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บทบรรณาธิการ
เข้้าสู่่เ� ดืือนที่่� 6 ข้องปีีแล้้วครัับ เรัายัังคงอยั่กั� นั ห่�าง ๆ อยั�างห่�วง ๆ
เห่มืือนเดืิมืนะครัับ เพรัาะยัังคงต้้อง keep social distancing เพื�อปี้องกััน
กัารัแพรั�กัรัะจายัข้องเชื้ื�อโควิดื-19 ซึ่่�งสู่ถานกัารัณ์์ยัังคงน�าเปี็นห่�วงจากั
จำานวนผู้่้ต้ิดืเชื้ื�อแล้ะเสู่่ยัชื้่วิต้ที่่�มื่แนวโน้มืจะเพิ�มืข้่�นอยั�างต้�อเนื�อง รัวมืถ่ง
อัต้รัากัารัไดื้รับั วัคซึ่่นปี้องกัันโควิดื-19 ข้องปีรัะชื้ากัรัไที่ยักั็ยังั ค�อนข้้างชื้้าอยั่�
ดืังนั�น ข้อให่้ทีุ่กัที่�านยัังคงต้้องปีฏิิบัต้ิต้ามืห่ล้ักักัารัข้อง D-M-H-T-T-A
กัันอยั�างเครั�งครััดืแล้ะต้�อเนื�องนะครัับ
เรัิ�มืต้้นข้องฉบับน่� กัองบรัรัณ์าธิิกัารัต้้องข้อแสู่ดืงความืยัินดื่กัับ
สู่ถาบันอุที่ยัานธิรัรัมืชื้าต้ิวิที่ยัาสู่ิรั่รัุกัข้ชื้าต้ิ มืห่าวิที่ยัาล้ัยัมืห่ิดืล้ ที่่�ไดื้รัับ
กัารัรัับรัองมืาต้รัฐานสู่วนพฤกัษศาสู่ต้รั์โล้กั BGCI ข้องสู่ห่รัาชื้อาณ์าจักัรั
ซึ่่� งเปี็นสู่วนพฤกัษศาสู่ต้รั์ แห่�งแรักัข้องปีรัะเที่ศไที่ยัที่่� ไดื้รัับกัารัรัั บรัอง
มืาต้รัฐานดืังกัล้�าวน่ค� รัับ สู่�วนปีรัะเดื็นน�าสู่นใจที่่เ� รัาเต้รั่ยัมืมืาฝากัทีุ่กัที่�านนัน�
เรัิ� มื จากัปีรัะเดื็ น รั้ อ นที่่� ไ มื� กั ล้� า วถ่ ง คงไมื� ไ ดื้ คื อ กัารัใชื้้ ฟ้้ า ที่ะล้ายัโจรั
เพื�อรัักัษาโรัคโควิดื-19 แล้ะกัารัเต้รั่ยัมืความืพรั้อมืให่้กัับเดื็กั ๆ ในบ้าน
สู่ำาห่รัับกัารัเรั่ยันออนไล้น์ ซึ่่�งเปี็นที่่�กัล้�าวถ่งในทีุ่กับ้านทีุ่กัครััวเรัือนกัันเล้ยั
จะที่ำาอยั�างไรั จะเต้รั่ยัมืต้ัวกัันอยั�างไรั เข้้าไปีดื่รัายัล้ะเอ่ยัดืในเล้�มืไดื้ครัับ
สู่�วนเนื�อห่าวิชื้ากัารัในฉบับน่�มื่ห่ล้ายัเรัื�อง อาที่ิเชื้�น เบาห่วาน
ในผู้่สู่้ ง่ อายัุ โรัคต้ับอักัเสู่บซึ่่ กัารัจัดืกัารัผู้�าต้ัดืในยัุคโควิดื-19 กัารัปีรัับสู่มืดืุล้
กัารันอนห่ล้ับโดืยัห่ล้ักักัารัข้องแพที่ยั์แผู้นจ่น แล้ะยัังมื่ข้้อมื่ล้กัารัปีรัะเมืิน
ผู้ล้โครังกัารันำา รั� อ งให่้ ผู้่้ ปี่ ว ยัรัั บ ยัาที่่� รั้ า นยัาเพื� อ ล้ดืความืแออั ดื ใน
โรังพยัาบาล้มืาแจ้งให่้ทีุ่กัที่�านที่รัาบอ่กัดื้วยัครัับ นอกัจากัน่�เรัามื่ห่ล้ักัสู่่ต้รั
รัะดืับปีรัิญญาต้รั่ที่่�นา� สู่นใจมืาแนะนำาให่้น้อง ๆ ที่่กั� ำาล้ังจะสู่มืัครัเข้้าเรั่ยัน
ในรัะดืับมืห่าวิที่ยัาล้ัยัเปี็นที่างเล้ือกัเพิมื� เต้ิมื คือ ห่ล้ักัสู่่ต้รัวิที่ยัาศาสู่ต้รับัณ์ฑิิต้
สู่าข้าวิชื้าฉุกัเฉินกัารัแพที่ยั์ รัวมืถ่งห่ล้ักัสู่่ต้รัวิที่ยัาศาสู่ต้รัมืห่าบัณ์ฑิิต้
สู่าข้าวิชื้าวิที่ยัาศาสู่ต้รั์กัารักั่ฬา ซึ่่ง� มื่ความืน�าสู่นใจแล้ะที่ันสู่มืัยัมืากัเล้ยันะครัับ
ผู้่้ที่่�สู่นใจสู่ามืารัถเข้้าไปีดื่รัายัล้ะเอ่ยัดืภายัในเล้�มืเพิ�มืเต้ิมืไดื้ ที่้ายัสูุ่ดืน่�ดื่แล้
สูุ่ข้ภาพให่้แข้็งแรัง ห่�างไกัล้โควิดื-19 กัันทีุ่กัที่�านนะครัับ
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ทีีมวิิจััยหลัักสููตรวิิทียาการชะลัอวิัยแลัะฟื้้�นฟืู้สูุขภาพ ม.ธุุรกิจับััณฑิิตย์

พิสููจัน์สูารสูกัดจัากธุรรมชาติช่วิยบัรรเทีาอาการวิัยทีองได้
ทีีมอาจารย์์และนัักศึึกษาแพทีย์์ปริญญาโที หลักสููตรวิิทีย์าการชะลอวิัย์
และฟื้้นั� ฟืู้สูขุ ภาพ มหาวิิทีย์าลัย์ธุุรกิจบััณฑิิตย์์ นัำาโดย์ ผศ.ดร.เอกราช บำำารุงพืืชน์์,
ผศ.น์พื.มาศ ไม้ประเสริฐ และ ผศ.น์พื.พืัน์ธ์์ศักดิ� ศุกระฤกษ์์ ทีำาการศึึกษา
วิิ จั ย์ ทีางคลิ นัิ ก ซึ่ึ� ง ได้ รั บั การตี พิ ม พ์ ล งในัวิารสูารวิิ ช าการระดั บั นัานัาชาติ
Journal of Dietary Supplements ในัปี ค.ศึ. 2020 โดย์มีวิัตถุุประสูงค์การศึึกษา
วิิจย์ั เพ่อ� ทีดสูอบัประสูิทีธุิผลและควิามปลอดภัย์ของโภชนัเภสูัชภัณฑิ์ทีปี� ระกอบั
ไปด้วิย์สูารสูกัดจากธุรรมชาติตา่ ง ๆ ได้แก่ สูารสูกัดจากถุัวิ� เหล่อง, แบัล็ค โคฮอสู,
เชสูต์ เ บัอร์ รี� , และนัำ�า มั นั พริ ม โรสู ต่ อ อาการวิั ย์ ทีองในัผู้ ห ญิ ง หลั ง หมด
ประจำาเด่อนั จำานัวินั 110 คนั ผลการศึึกษาวิิจย์ั พบัวิ่ากลุม่ ทีีร� บัั ประทีานัสูารสูกัด
จากธุรรมชาติหร่อโภชนัเภสูัชภัณฑิ์เสูริมเป็นัระย์ะเวิลา 3 เด่อนั ช่วิย์บัรรเทีา
อาการวิัย์ทีองได้ โดย์มีผลให้อาการต่าง ๆ เหล่านัีล� ดลง ได้แก่ อาการร้อนัวิูบัวิาบั
หร่อเหง่อ� ออกมากเป็นัช่วิง ๆ ปัญหาการนัอนัไม่หลับั อารมณ์ซึ่มึ เศึร้า หงุดหงิดง่าย์
เม่�อเทีีย์บักับักลุ่มทีี�ไม่ได้รับัสูารสูกัดจากธุรรมชาติ นัอกจากนัี�ย์ังพบัวิ่าช่วิย์
ลดระดับัตัวิชี�วิัดภาวิะการอักเสูบั hs-CRP รวิมทีั�งระดับัไขมันั LDL-C และ
ไตรกลีเซึ่อไรด์ได้โดย์ปราศึจากผลข้างเคีย์ง จึงอาจช่วิย์ลดปัจจัย์เสูี�ย์งของ

โรคหัวิใจและหลอดเล่อดได้ด้วิย์ จากผลการวิิจัย์ทีี�
ค้นัพบัครั�งนัี�จึงอาจเป็นัทีางเล่อกหนัึ�งทีี�ดีในัการใช้
ประโย์ชนั์สูารสูกัดจากธุรรมชาติเหล่านัีใ� นัการบัรรเทีา
ปัญหาอาการวิัย์ทีองได้อย์่างปลอดภัย์ และช่วิย์
สู่ ง เสูริ ม คุ ณ ภาพชี วิิ ต กลุ่ ม คนัวิั ย์ ทีองให้ ดี ขึ� นั ได้
อีกด้วิย์

อย.จัับัมือแพลัตฟื้อร์มสูกัดกัน
� โฆษณาออนไลัน์ผิด
ิ กฎหมาย

ภญ.สุภัทรา บำุญเสริม รองเลขาธ์ิการ
คณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผย์วิ่า ในัแต่ละปี
สูำานัักงานัคณะกรรมการอาหารและย์า (อย์.) ได้
เฝ้้าระวิังการโฆษณาผลิตภัณฑิ์สูขุ ภาพทีีเ� ผย์แพร่ทีาง
อินัเตอร์เนั็ต ไม่วิ่าจะเป็นัสู่�อออนัไลนั์ โดย์นัอกจาก
ดำาเนัินัมาตรการทีางปกครองในัการสูัง� ระงับัโฆษณา
และเปรีย์บัเทีีย์บัปรับัตามกฎหมาย์ บัูรณาการกับั
หนั่วิย์งานัภาครัฐทีี�เกี�ย์วิข้อง เช่นั กระทีรวิงดิจิทีัล
เพ่�อเศึรษฐกิจและสูังคม (ดีอีเอสู) เพ่�อระงับัเวิ็บัไซึ่ต์

และเผย์แพร่ข้อมูลทีี�ถุูกต้องทีางเฟื้คนัิวิสู์ (Fake news) กองบัังคับัการปราบัราม
การกระทีำาผิดเกีย์� วิกับัการคุม้ ครองผูบั้ ริโภค (บัก.ปคบั.) หร่อกรมสูอบัสูวินัคดีพเิ ศึษ
(ดีเอสูไอ) เพ่�อสู่บัสูวินัหาผู้กระทีำาควิามผิด เป็นัต้นั ย์ังได้ดำาเนัินัการเชิงรุก
ทีำา ควิามร่ วิ มม่ อ กั บั เคร่ อ ข่ า ย์แพลตฟื้อร์ ม สู่� อ สูั ง คมออนัไลนั์ ซึ่ึ� ง ภาย์ใต้
ควิามร่วิมม่อดังกล่าวิแพลตฟื้อร์มจะกำาหนัดนัโย์บัาย์และมาตรฐานัชุมชนัของ
แพลตฟื้อร์มทีีจ� ะไม่ย์นัิ ย์อมให้รา้ นัค้าออนัไลนั์มกี ารขาย์ผลิตภัณฑิ์ทีไี� ม่ปลอดภัย์
ต่ อ ผู้ บั ริ โ ภค รวิมถุึ ง การจั ด ช่ อ งทีางอบัรมให้ ค วิามรู้ กั บั ร้ า นัค้ า ออนัไลนั์
ในัการเล่อกผลิตภัณฑิ์มาวิางขาย์ผ่านัช่องทีางแพลตฟื้อร์มมีช่องทีางพิเศึษ
ในัการประสูานังานัเพ่�อปิดกั�นัและระงับัการโฆษณาขาย์ผลิตภัณฑิ์สูุขภาพทีี�
ผิดกฎหมาย์ผ่านัทีางแพลตฟื้อร์มและให้ควิามร่วิมม่อกับั อย์. ในัการจัดสู่งข้อมูล
ผู้กระทีำาผิดมารับัโทีษตามกฎหมาย์ร่วิมกันั นัอกจากนัี� อย์. ย์ังได้ร่วิมพัฒนัา
ระบับัปัญญาประดิษฐ์ (AI; Artificial Intelligence) ของแพลตฟื้อร์มเพ่�อปิดกั�นั
การขาย์ย์า วิัตถุุออกฤทีธุิ� ย์าเสูพติด และผลิตภัณฑิ์สูุขภาพทีี�ผิดกฎหมาย์อ่�นั ๆ
รวิมถุึงการโฆษณาด้วิย์เนั่�อหา ภาพ เสูีย์ง และข้อควิามทีี�ไม่เหมาะสูมและ
ผิดกฎหมาย์ เพ่�อเพิ�มประสูิทีธุิภาพในัการคุ้มครองผู้บัริโภคย์ิ�งขึ�นั
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สูธุ.เป็ิดห้องป็ฏิิบััติการชีวินิรภัยระดับั 3 ตรวิจัเชื�อโรคควิามเสูี�ยงสููง

น์ายอน์ุทน์ิ ชาญวีีรกูล รองน์ายกรัฐมน์ตรี
และรัฐมน์ตรีวีา่ การกระทรวีงสาธ์ารณสุข กล่าวิวิ่า
กรมวิิทีย์าศึาสูตร์การแพทีย์์ กระทีรวิงสูาธุารณสูุข
ได้ สู ร้ า งควิามร่ วิ มม่ อ กั บั รั ฐ บัาลญี� ป�ุ นั ในัหลาย์
โครงการอย์่างต่อเนั่�อง รวิมทีั�งการก่อสูร้างอาคาร
สูถุาบัั นั วิิ จั ย์ วิิ ที ย์าศึาสูตร์ สู าธุารณสูุ ข แห่ ง ชาติ
ทีี�กรมวิิทีย์าศึาสูตร์การแพทีย์์ จ.นันัทีบัุรี เพ่�อเป็นั
ห้องปฏิิบัตั กิ ารอ้างอิงของประเทีศึด้านัวิิทีย์าศึาสูตร์
การแพทีย์์ มีหนั้าทีี�ย์่นัย์ันัสูาเหตุและสูถุานัการณ์
ของโรคทีีเ� ป็นัปัญหาด้านัสูาธุารณสูุข และปี พ.ศึ. 2563
กรมวิิ ที ย์าศึาสูตร์ ก ารแพทีย์์ ไ ด้ รั บั งบัประมาณ

สูนัับัสูนัุนัจากรัฐบัาลญี�ปุ�นัผ่านัองค์การอนัามัย์โลกจำานัวินั 38,600,000 บัาที
สูำาหรับัการพัฒนัาห้องปฏิิบัตั กิ ารชีวินัิรภัย์ระดับั 2 และระดับั 3 ให้มคี วิามทีันัสูมัย์
เพ่�อเพิ�มศึักย์ภาพด้านัควิามปลอดภัย์และควิามมั�นัคงทีางชีวิภาพ พร้อมทีี�จะ
ดำาเนัินัการเต็มขีดควิามสูามารถุในัการปฏิิบััติงานักับัเช่�อโรคอันัตราย์สููงด้วิย์
ควิามปลอดภัย์ต่อชีวิติ นัักวิิจย์ั และสูิง� แวิดล้อม โดย์เป้าหมาย์ทีีสู� าำ คัญในัการพัฒนัา
ห้องปฏิิบััติการชีวินัิรภัย์ระดับั 3 ครั�งนัี� เพ่�อรองรับัสูถุานัการณ์การระบัาด
ของ COVID-19 ในัด้านัการตรวิจชันัสููตร การพัฒนัาวิิธุีการตรวิจวิิเคราะห์
ชุ ด ตรวิจ วิั ค ซึ่ี นั และย์ารั ก ษาโรค นัอกจากนัี� ย์ั ง เสูริ ม ควิามเข้ ม แข็ ง ในัการ
เป็นัศึูนัย์์กลางการฝ้ึกอบัรมด้านัควิามปลอดภัย์และควิามมันั� คงด้านัชีวิภาพทีาง
ห้องปฏิิบัตั กิ าร (Laboratory Biosafety and Biosecurity Training Center) สูำาหรับั
ภูมภิ าคอาเซึ่ีย์นัในัอนัาคต โดย์เป็นัห้องปฏิิบัตั กิ ารทีีอ� อกแบับัให้มลี กั ษณะพิเศึษ
สูามารถุป้องกันัการหลุดรอดของเช่อ� โรคสููภ่ าย์นัอก ใช้สูำาหรับัการตรวิจวิิเคราะห์
วิิจัย์เช่�อโรคควิามเสูี�ย์งสููง โดย์การปฏิิบััติงานัทีี�สูำาคัญ ได้แก่ การเพาะแย์กเช่�อ
ไวิรัสู การเพาะเลี�ย์งเพิ�มจำานัวินัเช่�อ การสูกัดสูารพันัธุุกรรม และการจัดการกับั
ตัวิอย์่างติดเช่�ออุบัตั ใิ หม่ เพ่�อเป็นัคลังสูาย์พันัธุุ์เช่อ� แห่งชาติ เพ่อ� ประโย์ชนั์ทีจี� ะ
ได้รับัดังนัี� การชันัสููตรโรค, การศึึกษาวิิจัย์ทีางการแพทีย์์และสูาธุารณสูุข,
การควิบัคุมโรค, การสู่งเสูริมพัฒนัาคุณภาพห้องปฏิิบัตั กิ ารเคร่อข่าย์, การต่อย์อด
พัฒนัาย์าและวิัคซึ่ีนั เพ่�อการรักษาและการป้องกันัโรค

สูธุ.เผิย ไทียเจั๋งระดับัโลัก ลัดเชื�อเอชไอวิี-ซิิฟื้ิลัิสู
จัากแม่สูู่ลัูกสูำเร็จัเป็็นครั�งทีี� 3

ดร.สาธ์ิต ปิตุเตชะ รัฐมน์ตรีช่วียวี่าการ
กระทรวีงสาธ์ารณสุ ข กล่ า วิวิ่ า ประเทีศึไทีย์
ได้เสูนัอควิามก้าวิหนั้าของการดำาเนัินังานัป้องกันั
การถุ่าย์ทีอดเช่อ� เอชไอวิีและซึ่ิฟื้ลิ สูิ จากแม่สูลู่ กู และ
ได้ รั บั รางวิั ล จากองค์ ก ารอนัามั ย์ โลก โดย์ได้ รั บั
การประกาศึรับัรองคุณภาพต่อเนั่อ� งในัเวิทีีการประชุม
Global Validation Advisory Committee ณ นัครเจนัีวิา
ประเทีศึสูวิิ ต เซึ่อร์ แ ลนัด์ ซึ่ึ� ง ประเทีศึไทีย์เป็ นั
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ประเทีศึทีี� 2 ของโลกในัการประกาศึควิามสูำาเร็จดังกล่าวิเป็นัครั�งทีี� 3 นัับัจาก
ครัง� ทีี� 1 เม่อ� ปี พ.ศึ. 2559 และครัง� ทีี� 2 เม่อ� ปี พ.ศึ. 2561 โดย์ประเทีศึไทีย์ย์ังคง
รักษาคุณภาพในัการดำาเนัินังานัเพ่�อป้องกันัการติดเช่�อเอชไอวิีในัทีารกแรกเกิด
ทีีเ� กิดจากหญิงตัง� ครรภ์ทีตี� ดิ เช่อ� เอชไอวิีให้ตำ�ากวิ่าร้อย์ละ 2 สูามารถุป้องกันัเด็ก
ทีีเ� กิดจากหญิงตัง� ครรภ์ทีตี� ดิ เช่อ� เอชไอวิีขณะตัง� ครรภ์ได้ปลี ะประมาณ 3,500 คนั
ทีำาให้มีเด็กทีารกทีี�ติดเช่�อเอชไอวิีตำ�ากวิ่า 50 ราย์ต่อปี เนั่�องจากประเทีศึไทีย์
มีควิามเข้มแข็งของระบับับัริการสูาธุารณสูุข โดย์เฉพาะงานัอนัามัย์แม่และเด็ก
มีการดำาเนัินังานัทีี�มีคุณภาพครอบัคลุมสูถุานัพย์าบัาลทีั�งภาครัฐและเอกชนั
โดย์มีเป้าหมาย์ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย์มานัานักวิ่า 50 ปี โดย์ประเทีศึไทีย์ย์ังคง
ดำาเนัินัการพัฒนัาระบับัการป้องกันัและรักษาหญิงตัง� ครรภ์จากโรคติดเช่อ� เอชไอวิี
และซึ่ิฟื้ิลิสูให้ดีขึ�นัอย์่างต่อเนั่�อง แม้วิ่าจะเผชิญต่อการเพิ�มขึ�นัของการติดเช่�อ
ซึ่ิฟื้ิลิสูในัหญิงตั�งครรภ์และทีารก เนั่�องจากมีการติดเช่�อในัเย์าวิชนัทีี�มีจำานัวินั
เพิ�มมากขึ�นั โดย์พัฒนัาระบับัฐานัข้อมูลทีี�จะทีำาให้ประเทีศึสูามารถุติดตาม
สูถุานัการณ์การแพร่ของโรคได้ดี เพ่�อนัำาไปสูู่การบัรรลุเป้าหมาย์ภาย์ในัปี
พ.ศึ. 2573 ค่อ ลดการติดเช่�อราย์ใหม่ให้ตำ�ากวิ่า 1,000 ราย์
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แพทีย์ผิิวิหนังชี�

การเกิดโรคงูสูวิัดตามหลัังการฉีีดวิัคซิีนโควิิด-19
อาจัไม่ใช่สูาเหตุจัากวิัคซิีน
น์พื.สมศักดิ� อรรฆศิลป์ อธ์ิบำดีกรมการแพืทย์ เปิดเผย์วิ่า
ตามทีี�มีข่าวิเผย์แพร่ในัโซึ่เชีย์ลเร่�องการเกิดโรคงูสูวิัดตามหลัง
การฉีดวิัคซึ่ีนัโควิิด-19 นัั�นั ขอเรีย์นัวิ่าโรคงูสูวิัดเป็นัโรคทีี�เกิดจาก
การติดเช่อ� ไวิรัสู varicella ซึ่ึง� เป็นัเช่อ� เดีย์วิกับัไวิรัสูทีีที� าำ ให้เกิดโรคสูุกใสู
และเป็ นั ไวิรั สู ทีี� อ ย์ู่ ใ นักลุ่ ม เดี ย์ วิกั บั ไวิรั สู เริ ม โดย์ทีี� ผู้ ป� วิ ย์เม่� อ
เป็นัโรคสูุกใสูแล้วิเม่�อหาย์จากโรค เช่�อไวิรัสูจะเข้าไปซึ่่อนัในั
ปมประสูาทีและจะถุูกกระตุ้นัเม่�อร่างกาย์มีภูมิคุ้มกันัทีี�อ่อนัแอ
ซึ่ึ�งไวิรัสูจะมีการแบั่งตัวิทีำาให้การปล่อย์เช่�อไวิรัสูออกมาตามแนัวิ
เสู้นัประสูาที จะมีอาการแสูดงเบั่�องต้นัค่อ ปวิดแสูบัปวิดร้อนัทีี�
ผิวิหนัังซึ่ึ�งถุูกควิบัคุมโดย์แนัวิเสู้นัประสูาทีนัั�นั ต่อมาจะมีผ่�นัแดง
ตามด้วิย์ตุ่มนัำ�าในัลักษณะเป็นักลุ่มเรีย์งตัวิตามแนัวิเสู้นัประสูาที
โดย์ทีีต� มุ่ นัำ�าสูามารถุกลาย์เป็นัตุม่ หนัองและแตกเป็นัแผล หร่อเป็นั
สูะเก็ดตามมาได้ หลังจากอาการทีางผิวิหนัังหาย์แล้วิอาจมีอาการ
ปวิดเร่�อรังในัผู้ป�วิย์บัางราย์ รวิมถุึงอาจมีแผลเป็นัตามหลังได้
การเกิดการกระตุนั้ ให้เป็นัโรคงูสูวิัดตามหลังการฉีดวิัคซึ่ีนัโควิิด-19
นัั�นัพบัได้ไม่บั่อย์ ข้อมูล ณ เวิลานัี�ย์ังไม่สูามารถุระบัุได้วิ่าการเกิด
โรคงูสูวิัดตามหลังการฉีดวิัคซึ่ีนัโควิิด-19 นัันั� มีสูาเหตุเกิดจากวิัคซึ่ีนั
เองมี ผ ลกระทีบัต่ อ ระบับัภู มิ คุ้ ม กั นั ของร่ า งกาย์ ทีำา ให้ เ กิ ด
การกระตุนั้ ของเช่อ� ไวิรัสู varicella หร่อวิ่าเป็นัเหตุบังั เอิญทีีพ� บัร่วิมกันั
เนั่�องจากโรคงูสูวิัดเป็นัโรคทีี�พบัได้ค่อนัข้างบั่อย์อย์ู่แล้วิ ทีั�งนัี�
ผู้เชี�ย์วิชาญสู่วินัใหญ่ย์ังมีควิามคิดเห็นัวิ่าการได้รับัวิัคซึ่ีนัป้องกันั
โรคโควิิด-19 นัั�นัมีผลดีมากกวิ่าผลเสูีย์
พืญ.มิ� ง ขวีั ญ วีิ ชั ย ดิ ษ์ ฐ ผู้ อำา น์วียการสถาบำั น์
โรคผิวีหน์ัง กรมการแพืทย์ ให้คำาแนัะนัำาเพิ�มเติมวิ่า การเกิด
การกระตุ้นัของไวิรัสู varicella ทีี�ทีำาให้เกิดโรคงูสูวิัดนัั�นัมักเกิดขึ�นั
ในัผู้สููงอาย์ุ ผู้ป�วิย์ภูมิคมุ้ กันับักพร่อง และผู้ป�วิย์ทีี�รับัประทีานัย์า
กดภูมิคมุ้ กันั ผู้ป�วิย์โรคมะเร็งทีี�ได้ย์าเคมีบัำาบััด การเกิดโรคงูสูวิัด
ตามหลังการฉีดวิัคซึ่ีนัโควิิด-19 นัันั� ข้อมูล ณ เวิลานัีย์� งั ไม่สูามารถุ
ระบัุได้วิ่าเป็นัผลจากวิัคซึ่ีนัจริงหร่อไม่ เพราะโรคงูสูวิัดเกิดเอง
ได้อย์ู่แล้วิ การราย์งานัการเกิดโรคงูสูวิัดตามหลังการฉีดวิัคซึ่ีนั
โควิิด-19 นัั�นัมีประปราย์ในัต่างประเทีศึ โดย์ทีี�สู่วินัใหญ่เป็นั
การราย์งานัในัการเกิดโรคงูสูวิัดหลังจากได้รับัวิัคซึ่ีนัประเภทีทีี�ใช้
สูารพันัธุุกรรม (mRNA vaccines) โดย์มีราย์งานัทีัง� การเกิดโรคงูสูวิัด

หลังได้วิคั ซึ่ีนัทีัง� เข็มแรกและเข็มทีีสู� อง นัอกจากนัีย์� งั ไม่มคี ำาแนัะนัำา
ให้งดวิัคซึ่ีนัเข็มทีีสู� องหากเกิดโรคงูสูวิัดหลังจากได้รบัั วิัคซึ่ีนัเข็มแรก
เพราะการได้รบัั วิัคซึ่ีนัป้องกันัโรคโควิิด-19 นัันั� มีผลดีมากกวิ่าผลเสูีย์
ทีัง� นัีก� ารรักษาโรคงูสูวิัดนัันั� มีทีงั� การรักษาตามอาการ และการรักษา
ร่ วิ มกั บั การใช้ ย์ าต้ า นัไวิรั สู เพ่� อ ช่ วิ ย์ให้ ก ารหาย์ของโรคเร็ วิ ขึ� นั
หากสูงสูัย์วิ่าเป็นัโรคงูสูวิัดแนัะนัำาให้ปรึกษาแพทีย์์ เนั่�องจาก
การรักษาในัช่วิงแรกของโรคมีผลการรักษาทีี�ดีกวิ่า
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ลดเสี่่�ยงติิดเชื้้�อโควิิด-ลดเวิลารัอรัับยาลดแออัดในโรังพยาบาล
จากสถานการณ์์การระบาดของโควิิด-19 ระลอกใหม่่ที่่�ม่่การแพร่กระจายรวิดเร็วิ
ช่่วิงต้้นเดือนเม่ษายน พ.ศ. 2564 จนถึงปััจจุบัน รัฐบาลได้ปัระกาศบังคับใช่้ม่าต้รการควิบคุม่
แบบบูรณ์าการที่่�จำาเปั็นเร่งด่วิน โดยข้อเสนอของศูนย์ปัฏิิบัต้ิการฉุุกเฉุินด้านการแพที่ย์และ
สาธารณ์สุข ปัระกาศราช่กิจจานุเบกษา ข้อกำาหนดออกต้าม่ควิาม่ในม่าต้รา 9 แห่งพระราช่
กำาหนดการบริหารราช่การในสถานการณ์์ฉุุกเฉุิน พ.ศ. 2548 (ฉุบับที่่� 20) ต้ั�งแต้่วิันที่่�
16 เม่ษายน พ.ศ. 2564 เปั็นต้้นม่า สาเหตุ้การระบาดระลอกใหม่่น�ส่ ่วินหนึ�งม่าจากสถานที่่�
เส่�ยงที่่�ม่่ควิาม่แออัดของการรวิม่กลุ่ม่คนจำานวินม่าก ที่ั�งน่�โรงพยาบาลเปั็นอ่กหนึ�งสถานที่่�
เส่�ยงสูงเนื�องจากเปั็นจุดรองรับการคัดกรองกลุ่ม่เส่�ยงและรักษาผูู้้ต้ิดเช่ื�อ ขณ์ะที่่�ยังจำาเปั็น
สำาหรับผูู้ปั้ วิ่ ยที่่ย� งั ต้้องเดินที่างเข้ารับบริการอย่างหล่กเล่ย� งไม่่ได้ โดยเฉุพาะกลุม่่ ผูู้ส้ งู อายุหรือ
กลุ่ม่ผูู้้ปั่วิยโรคไม่่ต้ิดต้่อเรื�อรังที่่�จำาเปั็นต้้องม่าพบแพที่ย์หรือรับยา ซึ่ึ�งหากได้รับเช่ื�อโควิิด-19
อาจส่งผู้ลรุนแรงถึงแก่ช่่วิิต้ได้
จากการปัระชุ่ม่คณ์ะกรรม่การวิิเคราะห์ข้อเสนอที่างเลือกเช่ิงนโยบายและต้ิดต้าม่
การดำาเนินนโยบายให้ผูู้้ปั่วิยรับยาที่่�ร้านยาเพื�อลดควิาม่แออัดในโรงพยาบาล ครั�งที่่� 2/2564
(ภายใต้้คำาสั�งสถาบันวิิจัยระบบสาธารณ์สุข ที่่� 47/2562) ม่่ นพ.สุวิิที่ย์ วิิบุลผู้ลปัระเสริฐ
เปั็นปัระธาน ณ์ โรงพยาบาลเช่่ยงรายปัระช่านุเคราะห์ โดยสถาบันวิิจยั ระบบสาธารณ์สุข (สวิรส.)
ม่่การนำาเสนอผู้ลการวิิจัย “ประเมิินผลโครงการนำาร่องให้้ผ้ป่วยรับยาที่่�ร้านยาเพื่่�อลด
ความิแออัดในโรงพื่ยาบาล ระยะที่่� 2” ซึ่ึง� ได้ที่าำ การศึกษาโครงการให้ผู้ปัู้ วิ่ ยรับยาที่่ร� า้ นยาในกลุม่่
ผูู้ปั้ วิ่ ย 4 กลุม่่ โรค ได้แก่ เบาหวิาน ควิาม่ดันโลหิต้สูง โรคที่างจิต้เวิช่ และหอบหืดหรือโรคเรือ� รัง
ที่่�ไม่่ม่่ควิาม่ซึ่ับซึ่้อนในการดูแล ซึ่ึ�งได้ม่่การขยายผู้ลนำาไปัใช่้ปัระโยช่น์ในช่่วิงการแพร่ระบาด
ของโควิิด-19 ที่่�ผู้่านม่า เพื�อลดควิาม่เส่�ยงการต้ิดเช่ื�อของผูู้้ปั่วิยที่ั�ง 4 กลุ่ม่โรค
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ดร.ร่ง่ นภา คำาผาง นักวิจัยั เคร่อข่่าย สวรส. สังกัดมิ้ลนิธิเิ พื่่อ� การประเมิินเที่คโนโลย่และนโยบาย
ด้านส่ข่ภาพื่ (HITAP) กล่าวิวิ่า ปัี พ.ศ. 2563 ที่่ผู้� า่ นม่าม่่โรงพยาบาลเข้าร่วิม่โครงการนำาร่องฯ 141 แห่ง
จากเปั้าหม่าย 50 แห่ง ส่วินร้านยาเข้าร่วิม่โครงการ 1,081 แห่ง จากเปั้าหม่าย 500 แห่ง เปั็นจำานวินเกิน
เปั้าหม่ายที่่� สปัสช่. กำาหนดไวิ้ ส่วินหนึง� อาจเปั็นเพราะสถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19 ที่ัง� น่โ� ครงการ
ดังกล่าวิจ่ายยาให้กบั ผูู้ปั้ วิ่ ย 4 กลุม่่ โรค โดยวิางแผู้นดำาเนินการด้วิย 3 รูปัแบบ ได้แก่ รูปัแบบที่่� 1 โรงพยาบาล
เปั็นผูู้จ้ ดั ยาสำาหรับผูู้ปั้ วิ่ ยรายบุคคลและส่งยาไปัที่่ร� า้ นยาเพือ� จ่ายยาให้กบั ผูู้ปั้ วิ่ ย รูปัแบบที่่� 2 โรงพยาบาล
นำายาไปัสำารองไวิ้ที่�ร่ ้านยา และให้เภสัช่กรร้านยาเปั็นผูู้้จัดและจ่ายยาให้ผู้้ปัู ่วิยรายบุคคลต้าม่ใบสั�งแพที่ย์
ที่ัง� สองรูปัแบบม่่การดำาเนินการจริงแล้วิ และรูปัแบบที่่� 3 ร้านยาเปั็นผูู้จ้ ดั ซึ่ือ� ยาสำารองยา จัดและจ่ายยาให้กบั
ผูู้ปั้ วิ่ ยรายบุคคลต้าม่ใบสัง� แพที่ย์ แล้วิเบิกค่ายาจากโรงพยาบาล ที่ัง� น่ใ� นส่วินของรูปัแบบที่่� 3 ยังไม่่สาม่ารถ
เกิดขึน� ได้เพราะม่่ขอ้ จำากัดด้านควิาม่แต้กต้่างของราคายาที่่บ� ริษที่ั จะขายให้โรงพยาบาลและร้านยา องค์การ
เภสัช่กรรม่จึงม่าช่่วิยในการจัดหาและจัดซึ่ือ� ยา โดยรูปัแบบที่่� 3 น่ก� าำ ลังอยูใ่ นระหวิ่างการพัฒนาและคาดวิ่า
จะดำาเนินการได้จริงเดือนม่ิถุนายน พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลสาม่ารถเลือกรูปัแบบบริการที่่�เหม่าะสม่กับ
บริบที่ของต้นเอง
“จากการเก็บข้อมู่ลใน 15 โรงพยาบาลจาก 13 เขต้สุขภาพ รวิม่ถึงร้านยาที่่�เปั็นเครือข่าย
ในการดำาเนินงานต้าม่รูปัแบบที่่� 1-2 พบวิ่าโครงการม่่ปัระโยช่น์ต้อ่ ผูู้ร้ บั บริการและผูู้ใ้ ห้บริการ ในด้านช่่วิยลด
ระยะเวิลาการรอรับยาและเวิลาเดินที่างไปัโรงพยาบาล เฉุล่ย� 58 นาที่่ต้อ่ ผูู้ปั้ วิ่ ย 1 คน ผูู้ปั้ วิ่ ยม่่เวิลาปัรึกษาเภสัช่กร
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เพิม่� ขึน� 3 นาที่่ คิดเปั็น 42% ลดควิาม่แออัดในโรงพยาบาลได้เฉุล่ย� 8.5% ต้่อโรงพยาบาล และปัระหยัดต้้นทีุ่น
การเดินที่างของผูู้้ปั่วิยได้ 71% เม่ื�อเที่่ยบกับการรับยาที่่�โรงพยาบาล ผู้ลสำารวิจควิาม่พึงพอใจของผูู้้ปั่วิย
ที่่เ� ข้าร่วิม่โครงการพบวิ่าผูู้ปั้ วิ่ ยพึงพอใจม่าก โดยเฉุพาะในด้านการใช่้เวิลารอคอยรับยาไม่่นาน ควิาม่สะดวิก
ในการเดินที่าง และควิาม่กระต้ือรือร้นของเภสัช่กรในการให้คาำ ปัรึกษา จึงอธิบายผู้ลจากการศึกษาได้วิ่าผูู้้ปั่วิย
ใช่้เวิลารอรับยาที่่ร� า้ นยาไม่่นาน การเดินที่างสะดวิก ปัระหยัดค่าใช่้จา่ ยในการเดินที่างและสาม่ารถนัดหม่าย
เวิลาไปัรับยาได้ เภสัช่กรยังม่่เวิลาในการอธิบายการใช่้ยาให้กบั ผูู้ปั้ วิ่ ยเพิม่� ขึน� ต้ลอดจนเปั็นการลดควิาม่เส่ย� ง
ในการต้ิดโรคระบาดได้ โดยเฉุพาะในสถานการณ์์โรคโควิิด-19 ที่ัง� น่ย� งั พบด้วิยวิ่าหากแพที่ย์เปั็นผูู้แ้ นะนำาให้
ผูู้้ปั่วิยเข้าร่วิม่โครงการ ผูู้้ปั่วิยม่่แนวิโน้ม่ต้อบรับเข้าร่วิม่โครงการได้ม่ากขึ�น” ดร.ร่ง่ นภา กล่าวิ
ดร.ร่ง่ นภา กล่าวิด้วิยวิ่า ในปัระเด็นที่่ผู้� ปัู้ วิ่ ยไม่่เข้าร่วิม่โครงการฯ พบวิ่าผูู้ปั้ วิ่ ยต้้องการที่่จ� ะพบแพที่ย์
ทีุ่กครัง� เพราะต้้องการเข้ารับการต้รวิจต้ิดต้าม่ บางรายไม่่ม่ร่ า้ นยาใกล้บา้ นหรือเดินที่างไม่่สะดวิก ผูู้ปั้ วิ่ ยไม่่ม่น�ั ใจ
คุณ์ภาพการให้บริการของร้านยา และบางรายยังไม่่ที่ราบวิ่าต้นเองสาม่ารถเข้าร่วิม่โครงการได้ สำาหรับข้อเสนอ
ในการพัฒนาด้านบริการของโครงการฯ คือ สำานักงานหลักปัระกันสุขภาพแห่งช่าต้ิ (สปัสช่.) และกระที่รวิง
สาธารณ์สุข (สธ.) ควิรม่่การปัระช่าสัม่พันธ์โครงการให้ปัระช่าช่นที่ราบต้่อเนื�อง และในระดับโรงพยาบาล
ควิรปัระช่าสัม่พันธ์โครงการให้ผู้ปัู้ วิ่ ยที่ราบผู้่านในหลายช่่องที่าง นอกจากน่ผู้� บู้ ริหารโรงพยาบาลที่่ร� วิ่ ม่โครงการ
และจะเข้าร่วิม่โครงการต้้องเต้ร่ยม่ควิาม่พร้อม่และสร้างควิาม่เข้าใจให้กบั แพที่ย์เพือ� ให้เห็นควิาม่สำาคัญของ
การไปัรับยาที่่ร� า้ นยา และให้แพที่ย์ม่ส่ วิ่ นร่วิม่กำาหนดกลุม่่ เปั้าหม่ายและแนวิที่างการดำาเนินงาน รวิม่ที่ัง� เช่ิญช่วิน
ผูู้ปั้ วิ่ ยเข้าร่วิม่โครงการ เช่่น ปัระช่าสัม่พันธ์โครงการให้ผู้ปัู้ วิ่ ยที่ราบในปัระเด็นการลดระยะเวิลารอคอยรับยา
ผูู้ปั้ วิ่ ยได้รบั ยาเดิม่ที่่เ� หม่ือนกับการรับยาที่่โ� รงพยาบาล ไม่่ม่ค่ า่ ใช่้จา่ ยเพิม่� เต้ิม่ ผูู้ปั้ วิ่ ยม่่เวิลาม่ากขึน� ในการสอบถาม่
ข้อมู่ลการใช่้ยาจากเภสัช่กรร้านยา รวิม่ที่ัง� ช่่วิยลดการม่าโรงพยาบาลในช่่วิงการระบาดของโรคโควิิด-19
ที่างด้านโรงพยาบาลเช่่ยงรายปัระช่านุเคราะห์ได้นำาเสนอผู้ลดำาเนินงานโครงการฯ โดยโรงพยาบาล
ได้ปัรับรูปัแบบการให้บริการเภสัช่กรรม่เพื�อมุ่่งสู่ New Normal Pharmacy Service ภายใต้้แนวิคิด “ลด เร่ง
สร้าง” ลดการม่าโรงพยาบาลเพื�อลดแออัด ลดควิาม่เส่�ยงโควิิด-19 เร่งระบายคือ ลดระยะเวิลาการรอคอย
และสร้างรูปัแบบบริการใหม่่ โดยม่่การดำาเนินงานพัฒนาระบบจำาแนกผูู้้ปั่วิยเพื�อเข้าสู่ระบบการรับยา
ที่่ร� า้ นยา และพัฒนาระบบสารสนเที่ศเครือข่ายโรงพยาบาล ร้านยา สปัสช่. เพิม่� เครือข่ายร้านยาให้ครอบคลุม่
พื�นที่่�อำาเภออื�น ๆ ในจังหวิัด ที่ั�งน่�โรงพยาบาลได้ม่่การขยายบริการม่ากกวิ่า 4 กลุ่ม่โรคข้างต้้น เช่่น โรคต้้อ
โรคต้่อม่ลูกหม่ากโต้ และบางโรคต้าม่ดุลวิินิจฉุัยของแพที่ย์ รวิม่ที่ั�งการจัดบริการส่งยาข้าม่อำาเภอเปั็นกรณ์่
พิเศษสำาหรับผูู้้ปั่วิยที่่�ใกล้กับสถานพยาบาลหรือร้านยานั�น ๆ เพื�ออำานวิยควิาม่สะดวิกให้ผูู้้ปั่วิยได้เข้าถึง
บริการม่ากขึ�น

8

วงการยา

ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน 2564

T he Med icin e Jo ur n a l

กองบรรณาธิการ

รู้ทันโรค

‘ไวรัสตุับอักเสบซีี’ ภััยเงียบ ไร้วัคซีีน
ตุรวจร้้ไว รักษาหายขาดได้
หากพููดถึึง “ไวรััสตัับอัักเสบซีี” หลายคนอัาจสงสัยว่าโรัคนีเ� กิดจากอัะไรั มีีอัาการัอัย่างไรัในการัสังเกตั
ตันเอัง แล้วอัันตัรัายหรัือัไมี่ วันนี�เรัามีาไขข้อัข้อังใจ พูรั้อัมีบอักข่าวดี! สำาหรัับวิธีีรัักษา และการัใช้้ยารัักษา
หากรัูตั้ วั เรั็วและเข้ารัับการัรัักษาเรั็วทำำาให้หายขาดได้! แตั่กก็ ลับมีาเป็็นใหมี่ได้เช้่นกัน โดยโรัคไวรััสตัับอัักเสบซีี
เกิดจากการัตัิดเช้ื�อัไวรััสตัับอัักเสบช้นิดซีี สามีารัถึตัิดตั่อักันทำางเลือัดหรัือัเพูศสัมีพูันธี์คล้ายกับไวรััส
ตัับอัักเสบบี ซีึ�งเช้ื�อัไวรััสตัับอัักเสบซีีเมีื�อัเข้าไป็ในรั่างกายจะแบ่งตััวและอัาศัยอัยู่ในตัับ รัะยะแรักทำำาให้เกิด
ตัับอัักเสบเฉีียบพูลัน ส่วนมีากผูู้้ป็่วยมีักจะไมี่มีีอัาการัทำำาให้ผูู้้รัับเช้ื�อัไมี่ทำรัาบว่ามีีการัตัิดเช้ื�อั จะทำรัาบได้
ก็ตัอั่ เมีือั� ไป็ตัรัวจเลือัดแล้วพูบค่าการัทำำางานขอังตัับผู้ิดป็กตัิ หรัือับรัิจาคเลือัดแล้วพูบว่าตัิดเช้ือั� ไวรััสตัับอัักเสบซีี
หากมีีอัาการัแสดงอัาจมีีอัาการัไข้ อั่อันเพูลียจากการัอัักเสบขอังตัับ คลื�นไส้ ตััวเหลือัง ตัาเหลือัง ป็ัสสาวะ
สีเข้มี เบื�อัอัาหารั นำ�าหนักลด และอั่อันเพูลีย โดยทำั�วไป็ป็รัะมีาณ 70-80% ขอังผูู้้ตัิดเช้ื�อัเฉีียบพูลันจะเข้าสู่
รัะยะตัิดเช้ื�อัเรัื�อัรัังเนื�อังจากไมี่สามีารัถึขจัดเช้ื�อัไวรััสอัอักจากรั่างกายได้ ซีึ�งถึ้าหากเป็็นนาน ๆ หลายป็ีอัาจ
มีีภาวะตัับอัักเสบเรัื�อัรัังทำำาให้เกิดพูังผู้ืดหรัือัแผู้ลเป็็นในตัับ นำาไป็สู่ภาวะตัับแข็งและมีีโอักาสเกิดมีะเรั็งตัับ
ในทำี�สุด ทำี�สำาคัญการัทำี�จะทำรัาบได้ว่าตัิดเช้ื�อัไวรััสตัับอัักเสบซีีนั�นจะตั้อังใช้้วิธีีตัรัวจทำางห้อังป็ฏิิบัตัิการัเทำ่านั�น
ถึึงจะทำรัาบ “ไวรััสตัับอัักเสบซีี เจอัช้้ารัักษายาก เจอัเรั็วรัักษาง่่าย แถมหายขาดได้”
สาเหตุุการตุิดตุ่อของเชื้้�อไวรัสตุับอักเสบซีี
ไวรััสช้นิดนี�สามีารัถึตัิดตั่อัเข้าสู่รั่างกายทำางเลือัดเป็็นหลัก โดยเฉีพูาะผูู้้ป็่วยทำี�มีีป็รัะวัตัิการัรัับเลือัด
ก่อันป็ี พู.ศ. 2534 ซีึ�งเป็็นป็ีทำี�เรัิ�มีมีีการัตัรัวจกรัอังหาเช้ื�อัไวรััส ยังพูบได้บ่อัยในผูู้้ทำี�ใช้้ยาเสพูตัิดช้นิดฉีีด
ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน 2564
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การัสักด้วยเครัื�อังมีือัทำี�ไมี่สะอัาด การัฉีีดยากับหมีอัเถึื�อัน และผูู้้ป็่วยโรัคไตัวายเรัื�อัรัังทำี�รัักษาด้วยการัล้างไตั
ยิ�งไป็กว่านั�นยังพูบได้มีากขึ�นสำาหรัับผูู้้ทำ�ีมีีการัตัิดเช้ื�อัไวรััสตัับอัักเสบซีีรั่วมีกับการัตัิดเช้ื�อั HIV โดยมีีอััตัรัา
การัตัิดเช้ือั� ในผูู้ป็้ ว่ ยกลุมี่ นีส� งู ถึึง 8-10 % และสามีารัถึก่อัให้เกิดพูยาธีิสภาพูได้ทำงั� ภายในตัับและภายนอักตัับ

แนวทางการวินิจฉััยและรักษาเชื้้�อไวรัสตุับอักเสบซีี
การัตัรัวจคัดกรัอังเบื�อังตั้นทำี�บ่งช้ี�ว่ายังมีีการัตัิดเช้ื�อัในรั่างกายคือั การัตัรัวจ anti-HCV ถึ้ามีีผู้ลบวก
แสดงว่าเคยตัิดเช้ื�อัไวรััสมีาก่อัน แตั่ไมี่สามีารัถึแยกได้ว่ายังมีีการัตัิดเช้ื�อัไวรััสในรั่างกายหรัือัหายขาดแล้ว
นอักจากนี� anti-HCV ยังให้ผู้ลบวกลวงได้ด้วย ดังนั�น เมีื�อัตัรัวจ anti-HCV ให้ผู้ลบวกจึงตั้อังตัรัวจยืนยันว่า
กำาลังมีีการัตัิดเช้ื�อัจรัิงโดยการัตัรัวจป็รัิมีาณไวรััสในเลือัด (HCV RNA) ด้วยวิธีี PCR ถึ้าตัรัวจไมี่พูบป็รัิมีาณ
ไวรััสหลัง anti-HCV ให้ผู้ลบวก แนะนำาให้ตัรัวจซีำ�าอัีกครัั�งใน 3-6 เดือัน การัตัรัวจหาป็รัิมีาณไวรััสอัาจตั้อัง
รัอัผู้ลจากห้อังป็ฏิิบัตัิการั 3-14 วัน จากนั�นแพูทำย์จึงจะวางแผู้นการัรัักษา และการัตัรัวจป็รัิมีาณไวรััสนี�ยังใช้้
ตัิดตัามีการัรัักษาเพูื�อัป็รัะเมีินผู้ลว่ารัักษาหายขาดหรัือัไมี่

10

วงการยา

ประจำำ�เดืือนมิิถุุนายน 2564

รู้ทันโรค

T he Med icin e Jo ur n a l
ยารักษาใหม่่ให้ผลการรักษาม่ีโอกาสหายม่ากกว่า 95%
ศ.นพ.พิสิฐิ ตั้้ง� กิิจวาณิิชย์์ นาย์กิสิมาคมโรคตั้้บแห่่งประเทศไทย์ อัธีิบายว่า ในป็ัจจุบนั
บัญช้ียาหลักแห่งช้าตัิ (ฉีบับทำี� 2 ) พู.ศ. 2564 ได้มีกี ารัอันุมีตัั กิ ารัใช้้ยาทำีส� ามีารัถึรัักษาครัอับคลุมี
ทำุกสายพูันธีุข์ อังเช้ือั� ไวรััสตัับอัักเสบซีี คือั ยาสูตัรัผู้สมี Sofosbuvir/Velpatavir (SOF/VEL) ซีึง� เป็็น
ยาทำีมี� กี ลไกการัอัอักฤทำธีิโ� ดยตัรังในการัยับยัง� ไวรััสตัับอัักเสบซีี (Direct Acting Antivirals; DAAs)
และมีีป็รัะสิทำธีิภาพูในการัรัักษาการัตัิดเช้ื�อัไวรััสตัับอัักเสบซีีได้หายขาดสูงถึึง 95% จึงสามีารัถึ
กล่าวได้ว่าโรัคตัิดเช้ื�อัไวรััสตัับอัักเสบซีีเป็็นโรัคทำี�สามีารัถึรัักษาหายขาดได้ ป็ัจจุบันยาสูตัรันี�
อัยู่ในสิทำธีิป็รัะโยช้น์สำาหรัับผูู้้ตัิดเช้ื�อัไวรััสตัับอัักเสบซีีทำี�เข้าเกณฑ์์การัรัักษาตัามีป็รัะกาศขอัง
บัญช้ียาหลักแห่งช้าตัิ ภายใตั้การัดูแลรัักษาขอังอัายุรัแพูทำย์สาขารัะบบทำางเดินอัาหารัหรัือั
อัายุรัแพูทำย์ทำั�วไป็ทำี�ป็ฏิิบัตัิงานด้านโรัครัะบบทำางเดินอัาหารัไมี่น้อัยกว่า 5 ป็ี

ความ่ก้าวหน้าของนวัตุกรรม่ทางการแพทย์ ตุรวจคัดกรองร้้ผลใน 2 ชื้ั�วโม่ง
ในยุคนีค� วามีก้าวหน้าทำางเทำคโนโลยีกทำ็ าำ ให้มีนี วัตักรัรัมีทำางการัแพูทำย์อัย่างเครัือั� ง “อัะลินตัิ �ี เอั็มี (Alinity m)”
ใช้้ตัรัวจวินจิ ฉีัยเพูือั� ยืนยันการัตัิดเช้ือั� และตัิดตัามีการัรัักษาทำีมี� ป็ี รัะสิทำธีิภาพู รัวดเรั็ว สามีารัถึอัอักผู้ลการัทำดสอับ
ได้ภายใน 2 ช้ั�วโมีง ได้ผู้ลเรั็วขึ�น 3-4 เทำ่าจากการัตัรัวจรัูป็แบบเดิมี ซีึ�งสามีารัถึตัรัวจรั่วมีกับการัใช้้ยาและ
รัะบบตัิดตัามีการัตัรัวจและรัักษาผูู้้ป็่วยทำี�มีีคุณภาพูและครับวงจรั ลดป็ัญหาการัเดินทำางเข้ามีารัับการัรัักษาทำี�
โรังพูยาบาลหลายครััง� โดยไมี่จำาเป็็น ช้่วยอัำานวยความีสะดวกให้ผู้ป็ู้ ว่ ย อัีกทำัง� ทำำาให้ได้รับั การัรัักษาอัย่างทำันทำ่วงทำี
และมีีป็รัะสิทำธีิภาพู ซีึ�งป็ัจจุบันเครัื�อังดังกล่าวนำาไป็ใช้้ตัรัวจไวรััสตัับอัักเสบบี และไวรััสตัับอัักเสบซีีแล้วทำี�
โรังพูยาบาลจุฬาลงกรัณ์ และโรังพูยาบาลรัามีาธีิบดี
สิ�งที�ทำได้เพ้�อตุ้าน “ไวรัสตุับอักเสบซีี”
• หลักสำาคัญคือั หลีกเลี�ยงป็ัจจัยเสี�ยงขอังการัตัิดเช้ื�อั เช้่น หลีกเลี�ยงการัใช้้ขอังมีีคมีหรัือัเข็มีฉีีดยา
รั่วมีกับผูู้้อัื�น สวมีถึุงมีือัถึ้าตั้อังสัมีผู้ัสเลือัด คู่สมีรัสทำี�มีีเช้ื�อัไวรััสตัับอัักเสบซีีสามีารัถึอัยู่รั่วมีกันได้
ตัามีป็กตัิ มีารัดาทำีตั� ดิ เช้ือั� ไวรััสตัับอัักเสบซีีสามีารัถึให้นมีบุตัรัได้ ไมี่ใช้้มีดี โกนหนวด แป็รังสีฟันั รั่วมีกัน
• ห้ามีใช้้อัุป็กรัณ์ในการัสักรั่วมีกัน
• ใช้้ถึุงยางอันามีัยหากมีีเพูศสัมีพูันธี์หลายคน
• รัับป็รัะทำานอัาหารัให้ครับ 5 หมีู่ รัับป็รัะทำานอัาหารัป็รัุงสุก อัอักกำาลังกาย และพูักผู้่อันให้เพูียงพูอั
• ตัรัวจรั่างกายสมีำ�าเสมีอัเพูื�อัป็รัะเมีินการัทำำางานขอังตัับอัย่างน้อัยป็ีละครัั�ง
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โครงการร่วม 2 หลักสูตร
เพื่อสร้างนักฉุกเฉินการแพทย์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

“หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ –
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา”
และ โครงการวิทย์กีฬา/เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.)

คณะแพทยศาสตร์์โร์งพยาบาลร์ามาธิิบดีี มหาวิิทยาลัยมหิดีล ร์่วิมกัับ วิิทยาลัยวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีกัาร์กัีฬา มหาวิิทยาลัยมหิดีล จััดีงานแถลงข่่าวิพิธิลี งนามบันทึกัข่้อตกัลงวิ่าดี้วิยควิามร์่วิมมือ
ทางวิิชากัาร์โคร์งกัาร์ร์่วิม 2 หลักัสูตร์ เพือ� สร์้างนักัฉุุกัเฉุินกัาร์แพทย์ทางดี้านวิิทยาศาสตร์์กัาร์กัีฬา “หลักัสูตร์
วิิทยาศาสตร์บัณฑิิต สาข่าวิิชาฉุุกัเฉุินกัาร์แพทย์ – หลักัสูตร์วิิทยาศาสตร์มหาบัณฑิิต สาข่าวิิชาวิิทยาศาสตร์์
กัาร์กัีฬา” และ โคร์งกัาร์วิิทย์กัีฬา/เจั้าพนักังานฉุุกัเฉุินกัาร์แพทย์ (จัฉุพ.) ข่ึ�น ณ ห้องปร์ะชุม 910BC ชั�น 9
อาคาร์เร์ียนและปฏิิบตั กัิ าร์ร์วิมดี้านกัาร์แพทย์และโร์งเร์ียนพยาบาลร์ามาธิิบดีี คณะแพทยศาสตร์์โร์งพยาบาล
ร์ามาธิิบดีี มหาวิิทยาลัยมหิดีล
ศ.นพ.ปิิยะมิิตร ศรีธรา คณบดีีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามิาธิบดีี มิหาวิิทยาลัยมิหิดีล
กัล่าวิวิ่า คณะแพทยศาสตร์์โร์งพยาบาลร์ามาธิิบดีี มหาวิิทยาลัยมหิดีล ไดี้มพี นั ธิกัิจัสำาคัญในกัาร์ผลิตบุคลากัร์
ทางกัาร์แพทย์ ซึ่ึง� กัาร์ผลิตบุคลากัร์ทางกัาร์แพทย์ดีา้ นกัาร์แพทย์ฉุกัุ เฉุิน ไดี้แกั่ แพทย์เวิชศาสตร์์ฉุุกัเฉุิน และ
นักัฉุุกัเฉุินกัาร์แพทย์ หร์ือ Paramedic นับวิ่ามีควิามจัำาเป็นและมีควิามสำาคัญอย่างยิ�งในกัาร์ดีูแลผู้ป่วิย
ทีม� คี วิามฉุุกัเฉุินเร์่งดี่วิน โดียกัาร์ผนวิกัเข่้ากัันร์ะหวิ่าง สาข่าวิิชาฉุุกัเฉุินกัาร์แพทย์ และสาข่าวิิชาวิิทยาศาสตร์์
กัาร์กัีฬา ถือเป็นมิติใหม่ข่องกัาร์ดีูแลผู้ป่วิยเร์่งดี่วินที�เป็นบุคลากัร์สำาคัญในดี้านกัาร์กัีฬาไดี้เป็นอย่างดีี
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เวิชศาสตร์์กัาร์กัีฬาเป็นศาสตร์์หนึ�งทางกัาร์แพทย์ท�มี ีบทบาทในกัาร์ปร์ะเมินและดีูแลร์ักัษาผู้บาดีเจั็บ
จัากักัีฬา โดียมีบคุ ลากัร์เฉุพาะทางทีส� ำาคัญ ไดี้แกั่ แพทย์เวิชศาสตร์์กัาร์กัีฬา ผูฝึ้ กัึ สอนนักักัีฬา นักักัายภาพบำาบัดี
และนักัวิิทยาศาสตร์์กัาร์กัีฬา ทำาหน้าทีดี� แู ลผูบ้ าดีเจั็บในสนามแข่่งข่ันกัีฬา และมีบคุ ลากัร์ดี้านกัาร์แพทย์ฉุกัุ เฉุิน
ไดี้แกั่ แพทย์เวิชศาสตร์์ฉุกัุ เฉุิน นักัฉุุกัเฉุินกัาร์แพทย์ (Paramedic) เจั้าพนักังานฉุุกัเฉุินกัาร์แพทย์ (Advanced
emergency medical technician; AEMT) หร์ือพนักังานฉุุกัเฉุินกัาร์แพทย์ (Emergency medical technician;
EMT) ทำาหน้าที�ดีูแลร์ักัษาผู้บาดีเจั็บร์ะหวิ่างส่งต่อไปยังสถานพยาบาล เมื�อบุคลากัร์ดี้านกัาร์แพทย์ฉุุกัเฉุิน
ไดี้เข่้าศึกัษาในหลักัสูตร์ดีังกัล่าวินี�จัะทำาให้กัาร์ดีูแลร์ักัษาผู้บาดีเจั็บทั�งในสนามแข่่งข่ันกัีฬาและร์ะหวิ่างส่งต่อ
สถานพยาบาลร์่วิมกัับบุคลากัร์ดี้านเวิชศาสตร์์กัาร์กัีฬามีปร์ะสิทธิิผลดีีย�งิ ข่ึ�น
โคร์งกัาร์ร์่วิม 2 หลักัสูตร์นี�จัะเร์ิ�มดีำาเนินกัาร์ในปีกัาร์ศึกัษา 2565 โดียเปิดีร์ับนักัเร์ียนที�มีควิามสนใจั
เป็นนักัฉุุกัเฉุินกัาร์แพทย์เฉุพาะทางดี้านวิิทยาศาสตร์์กัาร์กัีฬาจัำานวิน 5 คน ตลอดีร์ะยะเวิลากัาร์ศึกัษา
ทั�ง 2 หลักัสูตร์ จัำานวิน 5 ปี และจัะไดี้ร์ับปร์ิญญา 2 ใบ ในหลักัสูตร์วิิทยาศาสตร์บัณฑิิต สาข่าวิิชาฉุุกัเฉุิน
กัาร์แพทย์ และปร์ิญญาในหลักัสูตร์วิิทยาศาสตร์มหาบัณฑิิต สาข่าวิิชาวิิทยาศาสตร์์กัาร์กัีฬา
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รศ.นพ.บวิรฤทธิ� จัั ก รไพวิงศ์ คณบดีี วิิ ท ยาลั ย วิิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารกี ฬ า
มิหาวิิทยาลัยมิหิดีล กัล่าวิวิ่า วิิทยาลัยวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีกัาร์กัีฬา มหาวิิทยาลัยมหิดีล มุง่ มั�น
ในกัาร์ผลิตบัณฑิิตให้มีควิามเชี�ยวิชาญเฉุพาะทางดี้านวิิทยาศาสตร์์กัาร์กัีฬา เพื�อสร์้างเสร์ิมสุข่ภาวิะที�ดีี
แกั่ปร์ะชาชนและพัฒนากัีฬาสู่ควิามเป็นเลิศ ซึ่ึ�งแนวิคิดีในกัาร์จััดีทำาโคร์งกัาร์ร์่วิม 2 หลักัสูตร์ กัับ
คณะแพทยศาสตร์์โร์งพยาบาลร์ามาธิิบดีี มหาวิิทยาลัยมหิดีล ไดี้มงุ่ เน้นกัาร์สร์้าง “นักัฉุุกัเฉุินกัาร์แพทย์ทม�ี ี
องค์ควิามร์ู้ดี้านวิิทยาศาสตร์์กัาร์กัีฬา” ให้สามาร์ถปฏิิบัติกัาร์ช่วิยชีวิิตผูป้ วิ่ ยฉุุกัเฉุินทัง� ในสถานพยาบาล
และจัุดีเกัิดีเหตุไดี้อย่างถูกัวิิธิแี ละร์วิดีเร์็วิทีส� ดีุ ลดีควิามเสีย� งข่องกัาร์เกัิดีเหตุฉุุกัเฉุินในภาวิะวิิกัฤตในร์ะหวิ่าง
กัาร์แข่่งข่ันกัีฬา หร์ือกัาร์เสียชีวิิต
กัาร์ลงนามบันทึกัข่้อตกัลงควิามร์่วิมมือในคร์ัง� นีเ� ป็นควิามร์่วิมมือคร์ัง� สำาคัญในกัาร์สร์้างและพัฒนา
ทร์ัพยากัร์กัาร์แพทย์ฉุกัุ เฉุินดี้านกัาร์กัีฬา ร์ะหวิ่างคณะแพทยศาสตร์์โร์งพยาบาลร์ามาธิิบดีี มหาวิิทยาลัย
มหิดีล และวิิทยาลัยวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีกัาร์กัีฬา มหาวิิทยาลัยมหิดีล ซึ่ึ�งถือเป็นกัาร์บูร์ณากัาร์
และต่อยอดีกัาร์ศึกัษา กัาร์วิิจัยั กัาร์บร์ิกัาร์กัาร์แพทย์ฉุกัุ เฉุินในกัาร์จััดีกัาร์แข่่งข่ันกัีฬาและพัฒนานวิัตกัร์ร์ม
ผลักัดีันให้เกัิดีควิามกั้าวิหน้าทางวิิชากัาร์ วิิชาชีพ สร์้างกัาร์เปลีย� นแปลงและยกัร์ะดีับมาตร์ฐานกัาร์บร์ิกัาร์
ทางกัาร์แพทย์ฉุุกัเฉุินในกัาร์จััดีกัาร์แข่่งข่ันกัีฬาให้ข่ยายผลออกัไปในวิงกัวิ้าง และเป็นไปตามมาตร์ฐาน
สากัลต่อไป
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แผนการรับนักศึกษา

โครงการร่วม 2 หลักสูตร เพื่อสร้างนักฉุกเฉินการแพทย์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฉุกเฉินการแพทย์) – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

โคร์งกัาร์ร์่วิม 2 หลักัสูตร์ เพื�อสร์้างนักัฉุุกัเฉุินกัาร์แพทย์ทางดี้านวิิทยาศาสตร์์กัาร์กัีฬา มีแผนกัาร์
ร์ับนักัศึกัษาผ่านร์ะบบกัาร์คัดีเลือกักัลางบุคคลเข่้าศึกัษาในสถาบันอุดีมศึกัษา (Thailand university Central
Admission System; TCAS) ร์ูปแบบ Portfolio ในปีกัาร์ศึกัษา 2565 โดียกัำาหนดีคุณสมบัติ ดีังนี�
วิุฒิิการศึกษา: เป็นผู้สำาเร์็จักัาร์ศึกัษาร์ะดีับชั�นมัธิยมศึกัษาปีที� 6 หร์ือกัำาลังศึกัษาอยู่ในร์ะดีับ
ชั�นมัธิยมศึกัษาปีท�ี 6 ซึ่ึ�งคาดีวิ่าจัะสำาเร์็จักัาร์ศึกัษาในปีกัาร์ศึกัษาที�เปิดีร์ับสมัคร์
แผนการศึกษา: วิิทยาศาสตร์์ - คณิตศาสตร์์ หร์ือต้องเร์ียนร์ายวิิชาพื�นฐานและร์ายวิิชาเพิ�มเติม
ข่องกัลุม่ สาร์ะกัาร์เร์ียนร์ู้วิทิ ยาศาสตร์์ ไม่นอ้ ยกัวิ่า 22 หน่วิยกัิต คณิตศาสตร์์ ไม่นอ้ ยกัวิ่า 12 หน่วิยกัิต และ
ภาษาต่างปร์ะเทศ ไม่น้อยกัวิ่า 9 หน่วิยกัิต
ผลการเรียนเฉลี�ยสะสมิตลอดีหลักสูตร (GPAX): ไม่น้อยกัวิ่า 3.00
ผลการเรียนเฉลี�ยสะสมิกลุ�มิสาระการเรียนรู� (GPA): วิิทยาศาสตร์์ คณิตศาสตร์์ และภาษา
ต่างปร์ะเทศ ไม่น้อยกัวิ่า 3.00
มิาตรฐานควิามิรู�ภาษาอังกฤษ: ผู้สมัคร์เข่้าศึกัษาต้องมีผลกัาร์ทดีสอบควิามร์ู้ภาษาอังกัฤษ
ผ่านเกณฑ์์มิาตรฐานควิามิรูภ� าษาอังกฤษขั้ัน� ตำา� ทีร� บั เขั้�าศึกษา อย่างใดีอย่างหนึง� ต่อไปนี� และผลกัาร์ทดีสอบ
มีอายุไม่เกัิน 2 ปี นับจันถึงวิันที�ยื�นใบสมัคร์
ปิระเภทคะแนนทดีสอบ

ระดีับคะแนน

MU GRAD Plus (MU GRAD TEST + Speaking Section)

70 ข่ึ�นไป

IELTS (Academic Module)

5.0 ข่ึ�นไป

TOEFL iBT

64 ข่ึ�นไป

MU ELT

84 ข่ึ�นไป

สอบถามิรายละเอียดีเพิ�มิเติมิไดี�ที�: อ.นฉุพ.เจัษฎากัร์ เจันพาณิชพงศ์ ผู้ช่วิยอาจัาร์ย์ หลักัสูตร์
วิิทยาศาสตร์บัณฑิิต สาข่าวิิชาฉุุกัเฉุินกัาร์แพทย์ ภาควิิชาเวิชศาสตร์์ฉุกัุ เฉุิน คณะแพทยศาสตร์์โร์งพยาบาล
ร์ามาธิิบดีี มหาวิิทยาลัยมหิดีล E-mail: chetsadakon.jen@mahidol.ac.th หร์ือติดีตามข่่าวิสาร์เกัี�ยวิกัับ
หลักัสูตร์เพิ�มเติมไดี้ท�ี Facebook Fanpage: Ramamedic
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จากสถานการณ์์บ้า้ นเมืืองที่่น� บ้ั วัันผู้้ป่้ วั่ ยที่่ติ� ดิ เชื้ือ� โควัิด-19 ส้งมืากขึ้้น�
เรื�อย ๆ แติ่ในที่างกลัับ้กันโรคอื�น ๆ ก็ยังไมื่ห่่างห่ายไป่ ที่างห่น่วัยงานขึ้อง
โรงพยาบ้าลัที่ั�งภาครัฐแลัะเอกชื้นยังคงติ้องรักษาโรคที่ั�วัไป่อย้่ รวัมืไป่ถ้ง
การผู้่าติัดในผู้้้ป่่วัยที่่�เร่งด่วัน เชื้่น ผู้้้ป่่วัยที่่�ได้รับ้การวัินิจฉััยวั่าเป่็นมืะเร็ง
ห่รือโรคที่่�ติ้องได้รับ้การผู้่าติัดโรคอื�น ๆ
นพ.ศิิระ เลัาห่ที่ัย แพที่ย์ผู้้เชื้่�ยวัชื้าญ ศิัลัยศิาสติร์ที่รวังอกเฉัพาะที่าง
ด้านผู้่าติัดส่องกลั้อง โรงพยาบ้าลัวัชื้ิรพยาบ้าลั กล่่าวว่า การผ่่าตััดแตั่ล่ะครั�ง
ตั้องใช้้บุุคล่ากรค่อนข้้างมากตัั�งแตั่แพทย์์ผ่่าตััด แพทย์์ผ่้ช้่วย์ผ่่าตััด แพทย์์ดมย์า
วิสัญ
ั ญีพย์าบุาล่ พย์าบุาล่ห้้องผ่่าตััด แล่ะทีมงานอ่น� ๆ ทีม� สัี ว่ นร่วมแตั่ไม่ได้กล่่าวถึึง
ดังนั�น การคัดกรองนับุเป็็นสัิ�งที�สัำาคัญในย์ุคโควิด-19 ผ่้้ป็่วย์ทุกราย์ควรตั้องได้รับุ
การผ่่าตััดตัรวจคัดกรองความเสัี�ย์งก่อนผ่่าตััดทุกราย์ ถึึงแม้จะไม่มีอาการใด ๆ
ห้ร่อเข้้าพ่�นที�เสัี�ย์งก็ตัาม เพ่�อป็้องกันทั�งบุุคล่ากรแล่ะผ่้้ป็่วย์รอบุข้้างตัิดเช้่�อ ผ่้้ป็่วย์
ทุกคนที�จะเข้้ารับุการผ่่าตััดควรได้รับุการคัดกรองความเสัี�ย์ง โดย์แนวป็ฏิิบุัตัิ
การทำาห้ัตัถึการแล่ะการผ่่าตััดในสัถึานการณ์์การระบุาดข้องโรคตัิดเช้่อ� ไวรัสัโคโรนา
2019 ได้แนะนำาว่า
กลุ่่มที�ผ่้ป็่วย์มีความเสัี�ย์ง ได้แก่ ผ่้้ป็่วย์ที�มีป็ระวัตัิมีไข้้ ห้ร่อวัดอุณ์ห้ภู้มิได้
ตัั�งแตั่ 37.5 องศาเซล่เซีย์สัข้ึ�นไป็ ร่วมกับุอาการระบุบุทางเดินห้าย์ใจอย์่างใด
อย์่างห้นึ�ง แล่ะมีป็ระวัตัิในช้่วง 14 วันก่อนวันเริ�มมีอาการ โดย์มีป็ระวัตัิดังนี�
1. เดินทางไป็มา ห้ร่ออาศัย์ในพ่�นที�ที�มีการระบุาดตั่อเน่�อง
2. สััมผ่ัสักับุผ่้้ป็่วย์ย์่นย์ัน ห้ร่อสัารคัดห้ล่ั�งจากระบุบุทางเดินห้าย์ใจข้อง
ผ่้้ป็่วย์สังสััย์ห้ร่อย์่นย์ันโรคตัิดเช้่�อ COVID-19 โดย์ไม่ใสั่อุป็กรณ์์ป็้องกันตันเอง
ที�เห้มาะสัม
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รายงานพิเศษ

3. เป็็นบุุคล่ากรทางการแพทย์์ท�มี ีโอกาสัใกล่้ช้ิดห้ร่อสััมผ่ัสัผ่้้ป็่วย์ COVID-19
4. เป็็นผ่้้ป็ระกอบุอาช้ีพที�เกี�ย์วข้้องกับุนักท่องเที�ย์ว สัถึานที�แออัด ห้ร่อตัิดตั่อกับุ
คนจำานวนมาก
ซึ�งผ่้้ป็่วย์ทุกคนควรตั้องตัรวจคัดกรองโดย์ทำา nasopharyngeal แล่ะ throat swab
โดย์วิธีี rRT-PCR ถึ้าผ่้ป็้ ว่ ย์ได้รบุั วินจิ ฉััย์ว่าพบุเช้่อ� แนะนำาให้้เล่่อ� นการผ่่าตััดออกไป็ก่อนจนกว่า
จะห้าย์อย์่างน้อย์ 1 เด่อนนับุจากวันที�ตัรวจ โดย์ทางแนวทางการรักษาสัามารถึแบุ่งเป็็น
กลุ่่มผ่่าตััดที�รีบุด่วน แล่ะกลุ่่มผ่่าตััดแบุบุไม่รีบุด่วน
กลั่่มืผู้่าติัดแบ้บ้ไมื่ร่บ้ด่วัน แบุ่งเป็็นกลุ่่มที�มีป็ระวัตัิความเสัี�ย์ง แล่ะไม่มีป็ระวัตัิ
ความเสัี�ย์ง
1. กลุ่่มที�มีป็ระวัตัิความเสัี�ย์ง ถึ้าไม่มีอาการแล่ะความผ่ิดป็กตัิ แนะนำาให้้เล่่�อนแล่ะ
รอด้อาการที�บุ้านจนครบุอย์่างน้อย์ 1 เด่อน แล่้วป็ระเมินเพ่�อทำาการผ่่าตััดให้ม่
2. กลุ่่มที�มีป็ระวัตัิความเสัี�ย์ง แตั่มีอาการห้ร่อมีความผ่ิดป็กตัิ (อาการ ห้มาย์ถึึง ไข้้
ห้ร่อป็ระวัตัิไข้้ ห้ร่อมีอาการไอ นำ�าม้ก เจ็บุคอ ป็วดกล่้ามเน่�อ ห้าย์ใจเร็ว ได้กล่ิ�นล่ดล่ง
ห้ร่อรับุรสัผ่ิดป็กตัิ โดย์ไม่สัามารถึอธีิบุาย์ได้ด้วย์สัาเห้ตัุอ่�น สั่วนความผ่ิดป็กตัิ ห้มาย์ถึึง
ตัรวจร่างกาย์พบุตัิดเช้่�อในทางเดินข้องระบุบุห้าย์ใจ ค่าความอิ�มตััวข้องออกซิเจนในเล่่อด
น้อย์กว่า 95% ห้ร่อภูาพรังสัีวิทย์าป็อดเข้้าได้กับุป็อดอักเสับุ) แนะนำาให้้ไป็ป็รึกษาทีมแพทย์์
3. กลุ่ม่ ทีไ� ม่มป็ี ระวัตัคิ วามเสัีย์� ง แล่ะไม่มอี าการแล่ะความผ่ิดป็กตัิ ตั้องได้รบุั การตัรวจ
โดย์การทำา COVID-19 PCR ถึ้าตัรวจไม่พบุสัามารถึผ่่าตััดได้ตัามป็กตัิ
4. กลุ่ม่ ที�ไม่มีป็ระวัตัิความเสัี�ย์ง แตั่มีอาการห้ร่อความผ่ิดป็กตัิ แนะนำาให้้เล่่�อนผ่่าตััด
2 สััป็ดาห้์ห้ล่ังจากห้าย์ป็่วย์ กรณ์ีมอี าการสังสััย์ตัิดเช้่อ� จากทางเดินห้าย์ใจสั่วนบุน แล่ะแนะนำา
ให้้เล่่�อนผ่่าตััด 4 สััป็ดาห้์ในผ่้้ป็่วย์ที�สังสััย์ตัิดเช้่�อจากทางเดินห้าย์ใจสั่วนล่่าง
กลั่มื่ ผู้่าติัดแบ้บ้ร่บ้ด่วัน แบุ่งเป็็นกลุ่ม่ ทีม� ป็ี ระวัตัคิ วามเสัีย์� งแล่ะไม่มป็ี ระวัตัคิ วามเสัีย์� ง
ถึ้ารอผ่ล่ได้ให้้รอผ่ล่ก่อน ถึ้ารอไม่ได้ให้้ผ่่าตััดในห้้องที�ใช้้ผ่่าตััดเฉัพาะ COVID-19 แล่ะทั�ง
ห้น่วย์งานตั้องใสั่ชุ้ดป็้องกันอย์่างครบุครัน อย์่างไรก็ตัาม การเตัรีย์มตััวก่อนผ่่าตััดแตั่ล่ะครั�ง
ตั้องป็รึกษาห้ล่าย์ทีมทัง� ทีมผ่่าตััด ทีมวิสัญ
ั ญี แล่ะห้น่วย์งานตั่าง ๆ เพ่อ� เข้้ามาด้แล่แล่ะป็้องกัน
ให้้บุุคล่ากรแล่ะบุุคคล่รอบุข้้างได้รับุความเสัี�ย์งจากโรคนี�น้อย์ที�สัุด สัำาห้รับุผ่้้ป็่วย์ที�จะเข้้ารับุ
การผ่่าตััดในย์ุคนี�ควรตั้องระมัดระวัง ห้ล่ีกเล่ี�ย์งพฤตัิกรรมเสัี�ย์ง เช้่น ไป็สัถึานที�เสัี�ย์ง แล่ะเวล่า
ออกจากบุ้านรักษาระย์ะห้่าง สัวมห้น้ากากอนามัย์ เพ่�อป็้องกันไม่ให้้ตัิดเช้่�อจากโรคนี�
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พญ.พัทธ์ธีรา ดิษยวรรณวัฒน์
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
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การดููแลจิิตใจิ (Self care)
สำำหรับวััยร่�น

การดููแลจิิตใจิสำำาหรับวััยร่�นนั�นเป็็นสำิ�งที่่�จิำาเป็็น เน่�องจิากวััยร่�นเป็็นวััยที่่�เป็็นหัวัเล่�ยวัหัวัต�อของ
พััฒนาการที่ั�งร�างกายและจิิตใจิ มี่การเป็ล่�ยนแป็ลงที่างร�างกายหลายป็ระการ ที่ั�งพััฒนาการที่างจิิตใจิที่่�
เร่ยนรู�ที่จิ่� ะเป็็นตัวัของตัวัเองและมี่เอกลักษณ์์ของตัวัเอง การที่่ย� งั อยูใ� นครอบครัวัแต�กต็ �องการไป็เผชิิญกับ
ควัามีที่�าที่ายในสำังคมีภายนอก การต�องการการยอมีรับและเป็็นสำ�วันหน่�งของกล่�มีเพั่�อน ที่ำาให�วััยร่�น
เป็็นวััยที่่สำ� ามีารถมี่ควัามีเคร่ยดูและป็ัญหาอารมีณ์์ไดู� การมี่วัธีิ ก่ ารดููแลจิิตใจิของตัวัเองนัน� เป็็นที่ักษะสำำาคัญ
ที่่�จิะที่ำาให�วััยร่�นมี่อารมีณ์์ที่่�เป็็นบวักและผ�อนคลายตัวัเองไดู�มีากข่�น
คำาแนะนำาสำำาหรับการดููแลจิิตใจิตนเองของวััยร่�นมี่ดูังน่�
1. ให�เวัลากับตนเอง การมี่ชิ�วังเวัลาให�กับตนเองที่่กวััน เป็ิดูโอกาสำให�ตนเองไดู�ที่ำาในสำิ�งที่่�ตนเอง
สำนใจิ หร่ออยู�กับตัวัเอง เร่ยบเร่ยงควัามีคิดูควัามีรู�สำ่กที่่�เกิดูข่�นกับสำิ�งต�าง ๆ หร่อที่บที่วัน
ควัามีสำัมีพัันธี์ที่่�มี่วั�าที่ำาให�ตัวัเรามี่ควัามีสำ่ขหร่อไมี� มี่ควัามีสำัมีพัันธี์ไหนที่่�ที่ำาให�เคร่ยดูบ�อย ๆ
หร่ อ ไมี� มี่ ค วัามีสำ่ ข ไหมี เวัลาที่่� ใ ห� ต นเองไมี� จิำา เป็็ น ต� อ งเป็็ น เวัลาที่่� มี าก แต� สำ มีำ�า เสำมีอนั� น
สำามีารถดููแลจิิตใจิไดู�
2. ดููแลสำ่ขภาพัร�างกาย สำ่ขภาพัร�างกายที่่�แข็งแรงนั�นมี่ผลมีากต�อสำ่ขภาพัจิิตใจิ และสำ�งผลต�อ
ควัามีสำามีารถในการจิัดูการควัามีเคร่ยดู การรับป็ระที่านอาหารที่่�มี่ป็ระโยชิน์ ออกกำาลังกาย
สำมีำา� เสำมีอ นอนหลับให�เพั่ยงพัอเป็็นวัิธีเ่ บ่อ� งต�นในการดููแลสำ่ขภาพัร�างกายและจิิตใจิดู�วัยเชิ�นกัน
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3. ใชิ�เวัลาพัักจิากโซเชิ่ยลมี่เดู่ยบ�างในที่่ก ๆ วััน การใชิ�โซเชิ่ยลมี่เดู่ยเป็็นระยะเวัลานานที่ำาให�
จิิตใจิถูกกระต่น� ควัามีสำนใจิจิากสำิง� ภายนอกอย�างต�อเน่อ� ง และที่ำาให�รสำ�ู ก่ เหน่อ� ยล�าไดู� การพััก
จิากโซเชิ่ยลมี่เดู่ยนัน� อาจิจิะที่ำาให�รสำู� ก่ กังวัลในตอนแรก แต�จิะที่ำาให�รสำู� ก่ สำดูชิ่น� ข่น� ในระยะยาวั
4. ค่ยกับเพั่�อนแที่นการแชิที่สำ�งข�อควัามีอย�างเดู่ยวั การโที่รศััพัที่์หาเพั่�อนหร่อวัิดู่โอคอลที่ำาให�
รู�สำ่กเชิ่�อมีโยงกับเพั่�อนมีากกวั�า เน่�องจิากเสำ่ยงและสำ่หน�าเป็็นการสำ่�อสำารโดูยอวััจินภาษา
ซ่�งที่ำาให�ไดู�ข�อมีูลควัามีรู�สำ่กของกันและกันมีากกวั�าที่างข�อควัามีอย�างเดู่ยวั
5. มี่งานอดูิเรก ลองน่กถ่งสำิ�งที่่�อยากที่ำาและใชิ�เวัลากับงานอดูิเรกนั�น ๆ อาจิจิะเป็็นที่ำางานฝีีมี่อ
เย็บป็ักถักร�อย ที่ำาอาหาร ป็ลูกต�นไมี� เข่ยนบที่ควัามี ฯลฯ งานอดูิเรกนั�นสำามีารถเป็็นที่่�พัักใจิ
ให�กับควัามีเคร่ยดูจิากเร่�องเร่ยนหร่อควัามีสำัมีพัันธี์ไดู�
6. ใชิ� เวัลากั บ ธีรรมีชิาติ การใชิ� เวัลากั บ ธีรรมีชิาติ ที่ำา ให� ล ดูควัามีเคร่ ย ดูและสำดูชิ่� น มีากข่� น
ลดูอารมีณ์์ที่ถ่� ูกรบกวันจิากการใชิ�เวัลาที่างหน�าจิอมีากเกินไป็
7. ที่ำางานจิิตอาสำา สำมีองของเราสำามีารถหลั�งสำารควัามีสำ่ขมีากข่�นเมี่�อไดู�ชิ�วัยเหล่อคนอ่�น
การที่ำางานจิิตอาสำาอาจิจิะเป็็นในชิ่มีชินหร่อโรงพัยาบาลก็สำามีารถจิะลดูควัามีเคร่ยดูไดู�
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พจ.รณกร โลหะฐานัส
แผนกเวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์บูรณาการ ฝ่ายการแพทย์
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
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ฟ้้าดิินรวมเป็็นหน่�งกัับกัารนอนไม่หลัับ
เมื่่�อพููดถึึงการรักษาสุุขภาพูแบบแพูทย์์แผนจีีน คนสุ่วนใหญ่่มื่ักนึกถึึงการรักษา
แบบองค์รวมื่ ฟ้้าดินและมื่นุษย์์รวมื่เป็็นหนึง� “ฟ้้าดิน” หมื่าย์ถึึง สุิง� แวดล้อมื่ ธรรมื่ชาติิ “มื่นุษย์์”
หมื่าย์ถึึง ร่างกาย์ “รวมื่เป็็นหนึ�ง” หมื่าย์ถึึง ความื่สุามื่ารถึของร่างกาย์ในการป็รับติัวให้เข้ากับ
การเป็ลี�ย์นแป็ลงของธรรมื่ชาติิ
“ฟ้้าดินและมื่นุษย์์รวมื่เป็็นหนึ�ง” ดูเหมื่่อนเป็็นไป็ได้ย์าก แติ่พููดง่าย์ ๆ ก็ค่อ มื่นุษย์์
ติ้องคอย์ป็รับติัวให้เข้ากับสุภาพูแวดล้อมื่ในชีวิติทีละน้อย์ติั�งแติ่เกิดเร่�อย์มื่า ซึ่ึ�งติ้นทุนชีวิติ
แติ่ละคนนัน� ไมื่่เท่ากัน บางคนเกิดมื่าสุุขภาพูแข็งแรง บางคนเกิดมื่ามื่ีโรคป็ระจีำาติัว เป็็นภูมื่แิ พู้
แติ่ติราบใดที�เรารู้จีักดูแลตินเอง เข้าใจีธรรมื่ชาติิ ก็สุามื่ารถึจีะมื่ีสุุขภาพูที�แข็งแรงได้เช่นกัน
ในวั น นี� เราจีะว่ า กั น ด้ ว ย์เร่� อ งอาการนอนไมื่่ ห ลั บ ในมืุ่ มื่ มื่องของแพูทย์์ แ ผนจีี น
เกิดสุภาวะหย์างไมื่่เข้าไป็อย์ู่ในหย์ินจีึงเกิดเป็็นความื่ร้อน สุ่งผลให้กระสุับกระสุ่าย์ซึ่ึ�งเกิดได้
จีากหลาย์สุาเหติุติั�งแติ่อาหารที�รับป็ระทานเข้าไป็ เช่น อาหารรสุเผ็ดร้อนมื่ักจีะมื่ีฤทธิ�กระติุ้น
การไหลเวีย์นของเล่อดทำาให้หัวใจีเติ้นแรงขึ�น สุ่งผลให้ร่างกาย์กระสุับกระสุ่าย์ นอนไมื่่หลับ
อาหารรสุเค็มื่ซึ่ึง� ไป็เพูิมื่� กระบวนการขับนำา� ในร่างกาย์ทำาให้หย์ินในร่างกาย์ลดลง การออกกำาลังกาย์
เร็ว ๆ แรง ๆ ก่อนนอนก็เช่นกัน สุ่งผลให้หัวใจีเติ้นเร็ว เกิดหย์างในป็ริมื่าณมื่าก ทำาให้
กระสุับกระสุ่าย์ นอนไมื่่หลับ หร่ออีกกรณีหนึง� ค่อ หย์ินในร่างกาย์ไมื่่เพูีย์งพูอทำาให้ไมื่่สุามื่ารถึ
ควบคุมื่หย์างในร่างกาย์ได้ อาการหย์ินไมื่่เพูีย์งพูอเกิดจีากป็ัจีจีัย์หลาย์สุาเหติุ เช่น การด่�มื่นำ�า
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น้ อ ย์เกิ น ไป็ทำา ให้ ป็ ริ มื่ าณหย์ิ น ในร่ า งกาย์ไมื่่ เ พูี ย์ งพูอ อวั ย์ วะขาด
ความื่ชุมื่่ ช่น� ซึ่ึง� มื่ักมื่ีอาการแสุดงค่อ คอแห้ง ผิวแห้ง ป็ัสุสุาวะสุีเข้มื่ ร่วมื่กับ
อาการนอนไมื่่ ห ลั บ หร่ อ อาจีเกิ ด จีากอาย์ุ ที� มื่ ากขึ� น อวั ย์ วะภาย์ใน
เริ�มื่เสุ่�อมื่สุภาพูทำาให้เกิดสุภาวะหย์ินหย์างไมื่่สุมื่ดุลกัน สุามื่ารถึทำาให้
นอนไมื่่หลับได้เช่นกัน
เมื่่�อทราบถึึงสุาเหติุเบ่�องติ้นแล้ว การดูแลตินเองง่าย์ ๆ ค่อ
หลีกเลี�ย์งป็ั จีจีั ย์ดังกล่าว เช่ น งดรั บป็ระทานอาหารรสุเผ็ดและเค็ มื่
ในมื่่อ� อาหารเย์็น งดออกกำาลังกาย์หนัก ๆ หร่อเป็ลีย์� นมื่าเป็็นการสุวดมื่นติ์
ทำาสุมื่าธิก่อนนอนแทน ด่�มื่นำ�าเป็ล่าให้เพูีย์งพูอในแติ่ละวัน ซึ่ึ�งแติ่ละวิธี
สุามื่ารถึทำาได้ด้วย์ตินเอง

แติ่หากลองทำาแล้วไมื่่ป็ระสุบความื่สุำาเร็จี ควรมื่าพูบแพูทย์์เพู่�อติรวจีหาความื่ผิดป็กติิ
ในร่างกาย์ เพู่�อค้นหาแนวทางการรักษาติ่อไป็ บางราย์อาการไมื่่หนักมื่ากก็ไมื่่จีำาเป็็นติ้องใช้ย์า
แติ่อาจีติ้องป็รับเป็ลีย์� นพูฤติิกรรมื่บางอย์่าง หากอาการหนักอาจีติ้องใช้ย์าแผนป็ัจีจีุบนั ร่วมื่ด้วย์
ในทางการแพูทย์์แผนจีีน สุมืุ่นไพูรทีช� ว่ ย์ในการนอนหลับมื่ีอย์ูห่ ลาย์ชนิด เช่น เมื่ล็ดสุน
หางสุิงห์ เน่อ� ลำาไย์อบแห้ง แบะติง หกเหล็ง เป็็นติ้น ซึ่ึง� การรับป็ระทานสุมืุ่นไพูรบางติัวอาจีติ้อง
ป็รึกษาแพูทย์์แผนจีีนโดย์ติรง เพู่�อให้ทราบถึึงสุรรพูคุณและพูิษวิทย์าของพู่ชนั�น ๆ ด้วย์

บทความนี้้�อ้้างอ้ิงมาจาก “Adverse Age Health: Regulating Spleen and Stomach, Nourishing Qi and Blood, Female
Physician Teach You How to Get Older Slowly”
ผู้้้เขี้ยนี้: Han Xuejie (แพทย์ชาวจ้นี้)
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โครงการจััดตั้ั�งสถาบัันอุุทยานธรรมชาตั้ิวิิทยาสิรีรุกขชาตั้ิ ม.มหิิดล
ได้รับัการรับัรอุงมาตั้รฐานสวินพฤกษศาสตั้ร์โลก BGCI สหิราชอุาณาจัักร
ไม่่ว่่าจะเกิิดว่ิกิฤติิ COVID-19 หรืือว่ิกิฤติิใด ๆ กิ็ติาม่ กิารืม่ีสว่น
พฤกิษศาสติรื์ที่อี� ดุ ม่ไปด้ว่ยพันธุ์ุพ์ ชื ซึ่่ง� สาม่ารืถนำาไปใช้ปรืะโยชน์ได้ที่งั� เป็น
อาหารืและยาจะสาม่ารืถเป็นที่ีพ� ง่� ให้กิบั ปรืะชากิรืโลกิได้เสม่อที่ัง� ในปัจจุบนั
และอนาคติ
เป็นเว่ลาเกิือบ 40 ปีจากิ “สว่นสมุ่นไพรืสิรืีรืุกิขชาติิ” ที่ี�เป็น
แหล่งศ่กิษาเรืียนรื้้และว่ิจัยด้านกิารือนุรืักิษ์พันธุ์ุ์พืชสมุ่นไพรืไที่ยสำาหรืับ
นักิศ่กิษาเภสัชศาสติรื์ที่ี�ดำาเนินกิารืโดยภาคว่ิชาเภสัชพฤกิษศาสติรื์ คณะ
เภสัชศาสติรื์ ม่หาว่ิที่ยาลัยม่หิดล ที่ีติ� อ่ ม่าได้รืบั กิารืขยายพืน� ที่ีแ� ละขอบเขติ
กิารืดำาเนินงานเป็น “อุที่ยานธุ์รืรืม่ชาติิว่ที่ิ ยาสิรืรืี กิุ ขชาติิ ม่หาว่ิที่ยาลัยม่หิดล”
และ “โครืงกิารืจั ด ติั� ง สถาบั น อุ ที่ ยานธุ์รืรืม่ชาติิ ว่ิ ที่ ยาสิ รืี รืุ กิ ขชาติิ
ม่หาว่ิที่ยาลัยม่หิดล” ในปัจจุบนั จากิกิารืเป็นแหล่งรืว่ม่พันธุ์ุพ์ ชื สมุ่นไพรืไที่ย
กิว่่า 800 ชนิดในพืน� ที่ี� 140 ไรื่ ณ ม่หาว่ิที่ยาลัยม่หิดล ศาลายา ที่ีเ� ปิดกิว่้าง
เป็นแหล่งเรืียนรื้ส้ าำ หรืับปรืะชาชน ได้พสิ จ้ น์ถง่ คว่าม่เป็น “ปัญญาของแผ่่นดิน”
ติาม่ปณิธุ์านของม่หาว่ิที่ยาลัยม่หิดล ในฐานะสว่นพฤกิษศาสติรื์ที่ี�ได้
ม่าติรืฐานสากิล โดยเม่ื�อเรื็ว่ ๆ นี�ได้รืับกิารืรืับรืองจากิ Botanic Gardens
Conservation International (BGCI) ซึ่่�งเป็นองค์กิรืของสหรืาชอาณาจักิรื
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ที่ี�ม่ีเครืือข่ายสว่นพฤกิษศาสติรื์ที่ี�ใหญ่ที่ี�สุดในโลกิ โดยอุที่ยานธุ์รืรืม่ชาติิ
ว่ิที่ยาสิรืีรืุกิขชาติิ ม่หาว่ิที่ยาลัยม่หิดล นับเป็นสว่นพฤกิษศาสติรื์แห่งแรืกิ
ของปรืะเที่ศไที่ยที่ี�ได้รืับกิารืรืับรืองม่าติรืฐานสากิลดังกิล่าว่
รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์์ รองอธิการบดีฝ่า่ ยพัฒนา
คุุณภาพและบริการวิิชาการ รักษ์าการผู้้�อำานวิยการโคุรงการจััดตั้ั�ง
สถาบันอุทยานธรรมชาตั้ิวิทิ ยาสิรรี กุ ขชาตั้ิ มหาวิิทยาลัยมหิดล กิล่าว่ว่่า
จากิที่ีอ� ทีุ่ ยานฯ ได้รืบั กิารืรืับรืองจากิ BGCI นับเป็นกิารืติอบสนองว่ิสยั ที่ัศน์
ของกิารืกิ้าว่ข่น� ส้่ 1 ใน 100 ม่หาว่ิที่ยาลัยอันดับโลกิของม่หาว่ิที่ยาลัยม่หิดล
จากิกิารืเป็นศ้นย์กิารืเรืียนรื้ด้ า้ นสมุ่นไพรืและธุ์รืรืม่ชาติิว่ที่ิ ยาที่ีไ� ด้ม่าติรืฐาน
รืะดับนานาชาติิ ซึ่่ง� เป้าหม่ายติ่อไปคือ กิารืเพิม่� คว่าม่หลากิหลายของชนิด
พันธุ์ุ์พืชสมุ่นไพรืเพื�อเป็นแหล่งเรืียนรื้้สำาหรืับปรืะชาชน และปรืะโยชน์
ในกิารืศ่กิษาว่ิจยั ติ่อไป รืว่ม่ถ่งกิารืขยายงานด้านกิารืว่ิจยั และกิารืสรื้างเครืือข่าย
นักิอนุรืักิษ์พันธุ์ุกิรืรืม่พืชสมุ่นไพรืในรืะดับนานาชาติิ ซึ่่�งพันธุ์ุ์พืชสมุ่นไพรื
ติ่าง ๆ ที่ี�จัดแสดงในอุที่ยานฯ นั�นจะติ้องผ่่านกิรืะบว่นกิารืที่ี�ได้ม่าติรืฐาน
สากิลคือ จะติ้องม่ีกิารืลงที่ะเบียนพันธุ์ุ์พืชกิ่อนนำาไปปล้กิพักิฟื้้�นให้พรื้อม่
จัดแสดงในอุที่ยานฯ พรื้อม่ป้ายจัดแสดงที่ีช� ดั เจน ซึ่่ง� จุดเด่นที่ีที่� ำาให้โครืงกิารื
จัดติัง� สถาบันอุที่ยานธุ์รืรืม่ชาติิว่ที่ิ ยาสิรืรืี กิุ ขชาติิ ม่หาว่ิที่ยาลัยม่หิดล ได้รืบั
กิารืรืับรืองจากิ BGCI คือ กิารืเป็นสว่นพฤกิษศาสติรื์ที่ม่ี� งี านว่ิจยั ที่ีม่� ี impact
รืองรืับ ซึ่่�งอุที่ยานฯ ม่ีติัว่อย่างสมุ่นไพรืที่ี�สาม่ารืถนำาเอาไปใช้ปรืะโยชน์
ในกิารืศ่กิษาว่ิจัย และได้ม่ีกิารืจัดที่ำาอนุกิรืม่ว่ิธุ์านพันธุ์ุ์พืชสมุ่นไพรืที่ี�ได้
ม่าติรืฐาน ซึ่่ง� สาม่ารืถนำาไปใช้อา้ งอิงและติ่อยอดที่างกิารืศ่กิษาว่ิจยั ได้อย่าง
หลากิหลาย โดยนักิว่ิจัยปรืะจำาอุที่ยานฯ และจากิส่ว่นงานติ่าง ๆ ของ
ม่หาว่ิที่ยาลัยม่หิดล ติลอดจนจากิเครืือข่ายว่ิจัยภายนอกิม่หาว่ิที่ยาลัย
ม่หิดล นอกิจากินีม่� หาว่ิที่ยาลัยม่หิดลได้ว่างแผ่นจะเปิดหลักิส้ติรืปรืิญญาโที่
และเอกิด้านกิารือนุรืักิษ์พันธุ์ุกิรืรืม่พืช รื่ว่ม่กิับเครืือข่ายพฤกิษศาสติรื์
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นานาชาติิ และมุ่ง่ หว่ังให้อทีุ่ ยานฯ เป็นติ้นแบบในกิารือนุรืกิั ษ์พนั ธุ์ุพ์ ชื สมุ่นไพรื
ส้่กิารืนำาไปใช้ปรืะโยชน์อย่างยั�งยืนเพื�อม่ว่ลม่นุษยชาติิติ่อไป
ผู้ศ.ดร.ภก.ภานุพงษ์์ พงษ์์ชวิี นิ หัวิหน�าภาคุวิิชาเภสัชพฤกษ์ศาสตั้ร์
คุณะเภสัชศาสตั้ร์ มหาวิิทยาลัยมหิดล กิล่าว่เสรืิม่ว่่า กิารืที่ีอ� ทีุ่ ยานธุ์รืรืม่ชาติิ
ว่ิที่ยาสิรืรืี กิุ ขชาติิ ม่หาว่ิที่ยาลัยม่หิดล ได้รืบั กิารืรืับรืองม่าติรืฐานโลกิจากิ BGCI
เป็นครืั�งแรืกิของปรืะเที่ศไที่ยนี�จะเป็นกิารืเปิดปรืะติ้ส้่นานาชาติิในกิารืสรื้าง
เครืือข่ายด้านพฤกิษศาสติรื์ในรืะดับสากิลติ่อไป โดยในว่ันที่ี� 1 กิรืกิฎาคม่
พ.ศ. 2564 ที่างอุที่ยานฯ ได้จดั สัม่ม่นาออนไลน์นานาชาติิ “Siree Park Webinar”
ในหัว่ข้อ “Botanical Garden Accreditation and Collection Management ที่ำาอย่างไรืถ่งได้เป็นสว่นพฤกิษศาสติรื์รืะดับโลกิ” เพื�อกิารืแลกิเปลี�ยนเรืียนรื้้
ในแว่ดว่งว่ิชากิารืพฤกิษศาสติรื์นานาชาติิ ติลอดจนถอดบที่เรืียนเพื�อผ่ลักิดัน
ให้สว่นพฤกิษศาสติรื์ที่ี�อย้่ในเครืือข่ายได้กิ้าว่ข่�นส้่ม่าติรืฐานรืะดับสากิลติ่อไป
โดยม่ีว่ิที่ยากิรืผ่้้เชี�ยว่ชาญด้านกิารืบรืิหารืจัดกิารืสว่นพฤกิษศาสติรื์ อาที่ิ
Dr.Greetha Arumugam จากิ BGCI และ Dr.Nura Abdul Karim จากิสว่น
พฤกิษศาสติรื์ ปรืะเที่ศสิงคโปรื์ รื่ว่ม่ด้ว่ย ดรื.ปิยเกิษติรื สุขสถาน ผ่้้อำานว่ยกิารื
สำานักิพัฒนาสว่นพฤกิษศาสติรื์ สว่นพฤกิษศาสติรื์สม่เด็จพรืะนางเจ้าสิรืิกิิติ�ิ
ปรืะเที่ศไที่ย ม่ารื่ว่ม่แชรื์ปรืะสบกิารืณ์กิารือนุรืกิั ษ์พนั ธุ์ุพ์ ชื ที่ีเ� สีย� งติ่อกิารืส้ญพันธุ์ุ์

ที� ม า: ฐิ ติิ รืั ติ น์ เดชพรืหม่ นั กิ ปรืะชาสั ม่ พั น ธุ์์ (ชำา นาญกิารื) งานสื� อ สารืองค์ กิ รื
กิองบรืิหารืงานที่ั�ว่ไป สำานักิงานอธุ์ิกิารืบดี ม่หาว่ิที่ยาลัยม่หิดล
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สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กรมการแพทย์

นานาสาระ

เตรีียมความพรี้อมให้้กัับเด็็กันัักัเรีียนัเพ่�อเรีียนัออนัไลนั์
สถาบัันสุขภาพเด็็กแห่่งชาติิมห่าราชินี กรมการแพทย์์ แนะผู้้�ปกครองควรมีการเติรีย์ม
ความพร�อมในการเรีย์นออนไลน์ให่�แก่เด็็กนักเรีย์นในแติ่ละช่วงวัย์ เพ่�อให่�การเรีย์นเป็นไปอย์่าง
ติ่อเน่�องและมีประสิทธิิภาพ
นพ.วีีรวีุฒิิ อิ่ิ�มสำำ�ร�ญ รอิ่งอิ่ธิิบดีีกรมก�รแพทย์์ เปิด็เผู้ย์ว่า เน่�องจากการแพร่ระบัาด็
รุนแรงของโรคติิด็เช่�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด็-19) ระลอกให่ม่ในห่ลาย์พ่�นที�ของประเทศไทย์และ
ติ�องประกาศเป็นพ่�นที�ควบัคุมส้งสุด็ 28 จังห่วัด็ ทำาให่�นักเรีย์น นักศึกษา รวมถึงสถานศึกษาทุกแห่่ง
ทั�งของรัฐและเอกชนได็�รับัผู้ลกระทบัจากการแพร่ระบัาด็ด็ังกล่าว จึงมีประกาศให่�ปิด็เรีย์นด็�วย์
เห่ติุพิเศษและกำาห่นด็ให่�มีการเรีย์นการสอนผู้่านระบับัอิเล็กทรอนิกส์ห่ร่อการส่�อสารแบับัทางไกล
ห่ร่อติามทีส� ถานศึกษากำาห่นด็ เพ่อ� ลด็ปัจจัย์เสีย์� งและลด็โอกาสการแพร่ระบัาด็ให่ม่ของโรคโควิด็-19
ขอให่�ผู้้�ปกครองเติรีย์มความพร�อมให่�กับับัุติรห่ลานของท่านในการเรีย์นออนไลน์ เพ่�อให่�การเรีย์น
เป็นไปอย์่างติ่อเน่อ� งและมีประสิทธิิภาพ พ่อ แม่ ห่ร่อผู้้ป� กครองติ�องเข�ามามีบัทบัาทและมีสว่ นร่วม
ไปพร�อมกับับัุติรห่ลานและคร้
นพ.อิ่ดีิศัย์ั ภััตต�ตัง� ผู้้อิ่� �ำ นวีย์ก�รสำถ�บันสำุขภั�พเดี็กแห่่งช�ติมห่�ร�ชินี กรมก�รแพทย์์
กล่าวว่า สถาบัันฯ ขอความร่วมม่อผู้้�ปกครองเติรีย์มความพร�อมบัุติรห่ลานในการเรีย์นผู้่าน
แบับัอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ห่ร่อการส่�อสารทางไกล (DLTV) ห่ร่อติามที�สถานศึกษากำาห่นด็ ด็ังนี�
1. ประสานกับัสถานศึกษาในร้ปแบับัการเรีย์นการสอน (ติารางเรีย์น การมอบัห่มาย์งาน ฯลฯ)
2. จัด็เติรีย์มอุปกรณ์์สำาห่รับัการเรีย์นให่�พร�อม (คอมพิวเติอร์ โทรศัพท์มอ่ ถ่อ ทีวี ฯลฯ) 3. จัด็สภาพ
แวด็ล�อมบัรรย์ากาศการเรีย์น 4. ควบัคุมเวลาในการเรีย์นและด็้แลพฤติิกรรมการใช�ส่�อออนไลน์
5. ประสานกับัคร้ประจำาชัน� อย์่างสมำา� เสมอในการอัพเด็ทข�อม้ลติ่าง ๆ ของบัุติรห่ลาน 6. มีชว่ งเวลา
ผู้่อนคลาย์ห่ร่อเสริมกิจกรรมที�ชอบัห่ลังจากการเรีย์นเสร็จสิ�น
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“ฟ้้าทะลายโจร”
สมุุนไพรไทยในวิิกฤต COVID-19

กระทรวงสาธารณสุขหนุุนุการใช้้ “ฟ้้าทะลายโจร” สมุุนุไพรไทยในุวิกฤต COVID-19
พัฒนุาต่อยอดเช้ิงธุรกิจ พร้อมุเร่งวิจัยประสิทธิผลและประสิทธิภาพฟ้้าทะลายโจรด้วย
วิจัยมุาตรฐานุ สร้างความุมุั�นุใจประช้าช้นุด้วยหลักวิทยาศาสตร์
นพ.เกีียรติิภููมิิ วงศ์์รจิิติ ปลััดกีระทรวงสาธารณสุข พร้อมุด้วย พญ.อััมิพร
เบญจิพลัพิทักีษ์์ อัธิบดีกีรมิกีารแพทย์แผนไทยแลัะกีารแพทย์ทางเลัือักี เปิดเสวนุา
วิช้าการ “ฟ้้าทะลายโจร” สมุุนุไพรไทยในุวิกฤต COVID-19 เพ่�อส่�อสารนุโยบายสถานุการณ์
การใช้้ ส มุุ นุไพร เผยแพร่ ข้อ มุู ลทางวิ ช้าการท่� ถู กต้ อง พร้ อ มุแลกเปล่� ยนุประสบการณ์
การทำางานุด้านุการแพทย์แผนุไทยในุสถานุการณ์ของโรคระบาด COVID-19 โดยมุ่วิทยากร
ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ช้่ย� วช้าญด้านุสมุุนุไพร นุักวิช้าการ แพทย์แผนุปัจจุบนุั แพทย์แผนุไทย เภสัช้กร
พยาบาล และผู้ท่�สนุใจเข้าร่วมุกว่า 500 คนุ
นพ.เกีียรติิภููมิิ วงศ์์รจิิติ ปลััดกีระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทยได้นุำา
ยาสมุุนุไพร “ฟ้้าทะลายโจร” มุาใช้้ในุผูป้ ว่ ยโควิด-19 เป็นุอ่กทางเล่อกท่ไ� ด้รบั การยอมุรับ และ
พร้อมุนุำาไปช้่วยในุการรักษาควบคู่กับการแพทย์แผนุปัจจุบันุ เป็นุสมุุนุไพรท่�ถูกบรรจุไว้
ในุบัญช้่ยาหลักแห่งช้าติ มุ่สารสำาคัญค่อ “แอนุโดรกราโฟ้ไลด์” มุ่ประสิทธิภาพหลายอย่าง
ผลการวิ จั ย การใช้้ ย าสารสกั ด ฟ้้ า ทะลายโจรขนุาดสู ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยโรคโควิ ด -19 พบมุ่ ฤ ทธิ�
ในุการฆ่่าเช้่�อและยับยั�งการแบ่งตัวของไวรัสได้ แต่หากนุำามุาใช้้ในุปริมุาณท่�แตกต่างกันุ
ก็จะมุ่ประสิทธิภาพท่แ� ตกต่างกันุไป ดังนุันุ� เมุ่อ� ป่วยควรใช้้ในุปริมุาณตามุคำาแนุะนุำาของแพทย์
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“เวท่การเสวนุา นุอกจากจะเป็นุการเผยแพร่ข้อมุูลทางวิช้าการ แลกเปล่�ยนุประสบการณ์
การทำางานุ รวมุทัง� พัฒนุาต่อยอดการแพทย์แผนุไทยให้เข้มุแข็งให้มุค่ วามุหลากหลายมุากยิง� ข้นุ� แล้ว
ยังสามุารถนุำาไปพัฒนุาเป็นุธุรกิจได้ โดยต้องมุ่การวางแผนุท่ด� ต่ ง�ั แต่ตนุ้ นุำ�า กลางนุำ�า ปลายนุำ�า โดยใช้้
วิทยาศาสตร์การแพทย์มุาช้่วยพัฒนุาสมุุนุไพรในุการดูแลผูป้ ว่ ย ขอให้ยอมุรับความุหลากหลายและ
หาร่อให้ได้แนุวทางปฏิิบตั ทิ เ่� หมุาะสมุ โดยย้ดหลักความุปลอดภัยเป็นุสำาคัญ ซึ่้ง� ขณะนุ่ก� รมุการแพทย์
แผนุไทยฯ ได้ทำาวิจัยแบบ RCT (randomised control trial) ซึ่้�งเป็นุมุาตรฐานุการทดลองทางคลินุิก
เพ่�อตรวจสอบประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เป็นุวิธ่การช้ั�นุสูงสำาหรับรองรับการใช้้ยาสมุุนุไพรนุ่�
ได้ช้ัดเจนุ”
ด้านุ พญ.อััมิพร เบญจิพลัพิทักีษ์์ อัธิบดีกีรมิกีารแพทย์แผนไทยแลัะกีารแพทย์
ทางเลัือักี กล่าวว่า ขณะนุ่�กรมุการแพทย์แผนุไทยและการแพทย์ทางเล่อกได้นุำายาสมุุนุไพร
“ฟ้้าทะลายโจร” เข้ามุาใช้้ในุผู้ป่วยโควิด-19 อย่างกว้างขวาง อาทิ ศูนุย์แรกรับนุิมุิบุตร โรงพยาบาล
บุษราคัมุ และในุเร่อนุจำาท่�มุ่ผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่้�งการจัดเวท่เสวนุาวิช้าการในุครั�งนุ่�ได้มุ่การเผยแพร่
ข้อมุูลทางวิช้าการท่�ถูกต้องและทันุเหตุการณ์เก่�ยวกับสมุุนุไพร “ฟ้้าทะลายโจร” พร้อมุแลกเปล่�ยนุ
ประสบการณ์การทำางานุของแพทย์แผนุไทยและสหวิช้าช้่พในุสถานุการณ์ของโรคระบาด COVID-19
ท่�เป็นุประโยช้นุ์ต่อบุคลากรด้านุสาธารณสุข โดยสามุารถช้มุข้อมุูลย้อนุหลังได้ทางเว็บไซึ่ต์และ
เฟ้ซึ่บุ�คกรมุการแพทย์แผนุไทยและการแพทย์ทางเล่อกได้อก่ ด้วย
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เบาหวาน...คุุมได้้ เพิ่่�มคุุณภาพิ่ชีีว่ตผู้้้สู้งวัย
ปััจจุบันั คนไทยมีีอายุยนื มีากขึ้้น� แต่่ไมี่ว่า่ จะอายุยนื ยาว่แค่ไหนคงไมี่สำำาคัญ
เท่าการมีีสำขึุ้ ภาพทีแ� ขึ้็งแรงและมีีคว่ามีสำุขึ้ในทุกว่ันขึ้องชีีว่ต่ิ และเนือ� งในว่ันที� 13 เมีษายน
ขึ้องทุกปัีเปั็นว่ันผู้้�สำ้งอายุแห่งชีาต่ิ เพื�อเต่ือนใจให�ล้กหลานและคนใกล�ชีิดเอาใจใสำ่
ด้แลคนสำำาคัญในบั�าน ด�ว่ยการต่รว่จสำุขึ้ภาพเปั็นปัระจำาทุกปัีอย่างสำมีำ�าเสำมีอ
หากชีีว่ต่ิ ต่�องมีาสำะดุดด�ว่ยอาการปั่ว่ยจากโรคเบัาหว่าน ไมี่เพียงสำ่งผู้ลต่่อคุณภาพชีีว่ต่ิ
ต่ัว่โรคอาจรุนแรงมีากขึ้้�นหากไมี่ได�รับัการด้แลอย่างถู้กต่�อง ดังนั�น การคุมีโรคให�ดี
และพบัแพทย์อย่างสำมีำ�าเสำมีอจ้งเปั็นเรื�องสำำาคัญ
พญ.รุ่่�งทิิพย์์ ด่�านศิิรุ่ิกุ่ล อาย์่รุ่แพทิย์์ต่�อมไรุ่้ทิ�อและเมต่ะบอลิสม
ศิูนย์์เบาหวาน ไทิรุ่อย์ด่์ และต่�อมไรุ่้ทิ�อ โรุ่งพย์าบาลกุรุ่่งเทิพ กล่าว่ว่่า คนเรา
เมีือ� อายุมีากขึ้้น� คว่ามีเสำือ� มีในระบับัต่่าง ๆ ขึ้องร่างกายย่อมีต่ามีมีา การเผู้าผู้ลาญ
ลดลง สำ่งผู้ลให�ผู้้�สำ้งอายุมีีโอกาสำเปั็นโรคเบัาหว่านเพิ�มีขึ้้�น ทั�งนี�โรคเบัาหว่านที�
คว่บัคุมีได�ไมี่ดใี นผู้้สำ� ง้ ว่ัยจะสำ่งผู้ลให�รา่ งกายเสำือ� มีถูอยได�มีากกว่่าผู้้สำ� ง้ ว่ัยทีไ� มี่เปั็นโรค
เชี่น การได�ยินลดลง เกิดโรคต่�อหิน ต่�อกระจก และจอปัระสำาทต่าเสำื�อมี รว่มีถู้ง
สำ่งผู้ลต่่อสำมีอง ทำาให�การรับัร้� คว่ามีเขึ้�าใจ และคว่ามีจำาลดลง
ปััจจุบัันการรักษาโรคเบัาหว่านมีีการพัฒนาทั�งต่ัว่ยาและเทคโนโลยีใหมี่
เขึ้�ามีาใชี�ในการรักษา ทำาให�ผู้้�สำง้ ว่ัยสำามีารถูด้แลรักษาโรคเบัาหว่านได�ดีขึ้้�น ชี่ว่ยลด
การเสำื�อมีถูอยและลดภาว่ะแทรกซ้�อนจากโรคเบัาหว่าน การรักษาคว่รเริ�มีต่�น
จากการว่างแผู้นการรักษาร่ว่มีกัน ทั�งผู้้�สำ้งว่ัยที�เปั็นโรคเบัาหว่าน ล้กหลานและ
คนด้แล รว่มีถู้งแพทย์และทีมีสำหสำาขึ้าว่ิชีาชีีพมีีการกำาหนดเปั้าหมีายในการคุมีเบัาหว่าน
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ว่่ า ต่� อ งเขึ้� มี งว่ดมีากแค่ ไ หน ต่รว่จค่ า นำ�า ต่าลสำะสำมี อาหารที� เ หมีาะสำมีในการรั บั ปัระทาน
คว่รเปั็นอย่างไร ต่ลอดจนการทำาแบับัปัระเมีินการรับัร้�เขึ้�าใจขึ้องสำมีองและภาว่ะจิต่ใจขึ้องผู้้�ปั่ว่ย
การปัระเมีินการเคลื�อนไหว่เพื�อปั้องกันการหกล�มี ซ้้�งผู้้�สำ้งว่ัยแต่่ละคนแต่่ละครอบัครัว่มีีสำุขึ้ภาพ
และร้ปัแบับัการใชี�ชีว่ี ิต่ที�แต่กต่่างกัน การว่างแผู้นการรักษาจ้งแต่กต่่างกัน
การด้แลรักษาเบัาหว่านในผู้้สำ� ง้ ว่ัย สำิง� ทีค� ว่รระว่ังให�มีากคือ 1. ปั้องกันไมี่ให�เกิดภาว่ะนำา� ต่าลต่ำา�
เพราะภาว่ะนำา� ต่าลต่ำา� จะมีีผู้ลกระทบัทันทีต่อ่ การรับัร้ขึ้� องสำมีองและหัว่ใจ แต่่ในกรณีทห�ี ากเกิดขึ้้น� แล�ว่
คว่รด้แลแก�ไขึ้ให�ทนั ท่ว่งที โดยผู้้ปั� ว่่ ยคว่รรีบัรับัปัระทานแปั้งหรือนำา� ต่าล หลังจากนัน� คว่รปัร้กษาแพทย์
เพื�อปัรับัการรักษาให�เหมีาะสำมี 2. เลือกใชี�ยาที�ลดโอกาสำทำาให�เกิดภาว่ะนำา� ต่าลต่ำา� เปั็นอันดับัแรก
หากคุมีไมี่ได�ค่อยปัรับัยาที�ชี่ว่ยลดนำ�าต่าลได�มีากหรือฉีีดยาอินซ้้ลิน 3. การด้แลรักษาเบัาหว่าน
ในผู้้�สำ้งว่ัย นอกจากต่�องคอยด้ระดับันำ�าต่าลในเลือดแล�ว่ ต่�องคว่บัคุมีรักษาโรคร่ว่มีอื�น ๆ ให�ดี เชี่น
โรคคว่ามีดันโลหิต่สำ้ง ไขึ้มีันสำ้ง เปั็นต่�น รว่มีถู้งการฉีีดว่ัคซ้ีนไขึ้�หว่ัดใหญ่ และว่ัคซ้ีนปั้องกันปัอดอักเสำบั
ต่ิดเชีื�อ
ทัง� นีโ� รคเบัาหว่านในผู้้สำ� ง้ ว่ัยมีีคว่ามีแต่กต่่างกับัผู้้ปั� ว่่ ยโรคเบัาหว่านทีอ� ายุนอ� ย การจะรักษา
โรคเบัาหว่านให�ได�ผู้ลดีจง้ จำาเปั็นจะต่�องอาศััยคว่ามีร่ว่มีมีือจากคนในครอบัครัว่และคนทีด� แ้ ลอย่าง
ใกล�ชีิด ให�ได�รับัคว่ามีร้� คว่ามีเขึ้�าใจ คว่บัค้่ไปักับัการปัรับัเปัลี�ยนพฤต่ิกรรมีการใชี�ชีีว่ิต่ขึ้องผู้้�ปั่ว่ย
ทัง� การเลีย� งอาหารรสำหว่าน เลือกรับัปัระทานอาหารทีมี� กี ากใยสำ้ง ไขึ้มีันต่ำา� ทีสำ� าำ คัญคือ การออกกำาลังกาย
สำมีำ�าเสำมีอ นอนหลับัพักผู้่อนให�เพียงพอ งดสำ้บับัุหรี�และเครื�องดื�มีแอลกอฮอล์ คว่รมีาพบัแพทย์
ต่ามีนัดหมีายทุกครัง� และปัฏิิบัต่ั ต่ิ ามีคำาแนะนำาขึ้องแพทย์อย่างเคร่งครัดจะชี่ว่ยให�ผู้ปั�้ ว่่ ยมีีคณ
ุ ภาพชีีว่ต่ิ
ที�ดีขึ้้�นในระยะยาว่
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12 เทคนิิค จััดอาหารให้เหมาะสมสำหรับผู้้้ส้งอายุุ

กรมอนามัยุ กระทรวงส่าธารณสุ่ข้ แนะนำา
12 เทคนิคในการจึัด้อาห้ารถั่้กห้ล่ักโภชนาการเพือ� ส่่งเส่ริม
ให้้ผู้ส่้ ง้ อายุุมพี ฤต่ิกรรมการรับประทานอาห้ารทีเ� ห้มาะส่ม
ต่ามวัยุ ส่ร้างสุ่ข้ภาพด้ี
นพ.สุุวรรณชััย วัฒนาย่�งเจร่ญชััย อธิ่บดีี
กรมอนามัย กล่่าวว่า ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยุ
กำาล่ังจึะเข้้าส่้่ “ส่ังคมส่้งวัยุอยุ่างส่มบ้รณ์” (Complete
aged society) ประชากรอายุุ 60 ปีข้น�ึ ไป มีส่ด้ั ส่่วนส่้งถั่ึง
ร้อยุล่ะ 20 แล่ะในปี พ.ศ. 2574 ประเทศไทยุจึะเข้้าส่้่
“ส่ังคมส่้งวัยุระด้ับสุ่ด้ยุอด้” (Super aged society) ทีผู้� ส่้ ง้ อายุุ
มีส่ัด้ส่่วนส่้งถั่ึงร้อยุล่ะ 28 ซึ่ึ�งจึากรายุงานการส่ำารวจึ
สุ่ข้ภาพประชาชนไทยุ พ.ศ. 2557 พบว่าผู้้ส่้ ง้ อายุุยุงิ� อายุุ
มากข้ึน� ยุิง� รับประทานผู้ักแล่ะผู้ล่ไม้ในปริมาณทีเ� พียุงพอ
(400 กรัมห้รือ 5 ส่่วนต่่อวัน) ล่ด้ล่ง โด้ยุพบว่าผู้้้ส่้งอายุุ
60-69 ปี รับประทานผู้ักแล่ะผู้ล่ไม้ในปริมาณที�เพียุงพอ
ร้อยุล่ะ 24.2 ส่่วนผู้้ส่้ ง้ อายุุทมี� อี ายุุ 70-79 ปี ล่ด้ล่งเห้ล่ือ
เพี ยุ งร้ อ ยุล่ะ 17.7 แล่ะรั บ ประทานล่ด้ล่งต่ำ�า สุ่ ด้ ใน
ผู้้้ส่้งอายุุท�มี ีอายุุ 80 ปีข้ึ�นไปเพียุงร้อยุล่ะ 11.4 รวมทั�ง
ยุังรับประทานเนื�อส่ัต่ว์ ผู้ัก ผู้ล่ไม้ แล่ะนมน้อยุกว่า
ความต่้องการข้องร่างกายุ ทำาให้้ได้้รับพล่ังงาน วิต่ามิน
แล่ะแร่ธาตุ่ไม่เพียุงพอ โด้ยุเฉพาะแคล่เซึ่ียุม ธาตุ่เห้ล่็ก
วิ ต่ ามิ น เอ วิ ต่ ามิ น บี 1 วิ ต่ ามิ น บี 2 แล่ะวิ ต่ ามิ น ซึ่ี
เป็นผู้ล่ให้้ผู้้ส่้งอายุุมีความเส่ี�ยุงต่่อภาวะข้าด้ส่ารอาห้าร
แล่ะภาวะโล่ห้ิต่จึางเพิ�มข้ึ�น
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นพ.สุุ ว รรณชัั ย กล่่ า วต่่ อ ว่ า การส่่ ง เส่ริ ม ให้้ ผู้้ ส่้ ง อายุุ มี พ ฤต่ิ ก รรม
การรับประทานอาห้ารที�เห้มาะส่มต่ามวัยุแล่ะมีความรอบร้้ด้้านโภชนาการจึึงเป็น
ส่ิ�งส่ำาคัญ ซึ่ึ�งกรมอนามัยุได้้จึัด้ทำาคำาแนะนำา 12 เทคนิค จึัด้อาห้ารที�เห้มาะส่มส่ำาห้รับ
ผู้้้ส่้งอายุุด้ังนี� 1. จึัด้อาห้ารให้้ครบ 5 กลุ่่ม คือ ข้้าว-แป้ง ผู้ัก ผู้ล่ไม้ เนื�อส่ัต่ว์ นมแล่ะ
ผู้ล่ิต่ภัณฑ์์นม โด้ยุจึัด้ให้้ห้ล่ากห้ล่ายุในปริมาณที�เห้มาะส่ม 2. เล่ือกข้้าวไม่ข้ัด้ส่ี
เป็นห้ล่ัก ส่ล่ับกับอาห้ารประเภทแป้งเป็นบางมือ� เช่น ก๋วยุเต่ียุ� ว ข้นมจึีน วุน้ เส่้น เป็นต่้น
3. เล่ือกปล่า ไข้่ เนื�อส่ัต่ว์ไม่ต่ิด้มัน ถั่ั�วเมล่็ด้แห้้ง มาปรุงประกอบอาห้ารเป็นประจึำา
4. จึัด้เมน้ผู้ักให้้มีความห้ล่ากห้ล่ายุส่ี แล่ะส่ล่ับชนิด้กันไป 5. จึัด้ผู้ล่ไม้รส่ไม่ห้วานจึัด้
วันล่ะ 1-3 ส่่วน (ผู้ล่ไม้ 1 ส่่วน ประมาณ 6-8 ชิน� พอด้ีคาำ ) 6. จึัด้นมรส่จึืด้วันล่ะ 1-2 แก้ว
แล่ะจึัด้อาห้ารแห้ล่่งแคล่เซึ่ียุม เช่น ปล่าเล่็กปล่าน้อยุ เต่้าห้้้แข้็ง 7. ห้ั�นอาห้ารเป็นชิ�น
ข้นาด้เล่็ก ทำาให้้อ่อนนุ่มด้้วยุการต่้ม นึ�ง ล่วก เพื�อง่ายุต่่อการเคี�ยุวแล่ะยุ่อยุ 8. กรณี
ที�รับประทานมื�อห้ล่ักได้้ไม่เพียุงพออาจึจึัด้ให้้รับประทานครั�งล่ะน้อยุ ๆ แต่่บ่อยุครั�ง
แบ่งเป็นมื�อยุ่อยุ ๆ วันล่ะ 5-6 มื�อ 9. ล่ด้การปรุงอาห้ารรส่จึัด้ ห้วาน มัน เค็ม
ใช้ส่มุนไพรในการเพิม� รส่ชาต่ิ ล่ด้ห้รือเล่ียุ� งอาห้ารห้มักด้อง อาห้ารแปรร้ป 10. ปรุงอาห้าร
สุ่กให้ม่ เน้นล่วก ต่้ม นึ�ง อบ จึัด้เมน้ผู้ัด้แล่ะแกงกะทิแต่่พอควร เล่ี�ยุงอาห้ารทอด้
11. ให้้ด้ื�มนำ�าส่ะอาด้วันล่ะ 8 แก้ว เล่ี�ยุงเครื�องด้ื�มชา กาแฟ ในช่วงเยุ็นถั่ึงคำ�า แล่ะ
12. งด้เครื�องด้ื�มแอล่กอฮอล่์ เครื�องด้ื�มช้กำาล่ัง
“ทั�งนี�ต่ัวอยุ่างเมน้อาห้ารที�เห้มาะส่มส่ำาห้รับผู้้้ส่้งอายุุในแต่่ล่ะมื�อมีด้ังนี�
มื�อเช้า เช่น ข้้าวต่้มปล่า ข้้าวกล่้องต่้มห้ม้เห้็ด้ห้อม ข้้าวกล่้อง แกงจึืด้มะระยุัด้ไส่้
เกาเห้ล่าเล่ือด้ห้ม้ใบต่ำาล่ึง มะล่ะกอสุ่ก กล่้วยุนำ�าว้า นมพร่องมันเนยุ/นมส่ด้รส่จึืด้
อาห้ารว่างเช้า เช่น แก้วมังกร ส่ับปะรด้ กล่้วยุบวชชี เต่้าฮวยุฟรุต่ส่ล่ัด้ มื�อกล่างวัน
เช่น ก๋วยุเต่ี�ยุวห้ม้ส่ับนำ�าใส่ ราด้ห้น้าทะเล่ ข้นมจึีนนำ�ายุา ข้้าวไม่ข้ัด้ส่ี ล่าบปล่าทับทิม
ผู้ัด้มะเข้ือยุาว แคนต่าล่้ป ส่้มเข้ียุวห้วาน อาห้ารว่างบ่ายุ เช่น นำ�าเต่้าห้้้ ล่้กเด้ือยุนมส่ด้
ถั่ั�วเข้ียุวต่้มนำ�าต่าล่ แล่ะมื�อเยุ็น เช่น ข้้าวกล่้อง ยุำาปล่าท้ ปล่าทอด้ข้มิ�น แกงส่้มผู้ักรวม
แกงเล่ียุง นำา� พริกกะปิ ผู้ักต่้ม เป็นต่้น นอกจึากการรับประทานอาห้ารทีด้� มี ปี ระโยุชน์แล่้ว
แนะนำาให้้ผู้้ส่้งอายุุมีกิจึกรรมทางกายุ/เคล่ื�อนไห้วร่างกายุ เช่น เด้ิน ทำางานบ้าน
ปล่้กต่้นไม้ เพื�อควบคุมนำ�าห้นักต่ัวให้้อยุ้่ในเกณฑ์์ปกต่ิ ล่ด้ปัญห้าการห้กล่้มแล่ะ
ความเส่ียุ� งต่่อโรคต่่าง ๆ ต่รวจึสุ่ข้ภาพส่มำ�าเส่มอเป็นประจึำาทุกปี มองโล่กในแง่ด้ี เข้้าใจึ
แล่ะยุอมรับต่นเองแล่ะผู้้้อื�น จึะช่วยุให้้เป็นผู้้้ส่้งอายุุท�ส่ี ุข้ภาพด้ีอยุ่างแท้จึริง”
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เอ. เมนาริินี มอบยาแก้้แพ้้ชนิดไม่ง่่วง่ให้้ก้ับก้ริมควบคุมโริค
เพ้่�อสนับสนุนก้าริป้้อง่ก้ันโริคโควิด-19

บริิษััท เอ. เมนาริินี (ปริะเทศไทย) จำำากััด ได้มอบผลิิตภััณฑ์์ยาแกั้แพ้้
ชนิดไม่ง่ว่ ง่จำำานวน 50,000 เม็ด เพ้่อ� ใช้สำำาหริับบริิกัาริผ้ม้ าริับกัาริฉีีดวัคซีีนโริคโควิด-19
ที�มีปริะวัติผ่�นแพ้้ผิวหนัง่มากั่อน โดยเป็นกัาริให้ยาแกั้แพ้้ชนิดไม่ง่่วง่ตามคำาแนะนำา
ของ่กัริมควบคุมโริค กัริะทริวง่สำาธาริณสำุข ซี่ง่� สำามาริถให้กับั ผ้สำ้ ง่้ อายุได้อย่าง่ปลิอดภััย
โดยมีนาง่ศริีสำุภัริณ์ อัชชะ ผ้้อำานวยกัาริฝ่่ายทริัพ้ยากัริบุคคลิ บริิษััท เอ. เมนาริินี
(ปริะเทศไทย) จำำากััด พ้ริ้อมด้วยเจำ้าหน้าที�บริิษััท เอ. เมนาริินี (ปริะเทศไทย) จำำากััด
เป็นตัวแทนมอบให้กัับ นพ้.ปริีชา เปริมปริี ริอง่อธิบดีกัริมควบคุมโริค ให้เกัียริติ
ในกัาริริับมอบยาในคริั�ง่นี� ณ กัริมควบคุมโริค กัริะทริวง่สำาธาริณสำุข

อย.จัับม่อก้อง่ทุุนพ้ัฒนาส่�อฯ ลง่นาม MOU
สริ้าง่นัก้ส่�อสาริสุขภาพ้สก้ัดข่าวป้ลอมออนไลน์
นพ.วิิทิิต สฤษฎีีชััยกุุล รองเลขาธิิกุารคณะกุรรมกุารอาหารและยา
ได้ลิง่นามในบันท่กัข้อตกัลิง่ความริ่วมม่อด้านกัาริสำ่ง่เสำริิมกัาริริ้เ้ ท่าทันสำ่อ� กัับกัอง่ทุน
พ้ัฒนาสำ่�อปลิอดภััยแลิะสำริ้าง่สำริริค์ โดย ดริ.ธนกัริ ศริีสำุขใสำ ผ้้จำัดกัาริกัอง่ทุนพ้ัฒนา
สำ่�อปลิอดภััยแลิะสำริ้าง่สำริริค์ ในริ้ปแบบ Digital Signature ภัายใต้โคริง่กัาริ “คนไทย
ผน่กักัำาลิัง่เฝ่้าริะวัง่ข่าวปลิอมออนไลิน์” จำากักัาริให้ทุนปริะเภัทเชิง่ยุทธศาสำตริ์
(strategic grant) จำำานวน 511 โคริง่กัาริ ซี่ง่� โคริง่กัาริที� อย. เสำนอเป็น 1 ใน 42 โคริง่กัาริ
ที�ได้ริับคัดเลิ่อกัให้ทุนสำนับสำนุน เพ้่�อสำริ้าง่ความริ้้ความเข้าใจำเกัี�ยวกัับลิักัษัณะของ่
ข่าวปลิอมออนไลิน์ แลิะสำริ้าง่ความตริะหนักัริ้้ในกัาริป้อง่กัันตนเอง่ไม่ให้หลิง่เช่�อ
ข่าวปลิอมด้านผลิิตภััณฑ์์สำขุ ภัาพ้ อีกัทัง่� ยัง่เป็นกัาริสำริ้าง่เคริ่อข่ายแลิะริ่วมกัันดำาเนินง่าน
ที�เกัี�ยวข้อง่ในกัาริขับเคลิ่�อนกัาริเต่อนภััยแลิะเฝ่้าริะวัง่ข่าวปลิอมในริะบบออนไลิน์

อย.พ้ริ้อมสนับสนุนก้าริแป้ริริูป้ผลิตภัณฑ์์ทุม�ี สี ว่ นผสมของ่ก้ัญชา ก้ัญชง่
อย. ออกักัฎหมายริอง่ริับกัาริปลิดลิ็อกักััญชา กััญชง่ ให้สำามาริถนำา
ไปใช้ปริะโยชน์ในผลิิตภััณฑ์์สำุขภัาพ้ ทั�ง่อาหาริ เคริ่�อง่สำำาอาง่ แลิะผลิิตภััณฑ์์
สำมุนไพ้ริมาอย่าง่ต่อเน่�อง่ ผ้้ปริะสำง่ค์นำาไปแปริริ้ปผลิิตภััณฑ์์ที�มีสำ่วนผสำมของ่
กััญชา กััญชง่ ขอให้ศ่กัษัาริายลิะเอียด ปริะกัาศ หลิักัเกัณฑ์์ข้อกัำาหนดต่าง่ ๆ
ทีเ� กัีย� วข้อง่ อย. ในสำ่วนของ่ผลิิตภััณฑ์์สำมุนไพ้ริมีคาำ แนะนำาสำำาหริับกัาริขออนุญาต
ผลิิตภััณฑ์์สำมุนไพ้ริ 3 กัลิุม่ ได้แกั่ 1. ตำาริับยาจำากัสำมุนไพ้ริที�มีสำ่วนปริะกัอบ
ของ่ใบแลิะกัิ�ง่กั้านกััญชา ได้แกั่ ยาศุขไสำยาศน์ ยาแกั้นอนไม่หลิับ/ยาแกั้ไข้
ผอมเหลิ่อง่ ยาแกั้ลิมแกั้เสำ้น ยาทาริิดสำีดวง่ทวาริหนักัแลิะโริคผิวหนัง่ แลิะยาแกั้โริคจำิต 2. ผลิิตภััณฑ์์สำมุนไพ้ริชนิดใช้ภัายนอกั ทีใ� ช้ใบ ลิำาต้น
กัิ�ง่ กั้าน ริากั สำาริสำกััดกััญชาหริ่อกััญชง่เป็นสำ่วนปริะกัอบที�ไม่ใช่สำาริออกัฤทธิ� 3. ชาสำมุนไพ้ริจำากัใบกััญชา กััญชง่ อย่าง่ไริกั็ตาม
กัาริขออนุญาตแต่ลิะผลิิตภััณฑ์์ให้ศ่กัษัาริายลิะเอียดแลิะดาวน์โหลิดเอกัสำาริ ปริะกัาศ คำาชี�แจำง่ คำาแนะนำา ริวมถ่ง่หลิักัเกัณฑ์์
ในกัาริจำดแจำ้ ง่เคริ่�อง่สำำาอาง่ที�มีสำ่วนผสำมของ่กััญชาแลิะกััญชง่ กัาริขออนุญาตผลิิตภััณฑ์์อาหาริแลิะผลิิตภััณฑ์์สำมุนไพ้ริได้จำากั
www.fda.moph.go.th
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บทความวิชาการเพื่่อ� การศึึกษาต่่อเนื่่อ� งทางเภสััชศึาสัต่ร์ กำารัแพ้ยาต้าน
กำารัอักำเสับท้ไ� ม่ใช่สัเต้ยรัอยด์ Hypersensitivity Reactions to Non-Steroidal
Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs) เขีียนื่บทความโดย อ.ดร.ภญ.นื่ทพื่ร ชัยพื่ิชต่ิ
คณ์ะเภสััชศึาสัต่ร์ มหาวิทยาลัยพื่ะเยา รหัสักิจกรรม 1011-1-000-001-05-2564
จำานื่วนื่ 2.5 หนื่่วยกิต่ วันื่หมดอายุ 27 พื่ฤษภาคม พื่.ศึ. 2565

บทความวิชาการเพื่่�อการศึึกษาต่่อเนื่่�องทางเภสััชศึาสัต่ร์ เกำ๋ากำ้� ผลไม้ด้
ม้ปรัะโยชน์? เขีียนื่บทความโดย อ.ดร.ภญ.ศึิริพื่ร กิต่ต่ิวิสัุทธิ์ิ� คณ์ะเภสััชศึาสัต่ร์
มหาวิทยาลัยธิ์รรมศึาสัต่ร์ รหัสักิจกรรม 1017-1-000-002-06-2564 จำานื่วนื่
2.5 หนื่่วยกิต่ วันื่หมดอายุ 3 มิถุนืุ่ ายนื่ พื่.ศึ. 2565

บทความวิ ช าการเพื่่� อ การศึึ ก ษาต่่ อ เนื่่� อ งทางเภสัั ช ศึาสัต่ร์ สัรั้ า ง
คุวามปลอดภััยในรัะบบยาด้วยมาตรัฐานสัำาคุัญ: กำารัจััดกำารั Medication Error
& Adverse Drug Event เขีียนื่บทความโดย ภญ.จันื่ทร์จารึก รัต่นื่เดชสักุล และ
ภก.ภาสักร รัต่นื่เดชสักุล สัถุาบันื่รับรองคุณ์ภาพื่สัถุานื่พื่ยาบาล (องค์การมหาชนื่)
รหัสักิจกรรม 5002-1-000-001-06-2564 จำานื่วนื่ 3.5 หนื่่วยกิต่ วันื่หมดอายุ
9 มิถุุนื่ายนื่ พื่.ศึ. 2565
บทความวิชาการเพื่่อ� การศึึกษาต่่อเนื่่อ� งทางเภสััชศึาสัต่ร์ ยารัับปรัะทาน
คุุมกำำาเนิดฮอรั์โมนรัวมชนิด 4 รัะดับ (Quadriphasic Oral Contraceptives)
เขีียนื่บทความโดย ผศึ.ดร.ภญ.ศึรีรัต่นื่์ กสัิวงศึ์ และ อ.ภญ.พื่ิชาวีร์ โควเศึรษฐพื่ล
สัำานื่ักวิชาเภสััชศึาสัต่ร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์์ รหัสักิจกรรม 1016-1-000-00306-2564 จำานื่วนื่ 3 หนื่่วยกิต่ วันื่หมดอายุ 13 มิถุุนื่ายนื่ พื่.ศึ. 2565

บทความวิชาการเพื่่อ� การศึึกษาต่่อเนื่่อ� งทางเภสััชศึาสัต่ร์ Istradefylline
กำับกำลไกำกำารัยับยั�ง adenosine A2A receptor ในกำารัรัักำษาโรัคุพารั์กำินสััน
เขีียนื่บทความโดย ผศึ.ดร.ภญ.รุ่งเพื่ชร แก้วเกษ คณ์ะเภสััชศึาสัต่ร์ มหาวิทยาลัย
ศึรีนื่ครินื่ทรวิโรฒ รหัสักิจกรรม 1008-1-000-001-06-2564 จำานื่วนื่ 3 หนื่่วยกิต่
วันื่หมดอายุ 14 มิถุุนื่ายนื่ 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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โอเมก้้า 3

ก้ับบทบาทด้้านสุุขภาพและภูมิคุุ้้มก้ัน
เรียบเรียงโดย: ดร.ภญ.อโนมั� เจำริญที่รัพย์
สถาบัันแบัลคมอร์์ส

กรดไขมัันเป็็นสารอาหารอีกชนิดที่ี�มัีความัสำาคัญต่่อร่างกาย กรดไขมัันแบ่่งเป็็น กรดไขมัันที่ี�ไมั่จำาำ เป็็น (non-essential fatty
acid) และกรดไขมัันที่ี�จำาำ เป็็นแก่ร่างกาย (essential fatty acid) กรดไขมัันไมั่จำำาเป็็นคือ กรดไขมัันที่ี�ร่างกายสามัารถสังเคราะห์ข้�นได้เอง
กรดไขมัันที่ีจำ� ำาเป็็นคือ กรดไขมัันที่ีร� า่ งกายไมั่สามัารถสังเคราะห์ขน้� ได้เอง จำำาเป็็นต่้องได้รบ่ั จำากอาหารเที่่านัน� 1 บ่ที่ความันีร� วบ่รวมัข้อมัูล
เกี�ยวกับ่กรดไขมัันที่ี�จำำาเป็็นแก่ร่างกาย ความัสำาคัญของสัดส่วนกรดไขมัันที่ี�จำำาเป็็นแต่่ละชนิด ต่ลอดจำนบ่ที่บ่าที่ที่ี�สำาคัญ และการนำา
ไป็ใช้

กรดไขมัันที่่�จำำ�เป็็นแก่ร่�งก�ย2,3
กรดไขมัันที่ี�จำำาเป็็นแก่ร่างกาย ที่ี�สำาคัญได้แก่ กรดไขมัันโอเมัก้า 3 (omega-3 polyunsaturated fatty acid) และกรดไขมััน
โอเมัก้า 6 (omega-6 polyunsaturated fatty acid) กรดไขมัันโอเมัก้า 3 ที่ี�สำาคัญป็ระกอบ่ด้วย ALA (Alpha-linolenic acid),
DHA (Docosahexaenoic acid) และ EPA (Eicosapentaenoic acid) กรดไขมัันโอเมัก้า 6 ที่ี�สำาคัญป็ระกอบ่ด้วย linoleic acid และ
arachidonic acid
ALA พบ่มัากในพืช เช่น นำ�ามัันเมัล็ดแฟลกซ์์ สามัารถเป็ลี�ยนเป็็น Eicosapentaenoic acid (EPA) และ Docosahexaenoic acid
(DHA) ได้ แต่่ในป็ริมัาณที่ี�ค่อนข้างน้อย โดย EPA และ DHA พบ่มัากในป็ลา นำ�ามัันป็ลา เช่น ป็ลาทีู่ ป็ลาแมัคเคอเรล ป็ลาแอนโชวี�
เป็็นต่้น ส่วนกรดไขมัันโอเมัก้า 6 พบ่มัากในนำ�ามัันพืช เช่น นำ�ามัันข้าวโพด นำ�ามัันเมัล็ดที่านต่ะวัน นำ�ามัันถั�วเหลือง เป็็นต่้น

สััดสั่วนกรดไขมัันโอเมัก้� 6 ต่่อกรดไขมัันโอเมัก้� 3 (omega 6 : omega 3 ratio) และคว�มัสัำ�คัญ4,17
กรดไขมัันโอเมัก้า 3 และกรดไขมัันโอเมัก้า 6 ต่่างก็เป็็นกรดไขมัันที่ีจำ� าำ เป็็นและมัีป็ระโยชน์ต่อ่ ร่างกาย ระดับ่กรดไขมัันโอเมัก้า 6
ต่่อกรดไขมัันโอเมัก้า 3 ที่ีส� มัดุลที่ีไ� ด้ป็ระโยชน์ต่อ่ สุขภาพสูงสุดคือ 1:1 ป็ัจำจำุบ่นั มัีการใช้นา�ำ มัันพืชที่ีมั� สี ว่ นป็ระกอบ่ของกรดไขมัันโอเมัก้า 6
ในป็ริมัาณที่ี�สูง โดยที่ี�ไมั่มัีการบ่ริโภคนำ�ามัันป็ลาที่ี�อุดมัไป็ด้วยกรดไขมัันโอเมัก้า 3 ที่ดแที่นเลย ส่งผลให้มัีสัดส่วนกรดไขมัันโอเมัก้า 6
ต่่อกรดไขมัันโอเมัก้า 3 สูงมัากเกินไป็ อาจำส่งผลเสียต่่อสุขภาพเนื�องจำากกรดไขมัันโอเมัก้า 6 ที่ี�มัากเกินอาจำก่อให้เกิดการอักเสบ่
ในขณะที่ี�กรดไขมัันโอเมัก้า 3 ช่วยต่้านการอักเสบ่ Metabolic pathway ของกรดไขมัันโอเมัก้า 6 และกรดไขมัันโอเมัก้า 3 ดัังรููปที่่� 1
กรดไขมัันโอเมัก้า 6 ที่ีส� งู เกินไป็มัีความัสัมัพันธ์์กบ่ั โรคต่่างๆ มัากมัาย เช่น โรคเกีย� วกับ่ระบ่บ่หัวใจำและหลอดเลือด โรคมัะเร็ง การอักเสบ่
(inflammatory) เป็็นต่้น
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รููปที่่� 1 Metabolic pathway ของกรดไขมัันโอเมัก้า 6 และกรดไขมัันโอเมัก้า 317
บที่บ�ที่ของกรดไขมัันโอเมัก้� 3 ต่่อสัุขภ�พ
จำากข้างต่้นจำะเห็นว่าการบ่ริโภคอาหาร หรือรับ่ป็ระที่านอาหารเสริมัที่ี�มัีกรดไขมัันโอเมัก้า 3 เป็็นสิ�งที่ี�จำำาเป็็นสำาหรับ่
การมัีสขุ ภาพที่ีด� ใี นระยะยาว บ่ที่บ่าที่ของกรดไขมัันโอเมัก้า 3 ที่ีมั� กี ารใช้และมัีงานวิจำยั อย่างแพร่หลาย ได้แก่ ในภาวะไขมัันในเลือดชนิด
ไต่รกลีเซ์อไรด์สูง ในผู้ป็่วยโรคข้ออักเสบ่รูมัาต่อยด์ และในหญิงต่ั�งครรภ์

บที่บ�ที่ของกรดไขมัันโอเมัก้� 3 ในผู้้้ป็่วย Hypertriglyceridemia5
จำากหลักฐานที่างวิชาการในป็ัจำจำุบ่ันสามัารถยืนยันถ้งป็ระสิที่ธ์ิภาพของกรดไขมัันโอเมัก้า 3 ในการลดระดับ่ triglyceride
ผลการศึ้กษา meta-analysis พบ่ว่ากรดไขมัันโอเมัก้า 3 ที่ี�ขนาดรับ่ป็ระที่าน (EPA + DHA) ต่ั�งแต่่ 2 กรัมัต่่อวัน มัีป็ระสิที่ธ์ิภาพในการลด
ระดับ่ไต่รกลีเซ์อไรด์อย่างมัีนัยสำาคัญ และขนาดที่ี�ลดระดับ่ไต่รกลีเซ์อไรด์ได้สูงสุดอยู่ที่ี� 3-4 กรัมัต่่อวัน ซ์้�งสามัารถลดระดับ่ triglyceride
ได้ร้อยละ 25-35 และอาจำลดได้ถง้ ร้อยละ 45 ในผูที่้ ี�มัีระดับ่ไต่รกลีเซ์อไรด์สูงมัาก (≥ 500 มัก./ดล.; ≥ 5.65 มัิลลิโมัล/ลิต่ร)

บที่บ�ที่ของกรดไขมัันโอเมัก้� 3 ในผู้้้ป็่วยโรคข้ออักเสับร้มั�ต่อยด์ (Rheumatoid Arthritis)6
โรคข้ออักเสบ่รูมัาต่อยด์เป็็นโรคเรื�อรังที่ี�มัีการอักเสบ่ของข้อและส่วนต่่างๆ ในร่างกาย เกิดจำากระบ่บ่ภูมัิคุ้มักันในร่างกาย
ที่ำางานผิดป็กต่ิและไป็ที่ำาลายอวัยวะต่่างๆ ในร่างกายต่ัวเอง พยาธ์ิสภาพที่ี�สำาคัญคือ การเกิดการอักเสบ่ พบ่ว่ากรดไขมัันโอเมัก้า 3
จำะช่วยลดกระบ่วนการอักเสบ่ จำากการศึ้กษา meta-analysis โดยรวบ่รวมัการศึ้กษาที่ี�เป็็นแบ่บ่สุ่มัจำำานวน 10 การศึ้กษา พบ่ว่าการให้
กรดไขมัันโอเมัก้า 3 ในขนาดต่ั�งแต่่ 2.7 กรัมัต่่อวัน สามัารถลดการใช้ NSAIDs ลงได้มัากกว่ายาหลอกอย่างมัีนัยสำาคัญที่างสถิต่ิ

บที่บ�ที่ของกรดไขมัันโอเมัก้� 3 ในหญิงต่ั�งครรภ์7,8,9,10,11
DHA มัีการเพิ�มัป็ริมัาณและสะสมัในเซ์ลล์สมัองมัากที่ี�สุดในช่วงที่ี�ที่ารกอยู่ในครรภ์มัารดาจำนถ้งเด็กอายุ 2 ป็ี ซ์้�งเป็็นช่วงที่ี�มัี
การสร้างและเพิ�มัจำำานวนเซ์ลล์สมัองอย่างรวดเร็ว ป็ริมัาณ DHA ในที่ารกแรกเกิดแต่่ละคนมัีค่าแต่กต่่างกันข้�นอยู่กับ่สารอาหารที่ี�
หญิงต่ัง� ครรภ์ได้รบ่ั การให้ DHA supplement ในหญิงต่ัง� ครรภ์และหญิงให้นมับุ่ต่รพบ่ว่าส่วนใหญ่ให้ผลที่ีส� อดคล้องกันคือ หญิงต่ัง� ครรภ์
และหญิงให้นมับุ่ต่รที่ี�ได้รับ่ DHA อาจำมัีผลช่วยในการพัฒนาพุที่ธ์ิป็ัญญา (cognitive function) ต่่อที่ารก Royal Australian College of
General Practitioners แนะนำาหญิงต่ั�งครรภ์ควรได้รับ่ผลิต่ภัณฑ์์เสริมัที่ี�มัี DHA อย่างน้อย 500 มัก.ต่่อวัน โดยผลรวมัของโอเมัก้า 3
ไมั่เกิน 1,000 มัก.ต่่อวัน
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บที่บ�ที่ของกรดไขมัันโอเมัก้� 3 ต่่อระบบภ้มัิคุ้มักัน12
ระบ่บ่ภูมัคิ มัุ้ กันเป็็นระบ่บ่ที่ีช� ว่ ยป็กป็้องร่างกายจำากสิง� แป็ลกป็ลอมัที่ีร� กุ รานเข้ามัา เช่น ไวรัส หรือแบ่คที่ีเรีย ซ์้ง� ระบ่บ่นีป็� ระกอบ่
ไป็ด้วยกลุ่มัเซ์ลล์หลากหลายชนิด ได้แก่ เซ์ลล์ภูมัิคุ้มักัน รวมัถ้งเซ์ลล์ที่ั�วไป็ในกลไกนั�นๆ โดยที่ั�วไป็แล้วเซ์ลล์ภูมัิคุ้มักันแบ่่งได้เป็็น
2 ป็ระเภที่หลัก ต่ามัคุณสมับ่ัต่ิและกลไกในการป็้องกัน คือ แบ่บ่ innate และ adaptive immunity โดยเซ์ลล์ในระบ่บ่ innate จำะเป็็น
macrophage, neutrophil, eosinophil, basophil, mast cell, natural killer cell และ dendritic cell ซ์้�งเป็็นกลุ่มัเซ์ลล์แรกที่ี�ช่วย
ในการป็้องกัน (first line of defense) โดยกลไกการป็้องกันนัน� จำะต่อบ่สนองต่่อสิง� แป็ลกป็ลอมัได้เร็วแต่่ยงั ไมั่จำาำ เพาะมัากนัก ส่วนเซ์ลล์จำาก
ระบ่บ่ adaptive จำะป็ระกอบ่ไป็ด้วย B-cell และ T-cell ซ์้�งจำะมัีความัจำำาเพาะสูงแต่่ต่อบ่สนองช้า อย่างไรก็ต่ามั เซ์ลล์จำากระบ่บ่ adaptive
จำะสามัารถจำดจำำาสิ�งแป็ลกป็ลอมัได้หลังจำากที่ี�ได้เจำอครั�งแรก และจำะมัีการต่อบ่สนองที่ี�เร็วข้�นและมัีป็ระสิที่ธ์ิภาพมัากข้�นจำากครั�งก่อน
ดังนั�น การที่ำางานและการควบ่คุมัหน้าที่ี�ของเซ์ลล์ภูมัิคุ้มักันชนิดต่่างๆ เป็็นสิ�งสำาคัญต่่อป็ระสิที่ธ์ิภาพในการป็้องกัน การรับ่ป็ระที่าน
อาหารที่ีมั� ป็ี ระโยชน์และมัีความัสมัดุลมัีความัสำาคัญต่่อการที่ำางานของอวัยวะต่่างๆ ในร่างกาย รวมัถ้งระบ่บ่ภูมัคิ มัุ้ กันด้วย นอกจำากนี�
ยังพบ่ว่าสารอาหารบ่างอย่างช่วยในการควบ่คุมัองค์ป็ระกอบ่ของระบ่บ่ภูมัคิ มัุ้ กันได้ เช่น micronutrient (วิต่ามัินดี) หรือ macronutrient
(กรดไขมััน) จำากการรวบ่รวมัการศึ้กษาของกรดไขมัันโอเมัก้า 3 โดย Gutiérrez S และคณะ ได้รวบ่รวมัการศึ้กษา (in vitro และ in vivo)
เกี�ยวกับ่บ่ที่บ่าที่ของกรดไขมัันโอเมัก้า 3 ต่่อการที่ำางานของเซ์ลล์ต่่างๆ ในระบ่บ่ภูมัิคุ้มักัน ซ์้�งในอนาคต่อาจำมัีผลการศึ้กษาที่างคลินิก
ต่่อไป็ บ่ที่บ่าที่ของกรดไขมัันโอเมัก้า 3 ต่่อเซ์ลล์ชนิดต่่างๆ ในระบ่บ่ภูมัิคุ้มักัน ได้แก่
การทำำางานของเซลล์ macrophage มัีการศึ้กษากรดไขมัันโอเมัก้า 3 ต่ั�งแต่่ช่วงป็ี ค.ศึ. 1980 ต่ั�งแต่่น�นั มัาพบ่ว่ากรดไขมััน
โอเมัก้า 3 สามัารถเป็ลีย� นแป็ลงคุณสมับ่ัต่ขิ องเซ์ลล์ macrophage ได้ 3 ด้านหลักๆ คือ การสร้างและหลั�ง cytokines และ chemokines,
ความัสามัารถในการ phagocytosis และการเป็ลี�ยนแป็ลงเป็็น classically หรือ alternatively activated macrophage
การทำำางานของ neutrophil พบ่ว่ากรดไขมัันโอเมัก้า 3 สามัารถรวมักับ่ phospholipids ในผนังเซ์ลล์ของ neutrophil เมัื�อ
กรดไขมัันโอเมัก้า 3 รวมักับ่ phospholipids แล้วจำะถูกเมัต่าบ่อไลที่์โดย neutrophil ได้ prostaglandins, leukotrienes, thromboxanes,
maresins, protectins และ resolvins จำากนั�นกรดไขมัันโอเมัก้า 3 และเมัต่าบ่อไลที่์จำะควบ่คุมัหน้าที่ี�ต่่างๆ ของ neutrophil เช่น
การเคลื�อนที่ี�ของ neutrophil, ความัสามัารถในการ phagocytosis รวมัถ้งการสร้าง ROS และ cytokines อีกด้วย
การทำำางานของ T-cells การศึ้กษาพบ่ว่าที่ัง� EPA และ DHA กระตุ่น้ การแบ่่งต่ัวของเซ์ลล์ CD4+ และ CD25+ ในหลอดที่ดลองได้
อีกที่ั�งกรดไขมัันโอเมัก้า 3 สามัารถกระตุ่้น CD4+ T-cell differentiation ได้ และช่วยลดอาการรุนแรงของโรคในสัต่ว์ที่ดลองได้ เช่น
arthritis และ atopic dermatitis

ตารูางที่่� 1 การูใช้้กรูดัไขมัันโอเมัก้า 3 ที่างคลิินิก6,7,16
สำำาหรูับ

ขนาดัที่่�เหมัาะสำมัต่อวััน

Primary prevention of heart disease

DHA + EPA 500 มัก.ข้�นไป็

Secondary prevention of heart disease

DHA + EPA 1,000 มัก.ข้�นไป็

ลดระดับ่ไต่รกลีเซ์อไรด์

DHA + EPA 2,000-3,000 มัก.*

ข้ออักเสบ่รูมัาต่อยด์

DHA + EPA 2,700 มัก.

ช่วงต่ั�งครรภ์

DHA อย่างน้อย 500 มัก.
(โดยผลรวมัของโอเมัก้า 3 ไมั่เกิน 1,000 มัก.ต่่อวัน)**

*ป็รับ่ลดต่ามั Generally recognized as safe โดย US FDA
**ขนาดที่ี�แนะนำาโดย Royal Australian College of General Practitioners
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คว�มัป็ลอดภัยในก�รใช้้กรดไขมัันโอเมัก้� 313,14,15
โดยที่ั�วไป็กรดไขมัันโอเมัก้า 3 มัีความัป็ลอดภัยสูง เนื�องจำากกรดไขมัันโอเมัก้า 3 มัีฤที่ธ์ิ�ช่วยยับ่ยั�งการเกาะต่ัวของเกล็ดเลือด
การใช้กรดไขมัันโอเมัก้า 3 ขนาดที่ี�สูงมัาก (มัากกว่า 3,000 มัก. ของกรด EPA + DHA) ร่วมักับ่การได้รับ่ยากลุ่มั anticoagulants และ
antiplatelet drugs เช่น clopidogrel และ warfarin อาจำมัีความัเสี�ยงในการเกิดภาวะเลือดออก (bleeding) ถ้งแมั้ว่าผลการศึ้กษา
ไมั่สอดคล้องกันในแต่่ละการศึ้กษา ควรต่ิดต่ามัการใช้อย่างระมััดระวังและต่่อเนือ� ง อาจำพิจำารณาใช้ในขนาดที่ีต่� ำ�าในผูป็้ ว่ ยที่ีไ� ด้รบ่ั ยากลุมั่
anticoagulants และ antiplatelet drugs อาจำพิจำารณาหยุดใช้เมัื�อผู้ป็่วยมัีภาวะเลือดออกหรือก่อนที่ำาหัต่ถการป็ระมัาณ 4-7 วัน

ก�รเลือกผู้ลิต่ภัณฑ์์เสัริมัอ�ห�รที่่มั� ่กรดไขมัันโอเมัก้� 3
เนื�องจำากการรับ่ป็ระที่านป็ลาที่ะเลบ่างชนิด หรือบ่างแหล่งมัีความัเสี�ยงต่่อการป็นเป็้�อนของสารโลหะหนัก โดยเฉพาะป็รอที่
(mercury) ดังนั�น การรับ่ป็ระที่านผลิต่ภัณฑ์์เสริมัอาหารที่ี�มัีกรดไขมัันโอเมัก้า 3 จำ้งมัีส่วนสำาคัญ อย่างไรก็ต่ามั ควรเลือกรับ่ป็ระที่าน
ผลิต่ภัณฑ์์เสริมัอาหารที่ีมั� คี ณ
ุ ภาพ มัีการที่ดสอบ่การป็นเป็้อ� นโลหะหนัก การผลิต่ที่ีไ� ด้มัาต่รฐาน เป็็นต่้น นอกจำากนีก� ารเลือกผลิต่ภัณฑ์์
เสริมัอาหารที่ี�มัีกรดไขมัันโอเมัก้า 3 ควรจำะดูป็ริมัาณ DHA และ EPA ให้เพียงพอกับ่ป็ระโยชน์ที่ี�ต่้องการ
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