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บทบรรณาธิการ
สวัั ส ดีี ปีี ใ หม่่ ไ ทย (สงกรานต์์ ) แดี่ ส ม่าชิิ ก นิ ต์ ยสารวังการยา
ทุกท่านครับ เปี็นอีีกหน่�งปีีท�ีเทศกาลสงกรานต์์ขอีงเราต์้อีงอีย่่กับบ้าน
เพราะม่ีการระบาดีขอีงโควัิดี-19 กันอีย่างกวั้างขวัางไปีทั�วัทุกหนแห่ง
อีย่างไรก็ต์าม่ กอีงบรรณาธิิการหวัังเปี็นอีย่างยิง� วั่าทุกท่านจะม่ีสขุ ภาพทีดี� ี
ห่างไกลจากโควัิดี-19 กันนะครับ โดียหลักการพ้น� ฐานทีต์� อีนนีพ� วักเราทุกคน
ต์้อีงปีฏิิบต์ั ต์ิ าม่กันก็คอี้ D-M-H-T-T-A ทีท� างรัฐบาลและกระทรวังสาธิารณสุข
แนะนำา อีันหม่ายถึ่ง Distancing เวั้น้ ระยะห่า่ ง, Mask wearing สวัม่หน้า้ กาก,
Hand washing ล้้างม่้้อีบ่่อีย ๆ, Temperature ต์รวัจวัััดีอีุณหภ่ม่ิ, Testing
ต์รวัจเชิ้�อีโควัิิดี-19 และ Application Thaichana ใชิ้้แอีปีพลิิเคชิัันไทยชินะ/
หม่อีชินะอีย่างสม่ำา� เสม่อี ซึ่่ง� พฤต์ิกรรม่ดีังกล่าวันีจ� ะเปี็นการปีกปี้อีงต์ัวัเราเอีง
และคนรอีบข้างให้ปีลอีดีภัยจากการต์ิดีเชิ้�อีโควัิดี-19 ไดี้ แต์่ในขณะนี�
คงต์้อีงเพิ�ม่อีีก 1 คำา ค้อี Vaccination หร้อีต์้อีงไดี้รับวััคซึ่ีนโควัิดี-19
ดี้วัยแล้วัครับ
ในฉบับนี�เราม่ีปีระเดี็นเบา ๆ แต์่เปี็นเร้�อีงที�ร้อีนแรงต์่อีเน้�อีงม่า
ต์ั�งแต์่ต์้นปีีค้อี การพ่ดีถึ่งผลิต์ภัณฑ์์เสริม่อีาหาร หร้อีการรีวัิวัสินค้าหร้อี
ผลิต์ภัณฑ์์เสริม่อีาหาร ทีจ� ะทำาอีย่างไรจ่งจะถึ่กต์้อีง ไม่่ผดีิ กฎหม่ายม่าฝาก
ทุกท่าน รวัม่ถึ่งขอีแนะนำาให้รจ่้ กั กับสม่าคม่ผ่วั้ จิ ยั และผลิต์เภสัชิภัณฑ์์ หร้อี
พรีม่่า ซึ่่�งเปี็นสม่าคม่ขอีงบริษััทผ่้วัิจัยและพัฒนานวััต์กรรม่ยาต์่าง ๆ
ทัง� บริษัทั ต์่างปีระเทศและในปีระเทศ ส่วันเน้อี� หาวัิชิาการในฉบับนีเ� ปี็นเร้อี� ง
เกี�ยวักับโรคต์าในผ่้ส่งอีายุ และการดี่แลสุขภาพขอีงสต์รีในมุ่ม่ม่อีงขอีง
แพทย์แผนจีน
ท้ายสุดีนี�เราม่ีหลักส่ต์รอีอีนไลน์ม่าแนะนำาทุกท่านในชิ่วังเวัลาที�
ต์้อีงอีย่่บ้านกัน เปี็นหลักส่ต์รชิีวัิต์วัิถึีใหม่่และควัาม่ฉลาดีทางดีิจิทัลขอีง
ม่หาวัิทยาลัยเกษัต์รศาสต์ร์ ซึ่่�งเปี็นหลักส่ต์รที�น่าสนใจและสอีดีคล้อีงกับ
สถึานการณ์ในปีัจจุบนั ม่ากเลย ลอีงเข้าไปีเยีย� ม่ชิม่กันดี่นะครับ นอีกจากนี�
ขอีให้ ทุ ก ท่ า นใชิ้ ชิี วัิ ต์ อีย่ า งม่ี ส ต์ิ ม่ี ร ะยะห่ า งทางสั ง คม่ สวัม่หน้ า กาก
อีนาม่ัย ล้างม่้อีสม่ำ�าเสม่อี เพ้�อีจะไดี้หลีกหนีจากการต์ิดีเชิ้�อีโควัิดี-19 ไดี้
และอีย่าล้ม่...ไปีลงทะเบียนรับวััคซึ่ีนโควัิดี-19 กันนะครับ

ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
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กรมอนามัยเผยสวมหน้ากากถููกวิธีี
และยึึดหลัก D-M-H-T-T-A ก็เพีียึงพีอป้้องกันโรค
นพ.สุุวรรณชััย วัฒนาย่�งเจร่ญชััย อธิ่บดีีกรมอนามัย เปิิดเผยว่่า กรมอนามัย
ได้รว่่ มกับผ้ท้ รงคุุณวุ่ฒิแิ ละผ้เ้ ชี่่ย� ว่ชี่าญ ได้แก่ พ.ท.นพ.โชี่คุชี่ัย สุุว่รรณกิจบริหาร โรงพยาบาล
กรุงเทพ, รศ.ดร.พานิชี่ อินต๊๊ะ มหาว่ิทยาลัยเทคุโนโลย่ราชี่มงคุลล้านนา และ ผศ.ดร.ปิระพัทธ์์
พงษ์์เก่ยรต๊ิกลุ มหาว่ิทยาลัยเทคุโนโลย่พระจอมเกล้าธ์นบุร่ จัดทำาคุำาแนะนำาเก่ย� ว่กับการสุว่ม
หน้ากากและการปิ้องกันต๊นเองจากโคุว่ิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่่�งเกิดจากเชี่้�อสุายพันธ์ุ์อังกฤษ์
B.1.1.7 ท่�สุามารถแพร่กระจายได้ง่ายและรว่ดเร็ว่กว่่าเดิม จ่งต๊้องเฝ้้าระว่ังอย่างใกล้ชี่ิด
และปิ้องกันต๊นเองอย่างเคุร่งคุรัด ด้ว่ยการสุว่มหน้ากากอนามัยหร้อหน้ากากผ้า ซึ่่�งการสุว่ม
เพ่ยงชี่ั�นเด่ยว่ก็ม่ปิระสุิทธ์ิภาพเพ่ยงพอในการปิ้องกันโคุว่ิด-19 หากสุว่มอย่างถ้กว่ิธ์่ และ
ย่ดหลักปิฏิิบัต๊ิต๊ามมาต๊รการปิ้องกัน D-M-H-T-T-A คุ้อ D: Distancing เว่้นระยะห่าง
M: Mask wearing สุว่มหน้ากาก H: Hand washing ล้างม้อบ่อย ๆ T: Temperature ต๊รว่จว่ัด
อุณหภ้มิ T: Testing ต๊รว่จเชี่้�อโคุว่ิด-19 และ A: Application Thaichana ใชี่้แอปิพลิเคุชี่ัน
ไทยชี่นะ/หมอชี่นะ และสุามารถเข้้าไปิปิระเมินต๊นเองได้ผ่านแอปิพลิเคุชี่ัน “ไทยเซึ่ฟไทย”
ว่่าม่คุว่ามเสุ่�ยงท่�จะแพร่เชี่้�อหร้อไม่ เปิ็นการปิกปิ้องคุนในคุรอบคุรัว่และเพ้�อนในท่�ทำางาน
ไม่ให้เปิ็นโคุว่ิด-19

กรมการแพีทยึ์เป้ิดเผยึขั้ั�นตอนการทำงานสายึด่วน 1668
พีร้อมทำงานอยึ่างหนักขั้้ามวันขั้้ามคืนอยึ่างไม่มีวันหยึุด

นพ.สุมศัั ก ดี่� อรรฆศั่ ล ป์์ อธิ่ บ ดีี ก รม
การแพทย์ เปิิดเผยว่่า กระทรว่งสุาธ์ารณสุุข้ได้เปิิด
บริการสุายด่ว่นเฉพาะกิจ 1668 เพ้อ� ชี่่ว่ยเหล้อผ้ปิ้ ว่่ ย
โคุว่ิด-19 ในการหาเต๊่ยง ระหว่่างเว่ลา 08.00-22.00 น.
ทำางานร่ว่มกับสุายด่ว่น 1669 ข้องกรุงเทพมหานคุร
และสุายด่ว่น 1330 สุำานักงานหลักปิระกันสุุข้ภาพ
แห่ ง ชี่าต๊ิ (สุปิสุชี่.) ท่� รั บ สุาย 24 ชี่ั� ว่ โมง โดยม่
ว่ั ต๊ ถุ ปิ ระสุงคุ์ เ พ้� อ ชี่่ ว่ ยเหล้ อ ผ้้ ท่� ต๊ิ ด เชี่้� อ โคุว่ิ ด -19
ท่�ยังไม่ได้รับการด้แลรักษ์าในโรงพยาบาล โดยม่
เปิ้าหมายท่สุ� าำ คุัญ คุ้อ 1. ให้คุาำ แนะนำาผ้ต๊้ ดิ เชี่้อ� โคุว่ิด-19
ในการปิฏิิบต๊ั ต๊ิ ว่ั การด้แลต๊นเองและปิ้องกันการแพร่
กระจายข้องโรคุในข้ณะท่�ยังไม่ได้รับการด้แลรักษ์า
ในโรงพยาบาล 2. ชี่่ ว่ ยเหล้ อผ้้ ต๊ิ ดเชี่้� อให้ ไ ด้ รับ
การปิระสุานสุ่งต๊่อเข้้ารับการด้แลรักษ์าในโรงพยาบาล
ให้เร็ว่ท่�สุุด 3. ต๊ิดต๊ามปิระเมินการเปิล่�ยนแปิลง
ข้องอาการเปิ็นระยะเพ้�อลดโอกาสุเกิดคุว่ามรุนแรง
จากโรคุในข้ณะท่� ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การด้ แ ลรั ก ษ์า
ในโรงพยาบาล และ 4. ให้ ผ้ต๊ิ ดเชี่้� อได้ ทราบถ่ ง
กระบว่นการการจัดการภายใต๊้คุว่ามร่ว่มม้อข้อง
ภาคุรัฐและเอกชี่นในการจัดการสุถานการณ์ และ

ทราบสุิทธ์ิข้องต๊นเพ้อ� ลดคุว่ามกังว่ลข้องผ้ต๊้ ดิ เชี่้อ� โคุว่ิด-19 โดยท่มงานสุายด่ว่น
เฉพาะกิจ 1668 เปิ็นเจ้าหน้าท่�จิต๊อาสุากว่่า 150 คุน ปิระกอบด้ว่ยแพทย์
พยาบาล นั ก ว่ิ ชี่าการสุาธ์ารณสุุ ข้ และเจ้ า หน้ าท่� ใ นต๊ำา แหน่ งต๊่ า ง ๆ ข้อง
กรมการแพทย์ แบ่งเปิ็น 4 ท่มหลัก คุ้อ 1. ท่มรับสุาย Hotline 1668 2. ท่มข้้อม้ล
3. ท่มแพทย์ และ 4. ท่มปิระสุานงาน ทั�งน่�หากม่ปิัญหาเร้�องการโทรศัพท์
อาจจะใชี่้ LINE @sabaideebot ในการเข้้าไปิลงทะเบ่ยน เพ้�อแจ้งรายละเอ่ยด
ข้องผ้้ปิ่ว่ยโคุว่ิด-19 เข้้าสุ้่ระบบหาเต๊่ยงสุ่ว่นกลาง
ประจำำ�เดืือนเมษายน 2564
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อยึ.ยึำ�าไม่เคยึป้ิดกั�น
พีร้อมสนับสนุนภาคเอกชนนำเขั้้าวัคซีีนโควิด-19

นพ.สุุรโชัค ต่่างว่วัฒน์ รองเลขาธิ่การ
คณะกรรมการอาหารและยา เปิิดเผยว่่า กรณ่
ภาคุเอกชี่นให้ข้า่ ว่ต๊้องการให้ อย. ปิลดล็อกการนำาเข้้า
ว่ัคุซึ่่นโคุว่ิด-19 หลังย้อ� มานาน อ่กทัง� ได้ยน�้ ข้อนำาเข้้า
ว่ัคุซึ่่นต๊ัง� แต๊่ 6 เด้อนก่อน จนปิัจจุบนั ยังไม่ได้รบั อนุญาต๊
จาก อย. นัน� สุำานักงานคุณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) ข้อชี่่�แจงว่่า อย. ไม่เคุยปิิดกั�นภาคุเอกชี่น
ในการนำาเข้้าว่ัคุซึ่่นโคุว่ิด-19 และเชี่ิญชี่ว่นให้มา
ข้่น� ทะเบ่ยนนำาเข้้าว่ัคุซึ่่น โดยพร้อมอำานว่ยคุว่ามสุะดว่ก
สุำาหรับกรณ่เอกชี่นท่�ต๊้องการนำาเข้้าว่ัคุซึ่่นโคุว่ิด-19

เชี่่ น โรงพยาบาลเอกชี่นต๊้ อ งมาย้� น เปิ็ น ผ้้ รั บ อนุ ญ าต๊นำา หร้ อ สุั� ง ยาเข้้ า มา
ในราชี่อาณาจักรก่อน จากนัน� จ่งย้น� ข้อข้่น� ทะเบ่ยนว่ัคุซึ่่นโคุว่ิด-19 ข้องต๊นอ่กคุรัง�
ซึ่่ง� เปิ็นไปิต๊ามหลักปิฏิิบต๊ั สุิ ากล เน้อ� งจากผ้ร้ บั อนุญาต๊นำาเข้้าต๊้องเปิ็นผ้ร้ บั ผิดชี่อบ
ต๊่อคุุณภาพและคุว่ามปิลอดภัยข้องว่ัคุซึ่่นท่ต๊� นนำาเข้้ามาในราชี่อาณาจักร โดย อย.
จะพิจารณาทั�งคุว่ามปิลอดภัย คุุณภาพ และปิระสุิทธ์ิผล จ่งได้จัดให้ม่ชี่่องทาง
พิเศษ์เพ้�อรองรับการพิจารณาโดยเร็ว่ แต๊่ยังคุงมาต๊รฐานสุากล โดยใชี่้เว่ลา
พิจารณาปิระมาณ 30 ว่ันหลังจากย้�นเอกสุารคุรบถ้ว่น ปิัจจุบันม่ผ้มาต๊ิดต๊่อ
เก่ย� ว่กับการนำาเข้้าและข้อข้่น� ทะเบ่ยนว่ัคุซึ่่นโคุว่ิด-19 จำานว่น 14 ราย ย้น� เอกสุาร
และได้รับอนุมัต๊ิข้่�นทะเบ่ยนแล้ว่ 3 ราย คุ้อ ว่ัคุซึ่่นแอสุต๊ร้าเซึ่นเนก้า โดยบริษ์ัท
แอสุต๊ร้าเซึ่นเนก้า (ปิระเทศไทย) จำากัด ว่ัคุซึ่่นโคุโรนาแว่คุ ข้องบริษ์ัท ซึ่ิโนแว่คุ
นำาเข้้าโดยองคุ์การเภสุัชี่กรรม และว่ัคุซึ่่นจอห์นสุันแอนด์จอห์นสุัน โดยบริษ์ัท
แจนเซึ่่น-ซึ่่แลคุ จำากัด และอย้่ระหว่่างปิระเมินคุำาข้อข้่�นทะเบ่ยน 1 ราย คุ้อ
ว่ัคุซึ่่นข้องบารัต๊ โดยบริษ์ทั ไบโอจ่นเ่ ทคุ จำากัด ซึ่่ง� บริษ์ทั ยังย้น� เอกสุารไม่คุรบถ้ว่น
นอกนั�นเปิ็นบริษ์ัทและโรงพยาบาลเอกชี่นท่�มาปิร่กษ์าและข้อรับคุำาแนะนำา
ในการข้่�นทะเบ่ยนอ่ก 10 ราย แต๊่ยังไม่ม่การมาย้�นข้อข้่�นทะเบ่ยนว่ัคุซึ่่น
แต๊่อย่างใด กรณ่ผบ้ ริหารภาคุเอกชี่นท่ใ� ห้ข้อ้ ม้ลว่่าได้ยน้� ข้อนำาเข้้าว่ัคุซึ่่นโคุว่ิด-19
เม้�อ 6 เด้อนก่อน และยังไม่ได้รับอนุมัต๊ิจาก อย. จ่งไม่เปิ็นคุว่ามจริง

กรม สบส.ออกป้ระกาศคุมมาตรฐานแล็บตรวจโควิด-19
ในคลินิกทั�วไทยึ
นพ.ธิเรศั กรัษนัยรว่วงค์ อธิ่บดีีกรมสุนับสุนุนบร่การสุุขภาพ
(กรม สุบสุ.) กระทรวงสุาธิารณสุุข กล่าว่ว่่า เพ้อ� คุุม้ คุรองปิระชี่าชี่นให้ได้รบั บริการ
ต๊รว่จคุัดกรองโรคุโคุว่ิด-19 ท่ม� คุ่ ณ
ุ ภาพ มาต๊รฐาน และม่คุว่ามเท่ย� งต๊รง กรม สุบสุ.
จ่งได้ออกปิระกาศเร้�อง แนว่ทางการปิ้องกัน คุว่บคุุม และสุ่งต๊่อผ้้ต๊ิดเชี่้�อไว่รัสุ
โคุโรนา 2019 หร้อโรคุโคุว่ิด-19 กรณ่สุถานพยาบาลปิระเภทท่�ไม่รับผ้้ปิ่ว่ยไว่้
คุ้างคุ้น ซึ่่ง� ม่ผลบังคุับใชี่้ต๊ง�ั แต๊่ว่นั ท่� 9 เมษ์ายนท่ผ� า่ นมา โดยกำาหนดให้หอ้ งปิฏิิบต๊ั กิ าร
ข้องคุลินิกท่�จะให้บริการต๊รว่จคุัดกรองและต๊รว่จทางห้องปิฏิิบัต๊ิการเพ้�อย้นยัน
การต๊ิดโรคุโคุว่ิด-19 แก่ปิระชี่าชี่นจะต๊้องผ่านการทดสุอบคุว่ามชี่ำานาญทาง
ห้องปิฏิิบัต๊ิการต๊ามท่�กรมว่ิทยาศาสุต๊ร์การแพทย์กำาหนด อ่กทั�งก่อนการให้
บริการจะต๊้องให้คุำาปิร่กษ์าแนะนำาเก่�ยว่กับการรับบริการต๊รว่จคุัดกรองแก่
ผ้ร้ บั บริการ เม้อ� ปิรากฏิผลการต๊รว่จคุัดกรองแล้ว่จะต๊้องแจ้งให้ผร้ บั บริการทราบ
ทันท่ และหากผลการต๊รว่จคุัดกรองพบว่่าผ้้รับบริการปิ่ว่ยด้ว่ยโรคุโคุว่ิด-19
ทางห้องปิฏิิบต๊ั กิ ารต๊รว่จคุัดกรองต๊้องแจ้งผลการต๊รว่จคุัดกรอง พร้อมให้คุาำ แนะนำา
เก่�ยว่กับการปิ้องกันการแพร่กระจายเชี่้�อ พร้อมปิระสุานกับสุถานพยาบาล
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ข้องรัฐหร้อหน่ว่ยงานท่�เก่�ยว่ข้้องเพ้�อรับต๊ัว่ผ้้ปิ่ว่ย
ไปิรักษ์าพยาบาลโดยทันท่ ซึ่่�งหากกรม สุบสุ. พบว่่า
คุลินกิ แห่งใดไม่ปิฏิิบต๊ั ต๊ิ ามก็จะถ้อว่่าม่คุว่ามผิดต๊าม
กฎหมายสุถานพยาบาล กรม สุบสุ. จะดำาเนินการ
ต๊ามกฎหมายโดยไม่ม่การละเว่้นแต๊่อย่างใด
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คณะผ้้เชี�ยึวชาญสรุป้อาการไม่พีึงป้ระสงค์หลังฉีีดวัคซีีนเกิดขั้ึ�นได้
ศั.พญ.กุลกัญญา โชัคไพบูลย์ก่จ คณะแพทยศัาสุต่ร์
ศั่รร่ าชัพยาบาล มหาว่ทยาลัยมห่ดีล ในฐานะป์ระธิานคณะกรรมการ
พ่ จ ารณาเหตุ่ ก ารณ์ ไ ม่ พึ ง ป์ระสุงค์ ห ลั ง รั บ วั ค ซีี น พร้ อ มด้ ว่ ย
นพ.ทว่่ทรัพย์ ศิรปิระภาศิริ นายแพทย์ทรงคุุณวุ่ฒิิ กรมคุว่บคุุมโรคุ,
พญ.ทัศน่ย์ ต๊ันต๊ิฤทธ์ิศักดิ� รองผ้้อำานว่ยการด้านการแพทย์ สุถาบัน
ปิระสุาทว่ิทยา และนายกสุมาคุมปิระสุาทว่ิทยาแห่งปิระเทศไทย
และ นพ.เมธ์า อภิว่ัฒินากุล รองเลข้าธ์ิการสุมาคุมปิระสุาทว่ิทยา
แห่งปิระเทศไทย ร่ว่มแถลงข้่าว่กรณ่บุคุลากรทางการแพทย์ 6 ราย
ท่� จ.ระยอง เกิดอาการไม่พ่งปิระสุงคุ์จากการรับว่ัคุซึ่่นโคุว่ิด-19
ข้องซึ่ิโนแว่คุ
ศั.พญ.กุลกัญญา กล่าว่ว่่า จากการสุอบสุว่นอย่างละเอ่ยด
ทัง� 6 รายม่อาการคุล้ายหลอดเล้อดสุมอง (stroke) เชี่่น แข้นข้าอ่อนแรง
ชี่า ชี่าคุร่�งซึ่่ก ยังบอกไม่ได้แน่ชี่ัดว่่าสุาเหตุ๊เกิดจากอะไร สุ่ว่นใหญ่
เกิดกับสุต๊ร่อายุไม่มาก ไม่มปิ่ จั จัยเสุ่ย� งโรคุหลอดเล้อดสุมองมาก่อน
หายภายใน 1-3 ว่ันจากการสุแกน MRI สุมองพบว่่าปิกต๊ิจ่งเร่ยกว่่า
เปิ็นอาการทางระบบปิระสุาท เปิ็นกลุม่ อาการคุล้ายหลอดเล้อดสุมอง
ท่�เกิดชี่ั�ว่คุราว่ คุิดว่่าน่าจะเก่�ยว่ข้้องกับการฉ่ดว่ัคุซึ่่น เน้�องจากเกิด
ภายในชี่่ว่ง 5-10 นาท่ ทั�งน่�จากการต๊รว่จสุอบคุุณภาพว่ัคุซึ่่นล็อต๊
ดังกล่าว่ไม่พบคุว่ามผิดปิกต๊ิ ไม่ม่ปิัญหาเร้�องมาต๊รฐานการจัดเก็บ
ว่ัคุซึ่่น ข้ณะท่�ว่ัคุซึ่่นล็อต๊น่�กระจายไปิ 5 แสุนโด๊สุ ม่ผ้รับว่ัคุซึ่่นแล้ว่
มากกว่่า 3 แสุนราย ยังไม่พบอาการดังกล่าว่จ่งต๊้องต๊ิดต๊ามต๊่อไปิ
โดยคุณะกรรมการฯ ลงคุว่ามเห็ น ว่่ าให้ ใชี่้ ว่ัคุซึ่่ น ล็ อ ต๊น่� ต๊่ อ ไปิได้
เน้�องจากปิระโยชี่น์ข้องว่ัคุซึ่่นม่มากกว่่าอาการท่�เกิดข้่�น ซึ่่�งเม้�อม่
อาการคุล้ายหลอดเล้อดสุมองต๊ามแนว่ทางคุ้อ รักษ์าด้ว่ยการให้ยา
ละลายลิ� มเล้ อดต๊ามมาต๊รฐานไปิก่ อน แม้ ภายหลั งต๊รว่จพบว่่ า
ไม่เก่�ยว่กับโรคุหลอดเล้อดสุมอง เพราะผลสุแกนสุมองปิกต๊ิทั�งหมด
แต๊่การรักษ์าไปิก่อนไม่ทำาให้เกิดอันต๊รายแต๊่อย่างใด โดยบุคุลากร
ทางการแพทย์ท่�เกิดอาการหลังรับว่ัคุซึ่่นยังรับว่ัคุซึ่่นเข้็มท่� 2 ต๊่อได้
เน้�องจากไม่ใชี่่การแพ้รุนแรง ย้นยันว่่าไม่ม่ข้้อห้าม และไม่เคุยม่
หลักฐานเชี่้�อมโยงว่่ายาคุุมกำาเนิดหร้อปิระจำาเด้อนจะทำาให้เกิด
อาการข้้างเคุ่ยงจากว่ัคุซึ่่นมากเปิ็นพิเศษ์ ทัง� น่ก� ารคุว่บคุุมโรคุโคุว่ิด-19
ต๊้องใสุ่หน้ากาก ล้างม้อ เว่้นระยะห่าง และเร่งฉ่ดว่ัคุซึ่่นให้ได้มากกว่่า
ร้อยละ 70 ข้องปิระชี่ากรจนเกิดภ้มคุิ มุ้ กันหม้่ จ่งจะถอดหน้ากากออก
พร้อมกันได้เหม้อนปิระเทศอิสุราเอล ต๊อนน่�แม้จะรับว่ัคุซึ่่นแล้ว่
ยังต๊้องใสุ่หน้ากากอนามัยต๊่อไปิ
นพ.ทวีทรัพย์ ศั่รป์ระภาศั่ร่ นายแพทย์ทรงคุณวุฒ่
กรมควบคุมโรค กล่าว่ว่่า อาการไม่พ่งปิระสุงคุ์ดังกล่าว่ท่�เกิดข้่�น
เปิ็นบุคุลากรทางการแพทย์และสุาธ์ารณสุุข้ 5 ราย และเจ้าหน้าท่�
ปิฏิิบัต๊ิงานในโรงพยาบาล 1 ราย ทั�งหมดรับว่ัคุซึ่่นโคุโรนาแว่คุข้อง
บริษ์ทั ซึ่ิโนแว่คุในล็อต๊เด่ยว่กัน ม่อาการภายหลังรับว่ัคุซึ่่น 5-30 นาท่
โดยเหตุ๊เกิดเม้�อว่ันท่� 5 เมษ์ายน 1 ราย ว่ันท่� 6 เมษ์ายน 1 ราย

ว่ันท่� 8 เมษ์ายน 2 ราย และว่ันท่� 9 เมษ์ายน 2 ราย ม่อาการคุล้าย
โรคุระบบปิระสุาทและสุมองคุ้อ ชี่าคุร่ง� ซึ่่ก อ่อนแรงท่แ� ข้นข้า หร้อชี่า
แต๊่ไม่มอ่ าการอ่อนแรง และพบว่่าเปิ็นผ้ม้ โ่ รคุปิระจำาต๊ัว่คุ้อ มะเร็ง 1 ราย
ไข้มันในเล้อดสุ้ง 1 ราย นำ�าหนักเกิน 2 ราย และม่ปิระว่ัต๊ริ บั ปิระทาน
ยาคุุมกำาเนิด 4 ราย ทัง� น่ม� ก่ ารฉ่ดว่ัคุซึ่่นข้องซึ่ิโนแว่คุแล้ว่กว่่า 6 แสุนราย
ม่การเฝ้้าระว่ังต๊ิดต๊ามอาการทุกราย หากม่อาการรุนแรงจะนำาเข้้าสุ้่
การพิจารณาข้องคุณะกรรมการฯ ต๊่อไปิ โดยกระทรว่งสุาธ์ารณสุุข้
พร้อมจะปิฏิิบัต๊ิต๊ามข้้อแนะนำาข้องคุณะแพทย์ผ้เชี่่�ยว่ชี่าญ
ด้าน พญ.ทัศันีย์ ต่ันต่่ฤทธิ่ศัักดี่� รองผูู้�อำานวยการดี�าน
การแพทย์ สุถาบันป์ระสุาทว่ทยา และนายกสุมาคมป์ระสุาทว่ทยา
แห่งป์ระเทศัไทย กล่าว่ว่่า แพทย์ทจ่� งั หว่ัดระยองต๊รว่จว่ินจิ ฉัยผ้ท้ ม่� ่
อาการทัง� หมดพบว่่าเกิดอาการอ่อนแรงจริง ชี่า ปิากเบ่ย� ว่ พ้ดไม่ชี่ดั
ในบางราย คุล้ายอาการโรคุหลอดเล้อดสุมอง จ่งต๊้องรักษ์าต๊าม
มาต๊รฐานด้ว่ยการให้ยาละลายลิ�มเล้อดใน 4.5 ชี่ั�ว่โมง เพ้�อชี่่ว่ยชี่่ว่ิต๊
และลดคุว่ามพิการต๊ามมาต๊รฐานการรักษ์า ซึ่่�งเปิ็นการรักษ์าฉุกเฉิน
ท่�ต๊้องให้การรักษ์าก่อนแล้ว่คุ่อยด้ว่่าสุาเหตุ๊เกิดจากอะไร ซึ่่�งพบว่่า
หลั ง รั ก ษ์าอาการด่ ข้่� น ทุ ก รายจนกลั บ มาเปิ็ น ปิกต๊ิ ผลเอกซึ่เรย์
คุอมพิว่เต๊อร์สุมองไม่พบคุว่ามผิดปิกต๊ิ และต๊รว่จเพิ�มด้ว่ยการ MRI
สุมองก็ไม่พบเน้�อสุมองต๊ายหร้อหลอดเล้อดสุมองต๊่บ คุิดว่่าคุล้าย
กลุ่มอาการหลอดเล้อดสุมอง อาจสุัมพันธ์์กับการฉ่ดว่ัคุซึ่่น เพราะ
ม่ ร ายงานว่่ า การฉ่ ด ว่ั คุ ซึ่่ น อาจเกิ ด อาการทางระบบปิระสุาทท่�
เก่�ยว่ข้้องได้ แต๊่พบไม่บ่อย มักเปิ็นเพ่ยงชี่ั�ว่คุราว่ และด่ข้่�นกลับมา
เปิ็นปิกต๊ิ จ่งไม่อยากให้ต๊้�นต๊ระหนก อย่างไรก็ต๊าม สุาเหตุ๊เชี่ิงล่ก
ต๊้องศ่กษ์าเพิ�มเต๊ิม ซึ่่�งจะม่การต๊ิดต๊ามต๊่อไปิ
ด้าน นพ.เมธิา อภ่วัฒนากุล รองเลขาธิ่การสุมาคม
ป์ระสุาทว่ ท ยาแห่ ง ป์ระเทศัไทย กล่ า ว่ว่่ า หลั ง ฉ่ ด ว่ั คุ ซึ่่ น หาก
พบอาการท่�เข้้าได้กับระบบปิระสุาทและหลอดเล้อดสุมองให้ร่บ
ไปิพบแพทย์ท่�โรงพยาบาล สุ่ว่นแพทย์ท่�ต๊รว่จพบอาการท่�เข้้าได้กับ
หลอดเล้อดสุมองให้รกั ษ์าต๊ามแนว่ทางการรักษ์าโรคุหลอดเล้อดสุมอง
ท่�ม่ข้้อบ่งชี่่�ให้ยาละลายลิ�มเล้อด และให้รายงานเข้้ามาต๊ามระบบ
เพ้อ� นำาไปิศ่กษ์าหร้อสุ้บสุว่นต๊่อไปิ อย่างไรก็ต๊าม ข้อให้ลดคุว่ามกังว่ล
การรักษ์าจะเปิ็นไปิต๊ามกลุ่มอาการและมาต๊รฐานข้องการรักษ์า
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กองบรรณาธิการ

T h e Me d i ci n e J our n a l

นัักวิิจััย สวิทช.สังเคราะห์์สารตั้ั�งตั้้นั ยา ‘ฟาวิิพิิราเวิียร์’ สำาเร็จั
‘อภ.’ เตั้รียมศึึกษาควิามเป็็นัไป็ได้้กับ ป็ตั้ท.สร้างโรงงานัสังเคราะห์์
วิัตั้ถุุด้ิบยา
ศ.พิิเศษ ดร.เอนก เหล่่าธรรมทััศน์ รััฐมนตรัีว่่าการักรัะทรัว่ง
การัอุุดมศึึกษา ว่ิทยาศึาสตรั์ ว่ิจััยและนว่ัตกรัรัม เป็็นป็รัะธานการัแถลงข่่าว่
ความร่วมมือเพิือ� สร้างความสามารถในการพิัฒนากระบวนการสังเคราะห์
สารออกฤทัธิ�ทัางเภสัชกรรม (API: Active Pharmaceutical Ingredients)
ของประเทัศ: ยาต้้านไวรัส “Favipiravir” โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเล่ิศวรกุล่
ผู้้�อุำานว่ยการัสำานักงานพััฒนาว่ิทยาศึาสตรั์และเทคโนโลยีแห่่งชาติ (สว่ทช.)
และ นพิ.วิฑููรย์ ด่านวิบูล่ย์ ผู้้อุ� ำานว่ยการัอุงค์การัเภสัชกรัรัม (อุภ.) พัรั�อุมด�ว่ย
ผู้้�บรัิห่ารัและและนักว่ิจััยจัากทั�ง 2 ห่น่ว่ยงานรั่ว่มแถลงข่่าว่
ศ.พิิเศษ ดร.เอนก เหล่่าธรรมทััศน์ รัฐมนต้รีว่าการกระทัรวง
การอุดมศึกษา วิทัยาศาสต้ร์ วิจััยแล่ะนวัต้กรรม กล่าว่ว่่า ว่ันนี�ผู้มยินดีและ
มีคว่ามสุข่มากที�ได�มารั่ว่มเป็็นสักข่ีพัยานคว่ามรั่ว่มมือุในการัพััฒนาว่ัตถุดิบ
สารัอุอุกฤทธิ�ทางยา ห่รัือุ API (Active Pharmaceutical Ingredients) สำาห่รัับ
ใช�เป็็นสารัตั�งต�นในการัผู้ลิตยาฟาว่ิพัิรัาเว่ียรั์ (Favipiravir) เพัื�อุใช�ต�านไว่รััส
โคโรันาสายพัันธุใ์ ห่ม่ (SAR-CoV-2) ซึ่ึง� เป็็นงานส่ว่นห่นึง� ภายใต�แผู้นยุทธศึาสตรั์
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การัข่ับเคลื�อุนป็รัะเทศึไทยด�ว่ยโมเดลเศึรัษฐกิจั BCG (BioCircular-Green Economy: BCG Model) พั.ศึ. 2564-2569
ตามทีน� ายกรััฐมนตรัีป็รัะกาศึให่� BCG เป็็นว่ารัะแห่่งชาติ และ
เป็็นต�นแบบการัพััฒนาเศึรัษฐกิจั ซึ่ึ�งจัะเป็็นห่นึ�งในว่ารัะที�
นำาเสนอุในการัจััดการัป็รัะชุมผู้้น� ำาเข่ตเศึรัษฐกิจัเอุเป็ค ป็ี พั.ศึ.
2565 ซึ่ึ�งป็รัะเทศึไทยเป็็นเจั�าภาพัในการัจััดงาน
“การัพััฒนาโมเดลเศึรัษฐกิจั BCG ป็รัะกอุบด�ว่ย 4 สาข่า
ยุทธศึาสตรั์ คือุ เกษตรัและอุาห่ารั สุข่ภาพัและการัแพัทย์
พัลังงาน ว่ัสดุและเคมีชว่ี ภาพั และการัท่อุงเทีย� ว่และเศึรัษฐกิจั
สรั�างสรัรัค์ โดยอุาศึัยจัุดแข่็งข่อุงป็รัะเทศึซึ่ึง� มีคว่ามห่ลากห่ลาย
ทางชีว่ภาพัส้งเป็็นอุันดับ 6 ข่อุงโลก มีคว่ามห่ลากห่ลาย
ทางว่ั ฒ นธรัรัม และในสถานการัณ์ ก ารัแพัรั่ รั ะบาดข่อุง
โรัคโคว่ิ ด -19 ป็รัะเทศึไทยก็ เ ป็็ น ที� ป็ รัะจัั ก ษ์ ข่ อุงชาว่โลก
อุย่ า งมากว่่ า เรัามี ก ารัแพัทย์ แ ละสาธารัณสุ ข่ ที� ก� า ว่ห่น� า
ป็รัะเทศึห่นึ� ง ในเอุเชี ย และรัะดั บ โลก ที� สำา คั ญ ข่ณะนี�
ป็รัะเทศึไทยก็ป็รัะสบคว่ามสำาเรั็จัในการัพััฒนาว่ัคซึ่ีน 2 ชนิด
จัาก 7 ชนิด และว่ัคซึ่ีนอุีก 5 ชนิดกำาลังอุย้่รัะห่ว่่างการัว่ิจััย
และพัั ฒ นา ซึ่ึ� ง การัพัั ฒ นาว่ั ค ซึ่ี น เพัื� อุ คนไทยไม่ เ ท่ า ไห่รั่
แต่การัผู้ลิตว่ัคซึ่ีนโดยคนไทยต่างห่ากที�เป็็นเป็้าห่มายข่อุง
กรัะทรัว่งการัอุุดมศึึกษา ว่ิทยาศึาสตรั์ ว่ิจัยั และนว่ัตกรัรัม และ
กรัะทรัว่งสาธารัณสุข่
นอุกจัากนี�เรัายังป็รัะสบคว่ามสำาเรั็จัในการัพััฒนา
ว่ัตถุดิบสารัอุอุกฤทธิ�ทางยา ห่รัือุ API ซึ่ึ�งเป็็นนิมิตห่มายที�ดี
ทีป็� รัะเทศึไทยจัะสามารัถพััฒนาอุุตสาห่กรัรัมว่ัคซึ่ีน ยา รัว่มถึง
อุุ ต สาห่กรัรัมอุื� น ๆ ที� จั ะช่ ว่ ยรัั บ มื อุ ต่ อุ ว่ิ ก ฤติ โรัครัะบาด
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ในอุนาคต ทำาให่�ป็รัะเทศึมีคว่ามเข่�มแข่็งทางด�านการัแพัทย์
และสาธารัณสุข่ สามารัถพัึง� พัาตนเอุงได� ลดการันำาเข่�า ซึ่ึง� เป็็น
แนว่ทางที�ช่ว่ยให่�ป็รัะเทศึไทยสามารัถก�าว่พั�นกับดักรัายได�
ป็านกลาง เพัรัาะเรัาไม่ได�มีแค่ว่ิทยาการัคว่ามรั้� แต่เรัายัง
สามารัถผู้ลิตเพัื�อุการัส่งข่ายได�อุีกด�ว่ย อุย่างไรัก็ดี ข่ณะนี�
สว่ทช. ได� เ ตรัี ย มผู้ลั ก ดั น เชื� อุ มโยงงานว่ิ จัั ย ไป็ส้่ รั ะดั บ
อุุตสาห่กรัรัม โดยนำาเรัื�อุงการัพััฒนาสังเครัาะห่์สารัอุอุกฤทธิ�
ทางเภสัชกรัรัม สำาห่รัับยา Favipiravir ต�านโรัค COVID-19
บรัรัจัุในโครังการั BCG กลุ่มสาข่ายาและว่ัคซึ่ีนแล�ว่ และ
เป็็นกรัอุบการัทำางานข่อุงงบป็รัะมาณป็ี 2565 สอุดคล�อุงกับ
นโยบายข่อุงรััฐบาล

ดร.ณรงค์ ศิรเิ ล่ิศวรกุล่ ผูู้อ้ าำ นวยการ สวทัช. แถลงว่่า
สว่ทช. คื อุ ห่น่ ว่ ยงานด� า นการัว่ิ จัั ย และพัั ฒ นาทางด� า น
ว่ิ ท ยาศึาสตรั์ เทคโนโลยี และนว่ั ต กรัรัม เพัื� อุ เพัิ� ม ข่ี ด
คว่ามสามารัถในการัแข่่งข่ันให่�ป็รัะเทศึไทยอุย่างยัง� ยืน ซึ่ึง� สว่ทช.
มีอุงค์คว่ามรั้� บุคลากรั คว่ามเชี�ยว่ชาญ และเทคโนโลยีทาง
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ด�านเคมีสังเครัาะห่์ที�จัะช่ว่ยห่นุนเสรัิมอุงค์การัเภสัชกรัรัม
ในการัผู้ลิตสารัอุอุกฤทธิท� างเภสัชกรัรัมได�เอุงภายในป็รัะเทศึ
เพัื� อุ เสรัิ ม สรั� า งคว่ามเข่� ม แข่็ ง ด� า นอุุ ต สาห่กรัรัมยาแบบ
ครับว่งจัรั และส่งเสรัิมงานด�านสาธารัณสุข่ข่อุงป็รัะเทศึ
“เป็็นที�ทรัาบกันดีว่่าอุุตสาห่กรัรัมการัผู้ลิตยาข่อุง
ป็รัะเทศึไทยยังคงอุย้่รัะดับป็ลายนำ�า ต�อุงนำาเข่�าสารั API
ซึ่ึง� เป็็นสารัตัง� ต�นในการัผู้ลิตยารัักษาโรัคต่าง ๆ จัากต่างป็รัะเทศึ
มากถึง 95% ดังนั�น ห่ากเรัาสามารัถสังเครัาะห่์ API ซึ่ึ�งเป็็น
ห่ัว่ใจัสำาคัญข่อุงการัพััฒนาตำารัับยาได�สำาเรั็จัจัะช่ว่ยผู้ลักดัน
อุุตสาห่กรัรัมข่อุงไทยให่�ผู้ลิตยาได�ครับว่งจัรัด�ว่ยตนเอุงตั�งแต่
ต�นทาง กลางทาง และป็ลายทาง ทำาให่�เรัาสามารัถพัึง� พัาตนเอุง
ลดการันำาเข่�า สรั�างคว่ามมัน� คงด�านสุข่ภาพัและการัแพัทย์ให่�กบั
ป็รัะชาชนได�
ดังจัะเห่็นได�จัากในช่ว่งทีผู้� า่ นมาห่ลายป็รัะเทศึทัว่� โลก
ต�อุงเผู้ชิญกับสถานการัณ์การัรัะบาดข่อุงโรัค COVID-19
โรัคอุุบัติให่ม่ที�ยังไม่มียารัักษา ทำาให่�มีคว่ามพัยายามนำายา
ห่รัือุสารัอุอุกฤทธิต� า่ ง ๆ มาทดลอุงรัักษาโรัคป็อุดอุักเสบจัาก
ไว่รััส SARS-CoV-2 กรัะทัง� พับยาทีม� ป็ี รัะสิทธิผู้ลดีในการัรัักษา
ผู้้�ป็่ว่ยโรัคโคว่ิด-19 ได� ซึ่ึ�งห่นึ�งในนั�นคือุ ฟาว่ิพัิรัาเว่ียรั์”
ดร.ณรงค์ กล่ า ว่ต่ อุ ว่่ า ด� ว่ ยโรัค COVID-19 มี
การัรัะบาดให่ญ่ทั�ว่โลก ทำาให่�ยาฟาว่ิพัิรัาเว่ียรั์เป็็นที�ต�อุงการั
อุย่างมาก ป็รัะเทศึผู้้ผู้� ลิตต�อุงเก็บไว่�รักั ษาป็รัะชากรัข่อุงตนเอุง
ทำาให่�ยาข่าดตลาด การัสั�งซึ่ื�อุทำาได�ยากและมีจัำานว่นจัำากัด
จัึ ง อุาจัไม่ เ พัี ย งพัอุต่ อุ การัรัั ก ษาข่อุงผู้้� ป็่ ว่ ยในป็รัะเทศึที�
ไม่สามารัถผู้ลิตยาเอุงได� ซึ่ึง� นัน� เป็็นจัุดเรัิม� ต�นให่� สว่ทช. รั่ว่มกับ
อุงค์การัเภสัชกรัรัมเดินห่น�าว่ิจัยั พััฒนากรัะบว่นการัผู้ลิต API
ด�ว่ยตนเอุงในรัะดับห่�อุงป็ฏิิบตั กิ ารักรัะทัง� ป็รัะสบคว่ามสำาเรั็จั
ซึ่ึง� สอุดคล�อุงกับการัพััฒนาส้ตรัตำารัับยาทีท� างอุงค์การัเภสัชกรัรัม
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ดำาเนินการัอุย้่ เพัื�อุใช�ในการัผู้ลิตยาฟาว่ิพัิรัาเว่ียรั์สำาห่รัับ
ต�านโรัค COVID-19
“อุย่างไรัก็ดี ในกรัะบว่นการัสังเครัาะห่์ API นั�น แม�
ทีมว่ิจััยจัะเลือุกแนว่ทางการัผู้ลิตที�ดีที�สุดจัากห่ลายแนว่ทาง
การัผู้ลิตที�มีอุย้่ในป็ัจัจัุบัน แต่ก็ยังเป็็นว่ิธีท�ีต�อุงใช�สารัตั�งต�น
ที�มีรัาคาแพัง ทำาให่�ทีมว่ิจััยเรั่งศึึกษาว่ิจััยต่อุยอุด พััฒนา
กรัะบว่นการัสังเครัาะห่์จัากเดิม 6 ข่ั�นตอุน เป็็น 9 ข่ั�นตอุน
ถึงแม�จัะมีข่�ันตอุนที�มากข่ึ�นแต่เป็็นว่ิธีที�สามารัถใช�ว่ัตถุดิบ
รัาคาถ้ก ห่าได�ง่าย และพัึ�งพัาตนเอุงได� โดย API ที�นักว่ิจััย
ไบโอุเทค สว่ทช. สังเครัาะห่์ได�มคี ณ
ุ ภาพัดี มีมาตรัฐานทัดเทียม
รัะดับสากล สามารัถใช�เป็็นสารัตั�งต�นทดแทน API ที�นำาเข่�า
จัากต่างป็รัะเทศึ เพัื�อุการัผู้ลิตยาฟาว่ิพัิรัาเว่ียรั์ได�อุย่างมี
ป็รัะสิทธิภาพั
สำาห่รัั บ ในข่ั� น ต่ อุไป็ อุงค์ ก ารัเภสั ช กรัรัมจัะข่ยาย
การัผู้ลิตในรัะดับกึ�งอุุตสาห่กรัรัม (Pilot Scale) รั่ว่มกับทีม
นักว่ิจััย ไบโอุเทค สว่ทช. และจัะมีการัต่อุยอุดข่ยายผู้ลไป็ส้่
อุุตสาห่กรัรัม API โดยมี บรัิษทั ป็ตท. จัำากัด (มห่าชน) รั่ว่มศึึกษา
คว่ามเป็็นไป็ได�เพัื�อุข่ยายผู้ลส้่ข่ั�นตอุนการัผู้ลิตในเชิงพัาณิชย์
เป็็นการัทำางานรั่ว่มกันรัะห่ว่่างห่น่ว่ยงานภาครััฐและเอุกชน
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เกาะติดสถานการณ์

มี ก ารัใช� ว่ิ ท ยาศึาสตรั์ เทคโนโลยี แ ละนว่ั ต กรัรัมยกรัะดั บ สังเครัาะห่์จัากสารัตั�งต�นตัว่ให่ม่ที�มีรัาคาถ้กกว่่าสารัตั�งต�น
อุุตสาห่กรัรัมยา สอุดรัับกับนโยบายข่อุงรััฐบาลทีม� งุ่ ข่ับเคลือุ� น ทีต� อุ� งนำาเข่�าจัากต่างป็รัะเทศึทีใ� ช�อุย้่ ณ ป็ัจัจัุบนั ข่ณะนีอุ� งค์การั
เศึรัษฐกิจั BCG ตั�งเป็้าสรั�างศึักยภาพัการัผู้ลิตยาในป็รัะเทศึ” เภสัชกรัรัมอุย้ใ่ นรัะห่ว่่างการัยืน� จัดสิทธิบตั รัต่อุกรัมทรััพัย์สนิ
ทางป็ัญญา ข่ณะเดียว่กัน สว่ทช. พัรั�อุมทีจั� ะถ่ายทอุดเทคโนโลยี
การัผู้ลิตให่�กับอุงค์การัเภสัชกรัรัม เพัื�อุจัะได�พััฒนาต่อุยอุด
กรัะบว่นการัสั ง เครัาะห่์ ไ ป็ส้่ รั ะดั บ กึ� ง อุุ ต สาห่กรัรัมและ
อุุตสาห่กรัรัมต่อุไป็ ทัง� นีอุ� งค์การัเภสัชกรัรัม สว่ทช. และ ป็ตท.
จัะมีการัศึึกษาคว่ามเป็็นไป็ได�ในการัสรั�างโรังงานสังเครัาะห่์
ว่ัตถุดบิ ยา Favipiravir และว่ัตถุดบิ ยาจัำาเป็็นอุืน� ๆ เพัือุ� ส่งเสรัิม
และพััฒนาว่ัตถุดิบยาที�มีคว่ามจัำาเป็็นต่อุรัะบบสาธารัณสุข่
และมีศึักยภาพัในเชิงพัาณิชย์ สรั�างคว่ามมั�นคงทางยาให่�กับ
ป็รัะเทศึไทย นับเป็็นสิ�งที�น่ายินดีอุย่างยิ�งที�โครังการั BCG
ได�บรัรัจัุแผู้นการัสรั�างโรังงานสังเครัาะห่์ว่ตั ถุดบิ ลงในแผู้นสาข่า
ด�าน นพิ.วิฑููรย์ ด่านวิบูล่ย์ ผูู้้อำานวยการองค์การ ด�านยาและว่ัคซึ่ีน เพัื�อุสามารัถให่�การัสนับสนุนต่อุไป็
เภสัชกรรม กล่าว่ว่่า จัากสถานการัณ์การัแพัรั่รัะบาดข่อุง
โรัค COVID-19 อุงค์การัเภสัชกรัรัม อุงค์กรัห่ลักด�านยาข่อุง
ป็รัะเทศึได� มี ก ารัว่ิ จัั ย และพัั ฒ นายาและว่ั ค ซึ่ี น สำา ห่รัั บ ใช�
ในโรัค COVID-19 ในส่ว่นข่อุงว่ัตถุดบิ ยาฟาว่ิพัรัิ าเว่ียรั์ อุงค์การั
เภสัชกรัรัมได�รั่ว่มมือุกับ สว่ทช. ดำาเนินการัว่ิจััยและพััฒนา
กรัะบว่นการัสังเครัาะห่์ว่ัตถุดิบ Favipiravir ซึ่ึ�งข่ณะนี� สว่ทช.
ได�ดำาเนินการัในรัะดับห่�อุงป็ฏิิบตั กิ ารัเสรั็จัแล�ว่ ได�กรัะบว่นการั
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โรคตาในผู้้�สู้งอายุุ
ความเสู่�อมที่่�ต�องเตร่ยุมรับม่อ

อวััยวัะต่่าง ๆ ในร่่างกายจะเกิดการ่เสื่่อ� มเม่อ� อายุมากขึ้้น� ร่วัมทั้ัง� ดวังต่าขึ้องเร่า
ดวังต่ามักเร่ิ�มเสื่่�อมต่ามอายุ ยิ�งอายุมากจะพบควัามเสื่่�อมและโร่คต่าได้มากขึ้้�นต่ามวััย
จ้งควัร่ร่ะวัังใสื่่ใจร่ักษาสืุ่ขึ้ภาพต่า ควัร่ต่ร่วัจสืุ่ขึ้ภาพต่าอย่างสื่มำ�าเสื่มออย่างน้อยปีีละคร่ัง�
จะได้ ทั้ ร่าบภาวัะขึ้องต่า ถ้้ า พบควัามผิิ ด ปีกต่ิ ใ นช่่ วั งแร่กจะได้ ปี้ อ งกั น ร่ั ก ษาอย่ า ง
เหมาะสื่ม หร่่อช่ะลอควัามเสื่่�อม และปี้องกันการ่สืู่ญเสื่ียดวังต่าได้อย่างถ้าวัร่
พญ.ธาริินีี เสงี่ีย� มพริพาณิิชย์ ผู้้อำ� าำ นีวยการิศู้นีย์จักั ษุุและเลสิก โริงี่พยาบาล
กริุงี่เทพ กล่าวัวั่า การ่ต่ร่วัจคัดกร่องควัามเสื่ีย� งเกีย� วักับโร่คต่าช่่วัยให้สื่ามาร่ถ้ดูแลร่ักษา
ได้ทั้นั ทั้่วังทั้ี และปี้องกันการ่สืู่ญเสื่ียดวังต่า โดยเฉพาะในผิูสื่้ งู อายุ แนะนำาให้ต่ร่วัจคัดกร่อง
โร่คต่าเปี็นปีร่ะจำาทัุ้กปีีเพ่�อดูวั่ามีภาวัะผิิดปีกต่ิทั้ี�ควัร่ร่ักษา โดยโร่คและปีัญหาทั้างต่า
ทั้ี�มักจะเกิดขึ้้�นในผิู้สืู่งอายุ มีดังนี�
1. สายตาส้งี่วัยหริือำสายตายาวตามอำายุ (Presbyopia) ค่อ การ่เสื่่�อมสื่ภาพ
ขึ้องดวังต่าต่ามอายุทั้มี� ากขึ้้น� เกิดได้กบั ทัุ้กคน ในทัุ้กปีัญหาสื่ายต่า เกิดจากเลนสื่์แก้วัต่า
ขึ้าดควัามย่ดหยุน่ กล้ามเน่อ� ต่าทั้ีทั้� ำาหน้าทั้ีช่� วั่ ยปีร่ับกำาลังในการ่มองใกล้เร่ิม� ทั้ำางานแย่ลง
ทั้ำาให้ต่อ้ งใสื่่แวั่นต่าเวัลามองใกล้ แก้ไขึ้ด้วัยการ่ใช่้เลนสื่์ทั้มี� กี ำาลังร่วัมแสื่งมากขึ้้น� ในผิูทั้้ มี� ี
สื่ายต่าปีกต่ิและมีสื่ายต่าสืู่งวััยเม่อ� อายุมากขึ้้น� แก้ได้ดวั้ ยการ่ใสื่่แวั่นสื่ำาหร่ับการ่มองใกล้
หร่่อใสื่่เลนสื่์ช่ัดหลายร่ะยะเพ่�อการ่มองเห็นได้ทั้ั�งไกลและใกล้ ในผิู้ทั้�ีมีสื่ายต่าสื่ั�น ยาวั
เอียงอยูแ่ ล้วัเกิดมีสื่ายต่าสืู่งวััยจะต่้องปีร่ับค่าแวั่น จากทั้ี�จะมีแวั่นอันเดียวั ต่้องเปีลี�ยน
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เปี็นแวั่นหลายร่ะยะ (Progressive Glasses) หร่่อ 2 ร่ะยะ (Bifocal
Glasses) เพ่อ� ให้มองได้ทั้งั� ไกลและใกล้ การ่ปีร่ับค่าคอนแทั้คเลนสื่์
หร่่อแก้ไขึ้ด้วัย Femtolasik เพ่อ� แก้สื่ายต่ายาวัต่ามอายุ (Femtolasik
with presbyond) หากไม่ต่้องการ่ใสื่่แวั่นหร่่อคอนแทั้คเลนสื่์
2. ต�อำกริะจัก (Cataract) เกิดขึ้้�นได้เม่�ออายุมากขึ้้�น
เลนสื่์แก้วัต่าจะแขึ้็งและขึุ้่นขึ้้�น สื่ายต่ามัวัลง ถ้้าเกิดต่้อกร่ะจก
บร่ิเวัณขึ้อบ ๆ ขึ้องเลนสื่์ร่อบนอก สื่ายต่าอาจจะมองได้คมช่ัด
เปี็นปีกต่ิ แต่่หากเกิดบร่ิเวัณต่ร่งกลางเน่�อเลนสื่์ต่าจะรู่้สื่้กร่บกวัน
สื่ายต่าได้ อาการ่ทั้ี�พบบ่อยค่อ สื่ายต่ามัวัเหม่อนมีฝ้้าหมอกบัง
เห็นภาพซ้้อน ต่าสืู่้แสื่งไม่ได้ ทั้ำาให้มีปีัญหาในการ่ขึ้ับขึ้ี�โดยเฉพาะ
เวัลากลางค่น เห็นสื่ีผิดิ เพีย� นไปีจากเดิม เปีลีย� นแวั่นสื่ายต่าบ่อยๆ
ต่้อกร่ะจกบางช่นิดทั้ำาให้สื่ายต่าสื่ั�นมากขึ้้�นได้ การ่ร่ักษาค่อ ผิ่าต่ัด
สื่ลายต่้อกร่ะจก ปีัจจุบันการ่ผิ่าต่ัดจะใช่้เคร่่�องสื่ลายต่้อทั้ำาให้มี
เพียงแผิลขึ้นาดเล็ก ทั้ำาให้สื่ามาร่ถ้ผิ่าต่ัดได้เร่็วัขึ้้น� ด้วัยการ่ใช่้ยาช่า
เฉพาะทั้ี� ไม่ต่้องนอนโร่งพยาบาล หลังสื่ลายต่้อแพทั้ย์จะใช่้เลนสื่์
แก้วัต่าเทั้ียมแทั้นทั้ี� ซ้้ง� มีเลนสื่์หลายแบบให้เล่อกต่ามควัามต่้องการ่
ใช่้งานขึ้องผิู้ปี่วัยแต่่ละร่าย หากต่้อกร่ะจกสืุ่กจำาเปี็นต่้องผิ่าต่ัด
โดยเร่็ วั เพร่าะหากปีล่ อ ยไวั้ จ ะเกิ ด อาการ่ปีวัดต่าอย่ า งรุ่ น แร่ง
และอาจเกิดต่้อหินแทั้ร่กซ้้อนได้ แนะนำาให้ต่ร่วัจต่าเปี็นร่ะยะ ๆ
เม่�ออายุมากขึ้้�น เพ่�อการ่ร่ักษาทั้ี�ทั้ันทั้่วังทั้ี
3. ต� อำ หิ นี (Glaucoma) เกิ ด จากควัามเสื่่� อ มขึ้อง
เสื่้นปีร่ะสื่าทั้ต่า มีโอกาสื่สืู่ญเสื่ียการ่มองเห็นได้ อาการ่ทั้ีสื่� งั เกต่ได้

หากเปี็นต่้อหินเฉียบพลันค่อ มีอาการ่ปีวัดต่า ต่ามัวั และเห็นแสื่งรุ่ง้
ร่อบดวังไฟ อาจมีอาการ่ปีวัดศีีร่ษะ คล่�นไสื่้ อาเจียนร่่วัมด้วัย
เน่�องจากควัามดันต่าทั้ี�สืู่งมาก ในกร่ณีทั้ี�เปี็นต่้อหินช่นิดรุ่นแร่ง
เฉี ย บพลั น ร่ั ก ษาด้ วั ยการ่ใช่้ ย าหยอดต่าและยาร่ั บ ปีร่ะทั้าน
ลดควัามดันลูกต่า ผิู้ปี่วัยบางร่ายอาจจำาเปี็นต่้องร่ักษาโดยใช่้
แสื่งเลเซ้อร่์และการ่ผิ่าต่ัด ทั้ัง� นีม� ผิี ปีู้ วั่ ยจำานวันไม่นอ้ ยทั้ีไ� ม่มอี าการ่
แสื่ดง ซ้้�งเปี็นภัยเงียบทั้ำาให้เสื่้นปีร่ะสื่าทั้โดนทั้ำาลายโดยไม่รู่้ต่ัวั
ปีัจจุบันโร่คต่้อหินพบในคนอายุน้อยต่ั�งแต่่ 30 ปีีขึ้้�นไปีมากขึ้้�น
4. นีำ�าวุ�นีตาเสื�อำม (Vitreous Floaters) เกิดจากวัุ้นต่า
ทั้ี� อ ยู่ บ ร่ิ เวัณสื่่ วั นหลั ง ขึ้องลู ก ต่าต่ิ ด กั บ จอปีร่ะสื่าทั้ต่าเสื่่� อ มลง
เม่�อวัุ้นต่าเสื่่�อม (Vitreous Degeneration) นำ�าวัุ้นในต่าจะเกิด
การ่เปีลีย� นสื่ภาพ บางสื่่วันกลายเปี็นขึ้องเหลวั บางสื่่วันจับเปี็นก้อน
หร่่อเปี็นเสื่้นเหม่อนหยากไย่ และอาจจะหดต่ัวัลอกออกจาก
ผิิวัจอปีร่ะสื่าทั้ต่า ผิู้ปี่วัยจะมองเห็นเปี็นเงาดำา จุดเล็ก ๆ หร่่อ
เสื่้นหยากไย่ลอยไปีมาได้ต่ามการ่กลอกต่า หร่่อมีแสื่งวัาบคล้าย
ฟ้าแลบ สื่าเหตุ่มักเกิดจากควัามเสื่่�อมต่ามวััย พบมากในคนอายุ
50 ปีีขึ้้�นไปี และกลุ่มสื่ายต่าสื่ั�น ทั้ั�งนี�พบวั่าปีัจจุบันผิู้ทั้ี�เปี็นโร่ค
นำา� วัุน้ ต่าเสื่่อ� มอายุนอ้ ยลงเร่่อ� ย ๆ หากไม่ร่บั การ่ร่ักษาอาจร่้ายแร่ง
ถ้้งขึ้ั�นสืู่ญเสื่ียการ่มองเห็นถ้าวัร่ได้ ด้านการ่ร่ักษา หากมีร่อยฉีก
หร่่อรู่ทั้จ�ี อต่าจะร่ักษาด้วัยการ่ใช่้เลเซ้อร่์ แต่่ถ้า้ พบวั่ามีจอต่าหลุดลอก
ร่ักษาด้วัยการ่ผิ่าต่ัด
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5. จัุดริับภาพเสื�อำมตามวัย (Age-Related Macular
Degeneration; AMD) เกิดจากจุดร่ับภาพบร่ิเวัณกลางจอปีร่ะสื่าทั้ต่า
เสื่่�อมต่ามวััย พบมากในผิู้ทั้ี�มีอายุ 60 ปีีขึ้้�นไปี อาการ่ทั้ี�สื่ังเกต่
ได้คอ่ มองไม่ช่ดั ภาพบิดเบีย� วั ต่าพร่่ามัวั มีจดุ ดำาหร่่อเงาต่ร่งกลาง
ภาพ จอปีร่ะสื่าทั้ต่าเสื่่�อมเปี็นโร่คทั้ี�ควัร่ร่ีบทั้ำาการ่ร่ักษาโดยเร่็วั
เพ่�อช่่วัยควับคุมไม่ให้การ่มองเห็นแย่ลงจนร่บกวันคุณภาพช่ีวัิต่
ปีั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี วัิ ธีี ร่ั ก ษาให้ ห ายขึ้าด การ่ปี้ อ งกั น ทั้ี� ดี ทั้ี� สืุ่ ด ค่ อ
การ่ต่ร่วัจคัดกร่องและร่ักษาดูแลดวังต่า เลีย� งแสื่งแดดจ้า เพ่อ� ช่่วัย
ช่ะลอควัามเสื่่�อมทั้ี�อาจเกิดขึ้้�นได้
6. เบาหวานีขึ้้นี� ตา (Diabetic Retinopathy) พบในผิูปี้ วั่ ย
เบาหวัาน สื่าเหตุ่เกิดจากนำ�าต่าลในเล่อดสืู่ง ทั้ำาให้หลอดเล่อดและ
ร่ะบบปีร่ะสื่าทั้เสื่่�อมลง สื่่งผิลให้ช่ั�นจอปีร่ะสื่าทั้ในลูกต่าเสื่่�อม
ถ้้าไม่ได้ร่ับการ่ร่ักษาจะทั้ำาให้ต่ามัวัและบอดได้ ในผิู้ปี่วัยบางร่าย
ไม่เคยต่ร่วัจสืุ่ขึ้ภาพต่าจ้งไม่ทั้ร่าบวั่าการ่มองเห็นแต่่ละขึ้้างเปี็น
อย่างไร่ เพร่าะต่าทั้ั�งสื่องขึ้้างยังมองเห็นอยู่ แต่่อาจมีด้านหน้�งทั้ี�
แย่กวั่า และบางร่ายรู่้สื่้กวั่ามองเห็นปีกต่ิจ้งไม่มาพบจักษุแพทั้ย์
ทั้ำาให้การ่ร่ักษาช่้าเกินไปีและต่าบอดได้ในทั้ี�สืุ่ด (โดยทั้ั�วัไปีผิู้ปี่วัย
เบาหวัานต่้องต่ร่วัจอย่างน้อยปีีละคร่ั�ง หร่่อบ่อยกวั่านั�นถ้้าเร่ิ�ม
มีเบาหวัานขึ้้�นต่า) การ่ต่ร่วัจคัดกร่องและปีฏิิบัต่ิต่ามคำาแนะนำา
ขึ้องแพทั้ย์ ร่วัมถ้้งควับคุมโร่คเบาหวัานให้ดจี ะช่่วัยลดควัามเสื่ียหาย
และควัามรุ่นแร่งทั้ี�จะเกิดขึ้้�นได้กับต่าและอวััยวัะอ่�น ๆ อาการ่
เบาหวัานขึ้้�นต่ามีควัามรุ่นแร่งแต่กต่่างกัน หากรุ่นแร่งแพทั้ย์จะ
ยิ ง เลเซ้อร่์ ช่่ วั ย หร่่ อ อาจมี ก าร่ฉี ด ยาเขึ้้ า นำ�า วัุ้ น ต่าเพ่� อ ร่ั ก ษา
จุดร่ับภาพบวัมจากเบาหวัานขึ้้�นต่า ซ้้�งการ่ร่ักษาขึ้้�นอยู่กับร่ะยะ
ควัามรุ่นแร่งขึ้องโร่ค แต่่หากเปี็นมากมีเล่อดออกหร่่อจอต่าหลุดลอก
อาจวัินิจฉัยด้วัยการ่ผิ่าต่ัด
7. อำาการิตาแห�งี่ (Dry Eyes) ผิู้ปี่วัยจะรู่้สื่้กไม่สื่บายต่า
ร่ะคายเค่องเหม่อนมีสื่ิ�งแปีลกปีลอมในดวังต่า รู่้สื่้กแสื่บต่าหร่่อ
อาจมีนำ�าต่าไหลในปีร่ิมาณมากได้ เกิดได้จากหลายสื่าเหตุ่ เช่่น
การ่ทั้ำางานผิิดปีกต่ิขึ้องต่่อมไขึ้มันทั้ี�เปีล่อกต่า (Meibomian Gland
Dysfunction) การ่ใสื่่คอนแทั้คเลนสื่์ การ่ใช่้หน้าจอคอมพิวัเต่อร่์
หร่่อโทั้ร่ศีัพทั้์นานเกินไปี การ่เปีลี�ยนแปีลงขึ้องฮอร่์โมน หร่่อโร่ค
และการ่ร่ับปีร่ะทั้านยาบางช่นิด จะพบในผิู้หญิงมากกวั่าผิู้ช่าย
หากไม่ได้ร่บั การ่ร่ักษาอาจทั้ำาให้การ่มองเห็นมัวัลง เกิดการ่อักเสื่บ
ขึ้องเย่�อบุต่าหร่่อกร่ะจกต่าได้
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8. ต�อำเนีื�อำ ต�อำลม – ต�อำเนีื�อำ (Pterygium) เกิดจาก
ควัามเสื่่อ� มสื่ภาพขึ้องเย่อ� บุต่า ทั้ำาให้มเี น่อ� เย่อ� ผิิดปีกต่ิเปี็นเย่อ� สื่ีแดง
ย่�นเขึ้้าไปีในต่าดำาเปี็นรู่ปีสื่ามเหลี�ยม ค่อย ๆ ลุกลาม ถ้้าเปี็นมาก
จนบังหร่่อปีิดรู่มา่ นต่าจะทั้ำาให้การ่มองเห็นผิิดปีกต่ิ สื่ายต่าจะเอียง
มากขึ้้�นหร่่อต่ามัวัลง โร่คนี�มีควัามสื่ัมพันธี์กับแสื่งแ ดดทั้ี�ทั้ำาให้
เย่�อบุต่าเสื่่�อมสื่ภาพลง พบบ่อยในผิู้ทั้�ีทั้ำางานกลางแจ้งทั้ี�เจอทั้ั�ง
แสื่งแดด ลม ฝุ้น่ ควััน ทั้ร่าย และพบมากในผิู้ทั้ี�มีอายุ 30-35 ปีี
อาการ่ทั้ีเ� กิดขึ้้น� ค่อ ต่าแดง ร่ะคายเค่อง ไม่สื่บายต่า ขึ้ณะทั้ีต� อำ� ลม
(Pinguecula) เกิดจากการ่เสื่่�อมสื่ภาพขึ้องเย่�อบุต่าเช่่นเดียวักับ
ต่้อเน่�อ แต่่ยังไม่ลุกลามเขึ้้าต่าดำา เปี็นอยู่บร่ิเวัณเย่�อบุต่าเทั้่านั�น
อาจมี แ ค่ อ าการ่ร่ะคายเค่ อ ง แต่่ ห ากเปี็ น รุ่ น แร่งย่� น เขึ้้ า ต่าดำา
มีโอกาสื่กลายเปี็นต่้อเน่�อได้
โร่คดวังต่าต่่าง ๆ ทั้ี�กล่าวัมาอาจเกิดขึ้้�นกับผิู้สืู่งอายุได้
นอกจากนีใ� นทัุ้กช่่วังวััยอาจมีควัามผิิดปีกต่ิทั้แ�ี ต่กต่่างกัน เช่่น ในเด็ก
เกิดปีัญหาต่าเขึ้ ต่าเหล่ ในวััยเร่ียน วััยทั้ำางานเกิดปีัญหาสื่ายต่าล้า
ต่าแห้ง หร่่อการ่มองเห็นผิิดปีกต่ิ แต่่ไม่วั่าจะมีสื่ายต่าสื่ั�น ยาวั
หร่่ อเอี ยง การ่ดู แลสืุ่ ขึ้ภาพดวังต่าและการ่ต่ร่วัจต่าเปี็นร่ะยะ
จะทั้ำา ให้ รู่้ ปีั ญ หาก่ อ นและแก้ ไขึ้ก่ อ นสื่ายเกิ น ไปี และช่่ วั ยให้
มองเห็นโลกได้ช่ัดเจนได้อีกนาน
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กองบรรณาธิการ

Healthcare x Application

ขอเชิญเรี่ยนออนไลน์หลักี่สูตรี

“ช่วิตวิถ่ใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล”
เรี่ยนฟรี่!! แถมรีับเกี่่ยรีติบัตรีฟรี่!!
Healthcare x Application ฉบัับัรัับัเทศกาลสงกรัานต์์ซึ่ง�่ รัุนแรัง
กว่่ามนต์์มหาเสน่ห์ของขุนแผน ก็ยอดผ้�ต์ิดโคว่ิค-19 ในเดือนเมษายน
น้�แหละค่ะ แอดมินขออนุญาต์งดการัรั้ว่ิว่แอปฯ เก้�ยว่กับัสุขภาพ
สักหน่�งฉบัับันะคะ แต์่อยากเชิิญชิว่นท่านผ้�อ่านย�อนว่ัยกลับัไปเรั้ยน
หนังสือกันอ้กสักครัั�ง แต์่ครัั�งน้�เรัาจะต์�องบัอกว่่าเรั้ยนทิพย์นะน�องนะ
>< ใชิ่ค่ะ .. เรัากำาลังนั�งไทม์แมชิชิ้นกลับัส้่ชิ่ว่งเว่ลาการัเป็นนักเรั้ยน
นิสิต์ นักศ่กษา ก็เนอะข่�นชิื�อว่่า...การัเรั้ยนรั้�ไม่ม้ว่ันสิ�นสุดจรัิง ๆ และ
เพือ� ไม่ต์กเทรันด์โลกยุคปัจจุบันั ขอนำาทุกท่านเข�าส้ห่ ลักส้ต์รั “ชิ้ว่ต์ิ ว่ิถีใ้ หม่
และคว่ามฉลาดทางดิจิทัล”
เกี่่�ยวกี่ับบทเรี่ยน
โคว่ิด-19 เป็นโรัคต์ิดต์่อรั�ายแรัง รััฐบัาลให�คว่ามสำาคัญ
ในการัว่างมาต์รัการัป้องกันเพือ� ลดและจำากัดการัรัะบัาด การัว่างมาต์รัการั
จัดการัรัะบัาดของโรัคในครัั�งน้�ม้ผลกรัะทบัต์่อว่ิถี้ชิ้ว่ิต์คว่ามเป็นอย้่
ท้ต์� อ� งปรัับัต์ัว่อย่างมาก เชิ่น มาต์รัการั Social distancing ส่งผลกรัะทบั
การัทำางาน การัศ่กษา การัดำาเนินว่ิถี้ชิ้ว่ิต์หลายอย่างต์�องปรัับัเปล้�ยน

ประจำำ�เดืือนเมษายน 2564

วงการยา

13

Healthcare x Application
ม้การัใชิ�เทคโนโลย้ดิจิทัลมากข่�น จนเป็นการัปรัับัต์ัว่เข�าส้่ชิ้ว่ิต์
ว่ิถี้ใหม่ (New normal) ด�ว่ยการัใชิ�เทคโนโลย้ชิ่ว่ยดำาเนินงานด�าน
ต์่าง ๆ เพือ� ลดการัแออัด ฯลฯ โครังการัคว่ามชิ่ว่ยเหลือของรััฐบัาล
ก็ใชิ�เทคโนโลย้ดิจิทัลแบับัเต์็มรั้ปแบับั เชิ่น การัลงทะเบั้ยนขอรัับั
การัชิ่ว่ยเหลือจากผลกรัะทบัโคว่ิด-19 ในโครังการัเรัาไม่ทิ�งกัน
ลงทะเบั้ยนเกษต์รักรั การัใชิ�บัต์ั รัสว่ัสดิการัแห่งรััฐ โครังการักรัะต์ุน�
เศรัษฐกิจ เท้ย� ว่ด�ว่ยกัน โครังการัคนละครั่ง� เป็นต์�น ปรัะชิาชินได�ใชิ�
เทคโนโลย้ดจิ ทิ ลั ทำาให�ปรัับัเปล้ย� นว่ิถีชิ้ ว่้ ต์ิ ไปจากเดิม เชิ่น การัทำางาน
จากบั� า น การัเรั้ ย นการัศ่ ก ษาออนไลน์ การัซึ่ื� อ ขายของบัน
แพลต์ฟอรั์มดิจิทัล การัใชิ�เงินแบับัดิจิทัล สิ�งเหล่าน้�เป็นว่ิถี้ใหม่
ท้�เรัิ�มคุ�นเคย
ชิ้ว่ต์ิ ว่ิถีใ้ หม่จง่ เก้ย� ว่โยงกับัการัใชิ�เทคโนโลย้ดจิ ทิ ลั จำาเป็น
ต์� อ งว่างรัากฐาน คว่ามรั้� ค ว่ามเข� า ใจ เพื� อ อย้่ กั บั โลกดิ จิ ทั ล
ม้การัปรัับัต์ัว่และเปล้�ยนแปลงว่ิถี้การัดำาเนินชิ้ว่ิต์ท้�เป็นการัผสาน
การัดำาเนินชิ้ว่ต์ิ บันโลกกายภาพ (Physical) กับัโลกเสมือนท้เ� รั้ยกว่่า
โลกไซึ่เบัอรั์ (Cyber) ท้ม� แ้ พลต์ฟอรั์มการับัรัิการัแบับัดิจทิ ลั (Digital
service platform) คว่ามสำาคัญจ่งอย้ท่ ป�้ รัะชิาชินต์�องพัฒนาคว่ามรั้�
คว่ามสามารัถี ทักษะ และคว่ามฉลาดทางดิจทิ ลั เพือ� เต์รั้ยมพรั�อม
ส้่การัเป็นพลเมืองดิจิทัล
บัทเรั้ยนออนไลน์ท้�จัดทำาน้� นอกจากให�คว่ามสำาคัญ
กับัเรัือ� งชิ้ว่ต์ิ ว่ิถีใ้ หม่ทเ้� ก้ย� ว่โยงกับัทักษะคว่ามฉลาดทางดิจทิ ลั และ
การัเป็นพลเมืองดิจิทัลแล�ว่ ยังเน�นการัสรั�างคว่ามรั้�คว่ามเข�าใจ
ท้�เท่าทันต์่อสื�อใหม่ (New media) ให�คว่ามสำาคัญในเรัื�องการัคิด
การัว่ิเครัาะห์ คว่ามเชิื�อถีือของแหล่งข�อม้ล การัปรัะมว่ลผล
ข่าว่สารั การัแยกแยะและไม่หลงเชิือ� ข่าว่ปลอม และให�เห็นถี่งปัญหา
ท้�เกิดข่�นในสังคม เพื�อด้แลปกป้องต์ัว่เอง ด้แลข�อม้ลส่ว่นต์ัว่
คว่ามเส้�ยงด�านคว่ามมั�นคงปลอดภัยทั�งของต์ัว่เองและสังคม
จุดมุ่งหมายของบัทเรั้ยนจ่งเป็นพื�นฐานท้�นักเรั้ยนและ
ปรัะชิาชินคว่รัได�เรั้ยนรั้ใ� นเบัือ� งต์�น เข�าใจถี่ง สิทธิ หน�าท้� คุณธรัรัม
จรัิยธรัรัม และกฎหมายท้�เก้�ยว่ข�องกับัเทคโนโลย้ดิจิทัล เนื�อหาท้�
สำาคัญรัะดับัพืน� ฐานท้จ� ำาเป็นต์่อการัดำาเนินชิ้ว่ต์ิ เพือ� ลดคว่ามเส้ย� ง
ในการัดำารังชิ้ว่ิต์ในยุคว่ิถี้ใหม่
การัสรั�างบัทเรั้ยนออนไลน์ในรั้ปแบับั MOOC เป็นสื�อ
การัเรั้ยนรั้�ให�กับันักเรั้ยนและปรัะชิาชินทั�ว่ไป เน�นให�เรั้ยนรั้�ได�
ด�ว่ยต์นเอง โดยว่างเค�าโครังเนือ� หาเป็นโมด้ลขนาดเล็ก ๆ รัว่มกัน
เป็นบัท เพื�อเรั้ยนได�ต์ามเว่ลาท้�ม้ และเรั้ยนต์่อเนื�องได�จนจบั
หลักส้ต์รั โดยเป้าหมายผ้เ� รั้ยนต์ัง� แต์่นกั เรั้ยนรัะดับัมัธยมศ่กษาปีท�้ 1
และปรัะชิาชินทัว่� ไป โดยผ้เ� รั้ยนเข�าเรั้ยนได�ทกุ ท้� ทุกเว่ลาได�จาำ นว่นมาก
ไรั�ขอบัเขต์จำากัด ใชิ�อปุ กรัณ์ได�ต์ง�ั แต์่สมารั์ทโฟนถี่งพ้ซึ่้ เมือ� เรั้ยนจบั
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จะได�ปรัะกาศน้ยบััต์รัดิจิทัลออกให�ทันท้ นักเรั้ยนสามารัถีนำาเก็บั
ในแฟ้ มสะสมงานของต์นเองได� โดยเท้ ยบัผลการัเรั้ ยนขนาด
0.5 หน่ว่ยกิต์ หรัือเท้ยบัการัเรั้ยนการัสอนต์ามต์ารัางเรั้ยนของ
นักเรั้ยน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละหน่�งชิั�ว่โมงในรัะดับัการัศ่กษา
ขั�นพื�นฐาน
สารีบัญบทเรี่ยน
1. วิิกฤติิการูณ์์โควิิด-19 และผลกรูะที่บ
การัรัะบัาดของโรัคโคว่ิด-19 เรัิ�มเกิดข่�นในปรัะเทศจ้น
ปรัะเทศไทยเป็นปรัะเทศท้�ม้ผ้�ป่ว่ยรัายแรักท้�เกิดนอกปรัะเทศจ้น
หลังจากนั�นม้การัรัะบัาดไปทั�ว่โลก นับัเป็นการัรัะบัาดท้�รัุนแรัง
ครัั�งหน่�งในปรัะว่ัต์ิศาสต์รั์โลกมนุษย์ ทุกปรัะเทศจ่งม้มาต์รัการั
ในการัป้องกันและต์่อส้ก� บัั โรัครั�ายน้� ปรัะชิาชินให�คว่ามรั่ว่มมืออย่างด้
ในการัปรัับัพฤต์ิกรัรัมต์่าง ๆ มาต์รัการัท้�ใชิ�ดำาเนินการัในการัต์่อส้�
กับัโรัครั�ายน้�ม้ผลต์่อการัเปล้�ยนแปลงว่ิถี้การัดำาเนินชิ้ว่ิต์ ม้การั
พั ฒ นาใชิ� เ ทคโนโลย้ ดิ จิ ทั ล เข� า ชิ่ ว่ ยเพื� อ ลดรัะยะห่ า ง (Social
distancing) ทำาให�กรัะทบักับัว่ิถีชิ้ ว่้ ต์ิ สังคมท้ต์� อ� งปรัับัต์ัว่ครััง� สำาคัญ
จนกล่าว่ว่่าเป็นว่ิถี้ใหม่ (New normal) ท้�นำามาใชิ� นับัเป็นต์ัว่เรั่งให�
เกิดการัเปล้ย� นแปลงด�านต์่าง ๆ โดยเฉพาะการัใชิ�เทคโนโลย้ดจิ ทิ ลั
ได�เรั็ว่ยิง� ข่น� หลายคนเรัิม� ปรัับัต์ัว่ให�คน�ุ ชิินกับัการัดำาเนินชิ้ว่ต์ิ รั้ปแบับั
ใหม่น�้

รููปที่่� 1 การัคว่บัคุมการัรัะบัาดให�ไม่เกินข้ดคว่ามสามารัถีของรัะบับั
สาธารัณสุข
2. ชี่วิิติวิิถี่ใหม่่ (New Normal)
เมือ� ก่อนการัทำากิจกรัรัมในชิ้ว่ต์ิ ปรัะจำาว่ันเป็นการัพบักัน
ซึ่่�งหน�า (Face to face) ท้�ใกล�ชิิดกัน เรัาม้เพื�อนบั�าน เห็นหน�ากัน
พ้ ด คุ ย กั น ม้ สั ง คมท้� ค่ อ นข� า งจำา กั ด ชิ้ ว่ิ ต์ ว่ิ ถี้ ใ หม่ ทำา ให� พ บักั น
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ผ่านทางเทคโนโลย้ดจิ ทิ ลั ก่อให�เกิดว่ิถีรั้ ป้ แบับัใหม่ทใ้� ชิ�ไซึ่เบัอรั์ผสม
รัว่มกับัแบับักายภาพ ชิ้ว่ต์ิ ว่ิถีใ้ หม่จง่ ม้การัดำาเนินกิจว่ัต์รัท้ใ� ชิ�ดจิ ทิ ลั
รั่ว่มด�ว่ย ว่ิถี้ชิ้ว่ิต์ผ้�คนม้สองสถีานะ สถีานะหน่�งในโลกจรัิง (Real)
ทางกายภาพ กับัอ้กสถีานะหน่�งในโลกเสมือนจรัิง (Virtual) ท้�มอง
ผ่านหน�าจอท้�อย้่ในไซึ่เบัอรั์ ด�ว่ยจินต์นาการัท้�คว่บัค้่กันรัะหว่่าง
ไซึ่เบัอรั์กับักายภาพ

รููปที่่� 3 การัผสมการัเรั้ยนการัสอนบันโลกกายภาพกับัโลกไซึ่เบัอรั์

รููปที่่� 2 รัะบับัไซึ่เบัอรั์-กายภาพ Cyber-Physical System
3. การูศึึกษาวิิถี่ใหม่่
ผลกรัะทบัจากโคว่ิด-19 ม้ต์่อรัะบับัการัศ่กษาส้งมาก
ในชิ่ว่งการัรัะบัาดของโคว่ิด-19 ม้นกั เรั้ยนทัว่� โลกกว่่า 1,700 ล�านคน
ต์�องหยุดอย้่บั�าน แต์่การัเรั้ยนการัสอนยังดำาเนินการัต์่อโดยปรัับั
รั้ปแบับัการัเรั้ยนการัสอนแบับัใหม่เป็นการัเรั้ยนท้�ใชิ�ต์ัว่ชิ่ว่ย เชิ่น
เทคโนโลย้ชิ่ว่ยทดแทนการัมาโรังเรั้ยน ในชิ่ว่งว่ิกฤต์ิเชิ่นน้�หลาย
โรังเรั้ยนจ่งต์�องหาว่ิธก้ ารัท้เ� หมาะสมมาใชิ�เพือ� ให�การัศ่กษาดำาเนิน
ต์่อไปได� ผลจากโคว่ิด-19 ยังเป็นต์ัว่เรั่งให�ใชิ�เทคโนโลย้ดิจิทัลชิ่ว่ย
การัเรั้ยนรั้ไ� ด�เรั็ว่ข่น� โดยใชิ�กจิ กรัรัมการัเรั้ยนรั้บั� นโลกไซึ่เบัอรั์รัว่่ มกับั
โลกกายภาพ เทคโนโลย้ดจิ ทิ ลั ชิ่ว่ยรั่นรัะยะทางทำาให�เรั้ยนรั้ไ� ด�ทกุ ท้�
ทุกเว่ลา ทำาให�ผเ�้ รั้ยนเข�าถี่งแหล่งคว่ามรั้� หรัือเรั้ยนกับัครั้ได�โดยต์รัง
แบับัออนไลน์ รัะบับัการัศ่กษาเป็นการับัรัิการัรั้ปแบับัหน่ง� ท้ใ� ห�บัรัิการั
บันแพลต์ฟอรั์มดิจิทัลได�
4. ที่ักษะดิจิิที่ัลเพื่่�ออนาคติ
โคว่ิด-19 ทำาให�ต์อ� งปรัับัการัใชิ�ชิว่้ ต์ิ หลายอย่าง ทัง� การัด้แล
ต์นเอง การัใชิ�ดิจิทัลออนไลน์ ทำากิจกรัรัมต์่าง ๆ ทักษะดิจิทัล

จ่ ง ม้ ค ว่ามสำา คั ญ เพิ� ม ข่� น ทั ก ษะน้� ทำา ให� ส ามารัถีเข� า ถี่ ง ข� อ ม้ ล
ข่าว่สารั คว่ามรั้� การัอ่าน เข้ยนดิจิทัล ได�มากและเรั็ว่ ออนไลน์
จากทุกท้� ใชิ�สมารั์ทโฟนเพื�อการัเรั้ยนรั้�และรัับัรั้�ข่าว่สารั บัทบัาท
ชิ้ ว่ิ ต์ ว่ิ ถี้ ใ หม่ ต์� อ งใชิ� ทั ก ษะดิ จิ ทั ล ม้ ค ว่ามสามารัถีในการัใชิ� สื� อ
การัต์ิดต์่อสื�อสารั การัทำางานรั่ว่มกัน ทักษะการัคิดเป็นรัะบับั
การัจัดการัด้แลต์ัว่ต์นในโลกไซึ่เบัอรั์ รัว่มถี่งการัใชิ�อปุ กรัณ์ทางด�าน
ดิจิทัล ใชิ�เทคโนโลย้ดิจิทัลต์่าง ๆ อย่างรั้�คุณค่า ม้คุณธรัรัมและ
จรัิยธรัรัมกับัการัใชิ�งาน ม้คว่ามรัับัผิดชิอบั การัก�าว่ส้่เศรัษฐกิจ
ดิจิทัลของปรัะเทศไทยเก้�ยว่กับัการัใชิ�ดิจิทัลเป็นสำาคัญ
5. ควิาม่ฉลาดที่างดิจิิที่ัล (DQ-Digital Quotient)
เมื�อก่อนเรัาให�คว่ามสำาคัญด�านคว่ามฉลาดทางเชิาว่น์
ปัญญา (IQ-Intelligent quotient) ม้การัพัฒนาทักษะคว่ามสามารัถี
ให�ผค�้ น โดยเน�นท้ค� ว่ามฉลาดทางปัญญาท้ม� ห้ ลากหลาย และบัางเรัือ� ง
ม้ลักษณะเฉพาะต์ัว่ ต์่อมาให�คว่ามสำาคัญกับัการัใชิ�ชิ้ว่ิต์อย่าง
ม้คว่ามสุข โดยใชิ�คว่ามฉลาดทางอารัมณ์ (EQ-Emotional quotient)
เป็นพื�นฐาน ในยุคชิ้ว่ิต์ว่ิถี้ใหม่ม้การัใชิ�เทคโนโลย้ดิจิทัลกันมาก
ม้กิจกรัรัมอย้่บันโลกไซึ่เบัอรั์ จ่งต์�องอาศัยคว่ามฉลาดทางดิจิทัล
(DQ-Digital quotient) เพื�อเพิ�มข้ดคว่ามสามารัถีการัดำารังชิ้ว่ิต์
ท้�ทำาให�ใชิ�ชิ้ว่ิต์ในโลกดิจิทัลได�ด้ข�น่
6. การูรูู�เที่่าที่ันสื่่�อใหม่่
เทคโนโลย้ดิจิทัลเปล้�ยนแปลงรั้ปแบับัสื�อแบับัดั�งเดิม
หนังสือพิมพ์ ว่ิทยุ โทรัทัศน์ มาเป็นสื�อออนไลน์ สื�อดิจิทัลใหม่
และสื� อ สั ง คมม้ ลั ก ษณะเป็ น แพลต์ฟอรั์ ม ท้� ทุ ก คนอย้่ บั น
แพลต์ฟอรั์ม เป็นทั�งผ้�ให�ข่าว่และผ้�รัับัข่าว่ ซึ่่�งต์่างจากในอด้ต์
ประจำำ�เดืือนเมษายน 2564
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7. การูเป็นพื่ลเม่่องดิจิิที่ัล
การัเป็นพลเมืองดิจิทัลหมายถี่งผ้�ท้�ใชิ�ดิจิทัล ออนไลน์
ทำากิจกรัรัมบันโลกไซึ่เบัอรั์เป็นปรัะจำา และพรั�อมท้�จะเชิื�อมโยง
การัรัั บั รั้� ข่ า ว่สารัและทำา กิ จ กรัรัมรั่ ว่ มกั บั ภาครัั ฐ ม้ ค ว่ามรั้�
คว่ามสามารัถีใชิ� งานอย่างม้ปรัะสิ ทธิภาพ เป็ นผ้� ม้พฤต์ิกรัรัม
ท้�เหมาะสมและม้คว่ามรัับัผิดชิอบักับัการัใชิ�เทคโนโลย้ การัเป็น
พลเมืองดิจิทัลจ่งม้คว่ามสำาคัญท้�จะยกรัะดับัคุณภาพชิ้ว่ิต์ และ
คว่ามเป็นอย้่ของปรัะชิากรัให�ส้งข่�น

รููปที่่� 4 การัรั้จ� กั ต์ัว่ต์นทางกายภาพ (Know Your Customer-KYC)
เพื�อเชิื�อมโยงอว่าต์ารั์
อย่างมาก ทำาให�ม้ข�อม้ลข่าว่สารัมากมาย ท่ว่มท�น ทักษะการัใชิ�
และการับัรัิโภคข่าว่สารัอย่างรั้�เท่าทันเป็นเรัื�องสำาคัญ เพรัาะผ้�รัับั
ข่าว่สารัเป็นผ้�เลือก ว่ิเครัาะห์ด�ว่ยต์นเอง ต์�องคิด ว่ิเครัาะห์
แยกคว่ามจรัิงกับัคว่ามเห็นได� และรัับัรั้�การัม้ข่าว่ปลอม ข่าว่ลว่ง
จ่งต์�องเรั้ยนรั้�และม้ทักษะในการัใชิ�เทคโนโลย้ในการัรัับัข่าว่สารั

8. คุณ์ธรูรูม่และจิรูิยธรูรูม่ในสื่ังคม่ไซเบอรู์
สังคมไซึ่เบัอรั์ หมายถี่ง การัอย้่รัว่มกันของผ้�คนท้�ม้
กิจกรัรัมเชิิงคว่ามสัมพันธ์ รัว่มถี่งการัทำาธุรักรัรัมซึ่่�งกันและกัน
ท้�ใชิ�ดิจิทัลเป็นฐาน ไม่ข่�นกับัอาชิ้พ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ
ท้�อย้่อาศัย ฯลฯ สังคมไซึ่เบัอรั์ก็ไม่แต์กต์่างจากสังคมบันโลกจรัิง
แต์่สว่่ นใหญ่เรัาอาจจะไม่เห็นต์ัว่ต์นท้แ� ท�จรัิง แต์่ทาำ อย้บั่ นรัะบับัดิจทิ ลั
เป็นพลเมืองดิจิทัล มารัว่มกลุ่มทำากิจกรัรัมทางสังคมด�ว่ยการัใชิ�
เทคโนโลย้ดิจิทัล ในสังคมใดก็ต์ามถี�าทุกคนท้�อย้่รั่ว่มกันในสังคม
ต์่างปรัะพฤต์ิปฏิิบััต์ิต์่อกันด�ว่ยด้ อาศัยคุณธรัรัมและจรัิยธรัรัมท้�ด้
สังคมก็สงบัสุข ปรัาศจากปัญหา แต์่หากม้ผ้�ขาดคุณธรัรัมและ
จรัิยธรัรัม ปรัะพฤต์ิปฏิิบัต์ั เิ อารััดเอาเปรั้ยบั ก่อคว่ามไม่สงบั สังคม
ก็จะวุ่น่ ว่าย ไม่สงบัสุข ย่อมต์�องหาว่ิธก้ ารัมาจัดการักับัปัญหาเหล่านัน�
ว่ิธ้หน่�งคือ การัออกกฎหมายเพื�อใชิ�กฎหมายแก�ปัญหา

ม่าค่ะ!!! เชีิญเข้�าห�องเรู่ยนที่ิพื่ย์กันเลย
https://learningdq-dc.ku.ac.th

รููปที่่� 5 คว่ามสัมพันธ์ของปรัะชิาชินกับัการัเป็นพลเมืองดิจิทัล
ในโลกไซึ่เบัอรั์
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ข้�อมู่ลอ�างอิง
1. https://learningcovid.ku.ac.th
2. https://www.facebook.com/นพ.ยง ภ้่ว่รัว่รัรัณ
3. https://www.facebook.com/ยืน ภ้่ว่รัว่รัรัณ
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พจ.มาลีนา บุนนาค ลู่
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์แผนจีน

การดููแลรักษาร่างกายของสตรี
การแพทย์์แผนจีีนมีีความีเกี�ย์วข้้องสััมีพันธ์์กับมีนุษย์์มีาแต่่โบราณกาล และเพศหญิิง
เป็็ น เพศที� อ่ อ นแอ และมีี ค วามีสัำา คั ญิ ดัั ง นั� น การดัู แ ลรั ก ษาร่ า งกาย์ข้องเพศหญิิ ง จีึ ง มีี
ความีเชื่่�อมีโย์งกับหัวข้้อที�จีะกล่าวดัังต่่อไป็นี�

1. เต่รีย์มีอาหารที�เหมีาะสัมีสัำาหรับรับป็ระทาน 3 มี่�อ โดัย์มี่�อเชื่้ารับป็ระทานเพีย์งแค่
ข้้าวโอ๊ต่ หร่ออาหารที�มีีเสั้นใย์ไฟเบอร์สัูง เชื่่น มีะละกอ กล้วย์ สั้มี ถั่ั�วเข้ีย์ว ถั่ั�วแดัง ข้้าวกล้อง
ธ์ัญิพ่ชื่ไมี่ข้ัดัสัี แครอท ข้้าวโพดั ฯลฯ หร่อนมีสัดัไข้มีันต่ำ�า โดัย์เฉพาะอย์่างย์ิ�งอาหารจีาก
พ่ชื่ธ์รรมีชื่าต่ิกอ่ นมี่อ� อาหารทุกวัน ซึ่ึง� นอกจีากจีะชื่่วย์กำาจีัดัไข้มีันสั่วนเกินทีร� บั ป็ระทานเข้้าไป็แล้ว
ย์ังชื่่วย์ลดัไข้มีันโดัย์ไมี่ข้ัดัข้วางสัารอาหารอ่�น ๆ ที�ไดั้รับป็ระทานเข้้าไป็ อีกทั�งย์ังชื่่วย์ให้เอว
เล็กลงอีกดั้วย์ สัำาหรับอาหารป็ระเภทเน่�อสััต่ว์และอาหารทะเลนั�นเหมีาะสัำาหรับมี่�อกลางวัน
และในมี่�อเย์็นควรเป็็นอาหารรสัชื่าต่ิอ่อน ๆ เบา ๆ บริโภคผักเป็็นหลัก อาหารว่างสัามีารถั่
รับป็ระทานมีะข้ามี และเสัาวรสัไดั้

2. หลังมี่�ออาหารให้ย์่นเป็็นเวลาครึ�งชื่ั�วโมีง สัาเหตุ่หลักข้องการมีีเอวที�
ใหญิ่ข้น�ึ ข้องผูห้ ญิิงค่อ ความีป็ระมีาท เน่อ� งจีากในแต่่ละวันย์ุง่ กับการทำางาน การเรีย์น
ทำาให้ไมี่มีีเวลามีาจีัดัสัรรหลักเกณฑ์์ที�เหมีาะสัมีสัำาหรับการรับป็ระทานอาหารข้อง
ต่นเอง การย์่นครึง� ชื่ัว� โมีงหลังอาหารจีะชื่่วย์ลดัการสัะสัมีข้องไข้มีันรอบเอวและหน้าท้อง
ผู้เข้ีย์นแนะนำาให้ย์่นฝึึกสัต่ิไป็ดั้วย์ไดั้
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3. ก่อนนอน 5 ชื่ั�วโมีงให้งดัรับป็ระทานอาหาร ข้้อห้ามีหลักในการลดั
ความีอ้วนค่อ ห้ามีรับป็ระทานอาหารก่อนนอน เวลานอนร่างกาย์ไมี่ไดั้ข้ย์ับ
อาหารที�รับป็ระทานลงไป็ทั�งหมีดัจีะถัู่กดัูดัซึ่ึมีและเก็บสัะสัมีไว้เป็็นไข้มีัน ถั่้าหาก
รู้สัึกหิวจีนทนไมี่ไดั้อาจีรับป็ระทานผักต่้มี หร่อนำ�าผลไมี้ไดั้

4. ไมี่ต่อ้ งรีบทีจี� ะลุกข้ึน� จีากเต่ีย์ง ต่่น� ข้ึน� ต่อนเชื่้าให้นอนหงาย์ ย์่ดัต่ัว
หลังจีากนัน� ให้ต่ั�งท่าคลาน และโค้งหลังให้กระดัูกสัันหลังไดั้ต่่�นจีากการนอน
การทำาเชื่่นนีชื่� ว่ ย์หลีกเลีย์� งอาการป็วดัหลัง ทำาให้มีลี กั ษณะท่าทางทีดั� ี เริมี� ต่้น
วันที�อารมีณ์ดัี ๆ ทำาทุกวันไดั้เลย์ค่ะ

5. ทำาความีสัะอาดัครัว หลังรับป็ระทานอาหารอย์่านัง� ทีโ� ต่๊ะหร่อนอนพัก
ให้ทำาความีสัะอาดัโต่๊ะอาหาร ล้างจีาน หร่อหาอะไรทำา อย์่างไรก็ต่ามี ต่้องบังคับ
ต่ัวเองให้ออกกำาลังกาย์หลังอาหารเป็็นเวลา 15 นาที ซึ่ึ�งเป็็นวิธ์ีที�ง่าย์ ๆ สัามีารถั่
รักษานำ�าหนักไว้ให้คงที�ไดั้อีกวิธ์ีหนึ�ง

หวังว่าบทความีนี�จีะเป็็นป็ระโย์ชื่น์ต่่อสัุภาพสัต่รีทั�งหลาย์
นะคะ โดัย์เฉพาะอย์่างย์ิ�งในย์ุค New normal หลาย์ ๆ ท่านจีะต่้อง
ทำา งานที� บ้ า น การเผาผลาญิพลั ง งานอาจีน้ อ ย์ลง ลองทำา ต่ามี
คำาแนะนำาข้องแพทย์์จีนี ดัูนะคะ จีะชื่่วย์ดัูแลร่างกาย์ให้อย์ูใ่ นสัภาพดัีไดั้

ที่่�มา:
1. https://baike.baidu.com/item/古方养生
2. https://www.thaihealth.or.th/Content/38846-ผักผลไมี้ไฟเบอร์สัูง.html?download
3. https://www.thaihealth.or.th/Content/38847-ผักผลไมี้อะไรให้ไฟเบอร์สัูง.html
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รายงานพิเศษ

พรีีม่่า ผสานภาครีัฐ-เอกชน

เรี่งสนับสนุนการีพัฒนานวััตกรีรีม่สุขภาพ
เดิินหน้าปรีะเทศไทยส่่ศ่นย์กลางควัาม่ม่ั�นคงทางสุขภาพในรีะดิับภ่ม่ิภาค

สมาคมผู้้�วิิจััยและผู้ลิตเภสัชภัณฑ์์ (PReMA: พรีีม่า) ตอกยำ�าภารีกิจัหลักตลอดรีะยะเวิลา
50 ปีีในการีสนับสนุนนวิัตกรีรีมด�านสุขภาพ เพ่�อพัฒนาคุณภาพชีวิิตที่ี�ดีข้�นของคนไที่ย เดินหน�า
ผู้สานควิามรี่วิมม่อกับภาครีัฐและภาคเอกชนด�านสาธารีณสุข มุ่งยกรีะดับปีรีะเที่ศไที่ยส้่การีเปี็น
“ศ้นย์กลางควิามมั�นคงที่างสุขภาพในภ้มิภาค” เปีิดเวิที่ีสัมมนาวิิชาการี “50 Years of Health
Innovation: Partnership for Regional Health Security” จัุดปีรีะกายควิามคิดและสานต่อเครี่อข่าย
การีที่ำางาน เพ่อ� สนับสนุนการีคิดค�นและพัฒนายานวิัตกรีรีมและแนวิที่างการีรีักษาโรีคต่าง ๆ ที่ีจั� ะ
ยกรีะดับควิามมั�นคงที่างด�านสุขภาพของปีรีะเที่ศไที่ยไปีอีกขั�น โดยมีนายอนุที่ิน ชาญวิีรีก้ล
รีองนายกรีัฐมนตรีีและรีัฐมนตรีีวิ่าการีกรีะที่รีวิงสาธารีณสุข ให�เกียรีติรี่วิมงานและกล่าวิปีาฐกถา
เปีิดงาน ภายในงานมีการีแลกเปีลีย� นข�อม้ล องค์ควิามรี้� เที่คโนโลยี และนวิัตกรีรีม โดยนักวิิชาการี
และแพที่ย์ผู้้�เชี�ยวิชาญ เพ่�อเตรีียมควิามพรี�อมรีับม่อกับควิามที่�าที่ายด�านสุขภาพที่ี�จัะเกิดข้�น
ในอนาคต
ปีรีะเที่ศไที่ยได�รีบั การีจััดอันดับให�เปี็นปีรีะเที่ศที่ีม� คี วิามเข�มแข็งด�านควิามมัน� คงที่างด�าน
สุขภาพเปี็นอันดับ 6 จัาก 195 ปีรีะเที่ศ โดยเปี็นปีรีะเที่ศกำาลังพัฒนาเพียงปีรีะเที่ศเดียวิที่ี�ถ้กจััด
ให�อย้่ในอันดับ Top 10 ของโลก และเปี็นอันดับที่ี� 1 ในเอเชีย* แสดงให�เห็นถ้งควิามพรี�อมและ
ควิามสามารีถในการีรีับม่อต่อภาวิะการีแพรี่รีะบาดของโรีคอุบัติใหม่ในรีะดับต�น ๆ ของโลก
ประจำำ�เดืือนเมษายน 2564
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อย่างไรีก็ตาม ปีรีะเที่ศไที่ยยังสามารีถที่ีจั� ะพัฒนาและเพิม� ศักยภาพเพ่อ� เสรีิมสรี�างควิามมัน� คง
ที่างด�านสุขภาพให�ปีรีะชาชนมีสขุ ภาวิะที่ีด� มี ากยิง� ข้น� ซึ่้ง� จัะส่งผู้ลดีตอ่ การีขับเคล่อ� นที่างสังคม
และการีพัฒนาเศรีษฐกิจัของปีรีะเที่ศ

ดร.นรา เดชะรินทร์ นายกสมาคมผู้้�วิิจััยและผู้ลิตเภสัชภัณฑ์์ (พรีม่า) กล่าวิวิ่า
ควิามมัน� คงที่างด�านสุขภาพของปีรีะเที่ศไที่ยเกิดจัากการีมีรีะบบปีรีะกันสุขภาพที่ีด� ี ปีรีะกอบด�วิย
รีะบบสวิัสดิการีรีักษาพยาบาลข�ารีาชการี รีะบบปีรีะกันสังคม และรีะบบหลักปีรีะกันสุขภาพแห่งชาติ
รีวิมถ้งการีพัฒนานวิัตกรีรีรีมด�านสุขภาพ ได�แก่ การีพัฒนายาและวิัคซึ่ีนนวิัตกรีรีม เครี่�องม่อ
ที่างการีแพที่ย์ และกรีะบวินการีรีักษาที่ีที่� นั สมัย และเรีายังมีรีะบบการีติดตามและควิบคุมโรีค
ที่ีที่� นั สมัย ซึ่้ง� ที่ำาให�อตั รีาการีเจั็บปี่วิยและอัตรีาการีเสียชีวิติ จัากโรีคต่าง ๆ ลดลง อัตรีาการีรีอดชีวิติ
ส้งข้�น ผู้้�ปี่วิยมีอายุที่ี�ย่นยาวิข้�น
การีจัะสรี�างควิามมั�นคงที่างสุขภาพที่ี�เข�มแข็งได�นั�นต�องอาศัย 3 องค์ปีรีะกอบหลัก
ได�แก่ การีบรีิหารีการีเงินการีคลังด�านสุขภาพ การีเข�าถ้งการีให�บรีิการีที่างด�านสุขภาพได�อย่าง
ที่ันที่่วิงที่ี และควิามสามารีถในการีเข�าถ้งกรีะบวินการีรีักษา ยา และเครี่�องม่อที่างการีแพที่ย์
ที่ี�มีคุณภาพ ซึ่้�งต�องอาศัยนวิัตกรีรีมด�านสุขภาพในการีสรี�างสรีรีค์และพัฒนา
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ด�าน นพ.ทวิิราป ตันติวิงษ์์ ประธานเจั�าหน�าทีบ� ริหารสมาคมผู้้วิ� จัิ ยั และผู้ลิตเภสัชภัณฑ์์
(พรีม่า) กล่าวิวิ่า ด�วิยควิามมุ่งมั�นของพรีีม่าและสมาชิกซึ่้�งเปี็นบรีิษัที่ผู้้�วิิจััยและพัฒนา
ยานวิัตกรีรีมต่าง ๆ ในการีผู้ลักดันและพัฒนานวิัตกรีรีมด�านสุขภาพเพ่�อเสรีิมควิามเข�มแข็ง
ของควิามมัน� คงที่างสุขภาพของปีรีะเที่ศไที่ย ในโอกาสครีบรีอบ 50 ปีีการีดำาเนินงานของพรีีมา่
ในปีรีะเที่ศไที่ย จั้งได�จัดั ให�มกี ารีสัมมนาวิิชาการี “50 Years of Health Innovation: Partnership
for Regional Health Security” ข้น� เพ่อ� จัุดปีรีะกายและขยายกรีอบควิามคิดรี่วิมกับทีุ่กภาคส่วิน
ซึ่้�งจัะนำาไปีส้่การียกรีะดับควิามมั�นคงที่างด�านสุขภาพให�กับปีรีะเที่ศไที่ย โดยมีหัวิข�อสำาคัญ
ที่ี�ครีอบคลุมในเรี่�องการีเตรีียมควิามพรี�อมเพ่�อรีับม่อกับควิามมั�นคงที่างด�านสุขภาพในยุค
ที่ี�โลกเช่�อมต่อถ้งกัน การีสรี�างคุณค่าให�กับปีรีะเที่ศด�วิยนวิัตกรีรีมด�านสุขภาพ ควิามยั�งย่น
ที่างการีเงินในยุคสังคมผู้้�ส้งวิัย และการีผู้สานควิามรี่วิมม่อเปี็นพันธมิตรีเพ่�อควิามมั�นคง
ที่างด�านสุขภาพในรีะดับภ้มิภาค
นพ.ทวิิราป เสรีิมวิ่า การีวิิจััยที่างคลินิกเปี็นจัุดเรีิ�มต�นของการีสรี�างสรีรีค์นวิัตกรีรีม
ด�านการีด้แลสุขภาพ ที่ำาให�เกิดยาใหม่ ๆ เพ่�อใช�รีักษาโรีคที่ี�ยังไม่สามารีถรีักษาให�หายขาดได�
รีวิมถ้งช่วิยให�ผู้ปี้� วิ่ ยมีคณ
ุ ภาพชีวิติ ที่ีด� ขี น้� ซึ่้ง� สอดคล�องกับภารีกิจัหลักของพรีีมา่ ในการีผู้ลักดัน
ให�เกิดการีพัฒนายาใหม่ ๆ ด�วิยการีวิิจัยั และพัฒนา โดยที่ำางานผู้สานควิามรี่วิมม่อกับหน่วิยงาน
ต่าง ๆ ซึ่้�งหากได�รีับการีสนับสนุนจัากภาครีัฐและจัากพันธมิตรีอย่างต่อเน่อ� ง ก็จัะเปี็นกลไก
สำาคัญในการียกรีะดับรีะบบสาธารีณสุขและนำาไปีส้่การีมีควิามมั�นคงที่างด�านสุขภาพที่ี�เข�มแข็ง
ได�นั�นเอง
“สิง� สำาคัญที่ีจั� ะที่ำาให�เกิดการียกรีะดับควิามมัน� คงที่างด�านสุขภาพอย่างเปี็นรี้ปีธรีรีมได�นน�ั
จัำาเปี็นต�องอาศัยควิามรี่วิมม่อจัากทีุ่ ก ภาคส่ วิ น ที่ั� ง จัากหน่ วิ ยงานผู้้� กำา กั บ ด้ แ ลนโยบาย
สถาบันวิิจัยั ต่าง ๆ สถาบันการีศ้กษา ผู้้ปี� รีะกอบการี และภาคเอกชน ในการีรี่วิมสรี�างนวิัตกรีรีม
ใหม่ ๆ ในรีะบบสุขภาพให�เกิดข้�น และปีรีะเที่ศไที่ยจัะกลายเปี็นต�นแบบให�กับนานาปีรีะเที่ศ
และเปี็นศ้นย์กลางด�านควิามมั�นคงของภ้มิภาค ควิามมั�นคงที่างด�านสุขภาพค่อตัวิชี�วิัดสำาคัญ
ที่ี�จัะสะที่�อนคุณภาพชีวิิตที่ี�ดีของคนไที่ย และยังเปี็นผู้ลต่อเน่�องที่ี�จัะที่ำาให�เกิดควิามมั�นคง
ที่างสังคมและควิามมัน� คงที่างเศรีษฐกิจัตัง� แต่รีะดับรีากฐานไปีจันถ้งรีะบบเศรีษฐกิจัของปีรีะเที่ศ”
ดร.นรา กล่าวิที่ิง� ที่�าย
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กระทรวง อว.-สจล.เปิิดนโยบายผลักดันนักวิจัยไทยกล่�มการแพทย์
พร้อมชููแนวคิิด “ไทยทำ ไทยใชู้ ไทยรอด” เพ่�อส่ขภาพคินไทย

กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจัยั และนวัตกรรม (อุว.) เดินหน้า
นโยบายส่งเสริมงานวิจััยกลุ่มเคร่�อุงม่อุแพทย์ ร่วมม่อุกับสถาบันเทคโนโลยี
พระจัอุมเกล้าเจั้าคุณทหารลาดกระบัง (สจัล.) เพ่อุ� พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์
ที�ทันสมัยได้เอุงโดยไม่ต้อุงพึ�งการนำาเข้้าจัากต่างประเทศึ ภายใต้แนวคิด
“ไทยทำา ไทยใช้้ ไทยรอุด” เพ่�อุนำาไปใช้้ประโยช้น์ในการช้่วยเหล่อุบุคลากร
ทางการแพทย์และประช้าช้นเพ่�อุรอุงรับอุนาคตข้อุงระบบสาธารณสุข้ข้อุง
ประเทศึ โดยล่าสุด สจัล. ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมรุ่นใหม่จัาก
ผลงานข้อุงคณาจัารย์ นักศึึกษา และทีมวิจััย สจัล. จัำานวน 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการพัฒนาสร้างเคร่�อุงช้่วยหายใจัเพ่�อุส่งต่อุผ้้ป่วย 2. โครงการพัฒนา
สร้างหุ่นยนต์ฉายแสง UVC 3. โครงการพัฒนาสร้างประต้คัดกรอุงด้วยระบบ
Heat Signature ผสานการเรียนร้้ด้วยปัญญาประดิษฐ์์ที�พัฒนาด้วยเทคโนโลยี
ที�มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพการทำางานมากยิ�งข้ึ�น
นายธนาภรณ์์ โกราษฎร์ หััวหัน้าโครงการบริหัารจััดการโครงการ
พัั ฒ นาสร้ า งเคร่� อ งจัั ก รต้้ น แบบด้ ว ยกระบวนการวิ ศ วกรรมเพั่� อ
การสร้างสรรค์คุณ์ค่า กล่าวว่า กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจััย
และนวัตกรรม หร่อุ อุว. ได้มนี โยบายทีผ� ลักดันสถาบันการศึึกษาในระดับอุุดมศึึกษา
ให้มบี ทบาทสำาคัญในการทำาหน้าทีเ� ป็นฟัันเฟัือุงสร้างคน สร้างอุงค์ความร้้ และ
สร้างนวัตกรรมเพ่อุ� ตอุบโจัทย์ปญ
ั หาและร่วมพัฒนาประเทศึ โดยกระทรวง อุว.
ได้เล็งเห็นความสามารถทางด้านการพัฒนานวัตกรรมข้อุงสถาบันเทคโนโลยี
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พระจัอุมเกล้ าเจั้ าคุ ณทหารลาดกระบัง (สจัล.) ที�ได้ผลิต
นวัตกรรมทางการแพทย์ในช้่วงวิกฤติโควิด-19 ทีผ� า่ นมา และ
ได้ ส่งมอุบให้ หน่ วยงานภาครัฐ์ในการนำาไปใช้้ เพ่� อุอุำานวย
ความสะดวกทีมแพทย์ในการเข้้าพ่น� ทีเ� สีย� งตรวจัเช้่อุ� ในเช้ิงรุก
ตามนโยบายข้อุงกระทรวงสาธารณสุข้หลากหลายนวัตกรรม
อุาทิ ต้้ตรวจัเช้่�อุความดันบวก ความดันลบ รถต้้ตรวจัเช้่�อุ
เคร่�อุงช้่วยหายใจั ฯลฯ พร้อุมทั�งยังจััดตั�งศึ้นย์รวมนวัตกรรม
KMITL GO FIGHT COVID-19 ที�รวบรวมนวัตกรรมต่าง ๆ
ที�เป็นประโยช้น์ต่อุภาครัฐ์ ประช้าช้น รวมถึงบุคลากรทาง
การแพทย์ ตั�งแต่ปี พ.ศึ. 2563 จันถึงปัจัจัุบัน
“โดยในปี พ.ศึ. 2564 ทางกระทรวง อุว. ในฐ์านะ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ์ จัึ ง มี ค วามตั� ง ใจัจัะผลั ก ดั น และส่ ง เสริ ม
การพัฒนานวัตกรรมข้อุงนักวิจััย สจัล. ให้มีความทันสมัยข้ึ�น
สามารถตอุบโจัทย์การใช้้งานมากยิง� ข้ึน� เพ่อุ� พัฒนาอุงค์ความร้้
พั ฒ นานั ก วิ จัั ย ให้ มี ค วามร้้ ค วามสามารถ และนำา ไปใช้้
ประโยช้น์ รอุงรับสถานการณ์วิกฤติในประเทศึไทย จัึงได้
สนับสนุนทุนการพัฒนานวัตกรรม ซึ่ึง� อุว. เช้่อุ� ว่าในทุกปัญหา
และวิกฤติยอุ่ มก่อุให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่อุ�
นำาประเทศึฝ่่าวิกฤติต่าง ๆ และกระทรวง อุว. ยังคงเดินหน้า
ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ อุย่างต่อุเน่�อุง เพ่�อุนำาพา
ประเทศึไทยก้าวต่อุไปได้อุย่างมั�นคง”
ทางด้าน ศ.ดร.สุชััชัวีร์ สุวรรณ์สวัสดิ� อธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพัระจัอมเกล้าเจั้าคุณ์ทหัารลาดกระบัง
(สจัล.) กล่าวว่า ปัจัจัุบันประเทศึไทยมีการนำาเข้้าอุุปกรณ์
ทางการแพทย์เก่อุบ 7 หม่�นล้านบาท ซึ่ึ�งในอุนาคตค่าใช้้จั่าย
ข้อุงประเทศึไทยจัะมีแนวโน้มเพิ�มข้ึ�นจัากจัำานวนประช้ากร
ผ้้ส้งวัยที�มีมากข้ึ�น ซึ่ึ�งประเทศึไทยมีแพทย์และวิศึวกรที�มี
ความสามารถ แต่จัะทำาอุย่างไรให้สามารถผลิตเคร่�อุงม่อุทาง
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การแพทย์ใช้้ได้เอุง ดังนั�น สจัล. จัึงมีแนวคิดที�จัะพัฒนาและ
เข้้าถึงนวัตกรรมทางการแพทย์ทที� นั สมัยได้เอุง ภายใต้แนวคิด
“ไทยทำา ไทยใช้้ ไทยรอุด” โดยได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
ความร่วมม่อุจัากภาครัฐ์และเอุกช้นในการสร้างเคร่�อุงจัักร
อุุ ป กรณ์ ที� เ หมาะสมกั บ กระบวนการผลิ ต ภายในประเทศึ
ตามความต้อุงการข้อุงภาคอุุตสาหกรรมเพ่�อุลดการนำาเข้้า
เทคโนโลยีเคร่�อุงม่อุ เคร่�อุงจัักรและอุุปกรณ์จัากต่างประเทศึ
โดยอุาศึัยกระบวนการวิศึวกรรมย้อุนรอุย (Reverse Engineering)
โดยมีแผนจัะนำาร่อุงในการวิจััยและผลิตนวัตกรรมที�ใช้้ได้จัริง
ด้วยการใช้้ในโรงพยาบาลพระจัอุมเกล้าเจั้าคุณทหาร (KMC
hospital) ที�กำาลังจัะสร้างในอุนาคตอุันใกล้ ซึ่ึ�งมีแผนจัะเป็น
ทั�งผ้้นำาในการรักษา การวิจััย และเป็นผ้้นำานวัตกรรมทาง
การแพทย์ครบวงจัรแห่งแรกข้อุงประเทศึไทย เพ่อุ� เป็นต้นแบบ
ให้สามารถนำานวัตกรรมข้อุง สจัล. ไปใช้้ในโรงพยาบาลต่าง ๆ
ทั�วประเทศึ ทดแทนการนำาเข้้า ลดค่าใช้้จั่าย ซึ่ึ�งเป็นที�มาข้อุง
ช้่�อุแนวคิดดังกล่าว
ศ.ดร.สุชััชัวีร์ กล่าวต่อุว่า ซึ่ึ�งที�ผ่านมา สจัล. ได้
เดินหน้าผลิตและส่งมอุบนวัตกรรมจัำานวนมากในช้่วงวิกฤติ
โควิด-19 ตั�งแต่การแพร่ระบาดรอุบแรกจันกระทั�งรอุบใหม่
โดยได้ส่งมอุบนวัตกรรมแล้ว 805 ช้ิ�น ไปยังโรงพยาบาลและ
หน่วยงานสาธารณสุข้จัำานวน 310 แห่ง ใน 66 จัังหวัด อุีกทั�ง
ส่งอุอุกไปยังต่างประเทศึจัำานวน 39 ช้ิ�น เพ่�อุนำาไปช้่วยเหล่อุ
ประช้าช้นในด้ า นสุ ข้ อุนามั ย และใช้้ ต รวจัคั ด กรอุงผ้้ ท�ี มี
ความเสี�ยงแบบเช้ิงรุกในพ่�นที�เสี�ยงต่าง ๆ ทั�งภายในประเทศึ
และต่างประเทศึ ดังนั�น สจัล. จัึงมีความพร้อุมในการศึึกษา
วิจััยและพัฒนานวัตกรรมเพ่�อุตอุบโจัทย์ในการแก้ปัญหา
ประเทศึ และเพิ� ม ศึั ก ยภาพในการแข้่ ง ข้ั น พร้ อุ มกั น นี� ไ ด้
โช้ว์ความสำาเร็จัจัากแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมรุน่ ใหม่ลา่ สุด
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โดยทีมวิจัยั คณาจัารย์ และนักศึึกษา สจัล. จัากการสนับสนุน
งบประมาณข้อุงกระทรวง อุว. จัำานวน 3 โครงการ ได้แก่
• โครงการพััฒนาสร้างเคร่อ� งชั่วยหัายใจัเพั่อ� ส่งต้่อ
ผู้้้ป่่วย มีการพัฒนาเคร่�อุงช้่วยหายใจัโดยใช้้ blower ซึ่ึ�ง
เป็ น แหล่ ง กำา เนิ ด ลม เช้่ น เดี ย วกั บ เคร่� อุ งช้่ ว ยหายใจัที� ใช้้
ในโรงพยาบาล อุาทิ ในห้อุง ICU ห้อุงผ่าตัด และหอุผ้้ป่วย
เป็นเคร่�อุงม่อุทางการแพทย์ที�โดยปกติจัะต้อุงนำาเข้้าเพียง
อุย่ า งเดี ย ว โดยสามารถจั่ า ยลมได้ ต่ อุ เน่� อุ ง มี ฟัั ง ก์ ช้ั น
การทำา งานได้ ม ากกว่ า เดิ ม และมี ค วามเสถี ย รกว่ า รุ่ น เดิ ม
สามารถปรับระดับการทำางานให้เหมาะสมกับผ้้ป่วย
• โครงการพััฒนาสร้างหัุ่นยนต้์ฉายแสง UVC
เป็นหุน่ ยนต์ทพ�ี ฒ
ั นาต่อุยอุดจัากหุน่ ยนต์ AGV (Automatic Guide
Vehicle) ซึ่ึง� ข้้อุแตกต่างจัากรุน่ เก่าค่อุ สามารถสร้างเส้นทางเดิน
ข้อุงหุ่ น ยนต์ เ คล่� อุ นที� ไ ด้ แ บบอุั ต โนมั ติ โ ดยไม่ ต้ อุ งควบคุ ม
และมีโปรแกรมคำานวณระยะเวลาการฉายรังสี UVC ให้ฆ่า่ เช้่อุ� โรค
ได้อุย่างมีประสิทธิภาพและปลอุดภัยต่อุผ้้ใช้้งาน
• โครงการพััฒนาสร้างป่ระต้้คัดกรองด้วยระบบ
Heat Signature ผู้สานการเรียนร้้ด้วยป่ัญญาป่ระดิษฐ์์
เป็นนวัตกรรมทีผ� สานการเรียนร้ด้ ว้ ยปัญญาประดิษฐ์์ มีไฟัสถานะ
3 สี ได้แก่ สีเข้ียว ค่อุปกติ ส่วนสีเหล่อุง ค่อุมีความผิดปกติ
บางอุย่าง และสีแดง ค่อุอุุณหภ้มิเกินกำาหนด โดยติดตั�ง
กล้อุงเป็นตัวตรวจัจัับอุุณหภ้มิ เม่อุ� เดินผ่านหน้าจัอุจัะแสดงผล
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เป็นสีต่าง ๆ ตามที�ตั�งค่า ระบบที�ใช้้มีความแม่นยำาในการวัด
อุุณหภ้มิ สามารถแยกแยะผ้ม้ ไี ข้้หร่อุเข้้าข้่ายอุาจัจัะมีไข้้ได้ดว้ ย
ความรวดเร็ว อุีกทั�งป้อุงกันปัญหาผ้้ป่วยที�มีไข้้จัำานวนมาก
มีการระบายความร้อุนได้จัากเหง่อุ� ทำาให้อุณ
ุ หภ้มสิ ง้ สุดไม่เกิน
37.5 อุงศึาเซึ่ลเซึ่ียส เป็นเหตุให้ผ้ป่วยที�มีไข้้จัำานวนหนึ�งไม่ถก้
ตรวจัสอุบ
โดยทั�ง 3 โครงการได้รับการพัฒนานวัตกรรมข้ึ�น
เพ่�อุมุ่งเน้นการผลิตงานวิจััยที�เป็นประโยช้น์ต่อุสังคมและ
ประช้าช้นในทุกมิติ และนำาไปใช้้ได้จัริงภายใต้สถานการณ์
วิกฤติข้อุงประเทศึ ทั�งนี� สจัล. เล็งเห็นถึงความตั�งใจัข้อุง
หน่วยงานภาครัฐ์ รวมถึงกระทรวง อุว. ทีจั� ะพัฒนานวัตกรรม
เพ่� อุ คนไทย หากบุ ค ลากรในประเทศึไทยสามารถผลิ ต
นวัตกรรมทางการแพทย์ใช้้ได้เอุงจัะสามารถลดต้นทุนการนำาเข้้า
จัากต่างประเทศึได้เป็นจัำานวนมาก สจัล. ในฐ์านะสถาบัน
การศึึกษาทีม� อุี งค์ความร้แ้ ละมีความตัง� ใจัทีจั� ะสร้างนวัตกรรม
ทางการแพทย์ด้วยฝ่ีม่อุคนไทย รวมถึงมีความมุ่งมั�นที�จัะ
พัฒนาเยาวช้นและบุคลากรไทยให้มคี วามร้ค้ วามสามารถเพ่อุ�
เป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาเศึรษฐ์กิจัและสังคมข้อุงประเทศึ
ต่อุไป
สำาหรับหน่วยงานหร่อุผ้้ที�สนใจัสามารถติดต่อุข้อุรับ
นวัตกรรมได้ที� สำานักงานบริหารงานวิจัยั และนวัตกรรม (KRIS)
โทรศึัพท์ 084-068-7731
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อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์
ศูนย์สารสนเทศทางยาและคุ้มครองผู้บริโภค
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กฎหมายเภสัช

ข้อควรระวัังในการรีวิวสิินค้า
หรือผลิตภัณฑ์
การรีวิว (review) ในความหมายของโลกสังคมออนไลน์จะหมายความท�านองถึงการแบ่งปัน
ประสบการณ์ ข้อมูลความรู้ ความรูส้ กึ ของตนทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีต่ อ้ งการน�าเสนอ แต่บอ่ ยครัง้ มักมีปญ
ั หาว่า
หากมี ก ารรี วิ ว สิ น ค้ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด ้ า นสุ ข ภาพ เช่ น ยา อาหาร เครื่ อ งส� าอางนั้ น จะถื อ ว่ า เป็ น
การโฆษณาหรือไม่ สามารถกระท�าได้หรือไม่ หรือผิดจรรยาบรรณหรือไม่ บทความนี้ก็จะทบทวนแบ่งปัน
(รีวิว) ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. รีวิวแบบใดที่เข้าข่ายการโฆษณา
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของค�าว่า “โฆษณา” หมายความว่า
“กระท�าการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า” นั่นแสดง
ให้เห็นว่าการรีววิ ไม่วา่ เป็นการอัดคลิป ออกอากาศสด พิมพ์เล่าเรือ่ งราว แสดงเป็นการ์ตนู หรือภาพ การติด
hashtag ชือ่ การค้า หรือจะใช้วธิ ใี ด ถ้าเป็นการท�าเพือ่ ประโยชน์ทางการค้าก็เข้าข่ายการโฆษณาได้
แล้ ว ค� า ว่ า “เพื่ อ ประโยชน์ ใ นทางการค้ า ” หมายถึ ง อะไร เมื่ อ พิ จ ารณาจากความหมาย
ในพจนานุกรมมีเพียงค�าว่า “ค้า” ซึ่งหมายความว่า “ซื้อขายสินค้าหรือบริการ” จึงอาจแปลความ
“เพื่ อ ประโยชน์ ใ นทางการค้ า ” อย่ า งแคบที่ สุ ด คื อ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการซื้ อ ขายสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร
ซึ่งเป็นการมองไปที่เป้าหมายปลายทางว่าการโฆษณานั้นต้องเป็นการท�าให้ผู้อื่นเห็นหรือทราบข้อความ
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อท�าให้เกิดการซื้อขายสินค้าหรือบริการ
บางคนให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการอ้างชื่อหรือแสดงชื่อการค้าหรือพยายาม
สื่อให้เข้าใจว่าเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใด โดยให้เหตุผลว่าเป็นการให้ข้อมูลในลักษณะเชิงวิชาการ ไม่ใช่
ลักษณะเพือ่ ประโยชน์ในทางการค้า แต่เมือ่ พิจารณาการให้ขอ้ มูลนัน้ เป็นการกล่าวถึงแต่ขอ้ ดีของผลิตภัณฑ์
หรือไม่มีข้อเสียหรือค�าเตือนเลย หรืออาจจะกล่าวถึงข้อเสีย แต่ข้อเสียที่กล่าวถึงนั้นไม่ใช่ประเด็นที่ควร
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ระมัดระวังในการใช้สินค้าหรือบริการนั้นอย่างที่สมควรจะเป็น เช่น ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาว่ารักษาอะไรได้บ้าง แต่พอ
เรือ่ งค�าเตือนกลับอ้างเพียงว่าโปรดอ่านค�าเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา ลักษณะการบอกแต่ขอ้ ดีนจี้ ะเข้าข่ายการโฆษณา1
ไม่ใช่การเขียนในแนววิชาการ หรือถ้าตนเองได้ให้ขอ้ มูลสินค้าหรือผลิตภัณฑ์โดยได้รบั ค่าจ้างหรือผลประโยชน์ตอบแทน
ก็เข้าข่ายการโฆษณาได้เช่นกัน
บางคนไม่เคยใช้สินค้านั้น แต่กลับท�าเสมือนว่าตนเองได้ใช้สินค้านั้น เพื่อจูงใจให้คนอื่นมาใช้สินค้า หรือสิ่งที่
ก�าลังรีวิวนั้นเป็นการโฆษณา แต่ไม่ได้ชี้แจงว่าก�าลังโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สินค้าอยู่ กรณีดังกล่าวนี้ ดร.ณัชชา
สุขะวัธนกุล จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ข้อมูลว่าหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป สิงคโปร์ ถือว่าการโฆษณาทีไ่ ม่ชแี้ จงว่าเป็นการโฆษณา และการโฆษณาทีท่ า� เสมือนว่าตนเองเป็นผูบ้ ริโภคเอง
ถือว่าเป็นการโฆษณาโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค2
2. การรีวิวแบบใดต้องขอหรือไม่ต้องขออนุญาตก่อนการโฆษณา
การรีวิวที่มีลักษณะเชิงวิชาการ ไม่ได้รับค่าจ้างหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือกรณีที่ไม่เข้าข่ายโฆษณาแล้ว
ก็ไม่ต้องขออนุญาตก่อนการโฆษณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สินค้าหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพจะมีหน่วยงานหลัก
ที่อนุญาตก่อนการโฆษณา คือ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หากทราบว่าการกระท�าใดเป็นการโฆษณาแล้ว ขั้นตอนต่อมาจะต้องทราบว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดจะต้อง
ขออนุญาตก่อนการโฆษณาหรือไม่ เช่น การโฆษณาขายยา3 การโฆษณาเครื่องมือแพทย์4 ต้องได้รับอนุญาตก่อน
การโฆษณา แต่การโฆษณาอาหาร (เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่ม อาหารทางการแพทย์) ไม่ต้องขออนุญาต
ก่อนโฆษณา5 หากกล่าวถึงแค่ชื่อการค้า ราคา สถานที่จ�าหน่าย แต่ถ้าเมื่อใดที่กล่าวถึงคุณประโยชน์ คุณภาพ
หรือสรรพคุณของอาหาร ต้องขออนุญาตก่อนการโฆษณาทันที
ส่วนการรีวิวเครื่องส�าอางแม้ว่าจะเข้าข่ายโฆษณาแล้ว ก็ไม่ต้องขออนุญาตก่อนการโฆษณา แต่เนื้อหา
ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
3. ค�าที่ห้ามพูด ค�าที่ห้ามใช้
นอกจากการพิจารณาว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ใดที่รีวิวนั้นต้องขออนุญาตก่อนการโฆษณาหรือไม่แล้ว สินค้า
และผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดอาจมีขอ้ ความทีห่ า้ มใช้ในการโฆษณาแตกต่างกัน ซึง่ ต้องพิจารณาจากข้อก�าหนดตามกฎหมาย
หรือหลักเกณฑ์การโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้น เช่น ระเบียบส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การโฆษณาขายยา ประกาศส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร6
คู่มือการโฆษณาเครื่องส�าอาง
ข้อความ ค�าพูด หรือค�าที่ห้ามใช้ในการรีวิวต่อประชาชนทั่วไป มีหลักการเบื้องต้น ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ห้ามพูดในท�านองลักษณะที่เป็นสรรพคุณยา การอ้างเรื่องป้องกัน บ�าบัด บรรเทา
รักษาโรค การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการท�างานของร่างกาย โดยเป็นผลจากทางเภสัชวิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน หรือ
ปฏิกิริยาเผาผลาญให้เกิดพลังงานเป็นหลัก เช่น ลดคอเลสเตอรอล ลดความดันโลหิต ลดไขมันในเส้นเลือด
1

2
3
4
5
6
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ราชบัณฑิตสถาน, “โฆษณา”, บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 ช่วงเวลา
7.00-7.30 น.
ณัชชา สุขะวัธนกุล, “คอลัมน์ กฎหมาย 4.0: ข้อควรทราบทางกฎหมาย ส�าหรับ ‘นักรีวิว’ ในยุค 4.0”, กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562): 9
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 88 ทวิ
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 57
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 41
ประกาศส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2561
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ลดระดับน�้าตาลในเลือด ป้องกันโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน หลอดเลือดแข็งตัว ภูมิแพ้ หอบหืด บรรเทาอาการ
ปวดศีรษะ ไมเกรน อาการชา บวมและเส้นเลือดขอด แก้ปัญหาปวดประจ�าเดือน ประจ�าเดือนมาไม่ปกติ ยับยั้ง
การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เพิ่มความจ�า แก้อาการหลงลืม เพิ่มน�้านม กระตุ้นน�้านม เพิ่มการไหลเวียนของเลือด
บ�ารุงสมอง บ�ารุงประสาทหรือบ�ารุงอวัยวะของร่างกาย เสริมสร้างหรือกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย เพิ่มภูมิคุ้มกัน
เพิ่มภูมิต้านทาน Detox หรือล้างสารพิษ
2. ห้ามใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม
3. ห้ามใช้ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
4. ห้ามใช้ขอ้ ความทีจ่ ะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ ไม่วา่ จะกระท�าโดยใช้หรืออ้างอิง
รายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
5. ห้ามใช้ขอ้ ความทีเ่ ป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มกี ารกระท�าผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือน�าไปสู่
ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
6. ห้ามใช้ข้อความที่ท�าให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณบ�ารุงกาม บ�ารุงเพศ หรือเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ เช่น ช่วยบ�ารุง
และเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ เพิ่มสมรรถภาพชายหรือหญิง เพิ่มขนาดอวัยวะเพศ เพิ่มขนาดหน้าอก อัพไซส์
กระชับช่องคลอด
7. ข้อความที่จะท�าให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
8. ข้อความที่ห้ามใช้เด็ดขาด
8.1 กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ยาหรืออาหาร จะห้ามใช้ข้อความที่มีลักษณะท�านองโอ้อวด เช่น ศักดิ์สิทธิ์
มหัศจรรย์ ปาฏิหาริย์ วิเศษ เลิศทีส่ ดุ ดีเลิศ ชนะเลิศ ชัน้ เลิศ เลิศเลอ ล�า้ เลิศ เลิศล�า้ ยอด ยอดเยีย่ ม ยอดไปเลย เยีย่ มยอด
เยีย่ มไปเลย สุดยอด ทีห่ นึง่ หนึง่ เดียว ทีห่ นึง่ เลย ทีส่ ดุ ดีทสี่ ดุ ดีเด็ด สูงสุด เด็ดขาด หายห่วง หายขาด หมดกังวล สุดเหวีย่ ง
ไม่มีผลข้างเคียง ไร้ผลข้างเคียง
8.2 ผลิตภัณฑ์ยา ห้ามแสดงว่าสามารถบ�าบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรืออาการของโรคเบาหวาน
มะเร็ง อัมพาต วัณโรค โรคเรื้อน หรือโรคหรืออาการของโรคของสมอง หัวใจ ปอด ตับ ม้าม ไต
8.3 ผลิตภัณฑ์อาหาร ห้ามใช้ขอ้ ความทีส่ อื่ แสดงให้เข้าใจว่าสามารถลดน�า้ หนัก ลดความอ้วน หรือข้อความ
อื่ น ใดในท� า นองเดี ย วกั น เช่ น ลดความอ้ ว น ช่ ว ยให้ ร ะบายท้ อ ง สลายไขมั น ที่ ส ะสมในร่ า งกาย ดั ก จั บ ไขมั น
ลดน�้าหนัก Block/Burn/Build/Break การใช้ภาพสายวัด/เครื่องชั่งน�้าหนัก/กางเกง Over Size ภาพก่อนและหลังการใช้
ผลิตภัณฑ์ ข้อความ Weight Loss เพรียว สลิม Slim Slen ไม่โยโย่ กระชับสัดส่วน หุ่นดี ผอม ลดยาก ดื้อยา
ลดความอยากอาหาร
ตัวอย่างข้อความที่มีปัญหา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช้ข้อความท�านองว่า “ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมที่ท�ำให้ผอมได้จริง ปลอดภัย 100%
เรือ่ งโยโย่เอฟเฟ็กต์ไม่มแี น่นอน สำมำรถลดไขมันสะสมพุง ใครทีห่ ำตัวช่วยลดน�ำ้ หนัก ลดควำมอ้วน แนะน�ำเลยผลิตภัณฑ์น”ี้
“ช่วยให้แขนขำเรียว หุ่นเพรียว กระชับ เคล็ดลับหุ่นเฟิร์ม ลดน�้ำหนักภำยใน 7 วัน”7
เครื่องส�าอางใช้ข้อความท�านองว่า “ใช้แล้วขำวขึ้นภำยใน 7 วัน” “นอนดึกท�ำกิจกรรมแต่งหน้ำจัดเต็มทุกวัน
หน้ำก็ไม่เคยเป็นสิว” “เคล็ดลับหน้ำใส ไม่ต้องฉีดหน้ำใส ไม่ต้องไปคลินิก”8 “หน้ำใสใสกว่ำฉีด”9
7
8
9

“นักร้องดัง-เน็ตไอดอล พบ ตร.รับข้อหารีวิวสินค้าเครือเมจิกฯ”, มติชน (วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562): 9
“ฝ้าย-ไซร่า ขึ้นเขียงรีวิวเมจิกสกิน”, มติชน (วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562): 8
“คนดังรีวิว ‘เมจิกสกิน นิวเคลียร์-เพชรจ้า’ โชคดีแค่โดนสั่งปรับ”, สยามรัฐ (วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562): 8
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4. บทลงโทษมีมากน้อยเพียงใด
บทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการรีวิวขึ้นกับว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใดตามกฎหมาย กล่าวคือ ฝ่าฝืน
ข้อก�าหนดเกีย่ วกับโฆษณาขายยาไม่วา่ จะเป็นโฆษณาโดยไม่ได้รบั อนุญาตหรือใช้ขอ้ ความหรือวิธกี ารทีห่ า้ มใช้ตอ้ งระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท ถ้าการรีวิวนั้นเข้าข่ายการโฆษณาอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าพันบาท กรณีนี้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย
มีอ�านาจเปรียบเทียบปรับได้ หากผู้รีวิวได้ช�าระค่าปรับตามที่กฎหมายก�าหนดแล้วก็ไม่ต้องถูกพิจารณาคดีในศาล
แต่ถา้ ผลิตภัณฑ์ทรี่ วี วิ นัน้ เป็นอาหารแล้วโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือ
เป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร เช่น โฆษณาว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถลดน�้าหนัก ลดความอ้วน
ไม่โยโย่ จะต้องห้ามไม่ให้โฆษณาตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ ง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร
พ.ศ. 2561 ข้อ 4 (6) ประกอบบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศข้อ 2.5 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่เกินสามหมืน่ บาท หรือทัง้ จ�าทัง้ ปรับ กรณีนเี้ ลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูซ้ งึ่ เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยามอบหมายไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ ผู้รีวิวจะต้องเสียเวลาไปสู้คดีในชั้นศาล ซึ่งอาจถูกตัดสินให้ลงโทษจ�าคุก
ทันที หรือถูกตัดสินให้จ�าคุกแต่โทษจ�าคุกให้รอการลงโทษได้ ถ้าถูกตัดสินให้เสียค่าปรับด้วยแม้จะลดโทษค่าปรับแล้ว
แต่ก็มักจะต้องเสียค่าปรับด้วย
แต่ถ้าผลิตภัณฑ์ที่รีวิวนั้นเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง มีข้อความ ค�าพูด หรือค�าที่ห้ามใช้ในการรีวิวต่อประชาชน
ทั่วไปต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ กรณีนี้เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยาหรือผูซ้ งึ่ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมายมีอา� นาจเปรียบเทียบปรับได้ หรือหากอาจตัดสินใจ
ด�าเนินคดีอาญาโดยแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนให้ผู้รีวิวไปสู้คดีในชั้นศาลก็ได้
นอกจากนีห้ ากผูร้ วี วิ เป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอาจถูกพิจารณาคดีจรรยาบรรณวิชาชีพจากสภาวิชาชีพนัน้
อีกด้วย
ผู้รีวิวควรทราบข้อก�าหนดด้านกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
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พญ.ขนิษฐา เธียรกานนท์ และ รศ.นพ.ณัฐวุฒิ โตวนำชัย
หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมุนไพร-แพทย์ทางเลือก

บทบาทของกััญชาในผู้้ป่
� ว่ ยโรคไต
กััญชาในปััจจุบัันได้้รับัั ความสนใจจากัปัรัะชาชนและนักัวิจัยเพิ่ิ�มมากัขึ้้�น นับัตั้ั�งแตั้่ปัรัะกัาศ
พิ่รัะรัาชบััญญัตั้ยิ าเสพิ่ตั้ิด้ให้้โทษฉบัับัให้ม่ พิ่.ศ. 2562 ในวันท่� 18 กัุมภาพิ่ันธ์์ พิ่.ศ. 2562 ซึ่้ง� อนุญาตั้
ให้้กััญชาสามารัถนำามาใช้ในกัรัณี่จำาเปั็นเพิ่่�อปัรัะโยชน์ทางรัาชกัารั กัารัแพิ่ทย์ กัารัรัักัษาผู้้้ปั่วย ห้รั่อ
กัารัศ้กัษาวิจัยและพิ่ัฒนาวิจัยทางกัารัแพิ่ทย์ได้้ เช่นเด้่ยวกัับัสมุนไพิ่รัตั้่าง ๆ กััญชาม่ทั�งส่วนท่�ม่
ปัรัะโยชน์ตั้อ่ สุขึ้ภาพิ่ และโทษห้ากัใช้อย่างไม่เห้มาะสม บัทความน่เ� ขึ้่ยนขึ้้น� จากักัารัรัวบัรัวมห้ลักัฐาน
ทางกัารัวิจัยท่�น่าเช่�อถ่อเกั่�ยวกัับัสารัเคม่ตั้่าง ๆ ซึ่้�งพิ่บัจากักัารัสกััด้กััญชา ผู้ลตั้่อกัารัเปัล่�ยนแปัลง
ขึ้องไตั้ และโรัคไตั้ท่�พิ่บัเกั่�ยวขึ้้องกัับักัารัใช้กััญชา ซึ่้�งสมาคมโรัคไตั้แห้่งปัรัะเทศไทยได้้ตั้รัะห้นักัและ
ตั้ั�งใจเผู้ยแพิ่รั่ เพิ่่�อให้้ผู้้ปั่วยโรัคไม่ตั้ิด้ตั้่อเรั่�อรัังและผู้้้ปั่วยโรัคไตั้ได้้พิ่้งรัะวัง และทรัาบัขึ้้อม้ลความรั้้
ได้้อย่างถ้กัตั้้องและใช้อย่างถ้กัวิธ์่
ในรั่างกัายขึ้องมนุษย์ม่ตั้ัวรัับัสารัเคม่ท�่ม่ลักัษณีะโครังสรั้างคล้ายสารัออกัฤทธ์ิ�จากักััญชา
เรั่ยกัว่า ตััวรัับสารัคานาบินอยด์์ ตั้ัวรัับัสารัเห้ล่าน่�พิ่บัมากัในสมอง เส้นปัรัะสาท ทำาให้้กััญชา
เม่อ� ได้้รับัั เขึ้้าไปัม่ฤทธ์ิเ� ด้่นในกัารักัด้ปัรัะสาท แตั้่ในขึ้ณีะเด้่ยวกัันกั็พิ่บัในอวัยวะอ่น� ๆ รัวมถ้งไตั ด้ังนัน�
กัารัได้้รับัั สารัเคม่จากักััญชาย่อมอาจส่งผู้ลถ้งไตั้ได้้
สารัเคม่จากักััญชาท่�ถ้กันำามาใช้ในกัารัศ้กัษาและสรั้างเปั็นยาม่ 2 สารัห้ลักัค่อ 1. Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) และ 2. Cannabidiol (CBD) โด้ย THC เปั็นสารัเคม่ห้ลักัในกััญชา
ท่ท� ำาให้้เกัิด้กัารัเสพิ่ตั้ิด้ ม่ฤทธ์ิท� งั� กัด้กัารัทำางานและห้ลอนปัรัะสาท แกั้ปัวด้ อ่กัทัง� ยังกัรัะตัุ้น้ กัารัทำางาน
ขึ้องรัะบับัห้ัวใจและห้ลอด้เล่อด้ ทำาให้้ความด้ันโลห้ิตั้ส้ง ช่พิ่จรัเตั้้นเรั็ว สารั THC สามารัถกั่อให้้เกัิด้
ผู้ังพิ่่ด้ในไตั้ขึ้องห้น้ทด้ลองนำามาซึ่้�งกัารัทำางานขึ้องไตั้ลด้ลงได้้ อ่กัทั�งยังพิ่บัว่าในโรัคไตั้จากัเบัาห้วาน
ห้รั่อโรัคไตั้อักัเสบัตั้่าง ๆ ยังพิ่บักัารัสรั้างตั้ัวรัับัสารัคานาบัินอยด้์สำาห้รัับั THC เพิ่ิ�มขึ้้�น ด้ังนั�น
จากัขึ้้อม้ลด้ังกัล่าว กัารัได้้รับัั THC ม่แนวโน้มท่จ� ะเปั็นผู้ลเส่ยตั้่อกัารัทำางานขึ้องไตั้ในรัะด้ับัห้น้ทด้ลอง
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ในทางตั้รังกัันขึ้้าม CBD ซึ่้�งพิ่บัในกััญชาเช่นเด้่ยวกัันนั�นม่ฤทธ์ิ�กัด้ปัรัะสาททำาให้้ง่วง และเช่�อว่า
สามารัถลด้กัารัอักัเสบัได้้ เน่�องจากัความจำาเพิ่าะในกัารัจับัตั้ัวรัับัคานาบัินอยด้์ขึ้อง CBD แตั้กัตั้่าง
จากั THC อย่างไรักั็ตั้าม กัารัศ้กัษาในสัตั้ว์ทด้ลองจนถ้งปััจจุบัันยังไม่พิ่บัปัรัะสิทธ์ิภาพิ่ในกัารัชะลอ
ความเส่�อมขึ้องเน่�อไตั้จากัสารัเคม่น�เ่ ช่นกััน
ขึ้้อม้ลรัะด้ับัปัรัะชากัรัในปัรัะเทศสห้รััฐอเมรัิกัาตั้ิด้ตั้ามผู้้ใ้ ช้กัญ
ั ชาและยาท่ผู้� ลิตั้จากัสารัสกััด้
กััญชาเปั็นรัะยะเวลา 5 ปัี พิ่บัว่ากัารัใช้กัญ
ั ชาและกััญชาทางกัารัแพิ่ทย์ไม่วา่ จะเปั็นกัารัใช้เพิ่่อ� ผู้่อนคลาย
เพิ่่�อเปั็นยารัักัษาอากัารัปัวด้ ไม่สัมพิ่ันธ์์กัับักัารัเกัิด้ภาวะไตั้วายเฉ่ยบัพิ่ลัน และไม่เพิ่ิ�มโอกัาส
กัารัเกัิด้ภาวะไตั้วายเรั่�อรััง
ถ้งแม้ว่ากัารัใช้กััญชาห้รั่อยาท่�สกััด้จากักััญชานั�นจะไม่ม่ผู้ลกัรัะทบัตั้่อกัารัทำางานขึ้องไตั้
แตั้่ปัรัะโยชน์ท่�ได้้ไม่ชัด้เจน แพทย์โรัคไตัไม่่แนะนำาให้้ใช้้กััญช้าเพ่�อห้วังผลช้ะลอความ่เส่�อม่ของ
โรัคไตั อ่กัทัง� ห้ากัผู้้ปั้ ว่ ยม่ความจำาเปั็นตั้้องใช้ควรัม่กัารัตั้ิด้ตั้ามสุขึ้ภาพิ่อย่างใกัล้ชด้ิ เพิ่รัาะเช่นเด้่ยวกัับั
สารัเคม่ท่�ม่ฤทธ์ิ�แกั้ปัวด้ กัด้ปัรัะสาทอ่�น ๆ เช่น มอรั์ฟีีน ในผู้้้ปั่วยท่�ม่กัารัทำางานขึ้องไตั้บักัพิ่รั่อง
จะเพิ่ิม� โอกัาสเกัิด้พิ่ิษจากัยา ได้้รับัั ยาเกัินขึ้นาด้ ง่วงซึ่้มมากักัว่าปักัตั้ิ และเกัิด้อันตั้รักัิรัยิ ากัับัยารัักัษา
โรัคปัรัะจำาตั้ัวอ่น� ๆ ได้้ สำาห้รัับันำา� มันกััญชาซึ่้ง� ไม่มกั่ ารัรัะบัุสว่ นผู้สมท่ช� ด้ั เจน แพิ่ทย์จะไม่แนะนำาให้้ใช้
ซึ่้�งพิ่บัว่าม่กัารัรัายงานว่าภายห้ลังรัับัปัรัะทานแล้วพิ่บัภาวะตั้ับัวาย ไตั้วายเพิ่ิ�มขึ้้�นจากัสาเห้ตัุ้ท�่
ไม่แน่ชัด้
บทสรุุป
กััญชาและสารัปัรัะกัอบักััญชาม่กัลไกักัารัออกัฤทธ์ิ�ทั�งตั้่อรัะบับัปัรัะสาทและไตั้ ปััจจุบัันม่
กัารัศ้กัษาผู้ลขึ้องสารัเคม่จากักััญชาตั้่อกัารัทำางานขึ้องไตั้พิ่บัว่าม่ความเกั่ย� วขึ้้องทำาให้้เกัิด้กัารัอักัเสบั
และพิ่ังผู้่ด้ในไตั้ โด้ยยังไม่ทรัาบักัลไกัท่�แน่ชัด้ กััญชาทางกัารัแพิ่ทย์ยังไม่ม่ท่�ใช้ในกัารัรัักัษาโรัคไตั้
ควรัตั้้องศ้กัษาเพิ่ิม� เตั้ิม ถ้งแม้วา่ ปััจจุบันั ยังไม่พิ่บัห้ลักัฐานว่ากัารัใช้กัญ
ั ชาสัมพิ่ันธ์์กับัั กัารัเกัิด้โรัคไตั้วาย
เรั่�อรััง แตั้่กัลุ่มผู้้้ปั่วยโรัคไตั้เรั่�อรัังควรัเฝ้้ารัะวังภาวะแทรักัซึ่้อนจากักัารัใช้กััญชาโด้ยเฉพิ่าะฤทธ์ิ�ตั้่อ
รัะบับัปัรัะสาทท่�มากัเกัินไปั กัารัใช้กััญชาทางกัารัแพิ่ทย์ควรัม่รัะบับักัารัตั้ิด้ตั้ามความปัลอด้ภัย
ขึ้องยา (Pharmacovigilance) ท่�ด้่ เพิ่่�อค้นห้าปัรัะโยชน์และผู้ลขึ้้างเค่ยงจากักัารัใช้ยาในอนาคตั้
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ซอกแซก

กรมอนามัยชวนคนอย่�บ้้านสมัครเข้้าร�วม “ก้าวท้้าใจ Season 3”
สร้างสุข้ภาพดีีช�วงโควิดี-19

โครงการก้าวท้้าใจ Season 3 ได้้เน้้น้ส่่งเส่ริมให้้ประชาชน้ออกกำาลัังกาย
อย่างถููกต้้องเห้มาะส่ม แลัะต้่อเน้่�องใน้รูปแบบชีวิต้วิถูีให้ม่ (New normal) ของ
การออกกำาลัังกาย โด้ยเพิ่ิ�มรูปแบบการออกกำาลัังกายให้้ห้ลัากห้ลัายแลัะท้้าท้าย
น้อกจากการวิ�ง ป่�น้จักรยาน้ เวท้เท้รน้น้ิ�ง แอร์โรบิกแด้น้ซ์์ แลัะคีต้ะมวยไท้ย
ซ์่ง� ส่ามารถูท้ำาได้้งา่ ยทุ้กท้ีท้� กุ เวลัา เพิ่ียงบัน้ท้่กส่ะส่มข้อมูลัการออกกำาลัังกาย ระยะท้าง
เวลัา ผ่่าน้แอปพิ่ลัิเคชัน้ ระบบจะท้ำาการบัน้ท้่กแต้้มสุ่ขภาพิ่ (Health point) โด้ยจะมี
กิจกรรมให้้ประชาชน้ร่วมส่นุ้ก แลัะลัุ้น้รับของรางวัลัต้ลัอด้ Season 3 โด้ยการได้้รับรางวัลัแบ่งเป็น้ 3 รูปแบบ ได้้แก่ 1. รางวัลัส่ำาห้รับ
ผู่้ท้ี�ส่ามารถูพิ่ิชิต้ 100 กิโลัเมต้ร 10,000 คน้แรก 2. การจับรางวัลัส่ำาห้รับผู่้พิ่ิชิต้ 100 วัน้ 100 กิโลัเมต้ร แลัะ 3. ใช้ Health point
แลักรับของรางวัลั

กรมควบ้คุมโรคเตืือนประชาชน

ระวังอันตืรายจากการเก็บ้หรือซื้ื�อเห็ดีป่ามารับ้ประท้าน

เน้่�องจากใน้ช่วงท้ี�ผ่่าน้มามีฝน้ต้กใน้ห้ลัายพิ่่�น้ท้ี�ท้ำาให้้เห้็ด้ห้ลัายชน้ิด้เจริญเต้ิบโต้ได้้ด้ี
โด้ยเฉพิ่าะเห้็ ด้ ป่ า ใน้พิ่่� น้ ท้ี� ธ รรมชาต้ิ ซ์่� ง เห้็ ด้ ป่ า มี ท้ั� ง เห้็ ด้ ท้ี� รั บ ประท้าน้ได้้ แ ลัะเห้็ ด้ พิ่ิ ษ
โด้ยมีลัักษณะใกลั้เคียงกัน้มาก ประชาชน้จ่งควรต้ระห้น้ักแลัะระมัด้ระวังใน้การน้ำาเห้็ด้ป่ามา
รับประท้าน้ อาการท้ีส่� งั เกต้ได้้ห้ลัังรับประท้าน้เห้็ด้พิ่ิษ ได้้แก่ คลั่น้� ไส่้ อาเจียน้ ถู่ายเห้ลัว ปวด้ท้้อง
เป็น้ต้ะคริวท้ี�ท้้อง ภายใน้ 6-24 ชั�วโมง ห้ากเกิน้ 24 ชั�วโมงจะท้ำาให้้เกิด้ภาวะไต้/ต้ับวาย จน้ท้ำาให้้เส่ียชีวิต้ได้้ กรมควบคุมโรคแน้ะน้ำาว่า
ห้ากมีอาการคลั่�น้ไส่้ อาเจียน้ ปวด้ท้้อง ห้ลัังรับประท้าน้เห้็ด้ ควรรีบปฐมพิ่ยาบาลัเบ่�องต้้น้ให้้ผู่้ป่วยอาเจียน้เอาเศษอาห้ารท้ี�ต้กค้าง
ออกมาให้้มาก แลัะท้ำาการช่วยลัด้การดู้ด้ซ์่มแลัะเร่งขับส่ารพิ่ิษออกจากร่างกาย โด้ยใช้วิธีน้ำาน้ำ�าอุ่น้ผ่ส่มผ่งถู่าน้ (activated charcoal)
แลัะด้่�ม 2 แก้ว โด้ยแก้วแรกให้้ลั้วงคอให้้อาเจียน้ออกมาเส่ียก่อน้แลั้วจ่งด้่�มแก้วท้ี� 2 แลั้วลั้วงคอให้้อาเจียน้ออกมาอีกครั�ง ห้ากผู่้ป่วย
อาเจียน้ออกยากให้้ใช้เกลั่อแกง 3 ช้อน้ชาผ่ส่มน้ำ�าอุ่น้ด้่�มจะท้ำาให้้อาเจียน้ได้้ง่ายข่�น้ แต้่วิธีน้ี�ห้้ามใช้กับเด้็กอายุต้ำ�ากว่า 5 ปี แลั้วให้้รีบ
น้ำาไปพิ่บแพิ่ท้ย์โด้ยเร็ว พิ่ร้อมท้ั�งน้ำาต้ัวอย่างเห้็ด้แลัะอาห้ารท้ี�เห้ลั่อจากการรับประท้าน้ไปเพิ่่�อต้รวจวิเคราะห้์ด้้วย

กรมควบ้คุมโรคเตืือนระวังถู่กสุนัข้-แมว กัดีหรือข้�วน เสี�ยงพิษสุนัข้บ้้า
นพ.โอภาส การย์์กวิินพงศ์์ อธิิบดีีกรมควิบคุมโรค แน้ะน้ำาว่า เจ้าของส่ัต้ว์เลัีย� งควรปฏิิบต้ั ิ
ด้ังน้ี� 1. เจ้าของต้้องน้ำาส่ัต้ว์เลัี�ยงไปฉีด้วัคซ์ีน้ครั�งแรกเม่�อมีอายุ 2-4 เด้่อน้ แลั้วฉีด้ซ์ำ�าต้ามกำาห้น้ด้
ทุ้กปี 2. ไม่ปลั่อยส่ัต้ว์เลัี�ยงออกน้อกบ้าน้โด้ยไม่ใส่่ส่ายจูง 3. พิ่าสุ่น้ัขห้ร่อแมวท้ี�เลัี�ยงไปท้ำาห้มัน้
เม่�อไม่ต้้องการให้้มีลัูก รวมถู่งแจ้งเจ้าห้น้้าท้ี�ให้้มาช่วยท้ำาห้มัน้สุ่น้ัข/แมวท้ี�ไม่มีเจ้าของ แลัะ
4. ลัด้ความเส่ี�ยงถููกสุ่น้ัขกัด้ห้ร่อท้ำาร้ายด้้วยการย่ด้ห้ลัักคาถูา 5 ย. ค่อ 1. อย่าแห้ย่ 2. อย่าเห้ยียบ
3. อย่าแยก 4. อย่าห้ยิบ แลัะ 5. อย่ายุ่ง ท้ั�งน้ี�ประชาชน้ท้ี�ถููกสุ่น้ัขห้ร่อแมว ห้ร่อแม้กระท้ั�งลัูกสุ่น้ัข
ลัูกแมว กัด้ ข่วน้ ห้ร่อเลัียบริเวณแผ่ลั แม้จะเป็น้ส่ัต้ว์เลัี�ยงของต้น้เอง มีแผ่ลัเพิ่ียงเลั็กน้้อยห้ร่อไม่มี
เลั่อด้ออกท้ีแ� ผ่ลัก็อย่าได้้ชะลั่าใจ ต้้องรีบลั้างแผ่ลั ใส่่ยา กักห้มา ห้าห้มอ ฉีด้วัคซ์ีน้ให้้ครบชุด้ เม่อ�
ถููกสุ่น้ขั กัด้ห้้ามบีบเค้น้บาด้แผ่ลั ให้้ลัา้ งแผ่ลัด้้วยน้ำา� แลัะส่บูใ่ ห้้ส่ะอาด้ ลั้างเบา ๆ น้าน้อย่างน้้อย 10 น้าท้ี
จากน้ั�น้ใส่่ยาเบต้าด้ีน้ แลัะกักสุ่น้ัข/แมวท้ี�กัด้เพิ่่�อดู้อาการอย่างน้้อย 10 วัน้ แลัะรีบไปพิ่บแพิ่ท้ย์
เพิ่่�อวิน้ิจฉัยการรับวัคซ์ีน้ป้องกัน้โรคพิ่ิษสุ่น้ัขบ้า วัคซ์ีน้ชน้ิด้น้ีต้� อ้ งได้้รับห้ลัายครั�ง จ่งขอให้้ไปต้ามท้ี�
แพิ่ท้ย์น้ัด้ทุ้กครั�ง ส่อบถูามข้อมูลัเพิ่ิ�มเต้ิมได้้ท้ี�ส่ายด้่วน้กรมควบคุมโรค โท้รศัพิ่ท้์ 1422
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บทความวิชาการเพื่่�อการศึึกษาต่่อเนื่่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์: Review and
management of Allergic Rhinitis เขีียนื่บทความโดย ภก.กฤต่ินื่ บัณฑิต่านืุ่กูล
สัมาคมเภสััชกรรมการต่ลาด (ปัระเทศึไทย) รหัสักิจกรรม 2005-1-000-002-04-2564
จำานื่วนื่ 2.5 หนื่่วยกิต่ วันื่หมดอายุ 11 เมษายนื่ พื่.ศึ. 2565

บทความวิชาการเพื่่�อการศึึกษาต่่อเนื่่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์: ประเภทยา
และข้อกำาหนดของกฎหมัายยา และวิิช้าช้ีพเภส้ัช้กรรมัทีเ� กีย� วิข้อง เขีียนื่บทความ
โดย รศึ.ดร.ภญ.วรรณา ศึรีวริ ยิ านืุ่ภาพื่ คณะเภสััชศึาสัต่ร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสักิจกรรม 1001-1-000-001-02-2564 จำานื่วนื่ 2.5 หนื่่วยกิต่ วันื่หมดอายุ
24 กุมภาพื่ันื่ธ์์ พื่.ศึ. 2565

บทความวิชาการเพื่่�อการศึึกษาต่่อเนื่่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์: ผลมัะต์ูมั:
ประโยช้น์ทางยาและคุุณภาพ เขีียนื่บทความโดย ดร.ภญ.ดวงเพื่็ญ ปััทมดิลก
กรมวิทยาศึาสัต่ร์การแพื่ทย์ รหัสักิจกรรม 3002-1-000-001-03-2564 จำานื่วนื่
1.5 หนื่่วยกิต่ วันื่หมดอายุ 14 มีนื่าคม พื่.ศึ. 2565

บทความวิชาการเพื่่�อการศึึกษาต่่อเนื่่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์: เส้้นใยนาโน
และการประยุกต์์ใช้้เป็นหน้ากากอนามััย เขีียนื่บทความโดย ดร.ภญ.นื่วินื่ดา
ชินื่ะต่ังกูร และ นื่ศึภ.ร่มฟ้้า บุญสัุขี คณะเภสััชศึาสัต่ร์ มหาวิทยาลัยสัยาม
รหัสักิจกรรม 1014-1-000-002-04-2564 จำานื่วนื่ 2 หนื่่วยกิต่ วันื่หมดอายุ
8 เมษายนื่ พื่.ศึ. 2565

บทความวิชาการเพื่่�อการศึึกษาต่่อเนื่่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์: ศัักยภาพ
ในการต์้านมัะเร็งของส้าร sesamin เขีียนื่บทความโดย อ.ดร.ภญ.บุณฑรี ศึิรวิ ารินื่
สัำานื่ักวิชาเภสััชศึาสัต่ร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รหัสักิจกรรม 1016-1-000-00204-2564 จำานื่วนื่ 3 หนื่่วยกิต่ วันื่หมดอายุ 5 เมษายนื่ พื่.ศึ. 2565
ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2435-8111, 0-2435-8444 # 107 แฟกซ์ 0-2423-2286 E-mail: knight26.live@gmail.com
บริษัท วงการแพทย์ พลัส มีเดีย จำากัด 71/16 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
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ประจำำ�เดืือนเมษายน 2564

