร่ื� อ งช่ ว ยหายใจ ซึ่่� ง ล้ ว น
แต่ม่สิ่วนสิำาค่ญในการ่ดื่แลและฟื้้�นฟื้่สิภาพื่ร่่างกายของผิ่้ปี่วย
โร่คกล้ามเนื�ออ่อนแร่ง”
ปีั จ จุ บิ่ น ความก้ า วหน้ า ดื้ า นแนวทุางการ่ร่่ ก ษาโร่ค
กล้ามเนื�ออ่อนแร่งรุ่ดืหน้าข่�นโดืยลำาดื่บิ โดืย รศ.นพ.ชััยยศ
ไดื้ขยายความไว้ดื่งน่� “วิธุ์่การ่แร่กคือ การ่ให้ยาทุางไขสิ่นหล่ง
ออกฤทุธุ์ิ�เปี็น SMN2 splicing modifier เพื่ื�อช่วยให้ร่่างกาย
ของผิ่้ปี่วยสิามาร่ถึผิลิตโปีร่ต่น SMN (Survivor Motor Neuron)
ทุ่จ� ำาเปี็นต่อการ่ทุำางานของเสิ้นปีร่ะสิาทุทุ่ค� วบิคุมการ่เคลือ� นไหว
ของกล้ า มเนื� อ วิ ธุ์่ ถึ่ ดื มาคื อ การ่ให้ ย าทุางหลอดืเลื อ ดืดืำา
เปี็นการ่ร่่กษาดื้วยการ่ทุดืแทุนย่น (gene replacement หร่ือ gene
therapy) ใช้อะดืิโนไวร่่สิชนิดืทุ่� 9 (AAV-9) ซึ่่�งเปี็นเวกเตอร่์ชนิดื
เดื่ยวก่นก่บิทุ่ใ� ช้ในการ่ผิลิตว่คซึ่่นโควิดื-19 เพื่ือ� สิ่งมอบิทุร่านสิ์ยน่
SMN1 ทุ่�ช่วยให้ผิ่้ปี่วยสิามาร่ถึสิร่้างโปีร่ต่น SMN ไดื้ และ
วิธุ์่ล่าสิุดืน่บิไดื้ว่าสิะดืวกก่บิผิ่้ปี่วยเนื�องจากเปี็นการ่ให้ยาแบิบิ
ร่่บิปีร่ะทุาน ซึ่่�งออกฤทุธุ์ิ�เปี็น SMN2 splicing modifier เพื่ิ�ม
การ่สิร่้างโปีร่ต่น SMN ทุ่�ทุำาหน้าทุ่�ไดื้ (full-length SMN protein)
ทุ่� ง น่� แ นวทุางการ่ร่่ ก ษาทุ่� ก ล่ า วมาย่ ง คงเปี็ น การ่ทุดืลองใช้
ในกลุม่ ผิ่ปี้ ว่ ยขนาดืเล็กเทุ่าน่น� และย่งม่ขอ้ จำาก่ดืดื้านการ่เข้าถึ่งยา
ในร่ะบิบิการ่ดื่แลสิุขภาพื่ของปีร่ะเทุศไทุย หากไดื้ร่บิ่ การ่พื่ิจาร่ณา
เข้าไปีอย่่ในสิิทุธุ์ิเบิิกจ่ายจะเปี็นปีร่ะโยชน์ก่บิผิ่้ปี่วยและแพื่ทุย์
อย่างมาก”
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• SMA Type 3 ม่ความรุ่นแร่งปีานกลาง พื่บิไดื้ในเดื็ก
อายุ 18 เดืือนข่น� ไปี โดืยม่อาการ่กล้ามเนือ� อ่อนแร่ง
แม้จะน่�ง ยืน และเดืินไดื้ แต่ผิ่้ปี่วยต้องใช้อุปีกร่ณ์
ช่วยพื่ยุงสิำาหร่่บิปีร่ะคองร่่างกาย
• SMA Type 4 ม่ความรุ่นแร่งตำ�าทุ่�สิุดื พื่บิไดื้ในผิ่้ปี่วย
อายุ 5 ปีีข่�นไปีจนถึ่งว่ยผิ่้ใหญ่ ผิ่้ปี่วยสิามาร่ถึน่�ง
ยืน และเดืินไดื้เหมือนบิุคคลทุ่�วไปี แต่พื่บิอาการ่
กล้ามเนื�ออ่อนแร่งและม่การ่พื่่ฒนาของกล้ามเนื�อ
ช้ า กว่ า ปีกติ สิ่ ง ผิลต่ อ การ่ทุำา กิ จ กร่ร่มในช่ วิ ต
ปีร่ะจำา ว่ น และม่ ก ต้ อ งอาศ่ ย ร่ถึเข็ น เพื่ื� อ ช่ ว ย
การ่เคลื�อนไหวเมื�อม่อายุมากข่�น
สิำาหร่่บิอุบิ่ติการ่ณ์ของผิ่้ปี่วยโร่คกล้ามเนื�ออ่อนแร่ง
ในปีร่ะเทุศไทุย รศ.นพ.ชััยยศ คงคติิธรรม อาจารย์หน่วย
ประสาทวิทยา ภาควิชัากุุมารเวชัศาสติร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีี
กล่าวว่า “ปีัจจุบิ่นปีร่ะเทุศไทุยย่งไม่ม่การ่ลงทุะเบิ่ยนผิ่้ปี่วย
โร่คกล้ามเนื�ออ่อนแร่งอย่างเปี็นทุางการ่ แต่จากการ่คาดืคะเน
ต่ ว เลขผิ่้ ปี่ ว ยโดืยอ้ า งอิ ง จากอ่ ต ร่าพื่าหะของโร่คกล้ า มเนื� อ
อ่ อ นแร่งในปีร่ะเทุศไทุยอย่่ ทุ่� 1:50 ของจำา นวนปีร่ะชากร่
จ่งปีร่ะมาณการ่ว่าในไทุยม่ผิปี้่ ว่ ยโร่คกล้ามเนือ� อ่อนแร่งอย่ร่่ ะหว่าง
10,000-20,000 คน ผิ่้ปี่วยสิ่วนมากอย่่ในว่ยทุาร่กและเดื็กเล็ก
และม่โอกาสิเสิ่ยช่วติ ไดื้ตง่� แต่วย่ เดื็กหากไม่ไดื้ร่บิ่ การ่วินจิ ฉั่ยและ
ร่่กษาอย่างทุ่นทุ่วงทุ่”
ทุ่�งน่�สิถึานการ่ณ์การ่แพื่ร่่ร่ะบิาดืของไวร่่สิโควิดื-19
ทุ่�ยืดืเยื�อมาเกือบิ 2 ปีี จนอาจก่อให้เกิดืความก่งวลต่อการ่ดื่แล
สิุ ข ภาพื่ของผิ่้ ปี่ ว ยโร่คกล้ า มเนื� อ อ่ อ นแร่ง รศ.นพ.ชัั ย ยศ
กล่าวเสิร่ิมว่า “จากข้อม่ลทุ่ทุ� ร่าบิเบิือ� งต้นในปีร่ะเทุศไทุยย่งไม่ม่
ร่ายงานว่าผิ่้ปี่วยโร่คกล้ามเนื�ออ่อนแร่งปี่วยหน่กหร่ือเสิ่ยช่วิต
จากการ่ติ ดื เชื� อ ไวร่่ สิ โควิ ดื -19 ซึ่่� ง ถึื อ เปี็ น เร่ื� อ งทุ่� ดื่ แ ละต้ อ ง
ขอชมเชยผิ่้ดื่แลซึ่่�งม่ความร่ะม่ดืร่ะว่งเปี็นพื่ิเศษ อย่างไร่ก็ตาม
หากผิ่ปี้ ว่ ยโร่คกล้ามเนือ� อ่อนแร่งซึ่่ง� ม่ภาวะปีอดืขยายต่วไดื้ไม่ดื่
อย่แ่ ล้วสิ่มผิ่สิก่บิผิ่ต้ ดืิ เชือ� โควิดื-19 และเชือ� ลงปีอดือาจสิ่งผิลให้
ผิ่้ปี่วยไอไดื้ไม่เต็มทุ่� เกิดืการ่ค่�งค้างของเสิมหะ และม่แนวโน้ม
ทุ่�จะพื่บิภาวะปีอดือ่กเสิบิติดืเชื�อรุ่นแร่งไดื้”
ในอดื่ ต โร่คกล้ า มเนื� อ อ่ อ นแร่งไม่ สิ ามาร่ถึร่่ ก ษา
ให้ ห ายขาดืไดื้ จ่ ง ต้ อ งอาศ่ ย การ่ดื่ แ ลแบิบิปีร่ะค่ บิ ปีร่ะคอง
จากแพื่ทุย์ ผิ่้ เ ช่� ย วชาญจากสิหสิาขาควบิค่่ ไ ปีก่ บิ การ่ทุำา
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ในปีร่ะเทุศไทุยม่ ม่ ล นิ ธุ์ิ โ ร่คกล้ า มเนื� อ อ่ อ นแร่ง
(Foundation to Eradicate Neuromuscular Disease; FEND)
และม่ลนิธุ์เิ พื่ือ� ผิ่ปี้ ว่ ยโร่คหายาก (Thai Rare Disease Foundation;
TRDF) ทุ่� ก่ อ ต่� ง ข่� น เพื่ื� อ สิน่ บิ สินุ น กลุ่ ม ผิ่้ ปี่ ว ยโร่คกล้ า มเนื� อ
อ่อนแร่งและผิ่ดื้ แ่ ล โดืยทุำาหน้าทุ่เ� ปี็นช่องทุางแบิ่งปีันข้อม่ลความร่่้
เก่� ย วก่ บิ โร่ค ให้ คำา แนะนำา ดื้ า นการ่ดื่ แ ลร่่ ก ษาแบิบิองค์ ร่ วม
ทุ่�งทุางร่่างกายและจิตใจ ร่วมถึ่งจ่ดืกิจกร่ร่มต่าง ๆ สิำาหร่่บิกลุม่
ผิ่้ปี่วยและผิ่้ดื่แลอย่างสิมำ�าเสิมอ ผิ่านช่องทุางเคร่ือข่ายสิ่งคม
ออนไลน์ อย่ า งเฟื้ซึ่บิุ� ก เพื่ื� อ ผิล่ ก ดื่ น ให้ ห น่ ว ยงานทุ่� ม่ สิ่ ว น
เก่ย� วข้องเล็งเห็นถึ่งความต้องการ่ทุางการ่แพื่ทุย์ทุจ�่ าำ เปี็น แต่ผิปี้่ ว่ ย
ย่งไม่สิามาร่ถึเข้าถึ่งไดื้ เนือ� งจากการ่เข้าถึ่งการ่ร่่กษาทุ่เ� หมาะสิม
ต่�งแต่ผิ่้ปี่วยอายุย่งน้อยสิ่งผิลต่อผิลล่พื่ธุ์์การ่ร่่กษา ช่วยสิ่งเสิร่ิม
คุ ณ ภาพื่ช่ วิ ต ให้ ดื่ ยิ� ง ข่� น และสิามาร่ถึดืำา ร่งช่ วิ ต อย่่ ก่ บิ โร่คน่�
ไดื้อย่างม่ความสิุข
“สิุดืทุ้ายน่�ปีร่ะเดื็นทุ่�อยากให้กร่ะทุร่วงสิาธุ์าร่ณสิุข
ควร่พื่ิจาร่ณาเพื่ิ�มเติม ไดื้แก่ การ่จ่ดืสิร่ร่ดื้านทุร่่พื่ยากร่และ
งบิปีร่ะมาณเพื่ื� อ การ่ตร่วจย่ น ในค่่ สิ มร่สิหร่ื อ เดื็ ก แร่กเกิ ดื
เนื�องจากช่วยให้ปีร่ะเทุศลดืม่ลค่าความสิ่ญเสิ่ยทุางเศร่ษฐกิจ
ทุ่� ต ามมา สิ่ ว นแนวทุางการ่จ่ ดื การ่โร่คกล้ า มเนื� อ อ่ อ นแร่ง
ในกลุ่มปีร่ะเทุศทุ่�พื่่ฒนาแล้วจะเน้นไปีทุ่�การ่เข้าถึ่งการ่วินิจฉั่ย
ให้เร่็วทุ่สิ� ดืุ เพื่ือ� ทุ่แ� พื่ทุย์จะไดื้มอบิการ่ร่่กษาให้แก่ผิปี่้ ว่ ยไดื้ตง่� แต่
อายุยง่ น้อย ซึ่่ง� ม่แนวโน้มจะตอบิสินองต่อการ่ร่่กษาไดื้ดื่ ดื่งน่น�
ปีร่ะเทุศไทุยจ่งย่งต้องการ่ขยายต่วเลือกการ่ร่่กษาและผิล่กดื่น
โอกาสิการ่เข้าถึ่ง เพื่ือ� สิร่้างความเปีล่ย� นแปีลงเชิงบิวกให้เกิดืก่บิ
ผิ่้ปี่วยกลุ่มน่� โดืยเร่ิ�มต้นจากการ่ตร่ะหน่กถึ่งความจำาเปี็นและ
ความร่่วมมือก่นของผิ่้ม่สิ่วนเก่�ยวข้องทุุกฝ่่าย ทุ่�งผิ่้ปี่วย แพื่ทุย์
ผิ่้เช่�ยวชาญจากสิหสิาขาวิชา หน่วยงานภาคร่่ฐ และองค์กร่
เอกชน” รศ.นพ.ชััยยศ กล่าวปีิดืทุ้าย

วงก
ww ารแ
w.w พทย
on ์ 52
gk 1
arn
pa
t .c
om

มร.ฟาริดี บิดีโกุลิ ผู้้จ� ดีั กุารทัว� ไป บริษัทั โรชั ไทยแลนดี์
เมี ย นมาร์ กุั ม พ้ ชั า และลาว กล่ า วว่ า “โร่ชตร่ะหน่ ก ถึ่ ง
ความทุ้ า ทุายของโร่คหายากทุ่� ผิ่้ ปี่ ว ยและผิ่้ ดื่ แ ลต้ อ งเผิชิ ญ
เร่าจ่งมุ่งม่�นทุุ่มเทุเพื่ื�อการ่วิจ่ยและพื่่ฒนานว่ตกร่ร่มการ่ร่่กษา
ดื้านปีร่ะสิาทุวิทุยาและดื้านพื่่นธุ์ุศาสิตร่์อย่างต่อเนื�อง ร่วมทุ่�ง
ให้การ่สิน่บิสินุนการ่ทุำาวิจ่ยทุางคลินิกในกลุ่มผิ่้ปี่วยโร่คหายาก
ซึ่่� ง ร่วมถึ่ ง โร่คกล้ า มเนื� อ อ่ อ นแร่งในหลายปีร่ะเทุศและ
ในปีร่ะเทุศไทุย เพื่ื�อให้ม่�นใจว่าจะต้องไม่ม่ผิ่้ปี่วยโร่คหายาก
คนใดืถึ่ ก มองข้ า ม เนื� อ งจากเปี็ น โร่คทุ่� สิ่ ง ผิลกร่ะทุบิต่ อ คน
จำานวนไม่มาก โร่ชพื่ร่้อมเปี็นสิ่วนหน่ง� ทุ่จ� ะทุำางานร่่วมก่บิผิ่ปี้ ว่ ย
ผิ่้ดื่แล ชมร่มผิ่้ปี่วย และแพื่ทุย์ทุ่�ทุำางานอย่างหน่ก เพื่ื�อพื่่ฒนา
คุณภาพื่ช่วิตของผิ่้ปี่วยให้ดื่ข่�น และผิล่กดื่นการ่เข้าถึ่งการ่ร่่กษา
ทุ่�จำาเปี็น”
นอกจากน่�การ่ตร่วจวินิจฉั่ยโร่คกล้ามเนื�ออ่อนแร่ง
ให้เร่็วทุ่�สิุดืเมื�อเร่ิ�มสิ่งเกตเห็นความผิิดืปีกติทุางร่่างกายในเดื็ก
แร่กเกิ ดืก็ เ ปี็ น เร่ื� อ งทุ่� พื่่ อ แม่ ต้ อ งให้ ค วามใสิ่ ใจเช่ น ก่ น “ต้ อ ง
ยอมร่่บิว่าปีร่ะเทุศไทุยย่งไม่ม่ข่�นตอนการ่ตร่วจค่ดืกร่องเดื็ก
แร่กเกิดือย่างในปีร่ะเทุศไต้หว่นและสิหร่่ฐอเมร่ิกาทุ่�เมื�อพื่บิ
เดื็กแร่กเกิดืปี่วยเปี็นโร่คกล้ามเนือ� อ่อนแร่ง แพื่ทุย์จะให้ยาต่ง� แต่
ผิ่ปี้ ว่ ยอายุยง่ น้อยเนือ� งจากช่วยให้ผิลล่พื่ธุ์์การ่ร่่กษาดื่ การ่พื่บิเคสิ
ผิ่ปี้ ว่ ยเดื็กสิ่วนใหญ่ในปีร่ะเทุศไทุยน่น� เปี็นผิลมาจากการ่ทุ่พื่� อ่ แม่
สิ่งเกตเห็นพื่่ฒนาการ่ทุ่�ดื้อยกว่าเดื็กทุ่�วไปี เช่น หากเดื็กอายุ
2-3 เดืือน แต่ย่งไม่สิามาร่ถึช่นคอไดื้ หร่ือเดื็กอายุ 4-6 เดืือน
แต่ ย่ ง ไม่ สิ ามาร่ถึพื่ลิ ก ควำ�า หงายไดื้ เ อง แพื่ทุย์ จ่ ง ต้ อ งตร่วจ
อย่างละเอ่ยดืและวินิจฉั่ยว่าเปี็นโร่คกล้ามเนื�ออ่อนแร่งในทุ่�สิุดื
สิ่ ว นผิ่้ ปี่ ว ยทุาร่กหร่ื อ เดื็ ก เล็ ก ทุ่� อ าการ่ของโร่ครุ่ น แร่งมาก
อาจเสิ่ยช่วติ ไปีก่อนทุ่พื่� อ่ แม่จะม่โอกาสิพื่ามาพื่บิแพื่ทุย์ เนือ� งจาก
ผิ่้ปี่วยม่ปีัญหาเก่�ยวก่บิร่ะบิบิหายใจและปีอดือ่ กเสิบิ ดื่งน่�น
การ่ปี้ อ งก่ น ไม่ ใ ห้ เ กิ ดื ผิ่้ ปี่ ว ยใหม่ สิ ามาร่ถึทุำา ไดื้ ห ากค่่ สิ มร่สิ
วางแผินการ่ม่บิุตร่ และตร่วจย่นก่อนต่�งคร่ร่ภ์” รศ.นพ.ชััยยศ
กล่าวเสิร่ิม

เอกุสารอ�างอิง
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การใช้้กฎหมายอย่างยุติิธรรม
มีีคนกล่่าวว่า คำาว่า “กฎหมีาย” มีีความีหมีายอย่างเดีียวกับคำาว่า “ยุติิธรรมี” แติ่ใน
ความีเป็็นจริงแล่้วคำาว่า “กฎหมีาย” ก็ไมี่ไดี้มีีความีหมีายเดีียวกับคำาว่า “ยุติิธรรมี” เสมีอไป็ โดียมีี
ฎีกา 12/2521 ฎ 16 วินจิ ฉััยว่า “ข้้ออ้างเพื่่อ� ป็ระโยชน์แห่งความียุติธิ รรมีนัน� จะติ้องเป็็นไป็เพื่่อ� ค่ค่ วามี
ทั้ั�งสองฝ่่าย มีิใช่ฝ่่ายใดีฝ่่ายหน่�ง แล่ะติ้องเป็็นไป็ติามีกฎหมีายดี้วย” จากฎีกาดีังกล่่าวจะเห็นไดี้ว่า
การใช้ข้้ออ้างเพื่่�อความียุติิธรรมีนั�นจะติ้องเป็็นไป็ติามีกฎหมีายดี้วย แสดีงว่าคำาว่า “กฎหมีาย” มีิใช่
มีีความีหมีายเดีียวกับคำาว่า “ยุติิธรรมี” เสมีอไป็
กฎหมีายจะสามีารถบังคับใช้ไดี้ติามีทั้ีบ� ญ
ั ญัติกิ ติ็ อ่ เมี่อ� คนทั้ัว� ไป็เห็นว่ากฎหมีายนัน� ยุติธิ รรมี
แล่ะพื่ร้อมีป็ฏิิบัติติิ ามี ถ้าติัวกฎหมีายนั�นมีีความีไมี่ยุติิธรรมีติั�งแติ่แรก ป็ระชาชนก็ไมี่อยากทั้ำาติามี
กฎหมีาย แล่ะกฎหมีายนัน� ติามีหล่ักแล่้วมีีมีาเพื่่อ� ความียุติธิ รรมีในสังคมี ถ้าติัวกฎหมีายนัน� เป็็นธรรมี
แติ่นักกฎหมีายวินิจฉััยป็ัญหาทั้างดี้านกฎหมีายอย่างไมี่เป็็นธรรมีแล่้ว ก็ย่อมีจะไมี่สามีารถดีำารง
ความียุติิธรรมีให้แก่สังคมีไดี้
ป็ัจจุบนั กฎหมีายโดียทั้ัว� ไป็นัน� เป็็นธรรมีแก่ทั้กุ ฝ่่าย แติ่กอ็ าจมีีบางกรณีีทั้มีี� โี อกาสทั้ีก� ฎหมีาย
จะไมี่สอดีคล่้องกับหล่ักความียุติิธรรมีไดี้เช่นกัน ซึ่่�งเป็็นข้้อทั้ี�หล่ีกเล่ี�ยงไมี่ไดี้ เน่�องจากกฎหมีาย
จะบัญญัติิเป็็นกรณีีทั้ั�วไป็ จ่งย่อมีมีีกรณีีพื่ิเศษทั้ี�เกิดีข้่�นหร่อกาล่เวล่าเป็ล่ี�ยนแป็ล่งไป็ทั้ำาให้เกิดี
ความีไมี่เป็็นธรรมีไดี้บางกรณีี แติ่การใช้กฎหมีายเพื่่อ� ความียุติธิ รรมีก็มีข้ี ดีี จำากัดีติามีติัวบทั้กฎหมีายทั้ี�
บัญญัติิไว้แล่ะวิธีการติีความี โดียไมี่สามีารถติีความีไดี้อย่างอิสระเพื่่�อความียุติิธรรมีไดี้อย่างเติ็มีทั้ี�
เพื่ราะจะทั้ำาให้กฎหมีายนัน� ไมี่แน่นอน เล่่อ� นล่อย เช่อ� ถ่อไมี่ไดี้ การใช้กฎหมีายให้ยติุ ธิ รรมีก็เป็็นหน้าทั้ี�
ข้องนักกฎหมีายทั้ีดี� ี โดียอาจติ้องใช้วธิ แี ก้ไข้กฎหมีาย ออกกฎหมีายใหมี่ ยกเล่ิกกฎหมีายทั้ีไ� มี่เป็็นธรรมี
30
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แล่ะบัญญัติิกฎหมีายใหมี่ให้สอดีคล่้องกับสังคมี สามีารถอำานวยความียุติิธรรมีไดี้อย่างเทั้่าเทั้ียมีกัน แติ่ถ้า
ไมี่สามีารถแก้ไข้ไดี้ทั้ันก็ติ้องใช้กฎหมีายให้เกิดีความียุติิธรรมีมีากทั้ี�สุดี
การวินิจฉััยป็ัญหาทั้างกฎหมีายดี้วยความียุติิธรรมีนั�นสอดีคล่้องกับหล่ักคุณีธรรมีจริยธรรมีข้อง
นักกฎหมีาย เพื่ราะหล่ักคุณีธรรมีจริยธรรมีข้องนักกฎหมีายนั�นติ้องการให้เกิดีความียุติิธรรมีติ่อสังคมีอย่าง
แทั้้จริงแล่ะเทั้่าเทั้ียมีกันทัุ้กคน ไมี่แบ่งชนชั�นวรรณีะ อาชีพื่ การศ่กษา เช่�อชาติิ แล่ะศาสนา โดียกฎหมีาย
ก็เป็็นเคร่อ� งมี่อชิน� หน่ง� ทั้ีทั้� าำ ให้เกิดีความียุติธิ รรมี ซึ่่ง� ป็กติิติวั กฎหมีายเองก็มีคี วามียุติธิ รรมีในติัวอย่แ่ ล่้วในระดีับหน่ง�
หร่อในบางกรณีีอาจเกิดีความีไมี่ยุติิธรรมีบ้างอย่างทั้ี�กล่่าวไป็ข้้างติ้น ถ้าผู้่้ใช้กฎหมีายไมี่วินิจฉััยป็ัญหา
กฎหมีายดี้วยความียุติิธรรมี เช่น มีีอคติิ 4 ไดี้แก่ ฉัันทั้าคติิ (ล่ำาเอียงเพื่ราะชอบพื่อ), โทั้สาคติิ (ล่ำาเอียงเพื่ราะ
โกรธหร่อชิงชัง), โมีหาคติิ (ล่ำาเอียงเพื่ราะหล่งหร่อเข้ล่า), ภยาคติิ (ล่ำาเอียงเพื่ราะกล่ัว) ก็ย่อมีไมี่เกิดี
ความียุติิธรรมีแก่ค่ความีแล่ะย่อมีเกิดีผู้ล่เสียติ่อสังคมีติามีมีามีากมีาย ไมี่ว่าจะเป็็นป็ระชาชนเส่�อมีศรัทั้ธา
ในผู้่ป็้ ระกอบวิชาชีพื่กฎหมีาย เมี่อ� ป็ระชาชนเส่อ� มีศรัทั้ธาในวิชาชีพื่กฎหมีายก็พื่ล่อยเส่อ� มีศรัทั้ธาในระบบติุล่าการ
ข้องป็ระเทั้ศไป็ดี้วย ทั้ำาให้ผู้่้คนมีีความีคล่างแคล่งใจแล่ะสงสัยในการติัดีสินคดีีความีข้องศาล่
กฎหมีายนั�นถ่กสร้างข้่�นโดียมีนุษย์ ในป็ัจจุบันมีีระบบกฎหมีาย 2 ป็ระเภทั้ ค่อ common law แล่ะ
civil law โดีย common law เป็็นกฎหมีายทั้ี�เกิดีจากจารีติป็ระเพื่ณีี แล่้วใช้จารีติป็ระเพื่ณีีเป็็นบรรทั้ัดีฐาน
ในการติัดีสินคดีีส่บเน่�องมีาจนถ่งป็ัจจุบัน ส่วน civil law เป็็นกฎหมีายทั้ี�บัญญัติิข้่�นมีาเป็็นล่ายล่ักษณี์อักษร
แติ่ไมี่ว่าจะเป็็นกฎหมีายระบบใดี กฎหมีายทั้ี�เกิดีข้่�นในยุคสมีัยไหนจะมีีความีเหมีาะสมีกับสภาพื่ข้องสังคมี
ในข้ณีะนัน� เพื่ราะติัวกฎหมีายเองก็เกิดีจากวิถชี วี ติิ จารีติป็ระเพื่ณีี ป็ัญหา ระบอบการป็กครองข้องสังคมีในข้ณีะนัน�
เมี่�อกาล่เวล่าผู้่านเล่ยไป็ กฎหมีายบางบทั้อาจยังมีีความีเหมีาะสมีในสภาพื่สังคมียุคใหมี่อย่่ แติ่กฎหมีาย
บางอย่างอาจจะล่้าสมีัยแล่ะไมี่เหมีาะสมีกับในยุคถัดี ๆ มีา ยกติัวอย่างเช่น ในยุคก่อนสมีัยรัชกาล่ทั้ี� 5
ป็ระเทั้ศไทั้ยหร่อกรุงรัตินโกสินทั้ร์ในสมีัยนั�นยังมีีการแบ่งชนชั�นโดียมีีผู้่้ถ่กเรียกว่า “ทั้าส” ซึ่่�งการมีีทั้าสแล่ะ
การค้าทั้าสในสมีัยนั�นยังเป็็นสิ�งทั้ี�ถ่กกฎหมีาย ติ่อมีามีีอิทั้ธิพื่ล่ข้องป็ระเทั้ศทั้างติะวันติกเผู้ยแพื่ร่มีาถ่ง
กรุงรัตินโกสินทั้ร์ รัชกาล่ทั้ี� 5 จ่งทั้รงมีีดีาำ ริให้มีกี ารเล่ิกทั้าสข้่น� โดียไมี่มีทั้ี าสทั้ีถ� ก่ กฎหมีายอีกติ่อไป็ จะเห็นไดี้วา่
กฎหมีายเร่�องการมีีทั้าสแล่ะการค้าทั้าสในยุคสมีัยก่อนทั้ี�จะมีาเล่ิกทั้าส ถ้านำามีาใช้ในป็ัจจุบันจะไมี่เกิดี
ความีเป็็นธรรมีอย่างแน่นอน เพื่ราะการมีีทั้าสนั�นเป็็นการข้ัดีติ่อหล่ักสิทั้ธิมีนุษยชนในป็ัจจุบันอย่างมีาก
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เพื่ราะเป็็นการแบ่งชนชั�นวรรณีะ ทั้ั�ง ๆ ทั้ี�ในป็ัจจุบันมีีการรณีรงค์ให้คนทัุ้กคนมีีความีเทั้่าเทั้ียมีกัน ถ้านำามีาใช้
จะเกิดีการติ่อติ้านจากป็ระชาชนทั้ัว� ไป็ ติัวทั้าสเอง รวมีถ่งป็ระชาคมีโล่กดี้วย ดีังนัน� กฎหมีายจ่งติ้องมีีการป็รับ
ติามียุคสมีัยอย่ติ่ ล่อดี แติ่เน่อ� งดี้วยสภาพื่ข้องติัวกฎหมีายเองเป็็นสิง� ทั้ีแ� น่นอน มีิฉัะนัน� จะเกิดีความีไมี่แน่นอน
ในติัวบทั้กฎหมีาย ทั้ำาให้นำาไป็ใช้ไดี้ยาก แล่ะติัวกฎหมีายเองนั�นเป็ล่ี�ยนแป็ล่งไดี้ช้าแล่ะยาก (ถ้าเป็็นข้อง
ป็ระเทั้ศไทั้ยก็ติ้องผู้่านรัฐสภาในการแก้ไข้ ซึ่่�งใช้เวล่าหล่ายเดี่อนหร่อเป็็นป็ี) บางกฎหมีายจ่งมีีการล่้าหล่ัง
ไมี่เหมีาะสมีกับสภาพื่สังคมีป็ัจจุบัน
การวินิจฉััยป็ัญหาทั้างกฎหมีายโดียย่ดีติามีติัวอักษรนั�นก็เป็็นสิ�งพื่่�นฐานทั้ี�ถ่กติ้อง แติ่ถ้านักกฎหมีาย
มีีการวินจิ ฉััยป็ัญหาทั้างดี้านกฎหมีายติามีติัวอักษรมีากจนเกินไป็โดียไมี่คาำ น่งถ่งบริบทั้ข้องสังคมีทั้ีเ� ป็ล่ีย� นแป็ล่งไป็
ก็จะเกิดีความีไมี่ยุติิธรรมีติ่อฝ่่ายใดีฝ่่ายหน่�งไดี้ ยกติัวอย่างเช่น ป็ัจจุบันเทั้คโนโล่ยีมีีความีก้าวหน้ามีากกว่า
ในอดีีติมีาก มีีการติิดีติ่อส่อ� สารแล่ะทั้ำาธุรกรรมีผู้่านเคร่อข้่ายอินเทั้อร์เน็ติมีากมีาย ในช่วงทั้ีเ� พื่ิง� เริมี� มีีเทั้คโนโล่ยี
เหล่่านี� กฎหมีายยังไมี่ครอบคลุ่มีการกระทั้ำาความีผู้ิดีบนเคร่อข้่ายอินเทั้อร์เน็ติ จ่งมีีชอ่ งโหว่ให้มีผู้ี ก้่ ระทั้ำาความีผู้ิดี
ผู้่านระบบอิ นเทั้อร์เน็ติไดี้ ซึ่่� งถ้า ณี ติอนนั� นมีี การวิ นิจฉัั ยป็ั ญหากฎหมีายโดียเคร่ งครัดีติามีติั วอั กษร
มีากจนเกินไป็แล่้ว การกระทั้ำาความีผู้ิดีดีังกล่่าวอาจไมี่เข้้ากับการกระทั้ำาความีผู้ิดีติามีกฎหมีายมีาติราใดีเล่ยก็ไดี้
ส่งผู้ล่ให้เกิดีความีไมี่เป็็นธรรมีแก่ฝ่่ายทั้ี�เป็็นผู้่้เสียหายในคดีีน�นั
ดีังนั�น โดียสรุป็แล่้วนักกฎหมีายหร่อผู้่้ใช้กฎหมีายควรมีีการใช้กฎหมีายดี้วยความียุติิธรรมี ไมี่ย่ดีถ่อ
ติามีติัวอักษรมีากจนเกินไป็ แล่ะย่ดีหยุ่นไดี้ติามีบริบทั้ข้องสังคมีทั้ี�เป็ล่ี�ยนแป็ล่งไป็ เพื่่�อให้เกิดีความียุติิธรรมี
ทั้ี�แทั้้จริงติ่อสังคมี
เอกสารอ้างอิง
• ศ.จิติติิ ติิงศภัทั้ิย์, พื่ิพื่ัฒน์ จักรางก่ร, มีณีี เทั้พื่ภักดีี, ป็รีชา โกไศยกานนทั้์, จักรกฤษณี์ ควรพื่จน์ แล่ะ กรกันยา กันยพื่งศ์. หน่วยทั้ี� 13
หล่ักวิชาชีพื่กฎหมีาย. ใน: บรรณีาธิการ สำานักพื่ิมีพื่์. หนังส่อเรียนคณีะนิติิศาสติร์ มีหาวิทั้ยาล่ัยสุโข้ทั้ัยธรรมีาธิราช วิชา 41444 ป็ระสบการณี์
วิชาชีพื่กฎหมีาย. ครั�งทั้ี� 41. นนทั้บุรี: สำานักพื่ิมีพื่์สุโข้ทั้ัยธรรมีาธิราช; 2563. 808-857.
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