ผูนำนิตยสารทางดานยาที่มีผูอานมากที่สุด www.wongkarnpat.com

ปที่ 21 ฉบับที่ 272 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

กทม.จับมือ สปสช.
ใหบริการสาธารณสุขแบบ New Normal

เปด 3 บริการใหมปองกันโควิด-19

รู้ทันโรค

Healthcare X Application

โรคเบาหวานกับโรคหัวใจ
อันตรายแค่ไหนหากติดเชื้อโควิด-19

วัคซีนโควิด-19 พร้อม… “หมอพร้อม”

สมุนไพร-แพทย์ทางเลือก
สมุนไพรรักษาโรคไต
สิง
่ ที่ควรรู้และข้อควรระวัง
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คณะที่ปรึกษา และคอลัมนิสต์

ผศ.พญ.รพีพร โรจน์แสงเรือง
ดร.นพ.สมภพ สูอ�ำพัน
อ.นพ.สันติ สิลัยรัตน์
พญ.พัทธ์ธีรำ ดิษยวรรณวัฒน์
พญ.วรินทิพย์ สว่ำงศรี
ภก.ศ.เกียรติคุณ ดร.สมพล ประคองพันธ์
ผศ.ดร.ภก.ปรีชำ มนทกำนติกุล
อ.ดร.ภก.สิกขวัฒน์ นักร้อง
อ.ดร.ภก.ธเนศ เฟื่องฟู
อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธ�ำรงค์
ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนำวิวิธ
ภก.วิสุทธิ์ สุริยำภิวัฒน์

บรรณาธิการที่ปรึกษา
ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์

กรรมการบริหาร
วำณี วิชิตกุล

กรรมการผู้จัดการ
สิริพร แสงเทียนฉำย

กองบรรณาธิการ
ปียำภรณ์ เกตุมำ
มนัญญำ นำควิลัย

อาร์ตไดเรกเตอร์

สุกัญญำ หิรัญยะวะสิต

ดีไซเนอร์

อำทิตย์ ศำนต์พิริยะ

พิสูจน์อักษร

สุกัญญำ นิธิพำนิชเจริญ

งานโฆษณา

ภิญญำพัชร์ ธนำกุลจิรำทิพย์
พัชรินทร์ กำยหอม
กนกอร ขจรศักดิ์
มนัญญำ นำควิลัย

ช่างภาพ

คชพล ไชยทุ่งฉิน
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา สิริพร แสงเทียนฉำย
โทรศัพท์ติดต่อ หรือสมัครสมาชิกได้ที่
โทร. 0-2435-8111, 0-2435-8444 ต่อ 101
แฟกซ์ 0-2423-2286

บทบรรณาธิการ
ในช่่ ว งน้� ป ระเทศไทยเข้้ า สู่่่ ฤ ดู่ ร้ อ นอย่ า งเป็ น ทางการทำา ให้้
สู่ภาพอากาศโดูยท่�วไปมี้อุณห้ภ่มีิสู่่งข้้�นในห้ลายพ้�นท้�ซึ่้�งทำาให้้เช่้�อโรค
ห้ลายช่นิดูเจริญเติิบโติไดู้ดู้ และอาจทำาให้้อาห้ารบ่ดูเสู่้ยไดู้ง่ายกว่าปกติิ
สู่่ ง ผลให้้ มี้ ค วามีเสู่้� ย งท้� จ ะเจ็ บ ป่ ว ยดู้ ว ยโรคอาห้ารเป็ น พิ ษ ท่� ง น้� ก รมี
ควบคุมีโรค กระทรวงสู่าธารณสูุ่ข้ ย่งออกมีาเติ้อนให้้ระว่งอ่นติรายจาก
อากาศร้อน ระว่งการป่วยจากโรคฮี้ทสู่โติรค โดูยเฉพาะผ่ท้ อ�้ ย่ใ่ นกลุมี่ เสู่้ย� ง
เช่่น ผ่้ท้�ทำางานห้ร้อออกกำาล่งกายกลางแจ้ง รวมีถึ้งเดู็กและผ่้สู่่งอายุ
ติลอดูจนผ่้มี้โรคประจำาติ่ว ก็ข้อให้้ดู่แลสูุ่ข้ภาพข้องตินเองและห้ล้กเล้�ยง
การอย่่กลางแดูดูท้�ร้อนจ่ดู ห้ากจำาเป็นติ้องอย่่กลางแดูดูให้้กางร่มีห้ร้อ
ใสู่่ ห้ มีวก และควรดู้� มี นำ�า ให้้ มี ากกว่ า ปกติิ นอกจากน้� ก็ ย่ ง ละเลยห้ร้ อ
ประมีาทก่นไมี่ไดู้สู่ำาห้ร่บสู่ถึานการณ์การแพร่ระบาดูข้องโรคโควิดู-19
แมี้ว่าจะเริ�มีมี้การฉ้ดูว่คซึ่้นไปบ้างแล้วก็ติามี แติ่ย่งมี้โอกาสู่ติิดูเช่้�อไดู้
ห้ากประมีาทและการ์ดูติก ดู่งน่น� ผ่ท้ ร�้ บ่ ว่คซึ่้นแล้ว และผ่ท้ ย�้ ง่ ไมี่ไดู้รบ่ ว่คซึ่้น
ข้อให้้คงการสู่วมีห้น้ากากอนามี่ย เว้นระยะห้่าง ลดูความีแออ่ดู รวมีถึ้ง
การล้างมี้อบ่อย ๆ และแน่นอนว่าวงการยาฉบ่ บน้�ย่งมี้เน้�อห้าสู่าระ
ท้�น่าสู่นใจติ่าง ๆ เช่่นเดูิมี ยกติ่วอย่างเช่่น กรุงเทพมีห้านคร (กทมี.) และ
สู่ำาน่กงานห้ล่กประก่นสูุ่ข้ภาพแห้่งช่าติิ (สู่ปสู่ช่.) เปิดู 3 บริการสูุ่ข้ภาพวิถึใ้ ห้มี่
(New Normal) ป้องก่นโควิดู-19 ในห้น่วยบริการสู่่งก่ดู กทมี. โรคเบาห้วาน
ก่บโรคห้่วใจ อ่นติรายแค่ไห้นห้ากติิดูเช่้�อโควิดู-19 สู่มีุนไพรร่กษาโรคไติ
รวมีถึ้งการแนะนำา “ห้มีอพร้อมี” ซึ่้�งเป็น Line Official Account ท้�อย่่ใน
แอปฯ Line ท้�สู่ามีารถึใช่้งานไดู้ท�ง่ iOS และ Android เพ้�อเป็นช่่องทาง
สู่้อ� สู่ารระห้ว่างห้น่วยงานท้จ� ดู่ การเร้อ� งการฉ้ดูว่คซึ่้น การติิดูติามีผลการฉ้ดู
ก่บผ่้ท�้ไดู้ร่บการฉ้ดูว่คซึ่้นโควิดู-19 แล้ว ท่�งห้มีดูเป็นสู่่วนห้น้�งข้องเน้�อห้า
สู่าระท้�ท้มีงานนิติยสู่ารวงการยาจ่ดูเติร้ยมีไว้ภายในเล่มีเพ้�อให้้ผ่้อ่านไดู้
ติิดูติามีติ่อไป

ทีีมงานนิตยสารวงการยา

เจ้าของ บริษัท วงการแพทย์ พลัส มีเดีย จ�ากัด
71/16 ถ.บรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบำงกอกน้อย กทม. 10700
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Hot News
- สธ.ย้ำ�รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม
ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน พร้อมแจงแนวท�งกระจ�ย
ล็อตใหม่ 8 แสนโด๊ส
- กรม สบส.เผยกฎหม�ยใหม่กำ�หนด
“พนักง�นดูแลผู้สูงอ�ยุ” ต้องขึ้นทะเบียนทุกร�ย
ภ�ยในวันที่กำ�หนด

เกาะติดสถานการณ์
กทม.จับมือ สปสช.ให้บริก�รส�ธ�รณสุข
แบบ New Normal เปิด 3 บริก�รใหม่ป้องกันโควิด-19
รู้ทันโรค
โรคเบ�หว�นกับโรคหัวใจ อันตร�ยแค่ไหน
ห�กติดเชื้อโควิด-19
Healthcare X Application
วัคซีนโควิด-19 พร้อม… “หมอพร้อม”
บทความพิเศษ
เฝ้�ระวังโรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ์..กลับม�ใหม่
รายงานพิเศษ
หมอยง ตอบข้อสงสัยวัคซีนโควิด-19 ที่คนไทยควรรู้
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รายงานพิเศษ
โครงก�รอบรมเพื่อพัฒน�ศักยภ�พเภสัชกรและพย�บ�ล
วิช�ชีพเครือข่�ยจิตเวช ร.พ.สวนปรุง พร้อมติดต�ม
ก�รดูแลจิตใจประช�ชนในสถ�นก�รณ์โควิด-19
ใน 8 จังหวัดภ�คเหนือ

23 เก็บมาฝาก
อ�ก�รคันจุดซ่อนเร้น
ภัยเงียบที่ผู้หญิงต้องไม่ชะล่�ใจ #น้องไม่คันถ้�พี่แคร์
25 นานาสาระ
สถ�บันสุขภ�พเด็กแห่งช�ติมห�ร�ชินี โชว์คว�มสำ�เร็จ
ก�รดูแลท�รกแรกเกิดอ�ยุ 5 วันที่ติดเชื้อ COVID-19
26 รายงานพิเศษ
ม.มหิดล ร่วมพัฒน�แอปพลิเคชัน “กินย�แล้ว”
เชื่อมโยงนวัตกรรมจัดย�ด้วยระบบ AI
28 สมุนไพร-แพทย์ทางเลือก
สมุนไพรรักษ�โรคไต สิ่งที่ควรรู้และข้อควรระวัง
30 ซอกแซก
31
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Hot News

สธ.ย้ำำ��รัับวััคซีีนโควัิด-19 ครับ 2 เข็็มช่่วัย้ำกรัะตุ้้�นภููมิค้�มกัน
พรั�อมแจงแนวัท�งกรัะจ�ย้ำล็็อตุ้ใหม่ 8 แสนโด๊ส
นพ.โสภณ เอี่่�ยมศิิริิถาวริ ริอี่งอี่ธิิบดี่กริมควบคุมโริค กล่่าวว่า
การฉีี ด วั ค ซีี น โควิ ด -19 ถืื อ ว่ า เป็็ น ไป็ตามแผนที่ี� ว างไว้ โดยตั� ง แต่ วั น ที่ี�
28 กุมภาพัันธ์์-23 มีนาคม พั.ศ. 2564 ฉีีดวัคซีีนไป็แล่้ว 102,050 โด๊ส แบ่่งเป็็น
ผ้้รับ่วัคซีีนเข็็มแรก 96,188 ราย แล่ะรับ่วัคซีีนครบ่ 2 เข็็มแล่้ว 5,862 ราย ที่ั�งนี�
ผ้้ที่ี�รับ่วัคซีีนเข็็มแรกแล่้วข็อให้้ไป็รับ่วัคซีีนเข็็มที่ี� 2 ตามนัด เพัื�อช่่วยสร้าง
ภ้มิคุ้มกันในร่างกายได้ โดยวัคซีีนจะช่่วยล่ดอาการป็่วยรุนแรงแล่ะการเสียช่ีวิต
แล่ะสำาห้รับ่วัคซีีนโควิด-19 ล่็อตให้ม่ที่ี�ได้รับ่ล่่าสุดจำานวน 8 แสนโด๊ส ข็ณะนี�
อย้ร่ ะห้ว่างการตรวจรับ่รองรุน่ การผล่ิต จากนัน� องค์การเภสัช่กรรมจะส่งมอบ่ให้้แก่
กรมควบ่คุมโรคเพัือ� จัดสรรแล่ะกระจายไป็ยังพัืน� ที่ีเ� ป็้าห้มายต่อไป็โดยศ้นย์บ่ริห้าร
สถืานการณ์โควิด-19 (ศบ่ค.) ได้เห้็นช่อบ่แผนการจัดสรรแล่ะการกระจายวัคซีีน
ใน 3 พัื�นที่ี� ได้แก่ พัื�นที่ี�ควบ่คุมการระบ่าด 6 จังห้วัด, พัื�นที่ี�ที่่องเที่ี�ยว 8 จังห้วัด
แล่ะพัื�นที่ี�ช่ายแดน 8 จังห้วัด รวม 22 จังห้วัด จำานวน 5.9 แสนโด๊ส ที่ั�งนี�จังห้วัด

ที่ี� ไ ด้ รั บ่ การจั ด สรรวั ค ซีี น เป็็ น ครั� ง แรกข็อให้้ เ น้ น
การฉีีดให้้แก่บุ่คล่ากรที่างการแพัที่ย์แล่ะเจ้าห้น้าที่ี�
ด่านห้น้าที่ีม� โี อกาสสัมผัสผ้ต้ ดิ เช่ือ� รวมที่ัง� ป็ระช่าช่น
กลุ่่มเสี�ยงเป็็นล่ำาดับ่แรก

สธ.รั่วัมกับ กษ.ส่งเสรัิมกัญช่งเป็็นพืช่เศรัษฐกิจ
เพื�อสรั��งรั�ย้ำได�

นพ.ธิงชัั ย ก่ ริ ติิ หัั ติ ถยากริ ริอี่งปลัั ดี
กริะทริวงสาธิาริณสุข ในฐานะปริะธิานกริริมการิ
ควบคุมยาเสพติิดีใหั้โทษ เป็ิดเผยว่า กระที่รวง
สาธ์ารณสุ ข็ แล่ะกระที่รวงเกษตรแล่ะสห้กรณ์
ได้ ร่ ว มกั น ห้ารื อ แนวที่างการพัิ จ ารณาอนุ ญ าต
กำา กั บ่ ด้ แ ล่กั ญ ช่งอย่ า งครบ่วงจรตาม “นโยบ่าย
กัญช่าเพัือ� การแพัที่ย์แล่ะกัญช่งเพัือ� เศรษฐกิจ” มุง่ การใช่้
ป็ระโยช่น์กัญช่งให้้คุ้มค่า แล่ะกำากับ่ด้แล่ผล่ิตภัณฑ์์
ให้้ มี คุ ณ ภาพั เนื� อ งจากกั ญ ช่งเป็็ น พัื ช่ ที่ี� นำา ไป็ใช่้
ป็ระโยช่น์ได้ที่กุ ส่วน เช่่น เป็ล่ือก ล่ำาต้น เส้นใย ใช่้ที่าำ
เครื�องนุ่งห้่ม วัสดุก่อสร้าง เสื�อเกราะ ช่่อดอกนำา
มาสกัดให้้ได้สาร CBD ใช่้ป็ระโยช่น์ที่างการแพัที่ย์
อาห้าร เครื�องสำาอาง เมล่็ดกัญช่งแล่ะนำ�ามันเมล่็ด
กั ญ ช่งใช่้ แ ป็รร้ ป็ เป็็ น ผล่ิ ต ภั ณ ฑ์์ อ าห้ารแล่ะ
เครื�องสำาอาง ที่ั�งนี�ตามกฎกระที่รวงเป็ิดกว้างให้้แก่
ผ้้ ข็ ออนุ ญ าตซี่� ง เป็็ น ป็ระช่าช่น ห้รื อ เกษตรกร
บุ่ ค คล่ที่ั� ว ไป็ ห้น่ ว ยงานภาครั ฐ ห้รื อ ห้น่ ว ยงาน
ภาคเอกช่น สามารถืมาข็ออนุญาตได้ โดยผ้ป็้ ระสงค์
จะข็ออนุญาตป็ล่้ก ห้ากพัื�นที่ี�ป็ล่้กอย้่ในกรุงเที่พัฯ

สามารถืยื�นข็ออนุญาตที่ี� อย. ส่วนต่างจังห้วัดยื�นได้ที่ี�สำานักงานสาธ์ารณสุข็
จั ง ห้วั ด โดยสำา นั ก งานสาธ์ารณสุ ข็ จั ง ห้วั ด ร่ ว มกั บ่ กระที่รวงเกษตรแล่ะ
สห้กรณ์ตรวจป็ระเมินพัื�นที่ี� ที่ั�งนี�พัื�นที่ี�ป็ล่้กต้องมีห้ล่ักฐานแสดงกรรมสิที่ธ์ิ�
ห้รือสิที่ธ์ิครอบ่ครองข็องผ้้ข็ออนุญาตที่ี�ถื้กต้องตามกฎห้มาย เช่่น โฉีนดที่ี�ดิน
สัญญาเช่่าที่ี�ดิน แล่ะตั�งแต่วันที่ี� 29 มกราคม พั.ศ. 2564 ที่ี�กฎกระที่รวงกัญช่ง
มีผล่บ่ังคับ่ใช่้ ที่ั�วป็ระเที่ศมีผ้มายื�นข็ออนุญาตป็ล่้กแล่้วจำานวนที่ั�งสิ�น 18 ราย
พัื�นที่ี�ป็ระมาณ 900 ไร่ โดยมีที่ั�งเกษตรกร วิสาห้กิจชุ่มช่น แล่ะผ้้ป็ระกอบ่การ
ภาคเอกช่น
ประจำำ�เดืือนมีีนาคมี 2564
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กรัม สบส.เผย้ำกฎหม�ย้ำใหม่กำหนด “พนักง�นดูแล็ผู�สูงอ�ย้ำ้”
ตุ้�องข็้�นทะเบีย้ำนท้กรั�ย้ำภู�ย้ำในวัันที�กำหนด
นพ.ธิเริศิ กริัษนัยริวิวงค์ อี่ธิิบดี่กริม
สนับสนุนบริิการิสุขภาพ (กริม สบส.) กริะทริวง
สาธิาริณสุข กล่่าวว่า ตามที่ี�กระที่รวงสาธ์ารณสุข็
ได้ป็ระกาศกฎกระที่รวงฉีบ่ับ่ให้ม่เกี�ยวกับ่กิจการ
การด้แล่ผ้ส้ ง้ อายุห้รือผ้ม้ ภี าวะพั่ง� พัิง ซี่ง� มีผล่บ่ังคับ่ใช่้
ตั�งแต่วันที่ี� 27 มกราคม เป็็นต้นมา โดยกิจการด้แล่
ผ้้ส้งอายุฯ ที่ั�งรายเก่า/รายให้ม่จะต้องข็ออนุญาต
เป็ิดกิจการ ส่วนผ้้ให้้บ่ริการในกิจการด้แล่ผ้้ส้งอายุฯ
ต้องข็่�นที่ะเบ่ียนกับ่กรม สบ่ส. ผ่านเว็บ่ไซีต์ www.
esta.hss.moph.go.th โดยผ้ใ้ ห้้บ่ริการในกิจการด้แล่
ผ้้ส้งอายุฯ นั�นจะต้องจบ่ห้ล่ักส้ตรผ้้ด้แล่ผ้้ส้งอายุ
ไม่น้อยกว่า 420 ช่ั�วโมง แบ่่งออกเป็็น 3 กลุ่ม่ ได้แก่
1. กลุ่ม่ ที่ีจ� บ่แล่ะมีวฒิ
ุ บ่ิ ตั ร/ป็ระกาศนียบ่ัตรห้ล่ักส้ตร
การด้แล่ผ้้ส้งอายุฯ ไม่น้อยกว่า 420 ช่ั�วโมง ก่อนที่ี�
กฎห้มายมีผล่บ่ังคับ่ใช่้ ต้องรีบ่ข็อข็่น� ที่ะเบ่ียนภายใน
วันที่ี� 5 กรกฎาคม พั.ศ. 2564 ห้ากพั้นกำาห้นดจากนี�
ต้องเที่ียบ่เคียงห้รือไป็สมัครเรียนห้รืออบ่รมให้ม่จาก
สถืาบ่ันที่ี�ได้รับ่รองห้ล่ักส้ตรจากกรม สบ่ส. เที่่านั�น

2. ผ้ที่้ เี� ริม� เรียนห้ล่ักส้ตรการด้แล่ผ้ส้ ง้ อายุไม่นอ้ ยกว่า 420 ช่ัว� โมง ก่อนที่ีก� ฎห้มาย
จะมีผล่บ่ังคับ่ใช่้ แล่ะได้รับ่วุฒิิห้ล่ังวันที่ี� 27 มกราคม พั.ศ. 2564 ให้้ย�ืนข็อ
ข็่�นที่ะเบ่ียนภายในวันที่ี� 6 มกราคม พั.ศ. 2565 แล่ะ 3. กลุ่่มสุดที่้ายคือ ผ้้ที่ี�
เริ�มเรียนห้ล่ักส้ตรผ้้ด้แล่ผ้้ส้งอายุ 420 ช่ั�วโมง ห้ล่ังจากกฎห้มายมีผล่บ่ังคับ่ใช่้
จะสามารถืข็่�นที่ะเบ่ียนได้ก็ต่อเมื�อเรียนจบ่จากสถืาบ่ันที่ี�ได้รับ่รองห้ล่ักส้ตร
จากกรม สบ่ส. เที่่านั�น โดยต้องข็่�นที่ะเบ่ียนก่อนที่ี�จะป็ฏิิบ่ัติงานด้วย ที่ั�งนี�
ในส่วนข็องเจ้าข็องกิจการด้แล่ผ้ส้ ง้ อายุฯ นัน� ห้ากเป็็นรายเก่าที่ีเ� ป็ิดกิจการก่อน
ที่ีก� ฎห้มายมีผล่บ่ังคับ่ใช่้ให้้ยนื� ข็ออนุญาตภายในวันที่ี� 25 กรกฎาคม พั.ศ. 2564
ส่วนรายให้ม่ตอ้ งมีใบ่อนุญาตก่อนจ่งจะสามารถืเป็ิดกิจการได้ สอบ่ถืามเพัิม� เติม
ได้ที่างสายด่วนกรม สบ่ส. โที่รศัพัที่์ 1426

สธ.เผย้ำควั�มคืบหน��คนไทย้ำเกือบ 10 ล็��นครัอบครััวั
มี 3 หมอป็รัะจำครัอบครััวัแล็�วั
นายวัชัริพงศิ์ คูวิจิิติริสุวริริณ เลัขานุการิริัฐมนติริ่ว่าการิกริะทริวง
สาธิาริณสุข กล่่าวว่า กระที่รวงสาธ์ารณสุข็มีนโยบ่ายการพััฒินาระบ่บ่สุข็ภาพั
ป็ฐมภ้มิ ด้แล่สุข็ภาพัป็ระช่าช่นในพัืน� ที่ีใ� ห้้มคี วามเข็้มแข็็ง ครอบ่คลุ่มอย่างต่อเนือ� ง
โดยเน้นการด้แล่ใกล่้บ่้านแล่ะชุ่มช่น จ่งได้มีการข็ับ่เคล่ื�อนนโยบ่าย “คนไที่ย
ทีุ่กครอบ่ครัวมีห้มอป็ระจำาตัว 3 คน” โดยห้มอคนที่ี� 1 คือ อสม. ห้มอป็ระจำาบ่้าน
ห้มอคนที่ี� 2 คือ ห้มอสาธ์ารณสุข็ ห้มอคนที่ี� 3 คือ ห้มอป็ระจำาครอบ่ครัว
ป็ระช่าช่นจะร้้ว่าใครเป็็นห้มอข็องตนเอง เป็็นการสร้างห้ล่ักป็ระกันให้้คนไที่ย
ทีุ่กครอบ่ครัวมีที่ี�ป็ร่กษาด้านสุข็ภาพั เกิดความร้้ส่กอุ่นใจ ได้รับ่การด้แล่รักษา
ให้้คาำ ป็ร่กษาแบ่บ่ “ใกล่้ตวั ใกล่้บ่า้ น ใกล่้ใจ” สำาห้รับ่ความก้าวห้น้า ข็ณะนีด� าำ เนินการ
ครบ่ทีุ่กจังห้วัดที่ั�วป็ระเที่ศมีครอบ่ครัวที่ี�ร้จักห้มอป็ระจำาตัวข็องตนเองแล่้ว
9,551,766 ครอบ่ครัว (ข็้อม้ล่ ณ วันที่ี� 18 มีนาคม พั.ศ. 2564) ซี่�งทีุ่กคนได้
ที่ำางานเช่ิงรุกเคาะป็ระต้บ่า้ น ให้้ความร้้ เฝ้้าระวัง คัดกรองกลุ่ม่ เสีย� ง แล่ะติดตาม
กำากับ่ Home Quarantine เป็็นจิตอาสาในการรับ่ส่งยาให้้ผ้ป็่วยถื่งบ่้าน จนเกิด
นวัตกรรม Drug Delivery รวมถื่งส่งยาให้้ผ้ป็่วยเรื�อรังในชุ่มช่น ช่่วยล่ดรอคอย
ล่ดแออัดในโรงพัยาบ่าล่ ห้มอสาธ์ารณสุข็ได้ให้้การด้แล่ผ้้ป็่วยที่ี�มีภาวะพั่�งพัิง/
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ติดเตียงอย่างต่อเนือ� งที่ีบ่� า้ น แล่ะห้มอป็ระจำาครอบ่ครัว
ใช่้แอป็พัล่ิเคช่ัน 3 ห้มอ ร้้จักคุณ แล่ะแอป็พัล่ิเคช่ัน
คุยกับ่ห้มอ เป็็นช่่องที่างสื�อสารให้้คำาป็ร่กษาด้าน
การรักษา การส่งเสริมด้แล่สุข็ภาพั เพัือ� ความสะดวก
รวดเร็ว แล่ะล่ดค่าใช่้จา่ ยในการเดินที่างไป็โรงพัยาบ่าล่
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ก้ม�รัแพทย้ำ์ผเ�ู ช่ีย้ำ� วัช่�ญจ�กศิรัรัิ �ช่ แจงควั�มเข็��ใจ
ก�รัแพ�แล็ะอ�ก�รัไม่พง้ ป็รัะสงค์จ�กก�รัฉีีดวััคซีีน

ศิ.ดีริ.นพ.วิปริ วิปริะกษิติ ภาควิชัากุมาริเวชัศิาสติริ์ ผูู้เ้ ชั่ย� วชัาญดี้านชั่วเวชัศิาสติริ์ริะดีับโมเลักุลั คณะแพทยศิาสติริ์
ศิิริิริาชัพยาบาลั มหัาวิทยาลััยมหัิดีลั แลัะนักวิจิัยดี่เดี่นแหั่งชัาติิปริะจิำาปี พ.ศิ. 2564 กล่่าวว่า กรณีป็ระช่าช่นจำานวนมาก
กังวล่เกี�ยวกับ่อาการที่ี�อาจเกิดข็่�นห้ล่ังการรับ่วัคซีีนโควิด-19 ข็อช่ี�แจงว่าวัคซีีน ยา ห้รือสารเคมีใด ๆ ที่ี�ใช่้กับ่ร่างกายถืือว่าเป็็น
สิ�งแป็ล่กป็ล่อมที่ี�ร่างกายไม่ร้จัก จะมีป็ฏิิกิริยาเกิดข็่�นตามมาได้ 2 แบ่บ่ คือ อาการไม่พัง่ ป็ระสงค์ แล่ะอาการแพั้ ซี่�งอาจไม่ได้
แพั้ที่ี�ตัวไวรัสโดยตรง แต่อาจเป็็นการแพั้ส่วนป็ระกอบ่อื�น ๆ ข็องวัคซีีน
สำาห้รับ่อาการไม่พัง่ ป็ระสงค์สามารถืเกิดข็่น� ได้ภายห้ล่ังฉีีดวัคซีีนทีุ่กช่นิด แบ่่งได้ 2 ป็ระเภที่ คือ อาการที่ีเ� กิดข็่น� เฉีพัาะที่ี�
เช่่น ป็วดบ่วมแดง เจ็บ่ในตำาแห้น่งที่ีฉี� ดี สามารถืใช่้ผา้ ชุ่บ่นำ�าเย็นป็ระคบ่ช่่วยบ่รรเที่าอาการได้ แล่ะอาการแที่รกซี้อนไม่พัง่ ป็ระสงค์
ที่ี�เกิดข็่�นที่ั�วร่างกาย ได้แก่ มีไข็้ตำ�า ๆ เห้นื�อย คล่ื�นไส้ อาเจียน อ่อนเพัล่ีย ส่วนให้ญ่อาการเห้ล่่านี�จะดีข็่�นภายใน 1-2 วัน
ส่วนอาการแพั้วคั ซีีนมักจะมีการเกิดผืน� แพั้ ซี่ง� เกิดได้ห้ล่ายร้ป็แบ่บ่ เช่่น ผืน� แดงบ่นผิวห้นัง ที่ีส� งั เกตได้งา่ ยคือ ล่มพัิษ เป็็นผืน� น้น
มีข็อบ่เข็ตช่ัดเจน อาจคันห้รือไม่ก็ได้ ส่วนอาการแพั้ที่ี�รุนแรงอาจมีอาการห้ล่อดล่มตีบ่ที่ำาให้้ห้ายใจล่ำาบ่าก ไข็้ข็่�นส้ง ป็วดศีรษะ
รุนแรง ป็ากเบ่ีย� ว กล่้ามเนือ� อ่อนแรง เกล่็ดเล่ือดตำ�า มีจดุ เล่ือดออกตามร่างกาย ผืน� ข็่น� ที่ัง� ตัว อาเจียนมากกว่า 5 ครัง� ช่ัก ห้มดสติ
ซี่�งต้องรีบ่พับ่แพัที่ย์ที่ันที่ี นอกจากนี�ผ้ที่ี�มีป็ระวัติแพั้ง่ายมาก่อนควรมีการติดตามสังเกตอาการมากกว่าคนที่ี�ไม่มีป็ระวัติแพั้
มาก่อน
“ข็อให้้ป็ระช่าช่นช่ั�งนำ�าห้นักระห้ว่างโอกาสเกิดอาการไม่พั่งป็ระสงค์ที่ี�เกิดข็่�นเล่็กน้อยกับ่ผล่ดีที่ี�จะได้อย่างมากจาก
การได้รบ่ั วัคซีีนเพัือ� สร้างภ้มคิ มุ้ กันโรค ผมคิดว่ามันคุม้ ค่ามากที่ีเ� ราจะรับ่วัคซีีนโควิด-19 แล่ะข็อเช่ิญกลุ่ม่ เป็้าห้มายที่ีต� อ้ งได้รบ่ั วัคซีีน
ในระยะแรกเข็้ารับ่การฉีีดวัคซีีนตามวันแล่ะเวล่าที่ีไ� ด้รบ่ั การนัดห้มายจากโรงพัยาบ่าล่ เพัือ� ล่ดความรุนแรงข็องโรค แล่ะล่ดอัตรา
การเสียช่ีวิต”
ที่ั�งนี�การฉีีดวัคซีีนโควิด-19 จากซีิโนแวค ในป็ระเที่ศไที่ยฉีีดไป็แล่้วจำานวน 27,497 คน พับ่ผ้้ที่ี�มีอาการไม่พัง่ ป็ระสงค์
956 คน คิดเป็็นร้อยล่ะ 3.48 โดยห้ากแบ่่งป็ระเภที่อาการ ส่วนให้ญ่พับ่การอักเสบ่บ่ริเวณที่ี�ฉีีด รองล่งมาได้แก่ ป็วดเมื�อย
เนื�อตัว คล่ื�นไส้ มีไข็้ อาเจียน เป็็นผื�น ที่้องเสีย เห้นื�อย เป็็นต้น ส่วนวัคซีีนจากแอสตร้าเซีนเนก้าที่ี�กำาล่ังจะนำามาใช่้พับ่รายงาน
อาการไม่พัง่ ป็ระสงค์ ได้แก่ ป็วดศีรษะ อ่อนเพัล่ีย ป็วดเมื�อย เป็็นไข็้ ส่วนผ้้มีอาการแพั้จะมีผื�นข็่�น ใบ่ห้น้าบ่วม ซี่�งกระที่รวง
สาธ์ารณสุข็ได้จดั ร้ป็แบ่บ่การให้้บ่ริการฉีีดวัคซีีนรองรับ่ ตัง� แต่การซีักป็ระวัตอิ าการแพั้ การเฝ้้าระวังสังเกตอาการเป็็นเวล่า 30 นาที่ี
แล่ะติดตามอาการในวันที่ี� 1, 7 แล่ะ 30 โดยใช่้ Line Official Account “ห้มอพัร้อม” บ่ันที่่กอาการที่ี�ไม่พั่งป็ระสงค์เพัื�อ
ความป็ล่อดภัย แล่ะเป็็นข็้อม้ล่ในระดับ่ป็ระเที่ศต่อไป็
ประจำำ�เดืือนมีีนาคมี 2564
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กทม.จัับมือ สปสช.ให้้บริิการิสาธาริณสุข
แบบ New Normal
เปิด 3 บริิการิให้ม่ป้องกันโควิิด-19
กทม. จัับมือ สปสช. เดิินหน้าให้บริิการิสุขภาพแบบ New Normal เปิดิ
3 บริิการิสุขภาพวิิถีีใหม่ (New Normal) ป้องกันโควิิดิ-19 เจัาะเลืือดิผู้้้ป่วิยถีึงบ้าน
พบแพทย์ผู้่าน Telemedicine แลื้วิไปริับยาที�ริ้านยาใกลื้บ้านไดิ้เลืยโดิยไม่ต้้อง
เดิินทางมาถีึงโริงพยาบาลื ไม่เสียเวิลืาริอคอย ไม่เสี�ยงโควิิดิ-19 เบื�องต้้นเน้นกลืุ่ม
ผู้้้ป่วิยเบาหวิาน ควิามดิัน ผู้้้ส้งอายุ ผู้้้พิการิแลืะทุพพลืภาพ
พล.ต.อ.อัศวิิน ขวิัญเมืือง ผู้้วิ� ่าราชการกรุงเทพมืหานคร เป็นปริะธาน
เปิดิโคริงการิบริิการิสุขภาพวิิถีีใหม่ (New Normal) ในริะบบหลืักปริะกันสุขภาพ
แห่งชาต้ิ ของหน่วิยงานบริิการิสังกัดิกริุงเทพมหานคริ ณ ห้องปริะชุมพิทยริักษ์์
ชั�น 4 อาคาริสำานักการิแพทย์ เขต้ป้อมปริาบศััต้ริ้พ่าย
กริุงเทพมหานคริ (กทม.) แลืะสำานักงานหลืักปริะกันสุขภาพแห่งชาต้ิ
(สปสช.) แถีลืงข่าวิเปิดิ 3 บริิการิสุขภาพวิิถีีใหม่ (New Normal) ป้องกันโควิิดิ-19
ในหน่วิยบริิการิสังกัดิ กทม. เริิ�มต้้นที�โริงพยาบาลืในสังกัดิทั�ง 9 แห่ง ซึ่ึ�งไดิ้เริิ�ม
เปิดิให้บริิการิไปแลื้วิ โดิย 3 บริิการิดิังกลื่าวิปริะกอบดิ้วิย บริิการิเจัาะเลืือดิถีึงบ้าน
บริิการิริักษ์าทางไกลืผู้่านริะบบ Telemedicine แลืะบริิการิริับยาที�ริ้านยาใกลื้บ้าน
หริือทางไปริษ์ณีย์ ทั�งนี�เพื�อเป็นการิลืดิควิามแออัดิแลืะลืดิควิามเสี�ยงของผู้้้ป่วิยที�
อาจัสัมผู้ัสเชื�อในพื�นที�โริงพยาบาลื
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พล.ต.อ.อัศวิิน กลื่าวิวิ่า โริงพยาบาลืในสังกัดิ กทม.
มีผู้้มาริับบริิการิเป็นจัำานวินมาก เฉัลืี�ยการิให้บริิการิผู้้้ป่วิยนอก
3.9-4 ลื้านคริัง� /ปี ผู้้ป้ วิ่ ยในปีลืะปริะมาณ 1 แสนริาย ส่วินมากป่วิย
เป็นโริคเริื�อริัง ส่งผู้ลืให้โริงพยาบาลืเกิดิควิามแออัดิ ปริะชาชน
ที� ม าริั บ บริิ ก าริต้้ อ งริอคิ วิ นาน ปริะกอบกั บ สถีานการิณ์
การิแพริ่ริะบาดิของโควิิดิ-19 ทำาให้ผู้้ป่วิยที�มาริับบริิการิเสี�ยงต้่อ
การิสัมผู้ัสเชื�อ
ดิ้วิยเหตุ้น�ี กทม. จัึงไดิ้พัฒนาริ้ปแบบบริิการิในเชิงริุก
ลืงไปให้บริิการิผู้้ป้ วิ่ ยถีึงบ้านแลืะในชุมชน เพือ� อำานวิยควิามสะดิวิก
แก่ผู้ท้ ม�ี คี วิามลืำาบากในการิเดิินทาง ลืดิการิมาริอพบแพทย์จันเกิดิ
ควิามแออัดิทีโ� ริงพยาบาลื อีกทัง� เป็นบริิการิสุขภาพแบบ New Normal
ซึ่ึ�งจัะช่วิยลืดิควิามเสี�ยงที�ผู้้ป่วิยซึ่ึ�งมีควิามอ่อนไหวิทางสุขภาพ
อย้่แลื้วิอาจัสัมผู้ัสกับเชื�อโควิิดิ-19 ไดิ้ ทั�งในริะหวิ่างเดิินทางหริือ
ในโริงพยาบาลืก็ต้าม ขณะเดิียวิกันก็ยังไดิ้ริับคุณภาพมาต้ริฐาน
การิริักษ์าเทียบเท่าการิมาพบแพทย์ที�โริงพยาบาลืเช่นกัน
พล.ต.อ.อัศวิิน กลื่าวิวิ่า ในส่วินของโคริงการิเจัาะเลืือดิ
ถีึงบ้านจัะเน้นไปที�กลืุ่มผู้้้ป่วิยที�ต้้องไดิ้ริับการิริักษ์าอย่างต้่อเนื�อง
หริือจัำาเป็นต้้องไดิ้ริับควิามช่วิยเหลืือ ปริะกอบดิ้วิยกลืุ่มผู้้้สง้ อายุ
ผู้้้ป่วิยโริคเริื�อริัง ผู้้้พิการิแลืะทุพพลืภาพ แลืะผู้้้ที�มีภาวิะเสี�ยง
โริคอ้วิน ทั�งนี�แพทย์เป็นผู้้้พิจัาริณาควิามเหมาะสมผู้้้ป่วิยก่อน
ส่วินขั�นต้อนการิเจัาะเลืือดินั�น นักเทคนิคการิแพทย์จัะนัดิหมาย
ริับข้อม้ลืผู้้้ป่วิย แผู้นที�บ้านพริ้อมอุปกริณ์เก็บสิ�งส่งต้ริวิจั จัากนั�น
จัะโทริศััพท์ปริะสานนัดิหมายแลืะเดิินทางไปเจัาะเลืือดิหริือเก็บ
สิง� ส่งต้ริวิจัถีึงบ้าน แลื้วินำาส่งไปยังห้องปฏิิบต้ั กิ าริของโริงพยาบาลื
เพื�อต้ริวิจัวิิเคริาะห์ผู้ลืต้่อไป
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พล.ต.อ.อัศวิิน เพิ�มเต้ิมวิ่า ในกริณีที�ผู้้ป่วิยมีผู้ลืต้ริวิจั
ทางห้องปฏิิบต้ั กิ าริปกต้ิแลืะแพทย์เห็นสมควิริก็สามาริถีริับบริิการิ
ริักษ์าทางไกลืหริือ Telemedicine ไดิ้ ข้อม้ลืผู้ลืต้ริวิจัทางห้องปฏิิบต้ั กิ าริ
จัะถี้กส่งต้่อให้แพทย์เพือ� ใช้ในการิวิินจัิ ฉััย แลืะต้ิดิต้่อสือ� สาริกับผู้้ป้ วิ่ ย
ผู้่านริะบบ Video Call
นอกจัากการิเจัาะเลืือดิหริือเก็บสิ�งส่งต้ริวิจัที�บ้านแลืะ
พบแพทย์ผู้่านริะบบ Telemedicine แลื้วิ ยังมีบริิการิริับยาที�
ริ้านยาใกลื้บ้านหริือทางไปริษ์ณีย์ โดิยหลืังจัากที�แพทย์วิินิจัฉััย
ข้อม้ลืผู้ลืต้ริวิจัทางห้องปฏิิบัต้ิการิ ซึ่ักถีามอาการิจัากผู้้้ป่วิยผู้่าน
Video Call แลืะสัง� จั่ายยาแลื้วิ ในกริณีทผู้�ี ป้ วิ่ ยเข้าริ่วิมโคริงการิริับยา
ที�ริ้านยาใกลื้บ้าน ข้อม้ลืการิสั�งจั่ายยาของแพทย์จัะถี้กส่งไปที�
ห้องยาของโริงพยาบาลื ทางเภสัชกริจัะแพ็คยาแลื้วิจััดิส่งไปยัง
ริ้านยาทีอ� ย้ใ่ กลื้บา้ นผู้้ป้ วิ่ ยหริือทีบ� า้ นผู้้ป้ วิ่ ยทางไปริษ์ณีย์ ทำาให้ผู้ป้ วิ่ ย
สามาริถีเดิิ น ทางไปริั บ ยาที� ริ้ า นยาหริื อ ริอริั บ ยาที� บ้ า นไดิ้ เ ลืย
โดิยไม่ต้้องมาโริงพยาบาลื
“ทั�ง 3 โคริงการินี�เป็นบริิการิสุขภาพแบบ New Normal
ที�ผู้้ป่วิยไม่ต้้องเดิินทางมาโริงพยาบาลืเลืย มีควิามสะดิวิก ไม่เสีย
เวิลืาริอคอย แลืะลืดิทัง� ควิามแออัดิในโริงพยาบาลืแลืะควิามเสีย� ง
ที�จัะสัมผู้ัสเชื�อโควิิดิ-19 โดิยเบื�องต้้นจัะเน้นผู้้้ป่วิยโริคเกี�ยวิกับ
เมต้าบอลืิ ก ในกลืุ่ ม โริคเบาหวิานแลืะโริคควิามดิั น โลืหิ ต้ ส้ ง
ในโริงพยาบาลืในสังกัดิกริุงเทพมหานคริทั�ง 8 แห่ง ปริะกอบดิ้วิย
โริงพยาบาลืกลืาง โริงพยาบาลืต้ากสิน โริงพยาบาลืเจัริิญกริุงปริะชาริักษ์์
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โริงพยาบาลืหลืวิงพ่ อ ทวิี ศัั ก ดิิ� ชุ ต้ิ นฺ ธ โริ อุ ทิ ศั โริงพยาบาลื
เวิชการิุ ณ ย์ ริั ศั มิ� โริงพยาบาลืลืาดิกริะบั ง กริุ ง เทพมหานคริ
โริงพยาบาลืริาชพิพัฒน์ โริงพยาบาลืสิริินธริ แลืะโริงพยาบาลื
ผู้้้ส้งอายุบางขุนเทียน” พล.ต.อ.อัศวิิน กลื่าวิ

ดิ้าน นพ.ศักดิ์ิช� ยั กาญจนวิัฒนา เลขาธิิการสำำานักงาน
หลักประกันสำุขภาพแห่งชาติ (สำปสำช.) กลื่าวิวิ่า การิจััดิบริิการิ
สุขภาพแบบ New Normal เป็นหนึ�งในยุทธศัาสต้ริ์ที� สปสช.
เน้นหนักในปี พ.ศั. 2564 โดิยไดิ้นำาริ่องในพื�นที�กริุงเทพมหานคริ
ปริิมณฑลื แลืะต้่างจัังหวิัดิ ทั�งนี�ขอแสดิงควิามชื�นชม กทม. ที�
เห็ น ควิามสำา คั ญ แลืะจัั ดิ บริิ ก าริในลืั ก ษ์ณะนี� ซึ่ึ� ง จัะช่ วิ ยอำา นวิย
ควิามสะดิวิกแก่ผู้้ป่วิย ลืดิควิามแออัดิในโริงพยาบาลืแลืะลืดิ
ควิามเสี�ยงสัมผู้ัสเชื�อโควิิดิ-19 เป็นอย่างมาก ในส่วินของ สปสช.
ก็มีการิปริับริะบบการิจั่ายเงินชดิเชยค่าบริิการิแก่หน่วิยบริิการิ
เพื�อสนับสนุนให้บริิการิสุขภาพแบบ New Normal เกิดิขึ�นไดิ้จัริิง
ปริะกอบดิ้ วิ ย การิปริั บ ริะบบการิจั่ า ยเงิ น ชดิเชยค่ า บริิ ก าริ
เจัาะเลืือดิแลืะเก็บสิ�งต้ริวิจันอกหน่วิยบริิการิ ในริะยะแริกเน้น
เจัาะเลืือดิในกลืุ่มผู้้้ป่วิยโริคเริื�อริังริายเก่าที�มีอาการิคงที� สามาริถี
ควิบคุมโริคไดิ้ดิเี ป็นหลืักก่อน ซึ่ึง� การิเจัาะเลืือดินอกหน่วิยบริิการินี�
จัะช่วิยลืดิริะยะเวิลืาการิริอคอยในโริงพยาบาลืไดิ้ 2-5 ชั�วิโมง
ขณะเดิียวิกัน สปสช. ยังไดิ้พัฒนาการิจั่ายเงินชดิเชย
ค่าบริิการิริะบบสาธาริณสุขทางไกลื หริือ Telemedicine โดิยเน้น
กลืุม่ ผู้้ป้ วิ่ ยโริคเริือ� ริังริายเก่าทีม� อี าการิคงที� สามาริถีควิบคุมโริคไดิ้ดิี
แพทย์สามาริถีต้ริวิจัริักษ์าผู้่านริะบบทางไกลืไดิ้ ไม่จัำาเป็นต้้อง
เดิินทางมาหาถีึงโริงพยาบาลื โดิย สปสช. กำาหนดิอัต้ริาจั่าย
แก่หน่วิยบริิการิสำาหริับบริิการิ Telemedicine ในส่วินขัน� ต้อนการิริับ
บริิการินั�น แพทย์จัะเป็นผู้้้ปริะเมินอาการิผู้้้ป่วิยวิ่ามีอาการิคงที�
พริ้ อ มที� จั ะริั บ การิริั ก ษ์าผู้่ า นริะบบ Telemedicine หริื อ ไม่
หากปริะเมินแลื้วิพบวิ่าผู้้้ป่วิยมีควิามพริ้อมก็จัะแจั้งให้ทริาบแลืะ
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สอบถีามควิามสมัคริใจัเข้าริ่วิมโคริงการิ จัากนัน� พยาบาลืจัะต้ิดิต้่อ
ชี�แจังข้อต้กลืง วิิธีการิต้ริวิจัทางไกลืแลืะนัดิหมายผู้้้ป่วิย
“ขั�นต้อนก็ไม่ยุ่งยาก เพียงแค่มีสมาริ์ทโฟนหริืออุปกริณ์
อื� น ๆ ที� ริ องริั บ ไดิ้ จัากนั� น ดิาวิน์ โ หลืดิแอปพลืิ เ คชั น ต้ามที�
โริงพยาบาลืกำาหนดิมาไวิ้ในเคริื�อง การิริับบริิการิทางเจั้าหน้าที�
จัะทำาการิยืนยันต้ัวิต้นผู้้้ป่วิย ต้ริวิจัสอบสิทธิการิริักษ์า จััดิเต้ริียม
ปริะวิัต้ิการิริักษ์าแลืะนัดิหมายเวิลืาพบแพทย์ให้ เมื�อถีึงเวิลืานัดิ
ก็ทำาการิเชื�อมต้่อวิิดิีโอคอลืกับแพทย์เพื�อริับการิต้ริวิจัวิินิจัฉััย”
นพ.ศักดิ์ิ�ชัย กลื่าวิ
ทั� ง นี� ใ นขั� น ต้อนการิริั บ ยา สปสช. มี โ คริงการิริั บ ยา
ใกลื้บา้ นแลืะริับยาทางไปริษ์ณีย์ ซึ่ึง� ดิำาเนินการิมาไดิ้ริะยะหนึง� แลื้วิ
ปัจัจัุบันมีริ้านยาในเขต้ กทม. 30 แห่งที�พริ้อมให้บริิการิผู้้้ป่วิย
จัากโริงพยาบาลืในสังกัดิ กทม. ซึ่ึ�งข้อดิีอีกปริะการิของการิริับยา
ทีริ� า้ นยาคือ ผู้้ป้ วิ่ ยจัะมีเวิลืาพ้ดิคุยริับคำาปริึกษ์าเริือ� งยากับเภสัชกริ
ไดิ้นานกวิ่าที�โริงพยาบาลื อีกทั�งเภสัชกริจัะช่วิยต้ิดิต้ามอาการิ
เบื�องต้้นแลืะปริะเมินผู้ลืการิใช้ยาให้อีกทางหนึ�งดิ้วิย

ทั�ง 3 โคริงการินี�เป็นส่วินเต้ิมเต้็มซึ่ึ�งกันแลืะกัน ทำาให้
การิให้บริิการิสุขภาพแบบ New Normal มีปริะสิทธิภาพส้งสุดิ
ผู้้้ป่วิยไดิ้ริับบริิการิที�มีคุณภาพมาต้ริฐานโดิยไม่ต้้องเดิินทางมาถีึง
โริงพยาบาลื ช่วิยอำานวิยควิามสะดิวิก ไม่ต้้องเสียเวิลืาริอคอย
ลืดิควิามเสี� ย งจัากโควิิ ดิ -19 ขณะเดิี ย วิกั น ก็ ลื ดิควิามแออั ดิ ที�
โริงพยาบาลือีกทางหนึ�งดิ้วิย
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โรคเบาหวานกัับโรคหัวใจ
อัันตรายแค่ไหนหากัติดเชื้้�อัโควิด-19
ผู้้�ป่่วยโรคเบาหวานและโรคหัวใจ หากติิดโควิด-19 มัักจะพบความัเสี่่�ยง
ที่่�จะที่ำาให�อาการรุนแรง แมั�ป่ัจจุบันยังไมั่มั่ข้�อมั้ลว่าผู้้�ป่่วยที่่�เป่็นโรคเบาหวาน
และโรคหัวใจมั่โอกาสี่ติิดเชื้้�อโควิด-19 ได�มัากกว่าคนที่ั�วไป่ แติ่สี่ำาหรับผู้้�ป่่วย
โรคเบาหวานที่่�ไมั่สี่ามัารถควบคุมัระดับนำ�าติาลในเล้อดให�อย้่ในเกณฑ์์ป่กติิได�
ป่ระกอบกับมั่โรคร่วมั รวมัถึงผู้้�ป่่วยโรคหัวใจ หากติิดเชื้้�อโควิด-19 ก็มั่โอกาสี่ที่่�จะ
เป่็นอันติรายถึงชื้่วิติได� ดังนั�น กลุ่มัผู้้�ป่่วยดังกล่าวจึงควรระมััดระวังและหล่กเล่�ยง
ความัเสี่่ย� งติ่าง ๆ
พญ.รััตนพรัรัณ สมิิทธารัักษ์์ อายุุรัแพทยุ์โรัคต่อมิไรั้ทอ่ ศููนยุ์เบาหวาน
ไทรัอยุด์์ และต่อมิไรั้ท่อ โรังพยุาบาลกรัุงเทพ กล่าวว่า คนที่่�เป่็นโรคเบาหวาน
อย้่เดิมัไมั่ได�มั่ข้�อมั้ลว่าสี่ามัารถติิดโควิด-19 ได�ง่ายกว่าคนที่ั�วไป่ แติ่สี่ิ�งที่่�ผู้้�ป่่วย
เบาหวานควรให�ความัระมััดระวังเป่็นอย่างมัากหากติิดเชื้้�อโควิด-19 ค้อ 1. ผู้้�ป่่วย
เบาหวานที่่ค� วบคุมันำา� ติาลได�ไมั่ดจ่ ะมั่โอกาสี่เกิดผู้ลข้�างเค่ยงจากการติิดเชื้้อ� โควิด-19
ได�มัากกว่าคนที่ัว� ไป่ เน้อ� งจากระดับนำ�าติาลที่่สี่� ง้ กว่าค่าป่กติิสี่ง่ ผู้ลให�ระบบภู้มัคิ มัุ� กัน
ประจำำ�เดืือนมีีนาคมี 2564
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ข้องร่างกายที่ำางานลดลง ร่างกายติ่อสี่้�กับเชื้้�อไวรัสี่ได�ไมั่ด่ เชื้้�อไวรัสี่สี่ามัารถเติิบโติและ
กระจายติัวได�ง่ายข้ึ�น 2. ผู้้�ป่่วยโรคเบาหวานที่่�มัโ่ รคร่วมั หากติิดเชื้้�อโควิด-19 มั่โอกาสี่
ที่่�จะมั่อาการรุนแรงมัากข้ึ�น หร้อมั่ผู้ลข้�างเค่ยงเพิ�มัข้ึ�นได� และ 3. ป่ฏิิกิริยาการอักเสี่บ
จากการติิดเชื้้�อไวรัสี่จะที่ำาให�การควบคุมัโรคเบาหวานที่ำาได�แย่ลง ร่างกายจะมั่ป่ฏิิกิริยา
ติ่อติ�านไวรัสี่และเกิดการอักเสี่บ ซึ่ึ�งจะสี่่งผู้ลที่ำาให�ระดับนำ�าติาลในเล้อดยิ�งสี่้งข้ึ�น กระที่บ
ติ่อระบบภู้มัิค�ุมักัน ที่ั�งน่�มั่ข้�อมั้ลว่าผู้้�ป่่วยโรคเบาหวานหากติิดเชื้้�อโควิด-19 จะมั่อัติรา
การเสี่่ยชื้่วติิ สี่้งและมั่โอกาสี่เสี่่ยชื้่วติิ 2-3 เที่่าในคนที่ัว� ไป่ จึงเป่็นสี่าเหติุให�ติอ� งระมััดระวัง
มัากยิ�งข้ึ�น การรักษาผู้้�ป่่วยเบาหวานหากติิดโควิด-19 จะมั่ข้�นั ติอนการรักษาเหมั้อนกับ
ผู้้�ป่่วยโควิด-19 ที่ั�วไป่ เพ่ยงแติ่ความัซึ่ับซึ่�อนข้องผู้้�ป่่วยเบาหวานค้อ ติ�องควบคุมัระดับ
นำ�าติาลในเล้อดควบค้ไ่ ป่ด�วย ยาเมั็ดบางติัวอาจมั่ข้อ� จำากัดหร้อติ�องใชื้�ดว� ยความัระมััดระวัง
อาจใชื้�วิธี่การป่รับยาหร้อให�อินซึ่้ลินแที่นเพ้�อชื้่วยในการรักษาในผู้้�ป่่วยที่่�มั่ภูาวะนำ�าติาล
สี่้งมัากร่วมัด�วย
เน้�องจากผู้้�ป่่วยโรคเบาหวานถ้อเป่็นกลุ่มัโรคเร้�อรัง การควบคุมัเบาหวานให�ด่
มั่ความัจำาเป่็นอย่างยิ�ง วิธี่การคุมัเบาหวานค้อ การรับป่ระที่านยาควบคุมัเบาหวาน
ไมั่ควรข้าดยา กรณ่ที่ไ่� มั่สี่ามัารถไป่โรงพยาบาลติามัที่่แ� พที่ย์นดั ได� การติรวจระดับนำ�าติาล
ด�วยติัวเองเป่็นเร้�องสี่ำาคัญ สี่ิ�งสี่ำาคัญค้อ ควรด้แลสีุ่ข้ภูาพร่างกายให�แข้็งแรงอย้่เสี่มัอ
ออกกำาลังกายที่่เ� หมัาะสี่มัเพ้อ� ภู้มัคิ มั�ุ กันที่่แ� ข้็งแรง ในผู้้ป่� ว่ ยเบาหวาน หลอดเล้อดมัักไมั่คอ่ ย
แข้็งแรง หากมั่โรคเบาหวานร่วมักับโรคป่ระจำาติัวอ้�น ๆ ควรเพิ�มัความัระมััดระวัง
ด�าน นพ.ชาติทนง ยุอด์วุฒิิ อายุุรัแพทยุ์โรัคหัวใจ โรังพยุาบาลหัวใจกรัุงเทพ
กล่าวว่า เชื้้�อไวรัสี่โควิด-19 ยังคงระบาดอย่างติ่อเน้�อง และมั่โอกาสี่ที่ำาอั นติราย
กับระบบติ่าง ๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะในผู้้�ป่่วยกลุ่มัโรคหัวใจที่่�มั่โอกาสี่เพิ�มัความัเสี่่�ยง
ในการเสี่่ยชื้่วิติได�หากติิดเชื้้�อโควิด-19
คนที่่�เป่็นโรคหัวใจไมั่ได�มั่ความัเสี่่�ยงติิดเชื้้�อโควิด-19 ได�ง่ายกว่าในคนที่ั�วไป่
แติ่ ป่ ระเด็ น ค้ อ หากติิ ด เชื้้� อ จะอั น ติรายและอาการข้องโรคจะรุ น แรงได� มั ากกว่ า
ไมั่ว่าจะเป่็นโรคหัวใจชื้นิดใดก็ติามั หากติิดเชื้้�อร่างกายจะมั่การติอบสี่นอง เชื้่น ไข้�ข้ึ�นสี่้ง
มั่การสี่ร�างสี่ารจากเซึ่ลล์ติา่ ง ๆ ในระบบภู้มัคิ มัุ� กันออกมัาเพ้อ� ติ่อสี่้ก� บั เชื้้อ� ไวรัสี่ จนอวัยวะ
ในร่างกายเกิดการอักเสี่บมัากข้ึ�น คนที่่�เป่็นโรคหัวใจ กล�ามัเน้�อหัวใจจะมั่การบ่บติัว
ที่่ผู้� ดิ ป่กติิอย้แ่ ล�ว ถ�าหากติิดเชื้้อ� อย่างรุนแรงอาจที่ำาให�การที่ำางานข้องกล�ามัเน้อ� หัวใจแย่ลง
อย่างรวดเร็ว กล�ามัเน้�อหัวใจอ่อนแอ เกิดหัวใจล�มัเหลวได�
ที่ั�งน่�เชื้้�อโควิด-19 เมั้�อเข้�าสี่้่ป่อดจะสี่่งผู้ลที่ำาให�ระบบการหายใจข้อง
ผู้้�ป่่วยเกิดป่ัญหาการแลกเป่ล่�ยนก๊าซึ่ออกซึ่ิเจนในร่างกายไมั่เป่็นป่กติิ เกิดภูาวะ
ออกซึ่ิเจนในเล้อดติำ�า นั�นหมัายถึง “หัวใจ” ติ�องที่ำางานหนักข้ึ�นเพ้�อพยายามั
ให�เล้อดไป่เล่ย� งสี่่วนติ่าง ๆ ข้องร่างกายได�เที่่าเดิมั ดังนัน� ในกลุมั่ คนที่่เ� ป่็นโรคหัวใจ
หากติิดเชื้้อ� ไวรัสี่จะมั่อาการรุนแรง ระบบการที่ำางานข้องร่างกายเกิดความัผู้ิดป่กติิ
เกิดป่ัญหาในระบบอ้�น ๆ ติามัมัา หร้ออาจติ�องใชื้�อุป่กรณ์พยุงชื้่พเพิ�มัมัากข้ึ�น
เชื้่น มั่การเข้�า ICU การใชื้�เคร้�องชื้่วยหายใจ และระยะเวลาในการรักษาติัว
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ในโรงพยาบาลนานกว่าผู้้�ป่่วยที่ั�วไป่ การใชื้�ยากระติุ�นความัดัน ซึ่ึ�งสี่ถานการณ์แบบน่�อาจ
สี่่งผู้ลให�ระบบติ่าง ๆ ในร่างกายแย่ลง และมั่อัติราการเสี่่ยชื้่วิติสี่้ง
ที่ั�งน่�อาการข้องผู้้�ป่่วยโรคหัวใจ หากติิดเชื้้�อไวรัสี่โควิด-19 เริ�มัติ�นไมั่ได�แติกติ่าง
จากคนที่ัว� ไป่ที่่ไ� ด�รบั เชื้้อ� ไวรัสี่ เชื้่น มั่ไข้� ไอ หอบ จมั้กไมั่ได�กลิน� ลิน� ไมั่รบั รสี่ แติ่หากผู้้ป่� ว่ ยโรคหัวใจ
มั่การเดินที่างไป่ยังพ้น� ที่่เ� สี่่ย� ง หร้อมั่ป่ระวัติสี่ิ มัั ผู้ัสี่กับผู้้ป่� ว่ ยกลุมั่ เสี่่ย� ง หร้อมั่อาการเหน้อ� ยหอบ
มัากข้ึ�น หายใจลำาบากมัากข้ึ�น ควรเข้�ารับการติรวจแยกอาการอ่กครั�งว่าเป่็นอาการที่่�เกิดจาก
โรคหัวใจ หร้อสี่าเหติุมัาจากการติิดเชื้้�อ
เพ้�อความัป่ลอดภูัย ห่างไกลจากโควิด-19 ควรป่ฏิิบัติิตินติามัคำาแนะนำาข้องแพที่ย์
ได�แก่ 1. ล�างมั้อด�วยสี่บ้แ่ ละนำ�าสี่ะอาด หร้อล�างมั้อด�วยเจลแอลกอฮอล์ 2. ใสี่่หน�ากากอนามััย
ให�ถ้กติ�องเพ้�อควบคุมัการแพร่กระจายโรค 3. หล่กเล่�ยงการเอามั้อไป่สี่ัมัผู้ัสี่บริเวณใบหน�า
ไมั่ข้ย่�ติา แคะจมั้ก และสี่ัมัผู้ัสี่ป่าก เพ้�อลดโอกาสี่การนำาเชื้้�อโรคเข้�าสี่้่ร่างกาย เพราะเชื้้�อไวรัสี่
โควิด-19 สี่ามัารถแพร่กระจายได�ผู้่านที่างละอองฝอยข้องผู้้�ป่่วยหร้อจากพ้�นที่่�ที่่�เป่็นแหล่ง
ระบาด ทีุ่กคนควรระมััดระวังการติิดติ่อ การสี่ัมัผู้ัสี่ด�วยการด้แลสีุ่ข้อนามััยข้องตินเองอย่าง
เคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ�งในผู้้�สี่้งอายุมัากกว่า 60 ป่ีข้ึ�นไป่และมั่โรคป่ระจำาติัว นอกจากน่�
หากมั่ป่ระวัติสี่ิ มัั ผู้ัสี่หร้อใกล�ชื้ดิ กับผู้้ป่� ว่ ยที่่ติ� อ� งสี่งสี่ัยภูายใน 14 วัน แล�วมั่อาการไข้� ไอ หายใจเหน้อ� ย
ควรพบแพที่ย์ เ พ้� อ คั ดกรองและหาสี่าเหติุ แ ติ่ เ นิ� น ๆ จะชื้่ วยป่้ องกั น ภูาวะแที่รกซึ่� อนที่่�
อาจเกิดข้ึ�นได� ที่่�สี่ำาคัญหากมั่โรคหลอดเล้อดหัวใจติ่บเดิมัหร้อมั่โรคป่ระจำาติัวที่่�เสี่่�ยงติ่อ
หลอดเล้ อ ดหั ว ใจติ่ บ ควรรั บ ป่ระที่านยาติามัที่่� แ พที่ย์ สี่ั� ง รวมัถึ ง การฉ่ ด วั ค ซึ่่ น ป่้ อ งกั น
โรคไข้�หวัดใหญ่ป่ระจำาป่ี และวัคซึ่่นป่้องกันป่อดบวมั Pneumococcal vaccine หากมั่ข้�อบ่งชื้่�
ในผู้้�สี่้งวัยที่่�มั่โรคป่อดหร้อโรคหัวใจควรอย้่ภูายใติ�การด้แลข้องแพที่ย์อย่างเคร่งครัด
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วััค์ซีีนโค์วัิด-19 พร้อม…

หมอพร้้อม ไม่่ใช่่ Application ดัังนั้ั�นั้ จึึงไม่่จึำ�เป็็นั้ที่่�เร�ต้้องโหลดัม่�
ต้ิดัต้ั�งบนั้โที่รศััพที่์ม่ือถืือเหม่ือนั้กัับแอป็ฯ ต้ัวอื�นั้ ๆ เพร�ะว่�หม่อพร้อม่คืือ
Line Official Account ที่่อ� ยู่่ใ่ นั้แอป็ฯ Line ที่่เ� ร�ใช่้กันั้ั ทีุ่กัวันั้นั้ันั้� เองคื่ะ สำำ�หรับ
วิธี่กั�รเข้้�ถืึงง่�ยู่ ๆ เพ่ยู่งแคื่พิม่พ์ “หม่อพร้อม่” หรือผ่่�นั้ QR Code หรือลิงคื์
line://ti/p/@475ptmfj กั็สำ�ม่�รถืใช่้ง�นั้ไดั้แล้วนั้ะคืะ โดัยู่สำ�ม่�รถืใช่้ไดั้ที่ั�ง iOS
และ Android
วััตถุุประสงค์์ของหมอพร้อมกัับกัารฉีีดวััค์ซีีนโค์วัิด-19
• หม่อพร้อม่ไม่่ใช่่ระบบจึองวัคืซี่นั้ อยู่่�เข้้�ใจึผ่ิดั ไม่่ใช่่กั�รลงช่ื�อ
เพื�อหวังจึะไดั้จึองคืิวฉี่ดัวัคืซี่นั้นั้ะจึ๊ะ
• หม่อพร้อม่ใช่้เป็็นั้ระบบรองรับกั�รฉี่ดัวัคืซี่นั้โคืวิดั-19 ข้องแต้่ละกัลุม่่
ที่่�ม่่คืว�ม่เสำ่�ยู่งแต้กัต้่�งกัันั้ไป็
• หม่อพร้อม่จึะถื่กัใช่้เป็็นั้ช่่องที่�งสำือ� สำ�รระหว่�งหนั้่วยู่ง�นั้ที่่จึ� ดัั กั�ร
เรื�องกั�รฉี่ดัวัคืซี่นั้ กั�รต้ิดัต้�ม่ผ่ลกั�รฉี่ดักัับผ่่้ที่่�ไดั้รับกั�รฉี่ดัวัคืซี่นั้
โคืวิดั-19 ไป็แล้ว
• ใช่้เป็็นั้ระบบร�ยู่ง�นั้ต้ิดัต้�ม่อ�กั�รที่่ไ� ม่่พงึ ป็ระสำงคื์ที่อ่� �จึจึะเกัิดักัับ
ผ่่้ที่่�รับวัคืซี่นั้ไป็แล้ว
• ใช่้เป็็นั้ระบบนั้ัดัหม่�ยู่ในั้กั�รรับวัคืซี่นั้เข้็ม่ที่่� 2
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กัารทำำงานของ “หมอพร้อม” มีฟัังกั์ชัันต่าง ๆ ดังนี�
• วัคืซี่นั้โคืวิดั-19 ต้รวจึสำอบกัลุม่่ เป็้�หม่�ยู่กั�รไดั้รบั วัคืซี่นั้ แสำดังข้้อม่่ลวัคืซี่นั้ที่่ไ� ดั้รบั เช่่นั้ บริษัที่ั ผ่่ผ่้ ลิต้วัคืซี่นั้
แสำดัง Lot Release และ Serial Number นั้อกัจึ�กันั้่�ระบบ “หม่อพร้อม่” ยู่ังเป็็นั้ระบบป็ระเม่ินั้คืว�ม่เสำ่�ยู่ง
กั�รเลือกัโรงพยู่�บ�ล เลือกัเวล�ที่่�จึะไป็รับวัคืซี่นั้ ช่่วยู่ต้ิดัต้�ม่กั�รร�ยู่ง�นั้ผ่ลข้้�งเคื่ยู่งจึ�กักั�รรับวัคืซี่นั้
และแสำดังใบยู่ืนั้ยู่ันั้กั�รไดั้รับวัคืซี่นั้ แจึ้งวันั้นั้ัดัม่�ฉี่ดัวัคืซี่นั้เข้็ม่ที่่� 2
• สำถื�นั้กั�รณ์์โคืวิดั-19 วันั้นั้่� โดัยู่จึะม่่กั�รแจึ้งร�ยู่ละเอ่ยู่ดั ยู่อดัผ่่้ต้ิดัเช่ื�อในั้ไที่ยู่และต้่�งป็ระเที่ศั รวม่ที่ั�ง
ข้่�วสำ�รสำถื�นั้กั�รณ์์โคืวิดั-19 ต้่�ง ๆ คืว�ม่ร่เ้ กั่�ยู่วกัับโรคื เป็็นั้ต้้นั้
• คื้นั้ห�หนั้่วยู่บริกั�รต้รวจึโคืวิดั-19 โดัยู่ป็ระช่�ช่นั้ที่่ม่� คื่ ว�ม่เสำ่ยู่� งสำ�ม่�รถืคื้นั้ห�หนั้่วยู่บริกั�รต้รวจึโคืวิดั-19
ที่่�ไดั้รับกั�รรับรองจึ�กักัระที่รวงสำ�ธี�รณ์สำุข้ที่ั�งภ�คืรัฐและเอกัช่นั้ ดั้วยู่กั�รคื้นั้ห� 2 ร่ป็แบบ ดัังนั้่� คื้นั้ห�
จึ�กัพิกัดัั ใกัล้ต้ัว และคื้นั้ห�จึ�กัช่ื�อหนั้่วยู่บริกั�ร
• บริกั�รพิเศัษัอื�นั้ ๆ เช่่นั้ คื้นั้ห�หนั้่วยู่บริกั�ร ต้รวจึสำอบสำิที่ธีิรักัษั�พยู่�บ�ล บริกั�รจึองคืิว คืว�ม่ร่้สำุข้ภ�พ
และยู่� เป็็นั้ต้้นั้
วัิธีีกัารใชั้งาน
1. หลังจึ�กัห�แอป็ฯ เจึอและกัดัเพิ�ม่เพื�อนั้ไป็แล้ว กั็ม่่ข้ั�นั้ต้อนั้คืือ 1. ต้้องลงที่ะเบ่ยู่นั้ 2. ต้รวจึสำอบข้้อม่่ล
และยู่ืนั้ยู่ันั้ นั้อกัจึ�กัต้ัวเองแล้วยู่ังสำ�ม่�รถืลงที่ะเบ่ยู่นั้แที่นั้คืนั้ในั้คืรอบคืรัวไดั้ โดัยู่ไป็ที่่�หนั้้�ต้่�งยู่ืนั้ยู่ันั้
ข้้อม่่ลอ่กัคืรั�ง กัดั “เพิ�ม่บุคืคืลอื�นั้” และ “ระบุคืว�ม่สำัม่พันั้ธี์” แล้ว “ลงที่ะเบ่ยู่นั้และยู่ืนั้ยู่ันั้” รอยู่ืนั้ยู่ันั้จึ�กั
ระบบห�กัลงที่ะเบ่ยู่นั้สำำ�เร็จึ
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2. ต้รวจึสำอบและยู่ืนั้ยู่ันั้สำิที่ธีิกั�รรับวัคืซี่นั้โคืวิดั-19 โดัยู่ไป็ที่่�หนั้้�หลักั กัดัเม่นั้่ “วัคืซี่นั้” ต้รวจึสำอบข้้อม่่ล แล้วกัดัป็ุ�ม่
รับสำิที่ธีิ สำ�ม่�รถืคื้นั้ห�หนั้่วยู่ง�นั้ที่่�ให้บริกั�รวัคืซี่นั้ไดั้

3. ป็ระเม่ินั้อ�กั�รไม่่พึงป็ระสำงคื์หลังไดั้รับวัคืซี่นั้เข้็ม่ที่่� 1 (ป็ระช่�ช่นั้)
3.1 หลังฉี่ดัวัคืซี่นั้เข้็ม่ที่่� 1 แล้วจึะไดั้รับข้้อคืว�ม่ยู่ืนั้ยู่ันั้
3.2 ที่ำ�แบบป็ระเม่ินั้หลังจึ�กัไดั้รับวัคืซี่นั้ในั้วันั้ที่่� 1 (วันั้แรกั)
3.3 จึะไดั้รับกั�รแจึ้งเต้ือนั้ให้ที่ำ�แบบป็ระเม่ินั้คืรั�งที่่� 2 ในั้อ่กั 7 วันั้หลังจึ�กัฉี่ดัวัคืซี่นั้
3.4 จึะไดั้รับกั�รแจึ้งเต้ือนั้ให้ที่ำ�แบบป็ระเม่ินั้คืรั�งที่่� 3 ในั้วันั้ที่่� 30 หลังจึ�กัฉี่ดัวัคืซี่นั้
3.5 จึ�กันั้ั�นั้จึะไดั้รับกั�รแจึ้งเต้ือนั้ฉี่ดัวัคืซี่นั้เข้็ม่ที่่� 2

14

วงการยา

ประจำำ�เดืือนมีีนาคมี 2564

T he Med icin e Jo ur n a l

Healthcare x Application

4. ป็ระเม่ินั้อ�กั�รไม่่พึงป็ระสำงคื์หลังไดั้รับวัคืซี่นั้เข้็ม่ที่่� 2 (ป็ระช่�ช่นั้)
4.1 หลังฉี่ดัวัคืซี่นั้เข้็ม่ที่่� 2 แล้วจึะไดั้รับข้้อคืว�ม่ยู่ืนั้ยู่ันั้
4.2 ที่ำ�แบบป็ระเม่ินั้หลังจึ�กัไดั้รับวัคืซี่นั้เข้็ม่ที่่� 2 ในั้วันั้ที่่� 1 (วันั้แรกั)
4.3 จึะไดั้รับกั�รแจึ้งเต้ือนั้ให้ที่ำ�แบบป็ระเม่ินั้อ่กั 3 คืรั�ง คืือในั้วันั้ที่่� 7, 30 และ 60
4.4 หลังจึ�กันั้ั�นั้จึะไดั้รับกั�รยู่ืนั้ยู่ันั้ว่�ไดั้รับวัคืซี่นั้คืรบที่ั�ง 2 เข้็ม่ ถืือเป็็นั้อันั้ไดั้รับวัคืซี่นั้โดัยู่คืรบถื้วนั้สำม่บ่รณ์์

หมอพร้้อมแล้ว พวกเร้าพร้้อมกันหร้ือยัังคะ ???
ข้้อมูลอ้างอิง
• โรงพยู่�บ�ลร�ช่วิถื่ Rajavithi Hospital Channel: https://www.youtube.com/watch?v=2jV7EU6lr7M
ประจำำ�เดืือนมีีนาคมี 2564
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พญ.รสพร กิตติเยาวมาลย์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
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ความรัักเป็็นสิ่่�งที่่�สิ่วยงามและเป็็นสิ่่�งที่่�ดี่ แต่่เรัาก็ควรัต่้องป็้องกัน
เพื่่อ� ไม่ให้้เก่ดีเห้ตุ่ที่ไ�่ ม่คาดีฝััน สิ่ำาห้รัับห้นุม่ ๆ สิ่าว ๆ นักรัักที่ัง� ห้ลาย โรัคต่่ดีต่่อ
ที่างเพื่ศสิ่ัมพื่ันธ์์ ห้รั่อเรั่ยกกันแบบน่ารััก ๆ ว่า “โรัคที่่�มากับความรััก”
ที่่ห� ลายที่่านสงสัยแต่่ไม่่กล้าพููดถึึง สม่าคม่แพูที่ย์ผิวิ หนังแห่งประเที่ศไที่ยจึึงนำาม่า
ไขข้อข้องใจึและที่ำาความ่รูจึ้ กั กันในแต่่ละโรค ซึ่ึง� ม่่ความ่เก่ย� วข้องกันและเป็นเร่อ� ง
ที่่�น่าแปลกว่าในช่่วงรอบปีที่่�ผิ่านม่า ที่ำาไม่โรคต่ิดต่่อที่างเพูศสัม่พูันธ์์หลาย ๆ โรค
กลับม่าระบาดอ่กครัง� และโรคเหล่าน่ส� าม่ารถึที่่จึ� ะต่ิดต่่อจึากคนหนึง� สูอ่ ก่ คนหนึง�
โดยการม่่เพูศสัม่พูันธ์์ บางโรคอาจึต่ิดต่่อกันโดยการสัม่ผิัสหร่อถึ่ายที่อดสู่ลูก
ขณะอยู่ในครรภ์์ ได้แก่ ซึ่ิฟิิลิส หนองใน แผิลริม่อ่อน เริม่อวัยวะเพูศ เป็นต่้น
นอกจึากน่ย� งั ม่่บางโรคที่่ส� าม่ารถึต่ิดต่่อที่างการสัม่ผิัสได้ เช่่น หูดหงอนไก่ หูดข้าวสุก
เริม่ หิด โลน ซึ่ึ�งในบางโรคอาจึแสดงอาการหร่อไม่่แสดงอาการก็ได้ เราม่ารู้จึัก
โรคเหล่าน่�กันด่กว่า
ในปั จึ จึุ บั น สถึานการณ์ โรคต่ิ ด ต่่ อ ที่างเพูศสั ม่ พูั น ธ์์ ใ นประเที่ศไที่ยม่่
แนวโน้ม่สูงขึ�น จึากข้อมู่ลของกองระบาดวิที่ยา กรม่ควบคุม่โรค พูบว่าม่่ผิู้ป่วย
โรคต่ิดต่่อที่างเพูศสัม่พูันธ์์ประกอบไปด้วย 5 โรคหลัก (ซึ่ิฟิลิ สิ หนองใน หนองในเที่่ยม่
แผิลริม่อ่อน และฝีีม่ะม่่วง/กาม่โรคต่่อม่นำ�าเหล่อง) ม่่จึำานวนเพูิม่� ขึน� อย่างต่่อเน่อ� ง
ในช่่วง 5 ปีที่่�ผิ่านม่า โดยม่่อัต่ราป่วยเพูิ�ม่ขึ�นจึาก 23.0 ต่่อประช่ากรแสนคน
ในปีงบประม่าณ 2558 เป็น 33.8 ต่่อประช่ากรแสนคน ในปีงบประม่าณ 2562
โดยพูบว่าโรคหนองในม่่อัต่ราป่วยสูงสุด รองลงม่าค่อ ซึ่ิฟิิลิส หนองในเที่่ยม่
แผิลริม่อ่อน และฝีีม่ะม่่วง/กาม่โรคต่่อม่นำ�าเหล่อง ต่าม่ลำาดับ ซึ่ึ�งพูบอัต่ราป่วย
ม่ากที่่�สุดในกลุ่ม่อายุ 15-24 ปี
พญ.รสัพร กิติติิเยาวัมาลัย์
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โรคหนองในเกิดจึากเช่่อ� แบคที่่เร่ยช่่อ� Neisseria gonorrhoeae ม่่ระยะฟิักต่ัว 1-14 วัน และม่ักที่ำาให้
เกิดอาการในช่่วง 2-5 วัน ในผิู้ป่วยช่ายจึะม่่อาการปัสสาวะแสบขัด และม่่หนองไหลจึากที่่อปัสสาวะ และ
อาจึเกิดภ์าวะแที่รกซึ่้อน เช่่น อัณฑะอักเสบ และที่ำาให้เป็นหม่ันได้ ผิู้ช่ายอาจึไม่่แสดงอาการได้ร้อยละ 10
ส่วนในผิูห้ ญิิงอาจึม่่ต่กขาวม่่กลิ�นเหม่็น ปัสสาวะแสบขัด ปวดที่้องน้อย และอาจึเกิดภ์าวะแที่รกซึ่้อน เช่่น
อุ้งเช่ิงกรานอักเสบจึนอาจึที่ำาให้เกิดการต่ั�งครรภ์์นอกม่ดลูกหร่ออาจึเป็นหม่ันได้ ผิู้หญิิงประม่าณร้อยละ 70
อาจึไม่่ม่่อาการผิิดปกต่ิ ที่ั�งช่ายและหญิิงอาจึต่ิดเช่่�อที่่�ลำาคอได้หากม่่การร่วม่เพูศที่างปาก (oral sex) และ
การต่ิดเช่่อ� ที่างที่วารหนักม่ักไม่่ม่อ่ าการ ส่วนโรคหนองในเที่่ยม่เกิดจึากเช่่อ� ได้หลายช่นิด แต่่สว่ นใหญิ่เกิดจึาก
เช่่�อแบคที่่เร่ยซึ่ึ�งอาการจึะน้อยกว่าโรคหนองใน และที่ำาให้เกิดภ์าวะแที่รกซึ่้อนได้เช่่นเด่ยวกับโรคหนองใน
โรคซึ่ิฟิิลิสเกิดจึากเช่่�อแบคที่่เร่ยช่่�อ Treponema pallidum ม่่ระยะฟิักต่ัวประม่าณ 10-90 วัน ผิู้ป่วย
อาจึม่่อาการได้หลายอย่างต่าม่ระยะของโรค เช่่น แผิลริม่แข็งที่่�อวัยวะเพูศหร่อที่วารหนัก ม่่ผิ่�นต่าม่ลำาต่ัว
ฝี่าม่่อ ฝี่าเที่้า ผิม่ร่วง คิ�วร่วง แต่่ในผิู้ป่วยที่่�เป็นโรคซึ่ิฟิิลิสระยะแฝีงจึะไม่่แสดงอาการ ซึ่ึ�งหากไม่่ได้รับ
การรักษา โรคอาจึลุกลาม่ที่ำาลายอวัยวะสำาคัญิ เช่่น หัวใจึ สม่อง กระดูก ที่ำาให้พูกิ ารและเส่ยช่่วิต่ได้
ปัจึจึัยเส่�ยงสำาคัญิของการต่ิดเช่่�อโรคต่ิดต่่อที่างเพูศสัม่พูันธ์์ค่อ การม่่เพูศสัม่พูันธ์์โดยไม่่ใช่้ถึุงยาง
อนาม่ัย หร่อถึุงยางอนาม่ัยแต่ก รั�ว หลุด ไม่่ว่าช่่องที่างใดช่่องที่างหนึ�งที่่�ใช่้ในการม่่เพูศสัม่พูันธ์์ก็ต่าม่
(ที่างอวัยวะเพูศ ที่างที่วารหนัก ที่างช่่องปากและคอ) คู่เพูศสัม่พูันธ์์เป็นโรคต่ิดต่่อที่างเพูศสัม่พูันธ์์ หร่อ
การที่่�ม่่คเู่ พูศสัม่พูันธ์์ม่ากกว่า 1 คน ก็ที่ำาให้ความ่เส่�ยงเพูิ�ม่ม่ากขึ�นเช่่นเด่ยวกัน
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ดังนั�น ในการป้องกันไม่่ให้ต่ิดโรคต่ิดต่่อที่างเพูศสัม่พูันธ์์สาม่ารถึที่ำาได้ง่าย ๆ โดยการใช่้ถึุงยาง
อนาม่ัยอย่างถึูกต่้องทีุ่กช่่องที่างที่่�ใช่้ในการม่่เพูศสัม่พูันธ์์ (ที่างอวัยวะเพูศ ที่างที่วารหนัก ที่างช่่องปาก
และคอ) เน่�องจึากสาม่ารถึต่ิดเช่่�อโรคต่ิดต่่อที่างเพูศสัม่พูันธ์์ได้ทีุ่กช่่องที่าง และหากม่่การใช่้สารหล่อล่�น
ควรใช่้สารหล่อล่�นช่นิดที่่�ม่่นำ�าหร่อซึ่ิลิโคนเป็นส่วนผิสม่ เน่�องจึากการใช่้สารหล่อล่�นที่่�ม่่ส่วนประกอบอ่�น ๆ
อาจึที่ำาให้ถึุงยางอนาม่ัยฉี่กขาดได้ง่าย
สำาหรับการป้องกันโรคเอดส์ (เอช่ไอว่) ม่่การรับประที่านยาต่้านไวรัสเอช่ไอว่ (ยาเพูร็พู) เพู่�อเป็น
การป้องกันการต่ิดเช่่อ� ก่อนการสัม่ผิัสเช่่อ� เอช่ไอว่ (Pre-Exposure Prophylaxis หร่อ PrEP) การใช่้ยาเพูร็พู (PrEP)
ยังคงต่้องใช่้รว่ ม่กับการใช่้ถึงุ ยางอนาม่ัยทีุ่กครัง� เม่่อ� ม่่เพูศสัม่พูันธ์์ เน่อ� งจึากยาเพูร็พู (PrEP) ไม่่สาม่ารถึป้องกัน
การต่ิดเช่่�อโรคต่ิดต่่อที่างเพูศสัม่พูันธ์์อ่�น ๆ ได้ ประโยช่น์ของการใช่้ถึุงยางอนาม่ัยนอกจึากจึะป้องกันโรค
ได้แล้ว ยังสาม่ารถึป้องกันการที่้องไม่่พูร้อม่ได้อก่ ด้วย
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หมอยง ตอบข้้อสงสัยวััคซีีนโควัิด-19
ที่ี�คนไที่ยควัรร้้

ศ.นพ.ยง แพทย์ผู้เ้� ชี่่ย� วชี่าญเฉพาะทางด้�านไวรััสวิทยาคลิินกิ เผู้ยวัคซี่นโควิด้-19 ของบรัิษัทั
ซีิโนแวคมี่ปรัะสิทธิิภาพลิด้ความีรัุนแรังของโรัคได้�ด้่ มี่ความีปลิอด้ภัย เชี่ิญชี่วนกลิุ�มีเป้าหมีาย
รัับการัฉ่ด้วัคซี่นเพ่�อชี่าติิ พรั�อมีติอบข�อสงสัยวัคซี่นโควิด้-19 ท่�คนไทยควรัรั้�
ศ.นพ.ยง ภู่่ว� รวรรณ หััวหัน้าศ่นย์เชี่่ย� วชี่าญเฉพาะทางด้้านไวรัสวิทยาคลิินกิ ภู่าควิชี่า
กุมารเวชี่ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุุฬาลิงกรณ์มหัาวิทยาลิัย แถลิงข�าวปรัะเด้็น “วัคซี่นโควิด้-19:
ท่�คนไทยควรัรั้�” ว�า การัรัะบาด้ของโควิด้-19 ครัั�งน่�ถ่อเป็นการัรัะบาด้ใหญ�ในรัอบ 100 ปี หลิังจาก
ท่�เคยมี่การัรัะบาด้ของไข�หวัด้ใหญ�สเปนในปี พ.ศ. 2461 หากไมี�มี่การัด้ำาเนินการัใด้ปรัะเทศไทย
มี่ผู้เ�้ ส่ยชี่่วติิ 1% หรั่อปรัะมีาณ 7 แสนคน แลิะใชี่�เวลิา 2 ปีโรัคจึงจะสงบ ซีึง� ท่ผู้� า� นมีามีาติรัการัติ�าง ๆ
แลิะการัใชี่�ชี่่วิติแบบวิถ่ชี่่วิติใหมี�สามีารัถลิด้การัรัะบาด้ ลิด้การัส้ญเส่ยได้�อย�างมีาก ทำาให�ไทยมี่
ผู้้�เส่ยชี่่วิติปรัะมีาณ 80 คน สำาหรัับวัคซี่นโควิด้-19 จะมีาทด้แทนการัป่วย สรั�างภ้มีิค�มีุ กันให�เกิด้ขึ�น
สำาหรัับวัคซี่นโควิด้-19 ของบรัิษัทั ซีิโนแวคท่จ� ะฉ่ด้ให�ผู้ท้� อ่� ย้ใ� นปรัะเทศไทยมี่ปรัะสิทธิิภาพ
ลิด้ความีรัุนแรังของโรัคได้�ด้่ โด้ยป้องกันการัป่วยท่มี� อ่ าการัน�อย ติ�องพบแพทย์แบบผู้้ป� ว่ ยนอกได้�ถงึ
70% ป้องกันการัป่วยท่�ติ�องเข�าโรังพยาบาลิได้� 100% แลิะป้องกันการัเจ็บป่วยเลิ็กน�อยท่�ไมี�ติ�อง
พบแพทย์ 50 กว�า% สาเหติุท่�ยังไมี�ฉ่ด้ในคนท่�มี่อายุ 60 ปีนั�น เน่�องจากเป็นวัคซี่นใหมี� มี่การัศึกษัา
ในผู้้ท� มี่� อ่ ายุติงั� แติ� 60 ปีขนึ� ไปปรัะมีาณ 3% จึงยังไมี�ทรัาบผู้ลิในการัป้องกันโรัคแลิะอาการัแทรักซี�อน
คาด้ว�ารัอผู้ลิการัศึกษัาปรัะมีาณ 2 เด้่อน เมี่�อมี่ข�อมี้ลิมีากขึ�นอาจปรัับเปลิ่�ยนได้�
ศ.นพ.ยง กลิ�าวติ�ออ่กว�า สำาหรัับจะฉ่ด้เมี่�อไหรั�น�ัน กรัะทรัวงสาธิารัณสุขมี่กฎเกณฑ์์
จัด้ลิำาด้ับการัฉ่ด้ติามีความีเส่�ยง ขณะน่�ทั�วโลิกฉ่ด้วัคซี่นไปแลิ�วมีากกว�า 220 ลิ�านโด้๊ส บางปรัะเทศ
เชี่�น อิสรัาเอลิ ฉ่ด้เข็มีแรักครัอบคลิุมีปรัะชี่ากรัถึง 80% พบว�าจำานวนผู้้ติ� ด้ิ เชี่่อ� ลิด้ลิงกว�าครัึง� อัติรัาติาย
ติ�อวันลิด้ลิง ชี่่ใ� ห�เห็นว�าการัฉ่ด้วัคซี่นหมี้มี� ากสามีารัถป้องกันโรัคได้�อย�างมี่ปรัะสิทธิิภาพ ส�วนอาการั
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แทรักซี�อนนั�น ข�อมี้ลิของสหรััฐอเมีรัิกาฉ่ด้ 13 ลิ�านคน มี่อาการั
แพ�รัุนแรัง 5 คนในลิ�านคน เกิด้อาการัขณะอย้�ในโรังพยาบาลิ
ไมี�มีผู้่ เ้� ส่ยชี่่วติิ ส�วนภาพรัวมีหลิังการัฉ่ด้ 220 ลิ�านโด้๊ส มี่ผู้เ้� ส่ยชี่่วติิ
113 รัาย เมี่อ� สอบสวนแลิ�วพบว�าไมี�มีรั่ ายใด้ท่เ� ก่ย� วกับการัฉ่ด้วัคซี่น
โด้ยติรัง ส�วนใหญ�เกิด้จากอุบติั เิ หติุแลิะโรัคปรัะจำาติัว อาการัท่พ� บ
ส�วนใหญ�เป็นอาการัหลิังการัฉ่ด้วัคซี่นทัว� ไป เชี่�น เจ็บปวด้เลิ็กน�อย
บรัิเวณท่�ฉ่ด้ มี่ไข� จึงขอให�มีั�นใจในเรั่�องความีปลิอด้ภัยของวัคซี่น
“ส�วนจะฉ่ด้วัคซี่นโควิด้-19 ชี่นิด้ใด้ด้่น�นั วัคซี่นซีิโนแวค
แลิะแอสติรั�าเซีนเนก�าท่�นำามีาฉ่ด้ในปรัะเทศไทยมี่ปรัะสิทธิิภาพ
ไมี� แ ติกติ� า งกั น สามีารัถลิด้ความีรัุ น แรังของโรัคได้� ด้่ ไมี� ใ ห� มี่
อาการัป่วยรัุนแรังแลิะเส่ยชี่่วติิ เมี่อ� มี่วคั ซี่นเรัาก็จะมี่การัผู้�อนคลิาย
เพิ�มีขึ�นเรั่�อย ๆ การัฉ่ด้วัคซี่นเป็นการัป้องกันเรัา ป้องกันเขา แลิะ
ยังเป็นการัป้องกันคนรัอบข�าง จึงขอเชี่ิญชี่วนให�มีารัับการัฉ่ด้วัคซี่น
เป็นการัฉ่ด้เพ่อ� ชี่าติิ เพรัาะเมี่อ� มี่การัฉ่ด้จำานวนมีาก โรัคน่ก� จ็ ะสงบลิง
ชี่่วิติความีเป็นอย้�ของเรัาจะกลิับค่น ฟื้้�นฟื้้เศรัษัฐกิจติ�อได้� ซีึ�งผู้ลิ
สำารัวจปรัะชี่าชี่นกว�า 30,000 คน พบว�า 80% ติ�องการัฉ่ด้วัคซี่น”
ศ.นพ.ยง กลิ�าว
สำาหรัับข�อสงสัยว�ามี่ความีจำาเป็นท่ติ� อ� งติรัวจภ้มีติิ า� นทาน
ก�อนแลิะหลิังฉ่ด้วัคซี่นหรั่อไมี�น�ัน ไมี�มี่ความีจำาเป็นติ�องติรัวจ
จะติรัวจเฉพาะเมี่�อนำาข�อมี้ลิไปใชี่�สำาหรัับการัศึกษัาวิจัยเท�านั�น
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ผู้้�ท่�มี่อายุ 90 ปี ฉ่ด้วัคซี่นได้�หรั่อไมี� คำาติอบค่อ อายุ
ไมี�ได้�เป็นปัจจัยท่�เป็นข�อห�ามีไมี�ให�ฉ่ด้วัคซี่น โด้ยวัคซี่นของบรัิษััท
แอสติรั�าเซีนเนก�าฉ่ด้ได้�ติั�งแติ�อายุ 18 ปีขึ�นไป ส�วนซีิโนแวคติ�อง
รัอข�อมี้ลิอ่กรัะยะหนึ�ง
ฉ่ด้วัคซี่นโควิด้-19 พรั�อมีกับวัคซี่นไข�หวัด้ใหญ�ได้�หรั่อไมี�
เน่�องจากวัคซี่นโควิด้-19 เป็นวัคซี่นใหมี� จึงยังไมี�อยากให�ฉ่ด้
พรั�อมีกับวัคซี่นอ่น� เพรัาะหากมี่อาการัข�างเค่ยงจะไมี�ทรัาบว�าเกิด้
จากวัคซี่นใด้ จึงให�ฉด้่ ห�างกัน 2 สัปด้าห์ ยกเว�นในกรัณ่ปอ้ งกันโรัค
รัุนแรังถึงชี่่วิติ สามีารัถฉ่ด้ได้� เชี่�น ถ้กสุนัขกัด้ จำาเป็นติ�องฉ่ด้วัคซี่น
ป้องกันโรัคพิษัสุนัขบ�า วัคซี่นป้องกันบาด้ทะยัก
การัฉ่ด้วัคซี่นเข็มีท่� 1 แลิะเข็มีท่� 2 คนลิะชี่นิด้ได้�หรั่อไมี�
ปัจจุบันยังไมี�มี่ข�อมี้ลิการัศึกษัาในวัคซี่นโควิด้-19 อย้�รัะหว�าง
ทำาการัศึกษัา คาด้ว�าในอ่ก 3-4 เด้่อนจะทรัาบผู้ลิ จึงขอให�ฉ่ด้
ชี่นิด้เด้่ยวกันก�อน สำาหรัับเด้็กควรัจะได้�รับั วัคซี่นหรั่อไมี� เด้็กควรัจะ
เป็ น กลิุ� มี สุ ด้ ท� า ยท่� จ ะติ� อ งได้� รัั บ วั ค ซี่ น เพรัาะส� ว นใหญ� เ ด้็ ก
ติิด้เชี่่�อโควิด้-19 มี่อาการัป่วยไมี�รัุนแรัง
เมี่อ� ฉ่ด้วัคซี่นแลิ�วจะเป็นโรัคโควิด้-19 ได้�หรั่อไมี� มี่โอกาส
ป่วยได้� เน่�องจากวัคซี่นป้องกันไมี�ได้� 100% แติ�หลิังฉ่ด้วัคซี่น
ถ� า เป็ น โรัคส� ว นใหญ� อ าการัน� อ ยลิง ลิด้อั ติ รัาการัเส่ ย ชี่่ วิ ติ
ลิด้ความีรัุนแรังท่�จะเข�าโรังพยาบาลิ
ปรัะเด้็ น สุ ด้ ท� า ยคนท� อ งหรั่ อ ให� น มีบุ ติ รัฉ่ ด้ ได้� ห รั่ อ ไมี�
โด้ยปกติิคนท�องสามีารัถฉ่ด้วัคซี่นได้� ถ�าเป็นวัคซี่นชี่นิด้เชี่่�อติาย
แติ�เน่อ� งจากวัคซี่นน่เ� ป็นวัคซี่นใหมี� ยังไมี�เคยมี่การัศึกษัาในคนท�อง
จึ ง ยั ง ไมี� ฉ่ ด้ ให� ค นท� อ ง ยกเว� น กรัณ่ มี่ ค วามีเส่� ย งเป็ น บุ ค ลิากรั
ด้� า นหน� า จะติ� อ งพิ จ ารัณาเป็ น กรัณ่ ไ ป เปรั่ ย บเท่ ย บรัะหว� า ง
ความีเส่� ย งกั บ ปรัะโยชี่น์ ท่� จ ะได้� รัั บ ส� ว นการัฉ่ ด้ วั ค ซี่ น ในสติรั่
ไมี�มี่ความีจำาเป็นติ�องติรัวจว�าติัง� ครัรัภ์หรั่อไมี� แติ�หากรั้ว� า� ติัง� ครัรัภ์
จะไมี�ฉ่ด้เข็มีท่� 2
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กลุ่มสารนิเทศเเละประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รายงานพิเศษ

โครงการอบรมเพื่่�อพื่ัฒนาศัักยภาพื่เภสััชกร
และพื่ยาบาลวิิชาชีพื่เคร่อข่่ายจิิตเวิช ร.พื่.สัวินปรุง
พื่ร้อมติดตามการดูแลจิิตใจิประชาชนในสัถานการณ์์โควิิด-19
ใน 8 จิังหวิัดภาคเหน่อ
พญ.พรรณพิมล วิิปุุลากร อธิิบดีีกรมสุุขภาพจิิต เปุ็น
ปุระธิานเปุิดีโครงการอบรม 2 หลักสุูตร ไดี้แก่ หลักสุูตรการฝึึกอบรม
ระยะสุั�นการบริบาลเภสุัชกรรมเฉพาะทางสุาขาจิิตเวิช รุ่นที� 12
และหลักสุูตรการพยาบาลเฉพาะทางสุาขาการพยาบาลสุุขภาพจิิต
และจิิตเวิช รุ่นที� 22 ณ โรงพยาบาลสุวินปุรุง โดียมี นพ.สุมัย
ศิิริทองถาวิร, นพ.ชิโนรสุ ลี�สุวิัสุดีิ� รองอธิิบดีีกรมสุุขภาพจิิต,
นพ.จิตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สุาธิารณสุุขจิังหวิัดีเชียงใหม่,
นพ.กิตต์กวิี โพธิิโ� น ผูู้อ้ าำ นวิยการโรงพยาบาลสุวินปุรุง กล่าวิรายงาน,
พญ.หทัยชนนี บุญเจิริญ ผูู้้อำานวิยการสุถาบันพัฒนาการเดี็ก
ราชนครินทร์, วิ่าทีร� อ้ ยโทโฆษิิต กัลยา ผูู้อ้ าำ นวิยการศิูนย์สุขุ ภาพจิิต
ที� 1, คณาจิารย์จิากคณะเภสุัชศิาสุตร์ คณะพยาบาลศิาสุตร์
มหาวิิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วิมในงาน
พญ.พรรณพิมล วิิปุลุ ากร อธิิบดีีกรมสุุขภาพจิิต กล่าวิวิ่า
กรมสุุขภาพจิิตไดี้มุ่งเน้นการพัฒนาศิักยภาพเครือข่ายบริการ
ดี้านสุุขภาพจิิตมาอย่างต่อเนื�อง โดียหลักสุูตรการอบรมดีังกล่าวิ
สุามารถเชื�อมโยงไดี้กับนโยบาย 3 หมอที�มีแนวิคิดีคือ ต้องการให้
คนไทยทุกคนทุกครอบครัวิมีหมอดีูแลในทุกระดีับของการเจิ็บปุ่วิย
ตั�งแต่การเจิ็บปุ่วิยเล็กน้อยดีูแลไดี้ภายในครอบครัวิและชุมชน
การเจิ็บปุ่วิยที�เพิ�มระดีับการบริการสุุขภาพและการแพทย์ข้�นมา
ต้องการการดีูแลในสุถานบริการปุฐมภูมิใกล้บ้านในระดีับตำาบล
และการเจิ็บปุ่วิยที�ต้องการการรักษิาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือ

การดีูแลในระดีับอำาเภอต่อไปุถ้งระดีับจิังหวิัดี โดีย 3 หมอที�วิ่านี�
คือ 1. หมอปุระจิำาบ้าน ไดี้แก่ อสุม. 2. หมอสุาธิารณสุุข ไดี้แก่
เจิ้าหน้าทีท� กุ คนทีปุ� ฏิิบตั หิ น้าทีใ� นสุถานบริการปุฐมภูมิ ทัง� รพ.สุต.,
คลินกิ ชุมชนอบอุน่ ครอบคลุมบุคลากรทุกสุาชาวิิชาชีพทัง� พยาบาล
เภสุัชกร และวิิชาชีพอื�น ๆ และ 3. หมอเวิชปุฏิิบัติครอบครัวิ
โดียเปุ้าหมายคือ ปุระชาชนเปุ็นเจิ้าของระบบสุุขภาพที�แท้จิริง
มีสุุขภาพที�ดีี ลดีควิามแออัดีในโรงพยาบาลระดีับตติยภูมิ
พญ.พรรณพิมล ยังไดี้กล่าวิเพิม� เติมสุำาหรับควิามห่วิงใย
ในกลุ่ ม เสุี� ย งภาวิะสุุ ข ภาพจิิ ต ในสุถานการณ์ โ ควิิ ดี -19 ในเขต
ภาคเหนือ จิากการทีไ� ดี้สุง่ ทีม MCATT เขตสุุขภาพที� 1 (ทีมเยียวิยา
จิิตใจิในภาวิะวิิกฤตสุุขภาพจิิต) โรงพยาบาลสุวินปุรุง, ศิูนย์สุขุ ภาพจิิต
ที� 1 และสุถาบันพัฒนาการเดี็กราชนครินทร์ ปุระกอบดี้วิย นักจิิตวิิทยา
ประจำำ�เดืือนมีีนาคมี 2564
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นักสุังคมสุงเคราะห์ นักกิจิกรรมบำาบัดี นักวิิชาการสุาธิารณสุุข และ
พยาบาลวิิชาชีพ ลงพื�นที�ดีำาเนินงานเชิงรุกโดียเสุริมให้มีบริการ
รถโมบายคลายเครียดีเพื�อปุระเมินภาวิะสุุขภาพจิิตเจิ้าหน้าที�
สุาธิารณสุุขและปุระชาชน ซึ่้�งมีการคัดีกรองสุุขภาพจิิตผู้่านระบบ
Mental Health Check in ให้บริการตรวิจิวิัดีควิามเครียดีและ
การไหลเวิียนของเลือดีดี้วิยเครือ� ง Biofeedback (HRV) พร้อมแปุล
และรายงานผู้ลโดียนักจิิตวิิทยาและการให้คำาปุร้กษิาเบื�องต้น
ในพื�นที� 8 จิังหวิัดีภาคเหนือ ระหวิ่างวิันที� 1 ธิันวิาคม พ.ศิ. 2563
ถ้งวิันที� 28 กุมภาพันธิ์ พ.ศิ. 2564 นั�น จิากการรายงานมีผูู้้ตอบ
แบบปุระเมิน 8,775 ราย พบผูู้้มีควิามเครียดีสุูงร้อยละ 8.9
เสุี�ยงซึ่้มเศิร้าร้อยละ 12.09 เสุี�ยงฆ่าตัวิตายร้อยละ 6.55 และ
มีภาวิะหมดีไฟร้อยละ 5.09 โดียอยากจิะขอเน้นยำา� ในหลัก 3 สุ. คือ
สุอดีสุ่องมองหา โดียค้นหาผูู้้ท�ีต้องการควิามช่วิยเหลือเร่งดี่วิน,
ใสุ่ใจิรับฟัง อย่างตัง� ใจิ เพือ� ช่วิยให้ผู้ทู้ ม�ี คี วิามเครียดีจิากสุถานการณ์
คลายควิามทุกข์ในใจิ และสุ่งต่อเชื�อมโยง โดียให้ควิามช่วิยเหลือ
ตามควิามจิำา เปุ็ น สุ่ ง ต่ อ เข้ า สุู่ ก ระบวินการรั ก ษิาที� เ หมาะสุม
สุำาหรับในกลุ่มผูู้้มีควิามเครียดีสุูง ผูู้้มีภาวิะหมดีไฟ ท่านสุามารถ
รับควิามรู้ไดี้จิากแอปุพลิเคชัน Mental Health Check in ภายหลัง
การทำาแบบปุระเมินโดียองค์ควิามรู้ที�ไดี้รับนำาไปุดีูแลสุุขภาพจิิต
ตนเองไดี้ ทั�งนี�ท่านสุามารถตรวิจิสุอบสุภาพจิิตใจิของตนเองไดี้
ทางแอปุพลิเคชัน Mental Health Check In และหากมีข้อสุงสุัย
โทรศิัพท์ปุร้กษิาสุายดี่วินสุุขภาพจิิต 1323 ไดี้ตลอดี 24 ชั�วิโมง
ทางดี้าน นพ.กิตต์กวิี โพธิิโ� น ผู้้อ� ำานวิยการโรงพยาบาล
สุวินปุรุง กล่าวิวิ่า โรงพยาบาลสุวินปุรุงเปุ็นหน่วิยงานนำาร่อง
ในการจิัดีทำาหลักสุูตรการพัฒนาศิักยภาพทั�งพยาบาลวิิชาชีพ
และเภสุัชกรเฉพาะทางสุาขาจิิตเวิช และเปุ็นที�ปุร้กษิาหน่วิยงาน
ในสุังกัดีกรมสุุขภาพจิิตมาอย่างต่อเนือ� ง โดียไดี้รบั การรับรองจิาก
สุภาการพยาบาล และสุภาเภสุัชกรรม ซึ่้�งในปุัจิจิุบันไดี้อบรม
พยาบาลวิิชาชีพเฉพาะทางสุาขาจิิตเวิชทั�วิปุระเทศิไปุแล้วิกวิ่า
830 คน และเภสุัชกรเฉพาะทางจิิตเวิช 189 คน สุำาหรับโครงการ
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อบรมแบ่งเปุ็น 2 หลักสุูตร คือ หลักสุูตรการฝึึกอบรมระยะสุั�น
การบริบาลทางเภสุัชกรรมเฉพาะทางสุาขาจิิตเวิช รุน่ ที� 12 ระยะเวิลา
อบรมวิันที� 1 มีนาคม-13 สุิงหาคม พ.ศิ. 2564 รวิม 24 สุัปุดีาห์
ผูู้เ้ ข้าอบรมปุระกอบดี้วิยเภสุัชกรจิากโรงพยาบาลชุมชนในจิังหวิัดี
เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำาปุาง ตาก อุตรดีิตถ์ สุระบุรี และ
นครราชสุีมา และโรงพยาบาลในสุังกัดีกรมสุุขภาพจิิต รวิมจิำานวิน
13 คน และหลักสุูตรการพยาบาลเฉพาะทางสุาขาการพยาบาล
สุุขภาพจิิตและจิิตเวิช รุ่นที� 22 ระยะเวิลาอบรมวิันที� 3 มีนาคม30 มิถนุ ายน พ.ศิ. 2564 รวิม 16 สุัปุดีาห์ ผูู้เ้ ข้าอบรมปุระกอบดี้วิย
พยาบาลวิิชาชีพโรงพยาบาลศิูนย์ และ รพ.สุต.ในจิังหวิัดีเชียงใหม่
เชียงราย แพร่ อุตรดีิตถ์ ตาก พิษิณุโลก เพชรบูรณ์ และโรงพยาบาล
สุวินปุรุ ง จิำา นวิน 27 คน และไดี้ รั บ ควิามอนุ เ คราะห์ จิ าก
โรงพยาบาลหางดีง โรงพยาบาลดีอยสุะเก็ดี โรงพยาบาลสุันทราย
และโรงพยาบาลสุั น กำา แพง จิั ง หวิั ดี เชี ย งใหม่ เปุ็ น สุถานที�
ฝึึกปุฏิิบัติงานในชุมชน ซึ่้�งการพัฒนาศิักยภาพเครือข่ายก็เพื�อ
การเข้ า ถ้ ง บริ ก ารจิิ ต เวิชที� ทั� วิ ถ้ ง และต่ อ เนื� อ งเพื� อ ปุระชาชน
มีสุุขภาพจิิตที�ดีี
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เก็บมาฝาก

อาการคัันจุุดซ่่อนเร้น
ภััยเงีียบที่ี�ผู้้หญิิงีต้้องีไม่่ชะล่่าใจุ
#น้องีไม่่คัันถ้้าพี่ี�แคัร์

สููติินรีีแพทย์์เผย์อาการี “คััน” ที�จุุดซ่่อนเรี้นไม่่ใช่่เรี่�องไกลติัวสูำาหรีับ
ผู้หญิิง ม่ักพบบ่อย์ เกิดขึ้้�นได้จุากหลาย์สูาเหติุ โดย์สูาเหติุที�พบบ่อย์ที�สูุดคั่อ
จุากเช่่�อรีา แนะผู้หญิิงไม่่คัวรีละเลย์ เพรีาะเรีิ�ม่ติ้นจุุดเล็ก ๆ เพีย์งแคั่เกิดอาการี
คัันที�รีอบ ๆ หรี่อภาย์ในช่่องคัลอดอาจุนำาไปสูู่ปัญิหาม่ากม่าย์ ทั�งติกขึ้าว ม่ีกลิ�น
รีะคัาย์เคั่อง อักเสูบ ไปจุนถึ้งโรีคัรี้าย์แรีง เช่่น โรีคัม่ะเรี็ง คัวรีพบแพทย์์เพ่�อติรีวจุ
วินิจุฉััย์ และใช่้ย์าที�ม่ีคัุณภาพเพ่�อการีรีักษาติรีงจุุดและม่ีปรีะสูิทธิิภาพ
พญ.กรพินธุ์์� รัตนสััจธุ์รรม สัูตนิ รีแพทย์� โรงพย์าบาลสัมิตเิ วช ชลบ์รี
เปิดเผย์ว่า อาการีคัันบรีิเวณจุุดซ่่อนเรี้นขึ้องผูห้ ญิิงนัน� เกิดขึ้้น� ได้จุากหลาย์สูาเหติุ
เพรีาะผิวหนังสู่วนนี�บอบบาง อ่อนโย์น และแพ้รีะคัาย์เคั่องได้ง่าย์ จุ้งคัวรีหม่ั�น
สูังเกติและดูแลสูุขึ้ภาพขึ้องจุุดซ่่อนเรี้นให้ดี โดย์สูาเหติุการีคัันทีพ� บบ่อย์ทีสู� ดุ ก็คัอ่
“เช่่�อรีา” ทำาให้คัันได้ทั�งด้านนอกและในช่่องคัลอด นอกจุากนี�อาจุเกิดจุาก
คัวาม่อับช่่�นในการีใช่้ผ้าอนาม่ัย์เป็นเวลานาน แพ้นำ�าย์าซ่ักผ้า หรี่อแพ้นำ�าย์าล้าง
ทำาคัวาม่สูะอาดจุุดซ่่อนเรี้น นอกจุากนั�นอาการีคัันย์ังอาจุเกิดจุากสูาเหติุอ่�น
รีวม่ถึ้งโรีคัผิวหนังที�จุุดซ่่อนเรี้น หรี่อแม่้กรีะทั�งโรีคัม่ะเรี็ง
“อาการีคัันจุากเช่่�อรีาบรีิเวณอวัย์วะเพศหญิิงไม่่ใช่่เรี่�องไกลติัว เพรีาะ
พบว่าผูห้ ญิิงจุำานวนคัรี้ง� หน้ง� เคัย์เป็นเช่่อ� รีาอย์่างน้อย์ 1 คัรีัง� ในช่ีวติิ และม่ีถึง้ 10%
ทีเ� ป็นเช่่อ� รีาบ่อย์ม่ากกว่า 4 คัรีัง� ติ่อปี หากลุกลาม่จุนม่ีการีติกขึ้าวไหลออกม่าม่ากขึ้้น�
เป็นนำ�าหรี่อเป็นก้อนขึ้าว ๆ และม่ักม่ีอาการีคัันแสูบ รีะคัาย์ เจุ็บในช่่องคัลอด
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หรี่อปากช่่องคัลอดด้วย์ แนะนำาให้รีีบม่าติรีวจุภาย์ในกับแพทย์์
ทันที” พญ.กรพินธุ์์� กล่าว
ปัจุจุุบันผู้หญิิงหลาย์คันย์ังม่ีคัวาม่รีู้ที�ไม่่ถึูกติ้องเกี�ย์วกับ
การีดู แ ล-เทคัแคัรี์ จุุ ด ซ่่ อ นเรี้ น เช่่ น เม่่� อ ม่ี อ าการีคัั น ย์ุ บ ย์ิ บ
หรี่อม่ีกลิน� จุะใช่้นำ�าสูบูสู่ วนล้างเขึ้้าไปในช่่องคัลอด การีทาแป้ง หรี่อ
บางคันม่ีคัวาม่เช่่�อที�ผิดว่า การีทาสูคัรีับขึ้ัดผิวหรี่อ whitening
จุะทำาให้ไม่่หม่องคัลำ�า ซ่้�ง พญ.กรพินธุ์์� รีะบุว่าวิธิีการีเหล่านี�
อาจุทำาให้เกิดอาการีแพ้และรีะคัาย์เคั่องม่ากขึ้้�น ที�สูำาคััญิเม่่�อคััน
แล้วห้าม่เกาบ่อย์ ๆ เพรีาะผิวหนังจุะอักเสูบเรี่อ� รีังก่อให้เกิดม่ะเรี็ง
ได้ติอ่ ไป สู่วนเรี่อ� งกลิน� ทีห� ลาย์คันกังวลนัน� ปกติิบรีิเวณจุุดซ่่อนเรี้น
จุะม่ีกลิ�นเปรีี�ย์วจุาง ๆ จุากเช่่�อแบคัทีเรีีย์ป้องกันโรีคัซ่้�งม่ีอย์ู่
ปกติิในช่่องคัลอด ดังนั�น การีใช่้สูบู่ที�ม่ีกลิ�นหอม่ทำาคัวาม่สูะอาด
ติ้องรีะม่ัดรีะวังเรี่อ� งการีแพ้เป็นพิเศษ ใช่้ได้เฉัพาะภาย์นอกเท่านัน�
ห้าม่สูวนล้างเขึ้้าไปภาย์ในช่่องคัลอดจุะทำาให้เสูีย์ภาวะสูม่ดุล เสูีย์� งติ่อ
การีอักเสูบและม่ีกลิ�นม่ากขึ้้�น ที�สูำาคััญิไม่่คัวรีทาแป้งบรีิเวณนั�น
เด็ดขึ้าด เน่�องจุากม่ีงานวิจุัย์ว่าจุะเพิ�ม่โอกาสูเป็นม่ะเรี็งรีังไขึ้่ได้
พญ.กรพินธุ์์� แนะนำาว่า สูำาหรีับการีดูแลสูุขึ้ภาพบรีิเวณ
จุุดซ่่อนเรี้นที�ถึูกวิธิีน�ัน อันดับแรีกติ้องลดคัวาม่เสูี�ย์งก่อน เช่่�อรีา
จุะเติิบโติได้บ่อย์ถึ้าจุุดซ่่อนเรี้นม่ีภาวะอับช่่�น แฉัะ อาทิ การีใสู่
แผ่ น อนาม่ั ย์ ทุ ก วั น หรี่ อ ไม่่ คั่ อ ย์เปลี� ย์ นผ้ า อนาม่ั ย์ ในช่่ ว งม่ี
ปรีะจุำาเด่อน การีออกกำาลังกาย์จุนเหง่�อท่วม่และปล่อย์ทิ�งไว้
ไม่่ทาำ คัวาม่สูะอาด การีใสู่กางเกงฟิิติเกินพอดี ใสู่สูเติย์์ ใสู่กางเกงย์ีนสู์
รีัด ๆ หรี่อการีรีับปรีะทานย์าฆ่่าเช่่อ� แบคัทีเรีีย์บ่อย์ ๆ รีวม่ถึ้งผูท้ อ�ี ย์ู่
ในช่่วงติั�งคัรีรีภ์ หรี่อผู้ป่วย์ที�คัวบคัุม่เบาหวานไม่่ดี ผู้ที�ม่ีอาการี
ผิดปกติิ อย์่างเช่่น ม่ีติกขึ้าวม่ากขึ้้�น หรี่อคัันแสูบ เจุ็บรีะคัาย์เคั่อง
คัวรีรีีบม่าพบแพทย์์เพ่�อติรีวจุหาสูาเหติุและวินิจุฉััย์อย์่างถึูกติ้อง
สูำาหรีับการีใช่้ย์ารีักษาเช่่�อรีาที�จุุดซ่่อนเรี้นทั�งภาย์นอก
และภาย์ในช่่องคัลอด ปัจุจุุบันม่ีการีใช่้การีรีักษาในรีูปแบบขึ้อง
ย์ารีับปรีะทาน ย์าทา และย์าสูอด โดย์ติัวย์าทีใ� ช่้กนั แพรี่หลาย์และ
ม่ีผลศ้กษาทางการีแพทย์์รีับรีอง เช่่น ติัวย์าโคัลไทรีม่าโซ่ลที�ม่ีทั�ง
แบบทาและแบบสูอด โดย์แนะนำาให้ใช่้ย์าทาภาย์นอกคัูก่ บั ย์าสูอด
ในกรีณีที�ม่ีการีติิดเช่่�อรีาทั�งภาย์ในและบรีิเวณรีอบอวัย์วะเพศ
เพรีาะจุะสูาม่ารีถึทำาให้ลดอัติรีาการีกลับม่าเป็นซ่ำ�าได้ ที�สูำาคััญิ
การีเล่อกซ่่อ� ย์าจุากโซ่เช่ีย์ลม่ีเดีย์คัวรีติรีวจุสูอบคัุณสูม่บัติใิ ห้ช่ดั เจุน
ด้วย์ และในปัจุจุุบันย์ังไม่่ม่ีการีวิจุัย์ที�เช่่�อถึ่อได้ว่านำ�าย์าล้างหรี่อ
คัรีีม่เซ่รีั�ม่ใด ๆ สูาม่ารีถึฆ่่าเช่่�อรีาได้อย์่างที�โฆ่ษณากัน ผู้ม่ีอาการี
คัวรีเล่อกใช่้ย์าที�ม่ีคัุณภาพม่าติรีฐาน เป็นผลิติภัณฑ์์ที�น่าเช่่�อถึ่อ
ม่ีการีรีับรีองจุาก อย์. และแนะนำาโดย์ผู้เช่ี�ย์วช่าญิ แพทย์์ หรี่อ
เภสูัช่กรี
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“สูิ�งสูำาคััญิที�สูุดในการีดูแลบรีิเวณช่่องคัลอดขึ้องผู้หญิิง
คั่อ ใช่้ย์ารีักษาอย์่างถึูกติ้อง เหม่าะสูม่ ที�สูำาคััญิคั่อ ติ้องลด
คัวาม่เสูี�ย์ง คัวรีดูแลให้น้องสูาวแห้ง อย์่าปล่อย์ให้แฉัะและอับช่่�น
สูาม่ารีถึล้ า งด้ ว ย์ผลิ ติ ภั ณ ฑ์์ ที� ไ ม่่ แ พ้ ไ ด้ เ ฉัพาะภาย์นอกเท่ า นั� น
และเม่่อ� ม่ีอาการีผิดปกติิ เช่่น ติกขึ้าวหรี่อคัันรีะคัาย์ม่ีกลิน� คัวรีรีีบ
ม่าติรีวจุรีักษาโดย์แพทย์์ผู้เช่ี�ย์วช่าญิ เพ่�อใช่้ย์าให้ถึูกกับเช่่�อจุะได้
ผลดี ม่ีปรีะสูิทธิิภาพ ป้องกันโรีคัแทรีกซ่้อนหรี่อนำาไปสูู่การีป่วย์
เป็นโรีคัที�รี้าย์แรีงในอนาคัติ” พญ.กรพินธุ์์� กล่าวทิ�งท้าย์
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สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กรมการแพทย์

นานาสาระ

สถาบัันสุขภาพเด็็กแห่่งชาติิมห่าราชินี โชว์์คว์ามสำเร็จ
การด็ูแลทารกแรกเกิด็อายุุ 5 ว์ันที�ติิด็เช้�อ COVID-19

กรมการแพทย์์ โดย์สถาบัั น สุ ข ภาพเด็ ก แห่่ ง ชาติิ
มห่าราชินี รักษาผู้้�ป่่วย์เด็ก COVID-19 จนอาการดีข้�นและ
ส่งกลับัคืืนส้่อ�อมอกพ่อแม่อย์่างป่ลอดภัย์ ดั�งป่ณิิธานของ
กรมการแพทย์์ “ทุกลมห่าย์ใจที�ได�คืืนมา มีคื่ามากเกินกว่า
คืำาชื�นชม”

นพ.สมศัักดิิ� อรรฆศัิลป์์ อธิิบัดิีกรมการแพทย์
เป่ิดเผู้ย์ว่า จากสถานการณิ์การแพร่ระบัาดของเชือ� COVID-19
ระลอกให่ม่ที�ผู้่านมา กรมการแพทย์์ร่วมกับัภาคืีเคืรือข่าย์
ร่วมจัดระบับัการติรวจรักษาในพื�นที�ด�วย์การส่งผู้้�ป่่วย์ห่นัก
ห่รือกรณิีมผู้ี ป่�้ ว่ ย์จำานวนมากเข�าทำาการรักษาในสถานพย์าบัาล
ที� มี ป่ ระสิ ท ธิ ภ าพส้ ง โดย์เฉีพาะผู้้� ป่่ ว ย์เด็ ก ซิ้� ง ที� ผู้่ า นมา
สถาบัันสุขภาพเด็กแห่่งชาติิมห่าราชินไี ด�ทาำ การรักษาผู้้ป่� ว่ ย์เด็ก
เป่็นจำานวนมากพอสมคืวร กรณิีเด็กทารกแรกเกิดอาย์ุ 5 วัน
สถาบัันสุขภาพเด็กแห่่งชาติิมห่าราชินไี ด�ทาำ การรักษาจนห่าย์ขาด
และส่งกลับัคืืนส้่อ�อมอกพ่อแม่อย์่างป่ลอดภัย์

นพ.อดิิศัยั ภััตตาตัง� ผู้้อ� าำ นวยการสถาบัันสุขภัาพเดิ็ก
แห่่งชาติมห่าราชินี กล่าวเพิ�มเติิมว่า สถาบัันสุขภาพเด็ก
แห่่งชาติิมห่าราชินีได�รับัเด็กทารกแรกเกิดอาย์ุ 5 วันที�ติิดเชื�อ
COVID-19 และป่อดบัวมจากโรงพย์าบัาลสมุทรสาคืร มีป่ญ
ั ห่า
ไม่สามารถห่าย์ใจเองได� ติ�องใส่ออกซิิเจนพร�อมเคืรื�องช่วย์
ห่าย์ใจ ติ�องด้แลอย์่างใกล�ชิดติลอดเวลา ที�สำาคืัญติิดเชื�อ
ในกระแสเลือดทำาให่�ติอ� งฉีีดย์าทุก 6 ชัว� โมง และทำาการรักษา
ติามอาการที�เกิดข้�นจนสามารถห่าย์ใจเองได�และกลับัคืืนส้่
อ�อมอกพ่อแม่อย์่างป่ลอดภัย์ สถาบัันสุขภาพเด็กแห่่งชาติิ
มห่าราชินีพร�อมด้แลและรักษาผู้้�ป่่วย์เด็กที�อาการย์ุ่งย์าก
ซิับัซิ�อน มีทมี แพทย์์และพย์าบัาลทีเ� ชีย์� วชาญด้แลด�วย์คืวามใส่ใจ
มี ส ถานที� แ ละเคืรื� อ งมื อ ที� ทั น สมั ย์ ให่� ส มกั บั เป่็ น สถาบัั น
เฉีพาะทาง
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รายงานพิเศษ

ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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ม.มหิิดล ร่่วมพััฒนาแอปพัลิเคชััน “กิินยาแล้้ว”
เชั่�อมโยงนวัตกร่ร่มจััดยาด้วยร่ะบบ AI

นัับวัันัเทคโนัโลยีีปััญญาปัระดิิษฐ์์ หรือ AI ยีิ�งเข้้ามามีบทบาทเกี่ี�ยีวัข้้องต่่อ
กี่ารดิำาเนัินัชีีวัิต่ในัโลกี่ยีุคปััจจุบันัเพิ่ิ�มข้้�นัเรื�อยี ๆ แม้แต่่ปััญหากี่ารแพิ่ร่ระบาดิข้อง
เชีื�อไวัรัส COVID-19 ซึ่้�งมีผลกี่ระทบโดิยีต่รงต่่อสุข้ภาพิ่ข้องปัระชีาชีนั
ผศ.ดร.นริ ศ หนู ห อม รองหั ว หน้ า ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิิ ว เตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลััยมหิดลั ผู้ร่วมวิจััยในคลััสเตอร์ดิจัิทัลัของ
เครือข่ายพิันธมิตรมหาวิทยาลััยเพิื�อการวิจััย (Research University Network
Thailand หรือ RUN) กี่ล่าวัวั่า มหาวัิทยีาลัยีมหิดิลไดิ้มีควัามพิ่ยีายีามอยี่างยีิ�งที�จะ
เร่งพิ่ัฒนัางานัวัิจยีั และนัวััต่กี่รรมต่่าง ๆ โดิยีอาศััยีควัามร่วัมมือจากี่หลากี่หลายีหนั่วัยีงานั
ทั� ง ภายีในัและภายีนัอกี่ เพิ่ื� อ แกี่้ ไข้ปัั ญ หาและบรรเทาวัิ กี่ ฤต่ิ ต่่ า ง ๆ ที� เ กี่ิ ดิ ข้้� นั จากี่
กี่ารแพิ่ร่ระบาดิข้องเชีือ� ไวัรัส COVID-19 โดิยีไดิ้รวั่ มสร้างนัวััต่กี่รรมระบบข้้อมูลยีาจำานัวันั
2 โครงกี่าร ไดิ้แกี่่ โครงกี่ารพิ่ัฒนัาแอปัพิ่ลิเคชีันั “กี่ินัยีาแล้วั” เพิ่ื�อต่รวัจสอบชีนัิดิยีา
และแจ้งเต่ือนักี่ารรับปัระทานัยีา ซึ่้�งจัดิทำาเสร็จสิ�นัและอยีู่ในัระหวั่างกี่ารทดิลองใชี้
และโครงกี่ารพิ่ัฒนัาระบบอัต่โนัมัต่ิ AI สำาหรับต่รวัจสอบควัามถููกี่ต่้องข้องกี่ารจัดิยีา
เพิ่ือ� ลดิควัามแออัดิข้องโรงพิ่ยีาบาล และลดิกี่ารต่ิดิเชีือ� ข้องเจ้าหนั้าทีจ� ดิั ยีา ซึ่้ง� เปั็นัโครงกี่าร
ที�กี่ำาลังอยีูใ่ นัระหวั่างกี่ารดิำาเนัินักี่ารพิ่ัฒนัา
ซึ่้ง� จุดิเดิ่นัข้องแอปัพิ่ลิเคชีันั “กี่ินัยีาแล้วั” คือกี่ารสามารถูอ่านัข้้อมูลจากี่ QR Code
เพิ่ือ� ดิ้งข้้อมูลรายีกี่ารยีาเข้้าสูร่ ะบบกี่ารแจ้งเต่ือนัเพิ่ือ� ไม่ให้ผปัู้ วั่ ยีลืมรับปัระทานัยีา อีกี่ทัง�
ชี่วัยีให้ผู้ดิูแลสามารถูทราบเวัลาที�จะต่้องจัดิเต่รียีมยีาให้ผู้ปั่วัยี หรือยีำ�าเต่ือนัผู้ปั่วัยี
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รายงานพิเศษ

ไม่ให้ลืมรับปัระทานัยีา สำาหรับอีกี่โครงกี่ารเปั็นักี่ารพิ่ัฒนัาต่่อยีอดิจากี่โครงกี่ารแรกี่
โดิยีเชีื�อมโยีงระบบยีาจากี่โรงพิ่ยีาบาลสู่ผู้ปั่วัยีผ่านัแอปัพิ่ลิเคชีันับนัมือถูือ ซึ่้�งผู้ปั่วัยี
สามารถูนัำา QR Code ที�สร้างจากี่ Platform ไปัรับยีาจากี่ร้านัข้ายียีาใกี่ล้บ้านัไดิ้
โดิยีไม่ต่้องรอคิวัรับยีาที�โรงพิ่ยีาบาล ซึ่้�งมีกี่ลไกี่ต่รวัจสอบควัามถููกี่ต่้องข้องกี่ารจัดิยีา
ดิ้วัยีระบบอัต่โนัมัต่ิ AI โดิยีทีมผู้วัิจัยีจะดิำาเนัินักี่ารยีื�นัจดิสิทธิิบัต่รทางนัวััต่กี่รรมต่่อไปั
ผู้ปั่วัยีมีควัามคาดิหวัังต่่อกี่ารบริกี่ารดิูแลรักี่ษาสุข้ภาพิ่ที�มีควัามสะดิวักี่สบายี
และกี่ารเข้้าถู้งบริกี่ารที�ง่ายีและรวัดิเร็วั โดิยีเฉพิ่าะอยี่างยีิ�งในัชี่วังวัิกี่ฤต่ิ COVID-19 ที�
โรงพิ่ยีาบาลมีควัามแออัดิ ซึ่้�งระบบ AI จะเข้้ามาชี่วัยีลดิควัามคลาดิเคลื�อนัในักี่ารจัดิยีา
ต่ลอดิจนัชี่วัยีแบ่งเบาภาระข้องบุคลากี่รทางกี่ารแพิ่ทยี์เพิ่ื�อให้มีเวัลามากี่ข้้�นัสำาหรับ
กี่ารวัางแผนัเต่รียีมพิ่ร้อมเพิ่ื�อรับมือกี่ับสถูานักี่ารณ์์ COVID-19 ที�เกี่ิดิข้้�นัไดิ้ต่่อไปั
“คนัทีอ� ยีูร่ อดิไม่ใชี่คนัทีฉ� ลาดิทีส� ดิุ แต่่เปั็นัคนัทีปั� รับต่ัวัไดิ้ดิที สี� ดิุ อนัาคต่จะเปั็นั
อยี่างไรอยีู่ท�เี ราปัรับต่ัวั วัิกี่ฤต่ิ COVID-19 ที�ผ่านัมาทำาให้เราไดิ้เรียีนัรู้และปัรับเปัลี�ยีนั
สิ�งต่่าง ๆ รอบต่ัวั ไม่วั่าอะไรจะเกี่ิดิข้้�นั หากี่พิ่วักี่เราคนัไทยีพิ่ร้อมร่วัมแรงร่วัมใจ
สร้างควัามแข้็งแกี่ร่งให้แกี่่ปัระเทศัไทยี สุดิท้ายีเชีื�อวั่าเรากี่็จะสามารถูผ่านัวัิกี่ฤต่ิต่่าง ๆ
ไปัไดิ้ในัที�สุดิ” ผศ.ดร.นริศ กี่ล่าวัทิ�งท้ายี
ต่ิดิต่ามข้่าวัสารที�นั่าสนัใจจากี่มหาวัิทยีาลัยีมหิดิลไดิ้ที� www.mahidol.ac.th
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สมุนไพร-แพทย์ทางเลือก

น.อ.นพ.พงศธร คชเสนี
อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
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สมุุนไพรรักษาโรคไต ส่ง� ที่่ค
� วรร้แ� ละข้�อควรระวัง

น.อ.นพ.พงศธร คชเสน่
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ในปััจจุบัันได้้มีีการโฆษณาถึึงสรรพคุุณของยาสมีุนไพรหลายชนิด้ว่่าสามีารถึรักษา
โรคุไตเร้อ� รังให้ด้ขี นึ� หร้อกลับัมีาเปั็นปักติได้้ ซึ่ึง� สมีุนไพรด้ังกล่าว่ปัระชาชนสามีารถึซึ่้อ� หาได้้โด้ยง่าย
ทั้ั�งในรูปัแบับัด้ั�งเด้ิมีและนำามีาแปัรรูปัเปั็นแคุปัซึู่ล หร้อในรูปัแบับัต่าง ๆ ทั้ำาให้ผูู้้ปั่ว่ยอาจจะ
มีีคุว่ามีสงสัยอยู่ว่่าเขาสามีารถึจะลองใช้ผู้ลิตภััณฑ์์อาหารเสริมีสมีุนไพรต่าง ๆ เพ้�อช่ว่ยรักษา
โรคุไตของเขาได้้หร้อไมี่ จะมีีข้อเสียอะไรหร้อเปัล่า
ในปัระเด้็นนี� สมาคมโรคไตแห่่งประเทศไทย ร่วมกัับเครือข่่ายองค์กัรทางกัารแพทย์
ท่�เกั่�ยวข่้อง ได้้ย้นยันว่่า ในปัจจุบันยังไม่ม่สมุนไพรตัวไห่นท่�ม่ข่้อมูลห่ลักัฐานทางงานวิจัย
ห่รือกัารบันทึกัมากัเพ่ยงพอท่�แสดงถึึงประโยชน์ในกัารรักัษาโรคไตได้อย่างมั�นใจ กัารนำา
มาใช้จึงอาจทำาให่้เกัิดโทษต่อผูู้้ป่วยโรคไตได้ เน้�องจาก
1. ไตเปั็นอว่ัยว่ะทั้ีส� ามีารถึเกิด้อันตรายจากการใช้ยาและสารต่าง ๆ ได้้งา่ ย ซึ่ึง� ยาสมีุนไพร
ส่ว่นใหญ่่ยังไมี่มีีข้อมีูลเกี�ยว่กับัขนาด้ยาทั้ี�เหมีาะสมีในผูู้้ปั่ว่ยโรคุไต
2. สมีุนไพรทั้ี�ไมี่ได้้มีาตรฐานอาจมีีสารปันเปั้�อน เช่น โลหะหนัก
3. สมีุนไพรอาจมีีสารปัลอมีปัน เช่น ยาแก้ปัว่ด้ สเตียรอยด้์
4. สมีุนไพรและพ้ชบัางชนิด้มีีพษิ ต่อไตโด้ยตรง หร้อทั้ำาให้เกิด้ผู้ลเสียในผูู้ปั้ ว่่ ยโรคุไตได้้
เช่น ไคุร้เคุร้อ (Aristolochia) ทั้ำาให้เกิด้ไตว่ายเร้�อรังและมีะเร็งทั้างเด้ินปััสสาว่ะ,
มีะเฟื้อง (Star fruit) ทั้ำาให้เกิด้ไตว่ายเฉีียบัพลัน, ปัอกะบัิด้ (East Indian screw tree)
ทั้ำาให้การทั้ำางานของไตผู้ิด้ปักติ, ชะเอมีเทั้ศ (Licorice) ทั้ำาให้เกิด้คุว่ามีด้ันโลหิตสูง,
นำ�าลูกยอ (Morinda citrifolia L) ทั้ำาให้โพแทั้สเซึ่ียมีในเล้อด้สูง เปั็นต้น
5. สมีุนไพรยังอาจมีีปัฏิิกิริยาระหว่่างยา (drug interaction) กับัยาปัระจำาทั้ี�แพทั้ย์สั�ง
ซึ่ึ�งอาจลด้ปัระสิทั้ธิิภัาพหร้อเกิด้พิษของยาขึ�นได้้
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สำาหรับัสมีุนไพรอีกชนิด้คุ้อ ถึั�งเช่า ซึ่ึ�งมีีแพร่หลายอย่างมีากในปัระเทั้ศไทั้ย มีีทั้ั�งศิลปัิน ด้ารา
นั ก แสด้ง พิ ธิี ก รต่ า ง ๆ เปั็ น ผูู้้ แ นะนำา สิ น คุ้ า บันโลกออนไลน์ แ ละโซึ่เชี ย ลมีี เ ด้ี ย นั� น สมีาคุมีโรคุไต
แห่งปัระเทั้ศไทั้ยขอย้นยันว่่าจากองคุ์คุว่ามีรูทั้้ มี�ี ขี อ้ พิสจู น์ทั้างว่ิทั้ยาศาสตร์การแพทั้ย์ในปััจจุบันั ยังไมี่มีขี อ้ มีูล
ทั้ี�สามีารถึสรุปัได้้อย่างชัด้เจนว่่าถึั�งเช่ามีีปัระโยชน์จริงในผูู้้ปั่ว่ยโรคุไต เน้�องจากมีีเพียงข้อมีูลการศึกษา
ในสัตว่์ทั้ด้ลอง แต่ไมี่มีีหลักฐานการศึกษาทั้ี�ด้ีเพียงพอทั้ี�จะพิสูจน์ได้้ว่่าถึั�งเช่ามีีปัระโยชน์ต่อไตในมีนุษย์
และการศึกษาส่ว่นใหญ่่ไมี่ได้้รายงานอาการทั้ี�ไมี่พึงปัระสงคุ์ของถึั�งเช่าอีกด้้ว่ย ส่ว่นถึั�งเช่าทั้ี�มีีการศึกษา
ในมีนุษย์น�ัน ส่ว่นใหญ่่เปั็นถึั�งเช่าจากทั้ิเบัต (Cordyceps sinensis) ทั้ี�เกิด้ในธิรรมีชาติซึ่ึ�งมีีราคุาสูงมีาก
การศึกษาส่ว่นใหญ่่ใช้เว่ลาเพียง 1-6 เด้้อนเทั้่านัน� จึงไมี่สามีารถึทั้ราบัถึึงผู้ลด้ีและผู้ลเสียในระยะยาว่ได้้ และ
ยังพบัว่่าผู้ลิตภััณฑ์์ถึั�งเช่าทั้ิเบัตบัางส่ว่นมีีโลหะหนักในปัริมีาณสูง ซึ่ึ�งจะมีีผู้ลเสียต่อไตในระยะยาว่
ในปััจจุบัันถึั�งเช่าทั้ี�ขายอยู่ส่ว่นใหญ่่เปั็นถึั�งเช่าสีทั้อง (Cordyceps militaris) ทั้ี�ถึูกเพาะเลี�ยงขึ�น
ในฟืาร์มี โด้ยใช้อาหารเลี�ยงแบับัต่าง ๆ ทั้ำาให้ถึั�งเช่าแต่ละชนิด้ทั้ี�ถึูกเพาะเลี�ยงในแต่ละว่ิธิีผู้ลิตสารออกฤทั้ธิิ�
ทั้ี�แตกต่างกันมีาก และส่ว่นใหญ่่ยังไมี่มีีการศึกษาทั้ด้ลองในมีนุษย์ การนำามีาใช้จึงอาจทั้ำาให้เกิด้โทั้ษต่อ
ผูู้้ปั่ว่ยโรคุไตได้้ง่าย และแพทั้ย์โรคุไตยังพบัอุบััติการณ์การเส้�อมีของไตภัายหลังจากการรับัปัระทั้านถึั�งเช่า
ในผูู้้ปั่ว่ยโรคุไตเร้�อรังอยู่เสมีอ
โด้ยสรุปั การทั้ี�ผูู้้ปั่ว่ยโรคุไตเร้�อรังลองรับัปัระทั้านยาสมีุนไพรรักษาโรคุไตนั�นน่าจะมีีโทั้ษมีากกว่่า
ปัระโยชน์ โด้ยเราต้องอย่าล้มีว่่าผูู้้ปั่ว่ยเหล่านี�มีีคุ่าการทั้ำางานของไตลด้ลงอยู่แล้ว่ ซึ่ึ�งการรักษาทั้ี�ด้ีทั้ี�สุด้คุ้อ
การดู้แลปัฏิิบััติตัว่อย่างเหมีาะสมีเพ้�อชะลอการเส้�อมีของไตให้ช้าทั้ี�สุด้ รว่มีทั้ั�งหลีกเลี�ยงพฤติกรรมีทั้ี�
เกิด้คุว่ามีเสี�ยงต่อไตทั้ั�งหมีด้
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กองบรรณาธิการ
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ไทย-เยอรมััน ลงนามัความัร่วมัมัือในโครงการ

“เพิ่่�มัการผล่ตผล่ตภััณฑ์์ฆ่่าเชื้ื�อโรค
และส่่งเส่ร่มัการทำความัส่ะอาดมัือ” ลดเส่่�ยงโคว่ด-19

นพ.กิิ ต ติ นั น ท์์ อนรรฆมณีี ผู้้� อำ� นวยกิ�รสถ�บัั น
รับัรองคุุณีภ�พสถ�นพย�บั�ล (สรพ.), มร.ไรน์โฮลด์์ เอลเกิส
ผู้้อ� ำ�นวยกิ�รองคุ์กิรคุว�มร่วมมือระหว่�งประเท์ศของเยอรมัน
(GIZ) ประเท์ศไท์ย และ มร.ส�ยัณีห์ รอย กิรรมกิ�รผู้้�จััด์กิ�ร
บัริษัท์ั บัี. บัร�วน์ (ประเท์ศไท์ย) จัำ�กิัด์ ร่่วมลงนามความร่่วมมือ
เพื่ื� อ เร่่� ม ดำำา เน่ น โคร่งการ่ “เพื่่� ม การ่ผล่ ต ผล่ ต ภัั ณ ฑ์์ ฆ่่ า เชื้ื� อ โร่ค
และส่่งเส่ร่่มการ่ทาำ ความส่ะอาดำมือ” เพื่ือ� ตอบส่นองต่อส่ถานการ่ณ์
ร่ะบาดำของโคว่ดำ-19 ในปร่ะเทศไทยผ่านโคร่งการ่ DeveloPPP.de
COVID-19 Response โดำยภัายในงานไดำ้ ร่ั บ เกี ย ร่ต่ จ าก
มร.ย�น แชร์ อัคุรร�ชท์้ต รองหัวหน��สำ�นักิง�นและหัวหน��
ฝ่่�ยเศรษัฐกิิจั สถ�นท์้ตเยอรมัน เป็นส่ักขีพื่ยานในพื่่ธีีลงนาม
ความร่่วมมือในคร่ั�งนี�
โดำยความร่่วมมือของหน่วยงานทั�ง 3 ม่่งหวังให้เก่ดำ
การ่พื่ัฒนาขีดำความส่ามาร่ถในการ่ป้องกันการ่แพื่ร่่ร่ะบาดำของ
เชื้ื�อโคว่ดำ-19 ในปร่ะเทศไทย ดำ้วยการ่ใชื้้งบปร่ะมาณที�ไดำ้ร่ับ
การ่ส่นับส่น่นจากเยอร่มันในการ่ลงท่นเพื่่ม� กำาลังการ่ผล่ตเจลล้างมือ
แอลกอฮอล์ SOFTA-GEL เพื่ื�อใชื้้ในโคร่งการ่นี� โดำยเจลล้างมือ
ดำั งกล่ าวเป็ นเจลล้ างมือที�มีค่ณภัาพื่และผ่ านการ่ทดำส่อบตาม
มาตร่ฐาน EN 14476 ซึ่่�งเป็นมาตร่ฐานการ่ทดำส่อบปร่ะส่่ทธี่ภัาพื่
ในการ่ต่ อ ต้ า นไวร่ั ส่ ชื้น่ ดำ มี เ ปลื อ กห่้ ม ซึ่่� ง ร่วมถ่ ง ไวร่ั ส่ โคโร่นา
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มาตร่ฐาน EN 1500 ขององค์การ่อนามัยโลก และมาตร่ฐาน EN 1276
จากกร่มว่ทยาศาส่ตร่์การ่แพื่ทย์ กร่ะทร่วงส่าธีาร่ณส่่ข นำาไป
มอบให้แก่กล่่มบ่คลากร่ทางการ่แพื่ทย์ในส่ถานพื่ยาบาล 55 แห่ง
ในพื่ื�นที�เส่ี�ยง และกล่่มเกษตร่กร่ผ้้มีร่ายไดำ้น้อยในพื่ื�นที�ชื้นบท
ในปร่ะเทศไทย
นอกจากนี�โคร่งการ่ดำังกล่าวยังไดำ้พื่ัฒนาส่ื�อการ่เร่ียนร่้้
อ่เล็กทร่อน่กส่์ส่ำาหร่ับชื้่มชื้นและบ่คลากร่ทางการ่แพื่ทย์ร่่วมกับ
ส่ร่พื่. เพื่ื�อส่่งเส่ร่่มการ่ล้างมือและการ่ป้องกันตนเองที�ถ้กต้อง
ตอกยำ�าถ่งความม่่งมั�นตามว่ส่ัยทัศน์ของ บี. บร่าวน์ “เพื่ื�อปกป้อง
และพื่ัฒนาส่่ขภัาพื่ของผ้ค้ นทัว� โลก” ให้ส่ามาร่ถผ่านพื่้นส่ถานการ่ณ์
การ่แพื่ร่่ร่ะบาดำนี�ไปดำ้วยกัน
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ข่าวบริการ

บทความวิ ช าการเพื่่� อ การศึึ ก ษาต่่ อ เนื่่� อ งทางเภสัั ชศึาสัต่ร์ : การใชั้
ประโยชัน์ จุ ากนำ � า ม่ั น หอม่ระเหยในการยั บ ยั � ง ม่ะเร็ ง เขีียนื่บทความโดย
ดร.ภญ.สัุกรรณิการ์ ทับทิมศึรี และ ผศึ.ดร.ภก.ยศึนื่ันื่ท์ วีระพื่ล คณะเภสััชศึาสัต่ร์
มหาวิทยาลัยบูรพื่า รหัสักิจุกรรม 1015-1-000-002-01-2564 จุำานื่วนื่ 2.5 หนื่่วยกิต่
วันื่หมดอายุ 7 มกราคม พื่.ศึ. 2565

บทความวิชาการเพื่่อ� การศึึกษาต่่อเนื่่อ� งทางเภสััชศึาสัต่ร์: ยานำา� แข้วนตะกอน
(Suspensions) เขีียนื่บทความโดย ผศึ.ดร.ภญ.นื่ำา� ฟ้้า เสัริมแก้ว สัำานื่ักวิชา
เภสััชศึาสัต่ร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รหัสักิจุกรรม 1016-1-000-001-01-2564
จุำานื่วนื่ 3 หนื่่วยกิต่ วันื่หมดอายุ 10 มกราคม พื่.ศึ. 2565

บทความวิชาการเพื่่�อการศึึกษาต่่อเนื่่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์: ประเภที่ยา
และข้้ อ กำ า หนดข้องกฎหม่ายยา และวิ ชั าชั่ พึ เภสั ชั กรรม่ที่่ � เ ก่ � ย วข้้ อ ง
เขีียนื่บทความโดย รศึ.ดร.ภญ.วรรณา ศึรีวริ ยิ านืุ่ภาพื่ คณะเภสััชศึาสัต่ร์ จุุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รหัสักิจุกรรม 1001-1-000-001-02-2564 จุำานื่วนื่ 2.5 หนื่่วยกิต่
วันื่หมดอายุ 24 กุมภาพื่ันื่ธ์์ พื่.ศึ. 2565

บทความวิชาการเพื่่อ� การศึึกษาต่่อเนื่่อ� งทางเภสััชศึาสัต่ร์: อาการไม่่ พึ ึ ง
ประสงค์์ ที่�่ สัม่ พึั น ธ์์ กั บ การรั บ ประที่านอาหารค์่ โ ตน เขีี ย นื่บทความโดย
ผศึ.ดร.ภญ.ทิพื่วรรณ ศึิริเฑีียรทอง คณะเภสััชศึาสัต่ร์ จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสักิจุกรรม 1001-1-000-002-03-2564 จุำานื่วนื่ 2 หนื่่วยกิต่ วันื่หมดอายุ
2 มีนื่าคม พื่.ศึ. 2565

บทความวิ ช าการเพื่่� อ การศึึ ก ษาต่่ อ เนื่่� อ งทางเภสัั ช ศึาสัต่ร์ : ไม่โค์ร
อิ ม่ ั ลชัั นบรรจุุ สารไวที่์ เที่นนิ � ง (Microemulsions containing whitening
agents) เขีียนื่บทความโดย รศึ.ดร.ภญ.ประภาพื่ร บุญมี คณะเภสััชศึาสัต่ร์
มหาวิทยาลัยสังขีลานื่ครินื่ทร์ รหัสักิจุกรรม 1004-1-000-002-2564 จุำานื่วนื่ 2 หนื่่วยกิต่
วันื่หมดอายุ 16 มีนื่าคม พื่.ศึ. 2565
ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2435-8111, 0-2435-8444 # 107 แฟกซ์ 0-2423-2286 E-mail: knight26.live@gmail.com
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