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ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ…
ในยุคโควิด-19
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[ บทบรรณาธิการ ]

ชีีวิิตุและควิามเป็นอยู่่�ที่ี�เปลี�ยู่นแปลงไป
หลังการระบาดืของโรคโควิิดื-19
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ตั้้ง� แตั้่ปลายปี พ.ศ. 2562 ที่่ป� ระเที่ศจี่นได้้ประกาศว่่ามี่การระบาด้ของโรคโคว่ิด้-19 ที่่เ� มีืองอ่ฮั่่ น้�
ที่ำให้้ผู้่้ป่ว่ยล้นโรงพยาบาล มี่การสร้างโรงพยาบาลสนามี ร้ฐบาลตั้้องปิด้เมีืองห้้ามีการเด้ินที่างออก
จีากบ้าน มี่การบ้งค้บให้้ทีุ่กคนใส่ห้น้ากากอนามี้ย แพที่ย์จีากเมีืองใกล้เค่ยงถู่กเกณฑ์์มีาช่่ว่ยด้่แลผู้่้ป่ว่ย
ขณะน้น� ไมี่มีย่ าร้กษาและย้งไมี่มีว่่ ค้ ซี่น คนไที่ยที่่เ� ห้็นข่าว่ในโที่รที่้ศน์ในช่่ว่งน้น� ก็เกิด้คว่ามีกล้ว่ ในว่้นที่่� 13
มีกราคมี พ.ศ. 2563 ประเที่ศไที่ยก็ได้้ประกาศว่่าเรามี่ผู้่้ป่ว่ยที่่�มีาจีากอ่่ฮั่้�นมีาป่ว่ยที่่�ประเที่ศไที่ย ร้ฐบาล
ได้้ประกาศตั้้�งคณะกรรมีการด้่แลโรคน่� มี่การแถูลงข่าว่เรื�องโรคโคว่ิด้-19 ทีุ่กว่้น กระตัุ้้นให้้เกิด้คว่ามีกล้ว่
มีากข้�น มี่การปิด้ประเที่ศ ปิด้โรงเร่ยน ห้้ามีการเด้ินที่าง ปิด้ร้านอาห้ารและสถูานบ้นเที่ิง ในที่่�สุด้
ก็ปิด้ประเที่ศไมี่ให้้คนเข้าห้รือออก มี่การก้กตั้้ว่คนที่่�เด้ินที่างเข้ามีาในประเที่ศ ขณะน่�เว่ลาผู้่านไปแล้ว่
เกือบ 2 ปี ในว่้นที่่� 25 ตัุ้ลาคมี พ.ศ. 2564 ประเที่ศไที่ยมี่ผู้่้ป่ว่ยสะสมีแล้ว่ 1,830,294 ราย เส่ยช่่ว่ิตั้แล้ว่
18,705 คน (ประมีาณ 1% ของผู้่ป้ ว่่ ย) ด้่ตั้ว่้ เลขแล้ว่ก็นา่ กล้ว่อย่่ แตั้่ถูา้ เรามีาเปร่ยบเที่่ยบก้บสถูิตั้ขิ องประเที่ศไที่ยในปี พ.ศ. 2561 ก่อนที่่จี� ะ
มี่การระบาด้ของโรคโคว่ิด้-19 เรามี่คนไที่ยเส่ยช่่ว่ตั้ิ ปีละ 461,818 คน ร้อยละ 49 ของผู้่ที่้ เ่� ส่ยช่่ว่ตั้ิ อายุเกิน 70 ปี มี่ผู้ป้่ ว่่ ยเส่ยช่่ว่ตั้ิ ด้้ว่ยโรคมีะเร็ง
ห้รือเนือ� งอก 80,665 คน เส่ยช่่ว่ตั้ิ จีากเส้นเลือด้ในสมีอง 30,837 คน เส่ยช่่ว่ตั้ิ จีากห้้ว่ใจีขาด้เลือด้ 20,786 คน จีะเห้็นได้้ว่า่ คนไที่ยเส่ยช่่ว่ตั้ิ
จีากโรคโคว่ิด้-19 ใน 2 ปีย้งน้อยกว่่าที่่�เส่ยช่่ว่ิตั้จีากโรคมีะเร็ง โรคเส้นเลือด้ในสมีอง และโรคห้้ว่ใจีขาด้เลือด้ใน 1 ปี แตั้่เราไมี่ได้้กล้ว่
โรคมีะเร็งห้รือโรคของเส้นเลือด้มีากเที่่าโรคโคว่ิด้-19 เพราะไมี่มี่การออกข่าว่การเส่ยช่่ว่ิตั้จีากสาเห้ตัุ้อื�น ๆ ทีุ่กว่้นนอกจีากโรคโคว่ิด้-19
กระตัุ้น้ ให้้เกิด้คว่ามีกล้ว่ นอกจีากน่ก� ารเส่ยช่่ว่ตั้ิ จีากโรคอืน� กระจีายที่้ว่� ประเที่ศ ไมี่ได้้เส่ยช่่ว่ตั้ิ เป็นกลุมี่ ก้อน บางคร้ง� ผู้่ป้ ว่่ ยเป็นโรคอย่น่ าน
กว่่าจีะเส่ยช่่ว่ิตั้ที่ำให้้ผู้่้ใกล้ช่ิด้ที่ำใจีได้้ โรคโคว่ิด้-19 แมี้จีะไมี่ได้้เป็นสาเห้ตัุ้ของการเส่ยช่่ว่ิตั้ที่่�ส่งกว่่าโรคอื�น แตั้่กล้บมี่ผู้ลกระที่บตั้่อช่่ว่ิตั้
คว่ามีเป็นอย่่และรายได้้อย่างมีากมีาย
เราจีะตั้้องปร้บตั้้ว่อย่างไร เพราะเช่ื�อน่�คงไมี่ห้มีด้ไปจีากโลกในระยะเว่ลาอ้นใกล้ ทีุ่กคนจีะตั้้องฉี่ด้ว่้คซี่นป้องก้นโคว่ิด้-19
เมีื�อตั้ิด้โรคอาการจีะได้้ไมี่รุนแรง เด้็ก ๆ ที่่�มี่ระบบการสร้างภู่มีิที่่�ด้่อาจีรอก่อน เมีื�อมี่ว่้คซี่นที่่�ด้่และปลอด้ภู้ยก็คว่รให้้เด้็กด้้ว่ย เราตั้้อง
ยอมีร้บว่่าเราอาจีตั้ิด้เช่ือ� ได้้ตั้ราบเที่่าที่่อ� าการไมี่รนุ แรง ไมี่ตั้อ้ งเข้าไปนอนในโรงพยาบาล การฉี่ด้ว่้คซี่นกระตัุ้น้ คว่รที่ำสำห้ร้บผู้่ที่้ ภู่� มี่ คิ มีุ้ ก้น
ไมี่ด้่ เช่่น ผู้่้ส่งอายุมีาก ๆ มี่โรคเรื�อร้งห้รือได้้ยากด้ภู่มีิคุ้มีก้น ห้รือตั้้องที่ำงานที่่�มี่โอกาสร้บเช่ื�อบ่อย ๆ และจีำนว่นมีาก เราตั้้องยอมีร้บ
การตั้ิด้เช่ื�อถู้าเช่ื�อเข้ามีาจีำนว่นไมี่มีากเพราะระบบภู่มีิคุ้มีก้นเราพอส่้ได้้ การใส่ห้น้ากากอนามี้ยย้งจีำเป็นเมีื�อเข้าใกล้ผู้่้ป่ว่ยห้รือเข้าไป
ในที่่�แออ้ด้ มี่การถู่ายเที่อากาศไมี่ด้่ พยายามีอย่่ในที่่�โล่งแจี้ง ห้ล่กเล่�ยงการเข้าไปอย่่ในที่่�ที่่�มี่คนแออ้ด้ การใช่้เครื�องปร้บอากาศจีะตั้้อง
มี่ระบบให้้มี่อากาศให้มี่เข้ามีาเปล่�ยนไมี่ให้้อากาศว่นอย่่แตั้่ในห้้อง ห้รือจีะตั้้องมี่ระบบกรองอากาศที่่�ด้่และฆ่่าเช่ื�อได้้ การด้่แลอนามี้ย
ส่ว่นบุคคล เช่่น การล้างมีือย้งตั้้องที่ำอย่่ พยายามีไมี่ใช่้ของร่ว่มีก้น การเว่้นระยะห้่างย้งสำค้ญถู้าไมี่ได้้ใส่ห้น้ากากอนามี้ยตั้ลอด้เว่ลา
การร้บประที่านอาห้ารร่ว่มีก้นจีะตั้้องเว่้นระยะห้่างและคุยก้นระห้ว่่างร้บประที่านให้้นอ้ ยลง ห้ล่กเล่ย� งการคุยก้นระห้ว่่างการร้บประที่านอาห้าร
การประชุ่มีอาจีตั้้องเปล่ย� นเป็นระบบที่างไกลมีากข้น� เพราะประห้ย้ด้ที่้ง� เว่ลาและค่าเด้ินที่าง การประชุ่มีที่่ส� ำค้ญและเป็นคว่ามีล้บย้งตั้้อง
มี่การพบก้นอย่่ การซีือ� ขายสินค้าที่้ว่� ไปอาจีที่ำออนไลน์ได้้ แตั้่ถูา้ เป็นของมี่คา่ ของที่่ตั้� อ้ งมี่คว่ามีพอใจีด้้ว่ยจีะตั้้องไปด้่ของจีริงด้้ว่ยตั้นเอง
การเร่ยนของผู้่้ให้ญ่เร่ยนที่างไกลได้้ แตั้่ถู้ามี่ห้้ตั้ถูการห้รือตั้้องอาศ้ยประสบการณ์ตั้้องไปเร่ยนจีากของจีริง การว่ินิจีฉี้ยโรคห้ลายอย่าง
ใช่้ห้นุ่ ยนตั้์แที่นได้้ แตั้่ห้นุ่ ยนตั้์ไมี่มีฮั่่ อร์โมีน ไมี่มีค่ ว่ามีร่ส้ ก้ เห้มีือนคนจีริง ๆ ถู้าเป็นเรือ� งฉีุกเฉีินที่่ไ� มี่คาด้คิด้ย้งส่ค้ นไมี่ได้้ ในเด้็กเล็กย้งตั้้องการ
เร่ยนจีากคนตั้้ว่จีริงอย่่ มีนุษย์เป็นส้ตั้ว่์ส้งคมีอย่่โด้ด้เด้่�ยว่ไมี่ได้้ การอย่่ร่ว่มีก้น การพบปะส้งสรรค์ย้งตั้้องมี่ การที่่องเที่่�ยว่เพื�อผู้่อนคลาย
และมี่ประสบการณ์ให้มี่ในช่่ว่ิตั้ย้งจีะตั้้องมี่ตั้่อไป ถู้าเรายอมีร้บว่่าทีุ่กคนในโลกน่�จีะตั้้องมี่ภู่มีิคุ้มีก้นจีากการตั้ิด้เช่ื�อโคว่ิด้-19 ห้รือได้้ร้บ
ว่้คซี่น ตั้่อไปเมีื�อได้้ร้บเช่ื�อจีำนว่นไมี่มีาก ร่างกายตั้่อส่้ได้้ เราก็จีะเป็นเพ่ยงโรคห้ว่้ด้เห้มีือนเช่ื�อโคโรนาที่่�มี่อย่่แล้ว่ 4 ตั้้ว่ โรคจีะรุนแรง
เมีื�อเราตั้ิด้เช่ื�อคร้�งแรก คร้�งตั้่อไปอาการจีะน้อยลง ยกเว่้นเรามี่ภู่มีิคุ้มีก้นผู้ิด้ปกตั้ิห้รือได้้ร้บเช่ื�อจีำนว่นมีาก
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แฟกซ์ 0-2423-2286
เจ้าของ บริษัท วงการแพทย์ พลัส มีเดีย จ�ากัด
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Respiratory syncytial virus vaccine:
Where are we now and what comes next?

phase 1 แล่ะ 2 แล่ะมุ่งเป็้าไป็ท่�การใชื้�ในเด็ก (อายุน�อยกว่า 5 ป็ี)
แล่ะผู้้�ส้งอายุ (อายุมากกว่า 50 ป็ีข่�นไป็) เป็็นหล่ัก ในป็ัจจุบันม่หล่าย
platform ได�แก่ Live attenuated, Particle based, Subunit based แล่ะ
Vector based อย่างไรก็ตุาม ยังนับว่าม่ขอ� ด่อย้บ่ า� งท่� RSV ม่คัวามแป็รป็รวน
แล่ะแป็รผู้ันทางแอนตุิเจนน�อยกว่า influenza ดังนัน� จ่งกล่ายพันธิุน์ อ� ย
การพัฒนาวัคัซี่นยังคังดำเนินตุ่อไป็เร้�อย ๆ แล่ะน่าจะเข�าส้่การศึ่กษา
ทางคัล่ินิกในระดับส้งข่�นไป็ในไม่ชื้�าน่�
ที่่�มา: Noor A, Krilov LR. Respiratory syncytial virus vaccine: Where are
we now and what comes next? Expert Opin Biol Ther. 2018;18:1247-56.
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Respiratory syncytial virus (RSV) เป็็นหน่�งในสาเหตุุสำคััญ
ของการตุิดเชื้้�อทางเดินหายใจส่วนล่่างในทารกแล่ะผู้้�ส้งอายุท่�นำไป็ส้่
การเส่ยชื้่วิตุได� การตุิดเชื้้�อ RSV พบการระบาดมากในชื้่วงหน�าฝน
แล่ะเป็็นท่�น่าสนใจว่าขณะน่�ยังไม่ม่ยาท่�ใชื้�ในการรักษาโดยตุรง ข�อม้ล่
ทางระบาดวิทยาพบว่าการตุิดเชื้้�อทางเดินหายใจส่วนล่่างจาก RSV
พบอุบัตุิการณ์มากในทารกท่�ม่สุขภาพด่ จากอด่ตุจนถึ่งป็ัจจุบันยังไม่ม่
วัคัซี่นป็้องกัน RSV ท่�ป็ล่อดภัยหร้อม่ป็ระสิทธิิภาพ สาเหตุุส่วนหน่�ง
อาจเน้อ� งมาจากการท่ย� งั ม่องคั์คัวามร้เ� ก่ย� วกับเป็้าหมายของวัคัซี่นน�อย
โดยองคั์คัวามร้เ� ท่าท่ม� อ่ ย้ส่ ามารถึระบุเป็้าหมายของวัคัซี่นได�เพ่ยง 2 จุด
ได�แก่ metastable pre-fusion (F) แล่ะ stable post-fusion state
โดยวัคัซี่นท่�อย้่ในระหว่างการทดล่องทางคัล่ินิกส่วนใหญ่อย้่ในขั�น

Long COVID and chronic COVID syndromes
Long COVID เป็็นภาวะหร้ออาการท่�เกิดข่�นกับผู้้�ป็่วยโคัวิด-19 หล่ังจากได�รับเชื้้�อ
นาน 4 สัป็ดาห์ ไป็จนถึ่ง 12 สัป็ดาห์ขน่� ไป็ อาการท่พ� บม่หล่ากหล่ายแล่ะแตุกตุ่างกัน หล่ังหาย
จากโรคัร่างกายของผู้้�ป็่วยจะเกิดการเป็ล่่�ยนแป็ล่งไป็ บางอวัยวะจะม่การทำงานท่�บกพร่อง
หร้อล่ดล่งเน้�องจากไวรัสเข�าไป็เป็ล่่�ยนแป็ล่งเซีล่ล่์ท่�อย้่ ณ อวัยวะตุ่าง ๆ จากหล่ักฐาน
เชื้ิ ง ป็ระจั ก ษ์ ท างการแพทย์เ ท่า ท่�ม่ ในป็ัจจุบัน พบว่า อาการผู้ิดป็กตุิสามารถึเกิดข่�นได�กับ
หล่ายอวัยวะ ได�แก่ สมอง ตุา ห้ หัวใจ ตุับ ตุับอ่อน ระบบทางเดินอาหาร ไตุ แล่ะระบบหล่อดเล่้อด
เป็็นตุ�น ซี่ง� แนวทางการรักษาตุ่าง ๆ เท่าท่ป็� รากฏอย้ใ่ นป็ัจจุบนั แนะนำให�ทำการฟื้้น� ฟื้้หล่ังจาก
หายป็่วยด�วยวิธิก่ ารตุ่าง ๆ อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตุาม ข�อม้ล่ดังกล่่าวเป็็นเพ่ยงข�อม้ล่ท่พ� บ
ในชื้่วง 3 ป็ีท่�ผู้่านมาเท่านั�น น่าจะยังม่อ่กหล่ายอาการแสดงท่�ยังไม่พบหร้อยังไม่ชื้ัดเจนท่�อาจ
เกิดข่�นอ่ก เชื้่นเด่ยวกับการรักษาใหม่ ๆ ท่�จะม่เพิ�มมากข่�น ซี่�งจะตุ�องรอรายงานกรณ่ศึ่กษา
แล่ะผู้ล่วิจัยตุ่อไป็
ที่่�มา: Halpin S, O’Connor R, Sivan M. Long COVID and chronic COVID syndromes. J Med
Virol. 2021;93:1242-43.
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Roblox and Healthcare’s Metaverse

Story of the week:

ที่่�มา: https://thehealthcareblog.com/blog/2021/03/16/roblox-andhealthcares-metaverse/
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ส้ บ เน้� อ งมาจากการท่� เ ทคัโนโล่ย่ ใ นป็ั จ จุ บั น ก� า วหน� า ไป็
อย่างรวดเร็วแล่ะถึ้กเร่งข่�นไป็อ่กด�วยการ disruption ของ COVID-19
ส่งผู้ล่ให� AI หร้อ neural network อาจล่�าสมัยไป็แล่�ว ขณะน่�ม่คัำใหม่
ท่น� า่ สนใจคัำหน่ง� ท่บ� คัุ ล่ากรทางการแพทย์คัวรร้จ� กั ไว� ได�แก่ Metaverse
ซี่�งเป็็นการทำงานร่วมกันระหว่างระบบ VR (Virtual Reality) กับ AR
(Augmented Reality) ทำให�เกิดโล่กเสม้อนจริง ซี่�งม่คัวามเป็็นไป็ได�ส้ง

ท่จ� ะถึ้กนำมาใชื้�ในทางการแพทย์ในอนาคัตุ เชื้่น การให�คัวามร้เ� ก่ย� วกับ
โรคัสำหรั บ ผู้้� ป็่ ว ยแบบเฉพาะราย การให� คั วามร้� กั บ ทั� ง แพทย์ แ ล่ะ
ผู้้� ป็่ ว ยเก่� ย วกั บ การทำหั ตุ ถึการอย่ า งใดอย่ า งหน่� ง เพ้� อ คัวามเข� า ใจ
ท่�ตุรงกัน การรักษา การกายภาพบำบัด การบำบัดทางจิตุ การพักผู้่อน
ในขณะเข�ารับการบำบัดตุ่าง ๆ เป็็นตุ�น อย่างไรก็ตุาม Metaverse
ยังอย้ใ่ นระยะพัฒนา แตุ่เป็็นท่น� า่ เชื้้อ� ว่าจะพัฒนาไป็อย่างก�าวกระโดด
เน้�องจากอุตุสาหกรรมท่�ให�คัวามสนใจแล่ะล่งทุนกับเทคัโนโล่ย่น่�มาก
คั้อ เกมออนไล่น์ ซี่ง� น่าจะทำให�เกิด feature ใหม่ ๆ แล่ะการทำงานใหม่ ๆ
แล่ะเข�าถึ่งกลุ่่มป็ระชื้าชื้นได�ง่ายมาก

Return of ranitidine being considered by UK manufacturer
ww

Ranitidine เป็็นยาในกลุ่ม่ histamine-2 receptor antagonist
ท่�ม่การใชื้�มาอย่างตุ่อเน้�องยาวนาน ม่ข�อบ่งใชื้�ในการรักษาแผู้ล่
ในกระเพาะอาหารแล่ะล่ำไส�เล่็กส่วนตุ�นอักเสบ อย่างไรก็ตุาม เม้อ� ป็ี
ท่�ผู้่านมาพบข�อม้ล่ว่าผู้ล่ิตุภัณฑ์์ยาน่�บางย่�ห�ออาจเป็็นอันตุรายตุ่อ
มนุษย์ในแง่ท่�ตุรวจพบการป็นเป็้�อนของสารท่�ชื้้�อว่า N-nitrosodimethylamine (NDMA) ซี่�งเป็็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ ผู้ล่ิตุภัณฑ์์
ยาดังกล่่าวจ่งถึ้กองคั์การอาหารแล่ะยาของป็ระเทศึเร่ยกคั้นออกจาก
ตุล่าดในหล่ายป็ระเทศึรวมถึ่งป็ระเทศึไทยด�วย จากข�อม้ล่ล่่าสุดใน
สหราชื้อาณาจักรได�ม่การพิจารณาเก่�ยวกับยาน่�ใหม่ในแง่ป็ระโยชื้น์
แล่ะโทษท่�อาจจะเกิดข่�น โดยม่คัำแนะนำว่าไม่ม่คัวามจำเป็็นตุ�อง
หยุดยาน่�หากผู้้�ป็่วยม่การตุอบสนองด่ตุ่อการรักษาแล่ะใชื้�ยาเพ่ยง
ระยะสัน� ๆ เท่านัน� แล่ะไม่ได�อย้ใ่ นรายชื้้อ� ย่ห� อ� ท่ไ� ด�รบั การย้นยันแล่�วว่า
ม่การผู้สมของสารก่อมะเร็งดังกล่่าว ซี่ง� พบว่าคัำแนะนำดังกล่่าวตุรงกัน
กับข�อม้ล่ท่�สำนักงานคัณะกรรมการอาหารแล่ะยาแนะนำ

ที่่�มา:
1. https://www.health.harvard.edu/blog/popular-heartburn-drugranitidine-recalled-what-you-need-to-know-and-do-2019092817911
2. https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fdaupdates-and-press-announcements-ndma-zantac-ranitidine
3. https://gnews.apps.go.th/news?news=48003
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Decision-making for pediatric allergy immunotherapy
for aeroallergens: a narrative review
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Allergen immunotherapy (AIT) เป็็นยาที่่�มี่ราคาต่่อหน่วยการรักษาแพงกว่ายามีาต่รฐานที่่�ใช้้ในการรักษาโรคภููมีิแพ้
โดยที่ั�วไป็ แต่่หากวิเคราะห์ความีค้้มีค่าที่างเศรษฐศาสต่ร์ ในกรณี่ที่่�ใช้้ในผูู้้ป็่วยที่่�มี่อาการแสดงของโรคระดับร้นแรงมีาก
จนรบกวนค้ณีภูาพช้่วิต่ และจำเป็็นต่้องใช้้ยาอย่างต่่อเน่�องยาวนานอาจพบว่าค้้มีค่าได้โดยเฉพาะอย่างยิ�งใน “เด็ก” เน่�องจาก
การป็่วยเป็็นโรคภููมีแิ พ้จนไมี่สามีารถที่ำกิจกรรมีหร่อการเร่ยนได้จะส่งผู้ลระยะยาวต่่อเด็ก และส่งผู้ลต่่อค้ณีภูาพช้่วต่ิ ในอนาคต่
ดังนั�น การต่ัดสินใจให้หร่อไมี่ให้ยากล้่มีน่�จึงเป็็นป็ระเด็นที่่�น่าสนใจเป็็นอย่างยิ�ง จากบที่ความีป็ริที่ัศน์ของ Tortajada-Girbés
และคณีะ แสดงให้เห็นแนวที่างการต่ัดสินใจเริ�มีใช้้ยา AIT ในเด็ก ได้ข้อสร้ป็ว่าป็ัจจัยที่่�สำคัญที่่�ส้ดในการต่ัดสินใจเล่อกวิธี่
การรักษาด้วย AIT ค่อ 1. ความีร้นแรงของโรคและผู้ลกระที่บต่่อค้ณีภูาพช้่วต่ิ อันเกิดจากอาการแสดงของผูู้ป็้ ว่ ยแบบเฉพาะราย
2. การมี่ผู้ลิต่ภูัณีฑ์์ AIT ที่่�เหมีาะสมีกับสาเหต่้การแพ้ของผูู้้ป็่วย และ 3. การเล่อกใช้้ AIT ที่่�ได้รับการย่นยันป็ระสิที่ธีิภูาพและ
ความีป็ลอดภูัยจากการที่ดลองที่างคลินิกเที่่านั�น สำหรับในป็ระเที่ศไที่ย AIT ที่่�มี่การใช้้อย่างแพร่หลาย ได้แก่ Subcutaneous
immunotherapy และ Sublingual immunotherapy โดยที่ั�งสองแบบมี่ข้อแต่กต่่างที่่�สำคัญค่อ Sublingual immunotherapy
สามีารถให้การรักษาที่่�บ้านได้ ไมี่จำเป็็นต่้องนัดต่รวจต่ิดต่ามีบ่อย หร่ออาจป็ระย้กต่์ใช้้การต่ิดต่ามีโดย telemedicine ได้
มี่รายงานว่าผูู้ป็้ ว่ ยให้ความีร่วมีมี่อด่ อย่างไรก็ต่ามี ข้อจำกัดของ Sublingual immunotherapy ค่อ ต่้องบริหารยาที่้กวันในช้่วงแรก
และหลายครั�งต่่อสัป็ดาห์ในระยะยาว สำหรับป็ระเที่ศไที่ยยาดังกล่าวยังไมี่อยู่ในบัญช้่ยาหลักแห่งช้าต่ิ เน่�องจากเพิ�งพ้น
SMP (การต่ิดต่ามีความีป็ลอดภูัยของยาใหมี่) การที่่�ยายังคงมี่ราคาต่่อหน่วยสูง และยังขาดงานวิจัยที่างคลินิกในป็ระเที่ศไที่ย
ในอ่กหลายแง่มีมี้ ดังนัน� ขณีะน่จ� งึ ยังไมี่มีข่ อ้ มีูลมีากพอในการต่อบคำถามีเก่ย� วกับป็ระสิที่ธีิภูาพ ความีป็ลอดภูัย และโดยเฉพาะ
อย่างยิ�งความีค้้มีค่าหากนำมีาใช้้จริงในบริบที่ของป็ระเที่ศไที่ย

ที่่�มา: Tortajada-Girbés M, Mesa Del Castillo M, Larramona H, Lucas JM, Álvaro Lozano M, Tabar AI, Soler López B, Martínez-Cañavate A; Immunotherapy Working
Group of the Spanish Society of Pediatric Clinical Immunology and Allergology (SEICAP). Decision-making for pediatric allergy immunotherapy for aeroallergens:
a narrative review. Eur J Pediatr. 2019 Dec;178(12):1801-12.
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Next-generation direct-acting
influenza therapeutics

ไข้หวัดใหญ่เป็็นโรคที่่ที่� ำให้เกิดการเส่ยช้่วต่ิ ของป็ระช้ากรที่ัว� โลก นอกจากการป็้องกันด้วยวัคซี่นแล้ว การรักษา
ด้วยยาต่้านไวรัสยังเป็็นการรักษาสำคัญที่่�จะต่้องมี่การวิจัยให้มีากขึ�น ในป็ัจจ้บันการรักษามีาต่รฐานค่อ การรักษา
ต่ามีอาการแบบป็ระคับป็ระคองด้วยการให้ยาลดไข้ การพักผู้่อน และอาจพิจารณีาถึงการให้สารน�ำต่่าง ๆ ให้เหมีาะสมี
กับสถานการณี์การเจ็บป็่วย ณี ขณีะนัน� อย่างไรก็ต่ามี จากบที่ความีป็ริที่ศั น์ของ Toots และคณีะ พบว่ามี่การกล่าวถึง
การใช้้ยาใหมี่ที่่�มี่กลไกการออกฤที่ธีิ�ยับยั�ง neuraminidase เพ่�อป็้องกันการแพร่กระจายของไวรัส โดยในป็ี พ.ศ. 2561
ยาไข้หวัดใหญ่ช้นิดใหมี่ต่วั แรกสำหรับการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ต่ามีฤดูกาลที่่ไ� มี่ซีบั ซี้อนได้รบั การอน้มีต่ั ใิ ห้ใช้้กบั มีน้ษย์
ยากล้่มีน่�มี้่งเป็้าไป็ที่่� PA endonuclease subunit of the viral polymerase complex ดังนั�น จึงยับยั�งการจำลอง
แบบของไวรัสได้ อย่างไรก็ต่ามี อ้ป็สรรคที่างพันธี้กรรมีที่่ย� งั คงมี่ความีสำคัญมีากต่่อการพัฒนายาค่อ ป็ัญหาการด่อ� ยา
ส่งผู้ลให้ต่้องมี่การฉ่ดวัคซี่นสายพันธี้์ใหมี่ที่้กป็ี ดังนั�น จึงยังคงต่้องมี่การวิจัยในป็ระเด็นน่�ต่่อไป็

ที่่�มา: Toots M, Plemper RK. Next-generation direct-acting influenza therapeutics. Transl Res. 2020 Jun;220:33-42. doi: 10.1016/j.trsl.2020.01.005. Epub 2020
Feb 4. PMID: 32088166; PMCID: PMC7102518.
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Decoding molnupiravir-induced mutagenesis
in SARS-CoV-2

Molnupiravir เป็็ น prodrug (สารป็ระกอบเคมี่
ในลักษณีะยาแก่ผูู้้ป็่วย โดยจะไมี่ออกฤที่ธีิ�ในการรักษาจน
กระที่ัง� ถูกเมีต่าบอไลซี์ในร่างกายผูู้ป็้ ว่ ยก่อนจึงจะมี่ฤที่ธีิที่� างยา)
ของ nucleoside derivative β-D-N4-hydroxycytidine (NHC)
ที่่�ได้รับการวิจัยและแสดงให้เห็นข้อมีูลว่าอาจใช้้รักษาโรค
COVID-19 ได้ ในขณีะที่่�ในป็ระเที่ศไที่ยมี่การพูดถึงยาน่�
มีากขึ�นในช้่วงน่� โดยกล่าวอ้างว่ายาน่�มี่ป็ระสิที่ธีิภูาพสูงกว่า
favipiravir หลายเที่่า อย่างไรก็ต่ามี ด้วยความีที่่ย� ามี่ราคาสูงมีาก
และมีากกว่า favipiravir หลายเที่่า ดังนั�น อาจมี่ป็ัญหา
ในการเข้าถึงของป็ระช้าช้นในวงกว้าง ในที่างกลับกันป็ระเด็น
ที่่มี� ก่ ารกล่าวถึงน้อยมีากค่อ ด้านความีป็ลอดภูัย จากข้อมีูล
ในป็ัจจ้บนั พบบที่ความีป็ริที่ศั น์ของ Menéndez-Arias และคณีะ

ได้กล่าวถึงกลไกของยากล้่มีน่�ไว้อย่างน่าสนใจว่าที่ำให้เกิด
mutagenesis (กระบวนการที่่�ที่ำให้เกิดการก่อกลายพันธี้์
โดยการเป็ล่ย� นแป็ลงโครงสร้างของสารพันธี้กรรมี) จึงสามีารถ
ใช้้กำจัดเช้่�อไวรัส SARS-CoV-2 ได้ อย่างไรก็ต่ามี ป็ัจจ้บันยา
มี่สถานะเป็็นยาต่้านไวรัสที่ดลอง อยูร่ ะหว่างการวิจยั ที่างคลินกิ
ในมีน้ษย์ระยะที่่� 3 และอยูร่ ะหว่างการพิจารณีาให้การรับรอง
ขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมีริกา ในการพิจารณีา
การนำมีาใช้้ในป็ระเที่ศไที่ยคงต่้องเป็็นไป็อย่างระมีัดระวัง
โดยพิจารณีาผู้ลป็ระโยช้น์ที่่�ได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ�งการลด
อัต่ราการเส่ยช้่วต่ิ หร่อลดความีร้นแรงของโรค ความีป็ลอดภูัย
และความีค้้มีค่าที่างเศรษฐศาสต่ร์ในมี้มีมีองของสังคมีไที่ย

ที่่�มา: Menéndez-Arias L. Decoding molnupiravir-induced mutagenesis in SARS-CoV-2. J Biol Chem. 2021 Jul;297(1):100867.
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ป็ระช้าช้นอ่กกล้่มีหนึ�งที่่�อาจพบว่ามี่ความีกังวลมีากหากต่้องต่ัดสินใจฉ่ดหร่อไมี่ฉ่ด COVID-19 vaccine
ได้แก่ มีารดาที่่�กำลังให้นมีบ้ต่ร McLaurin-Jiang และคณีะ ดำเนินงานวิจัยรูป็แบบ cross-sectional survey ในกล้่มี
อาสาสมีัครค่อ มีารดาที่่ต่� อ้ งให้นมีบ้ต่รซีึง� ได้รบั วัคซี่นมีาก่อนหน้าที่่จ� ะเริมี� การวิจยั มีากกว่า 2 วัน ข้อมีูลที่่ส� นใจ ได้แก่
ข้อมีูลที่างสังคมีวิที่ยา ป็ระวัต่วิ คั ซี่น อาการของแมี่และเด็ก และผู้ลกระที่บต่่อการให้นมีบ้ต่ร/การเล่ย� งลูกด้วยนมีแมี่
จากนั�นคณีะวิจัยที่ำการวิเคราะห์ที่างสถิต่ิเพ่�อให้เห็นความีสัมีพันธี์ของผู้ลข้างเค่ยงของวัคซี่นกับการให้นมีบ้ต่ร
อาการในเด็กที่่ก� นิ นมีแมี่ และความีคิดเห็นของมีารดาเก่ย� วกับการฉ่ดวัคซี่น ผู้ลการวิจยั หลักพบว่าจากจำนวนอาสาสมีัคร
4,455 ราย อาการหลังการฉ่ดวัคซี่นของมีารดาพบบ่อยหลังการให้ยาครัง� ที่่� 2 (p < 0.001) อาสาสมีัคร 77 ราย
(1.7%) ซีึ�งถ่อว่าน้อยมีาก พบรายงานว่ามี่แนวโน้มีที่่�จะพบอาการเหน่�อยล้า ป็วดศ่รษะ ป็วดกล้ามีเน่�อ ป็วดบริเวณี
ที่่�ฉ่ด หนาวสั�น มี่ไข้ หร่อเกิดอาการแพ้ ดังนั�น การฉ่ดหร่อไมี่ฉ่ดวัคซี่นขอให้พิจารณีาที่่�ผู้ลป็ระโยช้น์และผู้ลเส่ย
ที่่�จะเกิดขึ�นเป็็นหลัก ร่วมีกับการพิจารณีาความีเส่�ยงของการต่ิดเช้่�อร่วมีด้วย

ที่่�มา: McLaurin-Jiang S, Garner CD, Krutsch K, Hale TW. Maternal and Child Symptoms Following COVID-19 Vaccination Among Breastfeeding Mothers. Breastfeed Med.
2021 Sep;16(9):702-9.
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ปััจจุบัันปัระเทศไทยก้้าวสู่่�สู่ังคมสู่่งอายุโดยสู่มบั่รณ์์ ทำให้้พบั
ปัั ญ ห้าผู้่้ ปั่ ว ยข้้ อ สู่ะโพก้ห้ั ก้ ในผู้่้ สู่่ ง อายุ ม าก้ข้้� น ตามไปัด้ ว ย ซึ่้� ง ก้ระด่ ก้
ข้้อสู่ะโพก้ห้ัก้เก้ิดจาก้ก้ารเสู่่�อมสู่ภาพข้องก้ระด่ก้สู่ะโพก้ตามวัย สู่�งผู้ลให้้
ผู้่สู่้ ง่ อายุมก้ี ารทรงตัวทีไ� ม�ดี อาจทำให้้ปัระสู่บัอุบัตั เิ ห้ตุจนก้ระด่ก้ข้้อสู่ะโพก้
ห้ัก้ง�ายก้ว�าก้ลุ�มคนวัยอ่�นห้าก้ไม�ได้รับัก้ารรัก้ษาอย�างทันท�วงที ผู้่้ปั่วย
จะต้องทนทุก้ข้์ทรมานอย�างมาก้ บัางรายสู่�งผู้ลร้ายแรงทำให้้เปั็นผู้่้ปั่วย
ติดเตียง และอาจเก้ิดภาวะติดเชื้่�อในก้ระแสู่เล่อดห้ร่อรุนแรงถึ้งแก้�ชื้ีวิตได้
รศ.นพ.วััชระ วัิไลรัตน์ แพทย์์ผู้�้เช่�ย์วัชาญหน่วัย์ศัลย์กรรม
ข้�อเข้่าและสะโพกเท่ย์ม ฝ่่าย์ออร์โธปิิดิิกส์ โรงพย์าบาลจุุฬาลงกรณ์์
สภากาชาดิไทย์ ผู้่ค้ ดิ ค้นปัระดิษฐ์์ “ข้้อสู่ะโพก้เทียม” สู่ำห้รับัผู้่ปั้ ว่ ยก้ระด่ก้
สู่ะโพก้ห้ัก้ ร�วมก้ับัทีมคณ์ะวิศวก้รรมศาสู่ตร์ สู่าข้าเคร่�องก้ล จุฬาลงก้รณ์์
มห้าวิทยาลัย ได้เปั็นแห้�งแรก้และแห้�งเดียวในปัระเทศไทยจนได้รับัรางวัล
“ผู้ลงานปัระดิษฐ์์คิดค้น ปัระจำปัีงบัปัระมาณ์ 2563 รางวัลระดับัดีมาก้”
จาก้สู่ำนัก้งานก้ารวิจัยแห้�งชื้าติ
ความมุง� มัน� ในก้ารพัฒนาข้้อสู่ะโพก้เทียมมาตลอดระยะเวลาก้ว�า
10 ปัีนนั� ลงตัวทีว� สู่ั ดุโคบัอลต์/โครเมียมสู่ำห้รับัผู้ลิตสู่�วนห้ัวและไทเทเนียม
สู่ำห้รับัผู้ลิตก้้าน ผู้ลงานดังก้ล�าวผู้�านก้ระบัวนก้ารทดสู่อบัและทดลองครบั
ทุก้ด้านโดยคำน้งถึ้งความปัลอดภัยที�จะเก้ิดข้้�นเม่�อผู้่้ปั่วยนำสู่ิ�งปัระดิษฐ์์
ไปัใชื้้งานเปั็นสู่ำคัญ อาทิ ทดสู่อบัก้ารก้ัดก้ร�อนข้องโลห้ะ (Fretting corrosion),
ทดสู่อบัแรงต้านข้องโลห้ะ (Pull off strength), ทดสู่อบัก้ารสู่�งผู้ลเปั็นพิษ

ในระดับัเซึ่ลล์ (Cytotoxicity), ทดสู่อบัอาก้ารแพ้
ต� อ ผู้ิ ว ห้นั ง (Skin sensitization) รวมไปัถึ้ ง
ก้ารทดสู่อบัโลห้ะแต�ละชื้นิดทีน� ำมาใชื้้ในก้ารผู้ลิต
และสู่ถึานทีผู้� ลิต เปั็นต้น จนได้รบัั รองมาตรฐ์าน
ISO7206 ASTM2009 ASTM1875 และ
ISO10993 ซึ่้� ง เปั็ น สู่ิ� ง ย่ น ยั น แล้ ว ว� า ผู้ลงาน
ข้้ อ สู่ะโพก้เที ย มสู่ามารถึนำมาใชื้้ ง านได้ จ ริ ง
ในผู้่ปั้ ว่ ยสู่่งอายุและไม�ก้อ� ให้้เก้ิดผู้ลข้้างเคียงห้ร่อ
อันตรายต�อร�างก้ายข้องมนุษย์แต�อย�างใด อีก้ทัง�
ยังอ้างอิงจาก้โครงสู่ร้างทางสู่รีระจริงข้องผู้่้ปั่วย
ทีเ� ข้้ารับัก้ารรัก้ษาตัวทีโ� รงพยาบัาลเปั็นรายบัุคคล
อี ก้ ด้ ว ย ทำให้้ ก้ ารใชื้้ ง านข้้ อ สู่ะโพก้เที ย มมี
ความใก้ล้เคียงก้ับัข้้อสู่ะโพก้เดิมเปั็นอย�างมาก้
ปััจจุบันั ข้้อสู่ะโพก้เทียมได้นำมาใชื้้รก้ั ษา
ผู้่ปั้ ว่ ยสู่่งอายุทปัี� ระสู่บัอุบัตั เิ ห้ตุข้อ้ สู่ะโพก้ห้ัก้แล้ว
ปัระมาณ์ 9 ราย ในโรงพยาบัาลจุฬาลงก้รณ์์
ประจำำเดืือนตุุลาคม 2564
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ก้ารเสู่ียค�าใชื้้จ�ายแต�อย�างใด เพราะก้ารผู้�าตัดข้้อสู่ะโพก้เทียมนี�ยังอย่�
ในโครงก้ารพิเศษข้องโรงพยาบัาลอีก้ด้วย
รศ.นพ.วััชระ ให้้ข้้อม่ลเพิ�มเติมเก้ี�ยวก้ับัก้ารด่แลผู้่้ปั่วยห้ลังจาก้
ได้ รั บั ก้ารผู้� า ตั ด ข้้ อ สู่ะโพก้เที ย มว� า ผู้่้ ปั่ ว ยสู่ามารถึใชื้้ ชื้ี วิ ต ได้ ต ามปัก้ติ
ทางทีมแพทย์จะนัดห้มายผู้่ปั้ ว่ ยตามโปัรแก้รมก้ารเฝ้้าด่แล เริม� ต้นจาก้ทุก้ ๆ
2 สู่ัปัดาห้์ในชื้�วงแรก้ห้ลังเข้้ารับัก้ารผู้�าตัด จาก้นั�นแพทย์จะนัดห้�างข้้�นเปั็น
3 เด่อน และค�อย ๆ ห้�างออก้ไปัเปั็นปัีละ 1 ครั�ง และในทุก้ ๆ ครั�งที�ผู้่้ปั่วย
ก้ลับัมาพบัแพทย์ตามนัดนัน� ทีมแพทย์จะทำก้ารตรวจเล่อดเพ่อ� ตรวจสู่อบั
ค�าโลห้ะต�าง ๆ ในร�างก้าย เพ่�อไม�ให้้มีปัริมาณ์มาก้เก้ินไปัจนเปั็นอันตราย
ต�อผู้่้ปั่วยเอง
รศ.นพ.วััชระ ก้ล�าวทิ�งท้ายว�า ผู้ลงานปัระดิษฐ์์ข้้อสู่ะโพก้เทียมนี�
นับัเปั็นความภาคภ่มิใจครั�งสู่ำคัญและคุ้มค�าอย�างมาก้ที�ได้ทุ�มเทแรงก้าย
และแรงใจ คิดค้นพัฒนา ต�อยอดองค์ความร่้จาก้ปัระสู่บัก้ารณ์์ที�ได้จาก้
ก้ารรั ก้ ษาผู้่้ ปั่ ว ยตลอดระยะเวลาก้ารเปั็ น ศั ล ยแพทย์ สู่่� สู่ิ� ง ปัระดิ ษ ฐ์์
ข้้อสู่ะโพก้เทียมที�ใชื้้งานได้ใก้ล้เคียงข้องจริงและเข้้าก้ับัสู่รีระข้องคนไทย
ถึ่อเปั็นข้้อสู่ะโพก้เทียมทีผู้� ลิตโดยคนไทย เพ่อ� คนไทย ซึ่้ง� ทดแทนก้ารนำเข้้า
ข้้อสู่ะโพก้เทียมจาก้ต�างปัระเทศได้ ทำให้้ผู้่้ปั่วยสู่ามารถึเข้้าถึ้งก้ารรัก้ษา
ได้ง�ายยิ�งข้้�น ค�าใชื้้จ�ายถึ่ก้ลง สู่ำห้รับัทิศทางในอนาคตมีโครงก้ารต�อยอด
ร�วมก้ับัทีมคณ์ะวิศวก้รรมศาสู่ตร์ สู่าข้าเคร่อ� งก้ล จุฬาลงก้รณ์์มห้าวิทยาลัย
ในก้ารผู้ลิตข้้อสู่ะโพก้เทียมแบับั 2 ชื้ิ�น สู่่�ก้ารผู้ลิตข้้อสู่ะโพก้เทียมทั�งเบั้า
สู่ำห้รับัใชื้้ก้ับัก้ลุ�มคนที�มีอายุน้อยลง และโครงก้ารปัระดิษฐ์์ข้้อเข้�าเทียม
ซึ่้�งนับัเปั็นปัระโยชื้น์ต�อผู้่้ปั่วยสู่่งอายุเปั็นอย�างยิ�ง
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สู่ภาก้าชื้าดไทย ซึ่้ง� ผู้ลก้ารรัก้ษาเปั็นไปัในทิศทาง
ที�ดีมาก้ ๆ โดยสู่่บัเน่�องจาก้ก้ารผู้�าตัดเปัลี�ยน
ข้้อสู่ะโพก้จะใชื้้เวลาพัก้ฟื้้�นเพียง 2-3 วันเท�านั�น
ผู้่้ ปั่ ว ยฟื้้� น ตั ว เร็ ว ทำให้้ ล ดระยะเวลาก้ารนอน
โรงพยาบัาลได้ อี ก้ ทั� ง ผู้่้ ปั่ ว ยสู่ามารถึก้ลั บั ไปั
ใชื้้ชื้วี ติ ได้ตามปัก้ติเร็วยิง� ข้้น� มีคณ์
ุ ภาพชื้ีวติ ทีด� ข้ี น้�
ไม�เปั็นภาระก้ารด่แลข้องครอบัครัว รวมไปัถึ้ง
ยังสู่ามารถึชื้�วยลดอัตราก้ารเสู่ียชื้ีวิตข้องผู้่้ปั่วย
สู่่งอายุอนั เน่อ� งมาจาก้ก้ารติดเชื้่อ� ข้องระบับัต�าง ๆ
ในร� า งก้าย และที� สู่ ำคั ญ ในปัั จ จุ บัั น นี� ยั ง ไม� มี
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หน่วยศูนย์สนับสนุนการจัดิ์ประชุมแลัะน์ทรรศการทางการแพทย์
นานาชาต์ ภายใต้สังกัดิ์งานว์เทศสัมพันธ์ สำนักงานคณบดิ์ี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลัรามาธ์บดิ์ี มหาว์ทยาลััยมห์ดิ์ลั จัดิ์ประชุมว์ชาการระดิ์ับนานาชาต์
“The 6th Joint Conference Ramathibodi - Osaka University” ระหว่างวันที�
29-30 พฤศจ์กายน พ.ศ. 2564 เวลัา 9.00-16.30 น. ในรูปแบบ Online Webinar
โดิ์ยถุ่ายทอดิ์สดิ์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลัรามาธ์บดิ์ี มหาว์ทยาลััย
มห์ดิ์ลั กรุงเทพฯ โดิ์ยมีหัวข้้อที�น่าสนใจมากมาย อาท์ Vaccine & treatment
development for COVID-19, New diagnostic tool for COVID-19 using AI,
Social Media/digital technology (Telemedicine/Tracking) for COVID-19
(and others in the future), Rare disease, Aging society, AUN-HPN, Regulation
for regulatory approval, AMR, Reports from Orthopedics research
ผูู้ส้ นใจสามารถุลังทะเบียนร่วมงานไดิ์้แลั้ววันนีท� ี� www.imcpcthailand.
com/rama_osaka2021 โดิ์ยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย หร่อต์ดิ์ต่อสอบถุามเพ์ม� เต์ม โทรศัพท์
0-2201-0283
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The 7th Polysomnography (PSG) Training:
Advance Level
สมาคมโรคจากการหลัับแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์สหเวชศาสตร์
การนอนหลัั บ สุ ร ศั ก ดิ์์� ม นตรี จั ดิ์ การอบรมเช์ ง ปฏิ์ บั ต์ ก ารสำหรั บ เจ้ า หน้ า ที�
ตรวจการนอนหลัับ ครัง� ที� 7 “The 7th Polysomnography (PSG) Training: Advance
Level” ระหว่างวันที� 24-26 พฤศจ์กายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องอบรมคอมพ์วเตอร์
ศสท.วพม. ชัน� 8 อาคารเจ้าฟ้้าเพชรรัตน ว์ทยาลััยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลั้า
กรุงเทพฯ โดิ์ยมีวัตถุุประสงค์เพ่�อให้ผูู้้เข้้าร่วมอบรมมีความรู้ความสามารถุ
ในการดิ์ู แ ลัผูู้้ ป่ ว ยเช์ ง รุ ก แลัะตั� ง รั บ ไดิ์้ อ ย่ า งถุู ก ต้ อ งเหมาะสม แลัะเตรี ย ม
ความพร้อมสำหรับแพทย์ที�มีประสบการณ์การปฏิ์บัต์งานดิ์้านโรคจากการหลัับ
ในประเทศไทย
ผูู้้สนใจสามารถุสำรองที�นั�ง (รับจำนวนจำกัดิ์) หร่อสอบถุามข้้อมูลั
เพ์�มเต์มที� คุณธนภรณ์ รัตนทากุลั โทรศัพท์ 096-712-0005, 062-436-3887
อัตราค่าลังทะเบียน 7,500 บาท (หน่วยงานรัฐบาลั) แลัะ 10,000 บาท
(หน่วยงานเอกชน)

ประจำำเดืือนตุุลาคม 2564
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[ เสี้ยวหนึ่งของชีวิต ]
• นพ.พินิจ กุลละวณิชย์

แตั้่ปีญี่
ั หาเร่งด่วนี้ในี้ช่วงนี้้แ� ล้ะในี้หล้ายปีีขึ้า้ งหนี้้าเราตั้้อีง
ม้ระบบการจััดการนี้�ำท่่วม นี้�ำแล้้งให้ดพ้ อี ตั้้อีงร้บท่ำ ม้การวางแผนี้
ท่้ด� ้ หล้ักง่ายนี้ิดเด้ยว นี้�ำฝุ่นี้ตั้กเท่่าไหร่ ตั้้อีงม้ท่เ้� ก็บนี้�ำให้หมด ไม่วา่
จัะเปี็นี้เขึ้ื�อีนี้ ท่ะเล้สีาบ อี่างเก็บนี้�ำ บ่ง ฯล้ฯ นี้�ำฝุ่นี้ท่้�ตั้กล้งมาตั้้อีง
เก็บให้หมดเพือี� ไว้ใช้ในี้ยามแล้้ง ตั้้อีงสีร้างอี่างเก็บนี้�ำ หรือีแก้มล้ิง
ขึ้อีงพ่อีหล้วง ร.9 ขึ้อีงเรา เท่่าท่้�ท่ราบเราเก็บนี้�ำฝุ่นี้ได้เพ้ยง 10%
เท่่านี้ั�นี้ นี้อีกนี้ั�นี้ไหล้อีอีกท่ะเล้หมด เราตั้้อีงพยายามเก็บนี้�ำฝุ่นี้
ให้มากท่้สี� ดุ เท่่าท่้จั� ะท่ำได้โดยไม่ท่ำให้นี้ำ� ท่่วมบ้านี้เมือีง ไร่นี้าขึ้อีง
ปีระชาชนี้ แล้ะถึ้าท่้�เก็บนี้�ำตั้่าง ๆ ขึ้อีงเราเตั้็ม เราตั้้อีงม้ระบบ
ระบายนี้�ำอีย่างรวดเร็ว เราตั้้อีงม้ท่้�เก็บนี้�ำตั้ั�งแตั้่เหนี้ือีสีุดจันี้จัุด
ใตั้้สีุดขึ้อีงปีระเท่ศ แล้ะผมคิดแล้ะพ่ดมาหล้ายครั�งแล้้วว่าเราควร
หรือีไม่ คุม้ หรือีไม่ ท่้จั� ะสีร้างท่่อีนี้�ำให้เชือี� มเขึ้ือี� นี้ตั้่าง ๆ ท่ัง� ปีระเท่ศ
ด้วยกันี้ ท่ั�งนี้้�เพราะบางครั�งฝุ่นี้ตั้กหนี้ักตั้อีนี้กล้างหรือีตั้อีนี้ใตั้้
ขึ้อีงปีระเท่ศ แตั้่ไม่ตั้กท่างเหนี้ือี เช่นี้ ในี้ขึ้ณะนี้้�เขึ้ื�อีนี้ภั่มิพล้ สีิริกิตั้ิ�
ตั้่างก็ม้นี้�ำเพ้ยงคร่�งเด้ยว แตั้่เขึ้ื�อีนี้อีื�นี้ ๆ เช่นี้ เขึ้ื�อีนี้ปี�าสีักชล้สีิท่ธิ�
นี้�ำเตั้็มเขึ้ื�อีนี้แล้้ว ตั้้อีงระบายอีอีกท่ั�ง ๆ ท่้�ยังไม่ตั้้อีงการท่้�จัะ
ระบายอีอีก เพราะนี้�ำท่่วมบ้านี้เรือีนี้ ไร่นี้าขึ้อีงปีระชาชนี้ท่้�อีย่่
ท่้ายเขึ้ือี� นี้อีย่แ่ ล้้ว แตั้่กจั็ ำเปี็นี้ท่้จั� ะตั้้อีงระบายนี้�ำอีอีก อีย่างกรณ้นี้้�
เราอีาจัสี่บนี้�ำ (ใช้ไฟิฟิ้าจัากเขึ้ื�อีนี้สี่บนี้�ำ) จัากเขึ้ื�อีนี้ปี�าสีักชล้สีิท่ธิ�
สี่งไปีให้เขึ้ื�อีนี้ภั่มิพล้ หรือีสีิริกิตั้ิ� ฯล้ฯ
ระยะท่างหล้ายร้อียกิโล้เมตั้รไม่นี้่าจัะเปี็นี้ปีัญี่หา เราม้
ท่่อีก๊าซึ่ ท่่อีนี้�ำมันี้ ฯล้ฯ ท่้�ม้ความยาวเปี็นี้หล้ายร้อียกิโล้เมตั้ร
เรายังท่ำได้ ปีระเด็นี้คือี ถึ้าท่ำแล้้วถึ่งแม้แพงแตั้่คมุ้ ค่า ได้ปีระโยชนี้์
เรานี้่าจัะตั้้อีงพิจัารณาท่ำ
เราตั้้อีงเอีาจัริงเสี้ยท่้ ท่ราบว่าเราม้ยุท่ธศาสีตั้ร์นี้�ำ 20 ปีี
หวั ง ว่ า คณะกรรมการท่้� ด่ แ ล้เรื� อี งนี้้� จั ะระดมสีมอีงกั นี้ อีย่ า ง
กว้างขึ้วาง คิดให้กว้าง ล้ะเอี้ยด รอีบคอีบ พิจัารณาขึ้้อีด้-ขึ้้อีเสี้ย
แล้้วลุ้ยท่ำเล้ยให้เสีร็จัเร้ยบร้อียภัายในี้เวล้าท่้�กำหนี้ด ปีระเด็นี้คือี
ตั้้อีงไม่ม้การรั�วไหล้ด้วยการม้คอีร์รัปีชันี้
ถึ้าเราไม่ระวังในี้ระยะยาวจัะม้ปีัญี่หาเรื�อีงการขึ้าดนี้�ำ
เพราะโล้กร้อีนี้จัะท่ำให้นี้�ำแขึ้็ง ธารนี้�ำแขึ้็ง (glazier) ล้ะล้าย ท่ำให้
ระดับนี้�ำท่ะเล้สี่ง แตั้่ปีระเด็นี้ท่้สี� ำคัญี่คือี แหล้่งขึ้อีงนี้�ำดิบท่้ม� าจัาก
หิมะ นี้�ำแขึ้็งจัะล้ดนี้้อียล้งเรื�อีย ๆ จันี้อี้กหนี้่อียแม่นี้�ำตั้่าง ๆ
จัะตั้ื�นี้เขึ้ินี้ ฯล้ฯ
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ปีีนี้นี้้� ำ� ท่่วม (อี้กแล้้ว) หล้ายจัังหวัด ปีระชาชนี้จัำนี้วนี้มาก
ได้รบั ความเดือีดร้อีนี้เปี็นี้อีย่างมาก ผมหวังว่าจัะไม่รนีุ้ แรงเท่่ากับ
นี้�ำท่่วมในี้ปีี พ.ศ. 2554 ซึ่่�งรุนี้แรงมาก นี้ำความเสี้ยหายท่างด้านี้
เศรษฐกิจัสี่่ปีระเท่ศไท่ยคิดเปี็นี้เงินี้ถึ่งปีระมาณ 1.4 ล้้านี้ล้้านี้บาท่
ผมพ่ดตั้ั�งแตั้่ปีีนี้ั�นี้ว่าทุ่ก ๆ ปีีถึ้านี้�ำจัะท่่วมอี้กตั้้อีงนี้้อียล้งจัาก
ปีี พ.ศ. 2554 แล้ะตั้้อีงนี้้อียล้งทุ่ก ๆ ปีี
ความจัริงปีระเท่ศไท่ยเราโชคด้มากเก้ย� วกับภััยท่างธรรมชาตั้ิ
เราม้แตั้่นี้�ำท่่วม นี้�ำแล้้ง ร้อียวันี้พันี้ปีีม้สี่นี้ามิท่้ ม้แผ่นี้ดินี้ไหว
เบา ๆ ท่้ เราไม่ม้ไตั้้ฝุุ่�นี้ เฮอีร์ริเคนี้ ไซึ่โคล้นี้ แผ่นี้ดินี้ไหว สี่นี้ามิ
เหมือีนี้ปีระเท่ศอีื�นี้ ๆ เช่นี้ ญี่้�ปีุ�นี้ ไม่โดนี้พายุเหมือีนี้ฟิิล้ิปีปีินี้สี์
อีินี้โดนี้้เซึ่้ย เราม้แตั้่นี้�ำท่่วม นี้�ำแล้้งเท่่านี้ั�นี้ แตั้่แค่นี้้�เราก็ยังปีล้่อีย
ให้เปี็นี้ปีัญี่หาคาราคาซึ่ังอีย่ไ่ ด้!! เราควรม้การระดมสีมอีง วางแผนี้
วิธ้ปี้อีงกันี้แล้ะวิธ้จััดการอีย่างถึ่กตั้้อีง รวดเร็ว เมื�อีฝุ่นี้ตั้กหนี้ัก
ั หานี้�ำท่่วม นี้�ำแล้้ง จับไปีเล้ยภัายในี้
ท่ำท่้เด้ยวอีย่างตั้่อีเนี้ือี� งให้ปีญี่
ระยะเวล้าเท่่านี้ันี้� เท่่านี้้� แล้ะในี้แตั้่ล้ะปีีนี้ำ� ตั้้อีงท่่วมหรือีแล้้งนี้้อียล้ง
จัากปีีก่อีนี้ ๆ
Climate change หรือี global warming หรือีสีภัาวะ
โล้กร้อีนี้ เกิดจัากฝุ่ีมือีมนีุ้ษย์ท่้�ใช้พล้ังงานี้จัาก fossil คือี ถึ่านี้หินี้
นี้�ำมันี้ ก๊าซึ่ จันี้ท่ำให้ม้การปีล้่อียก๊าซึ่ carbon dioxide (CO2)
อีอีกมามากมาย CO2 เปี็นี้หนี้่�งในี้ก๊าซึ่เรือีนี้กระจักท่้�ขึ้่�นี้ไปีอีย่่ในี้
atmosphere (อีวกาศ) ท่้ท่� ำตั้ัวเหมือีนี้ผ้าห่ม ซึ่่ง� ถึ้าม้พอีด้ ๆ จัะท่ำให้
โล้กเราอีย่ใ่ นี้อีุณหภั่มท่ิ ก้� ำล้ังด้ ม้นี้อี้ ยไปีก็อีย่ไ่ ม่ได้ หนี้าวเปี็นี้นี้�ำแขึ้็ง
ม้กา๊ ซึ่เรือีนี้กระจักมากไปีก็จัะเหมือีนี้ม้ผา้ ห่มหล้ายผืนี้ หนี้า ท่ำให้
โล้กร้อีนี้ สีัตั้ว์ มนีุ้ษย์ พืชชนี้ิดตั้่าง ๆ ก็จัะอีย่่ไม่ได้เหมือีนี้กันี้
นี้้�เปี็นี้เหตัุ้ผล้ว่าท่ำไมสีหปีระชาชาตั้ิ ในี้ปีี ค.ศ. 2015 จั่งได้ม้
การปีระชุมแล้ะตั้กผล้่กอีอีกมาเปี็นี้ ‘Paris Agreement’ โดยม้
เปี้าหมายให้อีณ
ุ หภั่มโิ ล้กขึ้่นี้� ไม่สีง่ ไปีกว่า 2 °C ตั้ัง� แตั้่กอี่ นี้ industrial
revolution หรือีปีฏิิวตั้ั อีิ ตัุ้ สีาหกรรม ซึ่่ง� อีย่ใ่ นี้ช่วง ค.ศ. 1750-1850
หรือีถึ้าให้ด้ยิ�งกว่านี้ั�นี้คือี ให้อีุณหภั่มิเพิ�มไม่เกินี้ 1.5 °C แตั้่ท่ั�งนี้้�
จันี้ถึ่งปีัจัจัุบนี้ั นี้้อี� ณ
ุ หภั่มโิ ล้กได้ขึ้นี้่� ไปีแล้้วปีระมาณ 1 °C จัากก่อีนี้
industrial revolution โอีกาสีท่้�จัะไม่ให้อีุณหภั่มิโล้กเกินี้ 1.5 °C
ภัายในี้ปีี ค.ศ. 2050 เปี็นี้ไปีได้ยาก หรือีแม้แตั้่จัะไม่ให้เพิ�มเกินี้
2 °C ก็ยังยากถึ้าด่จัากสีถึานี้การณ์จันี้ถึ่งปีัจัจัุบันี้นี้้�
Climate change ท่ำให้มก้ ารผันี้ผวนี้ท่างด้านี้ดินี้ ฟิ้า อีากาศ
อีากาศร้อีนี้มาก หนี้าวมากบ้าง ฝุ่นี้ตั้กไม่เปี็นี้ไปีตั้ามฤด่กาล้ ม้ฝุ่นี้
ตั้กหนี้ัก พายุมากขึ้่�นี้ รุนี้แรงขึ้่�นี้ ท่ำให้การปี้อีงกันี้แก้ปีัญี่หาขึ้อีง
ชาวโล้กยากยิ�งขึ้่�นี้ ฉะนี้ั�นี้ถึ้าเราจัะปี้อีงกันี้นี้�ำท่่วม นี้�ำแล้้ง เราควร
พยายามล้ดสีภัาวะโล้กร้อีนี้ด้วย ทุ่ก ๆ คนี้ม้สีว่ นี้ท่้จั� ะท่ำให้สีภัาวะ
โล้กร้อีนี้ด้ขึ้่�นี้หรือีเล้วล้ง เช่นี้ ปีิดไฟิ ไม่กินี้ให้ม้ขึ้อีงเหล้ือี ไม่ตั้ัดไม้
ท่ำล้ายปี�า ฯล้ฯ

น้ำำ��ท่่วม (อีีกแล้้ว)
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ฉีีดวััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่...ในยุุคโควัิด-19
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แพทย์์ย์ำ��วััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่มีีควั�มีสำำ�คัญ่โดย์เฉพ�ะย์ุคโควัิด-19
พร้้อมีเผย์ผลก�ร้ศึึกษ�ชี้ี�วััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่
อ�จชี้่วัย์ลดควั�มีรุ้นแร้งและลดอัตร้�ก�ร้เสำีย์ชี้ีวัิตจ�กโควัิด-19 ได้

”

สถานการณ์์การแพร่ระบาดใหญ่่ของโควิิด-19 ส่งผลกระทบในวิงกวิ้าง
พบอัตราการติดเชื้้�อใหม่่และอัตราการเสียชื้ีวิิตอย่างต่อเน้�อง ยิ�งไปกวิ่านั�น
การเข้าส่่ฤด่ฝนของประเทศไทยยิ�งสร้างควิาม่กังวิลให้บุคลากรทางการแพทย์
และประชื้าชื้น เน้�องจากเป็นชื้่วิงเวิลาที�ม่ักพบการระบาดของไข้หวิัดใหญ่่
ที�แพร่กระจายส่่คนทั�วิไปได้เชื้่นเดียวิกับโควิิด-19 และหากติดเชื้้�อร่วิม่กัน
(Co-infection) จากทั�งเชื้้�อไข้หวิัดใหญ่่และเชื้้�อไวิรัสโควิิด-19 ก็จะทำให้ม่ี
อาการรุนแรง และยิ�งเพิ�ม่โอกาสการเสียชื้ีวิิตม่ากข้�นอีกด้วิย
ม่่ ล นิ ธิิ ส่ ง เสริ ม่ การศ้ ก ษาไข้ ห วิั ด ใหญ่่ จ้ ง ได้ จั ด เสวินา “ฉีี ด วัั ค ซีี น
ไข้้หวััดใหญ่่…ในยุุคโควัิด-19” โดยม่ีผ่้ทรงคุณ์วิุฒิิและแพทย์ผ่้เชื้ี�ยวิชื้าญ่
จากหน่วิยงานภาครัฐร่วิม่แลกเปลี�ยนควิาม่ร่้ที�ถ่กต้อง ควิาม่สำคัญ่ของวิัคซีีน
ไข้หวิัดใหญ่่ รวิม่ถ้งการศ้กษาวิิจัยใหม่่ ๆ ที�น่าสนใจในชื้่วิงการระบาดของ
โควิิด-19 ทีส� นับสนุนคุณ์ค่าของวิัคซีีนไข้หวิัดใหญ่่อย่างม่ีนยั สำคัญ่ โดยพบวิ่า
วิัคซีีนไข้หวิัดใหญ่่ชื้วิ่ ยลดควิาม่รุนแรงของโควิิด-19 รวิม่ถ้งลดการเสียชื้ีวิติ ของ
ผ่้ป่วิยโควิิด-19 ได้ ซี้�งถ้อเป็นนิม่ิตหม่ายอันดีในการชื้่วิยเหล้อผ่้ป่วิยโควิิด-19
ท่าม่กลางควิาม่วิิตกกังวิลของประชื้าชื้นในยุคโควิิด-19 เชื้่นทุกวิันนี�
ประจำำเดืือนตุุลาคม 2564
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รศ.(พิิเศษ) นพิ.ทวัี โชติิพิทิ ยุสุุนนท์ ประธานมููลนิธิ
สุ่งเสุริมูการศึกษาไข้้หวััดใหญ่่ และนายุกสุมูาคมูโรคติิดเช้อ�
ในเด็กแห่งประเทศไทยุ เปิดเผยถ้งข้อม่่ลองค์การอนาม่ัยโลก
(WHO) ม่ีรายงานวิ่าในทุก ๆ ปีจะม่ีผ่้ติดเชื้้�อไข้หวิัดใหญ่่
500-1,000 ล้านคนต่อปี และม่ีผป้่ วิ่ ยไข้หวิัดใหญ่่ทม่ี� อี าการรุนแรง
เกิดข้�นทั�วิโลกประม่าณ์ 3-5 ล้านคน และม่ีผ่้เสียชื้ีวิิตอย่่ที�
290,000-650,000 คนต่อปี ซี้�งการเสียชื้ีวิิตส่วินใหญ่่ม่ักจะ
เกิดข้น� ในกลุม่่ ผ่ส้ ง่ อายุตงั� แต่ 65 ปีขน้� ไป และเด็กอายุตำ� กวิ่า
5 ปี ขณ์ะที� ค นไทยส่ วิ นใหญ่่ ยั ง เข้ า ใจวิ่ า ไข้ ห วิั ด ใหญ่่ เ ป็ น
โรคไม่่รุนแรงจ้งไม่่ค่อยให้ควิาม่สำคัญ่ในการฉีีดวิัคซีีน แต่ใน
ควิาม่เป็นจริงแล้วิการป่วิยเป็นไข้หวิัดใหญ่่ม่ีโอกาสเสี�ยงที�จะ
เสียชื้ีวิติ ได้ โดยเฉีพาะใน 7 กลุม่่ เสีย� งต่อโรครุนแรง นอกจากนี�
ยังพบวิ่าวิัคซีีนไข้หวิัดใหญ่่สาม่ารถลดการป่วิย ลดอัตราการเกิด
ภาวิะแทรกซี้อน ลดอัตราการเสียชื้ีวิิตจากไข้หวิัดใหญ่่ลง
รวิม่ไปถ้ ง ลดอั ต ราการนอนโรงพยาบาลและการเข้ า รั บ
การรักษาตัวิในห้องฉีุกเฉีินได้
14
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ขณ์ะที� ชื้่ วิ งของการแพร่ ร ะบาดของโควิิ ด -19 นี�
ในประเทศสหรัฐอเม่ริกาได้พยายาม่ฉีีดป่พรม่วิัคซีีนไข้หวิัดใหญ่่
ม่ากยิ�งข้�นเพ้�อตัดศัตร่ออกไปด้านหน้�ง ซี้�งในทางทฤษฎีีแล้วิ
วิัคซีีนไข้หวิัดใหญ่่ไม่่ได้ชื้่วิยป้องกันโควิิด-19 แต่เชื้้�อวิ่าน่าจะ
ม่ีการกระตุน้ ทางอ้อม่ของระบบภ่ม่คิ มุ่้ กันของร่างกาย จ้งเป็น
เหตุผลสำคัญ่ให้ฉีีดวิัคซีีนไข้หวิัดใหญ่่ที�ได้ชื้่วิยรักษาบุคลากร
ทางการแพทย์ทเี� ป็นทรัพยากรสำคัญ่ในภาวิะวิิกฤต อย่างน้อย
ก็ชื้วิ่ ยลดภาระจากการป่วิยเป็นไข้หวิัดใหญ่่ลง เพ้อ� จะได้รบั ม่้อ
กั บ โควิิ ด -19 อย่ า งเต็ ม่ กำลั ง ขณ์ะเดี ย วิกั น ตั วิ ผ่้ ป่ วิ ยเอง
ก็ลดควิาม่สับสนและควิาม่วิิตกกังวิลจากอาการทีใ� กล้เคียงกัน
รวิม่ถ้งยังลดการเกิดโรคร่วิม่กัน (Co-infection) จากทัง� เชื้้อ� ไวิรัส
ไข้หวิัดใหญ่่และเชื้้�อไวิรัสโควิิด-19 ได้
นอกจากนีย� งั ม่ีผลการศ้กษาวิิจยั ในชื้่วิงปี ค.ศ. 20202021 ของการระบาดของโควิิด-19 ที�สนับสนุนคุณ์ค่าของ
วิั ค ซีี น ไข้ ห วิั ด ใหญ่่ ไวิ้ อ ย่ า งน่ า สนใจม่ากม่าย ยกตั วิ อย่ า ง
ประเทศสหรัฐอเม่ริกาม่ีผลวิิเคราะห์ถ้งควิาม่สัม่พันธิ์ระหวิ่าง

[ In Focus ]
ศ.นพิ.ธีระพิงษ์ ติัณฑวัิเชียุร หัวัหน้าภาควัิชา
อายุุ ร ศาสุติร์ จุุ ฬ าลงกรณ์ มู หาวัิ ท ยุาลั ยุ และผูู้้ ช่ วั ยุ
ผูู้อ้ ำนวัยุการสุถานเสุาวัภา สุภากาชาดไทยุ กล่าวิวิ่า ในชื้่วิง
ทีม่� กี ารแพร่ระบาดของโควิิด-19 ส่งผลให้ม่อี ตั ราการเกิดผ่ป้ วิ่ ย
ไข้หวิัดใหญ่่ลดลงทั�วิโลก อาจเกิดจากการใส่หน้ากากอนาม่ัย
การกักตัวิอย่บ่ า้ น และการสร้างระยะห่างทางสังคม่ ซี้ง� ประชื้าชื้น
ส่วินใหญ่่ม่กั ม่ีคำถาม่วิ่ายังจำเป็นต้องฉีีดวิัคซีีนไข้หวิัดใหญ่่อกี
หร้อไม่่ คำตอบค้อ ม่ีควิาม่จำเป็นอย่างม่าก โดยม่ีผลการศ้กษา
ต่าง ๆ ม่ากม่ายที�บ่งชื้ี�วิ่า ‘วััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่มูีควัามูสุำคัญ่
อยุ่ า งยุิ� ง โดยุเฉีพิาะในช่ วั งการระบาดข้องโควัิ ด -19’
และหากกรณ์ีที�ติดเชื้้�อไข้หวิัดใหญ่่และม่ีอาการก็จะต้องไป
ตรวิจรักษาเหม่้อนผ่ป้ วิ่ ยโควิิด-19 เพราะอาการทีแ� สดงเบ้อ� งต้น
จะไม่่แตกต่างกัน ยิ�งกวิ่านั�นทั�งการติดเชื้้�อโควิิด-19 และเชื้้�อ
ไข้หวิัดใหญ่่สาม่ารถติดเชื้้อ� ร่วิม่กันได้ ซี้ง� จะทำให้ม่กี ารเจ็บป่วิย
รุนแรงข้�น นอนโรงพยาบาลนานม่ากข้�น โดยเฉีพาะในผ่้ที�ม่ี
ปัจจัยเสี�ยง เชื้่น ผ่้ส่งอายุ และผ่้ที�ม่ีโรคประจำตัวิ เป็นต้น
ด้ วิ ยสถานการณ์์ ก ารติ ด เชื้้� อ ไข้ ห วิั ด ใหญ่่ ข องไทย
ในปัจจุบันพบได้ทุกอายุ โดยผ่้ป่วิยส่วินใหญ่่จะอย่่ในเด็ก
ชื้่วิงอายุ 0-4 ปี รองลงม่าค้อ เด็กอายุ 5-14 ปี ขณ์ะที�
ในประเทศไทยยังไม่่ม่ีม่าตรการฉีีดวิัคซีีนโควิิด-19 ให้กับเด็ก
อายุตำ� กวิ่า 12 ปี จ้งแนะนำให้ผป้่ กครองควิรพาบุตรหลานไปรับ
วิัคซีีนไข้หวิัดใหญ่่ก่อนเพ้�อลดควิาม่เสี�ยงที�จะติดเชื้้�อร่วิม่กัน
ทั�งจากเชื้้�อไวิรัสไข้หวิัดใหญ่่และเชื้้�อไวิรัสโควิิด-19 เพราะจะ
ยิ�งทวิีควิาม่รุนแรงของโรคได้ เชื้่นเดียวิกับกลุ่ม่ผ่้ส่งอายุตั�งแต่
65 ปีข้�นไป และผ่้ที�ม่ีโรคประจำตัวิ เชื้่น เบาหวิาน โรคหัวิใจ
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ควิาม่ครอบคลุ ม่ ของการฉีี ด วิั ค ซีี น ป้ อ งกั น ไข้ ห วิั ด ใหญ่่
ในผ่้ป่วิยอายุตั�งแต่ 65 ปีข้�นไป และจำนวินผ่้เสียชื้ีวิิตจาก
การติดเชื้้อ� โควิิด-19 ในสหรัฐอเม่ริกา ระหวิ่างวิันที� 22 ม่กราคม่10 ม่ิถุนายน ค.ศ. 2020 (อ้างอิงจากข้อม่่ลเผยแพร่โดย US
National Library of Medicine – National Institutes of Health)
พบวิ่าเมู้�อมูีการฉีีดวััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่ครอบคลุมูมูากข้ึ�น
ทุก ๆ 10% จุะช่วัยุลดอัติราการเสุียุชีวัิติจุากการติิดเช้�อ
โควัิด-19 ได้ถึง 28%1
ในขณ์ะทีป� ระเทศบราซีิลม่ีการศ้กษาถ้งควิาม่สัม่พันธิ์
ของการฉีีดวิัคซีีนป้องกันไข้หวิัดใหญ่่ อัตราควิาม่รุนแรงของ
โควิิ ด -19 และอั ต ราการเสี ย ชื้ี วิิ ต ของผ่้ ป่ วิ ยโรคโควิิ ด -19
ในประเทศบราซีิล (อ้างอิงจากบทควิาม่ BMJ Evidence-Based
Medicine ฉีบับเด้อนสิงหาคม่ ค.ศ. 2021) เป็นการเปรียบเทียบ
อัตราการเสียชื้ีวิิตของผ่้ป่วิยที�ติดเชื้้�อโควิิด-19 ประม่าณ์
50,000 รายที�เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในประเทศ
บราซีิล ระหวิ่างวิันที� 1 ม่กราคม่-23 ม่ิถุนายน ค.ศ. 2021
โดยศ้กษาเปรียบเทียบใน 2 กลุ่ม่ ค้อ 1. กลุ่ม่ผ่้ป่วิยโควิิด-19
ที�ได้ฉีีดวิัคซีีนไข้หวิัดใหญ่่ในระยะ 1-3 เด้อนที�ผ่านม่า และ
2. กลุ่ ม่ ผ่้ ป่ วิ ยโควิิ ด -19 ที� ไ ม่่ ไ ด้ ฉีี ด วิั ค ซีี น ไข้ ห วิั ด ใหญ่่
ผู้ลปรากฏวั่าการฉีีดวััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่ในผูู้้ป่วัยุโควัิด-19
จุะช่วัยุลดอัติราการนอนในแผู้นกผูู้ป้ วั่ ยุหนักได้ 7% ช่วัยุลด
อัติราข้องผูู้้ป่วัยุติ้องใช้เคร้�องช่วัยุหายุใจุได้ถึง 17% และ
ลดอัติราการเสุียุชีวัิติได้ถึง 16%2 ซี้�งวิิเคราะห์ได้วิ่าการฉีีด
วิัคซีีนป้องกันไข้หวิัดใหญ่่ชื้่วิยลดควิาม่รุนแรงและลดอัตรา
การเสียชื้ีวิิตจากโควิิด-19 ได้

ประจำำเดืือนตุุลาคม 2564
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[ In Focus ]
ครอบคลุม่ทุกสายพันธิุ์ที�ม่ีการระบาดภายในประเทศไทย
โดยม่ีแนวิทางปฏิิบตั ใิ นการเข้ารับวิัคซีีน 3 แบบ ค้อ ฉีีดวิัคซีีน
ไข้หวิัดใหญ่่ก่อนฉีีดวิัคซีีนโควิิด-19, ฉีีดวิัคซีีนไข้หวิัดใหญ่่
ระหวั่ า งฉีี ด วิั ค ซีี น โควิิ ด -19 หร้ อ ฉีี ด วิั ค ซีี น ไข้ ห วิั ด ใหญ่่
หลังฉีีดวิัคซีีนโควิิด-19
อย่างไรก็ตาม่ แพทย์ขอแนะนำให้ประชื้าชื้นทั�วิไป
โดยเฉีพาะกลุ่ ม่ เสี� ย งควิรฉีี ด วิั ค ซีี น ป้ อ งกั น ไข้ ห วิั ด ใหญ่่
เป็ น ประจำทุ ก ปี ซี้� ง ปั จ จุ บั น ม่ี วิั ค ซีี น ป้ อ งกั น ไข้ ห วิั ด ใหญ่่
ชื้นิด 3 สายพันธิุ์ และวิัคซีีนป้องกันไข้หวิัดใหญ่่ชื้นิด 4 สายพันธิุ์
โดยวิั ค ซีี น ชื้นิ ด 4 สายพั น ธิุ์ ส าม่ารถครอบคลุ ม่ เชื้้� อ ไวิรั ส
สายพันธิุ์ B ได้ทั�ง 2 สายพันธิุ์ กล่าวิค้อ ครอบคลุม่เชื้้�อไวิรัส
สายพันธิุ์ A ทั�ง H1N1 และ H3N2 และสายพันธิุ์ B ทั�งตระก่ล
Victoria และ Yamagata จ้งเพิม่� ควิาม่สาม่ารถในการครอบคลุม่
เชื้้อ� ไวิรัสไข้หวิัดใหญ่่ทม่�ี กี ารระบาดเพิม่� ข้น� ทำให้ลดควิาม่เสีย� ง
ต่อการเจ็บป่วิยและเสียชื้ีวิิตได้ดีข้�น ที�สำคัญ่จากการศ้กษา
วิิจัยวิัคซีีนไข้หวิัดใหญ่่ยังชื้่วิยลดควิาม่รุนแรงของโควิิด-19
และอัตราการเสียชื้ีวิิตจากโควิิด-19 ได้อีกด้วิย
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โรคไตวิาย โรคตับ ผ่้ที�ม่ีภาวิะภ่ม่ิคุ้ม่กันบกพร่อง ผ่้ที�ได้รับยา
กดภ่ม่ิคุ้ม่กันก็ม่ีควิาม่จำเป็นอย่างยิ�งในการฉีีดวิัคซีีนป้องกัน
ไข้หวิัดใหญ่่ทกุ ปี เน้อ� งจากม่ีอตั ราการเสียชื้ีวิติ จากโรคไข้หวิัดใหญ่่
ส่งกวิ่าผ่้ใหญ่่ที�ม่ีสุขภาพดี ขณ์ะเดียวิกันก็ควิรได้รับการฉีีด
วิัคซีีนโควิิด-19 ด้วิยเชื้่นกัน
ปัจจุบันศ่นย์ควิบคุม่และป้องกันโรคแห่งประเทศ
สหรัฐอเม่ริกา (Centers for Disease Control and Prevention
หร้อ CDC) ได้แนะนำระยะเวิลาของการฉีีดวิัคซีีนโควิิด-19
และวิัคซีีนอ้�น ๆ ในวิันเวิลาเดียวิกันได้ แต่ผ่้เชื้ี�ยวิชื้าญ่ของ
ประเทศไทยแนะนำการฉีีดวิัคซีีนโควิิด-19 ควิรห่างจากวิัคซีีน
ไข้หวิัดใหญ่่ หร้อวิัคซีีนชื้นิดอ้�น ๆ เป็นเวิลา 14 วิัน ทั�งนี�เพ้�อ
หลีกเลี�ยงผลข้างเคียงของวิัคซีีนทั�งสองที�อาจจะซี�ำซี้อนกัน
โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชื้าติ (สปสชื้.) ได้ขยาย
ระยะเวิลาการเปิดให้บริการฉีีดวิัคซีีนไข้หวิัดใหญ่่ชื้นิด 3 สายพันธิุ์
สำหรับ 7 กลุม่่ เสีย� ง รวิม่ทัง� เพิม่� เติม่บุคลากรหร้อผ่ป้ ฏิิบตั งิ าน
ที�ให้บริการด่แลผ่้ป่วิยโรคโควิิด-19 และกลุ่ม่ที�อย่่ในชืุ้ม่ชื้น
แออัดและโรงเรียนในทุกชื้่วิงอายุโดยไม่่ม่คี า่ ใชื้้จา่ ย จนถ้งวิันที�
31 ธิันวิาคม่ พ.ศ. 2564 ซี้ง� นับเป็นวิัคซีีนทีม่� ปี ระสิทธิิภาพทีด� ี

เอกสุารอ้างอิง
1. Influenza Vaccination and COVID-19 Mortality in the USA; https://doi.org/10.1101/2020.06.24.20129817
2. Inactivated trivalent influenza vaccination is associated with lower mortality among patients with COVID-19 in Brazil; http://dx.doi.org/10.1136/
bmjebm-2020-111549.
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ไทยเดิินหน้าผนึกกำลัังพัันธมิิตรหลัายพัันแห่งทั�วโลัก
รณรงค์์สร้างการตระหนักร้้เก่�ยวกับภาวะลัิ�มิเลัือดิอุดิตัน
ภัยร้ายท่�ค์วรรับมิืออย่างเร่งดิ่วนใน “วันลัิ�มิเลัือดิอุดิตันโลัก”
ในปีีที่่�แปีดของการดำาเนินโครงการตั้้�งเปี้าเพิ่ิ� มการตั้่�นร้�

ww

ในเร่�องภาวะลิ่ิ�มเลิ่่อดอุดตั้้นที่่�เกิดจากเข�าร้บการร้กษา
ในโรงพิ่ยาบาลิ่แลิ่ะโรคโควิด-19

ประเทศไทยผนึึกกำลัังพัันึธมิิตรทัว� โลักเดิินึหนึ้ารณรงค์์ในึวันึลัิมิ� เลัือดิอุดิตันึโลัก เพัือ� กระตุนึ้
ให้ประชาชนึทั�วไป บุุค์ลัากรทางการแพัทย์ แลัะผ้้กำหนึดินึโยบุาย “ตื�นึร้้แลัะเท่าทันึปัญหาภาวะ
ลัิมิ� เลัือดิอุดิตันึ” แลัะหันึมิาให้ค์วามิสำค์ัญกับุภาวะลัิมิ� เลัือดิอุดิตันึท่เ� ป็นึภัยเง่ยบุดิ้านึสุขภาพัท่มิ� จ่ ำนึวนึ
ผ้้ป่วยมิากขึ�นึทั�วโลัก
โค์รงการรณรงค์์ ข ององค์์ ก ารสากลัเก่� ย วกั บุ ลัิ� มิ เลัื อ ดิอุ ดิ ตั นึ แลัะกลัไกการห้ า มิเลัื อ ดิ
(International Society on Thrombosis and Haemostasis; ISTH) เนึือ� งในึโอกาสวันึลัิมิ� เลัือดิอุดิตันึโลัก
ไดิ้ร่วมิมิือกับุองค์์กรพัันึธมิิตรกว่า 3,000 แห่งจากกว่า 120 ประเทศ เพัื�อสร้างค์วามิตระหนึักร้้
ตลัอดิจนึการป้องกันึแลัะรักษาภาวะลัิ�มิเลัือดิอุดิตันึ
ภาวะลัิ�มิเลัือดิอุดิตันึ หรือท่�เร่ยกกันึทั�วไปว่าลัิ�มิเลัือดิ สามิารถกระตุ้นึให้เกิดิภาวะทาง
การแพัทย์ทเ่� ป็นึอันึตรายถึงช่วติ ไดิ้มิากมิาย ซึ่ึง� รวมิไปถึงอาการหัวใจวาย โรค์หลัอดิเลัือดิสมิองต่บุตันึ
แลัะเส้นึเลัือดิอุดิตันึในึหลัอดิเลัือดิดิำ (VTE) โดิยภาวะ VTE เกิดิขึ�นึเมิื�อลัิ�มิเลัือดิอย่างนึ้อยหนึึ�งก้อนึ
ท่�ก่อตัวขึ�นึในึหลัอดิเลัือดิดิำส่วนึลัึก ส่วนึใหญ่มิักเกิดิขึ�นึท่�ขา (deep vein thrombosis หรือ DVT) แลัะ
สามิารถไหลัไปทางกระแสเลัือดิแลัะอุดิตันึอย้ใ่ นึปอดิ (ภาวะท่เ� ร่ยกว่า pulmonary embolism หรือ PE)
ประจำำเดืือนตุุลาคม 2564
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ศ.เบเวอร์์ลีีย์์ ฮัันท์์ เคร์่�องร์าชอิส ร์ิย์าภร์ณ์์ OBE แห่่งจัักร์วร์ร์ดิิอังกฤษ ปร์ะธาน
คณ์ะกร์ร์มการ์ขัับเคลี่�อนวันลีิ�มเลี่อดิอุดิตัันโลีก กลั่าวว่า แมิ้ข้อเท็จจริงท่�ว่า 1 ในึ 4 ของค์นึทั�วโลัก
กำลัังจะเส่ยช่วติ จากภาวะลัิมิ� เลัือดิอุดิตันึ แต่ภาวะดิังกลั่าวเป็นึเรือ� งท่มิ� กั ถ้กมิองข้ามิแลัะนึับุเป็นึปัญหา
เร่งดิ่วนึดิ้านึสาธารณสุข
ในึปีนึ่�ปัญหาดิ้านึลัิ�มิเลัือดิมิ่การหยิบุยกขึ�นึมิาบุนึเวท่โลัก เนึื�องจากมิ่การวิจัยท่�พับุว่าผ้้ป่วย
โรค์โค์วิดิ-19 ท่�มิ่อาการรุนึแรง รวมิถึงโรค์ปอดิอักเสบุจากเชื�อโค์วิดิ-19 มิ่ค์วามิเส่�ยงส้งท่�จะเกิดิภาวะ
ลัิ�มิเลัือดิอุดิตันึ นึอกจากนึ่�ยังพับุว่าภาวะลัิ�มิเลัือดิเป็นึผลัข้างเค์่ยงท่�พับุไดิ้ยากมิากภายหลัังจากการฉี่ดิ
วัค์ซึ่่นึโค์วิดิ-19 บุางชนึิดิ
ศ.เบเวอร์์ลีีย์์ กลั่าวเสริมิว่า ในึปีแห่งค์วามิวุ่นึวายท่�เกิดิจากการระบุาดิใหญ่ของโค์วิดิ-19
เราไดิ้พับุว่าการเกิดิภาวะลัิ�มิเลัือดิอุดิตันึท่�เก่�ยวข้องกับุโค์วิดิ-19 ในึอัตราท่�ส้งขึ�นึ อันึเกิดิจากผ้้ป่วย
โรค์โค์วิดิ-19 สิ�งท่�เกิดินึ่�เป็นึค์วามิเส่�ยงของการเกิดิลัิ�มิเลัือดิในึผ้้ป่วยโค์วิดิ-19 ร่วมิกับุสาเหตุอื�นึ
ของลัิ� มิ เลัื อ ดิท่� เ ก่� ย วข้ อ งกั บุ โรงพัยาบุาลั สามิารถลัดิลังไดิ้ ห ากใช้ ย าลัะลัายลัิ� มิ เลัื อ ดิอย่ า งยา
thromboprophylaxis
อย่างไรก็ตามิ ผ้้ท่�เค์ยมิ่ปัญหาลัิ�มิเลัือดิ เช่นึ ภาวะหลัอดิเลัือดิดิำอุดิตันึ (DVT) แลัะ/หรือภาวะ
เส้นึเลัือดิอุดิตันึท่�ปอดิ (PE) ภาวะเหลั่านึ่�จะไมิ่เพัิ�มิค์วามิเส่�ยงต่อการติดิเชื�อโค์วิดิ-19 นึอกเหนึือจาก
ค์วามิเชือ� มิโยงกับุโรค์โค์วิดิ-19 แลั้ว ข้อมิ้ลัของกระทรวงสาธารณสุขระบุุวา่ ในึประเทศไทยภาวะลัิมิ� เลัือดิ
อุดิตันึในึหลัอดิเลัือดิดิำเป็นึหนึึ�งในึสาเหตุสำค์ัญท่�ทำให้ผ้ป่วยเกิดิอาการหายใจลัำบุากกะทันึหันึ
ส่งผลัให้เกิดิอัตราการเส่ยช่วิตจากโรค์นึ่�ถึง 30%
นึอกจากนึ่�ข้อมิ้ลัของสถาบุันึวิจัยมิะเร็งนึานึาชาติ องค์์การอนึามิัยโลัก (GLOBOCAN) พับุว่า
สิ�งท่�นึ่าเป็นึกังวลัมิากท่�สุดิในึประเทศไทยค์ือ ภาวะ VTE ซึ่ึ�งเป็นึภาวะแทรกซึ่้อนึท่�พับุบุ่อยในึผ้้ป่วย
โรค์มิะเร็ง ซึ่ึ�งเป็นึโรค์ท่�ค์ร่าช่วิตค์นึไทยมิากท่�สุดิมิานึานึกว่า 20 ปี แลัะในึปี พั.ศ. 2563 ท่�ผ่านึมิา
มิ่ผ้ป่วยมิะเร็งรายใหมิ่รวมิ 190,636 ราย (เฉีลั่�ยวันึลัะ 522 ราย) โดิยมิ่อัตราการเส่ยช่วิต 124,866 ราย
(เส่ยช่วิตเฉีลั่�ย 14 รายต่อชั�วโมิง)
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ศ.นพ.พันธุเ์ ท์พ อังชัย์สุขัศิร์ิ สาขัาวิชาโลีห่ิตัวิท์ย์า ภาควิชาอาย์ุร์ศาสตัร์์ คณ์ะแพท์ย์ศาสตัร์์
โร์งพย์าบาลีร์ามาธิ บ ดิี มห่าวิ ท์ ย์าลีั ย์ มห่ิ ดิ ลี กลั่ า วว่ า ประเทศไทยจำเป็ นึ ต้ อ งตระหนึั ก แลัะ
ทำค์วามิเข้าใจเรื�องภาวะลัิ�มิเลัือดิอุดิตันึมิากขึ�นึ แลัะต้องทำงานึร่วมิกันึระหว่างประชาชนึทั�วไป
แลัะบุุค์ลัากรทางการแพัทย์ โดิยทุกค์นึสามิารถดิ้แลัตัวเองแลัะทำการสอบุถามิแพัทย์เก่ย� วกับุค์วามิเส่ย� ง
หรือสิ�งท่�ค์วรปฏิิบุัติหากพับุสัญญาณเตือนึหรืออาการท่�นึ่าเป็นึห่วง
สำหรับุผ้้ท่�ติดิเชื�อโค์วิดิ-19 ค์วรแจ้งให้แพัทย์ทราบุเก่�ยวกับุประวัติการเกิดิลัิ�มิเลัือดิอุดิตันึ
แลัะอย้่ระหว่างการรับุการรักษา หากผ้้ป่วยมิ่การเข้ารักษาตัวท่�โรงพัยาบุาลัสามิารถขอให้แพัทย์
ทำการประเมิินึค์วามิเส่�ยงภาวะ VTE ไดิ้
ในึปีนึ่�แค์มิเปญวันึลัิ�มิเลัือดิโลักมิุ่งเป้าไปท่�ประเดิ็นึดิังต่อไปนึ่�
• ความสัมพันธ์ร์ะห่ว่างภาวะลีิม� เลี่อดิอุดิตัันแลีะการ์เขั้าร์ับการ์ร์ักษาท์ีโ� ร์งพย์าบาลี ผ้ป้ ว่ ย
ท่�เข้ารับุการรักษาในึโรงพัยาบุาลัมิ่ค์วามิเส่�ยงท่�จะเกิดิลัิ�มิเลัือดิมิากถึง 60% เนึื�องจากการไมิ่สามิารถ
เค์ลัื�อนึไหวร่างกายไดิ้หรือการเข้ารับุการผ่าตัดิ กรณ่ของ VTE เกิดิขึ�นึในึระหว่างหรือภายในึ 90 วันึของ
การรักษาในึโรงพัยาบุาลัเป็นึสาเหตุสำค์ัญของการเส่ยช่วิตในึโรงพัยาบุาลัท่�สามิารถป้องกันึไดิ้
• ความสัมพันธ์ร์ะห่ว่างภาวะลีิ�มเลี่อดิอุดิตัันแลีะโร์คโควิดิ-19 การวิจัยแสดิงให้เห็นึว่า
โค์วิดิ-19 ทำให้เลัือดิ “ข้นึ” มิากขึ�นึ ซึ่ึ�งอาจเพัิ�มิค์วามิเส่�ยงในึการจับุตัวเป็นึลัิ�มิ
• ความสัมพันธ์ร์ะห่ว่างภาวะลีิม� เลี่อดิอุดิตัันแลีะโร์คมะเร์็ง ผ้ป้ ว่ ยมิะเร็งมิ่แนึวโนึ้มิท่จ� ะเกิดิ
ลัิ�มิเลัือดิท่�มิ่ค์วามิรุนึแรงถึง 4 เท่าเมิื�อเท่ยบุกับุบุุค์ค์ลัทั�วไป ค์วามิเส่�ยงท่�เพัิ�มิขึ�นึนึ่�เกิดิจากปัจจัยต่าง ๆ
เช่นึ การผ่าตัดิ การรักษาในึโรงพัยาบุาลั การติดิเชื�อ แลัะค์วามิผิดิปกติของการแข็งตัวของเลัือดิ
โดิยปัจจัยเฉีพัาะของมิะเร็ง เช่นึ ชนึิดิของมิะเร็ง จุลักายวิภาค์ ระยะของมิะเร็ง การรักษามิะเร็ง แลัะ
ตัวบุ่งช่�ทางช่วภาพับุางชนึิดิ
• ภาวะลีิม� เลี่อดิอุดิตัันท์ีส� มั พันธ์กบั เพศ ยาค์ุมิกำเนึิดิชนึิดิรับุประทานึท่ใ� ช้ฮอร์โมินึเอสโตรเจนึ
การบุำบุัดิโดิยการให้ฮอร์โมินึทดิแทนึ แลัะการตั�งค์รรภ์ลั้วนึเป็นึปัจจัยเส่�ยงต่อการเกิดิภาวะลัิ�มิเลัือดิ
ในึเพัศหญิง โดิยเพัศหญิงมิ่แนึวโนึ้มิท่�จะเกิดิลัิ�มิเลัือดิมิากขึ�นึถึง 5 เท่าในึระหว่างตั�งค์รรภ์ สตร่ทุก ๆ
1 ในึ 1,000 ค์นึท่ก� ำลัังตัง� ค์รรภ์จะเกิดิลัิมิ� เลัือดิ (ศ้นึย์ค์วบุค์ุมิแลัะป้องกันึโรค์ พั.ศ. 2563 แลัะค์าร์ดินึิ ลัั เฮลัธ์
พั.ศ. 2562)
ประจำำเดืือนตุุลาคม 2564
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ภาวะ VTE เกิดิขึ�นึทุกปีกับุผ้้ป่วยกว่า 10 ลั้านึค์นึทั�วโลัก แต่ภาวะนึ่�สามิารถป้องกันึไดิ้ดิ้วยการตรวจ
แลัะทำการรักษาตั�งแต่แรกเริ�มิ การรณรงค์์วันึลัิ�มิเลัือดิอุดิตันึโลักเป็นึการเร่ยกร้องให้บุุค์ลัากรทางการแพัทย์
จัดิให้มิก่ ารประเมิินึค์วามิเส่ย� งของ VTE แก่ผป้ ว่ ยท่เ� ข้ารับุการรักษาในึโรงพัยาบุาลัทุกราย นึอกจากนึ่ก� ารรณรงค์์
ดิังกลั่าวยังส่งเสริมิให้ประชาชนึ รวมิทั�งผ้้ป่วยสนึับุสนึุนึการประเมิินึค์วามิเส่�ยงของ VTE อ่กดิ้วย
โค์รงการรณรงค์์เนึือ� งในึวันึลัิมิ� เลัือดิอุดิตันึโลัก ไดิ้มิก่ ารแบุ่งปันึเค์ลั็ดิลัับุท่ช� ว่ ยป้องกันึภาวะลัิมิ� เลัือดิอุดิตันึ
ดิังต่อไปนึ่�
• สังเกตัอาการ์แลีะสัญญาณ์ลีิ�มเลี่อดิอุดิตััน อาการท่�ค์วรสังเกตแลัะระวังค์ือ อาการปวดิขาแลัะ
กดิเจ็บุ แดิงแลัะบุวมิ หายใจถ่� หายใจเร็ว เจ็บุหนึ้าอก แลัะไอเป็นึเลัือดิ
• ห่ากไม่มั�นใจัขัอตัร์วจัปร์ะเมินความเสี�ย์งขัอง VTE บุุค์ค์ลัทั�วไป โดิยเฉีพัาะอย่างยิ�งผ้้ท่�เข้ารับุ
การรักษาในึโรงพัยาบุาลัค์วรขอให้แพัทย์ประเมิินึค์วามิเส่�ยงของ VTE ซึ่ึ�งเป็นึแบุบุสอบุถามิท่�รวบุรวมิข้อมิ้ลั
ทางการแพัทย์เพัื�อแยกแยะปัจจัยเส่�ยงท่�อาจเกิดิขึ�นึของผ้้ป่วยในึการเกิดิลัิ�มิเลัือดิ
• ห่มั�นขัย์ับร์่างกาย์แลีะดิ่�มน้ำอย์่างเพีย์งพอ หากค์ุณจำเป็นึต้องอย้่ในึท่านึั�งเป็นึเวลัานึานึ ๆ ตั�ง
สัญญาณเตือนึทุกชัว� โมิงให้ลักุ ขึนึ� แลั้วใช้เวลัานึันึ� ลัุกขึนึ� เดิินึไปรอบุ ๆ แลัะยืดิเส้นึยืดิสายประมิาณ 5 นึาท่ เพัราะ
การอย้นึ่ งิ� ๆ เป็นึเวลัานึานึอาจเพัิมิ� ค์วามิเส่ย� งของการเกิดิลัิมิ� เลัือดิไดิ้ การดิืมิ� นึ�ำในึปริมิาณท่พั� อเพั่ยงช่วยป้องกันึ
ภาวะขาดินึ�ำซึ่ึ�งอาจทำให้เลัือดิข้นึขึ�นึ ส่งผลัให้เกิดิลัิ�มิเลัือดิ
สำหรับุข้อมิ้ลัเพัิ�มิเติมิเก่�ยวกับุลัิ�มิเลัือดิสามิารถเข้าดิ้ไดิ้ท่� www.worldthrombosisday.org
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เกี่่�ยวกี่ับวันลิ่่�มเลิ่ือดอุดตัันโลิ่กี่
วันึลัิมิ� เลัือดิอุดิตันึโลักเริมิ� ต้นึขึนึ� เมิือ� พั.ศ. 2557 แลัะจัดิขึนึ� ในึวันึท่� 13 ตุลัาค์มิของทุกปี โดิยมิ่เป้าหมิาย
เพัื�อเพัิ�มิค์วามิตระหนึักร้้เก่�ยวกับุการเกิดิลัิ�มิเลัือดิให้แก่ประชาชนึทั�วไป บุุค์ลัากรทางการแพัทย์ แลัะระบุบุ
การดิ้แลัสุขภาพั เพัือ� ท่ท� า้ ยท่ส� ดิุ จะช่วยลัดิอัตราการเส่ยช่วติ แลัะค์วามิพัิการโดิยไมิ่จำเป็นึจากโรค์ลัิมิ� เลัือดิอุดิตันึ
เนึื�องจากการรับุร้้ถึงสาเหตุแลัะปัจจัยเส่�ยง สัญญาณแลัะอาการของโรค์ รวมิถึงการป้องกันึแลัะการรักษา
ตามิอาการไดิ้ดิย่ งิ� ขึนึ� ภารกิจวันึลัิมิ� เลัือดิโลักสนึับุสนึุนึเป้าหมิายระดิับุโลักของสมิัชชาอนึามิัยโลักในึการลัดิอัตรา
การเส่ยช่วติ ก่อนึวัยอันึค์วรดิ้วยกลัุมิ่ โรค์ไมิ่ตดิิ ต่อเรือ� รังให้ลัดิลัง 25% ภายในึปี พั.ศ. 2568 เช่นึเดิ่ยวกับุโค์รงการ
ค์รั�งท่� 13 ท่�จัดิโดิยองค์์การอนึามิัยโลัก พั.ศ. 2562-2566 แผนึงานึของมิอนึเตวิเดิโอ พั.ศ. 2561-2573 ว่าดิ้วย
กลัุ่มิโรค์ไมิ่ติดิต่อเรื�อรังแลัะปฏิิญญาทางการเมิืองของการประชุมิระดิับุส้งค์รั�งท่� 3 ของสมิัชชาสหประชาชาติ
เก่ย� วกับุกลัุมิ่ โรค์ไมิ่ตดิิ ต่อเรือ� รัง กรุณาเย่ย� มิชมิท่เ� ว็บุไซึ่ต์ www.worldthrombosisday.org เพัือ� รับุข้อมิ้ลัเพัิมิ� เติมิ
แลัะต้องการมิ่ส่วนึร่วมิ
เกี่่�ยวกี่ับ International Society on Thrombosis and Hemostasis (ISTH)
องค์์การสากลัเก่ย� วกับุลัิมิ� เลัือดิอุดิตันึแลัะกลัไกการห้ามิเลัือดิ หรือ International Society on Thrombosis
and Hemostasis (ISTH) ก่อตั�งขึ�นึในึปี พั.ศ. 2512 เป็นึองค์์กรไมิ่แสวงผลักำไรระดิับุโลักท่�อุทิศตนึเพัื�อพััฒนึา
ค์วามิเข้าใจ การป้องกันึ การวินึิจฉีัย แลัะการรักษาภาวะลัิ�มิเลัือดิอุดิตันึแลัะภาวะเลัือดิออกผิดิปกติ ISTH
เป็นึองค์์กรท่ป� ระกอบุไปดิ้วยสมิาชิกท่มิ� ห่ ลัากหลัายอาช่พัระดิับุนึานึาชาติ ทัง� แพัทย์ นึักวิจยั แลัะนึักวิชาการมิากกว่า
7,500 ค์นึทำงานึร่วมิกันึเพัือ� ปรับุปรุงค์ุณภาพัช่วติ ผ้ป้ ว่ ยในึกว่า 110 ประเทศทัว� โลัก โดิยมิ่กจิ กรรมิแลัะโค์รงการ
ริเริมิ� ท่ไ� ดิ้รบุั การยกย่องอย่างส้ง ไดิ้แก่ โปรแกรมิการศึกษาแลัะการสร้างมิาตรฐานึ กิจกรรมิการวิจยั การประชุมิ
แลัะสัมิมินึา รวมิถึงการต่พัมิิ พั์วารสารวิชาการท่ผ� า่ นึการตรวจสอบุโดิยเพัือ� นึร่วมิวิชาช่พั การก่อตัง� ค์ณะกรรมิการ
ผ้เ้ ช่ย� วชาญ แลัะการจัดิตัง� วันึลัิมิ� เลัือดิโลักในึวันึท่� 13 ตุลัาค์มิ สำหรับุข้อมิ้ลัเพัิมิ� เติมิเก่ย� วกับุ ISTH กรุณาเย่ย� มิชมิ
ไดิ้ท่�เว็บุไซึ่ต์ www.isth.org
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รศ.พญ.ธนันดืา ตุระการวนิช •

วััคซีีนโควัิด-19
กัับกัารเกัิด glomerular disease
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ปััจจุบันั มีีปัระชากรทั่ัว� โลกได้้รบัั วัคซีีนปั้องกันโรคโควิด้-19 กว่า 4 พัันล้านโด้ส แมี้วา่ การฉีีด้วัคซีีนจะช่วยลด้อุบัติั กิ ารณ์์
การติิด้เช้�อได้้ แติ่ก็มีีการพับัผลข้้างเคียงเพัิ�มีข้้�น รวมีทั่ั�งการเกิด้โรค glomerular disease ซี้�งก็สามีารถเกิด้ได้้จากการฉีีด้วัคซีีน
ชนิด้อ้�น ๆ ได้้ด้้วย เช่น ไข้้หวัด้ใหญ่่ ปัอด้อักเสบัชนิด้นิวโมีคอคคัส และไวรัสติับัอักเสบับัี ส่วนใหญ่่จะเกิด้เปั็น nephrotic
syndrome หลังได้้รับัวัคซีีนด้ังกล่าว ผลพัยาธิิวิทั่ยาเข้้าได้้กับั minimal change disease (MCD) กลไกยังไมี่ทั่ราบัแน่ชัด้

วัคซีีนโควิด้-19 ทั่ี�มีีรายงานว่าสัมีพัันธิ์กับัการเกิด้ glomerular disease มีากทั่ี�สุค้อ mRNA-based vaccine ได้้แก่
Pfizer-BioNTech (BNT162b2) และ Moderna mRNA-1273 ซี้�งอาจจะเปั็นเพัราะวัคซีีน 2 ชนิด้นี�มีีการใช้อย่างแพัร่หลาย
มีากกว่า ทั่ำให้เกิด้อุบััติิการณ์์ติ่าง ๆ ได้้สูงกว่า ชนิด้ข้อง glomerular disease ทั่ี�พับัได้้บั่อยทั่ี�สุด้ค้อ IgA nephropathy (IgAN)
และ MCD ระยะเวลาทั่ี�เริ�มีมีีอาการเฉีลี�ยพัิสัย 7 วันหลังได้้รับัวัคซีีนเข้็มีแรก โรค glomerular disease อ้�น ๆ ทั่ี�มีีรายงาน ได้้แก่
membranous nephropathy, anti-neutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis, anti-glomerular basement
membrane disease
ประจำำเดืือนตุุลาคม 2564
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[ นานาสาระ ]
ติั ว อย่ า งกรณ์ี ก ารเกิ ด้ IgAN หลั ง การฉีี ด้ วั ค ซีี น mRNA นั� น มีั ก เกิ ด้ อย่ า งรวด้เร็ ว แสด้งถ้ ง กลไกอิ มี มีู น ทั่ี� เ กิ ด้
อย่างรวด้เร็วมีาก สมีมีติิฐานทั่ี�เปั็นไปัได้้ค้อ วัคซีีนโควิด้-19 นั�นมีีการกระติุ้น Peyer’s patch ซี้�งเปั็น lymphoid tissue ข้อง
ระบับัทั่างเด้ินอาหารให้มีีการสร้าง IgA1 antibody ข้้�นมีามีากกว่าระด้ับัปักติิ ทั่ำให้เกิด้ภาวะ immune complex ไปัสะสมีทั่ี�ไติ
เกิด้พัยาธิิสภาพัข้องโรค IgAN ข้้�น ส่วนการเกิด้ MCD จะใช้เวลานานกว่า ซี้�งอาจจะเกิด้จากการกระติุ้นระยะภูมีิชนิด้ T cell
ติัววัคซีีนโควิด้-19 จะกระติุ้นการติอบัสนอง T follicular helper (Tfh) cells ทั่ำให้ระด้ับั Tfh เพัิ�มีสูงข้้�น ทั่ำให้เกิด้การทั่ำลาย
podocytes และเกิด้ MCD ข้้�นได้้
นอกจากนี�ยังมีีกลไกอ้�น ๆ ทั่ี�ทั่ำให้เกิด้ glomerular disease อาทั่ิ autoantibody-mediated glomerular disease
จากการทั่ีติ� วั วัคซีีนทั่ำติัวเปั็น antigen (SARS-CoV-2 Spike proteins) ทั่ำให้รา่ งกายสร้างแอนติิบัอด้ีข้น้� มีาและทั่ำลาย host tissue
เพัราะ SARS-CoV-2 protein มีีความีคล้ายคล้งกับัโปัรติีนข้องร่างกายมีนุษย์หลายชนิด้ (mimicry hypothesis) คล้ายกับัปัฏิิกริ ยิ า
ปัอด้อักเสบัหลังติิด้เช้�อไวรัส SARS-CoV-2 เพัราะไวรัสเหล่านี�มีีส่วนคล้ายกับั human alveolar surfactant-related protein
อย่างไรก็ด้ี ในผู้ปั่วยโรค lupus nephritis (LN) ทั่ี�ได้้รับัการฉีีด้วัคซีีนโควิด้-19 กลับัมีีรายงานว่ามีีการกระติุ้นข้องโรค
น้อยมีาก ทั่ั�งทั่ี� Tfh cells ทั่ี�เพัิ�มีข้้�นจากการฉีีด้วัคซีีน mRNA มีีส่วนกระติุ้น autoantibody ได้้อย่างมีาก อาจจะเปั็นเพัราะผู้ปั่วย
LN ได้้รับัยากด้ภูมีิติ้านทั่านมีาติลอด้จ้งยับัยั�งกระบัวนการสร้าง cytokine ติ่าง ๆ
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การรักษา
เมี้�อเกิด้ glomerular disease จากวัคซีีนโควิด้-19 ให้รักษาติามีรอยโรคทั่ี�เกิด้ข้้�น เช่น IgAN หร้อ MCD เพัราะเช้�อว่า
กลไกการเกิด้โรคคล้ายกับั primary glomerular disease ปััจจุบัันมีีการฉีีด้วัคซีีนโควิด้-19 เพัิ�มีข้้�น จ้งติ้องเพัิ�มีความีระมีัด้ระวัง
ว่าจะเกิด้ glomerular disease ได้้ด้ว้ ย ผูปั้ ว่ ยมีักมีาด้้วยบัวมี ปััสสาวะมีีเล้อด้ปัน การรักษามีักได้้ผลด้ี การให้วคั ซีีนก็มีปัี ระโยชน์
มีากกว่าโทั่ษ เพัราะติัวโรคโควิด้-19 ก็สามีารถทั่ำให้เกิด้ glomerular disease ได้้ด้้วย ด้ังนั�น การให้วัคซีีนก็ยังมีีปัระโยชน์
ถ้าผูปั้ ว่ ยเกิด้โรค glomerular disease หลังได้้รบัั วัคซีีนเข้็มีแรกควรติรวจระด้ับัภูมีวิ า่ ข้้น� สูงเพัียงพัอหร้อไมี่ ถ้าข้้น� สูงแล้ว
ไมี่ติ้องให้โด้สทั่ี� 2 แติ่ถ้าภูมีิไมี่ข้้�น วัคซีีนเข้็มีทั่ี� 2 ควรเปัลี�ยนไปัเปั็นชนิด้อ้�นทั่ี�ไมี่ใช่ mRNA เพั้�อปั้องกันการกระติุ้นร่างกาย
ให้เกิด้โรคไติติ่อไปัอีก

Reference: Li, et al. Kidney Int 2021;706:959-9.
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[ รายงานพิเศษ ]
กองบรรณาธิการ •

แนวคิิดการบริหารคิวามต่่อเน่�อง
ทางธุุรกิจเพื่่�อระบบสาธุารณสุข
ในระหว่างการเกิดภััยพื่ิบัต่ิ
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เมื่่� อ วัั น ที่่� 10 กัั น ยายน พ.ศ. 2564 จุุ ฬ าลงกัรณ์์
มื่หาวัิ ที่ ยาลั ย ได้้ จุั ด้ งานสัั มื่ มื่นาออนไลน์ ใ นหั วั ข้้ อ “แนวัคิิ ด้
กัารบริ ห ารคิวัามื่ต่่ อ เน่� อ งที่างธุุ ร กัิ จุ เพ่� อ ระบบสัาธุารณ์สัุ ข้
ในระหวั่างกัารเกัิด้ภััยพิบัต่ิ (BCM Concept towards Public
Healthcare System during the Disaster)” โด้ยคิวัามื่ร่วัมื่มื่่อกัับ
มื่หาวัิที่ยาลัย Jomo Kenyatta University of Agriculture and
Technology (JKUAT) โด้ยงานสัั มื่ มื่นาออนไลน์ น่� จุั ด้ ข้้� น
โด้ยกัารสันับสันุนจุากั JICA เพ่�อโปรแกัรมื่ “ระบบสัาธุารณ์สัุข้
ที่่�ยั�งย่นด้้วัยกัารบริหารคิวัามื่ต่่อเน่�องที่างธุุรกัิจุ” ภัายใต่้โคิรงกัาร
AUN/SEED-Net จุากักัารจุั ด้ งานคิรั� ง น่� ไ มื่่ ใช่่ เ พ่ ย งแสัด้งถึ้ ง
คิวัามื่เข้้มื่แข้็งข้องคิวัามื่ร่วัมื่มื่่อกัันระหวั่างมื่หาวัิที่ยาลัย แต่่ยงั แสัด้งถึ้ง
ศักัยภัาพข้องกัารร่วัมื่งานกัันข้องหน่วัยงานภัายในจุุฬาลงกัรณ์์
มื่หาวัิ ที่ ยาลั ย ด้้ วัยเช่่น เด้่ ยวักััน ได้้แ กั่ คิณ์ะวัิศ วักัรรมื่ศาสัต่ร์
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คิณ์ะพยาบาลศาสัต่ร์ และหลั กั สัู ต่ รสัหสัาข้าวัิ ช่ ากัารจุั ด้ กัาร
คิวัามื่เสั่�ยงและภััยพิบัต่ิ บัณ์ฑิิต่วัิที่ยาลัย

ในช่่วังเริมื่� ต่้น อ.ดร.Jing Tang (จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลัย) ได้้ให้ที่รรศนะเกั่ย� วักัับสัถึานกัารณ์์
ที่่�ไมื่่แน่นอนในช่่วังกัารระบาด้ข้อง COVID-19 และผลกัระที่บที่่�เกัิด้ข้้�นโด้ยต่รงที่่เ� กัิด้กัับระบบสัาธุารณ์สัุข้
โด้ยกัารจุัด้งานสััมื่มื่นาคิรัง� น่ย� งั เป็นสั่วันสันับสันุนที่่เ� กั่ย� วัข้้องกัับเป้าหมื่ายกัารพัฒนาที่่ย� งั� ย่น (SDGs) ข้อง
สัหประช่าช่าต่ิ ในข้้อที่่� 3 ข้้อที่่� 8 และข้้อที่่� 11 อ่กัด้้วัย
ความสำำาคัญของ Local Supply Chain Resilience ในการพััฒนาระบบสำาธารณสำุข
ให้้มีความยั่ั�งยั่ืนในภาวะภัยั่พัิบัติิ

ศ.ดร.Watanabe Kenji (Nagoya Institute of Technology) ได้้นำเสันอถึ้งคิวัามื่สัำคิัญ
ข้องระบบสัาธุารณ์สัุ ข้ ที่่� อ ยู่ ภั ายใต่้ กั ารอธุิ บ ายถึ้ ง ‘ระบบโคิรงสัร้ า งพ่� น ฐานที่่� มื่่ คิ วัามื่สัำคิั ญ ’
(Critical Infrastructure; CI) ถึ้งแมื่้วั่าในกัารที่ำงานระด้ับนโยบายนั�น CI จุะถึูกันิยามื่และกัำหนด้
ให้มื่คิ่ วัามื่แต่กัต่่างกัันไปต่ามื่แต่่รฐั บาล แต่่ในบริบที่สัมื่ัยใหมื่่ที่มื่่� คิ่ วัามื่ซัับซั้อนมื่ากัข้้น� นัน� ระบบโคิรงสัร้าง
พ่�นฐานนั�นไมื่่สัามื่ารถึที่ำงานได้้โด้ยระบบเด้่ยวั รวัมื่ถึ้งระบบสัาธุารณ์สัุข้ที่่�เป็นสั่วันหน้�งข้อง CI ด้้วัย
เช่่นเด้่ยวักััน ด้ังนัน� สั่วันที่่แ� ต่กัต่่างออกัไปข้อง CI คิ่อ กัารที่่ร� ะบบล้วันมื่่คิวัามื่เช่่อ� มื่โยงกััน และมื่่กัารสันับสันุน
ซั้�งกัันและกัันเพ่�อที่ำให้ระบบห่วังโซั่อุปที่านและกัิจุกัรรมื่ที่างเศรษฐกัิจุสัามื่ารถึด้ำเนินไปได้้อย่างยั�งย่น
ประจำำเดืือนตุุลาคม 2564
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[ รายงานพิเศษ ]
การบริห้ารความติ่อเนื�องทางธุรกิจ และการบริห้ารความติ่อเนื�อง
ทางธุรกิจในระดัับพัื�นที�

ผศ.ดร.ณ์ัฏฐ์์ ลีละวิัฒน์์ (จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลัย) ได้้อธุิบายถึ้งแนวัคิิด้ข้องกัารบริหาร
คิวัามื่ต่่อเน่�องที่างธุุรกัิจุ และคิวัามื่สัามื่ารถึในกัารด้ำเนินกัารเพ่�อป้องกัันคิวัามื่เสั่ยหายที่่�จุะเกัิด้กัับ
กัารด้ำเนินงานที่่เ� กัิด้จุากัภััยพิบต่ั ิ และเพ่อ� สัร้างคิวัามื่เช่่อ� มื่ัน� ในกัารด้ำเนินกัารอย่างต่่อเน่อ� งข้ององคิ์กัร
กัารบรรยายยังสัร้างคิวัามื่เข้้าใจุถึ้งกัารด้ำเนินกัาร ‘BCM flow’ โด้ยเริ�มื่จุากัข้ั�นต่อนกัารจุัด้ต่ั�งนโยบาย
กัารวัิเคิราะห์ กัารกัำหนด้กัลยุที่ธุ์ และที่้ายที่่สั� ดุ้ คิ่อ กัารกัำหนด้แผนที่ัง� หมื่ด้ หลังจุากัมื่่กัารกัำหนด้แผนแล้วั
ในข้ั�นต่อนต่่อมื่า ได้้แกั่ กัารกัำหนด้กัารประเมื่ินผล กัารนำไปใช่้ และกัารต่รวัจุสัอบ ซั้�งจุะนำไปสัู่
คิำต่อบที่่วั� า่ แผนเหล่าน่จุ� ะได้้รบั กัารปรับปรุงและพัฒนาให้ด้ข้่ น้� ได้้อย่างไรในอนาคิต่ นอกัจุากันัน� ยังได้้มื่่
กัารกัล่าวัถึ้งแนวัคิิด้ข้อง Area-BCM ที่่�ได้้เริ�มื่ต่้นจุากัประเที่ศญ่�ปุ�น โด้ยที่่�มื่านั�นเกัิด้จุากักัารที่่�ต่้องกัาร
กัำหนด้ข้อบเข้ต่กัารศ้กัษาที่่�กัวั้างข้้�นแที่นที่่�จุะศ้กัษาเพ่ยงแต่่ละองคิ์กัรหร่อบริษัที่เที่่านั�น
การบริห้ารธุรกิจในประเทศเคนยั่าในสำถานการณ์ภัยั่พัิบัติิ
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อาจุารย์ Anne Omamo (JKUAT) ได้้เริ�มื่ต่้นกัารบรรยายโด้ยกัล่าวัถึ้งข้้อมืู่ลพ่�นฐาน
ข้องภััยพิบัต่ิในประเที่ศเคินยา ข้้อมืู่ลเกั่�ยวักัับคิวัามื่เสั่�ยงที่่�เกัิด้ข้้�น ผลกัระที่บที่่�เกัิด้จุากัสัถึานกัารณ์์
ภััยพิบต่ั ใิ นภัาคิธุุรกัิจุ และคิวัามื่เสั่ยหายที่่เ� กัิด้กัับสัิง� ปลูกัสัร้างและสัินที่รัพย์ สัาธุารณ์สัุข้ และกัารบริกัารต่่าง ๆ
ระบบสำาธารณสำุขของประเทศไทยั่
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ผศ.ร.ต.ต.หญิิง ดร.ปชาณ์ัฎฐ์์ น์ัน์ไทยทวิีกุล (จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลัย) ได้้ให้ข้้อมืู่ล
เกั่�ยวักัับกัารบูรณ์ากัารระหวั่างแนวัคิิด้ด้้านกัารจุัด้กัารภััยพิบัต่ิกัับระบบสัาธุารณ์สัุข้ในข้ั�นต่อนข้อง
กัารเต่ร่ยมื่คิวัามื่พร้อมื่ (Preparedness) ในวังจุรข้องกัารจุัด้กัารภััยพิบัต่ิ โด้ยในประเที่ศไที่ยนั�น
องคิ์คิวัามื่รู้เกั่�ยวักัับแผนคิวัามื่ต่่อเน่�องที่างธุุรกัิจุ (BCP) ในระบบสัาธุารณ์สัุข้มื่าจุากักัารจุัด้ต่ั�ง
คิณ์ะกัรรมื่กัารที่่�เกั่�ยวัข้้องที่่�ได้้มื่่กัารวัางแผนกัารที่ำงานหลังจุากัภัาวัะวัิกัฤต่ิในระด้ับภัูมื่ิภัาคิ และ
กัารด้ำเนินกัารเพ่อ� ยังป้องกัันกัารให้บริกัารข้องโรงพยาบาลในภัาวัะวัิกัฤต่ิผา่ นกัารใช่้งานระบบสั่อ� สัังคิมื่
ออนไลน์ นอกัจุากัน่ย� งั ได้้มื่กั่ ารกัล่าวัถึ้งเคิร่อ� งมื่่อและข้้อแนะนำเพ่อ� ยังคิงกัารที่ำงานข้องระบบกัารปฏิิบต่ั กัิ าร
ในภัาวัะที่่�ไมื่่แน่นอนอย่างกัารระบาด้ข้อง COVID-19
ผลกระทบของ COVID-19 ติ่อระบบสำาธารณสำุขของประเทศเคนยั่า

ดร.Caroline Ngugi (JKUAT) ได้้กัล่าวัถึ้งข้้อสัรุปและคิวัามื่เห็นเกั่�ยวักัับสัถึานกัารณ์์
COVID-19 ในประเที่ศเคินยา และแนวัโน้มื่ข้องสัถึานกัารณ์์ที่เ่� กัิด้ข้้น� ต่ัง� แต่่วันั ที่่� 15 มื่่นาคิมื่ พ.ศ. 2563
ที่่ไ� ด้้มื่กั่ ารพบผูต่้ ด้ิ เช่่อ� ภัายในประเที่ศเป็นรายแรกั ระบบสัาธุารณ์สัุข้ข้องประเที่ศเคินยาได้้รบั ผลกัระที่บ
จุากั COVID-19 อย่างมื่ากั และผู้บรรยายยังได้้ให้ข้้อคิิด้เห็นเกั่�ยวักัับกัารระบาด้ข้องโรคินั�นที่ำให้
เห็นถึ้งช่่องวั่างข้องกัารปฏิิบต่ั งิ าน และกัารให้บริกัารนัน� ต่้องหยุด้ช่ะงักัลง ต่ัวัอย่างเช่่น กัารที่่ข้� าด้ข้้อมืู่ล
ที่่�จุำเป็นที่ำให้ไมื่่เพ่ยงพอต่่อกัารต่ัด้สัินใจุ อ่กัที่ั�งปัญหากัารข้าด้แคิลนอุปกัรณ์์และที่รัพยากัรอ่�น ๆ
โด้ยที่ั�งประเที่ศเคินยาและประเที่ศไที่ยนั�นมื่่ประช่ากัรจุำนวันมื่ากัที่่�อาศัยอยู่ในพ่�นที่่�เข้ต่ช่นบที่
อันเป็นกัลุมื่่ ประช่ากัรที่่ต่� อ้ งพ้ง� พิงระบบสัาธุารณ์สัุข้ในระด้ับพ่น� ฐาน และอาสัาสัมื่ัคิรสัาธุารณ์สัุข้ชุ่มื่ช่น
คิล้ายคิล้งกัันที่ั�งสัองประเที่ศ แต่่ที่างด้้านข้องประเที่ศเคินยามื่่ประช่ากัรที่่�อยู่ในพ่�นที่่�ช่นบที่มื่ากักัวั่า
70% ข้องประช่ากัรที่ั�งประเที่ศ จุ้งที่ำให้ยังมื่่คิวัามื่ต่่างในกัารด้ำเนินกัารอยู่
24
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อ.ดร.ภก.สิกขวัฒน์ นักร้อง •
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

น้ำำ��เต้้�หู้้้ ใช้้ใหู้้ดีีถึึงจะมีีประโยช้น้ำ์

ไขัม่น้ต้่าง ๆ ที่ีจ� ะไปอ์ดีต้่น้ใน้หู้ลือดีเลืือดี ซ่ง� เป็น้ส้าเหู้ต้์ขัองการืเกิดี
โรืคัหู้่วใจ
6. ใน้น้้ำน้มถั่่ว� เหู้ลืืองจะมีส้ารืต้้าน้อน้์มลื้ อิส้รืะที่ีเ� รืียกว่า
ไอโซฟลืาโวน้ใน้ปรืิ ม าณที่ี� ส้้ ง ซ่� ง ส้ารือาหู้ารืน้ี้ จ ะมี คั์ ณ ส้มบ่ ต้ิ
ใน้การืช่ ว ยบำรื์ ง กรืะดี้ ก แลืะการืช่ ว ยชะลือว่ ย ซ่� ง มี หู้ ลื่ ก ฐาน้
งาน้วิจย่ จาก Molecular Nutrition & Food Research ปี พ.ศ. 2554
ที่ี�คั้น้พบว่าไอโซฟลืาโวน้จากถั่่�วเหู้ลืืองมีคั์ณส้มบ่ต้ิใน้การืป้องก่น้
แลืะต้้าน้ที่าน้เซลืลื์มะเรื็ง โดียเฉพาะใน้กลื์ม่ ขัองมะเรื็งเต้้าน้มแลืะ
มะเรื็งต้่อมลื้กหู้มาก แลืะเน้ื�องจากใน้น้้ำน้มถั่่�วเหู้ลืืองมีส้ารืต้้าน้
อน้์มลื้ อิส้รืะแลืะวิต้ามิน้อี (Vitamin E) จากคั์ณส้มบ่ต้ขัิ องส้ารืที่่ง้ 2
ที่ี�กลื่าวมาขั้างต้้น้จ่งเชื�อว่าถั่่�วเหู้ลืืองส้ามารืถั่ต้้าน้โรืคัมะเรื็งไปไดี้
ใน้ต้่วเช่น้ก่น้
7. ใน้น้้ำน้มถั่่�วเหู้ลืืองจะมีส้ารือาหู้ารืต้่าง ๆ ที่ี�ส้ามารืถั่
ป้องก่น้การืเกิดีโรืคักรืะดี้กพรื์น้ โรืคัหู้่วใจลื้มเหู้ลืว ที่้องผ้ก แลืะย่ง
ส้ามารืถั่ลืดีคัวามเส้ีย� งขัองการืเกิดีมะเรื็งใน้ลืำไส้้แลืะโรืคัรืิดีส้ีดีวงไดี้
8. น้้ ำ น้มถั่่� ว เหู้ลืื อ งมี ส้ ารือาหู้ารืที่ี� ส้ ามารืถั่ช่ ว ยเพิ� ม
มวลืกรืะดี้ ก (Bone mass) ใหู้้ หู้ น้าแน้่ น้ ขั่้ น้ โดียช่ ว ยลืดี
การืลืะลืายแคัลืเซียมออกจากกรืะดี้ก
9. ฤที่ธิขั� องฮอรื์โมน้ใน้ถั่่ว� เหู้ลืืองที่ีเ� รืียกว่า ไฟโต้เอส้โต้รืเจน้
(Phytoestrogen) น้่้น้เป็น้ฤที่ธิ�ต้�ำมาก ไม่มีผลืขั้างเคัียงอื�น้ ๆ
เหู้มือน้เช่น้ยาคั์มกำเน้ิดี จากการืที่ดีลืองพบว่ามีฤที่ธิ�ต้�ำกว่า
ฮอรื์โมน้เอส้ต้รื้าไดีออลื (Estradiol) ใน้ยาคั์มกำเน้ิดีถั่่ง 1,000 เที่่า
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น้้ ำ เต้้ า หู้้้ หู้ รืื อ น้มถั่่� ว เหู้ลืื อ งมี โ ปรืต้ี น้ จากถั่่� ว เหู้ลืื อ ง
มีเส้้น้ใยธรืรืมชาต้ิที่ดีี� ต้ี อ่ รืะบบขั่บถั่่าย แลืะมีส้ว่ น้ปรืะกอบที่ีส้� ำคั่ญคัือ
ส้ารืไอโซฟลืาโวน้ (Isoflavones) หู้ลื่งจากบรืิโภคัน้้ำเต้้าหู้้้ รื่างกาย
จะเปลืีย� น้ส้ารืเคัมีชน้ิดีน้ีใ้ หู้้เป็น้ส้ารืไฟโต้เอส้โต้รืเจน้ (Phytoestrogens)
ที่ี�มีโคัรืงส้รื้างใกลื้เคัียงก่บเอส้โต้รืเจน้ (Estrogen) ซ่�งเป็น้ฮอรื์โมน้
เพศหู้ญิงที่ีม� ผี ลืต้่อการืที่ำงาน้ขัองรืะบบส้ืบพ่น้ธ์์ แลืะภาวะต้่าง ๆ
ที่ี�เกี�ยวขั้องก่บฮอรื์โมน้ชน้ิดีน้ี้ ดี่งน้่้น้ น้่กวิที่ยาศาส้ต้รื์จ่งคัาดีว่า
ส้่วน้ปรืะกอบต้่าง ๆ ใน้น้้ำเต้้าหู้้รื้ วมที่่ง้ ส้ารืไอโซฟลืาโวน้อาจส้่งผลืดีี
ต้่อส้์ขัภาพ แลืะอาจส้่งผลืที่างการืรื่กษาอาการืป่วยบางปรืะการืไดี้
เป็น้แหู้ลื่งไขัม่น้แลืะโปรืต้ีน้ที่ีม� ปี รืะโยชน้์ต้อ่ รื่างกายแลื้ว ใน้ถั่่ว� เหู้ลืือง
ย่งอ์ดีมไปดี้วยส้ารือาหู้ารือีกมากมาย เช่น้ คัารื์โบไฮเดีรืต้ แคัลืเซียม
ฟอส้ฟอรื่ส้ วิต้ามิน้ A, B, B1, B2, B6, B12, ไน้อาซิน้ แลืะวิต้ามิน้
C, D, E อีกดี้วย ใน้เมลื็ดีถั่่�วเหู้ลืืองน้่้น้ย่งมีเลืซิที่ิน้ช่วยบำรื์งส้มอง
เพิ�มที่่กษะคัวามจำ ลืดีไขัม่น้ แลืะลืดีคัอเลืส้เต้อรือลืใน้รื่างกาย

ww

ข้อดีของนำ�าเต้าห้้หรือนำ�านมถั่ั�วเหลือง(1,2)
1. ใน้น้้ำน้มถั่่�วเหู้ลืืองมีฮอรื์โมน้เอส้โต้รืเจน้ (Hormone
estrogen) ซ่�งเป็น้ฮอรื์โมน้ที่ี�เกี�ยวก่บเพศหู้ญิงจะที่ำใหู้้ผ้หู้ญิง
มีผิวพรืรืณดีี โดียเฉพาะผ้้หู้ญิงว่ยใกลื้หู้มดีปรืะจำเดีือน้
2. น้้ำน้มถั่่�วเหู้ลืืองเหู้มาะก่บผ้้ที่ี�ต้้องการืลืดีคัวามอ้วน้
หู้รืือผ้้ที่ี�กลื่วอ้วน้ไดี้
3. การืดีื�มน้้ำน้มถั่่�วเหู้ลืืองจะช่วยเพิ�มรืะดี่บฮอรื์โมน้
เอส้โต้รืเจน้ ที่ำใหู้้โอกาส้ที่ี�จะเกิดีอาการืผิดีปกต้ิต้่าง ๆ ใน้ว่ยใกลื้
หู้มดีปรืะจำเดีือน้ขัองผ้หู้้ ญิงลืดีน้้อยลืง ปรืิมาณที่ีเ� หู้มาะส้มส้ำหู้รื่บ
การืดีืม� น้้ำน้มถั่่ว� เหู้ลืืองคัือ ว่น้ลืะ 1 แก้ว แลืะหู้ากจะใหู้้ไดี้ปรืะโยชน้์
ส้้งส้์ดีคัวรืดีื�มใน้เวลืาที่ี�ที่้องว่างคัือ ก่อน้หู้รืือหู้ลื่งอาหู้ารืปรืะมาณ
2 ช่�วโมง เพรืาะใน้น้้ำน้มถั่่�วเหู้ลืืองจะมีไฟเบอรื์ชน้ิดีหู้น้่�งที่ี�มี
คัวามแขั็งแรืงมาก ฉะน้่้น้ถั่้าดีื�มพรื้อมมื้ออาหู้ารืจะที่ำใหู้้การืย่อย
แลืะการืดี้ดีซ่มส้ารือาหู้ารืใน้มื้อน้่้น้ ๆ ลืดีต้�ำลืง
4. ใน้ถั่่�วเหู้ลืืองปรืะกอบไปดี้วยกรืดีไขัม่น้ไม่อิ�มต้่ว แลืะ
ปรืาศจากคัอเลืส้เต้อรือลื (Cholesterol)
5. โปรืต้ี น้ ใน้ถั่่� ว เหู้ลืื อ งที่ำหู้น้้ า ที่ี� ใ น้การืลืดีรืะดี่ บ
คัอเลืส้เต้อรือลืรืวม แลืะคัอเลืส้เต้อรือลืที่ีไ� ม่ดีกี บ่ ส้์ขัภาพที่ีเ� รืียกว่า
แอลืดีีแอลื คัอเลืส้เต้อรือลื (LDL cholesterol) รืวมที่่ง้ ช่วยลืดีรืะดี่บ
ไต้รืกลืีเซอไรืดี์ (Triglyceride) ใน้เลืือดี ต้ลือดีจน้ย่บย่้งการืเกิดี
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8. ถั่่ว� เหู้ลืืองมีส้ารืที่ีที่� ำใหู้้โปรืต้ีน้จ่บต้่วก่น้เป็น้ก้อน้ หู้รืือ
ที่ี�เรืียกว่า เฮมอะกลื้ที่ิน้ิน้ (Hemagglutinin) ส้่งผลืใหู้้เม็ดีเลืือดีแดีง
แลืะเม็ดีเลืือดีขัาวจ่บก่น้เป็น้ก้อน้ เป็น้เหู้ต้์ใหู้้ปรืะส้ิที่ธิภาพการืที่ำงาน้
ขัองเม็ดีเลืือดีใน้รื่างกายส้้ญเส้ียไป
9. ถั่่�วเหู้ลืืองมีส้ารืไอโซฟลืาโวน้ ซ่�งจากงาน้วิจ่ยใน้หู้น้้
พบว่าหู้น้้ที่กี� น้ิ ถั่่ว� เหู้ลืืองส้ก่ดีแลื้ว หู้น้้จะเขั้าส้้ช่ ว่ งว่ยรื์น้่ เรื็วกว่าปกต้ิ
โดียอาจส้่งผลืใหู้้เดี็กที่ีดี� มื� น้้ำน้มถั่่ว� เหู้ลืืองเขั้าส้้คั่ วามเป็น้หู้ญิงแลืะ
ชายใน้อน้าคัต้อย่างรืวดีเรื็ว
10. ผ้บ้ รืิโภคัอาจรื่บคัวามเส้ีย� งจากส้ารืเหู้ลื่าน้ีใ้ น้ถั่่ว� เหู้ลืือง
โดียถั่่�วเหู้ลืืองรื้อยลืะ 90 เป็น้พืชปรื่บแต้่งพ่น้ธ์กรืรืม หู้รืือพืช
จีเอ็มโอ (GMO) แลืะอาจที่ำใหู้้มีการืปน้เป้�อน้ขัองส้ารืเคัมีต้่าง ๆ
ใน้กรืะบวน้การืส้ก่ดีผงถั่่�วเหู้ลืือง รืวมที่่้งมีการืใส้่ผงช้รืส้เพื�อขัจ่ดี
กลืิ�น้ถั่่�วเหู้ลืืองดี้วย
ถั่่งแม้ว่าถั่่�วเหู้ลืืองจะมีส้ารือาหู้ารืต้่าง ๆ มากมาย แต้่
การืรื่บปรืะที่าน้ถั่่�วเหู้ลืืองเพียงอย่างเดีียวอาจที่ำใหู้้รื่างกายไดี้รื่บ
โปรืต้ีน้แลืะแคัลืเซียมไม่เต้็มที่ี� เพรืาะถั่่�วเหู้ลืืองมีปรืิมาณกรืดี
อะมิโน้จำเป็น้ชน้ิดีเมไธโอน้ีน้ (Methionine) แลืะซีส้เต้อีน้ (Cystein)
ต้�ำ เพรืาะฉะน้่้น้คัวรืรื่บปรืะที่าน้ถั่่�วเหู้ลืืองคัวบคั้่ก่บขั้าวไม่ขั่ดีขัาว
หู้รืืองา เพรืาะจะช่วยเส้รืิมใหู้้มีกรืดีอะมิโน้จำเป็น้เพิ�มขั่้น้ แลืะ
คัวรืรื่บปรืะที่าน้อาหู้ารืที่ี�มีแคัลืเซียมคัวบคั้่ก่น้ไปดี้วย
จากขั้อม้ลืที่ี�กลื่าวมาแลื้วขั้างต้้น้จะเหู้็น้ไดี้ว่าน้้ำเต้้าหู้้้น้่้น้
มีส้ารืส้ำคั่ญต้่าง ๆ ที่ี�มีผลืต้่อรื่างกาย ดี่งน้่้น้ ใน้การืที่ี�จะบรืิโภคั
จะต้้องคัำน้่งถั่่งส้ภาวะขัองรื่างกายดี้วยจ่งจะเกิดีปรืะโยชน้์ส้ง้ แลืะ
ปลือดีภ่ย เน้ือ� งจากผ้บ้ รืิโภคัจะฟังคัำโฆษณาต้่าง ๆ ขัองผลืิต้ภ่ณฑ์์
ที่ี�ที่ำมาจากถั่่�วเหู้ลืืองเพื�อผลืปรืะโยชน้์ที่างการืคั้า ที่ำใหู้้เกิดี
คัวามเขั้าใจผิดีแลืะบรืิโภคัมากเกิน้ไปซ่ง� อาจมีผลืต้่อรื่างกาย ดี่งน้่น้้
ก่อน้บรืิโภคัคัวรืที่ำการืศ่กษาหู้าขั้อม้ลืจากหู้น้่วยงาน้ที่ี�น้่าเชื�อถั่ือ
หู้รืือปรื่กษาผ้้รื้ บ์คัลืากรืที่างการืแพที่ย์เพื�อใหู้้เกิดีคัวามปลือดีภ่ย
ต้่วอย่างหู้น้่วยงาน้ เช่น้ ส้ำน้่กงาน้คัณะกรืรืมการือาหู้ารืแลืะยาไดี้
ใหู้้คัำแน้ะน้ำใน้การืดีืม� น้้ำเต้้าหู้้หู้้ รืือน้มถั่่ว� เหู้ลืืองว่า คัวรืดีืม� ใน้ปรืิมาณ
ที่ี�เหู้มาะส้มปรืะมาณ 1-2 แก้วต้่อว่น้ แลืะไม่คัวรืดีื�มมากเกิน้ไป
หู้รืือดีื�มเพื�อหู้ว่งผลืใน้การืรื่กษา(4)
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ข้อเสียของนำ�าเต้าห้้หรือนำ�านมถั่ั�วเหลือง(1,2)
1. การืรื่บปรืะที่าน้โปรืต้ีน้ถั่่�วเหู้ลืืองผง 30 มิลืลืิกรื่ม
เป็ น้ ปรืะจำที่์ ก ว่ น้ ส้ามารืถั่ที่ำใหู้้ เ กิ ดี คัวามผิ ดี ปกต้ิ ที่ี� เ ต้้ า น้มไดี้
จากผลืขัองฮอรื์โมน้ไฟโต้เอส้โต้รืเจน้ (Phytoestrogen) กลื่าวคัือ
ฮอรื์โมน้น้ี้ที่ี�มีใน้ถั่่�วเหู้ลืืองจะขั่ดีขัวางการืที่ำงาน้ขัองต้่อมไรื้ที่่อ
แลืะมีแน้วโน้้มที่ีจ� ะที่ำใหู้้เป็น้หู้ม่น้ รืวมที่่ง้ ส้่งเส้รืิมใหู้้เกิดีมะเรื็งเต้้าน้ม
ใน้ผ้้หู้ญิง โดียผลืขัองโปรืต้ีน้ถั่่�วเหู้ลืืองใน้ผ้้หู้ญิงก่อน้ว่ยที่องแลืะ
ที่ี�เป็น้ว่ยที่องแลื้วพบว่าโปรืต้ีน้ถั่่�วเหู้ลืืองที่ำใหู้้มีการืส้รื้างน้้ำน้ม
ที่ีผ� ดีิ ปกต้ิ ที่ำใหู้้เน้ือ้ เยือ� เต้้าน้มหู้น้าต้่วขั่น้้ แลืะที่ำใหู้้รืะดี่บฮอรื์โมน้
เอส้โต้รืเจน้อีไดีออลื (Ediol estrogen hormones) ใน้เลืือดีเพิม� มากขั่น้้
2. ใน้ส้่ต้ว์ที่ี�ต้่้งคัรืรืภ์ถั่้าใหู้้เลืี้ยงดี้วยโปรืต้ีน้ถั่่�วเหู้ลืือง
อาจที่ำใหู้้ลืก้ ขัองส้่ต้ว์เหู้ลื่าน้่น้้ มีอว่ยวะเพศที่ีผ� ดีิ ปกต้ิ แลืะอาจที่ำใหู้้
เกิ ดี กลื์่ ม อาการืเอส้โต้รืเจน้ซิ น้ โดีรืม (Estrogen syndrome)
โดียเพิม� โอกาส้ที่ีจ� ะเป็น้โรืคัอ่น้ต้รืายต้่อไปน้ี้ เช่น้ โรืคัต้่อมไที่รือยดี์
(Thyroid disease) โรืคักรืะดี้กผ์ โรืคัถั่์งน้้ำดีี โรืคัมะเรื็ง เป็น้หู้ม่น้
โรืคัหู้่วใจ เป็น้ต้้น้
3. โปรืต้ีน้ใน้ถั่่�วเหู้ลืืองจะมีส้ารืต้้าน้ไที่รือยดี์ฮอรื์โมน้
(Thyroid hormones) คัือ ไอโซฟลืาโวน้ที่ี�ปรืะกอบดี้วย เจน้ีส้ที่ีน้
แลืะเดีคัซีน้
4. ใน้น้้ำน้มถั่่ว� เหู้ลืืองไม่เหู้มาะส้มที่ีจ� ะใหู้้ผช้ ายดีืม� ที่์ก ๆ ว่น้
เน้ื�องจากเป็น้การืเพิ�มรืะดี่บฮอรื์โมน้เอส้โต้รืเจน้ ซ่�งเป็น้ฮอรื์โมน้
เพศหู้ญิง ถั่้าใหู้้กบ่ ผ้ช้ ายใน้ปรืิมาณมากเกิน้คัวามต้้องการืจะส้่งผลื
ต้่อการืที่ำงาน้ขัองฮอรื์โมน้เพศชายที่ำใหู้้ส้ามารืถั่ผลืิต้อส้์จไิ ดี้น้อ้ ยลืง
แลืะมีลื้กยาก
5. มี ก ารืศ่ ก ษาการืที่ำงาน้ขัองต้่ อ มไที่รือยดี์ ใ น้คัน้ที่ี�
รื่บปรืะที่าน้ถั่่ว� เหู้ลืือง พบว่าต้่อมไที่รือยดี์จะถั่้กกดีการืที่ำงาน้ แลืะ
มีลื่กษณะคัอพอกเกิดีขั่้น้ใน้หู้ลืายงาน้วิจ่ย
6. กรืะบวน้การืผลืิต้โปรืต้ีน้ถั่่�วเหู้ลืืองที่ำใหู้้เกิดีส้ารืพิษ
ที่ีเ� รืียกว่า ไลืซิโน้อะลืาน้ิน้ (Lysinoalanine) แลืะส้ารืก่อมะเรื็งชือ� ว่า
ไน้โต้รืซามีน้ (Nitrosamines)
7. ส้ำหู้รื่บการืดีื�มน้้ำน้มถั่่�วเหู้ลืืองใน้เดี็กคัวรืดีื�มคัรื่้งลืะ
200 มิลืลืิลืต้ิ รื แลืะคัวรือ์น้่ น้มถั่่ว� เหู้ลืืองเป็น้เวลืาอย่างน้้อย 5 น้าที่ี
ก่อน้ใหู้้เดี็กดีื�ม เพรืาะน้้ำน้มถั่่�วเหู้ลืืองที่ี�ไม่อ์่น้อาจเป็น้พิษไดี้

เอกสารอ้างอิง
1. น้้ำเต้้าหู้้้มีปรืะโยชน้์จรืิงหู้รืือไม่?. https://www.pobpad.com/
2. จ่น้ที่รื์เพ็ญ บ์ญน้ะ, รื่ต้น้า ปัณณ่ต้ยารื่กษ์, วิชช์ดีา ก่น้ธา, ศิรืส้ิที่ธิ� ช่ยเมืองเขัียว แลืะน้พพลื เลื็กส้ว่ส้ดีิ�. ขั้อดีีแลืะขั้อเส้ียขัองการืดีื�มน้้ำน้มถั่่�วเหู้ลืืองก่บน้้ำน้มว่ว. https://www.
agro.cmu.ac.th/absc/data/57/57-012.pdf
3. ปรืะโยชน้์เยี�ยมจากน้้ำเต้้าหู้้้. http://www.nov.ac.th/index.php?
4. กิน้น้้ำเต้้าหู้้้เพิ�มฮอรื์โมน้เพศหู้ญิง. https://oryor.com/
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พญ.พัทธ์ธีรา ดืิษยวรรณวัฒน์ •
จำิตุแพทย์เดื็กและวัยรุ่น
สถาบันสุขภาพจำิตุเดื็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
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ผลกระทบจากการถููกทารุณกรรมและทอดท้ง�

ww

1. ร่่างกาย
ผลกระทบจากการทารุณกรรมและละเลยทอดท้�ง
สามารถส่งผลต่่อสุขภาพร่างกายในระยะยาว (Felitti et al. 2019)
งานว้จัยได้แสดงความเก่�ยวข้องระหว่างการทารุณกรรมและ
ละเลยทอดท้ง� ต่่อสุขภาพร่างกาย ได้แก่ โรคทางระบบทางเด้น
หายใจและหัวใจ โรคไวรัสต่ับอักเสบและมะเร็งต่ับ โรคทาง
ระบบภูมค้ มุ้ กัน โรคต่้ดต่่อทางเพศสัมพันธ์์ และโรคทางจ้ต่เวช
ต่่าง ๆ
2. จิิตใจิ
a. การปรับอารมณ์
เด็กท่ไ� ด้รบั ผลกระทบจากการทารุณกรรมและละเลย
ทอดท้� ง มั ก จะม่ ปั ญ หาในการบอกอารมณ์ แสดงอารมณ์
และจั ด การอารมณ์ ซึ่่� ง จะทำให้ เ ก้ ด ความคั บ ข้ อ งใจและ
อาจจะทำให้เก้ดภาวะว้ต่กกังวลหรือซึ่่มเศร้าได้ บางครั�งเด็ก
จะปรับอารมณ์ยากทำให้เก้ดการระเบ้ดอารมณ์ขน่� มาได้ หรือ
อาจจะม่ส้�งกระตุ่้นท่�ทำให้เด็กน่กถ่งเหตุ่การณ์สะเทือนขวัญ
ซึ่่�งทำให้เด็กเก้ดความรู้ส่กหวาดกลัว เศร้า หรือโกรธ์อย่าง

ท่วมท้น หรืออาจจะพยายามหล่กเล่�ยงได้ สำหรับเด็กท่�ม่
ประวัต่้บาดแผลทางใจท่�ซึ่ับซึ่้อนในอด่ต่ (Complex Trauma)
ส้ง� กระตุ่น้ ท่ท� ำให้นก่ ถ่งเหตุ่การณ์สะเทือนขวัญในส้ง� แวดล้อม
อาจจะม่ค่อนข้างมาก ซึ่่�งจะทำให้เด็กถูกกระตุ่้นต่ลอดและ
สงบต่ัวเองได้ยาก
b. มุมมองเก่�ยวกับต่นเอง
เด็กรับรู้คุณค่าของต่ัวเองจากคนรอบต่ัวโดยเฉพาะ
บุคคลใกล้ช้ด ผู้เล่�ยงดูหรือพ่อแม่นั�นม่ผลมากต่่อการรับรู้
คุณค่าของต่นเองของเด็ก การถูกทารุณกรรมและละเลย
ทอดท้�งทำให้เด็กรู้ส่กไม่ม่คุณค่าและท้อแท้ เด็กมักจะโทษ
ต่ัวเองอาจจะเป็นเพราะมันง่ายกว่าท่�จะรับรู้ว่าพ่อแม่เป็น
อันต่รายและเชือ� ใจไม่ได้ ความรูส้ ก่ อับอาย รูส้ ก่ ผ้ด และขาด
การนับถือต่นเองพบได้บอ่ ยในเด็กท่ม� ป่ ระวัต่้ complex trauma
นอกจากน่ก� ารวางแผนอนาคต่จะต่้องใช้ความหวัง ม่จดุ มุง่ หมาย
และความรู้ส่กว่าต่นเองม่ค่า รวมถ่งความรู้ส่กควบคุมช่ว้ต่ได้
หรือมองเห็นว่าการกระทำของต่ัวเราม่ความหมายและคุณค่า
เด็กท่เ� ต่้บโต่มากับความรุนแรงในครอบครัวและชุมชนเร่ยนรูว้ า่
ประจำำเดืือนตุุลาคม 2564
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d. การเร่ยนรู้
เด็กท่�ม่ประวัต่้ complex trauma มักจะม่ปัญหา
ในการค้ดเป็นเหตุ่เป็นผลหรือแก้ปญ
ั หา พวกเขาอาจจะไม่สามารถ
ท่จ� ะวางแผนล่วงหน้าหรือคาดหวังถ่งอนาคต่ เพราะเนือ� งจาก
พวกเขาเต่้บโต่ข่�นในสภาวะท่�เป็นอันต่ราย พลังงานทั�งหมด
ของพวกเขาจะถูกนำไปใช้กบั การเอาช่วต่้ รอดและอยูใ่ นภาวะ
ท่�ม่ความเคร่ยดเรื�อรังเป็นเวลานาน ผลก็คือพวกเขาอาจจะ
ั หาด้วยใจท่ส� งบ
ม่ปญ
ั หาในการค้ดว้เคราะห์แนวทางการแก้ปญ
และหาทางเลือกท่ห� ลากหลายข่น� รวมถ่งการฝึึกทักษะใหม่ ๆ
หรือรับข้อมูลใหม่ ๆ นอกจากน่�ปัญหาพัฒนาการด้านสมาธ์้
ภาษา ความค้ดท่�เป็นนามธ์รรมก็สามารถพบได้บ่อยเช่นกัน
3. การ่ถ่่ายทอดสู่่่ร่่นต่อไป
บาดแผลทางใจยั ง สามารถถ่ า ยทอดจากรุ่ น สู่ รุ่ น
การถ่ายทอดสู่รุ่นต่่อไปผ่านทางความผูกพัน (attachment
relationship) เนื�องจากบาดแผลทางใจสามารถส่งผลต่่อช่ว้ต่
ของบุคคลชั�วช่ว้ต่ และยังเป็นปัจจัยท่�ทำให้เก้ด บาดแผล
ในรุ่นต่่อไปได้อ่กด้วย (Isobel S., Goodyear M., Furness T.,
& Foster K. 2019)

ww

วงก
w.w ารแ
on พทย
gk
arn ์ 522
pa
t.c
om

พวกเขาเชื�อใจใครไม่ได้ โลกไม่ปลอดภัย และพวกเขาไม่ม่
อำนาจท่�จะเปล่�ยนแปลงส้�งแวดล้อมได้ ความเชื�อเก่�ยวกับ
ต่นเอง คนอื�น และโลกทำให้พวกเขาไม่เชื�อในความสามารถ
ของต่นเอง และม่มุมมองกับต่นเองในทางลบซึ่่�งส่งผลต่่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการเปล่�ยนแปลงช่ว้ต่
ต่นเองในทางท่�ด่ข�่นได้ เด็กท่�ม่ประวัต่้ complex trauma
มักจะมองต่ัวเองว่าไม่ม่อำนาจ ม่ต่ำหน้ และม่มุมมองว่าโลก
เป็นสถานท่�ไร้ความหมาย ซึ่่�งการทำส้�งท่�ด่หรือการวางแผน
อนาคต่ต่นเองนัน� เป็นเรือ� งเส่ยเวลา พวกเขามักจะไร้ความหวัง
ใช้ช่ว้ต่กับการเอาช่ว้ต่รอด และขาดการค้ดถ่งอนาคต่
c. สังคม
หลั ง จากท่� เ ร่ ย นรู้ ว่ า โลกไม่ ป ลอดภั ย และคนท่�
พวกเขารักไม่สามารถเชือ� ใจและปกป้องได้ เด็กก็จะระมัดระวัง
และปกป้องต่ัวเองเวลาท่�ม่ปฏิ้สัมพันธ์์กับคนอื�น และมักจะม่
มุมมองต่่อสถานการณ์ว่าไม่ปลอดภัยหรืออันต่ราย พวกเขา
อาจจะม่อารมณ์ท่�รุนแรงเมื�อม่มุมมองว่าต่นเองไม่ปลอดภัย
หรือในอ่กทางเด็กหลายคนอาจจะช้นชา เฉยเมยต่่ออันต่ราย
รอบต่ัว
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[ รายงานพิเศษ ]
กองบรรณาธิการ •

สปสช.ปรัับรัะบบใหม่่ เตรัียม่นำำ AI
ตรัวจสอบข้้อมู่ลเบิกจ่ายให้โรังพยาบาล
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สปสช. ปรัับรัะบบการัตรัวจสอบเบิกจ่ายเงิินให้้โรังิพยาบาลให้ม่่
ตรัวจสอบก่อนจ่าย พรั้อม่ม่ีรัะบบพิสูจน์ตัวตนก่อนใช้บรัิการัเพ่�อป้องิกัน
การัสวม่สิทธิ์ิ� และเตรัียม่นำ AI เข้้าม่าใช้ตรัวจสอบข้้อมู่ลการัเบิกจ่าย
ในรัะบบบัตรัทองิ ช่วยเพิ�ม่ความ่ถููกต้องิ-รัวดเรั็ว
ทพ.อรรถพร ลิ้้� ม ปัั ญ ญาเลิ้้ ศ รองเลิ้ขาธิ้ ก ารสำนัั ก งานั
หลิ้ักปัระกันัสุขภาพแห่งชาติ้ (สปัสช.) ในัฐานัะโฆษก สปัสช. กล่าวว่า
การัตรัวจสอบเวชรัะเบียนเป็นกรัะบวนการัข้ัน� ตอนสำคัญในการัดำเนินงิาน
ควบคูก่ บั การัเบิกจ่ายเงิินชดเชยให้้ห้น่วยบรัิการัต่างิ ๆ ในรัะบบห้ลักปรัะกัน
สุข้ภาพแห้่งิชาติ (บัตรัทองิ) ถู่อเป็นรัะบบการัตรัวจสอบปกติข้องิการัดำเนิน
กองิทุนห้ลักปรัะกันสุข้ภาพในทุกปรัะเทศ โดยในส่วนกองิทุนห้ลักปรัะกันสุข้ภาพแห้่งิชาติ สำนักงิานห้ลักปรัะกันสุข้ภาพแห้่งิชาติ (สปสช.)
ได้ม่ีการัจัดทำรัะบบตรัวจสอบและดำเนินม่าอย่างิต่อเน่�องิ สาเห้ตุที�ต้องิม่ีรัะบบการัตรัวจสอบนี�เพ่�อความ่ถููกต้องิข้องิข้้อมู่ลเบิกจ่าย
ค่าชดเชย ซึ่่�งิในรัะบบปรัะกันสังิคม่และสวัสดิการัข้้ารัาชการัต่างิต้องิม่ีรัะบบตรัวจสอบเช่นเดียวกัน
ทีผ่� า่ นม่าการัตรัวจสอบจะเป็นการัตรัวจสอบห้ลังิจ่าย ห้รั่อ Post Audit ม่ีข้อ้ ดีคอ่ จ่ายเงิินได้เรั็ว ห้น่วยบรัิการัได้เงิินไปใช้ได้เรั็ว
รัักษาสภาพคล่องิ แต่ข้้อเสียค่อ พบความ่ไม่่ถููกต้องิทีห้ลังิ ต้องิเรัียกเงิินค่น และม่ีกรัะบวนการัที�ยุ่งิยากตาม่ม่าอีกห้ลายเรั่�องิ
ในปีนี� สปสช. ปรัับรัะบบให้ม่่ จะทำการัตรัวจสอบก่อนจ่าย ห้รั่อ Pre Audit ตรัวจสอบให้้เสรั็จก่อนจะจ่ายเงิิน เรัิม่� จากการัพิสจู น์
ตัวตนก่อนว่าม่ีการัรัับบรัิการัจรัิงิห้รั่อเปล่า เพ่�อป้องิกันการัถููกสวม่สิทธิ์ิ� โดยจะเรัิ�ม่จากรัายการัที�ม่ีการักำห้นดเป็นรัายการัเฉพาะ
เช่น การัฉีดวัคซึ่ีนไข้้ห้วัดให้ญ่ให้้กลุ่ม่เสี�ยงิที�ม่ีการัพิสูจน์ตัวตนก่อนการัฉีด รัวม่ถู่งิการัแจก ATK ให้้ปรัะชาชนกลุ่ม่เสี�ยงิตรัวจโควิด-19
ด้วยตนเองิ ซึ่่�งิเรัิ�ม่เม่่�อวันที� 16 กันยายน พ.ศ. 2564 สปสช. รั่วม่ม่่อกับธิ์นาคารักรัุงิไทย พัฒนาต่อยอดแอปเป๋าตังิในการัรัับชุด ATK
โดยใช้ห้ลักการัพิสูจน์ตัวตน (KYC) ข้องิธิ์นาคารัที�เข้้ม่งิวดและม่ีความ่น่าเช่�อถู่อ เม่่�อนำรัะบบนี�ม่าใช้จะทำให้้เป็นที�ยอม่รัับข้องิ
ห้น่วยตรัวจสอบ และทำให้้การัจ่ายเงิินชดเชยม่ีความ่ถููกต้องิ วิธิ์ีนี�จะลดปัญห้าการัเรัียกเงิินค่น การัเสียเวลาตรัวจสอบในภายห้ลังิ
แต่อย่างิไรัก็ตาม่ ต้องิปรัะเม่ินด้วยว่าจะเพิ�ม่ภารัะข้องิห้น่วยบรัิการัห้รั่อไม่่ เป็นอุปสรัรัคในการัเข้้าถู่งิบรัิการัข้องิปรัะชาชนห้รั่อไม่่
ทำให้้ล่าช้ากว่ารัะบบเดิม่ห้รั่อไม่่
ข้ณะเดียวกันในปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวห้น้าไปม่าก โดยเฉพาะการัพัฒนารัะบบปัญญาปรัะดิษฐ์์ (AI) ปรัะกอบกับปรัิม่าณ
ข้้อมู่ลการัเบิกจ่ายในฐ์านข้้อมู่ลข้องิ สปสช. ที�ม่ีเป็นจำนวนม่ากทำให้้การัเรัียนรัู้ข้องิรัะบบ AI ม่ีปรัะสิทธิ์ิภาพม่าก คณะกรัรัม่การั
ห้ลักปรัะกันสุข้ภาพแห้่งิชาติจงิ่ ได้ม่ม่ี ติเม่่อ� วันที� 3 พฤษภาคม่ พ.ศ. 2564 เห้็นชอบแนวทางิการัพัฒนารัะบบสารัสนเทศ โครังิการัพัฒนา
รัะบบวิเครัาะห้์ข้ั�นต้นข้องิรัายการัต้องิสงิสัยการัเบิกจ่ายเงิินชดเชยอัตโนม่ัติด้วยปัญญาปรัะดิษฐ์์ (Pre-audit automation system) ค่อ
การันำ AI ม่าตรัวจสอบก่อนการัจ่ายเงิิน
ทพ.อรรถพร กล่าวว่า การันำ AI เข้้าม่าใช้คาดว่าจะเกิดปรัะโยชน์ในห้ลายเรั่อ� งิ ไม่่วา่ จะเป็นการัเบิกจ่ายม่ีความ่ถููกต้องิม่ากข้่น�
สาม่ารัถูตรัวจจับข้้อมู่ลต้องิสงิสัยทันที (real-time audit) สาม่ารัถูตรัวจสอบข้้อมู่ลเป็นจำนวนม่ากได้อย่างิรัวดเรั็ว ลดการัสูญเสีย
งิบปรัะม่าณ และทำให้้เกิดการัพัฒนาการัส่งิข้้อมู่ลที�ม่ีความ่ถููกต้องิ เม่่�อเรัาใช้ AI เข้้าม่าช่วยตรัวจสอบก็จะทำให้้กรัะบวนการัเบิกจ่าย
เป็นไปได้รัวดเรั็วและกว้างิข้วางิม่ากข้่�น อะไรัก็ตาม่ที�ไม่่ผ่่าน เรัาสาม่ารัถูให้้ห้น่วยบรัิการัส่งิม่าเพิ�ม่ได้ทันที ส่วนอะไรัที�ผ่่าน เรัาก็ม่ั�นใจ
ได้ว่าเป็นข้้อมู่ลที�ม่ีความ่สม่บูรัณ์พอ และสาม่ารัถูจ่ายชดเชยได้
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กฎหมายทำำแทำ้งใหม่เหมาะสมกับสังคมไทำยในยุคปััจจุบันหรืือไม่
และส่งผลอย่างไรืต่่อสังคมไทำยบ้าง

ww

เมื่่�อวัันที่่� 19 กุุมื่ภาพัันธ์์ พั.ศ. 2563 ศาลรััฐธ์รัรัมื่นูญมื่่คำวัินิจฉััยที่่� 4/2563 วั่าปรัะมื่วัลกุฎหมื่ายอาญา
มื่าตรัา 301 ซึ่่�งกุำหนดควัามื่ผิิดแกุ่หญิงที่่�ที่ำให้ตนเองแที่้งนั�นขััดต่อรััฐธ์รัรัมื่นูญ เน่�องจากุสิิที่ธ์ิในกุารัที่ำแที่้ง
เป็นสิิที่ธ์ิในเน่อ� ตัวัรั่างกุายขัองหญิงซึ่่ง� เป็นสิิที่ธ์ิและเสิรั่ภาพัขััน� พั่น� ฐานขัองควัามื่เป็นมื่นุษย์ แต่ตอ้ งมื่่ควัามื่สิมื่ดุล
รัะหวั่างสิิที่ธ์ิขัองหญิงนั�นกุับที่ารักุในครัรัภ์ และศาลรััฐธ์รัรัมื่นูญได้มื่่กุารัแนะนำให้แกุ้ไขักุฎหมื่ายภายใน 360 วััน
ต่อมื่าเมื่่�อวัันที่่� 6 กุุมื่ภาพัันธ์์ พั.ศ. 2564 รัาชกุิจจานุเบกุษาได้ปรัะกุาศพัรัะรัาชบัญญัติแกุ้ไขัเพัิ�มื่เติมื่ปรัะมื่วัล
กุฎหมื่ายอาญา ฉับับที่่� 28 พั.ศ. 2564 เพั่�อแกุ้ไขัเพัิ�มื่เติมื่ควัามื่ผิิดฐานที่ำแที่้ง โดยเรัิ�มื่มื่่ผิลบังคับใช้ตั�งแต่วัันที่่�
7 กุุมื่ภาพัันธ์์ พั.ศ. 2564
โดยมื่่ปรัะเด็นหลักุในกุารัแกุ้ไขัค่อ จากุเมื่่�อกุ่อนตามื่มื่าตรัา 301 ที่่�หญิงที่ำแที่้งตนเองมื่่ควัามื่ผิิด
ไมื่่วั่าจะอายุครัรัภ์เที่่าใดกุ็ตามื่ แต่ปัจจุบันเปล่�ยนเป็นวั่าถ้้าอายุครัรัภ์ไมื่่เกุิน 12 สิัปดาห์ หญิงที่่�ที่ำแที่้งตนเอง
ไมื่่มื่่ควัามื่ผิิด อ่กุที่ั�งยังมื่่กุารัแกุ้ไขัในเรั่�องกุารัยกุเวั้นควัามื่ผิิดในกุรัณี่ที่่�ผิู้ปรัะกุอบวัิชาช่พัเวัชกุรัรัมื่เป็นผิู้ที่ำแที่้ง
โดยหญิงนั�นยินยอมื่ในมื่าตรัา 305 ด้วัย โดยเมื่่�อกุ่อนมื่่แค่ 2 ขั้อ ค่อ จำเป็นต้องที่ำเน่�องจากุสิุขัภาพัขัองหญิงนั�น
หรั่อหญิงมื่่ครัรัภ์เน่�องจากุกุารักุรัะที่ำควัามื่ผิิดที่างเพัศ แต่ในปัจจุบันเพัิ�มื่เป็น 5 ขั้อ ได้แกุ่
(1) จำเป็นต้องกุรัะที่ำเน่อ� งจากุหากุหญิงตัง� ครัรัภ์ตอ่ ไปจะเสิ่ย� งต่อกุารัได้รับั อันตรัายต่อสิุขัภาพัที่างกุาย
หรั่อจิตใจขัองหญิงนั�น
(2) จำเป็นต้องกุรัะที่ำเน่�องจากุมื่่ควัามื่เสิ่�ยงอย่างมื่ากุหรั่อมื่่เหตุผิลที่างกุารัแพัที่ย์อันควัรัเช่�อได้วั่า
หากุที่ารักุคลอดออกุมื่าจะมื่่ควัามื่ผิิดปกุติถ้่งขันาดทีุ่พัพัลภาพัอย่างรั้ายแรัง
(3) หญิงย่นยันต่อผิู้ปรัะกุอบวัิชาช่พัเวัชกุรัรัมื่วั่าตนมื่่ครัรัภ์เน่�องจากุมื่่กุารักุรัะที่ำควัามื่ผิิดเกุ่�ยวักุับเพัศ
(4) หญิงซึ่่�งมื่่อายุครัรัภ์ไมื่่เกุิน 12 สิัปดาห์ ย่นยันที่่�จะยุติกุารัตั�งครัรัภ์
30
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(5) หญิงซึ่่�งมื่่อายุครัรัภ์เกุิน 12 สิัปดาห์ แต่ไมื่่เกุิน 20 สิัปดาห์ ย่นยันที่่�จะยุติกุารัตั�งครัรัภ์ภายหลังกุารัตรัวัจ และ
รัับคำปรั่กุษาที่างเล่อกุจากุผิู้ปรัะกุอบวัิชาช่พัเวัชกุรัรัมื่และผิู้ปรัะกุอบวัิชาช่พัอ่�นตามื่หลักุเกุณีฑ์์และวัิธ์่กุารัที่่�รััฐมื่นตรั่วั่ากุารั
กุรัะที่รัวังสิาธ์ารัณีสิุขัปรัะกุาศกุำหนดโดยคำแนะนำขัองแพัที่ยสิภาและหน่วัยงานที่่เ� กุ่ย� วัขั้องตามื่กุฎหมื่ายวั่าด้วัยกุารัป้องกุัน
และแกุ้ไขัปัญหากุารัตั�งครัรัภ์ในวััยรัุ่น
โดยมื่าตรัา 305 (1)-(3) สิามื่ารัถ้ที่ำแที่้งได้โดยไมื่่จำกุัดอายุครัรัภ์ นอกุจากุน่�ยังมื่่กุารัปรัับให้โที่ษที่างอาญาขัอง
ผิู้กุรัะที่ำควัามื่ผิิดในมืู่ลควัามื่ผิิดที่ำแที่้งเบาลงกุวั่าเดิมื่อ่กุด้วัย
กุารัแกุ้ไขักุฎหมื่ายดังกุล่าวัมื่่ควัามื่เหมื่าะสิมื่กุับสิภาพัสิังคมื่ขัองปรัะเที่ศไที่ยในปัจจุบันหรั่อไมื่่ คำตอบนั�นค่อ มื่่ที่ั�ง
ควัามื่เหมื่าะสิมื่และไมื่่เหมื่าะสิมื่ ขั่�นกุับมืุ่มื่มื่องและปรัะเด็นต่าง ๆ ที่่�จะนำมื่าพัิจารัณีาดังน่�
ถ้้ามื่องในมืุ่มื่มื่องขัองศ่ลธ์รัรัมื่และจรัิยธ์รัรัมื่ กุารัที่ำแที่้งกุ็เป็นควัามื่ผิิดบาปตามื่หลักุศาสินาพัุที่ธ์ โดยเป็นกุารัที่ำให้
มื่นุษย์คนหน่ง� ไมื่่ได้มื่ากุำเนิดบนโลกุใบน่เ� พั่อ� ใช้กุรัรัมื่ เปรั่ยบเสิมื่่อนเป็นกุารัฆ่่ามื่นุษย์ เป็นกุารัผิิดศ่ลขั้อ 1 ยิง� กุวั่ากุารัฆ่่าสิัตวั์
ตัดช่วัติ เสิ่ยอ่กุ กุารัที่่แ� กุ้กุฎหมื่ายมื่าเพั่อ� ให้หญิงนัน� ที่ำแที่้งได้ถ้า้ อายุครัรัภ์ไมื่่เกุิน 12 สิัปดาห์ เป็นกุารัเพัิมื่� โอกุาสิในกุารัที่ำแที่้ง
ขัองหญิงมื่ากุยิ�งขั่�น เน่�องจากุกุฎหมื่ายได้เปิดช่องให้ที่ำแที่้งได้อย่างถู้กุกุฎหมื่ายแล้วั เปรั่ยบเสิมื่่อนเปิดช่องให้คนที่ำบาป
โดยที่่�ไมื่่รัู้สิ่กุผิิดมื่ากุยิ�งขั่�นไปอ่กุ
ถ้้ามื่องในมืุ่มื่มื่องขัองเศรัษฐกุิจ ในสิภาพัเศรัษฐกุิจปรัะเที่ศไที่ยในปัจจุบันนั�นเขั้าขัั�นแย่เลยที่่เด่ยวั เน่�องจากุ
มื่่สิถ้านกุารัณี์กุารัแพัรั่รัะบาดขัองไวัรััสิโคโรันา (COVID-19) ที่ำให้เศรัษฐกุิจไมื่่วั่าจะหน่วัยครััวัเรั่อนจนไปถ้่งหน่วัยใหญ่รัะดับ
ปรัะเที่ศได้รัับผิลกุรัะที่บกุันถ้้วันหน้า และอ่กุที่ั�งค่าครัองช่พัในปัจจุบันยังสิูงกุวั่าในอด่ตมื่ากุ ที่ำให้หญิงตั�งครัรัภ์บางคนอาจ
มื่่ปญ
ั หาที่างด้านเศรัษฐกุิจที่ำให้ไมื่่พัรั้อมื่ที่่จ� ะเล่ย� งดูบตุ รัขัองตนที่่จ� ะกุำเนิดมื่าได้ กุารัที่่กุ� ฎหมื่ายเปิดช่องให้หญิงนัน� สิามื่ารัถ้
ที่ำแที่้งได้ถ้กุู ต้องตามื่กุฎหมื่ายจะที่ำให้หญิงนัน� คลายปัญหาไปได้อย่างหน่ง� ซึ่่ง� ขั้าพัเจ้าคิดวั่ากุฎหมื่ายที่่แ� กุ้ไขัใหมื่่นเ่� หมื่าะสิมื่
กุับสิภาพัเศรัษฐกุิจในยุคปัจจุบัน
ถ้้ามื่องในแง่ขัองสิังคมื่ ปัจจุบนั สิังคมื่ไที่ยเปิดกุวั้าง มื่่กุารัผิสิมื่ผิสิานควัามื่คิด ขันบธ์รัรัมื่เน่ยมื่และวััฒนธ์รัรัมื่รัะหวั่าง
ไที่ยกุับต่างชาติมื่ากุขั่�น ซึ่่�งรัวัมื่ถ้่งแนวัคิดในเรั่�องสิิที่ธ์ิและเสิรั่ภาพัขัองบุคคลด้วัย โดยเฉัพัาะสิิที่ธ์ิในกุารัตัดสิินใจใด ๆ ที่่�
เกุ่ย� วัขั้องกุับเน่อ� ตัวัรั่างกุายขัองตน กุารัแกุ้กุฎหมื่ายน่สิ� อดคล้องกุับหลักุสิิที่ธ์ิเสิรั่ภาพัในเน่อ� ตัวัรั่างกุายขัองตนดังกุล่าวั ดังนัน�
ในแง่ขัองสิังคมื่ ขั้าพัเจ้าคิดวั่ากุารัแกุ้กุฎหมื่ายใหมื่่น่�สิอดคล้องกุับสิภาพัสิังคมื่ในปัจจุบันมื่ากุขั่�น
สิ่วันผิลกุรัะที่บจากุกุารัแกุ้ไขักุฎหมื่ายดังกุล่าวัคาดวั่าจะสิ่งผิลกุรัะที่บต่อสิังคมื่ในหลาย ๆ ด้านได้ ดังน่�
ผิูห้ ญิงที่่ต� งั� ครัรัภ์ กุารัที่่กุ� ฎหมื่ายเปิดช่องให้สิามื่ารัถ้ที่ำแที่้งได้โดยไมื่่ผิดิ กุฎหมื่ายสิ่งผิลให้มื่ห่ ญิงตัง� ครัรัภ์โดยที่่ไ� มื่่พัรั้อมื่
มื่ากุยิ�งขั่�น เน่�องจากุคิดวั่าถ้้าพัลาดตั�งครัรัภ์ขั่�นมื่ากุ็ยังสิามื่ารัถ้ไปที่ำแที่้งได้ แต่ในอ่กุที่างหน่�งกุ็เป็นกุารัแกุ้ปัญหากุารัตั�งครัรัภ์
โดยที่่�ไมื่่พัรั้อมื่ได้ ลดปัญหาต่าง ๆ ที่่�จะตามื่มื่าจากุกุารัตั�งครัรัภ์ต่อไป เช่น ลดควัามื่เครั่ยดในตัวัหญิงตั�งครัรัภ์ ลดปัญหา
ในครัอบครััวัได้
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บุคลากุรัที่างกุารัแพัที่ย์และแพัที่ยสิภา เน่�องจากุขั้าพัเจ้าเป็นแพัที่ย์นิติเวัชจ่งเห็นผิลกุรัะที่บต่อวังกุารัแพัที่ย์มื่ากุ
เป็นพัิเศษ โดยปรัะเด็นหลักุค่อ ต้องมื่่กุารัออกุรัะเบ่ยบหรั่อกุฎหมื่ายลูกุเพั่อ� เป็นกุารัรัะบุให้แน่ชดั วั่าแพัที่ย์ผิใู้ ดมื่่อำนาจหน้าที่่�
ในกุารัที่ำแที่้งโดยถู้กุกุฎหมื่ายบ้าง และถ้้าแพัที่ย์ไมื่่ตอ้ งกุารัที่่จ� ะที่ำยุตกุิ ารัตัง� ครัรัภ์ไมื่่วัา่ จะด้วัยเหตุผิลที่างศ่ลธ์รัรัมื่หรั่อเหตุผิล
ใดกุ็ตามื่ ที่างแพัที่ยสิภามื่่แนวัที่างอย่างไรัในกุารัดำเนินกุารัต่อ หรั่อควัรัมื่่องค์กุรัที่่ต� อ้ งรัับผิิดชอบในเรั่อ� งกุารัยุตกุิ ารัตัง� ครัรัภ์
ที่่�ถู้กุต้องตามื่กุฎหมื่ายไปเลยกุ็เป็นเรั่�องที่่�ที่างแพัที่ยสิภาจะพัิจารัณีาต่อไป
ผิลกุรัะที่บต่อสิังคมื่นั�นที่่�แน่ชัดค่อ ลดกุารัที่ำแที่้งโดยผิิดกุฎหมื่ายได้แน่นอน โดยหญิงตั�งครัรัภ์ที่่�อายุครัรัภ์อยู่ใน
เกุณีฑ์์ที่่�จะที่ำแที่้งถู้กุกุฎหมื่ายได้จะเปล่�ยนมื่าใช้วัิธ์่ที่่�ถู้กุกุฎหมื่ายแที่นวัิธ์่ที่่�ผิิดกุฎหมื่าย ซึ่่�งสิ่งผิลให้คนที่ำผิิดกุฎหมื่ายลดลง
และกุารัที่ำแที่้งอย่างถู้กุกุฎหมื่ายนัน� จะช่วัยลดผิลแที่รักุซึ่้อนที่่เ� กุิดจากุกุารัที่ำแที่้งได้มื่ากุกุวั่ากุารัไปที่ำแที่้งแบบผิิดกุฎหมื่ายได้
เช่น ติดเช่�อในมื่ดลูกุ ตกุเล่อด และลดอัตรัากุารัเสิ่ยช่วัิตได้ด้วัย
กุารัตั�งครัรัภ์โดยไมื่่พัรั้อมื่นั�นจะสิ่งผิลกุรัะที่บต่าง ๆ ตามื่มื่ามื่ากุมื่าย ไมื่่วั่าจะเป็นสิุขัภาพัรั่างกุายและจิตใจขัอง
หญิงตัง� ครัรัภ์ ผิลกุรัะที่บด้านครัอบครััวั หรั่อแมื่้กุรัะที่ัง� เด็กุคลอดมื่าแล้วัอาจขัาดกุารัเล่ย� งดูที่ถ้่� กุู ต้องจนที่ำให้เป็นปัญหาขัองสิังคมื่
ภายหลัง กุารัที่ำแที่้งที่่ถ้� กุู กุฎหมื่ายจะช่วัยลดปัญหาเหล่าน่ไ� ด้ ที่ำให้สิภาพัจิตใจขัองหญิงตัง� ครัรัภ์ดขั่ น่� ปัญหาครัอบครััวัลดลง
และลดปัญหาสิังคมื่จากุเด็กุที่่�ถู้กุเล่�ยงดูมื่าไมื่่ด่ได้
สิังคมื่ปัจจุบนั เป็นสิังคมื่ที่่เ� รั่งด่วัน ทีุ่กุอย่างเคล่อ� นไปตามื่เงินตรัาเป็นสิ่วันมื่ากุ คนที่ำงานหาเงินมื่าเพั่อ� เล่ย� งช่พัและ
ดูแลครัอบครััวั คนจ่งนิยมื่มื่่บุตรักุันน้อยลงถ้้าเที่่ยบกุับเมื่่�อสิมื่ัยกุ่อน บางครัอบครััวัไมื่่มื่่บุตรัเลย กุารัที่่�แกุ้ไขักุฎหมื่ายที่ำให้
กุารัที่ำแที่้งถู้กุกุฎหมื่ายนัน� จะสิ่งผิลให้คนในสิังคมื่ยิง� มื่่บตุ รัน้อยลงไปอ่กุ ในอนาคตเรัาอาจได้อยูใ่ นสิังคมื่ผิูสิ้ งู อายุที่มื่่� ป่ รัะชากุรั
สิูงอายุจำนวันมื่ากุ แต่มื่่ปรัะขัากุรัวััยหนุ่มื่สิาวัและวััยเด็กุเพั่ยงเล็กุน้อยเที่่านั�น ซึ่่�งจะสิ่งผิลกุรัะที่บต่อรัะบบเศรัษฐกุิจขัอง
ปรัะเที่ศไที่ยในอนาคตแน่นอน

เอกสารอ้างอิง
1. เปิดกุฎหมื่ายอาญาแกุ้ไขัใหมื่่ #ที่ำแที่้งปลอดภัยได้ในอายุครัรัภ์ 12 สิัปดาห์ [อินเที่อรั์เน็ต]; 2564. เขั้าถ้่งได้จากุ: https://ilaw.or.th/
node/5816
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