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วงการยาฉบัับัที่่� 274 ประจำำาเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 กับั
สถานการณ์์การแพร่ระบัาดืของโรคโควิดื-19 ที่่�ยังคงม่แนวโน้มเพิ�มสูงข้�น
ซึ่้�งเราทีุ่กคนก็ต้้องดืูแลระมัดืระวังต้ัวเอง ที่่�สำาคัญ “การ์ดือย่าต้ก” ต้้อง
ไม่ละเลยที่่จำ� ะล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันอยูเ่ สมอเวลาที่่ไ� ม่ไดื้
อยู่เพ่ยงคนเดื่ยวที่ั�งในบั้านและนอกบั้าน และอย่าลืมลงที่ะเบั่ยนเพื�อ
ฉ่ดืวัคซึ่่นป้องกันโควิดื-19 ซึ่้�งวงการยาฉบัับัน่�ม่คำาแนะนำาเก่�ยวกับัขั�นต้อน
การเต้ร่ ย มต้ั ว ก่ อ น-หลั ง “เช็็ ก ก่ อ นฉ่ ดื ” พร้ อ มวิ ธี่ ล ดืความเส่� ย งจำาก
“ภัยเง่ยบั” อย่างมัน� ใจำ รวมถ้ง “คูม่ อื วัคซึ่่นสูโ้ ควิดืฉบัับัประช็าช็น” ซึ่้ง� จำัดืที่ำา
โดืยกองทีุ่นสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื�อสร้างความรู้
ความเข้าใจำเรื�องวัคซึ่่นดื้วยข้อมูลที่่�ถูกต้้องที่างการแพที่ย์ และม่ความรู้
ที่่�เพ่ยงพอในการต้ัดืสินใจำเข้ารับัการฉ่ดืวัคซึ่่น เพื�อจำะไดื้สร้างความรู้และ
เข้าใจำวิธีป่ ฏิิบัต้ั ต้ิ วั ที่่ถ� กู ต้้องที่ัง� ก่อนและหลังฉ่ดืวัคซึ่่นต้ามแผนการฉ่ดืวัคซึ่่น
ของประเที่ศไที่ย นอกจำากน่�ยังม่คำาแนะนำาเก่�ยวกับัการป้องกันโรคและ
ภัยสุขภาพที่่�เกิดืในช็่วงฤดืูฝน ซึ่้�งประกาศโดืยกรมควบัคุมโรค กระที่รวง
สาธีารณ์สุข ใน 5 กลุ่ม ประกอบัดื้วย 8 โรค และ 3 ภัยสุขภาพที่่�ต้้อง
ระมัดืระวังการเจำ็บัป่วย เพื�อให้ทีุ่กคนไดื้ดืูแลสุขภาพอนามัยอย่างถูกต้้อง
ที่ัง� น่ผ� ทีู่้ ส่� นใจำสามารถเข้ามาต้ิดืต้ามเนือ� หาที่่น� า่ สนใจำที่ัง� หมดืไดื้ภายในเล่ม
ที่างที่่มงานนิต้ยสารวงการยาหวังว่าสิ�งเหล่าน่�จำะเป็นประโยช็น์
และเราขอเป็นหน้�งในการส่งกำาลังใจำให้แก่บัุคลากรที่างการแพที่ย์และ
เจำ้าหน้าที่่ผ� ทีู่้ เ�่ ก่ย� วข้อง รวมถ้งทีุ่ก ๆ คน ขอให้สู้ ๆ และก้าวข้ามฝ่าวิกฤต้ิน�่
ไปดื้วยกัน
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Hot News

อย.พร้้อมอำนวยความสะดวก
การ้นำเข้้าผลิิตภััณฑ์์เคร้่�องช่่วยหายใจ

นพ.วิิทิติ สฤษฎีีชัยั กุุล รองเลขาธิิกุารคณะกุรรมกุารอาหารและยา
เปิิดเผยว่่า ด้ว่ยสถานการณ์์การแพร่ระบาดของเชื้้�อไว่รัสโคว่ิด-19 ในปิระเทศ
ระลอกใหม่่ พ บยอดผ้้ ปิ่ ว่ ยท่� ติิ ด เชื้้� อ เพิ� ม่ ม่ากข้� น ทำา ให้ ม่่ ค ว่าม่ติ้ อ งการใชื้้
ผลิติภััณ์ฑ์์เคร้อ� งชื้่ว่ยหายใจโดยเฉพาะเคร้อ� ง High Flow Nasal Cannula Oxygen
เพิ�ม่ม่ากข้�น สำานักงานคณ์ะกรรม่การอาหารและยาขอชื้่�แจงว่่าผ้้ปิระกอบการ
รายใดท่� ติ้ อ งการนำา เข้ า ผลิ ติ ภัั ณ์ ฑ์์ เ คร้� อ งชื้่ ว่ ยหายใจ กรณ์่ นำา เข้ า ม่าเพ้� อ ใชื้้
ในหน่ว่ยงานของรัฐในหน้าท่�ปิ้องกัน ชื้ันส้ติร บำาบัดโรค หร้อฟื้้�นฟื้้สม่รรถภัาพ
และสภัากาชื้าดไทย รว่ม่ทัง� การนำาเข้าม่าบริจาคให้หน่ว่ยงานของรัฐหร้อองค์กร
การกุศล ขอให้ผน้ าำ เข้าย้น� ขอนำาเข้าพร้อม่เอกสารหลักฐานท่เ� ก่ย� ว่ข้อง โดยสาม่ารถ
ย้น� ได้ทด่� า่ นอาหารและยาท่น� ำาเข้า ซึ่้ง� จะม่่เจ้าหน้าท่ด� า่ นอาหารและยาพิจารณ์า
ติรว่จสอบทันท่ กรณ์่นาำ เข้าม่าเพ้อ� ขาย หากม่่ใบจดทะเบ่ยนสถานปิระกอบการ
นำาเข้าเคร้�องม่้อแพทย์สาม่ารถนำาม่าย้�นขอนำาเข้าพร้อม่เอกสารหลักฐานท่�
เก่ย� ว่ข้องได้ท่� อย. โดยจะม่่เจ้าหน้าท่ด� ำาเนินการแล้ว่เสร็จใชื้้เว่ลาพิจารณ์า 3 ว่ัน
ทำาการ หากไม่่ม่่ใบจดทะเบ่ยนสถานปิระกอบการนำาเข้าจะใชื้้เว่ลาในการย้�น
ขออนุญาติสถานท่� และขอนำาเข้าผลิติภััณ์ฑ์์ รว่ม่ไม่่เกิน 4 ว่ันทำาการ โดย อย.
ได้ม่่การอำานว่ยคว่าม่สะดว่กให้ผ้ปิระกอบการสาม่ารถม่าย้�นเอกสาร ณ์ ด่าน

อาหารและยาท่น� ำาเข้า โดยผ่านชื้่องทาง Fast Track
สำาหรับผลิติภััณ์ฑ์์กลุม่่ โคว่ิด-19 กรณ์่ม่ผ่ น้ ำาเข้าสินค้า
จะปิระสานด่านศุลกากรให้แจ้งด่านอาหารและยา
และม่่การติิดติ่อผ่านระบบ Line official ระหว่่าง
เจ้าหน้าท่ก� บั ติัว่แทนออกของเพ้อ� อำานว่ยคว่าม่สะดว่ก
ในการนำาเข้า

กร้มอนามัยจัดร้ณร้งค์วันด่�มนมโลิก
(World Milk Day 2021) ‘ปัันนำ�าใจ ให้นมน้อง’

นพ.สุวิรรณชััย วิัฒนายิง� เจริญชััย อธิิบดีี
กุรมอนามัย กล่าว่ว่่า องค์การอาหารและการเกษติร
แห่งสหปิระชื้าชื้าติิ (FAO) กำาหนดให้ว่นั ท่� 1 ม่ิถนุ ายน
ของทุกปิีเปิ็น “ว่ันด้ม่� นม่โลก” หร้อ “World Milk Day”
เพ้�อให้ปิระเทศและองค์กรติ่าง ๆ ให้คว่าม่สำาคัญ
และร่ว่ม่กันจัดกิจกรรม่รณ์รงค์ด้�ม่นม่ ซึ่้�งแคม่เปิญ
ในปิี ค.ศ. 2021 ค้อ “EnjoyDairy ท่�ส่งเสริม่และ
กระติุน้ ให้ทกุ กลุม่่ ว่ัยเห็นคว่าม่สำาคัญของการด้ม่� นม่
เน้� อ งจากในปิั จ จุ บั น พบว่่ า คนไทยด้� ม่ นม่น้ อ ย
เม่้�อเท่ยบกับปิระเทศอ้�น ๆ ทั�ว่โลก โดยทั�ว่โลก
ม่่อติั ราค่าเฉล่ย� การด้ม่� นม่อย้ท่ �่ 113 ลิติร/คน/ปิี เอเชื้่ย
ม่่การด้�ม่นม่ 66 ลิติร/คน/ปิี ดังนั�น การจัดกิจกรรม่
รณ์รงค์ ว่ั น ด้� ม่ นม่โลกปิระจำา ปิี พ.ศ. 2564 น่�
จ้งเปิ็นการมุ่่งเพิ�ม่เปิ้าหม่ายการด้�ม่นม่ของคนไทย
จาก 18 ลิติร/คน/ปิี ในปิัจจุบัน เปิ็น 25 ลิติร/คน/ปิี
ภัายในปิี พ.ศ. 2570 โดยในปิี พ.ศ. 2564 กรม่อนาม่ัย

ร่ว่ม่กับภัาค่เคร้อข่ายร่ว่ม่ “ปิันนำ�าใจ ให้นม่น้อง” ม่อบนม่โครสจ้ดให้กับเด็ก
กลุ่ม่เปิราะบางโดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสในม่้ลนิธิิเด็กอ่อนในสลัม่ท่�ไม่่ได้สังกัด
หน่ว่ยงานภัาครัฐ จ้งไม่่เคยได้รับนม่จากหน่ว่ยงานใด ติลอดจนเด็กด้อยโอกาส
ทางการศ้กษา (ไม่่ได้เข้าโรงเร่ยน) ในชืุ้ม่ชื้นแออัด ทั�งท่�ติิดติาม่ผ้้ปิกครอง
ม่าทำางานก่อสร้างในชืุ้ม่ชื้นเม่้อง ครอบครัว่ม่่รายได้ติำ�า/ไม่่ม่่รายได้ จำานว่นกว่่า
7,600 กล่อง ให้กับเด็กอายุ 3-14 ปิี จำานว่น 1,270 คน
ประจำำ�เดืือนพฤษภาคม 2564
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กรมควบคุมโรคออกประกาศเตืือน
โรคและภััยสุุขภัาพที่่�ตื้องระวังในช่่วงฤดููฝน
กรมื่ควบคุมื่โรค กระทีรวงสาธารณ์สุข้ ออกประกาศีเตั่อนื้
ประชื้าชื้นื้ป้องกันื้โรคแล้ะภูัยสุข้ภูาพ 5 กลุ้่มื่ ประกอบด้วย 8 โรค
แล้ะ 3 ภูัยสุข้ภูาพทีี�ควรระมื่ัดระวังการเจ็็บป่วยในื้ชื้่วงฤดูฝนื้
เพ่อ� ให้ทีกุ คนื้ได้ดแู ล้สุข้ภูาพอนื้ามื่ัยอย่างถูกตั้อง รวมื่ทีัง� การร่วมื่มื่่อ
ข้องชืุ้ มื่ ชื้นื้แล้ะที้ อ งถิ� นื้ เป็ นื้ ปั จ็ จ็ั ย สำา คั ญ่ ทีำา ให้ ห่ า งไกล้จ็าก
โรคตั่าง ๆ แล้ะมื่ีสุข้ภูาพดีในื้ชื้่วงฤดูฝนื้นื้ี�

นพ.โอภาส การย์์กวิินพงศ์์ อธิิบดีีกรมควิบคุมโรค
กล้่าวว่า ข้ณ์ะนื้ีป� ระเทีศีไทียเข้้าสูฤ่ ดูฝนื้อย่างเป็นื้ทีางการแล้้ว แล้ะ
ในื้หล้ายพ่�นื้ทีี�เริ�มื่มื่ีฝนื้ตักอย่างตั่อเนื้่�อง หากประชื้าชื้นื้ดูแล้รักษา
สุข้ภูาพไมื่่ถูกตั้องอาจ็ทีำาให้เกิดการเจ็็บป่วยด้วยโรคตั่าง ๆ ได้
กรมื่ควบคุมื่โรคจ็่งได้ออกประกาศีกรมื่ควบคุมื่โรคเร่อ� ง การป้องกันื้
โรคแล้ะภูัยสุข้ภูาพทีีเ� กิดในื้ชื้่วงฤดูฝนื้ข้องประเทีศีไทีย พ.ศี. 2564
ล้งวันื้ทีี� 18 พฤษภูาคมื่ พ.ศี. 2564 ทีีผู้� า่ นื้มื่า ซึ่่ง� โรคแล้ะภูัยสุข้ภูาพ
ทีีมื่� แี นื้วโนื้้มื่จ็ะพบผูู้ป้ ว่ ยเพิมื่� ข้่นื้� ในื้ชื้่วงฤดูฝนื้แบ่งเป็นื้ 5 กลุ้มื่่ ดังนื้ี�
1. โรคตัิดตั่อระบบทีางเดินื้หายใจ็ (โรคไข้้หวัดใหญ่่ แล้ะโรคปอด
อักเสบ) 2. โรคตัิดตั่อทีางเดินื้อาหารแล้ะนื้ำ�า (โรคอุจ็จ็าระร่วง)
3. โรคตัิดตั่อจ็ากการสัมื่ผู้ัส (โรคมื่่อ เที้า ปาก แล้ะโรคเล้ปโตั
สไปโรซึ่ิสหร่อโรคไข้้ฉห�ี นืู้) 4. โรคตัิดตั่อนื้ำาโดยยุงล้าย (โรคไข้้เล้่อดออก
โรคไข้้ปวดข้้อยุงล้ายหร่อโรคชื้ิคุนื้กุนื้ยา แล้ะโรคตัิดเชื้่�อไวรัสซึ่ิกา)
5. ภูัยสุข้ภูาพ (การบาดเจ็็บแล้ะเสียชื้ีวตัิ จ็ากการถูกฟ้้าผู้่า อันื้ตัราย
จ็ากการรับประทีานื้เห็ดพิษ อันื้ตัรายจ็ากการถูกงูพิษกัด)
กลุ้่มื่ทีี� 1 โรคตัิดตั่อระบบทีางเดินื้หายใจ็ ได้แก่ 1. โรค
ไข้้หวัดใหญ่่ พบได้ทีุกกลุ้่มื่อายุ แตั่จ็ะพบมื่ากในื้เด็ก แล้ะอัตัรา
การเสียชื้ีวตัิ มื่ักพบในื้ผูู้ที้ มื่�ี อี ายุมื่ากกว่า 60 ปี หร่อผูู้ที้ มื่�ี โี รคประจ็ำาตััว
ตัิดตั่อจ็ากการหายใจ็หร่อสัมื่ผู้ัสล้ะอองฝอยจ็ากนื้ำ�ามืู่ก นื้ำ�าล้าย
ทีีป� นื้เป้อ� นื้เชื้่อ� หากได้รบั เชื้่อ� จ็ะมื่ีอาการไข้้สงู เฉียบพล้ันื้ หนื้าวสันื้�
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ปวดศีีรษะ ปวดเมื่่�อยกล้้ามื่เนื้่�อ อ่อนื้เพล้ีย ไอ เจ็็บคอ นื้ำ�ามืู่กไหล้
2. โรคปอดอักเสบ ส่วนื้ใหญ่่เกิดจ็ากเชื้่�อแบคทีีเรีย พบได้ทีุกกลุ้่มื่
อายุ โดยเฉพาะผูู้้ที�ีมื่ีภููมื่ิคุ้มื่กันื้บกพร่อง แล้ะผูู้้ที�ีมื่ีโรคประจ็ำาตััว
ตัิดตั่อจ็ากการสัมื่ผู้ัสกับผูู้้ตัิดเชื้่�อ การหายใจ็นื้ำาเชื้่�อทีี�ปนื้เป้�อนื้
ในื้อากาศีผู้่านื้การไอหร่อจ็ามื่ หากได้รับเชื้่�อมื่ักจ็ะมื่ีไข้้ ไอ แล้ะ
หายใจ็หอบเหนื้่อ� ยอย่างเฉียบพล้ันื้ ซึ่่ง� ทีัง� สองโรคสามื่ารถป้องกันื้
ได้ดว้ ยการรักษาสุข้ภูาพ พักผู้่อนื้ให้เพียงพอ ทีำาร่างกายให้อบอุ่นื้
หมื่ั�นื้ล้้างมื่่อบ่อย ๆ ด้วยนื้ำ�าแล้ะสบู่ หร่อแอล้กอฮอล้์เจ็ล้ ไมื่่ใชื้้
ข้องส่วนื้ตััวร่วมื่กับผูู้อ้ นื้่� แล้ะสวมื่หนื้้ากากผู้้าหร่อหนื้้ากากอนื้ามื่ัย
ทีุกครั�งทีี�ออกนื้อกบ้านื้
กลุ้่มื่ทีี� 2 โรคตัิดตั่อทีางเดินื้อาหารแล้ะนื้ำ�า ได้แก่ โรค
อุ จ็ จ็าระร่ ว ง ตัิ ดตั่ อโดยการรั บประทีานื้อาหารหร่อด่� มื่ นื้ำ�า ทีี� มื่ี
การปนื้เป้อ� นื้ข้องเชื้่อ� ก่อโรค จ็ะมื่ีอาการถ่ายเหล้วหร่อถ่ายเป็นื้นื้ำ�า
อย่างนื้้อย 3 ครั�ง ถ่ายปนื้มืู่กเล้่อด สำาหรับการป้องกันื้ ล้้างมื่่อให้
สะอาดทีั�งก่อนื้แล้ะหล้ังประกอบอาหาร รับประทีานื้อาหาร หร่อ
หล้ังเข้้าห้องนื้ำ�าทีุกครั�ง ด่�มื่นื้ำ�าสะอาด นื้ำ�าตั้มื่สุกหร่อนื้ำ�าบรรจ็ุข้วด
ทีี� มื่ี ฝ าปิ ด สนื้ิ ที รั บ ประทีานื้อาหารทีี� ส ะอาดแล้ะปรุ ง สุ ก ใหมื่่
หากตั้องการรับประทีานื้อาหารค้างมื่่อ� ควรอุนื้่ ให้รอ้ นื้ก่อนื้รับประทีานื้
ทีุกครัง� แล้ะไมื่่ควรรับประทีานื้อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ หร่ออาหารทีีมื่� ี
แมื่ล้งวันื้ตัอมื่
กลุ้มื่่ ทีี� 3 โรคตัิดตั่อจ็ากการสัมื่ผู้ัส ได้แก่ 1. โรคมื่่อ เที้า ปาก
เป็ นื้ โรคตัิ ด ตั่ อ ทีี� พ บได้ บ่ อ ยในื้เด็ ก เล้็ ก อายุ ตัำ�า กว่ า 5 ปี จ็าก
การสัมื่ผู้ัสนื้ำ�ามืู่ก นื้ำ�าล้าย ผู้่�นื้ ตัุ่มื่นื้ำ�าใส อุจ็จ็าระข้องผูู้้ป่วย จ็ะมื่ีไข้้
แตั่ไมื่่ทีุกราย มื่ีตัุ่มื่พองใสหร่อแผู้ล้ในื้ชื้่องปาก กระพุง้ แก้มื่ ฝ่ามื่่อ
ฝ่าเที้าหร่อก้นื้ ส่วนื้ใหญ่่มื่ีอาการไมื่่รุนื้แรงแล้ะหายเองได้ ทีั�งนื้ี�
ข้อให้ผู้ปู้ กครองแล้ะครูสงั เกตัอาการป่วยข้องบุตัรหล้านื้ หากพบว่า
มื่ีอาการสงสัยป่วยให้แยกเด็กป่วยออกจ็ากเด็กปกตัิทีันื้ทีี รีบไป
พบแพทีย์ แล้ะให้หยุดเรียนื้จ็นื้กว่าจ็ะหายดี 2. โรคเล้ปโตัสไปโรซึ่ิส
หร่อโรคไข้้ฉ�หี นืู้ เป็นื้โรคตัิดตั่อระหว่างสัตัว์แล้ะคนื้ พบบ่อยในื้ผูู้้มื่ี
อาชื้ีพเกษตัรกรรมื่ทีีตั� อ้ งสัมื่ผู้ัสกับดินื้หร่อนื้ำ�าอยูเ่ ป็นื้ประจ็ำา อาการ
ทีีพ� บค่อ ไข้้สงู ปวดศีีรษะรุนื้แรง หนื้าวสันื้� ตัาแดง แล้ะปวดกล้้ามื่เนื้่อ�
อย่างรุนื้แรงโดยเฉพาะกล้้ามื่เนื้่�อนื้่อง การป้องกันื้ค่อ หล้ีกเล้ี�ยง
การทีำางานื้ในื้นื้ำ�าหร่อตั้องลุ้ยนื้ำ�าลุ้ยโคล้นื้เป็นื้เวล้านื้านื้ หากจ็ำาเป็นื้
ควรสวมื่ใส่อุปกรณ์์ป้องกันื้ทีี�เหมื่าะสมื่ทีุกครั�ง
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กลุ้มื่่ ทีี� 4 โรคตัิดตั่อนื้ำาโดยยุงล้าย ได้แก่ 1. โรคไข้้เล้่อดออก
มื่ียงุ ล้ายเป็นื้พาหะนื้ำาโรค ผูู้ป้ ว่ ยจ็ะมื่ีไข้้สงู ปวดศีีรษะ ปวดกล้้ามื่เนื้่อ�
ปวดกระดูก มื่ีจ็ดุ แดงทีีผู้� วิ หนื้ัง ตัับโตัอาจ็กดเจ็็บบริเวณ์ชื้ายโครงข้วา
หากมื่ีอาการรุนื้แรงอาจ็ชื้็อกได้ 2. โรคไข้้ปวดข้้อยุงล้ายหร่อ
โรคชื้ิคุนื้กุนื้ยา มื่ียุงล้ายสวนื้แล้ะยุงล้ายบ้านื้เป็นื้พาหะนื้ำาโรค
อาการคล้้ายไข้้เล้่อดออก แตั่ตั่างกันื้ทีี�ไมื่่มื่ีการรั�วข้องพล้าสมื่า
ออกนื้อกเส้นื้เล้่อด จ็่งไมื่่พบผูู้ป้ ว่ ยทีีมื่� อี าการรุนื้แรงถ่งข้ันื้� ชื้็อกแล้ะ
เสียชื้ีวตัิ 3. โรคตัิดเชื้่อ� ไวรัสซึ่ิกา มื่ียงุ ล้ายเป็นื้พาหะ อาการข้องโรค
จ็ะไมื่่รุนื้แรง แตั่หากตัิดเชื้่�อในื้สตัรีมื่ีครรภู์อาจ็ทีำาให้เกิดภูาวะ
ศีีรษะเล้็กในื้เด็กแรกเกิด เด็กมื่ีพัฒนื้าการชื้้าแล้ะตััวเล้็ก หร่อ
มื่ีภูาวะแทีรกซึ่้อนื้ระหว่างตัั�งครรภู์ การป้องกันื้ข้อให้ประชื้าชื้นื้
สำารวจ็พ่�นื้ทีี�ทีี�มื่ีนื้ำ�าข้ังแล้ะร่วมื่กันื้กำาจ็ัดแหล้่งเพาะพันื้ธุ์ยุงล้าย
ในื้บริเวณ์รอบ ๆ ตััวบ้านื้แล้ะในื้ชืุ้มื่ชื้นื้ โดยใชื้้มื่าตัรการ “3 เก็บ
ป้องกันื้ 3 โรค” ดังนื้ี� 1. เก็บบ้านื้ให้สะอาด เชื้่นื้ พับเก็บเส่�อผู้้า
ใส่ในื้ตัูห้ ร่อแข้วนื้ให้เรียบร้อย ไมื่่ให้มื่มื่ี มืุ่ อับที่บ 2. เก็บข้ยะทีีอ� ยูบ่ ริเวณ์
รอบบ้านื้ แล้ะ 3. เก็บนื้ำา� ภูาชื้นื้ะทีีใ� ส่นื้า�ำ เพ่อ� อุปโภูคบริโภูค ตั้องปิดฝา
ให้มื่ดิ ชื้ิด ล้้างควำ�าภูาชื้นื้ะใส่นื้ำ�า แล้ะเปล้ีย� นื้นื้ำ�าในื้กระถางหร่อแจ็กันื้
ทีุกสัปดาห์ ป้องกันื้ไมื่่ให้ยงุ ล้ายวางไข้่ ซึ่่ง� สามื่ารถป้องกันื้ได้ทีง�ั 3 โรค
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กลุ้มื่่ ทีี� 5 ภูัยสุข้ภูาพ 1. การบาดเจ็็บแล้ะเสียชื้ีวตัิ จ็ากการถูก
ฟ้้าผู้่า เมื่่�อมื่ีฝนื้ตักฟ้้าคะนื้องให้หล้บในื้ทีี�ปล้อดภูัย เชื้่นื้ ภูายในื้
บ้านื้หร่ออาคาร แล้ะหล้ีกเล้ี�ยงอยู่ใตั้ตั้นื้ไมื่้ใหญ่่ 2. อันื้ตัรายจ็าก
การรับประทีานื้เห็ดพิษ หากไมื่่มื่�ันื้ใจ็ว่าเป็นื้เห็ดพิษหร่อเห็ดทีี�
รับประทีานื้ได้ไมื่่ควรนื้ำามื่ารับประทีานื้ หร่ออาจ็เล้่อกรับประทีานื้
เห็ดทีีมื่� าจ็ากการเพาะข้ยายพันื้ธุ์ เชื้่นื้ เห็ดนื้างฟ้้า เห็ดฟ้าง เป็นื้ตั้นื้
3. อันื้ตัรายจ็ากการถูกงูพิษกัด ควรจ็ัดบ้านื้ให้สะอาด ไมื่่เป็นื้ทีี�อยู่
อาศีัยข้องสัตัว์เล้่�อยคล้านื้แล้ะงูมื่ีพิษ หมื่ั�นื้สอดส่องแล้ะสังเกตั
มืุ่มื่อับข้องบ้านื้ โพรงไมื่้ในื้รู ในื้ทีี�รก กอหญ่้า หร่อกองไมื่้ เพราะ
อาจ็มื่ีงพู ษิ อาศีัยอยู่ หากถูกงูพษิ กัดตั้องรีบนื้ำาผูู้ป้ ว่ ยส่งโรงพยาบาล้
ทีันื้ทีี ล้ดการเคล้่�อนื้ไหวอวัยวะทีี�ถูกงูกัด แล้ะไมื่่ควรข้ันื้ชื้ะเนื้าะ
เพราะอาจ็ทีำาให้เนื้่�อเย่�อข้าดเล้่อดเกิดเนื้่�อตัายได้ พร้อมื่ทีั�งจ็ดจ็ำา
ล้ักษณ์ะชื้นื้ิดข้องงูที�กี ัดเพ่�อการรักษาทีี�ถูกตั้องแล้ะรวดเร็ว
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World Asthma Day 2021

ปลดล็อคความเข้้าใจผิิดเกี่่�ยวกี่ับโรคหืืด
Uncovering Asthma Misconceptions
เนื่่อ� งในื่ “วัันื่โรคหื่ดโลก: World Asthma Day 2021” ซึ่่ง� องค์การอนื่ามััยโลก
(WHO) และองค์การหื่ดโลก กำาหืนื่ดใหื้ปีนื่ี ต�้ รงกับวัันื่ที่้� 5 พฤษภาคมั พ.ศ. 2564 จััดขึ้่นื่�
ภายใต้แนื่วัคิด “ปีลดล็อคควัามัเขึ้้าใจัผิิดเก้�ยวักับโรคหื่ด: Uncovering Asthma
Misconceptions”
ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุุ กูู ล นุายกูสมาคมสภาองค์ กู รโรคหืื ด
แหื่งประเทศไทย (TAC) จั่งใช้้โอกาสนื่้�รณรงค์ยำ�าเต่อนื่ใหื้ทีุ่กฝ่่ายตระหืนื่ักถึ่ง
การใหื้ควัามัร้้และสร้างควัามัเขึ้้าใจัที่้�ถึ้กต้องเก้�ยวักับโรคหื่ด และการด้แลตัวัเอง
เพ่�อลดควัามัเส้�ยงต่อการส้ญเส้ยช้้วัิต
ปีัจัจัุบนื่ั พบวั่าอัตราการปี่วัยขึ้องผิ้ปี้ วั่ ยโรคหื่ดลดลง แต่อตั ราตายจัากอาการ
ร่วัมัขึ้องโรคหื่ดกลับเพิ�มัขึ้่�นื่ เหื็นื่ได้จัากขึ้้อมั้ลขึ้อง worldlifeexpectancy.com
พบคนื่ไที่ยเส้ยช้้วัิตด้วัยโรคหื่ดวัันื่ละ 8-9 ราย คิดเปี็นื่ 3,142 รายต่อปีี คิดเปี็นื่
3.42 ต่อปีระช้ากร 1 แสนื่คนื่ ซึ่่�งผิ้้ใหืญ่จัะเส้ยช้้วัิตมัากกวั่าเด็กปีระมัาณ 5 เที่่า
สาเหืตุส่วันื่ใหืญ่ค่อ ไมั่ได้พ่นื่ยาปี้องกันื่หือบต่อเนื่่�อง และเวัลามั้อาการ
กำาเริบก็จัะพ่นื่ยาไมั่ที่ันื่/ไมั่ถึ้กวัิธี้ เนื่่�องจัากผิ้้ปี่วัยหืร่อผิ้้ด้แลขึ้าดควัามัร้้ควัามัเขึ้้าใจั
และการปีฏิิบัติที่้�ถึ้กต้องเมั่�อมั้อาการ ดังนื่ั�นื่ ที่างสมัาคมัฯ จั่งมั้หืนื่้าที่้�ใหื้ควัามัร้้
แก่ปีระช้าช้นื่อย่างที่ั�วัถึ่ง และสร้างควัามัเขึ้้าใจัเร่�องยากใหื้เปี็นื่เร่�องง่าย
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‘โรคหื่ด’ เปี็นื่โรคเร่�อรังไมั่ติดต่อ และสามัารถึรักษา
ใหื้หืายได้ แต่เปี็นื่อันื่ตรายต่อช้้วัิตส้งหืากไมั่ได้รับการรักษาที่้�
ถึ้กต้อง เปี็นื่โรคที่้�เกิดจัากภาวัะหืลอดลมัไวัต่อสิ�งกระตุ้นื่มัาก
ผิิดปีกติ ที่ั�งจัากการติดเช้่�อที่างเดินื่หืายใจัจัากเช้่�อไวัรัสหืร่อ
แบคที่้เร้ย ที่ำาใหื้กล้ามัเนื่่อ� เร้ยบขึ้องหืลอดลมัหืดเกร็ง ต้บแคบ
เปี็นื่พัก ๆ ที่ำาใหื้เกิดอาการเหืนื่่�อย หืายใจัลำาบากตามัมัา
ปีัจัจััยแวัดล้อมัเกิดขึ้่�นื่ได้ที่ั�งจัากที่างพันื่ธีุกรรมัและ
สิ�งแวัดล้อมัขึ้องผิ้้ปี่วัย หืากครอบครัวัมั้ปีระวััติหืร่อผิ้้ปี่วัย
มั้ภาวัะโรคร่วัมั อย่างภาวัะนื่อนื่กรนื่จันื่อุดกั�นื่ที่างเดินื่หืายใจั
โรคอ้วันื่ และอาการภ้มัิแพ้ รวัมัถึ่งสิ�งกระตุ้นื่ใหื้อาการหือบ
กำาเริบ เช้่นื่ ฝุ่่นื่ละอองในื่อากาศ PM 2.5 ฝุ่่นื่ละอองตามั
บ้านื่เร่อนื่ ควัันื่บุหืร้� ขึ้นื่สัตวั์/สัตวั์ เช้่�อรา ละอองเกสรดอกไมั้
สารเคมั้ เปี็นื่ต้นื่ ล้วันื่เพิ�มัควัามัเส้�ยงที่้�จัะเปี็นื่โรคหื่ดได้
การรั ก ษาผิ้้ ปี่ วั ยโรคหื่ ด ไมั่ ใช้่ รั ก ษาเฉุพาะโรคหื่ ด
อย่างเด้ยวั แต่จัะรักษาโรคร่วัมั เช้่นื่ แพ้อากาศ ไซึ่นื่ัส ไอเร่อ� รัง
ภาวัะนื่อนื่กรนื่ กรดไหืลย้อนื่ ภาวัะอ้วันื่ ที่ำาใหื้โรคหือบหื่ด
คุมัอาการยาก
ขึ้ณะที่้�คนื่ส่วันื่ใหืญ่มัักเขึ้้าใจัผิิดวั่าโรคหื่ดเปี็นื่อาการ
เร่�อรัง รักษาไมั่หืาย ที่ำาใหื้ขึ้าดควัามัสมัำ�าเสมัอในื่การใช้้ยา
ซึ่่�งปีกติผิ้ปี่วัยจัะมั้ยาติดตัวั 2 ปีระเภที่ ค่อ

เกาะติดสถานการณ์
1. ยาควับคุมั สำาหืรับใช้้ระยะยาวั ช้่วัยใหื้รักษาหืาย
2. ยาฉุุ ก เฉุิ นื่ ใช้้ ใ นื่กรณ้ ที่้� มั้ อ าการหือบกำา เริ บ
ช้่วัยขึ้ยายหืลอดลมั
แต่ในื่ควัามัเปี็นื่จัริง ‘โรคหื่ด’ สามัารถึรักษาหืาย
ยิง� รักษาเร็วัและต่อเนื่่อ� งยิง� มั้โอกาสหืายส้ง โดยในื่เด็กมั้โอกาส
หืายมัากกวั่ า ร้ อ ยละ 50 ส่ วั นื่ผิ้้ ใ หืญ่ แ ละผิ้้ ส้ ง วัั ย ถึ่ อ เปี็ นื่
กลุ่ มั เส้� ย งที่้� มั้ อ าการรุ นื่ แรงกวั่ า เด็ ก และพ่ นื่ ยาได้ ย ากกวั่ า
เพราะบางคนื่ช้ินื่กับอาการจันื่ไมั่ร้วั่าตัวัเองวั่าเปี็นื่โรคหื่ด
ที่้�สำาคัญการรักษาด้วัยการใช้้ยาสเต้ยรอยด์ส้ดพ่นื่
ต้องสมัำ�าเสมัอเปี็นื่ปีระจัำา ไมั่วั่าจัะแสดงอาการหืร่อไมั่แสดง
ก็ตามั และต้องสามัารถึปีรับลด/เพิ�มัขึ้นื่าดขึ้องยาตามัผิล
การรักษาโรคได้เหืมั่อนื่โรคเร่อ� รังที่ัวั� ไปี เช้่นื่ เบาหืวัานื่ ควัามัดันื่
ไมั่แนื่ะนื่ำาใหื้หืยุดยารักษาโรคหื่ดด้วัยตัวัเอง เพราะจัะที่ำาใหื้
อาการกำาเริบได้
โดยเฉพาะท่ามกูลางสถานุกูารณ์กูารแพร่ระบาด
ของเชื�อไวรัสโคโรนุาหืรือโควิด-19 หืลายคนื่เกิดคำาถึามัวั่า
โรคหื่ดจัะเพิ�มัควัามัเส้�ยงในื่การติดโควัิด-19 หืร่อไมั่ คำาตอบ
ค่อ ไมั่
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เพราะผิลการศ่กษาที่างระบาดวัิที่ยาพบวั่าคนื่ปีกติ
กับผิ้ปี้ วั่ ยโรคหื่ดมั้ควัามัเส้ย� งที่้จั� ะติดเช้่อ� โควัิด-19 ไมั่แตกต่างกันื่
แต่ หื ากผิ้้ ปี่ วั ยโรคหื่ ด ได้ รั บ เช้่� อ โควัิ ด -19 อาจัมั้ ภ าวัะ
ปีอดอักเสบรุนื่แรงมัากกวั่า กลับกันื่การใช้้ยาสเต้ยรอยด์
ส้ดพ่นื่ในื่ผิ้้ปี่วัยโรคหื่ดเปี็นื่ปีระจัำายังช้่วัยลดควัามัเส้�ยงต่อ
การติดเช้่�อโควัิด-19 แบบรุนื่แรง หืากแต่เมั่�อเปี็นื่โรคหื่ดแล้วั
อัตราการส้ญเส้ยที่ั�งช้้วัิต ซึ่่�งจัากสถึิติในื่ปีระเที่ศไที่ยมั้ถึ่ง
7,000 คนื่ต่อปีี และคุณภาพช้้วัิตที่้�ผิ้ปี่วัยต้องใช้้เวัลารักษาตัวั
ที่ำาใหื้ส้ญเส้ยโอกาสในื่การดำาเนื่ินื่ช้้วัิตกรณ้ที่้�ปี่วัยเปี็นื่ระยะ
ยาวันื่านื่จัากอาการเร่�อรังขึ้องโรคมั้มัากกวั่า
ควัามัเขึ้้าใจัผิิดอ้กปีระการค่อ ผิ้้ปี่วัยโรคหื่ดไมั่ควัร/
ไมั่สามัารถึออกกำาลังกายได้...ไมั่เปี็นื่ควัามัจัริงที่ัง� หืมัด เพราะ
โรคหื่ดอาจัแย่ลงในื่ผิ้ปี้ วั่ ยบางรายหืลังออกกำาลังกาย แต่ควัามัจัริง
ค่อ การออกกำาลังกายที่้�เหืมัาะสมัช้่วัยใหื้อาการหือบหื่ด
ด้ขึ้่�นื่ เปี็นื่เปี้าหืมัายในื่การรักษาใหื้ผิ้ปี่วัยหืายจัากอาการปี่วัย
และสามัารถึออกแรงได้เหืมั่อนื่คนื่ปีกติที่�วัั ไปี
สมัาคมัสภาองค์กรโรคหื่ดแหื่งปีระเที่ศไที่ย (TAC)
จั่งมั้ควัามัพยายามัอย่างยิ�งในื่การสร้างแนื่วัที่างการรักษา
โรคหื่ดใหื้เปี็นื่มัาตรฐานื่ สำาหืรับแพที่ย์เฉุพาะที่างและแพที่ย์
ที่ัวั� ไปีใช้้ในื่การด้แลผิ้ปี้ วั่ ยโรคหื่ดได้อย่างเที่่าที่ันื่ด้วัยนื่วััตกรรมั
ที่้�ที่ันื่สมััยเหืมัาะกับผิ้้ปี่วัยที่้�มั้อาการมัาก/นื่้อยแตกต่างกันื่ไปี
ตามับริบที่ขึ้องแต่ละปีระเที่ศ
ไมั่วั่าจัะเปี็นื่การจััดอบรมับุคลากรที่างการแพที่ย์
อย่ า งต่ อ เนื่่� อ ง เพ่� อ อั พ เดที่ขึ้้ อ มั้ ล แนื่วัที่างการรั ก ษาใหืมั่
ในื่ระดับสากล รวัมัถึ่งการจััดสัมัมันื่าเช้ิงปีฏิิบตั กิ ารเพ่อ� วัิเคราะหื์
แยกแยะปีัญหืา จัำาแนื่กปีัจัจััยควัามัเส้�ยงที่้�อาจัส่งผิลกระที่บ
ใหื้ มั้ ผิ้ เ ปี็ นื่ โรคหื่ ด เพิ� มั ขึ้่� นื่ เช้่ นื่ ระดั บ ควัามัยากจันื่ส่ ง ผิล
ต่อสภาพการใช้้ช้วั้ ติ และอาจันื่ำาไปีส้ค่ วัามัเส้ย� งที่้จั� ะเปี็นื่โรคหื่ด
การปีรับตัวัในื่การใหื้ควัามัร้้ผิ่านื่ระบบ E-Learning
และส่งขึ้้อมั้ลไปียังสมัาช้ิกที่ั�วัโลกได้นื่ำาไปีวัิเคราะหื์ วัิจััยและ
พัฒนื่าจันื่ตกผิล่กเปี็นื่แนื่วัที่างการรักษาผิ้้ปี่วัยโรคหื่ดที่้�เปี็นื่
มัาตรฐานื่เด้ยวักันื่
นื่อกจัากนื่้� ส มัาคมัฯ ยั ง สนื่ั บ สนืุ่ นื่ ใหื้ มั้ ก ารขึ้ยาย
เ ค ร่ อ ขึ้่ า ย ก า ร ดำา เ นื่ิ นื่ ง า นื่ ขึ้ อ ง ค ลิ นื่ิ ก โ ร ค หื่ ด แ ล ะ
โรคปีอดอุ ด กั� นื่ เร่� อ รั ง แบบง่ า ยในื่โรงพยาบาลที่ั� วั ปีระเที่ศ
ที่้�ไมั่มั้แพที่ย์เฉุพาะที่าง ส่งเสริมัใหื้มัส้ ถึานื่บริการสาธีารณสุขึ้
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โรคหื่ดที่ั�งในื่ระดับโรงพยาบาลศ้นื่ย์ในื่ภ้มัิภาคที่ั�วัปีระเที่ศ
โรงพยาบาลที่ัวั� ไปี จันื่ถึ่งโรงพยาบาลชุ้มัช้นื่ ใหื้ผิปี้ วั่ ยได้เขึ้้าถึ่ง
การรักษา เขึ้้าถึ่งยาอย่างมั้ปีระสิที่ธีิภาพมัากขึ้่�นื่
ที่างสมัาคมัฯ ยังย่นื่หืยัดตัง� มัันื่� กำาหืนื่ดแนื่วัที่างปีฏิิบตั ิ
สำาหืรับบุคลากรที่างการแพที่ย์ที่้�เปี็นื่ร้ปีธีรรมัและใช้้ได้จัริง
ผิลักดันื่ระดับนื่โยบายที่้ไ� ด้รบั การผิลักดันื่ต่อเนื่่อ� งใหื้คนื่เขึ้้าถึ่ง
บริการที่้�เที่่าเที่้ยมักันื่
เพ่�อใหื้ทีุ่กคนื่ต่�นื่ร้้ถึ่งภัยขึ้องโรคหื่ด แต่ไมั่ต่�นื่กลัวั
เพราะโรคหื่ดไมั่ใช้่โรคที่้�นื่่ากลัวั หืากร้้จัักสังเกต ด้แลและ
รับปีระที่านื่ยาในื่การรักษาอย่างถึ้กต้องเปี็นื่ปีระจัำาสมัำ�าเสมัอ
ก็สามัารถึมั้คุณภาพช้้วัิตที่้�ด้ หืายขึ้าดจัากโรคได้
นื่อกจัากนื่้� รศ.นุพ.ธีี ร ะศั กู ดิ� แกู้ ว อมตวงศ์
เลขาธีิกูารสมาคมสภาองค์กูรโรคหืืดแหื่งประเทศไทย
(TAC) ได้กล่าวัเสริมัวั่า เนื่่�องในื่โอกาสวัันื่โรคหื่ดโลก หืร่อ
World Asthma Day ถึ่อได้วั่าเปี็นื่ระยะเวัลากวั่า 2 ที่ศวัรรษ
ที่้�มั้การจััดตั�งวัันื่หื่ดโลกในื่ปีี พ.ศ. 2541 ภายใต้ควัามัร่วัมัมั่อ
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ขึ้องกลุมั่ ที่ำางานื่ที่างด้านื่สาธีารณสุขึ้เพ่อ� พัฒนื่าการด้แลรักษา
โรคหื่ดใหื้เกิดมัาตรฐานื่เที่่าเที่้ยมักันื่ที่ัวั� โลก โดยมั้ควัามัเที่่าเที่้ยมั
กันื่ที่ั�งในื่การเขึ้้าถึ่งบริการที่างสาธีารณสุขึ้ การวัินื่ิจัฉุัย และ
การรักษา รวัมัที่ั�งยังใหื้ควัามัสำาคัญในื่เร่�องขึ้องที่รัพยากร
ที่างด้านื่การสาธีารณสุขึ้ (Healthcare accessibility)
อย่างไรก็ตามั เปี็นื่ที่้ที่� ราบด้วัา่ ควัามัร้เ้ ก้ย� วักับโรคหื่ด
และควัามัเขึ้้าใจัเก้ย� วักับโรคหื่ดในื่ยุคที่้� social media สามัารถึ
เขึ้้ า ถึ่ ง ได้ อ ย่ า งรวัดเร็ วั แต่ ก็ ยั ง มั้ ค วัามัเขึ้้ า ใจัผิิ ด เก้� ย วักั บ
การวัินื่ิจัฉุัยการรักษาโรคหื่ด (Information accessibility)
ในื่บางด้านื่ ซึ่่�งจัะต้องได้รับการปีรับปีรุงและแก้ไขึ้ เนื่่�องจัาก
ควัามัเขึ้้าใจัผิิดบางอย่างอาจัมั้ผิลต่อการวัางแผินื่การรักษา
และการด้แลตนื่เองขึ้องผิ้้ปี่วัยโรคหื่ด
ดังนื่ันื่� จั่งเปี็นื่โอกาสที่้ด� ที่้ จั�้ ะได้มัก้ ารพ้ดถึ่งขึ้้อมั้ลด้านื่ใด
ด้านื่หืนื่่�งขึ้องโรคหื่ดที่้�ปีัจัจัุบันื่ยังมั้ผิ้ปี่วัยโรคหื่ดจัำานื่วันื่มัาก
ที่้�อาจัเขึ้้าใจัผิิด ซึ่่�งสมัาคมัฯ กำาลังเร่งสร้างควัามัร้้ควัามัเขึ้้าใจั
ที่้�ถึ้กต้องตามั Theme ขึ้อง World Asthma Day 2021 ที่้�มั้
หืัวัขึ้้อวั่า Uncovering Asthma Misconceptions หืร่อปีลดล็อค
ควัามัเช้่�อผิิด ๆ เก้�ยวักับโรคนื่้� ได้แก่
1. โรคหื่ดเปี็นื่โรคติดเช้่�อและสามัารถึติดต่อกันื่ได้
ซึ่่�งคำาตอบที่้�ถึ้กต้องค่อ โรคหื่ดไมั่ใช้่โรคติดเช้่�อ แต่การติดเช้่�อ
ที่างเดินื่หืายใจัจัากเช้่�อไวัรัสหืร่อแบคที่้เร้ยที่ำาใหื้อาการหื่ด
กำาเริบหืร่อมั้อาการแย่ลงได้ การรักษาโรคหื่ดด้วัยยาส้ดพ่นื่
สเต้ยรอยด์เปี็นื่ปีระจัำาจัะช้่วัยลดควัามัเส้�ยงในื่การติดเช้่�อ
2. การรักษาโรคหื่ดต้องใช้้ยาสเต้ยรอยด์ที่้�ส้ดพ่นื่
ในื่ขึ้นื่าดส้งเพ่�อรักษาโรค คำาตอบค่อ ไมั่จัริง การรักษาโรคหื่ด
มั้การปีรับลดยา ขึ้นื่าดขึ้องยาควับคุมัโรคหื่ดสามัารถึจัะปีรับ
ขึ้่�นื่ ๆ ลง ๆ ตามัผิลการรักษาโรคได้เหืมั่อนื่โรคเร่�อรังที่ั�วัไปี
เช้่นื่ เบาหืวัานื่ อย่างไรก็ตามั ไมั่แนื่ะนื่ำาใหื้หืยุดยารักษา
โรคหื่ดเองในื่ผิ้้ปี่วัยเพราะอาจัที่ำาใหื้โรคกำาเริบได้
3. โรคหื่ดที่ำาใหื้ผิ้ปี่วัยไมั่สามัารถึออกกำาลังกายได้
และไมั่ควัรออกกำาลังหืากผิ้้ปี่วัยมั้โรคหื่ด คำาตอบค่อ ไมั่จัริง
การออกกำาลังกายช้่วัยใหื้อาการหื่ดด้ขึ้่�นื่ แต่โรคหื่ดอาจัแย่ลง
ในื่ผิ้ปี้ วั่ ยบางรายหืลังออกกำาลังกาย ซึ่่ง� เปี้าหืมัายในื่การรักษา
โรคหื่ด นื่อกจัากที่ำาใหื้ผิ้ปี่วัยไมั่มั้อาการแล้วั ยังต้องที่ำาใหื้
ผิ้้ปี่วัยมั้ควัามัสามัารถึในื่การออกแรงเหืมั่อนื่คนื่ปีกติที่ั�วัไปี
ที่้�ไมั่มั้โรคหื่ดอ้กด้วัย

เกาะติดสถานการณ์
4. โรคหื่ดเพิ�มัควัามัเส้�ยงในื่การติดเช้่�อ COVID-19
หืร่อไมั่ คำาตอบค่อ ไมั่จัริง จัากการศ่กษาที่างระบาดวัิที่ยาพบวั่า
ผิ้้ปี่วัยโรคหื่ดในื่ cohort หืร่อกลุ่มัผิ้้ปี่วัยที่้�ติดเช้่�อ COVID-19
ไมั่ แ ตกต่ า งกั บ ผิ้้ ปี่ วั ยที่้� ไ มั่ ติ ด เช้่� อ COVID-19 แต่ อ าจัพบ
ควัามัรุนื่แรงขึ้องโรคปีอดอักเสบมัากกวั่าผิ้ปี้ วั่ ย COVID-19 ที่้ไ� มั่มั้
โรคหื่ด และพบวั่าปีัจัจััยเร่�องตัวัรับเช้่�อไวัรัสในื่ผิ้้ปี่วัยโรคหื่ด
ที่้�ได้รับยาส้ดพ่นื่คอร์ติโคสเต้ยรอยด์ลดลง ดังนื่ั�นื่ โรคหื่ดจั่ง
ไมั่ได้เพิ�มัควัามัเส้�ยงต่อการติดเช้่�อ COVID-19 และการรักษา
โรคหื่ดด้วัยยาสเต้ยรอยด์สด้ พ่นื่เปี็นื่ปีระจัำาจัะช้่วัยลดควัามัเส้ย� ง
ต่อการติดเช้่�อ COVID-19
ในื่โอกาสวัั นื่ โรคหื่ ด โลกเด่ อ นื่พฤษภาคมัครั� ง นื่้�
จั่งอยากเนื่้นื่ยำ�าใหื้ทีุ่กคนื่ต่�นื่ตัวัถึ่งภัยขึ้องโรคหื่ด พร้อมัที่ั�ง
สร้างควัามัเขึ้้าใจัที่้�ถึ้กต้อง เพ่�อยกระดับการด้แลผิ้้ปี่วัยอย่าง
เปี็นื่ระบบในื่องค์รวัมัที่ัง� ระดับบุคคล องค์กร สมัาคมั และปีระเที่ศ
ต่อไปี
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โรคทรวงอกท่�สามารถรักษาได้้
โด้ยการผ่่าตััด้ส่องกล้้องแบบแผ่ล้เล้็ก
ในยุุคที่่�ฝุุ่�นละออง PM 2.5 เพิ่่�มสููงขึ้้�นเรื่่�อยุ ๆ ในที่่�วทีุ่กภาคขึ้องปรื่ะเที่ศไที่ยุ
และยุุคขึ้องเชื้่อ� โคว่ด-19 รื่ะบาด ที่ำาให้้คนไที่ยุต้้องใชื้้ชื้ว่ ต้่ ปรื่ะจำำาว่นอยุูก� บ่ สูภาพิ่ภูมอ่ ากาศ
และฝุุ่� น ละอองในอากาศที่่� ม่ ม ลภาวะเป็ น พิ่่ ษ ซึ่้� ง จำากสูาเห้ตุ้ ด่ ง กล� า วสู� ง ผลที่ำา ให้้
โรื่คที่างที่รื่วงอกน่บเป็นปัญห้าให้ญ�ที่เ่� ก่ดขึ้้น� ต้ามมา โดยุต้ามสูถิ่ต้ขึ้่ องสูมาคมศ่ลยุแพิ่ที่ยุ์
ที่รื่วงอกแห้�งปรื่ะเที่ศไที่ยุในปี พิ่.ศ. 2563 พิ่บว�าม่ผู้ป�วยุได้ที่ำาการื่รื่่กษาโดยุการื่ผ�าต้่ด
โรื่คในชื้�องที่รื่วงอกมากกว�า 5,000 รื่ายุที่่ว� ปรื่ะเที่ศ โดยุอว่ยุวะที่่อ� ยุูใ� นที่รื่วงอก ปรื่ะกอบ
ไปด้วยุห้่วใจำ ปอด ห้ลอดอาห้ารื่ ห้ลอดลม รื่วมถิ้งเสู้นเล่อดที่่สู� ำาค่ญอ่กมากมายุ ห้ากเรื่า
เก่ดอาการื่ผด่ ปกต้่ อาการื่ต้า� ง ๆ ม่กจำะแสูดงออกมาขึ้้น� อยุูก� บ่ ต้ำาแห้น�งขึ้องแต้�ละโรื่ค ด่งน่น�
การื่รื่่กษาให้้ถิูกจำุด เชื้�น การื่ต้รื่วจำห้าสูาเห้ตุ้ขึ้องโรื่คที่รื่วงอกจำ้งเป็นสู่�งสูำาค่ญที่่�ผู้ป�วยุ
จำะต้้องรื่่บรืู่้และเล่อกที่่จำ� ะรื่่บการื่รื่่กษา
นพ.ศิิระ เลาหทััย แพทัย์ผู้้�เชี่่�ยวชี่าญศิัลยศิาสตร์ทัรวงอกเฉพาะทัางด้�าน
ผู้่าตัด้ส่องกล�อง โรงพยาบาลวชี่ิรพยาบาล กล�าวว�า ว่ธีก่ ารื่ผา� ต้่ดในอว่ยุวะชื้�องที่รื่วงอกน่น�
ต้ามมาต้รื่ฐานยุ่งคงเป็นการื่ผา� ต้่ดแบบเปิดซึ่้ง� ที่ำาการื่ผา� ต้่ดโดยุการื่ใชื้้อปุ กรื่ณ์ไ์ ปถิ�างซึ่่โ� ครื่ง
บรื่่เวณ์ซึ่่�ที่่� 5 โดยุแผลผ�าต้่ดขึ้นาดปรื่ะมาณ์ 15-20 เซึ่นต้่เมต้รื่ เพิ่่�อเขึ้้าไปที่ำาการื่ผ�าต้่ด
ในบรื่่เวณ์ชื้�องที่รื่วงอก ขึ้้อด่คอ่ สูามารื่ถิเห้็นชื้่ดและการื่ผ�าต้่ดที่ำาได้ง�ายุ และว่ธี่น่�เรื่าจำะ
สูามารื่ถิโยุกซึ่้ายุห้รื่่อโยุกขึ้วาและเห้็นมุมต้�าง ๆ ได้มากกว�า เน่�องจำากเป็นแผลผ�าต้่ด
ที่่�เปิดขึ้นาดให้ญ� สู�วนขึ้้อเสู่ยุค่อ อาจำสู�งผลที่ำาให้้ผู้ปว� ยุม่อาการื่เจำ็บห้รื่่อซึ่่�โครื่งห้่ก ห้รื่่อ
ที่ำาให้้เก่ดการื่รื่ะคายุเค่องขึ้องเสู้นปรื่ะสูาที่ที่่�อยุู�บรื่่เวณ์ด่งกล�าว นอกจำากน่�ยุ่งที่ำาให้้
ม่แผลเป็นขึ้นาดให้ญ� ม่โอกาสูเสู่ยุเล่อดมาก ม่อาการื่เจำ็บปวดห้ล่งได้รื่่บการื่ผ�าต้่ด และ
ผู้ป�วยุต้้องพิ่่กฟื้้�นเป็นเวลานาน
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ปัจำจำุบ่นด้วยุเที่คโนโลยุ่ที่่�ม่คุณ์ภาพิ่ ม่การื่พิ่่ฒนามากขึ้้�น
รื่วมถิ้งม่ศ่ลยุแพิ่ที่ยุ์ที่่�ม่ความสูามารื่ถิในการื่ผ�าต้่ดมากขึ้้�น สู�งผล
ที่ำาให้้ว่ธี่การื่ผ�าต้่ดม่การื่พิ่่ฒนาไปมากเชื้�นเด่ยุวก่น โดยุแนวที่าง
การื่รื่่กษาโรื่คปอดและที่รื่วงอกเปล่�ยุนจำากการื่ผ�าต้่ดแบบเปิด
เป็นการื่ผ�าต้่ดสู�องกล้องแบบแผลเด่ยุว (Uniportal video assisted
thoracoscopic surgery; VATS) โดยุใชื้้เลนสู์ยุาวรื่�วมก่บอุปกรื่ณ์์
ผ�าต้่ดแบบเฉพิ่าะผ�าต้่ดผ�านชื้�องซึ่่โ� ครื่งบรื่่เวณ์ที่่� 4 ห้รื่่อ 5 โดยุไม�ม่
เครื่่�องถิ�างขึ้ยุายุ โดยุม่ขึ้นาดแผลปรื่ะมาณ์ 3-4 เซึ่นต้่เมต้รื่เที่�าน่�น
สู�งผลที่ำาให้้ผปู้ ว� ยุห้ล่งผ�าต้่ดม่อาการื่เจำ็บลดลง แผลเล็ก ฟื้้น� ต้่วได้ไว
และสูามารื่ถิกล่บไปใชื้้ชื้่ว่ต้ปรื่ะจำำาว่นได้ต้ามปกต้่ได้เรื่็วขึ้้�น ซึ่้�งผล
ขึ้องการื่ผา� ต้่ดจำะไม�มค่ วามแต้กต้�างก่นเม่อ� เปรื่ยุ่ บเที่่ยุบก่บการื่ผา� ต้่ด
แบบเปิด
สูำาห้รื่่บ 10 โรื่คเก่�ยุวก่บที่รื่วงอกที่่�สูามารื่ถิที่ำาการื่ผ�าต้่ด
โดยุการื่สู�องกล้องแบบแผลเล็ก ได้แก� 1. โรื่คมะเรื่็งปอด (Lung
cancer) 2. โรื่คเน่อ� งอกในปอด (Benign lung nodule) 3. โรื่คลมรื่ว�่
ในเยุ่�อหุ้้มปอด ห้รื่่อลมรื่่�วขึ้ณ์ะม่ปรื่ะจำำาเด่อน (Spontaneous
or Catamenial pneumothorax) 4. โรื่คกล้ามเน่�ออ�อนแรื่งเอ็มจำ่
(Myasthenia gravis) 5. โรื่คเน่�องอกขึ้องต้�อมไที่ม่สู (Thymoma)
6. โรื่คห้นองในปอด (Empyema thoracic) 7. โรื่คนำ�าขึ้่งในเยุ่�อหุ้้ม
ห้่วใจำห้รื่่อชื้�องอก (Malignant Pericardial effusion, Malignant
Pleural effusion) 8. โรื่คเห้ง่�อออกที่่�มอ่ (Palmar hyperhidrosis)

9. โรื่คอกบุ�ม (Pectus excavatum) 10. โรื่คถิุงนำ�าในชื้�องที่รื่วงอก
(Pericardial cyst, Bronchogenic cyst, Esophageal cyst)
อยุ�างไรื่ก็ต้าม การื่ผ�าต้่ดด้วยุว่ธี่การื่สู�องกล้อง ผู้ป�วยุ
จำะต้้องม่การื่เต้รื่ยุ่ มพิ่รื่อ้ มปรื่ะกอบด้วยุ 1. ต้้องห้ยุุดรื่บ่ ปรื่ะที่านยุา
บางชื้น่ดก�อนผ�าต้่ด เชื้�น แอสูไพิ่รื่น่ ห้รื่อ่ ยุาละลายุล่ม� เล่อด 2. ห้าก
ผูป้ ว� ยุสููบบุห้รื่ต้�่ อ้ งเล่กสููบบุห้รื่ก�่ อ� นการื่ผา� ต้่ด 3. ห้ม่น� ออกกำาล่งกายุ
ก�อนเขึ้้ารื่่บการื่ผ�าต้่ด 4. ฝุ่ึกการื่ห้ายุใจำด้วยุอุปกรื่ณ์์ที่่�เรื่่ยุกว�า
สูไปโรื่ม่เต้อรื่์ 5. ห้ล่กเล่�ยุงการื่รื่่บปรื่ะที่านห้รื่่อด่�มห้ล่งเที่่�ยุงค่น
ก�อนการื่ผ�าต้่ด 6. ผูป้ ว� ยุบางรื่ายุต้้องได้รื่บ่ การื่ต้รื่วจำพิ่่เศษเพิ่่ม� เต้่ม
ต้ามดุลยุพิ่่น่จำขึ้องแพิ่ที่ยุ์ เชื้�น เอกซึ่เรื่ยุ์ที่รื่วงอกเพิ่่�อดูห้่วใจำและ
ปอด, ต้รื่วจำ CT scan ห้่วใจำและปอด และการื่ต้รื่วจำ PET/CT scan
เพิ่่�อค้นห้าเน่�อเยุ่�อมะเรื่็ง
การื่ผ�าต้่ดสู�องกล้อง (VATS) สูามารื่ถิที่ำาการื่ผ�าต้่ดได้
ในโรื่คที่่�กล�าวมาขึ้้างต้้น แต้�อยุ�างไรื่ก็ต้าม การื่ต้่ดสู่นใจำแนวที่าง
การื่รื่่กษาขึ้้�นอยุู�ก่บดุลยุพิ่่น่จำขึ้องศ่ลยุแพิ่ที่ยุ์เป็นห้ล่ก และต้าม
ความสูามารื่ถิขึ้องศ่ลยุแพิ่ที่ยุ์ที่รื่วงอกที่่�ม่ความเชื้่�ยุวชื้าญด้าน
ผ�าต้่ดสู�องกล้อง การื่ผา� ต้่ดแบบสู�องกล้องม่ขึ้อ้ ห้้ามค่อ ผ�าต้่ดซึ่ำา� ซึ่้อน
เชื้�น ต้่ดต้�อเสู้นเล่อดห้รื่่อม่กอ้ นที่่ม� ขึ้่ นาดให้ญ�มากกว�า 7 เซึ่นต้่เมต้รื่
สูำาห้รื่่บผูป้ ว� ยุที่่ม� ป่ ญ
ั ห้าด้านที่รื่วงอกยุ่ง� รื่่กษาได้เรื่็ว โอกาสูห้ายุขึ้าด
ก็ยุ่�งสููงขึ้้�น
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(ฉบับประชาชน)
ดร.สุุปรีดา อดุลยานนท์์ ผู้้�จััดการกองท์ุนสุนับสุนุนการสุร�าง
เสุริ ม สุุ ข ภาพ (สุสุสุ.) กล่่ า วว่ า สสส. ได้้ จััด้ ทำำา “คู่่่ มืื อ วั คู่ ซีี น ส่้ โ คู่วิ ด้
ฉบัับัประชาชน” เพื่ือ� สร้างคู่วามืร่คู่้ วามืเข้้าใจัเรือ� งวัคู่ซีีนด้้วยข้้อมื่ล่ทำีถู� ก่ ต้้อง
ทำางการแพื่ทำย์ แล่ะมืีคู่วามืร่้ทำี�เพื่ียงพื่อในการต้ัด้สินใจัเข้้ารับัการฉีด้วัคู่ซีีน
โด้ยคู่่่มืือฉบัับันี�เกิด้จัากคู่วามืร่วมืมืือระหว่าง สสส. กระทำรวงสาธารณสุข้
(สธ.) สำานักงานพื่ัฒนานโยบัายสุข้ภาพื่ระหว่างประเทำศ (IHPP) สำานักงาน
คู่ณะกรรมืการสุข้ภาพื่แห่งชาต้ิ (สช.) องคู่์การอนามืัยโล่ก (WHO) องคู่์การทำุน
เพื่ื�อเด้็กแห่งสหประชาชาต้ิ หรือ ย่นิเซีฟ (UNICEF) สถูาบัันวัคู่ซีีนแห่งชาต้ิ
รวบัรวมืแหล่่งข้้อมื่ล่ทำี�คู่รบัทำุกเรื�องเกี�ยวกับัวัคู่ซีีนทำี�ประชาชนคู่วรได้้อ่าน
ก่ อ นเข้้ า รั บั การฉี ด้ วั คู่ ซีี น เพื่ื� อ ให้ ร่้ แ ล่ะเข้้ า ใจัวิ ธี ป ฏิิ บัั ต้ิ ต้ั ว ทำี� ถู่ ก ต้้ อ ง
ทำัง� ก่อนแล่ะหล่ังฉีด้วัคู่ซีีน ซี่ง� ต้ามืแผนการฉีด้วัคู่ซีีนข้องประเทำศไทำยจัะเริมื�
ฉีด้วัคู่ซีีนระยะทำี� 2 ในกลุ่่มืผ่้สง่ อายุ 60 ปีข้่�นไป (ผ่้ทำี�เกิด้ก่อนปี พื่.ศ. 2504)
แล่ะผ่้ป่วย 7 กลุ่่มืโรคู่ ประกอบัด้้วย 1. โรคู่ทำางเด้ินหายใจัเรื�อรังรุนแรง
2. โรคู่หัวใจัแล่ะหล่อด้เล่ือด้ 3. โรคู่หล่อด้เล่ือด้สมือง 4. โรคู่ไต้เรื�อรัง
5. โรคู่มืะเร็งทำุกชนิด้ 6. โรคู่เบัาหวาน แล่ะ 7. โรคู่อ้วน โด้ยเริ�มืฉีด้วัคู่ซีีน
ในวันทำี� 7 มืิถูุนายน-31 กรกฎาคู่มื พื่.ศ. 2564 ส่วนการฉีด้วัคู่ซีีนระยะทำี� 3
เริ�มืฉีด้เด้ือนสิงหาคู่มื พื่.ศ. 2564 ให้กับัประชาชนทำั�วไปช่วงอายุต้ั�งแต้่
18-59 ปี การฉีด้วัคู่ซีีนจัะช่วยล่ด้คู่วามืเสี�ยงการต้ิด้เชื�อโคู่วิด้-19 แล่ะ
สร้างภ่มืิคูุ่้มืกันหมื่่ (herd immunity) ให้กับัสังคู่มืไทำย
นพ.นคร เปรมศรี ผู้้อ� าำ นวยการสุถาบันวัคซีีนแห่่งชาติิ กล่่าวว่า
การเต้รียมืคู่วามืพื่ร้อมืก่อน ระหว่าง แล่ะหล่ังการฉีด้วัคู่ซีีน มืีข้อ้ คู่วรปฏิิบัต้ั ิ
ด้ังนี� 1. ศ่กษาข้้อมื่ล่เกี�ยวกับัวัคู่ซีีนแล่ะข้ั�นต้อนการรับับัริการให้เข้้าใจั
2. สำารวจัต้นเองหากมืีไข้้สง่ ในวันนัด้หมืายฉีด้วัคู่ซีีนคู่วรแจั้งข้อเล่ือ� นการฉีด้
12
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ออกไปก่อน 3. เมืื�อถู่งวันนัด้หมืาย คู่วรไปถู่งสถูานทำี�ฉีด้ก่อนเวล่าอย่างน้อย 30 นาทำี 4. ต้รวจัสอบัข้้อมื่ล่
ยืนยันต้ัวบัุคู่คู่ล่ล่งทำะเบัียนผ่านไล่น์ “หมือพื่ร้อมื” ในโทำรศัพื่ทำ์มืือถูือให้เรียบัร้อย 5. ให้ข้้อมื่ล่สุข้ภาพื่อย่าง
ล่ะเอียด้แล่ะถู่กต้้อง เช่น ประวัต้กิ ารแพื่้ยา วัคู่ซีีน อาหาร สารก่อภ่มืิแพื่้ต้า่ ง ๆ 6. หล่ังได้้รับัวัคู่ซีีนคู่วรเฝ้้าระวัง
อาการข้้างเคู่ียงทำีอ� าจัเกิด้ข้่น� ได้้อย่างน้อย 30 นาทำี 7. เมืือ� ได้้รบัั วัคู่ซีีนเข้็มืแรกคู่วรเต้รียมืต้ัวสำาหรับัการนัด้หมืาย
ฉีด้วัคู่ซีีนเข้็มืทำี� 2 แล่ะ 8. ทำุกคู่นต้้องสวมืหน้ากากอนามืัย รักษาระยะห่าง แล่ะล่้างมืือทำั�งก่อน ระหว่าง
แล่ะหล่ังการฉีด้วัคู่ซีีน

ประจำำ�เดืือนพฤษภาคม 2564
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“ค้่มือวัคซีีนสุ้�โควิดฉบับประชาชน” มืีเนื�อหาจัำานวน 18 หน้า แล่ะใช้ภาพื่การ์ต้่น แล่ะ

อธิบัายเนื�อหาอย่างง่าย ๆ เพื่ื�อสร้างคู่วามืเข้้าใจัเกี�ยวกับัการฉีด้วัคู่ซีีน COVID-19 ทำั�งนี�เนื�อหาเกี�ยวกับั
การให้คู่วามืร่้เรื�อง COVID-19 มืีด้ังนี�
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14

คู่วามืร่้เรื�อง COVID-19 แล่ะคู่วามืเสี�ยงข้องเรา
ร่้จัักวัคู่ซีีน COVID-19
วัคู่ซีีนทำำางานอย่างไร
วัคู่ซีีนต้่างชนิด้มืีประสิทำธิภาพื่แล่ะคู่วามืปล่อด้ภัยต้่างกันหรือไมื่
ฉีด้วัคู่ซีีนแล่้วยังมืีโอกาสต้ิด้เชื�อ แล่ะแพื่ร่เชื�อได้้
การรับัรองประสิทำธิภาพื่ คูุ่ณภาพื่ แล่ะคู่วามืปล่อด้ภัยข้องวัคู่ซีีน
ใคู่รคู่วรได้้รับัวัคู่ซีีน
ใคู่รไมื่สามืารถูรับัวัคู่ซีีนได้้
อาการไมื่พื่่งประสงคู่์หล่ังการฉีด้วัคู่ซีีน
การให้บัริการวัคู่ซีีน
ข้้อปฏิิบััต้ิก่อน ระหว่าง แล่ะหล่ังการรับัวัคู่ซีีน
คู่ล่ายคู่วามืสงสัยเรื�องวัคู่ซีีน
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ข�อม้ลอ�างอิง
• คู่่่มืือวัคู่ซีีนส่้โคู่วิด้ (ฉบัับัประชาชน) https://www.thaihealth.or.th/Books/714/คู่่่มืือวัคู่ซีีนส่้โคู่วิด้ฉบัับัประชาชน.html
• รวมืข้้อสงสัยทำี�คูุ่ณหาคู่ำาต้อบัได้้จัากคู่่่มืือวัคู่ซีีนส่โ้ คู่วิด้ฉบัับัประชาชน www.facebook.com/socialmarketingth/posts/2787512298165777
• คู่่่มืือวัคู่ซีีนส่้โคู่วิด้ฉบัับัประชาชน ชี�คู่วรอ่านก่อนฉีด้วัคู่ซีีน https://www.hfocus.org/content/2021/05/21580
ประจำำ�เดืือนพฤษภาคม 2564
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ค่่าสนามแม่เหล็็กไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบโทรศััพท์มือถือ
ไม่เป็็นอันตรายต่อป็ระชาชน
กรมวิิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เผยผลสำา รวิจค่่ า
สนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า จากสถานี ฐ านระบบโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
จำานวิน 2,217 สถานี โดยตรวิจวิัดในช่่วิงค่วิามถี� 950 ถึง
2100 เมกะเฮิิรต์ ซ์์ (MHz) พบวิ่าค่่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทีวิ� ดั ได้
มีอย่่ในช่่วิงระหวิ่าง 0.000255-0.01776 วิัตต์ต่อตารางเมตร
(W/m2) ตำ�ากวิ่าเกณฑ์์มาตรฐานประมาณ 500-1,000 เท่า
สอดค่ล้ อ งกั บ องค่์ ก ารอนามั ย โลกที� ไ ด้ อ อกมายื น ยั น วิ่ า
สนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า จากสถานี ฐ านระบบโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
ปลอดภััยต่อประช่าช่น
นพ.ศุุภกิิจ ศุิริิลัักิษณ์์ อธิิบดีีกิริมวิิทยาศุาสตริ์
กิาริแพทย์ เปิดเผยวิ่า จากข้้อม่ลข้องสำานักงานค่ณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรค่มนาค่ม
แห่งช่าติ หรือ กสทช่. ซ์ึง� เป็นหน่วิยงานให้ใบอนุญาตประกอบ
กิ จ การโทรค่มนาค่มการติ ด ตั� ง สถานี ฐ านระบบโทรศั พ ท์
เค่ลือ� นทีห� รือมือถือ พบวิ่าในปี พ.ศ. 2560 มีสถานีฐานระบบ
โทรศัพท์มือถือจำานวิน 115,684 สถานี และในปี พ.ศ. 2562
เพิม� ข้ึน� เป็นจำานวิน 170,577 สถานี เพือ� รองรับปริมาณการใช่้งาน
ที�เพิม� มากข้ึน� ทำาให้ประช่าช่นมีค่วิามกังวิลถึงค่วิามปลอดภััย
โดยได้ มี ก ารสอบถามมาที� ก รมวิิ ทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ วิ่ า
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือที�มี
จำานวินเพิ�มข้ึ�นอย่างมากจะส่งผลกระทบต่อสุข้ภัาพหรือไม่
ซ์ึง� ทีผ� า่ นมาหน่วิยงานข้ององค่์การอนามัยโลกทีเ� ป็นหน่วิยงาน
ระหวิ่างประเทศเพือ� การวิิจยั มะเร็ง หรือ International Agency
for Research on Cancer; IARC ได้จดั ให้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
อย่่ในตัวิกระทำาที�อาจก่อให้เกิดโรค่มะเร็งกลุ่ม 2B เป็นกลุ่ม
เดียวิกับพวิกผักดอง นำ�ามันเบนซ์ิน และไอระเหยข้องนำ�ามัน
เบนซ์ินที�มีผลอาจเป็นไปได้ที�จะก่อให้เกิดโรค่มะเร็ง จึงทำาให้
เกิดค่วิามวิิตกกังวิลวิ่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบ
โทรศัพท์มือถือจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ข้ภัาพได้ โดยมี
การศึกษาวิิจยั กันมากในช่่วิง 2 ทศวิรรษทีผ� า่ นมาถึงผลกระทบ
ต่อสุข้ภัาพจากการใช่้โทรศัพท์มือถือ แต่ยังไม่พบหลักฐาน
ที� เ พี ย งพอจะสรุ ป ได้ วิ่ า สนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า จากสถานี
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ฐานระบบโทรศัพท์มือถือมีผลร้ายหรืออันตรายต่อสุข้ภัาพ
จนกระทัง� ในวิันที� 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 องค่์การอนามัยโลก
ได้ออกมายืนยันวิ่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบ
โทรศัพท์มอื ถือปลอดภััยต่อประช่าช่น อย่างไรก็ตาม ประช่าช่น
ยังมีค่วิามกังวิลถึงค่วิามปลอดภััยจากการสัมผัสค่ลื�นแม่เหล็ก
ไฟฟ้า
นพ.ศุุภกิิจ กล่าวิเพิม� เติมวิ่า กรมวิิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยสำานักรังสีและเค่รื�องมือแพทย์เป็นห้องปฏิิบัติการอ้างอิง
ด้ า นรั ง สี แ ละเค่รื� อ งมื อ แพทย์ ข้ องประเทศ มี ภั ารกิ จ ใน
การประเมินค่วิามเสี�ยงจากภััยสุข้ภัาพและคุ่้มค่รองผ่้บริโภัค่
ด้วิยผลทางห้องปฏิิบัติการ ในปีงบประมาณ 2562-2563
ได้สำารวิจค่่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์
มือถือเพือ� วิัดค่่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและตรวิจสอบวิ่าเกินกวิ่า
ค่่าทีม� าตรฐานสากลกำาหนดหรือไม่ (International Commission
on Non-ionizing Radiation Protection; ICNIRP) โดย
ค่ลื�นแม่เหล็กไฟฟ้าค่วิามถี� 950 MHz มีค่่าไม่เกิน 4.5 W/m2
ค่วิามถี� 1800 MHz มีค่า่ ไม่เกิน 9 W/m2 และค่วิามถี� 2100 MHz
มีค่่าไม่เกิน 10 W/m2 เพื�อเป็นการประเมินค่วิามเสี�ยงและ
คุ่้มค่รองผ่้บริโภัค่ ผลสำารวิจวิัดค่่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจาก
สถานีฐานระบบโทรศัพท์มอื ถือในเข้ตกรุงเทพมหานค่ร 50 เข้ต
อำาเภัอเมืองในเข้ตปริมณฑ์ล 5 จังหวิัด และอำาเภัอเมือง
ในจังหวิัดภัาค่กลาง 16 จังหวิัด รวิมทั�งสิ�น 2,217 สถานี
โดยตรวิจวิั ด ในช่่ วิ งค่วิามถี� 950-2100 MHz พบวิ่ า ค่่ า
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที�วิัดได้อย่่ในช่่วิงระหวิ่าง 0.0002550.01776 (W/m2) ซ์ึง� ค่่าทีวิ� ดั ได้นต�ี า�ำ กวิ่าเกณฑ์์ทก�ี อ่ ให้เกิดอันตราย
โดยตำา� กวิ่าเกณฑ์์มาตรฐานประมาณ 500-1,000 เท่า จึงมี
ค่วิามปลอดภััยไม่กอ่ ให้เกิดอันตรายต่อประช่าช่นทีอ� ย่ใ่ กล้เค่ียง
กับสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ
แม้วิา่ ผลสำารวิจวิัดค่่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานี
ฐานระบบโทรศัพท์มือถือจะอย่่ในเกณฑ์์ปลอดภััย สำานักรังสี
และเค่รือ� งมือแพทย์มแี ผนงานจะเฝ้้าระวิังประเมินค่วิามเสีย� ง
และคุ่้มค่รองผ่้บริโภัค่เกี�ยวิกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานี
ฐานระบบโทรศัพท์มือถืออย่างต่อเนื�อง โดยปีงบประมาณ
2565 จะดำาเนินการข้ยายการตรวิจวิัดค่่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ให้ค่รอบค่ลุมทั�วิประเทศ เพื�อเป็นการเฝ้้าระวิังภััยสุข้ภัาพ
และสื�อสารให้ประช่าช่นได้ทราบต่อไป
ประจำำ�เดืือนพฤษภาคม 2564
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กรมสนัับสนัุนับริการสุขภาพรณรงค์์ประชาชนั
ฉีีดวััค์ซีีนัผ่่านักลไก อสม. และยุุวั อสม.
กรมสนัับสนัุนับริการสุขภาพ (สบส.) สนัับสนัุนัการชัักชัวนัครอบครัวไทย
พร้อมใจฉีีดวัคซีีนัผ่่านักลไก อสม. และยุว อสม. ร่วมเคาะประตููบา้ นัในัการเป็นั
ด่านัหนั้าเพ่อ� ดูแลประชัาชันัและนัำาครอบครัว อสม. ทุกภาคทัว� ประเทศมาฉีีดวัคซีีนั
ด้วยความสมัครใจ
นัพ.ธเรศ กรัษนััยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนัับสนัุนับริการสุขภาพ (สบส.)
เปิิดเผยว่่า อาสาสมััครสาธารณสุ ขปิระจำำาหมั่่ บ้้าน หรือ อสมั. เปิ็นผ่้ที่่�ทีุ่่มัเที่
ในการปิฏิิบ้ติั งิ านเฝ้้าระว่ังปิ้องกันโรคอย่างเข้มัแข็งในสถานการณ์ที่มั่� ก่ ารระบ้าดของ
โรคโคว่ิด-19 เพิ่ิ�มัมัากข้�น หลัังจำากที่่�รัฐบ้าลัได้จำัดหาว่ัคซี่นที่่�มั่คุณภาพิ่สำาหรับ้
ปิระชาชน แลัะเริมั� กระจำายว่ัคซี่นไปิยังจำังหว่ัดทีุ่กจำังหว่ัดในเดือนมัิถนุ ายน พิ่.ศ. 2564
กรมัสนับ้สนุนบ้ริการสุขภาพิ่มั่การดำาเนินการโดย อสมั. เคาะปิระติ่บ้้านเพิ่ื�อเปิ็น
ด่านหน้าในการด่แลัปิระชาชน แลัะนำาครอบ้ครัว่ อสมั. มัาฉี่ดให้ครบ้ จำ้งจำำาเปิ็น
ที่่�ติ้องสร้างภ่มัิคุ้มักันแลัะเปิ็นแบ้บ้อย่างที่่�ด่ให้แก่ปิระชาชน โดยการข้�นที่ะเบ้่ยน
รับ้ว่ัคซี่นติ้องมั่การจำัดระบ้บ้ในแติ่ลัะจำังหว่ัด แลัะมัอบ้หมัายให้นายแพิ่ที่ย์สาธารณสุข
จำังหว่ัดเปิ็นผ่้ติิดติามัด่แลัระบ้บ้การรับ้ว่ัคซี่น ที่่ส� ำาคัญเราได้สร้างกลัุ่มัยุว่อาสาสมััคร
สาธารณสุข (ยุว่ อสมั.) หมัายถ้งเด็กแลัะเยาว่ชนที่่�มั่อายุ 11 ปิีข้�นไปิที่่�อย่่ในระบ้บ้
การศ้ ก ษาแลัะนอกระบ้บ้การศ้ ก ษาที่่� ส มัั ค รใจำเปิ็ น จำิ ติ อาสาด้ า นสุ ข ภาพิ่ที่่� มั่
คว่ามัมัุ่งมัั�นเส่ยสลัะเข้ามัาช่ว่ยเหลัือแลัะที่ำางานในการด่แลัสุขภาพิ่ให้แก่เพิ่ื�อน
นักเร่ยน ครอบ้ครัว่ แลัะคนในชุมัชนให้มั่สุขภาพิ่ด่ โดยบ้ที่บ้าที่ของยุว่ อสมั.
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โดยที่ั�ว่ไปิจำะที่ำาหน้าที่่�เปิ็นนักสื�อสารสุขภาพิ่ ถ่ายที่อดคว่ามัร่้
แลัะว่ิธ่การปิฏิิบ้ัติิติัว่ติามัสุขบ้ัญญัติิให้กับ้เพิ่ื�อนนักเร่ยน นำาไปิ
ถ่ า ยที่อดให้ กั บ้ คนในครอบ้ครั ว่ แลัะชุ มั ชน รว่มัที่ั� ง ที่ำา หน้ า ที่่�
เชื�อมัปิระสานการที่ำางานระหว่่างโรงเร่ยนแลัะ อสมั. ในชุมัชน
นัพ.ธเรศ กลั่าว่ว่่า กลัยุที่ธ์ที่ก่� รมัสนับ้สนุนบ้ริการสุขภาพิ่
โดยกองสุขศ้กษา ได้ดำาเนินการให้ยุว่อาสาสมััครสาธารณสุข
(ยุว่ อสมั.) แลัะเครือข่ายเด็กแลัะเยาว่ชนในระดับ้ติ่าง ๆ ที่ำาหน้าที่่�
ชักชว่นคนในครอบ้ครัว่ฉี่ดว่ัคซี่นภายใติ้สุขบ้ัญญัติิข้อ 10 มั่สำาน้ก
ติ่อส่ว่นรว่มั ร่ว่มัสร้างสรรค์สังคมั การที่่ที่� ุกคนฉี่ดว่ัคซี่นโคว่ิด-19
ถื อ เปิ็ น หน้ า ที่่� ค ว่ามัรั บ้ ผิ ด ชอบ้ในการอย่่ ร่ ว่ มักั น ในสั ง คมั คื อ
1. เพิ่ื�อสร้างภ่มัิคุ้มักันตินเอง แลัะปิ้องกันการติิดเชื�อโคว่ิด-19
2. หากได้ รั บ้ เชื� อ โคว่ิ ด -19 ก็ จำ ะปิ้ อ งกั น ไมั่ ใ ห้ มั่ อ าการรุ น แรง
ถ้งขั�นเส่ยช่ว่ิติ แลัะ 3. หากปิระชาชนฉี่ดว่ัคซี่นเปิ็นสัดส่ว่นระดับ้
70% ข้�นไปิก็จำะเกิดภ่มัิคุ้มักันหมั่่ ที่ำาให้การแพิ่ร่ระบ้าดยุติิลัง หรือ
ลัดคว่ามัรุนแรงของการระบ้าดลังได้
“ผมัสนั บ้ สนุ น ยุ ว่ อสมั. ให้ เ ปิ็ น นั ก สื� อ สารสุ ข ภาพิ่
นำาแนว่ที่างสุขบ้ัญญัติิในเรื�องของการมั่สำาน้กติ่อส่ว่นรว่มัร่ว่มั
สร้างสรรค์สังคมัภายใติ้คำาขว่ัญ “ยุว่ อสมั. ชว่นครอบ้ครัว่ไที่ย
พิ่ร้ อ มัใจำฉี่ ด ว่ั ค ซี่ น ” โดยใช้ ห ลัั ก 3 ช คื อ ชั.ที� 1 ชัี� แ จง
ความปลอดภัยและประโยชันั์ที�ได้รับจากวัคซีีนั โดยยุว่ อสมั.
จำะที่ำาคว่ามัเข้าใจำกับ้เพิ่ือ� นนักเร่ยนนำาไปิถ่ายที่อดคนในครอบ้ครัว่
เรือ� งการฉี่ดว่ัคซี่น ชั.ที� 2 ชัักชัวนั การลังที่ะเบ้่ยนเพิ่ือ� ไปิฉี่ดว่ัคซี่น
แก่คนในครอบ้ครัว่ แลัะ ชั.ที� 3 ชั่วยเหล่อการลงทะเบียนั
หากลังที่ะเบ้่ยนไมั่ได้กช็ ว่่ ยลังที่ะเบ้่ยนให้แลัะติิดติามัอาการหลัังจำาก
ฉี่ดว่ัคซี่น แลัะนอกจำากยุว่ อสมั. จำะด่แลัคนในครอบ้ครัว่แลั้ว่
ยั ง เปิ็ น กำา ลัั ง สำา คั ญ ที่่� ช่ ว่ ยสื� อ สารให้ กั บ้ เพิ่ื� อ นนั ก เร่ ย นบ้อกติ่ อ
คนในครอบ้ครั ว่ ตินเองแลัะคนรอบ้ข้ า งให้ เ กิ ด คว่ามัติระหนั ก
เห็นคว่ามัสำาคัญของการฉี่ดว่ัคซี่นโคว่ิด-19 แลัะในว่ันที่่� 28 พิ่ฤษภาคมั
ของทีุ่กปิีถือเปิ็นว่ันสุขบ้ัญญัติิแห่งชาติิ เพิ่ื�อยำ�าเติือนให้คนไที่ย
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ทีุ่กคนได้ปิฏิิบ้ัติิตินในการด่แลัสุขภาพิ่ขั�นพิ่ื�นฐานติามัแนว่ที่าง
ที่่�เร่ยกว่่าสุขบ้ัญญัติิ 10 ปิระการ อย่างสมัำ�าเสมัอจำนเปิ็นสุขนิสัย
เพิ่ื�อปิ้องกันโรคภัยไข้เจำ็บ้แลัะสร้างเสริมัสุขภาพิ่ให้มั่สุขภาพิ่ด่
ที่ั�งร่างกาย จำิติใจำ แลัะสังคมั”
จำากสถานการณ์การแพิ่ร่ระบ้าดของโรคโคว่ิด-19 เปิ็น
ภาว่ะว่ิ ก ฤติิ ที่ั� ว่ โลัก กระที่รว่งสาธารณสุ ข แลัะทีุ่ ก หน่ ว่ ยงาน
ภาค่เครือข่ายติ่าง ๆ จำ้งรณรงค์ให้เด็กแลัะเยาว่ชน แลัะปิระชาชน
ติระหนั ก ถ้ ง การปิ้ อ งกั น อั น ติรายจำากโคว่ิ ด -19 ด้ ว่ ยการใส่
หน้ากากอนามััย เว่้นระยะห่าง ลั้างมัือ ซี้ง� จำะช่ว่ยปิ้องกันโรคติิดติ่อ
ที่างเดินหายใจำอื�น ๆ ได้อ่กด้ว่ย เช่น ไข้หว่ัดใหญ่แลัะว่ัณโรค แลัะ
การฉี่ดว่ัคซี่นถือเปิ็นเรื�องสำาคัญแลัะเปิ็นว่าระแห่งชาติิ จำ้งอยาก
เชิญชว่นคนไที่ยเข้ารับ้การฉี่ดว่ัคซี่นให้มัากที่่�สุด เพิ่ราะการฉี่ด
ว่ัคซี่นเปิ็นมัาติรการสำาคัญที่่จำ� ะหยุดยัง� คว่ามัรุนแรงของการระบ้าด
ของโรคโคว่ิด-19 ได้
สอบ้ถามัรายลัะเอ่ ย ดเพิ่ิ� มั เติิ มั ได้ ที่่� สายด่ ว่ น สบ้ส.
Call center 1426 แลัะเว่็บ้ไซีติ์กรมัสนับ้สนุนบ้ริการสุขภาพิ่
https://hss.moph.go.th
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รัับมืือฮีีทสโตรัก
เมื่่�ออุณหภููมื่ิร่่างกายสููงอย่างเฉีียบพลััน

โรคลมแดด หรือฮีีทสโตรก (Heatstroke) เป็็นภาวะที�เกิดจากร่างกายมีความร้อน
สูงเกินไป็ซึ่่ง� มักเกิดจากการทำางาน ใช้้แรงงาน หรือออกกำาลังกายอย่างหนักในภาวะแวดล้อม
ที�มีอุณหภูมิสูง มักเกิดขึ้่�นเมื�ออุณหภูมิร่างกายสูงถึ่ง 40 องศาเซึ่ลเซึ่ียสหรือมากกว่า และ
มักจะเกิดในช้่วงฤดูร้อนหรือบริเวณที�มีความช้ื�นในอากาศสูง อาจทำาให้เกิดอันตรายต่อ
อวัยวะสำาคัญ เช้่น สมอง หัวใจ ป็อด ไต และกล้ามเนื�อได้ หากไม่ได้รับการรักษาที�ถึูกต้อง
อย่างทันท่วงทีจะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซึ่้อนทีอ� นั ตรายได้ บางรายถึ่งขึ้ัน� พิิการและเสียช้ีวติ ได้
พญ.ดวงพร รุธิิรโก อายุุรแพทยุ์ และแพทยุ์เฉพาะทางด้านเวชบำำาบำัดวิกฤต
ระบำบำประสาท โรงพยุาบำาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั�นแนล กล่าวว่า โรคลมแดด หรือ
ภาวะฉุุกเฉุินจากความร้อน (Heatstroke) แบ่งเป็็น 2 ป็ระเภทใหญ่ ๆ ตามสาเหตุที�ทำาให้เกิด
ได้แก่ 1. Classic heatstroke or Non-exertional heatstroke เกิดจากการอยูใ่ นสภาวะแวดล้อม
ทีอ� ณ
ุ หภูมสิ งู แล้วทำาให้อณ
ุ หภูมริ า่ งกายสูงตาม มักพิบในคนทีอ� ยูใ่ นบริเวณทีอ� ากาศร้อนและ
ช้ื�นเป็็นเวลานาน 2. Exertional heatstroke ในกรณีนี�อุณหภูมิร่างกายมักสูงขึ้่�นจาก
การทำางานหรือออกกำาลังกายอย่างหนักในบริเวณทีม� อี ณ
ุ หภูมสิ งู เกิดง่ายขึ้่น� ในคนทีไ� ม่คนุ้ เคย
กับอากาศร้อน นอกจากนี�ยังมีป็ัจจัยเสี�ยงอีกหลายอย่างที�ทำาให้ผูู้้ป็่วยบางรายมีโอกาส
เกิดภาวะฮีีทสโตรกได้ง่ายขึ้่�น เช้่น อายุที�น้อยหรือมากเกินไป็ มีโรคป็ระจำาตัว เช้่น โรคหัวใจ
โรคป็อด โรคอ้วน ไม่ค่อยได้ออกกำาลังกาย การใช้้ยาบางกลุ่มที�ทำาให้สูญเสียสารนำ�า หรือ
ร่างกายไม่สามารถึตอบสนองต่ออุณหภูมิร่างกายที�สูงขึ้่�นได้อย่างเต็มที� รวมถึ่งการดื�ม
แอลกอฮีอล์ก็เป็็นสาเหตุร่วมที�ทำาให้กลไกการควบคุมอุณหภูมิร่างกายผู้ิดป็กติทำาให้เกิด
ฮีีทสโตรกได้เช้่นกัน หรือการที�ร่างกายต้องเผู้ช้ิญกับอุณหภูมิที�สูงขึ้่�นอย่างเฉุียบพิลัน เช้่น
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ในกรณีทเี� ดินทางไป็ท่องเทีย� วในป็ระเทศทีอ� ากาศร้อนหรือในช้่วง
ที�เกิดคลื�นความร้อน ร่างกายป็รับตัวไม่ทันก็ทำาให้เกิดฮีีทสโตรก
ได้ง่าย
อาการขึ้องผูู้้ ป็่ ว ยที� เ ป็็ น ฮีี ท สโตรกจะมี อุ ณ หภู มิ ก าย
40 องศาเซึ่ลเซึ่ี ย สหรื อ มากกว่ า ร่ ว มกั บ ภาวะความรู้ ส ติ
เป็ลี�ยนแป็ลงอาจเกิดอาการสับสน กระวนกระวาย เพิ้อ ช้ักหรือ
หมดสติได้ หัวใจเต้นเร็ว อัตราการหายใจเพิิ�มขึ้่�น ผูู้้ป็่วยบางราย
จะมีอาการป็วดศีรษะ คลื�นไส้ อาเจียน ผู้ิวหนังแดง แพิทย์จะ
วินิจฉุัยโรคจากการทราบป็ระวัติว่าผูู้้ป็่วยมีสาเหตุหรือป็ัจจัยเสี�ยง
ต่อภาวะนี� การตรวจร่างกายพิบว่ามีอณ
ุ หภูมกิ ายสูงร่วมกับอาการ
แสดงในระบบต่าง ๆ บางกรณีอาจวินิจฉุัยร่วมกับผู้ลตรวจเลือด
และเอกซึ่เรย์เพิื�อค้นหาภาวะแทรกซึ่้อนขึ้องฮีีทสโตรกร่วมด้วย
ในผูู้ป็้ ว่ ยบางรายทีม� โี รคและความผู้ิดป็กติทางระบบป็ระสาทอยูเ่ ดิม
เมื�อต้องเผู้ช้ิญกับอุณหภูมิที�สูงเป็็นเวลานานหรือมีภาวะที�ทำาให้
อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้่�นมากอาจทำาให้อาการทางระบบป็ระสาท
ที�เคยมีกลับเป็็นซึ่ำ�าได้ เช้่น ผูู้้ป็่วยโรคเส้นเลือดสมอง multiple
sclerosis หรือโรคลมช้ัก ซึ่่�งกลไกที�กระตุ้นให้เกิดอาการมากขึ้่�น
จะแตกต่างกันในแต่ละโรค
ด้าน นพ.ภวิศ เหลืองเวชการ แพทยุ์เฉพาะทางด้าน
เวชบำำาบำัดวิกฤตระบำบำประสาท โรงพยุาบำาลกรุงเทพอินเตอร์
เนชั�นแนล กล่าวเพิิ�มเติมว่า ภาวะฮีีทสโตรก หรือโรคลมแดด
มีความแตกต่างจากสโตรก (stroke) คือ ภาวะฉุุกเฉุินขึ้องระบบ
ป็ระสาททีเ� กิดจากหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน หรือแตก ซึ่่ง� มักจะ
ทำาให้เกิดอาการอ่อนแรง ช้า พิูดลำาบาก ป็ากเบีย� ว หรือการทรงตัว
ผู้ิดป็กติเฉุียบพิลัน ต้องได้รับการรักษาเร่งด่วน แต่จะมีแนวทาง
การวินิจฉุัยและการรักษาทีแ� ตกต่างไป็จากฮีีทสโตรก ซึ่่�งทำาให้เกิด
ภาวะแทรกซึ่้อนได้หลายอย่างโดยขึ้่�นอยู่กับระยะเวลาที�ร่างกาย
มีอุณหภูมิสูงผู้ิดป็กติ โดยหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
อาจทำาให้เกิดผู้ลเสียต่ออวัยวะสำาคัญต่าง ๆ จนอาจถึ่งขึ้ัน� เสียช้ีวติ ได้

รายงานพิเศษ
เช้่น โรคทางสมองมีโอกาสทำาให้เกิดอาการช้ัก สมองบวม อาจเกิด
การเสียหายถึาวรขึ้องเซึ่ลล์สมอง อาจทำาให้เกิดภาวะกล้ามเนือ� สลาย
(Rhabdomyolysis) ส่งผู้ลกระทบถึ่งภาวะไตวายเฉุียบพิลันได้
การสูญเสียสารนำ�าทำาให้เลือดที�ไป็เลี�ยงตับลดลงอาจทำาให้เกิด
ภาวะตับวาย มีการทำางานที�หนักขึ้่�นขึ้องหัวใจอาจส่งผู้ลให้หัวใจ
เต้นผู้ิดจังหวะจนเกิดภาวะหัวใจวายได้ อาจทำาให้เกิดภาวะวิกฤต
ทางระบบการหายใจ (Acute respiratory distress syndrome)
อาจทำาให้เกิดภาวะเลือดออกง่าย หรือเกิดลิ�มเลือดในร่างกาย
แพิทย์แนะวิธีีรับมือเบื�องต้นสามารถึทำาได้โดยการลด
อุณหภูมิร่างกาย ได้แก่ 1. พิาผูู้้ป็่วยเขึ้้ามาพิักในที�ร่ม หรือในที�ที�
มีเครื�องป็รับอากาศและมีอุณหภูมิที�เย็นลง 2. ถึอดเสื�อผู้้าและ
คลายเครื�องแต่งกายที�รัดแน่นจนเกินไป็ออกเพิื�อให้ผูู้้ป็่วยรู้ส่ก
สบายตัว 3. อาจเช้็ดตัวด้วยผู้้าชุ้บนำ�าเย็น หรือใช้้ถึุงนำ�าแขึ้็งวาง
บริเวณศีรษะ ลำาคอ รักแร้และขึ้าหนีบ หรืออาจใช้้สเป็รย์นา�ำ เย็นพิ่น
4. ห้ามดื�มเครื�องดื�มที�มีนำ�าตาลหรือเครื�องดื�มแอลกอฮีอล์โดย
เด็ดขึ้าด เนื�องจากเครื�องดื�มป็ระเภทนี�จะทำาให้ความสามารถึ
ในการป็รับอุณหภูมขึ้ิ องร่างกายสูญเสียไป็ รวมถึ่งการดืม� นำา� เย็น ๆ
ในทันทีจะทำาให้เกิดการหดเกร็งขึ้องกระเพิาะอาหารได้
ทั�งนี�ภาวะฮีีทสโตรกป็้องกันได้ดังนี� สวมใส่เสื�อผู้้าโป็ร่ง
ระบายลมได้ง่าย หากรู้ตัวว่าจะต้องไป็อยู่ในที�ที�มีอากาศร้อน
อาจป็้องกันตัวเองจากแสงแดดโดยสวมใส่แว่นกันแดดหรือหมวก
รวมถึ่งใช้้ครีมกันแดดทีม� ี SPF มากกว่า 15 ขึ้่น� ไป็ ดืม� นำา� ให้เพิียงพิอ
หลีกเลี�ยงการออกกำาลังกายอย่างหนักในที�ที�มีอากาศร้อนและ
ถึ่ายเทไม่สะดวก
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เที่่�ยวที่ะเลอย่างไรให้้ปลอดภััยกัับผิิวพรรณ
ถึึงเวลาเข้้าสู่่ช่� ว� งเมษายน-พฤษภาคม หน้าร้้อน หลังจากหลาย ๆ คน
อย่�ในช่�วงข้อง Work From Home จนเบื่่�อ เด็็ก ๆ ก็ได็้หยุด็เร้ียนช่�วงปิิด็เทอม
แถึมร้ัฐบื่าลก็ใจด็ีปิร้ะกาศให้หยุด็ยาว และวัคซีีนปิ้องกันเช่่�อไวร้ัสู่โควิด็-19
ก็เร้ิม� ฉีีด็ให้แก�ปิร้ะช่าช่นกันแล้ว หลาย ๆ จังหวัด็ก็ได็้มกี าร้คุมเข้้มและเฝ้้าร้ะวัง
กันอย�างต่�อเน่อ� ง บื่างจังหวัด็ก็ปิร้าศจากผู้่ต่้ ด็ิ เช่่อ� ไวร้ัสู่โควิด็-19 แล้วในหลาย ๆ
จังหวัด็ แต่�ก็อย�าช่ะล�าใจ ต่้องมีการ้เว้นร้ะยะห�างทางสู่ังคมต่�อไปิเร้่�อย ๆ
ให้ใสู่�หน้ากากอนามัย ล้างม่อบื่�อย ๆ และหากต่้องเด็ินทางไปิท�องเที�ยวทะเล
ช่�วงนี� ซีึ�งทะเลกำาลังสู่วยมาก มีช่ายหาด็หลายแห�งที�มีสู่ีเข้ียวมร้กต่มองด็่
สู่ะอาด็ต่า ธร้ร้มช่าต่ิได็้ฟื้้�นต่ัวเองไปิพร้้อม ๆ กับื่การ้ที�ยังไม�มีนักท�องเที�ยว
ต่�างช่าต่ิเข้้ามาเที�ยวในปิร้ะเทศ ด็ังนั�น จึงต่้องร้ีบื่ไปิเที�ยวกันให้สู่นุกกันก�อน
ที�จะมาลุยงานกันต่�อ
การ้ไปิเที�ยวทะเล เด็ินเล�นช่ายหาด็ แต่�กลัวแสู่งแด็ด็ แล้วเร้าจะทำา
อย�างไร้ด็ี!
ผศ.พญ.สุุวิิรากร ธรรมศักดิ์ิ� ประธานฝ่่ายกิจกรรมสุังคม สุมาคม
แพทย์ผิวิหนังแห่งประเทศไทย กล�าวว�า แสู่งแด็ด็เปิ็นต่ัวการ้สู่ำาคัญที�ทำาให้
ผู้ิวแก� ผู้ิวเสู่่�อมเกิด็ร้ิ�วร้อย เกิด็ฝ้้า กร้ะ และมะเร้็งผู้ิวหนัง
ตััวิช่่วิยท่� 1 การ้เต่ร้ียมหมวกและร้�มไปิด็้วย หากจะไปิทะเลจะให้
ใสู่�เสู่่�อแข้นยาว ข้ายาว ก็อาจจะด็่ต่ลก ด็ังนั�น ควร้พกเสู่่�อคลุมกันแด็ด็ ผู้้าคลุม
ปิิด็ข้า เวลาไม�จำาเปิ็นต่้องชุ่ด็สู่วยก็ให้คลุมผู้้าช่ายทะเลพันทับื่กางเกงข้าสู่ัน� หร้่อ
บื่ิกินีก็ได็้ ถึึงแม้จะไม�หนามากแต่�ก็ช่�วยได็้ในร้ะด็ับื่หนึ�ง และถึึงแม้ว�าเร้าจะทา
สู่าร้กันแด็ด็แล้วแต่�แสู่ง UVA สู่ามาร้ถึผู้�านผู้้าได็้ และก็ช่�วยกร้องแสู่งแด็ด็ได็้
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ในร้ะด็ับื่หนึง� ข้ึน� อย่ก� บื่ั ช่นิด็ข้องผู้้าด็้วย สู่�วนหมวกควร้จะเปิ็นแบื่บื่ปิีกกว้างเพ่อ� ให้คลุมหน้าได็้ และ
ช่�วงนี�ต่้องใสู่�หน้ากากอนามัยอย่�แล้วก็ทำาให้ช่�วยกันแสู่งแด็ด็ได็้ด็ี
ตััวิช่่วิยท่� 2 สู่าร้กันแด็ด็เปิ็นสู่ิง� สู่ำาคัญทีข้� าด็ไม�ได็้เด็็ด็ข้าด็ ด็ังนัน� ต่้องทาต่ัง� แต่�ใบื่หน้า หลังคอ
แข้น ข้า แผู้�นหลัง โด็ยเฉีพาะผู้่้ช่ายไม�มีผู้มบื่ังด็้านหลังต่้นคอจะเปิ็นบื่ร้ิเวณที�ผู้ิวไหม้ง�าย การ้ทา
พบื่ว�าทุกวันนี�จะทาไม�ทั�วถึึงและไม�ได็้ปิร้ะสู่ิทธิภาพที�ต่้องการ้ การ้ทาที�ถึ่กต่้องปิร้ิมาณความหนา
ต่้องให้ได็้ 2 มิลลิกร้ัมต่�อต่าร้างเซีนต่ิเมต่ร้ ค่อ ถึ้าเปิ็นคร้ีมต่้อง 2 ข้้อนิ�วช่ี�ต่�อ 1 หน้า หร้่อถึ้าเปิ็น
โลช่ัน� ให้เทในอุง้ ม่อได็้ข้นาด็ปิร้ะมาณเหร้ียญ 10 บื่าท ทาให้ทว�ั ใบื่หน้า ใบื่ห่หลังคอบื่ร้ิเวณท้ายทอย
และทาทุกสู่�วนทีอ� ย่น� อกร้�มผู้้า หากทำากิจกร้ร้มมีเหง่อ� หร้่อกิจกร้ร้มทางนำ�าต่้องทาซีำ�า ๆ ทุก 2 ช่ัว� โมง
เคล็ด็ลับื่การ้เล่อกสู่าร้กันแด็ด็ การ้จะเล่อกผู้ลิต่ภัณฑ์์กันแด็ด็ที�ด็ีและเหมาะสู่มนั�นจะต่้อง
เล่อก 1. เล่อกผู้ลิต่ภัณฑ์์กนั แด็ด็ทีก� นั ได็้ทง�ั UVA และ UVB โด็ยจะมีการ้เข้ียน PA+++ สู่ำาหร้ับื่การ้กัน
UVA และ SPF สู่ำาหร้ับื่ UVB โด็ยเล่อกที�ค�าสู่่งไว้ก�อน ซีึ�งสู่ำานักงานคณะกร้ร้มการ้อาหาร้และยา
หร้่อ อย. ให้ได็้สู่ง่ สูุ่ด็ SPF50 ที�เห็นสู่่งกว�านี�อาจไม�ถึ่กต่้อง 2. เล่อกต่ามกิจกร้ร้มที�ทำา หากลงนำ�า
ต่้องเล่อกช่นิด็กันแด็ด็ได็้ Water-Resistance อาจจะเปิ็นช่นิด็นำ�า คร้ีมหร้่อสู่เปิร้ย์ก็ได็้ และทาซีำ�า
เช่�นเด็ียวกับื่ใบื่หน้า 3. วันที�คร้ึ�มฟื้้าคร้ึ�มฝ้น ไม�มีแสู่งแด็ด็ก็ต่้องทา เพร้าะแสู่ง UV ยังผู้�านมาได็้
4. UVA ไม�ทำาให้ไหม้ แต่�ทำาให้ผู้ิวคลำ�าได็้อย�างเฉีียบื่พลัน สู่�วน UVB ทำาให้ผู้ิวไหม้ได็้ และยังทำาให้
ผู้ิวคลำ�าช่้าและอย่�นานกว�า หลายคนจึงมักจะบื่�นว�าต่อนไปิเที�ยวไม�เห็นด็ำาหร้่อผู้ิวคลำ�า แต่�พอกลับื่
จากไปิเที�ยว ผู้ิวก็ค�อย ๆ คลำ�า เพร้าะ Delayed Tanning ข้อง UVB นั�นเอง 5. หมั�นต่ร้วจสู่อบื่
วันหมด็อายุทกุ คร้ัง� เพร้าะสู่าร้กันแด็ด็หากเก็บื่ไว้ไม�ด็ี โด็นความร้้อนหร้่อแสู่งสู่ว�าง อายุข้องสู่าร้กันแด็ด็
ก็จะสู่ั�นลง บื่างคร้ั�งพอนำามาทาแล้วไม�ได็้ผู้ล หร้่อเกิด็อาการ้แพ้สู่าร้กันแด็ด็ได็้
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ตััวิช่่วิยท่� 3 หากเกิด็อาการ้ผู้ิวไหม้แด็ด็จะทำาอย�างไร้ หากเต่ร้ียมต่ัวมาด็ีแล้วแต่�ยงั เกิด็อาการ้
แสู่บื่ผู้ิว แด็ง ปิวด็แสู่บื่ปิวด็ร้้อน ให้ลด็อุณหภ่มิในร้�างกาย อาบื่นำ�า ทาคร้ีมให้ความชุ่�มช่่�น ถึ้าหาก
มีว�านหางจร้ะเข้้ให้ฝ้านเอาสู่�วนที�เปิ็นเจลใสู่ ๆ มาปิร้ะคบื่บื่ร้ิเวณที�แสู่บื่ร้้อน หากมียาแก้อักเสู่บื่
ให้ทายาที�มีสู่�วนผู้สู่มข้องสู่เต่ียร้อยด็์ได็้ ด็่�มนำ�าสู่ะอาด็ วิต่ามินซีี สู่าร้ต่้านอนุม่ลอิสู่ร้ะ ถึ้าปิวด็มาก
ให้ร้ับื่ปิร้ะทานยาแก้ปิวด็ แก้ไข้้ได็้
ตััวิช่่วิยท่� 4 อย�าล่มสู่วมแว�นต่ากันแด็ด็ เน่�องจากแสู่งแด็ด็และลมเปิ็นอันต่ร้ายต่�อด็วงต่า
ทำาให้เกิด็ต่้อเน่�อ ต่้อลม ควร้ใสู่�แว�นต่ากันแด็ด็ด็้วย และถึ้าให้ปิ้องกันแบื่บื่เต่็มที�ควร้เล่อกแบื่บื่ที�มี
ปิิด็ด็้านข้้างด็้วย
ตััวิช่่วิยท่� 5 ไปิเที�ยวทะเลต่้องพึงร้ะวังเร้่�องแมงกะพรุ้นด็้วย แมงกะพรุ้นจะมี 2 ช่นิด็ที�เปิ็น
อันต่ร้ายค่อ แมงกะพรุ้นกล�องและแมงกะพรุ้นสู่าย โด็ยเฉีพาะช่�วงวันฝ้นต่ก แมงกะพรุ้นจะถึ่ก
นำ�าทะเลพัด็เข้้าฝ้่�ง หากร้�างกายโด็นหร้่อสู่ัมผู้ัสู่กับื่แมงกะพรุ้นอย�าเพิ�งต่กใจ ให้ร้ีบื่ล้างด็้วยนำ�าทะเล
สู่ะอาด็ อย�าใช่้นำ�าเปิล�าล้างโด็ยเด็็ด็ข้าด็ เพร้าะจะทำาให้กร้ะเปิาะพิษแมงกะพรุ้นแต่ก ที�สู่ำาคัญหากมี
นำา� สู่้มสู่ายช่่ให้ผู้สู่มนำา� พยายามล้างนาน ๆ ให้สู่งั เกต่ว�าทีช่� ายทะเลมีต่น้ ผู้ักบืุ่ง้ ทะเลหร้่อไม� ถึ้ามีให้ใช่้
สู่�วนใบื่บื่ด็กับื่นำ�าให้ละเอียด็ แล้วเอามาพอกที�บื่ร้ิเวณแผู้ลจะช่�วยลด็อาการ้ปิวด็แสู่บื่ปิวด็ร้้อนได็้
ตััวิช่่วิยท่� 6 การ้ด็่ม� นำ�าสู่ะอาด็มาก ๆ ร้ับื่ปิร้ะทานวิต่ามินซีี ซีึง� มีสู่าร้ต่้านอนุมล่ อิสู่ร้ะจะช่�วย
ลด็อาการ้อักเสู่บื่จากการ้ถึ่กแด็ด็แผู้ด็เผู้าได็้ คร้าวนี�ก็สู่ามาร้ถึไปิเที�ยวทะเลได็้อย�างสู่บื่ายใจ
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นพ.ศิระ เลาหทัย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ทรวงอกเฉพาะทางด้านโรคปอด
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

บทความพิเศษ

หนัังตาตก...กล้้ามเนั้�ออ่อนัแรงรักษาด้้วยการผ่่าตัด้ส่่องกล้้อง
แก้ปััญหาต่อมไทมัส่โตผ่ิด้ปักติหร้อเนั้�องอกของต่อมไทมัส่
ในอดีีตหากเห็นใครบางคนที่ีมี� ปัี ญ
ั หาลัักษณะของหนังตาตก อาจไมี่ใช่่
มีาจากสาเหตุของกลั้ามีเน้อ� หย่่อนหร้ออายุ่ที่เ�ี ปัลัีย่� นไปั แต่เกิดีข้น� จากกลั้ามีเน้อ�
อ่ อ นแรงบริ เวณใบหน้ า หร้ อ ที่ี� เรี ย่ กว่ า “โรคมัั ย แอสทีี เ นีี ย กราวิิ ส ”
(Myasthenia Gravis; MG) ที่ีค� นไที่ย่มีักนิย่มีเรีย่กว่า “โรคกล้้ามัเนี้อ� อ่อนีแรง
หร้อเอ็มัจีี” โดีย่โรคนี�เกิดีจากภููมีิคุ้มีกันที่ี�ผิิดีปักติไปัที่ําลัาย่ตัวรับสัญญาณ
ปัระสาที่ที่ี�อยู่่บนกลั้ามีเน้�อของตัวเอง ที่ําให้เกิดีอาการกลั้ามีเน้�ออ่อนแรง
โดีย่ปััจจุบันย่ังไมี่สามีารถอธิิบาย่สาเหตุของความีผิิดีปักติของโรคไดี้ อาการที่ี�
พบบ่อย่ที่ีส� ดีุ ของโรคกลั้ามีเน้อ� อ่อนแรง (MG) ค้อ อาการหนังตาตก ส่งผิลัที่ําให้
เห็นภูาพซ้้อน อาการเหลั่านี�มีักจะดีีข้�นในช่่วงเช่้า ๆ หลัังจากต้�นนอน
หร้อหลัังจากพักหลัับตา ในบางราย่อาจส่งผิลัต่อกลั้ามีเน้�อส่วนอ้�น ๆ ของ
ร่างกาย่ รวมีไปัถ้งระบบส่วนกลัางที่ําให้เกิดีอาการ เช่่น แขนขาอ่อนแรง
เกิดีอาการตะคริว รวมีไปัถ้งส่งผิลัต่อการกลั้นอาหารหร้อการหาย่ใจ จ้งจําเปั็น
ต้องไดี้รับการตรวจจากอายุ่รแพที่ย่์ระบบปัระสาที่
นีพ.ศิิระ เล้าหทีัย กลั่าวว่า ผิู้ปั่วย่โรคกลั้ามีเน้�ออ่อนแรง (MG)
ควรไดี้รับการตรวจหาภูาวะต่อมีไที่มีัสโตผิิดีปักติหร้อเน้�องอกของต่อมีไที่มีัส
ดี้วย่การเอกซ้เรย่์คอมีพิวเตอร์ที่รวงอก (CT chest) โดีย่มีักจะพบร่วมีดี้วย่
ปัระมีาณ 30% ของผิู้ปั่วย่ ในวิธิีการรักษาปััจจุบันโรคกลั้ามีเน้�ออ่อนแรง (MG)
สามีารถรักษาไดี้ดีว้ ย่ย่าที่ีมี� ฤี ที่ธิิลั� ดีการที่ําลัาย่สารส้อ� ปัระสาที่ที่ีบ� ริเวณรอย่ต่อ
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ระหว่างเส้นปัระสาที่แลัะกลั้ามีเน้อ� แลัะในผิูปั้ ว่ ย่กลัุมี่ ที่ีมี� เี น้อ� งอกต่อมีไที่มีัสควรไดี้รบั การรักษาดี้วย่การผิ่าตัดี
ส่วนในบางราย่ที่ี�ไมี่มีีเน้�องอกอาจจําเปั็นต้องไดี้รับการผิ่าตัดี ซ้้�งผิู้ปั่วย่หลัังไดี้รับการผิ่าตัดีโดีย่ส่วนมีาก
มีักจะมีีอาการที่ี�ดีีข้�น แลัะสามีารถลัดีการใช่้ย่ากดีภููมีิคุ้มีกันลังไดี้
การผ่่าตััดตั่อมไทมัสไม่น่่ากลััวอย่่างท่�คิิด
ต่อมีไที่มีัสปักติเปั็นอวัย่วะที่ี�อยู่่บริเวณหน้าหัวใจ โดีย่ตัวต่อมีมีีลัักษณะคลั้าย่ผิีเส้�อ ที่ําหน้าที่ี�สร้าง
ภููมีคิ มีุ้ กันในช่่วงแรกเกิดี จากนัน� ตัวต่อมีไที่มีัสจะค่อย่ ๆ ฝ่่อลังจนเปั็นเพีย่งเน้อ� เย่้อ� ไขมีันในช่่วงผิูใ้ หญ่ ฉะนัน�
การตัดีต่อมีไที่มีัสไปัจะไมี่ส่งผิลัต่อการที่ํางานของระบบในร่างกาย่
การผิ่าตัดีนั�นในอดีีตไดี้ที่ําการผิ่าเปัิดีกระดีูกบริเวณหน้าอก (Median sternotomy) แต่ปััจจุบัน
การผิ่าตัดีต่อมีไที่มีัสสามีารถที่ําการผิ่าตัดีดี้วย่การส่องกลั้อง (Video assisted thoracoscopic surgery;
VATS thymectomy) แผิลัจุดีเดีีย่วขนาดี 2.5 เซ้นติเมีตร ข้างลัําตัวที่ัง� 2 ข้าง ระย่ะเวลัานอนโรงพย่าบาลัเฉลัีย่�
เพีย่งแค่ 2-3 วันเที่่านั�น โดีย่จากการศึ้กษาเปัรีย่บเที่ีย่บระหว่างการผิ่าตัดีเปัิดีแลัะการผิ่าตัดีส่องกลั้องนั�น
ไมี่ มีี ค วามีแตกต่ า งกั น ในเร้� อ งของการผิ่ า ตั ดี นอกจากนี� ย่ั ง มีี ปั ระโย่ช่น์ ใ นเร้� อ งของระย่ะเวลัานอน
โรงพย่าบาลัที่ี�สั�นกว่า แลัะมีีสภูาวะแที่รกซ้้อนที่างร่างกาย่น้อย่กว่า อย่่างไรก็ตามี ปััจจุบันย่ังไมี่มีีวิธิีการใดี
ที่ี�รักษาไดี้หาย่ขาดี แต่การผิ่าตัดีต่อมีไที่มีัสส่งผิลัที่ําให้ผิู้ปั่วย่มีากกว่า 80% มีีพัฒนาการเร้�องของกลั้ามีเน้�อ
อ่อนแรงดีีข้�น ซ้้�งเปั็นเปั้าหมีาย่สําคัญในการรักษาโรคมีัย่แอสที่ีเนีย่ กราวิส หร้อโรคกลั้ามีเน้�ออ่อนแรงดี้วย่
วิธิีการผิ่าตัดีส่องกลั้อง ซ้้�งเปั็นนวัตกรรมีรูปัแบบใหมี่ในการรักษา
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สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กรมการแพทย์

นานาสาระ

การป้้องกันการติิดเชื้้�อโควิิด-19 ในเด็กและครอบครัวิ
ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่เริ่่ม� จากคนหน่ม่ ส่าววัยทำำางานติ่ดเชื้้อ� ก่อนทำ่จ� ะแพริ่่เชื้้อ�
ให้ทำางคริ่อบคริ่ัว พ่อแม่ หริ่้อเด็ก ๆ ในบ้าน ดังนั�น เม้�อกลัับจาก
ทำำางานควริ่ชื้ำาริ่ะลั้างริ่่างกาย อาบนำ�า ส่ริ่ะผม แลัะเปลั่�ยนเส่้�อผ้า
ทำันทำ่

กริ่มการิ่แพทำย์ โดยส่ถาบันส่่ขภาพเด็กแห่งชื้าติ่มหาริ่าชื้่น่
ห่วงเด็กแลัะคริ่อบคริ่วั ทำ่ม� ก่ าริ่ติด่ เชื้้อ� โคว่ด-19 จ่งม่มาติริ่การิ่เน้นยำา�
แลัะเฝ้้าริ่ะวังเพ้�อป้องกันม่ให้ติ่ดเชื้้�อเพ่�ม
นพ.สมศัักดิ์์� อรรฆศั์ลป์์ อธิ์บดิ์ีกรมการแพทย์์ เปิดเผยว่า
จากศููนย์บริ่ห่ าริ่ส่ถานการิ่ณ์โ์ คว่ด-19 พบการิ่ติด่ เชื้้อ� ในเด็กเลั็กเพ่ม� ข่น�
อย่างติ่อเน้�อง โดยพบการิ่ริ่ะบาดเริ่่�มจากคนในคริ่อบคริ่ัว เชื้่น
การิ่ริ่ับปริ่ะทำานอาหาริ่ริ่่วมกัน หริ่้อใชื้้ส่่�งของริ่่วมกันกับผู้ป่วย
โคว่ด-19 หริ่้อติ่ดจากญ่าติ่ทำม่� าเย่ย� มโดยเด่นทำางมาจากพ้น� ทำ่เ� ส่่ย� ง

นพ.อดิ์์ศัย์ั ภััตตาตัง� ผู้้อ� ำานวย์การสถาบันสุขภัาพเดิ์็ก
แห่่งชาต์มห่าราช์นี กรมการแพทย์์ กลั่าวเพ่ม� เติ่มว่า การิ่ป้องกัน
การิ่ติ่ดเชื้้�อโคว่ด-19 ในเด็กแลัะคริ่อบคริ่ัวส่ามาริ่ถป้องกันได้
ส่่ง� ทำ่ริ่� ว่ มกันป้องกันได้ในขณ์ะน่ค� อ้ การิ่แยกของใชื้้ส่ว่ นติัว แยกพ้น� ทำ่�
จากคนในคริ่อบคริ่ัวทำ่�ติ่ดเชื้้�อโคว่ด-19 แยกริ่ับปริ่ะทำานอาหาริ่
ริ่่วมกัน โดยเฉพาะเด็กทำ่�ม่อาย่ติำ�ากว่า 5 ปี ควริ่ดูแลัอย่างใกลั้ชื้่ด
ห้ามพาเด็กออกไปทำ่ส่� าธาริ่ณ์ะโดยไม่จำาเป็น ควริ่ให้เด็กเลั่นในบ้าน
เว้นริ่ะยะห่างทำางส่ังคม (Social Distancing) ใกลั้ชื้่ดคนอ้�นให้
น้อยทำ่�ส่่ด ผู้ใหญ่่ทำ่�ดูแลัเด็กไม่ควริ่ออกไปนอกบ้าน ถ้าจำาเป็นติ้อง
ออกไปเม้อ� กลัับมาถ่งบ้านติ้องอาบนำ�า เปลั่ย� นเส่้อ� ผ้า ก่อนมาเลั่น
กับเด็ก ส่อนเด็กลั้างม้ อ ใส่่หน้ากาก ริ่ับปริ่ะทำานอาหาริ่ทำ่�ม่
ปริ่ะโยชื้น์ ปริ่่ ง ส่่ ก ส่ะอาด แลัะนอนพั ก ผ่ อ นให้ เ พ่ ย งพอ
จากการิ่ริ่วบริ่วมข้อมูลัผูป้ ว่ ยเด็กทำ่ติ� ด่ เชื้้อ� โคว่ด-19 ทำ่เ� ข้าริ่บั การิ่ริ่กั ษา
ทำ่ส่� ถาบันส่่ขภาพเด็กแห่งชื้าติ่มหาริ่าชื้่น่ ในชื้่วง 3 ริ่ะยะของการิ่ริ่ะบาด
พบว่าเด็กติ่ดเชื้้�อโคว่ด-19 เก้อบริ่้อยลัะ 90 อยู่ในเกณ์ฑ์์ริ่่นแริ่ง
น้อยหริ่้อไม่ม่อาการิ่ ม่ส่่วนน้อยทำ่�จะม่ภาวะปอดอักเส่บริ่่วมด้วย
ผู้ทำ่�ม่อาการิ่ริ่่นแริ่งมักจะพบในเด็กอาย่น้อยมาก ๆ เชื้่น ในเด็ก
ติำ�ากว่า 1 ปี หริ่้อเด็กทำ่�ม่โริ่คปริ่ะจำาติัว กริ่ณ์่ทำ่�ไม่แน่ใจแนะนำาว่า
ไม่ควริ่ออกจากบ้านเพ้�อมาริ่อติริ่วจซึ่่�งอาจจะเพ่�มความเส่่�ยง
ในการิ่ริ่ั บ เชื้้� อ เพ่� ม แติ่ ข อให้ โ ทำริ่ศูั พ ทำ์ ม าติ่ ด ติ่ อ ส่อบถามเพ้� อ
ริ่ับการิ่ปริ่ะเม่นเบ้�องติ้น แลัะริ่ับคำาแนะนำาแนวทำางการิ่เข้าริ่ับ
การิ่ริ่ักษาได้ทำ่� 1415 ส่ายติริ่งโริ่งพยาบาลัเด็ก
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ฐิติรัตน์ เดชพรหม
นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร
กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

น้ำำ�� ย�บ้้วน้ำป�กจ�กส�รสกัดข้้�วไทย

มหาวิิทยาลััยมหิดลัคิิดคิ้นนวิัตกรรมนำ�ายาบ้้วินปากจากสารสกัดข้้าวิไทยเพื่่�อผู้้้ป่วิยส้งอายุ
ท่�ม่ปัญหาโรคิในช่่องปาก แลัะต่อยอดนวิัตกรรมเพื่่�อลัดผู้ลัข้้างเคิ่ยงจากการรักษาโรคิมะเร็งศี่รษะ
แลัะลัำาคิอ
จากการศีึกษาพื่บ้วิ่าผู้้ป้ วิ่ ยส้งอายุมกั ม่คิราบ้จุลันิ ทร่ยเ์ กาะท่ง� า่ มรากฟััน ซึ่ึง� ทำาคิวิามสะอาด
ได้ยากมากกวิ่าผู้้ป้ วิ่ ยปกติ นอกจากการแปรงฟััน เหง่อก แลัะลัิน� แลั้วิ การใช่้นา�ำ ยาบ้้วินปากท่เ� หมาะสม
ร่วิมกับ้การข้้ดหินนำ�าลัาย แลัะเกลัารากฟัันโดยทันตแแพื่ทย์จะช่่วิยทำาให้การทำาคิวิามสะอาด
ทั�วิถึึงข้ึ�นในผู้้้ป่วิยส้งอายุท่�ไม่สามารถึแปรงฟัันได้ถึนัด เน่�องจากทักษะในการจับ้แปรงส่ฟััน หร่อ
ผู้้้ท่�ม่โรคิทางสายตาทำาให้เกิดพื่ยาธิิสภาพื่ในช่่องปากตามมา เช่่น การเกิดโรคิปริทันต์อักเสบ้เร่�อรัง
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ม่กลัิน� ปาก การเกิดเช่่อ� ราในช่่องปาก ปากแห้ง เหง่อกแลัะเย่อ� บุ้ช่อ่ งปากบ้าง ง่ายต่อการระคิายเคิ่อง
เกิ ด แผู้ลัในช่่ อ งปากได้ ง่ า ย การใช่้ นำ�า ยาบ้้ วิ นปากท่� ม่ ส่ วิ นผู้สมข้องสารสกั ด ธิรรมช่าติ ท่� ม่ ฤ ทธิิ�
ฆ่่ า เช่่� อ โรคิในช่่ อ งปากแลัะต้ า นการอั ก เสบ้ ร่ วิ มกั บ้ การข้้ ด หิ น นำ�า ลัายแลัะเกลัารากฟัั น จึ ง เป็ น
คิวิามหวิังใหม่ในการป้องกันแลัะบ้รรเทาโรคิดังกลั่าวิ
กวิ่า 10 ปีทไ่� ด้ทมุ่ เทศีึกษาวิิจยั เร่อ� งการพื่ัฒนานวิัตกรรมนำ�ายาบ้้วินปากจากสารสกัดข้้าวิไทย
อย่างคิรบ้วิงจรตั�งแต่ต้นนำ�าไปจนถึึงปลัายนำ�า โดยได้ม่คิวิามร่วิมม่อกับ้ ทพื่ญ.จินตนา โพื่คิะรัตน์ศีิริ
แลัะท่มงานผู้้้วิิจัย รวิมถึึงภาคิเอกช่นช่่วิยผู้ลัักดันส้่ตลัาด รศี.ดร.ทพื่ญ.ศีรัญญา ตันเจริญ หัวิหน้า
ภาคิวิิช่าเภสัช่วิิทยา คิณะทันตแพื่ทยศีาสตร์ มหาวิิทยาลััยมหิดลั พื่บ้วิ่าข้้าวิไทยพื่ันธิุ์ต่าง ๆ ท่�ม่
ส่หร่อรงคิวิัตถึุสามารถึนำามาเป็นวิัตถึุดิบ้ในการพื่ัฒนาเป็นโภช่นเภสัช่ภัณฑ์์ (Nutraceutical) ท่�
นำาเอาสารสกัดซึ่ึ�งม่คิุณสมบ้ัติในการต้านอนุม้ลัอิสระ ฆ่่าเช่่�อโรคิ แลัะป้องกันการเกิดเย่�อบุ้อ่อน
ภายในช่่องปากอักเสบ้ ซึ่ึ�งเป็นผู้ลัข้้างเคิ่ยงจากการรักษาโรคิมะเร็งศี่รษะแลัะลัำาคิอ ด้วิยการฉายรังส่
หร่อได้รับ้ยาเคิม่บ้ำาบ้ัด มาพื่ัฒนาเป็นนำ�ายาบ้้วินปากสำาหรับ้ผู้้้ป่วิยส้งอายุท่�ม่ปัญหาโรคิในช่่องปาก
ท่�ม่คิวิามปลัอดภัย แลัะม่สรรพื่คิุณท่�เหมาะกับ้ผู้้้ส้งอายุ โดยเป็นการบ้้รณาการองคิ์คิวิามร้้ทางด้าน
เกษตรศีาสตร์ เภสัช่ศีาสตร์ แลัะทันตแพื่ทยศีาสตร์ มาเพื่ิ�มม้ลัคิ่าทางเศีรษฐกิจให้กับ้ข้้าวิไทย
ซึ่ึ�งเป็นพื่่ช่เศีรษฐกิจหลัักข้องไทยมาแปรร้ปให้เกิดประโยช่น์อย่างมหาศีาลั
นวิัตกรรมนำ�ายาบ้้วินปากท่�ได้คิิดคิ้นข้ึ�นน่�ม่ประโยช่น์เพื่่�อป้องกันแลัะบ้รรเทาโรคิปริทันต์
อักเสบ้สำาหรับ้ผู้้้ป่วิยส้งอายุท่�ไม่สามารถึแปรงฟัันได้ท�วิั ถึึง ซึ่ึ�งนอกจากนวิัตกรรมนำ�ายาบ้้วินปากท่�ได้
คิิดคิ้นข้ึน� น่ม� ส่ ารสกัดจากธิรรมช่าติทม่� ฤ่ ทธิิใ� นการฆ่่าเช่่อ� โรคิแลัะรักษาอาการอักเสบ้ในช่่องปากแลั้วิ
ยังม่ส่วินทำาให้เกิดคิวิามชุ่่มช่่�นในช่่องปากด้วิย ซึ่ึ�งยังไม่ม่ผู้้ใดเคิยริเริ�มมาก่อน
จุดเด่นข้องนวิัตกรรมนอกจากเป็นคิรั�งแรกท่�ม่การพื่ัฒนานำ�ายาบ้้วินปากเพื่่�อผู้้้ป่วิยส้งอายุ
ท่ม� ป่ ญ
ั หาโรคิในช่่องปาก ยังมัน� ใจได้ถึงึ คิวิามปลัอดภัยข้องผู้ลัิตภัณฑ์์ทผู้�่ ลัิตจากสารสกัดข้้าวิไทยท่ป� ลั้ก
แบ้บ้อินทร่ย์ (Organic) ซึ่ึ�งไร้สารเคิม่เจ่อปน แลัะผู้่านมาตรฐานสมาพื่ันธิ์เกษตรอินทร่ย์นานาช่าติ
(International Federation of Organic Agriculture Movements; IFOAM) ซึ่ึ�งใช่้ตรวิจรับ้รอง
เกษตรอินทร่ย์ทั�วิโลัก โดยเป็นการใช่้เทคิโนโลัย่ “แกลั้งข้้าวิ” ซึ่ึ�งเป็นศีาสตร์พื่ระราช่าท่�ใช่้หลัักการ
“เปียกสลัับ้แห้ง” การลัอกหญ้าบ้างส่วินออกจากร่องนำ�าในแปลังนาเพื่่�อให้สะดวิกต่อการระบ้าย
ข้องนำ�า โดยไม่ต้องใช่้ยาฆ่่าหญ้า แลัะเป็นมิตรต่อสิ�งแวิดลั้อม
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จากการทดสอบ้ให้ผู้้ป่วิยส้งอายุทดลัองบ้้วินปากด้วิยนำ�ายาบ้้วินปากจากสารสกัดข้้าวิไทย
ภายในระยะเวิลัา 3 เด่อน พื่บ้วิ่าผู้้้ป่วิยส้งอายุไม่ม่อาการแสบ้ปาก ร้้สึกชุ่ม่ ช่่�นในลัำาคิอแลัะช่่องปาก
รวิมทั�งม่คิวิามพื่อใจในรสช่าติข้องนำ�ายาบ้้วินปากท่�ม่กลัิ�นสมุนไพื่ร แลัะเม่�อทดสอบ้ด้วิยเคิร่�องวิัด
กลัิ�นปากพื่บ้วิ่าผู้้้ป่วิยส้งอายุมก่ ลัิ�นปากลัดลัง ซึ่ึ�งท่มวิิจัยกำาลัังต่อยอดพื่ัฒนาผู้ลัิตภัณฑ์์ช่นิดต่าง ๆ
ท่ใ� ช่้ในช่่องปาก เพื่่อ� ช่่วิยลัดการเกิดเย่อ� บุ้ออ่ นภายในช่่องปากอักเสบ้ รวิมถึึงอาการปากแห้ง ซึ่ึง� เป็น
ผู้ลัข้้างเคิ่ยงจากการรักษาโรคิมะเร็งศี่รษะแลัะลัำาคิอต่อไป
ท่�ผู้่านมาผู้ลังานวิิจัยสร้างสรรคิ์นวิัตกรรมจากสารสกัดข้้าวิไทยดังกลั่าวิได้รับ้การต่พื่ิมพื่์
ในวิารสารวิิช่าการช่ั�นนำาระดับ้นานาช่าติแลั้วิรวิม 3 ฉบ้ับ้ แลัะได้ย่�นจดทรัพื่ย์สินทางปัญญาจำานวิน
4 เร่�อง ผู้่านการดำาเนินการโดยสถึาบ้ันบ้ริหารจัดการเทคิโนโลัย่แลัะนวิัตกรรม (iNT) มหาวิิทยาลััย
มหิดลั แลัะกำาลัังอย้ใ่ นระหวิ่างการข้อเคิร่อ� งหมายรับ้รองจากสำานักงานคิณะกรรมการอาหารแลัะยา
(อย.) ก่อนวิางตลัาดในเด่อนตุลัาคิม พื่.ศี. 2564 น่�
จากการคิำานวิณม้ลัคิ่าข้องการนำาข้้าวิไทยมาเป็นวิัตถึุดิบ้ในการดัดแปลังให้เป็นงานวิิจัยน่�
พื่บ้วิ่าสามารถึเพื่ิม� ม้ลัคิ่าข้องข้้าวิไทยได้มากข้ึน� ถึึง 40 เท่า โดยเป็นการช่่วิยเหลั่อเกษตรกรช่าวินาไทย
ซึ่ึ�งเปร่ยบ้เหม่อนกระด้กสันหลัังข้องช่าติให้ม่สุข้ภาวิะท่�ด่จากการทำาเกษตรอินทร่ย์ปลัอดสารเคิม่
พื่ร้อมม่สถึานะทางเศีรษฐกิจท่�ด่ข้�ึนจากการทำาให้ข้้าวิไทยได้ม่คิุณคิ่าแลัะม้ลัคิ่าเพื่ิ�มข้ึ�น ตลัอดจน
เป็นการพื่ัฒนาด้านสาธิารณสุข้ข้องประเทศีช่าติ นับ้เป็น “ภ้มิปัญญาข้องแผู้่นดิน” ตามปณิธิาน
ข้องมหาวิิทยาลััยมหิดลัท่�ได้สร้างสรรคิ์องคิ์คิวิามร้้เพื่่�อประโยช่น์ต่อประช่าช่นแลัะประเทศีช่าติ
ได้อย่างแท้จริง
ติดตามข้่าวิสารท่�น่าสนใจได้ท่� www.mahidol.ac.th แลัะ Facebook: Mahidol University
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เปิิดคู่่�มืือฉีีดวััคู่ซีีนโคู่วัิด-19

ขั้ั�นตอนการเตรียมืตัวัก�อน-หลััง “เช็็กก�อนฉีีด”
พร้อมืวัิธีีลัดคู่วัามืเสี่ี�ยงจาก “ภััยเงียบ” อย�างมืั�นใจ
การฉีีดวััคซีีนโควัิด-19 ดูเป็็นเร่อ� งแสนจะชิิลของหน่ม� สาวัทั้ัง� หลาย เหล่อก็แค�
ทั้ำาตััวัให้แข็งแรง นั�งรอ นอนรอ ตั�อแถวัรับวััคซีีนตัามคิวัทั้ี�จะถึงในเร็วั ๆ นี�
แตั�เม่�อยกเคสการฉีีดวััคซีีนไป็พููดในกล่�มผูู้้หลักผูู้้ใหญ่� วััคซีีนเข็มเดียวักัน
จะกลายเป็็นเร่�องคนละกรณีีทั้ันทั้ี เพูราะนอกจากภููมิค่้มกันทั้ี�แตักตั�างกันชินิด
เทั้ียบเด็กวััยร่น� ไม�ได้แล้วั ข�าวัคราวัผู้ลข้างเคียงจากวััคซีีนยังเป็็นหนึง� ในป็ัจจัยทั้ีทั้� ำาให้
ผูู้้ใหญ่�หลาย ๆ ทั้�านยังคงกังวัลจนเกิดคำาถามขึ�นมามากมายในใจ
“ก่่อนฉีีดวััคซีีนต้้องทำำ�อะไรบ้้�ง?” “ถ้้�ฉีีดแล้้วัต้้องไปฉีีดซีำ��อีก่หรือ?”
“แก่่แล้้วัจะเสี่ี�ยงม�ก่หรือเปล้่�?” หรือ “ก่ล้�งปีนี�ต้้องรับ้วััคซีีนไข้้หวััดใหญ่่
ฉีีดแล้้วัมันจะต้ีก่ันไหม?”
การตัั�งข้อสงสัยถ่อเป็็นหนึ�งในภููมิค่้มกันทั้ี�ดี เพูราะจะนำามาซีึ�งแนวัทั้าง
การป็ฏิิบัตัิตััวัทั้ี�ถูกตั้อง รวัมไป็ถึงการลดควัามเสี�ยงหลังรับวััคซีีนได้อีกด้วัย แน�นอน
วั�าคำาตัอบของคำาถามเหล�านี�ไม�ได้แค�เป็็นป็ระโยชิน์กับใครคนใดคนหนึ�งเทั้�านั�น
เพูราะไม�วั�าค่ณีจะเป็็นผูู้้ใหญ่� เด็กวััยร่�น หร่อวััยทั้ำางาน ตั�างก็ควัรตั้องศึึกษาก�อน
เข้ารับวััคซีีนจริง เพู่�อให้วััคซีีนทั้่กเข็มเกิดป็ระสิทั้ธิิภูาพูมากทั้ี�สด่
นพ.วัิทำย� วัันเพ็ญ่ ผู้้้ช่่วัยผู้้้อำ�นวัยก่�รโรงพย�บ้�ล้พระร�มเก่้� เผู้ยวั�า
“วััคซีีนโควัิด-19 ส�วันใหญ่�จะฉีีดให้กับผูู้้ทั้�ีมีอาย่ 18 ป็ีข�ึนไป็ โดยทั้ี�แทั้บไม�ตั้อง
เตัรียมตััวัอะไรเป็็นพูิเศึษ แตั�สำาหรับการฉีีดวััคซีีนผู้�านแพูลตัฟอร์ม ‘หมอพูร้อม’ ผูู้ร้ บั
วััคซีีนล็อตัแรกค่อ ‘กล่ม� ผูู้ส้ งู อาย่ทั้ม�ี อี าย่ตัง�ั แตั� 60 ป็ีขน�ึ ไป็ และกล่ม� ผูู้ม้ โี รคป็ระจำาตััวั
7 โรคเร่�อรัง’ ควัามกังวัลทั้ี�ตัามมาค่อ เร่�องของส่ขภูาพู และข้อสงสัยวั�าตันเอง
มีภููมิค่้มกันทั้ี�ดีพูอจะรับผู้ลข้างเคียง-อาการแพู้ของวััคซีีนหร่อไม� และตันเองควัรไป็
ตัรวัจส่ขภูาพูก�อนฉีีดจริงหร่อเป็ล�า”
“คำ�ต้อบ้คือ ก่�รต้รวัจสีุ่ข้ภ�พโดยทำั�วัไป ‘ไม่’ สี่�ม�รถ้ระบุ้ได้วั่�เร�
มีโอก่�สี่แพ้วัคั ซีีนหรือไม่ แต้่ก่�รต้รวัจสีุ่ข้ภ�พจะช่่วัยให้เร�ทำร�บ้ถ้ึง ‘ภัยเงียบ้’
ข้องโรคทำี�ยังไม่แสี่ดงอ�ก่�ร จะช่่วัยให้แพทำย์สี่�ม�รถ้ประเมินควั�มเสี่ี�ยง
ก่่อนฉีีดวััคซีีนได้ดีข้�นึ อีก่ระดับ้”
นอกจากนี�การตัรวัจเชิ็กส่ขภูาพูยังเป็็นตััวัชิ�วัยลด ‘ควัามร่นแรง’ ของโรค
ได้เป็็นอย�างดี โดยเฉีพูาะกับกล่ม� คนทั้ีม� อี าย่ 60 ป็ีขนึ� ไป็ หร่อกล่ม� ผูู้ป็้ วั่ ย 7 โรคเร่อ� รัง
ทั้ี� จ ะชิ� วั ยสร้ า งป็ระโยชิน์ ตั� อ การรั ก ษา และชิ� วั ยให้ เรารั บ ม่ อ อาการของโรคได้
แตั�เนิ�น ๆ ไม�เวั้นแม้กับกล่�มคนอาย่น้อย เพูราะการรู้เทั้�าทั้ันภูัยเงียบหร่อโรคแฝง
ภูายในตััวั นั�นหมายถึงเราจะมีเวัลาวัางแผู้นการรักษาเพูิ�ม และยังมีเวัลาเตัรียม
ควัามพูร้อมให้แข็งแรงก�อนฉีีดวััคซีีนโควัิด-19 ได้อีกด้วัย
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และเม่อ� การตัรวัจส่ขภูาพูชิ�วัยเตัรียมควัามพูร้อมให้เรา
ได้ในระดับหนึ�ง ทั้ีนี�ลองหันมามองฝั�งตััวัเองบ้างวั�าเราควัร
เตัรียมตััวัอย�างไรก�อนเข้ารับวััคซีีน
อั น ดั บ แรก คำา นึ ง ให้ ดี วั� า “2 วัั น ก่่ อ นแล้ะหล้ั ง ”
ฉีีดวััคซีีนให้งดออกกำาลังกายหนักหร่อยกสิง� ของทั้ีม� นี ำ�าหนักมาก
และตั้องนอนหลับพูักผู้�อนให้เพูียงพูอด้วัย
วัันทั้ีฉี� ดี วััคซีีนจริงควัรด่ม� นำ�าอย�างน้อย 500-1,000 ซีีซีี
(ป็ระมาณี 3-5 แก้ วั ) งดชิา กาแฟ รวัมถึ ง เคร่� อ งด่� ม ทั้ี� มี
แอลกอฮอล์ และเล่อกฉีีดแขนข้างทั้ี�ไม�ค�อยถนัด (สำาหรับผูู้้ทั้ี�
รับป็ระทั้านยาละลายลิ�มเล่อดอยู�สามารถรับป็ระทั้านยาได้
ตัามป็กตัิ แตั�เม่�อฉีีดยาแล้วัให้กดนิ�งตัรงตัำาแหน�งทั้ี�ฉีีดตั�ออีก
1 นาทั้ี) หลังฉีีดแล้วัเจ้าหน้าทั้ี�จะให้รอสังเกตัอาการในบริเวัณี
สถานทั้ี�ฉีีดอีก 30 นาทั้ี
หลังจากฉีีดวััคซีีนอย�างน้อย 2 วััน พูยายามไม�ใชิ้งาน
แขนข้างนั�น ไม�ควัรเกร็งยกของหนัก และไม�ควัรบีบนวัดบริเวัณี
ทั้ี� ฉีี ด วัั ค ซีี น ในกรณีี ทั้ี� มี ไข้ ห ร่ อ ป็วัดเม่� อ ยมากจนทั้นไม� ไ หวั
สามารถรับป็ระทั้านยาพูาราเซีตัามอลขนาด 500 มิลลิกรัม
ครัง� ละ 1 เม็ด (รับป็ระทั้านซีำ�าได้ถา้ จำาเป็็น) แตั�ให้หา� งกัน 6 ชิัวั� โมง
และโน้ ตั ไวั้ เ ลยวั� า “ห้ � มรั บ้ ประทำ�นย�จำ� พวัก่ Brufen,
Arcoxia, Celebrex เด็ดข้�ด!!”
นพ.วัิทำย� เสริมตั�อวั�า วััคซีีนโควัิด-19 ทั้ี�มีใชิ้ในไทั้ย
ทั้ัง� แอสตัร้าเซีนเนก้าและซีิโนแวัคเป็็นวััคซีีนทั้ีตั� อ้ งฉีีดรวัม 2 เข็ม
เพู่�อกระตั่้นภููมิค่้มกันให้มีป็ระสิทั้ธิิภูาพู แตั�ขั�นตัอนของการฉีีด
วััคซีีนซีำ�าหลังจากนั�นยังไม�มีผู้ลการศึึกษามากพูอทั้ี�จะระบ่ได้วั�า
จะตั้องฉีีดกระตั่น้ ซีำ�าอีกครั�งเม่�อไร
“ป็กตัิคนเราจะทั้ำาการฉีีดวััคซีีนซีำ�าเป็็นป็ระจำาทั้่กป็ีเพู่อ�
กระตั่น้ ภููมคิ ม้่ กัน ตััวัอย�างเชิ�น การฉีีดวััคซีีนป็้องกันโรคไข้หวััดใหญ่�
ชิ�วังฤดูฝน แตั�การทั้ี�ตั้องฉีีดวััคซีีนโควัิด-19 ในสภูาวัะเร�งด�วัน
ทั้ำาให้หลายคนกังวัลใจวั�าวััคซีีนทั้ัง� 2 ชินิดทั้ีฉี� ดี ในเวัลาไล�เลีย� กัน
อาจทั้ำาให้เกิดผู้ลเสียกับร�างกาย ซีึง� เร่อ� งดังกล�าวัไม�เป็็นควัามจริง
แตั�อย�างใด”
นพ.วัิ ทำย� ได้ ให้ คำาแนะนำาวั�า “ก่�รเข้้�รั บ้วััคซีีน
ไข้้หวััดใหญ่่ควัรเวั้นระยะห่�งก่ับ้วััคซีีนโควัิด-19 ก่่อนหรือหล้ัง
ก่็ได้เป็นเวัล้�อย่�งน้อย 1 เดือน” หร่อในกรณีีทั้อ�ี ยูใ� นกล่ม� เสีย� ง
ทั้ีไ� ด้รบั วััคซีีนโควัิด-19 เข็มแรกไป็แล้วัให้พูจิ ารณีาขึน� กับชินิดของ
วััคซีีนโควัิด-19 ทั้ี�ฉีีดควับคู�ไป็ด้วัย
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วััคซีีนแอสี่ต้ร้�เซีนเนก่้� (AstraZeneca) จะมีทำ�งเล้ือก่
อย้่ 2 ทำ�ง
• สามารถรับวััคซีีนไข้หวััดใหญ่�ค�ันระหวั�างกลางก็ได้
แตั�ตั้องเวั้นระยะหลังฉีีดวััคซีีนโควัิด-19 เข็มทั้ี� 1
ไป็แล้วั 1 เด่อน
• แตั�ถา้ ตั้องการฉีีดวััคซีีนโควัิด-19 ให้ครบ 2 เข็มก�อน
ก็สามารถฉีีดวััคซีีนไข้หวััดใหญ่�ได้เชิ�นกัน แตั�ตั้อง
เวั้นระยะอย�างน้อย 1 เด่อน หลังฉีีดวััคซีีนโควัิด-19
เข็มทั้ี� 2
วััคซีีนซีิโนแวัค (Sinovac) ให้ฉีีดให้ครบ 2 เข็มก�อน
จากนั�นเวั้นระยะ 1 เด่อน แล้วัจึงเข้ารับวััคซีีนไข้หวััดใหญ่�
ตัามฤดูกาลตั�อไป็
การฉีีดวััคซีีนป็้องกันโควัิด-19 ไม�วั�าจะเป็็นชินิดไหน
ยี�ห้ออะไรก็มีป็ระโยชิน์ เพู่�อกระตั่้นภููมิค่้มกันทั้ี�แข็งแรงขึ�นมา
จัดการกับเชิ่�อไวัรัสนี�ด้วัยกันทั้ั�งนั�น
ซีึ� ง การตัรวัจส่ ข ภูาพูเองก็ เ ป็็ น การสร้ า งภูู มิ ค่้ ม กั น
ส�วันหนึ�ง อย�างน้อยก็เพู่�อไม�ให้มีภูัยเงียบมาแฝงตััวัจนทั้ำาให้
อาการของโควัิด-19 ร่นแรงขึ�นนั�นเอง
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